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శ్రీ సాయినాధాయ నమః
ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవిత చరితరము
మొదటి అధాాయము

గ్ుర్ు ద్ేవతా సుతత్త – బాబా గోధుమలు ప్ిండల విసిరిన కథ – ద్ాని త్త్త వము.

పూర్ేసంప్రద్ాయానుసార్ము

హేమాడ్

ప్ంత్ు

శ్రీ సాయిసత్చరిత్ర

గ్ీంథమును

గ్ుర్ుద్ేవతాసుతత్తతో

ప్ారర్ంభించుచునాార్ు.

ప్రప్థ
ర మమున విఘ్నాశ్ేర్ుని సురించుచు ఆటంకములను తొలగించి యిా గ్ీంథము జయప్రదముగా
సాగ్ునటల
ా వేడుకొనుచు శ్రీసాయినాథుడే సాక్షాత్త
త శ్రీగ్ణుశుడని చ్ెప్ుపచునాార్ు.

ప్ిముట శ్రీసర్సేతీద్ేవిని సురించి యామె త్ననీ గ్ీంథర్చనకు ప్ురికొలిపనందులకు నమసకరించుచు,
శ్రీసాయియిే సర్సేతీ సేర్ూప్ులెై త్మ కథను తామే గానము చ్ేయుచునాార్నియు చ్ెప్ుపచునాార్ు.

త్దుప్రి సృషిటసథ త్త
ి లయ కార్కులగ్ు బరహు విషు
ణ మహేశ్ేర్ులను ప్ారరిధంచి, శ్రీసాయియిే త్తరమూరాతయత్ుక
సేర్ూప్ులనియు, వార్ు మనలను సంసార్మను నద్రని ద్ాటించగ్లర్నియు చ్ెప్ుపచునాార్ు.

త్ర్ువాత్ త్మ గ్ృహద్ేవత్యగ్ు నారాయణ ఆద్రనాథునకు నమసకరించి, వార్ు కొంకణద్ేశ్ములో
వెలసిర్నియు, ఆభూమ ప్ర్శురాముడు సముదరమునుండల సంప్ాద్రంచినదనియు చ్ెప్ుపచు, వారి వంశ్
మూలప్ుర్ుషుని సోత త్రము చ్ేసిరి.
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అటలప్ిముట వారి గోత్రఋషియగ్ు భర్ద్ాేజమునిని సురించ్ెను. అంతేగాక, యాజా వలుకయడు, భృగ్ుడు,
ప్రాశ్ర్ుడు, నార్దుడు, సనకసనందనాదులు, సనత్ుకమార్ుడు, శుకుడు, శౌనకుడు, విశాేమత్ురడు,
వసిషు ుడు, వాలీుక్, వామద్ేవుడు, జైముని, వెైశ్ంప్ాయనుడు, నవయోగీందురలు మొ||న ప్లువుర్ు
మునులను, నివృత్తత , జాానద్ేవు, సో ప్ాను, ముకాతబాయి, జనార్ధనుడు, ఏకనాథుడు, నామద్ేవుడు,
త్ుకారామ్, కానాా, నర్హరి త్ద్రత్ర్ అరాేచీన యోగీశ్ేర్ులను కూడ ప్ారరిథంచ్ెను.

త్ర్ువాత్ త్న ప్ితామహుడెైన సద్ాశివునకు, త్ండలర ర్ఘునాథునకు, కనాత్లిా క్, చినాత్నమునుండల ప్ంచి
ప్దా చ్ేసిన మేనత్త కు, త్న జవాషు సో దర్ునకు నమసకరించ్ెను.

అటలప్ైన ప్ాఠకులకు నమసకరించి, త్న గ్ీంథమును ఏకాగ్ీ చిత్త ముతో ప్ారాయణ చ్ేయుడని ప్ారరిధంచ్ెను.

చివర్గా త్న గ్ుర్ువు, దతాతవతార్మును అగ్ు శ్రీసాయిబాబాకు నమసకరించి, తాను వారిప్ై ప్ూరితగా
నాధ్ార్ప్డల యునాానని చ్ెప్ుపచు, ఈ ప్రప్ంచము మథాయనియు, బరహుమే సత్ామనే అనుభవమును
త్నకు కలిగించు శ్క్త వారికవ కలదని చ్ెప్ుపచు, నీ ప్రప్ంచములో నేయిే జీవులందు ప్ర్మాత్ుుడు
నివసించుచునాాడో వార్లందరిక్ని నమసకరించ్ెను.

ప్రాశ్ర్ుడు, వాాసుడు, శాండలలుాడు మొదలుగా గ్లవార్లు చ్ెప్ిపన భక్త మార్గ ములను ప్ గ్డల వరిణంచిన
ప్ిముట, హేమాడ్ ప్ంత్ు ఈ క్ంీ ద్ర కథను చ్ెప్ుపటకు ప్ారర్ంభించ్ెను.

1910 సం|| త్దుప్రి యొకనాటి ఉదయమున నేను షిరిడీ మసతదులో నునా శ్రీసాయిబాబా దర్శనము
కొర్కు వెళ్ళళత్తని. అప్ుపడు జరిగిన ఈ క్ంీ ద్ర విషయమును గ్మనించి మక్కలి యాశ్చర్ాప్డలత్తని. బాబా
ముఖ్ప్రక్షాళ్నము గావించుకొని గోధుమలు విసుర్ుటకు సంసిదధ ుడగ్ుచుండెను. వార్ు నేలప్ై గోనె ప్ర్చి,
ద్ానిప్ై త్తర్ుగ్లి యుంచిరి. చ్ేటలో కొనిా గోధుమలు ప్ో సికొని, కఫనీ (చ్ొకాక) చ్ేత్ులు ప్ైక్ మడచి, ప్ిడలకడు
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చ్ొప్ుపన గోధుమలు వేయుచు విసర్సాగిరి. అద్ర చూచి నాలో నేను, “ఈ గోధుమప్ిండలని బాబా
యిేమచ్ేయును? ఆయనెందుకు గోధుమలు విసర్ుచుండెను? వార్ు భిక్షాటనముచ్ే జీవించువారవ! వారిక్
గోధుమప్ిండలతో నేమ నిమత్త ము? వారిక్ ప్ిండల నిలే చ్ేయవలసిన అగ్త్ాము లేద్ే!” యని చింత్తంచిత్తని.
అచచటకు వచిచన మరికొంత్మంద్ర కూడ నిటేా యాశ్చర్ామగ్ుాలయిరి. కాని మాలోనెవరిక్ గ్ూడ బాబాను
ప్రశిాంచుటకు ధ్ెైర్ాము చ్ాలకుండెను. ఈ సంగ్త్త వెంటనే గాీమములో వాాప్ించ్ెను. ఆబాలగోప్ాలము ఈ
వింత్ చర్ాను చూచుటకై బాబా వదా గ్ుమగ్ూడలర.ి నలుగ్ుర్ు సతత ల
ెా క
ి ు ఎటలలనో సాహసించి మసతదు మెటక్
బాబాను ప్రకకకు జరిప్ి, వారవ విసర్ుట ప్ారర్ంభించిరి. వార్ు త్తర్ుగ్లిప్ిడలని చ్ేత్ప్టలటకొని, బాబా లీలలను
ప్ాడుచు విసర్ుట సాగించిరి. ఈ చర్ాలను చూచి బాబాకు కోప్ము వచ్ెచను. కాని, వారి ప్రరమకు భక్తక్
మగ్ుల సంత్సించి చిఱ్ునవుే నవిేరి. విసర్ునప్ుపడు సతత ల
ి ు త్మలో తామటా నుకొనిరి. “బాబాకు
ఇలుాప్ిలాలు లేర్ు. ఆసిత ప్ాసుతలు లేవు. వారిప్ై ఆధ్ార్ప్డలనవార్ు, ఆయన ప్ో షించవలసిన వారవర్ును లేర్ు.
వార్ు భిక్షాటనముచ్ే జీవించువార్ు కనుక వారిక్ రొటెట చ్ేసికొనుటకు గోధుమ ప్ిండలతో నిమత్త ము లేదు. అటిట
ప్రిసథ త్
ి ులలో బాబాకు గోధుమప్ిండలతో నేమప్ని? బాబా మగ్ుల దయార్ారహృదయుడగ్ుటచ్ే మనకీ ప్ిండలని
ప్ంచిప్టలటను కాబో లు.” ఈ విధముగా మనమున వేరవేర్ు విధముల చింత్తంచుచు ప్ాడుచు విసర్ుట
ముగించి, ప్ిండలని నాలుగ్ు భాగ్ములు చ్ేసి యొకొకకకర్ు ఒకొకకక భాగ్మును తీసికొనుచుండలరి .
అంత్వర్కు శాంత్ముగా గ్మనించుచునా బాబా లేచి కోప్ముతో వారిని త్తటలటచు నిటా నెను.

“ఓ వనిత్లారా! మీకు ప్ిచిచ ప్టిటనద్ా యిేమ? ఎవర్బు స మునుకొని లూటీ చ్ేయుచుంటిరి? ఏ
కార్ణముచ్ేత్ ప్ిండలని గొంప్ో వుటకు యత్ాంచుచునాార్ు? సరవ, యిటల
ా చ్ేయుడు. ప్ిండలని తీసికొనిప్ో యి
గాీమప్ు

సరిహదుాలప్ైని

చలుాడు.”

అద్ర

విని

యా

వనిత్

లాశ్చర్ామగ్ాలయిరి,

సిగ్గ ుప్డలరి,

గ్ుసగ్ుసలాడుకొనుచు ఊర్ు సరిహదుాల వదా కు ప్ో యి బాబా యాజాానుసార్ము ఆ ప్ిండలని చలిా రి.

నేనిదంత్యు జూచి, షిరిడీ ప్రజలను బాబా చర్ాను గ్ూరిచ ప్రశిాంచిత్తని. ఊరిలో కలరా జాడాము
గ్లదనియు ద్ానిని శాంత్తంప్చ్ేయుటకద్ర బాబా సాధనమనియు చ్ెప్ిపరి. అప్ుపడు వార్ు విసరినవి
గోధుమలు కావనియు, వార్ు కలరా జాడామును విసరి ఊరికవత్ల ప్ార్ద్ోర లిర్నియు చ్ెప్ిపరి. అప్పటి నుండల
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కలరా త్గగ ను. గాీమములోని ప్రజలందర్ు ఆనంద్రంచిరి. ఇదంత్యు వినిన నాకు మక్కలి సంత్సము
కలిగను. ద్ీని గ్ూడార్ధమును తెలిసికొన కుత్తహలము కలిగను. గోధుమప్ిండలక్ కలరా జాడామునకు
సంబంధమేమ? ఈ రండలంటిక్ గ్ల కార్ాకార్ణ సంబంధమేమ? ఒకటి ఇంకొకద్ానినెటా ల శాంత్తంప్జవసను?
ఇదంత్యు అగోచర్ముగా తోచ్ెను. అందుచ్ే నేను త్ప్పక యిా విషయమును గ్ూరిచ వారసి బాబా లీలలను
మనసారా

ప్ాడుకొనవలయునని

నిశ్చయించుకొంటిని.

ఈ

లీలలను

జూచి

యిటల
ా

భావించుకొని

హృదయానందప్ూరిత్ుడనయిత్తని. ఈ ప్రకార్ముగా బాబా సత్చరిత్న
ర ు వారయుటకు ప్రరరవప్ింప్బడలత్తని. అటేా
బాబా కృప్ాకటాక్షములచ్ే ఆశ్రరాేదములచ్ే గ్ీంధము నిరిేఘాముగ్ను, జయప్రదముగ్ను ప్ూరితయిెైనద్ర.
తిరగలి విసురుట – దాని వేదాెంత తత్ వము
త్తర్ుగ్లి విసర్ుటను గ్ూరిచ షిరిడీ ప్రజలనుకొనురీత్తయిే కాక ద్ానిలో వేద్ాంత్ భావము కూడ కలదు.
సాయిబాబా షిరిడీ యందు షుమార్ు 60 ఏండుా నివసించ్ెను. ఈ కాలమంత్యు వార్ు త్తర్ుగ్లి విసర్ుచునే
యుండురి! నిత్ాము వార్ు విసర్ునద్ర గోధుమలు కావు, భకుతల యొకక ప్ాప్ములు, మనోవిచ్ార్ములు
మొదలగ్ునవి. త్తర్ుగ్లి యొకక క్ంీ ద్రరాయి కర్ు; మీద్రరాయి భక్త; చ్ేత్తలో ప్టలటకొనిన ప్ిడల జాానము.
జాానోదయమునకు గాని, ఆత్ుసాక్షాతాకర్మునకు గాని మొటట మొదట ప్ాప్ములను, కోరికలను త్ుడలచి
వేయవలయును. అటలప్ిముట త్తరగ్ుణరాహిత్ాము ప్ ందవలెను. అహంకార్మును చంప్ుకొనవలయును.

ఇద్ర వినగ్నే కబీర్ు కథ జా ప్ితక్ వచుచను. ఒకనాడు సతత ి యొకతె త్తర్ుగ్లిలో ధ్ానామును వేసి విసర్ుచుండెను.
ద్ానిని చూచి కబీర్ు యిేడేసాగను. నిప్త్తనిర్ంజనుడను యొక సాధుప్ుంగ్వుడద్ర చూచి కార్ణమడుగ్గా
కబీర్ు ఇటల
ా జవాబిచ్ెచను: “నేను కూడ ఆ ధ్ానామువలె ప్రప్ంచమను త్తర్ుగ్లిలో విసర్బడెదను కద్ా?”
ద్ానిక్ నిప్త్తనిర్ంజనుడలటా ల బదులు చ్ెప్పను:

“భయములేదు! త్తర్ుగ్లిప్ిడలని గ్టిటగా ప్టలటకొనుము. అనగా జాానమును విడువకుము. నేనెటా ల గ్టిటగా
ప్టిటయునాానో నీవును అటేా చ్ేయుము. మనసుసను కవంద్ీక
ర రించుము. దూర్ముగా ప్ో నీయకుము.
అంత్రాత్ును జూచుటకు దృషిటని అంత్ర్ుుఖ్ముగానిముు. నీవు త్ప్పక ర్క్షలంప్బడెదవు.”
20

ఓం నమోోః శ్రీ సాయినాథాయ
శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
మొదటి అధ్ాాయము
సంప్ూర్ణము.
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ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవిత చరితరము
రెండవ అధాాయము

ఈ గ్ీంథర్చనకు కార్ణము, ప్ూనుకొనుటకు అసమర్ధత్యు ధ్ెైర్ాము; గొప్పవివాదము; హేమడ్ ప్ంత్ు అను
బిర్ుదు ప్రద్ానము; గ్ుర్ువుయొకక యావశ్ాకత్.

ఈ గీెంధరచనకు ముఖ్ాకారణము
మొదటి యధ్ాాయములో గోధుమలను విసరి యా ప్ిండలని ఊరిబయట చలిా కలరా జాడామును
త్రిమవేసిన బాబా వింత్ చర్ాను వరిణంచిత్తని. ఇద్ేగాక శ్రీసాయి యొకక యిత్ర్ మహిమలు విని
సంతోషించిత్తని. ఆ సంతోషమే ననీా గ్ీంథము వారయుటకు ప్ురికొలిపనద్ర. అద్ేగాక బాబాగారి వింత్లీలలును
చర్ాలును మనసుసన కానందము కలుగ్జవయును. అవి భకుతలకు బో ధనలుగా ఉప్కరించును. త్ుదకు
ప్ాప్ములను బో గొటలటను గ్ద్ా యని భావించి బాబాయొకక ప్విత్ర జీవిత్మును, వారి బో ధలును వారయ
మొదలిడలత్తని. యోగీశ్ేర్ుని జీవిత్చరిత్ర త్ర్కమును నాాయమును కాదు. అద్ర మనకు సత్ాము,
ఆధ్ాాత్తుకమునెైన మార్గ మును జూప్ును.

పూనుకొనుటకు అసమరథతయు, ధైరాము
ఈ ప్నిని నెర్వేర్ుచటకు త్గిన సమర్థత్గ్లవాడను కానని హేమడ్ ప్ంత్ు అనుకొనెను. అత్డలటానియిెను.
"నా యొకక సనిాహిత్ సరాహిత్ుని జీవిత్చరిత్యి
ర ే నాకు తెలియదు. నా మనసరస నాకు గోచర్ము
కాకునాద్ర. ఇటిట సిథత్తలో యోగీశ్ేర్ుని నెటా ల వరిణంచగ్లర్ు? వేదములే వారిని ప్ గ్డలేకుండెను. తాను
యోగియయిగాని యోగి యొకక జీవిత్మును గ్ీహించ జాలడు. అటిటచ్ ో వారి మహిమలను నేనెటా ల
కీరత ంి చగ్లను. సప్త సముదరముల లోత్ును గొలువవచుచను. ఆకాశ్మును గ్ుడే లో వేసి మూయవచుచను.
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కాని యోగీశ్ేర్ుని చరిత్ర వారయుట బహుకషట ము. ఇద్ర గొప్ప సాహసకృత్ామని నాకు తెలియును. నలుగ్ుర్ు
నవుేనటల
ా అగ్ుదునేమోయని భయప్డల శ్రీ సాయిాశ్ేర్ుని అనుగ్ీహముకొర్కు ప్ారరిథంచిత్తని."

మహారాషట ద్
ర ేశ్ములోని మొటట మొదటికవియు, యోగీశ్ేర్ుడు నగ్ు జాానేశ్ేర్మహారాజు యోగ్ులచరిత్ర వారసిన
వారిని

భగ్వంత్ుడు

ప్రరమంచునని

చ్ెప్ిపయునాార్ు.

ఏ

భకుతలు

యోగ్ుల

చరిత్రలను

వారయ

కుత్తహలప్డెదరో వారి కోరికలను నెర్వేర్ునటల
ా వారి గ్ీంథములు కొనసాగ్ునటల
ా చ్ేయుటకు యోగ్ు లనేక
మార్గ ముల

నవలంబించ్ెదర్ు.

యోగ్ులే

యటిటప్నిక్

ప్రరరవప్ింత్ుర్ు.

ద్ానిని

నెర్వేర్ుచటకు

భకుతని

కార్ణమాత్ురనిగా నుంచి వారివారి కార్ాములను వారవ కొనసాగించుకొనెదర్ు. 1700 శ్ క సంవత్సర్ములో
మహీప్త్త ప్ండలత్ుడు యోగీశ్ేర్ుల చరిత్ల
ర ను వారయుటకు కాంక్షలంచ్ెను. యోగ్ులు అత్ని ప్ో ర తాసహించి,
కార్ామును కొనసాగించిరి. అటేా 1800 శ్ క సంవత్సర్ములో ద్ాసగ్ణుయొకక సరవను ఆమోద్రంచిరి.
మహీప్త్త నాలుగ్ు గ్ీంథములను వారసను. అవి భకత విజయము, సంత్విజయము, భకత లీలామృత్ము,
సంత్లీలామృత్ము అనునవి. ద్ాసగ్ణు వారసినవి భకత లీలామృత్మును సంత్కథామృత్మును మాత్రమే.
ఆధునిక

యోగ్ుల

చరిత్ల
ర ు

వీనియందు

గ్లవు.

భకత లీలామృత్ములోని

31,

32,

33,

అధ్ాాయములందును, సంత్కథామృత్ములోని 57వ యధ్ాాయమందును సాయిబాబా జీవిత్చరిత్య
ర ు,
వారి బో ధలును చకకగా విశ్ద్ీకరింప్బడలనవి. ఇవి సాయిలీలా మాసప్త్తరక, సంచికలు 11, 12 సంప్ుటము 17
నందు ప్రచురిత్ము. చదువర్ులు ఈ యధ్ాాయములు కూడ ప్ఠించవలెను. శ్రీ సాయిబాబా అదుుత్లీలలు
బాంద్ార నివాసియగ్ు సావిత్తర బాయి ర్ఘునాథ్ తెండులకర్ చ్ే చకకని చినా ప్ుసత కములో వరిణంవబడలనవి.
ద్ాసగ్ణు మహారాజుగార్ు కూడ శ్రీ సాయి ప్ాటలు మధుర్ముగా వారసియునాార్ు. గ్ుజరాత్ భాషలో
అమద్ాసు భవాని మెహతా యను భకుతడు శ్రీ సాయి కథలను ముద్రంర చినార్ు. సాయినాథప్రభ అను
మాసప్త్తరక షిరిడల
ీ ోని దక్షలణ భిక్ష సంసథ వార్ు ప్రచురించియునాార్ు. ఇనిా గ్ీంథములుండగా ప్రసత ుత్
సత్చరిత్ర వారయుటకు కార్ణమేమెైయుండును? ద్ాని యవసర్మేమ? యని ప్రశిాంప్వచుచను.

ద్ీనిక్ జవాబు మక్కలి తేలిక. సాయిబాబా జీవిత్ చరిత్ర సముదరమువలె విశాలమెైనద్ర; లోతెైనద్ర. అందర్ు
ద్ీనియందు మునిగి భక్త జాానములను మణులను తీసి కావలసిన వారిక్ ప్ంచిప్టట వచుచను. శ్రీ సాయిబాబా
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నీత్తబో ధకమగ్ు కథలు, లీలలు మక్కలి యాశ్చర్ాము కలుగ్జవయును. అవి మనోవికలత్ ప్ ంద్రనవారిక్
విచ్ార్గ్ీసత ులకు శాంత్త సమకూరిచ యానందము కలుగ్జవయును. ఇహప్ర్ములకు కావలసిన జాానమును
బుద్రధని ఇచుచను. వేదములవలె ర్ంజకములు ఉప్ద్ేశ్కములునునగ్ు బాబా ప్రబో ధలు విని, వానిని
మననము చ్ేసినచ్ో భకుతలు వాంఛంచునవి అనగా బరహెముకాయోగ్ము, అషాటంగ్యోగ్ ప్ారవిణాము,
ధ్ాానానందము ప్ ంద్ెదర్ు. అందుచ్ే బాబా లీలలను ప్ుసత కర్ూప్మున వారయ నిశ్చయించిత్తని. బాబాను
సమాధ్రక్ ముందు చూడని భకుతలకు ఈ లీలలు మగ్ుల ఆనందమును కలుగ్జవయును. అందుచ్ేత్
బాబాగారి

యాత్ుసాక్షాతాకర్ఫలిత్మగ్ు

ప్లుకులు,

బో ధలు

సమకూర్ుచటకు

ప్ూనుకొంటిని.

సాయిబాబాయిే యిా కార్ామునకు ననుా ప్ో ర త్సహించ్ెను. నా యహంకార్మును వారి ప్ాదములప్ై నుంచి
శ్ర్ణంటిని.

కావున

నా

మార్గ ము

సవామెైనదనియు

బాబా

యిహప్ర్సౌఖ్ాములు

త్ప్పక

దయచ్ేయుననియు నముయుంటిని.

నేను నా యంత్ట ఈ గ్ీంథర్చనకు బాబా యిెకక యనుమత్తని ప్ ందలేకుంటిని. మాధవరావు ద్ేశ్ప్ాండే
ఉర్ఫ్ శాామా అను వార్ు బాబాకు ముఖ్ాభకుతడు. వారిని నా త్ర్ప్ున మాటాాడుమంటిని. నా త్ర్వున వార్ు
బాబాతో నిటా నిరి. "ఈ అనాాసాహెబు మీ జీవిత్ చరిత్న
ర ు వారయ కాంక్షలంచుచునాాడు. భిక్షాటనముచ్ే
జీవించు ఫకీర్ును నేను, నా జీవిత్చరిత్ర వారయనవసర్ము లేదని యనవదుా. మీర్ు సముత్తంచి
సహాయప్డలనచ్ో వార్ు వారసదర్ు. లేద్ా మీ కృప్యిే ద్ానిని సిద్ధ ంర ప్జవయును. మీయొకక యనుమత్త
యాశ్రరాేదము లేనిద్ే యిేద్రయు జయప్రదముగా చ్ేయలేము." సాయిబాబా ద్ీనిని వినినంత్నే మనసుస
కరిగి నాకు ఊద్ీ ప్రసాదము ప్టిట యాశ్రర్ేద్రంచ్ెను. మరియు నిటల
ా చ్ెప్పద్ డంగను. "కథను,
అనుభవములను, ప్ో ర గ్ు చ్ేయుమను. అకకడకకడ కొనిా ముఖ్ావిషయములను టూకీగా వారయమను.
నేను సహాయము చ్ేసదను. వాడు కార్ణమాత్ురడే కాని నా జీవిత్చరిత్ర నేనే వారసి నా భకుతల కోరికలు
నెర్వేర్చవలెను. వాడు త్న యహంకార్మును విడువవలెను. ద్ానిని నా ప్ాదములప్ైన బెటటవలెను.
ఎవర్యితే వారి జీవిత్ములో నిటల
ా చ్ేసదరో వారికవ నేను మక్కలి సహాయప్డెదను. వారి జీవిత్ చర్ాలకొర్కవ
కాదు. సాధామెైనంత్వర్కు వారి గ్ృహకృత్ాములందును తోడపడెదను. వాని యహంకార్ము ప్ూరితగా
ప్డలప్ో యిన ప్ిముట అద్ర మచుచనకు కూడ లేకుండనప్ుపడు నేను వాని మనసుసలో ప్రవేశించి నా చరిత్న
ర ు
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నేనే వారసికొందును. నా కథలు బో ధలు వినా భకుతలకు భక్త విశాేసములు కుదుర్ును. వార్ు
ఆత్ుసాక్షాతాకర్మును బరహాునందమును ప్ ంద్ెదర్ు. నీకు తోచినద్ానినే నీవు నిరాథర్ణ చ్ేయుటకు
ప్రయత్తాంచకుము.

ఇత్ర్ుల

యభిప్ారయములను

కొటిటవేయుటకు

ప్రయత్తాంచకుము.

ఏ

విషయముప్ైనెైనను కీడు మేలు ఎంచు వివాదము కూడదు."

వివాదమనగ్నే ననుా హేమడ్ ప్ంత్ు అని ప్ిలుచటకు కార్ణమేమో మీకు చ్ెప్పదనను వాగాానము జా ప్క్
ిత
వచిచనద్ర. ద్ానినే మీకు చ్ెప్పబో వుచునాాను. కాకా సాహెబు ద్ీక్షలత్, నానా సాహెబు చ్ాంద్ో ర్కర్ులతో నే
నెకుకవ సరాహముతో నుంటిని. వార్ు ననుా షిరిడీ ప్ో యి బాబా దర్శనము చ్ేయుమని బలవంత్ము చ్ేసిరి.
అటేా చ్ేసదనని వారిక్ నేను వాగాానము చ్ేసిత్తని. ఈ మధా నేద్ో జరిగినద్ర. అద్ర నా షిరిడీ ప్రయాణమున
కడుేప్డలనద్ర. లొనావాాలో నునా నా సాహిత్ుని కొడుకు జబుుప్డెను. నా సరాహిత్ుడు మందులు,
మంత్రములనిాయు నుప్యోగించ్ెను గాని నిషఫలమయిెాను. జేర్ము త్గ్గ లేదు. త్ుదకు వాని గ్ుర్ువును
ప్ిలిప్ించి ప్రకకన కూర్ుచండబెటట లకొనెను. కాని ప్రయోజనము లేకుండెను. ఈ సంగ్త్త విని "నా సరాహిత్ుని
కుమార్ుని

ర్క్షలంచలేనటిట

గ్ుర్ువుయొకక

ప్రయోజనమేమ?

గ్ుర్ువు

మనకు

ఏమ

సహాయము

చ్ేయలేనప్ుపడు నేను షిరిడీ యిేల ప్ో వలెను?" అని భావించి షిరిడీ ప్రయాణమును ఆప్ిత్తని. కాని
కానునాద్ర కాక మానదు. అద్ర ఈ క్ంీ ద్ర విధముగా జరిగను.

నానాసాహెబు చ్ాంద్ో ర్కర్ ప్ారంత్ ఉద్ో ాగి, వసాయిాక్ ప్ో వు చుండెను. ఠాణానుండల ద్ాదర్ుకు వచిచ యచచట
వసాయిా ప్ో వు బండల కొర్కు కనిప్టలటకొని యుండెను. ఈ లోగా బాంద్ార లోకల్ బండల వచ్ెచను. ద్ానిలో
కూరొచని బాంద్ార వచిచ ననుా ప్ిలిప్ించి షిరిడీ ప్రయాణమును వాయిద్ా వేయుటవలా నాప్ై కోప్ించ్ెను. నానా
చ్ెప్ిపనద్ర, వినోదముగ్ను సముత్ముగాను ఉండెను. అందుచ్ే నా రాత్తరయిే షిరిడీప్ో వ నిశ్చయించిత్తని.
సామానులను కటలటకొని షిరిడీ బయలుద్ేరిత్తని. ద్ాదర్ు వెళ్ళళ యచచట మనాాడ్ మెయిలుకొర్కు వేచి
యుంటిని. బండల బయలుద్ేర్ునప్ుపడు నేను కూరొచనిన ప్టెటలోనిక్ సాయిబ కడు తొందర్గా వచిచ నా
వసుతవులనిాయు జూచి యిెకకడకు ప్ో వుచుంటివని ననుా ప్రశిాంచ్ెను. నా యా లోచన వారిక్ చ్ెప్ిపత్తని.
వెంటనే బో రీ బందర్ు సరటషనుకు బో వలయునని నాకు సలహా చ్ెప్పను. ఎందుకనగా మనాుడు ప్ో వుబండల
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ద్ాదర్ులో నాగ్దనెను. ఈ చినా లీలయిే జర్గ్ కుండలనచ్ో నే ననుకొనిన ప్ారకార్ము ఆ మర్ుసటి ఉదయము
షిరిడీ చ్ేర్లేకప్ో యిెడలవాడను. అనేక సంద్ేహములుకూడ కలిగి యుండును. కాని యద్ర యటల
ా జర్ుగ్లేదు.
నా యదృషట వశాత్ు
త మర్ుసటి ద్రనము సుమార్ు 9, 10 గ్ంటలలోగా షిరిడీ చ్ేరిత్తని. నా కొర్కు కాకాసాహెబు
ద్ీక్షలత్ కనిప్టలటకొని యుండెను.

ఇద్ర 1910 ప్ారంత్ములో జరిగినద్ర. అప్పటిక్ సాఠవవాడ యొకకటియిే వచుచభకుతలకొర్కు నిరిుంప్బడల
యుండెను. టాంగా ద్రగిన వెంటనే నాకు బాబాను దరిశంచుటకు ఆత్రము కలిగను. అంత్లో తాతాా సాహెబు
నూలకర్ు అప్ుపడే మసతదునుండల వచుచచు బాబా వాడాచివర్న ఉనాార్ని చ్ెప్పను. మొటట మొదట
ధూళీదర్శనము చ్ేయమని సలహా యిచ్ెచను. సాానానంత్ర్ము ఓప్ికగా మర్ల చూడవచుచననెను. ఇద్ర
వినిన

తోడనే

బాబా

ప్ాదములకు

సాషాటంగ్నమసాకర్ము

చ్ేసిత్తని.

ఆనందము

ప్ ంగిప్ ర్లినద్ర.

నానాసాహెబు చ్ాంద్ో ర్కర్ు చ్ెప్ిపనద్ానిక్ ఎనోా రటల
ా అనుభవమెైనద్ర. నా సరవేంద్రయ
ర ములు త్ృప్ిత చ్ెంద్ర
యాకలి దప్ిపకలు మర్చిత్తని. మనసుసనకు సంత్ుషిట కలిగను. బాబా ప్ాదములు ప్టిటన వెంటనే నా
జీవిత్ములో గొప్పమార్ుపకలిగను. ననుా షిరిడీ ప్ో వలసినదని ప్ో ర త్సహించిన నానాసాహెబును నిజమెైన
సరాహిత్ులుగా భావించిత్తని. వారి ఋణమును నేను తీర్ుచకొనలేను. వారిని జా ప్ితక్ ద్ెచుచకొని, వారిక్ నా
మనసులో సాషాటంగ్ప్రణామము చ్ేసిత్తని. నాకు తెలిసినంత్వర్కు సాయిబాబా దర్శనమువలా కలుగ్ు
చిత్రమేమన మనలోనునా యాలోచనలు మారిప్ో వును. వెనుకటి కర్ుల బలము త్గ్ుగను. కీమముగా
ప్రప్ంచమందు విర్క్త కలుగ్ును. నా ప్ూర్ేజనుసుకృత్ముచ్ే నాకీ దర్శనము లభించిన దనుకొంటిని.
సాయిబాబాను చూచినంత్ మాత్రముననే నీ ప్రప్ంచ మంత్యు సాయిబాబా ర్ూప్ము వహించ్ెను.

గొపప వివాదము
నేను షిరిడీ చ్ేరిన మొదటి ద్రనముననే నాకును బాలా సాహెబు భాటేకును గ్ుర్ువుయొకక యావశ్ాకత్ను
గ్ూరిచ గొప్ప వివాదము జరిగను. మన సరేచఛను విడలచి యింకొకరిక్ ఎందుకు లొంగియుండవలెనని నేను
వాద్రంచిత్తని. మన కర్ులను మనమే చ్ేయుటకు గ్ుర్ువు యొకక యావశ్ాకత్ ఏమ? త్నంత్ట తానే కృషి
చ్ేసి మక్కలి యత్తాంచి జనునుండల త్ప్ిపంచుకొనవలెను. ఏమీచ్ేయక సో మరిగా కూరొచనువానిక్ గ్ుర్ువేమ

26

చ్ేయగ్లడు? నేను సరేచఛ ప్క్షమును ఆశ్ీయించిత్తని. భాటే యింకొక మార్గ ము బటిట ప్ారర్బా ము త్ర్ప్ున
వాద్రంచుచు "కానునాద్ర కాకమానదు. మహనీయులుకూడ నీ విషయములో నోడలప్ో యిరి. మనుజు డ కటి
త్లంచిన

భగ్వంత్ుడు

వేరొకటి

త్లంచును.

నీ

తెలివి

తేటలను

అటలండనిముు.

గ్ర్ేముగాని

యహంకార్ము కాని నీకు తోడపడవు" ఈ వాదన యొక గ్ంటవర్కు జరిగను. కాని యిదమత్థ మని
చ్ెప్పలేకుంటిమ. అలసిప్ో వుటచ్ే ఘర్షణ మానుకొంటిమ. ఈ ఘర్షణ వలా నా మనశాశంత్త త్ప్ిపనద్ర.
శ్రీర్సపృహ,

అహంకార్ము

లేకునాచ్ో

వివాదమునకు

తావులేదని

నిశ్చయించిత్తమ.

వేయిేల

వివాదమునకు మూలకార్ణ మహంకార్ము.

ఇత్ర్ులతో కూడ మేము మసతదుకు ప్ో గా బాబా కాకాను ప్ిలిచి యిటా డుగ్ ద్ డంగను. "సాఠవవాడలో నేమ
జరిగినద్ర? ఏమటా వివాదము? అద్ర ద్ేనిని గ్ూరిచ? ఈ హేమడ్ ప్ంత్ు ఏమని ప్లికను?"

ఈ మాటలు విని నేను ఆశ్చర్ాప్డలత్తని. సాఠవవాడ మసతదునకు చ్ాల దూర్ముగ్ నునాద్ర. మా
వివాదమునుగ్ూరిచ బాబాకటల
ా ద్ెలిసను? అత్డు సర్ేజూాడెై యుండవలెను. లేనిచ్ో మా వాదన నెటా ల
గ్ీహించును? బాబా మన యంత్రాత్ుప్ై నధ్రకారియిెై యుండవచుచను.

హేమడ్ పెంతు అను బిరుదునకు మూలకారణము
ననెాందుకు హేమడ్ ప్ంత్ు అను బిర్ుదుతో ప్ిలిచ్ెను? ఇద్ర హేమాద్రప్
ర ంత్ు అను నామమునకు మార్ు
ప్రర్ు. ద్ేవగిరి యాదవ వంశ్మున బుటిటన రాజులకు ముఖ్ామంత్తర హేమాద్రప్
ర ంత్ు. అత్డు గొప్ప ప్ండలత్ుడు,
మంచి సేభావము గ్లవాడు; చత్ుర్ేర్గ చింతామణి, రాజ ప్రశ్సిత యను గొప్పగ్ీంధములను ర్చించినవాడు;
మోడల భాషను కని ప్టిటనవాడు. కొీత్త ప్దధ త్త లెకకలను కనిప్టిటనవాడు. నేనా వానిక్ వాత్తరవక బుద్రధ
గ్లవాడను. మేధ్ాశ్క్త యంత్గా లేనివాడను. నా కందుకీబిర్ుదు నొసంగిరో తెలియకుండెను. ఆలోచన
చ్ేయగా నిద్ర నా యహంకార్మును చంప్ుటకొక యమునియు, నే నెప్ుపడును అణకువనమరత్లు కలిగి
యుండవలెనని బాబా కోరిక యయి యుండవచుచననియు గ్ీహించిత్తని. వివాదములో గలిచనందులకు
బాబా యిా రీత్తగా తెలివిక్ అభినందనము లిచిచయుండునని యనుకొంటిని.
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భవిషాచచరిత్నుబటిట చూడగా బాబా ప్లుకులకు (దభోలకర్ును హేమడ్ ప్ంత్ు అనుట) గొప్ప ప్ారముఖ్ాము
కలదనియు, భవిషాత్ు
త ను తెలిసియిే యటా నెననియు భావించవచుచను. ఏలయనగా హేమడ్ ప్ంత్ు
శ్రీసాయిసంసాథనమును చకకని తెలివితేటలతో నడలప్ను. లెకకలను బాగ్ుగ్ నుంచ్ెను. అద్ే కాక భక్త,
జాానము, నిరాేయమోహము, ఆత్ుశ్ర్ణాగ్త్త, ఆత్ుసాక్షాతాకర్ము మొదలగ్ు విషయములతో శ్రీ సాయి
సత్చరిత్య
ర ను గొప్ప గ్ీంథమును ర్చించ్ెను.

గురువుయొకక యావశ్ాకత
ఈ విషయమెై బాబా యిేమనెనో హేమడ్ ప్ంత్ు వారసియుండలేదు. కాని కాకాసాహెబు ద్ీక్షలత్ ఈ
విషయమునుగ్ూరిచ తాను వారసికొనిన ద్ానిని ప్రకటించ్ెను. హేమడ్ ప్ంత్ు బాబాను కలసిన రండవ ద్రనము
కాకాసాహెబు ద్ీక్షలత్ బాబా వదా కు వచిచ షిరిడీ నుండల వెళ్ళవచుచనా యని యడలగను. బాబా యటేా యని
జవాబిచ్ెచను. ఎవరో, యిెకకడకు అని యడుగ్గా, చ్ాల ప్ైక్ అని బాబా చ్ెప్పగా, మార్గ మేద్ర యని యడలగిరి.
"అకకడకు ప్ో వుటకు అనేకమార్గ ములు కలవు. షిరిడీనుంచి కూడ నొక మార్గ ము కలదు. మార్గ ము
ప్రయాసకర్మెైనద్ర. మార్గ మధామున నునా యడవిలో ప్ులులు, తోడేళ్ళళ కల" వని బాబా బదులిడెను.
కాకా సాహెబు లేచి మార్గ దర్శకుని వెంటద్ీసికొని ప్ో యినచ్ో నని యడుగ్గా, నటా యినచ్ో కషట మే లేదని
జవాబిచ్ెచను. మార్గ దర్శకుడు త్తనాగా గ్మాసాథనము చ్ేర్ుచను. మార్గ మధామున నునా తోడేళ్ళళ,
ప్ులులు, గోత్ుల నుండల త్ప్ిపంచును. మార్గ దర్శకుడే లేనిచ్ో అడవి మృగ్ములచ్ే చంప్బడ వచుచను. లేద్ా
ద్ారి త్ప్ిప గ్ుంటలలో ప్డలప్ో వచుచను. దభోళ్కర్ు అచచటనే యుండుటచ్ే త్న ప్రశ్ా క్ద్రయిే త్గిన
సమాధ్ానమని
వివాదమువలన

గ్ురితంచ్ెను.

వేద్ాంత్విషయములలో

ప్రయోజనము

లేదని

గ్ీహించ్ెను.

మానవుడు
నిజముగా,

సరేచ్ాఛప్ర్ూడా
ప్ర్మార్థము

కాడా?

యను

గ్ుర్ుబో ధలవలా నే

చికుకననియు రామకృషు
ణ లు వసిషు సాంద్ీప్ులకు లొంగి యణకువతో నుండల యాత్ుసాక్షాతాకర్ము
ప్ ంద్రర్నియు, ద్ానిక్ దృఢమెైన నముకము, ఓప్ిక యను రండు గ్ుణములు ఆవశ్ాకమనియు గ్ీహించ్ెను.

ఓం నమోోః శ్రీ సాయినాథాయ
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శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
రండవ అధ్ాాయము
సంప్ూర్ణము
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ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవిత చరితరము
మూడవ అధాాయము

సాయిబాబా

యనుమత్తయు

వాగాధనము,

భకుతలకొర్కు

నిర్ణయించిన

ప్ని,

బాబా

కథలు

వారి ప్రరమ - సముదరమధామున ద్ీప్సత ంభములు, రోహిలా ా కథ వారి మృదుమధుర్మెైనటిటయు

-

యమృత్త్ులామెైనటిటయు ప్లుకలు.

సాయిబాబా యొకక యనుమతియు వాగాానమును
వెనుకటి యధ్ాాయములో వరిణంచిన ప్రకార్ము శ్రీ సాయి సత్చరిత్ర వారయుటకు బాబా ప్ూరిత యనుమత్త
నొసంగ్ుచు ఇటల
ా నుడలవిరి. "సత్చరిత్ర వారయువిషయములో నా ప్ూరిత సముత్తనిచ్ెచదను. నీ ప్నిని నీవు
నిర్ేరితంచుము. భయప్డకుము. మనసుస నిలకడగా నుంచుము. నా మాటలయందు విశాేసముంచుము.
నా లీలలు వారసినచ్ో నవిదా నిష్రమంచి ప్ో వును. వానిని శ్ీద్ధ ాభకుతలతో నెవర్ు వినెదరో వార్క్
ప్రప్ంచమందు మమత్ క్షీణించును. బలమెైన భక్త ప్రరమ కర్టములు లేచును. ఎవర్యితే నా లీలలలో
మునిగదరో వారిక్ జాానర్త్ాములు లభించును."

ఇద్ర విని ర్చయిత్ మక్కలి సంత్సించ్ెను. వెంటనే నిర్ుయుడయిెాను. కార్ాము జయప్రదముగా సాగ్ునని
ధ్ెైర్ాము కలిగను. అటలప్ైని మాధవరావు ద్ేశ్ప్ాండేవెైప్ు త్తరిగి బాబా యిటా నెను.

"నా నామము ప్రరమతో నుచచరించిన వారి కోరిక లనిాయు నెర్వేరచదను. వారి భక్తని హెచిచంచ్ెదను. వారి
ననిా ద్రశ్లందు కాప్ాడెదను. ఏ భకుతలయితే మనోఃప్ూర్ేకముగా నాప్ై నాధ్ార్ప్డలయునాారో వారీ కథలు
వినునప్ుపడు మక్కలి సంత్సించ్ెదర్ు. నా లీలలు ప్ాడువారి కంత్ులేని యానందమును శాశ్ేత్మెైన
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త్ృప్ిత ని ఇచ్ెచదనని నముుము. ఎవర్యితే శ్ర్ణాగ్త్త వేడెదరో, ననుా భక్త విశాేసములతో ప్ూజ్జంచ్ెదరో,
ననేా సురించ్ెదరో, నా యాకార్మును మనసుసన నిలిప్దరో వారిని బంధనములనుండల త్ప్ిపంచుట నా
ముఖ్ాలక్షణము. ప్రప్ంచములోని వానిననిాటిని మర్చి నా నామమునే జప్ించుచు, నా ప్ూజనే సలుపచు,
నా కథలను జీవిత్మున మననము చ్ేయుచు, ఎలా ప్ుపడు ననుా జా ప్యందుంచుకొనువార్ు
ిత
ప్రప్ంచ
విషయములంద్ెటా ల త్గ్ులుకొందుర్ు? వారిని మర్ణమునుండల బయటకు లాగదను. నా కథలే వినినచ్ో అద్ర
సకల రోగ్ములు నివారించును. కాబటిట భక్తశ్ద
ీ ధ లతో నా కథలను వినుము. వానిని మనమున నిలుప్ుము.
ఆనందమునకు త్ృప్ిత క్ నిద్రయిే మార్గ ము. నా భకుతల యొకక గ్రాేహంకార్ములు నిష్రమంచిప్ో వును.
వినువారిక్ శాంత్త కలుగ్ును. మనోఃప్ూర్ేకమెైన నముకముగ్లవారిక్ శుదధ చ్ెైత్నాముతో తాద్ాత్ుయము
కలుగ్ును. సాయి సాయి యను నామమును జా ప్ిత యందుంచుకొనాంత్ మాత్రమున, చ్ెడు ప్లుకుటవలన,
వినుటవలన కలుగ్ు ప్ాప్ములు తొలగిప్ో వును."

భకు్లకు వేరవేరు పనులు నియమెంచుట
భగ్వంత్ుడు వేరవేర్ు భకుతలను వేరవేర్ు ప్నులకు నియమంచును. కొందర్ు ద్ేవాలయములు, మఠములు,
తీర్థములలో నద్రవొడుేన మెటా ల, మొదలగ్ునవి నిరిుంచుటకు నియమత్ులగ్ుదుర్ు. కొందర్ు తీర్థయాత్రలకు
ప్ో వుదుర్ు.

ననీా

సత్చరిత్ర

వారయుమని

నియమంచిరి.

అనిా

విషయములు

ప్ూరితగా

తెలియనివాడనగ్ుటచ్ే, ఈ ప్నిక్ నాకు అర్ాత్ లేదు. అయితే యింత్ కఠినమెైన ప్ని నేనెందుకు
ఆమోద్రంచవలెను? సాయిబాబా జీవిత్ చరిత్న
ర ు వరిణంచగ్ల వారవేర్ు? సాయియిెకక కర్ుణయిే యంత్
కఠినమెైన ప్ని యొనర్ుచ శ్క్తని ప్రసాద్రంచినద్ర. నేను చ్ేత్ కలము ప్టలటకొనగ్నే సాయిబాబా నా
యహంకార్మును ప్రిక్వేసి వారి కథలను వారవ వారసికొనిరి. కనుక ఈ కథలను వారసిన గౌర్వము
సాయిబాబాకవ చ్ెందును గాని నాకు గాదు. బారహుణుడనెై ప్ుటిటనప్పటిక్ని శుీత్త సుృత్త యను రండు కండుా
లేకుండుటచ్ే సాయి సత్చరిత్న
ర ు వారయలేకుంటిని. కాని భగ్వంత్ుని అనుగ్ీహము మూగ్వానిని
మాటాాడునటల
ా చ్ేయును; కుంటివానిని ప్ర్ేత్ములు ద్ాటలనటల
ా చ్ేయును. త్న యిచ్ాఛనుసార్ము ప్నులు
నెర్వేర్ుచకొనుటలో ఆ భగ్వంత్ునికవ యా చ్ాత్ుర్ాము కలదు. హారోునియమునకుగాని వేణువునకుగాని
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ధేనులు ఎటల
ా వచుచచునావో తెలియదు. అద్ర వాయించువానికవ తెలియును. చందరకాంత్ము దరవించుట,
సముదరముప్ పంగ్ుట వానివలా జర్ుగ్దు. కాని చంద్ోర దయమువలా జర్ుగ్ును.

బాబా కథలు దీపస్ ెంభములు
సముదరమథామందు ద్ీప్సత ంభములుండును. ప్డవలప్ై ప్ో వువార్ు ఆ వెలుత్ుర్ువలా రాళ్ళళర్ప్పలవలా
కలుగ్ు హానులను త్ప్ిపంచుకొని సుర్క్షలత్ముగా ప్ో వుదుర్ు. ప్రప్ంచమను మహాసముదరములో బాబా
కథలను ద్ీప్ములు ద్ారిచూప్ును. అవి అమృత్ముకంటె త్తయాగా నుండల ప్రప్ంచయాత్ర చ్ేయు
మార్గ మును సులభముగ్ను, సుగ్మముగ్ను చ్ేయును. యోగీశ్ేర్ుల కథలు ప్విత్రములు. అవి మన
చ్ెవులద్ాేరా

హృదయమందు

దేందేభావములును

ప్రవేశించునప్ుడు

నిష్రమంచును.

అవి

మన

శ్రీర్

సపృహయును,

హృదయమందు

అహంకార్మును,

నిలేచ్ేసినచ్ో సంద్ేహములు

ప్టాప్ంచలయిప్ో వును. శ్రీర్గ్ర్ేము మాయమెైప్ో యి కావలసినంత్ జాానము నిలేచ్ేయబడును. శ్రీ
సాయిబాబా కీరత ి, వర్ణనలు ప్రరమతో ప్ాడలనగాని వినినగాని భకుతని ప్ాప్ములు ప్టాప్ంచలగ్ును. కాబటిట
యివియిే మోక్షమునకు సులభసాధనము. కృత్యుగ్ములో శ్మదమములు (అనగా నిశ్చలమనసుస,
శ్రీర్ము) తేత
ర ాయుగ్ములో యాగ్ము, ద్ాేప్ర్యుగ్ములో ప్ూజ, కలియుగ్ములో భగ్వనుహిమలను
నామములను

ప్ాడుట,

మోక్షమార్గ ములు.

నాలుగ్ు

వర్ణములవార్ు

ఈ

చివరి

సాధనమును

అవలంబించవచుచను. త్క్కన సాధనములు అనగా యోగ్ము, యాగ్ము, ధ్ాానము, ధ్ార్ణము
అవలంబించుట

కషట త్ర్ము.

కాని

భగ్వంత్ుని

కీరత ని
ి ,

మహిమలను

ప్ాడుట

యత్తసులభము.

మనమనసుసను మాత్రము అటలవెైప్ు త్తరప్పవలెను. భగ్వత్కథలను వినుటవలన ప్ాడుటవలన మనకు
శ్రీర్మందు గ్ల యభిమానము ప్ో వును. అద్ర భకుతలను నిరోుహులుగ్ జవసి, త్ుదకు ఆత్ుసాక్షాతాకర్ము
ప్ ందునటల
ా చ్ేయును. ఈ కార్ణము చ్ేత్నే సాయిబాబా నాకు సహాయప్డల నాచ్ే ఈ సత్చరితామృత్మును
వారయించ్ెను. భకుతలు ద్ానిని సులభముగ్ చదువగ్లర్ు; వినగ్లర్ు. చదువునప్ుపడు వినునప్ుపడు
బాబాను ధ్ాానించవచుచను. వారి సేర్ూప్మును మనసుసనందు మననము చ్ేసికొనవచుచను. ఈ
ప్రకార్ముగా గ్ుర్ువునందు త్దుప్రి భగ్వంత్ునియందు భక్తకలుగ్ును. త్ుదకు ప్రప్ంచమందు విర్క్త ప్ ంద్ర
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యాత్ుసాక్షాతాకర్ము

సంప్ాద్రంచగ్లుగ్ుదుము.

సత్చరితామృత్మును

వారయుట

త్యార్ుచ్ేయుట

బాబాయొకక కటాక్షముచ్ేత్నే సిద్ధ ంర చినవి. నేను నిమత్త మాత్ురడగ్నే యుంటిని.

సాయిబాబా యొకక మాతృప్రరమ
ఆవు త్న దూడ నెటా ల ప్రరమంచునో యందరిక్ తెలిసిన విషయమే. ద్ాని ప్ దుగలా ప్ుపడు నిండలయిే
యుండును. దూడకు కావలసినప్ుపడెలా కుడలచినచ్ో ప్ాలు ధ్ార్గా కార్ును. అలాగ్ుననే బిడే కు ఎప్ుపడు
ప్ాలు కావలెనో

త్లిా

గ్ీహించి సకాలమందు

ప్ాలిచుచను. బిడే కు గ్ుడే లు తొడుగ్ుటయందును,

అలంకరించుటయందును త్లిా త్గిన శ్ీదధ తీసికొని సరిగాచ్ేయును. బిడే కు ఈ విషయమేమయు
తెలియదుగాని త్లిా త్న బిడే లు దుసుతలు ధరించి యలంకరింప్బడుట చూచి యమతానందము ప్ ందును.
త్లిా ప్రరమకు సరిప్ో లచ దగిన ద్ేద్రయు లేదు. అద్ర యసామానాము; నిరాేయజము. సదు
గ ర్ువులు కూడ నీ
మాత్ృప్రరమ వారి శిషుాలందు చూప్ుదుర్ు. సాయిబాబాకు గ్ూడ నాయందటిట ప్రరమ యుండెను. ద్ానికీ క్ంీ ద్ర
యుద్ాహర్ణ మొకటి.

1916వ సంవత్సర్ములో నేను సరాకర్ు ఉద్ో ాగ్మునుండల విర్మంచిత్తని. నాకీయ నిశ్చయించిన ప్ింఛను
కుటలంబమును గౌర్వముగా సాకుటకు చ్ాలదు. గ్ుర్ుప్ౌర్ణమనాడు ఇత్ర్ భకుతలతో నేను కూడ షిరిడీ
ప్ో యిత్తని. అణాణచించణీకర్ నాగ్ురించి బాబాతో నిటా నెను. "దయచ్ేసి వానియందు ద్ాక్షలణాము చూప్ుము.
వానిక్ వచుచ ప్ింఛను సరిప్ో దు. వాని కుటలంబము ప్ర్ుగ్ుచునాద్ర. వాని క్ంకవద్ెైన ఉద్ో ాగ్ మప్ిపంచుము.
వాని యాత్ుర్ుత్ను తీసివేయుము. వానికానందము కలుగ్ునటల
ా చ్ేయుము". అందులకు బాబా యిటల
ా
జవాబిచ్ెచను. "వాని క్ంకొక ఉద్ో ాగ్ము ద్ ర్ుకును, కాని వాడలప్ుపడు నా సరవలో త్ృప్ిత ప్డవలెను. వాని
భోజన ప్ాత్రలు ఎప్ుపడు ప్ూర్ణముగ్నే యుండును. ఎనాటిక్ని నిండుకొనవు. వాని దృషిట నంత్టిని నావెైప్ు
త్తరప్పవలెను.

నాసిత కుల

దురాుర్ుగల

సహవాసము

విడువవలెను.

అందరియిెడ

అణకువ,

నమరత్లుండవలెను. ననుా హృదయప్ూర్ేకముగ్ ప్ూజ్జంచవలెను. వాడలటా ల చ్ేసినచ్ో శాశ్ేతానందము
ప్ ందును."
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ననుా ప్ూజ్జంప్ుడను ద్ానిలోని ఈ 'ననుా' ఎవర్ు? అను ప్రశ్ాకు సమాధ్ానము 'సాయిబాబా యిెవర్ు'
అను ద్ానిలో విశ్ద్ీకరింప్బడల యునాద్ర. మొదటి అధ్ాాయమునకు ప్ూర్ేము ఉప్ో ద్ాాత్ములో చూడుడు.

రోహిలా ా కథ
రోహిలా ాకథ వినాచ్ో బాబా ప్రరమ యిెటట ద్
ి ో బో ధప్డును. ప్ డుగాటివాడును, ప్ డుగైన చ్ొకాక తొడలగినవాడును,
బలవంత్ుడునగ్ు రోహిలా ా యొకడు బాబా కీరత ి విని వాామోహిత్ుడెై షిరిడల
ీ ో సిథర్నివాసము ఏర్పర్చుకొనెను.
రాత్తరంబగ్ళ్ళళ ఖ్ురానులోని కలాును చదువుచు "అలాాహు అకుర్" యని యాంబో త్ు ర్ంకవేయునటల
ా
బిగ్గ ర్గా నర్చుచుండెను. ప్గ్లంత్యు ప్ లములో కషట ప్డల ప్నిచ్ేసి యింటిక్ వచిచన షిరిడీ ప్రజలకు
నిద్ారభంగ్మును అసౌకర్ామును కలుగ్ుచుండెను. కొనాాళ్ళవర్కు వార్ు ద్ీని నోర్ుచకొనిరి. త్ుదకు బాధ
నోర్ేలేక బాబా వదా కవగి రోహిలా ా అర్ప్ుల నాప్ుమని బత్తమాలిరి. బాబా వారి ఫిరాాదును వినకప్ో వుటయిేకాక
వారిప్ై కోప్ించి వారిప్నులు వార్ు చూచుకొనవలసినద్ే కాని రోహిలా ా జోలిక్ ప్ో వదా ని మందలించ్ెను.
రోహిలా ాకు ఒక ద్ౌరాుగ్ాప్ు భార్ాగ్లదనియు, ఆమె గ్యాాళ్ళ యనియు, ఆమె వచిచ రోహిలా ాను త్నను
బాధప్టలటననియు బాబా చ్ెప్పను. నిజముగా రోహిలా ాకు భార్ాయిేలేదు. భార్ాయనగా దుర్ుుద్రధయని బాబా
యభిప్ారయము. బాబాకు అనిాంటికంటె ద్ెైవప్ారర్థనలందు మకుకటమగ్ు ప్రరమ. అందుచ్ే రోహిలా ా త్ర్ప్ున
వాద్రంచి, ఊరిలోనివారి నోప్ికతో నోర్ుచకొని బాధను సహింప్వలసినదనియు నద్ర త్ేర్లో త్గ్ుగననియు
బాబా బుద్రధచ్ెప్పను.

బాబా యొకక అమృతతులామగు పలుకులు
ఒకనాడు మధ్ాాహాహార్త్త యయిన ప్ిముట భకుతలందర్ు త్మ త్మ బసలకు ప్ో వుచుండలరి . అప్ుపడు
బాబా యిా క్ంీ ద్ర చకకని యుప్ద్ేశ్మచిచరి.

“మీ రకకడ నునాప్పటిక్ నేమ చ్ేసినప్పటిక్ నాకు తెలియునని బాగ్ుగా జాాప్కముంచుకొనుడు. నేనందరి
హృదయముల ప్ాలించు వాడను; అందరి హృదయములలో నివసించువాడను. ప్రప్ంచమందుగ్ల చరాచర్
జీవకోటి నావరించియునాాను. ఈ జగ్త్ు
త ను నడలప్ించువాడను సూత్రధ్ారిని నేనే. నేనే జగ్నాుత్ను,
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త్తరగ్ుణముల సామర్సామును నేనే, ఇంద్రయ
ర
చ్ాలకుడను నేనే. సృషిటసథ త్త
ి లయకార్కుడను నేనే. ఎవర్యితే
త్మ దృషిటని నావెైప్ు త్తరప్పదరో వారిని మాయ శిక్షలంచదు. ప్ుర్ుగ్ులు, చీమలు, దృశ్ామాన చరాచర్జీవకోటి
యంత్యు నా శ్రీర్మే, నా ర్ూప్మే.”

ఈ చకకని యమూలామెైన మాటలు విని వెంటనే నా మనసుసలో నెవరి సరవ చ్ేయక గ్ుర్ుసరవయిే
చ్ేయుటకు

నిశ్చయించిత్తని.

కాని

అణాణచించణీకర్ు

ప్రశ్ాకు

బాబా

చ్ెప్ిపన

సమాధ్ానము

నా

మనసుసనందుండెను. అద్ర జర్ుగ్ునా లేద్ా యని సంద్ేహము కలుగ్ుచుండెను. భవిషాత్ు
త లో బాబా ప్లిక్న
ప్లుకులు సత్ాములెైనవి. నాకొక సరాకర్ు ఉద్ో ాగ్ము ద్ ర్కను. కాని అద్ర కొద్రాకాలము వర్కవ. అటలప్ిముట
వేరవ ప్నియిేద్య
ర ు చ్ేయక శ్రీ సాయి సరవకు నా జీవిత్మంత్యు సమరిపంచిత్తని.

ఈ

యధ్ాాయము

ముగించకముందు,

చదువర్ులకు

నేను

చ్ెప్ుపనద్ేమన,

బదధ కము,

నిదర,

చంచలమనసుస, శ్రీర్మందభిమానము మొదలగ్ు వానిని విడలచి, వార్ు త్మ యావత్ు
త దృషిటని సాయిబాబా
కథల వెైప్ు త్తరప్పవలెను. వారి ప్రరమ సహజముగా నుండవలెను. వార్ు భక్త యొకక ర్హసామును
తెలిసికొందుర్ు గాక. ఇత్ర్ మార్గ ములవలంబించి అనవసర్ముగా నలసిప్ో వదుా. అందర్ు నొకవ మార్గ మును
తొరకుకదుర్ు గాక. అనగా శ్రీ సాయి కథలను విందుర్ుగాక. ఇద్ర వారి యజాానమును నశింప్జవయును;
మోక్షమును సంప్ాద్రంచి ప్టలటను. లోభియిెకకడ నునాప్పటిక్ని వాని మనసుస తాను ప్ాత్తప్టిటన
స త్ు
త నంద్ే యుండునటల
ా , బాబాను కూడ నెలావార్ు త్మ హృదయములందు సాథప్ించుకొందుర్ుగాక.

ఓం నమోోః శ్రీ సాయినాథాయ
శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
మూడవ అధ్ాాయము
సంప్ూర్ణము.
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ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవిత చరితరము
నాలుగవ అధాాయము

యోగీశ్ేర్ుల కర్త వాము - షిరిడీ ప్ుణాక్షవత్మ
ర ు - సాయిబాబా యొకక ర్ూప్ురవఖ్లు - గౌలిబువా గారి వాకుక
- విఠల్ దర్శనము క్షీర్సాగ్ర్ుని కథ - ద్ాసగ్ణు ప్రయాగ్ సాానము - సాయిబాబా అయోని సంభవము షిరిడక
ీ ్ వారి మొదటిరాక - మూడు బసలు.

యోగీశ్ేరుల కర్ వాము
భగ్వద్ీగ త్ చత్ురాథధ్ాాయమున 7, 8, శలాకములందు శ్రీకృషణ ప్ర్మాత్ుుడు ఇటల
ా సలవిచిచయునాార్ు.
"ధర్ుము నశించునప్ుడు అధర్ుము వృద్రధప్ ందునప్ుడు నేను అవత్రించ్ెదను. సనాుర్ుగలను ర్క్షలంచుటకు,
దురాుర్ుగలను శిక్షలంచుటకు, ధర్ుసాథప్న కొర్కు, యుగ్యుగ్ములందు అవత్రించ్ెదను". ఇద్రయిే
భగ్వంత్ుని కర్త వా కర్ు. భగ్వంత్ుని ప్రత్తనిధులగ్ు యోగ్ులు, సనాాసులు అవసర్ము వచిచనప్ుపడెలా
అవత్రించి ఆ కర్త వామును నిర్ేరితంచ్ెదర్ు. ద్రేజులగ్ు బారహుణ, క్షత్తరయ, వెైశ్ా జాత్ులవారి హకుకలను
అప్హరించునప్ుపడు, మత్గ్ుర్ువులను గౌర్వించక యవమానించునప్ుడు, ఎవర్ును మత్బో ధలను
లక్షాప్టట నప్ుపడు, ప్రత్తవాడును గొప్ప ప్ండలత్ుడనని యనుకొనునప్ుడు, జనులు నిషిద్ధ ాహార్ములు
తారగ్ుడులకలవాటలప్డలనప్ుడు, మత్ము ప్రర్ుతో కానిప్నులు చ్ేయునప్ుడు, వేరవేర్ు మత్ములవార్ు
త్మలోతాము కలహించునప్ుడు, బారహుణులు సంధ్ాావందనము మానునప్ుడు, సనాత్నులు త్మ
మతాచ్ార్ములు
మోక్షమార్గ మును

ప్ాటించనప్ుడు,
మర్చునప్ుడు,

ప్రజల

ధనద్ారాసంతానములే

యొగీశ్ేర్ులుదువించి

వారి

జీవిత్

ప్ర్మార్థముగా

వాకాకయకర్ులచ్ే

భావించి
ప్రజలను

సవామార్గ మున బెటట ి వావహార్ముల చకకద్రదా ుదుర్ు. వార్ు ద్ీప్సత ంభములవలె సహాయప్డల, మనము
నడువవలసిన సనాుర్గ ములను సత్్రవర్త నమును నిరవాశించ్ెదర్ు. ఈ విధముగ్నే నివృత్తత , జాానద్ేవు,

36

ముకాతబాయి, నామద్ేవు, జానాబాయి, గోరా, గోణాయిా, ఏకనాథుడు, త్ుకార్ము, నర్హరి, నరిసబాయి,
సజన్ కా సాయి, సాంవత్మాలి, రామద్ాసు మొదలుగాగ్ల యోగ్ులను, త్ద్రత్ర్ులును వేరవేర్ు
సమయములందుదువించి మనకు సవామెైన మార్గ మును జూప్ిరి. అటేా సాయిబాబాగ్ూడ సకాలమందు
షిరిడీ చ్ేరిర.ి

షిరిడీ పుణాక్షవతరము
అహమదునగ్ర్ు జీలాాలోని గోద్ావరి నద్ర ప్ారంత్ములు చ్ాల ప్ుణాత్మములు. ఏలయన నచచట ననేకులు
యోగ్ులుదువించిరి, నివాసము చ్ేసిరి. అటిటవారిలో ముఖ్ుాలు జాానేశ్ేర్ మహారాజు. షిరిడీ అహమదునగ్ర్ు
జ్జలాాలోని కోప్ర్ గాం తాలూకాకు చ్ెంద్రనద్ర. కోప్ర్ గాం వదా గోద్ావరి ద్ాటి షిరిడీక్ ప్ో వలెను. నద్రద్ాటి 3
కోసులు ప్ో యినచ్ో నీమగాం వచుచను. అచచటిక్ షిరిడీ కనిప్ించును. కృషాణ తీర్మందుగ్ల గాణగాప్ుర్ం,
నర్సింహవాడల, ఔదుంబర్ మొదలుగాగ్ల ప్ుణాక్షవత్మ
ర ుల వలె షిరిడక
ీ ూడ గొప్పగా ప్రర్ుగాంచినద్ర.
ప్ండరీప్ుర్మునకు సమీప్మున నునా మంగ్ళ్వేధ యందు భకుతడగ్ు ద్ామాజీ, సజి నగ్డ యందు సమర్థ
రామద్ాసు, నరోసబాచీవాడీయందు శ్రీ నర్సింహ సర్సేతీ సాేమ వరిధలిానటేా శ్రీ సాయినాథుడు షిరిడల
ీ ో వరిధలిా
ద్ానిని ప్విత్ర మొనరచను.

సాయిబాబా రూపురవఖ్లు
సాయిబాబా వలననే షిరిడీ ప్ారముఖ్ాము వహించినద్ర. సాయిబాబా యిెటట ి వాక్తయో ప్రిశ్రలింత్ుము. వార్ు
కషట త్ర్మెైన సంసార్మునుద్ాటి జయించిరి. శాంత్తయిే వారి భూషణము. వార్ు జాానమూర్ుతలు, వెైషణవభకుతల
క్లా ువంటివార్ు; నశించు వసుతవులయందభిమానము లేనివార్ు; భూలోక మందుగాని, సేర్గ లోకమందుగాని
గ్ల వసుతవులయందభిమానము లేనివార్ు. వారి యంత్ర్ంగ్ము అదా మువలె సేచఛమెైనద్ర. వారి వాకుకల
నుండల యమృత్ము సరవించుచుండెను. గొప్పవార్ు, బీదవార్ు, వారిక్ సమానమే. మానావమానములను
లెక్కంచినవార్ుకార్ు; అందరిక్ వార్ు ప్రభువు. అందరితో కలసిమెలసి యుండెడలవార్ు. ఆటలు గాంచ్ెడలవార్ు;
ప్ాటలును వినుచుండెడలవార్ు; ప్రప్ంచమంతా మేలుకొనునప్ుపడు వార్ు యోగ్నిదరయందుండెడల వార్ు.
లోకము నిద్రంర చినప్ుపడు వార్ు మెలకువతో నుండెడలవార్ు. వారి యంత్ర్ంగ్ము లోత్యిన సముదరమువలె
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ప్రశాంత్ము, వారి యాశ్ీమము, వారి చర్ాలు ఇదమత్థ ముగా నిశ్చయించుటకు వీలుకానివి. ఒకచ్ోటనే
కూర్ుచండునప్పటిక్ని ప్రప్ంచమందు జర్ుగ్ు సంగ్త్ులనిాయు వారిక్ తెలియును, వారి దరాుర్ు
ఘనమెైనద్ర. నిత్ాము వందలకొలద్ర కథలు చ్ెప్ుపనప్పటిక్ మౌనము త్ప్పడలవార్ు కార్ు. ఎలా ప్ుపడు
మసతదుగోడకు ఆనుకొని నిలుచువార్ు. లేద్ా ఉదయము, మధ్ాాహాము, సాయంత్రము లెండీ తోట
వెైప్ుగాని చ్ావడల వెైప్ుగాని ప్చ్ార్ు చ్ేయుచుండెడలవార్ు. ఎలా ప్ుపడు ఆత్ుధ్ాానమునంద్ే మునిగి
యుండెడలవార్ు.

సిదధప్ుర్ుషుడెైనప్పటిక్ని

సాధకునివలె

నటించువార్ు.

అణకువ,

నమరత్

కలిగి,

యహంకార్ము లేక యందరిని సంత్సింప్ జవయువార్ు. అటిటవార్ు సాయిబాబా. షిరిడీనేల వారి ప్ాదసపర్శచ్ే
గొప్ప ప్ారముఖ్ాము ప్ ంద్రనద్ర. ఆళ్ంద్రని జాానేశ్ేర్మహారాజు వృద్రధ చ్ేసినటల
ా , ఏకనాథు ప్ైఠనును
వృద్రధచ్ేసినటల
ా సాయిబాబా షిరిడని
ీ వృద్రధచ్ేసను. శిరీడీలోని గ్డలే , రాళ్ళళ ప్ుణాము చ్ేసికొనావి. ఏలయిన
బాబా ప్విత్రప్ాదములను ముదుా ప్టలటకొని వారి ప్ాదధూళ్ళ త్లప్ైని వేసికొనగ్లిగినవి. మావంటి భకుతలకు
షిరిడ,ీ ప్ండరీప్ుర్ము, జగ్నాాథము, ద్ాేర్క, కాశి, రామేశ్ేర్ము, బదరి కవద్ార్, నాసిక్, త్రయంబకవశ్ేర్ము,
ఉజి యిని,

మహాబలేశ్ేర్ము,

గోకర్ణములవంటిదయినద్ర.

షిరిడీ

సాయిబాబా

సపర్శయిే

మాకు

వేదప్ారాయణము త్ంత్రమును. అద్ర మాకు సంసార్బంధముల సనాగిలచ్ేసి యాత్ుసాక్షాతాకర్మును
సులభసాధాము చ్ేసను. శ్రీ సాయి దర్శనమే మాకు యోగ్సాధనముగా నుండెను. వారితో సంభాషణ మా
ప్ాప్ములను తొలగించుచుండెను. త్తరవేణీప్య
ర ాగ్ల సాానఫలము వారి ప్ాదసరవ వలననే కలుగ్ుచుండెడలద్ర.
వారి ప్ాద్ో దకము మా కోరికలను నశింప్జవయుచుండెడలద్ర. వారి యాజా మాకు వేదవాకుకగా నుండెడలద్ర. వారి
ఊద్ీ ప్రసాదము మముు ప్ావనము చ్ేయుచుండెను. వార్ు మాప్ాలిటి శ్రీ కృషు
ణ డుగ్, శ్రీ రాముడుగ్ నుండల
ఉప్శ్మనము

కలుగ్జవయుచుండలరి.

వార్ు

మాకు

ప్ర్బరహుసేర్ూప్మే.

వార్ు

దేంద్ాేతీత్ులు;

నిర్ుతాసహముగాని ఉలాాసముగాని యిెర్ుగ్ర్ు. వార్ు ఎలా ప్ుపడు సత్తచద్ానందసేర్ూప్ులుగా నుండెడలవార్ు.
షిరిడీ వారి కవందరమెైనను వారి లీలలు ప్ంజాబు, కలకతాత, ఉత్త ర్ హిందుసాథనము, గ్ుజరాత్ు, దకకను,
కనాడ

ద్ేశ్ములలో

చూప్ుచుండలరి.

ఇటల
ా

వారి

కీరత ి

దూర్ద్ేశ్ములకు

వాాప్ించగా,

భకుతలనిా

ద్ేశ్ములనుండల షిరిడీ చ్ేరి, వారిని దరిశంచి వారి యాశ్రరాేదమును ప్ ందుచుండలరి. వారి దర్శన
మాత్రముననే

భకుతల

మనములు

వెంటనే

శాంత్త

వహించుచుండెడలద్ర.

ప్ండరీప్ుర్మందు

విఠల్
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ర్ఖ్ుమాయిని దరిశంచినచ్ో భకత లకు కలిగడల యానందము షిరిడల
ీ ో ద్ ర్కుచుండెడలద్ర. ఇద్ర యత్తశ్యోక్త
కాదు. ఈ విషయముగ్ూరిచ భకుతడ కడు చ్ెప్ిపనద్ర గ్మనింప్ుడు.

గౌలిబువా అభిపారయము
95 సంవత్సర్ములు వయసుసగ్ల గౌలిబువ యను వృదధ భకుతడ కడు ప్ండరీయాత్ర ప్రత్తసంవత్సర్ము
చ్ేయువాడు. 8 మాసములు ప్ండరీప్ుర్మందును, మగ్త్ నాలుగ్ు మాసములు ఆషాఢము మొదలు
కారితకమువర్కు గ్ంగానద్ర యొడుేనను ఉండెడలవాడు. సామాను మోయుట కొక గాడలదను, తోడుగా
నొకశిషుాని తీసికొని ప్ో వువాడు. ప్రత్త సంవత్సర్ము ప్ండరీయాత్ర చ్ెసికొని షిరిడీ సాయిబాబా దర్శనమునకై
వచ్ెచడలవాడు. అత్డు బాబాను మగ్ుల ప్రరమంచువాడు. అత్డు బాబావెైప్ు చూచి యిటా నెను. "వీర్ు
ప్ండరీనాథుని

యవతార్మే!

అనాథలకొర్కు,

బీదలకొర్కు,

వెలసిన

కార్ుణామూరిత."

గౌలిబువా

వీఠోబాద్ేవుని ముసలి భకుతడు. ప్ండలరియాత్ర యిెనిాసార్ులో చ్ేసను. వీర్ు సాయిబాబా ప్ండరీనాథుని
యవతార్మని నిరాధర్ణ ప్ర్చిరి.

విఠలదేవుడు దరశనమచుుట
సాయిబాబకు భగ్వనాామసుర్ణయందును, సంకీర్తనయందును మక్కలి ప్తరత్త. వారప్ుపడు అలాా మాలిక్
అని యనెడలవార్ు. అనగా అలాాయిే యజమాని. ఏడు రాత్తరంబగ్ళ్ళళ భగ్వనాామసార్ణ చ్ేయించు
చుండెడలవార్ు. ద్ీనినే నామసప్ాతహ మందుర్ు. ఒకప్ుపడు ద్ాసుగ్ణు మహారాజును నామసప్ాతహము
చ్ేయుమనిరి. సప్ాతహము ముగియునాడు విఠల్ దర్శనము కలుగ్ునని వాగాధన మచిచనచ్ో నామ
సప్ాతహమును సలిప్దనని ద్ాసుగ్ణు జవాబిచ్ెచను. బాబా త్న గ్ుండెప్ై చ్ేయివేసి "త్ప్పనిసరిగ్
దర్శనమచుచను గాని భకుతడు భక్తప్రమలతో నుండవలెను. డాకూర్ునాథ్ యొకక డాకూర్ు ప్టట ణము, విఠల్
యొకక ప్ండరీప్ుర్ము, శ్రీ కృషు
ణ ని ద్ాేర్కాప్టట ణము, ఇకకడనే యనగా షిరిడీలోనే యునావి. ఎవర్ును
ద్ాేర్కకు ప్ో వలసిన అవసర్ము లేదు. విఠలుడు ఇకకడనే యునాాడు. భకుతడు భక్తప్రమలతో
కీరత ంి చునప్ుడు విఠలుడలకకడనే యవత్రించును" అనెను.
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సప్ాతహము ముగిసిన ప్ిముట విఠలుడీ క్ీంద్రవిధముగా దర్శనమచ్ెచను. సాానాంత్ర్ము కాకాసాహెబు
ద్ీక్షలత్ ధ్ాానములో మునిగినప్ుపడు విఠలుడు వారిక్ గానిపంచ్ెను. కాకా మధ్ాాహా హార్త్తకొర్కు బాబా
యొదా కు ప్ో గా తేటతెలాముగా బాబా యిటా డలగను. "విఠలు ప్ాటీలు వచిచనాడా? నీవు వానిని జూచిత్తవా?
వాడు మక్కలి ప్ార్ుబో త్ు. వానిని దృఢముగా ప్టలటము. ఏమాత్రము అజాగ్ీత్తగ్ నునాను త్ప్ిపంచుకొని
ప్ారిప్ో వును." ఇద్ర ఉదయము జరిగను. మధ్ాాహాము ఎవడో ప్టముల నముువాడు 25, 30 విఠోబా
ఫో టోలను అముకమునకు తెచ్ెచను. ఆ ప్టము సరిగా కాకాసాహెబు ధ్ాానములో చూచిన దృశ్ాముతో
ప్ో లియుండెను. ద్ీనిని జూచి బాబామాటలు జాాప్కమునకు ద్ెచుచకొని, కాకాసాహెబు ఆశ్చరాానందములలో
మునిగను. విఠోబా ప్టమునొకటి కొని ప్ూజామంద్రర్ములో నుంచుకొనెను.

భగవెంతరావు క్షీరసాగరుని కథ
విఠలప్ూజయందు

బాబాకంత్

ప్తరత్తయో,

భగ్వంత్రావు

క్షీర్సాగ్ర్ుని

కథలో

విశ్ద్ీకరింప్బడలనద్ర.

భగ్వంత్రావు త్ండలర విఠోబా భకుతడు. ప్ండరీప్ుర్మునకు యాత్రచ్ేయుచుండెడలవాడు. ఇంటివదా కూడ విఠోబా
ప్రత్తమనుంచి ద్ానిని ప్ూజ్జంచువాడు. అత్డు మర్ణించిన ప్ిముట వాని కొడుకు ప్ూజను, యాత్రను,
శాీదధ మును మానెను. భగ్వంత్రావు షిరిడీ వచిచనప్ుపడు, బాబా వాని త్ండలని
ర జా ప్ితక్ ద్ెచుచకొని; "వీని త్ండలర
నా సరాహిత్ుడు గాన వీని నిచచటకు ఈడుచకొని వచిచత్తని. వీడు నెైవేదాము ఎనాడు ప్టట లేదు. కావున
ననుాను విఠలుని కూడ ఆకలితో మాడలచనాడు. అందుచ్ేత్ వీని నికకడకు తెచిచత్తని. వీడు చ్ెయునద్ర
త్ప్పని బో ధ్రంచి చీవాటల
ా ప్టిట త్తరిగి ప్ూజ ప్ారర్ంభించునటల
ా చ్ేసదను" అనిరి.

పరయాగ క్షవతరములో దాసగణు సాానము
గ్ంగానద్ర యమునానద్ర కలియుచ్ోటలనకు ప్రయాగ్యని ప్రర్ు. ఇందులో సాానమాచరించిన ప్రత్తవానిక్
గొప్ప

ప్ుణాము

ప్ారప్ిత ంచునని

హిందువుల

నముకము.

అందుచ్ేత్నే

వేలకొలద్ర

భకుతలు

అప్ుపడప్ుపడచచటిక్ ప్ో యి సాానమాడుదుర్ు. ద్ాసగ్ణు అచచటిక్ప్ో యి సాానము చ్ేయవలెనని
మనసుసన దలచ్ెను. బాబావదా కవగి యనుమత్తంచు మనెను. అందుకు బాబా యిటల
ా జవాబిచ్ెచను.
"అంత్దూర్ము ప్ో వలసిన అవసర్మే లేదు. మన ప్రయాగ్ యిచచటనే కలదు. నా మాటలు
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విశ్ేసింప్ుము." ఇటా నునంత్లో నాశ్చర్ాములనిాటికంటె నాశ్చర్ాకర్మెైన వింత్ జరిగినద్ర. ద్ాసుగ్ణు
మహారాజు బాబా ప్ాదములప్ై శిర్సుసనుంచిన వెంటనే బాబా రండుప్ాదముల బ టన వేళ్
ర ళనుండల గ్ంగా
యమునా జలములు కాలువలుగా ప్ారను. ఈ చమతాకర్మును ద్ాసుగ్ణు చూచి ఆశ్చర్ానిమగ్ుాడెై, భక్త
ప్మ
ైి లతో మెైమర్చి కంట త్డల ప్టలటకొనెను. ఆంత్రిక ప్రరర్ణతో బాబాను వారి లీలలను ప్ాట ర్ూప్ముగా
వరిణంచి ప్ గ్డెను.

బాబా అయోనిసెంభవుడు; షిరిడీ మొటట మొదట పరవేశెంచుట
సాయిబాబా త్లిా దండురలను గ్ూరిచగాని, జనుము గ్ూరిచగాని జనుసాథనమును గ్ూరిచగాని యిెవరిక్
ఏమయు తెలియదు. ప్కుకసార్ులు కనుగొనుటకు ప్రయత్తాంచిరి. ప్కుకసార్ులీ విషయము బాబాను
ప్రశిాంచిరి గాని యిెటట ి సమాధ్ానము గాని సమాచ్ార్ము గాని ప్ ందకుండలరి. నామద్ేవు, కబీర్ు,
సామానామానవులవలె జనిుంచియుండలేదు. ముత్ాప్ు చిప్పలలో చినాప్ాప్లవలె చిక్కరి. నామద్ేవు
భీమర్థర నద్రలో గొణాయిక్ కనిప్ించ్ెను. కబీర్ు భాగీర్థీనద్రలో త్మాలుకు కనిప్ించ్ెను. అటిటద్ే సాయి జను
వృతాతంత్ము. భకుతలకొర్కు 16 ఏండా బాలుడుగా షిరిడీలోని వేప్చ్ెటట ల క్ంీ ద నవత్రించ్ెను. బాబా అప్పటికవ
బరహుజాానిగా గానిపంచ్ెను. సేప్ాావసథ యందయినను ప్రప్ంచవసుతవులను కాక్షలంచ్ెడలవార్ుకాదు. మాయను
త్నెాను. ముక్త బాబా ప్ాదములను సరవించు చుండెను. నానాచ్ోవ్ ద్ార్ు త్లిా మక్కలి ముసలిద్ర. ఆమె
బాబా నిటల
ా వరిణంచినద్ర. "ఈ చకకని చుర్ుకైన, అందమెైనకుర్ీవాడు వేప్చ్ెటట లక్ంీ ద ఆసనములోనుండెను.
వేడలని, చలిని లెక్కంప్క యంత్టి చినాకుర్ీవాడు కఠినత్ప్ మాచరించుట సమాధ్రలో మునుగ్ుట చూచి ఆ
గాీమీణులు ఆశ్చర్ాప్డలరి. ప్గ్లు ఎవరితో కలిసడలవాడు కాదు. రాత్తరయంద్ెవరిక్ భయప్డువాడు కాడు.
చూచినవార్శ్చర్ానిమగ్ుాలెై యిా చినా కుఱ్ఱ వా డెకకడనుండల వచిచనాడని యడుగ్సాగిరి. అత్ని ర్ూప్ు,
ముఖ్లక్షణములు చ్ాల అందముగ్ నుండెను. ఒకకసారి చూచినవారలా ర్ు ముగ్ుధలగ్ుచుండలరి. ఆయన
ఎవరింటిక్

ప్ో కుండెను,

ఎలా ప్ుపడు

వేప్చ్ెటట ల

క్ంీ దనే

కూరొచనువాడు.

ప్ైక్

చినా

బాలునివలె

గానిపంచినప్పటిక్ని చ్ేత్లనుబటిట చూడగా నిజముగా మహానుభావుడే. నిరాేయమోహము ర్ూప్ుద్ాలిచన
యాత్నిగ్ూరిచ యిెవరిక్ నేమ తెలియకుండెను." ఒకనాడు ఖ్ండో బా ద్ేవు డ కని నావేశించగా నీబాలు
డెవడయి యుండునని ప్రశిాంచిరి. వాని త్లిా దండుర లెవర్ని యడలగిరి. ఎచచటి నుండల వచిచనాడని యడలగిరి.
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ఖ్ండో బా ద్ేవుడ క సథ లమునుచూప్ి గ్డఢ ప్ార్ను ద్ీసికొని వచిచ యచచట త్రవేమనెను. అటల
ా త్రవేగా
నిటలకలు, వాని ద్రగ్ువ వెడలుప రాయి యొకటి గానిపంచ్ెను. అచచట నాలుగ్ు ద్ీప్ములు వెలుగ్ుచుండెను.
ఆ సందు ద్ాేరా ప్ో గా నొక భూగ్ృహము కానిపంచ్ెను. అందులో గోముఖ్ నిరాుణములు, కఱ్ఱ బలా లు,
జప్మాలలు గానిపంచ్ెను. ఈ బాలుడచచట 12 సంవత్సర్ములు త్ప్సుస నభాసించ్ెనని ఖ్ండో బా చ్ెప్పను.
ప్ిముట కుఱ్ఱ వాని నీ విషయము ప్రశిాంచగా వార్లను మర్ప్ించుచు అద్ర త్న గ్ుర్ుసాథనమనియు వారి
సమాధ్ర యచచట గ్లదు గావున ద్ానిని గాప్ాడవలెననియు చ్ెప్పను. వెంటనె ద్ాని నెప్పటివలె
మూసివేసిర.ి అశ్ేత్థ , ఉదుంబర్, వృక్షములవలె నీ వేప్చ్ెటట లను ప్విత్రముగా చూచుకొనుచు బాబా
ప్రరమంచువార్ు. షిరిడల
ీ ోని భకుతలు, మహాళాసప్త్తయు ద్ీనిని బాబాయొకక గ్ుర్ువుగారి సమాధ్రసథ ానమని
భావించి సాషాటంగ్నమసాకర్ములు చ్ేసదర్ు.

మూడు బసలు
వేప్చ్ెటట లను, ద్ానిచుటలటనునా సథ లమును హరివినాయకసాఠవ అను వాడు కొని సాఠవాడ యను ప్దా వసత్తని
గ్టిటంచ్ెను. అప్పటోా షిరిడీక్ ప్ో యిన భకత మండలి క్ద్ర యొకకటియిే నివాససథ లము, వేప్చ్ెటట ల చుటలట అర్ుగ్ు
ఎత్ు
త గా కటిటరి. మెటా ల కటిటరి. మెటా ద్రగ్ువన నొక గ్ూడు వంటిద్ర గ్లదు. భకుతలు మండప్ముప్ై
నుత్త ర్ముఖ్ముగా కూరొచనెదర్ు. ఎవరిచఛట గ్ుర్ువార్ము; శుకీవార్ము ధూప్ము వేయుదురో వార్ు
బాబా కృప్వలా సంతోషముతో నుండెదర్ు. ఈ వాడ చ్ాల ప్ురాత్నమెైనద్ర. కావున మరామత్ు
త నకు
సిదథముగా నుండెను. త్గిన మార్ుపలు, మరామత్ు
త లు సంసాథనమువార్ు చ్ేసిరి.

కొనిా సంవత్సర్ముల ప్ిముట ఇంకొకటి ద్ీక్షలత్ వాడాయను ప్రర్ుతో కటిటరి. నాాయవాద్ర కాకాసాహెబు ద్ీక్షలత్
ఇంగ్ా ండుకు బో యిెను. అచచట రైలు ప్రమాదమున కాలుకుంటలప్డెను. అద్ర యిెంత్ ప్రయత్తాంచినను బాగ్ు
కాలేదు. త్న సరాహిత్ుడగ్ు నానా సాహెబు చ్ాంద్ో ర్కర్ు షిరిడీ సాయిబాబాను దరిశంచమని సలహా
యిచ్ెచను. 1909వ సంవత్సర్మున కాకా బాబావదా కు బో యి కాలు కుంటిత్నము కనా త్న మనసుసలోని
కుంటిత్నమును తీసివేయుమని బాబాను ప్ారరిథంచ్ెను. బాబా దర్శనమాత్రమున అమతానందభరిత్ుడెై
షిరిడల
ీ ో నివసించుటకు నిశ్చయించుకొనెను. త్నకొర్కును, ఇత్ర్భకుతలకును ప్నిక్ వచుచనటల
ా ఒక వాడను
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నిరిుంచ్ెను. 10-12-1910వ తారీఖ్ున ఈ వాడా కటలటటకు ప్ునాద్ర వేసిరి. ఆనాడే రండు ముఖ్ామెైన
సంఘటనలు జరిగను. (1) ద్ాద్ాసాహెబు ఖ్ాప్రవేకు త్న ఇంటిక్ బో వుటకు బాబా సముత్త ద్ రికను. (2)
చ్ావడలలో రాత్తర హార్త్త ప్ారర్ంభమయిెాను. ద్ీక్షలత్ వాడా ప్ూరిత కాగానే 1911వ సంవత్సర్ములో శ్రీరామ నవమ
సమయమందు శాసోత ర కత ముగా గ్ృహప్రవేశ్ము జరిప్ిరి.

త్ర్ువాత్ కోటీశ్ేర్ుడును నాగ్ప్ూర్ు నివాసియగ్ు బుటీట మరియొక ప్దా రాత్తమేడను నిరిుంచ్ెను. చ్ాల
దరవాము ద్ీనికొర్కు వెచిచంచ్ెను. దరవామంత్యు ద్ానికై సవాముగా వినియోగ్ప్డెను. ఏలయన బాబాగారి
భౌత్తకశ్రీర్మందులో సమాధ్రచ్ేయబడలనద్ర. ద్ీనినే సమాధ్రమంద్రర్మందుర్ు. ఈ సథ లములో మొటట మొదట
ప్ూలతోటయుండెను. ఆ తోటలో బాబాయిే తోటమాలిగా మొకకలకు నీళ్ళా ప్ో యుట మొదలగ్ునవి
చ్ేసడలవార్ు.

ఇటల
ా మూడు వాడాలు (వసత్త గ్ృహములు) కటట బడెను. అంత్కుముంద్రచచట నొకక వసత్తగ్ృహము కూడ
లేకుండెను. అనిాటికంటె సాఠవవాడ చ్ాలా ఉప్కరించుచుండెను.

ఓం నమోోః శ్రీ సాయినాథాయ
శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
నాలుగ్వ అధ్ాాయము
సంప్ూర్ణము.
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ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవిత చరితరము
అయిదవ అధాాయము

చ్ాంద్ ప్ాటీలు ప్ండలా వారితో కలసి బాబా త్తరిగి షిరిడీ రాక; సాయిా యని సాేగ్త్ము; ఇత్ర్ యోగ్ులతో
సహవాసము; ప్ాదుకల చరిత్;ర మొహియుద్ీాన్ తో కుసిత ; జీవిత్ములో మార్ుప; నీళ్ళను నూనెగా మార్ుచట;
జౌహర్ అలీ యను కప్టగ్ుర్ువు.

ప్ెండలా వారితో కలసి తిరిగి షిరిడీ వచుుట
ఔర్ంగాబాద్ జ్జలాాలో ధూప్ అను గాీమము కలదు. అచచట ధనికుడగ్ు మహముద్ీయు డ కండుండెను.
అత్ని ప్రర్ు చ్ాంద్ ప్ాటీలు. ఔర్ంగాబాదు ప్ో వుచుండగా అత్ని గ్ుఱ్ఱ ము త్ప్ిపప్ో యిెను. రండుమాసములు
శలధ్రంచినను

ద్ాని

యంత్ు

ద్ ర్కకుండెను.

అత్డు

నిరాశ్చ్ెంద్ర

భుజముప్ై

జీను

వేసుకొని

ఔర్ంగాబాదునుండల ధూప్ గాీమమునకు ప్ో వుచుండెను. 9 మెైళ్ళళ నడచిన ప్ిముట నొక మామడలచ్ెటట ల
వదా కు వచ్ెచను. ద్ాని నీడలో నొక వింత్ ప్ుర్ుషుడు కూరొచనియుండెను. అత్డు త్లప్ై టోప్ి, ప్ డుగైన
చ్ొకాక ధరించియుండెను. చంకలో సటకా ప్టలటకొని చిలుము తారగ్ుటకు ప్రయత్తాంచుచుండెను. ద్ారి వెంట
ప్ో వు చ్ాంద్ ప్ాటీలును జూచి, అత్నిని బిలిచి చిలుము తారగి కొంత్త్డవు విశాీంత్తగొనుమనెను. జీనుగ్ురించి
ప్రశిాంచ్ెను. అద్ర తాను ప్ో గొటలటకొనిన గ్ుఱ్ఱ ముదని చ్ాంద్ ప్ాటిల్ బదులు చ్ెప్పను. దగ్గ ర్గా నునా
కాలువలో వెదకుమని ఫకీర్ు చ్ెప్పను. అత్డచటకు ప్ో యి గ్డలే మేయుచునా గ్ుఱ్ఱ మును చూచి మక్కలి
యాశ్చర్ాప్డెను. ఈ ఫకీర్ు సాధ్ార్ణమనుజుడు కాడనియు గొప్ప ఔలియా (యోగిప్ుంగ్వుడు)
అయివుండవచుచననియు అనుకొనెను. గ్ుఱ్ఱ మును ద్ీసికొని ఫకీర్ువదా కు వచ్ెచను. చిలుము త్యార్ుగా
నుండెను. కాని నీర్ు, నిప్ుప కావలసి యుండెను. చిలుము వెలిగించుటకు నిప్ుప, గ్ుడే ను త్డుప్ుటకు నీర్ు
కావలసియుండెను. ఫకీర్ు ఇనుప్చువేను భూమలోనిక్ గ్ుీచచగా నిప్ుప వచ్ెచను. సటకాతో నేలప్ై మోదగా
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నీర్ు వచ్ెచను. చప్ిప నా నీటితో త్డలప్ి, నిప్ుపతో చిలుమును వెలిగించ్ెను. అంత్యు సిదధముగా నుండుటచ్ే
ఫకీర్ు ముందుగా చిలుము ప్తలిచ చ్ాంద్ ప్ాటీలు కంద్రంచ్ెను. ఇదంత్యు జూచి చ్ాంద్ ప్ాటీలు
ఆశ్చర్ామగ్ుాడయిెాను. ఫకీర్ును త్న గ్ృహము నకు ర్మునియు, అత్తథరగా నుండుమనియు చ్ాంద్
ప్ాటీలు వేడెను. ఆ మర్ుసటి ద్రనమే ఫకీర్ు ప్ాటీలు ఇంటిక్ ప్ో యి యచచట కొంత్కాలముండెను. ఆ
ప్ాటీలు గాీమమునకు మునసబు. అత్ని భార్ా త్ముుని కొడుకు ప్ండలా సమీప్ించ్ెను. ప్ండలా కూత్ుర్ుద్ర
షిరిడీ గాీమము. అందుచ్ే షిరిడీ ప్ో వుటకు ప్ాటీలు కావలసినవనిా జాగ్ీత్త చ్ెసికొని ప్రయాణమునకు
సిదధప్డెను. ప్ండలా వారితో కూడ ఫకీర్ు బయలుద్ేరను. ఎటిట చికుకలు లేక వివాహము జరిగిప్ో యిెను. ప్ండలా
వార్ు ధూప్ గాీమము త్తరిగి వచిచరి గాని ఫకీర్ు షిరిడీలో ఆగి యచచటనే సిధర్ముగా నిలిచ్ెను.

ఫకీరుకు సాయినామ మెటా ల వచ్ును?
ప్ండలా వార్ు షిరిడీ చ్ేర్గ్నే ఖ్ండో బామంద్రర్మునకు సమీప్మున నునా భకత మహాళాసప్త్తగారి ప్ లములో
నునా మఱ్ఱఱ చ్ెటట ల క్ంీ ద బసచ్ేసిరి. ఖ్ండో బామంద్రర్మునకు త్గిలియునా ఖ్ాళీజాగాలో బండుా విడలచిరి.
బండా లో నునావారొకరిత్ర్ువాత్ నొకర్ు ద్రగిరి. ఫకీర్ు కూడ అటా నే ద్రగను. భకత మహాళాసప్త్త యా
చినాఫకీర్ు ద్రగ్ుట జూచి "దయచ్ేయుము సాయిా" యని సాేగ్త్తంచ్ెను. త్క్కనవార్ు గ్ూడ ఆయనను
సాయి యని ప్ిలువనార్ంభించిరి. అద్రమొదలు వార్ు సాయిబాబా యని ప్రఖ్ాాత్ులెైరి.

ఇతరయోగులతో సహవాసము
సాయిబాబా షిరిడీలో నొక మసతదులో నివాస మేర్పర్చు కొనిరి. బాబా రాకప్ూర్ేమే ద్ేవిద్ాసు అను యోగి
షిరిడల
ీ ో ఎనోా సంవత్సర్ములనుండల నివసించుచుండెను. బాబా అత్నితో సాంగ్త్ామున క్షటప్డెను.
అత్నితో కలసి మార్ుతీ ద్ేవాలయములోను, చ్ావడలలోను, కొంత్కాల మొంటరిగాను ఉండెను. అంత్లో
జానకీద్ాసు గోసావి అను నింకొక యోగి యచచటకు వచ్ెచను. బాబా ఎలా ప్ుపడు ఈ యోగితో మాటాాడుచు
కాలము గ్డుప్ుచుండువార్ు. లేద్ా బాబా ఉండు చ్ోటలకు జానకీ ద్ాసు ప్ో వుచుండెను. అటా నే యొక
వెైశ్ాయోగి ప్ుణతాంబే నుంచి వచుచచుండెడలవాడు. వారి ప్రర్ు గ్ంగాఘ్ీర్ు. అత్నిక్ సంసార్ ముండెను.
అత్డు బాబా సేయముగా కుండలతో నీళ్ళామోసి ప్ూలచ్ెటాకు ప్ో యుట జూచి యిటా నెను. "ఈ మణి
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యిచచటలండుటచ్ే షిరిడీ ప్ుణాక్షవత్మ
ర ెైనద్ర. ఈ మనుజుడు ఈనాడు కుండలతో నీళ్ళళ మోయుచునాాడు.
కాని యిత్డు సామానామానవుడు కాడు. ఈ నేల ప్ుణాము చ్ేసికొనినద్ర గ్నుక సాయిబాబా యను నీ
మణిని

రాబటలటకొనగ్లిగను."

యోగిప్ుంగ్వుడుండెను.

అత్డు

యిేవేలా
అకకల్

గాీమములో
కోటకర్

నునా

మహారాజుగారి

మఠములో
శిషుాడు.

ఆనందనాథుడను
అత్డ కనాడు

షిరిడీ

గాీమనివాసులతో బాబాను చూడవచ్ెచను. అత్డు సాయిబాబాను జూచి యిటా నెను. "ఇద్ర యమూలామెైన
ర్త్ాము. ఈత్డు సామానామానవునివలె గానిపంచునప్పటిక్ని యిద్ర మామూలు రాయికాదు. యిద్రయొక
ర్త్ామణి. ముందు ముందు ఈ సంగ్త్త మీకు తెలియగ్లదు." ఇటా నుచు యిేవలా చ్ేరను. ఇద్ర శ్రీ
సాయిబాబా బాలామున జరిగిన సంగ్త్త.

బాబా దుసు్లు - వారి నితాకృతాములు
యౌవనమునందు బాబా త్లవెంటలరకలు కత్తత రించక జుటలట ప్ంచుచుండెను. ప్హిలాేనువలె దుసుతలు
వేసికొనిడలవార్ు. షిరిడక
ీ ్ మూడుమెైళ్ళదూర్ములో నునా ర్హాతా ప్ో యినప్ుడు బంత్త, గ్నేార్ు, నిత్ామలెా
మొకకలు తీసికొనివచిచ, నేలను చదునుచ్ేసి, వానిని నాటి, నీళ్ళళ ప్ో యుచుండెను. బావినుండల నీళ్ళళచ్ేద్ర
కుండలు

భుజముప్ై

ప్టలటకొని

మోయుచుండెను.

సాయంకాలము

కుండలు

వేప్చ్ెటట ల

మొదట

బో రిాంచుచుండలర.ి కాలచనివగ్ుటచ్ే అవి వెంటనే విరిగి ముకకలు ముకకలుగ్ుచుండెడలవి. ఆ మర్ుసటి
ద్రనము తాతాా యింకొక రండు కుండలను ఇచుచచుండెడలవాడు. ఇటల
ా మూడుసంవత్సర్ములు గ్డచ్ెను.
సాయిబాబా కృషివలన అచచట నొక ప్ూలతోట లేచ్ెను. ఆ సథ లములోనే యిప్ుపడు బాబా సమాధ్ర
యునాద్ర. ద్ానినే సమాధ్రమంద్రర్ మందుర్ు. ద్ానిని దరిశంచుట కొర్కవ యనేకమంద్ర భకుతలు విశరషముగా
ప్ో వుచునాార్ు.

వేపచ్టలట క్ెంీ దనునా పాదుకల వృతా్ెంతము
అకకల్ కోటకర్ మహారాజుగారి భకుతడు భాయి కృషణ జీ అలి బాగ్ కర్. ఇత్డు అకకల్ కోటకర్ మహారాజుగారి
ఫో టోను ప్ూజ్జంచ్ెడల వాడు. అత్డ కప్ుపడు షో లాప్ూర్ు జ్జలాాలోని అకకల్ కోట గాీమమునకు ప్ో యి
మహారాజుగారి ప్ాదుకలు దరిశంచి ప్ూజ్జంచవలెనని యనుకొనెను. అత్డచచటిక్ ప్ో కమునుప్ర సేప్ాములో
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మహారాజు దర్శనమచిచ యిటల
ా చ్ెప్పను. "ప్రసత ుత్ము షిరిడీ నా నివాససథ లము. అచచటిక్ ప్ో యి నీ ప్ూజ
యొనరింప్ుము." అందుచ్ే భాయి కృషణ జీ త్న నిర్ణయమును మార్ుచకొని షిరిడీ చ్ేరి బాబాను ప్ూజ్జంచి
యచచటనే

యార్ు

మాసములు

ఆనందముతోనుండెను.

ద్ీని

జాాప్కార్థము

ప్ాదుకలు

చ్ేయించి

శాీవణమాసములో నొక శుభద్రనమున వేప్చ్ెటట లక్ంీ ద ప్రత్తషు చ్ేయించ్ెను. ఇద్ర 1912వ సంవత్సర్ములో
జరిగను. ద్ాద్ా కవలకర్, ఉప్ాసనీబాబా అనువార్ు ప్ూజను శాసోత ర కత ముగా జరిప్ిరి. ఒక ద్ీక్షలత్ బారహుణుడు
నిత్ాప్ూజ చ్ేయుటకు నియమంప్బడెను. ద్ీనిని ప్ర్ావేక్షలంచు అధ్రకార్ము భకత సగ్ుణున కబెును.

ఈ కథయొకక పూరి్ వివరములు
ఠాణువాసి బి.వి.ద్ేవు బాబాకు గొప్ప భకుతడు. వీర్ు విర్మంచిన మామలత్ద్ార్ు. వేప్చ్ెటట లక్ంీ ద ప్ాదుకల
విషయము సంగ్త్ులనిాయు భకత సగ్ుణనుండల గోవిందకమలాకర్ ద్ీక్షలత్ నుండల సంప్ాద్రంచి, ప్ాదుకల ప్ూరిత
వృతాతంత్ము శ్రీసాయిలీల 11వ సంప్ుటిలో నీరీత్తగా ప్రచురించిరి.

1912వ సంవత్సర్ము బ ంబాయినుండల రామారావు కొఠార యను డాకటరొకడు షిరిడీ వచ్ెచను. వాని
మత్ురడ కడు, వాని కాంప్ౌండర్ భాయికృషణ జీ అలిబాగ్ కర్ అనునత్డు వెంట వచిచరి . వార్ు భకత సగ్ుణుతోను
జ్జ. క. ద్ీక్షలత్ తోను సరాహము చ్ేసిరి. అనేక విషయములు త్మలో తాము చరిచంచుకొనునప్ుడు బాబా
ప్రప్థ
ర మమున షిరిడీ ప్రవేశించి వేప్చ్ెటట ల క్ంీ ద త్ప్సుస చ్ేసినద్ాని జాాప్కార్థము బాబా యొకక ప్ాదుకలను
వేప్చ్ెటట ల క్ంీ ద ప్రత్తషిు ంచవలెనని నిశ్చయించుకొనిరి. ప్ాదుకలను రాత్తతో చ్ెక్కంచుటకు నిశ్చయించిరి.
అప్ుపడు భాయి కృషణ జీ సరాహిత్ుడగ్ు కాంప్ౌండర్ లేచి యా సంగ్త్త డాకటర్ు రామారావుకొఠారకు ద్ెలిప్ినచ్ో
చకకని ప్ాదుకలు చ్ెక్కంచ్ెదర్ని నుడలవెను. అందర్ు ఈ సలహాకు సముత్తంచిరి. డాకటర్ుగారిక్ ఈ విషయము
తెలియప్ర్చిరి. వార్ు వెంటనే షిరిడీ వచిచ ప్ాదుకల నమూనా వారయించిరి.

ఖ్ండో బా మంద్రర్మందునా ఉప్ాసని మహారాజు వదా కు ప్ో యి తాము వారసిన ప్ాదుకలను జూప్ిరి. వార్ు
కొనిా మార్ుపలను జవసి, ప్దుము, శ్ంఖ్ము, చకీము మొదలగ్ునవి చ్ేరిచ బాబా యోగ్శ్క్తని వేప్చ్ెటట ల
గొప్పత్నమును ద్ెలుప్ు యిా క్ంీ ద్ర శలాకమును కూడ చ్ెకుకమనిరి.
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సద్ా నింబవృక్షసా మూలాధ్రవాసాత్
సుధ్ాసారవిణం త్తకత మప్ాప్ిరయంత్మ్|
త్ర్ుం కలపవృక్షాధ్రకం సాధయంత్ం
నమామీశ్ేర్ం సదు
గ ర్ుం సాయినాథం||

ఉప్ాసనీ సలహాల నామోద్రంచి ప్ాదుకలు బ ంబాయిలో చ్ేయించి కాంప్ౌండర్ు ద్ాేరా ప్ంప్ిరి. శాీవణ
ప్ౌర్ణమనాడు సాథప్న చ్ేయుమని బాబా యాజాాప్ించ్ెను. ఆనాడు 11 గ్ంటలకు జ్జ. క. ద్ీక్షలత్ త్న శిర్సుసప్ై
ప్ాదుకలు ప్టలటకొని ఖ్ండో బా మంద్రర్మునుండల ద్ాేర్కామాయిక్ ఉత్సవముతో వచిచరి. బాబా యా
ప్ాదుకలను తాకను. అవి భగ్వంత్ుని ప్ాదుకలని నుడలవెను. చ్ెటట లక్ంీ ద ప్రత్తషిు ంప్ుడని యాజాాప్ించ్ెను.
శాీవణ ప్ౌర్ణమ ముందురోజు బ ంబాయి ప్ాసాతసరట్ యను ప్ారీస భకుతడ కడు మనియార్ేర్ు ద్ాేరా ర్ూ. 25లు
ప్ంప్ను. బాబా యిా ప్ైకము ప్ాదుకలను సాథప్ించు ఖ్ర్ుచనిమత్త మచ్ెచను. మొత్త ము ర్ూ. 100లు ఖ్ర్ుచ
ప్టిటరి. అందులో ర్ూ. 75లు చంద్ాలవలా వసూలు చ్ేసిరి. మొదటి 5 సంవత్సర్ములు జ్జ.క.ద్ీక్షలత్ యను
బారహుణుడు ఈ ప్ాదుకలకు ప్ూజచ్ేసను. త్ర్ువాత్ లక్షణ్ కచ్ేశ్ేర్ జఖ్ాడె యను బారహుణుడు
(నానుమామా ప్ూజారి) ప్ూజ చ్ేయుచుండెను. మొదటి 5 సం||ములు నెలకు ర్ూ. 2లు చ్ొప్ుపన డాకటర్
కొఠార ద్ీప్ప్ు ఖ్ర్ుచ నిమత్త ము ప్ంప్ుచుండెను. ప్ాదుకలచుటలట కంచ్ెకూడ ప్ంప్ను. ఈ కంచ్ెయు, ప్ై
కప్ుపను కోప్ర్ గాం సరటషనునుండల షిరిడీ తెచుచటకు 7-8-0 ఖ్ర్ుచ భకత సగ్ుణు ఇచ్ెచను. ప్రసత ుత్ము జఖ్ాడె
ప్ూజచ్ేయుచునాాడు. సగ్ుణుడు నెైవేదామును, ద్ీప్మును ప్టలటచునాాడు.

మొటట మొదట భాయికృషణ జీ అకకల్ కోటకర్ మహారాజు భకుతడు. 1912వ సం||ములో వేప్చ్ెటట ల క్ంీ ద
ప్ాదుకలు సాథప్ించునప్ుడు అకకల్ కోటకు ప్ో వుచు మార్గ మధామున షిరిడీయందు ద్రగను. బాబా
దర్శనము చ్ేసిన త్ర్ువాత్ అకకల్ కోట గాీమమునకు ప్ో వలెననుకొని బాబావదా కవగి యనుమత్త నిమునెను.
బాబా యిటా నెను. "అకకల్ కోటలో నేమునాద్ర? అకకడకవల ప్ో యిెదవు? అకకడుండే మహారాజు
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ప్రసత ుత్మకకడ నునాార్ు. వార్ు నేనే." ఇద్ర విని భాయి కృషణ జీ అకకల్ కోటవెళ్ా ళట మానుకొనెను. ప్ాదుకల
సాథప్న త్ర్ువాత్ అనేక ప్రాాయములు షిరిడీ యాత్ర చ్ేసను.

హేమడ్ ప్ంత్ున కీసంగ్త్ులు తెలియవు. వారిక్ తెలిసియునాచ్ో సత్చరిత్ల
ర ో వారయుట మానియుండర్ు.

మొహియుదీాన్ తెంబో లితో కుసత్ - జీవితములో మారుప
షిరిడగ
ీ ాీమములో కుసతత లు ప్టలటట వాడుక. అచచట మొహియుద్ీాన్ త్ంబో లి యనువాడు త్ర్చుగా కుసతత లు
ప్టలటచుండెడలవాడు. వానిక్ బాబాకు ఒక విషయములో భేద్ాభిప్ారయము వచిచ కుసతత ప్టిటరి. అందులో బాబా
యోడలప్ో యిెను. అప్పటినుండల బాబాకు విర్క్త కలిగి త్న దుసుతలను, నివసించు రీత్తని మార్ుచకొనెను.
లంగోటి బిగించుకొని ప్ డవు చ్ొకాకను తొడలగికొని నెత్తతప్ైని గ్ుడే కటలటకొనేవార్ు. ఒక గోనె ముకకప్ై
కూర్ుచనేవార్ు. చింక్గ్ుడే లతో సంత్ుషిట చ్ెంద్ెడలవార్ు. రాజా భోగ్ముకంటె ద్ారిదయర మే మేలని నుడలవెడలవార్ు.
దరిదురని సరాహిత్ుడు భగ్వంత్ుడే. గ్ంగాఘ్ీర్ుకు కూడ కుసతత లయందు ప్రరమ. ఒకనాడు కుసతత ప్టలటచుండగా
వెైరాగ్ాము కలిగను. అద్ే కాలమందు శ్రీర్మును మాడలచ ద్ేవుని సహవాసము చ్ేయవలెనని యాకాశ్వాణి
ప్లికను. అప్పటినుండల గ్ంగాఘ్ీర్ు సంసార్మును విడలచ్ెను. ఆత్ుసాక్షాతాకర్ము కొర్కు ప్ాటలప్డెను.
ప్ుణతాంబే దగ్గ ర్ నద్రయొడుేన యొక మఠమును సాథప్ించి త్న శిషుాలతో నివసించుచుండెను.

సాయిబాబా జనులతో కలసి మెలసి త్తర్ుగ్ువార్ు కార్ు. అడలగినప్ుడు మాత్రము జవాబిచుచవార్ు.
ద్రనమంత్యు వేప్చ్ెటట లనీడయందు, అప్ుపడప్ుపడు ఊర్వత్లనునా కాలువ యొడుేనందుండు త్ుము
చ్ెటట ల

నీడన

కూరొచనెడలవార్ు.

సాయంకాల

మూర్కనే

ప్చ్ార్ు

చ్ేయువార్ు.

లేద్ా

నీమగాం

ప్ో వుచుండెడలవార్ు. త్రయంబక్ జీ డేంగవా యనునత్ని యింటిక్ త్ర్చుగా ప్ో వువార్ు. డేంగవాయందు
సాయిబాబాకు మక్కలి ప్రరమ. అత్ని త్ముుని ప్రర్ు నానాసాహెబు. అత్డు ద్ీేతీయవివాహము చ్ేసికొనాను
సంతానము కలుగ్లేదు. బాబాసాహెబు డేంగవా నానాసాహెబును సాయిబాబా వదా కు ప్ంప్ను. వారి
యనుగ్ీహముచ్ే

ప్ుత్ర

సంతానము

కలిగను.

అప్పటినుంచి

బాబాను

దరిశంచుటకు

ప్రజలు

త్ండో ప్త్ండములుగా వచుచచుండలరి. వారికీరత ి యంత్ట వెలాడలయాయిెను. అహమద్ నగ్ర్ు వర్కు
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వాాప్ించ్ెను. అకకడనుంచి నానాసాహెబు చ్ాంద్ో ర్కర్ు, కవశ్వ చిదంబర్ మొదలుగాగ్ల యనేకమంద్ర షిరిడీక్
వచుచట ప్ారర్ంభించిరి. ద్రనమంత్యు బాబాను భకుతలు చుటిటయుండెడలవార్ు. బాబా రాత్ురలందు ప్ాడుప్డలన
ప్ాత్మసతదునందు శ్యనించుచుండెను. అప్పటోా బాబాయొకక సామానులు చ్ాల త్కుకవ. అవి చిలుము,
ప్ గాకు, త్ంబిరవలు గాాసు, ప్ డుగ్ుచ్ొకాక, త్లప్ైనిగ్ుడే , ఎలా ప్ుపడు దగ్గ ర్నుంచుకొను సటకా మాత్రమే.
త్లప్ైగ్ుడే

జడవలె

చుటిట

యిెడమచ్ెవిప్ైనుంచి

వెనుకకు

వెల
ర ాడునటల
ా

వేసికొనువార్ు.

వీనిని

వార్ములత్ర్బడల ఉత్ుకకుండ నుంచువార్ు. చ్ెప్ుపలను తొడలగవ వార్ు కార్ు. ద్రనమంత్యు గోనెగ్ుడే ప్ైనే
కూరొచనేవార్ు. కౌప్తనము ధరించువార్ు. చలిని వారించుటకు ధుని కదుర్ుగా యిెడమచ్ేయి కటట డాప్ై వేసి
దక్షలణాభిముఖ్ముగా కూర్ుచండువార్ు. ఆ ధునిలో అహంకార్మును, కోరికలను, ఆలోచనలను ఆహుత్త
చ్ేసి అలాాయిే యజమాని అని ప్లికవవార్ు. మసతదులో రండుగ్దుల సథ లము మాత్రముండెను. భకుతలంద
ర్చటకు ప్ో యి బాబాను దరిశంచుచుండలరి. 1912 త్దుప్రి ద్ానిలో మార్ుప కలిగను. ప్ాత్మసతదు
మరామత్ు చ్ేసి నేలప్ైని నగిషత రాళ్ళళ తాప్నచ్ేసిరి. బాబా యా మసతదుకు రాకప్ూర్ేము 'త్క్యా'
(ర్చచ)లో చ్ాలాకాలము నివసించిరి. బాబా కాళ్ళకు చినా మువేలు కటలటకొని స గ్సుగా నాటాము
చ్ేసరవార్ు; భక్త ప్ూర్ేకమయిన ప్ాటలు ప్ాడేవార్ు.

నీళ్ళను నూనెగా మారుుట
సాయిబాబాకు ద్ీప్ములనా చ్ాల యిషట ము. ఊర్ులోనునా షావుకార్ా ను నూనె యడలగి తెచిచ
మసతదునందు రాత్తరయంత్యు ద్ీప్ములు వెలిగించుచుండెను. కొనాాళ్ళళ ఇటల
ా జరిగను. నూనె
ఇచుచకోమటల
ా అందర్ు కూడల బాబాకు నూనె ఇవేకూడదని నిశ్చయించుకొనిరి. బాబా వారి దుకాణములకు
ఎప్పటివలె ప్ో గా నూనె లేదనిరి. బాబా కలత్ జందక వటిట వత్ు
త లు మాత్రమే ప్రమదలలో బెటట య
ి ుంచ్ెను.
కోమటల
ా ఆత్ుర్ుత్తో నిదంత్యు గ్మనించుచుండలరి. రండుమూడు నూనెచుకకలునా త్ంబిరవలు డ కుకలో
నీళ్ళళప్ో సి ద్ానిని బాబా తారగను. నీటిని ఈ విధముగా ప్ావనము చ్ేసిన ప్ిముట, నీర్ంత్యు
డ కుకలోనుము, యా నీటిని ప్రమదలలో నింప్ను. దూర్ముగా నిలిచి ప్రీక్షలంచుచునా కోమటల
ా
విసుయమొందునటల
ా ప్రమదలనిాయు తెలావార్ుద్ాక చకకగ్ వెలుగ్ుచుండెను. షావుకార్ుా ఇదంత్యు జూచి
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ప్శాచతాతప్ప్డలరి; క్షమాప్ణ కోరిర.ి బాబా వారిని క్షమంచ్ెను. ఇక మీదట సత్్రవర్త నమలవర్చుకొనుడని
ప్ంప్ను.

జౌహర్ అలీ యను కపటగురువు
ప్ైన వివరించిన కుసతత జరిగిన యయిద్ేండా త్ర్ువాత్ అహమదునగ్ర్ు నుంచి జౌహర్ అలీ యను ఫకీరొకడు
శిషుాలతో ర్హాతా వచ్ెచను. వీర్భదరమంద్రర్మునకు సమీప్మున నునా సథ లములో ద్రగను. ఆ ఫకీర్ు బాగా
చదువుకొనావాడు; ఖ్ురానంత్యు వలిా ంచగ్లడు, మధుర్భాషణుడు. ఆ యూరిలోని భకుతలు వచిచ వానిని
సనాునించుచు గౌర్వముతో చూచుచుండెడలవార్ు. వారి సహాయముతో వీర్భదర మంద్రర్మునకు దగ్గ ర్గా
"ఈద్

గా"

యను

గోడను

నిరిుంచుటకు

ప్ూనుకొనెను.

ఈదుల్

ఫిత్ర్

అను

ప్ండుగ్నాడు

మహముద్ీయులు నిలుచుకొని ప్ారరిథంచు గోడయిే ఈద్ గా. ఈ విషయములో కొటాాట జరిగి జౌహర్ అలీ
ర్హతా విడలచి, షిరిడల
ీ ో బాబాతో మసతదునందుండెను ప్రజలు వాని తీప్ిమాటలకు మోసప్ో యిరి. అత్డు
బాబాను త్న శిషుాడని చ్ెప్ుపవాడు. బాబా యందుల కడుేచ్ెప్పక చ్ేలాగ్ నుండుటకు సముత్తంచ్ెను.
గ్ుర్ువును శిషుాడును ర్హతాకు ప్ో యి యచచట నివసించుటకు నిశ్చయించుకొనిరి. గ్ుర్ువునకు చ్ేలా శ్క్త
యిేమయు తెలియకుండెను. కాని చ్ేలాకు గ్ుర్ువుయొకక లోప్ములు బాగా తెలియును. అయినప్పటిక్
వాని నెప్ుపడు అగౌర్వించలేదు. వాని ప్నులనిాయు చకకగా

నెర్వేర్ుచచుండెడలవార్ు. అప్ుపడప్ుపడు

షిరిడీక్ ఇర్ువుర్ు వచిచ ప్ో వుచుండెడలవార్ు. కాని షిరిడీ ప్రజలకు బాబా అధ్రకముగా ర్హాతాలో నుండుట
ఎంత్మాత్ర మషట ములేదు. అందుచ్ే వార్ందర్ు కలసి ర్హాతానుంచి సాయిబాబాను షిరిడక
ీ ్ తెచుచటకు
ప్ో యిరి. వార్ు ర్హాతాలో బాబాను ఈద్ గా వదా చూచి బాబాను త్తరిగి షిరిడీ తీసికొనిప్ో వుటకై వచిచనామని
చ్ెప్ిపరి. ఫకీర్ు ముకోకప్ి; చ్ెడేవాడు. త్నను విడలచిప్టట డు గ్నుక ఫకీర్ు వచుచలోప్ల వార్ు త్నయందు ఆశ్
విడలచి త్తరిగి షిరిడీ ప్ో వుట మంచిదని బాబా వారిక్ సలహా ఇచ్ెచను. వారిటా ల మాటాాడుచుండగా ఫకీర్ు వచిచ
బాబాను తీసికొని ప్ో వుటకు ప్రయత్తాంచుచునా షిరిడీ ప్రజలను మందలించ్ెను. కొంత్ వివాదము జరిగిన
ప్ిముట గ్ుర్ువుగార్ునుా చ్ేలాయు త్తరిగి షిరిడీ ప్ో వుటకు నిర్ణయమెైనద్ర.
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కాబటిట వార్ు షిరిడీ చ్ేరి యచచట నివసించుచుండలరి. కొనిా ద్రనముల ప్ిముట ద్ేవీద్ాసు కప్టగ్ుర్ువును
ప్రీక్షలంచి లోటలప్ాటల లనేకములునాటల
ా గ్నిప్టెటను. బాబా షిరిడీ ప్రవేశించుటకు 12 సంవత్సర్ములు
ముందు ద్ేవీద్ాసు 10 లేద్ా 11 యిేండా బాలుడుగా షిరిడీ చ్ేరను. వార్ు మార్ుత్త ద్ేవాలయములో
నుండేవార్ు.

ద్ేవీద్ాసు

చకకని

ముఖ్

లక్షణములు,

ప్రకాశించు

నేత్మ
ర ులు

కలిగి

నిరాేయమోహితావతార్మువలె, జాానివలె కనప్డుచుండెను. తాతాా ప్ాటీలు, కాశ్రనాథు మొదలుగాగ్ల
యనేకమంద్ర ద్ేవీద్ాసును గ్ుర్ువుగా మనిాంచుచుండలరి. వార్ు జౌహర్ును ద్ేవీద్ాసు వదా కు తెచిచరి.
జరిగిన వాదములలో త్గిన సమాధ్ానమవేలేక, జౌహర్ు ఓడలప్ో యి షిరిడీ విడలచి ప్ారిప్ో యి,
బీజాప్ుర్ములో నుండెను. చ్ాల యిేండా త్ర్ువాత్ షిరిడీక్ త్తరిగి వచిచ బాబా ప్ాదములప్ై బడెను. తాను
గ్ుర్ువు,

సాయిబాబా

చ్ేలాయను

త్ప్ుపడు

అభిప్ారయము

వాని

మనసుసనుండల

తొలగను.

ప్శాచతాతప్ప్డుటచ్ే సాయిబాబా వానిని గౌర్వముగానే చూచ్ెను. ఈ విధముగా బాబా, శిషుాడు గ్ుర్ువు
నెటా ల కొలువవలెనో యిెటా ల అహంకార్మును విడలచి గ్ుర్ుశుశూ
ీ శ్చ్ేసి త్ుదకు ఆత్ుసాక్షాతాకర్మును
ప్ ందవలెనో నిర్ూప్ించ్ెను. ఈ కథ భకత మహాళాసప్త్త చ్ెప్ిపనరీత్తగా వారయబడలనద్ర.

ఓం నమోోః శ్రీ సాయినాథాయ
ఓం శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
అయిదవ అధ్ాాయము
సంప్ూర్ణము.
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ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవిత చరితరము
ఆరవ అధాాయము
శ్రీరామ నవమ ఉతసవము, మసతదు మరామతు

గ్ుర్ువుగారి కర్సపర్శ ప్రభావము - శ్రీరామనవమ యుత్సవము, ద్ాని ప్రభావము, ప్రిణామము
మొదలగ్ునవి, మసతదు మరామత్ులు.

