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మానవాళికి అందిన 
మహిత వరం ‘సాయిబాబా’

~పూజ్్య ఆచార్్య శ్రీ ఎక్కిరాల భర్ద్వాజ్

తలచిన హృదయాలలో ఆరని మంటలనార్పి, తీయని 
ప్రేమను కుర్సే నామం సాయిబాబా. ప్రతిఫల మెరుగని 

ఆయన జీవితం పర్పూర్ణ  జీవితానికి ప్రతీక. అలౌకికమైన 
నిష్్ఠ , కఠిన నియమాలతోనూ సాగిన ఆయన జీవితం 
అనుసరణీయం మాత్రమేకాదు - నితాయానుస్మరణీయం 
కూడా. ఆయన కోపం, కరుణ రెండూనూ ఫలితం దృష్ట్యా 
చూసేతే  భకుతే ల బాగుపట్ల  ఆయన చూపే శ్రద్ధ కే నిదర్శనాలు. 
అందుకే సాయిబాబా అంటే ఆయన భకుతే ల దృష్టి లో దివ్యాశకితే  
తమపై కరుణతో దాలిచిన రూపం.

ఆయన భకుతే లలో అనిని మతాల, సాంప్రదాయాల 
వారూ ఉనానిరు. అనినింటినీ తనలో ఇముడ్చికొననిదే 
సాయి సాంప్రదాయం. మతదేవేష్ంతో మంట గలుస్తే నని 
మానవాళికి మానవ్తా విలువ్ల నొకవైపు బోధిస్తే , అనిని 
సాంప్రదాయాల ఆదర్శమూ, ధ్యాయమూ ఒకటేనని తన 
నితయా జీవితాన్ని ఒక ఉదాహరణంగా నిలిపారు శ్రీసాయి.

సాయిబాబా ఎక్కడ, ఎప్పుడ్, ఎవ్ర్కి జని్మంచారో 
ననని విష్యం ఇదమిత్థ ంగా తెలిసినవారు లేరు. మొదట 16 
ఏళ్్ళ వ్యస్్కలుగా 1854 సం॥లో శిర్డీలో కనిపించారు. 
ఆ తరువాత 1918 విజయదశమి వ్రకూ శిర్డీలోన్ 
వుండిపోయారు.

శ్రీసాయినాథుడ్ ఏ సాంప్రదాయం వారో నననిది 
నిస్సందేహంగా చెపపిడమూ కష్టి మే. ఆయనకు ‘సాయిబాబా’ 
అనని పేరు భకుతే లు పెటిటి నదే. వేషానికి ఫకీరు,  నియమానికి 
కఠిన బ్రహ్మచార్, సాంప్రదాయానికి సరవేసముడాయన. 
ఉననిది పాడ్బడిన మసీదులో. అందులో (పార్్శలకూ, 
హైందవులకూ ముఖ్యామైన) అగిని ఆరాధన, వాకిట తులసీ 

బృందావ్నం. ఐదిళ్్ళంటే ఐదే ఇళ్్ళలో భిక్ష. తనవి అంటూ 
ఆయనకేమీ ఉండేవి కాదు - చేతిలోని దండం, చిలిమ్ 
గొటటి ం, ఓ రేకు డబాబా, జోలె, తొడ్కొ్కనని పొడవైన పాత 
చొకా్క, తలగుడ్డ  తపపి! ఆ ఫకీరును ఆశ్రయించిన వార్లో 
పండితులు, కోటీశవేరులు, అతి సామానుయాలు, మహాతు్మలుగా 
ఎంచబడినవారూ ఉనానిరు. ఆ భిక్షకుని చూపుతో, మాటతో, 
సపిర్శతో లౌకికంగానూ ఆధ్యాతి్మకంగానూ ఉననిత సా్థ యిని 
అందిన వారెందరో ఉనానిరు.

హీడాబేగ్, అనవేర్ ఖాన్ అన్వారు ఆధ్యాతి్మక పర్ణతి 
కొరకు బాబాను ఆశ్రయించారు. ఖురాన్ గ్ంథం నుంచి అరబ్బా 
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ప్రార్థ నలు వార్కుపదేశించి బేగ్ ను కనాడ్  వ్ద్ద , అనవేర్ ను 
బాగా్ద ద్ లోనూ నిజమైన ఫకీర్ల లా జీవించమని ఆశీరవేదించి 
పంపారు సాయి. ఢిల్్ల  నివాసి యాకూబ్ అన్ ముసి్ల ం 
సాధకుడ్ పవిత్రమైన బాబా 
సనినిధిలో ఖురాన్ పఠించి 
పవిత్రుడయాయాడ్. హజరత్ 
దరేవేన్ షా (ఔరంగాబాద్), 
ఫకీర్ అమీరుద్్ద న్ (నాందేడ్) 
వ్ంటి ముసి్ల ం గురువులు 
తమ శిష్యాలను సాధనలో 
మెలకువ్లు తెలుస్కొమ్మనీ, 
ఆశీరావేదాలు పొందిరమ్మనీ 
బాబా వ్ద్ద కు పంపేవారు. 
గంగగిర్, మెహర్ బాబా 
వ్ంటివారు సాయిబాబాను 
గూర్చి ‘ఆయన కోహినూర్’. 
‘ప్రపంచానిని ఆధ్యాతి్మక 
పథంలో నడిపేందుకు ఉనని 72 మంది గురువులలో ఐదుగురు 
గొపపివారు. వార్లో సాయి తలమానికం వ్ంటివారు. “నాకు 
ఆయనను గూర్చి తెలిసినంత మీకూ తెలిసేతే  ఆయన ఈ సృష్టి కే 
ఆదినాథుడని మీరే అంటారు’ అనని మాటలు అక్షరసతాయాలనడం 
సవేభావోకేతే .

కాశీనాథ్ ఉపాసనీశాసి్రి  (ఉపాసనీ బాబా, సాకోర్), 
నానాసాహెబ్ చందోర్కర్, మూలేశాసి్రి , దాసగణు మహరాజ్ 
లాంటివార్ని ఆయన (హైందవ్) ఆధ్యాతి్మక సాధనపరంగా 
సానబెటాటి రు. భగవ్ద్గీ తను భాష్యాత్రయంతో సహా క్షుణ్ణ ంగా 
చదివానన్ విదాయాగరవేంగల చందోర్కర్ గరావేనిని అతను 
వివ్ర్ంచలేని ఒక శ్్ల కానికి (అధ్యాయము - 4-34 శ్్ల కం) 
అసాధ్రణ వివ్రణనిచిచి అణచారు ఆ ‘చదువురాని’ బాబా! 
అలాగే వేదపఠనం మధయాలో మంత్రం మరచిన దక్షిణదేశ 
పండితులకా పనసలు అందించిన సాయికి ఖురాన్ 
వ్చచినందామా, వేదమే వ్చచినందామా!

మసీదులో శ్రీరామనవ్మి, గురుపూర్్ణ మ, అలాగే 
మొహరమ్ వ్ంటి ఉత్సవాలూ ఆయన అనుమతితో జర్గేవి. 
ఆ ఉత్సవాలో్ల  హిందూ ముసి్ల ం అన్ తేడాలేక అందరూ ఒకే 
తలి్ల  బిడ్డ లా్ల  కలసి మెలసి పాల్గీ నడం ఈ శతాబ్ద ంలోన్ జర్గిన 
సతయాం! విచిత్ర మేమీకాదు!!

ఆయన ‘అలా్ల  మాలిక్’ అనీ, ‘అలా్ల  అచాచికరేగా’ అనీ 
అంటూండేవారు. తన గురువు రోష్న్ షా అని కొందర్తో, 
వెంకూసా అని కొందర్తో చెపేపివారు. హర్నామం చేసి చేసి 

హర్నయాయాననానిరు. రాముడ్, 
కృష్్ణ డ్ మొ॥నవారు చార్త్రక 
పురుష్లన్వారు. అలాగే 
జ్ఞా న్శవేర్ భగవ్ద్గీ త, భాగవ్తం, 
విష్్ణ  సహస్రనామం, గురుచర్త్ర 
పారాయణ చేయమని భకుతే లకు 
చెపేపివారు. తానునని మసీదుకు 
‘దావేరకామాయి’ అని పేరు 
పెటాటి రు. హిందూ భకుతే లాయనను 
దతాతే వ్తారంగా కొలిచేవారు.

బాబా మత దేవేషానిని 
సహించేవారు కాదు. మత మౌఢ్యాం 
కలిగిన ఒక ముసి్ల ం మసీదులో 
నిద్రిస్తే నని హిందువులను 

చూపుతూ వారు ఇసా్ల ం సాంప్రదాయానిని, మసీదునూ 
పూజ్దికాలతో అపవిత్రం చేస్తే నానిరనీ, కనుక వార్నందరనూ 
చంపుతాననీ బాబాతో అనానిడ్. అందుకాయన “వార్ని న్న్ 
రమ్మనానిను. అలా చేయమని ప్రోత్సహించాను . కనుక ననుని 
సంహర్ంచడం సరైన పని” అని అడ్్డ పడా్డ రు. దానితో ఆ వ్యాకితే  
మరలిపోయాడ్. అలాగే ఓ రోహిలా్ల  రాత్రులందు ‘అలా్ల హో 
అకబార్’ అని అరుస్తే  తమ నిద్రకు భంగం కలిగీ స్తే నానిడని 
హిందువు లారోపించగా అతని సాంప్రదాయబద్ధ మైన ప్రార్థ నా 
విధిని నిరసించడం సబబు కాదని బాబా మందలించారు. ముసి్ల ం 
మతం సీవేకర్ంచిన ఒక యువ్కుడిని లాగి చెంపదెబబా కొటిటి  
“అబబాను మారుచికొనానివ్టరా!” అని మండిపడా్డ రు. మరోమారు 
చక్రనారాయణ అన్ క్రైసతే వ్ ఉదోయాగి బాబా సీవేకర్ంచే దక్షిణల 
వివ్రం సేకర్ంచేందుకు ప్రభుతవే ప్రతినిధిగా రాగా అతనిని 
భకుతే లు దుయయాబటాటి రు. వారు అతనిని అలా విమర్్శంచినందుకు 
బాబా వార్ని తీవ్ంగా నిరసించారు. పరదూష్ణ చేసే ఒకనికి 
పందిని చూపుతూ బాబా, “అది చేసే  పన్ నీవూ చేస్తే నానివు. 
ఇలా ఐతే శిర్డీ వ్చిచి ఏం ఉపయోగం?” అని మందలించారు. 
మత సహనం, మతాలనినింటికీ మూలమైన సతయాం ఆయనకు 
ప్రధ్నం.

బాబా జీవితం సాధువుల, మహాతు్మల జీవితం ఎలా 

తలచిన హృదయాలలో ఆరని 
మంటలనార్పి, తీయని ప్రేమను 
కుర్సే నామం సాయిబాబా. ప్రతిఫల 
మెరుగని ఆయన జీవితం పర్పూర్ణ 
జీవితానికి ప్రతీక. అలౌకికమైన 
నిష్్ఠ, కఠిన నియమాలతోనూ 
సాగిన ఆయన జీవితం 
అనుసరణీయం మాత్రమేకాదు - 

నితాయానుస్మరణీయం కూడా.
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ఉండాలో చెపేపి ప్రతయాక్ష ప్రమాణం, ఆదర్శం. తమ సిదా్ధ ంతాలే 
గొపపివ్ని వాటిని సామానుయాలపై రుదే్ద  ఎందరో బాధ గురువుల, 
ఆచారుయాల, భగవానుల బార్ నుండి రక్షించి నిజమైన బోధ 
గురువులను ఎంచుకొన్ందుకు పనికివ్చేచి గీటురాయి ఆయన 
జీవితం. వార్ జీవితంలో వ్యాకతే మయ్యా నాలుగంశాలు పేర్్కని 
తీరాలి:

1. హిందూ భకుతే లకు బాబా వార్ వార్ ఇష్టి దైవాలైన 
రామ, విఠల, దతతే , మారుతి రూపాలలోనూ, శ్రీ అక్కల్ కోట 
సావేమి, గురుఘోలప్ సావేమి మొ॥న గురువుల రూపంలోనూ 
దర్శనం ఇచాచిరు. అనిని జీవులలోనూ, అనిని ప్రదేశాలలోనూ 
తన ఉనికిని నిరూపించాయి ఆయన ల్లలు. ఆనాటి మహాతు్మలే 
ఆయనకు చెయ్యాతితే  మొకా్కరు, కోటీశవేరులాయన వాకిట 
నిలిచారు. ఐనా “న్ను భగవ్ంతుని బానిసను. పేద ఫకీరును” 
అన్ వారాయన. “న్న్ భగవ్ంతుడిని” అన్ నకిల్ బాబాలకూ, 
‘మహాతు్మలకూ’ ఆయనకూ ఎంత తేడానో! ఆయన సముద్రం, 
వారో ముర్కి కాలవేలు.

2. “రేపటిగూర్చి ఆలోచించకు” అనని క్రీస్తే  సందేశానీని 
- నిజమైన సాధువుకు ఆశ్రమ మఠాది నిరా్మణం, శిష్యాకోటిని 
కూరుచికోవ్డం, తన కొరకుగానీ, పవిత్ర కారాయాలకనిగానీ, ధన 
వ్స్తే  సముదాయానిని సేకర్ంచడం, సనా్మనాదుల నందుకొనడం 
నిష్ద్ధ మని చెపిపిన హిందూ శాస్రి  గ్ంథాలలోని నియమాలను 
- ఈయనవ్లె ఎందరు పాటించారు? రోజూ సాయంకాలం 
వ్రకూ భకుతే లిచేచి దక్షిణల మొతాతే నిని (ఆ రోజులలోన్ స్మారు 
3-4 వ్ందల రూపాయలుండేది!) తినుబండారాలనూ, 

విలువైన వ్సా్రి లనూ ఆ రోజుకారోజే పేదలకు పంచేవారు బాబా. 
తన కోసం జోలెతో ఐదిండ్ల  భిక్ష చేసేవారు. అందుకే ఈనాటి 
నకిల్ సావేములలాగా ఆయన ‘ధనసావేములు’ కాలేకపోయారు.

3. భకుతే లాయనకు ఒక పల్ల కీ, గుఱ్్ఱ ం, రథం - 
అనిని హంగులూ సమకూరాచిరు. ఐనా శిర్డీలో ఆయన 
ఉనని అరువ్దేండ్ల లోనూ ఒక్కసార్ కూడా వాటిని ఆయన 
వినియోగించక, చెప్పులు కూడా ధర్ంచక చిర్గిన గుడ్డ లతోన్ 
ఊరంతా తిర్గేవారు. అడ్గు దూరం వెళ్్ళలనాని విదేశీ 
కాడిలాక్ కారు్ల  కావాలన్ ఈ ‘మహాతు్మల’ వ్రుసలో ఆయనెలా 
నిలబడగలరు!

4. ఇతర మహాతు్మలంతా మోసగాళ్్ళ, గారడీలవారు, 
హిపొనిటిస్టి లు అని ఇతరులపై బురద చలు్ల తూ, పైగా తాను 
తపపి తర్ంపజేయగలవాడ్ లేడన్ ఈ కుహనా మహాతు్మలకూ, 
“నీ గురువున్ అచంచలమైన విశావేసంతో అటిటి  పెటుటి కో, ఆయన 
సామర్థ ్యం ఎంత తకు్కవ్దైనా సరే” అని బోధిస్తే  ఆరతిలో 
తుకారామ్ వ్ంటి మహాతు్మల గూర్చిన పాటలు భకుతే లు పాడే 
సమయంలో ఎంతో భకితే గా చేతులు జోడించి వినయంగా 
కూర్చిన్ బాబాకూ సాపతయా మెక్కడ? వీర్కి ఆయన జీవితమే 
ఒక గుణపాఠం.

బాబా చూపిన బాటలో నడుద్్దా ాం!
ఆయన బిడ్్డ ల మనిపిాంచుకొాంద్ాం!!
ఆయన కృపకు అర్హు ల మౌద్ాం!!!
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ఆశీస్సులు
~పూజ్్య గురుపత్ని శ్రీ అలివేలు మంగమ్మ

ఆరోజు పూజయాశ్రీ మాసటి రుగార్ పుటిటి నరోజు. ఆ 
రోజు ఎంతోమంది ఆయన దర్శన ఆశీస్్సలు 

కోసం వ్చాచిరు. ఆ రోజు పూజయాశ్రీ మాసటి రుగారు చేసిన 
అనుగ్హభాష్ణలో ఆయనిలా అనానిరు : “ఇంతమంది 
రూపంలో శ్రీ సాయినాథుడ్ తమ ఆశీస్్సలను 
నాకందిస్తే ననిందుకు నాకెంతో ఆనందంగా వుంది”.

పూజయాశ్రీ మాసటి రుగార్ జన్మదిన సందర్భంగా ఆయన 
ఆశీస్్సలకోసం వ్చిచినవార్ ఆశీస్్సలు తమకు లభించాయని 
ఆయన భావించడమేమిటి? పూజయాశ్రీ మాసటి రుగారు పలికిన 
మాటలలో ఎంతో అర్థ ం వుంది. అందర్ ఆశీస్్సలు 
తపపికుండా మనకు  వుండాలని మనం కోరుకోవాలని 
అర్థ ం. అయితే అసలు ఎవ్ర్ ఆశీస్్సలైనా ఎందుకు కావాలి? 
అసలు ఆశీస్్సలంటే ఏమిటి? అన్ విష్యాలను గూర్చి 
ఆయన చెబుతునానిరు.

పెద్ద లు మనకు శుభం జరగాలని హృదయపూరవేకంగా 
కోరుతూ ఆశీస్్సలిసాతే రు. అలా ఇచిచిన ఆశీస్్సలవ్ల్ల  మనకు 
శుభం జరుగుతుందని పెద్ద లు చెబుతారు. ఇది అందర్కీ 
తెలిసిన విష్యమే. అయితే అటా్ల  హృదయపూరవేకమైన 
ఆశీస్్సలు పొందాలంటే అలా ఆశీస్్సలు యిచేచివార్ 
పట్ల  మన ప్రవ్రతే న, భావ్ము ఎలా వుండాలననిదే మనం 
ఆలోచించాలి.

