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శిరిడి దరి్శిించిన భక్తులు సాయికి 
ప్రధాన నివాసస్థలాలయిన 

గురుసా్థనము, సమాధి మిందిరము, 
ద్వారకామాయి, చావడిలతోపాటు 
సాయి నిత్్యము వేించేసిన లెిండి 
తోటను, అిందులో ఆయన సా్థపిించిన 
నింద దీపానికి, వారు సింరక్షించి 
పెించిన మూడు వృక్షాలక్ ప్రదక్షణ 
నమసాకారాలు చేసి, వారికి నీరు యిచిచిన 
బావిని సిందరి్శిసాతురు. నిందదీపానికి 
తూరుపుగా ఔదుింబరము (మేడి 
చెటుటు లేక అత్తుచెటుటు), పడమరగా 
ఒక మిందిరము, తూరుపున ఒక 
చిన్న మిందిరము వున్్నయి. వాటికి 
ఈశాన్యింగా ఒక రాత్మీద పాదుకలు 
ప్రత్ష్్ఠిించి వుింటాయి. ఆ కటటుడిం 
అమీమీద్స్ భవాని మెహతా అనే 
బాబా భక్తుని సమాధి. ద్ని పకకానే 
నేలబారుగా ఒక బిండ, ద్ని మీదుగా 
పాదుకా చిహ్్నలు వుింటాయి. 
అది ముకాతురాిం అనే సాయిభక్తుని 
సమాధి. వీరిద్దరి గురిించి క్లుపతుింగా 
తెలుసుక్ింద్ము.

అమీన్ భవానీ మెహతా 

'సాయిబాబా'

మిగతా 11వ పేజీలో

బొింబాయిలోని ఒక  బ్రిటిష్ ఫోటోగ్రాఫ్ 
కింపెనీలో పనిచేస్తు వుిండేవాడు. 
కొని్నసారులు యాదృచిఛికింగా మాత్రమే 
శిరిడి దరి్శిించి, బాబా మహిమను 
చవిచూశాక, బాబా భక్తుడయా్యడు. 
అింతేకాదు ఎింతోమిందిని దర్శిన్నికి 
శిరిడి తీసుక్వచేచివాడు. త్రావాత్ 
ఈయనే గుజరాత్ లో ప్రప్రథమింగా 
సాయిబాబా గురిించి చిన్న పుసతుకిం 
ప్రచురిించారు. అత్డి భకితుకి బాబా 
సింత్ృపుతులు అయా్యరు కాబోలు, 
అత్ని సమాధికి త్మక్ ప్రీత్ 
పాత్రమైన లిిండిలో శాశ్వాత్ింగా సా్థనిం 
కలిపుించారు.

ముకాతురాము హ్ిండేశ్ 
వాసతువు్యడు. త్రచూ శిరిడీ వస్తు 
వుిండేవాడు. త్రావాత్ సింసారాని్న 
త్్యజిించి బాబా వలె కఫ్్న ధరిించి 
సాధుజీవితాని్న గడిపాడు. కానీ ఏ 
కారణింగానైన్ బాబాను అనుకరిింప 
చూడటిం అపచారమేకాక 
ఎింతో ప్రమాదకరమైనది. సాయి 
మహ్సమాధి చెిందిన త్రావాత్ 
కొింత్కాలానికి అత్డు ఒక రోజున 

సాయినాథుడు నిత్్య 
యాత్ర చేసిన లెెండీ వనెం

ద్వారకామాయిలో ప్రవేశిించి 
వెనుక సాయి కూరుచిన్న ఆసనింపై 
కూరుచిన్్నడు. అమాయక్లైన ప్రజలు 
సాయి అత్నిని త్మ గద్్దక్ అింటే 
త్మ సదుగురుపీఠానికి వారసుడిగా 
ఎను్నక్న్్నరని త్లచి అత్ని 
పాద్లపై పడటిం ప్రారింభిించారు. 
త్రావాత్ అత్డు పశాచితాతుపిం చెింది 
తానొక రుగమీత్తో చిరకాలిం 
బాధ పడుతున్్ననని, అది గద్్దపై 
కూరుచిింటే త్గగుగలదన్న ఆశ్తో 
కూరుచిన్్ననని సపుష్టుిం చేశాడు. అత్డు 
త్రావాత్ శిరిడీలోనే నివసిించి అకకాడే 
మరణిించాడు.

ఇలానే సాయి మహ్సమాధి 
చెిందిన త్రావాత్ ఆయనను చిరకాలిం 
భకితుశ్రద్ధలతో సేవిించి ఫకీరు జీవితాని్న 
గడిపిన అబ్్దల్ బాబాను భక్తులు 
దరి్శిించి నమసకారిస్తు వుిండేవారు. 
అిందరూ అలా చేసుతుింటే త్నక్ 
నిజింగానే దివ్యశ్కితు కలిగిిందని 
అనుకోక్ిండా వుిండటిం చాలా కష్టుిం. 
అది సద్భక్తునికి కఠోరమైన పరీక్ష. 
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పూజ్్య ఆచార్య శ్రీ ఎక్కిర్ల భరదావాజ్

పరిప్రశ్్న

ప్రశ్్న:- దేవతలు మనో కల్పితములా, నిజంగా వున్్నరా? పరబ్రహ్్మ సద్గురువుగానూ, 
అవతారముగానూ తపపి -మానవాకృతి గానే తపపి- దేవతలుగా ఉండడా?

- శ్రీ యం. వి. రెడ్డి, తణుకు

జవాబు :-పరబ్రహమీ సదుగురువుగా త్పపు అవత్రిించడు.  
అవతార కారా్యన్ననుసరిించి త్గురీత్న త్న మాయక్ 
కటుటుబడి అవత్రిసాతుడు. కృష్్ణడు దైవమే అయిన్ కౌరవులు 
దుష్టులన్న భావింతోనే అవత్రిసాతుడు. అనీ్న తానన్నది త్న 
అింత్రింగింలోనే యుింటుింది, అదీ ఒకానొక యెగసి్థత్లో. 
అిందుకే ఉత్తురగీత్లో అరుజునుడు త్నక్ చెపిపున భగవదీగుత్ 
మరచానని, మరలా చెపపుమని కోరితే “అది యోగసి్థత్లో 
చెపాపును, యిపుపుడు మరలా చెపపు వీలుకాదు” అింటాడు. 
సదుగురువుక్ పరిమిత్మైన అవతార కార్యముిండదు. సద్ 
పరబ్రహమీమెలా ఉింటుిందో అలానే ఉింటాడు. అనీ్న తానే 
అయిన సి్థత్లో ఉింటాడు. అిందుకే వారికి ప్రతే్యకమైన 
అవతార కార్యముిండదు. 
పరబ్రహమీలో ఒక అింశ్ము సగుణబ్రహమీమై విశ్వామవుతుింది 
- “పాదోస్య విశ్వాభూతాని” అన్నటులు. ఆ విశ్వాిం సగుణ 
బ్రహమీయొకకా దేహిం రూపిం. ద్ని అింగాలు దేవత్లు 
పురుష్స్కతుిం చెపిపునటులు. ద్ని ఆత్మీగా ఉన్న పరబ్రహమీ 
వైపునుిండి ఆయన దేహము, అవయవాలు భిన్నింగావు - 
మన దేహము, యిింద్రియాలు భిన్నింగా అనుభవింగానటేలు. 
కాని యిింద్రియాలు అవయవాల వైపు నుిండి దేవత్లవైపు 
నుిండి చూసేతు వారు భాగాలు మాత్రమే. సమిష్టు గారు. 
అిందుకే పరబ్రహమీ సవారూపియైన సదుగురువుక్ దేవత్లు 
ఆధీనులు. వారిని త్ిండి గుడడిల కాశ్రయిసేతు, లక్ష్మి వారి 
ఆదేశానుసారిం మనను కటాక్షించి తీరాలి.

దేవత్లుిండడమన్నది మనకిపుపుడు గోచరిించే జగతుతు, 
దేహేింద్రియాలూ ఎింత్ వాసతువమో అింతే వాసతువాలు. 
ఎక్కావాగాదు త్క్కావాగాదు. మాయలోనుిండి చూసేతు 
నిజింగా వుింటారు. ఆత్మీ దృష్టుతో చూసేతు “ఏకిం సత్’ సత్్యమైన 
ఉనికిగల దొకకాటే. నవలా రచనలో రచయిత్ త్ననొక 
పాత్రగా ప్రవేశ్పెటుటుకొనడింలాింటిది సదుగురువు యొకకా 
రూపిం. ఇత్ర పాత్రలూ అత్డి మనోరూపాలే అయిన్ త్న 
ప్రత్రూపిం మాత్రము అవేవీ కాని రీత్న తాను, మిగిలిన 
పాత్రలేవీ కానివిధింగా ఆ పాత్రలనీ్న అత్ని ప్రత్నిధి యొకకా 
మూలత్త్తు్విం (రచయిత్ మనసుసు) యొకకా రూపాలు.
కృష్్ణడు భగవదీగుత్లో త్న త్త్వాిం గురిించి “యథామామ్” 
అన్నది ఆయన ప్రతే్యకమైన యోగసి్థత్లో చెపిపునవి మాత్రమే. 
ఉత్తురగీత్ ప్రమాణిం చూపానుగా? సదుగురువు ఎలలుపుపుడూ 
అటిటు సి్థత్లోనే ఉింటాడు. అిందుకే ‘శ్రీ గురుచరిత్ర’, 
‘సాయిలీలామృతాలలో దేవత్లే త్మ భక్తులను సదుగురువు 
న్శ్రయిించమనడిం చూడవచుచి.
సదుగురువు సగుణ నిరుగుణ బ్రహమీల సమైక్య రూపమని తెలిసిన 
భక్తుల దృష్టులో వేరు దైవాలింటూ వుిండరు. బౌదు్ధలు, 
జైనులూ, స్ఫ్ల ధరామీలక్ గూడ మూలమిదే. “గురువే 
సకల దేవత్లున్్న” అన్న సాయి స్కేతు. ఈ సతా్యని్న 
వాక్యరూపింగా గాక దృశ్్యరూపింగా గురుతుించుకోడానికే 
శిరిడీలో భక్తులు విగ్రహ ప్రత్ష్టు చేసినది.
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అభయప్రదాత్

పూజ్్య గురుపతి్న శ్రీ అలివేలు మెంగమ్మ

‘భయము’ అన్నది చాలా 
భయింకరమైన విష్యము. 

అసలు భయమింటే ఏమిటో అది 
మనిందరికీ చాలా సిందరా్భలలో 
అనుభవమవుతుింది గనుక తెలుసు.

భయము అనేక రకాలు. 
సాధారణింగా క్రూర జింతువులను 
చూసేతు ఎవరికైన్ భయమేసుతుింది. 
ఉద్హరణక్ పులి, సిింహము, 
పాము మొ॥వి మనలను కరుసాతుయి, 
ప్రాణాలు తీసాతుయి గనుక భయపడడిం 
సహజమే! కానీ కొింత్మిందికి 
మనకేమీ హ్ని చేయని జీవులను 
చూసేతుగూడ భయమేసుతుింది. పిలిలుని 
చూసి కొిందరు భయపడితే, బలిలుని 
చూసి భయపడేవారు కొిందరు. 
కొిందరు పురుగులను చూసి, 
ఎలుకలను చూసి, బొది్దింకలను 
చూసిగూడ భయపడతారు. అవి 
మనక్ పెద్దగా హ్ని చేయవు. కానీ 
భయపడడమెిందుక్? అింటే ఇకకాడ 
భయానికి కారణిం వాటి ఆకారాలను 
చూసేతు మనక్ గల అసహ్యమే!

ఇవి గాక జీవిత్ింలో 
యిింకా చాలా భయాలుింటాయి. 
చదువుకోకపోతే జీవిత్ిం గడిచేద్లా? 
అన్న భయిం. చదువుక్న్న త్రావాత్ 
ఉదో్యగిం రాదేమోనన్న భయిం. 
ఉదో్యగిం వసేతు పోతుిందేమోనన్న 
భయిం. సింపాదిించిన డబ్బును 
ఎవరైన్ కాజేసాతురేమోనన్న భయిం. 
దొింగలు దోచేసాతురేమోనన్న భయిం. 
ఖరుచి పెటుటుక్ింటే భవిష్్యతుతు ఎలా? 
అన్న భయిం. డబ్బు ఆశ్తో ఎవరైన్ 
ఏదైన్  చేసాతురేమోనన్న భయిం.

అలాగే ద్రిద్్య్రమింటే భయిం. 
అన్రోగ్యమింటే చాలా భయిం.

అని్నింటికింటే గొపపుది మృతు్యవు 
గూరిచిన భయిం. ప్రత్ మనిష్కీ 
మృతు్యవింటే ఎింతో భయిం. కారణిం 
‘త్న’ అనుక్న్న వాటిని అని్నింటినీ 
విడిచి వెళ్ళిపోవలసి వసుతుిందని.   త్న 
వాటి మీద వున్న మమకారిం అిందుక్ 
కారణిం. అిందుకని మృతు్యవు నుించి 
త్పిపుించుకోవాలని ప్రత్ మనిషీ 
కోరుక్ింటాడు. వయసు పెరిగిన కొదీ్ద 

(జూన్ 2012 సాయిబాబా మాసపత్రిక నుండ్) 

ఏ క్షణాన మృతు్యవు కబళ్సుతుిందోనన్న 
భయిం పీడిసుతుింది. నడి వయసులో 
వున్న వారికి అభద్తాభావిం వలలు 
భయిం.

యువక్లక్ మరణభీత్ 
వుిండకపోవచుచిగానీ ఎదుర్కాింటున్న 
పరిసి్థత్ల వలలు ఆిందోళన, 
భయము వుింటున్్నయి. కనుక 
ఏ మానవుడూ పూరితు నిర్భయింగా 
వుిండలేకపోతున్్నడు.

కలిప్రభావిం వలన సావార్థిం 
పెచుచిపెరగడిం వలలు నేడు భయిం 
విలయతాిండవిం చేసుతున్నది. ఏదో 
జరుగుతుిందేమోనన్న భయింతో నేటి 
మానవుడు కొటుటుమిటాటుడుతున్్నడు. 
ఏదో పైకి కొింత్ ధైర్యింగా 
వున్నటులు కనిపిించినపపుటికీ అది 
అింత్ింత్మాత్రమే. నేడు మనిష్కి 
సాటి మనిష్ింటేనే ఎక్కావ భయమని 
అనిపిసుతున్నది. పేదవారి దగగురనుించీ 
గొపపు ధనవింతులద్కా, సామాను్యల 
దగగురనుించీ రాజ్యమేలుతున్న వారి 
ద్కా ఈ భయిం సహజమైపోయిింది. 
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ఈ రోజులలో ఎవరు ఎవరిని ఏమైన్ చేయవచుచి. అనేక 
కారణాలుగా ఎవరు ఏ విధింగానైన్ కక్ష తీరుచికోవచుచి. 
ధనిం కాజేయవచుచి. ప్రాణాలనే తీసేయవచుచి. 
కొిందరు మనుష్లు జింతువుల కింటే హీనింగా 
ప్రవరితుసుతున్్నరనడింలో సిందేహిం లేదు. జింతువులకింటే 
అని ఎిందుక్ అనుకోవలసివసుతున్నదింటే జింతువులు 
ఆహ్రిం కోసమో లేక ప్రాణభీత్ వలలునో మాత్రమే ఇత్ర 
జీవులపై ద్డి చేసాతుయి. మనుష్లు అలాింటి కారణాలేవీ 
లేక్ిండా గూడ అనేక విధాలుగా పీడిసుతున్్నరు.

అసలు మనిష్కి వుిండవలసినది సాటి మనిష్ 
మనక్ తోడు వున్్నడన్న ధైర్యిం. అిందుకే మానవుడు 
సాటి మానవులను తోడుగా కోరుక్ింటాడు. సమాజిం 
ఏరపుడినది అలానే. కానీ తోడుగా వుిండవలసిన సాటి 
మానవుడు పీడగా మారుతుింటే చేయగలిగినదేమున్నది? 
కించే చేను మేసేతు కాపాడేద్వరు?

ఇదివరక్ మనిష్కి మనిష్ తోడుగా వుిండేవాడు. 
త్నక్ త్లిలుదిండ్రులు అిండగా వున్్నరన్న ధైర్యిం, 
తోబ్టుటువులు వున్్నరనే ధైర్యిం, పిలలులు వున్్నరనే ధైర్యిం, 
మేనమామలు, పినత్ిండ్రులు, బింధువులు యిలా ఎిందరో 
అిండగా వున్్నరనే ధైర్యిం వుిండేది. ఏ శుభకార్యమొచిచిన్, 
ఆపద వచిచిన్ అిందరూ లేక ఏ కొిందరైన్ ఏదో ఒక 
విధింగా అిండగా నిలిచేవారు. ఉద్హరణక్ ఒక 
ఇింటోలు పెిండిలు వసేతు సింబింధాలు చూడడిం దగగురనుించీ 
అిందరూ పూనుక్నేవారు. అలాగే ఎవరైన్ మరణిించిన్ 
అింతే. ఒకరిింటోలు త్లిలు చనిపోతే పసిపిలలులుింటే వారిని 
బింధువులలో త్లా ఒకరూ తీసుకెళ్ళి పెించేవారు. 
వారు సరిగా చూసారా, లేద్, అన్నది ప్రశ్్నగాదు. 
మేమున్్నమనేదే అకకాడ ముఖ్యము. త్లిలుకి పాలు లేకపోతే 
ఇింటోలు పసిపిలలులున్న త్లులులు పాలిచేచివారు. లేక ద్దులు 
వుిండేవారు. అలాగే మిగతా విష్యాలోలున్, ఇింటోలు 
వాళ్ళి, బింధువులు, సే్నహితులు, ఊరి పెద్దలు వారి 
శ్రేయసుసుకై పాటుపడేవారు. అలాగే వీరు గూడా వారికి 
సహకరిించేవారు.

నేటి పరిసి్థత్ పూరితు వేరుగా వున్నది. క్రిందటి త్రిం 
వరకూ అరకొరగా వున్న అనుబింధాలు ఈ రోజు పూరితుగా 
లేవేమో అనిపిసుతున్్నయి. ఇపుపుడు ప్రత్వారూ, “మాక్ ఎవరు 
అవసరిం లేదు. ఎవరికీ మేము అవసరిం వుిండనకకారలేదు” 

అనే విధింగా వుింటున్్నరు. ఇటిటు సావార్థపరమైన ఆలోచనలు, 
ప్రవరతునల వలలునే భయిం కలుగుతున్నది.

అిందుకని ఈ భయాలను నివారిించుకోవడానికి 
చాలామింది దైవానీ్న, మహ్తుమీలను ఆశ్రయిసుతున్్నరు. వారి 
అతీత్ శ్క్తుల వలన వారు మన భయాలను తొలగిసాతురేమోననే 
ఆశ్. అిందువలన కొని్న సమస్యల భయిం తొలగిన్ పూరితుగా 
నిర్భయులుగా వుిండలేకపోతున్్నరు. అిందుక్ కారణిం 
అధరమీిం పెచుచిపెరగడమే. ఈన్డు అధరమీిం ప్రపించ 
మింత్టా అనేక విధాలుగా విలయతాిండవిం చేసుతున్నది. 
ద్ని పర్యవసానమే అింతులేని భయిం.