గురువుగారి హస్ లాఘవము
సంసార్మను సముదరములో జీవుడనే యోడను సదు
గ ర్ువు నడుప్ునప్ుడు అద్ర సులభముగాను
జాగ్ీత్తగాను గ్మాసాథనము చ్ేర్ును. సదు
గ ర్ువనగ్నే సాయిబాబా జా ప్క్
ిత వచుచచునాార్ు. నాకండా యిెదుట
సాయిబాబా

నిలచియునాటల
ా ,

నా

నుదుట

విభూత్త

ప్టలటచునాటల
ా ,

నా

శిర్సుసప్ై

చ్ేయివేసి

యాశ్రర్ేద్రంచుచునాటల
ా ప్ డముచునాద్ర. నా మనసుస సంతోషములో మునిగి నా కండా నుండల ప్రరమ ప్ ంగి
ప్ ర్లు చునాద్ర. గ్ుర్ువుగారి హసత సపర్శ ప్రభావము అదుుత్మెైనద్ర. సూక్షుశ్రీర్ము (కోరికలు, భావముల
మయము) అగిాచ్ేకూడ కాలనటిటద్ర. గ్ుర్ువుగారి హసత ము త్గ్ులగ్నే కాలిప్ో వును; జనుజనుల
ప్ాప్ములు ప్టాప్ంచలెై ప్ో వును. మత్విషయములు భగ్వద్రేషయములనగ్నే అసహాప్డువారిక్ కూడ
శాంత్త కలుగ్ును. సాయిబాబా చకకని యాకార్ము చూడగ్నే సంత్సము కలుగ్ును. కండా నిండ నీర్ు
నిండును,

మనసుస

ఊహలతో

నిండును.

నేనేప్ర్బరహుమునను

చ్ెైత్నామును

మేలొకలిప

ఆత్ుసాక్షాతాకరానందమును కలిగించును. నేను, నీవు అను భేదభావమును తొలగించి బరహుములో
నెైకాము

చ్ేయును.

వేదములుగాని,

ప్ురాణములుగాని

ప్ారాయణ

చ్ేయునప్ుపడు

శ్రీసాయి

యడుగ్డుగ్ునకు జా ప్క్
ిత వచుచచుండును. శ్రీసాయిబాబా రాముడుగా గాని, కృషు
ణ డుగా గాని ర్ూప్ము
ధరించి త్మ కథలు వినునటల
ా చ్ేయును. నేను భాగ్వత్ ప్ారాయణకు ప్ూనుకొనగ్నే శ్రీసాయి
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యాప్ాదమసత కము కృషు
ణ నివలె గానిపంచును. భాగ్వత్మో, ఉదధ వగీత్యో ప్ాడుచునాటల
ా గ్ అనిప్ించును.
ఎవరితోనెైన సంభాషించునప్ుడు సాయిబాబా కథలే ఉద్ాహర్ణములుగా నిచుచటకు జా ప్క్
ిత వచుచను.
నేనేద్ెైన వారయ త్లప్టిటనచ్ో వారి యనుగ్ీహము లేనిద్ే యొకక మాటగాని వాకాముగాని వారయలేను. వారి
యాశ్రరాేదము

లభించిన

వెంటనే

యంత్ులేనటల
ా

వారయగ్లు
గ దును.

భకుతనిలో

యహంకార్ము

విజృంభించగ్నే బాబా ద్ానిని యణచివేయును. త్న శ్క్తతో వాని కోరికను నెర్వేరిచ సంత్ుషుటజవసి
యాశ్రర్ేద్రంచును. సాయి ప్ాదములకు సాషాటంగ్ నమసాకర్ము జవసి సర్ేసాశ్ర్ణాగ్త్త చ్ేసినవానిక్
ధరాుర్థకామమోక్షములు సిద్ధ ంర చును. భగ్వత్ సానిాధామునకు ప్ో వుటకు కర్ు, జాాన, యోగ్, భక్త యను
నాలుగ్ు మార్గ ములు కలవు. అనిాంటిలో భక్తమార్గ ము కషట మెైనద్ర. ద్ాని నిండ ముండుా గోత్ులుండును.
సదు
గ ర్ుని సహాయముతో ముండా ను గోత్ులను త్ప్ిపంచుకొని నడచినచ్ో గ్మాసాథనము అవలీలగా
చ్ేర్వచుచను. ద్ీనిని గ్టిటగా నముుడని సాయిబాబా చ్ెప్ుపచుండెను.

సేయంప్ుతాతకమెైన బరహుముయొకక త్త్ేవిచ్ార్ము చ్ేసిన ప్ిముట, బరహుముయొకక శ్క్త (మాయ),
బరహుసృషిటనిగ్ూరిచ చ్ెప్ిప వాసత వమునకీ మూడును నొకటియిేయని సిద్ధ ాంతీకరించి, ర్చయిత్ బాబా త్న
భకుతల శరయ
ీ సుసకై చ్ేసిన యభయప్రధ్ానవాకాములను ఈ క్ంీ ద ఉద్ాహరించుచునాాడు.

"నా భకుతని యింటిలో అనావసత మ
ీ ధ లతో
ి ులకు ఎప్ుపడు లోటలండదు. నాయంద్ే మనసుస నిలిప్ి, భక్తశ్ద
మనోఃప్ూర్ేకముగా ననేా యారాధ్రంచువారి యోగ్క్షవమముల నేను జూచ్ెదను. భగ్వద్ీగ త్లో శ్రీకృషు
ణ డు కూడ
ఇటా నే చ్ెప్ిపయునాాడు. కావున వసాతరహార్ముల కొర్కు ప్రయాసప్డవదుా. నీ కవమెైన కావలసిన భగ్వంత్ుని
వేడుకొనుము.

ప్రప్ంచములో

ప్ ందుటకు,

భగ్వంత్ునిచ్ే

విడువుము.

మనసుసనందు

ప్రర్ుకీర్త ులు

సంప్ాద్రంచుట

గౌర్వమందుటకు
ఇషట ద్ెైవముయొకక

మాని

యత్తాంచుము.
యాకార్ము

భగ్వంత్ుని

కర్ుణాకటాక్షములు

ప్రప్ంచగౌర్వమందుకొను
నిలుప్ుము.

భరమను

సమసరత ంద్రయ
ర ములను

మనసుసను భగ్వంత్ుని యారాధనకొర్కవ నియమంప్ుము. ఇత్ర్ముల వెైప్ు మనసుస ప్ో నివేకుము.
ఎలా ప్ుపడు ననేా జా ప్ితయందుంచుకొనునటల
ా మనసుసను నిలుప్ుము. అప్ుపడద్ర శాంత్త వహించి
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నెముద్రగాను, యిెటట ి చికాకు లేక యుండును. అప్ుపడే మనసుస సరియిెైన సాంగ్త్ాములో నునాదని
గ్ీహింప్ుము. మనసుస చంచలముగ్ నునాచ్ో ద్ానిక్ ఏకాగ్ీత్ లేనటేా ".

బాబా మాటలుద్ాహరించిన ప్ిముట గ్ీంథకర్త షిరిడీలో జర్ుగ్ు శ్రీరామనవమ యుత్సవమును వరిణంచుటకు
మొదలిడెను. షిరిడల
ీ ో జర్ుగ్ు నుత్సవము లనిాటిలో శ్రీరామనవమయిే గొప్పద్ర. కావున సాయిలీల (1925
- ప్ుట 197) ప్త్తరకలో విప్ులముగ్ వరిణంప్బడలన శ్రీరామనవమ యుత్సవముల సంగ్ీహ మచట
ప్రరొకనబడుచునాద్ర.

కోప్ర్ గాం లో గోప్ాలరావుగ్ుండ్ అనునత్డు ప్ో లీసు సరికలు ఇనెసెకటర్ుగా నుండెను. అత్డు బాబాకు
గొప్పభకుతడు. అత్నిక్ ముగ్ుగర్ు భార్ాలునాప్పటిక్ సంతానము కలుగ్లేదు. శ్రీ సాయి యాశ్రర్ేచనముచ్ే
అత్నికొక కొడుకు బుటెటను. ద్ానికాత్డు మక్కలి సంత్సించి షిరిడీలో నుత్సవము చ్ేసిన బాగ్ుండునని
1897లో భావించ్ెను. ఈ విషయమెై త్క్కన భకుతలగ్ు తాతాాప్ాటీలు, ద్ాద్ా కోతేప్ాటీలు, మాధవరావు
ద్ేశ్ప్ాండేలతో సంప్రద్రంచ్ెను. వార్ంతా ద్ీనిక్ సముత్తంచిరి. బాబా యాశ్రరాేదమును, అనుమత్తని ప్ ంద్రరి.
జ్జలాా కలెకటర్ు అనుమత్తకై దర్ఖ్ాసుత ప్టిటరి. గాీమకర్ణము ద్ానిప్ై నేద్ో వాత్తరవకముగా చ్ెప్ిపనందున
అనుమత్త రాలేదు. కాని బాబా యాశ్రర్ేద్రంచియుండుటచ్ే రండవప్రాాయము ప్రయత్తాంచగా వెంటనే
యనుమత్త వచ్ెచను. సాయిబాబాతో మాటాాడలన ప్ిముట ఉత్సవము శ్రీరామనవమనాడు చ్ేయుటకు
నిశ్చయించిరి. ద్ానిలో బాబావారికవద్ో యింకొక ఉద్ేాశ్మునాటల
ా కనుప్ించుచునాద్ర. ఈ యుత్సవమును శ్రీ
రామనవమతో కలుప్ుట, హిందువుల మహముద్ీయుల మెైత్తరకొర్కు కాబో లు. భవిషాత్సంఘటనలను బటిట
చూడగా బాబా యుద్ేాశ్ములు రండును నెర్వేరినవి.

ఉత్సవములు జర్ుప్ుటకు అనుమత్త వచ్ెచనుగాని యిత్ర్ కషట ములు గానిపంచ్ెను. షిరిడీ చినా
గాీమమగ్ుటచ్ే నీటి యిబుంద్ర యిెకుకవగా నుండెను. గాీమమంత్టిక్ రండు నూత్ులుండెడలవి. ఒకటి
యిెండాకాలములో నెండలప్ో వుచుండును. రండవద్ానిలోని నీళ్ళళ ఉప్పనివి. ఈ ఉప్ుపనీటి బావిలో బాబా
ప్ువుేలు వేసి మంచినీళ్ళబావిగా మారచను. ఈ నీర్ు చ్ాలకప్ో వుటచ్ే తాతాాప్ాటీలు దూర్మునుంచి

55

మోటలద్ాేరా నీర్ు తెప్ిపంచ్ెను. అప్పటిక్ మాత్రమే ప్నిక్వచుచనటల
ా అంగ్ళ్ళళ వేసిరి. కుసతత ల కొర్కవరాపటల
చ్ేసిర.ి

గోప్ాలరావుగ్ుండున కొకసరాహిత్ుడు గ్లడు. వాని ప్రర్ు ద్ాము అణాణ కాసార్. అత్నిద్ర అహమద్ నగ్ర్ు.
ఆత్నిక్ కూడ ఇదా ర్ు భార్ాలునాప్పటిక్ సంతానము లేకుండెను. అత్నిక్ కూడ బాబా యాశ్రరాేదముతో
ప్ుత్రసంతానము గ్లిగను. ఉత్సవముకొర్కు ఒక జండా త్యార్ు చ్ేయించ్ెను. అటా నే నానాసాహెబు
నిమోనకర్ును ప్రబో ధ్రంచగా అత్డు కూడ ఒక నగిషతజండా నిచుచటకు ఒప్ుపకొనెను. ఈ రండుజండాలు
ఉత్సవముతో

తీసికొనిప్ో యి

మసతదు

రండుమూలలందు

నిలబెటట ర
ి ి.

ఈ

ప్దధ త్త

ఇప్పటిక్ని

అవలంబించుచునాార్ు. బాబా యుండు మసతదుకు ద్ాేర్కామాయి యని ప్రర్ు.

చెందన ఉతసవము
ఈ ఉత్సవములో నింకొక ఉత్సవము కూడ ప్ారర్ంభమయిెాను. కొరాహేా గాీమమందు అమీర్ు షకకర్ అను
మహముద్ీయ భకుతడు గ్లడు. అత్డు చందన ఉత్సవము ప్ారర్ంభించ్ెను. ఈ ఉత్సవము గొప్ప
మహముద్ీయ ఫకీర్ుల గౌర్వార్థము చ్ేయుదుర్ు. వెడలుప ప్ళళళములో చందనప్ు ముదా నుంచి త్లప్ై
ప్టలటకొని సాంబారణి ధూప్ములతో బాజాభజంతీరలతో ఉత్సవము సాగించ్ెదర్ు. ఉత్సవమూరవగిన ప్ిముట
మసతదునకు వచిచ మసతదు గ్ూటిలోను, గోడలప్ైనను ఆ చందనమును చ్ేత్తతో నందర్ును త్టెటదర్ు. మొదటి
మూడు సంవత్సర్ములు ఈ యుత్సవము అమీర్ుషకకర్ు జరిప్ను. ప్ిముట అత్ని భార్ా జరిప్ను.
ఒకవద్రనమందు ప్గ్లు హిందువులచ్ే జండాయుత్సవము, రాత్ురలందు మహముద్ీయులచ్ే చందనోత్సవము
ఏ కొటాాటలు లేక జర్ుగ్ుచునావి.

ఏరాపటల
ా
శ్రీరామనవమ బాబాభకుతలకు ముఖ్ామెైనద్ర; ప్విత్రమెైనద్ర. భకుతలందర్ు వచిచ ఈ యుత్సవములో
ప్ాలొగనుచుండలరి.

బయటి

ఏరాపటా నిాయు

తాతాాకోతే

ప్ాటీలు

చూచుకొనెడలవార్ు.

ఇంటిలోప్ల

చ్ేయవలసినవనిాయు రాధ్ాకృషణ మాయి యను భకుతరాలు చూచుచుండెను. ఆమె యింటినిండ భకుతలు
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ద్రగవవార్ు. ఆమె వారిక్ కావలసినవనిాయు సమకూర్ుచచుండెను. ఉత్సవమునకు కావలసినవనిాయు
సిదధప్ర్చుచుండెను. ఆమె సేయముగా మసతదును శుభరప్ర్చి గోడలకు సునాము వేయుచుండెను.
మసతదుగోడలు బాబా వెలిగించు ధునిమూలముగా మసితో నిండలయుండెడలవి. వానిని చకకగా కడలగి
సునాము ప్ూయుచుండెను. ఒకొకకకప్ుపడు మండుచునా ధునికూడ తీసి బయట ప్టలటచుండెను.
ఇదంత్యు బాబా చ్ావడలలో ప్ర్ుండునప్ుపడు చ్ేసరద్ర. ఈ ప్నిని శ్రీరామనవమక్ ఒకరోజుముంద్ే
చ్ేయుచుండెను. బీదలకు అనాద్ానమనగా బాబాకు చ్ాలప్తరత్త. అందుచ్ే బీదలకు అనాద్ానము ఈ
యుత్సవముయందు విరివిగా చ్ేయుచుండలర.ి వంటలు విసాతర్ముగ్, మఠాయిద్రనుసులతో రాధ్ాకృషణ మాయి
ఇంటిలో చ్ేయుచుండలర.ి ఇందులో అనేకమంద్ర భకుతలు ప్ూనుకొనుచుండెడలవార్ు.

మేళా లేదా ఉతసవమును శ్రీరామనవమ ఉతసవముగా మారుుట
ఈ ప్రకార్ముగా 1897 నుండల 1911 వర్కు ఉత్సవము వెైభవముగా జర్ుగ్ుచుండెను. రాను రాను
వృద్రధయగ్ుచుండెను. 1912లో నొక మార్ుపజరిగను. "సాయి సగ్ుణోప్ాసన"ను వారసిన కవియగ్ు కృషాణరావు
జోగవశ్ేర్ భీషుయనువాడు ద్ాద్ాసాహెబు ఖ్ాప్రవే (అమరావత్త నివాసి)తో నుత్సవమునకు వచ్ెచను. వార్ు
ద్ీక్షలత్ వాడలో బసచ్ేసిరి. కృషాణరావు వసారాలో చ్ేర్గిలి యుండగా కాకామహాజని ప్ూజాప్రికర్ముల
ప్ళళళముతో మసతదుకు ప్ో వుచుండగా అత్నిక్ ఒక కొీత్త యాలోచన త్టెటను. వానిని ప్ిలిచి యిటా నెను. "ఈ
యుత్సవమును శ్రీరామనవమనాడు చ్ేయుటలో భగ్వదుద్ేాశ్ మేద్రయో యుండవచుచను. శ్రీరామనవమ
యుత్సవమనగా హిందువులకు చ్ాల ముఖ్ాము. కనుక యిా ద్రనమందు శ్రీరామనవమ యిేల
జర్ుప్కూడ"దని యడలగను. కాకామహాజని యిా యాలోచనకు సముత్తంచ్ెను. బాబా యనుమత్త
ద్ెచుచటకు నిశ్చయించిరి. ఒక కషట ము మాత్రము తీర్నిద్రగా గానిపంచ్ెను. అద్ర హరిద్ాసును సంప్ాద్రంచుట.
భగ్వనుహిమలను కీర్తనచ్ెయుటకు హరిద్ాసు నెచచటనుండల తేవలెననునద్ర గొప్ప సమసాగా నుండెను.
త్ుదకద్ర భీషుుడే ప్రిషకరించ్ెను. ఎటా న, అత్ని రామాఖ్ాానమను శ్రీ రాముని చరిత్ర సిదధముగా నుండుటచ్ే
నత్డు ద్ానిని కీర్తన చ్ేయుటకు, కాకామహాజని హారోునియం వాయించుటకు నిశ్చయించిరి. చకకర్తో
కలిప్ిన శ ంఠిగ్ుండ ప్రసాదము రాధ్ాకృషణ మాయి చ్ేయుట కవరాపటయిెాను. బాబా యనుమత్త బ ందుటకై
మసతదుకు

ప్ో యిరి.

అనిాసంగ్త్ులు

మసతదునందుండలయిే

గ్ీహించుచునా

బాబా

వాడలో

నేమ
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జర్ుగ్ుచునాదని మహాజనిని ప్రశిాంచ్ెను. బాబా యడలగిన ప్రశ్ాను మహాజని గ్ీహించలేకప్ో వుటచ్ే బాబా
యద్ేప్శ్
ర ా భీషుుడనడలగను. అత్డు శ్రీరామ నవమ యుత్సవము చ్ేయ నిశ్చయించిత్త మనియు
నందులకు బాబా యనుమత్త నివేవలెననియు కోరను. బాబా వెంటనే యాశ్రర్ేద్రంచ్ెను. అందర్ు సంత్సించి
జయంత్త ఉత్సవమునకు సంసిదధ ులెైరి. ఆ మర్ుసటిద్రనమున మసతదు నలంకరించిరి. బాబా ఆసనమునకు
ముందు ఊయల వేల
ర ాడగ్టిటరి. ద్ీనిని రాధ్ాకృషణ మాయి ఇచ్ెచను. శ్రీరామజనోుత్సవము ప్ారర్ంభమయిెాను.
భీషుుడు కీర్తన చ్ెప్ుపటకు లేచ్ెను. అప్ుపడే లెండీ వనమునుండల మసతదుకు వచిచన బాబా, అదంత్యు
చూసి

మహాజనిని

ప్ిలిప్ించ్ెను.

అత్డు

కొంచ్ెము

జంకను.

జనోుత్సవము

జర్ుప్ుటకు

బాబా

యొప్ుపకొనునో లేద్ో యని అత్డు సంశ్యించ్ెను. అత్డు బాబావదా కు వెళ్ళళన తోడనే యిద్రనంత్యు
యిేమని బాబా యడలగను. ఆ ఊయల యిెందుకు కటిటర్ని యడలగను. శ్రీరామనవమ మహో త్సవము
ప్ారర్ంభమెైనదనియు అందులకై ఊయల కటిటర్నియు అత్డు చ్ెప్పను. బాబా మసతదులోనుండు భగ్వంత్ుని
నిర్ుగణసేర్ూప్మగ్ు 'నింబార్ు' (గ్ూడు) నుండల యొక ప్ూలమాలను తీసి మహాజని మెడలో వేసి
యింకొకటి

భీషుునక్

ప్ంప్ను.

హరికథ

ప్ారర్ంభమయిెాను.

కొంత్సరప్టిక్

కథ

ముగిసను.

'శ్రీ

రామచందరమూరితకీ జై' యని ఎర్ీగ్ుండ బాజాభజంతీరల ధేనుల మధా అందరిప్ైన బడునటల
ా విరివిగా జలిా రి.
అందర్ు సంతోషములో మునిగిరి. అంత్లో నొకగ్ర్ిన వినబడెను. చలుాచుండలన గ్ులాల్ యను ఎర్ీప్ డుము
ఎటలలనో బాబా కంటిలో ప్డెను. బాబాకోప్ించిన వాడెై బిగ్గ ర్గా త్తటలటట ప్ారర్ంభించ్ెను. జనులందర్ు ఇద్ర
చూచి భయప్డల ప్ారిప్ో యిరి. కాని బాబా భకుతలు, అవనిాయు త్తటా ర్ూప్ముగా త్మక్చిచన బాబా
యాశ్రరాేదములని గ్ీహించి ప్ో కుండలరి. శ్రీరామచందురడు ప్ుటిటనప్ుపడు రావణుడనే యహంకార్మును,
దురాలోచనలను చంప్ుటకై నిశ్చయముగా బాబార్ూప్ములోనునా రాముడు త్ప్పక కోప్ించవలెననిరి.
షిరిడల
ీ ో ఏద్ెైన కొీత్త ద్ర ప్ారర్ంభించునప్ుడెలా బాబా కోప్ించుట యొక యలవాటల. ద్ీనిని తెలిసినవార్ు
గ్ముున నూర్కుండలర.ి త్న ఊయలను బాబా విర్ుచునను భయముతో రాధ్ాకృషణ మాయి మహాజనిని బిలిచి
ఊయలను ద్ీసికొని ర్మునెను. మహాజని ప్ో యి ద్ానిని విప్ుపచుండగా బాబా అత్నివదా కు ప్ో యి
ఊయలను తీయవలదని చ్ెప్పను. కొంత్సరప్టిక్ బాబా శాంత్తంచ్ెను.

ఆనాటి మహాప్ూజ హార్త్త

మొదలగ్ునవి ముగిసను. సాయంత్రము మహాజని ప్ో యి ఊయలను విప్ుపచుండగా నుత్సవము ప్ూరిత
కానందున బాబా ద్ానిని విప్పవదా ని చ్ెప్ిప యా మర్ుసటిద్రనము శ్రీకృషణ జననమునాడు ప్ాటించు
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'కాలాహండల' యను నుత్సవము జరిప్ినప్ిముట తీసివేయవచుచనని చ్ెప్పను. కాలాహండల యనగా
నలా నికుండలో అటలకులు, ప్ర్ుగ్ు, ఉప్ుపకార్ముకలిప్ి వేల
ర ాడ గ్టెటదర్ు. హరికథ సమాప్త మెైన ప్ిముట
ద్ీనిని కటెటతో ప్గ్ులగొటెటదర్ు. రాలిప్డలన అటలకులను భకుతలకు ప్ంచిప్టెటదర్ు. శ్రీకృషణ ప్ర్మాత్ుుడు ఈ
మాద్రరిగ్నే త్న సరాహిత్ులగ్ు గొలా ప్ిలావాండరకు ప్ంచి ప్టలటచుండెను. ఆ మర్ుసటిద్రనము ఇవనిాయు
ప్ూరితయిెైనప్ిముట ఊయలను విప్ుపటకు బాబా సముత్తంచ్ెను. ప్గ్టివేళ్ ప్తాకోత్సవము, రాత్తరయందు
చందనోత్సవమును శ్రీరామనవమ ఉత్సవసమయమందు గొప్ప వెైభవముగా జర్ుగ్ుచుండెను. అప్పటినుండల
జాత్ర్ (మేళ్) శ్రీరామనవమ యుత్సవముగా మారను.

1913

నుంచి

శ్రీరామనవమ

యుత్సవములోని

యంశ్ములు

హెచిచంచిరి.

చ్ెైత్రప్ాడామనుంచి

రాధ్ాకృషణ మాయి 'నామసప్ాతహము' ప్ారర్ంభించుచుండెను. భకుతలందర్ు అందు ప్ాలొగందుర్ు. ఆమె కూడ
వేకువజామున

భజనలో

చ్ేర్ుచుండెను.

ద్ేశ్మంత్ట

శ్రీరామనవమ

ఉత్సవములు

జర్ుగ్ుటచ్ే

హరికథాకాలక్షవప్ము చ్ేయు హరిద్ాసు చికుకట దుర్ా భముగా నుండెను. శ్రీరామనవమక్ 5, 6 రోజులు
ముందు మహాజని బాలబువ మాలీని (ఆధునిక త్ుకారామ్) కలిసియుండుటచ్ే కీర్తన చ్ేయుటకు వారిని
తోడ కనివచ్ెచను. ఆ మర్ుసటి సంవత్సర్ము అనగా 1914లో సతారాజ్జలాా బిరాాడ్ సిదధకవఠ గాీమములోని
హరిద్ాసుడగ్ు

బాలబువ

సతార్కర్

సేగాీమములో

ప్రా గ్ు

వాాప్ించియుండుటచ్ేత్

కథలు

చ్ెప్పక

ఖ్ాళీగానుండెను. బాబా యనుమత్త కాకా ద్ాేరా ప్ ంద్ర అత్డు షిరిడీ చ్ేరను. హరికథ చ్ెప్పను. బాబా
అత్నిని త్గినటల
ా సత్కరించ్ెను. ప్రత్త సంవత్సర్ము ఒకొకకక కొీత్త హరిద్ాసును ప్ిలుచు ఈ సమసాను
1914వ సంవత్సర్ములో శ్రీ సాయి ప్రిషకరించ్ెను. ఈప్ని శాశ్ేత్ముగా ద్ాసగ్ణు మహారాజునకు
అప్పగించ్ెను. ఈనాటివర్కు ద్ాసగ్ణు ఈ కార్ామును జర్ుప్ుచునాార్ు.

1912 నుండల ఈ యుత్సవము రానురాను వృద్రధప్ ందుచుండెను. చ్ెైత్శు
ర దధ అషట మ మొదలు ద్ాేదశి వర్కు
షిరిడీ త్ుమెుదల ప్టలటవలె ప్రజలతో నిండుచుండెను. అంగ్ళ్ళ సంఖ్ా ప్రిగిప్ో యిెను. కుసతత లలో ననేకమంద్ర
ప్ాలొగనుచుండలరి.

బీదలకు

అనా

సంత్ర్పణ

బాగ్ుగ్

జర్ుగ్ుచుండెను.

రాధ్ాకృషణ మాయి

కృషిచ్ే

శ్రీసాయిసంసాథన మేర్పడెను. అలంకార్ములు; ఆడంబర్ము లెకుకవాయిెను. అలంకరింప్బడలన గ్ుఱ్ఱ ము,
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ప్లా క్, ర్థము, ప్ాత్రలు, వెండలసామానులు, బాలీటలు, వంట ప్ాత్రలు, ప్టములు, నిలువుటదా ములు
బహుకరింప్బడెను. ఉత్సవమునకు ఏనుగ్ులుకూడ వచ్ెచను. ఇవనిాయు హెచిచనప్పటిక్ సాయిబాబా
వీనిని లెక్కంచ్ేవార్ు కార్ు. ఈ యుత్సవములో గ్మనింప్వలసిన ముఖ్ావిషయమేమన హిందువులు,
మహముద్ీయులు కలసిమెలసి యిెటట ి కలహములు లేకుండ గ్డలప్రవార్ు. మొదట 5,000 మొదలు 7,000
వర్కు యాత్తరకులు వచ్ేచవార్ు. త్ుదకు 75,000 వర్కు రాజొచిచరి. అంత్మంద్ర గ్ుమగ్ూడలనప్ిపటిక్
ఎనాడెైనను వాాధులుకాని జగ్డములుగాని కనిప్ించలేదు.

మసతదు మరామతులు
గోప్ాలరావుగ్ుండునకు ఇంకొక మంచియాలోచన త్టెటను. ఉత్సవములు ప్ారర్ంభించినటేా

మసతదును

త్గినటల
ా గా తీరిచద్రదావలెనని నిశ్చయించుకొనెను. మసతదుమరామత్ుచ్ేయ నిమత్త మెై రాళ్ళను తెప్ిపంచి
చ్ెక్కంచ్ెను. కాని ఈప్ని బాబా అత్నిక్ నియమంచలేదు. ఈ ప్ని నానాసాహెబు చ్ాంద్ో ర్కర్ుకు,
రాళ్ళళతాప్న కాకాసాహెబు ద్ీక్షలత్ కు నియోగించ్ెను. ఈ ప్నులు చ్ేయించుట బాబా క్షటము లేకుండెను.
కాని భకుతడగ్ు మహాళాసప్త్త కలిగ ంచుకొనుటవలన బాబా యనుమత్త నిచ్ెచను. బాబా చ్ావడలలో ప్ండుకొనా
ఒకక రాత్తరలో మసతదు నేలను చకకని రాళ్ళచ్ే తాప్నచ్ేయుట ముగించిరి. అప్పటినుండల బాబా గోనెగ్ుడే ప్ై
కూర్ుచండుట

మాని

చినాప్ర్ుప్ుమీద

కూర్ుచండువార్ు.

గొప్ప

వాయ

ప్రయాసలతో

1911

వ

సంప్త్సర్ములో సభామండప్ము ప్ూరితచ్ేసిరి. మసతదుకు ముందునా జాగా చ్ాల చినాద్ర, సౌకర్ాముగా
లేకుండెను. కాకాసాహెబు ద్ీక్షలత్ ద్ానిని విశాలప్ర్చి ప్ైకప్ుప వేయదలచ్ెను. ఎంతో డబుుప్టిట
యినుప్సత ంభములు మొదలగ్ునవి తెప్ిపంచి ప్ని ప్ారర్ంభించ్ెను. రాత్తరయంత్యు శ్ీమప్డల సత ంభములు
నాటిర.ి ఆ మర్ుసటిద్రనము ప్ారత్ోఃకాలముననే బాబా చ్ావడలనుండల వచిచ యద్ర యంత్యు జూచి కోప్ించి
వానిని ప్తక్ ప్ార్వెైసను.

ఆసమయమందు

బాబా

మక్కలి

కోప్ో ద్ీధప్ిత్ుడయిెాను.

ఒకచ్ేత్తతో

ఇనుప్సత ంభము

బెక్లించుచు,

రండవచ్ేత్తతో తాతాాప్ాటీలు ప్తకను బటలటకొనెను. తాతాా త్లప్ాగాను బలవంత్ముగా ద్ీసి, యగిగప్ులా తో
నిప్పంటించి, యొక గోత్తలో ప్ార్వెైచ్ెను. బాబా నేత్మ
ర ులు నిప్ుపకణములవలె వెలుగ్ుచుండెను. ఎవరిక్ని
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బాబావెైప్ు చూచుటకు ధ్ెైర్ాము చ్ాలకుండెను. అందర్ు భయకంప్ిత్ులెైరి. బాబా త్న జవబులోనుంచి ఒక
ర్ూప్ాయి తీసి యటలవెైప్ు విసరను. అద్ర శుభసమయమందు చ్ేయు యాహుత్తవలె కనబడెను.
తాతాాకూడ చ్ాలా భయప్డెను. తాతాాకవమ జర్ుగ్ుచునాద్ో ఎవరిక్ ఏమయు తెలియకుండెను. అందులో
కలిపంచుకొనుట కవేరిక్ ధ్ెైర్ాము లేకుండెను. కుషు
ు రోగియు బాబా భకుతడునగ్ు భాగోజ్జ శింద్రయా కొంచ్ెము
ముందుకు ప్ో గా బాబా వానిని ఒక ప్రకకకు తోరసను. మాధవరావు ప్రయత్తాంచగా వానిప్ై బాబా ఇటలకరాయి
ర్ువెేను. ఎంత్మంద్ర జోలిక్ ప్ో దలచిరో అందరిక్ యొకవగ్త్త ప్టెటను. కాని కొంత్సరప్టిక్ బాబా శాంత్తంచ్ెను,
ఒక దుకాణద్ార్ుని ప్ిలిప్ించ్ెను. వానివదా నుంచి జరీప్ాగాను కీయమునకు ద్ీసికొనెను, ద్ానిని బాబా
సేయముగా తాతాాత్లకు చుటెటను. తాతాాను ప్రతేాకముగా గౌర్వించుటకు బాబా యిటల
ా చ్ేసియుండెను.
బాబాయొకక యిా వెైఖ్రిని జూచినవా రలా ర్ు నాశ్చర్ామగ్ుాలెైరి. అంత్ త్ేర్లో బాబా కటల
ా కోప్ము
వచ్ెచను? ఎందుచ్ేత్ నీ విధముగా తాతాాను శిక్షలంచ్ెను? వారికొప్ము త్త్ క్షణమే ఎటల
ా చలా బడెను? అని
యందర్ు ఆలోచించుచుండలరి. బాబా ఒకొకకకప్ుపడు శాంత్మూరితవలె గ్ూరిచండల యత్ాంతానురాగ్ముతో
మాటాాడుచుండువార్ు. అంత్లో నకార్ణముగా కొప్ించ్ెడలవార్ు. అటలవంటి సంఘటనలు అనేకములు గ్లవు.
కాని యిేద్ర చ్ెప్పవలెనను విషయము తేలుచకొనలేకునాాను. అందుచ్ే నాకు జాాప్కము వచిచనప్ుపడెలా
ఒకొకకకటి చ్ెప్పదను.

ఓం నమోోః శ్రీ సాయినాథాయ
శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
ఆర్వ అధ్ాాయము
సంప్ూర్ణము.
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ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవిత చరితరము
ఏడవ అధాాయము

అదుుతావతార్ము; సాయిబాబా వెైఖ్రి; వారి యోగాభాాసము; వారి సరాేంత్రాామత్ేము; కుషు
ు భకుతని
సరవ; ఖ్ాప్రవేకొడుకు ప్రా గ్ు సంగ్త్త; ప్ండరీప్ుర్ము ప్ో వుట.

అదుుతావతారము
సాయిబాబాకు యోగాభాాసము లనిాయు తెలిసియుండెను. షణాుర్గ ములందును బాబా ఆరితేరినవార్ు.
అందులో కొనిా ధ్ౌత్త, ఖ్ండయోగ్ము, సమాధ్ర మొదలగ్ునవి. ధ్ౌత్త యనగా 3 అంగ్ుళ్ముల వెడలుప, 22
1/2

అడుగ్ుల

ప్ డవుగ్ల

త్డలగ్ుడే తో

కడుప్ును

లోప్ల

శుభరప్ర్చుట.

ఖ్ండయోగ్మనగా

శ్రీరావయములనిాయు విడద్ీసి త్తరిగి కలుప్ుట.

బాబా

హిందువనాచ్ో

వార్ు

మహముద్ీయ

దుసుతలతో

నుండెడలవార్ు.

మహముద్ీయుడనాచ్ో

హిందూమతాచ్ార్ సంప్నుాడుగ్ గానిపంచుచుండెను. బాబా శాసోత ర కత ముగ్ హిందువుల శ్రీరామనవమ
యుత్సవమును జర్ుప్ుచుండెను. అద్ే కాలమందు మహముద్ీయుల చందనోత్సవము జర్ుప్ుటకు
అనుమత్తంచ్ెను.

ఈ

యుత్సవసమయమందు

కుసతత లను

ప్ో ర త్సహించుచుండువార్ు.

గలిచినవారిక్

బహుమత్ులిచుచవార్ు. గోకులాషట మనాడు "గోప్ాల్ కాలా" యుత్సవము జరిప్ించుచుండెను. ఈదుల్ ఫిత్ర్
ప్ండుగ్నాడు మహముద్ీయులచ్ే మసతదులో నమాజు చ్ేయించుచుండెడలవార్ు. మోహర్ీం ప్ండుగ్కు
కొంత్మంద్ర మహముద్ీయులు మసతదులో తాజీయా లేక తాబూత్ు నిలిప కొనిా ద్రనములు ద్ాని నచచట
నుంచినప్ిముట
నుంచుటకు

గాీమములో

నూరవగించ్ెదమనిరి.

నాలుగ్ు

ద్రనములవర్కు

మసతదులో

తాబూత్ు

బాబా సముత్తంచి యయిదవనాడు నిరిేచ్ార్ముగ్ ఏ సంశ్యము లేక ద్ానిని తానే
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తీసివేసను. వార్ు మహముద్ీయులనాచ్ో హిందువుల వలె వారి చ్ెవులకు కుటల
ా ండెను. వార్ు
హిందువులనాచ్ో సునీత

చ్ేసికొనుమని సలహా నిచుచచుండెడలవార్ు. కాని వార్ు మాత్రము సునీత

చ్ేసికొనియుండలేదు. బాబా హిందువెైనచ్ో మసతదునంద్ేల యుండును? మహముద్ీయుడెైనచ్ో ధునియు
అగిాహో త్రమును ఏల వెలిగించియుండువార్ు? అద్ేగాక మహముద్ీయమత్మునకు వాత్తరవకముగా
త్తర్ుగ్లితో విసర్ుట, శ్ంఖ్మూదుట, గ్ంటవాయించుట, హో మముచ్ేయుట, భజన చ్ేయుట, సంత్ర్పణ
చ్ేయుట, అర్ాయప్ాదాములు సమరిపంచుట మొదలగ్ునవి జర్ుగ్ుచుండెను. వారవ మహముద్ీయులెైనచ్ో
కరిుషు
ు లగ్ు సనాత్నాచ్ార్ప్ారాయణులెైన బారహుణులు వారి ప్ాదములప్ై సాషాటంగ్ నమసాకర్ము లెటా ల
చ్ేయుచుండెడలవార్ు? వారవతెగ్వార్ని యడుగ్బో యిన వారలా ర్ు వారిని సందరిశంచిన వెంటనే మూగ్లగ్ుచు
ప్ర్వశించుచుండలర.ి

అందుచ్ే

సాయిబాబా

హిందువుడో

మహముద్ీయుడో

ఎవర్ును

సరిగా

నిర్ణయించలేకుండలర.ి ఇద్రయొక వింత్ కాదు. ఎవర్యితే సర్ేమును త్ాజ్జంచి భగ్వంత్ుని సర్ేసాశ్ర్ణాగ్త్త
యొనరించ్ెదరో వార్ు ద్ేవునిలో నెైకామెైప్ో యిెదర్ు. వారిక్ ద్ేనితో సంబంధముగాని, భేదభావముగాని
యుండదు. వారిక్ జాత్తమత్ములతో నెటట ి సంబంధము లేదు. సాయిబాబా అటిటవార్ు. వారిక్ జాత్ులందు
వాకుతలందు భేదము గ్నిపంచకుండెను. బాబా ఫకీర్ులతో కలిసి మత్సయమాంసములు భుజ్జంచుచుండెను.
కాని వారి భోజనప్ళళళములో కుకకలు మూత్తప్టిటనను నడుగ్ువార్ు కార్ు.

శ్రీ సాయి యవతార్ము విశిషట మెైనద్ర; యదుుత్మెైనద్ర. నా ప్ూర్ేజనుసుకృత్ముచ్ే వారి ప్ాదములవదా
కూరొచను భాగ్ాము లభించినద్ర. వారి సాంగ్త్ాము లభించుట నా యదృషట ము. వారి సనిాధ్రలో నాకు
కలిగిన యానందము ఉలాాసము చ్ెప్పనలవి కానివి. సాయిబాబా నిజముగా శుద్ాధనంద చ్ెైత్నామూర్ుతలు.
నేను వారి గొప్పత్నమును, విశిషట త్ను ప్ూరితగా వరిణంచలేను. ఎవర్ు వారి ప్ాదములను నమెుదరో వారిక్
ఆతాునుసంధ్ానము కలుగ్ును. సనాాసులు, సాధకులు మోక్షమునకై ప్ాటలప్డు త్ద్రత్ర్ు లనేకమంద్ర
సాయిబాబా వదా కు వచ్ెచడలవార్ు. బాబా వారితో నడచుచు, మాటాాడుచు, నవుేచు అలాా మాలిక్ యని
యిెలాప్ుపడు ప్లుకుచుండెడలవార్ు. వారిక్ వివాదములుగాని, చర్చలుగాని యిషట ము లేదు. అప్ుపడప్ుపడు
కోప్ించినప్పటిక్ వారలా ప్ుపడు నెముద్రగానుండల శ్రీర్మును ప్ూరితగా సాేధ్ీనములో నుంచు కొనెడలవార్ు.
ఎలా ప్ుపడు వేద్ాంత్మును బో ధ్రంచుచుండెడలవార్ు. ఆఖ్ర్ువర్కు బాబా యిెవరో ఎవరిక్ తెలియనేలేదు. వార్ు
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రాజులను, భిక్షుకులను నొకవరీత్తగా ఆదరించిరి. అందరి యంత్ర్ంగ్ములందు గ్ల ర్హసాములనిా బాబా
యిెరింగడలవార్ు. బాబా ఆ ర్హసాములను వెలిబుచచగ్నే యందర్ు ఆశ్చర్ామగ్ుాలగ్ుచుండలరి. వార్ు
సర్ేజుా లయినప్పటిక్ ఏమయు తెలియనివానివలె నటించుచుండలరి. సనాునములనాచ్ో వారిక్ అయిషట ము.
సాయిబాబా నెైజమటిటద్ర. మానవశ్రీర్ముతో నునాప్పటిక్ వార్ు చ్ేయు ప్నులను జూడ సాక్షాత్ు
త
భగ్వంత్ుడని చ్ెప్పవలెను. అందర్ును వారిని జూచి షిరిడీలో వెలసిన భగ్వంత్ుడనియిే యనుకొనుచుండలర.ి

సాయిబాబా వెైఖ్రి
నేను వటిట మూర్ుుడనగ్ుటచ్ే బాబా మహిమలను వరిణంచలేను. బాబా షిరిడీలోనునా ద్ేవాలయములనిాటిని
మరామత్ు చ్ేయించ్ెను. తాతాాప్ాటీలు సహాయముతో గాీమములోనునా శ్ని, గ్ణప్త్త, ప్ార్ేతీ శ్ంకర్,
గాీమద్ేవత్,

మార్ుతీద్ేవాలయముల

మరామత్ు

చ్ేయించ్ెను.

వారి

ద్ానము

ప్ గ్డబడలనద్ర.

దక్షలణర్ూప్ముగా వసూలయిన ప్ైకమంత్యు నొకొకకకరిక్ రోజు కొకకంటిక్ ర్ూ. 50/- 30/- 15/చ్ొప్ుపన ఇషట ము వచిచనటల
ా ప్ంచిప్టెటడలవార్ు.

బాబాను దరిశంచిన మాత్రమున ప్రజలు శుభము ప్ ందువార్ు. కొందర్ు ఆరోగ్ావంత్ు లగ్ుచుండలరి.
అనేకులకు కోరికలు నెర్వేర్ుచుండెను. కంటిలో ర్సముగాని మందుగాని వేయకనే గ్ుీడలే వారిక్ దృషిట
వచుచచుండెను; కుంటివారిక్ కాళ్ళళ వచుచచుండెను. అంత్ులేని బాబా గొప్పత్నమును, ప్ార్మును
ఎవేర్ును కనుగొనకుండలరి. వారి కీరత ి చ్ాల దూర్మువర్కు వాాప్ించ్ెను. అనిాద్ేశ్ముల భకుతలు షిరిడీలో
గ్ుమగ్ూడుచుండలర.ి బాబా ఎలా ప్ుపడు ధునివదా నే ధ్ాానమగ్ుాలయి కూరొచనుచుండెను. ఒకొకకకప్ుపడు
సాానము కూడ మానెడలవార్ు.

తొలిద్రనములలో బాబా తెలా త్లప్ాగా, శుభరమెైన ధ్ో వత్త, చ్ొకాక ధరించువార్ు. మొదట గాీమములో
రోగ్ులను ప్రీక్షలంచి ఔషధములిచ్ెచడలవార్ు. వారి చ్ేత్తతో నిచిచన మందులు ప్నిచ్ేయుచుండెడలవి. మంచి
హసత వాసిగ్ల డాకటర్ని ప్రర్ు వచ్ెచను. ఈ సందర్ుమున నొక వింత్ విషయము చ్ెప్పవలెను. ఒక భకుతని
కండుా వాచి మక్కలి యిెర్బ
ీ డెను. షిరిడల
ీ ో డాకటర్ు ద్ ర్కలేదు. ఇత్ర్భకుత లాత్నిని బాబావదా కు గొనిప్ో యిరి.
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అటిట రోగ్ులకు అంజనములు, ఆవుప్ాలు, కర్ూపర్ముతో చ్ేసిన యౌషధములు డాకటర్ా ు ఉప్యోగించ్ెదర్ు.
కాని బాబా చ్ేసిన చిక్త్స విశిషట మెైనద్ర. నలా జీడలగింజలను నూరి రండు మాత్రలు చ్ేసి యొకొకకక కంటిలో
నొకొకకకద్ానిని దూరిచ గ్ుడే తో కటలటకటెటను. మర్ుసటి ద్రనము కటలటలను విప్ిప నీళ్ళను ధ్ార్గా ప్ో సను.
కండా లోని ప్ుసి త్గిగ కంటిప్ాప్లు తెలాబడల శుభరమయిెాను. నలా జీడలప్ికకలమందు ప్టిటనప్ుపడు సునిాత్మెైన
కండుా మండనేలేదు. అటలవంటి చిత్రము లనేకములు గ్లవు. కాని యందు ఒకటి మాత్రమే చ్ెప్పబడలనద్ర.

బాబా యోగాభ్ాాసములు
బాబాకు యోగ్ములనిాయు ద్ెలియును. కాని యందులో రండు మాత్రమే వరిణంప్డెను.

1. ధౌతి లేక శుభరపరచు విధానము
మసతదుకు చ్ాల దూర్మున ఒక మఱ్ఱఱ చ్ెటట ల కలదు. అకకడ క బావి కలదు. ప్రత్త మూడవరోజు బాబా
యచచటకు ప్ో యి ముఖ్ప్రక్షాళ్నము, సాానము చ్ేయుచుండెను. ఒకనాడు బాబా త్న యూప్ిరి త్తత్ు
త లను
బయటకు కక్క వాటిని నీటితో శుభరప్ర్చి నేరవడుచ్ెటట లప్ై ఆర్వేయుట కొందర్ు గ్మనించిరి. షిరడ
ి ల
ీ ోని
కొందర్ు ద్ీనిని కండాార్ చూచి చ్ెప్ిపరి. మామూలుగా ధ్ౌత్తయనగా 3 అంగ్ుళ్ముల వెడలుప 22 1/2
అడుగ్ుల ప్ డవుగ్ల గ్ుడే ను మరంగి కడుప్ులో అర్గ్ంటవర్కు నుండనిచిచన ప్ిముట తీసదర్ు. కాని
బాబాగారి ధ్ౌత్త చ్ాల విశిషట ము, అసాధ్ార్ణము నెైనద్ర.

2. ఖ్ెండయోగము
బాబా త్న శ్రీరావయము లనిాయు వేర్ుచ్ేసి మసతదునందు వేరవేర్ు సథ లములలో విడలచిప్టలటవార్ు.
ఒకనాడ క ప్దా మనిషి మసతదుకు ప్ో యి బాబా యవయవములు వేరవేర్ు సథ లములందు ప్డలయుండుట జూచి
భయకంప్ిత్ుడెై బాబాను ఎవరో ఖ్ూనీచ్ేసిర్ నుకొని గాీమ మునసబు వదా కు ప్ో యి ఫిరాాదుచ్ేయ
నిశ్చయించుకొనెను. కాని మొటట మొదట ఫిరాాదు చ్ేసిన వానిక్ ఆ విషయముగ్ురిచ కొంచమెైన
తెలిసియుండునని త్ననే అనుమానించ్ెదర్ని యూర్కొనెను. మర్ుసటిద్రనమత్డు మసతదుకు బో యిెను.
బాబా యిెప్పటివలె హాయిగా కూరొచనియుండుట జూచి యాశ్చర్ాప్డెను. ముందుద్రనము తాను
చూచినదంత్యు సేప్ామనుకొనెను..
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3. యోగము
బాలామునుంచి బాబా యోగాభాాసము చ్ెయుచుండెను. ద్ానిలో వారంత్ నిషాణత్ులో యిెవరికీ తెలియదు.
వారి ఊద్ీ ప్రసాదము వలా బాగ్ుప్డలన రోగ్ులవదా నుంచి డబుు ప్ుచుచకొనక యుచిత్ముగానే సరవ
చ్ేయుచుండలర.ి అనేకమంద్రని యారోగ్ావంత్ులుగ్ జవసిరి. వార్ు చ్ేయు ప్ుణాకార్ాములబటిట వారిక్ గొప్పకీరత ి
వచ్ెచను. బాబా స ంత్ము కొర్కు ఏమయు చ్ెయక యిత్ర్ుల మేలుకొర్కవ యిెలాప్ుపడు ప్ాటలప్డేవార్ు.
ఒకొకకకప్ుపడు ఇత్ర్ుల వాాధ్రని త్నప్ై వేసికొని తాము మక్కలి బాధ ననుభవించ్ేవార్ు. అందులో నొకటి
యిా ద్రగ్ువ ప్రరొకందును. ద్ీనినిబటిట బాబా సర్ేజుా డనియు మక్కలి దయార్ారహృదయుడనియు తెలియును.

బాబా సరాేెంతరాామతేము, కారుణాము
1910వ సంవత్సర్ము ద్ీప్ావళ్ళ ప్ండుగ్నాడు బాబా ధునివదా కూర్ుచండల చలి కాగ్ుచుండెను. బాబా ధునిలో
కటెటలు వేయుచుండెను; ధుని బాగ్ుగా మండుచుండెను. కొంత్సరప్యిన త్ర్ువాత్ కటెటలను వేయుట మాని
త్నచ్ేత్తని ధునిలో ప్టెటను. వెంటనే చ్ేయి కాలిప్ో యిెను. మాధవుడనే నౌకర్ును, మాధవరావు
ద్ేశ్ప్ాండేయు ద్ీనిని జూచిరి. వెంటనే ప్ర్ుగత్తత బాబాను ప్టిట వెనుకకు లాగిరి. ద్ేవా! ఇటేా ల చ్ేసిత్తర్ని
యడలగిర.ి సపృహ తెచుచకొని బాబా యిటల
ా జవాబిచ్ెచను. "దూర్ద్ేశ్మున ఒక కమురి భార్ా
కొలిమత్తత్ు
త లను ఊదుచుండెను. అంత్లో నామె భర్త ప్ిలిచ్ెను. త్నయొడలలో బిడే యునా సంగ్త్త మర్చి
ఆమె తొందర్గా లేచి ప్ర్ుగిడజొచ్ెచను. ఆ బిడే మండుచునా కొలిమలో బడెను. అందుచ్ేత్ వెంటనే నాచ్ేత్తని
కొలిమలోనిక్ దూరిచ బిడే ను ర్క్షలంచిత్తని. నా చ్ేయి కాలుట నాకంత్ బాధ్ాకర్ము కాదు. కాని బిడే
ర్క్షలంప్బడెనను విషయము నా కానందము గ్లుగ్చ్ేయుచునా" దని బాబా నుడలవెను.

కుష్ు
ు రోగభకు్ని సరవ
బాబా చ్ెయిా కాలుచకొనెనని మాధవరావు ద్ేశ్ప్ాండే నానా సాహెబు చ్ాంద్ో ర్కర్ుకు తెలియజవసను. వెంటనే
ఆయన బ ంబాయి నుండల డాకటర్ు ప్ర్మానందుని మందుల ప్టెటతో వెంటబెటట లకొని వచ్ెచను. నానా బాబాను
చిక్త్స చ్ేయుటకై డాకటర్ును చ్ేయి చూడనిముని కోరను. బాబా యందుల కొప్ుపకొనలేదు. చ్ేయి కాలిన
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లగాయిత్ు బాగోజీశింద్ే యను కుషు
ు రోగియిే కటలట కటలటచుండెను. కాలిన చ్ేత్తప్ైన నెయిా రాసి, యాకు వేసి,
గ్ుడే తో కటలట కటెటడలవాడు. నానా యిెంత్ వేడలనను బాబా డాకటర్ుగారిచ్ే చిక్త్స ప్ ందుటకు సముత్తంప్లేదు.
డాకటర్ుగార్ుకూడ అనేకసార్ులు వేడుకొనిరి. కాని అలాాయిే త్న డాకటర్ని బాబా కాలయాప్న చ్ేయుచుండెను.
అందుచ్ే డాకటర్ు మందుల ప్టెట మూత్యిెైన తీయకుండనే త్తరిగిప్ో యిెను. కాని డాకటర్ుగారిక్ బాబా
దర్శనభాగ్ాము లభించ్ెను. బాబా ప్రత్తరోజు భాగోజీ చ్ే చ్ేత్తక్ కటలట కటిటంచుకొనుచుండెను. కొనిాద్రనముల
త్ర్ువాత్ చ్ేయి బాగ్ుప్డెను. అందర్ు సంతోషించిరి. ఇప్పటిక్ని ఏమెైన నొప్ిప మగ్లిప్ో యినద్ా యను
సంగ్త్త యిెవరిక్ తెలియదు. ప్రత్తరోజు ఉదయము భాగోజీ కటలటలను విప్ిప, నేత్తతో తోమ, త్తరిగి కటలటలను
కటలటచుండెడలవాడు. బాబా మహాసమాధ్ర వర్కు ఇద్ర జర్ుగ్ుచునేయుండెను. బాబా సిదధప్ుర్ుషుడగ్ుటచ్ే వారి
క్దంత్యు నవసర్ములేనప్పటిక్ భాగోజీ భకుతనియందు గ్ల ప్రరమచ్ే అత్డ నర్ుచ ఉప్ాసనాసరవకు
సముత్తంచ్ెడలవార్ు. బాబా లెండలతోటకు ప్ో వునప్ుడు భాగోజ్జ బాబా త్లప్ై గొడుగ్ు ప్టలటకొని వెంట
వెళేళవాడు.

ప్రత్తరోజు

ఉదయము

బాబా

ధునియొదా

కూరొచనగ్నే,

భాగోజ్జ

త్న

సరవాకార్ాము

మొదలిడువాడు. గ్త్జనుయందు భాగోజ్జ ప్ాప్ి, కనుకనే కుషు
ు రోగ్ముచ్ే బాధప్డుచుండెను. వాని వేరళ్ళళ
ఈడుచకొని

ప్ో యియుండెను.

వాని

శ్రీర్మంత్యు

చీము

కార్ుచు,

దురాేసన

కొటలటచుండెను.

బాహామునకు దుర్దృషట వంత్ునివలె గానిపంచునప్పటిక్ అత్డు అదృషట శాలియు, సంతోషియు. ఎందుకనగా
అత్డు బాబాసరవకులందరిలో మొదటివాడు; బాబా సహవాసము ప్ూరితగా ననుభవించ్ెను.

ఖ్ాపరవే కురీవాని ప్రా గు జాడాము
బాబా విచిత్ర లీలలలో నింకొకద్ానిని వరిణంచ్ెదను. అమరావత్త నివాసియగ్ు ద్ాద్ాసాహెబు ఖ్ాప్రవే భార్ా త్న
చినా కొడుకుతో షిరిడల
ీ ో మకాం చ్ేసను. కొడుకుకు జేర్ము వచ్ెచను. అద్ర ప్రా గ్ు జేర్ము క్ంీ ద మారను.
త్లిా మక్కలి భయప్డెను. షిరిడీ విడచి అమరావత్త ప్ో వలెననుకొని సాయంకాలము బాబా బుటీటవాడావదా కు
వచుచచునాప్ుపడు వారి సలవు నడుగ్ బో యిెను. వణుకుచునా గొంత్ుతో త్న చినా కొడుకు ప్రా గ్ుతో
ప్డలయునాాడని బాబాకు చ్ెప్పను. బాబా యామెతో కార్ుణాముతో, నెముద్రగా మాటాాడద్ డగను.
ప్రసత ుత్ము

ఆకాశ్ము

మేఘములచ్ే

కప్పబడలయునాద్ర

గాని

యవి

చ్ెద్రరి

ప్ో యి

కొద్రాసరప్టోా

నాకాశ్మంత్యు మామూలు రీత్తగా నగ్ునని బాబా యోద్ారచను. అటా నుచు త్న కఫనీని ప్ైకత్తత చంకలో
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కోడల గ్ుీడా ంత్ ప్దా వి నాలుగ్ు ప్రా గ్ు ప్ కుకలను అచటవారిక్ జూప్ను. "చూచిత్తరా! నా భకుతలకొర్కు నే నెటా ల
బాధప్డెదనో! వారి కషట ములనిాయు నావిగ్నే భావించ్ెదను." ఈ మహాదుుత్లీలలను జూచి యోగీశ్ేర్ులు
భకుతలకొర్ కటల
ా బాధ లనుభవింత్ురో జనులకు విశాేసము కుద్రరను. యోగీశ్ేర్ుల మనసుస మెైనముకనా
మెత్తనిద్ర, వెనెాలవలె మృదువెైనద్ర. వార్ు భకుతలను ప్రత్ుాప్కార్ము కోర్కయిే ప్రరమంచ్ెదర్ు. భకుతలను త్మ
బంధువులవలె జూచ్ెదర్ు.

పెండరీపురము పో యి యచుటలెండుట
సాయిబాబా త్న భకుతలనెటా ల ప్రరమంచుచుండెనో వారి కోరికలను, అవసర్ముల నెటా ల గ్ీహించుచుండెనో యను
కథను చ్ెప్ిప ఈ అధ్ాాయమును ముగించ్ెదను. నానాసాహెబు చ్ాంద్ో ర్కర్ు బాబాకు గొప్ప భకుతడు. అత్డు
ఖ్ాంద్ేషులోని నందుర్ుబార్ులో మామలత్ద్ార్ుగా నుండెను. అత్నిక్ ప్ండరీప్ుర్మునకు బద్రలీ జరిగను.
సాయిబాబా యందు అత్నిక్గ్ల భక్తయను ఫలమానాటిక్ ప్ండెను. ప్ండరీప్ుర్మును భూలోకవెైకుంఠ
మనెదర్ు. అటిట సథ లమునకు బద్రలీ యగ్ుటచ్ే నాత్డు గొప్ప ధనుాడు. నానాసాహెబు వెంటనే ప్ండరి ప్ో యి
ఉద్ో ాగ్ములో ప్రవేశించవలసి యుండెను. కాన షిరిడీక్ ఉత్త ర్ము వారయకయిే ప్ండరీప్ుర్ము ప్ో వలెనని
బయలుద్ేరను. షిరిడక
ీ ్ హఠాత్ు
త గా ప్ో యి త్న విఠోబాయగ్ు బాబాను దరిశంచి ప్ండరి ప్ో వలె ననుకొనెను.
నానాసాహెబు షిరిడీ వచుచనను సంగ్త్త యిెవరిక్ తెలియదు. కాని బాబా సర్ేజుా డగ్ుటచ్ే గ్ీహించ్ెను.
నానాసాహెబు నీమగాం చ్ేర్ుసరిక్ షిరిడీ మసతదులో కలకలము కలిగను. బాబా మసతదులో కూర్ుచండల
మహాళాసప్త్త, అప్ాపశింద్ే, కాశ్రరాములతో మాటాాడుచుండెను. వెంటనే బాబా యిటా నియిెను. "మన
నలుగ్ుర్ము కలసి భజన చ్ేసదము. ప్ండరీద్ాేర్ములు తెర్చినార్ు. కనుక ఆనందముగా ప్ాడెదము
లెండు." అందర్ు కలసి ప్ాడద్ డంగిరి. ఆ ప్ాట భావమేమన, "నేను ప్ండరి ప్ో వలెను. నే నకకడ
నివసించవలెను. అద్ర నా ద్ెైవము యొకక భవనము."

బాబా ప్ాడుచుండెను. భకుతలందర్ు బాబాను అనుగ్మంచిరి. కొద్రా సరప్టిక్ నానా కుటలంబముతో వచిచ బాబా
ప్ాదములకు సాషాటంగ్ నమసాకర్ము చ్ేసి, బాబాను ప్ండరీప్ుర్ము వచిచ వారితో కలసి యకకడుండుమని
వేడుకొనియిెను. ఈ బత్తమాలుట కవసర్ము లేకుండెను. ఏలన బాబా యప్పటికవ ప్ండరి ప్ో వలెను; అచచట
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నుండవలెనను భావమును వెలిబుచుచచుండెనని త్క్కన భకుతలు చ్ెప్ిపరి. ఇద్ర విని నానా మనసుస కరిగి
బాబా ప్ాదములప్ై బడెను. బాబాయొకక ఆజా ను ప్ ంద్ర ఊద్ీ ప్రసాదమును గ్ీహించి, ఆశ్రరాేదమును ప్ ంద్ర
నానాసాహెబు ప్ండరిక్ ప్ో యిెను. ఇటిట బాబా లీలల కంత్ులేదు.

ఓం నమోోః శ్రీ సాయినాథాయ
శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
ఏడవ అధ్ాాయము
సంప్ూర్ణము.

మొదటిరోజు ప్ారాయణము సమాప్త ము.
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ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవిత చరితరము
(రెండవరోజు పారాయణము - శుకీవారము)
ఎనిమదవ అధాాయము
మానవజను ప్ారముఖ్ాము; సాయిబాబా భిక్షాటనము; బాయిజా బాయి సరవ; సాయిబాబా ప్డక జాగా;
కుశాల్ చంద్ ప్ై వారి ప్రరమ.
మానవజనమయొకక పారముఖ్ాము
ఈ యదుుత్ విశ్ేమందు భగ్వంత్ుడు కోటా కొలద్ర జీవులను సృషిటంచి యునాాడు. ద్ేవత్లు, వీర్ులు,
జంత్ువులు, ప్ుర్ుగ్ులు, మనుషుాలు మొదలగ్ువానిని సృషిటంచ్ెను. సేర్గ ము, నర్కము, భూమ,
మహాసముదరము, ఆకాశ్మునందు నివసించు జీవకోటి యంత్యు సృషిటంచ్ెను. వీరిలో నెవరిప్ుణా
మెకుకవగ్ునో వార్ు సేర్గ మునకు ప్ో యి వారి ప్ుణాఫలము ననుభవించిన ప్ిముట తోరసి వేయబడుదుర్ు.
ఎవరిప్ాప్ మెకుకవగ్ునో వార్ు నర్కమునకు ప్ో దుర్ు. అచచట వార్ు ప్ాప్ములకు త్గినటలట బాధలను
ప్ ంద్ెదర్ు. ప్ాప్ప్ుణాములు సమానమగ్ునప్ుపడు భూమప్ై మానవులుగా జనిుంచి మోక్షసాధనమునకై
యవకాశ్ము గాంచ్ెదర్ు. వారి ప్ాప్ప్ుణాములు నిష్రమంచునప్ుడు వారిక్ మోక్షము కలుగ్ును. వేయిేల?
మోక్షముగాని, ప్ుటలటకగాని వార్ువార్ు చ్ేసికొనిన కర్ుప్ై ఆధ్ార్ప్డల యుండును.
మానవశ్రీరముయొకక పరతేాక విలువ
జీవకోటి యంత్టిక్ ఆహార్ము, నిదర, భయము, సంభోగ్ము సామానాము. మానవున క్విగాక యింకొక
శ్క్తగ్లదు. అద్రయిే జాానము. ద్ీని సహాయముననే మానవుడు భగ్వత్ సాక్షాతాకర్మును ప్ ందగ్లడు. ఇంకవ
జనుయందును ద్ీని కవకాశ్ము లేదు. ఈ కార్ణము చ్ేత్నే ద్ేవత్లు కూడ మానవజనును ఈర్షయతో
చూచ్ెదర్ు. వార్ు కూడ భూమప్ై మానవజనుమెత్తత మోక్షమును సాధ్రంచవలెనని కోరదర్ు.
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కొంత్మంద్ర మానవజనుము చ్ాల నీచమెైనదనియు; చీము, ర్కత ము, మురిక్తో నిండలయుండు ననియు;
త్ుదకు శిథరలమయి రోగ్మునకు మర్ణమునకు కార్ణమగ్ునందర్ు. కొంత్వర్ కద్రకూడ నిజమే. ఇనిా
లోటలలునాప్పటిక్ మానవునకు జాానమును సంప్ాద్రంచు శ్క్త కలదు. మానవ శ్రీర్మునుబటిటయిే జను
యశాశ్ేత్మని

గ్ీహించుచునాాడు.

ఈ

ప్రప్ంచ

మంత్యు

మధాయని,

విర్క్త

ప్ ందును.

ఇంద్రయ
ర సుఖ్ములు అనిత్ాములు, అశాశ్ేత్ములని గ్ీహించి నితాానిత్ాములకు భేదము కనుగొని,
యనిత్ామును

విసరిించి

త్ుదకు

మోక్షమునకై

మానవుడు

సాధ్రంచును.

శ్రీర్ము

మురిక్తో

నిండలయునాదని నిరాకరించినచ్ో మోక్షమును సంప్ాద్రంచు అవకాశ్మును ప్ో గొటలటకొనెదము. శ్రీర్మును
ముదుాగా ప్ంచి, విషయసుఖ్ములకు మరిగినచ్ో నర్కమునకు ప్ో యిెదము. మనము నడువవలసిన తోరవ
యిేదన; శ్రీర్ము నశ్ీదధ చ్ేయకూడదు. ద్ానిని ప్రరమంచకూడదు. కావలసినంత్ జాగ్ీత్త మాత్రమే
తీసికొనవలెను. గ్ుర్ీప్ురౌత్ు త్న గ్మాసాథనము చ్ేర్ువర్కు గ్ుర్ీమును ఎంత్ జాగ్ీత్తతో చూచుకొనునో
యంత్జాగ్ీత్త

మాత్రమే

తీసికొనవలెను.

ఈ

శ్రీర్ము

మోక్షము

సంప్ాద్రంచుటకు

గాని

లేక

యాత్ుసాక్షాతాకర్ము కొర్కు గాని వినియోగించవలెను. ఇద్రయిే జీవుని ప్ర్మావధ్రయిెై యుండవలెను.
భగ్వంత్ు డనేక జీవులను సృషిటంచినప్పటిక్ అత్నిక్ సంత్ుషిట కలుగ్లేదట ఎందుకనగా భగ్వంత్ుని శ్క్తని
యవి గ్ీహించలేక ప్ో యినవి. అందుచ్ేత్ ప్రతేాకముగా మానవుని సృషిటంచ్ెను. వానిక్ జాానమనే ప్రతేాకశ్క్త
నిచ్ెచను. మానవుడు

భగ్వంత్ుని

లీలలను, అదుుత్కార్ాములను, బుద్రధని

మెచుచకొనునప్ుపడు

భగ్వంత్ుడు మక్కలి సంత్ుషిట జంద్ర యానంద్రంచ్ెను. అందుచ్ే మానవజను లభించుట గొప్ప యదృషట ము.
బారహుణజను ప్ ందుట అంత్కంటె మేలయినద్ర. అనిాటికంటె గొప్పద్ర సాయిబాబా చర్ణార్విందములప్ై
సర్ేసా శ్ర్ణాగ్త్త చ్ేయునవకాశ్ము కలుగ్ుట.
మానవుడు యతిాెంచవలసినది
మానవజను విలువెైనదనియు, త్ుదకు మర్ణము త్ప్పదనియు, గ్ీహించి మానవుడెలాప్ుపడు జాగ్ర్ూకుడెై
యుండల

జీవిత్

ప్ర్మావధ్రని

సంప్ాద్రంచుటకై

యత్తాంచవలయును.

ఏమాత్రమును

అశ్ీదధగాని

ఆలసాముగాని చ్ేయరాదు. త్ేర్లో ద్ానిని సంప్ాద్రంచుటకు త్ేర్ప్డవలెను. భార్ా చనిప్ో యిన వాడు
రండవ భార్ాకొర్ కంత్ ఆత్ుర్ప్డునో, కోలోపయిన యువరాజుకై చకీవరిత యిెంత్గా వెదక యత్తాంచునో
యటా నే

యాత్ుసాక్షాతాకర్ము

ప్ ందువర్కు

రాత్తరంబవళ్ళళ

విసుగ్ు

విరామము

లేక

కృషి

చ్ేసి

సంప్ాద్రంచవలెను. బదధ కమును, అలసత్ను, కునుకుప్ాటా ను దూర్మొనరిచ రాత్తరంబవళ్ళళ ఆత్ుయంద్ే
ధ్ాానము నిలుప్వలెను. ఈ మాత్రము చ్ేయలేనిచ్ో మనము ప్శుప్ారయులమగ్ుదుము.
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నడువవలసిన మారగ ము
మన ధ్ేాయము త్ేర్లో ఫలించ్ే మార్గ మేదన, వెంటనే భగ్వత్ సాక్షాతాకర్ము ప్ ంద్రన సదు
గ ర్ువువదా
కవగ్ుట. మత్సంబంధమెైన యుప్నాాసములు వినినప్పటిక్ ప్ ందనటిటద్రయు, మత్గ్ీంథములు చద్రవినను
తెలియనటిటద్రయు నగ్ు ఆత్ుసాక్షాతాకర్ము సదు
గ ర్ువుల సహవాసముచ్ే సులభముగా ప్ ందవచుచను.
నక్షత్రములనిాయు

కలిసి

యివేలేని

వెలుత్ుర్ు

సూర్ుా

డెటా ల

ఇవేగ్లుగ్ుచునాాడో

యటా నే

మతోప్నాాసములు, మత్ గ్ీంధములు ఇవేలేని జాానమును సదు
గ ర్ువు విప్ిప చ్ెప్పగ్లడు. వారి వెైఖ్రి,
సంభాషణలే గ్ుప్త ముగా మనకు సలహా నిచుచను. క్షమ, నెముద్ర, వెైరాగ్ాము, ద్ానము, ధర్ుము,
శ్రీర్మును

-

మనసుసను

సాేధ్ీన

మందుంచుకొనుట,

అహంకార్ము

లేకుండుట

మొదలగ్ు

శుభలక్షణములను - వార్ు అనుసరించునప్ుపడు వారి ప్ావనజీవిత్మునుంచి భకుతలు నేర్ుచకొందుర్ు. ఇద్ర
భకుతల

మనములకు

ప్రబో ధము

కలుగ్జవసి

ప్ార్మారిథకముగా

ఉదధ రించును.

సాయిబాబా

యటిట

యోగిప్ుంగ్వుడు; సదు
గ ర్ువు.
బాబా ఫకీర్ువలె నటించునప్పటిక్ని వారప్ుపడును ఆతాునుసంధ్ానమంద్ే నిమగ్ుాలగ్ుచుండలరి. ద్ెైవభక్త
గ్లవారిని, ప్విత్ురల నెలాప్ుపడు ప్రరమంచుచుండలరి. సుఖ్ములకు ఉప్ పంగ్ువార్ు కార్ు. కషట ములవలన
కుీంగిప్ో వువార్ు కార్ు. రాజునుా, ద్రవాలా తీసిన వాడునుా బాబాకు సమానమే. త్మదృషిట మాత్రమున
ముషిటవానిని చకీవరితని చ్ేయగ్లశ్క్త యునాప్పటిక్ బాబా ఇంటింటిక్ భిక్షకు ప్ో యిేవార్ు. వారి భిక్ష యిెటట ద్
ి ో
చూత్ుము.
బాబా యొకక భిక్షాటనము
షిరిడజ
ీ నులు ప్ుణాాత్ుులు. వారి యిండా యిెదుట బాబా భిక్షుకుని వలె నిలచి "అకాక! రొటెటముకక ప్టలట"
అనుచు ద్ానిని అందుకొనుటకు చ్ేయి చ్ాచ్ెడలవార్ు. ఒకచ్ేత్తలో త్ంబిరవలుడ కుక, ఇంకొక చ్ేత్తలో గ్ుడే జోలీ
ప్టలటకొని ప్ో వువార్ు. ప్రత్తరోజు కొనిాయిండా కు మాత్రమే ప్ో వువార్ు. ప్లుచని ప్ద్ార్థములు, ప్ులుసు,
మజ్జి గ్, కూర్లు మొదలగ్ునవి డ కుకలో ప్ో సికొనెడలవార్ు. అనాము, రొటెటలు మొదలగ్ునవి జోలెలో
వేయించుకొనెడలవార్ు. బాబాకు ర్ుచి యనునద్ర లేదు. వార్ు నాలుకను సాేధ్ీనమందుంచుకొనిరి. కాన
అనిావసుతవులును డ కుకలోను, జోలెలోను వేసికొనెడలవార్ు. అనిా ప్ద్ార్థములను ఒకవసారి కలిప్ి త్తని
సంత్ుషిటచ్ెంద్ేవార్ు. ప్ద్ార్థముల ర్ుచిని ప్ాటించ్ేవార్ు కాదు. వారి నాలుకకు ర్ుచి యనునద్ర లేనటేా
కానిపంచుచుండెను. బాబా సరిగ్ 12 గ్ంటలవర్కు భిక్ష చ్ేసరవార్ు. బాబా భిక్షకు కాలప్రిమత్త లేకుండెను.
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ఒకొకకకద్రనమందు కొనిా యిండా కు మాత్రమే ప్ో యిెడల వార్ు. సాధ్ార్ణముగా 12 గ్ంటలవర్కు
భిక్షచ్ేసరవార్ు. ద్ానిని కుకకలు, ప్ిలా ులు, కాకులు విచచలవిడలగా త్తనుచుండెడలవి. వాటిని త్రిమే వార్ు కార్ు.
మసతదు త్ుడలచి శుభరముచ్ేయు సతత ి 10, 12 రొటెటముకకలను నిరాటంకముగా తీసికొనుచుండెడలద్ర. కుకకలను,
ప్ిలా ులను, కలలోగ్ూడా యడుేప్టట నివార్ు, ఆకలిబాధతో నునా మానవులకు భోజనము ప్టలటట
మానుదురా? ఆయన జీవిత్ము మగ్ుల ప్ావనమెైనద్ర.
మొదట షిరిడీ ప్రజలు బాబాను ప్ిచిచఫకీర్ని ప్ిలిచ్ెడలవార్ు. ఎవర్యితే భోజనోప్ాధ్రకై గాీమములో
రొటెటముకకలప్ై నాధ్ార్ప్డుదురో అటిటవార్ు గౌర్వింప్బడుదురా? వారి మనసుస, చ్ేయి ధ్ారాళ్మయినవి,
ధనాప్రక్షలేక ద్ాక్షలణాము చూప్ువార్ు. బయటిక్ చంచలముగ్ సుసిథర్త్ేములేని వార్ుగ్ గానిపంచినను లోన
వార్ు

సిథర్మనసుస

గ్లవార్ు.

వారి

మార్గ ము

తెలియరానిద్ర.

అంత్

చినా

గాీమములో

కూడ

దయార్ారహృదయులును, వవిత్ురలును కొంత్మంద్ర బాబాను మహానుభావునిగా గ్ురితంచిరి. అటిటవారి
విషయమొకటి యిచచట చ్ెప్ుపచునాాను.
బాయిజాబాయి గొపప సరవ
తాతాాకోతే ప్ాటీలు త్లిా ప్రర్ు బాయిజాబాయి. ఆమె ప్రత్తరోజు త్లప్ై ఒక గ్ంప్లో రొటెట, కూర్ ప్టలటకొని,
యడవిలో బాబా త్ప్సుస చ్ేయుచునాచ్ోటిక్ బో యి బాబాకు భోజనము ప్టలటచుండెను. ఒకొకకకప్ుపడు
మెైళ్ళకొలద్ర ముండుా, ప్ దలు ద్ాటి బాబాను వెద్రక్ ప్టలటకొని, సాషాటంగ్నమసాకర్ము చ్ేయుచుండెను. ఫకీర్ు
నెముద్రగా కదలక మెదలక ధ్ాానము చ్ేయుచుండువాడు. ఆమె బాబా యిెదుట విసత రొకటి వేసి భోజన
ప్ద్ార్థములు, రొటెట, కూర్ మొదలగ్ునవి ప్టిట బాబాను బలవంత్ముచ్ేసి త్తనిప్ించుచుండెను. ఆమె
భక్తవిశాేసములు చిత్రమెైనవి. ప్రత్తరోజు అడవిలో 12 గ్ంటలకు మెైళ్ళకొలద్ర నడచి బాబాను వెదక్ ప్టలటకొని
భోజనము చ్ేయమని బలవంత్ము చ్ేయుచుండలరి. ఆమె సరవను బాబా మహాసమాధ్ర యగ్ునంత్ువర్కు
మర్ువలేదు. ఆమె సరవకు త్గినటల
ా ఆమె ప్ుత్ురడగ్ు తాతాాప్ాటీలునకు బాబా రోజు ఒకకంటిక్ ర్ూ. 25/కానుకగా నిచుచచుండెను. త్లిా కొడుకులకు బాబా సాక్షాత్ భగ్వంత్ుడనెడల విశాేసముండెను. బాబా ఫకీర్ు
ప్దవియిే శాశ్ేత్మగ్ు రాజత్ేమనియు, లోకులనుకొనే ధనము వటిట బూటకమనియు చ్ెప్ుపచుండెను.
కొనిా సంవత్సర్ముల త్దుప్రి బాబా యడవులకు బో వుట మాని మసతదులోనే కూర్ుచండల భోజనము
చ్ేయువార్ు. అప్పటినుంచి ప్ లములో త్తర్ుగ్ు కషట ము బాయజాబాయిక్ త్ప్ిపనద్ర.
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ముగుగరు - పడక సథ లము
యోగీశ్ేర్ులు గొప్ప ప్ుణాాత్ుులు. వారి హృదయమందు వాసుద్ేవుడు వసించును. వారి సహవాసము
లభించు భకుతలు గొప్ప యదృషట వంత్ులు. అటిటవారిదార్ు; తాతాాకోతే ప్ాటీలు, మహాళాసప్త్త. బాబా వారిని
సమానముగా ప్రరమంచువార్ు. ఈ ముగ్ుగర్ు మసతదులో త్లలను త్తర్ుప, ప్డమర్, ఉత్త ర్ముల వెైప్ు చ్ేసి
ఒకరి కాళ్ళా ఒకరిక్ మధా త్గ్ులునటల
ా నిద్రంర చుచుండలరి. ప్రకకలు ప్ర్చుకొని, వానిప్ై చిత్తక్లప్డల
సగ్మురవయివర్కు ఏవో సంగ్త్ులు మాటాాడుకొనుచుండలరి. అందులో నెవరైన ప్ండుకొనాటల
ా గానిపంచిన
త్క్కనవార్ు వారిని లేవగొటలటచుండలరి. తాతాాప్ండుకొని గ్ుఱ్ుఱప్టిటనచ్ో బాబా వానిని యటలనిటల ఊప్ి వాని
శిర్సుసను గ్టిటగా నొకుకచుండెను. మహాళాసప్త్తని కౌగ్లించుకొని, కాళ్ళళ నొక్క వీప్ు తోమేవార్ు. ఈ
విధముగా 14 సం।।లు తాతాాత్లిా దండురలను విడచి బాబాప్ై ప్రరమచ్ే మసతదులో ప్ండుకొనెను. అవి
మర్ప్ురాని సంతోషద్రనములు. బాబా ప్రరమకటాక్షములు కొలువరానివి; ఇంత్యని చ్ెప్ుపటకు వీలులేనివి.
త్ండలర చనిప్ో యిన ప్ిముట తాతాాయింటి యజమాని యగ్ుటచ్ే నింటిలోనే నిద్రంర చుట ప్ారర్ంభించ్ెను.
రాహాతా నివాసి కుశాల్ చెంద్
షిరిడల
ీ ోని గ్ణప్త్తకోతే ప్ాటీలను వానిని బాబా ప్రరమంచువార్ు. అంత్టి ప్రరమతోనే రాహాతా నివాసియగ్ు
చందరభాను శరట్ మారాేడీని జూచుచుండెను. ఈ శరట్ చనిప్ో యిన ప్ిముట వాని యనా కొడుకగ్ు
కుశాలచందును గ్ూడ మక్కలి ప్రరమతో జూచుచు రాత్తరంబగ్ళ్ళళ వాని క్షవమ మడుగ్ుచుండలర.ి ఒకొకకకప్ుపడు
టాంగాలోను, ఇంకొకప్ుప డెదా ులబండల మీద బాబా త్న ప్ిరయభకుతలతో రాహాతా ప్ో వువార్ు. రాహాతా ప్రజలు
బాజాభజంతీరలతో బాబాను గాీమసరిహదుా ద్ాేర్మువదా కలిసి సాషాటంగ్నమసాకర్ములు చ్ేసరవార్ు.
గొప్పవెైభవముతో బాబాను గాీమములోనిక్ తీసికొని వెళేళవార్ు. కుశాల్ చందు బాబాను త్న యింటిక్
తీసికొనిప్ో యి త్గిన యాసనమునందు కూర్ుచండజవసి భోజనము ప్టెటడలవార్ు. ఇర్ువుర్ు కొంత్సరప్ు
ప్రరమాసపదముగాను, ఉలాాసముగాను మాటాాడెడలవార్ు. త్దుప్రి బాబా వారిని ఆశ్రర్ేద్రంచి షిరిడీ
చ్ేర్ుచుండువార్ు.
షిరిడ;ీ రాహాతాకు, దక్షలణమున నీమా
గ ంకు ఉత్త ర్ద్రశ్యందు మధానునాద్ర. ఈ రండు గాీమములు విడలచి
బాబా యిెనాడు ఎచచటిక్ ప్ో యియుండలేదు. రైలుబండల చూచి యుండలేదు. ద్ానిప్ై ప్రయాణము చ్ేసి
యిెర్ుగ్ర్ు. కాని బండా రాకప్ో కలు సరిగా తెలిసి యుండెడలవార్ు. బాబా సలవు ప్ుచుచకొని వారి
యాజాానుసార్ము ప్రయాణము చ్ేయువార్ల కవకషట ము లుండెడలవికావు. బాబా యాజా కు వాత్తరవకముగ్
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ప్ో వువార్నేక

కషట ములప్ాలగ్ుచుండలరి.

ఈ

వృతాతంత్ము

ఇంకను

ఇత్ర్విషయములు

వచ్ేచ

యధ్ాాయములో చ్ెప్పదను.
ఓం నమోోః శ్రీ సాయినాథాయ
శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
ఎనిమదవ అధ్ాాయము
సంప్ూర్ణము.
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ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవితచరితరము
తొమమదవ అధాాయము

బాబావదా సలవు ప్ుచుచకొనునప్ుపడు వారి యాజా ను ప్ాలించవలెను. వారి యాజా కు వాత్తరవకముగా
నడచిన ఫలిత్ములు; కొనిా ఉద్ాహర్ణలు; భిక్ష, ద్ాని యావశ్ాకత్; భకుతల యనుభవములు.

షిరిడీ యాతరయొకక లక్షణములు
బాబా యాజా లేనిద్ే యిెవర్ును షిరిడీ విడువ లేకుండలరి. బాబా యాజా కు వాత్తరవకముగా ప్ో యినచ్ో
ననుకొనని కషట ములు వచుచచుండెడలవి. బాబా యాజా ను ప్ ందుటకు వారి వదా కు భకుతలు ప్ో యినప్ుపడు
బాబా కొనిా సలహాలు ఇచుచచుండెడలవార్ు. ఈ సలహాప్రకార్ము నడచి తీర్వలెను. వాత్తరవకముగా
ప్ో యినచ్ో ప్రమాదము లేవో త్ప్పక వచుచచుండెడలవి. ఈ ద్రగ్ువ అటిట యుద్ాహర్ణములు కొనిా
ఇచుచచునాాను.
తాతాాకోతే పాటీలు
ఒకనాడు టాంగాలో తాతాా కోప్ర్ గాం సంత్కు వెళ్ళళచుండెను. తొందర్గా మసతదుకు వచిచ బాబాకు
నమసకరించి కోప్ర్ గాం సంత్కు ప్ో వుచుంటినని చ్ెప్పను. బాబా యిటా నెను. "తొందర్ ప్డవదుా.
కొంచ్ెమాగ్ుము. సంత్ సంగ్త్త యటలండనిముు. ప్లెా విడలచి బయటకు ప్ో వలదు." అత్ని యాత్ుర్త్ను
జూచి "మాధవరావు ద్ేశ్ప్ాండేనయిన వెంట ద్ీసికొని ప్ ము"ని బాబా యాజాాప్ించ్ెను. ద్ీనిని లెకక చ్ేయక
తాతాా వెంటనే టాంగాను వద్రలెను. రండు గ్ుర్ీములలో నొకటి కొీత్త ద్ర; మక్కలి చుర్ుకైనద్ర. అద్ర ర్ూ.300ల
విలువ జవయును. సావుల్ బావి ద్ాటిన వెంటనే అద్ర వడలగా ప్ర్ుగతెత ను. కొంత్దూర్ము ప్ో యిన ప్ిముట
కాలు బెణిక్ యద్ర కూలబడెను. తాతాాకు ప్దా ద్ెబు త్గ్ులలేదు. కాని త్లిా ప్రరమగ్ల బాబా యాజా ను జా ప్క్
ిత
ద్ెచుచకొనెను. ఇంకొకప్ుపడు కోలాార్ు గాీమమునకు ప్ో వునప్ుడు బాబా యాజా ను వాత్తరవక్ంచి టాంగాలో
ప్ో యి ప్రమాదమును ప్ ంద్ెను.
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ఐరోపాదేశ్పు ప్దా మనిషి
బ ంబాయనుండల ఐరోప్ాద్ేశ్ప్ు ప్దా మనిషి యొకడు షిరిడీ వచ్ెచను, నానా సాహెబు చ్ాంద్ో ర్కర్ు వదా నుంచి
త్ననుగ్ూరిచ బాబాకు ఒక లేఖ్ను తీసికొని యిేద్ో ఉద్ేాశ్ముతో షిరిడక
ీ ్ వచ్ెచను. అత్నిక్ ఒక గ్ుడార్ములో
సుఖ్మెైన బస యిేర్పర్చిరి. అత్డు బాబా ప్ాదములకు నమసకరించి వారిచ్ేత్తని ముద్రాడవలెనని
మూడుసార్ులు

మసతదులో

ప్రవేశించ

యత్తాంచ్ెను.

కాని

బాబా

అత్నిని

నిషరధ్రంచ్ెను.

క్ంీ ద

బహిర్ంగావర్ణములో కూర్ుచండలయిే దరిశంచవలెననిరి. అత్డు త్నకు జరిగిన మరాాదకు అసంత్ుషిటప్డల
వెంటనే షిరిడీ విడువవలెనని నిశ్చయించ్ెను. బాబా సలవు ప్ ందుటకు వచ్ెచను. తొందర్ప్డక మర్ుసటి
ద్రనము ప్ ముని బాబా చ్ెప్పను. త్క్కనవార్ు కూడ అటా నే సలహా ఇచిచరి. వారి సలహాలకు వాత్తరవకముగా
అత్డు టాంగాలో బయలుద్ేరను. ప్రప్థ
ర మమున గ్ుర్ీములు బాగ్ుగ్నే ప్ర్ుగత్తత నవి. సావుల్ బావి ద్ాటిన
వంటనే యొక తొరకుకడుబండల ఎదుర్ు వచ్ెచను. ద్ానిని జూచి గ్ుఱ్ఱ ములు బెద్రరి త్ేర్గా ప్ర్ుగిడ సాగను.
టాంగా త్లక్ంీ దులయిెాను. ప్దా మనిషి క్ంీ దబడల కొంత్ దూర్ము ఈడేబడెను. ఫలిత్ముగా గాయములను
బాగ్ు చ్ేసికొనుటకై కోప్ర్ గాం ఆసుప్త్తరలో ప్డలయుండెను. ఇటలవంటి అనేక సంఘటనల మూలమున బాబా
యాజా ను

ధ్రకకరించువార్ు

ప్రమాదముల

ప్ాలగ్ుదుర్నియు

బాబా

యాజాానుసార్ము

ప్ో వువార్ు

సుర్క్షలత్ముగా ప్ వుదుర్నియు జనులు గ్ీహించిరి.
భిక్షయొకక యావశ్ాకత
బాబాయిే భగ్వంత్ుడయినచ్ో వారి భిక్షాటనముచ్ే జీవిత్మంత్యు గ్డుప్నేల? యను సంద్రయము
చ్ాలామంద్రక్ కలుగ్వచుచను. ఈ ప్రశ్ాకు రండు దృకోకణములతో సమాధ్ానము చ్ెప్పవచుచను. (1)
భిక్షాటనముచ్ేసి, జీవించుట కవరిక్ హకుక కలదు? (2) ప్ంచసూనములు, వానిని ప్ో గొటలటకొను
మార్గ మేద్ర? యను ప్రశ్ాలకు సమాధ్ానము చ్ెప్ప వచుచను.
సంతానము, ధనము, కీరత ి సంప్ాద్రంచుటయం ద్ాప్రక్ష వదలుకొని సనాసించువార్ు భిక్షాటనముచ్ే
జీవింప్వచుచనని మన శాసత మ
ి ులు ఘోషించుచునావి. వార్ు ఇంటివదా వంట ప్రయత్ాములు చ్ేసికొని,
త్తనలేర్ు. వారిక్ భోజనము ప్టలట బాధాత్ గ్ృహసుథలప్ై గ్లదు. సాయిబాబా గ్ృహసుథడు కాడు; వానప్రసథ ుడు
కూడ కాడు. వార్సు లిత్ బరహుచ్ార్ులు. బాలామునుంచి బరహుచర్ామునే అవలంబించుచుండలరి. ఈ జగ్త్ు
త
వారి గ్ృహమని వారి నముకము. ఈ జగ్త్ు
త నకు వార్ు కార్ణభూత్ులు. వారిప్ై జగ్త్ు
త ఆధ్ార్ప్డలయునాద్ర.
వార్ు ప్ర్బరహుసేర్ూప్ులు. కాబటిట వారిక్ భిక్షాటనము చ్ేయు హకుక సంప్ూర్ణ ముగా కలదు.
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ప్ంచసూనములు, వానిని త్ప్ిపంచుకొను మార్గ మును ఆలోచింత్ము. భోజనప్ద్ార్థములు త్యార్ు
చ్ేయుటకు గ్ృహసుథలు అయిదు ప్నులు త్ప్పక చ్ేయవలెను. అవి యిేవన, 1. దంచుట, ర్ుబుుట 2.
విసర్ుట 3. ప్ాత్రలు తోముట, 4. ఇలుా ఊడుచట త్ుడుచుట, 5. ప్ యిా యంటించుట. ఈ అయిదు ప్నులు
చ్ేయునప్ుప డనేక క్మ
ీ కీటకాదులు మర్ణించుట త్ప్పదు. గ్ృహసుథలు ఈ ప్ాప్ము ననుభవించవలెను. ఈ
ప్ాప్ప్రిహార్మునకు మన శాసత మ
ి ులు ఆర్ు మార్గ ములు ప్రబో ధ్రంచుచునావి. 1. బరహుయజా ము, 2.
వేద్ాధాయనము, 3. ప్ిత్ృయజా ము, 4. ద్ేవయజా ము, 5. భూత్యజా ము, 6. అత్తథరయజా ము. శాసత మ
ి ులు
విధ్రంచిన

ఈ

యజా ములు

నిర్ేరితంచినచ్ో

గ్ృహసుథల

మనసుసలు

ప్ాప్ర్హిత్ములగ్ును.

మోక్షసాధనమునకు ఆత్ుసాక్షాతాకర్మున క్వి తోడపడును. బాబా యింటింటిక్ వెళ్ళళ భిక్ష యడుగ్ుటచ్ే,
ఆయింటిలోనివారిక్ వార్ు చ్ేయవలసిన కర్ును బాబా జా ప్క్
ిత ద్ెచుచచుండెను. త్మ ఇంటి గ్ుముము వదా నే
యింత్ గొప్ప సంగ్త్త బాబా బో ధ్రంచుటవలన షిరిడీ ప్రజలెంత్టి ధనుాలు!
భకు్ల యనుభవములు
ఇంకొక సంతోషద్ాయకమగ్ు సంగ్త్త. శ్రీకృషు
ణ డు భగ్వద్ీగ త్ (9అ. 26శలా.) యంద్రటా ల నుడలవెను. శ్ీద్ధ ాభకుతలతో
ఎవరైన ప్త్రముగాని ప్ుషపముగాని ఫలముగాని లేద్ా నీర్ుగాని యరిపంచినచ్ో ద్ానిని నేను గ్ీహించ్ెదను.
త్నభకుత డేద్ెైన సమరిపంచినచ్ో ద్ానిని నేను గ్ీహించ్ెదను. త్నభకుత డేద్ెైన సమరిపంచవలెననుకొని
మర్చినచ్ో అటిటవానిక్ బాబా జాాప్కము చ్ేసి, అయరిపత్మును గ్ీహించి యాశ్రర్ేద్రంచువార్ు. అటిటవి కొనిా
యిా క్ంీ ద చ్ెప్ిపన యుద్ాహర్ణలు.
తర్ ఖ్డ్ కుటలెంబము (తెండలర, కొడుకు)
రామచందర ఆతాురామ్ ప్ుర్ఫ్ బాబాసాహెబు త్ర్ ఖ్డ్ యొకా నొకప్ుపడు ప్ారర్థనసమాజసుథడెైనను బాబాకు
ప్ిరయభకుతడు. వాని భారాాప్ుత్ురలు కూడ బాబాను మగ్ుల ప్రరమంచుచుండలరి. త్లిా తో కూడ కొడుకు షిరిడీక్
ప్ో యి యచచట వేసవిసలవులు గ్డుప్వలెనని నిర్ణయించిరి. కాని కొడు క్షటప్డలేదు. కార్ణ మేమన త్న
త్ండలర ప్ారర్థన సమాజమునకు చ్ెంద్రనవాడగ్ుటచ్ే ఇంటివదా బాబాయిెకక ప్ూజ సరిగా చ్ేయకప్ో వచుచనని
సంశ్యించ్ెను. కాని త్ండల,ర ప్ూజను సకీమముగా చ్ేసదనని వాగాానము చ్ేయుటచ్ే బయలుద్ేరను.
అందుచ్ే శుకీవార్ము రాత్తర త్లిా , కొడుకు బయలుద్ేరి షిరిడీక్ వచిచరి.
ఆ మర్ుసటిద్రనము శ్నివార్మునాడు త్ండలయ
ర గ్ు త్ర్ుడ్ త్ేర్గా లేచి, సాానముచ్ేసి, ప్ూజను
ప్ారర్ంభించుటకు ప్ూర్ేము బాబా ప్టమునకు సాషాటంగ్నమసాకర్ము చ్ేసి లాంఛనమువలె కాక కొడుకు
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చ్ేయునటల
ా ప్ూజను సకీమముగా నెర్వేరచదనని ప్ారరిధంచ్ెను. ఆనాటి ప్ూజను సమాప్ిత చ్ేసి నెైవేదాము
నిమత్త ము కలకండను అరిపంచ్ెను. సమయమందు ద్ానిని ప్ంచిప్టెటను.
ఆనాటి సాయంత్రము, మర్ుసటిద్రనము ఆద్రవార్ము ప్ూజయంత్యు సవాముగా జరిగను. ద్ానిక్
మర్ుసటిద్రనము సో మవార్ము కూడ చకకగా గ్డలచ్ెను. ఆతాురాముడు ఎప్ుపడలటా ల ప్ూజచ్ేసియుండలేదు.
ప్ూజయంత్యు

కొడుకునకు

వాగాానము

చ్ేసినటల
ా

సరిగా

జర్ుగ్ుచునాందుకు

సంత్సించ్ెను.

మంగ్ళ్వార్మునాడు ప్ూజనెప్పటివలె సలిప్ి కచ్ేరిక్ ప్ో యిెను. మధ్ాాహాభోజనమునకు వచిచనప్ుపడు
త్తనుటకు ప్రసాదము లేకుండెను. నౌకర్ును అడుగ్గా, ఆనాడు ప్రసాదమరిపంచుట మర్చుటచ్ే లేదని
బదులు చ్ెప్పను. ఈ సంగ్త్త వినగ్నే సాషాటంగ్నమసాకర్ము చ్ేసి, బాబాను క్షమాప్ణ కోరను. బాబా త్నకు
ఆ విషయము జా ప్క్
ిత తేనందకు నింద్రంచ్ెను. ఈ సంగ్త్ులనిాటిని షిరిడల
ీ ోనునా త్న కొడుకునకు వారసి
బాబాను క్షమాప్ణ వేడుమనెను. ఇద్ర బాంద్ారలో మంగ్ళ్వార్ము 12 గ్ంటలకు జరిగను.
అద్ే సమయమందు మధ్ాాహుహార్త్త ప్ారర్ంభించుటకు సిదధముగా నునాప్ుపడు, బాబా యాతాురాముని
భార్ాతో

"త్లీా !

బాంద్ారలో

మీ

యింటిక్

ఏమయిన

త్తనే

ఉద్ేాశ్ముతో

ప్ో యినాను.

త్లుప్ు

తాళ్మువేసియుండెను. ఏలాగ్ుననో లోప్ల ప్రవేశించిత్తని. కాని త్తనుట కవమలేక త్తరిగి వచిచత్తని" అనెను.
అమెకు బాబా మాటలు బో ధప్డలేదు. కాని ప్రకకనేయునా కుమార్ుడు ఇంటివదా ప్ూజలో నేమయో
లోటలప్ాటల జరిగినదని గ్ీహించి యింటిక్ ప్ో వుటకు సలవు నిముని బాబాను వేడెను. అందులకు బాబా
నిరాకరించ్ెను. కాని ప్ూజను అకకడనే చ్ేయుమనెను. కొడుకు వెంటనే త్ండలక
ర ్ షిరిడల
ీ ో జరిగినద్ాని
నంత్టిని వారసను. ప్ూజను త్గిన శ్ీదధతో చ్ేయుమని వేడుకొనెను.
ఈ రండు ఉత్త ర్ములు ఒకటికొకటి మార్గ మధామున త్టసథ ప్డల త్మత్మ గ్మాసాథనములకు చ్ేరను. ఇద్ర
ఆశ్చర్ాకర్ము కద్ా!
ఆతామరాముని భ్ారా
అతాురాముని భార్ావిషయ మాలోచింత్ుము. ఆమె మూడు వసుతవులను నెైవేదాము ప్టలటటకు
సంకలిపంచుకొనెను. 1. వంకాయ ప్ర్ుగ్ు ప్చచడల, 2. వంకాయ వేప్ుడుకూర్, 3. ప్రడా. బాబా వీనినెటా ల
గ్ీహించ్ెనో చూచ్ెదము.
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బాంద్ార నివాసియగ్ు ర్ఘువీర్భాసకర్ప్ుర్ందరవ బాబాకు మక్కలి భకుతడు. ఒకనాడు భార్ాతో షిరిడీక్
బయలుద్ేర్ుచుండెను. ఆతాురాముని భార్ా ప్దా వంకాయలు రండలంటిని మగ్ుల ప్రరమతో తెచిచ ప్ుర్ంధర్ుని
భార్ా చ్ేత్తక్చిచ యొక వంకాయతో ప్ర్ుగ్ుప్చచడలని రండవద్ానితో వేప్ుడును చ్ేసి బాబాకు వడలేంచుమని
వేడెను. షిరిడీ చ్ేరిన వెంటనే ప్ుర్ందర్ుని భార్ా వంకాయ ప్ర్ుగ్ుప్చచడల చ్ేసి బాబా భోజనమునకు
కూర్ుచనాప్ుపడు తీసికొని వెళళళను. బాబాకాప్చచడల చ్ాల ర్ుచిగా నుండెను. కాన ద్ాని నందరిక్
ప్ంచిప్టెటను. బాబా వంకాయ వేప్ుడు కూడ అప్ుపడే కావలెననెను. ఈ సంగ్త్త రాధ్ాకృషణ మాయిక్
తేలియప్ర్చిరి. అద్ర వంకాయల కాలము కాదు గ్నుక యామెకవమయు తోచకుండెను. వంకాయ లెటా ల
సంప్ాద్రంచుట యనునద్ర ఆమెకు సమసాయాయిెను. వంకాయప్చచడల తెచిచన ద్ెవర్ని కనుగొనగా
ప్ుర్ందర్ుని భార్ాయని తెలియుటచ్ే వంకాయవేప్ుడు గ్ూడ ఆమెయిే చ్ేసిప్టట వలెనని నిశ్చయించిరి.
ఆప్ుపడందరిక్ బాబా కోరిన వంకాయవేప్ుడుకు గ్ల ప్ారముఖ్ాము తెలిప్ినద్ర. బాబా సర్ేజుా డని
యందరాశ్చర్ాప్డలర.ి
1915 డలసంబర్ులో గోవింద బలరామ్ మంకడ్ యనువాడు షిరిడీ ప్ో యి త్నత్ండలక
ర ్ ఉత్త ర్క్య
ీ లు చ్ేయవలె
ననుకొనెను. ప్రయాణమునకు ప్ూర్ేము ఆతాురామునివదా కు వచ్ెచను. ఆతాురాం భార్ా బాబాకొర్కవమెైన
ప్ంప్వలె ననుకొనెను. ఇలా ంత్యు వెదకను. కాని యొకక ప్రడా త్ప్ప యిేమయు గ్నిపంచలేదు. ఈ ప్రడా
యప్పటికవ బాబాకు నెైవేదాము ప్టిటయుండెను. త్ండలర మర్ణించుటచ్ే గోవిందుడు విచ్ార్గ్ీసత ుడెై యుండెను.
కాని ఆమె బాబాయందునా భక్తప్రమలచ్ే యాప్రడాను అత్ని ద్ాేరా ప్ంప్ను. బాబా ద్ానిని ప్ుచుచకొని
త్తనునని నముయుండెను. గోవిందుడు షిరిడీ చ్ేరను. బాబాను దరిశంచ్ెను. ప్రడా తీసికొనివెళ్ళళట మర్చ్ెను.
బాబా ఊర్కుండెను. సాయంత్రము బాబా దర్శనమునకై వెళ్ళళనప్ుడు కూడ ప్రడా తీసికొని ప్ో వుట మర్చ్ెను.
అప్ుపడు బాబా యోప్ికప్టట క త్నకొర్ కవమ తెచిచనావని యడలగను. ఏమయు తీసికొని రాలేదని గోవిందుడు
జవాబిచ్ెచను. వెంటనే బాబా, "నీవు యింటివదా బయలుద్ేర్ునప్ుపడు అతాురాముని భార్ా నాకొర్కు నీ
చ్ేత్తక్ మఠాయి ఇవేలేద్ా?" యని యడలగను. కుర్ీవాడద్రయంత్యు జా ప్క్
ిత ద్ెచుచకొని సిగ్గ ుప్డెను. బాబాను
క్షమాప్ణ కోరను. బసకు ప్ర్ుగత్తత ప్రడాను ద్ెచిచ బాబా చ్ేత్తక్చ్ెచను. చ్ేత్తలో ప్డలన వెంటనే బాబా ద్ానిని
గ్ుటలకుకన మరంగను. ఇవిేధముగా ఆతాురాముని భార్ా యిెకక భక్తని బాబా మెచుచకొనెను". నా భకుతలు
ననుా నమునటల
ా నేను వారిని చ్ేర్ద్ీసదను". అను గీతావకాము (౪-౧౧ 4-11) నిర్ూప్ించ్ెను.
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బాబాకు సెంతుషిటగా భ్ోజనము ప్టలటట యిెటా ల?
ఒకప్ుపడు ఆతాుర్ుముని భార్ా షిరిడల
ీ ో నొక ఇంటియందు ద్రగను. మధ్ాాహాభోజనము త్యార్యిెాను.
అందరిక్ వడలే ంచిరి. ఆకలితోనునా కుకక యొకటి వచిచ మొఱ్ుగ్ుట ప్ారర్ంభించ్ెను. వెంటనే త్ర్ుడ్ భార్ాలేచి
యొక రొటెటముకకను విసరను. ఆకుకక ఎంతో మకుకవగా ఆ రొటెటముకకను త్తనెను. ఆనాడు సాయంకాలము
ఆమె మసతదుకు ప్ో గా బాబా యిటా నెను". త్లీా ! నాకు కడుప్ునిండ గొంత్ువర్కు భోజనము ప్టిటనావు. నా
జీవశ్కుతలు సంత్ుషిట చ్ెంద్రనవి. ఎలా ప్ుపడు ఇటా నే చ్ెయుము. ఇద్ర నీకు సదగ త్త కలుగ్జవయును. ఈ
మసతదులో గ్ూర్ుచండల నేనెనాడసత్ామాడను. నాయందటేా దయ యుంచుము. మొదట యాకలితో నునా
జీవిక్ భోజనము ప్టిటన ప్ిముట నీవు భుజ్జంప్ుము. ద్ీనిని జాగ్ీత్తగా జా ప్ితయందుంచుకొనుము".
ఇదంత్యు ఆమెకు బో ధప్డలేదు. కావున ఆమె యిటల
ా జవాబిచ్ెచను. 'బాబా! నేను నీ కటల
ా భోజనము
ప్టట గ్లను? నా భోజనముకొర్ క్త్ర్ులప్ై ఆధ్ార్ప్డల యునాాను. నేను వారిక్ డబిుచిచభోజనము
చ్ేయుచునాాను.' అందులకు బాబా యిటల
ా జవాబిచ్ెచను". నీ విచిచన ప్రరమప్ూర్ేకమెైన యా రొటెటముకకను
త్తని యిప్పటిక్ తేన
ర ుప్ులు తీయుచునాాను. నీ భోజనమునకుప్ూర్ే మేకుకకను నీవు జూచి రొటెట ప్టిటత్తవో
అద్రయు నేను ఒకకటియిే. అటా నే, ప్ిలా ులు, ప్ందులు, ఈగ్లు, ఆవులు మొదలుగా గ్లవనిాయు నా
యంశ్ములే. నేనే వాని యాకార్ములో త్తర్ుగ్ుచునాాను. ఎవర్యితే జీవకోటిలో ననుా జూడగ్లుగ్ుదురో
వారవ నా ప్ిరయభకుతలు. కాబటిట నేనొకటి త్క్కన జీవరాశి యింకొకటి యను దేందేభావమును భేదమును
విడలచి ననుా సరవింప్ుము". ఈ యమృత్త్ులామగ్ు మాటలు విని యామె మనసుస కర్గను. ఆమె
నేత్మ
ర ులు కనీాటితో నిండెను. గొంత్ు ఆర్ుచకొనిప్ో యిెను. ఆమె యానందమునకు అంత్ులేకుండెను.
నీతి
'భగ్వంత్ుని జీవులనిాటియందు గ్నుము' అనునద్ర యిా యధ్ాాయములో నేర్ుచకొనవలసిన నీత్త.
ఉప్నిషత్ు
త లు, గీత్, భాగ్వత్ము మొదలగ్ునవి యనిాయు భగ్వంత్ుని ప్రత్తజీవియందు చూడుమని
ప్రబో ధ్రంచుచునావి.
మూలమునను,

ఈ

యధ్ాాయము

సాయిబాబా

చివర్

ఉప్నిషత్ు
త లలోని

చ్ెప్ిపన

యుద్ాహర్ణమునను

ప్రబో ధలను,

ఆచర్ణర్ూప్మున

ఇత్రానేకముల
నెటా లంచవలెనో

యనుభవప్ూర్ేకముగా నిరాథర్ణచ్ేసి యునాార్ు. ఈ విధముగా సాయిబాబా ఉప్నిషత్ు
త ల సిద్ధ ాంత్ములను
భోధ్రంచు చకకని గ్ుర్ువని మనము గ్ీహించవలెను.
ఓం నమోోః శ్రీ సాయినాథాయ
శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
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తొముదవ అధ్ాాయము
సంప్ూర్ణము.
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ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవత చరితరము
పదియవ అధాాయము

సాయిబాబా జీవిత్ము తీర్ు; వారి ప్ండుకొను బలా ; షిరిడల
ీ ో వారి నివాసము; వారి బో ధలు; వారి యణకువ;
అత్తసులభ మార్గ ము

ఎలా ప్ుపడు సాయిబాబాను భక్త ప్రరమలతో జా ప్యందుంచు
ిత
కొనుము. ఏలన వార్ు ప్రత్త మనుజునకు మేలు
చ్ేయుటయంద్ే లీనమెై యుండువార్ు; ఎలా ప్ుపడు ఆత్ుధ్ాానములో మునిగియుండేవార్ు. వారిని
జా ప్యందుంచుకొనుటయిే
ిత
జీవనుర్ణముల సమసాకు ప్రిషాకర్ము చ్ేసి నటా గ్ును. సాధనము లనిాటిలో
నిద్రయిే గొప్పద్ర; అత్త సులభమెైనద్ర; వాయ ప్రయాసలు లేనిద్ర. కొద్రా శ్ీమవలన గొప్ప ఫలిత్ము
ప్ ందవచుచను. అందువలన మన బుద్రధ సరిగా నునాప్ుపడే ప్రత్త నిమషము ఈ సాధనమును
అనుషిు ంచవలెను. ఇత్ర్ద్ెైవత్ములు కొలువు భరమ. గ్ుర్ువొకకడే ద్ేవుడు. సదు
గ ర్ువు చర్ణములను నము
కొలిచనచ్ో వార్ు మన

యదృషట మును

బాగ్ుచ్ేయగ్లర్ు. మనము

వారిని

బాగ్ుగా సరవించినచ్ో

సంసార్బంధములనుండల త్ప్ిపంచుకొనగ్లము. నాాయ శాసత మ
ి ు, మీమాంస మొదలగ్ునవి చదువ
నవసర్ము లేదు. కషట ములు, విచ్ార్ములు అనే సముదరములో వారిని మన జీవిత్ కర్ణధ్ారిగా జవసి కొనాచ్ో
మనము సులభముగా ఈ సాగ్ర్మును ద్ాటగ్లము. సముదరములు, నదులు ద్ాటలనప్ుడు మనము ఓడ
నడప్రవాని యందు నముకముంచినటల
ా , సంసార్మనే సాగ్ర్మును ద్ాటలటకు సదు
గ ర్ువునందు ప్ూరిత
నముక ముంచవలెను. సదు
గ ర్ువు భకుతలయొకక యాంత్ర్ంగిక ప్రరమ-భకుతలను గ్మనించి, వారిక్
జాానమును శాశ్ేతానందమును ప్రసాద్రంచును.
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గ్త్ అధ్ాాయములో బాబా యొకక భిక్షాటనమును, భకుతల యనుభవములు మొదలగ్ునవి చ్ెప్ిపత్తమ. ఈ
అధ్ాాయములో

బాబా

యిెకకడుండెను?

ఏలాగ్ుండెను?

ఎటల
ా

ప్ండుకొనుచుండెను?

ఎటల
ా

బో ధ్రంచుచుండెను? మెదలగ్ునవి చ్ెప్ుపదుము.

బాబావారి విచితరశ్యా
మొటట మొదట బాబా యిెచచట ప్ండుకొనుచుండెనో చూచ్ెదము. నానాసాహెబు డేంగవా బాబా నిద్రంర చుటకై
యొక కర్ీబలా ను తెచ్ెచను. ద్ాని ప్ డవు నాలుగ్ు మూర్లు, వెడలుప ఒక జానెడు మాత్రమే యుండెను. ఆ
బలా ను నేలప్ై వేసి ప్ండుకొనుటకు మార్ుగా, ద్ానిని మసతదుయొకక వెనుాప్టెటలకు ఉయాలవలె
వేల
ర ాడునటల
ా ప్ాత్ చినిగిన గ్ుడే ప్తలికలతో గ్టిట బాబా ప్ండుకొన మొదలిడెను. గ్ుడే ప్తలికలు ప్లుచనివి,
బలములేనటిటవి. అవి బలా యొకక బర్ువును ఎటల
ా మోయగ్లిగనో యనునద్ర గొప్ప సమసాగా నుండెను.
ఇంకను

బాబా

యొకక

బర్ువును

కూడ

కలిప్ినచ్ో

నవి

యిెటా ల

భరించుచుండె

ననునద్ర

యాశ్చర్ావినోదములకు హేత్ువయిెాను. ఎలాగ్ునెైతే నేమ యిద్ర బాబా లీలలలో నొకటి యగ్ుటచ్ే ప్ాత్గ్ుడే
ప్తలికలే యంత్ బర్ువును మోయగ్లిగను. ఈ బలా యొకక నాలుగ్ు మూలలయందు నాలుగ్ు ద్ీప్ప్ు
ప్రమదలుంచి రాత్తరయంత్యు ద్ీప్ములు వెలిగించుచుండలరి. ఇద్ర యిేమ చిత్రము! బలా ప్ై ఆజానుబాహుడగ్ు
బాబా ప్ండుకొనుటకవ సథ లము చ్ాలనప్ుపడు ద్ీప్ములు ప్టలటటకు జాగా యిెకకడలద్ర? బాబా బలా ప్ైన
ప్ండుకొనిన యా దృశ్ామును ద్ేవత్లు సహిత్ము చూచి తీర్వలసినద్ే! ఆ బలా ప్ైక్ బాబా యిెటా ల
ఎకుకచుండెను? ఎటల
ా ద్రగ్ుచుండెను? అనునవి యందర్కు నాశ్చర్ాము కలిగించుచుండెను. అనేక మంద్ర
ఉత్ుసకత్తో బాబా బలా ప్ైక్ యిెకుకట, ద్రగ్ుట గ్మనించుటకై కనిప్టలటకొని ఉండెడలవార్ు. కాని బాబా యిెవరిక్
అంత్ు తెలియనివేలేదు. జనులు గ్ుంప్ులు గ్ుంప్ులుగ్ గ్ుమగ్ూడుటచ్ే బాబా విసుగ్ుచ్ెంద్ర యా బలా
నొకనాడు విర్చి ప్ార్వెైచ్ెను. బాబా సాేధ్ీనములో అషట సిదధ ు లుండెను. బాబా వాని నభాసించలేదు,
కోర్నులేదు. వార్ు ప్రిప్ూర్ుణలు గ్నుక అవి సహజముగానే వారి కలవడెను.
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బరహమముయొకక సగుణావతారము
మూడునార్ మూర్ల ప్ డవు మనుషుానివలె సాయిబాబా గానిపంచినను వారి అందరి మనములం
దుండెడలవార్ు.

అంత్ర్ంగ్మున

నిరాేమోహులు

నిసపృహులెై

నప్పటిక్,

బహిర్ంగ్ముగా

బాబా

లోకులమేలుకోర్ువార్ు వానిగ్ గ్నిప్ించువార్ు. లోలోప్ల వారి కవరియందును అభిమాన ముండెడలద్ర కాదు.
కాని బయటిక్ కోరికల ప్ుటట యనాటల
ా కనిప్ించువార్ు. అంత్ర్ంగ్మున శాంత్మునకు ఉనిక్ ప్టట యినను
చంచల మనుషుకనివలె గ్నిప్ించుచుండెను. లోప్ల ప్ర్బరహుసిధత్త యునాప్పటిక్ బయటకు దయామువలె
నటించుచుండెడలవార్ు. లోప్ల యద్ెైేత్త యిెైనను బయటకు ప్రప్ంచమునందు త్గ్ులొకనిన వానివలె
గానిపంచు

చుండెను.

ఒకొకకకప్ుపడందర్ను

ప్రరమతో

చూచ్ెడలవార్ు.

ఇంకొకప్ుపడు

వారిప్ై

రాళ్ళళ

విసర్ుచుండలర.ి ఒకొకకకప్ుపడు వారిని త్తటలట చుండలరి. ఇంకొకప్ుపడు వారిని కౌగిలించుకొని నెముద్రగాను
ఓరిమతోను చంచలము లేనివానివలెను గ్నిప్ించుచుండెను.

వారలా ప్ుపడు ఆతాునుసంధ్ానమంద్ే మునిగియుండెడలవార్ు; భకుతలప్ై కార్ుణామును జూప్ుచుండెడలవార్ు.
వారలా ప్ుపడు నొకవ యాసనమందు కూర్ుచండువార్ు; ప్రయాణములు చ్ేసడలవార్ు కార్ు. వారి దండము చినా
ప్ టిట కర్ీ; ద్ానిని సద్ా చ్ేత్తలో నుంచుకొనెడలవార్ు. ఇత్ర్మెైన యాలోచనలేమయు లేక యిెప్ుపడు
శాంత్ముగా నుండువార్ు. ఐశ్ేర్ామును గాని, ప్రర్ు ప్రత్తషు లను గాని లక్షాప్టట క భిక్షాటనముచ్ే
జీవించ్ెడువార్ు. అటిట జీవిత్ము వార్ు గ్డలప్ిరి. ఎలా ప్ుపడు 'అలాా మాలిక్' యనెడలవార్ు. భగ్వంత్ుడే
యజమాని యని ద్ాని భావము. భకుతలయందు సంప్ూర్ణప్రమ కలిగి యుండెడలవార్ు. ఆత్ుజాానమునకు
ఉనిక్ప్టలటగాను,

ద్రవాానందమునకు

ప్నిాధ్రగాను

గ్నుప్ించుచుండువార్ు.

ఆదాంత్ములు

లేని

యక్షయమెైనటిట, భేదర్హిత్మెై నటిటద్ర బాబాయొకక ద్రవాసేర్ూప్ము. విశ్ేమంత్యు నావరించిన ఆ
ప్ర్బరహుమూరితయిే షిరిడీ సాయి యవతార్ముగా వెలసను. నిజముగా ప్ుణుాలు, అదృషట వంత్ులు మాత్రమే
యా నిధ్రని గ్ీహించ గ్లుగ్ుచుండలరి. సాయిబాబా యొకక నిజమెైనశ్క్తని కనుగొనలేనివార్ు, బాబాను
సామానామానవునిగా నెంచినవార్ు, ఇప్పటిక్ అటల
ా భావించు వార్ు దుర్దృషట వంత్ులని చ్ెప్పవచుచను.
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షిరిడీలో బాబా నివాసము - వారి జనమతేది
బాబాయొకక త్లిా దండురలగ్ురించి గాని, వారి సరియిెైన జనుతేద్ీగాని యిెవరికీ తెలియదు. వార్ు షిరిడీలో
నుండుటనుబటిట ద్ానిని సుమార్ుగా నిశ్చయింప్వచుచను. బాబా 16 యిేండా వయసుసన షిరిడీ వచిచ
మూడు సంవత్సర్ములు మాత్ర మచట నుండలరి. హఠాత్ు
త గా అచట నుండల అదృశుాలెై ప్ో యిరి.
కొంత్కాలము

ప్ిముట

సంవత్సర్ముల

నెైజాము

ప్ారయమున

చ్ాంద్

రాజాములోని

ఔర్ంగాబాదుకు

ప్ాటీలు

గ్ుంప్ుతో

ప్ండలా

సమీప్మున
షిరిడీ

చ్ేరిర.ి

గ్నిప్ించిరి.

20

అప్పటినుంచి

60

సంప్త్సర్ములు షిరిడవ
ీ దలక యచచటనే యుండలరి. అటల ప్ిముట 1918వ సంప్త్సర్ములో మహాసమాధ్ర
చ్ెంద్రర.ి ద్ీనిని

బటిట బాబా సుమార్ు

1838వ సంవత్సర్ ప్ారంత్ములందు జనిుంచియుందుర్ని

భావింప్వచుచను.

బాబా లక్షాము, వారి బో ధలు
17వ

శ్తాబధ ములో

రామద్ాసను

యోగిప్ుంగ్వుడు

(1608-81)

వరిధలెా ను.

గో

బారహుణులను

మహముద్ీయులనుండల ర్క్షలంచు లక్షామును వార్ు చకకగ్ నిర్ేరితంచిరి. వార్ు గ్త్తంచిన 200 ఏండా ప్ిముట
హిందువులకు మహముద్ీయులకు త్తరిగి వెైర్ము ప్రబలెను. వీరిక్ సరాహము కుదుర్ుచటకవ సాయిబాబా
అవత్రించ్ెను. ఎలా ప్ుపడు వార్ు ఈ ద్రగ్ువ సలహా ఇచ్ెచడలవార్ు. "హిందువుల ద్ెైవమగ్ు శ్రీరాముడును,
మహముద్ీయులద్ెైవమగ్ు ర్హీమును ఒకకరవ. వారిర్ువురిమధా యిేమీ భేదములేదు. అటా యినప్ుపడు
వారి భకుతలు వారిలో వార్ు కలహమాడుట యిెందులకు? ఓ అజాానులారా! చ్ేత్ులు-చ్ేత్ులు కలిప్ి రండు
జాత్ులును కలిసిమెలిసి యుండుడు. బుద్రధతో ప్రవరితంప్ుడు. జాతీయ ఐకమత్ామును సమకూర్ుచడు.
వివాదమువలా గాని, ఘర్షణవలా గాని ప్రయోజనములేదు. అందుచ్ే వివాదము విడువుడు. ఇత్ర్ులతో ప్ో టీ
ప్డకుడు. మీయొకక వృద్రధని, మేలును చూచుకొనుడు. భగ్వంత్ుడు మముు ర్క్షలంచును. యోగ్ము,
తాాగ్ము, త్ప్సుస, జాానము మోక్షమునకు మార్గ ములు. వీనిలో నేద్ెైన అవలంబించి మోక్షమును
సంప్ాద్రంచనిచ్ో మీ జీవిత్ము వార్థము. ఎవరైవ మీకు కీడుచ్ేసినచ్ో, ప్రత్ుాప్కార్ము చ్ేయకుడు.
ఇత్ర్ులకొర్కు మీరవమెైన చ్ేయగ్లిగినచ్ో నెలాప్ుపడు మేలు మాత్రమే చ్ేయుడు." సంగ్ీహముగా ఇద్రయిే
బాబా యొకక బో ధ. ఇద్ర యిహమునకు ప్ర్మునకు కూడ ప్నిక్వచుచను.
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సాయిబాబా సదుగరువు
గ్ుర్ువులమని చ్ెప్ుపకొని త్తర్ుగ్ువా ర్నేకులు గ్లర్ు. వార్ు ఇంటింటిక్ త్తర్ుగ్ుచు వీణ, చిర్త్లు
చ్ేత్బటలటకొని ఆధ్ాాత్తుకాడంబర్ము చ్ాటెదర్ు. శిషుాల చ్ెవులలో మంత్రముల నూద్ర, వారి వదా నుంచి
ధనము లాగదర్ు. ప్విత్రమార్గ మును మత్మును బో ధ్రంచ్ెదమని చ్ెప్పదర్ు. కాని మత్ మనగానేమో వారికవ
తెలియదు. సేయముగా వార్ప్విత్ురలు.

సాయిబాబా త్న గొప్పత్న మెనాడును ప్రదరిశంచవలె నను కొనలేదు. వారిక్ శ్రీరాభిమానము ఏమాత్రము
లేకుండెను,

కాని

అనియత్గ్ుర్ువులని

భకుతలయందు
గ్ుర్ువులు

మక్కలి

రండు

ప్రరమ

విధములు.

మాత్రము

ఉండెడలద్ర.

నియత్గ్ుర్ువులనగా

నియత్గ్ుర్ువులని

నియమంప్బడలనవార్ు.

అనియత్గ్ుర్ువులనగా సమయానుకూలముగ్ వచిచ యిేద్ెైన సలహానిచిచ మన యంత్ర్ంగ్ముననునా
సుగ్ుణమును వృద్రధచ్ేసి మోక్షమార్గ ము తొరకుకనటల
ా చ్ేయువార్ు. నియత్గ్ుర్ువుల సహవాసము నీవు
నేనను దేంద్ాేభిప్ారయము ప్ో గొటిట యోగ్మును ప్రత్తషిు ంచి "త్త్ేమసి" యగ్ునటల
ా చ్ేయును.
సర్ేవిధముల

ప్రప్ంచజాానమును

బో ధ్రంచుగ్ుర్ువు

లనేకులు

గ్లర్ు.

కాని

మనల

నెవర్యితే

సహజసిథత్తయందు నిలుచునటల
ా జవసి మనలను ప్రప్ంచప్ుటలనిక్క్ అతీత్ముగా తీసికొని ప్ో యిెదరో వార్ు
సదు
గ ర్ువులు. సాయిబాబా యటిట సదు
గ ర్ువు. వారి మహిమ వర్ణనాతీత్ము. ఎవరైనా వారిని దరిశంచినచ్ో,
బాబా వారి యొకక భూత్భవిషాదేర్త మానము లనిాటిని చ్ెప్ుపవార్ు. ప్రత్త జీవియందు బాబా ద్ెైవత్ేమును
జూచ్ేవార్ు.

సరాహిత్ులు,

విరోధులు

వారిక్

సమానులే.