అసలు పెద్ద లంటే ఎవ్రు? మనకంటే వ్యస్లో 
పెద్ద వారు అని మనమనుకుంటాము. అది నిజమే. కాని 
మనకంటే పెద్ద లు చాలామంది వుంటారు. ఇక్కడ ‘మనకంటే’ 
అంటే వ్యస్లోన్  కాదు, ఏ విష్యంలోనైనా సరే 
మనకంటే పెద్ద లు వుంటారు అని అర్థ ం. మనకు తెలియని 

(పూజ్్య ఆచార్్య భర్ద్వాజ్ గురుదేవుల జ్న్్మదిన్ ప్రత్్యక వ్్యసం)
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దానిని తెలుస్కుననివారెవ్రైనా మనకు పెద్ద లే. అప్పుడ్ 
వ్యస్లో చినని, పెద్ద  అందరూ పెద్ద లే. ఇంకా ఆలోచిసేతే  
మనకంటే ఈ సృష్టి లో ప్రతిద్ పెద్ద దే. కారణం సృష్టి లో 
ప్రతిద్ మనకు తెలియని ఏదో ఒక విష్యానిని తెలుపుతుంది 
గనుక.  అటువ్ంటి పెద్ద లపట్ల  మన ప్రవ్రతే న, మాట వార్ని 
సంతోష్పరచేవిగా వుండాలి. 
ఇక్కడ ‘పెద్ద లు’ అంటే 
అందరూ పెద్ద లే అనుకునానిం 
గనుక ప్రతివార్ పట్ల  మన 
ప్రవ్రతే న అలాన్ వుండాలి. 
మానవుల పట్ల  మాత్రమే 
కాదు, సకల జీవులపట్ల  కూడా 
అలాన్ వుండాలి.

అందరూ పెద్ద లు ఎలా 
అవుతారు? చిననిపిల్ల లు, 
ఇతర జీవులు మనకంటే 
పెద్ద లు ఎలా అవుతారు? అని 
మనకనిపించవ్చుచి. ఆలోచిసేతే  
ఇది ఎంత సర్యైనదో 
మనకే అర్థ మౌతుంది. ఉదా॥ 
పసిపిల్ల లను సంతోష్పెటాటి  
మనుకుందాము. వార్లో 
వుననిదెవ్రు? అనిని జీవులలోవునని సాయి మనకంటే పెద్ద వారే 
కదా? లేక ఆత్మదృష్టి తో చూసినా ఆత్మ అందర్లో ఒక్కటే. 
అది చిననిది ఎపపిటికీ కాదు. ఎప్పుడూ గొపపిదే. అదే సాయి. 
అప్పుడ్ అందర్లో వునని సాయిని సంతోష్పరచినటే్ల  కదా! 
మనం చేసిన ప్రతి చరయాకు ప్రతిచరయా చేయడం సృష్టి  యొక్క 
తతతే ్వం. అందుకే పసిపిల్ల లనైనా సరే మనం కోపపిడినా, 
దండించినా వార్ హృదయం క్షోభిస్తే ంది. అందుకు 
ప్రతిఫలం మనం అనుభవించవ్లసినదే. పిల్ల లనైనా, 
ఎవ్ర్నైనా వార్ మంచి కోసం దండించడం తప్పుకాదు. 
కానీ దానికి ఒక  హదు్ద  వుననిది. దానిని మించి ఏదైనా చేసేతే  
తపపిక ఫలితం అనుభవించి తీరాలి. వార్ హృదయవేదన 
మనలను శపిస్తే ంది. అప్పుడ్ ఆశీరవేచనాలెలా వ్సాతే యి? 
శిక్షలే వ్సాతే యి.

అందుకే సజ్జ నులు ఎవ్ర్నీ కష్టి పెటటి రు. ఇందుకు 

పూజయాశ్రీ మాసటి రుగారు ఒక ఉదాహరణ. ఆయన 
చిననిపపిటినుంచీ కూడా అందర్ శ్రేయస్్సన్ కోరేవారు. 
అందర్కీ సహాయం చేసేవారు. ఎవ్రు, ఎప్పుడ్ ఏ విధమైన 
ఇబబాంది పడినా సహించలేకపోయ్వారు. పెదె్ద్ద న తరువాత 
కూడా ఆయన ఎందర్కో ఆర్్థ క సహాయం చేశారు. మాట 

సహాయం చేశారు.
జ్ఞా నదానమే అనినింటికంటే 

శ్రేష్్ఠ మైనదని తెలిసినపపిటికీ 
విదాయాదానం కూడా చేశారు. 
చివ్రకు సకల జీవుల 
శ్రేయస్్సకై ఆయన ఎనోని విధ్ల 
ప్రయతినించారు. అప్పుడ్ అందర్ 
హృదయాలు ఆనందింపక 
ఎలా వుండగలవు? అంతేకాదు. 
ఆయన అందర్లోనూ తమ 
గురువున్ చూస్కునానిరు. 
అందుకే మహాతు్మలందర్ 
ఆశీస్్సలు ఆయనకు పుష్్కలంగా 
లభించాయి.

పూ రా్ణ న ం ద సావే మి 
విదాయానగర్ వ్చిచినప్పుడ్ 
పూజయాశ్రీ మాసటి రుగారు వార్ 

ఆశీస్్సలు కోరారు. అప్పుడ్ పూరా్ణ నందసావేమి ఇలా 
అనానిరు: “నీవు నా ఆశీస్్సలు కోరడమా! శ్రీ సాయినాథుని 
ఆశీస్్సలు పొందిన నీకు ఎవ్ర్ ఆశీస్్సలు అవ్సరం లేదు. 
మహాతు్మలందర్ ఆశీస్్సలూ నీకుననిటే్ల !”

అలాగే పూరా్ణ నందసావేమి యొక్క గురువైన శ్రీ రాఖాడీ 
బాబా పూజయాశ్రీ మాసటి రుగార్తో ఇలా అనానిరు: “బాల శివా! నీ 
తండ్రి అయిన సాయినాథుని ఆశీస్్సలు ఎంతో గొపపివి. నీకు 
అనస్యామాత ఒడిలో నిద్రించే యోగయాత లభించింది. ఈ 
రోజు ఆమె ఒడిలో హాయిగా నిదుర్ంచు.” అనస్యమాత 
ఒడిలో నిద్రించే యోగయాత ఎంతటివార్కి లభిస్తే ందో మనం 
ఊహించుకోవ్చుచి. అంతే కాదు. తమ ఆశీస్్సలు ఎప్పుడూ 
వుంటాయని గూడ శ్రీ రాఖాడీ బాబా చెపాపిరు. 

అంతేకాదు. ఆయన దర్్శంచిన మహాతు్మలందరూ 
ఆయనకు అశీస్్సలందించారు. అనుగ్హానిని వ్ర్్షి ంచారు.

తమను ఎవరైనా 
గురువుగా భావించినా ఆయన 
ఒప్పికునేవారు కాదు. “అందర్కీ 
గురువు ఆ సాయినాథుడే. 
ఆయనను ఎదురుగా పెట్టుకుని 
గురువునని చెప్పికోవడానికి 
సిగుగుపడాలి” అనేవారు. అలాగని 
ఆయనను బాబా తన శిష్యాడని 
అంగీకర్ంచినపపిటికీ ఆయన 
మాత్రం ఇలా అనేవారు: “ఆయన  
శిష్యాలమని చెప్పికోవడానికి 

గుండే? చెరువా?”
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అయినపపిటికీ పూజయాశ్రీ మాసటి రుగారు 
ఎప్పుడూ తన గుర్ంచి గొపపిగా 
చెప్పుకున్వారు కాదు. ఎవ్రైనా తమను 
గొపపిగా భావిసేతే , “న్నెంతటివాడిని? న్ను 
మిఠాయి మీద చుటిటి న కాగితం లాంటివాడిని. 
అందులో వుండే మిఠాయి సాయినాథుడ్. 
ఆ మిఠాయి లేకపోతే ఇందులో ఏముననిది? 
అంతా డొలే్ల ” అన్వారు. తనకింతమంది 
మహాతు్మల ఆశీస్్సలు లభించినా 
ఆయన గరవేపడలేదు. వార్ అనుగ్హానిని 
పొందడానికి ఇంకా ఇంకా ప్రయతినిస్తే న్ 
వుండేవారు. ఎవ్ర్ దగగీ రకు వెళి్ళనా ‘తమర్ 
ఆశీస్్సలు ఎప్పుడూ వుండాల’ని చేతులు 
జోడించి వినమ్రతతో ప్రార్్థ ంచేవారు. 
ఆయనింకా ఇలా అన్వారు, “న్ను మీకంటే 
ముందే శిర్డీ వెళ్్ళను. కనుక అక్కడికి చేరే 
మారాగీ నిని తెలిపేవాడిని మాత్రమే” అని.

తమను ఎవ్రైనా గురువుగా 
భావించినా ఆయన ఒప్పుకున్వారు కాదు. 
“అందర్కీ గురువు ఆ సాయినాథుడే. 
ఆయనను ఎదురుగా పెటుటి కుని గురువునని 
చెప్పుకోవ్డానికి సిగుగీ పడాలి” అన్వారు. 
అలాగని ఆయనను బాబా తన శిష్యాడని 
అంగీకర్ంచినపపిటికీ ఆయన మాత్రం 
ఇలా అన్వారు: “ఆయన  శిష్యాలమని 
చెప్పుకోవ్డానికి గుండే? చెరువా?”

అంటే ఆయన తమను తాము ఎంత 
తగిగీ ంచుకున్వారో వీటిని బటిటి  అర్థ మౌతుంది. 
“తమను తాము తగిగీ ంచుకొనువారు 
హెచిచింప బడ్దురు” అనని ఏస్క్రీస్తే  స్కితే  
ప్రకారము ఆయన మహాతు్మల దృష్టి లో 
ఎంతగా హెచిచింప బడా్డ రో అర్థ మౌతుంది.

అందుకే శ్రీ రాఖాడీ బాబా, శ్రీ 
గుళ్వ్ణి మహరాజ్ వ్ంటివారు ఆయనను 
‘సాయిబాబా బిడ్డ ’ అని చెపాపిరు.

ఇప్పుడ్ మనం చెప్పుకుననిదానిని బటిటి  

పూజయాశ్రీ మాసటి రుగార్ మాటలను బటిటి , చరయాలను బటిటి  మనమెలా వుండాలో 
మనమాలోచించుకోవాలి్సన అవ్సరం మనకు ఎంతైనా వుంది. మనకు పెద్ద ల 
ఆశీస్్సలు వుండాలంటే పూజయాశ్రీ మాసటి రుగారు అందర్పట్ల  ఎలా వుండేవారో, 
పెద్ద లపట్ల  ఎంతటి వినమ్రతతో  వుండేవారో మనం న్రుచికోవాలి్సన అవ్సరం 
ఎంతైనా వుంది.

అందుకని అంతటివారైన పూజయాశ్రీ మాసటి రుగార్ పుటిటి నరోజు పండ్గ 
సందర్భంగా మనం వార్ ఆశీస్్సలు కోరుకుందాము. ఆయన ఆశీస్్సలు 
ఎల్ల ప్పుడూ మనపై వ్ర్్షి ంచాలని మనసారా ప్రార్్థ దా్ద ము.

జై సాయి మాసటి ర్ !
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భక్తు లే పూర్వీక్లైతే!

~వేదమ్మ

పూ జయాశ్రీ అమ్మగార్ గుర్ంచి ఆలోచించినప్పుడలా్ల  
ఆమె అననయాచింతన, భకితే , శ్రద్ధ , సేవ్లు 

గురుతే కువ్సాతే యి. ఆమెను స్మర్ంచగాన్ ధీర గంభీర ప్రశాంత 
కోమలమైన ఆమె రూపం హృదయానికి గోచర్స్తే ంది. 
పులకింపచేస్తే ంది. ఆమెలోని ప్రతి అంశమూ ఎంతో 
ప్రతేయాకమైనది. మారగీ దర్శకమైనది. 

పూజయాశ్రీ అమ్మగార్ జననం ఎంతటి ప్రతేయాకమైనదో, 
మారగీ దర్శకమైనదో స్మర్దా్ద ము. పూజయాశ్రీ అమ్మగారు అకోటి బర్ 
1, 1945 న గుంటూరు జిలా్ల లోని పొనూనిరు దగగీ ర వునని 
మననివ్ అన్ గ్రామంలో జని్మంచారు. దానధరా్మలకు, భకితే కి 
పేరుగాంచిన కుటుంబంలో శ్రీ మననివ్ బాలకృష్్ణ శర్మ, శ్రీమతి 
రంగనాయకి అన్ పుణయాదంపతులకు పూజయాశ్రీ అమ్మగారు 
జని్మంచారు.

తరతరాలుగా భగవ్చిచింతన, ఆధ్యాతి్మక ఉననితి, 
ధర్మబద్ధ  జీవితము కలిగిన కుటుంబాలలో మహాతు్మలు 
జని్మంచడం చర్త్రలో చూసాతే ము. అలాగే ఎంతోమంది 
సాధకులు, భకుతే లు, యోగులు కల వ్ంశంలో పూజయాశ్రీ 
అమ్మగారు జని్మంచారు. మహాతు్మలు జని్మంచిన వ్ంశంలో 
ఏడ్ తరాల వారు ఉద్ధ ర్ంపబడతారని శాసా్రి లు చెబుతాయి. 
కనుక అందుకు అర్హ త కలిగిన జీవులే మహాతు్మలకు 
పూర్వేకులుగా జని్మసాతే రననిమాట! వారంతా వార్ వ్ంశంలో 
మహాతు్మలు జని్మంచడం చేత ఉతతే మ గతులను పొందుతారు. 
పూజయాశ్రీ అమ్మగార్ జననం వ్లన ఆ వ్ంశంలోని ఎందరు, 
ఎలా ఉద్ధ ర్ంపబడా్డ రో ఎవ్ర్కి ఎరుక? కనుక అటువ్ంటి 
అరు్హ లైన పూర్వేకులను తర్ంపచేయటానికి మహాతు్మలు 
జని్మంచడం కూడా అపారకరుణతో కూడిన వార్ అనుగ్హమే 
అననిమాట!

పూజయాశ్రీ అమ్మగార్ తండ్రిగారైన శ్రీ మననివ్ 
బాలకృష్్ణ శర్మగారు నిరంతరం రామనామం జపించేవారు. 
ఆయన చాలా గొపపి కవి. ప్రముఖ్ తెలుగు కవి అయిన 
శ్రీ జంధ్యాల పాపయయా శాసి్రి గారు వీర్ వ్ద్ద  కవితవేంలోని 
మెలకువ్లను, రచనావిధ్నానిని న్రుచికునానిరంటే ఆయన 

(పూజ్్య గురుపత్ని శ్రీ అలివేలుమంగమ్మ జ్న్్మదిన్ ప్రత్్యక వ్్యసం)
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ఎంతటి కవితా పటిమ కలవారో అర్థ మవుతుంది. ఆయన 
వారసతవేంగాన్ పూజయాశ్రీ అమ్మగార్కి, వార్ సోదర 
సో ద ర్ మ ణు ల ం ద ర్ కీ 
పాటలు, పదాయాలు వ్రాసే 
కవితాసామర్థ ్యం, చక్కటి 
రచనాశైలి అబిబాంది. అయితే 
శ్రీ బాలకృష్్ణ శర్మగారు గాని, 
ఆయన సంతానం గానీ ఆ 
సామరా్థ ్యనిని కీర్తే  కోసమో, 
ధనం కోసమో వాడ్కోలేదు! 
హృదయామైన కవితలు 
వ్రాసి మంచి కవులుగా 
పేరు పొందాలనో, గొపపి 
నవ్లలు వ్రాసి డబుబాను, 
పేరును  సంపాదించాలనో 
భావించలేదు. అసలు కీర్తే , 
ధనాలపట్ల  వాయామోహం 
లేనివారే అందరూ! ఆ కుటుంబంలో ఆసితే  గొడవ్లు లేన్ 
లేవు! బంగారము, సి్థ ర, చరాస్తే లు కూడపెటాటి లన్ దృష్టి  
లేన్లేదు! తమకు భగవ్తప్రసాదంగా లభించిన రచనా 
పాటవానిని, కవితా పటిమను భగవ్ంతుని కీర్తే ంచడానికే 
ఉపయోగించారు. పూజయాశ్రీ అమ్మగారు కూడా బాబా మీద, 
పూజయాశ్రీ మాసటి రుగార్ మీద ఎనోని పాటలను, భజనలను, 
వాయాసాలను, గ్ంథాలను వ్రాశారు. పూజయాశ్రీ అమ్మగార్ 
తండ్రిగారైన శ్రీ బాలకృష్్ణ  శర్మగారు, ఆమె అననిగారు కూడా 
శ్రీ జిలె్ల ళ్్ల మూడి అమ్మకు భకుతే లై తమ కవితవేంతో ఆమెను 
సేవించారు. పూజయాశ్రీ అమ్మగార్ సోదర సోదర్మణులు 
సాయి మీద, పూజయాశ్రీ మాసటి రుగార్ మీద, పూజయాశ్రీ అమ్మగార్ 
మీద ఎనోని పాటలు వ్రాశారు. అలా భగవ్తప్రసాదంగా తమకు 
సంక్రమించిన కళ్లను భగవ్ంతుని సేవ్కై వినియోగించడం 
వార్ కుటుంబంలోన్ సంసా్కరంగా వుననిది.

శ్రీ మననివ్ బాలకృష్్ణ శర్మగారు స్్కల్ టీచర్ గా 
ఉదోయాగం చేస్తే న్ వీలు దొర్కినప్పుడలా్ల  కుటుంబసభుయాలకు 
రామాయణ, భారత, భాగవ్తాలు చదివి వినిపించడం, 
న్ర్పించడం చేసేవారు. అందుకే మా అమ్మమ్మకు – అంటే 
శ్రీ రంగనాయకమ్మగార్కి, ఆమె సంతానానికి అవ్నీని కంఠతః 
వ్చుచి. పూజయాశ్రీ అమ్మగారు కూడా అప్పుడప్పుడ్ మాకు 

ఆ పదాయాలు పాడి వినిపించేవారు. శ్రీ బాలకృష్్ణ శర్మగారు 
తమ పిల్ల లతో, “మీరు నవ్లలు, పత్రికలు చదవ్కండి. 

సినిమాలు, నాటకాలు 
చూడకండి. భోగభాగాయాలు 
మనకొదు్ద ! అవి మనస్ను పాడ్ 
చేసాతే యి. భకితే మారగీ మే మనకు 
సరైనది. దానిన్ నము్మకోండి! 
రామాయణ, భారత భాగవ్తాలు 
చదవ్ండి. అవే మనకు దికు్క!” 
అని చెపేపివారు.