కొిందరు భగవింతుని, మహ్తుమీలను ఆశ్రయిించి 
గూడ అధరమీ ప్రవరతుక్లై వుింటున్్నరు. కొింత్మింది ధరమీిం 
ప్రకారిం నడుద్్దమనుక్న్నపపుటికీ సమాజానికి ఎదురీత్క్ 
భయపడి త్ల ఒగగువలసి వసుతుింది. ఇత్రులు అధరమీ 
ప్రవరతుక్లయినపుపుడు భయిం కలగడిం సహజమే గానీ, 
ధరమీిం ప్రకారిం నిలబడే ధైర్యిం కలిగివుిండాలి. మన ధరమీిం 
మనలను కాపాడుతుింది. “ధరోమీ రక్షత్ రక్షత్ః” “ధరామీని్న 
రక్షసేతు, ధరమీిం రక్షించిన వాడిని రక్షసుతుింది” అని పెద్దల వాక్యిం. 
కనుక ధరామీని్న  అింటిపెటుటుక్న్న వాడికి ధరమీిం వుింటుింది, 
వుిండాలి. మనిం ధరమీింగా వున్్న అవత్లివాడు అధరమీింతో 
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మనలను మోసిం చేసుతున్్నడు, 
అన్్యయిం చేసుతున్్నడు. ఇింకా ఏమైన్ 
చేయడానికి వెనుకాడడిం లేదు కద్! 
మరి మనక్ ధైర్యిం ఎలా వుింటుింది? 
అని కొిందరనవచుచి.

సమాజింలో ధరామీని్న 
నిలబెటటుడానికి ఎింతో మింది 
కృష్ చేసారు. ఎనో్న సమస్యలను 
ఎదుర్కాన్్నరు. కానీ వాళ్ళి ధైరా్యని్న 
సడలుకోలేదు. ఉద్హరణక్ గాింధీ 
మహ్తుమీడినే తీసుక్ింటే సవాత్ింత్రానికై 
జీవితాింత్ిం కృష్ చేసారు. ఆన్డు 
ఆయన అలా అనుక్ని వుింటే 
సవాత్ింత్రాని్న  సాధిించగలిగేవాడా? 
ఆయన చేసేది త్పుపుగాదని, ధరమీమనీ 
ఆయనక్ తెలుసు! అింతేగాదు, 
ఆయన ననుసరిించి కొని్న కోటలుమింది 
ధరమీయుత్మైన పోరాటిం సాగిించారు. 
ఆ పోరాటింలో ఎిందరో ప్రాణాలను 
సైత్ిం కోలోపుయారు. అయితే ఆన్డు 
అింత్మింది ఎలా ప్రత్సపుిందిచారు? 
మనిష్కి  అని్నింటికింటే ఎక్కావదైన 
ప్రాణభీత్ని సైత్ిం వారెలా 
అధిగమిించగలిగారు! ద్నికి కారణిం 
అలా చేయడమే శ్రేయసకారమని వారికి 
తెలుసు గనుక.

ఆన్డు పూజ్యశ్రీ మాసటురుగారు 
ఒక ముసిలుము ఫకీరుయైన శ్రీ శిరిడీ 
సాయిన్థుని త్తాతు్వని్న గూరిచి ప్రచారిం 
చేయడింలో ఎనో్న ఇబబుిందులను, 
ఎింతో వ్యత్రేకత్ను ఎదుర్కాన్్నరు. 
ఆన్డు ఆయన భయపడి 
వుింటే ఈన్డు మనిం సాయిని 
యిింత్గా సేవిించి శ్రేయసుసుక్   
పొిందగలిగేవాళళిమేన్? ఈ ఒకకా 
విష్యిం ఆలోచిసేతు చాలు, ధరమీిం 
యొకకా ఫలిత్ిం ఎలా వుింటుిందో 

అవగత్మవుతుింది.
అయితే ఈ కాలింలో అధరామీని్న 

ఎదురోకాగల అింత్టి గుిండె ధైర్యిం 
మనక్న్నద్? అన్నది ప్రశ్్న. ద్నికి 
సమాధానిం ‘లేదు’ అనే. అయితే 
మనమేమి చేయాలి? దీనికి 
పరిష్కారమేమిటి? మనిం అధరమీిం 
చేయకపోయిన్ అధరామీనికి దోహదిం 
చేస్తువుిండవలసినదేన్?

దీనికి పరిష్కారాలు రెిండు. 
మొదటిది  సదుగురువును 

ఆశ్రయిించడిం. ద్నిని మనిం చేసాము. 
అింటే సమర్థ సదుగురువైన సాయిన్థుని 
ఆశ్రయిించాము. అయిన్ అధరమీింలో 
పాలుపించుక్ింటూనే వున్్నము. 
అింటే అధరామీని్న పరోక్షింగా 
ప్రోత్సుహిించిన వాళలుమవుతున్్నము. 
దోహదిం చేసుతున్న వాళళిమవుతున్్నము. 
అభయప్రద్త్ అయిన సాయిని 
ఆశ్రయిించిగూడ సాటి మానవుల 
పటలు భయింతో అధరామీనికి దోహదిం 
చేయడింలో అర్థమేముింటుింది? 
“అయితే అటాలు వుింటే ప్రపించింలో 
బ్రత్కలేముకద్! శ్రీ సాయి అని్న 
సమస్యలను తీరచిడిం లేదు గద్!” అని 
అనిపిించవచుచి. నిజమే. ధరమీిం కోసిం 
నిలబడడింలో కొని్న ఇబబుిందులు 
పడవలసిరావచుచి. కానీ ధరమీింలో 
ధైర్యిం వుింది. సింత్ృపితు వుింది. ఆనిందిం 
వుింది. అిందుకే ఆన్డు ధరమీవరతునులైన 
పాిండవులు అడవులపాలై కష్టులు 
పడిన్ సింత్ృపితుగా, ఆనిందింగా 
వుిండగలిగారు. అధరమీపరులైన 
ధురో్యధన్దులు రాజ్యభోగాలు 
అనుభవిసుతున్నపపుటికీ అశాింత్తో 
క్ త్ క్ త్ లా డి పో యా రు . 
ధరమీరాజాదులు అడవులలో 

ఆక్లలములు త్ింటూ 
అ ల మ టి ిం చి పో యా ర ని 
మనమనుక్ింటాము. కానీ ధరమీిం 
ముిందు త్నేది ఆక్లలములే అయిన్ 
సింత్ృపితునిచాచియి. వారి దురవస్థక్ 
వారు క్మిలి పోలేదు. క్రోధింతో ఉడికి 
పోలేదు. కరతువ్య నిరవాహణక్ ఎపుపుడూ 
సింసిదు్ధలై వున్్నరు. వారే గాదు, 
సింఘసింసకారతులిందరూ సమాజింలో 
ప్రత్ఘటనను ఎదుర్కాన్్నరు. అలాగే 
నిజమైన భక్తులు గూడ అింతే. లక్షష్ిం 
కోసిం, ధరమీిం కోసిం ప్రాక్లాడడింలో 
వారు ఏమి త్న్్నమనిగాని, ఏమి 
కటుటుక్న్్నమనిగానీ, ఎకకాడ 
వున్్నమని గానీ అనుకోరు. ఆహ్రిం 
తీసుక్న్్నమని, వసా్రాలు ధరిించామని, 
ఆచాఛిదన క్రింద వున్్నమనీ 
అనుక్ింటారు. అిందుకే సింత్ృపితుగా 
వుింటారు.

అటాలు అని ఎవరితోన్ 
త్గవుపెటుటుకోమని గాదు. మనక్న్న 
పరిధిలో, మనక్న్న శ్కితుతో, మనక్న్న 
అవకాశాలతో  ధరమీిం కోసిం 
పాటుపడాలి. అపుపుడు బాబా మనక్ 
అిండగా వుింటారు. ‘న్ భక్తుల 
సత్సుింకలాపులు నేను నెరవేరుసాతును’ 
అని బాబా అభయమిచిచివున్్నరు. 
ఇింత్టి సత్సుింకలపుిం మనక్ కలిగి 
ప్రయత్్నసుతున్నపుపుడు ఆయన ఎిందుక్ 
రక్షించరు? ఆన్డు పాిండవులక్ శ్రీ 
కృష్్ణడు అిండగా నిలవలేద్? వారు 
అత్్యవసర పరిసి్థతులలో, అవసరమైన 
విధింగా మన వెింట వుిండి 
రక్షస్తు నడిపిస్తువుింటారు. దీనిని 
గురుతుపెటుటుక్ని మనిం ధరామీచరణక్ 
ప్రయత్్నిం చేయాలి.

దీనికి రెిండవ పరిష్కార మారగుిం 
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‘సమైక్యత్’. అధరామీని్న పోష్ించక్ిండా 
వుిండాలింటే సమైక్యత్  కావాలి. అయితే 
ఎవరికి వారే అన్నటులు వుిండే ఈ రోజులోలు 
సమైక్యత్ సాధిించేద్లా? ఈ సృష్టులో 
దేనికైన్ పరిష్కారమారగుముింటుింది. 
‘మనసుింటే మారగుముింటుింది’ అన్నది 
సామెత్. మనిం హృదయపూరవాకింగా 
ధరమీబద్ధింగా జీవిించాలని సింకలిపుించి 
ఆచరణ ప్రారింభిసేతు మనలాింటి వాళ్ళి 
మనక్ తోడుగా త్పపుక నిలుసాతురు. 
సన్నని ద్రాలే పేనినపుపుడు పెద్ద 
త్రాడుగా అయినటులు సమైక్యత్ వలలు 
సాధిించలేనిదేదీ వుిండదు. ఆన్డు 
సవాత్ింత్రోద్యమింలో పోరాడినపుడు ఆ 
సమైక్యతే పనిచేసిింది. ఆింగేలుయులను 
వెళళిగొటిటుింది. అదే స్త్రిం ఇకకాడ 
మనిం పాటిించాలి.

ఉద్హరణక్ పాలలో కలీతు 
జరుగుతున్నదని మనక్ తెలుసు, 
కలీతు చేయడిం అధరమీమనీ తెలుసు. 
గేద్లక్ హ్రోమీను ఇింజక్షనులు యివవాడిం 
వలలు ఆ పాలు త్రాగినిందువలన 
హోరోమీనలులో సమతుల్యత్ లోపిించి 
నేడు పసిపిలలులక్ సైత్ిం ఎనో్నరకాల 
ఆరోగ్య సమస్యలు త్లెతుతుతున్్నయని 
పరిశోధక్లు చెబ్తున్్నరు. కనుక 
అధరామీని్న అధిగమిించాలనుక్న్న 
కొిందరిం కలిసేతు మనలో పాడి 
చేయడిం తెలిసినవారి దగగురనుించి, 
సవాచఛిమైన పాలను పొిందవచుచి. 
అలాగే కూరగాయలు మొదలైనవి. 
అన్రోగ్యకరమైన సిింథటిక్ 
దుసుతులక్ బదులు చేనేత్ దుసుతులను 
ధరిించవచుచి. అిందువలన 
చేనేత్ కారిమీక్లక్ కొిందరికైన్ 
ఉపాధి కలిపుించిన వారముగూడ 
అవుతాము. కలుష్త్మైన, 

నిలవావుిండడానికి ఉపయోగిించే 
రసాయన పద్రా్థలు కలిసిన 
త్నుబిండారాలను కొనుకోకాక్ిండా 
ఇింటోలునే మించి త్నుబిండారాలని 
త్యారుచేసుకోవచుచి. లేక అటాలు 
త్యారు చేసేవారి వద్ద కొనుకోకావచుచి. 
అలానే హోమియో వైద్యిం 
నేరుచికోవచుచి. ఆయురేవాదింలోని 
యెనో్న చిటాకాలతో చిన్న చిన్న 
వా్యధులను నివారిించుకోవచుచి. ద్ని 
వలన ప్రత్ చిన్నద్నికి ఆసపుత్రులక్ 
పరుగెత్తువలసిన అవసరిం వుిండదు. 
అిందువలన డబ్బు ఖరుచి గూడ 
త్గిగుించుకోవచుచి. మన పెరటోలునే 
మనక్ అవసరమైన చిన్న చిన్న 
మొకకాలను పెించుకోవచుచి.

మన పిలలులక్ మనమే 
పాఠాలను చెపుపుక్ని సరైన విద్యను 
అిందిించవచుచి. నేటి సమాజింలో పెచుచి 
పెరుగుతున్న అశ్లుల సాహిత్్యము, 
వెర్రిత్లలు వేసుతున్న ఫ్్యష్నులు, నైత్కింగా 
ప్రకకాద్రి పటిటుసుతున్న సినిమాలు, నేడు 
సమాజింలో జరుగుతున్న అన్్యయాలు 
- వీటి పర్యవసాన్ల గురిించి 
వివరిించి చెపిపు మన పిలలులను ఉత్తుమ 
వ్యకితుత్వాిం గలవారిగా తీరిచిదిదు్దకోవచుచి. 
మన పిలలులకేగాక సాటివారిని గూడ 
అధరమీిం వలన వచేచి పర్యవసానలేమిటో 
తెలియజెపిపు ధరమీప్రవరతుక్లుగా 
మలచడానికి ప్రయత్్నించవచుచి. ఇలా 
చిన్నవాటితో ప్రారింభిించి మనతో 
సహకరిించేవారి సింఖ్య పెరిగిన కొదీ్ద 
క్రమింగా బృహత్తుర కార్యక్రమాలను 
గూడ చేపటిటు విజయిం సాధిించవచుచి.

కనుక ముిందుగా అధరమీప్రవరతున 
ఎిందుక్ సరియైనది కాదో 
తెలుసుకోవాలి. అధరమీిం పటలు సపుష్టుమైన 

అవగాహన కలిగివుిండాలి. ఖచిచిత్మైన 
వ్యత్రేకత్ ఏరపురచుకోవాలి. ధరమీిం 
కోసిం నిలబడే మానసిక స్్థ్థరా్యని్న, 
ధైరా్యని్న అలవరచుకోవాలి. 
అధరమీప్రవరతుక్లు తాము చేసేపని 
ఎింత్ నీచమైనదైన్, ద్ని 
పర్యవసాన్లు ఎలా వుింటాయోనన్న 
భయము, లజజు లేక్ిండా 
చేయగలుగుతున్నపుపుడు ధరమీిం కోసిం 
మనమెిందుక్ భయపడుతున్్నము! 
ఇది ఆలోచిించాలి.

అిందుక్ మనిం 
చేయవలసినదలాలు పైన చెపుపుక్న్న 
విధింగా సమైక్యత్ కలిగి వుిండడము. 
ధరమీరక్షక్డు అయిన సాయి 
మన వెింటవుిండి నడిపిసాతురన్న 
ధైర్యిం కలిగి వుిండడిం.  ధరమీిం 
కోసిం ప్రయత్్నసుతున్నపుపుడు సాయి 
అవసరమైన సమయింలో అవసరమైన 
విధింగా కాపాడుతారు అన్న విశావాసిం 
కలిగివుిండడిం. వీటినని్నింటిని 
సాటివారికి తెలియజెపిపు వారిని గూడ 
ధరమీ ప్రవరతుక్లుగా చేయడానికి 
ప్రయత్్నించడిం.

అభయప్రద్త్ అయిన సాయి 
వుిండగా మనక్ భయమెిందుక్!

ఈ కృత్జ్ఞతా మహోత్సువ 
సిందర్భింగా వీటిని మనిం 
అలవరచుక్ని ముిందుక్ సాగడమే 
దీక్షగా పెటుటుక్ింద్ము. మనలను ఈ 
మారగుింలో చేయిపటిటు నడిపిించమని శ్రీ 
సాయిన్థుని, పూజ్యశ్రీ మాసటురుగారినీ 
మనసారా ప్రారి్థద్్దము.

జై సాయి మాసటుర్!
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మాత్ృదేవి స్్మమృతులు
శ్రీమతి రమాదేవి, నాగోలు

హైదరాబాదులోని న్గోలు సత్సుింగ 
సభ్్యరాలు శ్రీమత్ రమాదేవి 

గారు, పూజ్యశ్రీ అలివేలుమింగమమీ 
త్లిలుతో వారి జా్ఞపకాలు  ఈ విధింగా 
పించుక్ింటున్్నరు.

పూజ్యశ్రీ అమమీగారు 
ఒింగోలు నుించి చికకాడపలిలు వచేచి 
సమయానికి మేము చికకాడపలిలులోనే 
ఉిండేవాళళిిం. పూజ్యశ్రీ అమమీగారి 
సని్నధిలో మొదటిసారి వరలక్ష్మివ్రత్ిం 
చేసుక్న్నపుపుడు  అకకాడవున్న సత్సుింగ 
సభ్్యలిందరిం కలిసి పాదపూజ 
చేసుక్న్్నము. నేను అింత్దగగురగా 
అమమీగారిని చూడటిం అదే మొదటిసారి. 
పూజ్యశ్రీ అమమీగారి నిలయానికి 
రోజూ మావారు (శ్రీరాములు గారు), 
మా అమామీయి (సువరచిల) వెళ్లువారు. 
నేను అపుపుడపుపుడూ వెళ్ళిద్ని్న. 
రెిండవ సింవత్సురిం వరలక్ష్మివ్రత్ిం 
త్రుమలగిరిలో చేశారు. అపుపుడు మా 
అమామీయి, మావారు వెళ్లురు. నేను 
వెళళిలేకపోయాను. క్రిందటి సింవత్సురిం 
వరలక్ష్మివ్రత్ిం త్లచుక్ింటూ 
పడుక్న్్నను. అపుపుడు ఒక సవాప్నిం 
వచిచిింది. పూజ్యశ్రీ అమమీగారు మా  ఇింటికి 
వసుతున్్నరని ఎవరో అింటున్్నరు.  నేను 
ఎదురువెళ్ళి అమమీగారు కూరుచిన్న 
ఆసన్ని్న పటుటుక్ని తీసుక్ని 

వచాచిను. మా వింటిింటోలు బాబాపటిం 
వున్నచోట కూరుచిన్్నరు. నను్న వింట 
చెయ్యమన్్నరు. వింటయా్యక పూజ్యశ్రీ 
అమమీగారే సవాయింగా అన్నిం కలిపి 
అిందరికి ముద్దలు పెటాటురు. న్ కోరిక 
ఆ విధింగా తీరాచిరు. అలా పూజ్యశ్రీ 
అమమీగారు ఎింత్టివారో కొించెిం 
అవగాహనకి వచిచిింది.

పూజ్యశ్రీ అమమీగారు ఒకసారి 
పూజ్యశ్రీ మాసటురుగారి విగ్రహప్రత్ష్టుకి 
కావలి వెళ్లురు. మావారు కూడా 
వెళ్లురు. కానీ త్రిగి ఎపుపుడు వచేచిది 
చెపపులేదు. నేను, పిలలులు ఇకకాడ 
(హైదరాబాదులో) వున్్నము. 
రెిండు రోజుల త్రవాత్, ఇింకా 
రాకపోయేసరికి న్క్ భయమేసిింది. 
ఆ రోజు పూజ్యశ్రీ అమమీగారు 
న్క్ ఫోన్ చేశారు. అనుకోని ఈ 
సింఘటనకి నేను ఆశ్చిర్యపోయాను. 
మాటలు త్డబడిపోయాయి. అపుపుడు 
అమమీగారు  న్క్ ఒక పని చెపిపు మేము 
వచేచిసరికి చెయ్యమని చెపాపురు. న్క్ 
అపుపుడు మనసుక్ చాలా ఊరట 
కలిగి ధైర్యిం వచిచిింది. మనస్ఫూరితుగా 
అమమీగారిని త్లచుక్ింటే చాలు, 
వెింటనే కరుణిసాతుతారు.