నిర్భిమానము

సమత్ేము

వారిలో

మూరీతభవించినవి. దురాుర్ుగల యవసర్ముల గ్ూడ ద్ీరచడలవార్ు. కలిమ లేములు వారిక్ సమానము. వార్ు
మానవశ్రీర్ముతో నునాప్పటిక్, వారిక్ శ్రీర్మందు గాని, గ్ృహమందుగాని యభిమానము లేకుండెను.
వార్ు శ్రీర్ధ్ార్ులవలె గ్నిప్ించినను నిజముగా నిశ్శరీర్ులు, జీవనుుకుతలు.

బాబాను భగ్వానునివలె ప్ూజ్జంచిన షిరిడీ ప్రజలు ప్ుణాాత్ుులు. త్తనుచు, తారగ్ుచు, త్మ ద్ డా లోను
ప్ లములలోను ప్ని చ్ేసికొనుచు, వారలా ప్ుపడు సాయిని జా ప్యందుంచుకొని
ిత
సాయి మహిమను కీరత ంి చు
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చుండేవార్ు. సాయిత్ప్ప యింకొక ద్ెైవమును వారరిగియుండలేదు. షిరిడీ సతత ల
ి ప్రరమను, భక్తని ద్ాని
మాధుర్ామును వరిణంచుటకు మాటలు చ్ాలవు. వార్ు అజాాను లయినప్పటిక్ ప్రరమతో ప్ాటలను కూర్ుచకొని
వారిక్ వచుచ భాషాజాానముతో ప్ాడుచుండలర.ి వారిక్ అక్షర్జాానము శూనామయినప్పటిక్ వారి ప్ాటలలో
నిజమెైన కవిత్ేము గానవచుచను. యథార్థమెైన కవిత్ేము తెలివివలన రాదు. కాని యద్ర యసలెైన
ప్రరమవలన వెలువడును. సిసలెైన కవిత్ేము సేచఛమెైన ప్రరమచ్ే వెలువడును. బుద్రధమంత్ు లద్ర
గ్ీహించగ్లర్ు. ఈ ప్లెా ప్ాటలనిాయు సరకరింప్దగినవి. ఏ భకుతడయిన వీనిని శ్రీ సాయిలీల సంచికలో
ప్రకటించిన బాగ్ుండును.

బాబావారి యణకువ
భగ్వంత్ునిక్ ఆర్ు లక్షణములు గ్లవు. (1) కీరత ,ి (2) ధనము, (3) అభిమానము లేకుండుట, (4)
జాానము, (5) మహిమ, (6) ఔద్ార్ాము. బాబాలో ఈ గ్ుణములనిాయు నుండెను. భకుతలకొర్కు
శ్రీర్ర్ూప్ముగ్ అవతార్మెతను.
ెత
వారి దయాద్ాక్షలణాములు వింత్యినవి. వార్ు భకుతలను త్నవదా కు
లాగ్ుకొనుచుండలర.ి లేనియిెడల వారి సంగ్త్త యిెవరిక్ తెలిసియుండును? భకుతలకొర్కు బాబా ప్లిక్న
ప్లుకులు సర్సేతీద్ేవి కూడ ప్లుకుటకు భయప్డును. ఇంద్ కటి ప్ ందుప్ర్చు చునాాము. బాబా మక్కలి
యణకువతో నిటల
ా ప్లికను. "బానిసలలో బానిసనగ్ు నేను మీకు ఋణసుథడను. మీదర్శనముచ్ే నేను
త్ృప్ుతడనెై త్తని. మీ ప్ాదములు దరిశంచుట నా భాగ్ాము. మీ యశుదధ ములో నేనొక ప్ుర్ుగ్ును.
అటా గ్ుటవలన నేను ధనుాడను." ఏమ వారి యణకువ! ద్ీనిని ప్రచురించి బాబాను క్ంచప్రిచిత్తనని ఎవరైన
యనినచ్ో, వారిని క్షమాప్ణ కోరదను. త్త్పరిహారార్థమెై బాబా నామజప్ము చ్ేసదను.

ఇంద్రయ
ర విషయముల ననుభవించువానివలె బాబా ప్ైక్ కనిప్ించినను, వారిక్ వానియం ద్ేమాత్రమభిర్ుచి
యుండెడలద్ర కాదు. అనుభవించు సపృహయిే వారిక్ లేకుండెను. వార్ు భుజ్జంచునప్పటిక్ ద్ేనియందు వారిక్
ర్ుచి యుండెడలద్ర కాదు. వార్ు చూచుచునాటల
ా గానిపంచినను వారిక్ చూచుద్ానియందు శ్ీదధలేకుండెను.
కామమనాచ్ో వార్ు హనుమంత్ునివలె యసు లిత్ బారహుచ్ార్ులు. వారిక్ ద్ేనియందు మమకార్ము
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లేకుండెను. వార్ు శుదధ చ్ెైత్నాసేర్ూప్ులు. కోరిక, కోప్ము మొదలగ్ు భావములకు విశాీంత్త సథ లము.
వేయిేల వార్ు నిర్ుములు; సేత్ంత్ురలు, ప్రిప్ూర్ుణలు. ద్ీనిని వివరించుట కొక యుద్ాహర్ణము.

నానావలిా
షిరిడల
ీ ో విచిత్రప్ుర్ుషు డ కడుండెను. అత్నిప్రర్ు నానావలిా . అత్డు బాబా విషయములను, ప్నులను
చకకప్టలటచుండువాడు. ఒకనాడత్డు బాబావదా కు ప్ో యి, గ్ద్ెాప్ైనుంచి బాబాను ద్రగ్ుమని కోరను. అత్నిక్
ద్ానిప్ై కూర్ుచండ బుద్రధ ప్ుటెటను. వెంటనే బాబా లేచి గ్ద్ెాను ఖ్ాళీచ్ేసను. నానావలిా ద్ానిప్ై కొంత్సరప్ు
కూర్ుచండల, లేచి, బాబాను త్తరిగి కూరొచనుమనెను. బాబా త్న గ్ద్ెాప్ై కూరొచనెను. నానావలిా బాబా
ప్ాదములకు సాషాటంగ్నమసాకర్ము చ్ేసి వెళ్ళళప్ో యిెను. త్న గ్ద్ెా మీదనుంచి ద్రగి ప్ మునినను ద్ానిప్ై
నింకొకర్ు కూరొచనినను, బాబా యిెటట ి యసంత్ుషిట వెలిబుచచ లేదు. నానావలిా యిెంత్ ప్ుణాాత్ుుడో , భకుతడో
కాని బాబా మహాసమాధ్ర చ్ెంద్రన ప్దమూడవనాడాత్డు ద్ేహతాాగ్ము చ్ేసను.

అతిసులభ మారగ ము
యోగీశ్ేరుల కథాశ్ీవణము; వారి సాెంగతాము
సాయిబాబా సామానామానవునివలె నటించినప్పటిక్ వారి చర్ాలనుబటిట యసామానామెైన కౌశ్లాము
బుద్రధయు కలవార్ని తెలియవచుచను. వార్ు చ్ేయునదంత్యు త్న భకుతల మేలుకొర్కవ. వార్ు ఆసనములు
గాని, యోగాభాాసములు గాని, మంతోరప్ద్ేశ్ములు గాని, త్మ భకుతలకు ఉప్ద్ేశించలేదు. తెలివి తేటలను
ప్రకకకు బెటట ి సాయి, సాయి యను నామమును మాత్రము జా ప్యందుంచుకొనుమనిరి
ిత
. అటల
ా చ్ేసినచ్ో మీ
బంధములనుండల విముకుతలెై, సాేత్ంత్రయము ప్ ంద్ెదర్ని చ్ెప్ిపరి, ప్ంచ్ాగ్ుాల నడుమ కూరొచనుట,
యాగ్ములు

చ్ేయుట,

మంత్రజప్ము

చ్ేయుట,

అషాటంగ్యోగ్ము

మొదలగ్ునవి

బారహుణులకవ

వీలుప్డును. అవి ఇత్ర్వర్ణ ముల వారిక్ ఉప్యుకత ములు కావు. ఆలోచించుటే మనసుస యొకక ప్ని. అద్ర
యాలోచించకుండ యొకకనిముషమెైన నుండలేదు. ద్ానికవద్ెైన ఇంద్రయ
ర విషయము జా ప్క్
ిత ద్ెచిచనచ్ో,
ద్ానినే చింత్తంచుచుండును. గ్ుర్ువును జా ప్క్
ిత ద్ెచిచనచ్ో, ద్ానినే చింత్తంచుచుండును. మీర్ు సాయిబాబా
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యొకక గొప్పత్నమును వెైభవమును శ్ీదధగా వింటిరి. ఇద్రయిే వారిని జా ప్యందుంచుకొనుటకు
ిత
సహజమెైన
మార్గ ము. ఇద్రయిే వారి వూజయు కీర్తనయు.

యోగీశ్ేర్ుల కథలను వినుట ప్ైనచ్ెప్ిపన ఇత్ర్సాధనముల వలె కషట మెైనద్ర కాదు. ఇద్ర మక్కలి
సులభసాధామెైనద్ర.

వారి

కథలు

సంసార్మునందు

గ్ల

భయము

లనిాటిని

ప్ార్ద్ోర లి

ప్ార్మారిథకమార్గ మునకు ద్ీసికొనిప్ో వును. కాబటిట యిా కథలను వినుడు. వానినే మననము చ్ేయుడు,
జీరిణంచుకొనుడు.

ఇంత్మాత్రము

చ్ేసినచ్ో బారహుణులే

గాక

సతత ల
ి ు,

త్క్కన

జాత్ులవార్ు

కూడ

ప్విత్ురలగ్ుదుర్ు. ప్ారప్ంచిక బాధాత్లందు త్గ్ులొకని యునాను మీ మనసుసను సాయిబాబా కరిపంప్ుడు,
వారి కథలు వినుడు. వార్ు త్ప్పక నినుా ఆశ్రర్ేద్రంచగ్లర్ు. ఇద్ర మక్కలి సులభమయిన మార్గ ము.
అయితే యందర్ు ద్ీని నెందు కవలంబించర్ు? అని యడుగ్వచుచ. కార్ణమేమన; భగ్వంత్ుని
కృప్ాకటాక్షము లేనియిెడల యోగ్ుల చరిత్ల
ర ను వినుటకు మనసుస అంగీకరించదు. భగ్వంత్ుని కృప్చ్ే
సర్ేము నిరాటంకము, సులభము. యోగీశ్ేర్ుల కథలు వినుట యనగా వారి సాంగ్త్ాము చ్ేయుటే.
యోగీశ్ేర్ుల సాంగ్త్ాముచ్ే కలుగ్ు ప్ారముఖ్ాము చ్ాల గొప్పద్ర. అద్ర మన యహంకార్మును,
శ్రీరాభిమానమును

నశింప్జవయును;

చ్ావు

ప్ుటలటకలనే

బంధములను

కూడ

నశింప్జవయును;

హృదయగ్ీంథులను తెగ్గొటలటను. త్ుదకు శుదధ చ్ెైత్నార్ూప్ుడగ్ు భగ్వంత్ుని సానిాధామునకు తీసికొని
ప్ో వును. విషయవాామోహముల యందలి మన యభిమానమును త్గిగంచి, ప్ారప్ంచిక కషట సుఖ్ములందు
విర్క్త కలుగ్జవసి ప్ార్మారిథకమార్గ మున నడుప్ును. మీకు భగ్వనాామసుర్ణయు, ప్ూజ, భక్తవంటి
యిత్ర్సాధనములు లేనియిెడల, యోగీశ్ేర్ుల యాశ్ీయమునే జవయుదుర్ు. అందుకొర్కవ యోగీశ్ేర్ులు
వార్ంత్టవార్ు భూమప్ై నవత్రించుదుర్ు. ప్రప్ంచప్ాప్ముల తొలగ్ జవయునటిట గ్ంగా, గోద్ావరి, కృషాణ,
కావేరి మునాగ్ు వవిత్రనదులు కూడ, యోగ్ులు వచిచ త్మ నీటిలో సాానము చ్ేసి త్మను ప్ావనము
చ్ేయవలెనని భావించుచుండును. అటిటద్ర యోగ్ుల వెైభవము. మన ప్ూర్ేజను సుకృత్ముచ్ే మనము
సాయిబాబా ప్ాదములను బటిటత్తమ.

ఈ అధాాయమును సాయిబాబా రూపమును ధాానిెంచుచు ముగిెంచ్దము.
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"మసతదుగోడ

కానుకొని

సుందర్సేర్ూప్ుడును,

ఊద్ీమహాప్రసాదమును
ఈ

ప్రప్ంచము

మాయ

త్న
యని

భకుతల

యోగ్క్షవమములకై

చింత్తంచువాడును,

ప్ంచిప్టలట

ప్రిప్ూరాణనందములో

మునిగియుండు వాడునగ్ు సాయి ప్ాదములకు సాషాటంగ్నమసాకర్ములు."

ఓం నమోోః శ్రీ సాయినాథాయ!
శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
ప్ద్రయవ అధ్ాాయము
సంప్ూర్ణము.
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ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవిత చరితరము
పదునొకెండవ అధాాయము
సాయి సగ్ుణబరహు సేర్ూప్ుడు, డాకటర్ ప్ండలత్ గారి ప్ూజ; హజీ సిద్ా ఖ్
ీ ఫాలేక; ప్ంచభూత్ములు
సాేధ్ీనము.
ఈ అధ్ాాయములో సగ్ుణబరహుముగా నవత్రించిన సాయి ఎటల
ా ప్ూజ్జంప్బడలరో, వార్ు ప్ంచభూత్ముల
నెటా ల సాేధ్ీనమందుంచుకొనిరో వరిణంత్ును.

సాయి, సగుణ బరహమసేరూపము
భగ్వంత్ుడు లేద్ా బరహుము రండు విధములుగా నవత్రింప్ వచుచను. (1)నిర్ుగణసేర్ూప్ము, (2)
సగ్ుణసేర్ూప్ము. నిర్ుగణ సేర్ూప్మునకు ఆకార్ము లేదు. సగ్ుణసేర్ూప్మునకు ఆకార్ము గ్లదు.
రండు సేర్ూప్ములును ప్ర్బరహువే. మొదటిద్ానిని కొందుర్ు ప్ూజ్జంత్ుర్ు, రండవ ద్ానిని కొందర్ు
ప్ూజ్జంత్ుర్ు. భగ్వద్ీగ త్ 12వ అధ్ాాయములో సగ్ుణసేర్ూప్మును ప్ూజ్జంచుటయిే సులభమని కలదు.
కావున ద్ానినే అనుసరింప్వచుచనని చ్ెప్ిపరి. మనుషుాడు ఆకార్ముతో నునాాడు. కావున భగ్వంత్ుని
గ్ూడ ఆకార్ముతో నునాటల
ా గానే భావించి, ప్ూజ్జంచుట సులభము; సహజము.

మన భక్త ప్రరమలు కొనాాళ్ళవర్కు సగ్ుణసేర్ూప్మగ్ు బరహుమును ప్ూజ్జంచినగాని వృద్రధచ్ెందవు.
రానురాను ఆ భక్త నిర్ుగణసేర్ూప్మగ్ు ప్ర్బరహుమును ప్ూజ్జంచుటకు ద్ారితీయును. విగ్ీహము,
యజా వేద్రక, అగిా, వెలుత్ుర్ు, సూర్ుాడు, నీర్ు, బరహుము - ఈ ఏడు ప్ూజ్జంప్దగినవి. కాని సదు
గ ర్వు వీని
యనిాటికంటె

సుత్కృషుటడు.

ఈ

సందర్ుములో

సాయినాథుని

మనమున

ధ్ాానించ్ెదము.

వారి

నిరోుహమున కవతార్ము; ప్ర్మభకుతలకు ఆశ్ీయసాథనము. మనకు వారి వాకుకలయందుగ్ల భక్తయిే
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యాసనము. మనకోరికలనిాయు నిర్సించుటయిే సంకలపము (ప్ూజ ప్ారర్ంభించి ప్ూరితచ్ేసదమను మనో
నిశ్చయము). కొందర్ు సాయిబాబా భగ్వదుకుతడనెదర్ు. కొందర్ు మహాభాగ్వత్ు డందుర్ు. కాని మాకు
బాబా భగ్వంత్ుని యవతార్మే. వార్ు త్ప్ుప చ్ేసినవారిని క్షమంచువార్ు. ఎనాడు కోప్ించువార్ు కార్ు.
సూటిగ్ను, నెముద్రగ్ను, ఓర్ుపకలిగి, సంత్ుషిటగ్ నుండువార్ు. శ్రీ సాయిబాబా యాకార్ముతోనునాప్పటిక్
నిరాకార్సేర్ూప్ులు. వారలా ప్ుపడు ఉద్ేక
ర ము, అభిమానము లేకుండ నిత్ాముకుతలుగా నుండువార్ు.
గ్ంగానద్ర సముదరమునకు ప్ో వు మార్గ మందు వేడలచ్ే బాధప్డు జీవులకు చలా దనము కలుగ్జవయుచు
చ్ెటాకు చ్ేమలకు జీవకళ్ నిచుచచు ననేకుల ద్ాహమును తీర్ుచచునాద్ర. అటా నే సాయివంటి యోగ్ులు త్మ
జీవనము తాము గ్డప్ుచు త్క్కనవార్ందరిక్ సుఖ్మును ఓర్ుపను ప్రసాద్రంచుచునాార్ు. భగ్వద్ీగ త్యందు
శ్రీ కృషు
ణ డు యోగి త్న యాత్ుయనియు, జీవత్్రత్తమయనియు, తానే వార్నియు, వారవ తాననియు
నుడలవియునాాడు. వరిణంప్ నలవికాని యా సత్తచద్ానంద సేర్ూప్మే షిరిడల
ీ ో సాయిర్ూప్ముగా
నవత్రించ్ెను. శుీత్ులు బరహుమును ఆనందసేర్ూప్ముగా వరిణంచుచునావి (తెైత్తరీయ ఉప్నిషత్ు
త ). ఈ
సంగ్త్త ప్రత్తరోజు ప్ుసత కములందు చదువుచునాాము. కాని భకుతలు ఈ ప్ర్బరహుసేర్ూప్మును షిరిడీలో
అనుభవించిరి. సర్ేమునకు ఆధ్ార్భూత్మగ్ు బాబా యిెవరిని యాశ్ీయించి యుండలేదు. వారి
యాసనము కొర్కు గోనెసంచి నుప్యోగించిరి. వారి భకుతలు ద్ానిప్ై చినాప్ర్ుప్ు వేసి వీప్ు ఆనుకొనుటకు
చినా బాలేసును సమకూరిచరి. బాబా త్న భకుతల యభిప్ారయము నెర్వేర్ుచను. వారి యిషాటనుసార్ము
త్నను ప్ూజ్జంచుట కటిట యభాంత్ర్ము జూప్కుండెను. కొందర్ు చ్ామర్ముల తోను, విసనకఱ్ఱ లతోను
విసర్ుచుండలరి. కొందర్ు సంగీత్ వాదాములను మోరగించుచుండలరి. కొందర్ు వారి చ్ేత్ులను ప్ాదములను
కడుగ్ుచుండలర.ి

కొందర్ు

వారిక్

చందనము,

అత్త ర్ు

ప్ూయుచుండలరి.

కొందర్ు

తాంబూలములు

సమరిపంచుచుండలరి. కొందర్ు నెైవేదాము సమరిపంచుచుండలరి. షిరిడల
ీ ో నివసించునటల
ా గానిపంచినప్పటిక్
వార్ు

సరాేంత్రాామ;

ఎకకడ

జూచినను

వారవ

యుండువార్ు.

వారి

భకుతలు

బాబా

యొకక

సరాేంత్రాామత్ేము ప్రత్తరోజు అనుభవించుచుండెడలవార్ు. సరాేంత్రాామయగ్ు ఈ సదు
గ ర్ువుకు మా
వినమర సాషాటంగ్నమసాకర్ములు.
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డాకటరు పెండలతుని పూజ
తాతాాసాహెబు నూలకర్ు సరాహిత్ుడగ్ు డాకటర్ు ప్ండలత్ బాబా దర్శనమునకై షిరిడీ వచ్ెచను. బాబాకు
నమసకరించిన ప్ిముట మసతదులో కొంత్సరప్ు కూర్ుచండెను. అత్నిని ద్ాద్ాభటలట కవలకర్ువదా కు ప్ ముని
బాబా చ్ెప్పను. అటా నే డాకటర్ు ప్ండలత్ ద్ాద్ాభటలటవదా కు ప్ో యిెను. ద్ాద్ాభటలట అత్నిని సగౌర్వముగా
ఆహాేనించ్ెను.

ద్ాద్ాభటలట బాబాను ప్ూజ్జంచుటకై ప్ూజాసామగీీ ప్ళళళముతో మసతదులోనునా బాబా వదా కు వచ్ెచను.
డాకటర్ు ప్ండలత్ కూడ అత్ని వెంట వచ్ెచను. ద్ాద్ా భటలట, బాబాను ప్ూజ్జంచ్ెను. ఇంత్వర్ కవేర్ును బాబా
నుదుటిప్ై చందనము ప్ూయుటకు సాహసించలేదు. ఒకక మహాళాసప్త్తయిే బాబా కంఠమునకు చందనము
ప్ూయుచుండెను. కాని యిా అమాయకభకుతడగ్ు డాకటర్ు ప్ండలత్ ద్ాద్ాభటలటయొకక ప్ూజాప్ళళళర్మునుండల
ద్ీసికొని యా చందనమును బాబానుద్రటిప్ై త్తరప్ుండారకార్ముగ్ వారసను. అందరిక్ ఆశ్చర్ాము కలు
గ నటల
ా
బాబా మాటయిన ఆడక యూర్కుండెను. ఆనాడు సాయంకాలము ద్ాద్ాభటలట బాబాను ఇటా డలగను. "బాబా!
ఎవర్యిన నుదుటిప్ై చందనము ప్ూయుదుమనా నిరాకరింత్ువే? డాకటర్ు ప్ండలత్ వారయగా ఈనాడేల
యూర్కుంటివి?" అందులకు బాబా యిటల
ా సమాధ్ానమచ్ెచను. "డాకటర్ు ప్ండలత్ుని గ్ుర్ువు, ర్ఘునాథ్
మహారాజు, ధ్ో ప్రశ్ేర్ నివాసి. వారిని కాకా ప్ురాణిక్ యని కూడ ప్ిలిచ్ెదర్ు. డాకటర్ ప్ండలత్ ననుా త్న
గ్ుర్ువుగా భావించి త్న గ్ుర్ువునకు చందనము ప్ూయుచునాటల
ా నా నుదుటిప్ై చందనము ప్ూసను.
కాబటిట నేను అడుే చ్ెప్పలేకప్ో త్త" ననెను. ద్ాద్ాభటలట డాకటర్ు ప్ండలత్ుని ప్రశిాంచగా డాకటర్ు, బాబాను త్న
గ్ుర్ువుగా భావించి త్న గ్ుర్ువున కొనరించినటల
ా బాబా నుదుటిప్ై త్తరప్ుండరమును వారసిత్తననెను.

భకుతల యిషాటనుసార్ము త్నను ప్ూజ్జంచుటకు బాబా యొప్ుపకొనినను ఒకొకకకప్ుపడు బాబా మక్కలి
వింత్గా ప్రవరితంచువార్ు. ఒకొకకకప్ుపడు ప్ూజాదరవాముల ప్ళళళమును విసరివేయుచు కోప్మునకు
అవతార్మువలె గ్నబడుచుండెను. అటా యినచ్ో బాబాను సమీప్ించు వారవేర్ు? ఒకొకకకప్ుపడు భకుతల
ద్రటట లచుండెను.

ఒకొకకకప్ుపడు

మెైనముకంటె

మెత్తగా

గ్నిప్ించుచుండెడలవార్ు.

ఇంకొకప్ుపడు

క్షమాశాంత్ముల ప్రత్తమవలె గానిపంచుచుండెను. బయటిక్ కోప్ముతో వణకుచు, యిెర్క
ీ ండుా ఇటలనటల
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ద్రప్
ర ుపనప్పటిక్, మాత్ృప్రరమ యనురాగ్ముల ప్రవాహమువలె నుండువార్ు. వెంటనే త్న భకుతలను బిలచి
యిటా నెను.

"భకుతలను

కోప్ించినటల
ా

తానెనాడు

నెరిగియుండలేదనెను.

త్లుాలు

బిడే లను

త్రిమవేసినటా యిన, సముదరము నదులను త్తర్ుగ్గొటిటనచ్ో బాబా త్న భకుతలను నిరాదరించును. భకుతల
యోగ్క్షవమములను ఉప్రక్షలంచును. బాబా త్న భకుతల సరవకులమనిరి. భకుతలవెంటనే యుండల, వార్ు
కోర్ునప్ుడెలా ఓహో యని సమాధ్ానమచుచటయిే గాక వారి భక్త ప్రరమలను కాంక్షలంచుచుండెద" నని చ్ెప్ిపరి.

హాజీ సిదా ఖ్
ీ ఫాలేకయను భకు్డు
బాబా యిెప్ుపడు ఏ భకుతని ఆశ్రర్ేద్రంచునో యిెవరిక్ తెలియదు. ఆద్ర వారి యిషట ముప్ై ఆధ్ార్ప్డల
యుండెను. హాజీ సిద్ా ఖ్
ీ ఫాలేక కథ ఇందు కుద్ాహర్ణము. సిద్ా ఖ్
ీ ఫాలేక యను మహముద్ీయుడు కలాాణి
నివాసి మకాక మద్ీన యాత్రలు చ్ేసిన ప్ిముట షిరిడీ చ్ెరను. చ్ావడల ఉత్త ర్భాగ్మున బసచ్ేసను. మసతదు
ముందునా ఖ్ాళీజాగాలో కూరొచనుచుండెను. తొముద్ర నెలలవర్కు బాబా వాని నుప్రక్షలంచ్ెను. మసతదులో
ప్ాదము ప్టట నివేలేదు. ఫాలేక మక్కలి యసంత్ుషిట చ్ెంద్ెను. ఏమ చ్ేయుటకు అత్నిక్ తోచకుండెను.
నిరాశ్ చ్ెందవదా ని కొంద రోద్ారిచరి. శాామా అను భకుతనిద్ాేరా బాబా వదా కవగ్ుమని సలహా నిచిచరి.
శివునివదా కు అత్ని సరవకుడును, భకుతడును అగ్ు నంద్ీశ్ేర్ుని ద్ాేరా వెళ్ళళనటల
ా , సాయిబాబా వదా కు
మాధవరావు ద్ేశ్ప్ాండే-శాామా ద్ాేరా వెళ్ళళమని చ్ెప్ిపరి. ఫాలేక ద్ాని నామోద్రంచ్ెను. త్న త్ర్వున
మాటాాడుమని శాామాను వేడుకొనెను. శాామా యందులకు సముత్తంచ్ెను. సమయము కనిప్టిట బాబాతో
నిటా నియిెను.

"బాబా! ఆ ముదుసలి హాజీని మసతదులో కాలు ప్టట నీయవేల? అనేకమంద్ర వచిచ నినుా దరిశంచి
ప్ో వుచునాార్ు. వాని నేల యాశ్రర్ేద్రంచవు?" బాబా యిటా ని జవాబిచ్ెచను. "శాామా! విషయములను
గ్ీహించ్ే శ్క్త నీకు లేదు. నీవు చినా వాడవు. అలాా యొప్ుపకొననిచ్ో నేనేమ చ్ేయగ్లను? వారి కటాక్షము
లేనిచ్ో మసతదులో ప్ాదము ప్టట గ్లుగ్ువా రవేర్ు? సరవ, నీవు వానివదా కు ప్ో యి వానిని బార్వీ నూత్తక్
దగ్గ ర్నునా

కాలిబాటకు

రాగ్లడేమో

యడుగ్ుము."

శాామా

ప్ో యి

కనుగొని

హాజీ

అందులకు

సముత్తంచ్ెనని చ్ెప్పను. నలుబద్రవేల ర్ూప్ాయలు నాలుగ్ు వాయిద్ాలలో నివేగ్లడేమో కనుగొనుమని
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త్తరిగి బాబా యడలగను. శాామా వెంటనే ప్ో యి జవాబు తెచ్ెచను. నాలుగ్ు లక్షలు కూడా ఇచుచటకు
సిదధముగా నునాాడని బదులు చ్ెప్పను. సరవ మర్ల ప్ో యి వాని నిటా డుగ్ుము. "మసతదులో ఈనాడు
మేకను కోసదము. వానిక్ ద్ాని మాంసము కావలెనో రొండల కావలెనో కప్ూపర్ములు (వృషణములు)
కావలెనో కనుగొనుము."
బాబావారి మటిటప్ాత్రలో నునా చినాముకకతో సంత్ుషిటచ్ెంద్ెదనని హాజ్జ చ్ెప్పనని శాామా బదులు చ్ెప్పను.
ఇద్ర వినగానే బాబా మగ్ుల కోప్ించి మసతదులోని మటిటప్ాత్రలు, కొలంబ విసరివెైచి త్తనాగా చ్ావడలలో నునా
హాజీవదా కు

బో యి

కఫనీ

(ప్ డుగైన

చ్ొకాక)ని

ప్ై

కత్తత

యిటా నెను.

"మహనీయునివలె

ఏల

నటించుచునాావు? తెలిసిన వాని వలె ఏల కూయుచునాావు? ముసలి హాజ్జ వలె నటించుచునాా వేల?
ఖ్ురాను ఇటేా ప్ారాయణ చ్ేయుచునాావా? మకాకయాత్ర చ్ేసిత్తనని గ్రిేంచి ననుా కనుగొన లేకుంటివా?"
ఇటల
ా త్తటిటనందుకు హాజీ గాబరాప్డెను. బాబా మసతదుకు ప్ో యిెను. కొనిా గ్ంప్ల మామడలప్ండా ను గొని
హాజీక్ ప్ంప్ను. త్తరిగి హాజీవదా కు వచిచ త్న జవబులోనుంచి 55 ర్ూప్ాయలు తీసి హాజీ చ్ేత్తలో ప్టెటను.
అప్పటినుంచి హాజీ త్న క్షటము వచిచనప్ుప డెలా మసతదులోనిక్ వచుచచుండెను. బాబా యొకొకకకప్ుపడు
వానిక్ డబుు నిచుచచుండెను. బాబా దరాుర్ులో అత్నిని గ్ూడ చ్ెర్ుచకొనిరి.

పెంచభూతములు బాబా సాేధీనము
బాబాకు ప్ంచభూత్ములు సాేధ్ీనమెైనవని తెలుప్ు రండు విషయములను వరిణంచిన ప్ిముట ఈ
యధ్ాామును ముగించ్ెదము.

(1)

ఒకనాడు సాయంకాలము షిరిడల
ీ ో గొప్ప త్ుఫాను సంభవించ్ెను. నలా ని మేఘములు ఆకాశ్మును

కప్పను. గాలి తీవరముగా వీచ్ెను. ఉర్ుములు మెర్ుప్ులతో కుంభవృషిట కురిసను. కొంత్సరప్టిలో
నేలయంత్యు నీటిలో మునిగను. జీవకోటలలనిాయు ప్క్షులు, జంత్ువులు, మనుషుాలు, మక్కలి
భయప్డలర.ి త్లద్ాచుకొనుట కందర్ు మసతదులో ప్రవేశించిరి. షిరిడల
ీ ో అనేకసాథనిక ద్ేవత్ లునాను వారిని
ఆదుకొనలేదు. కావున వార్ందర్ు త్ుఫానును ఆప్ి వేయుడలని బాబాను వేడుకొనిరి. బాబా వారి భక్తక్
మెచ్ెచను. బాబా మనసుస కరిగను. వార్ు బయటకు వచిచ మసతదు అంచున నిలబడల, బిగ్గ ర్గా నిటల
ా
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గ్రిించిరి. "ఆగ్ు, యాగ్ు, నీ కోప్మును త్గిగంచు, నెముద్రంచు." కొనిా నిమషములలో వర్షము త్గగ ను. గాలి
వీచుట మానెను. త్ుఫాను ఆగిప్ో యిెను. చందురడు ఆకాశ్మున గ్నిప్ించ్ెను. ప్రజలందర్ు సంత్ుషిట చ్ెంద్ర
వారి వారి గ్ృహములకు బో యిరి.

(2)

ఇంకొకప్ుపడు మటట మధ్ాాహాము ధునిలోని మంట యప్రిమత్ముగా లేచ్ెను; మసతదు వెనుా

ప్టీటలవర్కు ప్ో వునటల
ా గ్నిప్ించ్ెను. మసతదులో కూరొచనావారి కవమ చ్ేయుటకు తోచకుండెను. బాబాతో
ధునిలో నీళ్ళళ ప్ో యుమని గాని మంటలు చలాార్ుచటకు మరవమెైన సలహా నిచుచటకుగాని వార్ు
భయప్డుచుండలర.ి ఏమ జర్ుగ్ుచునాద్ో బాబా వెంటనే గ్ీహించ్ెను. త్మ సటకాను (ప్ టిట కఱ్ఱ ) ద్ీసి
దగ్గ ర్నునా సత ంభముప్ై కొటలటచు 'ద్రగ్ు, ద్రగ్ు, శాంత్తంచుము' అనిరి. ఒకొకకక సటకా ద్ెబుకు, మంటలు త్గిగ
ద్రగిప్ో వుచు కొనిా నిమషములలో ధుని చలా బడల మామూలుగా నుండుద్ానివలె శాంత్తంచ్ెను.
ఇటిటవార్ు భగ్వదవతార్మెైన శ్రీ సాయినాథుడు, వారి ప్ాదములప్ైబడల సాషాటంగ్నమసాకర్ము చ్ేసి
సర్ేసాశ్ర్ణాగ్త్త వేడలనవారినెలా ర్క్షలంచును. ఎవర్యితే భక్త ప్రరమలతో నీ యధ్ాాయములోని కథలను
నిత్ాము ప్ారాయణ చ్ేసదరో వార్ు కషట ము లనిాటినుండల విముకుతలగ్ుదుర్ు. అంతేకాక సాయియంద్ే
యభిర్ుచి, భక్త, కలిగి త్ేర్లో భగ్వత్ సాక్షాతాకర్మును ప్ ంద్ెదర్ు. వారి కోరికలనిాయు నెర్వేర్ును.
త్ుదకు కోరికలను విడచినవారై, మోక్షమును సంప్ాద్రంచ్ెదర్ు.

ఓం నమోోః శ్రీ సాయినాథాయ
శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
ప్దునొకండవ అధ్ాాయము
సంప్ూర్ణము.
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ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవిత చరితరము
పెండరెండవ అధాాయము

శ్రీ సాయి లీలలు: 1. కాకామహాజని, 2. ధుమాల్ ప్తా డర్ు, 3. నిమోంకర్ భార్ా, 4. ములేశాసిత ,ి 5. ఒక డాకటర్ు వీరి యనుభవములు.

భకుతలను బాబా ఎటల
ా కలుసుకొనేవారో ఎటల
ా ఆదరించ్ేవారో ఈ యధ్ాాయములో చూచ్ెదము.

యోగుల కర్ వాము
శిషుటలను ర్క్షలంచుటకు దుషుటలను శిక్షలంచుటకు భగ్వంత్ు డవత్రించుచునాాడను సంగ్త్త ప్ూర్ేప్ు
ఆధ్ాాయములలో తెలిసికొనాాము. కాని యోగ్ుల కర్త వాము ప్ూరితగా వేరవ. వారిక్ మంచివాడును
చ్ెడేవాడును నొకటే. వార్ు దురాుర్ుగలను కనికరించి వారిని సనాుర్గ మున ప్రవరితంచునటల
ా చ్ేసదర్ు.
భవసాగ్ర్మును హరించుటకు వార్గ్సుతయల వంటివార్ు. అజాానమనే చీకటిని నశింప్చ్ేయుటకు వార్ు
సూర్ుానివంటివార్ు. భగ్వంత్ుడు యోగ్ుల హృదయమున నివసించును. యథార్థముగ్ భగ్వంత్ునికంటె
వార్ు వేర్ుకార్ు. యోగ్ులలో నొకర్గ్ు సాయి, భకుతల క్షవమముకొర్కు అవత్రించిరి. జాానములో సుత్కృషుటలెై,
ద్ెైవీతేజసుసతో ప్రకాశించుచు వార్ు అందరిని సమానముగ్ ప్రరమంచు వార్ు. వారిక్ ద్ేనియందు నభిమానము
లేకుండెను. శ్త్ురవులు, మత్ురలు, రాజులు, ఫకీర్ులు, అందర్ు వారిక్ సమానమే. వారి ప్రాకీమమును
వినుడు. భకుతలకొర్కు త్మ ప్ుణాము నంత్ను వాయప్ర్చి యిెప్ుపడును వారిక్ సహాయము చ్ేయుటకు
సిదధముగా నుండువార్ు. వారి క్చచలేనిచ్ో భకుతలు వారివదా కు రాలేకుండలరి. వారి వంత్ు రానిద్ే వార్ు
బాబాను సురించువార్ు కార్ు. వారి లీలలు కూడ ఎరిగి యుండర్ు. అటిటవారిక్ బాబాను జూచుట కటల
ా బుద్రధ
ప్ుటలటను? కొందర్ు బాబాను చూడవలెననుకొనిరి. కాని బాబా మహాసమాధ్ర చ్ెందులోప్ల వారికా
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యవకాశ్ము కలుగ్లేదు. బాబాను దరిశంచవలెనను కోరిక గ్లవార్నేకులునాార్ు. కాని వారి కోరికలు
నెర్వేర్లేదు. అటిటవార్ు విశాేసముతో బాబా లీలలను వినినచ్ో దర్శనమువలా కలుగ్ు సంత్ుషిట ప్ ందుదుర్ు.
కొంద ర్దృషట వశ్మున వారి దర్శనము చ్ేసికొనాను, బాబా సనిాధ్రలో ఉండవలెనని కోరినను నచచట
ఉండలేకుండలర.ి

ఎవేర్ును

త్మ

యిషాటనుసార్ము

షిరిడీ

ప్ో లేకుండలరి.

ప్రయత్తాంచినను ఉండలేకుండలరి. బాబా యాజా యిెంత్వర్కు గ్లద్ో

అచచట

నుండుటకు

యంత్వర్కవ వార్ు షిరిడీలో

నుండగ్లిగిర.ి బాబా ప్ మునిన వెంటనే షిరిడీ విడువవలసి వచుచచుండెను. కాబటిట సర్ేము బాబా
ఇషట ముప్ై ఆధ్ార్ప్డల యుండెను.

కాకా మహాజని
ఒకప్ుపడు బ ంబాయినుండల కాకా మహాజని షిరిడీక్ ప్ో యిెను. అచచటొక వార్ము రోజులుండల గోకులాషట మ
యుత్సవమును చూడవలెననుకొనెను. బాబాను దరిశంచినవెంటనే అత్నితో బాబా యిటా నిరి. "ఎప్ుపడు
త్తరిగి యింటిక్ ప్ో యిెదవు?" ఈ ప్రశ్ా విని కాకా యాశ్చర్ాప్డెను. కాని జవాబు నివేవలసియుండెను.
బాబాయాజా యిెప్ుపడయిన నప్ుపడే ప్ో యిెదనని కాకా జవాబిచ్ెచను. అందులకు బాబా యిటా నియిెను.
"రవప్ు, ప్ ముు" బాబా వాకుక ఆజా తో సమానము. కావున నటేా చ్ేయవలసి వచ్ెచను. అందుచ్ే నా
మర్ుసటిద్రనమే కాకా మహాజని షిరిడీ విడలచ్ెను. బ ంబాయిలో త్న కచ్ేరిక్ ప్ో గ్నే వాని యజమాని వాని
కొర్కవ కనిప్టలటకొని యునాటల
ా తెలిసను. ఆఫతసు మేనేజర్ు హఠాత్ు
త గా జబుుప్డెను. కావున కాకామహాజని
ఉండవలసిన యవసర్మెంతేని యుండెను. యజమాని షిరిడల
ీ ోనునా కాకా కొక యుత్త ర్ము ఈ విషయమెై
వారసను. అద్ర బ ంబాయిక్ త్తరిగి చ్ేరినద్ర.

భ్ాఊ సహెబు ధుమాళ్ (ప్తా డర్)
ప్ై ద్ానిక్ వాత్తరవకముగ్ కథ నిప్ుపడు వినుడు. భాఊ సాహెబు ధుమాళ్ కోర్ుటప్నిప్ై నిఫాడ్ ప్ో వుచుండెను.
ద్ారిలో ద్రగి షిరిడక
ీ ్ ప్ో యిెను. బాబా దర్శనము చ్ేసను. వెంటనే నిఫాడ్ ప్ో వ ప్రయత్తాంచ్ెను. కాని బాబా
యందుల కాజా ఇవేలేదు. షిరిడల
ీ ోనే యింకొక వార్ముండునటల
ా చ్ేసను. ఈలోగా నిఫాడ్ మెజసరటట
ర లకు
కడుప్ునొప్ిప వచిచ కవసు వాయిద్ా ప్డెను. త్ర్ువాత్ ధుమాళ్ నిఫాడ్ కు ప్ో యి కవసుకు హాజర్గ్ుటకు
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సలవుప్ ంద్ెను. అద్ర కొనిా నెలలవర్కు సాగను. నలుగ్ుర్ు మెజ్జసరటట
ర లలు ద్ానిని విచ్ారించిరి. త్ుటట త్ుదకు
ధుమాళ్ ద్ానిని గలిచ్ెను. అత్ని కక్షలద్ార్ు విడుదలయిెాను.

నిమోనకర్ భ్ారా
నిమోను గాీమము వత్నుద్ార్ును, గౌర్వమెజ్జసరటట
ర లను అగ్ు నానా సాహెబు నిమోనకర్ు, షిరిడల
ీ ో త్న
భార్ాతో నుండెను. ఆ దంప్త్ులు త్మ కాలమంత్యు మసతదులోనే గ్డుప్ుచు బాబాసరవ చ్ేయుచుండలరి.
బేలాప్ూర్ులోనునా వారి కుమార్ుడు జబుుప్డెను. బేలాప్ూర్ ప్ో యి బాలుని, అచటి బంధువులను జూచి,
యకకడ కొనిాద్రనములుండవలెనని త్లిా నిశ్చయించు కొనెను. కాని ఆ మర్ుసటిద్రనమే త్తరిగి రావలెనని
భర్త చ్ెప్పను. ఆమె సంద్రగ్ధములో ప్డెను. ఆమెకు ఏమ చ్ేయుటకు తోచలేదు. ఆమె ద్ెైవము శ్రీ
సాయినాథుడే యామెకు సహాయప్డెను. బేలాప్ూర్ుకు ప్ో వుటకుముందు ఆమె బాబా దర్శనమునకై
వెళళళను. అప్ుపడు బాబా సాఠవాడ ముందర్ నానాసాహెబు మొదలగ్ు వారితోనుండెను. ఆమె బాబా వదా కు
ప్ో యి సాషాటంగ్ నమసాకర్ములు చ్ేసి బేలాప్ూర్ు ప్ో వుటకు ఆజా నిముని వేడుకొనెను. బాబా యిటల
ా
చ్ెప్పను. "వెళ్ళళము, ఆలసాము చ్ేయకుము, ప్రశాంత్ముగా, నెముద్రగా బేలాప్ూర్ులో సుఖ్ముగా
నాలుగ్ుద్రనము లుండుము; నీ బంధువు లందరిని చూచిన ప్ిముట షిరిడీక్ ర్ముు." బాబా మాటలెంత్
సమయానుకూలముగ్ నుండెనో గ్మనించుడు. నానాసాహెబు ఆద్ేశ్మును బాబా ఆజా ర్దుాచ్ేసను.

నాసిక్ నివాసియగు ములేశాసి్ ి
ములేశాసిత ి యాచ్ార్ముగ్ల బారహుణుడు. ఆయన నాసిక్ వాసి. ఆయన ఆర్ుశాసత మ
ి ులను చద్రవిరి.
ఆయనకు జోాత్తషాము, సాముద్రక
ర ము కూడ బాగ్ుగ్ తెలియును. అత్డు నాగ్ప్ూర్ు కోటీశ్ేర్ుడగ్ు బాప్ు
సాహెబు బుటీటని కలిసికొనుటకు షిరిడీ వచ్ెచను. బుటీటని చూచిన ప్ిదప్ బాబా దర్శనముకై మసతదుకు
ప్ో యిెను. బాబా త్న డబుుతో మామడలప్ండా ను, కొనిా ఫలహార్ప్ు వసుతవులను కొని మసతదులోనునా
వార్ందరిక్ ప్ంచి ప్టలటచుండెను. బాబా చిత్రముగా మామడలప్ండును అనిా వెైప్ుల నొకుకచుండెను. ద్ానిని
త్తనువార్ు

నోటబెటట లకొని

చప్పరించగానే

ర్సమంత్యు

నోటిలోనిక్

బో యి

తొకక,

టెంక

వెంటనే
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ప్ార్వేయుటకు వీలగ్ుచుండెను. అర్టిప్ండా నొలిచి గ్ుజుిను భకుతలకు ప్ంచి ప్టిట తొకకలు బాబా
యుంచుకొనెడలవార్ు. ములేశాసిత ి సాముద్రక
ర ము తెలిసిన వాడగ్ుటచ్ే ప్రీక్షలంచుటకై బాబాను చ్ేయి చ్ాచుమని
యడలగను. బాబా ద్ానిని వినక నాలుగ్ు అర్టిప్ండా నిచ్ెచను. త్ర్ువాత్ నందర్ు వాడా చ్ేరిరి. ములేశాసిత ి
సాానము చ్ేసి మడలబటట లు కటలటకొని యగిాహో త్రము మొదలగ్ునవి యాచరించుటకు మొదలిడెను. బాబా
మాములుగ్నే లెండలతోటకు బయలుద్ేరను.
మార్గ మధామున "గవర్ు (ఎఱ్ఱ ర్ంగ్ు) త్యార్ుగ్ నుంచుడు. ఈనాడు కాషాయవసత మ
ి ును ధరించ్ెదను" అని
బాబా యనెను. ఆ మాట లెవరిక్ బో ధప్డలేదు. కొంత్సరప్టిక్ బాబా లెండీతోటనుంచి త్తరిగివచ్ెచను.
మధ్ాాహాహార్త్త కొర్కు సర్ేము సిదధమయిెాను. మధ్ాాహాహార్త్తక్ త్నతో వచ్ెచదరా యని ములేశాసిత ని
ి
బుటీట యడలగను. సాయంకాలము బాబా దర్శనము చ్ేసికొనెదనని శాసిత ి బదులు చ్ెప్పను. అంత్లో బాబా త్న
యాసనముప్ై కూర్ుచండెను. భకుతలు వారిక్ నమసకరించిరి. హార్త్త ప్ారర్ంభమయిెాను. బాబా నాసిక్
బారహుణుని వదా నుంచి దక్షలణ తెమునెను. బుటీట సేయముగా దక్షలణ తెచుచటకై ప్ో యిెను. బాబా యాజా
అత్నిక్ చ్ెప్పగ్నే అత్డు ఆశ్చర్ాప్డెను. త్నలో తా నిటా నుకొనెను. "నేను ప్ూరితగ్ ఆచ్ార్వంత్ుడను, నే
నెందులకు దక్షలణ నీయవలెను? బాబా గొప్ప యోగియిెైయుండవచుచను. నేను వారిప్ై ఆధ్ార్ప్డల
యుండలేదు." గొప్ప యోగివంటి సాయి ధనికుడగ్ు బుటీట ద్ాేరా దక్షలణ అడుగ్ుటచ్ే అత్డు కాదనలేక
ప్ో యిెను. త్నప్ూజ ముగియకముంద్ే వెంటనే బుటీటతో మసతదుకు బయలుద్ేరను. తాను ప్విత్ురడ
ననుకొని, మసతదటిటద్ర కాదని, బాబాకు దూర్ముగ్ నిలువబడల, ప్ువుేలను బాబాప్ై విసరను. హఠాత్ు
త గా
బాబా సాథనములో, గ్త్తంచిన త్న గ్ుర్ువగ్ు ఘోలవ్ సాేమ కూరొచనియుండెను. అత్డు ఆశ్చర్ాప్ో యిెను.
అద్ర యొక సేప్ామేమోయని త్లచ్ెను. కాని యత్డు జాగ్ీదవసథ లో నునాప్ుపడు సేప్ా మెటాగ్ును?
అయితే వారి గ్ుర్ువచచట కటల
ా వచ్ెచను? అత్ని నోట మాట రాకుండెను. చ్ెైత్నాము తెచుచకొని త్తరిగి
యాలోచించ్ెను. కాని త్నగ్ుర్ువు మసతదులో నెందుకుండునని భావించ్ెను. త్ుదకు మనససంద్రగ్ధము
లనిాయు విడచి మసతదు ప్ై కక్క, త్న గ్ుర్ువు ప్ాదములప్ై బడల లేచి చ్ేత్ులు జోడలంచుకొని నిలువబడెను.
త్క్కన వార్ందర్ు బాబా హార్త్తని ప్ాడలరి. కాని ములేశాసిత ి త్న గ్ుర్ుని నామము నుచచరించ్ెను.
గొప్పజాత్తవాడనను గ్ర్ేము, తాను ప్విత్ురడనను సంగ్త్తని యటలండనిచిచ త్నగ్ుర్ుని ప్ాదములప్ైబడల
సాషాటంగ్ మొనరిచ, కండుా మూసికొనెను. లేచి కండుా తెర్చునంత్లో, బాబా వానిని దక్షలణ యడుగ్ుచునాటల
ా
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గాంచ్ెను. బాబావారి చినాయాకార్మును ఊహకందని వారి శ్క్తని జూచి ములేశాసిత ి మెైమర్చ్ెను; మక్కలి
సంత్ుషిట చ్ెంద్ెను. అత్ని నేత్మ
ర ులు సంతోషభాషపములచ్ే నిండెను. బాబాకు త్తరిగి నమసకరించి దక్షలణ
నొసంగను. త్న సంద్ేహము తీరినదనియు త్నగ్ుర్ువును దరిశంచిత్తననియు చ్ెప్పను. బాబాయొకక ఆ
యాశ్చర్ాలీలను గాంచినవార్ందర్ు నిరాాంత్ప్ో యిరి. అప్ుపడు వార్ు బాబా ప్లిక్న ప్లుకులు "గవర్ు తెండు!
కాషాయవసత మ
ి ుల ధరించ్ెద" నను మాటల అర్థ ము గ్ీహించిరి. అటిటద్ర సాయియొకక యాశ్చర్ాకర్మెైన లీల.

ఒక డాకటరు
ఒకనాడ క మామలత్ ద్ార్ు త్న సరాహిత్ుడగ్ు డాకటర్ుతో షిరిడక
ీ ్ వచ్ెచను. ఆ డాకటర్ు త్న ద్ెైవము
శ్రీరాముడనియు,

తాను

మహముద్ీయునిక్

నమసకరించననియు,

షిరిడీ

ప్ో వుటకు

మనసుస

అంగీకరించలేదనియు చ్ెప్పను. నమసకరించుమని బలవంత్ప్టలటవార్ు కాని చ్ెప్ుపవార్ు కాని యిెవర్ు
లేర్ని త్నతో కలసి రావలెననియు సంతోషముగా కాలము వెలిబుచచవలెననియు మామలత్ద్ార్ు
జవాబిచ్ెచను. ఇటిట ఉద్ేాశ్ముతోనే బాబాను చూచుటకు వార్ు మసతదుకు ప్ో యిరి. అందరికంటె ముందు
డాకటర్ు బాబాకు నమసకరించుట జూచి అందర్ు ఆశ్చర్ానిమగ్ుాలెైరి. త్న మనోనిశ్చయమును మార్ుచకొని
మహముద్ీయునికటల
ా నమసకరించ్ెనని యందర్ు నడుగ్సాగిరి. త్న ప్ిరయద్ెైవమగ్ు శ్రీ రాముడు
యాగ్ద్ెాయందు గానిపంచుటచ్ే వారి ప్ాదములప్ై బడల సాషాటంగ్నమసాకర్ మొనరిచత్తనని డాకటర్ు
బదులిడెను. అటా నునంత్లో త్తరిగి సాయిబాబానే యచచట గాంచ్ెను. ఏమీ తోచక 'ఇద్ర సేప్ామా యిేమ?
వార్ు మహముద్ీయు డెటా ల? వార్ు గొప్ప యోగ్సంప్నుాల యవతార్ము' అని నుడలవెను.

ఆ మర్ుసటి ద్రనమే డాకటర్ు ఒక ప్రత్తజా చ్ేసి యుప్వాసముండెను. బాబా త్నను ఆశ్రర్ేద్రంచువర్కు
మసతదుకు బో నను నిశ్చయముతో మసతదుకు వెళ్ళళట మానెను. ఇటల
ా మూడు రోజులు గ్డచ్ెను. నాలుగ్వ
ద్రనమున త్న ప్ిరయసరాహిత్ు డ కడు ఖ్ాంద్ేషునుండల రాగా వానితో కలసి మసతదులోని బాబా దర్శనమునకై
ప్ో యిెను. బాబాకు నమసకరించిన ప్ిముట ఎవరైన బిలువగా తాను వచ్ెచనా యిేమ యని బాబా అత్నిని
ప్రశిాంచ్ెను. ఈ ప్రశ్ా వినుసరిక్ డాకటర్ు మనసుస కర్గను. ఆనాటి రాత్తరయిే నిదరలో బాబా యాశ్రరాేద
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మందుకొనెను. గొప్పయానంద మనుభవించ్ెను. ప్ిముట త్న గాీమమునకు బో యిెను. ఆ యానందము
15ద్రనములవర్ కనుభవించ్ెను. ఆ ప్రకార్ముగా సాయిబాబా యందు భక్త వాని కనేక రటల
ా వృద్రధ ప్ ంద్ెను.

ప్ై కథలవలన ముఖ్ాముగా ములేశాసిత ి కథవలన నేర్ుచకొనిన నీత్త యిేమన మనము మన గ్ుర్ువునంద్ే
సిథర్మయిన నముక ముంచవలెను. ద్ానిని ఇంకకకడలక్ని మార్చకూడదు. వచ్ేచ అధ్ాాయములో మరికొనిా
సాయిలీలలు చ్ెప్పదను.

ఓం నమోోః శ్రీ సాయినాథాయ
శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
ప్ండెంర డవ అధ్ాాయము
సంప్ూర్ణము.

103

ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవిత చరితరము
పదమూడవ అధాాయము

మరికొనిా సాయిలీలలు, జబుులు నయమగ్ుట, 1. భీమాజీప్ాటీలు 2. బాలాషింప్త 3. బాప్ుసాహెబు బుటీట 4.
అళ్ంద్రసాేమ 5. కాకా మహాజని 6. హారాానివాసి దతోతప్ంత్ు.

మాయయొకక యనెంతశ్క్్
బాబా

మాటలు

కుాప్త ముగ్ను,

భావగ్రిుత్ముగ్ను,

అర్థప్ూర్ణముగ్ను,

శ్క్త

వంత్ముగ్ను,

సమత్తకముతోను నుండెడలవి. వార్ు ఎప్ుపడు త్ృప్ిత గా, నిశిచంత్గా నుండువార్ు. బాబా యిటా నెను "నేను
ఫకీర్యి

నప్పటిక్,

యిలుాగాని

భార్ాగాని

లేనప్పటిక్,

ఏ

చీకు

చింత్లు

లేనప్పటిక్

ఒకవచ్ ోట

నివసించుచునాాను. త్ప్ిపంచుకొనలేని మాయ ననుా బాధ్రంచుచునాద్ర. నేను ననుా మర్చినను ఆమెను
మర్ువలేకునాాను. ఎలా ప్ుపడు ఆమె ననాావరించుచునాద్ర. ఈ భగ్వంత్ుని మాయ బరహు మొదలగ్ు
వారినే చికాకు ప్ర్చునప్ుపడు, నావంటి ఫకీర్నగ్ ద్ానికంత్? ఎవర్యితే భగ్వంత్ుని ఆశ్ీయించ్ెదరో వార్ు
భగ్వంత్ుని కృప్వలా ఆమె బారినుండల త్ప్ిపంచుకొందుర్ు." మాయాశ్క్త గ్ూరిచ బాబా ఆ విధముగా ప్లికను.
మహాభాగ్వత్ములో శ్రీకృషు
ణ డు యోగ్ులు త్న జీవసేర్ూప్ములని ఉదధ వునకు చ్ెప్ిపయునాాడు.
త్నభకుతల మేలుకొర్కు బాబా యిేమ చ్ేయుచునాారో వినుడు. "ఎవర్ు అదృషట వంత్ులో యిెవరి ప్ాప్ములు
క్షీణించునో, వార్ు నాప్ూజ చ్ేసదర్ు. ఎలా ప్ుపడు సాయి సాయి యని నీవు జప్ించినచ్ో నినుా
సప్త సముదరములు ద్ాటించ్ెదను. ఈ మాటలను విశ్ేసింప్ుము. నీవు త్ప్పక మేలుప్ ంద్ెదవు. ప్ూజా
త్ంత్ుతో నాకు ప్ని లేదు. షో డశలప్చ్ార్ములుగాని, అషాటంగ్ యోగ్ములు గాని నాకు అవసర్ములేదు. భక్త
యునాచ్ోటనే నా నివాసము." బాబాకు ప్ూరితగా శ్ర్ణాగ్త్ులెైనవారి క్షవమము కొర్కు బాబా యిేమ చ్ేసనో
వినుడు.

104

భీమాజీ పాటీలు
ప్ూనా జ్జలాా, జునార్ు తాలుకా, నారాయణగాం గాీమమందు భీమాజీప్ాటీలు 1909వ సంవత్సర్ములో
భయంకర్మెైన ద్ీర్మ
ా ెైన ఛాత్త జబుుతో బాధప్డుచుండెను. త్ుదకు అద్ర క్షయగా మారను. అనిా ర్కముల
యౌషధములను వాడెను గాని ప్రయోజనము లేకుండెను. నిరాశ్ చ్ెంద్ర "ఓ భగ్వంత్ుడా! నారాయణా!
నాక్ప్ుపడు సహాయము చ్ేయము." అని ప్ారరిథంచ్ెను. మన ప్రిసథ త్
ి ులు బాగ్ుండునంత్వర్కు మనము
భగ్వంత్ుని త్లచము అను సంగ్త్త యందరిక్ తెలిసినద్ే. కషట ములు మనల నావరించునప్ుడు మనము
భగ్వంత్ుని జా ప్క్
ిత ద్ెచుచకొనెదము. అటా నే భీమాజ్జ కూడ భగ్వంత్ుని సురించ్ెను. ఈ విషయమెై బాబా
భకుతడగ్ు నానా సాహెబు చ్ాంద్ో ర్కర్ుతో సలహా చ్ేయవలె ననుకొనెను. కావున వారిక్ త్న జబుుయొకక
వివర్ములనిాయు ద్ెలుప్ుచు నొక లేఖ్ వారసి యత్ని యభిప్ారయ మడలగను. బాబా ప్ాదములప్ై బడల
బాబాను శ్ర్ణు వేడుకొనుట యొకకటే యారోగ్ామునకు సాధనమని నానాసాహెబు చ్ాంద్ో ర్కర్ు జవాబు
వారసను. అత్డు నానాసాహెబు సలహాప్ై ఆధ్ార్ప్డల షిరిడీ ప్ో ప్ుట కవరాపటల లనిాయు చ్ేసను. అత్నిని
షిరిడక
ీ ్ తెచిచ మసతదులోనునా బాబా ముందర్ బెటట ర
ి ి. నానాసాహెబు శాామగ్ూడ నచచట ఉండలరి. ఆ జబుు
వాని గ్త్ జను ప్ాప్కర్ుల ఫలిత్మని చ్ెప్ిప, ద్ానిలో జోకాము కలుగ్ జవసికొనుటకు బాబా
యిషట ప్డకుండెను. కాని రోగి త్నకు వేరవ ద్రకుకలేదనియు, నందుచ్ే చివర్కు వారి ప్ాదముల
నాశ్ీయించిత్తననియు మొర్ప్టలటకొని వారి కటాక్షమునకై వేడుకొనెను. వెంటనే బాబా హృదయము కరిగను.
వారిటానిరి. "ఆగ్ుము, నీ యాత్ుర్త్ను ప్ార్ద్ోర లుము; నీ కషట ములు గ్టెటక్కనవి. ఎంత్టి ప్తడ, బాధ లునా
వారైనను ఎప్ుపడయితే మసతదు మెటా ల ఎకుకదురో వారి కషట ములనిాయు నిష్రమంచి సంతోషమునకు
ద్ారితీయును. ఇచచటి ఫకీర్ు మక్కలి దయార్ారహృదయుడు. వారీ రోగ్మును బాగ్ుచ్ేసదర్ు. అందరిని
ప్రరమతోను దయతోను కాప్ాడెదర్ు."

ప్రత్త యయిదు నిముషములకు ర్కత ము గ్ీకుకచుండలన ఆ రోగి బాబా సముఖ్మున యొకకసారియిెైన ర్కత ము
గ్ీకకలేదు. బాబా వానిని దయతో గాప్ాడెదనను ఆశాప్ూర్ణమెైన మాటలు ప్లిక్న వెంటనే రోగ్ము
నయమగ్ుట ప్ారర్ంభించ్ెను. వానిని భీమాబాయి యింటిలో బసచ్ేయుమని బాబా చ్ెప్పను. అద్ర
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సదుప్ాయమెైనద్రగాని, యారోగ్ామయినద్రగాని కాదు. కాని బాబా యాజా ద్ాటరానిద్ర. అత్డు అచచట
నుండునప్ుడు బాబా రండు సేప్ాములలో వాడల రోగ్ము కుద్రరచను. మొదటి సేప్ాములో వాడ క
ప్ాఠశాల విద్ాారిథగా ప్దాములు కంఠోప్ాఠము చ్ేయకుండుటచ్ే కాాసు ఉప్ాధ్ాాయుడు ద్ెబులు కొటిటనటల
ా
కనిప్ించ్ెను. రండవ సేప్ాములో వాని ఛాతీప్ై ప్దా బండను వెైచి క్ంీ దకు మీదకు తోరయుటచ్ే చ్ాల బాధ
కలుగ్ుచునాటల
ా జూచ్ెను. సేప్ాములో ప్డలన ఈ బాధలతో చ్ాల జబుు నయమెై వాడు ఇంటిక్ ప్ో యిెను.
అత్డప్ుపడప్ుపడు షిరిడీ వచుచచుండెను. బాబా వానిక్ జవసిన మేలును జా ప్యందుంచుకొని
ిత
బాబా
ప్ాదములప్ై

సాషాటంగ్నమసాకర్ములు

చ్ేయుచుండెను.

బాబా

త్న

భకుతలవదా నుంచి

యిేమయు

కాంక్షలంచ్ెడువార్ు కార్ు. వారిక్ కావలసినద్ేమన, భకుతలు ప్ ంద్ే మేలును జా ప్యందుంచుకొనుటయు,
ిత
మార్ుపలేని గ్టిటనముకమును; భక్తయును. మహారాషట ద్
ర ేశ్ములో నెలకొకసారిగాని ప్క్షమునకొసారిగాని
ఇండా లో సత్ానారాయణ వరత్ము చ్ేయుట యలవాటల. కాని భీమాజీప్ాటీలు శ్రీ సత్ానారాయణ వరత్మునకు
మార్ుగా కొీత్త గా సాయిసత్ావరత్మును త్న ప్లెా చ్ేరిన వెంటనే ప్ారర్ంభించ్ెను.

బాలాగణపతి షిెంప్త
బాలాగ్ణప్త్త షింప్త యనువాడు బాబా భకుతడు. మలేరియా జబుుచ్ే మగ్ుల బాధప్డెను. అనిార్కముల
యౌషధములు, కషాయములు ప్ుచుచకొనెను. కాని నిష్రయోజన మయిెాను. జేర్ము కొంచమెైన
త్గ్గ లేదు. షిరిడక
ీ ్ ప్ర్ుగతెత ను. బాబా ప్ాదములప్ై బడెను. బాబా వానిక్ వింత్ విర్ుగ్ుడు - లక్షీు మంద్రర్ము
ముందర్ునా నలా కుకకకు ప్ర్ుగ్నాము కలిప్ి ప్టలటమని - చ్ెప్పను. ద్ీనినెటా ల నెర్వేర్చవలెనో బాలాకు
తెలియకుండెను. ఇంటిక్ ప్ో యిన వెంటనే అనాము ప్ర్ుగ్ు సిదధముగా నుండుట జూచ్ెను. రండును కలిప్ి
లక్షీుమంద్రర్ము వదా కు ద్ెచ్ెచను. అచచటొక నలా ని కుకక తోక యాడలంచుకొనుచుండెను. ప్ర్ుగ్నాము
కుకకముందర్ ప్టెటను. కుకక ద్ానిని త్తనెను. బాలా గ్ణప్త్త మలేరియా జబుు శాశ్ేత్ముగా ప్ో యిెను.

బాపు సాహెబు బుటీట
ఒకానొకప్ుపడు బాప్ు సాహెబు బుటీట జ్జగ్ట విరవచనములతోను వమనములతోను బాధప్డుచుండెను. అత్ని
అలమార్ు నిండ మంచి మందులుండెను. కాని యిేమయు గ్ుణమవేలేదు. విరవచనముల వలా ను,
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వమనముల వలా ను బాప్ు సాహెబు బాగా నీర్సించ్ెను. అందుచ్ే బాబా దర్శనమునకై మసతదుకు
ప్ో లేకుండెను. బాబా వానిని ర్ముని కబుర్ు ప్ంప్ను. వానిని త్న ముందు కూరొచండబెటట లకొని యిటా నెను.
'జాగ్ీత్త! నీవు విరవచనము చ్ేయకూడదు' అనుచు బాబా త్న చూప్ుడు వేల
ర ాడలంచ్ెను. 'వమనము కూడ
ఆగ్వలెను' అనెను. బాబా మాటల సత్ు
త వను గ్నుడు. వెంటనే ఆ రండు వాాధులు ప్ారిప్ో యిెను. బుటీట
జబుు కుద్రరను.

ఇంకొకప్ుపడు అత్డు కలరాచ్ే బాధప్డెను. తీవరమెైన దప్ిపకతో బాధప్డుచుండెను. డాకటర్ు ప్ిళేళ యనిా
యౌషధములను ప్రయత్తాంచ్ెను, కాని రోగ్ము కుదర్లేదు. అప్ుపడు బాప్ు సాహెబు బాబా వదా కు వెళ్ళళ ఏ
యౌషధము ప్ుచుచకొనినచ్ో త్న ద్ాహము ప్ో యి, జబుు కుదుర్ునని సలహా అడలగను. బాదము ప్ప్ుప,
ప్ిసత ా, అకోీటల నానబెటట ి ప్ాలు చకకర్లో ఉడలక్ంచి యిచిచనచ్ో రోగ్ము కుదుర్ునని బాబా చ్ెప్పను. ఇద్ర
జబుును మరింత్ హెచిచంచునని యిే డాకటర్యినను చ్ెప్ుపను. కాని బాప్ు సాహెబు బాబా యాజా ను
శిర్సావహించ్ెను. ప్ాలతో త్యార్ుచ్ేసి ద్ానిని సరవించ్ెను. వింత్గా రోగ్ము వెంటనే కుద్రరను.

ఆళ్ెంది సాేమ
ఆళ్ంద్రనుండల యొక సనాాసి బాబా దర్శనమునకై షిరిడక
ీ ్ వచ్ెచను. అత్నిక్ చ్ెవిప్ో టెకుకవగా నుండల
నిదరప్టట కుండెను. వార్ు శ్సత చి
ి క్త్సకూడ చ్ేయించుకొనిరి. కాని వాాధ్ర నయము కాలేదు. బాధ యిెకుకవగా
నుండెను. ఏమ చ్ేయుటకు తోచకుండెను. త్తరిగి ప్ో వు నప్ుపడు బాబా దర్శనమునకై వచ్ెచను. అత్ని
చ్ెవిప్ో టల త్గ్ుగట కవద్ెైన చ్ేయుమని శాామా ఆ సాేమ త్ర్ప్ున బాబాను వేడుకొనెను. బాబా అత్ని నిటల
ా
ఆశ్రర్ేద్రంచ్ెను. "అలాా అచ్ాఛ కరవగా" (భగ్వంత్ుడు నీకు మేలు చ్ేయును). సాేమ ప్ూనా చ్ేరను. ఒక
వార్ము రోజుల ప్ిముట షిరిడక
ీ ్ ఉత్త ర్ము వారసను. చ్ెవిప్ో టల త్గగ ను; కాని వాప్ు త్గ్గ లేదు. వాప్ు
ప్ో గొటలటకొనుటకై శ్సత చి
ి క్త్స చ్ేయించుకొనవలెనని బ ంబ యి వెళళళను. డాకటర్ు చ్ెవి ప్రీక్షచ్ేసి శ్సత చి
ి క్త్స
యనవసర్మని చ్ెప్పను. బాబా వాకుకల శ్క్త అంత్ యదుుత్మెైనద్ర.
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కాకామహాజని
కాకామహాజని యను నింకొక భకుతడు గ్లడు. అత్డు నీళ్ళ విరవచనములతో బాధప్డుచుండెను. బాబా సరవ
కాటంకము లేకుండునటల
ా ఒక చ్ెంబునిండ నీళ్ళళ ప్ో సి మసతదులో నొకమూలకు ప్టలటకొనెను. అవసర్ము
వచిచనప్ుపడెలా ప్ో వుచుండెను. బాబా సర్ేజుా డగ్ుటచ్ే కాకా బాబా కవమ చ్ెప్పకవ, బాబాయిే త్ేర్లో
బాగ్ుచ్ేయునని నమెును. మసతదు ముందర్ రాళ్ళళ తాప్నచ్ేయుటకు బాబా సముత్తంచ్ెను; కావున ప్ని
ప్ారర్ంభమయిెాను. వెంటనే బాబా కోప్ో ద్ీాప్ిత్ుడెై బిగ్గ ర్గా నర్చ్ెను. అందర్ు ప్ర్ుగత్తత ప్ారిప్ో యిరి. కాకా కూడ
ప్ర్ుగిడ మొదలిడెను. కాని బాబా అత్నిని ప్టలటకొని యచచట కూర్ుచండ బెటట న
ె ు. ఈ సందడలలో నెవరో
వేర్ుశ్నగ్ప్ప్ుపతో చినాసంచిని అచచట విడలచి ప్ారి ప్ో యిరి. బాబా యొక ప్ిడలకడు శ్నగ్ప్ప్ుప తీసి
చ్ేత్ులతో నలిప్ి, ప్ టలటను ఊద్రవెైచి శుభరమెైన ప్ప్ుపను కాకాక్చిచ త్తనుమనెను. త్తటలటట, శుభర ప్ర్చుట,
త్తనుట యొకవసారి జర్ుగ్ుచుండెను. బాబా కూడ కొంత్ప్ప్ుపను త్తనెను. సంచి ఉత్త ద్ర కాగానే నీళ్ళళ
తీసుకొనిర్ముని బాబా కాకాను ఆజాాప్ించ్ెను. కాకా కుండతో నీళ్ళళ తెచ్ెచను. బాబా కొనిానీళ్ళళ తారగి,
కాకాను కూడ తారగ్ుమనెను. అప్ుపడు బాబా యిటా నెను. "నీ నీళ్ళ విరవచనములు ఆగిప్ో యినవి. ఇప్ుపడు
నీవు రాళ్ళళ తాప్నజవయు ప్నిని చూచుకొనవచుచను." అంత్లో ప్ారిప్ో యిన వార్ందర్ును వచిచరి. ప్ని
ప్ారర్ంభించిరి. విరవచనములు ఆగిప్ో వుటచ్ే కాకాకూడ వారితో కలిసను. నీళ్ళవిరచనములకు వేర్ుశ్నగ్ప్ప్ుప
ఔషధమా? వెైదాశాసత మ
ి ు ప్రకార్ము వేర్ుశ్నగ్ప్ప్ుప విరచనములను హెచిచంచును గాని త్గిగంచలేదు.
ఇందు నిజమెైన యౌషధము బాబాయొకక వాకుక.

హారాా నివాసి దతో్పెంతు
దతోతప్ంత్ు హారాాగాీమ నివాసి. అత్డు కడుప్ునొప్ిపతో 14 సంవత్సర్ములు బాధప్డెను. ఏ యౌషధము
వానిక్ గ్ుణము నివేలేదు. బాబా కీరత ి వినెను. వార్ు జబుులను దృషిటచ్ేత్నే బాగ్ుచ్ేసదర్ను సంగ్త్త
తెలిసికొని షిరిడక
ీ ్ ప్ో యి, బాబా ప్ాదములప్ై బడెను. బాబా అత్నివెైప్ు ద్ాక్షలణాముతో చూచి
యాశ్రర్ేద్రంచ్ెను. బాబా అత్ని త్లప్ై త్న హసత ము నుంచగ్నే, ఊద్ీ ప్రసాదము, ఆశ్రరాేదము చికకగ్నే
యత్నిక్ గ్ుణమచ్ెచను. ఆ జబుువలన త్తరిగి బాధ యిెనాడు లేకుండెను.
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ఇెంకొక మూడు వాాధులు
(1) మాధవరావు ద్ేశ్ప్ాండే మూలవాాధ్రచ్ే బాధప్డెను. సో నా ముఖి కషాయమును బాబా వానిక్చ్ెచను.
ఇద్ర వానిక్ గ్ుణమచ్ెచను. రండు సంవత్సర్ముల ప్ిముట జబుు త్తర్ుగ్ద్ో డెను. మాధవరావు ఇద్ే
కషాయమును

బాబా

యాజా లేకుండ

ప్ుచుచకొనెను.

కాని

వాాధ్ర

అధ్రకమాయిెను.

త్తరిగి

బాబా

యాశ్రరాేదముతో నయమయిెాను.

(2) కాకామహాజని యనా గ్ంగాధర్ప్ంత్ు అనేకసంవత్సర్ములు కడుప్ునొప్ిపతో బాధప్డెను. బాబా కీరత ి
విని షిరిడక
ీ ్ వచ్ెచను. కడుప్ునొప్ిప బాగ్ుచ్ేయుమని బాబాను వేడెను. బాబా వాని కడుప్ును ముటలటకొని
భగ్వంత్ుడే

బాగ్ుచ్ేయగ్లడనెను.

అప్పటినుంచి

కడుప్ు

నొప్ిప

త్గగ ను.

వాని

వాాధ్ర

ప్ూరితగా

నయమయిెాను.

(3) ఒకప్ుపడు నానాసాహెబు చ్ాంద్ో ర్కర్ు కడుప్ు నొప్ిపతో మగ్ుల బాధప్డెను. ఒకనాడు ప్గ్లంత్యు
రాత్తరయంత్యు చికాకు ప్డెను. డాకటర్ా ు ఇంజక్షనులు ఇచిచరి. కాని, యవి ఫలించలేదు. అప్ుపడత్డు
బాబావదా కు వచ్ెచను. బాబా ఆశ్రర్ేద్రంచ్ెను. ద్ీనివలా నే అత్ని జబుు ప్ూరితగా తొలగిప్ో యిెను.

ఈ కథలనిాయు నిర్ూప్ించునద్ేమన; అనిా వాాధులు బాగ్గ్ుట కసలెైన ఔషధము బాబాయొకక వాకుక,
ఆశ్రరాేదము మాత్రమే కాని ఔషధములు కావు.

ఓం నమోోః శ్రీ సాయినాథాయ
శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
ప్దమూడవ అధ్ాాయము
సంప్ూర్ణము.
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ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవిత చరితరము
పదునాలుగవ అధాాయము

నాంద్ేడ్ నివాసియగ్ు ర్త్న్ జీ వాడలయా, మౌలానాసాహెబు అను యోగి; దక్షలణమీమాంస.

గ్త్ అధ్ాాయములో బాబాయిెకక వాకుక, ఆశ్రరాేదములచ్ే అనేకమెైన అసాధారోగ్ములెటా ల నయమయిెానో
వరిణంచిత్తమ. ఈ అధ్ాాయములో ర్త్న్ జీ వాడలయా యనువానిని బాబా ఆశ్రర్ేద్రంచి సంతానమునెటా ల
కలుగ్జవసనో వరిణంచ్ెదము.

ఈ యోగీశ్ేర్ుని జీవిత్ము సహజముగా లోప్ల వెలుప్ల కూడ మధుర్ముగా నుండును. వార్ు చ్ేయు
ప్నులు, భోజనము, నడక, ప్లుకులు, అనిాయు మధుర్ముగా నుండును. వారి జీవిత్ము ఆనందమున
కవతార్ము. శ్రీ సాయి త్మ భకుతలు జా ప్యందుంచుకొను
ిత
నిమత్త ము వానిని చ్ెప్ిపరి. భకుతలు చ్ేయవలసిన
ప్నుల ననేక కథల ర్ూప్ముగా బో ధ్రంచిరి. కీమముగా నవి యసలెైన మత్మునకు మార్గ మును జూప్ును.
ప్రప్ంచములోని జనులందర్ు హాయిగా నుండవలెనని బాబా యుద్ేాశ్ము. కాని వార్ు జాగ్ీత్తగా నుండల
జీవితాశ్యము

అనగా

ఆత్ుసాక్షాతాకర్మును

సంప్ాదంచవలెనని

వారి

యుద్ేాశ్ము.

గ్త్జనుల

ప్ుణాముకొలద్ర మనకు మన జను లభించినద్ర. కాబటిట ద్ాని సహాయముతో భక్త నవలంబించి ద్ానివలా
జనురాహిత్ామును ప్ ందవలెను. కనుక, మన మెప్ుపడును బదధ క్ంచరాదు. ఎలా ప్ుపడు జాగ్ీత్తగా నుండల
జీవితాశ్యమును, ద్ాని ముఖ్ోాద్ేాశ్మును, మోక్షమును సంప్ాద్రంచవలెను.
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ప్రత్తనిత్ాము సాయిలీలలు వినినచ్ో, నీవు శ్రీ సాయిని చూడ గ్లవు. నీ మనసుసన వారిని రాత్తరంబగ్ళ్ళళ
జా ప్యందుంచుకొనుము.
ిత
ఈ ప్రకార్ముగా శ్రీ సాయిని అవగాహనము చ్ేసికొనాచ్ో నీ మనసుస
చ్ాంచలామంత్యు ప్ో వును. ఇటలలే కొనసాగినయిెడల త్ుదకు శుదధ చ్ెైత్నామునందు కలిసిప్ో దువు.

నాెందేడు పటట ణ నివాసియగు రతన్ జీ
ఇక ఈ అధ్ాాయప్ు ముఖ్ాకథను ప్ారర్ంభించ్ెదము. నెైజాం యిలాకాలోని నాంద్ేడులో ఫారీసవర్త కు
డ కడుండెను. అత్ని ప్రర్ు ర్త్న్ జీ షాప్ురీి వాడలయా. అత్డు చ్ాలా ధనము ప్ో ర గ్ు జవసను. ప్ లములు,
తోటలు, సంప్ాద్రంచ్ెను. ప్శువులు, బండుా, గ్ుఱ్ఱ ములు మొదలగ్ు ఐశ్ేర్ాముతో త్ులత్తగ్ుచుండెను.
బయటకు జూచుటకు చ్ాల సంత్ుషిటగా సంతోషముగా గానిపంచ్ెడువాడు. కాని లోప్ల వాసత వముగా
నటల
ా ండెడలవాడు గాడు. ఈ లోకమునందు ప్ూరిత సుఖ్ముగా నునావారొకకర్ు లేర్ు. ధనికుడగ్ు ర్త్న్ జీ
గ్ూడ ఏద్ో చింత్తో నుండెను. అత్డు ఔద్ార్ాము గ్లవాడు. ద్ానధర్ుములు చ్ేయువాడు; బీదలకు
అనాద్ానము, వసత ద్
ి ానము చ్ేయుచుండువాడు. అందరి కనిా విధముల సహాయము చ్ేయుచుండువాడు.
చూచిన వార్ందర్ును "అత్డు మంచివాడు; సంతోషముగ్ నునాా" డని యనుకొనసాగిరి. కాని ర్త్న్ జీ
చ్ాల కాలము వర్కు సంతానము లేకప్ో వుటచ్ే నిర్ుతాసహియిెై యుండెను. భక్తలేని హరికథవలె, వర్ుసలేని
సంగీత్మువలె, జంధాములేని బారహుణునివలె, ప్రప్ంచజాానములేని శాసత వ
ి ేత్త వలె, ప్శాచతాతప్ములేని
యాత్రవలె,

కంఠాభర్ణములేని

యలంకార్మువలె

ర్త్న్

జీ

జీవిత్ము

ప్ుత్రసంతానము

లేక

నిష్రయోజనముగాను, అందవికార్ముగాను, నుండెను. ర్త్న్ జీ యిెలాప్ుపడు ఈ విషయమునుగ్ూరిచయిే
చింత్తంచుచుండెను.

ర్త్న్ జీ త్నలో తానిటా నుకొనెను. "భగ్వంత్ు డెనాడయిన సంత్ుషిట జంద్ర ప్ుత్రసంతానము కలుగ్
జవయడా?"

మనసుసనందలి

చింత్తో

ఆహార్మందు

ర్ుచి

గోలోపయిెను.

రాత్తరంబవళ్ళళ

త్నకు

ప్ుత్రసంతానము కలుగ్ునా? లేద్ా? యను నాత్ుర్త్తో నుండువాడు. ద్ాసుగ్ణు మహారాజు నందు
గొప్పగౌర్వము కలిగియుండెడలవాడు. ఒకనాడు వారిని గాంచి, త్న మనసుసలోని కోరికను జప్పను. షిరిడీ
వెళ్ా ళమని వానిక్ ద్ాసుగ్ణు సలహా నిచ్ెచను; బాబాను దరిశంచు మనెను; బాబా ఆశ్రరాేదము
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ప్ ందుమనెను; సంతానము కొర్కు వేడుకొనుమనెను. ర్త్న్ జీ ద్ీనిక్ సముత్తంచ్ెను. షిరిడీ వెళ్ళళటకు
నిశ్చయించ్ెను. కొనిా ద్రనములు గ్త్తంచిన ప్ిముట షిరిడీ వెళళళను. బాబా దర్శనము చ్ేనెను. బాబా
ప్ాదములమీద ప్డెను. ఒక బుటట ను తెర్చి చకకని ప్ూలమాలను ద్ీసి బాబా మెడలో వేసి, యొక గ్ంప్తో
ప్ండా ను బాబాకు సమరిపంచ్ెను; మక్కలి వినయవిధ్ేయత్లతో బాబా దగ్గ ర్ కూరొచనెను. ప్ిముట ఇటల
ా
ప్ారరిథంచ్ెను.

"కషట దశ్లో నునావార్నేకమంద్ర నీ దర్శనమునకు రాగా వారిని వెంటనే ర్క్షలంచి కాప్ాడెదవు. ఈ సంగ్త్త విని
నీ ప్ాదములనాశ్ీయించిత్తని, కనుక దయయుంచి నాకు ఆశాభంగ్ము కలుగ్జవయకుము." బాబా ర్త్న్ జీ
ఇవేదలచిన 5 ర్ూప్ాయలు దక్షలణ యిముని యడలగను. అందులో 3ర్ూప్ాయల 14ప్ైసలు ఇంత్కు
ప్ూర్ేమే ముటిటయుండెను, గాని మగిలిన 1ర్ూప్ాయి 2ప్ైసలు మాత్రమే యిమునెను. ఇద్ర విని ర్త్న్ జీ
గ్ీహించుకొనలేక ప్ో యిెను. కాని బాబా ప్ాదములవదా కూర్ుచండల మగ్త్ దక్షలణ యిచ్ెచను. తాను వచిచన
ప్ని యంత్యు బాబాకు బో ధప్ర్చి త్నకు ప్ుత్రసంతానము కలుగ్జవయుమని బాబాను వేడెను. బాబా
మనసుస కరిగను. "చికాకు ప్డకు, నీ కీడు రోజులు ముగిసినవి, అలాా నీ మనసుసలోని కోరికను నెర్వేర్ుచ"
నని చ్ెప్పను.

బాబావదా సలవు ప్ుచుచకొని ర్త్న్ జీ నాంద్ేడు వచ్ెచను. ద్ాసుగ్ణుకు షిరిడల
ీ ో జరిగిన వృతాతంత్మంత్యు
ద్ెలిప్ను. అంత్యు సవాముగా జరిగననియు, బాబా దర్శనము, వారి యాశ్రరాేదము, ప్రసాదము
లభించ్ెననియు, ఒకకటి మాత్రమే త్నకు బో ధప్డని సంగ్త్త గ్లదని యనియిెను. బాబా అంత్కముంద్ే
3ర్ూప్ాయల 14ప్ైసలు ముటిటనవని యనెను. బాబా యాడలన మాటల కర్థమేమని ద్ాసుగ్ణు నడలగను.
నేనెప్ుపడు షిరిడక
ీ ్ వెళ్ళళయుండలేద్ే! నావలా బాబాకు 3ర్ూప్ాయల 14ప్ైసలు ఎటల
ా ముటెటను? అద్ర
ద్ాసుగ్ణుకు కూడ సమసాగా నుండెను. కాబటిట ద్ానిని గ్ూరిచ కొంత్సరప్ు ఆలోచించ్ెను. కొంత్కాల మయిన
ప్ిముట అత్నికవ ద్ాని వివర్మంత్యు త్టెటను. ఎప్ుపడో మౌలాసాహెబు వారిక్ 3ర్ూప్ాయల 14ప్ైసలు తో
సత్కరించినటలు జాాప్కము వచ్ెచను. నాంద్ేడులో మౌలాసాహెబు గ్ూరిచ తెలియని వార్ు లేర్ు. వార్ు
నెముద్ెైన యోగి. ర్త్న్ జీ షిరిడక
ీ ్ ప్ో వ నిశ్చయించగ్నే యిా మౌలాసాహెబు ర్త్న్ జీ ఇంటిక్ వచ్ెచను.
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ఆనాటి ఖ్ర్ుచ 3ర్ూప్ాయల 14ప్ైసలు యగ్ుట జూచి యందర్ు ఆశ్చర్ాప్డలరి. అందరిక్ బాబా సర్ేజుా డని
సపషట ప్డలనద్ర. వార్ు షిరిడీలో నునాప్పటిక్ దూర్ములో నేమ జర్ుగ్ుచుండెనో వారిక్ తెలియుచుండెను.
లేనిచ్ో మౌలానా సాహెబు క్చిచన 3ర్ూప్ాయల 14ప్ైసలు సంగ్త్త బాబా కటల
ా తెలియగ్లదు? వారిదారొకకటే
యని గ్ీహించిరి.

ర్త్న్ జీ యా సమాధ్ానమునకు సంత్ుషిట చ్ెంద్ెను. అత్నిక్ బాబా యందు సిథర్మెైన నముకము కలిగను.
ఆ దంప్త్ుల యానందమునకు మత్తలేకుండెను. కొనాాళ్ళకు వారిక్ 12గ్ుదుర్ు సంతానము కలిగ రి. కాని
నలుగ్ుర్ు మాత్రము బరత్తక్రి.

ఈ యధ్ాాయము చివర్న హరివినాయక సాఠ యను వాడు మొదటి భార్ా కాలము చ్ేసిన ప్ిముట రండవ
వివాహము చ్ేసుకొనినచ్ో ప్ుత్రసంతానము కలుగ్ునని బాబా యాశ్రర్ేద్రంచిన కథ గ్లదు. అటేా రండవ భార్ా
వచిచనప్ిముట వారిక్ ఇదా ర్ు కుమారత లు గ్లిగిరి. కావున నిర్ుతాసహము చ్ెంద్ెనుగాని బాబా మాటలెనాటిక్
అసత్ాములు గానేర్వు. మూడవసారి కొడుకు ప్ుటెటను. ఇటల
ా బాబా వాకాము నిజముగా జరిగినద్ర. అంత్
నత్డు మక్కలి సంత్ుషిట చ్ెంద్ెను.

దక్షలణ మీమాెంస
దక్షలణ గ్ూరిచ కుాప్త ముగా చ్ెప్ిప యిా యధ్ాాయమును ముగించ్ెదము. బాబాను జూచుటకు వెళ్ళాన వారినుండల
బాబా దక్షలణ ప్ుచుచకొనుట యందరిక్ తెలిసిన సంగ్తే. బాబా ఫకీర్యినచ్ో, వారిక్ ద్ేనియందు
అభిమానము లేకునాచ్ో, వార్ు దక్షలణ నెందు కడుగ్వలెను? వార్ు ధనమునేల కాంక్షలంచవలెనని యిెవరైన
అడుగ్వచుచను. ద్ీనిక్ ప్ూరిత సమాధ్ాన మద్ర.

మొటట మొదట బాబా యిేమయు ప్ుచుచకొనెడలవార్ు కార్ు. కాలిచన యగిగవులా లను జాగ్ీత్త ప్టలటకొని జవబులో
వేసుకొనెడలవార్ు. భకుతలనుగాని త్ద్రత్ర్ులను గాని బాబా యిేమయు నడలగడలవార్ు కార్ు. ఎవరైనా నొకటి
కాణి గాని రండు కాణులు గాని యిచిచనచ్ో ద్ానితో నూనె, ప్ గాకు కొనెడలవార్ు. బీడలగాని చిలుముగాని
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ప్తలేచవార్ు. రికతహసత ములతో యోగ్ులను చూడరాదని కొందర్ు ఒకటిగాని రండుగాని ప్ైసలను బాబా
ముందర్ ప్టేటవార్ు. ఒకక కాణి యిచిచనచ్ో బాబా జవబులో నుంచుకొనెడల వార్ు. అర్థణా అయినచ్ో త్తరిగి
యిచ్ేచవార్ు. బాబాగారి కీరత ి యనిాద్రశ్లకు వాాప్ించినత్ర్ువాత్ అనేకమంద్ర బాబా దర్శనమునకై గ్ుంప్ులు
గ్ుంప్ులుగా రాజొచిచరి. అప్ుపడు బాబా వారిని దక్షలణ యడుగ్ుచుండెను.

"ద్ేవుని ప్ూజయందు బంగార్ు నాణెము లేనిద్ే యా ప్ూజ ప్ూరితకాదు" అని వేదము చ్ెప్ుపచునాద్ర.
ద్ేవుని ప్ూజయందు నాణెమవసర్మెైనచ్ో యోగ్ులప్ూజలోమాత్రమేల యుండరాదు? శాసత మ
ి ులలో గ్ూడ
నేమని చ్ెప్పబడలనద్ో వినుడు. భగ్వంత్ుని, రాజును, యోగిని, గ్ుర్ుని దరిశంచుటకు ప్ో వునప్ుపడు
రికతహసత ములతో

ప్ో రాదు.

నాణెముగాని

డబుుగాని

సమరిపంచవలెను.

ఈ

విషయము

గ్ూరిచ

యుప్నిషత్ు
త లు ఏమని ఘోషించుచునావో చూచ్ెదము. బృహద్ార్ణాకోప్నిషత్ు
త లో ప్రజాప్త్త ద్ేవత్లకు,
మానవులకు, రాక్షసులకు 'ద' యను నక్షర్మును బో ధ్రంచ్ెను. ఈ అక్షర్మువలా ద్ేవత్లు 'దమము'
నవలంబించవలెనని గ్ీహించిరి. (అనగా నాత్ును సాేధ్ీనమందుంచుకొనుట). మానవులు ఈ యక్షర్మును
'ద్ానము' గా గ్ీహించిరి. రాక్షసులు ద్ీనిని 'దయ' యని గ్ీహించిరి. ద్ీనిని బటిట మానవులు ద్ానము
చ్ేయవలెనను నియమ మేర్పడెను. తెైత్తరీయోప్నిషత్ు
త ద్ానము మొదలగ్ు సుగ్ుణముల నభాసించ
వలయునని చ్ెప్పను. ద్ానము గ్టిట విశాేసముతోను, ధ్ారాళ్ముగ్ను, అణుకువతోను, భయముతోను,
కనికర్ముతోను

చ్ేయవలెను.

భకుతలకు

ద్ానముగ్ూరిచ

బో ధ్రంచుటకు,

ధనమందు

వారిక్గ్ల

అభిమానమును ప్ో గొటలటటకు వారి మనముల శుభరప్ర్చుటకు బాబా దక్షలణ యడుగ్ుచుండెను. కాని
ఇందులో నొక విశరషమునాద్ర. బాబా ప్ుచుచకొనుద్ానిక్ వందరటల
ా త్తరిగి యివేవలసి వచుచచుండెను.
ఇటా నేక మంద్రక్ జరిగను. ద్ీనికొక యుద్ాహర్ణము. గ్ణప్త్తరావు బో డన్ యను గొప్ప నటలడు త్న మరాఠీ
జీవిత్ చరిత్ల
ర ో గ్డలయ గ్డలయకు బాబా దక్షలణ అడుగ్ుచుండుటచ్ేత్ ధనముంచుకొను సంచి తీసి బాబా
ముందు కుమురించిత్త ననియు, ద్ీని ఫలిత్ముగా ఆనాటినుండల త్న జీవిత్ములో ధనమునకు లోటల
లేకుండెననియు వారసను. ఎలా ప్ుపడు కావలసినంత్ ధనము గ్ణప్త్తరావు బో డన్ కు ద్ ర్ుకుచుండెను.
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దక్షలణ యడుగ్గా ధనమీయ నకకర్లేదను నర్థము గ్ూడ ప్కుక సంఘటనలవలన తెలియవచుచచునాద్ర.
ద్ీనిక్ రండుద్ాహర్ణములు.

(1) బాబా 15ర్ూప్ాయలు దక్షలణ యిముని ప్ ర ఫసర్ జ్జ.జ్జ.నారవక నడుగ్గా, నత్డు త్నవదా దముడీయయిన
లేదనెను. బాబా యిటా నెను. "నీ వదా ధనము లేదని నాకు తెలియును. కాని నీవు యోగ్వాసిషుము
చదువుచునాావు. ద్ానినుంచి నాకు దక్షలణ యిముు." దక్షలణ యనగా నిచచట గ్ీంథమునుంచి నేర్ుచకొనిన
విషయములను జాగ్ీత్తగా హృదయములో ద్ాచుకొనుమనియిే యర్థము. (2) ఇంకొకసారి బాబా, త్ర్ఖ్డ్
భార్ాను 6ర్ూప్ాయలు దక్షలణ యిముని యడలగను. ఆమెవదా ప్ైకము లేకుండుటచ్ే నామె మగ్ుల
చినాబో యిెను. వెంటనే ఆమె భర్త యకకడనే యుండుటచ్ే బాబా వాకుకలకు అర్థము జప్పను. ఆమె యొకక
యార్ుగ్ుర్ు శ్త్ురవులను (కామ కోీధ లోభాదులు) బాబాకు ప్ూరితగ్ సమరిపంచవలెనని యర్థము.
అందులకు బాబా ప్ూరితగా సముత్తంచ్ెను.

బాబా

దక్షలణర్ూప్ముగా

కావలసినంత్

ధనము

వసూలు

చ్ేసినప్పటిక్

ద్ానినంత్యు

ఆనాడే

ప్ంచిప్టలటచుండెను. ఆ మర్ుసటి యుదయమునకు మామూలు ప్రద ఫకీర్గ్ుచుండెను. 10 సంవత్సర్ముల
కాలము వేల కొలద్ర ర్ూప్ాయలను దక్షలణర్ూప్ముగా ప్ుచుచకొనినను బాబా మహా సమాధ్ర ప్ ందు నప్పటిక్
9ర్ూప్ాయలు మాత్రమే వారిచ్ెంత్ మగిలెను. వేయిేల బాబా దక్షలణప్ుచుచకొనుట భకుతలకు ద్ానమును,
తాాగ్మును నేర్ుపటకొఱ్కవ.

దక్షలణగూరిు యిెంకొకరి వరణ న
బి.వి. ద్ేవ్ ఠాణానివాసి; ఉద్ో ాగ్ము విర్మంచుకొనిన మామలత్ుద్ార్ు, బాబా భకుతడు, దక్షలణగ్ూరిచ శ్రీ
సాయిలీలా వార్ప్త్తరకలో నిటల
ా వారసియునాార్ు.

బాబా యందరిని దక్షలణ యడుగ్ువార్ు కార్ు. అడుగ్కుండ ఇచిచనచ్ో నొకొకకకప్ుపడు ప్ుచుచకొనెడలవార్ు;
ఇంకొకకప్ుపడు నిరాకరించువార్ు. కొంత్మంద్ర భకుతలవదా దక్షలణ యడుగ్ుచుండెను. బాబా యడలగినచ్ో
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యిచ్ెచదమనుకొను వారివదా బాబా దక్షలణ ప్ుచుచకొనెడల వార్ు కార్ు. త్మ ఇషట మునకు వాత్తరవకముగా
నెవరైన దక్షలణ యిచిచనచ్ో, బాబా ద్ానిని ముటేటవార్ు కార్ు. ఎవరైన త్మ ముందుంచినచ్ో ద్ానిని తీసికొని
ప్ మునుచుండలర.ి బాబా యడలగడు దక్షలణ ప్దా మొత్త ములుగాని చినామొత్త ములుగాని భకుతల కోరికలు,
భక్త, సౌకర్ాముల బటిట యుండును. సతత ల
ి ు, ప్ిలాలవదా కూడ బాబా దక్షలణ యడుగ్ుచుండెను. వార్ు, అందర్ు
ధనికులనుగాని అందర్ు బీదలనుగాని దక్షలణ యడుగ్లేదు.

అడలగినను దక్షలణ యియానివారిప్ై బాబా కోప్ించి యుండలేదు. ఎవరి ద్ాేరానెైన భకుతలు దక్షలణ ప్ంప్ినచ్ో,
వార్ు ద్ానిని మర్చునప్ుపడు, వారిక్ ద్ానిని గ్ూరిచ జా ప్క్
ిత
ద్ెచిచ, దక్షలణము ప్ుచుచకొనువార్ు.
ఒకొకకకప్ుపడు చ్ెలిాంచిన దక్షలణనుంచి కొనిా ర్ూప్ాయలు త్తరిగియిచిచ, ప్ూజలో ప్టలటకొని ప్ూజ్జంచు
మనువార్ు. ద్ీనివలన భకుతనిక్ మక్కలి ప్రయోజనము గ్నిప్ించుచుండెను. అనుకునా ద్ానికంటె నెకుకవ
యిచిచనచ్ో, కావలసినద్ానినే యుంచుకొని మగ్తాద్ానిని త్తరిగి యిచిచవేయుచుండెను. ఒకొకకకప్ుపడు
భకుతలను కొనినద్ానికంటె నెకుకవగా ఇవుేమనుచుండువార్ు. లేదనినచ్ో నెవరివదా నయిన బదులు
ప్ుచుచకొనిగాని, అడలగిగాని ఇవుేమనుచుండెను. కొందరివదా నుంచి యొకరోజు మూడు నాలుగ్ుసార్ులు
దక్షలణ కోర్ుచుండెను.

దక్షలణర్ూప్ముగా

వసూలయిన

ప్ైకమునుంచి

కొంచ్ెముమాత్రమే

చిలుమునకు,

ధునికొర్కు

ఖ్ర్ుచప్టలటచుండెను. మగ్త్ద్ాని నంత్యు బీదలకు ద్ానము చ్ేయుచుండెడలవార్ు. 50ర్ూప్ాయలు
మొదలు ఒక ర్ూప్ాయి వర్కును ఒకొకకకరిక్ నిత్ాము ద్ానము చ్ేయుచుండువార్ు. షిరిడీ సంసాథనములో
నునా విలువెైన వసుతవులనిాయు రాధ్ాకృషణ మాయి సలహాచ్ే భకుతలు తెచిచయిచిచరి. ఎవర్యిన విలువెైన
వసుతవులు తెచిచనచ్ో బాబా వారిని త్తటెటడలవార్ు. నానాసాహెబు చ్ాంద్ో ర్కర్ుతో త్న యాసిత యంత్యు నొక
కౌప్తనము, ఒక విడలగ్ుడే , యొక కఫనీ, యొక త్ంబిరవలుగాాసు మాత్రమే యనియు అయినప్పటిక్ భకుత
లనవసర్మెైన నిష్రయోజనమయిన విలువెైన వసుతవులు తెచుచచునాార్ని చ్ెప్ుపచుండెను.
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మన ప్ార్మారిథకమునకు ఆటంకములు రండు గ్లవు. మొదటిద్ర సతత ి రండవద్ర ధనము. షిరిడీలో బాబా యిా
రండు సంసథ లను నియమంచి యునాార్ు. అంద్ కటి దక్షలణ; రండవద్ర రాధ్ాకృషణ మాయి. త్న భకుతలు, ఈ
రంటిని ఎంత్వర్కు విడలచిప్టిటరో ప్రీక్షలంచుటకై బాబా వీనిని నియమంచ్ెను. భకుతలు రాగానే దక్షలణ యడలగి
ప్ుచుచకొని, "బడలక"్ (రాధ్ాకృషణ మాయి గ్ృహము) ప్ంప్ుచుండెను. ఈ రండు ప్రీక్షలకు త్టలటకొనాచ్ో
అనగా కనకమందు, కాంత్యందు ఆభిమానము ప్ో యనదని నిర్ూప్ించినప్ుడే బాబా దయవలన
ఆశ్రరాేదమువలన వారి ప్ార్మారిథక ప్రగ్త్త శ్రఘరమగ్ుట దృఢప్డుచుండెను.

భగ్వద్ీగ త్లోను, ఉప్నిషత్ు
త లలోను, ప్విత్రమెైనసథ లమందు ప్విత్ురనక్చిచన ద్ానము, ఆద్ాత్యొకక
యోగ్క్షవమములకు అధ్రకముగా తోడపడునని యునాద్ర. షిరిడీకనా ప్విత్రసథలమేద్?
ర అందునా ద్ెైవము
సాయిబాబాకనా మనా యిెవర్ు?

ఓం నమోోః శ్రీ సాయినాథాయ
శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
ప్దునాలుగ్వ అధ్ాాయము
సంప్ూర్ణము.
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ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవిత చరితరము
పదునెైదవ అధాాయము

నార్ద్ీయ కీర్తనప్దధ త్త; చ్ోలకర్ు చకకర్లేని టీ; రండు బలుాలు.

6వ అధ్ాాయములో షిరిడీలో జర్ుగ్ు శ్రీ రామనవమ యుత్సవముగ్ూరిచ చ్ెప్ిపత్తమ. ఆ యుత్సవమెటా ల
ప్ారర్ంభమయిెాను? ఆ సమయములో హరిద్ాసును ద్ెచుచట యిెంత్ కషట ముగ్ నుండెడలద్ర? త్ుదకు ఆ
ప్నిని ద్ాసుగ్ణు మహారాజు నిర్ేహించునటల
ా బాబా శాశ్ేత్ముగా నియమంచుట, ద్ానిని ఇప్పటివర్కు
ద్ాసుగ్ణు జయప్రదముగా నడుప్ుట యనునవి. (చదువర్ులు జాాప్కముంచుకొనియిే యుందుర్ు.) ఈ
అధ్ాాయములో ద్ాసుగ్ణు హరికథల నెటా ల చ్ెప్ుపవారో వరిణంప్బడును.

నారదీయకీర్న పదధ తి
సాధ్ార్ణముగ్ మహారాషట ర ద్ేశ్ములో హరిద్ాసులు హరికథ చ్ెప్ుపనప్ుపడు ఆడంబర్మెైన నిండు
అంగ్ర్ఖ్ాలు వేసికొనెదర్ు. త్ల ప్ైని ప్ాగా గాని, ప్రటా (ఒక విధమెైన యిెర్ని
ీ మహారాషట ప్
ర ు టోప్ి) కాని,
ప్ డవెైన కోటల, లోప్ల చ్ొకాక, ప్ైన నుత్త రీయము, మామూలుగా ధరించ్ెడల ద్ో వత్తని కటలటకొనెదర్ు. ఈ
ప్రకార్ముగా దుసుతలు ధరించి, షిరిడీలో హరికథ చ్ెప్ుపటకై ద్ాసగ్ణు త్యార్యిెాను. బాబా సలవు
ప్ ందుటకై బాబా వదా కు బో యిెను. బాబా ఆత్నితో "ఓ ప్ండలా కొడుకా! ఇంత్ చకకగ్ దుసుతలు వేసికొని
యిెకకడకు ప్ో వుచునాావు?" అనెను. హరికథ చ్ెప్ుపటకు ప్ో వుచునాానని ద్ాసుగ్ణు జవాబిచ్ెచను.
అప్ుపడు బాబా యిటా నియిె. "ఈ దుసుతలనిా యిెందుకు? కోటల, కండువా, టోప్ి మొదలగ్ునవి నాముందర్
వెంటనే తీసి ప్ార్వేయుము. శ్రీర్ము ప్ైనివి వేసికొనకూడదు." వెంటనే దసుగ్ణు వానిననిాటిని తీసి బాబా
ప్ాదములవదా నుంచ్ెను. అప్పటినుంచి హరికథ చ్ెప్ుపనప్ుపడు వానిని ద్ాసుగ్ణు ధరించలేదు. నడుము
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మొదలు త్లవర్కు ఏమయు వేసికొనలేదు. చ్ేత్తలో చిర్ుత్లు మెడలో ప్ూలమాల ధరించ్ేవాడు. ఇద్ర త్క్కన
హరిద్ాసులు అవలంబించు ప్దధ త్తక్ వాత్తరవకము. నార్దమహరిషయిే హరికథలు ప్ారర్ంభించినవార్ు. వార్ు
త్లప్ైని, శ్రీర్ముప్ైని యిేమయు తొడలగవవార్ు కార్ు. చ్ేత్తయందు వీణను ధరించి యొకచ్ోటలనుంచి యింకొక
చ్ోటిక్ హరినామ సంకీర్తన చ్ేయుచు ప్ో వువార్ు.

చ్ోలకరు చకకరలేని తేనీరు
ప్ూనా అహముదునగ్ర్ు జ్జలాాలో బాబాను గ్ూరిచ యందరిక్ తెలియును. గాని నానాసాహెబు
చ్ాంద్ో ర్కర్ు ఉప్నాాసముల వలా ను, ద్ాసుగ్ణు హరికథలవలా ను, బాబా ప్రర్ు కొంకణద్ేశ్మంత్యు
ప్ారకను. నిజముగా ద్ాసుగ్ణు త్న చకకని హరికథలవలా బాబాను అనేకులకు ప్రిచయ మొనరచను.
హరికథలు వినుటకు వచిచనవారిక్ అనేకర్ుచు లుండును. కొందర్ు హరిద్ాసుగారి ప్ాండలత్ామునకు
సంత్సించ్ెదర్ు; కొందరిక్ వారి నటన; కొందరిక్ వారి ప్ాటలు; కొందరిక్ హాసాము, చమతాకర్ము;
సంత్సము గ్లుగ్జవయును. కథాప్ూర్ేమున ద్ాసుగ్ణు సంభాషించు వేద్ాంత్విషయములు వినుటకు
కొందర్ు; అసలు కథలు వినుటకు కొందర్ు వచ్ెచదర్ు. వచిచనవారిలో చ్ాల కొద్రామంద్రక్ మాత్రమే
భగ్వంత్ునియందుగాని, యోగ్ులయందుగాని, ప్రరమ-విశాేసములు కలుగ్ును. కాని ద్ాసుగ్ణుయొకక
హరికథలు వినువార్ల మనసుసలప్ై కలుగ్ు ప్రభావ మత్తసమోుహనకర్ముగా నుండెను. ఇచచట నొక
యుద్ాహర్ణము నిచ్ెచదము.
ఠాణాలోనునా కౌప్తనేశ్ేరాలయములో ఒకనాడు ద్ాసుగ్ణు మహారాజు హరికథ చ్ెప్ుపచు సాయి
మహిమను ప్ాడుచుండెను. కథను వినుటకువచిచన వారిలో చ్ోలకర్ యనునత్డుండెను. అత్డు ప్రదవాడు.
ఠాణా సివిల్ కోర్ుటలో గ్ుమాసాతగా ప్నిచ్ేయుచుండెను. ద్ాసుగ్ణు కీర్తన నత్తజాగ్ీత్తగా వినెను. వాని మనసుస
కర్గను. వెంటనే అకకడనే మనసుసనందు బాబాను ధ్ాానించి ఇటల
ా మొరకుకకొనెను. "బాబా! నేను
ప్రదవాడను, నాకుటలంబమునే నేను ప్ో షించుకొన లేకునాాను. మీ యనుగ్ీహముచ్ేత్ సరాకర్ు వారి
ప్రీక్షలో నుతీత ర్ుణడనెై ఖ్ాయమెైన ఉద్ో ాగ్ము లభించినచ్ో నేను షిరిడీ వచ్ెచదను. మీ ప్ాదములకు
సాషాటంగ్నమసాకర్ము చ్ేసదను. మీ ప్రర్ున కలకండ ప్ంచిప్టలటదును." వాని యదృషట ముచ్ే చ్ోలకర్ు
ప్రీక్షలో ప్ాసయిెాను. ఖ్ాయమెైన యుద్ో ాగ్ము ద్ రికను. కనుక మొరకుక చ్ెలిాంచవలసిన బాధాత్ ఎంత్
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త్ేర్గా తీరిచనచ్ో నంత్ బాగ్ుండు ననుకొనెను. చ్ోలకర్ు బీదవాడు. వాని కుటలంబము చ్ాల ప్దా ద్ర. కనుక
షిరిడీయాత్ర

చ్ేయుటకు

ఖ్ర్ుచ

ప్టలటకొనలేకుండెను.

అందరిక్

తెలిసిన

లోకోక్త

ప్రకార్

మెవరైన

ప్ర్ేత్శిఖ్ర్మునెై న ద్ాట వచుచనుగాని బీదవాడు త్న యింటి గ్డప్నే ద్ాటలేడు.
చ్ోలకర్ున కటలలెైన శ్రీ సాయి మొరకుకను త్ేర్లో చ్ెలిాంచ వలెనని యాత్ుర్ుత్ గ్లిగను. కావున త్న
సంసార్మునకగ్ు ఖ్ర్ుచలను త్గిగంచి కొంత్ప్క
ై మును మగ్ులచవలెనని నిశ్చయించుకొనెను. తేనీటిలో
వేయు చకకర్ను మాని యా మగిలిన దరవామును ద్ాచుటకు ప్ారర్ంభించ్ెను. ఇవిేధముగా కొంత్ దరవాము
మగిలిచన ప్ిముట, షిరిడీ వచిచ బాబా ప్ాదములప్ై బడెను. ఒక టెంకాయ బాబాకు సమరిపంచ్ెను. తాను
మొరకుకకునా ప్రకార్ము కలకండ ప్ంచిప్టెటను. బాబాతో తాను సంత్సించినటల
ా త్న కోరికలనిాయు నానాడు
నెర్వేరననియు చ్ెప్పను. చ్ోలకర్ు బాప్ుసాహెబు జోగ్ు గ్ృహమందు ద్రగను. అప్ుపడు వీరిర్ువుర్ు
మసతదులో నుండలరి. ఇంటిక్ ప్ో వుటకై వార్ు లేచి నిలువగా బాబా జోగ్ును బిలచి యిటా నెను. "నీ యత్తథరక్
టీ కప్ుపలలో విరివిగా చకకర్ వేసి యిముు." ఈ ప్లుకులలోని భావమును గ్ీహించినవాడెై, చ్ోలకర్ు
మనసుస కర్గను. అత్డాశ్చర్ామగ్ుాడయిెాను. వాని కండుా బాషపములచ్ే నిండెను. త్తరిగి బాబా
ప్ాదములప్ై బడెను. జోగ్ు కూడ ఈ మాటలు విని టీ కప్ుపలలో చకకర్ యిెకుకవగా కలుప్ుట యనుద్ాని
భావము ఏమెైయుండునా యని యోచించ్ెను. బాబా త్న ప్లుకులచ్ే చ్ోలకర్ు మనసుసనందు భక్త,
నముకములను కలుగ్ జవయ వలెనని యుద్ేాశించ్ెను. వాని మొరకుక ప్రకార్ము త్నకు రావలసిన
కండచకకర్

ముటిటనదనియు,

తేయాకునీళ్ళలో

చకకర్

నుప్యోగించక

ప్ో వుట

యను

ర్హసామనోనిశ్చయమును చకకగా కనుగొనెననియు చ్ెప్పను. బాబా యిటల
ా చ్ెప్పనుద్ేాశించ్ెను. "నా
ముందర్ భక్తతో మీ చ్ేత్ులు చ్ాప్ినచ్ో వెంటనే రాత్తరంబవళ్ళళ మీ చ్ెంత్ నేనుండెదను. శ్రీర్ముతో నేనిచచట
నునాప్పటిక్ సప్త సముదరముల కవేల మీర్ు చ్ేయుచునా ప్నులు నాకు తెలియును. ప్రప్ంచమున మీ
క్చచవచిచన చ్ోటలకు ప్ో వుడు. నేను మీ చ్ెంత్నే యుండెదను. నా నివాససథ లము మీ హృదయమునంద్ే
గ్లదు.

నేను

మీ

శ్రీర్ములోనే

యునాాను.

ఎలా ప్ుపడు

మీ

హృదయములలోను

సర్ేజనహృదయములందుగ్ల ననుా ప్ూజ్జంప్ుడు. ఎవేర్ు ననుా ఈ విధముగా గ్ురితంచ్ెదరో వార్ు
ధనుాలు; ప్ావనులు; అదృషట వంత్ులు."
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బాబా చ్ోలకర్ు కంత్ చకకని ముఖ్ామెైన నీత్తని ఈ విధముగా బో ధ్రంచ్ెనో గ్ద్ా!

రెండు బలుాలు
ఈ అధ్ాాయమును రండు చినా బలుాల కథతో ముగించ్ెదము. ఒకనాడు బాబా మసతదులో కూరొచని
యుండెను. ఒక భకుతడు బాబా ముందర్ కూరొచని యుండెను. ఒక బలిా టికుకటికుకమని ప్లికను.
కుత్తహలమునకై యా భకుతడు బలిా ప్లిక్నద్ాని కర్థమేమని బాబా నడలగను. అద్ర శుభశ్కునమా, లేక
యశుభమా యని ప్రశిాంచ్ెను. చ్ెలెా లు ఔర్ంగాబాదునుండల త్నను చూచుటకు వచుచనని యాబలిా
యానంద్రంచుచునాదని

బాబా

ప్లికను.

భకుతడు

నిరాాంత్ప్ో యి

క్మునక

కూర్ుచండెను.

బాబా

ప్లిక్నద్ానిని అత్డు గ్ీహించలేకుండెను. వెంటనే ఔర్ంగాబదునుండల యిెవరో గ్ుఱ్ఱ ముప్ై సాయిబాబా
దర్శనమునకై షిరడ
ి ీ వచిచరి. అత్డలంకను కొంత్దూర్ము ప్ో వలసియుండెను. కాని వాని గ్ుఱ్ఱ ము ఆకలిచ్ే
ముందుకు ప్ో లేకుండెను. గ్ుఱ్ఱ మునకు ఉలవలు కావలసియుండెను. త్న భుజముప్ైనునా సంచిని తీసి
ఉలవలు తీసికొని వచుచటకై ప్ో వునప్ుపడు ద్ానిలో నునా ధూళ్ళని విద్రలించ్ెను. అందులో నుండల యొకబలిా
క్ంీ దప్డల యందర్ు చూచుచుండగా గోడ నెకకను. ప్రశిాంచిన భకుతన కదంత్యు జాగ్ీత్తగా గ్మనించుమని
బాబా చ్ెప్పను. వెంటనే యా బలిా త్న చ్ెలెా లువదా కు సంతోషముతో ప్ో యిెను. చ్ాలకాలము ప్ిముట
అకకచ్ెలెా ండుర కలిసికొనిరి. కాన ఒకరి నొకర్ు కౌగిలించుకొని ముద్రాడుకొనిరి. గ్ుండరముగా త్తర్ుగ్ుచు నధ్రక
ప్రరమతో నాడలరి. షిరిడీ యిెకకడ? ఔర్ంగాబాద్ెకకడ? గ్ుఱ్ఱ ప్ురౌత్ు ఔర్ంగాబాదునుంచి బలిా ని తీసికొని షిరిడీక్
ఎటల
ా వచ్ెచను? రాబో యిే యిదా ర్ు అకకచ్ెలెా ండుర కలియుదుర్ని బాబా ముందుగానే యిెటా ల చ్ెప్పగ్లిగను?
ఇద్ర యంత్యు బహుచిత్రముగా నునాద్ర. ఇద్ర బాబా సర్ేజుా డని నిర్ూప్ించుచునాద్ర.

ఉత్ ర లేఖ్నము
ఎవర్యితే యిా అధ్ాాయమును భక్తశ్ద
ీ ధ లతో నిత్ాము ప్ారాయణ చ్ేసదరో వారి కషట ములనిాయు శ్రీ
సాయినాథుని కృప్చ్ే తొలగ్ును.

ఓం నమోోః శ్రీ సాయినాథాయ
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శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
ప్దునెైదవ అధ్ాాయము
సంప్ూర్ణము.
రండవరోజు ప్ారాయణము సమాప్త ము.

122

ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవిత చరితరము
(మూడవ రోజు పారాయణ - శ్నివారము)
16, 17 అధాాయములు

బరహుజాానమును త్ేర్గా సంప్ాద్రంచుట

గ్త్ అధ్ాాయములో చ్ోలకర్ు త్న మొరకుక నెటా ల చ్ెలిాంచ్ెనో బాబా ద్ాని నెటా ల ఆమోద్రంచ్ెనో చ్ెప్ిపత్తమ. ఆ
కథలో

ఏ

కొంచమెైనను

భక్త

ప్రరమలతో

నిచిచనద్ానిని

ఆమోద్రంచ్ెదననియు

గ్ర్ేముతోను,

అహంకార్ముతోను, ఇచిచన ద్ానిని త్తర్సకరించ్ెదననియు బాబా నిర్ూప్ించ్ెను. బాబా ప్ూర్ణ సత్తచద్ానంద
సేర్ూప్ుడగ్ుటచ్ే కవవలం బాహాత్ంత్ును లక్షాప్టేటవార్ు కార్ు. ఎవరైన భక్త ప్రరమలతో నేద్ెైన సమరిపంచినచ్ో
మక్కలి

సంతోషముతో

ఆత్రముతో

ద్ానిని

ప్ుచుచకొనెడలవార్ు.

నిజముగా

సదు
గ ర్ుసాయికంటె

నుద్ార్సేభావులు, దయార్ార హృదయులు లేర్ు. కోరికలు నెర్వేర్ుచ చింతామణి, కలపత్ర్ువు, వారిక్
సమానము కావు. మనము కోరినద్ెలా నిచుచ కామధ్ేనువు కూడ బాబాతో సమానము కాదు. ఏలన, యవి
మనము

కోర్ునవి

మాత్రమే

యిచుచను.

కాని

సదు
గ ర్ువు

అచింత్ాము

అనుప్లభామునెైన

ఆత్ుసాక్షాతాకర్మును ప్రసాద్రంచును. ఒకనాడ క ధనికుడు సాయిబాబా వదా కు వచిచ బరహుజాానమును
ప్రసాద్రంచుమని బత్తమాలెను. ఆ కథ యిచచట చ్ెప్ుపదును.

సకలెైశ్ేర్ాముల ననుభవించుచునా ధనికు డ కడుండెను. అత్డు ఇండా ను, ధనమును, ప్ లమును,
తోటలను సంప్ాద్రంచ్ెను. వాని కనేక మంద్ర సరవకు లుండెడలవార్ు. బాబా కీరత ి వాని చ్ెవుల ప్డగ్నే షిరిడీక్
ప్ో యి బాబా ప్ాదములప్ై బడల బరహుజాానమును ప్రసాద్రంచుమని బాబాను వేడుకొనెదనని త్న
సరాహిత్ునితో చ్ెప్పను. సరాహిత్ుడలటానెను. "బరహుజాానమును సంప్ాద్రంచుట సులభమెైనప్ని గాదు.
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ముఖ్ాముగా నీవంటి ప్రరాశ్గ్ల వానిక్ మగ్ుల దుర్ా భము. ధనము, భార్ా బిడే లతో తేలి మునుగ్ుచునా
నీవంటి వానిక్ బరహుజాానము నెవరిచ్ెచదర్ు? నీవొక ప్ైసయయిన ద్ానము చ్ేయనివాడవే! నీవు
బరహుజాానమునకై వెదకునప్ుడు నీ కోరిక నెర్వేర్ుచవారవర్ు?"

త్న సరాహిత్ుని సలహాను లక్షాప్టట క, రానుప్ో ను టాంగాను బాడుగ్కు కటిటంచుకొని అత్డు షిరిడీ వచ్ెచను.
మసతదుకుప్ో యి, బాబాను జూచి వారి ప్ాదములకు సాషాటంగ్నమసాకర్ము చ్ేసి యిటా నెను. "బాబా!
ఇకకడకు వచిచనవారిక్ ఆలసాము చ్ేయక బరహుమును జూప్దర్ని విని నేనింత్దూర్మునుండల వచిచత్తని.
ప్రయాణముచ్ే నేను మక్కలి బడలిత్తని. మీర్ు బరహుజాానమును ప్రసాద్రంచినచ్ో నేను ప్డలన శ్ీమకు
ఫలిత్ము లభించును". బాబా యిటల
ా బదులు చ్ెప్పను. "నా ప్ిరయమెైన సరాహిత్ుడా! ఆత్ుర్ప్డవదుా.
నిప్ుపడే నీకు బరహుమును జూప్దను. నా బేర్మంత్యు నగ్ద్ే కాని, యర్ువు కాదు. అనేకమంద్ర నావదా కు
వచిచ ధనము, ఆరోగ్ాము, ప్లుకుబడల, గౌర్వము, ఉద్ో ాగ్ము, రోగ్నివార్ణము మొదలగ్ు ప్ారప్ంచిక
విషయములనే యడుగ్ుదుర్ు. నా వదా కు వచిచ బరహుజాానము నివుేమని యడుగ్ువార్ు చ్ాల త్కుకవ.
ప్రప్ంచ విషయములు కావలెనని యడుగ్ువారిక్ లోటల లేనే లేదు. ప్ార్మారిథకమెై యోచించువార్ు మక్కలి
యర్ుదు. కావున నీవంటివార్ు వచిచ బరహుజాానము కావలెనని యడుగ్ుసమయము శుభమెైనద్ర ;
శరయ
ీ ద్ాయకమెైనద్ర. కనుక సంత్సముతో నీకు బరహుమును ద్ానిక్ సంబంధ్రంచినవాని ననిాటిని
జూప్దను."

ఇటా ని బాబా వానిక్ బరహుమును జూప్ుటకు మొదలిడెను. వాని నకకడ కూర్ుచండుమని ఏద్ో
సంభాషణలోనిక్ ద్రంచ్ెను. అప్పటి కాత్డు త్న ప్రశ్ా తానే మర్చునటల
ా చ్ేసను. ఒక బాలుని బిలచి
నందుమారాేడల వదా కు బో యి 5 ర్ూ. బదులు తెమునెను. కుర్ీవాడు ప్ో యి వెంటనే త్తరిగివచిచ, నందు
ఇంటివదా లేడనియు వాని యింటి వాక్లిక్ తాళ్ము వేసి యునాదనియు చ్ెప్పను. క్రాణదుకాణుద్ార్ు
బాలావదా కు ప్ో యి యప్ుప తెముని బాబా యనెను. ఈసారి కూడ కుర్ీవాడు వటిటచ్ేత్ులతో త్తరిగివచ్ెచను.
ఇంత్క్దార్ు ముగ్ుగరి వదా కు ప్ో గా ఫలిత్ము లేకప్ో యిెను.
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సాయిబాబా సాక్షాత్ ప్ర్బరహువతార్మేయని మనకు తెలియును. అయినచ్ో 5 ర్ూ.లు అప్ుప చ్ేయవలసిన
యవసర్మేమ? వారిక్ అంత్ చినా మొత్త ముతో నేమ ప్నియని ఎవరైన అడుగ్వచుచను. వారిక్ ఆ డబుు
అవసర్మే లేదు. నందు మరియు బాలా యింటివదా లేర్ని వారిక్ తెలిసియిే యుండును. ఇద్ర యంత్యు
బరహుజాానము కోరి వచిచనవాని కొర్కై జరిప్ి యుందుర్ు. ఆ ప్దా మనిషి వదా నోటలలకటట యుండెను. అత్నిక్
నిజముగా బాబా వదా నుండల బరహుజాానము కావలసి యునాచ్ో, బాబా యంత్ ప్రయాసప్డుచునాప్ుప డత్
డూర్కనే కూర్ుచండడు. బాబా యా ప్ైకమును త్తరిగి యిచిచవేయునని కూడ వానిక్ తెలియును. అంత్
చినామొత్త మయినప్పటిక్ని వాడు తెగించి యివేలేకప్ో యిెను. అటిటవానిక్ బాబా వదా నుంచి బరహుజాానము
కావలెనట! నిజముగా బాబయందు భక్తప్రమలు కలవాడెవడెైనను వెంటనే 5 ర్ూప్ాయలు తీసి
యిచిచయుండునే కాని ప్రరక్షకునివలె ఊర్కవ చూచి యండడు. ఈ ప్దా మనిషి వెైఖ్రి శుదధ విర్ుదధ ముగా
నుండెను. వాడు డబుు ఇవేలేదు సరికద్ా బాబాను త్ేర్గా బరహుజాాన మవుేమని చీకాకు
ప్ర్చుచుండెను. అప్ుపడు బాబా యిటా నెను. "ఓ సరాహిత్ుడా! నేను నడుప్ుచునాద్ాని నంత్టిని గ్ీహించ
లేకుంటివా యిేమ? ఇచచట కూర్ుచండల నీవు బరహుమును జూచుటకై యిదంత్యు జర్ుప్ుచునాాను.
సూక్షుముగా విషయ మద్ర. బరహుమును జూచుటకు 5 వసుతవులను సమరిపంచవలెను. అవి యిేవన :- 1.
ప్ంచ ప్ారణములు; 2. ప్ంచ్ేంద్రయ
ర ములు; 3. మనసుస; 4. బుధ్రధ; 5. అహంకార్ము. బరహుజాానము లేద్ా
యాత్ుసాక్షాతాకర్మునకు బో వు ద్ారి చ్ాలా కఠినమయినద్ర. అద్ర కత్తత వాదర్వలె మక్కలి ప్దునెైనద్ర."