శ్రీ మ నని వ్ 
బాలకృష్్ణ శర్మగారు మంచి 
శార్ర్క దారుఢ్యాం కలిగినవారు 
కూడా. అదుపు తపిపిన ఎడ్ల ను 
ల్ంగతీయడం, గుండెల మీద 
రోలు పెటిటి ంచుకుని ఓటు్ల  
దంపించుకోవ్డం చేసేవారంటే 

ఆయన ఎంతటి బలశాలో అర్థ మవుతుంది. అంతేకాదు. 
ఆయనకు సరవేమత సామరసయాము, విశాల హృదయము 
ఉండేవి. ఆయన మంచి వ్కతే  కూడా! అందరూ ఆయన చేత 
ఉపనాయాసాలు చెపిపించుకున్వారు. ఆడపిల్ల లను చదివించడమే 
ఆ రోజులో్ల  సమాజంలో పెద్ద  తప్పుగా పర్గణింపబడేది. అదేమీ 
పటిటి ంచుకోకుండా తమ కుమారెతే లందర్నీ చదివించారాయన! 
సీ్రి లకు విదయా వుండాలని ఆయన నమే్మవారు. తన భారయాకు 
కూడా ఆయన్ చదువు న్ర్పించారు. ఆయనకు ఒకసార్ జబుబా 
చేసినప్పుడ్ జిలే్ల ళ్్ల మూడి అమ్మ దర్శనమైంది. అపపిటినుంచి 
ఆయన ఆమెకు మహాభకుతే లై తమ కవితలతో సేవించారు.

పూజయాశ్రీ అమ్మగార్ నాయనమ్మగారైన మననివ్ 
వెంకాయమ్మగారు ఎంతో సాతివేకురాలు. ఆమె 
గంగిగోవువ్ంటివారని పూజయాశ్రీ అమ్మగారు చెపేపివారు. 
ఆమె దానధరా్మలకు పెటిటి ంది పేరు. అడిగినవార్కి, 
అవ్సరముననివార్కి లేదనకుండా సహాయం చేసేవారు. సేవ్ 
చేసేవారు. ప్రేమగా చూసేవారు. ఇంట్్ల  పాడి ఉండడంతో పాలు, 
పెరుగు, వెనని, నెయియా నిరంతరం దానం చేస్తే న్ ఉండేవారు. 
రాత్రి, పగలు కూడా ఆమె కుంపటి మీద వేడి నీళ్్ల  కాచుతూ 
వుండేవారు. మననివ్ గ్రామంలో ఎవ్ర్కి, ఏ సమయంలో 
వేడినీళ్్ల  అవ్సరమైనా వీర్ ఇంటికి వ్చిచి  తీస్కువెళ్్ళవ్చుచి! 

పూజ్యాశ్రీ అమ్మగార్ గుర్ంచి 
ఆలోచించినప్పిడలాలా ఆమె 
అననయాచింతన, భకితి, శ్రద్ధ, 
సేవలు గురుతికువసాతియి. ఆమెను 
స్మర్ంచగానే ధీర గంభీర 
ప్రశాంత కోమలమైన ఆమె రూపం 
హృదయానికి గోచర్స్తింది. 
ప్లకింపచేస్తింది. ఆమెలోని ప్రతి 
అంశమూ ఎంతో ప్రత్యాకమైనది. 

మారగుదర్శకమైనది. 
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ఆమెకు ద్నులపట్ల , పేదవార్పట్ల  అమితజ్లి! వార్కి 
లేదనకుండా దానధరా్మలు, సహాయ సహకారాలు అందిస్తే  
వుండేవారు. అంతేకాదు! ఆమె నిరంతరం భగవ్చిచింతనలో 
వుంటూ శార్రక శ్రమ చేస్తే న్ వుండేవారు. ఎవ్రో ఒకర్కి 
ఎప్పుడూ పనులలో సహాయం చేస్తే న్ వుండేవారు. ఆమెకు 
చక్కటి ఆధ్యాతి్మక చింతన ఉండేది. ఆమె రోజులో చాలాసేపు 
తీవ్ంగా ధ్యానం చేస్కుంటూ వుండేవారు. ఆమెకు 
ధ్యానంలో చంద్రదర్శనమైంది. అంతటి ఉననిత ఆధ్యాతి్మక 
సి్థ తి కలిగినవారు శ్రీ వెంకాయమ్మగారు!

పూజయాశ్రీ అమ్మగార్ తాతగారు శ్రీ మననివ్ 
బుచిచిరాయశర్మగారు. ఆయన ఎంతో సమయస్ఫూర్తే  
కలవారు. మేధ్వి. కానీ ఆయన ఎకు్కవ్కాలం జీవించలేదు. 
ఆయన సోదరులలో ఒకరైన శ్రీమననివ్ హనుమంతయయాగారు 
మహాయోగి. ఆయనకు ఆంజన్య సావేమి నితయా సాక్షాతా్కరం 
ఉండేది. అంతటి గొపపి భకుతే లాయన!

పూజయాశ్రీ అమ్మగార్ తలి్ల గారైన శ్రీమతి మననివ్ 
రంగనాయకమ్మగారు చిననితనంనుంచి శ్రీ కోదండ 
రామసావేమిని ఆరాధిస్తే  వుండేవారు. ఆమె అతయాంత 
సాతివేకురాలు. మహా ఇలా్ల లు. చక్కటి గాయకి. నిరంతర 
భగవ్చిచింతన  ఆమె సొతుతే . ఆమె అందర్తోను ఎంతో 

ప్రేమగాను, ఆదరణతోను వుండేవారు. ఆమె ఉదయం 
లేచినపపిటినుంచి రాత్రి పడ్కున్ వ్రకు ఎనెనినోని ఆధ్యాతి్మక 
కీరతే నలు, శ్్ల కాలు, పదాయాలు పాడ్కుంటూన్ వుండేవారు. 
ఆమెకు సహాయం చేస్తే  పిల్ల లు కూడా వాటిననినింటిని 
న్రుచికునానిరు. పూజయాశ్రీ అమ్మగారు కూడా చాలా బాగా 
పాడ్తారు. ఆమె కూడా ఎనెనినోని పాటలు పాడేవారు. “మా 
అమ్మ గొంతు మాకు ఎవ్ర్కీ రాలేదు. ఆమె అస్సలు సంగీతం 
న్రుచికోలేదు. అయినా ఎంతటి రాగానె్న నినా అలవోకగా 
పాడేయగలదు!” అని పూజయాశ్రీ అమ్మగారు చెపేపివారు. ఆమె 
ఇల్ల ంతా చక్కగా అలికి ముగుగీ లు పెటేటి వారు. కుటు్ల , అలి్ల కలు, 
వ్ంట… ఒకటేమిటి? ప్రతి పనీ ఎంతో నైపుణయాంతో, వేగంగా 
చేసేవారు. పిల్ల లందర్కీ తామే సవేయంగా బటటి లు కుటేటి వారు. 
చరఖా మీద నూలు ఒడికి సావేతంత్ర సమరయోధుల వ్సా్రి లకు 
వినియోగించేవారు. ఆమెకు చాలా దేశభకితే . అంతేకాదు, 
ఆమె గొపపి దైవ్ భకుతే రాలు కూడా! ప్రతిరోజూ స్రోయాపాసన 
చేసేవారు. ఏ రోజూ స్రుయాని చూడకుండా భోజనం చేసేవారు 
కాదు. మొదట ఆమె జిలె్ల ళ్్ల మూడి అమ్మ భకుతే రాలై ఆమెను 
సేవించేవారు. ఆ తరావేత పూజయాశ్రీ మాసటి రుగార్ పర్చయంతో 
బాబా మారగీ ంలోకి వ్చిచి, బాబాను సేవించారు. ఆమె భకితే కి 
మెచిచి శ్రీ సాయిబాబా, శ్రీ అక్కల్ కోట సావేమి, శ్రీ రమణ 
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మహర్్షి  ఆమెకు తమ ప్రతయాక్ష సాక్షాతా్కరానిని ప్రసాదించారు.
మొటటి మొదటిసార్ జిలే్ల ళ్్ల మూడిలో పూజయాశ్రీ 

మాసటి రుగార్ని చూడగాన్ ఆయన గొపపి మహాతు్మలని, 
సామానుయాలుగారని శ్రీమతి రంగనాయకమ్మగారు గుర్తే ంచి 
నమస్కర్ంచారు. ఇంకా అపపిటికి పూజయాశ్రీ మాసటి రుగారు 
లోకానికి వెల్ల డి కాలేదు. అయినా ఆమె పూజయాశ్రీ మాసటి రుగార్ని 
చూడగాన్ ఆయన ఆధ్యాతి్మక ఔననితాయానికి దాసోహం 
అయాయారు. ఆయన బోధన వ్లన సాయి భకుతే రాలై పూజయాశ్రీ 
మాసటి రుగార్ మారగీ ంలో సాధన కొనసాగించారు. నిరంతరము 
పూజ, జపం, పారాయణ, సత్సంగాలతో జీవితానిని సార్థ కం 
చేస్కునానిరు. పూజయాశ్రీ మాసటి రుగార్ వివాహానంతరరం 
పూజయాశ్రీ అమ్మగార్ ఆహావేనం మేరకు మన ఇంట్్ల న్ 
ఎకు్కవ్కాలం వుండిపోయి పూజయాశ్రీ మాసటి రుగార్ ప్రతయాక్ష 
సానిధ్యానిని సదివేనియోగం చేస్కునానిరు. ఆయన ప్రతిరోజూ 
ఇంట్్ల  సత్సంగం చేస్తే ననిప్పుడ్ శ్రీమతి రంగనాయకమ్మగారు 
క్రమం తపపిక శ్రద్ధ గా విన్వారు. ఏరోజైనా ఆమె సత్సంగానికి 
రావ్డం ఆలసయామైతే పూజయాశ్రీ మాసటి రుగారు ఆమె కోసం వేచి 
వుండి, ఆమె వ్చిచిన తరావేతన్ సత్సంగం ప్రారంభించేవారు! 
ఆమె పూజయాశ్రీ మాసటి రుగార్ని తమ సొంత అలు్ల నిగా కాక, 
ఒక సదుగీ రువుగా భావించి నమస్కర్ంచేవారు. పూజయాశ్రీ 
మాసటి రుగారు కూడా ఆమెను ప్రతేయాకంగా అనుగ్హించారు. 

ఆమెకు జీవితంలో ఎనిని కషాటి లు ఎదురైనా వాటిని తీరచిమని 
భగవ్ంతుని కోరక, తమ కుటుంబమంతా ఆధ్యాతి్మక మారగీ ంలో 
ఉండాలని ప్రార్్థ ంచి, ప్రతిరోజూ ఒకొ్కక్కర్ పేరున జపం చేసి, 
ఆ పుణ్యానిని వార్కి ధ్రపోసేవారు. ఆమె మరణించే ముందు 
బాబా సవేపని దర్శనమిచిచి అనుగ్హించారు. అపసా్మరక సి్థ తిలో 
కూడా బాబా స్మరణ చేస్తే న్ ప్రాణం విడిచారామె! అంతటి 
భాగయాజీవి పూజయాశ్రీ అమ్మగార్ మాతృదేవి అయిన శ్రీమతి 
రంగనాయకమ్మగారు!

శ్రీమతి రంగనాయకమ్మగార్ తండ్రిగారైన శ్రీ పులిపాక 
శేష్యయాగారు గొపపి రామభకుతే లు. ఆయన నిరంతరం 
రామనామం చేస్తే  ఎనోని రామనామ కీరతే నలు ఆలపిస్తే  
వుండేవారు. ఆయన తన కుమారెతే కు రామభకితే తో పాటు 
నిజమైన వైరాగయా భావ్నను పెంపొందించారు. మానవులకు 
భగవ్ంతుని శరణు వేడటమే దిక్కని, కషాటి లు, కోర్కల కోసం 
కాక భగవ్ంతుని కృప కోసం ఆయనను ఆశ్రయించాలని 
న్ర్పించారు.

పులిపాక శేష్యయాగార్ మాతృమూర్తే  అయిన శ్రీమతి 
పులిపాక శేష్మ్మగారు మహాలక్ష్మి ఉపాసకురాలు. ఆమె 
మహాభకుతే రాలై తన భకితే తో దేవిని మెపిపించి నితయాసాక్షాతా్కరానిని 
పొందారు. ఆమెకు సాక్షాతుతే  లక్ష్మీదేవి దర్శనమిస్తే ననిపపిటికీ 
ఆమె ధనానిని, భోగభాగాయాలను కోరలేదు! భకితే , జ్ఞా న, 
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వైరాగాయాలను, ముకితే ని ప్రసాదించమని ప్రార్్థ ంచేవారు. ఆ 
దేవి అనుగ్హంతో తీవ్ తపోనిష్్ఠ తో ఆమె తర్ంచారు. 
ఆమె భకితే కి మెచిచి లక్ష్మీదేవి నితయా సాక్షాతా్కరానిని ప్రసాదించి 
ప్రతిరోజూ అరటి ఆకులలో 
పాయసం, పులిహోర, 
పొంగలి, భక్షాయాలు ఆమెకు 
అనుగ్హించేది! ఆ భకుతే రాలు 
ఆ ప్రసాదాలను అందర్కీ 
పంచేవారు. ఆమె మననివ్ 
గ్రామంలో గురుమూర్తే యై 
ఎందరో భకుతే లకు మంత్ర 
ద్క్షలను, ఆధ్యాతి్మక బోధలను 
అనుగ్హించేవారు.

పూజయాశ్రీ అమ్మగార్ 
పెద్ద మ్మగారైన శ్రీమతి మననివ్ 
సతయావ్తీదేవి 10 సంవ్త్సరాల 
వ్యస్లో వుననిప్పుడ్ శ్రీ 
మహాలక్ష్మి అమ్మవారు ప్రతయాక్ష దర్శనమనుగ్హించారు. 
ఆ క్షణం నుంచి ఆమె జీవించి వుననింతకాలం లక్ష్మీదేవికి 
మహాభకుతే రాలై నిరంతర స్మరణలో నిలిచి ధనుయారాలయాయారు. 
ఆమె నిద్రపోతుననిప్పుడ్ కూడా ఆమె పెదవులు దేవిని 
జపిస్తే న్ వుండేవి. జ్గ్తతే గా వింటే శ్రీ మహాలక్ష్మి నామం 
సపిష్టి ంగా వినిపించేది.

శ్రీమతి సతయావ్తీదేవి గార్ భరతే గారైన శ్రీ మననివ్ 
రామచంద్రరావుగారు శ్రీ శిర్డీ సాయినాథుని భకుతే లు. 
ఆయన ఆరోజులో్ల న్ శ్రీ తమ అలు్ల డ్గారైన శ్రీ పటాటి భి 
రామారావుగార్ దర్శకతవేంలో వ్చిచిన ‘శ్రీ సాయిబాబా’ 
అన్ చలనచిత్రంలో సాయిబాబాగా నటించారు. ఈ చిత్రం 
1948లోన్ తెలుగు నాట విడ్దలైంది.  పూజయాశ్రీ అమ్మగార్ 
మేనమామైన శ్రీ పులిపాక చంద్రశేఖ్రరావుగారు కూడా ఆ 
చిత్రంలో ఒక పాత్ర ధర్ంచారు. ఆయన బాబాపై భకితే తో 
తమ కుమారునికి సాయి ప్రసాద్ అని పేరు పెటాటి రు. అలా 
పూజయాశ్రీ అమ్మగార్ పూర్వేకులు కూడా బాబా భకుతే లై బాబా 
ప్రచారానికి కృష్ చేశారు.

పూజయాశ్రీ అమ్మగార్ తండ్రిగారైన శ్రీ మననివ్ 
బాలకృష్్ణ శర్మగార్ తాతగారు జిలె్ల ళ్్ళమూడి అమ్మగా ప్రసిది్ధ  
చెందిన శ్రీ అనస్యా దేవి గార్ తాతగారు అననిదము్మలు. 

శ్రీ బాలకృష్్ణ  శర్మగారు జిలె్ల ళ్్ళమూడి అమ్మకు వ్రసకు 
అననియయా అవుతారు. అంటే పూజయాశ్రీ అమ్మగార్కి జిలె్ల ళ్్ళమూడి 
అమ్మ వ్రుసకు మేనతతే . అయితే పూజయాశ్రీ అమ్మగార్ పుటిటి లు్ల , 

శ్రీ జిలె్ల ళ్్ళమూడి అమ్మ పుటిటి లు్ల , 
అలాగే పూజయాశ్రీ అమ్మగార్ 
పెద్ద మ్మగారు అయిన శ్రీమతి 
సతయావ్తిదేవిగార్ ఇలు్ల  పక్కపక్కన్ 
వుండేవి. అందుకే వ్రుసకు 
కొంచెం దూరమే అయినా 
కుటుంబాలకు సానినిహితయాం 
ఎకు్కవ్. కాలాంతరంలో పూజయాశ్రీ 
అమ్మగార్ తండ్రిగారు, ఆయన 
కుటుంబమంతా జిలె్ల ళ్్ళమూడి 
అమ్మ భకుతే లయాయారు. 
పూజయాశ్రీ అమ్మగారు ఆరు 
సంవ్త్సరాలు అమ్మ సేవ్లో 
గడిపారు. ఆ తరావేత పూజయాశ్రీ 

మాసటి రుగార్ పర్చయమయాయాక పూజయాశ్రీ అమ్మగార్ తలి్ల గారు, 
సోదరసోదర్మణులు పూజయాశ్రీ మాసటి రుగార్కి భకుతే లై సాయిని 
సేవించారు. 

అలా ఎనోని తరాల నుండి భకితే , వైరాగయా సంపదలు కల ఆ 
కుటుంబంలో పూజయాశ్రీ అమ్మగారు జని్మంచారు. మనకందర్కీ 
పూజయాశ్రీ మాసటి రుగార్ గుర్ంచి, ఆయన పూర్వేకుల గుర్ంచి 
తెలుస్. పూజయాశ్రీ అమ్మగార్ జన్మదినం సందర్భంగా ఆమె 
పూర్వేకుల గుర్ంచి, ఆమె ఎటువ్ంటి వ్ంశంలో జని్మంచారో, 
అసలు ఎటువ్ంటి వ్ంశంలో మహాతు్మలు జని్మసాతే రో 
తెలుస్కున్ ప్రయతనిం ఇది. ఆమె జననంతో వారందరూ 
ఉతతే మ గతులను పొందివుంటారు. ద్నిని బటిటి  మనమందరమూ 
కూడా పూజయాశ్రీ మాసటి రుగార్ మారగీ ంలో నడ్స్తే , మన పిల్ల లను 
నడిపిస్తే .. అలా తరతరాలు కృష్ చేసేతే  మన వ్ంశాలలో కూడా 
మహాతు్మలు జని్మంచడానికి అర్హ త కలుగుతుందననిమాట! అలా 
చేయటం కంటే పూజయాశ్రీ మాసటి రుగార్కి, పూజయాశ్రీ అమ్మగార్కి 
సంతోష్కరమైనది ఏముంటుంది?