ఒకసారి గాణగాపూర్ యాత్ర 
గురిించి  అమమీగారు  వేర్కరితో 

మాటాలుడుతున్్నరు. అపుపుడు అకకాడే 
వున్న నేను అమమీగారితో, “నేన్ 
రావచాచి అమామీ” అనడిగాను. “అయో్య! 
నీక్ తెలీద్” అన్్నరు. “న్కెవరూ 
చెపపులేదమామీ” అన్్నను. అపుపుడు 
పూజ్యశ్రీ అమమీగారు, “ఇింటివాళళికి 
చెపేపుదేమిటి, నువువాకూడా రా” అన్్నరు. 
నేను ఆ మాట విని ఆనిందిం పటటులేక  
పూజ్యశ్రీ అమమీగారి పాద్లు పటుటుక్ని 
చాలా సేపు ఏడాచిను. పూజ్యశ్రీ అమమీగారి 
దగగుర ప్రత్వాళ్ళి మాత్ృప్రేమను 
పొిందుతారు. నేను కూడా ఆ ప్రేమని 
చవిచూశాను. పూజ్యశ్రీ  అమమీగారిని 
అడిగేద్నిని, న్క్ మీమీద వుిండే 
ప్రేమని త్గిగుపోక్ిండా చూడమని. 
పూజ్యశ్రీ అమమీగారు నేను వారి దగగుర 
చెపుపుక్నే విష్యాలని్నింటిలో న్క్ 
మించిచెడడిలు చెబ్తూ, ‘న్క్ ఏమైన్ 
అమమీగారు వున్్నరు’ అనే ధైరా్యని్న 
కలిగిించారు. ఈరోజుకి న్కదే ధైర్యిం.

కొన్్నళళికి పూజశ్రీ అమమీగారు 
మలాకాజిగిరికి వెళ్లురు. మేమిందరిం 
అపుపుడు ఒకే అపారుటుమెింటులో 
ఉిండేవాళళిిం. అపపుటి నిించి న్క్ 
‘లోపలిసేవ’ మొదలయి్యింది. 
చాలా భయింగా వుిండేది. ఏ పని 
ఎలాచెయా్యలో తెలిసేదికాదు. అనీ్న 
పూజ్యశ్రీ అమమీగారే నేరిపుించారు. 
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‘భూమాత్ క్న్నింత్ ఓరుపు’ అింటారు 
కద్, అదినేను పూజ్యశ్రీ అమమీగారి దగగుర 
చూసాను. అింత్టి  ఓరుపు రావాలాింటే 
ఎని్న జనమీలు పడుతుిందో అనిపిసుతుింది. 
పూజ్యశ్రీ అమమీగారి దయవలలు   మేము 
మలాకాజిగిరిలో ఇలులు కొనుక్కాన్్నము. 
పిలలులిద్దరికీ పెళ్లుళ్లు అయా్యయి.                                                                         

పూజ్యశ్రీ అమమీగారు న్గోలుకి 
వచాచిక, నేను మా అమామీయి ప్రసవ 
సమయానికి తోడుిండటిం కోసిం 
ఆసే్రేలియా వెళ్లును. నేను వెళ్ళిసరికే 
ప్రసవమై బాబ్ పుటాటుడు. కానీ త్రవాత్ 
ఆరోగ్యపరింగా చాలా సమస్యలు 
వచాచియి. అవనీ్న పూజ్యశ్రీ అమమీగారి 
దయవలలు సరు్దక్న్్నయి. న్క్ అకకాడి 
వాతావరణిం నచచిక, అకకాడి నిశ్్శిబ్దిం 
భరిించలేక,  బాబ్కి మూడు నెలలు 
వచాచిక ‘నేను వెళ్ళిపోతాను’ అనేద్నిని. 
బాగా ఏడుపు వచేచిది. అపుపుడు ఒకసారి 
పూజ్యశ్రీ అమమీగారు కలలోకి వచిచి, 
“ఎిందుకలా వచేచిసాతునని ఏడుసుతున్్నవు? 

పిలలు ఎింత్ గిండింనుించి బైటపడిింది. 
నీ బాధ్యత్ కాద్? ఉిండక పొతే ఎలా?” 
అన్్నరు. పూజ్యశ్రీ అమమీగారు అలా 
చెపాపుక కొించిం బాధ  త్గిగుింది. ఎలాగో 
బాబ్కి 7 నెలలు వచేచిద్కా వుిండి, 
మా అమామీయిని, బాబ్ని తీసుక్ని 
న్గోలుకి  వచాచిను.

అలా పూజ్యశ్రీ అమమీగారితో 
మా ప్రయాణిం చికకాడపలిలు నుించి 
న్గోలు వరక్ వచిచిింది. న్ జీవిత్ిం 
అింతా కూడా పూజ్యశ్రీ అమమీగారి 
పాదపదమీముల దగగురే గడపాలని 
మనస్ఫూరితుగా కోరుక్ింటున్్నను, 
సేవ అింటే, మహ్తుమీలింటే తెలియని 
మమమీలిని చేరదీసి, ఎనో్న విష్యాలలో 
అిండగా నిలిచి, మాక్ చకకాటి 
జీవితాని్న ప్రసాదిించిన పూజ్యశ్రీ 
అలివేలుమింగమమీ త్లిలుకి, శ్త్ సహస్ర 
కోటి కృత్జ్ఞతా పూరవాక ప్రణామములు 
తెలియచేసుక్ింటున్్నను.     

అింత్టి ప్రత్్యక్ష సాయి సేవక్డు 
కూడా చలిించిపోయాడు కాబోలు, 
అింత్టితో సాయి సమాధి చెిందిన 
త్రావాత్ ఆయన యొకకా దివ్యమహిమ 
అింత్రిించి పోయిిందని, అపుపుడు 
భక్తులకనుభవిం అవుతున్న 
అదు్భతాలనీ్న, దివా్యనుభవాలనీ్న 
త్న ఆధా్యత్మీకశ్కితు వలలునే 
కలుగుతున్్నయని అబ్్దలాలు 
చెపపున్రింభిించాడు. చాలామింది 
బాబా భక్తులు కూడా అత్ని మాటను 
విశ్వాసిించేవారు. వీరిలో సా్థనిక్లు 
కూడా వుిండేవారు. అలా విశ్వాసిించిన 
వారిలో దసతుగిరి ఒకడు. ఒకరోజత్డు 
త్న సా్థన్నికి వెళలుడానికి అబ్్దలాలు 
ఆశ్రవాచనము, అనుమత్ కోరాడు 
వెనక సాయిని కోరినటేలు. వెింటనే 
అబ్్దలాలు మిందహ్సిం చేసి అత్నిని 
ఆశ్రవాదిించి, “వెళ్ళి, నీక్ రైలు 
అిందుతుింది” అని చెపిపు పింపాడు. 
దసతుగిరి వెళ్ళిడు, కానీ అత్నికి రైలు 
అిందలేదు.  అత్డు పటటురాని కోపింతో 
మరల శిరిడీ వచిచి అబ్్దలాలుతో “ఇక నీ 
బూటకాలు చాలు. అని్న దశాబా్దలలో 
సాయి నోటనుిండి వెలువడిన 
ఎింత్ చిన్నమాటైన్ నిలువక్ిండా 
పోయిింద్? ఎిందుక్ అనవసరింగా 
ప్రజలను మోసిం చేసాతువు? ఇది నీకూ 
మించిది కాదు” అని మిందలిించి 
వెళ్ళిపోయాడు. న్టినుిండి అబ్్దలాలు 
అలా చెపపుడిం, ప్రవరితుించడిం 
మానేశాడు.

సాయిన్థుడు నిత్య 
యాత్ర...

03వ పేజీ తరువాయి
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శ్రీమతి అడిదెం వేదవతి

వార్తాలాపము

శ్రీ ప్రకాశానంద సావామివారిచే విరచితమైన వారాతాలాపమనే యీ గ్ంథము గ్రంథికభాషలో వ్రాయబడ్ 
వుండటం వలన తమకు అర్థంగావడం లేదని చాలామంది పాఠకులు అభిప్రాయాని్న వ్యకతాపరిచారు. 
అంద్కని పాఠకుల అభ్్యర్థన మేరకు పూజ్య ఆచార్య శ్రీ ఎక్కిరాల భ్రద్వాజగారి ప్రియపుత్రిక శ్రీమతి 

అడ్దం వేదవతిగారు సరళమైన భాషలో ఈ గ్ంథాని్న పాఠకులకు అందజేస్తాన్్నరు   - ఎడ్టర్.

17. అలోలుపతా్వమ్ :- ఇింద్రియాలలో సామర్థష్ిం 
వున్నపుపుడు కూడా విష్యాలపటలు వికారిం చెిందక్ిండా 
వుిండడిం, ఇత్రులు భోగాలను అనుభవిించడిం చూసి 
కూడా వాటిపటలు మనసుసు వా్యమోహపడకపోవడిం 
అలోలుపతు్వము.

నచికేతుడు యముడిని ఆత్మీవిద్య నేరపుమని 
కోరాడు. యముడు అత్నికి దీరాఘాయువు, అిందమైన 
స్త్రీలు, అింతులేని ధనము మొ॥న అనేక రకాలైన భోగాలు, 
ఐశ్వారా్యలను అనుభవిించే సాధన్లను అనేక విధాలుగా 
వివరిించాడు. కానీ అత్డు ఆశ్పడలేదు. అపుపుడు 
యముడు సింతోష్ించి ఇలా అన్్నడు -
విద్్యభీప్సినం నచికేతసం మనే్య, న తావా కామా 
బహ్వోఽలోలుపనతా 
భావం : నీవు జా్ఞన్నే్న కోరుతున్్నవని ఇపుపుడు 
నముమీతున్్నను. ఎిందుకింటే నీక్  రకరకాల పద్రా్థలపటలు 
(విష్యాలయిందు) కోరిక కలగలేదు.

ఇలా పలికి  నచికేతుడికి ఆత్మీవిద్యను బోధిించాడు
.

18. మార్దవమ్ :- అింత్ఃకరణoలోను, వ్యవహ్రింలోను 

కాఠిన్్యని్న విడిచిపెటాటులి. ద్నికి బదులుగా మృదుతావాని్న 
కలిగివుిండాలి. మార్దవిం ద్వారా లౌకిక వ్యవహ్రము, 
పరమాత్మీమారగుము - రెిండూ కూడా సులభింగా సిది్ధసాతుయి.
ఎలాగింటే,

శ్లో॥ మృద్న్ ద్రుణం హ్నితా
       మృద్న్ హ్నతా్యద్రుణమ్ l
       న్సాధ్్యం మృద్న్ 
       క్ంచితతాసా్మత్తావ్రతరం మృద్ ॥ 

భావం: మృదుత్వాము కాఠిన్్యని్న నశిింపజేసుతుింది. అదే 
మృదుతావాని్న గూడా వశ్పరచుక్ింటుింది. మృదుత్వాము 
ద్వారా సాధ్యముకానిది ఏదీ లేదు. కాబటిటు కాఠిన్యము కింటే 
మృదుత్వామే ఎింతో శ్కితువింత్మైనది.

శ్లో॥ యస్య చితతాం ద్రవీభూతం
      కృపయా సరవాజనుతాషు l    
      తస్య జ్ఞానేన  మోక్షేణ క్ం
      జటాభ్స్మ లేపనైైః ll

(సెప్్టె ెంబరు స్ెంచిక త్రువాయి)

తొమి్మదవ ప్రసంగము
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భావం: ఎవని చిత్తుము సరవాప్రాణులపటలు, దయతో 
కరిగివుింటుిందో, అత్నికి జా్ఞనముతోను, మోక్షముతోను, 
జటలతోను, భసామీలతోను పనేముింది? 

19 హ్రైః :- లోకవ్యవహ్రానికి వ్యత్రేకమైన ఆచరణతో 
ప్రవరితుించడానికి నిర్ణయిించుకోకూడదని ధరమీశాస్త్రము 
చెబ్తున్నది.

కాబటిటు అటువింటి విరుద్ధమైన ఆచరణను 
చేసేటపుపుడు కలిగే సింకోచము లజజు.  మద్యిం అమేమీ 
దుకాణిం దగగుర సే్నహితులతో నిలబడి వున్నపుపుడు కలిగే 
భావిం లజజు.

శ్లో॥ హ్రమాన్ హి పాపం 
       విదేవాష్టి తస్య శ్రీరభివర్ధతే  l    
       హ్రైః హ్తా బాధ్తే ధ్ర్మం 
       ధ్ర్్మ హ్నితా హ్తైః శ్రియమ్ ll

భావం: లజజు కలవాడు పాపాని్న దేవాష్సాతుడు. అత్నికి లక్ష్మీ 
వృది్ధచెిందుతుింది. లజజును న్శ్నము చేసేతు ధరమీిం కూడా 
నశిసుతుింది. ధరమీిం నశిసేతు లక్ష్మి కూడా పోతుింది.

20. అచాపలమ్ :- చపలత్వాము లేకపోవడమే 
అచాపలము.

శ్లో॥ న పాదపాణి చపలో
       న నేత్ర చపలో యతిైః l    
       న చ వాక్చపలశ్్చ్చవమితి  
       శిషటిప్య లక్షష్మణమ్ ॥ 

భావం :  యత్కి కను్నలు, చేతులు, కాళ్లు - వీటివేటిలోన్ 
చాపల్యము వుిండకూడదు. వాక్కాలో కూడా చాపల్యము 
వుిండకూడదు. ఇది శిష్టుని లక్షణము.

కాలు మీద కాలు వేసుకొని కూరోచివడము, కాళ్లు 
ఊపడము, ద్రిలో న్లుగువైపులా చూస్తు నడవడము, 
అనవసర ప్రసింగాలు చేయడము, అనవసరముగా 
నవవాడిం - ఇటువింటివనీ్న చాపల్య లక్షణాలు. ఇవి 
లేకపోవడమే 'అచాపలము'.

శ్లో॥ తేజైః క్షమా ధ్ృతిైః 
       శౌచమద్రోహో న్తిమానితా l      
       భ్వనితా సంపదం  దైవీం  
       అభిజ్తస్య  భారత ll

                          
భావం: తేజసుసు, క్షమ, ధృత్, పవిత్రత్, శ్త్రుత్వాము 
లేకపోవడము, తాను పూజు్యడిని (పూజిింపదగినవాడిని) 
అనే అభిమానము (భావిం) పొిందక్ిండడము – ఇవనీ్న 
దైవీసింపత్తు కల మానవుని లక్షణాలు.

21. తేజైః- దైవీసింపత్తు కలవాని ప్రభావము వలన వాడి 
దగగుర అసురసింపత్తు కలవాడు చెడడి పనులు చేయలేడు. అది 
దైవీసింపత్తు కలవాని తేజము. అటువింటి తేజోవింతుడైన 
మానవుడిని భార్య, పిలలులు, ధనము మొదలైనవి త్మ 
మాయామోహింలో చికికాించుకోలేవు. వారి దగగురక్ వచిచిన 
మానవుల హృదయాలలో వారి దగగుర ధనము మొదలైనవి 
లేకపోయిన్, వాటి అింత్ట అవే పూజ్య భావాలు 
కలుగుతాయి. అని్న అనరా్థలక్ మూలమైన క్రోధము 
మొదలైన శ్త్రువులమీద వారికి విజయిం కలుగుతుింది. 

ఇటువింటి తేజోవింతుడిని గురిించి ఇలా 
చెపపుబడినది.

శ్లో॥ యస్తా క్రోధ్ం సముతపిన్నం 
       ప్రజఞాయా ప్రతిబాధ్తే l          
      తేజస్వానం తం విద్వాంసో 
      మన్యనేతా తతతా్వదరిశినైః    ll

భావం:  త్నలో పుటిటున క్రోధాని్న బ్ది్ధతో అణచిన వాడిని 
విద్వాింసులైన త్త్వావేత్తులు 'తేజశా్శిలి' అింటారు. 

22. క్షమా :- అపకారము చేసినవాడికి ఎటువింటి 
శిక్షను విధిించకూడదు. పగ తీరుచికోవాలనే భావన కూడా 
వుిండకూడదు. దేవుడే అిందరిని శిక్షసాతుడనే భావము కూడా 
వుిండకూడదు. అత్ని త్పుపును త్పుపుగానే భావిించకూడదు. 
'భగవింతుడు అత్నికి సదుబుది్ధని కలిగిసాతుడు' అనే 
విశావాసింతో అత్ని అపకారాని్న మరచిపోవాలి. ఆ గుణమే 
క్షమ. క్షమాశ్లుడు భగవింతుని పొిందడానికి త్గినవాడు.
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- స్శేషెం

శ్లో॥ క్షనతావ్యమేవ సతతం 
       పురుషేణ విజ్నతా  l   
       యద్ హి క్షమతే సరవాం 
       బ్రహ్్మ సంపద్యతే తద్॥

భావం :- వివేకవింతుడు ఎలలుపుపుడూ ఇత్రులను 
క్షమిించాలి. ఎపుపుడైతే అలా క్షమిసాతుడో అపుపుడే అత్డు 
బ్రహమీప్రాపితుకి అరుహుడౌతాడు. 

శ్లో॥ క్షమా తేజస్వాన్ం తేజైః 
       క్షమా బ్రహ్్మ తపస్వాన్మ్  l    
       క్షమా సత్యం సత్యవతాం 
       క్షమా యజఞాైః క్షమాశ్మైః ll

భావం :- క్షమ తేజోవింతుల తేజము. క్షమ త్పశా్శిలుల 
బ్రహమీము. క్షమ సత్్యనిరతుల సత్్యము. క్షేమయే యజ్ఞము.  
క్షేమయే శ్మము.

23 ధ్ృతి :-  శాసా్రాలలో ధైర్యవింతుడి లక్షణము ఇలా 
వున్నది -

శ్లో॥ న్ ప్రాప్యమభివాఞ్్ఛనితా 
      నషటిం నేచ్ఛనితా శ్చితుమ్ l    
      ఆపతుసిచ న ముహ్్యనితా 
      నరా ధ్ృతియుతాైః సద్॥

 
భావం:- వారు పొిందడానికి వీలులేని వసుతువులను 
కోరుకోరు. నశిించిన వసుతువుల గురిించి విచారిించరు. 
ఆపదలలో బ్ది్ధని కోలోపురు, బాధపడరు. సి్థరమైన బ్ది్ధ 
కలిగి వుింటారు. అటువింటివారు ధైర్యశాలురు.

చాలా భయింకరమైన, అత్్యింత్ విష్మమైన 
పరిసి్థతులలో కూడా ధైర్యింగా వుిండటిం ఎింతోమేలు అని 
మహ్భారత్ింలో చెపపుబడివున్నది.

శ్లో॥ పుత్రద్రైైః స్ఖైశ్్చ్చవ 
      వియుకతాస్య ధ్నేన వా l    
      మగ్నస్య వ్యసనే కృచ్్చరే 
      ధ్ృతిైః శ్రేయసకిరీ నృపll

భావం :  ఓ ధరమీరాజా పిలలులు, భార్య, ధనము మొ॥నవి 
నశిించడిం మొ॥న అత్్యింత్ కఠినమైన బాధలలోన్, 
కష్టులలోన్ చిక్కాక్న్నపుపుడు కూడా మానవుడు ధైరా్యని్న 
కోలోపుక్ిండా వుిండటిం ఎింతో శుభకరము.

24. శౌచమ్ : శౌచమింటే పవిత్రత్. అది రెిండు రకాలు 
-  బాహ్యము, అింత్రము. పరిశుద్ధమైన నీటితో శ్రీరాని్న 
శుభ్ింగా వుించుకోవడిం బాహ్య శౌచము. రాగదేవాష్ది 
భావాలు లేక్ిండా వుిండటిం అింత్ర శౌచము.

శ్లో॥ అభ్క్ష్యపరిహారశ్్చ 
      సంసరగు శా్చప్య నిని్దతైైః  l    
      సవాధ్ర్్మ చ వ్యవసా్థనం 
      శౌచమేతత్రపిరే కీరితాతమ్ ll

భావం:  త్నకూడని పద్రా్థలను త్నక్ిండడము, 
సద్చారశ్లులైన వారితో సహవాసిం చేయడము, త్న 
మత్ములో సి్థరముగా ఉిండటము - ఇది శౌచము. 

సాత్వాక బ్ది్ధని నశిింపజేసే పద్రా్థలు అభక్షా్యలు. 
మాింసము, మద్యము మొదలైన తామసపద్రా్థలు 
అభక్షా్యలు (త్నకూడనివి). వీటిని వదిలివేయాలి. 