అటా నుచు బాబా యిా విషయమునకు సంబంధ్రంచిన సంగ్త్ులనిాయు జప్పను. వానిని కుాప్త ముగా ఈ
ద్రగ్ువ ప్ ందుప్ర్చిత్తమ.

బరహమజాానము లేదా ఆతమసాక్షాతాకరమునకు యోగాత
అందర్ును త్మ జీవిత్ములో బరహుమును జూడలేర్ు. ద్ానిక్ కొంత్ యోగ్ాత్ యవసర్ము.

1. ముముక్షుత లేదా సరేచఛ నెందుటకు తీవరమయిన కోరిక
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ఎవడయితే తాను బదుాడనని గ్ీహించి బంధనములనుండల విడలప్డుటకు కృత్నిశ్చయుడెై శ్ీమప్డల
ఇత్ర్సుఖ్ోఃములను లక్షాప్టట క ద్ానిని ప్ ందుటకై ప్రయత్తాంచునో వాడు ఆధ్ాాత్తుక జీవిత్మున కర్ుాడు.

2. విరక్్ లేదా ఇహపరసౌఖ్ాములెందు విసుగు చ్ెందుట
ఇహప్ర్లోకములందు గ్ల గౌర్వములకు విషయములకు విసుగ్ు జంద్రనగాని ప్ార్మారిథక ర్ంగ్ములో
ప్రవేశించుటకు అర్ాత్ లేదు.

3. అెంతరుమఖ్త (లోనకు జూచుట)
మన యింద్రయ
ర ములు బాహామును జూచుటకవ భగ్వంత్ుడు సృజ్జంచియునాాడు. కనుక మనుషుా
డెప్ుపడును బయట నునా వానిని చూచును. కాని, ఆత్ుసాక్షాతాకర్ము లేద్ా మోక్షమును కోర్ువాడు
దృషిటని లోప్లకు ప్ో నిచిచ లోనునా యాత్ు నేకధ్ాానముతో జూడ వలయును.

4. పాపవిమోచన ప ెందుట
మనుషుాడు దురాుర్గ మార్గ మునుండల బుధ్రధని మర్లించనప్ుపడు, త్ప్ుపలు చ్ేయుట మాననప్ుపడు,
మనసుసను చలింప్కుండ నిలబెటట లేనప్ుపడు జాానముద్ాేర్ కూడ ఆత్ుసాక్షాతాకర్మును ప్ ందలేడు.

5. సరియయిన నడవడల
ఎలా ప్ుపడు సత్ాము ప్లుకుచు, త్ప్సుస చ్ేయుచు, లోన జూచుచు, బరహుచ్ారిగ్ నుండలనగాని
ఆత్ుసాక్షాతాకర్ము లభించదు.

6. ప్ిరయమెైనవానికెంటె శరయ
ీ సకరమెైనవానిని కోరుట
లోకములో రండు తీర్ుల వసుతవులునావి. ఒకటి మంచిద్ర; రండవద్ర సంతోషకర్మయినద్ర. మొదటిద్ర
వేద్ాంత్విషయములకు సంబంధ్రంచినద్ర. రండవద్ర ప్ారప్ంచిక విషయములకు సంబంధ్రంచినద్ర. ఈ రండును
మానవుని చ్ేర్ును. వీనిలో నొకద్ానిని అత్ డెంచుకొనవలెను. తెలివి గ్లవాడు, మొదటిద్ానిని అనగా
శుభమెైన ద్ానిని కోర్ును. బుద్రధ త్కుకవవాడు రండవద్ానిని కోర్ును.
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7. మనసుసను ఇెందిరయములను సాేధీనమెందుెంచుకొనుట
శ్రీర్ము ర్థము; ఆత్ు ద్ాని యజమాని; బుద్రధ ఆ ర్థమును నడుప్ు సార్థర; మనసుస కళళళము;
ఇంద్రయ
ర ములు గ్ుఱ్ఱ ములు; ఇంద్రయ
ర
విషయములు వాని మార్గ ములు. ఎవరిక్ గ్ీహించు శ్క్త లేద్ో , ఎవరి
మనసుస చంచలమయినద్ో , ఎవరి యింద్రయ
ర ములు అసాేధ్ీనములో (బండల తోలువాని దురాుర్గ ప్ు
గ్ుఱ్ఱ ములవలె) వాడు గ్మాసాథనమును చ్ేర్డు. చ్ావుప్ుటలటకల చకీములో ప్డలప్ో వును. ఎవరిక్ గ్ీహించు
శ్క్త గ్లద్ో , ఎవరి మనసుస సాేధ్ీనమందునాద్ో , ఎవరి యింద్రయ
ర ములు సాేధ్ీనమందుండునో (బండల
నడుప్ువాని మంచి గ్ుఱ్ఱ మువలె) వాడు గ్మాసాథనము చ్ేర్ును. ఎవర్ు త్న బుద్రధని మార్గ దరిశగా గ్ీహించి
త్న మనసుసను ప్గ్గ ముతో లాగి ప్టలటకొనగ్లడో వాడు త్న గ్మాసాథనమును చ్ేర్ గ్లడు; విషు
ణ ప్దమును
చ్ేర్గ్లడు.

8. మనసుసను పావనము చ్ేయుట
మానవుడు ప్రప్ంచములో త్న విధులను త్ృప్ిత గా, ఫలాప్రక్ష లేకుండ నిర్ేరితంచనియిెడల నత్ని మనసుస
ప్ావనము కాదు. మనసుస ప్ావనము కానిద్ే యత్డు యాత్ుసాక్షాతాకర్ము ప్ ందలేడు. ప్ావనమెైన
మనసుసలోనే

వివేకము

(అనగా

సత్ామెైనద్ానిని

యసత్ామెైనద్ానిని

కనుగొనుట),

వెైరాగ్ాము

(అసత్ామెైనద్ానియం దభిమానము లేకుండుట) మొలకలెత్తత కీమముగా ఆత్ుసాక్షాతాకర్మునకు ద్ారి
తీయును.

అహంకార్ము

రాలిప్ో నిద్ే,

లోభము

నశించనిద్ే,

మనసుస

కోరికలను

విడచిప్టట నిద్ే,

ఆత్ుసాక్షాతాకర్మున కవకాశ్ము లేదు. నేను శ్రీర్మనుకొనుట గొప్ప భరమ. ఈ యభిప్ారయమం దభిమాన
ముండుటయిే బంధమునకు కార్ణము. నీ వాత్ుసాక్షాతాకర్మును కాంక్షలంచినచ్ో నీ యభిమానమును
విడువవలెను.

9. గురువుయొకక యావశ్ాకత
ఆత్ుజాానము మక్కలి సూక్షుము మరిము గ్ూఢమెైనద్ర. ఎవేరైనను త్మసేశ్క్తచ్ే ద్ానిని ప్ ందుట
కాశించలేర్ు. కనుక ఆత్ుసాక్షాతాకర్ము ప్ ంద్రన యింకొకరి (గ్ుర్ువు) సహాయము మక్కలి యవసర్ము.
గొప్ప కృషి చ్ేసి, శ్ీమంచి ఇత్ర్ు లివేలేనిద్ాని నత్తసులభముగా గ్ుర్ువునుండల ప్ ందవచుచను. వారా
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మార్గ మందు నడచియునా వార్ు కావున శిషుాని సులభముగా ఆధ్ాాత్తుక ప్రగ్త్త లో కీమముగా ఒక మెటట ల
మీద్రనుంచి యింకొక ప్ై మెటట లనకు తీసికొని ప్ో గ్లర్ు.

10. భగవెంతుని కటాక్షము
ఇద్ర యనిాటికంటె మక్కలి యవసర్మెైనద్ర. భగ్వంత్ుడు త్న కృప్కు ప్ాత్ురలెైనవారిక్ వివేకమును
వెైరాగ్ామును కలుగ్జవసి సుర్క్షలత్ముగా భవసాగ్ర్మును త్రింప్జవయగ్లడు. వేదము లభాసించుట
వలా గాని మేధ్ాశ్క్తవలా గాని ప్ుసత కజాానము వలా గాని యాతాునుభూత్త ప్ ందలేర్ు. ఆత్ు యిెవరిని వరించునో
వారవ ద్ానిని ప్ ందగ్లర్ు". అటిట వారికవ యాత్ు త్న సేర్ూప్మును తెలియజవయు "నని కఠోప్నిషత్ు
త
చ్ెప్ుపచునాద్ర.

ఈ ఉప్నాాసము ముగిసిన ప్ిముట బాబా యా ప్దా మనుషుానివెైప్ు త్తరిగి "అయాా ! నీ జవబులో బరహుము
యాబద్రంత్లు 5 ర్ూప్ాయల నోటా ర్ూప్ముతో నునాద్ర. దయచ్ేసి ద్ానిని బయటకు ద్ీయుము". అనెను,
ఆ ప్దా మనుషుాడు త్న జవబునుంచి నోటలలకటట ను బయటకు ద్ీసను. లెకక ప్టట గా సరిగా 25
ప్ద్రర్ూప్ాయల నోటా లండెను. అందర్ు మక్కలి యాశ్చర్ాప్డలరి. బాబా సర్ేజా త్ేమును జూచి వాని మనసుస
కర్గను. బాబా ప్ాదములప్ై బడల వారి యాశ్రర్ేదమునకై వేడన
ె ు. అప్ుపడు బాబా యిటా నెను. "నీ బరహుప్ు
నోటలలకటట లను చుటిటప్టలటము. నీ ప్రరాశ్ను, లోభమును ప్ూరితగా వదలనంత్వర్కు నీవు నిజమెైన
బరహుమును చూడలేవు. ఎవరి మనసుస ధనమందు, సంతానమందు, ఐశ్ేర్ామందు లగ్ామెై యునాద్ో ,
వాడా యభిమానమును ప్ో గొటలటకొననంత్వర్కు బరహుము నెటా లప్ ందగ్లడు? అభిమానమనే భరమ,
ధనమందు త్ృషణ , దుఖ్ోఃమను సుడలగ్ుండము వంటిద్ర. అద్ర యసూయ యహంకార్మను మొసళ్ళతో
నిండలయునాద్ర. ఎవడు కోరికలు లేనివాడో వాడు మాత్రమే ఈ సుడలగ్ుండమును ద్ాటగ్లడు. ప్రరాశ్యు
బరహుజాానమును ఉత్త ర్ దక్షలణ ధురవముల వంటివి అవి శాశ్ేత్ముగా ఒకటికొకటి బదధ వెైర్ము గ్లవి.

ఎకకడ ప్రరాశ్గ్లద్ో యకకడ బరహుముగ్ూరిచ యాలోచించుటకు గాని ధ్ాానమునకుగాని తావులేదు.
అటా యినచ్ో ప్రరాశ్గ్ల వాడు విర్క్తని, మోక్షమును ఎటల
ా సంప్ాద్రంచగ్లడు? లోభిక్ శాంత్త గాని,

128

సంత్ుషిటగాని,

దృఢనిశ్చయముగాని

యుండవు.

మనసుసనం

ద్ేమాత్రము

ప్రరాశ్

యునాను

సాధనలనిాయు (ఆధ్ాాత్తుక ప్రయత్ాములు) నిష్రయోజనములు.

ఎవడయితే ఫలాప్రక్షర్హిత్ుడు కాడో , ఎవడు ఫలాప్రక్ష కాంక్షను విడువడో , ఎవనిక్ వానియందు విర్క్త లేద్ో
యటిటవాడు గొప్పచదువరి యిెైనప్పటిక్ వాని జాానమెందుకు ప్నిక్రానిద్ర. ఆత్ుసాక్షాతాకర్ము ప్ ందుట క్ద్ర
వానిక్

సహాయప్డదు.

ఎవర్హంకార్ప్ూరిత్ులో,

ఎవరింద్రయ
ర

విషయములగ్ూరిచ

యిెలాప్ుపడు

చింత్తంచ్ెదరో, వారిక్ గ్ుర్ుబో ధలు నిష్రయోజనములు. మనసుసను ప్విత్రమొనర్ుచట త్ప్పనిసరి
యవసర్ము. అద్ర లేనిచ్ో మన ఆధ్ాాత్తుక ప్రయత్ాములనిాయు ఆడంబర్ము డాంబికము కొర్కు
చ్ేసినటా గ్ును. కావున ద్ేనిని జీరిణంచుకొనగ్లడో ద్ేనిని శ్రీర్మునకు ప్టిటంచుకొనగ్లడో ద్ానినే వాడు
తీసుకొనవలెను. నా ఖ్జానా నిండుగా నునాద్ర. ఎవరికవద్ర కావలసిన, ద్ానిని వారి క్వేగ్లను. కాని వానిక్
ప్ుచుచకొను యోగ్ాత్ గ్లద్ా లేద్ా? యని నేను మొదట ప్రీక్షలంచవలెను. నేను చ్ెప్ిపనద్ానిని జాగ్ీత్తగా
వినాచ్ో నీవు త్ప్పక మేలు ప్ ంద్ెదవు. ఈ మసతదులో కూరొచని నేనెప్ుపడు అసత్ాములు ప్లుకను".

ఒక యత్తథరని ఇంటిక్ బిలిచినప్ుపడు, ఇంటిలోనివార్ు, అకకడునావార్ు, సరాహిత్ులు, బంధువులుగ్ూడ
అత్తథరతోప్ాటల విందులో ప్ాలొగందుర్ు. కావున నప్ుపడు మసతదులో నునా వార్ందర్ు బాబా ఆ
ప్దా మనుషుానకు చ్ేసిన యిా ఆధ్ాాత్తుక విందులో ప్ాలొగనిరి. బాబా యాశ్రరాేదములను ప్ ంద్రన ప్ిముట
అచచట నునావార్ందర్ును ప్దా మనిషితోసహ, మక్కలి సంతోషముతో సంత్ుషిట చ్ెంద్రనవారై వెళ్ళళప్ో యిరి.

బాబావారి వెైశష్టయము
అనేకమంద్ర సనాాసులు ఇండుా విడచి యడవులలోని గ్ుహలలోను, ఆశ్ీమములలోను, నొంటరిగా నుండల
జనురాహిత్ాముగాని, మోక్షమునుగాని సంప్ాద్రంచుటకు ప్రయతత్తాంచ్ెదర్ు. వారిత్ర్ులగ్ూరిచ యాలోచించక
ఆతాునుసంధ్ానమంద్ే మునిగియుందుర్ు. సాయిబాబా అటిటవార్ు కార్ు. బాబాకు ఇలుాగాని, భార్ాగాని,
సంతానముగాని, బంధువులుగాని లేర్ు. అయినప్పటిక్ సమాజములోనే యుండెడలవార్ు. బాబా
నాలుగ్యిద్రండా నుండల భిక్షచ్ేసి, ఎలా ప్ుపడు వేప్చ్ెటట ల క్ంీ దనే కూరొచనెడలవార్ు. లౌక్క విషయములందు

129

మగ్ుాలె,ై ఈ ప్రప్ంచములో నెటా ల ప్రవరితంచవలయునో జనులకు బో ధ్రంచ్ెడువార్ు. ఆత్ుసాక్షాతాకర్ము
ప్ ంద్రన ప్ిముట గ్ూడ ప్రజల క్షవమమునకై ప్ాటలబడు సాధువులు, యోగ్ులు మక్కలి యర్ుదు.
సాయిబాబా ప్రజలకై ప్ాటలబడు వారిలో ప్రథమగ్ణుాలు.

కనుక హేమడ్ ప్ంత్ు ఇటల
ా చ్ెప్పను, "ఏ ద్ేశ్మునందు ఈ యప్ూర్ేమెైన విలువగ్ల ప్విత్రర్త్ాము
ప్ుటిటనద్ో యా ద్ేశ్ము ధనాము. ఏ కుటలంబములో వీర్ు ప్ుటిటరో యద్రయు ధనాము. ఏ త్లిా దండురలకు
వీర్ు ప్ుటిటరో వార్ును ధనుాలు".

ఓం నమోోః శ్రీ సాయినాథాయ
శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
16, 17 అధ్ాాయములు
సంప్ూర్ణము.
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ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవిత చరితరము
18, 19 అధాాయములు

హేమడ్ ప్ంత్ును బాబా ఎటల
ా ఆమోద్రంచి యాశ్రర్ేద్రంచ్ెను?

సాఠవగారి కథ; ద్ేశ్ ముఖ్ గారి భార్ాకథ; సద్రేచ్ార్ములను ప్ో ర త్సహించి సాక్షాతాకర్మునకు ద్ారిజూప్ుట;
ఉప్ద్ేశ్ములో వెైవిధాము, నిందగ్ూరిచ బో ధ, కషట మునకు కూలి.

గ్త్ రండు అధ్ాాయములలో బరహుజాానము నభిలషించు ఒక ధనికుని బాబా యిెటా ల ఆదరించ్ెనో హేమడ్
ప్ంత్ు వరిణంచ్ెను. ఈ వచ్ేచ రండు అధ్ాాయములలో హేమడ్ ప్ంత్ును బాబా యిెటా ల ఆమోద్రంచి
యాశ్రర్ేద్రంచ్ెనో, బాబా యిెటా ల మంచి యాలోచనలు ప్రరరవప్ించి మోక్షమునకు మార్గ ము చూప్ుచుండెనో,
ఆతోునాత్త గ్ూరిచ, నింద్ా వాకాములగ్ూరిచ, కషట మునకు కూలి మొదలగ్ు వానిగ్ూరిచ, బాబా వారి
ప్రబో ధలెటట వ
ి ో వరిణంత్ుము.

పరస్ ావము
సదు
గ ర్ువు మొటట మొదట త్న శిషుాల యోగ్ాత్ను గ్నిప్టిట, వారి మనసుస కలత్ చ్ెందకుండ త్గిన
బో ధచ్ేసి, త్ుదకు వారి లక్షామెైన ఆత్ు సాక్షాతాకర్మునకు ద్ారి చూప్ుననువిషయ మందరిక్ తెలిసినద్ే. ఈ
విషయములో సదు
గ ర్ువు బో ధ్రంచుద్ాని నిత్ర్ులకు వెలాడల చ్ేసినచ్ో ఆ బో ధలు నిష్రయోజనము లగ్ునని
వారి యాలోచన. ఇద్ర సరియిెైనద్ర కాదు. సదు
గ ర్ువు వర్ష కాలప్ు మేఘమువంటివార్ు. వార్ు త్మ
యమృత్త్ులాము లెైన బో ధలు ప్ుషకలముగా విశాలప్రద్ేశ్ములందు కురిప్దర్ు. వానిని మన
మనుభవించి హృదయమునకు త్ృప్ిత కర్ముగా జీరిణంచుకొని ప్ిముట నిససంకోచముగా ఇత్ర్ుల మేలుకొర్కు
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వెలాడల చ్ేయవలెను. ఇద్ర వార్ు మన జాగ్ీదవసథ లోనే గాక సేప్ాావసథ లో కూడ తెలియజవయు
విషయములకు వరితంచును. త్న సేప్ామందు గ్నిన 'రామర్క్షాసోత త్రము' ను బుధకౌశిఋషి ప్రచురించిన
యుద్ాహర్ణము నిచచట ద్ెలిప్దము.

ప్రరమగ్ల త్లిా , గ్ుణమచుచచ్ేద్ెైన యౌషధములను బిడే మేలు కొర్కవ బలవంత్ముగా గొంత్ుకలోనిక్
తోరయునటల
ా , ఆధ్ాాత్తుక విషయములను బాబా త్న భకుతలకు బో ధ్రంచువార్ు. వారి మార్గ ము ర్హసామెైనద్ర
కాదు. అద్ర బహిర్ంగ్మెైనద్ర. వారి బో ధల ననుసరించిన భకుతల ధ్ేాయము నెర్వేరడలద్ర. సాయిబాబా వంటి
సదు
గ ర్ువులు మన జాాన నేత్మ
ర ులను తెరిప్ించి యాత్ుయొకక ద్ెైవీసౌందర్ాములను జూప్ి మన కాంక్షలను
నెర్వేరచదర్ు. ఇద్ర జరిగిన ప్ిముట, మన ఇంద్రయ
ర
విషయవాంఛలు నిష్రమంచి, వివేక వెైరాగ్ాములను
జంట ఫలములు చ్ేత్తక్ వచుచను. నిదరలో కూడ ఆత్ుజాానము మొలకత్ు
త ను. సదు
గ ర్ువుల సహవాసము
చ్ేసి, వారిని సరవించి, వారి ప్రరమనుప్ ంద్రనచ్ో నిదంత్యు మనకు లభించును. భకుతల కోరికలు నెర్వేర్ుచ
భగ్వంత్ుడు మనకు తోడపడల, మన కషట ములను బాధలను తొలగించి, మనల సంతోషప్టలటను. ఈ
యభివృద్రధ

ప్ూరితగా

సదు
గ ర్ువు

సహాయమువలననే

జర్ుగ్ును.

సదు
గ ర్ువును

భగ్వంత్ుని

వలె

కొలువవలెను. కాబటిట మనము సదు
గ ర్ువును వెదుకవలెను. వారి కథలను వినవలెను. వారి ప్ాదములకు
సాషాటంగ్నమసాకర్ము

చ్ేసి వారి

సరవ చ్ేయవలెను. ఇక

ఈ యధ్ాాయములోని

ముఖ్ాకథను

ప్ారర్ంభించ్ెదము.

సాఠవయనువాడు ఒకప్ుపడు మక్కలి ప్లుకుబడల కలిగియుండెను. కాలాంత్ర్మున వాాప్ార్ములో చ్ాల
నషట ము ప్ ంద్ెను. ఇంక మరికొనిా విషయము లత్నిని చీకాకు ప్ర్చ్ెను. అందుచ్ే నత్డు విచ్ార్
గ్ీసత ుడయిెాను; విర్క్త చ్ెంద్ెను. మనసుస చ్ెడల చంచలమగ్ుటచ్ే నిలుావిడచి చ్ాలా దూర్ము ప్ో వలె
ననుకొనెను. మానవుడు సాధ్ార్ణముగా భగ్వంత్ుని గ్ూరిచ చింత్తంచడుగాని కషట ములు, నషట ములు
దుోఃఖ్ములు చుటలటకొనినప్ుపడు భగ్వంత్ుని ధ్ాానము చ్ేసి విముక్త ప్ ందుటకు ప్ారరిథంచును. వాని
ప్ాప్కర్ులు ముగియువేళ్కు భగ్వంత్ుడు వానినొక యోగీశ్ేర్ునితో కలిసికొనుట సంభవింప్జవయును. వార్ు
త్గిన సలహానిచిచ వాని క్షవమమును జూచ్ెదర్ు. సాఠవగారిక్ కూడ అటిట యనుభవము కలిగను. అత్ని
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సరాహిత్ులు షిరిడక
ీ ్ వెళ్ళళమని సలహా నిచిచరి. అచచట సాయిబాబాను దరిశంచి యనేకమంద్ర శాంత్త
ప్ ందుచుండలర.ి వారి కోరికలు గ్ూడ నెర్వేర్ుచుండెను. సాఠవగారిక్ ఇద్ర నచ్ెచను. వెంటనే 1917వ
సంవత్సర్ములో

షిరిడీక్

వచ్ెచను.

అచచట

శాశ్ేత్బరహువలె

సేయంప్రకాశుడెై,

నిర్ులుడు

శుదధ సేర్ూప్ుడునగ్ు సాయిబాబాను చూచిన యత్నిక్ మనశాచంచలాము త్గిగప్ో యి శాంత్త కలిగను. వాని
ప్ూర్ేజను ప్ుణామువలన బాబా యిెకక ప్విత్రమయిన ప్ాదసరవ లభించ్ెను. అత్డు గొప్ప మనోబలము
గ్లవాడగ్ుటచ్ే వెంటనే గ్ుర్ుచరిత్ర ప్ారాయణము మొదలుప్టెటను. 7 రోజులలో చరిత్ర చదువుట ప్ూరితకాగానే
బాబా యానాడు రాత్తర అత్నికొక దృషాటంత్మును చూప్ను. అద్ర యిటల
ా ండెను; బాబా గ్ుర్ుచరిత్రము చ్ేత్తలో
బటలటకొని ద్ానిలోని విషయములను ఎదుట కూర్ుచనా సాఠవకు బో ధ్రంచుచునాటల
ా , అత్డు ద్ానిని శ్ీదధగా
వినుచునాటల
ా జూచ్ెను. సాఠవ నిదరనుంచి లేచిన వెంటనే కలను జాాప్కముంచుకొనెను. మగ్ుల సంత్సించ్ెను.
అజాానమనే నిదరలో గ్ుఱ్ుఱప్టిట నిదరప్ో వుచునా త్నవంటివారిని లేప్ి, గ్ుర్ుచరితామృత్మును ర్ుచి చూప్ుట
బాబా యొకక దయార్ారహృదయమె గ్ద్ా యనుకొనెను. ఆ మర్ుసటిద్రన మాదృశ్ామును కాకాసాహెబు
ద్ీక్షలత్ుకు తెలియజవసి ద్ాని భావమేమయి యుండునో సాయిబాబా నడలగి తెలిసికొనుమనెను. ఒక
సప్ాతహము చ్ాలునో లేక యింకొక సప్ాతహము చ్ేయవలెనో కనుగొను మనెను. సమయము ద్ రిక్నప్ుపడు
కాకా సాహెబు బాబాను ఇటా డలగను. "ఓ ద్ేవా! యిా దృశ్ామువలన సాఠవకు ఏమని చ్ెప్ప నిశ్చయించిత్తవి?
అత్డూర్కొనవలెనా లేక యింకొక సప్ాతహము చ్ేయవలెనా? అత్డు అమాయక భకుతడు; అత్ని కోరిక
నెర్వేర్చవలెను అత్నిక్ దృషాటంతార్థమును బో ధ్రంచవలెను. వాని నాశ్రర్ేద్రంప్ు" డనిన, బాబా "అత్డు
గ్ుర్ుచరిత్ర నింకొక సప్ాతహము ప్ారాయణ చ్ేయవలెను. ఆ గ్ీంథమునే జాగ్ీత్తగా ప్ఠించినచ్ో, నాత్డు
ప్ావనుడగ్ును; మేలు ప్ ందగ్లడు. భగ్వంత్ుడు ప్తరత్త చ్ెంద్ర వానిని ప్రప్ంచబంధములనుండల త్ప్ిపంచును."
అనెను.

ఆ సమయమున హేమడ్ ప్ంత్ు అచచట నుండల, బాబా కాళ్ళ నొత్త ుచుండెను. బాబా ప్లుకులు విని యత్డు
త్న మనసుసలో నిటా ను కొనెను. "సాఠవ యొకక వార్మే ప్ారాయణ చ్ేసి ఫలిత్మును ప్ ంద్ెనా! నేను
నలుబద్ర సంవత్సర్ములనుంచి ప్ారాయణ చ్ేయుచునాాను గాని నాకు ఫలిత్ము లేద్ా! అత్ డలకకడ 7
ద్రనములు మాత్రమే నివసించ్ెను. నేనో 7 సంవత్సర్ములనుంచి యునాాను. నా ప్రయత్ాములు
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నిషఫలమా యిేమ? చ్ాత్క ప్క్షల మేఘమునుంచి ప్డు నీటిబిందువుకై కని ప్టలట కొని యునాటల
ా నేను కూడ
బాబా త్మ దయామృత్మును నాప్ై వరిషంచ్ెదర్ని వారి బో ధనలచ్ే ననుా ఆశ్రర్ేద్రంచ్ెదర్ని కనిప్టలటకొని
యునాాను." ఈ యాలోచన వాని మనసుసలో మెదలిన వెంటనే బాబా ద్ానిని గ్ీహించ్ెను. భకుతల
మనసుసలో నుండెడల యాలోచన లనిాయు బాబా గ్ీహించ్ెడలవార్ు. అంత్యిేగాక, చ్ెడే యాలోచనలను
అణచుచు, మంచి యాలోచనలను ప్ో ర త్సహించువార్ు. హేమడ్ ప్ంత్ు మనసుసను గ్నిప్టిట బాబా వానిని
వెంటనే లేప్ి, శాామావదా కు ప్ో యి అత్నివదా 15 ర్ూప్ాయలు దక్షలణ తీసికొని, అత్నితో కొంత్సరప్ు మాటాాడలన
ప్ిముట ర్మునెను. బాబా మనసుసన కార్ుణోాదయ మయిెాను. కాన వారిటా ాజాాప్ించిరి. బాబా యాజా ను
జవద్ాట గ్లవారవర్ు?

హేమడ్ ప్ంత్ు వెంటనే మసతదు విడచి శాామా గ్ృహమునకు వచ్ెచను. అప్ుపడే యత్డు సాానము చ్ేసి
ద్ో వత్త కటలటకొనుచుండెను. అత్డు బయటకు వచిచ హేమడ్ ప్ంత్ు నిటా డలగను. "మధ్ాాహా హార్త్త
సమయమందు మీరికకడ యిేలయునాార్ు? మీర్ు మసతదునుండల వచుచచునాటల
ా నాద్ే! మీరవల చీకాకుతో
చంచలముగా నునాార్ు? మీరొంటరిగా వచిచనారవల? కొంత్సరప్ు కూరొచని విశాీంత్త చ్ెందుడు. నా ప్ూజను
ముగించి వచ్ెచదను. ఈ లోగా తాంబూలము వేసికొనుడు. ప్ిముట సంతోషముగా కొంత్సరప్ు కూరొచని
మాటాాడెదము." ఇటా నుచు నత్డు లోప్లిక్ ప్ో యిెను. హేమడ్ ప్ంత్ు ముందర్ వసారాలో గ్ూరొచనెను.
క్టికీలో 'నాథభాగ్వత్' మను ప్రసిదధ మరాఠీ గ్ీంథముండెను. ఇద్ర భాగ్వత్ములోని యిేకాదశ్సకంధమునకు
ఏకనాథుడు వారసిన వాాఖ్ాానము. సాయిబాబా సిఫార్సు చ్ేయుటచ్ే బాప్ుసాహెబు ద్ీక్షలత్ు ప్రత్తద్రనము
షిరిడల
ీ ో భగ్వద్ీగ త్, ద్ాని మరాఠీ వాాఖ్ాానము 'భావార్థ ద్ీప్ిక' లేద్ా జాానేశ్ేరి, (శ్రీ కృషు
ణ నకు అత్ని
సరవకుడగ్ు ఉదధ వునకు జరిగిన సంభాషణార్ూప్మయిన) ఏకనాథభాగ్వత్మును మరియు భావార్థ
రామాయణమును నిత్ాము చదువుచుండెడలవాడు. భకుతలు వచిచ బాబాను ప్రశ్ాలు వేయునప్ుడు బాబా
కొంత్వర్కు జవాబిచిచ, అటలప్ైన వారిని ఆ గ్ీంథముల ప్ారాయణ వినుమని ప్ంప్ుచుండెను. ఈ గ్ీంథములే
భాగ్వత్ ధర్ుములోని ముఖ్ాగ్ీంథములు. భకుతలు ప్ో యి వినునప్ుపడు వారి ప్రశ్ాలకు సంత్ృప్ిత కర్
సమాధ్ానములు లభించుచుండెను. హేమడ్ ప్ంత్ు కూడ నిత్ాము నాథభాగ్వత్మును ప్ారాయణము
చ్ేయువాడు.
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ఆ ద్రనము నిత్ాము చదువు భాగ్ము ప్ూరితచ్ేయకయిే కొందర్ు భకుతలతో కలసి మసతదుకు ప్ో యిెను.
శాామా ఇంటి క్టికీలోనునా నాథభాగ్వత్ము తీయగా తానానాడు ప్ూరితచ్ేయని భాగ్ము తెర్ుచుకొనెను.
త్న నిత్ా ప్ారాయణ ప్ూరితచ్ేయుటకవ కాబో లు బాబా యచచటకు ప్ంప్నని యనుకొనెను. కావున ద్ానిని
ప్ూరితచ్ేసను. ప్ిముట శాామా త్న ప్ూజను ముగించి బయటకు వచ్ెచను. వారిర్ువురిక్ ఈ ద్రగ్ువ
సంభాషణ జరిగను.

హేమడ్ పెంతు:- నేను బాబా వదా నుండలయొక వార్త తీసికొని వచిచనాను. నీవదా నుండల 15 ర్ూ దక్షలణ తీసికొని
ర్ముని వార్ు ననుా ఆజాాప్ించి యునాార్ు. కొంత్సరప్ు నీతో కూరొచని మాటాాడలన ప్ిముట మసతదుకు
ర్ముని యనాార్ు.
శాామా:- (ఆశ్చర్ాముతో) నావదా డబుులేదు. నా 15 సాషాటంగ్నమసాకర్ములు డబుునకు బదులుగా
తీసికొని బాబా వదా కు వెళ్ళళము.
హేమడ్ పెంతు:- సరవ నీ నమసాకర్ము లామోద్రంప్బడెను. మనము కూరొచని కొంత్సరప్ు మాటాాడు
కొనెదము. మన ప్ాప్ములను నశింప్జవయునటిట బాబా లీలలును, కథలును చ్ెప్ుపము.
శాామా:- అయితే కొంత్సరప్ు కూరొచనుము. ఈ భగ్వంత్ుని (బాబా) లీలలు మక్కలి యాశ్చర్ాకర్మెైనవని
నీక్ద్రవర్కవ తెలియును. నేను ప్లెా టూరివాడను. నీవా చదువుకొనా ప్టట ణవాసివి. నీవికకడకు వచిచన
త్ర్ువాత్ కొనిా లీలలను చూచియిే యుందువు. వానిని నీ ముందు నేనెటా ల వరిణంచగ్లను? సరవ యిా
త్మలప్ాకులు, వకక, సునాము తీసికొని తాంబూలము వేసికొనుము. నేను లోప్లకు బో యి దుసుతలు
ధరించి వచ్ెచదను.

కొద్రా నిమషములలో శాామా బయటిక్ వచిచ హేమడ్ ప్ంత్ుతో మాటాాడుచు కూరొచనెను. అత్డలటానియిెను.
"ఈ భగ్వంత్ుని (బాబా) లీల కనుగొన శ్కాము కానిద్ర. వారి లీలల కంత్ులేదు. వాని నెవర్ు
గ్మనించగ్లర్ు? వారీ లీలలతో వినోద్రంచు నటా గ్ుప్డలనను వార్ు వానినంటలనటల
ా కానిపంచర్ు. మావంటి
జానప్దుల కవమ తెలియును? బాబాయిే యిా కథల నెందుకు చ్ెప్పరాదు? మీవంటి ప్ండలత్ులను
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మూర్ుునివదా కవల ప్ంప్ుచునాార్ు? వారి మార్గ ములు ఊహింప్రానివి. అవి మానవుల చ్ేషటలు కావని
చ్ెప్పగ్లను." ఈ యుప్ో ద్ాాత్ముతో శాామా యిటా నెను. 'నాకొక కథ జాాప్కమునకు వచుచచునాద్ర. అద్ర
నీకు చ్ెప్పదను. నా కద్ర సేయముగా తెలియును.' భకుతడెంత్ మనోనిశ్చయముతో ప్టలటదలతో నుండునో;
బాబా యంత్ త్ేర్గా సహాయప్డును. ఒకొకకకప్ుపడు బాబా భకుతలను కఠినప్రీక్ష చ్ేసిన ప్ిముట వారిక్
ఉప్ద్ేశ్ము నిచుచను. (ఇచచట ఉప్ద్ేశ్మనగా నిరవాశ్నము.)

ఉప్ద్ేశ్మనుమాట వినాతోడనే హేమడ్ ప్ంత్ు మనసుసలో నొక సుృత్త త్ళ్ళకుకమనెను. వెంటనే సాఠవగారి
గ్ుర్ుచరిత్ర ప్ారాయణము జా ప్క్
ిత వచ్ెచను. త్న మనసుసనకు శాంత్త కలిగించు నిమత్త ము బాబా త్న
నచచటకు ప్ంప్ియుండు ననుకొనెను. అయినప్పటిక్ ఈ భావము నణచుకొని, శాామా చ్ెప్ుప కథలను
వినుటకు సిదధప్డెను. ఆ కథలనిాయు బాబాకు త్న భకుతలంద్ెటట ి దయాద్ాక్షలణాములు గ్లవో తెలుప్ును.
వానిని వినగా హేమడ్ ప్ంత్ుకు ఒక విధమెైన సంతోషము కలిగను. శాామా ఈ ద్రగ్ువ కథను
చ్ెప్పద్ డంగను.

శ్రీమతి రాధాబాయి దేశ్ ముఖ్
రాధ్ాబాయి యను ముసలము యుండెను. ఆమె ఖ్ాశాభా ద్ేశ్ ముఖ్ త్లిా . బాబా ప్రఖ్ాాత్త విని ఆమె
సంగ్మనేర్ు గాీమ ప్రజలతో కలసి షిరిడక
ీ ్ వచ్ెచను. బాబాను దరిశంచి మక్కలి త్ృప్ిత చ్ెంద్ెను. ఆమె బాబాను
గాఢముగా ప్రరమంచ్ెను. బాబాను త్న గ్ుర్ువుగా చ్ేసికొని యిేద్ెైన యుప్ద్ేశ్మును ప్ ందవలెనని మనో
నిశ్చయము

చ్ేసికొనెను.

ఆమె

క్ంకవమయు

తెలియకుండెను.

బాబా

యామెను

ఆమోద్రంచక

మంతోరప్ద్ెశ్ము చ్ేయనిచ్ో నుప్వాసముండల చచ్ెచదనని మనోనిశ్చయము చ్ేసికొనెను. ఆమె త్న బసలోనే
యుండల భోజనము, నీర్ు మూడుద్రనములవర్కు మానివేసను. ఆమె ప్టలటదలకు నేను (శాామా) భయప్డల
యామె ప్క్షమున బాబాతో నిటా ంటిని. "ద్ేవా! మీరవమ ప్ారర్ంభించిత్తరి? నీ వనేకమంద్ర నిచచటకు ఈడెచదవు.
ఆ ముదుసలిని, నీ వెరిగియిే యుందువు. ఆమె మక్కలి ప్టలటదల గ్లద్ర. ఆమె నీప్ైన ఆధ్ార్ప్డలయునాద్ర.
నీవు ఆమె నామోద్రంచి ఉప్ద్ేశ్మచుచనంత్వర్కామె యిటల
ా చ్ేయనునాద్ర. ఏమెైన హాని జరిగినచ్ో ప్రజలు
నినేా నింద్రంచ్ెదర్ు. నీవు త్గిన ఆద్ేశ్ మవేకప్ో వుటచ్ే ఆమె చచిచనదని లోకులనెదర్ు. కాబటిట

136

యామెనుకర్ుణించుము. ఆశ్రర్ేద్రంచుము. త్గిన సలహా యిముు". ఆమె మనో నిశ్చయమును జూచి,
బాబా యామెను బిలిప్ించి, ఈ క్ంీ ద్ర విధముగా బో ధ్రంచి యామె మనసుసను మారచను.

"ఓ త్లీా ! అనవసర్మెైన యాత్న కవల ప్ాలపడల చ్ావును కోర్ుచునాావు? నీవు నిజముగా నా త్లిా వి; నేను నీ
బిడే ను. నాయందు కనికరించి నేను చ్ెప్ుపనద్ర ప్ూరితగ్ వినుము. నీకు నా వృతాతంత్మును చ్ెప్పదను. నీవు
ద్ానిని బాగా వినినచ్ో నీ కద్ర మేలు చ్ేయును. నాకొక గ్ుర్ువుండెను. వార్ు గొప్ప యోగీశ్ేర్ులు; మక్కలి
దయార్ార హృదయులు. వారిక్ చ్ాలాకాలము శుశూ
ీ ష చ్ేసిత్తని. కాని నా చ్ెవిలో వారవ మంత్రము నూదలేదు.
వారిని విడుచు త్లప్ర లేకుండెను. వారితోనే యుండుటకు, వారిసరవ చ్ేయుటకు, వారివదా కొనిా
ఉప్ద్ేశ్ములను గ్ీహించుటకు నిశ్చయించుకొంటిని. కాని వారి మార్గ ము వారిద్ర. వార్ు నా త్ల కొరిగించిరి;
రండు ప్ైసలు దక్షలణ యడలగిరి. వెంటనే యిచిచత్తని. "మీ గ్ుర్ువుగార్ు ప్ూర్ణకాములయినచ్ో వార్ు
మముులను దక్షలణ యడుగ్నేల? వార్ు నిషాకములని యిెటానిప్ించుకొందుర్ు?" అని మీర్డుగ్వచుచను.
ద్ానిక్ సమాధ్ానము సూటిగా చ్ెప్పగ్లను. వార్ు డబుును లక్షాప్టేటవార్ు కార్ు. ధనముతో వార్ు చ్ేయున
ద్ేమునాద్ర? వార్ు కోరిన రండు కాసులు 1. దృఢమెైన విశాేసము 2. ఓప్ిక లేద్ా సహనము. నేనీ రండు
కాసులను లేద్ా వసుతవులను వారి కరిపంచిత్తని, వార్ు సంతోషించిరి.

నా గ్ుర్ువును

12 సంవత్సర్ములు ఆశ్ీయించిత్తని. వార్ు ననుా ప్ంచిరి. భోజనమునకుగాని

వసత మ
ి ునకుగాని నాకు లోటల లేకుండెను. వార్ు ప్రిప్ూర్ుణలు. వారిద్ర ప్రరమావతార్మని చ్ెప్ప వచుచను.
నేను ద్ాని నెటా ల వరిణంచగ్లను? వార్ు ననుా మక్కలి ప్రరమంచ్ెడలవార్ు. ఆ విధమెైన గ్ుర్ువే యుండర్ు.
నేను వారిని జూచునప్ుపడు, వార్ు గొప్ప ధ్ాానములో నునాటల
ా గ్నుప్ించుచుండలరి. మేమదా ర్
మానందములో మునిగడలవార్ము. రాత్తరంబవళ్ళళ నిద్ారహార్ములు లేక నేను వారివెైప్ు దృషిటనిగిడలచత్తని.
వారిని చూడనిచ్ో నాకు శాంత్త లేకుండెను. వారి ధ్ాానము వారి సరవ త్ప్ప నాక్ంకొకటి లేకుండెను. వారవ నా
యాశ్ీయము. నా మనసుస ఎలా ప్ుపడు వారియింద్ే నాటలకొని యుండెడలద్ర. ఇద్రయిే ఒక ప్ైసా దక్షలణ.
సాబూరి (ఓప్ిక) యనునద్ర రండవ ప్ైసా. నేను మక్కలి యోరిమతో చ్ాలకాలము కనిప్టలటకొని వారి సరవ
చ్ేసిత్తని. ఈ ప్రప్ంచమనే సాగ్ర్మును ఓప్ిక యను ఓడ నినుా సుర్క్షలత్ముగా ద్ాటించును. సాబూరి

137

యనునద్ర ప్ుర్ుషలక్షణము. అద్ర ప్ాప్ము లనిాటిని తొలగించి, భయమును ప్ార్ద్ోర లును. అనేక విధముల
అవాంత్ర్ములు తొలగించి, భయమును ప్ార్ద్ోర లును. త్ుదకు జయమును కలుగ్జవయును. సాబూరి
యనునద్ర సుగ్ుణములకు గ్ణి, మంచి యాలోచనకు తోడువంటిద్.ర నిషు (నముకము), సాబూరి (ఓప్ిక)
అనోానాముగా ప్రరమంచు అకక చ్ెలెా ండరవంటివార్ు.

నా

గ్ుర్ువు

నానుండల

యిత్ర్

మేమయు

నాశించియుండలేదు.

వార్ు

ననుా

ఉప్రక్షలంప్క

సర్ేకాలసరాేవసథ లయందు కాప్ాడుచుండెడల వార్ు. నేను వారితో కలసి యుండెడలవాడను. ఒకొకకకప్ుపడు
వారిని విడలచి యుండలనను, వారి ప్రరమకు ఎనాడును లోటల కలుగ్లేదు. వార్ు త్మ దృషిటచ్ేత్నే ననుా
కాప్ాడుచుండెడలవార్ు. తాబేలు త్న ప్ిలాలను కవవలము దృషిటతో ప్ంచునటల
ా ననుా గ్ూడ మా
గ్ుర్ువుదృషిటతో ప్ో షించుచుండెడలవార్ు. త్లిా తాబేలు ఒక యొడుేన నుండును. బిడే తాబేలు రండవ యొడుేన
ఉండును. త్లిా తాబేలు, ప్ిలాతాబేలుకు ఆహార్ము ప్టలటటగాని ప్ాలిచుచటగాని చ్ేయదు. త్లిా ప్ిలాలప్ై దృషిటని
ప్ో నిచుచను. ప్ిలాలెద్రగి ప్దా ద్ర యగ్ును. అటా నే మా గ్ుర్ువుగార్ు త్మ దృషిటని నాయందు నిలిప ననుా
ప్రరమతో గాప్ాడలరి. ఓ త్లీా ! నా గ్ుర్ువు నాకు మంత్రమేమయు నుప్ద్ేశించలేదు. నేను నీ చ్ెవిలో మంత్ర
మెటా ల ఊదగ్లను? గ్ుర్ువుగారి ప్రరమమయమయిన తాబేలు చూప్ర మనకు సంతోషము నిచుచనని జాాప్క
ముంచుకొనుము. మంత్రముగాని యుప్ద్ేశ్ముగాని యిెవేరివదా నుంచి ప్ ందుటకు ప్రయత్తాంచకుము. నీ
యాలోచనలు నీ చ్ేషటలు నా కొర్కవ వినియోగించుము. నీవు త్ప్పక ప్ర్మార్థమును ప్ ంద్ెదవు. నా వెైప్ు
సంప్ూర్ణ హృదయముతో చూడము. నేను నీవెైప్ు అటా నే చూచ్ెదను. ఈ మసతదులో కూరొచని నేను
నిజమునే చ్ెప్పదను. నిజము త్ప్ప మరవమయు మాటాాడను. ఏ సాధనలుగాని యార్ు శాసత మ
ి ులలో
ప్ారవీణాముగాని యవసర్ము లేదు. నీ గ్ుర్ువు నందు నముకము విశాేసము నుంచుము. గ్ుర్ువే
సర్ేమును చ్ేయు వాడనియు కర్త యనియు ప్ూరితగా నముుము. ఎవర్యితే గ్ుర్ువు యొకక మహిమను,
గొప్పదనమును గ్ీహించ్ెదరో, ఎవర్యితే గ్ుర్ుని హరిహర్ బరహుల (త్తరమూర్ుతల) యవతార్మని యిెంచ్ెదరో
వారవ ధనుాలు."
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ఈ ప్రకార్ముగా ఉప్ద్ేశించి బాబా యాముసలమును ఒప్ిపంచ్ెను. ఆమె బాబాకు నమసకరించి
యుప్వాసమును వదులుకొనెను.

ఈ కథను జాగ్ీత్తగాను, శ్ీదధగాను విని ద్ాని ప్ారముఖ్ామును, సందర్ుమును గ్ురితంచి, హేమడ్ ప్ంత్ు
మక్కలి యాశ్చర్ాప్డెను. ఈ యాశ్చర్ాకర్మెైన బాబా లీలను జూచి అత్ని యాప్ాదమసత కము
ప్ులకరించ్ెను. సంతోషముతో నుప్ పంగను. గొంత్ుక యారిప్ో యిెను. ఒకక మాటెైన మాటాాడుటకు
చ్ేత్కాకుండెను. శాామా అత్ని నీసిథత్తలో జూచి "ఏమ జరిగినద్ర; యిేల యూర్కునావు? అటిట బాబా లీలలు
నీ కనిా వరిణంప్వలెను?" అని యడలగను.

అద్ే సమయమందు మసతదులో గ్ంట మోరగను. మధ్ాాహా హార్త్త ప్ూజ ప్ారర్ంభమయిెానని గ్ీహించిరి.
కనుక శాామా, హేమాడ్ ప్ంత్ు మసతదుకు త్ేర్గా ప్ో యిరి. బాప్ుసాహెబు జోగ్ు అప్పడే హార్త్త
ప్ారర్ంభించ్ెను. సతత ల
ి ు మసతదు నిండలరి. ద్రగ్ువ ఖ్ాళీ జాగాలో ప్ుర్ుషులు నిండలరి. అందర్ు భాజాభజంతీరలతో
నొకవ వర్ుసతో హార్త్త ప్ాడుచుండలరి. బాబాకు కుడలవెైప్ు శాామా; ముందర్ హేమాడ్ ప్ంత్ు కూరొచనిరి. వారిని
జూచి బాబా హేమాడ్ ప్ంత్ుకు శాామా యిచిచన దక్షలణ నిమునెను. శాామా ర్ూప్ాయలకు బదులు
నమసాకర్ముల నిచ్ెచదననియు, శాామా ప్రత్ాక్షముగా గ్లడు కనుక అడుగ్వచుచ ననెను. బాబా
యిటా నెను. "సరవ, మీరిదార్ు కొంత్సరప్ు మాటాాడలత్తరా? అటా యినచ్ో మీ రవమ మాటాాడలత్తరో చ్ెప్ుపము."
గ్ంటల చప్ుపడును, మద్ెాల శ్బా మును, ప్ాటల ధేనిని, లెక్కంచక హేమడ్ ప్ంత్ు బాబాకు జరిగిన
దంత్యు చ్ెప్ుపటకు ఆత్ుర్ప్డెను. తాము ముచచటించిన దంత్యు చ్ాల ఆనందము కలుగ్
జవసినదనియు ముఖ్ాముగా ముసలము కథ మక్కలి యాశ్చర్ాము కలుగ్జవసినదనియు, ద్ానిని విని
బాబా లీలలు అగోచర్మని, తెలిసికొంటిననియు ఆ కథర్ూప్ముతో త్నను బాబా ఆశ్రర్ేద్రంచిర్ని హేమడ్
ప్ంత్ు చ్ెప్పను. అప్ుపడు బాబా యిటా నియిె. "కథ చ్ాల అదుుత్మెైనద్ర. నీ వెటా ల ఆనంద్రంచిత్తవి? నాకా
విషయమెై వివర్ములనిాయు చ్ెప్ుపము." అప్ుపడు హేమాడ్ ప్ంత్ు తానింత్కుముందు వినా కథను
ప్ూరితగా బాబాకు వినిప్ించి. యద్ర త్న మనమునందు శాశ్ేత్ ప్రభావమును కలిగించినదని చ్ెప్పను. ఇద్ర
విని బాబా మగ్ుల సంత్సించ్ెను. "ఆ కథ నీకు నచిచనద్ా? ద్ాని ప్ారముఖ్ామును నీవు గ్ురితంచిత్తవా?"
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యని బాబా హేమాడ్ ప్ంత్ు నడలగను. "అవును బాబా! నా మనశాచంచలాము నిష్రమంచినద్ర. నాకు
నిజమెైన శాంత్త విశాీంత్త కలిగినద్ర. సత్ా మార్గ మును కనుగొనగ్లిగిత్తని" అని హేమాడ్ ప్ంత్ు బదులిచ్ెచను.

బాబా యిటల
ా చ్ెప్పను. "నా ప్దా త్త మక్కలి విశిషు మెైనద్ర. ఈ ఒకక కథను జా ప్యందుంచుకొనుము.
ిత
అద్ర
మక్కలి యుప్యోగించును. ఆత్ుసాక్షాతాకర్మునకు ధ్ాాన మవసర్ము. ద్ాని నలవర్చు కొనాచ్ో
వృత్ు
త లనిాయును శాంత్తంచును. కోరికలనిాయు విడచి నిషాకమవెై, నీవు సమసత జీవరాశియందుగ్ల
భగ్వంత్ుని ధ్ాానింప్ుము. మనసుస ఏకాగ్ీమెైనచ్ో లక్షాము నెర్వేర్ును. సద్ా నా నిరాకార్సేభావమును
ధ్ాానించిన అద్రయిే జాానసేర్ూప్ము, చ్ెైత్నాము, ఆనందము. మీరిద్ర చ్ేయలేనిచ్ో మీర్ు రాత్తరంబవళ్ళళ
చూచుచునా నా యాకార్మును ధ్ాానించుడు. మీరిటా ల కొనాాళ్ళళ చ్ేయగా మీ వృత్ు
త లు కవంద్ీక
ర ృత్మగ్ును.
ధ్ాాత్, ధ్ాానము, ధ్ేాయము అను మూడలంటిక్ గ్ల భేదము ప్ో యి ధ్ాానించువాడు, చ్ెైత్నాముతో నెైకామెై,
బరహుముతో నభినామగ్ును. త్లిా తాబేలు నద్రక్ ఒక యొడుేన నుండును. ద్ాని ప్ిలా లింకొక యొడుేన
నుండును. వానిక్ ప్ాలిచుచటగాని, ప్ దువుకొనుటగాని చ్ేయదు. ద్ాని చూప్ు మాత్రమే వానిక్ జీవశ్క్త
నిచుచచునాద్ర. చినా తాబేళ్ళళ ఏమీచ్ేయక త్లిా ని జాాప్కముంచుకొనును. త్లిా తాబేలు చూప్ు చినావానిక్
యమృత్ధ్ార్వలె ప్నిచ్ేయును. అద్రయిే వాని బరత్ుకునకు సంతోషమున కాధ్ార్ము. గ్ుర్ువునకు
శిషుానకు గ్ల సంబంధము ఇటిటద్ే." బాబా యిా మాటలు ప్ూరితచ్ేయుసరిక్, హార్త్త ప్ూరితయాయిెను.
అందర్ు 'శ్రీ సత్తచద్ానంద సదు
గ ర్ు సాయినాథ్ మహరాజ్ కీ జై' యని కవక ప్టిటరి. ఓ ప్ిరయమెైన
చదువర్ులారా! యిా సమయమందు మనముకూడ మసతదులోని గ్ుంప్ులో కలిసి యునాటల
ా భావించి
మనము కూడ జయజయ ధేనులతో ప్ాలొగందుము.

హార్త్త ప్ూరిత కాగానే, ప్రసాదము ప్ంచి ప్టిటరి. బాబాకు నమసకరించి బాప్ుసాహెబు జోగ్ బాబాచ్ేత్తలో
కలకండ ముకకను ప్టెటను. బాబా ద్ానినంత్ను హేమాడ్ ప్ంత్ు చ్ెత్తలో ప్టిట యిటా నెను. "ఈ కథను నీవు
మనసుకు ప్టిటంచుకొని జా ప్యందుంచుకొనినచ్ో
ిత
, నీ సిథత్త కలకండ వలె త్తయాగా నుండును. నీ
కోరికలనిాయు నెర్వేర్ును. నీవు సుఖ్ముగా నుందువు." హేమాడ్ ప్ంత్ు బాబాకు సాషాటంగ్నమసాకర్ము
చ్ేసి "ఇటల
ా ఎలా ప్ుపడు నాకు మేలు చ్ేయుము, ఆశ్రర్ేద్రంచుము, కాప్ాడుము." అని బత్తమాలెను.
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అందుకు బాబా యిటల
ా జవాబిచ్ెచను. "ఈ కథను వినుము. ద్ీనిని మననము చ్ేయుము. ఇద్ర ధ్ాానము
చ్ేయుము. అటా యనచ్ో నీవు భగ్వంత్ుని ఎలా ప్ుపడు జా ప్యందుంచుకొని
ిత
ధ్ాానించ్ెదవు. భగ్వంత్ుడు నీ
ముందర్ ప్రత్ాక్షమగ్ను."

ఓ ప్ిరయమెైన చదువర్ులారా! అప్ుపడు హేమాడ్ ప్ంత్ుకు కలకండ ప్రసాదము ద్ రికను. ఇప్ుపడు మనము
ఈ కథయనే కలకండ ప్రసాదము ప్ ంద్ెదము. ద్ానిని హృదయప్ూరిత్ముగా తారగి, ధ్ాానించి, మనసుసన
నిలిప్దము. ఇటల
ా బాబాకృప్చ్ే బలముగాను సంతోషముగాను నుండెదము. త్థాసుత.

19వ అధ్ాాయము చివర్ హేమాడ్ ప్ంత్ు కొనిా యిత్ర్ విషయములను జప్ిపయునాార్ు. అవి యిా ద్రగ్ువ
ప్ ందుప్ర్చిత్తమ.

మన పరవర్ న గూరిు బాబా యుపదేశ్ము
ఈ

ద్రగ్ువ

చ్ెప్ిపన

బాబా

ప్లుకులు

సాధ్ార్ణమెైనవయినప్పటిక్

అమూలాములు,

వానిని

మనసుసనందుంచుకొని యటేా చ్ేసినచ్ో, నవి మనకు మేలుజవయును. "ఎద్ెైన సంబంధ ముండనిద్ే యొకర్ు
ఇంకొకరి వదా కు ప్ో ర్ు. ఎవర్ుగాని యిెటట ి జంత్ువుగాని నీ వదా కు వచిచనచ్ో నిరాాక్షలణాముగా వానిని
త్రిమవేయకుము. వానిని చకకగ్ ఆహాేనించి త్గిన మరాాదతో చూడుము. నీవు ద్ాహము గ్లవారిక్
నీరిచిచనచ్ో, ఆకలితో నునావారిక్ అనాము ప్టిటనచ్ో, ద్రగ్ంబర్ులకు గ్ుడే లిచిచనచ్ో, నీ వసారా యిత్ర్ులు
కూరొచనుటకు విశాీంత్త తీసుకొనుటకు వినియోగించినచ్ో నిశ్చయముగా భగ్వంత్ుడు మక్కలి ప్తరత్తజందును.
ఎవరైన ధనముకొఱ్కు నీ వదా కు వచిచనచ్ో, నీక్చుచట క్షటము లేకునాచ్ో, నీవు ఇవేనకకర్లేదు, కాని
వానిప్ై కుకకవలె మొఱ్గ్వదుా. ఇత్ర్ులు నినెాంత్గా నింద్రంచినను, నీవు కఠినముగా జవాబు నివేకుము.
అటిటవానిని నీవెలాప్ుపడు ఓర్ుచకొనినచ్ో నీశ్చయముగా నీకు సంతోషము కులుగ్ును. ప్రప్ంచము
త్లక్ంీ దులెైనప్పటిక్ నీవు చలించకుము. నీ వునా చ్ోటనే సథ ర్ాముగా నిలిచి, నెముద్రగా నీ ముందర్
జర్ుగ్ుచునా నాటకమును చూచుచుండుము. నీకు నాకు మధాగ్ల గోడను నిర్ూులింప్ుము. అప్ుపడు
మన మదా ర్ము కలియు మార్గ మేర్పడును. నాకు నీకు భేదము గ్లదనునద్రయిే భకుతని గ్ుర్ువునకు
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దూర్ముగా నుంచుచునాద్ర. ద్ానిని నశింప్చ్ేయనిద్ే మన కైకాత్ కలుగ్దు, 'అలాా మాలిక్' భగ్వంత్ుడే
సరాేధ్ర కారి. ఇత్ర్ు లెవేర్ు మనలను కాప్ాడువార్ు కార్ు. భగ్వంత్ుని మార్గ మసామానాము; మక్కలి
విలువెైనద్ర; కనుగొన వీలు లేనిద్ర. వారి యిచ్ాఛనుసార్మే మనము నడచ్ెదము. మన కోరికలను వార్ు
నెర్వేరచదర్ు. మనకు ద్ారి చూప్దర్ు. మన ఋణానుబంధముచ్ే మనము కలిసిత్తమ. ఒకరి కొకర్ు తోడపడల
ప్రరమంచి సుఖ్ోఃముగాను, సంతోషముగాను నుందుము గాక. ఎవర్యితే త్మ జీవిత్ప్ర్మావధ్రని ప్ ంద్ెర్రో
వార్ు అమర్ులెై సుఖ్ముగా నుండెదర్ు. త్క్కనవార్ందర్ు ప్రర్ునకవ ఊప్ిరి సలుప్ువర్కు మాత్రమే
బరత్తకదర్ు."

సదిేచ్ారములను పోర తసహిెంచి సాక్షాతాకరమునకు దారిచూపుట
సాయిబాబా సద్రేచ్ార్ముల నెటా ల ప్ో ర త్సహించుచుండెనో తెలిసి కొనుట మగ్ుల ఆసక్తకర్ముగా నుండును.
భక్త ప్రరమలతో వారిక్ సర్ేసాశ్ర్ణాగ్త్త చ్ేసినచ్ో వార్ు నీ కటల
ా ప్ద్ేప్ద్ే సహాయప్డెదరో తెలియును.
ప్రకకనుంచి లేవగ్నే నీ కవమయిన మంచి యాలోచన కలిగిన, త్ర్ువాత్ ప్గ్లంత్యు ద్ానిని ప్ృద్రధచ్ేసినచ్ో నీ
మేధ్ాశ్క్త వృద్రధప్ ందును, నీ మనసుస శాంత్తప్ ందును. హేమాడ్ ప్ంత్ు ద్ీనికై ప్రయత్తాంచ దలచ్ెను. ఒక
బుధవార్ము రాత్తరప్ండుకొనేటప్ుప డలటానుకొనెను. రవప్ు గ్ుర్ువార్ము శుభద్రనము. షిరిడీ ప్విత్రమెైన
సథ లము కావున రవప్టి ద్రనమంత్యు రామనామ సుర్ణతోనే కాలము గ్డప్దను అని నిశ్చయించుకొని
ప్ర్ుండెను. ఆ మర్ుసటి ద్రనము లేవగ్నే, రామనామము ప్రయత్ాము లేకుండ జా ప్క్
ిత వచ్ెచను. అత్డు
మక్కలి సంత్సించ్ెను. కాలకృత్ాములు ద్ీర్ుచకొనిన ప్ిముట బాబాను జూచుటకు ప్ువుేలను ద్ీసికొని
ప్ో యిెను. ద్ీక్షలత్ వాడా విడలచి బుటీటవాడా ద్ాటలచుండగా ఒక చకకని ప్ాటవినబడెను. ఔర్ంగాబాదు నుంచి
వచిచన వాడ కడు మసతదులో బాబా ముందర్ ప్ాడుచుండెను. అద్ర ఎకనాథుడు ప్ాడలనప్ాట 'గ్ుర్ు కృప్ాంజన
ప్ాయో మేరవ భాయి' యనునద్ర. గ్ుర్ువు కృప్యను అంజనము లభించ్ెననియు ద్ాని మూలమున త్న
కండుా తెర్ువబడెననియు, ద్ానిచ్ే తాను శ్రీరాముని లోన, బయట, నిద్ారవసథ లోను, జాగ్ీద్ావసథ లోను,
సేప్ాావసథ లోను ననిా చ్ోటాను చూచిత్తనని చ్ెప్పడుప్ాట యద్ర. అనేక ప్ాటలుండగ్ బాబా భకుతడగ్ు
ఔర్ంగాబాదునివాసి యిాప్ాట నేల ప్ాడెను? ఇద్ర సందరాునుసార్ముగ్ బాబా చ్ేసిన ఏరాపటల కాద్ా?
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హేమాడ్ ప్ంత్ు ఆనాడంత్యు రామనామసుర్ణచ్ే కాలము గ్డుప్ నెంచినవాడు గావున నాత్ని
మనోనిశ్చయమును దృఢప్ర్చుటకై బాబా యా ప్ాటను ప్ాడలంచియుండును.

రామనామసుర్ణ ఫలిత్ముగ్ూరిచ యోగీశ్ేర్ులందరిద్ర ఒకవ భావము. అద్ర భకుతల కోరికలు నెర్వేరిచ వారిని
కషట ములనుండల కాప్ాడును.

ఉపదేశ్ములో వెైవిధాము - నిెందగూరిు బో ధ
ఉప్ద్ేశించుటకు

సాయిబాబాకు

ప్రతేాకసథ లముగాని,

ప్రతేాక

సమయముగాని

యకకర్లేదు.

ఏద్ెైన

యవకాశ్ము కలిగినప్ుపడు అవసర్ము వచిచనప్ుపడెలా వార్ు విరివిగా బో ధ్రంచువార్ు. ఒకనాడు
భకుతడ కడు ఇంకొక భకుతనిగ్ూరిచ ప్రోక్షమున ఇత్ర్ులముందు నింద్రంచు చుండెను. ఒప్ుపలు విడలచి
భకత సో దర్ుడు చ్ేసిన త్ప్ుపల నెనుాచుండెను. మక్కలి హీనముగా త్తటలటటచ్ే వినా వార్ు విసిగిరి.
అనవసర్ముగా కొందరిత్ర్ులను నింద్రంచుటచ్ే అసూయ, దుర్భిప్ారయము మొదలగ్ునవి కలుగ్ును.
యోగ్ులు నిందల నింకొకవిధముగా భావించ్ెదర్ు. మలినమును ప్ో గొటలటట కనేకమార్గ ములు గ్లవు. మటిట,
నీర్ు, సబుుతో మాలినాము కడుగ్వచుచను. ప్ర్ులను నింద్రంచువాని మార్గ ము వేర్ు. ఇత్ర్ుల
మలినములను వాడు త్న నాలుకతో శుభరప్ర్చును. ఒకవిధముగా వాడు నింద్రంచువానిక్ సరవ
చ్ేయుచునాాడు. ఎటా న, వాని మలినమును వీడు త్న నాలుకతో శుభరప్ర్చుచునాాడు గావున
త్తటల
ా బడలనవాడు, త్తటిటనవానిక్ కృత్జా త్లు తెలుప్వలెను. నింద్రంచువానిని బాబా సరిద్రదా ు ప్దధ త్త
విశిషట మెైనద్ర. నింద్రంచువాడు చ్ేసిన యప్రాధమును బాబా సర్ేజుా డగ్ుటచ్ే గ్ీహించ్ెను. లెండీతోటకు
బో వునప్ుపడు మటట మధ్ాాహాము వాడు బాబాను కలిసను. బాబా వానికొక ప్ంద్రని జూప్ి యిటా నెను.
"చూడుము! ఈ ప్ంద్ర కసుప్ును యిెంత్ ర్ుచిగా త్తనుచునాద్ో ! నీ సేభావమటిటద్ర. నీ మనసూఫరితగా నీ
సో దర్ునేత్తటలటచునాావు. ఎంత్యో ప్ుణాము జవయగ్ నీకు మానవ జను లభించినద్ర. ఇటల
ా చ్ేసినచ్ో షిరిడీ
నీకు తోడపడునా?" భకుతడు నీత్తని గ్ీహించి వెంటనే ప్ో యిెను.
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ఈ విధముగా బాబా సమయము వచిచనప్ుపడెలా ఉప్ద్ేశించు చుండెడలవార్ు. ఈ యుప్ద్ేశ్ములను
మనసుసనందుంచుకొని ప్ాటించినచ్ో ఆత్ుసాక్షాతాకర్ము దూర్ము కాదు. ఒక లోకోక్త కలదు. "నా
ద్ేవుడునాచ్ో నాకు మంచముప్ైని కూడ బువే ప్ుటలటను." ఇద్ర భోజనము, వసత మ
ి ులగ్ూరిచ చ్ెప్ిపనద్ర.
ఎవర్యిన ద్ీనిని ఆధ్ాాత్తుక విషయమెై నముుకొని ఊర్కునాచ్ో చ్ెడలప్ో యిెదర్ు. ఆత్ుసాక్షాతాకర్మునకై
సాధామెైనంత్ ప్ాటలప్డవలెను. ఎంత్కృషి చ్ేసిన నంత్మేలు. బాబా తాను సరాేంత్రాామనని చ్ెప్పడలవార్ు.
అనిాటియందు అనగా భూమ, గాలి, ద్ేశ్ము, ప్రప్ంచము, వెలుత్ుర్ు, సేర్గ ములందు వార్ు గ్లర్ు. అత్డు
అనంత్ుడు. బాబా మూడునార్ మూర్ల శ్రీర్మని యనుకునా వారిక్ ప్ాఠము చ్ెప్ుపటకవ వార్ు ఈ
ర్ూప్ముతో నవతార్మెత్తతరి. ఎవరైన సర్ేసాశ్ర్ణాగ్త్త చ్ేసి రాత్తరంబవళ్ళళ వారిని ధ్ాానించినచ్ో, చకకర్-తీప్ి,
కర్టములు-సముదరము,
చ్ావుప్ుటలటకలనుండల

కనుా-కాంత్త,

త్ప్ిపంచుకొనుటకు

కలిసి

యునాటేా

ప్రయత్తాంచ్ెదరో

అనుభవము
వార్ు

శాంత్ము

ప్ ంద్ెదర్ు.

ఎవర్యితే

సిథర్మెైన

మనసుసతో

ధ్ారిుకజీవనము గ్డుప్వలెను. ఇత్ర్ుల మనసుస భాధ్రంచునటల
ా మాటాాడరాదు. మేలొనరించు ప్నులనే
చ్ేయుచుండవలెను. త్నకర్త వా కర్ుల నాచరించుచు భగ్వంత్ునిక్ సర్ేసాశ్ర్ణాగ్త్త చ్ేయవలెను. వాడు
ద్ేనిక్ భయప్డనవసర్ము లేదు. ఎవర్యితే భగ్వంత్ుని ప్ూరితగా నమెుదరో, వారి లీలలను విని,
యిత్ర్ులకు చ్ెప్పదరో, ఇత్ర్విషయము లేమయు నాలోచించరో, వార్ు త్ప్పక ఆత్ుసాక్షాతాకర్ము
ప్ ందుదుర్ు. అనేకమంద్రక్ బాబా త్న నామమును జా ప్యందుంచుకొని,
ిత
శ్ర్ణువేడుమనెను. 'తానెవర్ు'
అనుద్ానిని తెలిసికొనగోర్ువారిక్ శ్ీవణమును, మననమును చ్ేయుమని సలహా నిచ్ెచడలవార్ు. కొందరిక్
భగ్వనాామమును జా ప్ితయందుంచుకొనుమనువార్ు. కొందరిక్ త్మ లీలలు వినుట, కొందరిక్ త్మ
ప్ాదప్ూజ, కొందరిక్ అధ్ాాత్ురామాయణము, జాానేశ్ేరి మొదలగ్ు గ్ీంథములు చదువుట, కొందరిక్ త్న
ప్ాదములవదా కూరొచనుట, కొందరిని ఖ్ండో బామంద్రర్మునకు బంప్ుట, కొందరిక్ విషు
ణ సహసరనామములు,
కొందరిక్ ఛాంద్ో గోాప్నిషత్ు
త , భగ్వద్ీగ త్ ప్ారాయణ చ్ేయుమని విధ్రంచుచుండెను. వారి ఉప్ద్ేశ్ములకు
ప్రిమత్త లేదు; అడుే లేదు. కొందరిక్ సేయముగా నిచుచవార్ు; కొందరిక్ సేప్ాములో నిచ్ేచవార్ు. ఒక
తారగ్ుబో త్ుకు సేప్ాములో గ్నిప్ించి, ఛాతీ ప్ైన కూరొచని, ద్ానిని నొక్కవేసి యిెనాడు తారగ్నని వాగాానము
చ్ేసినప్ిముట వదలెను. కొందరిక్ సేప్ాములో 'గ్ుర్ుబరహాుద్ర' మంతారర్థముల బో ధ్రంచ్ెను. ఒకడు
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హఠయోగ్ము చ్ేయుచుండగా ద్ానిని మానుమనెను. వారి మార్గ ములను జప్ుపట కలవి గాదు. ప్రప్ంచ
విషయములో త్ను ఆచర్ణలే ఉద్ాహర్ణముగా బో ధ్రంచువార్ు. అటిట వానిలో నొకటి.

కష్టమునకు కూలి
ఒకనాడు మటట మధ్ాాహాము బాబా, రాధ్ాకృషణ మాయి యింటిసమీప్మునకు వచిచ "నిచ్ెచన తీసికొని
ర్ముు" అనెను. ఒకడు ప్ో యి ద్ానిని తెచిచ యింటిక్ చ్ేర్వేసను. బాబా వామనగోడంకర్ యింటి ప్ైకప్ుప
ఎక్క రాధ్ాకృషణ మాయి యింటి ప్ైకప్ుపను ద్ాటి, ఇంకొక ప్రకకద్రగను. బాబా యభిప్ారయమేమో యిెవరికీ
తెలియలేదు. రాధ్ాకృషణ మాయి మలేరియా జేర్ముతో నుండెను. అమె జేర్మును తొలగించుటకై బాబా
యిటల
ా చ్ేసియుండును. ద్రగిన వెంటనే బాబా రండు ర్ూప్ాయలు నిచ్ెచన తెచిచనవాని క్చ్ెచను. ఎవడో
ధ్ెైర్ాముచ్ేసి నిచ్ెచన తెచిచనంత్మాత్రమున వానిక్ రండు ర్ూప్ాయలేల యివేవలెనని బాబాను
ప్రశిాంచ్ెను. ఒకరి కషట ము నింకొక ర్ుంచుకొనరాదు. కషట ప్డువాని కూలి సరిగాను ద్ాత్ృత్ేముతోను
ధ్ారాళ్ముగ్ నివేవలెనని బాబా చ్ెప్పను. బాబా సలహా ప్రకార్ము ప్రవరితంచినచ్ో కూలివాడు సరిగా వని
చ్ేయును. ప్ని చ్ేయించ్ేవాడు, ప్ని చ్ేసరవార్లుకూడ సుఖ్ోఃప్డెదర్ు. సమెులకు తావుండదు. మదువు
ప్టలటవానిక్, కషట ప్డల కూలి చ్ేయువాండరకు మనసపర్ధలుండవు.

ఓం నమోోః శ్రీ సాయినాథాయ
శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
18, 19 అధ్ాాయములు
సంప్ూర్ణము.
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ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవిత చరితరము
ఇరువదవ అధాాయము

కాకా నౌకరిప్ిలా ద్ాేరా ద్ాసుగ్ణు సమసా ప్రిషకరించుట
ఈ అధ్ాాయములో ద్ాసుగ్ణు సమసా కాకాసాహెబు ప్నిప్ిలా ఎటల
ా ప్రిషకరించ్ెనో హెమడ్ ప్ంత్ు, చ్ెప్పను.

పరస్ ావన
మౌలికముగా సాయి నిరాకార్ుడు. భకుతలకొర్కాకార్మును ధరించ్ెను. ఈ మహాజగ్నాాటకమునందు
మాయ యను నటి సాయముతో వార్ు నటలని ప్ాత్ర ధరించిరి. సాయిని సురించి ధ్ాానింత్ుము గాక. షిరిడీక్
ప్ో యి యచచటి మధ్ాాహాహార్త్త ప్ిముట జర్ుగ్ు కార్ాకీమమును జాగ్ీత్తగా గ్మనింత్ుము. హార్త్త
అయినప్ిముట సాయి మసతదు బయటకు వచిచ, గోడప్రకకన నిలిచి ప్రరమతోను, దయతోను భకుతలకు ఊద్ీ
ప్రసాదమును ప్ంచిప్టలటచుండెను. భకుతలు కూడ సమానమయిన ఉతాసహముతో వారి సమక్షమున నిలిచి
ప్ాదములకు నమసకరించి, బాబా వెైప్ు చూచుచు ఊద్ీ ప్రసాదప్ు జలుా లనుభవించుచుండలరి. బాబా భకుతల
చ్ేత్ులలో ప్ిడలక్ళ్ళతో ఊద్ీ ప్ో యుచు, వారి నుదుటప్ై త్మ చ్ేత్ులతో ఊద్ీబ టలట ప్టలటచుండలరి. వారి
హృదయమున భకుతలయిెడ అమత్మెైన ప్రరమ. బాబా భకుతల నీ క్ంీ ద్ర విధముగా ప్లుకరించు చుండెను.
“అనాా! మధ్ాాహా భోజనమునకు ప్ ముు; బాబా! నీ బసకు ప్ో ; బాప్ూ; భోజనము చ్ేయుము.” ఈ
విధముగా ప్రత్త భకుతని ప్లకరించి యింటిక్ సాగ్నంప్ుచుండెను. ఇప్పటిక్ అద్ర యంత్యు ఊహించు
కొనాచ్ో ఆ దృశ్ాములను గాంచి సంత్సించవచుచను. వానిని భావనకు ద్ెచుచకొని యానంద్రంచవచుచను.
మనోదృశ్ామున సాయిని నిలిప, వారిని ఆప్ాదమసత కము ధ్ాానింత్ుము. వారి ప్ాదముల ప్ై బడల
సగౌర్వముగ్ ప్రరమతోను వినయముగ్ సాషాటంగ్నమసాకర్ మొనర్ుచచు ఈ అధ్ాాయములోని కథను
చ్ెప్పదము.
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ఈశావాసో ాపనిష్తు
్
ఒకప్ుపడు ద్ాసుగ్ణు ఈశావాసో ాప్నిషత్ు
త ప్ై మరాఠీభాషలో వాాఖ్ా వారయుటకు మొదలిడెను. మొటట మొదట
ఈ ఉప్నిషత్ు
త గ్ూరిచ కుాప్త ముగా చ్ెప్పదము.

వేదసంహిత్లోని

మంత్రములు

గ్లుగ్ుటచ్ే

ద్ానిని

మంతోరప్నిషత్ు
త

అని

యందుర్ు.

ద్ానిలో

యజురవేదములోని 40వ అధ్ాాయమగ్ు ‘వాజసనేయ సంహిత్’ యుండుటచ్ే ద్ానిక్ వాజసనేయ
సంహితోప్నిషత్త ని కూడ ప్రర్ు. వెైద్రక సంహిత్లుండుటచ్ే, ద్ీని నిత్ర్ ఉప్నిషత్ు
త లనిాటిలో ప్దా ద్రయగ్ు
బృహద్ార్ణాకోప్నిషత్ు
త

ఈశావాసో ాప్నిషత్ు
త

ప్ై

వాాఖ్ాయని

ప్ండలత్ుడగ్ు

సాత్ేలేకర్

గార్ు

భావించుచునాార్ు.

ప్ ర ఫసర్ు రానడెగా రిటానుచునాార్ు. ఈశావాసో ాప్నిషత్ు
త మక్కలి చినాద్ెైనప్పటిక్ ద్ానిలో అంత్ర్ దృషిటని
కలిగించు అనేకాంశ్ములునావి. 18 శలాకములలో, ఆత్ుగ్ూరిచ విలువెైన యప్ుర్ూప్మగ్ు వర్ణన,
అనేకాకర్షణలకు దుోఃఖ్ములకు త్టలటకొను సథ ర్ాముగ్ల ఆదర్శ యోగీశ్ేర్ుని వర్ణన యిందునావి. త్ర్ువాత్త
కాలమున సూతీరకరింప్ బడలన కర్ుయోగ్సిద్ధ ాంత్ముల ప్రత్తబింబిమే యుప్నిషత్ు
త . త్ుదకు జాానమునకు
కర్ులకు సమనేయముగ్నునా సంగ్త్ులు చ్ెప్పబడలనవి. ఈ యుప్నిషత్ు
త లోని సారాంశ్మేమన
జాానమార్గ మును

కర్ుయోగ్మును

సమనేయము

చ్ేసి

చ్ెప్ుపట.

ఇంకొకచ్ోట

వారిటానిరి.

‘ఈశావాసో ాప్నిషత్ు
త లోని కవిత్ేము నీత్త, నిగ్ూఢత్త్ేము, వేద్ాంత్ముల మశ్ీమము’.

ప్ైవర్ణముబటిట

యిా

ఉప్నిషత్ు
త

మరాఠీ

భాషలోనిక్

అనువాదము

చ్ేయుట

యిెంత్కషట మో

గ్మనించవచుచను. ద్ాసుగ్ణు ద్ీనిని మరాఠీ ఓవీ ఛందములో వారసను. ద్ానిలోని సారాంశ్మును
గ్ీహించలేకుండుటచ్ే వారసినద్ానితో నత్డు త్ృప్ిత చ్ెందలేదు. కొందర్ు ప్ండలత్ుల నడలగను. వారితో
చరిచంచ్ెను. కాని, వార్ు సరియిెైన సమాధ్ాన మయాకుండలరి. కావున ద్ాసుగ్ణు కొంత్వర్కు వికలమనసుక
డయిెాను.
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సదుగరువే బో ధిెంచుటకు యోగాత, సమరథత గలవారు
ఈ యుప్నిషత్ు
త వేదముల యొకక సారాంశ్ము. ఇద్ర యాత్ుసాక్షాతాకర్మునకు సంబంధ్రంచిన శాసత మ
ి ు.
ఇద్ర జనన మర్ణములనే బంధములను తెగ్గొటలట ఆయుధము లేద్ా కత్తత . ఇద్ర మనకు మోక్షమును
ప్రసాద్రంచును. కనుక నెవర్యితే యాత్ుసాక్షాతాకర్ము ప్ ంద్రయునాారో యటిటవారవ ఈ ఉప్నిషత్ు
త లోని
అసలు సంగ్త్ులు చ్ెప్ప గ్లర్ని అత్డు భావించ్ెను. ఎవర్ును ద్ీనిక్ త్గిన సమాధ్ానము నివేనప్ుడు
ద్ాసుగ్ణు సాయిబాబా సలహా ప్ ంద నిశ్చయించుకొనెను. అవకాశ్ము ద్ రిక్నప్ుపడు షిరిడక
ీ ్ ప్ో యి
సాయిబాబాను కలిసి, వారి ప్ాదములకు నమసకరించి ఈశావాసో ాప్నిషత్ు
త లోని కషట ముల జప్ిప, సరియిెైన
యర్థము చ్ెప్ుపమని వారిని వేడుకొనెను. సాయిబాబా యాశ్రర్ేద్రంచి యిటా నెను. “నీవు తొందర్ ప్డవదుా.
ఆ విషయములో నెటట ి కషట ము లేదు. కాకాసాహెబు ద్ీక్షలత్ుని ప్నిప్ిలా త్తర్ుగ్ుప్రయాణములో నీ
సంద్ేహమును విలీప్ారవాలో తీర్ుచను.” అప్ుపడకకడ నునా వార్ు ద్ీనిని విని, బాబా త్మాషా
చ్ేయుచునాార్ని యనుకొనిరి. భాషాజాానములేని ప్నిప్ిలా ఈ విషయమెటా ల చ్ెప్పగ్ల దనిరి. కాని ద్ాసుగ్ణు
ఇటా నుకొనలేదు. బాబా ప్లుకులు బరహువాకుక లనుకొనెను.

కాకా యొకక పనిప్ిలా
బాబా మాటలందు ప్ూరిత విశాేసముంచి, ద్ాసుగ్ణు షిరిడీ విడలచి విలీప్ారవా చ్ేరి కాకాసాహెబు ద్ీక్షలత్ు ఇంటిలో
బసచ్ేసను. ఆ మర్ుసటిద్రన ముదయము ద్ాసుగ్ణు నిదరనుంచి లేవగ్నే యొక బీదప్ిలా చకకనిప్ాటను
మక్కలి మనోహర్ముగా ప్ాడుచుండెను. ఆ ప్ాటలోని విషయము యిెఱ్ఱచీర్ వర్ణనము. అద్ర చ్ాల
బాగ్ుండెననియు, ద్ాని కుటలటప్ని చకకగా నుండెననియు ద్ాని యంచులు చివర్లు చ్ాల సుందర్ముగా
నుండెననియు ప్ాడుచుండెను. ఆమె చినాప్ిలా, ఆమె చింక్గ్ుడే ను కటలటకొని ప్ాత్రలు తోముచుండెను. ఆమె
ప్రదరికము ఆమె సంతోషభావమును గాంచి, ద్ాసుగ్ణు ఆమెప్ై జాలిగొనెను. ఆమర్ుసటిద్రనము రావు
బహదా ర్ యమ్. వి. ప్రధ్ాన్ త్నకు ద్ో వత్ులచ్ావు లివేగ్, ఆ ప్రదప్ిలాకు చినా చీర్నిముని చ్ెప్పను.
రావుబహదుార్ యొక మంచి చినా చీర్ను కొని యామెకు బహుకరించ్ెను. ఆకలితో నునావారిక్ విందు
భోజనము ద్ రిక్నటల
ా ఆమె యమతానందప్ర్వశురాలయిెాను. ఆ మర్ుసటిద్రన మామె యా కొీత్త చీర్ను
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ధరించ్ెను. సంత్సముతో త్క్కన ప్ిలాలతో గిర్ుీన త్తర్ుగ్ుచు నాటాము చ్ేసను. అందరికంటె తాను బాగ్ుగ్
ఆడల ప్ాడెను. మర్ుసటిద్రనము చీర్ను ప్టెటలో ద్ాచుకొని మామూలు చింక్బటట కటలటకొని వచ్ెచనుగాని
యామె యానందమునకు లోటల లేకుండెను. ఇదంత్యు చూచి ద్ాసుగ్ణు జాలిభావము మెచుచకోలుగా
మారను. ప్ిలా నిర్ుప్రద కాబటిట చింక్గ్ుడే లు కటలటకొనెను. ఇప్ుపడు ఆమెకు కొత్త చీర్ గ్లదు, గాని, ద్ానిని
ప్టెటలో ద్ాచు కొనెను. అయినప్పటిక్ విచ్ార్మనునద్ర గాని, నిరాశ్ యనునద్రగాని లేక యాడుచు
ప్ాడుచుండెను. కాబటిట కషట సుోఃఖ్ములను మనోభావములు మన మనోవెైఖ్రిప్ై నాధ్ార్ప్డల యుండునని
అత్డు గ్ీహించ్ెను. ఈ విషయమునుగ్ూరిచ ద్ీరాాలోచన చ్ేసను. భగ్వంత్ు డలచిచనద్ానితో మనము
సంత్సింప్వలెను. భగ్వంత్ుడు మనల ననిా ద్రశ్లనుండల కాప్ాడలమనకు కావలసినద్ర ఇచుచచుండును.
కాన భగ్వంత్ుడు ప్రసాద్రంచిన దంత్యు మన మేలుకొర్కవ యని గ్ీహించ్ెను. ఈ ప్రతేాకవిషయములో ఆ
ప్ిలాయొకక ప్రదరికము, ఆమె చినిగిన చీర్, కొీత్త చీర్, ద్ాని నిచిచన ద్ాత్, ద్ానిని ప్ుచుచకొనిన గ్ీహీత్,
ద్ానభావము

–

ఇవి

యనాయు

భగ్వంత్ుని

యంశ్ములే.

భగ్వంత్ుడు

ఈయనిాటియందు

వాాప్ించియునాాడు. ఇచట ద్ాసుగ్ణు ఉప్నిషత్ు
త లలోని నీత్తని, అనగా ఉనా ద్ానితో సంత్ుషిటచ్ెందుట, ఏద్ర
మనకు సంభవించుచునాద్ో – యద్ర యిెలాయు భగ్వంత్ుని యాజా చ్ే జర్ుగ్ుచునా దనియు, త్ుదకద్ర
మన మేలుకొర్కవయనియు గ్ీహించ్ెను.

విశష్టమెైన బో ధన విధానము
ప్ై కథనుబటిట చదువరి బాబా మార్గ ము మక్కలి విశిషట మెైన దనియు అప్ూర్ేమెైనదనియు గ్ీహించును.
బాబా షిరిడని
ీ విడువనప్పటిక్, కొందరిని మఛందరగ్డ్ కు; కొందరిని కొలాాప్ూర్ుకు గాని, షో లాప్ూర్ుకు గాని
సాధననిమత్త ము ప్ంప్ుచుండెను. కొందరిక్ సాధ్ార్ణ ర్ూప్ములోను కొందరిక్ సేప్ాావసత లోను, అద్ర
రాత్తరగాని ప్గ్లుగాని, కానిపంచి కోరికలు నెర్వేర్ుచ చుండెను. భకుతలకు బాబా బో ధ్రంచుమార్గ ములు వరిణంప్
నలవి కాదు. ఈ ప్రతేాక విషయములో ద్ాసుగ్ణును విలీప్ారవా ప్ంప్ించి ప్నిప్ిలా ద్ాేరా అత్ని సమసాను
ప్రిషకరించ్ెను. కాని విలీప్ారవా ప్ంప్కుండ షిరిడల
ీ ోనే బాబా బో ధ్రంచరాద్ాయని కొంద ర్నవచుచను. కాని
బాబా అవలంబించినద్ే సరియిెైన మార్గ ము. కానిచ్ో ప్రద నౌకరి ప్ిలా, యామె చీర్కూడ, భగ్వంత్ునిచ్ె
వాాప్ింప్ బడలయునాదని ద్ాసుగ్ణు ఎటల
ా నేర్ుచకొని యుండును?
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ఈశావాసో ాపనిష్తు
్ లోని నీతి
ఈశావాసో ాప్నిషత్ు
త లోనునా ముఖ్ావిషయము అద్ర బో ధ్రంచు నీత్తమార్గ మే. ఈ ఉప్నిషత్ు
త లోనునా నీత్త
ద్ానిలో చ్ెప్పబడలన ఆధ్ాాత్తుక విషయములప్ై ఆధ్ార్ప్డలయునాద్ర. ఉప్నిషత్ు
త ప్ారర్ంభ వాకాములే
భగ్వంత్ుడు సరాేంత్రాామ యని చ్ెప్ుపచునావి. ద్ీనినిబటిట మనము గ్ీహించవలసిన ద్ేమన మానవుడు
భగ్వంత్ు డలచిచనద్ానితో సంత్ుషిటచ్ెందవలెను. ఏలయన భగ్వంత్ుడనిా వసుతవులయందు గ్లడు. కావున
భగ్వంత్ు డేద్ర యిచ్ెచనో అద్రయిెలా త్న మేలుకొర్కవ యని గ్ీహించవలెను. ద్ీనిని బటిట యిత్ర్ుల స త్ు
త కై
యాశించరాదనియు ఉనాద్ానితో సంత్ుషిట చ్ెందవలెననియు, భగ్వంత్ుడు మన మేలుకొర్కవ ద్ాని
నిచిచయునాాడనియు, కావున నద్ర మనకు మేలు కలుగ్జవయుననియు గ్ీహించవలెను. ద్ీనిలోని ఇంకొక
నీత్త యిేమన మనుషుాడెలాప్ుపడేద్ో త్నకు విధ్రంప్బడలన కర్ును చ్ేయుచునే యుండవలెను. శాసత మ
ి ులో
చ్ెప్ిపన కర్ులను నెర్వేర్చవలెను. భగ్వంత్ుని యాజాానుసార్ము నెర్వేర్ుచట మేలు. ఈ ఉప్నిషత్ు
త
ప్రకార్ము కర్ు చ్ేయకుండ నుండుట యాత్ునాశ్నమునకు కార్ణము. మానవుడు శాసత మ
ి ులో
విధ్రంప్బడలన కర్ులు నెర్వేర్ుచటవలన వెైషకరాుయదర్శనము ప్ ందును. ఏమానవుడు సమసత జీవరాశిని
ఆత్ులో

చూచునో,

సకలవసుతవులు

ఆత్ు

ఆత్ుగా

యనిాటియం
భావించునో,

దుండునటల
ా

చూచునో,

యటిటవాడెందుకు

వేయిేల

మోహమును

సమసత

జీవరాశియు,

ప్ ందును?

వాడెందులకు

విచ్ారించును? అనిా వసుతవులలో నాత్ును చూడకప్ో వుటచ్ే మనకు మోహము, అసహాము, విచ్ార్ము
కలుగ్ుచునావి. ఎవడయితే సకలవసుతకోటిని ఒకకటిగా భావించునో, ఎవనికయితే సమసత మాత్ుయగ్ునో,
వానిక్ మానవులు ప్డు సామానాబాధలతో సంబంధము లేదు. అనగా నత్డు కషట ములకు మార్ుపజందడు.

ఓం నమోోః శ్రీ సాయినాథాయ
శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
ఇర్ువదవ అధ్ాాయము
సంప్ూర్ణము.
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ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవిత చరితరము
ఇరువదియొకటవ అధాాయము
1. వి. హెచ్. ఠాకూర్ు 2. అనంత్రావు ప్ాటంకర్ 3. ప్ండరీ ప్ుర్ము ప్తా డర్ు - వీరి కథలు.

ఈ అధ్ాాయములో హేమడ్ ప్ంత్ు వినాయక హరిశ్చందర ఠాకూర్ు, బి.ఏ.అనంత్రావు ప్ాటంకర్ (ప్ూనా),
ప్ండరీప్ుర్ము ప్తా డర్ు గ్ూరిచన కథలు చ్ెప్పను. ఈ కథలనిాయు నానందద్ాయకమెైనవి. ఇవి సరిగా చద్రవి
గ్ీహించినచ్ో, ఆధ్ాాత్తుకమార్గ మునకు ద్ారి చూప్ును.

పరస్ ావన
సామానాముగ్ మన గ్త్జనుప్ుణాసముప్ార్ినమువలని యదృషట ముచ్ే యోగీశ్ేర్ుల సాంగ్త్ాము ప్ ంద్ర
ద్ానివలన మేలు ప్ ంద్ెదము. ద్ీనిక్ ఉద్ాహర్ణముగా హేమడ్ ప్ంత్ు త్న సంగ్త్తనే చ్ెప్ుపచునాాడు.
బ ంబాయి దగ్గ ర్గానునా బాంద్ారకు ఇత్డు చ్ాలాకాలము మేజ్జసరటట
ర లగ్ నుండెను. అకకడ ప్తర్ుమౌలానా
యను మహముద్ీయ యోగిప్ుంగ్వుడు నివసించుచుండెను. అనేకమంద్ర హిందువులు ప్ార్శ్రకులు, ఇత్ర్
మత్సుథలుప్ో యి వారిని దరిశంచుచుండలరి. అత్ని ప్ురోహిత్ుడగ్ు యూనుస్, హేమడ్ ప్ంత్ును అనేకసార్ుా
ప్తర్ుమౌలానాను దరిశంచుమని చ్ెప్పను. కాని ఏద్ో కార్ణముచ్ేత్ అత్డు చూడ లేకప్ో యిెను. అనేక
సంవత్సర్ముల త్ర్ువాత్ అత్నివంత్ు వచ్ెచను. అత్డు షిరిడీక్ ప్ో యి, శాశ్ేత్ముగా షిరిడీ సాయి
సంసాథనములో చ్ేరను. దుర్దృషుటలకు ఇటిటయోగ్ుల సాంగ్త్ాము లభించదు. కవవలము అదృషట వంత్ులకవ
యటిటద్ర లభించును.
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యోగీశ్ేరుల వేవసథ
అత్ాంత్ ప్ారచీన కాలమునుండల ప్రప్ంచమున యోగీశ్ేర్ుల వావసథ యునాద్ర. అనేకమంద్ర యోగ్ు లనేకచ్ోటా
అవత్రించి వారి వారిక్ విధ్రంప్బడలన ప్నులను నెర్వేరచదర్ు. వార్నేకచ్ోటా ప్ని చ్ెసినను అందరా
భగ్వంత్ుని యాజాానుసార్ము నెర్వేరచదర్ు. కాన ఒకర్ు చ్ేయునద్ర యింకొకరిక్ తెలియును. ఒకర్ు
చ్ేసినద్ానిని ఇంకొకర్ు ప్ూరితచ్ేసదర్ు. ద్ీనిని బో ధ్రంచుట కొకయుద్ాహర్ణ మీ ద్రగ్ువ కలదు.

వి.హెచ్.ఠాకూరుగారు (బి.ఏ.)
వీర్ు రవనూాశాఖ్లో గ్ుమాసాతగా నుండలరి. ఆయన ఒక సరవేప్ారీటతో వచ్ెచను. అకకడ ‘అప్ప’ యను కనాడ
యోగిని దరిశంచి వారి ప్ాదములకు నమసకరించ్ెను. ఆయోగి నిశ్చలద్ాసు ర్చించిన ‘విచ్ార్ సాగ్ర్’ మను
వేద్ాంత్గ్ీంథమును సభలో నునావారిక్ బో ధ్రంచుచుండెను. ఠాకూర్ు ప్ో వునప్ుడు వారి సలవు కోర్గా
వారిటా ల చ్ెప్ిపరి. “ఈ ప్ుసత కమును నీవు చదువవలెను. నీ వటల
ా చ్ెసినచ్ో నీకోరికలు నెర్వేర్ును.
ముందుముందు నీ యుద్ో ాగ్మునకు సంబంధ్రంచిన ప్నిమీద ఉత్త ర్ద్రకుకనకు బో యినప్ుపడు నీ వొక
గొప్పయోగిని యదృషట ముచ్ే కలిసికొనెదవు. వార్ు నీ భవిషాత్ు
త మార్గ మును చూప్దర్ు. నీ మనసుసనకు
శాంత్త కలుగ్జవసదర్ు. నీ కానందము కలుగ్జవసదర్ు.”

ఠాకూర్ు జునార్ుకు బద్రలీ యయిెాను. అచటిక్

ప్ో వుటకై నానేఘాటల లోయను ద్ాటి ప్ో వలసియుండెను. ఈ లోయ మక్కలి లోతెైనద్ర. ద్ానిని ద్ాటలట చ్ాల
కషట ము. ద్ానిని ద్ాటలట కనుబో త్ు త్ప్ప యిత్ర్మేద్రయు నుప్యోగించర్ు. కావున ఎనుబో త్ు ప్ై
లోయను ద్ాటలటచ్ే అత్నిక్ బాధ కలిగను. అచచటనుండల కలాాణ్ కు ప్దా యుద్ో ాగ్ముప్ై బద్రలి యయిెాను.
అచట

నానాసాహెబు

చ్ాంద్ో ర్కర్ుతో

యనేకసంగ్త్ులు తెలిసికొని

వారిని

ప్రిచయము

కలిగను.

చూచుటకు కాంక్షలంచ్ెను. ఆ

ఆయనవలన

సాయిబాబాగ్ూరిచ

మర్ుసటిద్రనమే నానాసాహెబు

షిరిడీప్ో వుటకు నిశ్చయించుకొనెను. కావున ఠాకూర్ును త్నతో కూడ ర్ముని యడలగను. ఠాకూర్ త్నకు
ఠాణాలో సివిల్ కవసుండుటచ్ే రాలేనని చ్ెప్పను. అందుచ్ే నానాసాహెబు ఒకకడే వెళళళను. ఠాకూర్ు ఠాణాకు
వెళళళను. కాని యచచట కవసు వాయిద్ా ప్డెను. అత్డు నానాసాహెబు వెంట షిరిడీక్ వెళ్ళకప్ో వుటచ్ే మక్కలి
ప్శాచతాతప్ప్డెను. అయినప్పటిక్ షిరిడీ వెళళళను. అంత్కుముంద్ కనాడు నానాసాహెబు షిరిడీ విడలచిప్టెటనని
తెలిసను. ఇత్ర్సరాహిత్ులు కొందర్ు కలిసిరి. వార్ు ఠాకూర్ును బాబావదా కు ద్ీసికొనిప్ో యిరి. అత్డు
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బాబాను జూచి వారి ప్ాదములకు నమసకరించి మక్కలి సంత్సించ్ెను. కొంత్సరప్టిక్ సర్ేజుా డగ్ు బాబా
యిటా నెను. ఇచచటి మార్గ ము అప్ాప బో ధ్రంచు నీత్ులంత్ సులభమెైనద్ర కాదు. నానేఘాటలలో ఎనుబో త్ు
ప్ైన సవారి చ్ేయునంత్ సులభము కాదు. ఈ యధ్ాాత్తుకమార్గ ము మగ్ుల కఠినమెైనద్ర. కావలసినంత్ కృషి
చ్ేయవలసియుండును. ఠాకూ రొకకనికవ తెలియు ఈ ముఖ్ామెైన గ్ుర్ుతలు మాటలు వినగ్నే యత్డు
యమతానందప్ర్వశుడయిెాను. కనాడయోగి చ్ెప్ిపన మాటలు యథార్థ ములని గ్ీహించ్ెను. రండుచ్ేత్ులు
జోడలంచి బాబా ప్ాదములప్ై శిర్సుసను బెటట ి, త్నను సతేకరించి యాశ్రర్ేద్రంచ వలెనని ప్ారరిథంచ్ెను. అప్ుపడు
బాబా యిటా నెను. అప్ాప చ్ెప్ిపనదంత్యు నిజమే కాని యవనిాయు అభాసించి ఆచర్ణలో ప్టట వలెను.
ఊర్కనే చదువుట వలన ప్రయోజనము లేదు. నీవు చద్రవినదంత్యు నాలోచించి యాచర్ణలో ప్టట వలెను.
లేనిచ్ో ద్ాని

ప్రయోజనమేమయు

నుండదు.

గ్ుర్ుని

యాశ్రరాేదము

లేని

ఉత్త

ప్ుసత క

జాాన

మాత్ుసాక్షాతాకర్ము లేనిచ్ో ప్రయోజనము లేనిద్ర. విచ్ార్సాగ్ర్ము ప్ుసత కములోని సిద్ధ ాంత్భాగ్ మాత్డు
చద్రవియుండెను, గాని యాచర్ణలో ప్టట త్గిన ద్ానిని షిరిడీలో నేరచను. ఈ ద్రగ్ువ యింకొక కథ కూడ నీ
సత్ామును బలప్ర్చును.

అనెంతరావు పాటెంకర్
ప్ూనా ప్దా మనుషుాడ కడు అనంత్రావు ప్ాటంకర్ యను వాడు బాబాను చూడగోరను. షిరిడీ వచిచ బాబా
దర్శనము చ్ేసను. అత్ని కండుా సంత్ుషిటచ్ెంద్ెను. అత్డానంద్రంచ్ెను. అత్డు బాబా ప్ాదములప్యి బడల,
త్గిన ప్ూజచ్ేసినప్ిముట బాబాతో ఇటా నెను. నేనెకుకవగా చద్రవిత్తని. వేదములను, వేద్ాంత్ములను,
ఉప్నిషత్ు
త లను చద్రవిత్తని. అషాటదశ్ప్ురాణములు వింటిని. నా మనసుసకు శాంత్త యిెైనను కలుగ్ుట లేదు.
కనుక నా ప్ుసత కజాాన మంత్యు నిష్రయోజనము. ప్ుసత క జాానములేని నిరాడంబర్భకుతలు నాకంటేమేలు.
మనసుస

శాంత్త

ప్ ందనిచ్ో ప్ుసత కజాానమంత్యు

వార్థము.

నీ

దృషిటవలనను

నీ

చమతాకర్ప్ు

మాటలవలనను నీవు శాంత్త ప్రసాద్రంత్ువని వింటిని. అందుచ్ే నేనిచచటిక్ వచిచత్తని. కావున నాయందు
ద్ాక్షలణాము చూప్ుము. ననుా ఆశ్రర్ేద్రంచుము. ప్ిముట బాబా ఒక నీత్తకథను ఈ విధముగ్ చ్ెప్పను.

153

తొమమది ఉెండల గుఱ్ఱ పులదిా నీతికథ (నవ విధభక్్)
ఒకనా డ కవర్త కు డలకకడకు వచ్ెచను. అత్నిముందు ఆడగ్ుఱ్ఱ ము లద్రధవేసను. అద్ర తొముద్ర యుండలుగా
ప్డెను. జ్జజాాసువెైన యా వర్త కుడు ప్ంచ్ెకొంగ్ు సాచి తొముద్ర యుండల నందులో ప్టలటకొనెను. ఇటల
ా
అత్డు మనసుసను కవంద్ీక
ర రించగ్లిగను.

ఈ మాటల యర్థమును ప్ాటంకర్ గ్ీహించలేకుండెను. అందుచ్ేనత్డు గ్ణుశ్ద్ామోదర్ వుర్ఫ్ ద్ాద్ాకవలకర్ు
నిటల
ా అడలగను. ద్ీని వలన బాబా యుద్ేాశ్మేమ, అత్డలటా ల జవాబు ఇచ్ెచను. నాకుగ్ూడ బాబా
చ్ెప్ిపనదంత్యు తెలియదుగాని వారి ప్రరర్ణ ప్రకార్ము, నాకు తోచినద్ర నేను చ్ెప్పదను. ఆడగ్ుఱ్ఱ మనగా
ఇచట భగ్వంత్ుని యనుగ్ీహము. తొముద్ర యుండల లద్రా యనగా నవవిధభక్త. అవి యిేవన-1.శ్ీవణము
అనగా వినుట 2. కీర్తనము అనగా ప్ారరిథంచుట 3. సుర్ణము అనగా జా ప్యందుంచుకొనుట
ిత
4.
ప్ాదసరవనము అనగా సాషాటంగ్నమసాకర్మొనర్ుచట 5. అర్చనము అనగా ప్ూజ 6. నమసాకర్ము అనగా
వంగి నమసకరించుట 7. ద్ాసాము అనగా సరవ 8. సఖ్ాత్ేము అనగా సరాహము 9. ఆత్ునివేదనము
అనగా ఆత్ును సమరిపంచుట.

ఇవి నవవిధ భకుతలు. వీనిలో నేదయిన ఒక మార్గ మునందు నముక ముంచి నడచుకొనినయిెడల
భగ్వంత్ుడు సంత్ుషిటజందును. భకుతని గ్ృహమందు ప్రత్ాక్షమగ్ును. భక్తలేని సాధనము లనిాయు అనగా
జప్ము, త్ప్ము, యోగ్ము, మత్ గ్ీంథముల ప్ారాయణ, వానిలోని సంగ్త్ుల నిత్ర్ులకు బో ధ్రంచుట
యనునవి నిష్రయోజనము. భక్తయిే లేనిచ్ో వేదములలోని జాానము, జాానియను గొప్ప ప్రఖ్ాాత్త,
నామమాత్రమునకవ చ్ేయుభజన వార్థము. కావలసినద్ర ప్రరమాసపదమయిన భక్త మాత్రమే. నీవు కూడ ఆ
వర్త కుడ ననుకొనుము. లేద్ా సత్ామును ద్ెలిసికొనుటకు ప్రయత్తాంచుచునా వాక్త ననుకొనుము. వానివలె
నవవిధభకుతలను ప్ో ర గ్ు చ్ేయుము. ఆత్ుర్త్తో నుండుము. వానివలె నవవిధభకుతలను ఆచర్ణలో ప్టలటటకు
సిదధముగా నుండుము. అప్ుపడే నీకు మనోఃసథ ర్ాము శాంత్త కలుగ్ును.
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ఆ మర్ుసటి ద్రనము ప్ాటంకర్ బాబాకు నమసకరించుటకు ప్ో గా, గ్ుఱ్ఱ ప్ు లద్రా తొముద్ర ఉండలను
ప్ో ర గ్ుచ్ేసిత్తవా లేద్ా యని ప్రశిాంచ్ెను. అత్డు తాను నిససహాయుడననియు ప్రప్ధ
ర మమున త్నను బాబా
యాశ్రర్ేద్రంచవలెననియు ప్ారరిధంచ్ెను. అటా యినచ్ో వానిని సులభముగా ప్ో ర గ్ుచ్ేయవచుచననెను. అప్ుపడు
బాబా

వానిని

ఓద్ార్ుచచు

శాంత్తక్షవమములు

కలుగ్ునని

యాశ్రర్ేద్రంచ్ెను.

ఇద్ర

విని

ప్ాటంకర్

యప్రిమతానందభరిత్ు డయిెాను.

పెండరీపురము ప్తా డరు
ఒక చినాకథతో నీ అధ్ాాయమును ముగించ్ెదము. ఆ కథ బాబా సర్ేజుా డని తెలుప్ును. ప్రజలను సరియిెైన
మార్గ మున బెటట లటకు, వారి త్ప్ుపలను సవరించుటకు, బాబా సర్ేజా త్ేము నుప్యోగించుచుండెను.
ఒకనాడు ప్ండరీప్ుర్మునుండల యొక ప్తా డర్ు వచ్ెచను. అత్డు మసతదుకు ప్ో యిెను. సాయిబాబాను
దరిశంచ్ెను. వారి ప్ాదములకు నమసకరించ్ెను. అడుగ్కుండగ్నే దక్షలణ యిచ్ెచను. జర్ుగ్ుచునా
సంభాషణలు వినుట కొకమూల గ్ూర్ుచండెను. బాబా యత్నివెైప్ు ముఖ్ము త్తరప్ిప యిటా నెను. ప్రజలెంత్
టకకర్ులు. వార్ు ప్ాదములప్యి బడెదర్ు. దక్షలణ నిచ్ెచదర్ు. చ్ాటలన నింద్రంచ్ెదర్ు. ఇద్ర చిత్రము గాద్ా. ఈ
టోప్ి (మాట) ప్తా డర్ుకు సరిప్ో యిెను. అత్డు ద్ానిని ధరించ్ెను. ఎవరిక్ గ్ూడ ఈ విషయము
బో ధప్డకుండెను. ప్తా డర్ు ద్ీనిని గ్ీహించ్ెను గాని, యిెవేరిక్ చ్ెప్పలేదు. వాడా లోనిక్ వచిచన ప్ిముట,
ప్తా డర్ు కాకాసాహెబు ద్ీక్షలత్ున క్టానియిెను. బాబా చ్ెప్ిపవదంత్యు యథార్థమే. ఆ బాణము నాప్యి
ప్రయోగించిరి. అద్ర నాగ్ూరిచయిే. నేనెవరిని, నింద్రంచకూడదు, త్ృణీకరించరాదని బో ధ్రంచుచునాద్ర.
ప్ండరిప్ుర్ము సబ్ జడలియగ్ు నూలకర్ త్న యారోగాాభివృద్రధ కొర్కు షిరిడీక్ వచ్ెచను. అచచట మకాము
చ్ేసను. ప్తా డర్ా విశాీంత్తగ్ద్రలో ద్ీనిగ్ూరిచ వివాదము జరిగను. సబ్ జడలి బాధప్డుచుండెడల రోగ్ము
లేయౌషధమును సరవించక షిరిడీక్ ప్ో యిన మాత్రమున బాగ్ు కాగ్లవా అని మాటాాడుకొనిరి. సబ్ జడలిని
వాాఖ్ా చ్ేసిరి. సాయి బాబాను నింద్రంచిరి. నేనుకూడ అందు కొంత్ భాగ్మును వహించిత్తని. నేను చ్ేసినద్ర
సమంజసము గాదని ఇప్ుపడు సాయిబాబా నిర్ూప్ించ్ెను. ఇద్ర నాకు దూషణ కాదు. నాక్ద్ర
యాశ్రర్ేచనమే. ఇద్ర నాకు ఒక ఉప్ద్ేశ్ము. నేనికమీదట ఎవరిని దుషించరాదు. ఎవరిని నింద్రంచరాదు.
ఇత్ర్ుల విషయములో జోకాము కలుగ్జవసికొనరాదు.
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షిరిడీ ప్ండరీప్ుర్మునకు మూడు వందల మెైళ్ళ దూర్మున

నునాద్ర. బాబా సర్ేజుా డగ్ుటచ్ే

ప్ండరీప్ుర్ములోని ప్తా డర్ా విశాీంత్త గ్ద్రలోనేమ జరిగనో తెలిసికొనిరి. ఈ నడుమనునా సథ లము, నదులు,
అడవులు, ప్ర్ేత్ములు, వారి సర్ేజా త్ేమున కడుేప్డలేదు. వార్ు సర్ేమును జూడగ్లిగిరి. అందరి
హృదయములలో గ్లద్ానిని చదువగ్లిగిరి. వారిక్ తెలియని ర్హసా మేద్రయు లేదు. దగ్గ ర్ నునావి,
దూర్ముగ్నునావి ప్రత్తవసుతవుకూడ ప్గ్టికాంత్తవలె వారిక్ తేట తెలాము. ఎవడయిన దూర్ముగా గాని,
దగ్గ ర్గా గాని యుండనిముు. బాబా సరాేంత్రాామ యగ్ుటచ్ే వారి దృషిటనుంచి త్ప్ిపంచుకొనుటకు
వీలులేదు. ద్ీనినిబటిట ప్తా డరొక నీత్తని నేర్ుచకొనెను. ఒకరిని గ్ూరిచ చ్ెడు చ్ెప్పరాదు. మరియు ననవసర్ముగ్
వాాఖ్ాానము చ్ేయరాదు. బాబా అత్ని దుర్ుగణమును ప్ో గొటిట సనాుర్గ మందు ప్టెటను.

ఇద్ర యిెక ప్తా డర్ును గ్ూరిచనద్ెైనప్పటిక్ అందరిక్ వరితంచును. కాబటిట యిా కథ బో ధ్రంచు నీత్తని
జా ప్యందుంచుకొని
ిత
మేలు ప్ ంద్ెదము గాక.

సాయిబాబా మహిమ అగాధము, అటా నే వారి లీలలు కూడ అటిటవే. వారి జీవిత్ము కూడ అటిటద్ే. వార్ు
ప్ర్బరహుము యొకక యవతార్మే.

ఓం నమోోః శ్రీ సాయినాథాయ
శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
ఇర్ువద్రయొకటవ అధ్ాాయము
సంప్ూర్ణము.
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ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవిత చరితరము
ఇరువదిరెండవ అధాాయము
పామువిష్మునుెంచి తప్ిపెంచుట
1.బాలాసాహెబు మరీకర్ 2.బాప్ుసాహెబు బుటీట 3.అమీర్ు శ్కకర్ 4.హేమడ్ ప్ంత్ు
సర్పములను చంప్ుటగ్ూరిచ బాబా అభిప్ారయము

పరస్ ావన
బాబాను ధ్ాానించు టెటా ల? భగ్వంత్ుని నెైజముగాని, సేర్ూప్మునుగాని అగాధములు. వేదములుగాని
వెయిా నాలుకలు గ్ల ఆద్ర శరషుడుగాని వానిని ప్ూరితగ్ వరిణంప్లేర్ు. భకుతలు భగ్వంత్ుని ర్ూప్మును చూచి
కనుగొని తీర్వలెను. ఎందుకనగా త్మ యానందమునకు భగ్వంత్ుని ప్ాదములే ముఖ్ామార్గ మని వారిక్
తెలియును. జీవిత్ ప్ర్మార్థమును ప్ ందుటకు గ్ుర్ుని ప్ాదములనే ధ్ాానించవలెను గాని, యింకొక
మార్గ ము లేదని వార్లకు తెలియును. హేమడ్ ప్ంత్ు ఒక సులభమెైన మార్గ మును ఉప్ద్ేశ్ర్ూప్ముగా
చ్ెప్ుపచునాాడు. అద్ర ధ్ాానమునకు భక్తక్కూడ అనుకూలించును.

నెలలో కృషణ ప్క్షమున రానురాను వెనెాల కీమముగా క్షీణించును. త్ుదకు అమావాసానాడు చందురడు
కానరాడు. వెనెాల కూడా రాదు. శుకా ప్క్షము ప్ారర్ంభించగ్నే ప్రజలు చందురని చూచుటకు ఆత్ుర్ప్డెదర్ు.
మొదటి ద్రనము చందురడు కానరాడు. రండవనాడద్ర సరిగా కనిప్ించదు. అప్ుపడు రండు చ్ెటట లకొముల మధా
గ్ుండా చూడుమనెదర్ు. ఆత్ుర్త్తో నేకధ్ాానముతో అ సందుద్ాేరా చూచునప్ుడు దూర్ముగానునా
చందురని యాకార్మొకగీత్వలె గానిపంచును. వార్ప్ుపడు సంత్సించ్ెదర్ు. ఈ సూత్రము ననుసరించి బాబా
తేజమును జూచ్ెదముగాక. బాబా కూర్ుచనా విధ్ానమును జూడుడు. అద్ర యిెంత్ సుందర్ముగా నునాద్ర!
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వార్ు కాళ్ళను ఒక ద్ానిప్ైని ఇంకొకటి వేసియునాార్ు. కుడలకాలు యిెడమ మోకాలుప్ై వేసియునాార్ు.
ఎడమచ్ేత్త వేళ్
ర ళళ కుడల ప్ాదముప్ై వేసియునాార్ు. కుడలకాలి బ టన వేల
ర ుప్ై చూప్ుడు వేల
ర ునుా, మధా
వేల
ర ునుా ఉనావి. ఈ కూర్ుచనా విధమును బటిట చూడగ్ బాబా మనకీ ద్రగ్ువ విషయము చ్ెప్ప
నిశ్చయించుకొనాటల
ా నాద్ర. “నా ప్రకాశ్మును చూడవలెనంటే, అహంకార్మును విడలచి మక్కలి యణకువతో
చూప్ుడు వేల
ర ుకు మధా వేరలుకు నునా బ టన వేల
ర ుప్ై దృషిటని సారించినచ్ో నా ప్రకాశ్మును జూడగ్లర్ు.
ఇద్ర భక్తక్ సులభమెైన మార్గ ము.”

ఒక క్షణము బాబా జీవిత్మును గ్మనించ్ెదము. బాబా నివాసము వలన షిరిడీ యొక యాతారసథ ల
మాయిెను. అనిా మూలలనుండల ప్రజలచట గ్ుమగ్ూడుచుండలరి. బీదవార్ు గొప్పవార్ు కూడ అనేక
విధముల మేలు ప్ ందుచుండెడలవార్ు. బాబా యొకక యనంత్ ప్రరమను, అశ్చర్ాకర్మెైన సహజమెైన వారి
జాానమును, వారి సరాేంత్రాామత్ేమును వరిణంచగ్ల వారవేర్ు? వీనిలో నేద్ెైన నొకద్ానిని గాని,
యనిాయు గాని యనుభవించినవార్ు ధనుాలు. ఒకొకకకప్ుపడు బాబా ద్ీర్ా మౌనము ప్ాటించువార్ు. అద్ర
వారియొకక బరహుబో ధము. ఇంకొకప్ుపడు చ్ెైత్నాఘనులుగా నుండువార్ు. ఆనందమున కవతార్ముగా,
భకుతలచ్ే ప్రివేషట త్
ి ులెై యుండెడలవార్ు. ఒకొకకకప్ుపడు వార్ు నీత్త బో ధ్రంచు కథలను చ్ెప్పడలవార్ు.
ఇంకొకప్ుపడు హాసాము, త్మాషా చ్ేయుటలో మునిగడలవార్ు. ఒకప్ుపడు సూటిగా మాటాాడువార్ు.
ఒకొకకకప్ుపడు కోప్ో ద్ీాప్ిత్ుడా యని తోచువార్ు. ఒకొకకకప్ుపడు ద్ీర్ా వివాదములోనిక్ ద్రంచ్ెడలవార్ు.
అనేకసార్ుా ఉనాదునాటల
ా మాటాాడెడలవార్ు. ఈ ప్రకార్ముగ్ వార్నేక సలహాలు అవసర్ము ప్రకార్ మనేక
మంద్రక్ ఇచుచచుండెడలవార్ు. వారి జీవిత్ మగోచర్మెైనద్ర. మన మేధ్ా శ్క్తక్ భాషకు అందుబాటలలో
నుండెడెద్రకాదు. వారి ముఖ్మును జూచుటయందు ఆసక్తగాని వారితో సంభాషించుటయందుగాని, వారి
లీలలు వినుటయందుగాని త్నివి తీరడలద్రకాదు. అయినప్పటిక్ సంతోషముతో నుప్ పంగ్ుచండేవార్ము.
వర్షబిందువులను లెక్కంచగ్లము; తోలు సంచిలో గాలిని మూయగ్లము, కాని బాబా లీలలను
లెక్కంప్లేము. వానిలో నొకకద్ానినిగ్ూరిచ చ్ెప్పదము. భకుతల యాప్దలను కనుగొని భకుతలను వానినుండల
సకాలమున బాబా యిెటా ల త్ప్ిపంచుచుండెనో యిచట చ్ెప్ుపదుము.
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బాలాసాహెబు మరీకర్
సరాార్ు కాకాసాహెబు మరీకర్ కొడుకగ్ు బాలా సాహెబు మరీకర్ కోప్ర్ గాంకు మామలత్ ద్ార్ుగా నుండెను.
చిత్తలీ గాీమ ప్ర్ాటనకు ప్ో వుచుండెను. మార్గ మధామున బాబాను జూచుటకు షిరిడీ వచ్ెచను. మసతదుకు
బో యి, బాబాకు నమసకరించ్ెను. ఆత్ని యోగ్ క్షవమముల గ్ూరిచ మాటాాడునప్ుపడు బాబా జాగ్ీత్తగా
నుండవలెనని హెచచరిక చ్ేయుచు నిటా డలగను. “నీకు మన ద్ాేర్కామాయి తెలియునా?” బాలా సాహెబునకు
బో ధప్డక ప్ో వుటచ్ే అత్డూర్కుండెను. “నీ విప్ుపడు కూర్ుచనాద్ే ద్ాేర్కమాయి. ఎవర్యితే యామె
తొడప్యి కూరొచనెదరో యామె వారిని కషట ములనుండల యాత్ుర్త్ల నుండల త్ప్ిపంచును. ఈ మసతదుత్లిా
చ్ాల దయార్ారహృదయురాలు. ఆమె నిరాడంబర్భకుతలకు త్లిా . వారిని కషట ములనుండల త్ప్ిపంచును.
ఒకకసారి మనుజులు ఆమె తొడప్ై కూరొచనినచ్ో, వారి కషట ము లనిాయు ప్ో వును. ఎవరామె నీడ
నాశ్ీయించ్ెదరో వారిక్ ఆనందము కలుగ్ును” అనెను. ప్ిముట బాలా సాహెబుకు ఊద్ీప్స
ర ాద మచిచ వాని
శిర్సుసప్ై చ్ేయి వేసను. బాలాసాహెబు ప్ో వుచుండగా బాబా యిటా నెను. “నీకు ప్ డుగాటి బాబా తెలియునా?
అనగా సర్పము” ఎడమ చ్ేత్తని మూసి, ద్ానిని కుడలచ్ేత్త వదా కు తెచిచప్ాముప్డగ్వలె వంచి, “అద్ర మక్కలి
భయంకర్మెైనద్ర. కాని ద్ాేర్కా మాయిబిడే ల నేమ చ్ేయగ్లదు? ద్ాేర్కామాయి కాప్ాడుచుండగా, ఆ
సర్పమేమ చ్ేయగ్లదు?” అనెను.

అకకడునా వార్ందర్ు ద్ీని భావమును ద్ెలిసికొనుటకు, ద్ానిక్ మరీకర్ుకు గ్ల సంబంధమును
ద్ెలిసికొనుటకు కుత్తహల ప్డుచుండలరి. కాని బాబా నీవిషయమెై యడుగ్ుటకు ధ్ెైర్ాము లేకుండెను.
బాలాసాహెబు బాబాకు నమసకరించి మసతదును విడచి శాామాతో వెళళళను. బాబా శాామాను బిలచి
బాలాసాహెబుతో చిత్ళీవెళ్ళళ యానంద్రంచు మనెను. బాబా యాజాానుసార్ము శాామ కూడ త్నవెంట
వచ్ెచదనని బాలాసాహెబుతో చ్ెప్పను. అసౌకర్ాముగ్ నుండునని కాన, రావదా ని బాలాసాహెబు శాామాతో
చ్ెప్పను. శాామా బాబాకీ సంగ్త్త ద్ెలిప్ను. బాబా యిటా నెను. “సరవ, వెళ్ళవదుా. వాని మంచి మనము
కోరిత్తమ. ఏద్ర నుదుట వారసియునాద్ో యద్ర కాక త్ప్పదు.”
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ఈ లోప్ల బాలాసాహెబు త్తరిగి యాలోచించి శాామాను వెంట ర్మునెను. శాామా బాబావదా కవగి సలవు
ప్ుచుచకొని

బాలాసాహెబుతో

టాంగాలో

బయలుద్ేరను.