జై సాయి మాసటి ర్!

ఎన్నో తరాల నుండి భకితి, వైరాగయా 
సంపదలు కల ఆ కుట్ంబంలో పూజ్యాశ్రీ 
అమ్మగారు జ్ని్మంచారు. మనకందర్కీ 
పూజ్యాశ్రీ మాసటురుగార్ గుర్ంచి, ఆయన 
పూర్వీకుల గుర్ంచి తెలుస్. పూజ్యాశ్రీ 
అమ్మగార్ జ్న్మదినం సందర్భంగా ఆమె 
పూర్వీకుల గుర్ంచి, ఆమె ఎట్వంటి 
వంశంలో జ్ని్మంచారో, అసలు 
ఎట్వంటి వంశంలో మహాత్్మలు 
జ్ని్మసాతిరో తెలుస్కునే ప్రయతనోం ఇది.
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అది 1916. నాడ్ విజయదశమి. పరాశకితే కి 
రాక్షస్లపైన విజయం చేకూర్న రోజు. బహుశః 

మనదేశంలోని సాధకులు తమలో ప్రాకృతికంగా 
ఉతపిననిమయ్యా ఆస్ర్, రాక్షస సంసా్కరాలపైన విజయం 
సాధించవ్లసిన నియత దినంగా పెటుటి కొని సాధన 
చేసేవారు గాబోలు. రాజులు 
దిగివేజయానికై దైవానిని 
పూజించి, పూజించబడిన 
ఆయుధ్లను ధర్ంచి 
ఊరేగింపుగా పటటి ణ 
సర్హదు్ద  లేక సీమ 
దాటి, తిర్గి వ్చేచివారు. 
ద్నికి స్మమృతిచిహనింగా 
‘ సీ మో ల్ల ం ఘ నో త్స వ్ ము ’ 
న్టికీ మహారాష్ట్ర  దేశంలో 
జరుపుకుంటారు. పామరులు 
సాటివార్పట్ల  గల అస్య, 
దేవేషాది భావాల వ్లన 
ఏరపిడిన సంకుచితమైన 
మానసిక అవ్రోధ్లను 
దాటి, వాటిని మరచి, 
ఒకర్నొకరు శమీపత్రాలిచుచికోడం దావేరా అలా చేయమని 
హెచచిర్ంచుకొని ఆలింగనం చేస్కొన్వారు. ఇద్ ఒక 
సీమోల్ల ంఘనమే; ‘శమీ’ పూజే!

నాడ్ శిర్డీ ప్రజలు, సాయి దర్శనార్థ మొచిచిన 
భకతే బృందమూ వేడ్కతో గ్రామ పొలిమేర దాటి తిర్గి మసీదు 
జేరుకునానిరు. సాయంత్రం చీకటు్ల  అలుముకుంటునానియి. 
అందర్ హృదయాలలో మసీదును సమీపించగాన్ సాయి 
ముసి్ల మా లేక హిందువా అనని ప్రశని యథాప్రకారం తలెతితే ంది 

గాబోలు. సాయి శివ్మెతితే న 
ఆగ్హంతో, చింతనిప్పులవ్ంటి 
కనునిలతో మసీదు మెట్ల  వ్ద్ద  
నిలచి కేకలు వేస్తే నానిరు. తన 
వ్ంటిమీద నునని గుడ్డ లనీని తీసి 
ధునిలో పారవేసి “మూరుఖు లారా! 
న్ను ముసి్ల ంనో, హిందువుడనో 
యిప్పుడ్ చూచి తేలుచికోండి!!” 
అని అరుస్తే నానిరు. భకుతే లు 
భయంతో నిలబడిపోయారు. 
భాగోజీ అన్ సేవ్కుడ్ మాత్రం 
ఆయనను సమీపించి, నడ్ముకు 
లంగోటా చుటిటి , “బాబా, ఈరోజు 
పవిత్ర సీమోల్ల ంఘనోత్సవ్ం 
జరుగుతుంటే మీరు ఎందుకు 
ఆగ్హించి భకుతే లను 

భయపెడతారు?” అనానిడ్. సాయి శాంతించక, “అవును ఈ 
దినమే నా సీమోల్ల ంఘనం” అని కేకలేశారు. కారణం, తాను 
పరమాత్మ తతవేమని, పరమాత్మ ఏ మతస్్థ డూ కాడని, అయితే 

సంక్చిత మతద్వీషాల 

పరిధులు దాటించే సీమోల్లంఘనం!

~పూజ్్య ఆచార్్య శ్రీ ఎక్కిరాల భర్ద్వాజ్

విజ్యదశమి తెలలావార్ంది. 
భకుతిలందర్కీ సాయి విష్యమై 
ఆందోళన పెర్గింది. కాని పెదవి 
విప్పి మాట్లాడే అవకాశానినో 
ఆయనెవవీర్కీ యివవీలేదు. ఆయన 
దృష్టులో సమాధి ఒక ఊయలే; 
మరణమొక నిదురే! కళ్ళు 
తెరచి మెలకువగా నిద్రంచగల 
సాయికి మరణమెక్కడిది? కనుక 
దుుఃఖించేందుకు మాట్లాడేందుకూ 

ఏముంది? 

(విజ్యదశమి ప్రత్్యక వ్్యసం)
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ఆయన అనిని మతాలకు చెందిన వాడేనని, 
ఆయన ఎనిని విధ్లుగా తెలియజేసినా, 
వార్ విచికిత్స మానలేదు. తన మతం 
కబ్రు అని, తన కులము భగవ్ంతుడని 
(పరవేర్్ద గర్) ఎంత చెపిపినా వారు వినరాయ్! 
ఇంత గమనించాక కూడా కొందరు వార్కి 
ముసి్ల ం సాంప్రదాయం ప్రకారం ‘స్నితే ’ 
చేయబడినదని, కొందరు ఆయనకు స్నితే  
జరుగలేదనీ నిశచియించారు! ఇరుపక్షాలవారు 
కలసియైనా ఆయన చెపపిదలచిన సతాయానిని 
గ్హించలేదు. బాహయాంగా సీమ దాటారేమో 
గాని అంతరంగంలో వారు సీమలు 
దాటలేదు. సాయిని వార్ హృదయాలలోని 
యీ సంకుచిత భావాలన్ ‘నూనె వ్రతే కులు, 
దుకాణదారులు’ బాధిస్తే న్ వునానిరు. 

ఇంకొక సీమోల్ల ంఘనం 
జరుగవ్లసివుననిది. తరావేత ఒక రాత్రి 
ద్క్షిత్ వాడాలో భకుతే లు బూటీ, శాయామా 
నిదుర్స్తే ండగా యిద్ద ర్కీ సాయి సవేపని 
దర్శనమిచిచి, “ఇక్కడ ఒక మందిరానిని, 
భవ్నానిని నిర్్మంచండి. న్నక్కడ్ండి భకుతే ల 
కోర్కలు నెరవేరుసాతే ను!” అనానిరు. అదే 
ఆదేశంగా తీస్కుని బాబా అనుమతితో 
నిరా్మణం ప్రారంభమైనది. భవ్నంలో 
క్రంది భాగంలో మురళీధరుని ఆలయానిని 
బూటీ ఏరాపిటు చేయించి విగ్హం 
తయారుచేయమని శిలుపిల నాదేశించాడ్. 
ఇంకా దాటవ్లసిన సీమలాయనకు గూడ 
వునానియి. భగవ్ద్గీ తలో ఆ మురళీధరుడే 
సదుగీ రువున్ మోక్షం కొరకాశ్రయించాలని 
చెపిపినా, బూటీ గుర్తే ంచక తన పిచిచిలో 
తనునానిడ్. 

1918 సంవ్త్సరం ప్రారంభమైంది. 
ఉద్ద వేశ్, చంద్రబాయి మొదలైన భకుతే లతో 
సాయి ఒకసార్ “ఇక నుంచి మీరు ఇంత 
శ్రమపడి ఇక్కడకు రానక్కరలేదు” అనానిరు.

ఒకరోజు కాశిమ్ అన్ భకుతే నితో సాయి, 

“ఔరంగాబాద్ వెళి్ల  ష్ంష్ద్్ద న్ మియా అన్ ఫకీరుకు న్ను ఇచేచి 250 రూపాయలు 
ఇచిచి, “9వ్ నెలలో 9వ్ రోజున అలా్ల  పెటిటి న ద్పం అలా్ల  తీస్కుపోతారు” అని 
చెప్పు. మౌలు, కవావేలి, నియాజ్ జర్పించమను. తరావేత బన్నిమియా అను 
ఫకీరును దర్్శంచి ఆ మాటే చెపిపి అతడి మెడలో న్నిచేచి మాల వెయియా!” అని ఆ 
పైకము, మాల యిచాచిరు.

కాశిమ్, చోటేఖాన్, అమీర్ అన్ అతడి అనుచరులు ఔరంగాబాదు 
చేరేసర్కి రైలుసేటి ష్న్ కు ఒక ఫకీరు వ్చిచి పెట్టి ల దగగీ ర “శిర్డీ సాయి ఫకీరు 
వ్ద్ద  నుండి వ్చిచినవారెవ్రు?” అని అరుస్తే నానిడ్. అతడే ష్ంష్ద్్ద న్ అని తెలిసి 
నమస్కర్ంచిన ఆగంతుకులతో ఆ ఫకీరు సాయి సందేశానిని తాన్ యథాతథంగా 
వ్లి్ల ంచేశాడ్! ముగుగీ ర్నీ యింటికి తీస్కువెలి్ళ ఆతిథయామిచిచి, నాటి రాత్రి మౌలు, 
కవావేలి (సంకీరతే న, భజన) జర్పించి పేదల కననిదానం (నియాజ్) జర్పించాడ్ 
ష్ంష్ద్్ద న్.

మరుసటి ఉదయం వీరు వెళ్్ళసర్కి బన్నిమియా ఫకీరు యోగసమాధిలో 
ఒక చేయి ఆకాశంవైపు చాపి, రెండవ్ చేయి క్రందకు చాపి, కనానిరపిక నిలుచుని 
వునానిరు. ఆ సి్థ తిలో వార్ని పలకర్సేతే  ఆగ్హించి దండిసాతే రని అచచిట వునని 
అరబుబాలు ఆగంతుకులతో చెపాపిరు. కొంతసేపు వేచిచూచి, చోటేఖాన్ శ్రీసాయిని 
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స్మర్ంచి, బన్నిమియా మెడలో సాయి పంపిన మాల వేశాడ్. 
మరుక్షణమే ఆ మహనీయుడ్ యోగ సమాధి నుండి 
మేల్్కని సాయి పంపిన కబురు విని, ఆకాశంకేసి చూచి 
కనీనిరు కారాచిరు. తన గురువాజఞా ను పాటించి ‘ఎంతటి 
మహనీయుడైనా మానవాకారంలో వునని వార్కి మాల 
వేయరాదు’ అన్ సీమనుల్ల ంఘించారు చోటేఖాన్, కాశిమ్ లు. 
అందుకే వార్కంతటి భాగాయానిని ప్రసాదించారు సాయి.

అకోటి బరు మాసమారంభమైనది. బాబా భిక్షకు వెళ్్ళరు. 
మాధవ్ ఫసే్ల  అను సేవ్కుడ్ మశీదు చిము్మతునానిడ్. సాయికి 
ప్రాణసమానమైన యిటుక న్ల మీద వుననిది. అది తమ గురు 
ప్రసాదమని చెపిపి సాయి ఎప్పుడూ దానిపైన చేయి వుంచి 
కూరోచిడము, తలక్రంద వుంచుకుని పడ్కోడమూ చేసేవారు. 
దానిమీద దుము్మ పడకుండా ఫసే్ల  దానిని తీయబోయాడ్. 
చేయి జ్ర్ క్రందపడి అది విర్గింది. సాయి తనపై 
ఆగ్హిసాతే రని భయపడా్డ డ్ ఫసే్ల . తరావేత దానిని చూచి సాయి 
ఎంతో బాధగా, “విర్గినది యిటుక కాదు. అది నా ప్రాణం; 
నా ప్రారబ్ధ మే విర్గింది. న్నిక ఎకు్కవ్ కాలం జీవించను” 
అనానిరు. దానిని బంగారంతో అతికించి యిసాతే ననానిడ్ బూటీ. 
బాబా నవివే, “అదలా అతికేది కాదు” అనానిరు.

అకోటి బరు 3వ్ తేద్ పురందరే, ద్క్షిత్ లతో బాబా, “న్ను 
మొదట వెడతాను. మీరు వెనుక వ్సాతే రు” అనానిరు. తిర్గి వార్కి 
ఊద్ యిచిచి సాగనంపుతూ, “నా సమాధి మాటా్ల డ్తుంది. నా 
మటిటి  సమాధ్నం చెబుతుంది!” అనానిరు. సవేస్్థ లైన బాబా 
అలా ఎందుకు పలికారో వార్కర్థ ంగాలేదు.

విజయదశమి సమీపించింది. సాయికి జవేరమొచిచింది. 
ఆయన భిక్షకు, లిండీకీ వెళ్్ళడం మాన్శారు.

విజయదశమి వారం రోజులుననిది. ఆ రోజే ప్రారంభించి, 
వాఘే అనుభకుతే ని చేత “రామవిజయం” అన్ సదగీ ్రంథానిని 
ఒకవారంలో మూడ్సారు్ల  చదివించుకొని వినానిరు సాయి. ఆ 
తరావేత తమ సమయమంతా మౌనంగా గడపసాగారు బాబా. 
ఔరంగాబాదు ఫకీర్ల కు ఆయన పంపిన వ్రతే మానానిని గూర్చి 
విని బాబా ముసి్ల మని నిర్ణ యించడానికి వీలులేకుండా సాయి 
ముందే జ్గ్తతే పడా్డ రు.

విజయదశమి తెల్ల వార్ంది. భకుతే లందర్కీ సాయి 
విష్యమై ఆందోళ్న పెర్గింది. కాని పెదవి విపిపి మాటా్ల డే 
అవ్కాశానిని ఆయనెవ్వేర్కీ యివ్వేలేదు. ఆయన దృష్టి లో సమాధి 
ఒక ఊయలే; మరణమొక నిదురే! కళ్్ళ తెరచి మెలకువ్గా 

నిద్రించగల సాయికి మరణమెక్కడిది? కనుక దుఃఖించేందుకు 
మాటా్ల డేందుకూ ఏముంది? శ్రీసాయి లక్ష్మిబాయి ష్ండే అను 
భకుతే రాలిని పిలిచి ఆమెకు మొదట రూ.4/-లు తరావేత 5/-లు 
యిచిచి భద్రపరచుకోమని చెపాపిరు.

మధ్యాహని హారతి యథావిధిగా జర్గింది. అప్పుడే 
దశమి ఘడియలు గడచి ఏకాదశి ప్రవేశించింది. భకుతే లందర్ని 
భోజనాలు చేసి రమ్మని పంపారు బాబా. శ్రీమతి లక్ష్మీబాయి 
ష్ండే, భాగోజీ, బయాయాజి అపాపికోతే పాటిల్,  బాలాష్ంపే, 
నిమోన్కర్ లు మాత్రం బాబా చెంతనుండిపోయారు.

సాయి ష్ంపేతో “అబు్ద లా్ల ను రమ్మను!” అనానిరు. అతడ్ 
పర్గెతాతే డ్. కొది్ద  నిమిషాలు సాయి అబు్ద లా్ల  కోసం గాబోలు 
మశీదు గేటుకేసి చూస్తే ండిపోయారు. మరుక్షణమే సాయి 
అక్కడి వార్తో, “నాకీ మశీదులో వుంటే ఏమీ బాగాలేదు. 
ననుని ఆ రాతిమేడ (బూటీ వాడా)లోకి తీస్కుపోండి. 
బాగుంటుంది,” అంటూన్ బయాయాజీ అపాపికోతే పాటిల్ 
వైపుకు వొర్గి కనునిమూసారు.  భాగోజీకి అనుమానం వ్చిచి 
నిమోన్కర్ తో చెపాపిడ్. అతడ్ బాబా నోటిలో నీరుపోసి, 
అవి బయటకు వ్చేచియడంతో నిమోన్కర్ సాయి తనువు 
చాలించారని గుర్తే ంచి పెద్ద గా ఏడవేనారంభించాడ్. అందరూ 
గొలు్ల మనానిరు. క్షణంలో శిర్డీ గ్రామమంతా అస్వులు వీడిన 
శవ్ంలా అయింది. గ్రామస్్థ లు, భకుతే లు హృదయవిదారకంగా 
శ్కిస్తే  మశీదు చేరారు. కొందరు సపిమృహతపిపి పడిపోయారు; 
కొందరు రోదించారు; కొందరు దుఃఖ్ము, కనీనిరు పెగలక 
బిగుస్కుపోయారు.

ఏది ఏమైనా బాబా సీమోల్ల ంఘనం చేశారు. సాకారంగా 
ఆయన ఉననింత వ్రకూ భకుతే లు ఆయన హిందువా?  
లేక ముసి్ల మా? అనని సీమ దాటేటటు్ల  లేరు. పరసపిర 
అస్యాదేవేషాలను మాన్లాలేరు. అటిటి  దుసి్థ తి నుండి మనల 
నుద్ధ ర్ంచడానికే సాయి తమ దేహసీమ దాటారు. అలాంటి 
విజయదశమినాడైనా మన హృదయాలు సీమోల్ల ంఘనం 
చేయగలిగీ తేగాని అరవై సం॥లు సాయి నిరవేర్తే ంచిన 
నిరతాగినిహోత్రం లాంటి ల్లాఘటాటి నికి అరు్హ లము గాలేము. 
“తలి్ల కి తగిన బిడ్డ లు కండి. మీ ధనాగారాలు నింపుకోండి. 
లేకుంటే మనమేమవుతాము? మటిటి  మటిటి లో, గాలి గాలిలో 
కలిసిపోతాయి. ఇలాంటి అవ్కాశం మరలా రాదు” అంటూంది 
విజయదశమి!!!
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మాతృద్వి స్మమృతులు
~శ్రీమత్ ఇందిరారావు

నాగోలు సత్సంగ సభుయాలు శ్రీమతి ఇందిరారావుగారు 
పూజయాశ్రీ అమ్మగార్ ల్లావైభవానిని ఈవిధంగా తె

లియచేస్తే నానిరు--                                                       
1979  ఫిబ్రవ్ర్ నెలలో పూజయాశ్రీ మాసటి రుగారు 

మొదటిసార్ ఢిల్్ల  వ్చాచిరు. అప్పుడ్ మావారు ఢిల్్ల  
ఐ.ఐ.టి.లో అసిస్టి ంట్ ప్రొఫసరుగా ఉదోయాగం చేసేవారు. 
న్ను మహర్్షి  మహేష్ యోగిగార్ ధ్యానవిదాయాపీఠంలో 
పనిచేదానిని. అక్కడ నాతోపాటు పనిచేస్తే నని శ్రీమతి ఉమా 
అయయార్ ఇంట్్ల   పూజయాశ్రీ మాసటి రుగారు విడిది చేశారు. 
అప్పుడ్ మమ్మలిని కూడా సత్సంగానికి రమ్మంటే వెళ్్ళము. 
అదే మొదటిసార్ పూజయాశ్రీ మాసటి రుగార్ని చూడటం. ‘దైవ్ం 
మానుష్రూపేణ’ అననిటు్ల  అతిసామానయామైన రూపంలో 
భగవ్ంతుడే గురువుగా మా జీవితాలో్ల కి ప్రవేశించారు. 