చరిత్రహీనుడు, త్నకూడనివి త్ని  ఆనిందిించేవాడు 
(అభక్షష్ భోగి), అవినీత్పరుడు, ప్రత్్యక్ష దోష్ భాష్ (ఎదురుగా 
మాటాలుడకూడనివి మాటాలుడేవాడు) నిిందిింపదగినవారు. 
దీనికి వ్యత్రేకమైన సవాభావిం గల సదుగుణవింతుల 
సహవాసిం చేయాలి. ఎింత్ కష్టుమైన పరిసి్థత్లో కూడా 
వరా్ణశ్రమ ధరామీలను వదిలివేయకూడదు.

జా్ఞని ఈ దైవసింపద కోసిం వాచిక మానసిక శౌచాని్న 
పాటిసాతుడు.

శ్లో॥ వాచాం శౌచం చ మనసైః 
       శౌచమిన్్దరేయ నిగ్హ్ైః  l    
       సరవాభూతదయా 
       శౌచమేతచ్్ఛచం పరారి్థన్మ్ ll

భావం: మనసుసు వాక్కాల పారిశుద్ధష్ము, ఇింద్రియ 
నిగ్రహము, సరవాభూతాల యిందు దయ అింటే పవిత్ర 
భావము - ఇదిపరోపకార బ్ది్ధ కలిగినవారు అవలింబిించు 
శౌచము.
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శ్రీశ్రీశ్రీ మాతా ఆనెందమయి 

జీవిత్ెం మరియు బోధలు

అమమీ అయిద్రేిండలు వయసులో 
ఒకసారి వారిింటి ముిందున్న 

మామిడి చెటుటు క్రింద ఆడుక్ింటూ 
వున్నపుపుడు చెటుటుపైన ఒకే ఒకకా 
పిండిన మామిడి పిండు కనిపుించిింది. 
వెింటనే యిింటోలుకి వెళ్ళి త్లిలుతో 
“అమామీ! ఈ రోజు పూజలో దేముడికి 
మామిడి పిండు నైవేద్యిం పెటాటువా?” 
అని అడిగిింది. “లేదమామీ! పెటటులేదు. 
మామిడి పిండు కొనటానికి మన 
దగగుర డబ్బులెకకాడివి?” అన్నది త్లిలు. 
వైశాఖ మాసింలో ప్రత్ యిింటోలును, 
పూజలో ప్రత్రోజు మామిడి పిండు 
నైవేద్యిం పెటటుటిం ఆ రోజులలో ఆ 
ప్రాింత్ వాసుల సింప్రద్యిం. త్లిలు 
సమాధానిం విన్న ఆనిందమయి 
అమమీ మామిడి  చెటుటు వద్దక్ వెళ్ళి 
చెటుటు పైనున్న పిండు వైపు చూడగానే 
ఆ పిండు రాలి ఆమె చేత్లో పడటిం 
జరిగిింది. ఆ పిండు త్లిలుకివవాగానే త్లిలు 
కోపింగా “ఈ పిండు ఎకకాడినుిండి 
తెచాచివ్? అింటూ అమమీ ద్నిని 
ఎవరిింటి నుిండైన్ దొింగిలిించి 

తెచిచిిందేమోనని అనుమానిించి 
“ఇత్రుల వసుతువులు తీసుకొనడిం 
చాలా త్పుపు” అన్నది. అమమీ తాను 
అలా చెయ్యలేదని, చెటుటు పైనుిండి 
రాలితే తెచాచిననీ చెపిపుింది. ఇలాటి 
ఆశ్చిర్యకరమైన సింఘటనలు అమమీ 
బాల్యింలో ఎనో్న జరుగుతుిండేవి.

క్రీ॥శ్॥ 1908 సింవత్సురిం  
మాఘ మాసింలో ఢాకా విక్రమపురిం 
ప్రాింత్ింలోని అర్థపాడా గ్రామింలో 
నివసిించే శ్రీ జగదబుింధు చక్రవరితు - 
త్రిపురసుిందరీ దేవి ల క్మారుడు 
శ్రీ రమణీమోహన చక్రవరితుగారితో 
12సిం॥ల వయసుసులో శ్రీ 
ఆనిందమయి అమమీక్ వివాహిం 
జరిగిింది. వారిది శ్రోత్రియ బ్రాహమీణ 
క్టుింబిం. రమణీమోహన్ గారి చిన్న 
వయసుసులోనే వారి త్లిలు సవారగుసు్థలైన్రు. 
ఆయన వివాహ్నింత్రిం సుమారు 
రెిండు సింవత్సురాలక్ ఆయన 
త్ిండ్రిగారు కూడా శివైక్యిం పొిందటిం 
జరిగిింది. కాలాింత్రింలో రమణీ 
మోహన్ గారు ఉదో్యగరీతా్య ఢాకా 

వెళ్ళిన సమయింలో అచచిటి భక్తులింతా 
ఆయనను ‘భోలాన్థ్’ అని 
పిలువసాగారు. అపపుటి నుిండి ఆయన 
‘భోలాన్థ్’ అన్న పేరుతో ప్రాచుర్యిం 
పొింద్రు. అిందువలన మనిం కూడా 
యిక నుిండీ ఆయనను ‘భోలాన్థ్ 
గారు’ అని చెపుపుకొింద్ము.

భోలాన్థ్ గారికి యిద్దరు 
అన్నలు, యిద్దరు త్ముమీళ్ళి, 
అయిదుగురు సోదరీమణులు. 
వివాహ సమయానికి ఆయన పోలీసు 
డిపారుటుమెింటులో పని చేసుతుిండేవారు. 
1909వ సిం॥లో ఆయన ఆ 
వుదో్యగిం మానేసి చాలాకాలిం వరక్ 
నిరుదో్యగిగా వున్్నరు. ఆ త్రావాత్ 
కొన్్నళ్ళి రైలేవా డిపారుటుమెింటులో 
చాలా చోటలు సేటుష్నుమాసటుర్ గా చేశారు. 
ఆ త్రావాత్ అష్టుగ్రామ్ అనే వూళ్లు ఢాకా 
నవాబ్ గారి ఆధవార్యిం క్రింద వున్న 
ప్రాింత్ింలో సరేవా డిపారుటుమెింటులో  
పనిచేశారు. ఆ త్రావాత్ 1917వ సిం॥లో 
అష్టుగ్రామ్ నుిండి ఆయనను బాజిత్ 
పూర్ అనే  వూరికి బదిలీ చేశారు.

శ్రీమతి శ్రీదేవి

(సెప్్టె ెంబరు స్ెంచిక త్రువాయి)
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బాజిత్ పూర్ నివాసిం అనేది 
ఆనిందమయి అమమీ జీవిత్ింలో 
ఒక ముఖ్యమయిన మలుపుగా 
చెపపువచుచి. ఆమె దివ్య అవతార 
ప్రకటనక్ అది ఆరింభ శ్ింఖారావిం  
అనేది నిశ్చియిం. ఆ రోజులలో 
పూజ, భజన సమయాలలో ఆమెక్ 
కలిగే సమాధి సి్థత్, ఆమె శ్రీరింలో 
ఆమె ప్రయత్్నమేమీ లేక్ిండానే 
యోగముద్లు, యోగాసన్లు 
ప్రకటమవటిం క్రమక్రమింగా ప్రజలు 
గురితుించి, ఆమె మహనీయత్ను 
తెలుసుకొని ఆరాధిించటానికి అది 
ఆరింభ ఘటటుిం అయిింది.

ప్రత్రోజూ నియమానుసారిం 
ఆమె సాధన కొనసాగేది. అయితే 
ఆమె ఎటువింటి సి్థత్లోను 
గృహిణిగా త్న బాధ్యత్లను ఏమారక 
సక్రమింగా నిరవారితుించేవారు. వింట 
చేయటిం, పాత్రలు తోమటిం, 
యిలులు శుభ్ిం చేసుకొనటిం యిలా 
సకల గృహకృతా్యలు సవాయింగా 
నిరవారితుించేవారు. భోలాన్థ్ గారి 
అవసరాలు గురితుించి, ఎింతో 
భకితుశ్రద్ధలతో ఆయన సేవలు 
చేసేవారు. రాత్రి భోలాన్థ్ గారు 
నిద్రిించిన త్రావాత్ పడక గదిలోనే ఒక 
మూల కూరుచినేవారు. ఆ సమయింలో 
ఆమె శ్రీరింలో దేవతా ముద్లు 
ప్రకటమవుతుిండేవి. శ్రీరిం నుిండి 
వెలువడే దివ్యకాింతులతో ఆ గది 
అింతా వెలిగిపోతుిండేది. భోలాన్థ్ 
గారు మేలుకొని వున్న సమయింలో 
ఆ దృశా్యలను ఆశ్చిర్యింతో త్లకిస్తు 
కూరుచిిండి పోయేవారు.

మొదటోలు  అమమీ యొకకా 
యీ చిత్రమైన లీలలను  ఎవరూ 

గురితుించకపోయిన్, కాలక్రమేణా 
ఇరుగు పొరుగు వారి ద్వారా 
ప్రజలిందరికీ తెలియటింతో అమమీ 
గురిించి ఒకొకాకకారు ఒకొకాకకా విధింగా 
చెపుపుకోవడిం మొదలైింది. కొిందరు 
గ్రహపీడగా భావిించి ఎవరైన్ 
భూత్ వైదు్యలక్ చూపిించమనీ, 
మరికొిందరు ఆమెక్ ఏదో చిత్రమైన 
వా్యధి సోకి వుిండవచచినీ కనుక మించి 
వైదు్యడికి చూపిించమనీ భోలాన్థ్ 
గారికి సలహ్లు యిసుతుిండేవారు.

ఒకసారి ఆనిందమయి 
అమమీ వద్దక్ ఒక భూత్వైదు్యని 
తీసుకొచాచిరు. అత్డు అమమీను త్న 
ఎదురుగా కూరోచిబెటుటుక్ని ఏవో 
మింత్రాలు ఉచచిరిస్తు ఏవేవో తాింత్రిక 
క్రయలు చేయసాగాడు.  మౌనింగా 
అవనీ్న చూస్తు కూరుచిన్్నరు అమమీ. 
కొింత్సేపటి త్రావాత్ అత్డే సపుృహ 
త్పిపు నేలపై పడిపోయాడు. అమమీ 
నవువాతూ అత్డిని లేవదీసి సపుృహ 
వచేచిలా చేశారు. అత్డు లేచి నిలబడి 
అమమీక్ భకితుతో నమసకారిించి, 
“ఈమెక్ మేము చేసేది ఏమీలేదు. 
ఈమె సాక్షాతుతు భగవతీదేవి” అని 
భోలాన్థ్ గారితో అన్్నడు.

సమీప గ్రామమైన 
‘కాళీకచఛిములో ‘మహేింద్ నిందజీ’ 
అనే ఒక గొపపు పేరు ప్రఖా్యతులున్న 
ఒక డాకటురుక్ అమమీను చూపిించారు 
భోలాన్థ్ గారు. ఎింతో వుత్తుమ 
సింసాకారవింతుడు, దైవభక్తుడు 
ఆ డాకటురు అమమీను పరిశ్లిించి, 
అయిన “ఈమె శ్రీరింలో వ్యకతు 
మౌతున్న భింగిమలనీ్న నిశ్చియింగా 
దైవముద్లు. అింతేకానీ, యీమెక్ 
ఎటువింటి అన్రోగ్యము లేదు. 

మీరు యీమెను ఏ వైదు్యనికీ 
చూపిించవదు్ద!” అని చెపపుటింతో ఆ 
త్రావాత్ భోలాన్థ్ గారు అమమీను ఏ 
వైదు్యనికీ చూపిించలేదు.

ఆనిందమయి అమమీక్ 
అపుపుడపుపుడూ కలిగే సి్థత్, 
అప్రయత్్నింగా శ్రీరింలో యేరపుడే 
యోగాసన్లు, యోగముద్లు, యీ 
శ్రీర క్రయలతో ఆమె బింధుజనుల 
నుిండీ కూడా ఎనో్న విమర్శిలు, 
యిబబుిందులు ఎదుర్కాన్్నరు. 
భోలాన్థ్ గారు బాజిత్ పూర్ లో 
ఉదో్యగిం చేయటానికి ముిందు 
కొింత్కాలము అమమీ త్న పెద్ద 
బావగారైన రేవతీ బాబ్ గారిింటోలు 
వున్్నరు. ఆ రోజులోలు కూడా అమమీ 
వింట పని, యిింటి పని సవాయింగా 
చేసుక్నేవారు. ఆమె బావగారి సేవలు 
కూడా చేసేవారు. ఆమె బావగారు 
కూడా అమమీను ఎింతో ఆదరభావింతో 
చూసేవారు. ఆ రోజులోలు కూడా 
ఆమెక్ సమాధి సి్థత్ కలుగుతుిండేది. 
అయితే అది అలాటి దివ్యసి్థత్ అని 
ఎవరికీ తెలియదు. వింట చేస్తు కూడా 
ఆమె సమాధి సి్థత్లో పడిపోవటిం 
చూసి అిందరూ ‘ఈ కోడలు చాలా 
నిద్మనిష్’ అనేవారు. వింట 
పాత్రలనీ్న క్రింద పడిపోయిన్ ఆమెక్ 
తెలిసేదికాదు. తోడికోడలు వచిచి చూసి 
ఆ పరిసి్థత్కి ఎింతో విసుక్కానేది. 
అమమీ మామూలు సి్థత్కి వచిచిన త్రావాత్ 
జరిగినదింతా చూసి సిగుగుపడి మరల 
పనిలో నిమగ్నమయే్యవారు. అమమీ 
ఎింతో శాింత్ సవాభావురాలు కావటిం 
వలలు బింధువులు త్నను ఎింత్గా 
విమరి్శిించిన్ వారిపటలు కొించెిం కూడా 
కోపగిించుక్నేవారు కాదు.
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అయిన ‘నిశ్కాింత్ భటాటుచార్య’ అనే 
ఆయన ఒకరు వీరిింటికి వచిచి కొన్్నళ్లు 
వున్్నరు. అిందరి వలెనే ఆయన 
కూడా అమమీక్ కలిగే శ్రీరక్రయలు 
చూసి అవి యోగక్రయలు అని 
గ్రహిించలేక భోలాన్థ్ గారితో 
అమమీక్ వైద్యిం చేయిించమని 
ఒత్తుడి చేయసాగారు. ఒకరోజు యీ 
విష్యమై ఏమీ పటిటుించుకోవటిం 
లేదింటూ కోపింతో భోలాన్థ్ గారిని 
ఎింత్గానో దురా్భష్లాడాడు. ఆ రోజు 
అమమీ ఒక గదిలో యోగాసనింలో 
కూరుచిని వున్్నరు. ఆ సమయింలో 
అమమీ త్లపై మేలి ముసుగు లేదు. 
ఒింటిపై బటటులు కూడా అసతువ్యసతుింగా 
వున్్నయి. నిశ్కాింత్ భటాటుచార్య 
భోలాన్థ్ గారిని అమమీ ప్రవరతునను 
విమరి్శిస్తు తీవ్రింగా నిిందిించసాగారు. 
అపుపుడు అమమీ కనులు తెరచి అత్నితో 
‘న్ దుసుతులు సరిగా లేవని న్క్ 
తెలుసు. అయితే న్ మనసులో సిగుగు, 
సింకోచిం వింటి భావాలు కొించెిం 
గూడా కలగటిం లేదు. అలాింటపుపుడు 
దుసుతులు ఎలా సరిచేసుకోగలను? 
అింటూ అత్నివైపు తీవ్రింగా చూశారు. 
ఆ చూపుతో నిశ్కాింత్ భటాటుచార్య 
భయింతో తీవ్రింగా వణికిపోయాడు. 
అపపుటి నుిండి అమమీను విమరి్శిించటిం 
మానేశాడు.

ఆనిందమయి అమమీ ఎపుపుడూ 
నవువా ముఖింతో వుిండేవారు. 
చిన్నపపుటి నుిండి కూడా అిందరూ 
ఆమెను ‘ఆనిందమమీ’ అనీ, ‘ఆనిందకాకా’ 
అనీ పిలిచేవారు. అింతేకాదు, అమమీ 
శ్రీరము దివ్యతేజసుసుతో మిలమిలా 
మెరిసిపోతుిండేది. భోలాన్థ్ 

గారి సహోదో్యగి భూదేవబాబ్ 
వీరిింటి ప్రకకానే వున్న యిింటోలు 
నివసిసుతుిండేవారు. ఆయన భార్య 
ఉష్ అమమీపై ఎింతో భకితు భావింతో 
వుిండేవారు. ఆమె ఆశ్చిర్యింగా అమమీతో 
“అమామీ! మీ శ్రీరిం నుిండి యిింత్టి 
కాింత్ ఎలా వసోతుింది? నువువా 
కొిండలలోకి, చీకటి లోయలలోకి, 
గుహలోకి వెళ్ళిన్, నీ తేజసుసుతో 
ఆ ప్రాింత్మింతా వెలుగులతో 
నిిండిపోతుింది” అనేది.

1923 సిం॥లో భోలాన్థ్ గారిని 
ఉదో్యగిం నుిండి తొలగిించటిం 
జరిగిింది. ఆయన వేర్క ఉదో్యగిం 
కోసిం అనేవాష్ించ సాగారు. క్రీ.శ్. 
1924 చైత్ర బహుళ త్రయోదశి న్డు 
ఉదో్యగార్థిం అమమీను వెింటబెటుటుకొని 
ఢాకా వెళ్ళిరు. ఆ వూరిలో చాలా 
చోటలు ఆయన ఉదో్యగిం కోసిం 
ప్రయత్్నించిన్ ఫలిత్ిం శూన్యిం. 
ఆయన నిరాశ్తో త్రిగి త్మ ఊరు 
వెళ్ళిపోవాలని నిర్ణయిించుక్న్్నరు. 
అపుపుడు ఆనిందమయి అమమీ 
“త్రిగి వెళ్ళిపోవలసిన అవసరిం 
లేదు. ఇింకొక మూడు రోజులు 
ఓరుపుతో వేచిచూడిండి” అన్్నరు. 
సరిగా మూడు రోజులక్ ఆయనక్ 
ఉదో్యగిం దొరికిింది. వైశాఖ శుద్ధ 
చవిత్ న్డు ఢాకా లోని ష్న్ బాగ్ 
నవాబ్ తోటలో ‘తోట వ్యవసా్థపక్లు’ 
గా నియమిింపబడాడిరు.

ష్న్ బాగ్ విశాలమయిన 
తోట. ఆ తోటలోనే భోలాన్థ్ 
గారి క్టుింబానికి నివాసగృహిం 
యివవాబడిింది. ఆ రోజులలో అమమీ 
ఎక్కావగా మౌనింలో వుిండేవారు. 
ఆహ్ర సింబింధమయిన నియమాలు 

కూడా పాటిసుతుిండేవారు. 7,8 
నెలల వరక్ ఋతుధరమీిం కూడా 
నిలచిపోతుిండేది. చివరక్ అమమీక్ 
27-28 సిం॥ల వయసుసులో 
ఋతుధరమీిం శాశ్వాత్ింగా నిలిచి 
పోయిింది.