వార్ు

రాత్తర

9గ్ంటలకు

చిత్ళీ

చ్ేరిరి.

ఆంజనేయాలయములో బసచ్ేసిరి. కచ్ేరీలో ప్నిచ్ేయువారవర్ు రాలేదు; కావున నెముద్రగా నొకమూల
కూరొచని మాటాాడుచుండలరి. చ్ాప్ప్ైని కూరొచని బాలాసాహెబు వారాతప్త్తరక చదువుచుండెను. అత్డు ధరించిన
అంగ్వసత మ
ి ుప్ై నొక సర్పముండెను. ద్ాని నెవేర్ును చూడలేదు. అద్ర బుసకొటలటచు కదలుచుండెను. ఆ
ధేని నౌకర్ు వినెను. అత్డ క లాంత్ర్ు ద్ెచిచ, సర్పమును జూచి ప్ాముప్ామని యర్చ్ెను. బాలాసాహెబు
భయప్డెను. వణుకుట ప్ారర్ంభించ్ెను. శాామాకూడ ఆశ్చర్ాప్డెను. అందర్ు మెలాగా కటెటలను ద్ీసిరి.
బాలాసాహెబు నడుమునుండల ప్ాము ద్రగ్ుటకు ప్ారర్ంభించ్ెను. ద్ానిని కొటిట చంప్ివేసిరి. ఈ ప్రకార్ముగా
బాబా ముందుగా హెచచరించి బాలాసాహెబును హానినుండల త్ప్ిపంచిరి. బాబాయందు బాలాసాహెబుకు గ్ల
ప్రరమ దృఢమయిెాను.

బాపుసాహేబు బుటీట
నానా సాహెబు డెంగవా యను గొప్ప జోాత్తషుకడు, బాప్ూ సాహెబు బుటీట షిరిడీలో నుండునప్ుడు ఒకనా
డలటానెను. “ఈ ద్రనము అశుభము. నీ ప్ారణమునకు హాని కలదు.” ఇద్ర బాప్ు సాహెబును చలింప్జవసను.
ఆయన

యథాప్రకార్ము

మసతదుకు

రాగా

బాబా

బాప్ు

సాహెబుతో

నిటా నియిె.

“ఈ

నానా

యిేమనుచునాాడు? నీకు మర్ణమునాదని చ్ెప్ుపచునాాడు. సరవ, నీవు భయప్డనకకర్లేదు. వానిక్
ధ్ెైర్ాముతో నిటల
ా చ్ెప్ుపము. మృత్ుావు ఎటల
ా చంప్ునో చూచ్ెదము గాక.” ఆనాటి సాయంకాలము
బాప్ుసాహెబు బుటీట మర్ుగ్ు ద్ డలేక్ ప్ో యిెను. అకకడ క ప్ామును జూచ్ెను. అత్ని నౌకర్ు ద్ానిని చూచ్ెను.
ఒక రాయిెత్తత కొటట బో యిెను. బాప్ుసాహెబు ప్దా కర్ీను ద్ీసికొని ర్మునెను. నౌకర్ు కర్ీను తీసికొని
వచుచనంత్లో, ప్ాము కదలిప్ో యి యదృశ్ామయిెాను. ధ్ెైర్ాముతో నుండుమని యాడలన బాబా ప్లుకులను
బాప్ుసాహెబు జా ప్క్
ిత తెచుచకొని సంతోషించ్ెను.
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అమీరు శ్కకర్
కోప్ర్ గాం తాలుకాలో కొరవలా గాీమనినాసి అమీర్ు శ్కకర్. అత్డు కసాయి జాత్తక్ చ్ెంద్రనవాడు. బాంద్ారలో
కమీషను వాాప్ారి, ప్లుకుబడల కలవాడు. అత్డు కీళ్ళవాత్ము జబుుతో బాధప్డుచుండుటచ్ే భగ్వంత్ుని
జా ప్క్
ిత ద్ెచుచకొని వాాప్ార్మును విడలచిప్టిట షిరిడీ చ్ేరి బాధనుండల త్ప్ిపంప్ుమని బాబాను వేడెను. చ్ావడలలో
కూరొచనుమని బాబా యాజాాప్ించ్ెను. అటలవంటి రోగిక్ ఈ సథ లము సరియిెైనద్ర కాదు. అద్ర యిెలాప్ుపడు
చ్ెముగా నుండును. గాీమములో నింకవద్ెైన సథ లము బాగ్ుండెడలద్ర. బాబా ప్లుకులే త్గిన యౌషదము,
నిర్ణయసూత్రము.

మసతదుకు

వచుచటకు

బాబా

యనుజా

ఇవేలేదు.

చ్ావడలలో

కూరొచనుమని

యాజాాప్ించ్ెను. అద్ర వానిక్ మక్కలి లాభకారి యయిెాను. ఎందుకనగా బాబా ఉదయము సాయంకాలము
చ్ావడలవెైప్ు ప్ో వుచుండెను. అద్రయును గాక ద్రనము విడలచి ద్రనము ఉత్సవముతో బో యి బాబా యచట
నిద్రంర చుచుండెను. ఆందుచ్ే అమీర్ు బాబా యొకక సాంగ్త్ామును సులభముగా ప్ ందుచుండెను. ప్ూరితగ్ 9
మాసములు అమీర్ు శ్కకర్ అకకడ నుండెను. త్ర్ువాత్ ఆ సథ లముప్ై విసుగ్ు కలిగను. ఒకనాటి రాత్తర
యిెవరిక్ చ్ెప్పకుండ కోప్ర్ గాం ప్ారిప్ో యిెను. అచచటొక ధర్ుశాలలో ద్రగను. అచచటొక ఫకీర్ు చచుచటకు
సిదధముగా నుండెను. నీళ్ళళ కావలెననగా, అమీర్ు ప్ో యి తెచిచ ఇచ్ెచను. ఆ నీళ్ళను తారగి ఫకీర్ు
చనిప్ో యిెను.

అమీర్ు

చికుకలో

ప్డెను.

అత్డు

ప్ో లీసువారిక్

తెలియప్ర్చినచ్ో,

మొటట మొదట

సమాచ్ార్మును ద్ెచిచన వాడగ్ుటచ్ే వీని కావిషయ మేమెైన తెలిసియుండునని ప్టలటకొనెదర్ు. ఆ
చ్ావునకు కూడ అత్డు కార్ణభూత్ుడయి యుండవచుచనని యనుమానించ్ెదర్ు. బాబా యాజా లేనిద్ే
షిరిడీ విడలచి ప్టలటట త్నద్ే త్ప్పని అత్డు గ్ీహించ్ెను, ప్శాచతాతప్ప్డెను. షిరిడీ ప్ో వ నిశ్చయించుకొని
యారాత్తరయిే యచటనుండల షిరిడీక్ ప్ో యిెను. మార్గ మధామున బాబా నామమును జప్ము చ్ేయుచుండెను.
సూరోాదయమునకు ముందు షిరిడీ చ్ేరి యాత్ుర్త్నుండల త్ప్ిపంచుకొనెను. బాబా యాజాానుసార్ము
చ్ావడల లోనే యుండల రోగ్ముకుతడయిెాను. ఒకనాడు మధారాత్తర బాబా “ఓ అబుాల్! నా ప్ర్ుప్ు వెైప్ు ఏద్ో
దుషట ప్ారణి వచుచచునాద్ర.” యని యర్చ్ెను. లాంత్ర్ు ద్ీసికొని అబుాల్ వచిచ బాబా ప్ర్ుప్ు జూచ్ెను గాని,
యిేమయు గానిపంచలేదు. జాగ్ీత్తగా చూడుమని బాబా చ్ెప్ుపచు నేలప్ై సటకాతో కొటలటచుండెను. అమీర్ు
శ్కకర్ బాబా లీలను జూచి అచచటకు ప్ాము వచ్ెచనని బాబా యనుమానించి యుండునని యనుకొనెను.
బాబా సాంగ్త్ామువలన, బాబా యాడు మాటల చ్ేయు క్య
ీ ల భావమును అమీర్ు గ్ీహించుచుండెను.
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(బాబా అబుాల్ ను లాంత్ర్ు తీసికొని ర్మునెను.) అమీర్ు త్న ద్రండుకు సమీప్మున నేద్ో కదలుచుండుట
గ్మనించ్ెను. అంత్లో నచచటొక ప్ాము కనబడెను. అద్ర త్లను క్ంీ దక్ మీదక్ ఆడలంచుచుండెను. వెంటనే
ద్ానిని చంప్ిర.ి ఇటల
ా బాబా సకాలమున హెచచరిక చ్ేసి అమీర్ును కాప్ాడెను.

హేమడ్ పెంతు (తేలు – పాము)
1. తేలు :– బాబా చ్ెప్ుపటచ్ే కాకాసాహెబు ద్ీక్షలత్ు శ్రీ ఏకనాథ మహారాజుగారి రండు గ్ీంధములు
భాగ్వత్మును, భావార్థరామాయణమును నిత్ాము ప్ారాయణ చ్ెయుచుండెను. ఒకనాడు ప్ురాణ
కాలక్షవప్ము జర్ుగ్ుచుండగా హేమడ్ ప్ంత్ు గ్ూడ శలీత్ యయిెాను. రామాయణములో ఆంజనేయుడు త్న
త్లిా యాజాానుసార్ము శ్రీరాముని మహిమను ప్రీక్షలంచుభాగ్ము చదువునప్ుడు వినువార్ందర్ు మెైమర్చి
యుండలర.ి అందులో హేమాడ్ ప్ంతొకడు. ఒక ప్దా తేలు హేమాడ్ ప్ంత్ు భుజముప్ై బడల వాని
యుత్త రీయముప్యి కూర్ుచండెను. మొదట ద్ాని నెవేర్ు గ్నిప్టట కుండలరి. ఎవర్ు ప్ురాణముల వినెదరో
వారిని భగ్వంత్ుడు ర్క్షలంచును గావున హేమాడ్ ప్ంత్ు త్న కుడల భుజముప్ై నునా తేలును జూచ్ెను. అద్ర
చచిచనద్ానివలె నిశ్శబధ ముగా కదలకుండెను. అద్ర కూడ ప్ురాణము వినుచునాటల
ా గ్నిప్ించ్ెను.
భగ్వంత్ుని కటాక్షముచ్ే నిత్ర్ులకు భంగ్ము కలుగ్జవయకుండ త్న యుత్త రీయము రండు చివర్లను
ప్టలటకొని, ద్ానిలో తేలుండునటల
ా జవసి, బయటకు వచిచ తోటలో ప్ార్వెైచ్ెను.

2. ప్ాము :– ఇంకొకప్ుపడు సాయంకాలము కాకాసాహెబు మేడమీద కొందర్ు కూరొచని యుండలరి. ఒక
సర్పము క్టికీలోనునా చినా ర్ంధరము ద్ాేరా దూరి చుటలటకొని కూరొచనెను. ద్ీప్మును ద్ెచిచరి. మొదట
యద్ర వెలుత్ుర్ుకు త్డబడెను. అయినప్పటిక్ అద్ర నెముద్రగా కూరొచనెను. ద్ాని త్లమాత్రము క్ంీ దకు
మీదకు నాడలంచుచుండెను. అనేకమంద్ర బడలతెలు, కర్ీలు తీసుకొని వేగ్ముగ్ ప్ో యిరి. అద్ర యిెటలకాని
సథ లములో నుండుటచ్ే ద్ానిని చంప్లేకుండలరి. మనుషుాల శ్బా మును విని యా సర్పము వచిచన
ర్ంధరములోనిక్ గ్బగ్బ దూరను. అందర్ు ఆప్దనుండల త్ప్ిపంచుకొనిరి.
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బాబా అభిపారయము
ముకాతరామ్ యను నొక భకుతడు ప్ాము త్ప్ిపంచుకొని ప్ో వుటచ్ే మంచియిే జరిగినదనెను. హేమాడ్ ప్ంత్ు
అందుల కొప్ుపకొనలేదు. అద్ర సరియిెైన యాలోచన కాదనెను. ప్ాములను చంప్ుటయిే మంచిదనెను.
ఇదా రిక్ గొప్పవాకకలహము జరిగను. ముకాతరామ్ సర్పములు మొదలగ్ు కూ
ీ ర్జంత్ువులను చంప్
నవసర్ము లేదనెను. హేమాడ్ ప్ంత్ు వానిని త్ప్పక చంప్వలెననెను. రాత్తరసమీప్ించ్ెను. కలహము
సమాప్ిత గాకుండెను. ఆ మర్ుసటిద్రన మా ప్రశ్ాను బాబా నడలగిరి. బాబా యిటల
ా జవాబిచ్ెచను. “భగ్వంత్ుడు
సకలజీవులందు నివసించుచునాాడు. అవి సర్పములుగాని, తేళ్ళళగాని కానిడు. ఈ ప్రప్ంచమును
నడలప్ించు

సుత్రధ్ారి

భగ్వంత్ుడు.

సకలజంత్ుకోటి

ప్ాములు,

తేళ్ళతో

సహా,

భగ్వద్ాజా ను

శిర్సావహించును. వారి యాజా యిెైనగాని యిెవర్ు ఇత్ర్ులకు హాని చ్ేయలేర్ు. ప్రప్ంచమంత్యు
వానిప్ైనాధ్ార్ప్డల యునాద్ర. ఎవేర్ును సేత్ంత్ురలు కార్ు. కాబటిట మనము కనికరించి అనిా జీవులను
ప్రరమంచవలెను. అనవసర్మెైన కలహములందు, చంప్ుటయందు ప్ాలొగనక యోప్ికతో నుండవలెను.
ద్ేవుడందరిని ర్క్షలంచువాడు. ”

ఓం నమోోః శ్రీ సాయినాథాయ
శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
ఇర్ువద్రరండవ అధ్ాాయము
సంప్ూర్ణము.

మూడవరోజు ప్ారాయణము సమాప్త ము.
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ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవిత చరితరము
ఇరువదిమూడవ అధాాయము
(నాలుగువదినము పారాయణము – ఆదివారము)
యోగము – ఉలిా పాయ
1. శాామా ప్ాముకాటల బాగ్గ్ుట. 2. కలరా నియమముల నులా ంఘ్ించుట. 3. గ్ుర్ుభక్త ప్రీక్ష

పరస్ ావన
నిజముగా నీజీవుడు త్తరగ్ుణములకు అనగా సత్ేర్జసత మో గ్ుణముల కతీత్ుడు. కాని మాయచ్ే గ్ప్పబడల,
వాని నెైజమగ్ు సత్తచద్ానందమును మర్చుచు తాను శ్రీర్మే యనుకొనుచు, అటిట భావనతో తానే
చ్ేయువాడు, అనుభవించువాడు అని యనుకొనుచు, లెకకలేని బాధలలో చికుకకొనుచు విముక్తని
గాంచలేకునాాడు. విమోచనమునకు మార్గ మొకకటే కలదు. అద్ర గ్ుర్ుని ప్ాదములయందు ప్రరమ
మయమగ్ు భక్త. గొప్పనటలడగ్ు సాయి త్న భకుతలను వినోద్రంప్జవసి వారిని త్న నెైజములోనిక్ మారచను.

ఇంత్కు ప్ూర్ేము చ్ెప్ిపన కార్ణములచ్ే మేము సాయిని భగ్వంత్ుని యవతార్ముగా నెనుాచునాాము.
కాని వారలా ప్ుపడు తాము భగ్వంత్ుని సరవకుడనని చ్ెప్పడలవార్ు. వార్ు అవతార్ప్ుర్ుషులయినప్పటిక్
ఇత్ర్ులు

సంత్ృప్ిత కర్ముగా

నెటా ల

ప్రవరితంప్వలెనో

చూప్ుచుండెడలవార్ు;

ఆయా

వరాణశ్ీమములకు

విధ్రంప్బడలన కర్ుల నెటా ల నెర్వేర్చవలెనో తెలిప్డలవార్ు. ఇత్ర్ులతో ద్ేనిలోనయిన ప్ో టి ప్డెడల వార్ుకార్ు.
త్నకొర్కవమెైన చ్ేయుమని యిత్ర్ులను కోరడల వార్ు కార్ు. సమసత చ్ేత్నాచ్ేత్నములందు, భగ్వంత్ుని
జూడగ్లిగిన బాబాకు వినయశ్రలమే ఉచిత్మని, ఎవరిని నిరాదరించుటగాని, అవమానించుట గాని
వారర్ుగ్ర్ు. సమసత జీవులలో వార్ు నారాయణుని గాంచు చుండెడలవార్ు. ‘నేను భగ్వంత్ుడను’ అని
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వారనాడు అనలేదు. భగ్వంత్ుని విధ్ేయ సరవకుడనని చ్ెప్రపవార్ు. భగ్వంత్ుని ఎలా ప్ుపడు త్లచువార్ు.
ఎలా ప్ుపడు ‘అలాా మాలిక్’ అనగా భగ్వంత్ుడే సరాేధ్రకారియని యనుచుండెడలవార్ు.

మేమత్ర్ యోగ్ుల నెర్ుగ్ము. వారటల
ా ప్రవరితంత్ురో, ఏమ చ్ేసదరో, ఎటల
ా త్తనెదరో తెలియదు.
భగ్వత్కటాక్షముచ్ే

వార్వత్రించి

యజాానులకు,

బదధ జీవులకు

విమోచనము

కలుగ్జవసదర్ని

మాత్రమెర్ుగ్ుదుము. మన ప్ుణామేమెైన యునాచ్ో యోగ్ుల కథలను లీలలను వినుటకు కుత్తహలము
కలుగ్ును. లేనిచ్ో నటల
ా జర్ుగ్దు. ఇక నీ యధ్ాాయములోని ముఖ్ా కథలను చూచ్ెదము.

యోగము – ఉలిా పాయ
ఒకనాడు యోగాభాాసము చ్ేయు విద్ాారిథ ఒకడు నానాసాహెబు చ్ాంద్ో ర్కర్ుతో షిరిడీక్ వచ్ెచను. అత్డు
యోగ్శాసత మ
ి ునకు సంబంధ్రంచిన గ్ీంథములనిాయు చద్రవెను. త్ుదకు ప్ఠంజలి యోగ్సూత్రములు కూడ
చద్రవెను. కాని, యనుభవమేమయు లేకుండెను. అత్డు మనసుసను కవంద్ీక
ర రించి సమాధ్రసథ ిత్తలో కొంచ్ెము
సరప్యిన నుండలేకుండెను. సాయిబాబా త్న యిెడ ప్రసనుాడెైనచ్ో చ్ాలసరప్ు సమాధ్రలోనుండుట నేరపదర్ని
అత్డనుకొనెను. ఈ లక్షాముతో నాత్డు షిరిడీక్ వచ్ెచను. అత్డు మసతదుకు ప్ో యి చూచుసరిక్ బాబా
ఉలిా ప్ాయతో రొటెట త్తనుచుండలరి. ద్ీనిని చూడగ్నే అత్నిక్ మనసుసన ఒక యాలోచన త్టెటను. “ర్ుచిలేని
రొటెటను ప్చిచయులిా ప్ాయతో త్తనువాడు నాకషట ముల నెటా ల తీర్చగ్లడు? ననెాటల
ా ఉదధ రించగ్లడు?”
సాయిబాబా యత్ని మనసుసన నునాద్ానిని కనిప్టిట నానాసాహెబుతో నిటల
ా నియిెను. “నానా! యిెవరికైతే
ఉలిా ని జీరిణంచుకొను శ్క్తకలద్ో వారవ ద్ానిని త్తనవలెను.” ఇద్ర విని, యోగి యాశ్చర్ాప్డెను. వెంటనే బాబా
ప్ాదములప్యి బడల సర్ేసాశ్ర్ణాగ్త్త చ్ేసను. సేచఛమెైన మనసుసతో త్న కషట ముల ద్ెలిప్ి ప్రత్ుాత్త ర్ముల
బడసను. ఇటల
ా సంత్ృప్ిత జంద్ర యానంద్రంచినవాడెై బాబా ఊద్ీప్స
ర ాదముతో ఆశ్రర్ేచనములతో షిరిడీ
విడలచ్ెను.
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పాముకాటలనుెండల శాామాను కాపాడుట
ఈ కథను ప్ారర్ంభించక ప్ూర్ేము హేమాడ్ ప్ంత్ు, జీవుని ప్ంజర్ములోనునా రామచిలుకతో
సరిప్ో లచవచుచననిరి.

రండును

బంధ్రంప్

బడలయిే

యునావి;

ఒకటి

శ్రీర్ములోను,

రండవద్ర

ప్ంజర్మందును. రండును త్మ ప్రసత ుత్సిథత్తయిే బాగ్ునాదని యనుకొనుచునావి. సహాయకుడు వచిచ,
వానిని బంధములనుండల త్ప్ిపంచగ్నే వానిక్ నిజము తెలియును. భగ్వత్కటాక్షముచ్ే గ్ుర్ువు వచిచ వారి
కండా ను తెరిప్ించి బంధవిముకుతల జవసినప్ుపడు వారిదృషిట యనిాటికంటె గొప్పసిథత్తవెైప్ు బో వును. అప్ుపడే
గ్త్తంచిన జీవిత్ముకంటె రానునాద్ర గొప్పద్రయని గ్ీహింత్ుర్ు.

గ్త్ అధ్ాాయములో మరీకర్ కు రానునా యప్ాయము గ్నిప్టిట ద్ానినుండల యత్నిని త్ప్ిపంచిన కథ
వింటిర.ి అంత్కంటె ఘనమగ్ు కథను ఇచచట వినెదర్ు. ఒకనాడు శాామాను విషసర్పము కర్చ్ెను. అత్ని
చిటికనవేల
ర ును ప్ాము కర్చుటచ్ే శ్రీర్ములోనిక్ విషము వాాప్ింప్ మొదలిడెను. బాధ యిెకుకవగా
నుండెను. శాామా తాను మర్ణించ్ెద ననుకొనెను. సరాహిత్ు లాత్ని విఠోబాగ్ుడలక్ తీసికొనిప్ో వ
నిశ్చయించిరి. ప్ాముకాటల
ా అచచట బాగ్గ్ుచుండెను. కాని శాామా త్న విఠోబా యగ్ు బాబా వదా కు
ప్ర్ుగిడెను. బాబా యత్నిని జూడగ్నే ఈసడలంచుకొని వానిని త్తటట నార్ంభించ్ెను. కోప్ో ద్ీధప్ిత్ుడయి బాబా
యిటల
ా నయిె, “ఓరి ప్ిరిక్ ప్ురోహిత్ుడా! యిెకకవదుా, నీ వెక్కనచ్ో నేమగ్ునో చూడు” మని బెద్రరించి త్ర్ువాత్
ఇటల
ా గ్రిించ్ెను. “ప్ో , వెడలిప్ ముు, ద్రగ్ువకు ప్ ముు.” బాబా యిటల
ా కోప్ో ద్ీాప్ిత్ుడగ్ుట జూచి శాామా
మక్కలి విసుయ మంద్ెను, నిరాశ్ చ్ెంద్ెను. అత్డు మసతదు త్న యిలుాగా బాబా త్న యాశ్ీయముగా
భావించుచుండెను. ఇటల
ా త్రిమవేసినచ్ో తానెకకడకు ప్ో గ్లడు? అత్డు ప్ారణమంద్ాశ్ వదలుకొని
యూర్కుండెను. కొంత్సరప్టిక్ బాబా మామూలు సిథత్తక్ వచ్ెచను, శాామా దగ్గ ర్కుప్ో యి కూర్ుచండెను.
అప్ుపడు బాబా యిటా నెను. “భయప్డవదుా. ఏ మాత్రము చింత్తంచకు. ఈ దయార్ార ఫకీర్ు నినుా ర్క్షలంచును.
ఇంటిక్ ప్ో యి ఊర్క కూర్ుచండుము. బయటిక్ ప్ో వదుా. నాయందు విశాాస ముంచుము. నిర్ుయుడవు
కముు. ఆత్ుర్ప్డవదుా.” ఇటా ని శాామాను ఇంటిక్ ప్ంప్ించ్ెను. వెంటనే బాబా తాతాా ప్టేలును,
కాకాసాహెబు ద్ీక్షలత్ును అత్నివదా కు ప్ంప్ి త్న క్షటము వచిచనవి త్తనవచుచననియు, గ్ృహములోనే
త్తర్ుగ్వచుచననియు,

కాని

ప్ండుకొనగ్ూడదనియు,

ఈ

సలహాల

ప్రకార్ము

నడుచుకొమునెను.
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కొద్రాగ్ంటలలో శాామా బాగ్ుప్డెను. ఈ ప్టలటన జా ప్యందుంచుకొనవలసి
ిత
న ద్ేమన బాబా వలిక్న 5
అక్షర్ముల మంత్రము (ప్ో , వెడలిప్ ముు, క్ంీ దకు ద్రగ్ు) శాామాను ఉద్ేాశించినద్రగాక సర్పమును
ఆజాాప్ించిన మాటలు. ద్ాని విషము ప్ైక్ ఎకకరాదనియు, అద్ర శ్రీర్మంత్ట వాాప్ింప్రాదనియు
ఆజాాప్ించిరి.

మంత్రములలో

నారితేరిన

త్క్కనవారివలె,

వారవమంత్రము

ఉప్యోగింప్

నవసర్ము

లేకుండెను. మంత్రబియాము గాని, తీర్థము గాని ఉప్యోగించ నవసర్ము లేకుండెను. శాామా జీవిత్మును
ర్క్షలంచుటలో వారి ప్లుకలే మక్కలి బలమెైనవి.
ఎవరైన ఈ కథగాని యింక నిత్ర్కథలుగాని, వినినచ్ో బాబా ప్ాదములయందు సిథర్మెైన నముకము
కలుగ్ును. మాయయను మహా సముదరమును ద్ాటలటకు బాబా ప్ాదములను హృదయములో
ధ్ాానించవలెను.

కలరా రోగము
ఒకప్ుపడు షిరిడీలో కలరా భయంకర్ముగా చ్ెలరవగ్ుచుండెను. గాీమవాసులు మక్కలి భయప్డలరి.
వారిత్ర్ులతో రాకప్ో కలు మానిరి. గాీమములో ప్ంచ్ాయతీ వార్ు సభచ్ేసి రండత్ావసర్మెైన నియమములు
చ్ేసి కలరా నిర్ూులించ ప్రయత్తాంచిరి. అవి యిేవన – 1. కటెటల బండా ను గాీమములోనిక్ రానీయకూడదు.
2. మేకను గాీమములో కోయరాదు. ఎవర్యిన వీనిని ధ్రకకరించినచ్ో వారిక్ జరిమానా వేయవలెనని
తీరాునించిరి. బాబా క్దంత్యు వటిట చ్ాదసత మని తెలియును. కాబటిట బాబా యా చటట ములను
లక్షాప్టట లేదు. ఆ సమయములో కటెటలబండల యొకటి ఊరిలోనిక్ ప్రవేశించుచుండెను. ఊరిలో కటెటలకు
కర్ువునాదని అందరిక్ తెలియును. అయినప్పటిక్ కటెటలబండలని త్రిమవేయుటకు ప్రయత్తాంచుచుండలరి.
బాబా యిా సంగ్త్త తెలిసికొనెను. అచచటిక్ వచిచ, కటెటలబండలని మసతదుకు తీసికొనిప్ ముని యుత్త ర్ువు
నిచ్ెచను.

బాబా

చర్ాకు

వాత్తరవకముగ్

చ్ెప్ుపటకవేర్ు

సాహసించలేదు.

ధునికొర్కు

కటెటలు

కావలసియుండెను. కనుక బాబా కటెటలను కొనెను. నితాాగిాహో త్తరవలె బాబా త్న జీవిత్మంత్యు ధునిని
వెలిగించియిే యుంచ్ెను. అందుల కయి వారిక్ కటెట లవసర్ము. గ్నుక నిలేచ్ేయువార్ు. బాబా గ్ృహమనగా
మసతదు, ఎప్ుపడు తెర్చియుండెడలద్ర. ఎవర్యిన ప్ో వచుచను. ద్ానిక్ తాళ్ముగాని చ్ెవిగాని లేదు. కొందర్ు
త్మ యుప్యోగ్ము కొర్కు కొనిా కర్ీలను తీసికొని ప్ో వువార్ు. అందుకు బాబా యిెప్ుపడును గొణుగ్ుకొన
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లేదు. ఈ ప్రప్ంచమంత్యు ద్ేవుడే యావరించి యుండుటచ్ే వారిక్ ఎవరియందు శ్ళ్ాత్ేముండెడలద్ర గాదు.
వార్ు

ప్రిప్ూర్ణ

వెర
ై ాగ్ులెై

నప్పటిక్,

సాధ్ార్ణగ్ృహసుథలకు

ఆదర్శముగా

నుండుటకై

యిటల
ా

చ్ేయుచుండెడలవార్ు.

గురుభక్్ని పరీక్షలెంచుట
రండవ కలరా నిబంధనమును బాబా యిెటా ల ధ్రకకరించ్ెనో చూత్ుము. నిబంధనములతో నునాప్ుపడెవరో
యొకమేకను మసతదుకు తెచిచరి. ఆ ముసలిమేక దుర్ులముగా చ్ావుకు సిదధముగా నుండెను. ఆ
సమయమున మాలేగాం ఫకీర్ు ప్తర్ మహముద్ ఉర్ఫ్ బడేబాబా యచటనే యుండెను. సాయిబాబా ద్ానిని
యొక కత్తత వేట
ర లతో నరిక్, బలి వేయుమని బడేబాబాకు చ్ెప్పను. ఈ బడేబాబాయందు సాయిబాబాకు ఎకుకవ
గౌర్వము. ఆయన ఎలా ప్ుపడు సాయిబాబాకు కుడలవయిప్ు కూరొచనెడలవార్ు. చిలుము బడేబాబా
ప్తలిచనప్ిదప్, సాయిబాబా ప్తలిచ యిత్ర్ుల క్చ్ెచడలవార్ు. మధ్ాాహాభోజనసమయమందు సాయిబాబా
బడేబాబాను ప్ిలిచి యిెడమప్రకకన కూర్ుచండబెటట లకొనిన ప్ిముట భోజనమును ప్ారర్ంభించువార్ు.
దక్షలణర్ూప్ముగా వసూలయిన ప్ైకమునుంచి ఆయనకు ద్రనమొకకంటిక్ 50 ర్ూప్ాయలు సాయిబాబా
యిచుచచుండెడలవార్ు. బడేబాబా ప్ో వునప్ుడు 100 అడుగ్ులవర్కు సాయిబాబా వెంబడలంచువార్ు. అటిటద్ర
బాబాకు వారిక్ గ్ల సంబంధము. సాయిబాబా వారిని మేకను నర్ుకుమనగా అనవసర్ముగా ద్ానిని
చంప్నేల యని బడేబాబా నిరాకరించ్ెను. అప్ుపడు సాయిబాబా శాామాను ఆప్ని చ్ేయుమనెను. అత్డు
రాధ్ాకృషణ మాయివదా కు బో యి కత్తత ని ద్ెచిచ బాబా ముందు బెటట న
ె ు. ఎందులకు కత్తత ని ద్ెప్ిపంచిరో తెలిసికొనిన
ప్ిముట రాధ్ాకృషణ మాయి ద్ానిని త్తరిగి తెప్ిపంచు కొనెను. ఇంకొక కత్తత తెచుచటకు శాామా ప్ో యిెను, కాని
వాడలోనుండల త్ేర్గా రాలేదు. త్ర్ువాత్ కాకా సాహెబు ద్ీక్షలత్ వంత్ు వచ్ెచను. వార్ు మేలిమ బంగార్మే
కాని, ద్ానిని ప్రీక్షలంచవలెను. ఒక కత్తత ద్ెచిచ నర్ుకుమని బాబా యాజాాప్ించ్ెను. అత్డు సాఠవవాడకు బో యి
కత్తత ని ద్ెచ్ెచను. బాబా యుత్త ర్ువు కాగానే ద్ానిని నర్కుటకు సిదధముగా నుండెను. అత్డు సేచఛమెైన
బాహుణకుటలంబములో ప్ుటిట చంప్ుట యనునద్ర ఎర్ుగ్కుండలరి. హింసించుప్నులను చ్ేయుటయంద్రషటము
లేనివాడయినప్పటిక,్

మేకను

నర్కుటకు

సంసిదధ ుడయిెాను.

బడేబాబాయను

మహముద్ీయుడే

యిషట ప్డనప్ుపడు ఈ బారహుణుడేలసిదధప్డుచుండెనని యంద రాశ్చర్ాప్డుచుండలరి. అత్డు త్న ధ్ో వత్తని
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ఎత్తత బిగించి కటలటకొనెను. కత్తత ని ప్యికత్తత బాబా యాజా కై యిెదుర్ు చూచుచుండెను. బాబా “ఏమ
ఆలోచించుచుంటివి? నర్ుకుము.” అనెను. అత్ని చ్ేత్తలోనునా కత్తత మేకప్ై ప్డుటకు సిదధముగా నుండగా
బాబా ‘ఆగ్ు’ మనెను. “ఎంత్టి కఠినాత్ుుడవు. బారహుణుడవయి మేకను చంప్దవా?” యనెను. బాబా
యాజాానుసార్ము ద్ీక్షలత్ కత్తత ని క్ంీ దబెటట ి బాబాతో నిటా నియిె. “నీ యమృత్మువంటి ప్లుకవ మాకు చటట ము.
మా క్ంకొక చటట మేమయు తెలియదు. నినేా యిెలాప్ుపడు జా ప్యందుంచుకొనె
ిత
దము. నీర్ూప్మును
ధ్ాానించుచు రాత్తరంబవళ్ళళ నీ యాజా లు ప్ాటింత్ుము. అద్ర ఉచిత్మా? కాద్ా? యనునద్ర మాకు
తెలియదు. ద్ానిని మేము విచ్ారింప్ము. అద్ర సరియిెైనద్ా? కాద్ా? యని వాద్రంచము, త్రికంచము.
గ్ుర్ువు ఆజా అక్షరాల ప్ాలించుటయిే మా విధ్ర, మా ధర్ుము.”

బాబాయిే మేకను చంప్ి బలివేసదనని చ్ెప్ిపరి. మేకను ‘త్క్యా’ యనుచ్ోట చంప్ుటకు నిశ్చయించిరి. ఇద్ర
ఫకీర్ులు కూరొచను సథ లము. అచటకు ద్ానిని తీసికొనిప్ో వునప్ుడు మార్గ మధామున అద్ర ప్ారణములు
విడలచ్ెను.

శిషుాలెనిా ర్కములో చ్ెప్ుపచు ఈ యధ్ాాయము హేమాడ్ ప్ంత్ు ముగించుచునాార్ు. శిషుాలు మూడు
ర్కములు – 1. ఉత్త ములు 2. మధాములు. 3. సాధ్ార్ణులు.

గ్ుర్ువులకవమ కావలెనో గ్ురితంచి వెంటనే వారాజాాప్ించక ప్ూర్ేమే ద్ానిని నెర్వేర్ుచవార్ు ఉత్త మ శిషుాలు.
గ్ుర్ుని యాజాానుసార్ము ఆలసింప్క అక్షరాల నెర్వేర్ుచవార్ు మధాములు. మూడవ ర్కమువార్ు,
అడుగ్డుగ్ునకు త్ప్ుపలు చ్ెయుచు గ్ుర్ుని ఆజా ను వాయిద్ా వేసదర్ు.

శిషుాలకు దృఢమెైన నముకముండవలెను. తోడుగా బుద్రధకుశ్లత్ యోరిమ యునాచ్ో అటిటవారిక్
ఆధ్ాాత్తుకప్ర్మావధ్ర దూర్ము కాదు. ఉచ్ాఛవస, నిశాశవసములను బంధ్రంచుటగాని, హఠయోగ్ము గాని
యిత్ర్ కఠినమయిన సాధనలనిాయు ననవసర్ము. ప్ైన చ్ెప్ిపన గ్ుణముల నలవర్చుకొనాచ్ో, వార్ు
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ఉత్త రోత్త రోప్ద్ేశ్ముల కర్ుాలగ్ుదుర్ు. అప్ుపడు గ్ుర్ువు త్టసిథంచి జీవిత్ప్ర్మావధ్రని ప్ ందుటకై ఆధ్ాాత్తుక
మార్గ మున నడలప్ింత్ుర్ు.

వచ్ేచ అధ్ాాయములో బాబా గారి హాసాము, చమతాకర్ముల గ్ూరిచ చ్ెప్ుపకొందుము.

ఓం నమోోః శ్రీ సాయినాథాయ
శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
ఇర్ువద్రమూడవ అధ్ాాయము
సంప్ూర్ణము.
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ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవిత చరితరము
ఇరువదినాలుగవ అధాాయము
బాబా హాసాము, చమతాకరము, శ్నగల లీల
1.హేమాడ్ ప్ంత్ు 2.సుద్ామ 3.అనాా చించణీకర్, మావిశ్ర బాయి - కథలు.
పరస్ ావన
ఈ అధ్ాాయములోగాని, వచ్ేచ అధ్ాాయములోగాని ఫలానిద్ర చ్ెప్పదమనుట ఒకవిధముగా అహంకార్మే.
మన సదు
గ ర్ుని ప్ాదములకు అహంకార్మును సమరిపంచినగాని, మన ప్రయత్ామందు జయమును
ప్ ందము, మన మహంకార్రాహిత్ుల మయినచ్ో, మన జయము నిశ్చయము.

సాయిబాబాను ప్ూజ్జంచుటచ్ే ఇహప్ర్సౌఖ్ాములు రంటిని ప్ ందవచుచను. మన మూలప్రకృత్తయందు
ప్ాత్ుకొని,

శాంత్తసౌఖ్ాములను

ప్ ంద్ెదము.

కాబటిట

యిెవర్యితే

క్షవమమును

కోరదరో

వార్ు

గౌర్వాదర్ములతో సాయిబాబా లీలలను వినవలెను; మననము చ్ేయవలెను. ద్ీనిని నెర్వేరిచనచ్ో వార్ు
సులభముగా జీవిత్ప్ర్మావధ్రని ప్ ంద్ెదర్ు. త్ుదకు మోక్షానందమును ప్ ంద్ెదర్ు.

సాధ్ార్ణముగా నందర్ు హాసాము, చమతాకర్భాషణమనా నిషట ప్డెదర్ు గాని, తాము హాసాాసపదులగ్ుట
క్షటప్డర్ు. కాని బాబా చమతాకర్ము వేర్ు. అద్ర అభినయముతో కూడలనప్ుపడు చ్ాల సంతోషద్ాయకముగ్
నీత్తద్ాయకముగ్ నుండెడలద్ర. కావున ప్రజలు తాము వెక్కరింత్లప్ాలెై నప్పటిక్ అంత్గా బాధప్డేవార్ు కార్ు.
హేమాడ్ ప్ంత్ు త్న విషయమునే యిా క్ంీ ద తెలుప్ుచునాాడు.
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శ్నగల కథ
షిరిడీలో ఆద్రవార్మునాడు సంత్ జరిగడలద్ర. చుటలటప్రకకల ప్లెా ల నుండల ప్రజలు వచిచ వీధులలో
దుకాణములు వేసికొని వారి సర్ుకులు అముుచుండెడలవార్ు. ప్రత్తరోజు మధ్ాాహాము 12 గ్ంటలకు మసతదు
నిండుచుండెను. ముఖ్ాముగా ఆద్రవార్మునాడు క్క
ీ ్కరిసి ప్ో వుచుండెను. ఒక ఆద్రవార్మునాడు హేమాడ్
ప్ంత్ు సాయిబాబా ముందు కూరొచని బాబా ప్ాదము లొత్ు
త చు మనసుసనందు జప్ము చ్ేయుచుండెను.
బాబా యిెడమవెైప్ు శాామా, కుడలవెైప్ు వామనరావు ఉండలరి. శ్రీమాన్ బుటీట, కాకాసాహెబ్ ద్ీక్షలత్
మొదలగ్ువార్ు కూడ నుండలరి. శాామా నవుేచు అణాణ సాహెబుతో “నీ కోటలకు శ్నగ్గింజ లంటినటల
ా నావి
చూడుము.” అనెను. అటా నుచు హేమాడ్ ప్ంత్ు చ్ొకాకచ్ేత్ులను త్టట గా శ్నగ్గింజలు నేల రాలెను. హేమాడ్
ప్ంత్ు త్న చ్ొకాక ఎడమ చ్ేత్త ముందుభాగ్మును సాచ్ెను. అందరిక్ ఆశ్ార్ాము కలుగ్ునటల
ా కొనిా
శ్నగ్గింజలు క్ంీ ద్రక్ ద్ ర్ుాట ప్ారర్ంభించ్ెను. అకకడునా వార్ు వానిని ఏర్ుకొనిరి.

ఈ సంఘటనము హాసామునకు తావిచ్ెచను. అకకడునా వార్ందర్ు ఆశ్చర్ాప్డలరి. ఎవరిక్ తోచినటల
ా వార్ు
శ్నగ్లు చ్ొకాకచ్ేత్తలో నెటా ల ప్రవేశించయుండెనో ఊహింప్నార్ంభించిరి. శ్నగ్లు చ్ొకాకలో నెటా ల దూరి యచట
నిలువగ్లిగినవో హేమాడ్ ప్ంత్ు కూడ గ్ీహించ లేకుండెను. ఎవేరిక్ని సరియిెైన సమాధ్ానము తోచక
జవాబు నివేనప్ుపడు అందర్ును ఈ యదుుత్మున కాశ్చర్ాప్డుచుండగా బాబా ఇటా నియిె. “వీనిక్ (అణాణ
సాహెబుకు) తానొకకడే త్తను దుర్ుగణ మొకటిగ్లదు. ఈనాడు సంత్రోజు శ్నగ్లు త్తనుచు ఇకకడకు
వచిచనాడు. వాని నెైజము నాకు తెలియును. ఈ శ్నగ్లే ద్ానిక్ నిదర్శనము. ఈ విషయములో నేమ
యాశ్చర్ామునాద్ర?”

హేమాడ్ ప్ంత్ు:- బాబా నేనెప్ుపడు ఒంటరిగా త్తని యిెర్ుగ్ను. అయితే యిా దుర్ుగణమును నాప్ై నేల
మోప్దవు? ఈనాటిక్ ఎనాడును షిరిడీలోని సంత్ నేను చూచి యుండలేదు. ఈ ద్రనము కూడ నేను
సంత్కు ప్ో లేదు. అటా యినచ్ో నేను శ్నగ్ల నెటా ల కొనియుంటిని? నేను కొననప్ుపడు నే నెటా ల
త్తనియుందును? నాదగ్గ ర్నునా వారిక్ ప్టట కుండనే నెప్ుపడేమయు త్తని యిెర్ుగ్ను.
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బాబా:- అవును అద్ర నిజమే. దగ్గ ర్ునా వారి క్చ్ెచదవు. ఎవర్ును దగ్గ ర్ లేనప్ుపడు నీవుగాని, నేనుగాని
యిేమ చ్ేయగ్లము? కాని నీవు త్తనుటకు ముందు ననుా సురింత్ువా? నేనెలాప్ుపడు నీ చ్ెంత్ లేనా?
నీవేద్ెైన త్తనుటకు ముందు నాకరిపంచుచునాావా?

నీతి
ఈ సంఘటనమున బాబా యిేమ చ్ెప్ిపరో జాగ్ీత్తగా గ్మనించ్ెదము. ప్ంచ్ేంద్రయ
ర ములకంటె ముంద్ే,
మనసుస, బుద్రధ విషయానంద మనుభవించును. కనుక మొదలే భగ్వంత్ుని సురించవలెను. ఇటల
ా
చ్ేసినచ్ో, నిద్రకూడ ఒకవిధముగ్ భగ్వంత్ుని కరిపత్మగ్ును. విషయములను విడచి ప్ంచ్ేంద్రయ
ర ము
లుండలేవు. కనుక ఆ విషయములను మొదట గ్ుర్ుని కరిపంచినచ్ో వానియం దభిమానము సహజముగా
ఆదృశ్ామెైప్ో వును. ఇవిేధముగా కామము, కోీధము, లోభము మొదలగ్ువాని గ్ూరిచన వృత్ు
త లనిాటిని
(ఆలోచనలను)

మొటట మొదట

గ్ుర్ుని

కరిపంచవలెను.

ఈ

ఆభాాసము

నాచరించినచ్ో

ద్ేవుడు

వృత్ు
త లనిాయు నిర్ూులనమగ్ుటకు సహాయప్డును. విషయముల ననుభవించు ముందు బాబా
మనచ్ెంత్నే యునాటల
ా భావించినచ్ో, నా వసుతవు ననుభవింప్వచుచనా? లేద్ా? యను ప్రశ్ా యిేర్పడును.
ఏద్ర యనుభవించుటకు త్గ్ద్ో ద్ానిని విడలచి ప్టెటదము. ఈ విధముగా మన దుర్ుగణములనిాయు
నిష్రమంచును. మన శ్రలము చకకబడును. గ్ుర్ువు నందు ప్రరమ వృద్రధప్ ందును. శుదధ జా ానము
మొలకత్ు
త ను. ఈ జాానము ప్ృద్రధప్ ంద్రనప్ుడు ద్ేహబుద్రధ నశించి, బుద్రధ చ్ెైత్నాఘనమున లీనమగ్ును.
అప్ుపడే మన కానందము, సంత్ృప్ిత కలుగ్ును. గ్ుర్ువునకు, ద్ేవునకు ఎవర్ు భేదము నెంచ్ెదరో వార్ు
ద్ెైవము నెచచటను జూడలేర్ు. భేద భావము లనిాటిని ప్రకకకు తోరసి, గ్ుర్ువును, ద్ేవుని ఒకటిగా
భావించవలెను. ఈ ప్రకార్ముగా గ్ుర్ుని సరవించినచ్ో భగ్వంత్ుడు నిశ్చయముగా ప్తరత్తచ్ెందును. మన
మనసుసలను సేచఛము చ్ేసి. ఆత్ుసాక్షాతాకర్ము ప్రసాద్రంచును. కుాప్త ముగా చ్ెప్ుపనద్ేమన మనము
గ్ుర్ుని సురించనిద్ే యిేవసుతవును ప్ంచ్ేంద్రయ
ర ములతో ననుభవించరాదు. మనసుసను ఈవిధముగా
శిక్షలంచినచ్ో మనమెలాప్ుపడు బాబాను జా ప్యందుంచుకొనె
ిత
దము. మనకు బాబా యందు ధ్ాాన మెనోా రటల
ా
వృద్రధప్ ందును. బాబా సగ్ుణసేర్ూప్ము మన కండా యిెదుట నిలుచును. అప్ుపడు భక్త, వెైరాగ్ాము,
మోక్షము మన వశ్మగ్ును. మన మనసుసనందు బాబాను ఎప్ుపడయితే నిలుప్గ్లమో, అప్ుపడు
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మనము ఆకలిని, ప్ిప్ాసను, సంసార్మును మర్చ్ెదము. ప్రప్ంచసుఖ్ములందు గ్ల యభిలాష నశించి
మన మనసుసలు శాంత్తని, ఆనందమును ప్ ందును.

సుదాముని కథ
ప్ై కథ చ్ెప్ుపచునాప్ుపడే హేమాడ్ ప్ంత్ుకు సుద్ాముని కథ జా ప్ితక్ వచ్ెచను. అందులోకూడ ఇద్ేనీత్త
యునాద్ర. కనుక ద్ాని నికకడ చ్ెప్ుపచునాాము.

శ్రీ కృషు
ణ డు, అత్ని యనా బలరాముడు, మరియొక సహప్ాఠి సుద్ాముడను వాడును గ్ుర్ువగ్ు
సాంద్ీప్ుని యాశ్ీమములో నివసించు చుండలరి. శ్రీ కృషణ బలరాములను అడవిక్ ప్ో యి కటెటలు తీసికొని
ర్ముని గ్ుర్ువు ప్ంప్ను. సాంద్ీప్ుని భార్ా సుద్ామునికూడ అద్ే ప్ని మీద ముగ్ుగరి కొర్కు శ్నగ్లిచిచ
ప్ంప్ను. కృషు
ణ డు సుద్ాముని యడవిలో గ్లసి యిటా నెను. “ద్ాద్ా నాకు నీళ్ళళ కావలెను, నాకు ద్ాహము
వేయుచునాద్ర.” సుద్ాముడు, “ఉత్త కడుప్ుతో నీర్ు తారగ్కూడదు, కనుక కొంత్ త్డవాగ్ుట మంచి” దనెను.
కాని త్నవదా శ్నగ్లునావని, కొంచ్ెము త్తనుమని యనలేదు. శ్రీ కృషు
ణ డు అలసియుండుటచ్ే సుద్ాముని
తొడప్యి త్లయుంచి గ్ుఱ్ుఱప్టలటచు నిదరప్ో యిెను. ఇద్ర కనిప్టిట సుద్ాముడు త్న జవబులోని శ్నగ్లు తీసి
త్తనుట కార్ంభించ్ెను. హఠాత్ు
త గ్ శ్రీకృషు
ణ డలటానియిె, “ద్ాద్ా! యిేమ త్తనుచుంటివి? ఎకకడనుంచి యిా
శ్బా ము వచుచచునాద్ర?”. సుద్ాము డలటానెను, “త్తనుట కవమునాద్ర? నేను చలితో వణకుచునాాను. నా
ప్ండుా కటకట మనుచునావి, విషు
ణ సహసరనామమును గ్ూడ సరిగ్ ఉచఛరించలేకునాాను. ”ఇద్ర విని
సర్ేజుా డగ్ు శ్రీ కృషు
ణ డలటానెను. “నేనొక సేప్ామును గ్ంటిని. అందులో ఒకడలంకొకరి వసుతవులను
ద్రనుచుండెను. ఏమ త్తనుచుంటివని యడుగ్గా ఏమునాద్ర త్తనుటకు మనాా? యనెను. అనగా త్తనుట
కవమయు లేదని భావము. రండవవాడు ‘త్థాసుత’అనెను. ద్ాద్ా! యిద్ర యొక సేప్ాము. నా క్వేకుండ
నీవేమ త్తనవని నాకు తెలియును.” సేప్ాప్రభావముచ్ే నీ వేమత్తనుచుంటివని యడలగిత్తని. ” శ్రీకృషు
ణ డు
సర్ేజుా డనిగాని, అత్ని లీలలు గాని తెలిసియునాచ్ో సుద్ాముడటల
ా చ్ేసియుండడు. కాబటిట అత్డు
చ్ేసినద్ానిని తానే యనుభవింప్వలసి వచ్ెచను. శ్రీ కృషు
ణ ని ప్ిరయ సరాహిత్ు డయినప్పటిక్ అత్ని ఉత్త ర్కాల
మంత్యు గ్ర్ుద్ారిదయర ముచ్ే బాధప్డవలసి వచ్ెచను. కొనాాళ్ళకు భార్ా కషట ము చ్ేసి సంప్ాద్రంచిన ప్ిడలకడు
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అటలకులు సమరిపంచగ్నే శ్రీ కృషు
ణ డు సంత్సించి ఒక బంగార్ు ప్టట ణము ననుభవించుట క్చ్ెచను.
ఎవరికయితే దగ్గ ర్ునావార్ు క్యాకుండ త్తను అలవాటలండునో వార్ు ద్ీనిని జా ప్యందుంచుకొన
ిత
వలెను.

శుీత్తకూడ ద్ీనినే నొక్క చ్ెప్ుపచునాద్ర. మొదట భగ్వంత్ునిక్ అరిపంచి, ఆ భుకత శరషమునే మనము
అనుభవించవలెను. బాబాకూడ ద్ీనినే హాసార్ూప్ముగా యుక్తతో బో ధ్రంచ్ెను.

అణాణ చిెంచణీకరు, మావిశ్రబాయి
హేమాడ్ ప్ంత్ు ఇచట నింకొక హాసాసంఘటనను అందులో బాబా చ్ేసిన మధావరితత్ేమును వరిణంచ్ెను.
ద్ామోదర్ ఘనశాామ్ బాబర వుర్ఫ్ అణాా చించణీకర్ యను భకుతడ కడు గ్లడు. అత్డు సర్ళ్ళడు,
మోటలవాడు, ముకుకసూటిగా మాటాాడువాడు, ఎవరిని లక్షాప్టలటవాడు కాడు. ఉనాదునాటల
ా చ్ెప్రపవాడు.
ఎప్పటి దప్ుపడే తేలుచవాడు. బయటిక్ కఠినునివలెను, హఠము చ్ేయువానివలెను, గానిపంచినను, వాడు
మంచిహృదయము గ్లవాడు. నకకజ్జత్ు
త లవాడు కాడు. అందుచ్ే బాబా వానిని ప్రరమంచుచుండెను. అందర్ు
సరవ చ్ేయునటేా , యిత్డుకూడ మధ్ాాహాము బాబా యిెడమచ్ేత్తని (కఠడా ప్ైన వేసియుండు ద్ానిని)
తోముచుండెను. కుడలవయిప్ు ఒక ముసలి విత్ంత్ువు వేణుబాయి కౌజలిగ యనునామె యుండెను. ఆమెను
బాబా ‘అమాు’ యని ప్ిలుచుచుండెను. ఇత్ర్ులు మావిశ్రబాయి యని ప్ిలిచ్ెడల వార్ు. ఆమెకూడ బాబాను
సరవించుచుండెను. ఈమెద్ర సేచచమెైన హృదయము. ఆమె బాబా నడుమును మొలను వీప్ును త్న రండు
చ్ేత్ుల వేళ్
ర ళళ అలిా , ద్ానితో నొకుకచుండెను. ఆమె ద్ీనిని అత్త తీవరముగా చ్ేయుచుండెను. బాబా వీప్ు
కడుప్ు కలిసిప్ో వునటల
ా గానిపంచు చుండెను. ఇంకొక ప్రకక అణాణ తోముచుండెను. మావిశ్రబాయి ముఖ్ము
క్ంీ దకు మీదకగ్ుచుండెను. ఒకసారి యామె ముఖ్ము అణాణ ముఖ్మునకు చ్ాలదగ్గ ర్గా బో యిెను.
హాసామాడు

నెైజము

గ్లదగ్ుటచ్ే

నామె

యిటా నెను.

“ఓహో !

యిా

అణాణ

చ్ెడేవాడు,

ననుా

ముదుాబెటట లకొనుటకు యత్తాంచుచునాాడు. ఇంత్ ముసలివాడయినప్పటిక్ ననుా ముదుా ప్టలటకొనుటకు
సిగ్గ ులేద్ా?” యనెను. అణాణకు కోప్ము వచ్ెచను. చ్ొకాక చ్ేత్ులు ప్ై కత్తత అత్డలటానెను. “నేను ముసలివాడను
దురాుర్ుగడ ననుచునాావు. నేను వెరవ
ిీ ాడనా? నీవే కలహమునకు కాలుదురవుేచునాావు.” అకకడునా
వార్ందర్ు ఈ ముసలి వాండరకలహమును జూచి నవుేచుండలరి. బాబా యిదా రిని సమానముగా
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ప్రరమంచువార్ు కనుక ఇదా రిని ఓద్ార్చవలెనని త్లచి యిా క్ంీ ద్ర విధముగా నేర్ుపతో సమాధ్ానప్ర్చ్ెను.
బాబా ప్రరమతో “ఓ అణాణ! ఎందు కనవసర్ముగా గోల చ్ేయుచునాావు? త్లిా ని ముదుా ప్టలటకొనినచ్ో ద్ానిలో
అనౌచిత్ామేమ?” యనెను. బాబా మాటలు విని, యిదా ర్ు సంత్ుషిట చ్ెంద్రరి. అందర్ు సర్ద్ాగా నవిేరి. బాబా
చమతాకర్మునకు హృదయానంద ప్ూరిత్ులెైరి.

బాబా నెైజము, భక్పరాయణతేము
బాబా త్న భకుతలను వారి వారి యిషాటనుసార్ము సరవ చ్ేయుటకు అనుమత్తంచుచుండెను. ద్ీనిలో నిత్ర్ులు
జోకాము కలుగ్జవసికొనుట బాబా క్షటము లేదు. ఒక ఉద్ాహర్ణము నిచ్ెచదము. ఈ మావిశ్రబాయియిే
యింకొకప్ుపడు బాబా ప్ త్తత కడుప్ును తోముచుండెను. ఆమె ప్రయోగించు బలమును జూచి, యిత్ర్ భకుతలు
ఆత్ుర్ప్డలర.ి వారిటానిరి. “అమాు! కొంచ్ెము మెలాగా తోముము. బాబా కడుప్ులోని ప్రరవులు, నర్ములు
తెగిప్ో గ్లవు”. ఇటా నగ్నే, బాబా వెంటనే లేచి కోప్ముతో సటకాను నేలప్ై గొటెటను. వారి కండుా
నిప్ుపకణములవలె ఎర్ీనాయిెను. బాబాను జూచుట కవేరిక్ ధ్ెైర్ాము లేకుండెను. బాబా సటకా చివర్ను
రండు చ్ేత్ులతో ప్టలటకొని ప్ త్తత కడుప్ులోనిక్ గ్ుీచుచకొనెను. ఇంకొకచివర్ను సత ంభమునకు నాటించ్ెను.
సటకా యంత్యు ప్ త్తత కొడుప్ులో దూర్ునటల
ా కానవచుచచుండెను. కొద్రా సరప్టిలో ప్ త్తత కడుప్ు ప్రరలు
ననుకొనిరి. బాబా కీమముగా సత ంభమువెైప్ు ప్ో వుచుండెను. అందర్ు భయప్డలరి. ఆశ్చర్ాముతోను,
భయముతోను మాటాాడలేక మూగ్వాండరవలె నిలిచిరి. బాబా త్న భకుతరాలి కొర్కు ఈ కషట ము అనుభవించిరి.
త్క్కన భకుతలు ఆమెను బాబాకు హానిలేకుండ తోముమనిరి. మంచి యుద్ేాశ్ముతో వార్ు ఈ మాటలనిరి.
ద్ానిక్కూడ బాబా యొప్ుపకొనలేదు. వారి మంచి యుద్ేాశ్మే బాబాను కషట ములో ద్రంచినందుకు
వారాశ్చర్ాప్డలర.ి ఏమయు చ్ేయలేక కనిప్టలటకొని చూచుచుండలరి. అదృషట ముచ్ే బాబా కోప్ము త్గగ ను.
సటకాను విడలచి గ్ద్ెాప్యి కూర్ుచండలరి. అప్పటినుండల భకుతల యిషాటనుసార్ము సరవచ్ేయునప్ుపడు
ఇత్ర్ులు జోకాము కలుగ్జవసికొనరాదను నీత్తని నేర్ుచకొనిరి. ఎవరి సరవ యిెటట ద్
ి ో బాబాకవ గ్ుర్ుత.

ఓం నమోోః శ్రీ సాయినాథాయ
శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
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ఇర్ువద్రనాలుగ్వ అధ్ాాయము
సంప్ూర్ణము.
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ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవిత చరితరము
ఇరువదియిెైదవ అధాాయము
దాము అనాా కాసార్ (అహమదునగరు)
1. సటాట వాాప్ార్ము 2. మామడలప్ండా కథ.
పరస్ ావన
భగ్వదవతార్మును, ప్ర్బరహుసేర్ూప్ుడును, మహాయోగవశ్ేర్ుడును, కర్ుణాసాగ్ర్ుడును అగ్ు శ్రీ
సాయినాధునకు సాషాటంగ్ చూడామణియగ్ు శ్రీ సాయినాధమహారాజుకు జయమగ్ు గాక! సమసత
శుభములకు నిలయము, మన ఆతాురాముడు, భకుతలప్ాలిటి ఆశ్ీయద్ాత్ యగ్ు సాయిక్ జయమగ్ు గాక,
జీవితాశ్యమును, ప్ర్మావధ్రని గాంచిన బాబాకు ప్రణామములు.

సాయిబాబా యిెలాప్ుపడు కర్ుణాప్ూర్ుణలు. మనకు కావలసినద్ర వారియందు మనోఃప్ూర్ేకమెైన భక్త.
భకుతనకు సిథర్మెైన నముకము, ప్ూర్ణభక్త యునాప్ుపడు వానికోరికలనిాయు శ్రఘరముగా నెర్వేర్ును.
హేమాడ్ ప్ంత్ు మనసుసనందు బాబా జీవిత్లీలలను వారయుకోరిక జనించగ్నే, బాబా వెంటనే అత్నిచ్ే
వారయించ్ెను. సంగ్ీహముగా సంగ్త్ులను వారసికొనుమని బాబా యాజా యిచిచన వెంటనే హేమాడ్ ప్ంత్ుకు
ప్రరర్ణకలిగి గ్ీంథర్చనకు కావలసిన బుద్రధ, శ్క్త, ధ్ెైర్ాము కలిగి ద్ానిని ముగించ్ెను. ద్ానిని వారయుయోగ్ాత్
మొదట అత్నిక్ లేకుండెను. కాని బాబా దయాప్ూరిత్మగ్ు ఆశ్రర్ేచనములచ్ే ద్ాని నత్డు ప్ూరిత
చ్ేయగ్లిగను. ఈ విధముగా సత్చరిత్ర సిదధమెైనద్ర. అద్ర యొక చందరకాంత్తమణి వంటిద్ర. ద్ానినుండల
సాయిలీలలను నమృత్ము సరవించును. ద్ానిని చదువర్ులు మనసార్ తారగ్వచుచను.
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భకుతనకు

సాయియందు

ప్ూర్ణమెైన

హృదయప్ూర్ేకమగ్ు

భక్త

కలిగినప్ుపడు

దుోఃఖ్ములనుండల,

యప్ాయములనుండల బాబా కాప్ాడల ర్క్షలంచుచుండెను. వాని యోగ్క్షవమములు బాబా చూచుచుండెను.
అహమద్ నగ్ర్ నివాసియగ్ు (ప్రసత ుత్ము ప్ూనా వాసి) ద్ామోదర్ సావల్ రామ్ రాసనె కాసార్ వుర్ఫ్
ద్ాము అనాాకథ ప్ైన ప్రరొకనిన వాకామునకు ఉద్ాహర్ణముగా ద్రగ్ువ నివేబడలనద్ర.

దాము అనాా
(దామోదర్ సావల్ రామ్ రాసనె)
6వ అధ్ాాయములో శ్రీరామనవమ యుత్సవసందర్ుమున ఇత్నిగ్ూరిచ చ్ెప్ిపత్తమ. చదువర్ులు ద్ానిని
జా ప్యందుంచుకొనియిే
ిత
యుందుర్ు. అత్డు 1895వ సంవత్సర్మున శ్రీరామనవమ యుత్సవము
ప్ారర్ంభించినప్ుపడు షిరిడీక్ ప్ో యిెను. అప్పటినుండల ఇప్పటివర్కు అలంకరించిన ప్తాక మొకటి కానుకగా
నిచుచచునాాడు. అద్రయును గాక ఉత్సవమునకు వచుచ బీదలకు అనాద్ానము చ్ేయుచునాాడు.

అతని జటీట వాాపారములు
1. పరతి్
బ ంబాయి సరాహిత్ుడ కడు ద్ాము అనాాకు, ప్రత్తతలో జటీట వాాప్ార్ము చ్ేసి భాగ్సుథడుగా సుమార్ు
రండులక్షల ర్ూప్ాయలు లాభము సంప్ాద్రంచవలెనని వారసను. వాాప్ార్ము లాభకర్మెైన దనియు, నెంత్
మాత్రము ప్రమాదకర్ము కాదనియు, గ్నుక అవకాశ్ము ప్ో గొటలటకొనవలదనియు అత్డు వారసను. ద్ాము
అనాా యాబేర్మును చ్ేయుటయా? మానుటయా? యను నాంద్ో ళ్నలో ప్డెను. జటీట వాాప్ార్మును
చ్ేయుటకు వెంటనే నిశ్చయించుకొనలేకుండెను. ద్ాని గ్ూరిచ బాగ్ుగ్ ఆలోచించి, తాను బాబా భకుతడగ్ుటను
వివర్ములతో శాామాకొక ఉత్త ర్ము ప్ారసి బాబానడలగి, వారి సలహాను తెలిసికొనుమనెను. ఆ మర్ుసటి
ద్రనము ఆ ఉత్త ర్ము శాామాకు ముటెటను. శాామా ద్ానిని తీసికొని మసతదుకు బో యిెను. బాబా
ముందర్బటెటను. బాబా యా కాగిత్మేమని యడలగను. సమాచ్ార్ మేమనెను? శాామా అహమద్ నగ్ర్ు
నుండల ద్ాము అనాా యిేద్ో కనుగొనుటకు వారసినాడనెను. బాబా యిటా నెను. "ఏమ వారయుచునాాడు?
ఏమ

యిెత్త ు

వేయుచునాాడు?

భగ్వంత్ు

డలచిచనద్ానితో

సంత్ుషిటజందక

యాకాశ్మున

కగ్ుర్
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ప్రయత్తాంచుచునాటల
ా నాద్ర. వాని యుత్త ర్ము చదువుము." బాబా చ్ెప్ిపనద్ే ఆయుత్త ర్ములో గ్ల
సమాచ్ార్మని, శాామా "ద్ేవా! నీవికకడనే ప్రశాంత్ముగా కూరొచని, భకుతల నాంద్ో ళ్నప్ాలు చ్ేసదవు. వార్ు
వాాకులులగ్ుటతో, వారి నిచట కీడుచకొని వచ్ెచదవు. కొందరిని ప్రత్ాక్షముగాను, కొందరిని లేఖ్ల
ర్ూప్ముగాను తెచ్ెచదవు. ఉత్త ర్ములోని సంగ్త్ులు తెలిసియు ననేాల చదువుమని బలవంత్
ప్టలటచునాావు?" అనెను. బాబా యిటా నియిె: "ఓ శాామా! దయచ్ేసి చదువుము. నా నోటిక్ వచిచనద్ర నేను
మాటాాడెదను. ననుా విశ్ేసించు వారవేర్ు?"

అప్ుపడు శాామా ఉత్త ర్ము చద్రవెను. బాబా జాగ్ీత్తగా విని కనికర్ముతో నిటా నియిె. "సరటలకు ప్ిచిచ
యిెత్తతనద్ర. అత్ని గ్ృహమంద్ేలోటల లేదని వారయుము. త్న కునా సగ్ము రొటెటతో సంత్ుషిట చ్ెందుమని
వారయుము. లక్షలారిించుటకు ఆయాసప్డవదా ని చ్ెప్ుపము." శాామా జవాబును ప్ంప్ను. ద్ానికొర్
కాత్ుర్త్తో ద్ాము అనాా కని ప్టలటకొని యుండెను. జాబు చదువుకొని అత్డు త్న యాశ్యంత్యు
అడలయాస యిెైన దనుకొనెను. కాని సేయముగా వచిచ మాటాాడుటకు, ఉత్త ర్ము వారయుటకు భేదము
కలదని శాామా వారయుటచ్ే తానే సేయముగా షిరిడీ వెళ్ళళ బాబాతో సేయముగా మాటాాడవలెనని
యనుకొనెను. అందుచ్ే షిరిడీక్ వెళళళను. బాబాకు నమసకరించ్ెను. బాబా ప్ాదములు ఒత్ు
త చు
కూర్ుచండెను. అత్నిక్ బాబాను బహింర్ంగ్ముగా జటీట వాాప్ార్ము గ్ూరిచ యడుగ్ుటకు ధ్ెైర్ాము
చ్ాలకుండెను. బాబా సహాయప్డలనచ్ో వాాప్ార్ములో కొంత్లాభము బాబా క్చిచనచ్ో బాగ్ుండు ననుకొనెను.
ఇటల
ా ర్హసాముగా ద్ాము అనాా త్న మనసుసన ననుకొనెను. బాబాకు తెలియనిద్ేమయు లేదు.
అర్చ్ేత్నునా యుసిరికాయవలె భూత్భవిషాత్ వర్త మానమును కూడ బాబా తెలిసినవార్ు. బిడే కు తీప్ి
వసుతవులు కావలయును. కాని త్లిా చ్ేదుమాత్రలిచుచను. తీప్ి వసుతవులు ఆరోగ్ామును జర్చును.
చ్ేదుమాత్ర లారోగ్ామును వృద్రధచ్ేయును. త్లిా త్న బిడే యొకక మేలును కాంక్షలంచి బుజి గించి చ్ేదుమాత్రలే
యిచుచను. బాబా దయగ్ల త్లిా వంటివార్ు. త్న భకుతల భవిషాత్ వర్త మానముల లాభముల గ్ూరిచ బాగ్ుగ్
ద్ెలిసినవార్ు. ద్ాము అనాా మనసుసను గ్నిప్టిట బాబా యిటా నెను. "ప్రప్ంచ విషయములలో
త్గ్ులొకనుటకు నాక్షటము లేదు." బాబా యొకక యసముత్త గ్ీహించి ద్ాము అనాా యా ప్నిని
మానుకొనెను.
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2. ధానాముల బేరము
ప్ిముట ధ్ానాము, బియాము, గోధుమలు మొదలగ్ు వాని వాాప్ార్ము చ్ేయు త్లప్టెటను. ఈ
యాలోచనకూడ బాబా గ్ీహించి యిటా నెను. "నీవు 5 నేర్ాచ్ ొప్ుపన కొని 7 సరర్ా చ్ొప్ుపన అమువలసి
వచుచను. కనుక నీ వాాప్ార్ము కూడ మానుకొను"మనెను. కొనాాళ్ళళవర్కు ధ్ానాము ధర్ హెచుచగానే
యుండెను. కాని యొక మాసము రండు మాసములు వర్షములు విశరషముగా కురిసను. ధర్లు హఠాత్ు
త గా
ప్డలప్ో యిెను. ధ్ానాములు నిలువచ్ేసినవారలా నషట ప్డలరి. ఈ దుర్దృషట ము నుండల ద్ాము అనాా
కాప్ాడబడెను. ప్రత్తత జటీటవాాప్ార్ము కూడ కూలిప్ో యిెను. ఆ దళారి ఇంకొక వర్త కుని సహాయముతో
వాాప్ార్ము చ్ేసను. మదుప్ు ప్టిటనవారిక్ గొప్ప నషట ము వచ్ెచను. బాబా త్నను రండుసార్ులు గొప్ప
నషట ములనుండల త్ప్ిపంచ్ెనని, ద్ాము అనాాకు బాబా యందుగ్ల నముకము హెచ్ెచను. బాబా
మహాసమాధ్ర చ్ెందువర్కు వారిక్ నిజమెైన భకుతడుగా నుండెను. వారి మహాసమాధ్ర ప్ిముట గ్ూడ
ఇప్పటివర్కు భక్తతో నునాాడు.

ఆమరలీల (మామడలపెండా చమతాకరము)
ఒకనాడు 300 మామడలప్ండా ప్ారసలు వచ్ెచను. రాలేయను మామలత్ద్ార్ు గోవానుంచి శాామా ప్రర్ున
బాబాకు ప్ంప్ను. అద్ర తెర్చునప్పటిక్ ప్ండా నిాయు బాగానే యుండెను. అద్ర శాామా సాేధ్ీనములో ప్టిటరి.
అందులో 4 ప్ండుా మాత్రము బాబా కొలంబలో (కుండలో) ప్టెటను. బాబా "ఈ నాలుగ్ు ద్ాము అనాాకు,
అవి యకకడనే యుండవలె" ననెను.

ద్ాము అనాాకు ముగ్ుగర్ు భార్ాలు గ్లర్ు. అత్డే చ్ెప్ిపన ప్రకార్ము వాని క్దారవ భార్ాలు. కాని యత్నిక్
సంతానము లేకుండెను. అనేక జోాత్తషుకలను సంప్రద్రంచ్ెను. అత్డు కూడ జోాత్తషామును కొంత్వర్కు
చద్రవెను. త్న జాత్కములో దుషట గ్హ
ీ ప్రభావ ముండుటచ్ే అత్నిక్ సంతానము కలుగ్ు నవకాశ్ము
లేదనుకొనెను. కాని అత్నిక్ బాబాయందు మక్కలి నముకము గ్లదు. మామడలప్ండుా అంద్రన
రండుగ్ంటలకు అత్డు షిరిడీక్ చ్ేరి బాబాకు నమసకరించుటకు ప్ో గా బాబా యిటా నెను. "అందర్ు
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మామడలప్ండా వెైప్ు చూచుచూనాార్ు. కాని అవి ద్ాముకొర్కుంచినవి. కావున అవి ద్ామూయిే త్తని
చ్ావవలెను." ద్ాము ఈ మాటలు విని భయప్డెను. కాని మహాళాసప్త్త (బాబా ముఖ్ాభకుతడు) ద్ాని నిటల
ా
సమరిథంచ్ెను.

"చ్ావనునద్ర

యహంకార్మునుగ్ూరిచ.

ద్ానిని

బాబాయందు

చంప్ుట

యొక

యాశ్రరాేదము." బాబా యత్డల నిటా నియిె; "నీవు త్తనవదుా, నీ చినాభార్ా క్ముు. ఈ యామరలీల ఆమెకు
నలుగ్ుర్ు

కొడుకులను,

నలుగ్ుర్ు

కొమారత లను

ప్రసాద్రంచును."

ద్ాము

ఆ

ప్రకార్మే

చ్ేసను.

కొంత్కాలమునకు బాబా మాటలు నిజమాయిెను. జోాత్తషుకని మాటలు ఉత్త వాయిెను.
బాబా మాటలు వారి సమాధ్రక్ ప్ూర్ేమేగాక ఇప్ుపడు గ్ూడ వారి మహత్ుయమును సాథప్ించుచునావి. బాబా
యిటా నెను. "సమాధ్ర చ్ెంద్రనప్పటిక్ నా సమాధ్రలోనుంచి నా యిెముకలు మాటాాడును. అవి మీకు ఆశ్ను
నముకమును

కలిగించును.

నేనేగాక

నా

సమాధ్రకూడ

మాటాాడును;

కదులును.

మనసూఫరితగ్

శ్ర్ణుజొచిచనవారితో మాటాాడును. నేను మీవదా నుండనేమో యని మీరాంద్ో ళ్న ప్డవదుా. నా యిెముకలు
మాటాాడుచు మీ క్షవమమును కనుగొనుచుండును. ఎలా ప్ుపడు ననేా జా ప్యందుంచుకొనుడు.
ిత
నాయంద్ే
మనోఃప్ూర్ేకముగ్ను

హృదయప్ూర్ేకముగ్ను

నముకముంచుడు.

అప్ుపడే

మీర్ు

మక్కలి

మేలుప్ ంద్ెదర్ు."

పారరథ న
హేమాడ్ ప్ంత్ు ఈ అధ్ాాయము నొక ప్ారర్థనతో ముగించుచునాాడు. "ఓ సాయి సదు
గ ర్ూ! భకుతల కోరికల
నెర్వేర్ుచ కలపవృక్షమా! మీ ప్ాదముల మేమెనాటిక్ మర్ువకుందుము గాక. మీ ప్ాదముల నెప్ుపడు
చూచుచుండెదము

గాక.

ఈ

సంసార్మున

చ్ావుప్ుటలటకలచ్ే

చ్ావుప్ుటలటకలనుంచి మముు త్ప్ిపంప్ుము. మా

మక్కలి

బాధప్డుచుంటిమ.

ఇంద్రయ
ర ములు విషయములప్ై

ఈ

బో నీయకుండ

యడుేకొనుము. మా దృషిటని లోప్లకు మర్లిచ యాత్ుతో ముఖ్ాముఖి జవయుము. ఇంద్రయ
ర ములు,
మనసుస బయటకు ప్ో వు నెైజము నాప్ు నంత్వర్కు, ఆత్ుసాక్షాతాకర్మునకు అవకాశ్ము లేదు.
అంత్ాకాలమున కొడుకు గాని, భార్ా గాని, సరాహిత్ుడు గాని యుప్యోగ్ప్డర్ు. నీవే మాకు
ఆనందమును, మోక్షమును కలుగ్ జవయువాడవు. వివాదములందు, దురాుర్గ ప్ు ప్నులందు మాకు గ్ల
యాసక్తని

ప్ూరితగ్

నశింప్జవయుము.

నీ

నామసుర్ణము

చ్ేయుటకు

జ్జహే

యుత్సహించుగాక,

182

సమాలోచనలు అనిా మంచివే యగ్ుగాక చ్ెడేవే యగ్ుగాక, త్రిమవేయుము. మాగ్ృహములను
శ్రీర్ములను మర్చునటల
ా జవయుము. మా యహంకార్మును నిర్ూులింప్ుము. నీ నామమే ఎలా ప్ుపడు జా ప్ిత
యందుండునటలల చ్ేయుము. త్క్కన వసుతవలనిాటిని మర్చునటల
ా జవయుము. మనశాచంచలామును
తీసివేయుము. ద్ానిని సిథర్ముగా ప్రశాంత్ముగా నుంచుము. నీవు మముులను గ్టిటగ్ ప్టిటయుంచినచ్ో మా
యజాానాంధకార్ము నిష్రమంచును. నీ వెలుత్ుర్ునందు మేముసంతోషముగా నుండెదము. మముులను
నిదరనుండల లేప్ుము. నీ లీలామృత్ము తారగ్ు భాగ్ాము నీ కటాక్షము చ్ేత్ను గ్త్ జనులలో మేము చ్ేసిన
ప్ుణామువలనను కలిగినద్ర."

నోటల:- ద్ాము అనాా యిచిచన వాఙ్ములము ఈ సందర్ుమున గ్మనింప్ దగినద్ర.

ఒకనా డనేకమంద్రతో నేనుగ్ూడ బాబా ప్ాదములవదా కూరొచని యునాప్ుపడు, నా మనసుసన రండు
సంశ్యములు కలిగను. ఆ రంటిక్ బాబా యిటల
ా జవాబిచ్ెచను.

1. సాయిబాబావదా అనేకమంద్ర గ్ుమగ్ూడు చునాార్ు. వార్ందర్ు బాబా వలన మేలు ప్ ంద్ెదరా?
ద్ీనిక్ బాబా యిటల
ా జవాబిచ్ెచను. "మామడలచ్ెటా వయిప్ు ప్ూత్ ప్ూసియునాప్ుపడు చూడుము.
ప్ువుేలనిాయు ప్ండుా అయినచ్ో, నెంత్ మంచి ప్ంట యగ్ును? కాని యటల
ా జర్ుగ్ునా? ప్ువుేగానే
చ్ాలమటలటకు రాలిప్ో వును. గాలిక్ కొనిా ప్ింద్ెన రాలిప్ో వును. కొనిా మాత్రమే మగ్ులును.

2. ఇద్ర నాగ్ురించి యడలగినద్ర. బాబా భౌత్తకశ్రీర్ము విడలచిన ప్ిముట, నా జీవిత్మనే ఓడ నెటా ల
నడప్గ్లను? అద్ర యిెట ో కొటలటకొని ప్ో వునా? అయినచ్ో నాగ్త్త యిేమ?

ద్ీనిక్ బాబా జవాబిటల
ా ఇచ్ెచను. "ఎకకడెైనను నెప్ుపడయినను నా గ్ురించి చింత్తంచినచ్ో నే నకకడనే
యుండెదను." 1918క్ ముందు వారి వాగాానము ప్రకార్ము వార్ు నెర్వేర్ుచచుండలరి. 1918 త్ర్ువాత్ కూడ
నెర్వేర్ుచచునాార్ు. ఇప్పటిక్ నాతోనే యునాార్ు. ఇప్పటిక్ నాకు ద్ారి చూప్ుచునాార్ు. ఇద్ర 1910-11
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కాలములో జరిగను. నా సో దర్ులు వేర్ుప్డలరి. నా సో దరి కాలధర్ుము నొంద్ెను. ద్ ంగ్త్నము జరిగను.
ప్ో లీసు విచ్ార్ణ జరిగను. ఇవనిాయు ననుా కలోాలప్ర్చినవి.
నా సో దరి చనిప్ో గా, నా మనసుస వికలమయిెాను. నేను జీవిత్మును సుఖ్ములను లక్షాప్టట లేదు. నేను
బాబా వదా కు ప్ో గా, వార్ు ఉప్ద్ేశ్ముతో శాంత్తంప్జవసి, అప్ాప కులకరిా యింటిలో బ బుటా తో విందు
గావించిరి. నా నుదుట చందనము ప్ూసిరి.

నా యింటిలో ద్ ంగ్త్నము జరిగినద్ర. నాకు ముప్పద్ర సంప్త్సర్ములనుండల యొక సరాహిత్ుడుండెను.
అత్డు నా భార్ాయొకక నగ్లప్టెట ద్ ంగ్లించ్ెను. అందులో శుభమగ్ు సత్ు
త (నాసికాభర్ణము) ఉండెను.
బాబా ఫో టోముంద్ేడలచత్తని, ఆ మర్ుసటి ద్రనమే యా మనిషి నగ్లప్టెటను త్తరిగి యిచిచవేసి క్షమాప్ణ
కోరను.

ఓం నమోోః శ్రీ సాయినాథాయ
శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
ఇర్ువద్రయిెైదవ అధ్ాాయము
సంప్ూర్ణము.
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ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవిత చరితరము
ఇరువదియారవ అధాాయము

1. భకత ప్ంత్ు, 2. హరిశ్చందర ప్ిత్ళే, 3. గోప్ాల అంబాడేకర్.

పరస్ ావన
ఈ విశ్ేమునందు కనిప్ించు ప్రత్తవసుతవు కవవలము భగ్వంత్ుని మాయచ్ే సృషిటంచబడలనద్ర. ఈ వసుతవులు
నిజముగా నుండలయుండలేదు. నిజముగా నుండునద్ర ఒకకటే. అద్రయిే భగ్వంత్ుడు. చీకటిలో తాడును
గాని, దండమునుకాని చూచి ప్ామనుకొనునటల
ా , ప్రప్ంచములో కనిప్ించు వసుతవు బహామునకు
అగ్ుప్డునటల
ా గానిపంచును గాని యంత్ర్గ త్ముగా నునా సత్ామును తెలిసికొనలేము. సదు
గ ర్ువే మన
బుద్రధ యను అక్షులను ద్ెరిప్ించి వసుతవులను సరిగా జూచునటలల జవయును. మనకగ్ుప్డునద్ర
నిజసేర్ూప్ము

కాదని

గ్ీహించ్ెదము. కాబటిట సదు
గ ర్ుని

యసలయిన దృషిటని

కలుగ్జవయుమని

ప్ారరిథంత్ుముగాక. అద్ే సత్ాదృషిట.

ఆెంతరిక పూజ
హేమాడ్ ప్ంత్ు మనకొక కొత్త ర్కము ప్ూజావిధ్ానమును బో ధ్రంచుచునాార్ు. సదు
గ ర్ుని ప్ాదములు
కడుగ్ుట కానందబాషపములనే వేడలనీళ్ళ నుప్యోగించ్ెదముగాక. సేచఛమెైన ప్రరమయను చందనమును
వారి శ్రీర్మునకు ప్ూసదముగాక. దృఢవిశాేసమను వసత మ
ి ుతో వారి శ్రీర్మును కప్పదముగాక.
అషట సాత్తత వకభావము లనెడు ఎనిమద్ర తామర్ప్ుషపములు సమరిపంచ్ెదముగాక. ఏకాగ్ీ చిత్త మను
ఫలమును సమరిపంచ్ెదముగాక. భావమను బకాక వారి శిర్ముప్ై జలిా భక్తయనే మొలతారడును
కటెటదముగాక. మన శిర్సుసను వారి బ టనవేళ్
ర ళప్ై నుంచ్ెదముగాక. సదు
గ ర్ుని ఈ ప్రకార్ముగా నగ్లతో
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నలంకరించి మన సర్ేమును వారిక్ సమరిపంత్ుముగాక. వేడలని తొలగించుటకు భక్తయనే చ్ామర్మును
వీచ్ెదముగాక. అటిట యానందకర్మెైన ప్ూజ చ్ేసిన ప్ిముట ఇటలల ప్ారరిథంచ్ెదముగాక.

"మా

మనసుసను

అంత్ర్ుుఖ్ము

చ్ేయుము.

ద్ానిని

లోప్లివయిప్ు

ప్ో వునటలల

జవయుము.

నితాానిత్ాములకు గ్ల తార్త్మామును ద్ెలిసికొను శ్క్త దయచ్ేయుము. ప్రప్ంచవసుతవులందు మాకు గ్ల
యాసక్తని ప్ో గొటిట మాకు ఆత్ుసాక్షాతాకర్ము కలుగ్ునటలల చ్ేయుము. మేము మా శ్రీర్మును,
ప్ారణమును సర్ేమును నీకు సమరిపంచ్ెదము. సుఖ్ దుోఃఖ్ానుభవములు కలుగ్కుండునటల
ా మా
నేత్మ
ర ులు నీవిగా చ్ేయుము. మా శ్రీర్మును మనసుసను నీ సాేధ్ీన మందుంచుకొనుచు నీ యిషట ము
వచిచనటలల చ్ేయుము. మా చంచల మనసుస నీ ప్ాదముల చ్ెంత్ విశాీంత్త ప్ ందుగాక.”

ఇకనీ అధాాయములోని కథలవెైపు మరలుదము.

భక్ పెంతు
ఒకనాడు ప్ంత్ు అను భకుతడు, మరొక సదు
గ ర్ుని శిషుాడు అదృషట వశ్మున షిరిడీక్ వచ్ెచను. అత్నిక్ షిరిడీ
ప్ో వు ఇచఛలేకుండెను. కాని తానొకటి త్లచిన ద్ెైవమంకొకటి త్లచునందుర్ు. బి.వి & సి.ఐ రైలేేలో
ప్ో వుచుండెను. అందులో అనేకులు సరాహిత్ులు, బంధువులు కలిసిరి. వార్ందర్ు షిరిడీక్ ప్ో వుచుండలరి.
వార్ందర్ు త్మ వెంట ర్ముని కోర్గా వారిని కాదన లేకుండెను. వార్ు బ ంబాయిలో ద్రగిరి. ప్ంత్ు విరార్ లో
ద్రగను. అచట త్న గ్ుర్ువును దరిశంచి, షిరిడీ ప్ో వుటకు అనుమత్త ప్ ంద్ర, ఖ్ర్ుచల నిమత్త ము డబుును
కూర్ుచకొని యంద్రరితో కలసి షిరిడీక్ వచ్ెచను. ఉదయమే షిరిడీ చ్ేరిరి. 11 గ్ంటలకు మసతదుకు ప్ో యిరి.
బాబా ప్ూజ కొర్కు చ్ేరిన భకుతల గ్ుంప్ును జూచి యందర్ు సంత్సించిరి. కాని ప్ంత్ుకు మూర్ఛ వచిచ
హఠాత్ు
త గా క్ంీ ద ప్డెను. వార్ందర్ు భయప్డలరి. అత్నిక్ చ్ెైత్నాము కలిగించుటకు ప్రయత్తాంచిరి. బాబా
కటాక్షముచ్ే అత్ని ముఖ్ముప్ై నీళ్ళళ చలా గా తెలివి వచ్ెచను. నిదరనుండల లేచిన వానివలె లేచి
కూర్ుచండెను. సర్ేజుా డగ్ు బాబా, యింకొక గ్ుర్ువు తాలూకు శిషుాడని గ్ీహించి, నిర్ుయముగా
నుండుమని ధ్ెైర్ాము చ్ెప్ుపచు త్న గ్ుర్ువునంద్ే భక్త నిలుచునటలల నీ క్ంీ ద్ర విధముగా బలికను.
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"ఏమెైనను కానిండు, ప్టలట విడువరాదు. నీ గ్ుర్ునియంద్ే యాశ్ీయము నిలుప్ుము; ఎలా ప్ుపడు నిలకడగా
నుండుము.

ఎప్ుపడు

వారి

ధ్ాానమునంద్ే

మునిగి

యుండుము."

ప్ంత్ు

ఈ

మాటలయొకక

ప్ారముఖ్ామును గ్ీహించ్ెను. ఈ విధముగా త్న సదు
గ ర్ుని జా ప్క్
ిత ద్ెచుచకొనెను. అత్డు త్న జీవిత్ములో
బాబా చ్ేసిన యిా మేలును మర్ువలేదు.

హరిశ్ుెందర ప్ితళే
బ ంబాయిలో హరిశ్చందర ప్ిత్ళే యను వార్ుండలరి. అత్నిక్ మూర్ఛరోగ్ముతో బాధప్డుచునా కొడుకొకడు
గ్లడు. ఇంగీాషు మందులను, ఆయురవేద మందులను కూడ వాడెను గాని జబుు కుదర్లేదు. కావున
యోగ్ుల ప్ాదములప్యి బడుట యనే సాధన మొకకటే మగిలెను. 15వ అధ్ాాయమందు చకకనికీర్తనలచ్ే
ద్ాసుగ్ణు బాబా కీరత ని
ి బ ంబాయి రాజధ్ానిలో వెలాడల చ్ేసనని వింటిమ. 1910లో ప్ిత్ళే అటిట కథలు
కొనిాటిని వినెను. వానినుండల, యిత్ర్ులు చ్ెప్ిపనద్ానినుండల, బాబా త్న దృషిటచ్ేత్ను, తాకుటచ్ేత్ను,
బాగ్ుకానటిట జబుులను బాగ్ుచ్ేయునని గ్ీహించ్ెను. సాయిబాబాను జూచుటకు మనసుసలో కోరిక ప్ుటెటను.
సర్ేవిధముల సనాాహమెై, బహుమానములను వెంట ద్ీసికొని ప్ండా బుటట లను బటలటకొని భారాాబిడే లతో
షిరిడీక్ వచ్ెచను. అత్డు మసతదుకు బో యిెను. బాబాకు సాషాటంగ్నమసాకర్ము చ్ేసను. త్న రోగి కొడుకును
బాబా ప్ాదములప్ై వెైచ్ెను. బాబా యా బిడే వెైప్ు చూడగ్నే యొక వింత్ జరిగను. ప్ిలావాడు వెంటనే కండుా
గిర్ుీన త్తప్ిప చ్ెైత్నామును దప్ిప నేలప్ైబడెను. అత్ని నోట చ్ొంగ్ కారను. అత్ని శ్రీర్మున చ్ెమట ప్టెటను.
అత్డు చచిచన వానివలె ప్డెను. ద్ీనిని జూచి త్లిా దండురలు మక్కలి భయప్డలరి. అటలవంటి మూర్ఛలు
వచుచచుండెనుగాని యిా మూర్ఛ చ్ాలసరప్టివర్ కుండెను. త్లిా కంటినీర్ు వర్దలుగా కార్ు చుండెను. ఆమె
యిేడుచటకు మొదలిడెను. ఆమె సిథత్త ద్ ంగ్లనుండల త్ప్ిపంచుకొనవలెనని యొక గ్ృహము లోనిక్ ప్ర్ుగత్త గా
అద్ర త్న నెత్తతప్యి బడలనటల
ా , ప్ులిక్ భయప్డల ప్ారి ప్ో యి కసాయివాని చ్ేత్తలో ప్డలన యావువలె, ఎండచ్ే
బాధప్డల చ్ెటట ల నీడకు ప్ో గా నద్ర బాటసారి ప్యిబడలనటల
ా , లేద్ా భకుతడు ద్ేవాలయమునకు ప్ో గా అద్ర
వానిప్ై కూలినటల
ా ండెను.
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ఆమె యిటల లేడుచచుండగా బాబా యామెనిటలల యోద్ారచను. "ఇటల లేడేవలదు, కొంత్సర ప్ాగ్ుము.
ఓప్ికతో నుండుము. కుర్ీవానిని బసకు ద్ీసికొని ప్ ముు. అర్గ్ంటలో వానిక్ చ్ెైత్నాము ప్చుచను." బాబా
చ్ెప్ిపన ప్రకార్ము వార్ు నెర్వేరిచరి. బాబా మాటలు యద్ార్ధము లయిెాను. వాడాలోనిక్ ద్ీసికొని ప్ో గానే,
కుర్ీవానిక్ చ్ెైత్నాము వచ్ెచను. ప్ిత్ళే కుటలంబమంత్యు సంతోషించిరి. వారి సంశ్యము లనిాయు
ద్ీరను. ప్ిత్ళే బాబా దర్శనమునకై భార్ాతో మసతదుకు వచ్ెచను. బాబా ప్ాదములకు వినయముతో
సాషాటంగ్నమసాకర్ము
యుప్కార్మునకు

చ్ేసి

వారి

ప్ాదముల

నమసకరించుచుండలరి.

నొత్త ుచు

బాబా

కూర్ుచండలరి.

చిర్ునవుేతో

మనసుసలో

నిటా నియిె.

"నీ

బాబా

చ్ేసిన

యాలోచనలు,

సంశ్యములు, భయోతాపత్ములు, ఇప్ుపడు చలా బడలనవా? ఎవరికయితే నముకము, ఓప్ిక గ్లద్ో వారిని
త్ప్పక భగ్వంత్ుడు ర్క్షలంచును." ప్ిత్ళే ధనికుడు, మరియాద గ్లవాడు. అత్డందరిక్ అప్రిమత్ముగా
మఠాయి ప్ంచిప్టెటను. బాబాకు చకకని ప్ండా ను తాంబూలము నిచ్ెచను. ప్ిత్ళే భార్ా సాత్తేకురాలు.
నిరాడంబర్ము, ప్రరమభకుతలతో నిండలయుండెను. ఆమె సత ంభమునకు దగ్గ ర్గా కూర్ుచని బాబావెైప్ు దృషిట
నిగిడలచ కండా నుండల యానందభాషపములు రాలుచచుండెను. ఆమె సరాహప్రరమ భావములను గ్ని బాబా
మక్కలి సంత్ుషిట చ్ెంద్ెను. ద్ేవునివలె యోగీశ్ేర్ులు కూడ త్మ భకుతలప్యి నాధ్ార్ప్డెదర్ు. ఏ భకుతడు
హృదయప్ూర్ేకముగ్ను, మనోఃప్ూర్ేకముగ్ను ప్ూజ్జంచి శ్ర్ణు వేడునో వానికవ భగ్వంత్ుడు తోడపడును.
వార్ు కొద్రా రోజులు బాబావదా సుఖ్ముగా నునాప్ిముట ఇంటిక్ ప్ో వనిశ్చయించి, బాబా దర్శనమునకయి
మసతదుకు వచిచరి. బాబా వారిక్ ఊద్ీ ప్రసాదమచిచ ఆశ్రర్ేద్రంచ్ెను. ప్ిత్ళేను దగ్గ ర్కు బిలచి యిటా నెను.
"బాప్ూ, అంత్కుముందు 2 ర్ూప్ాయ లిచిచయుంటిని. ఇప్ుపడు 3 ర్ూప్ాయ లిచుచచునాాను. వీనిని నీ
ప్ూజామంద్రర్ములో బెటట లకొని ప్ూజ్జంప్ుము. నీవు మేలు ప్ ంద్ెదవు." ప్ిత్ళే వీనిని ప్రసాదముగా
నంగీకరించ్ెను. బాబాకు సాషాటంగ్నమసాకర్ము చ్ేసి యాశ్రర్ేచనములకయి ప్ారరిథంచ్ెను. ఇద్ే త్నకు షిరిడీ
ప్ో వుటకు మొదటిసారి గ్నుక, అంత్కుముందు 2 ర్ూప్ాలయిలిచ్ెచనను బాబా మాటల యర్థమును
గ్ీహింప్లేకుండెను. ద్ీనిని తెలిసి కొనవలెనని కుత్తహలప్డెను గాని బాబా యూర్కొనెను. సేగ్ృహమునకు
ప్ో యి

త్న

ముదుసలిత్లిా క్

ఈవృతాతంత్మంత్యు

చ్ెప్ిప

బాబాయంత్కు

ముందు

రండుర్ూప్ాయలిచ్ెచననెను; అద్ేమయని యడలగను. ఆమె త్న ప్ుత్ురన క్టానెను. నీ కొడుకుతో నీవిప్ుపడు
షిరిడీక్ ప్ో యినటల
ా , మీ త్ండలర నినుా ద్ీసికొని అకకల్ కోట్ కర్ మహారాజుగారి వదా కు బో యిెను. ఆ
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మహారాజు కూడ సిదధప్ుర్ుషుడు; ప్ూర్ణయోగి, సర్ేజుా డు, దయాళ్ళవు, మీత్ండలర నిర్ులమెైన భకుతడు కనుక
ఆయన ప్ూజను సాేమ ఆమోద్రంచిరి. వార్ు మీత్ండలక
ర ్ రండు ర్ూప్ాయలిచిచ మంద్రర్ములో బెటట ి ప్ూజ్జంప్ు
మనిరి. మీ త్ండలగ
ర ార్ు చనిప్ో వువర్కు వానిని ప్ూజ్జంచుచుండలరి. అటల ప్ిముట ప్ూజ ఆగిప్ో యినద్ర.
ర్ూప్ాయలు ప్ో యినవి. కొనిా సంవత్సర్ముల ప్ిముట ర్ూప్ాయల సంగ్త్త ప్ూరితగా మర్చిత్తమ. నీ
వదృషట వంత్ుడ వగ్ుటచ్ే, అకకల్ కోటకర్ మహారాజు శ్రీ సాయి ర్ూప్ములో గ్నిప్ించి నీ కర్త వామును జా ప్క్
ిత
ద్ెచిచ,

నీ

కషట ములను

త్ప్ిపంప్

జూచుచునాార్ు.

కాబటిట

యికమీదట

జాగ్ీత్తగా

నుండుము.

సంశ్యములను, దురాలోచనలను విడువుము. మీ తాత్ముతాతత్ల యాచ్ార్ము ప్రకార్ము నడువుము.
సత్్రవర్త నము నవలంబింప్ుము. కుటలంబద్ెైవములను ప్ూజ్జంప్ుము. ర్ూప్ాయలను ప్ూజ్జంప్ుము.
వాటిని చకకగా ప్ూజ్జంచి వాని విలువను కనుగొని, యోగ్ుల యాశ్రర్ేచనము ద్ రిక్నందుకు గ్రిేంచుము.
శ్రీ సాయి నీలోనునా భక్తని మేలుకొలిపనార్ు. నీ మేలుకొర్కు ద్ాని నభివృద్రధ చ్ేసికొనుము" త్లిా మాటలు
విని ప్ిత్ళే మక్కలి సంతోషించ్ెను. శ్రీ సాయియొకక సరాేంత్రాామత్ేమునందు, వారి శ్క్తయందు అత్నిక్
నముకము కలిగను. వారి దర్శన ప్ారముఖ్ాము గ్ీహించ్ెను. అప్పటినుండల త్న నడవడల గ్ూరిచ చ్ాల
జాగ్ీత్తగా నుండెను.

అెంబాడేకర్ గారు
ప్ూనానివాసి గోప్ాల నారాయణ అంబాడేకర్ బాబా భకుతడు. ఆబ్ కారి డలప్ార్ుటమెంటలలో 10సంవత్సర్ములు
నౌకరి చ్ేసను. ఠాణా జ్జలాాలో, జౌహర్ సరటట్ లోను వార్ుద్ో ాగ్ములను జవసి, విర్మంచు కొనిరి. మరొక
ఉద్ో ాగ్ము కొర్కు ప్రయత్తాంచిరి, కాని ఫలించలేదు. ఆత్డనేకకషట ముల ప్ాలయిెాను. అత్ని సిథత్త రానురాను
అసంత్ృప్ిత కర్ముగా నుండెను. ఈ ప్రకార్ముగా 7 ఏండుా గ్డచ్ెను. అత్డు ప్రత్త సంవత్సర్ము షిరిడీక్
ప్ో వుచు బాబాకు త్నకషట ములు చ్ెప్ుపచుండెడలవాడు. 1916లో నత్ని సిథత్త చ్ాల హీనముగా నుండుటచ్ే
షిరిడీలో ప్ారణతాాగ్ము చ్ేయ నిశ్చయించుకొనెను. అత్డు భార్ాతో షిరిడీక్ వచిచ రండు మాసములుండెను.
ద్ీక్షలత్ వాడాకు ముందునా యిెడాబండలమీద కూరొచని ఒకనాడు రాత్తర దగ్గ ర్నునా నూత్తలో బడల చ్ావవలెనని
నిశ్చయించుకొనెను.

అత్డీ

ప్రకార్ముగా

చ్ేయ

నిశ్చయించుకొనగ్నే

బాబా

మరియొకటి

చ్ేయ

నిశ్చయించ్ెను. కొనిా అడుగ్ుల దూర్మున నొక హో టలుండెను. ద్ాని యజమాని సగ్ుణమేర్ు నాయక్.
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అత్డు బాబా భకుతడు. అత్డు అంబాడేకర్ ను బిలచి అకకల్ కోటకర్ మహారాజు గారి చరిత్న
ర ు చద్రవిత్తవా?
యని యడుగ్ుచు ప్ుసత కము నిచ్ెచను. అంబాడేకర్ ద్ానిని తీసుకొని చదువనెంచ్ెను. ప్ుసత కము తెర్చుసరిక్
ఈ కథ వచ్ెచను. "అకకల్ కోట కర్ మహారాజు గారి కాలములో ఒక భకుతడు బాగ్ుకానటిట ద్ీర్ర
ా ోగ్ముచ్ే బాధ
ప్డుచుండెను. బాధను సహించలేక నిరాశ్జంద్ర బావిలో దుమకను. వెంటనే మహారాజు వచిచ వానిని
బావిలోనుంచి బయటకు ద్ీసి యిటా నెను. "గ్త్జను ప్ాప్ప్ుణాములను నీవు అనుభవించక తీర్దు. నీ
యనుభవము

ప్ూరిత

కాకునాచ్ో

ప్ారణతాాగ్ము

నీకు

తోడపడదు.

నీవింకొక

జనుమెత్తత,

బాధ

యనుభవించవలెను. చచుచటకు ముందు కొంత్కాల మేల నీకర్ు ననుభవించరాదు? గ్త్ జనుముల
ప్ాప్ముల నేల త్ుడలచివేయ రాదు? ద్ానిని శాశ్ేత్ముగా ప్ో వునటల
ా జవయుము."

సమయోచిత్మెైన ఈ కథను చద్రవి, అంబాడేకర్ మగ్ుల నాశ్చర్ాప్డెను. వాని మనసుస కర్గను. బాబా
సలహా

యిాప్రకార్ముగా

దయాళ్ళత్ేమును

జూచి

లభింప్నిచ్ో

వాడు

అంబాడేకర్ుకు

బాబా

చచిచయిే
యందు

యుండును.

బాబా

నముకము

బలప్డల

సర్ేజా త్ేమును,
అత్నిక్గ్ల

భక్త

దృఢమయిెాను. అత్ని త్ండలర అకకల్ కోట్ కర్ మహారాజు భకుతడు. కాన కొడుకుకూడ త్ండలవ
ర లె భకుతడు
కావలెనని బాబా కోరిక. అత్డు బాబా యాశ్రర్ేచనమును ప్ ంద్ెను. వాని శరయ
ీ సుస వృద్రధప్ ంద్ెను.
జోాత్తషాము చద్రవి అందులో ప్ారవీణాము సంప్ాద్రంచి ద్ానిద్ాారా త్న ప్రిసథ త్త
ి
బాగ్ుచ్ేసికొనెను.
కావలసినంత్ ధనమును సంప్ాద్రంచుకొనగ్లిగను. మగ్త్ జీవిత్మంత్యు సుఖ్ముగా గ్డలప్ను.

ఓం నమోోః శ్రీ సాయినాథాయ
శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
ఇర్ువద్రయార్వ అధ్ాాయము
సంప్ూర్ణము.
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ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవిత చరితరము
ఇరువదియిేడవ అధాాయము
భ్ాగవతము విష్ు
ణ సహసరనామముల నిచిు అనుగీహిెంచుట

1. ద్ీక్షలత్ గారిక్ విఠల్ దర్శనము 2. గీతార్హసాము 3. ఖ్ాప్రవే దంప్త్ులు

బాబా మత్గ్ీంథములను తాక్ ప్విత్రముచ్ేసి వానిని త్న భకుతలకు ప్ారాయణము కొర్కు ప్రసాద్రంచుట
మొదలగ్ునవి యిా ఆధ్ాాయములో చ్ెప్ుపకొందుము.

పరస్ ావన
మానవుడు సముదరములో మునుగ్గానే, అనిా తీర్థములలోను ప్ుణానదులలోను సాానముచ్ేసిన
ప్ుణాము లభించును. అటలలనే మానవుడు సదు
గ ర్ుని ప్ాద్ార్విందముల నాశ్ీయింప్గ్నే, త్తరమూర్ుతలకు
(బరహువిషు
ణ మహేశ్ేర్ులకు)

నమసకరించిన

ఫలముతోప్ాటల

ప్ర్బరహుమునకు

నమసకరించిన

ఫలిత్ముకూడ లభించును. కోరికలను నెర్వేర్ుచ కలపత్ర్ువు, జాానమునకు సముదరము, మనకు
ఆత్ుసాక్షాతాకర్మును కలుగ్ జవయునటిట శ్రీ సాయిమహారాజునకు జయమగ్ు గాక. ఓ సాయిా! నీ కథలందు
మాకు శ్ీదధను కలుగ్జవయుము. చ్ాత్కప్క్షల మేఘజలము తారగి యిెటా ల సంత్సించునో, అటలలనే నీకథలను
చదువువార్ును, వినువార్ును, మక్కలి ప్తరత్తతో వానిని గ్ీహింత్ుర్ుగాక. నీ కథలు విను నప్ుపడు వారిక్
వారి కుటలంబములకు సాత్తేకభావములు కలుగ్ునుగాక. వారి శ్రీర్ములు చ్ెమరించగాక; వారి నేత్రములు
కనీాటిచ్ే నిండుగాక; వారి ప్ారణములు సిథర్ప్డుగాక; వారి మనసుసలు ఏకాగ్ీమగ్ుగాక; వారిక్ గ్గ్ురాపటల
కలుగ్ుగాక; వార్ు వెకుకచు ఏడలచ వణకదర్ుగాక; వారిలోగ్ల వెైషమాములు త్ర్త్మ భేదములు
నిష్రమంచుగాక. ఇటల
ా జరిగినచ్ో, గ్ుర్ువుగారి కటాక్షము వారి ప్ైన ప్రసరించినదను కొనవలెను. ఈ
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భావములు నీలో కలిగినప్ుపడు, గ్ుర్ువు మక్కలి సంత్సించి ఆత్ుసాక్షాతాకర్మునకు ద్ారి చూప్ును.
మాయాబంధములనుండల సరేచఛ ప్ ందుటకు బాబాను హృదయప్ూర్ేకశ్ర్ణాగ్త్త వేడవలెను. వేదములు
నినుా

మాయయనే

మహాసముదరమును

ద్ాటించలేవు.

సదు
గ ర్ువే

యాప్ని

చ్ేయగ్లర్ు.

సర్ేజీవకోటియందును భగ్వంత్ుని చూచునటల
ా చ్ేయగ్లర్ు.

గీెంథములను పవితరముచ్ేసి కానుకగా నిచుుట
ముందుటి అధ్ాాయములో బాబా బో ధలొనర్ుచ తీర్ులను జూచిత్తమ. అందులో నొకకద్ానినే యిా
అధ్ాాయములో జూచ్ెదము. కొందర్ు భకుతలు మత్గ్ీంథములను ప్ారాయణ చ్ేయుటకు బాబా చ్ేత్తక్చిచ
బాబా ప్విత్రము చ్ేసినప్ిముట వానిని ప్ుచుచకొనెడలవార్ు. అటిట గ్ీంథములు ప్ారాయణ చ్ేయునప్ుపడు
బాబా త్మతో నునాటలల భావించ్ెడలవార్ు. ఒకనాడు కాకామహాజని ఏకనాథ భాగ్వత్మును ద్ీసికొని
షిరిడీక్ వచ్ెచను. శాామా యా ప్ుసత కమును చదువుటకై తీసుకొని మసతదుకు బో యిెను. అచచట బాబా
ద్ానిని ద్ీసికొని చ్ేత్తతో తాక్, కొనిా ప్ుటలను త్తరప్ిప, శాామాక్చిచ ద్ానిని త్నవదా నుంచుకొమునెను. అద్ర
కాకా ప్ుసత కమనియు, నందుచ్ే ద్ానినాత్ని క్చిచవేయవలెననియు శాామా చ్ెప్పను. కాని బాబా "ద్ానిని
నేను నీక్చిచత్తని. ద్ానిని జాగ్ీత్తగా నీవదా నుంచుము. అద్ర నీకు ప్నిక్వచుచ" ననిరి. ఈ ప్రకార్ముగ్ బాబా
అనేక ప్ుసత కములు శాామావదా నుంచ్ెను. కొనిా ద్రనముల ప్ిముట కాకా మహాజని త్తరిగి భాగ్వత్మును
తెచిచ బాబా క్చ్ెచను. బాబా ద్ానిని తాక్ ప్రసాదముగా మహాజనికవ ఇచిచ ద్ానిని భదరప్ర్చుమనెను. అద్ర
యాత్నిక్ మేలు చ్ేయుననిరి. కాకా సాషాటంగ్నమసాకర్ముతో సతేకరించ్ెను.

శాామా విష్ు
ణ సహసరనామముల పుస్ కము
శాామా బాబాకు మక్కలి ప్ిరయభకుతడు. బాబా యత్నిక్ మేలు చ్ేయ నిశ్చయించి విషు
ణ సహసరనామమును
ప్రసాదముగా నిచ్ెచను. ద్ానిని ఈ క్ంీ ద్ర విధముగా జరిప్ను.
ఒకప్ుపడు రామద్ాసి (రామద్ాసు భకుతడు) షిరిడీక్ వచ్ెచను. కొనాాళ్ళళ అకకడ నుండెను. ప్రత్త రోజు
ఉదయమే లేచి, ముఖ్ము కడుగ్ుకొని, సాానము చ్ేసి, ప్టలటబటట లు ధరించి విభూత్త ప్ూసికొని,
విషు
ణ సహసరనామమును (భగ్వద్ీగ త్కు త్ర్ువాత్ ముఖ్ామెైనద్ర), ఆధ్ాాత్ురామాయణమును శ్ీదధతో
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ప్ారాయణ చ్ేయుచుండెను. అత్ డీ గ్ీంథముల ననేకసార్ులు ప్ారాయణ చ్ేసను. కొనిా ద్రనముల ప్ిముట
బాబా శాామాకు మేలు చ్ేయ నిశ్చయించి, విషు
ణ సహసరనామ ప్ారాయణము చ్ేయింప్దలచ్ెను. కావున
రామద్ాసిని బిలచి త్మకు కడుప్ు నొప్ిపగా నునాదనియు సో నాముఖి తీసికొననిద్ే నొప్ిప త్గ్గ దనియు,
కనుక బజార్ుకు ప్ో యి యా మందును తీసికొని ర్మునియు కోరను. ప్ారాయణము ఆప్ి రామద్ాసి
బజార్ుకు ప్ో యిెను. బాబా త్మ గ్ద్ెా ద్రగి రామద్ాసి ప్ారాయణ చ్ేయు సథ లమునకు వచిచ విషు
ణ సహసరనామ
ప్ుసత కమును ద్ీసికొనెను. త్మ సథ లమునకు త్తరిగివచిచ యిటా నెను. "ఓ శాామా! యిా గ్ీంథము మగ్ుల
విలువెైనద్ర, ఫలప్రదమెైనద్ర, కనుక నీక్ద్ర బహూకరించుచునాాను. నీవు ద్ీనిని చదువుము. ఒకప్ుపడు
నేను మగ్ుల బాధ ప్డలత్తని, నా హృదయము కొటలటకొనెను. నా జీవిత్ మప్ాయములో నుండెను. అటిట
సంద్రగ్థసథ త్త
ి యందు నేను ఈ ప్ుసత కమును నా హృదయమునకు హత్ు
త కొంటిని. శాామా! అద్ర నాకు గొప్ప
మేలు చ్ేసను. అలాాయిే సేయముగా వచిచ బాగ్ు చ్ేసనని యనుకొంటిని. అందుచ్ే ద్ీనిని నీ
క్చుచచునాాను. ద్ీనిని కొంచ్ెము ఓప్ికగా చదువుము. రోజున కొక నామము చద్రవినను మేలు
కలుగ్జవయును." శాామా త్న కాప్ుసత క మకకర్లేదనెను. ఆ ప్ుసత కము రామద్ాసిద్ర. అత్డు ప్ిచిచవాడు.
మొండలవాడు, కోప్ిషిు కావున వానితో కయాము వచుచననెను. మరియు తాను అనాగ్రికు డగ్ుటచ్ే
ద్ేవనాగ్రి అక్షర్ములు చదువలేననెను.

త్నకు రామద్ాసితో బాబా కయాము కలుగ్జవయు చునాాడని శాామా యనుకొనెనే గాని బాబా త్నకు మేలు
కలుగ్ జవయనునాాడని యనుకొనలేదు. బాబా యా సహసరనామమనే మాలను శాామా మెడలో వేయ
నిశ్చయించ్ెను. అత్డు అనాగ్ర్కుడయినప్ిపటిక్ బాబాకు ముఖ్ాభకుతడు. బాబా ఈ ప్రకార్ మత్నిని
ప్రప్ంచబాధలనుండల

త్ప్ిపంచగోరను.

భగ్వనాామఫలిత్

మందరిక్

విశ్దమే.

సకలప్ాప్ములనుండల

దురాలోచనలనుండల, చ్ావుప్ుటలటకలనుండల అద్ర మనలను త్ప్ిపంచును. ద్ీనికంటె సులభమయిన సాధన
మంకొకటి లేదు. అద్ర మనసుసను ప్ావనము చ్ేయుటలో మక్కలి సమర్థమెైనద్ర. ద్ాని కటిట త్ంత్ు కూడ
అవసర్ము లేదు. ద్ానిక్ నియమము లేమయు లేవు. అద్ర మగ్ుల సులభమెైనద్ర, ఫలప్రదమెైనద్ర.
శాామాకు ఇషట ము లేనప్పటిక్ వానిచ్ేద్ాని నభాసింప్ చ్ేయవలెనని బాబాకు దయకలిగను. కనుక ద్ానిని
బాబా వానిప్యి బలవంత్ముగా ర్ుద్ెాను. ఆ ప్రకార్ముగ్నే చ్ాలా కాలము క్ీందట ఏకనాథ మహారాజు
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బలవంత్ముగా విషు
ణ సహసరనామమునొక బీద బారహుణునిచ్ే ప్ారాయణ చ్ేయించి వానిని ర్క్షలంచ్ెను.
విషు
ణ సహసరనామ ప్ారాయణము చిత్త శుద్రధ కొక విశాలమయిన చకకటి మార్గ ము. కాన ద్ానిని బాబా
శాామాకు బలవంత్ముగా ఇచ్ెచను.

రామద్ాసి త్ేర్లో సో నాముఖి తెచ్ెచను. అనాా చించణీకర్ యకకడనే యుండెను. నార్దునివలె నటించి
జరిగిన దంత్యు వానిక్ జప్పను. రామద్ాసి వెంటనే కోప్ముతో మండలప్డెను. కోప్ముతో శాామాప్యి
బడల, శాామాయిే కడుప్ునొప్ిప సాకుతో బాబా త్నను బజార్ుకు ప్ంప్ునటల
ా చ్ేసి ఈ లోప్ల ప్ుసత కమును
తీసికొనెనని యనెను. శాామాను త్తటట నార్ంభించ్ెను. ప్ుసత కము ఈయనిచ్ో త్ల ప్గ్ులగొటలటకొందుననెను.
శాామా నెముద్రగా జవాబిచ్ెచను. కాని ప్రయోజనము లేకుండెను. అప్ుపడు దయతో బాబా రామద్ాసితో
నిటల
ా ప్లికను. "ఓ రామద్ాసత! యిేమ సమాచ్ార్ము? ఎందులకు చీకాకుప్డుచునాావు? శాామా
మనవాడు కాడా? అనవసర్ముగా వాని నేల త్తటెటదవు? ఎందుకు జగ్డ మాడుచునాావు? నెముద్రగా
ప్రరమతో మాటలాడలేవా? ఈ ప్విత్రమెైన గ్ీంథములను నిత్ాము ప్ారాయణ చ్ేయచుంటివి గాని, యింకను నీ
మనసుస

నప్విత్రముగాను,

అసాేధ్ీనముగాను

ఉనాటల
ా నాద్ర.

నీ

వెటట ి

రామద్ాసివయాా?

సమసత విషయములందు నీవు నిర్ుముడవుగా నుండవలెను. నీ వాప్ుసత కమును అంత్గా నభిలషించుట
వింత్గా నునాద్ర. నిజమెైన రామద్ాసిక్ మమత్ కాక సమత్ యుండవలెను. ఒక ప్ుసత కము కొర్కు
శాామాతో ప్ో రాడుచునాావా? వెళ్ళళ, నీ సథ లములో కూరొచనుము. ధనమచిచన ప్ుసత కము లనేకములు
వచుచను, కాని మనుషుాలు రార్ు. బాగా ఆలోచించుము, తెలివిగా ప్రవరితంప్ుము. నీ ప్ుసత కము విలువ
యిెంత్? శాామాకు ద్ానితో నెటట ి సంబంధము లేదు. నేనే ద్ానిని తీసికొని వాని క్చిచత్తని. నీ కద్ర
కంఠప్ాఠముగా వచుచను కద్ా! కావున శాామా ద్ానిని చద్రవి మేలు ప్ ందు ననుకొంటిని. అందుచ్ే ద్ాని
నత్ని క్చిచత్తని."

బాబా ప్లుకులెంత్ మధుర్ముగా, మెత్తగా, కోమలముగా అమృత్ త్ులాముగా నునావి! వాని ప్రభావము
విచిత్రమయినద్ర. రామద్ాసి శాంత్తంచ్ెను. ద్ానిక్ బదులు ప్ంచర్త్ాగీత్ యను గ్ీంథమును శాామా వదా
తీసికొనెదననెను. శాామా మక్కలి సంత్సించ్ెను. "ఒకకటేల? ప్ద్ర ప్ుసత కముల నిచ్ెచద" ననెను.
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ఈ విధముగా బాబా వారి త్గ్వును తీరచను. ఇందు ఆలోచించవలసిన విషయమేమన రామద్ాసి
ప్ంచర్త్ాగీత్ నేల కోరను? అత్డు లోనునా భగ్వంత్ుని తెలిసికొనుట కనాడు యత్తాంచి యుండలేదు.
ప్రత్తనిత్ాము మత్గ్ీంథములను మసతదులో బాబా ముందర్ ప్ారాయణ చ్ేయువాడు, శాామాతో బాబా
యిెదుట ఏల జగ్డమాడెను? మనము ఎవరిని నింద్రంచవలెనో, యిెవరిని త్ప్ుపప్టట వలెనో ప్ో లుచకొనలేము.
ఈ కథ నీ విధముగా నడలప్ించకప్ో యినచ్ో ఈ విషయముయొకక ప్ారముఖ్ాము, భగ్వనాామ
సుర్ణఫలిత్ము, విషు
ణ సహసరనామ ప్ారాయణ మొదలగ్ునవి శాామాకు తెలిసియుండవు. బాబా బో ధ్రంచు
మార్గ ము, ప్ారముఖ్ాము కలుగ్జవయు విషయములు సాటిలేనివి. ఈ గ్ీంథమును కీమముగ్ శాామా చద్రవి
ద్ానిలో గొప్ప ప్ారవీణాము సంప్ాద్రంచ్ెను. శ్రీ మాన్ బుటీట అలుాడగ్ు జ్జ. జ్జ. నారవకకు బో ధ్రంచ గ్లిగను. ఈ
నారవక ప్ూనా యింజనీరింగ్ు కాలేజ్జ ప్ిరనిసప్ాలుగా నుండెను.

గీతా రహసాము
బరహువిదా నధాయనము చ్ేయువారిని బాబా యిెలాప్ుపడు ప్రరమంచువార్ు, ప్ో ర త్సహించువార్ు. ఇచట
ద్ానికొక యుద్ాహర్ణమచ్ెచదము. ఒకనాడు బాప్ుసాహెబుజోగ్ కు ఒక ప్ారసలు వచ్ెచను. అందులో త్తలక్
వారసిన గీతార్హసా ముండెను. అత్డా ప్ారిసలును త్న చంకలో ప్టలటకొని మసతదుకు వచ్ెచను. బాబాకు
సాషాటంగ్నమసాకర్ము చ్ేయునప్ుప డద్ర క్ంీ దప్డెను. అద్ేమని బాబా యడలగను. అకకడనే ద్ానిని విప్ిప
బాబా చ్ేత్తలో ఆ ప్ుసత కము నుంచ్ెను. బాబా కొనిా నిమషములు ప్ుసత కములోని ప్రజీలను ద్రప్
ర ిప త్న
జవబులోనుండల ఒక ర్ూప్ాయి తీసి ప్ుసత కముప్ై బెటట ి దక్షలణతో గ్ూడ ప్ుసత కమును జోగ్ున కంద్రంచుచు
"ద్ీనిని ప్ూరితగ్ చదువుము, నీకు మేలు కలుగ్ును." అనెను.

ఖ్ాపరవే దెంపతులు
ఖ్ాప్రవే వృతాతంత్ముతో నీ యధ్ాాయమును ముగించ్ెదము. ఒకప్ుపడు ఖ్ాప్రవే త్న భార్ాతో షిరిడీక్ వచిచ
కొనిా నెలలుండెను. ద్ాద్ా సాహెబు ఖ్ాప్రవే సామానుాడు కాడు. అమరావత్తలో మక్కలి ప్రసిద్ధ ర కక్కన ప్తా డర్ు,
మక్కలి ధనవంత్ుడు, ఢలలీా కౌనిసలులో సభుాడు, మక్కలి తెలివయినవాడు, గొప్పవకత . కాని బాబా ముందర్
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నెప్ుపడు నోర్ు తెర్వలేదు. అనేకమంద్ర భకుతలు ప్లుమార్ులు బాబాతో మాటలాడలరి, వాద్రంచిరి. కాని
ముగ్ుగర్ు మాత్రము ఖ్ాప్రవే, నూలకర్, బుటీట - నిశ్శబా ముగా కూర్ుచండువార్ు, వార్ు వినయవిధ్ేయత్
నమరత్లునా ప్రముఖ్ులు. ప్ంచదశిని ఇత్ర్ులకు బో ధ్రంచగ్లిగిన ఖ్ాప్రవే బాబా ముందర్ మసతదులో
కూరొచనునప్ుపడు నోరత్తత మాటాాడువాడు కాడు, నిజముగా మానవుడెంత్ చద్రవినవాడెైనను, వేదప్ారాయణ
చ్ేసినవాడెైనను, బరహుజాాని ముందర్ వెలవెలబో వును. ప్ుసత కజాానము, బరహుజాానము ముందు రాణించదు.
ద్ాద్ా సాహెబు ఖ్ాప్రవే 4 మాసములుండెను. కాని, యత్ని భార్ా 7 మాసము లుండెను. ఇదా ర్ును షిరిడీలో
నుండుటచ్ే సంత్సించిరి. ఖ్ాప్రవే గారి భార్ా బాబాయందు భక్తశ్ద
ీ ధ లు గ్లిగి యుండెడలద్ర. ఆమె బాబాను
మగ్ుల ప్రరమంచుచుండెను. ప్రత్త రోజు 12 గ్ంటలకు బాబాకొర్కు నెైవేదాము సేయముగా ద్ెచుచచుండెను.
ద్ానిని బాబా యామోద్రంచిన త్ర్ువాత్ తాను భోజనము చ్ేయుచుండెను. ఆమె యొకక నిలకడను,
నిశ్చలభక్తని బాబా యిత్ర్ులకు బో ధ్రంచనెంచ్ెను. ఆమె ఒకనాడు మధ్ాాహా భోజనసమయమున ఒక
ప్ళళళములో సాంజా, ప్ూరీ, అనాము, వులుసు, వర్మానాము మొదలగ్ునవి మసతదుకు ద్ెచ్ెచను. గ్ంటల
కొలద్ర యూర్కనే యుండు బాబా యానాడు వెంటనే లేచి, భోజన సథ లములో గ్ూర్ుచండల, యామెతెచిచన
ప్ళళళము ప్యి యాకు ద్ీసి త్ేర్గా త్తన నార్ంభించ్ెను. శాామా యిటా డలగను. "ఎందు కీ ప్క్షప్ాత్ము?
ఇత్ర్ుల ప్ళళళముల నెటట వ
ి ెైచ్ెదవు. వాని వెైప్ు చూడనయిన చూడవు కాని, ద్ానిని నీ దగ్గ ర్ కీడుచకొని
త్తనుచునాావు. ఈమె తెచిచన భోజన మెందు కంత్ ర్ుచికర్ము? ఇద్ర మాకు సమసాగా నునాద్ర". బాబా
యిటల
ా బో ధ్రంచ్ెను. "ఈ భోజనము యథార్థముగా మక్కలి యమూలామయినద్ర. గ్త్ జనులో నీమె ఒక
వర్త కుని యావు. అద్ర బాగా ప్ాలిచుచచుండెను. అచచటనుండల నిష్రమంచి, ఒక తోటమాలి యింటిలో
జనిుంచ్ెను. త్దుప్రి యొక క్షత్తరయుని యింటిలో జనిుంచి యొక వర్త కుని వివాహమాడెను. త్ర్ువాత్ ఒక
బారహుణుని కుటలంబములో జనిుంచ్ెను. చ్ాలకాలము ప్ిముట ఆమెను నేను జూచిత్తని కావున ఆమె
ప్ళళళము నుండల యింకను కొనిా ప్రరమయుత్మగ్ు ముదా లను ద్ీసికొననిండు." ఇటా నుచు బాబా యామె
ప్ళళళము ఖ్ాళీ చ్ేసను. నోర్ు చ్ేత్ులు కడుగ్ుకొని తేన
ర ుపలు తీయుచు, త్తరిగి త్న గ్ద్ెాప్యి కూర్ుచండెను.
అప్ుపడు

ఆమె

బాబాకు

నమసకరించ్ెను,

బాబా

కాళ్ళను

ప్ిసుకుచుండెను.