తిర్గి అదే సంవ్త్సరం స్పెటి ంబరులో పూజయాశ్రీ 
అమ్మగారు,  మూడేళ్్ళ వేదవ్తితో కలిసి పూజయాశ్రీ 
మాసటి రుగారు మరలా ఢిల్్ల  వ్చాచిరు. అప్పుడ్ ఒకరోజు 
మా ఇంట్్ల  సత్సంగం, వార్కి ఆతిథయాము జరుపుకున్ 
అవ్కాశానిని ప్రసాదించారు. అదే మొదటిసార్ పూజయాశ్రీ   
అమ్మగార్ని దర్్శంచుకోవ్డం. 

1980వ్ సంవ్త్సరంలో పూజయాశ్రీ మాసటి రుగారు 
సకుటుంబంగాను, కొంతమంది సత్సంగ సభుయాలతోనూ 
శిర్డీకి వెళ్తే , ఢిల్్ల నుంచి మమ్మలిని కూడా రమ్మనమని 
కబురుచేసారు. ఇటునించి న్ను, మావారు, పెద్ద మా్మయి 
అరుంధతి (8సం॥లు), చిననిమా్మయి అనురాధ (4సం॥లు) 
శిర్డీకి వెళ్్ళము. పిల్ల లందరూ చిననివాళ్్ల వ్డం వ్ల్ల  వాళ్్ళని 

ఆడిస్తే  గడపటంలో పూజయాశ్రీ అమ్మగార్తో గడపటానికి, 
మాటా్ల డటానికి ఎకు్కవ్ అవ్కాశం కలిగింది.                               

1983లో మాకు అబాబాయి పుటాటి డ్. 1984  
వేసవికాలంలో ప్రథమంగా మా కుటుంబం అంతా 
ఒంగోలులోని పూజయాశ్రీ మాసటి రుగార్ ఇంటికి వెళ్్ళము. 
వెళ్్ళగాన్ వార్ ప్రేమపూర్తమైన ఆహావేనం మాకెంతో 
ఆనందానిని కలిగించింది. మళీ్ళ రెండవ్సార్ 1988లో 
వెళ్్ళము.  ఎప్పుడూ ముందు సత్సంగహాలులో  
దర్శనమిచేచి పూజయాశ్రీ మాసటి రుగారు అక్కడ లేరు!  కొంచెం 
తటపటాయిస్తే  పూజయాశ్రీ అమ్మగార్ దగగీ రకి వెళ్్ళము. 
పూజయాశ్రీ అమ్మగారు ఆపాయాయంగా, “రండి, రండి!” 
అని ఆహావేనిస్తే , “ఇప్పుడే మాసటి రుగారు లోపలికెళ్్ల రు” 
అనానిరు. ఇంతలోన్ే పూజయాశ్రీ  మాసటి రుగారు వ్చాచిరు. ఈ 
విష్యం ఎందుకు చెపాపినంటే, మళీ్ళసార్ మేము పూజయాశ్రీ 
మాసటి రుగార్ మండలారాధనకే  రావ్డం జర్గింది. అప్పుడ్ 
అనిపించింది, క్రందటిసార్ మేము న్రుగా పూజయాశ్రీ  
అమ్మగార్ దర్శనం చేస్కున్ పర్సి్థ తి పూజయాశ్రీ మాసటి రుగారు 
ఎందుకు కలిపించారో! అప్పుడే చెపపికన్చెపాపిరనని మాట, 
ఇక అనీని మీకు పూజయాశ్రీ అమ్మగారే అని!                                

మేము ప్రతిసంవ్త్సరం వేసవి స్లవులలో ఒంగోలు 
వెళ్్ళవాళ్్ళం. అప్పుడ్ పూజయాశ్రీ అమ్మగారు మా పిల్ల లకు 
మన తెలుగుభాష్ను గుర్ంచి, సంసకృతిని గుర్ంచి చాలా 
విష్యాలు చెపేపివారు. వీళ్్ళ అర్థ ంకాక మళీ్ళ మళీ్ళ 
అడిగినా ఎంతో ఓరుపితో చెపేపివారు. 

పూజయాశ్రీ మాసటి రుగారు సశర్రులై వుననిపపిటినించి 
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మేము ఎప్పుడ్ ఒంగోలు వెళి్ల నా 
సముద్రసానినానికి వెళ్్ల డం అలవాటు. 
అదే విధంగా పూజయాశ్రీ అమ్మగారు 
కూడా మమ్మలిని పంపించేవారు. 
మాకోసం తెల్ల వారుఝామున్ లేచి 
ఇడీ్ల లు, పులిహోర, దదో్ద జనం.. అనీని 
తయారుచేసి వుంచేవారు. ఎవ్వేరూ 
తన దగగీ ర వుండక్కరలేదని చెపిపి, ఒక్క 
పనిపిల్ల ను మాత్రం తన దగగీ ర వుంచుకుని 
అందర్నీ ఎంతో సంతోష్ంగా 
పంపించేవారు. 

పూజయాశ్రీ అమ్మగార్లో న్ను బాగా 
గమనించగలిగింది వార్ స్నినితతవేం.  
ఒక విష్యం చెపేపిటప్పుడ్ కానీ, 
చేయించేటప్పుడ్ కానీ, ఎదుటివార్ 
మనస్ నొచుచికోకుండా చెబుతారు. 
ఒకవేళ్ వారు చెపేపిది న్ను అర్థ ం 
చేస్కోలేక తొందరలో, ‘నాకు తోచిందే 
బాగుంది కదా!’ అనని భావ్ం వ్యాకతే పర్సేతే , 
“సరే అలాగే!” అన్వారుకాని, “న్ను 
చెపిపిందే చెయియా!” అన్వారు కాదు. 
తరావేత ఎపపిటికో నాకే అది తపపిని 
తెలిసి క్షమించమని అడిగితే, “అందుకేగా 
న్నలా చెపిపింది” అంటారే తపపి, ఇంకేమీ 
అనరు!

పూజయాశ్రీ అమ్మగార్లో న్ను 
గమనించిన ఇంకో విశేష్ం - పతిసేవా 
ద్క్ష! ఉతతే మోతతే మమైన గృహిణిగా పూజయాశ్రీ 
మాసటి రుగార్ని సేవించుకోవ్డంలో 
పూజయాశ్రీ  అమ్మగార్కి వునని శ్రద్ధ , భకితే , 
న్నెక్కడా చూడలేదు. అప్పుడే కాదు, 
తమ మహాసమాధి పరయాంతము కూడా 
పూజయాశ్రీ అమ్మగారు అదేవిధంగా  ఏ 
సమయానికి పూజయాశ్రీ మాసటి రుగార్కి 
చేయవ్లసిన సేవ్లు ఆ సమయానికి  
చేసేవారు. మానవ్మాత్రులెవ్రూ అలా 
చేయలేరనిపిస్తే ంది. అలాగే అతిథి 

సతా్కరం! ఎవ్రెవ్ర్కి ఏమేమి అవ్సరాలో, అలవాట్్ల , ఇషాటి యిషాటి లో అనిని 
అడిగి తెలుస్కుని వార్కి కావ్లసినవి సమకూరచిడంలో ఎంతో ఓరుపి, ఆదరణ 
కనిపిసాతే యి.

పూజయాశ్రీ అమ్మగారు మాకు ప్రసాదించిన కొనిని ల్లలను ఇప్పుడ్ మీతో న్ను 
పంచుకుంటాను.

మా చిననిమా్మయి అనురాధ పెళి్ళకి మేము ఢిల్్ల నుంచి హైదరాబాదుకి 
బయలుదేరుతునానిము. మూడ్ టాకీ్సలలో కుటుంబసభుయాలు, సామాను అంతా 
సరు్ద కునానిము. పదికిలోమీటర్ల  దూరంలో వునని రైలేవేసేటి ష్నుకి బయలుదేరాము. 
మారగీ మధయాంలో హఠాతుతే గా మా టాకీ్స ఆగిపోయింది. ఎంత ప్రయతినించినా 
కదలలేదు. ఇంక సమయం ఎకు్కవ్ లేకపోవ్డంతో రెండ్ టాకీ్సలలో కొంతమంది, 
కొంతసామానూ సరు్ద కుని ముందు సేటి ష్నుకి చేరుకునానిము. మిగిలినవాళ్్ళ  వేరే 
టాకీ్స మాటా్ల డ్కుని రావాలి. పైగా అక్కడ వేరే టాకీ్స దొర్కే అవ్కాశం కూడా లేదు. 
మేము సేటి ష్న్ చేరుకునానిక రైలు బయలుదేరడానికి చాలా తకు్కవ్ సమయం వుందని 
తెలిశాక నాకు చాలా ఆందోళ్న కలిగింది. వెంటన్ పూజయాశ్రీ అమ్మగార్కి ఫోన్ చేసి 
విష్యం చెపాపిను. “అలాగా! వ్చేచిసాతే రేమోలే” అనానిరు. నిజ్నికి అక్కడ వునని 
సమయానికి వెంటన్ టాకీ్స దొర్కినా రాలేరు. కానీ అమ్మగారు ఆ మాట చెపాపిక 
కాసతే  ఊపిర్ పీలుచికునానిను. సర్గాగీ  పూజయాశ్రీ అమ్మగార్కి ఫోను చేసిన కాసేపటికి 
మావాళ్్ళ వ్చేచిశారు. సామాను లోపల పెటిటి  ఎక్కగాన్ రైలు బయలుదేర్ంది. 
అపపిటి పర్సి్థ తి వ్ర్ణ నాతీతం. ఎందుకంటే ఆ రైలు దాటిపోతే పెళి్ళ సమయానికి 
చేరుకోలేని పర్సి్థ తి. పూజయాశ్రీ అమ్మగారు కాల సవేరూపిణియై, కాలగతి మారచికపోతే 
మేము చేరుకోవ్డం అసంభవ్ం. అందుకే  “ఓం కాలసవేరూపాయైనమః” అని 
స్మర్ంచుకుంటూ అంజలి ఘటించాను.         

కాలగతిలో ఆడపిల్ల ల పెళి్ల ళ్్ల , మా అబాబాయి చదువు అనీని పూరతే యియా, మా 
శేష్జీవితం పూజయాశ్రీ అమ్మగార్ సనినిధిలో గడపాలని నాగోలు చేరుకునానిము. మా 
పిల్ల లకు చిననితనంనుంచి పూజయాశ్రీ అమ్మగార్తో ఎకు్కవ్ అనుబంధం వుండటంవ్ల్ల  
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వారు కూడా వార్ కుటుంబాలతో ఈ సనినిధికి చేరుకునానిరు.  
మేము నాగోలు వ్చిచిన కొతతే లో నమ్మకస్తే డనుకుని ఒక డ్రైవ్ర్ 
ని పెటుటి కునానిము. తరవాత అతని గుర్ంచి వేరే విష్యాలు 
తెలియడంతో మానిపించేసాము. కానీ ఒకరోజు వ్ంటచేస్తే  
వుంటే అతని గుర్ంచిన ఆలోచనలు రాసాగాయి. ఇదివ్రకు 
మాదగగీ ర పనిచేసినప్పుడ్ ‘మీరు ముగుగీ రే కదా, మీకు 
ఇంత ఇలు్ల   ఎందుకు?’ లాంటి ప్రశనిలు వేసేవాడ్. అవ్నీని 
గుర్తే చిచి, అతని వ్ల్ల  ఏమైనా అపాయం వుంటుందా అని 
నాకు లోపల ఏదో భయం వెయయాడం మొదలయియాంది. ఈ 
లోపల ఫోన్ మోగింది. తీసేతే  అటువైపు పూజయాశ్రీ అమ్మగారు, 
“ఏం ఆలోచిస్తే నానివ్?” అనడిగారు. విష్యం చెపాపిను. 
కొంచెం విస్గాగీ  “ఆ! అలాంటివి అస్సలు ఆలోచించకూడదు” 
అనానిరు. వెంటన్ నా మనస్్స మామూలుగా అయిపోయింది. 
మన లోపలా బయటా కూడా భగవ్ంతుడే వుండి నడిపిసాతే డ్, 
అననిటు్ల  పూజయాశ్రీ అమ్మగారు నాలోపల వ్చేచి భావాలకు 
పరోక్షంగా కాకుండా, ప్రతయాక్షంగా పర్ష్్కర్ంచడం ఆశచిరయాం, 
నా అదృష్టి ం!  “సరావేంతరబాహిసి్థ తాయై నమః!”  అని 
నిరూపించిన ల్ల ఇది!!  ఇదే విధంగా మా అబాబాయిని  చాలా 
కి్ల ష్టి  పర్సి్థ తులనుంచి కాపాడారు. మా కుటుంబం మొతతే ం 
వార్ కరుణ్కటాక్షములతోన్  స్రక్షితంగా వునానిము.                               

ఇక్కడ ఇంకొక ముఖ్యామైన ల్ల చెపాపిలి.  2007వ్ 
సంవ్త్సరంలో ఒకరోజు ఉదయాన్ని అలవాటుగా ధ్యానంలో 
కూరుచినానిను. కొంతసేపు అయాయాక పూజయాశ్రీ అమ్మగారు, 

పూజయాశ్రీ మాసటి రుగారు ఒక సింహాసనం మీద కూరుచిని 
కనిపిస్తే నానిరు. పూజయాశ్రీ అమ్మగారు తన చీర కుచిచిళ్్ళనించి 
కిందకి చూస్తే   “నీకోసమే, నీకోసమే చేయిస్తే నానిను!”  
అనానిరు.  నాకేమీ అర్థ ం కాలేదు. ఇంతలో ఎవ్రో సేవ్కులు 
పూజయాశ్రీ అమ్మగార్కి  పాదుకలు అందించారు. పూజయాశ్రీ 
అమ్మగారు వాటిని ఒడిలో వుంచుకునానిరు. అవి ఎంత 
బాగునానియంటే, మైస్రు ఎర్రచందనంతో చేసి, బాగా పాలిష్ 
చేసినటు్ల  నుననిగా మెరుస్తే నానియి. వాటిమీద దంతంతో 
చేసిన సననిటి చార వుంది. వాటిని చూడగాన్  “అమ్మగారూ, 
ఈ దతతే పాదుకలు మాసటి రుగార్వా?”  అని ఆశచిరయాంగా 
అడ్గుతునానిను. పూజయాశ్రీ అమ్మగారు ఏమీ చెపపిలేదు 
కానీ,  పూజయాశ్రీ మాసటి రుగారు అదృశయామైపోయారు. ఇంతలో 
ఎక్కడినించో వ్చిచిన గాలి వీసోతే ంది.  పూజయాశ్రీ అమ్మగారు 
కూరుచిననిప్పుడ్ వార్ పాదాలు ఎప్పుడూ మనకు కనబడవు. 
కానీ ఆ రోజు ఆ గాలికి చీర కుచిచిళ్్ళ కొది్ద గా పక్కకి తొలగి, 
వార్ పాదాలు సపిష్టి ంగా దర్శనమిచాచియి. అంతేకాకుండా 
నాకు సమాధ్నం కూడా లభించింది. ఆ దతతే సావేమియ్ 
పూజయాశ్రీ మాసటి రుగార్గాను, పూజయాశ్రీ అమ్మగార్గానూ ఆ 
సింహాసనానిని అధిరోహించారని!!  ‘శ్రీ దతాతే య గురవే నమః’  
అని నమసా్కరం చేస్కునానిను!!                                                      

పూజయాశ్రీ అమ్మగార్కి శతసహస్రకోటి కృతజఞా తా 
కుస్మాంజలులు సమర్పిస్తే నానిను.
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గురుపత్ని
 మాతృశ్రీ అలివేలు మంగమ్మ

~శ్రీమత్ శ్రీదేవి

శ్రీ భరదావేజ గురుదేవుల ధర్మపతిని మన మాతృదేవి 
శ్రీ అలివేలు మంగమ్మగార్తో పర్చయం కలిగిన 

వాళ్్ళ, ఆమె సనినిధి భాగాయానిని అనుభవించిన వాళ్్ళ, ఆమె 
జీవితగమనం గుర్ంచి అవ్గాహనను వాళ్్ళ శకితే  మేరకు 
తపపినిసర్గా కలిగి వుంటారననిది నిశచియం. ఎందుకంటే 
ఆమె జీవితం ఆదయాంతం తెరచిన పుసతే కమే!

అయితే, న్ను యీ శీర్్షి క పేరు ‘గురుపతిని 
మాతృశ్రీ అలివేలు మంగమ్మ’ అని పెటటి టానికి కారణం 
ఆమె తన  గుర్ంచి తాను సదుగీ రు భరదావేజ దేవుల 
సహధర్మచార్ణిగాన్ వ్యావ్హర్ంచారు తపపి, తన అసితే తవేం 
గుర్ంచి తన మాటలలో గాని, చేతలలో గాని వేర్క విధంగా 
వ్యాకతే పరచుకొనని దాఖ్లాలు లేవు. ఆమె భకుతే లకు చేసిన 
బోధలు, ప్రసంగాలు అనీని పర్శీలిసేతే  ప్రతి విష్యంలో 
“పూజయాశ్రీ మాసటి రుగారు 
యిలా చెపేపివారు”, 
“పూజయాశ్రీ మాసటి రుగారు 
యిలా వ్యావ్హర్ంచేవారు” 
అనని పదాలే వినిపిసాతే యి. 
శ్రీ మాసటి రుగారు నిరంతరం 
శ్రీ సాయినాథుని గుర్ంచి 
ఆయన దివాయానుగ్హము, 
దివ్యాశకితే  గుర్ంచి ఏవిధంగా 
భకుతే లకు చెపేపివారో 
అదే విధంగా శ్రీ అమ్మగారు కూడా శ్రీమాసటి రుగార్, శ్రీ 
సాయినాథుని బోధలు, వార్ కరుణ, వార్ ల్లలు గుర్ంచి 
అందర్కీ వివ్ర్ంచి చెపుతుండేవారు. 