అమమీ యిింటి పనులనీ్న 
సవాయింగా చేసుక్నేవారు. ఆ రోజులోలు 
వీరిింటోలు అమమీ త్ముమీడైన మాఖన్, 
భోలాన్థ్ గారి అన్న క్మారుడు 
‘ఆశు’ వుిండేవారు. వాళ్ళి ఢాకా 
పాఠశాలలో చదువుతుిండేవారు. 
వారి కోసిం అమమీ ఉదయానే్న వింట 
చేసేవారు. వాళ్ళి భోజనిం చేసి 
పాఠశాలక్ వెళ్లున త్రావాత్ మరల 
సా్ననిం చేసి చెఱువు నుిండి నీళ్ళి 
తెచిచి, దేముడికి నివేదన కోసిం 
మరల వింట చేసేవారు. వింటలో వేసే 
మసాలా పొడి విసరటిం, దించటిం, 
కూరలు త్రుగుకొనటిం వింటి 
పనులనీ్న కూడా ఎవరి సహ్యిం 
లేక్ిండా ఒకకారే చేసుక్నేవారు. 
దేముడి పూజ, నైవేద్యిం అయా్యక 
భోలాన్థ్ గారు భోజనిం చేసేవారు. 
అమమీ చాలా సవాలపుింగా భ్జిించేవారు. 
కొన్్నళ్ళి కేవలిం పిండులు మాత్రమే 
తీసుక్నేవారు.

అపపుటికి, అింటే ఆ రోజులలో 
అమమీ యొకకా దివ్యత్వాిం గురిించి 
అిందరికీ తెలియకపోయిన్, 
ఆ ప్రాింత్ింలో కొిందరికి అమమీ 
మహనీయురాలు అనే విష్యిం 
తెలియటిం వలన ఆమె దర్శిన్ర్థిం 
ప్రజలు రాన్రింభిించారు. కొిందరు 
త్రచు అమమీ వద్దక్ రావటిం, 
నిత్్యమూ సత్సుింగిం చేసి వెళలుటిం 
జరిగేది. - స్శేషెం
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శ్రీ పి. సుధాకర రెడిడి

“ధర్్మ రక్షతి రక్షిత్ః”

(విద్్యనగర్ లో మాసటిరుగారి విద్్యరు్థలలో ఒకరిగా వుంటూ, వారి సాని్నహితా్యని్న 
కోరి, వారిక్ చేరువై, ఆ తరువాత వారితో పాటు అదే కాలేజీలో హిసటిరీ లెక్చరర్ గా 
కల్స్మెల్స్ ఉద్్యగం చేస్న వీరిక్ మాసటిరుగారితో వున్న అనుబంధ్ంలో పొందిన 

దివా్యనుభ్వాలు ఎనో్న,  ఎన్్ననో్న.)

1969 వ సింత్సురములలో బి. 
ఎ. ఇింగీలుష్ లిటరేచర్ రెిండవ 

సింత్సురము చదువుతున్నపుపుడు 
మాసటురుగారు మాక్ ఇింగీలుష్ 
కాలుస్స్ కి వచేచివారు. హల్ తోష్ 
అనే పొయమ్ వుిండేది. ద్ని్న 
ఆధా్యత్మీక పరింగా చాలా బాగా 
ఎక్సుపెలుయిన్ చేస్తు చెపేపువారు. న్టి 
సింఘింలో వుిండే ఫ్్యష్న్సు గురిించి 
విమరి్శిించే వా్యసిం ఒకటి వుిండేది. ఆ 
వా్యసాని్న చెపూతు ఇపపుటి సింఘింలోని 
నిరుపయోగమైన ఫ్్యష్న్సు తో పోలిచితే 
ఎింతో విమర్శిన్త్మీకింగా మరెింతో 
ఇింట్రెసిటుింగ్ గా చెపేపువారు. ఆయన 
ఎలాింటి టాపికె్థసున్ ఆధా్యత్మీక పరింగా 
ఎింతో ప్రభోధాత్మీకింగా చెపేపువారు.

మొదటిసారి వారి రూము 
కెళ్ళినపుపుడు వారి టేబ్ల్ మీద 
రెిండు ఫోటోలని చూశాను. ఒకటి 

సి.వి.వి. గారిది, రెిండవది బాబాది. 
“మా న్న్నగారు సి. వి. వి. యోగిం 
చేసేవారని” చెపూతు నను్న నేను 
పరిచయిం చేసుక్న్్నను. అలా 
ఆయనోతు ఏరపుడిన పరిచయాని్న 
పెించుకొని న్కొచేచి డౌట్సు ని 
తీరుచికోవడానికి ఆయన రూము 
త్రచుగా వెళ్తుిండేవాడిని. వారితో 
పరిచయిం పెరిగే కొదీ్ద యిింకా యిింకా 
దగగురవావాలని ఆయనతో గడపాలని 
అనిపుించేది. అపపుటికి వారికిింత్ శిష్్య 
బృిందిం వుిండేది కాదు. న్క్ టూ్యష్న్ 
చెపపుమని అడిగాను. “న్కలాింటి 
అలవాటు లేదు. ఇింకెకకాడన్్న చేరు” 
అన్్నరు. “నేను ఇింకెకకాడికీ వెళళిను” 
అన్్నను. “కావాలింటే కొని్న ఎసేసుస్ 
ఇసాతును. చదువుకో అింతే గాని 
టూ్యష్న్ చెపపును” అన్్నరు. (1969 
- 70) ఒక సింవత్సురమింతా నేను 

మాసటురుగారు కలసి ఒక పోర్షనోలు, 
రాధాకృష్్ణ మూరితుగారు రెిండవ పోర్షన్ 
లో వుిండేవారిం. మాసటురుగారు 
నను్న సవాింత్ సోదరునిలా ఎింతో 
అభిమానింగా చూసుకోనేవారు. 
టైముకి నిద్లేవకపోతే నిద్లేపేవారు. 
మేిం దగగురోలువున్న సుబబుమమీ మెస్ 
లో భోజనిం చేసేవాళళిిం. నేను 
స్టుడెింట్ గా వున్నపుపుడు ఎక్కావగా 
మాటాలుడేవాణి్ణ కాదు. న్క్ 1973 
లో ఇకకాడే మా కాలేజీలోనే హిసటురీ 
లెకచిరర్ గా వుదో్యగిం వచిచిింది. న్క్ 
జాబ్ చెయా్యలింటే ఎింతో బెరుక్గా 
వుిండేదని మాసటురుగారికి చెపేతు, ఆయన 
రాధాకృష్్ణగారికి చెపిపు హోమియో 
మిందిపిపుసేతు ఆ భయిం త్గిగుపోయి న్ 
డూ్యటీ నిర్భయింగా చేయగలాగును. 
1974 లో న్క్ పెళ్్థళిింది.

రాధాకృష్్ణగారికి భీమవరిం 
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కాలేజ్ లో లెకచిరర్ గా జాబ్ వసేతు వారు వెళ్ళిపోయారు. వారు 
ఖాళీ చేసిన పోర్షన్ లో అింటే మాసటురుగారి ప్రకకా పోర్షన్ లో నేను 
ప్రవేశిించాను. మాసటురుగారికి 1975 లో వివాహిం జరిగిింది. నేను 
ఆ పోర్షన్ ఖాళీ చేసి ఆ యిింటికి ప్రకకాగా వున్న వేరే యిింటోలు 
చేరాను. మాసటురుగారు ఆ యిింటి మొతాతుని్న తీసుక్న్్నరు. 
అలా మాసటురుగారికి చేరువగా వుిండే అవకాశ్ిం లభిించటిం న్ 
అదృష్టుిం. 

మాసటురుగారిింటోలు సత్సుింగాలు మొదలయా్యయి. మొదటోలు 
స్టుడెింట్సు ఎక్కావగా వచేచివారు. ఆ త్రావాత్ వారి పేరెింట్సు, ఆ 
త్రావాత్ సా్థనిక్లు, చుటుటు ప్రకకాల వూళళి నుించీ కూడా ఎింతో 
మింది రావటింతో సత్సుింగాలక్ వచేచివారి సింఖ్య పెరిగిింది. 
త్రావాత్ సాయిబాబా మిష్న్ ఏరపుడిింది. అిందులో న్క్ 
వైస్ ప్రెసిడెింట్ పదవినిచాచిరు మాసటురుగారు. కాలక్రమేణా 
మాసటురుగారి అనుచర వరగుిం పెరిగిింది. వారి కార్యక్రమాలు 
పెరిగాయి. వారి కెింతో పేరు ప్రఖా్యతులు రావటిం మొదలైింది. 
వారు హేతువాదుల దృష్టులో పడాడిరు. వారితో వాదోపవాద్లు 
జరిగాయి.

న్కేమన్్న వ్యకితుగత్ సమస్యలోసేతు సలహ్ సింప్రదిింపులక్ 

మాసటురుగారి దగగుర కెళ్ళివాడిని. ఎింతో చకకాగా 
సలహలిచేచివారు. న్ పెళ్ళి విష్యింలో ఆయనను 
సలహ్ అడిగితే ముిందు నేనే సవాింత్ నిర్ణయిం 
తీసుకొింటే బాగుింటుిందని అన్్నరు.

కానీ నేను మరీ మరీ అడిగితే “నేను పూజలో 
కూరుచిని చెపాతును. కానీ చెపిపుింది చెయ్యకపోతే కొని్న 
యిబబుిందులేరపుడతాయి” అని అన్్నరు. ద్ింతో నేను 
చేయగలన్? లేద్? అని మధనపడి “వదు్దలెిండి 
సార్” అని న్ ఇష్టు ప్రకారమే పెళ్ళి చేసుక్న్్నను. న్ 
భార్యను బాబా చరిత్ర చదవమనేవారు. భకితు వుింటే 
మించి సింతానిం కలుగుతుిందనేవారు. వారిలో భకితు 
బీజాలు అపపుటి్నించే పడతాయి అని అనేవారు. మా 
అబాబుయి పుటిటున త్రావాత్ 2, 3, రోజులక్ క్డికాలు 
నీలింగా అయే్యది. ఒకోకాసారి నెలూలురు, మద్రాస్ తీసుకెళ్ళి 
అకకాడి పెద్ద డాకటుర్సు కి చూపిించమన్్నరు. అపపుడపుపుడు 
అలా వస్తుిండేది. మళీళి ద్నింత్ట అదే త్గిగుపోయేది. 
మాసటురుగారికి చెపేతు ఆ కాలికి కొబబురిన్నె సవాయింగా 
పూసి కాపటిం పెటాటురు. అపపుడు వెింటనే త్గిగు మళీళి 
యిింత్ వరకూ రాలేదు. మాసటురుగారి దగగుర మాకెింతో 
ప్రశాింత్ింగా వుిండేది. వారి అిండ మాక్ిందని కొిండింత్ 
ధైర్యింగా వుిండేది. అనీ్న ఆయనక్ చెపపుకోవాలని 
అనిపుించేది. చెపిపునవనీ్న ఓరుపుగా విని సమాధాన్లు, 
పరిష్కారాలు చెపేపువారు. మాకోసిం ఆయన త్న 
విలువైన కాలానె్నింత్గానో వినియోగిించారు.

ఎవరైన్ విద్్యరి్ధనీ, విద్్యరు్ధలు మరీ ఫ్్యష్న్ గా 
వుింటే ద్ని వలలు ఏమి ప్రయోజనిం లేదు అని 
అవత్లవారికి తెలిసేలా చాలా సుని్నత్ింగా, త్మాష్గా 
విమరి్శిించేవారు. ఎవరె్థ్నన్ గటిటుగా త్టిటున సిందరా్భలు 
లేవు. అలలురి పిలలులెవరైన్ చిలిపిగా గొడవ చేసుతుింటే వారి 
పై జోక్సు వేస్తు అరికటేటువారే గాని సీరియస్ గా త్టేటువారు 
కాదు. ఎవరన్్న చెడిపోతున్్న పాడైపోతున్్న “ఇలా 
వుింటే ద్బబుత్న్ల్సుసుతుింది ముిందు ముిందు ” అని 
కఠినింగా, గటిటుగా నిర్మీహ మాటింగా చెపేపువారు.

వారెపుపుడూ బాబాని ధా్యనిించాలి, న్మానికి 
రూపాని్న జోడిించి ధా్యనిించాలని చెపేపువారు. 
సగుణోపాసనే గాక నిరుగుణోపాసన గురిించి కూడా 
చెపేపువారు. ప్రత్ద్నిలో శ్కితు వుింటుింది. బాబా సరవావా్యపి. 
అలా వున్్నరని నిరూపిించారు కూడా. అిందుకనే 
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ఆయని్న ధా్యనిించమని చెపేపువారు. 
‘నేను’ గురిించి ధా్యనిం చేయమనేవారు. 
సగుణోపాసన, నిరుగుణోపాసన వీటిలో 
ఏది గొపపుది? అని అడిగితే, “ఇిందులో 
ఎక్కావ త్క్కావ అన్న ప్రశ్్న లేదు. 
వారి వారి త్తావాని్న బటిటు సా్థయిని 
బటిటు ఇష్టుయిష్టులుింటాయి. ఎక్కావ 
త్క్కావల ప్రశ్్న లేదు” అని చెపేపువారు.

కొని్న కొని్న కలలు సాధనలో మీ 
సా్థయిని, సి్థత్ని స్చిసాతుయి. అిందువలలు 
కలలి్న డైరీలో వ్రాసుకోమనేవారు.

నేను, మాసటురుగారు కలసి 
శ్రీశైలిం పూరా్ణనిందసావామి దగగుర 
కెళ్ళిము. ద్ద్పు 1 గింట ధా్యనింలో 
కూరుచిన్్నరు. నేను బయట 
కూరుచిన్్నను. “మీరిద్దరే ధా్యనింలో 
కూరుచిన్్నరు, మరి న్ సింగతేిం 
చేశారిండి. అని అడుగుతున్్నడు” 
అని మాసటురుగారు సావామితో అింటే, 
“రా బాబ్! ఇటాలు కూరోచి” అని 
పిలిచారు. మళీళి మేము ముగుగురిం 
ఒక అయిదు నిముష్లు ధా్యనింలో 
కూరుచిన్్నము. “ఇది త్రావాత్ నీ 
జీవిత్ింలో వుపయోగపడుతుింది” అని 
సావామి అన్్నరు. ఆశ్రమింలో న్ 
చెపుపులు పోయాయి. త్రావాత్ సావామి 
వారి ఆశ్సుసులు తీసుకొని అకకాడ 
నుిండి పాలధార, పించధారక్ 
బయలు దేరాము. కాళళిక్ చెపుపులు 
లేవు. తీవ్రమైన ఎిండ వేడికి కాళ్ళి 
మాడిపోతున్్నయి. అలాగే 
నడుచుక్ింటూ పాలధార పోయేసరికి 
కాళ్ళి బొబబులెకాకాయి. చిత్కి పుిండులు 
పడాడియి కూడా. నేను బాధతో, “ఇింక 
నేను నడవలేను మాసటురు గారు” 
అన్్నను. అపుపుడు మాసటురుగారు కూడా 
“న్ సి్థతీ అలానే వుింది. అయితే నువువా 
చెపుతున్్నవు, నేను చెపపుటిం లేదు. అదే 

తేడా” అన్్నరు. వారి పాద్లు చూడగా 
ఎర్రగా కిందివున్్నయి. న్కెింతో బాధ 
వేసిింది.

మాసటురుగారు మమమీలి్న యిత్ర 
మహ్తుమీల దగగురకూకాడా పింపేవారు. 
చివటిం అమమీ దగగురక్ పోతే 
అమమీగారు ప్రతే్యకింగా పిలిపిించి 
మాటాలుడారు. రింగన్న బాబ్గారిని, 
వెింకయ్యసావామివారిని దరి్శిించాము. 
కాళహసితులో గోపాలసావామి అవధూత్ 
మమమీలి్న మాత్రిం రమమీని అిందరినీ 
పింపేశారు.

మాసటురుగారు పగలు 
నిద్పోయేవారు కాదు. నేనేమో నిద్ 
పోయేవాణి్ణ. ఒకొకాకకా సారి “పగటి 
నిద్ మించిది కాదు” అని గటిటుగా 
చెపేపువారు. యోగాసన్లు ఆరోగా్యనికి 
ఎింతో అవసరిం. ఇవి ఒక గురువు 
దగగుర నేరుచికోవాలే గాని ఎవరింత్ట 
వారు ఇష్టుిం వచిచినటులు వేయకూడదనీ 
ధా్యనింలో ఏకాగ్రత్ క్దరటానికి 
ముద్లు అవసరింమనీ, ఎింత్గానో 
వుపయోగపడాతుయనీ, ఎపుపుడూ బాబా 
మన దగగురే వున్నటులు భావిించటిం 
మించిదనీ చెపేపువారు. ఆయన ఎవరూ 
లేనపపుడు చీరాల సావామి యిచిచిన 
నైలాన్ చీరె పైన వేసుకొని ధా్యనిం 
చేసుక్నేవారు.

వారు సైింటిఫిక్ బ్క్సు ఎక్కావగా 
చదువుతూిండే వారు. సత్సుింగములో 
బ్ది్ధజిం, జైనిజిం సింప్రద్యాలలోని 
గురువుల గురిించి బ్క్సు ని చదివేవారు. 
ఆయన చాలా సీపుడ్ గా చదివేవారు. 
చదివేటపపుడు, అిండర్ లైన్ చేస్తు 
చదివేవారు. ఆ అిండర్ లైన్ చేసినవి, 
చదువుక్ింటూ పోతే మనక్ పుసతుకిం 
పూరితుగా చదవాలిసున అవసరిం లేక్ిండా 
పూరితుగా విష్యిం అర్ధిం అవుతుింది. 

మన కాలిం వృధాకాదు. వారికి జా్ఞపక 
శ్కితు చాలా బాగుిండేది. ఏదన్్న 
విష్యిం చెపూతు ఎనె్ననో్న విశ్ష్లను 
ఫలాన్ బ్క్ లో ఇలా వుింది ఫలాన్ 
బ్క్ లో అలా వుిందని చెపూతుిండేవారు.

కాకబలికై మనిం త్నేముిందు 
రెిండు ముద్దలు బయట పెటాటులి. “మన 
త్నే ప్రత్ ముద్్ద దేముడిచిచిిందే కద్! 
అనే కృత్జ్ఞతా భావింతో త్న్లి” అని 
చెపేపువారు. ఒకోకాసారి నను్న “ఏిం 
గురువుగారు” అని త్మాష్గా పిలుస్తు 
“త్పిపుించుక్ త్రుగువాడు ధను్యడు” 
అని అింటూిండేవారు. కొని్న విష్మ 
పరిసి్థతులలో అకకాడు్నించి ఒింగోలు 
కెళ్ళిపోయారు. ఆయనకేిం మహరాజ్ 
ఎకకాడక్ రమమీింటే అకకాడికెళ్లురు. 
ఒింగోలు గడడి ఏిం పుణ్యిం చేసుక్ిందో 
గాని త్రిగి త్రిగి వారు చివరక్ 
ఒింగోలోలు సి్థరపడాడిరు. ఒింగోలోలు శ్రత్ 
బాబ్ చేత్ స్కాల్ పెటిటుించారు.

మాసటురుగారు ఒింగోలు 
వెళళిడింతో మాసాటురు గారితో 
సింబింధాలు త్గిగుపోయాయి. 
“అింతా దేవుడు చేసాతుడులే అని 
కాక్ిండా అధరామీని్న ఎదురోకావాలి, 
ప్రత్ఘటిించాలి” అని చెపేపువారు. 
“మనకెిందుక్ సార్ లేనిపోనిది” అని 
అింటే వూరుక్నేవారు కాదు. ఇింకా 
కొని్న నెలలోలు నమాధి అవుతారనగా 
ఒింగోలుక్ సాపుట్ వాలూ్యయేష్న్ 
కి వెళ్ళినపుపుడు మాసాటురు గారిింటికి 
వెళ్ళిిం. మాసాటురుగారెింతో 
అభిమానింగా ఆ రాత్రి అకకాడ 
ఉిండమింటే ఉన్్నిం. అదే ఆయనను 
కడసారి చూడటిం.
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మహదేవ్  వామన్  సపతే్నకర్ అకకాలోకాటలో 
న్్యయవాదిగా వుిండేవాడు. అత్డి త్లిలుదిండ్రులు 

మాధేగావ్ లో నివసిసుతుిండేవారు. మహదేవ్ త్ిండ్రి దినకర్ 
సపతే్నకర్ సవాత్హ్గా సపతే్న గ్రామానికి చెిందినవాడు. 
ఒకపుపుడు ఆ క్టుింబిం మాధేగావ్ లో సి్థరపడి అిందరూ 
న్్యయవాదులయా్యరు. దినకర్ సపతే్నకర్ మొదట 
దతాతుత్రేయుని భక్తుడు. అత్డు త్రచుగా గాణాపూర్ వెళ్ళి 
వసుతుిండేవాడు. ఒకపుపుడు ఆ క్షేత్రింలోనే అత్ని భార్య, 
కొడుక్ మరణిించడిం చేత్ ఆ శోకిం భరిించలేక ఆత్మీహత్్య 
చేసుకోవాలని నదిలోకి దూకాడు. కాని చిత్రమైన రీత్న 
దత్తుసావామియే అత్నిని రక్షించి, అకకాలోకాటలోని శ్రీ సావామి 
సమర్థను ఆశ్రయిించమని చెపాపురు. అిందుకే అటుత్రావాత్ 
శ్రీ సావామి సమరు్థల మర్క రూపమైన శ్రీసాయిబాబా 
అత్ని కొడుక్ మహదేవ్ వామన్ సపతే్నకర్ ను గూడ 
త్మ చెింత్క్ చేరుచికొన్్నరు. సదుగురు సేవ త్రత్రాలు 
కాపాడుతుింది.