బాబా

యామెతో

మాటాాడద్ డంగను. బాబా కాళ్ళను తోముచునా యామెచ్ేత్ులను బాబా తోముటకు ప్ారర్ంభించ్ెను.
గ్ుర్ుశిషుాలు బండ ర్ులు సరవచ్ేసికొనుట జూచి శాామా యిటలలనెను. "చ్ాలా బాగా జర్ుగ్ుచునాద్ర.
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భగ్వంత్ుడును,

భకుతరాలును

ఒకరికొకర్ు

సరవ

చ్ేసికొనుట

మగ్ుల

వింత్గా

నునాద్ర."

ఆమె

యథార్థమయిన ప్రరమకు సంత్సించి, బాబా మెలాగా, మృదువయిన యాకరిషంచు కంఠముతో 'రాజారామ్'
యను మంత్రమును ఎలా ప్ుపడు జప్ించు మనుచు నిటా నియిెను. "నీవిటల
ా చ్ేసినచ్ో, నీ జీవతాశ్యమును
ప్ ంద్ెదవు. నీ

మససుస శాంత్తంచును. నీకు

మేలగ్ును." ఆధ్ాాత్తుకము తెలియనివారిక్, ఇద్ర

సామానావిషయమువలె గానిపంచును. కాని యద్ర యటల
ా గాదు. అద్ర శ్క్తప్ాత్ము. అనగా గ్ుర్ువు
శిషుానకు శ్క్త ప్రసాద్రంచుట. బాబాయొకక మాటలెంత్ బలమయినవి! ఎంత్ ఫలవంత్మయినవి!
ఒకక్షణములో నవి యామెహృదయమును ప్రవేశించి, సిథర్ప్డెను.

ఈ విషయము గ్ుర్ువునకు శిషుానకు గ్ల సంబంధమును బో ధ్రంచు చునాద్ర. ఇదా ర్ు ప్ర్సపర్ము ప్రరమంచి
సరవ చ్ేసికొనవలెను. వారిదారిక్ మధా భేదము లేదు. ఇదా రొకటే. ఒకర్ు లేనిద్ే మరియొకర్ు లేర్ు. శిషుాడు
త్న శిర్సుసను గ్ుర్ువు ప్ాదముల మీద బెటట లట, బాహాదృశ్ామేగాని, యథార్థముగా వారిర్ువుర్ు లోప్ల
ఒకకటే. వారి మధా బేధము ప్ాటించువార్ు ప్కేమునకు రానివార్ు, సంప్ూర్ణ జాానము లేనివార్ును.

ఓం నమోోః శ్రీ సాయినాథాయ
శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
ఇర్ువద్రయిేడవ అధ్ాాయము
సంప్ూర్ణము.
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ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవిత చరితరము
ఇరువదియిెనిమదవ అధాాయము
ప్ిచుుకలను షిరిడీక్ లాగుట

1. లక్షీుచంద్ 2. బుర్హాన్ ప్ూర్ు మహిళ్ 3. మేఘశాాముడు - కథలు.

పరస్ ావన
సాయి యనంత్ుడు. చీమలు, ప్ుర్ుగ్ులు మొదలుకొని బరహుప్ర్ాంత్ము సకలజీవులందు నివసించును.
వార్ు సరాేంత్రాామ. వేదజాానమందు, ఆతాుసాక్షాతాకర్విదాయందు వార్ు ప్ార్ంగ్త్ులు. ఈ రండలంటిలో
వారిక్ ప్ారవీణా ముండుటచ్ే వార్ు సదు
గ ర్ువు లనిప్ించు కొనుటకు సమర్ుథలు. ప్ండలత్ులయినప్పటిక్
శిషుాల నెవరైతే ప్రరరవప్ించి యాత్ుసాక్షాతాకర్ము కలిగించలేరో వార్ు సదు
గ ర్ువులు కానేర్ర్ు. సాధ్ార్ణముగ్
త్ండలర శ్రీర్మును

ప్ుటిటంచును. ప్ిముట చ్ావు

జీవిత్మును

వెంబడలంచును. కాని, సదు
గ ర్ువు

చ్ావుప్ుటలటకలను రంటిని ద్ాటింత్ుర్ు కాబటిట వార్ందరికంటె దయార్ారహృదయులు.

సాయిబాబా యనేకసార్ు లిటల
ా నుడలవిరి. "నా మనుషుాడు ఎంత్ దూర్మున నునాప్పటిక్, 1000 కోీసుల
దూర్మున నునాప్పటిక్, ప్ిచుచక కాళ్ళకు ద్ార్ము కటిటయిాడలచనటలల అత్నిని షిరిడీక్ లాగదను."
అటలవంటి మూడుప్ిచుచకలగ్ురించి, ఈ అధ్ాాయములో చ్ెప్ుపకొందుము.

1. బాలా లక్షీమచెంద్
అత్డు మొటట మొదట రైలేేలోను, అటలత్ర్ువాత్ బ ంబాయిలోని శ్రీవేంకటేశ్ేర్ ముదరణాలయమునందును
త్దుప్రి రాాబి బరదర్ుస కంప్నీలో గ్ుమాసాతగ్ును ఉద్ో ాగ్ము చ్ేసను. 1910వ సంవత్సర్మున అత్నిక్ బాబా
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సాంగ్త్ాము లభించ్ెను. శాంతాకుీజులో, క్స
ీ ట మస్ ప్ండుగ్కు ఒకటిరండు మాసములకు ప్ూర్ేము,
సేప్ాములో గ్డే ముతో నునా యొక ముసలివానిని, చుటలట భకుతలు గ్ుంప్ులు గ్ూడలయునాటల
ా చూచ్ెను.
కొనాాళ్ళ త్ర్ువాత్ ద్ాసుగ్ణు కీర్తన వినుటకు త్న సరాహిత్ుడగ్ు దతాతతేరయ మంజునాథ్ బిజార్
యింటిక్వెళళళను. కీర్తన చ్ేయునప్ుపడు ద్ాసుగ్ణు బాబా ప్టమును సభలో ప్టలటట యాచ్ార్ము.
సేప్ాములో చూచిన ముసలివాని ముఖ్లక్షణములు ఈ ప్టములో నునావానిక్ సరిప్ో యిెను. కావున
తాను సాయిబాబాను సేప్ాములో జూచినటలల గ్ీహించ్ెను. ప్టము, ద్ాసుగ్ణు కీర్తన, త్ుకారాం జీవిత్ము
(అప్ుపడు ద్ాసుగ్ణు చ్ెప్ుపచునా హరికథ) ఇవనిాయు మనసుసన నాటి, లక్షీుచంద్ షిరిడీక్ ప్ో వుట
కువిేళ్ల
ా ర్ుచుండెను. సదు
గ ర్ుని వెదకుటలోను ఆధ్ాాత్తుకకృషియందును ద్ేవుడు భకుతలకు సహాయప్డు
ననునద్ర భకుతల యనుభవమే. ఆనాటి రాత్తర 8 గ్ంటలకు అత్ని సరాహిత్ుడగ్ు శ్ంకర్రావు వచిచ త్లుప్ు
కొటిట షిరిడీక్ వచ్ెచదవాయని యడలగను. అత్ని యానందమున కంత్ులేకుండెను. షిరిడీక్ ప్ో వలెనని
నిశ్చయించుకొనెను.

ప్ినత్ండలర

కొడుకువదా

15

ర్ూప్ాయలు

అప్ుపప్ుచుచకొని

కావలసిన

యిేరాపటలలనిాయును జవసికొనిన ప్ిముట షిరిడీక్ ప్యనమయిెాను. రైలులో నత్డును, అత్ని
సరాహిత్ుడగ్ు శ్ంకర్రావును భజన చ్ేసిరి. సాయిబాబాను గ్ూరిచ తోడల ప్రయాణీకుల నడలగిరి. చ్ాల
సంవత్సర్ములనుంచి షిరిడీలో నునాసాయిబాబా గొప్ప యోగిప్ుంగ్వులని వార్ు చ్ెప్ిపరి. కోప్ర్ గాం రాగానే
బాబాకొర్కు జామప్ండా ను కొనవలె ననుకొనెను. కాని, యా గాీమ ప్రిసర్ములను ప్రకృత్త దృశ్ాములను
జూచి యానంద్రంచి యావిషయమును మర్చ్ెను. షిరిడీ సమీప్ించుచుండగా వారికాసంగ్త్త జా ప్క్
ిత వచ్ెచను.
అప్ుపడే యొక ముసలము నెత్తతప్ై జామప్ండా గ్ంప్ ప్టలటకొని త్మ గ్ుఱ్ఱ ప్ుబండల వెంట ప్ర్ుగత్ు
త కొని
వచుచచుండెను. బండల నాప్ి కొనిాయిెంప్ుడు ప్ండా ను మాత్రమే కొనెను. అప్ుపడా ముసలము త్క్కన
ప్ండా ను కూడ తీసికొని త్న ప్క్షమున బాబా కరిపత్ము చ్ేయుడని కోరను. జామప్ండా ను కొనవలె
ననుకొనుట, ఆ విషయమే మర్చుట, ముసలమును కలిసికొనుట, యామె భక్త, యివనిాయు నిదా రిక్
ఆశ్చర్ామును కలుగ్జవసను. ఆ ముసలము తాను సేప్ాములో చూచిన ముసలివాని బంధువెై
యుండవచుచ ననుకొనెను. అంత్లో బండల షిరిడీ చ్ేరను. మసతదుప్యి జండాలను చూచి నమసకరించిరి.
ప్ూజా సామాగిత
ీ ో మసతదుకు వెళ్ళళ బాబాను ఉచిత్విధముగా ప్ూజ్జంచిరి. లక్షీుచంద్ మనసుస కర్గను.
బాబాను జూచి చ్ాల సంత్సించ్ెను. సువాసనగ్ల తామర్ప్ువుేను భరమర్ము జూచి సంత్సించునటలల
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బాబా ప్ాదముల జూచి సంత్సించ్ెను. అప్ుపడు బాబా యిటా నెను. "టకకరి వాడు; ద్ారిలో భజన చ్ేసను.
ఇత్ర్ులను కనుగొనుచుండెను. ఇత్ర్ుల నడుగ్నేల? మన కండా తోడ సమసత ము చూడవలెను. ఇత్ర్ులను
నడుగ్వలసిన యవసర్మేమ? నీ సేప్ాము నిజమయినద్ా కాద్ా యనునద్ర యాలోచించుము.
మార్ేడలవదా 15ర్ూప్ాయలు అప్ుపతీసికొని దర్శనము చ్ేయవలసిన యవసర్మేమ? హృదయములోని
కోరిక యిప్ుపడయిన నెర్వేరినద్ా?"

ఈ మాటలు విని బాబా సర్ేజా త్ేమునకు లక్షీుచంద్ యాశ్చర్ాప్డెను. బాబాకీ సంగ్త్ులనిాయు నెటలల
ద్ెలిసినవని అత్డాశ్చర్ాప్డెను. ఇందులో ముఖ్ాముగా గ్మనింప్దగినద్ర బాబా దర్శనము కొర్కుగాని,
సలవురోజు అనగా ప్ండుగ్ద్రనము గ్డుప్ుటకు గాని, తీర్థయాత్రకు ప్ో వుటకు గాని అప్ుప చ్ేయరాదని బాబా
యభిప్ారయము.

సాెంజా
మధ్ాాహాభోజనమునకు గ్ూర్ుచనాప్ుపడు లక్షీుచందుకు ఒక భకుతడు సాంజాను ప్రసాదముగా నిచ్ెచను.
అద్ర త్తని లక్షీుచందు సంత్సించ్ెను. ఆ మర్ుసటిద్రనము కూడ ద్ాని నాశించ్ెను. కాని, యిెవర్ును సాంజా
తేలేదు. అత్డు సాంజాకై కనిప్టలటకొని యుండెను. మూడవరోజు హార్త్త సమయమునందు బాప్ుసాహెబ్
జోగ్ యిేమ నెైవేదాము తీసికొని రావలెనని బాబాను అడలగను. సాంజాతీసికొని ర్ముని బాబా చ్ెప్పను.
భకుతలు రండు కుండల నిండ సాంజాతెచిచరి. లక్షీుచందు చ్ాల యాకలితో నుండెను. అత్ని వీప్ు నొప్ిపగా
నుండెను. బాబా యిటా నెను. "నీవు ఆకలితో నుండుట మేలయినద్ర. కావలసినంత్ సాంజా త్తనుము. నీ వీప్ు
నొప్ిపక్ ఏదయిన ఔషధము తీసికొనుము." బాబా త్న మనసుసను కనుగొనెనని లక్షీుచంద్ రండవసారి
యాశ్చర్ేప్డెను. బాబా యిెంత్ సర్ేజుా డు!

దో ష్ దృషిట
ఆ

సమయముననే

లక్షీుచందు

చ్ావడల

యుత్సవమును

జూచ్ెను.

అప్ుపడు

బాబా

దగ్ుగచ్ే

బాధప్డుచుండెను. ఎవరిద్ో ద్ో షదృషిట ప్రసరించుటచ్ే బాబాకు బాధ కలిగినదనుకొనెను. ఆ మర్ుసటి
యుదయము లక్షీుచందు మసతదుకు ప్ో గా, బాబా శాామాతో నిటా నియిె. "ఎవరిద్ో ద్ో షదృషిట నాప్యి
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ప్డుటచ్ే నేను బాధప్డుచునాాను." లక్షీుచందు మనసుసలో నేమ భావించుచుండెనో యద్ర యంత్యు
బాబా వెలాడల చ్ేయుచుండెను.

ఈ విధముగా సర్ేజా త్కు, కార్ుణామునకు కావలసిననిా నిదర్శనములను గ్ని లక్షీుచందు బాబా
ప్ాదములప్ైబడల "మీ దర్శనము వలన నేనెంతో సంతోషించిత్తని. ఎలా ప్ుపడు నాయందు దయాద్ాక్షలణాములు
జూప్ి ననుా ర్క్షలంచుము. నాకీ ప్రప్ంచములో మీ ప్ాదములు త్ప్ప యిత్ర్ద్ెైవము లేదు. నా మనసుస
ఎలా ప్ుపడును మీ ప్ాదప్ూజయందు, మీ భజనయందు ప్తరత్త జందునుగాక, మీ కటాక్షముచ్ే ననుా
ప్రప్ంచబాధలనుండల కాప్ాడుదుర్ు గాక!" యని ప్ారరిథంచ్ెను.

బాబా యాశ్రరాేదమును, ఊద్ీప్స
ర ాదములను ప్ుచుచకొని లక్షీుచంద్ సంతోషముతో త్ృప్ిత తో సరాహిత్ునితో
కలిసి ఇంటిక్ త్తరిగి వచ్ెచను. ద్ారిలో బాబా మహిమలను కీరత ంి చుచుండెను. సద్ా బాబాకు నిజమెైన
భకుతడుగా నుండెను. ప్రిచిత్ులు షిరిడీక్ ప్ో వువారి ద్ాేరా ప్ూలమాలలు, కర్ూపర్ము, దక్షలణ
ప్ంప్ుచుండెను.

2. బురహాన్ పూరు మహిళ్
ఇంకొక ప్ిచుచక (భకుతరాలి) వృతాతంత్ము జూచ్ెదము. బుర్హాన్ ప్ుర్ూలో నొక మహిళ్కు సాయి
సేప్ాములో కనబడల గ్ుముము ప్దా కు వచిచ త్తనుటకు 'క్చిడీ' కావలెననెను. మేలొకని చూడగా త్న
ద్ాేర్మువదా నెవేర్ు లేకుండలరి. చూచిన దృశ్ామునకు చ్ాల సంత్సించి ఆమె యందరిక్ తెలియజవసను.
త్న భర్త కు గ్ూడ తెలిప్ను. అత్డు ప్ో సాటఫతసులో నుద్ో ాగ్ము చ్ేయుచుండెను. అత్నిని అకోలా బద్రలీ చ్ేసిరి.
భారాాభర్త లు షిరిడీ ప్ో వ నిశ్చయించుకొని ఒక శుభద్రనమందు షిరిడక
ీ ్ బయలుద్ేరిరి. మార్గ మధామున
గోమతీతీర్థమును దరిశంచి షిరిడీ చ్ేరి, అచట రండుమాసము లుండలరి. ప్రత్తరోజు మసతదుకు బో యి బాబాను
దరిశంచి, ప్ుజ్జంచి మక్కలి సంత్సించుచుండలరి. వార్ు బాబాకు క్చిడీప్స
ర ాదము నరిపంచవలెనని షిరిడీక్
వచిచరి. కాని యద్ర 14 రోజులవర్కు త్టసిథంచలేదు. ఆమెకు కాలయాప్న యిషట ము లేకుండెను. 15వ రోజు
ఆమె క్చిడీతో మసతదుకు 12గ్ంటలకు వచ్ెచను. మసతదులో నందర్ు భోజనమునకు కూరొచనిరి. కనుక తెర్
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వేసి యుండెను. తెర్వేసి యుండునప్ుడు ఎవర్ు లోప్ల ప్రవేశించుటకు సాహసించర్ు. కాని ఆమెనిలువలేక
ప్ో యిెను. ఒకచ్ేత్తతో తెర్ప్ైకత్తత లోప్ల ప్రవేశించ్ెను. బాబా యానాడు క్చిడీకొర్కు కనిప్టలటకొని యునాటల
ా
తోచ్ెను. ఆమె క్చిడీ యచట ప్టట గ్నే బాబా సంత్సముతో ముదా మీదముదా మరంగ్ుట ప్ారర్ంభించ్ెను. బాబా
యిా యాత్ుర్త్ను జూచియందర్ు ఆశ్చర్ాప్డలరి. ఈ క్చిడీ కథను వినావార్ు బాబాకు త్న భకుతలప్ై
అసాధ్ార్ణ ప్రరమ యుండుననుటను విశ్ేసించిరి.

3. మేఘశాాముడు
ఇక అనిాటికంటె ప్దా ద్ెైన మూడవ ప్ిచుచక గ్ురించి వినుడు. విర్మ్ గాం నివాసియగ్ు మేఘశాాముడు హరి
వినాయక సాఠగారి వంటబారహుణుడు. అత్డు అమాయకుడెైన, చదువురాని శివభకుతడు. ఎలా ప్ుపడు
శివప్ంచ్ాక్షరి 'నమశిశవాయ' జప్ించువాడు. అత్నిక్ సంధ్ాావందనముగాని, గాయతీర మంత్రముగాని,
తెలియకుండెను. సాఠవగారిక్ వీనియందు శ్ీదధ గ్లిగి గాయతీరమంత్రముతో సంధ్ాావందనము నేరిపంచిరి .
సాయిబాబా శివుని యవతార్మని సాఠవ అత్నిక్ బో ధ్రంచి షిరిడీక్ ప్రయాణము చ్ేయించ్ెను. బోర చి సరటషనువదా
సాయిబాబా మహముద్ీయుడని యిెవరో చ్ెప్పగా అత్ని మనసుస కలవర్ప్డల త్నను అచటకు ప్ంప్వదా ని
యజమానిని వేడుకొనెను. కాని ఆ యజమాని మేఘుడు షిరిడీక్ ప్ో యి తీర్వలెనని నిశ్చయించి అత్నిక్
ఒక ప్రిచయప్ు టలత్త ర్ము షిరిడీ వాసి త్న మామగార్గ్ు ద్ాద్ా కవలకర్ుకు వారసి సాయిబాబాతో
వరిచయము కలుగ్జవయవలెనని ఇచ్ెచను. షిరిడీ చ్ేరి మసతదుకు ప్ో గా బాబా కోప్ించి అత్నిని లోప్లకు
రానీయక "వెధవను త్నిా త్రిమవేయుడు" అని గ్రిించి, మేఘునితో నిటా నెను. "నీవు గొప్పజాత్త
బారహుణుడవు. నేనా త్కుకవజాత్త మహముద్ీయుడను. నీ విచటకు వచిచనచ్ో, నీ కులము ప్ో వును,
కనుక వెడలిప్ ముు." ఈ మాటలు విని మేఘుడు వణక నార్ంభించ్ెను. అత్డు త్న మససుసలోనునా
విషయములు బాబాకటల
ా ద్ెలిసనని యాశ్చర్ాప్డెను. కొనిాద్రనము లచటనే యుండల త్నకు తోచినటల
ా
బాబాను సరవించుచుండెను. కాని యత్డు సంత్ృప్ిత చ్ెందలేదు. త్ర్ువాత్ త్న యింటిక్ బో యిెను.
అకకడనుండల త్రయంబక్ (నాసిక్ జ్జలాా) ప్ో యి యచట ఒకసంవత్సర్ము 6 మాసములుండెను. త్తరిగి షిరిడీక్
వచ్ెచను. ఈసారి ద్ాద్ా కవలకర్ కలిపంచుకొనుటచ్ే నాత్డు మసతదులో ప్రవేశించుటకు, షిరిడీలో నుండుటకు
బాబా సముత్తంచ్ెను. మేఘశాామునకు బాబా ఉప్ద్ేశ్ముద్ాేరా సహాయము చ్ేయలేదు. అత్ని
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మనసుసలోనే మార్ుపకలుగ్జవయుచు చ్ాలా మేలుచ్ేసను. అప్పటినుండల అత్డు సాయిబాబాను శివుని
యవతార్ముగా భావించుచుండెను. శివుని యర్చనకు బిలేప్త్తర కావలెను. మేఘుడు ప్రత్తరోజు మెైళ్ళకొలద్ర
నడలచి ప్త్తరని ద్ెచిచ బాబాను ప్ూజ్జంచుచుండెను. గాీమములో నునా ద్ేవత్లనందరిని ప్ూజ్జంచిన ప్ిముట
మసతదుకు వచిచ బాబా గ్ద్ెాకు నమసకరించి ప్ిదప్ బాబాను ప్ూజ్జంచుచుండెను. కొంత్సరప్ు వారి ప్ాదముల
నొత్తతన ప్ిముట బాబా ప్ాదతీర్థమును తారగ్ుచుండెడలవాడు. ఒకనాడు మంద్రర్ము వాక్లి మూసియుండుటచ్ే
ఖ్ండో బాద్ేవుని ప్ూజ్జంప్క మసతదుకు వచ్ెచను. బాబా అత్ని ప్ూజకు అంగీకరించక త్తరిగి ప్ంప్ివేసను.
ఖ్ండో బామంద్రర్ము వాక్లి తెరిచియునాదని చ్ెప్పను. మేఘశాాముడు మంద్రర్మునకు ప్ో యిెను. వాక్లి
తెరిచి యుండుటచ్ే ఖ్ండో బాను ప్ూజ్జంచి త్తరిగి వచిచ బాబాను ప్ూజ్జంచ్ెను.

గెంగా సాానము
ఒక మకర్సంకాీంత్తనాడు మేఘుడు బాబా శ్రీర్మునకు చందనము ప్ూసి, గ్ంగానద్ీజలముతో నభిషరకము
చ్ేయదలంచ్ెను. బాబాకు అద్ర ఇషట ములేకుండెను. కాని యత్ డనేకసార్ులు వేడుకొనగా బాబా
సముత్తంచ్ెను.

మేఘశాాముడు

రానుప్ో ను

8

కోీసుల

దూర్ము

నడచి

గోమతీనద్ీతీర్థము

తేవలసియుండెను. అత్డు తీర్థము ద్ెచిచ, యత్ాము లనిాయు జవసికొని, బాబావదా కు 12గ్ంటలకు వచిచ,
సాానమునకు సిదధముగా నుండుమనెను. బాబా త్నకా యభిషరకము వలదనియు, ఫకీర్గ్ుటచ్ే
గ్ంగానద్ీజలముతో నెటట ిసంబంధము లేదనియు చ్ెప్పను. కాని మేఘుడు వినలేదు. శివుని కభిషరక మషట ము
గ్నుక, త్నకు శివుడెైన బాబాకు అభిషరకము చ్ేసితీర్వలెనని ప్టలటబటెటను. బాబా సముత్తంచి క్ంీ ద్రక్ ద్రగి
ప్తటప్యి కూర్ుచండల త్ల ముందుకు సాచి, ఇటా నెను. "ఓ మేఘా! ఈ చినా యుప్కార్ము చ్ేసిప్టలటము.
శ్రీర్మునకు త్ల ముఖ్ాము. కావున త్లప్ైనే నీళ్ళళ ప్ో యుము. శ్రీర్మంత్టిప్ై ప్ో సినటా గ్ును." అటా నే
యని మేఘశాాము డ ప్ుపకొని, నీళ్ళకుండను ప్ైకత్తత త్లప్ై ప్ో య యత్తాంచ్ెను. కాని, భక్తప్ార్వశ్ామున
'హర్గ్ంగవ, హర్గ్ంగవ' యనుచు శ్రీర్మంత్టిప్ై నీళ్ళళ ప్ో సను. కుండ నొక ప్రకకకు బెటట ి, బాబా వయిప్ు
జూచ్ెను. వాని యాశ్చరాానందములకు మేర్లేదు. బాబా త్ల మాత్రమే త్డలసి, శ్రీర్మంత్యు ప్ డలగా
నుండెను.
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తిరశూలము, లిెంగము
మేఘశాాముడు

బాబాను

రండుచ్ోటా

ప్ూజ్జంచుచుండెను.

మసతదులో

బాబాను

సేయముగా

ప్ూజ్జంచుచుండెను. వాడాలో నానా సాహెబు చ్ాంద్ో ర్క రిచిచనప్టమును ప్ూజ్జంచుచుండెను. ఈ ప్రకార్ము
12 నెలలు చ్ేసను. వాని భక్తక్ మెచుచకొనెనని తెలుప్ుటకు బాబా అత్నికొక దృషాటంత్ము చూప్ను.
ఒకనాడు వేకువజామున మేఘుడు త్న శ్యాప్యి ప్ండుకొని కండుా మూసియునాప్పటిక్, లోప్ల
ధ్ాానము చ్ేయుచు, బాబా ర్ూప్మును జూచ్ెను. అత్డు మేలుకొనాటలల తెలిసికొని, బాబా యక్షత్లు చలిా
"మేఘా, త్తరశూలమును వారయుము" అని అదృశుాడయిెాను. బాబా మాటలు విని, యాత్ుర్త్గా కండుా
ద్ెర్చ్ెను. బాబాను చూడలేదు గాని, యక్షత్ లకకడకకడ ప్డలయుండెను. బాబా వదా కు ప్ో యి, చూచిన
దృశ్ామును గ్ూరిచ చ్ెప్ిప త్తరశులమును వారయుట కాజా నిమునెను. బాబా యిటా నెను. "నా మాటలు
వినలేద్ా? త్తరశూలమును వారయుమంటిని. అద్ర దృశ్ాము కాదు. సేయముగా వచిచ, నేనే చ్ెప్ిపత్తని. నా
మాటలు ప్ లుాగావు. అర్థవంత్ములు." మేఘు డలటా లప్లికను. "మీర్ు ననుా లేప్ినటలల భావించిత్తని.
త్లుప్ులనిా వేసి యుండుటచ్ే, నద్ర దృశ్ామను కొంటిని." బాబా త్తరిగి యిటల
ా జవాబిచ్ెచను.
"ప్రవేశించుటకు నాకు వాక్లి యవసర్ము లేదు. నాకు ర్ూప్ము లేదు. నేననిాచ్ోటా నివసించుచునాాను.
ఎవర్యితే ననేా నము నా ధ్ాానమునంద్ే మునిగి యుందురో వారి ప్నులనిాయు సూత్రధ్ారినెై నేనే
నడలప్ించ్ెదను."

మేఘుడు వాడాకు త్తరిగి వచిచ, బాబా ప్టమువదా గోడప్ై త్తరశూలము ఎర్ీర్ంగ్ుతో వారసను. ఆ మర్ుసటి
ద్రనము ఒక రామద్ాసి భకుతడు ప్ూనానుంచి వచిచ బాబాకు నమసకరించి ఒక లింగ్మును సమరిపంచ్ెను.
అప్ుపడే మేఘుడు కూడ అచటకు వచ్ెచను. బాబా యిటా నెను. "చూడు శ్ంకర్ుడు వచిచనాడు; జాగ్ీత్తగా
ప్ూజ్జంప్ుము." మేఘుడు త్తరశూలమును వారసిన వెంటనే లింగ్ము వచుచట జూచి యాశ్చర్ాప్డెను.
వాడాలో కాకాసాహెబు ద్ీక్షలత్ సాానము చ్ేసి సాయిని త్లంచుకొనుచుండగా త్న మనోదృషిటయందు లింగ్ము
వచుచట గాంచ్ెను. అత్డాశ్చర్ాప్డుచుండగా మేఘశాాముడు వచిచ, బాబా త్నకు లింగ్ము కానుకగా
నిచ్ెచనని చూప్ను. ద్ీక్షలత్ుడు ద్ానిని జూచి సరిగా నద్ర త్న ధ్ాానములో కనప్డలనద్ానివలె నునాదని
సంత్సించ్ెను. కొద్రా రోజులలో త్తరశూలమును వారయుట ప్ూరితకాగా, బాబా మేఘశాాముడు ప్ూజచ్ేయుచునా
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ప్దా ప్టమువదా లింగ్ములు ప్రత్తషిు ంచ్ెను. మేఘశాామునకు శివుని ప్ూజ్జంచుట చ్ాలా ప్తరత్త గ్నుక
త్తరశూలము

వారయించి, లింగ్మును

ప్రత్తషిు ంచుట ద్ాేరా,

బాబా వానియందుండు

నముకమును

సిథర్ప్ర్చ్ెను.

అనేకసంవత్సర్ములు బాబా సరవచ్ేసి యనగా ప్ూజా, మధ్ాాహా సాయంకాల హార్త్త సరవలు చ్ేసి త్ుదకు
1912లో మేఘశాాముడు కాలము నొంద్ెను. బాబా వాని కళేబర్ముప్యి చ్ేత్ులుచ్ాచి "ఇత్డు నా
నిజమయిన భకుత"డనెను. బాబా త్న స ంత్ఖ్ర్ుచలతో బారహుణులకు చ్ావుభోజీ ఏరాపటల చ్ేయుమనెను.
కాకా సాహెబు ద్ీక్షలత్ బాబా ఆజా నెర్వేరచను.

ఓం నమోోః శ్రీ సాయినాథాయ
శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
ఇర్ువద్రయిెనిమదవ అధ్ాాయము
సంప్ూర్ణము.
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ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవిత చరితరము
ఇరువదితొమమదవ అధాాయము

1. మద్ారసు భజన సమాజము, 2. తెండులకర్ (త్ండలర - కొడుకులు), 3. డాకటర్ హాటే, 4. వామన నారవేకర్
మొదలెైన వారి కథలు.

ఈ యధ్ాాయములో ర్ుచికర్ములు ఆశ్చర్ాకర్ములునెైన మరికొనిా సాయి కథలునావి

1. మదారసు భజనసమాజము
1916వ సంవత్సర్మున రామద్ాసి-ప్ంథాకు చ్ెంద్రన మదరాసు భజన సమాజ మొకటి కాశ్రయాత్రకు
బయలుద్ేరను. అందులో నొక ప్ుర్ుషుడు అత్ని భార్ా, అత్ని కొమారత , అత్ని వద్రనెయు నుండలరి. వారి
ప్రర్ా ు తెలియవు. మార్గ మధామున వార్ు అహమదు నగ్ర్ు జ్జలాా, కోప్ర్ గాం తాలూకాలో షిరిడీ యను
గాీమమున సాయియను నొక గొప్ప యోగీశ్ేర్ు డునాార్నియు, వార్ు ప్ర్బరహు సేర్ూప్ులనియు,
ప్రశాంత్ులనియు, ఉద్ార్ సేభావులనియు, భకుతలకు ప్రత్తరోజు దరవాము ప్ంచి ప్టెటదర్నియు, విద్ాావంత్ుల
కళాకుశ్లత్ను బటిట యథో చిత్ముగా సత్కరింత్ుర్నియు వినిరి. ప్రత్తరోజు దక్షలణర్ూప్ముగా చ్ాల డబుు
వసూలుచ్ేసి, ద్ానిని భకత కొండాజ్జ కూత్ుర్ు 3యిేండా అమానిక్ ఒక ర్ూప్ాయి, రండు ర్ూప్ాయలనుంచి 5
ర్ూప్ాయలవర్కు కొందరిక్, జమాలిక్ 6 ర్ూప్ాయలును, అమాని త్లిా క్ 10 ర్ూప్ాయలు మొదలుకొని 20
ర్ూప్ాయల వర్కు, కొందర్ు భకుతలకు 50 ర్ూప్ాయల వర్కు బాబా ఇచుచచుండెను. ఇదంత్యు విని
సమాజము షిరిడీక్ వచిచ, యచట ఆగిరి. సమాజము మంచి భజన చ్ేసను. మంచి ప్ాటలు ప్ాడలరి. కాని
లోలోన దరవాము నాశించుచుండలరి. వారిలో ముగ్ుగర్ు ప్రరాస గ్లవార్ు. యజమానురాలు మాత్రమటిట
సేభావము గ్లద్ర కాదు. ఆమె బాబా యందు ప్రరమగౌర్వములు కలద్ర. ఒకనాడు మధ్ాాహాహార్త్త
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జర్ుగ్ుచుండగా, బాబా యామె భక్తవిశాేసములకు ప్తరత్త జంద్ర యామె యిషట ద్ెైవముయొకక దృశ్ాము
ప్రసాద్రంచ్ెను. ఆమెకు బాబా శ్రీరామునివలె గానిపంచ్ెను. త్న యిషట ద్ెైవమును జూచి యామె మనసుస
కరిగను. ఆమె కండా నుండల యానందబాషపములు కార్ుచుండగా ఆనందముతో చ్ేత్ులు త్టెటను. ఆమె
యానందవెైఖ్రిక్ త్క్కనవా రాశ్చర్ాప్డలరి. కాని కార్ణమేమో తెలిసికొనలేకుండలరి. జరిగిన దంత్యు ఆమె
సాయంకాలము త్న భర్త తో చ్ెప్పను. ఆమె సాయిబాబాలో శ్రీరాముని జూచిత్త ననెను. ఆమె అమాయిక
భకుతరాలగ్ుటచ్ే, శ్రీరాముని జూచుట, ఆమె ప్డలన భరమ యని భర్త యనుకొనెను. అద్ర యంత్యు వటిట
చ్ాదసత మని వెక్కరించ్ెను. అందర్ు సాయిబాబాను జూడగా ఆమె శ్రీరాముని జూచుట యసంభవమనెను.
ఆమె యా యాక్షవప్ణకు కోప్గించ లేదు. ఆమెకు శ్రీరామదర్శనము అప్ుడప్ుడు త్న మనసుస
ప్రశాంత్ముగా నుండునప్ుడు, దురాశ్లు లేనప్ుడును, లభించుచునే యుండెను.

ఆశ్ురాకరమెైన దరశనము
ఈ ప్రకార్ముగా జర్ుగ్ుచుండగా ఒక రాత్తర భర్త కొక యదుుత్మెైన దృశ్ాము ఈ ప్రకార్ముగా కనబడెను.
అత్డ క ప్దా ప్టట ణములో నుండెను. అకకడల ప్ో లీసులు త్నను బంధ్రంచిరి. తాడుతో చ్ేత్ులు కటిట, యొక
ప్ంజర్మున బంధ్రంచిరి. ప్ో లీసువార్ు తాడుముడల మరింత్ బిగించుచుండగా సాయిబాబా ప్ంజర్ము దగ్గ ర్నే
నిలిచియుండుట జూచి, విచ్ార్ముగా నత్ డలటానెను. "నీ కీరత ి విని, నీ ప్ాదముల వదా కు వచిచత్తని. నీవు
సేయముగా నిచట నిలచి యుండగా, ఈయాప్ద నాప్యి బడనేల?". బాబా యిటా నెను. "నీవు చ్ేసిన
కర్ుఫలిత్మును నీవే యనుభవింప్వలెను." అత్డలటానెను. "ఈ జనులో నాక్టట ి యాప్ద వచుచటకు నేనేమ
ప్ాప్ము చ్ేయలేదు." బాబా యిటలలనెను, "ఈ జనుములో కాకునా గ్త్జనుములో నేమయిన ప్ాప్ము
చ్ేసియుండ వచుచను." అత్డలటానెను. "గ్త్జనుములో యిేమయిన ప్ాప్ము చ్ేసి యునాచ్ో, నీ
సముఖ్మున ద్ాని నేల నిప్ుపముందర్ యిెండుగ్డలేవలె దహనము చ్ేయరాదు?" బాబా "నీ కటిట
విశాేసము గ్లద్ా?" యని యడుగ్ అత్డు 'కలదు' అనెను. బాబా యప్ుపడు కండుా మూయుమనెను.
అత్డు కండుా మూసి తెర్చునంత్లో ఏద్ో ప్డలప్ో యి క్ీందబడలన ప్దా చప్ుపడయిెాను. ప్ో లీసువార్ు ర్కత ము
కార్ుచు ప్డలప్ో యి యుండలరి. తాను బంధవిముకుతడెై యుండెను. అత్డు మక్కలి భయప్డల బాబావెైప్ు
జూచ్ెను. బాబా యిటా నెను. "ఇప్ుపడు నీవు బాగ్ుగ్ ప్టలటబడలత్తవి. ఆఫతసర్ుా వచిచ నినుా బంధ్రంచ్ెదర్ు."
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అప్ుపడత్డు ఇటలల వినావించ్ెను. "నీవు త్ప్ప ర్క్షలంచ్ేవా రవర్ునులేర్ు. ననుా ఎటలలయిన
కాప్ాడుము." అప్ుపడు బాబా వానిని కండుా మూయుమనెను. వాడటల
ా చ్ేసి, త్తరిగి తెర్చునంత్లో, వాడు
ప్ంజర్మునుండల విడుదలయినటల
ా బాబా ప్రకకనునాటల
ా గానిపంచ్ెను. అత్డు బాబా ప్ాదములప్ై బడెను.
బాబా యిటా నెను, "ఈ నమసాకర్ములకు ఇంత్కుముందటి నమసాకర్ముల కైమెైన భేదము కలద్ా? బాగా
యాలోచించి చ్ెప్ుపము." అత్డు ఇటా నెను. "కావలసినంత్ భేదము కలదు. ముందటి నమసాకర్ములు
నీవదా ప్ైకము తీసుకొనుటకు చ్ేసినవి. ఈ నమసాకర్ము నినుా ద్ేవునిగా భావించి చ్ేసినద్ర. మరియును,
నేను కోప్ముతో నీవు మహముద్ీయుడవెై హిందువులను ప్ాడుచ్ేయుచుంటివని యనుకొనెడల వాడను."
బాబా "నీ మనసుసలో మహముద్ీయ ద్ేవత్లను నమువా?" యని ప్రశిాంప్ అత్డు నముననెను.
అప్ుపడు బాబా "నీ యింటిలో ప్ంజా లేద్ా? నీవు మోహర్ మప్ుపడు ప్ూజ చ్ేయుట లేద్ా? మరియు మీ
యింటిలో మహముద్ీయ ద్ేవత్ యగ్ు కాడీుబీ లేద్ా? ప్ండలా మొదలగ్ు శుభకార్ాములప్ుప డామెను మీర్ు
శాంత్తంప్ జవయుట లేద్ా?" యనెను. అత్డు ద్ీనికంత్టిక్ యొప్ుపకొనెను. అప్ుడు బాబా యిటలలనెను.
"నీక్ంక ఏమ కావలెను?" అత్డు త్న గ్ుర్ువగ్ు రామద్ాసును దరిశంప్ కోరిక గ్లదనెను. వెనుకకు త్తరిగి
చూడుమని బాబా యనెను. వెనుకకు త్తర్ుగ్గ్నే యత్నిక్ ఆశ్చర్ాము కలుగ్ునటల
ా రామద్ాసు త్న
ముందర్ నుండెను. వారి ప్ాదములప్ై బడగ్నే, రామద్ాసు అదృశ్ామయిెాను. జ్జజాాస గ్లవాడెై యత్డు
బాబాతో యిటలలనెను. "మీర్ు వృదుధలుగా గ్నబడుచునాార్ు. మీ వయసుస మీకు తెలియునా?" బాబా,
"నేను ముసలివాడ ననచునాావా? నాతో ప్ర్ుగత్తత చూడు" ఇటా నుచు బాబా ప్ర్ుగిడ మొదలిడెను. అత్డు
కూడ వెంబడలంచ్ెను. ఆ ధూళ్ళలో బాబా అదృశుాడయిెాను. అత్డు నిదరనుండల మేలొకనెను.

మేలుకొనిన వెంటనే సేప్ాదర్శనము గ్ూరిచ తీవరముగా నాలోచించ మొదలిడెను. వాని మనోవెైఖ్రి ప్ూరితగా
మారి బాబా గొప్పదనమును గ్ీహించ్ెను. అటలప్ిముట వాని సంశ్యవెైఖ్రి ప్రరాస ప్ూరితగా తొలగను. బాబా
ప్ాదములప్ై అసలయిన భక్త మనమున నుదువించ్ెను. ఆ దృశ్ామొక సేప్ామే కాని, యందుగ్ల
ప్రశలాత్త ర్ములు చ్ాల ముఖ్ామెైనవి, ర్ుచికర్మెైనవి. ఆ మర్ుసటి యుదయమందర్ు మసతదులో
హార్త్తకొర్కు

గ్ుమ

గ్ూడల

యుండగా

అత్నిక్

బాబా

రండుర్ూప్ాయల

విలువగ్ల

మఠాయిని,

రండుర్ూప్ాయల నగ్దు నిచిచ ఆశ్రర్ేద్రంచ్ెను. అత్ని మరికొనిారోజు లుండుమనెను. అత్నిని బాబా
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ఆశ్రర్ేద్రంచి యిటా నియిె. "అలాా నీకు కావలసినంత్ డబుు నిచుచను. నీకు మేలు చ్ేయును." అత్ని కచచట
యిెకుకవ ధనము ద్ ర్ుకలేదు, కాని అనిాటికంటె మేలెైన వసుతవు ద్ రికను. అద్రయిే బాబా యాశ్రరాేదము.
త్ర్ువాత్ ఆ భజనసమాజమున కంతో ధనము లభించ్ెను. వారి యాత్రకూడ జయప్రదముగా సాగను. వారి
కటిట కషట ములు ప్రయాణ మధామున కలుగ్లేదు. అందర్ు క్షవమముగా ఇలుాచ్ేరిరి. వార్ు బాబా ప్లుకులు,
ఆశ్రరాేదములు, వారి కటాక్షముచ్ే కలిగిన ఆనందమును గ్ూరిచ మనమున చింత్తంచుచుండలరి.

త్న భకుతలను వృద్రధచ్ేయుటకు, వారి మనసుసలను మార్ుచటకు బాబా యవలంబించిన మార్గ ములలో
నొకటి చూప్ుట కీ కథ యద్ాహర్ణము. ఇప్పటిక్ నిటిట మార్గ ములను బాబా అవలంబించుచునాార్ు.

2. తెండూలకర్ కుటలెంబము
బాంద్ారలో తెండూలకర్ కుటలంబముండెను. ఆ కుటలంబము వార్ందర్ు బాబాయందు భక్త కలిగియుండలరి.
సావితీరబాయి తెండూలకర్, 'శ్రీ సాయినాథ భజనమాల' యను మరాఠీ గ్ీంథమును 800 ఆభంగ్ములు,
ప్దములతో ప్రచురించ్ెను. ద్ానిలో సాయిలీల లనిాయు వరిణంప్బడెను. బాబా యందు శ్ీద్ధ ాభకుతలు గ్లవార్ు
ద్ానిని త్ప్పక చదువవలెను. వారి కుమార్ుడు బాబా తెండులకర్ వెైదాప్రీక్షకు కూరొచనవలెనని
రాత్తరంబవళ్ళళ కషట ప్డల చదువుచుండెను. కొందర్ు జోాత్తషుకల సలహా చ్ేసను. వార్ు అత్ని జాత్కమును
జూచి ఈ సంవత్సర్ము గ్ీహములు అనుకూలముగా లేవని చ్ెప్ిపరి. కనుక యా మర్ుసటి సంవత్సర్ము
ప్రీక్షకు కూరొచనవలెననియు అటల
ా చ్ేసిన త్ప్పక ఉతీత ర్ుణడగ్ునని చ్ెప్ిపరి. ఇద్ర విని అత్ని మనసుసకు
విచ్ార్ము అశాంత్త కలిగను. కొనిాద్రనముల త్ర్ువాత్ అత్ని త్లిా షిరిడీక్ ప్ో యి బాబాను దరిశంచ్ెను. ఆమె
బాబాకు అనేక విషయములతో ప్ాటల త్న కొడుకు విచ్ార్గ్ీసత ుడెైన సంగ్త్త కూడ చ్ెప్పను. ఇద్ర విని బాబా
యామె క్టానెను. "నాయందు నముకముంచి జాత్కములు, వాని ఫలిత్ములు, సాముద్రక
ర శాసత జు
ి ా ల ప్లుకు
లోకప్రకకకు ద్ోర సి, త్న ప్ాఠములు చదువుకొనుమని చ్ెప్ుపము. శాంత్మనసుసతో ప్రీక్షకు వెళ్ళళమనుము.
అత్డు ఈ సంవత్సర్ము త్ప్పక ఉతీత ర్ుణడగ్ును. నాయంద్ే నముకముంచు మనుము. నిర్ుతాసహము
చ్ెందవదా నుము." త్లిా యింటిక్ వచిచ బాబా సంద్ేశ్ము కొడుకుకు వినిప్ించ్ెను. అత్డు శ్ీదధగా చద్రవెను;
ప్రీక్షకు కూరొచనెను. వారత్ప్రీక్షలో బాగ్ుగ్ వారసను గాని, సంశ్యములో మునిగి ఉతీత ర్ుణడగ్ుటకు కావలసిన
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మార్ుకలు రావనుకొనెను. కావున నోటిప్రీక్షకు కూరొచన నిషట ప్డలేదు. కాని ప్రీక్షకులు అత్ని వెంటబడలరి.
వారత్ప్రీక్షలో ఉతీత ర్ుణడాయిెననియు, నోటిప్రీక్షకు రావలెననియు ఆ ప్రీక్షాధ్రకారి కబుర్ు ప్టెటను. ఇటల
ా
ధ్ెైర్ావచనము వినియాత్డు ప్రీక్షకు కూరొచని రండలంటిలో ఉతీత ర్ుణడాయిెను. గ్ీహములు వాత్తరవకముగా
నునాను, బాబా కటాక్షముచ్ే ఆ సంవత్సర్ము ప్రీక్షలో ఉతీత ర్ుణడయిెాను. సంశ్యములు కషట ములు మన
భక్తని సిథర్ప్ర్చుటకు మనలను చుటలటముటలటను; మనల ప్రీక్షలంచును. ప్ూరిత విశాేసముతో బాబాను
కొలుచుచు మన కృషి సాగించినచ్ో, మన ప్రయత్ాములనిాయు త్ుదకు విజయవంత్మగ్ును.

ఈ విద్ాారిథ త్ండలర ర్ఘునాథరావు బ ంబయిలో నొక విద్ేశ్కంప్నీలో కొలువుండెను. వృదుధలగ్ుటచ్ే సరిగా ప్ని
చ్ేయలేక సలవుప్టిట విశాీంత్త ప్ ందుచుండెను. సలవుకాలములో అత్ని సిథత్త మెర్ుగ్ుప్డలేదు. కావున
సలవు ప్ డలగించవలెననుకొనెను; లేద్ా ఉద్ో ాగ్మునుండల విర్మంచుకొనుట నిశ్చయమని తోచ్ెను. కంప్నీ
మేనేజర్ు

అత్నిక్

ప్ింఛను

ఇచిచ

ఉద్ో ాగ్విర్మణము

చ్ేయించవలెనని

నిశ్చయించ్ెను.

మక్కలి

నముకముతో చ్ాలాకాలము త్మవదా ఉద్ో ాగ్ము చ్ేసినవాడు కనుక ఎంత్ ప్ింఛను ఇవేవలె ననునద్ర
యాలోచించుచుండలర.ి అత్ని వేత్నము నెలకు 150 ర్ూప్ాయలు. ప్ింఛను అందులో సగ్ము 75
ర్ూప్ాయలు, కుటలంబ ఖ్ర్ుచలకు సరిప్ో దు. కాబటిట యిా విషయమెై వార్ందర్ు ఆత్ుర్ుత్తో నుండలరి. త్ుద్ర
నిర్ణయమునకు 15రోజులు ముందు బాబా తెండూలకర్ భార్ాకు సేప్ాములో గ్నిప్ించి, "100 ర్ూప్ాయలు
ప్ింఛను ఇచిచన బాగ్ుండు ననుకొందును. అద్ర నీకు సంత్ృప్ిత కర్మా?" యనెను. ఆమె యిటల
ా
జవాబిచ్ెచను. "బాబా, ననేాల యడలగదవు? మేము నినేా విశ్ేసించి యునాాము." బాబా 100
ర్ూప్ాయలు అనినను, అత్నిక్ 10 ర్ూప్ాయలు అధ్రకముగా అనగా 110 ర్ూప్ాయలు ప్ింఛను లభించ్ెను.
త్న భకుతలప్ై బాబా ఇటిట విచిత్రమెైన ప్రరమానురాగ్ములు ప్రదరిశంచువార్ు.

3. కాప్ట న్ హాటే
కాప్ట న్ హాటే బికానేర్ులో నుండువాడు. అత్డు బాబాకు కూర్ుచభకుతడు. ఒకనాడు బాబా యత్ని
సేప్ాములో గ్నిప్ించి 'ననుా మర్చిత్తవా?' యనెను. హాటే వెంటనే బాబా ప్ాదములు ప్టలటకొని "బిడే
త్లిా ని మర్చినచ్ో, అద్ెటా ల బరత్ుకును?" అనుచు తోటలోనిక్ బో యి తాజా చికుకడు కాయలు తెచిచ సేయం
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ప్ాకమును, దక్షలణను బాబా కరిపంప్ నుండగా, నత్డు మేలొకనెను. ఇద్రయంత్యు సేప్ామనుకొనెను.
కొనిాద్రనములత్ర్ువాత్ గాేలియర్ వెళళళను. అకకడనుండల 12 ర్ూప్ాయలు మనియార్ేర్ుద్ాేరా త్న
సరాహిత్ునకు బంప్ి అందులో రండు ర్ూప్ాయలతో సేయంప్ాకము వసుతవులు చికుకడుకాయలు కొని, 10
ర్ూప్ాయలు దక్షలణగా సమరిపంచవలెనని, వారసను. ఆ సరాహిత్ుడు షిరిడీక్ ప్ో యి కావలసిన సామానులు
కొనెను. కాని, చికుకడుకాయలు ద్ ర్కలేదు. కొంచ్ెము సరప్టిక్ యొక సతత ి త్లప్ై చికుకడు కాయల గ్ంప్ను
ప్టలటకొని వచ్ెచను. చికుకడుకాయలు కొని సేయంప్ాకము సిదధము చ్ేసి కాప్ట న్ హాటె ప్క్షమున ద్ానిని
బాబాకు అరిపంచిరి. నిమోంకర్ు మర్ుసటిద్రనము అనాము కూర్ చ్ేసి బాబా కరిపంచ్ెను. బాబా భోజనము
చ్ేయునప్ుపడు అనామును ఇత్ర్ ప్ద్ార్థములను మాని, చికుకడు కాయ కూర్ను త్తనెను. ఈ సంగ్త్త
సరాహిత్ునిద్ాేరా తెలిసికొనా హాటే సంతోషమున కంత్ు లేకుండెను.

పవితరము చ్ేసిన రూపాయి
ఇంకొకసారి హాటేకు త్న యింటిలో బాబా తాక్ ప్విత్రమొనరిచన ర్ూప్ాయి నుంచవలెనని కోరిక గ్లిగను.
షిరిడీక్ ప్ో వు సరాహిత్ుడ కడు త్టసథ ప్డగా వాని ద్ాేరా హాటే ర్ూప్ాయి ప్ంప్ను. ఆ సరాహిత్ుడు షిరిడీ
చ్ేరను. బాబాకు నమసకరించిన ప్ిదప్ త్న గ్ుర్ు దక్షలణ యొసంగను. బాబా ద్ానిని జవబులో వేసికొనెను.
త్ర్ువాత్ హాటే యిచిచన ర్ూప్ాయిని ఇవేగా, బాబా ద్ానివెైప్ు బాగా చూచి త్న కుడలచ్ేత్త బ టనవేల
ర ుతో
ప్ైకగ్ుర్వేసి యాడల ఆ సరాహిత్ున క్టానెను. "ద్ీనిని ద్ాని యజమానిక్ ఊద్ీప్స
ర ాదముతో కూడ
ఇచిచవేయుము. నాకవమ యకకర్లేదని చ్ెప్ుపము. శాంత్ముగా సంతోషముగా నుండు మనుము." ఆ
సరాహిత్ుడు గాేలియర్ త్తరిగి వచ్ెచను. హాటేకు బాబా ప్విత్రము చ్ేసిన ర్ూప్ాయి ఇచిచ జరిగినదంత్యు
చ్ెప్పను. ఈసారి హాటే మక్కలి సంత్ుషిటజంద్ెను. బాబా సదుుద్రధ కలుగ్జవయునని గ్ీహించ్ెను. మనోః
ప్ూర్ేకముగా కోర్ుటచ్ే బాబా త్నకోరికను యథాప్రకార్ము నెర్వేరచనని సంత్సించ్ెను.

4. వామన నారవేకర్
చదువర్ు లింకొక కథను వినెదర్ుగాక. వామన నారవేకర్ అను నత్డు బాబాను మక్కలి ప్రరమంచువాడు.
ఒకనాడత్డు

ఒక

ర్ూప్ాయి

తెచ్ెచను.

ద్ానిక్

నొకప్రకక

సతతారామలక్షుణులును,

ఇంకొక

ప్రకక
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భకాతంజనేయుడును గ్లర్ు. అత్డు ద్ానిని బాబా క్చ్ెచను. బాబా ద్ానిని తాక్ ప్విత్రమొనరిచ ఊద్ీ
ప్రసాదముతో త్న క్వేవలెనని అత్ని కోరిక. కాని బాబా ద్ానిని వెంటనే జవబులో వేసి కొనెను. శాామా,
నారవేకర్ ఉద్ేాశ్మును తెలుప్ుచు, ద్ానిని త్తర్గి ఇచిచవేయుమని బాబాను వేడెను. వామనరావు ఎదుట
బాబా యిటా నెను. "ద్ీని నేల అత్ని క్వేవలెను? ద్ీనిని మనమే యుంచుకొందుము. అత్డు 25 ర్ూప్ాయ
లిచిచనచ్ో, త్తరిగి వానిద్ర వాని క్చ్ెచదము." ఆ ర్ూప్యికొర్కు, వామనరావు 25ర్ూప్ాయలు వసూలుచ్ేసి,
బాబా ముందర్ బెటట న
ె ు. బాబా యిటా నెను. "ఆ నాణుము విలువ 25 ర్ూప్ాయల కంతో హెచ్ెైచనద్ర. శాామా!
యిా ర్ూప్ాయిని ద్ీసికొనుము. మన కోశ్ములో ద్ీని నుంచుము. ద్ీనిని నీ మంద్రర్ములో బెటట ి
ప్ూజ్జంచుము." బాబా యిెందులకీ మార్గ ము నవలంబించిరో యడుగ్ుట కవరిక్ని ధ్ెైర్ాము చ్ాలకుండెను.
ఎవరికవద్ర క్షవమమో వారికవ తెలియును.
ఓం నమోోః శ్రీ సాయినాథాయ
శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
ఇర్ువద్రతొముదవ అధ్ాాయము
సంప్ూర్ణము.
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ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవిత చరితరము
ముపపదవ అధాాయము
షిరిడీక్ లాగుట

1. వాణినినాసి కాకాజీ వెైదా, 2. బ ంబాయి నివాసి ప్ంజాబి రామలాల్.

ఈ అధ్ాాయములో బాబా షిరిడీక్ ఈడలచన యిదా ర్ుభకుతల వృతాతంత్ము చ్ెప్ుపకొందుము.

పరస్ ావన
దయామయుడు, భకత వత్సలుడునగ్ు శ్రీ సాయిక్ నమసాకర్ము. వార్ు దర్శనమాత్రమునే భవసాగ్ర్మును
త్రింప్జవసి మన ఆప్దలను బాప్దర్ు. వార్ు నిర్ుగణసేర్ూప్ులెైనను, భకుతలు కోర్ుటచ్ే సగ్ుణ సేర్ూప్ము
వహించిరి.

భకుతల

కాత్ుసాక్షాతాకర్ము

కలిగించుటే

యోగ్ుల

కర్త వాము.

అద్ర

యోగీశ్ేర్ుడెైన

సాయినాథునకు ముఖ్ాత్మ మెైనద్ర, త్ప్పనిసరి యిెైనద్ర. వారి ప్ాదముల నాశ్ీయించిన వారి ప్ాప్ము లెలా
నశించును. అటిటవారి ప్రగ్త్త నిశ్చయము. వారి ప్ాదములు సురించుచు ప్ుణాక్షవత్రములనుండల బారహుణులు
వచిచ వారి సనిాధ్రలో వేదశాసత మ
ి ులు ప్ారాయణ చ్ేసి, గాయతీరమంత్రమును జప్ించ్ెదర్ు. దుర్ులులము,
ప్ుణాహీనుల మగ్ుటచ్ే భక్త యనగా నేమో మనకు ద్ెలియదు. మనక్ంత్ మాత్రము తెలియును, ఇత్ర్ులు
మనలను విడలచి ప్టలటనప్పటిక్ సాయి మాత్రము మనలను విడువర్ు. వారి కృప్కు ప్ాత్ురలెైనవార్ు
కావలసినంత్ శ్క్త, జాానము, నితాానిత్ావివేకములను ప్ ంద్ెదర్ు.

భకుతల కోరికలను ప్ూరితగా గ్ీహించి సాయి వానిని నెర్వేర్ుచను. అందుచ్ేత్ ఎవరిక్ కావలసినవి వార్ు ప్ ంద్ర,
కృత్జా త్తో నుండెదర్ు. కాని మేము వారిక్ సాషాటంగ్నమసాకర్ము చ్ేసి, వేడు కొనెదము. మా
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త్ప్ుపలనిాయు క్షమంచి సాయి మా యారాటములనిాయు బాప్ుగాక. కషట ములప్ాలెై సాయి నీవిధముగా
ప్ారరిథంచు వారి మనసుస శాంత్తంచి, బాబా కటాక్షముచ్ే వార్ు సంత్ుషిట నొంద్ెదర్ు.

దయాసముదురడగ్ు సాయి కటాక్షలంచుటచ్ే హేమాడ్ ప్ంత్ు ఈ గ్ీంథమును వారయగ్లిగనని చ్ెప్ుపకొనెను.
లేకునాచ్ో త్నకు గ్ల యోగ్ాత్ యిెంత్? ఎవరింత్ కఠినమెైన ప్నిక్ ప్ూనుకొనగ్లర్నెను. శ్రీ సాయి ఈ
భార్మంత్యు వహించుటచ్ే హేమాడ్ ప్ంత్ుకు కషట ము గాని, శ్ీమగాని కానరాకుండెను. త్న వాకుకను,
కలమును గ్ూడ ప్రరరవప్ించుటకు శ్క్తవంత్ మగ్ు జాానమనే వెలుత్ుర్ుండగా నత్డు సంశ్యము గాని,
ఆరాటము గాని ప్ ందనేల? అత్డు వారసిన యిా ప్ుసత కర్ూప్మున శ్రీ సాయి అత్ని సరవను గైకొనెను. ఇద్ర
యత్ని గ్త్ జనుల ప్ుణాప్ర్ంప్ర్చ్ే ప్ారప్ిత ంచ్ెను. కావున నాత్డదృషట వంత్ుడనియు ప్ుణాాత్ుుడనియు
అనుకొనెను.

ఈ క్ంీ ద్ర కథ సాధ్ార్ణ కథ కాదు; సేచఛమెైన యమృత్ము. ద్ీని నెవర్ు తారగదరో, వార్ు సాయి మహిమను
సరాేంత్రాామత్ేమును ద్ెలిసికొందుర్ు. వాద్రంచు వార్ు, విమరిశంచువార్ు ఈ కథలను చదువనకకర్లేదు.
ద్ీనిక్ కావలసినద్ర యంత్ులేని ప్రరమ, భక్త; వివాదము కాదు. జాానులు, భక్తవిశాేసములు గ్లవార్ు లేద్ా
యోగ్ులసరవకుల

మనుకొనువార్ు,

ఈ

కథల

నిషట ప్డల

మెచుచకొనెదర్ు.

త్ద్రత్ర్ులు

కాకముకథ

లనుకొందుర్ు. అదృషట వంత్ులయిన సాయిభకుతలు సాయి లీలలను కలపత్ర్ువుగా భావించ్ెదర్ు. ఈ సాయి
లీలామృత్మును తారగినచ్ో అజాానులకు జనురాహిత్ాము కలుగ్ును, గ్ృహసుథలకు సంత్ృప్ిత కలుగ్ును,
ముముక్షువుల క్ద్ర సాధనగా నుప్కరించును. ఇక ఈ అధ్ాాయములోని కథను ప్ారర్ంభించ్ెదము.

కాకాజీ వెైదా
నాసిక్ జ్జలాా వాణిలో కాకాజీవెైదా యనువాడుండెను. అత్డచటి సప్త శ్ృంగి ద్ేవత్కు ప్ూజారి. అత్
డనేకకషట ముల ప్ాలెైమనశాశంత్తని ప్ో గొటలటకొని, చంచలమనసుక డయిెాను. అటిట ప్రిసథ త్
ి ులలో ఒకనాటి
సాయంకాలము ద్ేవతాలయమునకు బో యి త్నను ఆంద్ో ళ్ననుండల కాప్ాడుమని హృదయప్ుర్ేకముగా
వేడుకొనెను. అత్ని భక్తక్ ద్ేవత్ సంత్సించి యానాటి రాత్తర యాత్నిక్ సేప్ామున గానిపంచి "బాబావదా కు
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ప్ ముు, నీ మనసుస శాంత్త వహించు" ననెను. ఈ బాబా యిెవరో ద్ేవి నడలగి తెలిసికొనుటకు కాకాజీ
యుత్సహించ్ెను. కాని ఇంత్లోనే అత్నిక్ మెలకువ కలిగను. ఈ బాబా యిెవరైయుండవచుచనని అత్డు
యోచించ్ెను. కొంత్సరప్ు ఆలోచించినప్ిముట యిా బాబా త్రయంబకవశ్ేర్ుడు (శివుడు) కావచుచనని అత్డు
ప్ుణుసథ లమగ్ు త్రయంబకము (నాసిక్ జ్జలాా) వెళళళను. అచచట ప్ద్రరోజులుండెను. అకకడునాంత్కాలము
వేకువజామున సాానము చ్ేసి, ర్ుదరమును జప్ించుచు, అభిషరకమును త్ద్రత్ర్ప్ూజలను గావించ్ెను.
అయినప్పటిక్ మునుప్టివలెనే అశాంత్మనసుకడుగా నుండెను. ప్ిముట సేగాీమమునకు త్తరిగివచిచ
ద్ేవత్ను త్తరిగి వేడుకొనెను. ఆ రాత్తర ఆమె సేప్ాములో గ్నిప్ించి యిటా నెను. "అనవసర్ముగా త్రయంబకవశ్ేర్
మెందుకు వెళ్ళళనావు? బాబా యనగా షిరిడీ సాయిబాబా యని నా యభిప్ారయము."

షిరిడీక్

ప్ో వుటెటా ల?

ఎప్ుపడు

ప్ో వలెను?

బాబాను

జూచుటెటా ల?

అని

కాకాజీ

మనోవాాకులత్

ప్ ందుచుండెను. ఎవర్యిన యోగీశ్ేర్ుని చూడవలె ననుకునాచ్ో, ఆ యోగియిేగాక ద్ెైవముకూడ అత్ని
కోరికను నెర్వేర్ుచటకు సహాయప్డును. యధ్ార్థముగా యోగియు, భగ్వంత్ుడును నొకరవ వారిలో నేమయు
భేదము లేదు. ఎవరైన తానెై ప్ో యి యోగిని దరిశంచుటనాద్ర యుత్త బూటకము. యోగి సంకలిపంచనిద్ే
వారిని జూడగ్లుగ్ు వారవర్ు? అత్ని యాజా లేక చ్ెటట ల ఆకు గ్ూడ కదలదు. యోగి దర్శనమునకై భకుతడు
ఎంత్ వేదన ప్డునో, ఎంత్ భక్తవిశాేసములు జూప్ునో, యంత్ త్ేర్గాను, బలముగాను, అత్ని కోరిక
నెర్వేర్ును. దర్శనమునకై ఆహాేనించువాడే వచుచవానిక్ సాేగ్త్సనాాహము లొనర్ుచను. కాకాజీ
విషయములో అటేా సాేగ్త్సనాాహము లొనరచను. కాకాజీ విషయములో అటేా జరిగను.

శాామా మొరకుక
కాకాజీ షిరిడీక్ ప్ో వుట కాలోచించుచుండగా, ఒక యత్తథర అత్నిని షిరిడీక్ తీసికొనిప్ో వుట కాత్ని యింటికవ
వచ్ెచను. అత్డలంకవరో కాదు, బాబాకు ముఖ్ాభకుతడగ్ు శాామాయిే. శాామా ఆసమయమున వాణిక్ ఎటల
ా
వచ్ెచనో చూత్ుము. శాామా బాలాములో జబుు ప్డలనప్ుపడు ఆయన త్లిా త్మ గ్ృహద్ేవత్యగ్ు వాణిలోని
సప్త శ్ృంగి ద్ేవత్క్, జబుు నయము కాగానే నీ దర్శనమునకు వచిచ బిడే ను నీ ప్ాదములప్ై బెటట ద
ె నని
మొరకుకకొనెను. కొనిా సంవత్సర్ముల ప్ిముట, ఆ త్లిా క్ కుచములప్ై తామర్ లేచి ఆమె మక్కలి
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బాధప్డెను. త్నకు నయమెైనచ్ో రండు వెండలకుచములు సమరిపంచ్ెదనని అప్ుపడలంకొక మొరకుక మొరకకను.
కాని ఈ రండు మొరకుకలు కూడ ఆమె చ్ెలిాంచలేదు. ఆమె చనిప్ో వునప్ుడు ఈ సంగ్త్త శాామాకు చ్ెప్ిప,
రండు మొరకుకలు చ్ెలిాంచు భార్ము నాత్నిప్ై వెైచి ఆమె మృత్తచ్ెంద్ెను. శాామా కొనాాళ్ళకు ఆ మొరకుకలను
ప్ూరితగా మర్చ్ెను, ఇటల
ా 30 సంవత్సర్ములు గ్డచ్ెను. అప్పటోా షిరిడీక్ ఒక ప్రర్ుప్ ంద్రన జోాత్తషుకడు
వచిచ నెల ద్రనములచట మకాము చ్ేసను. అత్డు శ్రీమాన్ బుటీట మొదలగ్ువారిక్ చ్ెప్ిపన భవిషాత్ు
త
సంత్ృప్ిత కర్ముగా నుండెను. శాామా త్ముుడు బాప్ాజీ జోాత్తషప్ండలత్ుని సంప్రద్రంచగా అత్డు త్లిా
మొరకుకకునా మొరకుకలు చ్ెలిాంచక ప్ో వుటచ్ే వారిక్ కషట ములు సప్త శ్ృంగిద్ేవత్ కలుగ్జవయుచునా దనెను.
బాప్ాజీ యిా సంగ్త్త శాామాకు తెలియప్ర్చ్ెను. అప్ుపడు శాామాకు సర్ేము జా ప్క్
ిత వచ్ెచను. ఇంకను
ఆలసాము చ్ెసినచ్ో హానికర్మని యిెంచి శాామా ఒక కంసాలిని బిలచి, రండు వెండల కుచములను
చ్ెయించ్ెను. మసతదుకు బో యి, బాబా ప్ాదములప్ై బడల, రండు కుచముల నచట బెటట ి, త్న మొరకుకలను
చ్ెలా జవయుమని, బాబాయిే త్న సప్త శ్ృంగి ద్ేవత్ యగ్ుటచ్ే వాని నామోద్రంచమని వేడెను. నీవు
సేయముగా బో యి సప్త శ్ృంగి ద్ేవత్కు మొరకుకను చ్ెలిాంప్ుమని బాబా నిర్ుంధ్రంచ్ెను. బాబా ఊద్ీని
ఆశ్రర్ేదమును ప్ ంద్ర, శాామా వాణీ ప్టట ణమునకు బయలుద్ేరను. ప్ూజారి యిలుా వెదకుచు త్ుదకు
కాకాజీ యిలుా చ్ేరను. అప్ుపడు కాకాజీ షిరిడీక్ ప్ో వలెనని గొప్ప కుత్తహలముతో నుండెను. అటిట
సమయములో శాామా వారింటిక్ వెళళళను. ఇద్ర ఎంత్ యాశ్చర్ాకర్మెైన కలయికయో చూడుడు!

"మీరవేర్ు? ఎచటనుండల వచిచనా" ర్ని కాకాజీ యడలగను. "నాద్ర షిరిడీ. నేను సప్త శ్ృంగి మొరకుక చ్ెలిాంచుట
క్కకడకు వచిచనా"నని
కౌగిలించుకొనెను.

ప్రరమచ్ే

శాామా

యనెను. షిరిడీనుండల వచ్ెచనని

మెైమర్చ్ెను.

వార్ు

సాయిలీలల

తెలియగానే శాామాను

గ్ూరిచ

ముచచటించుకొనిరి.

కాకజీ
శాామా

మొరకుకలనిాయు చ్ెలిాంచిన ప్ిముట వారిదార్ు షిరిడీక్ బయలుద్ేరిరి. షిరిడీక్ చ్ేర్గ్నే, కాకాజీ మసతదుకు
బో యి బాబాను జూచి, వారి ప్ాదములప్ై బడెను. అత్ని కండుా కనీాటితో నిండెను. అత్ని మనసుస
శాంత్తంచ్ెను. సప్త శ్ృంగిద్ేవత్ సేప్ాములో తెలియప్ర్చిన రీత్తగా బాబాను చూడగ్నే అత్ని మనసుసలోని
చంచలత్ేమంత్యు ప్ో యి ప్రశాంత్త వహించ్ెను. కాకాజీ త్న మనసుసలో నిటా నుకొనెను. 'ఏమ ఈ
యదుుత్శ్క్త, బాబా యిేమయు ప్లుకలేదు. ఉత్త ర్ప్రత్ుాత్త ర్ములు కూడ జర్ుగ్లేదు. ఆశ్రర్ేచనముల నెైన
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ప్లుకలేదు. కవవలము వారి దర్శనమే సంతోషమునకు కార్ణమయిెాను. వారి దర్శనమాత్రముననే
నామనశాచంచలాము ప్ో యినద్ర. అంత్ర్ంగ్మున ఆనంద ముదువించినద్ర. ఇద్రయిే దర్శనభాగ్ాము.'
అత్డు త్న దృషిట సాయినాథుని ప్ాదములప్ై నిగిడలంచ్ెను. అత్ని నోట మాట రాకుండెను. బాబా లీలలు విని,
యత్ని సంతోషమున కంత్ులేకుండెను. బాబాను సర్ేసా శ్ర్ణాగ్త్త వేడెను. త్న వేదనను బాధలను
మర్చ్ెను. సేచఛమెైన యానందమును ప్ ంద్ెను. అకకడ 12 రోజులు సుఖ్ముగా నుండల త్ుదకు బాబా
సలవు తీసుకొని వారి ఊద్ీ ప్రసాదమును ఆశ్రర్ేచనమును ప్ ంద్ర యిలుా చ్ేరను.

రహాతా కుశాల్ చెంద్
తెలావార్ుజామున వచిచన సేప్ాము నిజమగ్ునని యందుర్ు. ఇద్ర సత్ామే కావచుచ. కాని బాబా
సేప్ాములకు కాలనియమము లేదు. ఒక ఉద్ాహర్ణము: ఒకనాడు సాయంకాలము బాబా కాకాసాహెబు
ద్ీక్షలత్ును రాహాతాకు ప్ో యి, చ్ాలరోజులనుండల చూడకుండుటచ్ే, కుశాల్ చంద్ ను తీసికొని ర్మునెను. ఒక
టాంగాను ద్ీసికొని కాకా రాహాతా వెళళళను. కుశాల్ చంద్ ను కలిసికొని బాబా చ్ెప్ిపన వార్త నందజవసను.
ద్ీనిని విని కుశాల్ చంద్ యాశ్చర్ాప్డెను. మధ్ాాహాభోజనానంత్ర్ము నిదరప్ో వుచుండగా త్నకు
సేప్ాములో బాబా కనప్డల వెంటనే షిరిడీక్ ర్మునినందున నత్డు షిరిడీక్ ప్ో వుటకు ఆత్ుర్త్తో
నునాార్ని చ్ెప్పను. త్న గ్ుఱ్ణ ము అచచట లేకుండుటచ్ే, త్న కుమార్ుని బాబాకు ఈ సంగ్త్త ద్ెలుప్ుటకై
ప్ంప్ను. కుమార్ుడు ఊర్ు బయటకు ప్ో వుసరిక్ ద్ీక్షలత్ టాంగా తీసికొని వచ్ెచను. కుశాల్ చందును ద్ీసికొని
రావలసినదని బాబా ద్ీక్షలత్ుకు చ్ెప్ుపటచ్ే, నిదా ర్ు టాంగాలో కూర్ుచండల షిరిడీ చ్ేరిరి. కుశాల్ చంద్ బాబాను
దరిశంచ్ెను. అందర్ు సంత్సించిరి. బాబా ఈ లీలను జూచి, కుశాల్ చంద్ మనసుస కర్గను.

పెంజాబి రామలాల్ (బ ెంబాయి)
ఒకనాడు బ ంబయిలో నుండు ప్ంజాబి బారహుణుడు రామలాల్ యనువాడు సేప్ామును గాంచ్ెను.
సేప్ాములో బాబా కనప్డల షిరిడీక్ ర్మునెను. బాబా వానిక్ మహంత్ువలె గ్నిప్ించ్ెను. కాని అత్నిక్
వారచట గ్లరో తెలియకుండెను. ప్ో యి వారిని చూడవలెనని మనమున నిశ్చయించ్ెను. కాని చిర్ునామా
తెలియకుండుటచ్ే చ్ేయుట కవమయు తోచకుండెను. ఏవరినెైన మనము ప్ిలిచినచ్ో వచుచవారి కొర్కు
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కావలసిన వనిాయు మనము సమకూరచదము. ఈ విషయములో కూడ అటా నే జరిగను. అత్డు ఆనాడు
సాయంకాలము వీథరలో ప్ో వు చుండగా ఒక దుకాణములో బాబా ఫో టోను జూచ్ెను. సేప్ాములో జూచిన
మహంత్ు

ముఖ్లక్షణములీ

ప్టములో

నునావానితో

సరిప్ో యిెను.

కనుగొనగా

యా

ప్టము

సాయిబాబాదని తెలిసను. అత్డు వెంటనే షిరిడీక్ ప్ో యి యచచటనే త్న యంత్ాకాలమువర్కుండెను.

ఈ విధముగా త్న భకుతలకు దర్శనమచుచటకై షిరిడీక్ తీసికొని వచుచచుండెను. వారి యిహప్ర్ముల
కోరికలు నెర్వేర్ుచచుండెను.

ఓం నమోోః శ్రీ సాయినాథాయ
శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
ముప్పదవ అధ్ాాయము
సంప్ూర్ణము.

నాలుగ్వరోజు ప్ారాయణము సమాప్త ము.
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ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవిత చరితరము
ముపపదియొకటవ అధాాయము
(ఐదవదినము పారాయణము - సో మవారము)

బాబా సముఖ్మున మరణెంచినవారు

1. సనాాసి విజయానంద్, 2. బాలారామ్ మాన్ కర్, 3. నూలకర్, 4. మేఘశాాముడు, 5. ప్ులి.

ఈ అధ్ాాయములో బాబా సనిాధ్రలో కొంత్మంద్రతోప్ాటల ఒక ప్ులికూడ మర్ణము ప్ ందుటను గ్ూరిచ
హేమాడ్ ప్ంత్ు వరిణంచు చునాాడు.

పరస్ ావన
మర్ణకాలమున మనసుసనందునా కోరికగాని యాలోచనగాని వాని భవిషాత్ు
త ను నిశ్చయించును.
భగ్వద్ీగ త్ 8వ అధ్ాాయమున 5, 6 శలాకములలో శ్రీకృషు
ణ డలటా ల చ్ెప్ిపయునాాడు. "ఎవర్యితే వారి
యంత్ాదశ్యందు ననుా జా ప్యందుంచుకొందురో
ిత
వార్ు ననుా చ్ేరదర్ు. ఎవర్యితే యిేద్ో మరొక ద్ానిని
ధ్ాానించ్ెదరో,

వార్ు

ద్ానినే

ప్ ంద్ెదర్ు."

అంత్ాకాలమందు

మనము

మంచి

యాలోచనలే

మనసుసనందుంచుకొన గ్లమని నిశ్చయము లేదు. అనేకమంద్ర అనేక కార్ణములవలా భయప్డల యదరి
ప్ో యిెదర్ు. కావున అంత్ాసమయమందు మనసుసను నిలకడగా నేద్ో మంచియోలోచనయంద్ే నిలుప్వలె
ననాచ్ో నిత్ాము ద్ాని నభాసించు టవసర్ము. భగ్వంత్ుని ధ్ాానము చ్ేయుచు జా ప్యందుంచుకొని
ిత
యిెలాప్ుపడు

భగ్వనాామసుర్ణ

చ్ేసినచ్ో,

మర్ణకాలమందు

గాబరా

ప్డకుండ

ఉండగ్లమని

యోగీశ్ేర్ులందర్ు మనకు బో ధ్రంచుచుందుర్ు. భకుతలు యోగ్ులకు సర్ేసాశ్ర్ణాగ్త్త చ్ేసదర్ు. ఏలన
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సర్ేజుా లగ్ు యోగ్ులు ద్ారి చూప్ి, యంత్ాకాలమున సహాయము చ్ేసదర్ని వారి నముకము. అటలవంటివి
కొనిా యిచచట చ్ెప్పదము.

1. విజయానెంద్
విజయానంద్ అను మద్ారసు ద్ేశ్ప్ు సనాాసి మానససరోవర్మునకు యాతారర్థమెై బయలుద్ేరను.
మార్గ ములో బాబా సంగ్త్త విని షిరిడీలో ఆగను. అకకడ హరిద్ాేర్మునుంచి వచిచన సనాాసియగ్ు
సో మద్ేవసాేమని కలిసికొనెను. మానససరోవర్ప్ు యాత్రగ్ూరిచ వివర్ములను కనుగొనెను. ఆ సాేమ
సరోవర్ము, గ్ంగోత్తరక్ 500 మెైళ్ళ ప్ైన గ్లదనియు ప్రయాణమున కలుగ్ు కషట ము లనిాటిని వరిణంచ్ెను.
మంచు యిెకుకవనియు భాష ప్రత్త 50 కోీసులకు మార్ుననియు భూటాన్ ప్రజల సంశ్యనెైజమును, వార్ు
యాత్తరకులను ప్టలట కషట ములు మొదలగ్ువానిని జప్పను. ద్ీనిని విని సనాాసి నిరాశ్చ్ెంద్ర యాత్రను
మానుకొనెను. అత్డు బాబావదా కవగి సాషాటంగ్నమసాకర్ము చ్ేయగా బాబా కోప్గించి యిటా నెను. "ఈ
ప్నిక్రాని సనాాసిని త్రిమ వేయుడు. వాని సాంగ్త్ాము మన కుప్యుకత ము గాదు." సనాాసిక్ బాబా
నెైజము

తెలియనందున

అసంత్ృప్ిత

కలిగను.

కూర్ుచండల

జర్ుగ్ుచునా

విషయములనిాటిని

గ్మనించుచుండెను. అద్ర ఉదయమున జర్ుగ్ు దరాుర్ు సమయము. మసతదు భకుతలచ్ే క్క
ీ ్కర్సి
యుండెను. వార్ు బాబాను అనేకవిధముల ప్ూజ్జంచుచుండలరి. కొందర్ు వారి ప్ాదముల కభిషరకము
చ్ేయుచుండలర.ి

వారి

బ టనవేల
ర ునుండల

తీర్థమును

కొందర్ు

తారగ్ుచుండలరి.

కొందర్ు

ద్ానిని

కండా కదుాకొనుచుండలరి. కొందర్ు బాబా శ్రీర్మున కత్త ర్ు చందనములను ప్ూయుచుండలరి. జాత్తమత్
భేదములు లేక యందర్ును, సరవ చ్ేయుచుండలరి. బాబా త్నను కోప్ించినప్పటిక్, అత్నిక్ బాబాయందు
ప్రరమ కలిగను. కావున నాత్నిక్ ఆసథ లము విడలచి ప్టలటట క్షటము లేకుండెను.

అత్డు షిరిడీలో రండు రోజు లుండలనప్ిముట త్లిా క్ జబుుగా నునాదని మద్ారసునుండల ఉత్త ర్ము వచ్ెచను.
విసుగ్ుచ్ెంద్ర అత్డు త్న త్లిా వదా కు ప్ో గోరను. కాని బాబా యాజా లేనిద్ే షిరిడీ విడువలేకుండెను. ఉత్త ర్ము
తీసికొని బాబా దర్శనమునకై వెళళళను. ఇంటిక్ ప్ో వుటకు బాబా యాజా వేడెను. సర్ేజుా డగ్ు బాబా, ముందు
జర్ుగ్బో వునద్ర గ్ీహించి "నీ త్లిా ని అంత్ప్రరమంచువాడవయితే, సనాాసమెందుకు ప్ుచుచకొంటివి?
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కాషాయవసత మ
ి ులు ధరించువానిక్ ద్ేనియందభిమానము చూప్ుట త్గ్దు. నీ బసకు ప్ో యి హాయిగ్
కూర్ుచండుము. ఓప్ికతో కొద్రా రోజులు కూర్ుచండుము. వాడాలో ప్కుక ద్ ంగ్లునాార్ు. త్లుప్ు
గ్డలయవేసికొని జాగ్ీత్తగా నుండుము. ద్ ంగ్లంత్యు ద్ో చుకొని ప్ో యిెదర్ు. ధనము, ఐశ్ేర్ాము
మొదలగ్ునవి నిత్ాము కావు. శ్రీర్ము శిథరలమెై త్ుదకు నశించును. ద్ీనిని తెలిసికొని నీ కర్త వామును
జవయుము, ఇహలోక ప్ర్లోక వసుతవు లనిాటియందు గ్ల యభిమానమును విడలచి ప్టలటము. ఎవర్యితే
ఈ ప్రకార్ముగ్ జవసి హరియొకక ప్ాదములను శ్ర్ణు వేడెదరో, వార్ు సకలకషట ములనుండల త్ప్ిపంచుకొని
మోక్షమును ప్ ంద్ెదర్ు. ఎవర్యితే ప్రరమభకుతలతో భగ్వంత్ుని ధ్ాానము చ్ేసి మననము చ్ేసదరో, వారిక్
ద్ేవుడు ప్ర్ుగత్తత ప్ో యి, సహాయము చ్ేయును. నీ ప్ూర్ేప్ుణా మెకుకవగ్ుటచ్ే నీ వికకడకు రాగ్లిగిత్తవి.
నేను చ్ెప్ిపనద్ానిని జాగ్ీత్తగ్ విని, జీవిత్ ప్ర్మావధ్రని కాంచుము. కోరికలు లేనివాడవెై, రవప్టినుండల
భాగ్వత్మును

ప్ారాయణ

చ్ేయము. శ్ీదధతో

మూడు

సప్ాతహములను

చ్ేయుము. భగ్వంత్ుడు

సంత్ుషిటజంద్ర నీ విచ్ార్ములను ద్ లగించును. నీ భరమలు నిష్రమంచును. నీకు శాంత్త కలుగ్ును" అనిరి.
అత్ని మర్ణము సమీప్ించినందున, బాబా అత్ని కీ విర్ుగ్ుడు నుప్ద్ేశించ్ెను. మృత్ుాద్ేవత్కు
'రామవిజయము' ప్తరత్త యగ్ుటచ్ే ద్ానిని చద్రవించ్ెను. ఆ మర్ుసటి యుదయము సాానము మొదలగ్ునవి
యాచరించిన ప్ిముట విజయానందుడు భాగ్వత్మును లెండీ తోటలో ఏకాంత్మున చదువుటకు
ప్ారర్ంభించ్ెను. రండు ప్ారాయణములు చ్ెయగ్నే యలసిప్ో యిెను. వాడాకు వచిచ రండు ద్రనము లుండెను.
మూడవరోజు ఫకీర్ు (బడే) బాబా తొడప్ై ప్ారణములు వదలెను. బాబా ఒకరోజంత్యు శ్వము నటలలే
యుంచుడనెను. ప్ిముట ప్ో లీసువాండుర వచిచ, విచ్ార్ణ జరిప్ిన ప్ిముట శ్వసంసాకర్మున కాజా నిచిచరి.
యథో చిత్ముగా శ్రీర్మును త్గిన సథ లమునందు ప్ూడలచరి. ఈ విధముగా బాబా సనాాసి సదగ త్తక్
సహాయప్డెను.

2. బాలారామ్ మాన్ కర్
బాలారామ్ మాన్ కర్ అను గ్ృహసుథడ కడు బాబా భకుతడుగా నుండెను. అత్ని భార్ా చనిప్ో యిెను. అత్డు
విర్క్తచ్ెంద్ర కొడుకునకు గ్ృహభార్మప్పగించి షిరిడీక్ వచిచ బాబాతో నుండెను. అత్ని భక్తక్ బాబా
మెచుచకొని, అత్నిక్ సదగ త్త కలుగ్ జవయవలెనని యిా ద్రగ్ువరీత్తగ్ జవసను. బాబా అత్నిక్ 12 ర్ూప్ాయలిచిచ

221

సతారా జ్జలాాలోని మచీచందర గ్డలో నుండుమనెను. బాబాను విడలచిప్టిట మచీచందరగ్డలో నుండుట అత్ని
క్షటము లేకుండెను. కాని యద్ే అత్నిక్ మంచి మార్గ మని బాబా యొప్ిపంచ్ెను. అచట రోజుకు
మూడుసార్ులు ధ్ాానము చ్ేయమనెను. బాబా మాటలందు నముకముంచి మాన్ కర్ గ్డముకు వచ్ెచను.
అకకడల చకకని దృశ్ామును, శుభరమెైన నీటిని, ఆరోగ్ామెైన గాలిని, చుటలటప్రకకల గ్ల ప్రకృత్తసౌందర్ామును
జూచి సంత్సించి, బాబా సలవిచిచన ప్రకార్ము మక్కలి తీవరముగా ధ్ాానముచ్ేయ మొదలిడెను. కొలద్ర
ద్రనముల ప్ిముట యొకదృశ్ామును గ్నెను. సాధ్ార్ణముగా భకుతలు సమాధ్రసథ ిత్తయందు దృశ్ాములను
ప్ ంద్ెదర్ుగాని మాన్ కర్ విషయములో నటల
ా గాక చ్ెైత్నామునకు వచిచన ప్ిముట దృశ్ాము లభించ్ెను.
అత్నిక్ బాబా సాయముగా గానిపంచ్ెను. మాన్ కర్ బాబాను జూచుటయిేగాక త్న నచట కవల ప్ంప్ిత్తవని
యడలగను. బాబా యిటల
ా చ్ెప్పను. "షిరిడీలో అనేకాలోచనలు నీ మనసుసన లేచ్ెను. నీ చంచలమనసుసనకు
నిలకడ కలుగ్జవయవలెనని యిచటకు బంప్ిత్తని. " కొంత్కాలము గ్డచిన ప్ిముట మాన్ కర్ గ్డమును
విడచి బాంద్ారకు ప్యనమయిెాను. ప్ూనానుండల ద్ాదర్ుకు రైలులో ప్ో వలెననుకొనెను. టికకటలటకొర్ుకు
బుక్ంగ్ ఆఫతసుకు ప్ో గా నద్ర మక్కలి క్క
ీ ్కరిసి యుండెను. అత్నిక్ టికకటల ద్ ర్కకుండెను. లంగోటి కటలటకొని
కంబళ్ళకప్ుపకొని ఒక ప్లెా టూరివాడు వచిచ, "మీరకకడలక్ ప్ో వుచునాా" ర్ని యడలగను. ద్ాదర్ుకని మాన్
కర్ బదులు చ్ెప్పను. అత్డలటానెను. "దయచ్ేసి నా

ద్ాదర్ు టికకటల తీసికొనుము, నాకవసర్మెైన ప్ని

యుండుటచ్ే ద్ాదర్ుకు వెళ్ళళట మానుకొంటిని." టికకటల లభించినందున మాన్ కర్ యిెంతో సంత్సించ్ెను.
జవబులోనుంచి ప్ైకము తీయునంత్లో నా జానప్దు డంత్రాధనమయిెాను. మాన్ కర్ ఆగ్ుంప్ులో నత్నికై
వెదకను. కాని లాభము లేకప్ో యిెను. అత్ని కొర్కు బండల కదలునంత్వర్ కాగను. కాని వాని జాడయిే
కానరాకుండెను. మాన్ కర్ కు కలిగిన వింత్ యనుభవములందు ఇద్ర రండవద్ర. ఇంటిక్ ప్ో యి వచిచ త్తరిగి
మాన్ కర్ షిరిడీ చ్ేరను. అప్పటినుంచి షిరిడీలోనే బాబా ప్ాదముల నాశ్ీయించి యుండెను. వారి సలహాల
ననుసరించి నడుచుకొనుచుండెను. త్ుదకు బాబా సముఖ్మున వారి యాశ్రరాేదములతో ఈ ప్రప్ంచమును
విడలచినందువలన అత్ డెంతో యదృషట వంత్ు డని చ్ెప్పవచుచను.
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3. తాతాాసాహెబు నూలకర్
తాతాాసాహెబు నూలకర్ గ్ూరిచ హేమాడ్ ప్ంత్ు ఏమయు చ్ెప్ిపయుండలేదు. వార్ు షిరిడీలో కాలము
చ్ేసినవార్ని మాత్రము చ్ెప్పను. సాయిలీలా ప్త్తరకనుంచి యిా వృతాతంత్మును గ్ీహించిత్తమ.

1909వ సంవత్సర్ములో తాతాాసాహెబు ప్ండరీప్ుర్ములో సబ్ జడీిగా నుండెను. అప్ుపడు నానాసాహెబు
చ్ాంద్ో ర్కర్ు

అచట

మామలత్ద్ార్ుగా

నుండెను.

ఇదా ర్ు

చ్ాలసార్ుా

కలిసికొని

మాటాాడుచుండలరి.

తాతాాసాహబుకు యోగ్ులయందు నముకము లేకుండెను. నానాసాహెబుకు వారియందు మగ్ుల ప్రరమ.
అనేక ప్రాాయములు నానాసాహెబు, నూలకర్ కు బాబా లీలలను చ్ెప్ిప, షిరిడీక్ ప్ో యి వారి దర్శనము
చ్ేయుమని బలవంత్ప్టెటను. త్ుదకు రండు షర్త్ులప్ై నూలకర్ ఒప్ుపకొనెను. అందులో ఒకటి
బారహుణవంటవాడు ద్ ర్క వలెను. రండవద్ర బహూకరించుటకు చకకని నాగ్ప్ూర్ు కమలాఫలములు
ద్ ర్కవలెను. భగ్వత్కటాక్షముచ్ే ఈ రండును త్టసిథంచ్ెను. ఒక బారహుణుడు నానాసాహెబు వదా కు రాగా
ఆత్డు వానిని తాతాాసాహెబు నూలకర్ వదా కు ప్ంప్ను. ఎవరోగాని 100 కమలాఫలములను నూలకర్ కు
ప్ంప్ిర.ి రండు షర్త్ులు నెర్వేర్ుటచ్ే తాతాాసాహెబు షిరిడీక్ త్ప్పక ప్ో వలసి వచ్ెచను. మొటట మొదట బాబా
అత్నిప్ై కోప్గించ్ెను. కీమముగా బాబా యవతార్ప్ుర్ుషుడని త్గిన నిదర్శనములు తాతాాసాహెబు
నూలకర్ కు లభించ్ెను. కనుక నత్డు బాబా యిెడ మకుకవప్డల త్న యంత్ాదశ్వర్కు షిరిడీలోనే
యుండెను. త్న యంత్ాదశ్లో మత్గ్ీంథముల ప్ారాయణము వినెను. చివరి సమయములో బాబా
ప్ాదతీర్థము అత్ని క్చిచరి. అత్ని మర్ణవార్త విని బాబా యిటా నెను. "అయోా! తాతాా మనకంటె ముంద్ే
వెళ్ళళప్ో యిెను. అత్నిక్ ప్ునర్ినుము లేదు."

4. మేఘశాాముడు
28వ అధ్ాాయములో మేఘునికథ చ్ెప్ిపత్తమ. మేఘశాాముడు మర్ణించగా గాీమవాసు లందర్ు
శ్వమువెంట

వెళ్ళళరి.

దహనసంసాకర్మెైన

బాబా
ప్ిముట

కూడ
బాబా

వెంబడలంచ్ెను.
కంట

నీళ్ళళ

బాబా

అత్ని

కారను.

శ్వముప్ై

సాధ్ార్ణ

ప్ువుేలు

మానవునివలె

చలెా ను.
బాబా
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చింతావిచ్ార్మగ్ుాడెైనటల
ా కనబడెను. శ్వమంత్యు ప్ూలతో కప్ిప, దగ్గ రిబంధువువలె నేడలచ బాబా
మసతదుకు త్తరిగివచ్ెచను.

యోగ్ు లనేకులు భకుతలకు సదగ త్త నిచుచట విందుము. కాని బాబా గొప్పదన మమోఘమెైనద్ర. కూ
ీ ర్మెైన
ప్ులికూడ వారివలన సదగ త్తనే ప్ ంద్ెను. ఆ కథయిే ఇప్ుపడు చ్ెప్ుపదును.

5. పులి
బాబా సమాధ్ర చ్ెందుటకు 7రోజుల ముంద్ క విచిత్రమెైన సంగ్త్త షిరిడీలో జరిగను. ఒక నాటలబండల వచిచ
మసతదు ముందర్ ఆగను. ఆ బండలప్ై నినుప్గొలుసులతో కటిటయుంచిన ప్ులి యుండెను. ద్ాని
భయంకర్మెైన ముఖ్ము వెనుకకు త్తరిగి యుండెను. ద్ానిని ముగ్ుగర్ు దూరీేషులు ప్ంచుచు ఊర్ూర్ు
త్తరప్ిప డబుు సంప్ాద్రంచుకొనుచుండలరి. అద్ర వారి జోవనోప్ాధ్ర. ఆ ప్ులి యిేద్ో జబుుతో బాధప్డుచుండెను.
అనిా విధముల ఔషధములను వాడలరి. కాని వారి ప్రయత్ాములు నిషఫలమయిెాను. బాబా కీరత ి విని వార్ు
ద్ానిని షిరిడీక్ తీసికొని వచిచరి. ద్ానిని గొలుసులతో ప్టలటకొని ద్ాేర్మువదా నిలబెటట ి, దూరీేషులు బాబా
వదా కు బో యి ద్ాని విషయ మంత్యు బాబాకు చ్ెప్ిపరి. అద్ర చూచుటకు భయంకర్ముగా నుండలయు
జబుుతో బాధప్డుచుండెను. అందుచ్ే అద్ర మగ్ుల చికాకు ప్డుచుండెను. భయాశ్చర్ాములతో ద్ానివెైప్ు
ప్రజలందర్ు చూచుచుండలరి. బాబా ద్ానిని త్న వదా కు ద్ీసికొని ర్మునెను. అప్ుపడు ద్ానిని బాబా
ముందుకు తీసికొని వెళ్ళళరి. బాబా కాంత్తక్ త్టలటకొనలేక యద్ర త్ల వాలెచను. బాబా ద్ానివెైప్ు చూడగా, నద్ర
బాబా వెైప్ు ప్రరమతో చూచ్ెను. వెంటనే త్న తోకను నేలప్ై మూడుసార్ుా కొటిట తెలివిత్ప్ిప క్ంీ దప్డల చచ్ెచను.
అద్ర చచుచట జూచి దూరీేషులు విర్క్త జంద్ర విచ్ార్ములో మునిగిరి. కొంత్సరప్టిక్ వారిక్ తెలివి కలిగను. ఆ
జంత్ువు రోగ్ముతో బాధప్డుచు చచుచటకు సిదధముగా నుండుటచ్ే నద్ర బాబా సముఖ్మున వారి
ప్ాదములవదా ప్ారణములు గోలోపవుట ద్ాని ప్ూర్ేజనుప్ుణామే యని భావించిరి. అద్ర వారిక్ బాకీప్డల
యుండెను. ద్ాని బాకీ తీరిన వెంటనే యద్ర విమోచనము ప్ ంద్ర, బాబా ప్ాదములచ్ెంత్ ప్ారణములు
విడలచినద్ర. యోగ్ుల ప్ాదములకడ వినమురలెై ప్ారణములు విడుచువార్ు ర్క్షలంప్ బడుదుర్ు. వారంతో
ప్ుణాము చ్ేయనిద్ే వారి కటిట సదగ త్త యిెటా ల కలుగ్ును?
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ఓం నమోోః శ్రీ సాయినాథాయ
శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
ముప్పద్రయొకటవ అధ్ాాయము
సంప్ూర్ణము.
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ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవిత చరితరము
ముపపదిరెండవ అధాాయము
గ్ుర్ుని, ద్ేవుని వెదుకుట; ఉప్వాసము నామోద్రంప్కుండుట
ఈ అధ్ాాయములో హేమాడ్ ప్ంత్ు రండు విషయములను వరిణంచ్ెను.
1. బాబా త్న గ్ుర్ువును అడవిలో నెటా ల కలిసను, వారి ద్ాేరా ద్ేవుని గ్నెను. 2. గోఖ్లేగారి భార్ా
మూడురోజు లుప్వసింప్ నిశ్చయించుకొనగా నామెచ్ే బాబా యిెటా ల బ బుటల
ా త్తనిప్ించ్ెను.
పరస్ ావన
ప్ారర్ంభమున హేమాడ్ ప్ంత్ు సంసార్మును, అశ్ేత్థ వృక్షముతో ప్ో లుచచు, గీత్లో చ్ెప్ిపన ప్రకార్ము, ద్ాని
వేళ్
ర ళళమీదకు కొములు క్ంీ దకు గ్లవనెను. ద్ాని కొములు క్ంీ దవెైప్ు మీద్రవెైప్ుగ్ూడ వాాప్ించి యునావి;
అవి గ్ుణములచ్ే ప్ో షింప్బడుచునావి. ద్ాని యంకుర్ములు ఇంద్రయ
ర
విషయములు. ద్ాని వేరళ్ళళ కర్ును
చ్ేయించుచు మానవప్రప్ంచమువర్కు వాాప్ించి యునావి. ద్ాని సేర్ూప్ము గాని ద్ాని యాధ్ార్ముగాని,
ద్ాని యాదాంత్ములు గాని ఈలోకమున తెలియరావు. వెైరాగ్ామను ప్దునెైన కత్తత తో ఈ బలమెైన వేళ్
ర ళళగ్ల
అశ్ేత్థ వృక్షమును నరిక్, ఏ యతీత్మార్గ ము ననుసరించిన త్తరిగి జనులేద్ో యటిటద్ాని ననుసరించవలెను.

అటిట ద్ారియందు నడచుటకు, ద్ారి చూప్ు మంచిగ్ుర్ువు సహాయము మక్కలి యవసర్ము. ఒకడెంత్
ప్ండలత్ుడెై నప్పటిక్ని వేదవేద్ాంగ్ములను బాగ్ుగ్ చద్రవినప్పటిక్ని, త్న గ్మాసాథనమునకు సుర్క్షలత్ముగ్
ప్ో లేడు. మార్గ దరిశయిే యుండల సహాయప్డల సరియిెైన ద్ారి చూప్ినచ్ో, మార్గ ములో నునా గోత్ులనుండల,
అడవి మృగ్ముల నుండల త్ప్ిపంచుకొని సుగ్మముగా ప్యనించును.
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ఈ విషయములో బాబా యనుభవము బాబాయిే సేయముగా చ్ెప్పను. ఇద్ర మక్కలి చిత్రమెైనద్ర. ద్ీని
ప్రకార్ము జాగ్ీత్తగా నడచుకొనాచ్ో నముకము, భక్త, మోక్షము ప్ారప్ిత ంచను.

అనేేష్ణము
ఒకానొకప్ుపడు మేము నలుగ్ుర్ుము మత్ గ్ీంథములు చదువుచు అజాానముతో బరహుము నెైజముగ్ూరిచ
త్రికంచ మొదలిడలత్తమ. మాలో నొకడు ఆత్ును ఆత్ుచ్ే ఉదధ రించవలెను గాని యిత్ర్ులప్ై నాధ్ార్ప్డరాదు
అనెను. అందుకు రండవవాడు మనసుసను సాేధ్రనమందుంచుకొనావాడే ధనుాడనియు మనము
ఆలోచనలనుండల భావముల నుండల ముకుతలమెైనచ్ో మనకంటె వేరైనద్ర ఈ ప్రప్ంచములో మరవద్రయు
లేదనియు చప్పను. మూడవవాడు దృశ్ాప్రప్ంచము సద్ాప్రిణామ శ్రలమెైన దనియు, నిరాకార్మే
శాశ్ేత్మెైనదనియు కావున సతాాసత్ా విచక్షణ మవసర్మనియు చ్ెప్పను. నాలుగ్వవార్ు (అనగా బాబా)
"ప్ుసత క జాానమెందుకు ప్నిక్రానిద్ర. మనకు విధ్రంప్బడలన కర్ును మనము ప్ూరితచ్ేసి, త్నువును,
మనమును, ప్ంచప్ారణములను గ్ుర్ువు ప్ాదములప్ై బెటట ి శ్ర్ణు వేడవలెను. గ్ుర్ువే ద్ెైవము; సర్ేమును
వాాప్ించిన వాడు. ఇటిట ప్రత్ాయ మేర్పడుటకు, దృఢమెైన యంత్ులేని నముక మవసర్ము" అనెను.

ఈ ప్రకార్ముగా త్రికంచుచు, మేము నలుగ్ుర్ు ప్ండలత్ులము భగ్వంత్ుని వెదకుట కడవులలో త్తర్ుగ్
నార్ంభించిత్తమ. త్క్కన ముగ్ుగర్ును వారి సేత్ంత్రబుద్రథ నుప్యోగించి వెదక నిశ్చయించిరి. ద్ారిలో ఒక
వర్త కుడు

(బంజారా)

మముులను

కలిసి

"ఇప్ుపడు

చ్ాలా

ఎండగా

నునాద్ర.

ఎంత్దూర్ము

ప్ో వుచునాార్ు? ఎకకడలక్ ప్ో వుచునాా" ర్ని యడలగను. అడవులు వెదకుటకని మేము జవాబిచిచత్తమ.
ఏమ వెదకుటకు ప్ూనుకొంటిర్ని యత్డు త్తరిగి నడలగను. ఏద్ో సంద్రగ్ధమెైన యుక్త జవాబిచిచత్తమ.
ధ్ేాయర్హిత్ముగా మేము త్తర్ుగ్ుట చూచి, యత్డు కనికరించి యిటా నెను. "అడవుల సంగ్త్త ప్ూరితగ్
తెలియకుండ మీ యిషట ము వచిచనటల
ా త్తర్ుగ్రాదు. అడవులలో సంచరింప్దలచినచ్ో మీ వెంట నొక
మార్గ దరిశ యుండలయిే తీర్వలెను. అనవసర్ముగా ఈ ఎండ వేళ్ప్ుపడు ప్రయాస ప్డెద రందుకు? మీ
ర్హసాానేేషణము నాకు జప్పనకకర్లేదు. అయినను మీర్ు కూర్ుచండల, భోజనము చ్ేసి, నీళ్ళళ తారగి కొంత్
విశాీంత్త ద్ీసికొనిన ప్ిముట ప్ో వచుచను. ఓప్ికతో నుండు" డనెను. అత్డంత్ మృదువుగా మాటాాడలనను,
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వానిని నిరాకరించి నడువ సాగిత్తమ. మా కనిా సంగ్త్ులు ద్ెలియును, కాన ఇత్ర్ుల సహాయమకకర్
లేదనుకొంటిమ. అడవులు ప్దా వి, మార్గ ములు లేనివి. చ్ెటా ల దగ్గ ర్గాను, ఎత్ు
త గాను నుండుటచ్ే సూర్ార్శిు
లోప్ల ప్రవేశింప్కుండెను. కనుక ద్ారి త్ప్ిప యటలనిటల చ్ాలసరప్ు త్తరిగిత్తమ. త్ుటట త్ుద కకకడనుండల
బయలుద్ేరిత్తమో యచచటికవ యదృషట వశాత్ు
త త్తరిగి వచిచత్తమ. బంజారా త్తరిగి కలిసికొని యిటా నెను. "మీ
తెలివితేటలప్ై నాధ్ార్ప్డల మీర్ు ద్ారి త్ప్ిపరి. చినాద్ానిక్గాని, ప్దా ద్ానిక్ గాని సరియిెైన మార్గ ము
చూప్ుటకొక మార్గ దరిశ యుండలయిే తీర్వలెను. ఉత్త కడుప్ుతో నేయనేేషణము జయప్రదము కాదు.
భగ్వంత్ుడు సంకలిపంచనిద్ే మనకు ద్ారిలో నెవేర్ు కలియర్ు. ప్టిటన భోజనము వదా నకుడు. వడలే ంచిన
విసత రిని తోరసివేయకుడు. భోజనప్ద్ార్థము లరిపంచుట శుభసూచకములు." ఇటా నుచు త్తరిగి మముులను
ప్రశాంత్ముగా భోజనము చ్ేయుమని బత్తమాలెను. ఈ యాత్తథామున క్షటప్డక నిరాకరించి ప్ో త్తమ.
విచ్ారించక భోజనము చ్ేయక ఆముగ్ుగర్ు త్తరిగి సాగిప్ో వ నార్ంభించిరి. వారి హఠ మావిదముగా నుండెను.
నేను మాత్రమాకలితోను, ద్ాహముతోను నుంటిని. బంజారా ప్రదరిశంచిన యసామానాప్రరమకు లొంగిప్ో త్తని.
మేమెంతో

తెలివెైనవార్

చదువుకొనావాడు

మనుకొంటిని

కాడు;

యోగ్ాత్లు

కాని,

దయా

లేనివాడు;

ద్ాక్షలణాములకు
త్కుకవజాత్తవాడు.

దూర్మయిత్తమ.
కాని,

వాని

బంజారా

హృదయము

ప్రరమమయము. భోజనము చ్ేయుమని మముుల వేడెను. ఈ విధముగా ఫలాప్రక్ష లేకుండ ఎవర్యితే
యిత్ర్ులను ప్రరమంచ్ెదరో వార్ు నిజముగా నాగ్రికులని యిెంచి వాని యాత్తథాము నామోద్రంచుటయిే
జాానమునకు ప్రథమ సో ప్ానమని యనుకొంటిని. మక్కలి మరాాదతో అత్డు ప్టిటన భోజనము నేను త్తని
(అనగా బాబా) నీళ్ళళ తారగిత్తని.

ఏమ యాశ్చర్ాము! వెంటనే మాగ్ుర్ువుగార్ు వచిచ మాయిెదుట నిలచిరి. వార్డుగ్ుటచ్ే జరిగిన
వృతాతంత్మంత్యు విశ్దప్ర్చిత్తని అప్ుపడు వార్ు "నాతో వచుచట క్షటప్డెదరా? మీకు కావలసిన ద్ేద్ో
నేను జూప్దను. నాయందు విశాేసమునా వారికవ జయము కలుగ్ును" అనిరి. త్క్కనవార్ు వారి మాటలకు
సముత్తంప్క యిెకకడలకో ప్ో యిరి. నేను మాత్రము వారిక్ గౌర్వప్ూర్ేకముగా నమసకరించి వారి యాజా కు
లోబడలత్తని. అంత్ట వార్ు ననొాక బావి వదా కు ద్ీసికొని ప్ో యినార్ు. నా కాళ్ళను తాడుతో కటిట ననుా
త్లక్ంీ దులుగా ఒక చ్ెటట లకు గ్టిట బావిలో నీళ్ళకు మూడడుగ్ుల మీదుగా ననుా వేల
ర ాడద్ీసిరి. నా చ్ేత్ులతో
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గాని, నోటితో గాని నీళ్ళను అందుకొనలేకుంటిని. ననుా ఈ విధముగా వేల
ర ాడగ్టిట వార్ు ఎచచటికో ప్ో యిరి.
4, 5 గ్ంటల త్ర్ువాత్ వార్ు మర్ల వచిచ ననుా బావిలోనుంచి బయటిక్ ద్ీసి , యిెటా లంటివని యడలగిరి.
"ఆనందములో మునిగియుంటిని. నేను ప్ ంద్రన యానందమును నావంటి మూర్ుుడెటా ల వరిణంచగ్లడు" అని
జవాబిచిచత్తని. ద్ీనిని విని గ్ుర్ువుగార్ు మక్కలి సంత్ుషిట చ్ెంద్రరి. ననుా దగ్గ ర్కు చ్ేర్ద్ీసి, నా వీప్ును త్మ
చ్ేత్ులతో త్టిట ననుా వారివదా నుంచుకొనిరి. త్లిా ప్క్షల ప్ిలాప్క్షులను జాగ్ీత్తగా జూచునటల
ా ననుా వార్ు
కాప్ాడలరి. ననుా త్మ బడలలో చ్ేర్ుచకొనిరి. అద్ర చ్ాల అందమెైన బడల. అకకడ నేను నా త్లిా దండురలను
మర్చిత్తని. నా యభిమాన మంత్యు తొలగను. నాకు సులభముగా విమోచనము కలిగను. గ్ుర్ువుగారి
మెడను కౌగ్లించుకొని వారిని త్ద్ేక దృషిటతో నెలాప్ుపడు చూచుచుండవలె ననిప్ించినద్ర. వారి ప్రత్తబింబము
నా కనుప్ాప్లందు నిలువనప్ుపడు నాకు కనులు లేకుండుటే మేలనిప్ించ్ెడలద్ర. అద్ర యటలవంటి బడల.
అందులో ప్రవేశించినవారవర్ును రికతహసత ములతో బయటకురార్ు. నా గ్ుర్ువే నాకు సమసత ముగా
తోచుచుండెను. నా యిలుా, నా యాసిత , నా త్లిా దండురలు అంత్యు వారవ. నా యింద్రయ
ర ము లనిాయు
త్మత్మ

సాథనములు

కవంద్ీక
ర ృత్మయిెాను.

విడచి,

నా

కండా యందు

నాధ్ాానమంత్యు

నా

కవంద్ీక
ర ృత్మయిెాను.

గ్ుర్ువుప్ైననే

నిలిపత్తని.

నా

దృషిట

నాక్ంకొక

గ్ుర్ువునందు
ద్ానియందు

సపృహలేకుండెను. వారిని ధ్ాానము చ్ేయునప్ుపడు నా మనసు, నా బుద్రధ సత బధ మగ్ుచుండెను. నిశ్శబా ముగా
వారిక్ నమసకరించుచుంటిని.

ఇత్ర్ ప్ాఠశాలలలో ప్ూరితగా మరొక విధమెైన దృశ్ాములు కానవచుచను. భకుతలు జాానము సంప్ాద్రంచుటకు
ప్ో యి దరవామును, కాలమును, కషట మును వాయము చ్ేసదర్ు. త్ుటట త్ుదకు ప్శాచతాతప్ ప్డెదర్ు.
అకకడునా గ్ుర్ువు త్నకు గ్ల ర్హసాశ్క్తని గ్ురించి త్న ఋజువర్త నము గ్ూరిచ ప్ గ్డుకొనుచు త్న
ప్ావిత్రయమును ప్రదరిశంచునే కాని, హృదయము మృదువుగా నుండదు. అత్ డనేకవిషయముల గ్ూరిచ
మాటాాడును. త్న మహిమను తానే ప్ గ్డుకొనును. కాని యత్ని మాటలు భకుతల హృదయమందు నాటవు,
వారిని యొప్ిపంప్జవయవు. ఆత్ుసాక్షాతాకర్ మత్నిక్ తెలియనే తెలియదు. అటలవంటి బడులు శిషుాల కవమ
మేలు చ్ేయును? వారి కవమ లాభము? కాని, ప్ైన ప్రరొకనా గ్ుర్ువు మరొక ర్కమువార్ు. వారి కటాక్షముచ్ే
ఎటిట శ్ీమలేకయిే యాత్ుజాానము ద్ానిమటలట కద్ర నాయందు ప్రకాశించ్ెను; నేను కోర్ుట కవమయు

229

లేకుండెను. సర్ేము ద్ానిమటలట కద్రయిే ప్గ్టి ప్రకాశ్మువలె బో ధప్డెను. త్ల క్ంీ దుగ్ను, కాళ్ళళ
మీదుగ్ను నుంచుటవలన గ్లుగ్ు ఆనందము గ్ుర్ువుకవ తెలియను.

నలుగ్ురిలో ఒకడు కర్ుఠుడు (అనగా కర్ులయందు నముకము గ్లవాడు). అత్నిక్ కొనిా కర్ులు,
విధులు, నిషరధములు మాత్రమే తెలియును. రండవవాడు జాాని. అత్డు త్నకునా జాానమునకు
గ్రిేంచువాడు.

మూడవవాడు

భకుతడు,

భగ్వంత్ునిక్

సర్ేసాశ్ర్ణాగ్త్త

చ్ేసినవాడు,

భగ్వంత్ుడే

సర్ేమును చ్ేయువాడని అత్ని నముకము. వారిటా ల త్రికంచుచు వివాదప్డుచుండగా ద్ేవుని సమసా
వచ్ెచను. వార్ు త్మకు ద్ెలిసిన విదాప్ై నాధ్ార్ప్డల, ద్ేవుని వెదకుటకు ప్ో యిరి. వివేకమునకు,
వెైరాగ్ామునకు అవతార్మగ్ు శ్రీ సాయి ఆ నలుగ్ురిలో నొకర్ు. ప్ర్బరహుసేర్ూప్ులెైకూడ వారందుచ్ేత్
నిత్ర్ులతో కలిసి తెలివిత్కుకవగా ప్రవరితంచిర్ని యిెవరైన నడుగ్వచుచను. ప్రజాభిప్ారయమును, వారి
మంచిని

సంప్ాద్రంచుటకును,

వారికొక

యుద్ాహర్ణము

జూప్ుటకును,

వారిటా ల

చ్ేసిరి.

వార్ు

అవతార్ప్ుర్ుషులెై నప్పటిక్ ఒక సాధ్ార్ణుడెైన బంజారాను గౌర్వించి వాని యాహార్ము నామోద్రంచిరి.
అనాము ప్ర్బరహుసేర్ూప్మని వారి నముకము. బంజారా వాని యాహార్మును నిరాకరించినవార్ు
కషట ముల

ప్ాలయిరి.

గ్ుర్ువు

లేనిద్ే

జాానము

సంప్ాద్రంచుటకు

వీలుకాదని

వార్ు

బో ధ్రంచిరి.

తెైత్తరీయోప్నిషత్ు
త త్లిా ని, త్ండలని
ర , గ్ుర్ువును, గౌర్వించి ప్ూజ్జంచి మత్గ్ీంథముల నభాసింప్వలెనని
చ్ెప్ుపచునాద్ర. ఇవియిే మన మనసుసను ప్ావనము చ్ేయుటకు మార్గ ములు. మనసుసను ప్ావనము
చ్ేయనిద్ే ఆత్ుసాక్షాతాకర్ము ప్ ందలేము. ఇంద్రరయములుగాని, మనసుసగాని, బుద్రధగాని, ఆత్ును
చ్ేర్లేవు. ప్రత్ాక్షము, అనుమానము మొదలెైన ప్రమాణములు మనకు ఈ విషయములో సహాయప్డవు.
గ్ుర్ువు గారి కటాక్షమే మనకు తోడపడును. ధర్ుము, అర్థము, కామము, మన కృషివలా లభించును. కాని
నాలుగ్వద్రయగ్ు మోక్షము గ్ుర్ువు సహాయము వలననే ప్ ందనగ్ును.

సాయి దరాుర్ులోనిక్ అనేకమంద్ర వచిచ, వారిక్ తెలియు విదాలను ప్రదరిశంచి ప్ో యిెడలవార్ు. జోాత్తషుకలు
రాబో వు విషయములు చ్ెప్ుపచుండెడలవార్ు. యువరాజులు, గౌర్వనీయులు, సామానుాలు, ప్రదవార్ు,
సనాాసులు, యోగ్ులు, ప్ాటకాండుర మొదలగ్ువార్ు బాబా దర్శనమునకై వచ్ెచడలవార్ు. ఒక మహార్ు
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(మాలవాడు) వచిచ జోహార్ు చ్ేసి యిా సాయి 'మాయి బాప్' (త్లిా యు త్ండలయ
ర ు) అనియు, వార్ు మన
చ్ావుప్ుటలటకలను త్ుడలచివేయుదుర్నియు చ్ెప్పను. గార్డలవాండుర, గ్ుీడలేవాండుర, చ్ొటట వార్ు, నర్త కులు,
నాథసంప్రద్ాయమువార్ు ప్గ్టి వేషములవార్ు కూడ సమాదరింప్బడుచుండలరి. త్న వంత్ు రాగా, ఆ
బంజారా కూడ గానిపంచ్ెను. త్న ప్ాత్రయు ముగించ్ెను. మన మప్ుపడలంకొక కథను విందుము.

గోఖ్లేగారి భ్ారా - ఉపవాసము
బాబా యిెనాడు ఉప్వసించలేదు. ఇత్ర్ులను కూడ ఉప్వాసము చ్ేయనిచుచవార్ు కార్ు. ఉప్వాసము
చ్ేయువారి మనసుస సిథమత్ముగా నుండదు. అటిటవాడు ప్ర్మార్థ మెటా ల సాధ్రంచును? ఉత్త కడుప్ుతో ద్ేవుని
చూడలేము. మొటట మొదట ఆత్ును శాంత్తంప్ చ్ేయవలెను. కడుప్ులో త్డల కలుగ్ జవయు ఆహార్ము గాని,
ప్ౌషిటకశ్క్త గాని లేనప్ుపడు భగ్వంత్ుడల నేకండా తో చూడగ్లము? వేయిేల మన యవయవము లనిాయు
వాని శ్క్తని అవి సంప్ాద్రంచుకొనాప్ుపడు, అవి మంచిసిథత్తలో నునాప్ుపడే, మనము భక్తమొదలగ్ు
సాధనముల నాచరించి ద్ేవుని చ్ేర్ గ్లము. కాబటిట ఉప్వాసము గాని మత్తమంచిన భోజనముగాని మంచిద్ర
గాదు. ఆహార్ములో మత్త, శ్రీర్మునకు మనసుసనకు కూడ మంచిద్ర.

గోఖ్లే గారి భార్ా, కానిట్ కర్ గారి భార్ావదా నుంచి ద్ాద్ా కవలకర్ుకు జాబు తీసికొని షిరిడీక్ వచ్ెచను. ఆమె
బాబా ప్ాదములవదా మూడురోజులుప్వసించి కూరొచను నిశ్చయముతో వచ్ెచను. అంత్కు ముందురోజు
బాబా ద్ాద్ా కవలకర్ుతో త్న భకుతలను హో ళ్ళప్ండుగ్ నాడు ఉప్వాసము చ్ేయనీయనని చ్ెప్ిపయుండెను.
వార్ుప్వసించినచ్ో బాబా (త్న) యొకక ఉప్యోగ్ మేమనెను. ఆ మర్ుసటిద్రనము ఆ సతత ి కవలకర్ుతో ప్ో యి
బాబావదా కూర్ుచండగా బాబా వెంటనే యామెతో "ఉప్వాసము చ్ేయవలసిన యవసర్మేమ? ద్ాద్ాభటలట
ఇంటిక్ ప్ో యి బ బుటల
ా చ్ేసి అత్ని ప్ిలాలకు బెటట ి నీవు కూడ త్తనుము." అనెను. హో ళీ ప్ండుగ్ వచ్ెచను.
కవలకర్ుభార్ా బయట చ్ేరను. ద్ాద్ాభటలట ఇంటోా వండుట కవర్ు లేకుండలరి. కావున బాబా సలహా
సమయోచిత్ముగా నుండెను. గోఖ్లేగారి భార్ా ద్ాద్ాభటలట ఇంటిక్ బో యి బ బుటల
ా చ్ేసను. ఆ రోజు
అకకడనే యుండెను. ఇత్ర్ులకు బెటట న
ె ు, తాను త్తనెను. ఎంత్ మంచికథ! ఎంత్చకకని నీత్త!
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బాబా సరాకరు
బాబా త్న బాలాములో జరిగిన కథను ఈ విధముగ్ చ్ెప్పను. "నా చినాత్నములో భుక్తకొర్కు వెదకుచు
బీడ్ గాం వెళ్ళళత్తని. అకకడ నాకు బటట లప్ై చ్ేయు అలిా కప్ని ద్ రికను. శ్ీమ యనక కషట ప్డల ప్ని చ్ేసిత్తని.
యజమాని నాప్నిక్ సంత్ుషిట చ్ెంద్ెను. నాకంటె ప్ూర్ేము ముగ్ుగర్ు కుర్ీవాళ్ళళ ప్నిలో నుండలరి.
మొదటివానిక్ 50 ర్ూప్ాయలు రండవవానిక్ 100 ర్ూప్ాయలు, మూడవవానిక్ 150 ర్ూప్ాయలు,
నాకీమూడు మొత్త ములకు రండలంత్లు అనగా 600 ర్ూప్ాయల జీత్ మచ్ెచను. నా తెలివితేటలు జూచి,
యజమాని ననుా ప్రరమంచి ననుా మెచుచకొని, నిండుదుసుతలిచిచ, ననుా గౌర్వించ్ెను. (త్లప్ాగా, శెలా ా)
వీనిని వాడకుండ జాగ్ీత్తగా ద్ాచుకొంటిని. మానవు డలచిచనద్ర త్ేర్లో సమసిప్ో వునుగాని, ద్ెైవమచుచనద్ర
శాశ్ేత్ముగా నిలుచును. ఇంకవేరిచిచనద్ర ద్ీనితో సరిప్ో లచలేము. నా ప్రభువు "తీసికో, తీసికో" అనును
కాని, ప్రత్తవాడు నావదా కు వచిచ 'తే,తే' యనుచునాాడు. నేనేమ చ్ెప్ుపచునాానో గ్ీహించువా డ కకడును
లేడు. నాసరాకర్ు యొకక ఖ్జానా (ఆధ్ాాత్తుక ధనము) నిండుగానునాద్ర. అద్ర యంచువర్కు నిండల
ప్ ంగిప్ో వుచునాద్ర. నేను "త్రవిే, ఈ ధనమును బండా తో తీసుకప్ ండు. సుప్ుత్ురడెైన వాడు ఈ దరవాము
నంత్యు ఆచికొనవలెను." అనుచునాాను. నా ఫకీర్ు చత్ుర్ుత్, నా భగ్వానుని లీలలు, నా సరాకర్ు
అభిర్ుచి మగ్ుల యమోఘమెైనవి. నా సంగ్త్త యిేమ? శ్రీర్ము మటిటలో కలియును. ఊప్ిరి గాలిలో
కలియును. ఇటిట యవకాశ్ము త్తరిగి రాదు. నే నెకకడలకో ప్ో యిెదను; ఎకకడనో కూర్ుచండెదను; మాయ
ననుా మగ్ులబాధ్రంచుచునాద్ర. ఐనప్పటిక్ నావారికొర్కు ఆత్ుర్ప్డెదను. ఎవర్యిన నేమెైన సాధన
చ్ేసినచ్ో త్గిన ఫలిత్ము ప్ ంద్ెదర్ు. ఎవర్యితే నా ప్లుకులను జా ప్యందుంచుకొనె
ిత
దరో, వార్మూలామెైన
యానందమును ప్ ంద్ెదర్ు.