శ్రీమాసటి రుగార్ని ఛాయవ్లె అనుసర్ంచిన అరా్ధ ంగి, 
సహధర్మచార్ణి, గురుపతిని శ్రీ అలివేలు మంగమ్మ తలి్ల  
విశిష్టి  సదుగీ ణ్లను గుర్ంచి ఆమె జన్మదిన పవిత్ర సమయాన 
స్మర్ంచుకొని తర్దా్ద ం!

శ్రీ మాసటి రుగార్ వ్లెన్ శ్రీ అమ్మగారు కూడా సదుగీ రువై 
మనకు తెలియని ఎనోని విష్యాలపై తన బోధల దావేరా 
మనకు అవ్గాహన కలిపించటానికి ఎనోని అనుగ్హభాష్ణలు 
చేశారు. ఇటువ్ంటి వార్ దివ్యాబోధలు అసంఖాయాకములు. 
వాటిని అనినిటినీ వివ్ర్ంచటానికి జీవిత కాలం చాలదు. 
కనుక ఆ దివ్యా సందేశాలలో రెండే రెండ్ అంశాలు: ‘కృతజఞా త, 
‘కరతే వ్యానిష్్ఠ ’’ అన్ విష్యాల గుర్ంచి అమ్మగార్ వివ్రణను 
తెలుస్కొందాం. 

మొటటి మొదటగా మనం కృతజఞా త చూపవ్లసినది 
మనం ఇహపర శ్రేయస్్సను 
పొందేందుకు మనకు 
దార్చూపిన సదుగీ రువు పైనన్ 
అని అమ్మగారు చెపేపివారు.

తనకు బ్రహా్మనుభూతి 
నందించిన సాయినాథుని పట్ల  
కృతజఞా తగా క్షణక్షణం ఆయనన్ 
స్మర్స్తే  ఆయన మహిమను 
తన తుదిశావేస వ్రకు 
ప్రపంచానికి చాటి చెపాపిరు శ్రీ 

మాసటి రుగారు.
మహాతు్మలయినా, సాధ్రణ వ్యాకుతే లయినా వార్ నుండి 

మనం పొందిన సహాయానికి కృతజుఞా లమై వుండాలంటారు శ్రీ 

తనకంటూ ఎట్వంటి స్ఖము, 
విశ్రంతి ఆశించక అనుక్షణము 
శ్రీమాసటురుగార్కే తనను తాను 
సరవీసమరపిణ చేస్కుని తర్ంచిన 
మహనీయురాలు మన మాతృదేవి 

శ్రీ అలివేలు మంగమ్మ గారు.
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అమ్మగారు. 
ఈ సందర్భంగా ఎక్కడో చదివిన ఒక కథ గురుతే కు 

వ్సోతే ంది. అదేంటంటే:
ఒకసార్ సదుగీ ణ్లనీని మానవాకారాలు దాలిచి ఒక 

సభ నిరవేహిసాతే యి. ఆ సభలో 
దయ, ప్రేమ, సహనము, 
శాంతము, దాతృతవేము - 
యిలా సదుగీ ణ్లనీని కొలువుద్ర్ 
“తమ తమ ఆసనాలలో 
కూరుచింటాయి. ఇంతలో ఆ 
సభలోకి ఎంతో ముర్కిగా 
చినిగిన పాతవ్సా్రి లు ధర్ంచి, 
బలహీనంగా, ద్నంగా వునని 
ఒక  సీ్రి  తడబడ్తూ, భయం 
భయంగా అక్కడకు ప్రవేశించి 
తలవ్ంచుకుని ఒక మూలగా నిలబడ్తుంది.  నీవెవ్రు? 
అని అడిగిన అక్కడి వార్తో    “బాబూ! నా పేరు వినయము. 
న్ను కూడా సదుగీ ణ్లలో ఒకర్ని కదా! అయినా ననెనివ్వేరూ 
ఆదర్ంచరు. న్ను ఎవ్ర్కీ అక్కరే్ల దు. ఎవ్రూ ననుని తమ 
వ్ద్ద కు రానివ్వేరు. అందుకే యిక్కడకు కూడా రావ్చోచి, 
రాకూడదో అని సందేహిస్తే  వ్చాచిను” అననిది. 

మానవులలో అహంకారము, గరవేము, మదము అన్ 
దురుగీ ణ్లు ప్రబలి, పెద్ద ల పట్ల , మనకు మేలు చేసే సజ్జ నుల 
పట్ల  వినయం అన్ గుణం పూర్తే గా కరువైపోయిందని ఈ 
కథలోని భావ్ం.

కృతజఞా త కూడా యీ కోవ్లోకే వ్స్తే ందనిపిస్తే ంది. 
చేసిన మేలు మరచేవాళ్్ల  ఎకు్కవ్. అందుకే, “కుక్కకు వునని 
విశావేసం మనిష్కి వుండదు” అంటారు.

కృతజఞా తకు ఆలంబనం ప్రేమ. మనకు మేలు చేసిన 
వార్ పట్ల  మనకు కలిగిన ప్రేమవ్లన తిర్గి వార్కి ఏదో 
ఒక మేలు చెయాయాలనుకొవ్టమే కదా, కృతజఞా త అంటే! కానీ 
చూడండి, కని పెంచిన తలి్ల  నుండి సమాజంలోని ఎందర్ 
పైననో మనం ఆధ్రపడి జీవిస్తే నానిం. కానీ మనం  మన 
సౌఖ్యాం గుర్ంచి, మన కుటుంబ సౌఖ్యాం గుర్ంచి మాత్రమే 
ఆలోచిసాతే ము గానీ మన చుటూటి  వునని సాటివార్ గుర్ంచి  
పటిటి ంచుకోము.

మన పాలి దైవ్మై వెలసి మనకు సనా్మరాగీ నిని చూపిన 

శ్రీ మాసటి రుగార్ని ప్రతేయాక పూజలతో సేవించుకొని వార్ పట్ల  
మన కృతజఞా తను వ్యాకతే పరుస్తే  ఆ రోజంతటినీ వైభవోపేతంగా, 
పండ్గగా జరుపుకొనటమే కృతజఞా తా మహోత్సవ్ం. 
అంతేకాదు, ఆ రోజు మాత్రమే పూజలు, భజనలు, పారాయణలు 

చేయటం కాక, శ్రీ మాసటి రుగార్ 
బోధలను నిరంతరం 
మననం చేస్కుంటూ ఆ 
మహానీయుడ్ మన కందించిన 
దివోయాపదేశాలను స్మర్ంచి 
ఆచరణలో పెటుటి కొనటానికి 
ప్రయతినించాలని మనలను 
మనం దృఢ్ంగా అప్రమతుతే లను 
చేస్కొనటం కూడా కృతజఞా తా 
మహోత్సవ్ ప్రధ్నోదే్ద శం..!

కృతజఞా త వ్ంటి సదుగీ ణ్లు 
సమాజంలో లోపించబటేటి  అమ్మగారు ప్రతేయాకించి కృతజఞా త 
గుర్ంచి హెచచిర్ంచారు. మర్క చెప్పుకోదగిన విష్యం 
ఏమిటంటే అమ్మగారు మనకు ఏది బోధించినా తాను 
మొదటగా ఆచర్ంచిన  విష్యాలన్ మనకు చెపేపివారు గానీ 
కేవ్లం దంతవేదాంతం ఏనాడూ బోధించి ఎరుగరు.
శరీర మిాంద్రియాం ప్రాణమర్థ  స్్వజన బాాంధవాన్l    

ఆత్్మద్రాదికాం స్ర్వాం స్ద్గు ర్భ్యో నివేదయేత్ ll 
అనని శ్్ల కం అమ్మగార్కి వ్ర్తే స్తే ంది.
‘తన దనుకొనని సరావేనీని సదుగీ రువుకు సమరపిణ చేయాలి’ 

అని యీ శ్్ల కానికి అర్థ ం. జిలె్ల ళ్్ళమూడి జీవితం నుండీ, 
శ్రీమాసటి రుగార్ ధర్మపతినియై, యిద్ద రు బిడ్డ లకు జన్మనిచిచిన 
తలి్ల యై, అసంఖాయాక భకుతే లకు మాతృదేవియై నిలచిన ఆమె 
ఏనాడూ విశ్రంతి ఎరుగరు. జీవితంలోని ప్రతిక్షణము 
అప్రమతతే తతో తన గురువైన శ్రీమాసటి రుగార్ అడ్గుజ్డలలో 
నడిచారు. నిరంతరం ఆయనన్ స్మర్ంచేవారు. తుదిశావేస 
వ్రకు ఆయన సేవ్లే చేశారు. మంచంలోనుండి కదలలేని 
సి్థ తిలో కూడా మాసటి రుగార్కి, సాయిబాబాకు చేసే నితయా 
నివేదన, సేవ్లు - కాఫీ, ఫలహారాలు, భోజన సమరపిణలనీని 
తాన్ సవేయంగా నిరవేర్తే ంచారు. ఇలా తనకంటూ ఎటువ్ంటి 
స్ఖ్ము, విశ్రంతి ఆశించక అనుక్షణము శ్రీమాసటి రుగార్కే 
తనను తాను సరవేసమరపిణ చేస్కుని తర్ంచిన 
మహనీయురాలు మన మాతృదేవి శ్రీ అలివేలు మంగమ్మ 

మరొక చెప్పికోదగిన విష్యం 
ఏమిటంటే అమ్మగారు మనకు 
ఏది బోధించినా తాను మొదటగా 
ఆచర్ంచిన  విష్యాలనే 
మనకు చెప్పివారు గానీ కేవలం 
దంతవేదాంతం ఏనాడూ బోధించి 

ఎరుగరు.



పూజ్్య గురుదంపతుల జ్న్్మదినోత్్సవ ప్రత్్యక సంచిక

22 సాయిబాబా మాసపత్రిక అక్టో బరు 2022

గారు.
ఇదే ఆమెకు మాసటి రుగార్ పట్ల గల అంతులేని 

కృతజఞా తకు పరాకాష్టి . ఇలా ఆమె తన ఆచరణే ఉపదేశంగా 
చూపించి, కృతజఞా త అనని విశిష్టి  గుణ్నిని ఒక మహోత్సవ్ంగా 
విసతే ర్ంపజేశారు.

ఆధ్యాతి్మక సోపానాలను అధిరోహించాలనుకొన్ 
సాధకులు మొటటి మొదటగా తాము పాదం మోపవ్లసిన 
మొదటి మెటుటి  పేరే కృతజఞా త. 

మనలను భవ్బంధ్ల నుండి విముకితే  చెందేందుకు 
ఎంతో దయతో దార్ చూపిన మహాతు్మని పట్ల  కృతజఞా తతో 
తలవ్ంచి నమస్కర్ంచి ముందడ్గు వేయటంతోన్ సాధన 
ప్రారంభమౌతుంది. ఈ విష్యాన్ని తన ఆచరణ దావేరా శ్రీ 
అమ్మగారు మనకు బోధించారు.

శ్రీ అమ్మగారు మనకు బోధించిన మర్క మహోననితమైన 
విష్యం కరతే వ్యానిష్్ఠ .

మొదటగా మనిష్కి తన వ్యాకితే గత జీవితం పట్ల , 
కుటుంబం, చుటూటి  వునని సమాజం, దేశం - వీటి పట్ల  
మన కరతే వ్యాం ఏమిట్ సపిష్టి మైన అవ్గాహన వుండాలని 
అమ్మగారు చెపేపివారు. 

మనిష్ కరతే వ్యాం మొదట తనను తాను సంస్కర్ంచుకొనటం. 
మహనీయులు చెపిపిన ఆధ్యాతి్మక మారగీ ంలో నడ్స్తే , 
గమయాం వైపు సాగాలననిదే అతుయాననితమైన లక్షంగా నిర్ణ యం 
తీస్కొనటం అన్ది జన్మను తర్ంపజేస్తే ందనీ, కనుక ఆ 
బాటలో నడిచేందుకు నిరు్ద ష్టి మైన ప్రణ్ళిక ఏరపిరచుకొనటం 
మనిష్ యొక్క ప్రథమ కరతే వ్యామని అమ్మగారు చెపేపివారు.

తరావేత కరతే వ్యాం కుటుంబంపట్ల  మనకునని బాధయాతలను 
ధర్మంగా, సక్రమంగా నిరవేర్తే ంచటం. ఆధ్యాతి్మక జీవితమంటే 
ధ్యానము, జపము, పారాయణ, పూజలు - యిలాంటి 
కారయాక్రమాలు మాత్రమే శ్రద్ధ గా నిరవేర్తే ంచాలని, మిగతా 
లౌకిక విష్యాలు అంతగా పటిటి ంచుకోనవ్సరం లేదనీ 
భావించటం పొరపాటని అమ్మగారు అన్వారు.  ఆధ్యాతి్మకత 
పేరుతో కుటుంబంపట్ల  తనకునని బాధయాతలను నిర్ల క్షం 
చేయటం మహాపాపం. ఋణ్నుబంధ్లను గురుతే ంచుకొని  
కుటుంబసభుయాల పట్ల  మన బాధయాతలను ధర్మంగా నిరవేర్తే ంచటం 
అన్ది కూడా ఆధ్యాతి్మక సాధనలో ఒక భాగమని ఆమె 
చెపేపివారు.

మొదటగా కుటుంబ వ్యావ్స్థ  గుర్ంచి చెపుతూ ఆమె యీ 
వ్యావ్స్థ  యొక్క రూపురేఖ్లు పూరవేం ఎంత కటుటి దిటటి ంగా, 
ఎంత పద్ధ తిగా వుండేవో, యీనాటి పర్సి్థ తులు ఆ వ్యావ్స్థ ను 
ఎలా చినానిభిననిం చేశాయో  చెపేపివారు. 

ఇక - 
మన చుటూటి  వునని సమాజం పట్ల  మన కరతే వ్యాం 

విష్యం గుర్ంచి ఆలోచిసేతే , కషాటి లలో వుననివార్కి మన 
చేతనైన సహాయం చేయటం మాత్రమే కాదు, మాసటి రుగారు 
ఆదేశించిన విధంగా సత్సంగాలు చేస్తే , చుటూటి  వునని 

ప్రజలకు కూడా ఆధ్యాతి్మకత, భకితే మారగీ ం పట్ల  అవ్గాహన 
కలిగీ ంచ యతినించటం అవ్సరం. సమాజ శ్రేయస్్సలోన్, ఆ 
సమాజంలోని ఒకరమయిన మన శ్రేయస్్స కూడా యిమిడి 

ఆధ్యాతి్మక సోపానాలను 
అధిరోహించాలనుకొనే సాధకులు 
మొటటుమొదటగా తాము పాదం 
మోపవలసిన మొదటి మెట్టు ప్రే 

కృతజ్్ఞత. 
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వుంటుంది. కనుక సాముహికంగా అందరమూ కలసి లక్షం 
పట్ల  జ్గరూకులమై వుండేందుకు యీ ప్రయతనిం దోహద 
పడ్తుంది.

ఇతరులతో ఆధ్యాతి్మక సంభాష్ణలు చేసేటప్పుడ్, 
సత్సంగాలు చేసేటప్పుడ్ - ఆ ప్రసంగాలు, ఆ కారయాక్రమాలు 
ఎంతో నిరాడంబరంగా, నిరహంకారంగా జరగాలని శ్రీ 
అలివేలు మంగామాత బోధించేవారు..!

తరావేత విష్యం దేశం పట్ల  మన కరతే వ్యాం. దేశభకితే  
అన్ది ప్రతి ఒక్కర్ హృదయమంతా నిండి వుండాలి. మన దేశ 
సంసకృతి అంతా ఆధ్యాతి్మకత, దైవ్భకితే  అన్ పునాదులపైనన్ 

ఏరపిడింది. యీ దేశంలో ఎందరో మహాతు్మలు, సదుగీ రువులు, 
అవ్ధూతలు అవ్తర్ంచి, మనకు చక్కని ధర్మబోధ చేశారు.  ఈ 
భారత భూమిలో పుటటి టమే మన భాగయాం. ఈ దేశంలోని నదులు, 
వ్నాలు, సంపద, సంసకృతి ఎంతో గొపపివి.  కానీ కాలక్రమేణ్ 
ప్రజల వైఖ్రులు, జీవ్న విధ్నాలు కలుష్తమై పోతునానియి. 
కనుక మనలను మనం జ్గృతం చేస్కొనవ్లసి వుననిది. 
అందుకోసం దేశవాయాపతే ంగా ఆధ్యాతి్మక ప్రచారం, ధర్మబోధ 
జరగాలి. శ్రీమాసటి రుగార్ రచనలు, ప్రబోధ్లు యిపపిటికే 
పలుభాష్లలోకి అనువ్దింపబడి ప్రజలను భకితే మారగీ ం వైపు 
నడిచేలా అప్రమతతే ం చేస్తే నానియి. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా తమను 

శ్రీ మాసటురుగార్నే తన గురుదేవులుగా భావించి, ఆయన చెప్పిన 
మారగుంలో నడుస్తి, తన జీవితంలోని ప్రతిక్షణము ఆయనకీ, ఆయన 

ఆశయపాలనకీ అర్పించారు.
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తాము సంస్కర్ంచుకొన్ ప్రయతనిం మాత్రమేకాక తమ వ్ంతు 
కృష్గా ధర్మప్రచార కారయాక్రమాలలో కూడా పాల్గీ నాలి. మన 
చుటూటి  వునని మన సమాజంలోనివారు, దేశంలోని ప్రజలు, 
అందరూ మనవారేననీ, అందరము ఒకే కుటుంబ సభుయాలము 
అనని భావ్న పెంపొందించుకొనటానికి మనమంతా 
ప్రయతినించాలి. సత్సంగాల దావేరా ధర్మప్రచారానికి 
మన వ్ంతు కృష్ చేస్తే , ధర్మప్రచారం,  భకితే  ప్రచారం 
చేసేవార్కి సహాయ సహకారా  లందించాలి. దేశంలోని 
మహనీయులందర్ బోధలు; దేశభకుతే ల, సావేతంతయా్ర 
సమర సమరయోధుల జీవిత చర్త్రలు చదువుతూ, పిల్ల ల 
చేతకూడ చదివిస్తే , వార్ని కూడా దేశభకితే  భావ్నలు 
పెంపొందించుకొనటంలో అప్రమతుతే లను చేయటం ఎంతో 
అవ్సరం. న్టి బాలలే రేపటి పౌరులు కనుక ఉగుగీ పాలతోన్ 
బాలలకు ధర్మము, దేశభకితే  గుర్ంచి బోధిస్తే  వుండాలి.