మహదేవ్ వామన్ సపతే్నకర్ న్్యయవాదిగా 
అకకాలోకాటలో నివసిస్తుిండేవాడు. అత్నికి 33వ ఏట 
భార్య, ఒక క్మారుడు చనిపోవడిం వలన మానసికింగా 
అత్డెింతో కృింగిపోయాడు. బింధువుల, సే్నహితుల 
ప్రోదబులింతోను, వింశ్ిం నిలబడాలన్న సింకలపుింతోన్ 
అత్ను రెిండవసారి వివాహిం చేసుక్న్్నడు. కాని ఆ త్రావాత్ 
4 సollల వరక్ అత్నికి బిడడిలు కలుగనేలేదు. అింత్టితో 
అత్డు మళీళి చిగురిసుతుిందని ఆశిించిన జీవిత్ిం మోడు 
అయిపోయినటలునిపిించిింది. జీవిత్ింపై అత్డు పెటుటుక్న్న 
కొది్ద ఆశ్లూ అడియాసలయా్యయి. సింll 1913లో శ్రీ 
సాయిబాబాను దరి్శిసేతు అత్డి కోరిక నెరవేరగలదని అత్ని 
మామగారు సలహ్ యిచాచిరు. నిజానికి అత్డు సాయి 

గురిించి అింత్క్ముిందే విన్్నడు కాని అత్నికి అపపుటోలు 
ఎటిటు నమమీకాలూ లేవు. అిందువలన అత్డు బాబాగురిించి 
శ్రద్ధ వహిించలేదు సరిగద్, వారిగురిించి త్నక్ తెలిపిన 
సహపాఠి షేవడేను గూడ ఎగతాళ్ చేసి, సాయి గురిించిగూడ 
చులకనగా మాటాలుడాడు. సింll 1913లో మరలా త్మ 
మామగారు చెపిపునపుపుడుగూడ అత్నికి విశావాసిం కలుగలేదు. 
కాని అత్ని త్ిండ్రి గూడ సాయిని దరి్శిించమని చెపాపురు. ఆ 
రోజులలో త్ిండ్రి మాట కాదనగల కొడుక్లెవరు? కేవలిం 
ఆయన మాట త్రోసిపుచచిలేక మాత్రమే త్న త్ముమీడు 
పిండిత్రావుతో కలసి అత్డుగూడ శిరిడీ వెళ్ళిడు. 
అపపుటినుిండి ఆ దింపతులక్ సాయితోగల అనుభవాలు 
శ్రీమత్ పారవాతీబాయి సపతే్నకర్ యిలా చెపిపుింది : “మావారు 
మొదటిసారి శిరిడీ వెళ్ళినపుడు నమసాకారిం చేయడానికి 
సాయిని సమీపిసుతుింటే ఆయన మావారిని చూచి, “ఫో, 
బయటక్!” అని గరిజుించి తోసివేసారు. ఆ వేగానికి మావారి 
త్లపాగ దూరింగా పడిింది. ఆయన ఖిను్నడై రెిండు 
మూడు రోజులు శిరిడీలోవున్్న బాబా ప్రసను్నలు కాలేదు. 
ఆయన నిరుతాసుహింతో త్రిగివచిచి, త్మను శిరిడీ పింపి, 
కిించపరచినిందుక్ వారి త్ిండ్రిపై కోపిించాడు. అపుడు 
మావారు నను్న మాధేగాింవ్ లో అత్తుగారిింటోలు విడిచి శిరిడీ 
వెళ్ళిరు. న్క్గూడ ఎింత్గానో వెళ్ళిలనిపిించిిందిగాని ఆ 
రోజులలో ఏ ఇలాలులూ భరతు నిర్ణయానికి ఎదురు చెపేపుదిగాదు.

త్రావాత్ ఒకరోజు న్క్ సవాప్నింలో మెరుపు 
మెరిసినట్్థలుింది. అపుడు మా గ్రామింలో నీటి కొరత్ వుిండేది. 
అపుడు మాయిింటోలు ఒక చుకె్థకాన్ నీరులేదని గుర్తుచిచి 
(కలలోనే) బిింద్ తీసుక్ని దగగురలోవున్న బావి దగగురక్ 
బయలే్దరాను. ఆ కాలింలో ఇింటి కోడలు వింటరిగా ఇలులు 
విడిచి వెళళికూడదనేవారు, కనుక మా మామగారు కోరుటునుిండి 
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వచేచిలోగా త్రిగి ఇలులు చేరాలని నేను త్వారత్వారగా 
వెళ్తున్్నను, నేను బావిని సమీపిసుతుిండగా త్లక్ 
గుడడి చుటుటుక్న్న ఫకీర్కరు అకకాడ నిలబడి వున్్నరు. 
ఆయన న్వైపుగా వచిచి, ‘అమామీయి! ఎిందుకనవసరింగా 
శ్రమపడతావు? నేనే నీ బిింద్ శుభ్మైన నీటితో నిింపి 
తెచిచి పెడతాను’ అన్్నరు. నేన్యన భావాని్న శ్ింకిించి 
భయపడాడిను. న్ ఎదుటే ఆయన కఫ్్న పైకెత్తు మూత్ర 
విసరజునక్ కూర్చినడింతో న్ అనుమానిం దృఢపడి, 
మాయిింటి వైపు పరిగెతాతును. ఆయన న్వెింటనే 
వస్తు, “పారిపోవదు్ద. త్రావాత్ పశాచితాతుపపడతావు. 
నీకొకటిద్్దమని వచాచిను” అింటున్్నరు. నేను ఇలులు 
చేరి త్లుపు బిడాయిించుక్న్్నను. ఆ ఫకీరు గూడా 
త్లుపువద్దకొచిచి, త్లుపు సిందులలో నుిండి గులకరాళ్ళి 
లోపలికి విసురుతూ, ‘నేను నీకొకటి యిద్్దమని వచాచిను’ 
అని మళీళి మళీళి అింటున్్నరు. దిక్కాతోచక నేను కేకలు 
పెడద్మనుక్ింటుిండగా కల అింత్రిించి నిద్ మెలక్వ 
వచిచిింది.

తెలలువారి న్ కల గురిించి మా అత్తుగారికి 
చెబ్తున్నపుడు మా మామగారు విని మావారితో, ‘నీ 
భార్యక్ శిరిడీ దరి్శిించాలని వుిండడిం వలన ఈ కల 
వచిచియుిండవచుచి. ఆమెను తీసుకొని మర్కకాసారి 
శిరిడీ వెళ్ళి’ అన్్నరు. న్ భరతు చికాక్గా, ‘ద్ని మాటలు 
పటిటుించుకొనేదేమిటి? ద్నికలా అనిపిించడిం వలలునే 
కల వచిచిింది, నేను మళీళి శిరిడీ వెళ్ళి బాబానుిండి 
న్్యనత్ పొిందడిం న్ కిష్టుిం లేదు!’ అన్్నరు. కానీ మా 
మామగారు ఆయనను శాింత్పరచి (మగ సింత్త్లేని) 
వాళళి వదినగారినిగూడ తీసుకెళళిమన్్నరు.

ఆ ప్రకారమే మేము బయలే్దరి శిరిడీ చేరే సమయానికి 
శ్రీ సాయిబాబా లెిండీ బాగ్ నుిండి త్రిగి వసుతున్్నరు. 
ఆయనను చూస్తునే నేను నివెవారబోయాను! న్క్ 
కలలో కనుపిించిన ఫకీరు వారే! నను్న చూస్తునే ఆయన 
త్మ పొటటు నిమురుక్ింటూ, ‘త్లీలు న్ కడుపులో ఎింత్ 
నొపిపుగా వుిందో! న్ నడుము గూడ నొపిపు పుడుతోింది!’ 
అన్్నరు. న్కేమీ అర్థింగాక, ఆయన కేమైిందోనని 
తెలుసుకోవాలనుక్న్్నను. వారి భక్తులెవరైన్ బాధ 
పడుతుింటే వారి బాధ నివారిించేటపుపుడు ఆయన అలా 
అింటుింటారని న్ సాటి భక్తులు చెపాపురు. ఆయనెింత్ 
చకకాగా నటిించగలరో చూసేతు నవ్వాచిచిింది. న్కపుడర్థిం 

గాలేదు గాని, కొది్దకాలిం త్రావాత్ న్కటువింటి నొపుపులే వచిచి, 
వాటికవే త్గిగుపోవడింతో ఆయన న్తోనే అలా ఎిందుకన్్నరో 
అర్థమై, వారిపటలు భకితు, కృత్జ్ఞత్ కలిగాయి. కొది్దసేపటోలు బాబా 
మశ్దు చేరాక మేము పూవులు, నైవేద్యమూ తీసుకొని ముిందు 
న్ భరతు, ఆయన వెనుక నేన్ వారి దర్శిన్నికి వెళ్ళిము. మావారు 
ఆయనను సమీపిించగానే బాబా అింత్క్ముిందులాగానే, 
‘ఫో బయటక్’ అని గది్దించారు. కాని నను్న మాత్రిం త్మను 
సమీపిించి పాద నమసాకారిం చేసుకోనిచాచిరు. పటటులేని 
సింతోష్ింతో నను్న నేనే మరచాను. బాబా త్మ పిడికిలినిిండా 
ఊదీ తీసుకొని ‘ఇదిగో, తీసుకో! ఒకటి, రెిండు, మూడు, 
న్లుగు, నీకెిందరు కావాలి?’ అన్్నరు. ప్రత్వారికీ బాబా 
ఆశ్సుసులు లభిసుతున్్నయి గాని, మావారికి మాత్రిం ‘ఫో బయటికి!’ 
అన్నమాటే లభిించిిందని మావారు బాధపడాడిరు. ఆయన 
కొించెిం ఆలోచిించుక్న్్నక, గత్ింలో వారు బాబాను శ్ింకిించి, 
వారిపై అపోహపడడిం వలలునే త్నకలా జరుగుతోిందని తోచిింది. 
ఏమైన్ సరే, బాబా ఆశ్సుసులు పొింద్కగాని శిరిడీ విడిచి 
వెళళికూడదని వారు నిశ్చియిించుక్న్్నరు. కొది్దరోజులలోనే 
వారికటిటు అవకాశ్మొచిచిింది.

ఒకరోజు బాబా ఒకకారే మశ్దు ముింగిటవున్న రాత్పై 
కూర్చిని వుిండగా చూచి పరుగున సమీపిించి, వారి పాద్లు 
గటిటుగా పటుటుకొని మావారు కనీ్నరు పెటుటుక్న్్నరు. వారి త్లపై 
బాబా చేయిపెటిటు ఆశ్రవాదిించి, త్మచెింత్న కూరోచిబెటుటుక్న్్నరు. 
ఇింత్లో గొర్రెల కాపరి ఒకామె వచిచి త్న అలవాటు ప్రకారిం 
బాబా పాద్లు వత్తున్రింభిించిింది. బాబా ఆమెతో 
మాటాలుడుతున్్నరు. వారు చెపేపుదింతా త్న గురిించేనని మావారు 
గురితుించి ఆశ్చిర్యపోయారు. ‘త్న కొడుక్ను చింపానని ఈ 
పెద్దమనిష్ అింటున్్నడు. నేను ఎవరి బిడడిలనైన్ చింపుతాన్? 
సరే. నేనిపుపుడే ఆ బిడడిను ఇత్ని భార్య గర్భింలో వుించుతాను’, 
అన్్నరు. మావారెింత్గానో సింతోష్ించి త్రిగి త్రిగి బాబాక్ 
నమసకారిించి మావద్దకొచేచిసారు. జరిగినదింతా మాతో చెపిపు, 
నను్న ఆరత్కి వెళళిడానికి త్వారగా సిద్ధింకమమీన్్నరు. నైవేద్్యనికి 
పూర్ణింపోళీలు సిద్ధిం చేయమని న్తో చెపాపురు. కాని హలావా 
త్యారు చేయమని బాబా సేవక్డు చెపాపుడు. ఆరత్ అవగానే 
భక్తులిందరమూ పళ్ళిలలోని నైవేద్యిం బాబా ముిందుించాము. 
మాపళ్ళిిం అని్నటికింటే చివరన వున్నది. అయినపపుటికీ బాబా 
ప్రతే్యకింగా ముిందుక్వింగి, మా పళ్ళిింలోని హలావామాత్రమే 
తీసుకొని ఆరగిించారు! మేమెింతో సింతోష్ించాము.
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మహాయోగి 

శ్రీ ప్రతాప కోటయ్య శాసి్రి గారు

కోట య ్య శా స్త్రి గా రి తో 
సింపను్నడైన న్రాయణ, 

“మహ్నుభావా! త్మరెవవారో న్క్ 
తెలీదు. సమయానికి ఏతెించి 
ప్రాణద్నిం చేసిన న్ పాలిట దైవిం 
మీరే! మీ ఋణిం తీరుచికోలేనిది. 
అయిన్, ఉడుతాభకితుగా మీకోసిం 
ఏదో ఒకటి చేయాలనిపిసుతున్నది. 
చెపపుిండి మీకోసిం నేను ఏమి 
చేయగలను? ఏది కావాలింటే 
ద్నిని సమరిపుించుకొింటాను. 
ఎింత్ డబ్బు కావాలన్్న యిసాతును. 
దయతో సీవాకరిించవలసిింది” అింటూ 
ప్రాధేయపడాడిడు.

అత్్యింత్ నిరిలుపుతుడైన శాస్త్రిగారు 
త్నకేమీ వద్దనీ, త్నక్ కాశ్యాత్ర 
వెళళిటానికి త్గిన ఏరాపుటులు సమకూరిసేతు 
అదే చాలనీ అన్్నరు. న్రాయణ 
ఆశ్చిర్యపోయాడు. ‘ఈయన వైదు్యడు 
కాడు. మానవులను త్రిింపజేసేిందుక్ 
దిగి వచిచిన భవరోగ వైదు్యడు. 
ఎన్నలేనింత్ ధనిం ధారపోసాతునన్్న 

సుని్నత్ింగా త్రసకారిించిన యిత్ని 
వైరాగ్యిం సాటిలేనిది’  అనుక్న్్నడు 
న్రాయణ.

కోటయ్య శాస్త్రిగారి కోరికమేరక్ 
ఆయన కాశ్ క్షేత్రానికి వెళ్లుిందుక్ సకల 
ఏరాపుటులు గావిించాడు న్రాయణ. 
కోటయ్య శాస్త్రిగారు కాశ్ క్షేత్రిం 
చేరుక్న్్నరు. మనసులో దైవచిింత్న 
త్పపు ఆయనక్ మర్క ఆలోచన లేదు. 
ఇలులు, భార్య, త్లిలుదిండ్రులు గురిించిన 
త్లింపే రాదు. దైవధా్యసయే శావాసగా 
మారిపోయిింది. ఉదయానే్న 
గింగాసా్ననిం చేసి విశ్వాశ్వార దర్శినిం 
చేసుకొని గింగానదీ తీరాన యిసుక 
త్నె్నలపై కూరుచిని కనులు మూసుక్ని 
గింటల త్రబడి ధా్యనింలో గడపటిం, 
ఆకలి వేసినపుపుడు భిక్షాన్నింతో కడుపు 
నిింపుకొనటిం - ఇది అత్ని దినచర్య! 

ఇలా కొని్న నెలలు గడిచాయి.
ఒకరోజు ఒక చిత్రమైన 

సింఘటన జరిగిింది. గింగాతీరాన 
కనులు మూసుక్ని ధా్యనసు్థడై వున్న 

కోటయ్య శాస్త్రిగారి మనోనేత్రానికి 
కాష్యాింబరధారి, దివ్యతేజసుసుతో 
వెలిగిపోతున్న ఒక యతీశ్వారుడు 
దర్శినమిచాచిరు. ఆ దర్శినింతో 
దిగ్రా్భ్రింత్ చెిందిన కోటయ్య శాస్త్రిగారు 
ఒకకాసారిగా కనులు తెరచి చూశారు. 
కళళి ఎదురుగా గింగాసా్ననిం 
చేసి వసుతున్న ఆ యతీశ్వారుడు 
చిరునవువాతో త్నను చూస్తు 
త్నను సమీపిసుతున్్నరు. శాస్త్రిగారు 
పరుగున వెళ్ళి ఆ సావామి పాద్లపై 
వాలిపోయాడు. ఆ యతీశ్వారుడే 
శ్రీశ్రీశ్రీ బాల సరసవాత్ సావామివారు.

శ్రీ బాల సరసవాత్ సావామివారు 
గొపపు త్పససుింపను్నలు. శ్రీ లలితా 
మహ్దేవి సాక్షాతాకారాని్న పొింది, ఆ 
దేవి ఆదేశ్ింతో సదుగురువై జనులను 
ఆధా్యత్మీక మారగుింలో నడిపిసుతున్న గొపపు 
మహ్తుమీడు. మహిమానివాతుడైన ఆ 
సావామి దర్శినింతో పులకిించిపోయారు 
శాస్త్రిగారు. కరుణామయుడైన ఆ 
సావామి శాస్త్రిగారిని త్న ఆశ్రమానికి 

శ్రీమతి శ్రీదేవి

(ఆగసు్టె  స్ెంచిక త్రువాయి)
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తోడ్కాని వెళ్ళిరు. ఆయనను త్న 
శిష్్యనిగా సీవాకరిించారు.

ఆశ్రమవాసియై గురుసేవ 
చేస్తు త్పోనిష్్ఠిలో కాలిం గడుపుతూ 
వుిండగా అత్ని త్పసుసు ఫలిించిింద్ 
అన్నటులు కోటయ్య శాస్త్రిగారిపై 
గురుదేవుల అనుగ్రహిం, కృప 
వరి్షించిింది.