ఓం నమోోః శ్రీ సాయినాథాయ
శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
ముప్పద్రరండవ అధ్ాాయము
సంప్ూర్ణము.
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ఈ అధ్ాాయము టెైప్ు చ్ేయుటకు నేను ప్డలన కొదా ప్ాటి ప్రయాసను బాబా అనుమత్తతో బాబా
ఒప్ుపకుంటార్నా విశాేసముతో ప్ూజుాలెైన మా తాతాగార్ు, మచిలీప్టాం, ఈడేప్లిా , వరీ వారి వీధ్ర
వాసత వుాలు,

కీరత ి

శరషులు

శ్రీ

వరీ

వెంకట

సుబాురావు

గారిక్

అంక్త్మసుతనాాను.
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ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవిత చరితరము
ముపపదిమూడవ అధాాయము
ఊదీ మహిమ

1. తేలుకాటల, ప్రా గ్ు జేర్ములు నయమగ్ుట, 2. జామ్ నేర్ చమతాకర్ము, 3. నారాయణరావు జబుు, 4.
బాల బువ సుతార్, 5. అప్ాపసాహెబు కులకరిణ, 6. హరి భాఉ కరిణక్ - కథలు.

గ్త్ అధ్ాాయములో గ్ుర్ువు మహిమను వరిణంచిత్తమ. ఇందులో ఊద్ీ మహిమను వరిణంచ్ెదము.

పరస్ ావన
మన

మప్ుపడు

గొప్ప

యోగీశ్ేర్ులకు

నమసకరించ్ెదము.

వారి

కర్ుణాకటాక్షములు,

కొండంత్

ప్ాప్ములను గ్ూడ నశింప్జవయును. మనలోని దుర్ుగణములను ప్ో గొటలటను. వారి సామానాప్ు ప్లుకులే
మనకు నీత్ులు బో ధ్రంచును. అమృతానందమును ప్రసాద్రంచును. ఇద్ర నాద్ర, అద్ర నీద్ర, యను భేదభావము
వారి మనసుసలందు ప్ుటట దు. వారి ఋణమును ఈ జనుయందుగాని వచ్ేచ ప్కుకజనులయందుగాని
మనము తీర్ుచకొనలేము.

ఊదీ పరసాదము
బాబా యందరివదా నుంచి దక్షలణ తీసికొనుచుండునని యందరిక్ తెలిసిన విషయము. ఈ విధముగా
వసూలుచ్ేసిన మొత్త ములో నెకుకవ భాగ్ము ద్ానము చ్ేసి మగ్త్ద్ానితో వంటచ్ెఱ్కును (కటెటలను)
కొనుచుండెను. ఈ కటెటలను బాబా ధునిలో వేయుచుండెను. ద్ానిని నిత్ాము మంట ప్టలటచుండెను. అద్ర
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యిప్పటిక్ నటలలే మండుచునాద్ర. అందులోని బూడలదనే ఊద్ర యనుచునాాము. బాబా ద్ానిని భకుతలకు
త్మత్మ యిండా కుత్తరిగి ప్ో వునప్ుపడు ప్ంచిప్టెటడలవార్ు.

ఊద్ీవలన బాబా యిేమ బో ధ్రంచ నుద్ేాశించ్ెను? ప్రప్ంచములో కనిప్ించు వసుతవులనిాయు బూడలదవలె
అశాశ్ేత్ములు. ప్ంచభూత్ములచ్ే చ్ేయబడలన మన శ్రీర్ములనిాయు సౌఖ్ాముల ననుభవించిన
ప్ిముట ప్త్నమెైప్ో యి బూడలద యగ్ును. ఈ సంగ్త్త జా ప్క్
ిత ద్ెచుచటకై బాబా భకుతలకు ఊద్ీ ప్రసాదమును
ప్ంచిప్టలటచుండెను. ఈ ఊద్ీ వలననే బరహుము నిత్ామనియు, ఈ జగ్త్ు
త అశాశ్ేత్మనియు,
ప్రప్ంచములో గ్ల బంధువులు, కొడుకుగాని, త్ండలగ
ర ాని, త్లిా గాని, మనవాండుర కార్నియు బాబా బో ధ్రంచ్ెను.
ఈ ప్రప్ంచములోనిక్ మనము ఒంటరిగా వచిచత్తమ, యొంటరిగానే ప్ో యిెదము. ఊద్ీ యనేకవిధముల
శారీర్క మానసిక రోగ్ములను బాగ్ుచ్ేయుచుండెను. భకుతల చ్ెవులలో బాబా ఊద్ీద్ాేరా నితాానిత్ామునకు
గ్ల తార్త్మాము, అనిత్ామెైనద్ానియం దభిమానరాహిత్ాము గ్ంటమోరత్ వలె వినిప్ించుచుండెను.
మొదటిద్ర

(ఊద్ర)

వివేకము,

రండవద్ర

(దక్షలణ)

వెైరాగ్ాము

బో ధ్రంచుచుండెను.

ఈ

రండును

కలిగియునాగాని సంసార్మనే సాగ్ర్మును ద్ాటలేము. అందుచ్ే బాబా యడలగి దక్షలణ తీసికొనుచుండెను.
షిరిడీనుంచి యింటిక్ ప్ో వునప్ుపడు భకుతలకు ఊద్ీయిే ప్రసాదముగా నిచిచ, కొంత్ నుదుటప్ై వారసి త్న
వర్దహసత మును వారి శిర్సుసలప్ై నుంచుచుండెను. బాబా సంతోషముతో నునాప్ుపడు ప్ాడుచుండెడలవార్ు.
ప్ాటలలో ఊద్ీ గ్ురించి యొకటి ప్ాడుచుండలరి. ద్ాని ప్లా వి "కళాాణ రామ రార్ము; గోనెలతో ఊద్ీని
తేతెముు." బాబా ద్ీనిని చకకని రాగ్ముతో మధుర్ముగా ప్ాడుచుండెడలవార్ు.

ఇదంత్యు ఊద్రయొకక ఆధ్ాాత్తుక ప్ారముఖ్ాము. ద్ానిక్ భౌత్తక ప్ారధ్ానాము కూడ కలదు. అద్ర
ఆరోగ్ామును, ఐశ్ేర్ామును యాత్ుర్త్ల నుండల విమోచనము మొదలగ్ునవి యొసగ్ుచుండెను. ఇక ఊద్ీ
గ్ూరిచన కథలను ప్ారర్ంభించ్ెదము.
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తేలుకాటల
నాసిక్ నివాసియగ్ు నారాయణ మోతీరాంజాని యనునత్డు బాబా భకుతడు. అత్డు రామచందర
వామనమోదక్ యను బాబా భకుతనివదా ఉద్ో ాగ్ము చ్ేయుచుండెను. అత్డు ఒకసారి త్నత్లిా తో షిరిడీక్
ప్ో యి బాబాను దరిశంచ్ెను. అప్ుపడు సేయముగా బాబా అత్డు మోదక్ సరవను మాని, తాను స ంత్ముగా
వాాప్ార్ము ప్టలటకొనవలెనని చ్ెప్పను. కొనిా ద్రనముల త్ర్ువాత్ బాబా మాట సత్ామయిెాను. నారాయణ
జాని ఉద్ో ాగ్ము మాని సేయముగా 'ఆనంద్ాశ్ీమము' అను హో టలు ప్టెటను. అద్ర బాగా అభివృద్రధ చ్ెంద్ెను.
ఒకసారి యిా నారాయణరావు సరాహిత్ునిక్ తేలు కుటెటను. ద్ాని బాధ భరింప్రానంత్ యుండెను. అటలవంటి
విషయములలో

ఊద్ీ

బాగా

ప్నిచ్ేయును.

నొప్ిపయునా

చ్ోట

ఊద్ీని

రాయవలెను.

అందుచ్ే

నారాయణరావు ఊద్ీకొర్కు వెదకను. కాని యద్ర కనిప్ించలేదు. అత్డు బాబా ప్టము ముందర్ నిలచి
బాబా సహాయము కోరి, బాబా నామజప్ము చ్ేసి, బాబా ప్టము ముందు రాలిబడలన అగ్ుర్వత్తత బూడలద
చిటికడంత్ తీసి ద్ానినే ఊద్ీగా భావించి, నొప్ిప యునాచ్ోట రాసను. అత్డు ఊద్ీ రాసిన చ్ేయి తీసివేయగ్నే
నొప్ిప మానిప్ో యిెను. ఇదా ర్ు ఆశ్చరాానందములలో మునిగిరి.

ప్రా గు జబుు
ఒకానొకప్ుపడు

బాంద్ారలో

నుండు

బాబా

భకుతని

కొమారత

వేరొక

గాీమమున

ప్రా గ్ు

జేర్ముతో

బాధప్డుచుండెను. త్నవదా ఊద్ీ లేదనియు, కనుక ఊద్ీ ప్ంప్ుమనియు నానాసాహెబు చ్ాంద్ో ర్కర్ు గారిక్
అత్డు కబుర్ు ప్ంప్ను. ఈ వార్త నానాసాహెబుకు ఠాణా రైలేేసరటషనువదా తెలిసను. అప్ుపడత్డు
భార్ాతోకూడ 'కళాాణ్' ప్ో వు చుండెను. వారివదా అప్ుపడు ఊద్ీ లేకుండెను. కావున రోడుేప్ైని మటిటని
కొంచ్ెము తీసి, సాయి నామజప్ము చ్ేసి, సహాయము నభారిధంచి నానా సాహెబు త్న భార్ా నుదుటిప్ై
రాసను. ఆ భకుతడలదంత్యు జూచ్ెను. అత్డు త్న కొమారత యింటిక్ ప్ో వుసరిక్ మూడు రోజుల నుండల బాధ
ప్డుచునా వాని కూత్ుర్ు జబుు నానాసాహెబు త్నభార్ా నుదుటిప్ై మటిటని ప్ూసినప్పటినుండల త్గగ నని
విని మక్కలి సంత్సించ్ెను.
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జామేార్ చమతాకరము
1904 - 1905 వ సంవత్సర్మున నానాసాహెబు చ్ాంద్ో ర్కర్ జామేార్ లో, మామలత్ుద్ార్ుగా నుండెను.
ఇద్ర ఖ్ాంద్ేషు జ్జలాాలో షిరిడీక్ 100 మెైళ్ా దూర్ములో నునాద్ర. ఆయన కొమారత మెైనతాయి గ్రిుణి;
ప్రసవించుటకు సిదధముగా నుండెను. ఆమెసథ త్త
ి బాగ్ులేకుండెను. ఆమె రండుమూడు ద్రనములనుండల
ప్రసవవేదన ప్డుచుండెను. నానా సాహెబు ఔషధము లనిాయు వాడెను. కాని ప్రయోజనము లేకుండెను.
అప్ుపడు బాబాను జా ప్ితక్ ద్ెచుచకొని వారి సహాయము వేడెను. షిరిడీలో రామ్ గిర్ బువ యను సనాాసి
యుండెను. బాబా అత్నిని బాప్ుగిర్ బువ యనువార్ు. అత్ని సేగాీమము ఖ్ాంద్ేషులో నుండెను. అత్
డచచటిక్ ప్ో వుటకు నిశ్చయించుకొనెను. బాబా అత్నిని బిలిచి మార్గ మధామున జామేార్ లో కొంత్ విశాీంత్త
తీసికొని నానాసాహెబుకు ఊద్రని హార్త్త ప్ాటను ఇమునెను. త్నవదా రండేర్ుప్ాయి లునావనియు, అవి
జలగామ్ వర్కు రైలుటికకటలకు సరిప్ో వుననియు, కాబటిట జలగామ్ నుండల జామేార్ ప్ో వుటకు (సుమార్ు
30 మెైళ్ళళ) ధనము లేదని రామగిర్ బువ చ్ెప్పను. అనిాయు సరిగా అమర్ును గాన, నీవు కలత్
జందనవసర్ము లేదని బాబా ప్లికను. శాామాను బిలచి మాధవ ఆడకర్ ర్చించిన హార్త్తని వారయుమనెను.
హార్త్త ప్ాటను ఊద్ీని రామగిర్ బువాక్చిచ నానాసాహెబుకు అందజవయుమనెను. బాబా మాటలప్యి
ఆధ్ార్ప్డల రామగిర్ బువ షిరిడీ విడచి, రాత్తర రండునార్ గ్ంటలకు జలగామ్ చ్ేరను. అచటిక్ చ్ేర్ునప్పటిక్
అత్నిచ్ెంత్ 2 అణాలు మాత్రమే యుండెను. కాబటిట కషట దశ్లో నుండెను. అప్ుపడే యిెవరో "బాప్ుగిర్ బువా
యిెవర్ు?" అని కవక వెైచుచుండలరి. బువా యచచటిక్ ప్ో యి తానేయని చ్ెప్పను. నానాసాహెబు
ప్ంప్ించినార్ని చ్ెప్ుపచు, ఆ బంటోరత్ు ఒక చకకని టాంగావదా కు ద్ీసికొని ప్ో యిెను. ద్ానిక్ రండు మంచి
గ్ుఱ్ఱ ములు కటిటయుండెను. ఇదా ర్ు అందులో కూర్ుచండల బండలని వద్రలిరి. టాంగా వేగ్ముగా బో యిెను.
తెలావార్ు జామున టాంగా యొక సలయిేర్ువదా కు చ్ేరను. బండల తోలువాడు గ్ుఱ్ఱ ములను నీళ్ళళ
తారగించుటకు ప్ో యిెను. బంటోరత్ు రామగిర్ బువాను ఫలహార్ము చ్ేయుమని, ఫలహార్ప్ు ద్రనుసులను
బెటట న
ె ు. గ్డే ముమీసములునా ఆ బంటోరత్ు బటట లు చూచి రామగిర్ బువా యత్డు మహముద్ీయుడని
సంశ్యించి ఫలహార్ముల త్తనకుండెను. కాని యా బంటోరత్ు తాను హిందువుడ ననియు, గ్ర్ వాల్ ద్ేశ్ప్ు
క్షత్తరయుడ ననియు, నానాసాహెబు ఆ ఫలహార్ముల బంప్ను గాన, త్తనుట కటిట సంశ్యము వలదనెను.
అప్ుపడలదార్ు కలిసి ఫలహార్ము చ్ేసి బయలు ద్ేరిరి. ఉషోఃకాలమున జామ్ నేర్ చ్ేరిరి. ఒంటిక్ ప్ో సుకొనుటకై
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రామ్ గిర్ బువా టాంగా ద్రగి రండు మూడు నిమషములలో వచ్ెచను. త్తరిగి వచుచసరిక్ టాంగా గాని, టాంగా
తోలువాడు గాని, బంటోరత్ు గాని లేకుండలరి. బాప్ుగిర్ బువ నోటివెంట మాట రాకుండెను. దగ్గ ర్నునా కచ్ేరిక్
బో యి యడుగ్గా, నానా సాహెబు ఇంటివదా నే యునాటల
ా ద్ెలిసను. నానాసాహెబుగారింటిక్ వెళ్ళళ తాను
షిరిడీ సాయిబాబా వదా నుంచి వచిచనటల
ా చ్ెప్పను. బాబా ఊద్ీ, హార్త్త ప్ాట నానాసాహెబు కందజవసను.
మెైనతాయి చ్ాల దుసిథత్తలో నుండెను. అంద రామెగ్ూరిచ మగ్ుల ఆంద్ో ళ్న ప్డుచుండలరి. నానా సాహెబు
త్న భార్ాను బిలచి ఊద్ీని నీళ్ళలో కలిప్ి కొమారత క్చిచ, హార్త్తని ప్ాడుమనిరి. బాబా మంచి సమయములో
సహాయము బంప్ననుకొనిరి. కొద్రానిమషములలో ప్రసవము సుఖ్ముగా జరిగనని వార్త వచ్ెచను. గ్ండము
గ్డచినదని చ్ెప్ిపరి. నానాసాహెబు గార్ు టాంగా నౌకర్ును, ఫలహార్ములను ప్ంప్ినందుకు బాప్ుగిర్ బువా
ఆయనకు కృత్జా త్ తెలుప్గా నాత్డు మక్కలి యాశ్చర్ాప్డెను. షిరిడీనుండల యిెవేర్ు వచుచచునాద్ర
అత్నిక్ తెలియదు. కనుక నత్ డేమయు ప్ంప్ియుండలేదని చ్ెప్పను.

బి.వి. ద్ేవ్ గా రీవషయమెై బాప్ురావు చ్ాంద్ో ర్కర్ును, రామగిర్ బువాను కలిసికొని విచ్ారించి సాయిలీలా
మాగ్జైన్ లో (XII - 11, 12, 13) గొప్ప వాాసమును ప్రకటించినార్ు. బి.వి. నర్సింహసాేమగార్ు
మెైనతాయిా, బాప్ూరావు చ్ాంద్ో ర్కర్ు, రాంగిర్ బువాల వాజూాూలమును సరకరించి "భకుతల అనుభవములు"
అను గ్ీంథమున (3వ భాగ్ము) ప్రకటించినార్ు.

భకత నారాయణరావుకు బాబాను రండుసార్ులు దర్శనముచ్ేయు భాగ్ాము కలిగను. బాబా సమాధ్ర చ్ెంద్రన
మూడేండా కు

షిరిడీక్

ప్ో వలెననుకొనెను.

కాని,

ప్ో లేకప్ో యిెను.

బాబా

సమాధ్ర

చ్ెంద్రన

యొక

సంవత్సర్ములో నత్డు జబుు ప్డల మగ్ుల బాధప్డుచుండెను. సాధ్ార్ణ చిక్త్సలవలన ప్రయోజనము
కలుగ్లేదు. కావున రాత్తరంబవళ్ళళ బాబాను ధ్ాానించ్ెను. ఒకనాడు సేప్ాములో నొకదృశ్ామును జూచ్ెను.
అందు బాబా అత్నిని ఓద్ారిచ యిటా నెను. "ఆంద్ో ళ్న ప్డవదుా. రవప్టి నుంచి బాగ్గ్ును. వార్ము రోజులలో
నడువగ్లవు." సేప్ాములో చ్ెప్ిపన రీత్తగా రోగ్ము వార్ములో కుద్రరను. ఇచట మన మాలోచించవలసిన
విషయమద్ర. "శ్రీర్ మునానాాళ్ళళ బాబా బరత్తక్ యుండలరా? శ్రీర్ము ప్ో యినద్రగాన చనిప్ో యినారా?"
లేదు. ఎలా ప్ుపడు జీవించియిే యునాార్ు. వార్ు జననమర్ణముల కతీత్ులు. ఎవర్యితే బాబా నొకసారి
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హృదయప్ూర్ేకముగా ప్రరమంచ్ెదరో వారకక డునాప్పటిక్ ఎటిట సమయమందుగాని బాబానుంచి త్గిన
జవాబు ప్ ంద్ెదర్ు. వారలా ప్ుపడు మన ప్రకకనే యుందుర్ు. ఏ ర్ూప్ములోనో భకుతనకు దర్శనమచిచ వాని
కోరికను నెర్వేరచదర్ు.

బాలబువ సుతార్
బ ంబాయిలో నుండు యోగియగ్ు బాలబువ సుతార్ 1917వ సంవత్సర్మున మొదటిసారి షిరిడీక్ వచ్ెచను.
అత్డు గొప్పభకుతడు. వారలా ప్ుపడు ధ్ాానము, భజన చ్ేయుటచ్ే వారిని 'నవయుగ్ త్ుకారామ్' అని
ప్ిలుచువార్ు. వార్ు బాబాకు నమసకరించగా

బాబా

"నేనీత్నిని

నాలుగ్ు

సంవత్సర్ములనుండల

యిెర్ుగ్ుదును." అనెను. తాను మొదటి సారిగా ఇప్ుపడే షిరిడీక్ వచిచనవా డగ్ుటచ్ే బాలబువ ఇద్ెటా ల
సంభవమనుకొనెను. కాని తీవరముగా నాలోచించగా బ ంబాయిలో 4 సంవత్సర్ముల క్ంీ దట బాబా ఫో టోకు
నమసకరించినటల
ా జా ప్ితక్ వచ్ెచను. బాబా మాటల ప్ారముఖ్ామును గ్ీహించ్ెను. త్నలో తానిటా నుకొనెను.
"యోగ్ు లెంత్టి సర్ేజుా లు సరాేంత్రాాములు? త్న భకుతలందు వారి కంత్ ప్రరమ? నేను వారి ఫో టోను
చూచుట వారిని సేయముగా చూచిన ద్ానితో సమానమని నాకు బో ధ్రంచిరి."

అపాప సాహెబు కులకరిణ
1917వ

సంవత్సర్మున అప్ాపసాహెబు కులకరిణవంత్ు వచ్ెచను. అత్డు ఠాణాకు బద్రలీ యయిెాను.

బాలాసాహెబు భేటే అత్నిక్ బాబా ఫో టో నిచిచయుండెను. అత్డు ద్ానిని జాగ్ీత్తగా ప్ూజ్జంచుచుండెను.
ప్ువుేలు,

చందనము,

నెైవేదాము

బాబాకు

నిత్ామరిపంచుచు

బాబాను

చూడవలెనని

మగ్ుల

కాంక్షలంచుచుండెను. ఈ సందర్ుమున బాబా ప్టమును మనోఃప్ూర్ేకముగా చూచినచ్ో బాబాను
ప్రత్ాక్షముగా చూచిన ద్ానితో సమానమే యని చ్ెప్పవచుచను. (ద్ీనిక్ నిదర్శనము ప్ైన జప్పబడలన కథ).

కులకరిణ ఠాణాలో నుండగా భివండల ప్ర్ాటనకు బో వలసివచ్ెచను. ఒక వార్మురోజుల లోప్ల త్తరిగి వచుచట
కవకాశ్ము లేకుండెను. అత్డు లేనప్ుపడు మూడవరోజున ఈ ద్రగ్ువ యాశ్చర్ామయిన సంగ్త్త జరిగను.
మధ్ాాహాము 12గ్ంటలకు ఒక ఫకీర్ు అప్ాపకులకరిణ యింటిక్ వచ్ెచను. వారి ముఖ్లక్షణములు
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సాయిబాబా ముఖ్లక్షణములతో సరిప్ో యిెను. కులకరిణగారి భారాాబిడే లు, వార్ు షిరిడీ సాయిబాబాగారా
యని యడలగిరి. వారిటా ల నుడలవిరి. "లేదు. నేను భగ్వంత్ుని సరవకుడను. వారి యాజాానుసార్ము మీ యోగ్
క్షవమములను కనుగొనుటకు వచిచత్తని." అటా నుచు దక్షలణ నడలగను. ఆమె ఒక ర్ూప్ాయి నిచ్ెచను. వారొక
చినా ప్ టా ముతో ఆమెకు ఊద్ీ నిచిచ, ద్ానిని ప్ూజలో ఫో టోతో కూడ నుంచుకొని ప్ూజ్జంచుమనిరి. ప్ిముట
యిలుా విడలచి వెళ్ళాప్ో యిరి. ఇక చిత్రమెైన సాయిలీలను వినుడు.

భివండలలో త్న గ్ుఱ్ఱ ము జబుుప్డగా అప్ాపసాహెబు త్న ప్ర్ాటన మానుకొనవలసి వచ్ెచను. ఆనాటి
సాయంకాలమే త్తరిగి ఇలుా చ్ేరను. ఫకీర్ుగారి రాక భార్ావలా వినెను. ఫకీర్ుగారి దర్శనము ద్ ర్కనందులకు
మగ్ుల మనోవేదన ప్ ంద్ెను. ఒకకర్ూప్ాయి మాత్రమే దక్షలణగా నిచుచట క్షటప్డకుండెను. తానే యింటివదా
నునాచ్ో 10ర్ూప్ాయలకు త్కుకవగాకుండ దక్షలణ యిచిచ యుందుననెను. వెంటనే ఫకీర్ును వెదకుటకై
బయలుద్ేరను. మసతదులలోను, త్క్కన చ్ోటాను భోజనము చ్ేయకయిే వారికొర్కు వెదకను. అత్ని
యనేేషణ నిషఫలమయిెాను. ఇంటిక్ వచిచ భోజనము చ్ేసను. 32వ అధ్ాాయములో ఉత్త కడుప్ుతో
భగ్వంత్ుని వెదకరాదని బాబా చ్ెప్ిపనద్ర చదువరి గ్మనించవలెను. అప్ాపసాహె బిచచట ఒక నీత్తని
నేర్ుచకొనెను. భోజనమయన త్ర్ువాత్ చితేయ
ర ను సరాహిత్ునితో వాహాాళ్ళక్ బయలుద్ేరను. కొంత్దూర్ము
ప్ో గా నెవరో వారివెైప్ు త్ేర్గా వచుచచునాటల
ా గానిపంచ్ెను. వారి ముఖ్లక్షణములనుబటిట వార్ు త్న
యింటిక్ 12గ్ంటలకు వచిచనవారవ యని యనుకొనెను. వెంటనే ఫకీర్ు చ్ేయి చ్ాచి దక్షలణ నడలగను.
అప్ాపసాహెబు ఒక ర్ూప్ాయి నిచ్ెచను. వార్ు త్తరిగి యడుగ్గా ఇంకా రండుర్ూప్ాయ లిచ్ెచను. అప్పటిక్
అత్డు సంత్ుషిట చ్ెందలేదు. అప్ాపసాహెబు చితేవ
ర దా నుంచి మూడు ర్ూప్ాయలు తీసుకొని ఫకీర్ుకు ఇచ్ెచను.
వారింకను దక్షలణ కావలెననిరి. అప్ాపసాహెబు వారి నింటిక్ రావలసినదని వేడుకొనెను. అందర్ు ఇలుా చ్ేరిరి.
అప్ాపసాహెబు వారిక్ 3 ర్ూప్ాయలిచ్ెచను. మొత్త ము తొముద్ర ర్ూప్యలు ముటెటను. అప్పటిక్ సంత్ుషిట
చ్ెందక ఫకీర్ు ఇంకను దక్షలణ యిమునెను. అప్ాపసాహెబు త్నవదా ప్ద్రర్ూప్ాయల నోటల గ్లదనెను. ఫకీర్ు
ద్ానిని ప్ుచుచకొని తొముద్ర ర్ూప్ాయలు త్తరిగి యిచిచవేసి యకకడనుండల వెడలెను. అప్ాపసాహెబు
ప్ద్రర్ూప్ాయలిచ్ెచదననెను గ్నుక ఆ మొత్త మును ద్ీసికొని ప్విత్రప్ర్చిన ప్ిముట తొముద్ర ర్ూప్ాయల
నిచిచ వేసను. సంఖ్ా 9 చ్ాల ముఖ్ామెైనద్ర. అద్ర నవవిధభకుతలను తెలియజవయును. (బాబా లక్షీుబాయి
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శింద్ేకు 9 ర్ూప్ాయలు సమాధ్ర సమయమంద్రచిచరి). అప్ాపసాహెబు ఊద్ీ ప్ టా మువిప్ిప చూచ్ెను.
అందులో

ప్ువుేల

రకకలును

అక్షత్లునుండెను.

కొంత్

కాలము

ప్ిముట

బాబాను

షిరిడీలో

దరిశంచినప్ుపడు వారి వెంటలరక యొకటి చికకను. అత్డు ఊద్ీ ప్ టా మును, వెంటలరకను, ఒక తాయిెత్ులో
ప్టిట

త్న

దండప్ై

కటలటకొనెను.

అప్ాపసాహెబు

ఊద్ీ

ప్రభావము

గ్ీహించ్ెను.

అత్డు

మక్కలి

తెలివెైనవాడయినప్పటిక్ నెలకు 40 ర్ూప్ాయలు జీత్ము మాత్రమే ద్ ర్కుచుండెను. బాబా ఫో టోను, ఊద్ీని
ప్ ంద్రన త్ర్ువాత్ 40 ర్ూప్ాయల కనోా రటల
ా ఆద్ాయము వచ్ెచను. మంచి ప్లుకుబడలయు, అధ్రకార్మును
లభించ్ెను. ఈ లౌక్కమెైన కానుకలేగాక ద్ెైవభక్తకూడ వృద్రధ యగ్ుచుండెను. కావున బాబా ఊద్ీని ప్ ందు
భాగ్ాము కలవార్ు సాానము చ్ేసినప్ిముట ఊద్ీని నుదుట రాసికొని, కొంచ్ెము నీటిలో కలిప్ి బాబా
ప్విత్రమెైన తీర్థముగ్ భావించి ప్ుచుచకొనవలెను.

హరి భ్ాఉ కరిణక్
ఠాణా జ్జలాా దహను గాీమమునుండల హరిభాఉ కరిణక్ అనునత్డు 1917వ సంవత్సర్మున గ్ుర్ుప్ౌర్ణ మనాడు
షిరిడీక్ వచిచ బాబాను త్గిన లాంచనములతో ప్ూజ్జంచ్ెను; వసత మ
ి ులు దక్షలణ సమరిపంచ్ెను. శాామాద్ాేరా
బాబా సలవు ప్ ంద్ర మసతదు మెటా ల ద్రగను, అప్ుపడే యింకొక ర్ూప్ాయి బాబాకు దక్షలణ నివేవలెనని తోచగా
మసతదు మర్ల ఎకుకచుండగా, బాబా సలవుప్ ంద్రన ప్ిముట త్తరిగి వెనుకకు రారాదని విని యింటిక్
బయలు ద్ేరను. మార్గ మధామున నాసిక్ లో కాలా రాముని మంద్రర్ము ప్రవేశించి, దర్శనము చ్ేసికొని
వెలుప్లిక్ వచుచచుండగా నర్సింగ్ మహారాజు అను యోగి త్న శిషుాలను విడచిలోప్లనుండల బయటకు
వచిచ, హరి భాఉ ముంజవత్తని బటలటకొని "నా ర్ూప్ాయి నాక్ముు" అనెను. కరిణక్ మగ్ుల ఆశ్చర్ాప్డెను.
ర్ూప్ాయిని సంతోషముగా నిచిచ, సాయిబాబా యివేధముగా తానివే నిశ్చయించుకొనిన ర్ూప్ాయిని
నర్సింగ్ మహారాజుద్ాేరా గ్ీహించ్ెననుకొనెను.

యోగీశ్ేర్ులంద రొకటే యనియు, ఏకాత్ుతాభావముతో కార్ాము లొనర్ుతర్నియు నీకథ తెలుప్ుచునాద్ర.

ఓం నమోోః శ్రీ సాయినాథాయ
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శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
ముప్పద్రమూడవ అధ్ాాయము
సంప్ూర్ణము.
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ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవిత చరితరము
ముపపదినాలుగవ అధాాయము
ఊదీ మహిమ

1. డాకటర్ు మేనలుాడు, 2. డాకటర్ు ప్ిళేళ, 3. శాామా మర్దలు, 4. ఇరాని ప్ిలా, 5. కూరాా ప్దా మనిషి, 6.
బ ంబాయి సతత ి - కథలు.

ఈ అధ్ాాయములో కూడ ఊద్ీ మహిమ వరిణత్ము. ఊద్ీ ధరించి నంత్ మాత్రమున నెటట ి ఫలములు కలిగనో
చూత్ము.

డాకటరుగారి మేనలుాడు
నాసిక్ జ్జలాాలోని మాలెగాంలో ఒక డాకటర్ుండెను. ఆయన వెైదాములో ప్టట భదురలు. వారి మేనలుాడు
నయముకానటిట రాచ కుర్ుప్ుతో బాధ ప్డుచుండెను. డాకటర్ుగారితోప్ాటల ఇత్ర్ డాకటర్ా ుకూడ నయముచ్ేయ
ప్రయత్తాంచిరి.

ఆప్రవషను

చ్ేసిరి.

కాని

ఏమాత్రము

మేలు

జర్ుగ్

లేదు.

కుర్ీవాడు

మగ్ుల

బాధప్డుచుండెను. బంధువులు, సరాహిత్ులు త్లిా దండురలను ద్ెైవసహాయము కోర్ుమనిరి. షిరిడీ
సాయిబాబాను చూడుమనిరి. వారి దృషిటచ్ే అనేక కఠినరోగ్ములు నయమయిెానని బో ధ్రంచిరి. త్లిా దండురలు
షిరిడీక్ వచిచరి. బాబా ప్ాదములకు సాషాటంగ్నమసాకర్ము చ్ేసిరి. కుర్ీవానిని బాబా ముందు బెటట ర
ి ి. త్మ
బిడే ను కాప్ాడుమని అధ్రకవినయ గౌర్వములతో వేడుకొనిరి. దయార్ాృడగ్ు బాబా వారిని ఓద్ారిచ
యిటా నెను. "ఎవర్యితే ఈ మసతదుకు వచ్ెచదరో వారనాడు ఈ జనులో ఏ వాాధ్రచ్ేత్ను బాదప్డర్ు. కనుక
హాయిగ్ నుండుడు. కుర్ుప్ుప్ై ఊద్ీని ప్ూయుడు. ఒక వార్ము రోజులలో నయమగ్ును. ద్ేవునియందు
నముకముంచుడు. ఇద్ర మసతదు కాదు, ఇద్ర ద్ాేర్వత్త. ఎవర్యితే యిందు కాలు మోప్దరో వార్ు
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ఆరోగ్ామును ఆనందమును సంప్ాద్రంచ్ెదర్ు. వారి కషట ములు గ్టెటకుకను." వార్ు కుర్ీవానిని బాబా ముందు
కూర్ుచండబెటట ిర.ి

బాబా

యా

కుర్ుప్ుమీద

త్మ

చ్ేత్తని

త్తరప్పను,

ప్రరమాసపదమెైన

చూప్ులను

ప్రసరింప్జవసను. రోగి సంత్ుషిట చ్ెంద్ెను. ఊద్ీ రాయగా కుర్ుప్ు నెముద్రంచ్ెను. కొద్రారోజుల ప్ిముట ప్ూరితగా
మానిప్ో యిెను. త్లిా దండురలు కుర్ీవానితో గ్ూడ బాబాకు కృత్జా త్లు తెలిప్ి షిరిడీ విడచిరి. బాబా
ఊద్ీప్స
ర ాదములవలా న వారి దయాదృషిటవలా ను రాచకుర్ుప్ు మానిప్ో యి నందులకు మగ్ుల సంత్సించిరి.

ఈ సంగ్త్త విని కుర్ీవాని మామయగ్ు డాకటర్ు ఆశ్చర్ాప్డల బ ంబాయి ప్ో వుచు మార్గ మున బాబాను
చూడగోరను. కాని మాలేగాంలోను మన్ మాడ్ లోను ఎవరో బాబాకు వాత్తరవకముగ్ చ్ెప్ిప అత్ని మనసుసను
విరిచిరి. కావున నత్డు షిరిడీక్ ప్ో వుట మానుకొని త్తనాగా బ ంబాయి చ్ేరను. త్నకు మగిలియునా
సలవులు అలిబాగ్ులో గ్డుప్వలె ననుకొనెను. బ ంబాయిలో మూడురాత్ురలు వర్ుసగా నొక కంఠధేని
"ఇంకను ననుా నమువా?" యని వినిప్ించ్ెను. వెంటనే డాకటర్ు త్న మనసుసను మార్ుచకొని షిరిడీక్ ప్ో వ
నిశ్చయించుకొనెను. అత్డు బ ంబాయిలో నొక రోగిక్ అంటలజేర్మునకు చిక్త్స చ్ేయుచుండెను. రోగిక్
నయము కాకుండెను. కనుక షిరిడీ ప్రయాణము వాయిద్ాప్డుననుకొనెను. కాని, త్న మనసుసలో బాబాను
ప్రీక్షలంప్దలచి "రోగియొకక వాాధ్ర యిానడు కుద్రరినచ్ో, రవప్ర షిరిడీక్ ప్ో యిెదను" అని యనుకొనెను.
జరిగిన చిత్రమేమన సరిగా మనోనిశ్చయము చ్ేసినప్పటి నుంచి, జేర్ము త్గ్ుగటకు ప్ారర్ంభించి త్ేర్లో
సామానా ఉషణ త్కు ద్రగను. డాకటర్ు త్న మనోనిశ్చయము ప్రకార్ము షిరిడీక్ వెళళళను. బాబా దర్శనము చ్ేసి
వారి ప్ాదములకు సాషాటంగ్నమసాకర్ మొనరచను. బాబా అత్నిక్ గొప్ప యనుభవము కలుగ్జవయుటచ్ే
అత్డు బాబా భకుతడయిెాను. అకకడ 4 రోజులుండల, బాబా ఊద్ీతోను, ఆశ్రర్ేచనములతోను ఇంటిక్ వచ్ెచను.
ఒక ప్క్షము రోజులలో అత్నిని బిజాప్ుర్ుకు హెచుచ జీత్ముప్ై బద్రలీ చ్ేసిరి. అత్ని మేనలుాని రోగ్ము బాబా
దర్శనమునకు తోడపడెను. అప్పటినుంచి అత్నిక్ బాబాయందు భక్తకుద్రరను.

డాకటరు ప్ిళేళ
డాకటర్ు ప్ిళేళయనునాత్డు బాబాకు ప్ిరయభకుతడు. అత్ని యందు బాబాకు మగ్ుల ప్రరమ. బాబా అత్నిని
భాఉ (అనాా) అని ప్ిలుచువార్ు. బాబా యత్నితో ప్రత్తవిషయము సంప్రద్రంచువార్ు. అత్ని నెలాప్ుపడు

244

చ్ెంత్ నుంచుకొనువార్ు. ఒకప్ుపడు ఈ డాకటర్ు గినియా ప్ుర్ుగ్ులచ్ే (నారిప్ుండు) బాధప్డెను. అత్డు
కాకాసాహెబు ద్ీక్షలత్ తో "బాధ చ్ాల హెచుచగా నునాద్ర. నేను భరించలేకునాాను. ద్ీనికంటె చ్ావు మేలని
తోచుచునాద్ర. గ్త్జనుములో చ్ేసిన ప్ాప్మును ప్ో గొటలటకొనుటకై నేనీబాధ ననుభవించుచునాాను. కాని
బాబావదా కు బో యి యిా బాధ నాప్ుచ్ేసి, ద్ీనిని రాబో యిే 10 జనులకు ప్ంచిప్టట వలసినదని వేడు"
మనెను. ద్ీక్షలత్ు బాబావదా కు వెళ్ళళ యిా సంగ్త్త చ్ెప్పను. బాబా మనసుస కర్గను. బాబా ద్ీక్షలత్ు క్టానెను.
"నిర్ుయుడుగా నుండు మనుము. అత్డేల ప్ద్రజనులవర్కు బాధ ప్డవలెను? ప్ద్రరోజులలో గ్త్
జనుప్ాప్మును హరింప్జవయగ్లను. నేనికకడుండల యిహప్ర్సౌఖ్ాములిచుచటకు సిదధముగా నుండ
అత్డేల చ్ావును కోర్వలెను? అత్ని నెవరివీప్ుప్యి నయిన తీసికొని ర్ండు. అత్ని బాధను శాశ్ేత్ముగా
నిర్ూులించ్ెదను."

ఆ సిథత్తలోనే డాకటర్ును ద్ెచిచ బాబా కుడలవెైప్ున, ఫకీర్ు బాబా యిెప్ుపడు కూర్ుచండుచ్ోట, గ్ూర్ుచండ బెటట ర
ి ి.
బాబా అత్నిక్ బాలీసు నిచిచ యిటా నెను. "ఇచచట నెముద్రగా ప్ర్ుండల విశాీంత్త తీసికొముు. అసలయిన
విర్ుగ్ు డేమనగా గ్త్జనుప్ాప్ము లనుభవించి, విమోచనము ప్ ందవలెను. మన కషట సుఖ్ములకు మన
కర్ుయిే కార్ణము. వచిచన ద్ానిని నోర్ుచకొనుము. అలాాయిే యారిచ తీర్ుచవాడు. వాని నెలాప్ుపడు
ధ్ాానించుము. అత్డే నీ క్షవమమును చూచును. వారి ప్ాదములకు నీ శ్రీర్ము, మనసుస, ధనము, వాకుక,
సమసత ము అరిపంప్ుము. అనగా సర్ేసాశ్ర్ణాగ్త్త వేడుము. అటలప్ై వారవమ చ్ేసదరో చూడుము."
నానాసాహెబు కటలట కటెటననియు కాని, గ్ుణమయాలేదనియు డాకటర్ు ప్ిళేళ చ్ెప్పను. బాబా యిటా నెను.
"నానా తెలివిత్కుకవవాడు; కటలట విప్ుపము. లేనిచ్ో చచ్ెచదవు. ఇప్ుపడే ఒక కాక్ వచిచ ప్ డుచును.
అప్ుపడు నీ కుర్ుప్ు నయమగ్ును."

ఈ సంభాషణ జర్ుగ్ుచుండగా ఆబుాల్ (మసతదు బాగ్ుచ్ేసి ద్ీప్ములు వెలిగించువాడు) వచ్ెచను. ద్ీప్ములు
బాగ్ుచ్ేయుచుండగా, అత్ని కాలు సరిగా ప్ిళేళ కుర్ుప్ుమీద హఠాత్ు
త గా ప్డెను. కాలు వాచి యుండెను.
ద్ానిప్యి అబుాల్ కాలు ప్డగ్నే యందులోనుంచి ఏడు ప్ుర్ుగ్ులు నొకకబడల బయటప్డెను. బాధ
భరింప్రానిద్రగా నుండెను. డాకటర్ు ప్ిళేళ బిగ్గ ర్గా నేడేసాగను. కొంత్సరప్టిక్ నెముద్రంచ్ెను. అత్నిక్ ఏడుప,
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నవుే ఒకటి త్ర్ువాత్ నింకొకటి వచుచచుండెను. బాబా యిటా నెను. "చూడుడు! మన అనా జబుు కుద్రరి
నవుేచునాాడు." ప్ిళేళ యిటా నెను, "కాక్ ఎప్ుపడు వచుచను?" బాబా యిటల
ా జవాబు నిచ్ెచను. నీవు
కాక్ని చూడలేద్ా? అద్ర త్తరిగి రాదు. అబుాలే యా కాక్. ఇప్ుపడు నీవు ప్ో యి వాడాలో విశాీంత్త గొనుము.
నీవు త్ేర్లో బాగ్యిెాదవు."

ఊద్ీ ప్ూయుటవలన, ద్ానిని త్తనుటవలనను, ఏ చిక్త్స ప్ ందకయిే, ఔషధమును ప్ుచుచకొనకయిే వాాధ్ర
ప్ూరితగా 10 రోజులలో బాబా చ్ెప్ిపన ప్రకార్ము మానిప్ో యిెను.

శాామా మరదలు
శాామా త్ముుడు బాప్ాజీ సావుట్ బావిదగ్గ ర్ నుండువాడు. ఒకనాడత్ని భార్ాకు ప్రా గ్ు త్గిలెను. ఆమెకు
తీవరమెైన జేర్ము వచ్ెచను. చంకలో రండు బ బులు లేచ్ెను. బాప్ాజీ శాామావదా కు ప్ర్ుగత్తత వచిచ
సహాయప్డుమనెను.

శాామా

భయప్డెను.

కాని

యథాప్రకార్ము

బాబా

వదా కు

వెళళళను,

సాషాటంగ్నమసాకర్ము చ్ేసి వారి సహాయము కోరను. వాాధ్రని బాగ్ుచ్ేయుమని ప్ారరిథంచ్ెను. త్న త్ముుని
ఇంటిక్ బో వుటకు అనుజా నిమునెను. బాబా యిటా నెను. "ఈ రాత్తర సమయమందు వెళ్ళవదుా. ఊద్ీ
ప్ంప్ుము. జేర్మునకు గాని, బ బులకు గాని లక్షాప్టట నవసర్ము లేదు. మన త్ండలయ
ర ును,
యజమానియు ఆ ద్ెైవమే. ఆమె వాాధ్ర సులభముగా నమయగ్ును. ఇప్ుపడు వెళ్ళవదుా. రవప్టి ఉదయము
వెళ్ళళము. వెంటనే త్తరిగి ర్ముు."

బాబా ఊద్ీయందు శాామాకు సంప్ూర్ణవిశాేస ముండెను. బాప్ాజీ ద్ాేరా ద్ానిని బంప్ను. బ బులప్ై ద్ానిని
ప్ూసి కొంత్ నీళ్ళలో కలిప్ి తారగించిరి. ద్ానిని తీసికొనిన వెంటనే, బాగా చ్ెమట ప్టెటను; జేర్ము త్గగ ను.
రోగిక్ మంచి నిదర ప్టెటను. మర్ుసటి యుదయము త్న భార్ాకు నయమగ్ుట జూచి బాప్ాజీ
యాశ్చర్ాప్డెను.
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జేర్ము ప్ో యిెను, బ బులు మానెను. మర్ుసటి ఉదయము శాామా బాబా యాజా ప్రకార్ము వెళ్ాగా, నామె
ప్ యిా దగ్గ ర్ తేనీర్ు త్యార్ు చ్ేయుచుండుట చూచి యాశ్చర్ాప్డెను. త్ముుని అడుగ్గా బాబా ఊద్ీ ఒకక
రాత్తరలోనే యా బ బులను బాగ్ుచ్ేస ననెను. అప్ుపడు "ఉదయము వెళ్ళళ, త్ేర్గా ర్ముు" అను బాబా
మాటల భావము శాామా తెలిసికొనగ్లిగను.

టీ తీసికొని శాామా త్తరిగి వచ్ెచను. బాబాకు నమసకరించి యిటా నెను. "ద్ేవా! ఏమ నీ యాట! మొటట మొదట
త్ుఫాను లేప్ి మాకు అశాంత్త కలుగ్చ్ేసదవు. త్తరిగి ద్ానిని శాంత్తంప్జవసి మాకు నెముద్ర ప్రసాద్రంత్ువు."
బాబా యిటల
ా జవాబిచ్ెచను. "కర్ుయొకక మార్గ ము చిత్రమెైనద్ర. నేనేమ చ్ేయకునాను, ననేా సర్ేమునకు
కార్ణ భూత్ునిగా నెంచ్ెదర్ు. అద్ర యదృషట మును బటిట వచుచను. నేను సాక్షలభూత్ుడను మాత్రమే.
చ్ేయువాడు ప్రరరవప్ించువాడు ద్ేవుడే. వార్ు మక్కలి దయార్ారహృదయులు. నేను భగ్వంత్ుడను కాను.
ప్రభువును కాను. నేను వారి నముకమెైన బంటలను. వారి నెలాప్ుపడు జాాప్కము చ్ేయుచుందును. ఎవరైతే
త్న యహంకార్మును ప్రకకకు ద్ో సి భగ్వంత్ునిక్ నమసకరించ్ెదరో, ఎవర్ు వారిని ప్ూరితగా నమెుదరో,
వార్ు బంధములూడల మోక్షమును ప్ ంద్ెదర్ు."

ఇరానీవాని కొమార్
ఒక ఇరానీవాని యనుభవమును చదువుడు. అత్ని కొమారత కు ప్రత్తగ్ంటకు మూర్ఛ వచుచచుండెను.
మూర్చరాగానే

యామె

మాటలాడ

లేకుండెను.

కాళ్ళళ

చ్ేత్ులు

ముడుచుకొని

సపృహ

త్ప్ిప

ప్డలప్ో వుచుండెను. ఎ మందులు ఆమెకు నయము చ్ేయలేదు. ఒక సరాహిత్ుడు బాబా ఊద్ీ
నుప్యోగించుమనెను. విలేప్ారవాలోనునా కాకాసాహెబు ద్ీక్షలత్ వదా ఊద్ర తీసికొని ర్మునెను. ఇరానీ వాడు
ఊద్ీని తెచిచ ప్రత్త రోజు నీటిలో కలిప్ి తారగించుచుండెను. మొదట ప్రత్తగ్ంటకు వచుచ మూర్చ 7 గ్ంటల
కొకసారి రాసాగను. కొద్రారోజుల ప్ిముట ప్ూరితగా నిముళ్ళంచ్ెను.
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హరాా ప్దా మనిషి
హరాాప్ుర్ (మధాప్ర్గ్ణాలు) నివాసియగ్ు వృదుా డ కడు మూత్రకోశ్ములో రాయితో బాధప్డుచుండెను.
అటిటరాళ్ళళ ఆప్రవషను చ్ేసి తీసదర్ు. కనుక, ఆప్రవషను చ్ేయించుకొముని సలహా యిచిచరి. అత్డు
ముసలివాడు, మనోబలము లేనివాడు. ఆప్రవషను కొప్ుపకొనకుండెను. అత్ని బాధ యింకొక రీత్తగా బాగ్ు
కావలసియుండెను. ఆ గాీమప్ు ఇనాముద్ార్ు అచటకు వచుచట త్టసిథంచ్ెను. అత్డు బాబా భకుతడు.
అత్నివదా బాబా ఊద్ీ యుండెను. సరాహిత్ులు కొందర్ు చ్ెప్పగా, వృదుధని కుమార్ుడు ఊద్ీ తీసికొని ద్ానిని
నీళ్ళలో కలిప్ి త్ండలక
ర ్చ్ెచను. 5నిమషములలో ఊద్ీ గ్ుణమచ్ెచను. రాయి కరిగి మూత్రమువెంబడల
బయటప్డెను. వృదుధడు శ్రఘరముగా బాగ్యిెాను.

బ ెంబాయి సత్ ి
కాయసథ ప్రభుజాత్తక్ చ్ెంద్రన బ ంబాయి సతత యొ
కతె ప్రసవించు సమయమున మగ్ుల బాధప్డుచుండెను.
ి
అమె కవమయు తోచకుండెను. బాబా భకుతడు కళాాణ్ వాసుడగ్ు శ్రీరామమార్ుత్త ఆమెను ప్రసవించు నాటిక్
షిరిడీక్ తీసికొని ప్ ముని సలహా యిచ్ెచను. ఆమె గ్ర్ువత్త కాగా భారాాభర్త లు షిరిడీక్ వచిచరి.
కొనిామాసము లకకడనుండలరి. బాబాను ప్ూజ్జంచిరి. వారి సాంగ్త్ామువలన సంప్ూర్ణ ఫలము ప్ ంద్రరి.
కొనాాళ్ళకు ప్రసవవేళ్ వచ్ెచను. మామూలుగ్నే యోనిలో అడుే గ్నిప్ించ్ెను. ఆమె మగ్ుల బాధప్డెను.
ఏమ చ్ేయుటకు తోచకుండెను. బాబాను ధ్ాానించ్ెను. ఇర్ుగ్ుప్ ర్ుగ్ువార్ు వచిచ, బాబా ఊద్ీని నీళ్ళలో
కలిప్ియిచిచరి. 5 నిమషములలో నా సతత ి సుర్క్షలత్ముగా, ఎటిట కషట ము లేక ప్రసవించ్ెను. దుర్దృషట ముకొలద్ర
చనిప్ో యినబిడే ప్ుటిటయుండెను. కాని త్లిా ఆంద్ో ళ్నము, బాధ త్ప్పను. బాబాకు నమసకరించి వారిని
ఎలా కాలము జా ప్యందుంచుకొనిరి
ిత
.

ఓం నమోోః శ్రీ సాయినాథాయ
శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
ముప్పద్రనాలుగ్వ అధ్ాాయము
సంప్ూర్ణము.
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ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవిత చరితరము
ముపపదియిెైదవ అధాాయము
ఊదీపరభ్ావము
పరీక్షలెంపబడల లోటలలేదని కనుగొనుట
1. కాకామహాజని సరాహిత్ుడు, యజమాని. 2. బాంద్ార అనిదర రోగి. 3. బాలాప్ాటీలు నేవాసకర్.

ఈ అధ్ాాయములో కూడ ఊద్ీమహిమ వరిణత్ము. ఇందులో బాబా రండు విషయములలో ప్రీక్షలంప్బడల
లోప్ము లేదని కనుగొనబడుట గ్ూడ చ్ెప్పబడలనద్ర. బాబాను ప్రీక్షలంచు కథలు మొటట మొదట చ్ెప్పబడును.

పరస్ ావన
ఆధ్ాాత్తుక విషయములో లేద్ా సాధనలందు, శాఖ్లు, మన యభివృద్రధక్ అడుేప్డును. భగ్వంత్ుడు
నిరాకార్ుడని

నముువార్ు

భగ్వంత్ు

డాకార్ముగ్లవాడని

నముువారిని

ఖ్ండలంచి

యద్ర

వటిట

భరమయనెదర్ు. యోగీశ్ేర్ులు మామూలు మానవులు మాత్రమే, కనుక వారిక్ నమసకరింప్నేల
యందుర్ు. ఇత్ర్ శాఖ్లవార్ు కూడ ఆక్షవప్ణ చ్ేయుచు వారి సదు
గ ర్ువు వారిక్ ఉండగా ఇత్ర్యోగ్ులకు
నమసకరించి వారిక్ సరవ చ్ేయ నేల? యందుర్ు. సాయిబాబా గ్ూరిచ కూడ నటిట యాక్షవప్ణ చ్ేసిరి. షిరిడీక్
వెళ్ళళన కొందరిని బాబా దక్షలణ యడలగను. యోగ్ులు ఈ ప్రకార్ముగా ధనము ప్ో ర గ్ుచ్ేయుట శరయ
ీ సకర్మా?
వారిటా ల ధనము జాగ్ీత్త చ్ేసినచ్ో వారి యోగిగ్ుణము లెకకడ? అని విమరిశంచిరి. అనేకమంద్ర బాబాను
వెక్కరించుటకు షిరిడీక్ వెళ్ళళ త్ుదకు వారిని ప్ారరిథంచుట కచటనే నిలచిప్ో యిరి . అటలవంటి రండు ఉద్ాహర్ణ
లీ ద్రగ్ువ నిచుచచునాాము.
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కాకా మహాజని సరాహితుడు
కాకా మహాజని సరాహిత్ుడు నిరాకార్ుడగ్ు భగ్వంత్ుడనారాధ్రంచువాడు. విగ్ీహారాధనమున కాత్డు
విముఖ్ుడు. అత్డు ఊర్కనే వింత్లేమెైన తెలిసికొనుటకు షిరిడీక్ ప్ో వనంగీకరించ్ెను. కాని, బాబాకు
నమసకరించననియు, వారిక్ దక్షలణ యివేననియు చ్ెప్పను. కాకా యిా షర్త్ులకు ఒప్ుపకొనెను. ఇదా ర్ును
శ్నివార్మునాడు రాత్తర బ ంబాయి విడలచి యా మర్ుసటి ద్రనము షిరిడీక్ చ్ేరిరి. వార్ు మసతదు మెటాను
ఎకకగ్నే కొంచ్ెము దూర్మున నునా బాబా, మహాజని సరాహిత్ుని మంచిమాటలతో నాహాేనించ్ెను. ఆ
కంఠధేని మక్కలి చిత్రముగా నుండెను. ఆ కంఠము అత్ని త్ండలర కంఠమువలె నుండెను. ఆ కంఠము
గ్త్తంచిన త్న త్ండలని
ర జా ప్క్
ిత ద్ెచ్ెచను. శ్రీర్ము సంతోషముతో నుప్ పంగను. కంఠప్ు ఆకర్షణశ్క్త యిేమని
చ్ెప్ుపదును? మగ్ుల నాశ్చర్ాప్డల యా సరాహిత్ుడు " ఇద్ర త్ప్పనిసరిగా మా త్ండలక
ర ంఠమే" యనెను.
వెంటనే

మసతదు

లోప్లిక్

వెళ్ళళ,

త్న

మనోనిశ్చయమును

మర్చినవాడెై,

బాబా

ప్ాదములకు

నమసకరించ్ెను.

ఉదయ మొకసారి మధ్ాాహా మొకసారి బాబా దక్షలణ యడుగ్గా కాకా మహాజని యిచ్ెచను. బాబా కాకానే
దక్షలణ యడుగ్ు చుండెను. కాని యత్ని సరాహిత్ుని అడుగ్లేదు. అత్ని సరాహిత్ుడు కాకా చ్ెవిలో "బాబా
నినేా రండుసార్ులు దక్షలణ యడలగను. నేను నీతో నునాాను. ననెాందుకు విడలచిప్టలటచునాార్ు?" అని
యడలగను. "నీవే బాబాను అడుగ్ుము" యని యత్డు జవాబిచ్ెచను. త్న సరాహిత్ుడేమని చ్ెవిలో
నూదుచునాాడని బాబా కాకా మహాజని నడుగ్గా, త్న సరాహిత్ుడు తానుకూడ దక్షలణ యివేవచుచనా
యని బాబాను అడలగను. బాబా "నీ క్చుచటకు మనమున నిషట ము లేకుండెను. కాన నినాడుగ్లేదు. కాని,
యిప్ుపడు నీ క్షటమునా యిెడల ఇవేవచుచ" ననెను. కాకా యిచిచనంత్ అనగా 17 ర్ూప్ాయలు దక్షలణము
అత్ని సరాహిత్ుడు కూడనిచ్ెచను. బాబా యప్ుడు కొనిా మాటలు సలహార్ూప్ముగా నిటల
ా చ్ెప్పను. "నీవు
ద్ానిని తీసివేయుము; మనకు మధా నునా యడుేను తీసివేయుము. అప్ుపడు మన మొకరినొకర్ు
ముఖ్ాముఖి చూచు కొనగ్లము; కలిసికొనగ్లము." ప్ో వుటకు బాబా వారిక్ సలవునిచ్ెచను. ఆకాశ్ము
మేఘములతో కముయునాప్పటిక్ వర్షము వచుచనేమోయను భయము కలుగ్ుచునాప్పటిక్ ప్రయాస
లేకుండ ప్రయాణము సాగ్ునని బాబా యాశ్రర్ేద్రంచ్ెను. ఇదా ర్ు సుర్క్షలత్ముగా బ ంబాయి చ్ేరిరి. అత్డు
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ఇంటిక్ప్ో యి

త్లుప్ు

తీయుసరిక్ రండు ప్ిచుచకలు చచిచప్డలయుండెను.

ఇంకొకటి క్టికీద్ాేరా

యిెగిరిప్ో యిెను. వారి యదృషాటనుసార్ముగ్ నవి చచ్ెచను. మూడవద్ానిని ర్క్షలంచుటకై బాబా త్ేర్గా త్నను
బంప్ ననుకొనెను.

కాకామహాజని - యజమాని
థకకర్ ధర్మెస జఠాభాయి, హెమకోర్ుట ప్తా డర్ు కొక కంప్ని గ్లదు. ద్ానిలో కాకా మేనేజర్ గా ప్ని
చ్ేయుచుండెను. యజమానియు మేనేజర్ును అనోానాముగా నుండెడలవార్ు. కాకా షిరిడీక్ అనేకసార్ులు
ప్ో వుట, కొనిాద్రనము లచటనుండల, త్తరిగి బాబా యనుమత్త ప్ ంద్ర వచుచట, మొదలగ్ునవి థకకర్ుకు
తెలియును. కుత్తహలము కోసము బాబాను ప్రీక్షలంచు ఆసక్తతోను, థకకర్ కాకాతో హో ళీ సలవులలో
షిరిడీక్ ప్ో వ నిశ్చయించుకొనెను. కాకా యిెప్ుపడు త్తరిగి వచుచనో యనునద్ర నిశ్చయముగా తెలియదు
కనుక థకకరింకొకరిని వెంట తీసుకొని వెళళళను. ముగ్ుగర్ు కలసి బయలుద్ేరిరి. బాబా క్చుచటకై కాకా
రండుసరర్ా యిెండుద్ారక్షప్ండుా (గింజలతోనునావి) ద్ారిలో కొనెను. వార్ు షిరిడీక్ సరియిెైన వేళ్కు చ్ేరి, బాబా
దర్శనమునకయి మసతదుకు బో యిరి. అప్ుపడకకడ బాలాసాహెబు, త్ర్ు డుండెను. త్ర్ుడ్ మీరందుకు
వచిచత్తర్ని థకకర్ు నడలగను. దర్శనముకొర్కని థకకర్ు జవాబిచ్ెచను. మహిమ లేమెైన జరిగినవా యని
థకకర్ ప్రశిాంచ్ెను. బాబా వదా ఏమెైన అదుుత్ములు చూచుట త్న నెైజము కాదనియు, భకుతలు ప్రరమతో
కాంక్షలంచునద్ర త్ప్పక జర్ుగ్ుననియు త్ర్ుడ్ చ్ెప్పను. కాకా బాబా ప్ాదములకు నమసకరించి యిెండు
ద్ారక్షప్ండా ను అరిపంచ్ెను. బాబా వానిని ప్ంచిప్టలటమని యాజాాప్ించ్ెను. ధకకర్ుకు కొనిాద్ారక్షలు ద్ రికను.
అత్నిక్ అవి త్తనుట క్షటము లేదు. ఎందుచ్ేత్ ననగా త్న వెైదుాడు కడలగి శుభరప్ర్చనిద్ే త్తనకూడదని
సలహా యిచిచయుండెను. ఇప్ుపడాత్నిక్ అద్ర సమసాగా తోచ్ెను. త్నకు వానిని త్తనుట క్షటములేదు. కాని
బాబా త్తనుట కాజాాప్ించుటచ్ే ప్ార్వేయలేకుండెను. ప్ార్వేసినటా యితే బాగ్ుండదని వానిని నోటిలో
వేసికొనెను. గింజలనేమ చ్ేయవలయునో తోచకుండెను. మసతదులో గింజ లుమువేయుటకు జంకుచుండెను.
త్న యిషట మునకు వాత్తరవకముగ్ త్ుదకు త్న జవబులోనే వేసికొనెను. బాబా యోగి యయినచ్ో త్నకు
ద్ారక్షప్ండుా ఇషట ము లేదని తెలియద్ా? బాబా వాని నేల బలవంత్ముగా నిచ్ెచను? ఈ యోలోచన అత్ని
మనసుసన త్టట గానే బాబా యింకను మరికొనిా ద్ారక్షప్ండుా ఇచ్ెచను. అత్డు వానిని త్తనలేదు. చ్ేత్తలో
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ప్టలటకొనెను. బాబా వానిని త్తనుమనెను. వారి యాజాానుసార్ము త్తనగా, వానిలో గింజలు లేకుండెను.
అందు కత్డు మగ్ుల నాశ్చర్ాప్డెను. అదుుత్ములు చూడలేదను కొనెను గాన నాత్నిప్ై నీ యదుుత్ము
ప్రయోగింప్బడెను. బాబా త్న మనసుసను గ్నిప్టిట గింజలుగ్ల ద్ారక్షప్ండా ను గింజలు లేనివానిగా
మారిచవేసను. ఏమ యాశ్చర్ాకర్మెైన శ్క్త! బాబాను ప్రీక్షలంచుటకు త్ర్ుడు కటిట ద్ారక్షలు ద్ రికనని
యడలగను. గింజలతోనునావి ద్ రికనని త్ర్ుడ్ చ్ెప్పను. థకకర్ు ఆశ్చర్ాప్డెను. త్నయందుదువించుచునా
నముకము దృఢప్ర్చుటకై బాబా యథార్థముగా యోగి యిెైనచ్ో, ద్ారక్షప్ండుా మొటట మొదట కాకా క్వేవలె
ననుకొనెను. అత్ని మనసుస నందునా యిా సంగ్త్త కూడ గ్ీహించి, బాబా కాకావదా నుంచి యిెండు ద్ారక్షల
ప్ంప్ిణి ప్ారర్ంభింప్ వలయునని యాజాాప్ించ్ెను. ఈ నిదర్శనముతో థకకర్ు సంత్ుషిట చ్ెంద్ెను.

శాామా థకకర్ును కాకా యజమానిగా బాబాకు ప్రిచయము చ్ేసను. అందుకు బాబా యిటా నెను. "అత్డెటా ల
వానిక్ యజమాని కాగ్లడు? అత్ని యజమాని వేరొకర్ు గ్లడు". కాకా యిా జవాబుకు చ్ాలా ప్తరత్తచ్ెంద్ెను.
త్న మనోనిశ్చయము మర్చి ధకకర్ు బాబాకు నమసకరించి వాడాకు త్తరిగిప్ో యిెను.

మధ్ాాహాహార్త్తయిెైన ప్ిముటల, వార్ందర్ు బాబా సలవు ద్ీసికొనుటకు మసతదుకు బో యిరి. శాామా వారి
ప్క్షమున మాటాాడెను. బాబా యిటల
ా చ్ెప్పద్ డంగను.

"ఒక చంచలమనసుసగ్ల ప్దా మనుషుా డుండెను. అత్నిక్ ఆరోగ్ాము ఐశ్ేర్ాము కూడ నుండెను. ఎటిట
విచ్ార్ములు లేకుండెను. అనవసర్మెైన యారాటములు ప్ైన వేసుకొని, యకకడకకడ త్తర్ుగ్ుచు
మనశాశంత్తని

ప్ో గొటలటకొనుచుండెను.

ఒకొకకకప్ుపడు

భార్ము

లనిాయు

వద్రలివేయుచుండెను;

మరొకప్ుపడు వానిని మోయుచుండెను. అత్ని మనసుసనకు నిలకడ లేకుండెను. అత్ని సిథత్త కనిప్టిట
కనికరించి నేను, "నీ క్షటము వచిచన చ్ోట నీ నముకము ప్ాదుకొలుపము. ఎందుక్టా ల భరమంచ్ెదవు?
ఒకవచ్ ోట నాశ్ీయించుకొని నిలకడగా నుండు" మని చ్ెప్ిపత్తని."
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వెంటనే ధకకర్ద్రయంత్యు త్న గ్ూరిచయిే యని గ్ీహించ్ెను. కాకా కూడ త్న వెంట రావలె ననుకొనెను.
కాని కాకాకు అంత్ త్ేర్గా షిరిడీ విడుచుట కాజా ద్ ర్కునని యిెవేర్నుకొనలేదు. బాబా ద్ీనిని కూడ
కనుగొని కాకాను అత్ని యజమానితో ప్ో వుట కనుజా నిచ్ెచను. ఈ విధముగా బాబా సర్ేజుా డనుటకు
ధకకర్ు క్ంకొక నిదర్శనము ద్ రికను.

బాబా కాకాను 15 ర్ూప్ాయలు దక్షలణ యడలగి ప్ుచుచకొని అత్ని క్టాని చ్ెప్పను. "నేను ఒక ర్ూప్ాయి దక్షలణ
యిెవరివదా నుంచి గాని తీసికొనినచ్ో ద్ానిక్ ప్ద్రరటల
ా ఇవేవలెను. నేనూర్కనే యిేమ తీసికొనను.
యుకాతయుకత ములు తెలియకుండగ్ నే నెవరిని అడుగ్ను. ఫకీరవరిని చూప్ునో వారివదా నే నేను
తీసికొనెదను. ఎవరైన ఫకీర్ుకు గ్త్జనునుంచి బాకీ యునాచ్ో, వాని వదా నే ధనము ప్ుచుచకొందును.
ద్ానము చ్ేయువాడలచుచనద్ర ప్రసత ుత్ము విత్త నములు నాటలటవంటిద్ర. అద్ర మునుముందు గొప్ప ప్ంట
అనుభవించుట కొర్కవ. ధర్ుము చ్ేయుటకు ధనముప్యోగించవలెను. ద్ానిని స ంత్మునకు వాడుకొనిన
నద్ర వార్థమయిప్ో వును. గ్త్జనులో నీ విచిచయుంటేనే గాని, నీ విప్ుప డనుభ వించలేవు. కనుక
ధనమును ప్ ందవలెననినచ్ో. ద్ానిని ప్రసత ుత్ మత్ర్ుల క్చుచటయిే సరియిెైన మార్గ ము. దక్షలణ
యిచుచచునాచ్ో వెైరాగ్ాము ప్ర్ుగ్ును. ద్ానివలన భక్తజా ానములు కలుగ్ును. ఒక ర్ూప్ాయి నిచిచ 10
ర్ూప్ాయలు ప్ ందవచుచను."

ఈ మాటలు విని, థకకర్ు త్న నిశ్చయమును మర్చి 15 ర్ూప్ాయలు బాబా చ్ేత్తలో ప్టెటను. షిరిడీక్
వచుచట మేలయిన దనుకొనెను. ఏలన, అత్ని సంశ్యము లనిాయును తొలగను. ఆత్డెంత్యో
నేర్ుచకొనెను.

అటలవంటివారి విషయములో బాబా ప్రయోగించు యుక్త మక్కలి యమోఘమయినద్ర. అనిా బాబాయిే
చ్ేయుచునాను,

ద్ేనియందభిమాన

ముంచలేదు.

ఎవర్యినను

నమసకరించినను

నమసకరించకప్ో యినను, దక్షలణ యిచిచనను, ఈయకునాను త్న కందర్ు సమానమే. బాబా యిెవరిని
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అవమానించలేదు.

త్నను

ప్ూజ్జంచినందుకు

గ్రిేంచ్ెడలవార్ు

కాదు.

త్నను

ప్ూజ్జంచలేదని

విచ్ారించ్ెడువార్ు కాదు. వార్ు దేంద్ాేతీత్ులు.

నిదరపటట ని రోగము
బాంద్ారనివాసి

కాయసథ

ప్రభుజాత్తక్

చ్ెంద్రన

ఒక

ప్దా మనుషుాడు

చ్ాలకాలము

నిదరప్టట క

బాధప్డుచుండెడలవాడు. నిద్రంర చుటకై నడుము వాలచగ్నే గ్త్తంచిన త్న త్ండలర సేప్ాములో గానిప్ించి
తీవరముగా త్తటలటచుండెడలవాడు. ఇద్ర అత్ని నిదరను భంగ్ప్ర్చి రాత్తరయందసిథర్ునిగా చ్ేయుచుండెను.
ప్రత్తరోజ్జటల
ా జరిగి, యిేమ చ్ేయుటకు తోచకుండెను. ఒకనాడు బాబా భకుతనితో నీ విషయము మాటాాడెను.
బాబా ఊద్రయిే ద్ీనిని త్ప్పనిసరిగ్ బాగ్ుచ్ేయునని అత్డు సలహా ఇచ్ెచను. అత్డు వానిక్ కొంత్ ఊద్ీ నిచిచ
ప్రత్తరోజు నిద్రంర చుటకు ముందు కొంచ్ెము నుదుటక్ రాసుకొని మగ్త్ ప్ టా మును త్లక్ంీ ద ద్రండుకు ద్రగ్ువ
బెటట లకొను మనెను. ఇటల
ా చ్ేసిన ప్ిముట, సంతోషము, ఆశ్చర్ాము కలుగ్ునటల
ా అత్నిక్ మంచినిదరప్టెటను.
ఎటిట చికాకు లేకుండెను. అత్డుసాయిని నిత్ాము సురించుచుండెను. సాయిబాబా ప్టమును ద్ెచిచ గోడప్ై
వేల
ర ాడద్ీసను. ద్ానిని ప్రత్తరోజు ప్ూజ్జంచు చుండెను. గ్ుర్ువార్ము నాడు ప్ూలమాల వేయుచుండెను.
నెైవేదాము సమరిపంచు చుండెను. ప్ిముట నత్ని వాాధ్ర ప్ూరితగా త్గిగప్ో యిెను.

బాలాజీ పాటీలు నేవాసకరు
వీర్ు బాబాకు గొప్పభకుతలు. వీర్ు ఫలాప్రక్ష లేకుండ చ్ాలమంచి సరవ చ్ేసిరి. ఇత్డు షిరిడీలో బాబా యిేయిే
మార్గ ముల ద్ాేరా ప్ో వుచుండెనో వాని ననిాటిని త్ుడలచి శుభరము చ్ేయుచుండెను. వారి యనంత్ర్ము ఈ
ప్ని రాథాకృషణ మాయి, యత్తశుభరముగా నెర్వేర్ుచచుండెను. ఆమె త్ర్ువాత్ అబుాలాా చ్ేయుచుండెను.
బాలాజీ ప్రత్తసంవత్సర్ము ప్ంట కోయగ్నే ద్ాని నంత్యు ద్ెచిచ, బాబా కరిపత్ము చ్ేయుచుండెను. బాబా
యిచిచనద్ానితో తాను కుటలంబమును ప్ో షించుకొనువాడు. ఈ ప్రకార్ముగా నత్డు చ్ాలసంవత్సర్ములు
చ్ేసను. అత్ని త్ర్ువాత్ అత్ని కుమార్ుడు ద్ాని నవలంబించ్ెను.
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ఊదీ పరభ్ావము
ఒకనాడు బాలాజీ సాంవత్సరికమునాడు నేవాసకర్ు కుటలంబము వార్ు కొంత్మంద్ర బంధువులను
భోజనమునకు బిలచిరి. భోజనసమయానిక్ ప్ిలచినవారికంటె మూడురటల
ా బంధువులు వచిచరి. నేవాసకర్ు
భార్ాకు సంశ్యము కలిగను. వండలన ప్ద్ార్థములు వచిచన వారిక్ చ్ాలవనియు, కుటలంబ గౌర్వమునకు
భంగ్ము కలుగ్ుననియు ఆమె భయప్డెను. ఆమె యత్త గార్ు ఓద్ార్ుచచు, "భయప్డకుము. ఇద్ర మనద్ర
కాదు. ఇద్ర సాయి యాహార్మే. అనిా ప్ాత్రలు గ్ుడే లతో ప్ూరితగ్ కప్ిపవేయుము. వానిలో కొంచ్ెము ఊద్ీ
వేయుము. గ్ుడే ప్ూరితగ్ తీయకుండ వడే న చ్ేయుము. సాయి మనలను కాప్ాడును." అనెను. ఆమె యిా
సలహా ప్రకార్మే చ్ేసను. వచిచనవారిక్ భోజనప్ద్ార్థములు సరిప్ో వుటయిేగాక, ఇంకను చ్ాల మగిలెను.
తీవరముగా ప్ారరిథంచినచ్ో, యథాప్రకార్ము ఫలిత్మును బ ందవచుచనని యిా సంఘటనము తెలుప్ుచునాద్ర.

సాయి పామువలె గానిపెంచుట
ఒకనాడు షిరిడీవాసి ర్ఘుప్ాటీలు నెవాసలో నునా బాలాజీ ప్ాటీలింటిక్ వెళళళను. ఆనాడు సాయంకాల
మొకప్ాము ఆవులకొటట ము లోనిక్ బుసకొటలటచు దూరను. అందులోని వశువులనిాయు భయప్డల కదల
జొచ్ెచను. ఇంటిలోనివార్ందర్ు భయప్డలరి. కాని బాలాజీ శ్రీ సాయియిే ఆ ర్ూప్మున వచ్ెచనని భావించ్ెను.
ఏమయు భయప్డక గినెాతో ప్ాలు ద్ెచిచ సర్పము ముందు బెటట ి యిటా నెను. "బాబా ఎందుకు
బుసకొటలటచునాావు? ఎందులకీ యలజడల? మముు భయప్టట దలచిత్తవా? ఈ గినెాడు ప్ాలను ద్ీసికొని
నెముద్రగా తారగ్ుము." ఇటా నుచు అత్డు ద్ాని దగ్గ ర్ నిర్ుయముగా గ్ూర్ుచండెను. ఇంటిలోని త్క్కన వార్ు
భయప్డలర.ి

వారిక్

ఏమ

చ్ేయుటకు

తోచకుండెను.

కొద్రా

సరప్టిలో

సర్పము

త్నంత్టతానే

మాయమెైప్ో యిెను. ఎంత్ వెద్రక్నను కనిప్ించ లేదు.
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బాలాజీక్ ఇదా ర్ు భార్ాలు, కొంత్మంద్ర బిడే లుండలరి. బాబా దర్శనమునకై వార్ప్ుపడప్ుపడు షిరిడీక్
ప్ో వుచుండెడలవార్ు. వారికొర్కు చీర్లు, బటట లు కొని యాశ్రర్ేచనములతో బాబా వారిక్ ఇచుచచుండెడలవార్ు.

ఓం నమోోః శ్రీ సాయినాథాయ
శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
ముప్పద్రయిెైదవ అధ్ాాయము
సంప్ూర్ణము.
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ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవిత చరితరము
ముపపదియారవ అధాాయము

1. ఇదా ర్ు గోవా ప్దా మనుషుాలు 2. షో లాప్ూర్ు నివాసియగ్ు ఔర్ంగాబాద్ కర్ భార్ా - వింత్ కథలు.

ఇదా రు ప్దా మనుష్ుాలు
ఒకనాడు గోవానుండల యిదా ర్ు ప్దా మనుషుాలు బాబా దర్శనమునకై వచిచ, బాబా ప్ాదములకు
సాషాటంగ్ముగా నమసకరించిరి. ఇదా ర్ు కలిసివచిచనప్పటిక్, బాబా వారిలో నొకకరిని 15 ర్ూప్ాయలు దక్షలణ
యిమునెను. ఇంకొకర్ు అడుగ్కుండగ్నే 35 ర్ూప్ాయలివేగా నందరిక్ ఆశ్చర్ాము కలుగ్ునటల
ా బాబా
నిరాకరించ్ెను. అకకడునా శాామా బాబా నిటా డలగను. "ఇద్ర యిేమ? ఇదా ర్ు కలిసి వచిచరి. ఒకరి దక్షలణ
యామోద్రంచిత్తవి. రండవవానిద్ర త్తర్సకరించిత్తవి. ఎందులకీ భేద భావము?" బాబా యిటల
ా జవాబిచ్ెచను.
"శాామా! ఎందులకో నీకవమయును తెలియదు. నేనెవరివదా ఏమయు తీసికొనను. మసతదు మాయి బాకీని
కోర్ును. బాకీయునా వాడు చ్ెలిాంచి, ఋణవిమోచనము ప్ ందును. నా క్లా ుగాని, ఆసిత గాని, కుటలంబము
గాని గ్లవా? నాకవమీ యకకర్లేదు. నేనెప్ుపడు సేత్ంత్ురడను. ఋణము, శ్త్ృత్ేము, హత్ా చ్ేసిన
ద్ో షము చ్ెలిాంచియిే తీర్వలెను. ద్ానిని త్ప్ిపంచుకొను మార్గ ము లేదు." ప్ిముట బాబా త్న విశిషట ధ్ో ర్ణిలో
నిటా నెను. "ప్రప్థ
ర మమున అత్డు ప్రదవాడు. ఉద్ో ాగ్ము ద్ రిక్నచ్ో మొదటినెల జీత్ము నిచ్ెచదనని త్న
ఇషట ద్ెైవమునకు మొరకుకకొనెను. అత్నిక్ నెలకు 15ర్ూప్ాయల ఉద్ో ాగ్ము ద్ రికను. కీమముగా జీత్ము
ప్రిగి 15 ర్ూప్ాయలనుంచి 30, 60, 100, 200లకు హెచ్ెచను. త్ుదకు 700లకు హెచ్ెచను. అత్డు
ఐశ్ేర్ాము ననుభవించు కాలమందు త్న మొరకుకను మర్చ్ెను. అత్ని కర్ుఫలమే అత్ని నిచటకు
ఈడుచకొని వచిచనద్ర. ఆ మొత్త మునే (15 ర్ూప్ాయలు) నేను దక్షలణ ర్ూప్ముగా నడలగిత్తని."
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ఇెంకొక కథ
సముదరతీర్మున త్తర్ుగ్ుచుండగా ఒక ప్దా భవనమువదా కు వచిచ, ద్ాని వసారాప్ై కూర్ుచంటిని. యజమాని
ననుా బాగ్ుగ్ నాదరించి చకకని భోజనము ప్టెటను. బీర్ువాప్రకకన శుభరమెైన సథ లము చూప్ి యకకడ
ప్ర్ుండు మనెను. నేనకకడ నిదరప్ో యిత్తని. నేను గాఢనిదరలో నుండగా, ఆ మనిషి యొక రాత్తప్లకను లాగి
గోడకు కనాము చ్ేసి, లోప్ల ప్రవేశించి, నా జవబులో నునా దరవామునంత్యు ద్ ంగ్లించ్ెను. నేను లేచి
చూచుకొనగా 30,000 ర్ూప్ాయలు ప్ో యినవి. నేను మగ్ుల బాధప్డలత్తని, ఏడుచచు కూర్ుచంటిని. ప్ైక
మంత్యు నోటా ర్ూప్ముగా నుండెను. ఆ బారహుణుడే ద్ానిని ద్ ంగ్లించ్ెననుకొంటిని. భోజనము, నీర్ు
ర్ుచింప్వయిెాను. వసారాప్ై ఒక ప్క్షము కాలము కూర్ుచండల నాకు కలిగిన నషట మున కవడుచచుంటిని.
ప్ిముట ఒక ఫకీర్ు ద్ారివెంట ప్ో వుచు నే నేడుచచుండుట జూచి, యిెందుల కవడుచచుంటి వని యడలగను.
నేను జరిగిన వృతాతంత్ము చ్ెప్ిపత్తని. వారిటానిరి. "నేను చ్ెప్ిపనటల
ా చ్ేసినటా యితే నీ డబుు నీకు ద్ ర్ుకును.
ఒక ఫకీర్ు వదా కు వెళ్ళళము. వారి చిర్ునామా నేనిచ్ెచదను. వారి శ్ర్ణు వేడుము. వార్ు నీ ప్ైకమును నీకు
త్తరిగి తెప్ిపంచ్ెదర్ు. ఈలోగా నీకు ప్ిరయమెైన యాహార్మేద్ో ద్ానిని నీ దరవాము ద్ ర్కునంత్వర్కు
విసరిింప్ుము." నేను ఫకీర్ు చ్ెప్ిపనటల
ా నడచుకొంటిని. నా ప్ైకము నాకు చిక్కనద్ర. నేను వాడాను విడలచి
సముదరప్ుటొడుేనకు బో యిత్తని. అకకడ క సతటమర్ుండెను. ద్ానిలో జనులు ఎకుకవగా నుండుటచ్ే లోప్ల
ప్రవేశించలేకప్ో యిత్తని. ఒక మంచి నౌకర్ు నాకు తోడపడగా నేను లోప్లకు బో యిత్తని. అద్ర యింకొక
యొడుేనకు ద్ీసికొని ప్ో యినద్ర. అకకడ రైలుబండల నెక్క యిా మసతదుకు వచిచత్తని.

కథ ప్ూరితకాగానే బాబా ఆ యత్తథులను భోజనముకొర్కు తీసికొని ప్ మునగా శాామా యటేా చ్ేసను. శాామా
వారి నింటిక్ ద్ీసికొనిప్ో యి భోజనము ప్టెటను. భోజనసమయములో శాామా బాబా చ్ెప్ిపనకథ
చిత్రముగానునాదనెను. బాబా వారనాడు సముదరతీర్మునకు ప్ో యి యుండలేదు. వారివదా 30,000
ర్ూప్ాయలెప్ుపడు

లేకుండెను.

ఎనాడు

ప్రయాణము

చ్ేయలేదు.

దరవామెప్ుపడును

ప్ో వుటగాని

వచుచటగాని జర్ుగ్లేదు. కాన ద్ాని భావము త్మకవమెైన ద్ెలిసినద్ా? యని వారినడలగను. అత్తథుల
మనసుసలు కర్గను. వార్ు కండా త్డల ప్టలటకొనిరి. ఏడుచచు బాబా సర్ేజుా డు, అనంత్ుడు, ప్ర్బరహు
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సేర్ూప్ుడే యని నుడలవిరి. బాబా చ్ెప్ిపన కథ మాగ్ూరిచయిే. వార్ు చ్ెప్ిపన దంత్యు మా విషయమే.
వారిక్ ఎటల
ా తెలిసనో యనునద్ర గొప్ప చిత్రము. భోజనమెైన త్ర్ువాత్ ప్ూరిత వివర్ములను చ్ెప్పద" మనిరి.

భోజనమయిన ప్ిముట తాంబూలము వేసుకొనుచు అత్తథులు వారి కథలను చ్ెప్పద్ డంగిరి. అందులో
నొకర్ు ఇటల
ా చ్ెప్ిపరి. "లోయ లోనునా యూర్ు మా సేగాీమము. జీవనోప్ాధ్రకై నేనుద్ో ాగ్ము సంప్ాద్రంచి
గోవా వెళ్ళళత్తని. నేను దత్త ద్ేవునిక్ నాకు ఉద్ో ాగ్ము లభించిన నా మొదటినెల జీత్ము నిచ్ెచదనని
మొరకుకకొంటిని. వారి దయ వలా 15ర్ూప్యల యుద్ో ాగ్ము నాకు ద్ రికను. నాకు కీమముగా జీత్ము
బాబా చ్ెప్ిపన ప్రకార్ము 700 ర్ూప్ాయలవర్కు హెచిచనద్ర. నా మొరకుకను నేను మర్చిత్తని. ద్ానిని బాబా
యివేధముగా జా ప్క్
ిత ద్ెచిచ నావదా 15 ర్ూప్ాయలు తీసికొనిరి. అద్ర దక్షలణ కాదు. అద్ర ప్ాత్ బాకీ;
తీర్ుచకొనక మర్చిన మొరకుకను చ్ెలిాంచుట."

నీతి
బాబా యిెనాడు డబుు భిక్షమెత్తలేదు, సరికద్ా త్మ భకుతలు కూడ భిక్షమెత్తతకొనుటకు ఒప్ుపకొనలేదు.
వార్ు ధనమును ప్రమాదకారిగాను, ప్ర్మును సాధ్రంచుట కడుేగాను బావించువార్ు. భకుతలు ద్ాని
చ్ేత్ులలో జ్జకకకుండ కాప్ాడెడలవార్ు. ఈ విషయమున భకత మహాళాసప్త్త యొక నిదర్శనము. ఆయన
మక్కలి ప్రదవాడు. అత్నిక్ భోజనవసత్తక్ కూడ జర్ుగ్ుబాటల లేకుండెను. అయినను అత్డు దరవాము
సంప్ాద్రంచుటకు బాబా యనుమత్తంచలేదు; దక్షలణలోనుండల కూడ ఏమయు ఈయలేదు. ఒకనాడు
ఉద్ార్వర్త కుడెైన హంసరాజు అను బాబా భకుతడ కడు చ్ాల దరవామును బాబా సముఖ్మున మహాళాసప్త్త
క్చ్ెచను. కాని బాబా ద్ానిని ప్ుచుచకొనుట కనుమత్తంచలేదు.

ప్ిముట రండవ యత్తథర త్న కథనిటల
ా ప్ారర్ంభించ్ెను. "నా బారహుణ వంటమనిషి నావదా

35

సంవత్సర్ములనుండల నౌకరి చ్ేయుచుండలనను, దుర్దృషట మున వాడు చ్ెడు మార్గ ములో ప్డెను. వాని
మనసుస మారిప్ో యిెను. వాడు నా దరవామునంత్యు ద్ ంగ్లించ్ెను. రాత్తప్లకను తొలగించి, ధనము
ద్ాచిన బో షాణమునా గ్ద్రలో నాయాసిత సర్ేమును అనగా 30,000 ర్ూప్ాయలు కరనీసని ద్ ంగ్లించి
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ప్ారిప్ో యిెను. బాబా సరిగా ఆ మొత్త మునే యిెటా ల చ్ెప్పగ్లిగనో నాకు తెలియదు. రాత్తరంబవళ్ళళ ఏడుచచు
కూర్ుచంటిని. నా ప్రయత్ాములనిాయు విఫలమెైనవి. ఒక ప్క్షమువర్కు చ్ాల యారాట ప్డలత్తని.
విచ్ార్గ్ీసత ుడనెై దుోఃఖ్ముతో అర్ుగ్ుప్ై కూరొచనియుండగా ఒక ఫకీర్ు నా సిథత్తని గ్నిప్టిట కార్ణమును
ద్ెలిసికొనెను. నేను వివర్ములనిాయు ద్ెలిప్ిత్తని. అత్డు "షిరిడీ సాయి యను ఔలియా యునాార్ు,
వారిక్ మొరకుకము. నీకు ప్ిరయమెైన యాహార్ము విడువుము. నీ మనసుసలో వారి దర్శనము చ్ేయువర్కు
నీకు ప్ిరయమెైన యాహార్మును త్తననని మొరకుకకొనుము." అనెను. నేనటలటలే "బాబా! నా దరవాము ద్ రిక్న
ప్ిముట, మీ దర్శనము చ్ేసిన ప్ిముట, నేననాము త్తనెదను" అని మొరకుకకొంటిని.

ద్ీని త్ర్ువాత్ 15 ద్రనములు గ్డచ్ెను. బారహుణుడు త్నంత్ట తానే నా డబుును నా క్చ్ెచను. నా శ్ర్ణు
వేడెను. వాడలటానియిెను. "నేను ప్ిచిచయిెత్తత యిటల
ా చ్ేసినాను. నా శిర్సుస నీ ప్ాదములప్ై బెటట ిత్తని.
దయచ్ేసి క్షమంచుము." ఈ విధముగా కథ సుఖ్ాంత్మెైనద్ర. నాకు కనిప్ించి సహాయమొనరిచన ఫకీర్ు
త్తరిగి కనబడలేదు. ఫకీర్ు చ్ెప్ిపన షిరిడీ సాయిబాబాను చూచుట కంతో గాఢమెైన కోరిక కలిగినద్ర.
మాయింటి కంత్ దూర్ము వచిచనవార్ు షిరిడీ సాయిబాబాయిే యని నా నముకము. ఎవర్యితే నాకు
కనప్డల నా దరవామును త్తరిగి తెప్ిపంచిరో అటిటవార్ు 35 ర్ూప్ాయల కొర్కు ప్రరాశ్ చూప్దరా" ద్ీనిక్
వాత్తరవకముగా మావదా నుంచి యిేమయు ఆశించక, ఎలా ప్ుపడు త్మ చ్ేత్నయినంత్వర్కు బాబా
మముులను ఆధ్ాాత్తుక మార్గ మున నడలప్ింత్ుర్ు.

ద్ ంగ్లించిన నా దరవాము ద్ రిక్న వెంటనే మక్కలి సంత్సించి మెైమర్చి నా మొరకుకను మర్చిత్తని. ఒకనాటి
రాత్తర నేను కొలాబాలో నునాప్ుపడు బాబాను సేప్ాములో జూచిత్తని. షిరిడీక్ ప్ో వలెనను సంగ్త్త యప్ుపడు
జా ప్క్
ిత వచ్ెచను. నేను గోవా వెళ్ళళత్తని, అకకడనుండల సతటమర్ మీద బ ంబాయి వెళ్ళళ అటలనుండల షిరిడీక్ ప్ో వ
నిశ్చయించిత్తని. నేను హార్ుర్ువదా కు ప్ో గా సతటమర్ులో జాగా లేకుండెను. కవప్ట ను ఒప్ుపకొనలేదు కాని, నాకు
ప్రిచయములేని నవుకరొకడు చ్ెప్పగా నొప్ుపకొని ననుా సతటమర్ులో బ ంబాయిక్ తీసికొనివచ్ెచను.
అకకడనుండల యికకడకు రైలులో వచిచత్తని. కాబటిట బాబా సర్ేజుా డు, సరాేంత్రాామ. మేమెకకడ? మా
యిలెా కకడ? మా అదృషట మేమని చ్ెప్పవలెను! బాబా యా దరవామును త్తరిగి రాబటెటను. ఇకకడకు
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లాగ్ుకొనివచ్ెచను. షిరిడీ జనులారా! మీర్ు మాకంటె ప్ుణాాత్ుులు, మాకంటె యదృషట వంత్ులు. ఏలన,
బాబా మీతో యాడల, నవిే, మాటాాడల యిెనోా సంవత్సర్ములు మీతో నివసించ్ెను. మీ ప్ుణా మనంత్ము.
ఎందుకనగా అద్ర బాబాను షిరిడీక్ లాగను. సాయియిే మన దత్ు
త డు. వారవ మొరకుకకొముని ననుా
ఆజాాప్ించిరి. సతటమర్ులో జాగా యిప్ిపంచిరి. ననుా ఇచచటకు ద్ెచిచరి. ఇటల
ా వారి సర్ేజా త్ేమును
సర్ేశ్క్తమత్ేమును నిర్ూప్ించిరి.

ఔరెంగాబాదుకర్ భ్ారా
షో లాప్ూర్ు నివాసియగ్ు సఖ్ారామ్ ఔర్ంగాబాద్ కర్ భార్ాకు 27 సంవత్సర్ములెైనను సంతానము
కలుగ్లేదు. ఆమె అనేకద్ేవత్లకు మొరకుకలు మొరకకను, కాని నిష్రయోజనమయిెాను. త్ుదకు నిరాశ్
చ్ెంద్ెను. ఈ విషయమెై చివరి ప్రయత్ాము చ్ేయ నిశ్చయించుకొని త్న సవత్తకొడుకగ్ు విశ్ేనాథుతో
షిరిడీక్ వచ్ెచను. అచట బాబా సరవచ్ేయుచు రండు నెలలు గ్డప్ను. ఆమె ఎప్ుపడు మసతదుకు ప్ో యినను
అద్ర భకుతలచ్ే నిండలయుండెడలద్ర. బాబా చుటలట భకత మండలి మూగియుండువార్ు. బాబా నొంటరిగా జూచి, వారి
ప్ాదములప్ై ప్డల త్న మనసుసను విప్ిప చ్ెప్ిప, త్న కొక సంతానము కావలెనని కోర్ుకొనుటకై త్గిన
యవకాశ్మునకై కనిప్టలటకొని యుండెను. త్ుటట త్ుదకు శాామా కీసంగ్త్త చ్ెప్ిప, బాబా యొంటరిగా
నునాప్ుపడు త్న విషయములో జోకాము గ్లుగ్జవసికొనుమనెను. శాామా, బాబా దరాు రలా ప్ుపడు
తెర్చియుండుననియు, ఐనను ఆమెగ్ూరిచ ప్రయత్తాంచ్ెదననియు సాయిప్రభువు ఆశ్రర్ేద్రంచవచుచననియు
చ్ెప్పను. బాబా భోజనసమయమున మసతదు వాక్లిలో కొబురికాయ, అగ్ర్వత్ు
త లతో సిదధముగా
నుండుమనియు

తాను

సైగ్

చ్ేయగ్నే

మసతదుప్ైక్

రావలెననియు

చ్ెప్పను.

ఒకనాడు

మధ్ాాహాభోజనానంత్ర్ము శాామా బాబా చ్ేత్ులు త్ువాలుతో త్ుడుచుచుండగా బాబా శాామా బుగ్గ ను
గిలెా ను. శాామా కోప్గించి "ద్ేవా! నా బుగ్గ ను గిలా ుట నీకు త్గ్ునా? మా బుగ్గ లు గిలా ునటిట ప్ంక ద్ేవుడు
మాకకకర్లేదు. మేము నీప్ై నాధ్ార్ప్డలయునాామా? ఇద్రయిేనా మన సానిాహిత్ాఫలిత్ము?" అనెను.
బాబా యిటా నెను. "శాామా! 72జనులనుంచి నీవు నాతో నునాప్పటిక్ నేను నినుా గిలాలేదు ఇనాాళ్ళకు
గిలాగా నీకు కోప్ము వచుచచునాద్ర." శాామా యిటా నియిెను. మీనుండల మాకు గౌర్వముగాని, సేర్గ ము
గాని, విమానము గాని యవసర్ము లేదు. మీ ప్ాదములయందు నముకము మా కప్ుడును నుండుగాక."
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బాబా యిటా నెను. "అవును, నేను వచిచనద్ర యందుకవ ఇనాాళ్ళనుంచి మీకు భోజనము ప్టిట
ప్ో షించుచుంటిని. నీయందు నాకు ప్రరమానురాగ్ము లునావి."

అటా నుచు బాబా ప్ైక్ వెళ్ళళ త్న గ్ద్ెాప్యి కూరొచనెను. శాామా యామెను చ్ేసనాచ్ేసి ర్మునెను. అమె
మసతదుప్ైక్ వచిచ బాబాకు నమసకరించి, కొబురికాయ, అగ్ర్ువత్ు
త లిచ్ెచను. బాబా ఆ టెంకాయనాడలంచ్ెను.
అద్ర యిెండుద్ర కనుక లోప్ల కుడుక ఆడుచు శ్బా ము వచుచ చుండెను.

బాబా:- శాామా! యిద్ర గ్ుండరముగా లోప్ల త్తర్ుగ్ుచునాద్ర, అద్ర యిేమనుచునాద్ో విను.
శాామా:- ఆమె త్న గ్ర్ుమందు ఒక బిడే అటలలే ఆడవలెనని వేడుచునాద్ర. కాన, టెంకాయను నీ
యాశ్రరాేదముతో నిముు.
బాబా:- టెంకాయ బిడే ను ప్రసాద్రంచునా? అటా నుకొనుటకు ప్రజలెంత్ వెడగ్ులు?
శాామా:- నీ మాటల మహిమయు, ఆశ్రరాేదప్రభావమును నాకు ద్ెలియును. నీ యాశ్రరాేదమే ఆమెకు
బిడే ల ప్ర్ంప్ర్ను ప్రసాద్రంచును. నీవు మాటలచ్ే కాలయాప్న చ్ేయుచు, ఆశ్రరాేదమును ఇవేకునాావు.

ఆ సంవాదము కొంత్సరవు జరిగను. బాబా ప్ద్ేప్ద్ే టెంకాయను కొటలటమనుచుండెను. శాామా టెంకాయను
కొటట కుండ నా సతత క
ి వ ఇవుేమని వేడుచుండెను. త్ుదకు బాబా లొంగి 'ఆమెకు సంతానము కలుగ్ు' ననెను.
ఎప్ుపడని శాామా యడలగను. 12 మాసములలోనని బాబా జవాబిచ్ెచను. టెంకాయను ప్గ్ులగొటిటరి, ఒక
చినా చిప్పను ఇర్ువుర్ు త్తనిరి రండవచిప్ప నామె క్చిచరి.

అప్ుపడు శాామా యా సతత ి వెైప్ు త్తరిగి "అమాు! నీవు నామాటలకు సాక్షలవి. నీకు 12 మాసములలో
సంతానము కలుగ్నిచ్ో, ఈ ద్ేవుని త్లప్ై నొక టెంకాయను గొటిట ఈ మసతదునుంచి త్రిమవేసదను. ఇందుకు
త్ప్ిపనచ్ో, నేను మాధవుడ గాను, మీర్ు ద్ీనిని జూచ్ెదర్ుగాక" యనెను.
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ఆమె ఒక సంవత్సర్ములో కొడుకును గ్నెను. 5వ మాసములో కొడుకును మసతదుకు తీసుకువచిచ
భారాాభర్త లు బాబా ప్ాదములప్ై బడలరి. కృత్జుా డగ్ు త్ండలర 500 ర్ూప్ాయలిచ్ెచను. బాబా గ్ుఱ్ఱ ము
'శాామకర్ణ 'కు ఈ ధనముతో శాల కటిటంచ్ెను.

ఓం నమోోః శ్రీ సాయినాథాయ
శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
ముప్పద్రయార్వ అధ్ాాయము
సంప్ూర్ణము.
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ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవిత చరితరము
ముపపదియిేడవ అధాాయము
చ్ావడల యుతసవము

హేమాడ్ ప్ంత్ు ఈ అధ్ాాయములో కొనిా వేద్ాంత్విషయములు ప్రసత ావించిన ప్ిముట చ్ావడల
యుత్సవముగ్ూరిచ వరిణంచుచునాాడు.

తొలిపలుకు
శ్రీ సాయిజీవిత్ము మగ్ుల ప్ావన మయినద్ర. వారి నిత్ాకృత్ాములు ధనాములు. వారి ప్దధ త్ులు, చర్ాలు
వరిణంప్ నలవికానివి. కొనిా సమయములందు వార్ు బరహాుంనందముతో మెైమర్చ్ెడలవార్ు. మరికొనిా
సమయములం ద్ాత్ుజాానముతో త్ృప్ిత ప్ ంద్ెడలవార్ు. ఒకొకకకప్ుపడనిాప్నులను నెర్వేర్ుచచు ఎటిట
సంబంధము లేనటల
ా ండెడల వార్ు. ఒకొకకకప్ుప డేమయు చ్ేయనటల
ా గ్నిపంచినప్పటిక్ని వార్ు సో మరిగా
గాని, నిద్రత్
ర ులుగా గాని, కనిప్ించ్ెడు వార్ు కార్ు. వార్ు ఎలా ప్ుపడు ఆతాునుసంధ్ానము చ్ేసడలవార్ు. వార్ు
సముదరమువలె శాంత్ముతో తొణకక యుండలనటల
ా గ్నిప్ించినను వారి గాంభీర్ాము, లోత్ు, కనుగొనరానివి.
వర్ణనాతీత్మయిన

వారి

నెైజము

వరిణంప్గ్లవా

రవేర్ు?

ప్ుర్ుషులను

అనాదముులవలె,

సతత ల
ి

నకకచ్ెలెా ండరవలె త్లుాలవలె చూచుకొనెడలవార్ు. వారి శాశ్ేతాసు లిత్ బరహుచర్ాము అంద రరిగినద్ే. వారి
సాంగ్త్ామున

మనకు

కలిగిన

జాానము

మనము

మర్ణించువర్కు

నిలుచుగాక!

ఎలా ప్ుపడు

హృదయప్ూర్ేకమగ్ు భక్తతో వారి ప్ాదములకు సరవచ్ేసదము గాక. వారిని జీవకోటియందు జూచ్ెదము
గాక! వారి నామము నెలాప్ుపడు ప్రరమంచ్ెదము గాక.
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వేద్ాంత్సంబంధమెైన ద్ీరోాప్నాాసము చ్ేసిన ప్ిముట హేమాడ్ ప్ంత్ు చ్ావడల యుత్సవమును వరిణంచుటకు
మొదలిడెను.

చ్ావడల యుతసవము
బాబా శ్యనశాలను ఇద్రవర్కవ వరిణంచిత్తని. వార్ు ఒకనాడు మసతదులోను, ఇంకొకనాడు చ్ావడలలోను
నిద్రంర చుచుండలర.ి మసతదుకు దగ్గ ర్గ్నే చ్ావడల రండు గ్దులతో నుండెడలద్ర. బాబా మహాసమాధ్ర చ్ెందువర్కు
ఒకరోజు మసతదులో, ఇంకొకరోజు చ్ావడలలో నిద్రంర చుచుండలర.ి 1909 డలసంబర్ు 10 తేద్ీనుండల చ్ావడలలో
భకుతలు ప్ూజాహార్త్ులు జర్ుప్ మొదలిడలరి. వారి కటాక్షముచ్ే ద్ీనినే యిప్ుపడు వరిణంత్ుము. చ్ావడలలో
నిద్రంర చు సమయము రాగా భకుతలు మసతదులో గ్ుమగ్ూడల కొంత్సరప్ు మండప్ములో భజన చ్ేసడలవార్ు.
భజనబృందము వెనుక ర్థము, కుడలవెైప్ు త్ులసతబృంద్ావనమును, ముందర్ బాబా వీని మధా భజన
జర్ుగ్ుచుండెను. భజనయందు ప్తరత్త గ్ల ప్ుర్ుషులు, సతత ల
ి ు సరియిెైన కాలమునకు వచుచచుండలరి. కొందర్ు
తాళ్ములు,

చిరిత్లు,

మృదంగ్ము,

కంజ్జరా,

మద్ెాలు

ప్టలటకొని

భజన

చ్ేయుచుండెడలవార్ు.

సూదంటలరాయివలె సాయిబాబా భకుతలందరిని త్మ వదా కు ఈడుచకొనెడలవార్ు. బయట బహిర్ంగ్సథ లములో
కొందర్ు ద్రవిటీలు సరిచ్ేయుచుండలరి. కొందర్ు ప్లా క్ నలంకరించుచుండలరి. కొందర్ు బెత్తములను చ్ేత్ ధరించి
'శ్రీసాయినాథ మహారాజ్ కీ జయ్' యని కవకలు వేయుచుండలరి. మసతదు మూలలు తోర్ణములతో
నలంకరించుచుండలర.ి మసతదు చుటలట ద్ీప్ముల వర్ుసలు కాంత్తని వెదజలుాచుండెను. బాబా గ్ుఱ్ఱ ము
శాామకర్ణ సజ్జి త్మెై బయట నిలుచుచుండెను. అప్ుపడు తాతాాప్ాటీలు కొంత్మంద్రని వెంటబెటట లకొని వచిచ
బాబాను సిదధముగా నుండుమని చ్ెప్పడలవాడు. బాబా నిశ్చలముగా కూరొచనెడలవార్ు. తాతాాప్ాటీలు వచిచ
బాబా చంకలో చ్ేయివేసి లేవనెత్త ుచుండెను. తాతాా బాబాను మామా యని ప్ిలిచ్ెడలవార్ు. నిజముగా వారి
బాంధవాము మక్కలి సనిాహిత్మయినద్ర. బాబా శ్రీర్ముప్ై మామూలు కఫనీ వేసికొని, చంకలో సటకా
ప్టలటకొని, చిలుమును-ప్ గాకును తీసికొని, ప్ైన ఉత్త రీయము వేసుకొని, బయలుద్ేర్ుటకు సిదధప్డుచుండలరి.
ప్ిముట బాబా త్న కుడలప్ాదము బ టనవేల
ర ుతో ధునిలోని కటెటలను ముందుకు తోరసి, కుడలచ్ేత్తతో
మండుచునా ద్ీప్ము నారిప, చ్ావడలక్ బయలుద్ేరడల వార్ు. అనిా వాయిదాములు మోరగడలవి; మతాబా
మందుసామాను లనేకర్ంగ్ులు ప్రదరిశంచుచు కాలెడలవి. ప్ుర్ుషులు, సతత ల
ి ు బాబా నామము ప్ాడుచు
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మృదంగ్ము వీణ సహాయముతో భజన చ్ేయుచు ఉత్సవములో నడుచుచుండలరి. కొందర్ు సంత్సముతో
నాటామాడుచుండలరి. కొందర్ు జండాలను చ్ేత్ బటలటకొనుచుండలరి. బాబా మసతదు మెటాప్ైక్ రాగా భాలాార్ులు
'శ్రీ సాయినాథ్ మహరాజ్ కీ జయ్' అని కవకలు ప్టలటచుండలరి. బాబా క్ర్ుప్రకకల చ్ామర్ములు మొదలగ్ునవి
ప్టలటకొని విసర్ుచుండలరి. మార్గ మంత్యు అడుగ్ులకు మడుగ్ులు ప్ర్చ్ెడు వార్ు. వానిప్ై బాబా భకుతల
కవకలుతో నడచ్ెడువార్ు. తాతాాయిెడమచ్ేత్తని మహాళాసప్త్త కుడలచ్ేత్తని, బాప్ుసాహెబుజోగ్ శిర్సుసప్ై
ఛత్రమును ప్టలటకొనెడలవార్ు. ఈ ప్రకార్ముగా బాబా చ్ావడలక్ ప్యనమగ్ుచుండెను. బాగ్ుగాను, ప్ూరితగాను
నలంకరించిన యిెఱ్ఱ గ్ుఱ్ఱ ము శాామకర్ణ ద్ారి తీయుచుండెను. ద్ాని వెనుక ప్ాడెడువార్ు, భజన
చ్ేయువార్ు, వాయిదాముల మోరగించువార్ు, భకుతల సమూహ ముండెడలద్ర. హరినామసుర్ణతోను, బాబా
నామసుర్ణతోను ఆకాశ్ము బదా లగ్ునటలల మార్ుమోరగ్ుచుండెను. ఈ మాద్రరిగ్ శలభాయాత్ర మసతదు
మూల చ్ేర్ుసరిక్ ఉత్సవములో ప్ాలొగనువార్ందర్ు ఆనంద్రంచుచుండలరి.

ఈ మూలకు వచుచసరిక్ బాబా చ్ావడలవెైప్ు ముఖ్ముప్టిట నిలిచి యొక విచిత్రమయిన ప్రకాశ్ముతో
వెలిగడలవార్ు. వారి ముఖ్ము ఉదయసంధా వలె లేద్ా బాలభానునివలె ప్రకాశించుచుండెను. అచట బాబా
ఉత్త ర్మువెైప్ు ముఖ్ము బెటట ి కవంద్ీక
ర రించిన మనసుసతో నిలచ్ెడలవార్ు. వారవరినో ప్ిలుచునటలల
గ్నిప్ించ్ెడలద్.ర సమసత వాయిదాములు మోరగ్ుచునాప్ుపడు బాబా త్న కుడలచ్ేత్తని క్ంీ దకు మీదకు
ఆడలంచ్ెడలవార్ు. అటిట సమయమున కాకాసాహెబు ద్ీక్షలత్ ముందుకు వచిచ, యొక వెండలప్ళళళములో
ప్ువుేలు గ్ులాల్ ప్ డలని ద్ీసికొని బాబాప్ై ప్కుకసార్ుా చలుాచుండెను. అటిట సమయమందు సంగీత్
వాయిదాములు వాని శ్క్త కొలద్ర ధేనించుచుండెను. బాబా ముఖ్ము సిథర్మెైన ద్రేగ్ుణీకృత్ ప్రకాశ్ముతోను,
సౌందర్ాముతోడను, వెలుగ్ుచుండెను. అందర్ు ఈ ప్రకాశ్మును మనసారా గోీలుచుండలరి. ఆ దృశ్ామును ఆ
శలభను వరిణంచుటకు, మాటలు చ్ాలవు, ఒకొకకకప్ుప డానందమును భరించలేక మహాళాసప్త్త ద్ేవత్
యావేశించిన వానివలె నృత్ాము చ్ేయువాడు. కాని, బాబాయొకక ధ్ాాన మేమాత్రము చ్ెదర్క యుండెడలద్ర.
చ్ేత్తలో లాంత్ర్ు ప్టలటకొని తాతాాప్ాటీలు బాబాకు ఎడమప్రకక నడచుచుండెను. భకత మహాళాసప్త్త
కుడలవయిప్ు నడచుచు బాబా సలాాయంచును ప్టలటకొనెడలవాడు. ఆ యుత్సవమెంతో ర్మణీయముగ్
నుండెడలద్.ర వారి భక్త చ్ెప్పనలవికానిద్ర. ఈ ప్లా క్ యుత్సవమును చూచుటకు ప్ుర్ుషులు, సతత ల
ి ు, ధనికులు,
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ప్రదవార్ు గ్ుమగ్ూడుచుండలరి. బాబా నెముద్రగా నడచుచుండెను. ప్రరమభకుతలతో భకత మండలి బాబా
క్ర్ుప్రకకలనడుచు చుండెడలవార్ు. వాతావర్ణమంత్యు ఆనందప్ూర్ణమెై యుండగ్ శలభాయాత్ర చ్ావడల
చ్ేర్ుచుండెను. ఆ దృశ్ాము, ఆ కాలము గ్డచిప్ో యినవి. ప్రసత ుత్ము గాని, యికముందు గాని యా
దృశ్ామును గ్నలేము. ఐనను ఆ దృశ్ామును జా ప్క్
ిత ద్ెచుచకొని భావన చ్ేసినచ్ో మనసుసకు శాంత్త, త్ృప్ిత
కలుగ్ును.

చ్ావడల బాగ్ుగా నలంకరించుచుండలరి. ద్ానిని తెలాని ప్ైకప్ుపతోను, నిలువుటదా ములతోను అనేకర్ంగ్ుల
ద్ీప్ములతోను వేల
ర ాడ గ్టిటన గాజుబుడీేలతోను అలంకరించుచుండలరి. చ్ావడల చ్ేర్గ్నే తాతాా ముందు
ప్రవేశించి యొక యాసనము వేసి, బాలీసును ఉంచి, బాబాను కూర్ుచండబెటట ి మంచి యంగ్ర్ఖ్ా
తొడలగించినప్ిముట భకుతలు బాబాను వేయి విధముల ప్ూజ్జంచుచుండలరి. బాబా త్లప్ై త్ురాయి క్రీటమును
బెటట ,ి ప్ువుేల మాలలు వేసి, మెడలో నగ్లు వేయుచుండలరి. ముఖ్మునకు కసూ
త రి నామమును, మధాను
బ టలటను

ప్టిట

మనసూఫరితగా

బాబావెైప్ు

హృదయానందకర్ముగా

జూచ్ెడలవార్ు.

త్లప్ై

క్రీటము

అప్ుపడప్ుపడు తీయుచుండెడలవార్ు. లేనిచ్ో బాబా ద్ానిని విసరివెైచునని వారిక్ భయము, బాబా వారి
యంత్ర్ంగ్మును గ్ీహించి వారి కోరికలకు లొంగియుండెడలవార్ు. వార్ు చ్ేయుద్ానిక్ అభాంత్ర్ ప్టలటవార్ు
కాదు. ఈ యలంకార్ముతో బాబా మక్కలి సుందర్ముగా గ్నుప్ించుచుండలరి.

నానాసాహెబు నిమోన్ కర్ గిఱ్ఱ ున త్తర్ుగ్ు కుచుచల ఛత్రములు ప్టలటకొనుచుండెను. బాప్ూసాహెబు జోగ్
యొక వెండల ప్ళళళములో బాబా ప్ాదముల కడలగి, యర్ాయప్ాదాము లరిపంచి చ్ేత్ులకు గ్ంధము ప్ూసి,
తాంబూలము నిచుచచుండెను. బాబా గ్ద్ెాప్ై కూరొచనియుండగా తాతాా మొదలగ్ు భకుతలు వారి
ప్ాదములకు నమసకరించుచుండలరి. బాలీసుప్ై ఆనుకొని బాబా కూరొచని యుండగా భకుతలు ఇర్ువెైప్ుల
చ్ామర్ములతోను, విసనకఱ్ఱ లతోను విసర్ుచుండలరి. అప్ుపడు శాామా చిలుమును త్యార్ుచ్ేసి, తాతాాకు
ఇవేగా నత్డ క ప్తలుపప్తలిచ బాబా క్చుచచుండెను. బాబా ప్తలిచన ప్ిముట భకత మహాళాసకు ఇచ్ెచడువార్ు.
త్దుప్రి యిత్ర్ులకు లభించుచుండెను. జడమగ్ు చిలుము ధనామెైనద్ర. మొటట మొదట అద్ర యనేక
త్ప్ోఃప్రీక్షల కాగ్వలసి వచ్ెచను. కుముర్ులు ద్ానిని తొరకుకట, ఎండలో ఆర్బెటట లట, నిప్ుపలో కాలుచట
వంటివి సహించి త్ుదకు అద్ర బాబా ముదుాకు హసత సపర్శకు నోచుకొనాద్ర. ఆ యుత్సవము ప్ూరిత యయిన

268

ప్ిముట భకుతలు ప్ూలదండలను బాబా మెడలో వేసడలవార్ు. వాసన చూచుటకు ప్ువుేలగ్ుత్ు
త లను
చ్ేత్తక్చ్ేచవార్ు. బాబా నిరాేయమోహము అభిమానరాహిత్ాముల కవతార్మగ్ుటచ్ేత్ ఆ యలంకర్ణములను
గాని మరియాదలను గాని లెకక ప్టలటవార్ుకార్ు. భకత లందుగ్ల యనురాగ్ముచ్ే, వారి సంత్ుషిటకొర్కు వారి
యిషాటనుసార్ము చ్ేయుటకు ఒప్ుపకొనుచుండలరి. ఆఖ్ర్ుకు బాప్ూసాహెబ్ జోగ్ సర్ేలాంఛనములతో హార్త్త
నిచుచవాడు. హార్త్త సమయమున బాజాభజంతీర మేళ్తాళ్ములు సరపచఛగా వాయించువార్ు. హార్త్త
ముగిసిన ప్ిముట భకుతలు ఆశ్రరాేదమును ప్ ంద్ర బాబాకు నమసకరించి యొకరి త్ర్ువాత్ నొకర్ు త్మత్మ
యిండా కు బో వుచుండలరి. చిలుము, అత్త ర్ు, ప్నీార్ు సమరిపంచిన ప్ిముట తాతాా యింటిక్ ప్ో వుటకు
లేవగా, బాబా ప్రరమతో నాత్నితో నిటా నెను. "ననుా కాప్ాడుము. నీక్షటమునాచ్ో వెళ్ళళము గాని రాత్తర
యొకసారి వచిచ నా గ్ూరిచ కనుగొనుచుండుము." అటా నే చ్ేయుదుననుచు తాతాా చ్ావడల విడచి
గ్ృహమునకు ప్ో వుచుండెను. బాబా త్న ప్ర్ుప్ును తానే యమర్ుచకొనువార్ు. 50, 60 దుప్పటా ను
ఒకద్ానిప్ై నింకొకటి వేసి ద్ానిప్ై నిద్రంర చువార్ు.
మనము కూడ ఇప్ుపడు విశ్ీమంచ్ెదము. ఈ యధ్ాాయమును ముగించకముందు భకుతల కొక మనవి.
ప్రత్తరోజు రాత్తర నిద్రంర చుటకు ముందు సాయిబాబాను, వారి చ్ావడల యుత్సవమును జా ప్క్
ిత ద్ెచుచకొనవలెను.
ఓం నమో శ్రీ సాయినాథాయ నమోః
శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
ముప్పద్రయిేడవ అధ్ాాయము
సంప్ూర్ణము.
ఐదవరోజు ప్ారాయణము సమాప్త ము.
||సదు
గ ర్ు శ్రీ సాయినాథార్పణమసుత||
||శుభం భవత్ు||
This is the final chapter of my Telugu Sai Satcharitra Digitization. I dedicate this whole work to
the Holy Feet of My Lord Shri Shirdi Saibaba.
This whole work can be taken by anyone to their heart and indulge in their spiritual self
development.
।।जै बोलो श्री समर्थ सद्गुरू सत्चिदानंद साईनार् महाराज की जय।।
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ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవిత చరితరము
(6వ రోజు పారాయణ – మెంగళ్వారము)
ముపపదియిెనిమదవ అధాాయము

1. బాబా వంటప్ాత్ర, 2. ద్ేవాలయమును గౌర్వించుట, 3. కాలా లేద్ా మశ్ీమము, 4. మజ్జి గ్

గ్త్ అధ్ాాయములో బాబాగారి చ్ావడల యుత్సవము వరిణంచిత్తమ. ఈ యధ్ాాయములో మనము బాబా
వంటప్ాత్ర మొదలగ్ువానిని గ్ురిచ చద్రవెదము.

తొలిపలుకు
ఓ సదు
గ ర్ుసాయిా! నీవు ప్ావనమూరితవి, ప్రప్ంచమంత్టిక్ ఆనందము కలుగ్జవసిత్తవి, భకుతలకు మేలు
కలుగ్జవసిత్తవి. నీ ప్ాదముల నాశ్ీయించినవారి బాధలను తొలగించిత్తవి. నినుా శ్ర్ణు జొచిచన వారిని
ఉద్ార్సేభావుడవగ్ుటచ్ే వారిని ప్ో షించి ర్క్షలంచ్ెదవు. నీ భకుతల కోరికలు నెర్వేర్ుచటకు, వారిక్ మేలు
చ్ేయుటకొర్కు నీవవత్రించ్ెదవు. ప్వితారత్ుయగ్ు

దరవసార్ము

బరహుమనెడల యచుచలో

ప్ో యగా

ద్ానినుండల యోగ్ులలో నలంకార్మగ్ు సాయి వెడలెను. ఈ సాయి యాతాురాముడే, సేచఛమెైన
ద్ెైనికానందమునకు వార్ు ప్ుటిటనిలుా. జీవితేచచ లనిాయు ప్ ంద్రనవారై, వార్ు భకుతలను నిషాకములను జవసి
విముకుతల జవసిరి.

బాబా వెంటపాతర
యుగ్యుగ్ములకు శాసత మ
ి ులు వేరవేర్ు సాధనములను ఏరాపటల చ్ేసియునావి. కృత్యుగ్ములో
త్ప్సుస,

తేత
ర ాయుగ్ములో

జాానము,

ద్ాేప్ర్ముగ్ములో

యజా ము,

కలియుగ్ములో

ద్ానము
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చ్ేయవలెనని

శాసత మ
ి ులు

ఘోషించుచునావి.

ద్ానము

లనిాంటిలో

అనాద్ానమే

శరష
ీ ు మయినద్ర.

మధ్ాాహాము 12 గ్ంటలకు భోజనము ద్ ర్కనిచ్ో మనము చ్ాల బాధప్డెదము. అటిట ప్రిసథ త్
ి ులలో నిత్ర్
జీవులుకూడ నటేా బాధ ప్డును. ఈ విషయము తెలిసి యిెవర్యితే బీదలకు, ఆకలితో నునా వారిక,్
భోజనము

ప్టెటదరో

వారవ

గొప్ప

ద్ాత్లు.

తెైత్తరీయోప్నిషత్ు
త

ఇటల
ా

చ్ెప్ుపచునాద్ర.

“ఆహార్మే

ప్ర్బరహుసేర్ూప్ము, ఆహార్మునుండలయిే సమసత జీవులు ఊదువించినవి. చచిచన ప్ిముట నవి త్తరిగి
ఆహార్ములో ప్రవేశించును. ” మటట మధ్ాాహాము మన యింటికవరైన అత్తథర వచిచనచ్ో, వారి నాహాేనించి
భోజనము ప్టలటట మన విధ్ర. ఇత్ర్ద్ానములు అనగా ధనము, బటట లు మొదలగ్ునవి యిచుచ నప్ుడు
కొంత్ విచక్షణ కావలెను. కాని యాహార్విషయములో నటిట యాలోచన యనవసర్ము. మన యింటిక్
మటట మధ్ాాహా మెవర్ువచిచనను వారిక్ మొటట మొదట భోజనము ప్టట వలెను. కుంటి, గ్ుీడలే, రోగిషు ులు
వచిచనచ్ో వారిక్ మొటట మొదట భోజనము ప్టిటన ప్ిముట ఆరోగ్ావంత్ులకు, అటలప్ిముట మన
బంధువులకు ప్టట వలెను. మంచి యిెంతో శరయ
ీ సకర్ము. అనాద్ానము లేకునాచ్ో నిత్ర్ద్ానములు
ప్రకాశించవు. ఎటా న చందురడు లేని నక్షత్రములవలె, ప్త్కములేని కంఠాహార్మువలె, ప్ింఛము లేని
క్రీటమువలె, కమలము లేని చ్ెఱ్ువువలె, భక్త లేని భజనవలె, కుంకుమబ టలట లేని ప్ుణాసతత ి వలె,
బ ంగ్ుర్ు కంఠముగ్లవాని ప్ాటవలె, ఉప్ుప లేని మజ్జి గ్వలె ర్ుచించవు. అనిా వాంజనములకంటె
ప్ప్ుపచ్ార్ు ఎటల
ా ఎకుకవో అటేా అనిా ప్ుణాములలో అనాద్ాన మెకుకవ. బాబా ఆహార్ము నెటా ల
త్యార్ుచ్ేసి ప్ంచి ప్టలటచుండెనో చూచ్ెదము.

బాబాకొర్కు చ్ాలా త్కుకవభోజనము కావలసియుండెను. అద్రయు కొనిా యిండా నుండల భిక్షాటనము చ్ేసి
తెచుచకొనెడలవార్ని

యిద్రవర్కవ

తెలిసికొంటిమ.