న్టి కాల పర్సి్థ తులకు, 
సమసయాలకు పర్షా్కరంగా 
అవ్తర్ంచి, తమ 
దివ్యా బోధలందించిన 
శ్రీ మా సటి రు గా ర్ , 
శ్రీ సా యి నా థు ని 
దివోయాపదేశాలు  సకల 
మానవాళి మేలు పొందేలాగ, 
ప్రపంచ వాయాపతే ంగా విసాతే రంగా 
ప్రచారం చేయబడాలి. 
అందుకు మనవ్ంతు 
కరతే వ్యాంగా మనం ఏమి 
చేయాలో ప్రణ్ళికలను సిద్ధ ం 
చేస్కొనటం అవ్సరం . 
ఇలా అమ్మగారు తరచూ భకతే జనులకు తన దివ్యాబోధలు 
అనుగ్హించేవారు. 

పదహారేండ్ల  చినని వ్యస్లో జిలె్ల ళ్్ళమూడి అమ్మలోని 
మహనీయతను చూచి ఆకర్్షి తురాలై భకితే మారాగీ నికి, 
ఆధ్యాతి్మకతకు అంకితురాలై, ఆ కఠినసాధనలో విజయానిని 
సాధించి, సమర్థ  సదుగీ రులైన శ్రీ భరదావేజ మాసటి రుగార్ 
సహధర్మచార్ణిగా సా్థ నానిని పొందిన మన మాతృదేవి ఆ 
తరావేత జీవితమంతా మర్ంత అప్రమతతే తతో కరతే వ్యాపాలన 
చేశారు. శ్రీ మాసటి రుగార్న్ తన గురుదేవులుగా భావించి, 

ఆయన చెపిపిన మారగీ ంలో నడ్స్తే , తన జీవితంలోని 
ప్రతిక్షణము ఆయనకీ, ఆయన ఆశయపాలనకీ అర్పించారు.

తన కుటుంబం పట్ల , బంధువుల పట్ల , రకతే సంబంధీకుల 
పట్ల  మాత్రమేకాదు - తనను, శ్రీ మాసటి రుగార్ని చేరవ్చేచి 
భకతే  జనులందర్నీ తన కుటుంబ సభుయాలుగాన్ భావించారు. 
నామకరణ్లు, అననిప్రాసనలు, అక్షరాభాయాసాలు, 
సీమంతాలు, వివాహాలు - యిలా ఎనెనినోని ఎందర్కో తన 
సవేంత ఖ్రుచిలతో నిరవేహించారు. ఆమె అందర్నీ తన సవేంత 
బిడ్డ లుగాన్ తలచారు. అంతా తన కుటుంబమే! అందరూ 
తనవారే! అంతేకాదు, పేదలకు ధన ధ్నయా వ్స్రి  దానాలు, 
భౌతిక సహాయాలు ఎనోని చేసేవారు. ఇవికాక ఆమె చేసిన 
గుపతే దానాలు ఎనెనినోని!

ఇంతటి మహోననితవ్యాకితే , తన గుర్ంచి ఎవ్ర్ నుండీ 
ఎటువ్ంటి గుర్తే ంపును ఆశించలేదు. “నాలో ఎలాంటి 

ప్రతేయాకతా లేదు, ఎటువ్ంటి 
గొపపితనము లేదు. కొందరు 
అనుకొంటుననిటు్ల  నాలో 
ఎలాంటి దివ్యాతవేము లేదు. న్ను 
ఒక సామానుయారాలిని మాత్రమే!” 
అని తరచూ చెపుతుండేవారు. 
ఇలా ఆమె తనకంటూ ఎటువ్ంటి 
ప్రతేయాక గౌరవాలు ఆశించక 
నిరహంకారంగా ప్రవ్ర్తే ంచేవారు. 
అతినిరాడంబరంగా జీవించారు. 
శ్రీ మాసటి రుగార్ గొపపితనాన్ని 
ఎల్ల ప్పుడూ చాటిచెపుతూ విశవేపు 
వినువీధులలో శ్రీ మాసటి రుగార్ 
కీర్తే  పతాకను ఎగురవేస్తే , 

‘ఆయన పాదాల క్రంద వునని ఒక గడి్డ పువువేను మాత్రమే న్ను’ 
అని భావించేవారు.

అయితే విశావేంతరాళ్ంలో ఎగిరే శ్రీ మాసటి రుగార్ కీర్తే  
పతాకం విరజిమే్మ కాంతికిరణ్ల రూపంలో సకల లోకాలనూ 
వెలిగిస్తే , మన మాతృదేవి మన యిహపరాలకు ఆలంబనమై 
తన చల్ల ని ప్రేమను మనపై నిరంతరము వ్ర్్షి స్తే న్ వుంటుంది.

అలాంటి దివ్యాజనని శ్రీ అలివేలు మంగమ్మతలి్ల  
దివ్యాచరణ్రవిందములకు భకితే తో ప్రణమిలు్ల దాం!!

ఇంతటి మహోననోతవయాకితి, తన 
గుర్ంచి ఎవర్ నుండీ ఎట్వంటి 
గుర్తింప్ను ఆశించలేదు. 
“నాలో ఎలాంటి ప్రత్యాకతా 
లేదు, ఎట్వంటి గొపపితనము 
లేదు. కొందరు అనుకొంట్ననోట్లా 
ఎలాంటి దివయాతవీము లేదు. నేను 
ఒక సామానుయారాలిని మాత్రమే!” 

అని తరచూ చెప్త్ండేవారు.
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దావీరకామాయి 
అనుభవమండపము

~శ్రీమత్ కృష్్ణవేణి (ఒంగోలు)

1981 లో పూజయాశ్రీ మాసటి రుగార్ చేతుల మీదుగా 
సాయిల్లామృతం గ్ంథం తీస్కునానిను.  నాకు 

అప్పుడ్ పూజయాశ్రీ మాసటి రుగార్ గుర్ంచి ఏమీ తెలియదు. 
ఆ గ్ంథం తీస్కునని కొది్ద  కాలానికే మావార్కి వేరే ఊరు 
బదిల్ అయింది. అందువ్ల్ల  నాకు పూజయాశ్రీ మాసటి రుగార్తో 
అనుబంధం  లేదు. కానీ వారు రచించిన గ్ంథం, వార్చేతుల 
మీద తీస్కోవ్డం వ్ల్ల న్మో, చాలా బాగా పారాయణలు 
చేస్కునానిను. మాది పెద్ద  సంసారం. నాకు చినని 
పిల్ల లతోను, ఇంటికి వ్చేచి పోయ్ బంధువులతోను నితయాము 
ఎంతో హడావిడిగా వునానికూడా, సపాతే హ పారాయణ్లు 
(అపపిట్్ల  సాయి ల్లామృత గ్ంథంలో సపతే హ పారాయణలే 
ఉండేవి), నాలుగు హారతులు, ప్రతినితయాం సాయంత్రం బాబా 
గుడికి వెళ్్ల డం, ఇవ్నీని కూడా క్రమం తపపిక చేస్కున్దానిని. 
నాకు బాబా సవేపనింలోను, భౌతికంగానూ కూడా దర్శనం 
ఇచేచివారు. తరచుగా రకరకాల తీపి పదారా్థ లు చేసి 
నైవేదయాం చేసేదానిని. ఒకొక్కసార్ సవేపనింలో, ఫలానా సీవేట్ 
చేయమని అడిగేవారు. అది తపపిక చేసి నివేదించేదానిని. 

అదేవిధంగా కాఫీ కూడా ఇవ్వేమని అడిగేవారు. దానికి 
కారణం వుంది. న్ను ప్రతీద్ ‘సాయినాథారపిణమస్తే ’ అని 
తీస్కున్దానిని ఒక్క కాఫీ తపపి! న్ను రోజుకి చాలాసారు్ల  
కాఫీ తాగేదానిని. నాకు కాఫీ అంటే చాలా ఇష్టి ం. ఇంట్్ల  
వాళ్్ళకోసం, ఇంటికి వ్చేచి వాళ్్ళకోసం కాఫీ కలపడం, 
వాళ్్ళతో పాటూ న్నూ తాగడం! కానీ ఒక్కసార్ కూడా 
బాబాకి సమర్పించేదానిని కాదు. కనీసం తాగేటప్పుడ్ 
కూడా బాబాని తలచుకున్దానిని కాదు. 

ఒకరోజు ఉదయం 6-30  గంటల సమయంలో, 

మావారు ఇంటి బైట వ్రండాలో కుర్చిలో  కూరుచిని వారాతే పత్రిక 
(నూయాస్ పేపర్) చదువుకుంటునానిరు. న్ను ఒక పెద్ద గా్ల స్ 
నిండా కాఫీ తీస్కుని  హాలో్ల కి వ్చేచిసర్కి, ఒక పెదా్ద యన  
వీధి గేటు తీస్కుని సరాసర్ హాలో్ల కి వ్చాచిరు. స్మారు 
అయిదుననిర అడ్గుల ఎతుతే వుంటారు. ముతక కోరా  లాల్చి, 
పంచె కటుటి కుని వునానిరు. వ్స్తే న్, చెంబుడ్ మంచినీళ్్ల  తాగి, 
అక్కడ్నని కుర్చిలో కూరుచిని, కాఫీ ఇమ్మని ననుని అడిగారు. 
అప్పుడే సిద్ధ ంగా పెటుటి కునని కాఫీ ఇచేచిసాను. అది తాగి 
గా్ల స్ అక్కడ పెటేటి సి, ఒక్క మాట కూడా మాటా్ల డకుండా  
వెళి్ల పోయారు. న్ను వెంటన్ బైటికి వ్చిచి, “ఆ వ్చిచినాయన 
మీకు తెలుసా?” అని మావార్ని అడిగాను .  “నాకేం తెలియదు, 
నీకు తెలిసిన వారేమో అనుకునానిను” అని మావారనానిరు. 
వెంటన్ ఇంటిచుటూటి  వెతికాను. ఎక్కడా కనపడలేదు. అప్పుడ్ 
“ఓహో! న్ను రోజూ బాబా అడ్గుతునాని కాఫీ ఇవ్వేకుండా 
తాగేస్తే నానిను. అందుకే ఈరోజు ఇలా వ్చిచి, అడిగి మర్ 
తాగి వెళ్్ల రే!” అనుకునానిను.  ఆ రోజు నించి నాకు కాఫీ పట్ల  
వునని వాయామోహం పోయి కాఫీ వ్దిలేసాను. ఇది 1985, 86  
సంవ్త్సరాలలో జర్గింది. ఇపపిటికీ న్ను కాఫీ తాగడం లేదు.

నాకు ఇంట్్ల  పనివ్ల్ల , చిననిపిల్ల లవ్ల్ల , పారాయణలు, 
పూజల వ్ల్ల  తీర్క సమయం ఎకు్కవ్గా ఉండేది కాదు. 
అందుకని ఇరుగుపొరుగు వాళ్్ళతో మాటా్ల డటానికి అవ్కాశం 
ఉండేది కాదు. ఒకరోజు బాబా సవేపనింలో, నవువేకుంటూ 
మా ఇంట్్ల కి వ్చిచి సోఫాలో కూరుచిని, “నీ గుర్ంచి మీ 
చుటుటి పక్కలవాళ్్ళ ఏమనుకుంటునానిరో  తెలుసా?” అనానిరు. 
“ఏమనుకుంటునానిరు బాబా” అనానిను. “నువువే బైటకి వెళి్ల  
చూడ్” అనానిరు. న్ను బైటకి రాగాన్ మా ఇంటి చుటూటి  
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గోడలనిండా ఉరూ్ద లో, ఖాళీ లేకుండా ఏదో రాసివుంది. 
నాకు ఆ భాష్ రాక, లోపలికొచిచి “అదేమిటి బాబా” అంటే, 
“అంతలా నీ గుర్ంచి అనుకుంటునానిరు” అనానిరు. “పోనిలే 
బాబా అనుకోనీ, నాకు నువువేనానివుగా” అనానిను. సవేపనిం 
అయిపోయింది. మరానిడ్  మా పకి్కంటావిడతో, “నాకు ఇలా 
సవేపనిం వ్చిచిందండి, అది నిజమేనా అనడిగితే”, “నిజమేనండీ, 
‘ఆవిడకి చాలా గరవేం, ఎవ్వేర్తోనూ మాటా్ల డదు’ అని అందరూ 
అనుకుంటూ వుంటారు” అని చెపిపింది. అంటే ఆ విష్యమే  
బాబా నాకు చెపాపిరననిమాట!  అని భలే ఆశచిరయామేసింది.

ఒకసార్ మా కోడలు పుటిటి ంటికి, మా అబాబాయి శబర్మలైకి  
వెడితే, న్నొక్కదాన్ని ఇంట్్ల  వునానిను. అలాంటప్పుడ్ నాకు 
తోడ్గా ఒక అమా్మయి పడ్కుంటుంది. ఆ రోజు ఆ అమా్మయి 
రాలేదు. సరేలే, బాబా ఉనానిరుగా అనుకుని న్నొక్క దాన్ని 
పడ్కునానిను. అర్ధ రాత్రి 12 గంటలప్పుడ్ మెలకువ్ వ్చిచింది. 
నా గదిలో న్ను పడ్కున్ మంచం తల వైపు  ఒక బాబా 
విగ్హం ఉంటుంది, అందులోనించి గురక వినపడ్తోంది. 
చాలా ఆశచిరయాంగా అనిపించింది. కాసేపటికి మళీ్ళ నిద్ర 
పటిటి ంది. సర్గాగీ  2 గంటలప్పుడ్ మెలకువ్  వ్చిచింది. అప్పుడ్ 
కూడా బాబా విగ్హం నించి గురక వినపడ్తోంది. న్నొక్క 
దాన్ని వునానినని బాబా  నాకు తోడ్గా పడ్కునానిరని  తెలిసి 
నా మనసంతా కృతజఞా తతో నిండిపోయింది. 

నాలుగేళ్్ల  క్రతం మేము సంతపేటలో వుంటుననిప్పుడ్, 
ఒక గురువారం పూజయాశ్రీ మాసటి రుగార్ ఇంటికి పూలంగిసేవ్కి 
వెళ్్ల ను. ఆ రోజు బాగా ఆలసయామయింది దాదాపు రాత్రి 
10 గంటలవుతోంది. అందరూ వెళి్ల పోయారు. న్ను ఆట్ 
కోసం ఎదురు చూస్తే నానిను. ఏ ఆట్ కూడా రావ్డం లేదు. 
సమయం 10-30 అయియాంది. ఒక ఆట్ అతను వ్చాచిడ్. 
నాకు దాదాపు ఒంగోలులో ఆట్ వాళ్్ళందరూ తెలుస్. 
ఎందుకంటే ప్రతి గురువారం, పూజయాశ్రీ మాసటి రుగార్ 
ఇంటికి ఆట్లో వ్చిచి, తిర్గి ఆట్లో వెడ్తూంటాను. 
ఇతను కొతతే వాడిలా వునానిడ్. కానీ బాగా ఆలసయామైందని 
అతని ఆట్ ఎకా్కను. ఖాకి బటటి లు వేస్కునానిడ్. కళ్్ళ, 
జుటూటి  కూడా ఎర్రగా వునానియి. లోపల గుబులుగా వునాని, 
బాబాని తలచుకుంటూ కూరుచినానిను. అతను మధయాలో ఆట్ 
ఆపి, బ్డీ కొనుకు్కనానిడ్. ననుని క్షేమంగా దింపుతాడా అని 
అనుమానమేసింది. న్ను అతనికి సంతపేట అని మాత్రమే 
చెపాపిను, కానీ  సర్గాగీ  మా ఇంటిముందు ఆట్ ఆపాడ్. 

న్నిచిచిన డబుబాలుకూడా లెక్కపెటుటి కోకుండా  జేబులో పెటుటి కుని 
వెళి్ళపోయాడ్. అతను వెళి్ల న కాసేపటికి నాకు ఆలోచన 
వ్చిచింది, న్ను ఇంటి అడ్రస్ చెపపికుండా సర్గాగీ  మా ఇంటి 
దగగీ ర దింపాడూ అంటే, ఆ వ్యాకితే  ఎవ్రై వుంటారా అని!  అలా 
ప్రతి క్షణం ఆ సాయినాథుడ్ కంటికి రెపపిలా చూస్కుంటూన్ 
వునానిరు, ఎపపిటికీ చూస్కుంటారు!!
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ఆచారుయుని అద్భుత 
లీలలు

~డాక్టర్ (శ్రీమత్) ర్మాదేవి

పూజయాశ్రీ భరదావేజ మహారాజ్  ల్లా వైభవానిని 
కావ్లికి చెందిన డాకటి ర్ రమాదేవిగారు 

ఈవిధంగా తెలియచేస్తే నానిరు–
న్ను, మావారు (డాకటి ర్ నరసింహంగారు) -- 

ఇద్ద రం వైదుయాలం. కావ్లిలో మాకు నర్్సంగ్ హోమ్ వుంది. 
ప్రతిరోజూ పేషెంట్్స చాలామంది వ్స్తే  వుండేవారు. 
ఒకరోజు మావార్ దగగీ ర్కి ఒక పేషెంట్ వ్చాచిరు.  ఆయన 
శ్రీ ఎకి్కరాల వేదవాయాసగార్ శిష్యాడ్. ఆయన దావేరా శ్రీ 
వేదవాయాసగార్ గుర్ంచి తెలియడము,  తదావేరా పూజయాశ్రీ 
భరదావేజ మాసటి రుగార్ గుర్ంచి తెలియడం జర్గింది. 

తరువాత కొనినిరోజులకు పూజయాశ్రీ మాసటి రుగార్ 
దర్శనం కోసం ఒంగోలు వెళ్్ళము. మేము ఆస్పత్రి 
పనులు పూర్తే చేస్కుని ఒంగోలు వెళ్్ల సర్కి బాగా 
చీకటి పడింది. బహుశా రాత్రి 8:30 గంటలవుతోంది. 
చాలా ఆలసయామయిందని అనుకుంటూన్ లోపలకి 
వెళ్్ళము. పూజయాశ్రీ మాసటి రుగారు ఎంతో ఆపాయాయంగా 
పలకర్ంచారు. చాలాసేపు చాలా విష్యాలు చెపాపిరు. 
హాయిగా, సరదాగా మాటా్ల డ్కుని తృపితే గా ఇంటికి 
వ్చాచిం.