ఒక శుభదిన్న 
శుభముహూరాతున శ్రీ సావామివారు 
శాస్త్రిగారికి శాసో్రాకతుముగా శ్రీ 
త్రిపురసుిందరీ మహ్మింత్రోపదేశ్ిం 
చేసి దీక్షనిచాచిరు. గురుదేవుల 
పర్యవేక్షణలో చాలాకాలిం 
మింత్రానుష్్ఠినము చేసిన శాస్త్రిగారు  
మింత్రసిది్ధని, యోగసిది్ధని 
పొింద్రు. అటు త్రావాత్ కూడా 
శాస్త్రిగారు సావామివారి ఆశ్రమింలోనే 
త్న అనుష్్ఠిన్ని్న కొింత్కాలిం 
కొనసాగిించారు. అలా ఉిండగా 
ఒకరోజు శ్రీ బాలసరసవాత్ సావామివారు 
శాస్త్రిగారితో, “నీవు యోగసిది్ధని 
పొింద్వు. ఇక యిింటికి త్రిగి 
వెళ్ళి ఆదర్శి గృహస్థ జీవిత్ిం 
గడపవలసి వున్నది. సవాధరామీని్న 
ఆచరిస్తు త్పోసాధనలతో 
జీవితాని్న చరితార్థిం చేసుకో. నీక్ 
లలితాదేవి అనుగ్రహము ఎలలుపుపుడూ 
ఉింటుింది. నీక్ శుభమగును గాక!” 
అని ఆశ్రవాదిించారు. గురుదేవుల 
ఆదేశ్ింతో వారివద్ద స్లవు గైకొని 
సవాగృహిం చేరుక్న్్నరు శాస్త్రిగారు

జీవనోపాధికై యిలులు విడచి 
వెళ్ళిన క్మారుడు ఎింత్కాలానికి 
త్రిగి రాకపోవటింతో కలత్ 
చెిందిన త్లిలుదిండ్రులు అత్ని 
జాడ తెలుసుకొనటానికి ఎనో్న 

ప్రయతా్నలు చేశారు.  కానీ ఫలిత్ిం 
శూన్యిం. ఒకకాగానొకకా కొడుక్ 
వియోగింతో జీవచచివాలుగా 
బ్రతుక్తున్న త్లిలుదిండ్రులు, 
కనీ్నటితో కాలిం గడుపుతున్న భార్య, 
ఉన్నటులుిండి ఒకన్డు కనుల ఎదుట 
ప్రత్్యక్షమైన శాస్త్రిగారిని చూసి ఎింతో 
ఆనిందిించారు. అయితే వారి కళలుక్ 
శాస్త్రిగారు ఎింతో విన్త్్న పోకడతో 
దర్శినమిచాచిరు. ఆయన మునుపటి 
శాస్త్రిగారు కాదు. త్పోనిష్్ఠితో 
వెలిగిపోతున్న ముఖకాింతులు, 
దివ్యత్వాిం వెదజలులుతున్న దేహవరచిసుసు 
వారిని దిగ్రా్భ్రింతులను చేశాయి.   
‘ఏమిటీ విచిత్రిం! ఎకకాడిదీ తేజసుసు?’- 
వారికేమీ అర్థింకాలేదు. కానీ ఆయన 
త్పోనిష్్ఠి, నడవడిక వారి సిందేహ్లను 
తొలగిించాయి. కాశ్లో జరిగిన 
సింఘటనలను శాస్త్రిగారి ద్వారా విని 
తెలుసుక్న్న క్టుింబ సభ్్యలక్ 
సరవాిం అవగత్మైింది. ఇత్డు 
అిందరివలె సాధారణవ్యకితు కాదని 
యోగపురుష్డు, కారణజనుమీడు అని 
భావిించిన క్టుింబ సభ్్యలు యికపై 
అత్ని త్పోసాధనక్ ఎటువింటి 
అభ్యింత్రాలూ కలిగిించకూడదని 
ధనసింపాదన విష్యమై అత్నిని 
ఎింత్ మాత్రము ఒత్తుడి  చేయకూడదని  
నిర్ణయిించుక్న్్నరు.

త్న గురుదేవులు ఆదేశిించిన 
విధముగా గృహస్థధరమీిం ఆచరిస్తు 
నిరింత్ర త్పోసాధనలో కాలిం 
గడపసాగారు శ్రీ కోటయ్య శాస్త్రిగారు. 

కొింత్కాలానికి ఆయనక్ 
ఒక పుత్రుడు కలిగాడు. పుటిటున 
బిడడి శాింత్ నక్షత్రింలో జనిమీించిన 
కారణింగా, నవగ్రహ శాింత్, 

బ్రాహమీణ సింత్రపుణ జరిపిించవలసి 
ఉింటుిందని పిండితులు చెపపుటింతో 
అిందుక్ త్గిన శుభముహూరతుిం 
నిర్ణయిింపబడిింది. కానీ ఆ క్రతువు 
జరిపిించేిందుక్ అవసరమైన 
ధనిం కోటయ్య శాస్త్రిగారి వద్ద లేదు. 
కార్యక్రమిం ఎలా జరిపిించాలా 
అని క్టుింబ సభ్్యలు ఆిందోళన 
చెిందసాగారు. అయితే విచిత్రిం 
ఏమిటింటే శాస్త్రిగారిలో మాత్రిం 
ఎటువింటి ఆిందోళన లేదు. పైగా 
ఆ పరిసి్థతులోలు ఆయన వైఖరి 
క్టుింబింలోని వారిని మరిింత్ 
ఆిందోళనక్ గురిచేసిింది. ఆయన 
ఊరిలోని ప్రత్ ఇింటికి వెళ్లు త్న ఇింటోలు 
జరిగే శాింత్, పూజాకార్యక్రమానికి, 
తాను యిచేచి విిందుక్ త్పపుక 
రావలసినదిగా ఆహ్వానిించారు. త్నను 
వారిింప యత్్నించిన త్లిలుదిండ్రులను, 
“అింతా అమమీవారు చూసుక్ింటుింది. 
ఏమీ భయపడవదు్ద” అింటూ 
ఓద్రాచిరు శాస్త్రి గారు.

ముహూరతుిం దగగుర పడుతున్న 
కొదీ్ద కోటయ్య శాస్త్రిగారి ఇింటోలునివారు 
ఎింతో కింగారు పడసాగారు. 
అలా వుిండగా సరిగాగు కార్యక్రమిం 
జరగటానికి ముిందు రోజు ఉదయిం 
శాస్త్రిగారి ఇింటికి కాక్మాను అనే 
సమీప గ్రామిం నుిండి మాజేటి 
శ్ష్య్య అనే వైశు్యడు వచాచిడు. 
అత్డు శాస్త్రిగారితో యిలా అన్్నడు: 
“అయా్య! నేను శ్రీ లలిత్ అమమీవారిని 
నిత్్యము అరిచిస్తు వుింటాను. ఈన్టి 
న్ భాగ్యిం ఏమని చెపపును! క్రిందటి 
రాత్రి న్క్ ఆ దేవి సవాప్నదర్శినమిచిచి, 
“చాగిండలు గ్రామసు్థడైన కోటయ్య 
శాస్త్రి న్ భక్తుడు. అత్ని ఇింటోలు జరిగే 
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నవగ్రహశాింత్ పూజాకార్యక్రమానికి 
అవసరమైన సామాగ్రి, సరుక్లు, 
ధనము అని్నింటినీ నీవు 
సమరిపుించుకొనవలసివున్నది. వెింటనే 
ఆ పని నెరవేరుచి. నీక్ శుభమగు 
గాక!” అింటూ త్న దివా్యశ్సుసుల 
ననుగ్రహిించిింది. దయతో నేను 
యిచేచి ఈ కానుకలు సీవాకరిించిండి. 
అదిగో సింత్రపుణక్ కావలసిన 
సకల సామాగ్రితో వాకిటోలు ఎడలుబిండి 
వేచి వున్నది.” శ్రీ కోటయ్య శాస్త్రిగారి 
క్టుింబ సభ్్యలు దిగ్రా్భ్రింతులైన్రు. 
వాకిటోలుకి వెళ్లు చూసేతు వడడినక్ 
అవసరమైన అరటిఆక్లతో సహ్ 
సమసతు సామాగ్రితో నిిండిన ఎడలుబిండి 
కనిపిించిింది.  ఈ సింఘటనతో శ్రీ 
కోటయ్య శాస్త్రిగారిపై అమమీవారి కరుణ 
ఎింత్గా వున్నదో వారికి అర్థమయిింది. 
న్టినుిండి వారు శ్రీ శాస్త్రిగారి 
చర్యలక్ ఎటువింటి ఆటింకము 
కలిగిించేవారు కాదు. ఆయన 
గురిించి ఆిందోళన చెిందేవారు కాదు.  
అింత్టి దేవి అనుగ్రహపాత్రుడు 
త్మక్ పుత్రుడుగా జనిమీించటిం 
త్మ పూరవాజనమీ సుకృత్ింగా భావిించి 
ఎింతో ఆనిందిించేవారు.

ఈ విింత్ సింఘటన చాగిండలు 
గ్రామమే కాక కాక్మాను మొదలైన 
చుటుటుప్రకకాల గ్రామాలని్నింటికీ 
పాకిింది. శ్రీ కోటయ్య శాస్త్రిగారు 
గొపపు యోగపురుష్డుగా ప్రజలింతా 
భావిించసాగారు. 

ఆ మరా్నడు కార్యక్రమానికి 
ఆహ్వానిించిన వారికింటే ఎింతో 
ఎక్కావమింది జనిం వచాచిరు. విండిన 
వింటలు వచిచినవారికి సరిపడా 
లేవని వింటవారు ఆిందోళన చెింది 

శాస్త్రిగారికి విష్యిం చెపాపురు. శ్రీ 
కోటయ్య శాస్త్రిగారు దేవిని సమీరిించి 
అన్నపురాశికి కరూపురహ్రత్ నిచాచిరు. 
అమమీవారికి వింటకాలు అని్నింటిని 
నివేదిించారు. వింటకాలపై వసా్రాని్న 
కపిపు వడడిన ప్రారింభిించమని 
వింటవారిని ఆదేశిించారు. ఎింతో 
ఆశ్చిర్యిం! విండిన పద్రా్థలనీ్న 
అక్షయమై అిందరూ భోజన్లు చేసిన 
త్రావాత్ కూడా పద్రా్థలనీ్న మిగిలి 
ఉిండటిం అిందరిని ఆశ్చిర్యపరిచిింది. 
ప్రజలెింత్గా గౌరవిించిన్, కోటయ్య 
శాస్త్రిగారి వైఖరిలో మారుపు లేదు. 
ఎవరు గౌరవిించిన్, అగౌరవపరచిన్ 
పటిటుించుక్నేవారే కాదు. ఆయన 
మనసు అని్నింటికీ అతీత్ింగా 
ఎలలుపుపుడూ దైవచిింత్నలోనే నిమగ్నమై 
వుిండేది.

భౌత్క సుఖాలక్, 
ఆడింబరాలక్ ఆయన దూరింగా 
ఉిండేవారు. అలాింటి వైభోగాలక్  
ఆయన మనసులో వీసమెతుతు విలువ 
కూడా లేదు. ఆయన జీవిత్ విధానిం 
ఎింతో నిరాడింబరింగా వుిండేది. ఒక 
సాధారణమైన లుింగీ, భ్జింపై ఒక 
కిండువా - ఇదీ ఆయన వస్త్రధారణ. 
ఎవరితోనైన్ అవసరమైనింత్ వరకే 
మాటాలుడేవారు. ఎలలుపుపుడూ  మౌనింగా 
దేవీ చిింత్నలో దేవీ పూజలో, 
ధా్యనింలో గడిపేవారు. ఊరిబయట 
ఒక పెద్ద ఏరు ప్రవహిసుతుిండేది. ఆ 
ఏరులోని నీటి మధ్యలో ఒకచోట 
ఎతె్థతున బిండ రాళ్ళి వుిండేవి. రాళళితో 
వున్న ఆ ప్రదేశ్ిం సమత్లింగా 
చదునుగా వుిండేది. ఆ బిండ రాళళి 
మధ్యన ఎతె్థతున ఏపుగా పెరిగిన 
వృక్షాలు కూడా వుిండేవి. ఎింతో 

నిశ్్శిబ్దింగా ప్రశాింత్ింగా వుిండే ఆ 
ప్రదేశానికి వెళ్ళి ఆ వృక్షాల నీడలో 
కూరుచిని ఏకాింత్ింగా ఎనో్న గింటలు 
ధా్యనమగు్నలై  గడిపేవారు, శ్రీ ప్రతాప 
కోటయ్య శాస్త్రి గారు.

శ్రీ శాస్త్రిగారు ఎపుపుడూ 
జనింలోకి వచేచివారు కాదు. ఎపుపుడూ 
ఏకాింత్ింగా, మౌనింగా గడిపేవారు. 
ఆయన ఒక మహ్తుమీడు అని 
గురితుించిన ప్రజలు కొిందరు ఆయనవద్ద 
నుిండి ఉపదేశాలు తీసుకొన్లనే 
వుదే్దశ్ింతో ఆయన వద్దక్ వచేచివారు. 
కానీ ఆయన ఎవవారికీ ఎటువింటి 
మింత్రోపదేశాలు చేసేవారుకాదు.  
ఎన్నడూ ఎటువింటి ఉపన్్యసాలు, 
బోధలు చేసేవారు కాదు. ఆయనను 
దరి్శిించాలని వచేచివారికి ఆయన 
అిందుబాటులో వుిండేవారు కాదు. 
సవాగ్రామింలోనే కాక యిత్ర గ్రామాల 
నుిండి కూడా ప్రజలు ఆయనను త్మ 
యిిండలుక్ వచిచి లలితా దేవీ పూజలు 
చేయవలసిిందిగా ప్రారి్థించేవారు. 
అటువింటి అభ్యర్థనను మాత్రిం 
ఆయన త్రోసిపుచచిక సింతోష్ింగా 
అింగీకరిించేవారు. ఎింతో 
భకితుతో వారిిండలులో దేవీ పూజలు 
నిరవాహిించేవారు. ఆయన త్మ 
గ్రామింలో అడుగు పెటటుడమే పరమ 
శుభప్రదింగా భావిించి చుటుటుప్రకకాల 
గ్రామాల నుిండి ఆయా గ్రామ పెద్దలు 
వచిచి శ్రీకోటయ్య శాస్త్రిగారిని ప్రారి్థించి 
వారి గ్రామాలక్ తీసుకొని వెళ్ళివారు.

- స్శేషెం
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దావారకామాయి  
అనుభవమెండపము

ద్ద్పు 30 సింవత్సురముల క్రత్ిం, 
ఒకసారి మేము విజయవాడలో 

రోడుడిమీద వెడుతుిండగా, న్ ముిందర 
3 సాయిబాబా చిన్న ఫోటోలు  కిింద 
పడివున్్నయి. అయో్య! ఎవరో 
బాబా ఫోటోలు కిింద పడేశారని 
తీసుక్న్్నను. ఆ విధింగా న్ దగగురకి 
బాబా వచాచిరు. 

అయితే బాబా గురిించి 
ఏ విష్యాలు న్క్ తెలియవు, 
అింటే హ్రతులు, చరిత్ర  మొదలైన 
విష్యాలు.,, త్రవాత్ మావారి 
ఉదో్యగరీతా్య మేము కిందుకూరులో 
ఉిండేవాళళిిం. అపుపుడు ఒకరోజు న్క్ 
ఈ విధింగా ఒక సవాప్నిం వచిచిింది:

మా అబాబుయి చాలా చిన్న 
పిలలువాడు. వాడు, నేను, నీళళిపైన  
నడుసుతున్్నిం. అది చాలా పెద్ద 
సముద్ింలా వుింది. ద్ింటోలు ఎింతో 
దూరిం   కాళ్ళి నొపిపుపుటేటువరక్ 
నడిచాిం. అలా నడిచాక ఒక ఒడుడిన, 
పాడుబడిన ఇలులు లాింటిది వుింది. 
మూడు వైపులా  గోడలున్్నయి, 
ఒకవైపు లేదు. పెద్ద పెద్ద గోతులున్్నయి. 

అిందులో శిరిడి సాయిన్థులు ఒక 
గోడ పకకా కిింద కూరుచిని వున్్నరు. 
నేను, “బాబా ద్వారకామాయి అింటే 
ఇదేన్?” అనడిగాను. బాబా న్ వైపు 
పరీక్షగా చూసి నవివా త్లూపుతూ, “ఆ,, 
వచేచిసావుగా, ఇక రా!” అన్్నరు. ఆయన 
దగగుర ఒక చిన్న అమామీయి వుింది. పొటిటు 
పరికిణి, పొటిటు జాకెట్ వేసుక్ని వుింది. 
ఆ పాప అపుపుడే చీపురుతో అకకాడ 
తుడిచి పకకాన పెటిటు వచిచిింది. 

న్క్ మెలక్వ వచేచిసిింది. 
అపుపుడు తెలలువారుఝాము అయి్యింది. 
త్రవాత్ ఒకటే భయమేసిింది. 
ఇదివరక్ మావాళ్లువరో, ‘నీళ్లు 
కలలోకొసేతు మించిది కాదు’ అన్్నరు. 
అిందుకని భయిం.  ‘నేనొకకాద్ని్న 
వెళ్లున్ బాగుిండును, అబాబుయిని కూడా 
తీసుకెళ్ళిను’ అని బాధపడాడిను.

న్లుగు రోజులు పోయాక 
నేను ఒింగోలు వెళ్లును. అకకాడ మా 
తోడికోడళ్ళి వుింటారు. వాళళిిందరూ 
బాబా భక్తులు. వాళలుకి పూజ్యశ్రీ 
మాసటురుగారు  తెలుసు.  వారి 
గ్రింథాలనీ్న పారాయణ చేసుక్నేవారు. 

నేను మా తోటికోడలితో న్కొచిచిన 
కల గురిించి చెపిపు, “కలలో న్తోపాటు 
పిలలువాడిని కూడా తీసుకెళ్ళిను, 
వాడికేదో అవుతుిందని న్ బాధ” 
అని చెపిపు ఏడాచిను.  వాళ్ళి  “మేము 
ఇని్న సింవత్సురాలనిించి బాబాని 
పూజిసుతున్్నము. అయిన్ మా 
కెపుపుడూ దర్శినిం ఇవవాలేదు. బాబా 
గురిించి ఏమి తెలియక పోయిన్, 
నీక్ దర్శినిం ఇచాచిరు. నువువా చాలా 
అదృష్టువింతురాలివి” అని అన్్నరు. 

మరో రెిండు రోజులు పోయాక, 
ఇింకొక తోడికోడలు, ‘మేమింతా 
శిరిడి వెడుతున్్నిం, నువువాకూడా 
వసాతువా’ అనడిగిింది. నేను మావారిని 
అడిగితే, పిలలువాడిని కూడా తీసుక్ని 
వెళళిమని చెపాపురు. మేమిందరిం 
రెిండు బసుసులోలు శిరిడి వెళ్ళిిం. ద్రిలో 
బసుసు పాడైపోయి చాలా ఆలస్యిం 
అయిపోయిింది. ద్ద్పు శ్జ్ హ్రత్ 
మొదలయే్య సమయానికి  చేరుక్న్్నిం. 
బసుసులు ఎకకాడో దూరింగా ఆపారు. 
అిందరూ  ఇపుపుడు హ్రత్కి వెళలులేమని, 
అకకాడే వుిండి పోయారు. నేను 

శ్రీమతి అన్నపూర్ణ, ఒెంగోలు
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మాత్రిం మాతోటికోడలిని తీసుక్ని, 
అకకాడిద్కా వెళ్లు ప్రయత్్నద్్దమని 
చెపిపు బయలుదేరాను. నేను, మా 
అబాబుయి, మా తోడికోడలు ముగుగురిం 
ద్వారకామాయి దగగురకి వెళ్లుిం. ఆ 
రోజులోలు అకకాడ ఒక చిన్న ద్వారిం 
ఉిండేది. ఎవరైన్ ముఖ్యమైనవాళ్ళి వసేతు 
ఆ ద్వారిం నిించి లోపలకి పింపేవాళ్లు. 
అకకాడినిించి సమాధి మిందిరానికి 
వెళ్లుపోవచుచి. సరిగాగు మేము వెళ్లున 
సమయానికి ఎవరో వసేతు ఆ ద్వారిం 
తెరిచారు. వాళళితోపాటు మేము కూడా 
లోపలికి వెళ్లుపోయాిం. మమమీలి్న 
ఎవరూ అడుడికోలేదు. అకకాడ శ్జ్ హ్రత్ 
జరుగుతోింది. ఇదివరక్ నేనెపుపుడూ ఆ 
హ్రత్ వినలేదు. న్కేమి అర్థిం కాలేదు. 
కానీ, హ్రత్ అవుతున్నింత్సేపూ నేను 
బాబాతో ఏదో చెపుపుక్ింటున్్నను. 
లోపలున్న దుఃఖమింతా ఆయనతో 
చెపుతున్్నను. ఆయన విింటున్్నరో 
లేదో న్కనవసరిం, న్పాటికి నేను 
మాటాలుడుతూనే వున్్నను. ఇింత్లో మా 
తోడికోడలు “హ్రత్ అయిపోయిింది, 
అిందరూ వెళ్లుపోయారు, మనిం బైటికి 
వెళ్ళిలి రా” అింటోింది. సరేనని, బైటికి 
వచిచి మా వాళళిని కలుసుక్న్్నిం. 
వాళళిిందరూ మేము ముగుగురిం 
ఎకకాడికి వెళ్లుపోయామోనని కింగారు 
పడుతున్్నరట. మేము జరిగినది 
చెపేతు, ‘చాలా అదృష్టువింతులు, 
మేము ఇని్న సారులు శిరిడి వచాచిిం, 
సమయానికి వరుసలో నిలోచికపోతే, 
లోపలకి వెళలులేమని చెపాపురు. అది న్ 
మొటటుమొదటి అనుభవిం.