ఆ తరావేత పూజయాశ్రీ మాసటి రుగారు మా ఆహావేనం 
మేరకు  మా ఇంటికి వ్చాచిరు. మా ప్రపంచం అంతా 
మాసటి రుగార్ మయంగా వుండేది. మా ఊర్ మీదనించి  
పూజయాశ్రీ మాసటి రుగారు ఏ వూరు వెళి్ల నా, మేము ఆ 
విష్యం తెలుస్కుని బసాటి ండ్కి  వెళి్ల  వార్ని దర్్శంచుకొని 
నమసా్కరం చేస్కున్వాళ్్ళం. ఒకసార్ పూజయాశ్రీ 
మాసటి రుగార్ని, “మాకు సత్సంగం కోసం మందిరం 

నిర్్మంచుకోవాలని వుంది మాసటి రుగారూ!” అని అడిగాము. 
ఆయన అపార కరుణతో మాకు అనుమతి, ఆశీరవేచనమూ 
ఇచాచిరు. ఒకాయన ఎపపిటినించో స్థ లం ఇసాతే నంటునానిరు 
కానీ ఇవ్వేటం లేదు. ఈలోగా టంగుటూర్ ప్రసాదుగారు, 
“మా స్థ లం వుంది తీస్కోండి, కానీ అందులో మా అమ్మగార్ 
అసి్థ కలు  వునానియి” అని చెపాపిరు. అక్కడ వార్ తలి్ల గార్ 
అసి్థ కలు చినని కుండలో పెటిటి , భూమిలో పెటిటి  దానిమీద చినని 
అరుగు కటాటి రు. మేము ఆ సంగతి పూజయాశ్రీ మాసటి రుగార్తో 
చెపాపిము. “బాబాకి ఏమీ ఫరవాలేదు, కానీ మామూలు వాళ్్ల కి 
అభయాంతరముంటుంది కదా! గుడి అంటే అందరూ వ్స్తే ంటారు 
కదా! న్ను వ్చిచి స్థ లశుది్ధ  చేయిసాతే ను. ప్రసాదుగార్ 
అమ్మగార్కి సదగీ తి కలగాలని మీరు బాబాకి చెప్పుకోండి”  అని 
చెపాపిరు. అనుకుననిటు్ల గాన్ పూజయాశ్రీ మాసటి రుగారు వ్చాచిరు. 
మేము సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు స్థ లానికి వెళ్్ళము. 
కూల్లు వ్చిచి ఆ అరుగుని కొంచెం త్రవావేరు. ఇక్కడ పూజయాశ్రీ 
మాసటి రుగారు అదు్భతమైన ల్ల చేశారు! అపపిటికప్పుడ్ 
కుంభవ్ృష్టి  పడింది. ఆ వ్ర్షి పు నీటిలో తడిసి మటిటి ఇటుకలనీని 
కర్గిపోయి దానికింద వునని ముంత బైటపడింది. పూజయాశ్రీ 
మాసటి రుగారు దానిని సముద్రంలో కలిపి రమ్మనానిరు. ప్రకృతే 
స్థ లశుది్ధ  చేసినటు్ల  అయియాంది. తరవాత మేము అక్కడ ఒక చినని 
మందిరము, ధుని  కటుటి కునానిము. పూజయాశ్రీ మాసటి రుగారు 
చిత్రమైన ర్తిగా శిర్డీలోని ధుని  తెచిచి ద్నిలో కలిపిన ల్ల 
అందర్కీ తెలిసినదే!

మాకు ప్రతిసార్ నవ్ంబరులో తుఫాను వ్స్తే ంది. 
అలాగే ఆ సంవ్త్సరం కూడా వ్చిచింది. ఎవ్వేరూ ఇంటినించి 
బయటికి రాలేని పర్సి్థ తి. మాకు చాలా భయమేసింది. 
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‘ధుని ఎలావుందో!! చుటూటి  మటిటి తో కటాటి ము. ఈ వ్రా్షి నికి 
కూలిపోతుందేమో!’ అని భయపడా్డ ము. వ్ర్షి ం వెలిశాక 
చూసేతే  ధుని ఆర్పోకుండా వెలుగుతూన్వుంది!! గోడకి కూడా 
ఏమీ కాలేదు! కానీ ఆ పక్కన్ వునని RTCవాళ్్ళ ప్రహర్ గోడ 
కూలిపోయింది. పూజయాశ్రీ మాసటి రుగార్, సాయినాథుల వార్ 
ఆశీస్్సల ఫలితం ఎంత గొపపిదో!! 

మాకు బాబాకు గంధోత్సవ్ం(ఉరుస్) 
చేస్కోవాలనిపించి పూజయాశ్రీ మాసటి రుగార్ని అనుమతి 
కోరాము. “సత్సంకలాపినికి బాబా ఆశీస్్సలు తపపికుండా 
వుంటాయమా్మ!” అనానిరు. మాకు ముసి్ల ం పేషెంట్్స, 
సేనిహితులు వునానిరు. వాళ్్ళ సహాయంతో ఈ కారయాక్రమం 
1986లో  మొదలుపెటాటి ము. మా దగగీ రకు డబె్భ ్భ, ఎనభై 
కిలోమీటర్ల  దూరంనుంచి ఫకీరు్ల   వ్చేచివారు. మాకు ముసి్ల ం 
టైలర్ వుండేవాడ్. అతని ఇంట్్ల  అందర్కీ విందు ఏరాపిటు 
చేసేవాళ్్ళము. సాయిల్లామృతంలో చెపిపినటే్ల  చేసేవాళ్్ళం. 
ఆ రోజు ఉదయమే ఇంట్్ల  అందరం తలసానినం చేసి 
గంధం తీసేవాళ్్ళం. దానిని ఫకీరు్ల  తీస్కువ్చేచి గంధంలో 
కలిపేవాళ్్ళం. ఒక ట్రాకటి ర్ని రథంగా  చేసి తాజుద్్ద న్ బాబా 
ఫోట్, మాసటి రుగార్ ఫోట్ పెటిటి  ఊరేగింపుగా గుడికి తీస్కుని 
వెళ్్ళవాళ్్ళం. తాజుద్్ద న్ బాబా ఫోట్ కూడా చాలా చిత్రంగా 
వ్చిచింది. మేము ‘వాకీ’ వెళి్ళనప్పుడ్ మందిరం కోసమని 
తాజుద్్ద న్ బాబా పటం తెచుచికుని, ఇంట్్ల  నలభై రోజులు 
పారాయణ చేసాము. ఇది మందిరం ఫోట్ కదా అక్కడే 
ఇచేచిదా్ద ం అని నైవేదయాం పెటిటి , కారులో బయలుదేరాము. 
అప్పుడ్ మావారనానిరు, “గుడిలో పెటాటి క ప్రసాదం కావాలి 
కదా!” అని. ఇంట్్ల కి వెళి్ల  ప్రసాదం తెచిచి బయలుదేరదామని 
అనుకుంటుంటే మా కారు టైరు పంకచిర్ అయింది.

ఇక తాజుద్్ద న్ బాబాని ఇంట్్ల కి తీస్కువ్చేచిసాం, 
మందిరానికి తీస్కువెళ్్ళలేదు. ఆ ఫోట్న్ ప్రతి సంవ్త్సరం 
ఉరుస్ ఉత్సవానికి గుడికి తీస్కుని వెళ్తాము. ఉరుస్ 
ఉత్సవానికి మాకు ప్రేరణ కలిగించి,  తాజుద్్ద న్ బాబాని కూడా 
రపిపించి ఈ కారయాక్రమం మాచేత పూజయాశ్రీ మాసటి రుగారే 
చేయించారని మా నమ్మకం.  ఇంట్్ల  శ్రీరామనవ్మి కూడా 
జరుపుకున్వాళ్్ళం.

1989 ఏప్రిల్ 1వ్ తేద్న మా కుటుంబమంతా 
పూజయాశ్రీ మాసటి రుగార్ ఇంటికి వెళ్్ల ం. మమ్మలిని పల్ల కీ 
సేవ్కి  గుడికి వెళి్ల రమ్మనానిరు. గుడినుంచి వ్చాచిక పూజయాశ్రీ 
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మాసటి రుగార్తో కలిసి అందరమూ భోజనాలు చేసాము. 
అదే మాకు పూజయాశ్రీ మాసటి రుగార్తో కలసి ఆఖ్ర్ భోజనం 
అవుతుందని తెలియలేదు. మళీ్ళ ఏప్రిల్ 11 న మావారు, 
మా అమ్మ కలిసి పూజయాశ్రీ మాసటి రుగార్ ఇంటికి వెళ్్ల రు.  
నెలూ్ల రులో మా అమ్మవాళ్్ల కి కొంత పొలం వుంది. అది 
కొంచెం చికాకులలో వుంది.  దాని నిమితతే ం మా అమ్మని 
తీస్కుని ఏలూరు  వెడ్తూ పూజయాశ్రీ మాసటి రుగార్ ఆశీస్్సలు 
తీస్కుని వెళ్దామని ఒంగోలులో దిగారు. సాయంత్రం 
సమయం... పూజయాశ్రీ మాసటి రుగార్కి అప్పుడే కొంచెం గుండె 
నొపిపివ్చిచి తగిగీ ందిట. మావార్తో అంతా బాగాన్ వుందని 
చెపాపిరట. ఈయన వ్చిచినపని కనుకు్కని ఆశీస్్సలిచిచి 
పంపించారట. అయినా మావారు  ఒంగోలులో వునని ఈయన 
సేనిహితుడైన  ఒక  డాకటి రగార్ని కలుస్కుని విష్యం 
చెపిపి పూజయాశ్రీ మాసటి రుగార్ని చూసిరమ్మని చెపాపిరుట. ఆ 
డాకటి రుగారు, ఆరోజు రాత్రి పూజయాశ్రీ మాసటి రుగార్ దగగీ ర్కి 
వెళితే, ఆయన తనకు తగిగీ పోయిందని చెపాపిరుట. కానీ 
మరానిడ్ జరగవ్లసింది జర్గిపోయింది!!! మావాళ్్ల కి పూజయాశ్రీ 
మాసటి రుగార్ ఆశీస్్సల ఫలితంగా వాళ్్ళ వెళి్ళన పని చాలా 
స్నాయాసంగా జర్గిపోయింది. అది పూజయాశ్రీ మాసటి రుగారు 
దేహంతో వుండగా మాకు ఇచిచిన చివ్ర్ ప్రసాదం!

మేము ఎప్పుడ్ ఒంగోలు వెళి్ల నా ఎదురుగా కనిపించే 
పూజయాశ్రీ మాసటి రుగారు తరవాతి కాలంలో కనిపించకపోవ్డం 
చాలా బాధగా వుండి పూజయాశ్రీ మాసటి రుగార్ విగ్హం 
చేయించాలనిపించింది. నెలూ్ల రులో శిలిపి వునానిడని తెలిసి 
అతనికి పూజయాశ్రీ మాసటి రుగార్ విగ్హం చేయడానికి 
పురమాయించాము. విగ్హం పూరతే యాయాక పూజయాశ్రీ 
మాసటి రుగార్ ఇంట్్ల  ప్రతిష్టి ంచాము. ఆ కారయాక్రమం జర్గిన 
కొనానిళ్్ళకి ఆ శిలిపి, ‘మీరు కోర్న విగ్హం పూరతే యింది, వ్చిచి 
తీస్కెళ్్ల మ’ని కబురు చేసాడ్. మాకు అర్ధ ం కాలేదు, మేము 
విగ్హం ఇంతకుముందే తీసేస్కునానిము కదా అని! సరేనని 
వెళ్్ళము. అది పూజయాశ్రీ మాసటి రుగార్ విగ్హం. అప్పుడతను 
ఇలా చెపాపిడ్. ఒంగోలులో పూజయాశ్రీ మాసటి రుగార్ విగ్హం 
తీస్కుని వెళి్ల నప్పుడ్, అక్కడి వాళ్్ళ, ‘ఇది వ్యస్్స 
ఎకు్కవ్గా వుననిటు్ల  కనపడ్తోంది!’ అనుకునానిరట. అందుకని 
ఇప్పుడ్ కొంచెం వ్యస్లో వుననిటు్ల  తయారుచేశారు. సరే, 
ఇదికూడా పూజయాశ్రీ మాసటి రుగార్ సంకలపిమేమో అనుకుని 
మా ఇంటికి తెచుచికునానిము.  ప్రతిరోజూ, అనినివేళ్లా, అనిని 

నైవేదాయాలు, సేవ్లు చేస్కొవ్డం మొదలుపెటాటి ము.. అక్కడ 
పూజయాశ్రీ మాసటి రుగారు నితయాసతుయాలై వునానిరని అందర్కీ 
అనుభవాలిచాచిరు. ఆ రకంగా పూజయాశ్రీ మాసటి రుగారు, తనంతట 
తాన్ మా ఇంటికి వ్చాచిరననిమాట!!

మేము చాలా చిత్రంగా పూజయాశ్రీ అమ్మగార్, పూజయాశ్రీ 
మాసటి రుగార్ల  కళ్యాణం చేయ తలపెటాటి ము. ఆరోజు మార్చి 
6, 2007.  న్ను మా అమా్మయితో, “పెదా్ద పురం వాళ్్ళ 
ఈరోజు కళ్యాణం బాగా చేసాతే రు కదా!” అనానిను. వెంటన్ 
మా అమా్మయి, “మనం కూడా చేస్కుందాం!” అంది. 
అంతే!! వెంటన్ అపపిటికప్పుడ్, అతుయాతా్సహంతో అనీని 
సమకూరుచికుని, మా ఇంట్్ల  కూడా కళ్యాణం చేస్కునానిము. 
అది అలా ప్రతి సంవ్త్సరమూ ఆ ఉత్సవ్ం మర్ంత పెద్ద దవుతూ  
మగపెళి్ల వారు, ఆడపెళి్ళవారు, విడిది, బాజ్ భజంత్రీలు… 
ఇవ్నీని క్రమంగా ఏరపిడి ప్రతి సంవ్త్సరం అంగరంగవైభవ్ంగా 
జరుపుకుంటునానిము. 

అదేవిధంగా పూజయాశ్రీ మాసటి రుగార్ గ్ంథాలైన ఏదినిజం?, 
విజ్ఞా నవీచికలు, మతం ఎందుకు?.. ఇవ్నీని, మా వూరు కళ్శాల 
గ్ంథాలయంలో పెటిటి ంచాము. కళ్శాల విదాయారు్ధ లచేత ఈ 
పుసతే కాలు, వివేకానందసావేమి పుసతే కాలపై పోటీ పర్క్షలు కూడా 
నిరవేహించేవాళ్్ళం. వీటనినిటి వెనుక పూజయాశ్రీ మాసటి రుగార్ 
ప్రోతా్సహము, ప్రేరణ మెండ్గా వుండేవి. 

పూజయాశ్రీ మాసటి రుగార్తో యాత్రలకి వెళ్్ల డం... మా 
జీవితాలలో మరచిపోలేని మధుర స్మమృతులు. ఇలా ఎనిని 
చెప్పుకునాని ఇంకా మిగిలే వుంటాయి. పూజయాశ్రీ మాసటి రుగార్తో 
వుంటే ఆ ఉతా్సహమే వేరు, ఆ ఆనందమే వేరు!! అది ఇక 
ఎక్కడా, ఎవ్వేర్ దగగీ రా దొరకదు. ఆనందసాగరమే ఆయన!!

అటువ్ంటి మహాతు్మని సనినిధిభాగయాం లభించడం కొనిని 
కోట్ల  జన్మల పుణయాఫలమై వుండాలి. ఇపపిటికి అటువ్ంటి ప్రేమను 
అందిస్తే  వారు, వార్ కుటుంబము మమ్మలిని కాపాడ్తునానిరు. 
జన్మజన్మలకూ మాకు అనురకితే తో కూడిన భకితే ని, సేవ్ను, 
ప్రసాదించమని  మనస్ఫూర్తే గా కోరుకుంటూ, ఈ అవ్కాశానిని 
నాకు ప్రసాదించినందుకు కృతజఞా తాపూరవేక  నమస్్సమాంజలి 
సమర్పించుకుంటునానిను.

ఓం ఆనందసాగరాయ శ్రీభరదావేజ్య నమః!
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మహనీయుల 
సమాధుల ప్రభావం

పూజ్్య ఆచార్్య శ్రీ ఎక్కిరాల భర్ద్వాజ్

మహనీయులు మరణించాక గూడ వార్ 
దేహాలు పరమ పవిత్రమైనవే. అందుకే 

జీవ్ను్మకుతే ల దేహాలను దహనం చేయక సమాధిచేసి, 
పరమపవిత్రంగా పూజించడమననిది అనిని మతాల 
ఆచారంగా వుననిది. ఇది కేవ్లమొక విశావేసం మాత్రమే 
గాదు. ఆ సనినిధిలో మానవుని ప్రార్థ నలు భగవ్ంతుని 
నుండి అనుగ్హానిని తవేరగా పొందుతాయననిది 
నిస్సందేహం. అనిని మతాలకు  చెందిన వేలాది ప్రజల 
అనుభవ్ం గూడ. 

కొనిని శతాబా్ద ల క్రంద పరమపదించిన  
మహనీయుల సమాధుల వ్ద్ద  - శ్రీ వీర బ్రహే్మంద్రసావేమి 
సమాధి, మంత్రాలయ రాఘవేంద్రుల సమాధి, నాగూర్ 
వ్లి్ల  సమాధి ఇలా ఎనోని  ఆధ్యాతి్మక సాంప్రదాయాలలో 
ఆ సనినిధిలో సాధకులు ప్రతేయాక భగవ్దాదేశం పొంది 
దాని సహాయంతో వారు గూడ పూర్ణ పురుష్లుగా 
రూపొందిన విష్యం చర్త్రలో చూడవ్చుచి. ఏదో ఒక 

శుభసమయంలో ప్రాణ ప్రతిష్్ఠ , యంత్ర ప్రతిష్్ఠ లతో 
మానవులు మలచిన విగ్హాలు శకితే వ్ంతాలవుతాయని  
శాస్రి ం చెబుతుంటే, జీవితాంతమూ అణువ్ణువూ 
పవిత్రమై, వారనుభవించిన భగవ్దైకయాంలో పరమ 
పావ్నమైన మహనీయుల సమాధులు, చిరకాలం 
శకితే వ్ంతాలవ్డంలో ఆశచిరయాం ఏముననిది? ఎందరో 
అవిశావేస్లకు గూడ పర్వ్రతే న కలిగీ ంచగలిగీ న  ప్రభావ్ం 
అక్కడ ప్రకటమైన వుదంతాలెనోని!
(చీరాల వ్స్త వు్యలు ఆర్. భార్తీదేవిగారు 
అడిగిన్, “మహనీయులు నిరాయోణాం 
చెాందిన త్రా్వత్ వారి శరీరాం 
పవిత్రమైనదేనా ?” అన్ని ప్రశనికు 
పూజ్్య ఆచారు్యల వ్రి జ్వ్బు. 
పరిప్రశ్న గ్ంథం నుండి సేకర్ణ.)
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