త్రవాత్ మేము ఒింగోలు 
కి రావడిం, బాబా గుళ్లు సాయి 
లీలామృత్ిం, గురుచరిత్ర గ్రింథాలు 
తెచుచిక్ని  పారాయణ చేయటిం, 

సరోజనమమీగారి ద్వారా, సత్సుింగాలకి 
వెళలుడిం జరిగిింది. త్రవాత్ చాలా 
సింవత్సురాలకి, ఒకసారి, చాలా 
మిందితో కలిసి ష్రిడీకి వెళ్ళిిం. అపుపుడు 
తెలలువారుఝాము హ్రత్కి వెళ్లుిం. అది 
కారీతుకమాసిం. నేను హ్రత్నిించి బైటికి 
వచాచిక దీపారాధన చేసుక్న్్నను. 
మాతో మా అకకా కొడుక్ వచాచిడు. మా 
అకకా రాలేదు. ఆ అబాబుయి  విపరీత్మైన 
కడుపు నొపిపుతో బాధపడుతూ న్క్ 
వచిచి చెపాపుడు.

హ్రత్ జరుగుతున్నపపుటినిించి 
ఉిందిట, న్క్  చెపపులేదు. నేను చాలా 
ధైర్యింగా వాళళిిందరిని అకకాడ ఉిండమని, 
వాడిని తీసుక్ని బయలుదేరాను. 
చిత్రిం ఏమిటింటే, న్క్ ఎపుపుడూ 
శిరిడి బాగా తెలిసినటులు ఉిండేది. బైటికి 
వచిచి, రిక్షా యెకికా, ప్రభ్త్వా ఆసుపత్రికి 
తీసుక్వెళళిమన్్నను. అకకాడ మన 
భాష్ వచిచిన వాళ్ళివవారూ లేరు. నేను 
చెపేపుది వాళలుక్ అర్ధిం కాలేదు, నేను 
ఏడుస్తు బాబాకి చెపుపుక్ింటున్్నను.’ 
బాబా వీడికి బాగుచేయిండి, ఈ పిలాలుడి 
త్లిలు కూడా రాలేదు, ఏ ప్రమాదిం 
జరగక్ిండా చూడు బాబా’ అని దణ్ణిం 
పెటుటుక్న్్నను. న్ బాధ చూసి, ఈలోపల 
ఒక నర్సు గబగబా వెళ్లు, తెలుగు వచిచిన 
డాకటుర్ ఉింటే అత్ని్న తీసుక్ వచిచిింది. 
ఆయనకి విష్యిం చెపాపుక, ఆయన 
ఇింకొక డాకటురుని తీసుకొచాచిరు. 
ఆయన బాబ్కి ఒక ఇింజక్షన్ చేసి, 
‘బాబ్ కొింత్సేపు పడుక్ింటాడు, 
ఏమికాదులెిండి’ అన్్నరు. వాడు 
వెింటనే నిద్ పోయాడు. నేను అపుపుడు 
న్చుటూటు అింతా గమనిసుతున్్నను. 
అలా చూసుతున్న న్క్, గోడమీద ఒక 
చిత్రపటిం కనిపిించిింది. అది చూసి 
ఆశ్చిర్యపడిపోయాను. అదేమిటింటే,  

ఇదివరక్ ఒకసారి కలలో, పాడుబడిన 
ఇలులు, ఆ ఇింటోలు బాబాతో పాటు  ఒక 
పిలలుని చూపిించారని చెపాపును కద్, ఆ 
పిలలుతో కలసిన బాబా ఫోటో గోడమీద 
కనిపిించిింది. అదే అమామీయి ఫోటో  
ఇకకాడ వుిందేమిటని ఆశ్చిర్యమేసిింది. 
ఈలోపల ఇింకొక పెద్ద డాకటుర్ వచాచిరు. 
ఆయన బాబా ప్రసాదిం, అింటే, 
తీపి గుళ్కలు లాింటివి ఇచాచిరు. 
వాడు అవి త్న్్నక, రెిండుసారులు 
లఘుశ్ింకక్ వెళ్ళివచాచిడు. వాడికి 
ఆ నొపిపు త్గిగుపోయిింది. త్రవాత్ 
ఇక ప్రమాదిం లేదని డాకటురుగారు 
మమమీలి్న పింపిించేశారు. ఈ లోపల 
మా వాళళిిందరూ ఆసుపత్రికి వచేచిసారు. 
వాళళిిందరూ, ‘నీక్ ఇకకాడ ఆసుపత్రి 
ఉిందని ఎలా తెలుసు, ఒకకాద్నివే ఎలా 
వచేచిసావ్’ అని ఎింతో ఆశ్చిర్యింతో 
అడిగారు.  అింత్ ధైర్యిం ఎలా వచిచిిందో 
న్క్ మాత్రిం తెలిసేతుకద్ అనుక్ని, 
బాబ్ని తీసుక్ని మా బసకి వచేచిసాిం. 

రెిండు సారులు, నేను చిన్న 
పిలలులతో వున్నపుపుడే ఆ పాపని  
బాబా ఎిందుక్ చూపిించారో, 
ఇపపుటికి న్కర్ధిం కాలేదు. కానీ ఒకకా 
విష్యిం మాత్రిం అర్ధమయి్యింది. 
బాబా చరిత్రలో చెపిపునటులు, ‘న్ వాడు 
యెింత్ దూరాన వున్్న, పిచుచిక 
కాలికి ద్రింవేసి లాగినటులు,  న్ 
చెింత్క్ రపిపుించుక్ింటాను’ అన్న 
బాబా వాక్యిం యథాత్థింగా న్ 
విష్యింలో జరిగిింది. ఆవిధింగా 
బాబా నను్న రపిపుించి గురుదింపతులక్ 
అపపుగిించారనిపిసుతుింది. ఎవరెవరిని ఏ 
రకింగా ఎకకాడకి చేరాచిలో ఆయన కింటే 
తెలిసిన వారెవవారు? అిందుకే వారు 
సమర్ధ సదుగురువు!!  
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శ్రీ సాయికుమార్, నెల్లూ రు

ఆచారు్యని అద్భుత్ లీలలు

నెలూలురు వాసతువు్యలైన శ్రీ 
సాయిక్మార్ గారు పూజ్యశ్రీ 

భరద్వాజ మహ్రాజ్ గారితో  త్న 
సమీృతులను ఈ విధింగా  తెలియజేసుతు
న్్నరు.                                       

మేము వెింకటేశ్వార సావామి, 
జొన్నవాడ కామాక్ష అమమీవారిని 
కొలుచుక్నేవాళళిము. ఒకరోజు 
మా న్న్నగారు శిరిడి సాయిబాబా 
పటాని్న ఇింటికి తీసుకొచాచిరు. 
అపపుటిద్కా బాబాతో పరిచయిం 
లేకపోయిన్, వారిపటాని్న కూడా 
పూజలో పెటుటుక్న్్నిం. మరో 3 
రోజులకి, సాయిబాబా పక్షపత్రిక మా 
ఇింటికి వచిచిింది. మా పోసుటుమాన్ 
ఎవరికో యివవావలసిన పత్రికలు 
మాక్ యిచేచిసాడు. అవి చదివిన 
వెింటనే, మేము పత్రికకి జీవిత్ 
సభ్యత్వాిం కటేటుసాము. అపుపుడు పూజ్యశ్రీ 
మాసటురుగారు, శ్రీ గురుచరిత్ర, శ్రీ సాయి 
లీలామృత్ిం గ్రింథాలు పింపిించారు. 
మేమిందరిం పారాయణ చేసేవాళళిిం. 
మా అిందరికన్్న మా అమమీ చాలా 
బాగా పారాయణలు చేసేవారు. 

పూజ్యశ్రీ మాసటురుగారు, 1986-
87  ప్రాింత్ింలో ఒకసారి నెలూలురుకి 
వచాచిరు. మా ఇింటోలు అిందరూ 

దర్శిన్నికి వెళ్లురు. నేను మరా్నడు 
మధా్యహ్నిం 2-30 ప్రాింత్ింలో 
ఒకకాడినే పూజ్యశ్రీ మాసటురుగారి 
దర్శిన్నికి వెళ్లును. బైట వరిండాలో 
ఇద్దరు అబాబుయిలు చిన్నగా 
మాటాలుడుక్ింటున్్నరు. లోపలి గదిలో 
పూజ్యశ్రీ మాసటురుగారు ఒకచాప 
మీద పడుక్ని వున్్నరు.  వరిండా 
నిించి సపుష్టుింగా  కనిపిసుతున్్నరు. 
నేను వాళళిని పూజ్యశ్రీ మాసటురుగారు 
ఎపుపుడు లేసాతురని అడిగాను. ఒక 
గింట పడుతుిందని చెపాపురు. నేను 
కొది్దసేపు కూరుచిని వెళ్ళిపోయాను. 
నేను మరికొింత్సేపు వుిండి ఉింటే, 
వారితో మాటాలుడే అవకాశ్ిం వుిండేది 
కద్ అని త్రవాత్ చాలా బాధ 
పడాడిను. ఆ వయసులో(అపుపుడు నేను 
ఇింటరీమీడియట్ చదువుతున్్నను) 
ఆ క్రొత్తు పరిచయింలో (ఆగదిలో 
వారిని చూడగానే) ‘వారు చాలా 
ఉన్నత్మైనవారు’ అన్న భావిం 
వచిచిింది. 

ఇింకొకసారి, పూజ్యశ్రీ 
మాసటురుగారు నెలూలురు దత్తుసాయి 
మిందిరిం వారి్షకోత్సువానికి 
వచాచిరు.  కాసేపటోలు సత్సుింగిం 
మొదలవుతుిందనగా పూజ్యశ్రీ 

మాసటురుగారు అకకాడ ఒక క్రీచిలో 
కూరుచిని వున్్నరు. సత్సుింగ 
సభ్్యలిందరు గుడిలో వున్్నరు. నేను 
మాత్రిం గుళ్ళికెళళిక్ిండా నేరుగా 
పూజ్యశ్రీ మాసటురుగారి దగగురకి వెళ్లును. 
పాదనమసాకారిం చేసుక్న్్నను. ఊదీ 
పెటాటురు. నేను ఏమీ మాటాలుడలేదు. 
ఈలోపు మా అమమీగారు 
వచిచి  పూజ్యశ్రీ మాసటురుగారికి 
నమసాకారిం చేసుక్న్్నరు. పూజ్యశ్రీ 
మాసటురుగారు “బాగున్్నవామామీ”  అని 
పలకరిించారు.  మా అమమీ నను్న 
నమసాకారిం చేసుకొమమీన్్నరు. నేను 
మళీళి నమసాకారిం చేసుక్న్్నను. 
న్క్ మళీళి ఊదీ పెటిటు న్ కళళిలోలుకి 
తీక్షణింగా చూసారు. అపుపుడు కూడా 
నేను ఏదో మాటాలుడాలనుక్న్్నను, 
కానీ ఆ మాటలు బైటికి రాలేదు. 
అయితే నేను మాటాలుడకపోయిన్ 
న్ గురిించి వారికింతా తెలుసునని  
కాలాింత్రింలో న్క్ అర్థమయి్యింది.  

మరా్నడు మా కజిన్, నేను   
దత్తుసాయి మిందిరింలో  మాసటురుగారి 
సత్సుింగానికి వెళ్ళిము. అకకాడ పూజ్యశ్రీ 
మాసటురుగారు “మన బ్రహ్మీస్త్రిం 
సాయి లీలామృత్ పారాయణిం. 
మన కోరిక నెరవేరిన త్రువాత్, 
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ఎవరికైన్ మర్క గ్రింథిం ఉచిత్ింగా 
యివవాడిం చెయా్యలి” అని యిింకా 
ఏవేవో చెపుతున్్నరు. న్క్ మనసులో 
‘అవి వీరి సొింత్ గ్రింథాలు కద్, 
అిందుకే అలా చెపుతున్్నరేమో’ అని 
అనిపిించిింది. ఇలా అనిపిించిిందో 
లేదో, వెింటనే పూజ్యశ్రీ మాసటురుగారు 
“ఈ గ్రింథాలు న్ సొింత్ిం కనుక, 
ఇవి పారాయణ చేయిించడిం ద్వారా 
నేను సొముమీ చేసుకోవచచిని, కొిందరు 
అనుక్ని వుిండ్చుచి. నేనే కనక ఇలా 
కాక్ిండా, వేరేగా పుసతుకాలు రాసి 
అమిమీతే, రామాయణ భారతాలు చదివే 
వాళ్ళి కూడా వాటిని పకకాన పెటిటు 
నేను రాసిన పుసతుకాలు చదువుతారు. 
చేత్కాక కాదు, మారగుిం అది కాదని. 
న్ మీద వున్న దుమారాలోలు యిది 
ఒకటి” అింటూ చెపుతున్్నరు. న్ గుిండె 
గుభేల్ మింది. నేను యిపుపుడే యిలా 
మనసులో అనుక్న్్ననోలేదో, ద్నికి 
త్గగు సమాధానిం చెపేపుసారు. ‘న్ 
మీదవున్న దుమారాలోలు యిదొకటి’ 
అింటే  ‘న్లాింటివాళ్లు యిింకా 
చాలా మిందే వున్్నరన్న మాట’ 
అనుక్న్్నను.  ఎవరు మనసులో 
ఏమనుక్న్్న అనీ్న ఆయనకి 
తెలుసాతుయని ఆరోజు న్క్ సపుష్టుింగా 
అర్థమయిింది!!

అపుపుడు ఒక రోజు శ్రీ తాడేపలిలు 
రాఘవన్రాయణ శాస్త్రిగారిని కూడా 
ఆహ్వానిించారు. పూజ్యశ్రీ మాసటురుగారి 
సత్సుింగిం మొదలైన కొింత్సేపటికి శ్రీ 
రాఘవన్రాయణ శాస్త్రిగారు వచాచిరు. 
వెింటనే పూజ్యశ్రీ మాసటురుగారు 
సత్సుింగిం ఆపి, వారికి మాటాలుడటానికి 
మైక్ ఇచాచిరు. వారు బాగా వృదు్ధలు 
అవవాడింవలలు, వారు మాటాలుడేది 

ఎవవారికీ అర్థిం కావడింలేదు. అిందరూ 
అన్యమనసకాింగా వున్్నరు. కానీ 
పూజ్యశ్రీ మాసటురుగారు మాత్రిం, 
ఆయనవైపు చాలా శ్రద్ధగా చూస్తు, 
ఆయన ఉపన్్యసిం విింటున్్నరు. 
న్క్ చాలా ఆశ్చిర్యిం వేసిింది, పూజ్యశ్రీ 
మాసటురుగారి వినయ విధేయత్లకి!

పూజ్యశ్రీ మాసటురుగారు త్రిగి 
బయలుదేరే ముిందు  వారిని  
దర్శినిం చేసుక్ింద్మని గబగబా 
మిందిరానికి బయలుదేరాను. 
ఈసారి పూజ్యశ్రీ మాసటురుగారిని 
న్క్ ఇింజనీరిింగ్ లో సీట్ రావాలని 
కోరుక్ింద్మని అనుక్న్్నను.   
అకకాడ పూజ్యశ్రీ మాసటురుగారు  ఒక 
గదిలో కూరుచిని వున్్నరు. నేను వెళ్లు 
పాదనమసాకారిం చేసుక్న్్నను. 
పూజ్యశ్రీ మాసటురుగారి  వైపు 
చూసుతున్్నను. ఆయన న్వైపు చూసేతు,  
న్ మనసులో కోరిక అడుగుద్మని 
న్ ఆలోచన. కానీ మాసటురుగారు 
ఏమాత్రిం నను్న పటిటుించుకోక్ిండా, 
‘క్మారి’ అని ఎవరినో పిలిచి, ఆమెకి 
ఏదోచెపిపు, న్ చేత్లో ఆపిల్ పిండు 
ముకకా ప్రసాదిం పెటాటురు. నేనేమి 
మాటాలుడక్ిండా ప్రసాదిం తీసుక్ని 
బైటికి వచేచిసాను. 

కానీ వారు సరావాింత్రా్యములు 
కనుక, నేనెిందుక్ వచాచినో, న్కేిం 
కావాలో వారికి తెలుసు కనుక  న్కేది 
మించిదో వారే చూసుక్నేవారు. 
ఇపుపుడు వెనకికా త్రిగి చూసుక్ింటే, 
న్ ఉదో్యగిం, వివాహిం, అనీ్న న్క్ 
అనుకూలింగానే జరిగాయి.  నేను 
పూజ్యశ్రీ మాసటురుగారితో అిందరిలాగా 
సింభాష్ించలేదే అని న్క్ మనసుసులో 

కొింత్ కొరత్ ఉిండేది. చాలా రోజుల 
త్రవాత్  ఒకసారి సవాప్నింలో, 
పూజ్యశ్రీ మాసటురుగారు  మాఇింటికి 
వచిచి హ్లులో కూరుచిని కొింత్సేపు, 
పకకా గది గుమామీనికి చెయి్య ఆనిించి 
కొింత్సేపు, అలా ఇలలుింతా త్రుగుతూ 
న్తో ఏదో సింభాష్ించారు.  వారితో 
మాటాలుడాలనే న్ కోరికను అలా  
తీరాచిరు అనుక్న్్నను.

పూజ్యశ్రీ మాసటురుగారి 
దయవలలు, మహ్తుమీల దర్శినిం కూడా 
చేసుక్న్్నను. రామిరెడిడితాత్, గులాబ్ 
బాబా, జిలెలుళళిమూడి అమమీ, వెింకయ్య 
సావామి, కించి సావామి  మొదలైన 
మహ్తుమీలను దరి్శిించుక్న్్నను. 
ఇపుపుడు కూడా పూజ్యశ్రీ మాసటురుగారి 
సమాధి మిందిరానికి వెళ్లు నమసాకారిం 
చేసుకోగానే, వెింటనే ఏదో ఒక 
మహ్తుమీని సమాధి మిందిరానికి 
వెళలుడిం జరుగుతుింది. 1985 నిించి 
ప్రారింభమైన పూజ్యశ్రీ మాసటురుగారితో 
పరిచయిం, వారు సమాధి చెింద్క 
కూడా కొనసాగుతోింది.  మాలో 
మానసికమైన మారుపుని తీసుక్వచిచి, 
మా జీవితాలని చకకాదిది్ద ఈన్టికీ 
మాక్ తోడుగావుిండి మమమీలిని 
నడిపిసుతున్న, వారి ప్రేమక్, 
శిరసుసువించి పాద్భివిందనములు 
సమరిపుించుక్ింటున్్నను.

                                                                                          
జై సాయి మాసటుర్ !!
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