ఏనాడెైన

అందరిక్

భోజనము

ప్టట వలెనని

బాబా

నిశ్చయించుకొనాచ్ో మొదటనుండల చివర్వర్కు కావలసిన యిేరాపటల లనిాయు వారవ సేయముగా
చ్ేసికొనెడలవార్ు. ఈ విషయమెై ఇత్ర్ులప్ై ఆధ్ార్ప్డలేదు; ఎవరిక్ని బాధ కలుగ్జవయలేదు. మొటట మొదట
బజార్ుకు వెళ్ళళ ధ్ానాము, ప్ిండల, మసాలాద్రనుసులు మొదలగ్ువని యనిాయు నగ్దు నిచిచకొనెడలవార్ు.
వారవ విసర్ుచుండెడల వార్ు. మసతదు ముందునా ఖ్ాళీసథ లములో మధాన ప్ యిాబెటట ి ద్ానిప్ై ప్దా
వంటప్ాత్రలో కొలత్ప్రకార్ము నీళ్ళళప్ో సి ప్టెటడలవార్ు. వారివదా వంటప్ాత్రలు రండు గ్లవు. ఒకటి ప్దా ద్ర
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వందమందక్ సరిప్ో వునద్ర. రండవద్ర చినాద్ర 50 మంద్రక్ మాత్రము సరిప్ో వునద్ర. ఒకొకకకప్ుపడు
చకకర్ప్ ంగ్లి వండేవార్ు. మరొకప్ుపడు మాంసప్ు ప్ లావ్ వండెడలవార్ు. ఒకొకకకప్ుపడు ప్ప్ుపచ్ా
ర్ుడుకునప్ుపడు గోధుమప్ిండల బిళ్ళల నందులోనిక్ వద్రలేవార్ు. మసాలా వసుతవులను చకకగా నూరి
ద్ానిని వంటప్ాత్రలో వేసరవార్ు. ప్ద్ార్థములు చ్ాలా ర్ుచిగా నుండుట కంత్ శ్ీమ తీసికొనవలెనో అంత్
శ్ీమను ప్డుచుండెడలవార్ు. అప్ుపడప్ుపడు అంబలి వండెడలవార్ు. అనగా జొనాప్ిండలని నీళ్ళలో నుడకబెటట ి
ద్ానిని మజ్జి గ్లో కలుప్ుచుండెడలవార్ు. భోజనప్ద్ార్థములతో ఈ అంబలినికూడ అందరిక్ కొంచ్ెము
కొంచ్ెముగా ప్టెటడలవార్ు. అనాము సరిగా నుడలక్నద్ో లేద్ో యని ప్రీక్షలంచుటకు బాబా త్న కఫినీ ప్ైకత్తత
చ్ేత్తని

నిర్ుయముగా

మర్ుగ్ుచునా

ద్ేక్సాలో

బెటట ి

కలుప్ుచుండేవార్ు.

వారి

ముఖ్మునందు

భయచిహాములు గాని చ్ేయి కాలునటల
ా గాని కనిప్ించ్ెడలద్ర కాదు. వంట ప్ూరిత కాగానే, బాబా ఆ ప్ాత్రలను
మసతదులోనిక్ ద్ెచిచ, మౌలీేచ్ే ఆర్గింప్ు ప్టిటంచ్ేవార్ు. మొటట మొదట కొంత్ మహాళాసప్త్తక్, తాతాాకు
ప్రసాదర్ూప్ముగ్ ప్ంప్ించిన ప్ిముట మగ్త్ద్ానిని బీదవాండరకు ద్రకుకలేనివారిక్ సంత్ృప్ిత గా బెటట లచుండలరి.
బాబా సేయముగా త్న చ్ేత్ులతో త్యార్ుచ్ేసి సేయముగా వడలేంచగా భోజనము చ్ేసినవార్ు నిజముగా
ఎంతో ప్ుణాాత్ుులు, అదృషట వంత్ులయి యుండవలెను.

బాబా త్న భకుతలందరిక్ శాకాహార్ము మాంసాహార్ మొకవరీత్తగా బెటట లచుండెనా యని ఎవరికైన సంద్ేహము
కలుగ్వచుచను. ద్ీని జవాబు సులభము, సామానామెైనద్ర. ఎవర్ు మాంసాహార్ులో అటిటవార్కవ ఆ వంట
ప్ాత్రలోనిద్ర ప్టెటడలవార్ు. మాంసాహార్ులు కానివారి నా ప్ాత్రను గ్ూడ ముటట నీయలేదు. వారి మనసులో
ద్ీనిని త్తనుటకు కోరిక కూడ కలుగ్ నిచ్ెచడలవార్ు కార్ు. గ్ుర్ువుగారవద్ెైనా ఇచిచనప్ుపడు ద్ానిని త్తనవచుచనా
లేద్ా యని యోచించు శిషుాడు నర్కమునకు ప్ో వునను ర్ూఢల కలదు. ద్ీనిని శిషుాలు బాగా గ్ీహించి
నెర్వేర్ుచచుండలరో

లేద్ో

చూచూటకు

బాబా

యిెకొకకకప్ుపడు

ప్రీక్షలంచుచుండెడలవార్ు.

ద్ీనికొక

ఉద్ాహర్ణము. ఒక ఏకాదశినాడు ద్ాద్ా కవలకర్ుకు కొనిా ర్ూప్ాయలిచిచ కొరాలాుకు ప్ో యి మాంసమును
కొని తెమునెను. ఇత్డు సనాత్నాచ్ార్ ప్రాయణుడగ్ు బారహుణుడును ఆచ్ార్వంత్ుడును. సదు
గ ర్ువుకు
ధనము, ధ్ానాము, వసత మ
ి ులు మొదలగ్ునవి ఇచుచట చ్ాలదనియు, కావలసినద్ర అక్షరాల గ్ుర్ువు ఆజా ను
ప్ాటించుటే యనియు గ్ుర్ువు ఆజాానుసార్ము నెర్వేర్ుచటయిే యనియు, ఇద్రయిే నిజమెైన దక్షలణ
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యనియు, ద్ీనివలా నే గ్ుర్ువు సంత్ుషిట చ్ెంద్ెదర్నియు అత్నిక్ తెలియును. కనుక ద్ాద్ా కవలకర్ు దుసుతలు
ధరించి బజార్ుకు బయలుద్ేరను. కాని బాబా అత్నిని వెంటనే ప్ిలచి తానే సేయముగా ప్ో వలదనియు
నింకవరినెైన ప్ంప్ుమనెను. అత్డు ప్ాండువను నౌకర్ును బంప్ను. వాడు బయలుద్ేర్ుట చూచి బాబా
వానినికూడ వెనుకకు బిలిప్ించి యానాడు మాంసము వండుట మానుకొనిరి. ఇంకొకసారి బాబా
ద్ాద్ాకవలకర్ును బిలచి ప్ యిామీదనునా ప్ లావ్ ఉడలక్నద్ో లేద్ో చూడుమనెను. కవలకర్ ద్ానిని
ప్రీక్షలంచకయిే సరిగా నునాదని జవాబిచ్ెచను. అప్ుపడు బాబా “నీవు కండా తో ద్ానిని చూడలేదు, నాలుకతో
ర్ుచి చూడలేదు, ర్ుచిగానునా దని ఎటల
ా చ్ెప్ిపత్తవి. మూత్ తీసి చూడుము. ” అనుచు బాబా యత్ని చ్ేత్తని
బటలటకొని మర్ుగ్ుచునా ద్ేక్సాలో బెటట న
ె ు. ఇంకను నిటల
ా నెను. నీ చ్ేయిని తీయుము. “నీ ఆచ్ార్ము నొక
ప్రకకకు బెటట ి తెడే ుతో ద్ీసి, కొంచ్ెము ప్రా టలలో వేసి సరిగా ఉడలక్నద్ర లేనిద్ర తెలిసికొనుము. ” త్లిా మనసుసన
నిజమెైన ప్రరమ జనించునప్ుపడు ఆమె త్న బిడే ను గిలిా ఆ బిడే యిేడుచనప్ుడు ద్ానిని కౌగిలించి
ముదుాబెటట లకొనును. అటా నే బాబా కూడ కనాత్లిా వలె ద్ాద్ా కవలకర్ును ఈ విధముగా గిలెా ను. నిజముగా ఏ
యోగిగాని, గ్ుర్ువుగాని త్న శిషుానకు నిషరధ్ాహార్మును త్తని చ్ెడలప్ ముని చ్ెప్పడు.

ఈ వంటప్ాత్రలో వండుట 1910వ సంవత్సర్ము వర్కు జరిగిన ప్ిముట ఆగిప్ో యిెను. ప్ూర్ేము చ్ెప్ిపన
రీత్తగా ద్ాసుగ్ణు బాబా కీరత ిని త్న హరికథలద్ాేరా బ ంబాయి రాషట మ
ర ులో వెలాడల చ్ేసను. ఆ ప్ారంత్మునుండల
ప్రజలు త్ండో ప్త్ండములుగా షిరిడీక్ వచుచచుండలరి. కొలద్ర ద్రనములలో షిరిడీ యొక ప్ుణాక్షవత్మ
ర ాయిెను.
భకుతలనేక ర్కముల యాహార్ములను బాబాకు నెైవేదాము ప్టలటచుండలరి. వార్ు తెచిచన ప్ద్ార్థములు
ఫకీర్ులు, బీదలు త్తనగా నింకను మగ్ులుచుండెను. నెైవేదామునెటా ల ప్ంచిప్టెటడలవారో చ్ెప్ుపటకు ముందు
బాబాకు షిరిడీ లోని ద్ేవాలయములందును, నందుండు ద్ేవత్లయందును గ్ల గౌర్వమును చ్ాటెడు
నానాసాహెబు చ్ాంద్ో ర్కర్ు కథ తెలిసికొందుము.

నానాసాహెబు దేవాలయమును అగౌరవిెంచుట
ఎవరిక్ తోచినటల
ా వారాలోచించి ఊహించి బాబా బారహుణుడని కొందర్ు, మహముద్ీయుడని మరికొందర్ు
చ్ెప్ుపచుండలర.ి నిజముగా బాబా యిేజాత్తక్ చ్ెంద్రనవార్ు కార్ు. వారప్ుపడు ప్ుటిటరో, ఏజాత్త యందు ప్ుటిటరో,
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వారి త్లిా దండుర లెవరో యిెవరిక్ని తెలియదు. కనుక వార్ు బారహుణుడు గాని, మహముద్ీయుడుగాని
యిెటా ల కాగ్లర్ు? వార్ు మహముద్ీయు లయినచ్ో మసతదులో నెప్ుపడు ధుని నెటా ల మండనిత్ు
త ర్ు?
అచ్ోచట

త్ులసతబృంద్ావన

మోరయించుట

కటల
ా

మెటా లండును?

సముత్తంత్ుర్ు?

మహముద్ీయులయినచ్ో

చ్ెవులకు

శ్ంఖ్ము

లూదుట

సంగీత్వాదాముల
కుటల
ా

(ర్ంధరము)

కటల
ా
నెటలల
ఎటల

ఒప్ుపకుందుర్ు?

గ్ంటలను

వాయించనిత్ు
త ర్ు?
లుండును?

వార్ు

గాీమములోని

హిందుద్ేవాలయములను ద్ేవత్లను ఏమాత్రము అగౌర్వించినను ఊర్కొనెడలవార్ు కార్ు.

ఒకనాడు నానాసాహెబు చ్ాంద్ో ర్కర్ త్న షడే కుడగ్ు బినివలెా తో షిరిడీక్ వచ్ెచను. బాబావదా కూరొచని
మాటాాడుచుండగా నానామీద బాబా హఠాత్ు
త గా కోప్గించి, “నా సహవాసము ఇనాాళ్ళళ చ్ేసియు నిటేా ల
చ్ేసిత్తవి?”

అనెను.

నానాసాహెబు

మొదట

ద్ీనిని

గ్ీహించలేకప్ో యిెను.

కనుక

అద్ేమటో

వివరింప్వలసినద్రగా ప్ారరిథంచ్ెను. కోప్ర్ గాం నుండల షిరిడీక్ ఎటల
ా వచిచత్తవని బాబా యత్ని నడలగను.
నానాసాహెబ్ వెంటనే త్న త్ప్ుపను గ్ీహించ్ెను. సాధ్ార్ణముగా షిరిడీక్ ప్ో వునప్ుడెలా నానాసాహెబ్ కోప్ర్
గాం లో ద్రగి

దత్త దర్శనము చ్ేసికొనెడలవార్ు. కాని, ఈసారి త్న బంధువు దత్త భకుతడయినప్పటిక్

అత్నినిగ్ూడ వెళ్ళనీయక, యాలసామయిప్ో వునని చ్ెప్ుపచు త్తనాగా షిరిడీక్ చ్ేరచను. ఇదంత్యు
బాబాకు తెలియజవయుచు, తాను గోద్ావరిలో సాానము చ్ేయునప్ుపడ క ములుా ప్ాదములో గ్ుీచుచకొని
త్నను చ్ాల బాధ ప్టెటనని చ్ెప్పను. బాబా యద్ర కొంత్వర్కు ప్ారయశిచత్త మే యనుచు నికమీదట
జాగ్ీత్తయని హెచచరించ్ెను.

కాలా (మశ్ీమము)
ఇక

నెైవేదామెటలల

ప్ంచిప్టెటడువారో

చూచ్ెదము.

హార్త్త

ప్ిముట,

భకుతలందరిక్

ఊద్ీతో

త్మ

ఆశ్రరాేదములు ఇచిచ ప్ంప్ివేసిన ప్ిముట బాబా మసతదులోనిక్ బో యి నీంబార్ువెైప్ు వీప్ుప్టిట
కూరొచనుచుండెను. కుడలవెైప్ు నెడమవెైప్ు భకుతలు ప్ంకుతలలో కూరొచనుచుండలరి. నెైవేదాము తెచిచన భకుతలు
ప్ళళళములను మసతదులో బెటట ి బాబా యాశ్రరాేదములకై ఊద్ీకై కని ప్టలటకొని బయట నిలుచుచుండలర.ి అనిా
ర్కముల ప్రసాదములు, బాబాకు వచుచచుండెడలవి. ప్ూరీలు, మండెగ్లు, బ బుటల
ా , బాసుంద్ర, సాంజా,

274

ప్ర్మానాము మొదలగ్ునవనిాయు ఒకకద్ానిలో వేసి బాబా ముందుంచువార్ు. బాబా ద్ీనిని ద్ేవునకు
సమరిపంచి, ప్ావన మొనర్ుచచుండెను. అందులో కొంత్భాగ్ము బయట కనిప్టలటకొని యునా వారిక్ ప్ంచి
త్క్కనద్ర బాబాకు అటలనిటల రండు వర్ుసలలో కూర్ుచండలన భకుతలు సంత్ృప్ిత గా త్తనుచుండలరి. శాామ,
నానాసాహెబు నిమొంకర్ వడలేంచువార్ు. వచిచనవారి సౌకర్ాములను వీర్ు చూచువార్ు. వారాప్ని
అత్తజాగ్ీత్తగాను,

ఇషట ముగాను

చ్ేయుచుండలరి.

త్తను

ప్రత్తరవణువు

కూడ

త్ృప్ిత యు,

సత్ు
త వయు

కలుగ్జవయుచుండెను. అద్ర యటిట ర్ుచి, ప్రరమ, శ్క్త గ్లిగిన యాహార్ము. అద్ర సద్ా శుభరమెైనద్ర,
ప్విత్రమెైనద్ర.

ఒక గినెాడు మజ్జి గ
ఒకనాడు హేమాడ్ ప్ంత్ు మసతదులో నందరితో కడుప్ునిండ త్తనెను. అటిటసమయమున బాబా అత్నికొక
గినెాడు మజ్జి గ్ తారగ్ుమని యిచ్ెచను. అద్ర తెలాగా చూచుట క్ంప్ుగా నుండెను. కాని యత్ని కడుప్ులో ఖ్ాళీ
లేనటల
ా ండెను. కొంచ్ెము ప్తలచగా అద్ర మక్కలి ర్ుచిగానుండెను. అత్ని గ్ుంజాటనము గ్నిప్టిట బాబా
యత్నితో నిటా నెను. “ద్ాని నంత్యు తారగ్ుము. నీక్కమీదట ఇటిట యవకాశ్ము ద్ ర్కదు”. అత్డు వెంటనే
ద్ాని నంత్యు తారగను. బాబా ప్లుకులు సత్ామయిెాను. ఏలన త్ేర్లో బాబా సమాధ్ర చ్ెంద్రరి.

చదువర్ులారా! హేమాడ్ ప్ంత్ుకు మనము నిజముగా నమసకరించవలెను. అత్డు గినెాడు మజ్జి గ్ను
ప్రసాదముగా తారగను. కాని మనకు కావలసినంత్ యమృత్మును బాబా లీలల ర్ూప్ముగా నిచ్ెచను.
మనము ఈ యమృత్ము గినెాలతో తారగి సంత్ుషిటచ్ెంద్ర యానంద్రంచ్ెదముగాక.

ఓం నమోోః శ్రీ సాయినాథాయ
శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
ముప్పద్రయిెనిమదవ అధ్ాాయము
సంప్ూర్ణము.
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ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవిత చరితరము
ముపపదితొమమదవ అధాాయము
బాబాగారి సెంసకృత పరిజా ానము

1. భగ్వద్ీగ త్ శలాకమునకు బాబాగారి యర్ధము. 2. మహాసమాధ్ర మంద్రర్ నిరాుణము

ఈ యధ్ాాయములో భగ్వద్ీగ త్యందుగ్ల ఒక శలాకమునకు బాబా చ్ెప్ిపన యర్ధమునాద్ర. కొందర్ు బాబాకు
సంసకృత్ము తెలియదనియు అద్ర నానాసాహెబు చ్ాంద్ో ర్కర్ యనువారిదనియు ననుటచ్ే హేమాడ్ ప్ంత్ు
50వ అధ్ాాయములో ఈ సంగ్త్తని విశ్ద్ీకరించ్ెను. రండధ్ాాయములలోను నొకవ విషయ ముండుటచ్ే
రండును నిందులో ప్ ందుప్ర్చనెైనవి.

తొలిపలుకు
షిరిడీ ప్విత్రమెైనద్ర, ద్ాేర్కామాయి గ్ూడ ప్ావనమెైనద్ే. ఏలన శ్రీసాయి యచటనే నివసించుచు, త్తర్ుగ్ుచు,
మసలుచు త్ుదకు అకకడనే మహాసమాధ్ర ప్ ంద్రరి. షిరిడీ గాీమప్రజలు ధనుాలు. వారి సర్ేకార్ాములను
బాబా నెర్వేర్ుచచుండెను. వారికొర్కవ చ్ాలాదూర్ము నుండల యచటకు వచ్ెచను. మొదట షిరిడీ చ్ాల
చినాగాీమము, సాయిబాబా యచట నివసించుటచ్ే ద్ానిక్ గొప్ప ప్ారముఖ్ాము వచ్ెచను. త్ుదకద్ర
ప్విత్రమెైన

యాతారసథ ల

మాయిెను.

అచటనుండు

సతత ల
ి ుకూడ

ధనుాలు.

బాబాయందు

వారిభక్త

నిససంశ్యముగా ప్రిప్ూర్ణ మెైనద్ర. బాబా మహిమను వార్ు సాానము చ్ేయునప్ుపడు, విసర్ునప్ుపడు,
ర్ుబుునప్ుపడు, ధ్ానాము దంచునప్ుపడు, త్ద్రత్ర్ గ్ృహకృత్ాములు చ్ేయునప్ుపడు ప్ాడుచుండెడలవార్ు.
అవి ప్ాడలన వారిక్, వినా వారిక్ మనశాశంత్త కలుగ్జవయుచుండెను.
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బాబా చ్ప్ిపన యరథము
బాబాకు సంసకృత్ము వచుచనని నముువార్ుండర్ు. ఒకనాడు భగ్వద్ీగ త్లోని ఒక శలాకమునకు బాబా
చకకని యర్థమును నానా సాహెబు చ్ాంద్ో ర్కర్ుకు బో ధ్రంచి ఆశ్చర్ాము కలుగ్జవసను. ఈ విషయమును
గ్ూరిచ బి.వి.ద్ేవుగార్ు (శ్రీ సాయి లీల సంప్ుటి 4, ప్ుట 563 – సుఫట విషయ) వారసినార్ు. వార్ు
సేయముగా నానాసాహెబు చ్ాంద్ో ర్కర్ వదా నుంచి కొనిా సంగ్త్ులు తేలిసికొనుటచ్ే ఆ వృతాతంత్ము ఈ
ద్రగ్ువ నివేబడెను.

నానాసాహెబు చ్ాంద్ో ర్కర్ వేద్ాంత్మును బాగా చద్రవినవార్ు. ఆయన భగ్వద్ీగ త్ను వివిధవాాఖ్ాానములతో
చద్రవియునాందున త్న ప్ాండలత్ామునకు గ్రిేంచుచుండెను. బాబాకీ విషయముగాని, సంసకృత్ముగాని
తెలియదని ఆయన అభిప్ారయము. అందుచ్ే ఒకనాడు బాబా

యత్ని గ్ర్ేమణచ్ెను. ఆ తొలిరోజులలో

భకుతలు గ్ుంప్ులుగ్ుంప్ులుగా రానప్ుపడు బాబా భకుతల సంశ్యముల ద్ీర్ుచటకు నొంటరిగా వారితో
మసతదులో

మాటాాడుచుండెను.

బాబా

దగ్గ ర్

నానా

కూరొచని

వారి

కాళ్ళనొత్త ుచు

నోటిలో

ఏద్ో

గొణుగ్ుకొనుచుండెను.

బాబా : నానా ! యిేమ గొణుగ్ుచునాావు?
నానా : సంసకృత్ శలాకమును వలిా ంచుచునాాను.
బాబా : ఏ శలాకము?
నానా : భగ్వద్ీగ త్లోనిద్ర.
బాబా : గ్టిటగా చదువుము.
నానా : (భగ్వద్ీగ త్ 4వ అధ్ాాయము, 34వ శలాకము ఈ క్ంీ ద్ర విధముగా చద్రవెను.)
“త్దేద్రధ ప్రణిప్ాతేన ప్రిప్శ
ర రాన సరవయా
ఉప్ద్ేక్షాంత్త తే జాానం జాానిన సత త్త వదరిశనోః”
బాబా : నానా! అద్ర నీకు బో ధప్డలనద్ా?
నానా : అవును.
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బాబా : నీకు తెలిసినచ్ో నాకు చ్ెప్ుపము.
నానా : ద్ాని తాత్పర్ామద్ర. సాషాటంగ్నమసాకర్ము చ్ేయుట అనగా ప్ాదములప్ై బడుట, గ్ుర్ుని
ప్రశిాంచుట, వారి సరవచ్ేయుట ద్ాేరా ఈ జాానమును తెలిసికొనెదము. అప్ుపడు మోక్షమును ప్ ందు
జాానముగ్లవార్ు అనగా, ప్ర్బరహుమును ద్ెలిసినవార్ు ఆ జాానము నుప్ద్ేశించ్ెదర్ు.
బాబా : నానా! శలాకముయొకక తాత్పర్ామకకర్లేదు. ప్రత్తప్ద్ార్థము వాాకర్ణము, మరియు ద్ాని యర్థము
చ్ెప్ుపము.
అప్ుపడు నానా ప్రత్త ప్దమున కర్థము చ్ెప్పను.
బాబా : నానా! ఉత్త సాషాటంగ్నమసాకర్ము చ్ేసినచ్ో చ్ాలునా?
నానా

:

ప్రణిప్ాత్

యను

ప్దమున

క్ంకొక

యర్థము

నాకు

తెలియదు.

ప్రణిప్ాత్

యనగా

సాషాటంగ్నమసాకర్మని నాకు తెలియును.
బాబా : ప్రిప్శ్
ర ా యనగా నేమ?
నానా : ప్రశిాంచుట.
బాబా : ప్రశ్ా యనగా నేమ?
నానా : అద్ే, అనగా ప్రశిాంచుట.
బాబా : ప్రిప్శ్
ర ా యనాను ప్రశ్ా యనాను ఒకకటే యయినచ్ో, వాాసుడు ‘ప్రి’ యను ప్రత్ాయమును
ప్రశ్ాకు ముంద్ేల యుప్యోగించ్ెను? వాాసుడు తెలివి త్కుకవవాడా?
నానా : ప్రిప్శ్
ర ా యను మాటకు నా క్త్ర్యర్థ మేమయు తెలియదు
బాబా : సరవ యనగా నెటట ద్
ి ర?
నానా : ప్రత్తరోజు మేము చ్ేయుచునాటిటద్ర.
బాబా : అటిట సరవ చ్ేసిన చ్ాలునా?
నానా : సరవ యను ప్దమున క్ంకను వేరవ యర్థమేమ గ్లద్ో నాకు తోచుట లేదు.
బాబా : రండవ ప్ంక్తలోని “ఉప్ద్ేక్షాంత్త తే జాానం” అను ద్ానిలో జాానమను ప్దముప్యోగించకుండ
యింకొకప్దము ఉప్యోగించ గ్లవా?
నానా : అవును.
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బాబా : ఏ ప్దము
నానా : అజాానము.
బాబా : జాానమునకు బదులు అజాానము ఉప్యోగించినచ్ో, ఈ శలాకములో నేమెైనా అర్థము గ్లద్ా?
నానా : లేదు. శ్ంకర్భాషామావిధముగా చ్ెప్ుపట లేదు.
బాబా : వార్ు చ్ెప్పనిచ్ో ప్ో నిముు. అజాానము అనుప్దము నుప్యోగించిన యిెడల త్గిన యర్థము
వచుచనప్ుపడు ద్ాని నుప్యోగించుట కవమెైన ఆక్షవప్ణ కలద్ా?
నానా : అజాానమను ప్దమును చ్ేరిచ ద్ాని యర్థమును విశ్దప్ర్చుట నాకు తెలియదు.
బాబా : కృషు
ణ డు అర్ుినుని జాానులకు త్త్ేదర్ుశలకు నమసాకర్ము, ప్రశిాంచుట, సరవ చ్ేయుమని
చ్ెప్పనేల? సేయముగా కృషు
ణ డు త్త్త వదరిశకాడా? వార్ు నిజముగా జాానమూరితయిే కద్ా!
నానా : అవును, అత్డు త్త్ేదరిశయిే, కాని అర్ుిను నిత్ర్ జాానుల నేల సరవించుమనెనో నాకు తోచుటలేదు.
బాబా : నీక్ద్ర బో ధప్డలేద్ా?

నానా సిగ్గ ుప్డెను. అత్ని గ్ర్ేమణగను. అప్ుపడు బాబా ఇటల
ా వాాఖ్ాానించ్ెను.
1. జాానులముందు ఉత్త సాషాటంగ్ము చ్ేసినచ్ో సరిప్ో దు. మనము సదు
గ ర్ువునకు సర్ేసాశ్ర్ణాగ్త్త
చ్ేయవలెను.
2. ఊర్క ప్రశిాంచుట చ్ాలదు. దుర్ుుద్రధతో గాని, ద్ ంగ్యిెత్త ుతో గాని, వారిని బుటట లో వేయుటకుగాని, వారి
త్ప్ుపలను ప్టలటటకు గాని, ప్నిక్మాలిన యాసక్తతో యడుగ్కూడదు. నిజముగా తెలిసి ద్ానిచ్ే మోక్షము
ప్ ందుటకుగాని, ఆధ్ాాత్తుకాభివృద్రధక్గాని యడుగ్వలెను.
3. సరవ యనగా ఇషట మునాచ్ో చ్ేయవచుచను లేనిచ్ో మానవచుచననే యభిప్ారయముతో చ్ేయునద్ర
సరవకాదు. శ్రీర్ము త్నద్రకాదనియు, ద్ానిక్ తాను యజమాని కాదనియు, శ్రీర్ము గ్ుర్ువుగారి దనియు,
వారిసరవకొర్కవ శ్రీర్మునాదనియు భావింప్వలెను. ఇటల
ా చ్ేసినచ్ో సదు
గ ర్ువు శలాకములో చ్ెప్పబడలన
జాానము బో ధ్రంచును.

గ్ుర్ు వజాానమును బో ధ్రంచుననగా, నానాకు అర్థముకాలేదు.
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బాబా: జాానము ఉప్ద్ేశ్ మెటాగ్ును? అనగా సాక్షాతాకర్ము బో ధ్రంచుట యిెటా ల? అజాానమును
నశింప్జవయుటయిే జాానము.

జాానేశ్ేర్మహారాజు ఇటల
ా చ్ెప్ిపయునాార్ు. ‘అజాానమును తొలగించుట ఇటల
ా . ఓ అర్ుినా! సేప్ాము, నిదర
తొలగిప్ో యినచ్ో మగ్ులునద్ర నీవుగా గ్ీహింప్ుము. జాానమనగా నజాానమును నశింప్ జవయుటయిే. చీకటిని
త్ర్ుముటయిే వెలుత్ుర్ు. ద్ెైేత్మును నశింప్జవయుటయిే అద్ెైేత్ము. ద్ెైేత్మును నశింప్జవసద మనగా,
అద్ెైేత్మును గ్ూరిచచ్ెప్ుపట. చీకటిని నశింప్జవసద మనినచ్ో, వెలుత్ుర్ు గ్ూరిచ చ్ెప్ుపట. అద్ెైేత్మును
ప్ ందవలెననినచ్ో, ద్ెైేత్మను భావమును మనసులోనుంచి తీసివేయవలెను. అద్రయిే అద్ెైేత్మును
ప్ ందుజాానము. ద్ెైేత్ములోనే యుండల అద్ెైేత్ముగ్ూరిచ మాటాాడగ్లవారవేర్ు? ఎవరన
ై నటల
ా చ్ేసినచ్ో నా
సిథత్తలోనిక్ వార్ు రానిద్ే వారిక్ అద్ర యిెటా లతెలియును? ద్ాని నెటా ల ప్ ంద్ెదర్ు? శిషుాడు గ్ుర్ువువలె
జాానమూరితయిే. వీరిదారిక్ భేదమేమనగా గ్ీహించు తీర్ు, గొప్ప సాక్షాతాకర్ము, ఆశ్చర్ాకర్మెైన మానవాతీత్
సత్ాము, మహాశ్క్తమత్ేము, మరియు ఐశ్ేర్ాయోగ్ము. సదు
గ ర్ువు నిర్ుగణుడు, సత్తచద్ానందుడు. వార్ు
మానవాకార్మున నవత్రించుట, మానవులను లేవనెత్త ుటకును ప్రప్ంచము నుదధ రించుటకు మాత్రమే.
ద్ాని వలన వారి యసలయిన నిర్ుగనసేభావము కొంచ్ెము గ్ూడ చ్ెడలప్ో దు. వారి సత్ాసేర్ూప్ము,
ద్ెైవికశ్క్త, జాానము త్ర్ుగ్కుండ నుండును. శిషుాడు కూడ నటిటసేర్ూప్ము కలవాడే. కాని యత్ని
అనేకజనుల యజాానము యత్ని శుదధ చ్ెైత్నామను సంగ్త్తని కప్ిపవేయును. అత్డు “నేను సామానా నికృషట
జీవుడను.” అనుకొనెను. గ్ుర్ువు యజాానమును మూలముతో తీసివేయవలెను. త్గిన యుప్ద్ేశ్ము
నివేవలెను.

లెకకలేననిా

జనులనుంచి

సంప్ాద్రంచిన

యజాానమును

గ్ుర్ువు

నిర్ూులించి

యుప్ద్ేశించవలెను. ఎనోాజనులనుంచి తాను నికృషట జీవుడ ననుకొను శిషుాని గ్ుర్ువు “నీవే ద్ెైవము,
శ్క్తయుత్డవు, ఐశ్ేర్ాశాలివి” అని బో ధ్రంచును. అప్ుపడు శిషుాడు కొంచ్ెము కొంచ్ెముగా తానే ద్ెైవమని
గ్ీహించును. తాను శ్రీర్మనియు, తానొక జీవిననియు లేద్ా యహంకార్మనియు, ద్ేవుడు, లోకము
త్నకంటె వేర్నియు త్లంచు నితాాంత్భరమ అనేక జనులనుంచి వచుచచునా ద్ో షము. ద్ానిప్ై నాధ్ార్ప్డల
చ్ేసిన కర్ులనుండల వానిక్ సంతోషము, విచ్ార్ము, ఈ రంటియొకక మశ్ీమము కలుగ్ును. ఈ భరమను, ఈ
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ద్ో షమును,

ఈ

మూల

అజాానమునుగ్ూరిచ

అత్డు

విచ్ార్మార్ంభించవలెను.

ఈ

ఆజాానమెటా ల

అంకురించినద్ర? అద్ర యిెకకడ నునాద్ర? అను ద్ానిని చూప్ుటయిే గ్ుర్ుప్ద్ేశ్మందుర్ు. ఈ ద్రగ్ువ
వివరించినవి యజాానలక్షణములు

1. నేను జీవిని (ప్ారణిని).
2. శ్రీర్మే యాత్ు (నేను శ్రీర్మును).
3. భగ్వంత్ుడు, ప్రప్ంచము, జీవుడు వేరవేర్ు.
4. నేను ద్ేవుడను కాను.
5. శ్రీర్ మాత్ుకాదని తెలిసికొనకుండుట.
6. ద్ేవుడు, జీవుడు ప్రప్ంచము ఒకటేయని తెలియకుండుట.

ఈ త్ప్ుపలనిాయు చూప్ించనిద్ే, శిషుాడు ద్ేవుడనగా, ప్రప్ంచమనగా, శ్రీర్మనగానేమో తెలియజాలడు.
వానిలో వానిక్ ఎటిట సంబంధము కలద్ో , ఒకటి యింకొకటికంటె వేరైనద్ా లేక రండును ఒకటేనా యను
సంగ్త్త గ్ీహింప్జాలడు. ఈ సంగ్త్ులను బో ధ్రంచుటకు వాని యజాానము నశింప్జవయుటకు చ్ెప్ుపనద్ర
జాానమా? అజాానమా? జాానమూరితయిెైన జీవునకు జాానోప్ద్ేశ్ము చ్ేయనేల? ఉప్ద్ేశ్మనునద్ర వాని
త్ప్ుపను వానిక్ చూప్ి వాని యజాానమును సశింప్జవయుటకొర్కవ’ బాబా యింకను ఇటా నెను.

1. ప్రణిప్ాత్ మనగా శ్ర్ణాగ్త్తచ్ేయుట, 2. శ్ర్ణాగ్త్త యనగా త్ను (శ్రీర్ము), మన (మనసుస), ధనముల
(ఐశ్ేర్ాము) నరిపంచుట, 3. శ్రీ కృషు
ణ డు అర్ుినుని ఇత్ర్జాానుల నాశ్ీయించు మననేల?

సదుకుతడు సర్ేము వాసుద్ేవమయముగా భావించును. భకుతడు ఏ గ్ుర్ువునెైన శ్రీకృషు
ణ నిగానే భావించును.
గ్ుర్ువు శిషుాని వాసుద్ేవుడుగాను, శ్రీ కృషు
ణ డు ఇదా రిని త్న ప్ారణము, ఆత్ులు గాను భావించును.
అటలవంటి భకుతలు గ్ుర్ువులు గ్లర్ని శ్రీ కృషు
ణ నిక్ తేలిసి యుండుటచ్ే, వారినిగ్ూరిచ అర్ుినునిక్ చ్ెప్పను.
అటిటవారి గొప్పత్నము హెచిచయందరిక్ తెలియవలెననియిే కృషు
ణ డటల
ా ప్రరొకనెను.
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సమాధిమెందిర నిరామణము
బాబా తాను చ్ేయ నిశ్చయించుకొనిన ప్నులగ్ూరిచ ఎప్ుపడును మాటాాడువార్ు కార్ు. ఏమయు సందడల
చ్ేయువార్ు కార్ు. సంగ్త్త సందర్ుములను వాతావర్ణమును మక్కలి యుక్తగా నేర్పరిచి త్ప్పనిసరి
ఫలిత్ములు కలిగించుచుండువార్ు. అందుకు సమాధ్రమంద్రర్ నిరాుణము ఒక ఉద్ాహర్ణము. నాగ్ప్ూర్ు
కోటీశ్ేర్ుడు, శ్రీమాన్ బాప్ుసాహెబు బుటీట, షిరిడల
ీ ో సకుటలంబముగా నుండెడలవార్ు. అత్నిక్ అచట స ంత్
భవనముండలన బాగ్ుండునని యాలోచన కలిగను. కొనాాళ్ళ ప్ిదప్ ద్ీక్షలత్ వాడాలో నిద్రంర చుచుండగా
అత్నికొక దృశ్ాము కనిప్ించ్ెను. బాబా సేప్ాములో నగ్ుప్డల యొక వాడాను మంద్రర్ముతో సహ
నిరిుంచుమనెను. బాప్ుసాహెబు లేచి శాామా యిేడుచచుండుట చూచి కార్ణమడలగను. శాామా యిటల
ా
చ్ెప్పను. “బాబా నా దగ్గ ర్కు వచిచ మంద్రర్ముతో వాడాను నిరిుంప్ుము. నేను అందరి కోరికలను నెర్వేరచద
ననెను. బాబా ప్రరమ మధుర్మెైన ప్లుకులు విని, నేను భావావేశ్మున మెైమర్చిత్తని; నా గొంత్ుక
యార్ుచకొనిప్ో యిెను. నా కండా నీర్ు కార్ుచుండెను. నేను ఏడుచట మొదలిడలత్తని.” వారిదారి దృశ్ాములు
ఒకటే యయినందులకు బాప్ుసాహెబు బుటీట విసుయమంద్ెను. ధనవంత్ుడగ్ుటచ్ేత్ను, చ్ేత్నయినవా
డగ్ుటచ్ేత్ను, అచచటొక వాడాను నిరిుంచుటకు నిశ్చయించుకొని మాధవరావు (శాామా) సహాయముతో
ఒక ప్ాాను వారసను. కాకాసాహెబు ద్ీక్షలత్ ద్ాని నామోద్రంచ్ెను. కటలటట ప్ారర్ంభించిరి. శాామా ప్ర్ావేక్షణ
చ్ేయుచుండెను. భూముాప్రి గ్ృహము, భూగ్ృహము, బావి ప్ూరితయయిెాను. బాబాకూడ లెండీక్
ప్ో వునప్ుపడు,

త్తరిగి

వచుచనప్ుడు

కొనిా

మార్ుపలను

సలహాలను

ఇచుచచుండెను.

మగిలిన

ప్నియంత్యు బాప్ుసాహెబు జోగ్ును చూడుమనిరి. అద్ర నిరిుంచునప్ుడు, బాప్ుసాహెబు బుటీటక్ ఒక
యాలోచన కలిగను. చుటలట గ్దులుండల, ద్ాని మధానొక విశాలమెైన హాలులో ముర్ళీధర్ుని (శ్రీ కృషు
ణ ని)
ప్రత్తమ ప్రత్తషు చ్ేయవలెనని శాామాకు చ్ెప్పను. వాడా ప్రకకనుంచి బాబా ప్ో వుచుండగా వారిని శాామా యిా
విషయము నడుగ్గా బాబా యందులకు సముత్తంచి “ద్ేవాలయము ప్ూరిత కాగానే నేనే యచచట
నివసించుటకు వచ్ెచదను” అని వాడా వయిప్ు జూచుచు “వాడా ప్ూరితయయిన ప్ిముట మనమే ద్ానిని
ఉప్యోగించు కొనవలెను. మనమందర్మచచట నుందుము. అందర్ు కలసిమెలసి యాడుకొందుము. ఒకరి
నొకర్ు కౌగిలించుకొని సంతోషముగా నుండవచుచను.” అనెను. ద్ేవసాథన మధామంద్రర్ము కటలటట కద్ర త్గిన
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శుభసమయమా యని శాామా యడుగ్గా, బాబా సముత్తంచుటచ్ే శాామా కొబురికాయ తెచిచ ప్గ్ులగొటిట
ప్నిని ప్ారర్ంభించిరి. కొద్రా కాలములో ప్ని ప్ూరిత యాయిెను. ముర్ళీథర్ విగ్ీహము త్యార్ు చ్ేయుట
కాజాాప్ించిరి. అద్ర త్యార్ు కాకమునుప్ర కొీత్త సంగ్త్త జరిగను. బాబాకు తీవరమెైన జేర్ము వచ్ెచను. వార్ు
కాయమును విడుచుటకు సిదధముగా నుండలరి. బాప్ుసాహెబు మక్కలి విచ్ార్గ్ీసత ుడాయిెను; నిరాశ్ప్డెను.
బాబా సమాధ్ర చ్ెంద్రనచ్ో, త్న వాడా బాబా ప్ాదములచ్ే ప్విత్రము కాదనియు, తాను మదుప్ు ప్టిటన
లక్షర్ూప్ాయలు వార్థమగ్ుననియు చింత్తంచ్ెను. కాని బాబా సమాధ్ర చ్ెందకముందు “ననుా రాత్త
మంద్రర్ములో నుంచుడు.” అనాటిట ప్లుకు బాప్ుసాహెబు కవగాక యందరికీ ఊర్ట కలిగించ్ెను. సకాలమున
బాబా ప్విత్ర శ్రీర్ము మధామంద్రర్ములో బెటట ి సమాధ్ర చ్ేసిరి. ఇటల
ా ముర్ళీధర్ కొర్కు నిర్ణయించిన
సథ లమునందు బాబాను సమాధ్రచ్ేయుటచ్ే బాబాయిే ముర్ళీధర్ుడనియు, బుటీట వాడాయిే సమాధ్ర
మంద్రర్మనియు అర్థము గ్ీహించవలెను. వారి విచత్రజీవిత్ము లోత్ును కనుగొన శ్కాము గాదు. తాను
కటిటంచిన వాడాలో బాబా ప్విత్రశ్రీర్ము సమాధ్ర యగ్ుటచ్ే బాప్ుసాహెబ్ బుటీట మగ్ుల ధనుాడు,
అదృషట శాలి.

ఓం నమోోః శ్రీ సాయినాథాయ
శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
ముప్పద్రతొముదవ అధ్ాాయము
సంప్ూర్ణము.
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ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవిత చరితరము
నలుబదియవ అధాాయము
బాబా కథలు

1. ద్ేవుగారి యింటిలో ఉద్ాాప్నకు బాబా సనాాసి వేషముతో మరి యిదా రిని తోడో కని ప్ో వుట. 2. హేమాడ్
ప్ంత్ు ఇంటిక్ ఫో టో ర్ూప్ములో ప్ో వుట.

ఈ యధ్ాాయములో రండు కథలు చ్ెప్ుపదుము. 1. దహనులో బి.వి. ద్ేవుగారింటిక్ వారి త్లిా యాచరించిన
ఉద్ాాప్నప్త్రమునకు బాబా వెళ్ళళట. 2. బాంద్ారలోని హేమాడ్ ప్ంత్ు ఇంటిక్ హో ళీ ప్ండుగ్నాడు
భోజనమునుకు ప్ో వుట.

తొలిపలుకు
శ్రీ సాయిసమర్ుధడు, ప్ావనమూరిత. త్న భకుతల క్హప్ర్ విషయములందు త్గిన సలహాల నిచిచ
జీవిత్ప్ర్మావధ్రని ప్ ందునటల
ా చ్ేసి వారిని సంతోషప్టలటను. సాయి త్న హసత మును భకుతల త్లప్ై ప్టిట త్మ
శ్కుతలను వారిలోనిక్ ప్ంప్ించి భేదభావమును నశింప్జవసి, అప్ారప్ామును ప్ారప్ిత ంప్జవయును. వార్ు త్మ
భకుతలయిెడ భేదము లేక నమసకరించిన వారిని కౌగిలించుకొనువార్ు. వరాషకాలములో నదులు కలియు
సముదరమువలె బాబా భకుతలతో కలసి త్మ శ్క్తని సాథయిని శిషుాలక్చుచను. ద్ీనినిబటిట, యిెవర్యితే
భగ్వద్ భకుతల లీలలను ప్ాడెదరో వార్ు భగ్వంత్ుని లీలలను ప్ాడలన వారికంటెగాని, యంత్కంటె యిెకుకవ
గాని ద్ేవుని ప్రరమకు ప్ాత్ురలగ్ుదుర్ని తెలియవలెను. ఇక ఈ అధ్ాాయములోని కథల వెైప్ు మర్లుదుము.
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దేవుగారిెంట ఉదాాపనపతరము
దహనులో బి.వి. ద్ేవుగార్ు మామలత్ద్ార్ుగా నుండెను. వారి త్లిా 25, 90 నోములు నోచ్ెను. వాని
ఉద్ాాప్న చ్ేయవలసి యుండెను. ఈ కార్ాములో 100, 200 బారహుణులకు భోజనము ప్టట వలసి
యుండెను. ఈ శుభకార్ామునకు ముహూర్త ము నిశ్చయమయిెాను. ద్ేవుగార్ు బాప్ు సాహెబుజోగ్ గారిక్
కొక లేఖ్ వారసిరి. అందులో బాబా ఈ శుభకార్ామునకు దయచ్ేయ వలయుననియు, వార్ు రాకునాచ్ో
అసంత్ృప్ిత కర్ముగా నుండుననియు వారసను. జోగ్ ఆ యుత్త ర్ము చద్రవి బాబాకు వినిప్ించ్ెను. మనోః
ప్ూర్ేకమయిన విజాాప్నను విని బాబా యిటా నియిె. “ననేా గ్ుర్ుత్ుంచుకొను వారిని నేను మర్ువను.
నాకు

బండలగాని,

టాంగాగాని,

రైలుగాని,

విమానముగాని

యవసర్ములేదు.

ననుా

ప్రరమతో

బిలచువారియొదా కు నేను ప్ర్ుగత్తత ప్ో యి ప్రత్ాక్షామయిెాదను. అత్నిక్ సంతోషమయిన జవాబు వారయుము.
నీవు, నేను, ఇంకొకర్ు సంత్ర్పణకు వచ్ెచదమని వారయుము.” జోగ్ బాబా చ్ెప్ిపనద్ర ద్ేవుకు వారసను.
ద్ేవుగా రంతో సంత్సించిరి. కాని బాబా రాహాతా, ర్ుయి, నీమగాం ద్ాటి ప్రత్ాక్షముగా ఎకకడలక్ ప్ో ర్ని
ఆయనకు తెలియును. బాబాకు అశ్కామెైన ద్ేమయు లేదు. వార్ు సరాేంత్రాామ యగ్ుటచ్ే హఠాత్ు
త గా
నేర్ూప్మున నయిన వచిచ, త్మ వాగాధనమును ప్ాలించ వచుచ ననుకొనెను.

ఉద్ాాప్నకు కొద్రారోజులు ముందుగా, బెంగాలీ దుసుతలను ధరించిన సనాాసి యొకడు గోసంర్క్షణకయి
సరవచ్ేయుచు దహను సరటషన్ మాసట ర్ు వదా కు చంద్ాలు వసూలుచ్ేయు మషతో వచ్ెచను. సరటషన్ మాసట ర్ు,
ఊరి లోనిక్ ప్ో యి మామలత్ద్ార్ుని కలిసికొని వారి సహాయముతో చంద్ాలు వసూలు చ్ేయుమనెను.
అంత్లో మామలత్ద్ారవ యచచటిక్ వచ్ెచను. సరటషను మాసట ర్ు సనాాసిని ద్ేవుగారిక్ ప్రిచయమొనరచను.
ఇదా ర్ు ప్ాాట్ ఫార్మ్ మీద కూర్ుచండల మాటాాడలరి. ద్ేవు, ఊరిలో నేద్ో మరొక చంద్ాప్టిట రావుసాహెబు
నరోత్త మ శెటట ి నడుప్ుచుండుటచ్ే, నింకొకటి యిప్ుపడే త్యార్ుచ్ేయుట బాగ్ుండదని చ్ెప్ిప 2 లేద్ా 4
మాసముల ప్ిముట ర్మునెను. ఈ మాటలు విని సనాాసి యచటనుండల ప్ో యిెను. ఒకనెల ప్ిముట యా
సనాాసి యొక టాంగాలో వచిచ, 10 గ్ంటలకు ద్ేవుగారి యింటిముందర్ ఆగను. చంద్ాల కొర్కు
వచ్ెచనేమోయని ద్ేవు అనుకొనెను. ఉద్ాాప్నకు కావలసిన ప్నులలో ద్ేవుగార్ు నిమగ్ుాలెై యుండుట
జూచి, తాను చంద్ాలకొర్కు రాలేదనియు భోజనమునకై వచిచత్తననియు సనాాసి చ్ెప్పను. అందుకు ద్ేవు
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“మంచిద్ర; చ్ాల మంచిద్ర, మీకు సాేగ్త్ము. ఈ గ్ృహము మీద్ే” యనెను. అప్ుపడు సనాాసి “ఇదా ర్ు
కుర్ీవాళ్ళళ నాతో నునాార్ు.” యనెను. ద్ేవు: “మంచిద్ే, వారితో కూడ ర్ండు,” అనెను. ఇంకా రండుగ్ంటల
కాలప్రిమత్త యుండుటచ్ే, వారికొర్కు ఎచచటిక్ ప్ంప్వలెనని యడలగను. సనాాసి ఎవరిని బంప్నవసర్ము
లేదనియు తామే సేయముగా వచ్ెచదమనియు చ్ెప్పను. సరిగా 12 గ్ంటలకు ర్ముని ద్ేవు చ్ెప్పను.
సరిగా 12 గ్ంటలకు ముగ్ుగర్ు వచిచ సంత్ర్పణలో భోజనము చ్ేసిన ప్ిముట వెడలిప్ో యిరి.

ఉద్ాాప్న ప్ూరితకాగానే ద్ేవుగార్ు బాప్ుసాహెబు జోగ్ుకు ఉత్త ర్ము వారసను. అందులో బాబా త్న మాట
త్ప్పనని వారసను. జోగ్ు ఉత్త ర్ము తీసికొని బాబావదా కు వెళళళను. ద్ానిని తెర్ువక మునుప్ర బాబా
యిటా నెను. “హా! వాగాానము చ్ేసి, దగా చ్ేసిత్తననుచునాాడు. ఇదా రితో కూడ నేను సంత్ర్పణకు
హాజర్యిత్తని, కాని ననుా ప్ో లుచకొనలేకప్ో యిెనని వారయుము. అటిటవాడు ననుా ప్ిలువనేల? సనాాసి
చంద్ాల కొర్కు వచ్ెచనని యనుకొనెను. అత్ని సంశ్యమును తొలగించుటకవ మరిదారితో వచ్ెచదనంటిని.
ముగ్ుగర్ు సరిగా భోజనము వేళ్కు వచిచ యార్గించలేద్ా? నామాట నిలబెటట లకొనుటకు ప్ారణములనెైన
విడలచ్ెదను. నామాటలను నేనెప్ుపడు ప్ లుా చ్ేయను.” ఈ జవాబు జోగ్ హృదయంలో నానందము కలుగ్
జవసను. బాబా సమాధ్ానమంత్యు ద్ేవుగారిక్ వారసను. ద్ానిని చదువగ్నే ద్ేవుకు ఆనందబాషపములు
ద్ ర్లెను. అనవసర్ముగా బాబాను నింద్రంచినందులకు ప్శాచతాతప్ప్డెను. సనాాసి మొదటిరాకచ్ే తానెటా ల
మోసప్ో యిెనో; సనాాసి చంద్ాలకు వచుచట, మరిదారితో కలసి భోజనమునకు వచ్ెచదనను అత్ని మాటలు
తాను గ్ీహింప్లేక మోసప్ో వుట – మొదలెైనవి అత్నిక్ ఆశ్చర్ాము కలుగ్జవసను.

భకుతలు ప్ూర్ణముగా సదు
గ ర్ువును శ్ర్ణు వేడలనచ్ో, వార్ు త్మ భకుతల యిండా లో శుభకార్ాములను
సవాముగా నెర్వేర్ునటల
ా జూచ్ెదర్ు అనునద్ర యిా కథవలా సపషట ప్డుచునాద్ర.

హేమాడ్ పెంతు ఇెంట హో ళీపెండుగ భ్ోజనము
ఇక బాబా త్న ఫో టో ర్ూప్మున సాక్షాత్కరించి భకుతని కోరిక నెర్వేరిచన మరొక కథను చ్ెప్పదము.
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1917వ సంవత్సర్ము హో ళీ ప్ండుగ్నాడు వేకువజామున హేమాడ్ ప్ంత్ు కొక దృశ్ాము కనిప్ించ్ెను.
చకకని దుసుతలు ధరించిన సనాాసివలె బాబా గానిపంచి, నిదరనుండల లేప్ి ఆనాడు భోజనమునకు వారింటిక్
వచ్ెచదనని చ్ెప్పను. ఇటల
ా త్నను నిదరనుండల లేప్ినద్ర కూడ కలలోని భాగ్మే. నిజముగా లేచి చూచుసరిక్
సనాాసిగాని, బాబా గాని కనిప్ించలేదు. సేప్ామును బాగ్ుగా గ్ుర్ుతకు ద్ెచుచకొనగా సనాాసి చ్ెప్ిపన
ప్రత్తమాట జాాప్కమునకు వచ్ెచను. బాబాగారి సహవాసము ఏడు సంవత్సర్ములనుండల యునాప్పటిక్,
బాబా ధ్ాానము నెలాప్ుపడు చ్ేయుచునాప్పటిక్, బాబా త్న యింటిక్ వచిచ భోజనము చ్ేయునని
అత్డనుకొనలేదు. బాబా మాటలకు మగ్ుల సంత్సించి త్న భార్ావదా కు బో యి ఒకసనాాసి భోజనమునకు
వచుచను గాన, కొంచ్ెము బియాము ఎకుకవ ప్ో యవలెనని చ్ెప్పను. ఆద్ర హో ళీ ప్ండుగ్ద్రనము.
వచుచవారవర్ని, ఎకకడనుండల వచుచచునాార్ని యామె యడలగను. ఆమె ననవసర్ముగా ప్డద్ారి
ప్టిటంచక ఆమె యింకొక విధముగా భావింప్కుండునటల
ా , జరిగినద్ర జరిగినటల
ా గా చ్ెప్ప నెంచి, తాను గాంచిన
సేప్ామును తెలియజవసను. షిరిడీలో మంచి మంచి ప్ిండలవంటలను విడలచి బాబా త్నవంటివా రింటిక్
బాంద్ారకు వచుచనాయని, యామెకు సంశ్యము కలిగను. అందులకు హేమాడ్ ప్ంత్ు బాబా సేయముగా
రాకప్ో వచుచ, కాని ఎవరినెైన బంప్వచుచను కనుక కొంచ్ెము బియాము ఎకుకవ ప్ో సినచ్ో నషట ము
లేదనెను.

మధ్ాాహాభోజనమునకై ప్రయత్ాము లనిాయు చ్ేసిరి. మటట మధ్ాాహామునకు సర్ేము సిదధమయిెాను.
హో ళీ ప్ూజ ముగిసను. విసత ళ్ళళ వేసిరి. ముగ్ుగలు ప్టిటరి. భోజనమునకు రండు ప్ంకుతలు తీరిచరి,
రండలంటిమధా నొక ప్తట బాబాకొర్కమరిచరి, గ్ృహములోని వార్ందర్ు కొడుకులు, మనుమలు, కొమారత లు,
అలుాళ్ళళ మొదలగ్ువార్ందర్ు వచిచ వారి వారి సథ లముల నలంకరించిరి. వండలన ప్ద్ార్థములు వడలే ంచిరి.
అందర్ు అత్తథరకొర్కు కనిప్టలటకొనియుండలరి. 12 గ్ంటలు ద్ాటినప్పటిక్ ఎవర్ు రాలేదు. త్లుప్ు వేసి
గొండెా ము ప్టిటరి. అనాశుద్రధ యయిెాను, అనగా నెయిా వడలేంచిరి. భోజనము ప్ారర్ంభించుట క్ద్ర యొక గ్ుర్ుత;
అగిాహో త్ురనకు శ్రీకృషు
ణ నకు నెైవేదాము సమరిపంచిరి. అందర్ు భోజనము ప్ారర్ంభింప్బో వుచుండగా, మేడ
మెటాప్ై చప్ుపడు వినిప్ించ్ెను. హేమాడ్ ప్ంత్ు వెంటనే ప్ో యి త్లుప్ుతీయగా ఇదా ర్ు మనుషుాలచట
నుండలర.ి 1. అలీమహముద్, 2. మౌలానా ఇసుుముజాఫర్. ఆ యిర్ువుర్ు, వడే న మంత్యు ప్ూరితయిెై
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అందర్ును భోజనము చ్ేయుటకు సిదధముగా నుండుటను గ్మనించి హేమాడ్ ప్ంత్ును క్షమంచుమని
కోరియిటల
ా చ్ెప్ిపరి. “భోజన సథ లము విడలచిప్టిట మా వదా కు ప్ర్ుగత్ు
త కొని వచిచత్తవి. త్క్కనవార్ు నీ కొర్కు
చూచుచునాార్ు.

కావున,

ఇద్రగో

నీ

వసుతవును

నీవు

తీసుకొనుము.

త్ర్ువాత్

తీర్ుబడలగా

వృతాతంత్మంత్యు ద్ెలిప్దము.” అటా నుచు త్మ చంకలోనుంచి ఒక ప్ాత్ వారాతప్త్తరకలో కటిటన ప్టమును
విప్ిప టేబిల్ ప్ైన బెటట ిరి. హేమాడ్ ప్ంత్ు కాగిత్ము విప్ిప చూచుసరిక్ అందులో ప్దా ద్ర యగ్ు చకకని
సాయిబాబా ప్టముండెను. అత్డు మగ్ుల ఆశ్చర్ాప్డెను. అత్ని మనసుస కర్గను, కండా నుండల నీర్ు
కారను, శ్రీర్ము గ్గ్ురాపటల చ్ెంద్ెను. అత్డు వంగి ప్టములోనునా బాబా ప్ాదములకు నమసకరించ్ెను.
బాబా యిా విధముగా త్న లీలచ్ే ఆశ్రర్ేద్రంచ్ెనని యనుకొనెను. గొప్ప యాసక్తతో నీకా ప్టమెటా ల వచ్ెచనని
అలీమహముద్ ను అడలగను. అత్డా ప్టమొక యంగ్డలలో కొంటిననియు, ద్ానిక్ సంబంధ్రంచిన వివర్ము
లనిాయు త్ర్ువాత్ తెలియజవసద ననెను. త్క్కన వార్ు భోజనమునకు కనిప్టలటకొని యుండుటచ్ే త్ేర్గా
ప్ ముని యనెను. హేమాడ్ ప్ంత్ు వారిక్ అభినందనలు తెలిప భోజనశాలలోనిక్ బో యిెను. ఆ ప్టము
బాబా కొర్కు వేసిన ప్తటప్యి బెటట ి వండలన ప్ద్ార్థములనిాయు వడలేంచి, నెైవేదాము ప్టిటనప్ిముట అందర్ు
భుజ్జంచి, సకాలమున ప్ూరిత చ్ేసిరి. ప్టములో నునా బాబా యొకక చకకని ర్ూప్ును జూచి యందర్ు
అమతానందభరిత్ు లయిరి. ఇదంత్యు నెటా ల జరిగనని యాశ్చర్ాప్డలరి.

ఈ విధముగా బాబా హేమాడ్ ప్ంత్ుకు సేప్ాములో జప్ిపనమాటలను నెర్వేరిచ త్న వాగాానమును
ప్ాలించుకొనెను. ఆ ఫో టో వివర్ములు అనగా నద్ర అలీమహముదు కటల
ా ద్ రికను? అత్ డెందుకు తెచ్ెచను?
ద్ానిని హేమాడ్ ప్ంత్ు కందు క్చ్ెచను? అనునవి వచ్ేచ అధ్ాాయములో చ్ెప్ుపకొందుము.

ఓం నమోోః శ్రీ సాయినాథాయ
శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
నలుబద్రయవ అధ్ాాయము
సంప్ూర్ణము.
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ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవితచరితరము
నలుబదియొకటవ అధాాయము

1. చిత్రప్టము యొకక వృతాతంత్ము, 2. గ్ుడే ప్రలికలను ద్ ంగిలించుట, 3. జాానేశ్ేరి ప్ారాయణము.

గ్త్ అధ్ాాయములో చ్ెప్ిపన ప్రకార్ము ఈ ఆధ్ాాయములో చిత్రప్టముయొకక వృతాతంత్మును జప్పదము.

గ్త్ ఆధ్ాాయములోని విషయము జరిగిన 9 సంవత్సర్ముల త్దుప్రి అలీ మహముద్ హేమదపంత్ును
కలిసి ఈ ద్రగ్ువ కథ నత్నిక్ జప్పను.

యొకనాడు బ ంబాయి వీధులలో బ వునప్ుడు, వీధ్రలో త్తరిగి యముువానివదా అలీమహముద్ సాయిబాబా
ప్టమును కొనెను. ద్ానిక్ చటరము కటిటంచి, త్న బాంద్ార యింటిలో గోడకు వేల
ర ాడ వేసను. యత్డు బాబాను
ప్రమంచుటచ్ే ప్రత్తరోజు చిత్రప్టము దర్శనము చ్ేయుచుండెను. హేమడపంత్ుకు ఆ ప్టమచుచటకు 2 (౨)
నెలల ముందు యత్డు కాలుమీద కుర్ుప్ులేచి బాధప్డుచుండెను. ద్ానిక్ శ్సత చి
ి క్త్స జరిగను.
అప్ుపడత్డు బ ంబాయిలోనునా త్న బావమరిద్ర యగ్ు నూర్ మహముద్ ప్తర్ భాయి యింటిలో
ప్డలయుండెను. బాంద్ారలో త్న యిలుా మూడుమాసములవర్కు మూయబడలయుండెను. యకకడ
యిెవేర్ును లేకుండలరి. అచచట ప్రసిద్ధ జ
ర ంద్రన అబుాల్ ర్హిమాన్ బాబా, మౌలానాసాహెబు మహముద్
హుసరను, సాయిబాబా, తాజుద్రాన్ బాబా మొదలగ్ు (సజీవ) యోగ్ుల ప్టము లుండెను. వానిని కూడ
కాలచకీము విడువలేదు అత్డు వాాధ్రతో బాధప్డుచు బ ంబాయిలో నుండెను. బాంద్ారలో యా ప్టములేల
బాధప్డవలెను? ప్టములకు గ్ూడ చ్ావుప్ుటలటక లునాటల
ా ండెను. ప్టములనిాయు వాని వాని
యదృషట ము లనుభవించ్ెను గాని సాయిబాబా ప్టము మాత్రము యా కాలచకీమును త్ప్ిపంచుకొనెను.
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అద్ెటా ల త్ప్ిపంచుకొనగ్లిగనో నాక్ంత్వర్కు చ్ెప్పలేరైరి. ద్ీనిని బటిట సాయిబాబా సరాేంత్రాామ యనియు,
సర్ేవాాప్ి యనియు ననంత్ శ్కుతడనియు ద్ెలియుచునాద్ర.

అనేక సంవత్సర్ముల క్ంీ దట యోగియగ్ు అబుాల్ ర్హిమాన్ బాబా యొకక చినా ప్టమును మహముద్
హుసరన్ తారియా వదా సంప్ాద్రంచ్ెను. ద్ానిని త్న బావమరిద్రయగ్ు నూర్ మహముద్ ప్తర్ భాయిక్
యిచ్ెచను. అద్ర యత్ని టేబిల్ లో 8 (౮) సంవత్సర్ములు ప్డలయుండెను. యొకనాడు అత్డు జూచ్ెను.
అత్డు ద్ానిని ఫో టోగాీఫర్ దగ్గ ర్కు ద్ీసికొనిప్ో యి సజీవప్రమాణమంత్ ప్దా ద్రగా చ్ేయించి ద్ాని ప్రత్ులను
త్న బంధువులకు, సరాహిత్ులకు ప్ంచిప్టెటను. అందులో నొకటి అలీ మహముద్ క్చ్ెచను. ద్ాని నత్డు త్న
బాంద్ార యింటిలో బెటట న
ె ు. నూర్ మహముద్, అబుాల్ ర్హిమాన్ గారి శిషుాడు. గ్ుర్ువు నిండు దరాుర్ులో
నుండగా నత్డు గ్ుర్ువుగారిక్ ద్ీనిని కానుకగా నిచుచటకు ప్ో గా వార్ు మక్కలి కోప్ించి కొటట బో యి నూర్
మహముదు నచటనుండల త్రిమ వేసిరి. యత్డు మగ్ుల విచ్ార్ప్డల చీకాకు ప్ ంద్ెను. త్న దరవామంత్యు
నషట ప్డుటయిేగాక గ్ుర్ువుగారి కోప్మునకు, అసంత్ుషిటక్ కార్ణమాయిెనుగ్ద్ా యని చింత్తంచ్ెను.
విగ్ీహారాధన గ్ుర్ువుగారిక్ యిషట ము లేకుండెను. యా ప్టమును అప్ లో బందర్ుకు తీసుకొని బో యి,
యొక ప్డవను అద్ెాకు గ్టిటంచుకొని సముదరములోనిక్ బో యి, ద్ాని నకకడ నీళ్ళలో ముంచివేసను. త్న
బంధువుల వదా నుంచి సరాహిత్ుల వదా నుంచి ప్టములను ద్ెప్ిపంచి (6 (౬) ప్టములు) వానినికూడ
బాంద్ార సముదరములో ముంచ్ెను. యా సమయమున అలీమహముద్ త్న బావమరిద్ర యింటిలో
యుండెను. యోగ్ుల ప్టములను సముదరములో ప్డవెైచినచ్ో త్న వాాధ్ర కుదుర్ునని బావమర్ద్ర జప్పను.
యిద్ర విని అలీ మహముద్ త్న మేనేజర్ ను బాంద్ార యింటిక్ బంప్ి యకకడునా ప్టముల ననిాంటిని
సముదరములో బడలవేయించ్ెను.

రండునెలల

ప్ిముట

అలీ

మహముద్

త్న

యింటిక్

త్తరిగి

రాగా

బాబాప్టము

యిెప్పటివలె

గోడమీదనుండుట గ్మనించి యాశ్చర్ాప్డెను. త్న మేనేజర్ ప్టములనిా ద్ీసివెైచి బాబా ప్టము నెటా ల
మర్చ్ెనో యత్నికవ తెలియకుండెను. వెంటనే ద్ానిని తీసి బీర్ువాలో ద్ాచ్ెను. లేకునా త్న బావగార్ు ద్ానిని
జూచినచ్ో ద్ానిని గ్ూడా నాశ్నము చ్ేయునని భయప్డెను. ద్ాని నెవేరి క్వేవలెను? ద్ాని నెవర్ు జాగ్ీత్త
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ప్ర్చ్ెదర్ు? ద్ానిని భదరముగా నెవర్ుంచగ్లర్ు? అను విషయముల నాలోచించుచుండగా, సాయిబాబాయిే
త్నకు సేయముగా సలహానిచిచ మౌలానా ఇసుు ముజాఫర్ ను కలిసి వారి యభిప్ారయము ప్రకార్ము
చ్ేయవలసినదని జప్పను. అలీమహముద్ మౌలానాను గ్లిసికొని జరిగినదంత్యు జప్పను. యిర్ువుర్ును
బాగ్ుగా ఆలోచించి యా ప్టమును హేమడపంత్ు క్వే నిశ్చయించిరి. యత్డు ద్ానిని జాగ్ీత్తప్ర్చునని
తోచ్ెను. యిదా ర్ును హేమడపంత్ు వదా కు బో యిరి. సరియిెైన కాలములో ద్ానిని బహూకరించిరి.

ఈ కథను బటిట బాబాకు భూత్భవిషాదేర్త మానములు తెలియుననియు, చ్ాకచకాముగా సూత్రములు లాగి
త్న

భకుతల

కోరికలనెటా ల

నెర్వేర్ుచచుండెనో

కూడా

తెలియచునాద్ర.

యిెవరికయితే

ఆధ్ాాత్తుక

విషయములలో నెకుకవ శ్ీదధయో వారిని బాబా ప్రరమంచుటే గాక వారి కషట ములను ద్ లగించి వారిని
ఆనందభరిత్ులుగా జవయుచుండలర్ని రాబో వు కథవలన తెలియును.

గుడే ప్రలికలను ద ెంగిలిెంచుట – జాానేశ్ేరి చదువుట
బి.వి

ద్ేవు

దహనులో

మామలత్ుద్ార్ు.

జాానేశ్ేరిని

యిత్ర్

మత్గ్ీంథములను

చదువవలెనని

చ్ాలాకాలమునుండల కోర్ుచుండెను. భగ్వద్ీగ త్ప్యి మరాఠీభాషలో జాానేశ్ేర్ుడు వారసిన వాాఖ్ాయిే జాానేశ్ేరి.
ప్రత్తద్రనము భగ్వద్ీగ త్లో నొక యధ్ాాయమును యిత్ర్ గ్ీంథములనుండల కొనిా భాగ్ములను ప్ారాయణ
జవయుచుండెను.

కాని

జాానేశ్ేరిని

ప్ారర్ంభించగ్నే

ఏద్ో

యవాంత్ర్ము

లేర్పడుటచ్ే

ప్ారాయణమాగిప్ో వుచుండెను. మూడు నెలల సలవు ప్టిట, షిరిడక
ీ ్ వెళ్ళళ యకకడ నుండల త్న సేగాీమమగ్ు
ప్ౌడుకు బో యిెను. ఇత్ర్ గ్ీంథములనిాయు నచట చదువగ్లిగను. కాని జాానేశ్ేరి ప్ారర్ంభించగ్నే యిేమో
విప్రీత్మెైన

చ్ెడే

యాలోచనలు

త్న

మనసుసన

ప్రవేశించుటచ్ే

చదువలేకుండెను.

యాత్డెంత్

ప్రయత్తాంచినను కొనిా ప్ంకుతలు కూడా చదువలేకబో యిెను. కాబటిట బాబా త్నకు యా గ్ీంథమందు శ్ీదధ
కలుగ్ జవసినప్ుపడే, ద్ానిని చదువుమని వారి నోటివెంట వచిచనప్ుపడే ద్ానిని ప్ారర్ంభించ్ెదననియు
యంత్వర్కు ద్ానిని తెర్ువననియు, నిశ్చయము చ్ేసికొనెను. అత్డు 1914వ (౧౯౧౪) సంవత్సర్ము
ఫిబవ
ర రి

నెలలో

కుటలంబసహిత్ముగా

షిరిడీక్

వెశెళను.

యకకడ

ప్రత్తద్రనము

జాానేశ్ేరి

చదువుచుంటివాయని బాప్ుసాహెబు జోగ్, ద్ేవుగారి నడలగను. ద్ేవు త్నకు అటిట కోరిక గ్లదనియు, గాని
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ద్ానిని చదువుటకు శ్క్త చ్ాలకుండెననియు, బాబా యాజాాప్ించినచ్ో, ద్ానిని ప్ారర్ంభించ్ెదననియు జప్పను.
అప్ుపడు జోగ్, ఒక ప్ుసత కమును ద్ీసికొని బాబా క్చిచనచ్ో, ద్ానిని వార్ు తాక్ ప్విత్రము జవసి
యిచ్ెచదర్నియు అప్పటినుండల నిరాటంకముగా చదువవచుచననియు ద్ేవుకు సలహా నిచ్ెచను. బాబాకు
త్న యుద్ేాశ్ము ద్ెలియును గ్నుక ద్ేవుగార్టల
ా చ్ేయుటకు అంగీకరించలేదు. బాబా త్న కోరికను
గ్ీహించలేడా? ద్ానిని ప్ారాయణ జవయుమని సపషట ముగా నాజాాప్ించలేడా? యనెను.

ద్ేవు బాబాను దరిశంచి, ఒక ర్ూప్ాయి దక్షలణ నిచ్ెచను. బాబా 20 (౨౦) ర్ూప్ాయలు దక్షలణ యడుగ్గా
ద్ానిని చ్ెలిాంచ్ెను. యానాడు రాత్తర బాలకరాముడను వానిని కలిసికొని యత్డు బాబాయందు భక్తని, వారి
యనుగ్ీహమును యిెటా ల సంప్ాద్రంచ్ెనని ప్రశిాంచ్ెను. మర్ుసటి ద్రనము హార్త్త ప్ిముట యంత్యు
ద్ెలిప్దనని యత్డు బదులిచ్ెచను. యా మర్ుసటి ద్రనము దర్శనము కొర్కు ద్ేవు వెళ్ళగా బాబా యత్నిని
20 (౨౦) ర్ూప్ాయలు దక్షలణ యిమునెను. వెంటనే ద్ేవు ద్ానిని చ్ెలిాంచ్ెను. మసతదు నిండా జనులు నిండల
యుండుటచ్ే ద్ేవు యొక మూలకు బో యి కూర్ుచండెను. బాబా యత్నిని బిలిచి త్న దగ్గ ర్ శాంత్ముగా
కూరొచనమనియిెను. ద్ేవు అటా నే చ్ేసను. మధ్ాాహా హార్త్త ప్ిముట భకుతలందర్ు ప్ో యిన త్ర్ువాత్ ద్ేవు,
బాలకరాముని జూచి యాత్ని ప్ూర్ేవృతాతంత్ముతో ప్ాటల బాబా యాత్ని కవమేమ జప్పనో, ధ్ాానము నెటా ల
నేరిపరో యని యడుగ్గా బాలకరాముడు వివర్ములు జప్ుపటకు సిదధప్డెను. అంత్లో బాబా చందుర అను
కుషు
ు రోగ్భకుతని బంప్ి, ద్ేవును తీసికొని ర్మునెను. ద్ేవు బాబా ప్దా కు బో గా నెవరితో యిేమ
మాటాాడుచుంటివని

బాబా

యడలగను.

బాలకరామునితో

మాటాాడుచుంటి

ననియు,

బాబా

కీరత ని
ి

వినుచుంటిననియు యత్డు చ్ెప్పను. త్తరిగి బాబా యిర్ుబద్ర యయిదు (౨౫) ర్ూప్ాయలు దక్షలణ
అడలగను. వెంటనే ద్ేవు సంతోషముతో దక్షలణ చ్ెలిాంచ్ెను. అత్నిని బాబా లోప్లకు ద్ీసికొనిప్ో యి
సత ంభమువదా కూర్ుచండల “నా గ్ుడే ప్రలికలను నాకు ద్ెలియకుండ ద్ ంగిలించిత్తవేల?” యనెను. ద్ేవు త్నకు
ఆ గ్ుడే ప్రలికలగ్ూరిచ యిేమయు తెలియదనెను. బాబా యత్నిని వెదకు మనెను. అత్డు వెదకను. కాని
యచచట యిేమయు ద్ ర్కలేదు. బాబా కోప్గించి యిటా నెను. “ఇకకడ యింకవేర్ు లేర్ు. నీ వొకకడలవే
ద్ ంగ్వు. ముసలిత్నముచ్ే వెండురకలు ప్ండలనప్పటిక్ని యిచచటకు ద్ ంగిలించుటకు వచిచత్తవా?” యని
కోప్గించ్ెను. బాబా మత్త చ్ెడలన వానివలె త్తటిట కోప్గించి చీవాటల
ా ప్టెటను. ద్ేవు నిశ్శబా ముగా కూర్ుచండెను.
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ద్ేవు తాను సటకా ద్ెబులు కూడా త్తనునేమో యను కొనెను. ఒక గ్ంట త్ర్ువాత్ బాబా యత్నిని వాడాకు
వెళ్ళళ మనెను. ద్ేవు అచటికవగి జరిగినదంత్యు జోగ్ుకు, బాలకరామునకు ద్ెలియజవసను. సాయంకాల
మందరిని ర్ముని బాబా కబుర్ు ప్ంప్ను. ముఖ్ాముగా ద్ేవును ర్మునెను, “నా మాటలు వృదుధని బాధ్రంచి
యుండవచుచనుగాని, యత్డు ద్ ంగిలించుటచ్ే నేనటల
ా ప్లుకవలసి వచ్ెచ” నని బాబా నుడలవెను. త్తరిగి
బాబా

ప్ద్రరండు

(౧౨)

ర్ూప్ాయలు

దక్షలణ

యడలగను.

ద్ేవు

ద్ానిని

వసూలుచ్ేసి

చ్ెలిాంచి,

సాషాటంగ్నమసాకర్ము జవసను. బాబా యిటా నెను. “ప్రత్తరోజు జాానేశ్ేరిని చదువుము. ప్ో యి వాడాలో
కూర్ుచండుము. ప్రత్తనిత్ాము కొంచమెైనను కీమము త్ప్పక చదువుము. చదువునప్ుడు దగ్గ ర్ునా వారిక్
శ్ీద్ధ ాభకుతలతో భోధప్ర్చి చ్ెప్ుపము. నేను నీకు జాలాతర్ు సలాానిచుచటకు ఇచట కూరొచనియునాాను.
ఇత్ర్ులవదా కు ప్ో యి ద్ ంగిలించ్ెదవేల? నీకు ద్ ంగ్త్నమునకు అలవాటల ప్డవలెనని యునాద్ా?”

బాబా మాటలు విని ద్ేవు సంత్సించ్ెను. బాబా త్నను జాానేశ్ేరిని ప్ారర్ంభించుమని యాజాాప్ించ్ెననియు,
త్నకు కావలసినద్ేద్ో యద్ర ద్ రిక ననియు, యప్పటినుండల తాను సులభముగా చదువగ్ల ననియు
యనుకొనెను. త్తరిగి బాబా ప్ాదములకు సాషాుంగ్నమసాకర్మొనరచను. తాను శ్ర్ణువేడెను. కనుక త్నను
బిడే గా నెంచి, జాానేశ్ేరి చదువుటలో తోడపడవలసినదని బాబాను వేడుకొనెను. ప్రలికలు ద్ ంగిలించుట
యనగా నేమో ద్ేవు అప్ుపడు గ్ీహించ్ెను. బాలకరాముని ప్రశిాంచుటయిే గ్ుడే ప్రలికలు ద్ ంగిలించుట.
బాబాకటిట వెైఖ్రి యిషట ము లేదు. యిే ప్రశ్ాకైనా సమాధ్ానము యిచుచటకు తామే సిదధముగా నుండలరి.
యిత్ర్ుల నడుగ్ుట బాబాకు యిషట ములేదు. అందుచ్ే నత్ని బాధ్రంచి చీకాకు ప్టెటను. అద్రయునుగాక
యిత్ర్ుల

నడుగ్కుండ

బాబానే

సర్ేము

యడలగి

ద్ెలిసికొనవలెననియు,

నిత్ర్ుల

ప్రశిాంచుట

నిష్రయిెజనమనియు జప్పను. ద్ేవు యా త్తటా ను ప్ువుేలు, అశ్రరాేదములుగా భావించి సంత్ుషిటతో
ఇంటిక్ బో యిెను.

యా సంగ్త్త యంత్టితో సమాప్ిత కాలేదు. చదువుమని యాజాాప్ించి బాబా యూర్ుకొనలేదు. యొక
సంవత్సర్ము లోప్ుగా బాబా ద్ేవు వదా కు వెళ్ళళ వాని యభివృద్రధని కనుగొనెను. 1914వ (౧౯౧౪ వ)
సంవత్సర్ము ఏప్ిరల్ నెల రండవ (౨ వ) తేద్ీ గ్ుర్ువార్ము ఉదయము బాబా సేప్ాములో సాక్షాత్కరించి
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ప్ై అంత్సుతలోకూర్ుచండల “జాానేశ్ేరి బో ధప్డుచునాద్ా లేద్ా?” యని యడలగను. “లేదు” యని ద్ేవు
జవాబిచ్ెచను.

బాబా: ఇంకా యిెప్ుపడు ద్ెలిసికొనెదవు?
ద్ేవు కండా త్డలప్టలటకొని “నీకృప్ను వరిషంప్నిద్ే ప్ారాయణము చీకాకుగా నునాద్ర, బో ధప్డుట చ్ాల
కషట ముగా యునాద్ర. నేను ద్ీనిని నిశ్చయముగా జప్ుపచునాాను.” యనెను.
బాబా: చదువునప్ుడు, నీవు తొందర్ప్డుచునాావు. నాముందర్ చదువుము. నా సమక్షమున
చదువుము.
దేవు: యిేమ చదువవలెను?
బాబా: యాధ్ాాత్ు చదువుము.
ప్ుసత కమును ద్ీసికొని వచుచటకు ద్ేవు వెళళళను. యంత్లో మెలకువ వచిచ కండుా తెర్చ్ెను. యిా
దృశ్ామును జూచిన ప్ిముట ద్ేవు కంత్ యానందము, సంతోషము కలిగనో చదువర్ులే గ్ీహింత్ుర్ు గాక!

ఓం నమోోః శ్రీ సాయినాథాయ
శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
నలుబద్ర యొకటవ యధ్ాాయము
సంప్ూర్ణము.
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ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవిత చరితరము
నలుబదిరెండవ అధాాయము
బాబా సమాధిచ్ెందుట
1. ముందుగా సూచించుట 2. రామచందర ద్ాద్ా ప్ాటీలు, తాతాా కోతే ప్ాటీలుల చ్ావులను త్ప్ిపంచుట 3.
లక్షీుబాయి శింద్ేకు ద్ానము 4. చివరి దశ్.
ఈ అధ్ాాయములో బాబా త్మ ద్ేహమును చ్ాలించిన వృతాతంత్ము వరిణత్ము.
తొలిపలుకు
గ్త్ అధ్ాాయములలో చ్ెప్ిపన కథలు, బాబా కృప్యను కాంత్తచ్ే ఐహికజీవిత్మందలి భయము నెటలల
తోరసివేయగ్లమో, మోక్షమునకు మార్గ ము నెటా ల తెలిసి కొనగ్లమో, మన కషట ములను సంతోషముగా నెటా ల
మార్చగ్లమో చ్ెప్ుపను. సదు
గ ర్ుని ప్ాద్ార్విందములను జా ప్యందుంచుకొనినచ్ో
ిత
, మన కషట ములు
నశించును. మర్ణము ద్ాని నెైజమును కోలిప్ో వును. ఐహిక దుోఃఖ్ములు నశించును. ఎవర్యితే త్మ
క్షవమమును కోరదరో వార్ు శ్రీ సాయి లీలలను జాగ్ీత్తగా విన వలెను. అద్ర వారి మనసుసను ప్ావనము
చ్ెయును.

ముెందుగా సూచిెంచుట
చదువర్ు లింత్వర్కు బాబా జీవిత్కథలను వింటిరి. ఇప్ుపడు వార్ు మహాసమాధ్రని ఎటల
ా ప్ ంద్రరో
వినెదర్ుగాక. 1918 సప్ట ంబర్ు 28వ తేద్ీన బాబాకు కొంచ్ెము జేర్ము త్గిలెను. జేర్ము రండు మూడు
ద్రనము లుండెను, కాని అటలత్ర్ువాత్ బాబా భోజనమును మానెను. అందుచ్ేత్ కీమముగా బలహీనులెైరి.
17వ రోజు అనగా 1918వ సంవత్సర్ము అకోచబర్ు 15వ తేద్ీ మంగ్ళ్వార్ము 2-30 గ్ంటలకు బాబా భౌత్తక
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శ్రీర్మును విడలచ్ెను. ఈ విషయమును రండు సంవత్సర్ములకు ముంద్ే బాబా సూచించ్ెను గాని, యద్ర
యిెవరిక్ బో ధప్డలేదు. అద్ర యిటల
ా జరిగను. విజయదశ్మనాడు సాయంకాలము గాీమములోని వార్ందర్ు
సతమోలా ంఘన మొనరిచ త్తరిగి వచుచచుండగా బాబా హఠాత్ు
త గా కోప్ో ద్రక
ర త ులెైరి. సతమోలా ంఘన మనగా
గాీమప్ు సరిహదుాను ద్ాటలట. బాబా త్మ త్లగ్ుడే , కఫనీ, లంగోటీ తీసి వానిని చించి ముందునా ధుని
లోనిక్ విసిరివెైచిరి. ద్ీని మూలముగా ధుని యిెకుకవగా మండజొచ్ెచను. ఆ కాంత్తలో బాబా మక్కలి
ప్రకాశించ్ెను. బాబా అకకడ ద్రగ్ంబర్ుడెై నిలచి ఎర్ీగా మండుచునా కండా తో బిగ్గ ర్గా అర్చ్ెను. "ఇప్ుపడు
సరిగా గ్మనించి నేను హిందువునో, మహముద్రయుడనో చ్ెప్ుపడు." అచటనునా ప్రత్తవాడు గ్డ గ్డ
వణక్ప్ో యిెను. బాబా వదా కు ప్ో వుట కవేర్ును సాహసించలేకప్ో యిరి. కొంత్సరప్టిక్ భాగోజ్జ శింద్ే
(కుషు
ు రోగ్ భకుతడు) ధ్ెైర్ాముతో దగ్గ ర్కు బో యి లంగోటలను గ్టిట యిటా నెను. "బాబా! సతమోలా ంఘనమునాడు
ఇదంత్యునేమ?" "ఈ రోజు నా సతమోలా ంఘనము." అనుచు బాబా సటకాతో నేలప్ై గొటెటను. బాబా రాత్తర 11
గ్ంటలవర్కు శాంత్తంచలేదు. ఆ రాత్తర చ్ావడల యుత్సవము జర్ుగ్ునో లేద్ో యని యందర్ు సంశ్యించిరి.
ఒక గ్ంట త్ర్ువాత్ బాబా మామూలు సిథత్తక్ వచ్ెచను. ఎప్పటివలె దుసుతలు వేసికొని చ్ావడల
యుత్సవమునకు త్యార్యిెాను. ఈ విధముగా బాబా తాము దసరానాడు సమాధ్ర చ్ెందుదుమని
సూచించిరి గాని అద్ర యిెవరిక్ అర్ధము కాలేదు. ద్రగ్ువ వివరించిన ప్రకార్ము బాబా మరియొక సూచన
గ్ూడ చ్ేసిర.ి

రామచెందర, తాతాాకోతే పాటీళ్ళ మరణము తప్ిపెంచుట
ఇద్ర జరిగిన కొంత్కాలము ప్ిముట రామచందర ప్ాటీలు తీవరముగా జబుుప్డెను. అత్డు చ్ాలా బాధవడెను.
అనిా ఔషధములు ఉప్యోగించ్ెను గాని, అవి గ్ుణము నివేలేదు. నిరాశ్ చ్ెంద్ర, చ్ావుకు సిదధముగా
నుండెను. ఒకనాడు నడలరవయి బాబా యత్ని ద్రండువదా నిలచ్ెను. ప్ాటీలు బాబా ప్ాదములు ప్టలటకొని
"నేను నా జీవిత్ముప్ై ఆశ్ వదలుకొనాాను. నేనెప్ుపడు మర్ణించ్ెదనో దయచ్ెసి చ్ెప్ుపడు" అనెను.
ద్ాక్షలణామూరితయగ్ు బాబా "నీ వాత్ుర్ప్డవదుా, నీ చ్ావు చీటి తీసివేసిత్తని. త్ేర్లో బాగ్ుప్డెదవు. కాని,
తాతాాకోతేప్ాటిలుగ్ూరిచ సంశ్యించుచునాాను. ఆత్డు శ్క సం. 1840 విజయదశ్మనాడు (1918)
మర్ణించును. ఇద్ర యిెవరిక్ని తెలియనీయకు; వానిక్ కూడా చ్ెప్పవదుా. చ్ెప్ిపనచ్ో మక్కలి భయప్డును."
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అనిరి. రామచందర ద్ాద్ా జబుు కుద్రరను. కాని యాత్డు తాతాాగ్ూరిచ సంశ్యించుచుండెను. ఏలన బాబా
మాటకు త్తర్ుగ్ులేదనియు కనుక తాతాా రండు సంవత్సర్ములలో మర్ణము చ్ెందుననుకొనెను. ద్ీనిని
ర్హసాముగా

నుంచ్ెను,

ఎవరిక్ని

తెలియనీయలెదు.

కాని

బాలాషింప్ిక్

మాత్రము

చ్ెప్పను.

రామచందరప్ాటీలు, బాలాషింప్ియు, ఈ యిర్ువుర్ు మాత్రమే తాతాాగ్ురిచ భయప్డుచుండలరి.

రామచందర ద్ాద్ా త్ేర్లో ప్రకకనుండల లేచి నడువసాగను. కాలము వేగ్ముగా కదలిప్ో యిెను. 1918
భాదరప్దము ముగిసను. ఆశ్ేయుజ మాసము సమీప్ించుచుండెను. బాబా మాటప్రకార్ము తాతాా
జబుుప్డెను. మంచము బటెటను. అందుచ్ే బాబా దర్శనమునకై రాలే కుండెను. బాబా కూడ జేర్ముతో
నుండెను. తాతాాకు బాబాయందు ప్ూరిత విశాేసముండెను; బాబా శ్రీ హరిని ప్ూరితగా నముయుండెను.
ద్ెైవమే వారి ర్క్షకుడు. తాతాా రోగ్ము అధ్రకమయిెాను. అత్డు కదలలేకప్ో యిెను. ఎలా ప్ుపడు బాబానే
సురించుచుండెను. బాబా ప్రిసథ త్త
ి కూడ క్షీణించ్ెను. విజయదశ్మ సమీప్ించుచుండెను. రామచందర
ద్ాద్ాయు,

బాలాషింప్ియు

తాతాాగ్ూరిచ

మగ్ుల

భయప్డలరి.

వారి

శ్రీర్ములు

వణకజొచ్ెచను.

శ్రీర్మంత్యు చమటలు ప్టెటను. బాబా నుడలవిన ప్రకార్ము తాతాా చ్ావు దగ్గ ర్కు వచ్ెచననుకొనిరి.
విజయదశ్మ రానే వచ్ెచను. తాతాా నాడల బలహీనమయిెాను. త్ేర్లో ప్ారణము విడుచునని యనుకొనిరి.
ఇంత్లో గొప్ప వింత్ జరిగను. తాతాా నిలచ్ెను, అత్ని మర్ణము త్ప్పను. అత్నిక్ బదులుగా బాబా
గ్త్తంచ్ెను.

వారిలో

వార్ు

మర్ణము

మార్ుచకొనాటల
ా

గ్నిప్ించ్ెను.

బాబా

త్న

ప్ారణమును

తాతాాకోసమరిపంచ్ెనని జను లనుకొనిరి. బాబా యిెందుక్టా ల చ్ేసనో బాబాకవ తెలియును. వారి కృత్ాము
లగోచర్ములు. ఇవిేధముగా బాబా త్మ సమాధ్రని సూచించ్ెను. త్న ప్రర్ుకు బదులు తాతాాప్రర్ు తెలిప్ను.

ఆ మర్ుసటి యుదయము అనగా అకోటబర్ు 16వ తేద్ీన ప్ండరీ ప్ుర్ములో ద్ాసగ్ణుకు బాబా సేప్ామున
సాక్షాత్కరించి యిటా నిరి. "మసతదు కూలిప్ో యినద్ర, వర్త కులు ననుా చ్ాలా చీకాకు ప్టిటరి, కనుక ఆ
సథ లమును విడలచిప్టిటనాను. ఈ సంగ్త్త నీకు తెలియజవయుటకై వచిచనాను. వెంటనే అకకడకు ప్ ముు.
ననుా చ్ాలిననిా ప్ుషపములచ్ే గ్ప్ుపము." షిరిడలనుండల వచిచన ఉత్త ర్మువలన కూడ ద్ాసగ్ణుకీ సంగ్త్త
ద్ెలిసను. అత్డు వెంటనే శిషుాలతో షిరిడక
ీ ్ చ్ేరను. భజనకీర్తన ప్ారర్ంభించ్ెను. బాబాను సమాధ్ర చ్ేయుటకు
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ముందురోజంత్యు భగ్వనాామ సుర్ణ చ్ేసను. భగ్వనాామసుర్ణ చ్ేయుచు నొక చకకని ప్ువుేల
హార్మును సేయముగా గ్ుీచిచ ద్ానిని బాబా సమాధ్రప్ై వేసను. బాబా ప్రర్ుతో అనాద్ానము చ్ేసను.

లక్షీమబాయి శెందేకు దానము
దసరా లేద్ా విజయదశ్మ హిందువులకు గొప్ప శుభసమయము. ఈ ద్రనమున బాబా సమాధ్ర చ్ెందుటకు
నిశ్చయించుకొనుట మగ్ుల సవాముగా నునాద్ర. కొనిాద్రనములనుండల వార్ు వాాధ్ర గ్ీసత ులుగా నుండలరి,
లోప్లమాత్రము ప్ూర్ణచ్ెైత్నుాలుగా నుండలరి. చివరి సమయమప్ుపడు హఠాత్ు
త గా ఎవరి సహాయము
లేకుండా, లేచి కూర్ుచండల మంచి సిథత్తలో నునాటల
ా గ్నప్డలరి. అప్ాయసిథత్త ద్ాటినదని బాబా
కోలుకొనుచుండెనని యందర్నుకొనిరి. తాము త్ేర్లో సమాధ్రచ్ెంద్ెదమని బాబాకు తెలియును. కాన,
లక్షీుబాయి శింద్ేకు కొంత్ దరవామును ద్ానము చ్ేయ నిశ్చయించుకొనిరి.

బాబా సరేజీవవాాప్ి
ఈ లక్షీుబాయి శింద్ే ధనవంత్ురాలు, సుగ్ుణవత్త. రాత్తరంబవళ్ళళ ఆమె మసతదులో బాబా సరవ
చ్ేయుచుండెను. రాత్తరసమయమందు భకత మహాళాసప్త్త, తాతాా, లక్షీు బాయి శింద్ే త్ప్ప త్ద్రత్ర్ులెవేర్ు,
మసతదులో

కాలుప్టలటట

కాజా లేకుండెను.

ఒకనాడు

సాయంకాలము

బాబా

మసతదులో

తాతాాతో

కూరొచనియుండగా లక్షీుబాయి శింద్ే వచిచ బాబాకు నమసకరించ్ెను. బాబా యిటా నెను, "ఓ లక్షీు! నాకు
చ్ాల ఆకలి వేయుచునాద్ర." వెంటనే యామె లేచి "కొంచ్ెము సరప్ాగ్ుము. నేను త్ేర్లో రొటెటను ద్ీసికొని
వచ్ెచదను" అని అనెను. అనిన ప్రకార్ము ఆమె త్ేర్గా రొటెట, కూర్ తీసికొని వచిచ బాబా ముందు ప్టెటను.
బాబా ద్ానిని అందుకొని యొక కుకకకు వేసను. లక్షీుబాయి యిటా డలగను. "ఇద్ర యిేమ బాబా! నేను
ప్ర్ుగత్ు
త కొని ప్ో యి నా చ్ేత్ులార్ నీకొర్కు రొటెట చ్ేసిత్తని. నీవు ద్ానిని కొంచ్ెమెైనను త్తనక కుకకకు వేసిత్తవి.
అనవసర్ముగా నాకు శ్ీమ కలుగ్జవసిత్తవి." అందుకు బాబా యిటల
ా సమాధ్ానమచ్ెచను. "అనవసర్ముగా
విచ్ారించ్ెదవేల? కుకక ఆకలి ద్ీర్ుచట నా ఆకలి ద్ీర్ుచట వంటిద్ర. కుకకకుకూడ ఆత్ుగ్లదు. ప్ారణులు వేర్ు
కావచుచను. కాని అందరి ఆకలి యొకటియిే. కొందర్ు మాటాాడగ్లర్ు. కొందర్ు మూగ్వలె మాటాాడలేర్ు.
ఎవర్యితే ఆకలితో నునావారిక్ భోజనము ప్టెటదరో వార్ు నాకనాము ప్టిటనటేా . ద్ీనినే గొప్ప నీత్తగా
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ఎర్ుగ్ుము." ఇద్ర చ్ాల చినా విషయము గాని, బాబా ద్ానివలా గొప్ప ఆధ్ాాత్తుక సత్ామును బో ధ్రంచి,
ఇత్ర్ుల కటిట బాధయు కలుగ్కుండ నిత్ాజీవిత్ములో ద్ానిని ఆచర్ణలో ప్టలటట ఎటలలో చూప్ించ్ెను.
ఆనాటినుండల లక్షీుబాయి రొటెట, ప్ాలు భక్త ప్రరమలతో బాబాకు ప్టలటచుండెను. బాబా మెచుచకొని యిెంతో
ప్రరమతో త్తనుచుండెడలవార్ు. అందులో కొంత్ తాను త్తని మగ్త్ రాధ్ాకృషణ మాయిక్ ప్ంప్ుచుండెను. ఆమె
బాబా భుకత శరషమునే యిెలాప్ుపడు త్తనుచుండెను. ఈ రొటెట కథను విషయాంత్ర్ముగా భావించరాదు. ద్ీనిని
బటిట బాబా సర్ేజీవులయందు గ్లర్ని తెలిసి కొనగ్లము. బాబా సర్ేవాాప్ి, చ్ావు ప్ుటలటకలు లేనివార్ు,
అమర్ులు.

బాబా లక్షీుబాయి సరవలను జా ప్యందుంచుకొనిరి
ిత
. ఆమెను మర్చ్ెదరటల
ా ? బాబా త్మ భౌత్తక శ్రీర్మును
విడుచునప్ుడు, త్న జవబులో చ్ేయిప్టిట యొకసారి 5 ర్ూప్ాయలు, యింకొకసారి 4 ర్ూప్ాయలు మొత్త ము
9 ర్ూప్ాయలు తీసి లక్షీుబాయి క్చిచరి. ఈ సంఖ్ా 21వ అధ్ాాయములోని నవవిధభకుతలను తెలియజవసను.
లేద్ా

ఇద్ర

సిమోలా ంఘన

సమయమున

నిచుచ

దక్షలణ

యనుకొనవచుచను.

లక్షీుబాయి

శింద్ే

ధనవంత్ురాలగ్ుటచ్ే నామెకు ధనమవసర్ములేదు. కనుక బాబా ఆమెకు ముఖ్ాముగా నవవిధభకుతలను
గ్ూరిచ బో ధ్రంచియుండవచుచను. భాగ్వత్ము ఏకాదశ్సకంధమందు దశ్మాధ్ాాయములో ఆర్వశలాకమున
ప్ూరాేర్ధమున 5, ఉత్త రార్ధమున 4 విధముల భక్త చ్ెప్పబడలయునాద్ర. బాబా ఈ ప్రకార్ముగ్ మొదట 5,
త్దుప్రి 4 మొత్త ము 9 ర్ూప్ాయలు ఇచ్ెచను. ఒక తొముద్ేకాక తొముద్రక్ ఎనోా రటల
ా ర్ూప్ాయలు
లక్షీుబాయి చ్ేత్తమీదుగా వాయమెైనవి. కాని బాబా యిచిచన ఈ తొముద్ర ర్ూప్ాయల నామె యిెనాటిక్ని
మర్ువదు.

మక్కలి జాగ్ుర్ూకత్ మరియు ప్ూర్ణ చ్ెైత్నాము కలిగియుండు బాబా అవసానకాలమందు కూడ జాగ్ీత్త
ప్డెను. త్న భకుతల ప్ై గ్ల ప్రరమానురాగ్ములయందు త్గ్ులొకనకుండునటల
ా , వార్ందరిని లేచిప్ మునెను.
కాకాసాహెబు ద్ీక్షలత్, బాప్ుసాహెబు బుటీట మొదలగ్ు వార్ు మసతదునందు ఆంద్ో ళ్నతో బాబాను
గ్నిప్టలటకొనియుండలరి. కాని బాబా వారిని వాడాకు బో యి భోజనము చ్ేసి ర్మునెను. వార్ు బాబాను
విడువలేకుండలరి; బాబా మాటను జవద్ాటలేకుండలరి. మనసుసనందు ఇషట ము లేనప్పటిక్ వార్ు ప్ో లేక
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ప్ో లేక మసతదు విడలచి ప్ యిరి. బాబా సిథత్త యప్ాయకర్ముగా నుండెనని వారిక్ ద్ెలియును. కనుక వార్ు
బాబాను మర్ువకుండలరి. వార్ు భోజనమునకు కూరిచండలరవ కాని వారి మనసుస ఎకకడనో బాబాప్ై నుండెను.
వార్ు భోజనము ప్ూరితచ్ేయక మునుప్ర బాబా త్మ భౌత్తక శ్రీర్మును విడలచ్ెనని వార్త వచ్ెచను.
భోజనములను విడలచి యందర్ు మసతదుకు ప్ర్ుగత్తత రి. బాయాజీ తొడప్ై బాబా వారలి యుండెను. వార్ు నేలప్ై
గాని త్మ గ్ద్ెాప్ై గాని ప్డలేదు. త్మ సథ లములో ప్రశాంత్ముగా గ్ూర్ుచండల త్మ చ్ేత్తతో ద్ానము చ్ేయుచు
శ్రీర్మును విడలచిరి. యోగ్ులు శ్రీర్ము ధరించి యిేద్ో ప్నిమీద భూలోకమునకు వత్ు
త ర్ు. అద్ర నెర్వేరిన
ప్ిముట వారంత్ నెముద్రగాను సులభముగాను అవత్రించిరో అంత్ శాంత్ముగా వెళళళదర్ు.

ఓం నమోోః శ్రీ సాయినాథాయ
శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
నలుబద్ర రండవ అధ్ాాయము
సంప్ూర్ణము.
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ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవిత చరితరము
43, 44 అధాాయములు
బాబా సమాధి చ్ెందుట
1. సనాాహము 2. సమాధ్రమందరిము 3. ఇటలకరాయి విర్ుగ్ుట 4. 72 గ్ంటల సమాధ్ర 5. జోగ్ుయొకక
సనాాసము 6. అమృత్ము వంటి బాబా ప్లుకులు
43, మరియు 44 అధ్ాాయములు కూడ బాబా శ్రీర్ తాాగ్ము చ్ేసిన కథనే వరిణంచునవి కనుక వాటినొకచ్ోట
చ్ేర్ుచట జరిగినద్ర.
ముెందుగా సనాాహము
హిందువులలో నెవరైన మర్ణించుటకు సిదధముగా నునాప్ుపడు, మత్ గ్ీంథములు చద్రవి వినిప్ించుట
సాధ్ార్ణాచ్ార్ము. ఏలన ప్రప్ంచ విషయములనుండల అత్ని మనసుసను మర్లించి భగ్వద్రేషయములందు
లీనమొనరిచనచ్ో నత్డు ప్ర్మును సహజముగాను, సులభముగాను ప్ ందును. ప్రీక్షలనుహారాజు బారహుణ
ఋషి బాలునిచ్ే శ్ప్ింప్బడల, వార్ము రోజులలో చనిప్ో వుటకు సిదధముగా నునాప్ుపడు గొప్ప యోగియగ్ు
శుకుడు భాగ్వత్ప్ురాణమును ఆ వార్ములో బో ధ్రంచ్ెను. ఈ అభాాసము ఇప్పటిక్ని అలవాటలలో
నునాద్ర. చనిప్ వుటకు సిదధముగా నునావారిక్ గీతా, భాగ్వత్ము మొదలగ్ు గ్ీంథములు చద్రవి
వినిప్ించ్ెదర్ు. కాని బాబా భగ్వంత్ుని యవతార్మగ్ుటచ్ే వారికటిటద్ర యవసర్ము లేదు. కాని, యిత్ర్ులకు
ఆదర్శముగా నుండుటకు ఈయలవాటలను ప్ాటించిరి. త్ేర్లోనే ద్ేహతాాగ్ము చ్ేయనునాామని తెలియగ్నే
వార్ు వజవ యను నాత్ని బిలిచి రామవిజయమను గ్ీంథమును ప్ారాయణ చ్ేయుమనిరి. అత్డు
వార్ములో గ్ీంథము నొకసారి ప్ఠించ్ెను. త్తరిగి ద్ానిని చదువుమని బాబా యాజాాప్ింప్గా అత్డు
రాత్తరంబవళ్ళళ చద్రవి ద్ానిని మూడు ద్రనములలో రండవ ప్ారాయణము ప్ూరితచ్ేసను. ఈ విధముగా 11
ద్రనములలో రండవ ప్ారాయణము ప్ూరితచ్ేసను. ఈ విధముగా 11 ద్రనములు గ్డచ్ెను. అత్డు త్తరిగి 3
రోజులు చద్రవి యలసిప్ో యిెను. బాబా అత్నిక్ సలవిచిచ ప్ మునెను. బాబా నెముద్రగా నుండల
ఆతాునుసంధ్ాములో మునిగి చివరి క్షణముకయి యిెదుర్ు చూచుచుండలరి.
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రండుమూడుద్రనముల ముందునుండల బాబా గాీమము బయటకు ప్ో వుట, భిక్షాటనము చ్ేయుట
మొదలగ్ునవి మాని మసతదులో కూర్ుచండలరి. చివర్వర్కు బాబా చ్ెైత్నాముతో నుండల, అందరిని ధ్ెైర్ాముగా
నుండుడని సలహా ఇచిచరి. వారప్ుపడు ప్ో యిెదరో ఎవరిక్ని తెలియనీయలేదు. ప్రత్తద్రనము కాకాసాహెబు
ద్ీక్షలత్ు, శ్రీమాన్ బుటీటయు వారితో కలిసి మసతదులో భోజనము చ్ేయుచుండెడలవార్ు. ఆనాడు (అకోటబర్ు 15వ
తారీఖ్ు) హార్త్త ప్ిముట వారిని వారివారి బసలకుబో యి భోజనము చ్ేయుమనెను. అయినను కొంత్మంద్ర
లక్షీబాయి శింద్ే, భాగోజ్జ శింద్ే, బాయాజ్జ, లక్షణ్ బాలాషింప్ి, నానాసాహెబు నిమోనకర్ యకకడనే యుండలరి.
ద్రగ్ువ మెటామీద శాామా కూరొచనియుండెను. లక్షీబాయి శింద్ేకు 9 ర్ూప్ాయలను ద్ానము చ్ేసినప్ిముట,
బాబా త్నకాసథ లము (మసతదు) బాగ్లేదనియు, అందుచ్ేత్ త్నను రాత్తతో కటిటన బుటీట మేడలోనిక్ ద్ీసికొని
ప్ో యిన నచట బాగ్ుగా నుండుననియు చ్ెప్పను. ఈ త్ుద్రప్లుకు లాడుచు బాబా బాయాజీ శ్రీర్ముప్ై
ఒరిగి ప్ారణములు విడలచ్ెను. భాగోజీ ద్ీనిని గ్నిప్టెటను. ద్రగ్ువ కూరొచనియునా నానాసాహెబు నిమోనకర్ుక
ఈ సంగ్త్త చ్ెప్పను. నానాసాహెబు నీళ్ళళ తెచిచ బాబా నోటిలో ప్ో సను. అవి బయటకు వచ్ెచను. అత్డు
బిగ్గ ర్గా ఓ ద్ేవా! యని యర్చ్ెను. బాబా త్న భౌత్తకశ్రీర్మును విడలచిప్టెటనని తేలిప్ో యిెను.
బాబా సమాధ్ర చ్ెంద్ెనని సంగ్త్త శిరిడల గాీమములో కారిచచుచ వలె వాాప్ించ్ెను. ప్రజలందర్ు సతత ల
ి ు,
ప్ుర్ుషులు, బిడే లు మసతదుకు ప్ో యి యిేడేసాగిరి. కొందర్ు బిగ్గ ర్గా నేడలచరి. కొందర్ు వీథులలో
నేడుచచుండలర.ి కొందర్ు తెలివిత్ప్ిప ప్డలరి. అందరి కండా నుండల నీళ్ళళ కాలువలవలె ప్ార్ుచుండెను.
అందర్ును విచ్ార్గ్ీసత ు లయిరి.
కొందర్ు సాయిబాబా చ్ెప్ిపన మాటలు జాాప్కము చ్ేసికొన మొదలిడలరి.

మునుముందు ఎనిమద్ేండా

బాలునిగా ప్రత్ాక్షమయిెాదనని బాబా త్మ భకుతలతో చ్ెప్ిపర్ని యొకర్నిరి. ఇవి యోగీశ్ేర్ుని వాకుకలు
కనుక నెవెేర్ును సంద్ేహింప్ నకకర్లేదు. ఏలన కృషాణవతార్ములో శ్రీ మహావిషు
ణ వీ కార్ామే యొనరచను.
సుందర్ శ్రీర్ముతో, ఆయుధములు గ్ల చత్ుర్ుుజములతో శ్రీ కృషు
ణ డు ద్ేవకీద్ేవిక్ కారాగార్మున
ఎనిమద్ేండా బాలుడుగానే ప్రత్ాక్షమయిెాను. ఆ యవతార్మున శ్రీ కృషు
ణ డు భూమభార్మును త్గిగంచ్ెను. ఈ
యవతార్ము (సాయిబాబా) భకుతల నుదధ రించుటకై వచిచనద్ర. కనుక సంశ్యింప్ కార్ణమేమునాద్ర?
యోగ్ుల జాడ లగ్మాగోచర్ములు. సాయిబాబాకు త్మ భకుతలతోడల సంబంధ మీయొకక జనుతోడలద్ే కాదు,
అద్ర కడచిన డెబెుద్రరండు జనుల సంబంధము. ఇటిట ప్రరమబంధములు కలిగ ంచిన యా మహారాజు
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(సాయిబాబా) ఎచటికో ప్ర్ాటనకై ప్ో యినటా నిప్ించుట వలన వార్ు శ్రీఘమ
ర ుగానే త్తరిగి వత్ు
త ర్ను
దృఢవిశాేసము భకుతలకు గ్లదు.
బాబా శ్రీర్మునెటా ల

సమాధ్ర చ్ేయవలెనను విషయము గొప్ప సమసా యాయిెను. కొందర్ు

మహముద్ీయులు బాబా శ్రీర్మును ఆర్ుబయట సమాధ్రచ్ేసి ద్ానిప్ై గోరి కటట వలె ననిరి. ఖ్ుషాల్ చంద్,
అమీర్ుశ్కకర్ కూడ ఈ యభిప్ారయమునే వెలుబుచిచరి. కాని రామచందర ప్ాటీలు అను గాీమమునసబు
గాీమములోని వార్ందరిక్ నిశిచత్మెైన దృఢకంఠసేర్ముతో "మీ యాలోచన మా కసముత్ము. బాబా
శ్రీర్ము రాత్త వాడాలో ప్టట వలసినద్ే" యనిరి. అందుచ్ే గాీమసుథలు రండు వర్గ ములుగా విడలప్ో యి ఈ
వివాదము 36 గ్ంటలు జరిప్ిరి.

బుధవార్

ముదయము

గాీమములోని

జోాత్తషుకడును,

శాామాకు

మేనమామయునగ్ు

లక్షుణ్

మామాజోషిక్ బాబా సేప్ాములో గానిపంచి, చ్ేయిప్టిట లాగి యిటా నెను. "త్ేర్గా లెముు, బాప్ుసాహెబు
నేను మర్ణించిత్త ననుకొనుచునాాడు. అందుచ్ే నత్డు రాడు. నీవు ప్ూజ చ్ేసి, కాకడహార్త్తని ఇముు."
లక్షుణ మామా సనాత్నాచ్ార్ప్రాయణుడయిన బారహుణుడు. ప్రత్తరోజు ఉదయము బాబాను ప్ూజ్జంచిన
ప్ిముట త్క్కన ద్ేవత్లను ప్ూజ్జంచుచుండెడలవాడు. అత్నిక్ బాబా యందు ప్ూర్ణ భక్తవిశాేసము లుండెను.
ఈ దృశ్ామును చూడగ్నే ప్ూజాదరవాములు ప్ళళళమును చ్ేత్ ధరించి మౌలీేలు ఆటంకప్ర్చుచునాను
ప్ూజను, హార్త్త చ్ేసి ప్ో యిెను. మటట మధ్ాాహాము బాప్ుసాహెబు జోగ్ ప్ూజాదరవాములతో నందరితో
మామూలుగా వచిచ మధ్ాాహా హార్త్తని నెర్వేరచను.

బాబా త్ుద్రప్లుకులను గౌర్వించి ప్రజలు వారి శ్రీర్మును వాడాలో నుంచుటకు నిశ్చయించి అచటి మధా
భాగ్మును త్రవుేట ప్ారర్ంభించిరి, మంగ్ళ్వార్ము సాయంకాలము రాహాతానుండల సబ్ ఇన్ సపకటర్
వచ్ెచను. ఇత్ర్ులు త్క్కన సథ లములనుండల వచిచరి. అందర్ు ద్ానిని ఆమోద్రంచిరి. ఆమర్ుసటి
యుదయము అమీర్ భాయి బ ంబాయి నుండల వచ్ెచను. కోప్ర్ గాం నుండల మామలత్ుద్ార్ు వచ్ెచను.
ప్రజలు భినాాభిప్ారయములతో నునాటల
ా తోచ్ెను. కొందర్ు బాబా శ్రీర్మును బయటనే సమాధ్ర
చ్ేయవలెనని ప్టలటబటిటరి. కనుక, మామలత్ుద్ార్ు ఎనిాక ద్ాేరా నిశ్చయించవలె ననెను. వాడా
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నుప్యోగించుటకు

రండు

రటల
ా కంటె

ఏకుకవవోటల
ా

వచ్ెచను.

అయినప్పటిక్

జ్జలాాకలెకటర్ుతో

సంప్రద్రంచవలెనని అత్డనెను. కనుక కాకాసాహెబు ద్ీక్షలత్ అహమద్ నగ్ర్ ప్ో వుటకు సిదధప్డెను. ఈ లోప్ల
బాబా ప్రరరవప్ణవలా రండవ ప్ారిటయొకక మనసుస మారను. అందర్ు ఏకగీవ
ీ ముగా బాబాను వాడాలో
సమాధ్రచ్ేయుట కంగీకరించిరి. బుథవార్ము సాయంకాలము బాబా శ్రీర్మును ఉత్సవముతో వాడాకు
తీసికొనిప్ యిరి. ముర్ళీధర్ కొర్కు కటిటన చ్ోట శాసోత ర కత ముగా సమాధ్ర చ్ేసిరి. యాద్ార్ధముగా బాబాయిే
ముర్ళీధర్ుడు. వాడా ద్ేవాలయ మయిెాను. అద్ర యొక ప్ూజామంద్రర్ మాయిెను. అనేకమంద్ర
భకుతలచచటకు బో యి శాంత్త సౌఖ్ాములు ప్ ందుచునాార్ు. ఉత్త ర్ క్య
ీ లు బాలాసాహెబు భాటే, ఉప్ాసనీ
బాబా నెర్వేరిచరి. ఉప్ాసని బాబా, బాబాకు గొప్పభకుతడు.

ఈ సందర్ుములో నొక విషయము గ్మనించవలెను. ప్ ర ఫసర్ు నారవక కథనము ప్ారకార్ము బాబా శ్రీర్ము
36 గ్ంటలు గాలి ప్టిట నప్పటిక్ అద్ర బిగిసిప్ో లేదు. అవయవములనిాయు సాగ్ుచుండెను. వారి కఫినీ
చింప్కుండ సులభముగా ద్ీయగ్లిగిరి.

ఇటలకరాయి విరుగుట
బాబా భౌత్తకశ్రీర్మును విడుచుటకు కొనిా ద్రనముల ముందు ఒక దుశ్శకున మయిెాను. మసతదులో ఒక
ప్ాత్ యిటలక యుండెను. బాబా ద్ానిప్ై చ్ేయివేసి యానుకొని కూర్ుచండువార్ు. రాత్ురలందు ద్ానిప్ై
ఆనుకొని యాసనసుథలగ్ు చుండలరి. అనేక సంవత్సర్ము లిటల
ా గ్డచ్ెను. ఒకనాడు, బాబా మసతదులో
లేనప్ుపడు, ఒక బాలుడు మసతదును శుభరప్ర్చుచు, ద్ానిని చ్ేత్తతో ప్టలటకొనియుండగా అద్ర చ్ేత్తనుండల జారి
క్ంీ దప్డల రండుముకకలయి ప్ో యిెను. ఈ సంగ్త్త బాబాకు తెలియగ్నే వార్ు మగ్ుల చింత్తంచి యిటా ని
యిేడలచరి. "ఇటలక

కాదు, నా యదృషట మే ముకకలు ముకకలుగా విరిగిప్ో యినద్ర. అద్ర నా జీవిత్ప్ు

తోడునీడ. ద్ాని సహాయమువలననే నేను ఆతాునుసంధ్ానము చ్ేయుచుండెడలవాడను. నా జీవిత్మునందు
నాకంత్ ప్రరమయో, ద్ానియందు నాకంత్ ప్రరమ. ఈ రోజు అద్ర ననుా విడచినద్ర." ఎవరైన ఒక ప్రశ్ా
నడుగ్వచుచను. "బాబా నిరీివియగ్ు ఇటలకకోసమంత్ విచ్ార్ప్డనేల?" అందులకు హేమడ్ ప్ంత్ు ఇటల
ా
సమాధ్ాన మచ్ెచను. "యోగ్ులు బీదవారిక్, నిససహాయులకు సహాయముచ్ేయుటకై యవత్రించ్ెదర్ు.
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వార్ు ప్రజలతో కలసి మసలునప్ుపడు ప్రజలవలె నటింత్ుర్ు. వార్ు మన వలె బాహామునకు నవెేదర్ు,
ఆడెదర్ు, ఏడెచదర్ు. కాని లోప్ల వార్ు శుదధ చ్ెైత్నుాలయి వారి కర్త వావిధుల నెర్ుగ్ుదుర్ు”.

72 గెంటల సమాధి
ఇటలక విర్ుగ్ుటకు 32 సంప్త్సర్ములకు ప్ూర్ేమందు అనగా, 1886 సంవత్సర్ములో బాబా
సతమోలా ంఘనము చ్ేయ ప్రయత్తాంచ్ెను. ఒక మార్గ శిర్ప్ౌర్ణమ నాడు బాబా ఊబుసము వాాధ్రతో మక్కలి
బాధప్డుచుండెను. ద్ానిని త్ప్ిపంచుకొనుటకై బాబా త్న ప్ారణమును ప్ైక్ ద్ీసికొనిప్ో యి సమాధ్రలో
నుంచవలెననుకొని, భకత మహాళాసప్త్తతో నిటా నిరి. "నా శ్రీర్మును మూడు రోజులవర్కు కాప్ాడుము. నేను
త్తరిగి వచిచనటా యిన సరవ, లేనియిెడెల నా శ్రీర్ము నెదుర్ుగా నునా ఖ్ాళ్ళ సథ లములో ప్ాత్తప్టిట గ్ుర్ుతగా
రండు జండాలను ప్ాత్ుము" అని సథ లమును జూప్ిరి. ఇటా నుచు రాత్తర 10 గ్ంటలకు బాబా క్ంీ ద కూలెను.
వారి ఊప్ిరి నిలిచిప్ో యిెను. వారి నాడలకూడ ఆడకుండెను. శ్రీర్ములో నుండల ప్ారణము ప్ో యినటల
ా ండెను.
ఊరివార్ందర్చచట చ్ేరి నాాయవిచ్ార్ణ చ్ేసి బాబా చూప్ిన సథ లములో సమాధ్ర చ్ేయుటకు నిశ్చయించిరి.
కాని మహాళాసప్త్త యడే గించ్ెను. త్న తొడప్ై బాబా శ్రీర్ము నుంచుకొని మూడురొజూలటేా కాప్ాడుచు
కూర్ుచండెను. 3 ద్రనముల ప్ిముట తెలావార్ుజామున 3 గ్ంటలకు బాబా శ్రీర్ములో ప్ారణమునాటల
ా
గ్నిప్ించ్ెను. ఊప్ిరి ఆడ నార్ంభించ్ెను. కడప్ు కదలెను, కండుా తెర్చ్ెను. కాళ్ళళ చ్ేత్ులు సాగ్ద్ీయుచు
బాబా లేచ్ెను.

ద్ీనినిబటిట చదువర్ు లాలోచించవలసిన విషయమేమన బాబా 3 మూర్ల శ్రీర్మా లేక లోప్లనునా
యాత్ుయా? ప్ంచభూతాత్ుకమగ్ు శ్రీర్ము నాశ్నమగ్ును. శ్రీర్ మశాశ్ేత్ము గాని, లోనునా యాత్ు
ప్ర్మసత్ాము, అమర్ము, శాశ్ేత్ము. ఈ శుదధ సతాతయిే బరహుము, అద్రయిే ప్ంచ్ేంద్రయ
ర ములను,
మనసుసను సాేధ్ీనమందుంచుకొనునద్ర, ప్రిప్ాలించునద్ర. అద్రయిే సాయి. అద్రయిే ఈ జగ్త్ు
త నందు గ్ల
వసుతవు లనిాటి యందు వాాప్ించి యునాద్ర. అద్ర లేనిసథ లము లేదు. అద్ర తాను సంకలిపంచు కొనిన
కార్ామును నెర్వేర్ుచటకు భౌత్తకశ్రీర్ము వహించ్ెను. ద్ానిని నెర్వేరిచన ప్ిముట, శ్రీర్మును విడలచ్ెను.
సాయి యిెలాప్ుపడు ఉండు వార్ు. అటా నే ప్ూర్ేము గాణాగప్ుర్ములో వెలసిన దత్త ద్ేవుని అవతార్మగ్ు శ్రీ
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నర్సింహ సర్సేత్తయు. వార్ు సమాధ్ర చ్ెందుట బాహామునకవ గాని, సమసత చ్ేత్నాచ్ేత్నములందు గ్ూడ
నుండల వానిని నియమంచువార్ును, ప్రిప్ాలించువార్ును వారవ. ఈ విషయము ఇప్పటిక్ని సర్ేసాశ్ర్ణాగ్త్త
చ్ేసిన వారిక్ని మనసూఫరితగ్ భక్తతో ప్ూజ్జంచువారిక్ని అనుభవనీయమయిన సంగ్త్త.

ప్రసత ుత్ము బాబా ర్ూప్ము చూడ వీలులేనప్పటిక్ని, మనము షిరిడక
ీ ్ వెళ్ళళనచ్ో, వారి జీవిత్ మెత్త ుప్టము
మసతదులో నునాద్ర. ద్ీనిని శాామారావు జయకర్ యను గొప్ప చిత్రకార్ుడును బాబా భకుతడును
వారసియునాాడు. భావుకుడు భకుతడూ నెైన ప్రరక్షకునిక్ ఈ ప్టము ఈ నాటిక్ని బాబాను భౌత్తకశ్రీర్ముతో
చూచినంత్ త్ృప్ిత కలుగ్జవయును. బాబాకు ప్రసత ుత్ము భౌత్తకశ్రీర్ము లేనప్ిపటిక్ వార్కకడనేకాక ప్రత్త
చ్ోటలన నివసించుచు ప్ూర్ేమువలెనే త్మ భకుతలకు మేలు చ్ేయుచునాార్ు. బాబావంటి యోగ్ులు
ఎనాడు మర్ణించర్ు. వార్ు మానవుల వలె గ్నిప్ించినను నిజముగా వారవ ద్ెైవము.

బాపుసాహెబు జోగ్ గారి సనాాసము
జోగ్ు సనాాసము ప్ుచుచకొనినకథతో హేమాడ్ ప్ంత్ు ఈ అధ్ాాయమును ముగించుచునాాడు. సఖ్ారాం
హరి, ప్ుర్ఫ్ బాప్ుసాహెబ్ జోగ్ ప్ునా నివాసియగ్ు సుప్రసిదథ వార్కరి విషు
ణ బువ జోగ్ గారిక్ మామ. 1909వ
సంవత్సర్మున సరాకర్ు ఊద్ో ాగ్మునుండల విర్మంచిన త్ర్ువాత్ (P.W.D. Supervisor), భార్ాతో షిరిడీక్
వచిచ నివసించుచుండెను. వారిక్ సంతానము లేకుండెను. భారాాభర్త లు బాబాను ప్రరమంచి, బాబా సరవయంద్ే
కాలమంత్యు గ్డుప్ుచుండలరి. మేఘశాాముడు చనిప్ో యిన ప్ిముట, బాప్ుసాహెబు జోగ్ మసతదులోను,
చ్ావడలలోను కూడ బాబా మహాసమాధ్ర ప్ ందువర్కు హార్త్త ఇచుచచుండెను. అద్రయునుగాక ప్రత్తరోజు
సాఠవవాడాలో జాానేశ్ేరి, ఏకనాథ భాగ్వత్మును చద్రవి, వినవచిచన వార్ందరిక్ బో ధ్రంచుచుండెను.
అనేకసంవత్సర్ములు సరవచ్ేసినప్ిముట జోగ్, బాబాతో "నేనినాాళ్ళళ నీ సరవ చ్ేసిత్తని. నా మనసుస ఇంకను
శాంత్ము కాలేదు యోగ్ులతో సహవాసము చ్ేసినను నేను బాగ్ు కాకుండుటకు కార్ణమేమ? ఎప్ుపడు
కటాక్షలంచ్ెదవు?" అనెను. ఆ ప్ారర్థన విని, బాబా "కొద్రా కాలములో నీ దుషకర్ుల ఫలిత్ము నశించును. నీ
ప్ాప్ప్ుణాములు భసుమగ్ును. ఎప్ుపడు నీవభిమానమును ప్ో గొటలటకొని, మోహమును, ర్ుచిని,
జయించ్ెదవో,

యాటంకము

లనిాటిని

కడచ్ెదవో,

హృదయప్ూర్ేకముగ్

భగ్వంత్ుని

సరవించుచు
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సనాాసమును బుచుచకొనెదవో, అప్ుపడు నీవు ధనుాడవయిెాదవు" అనిరి. కొద్రా కాలముప్ిముట బాబా
ప్లుకులు నిజమాయిెను. అత్ని భార్ా చనిప్ో యిెను. అత్నిక్ంకొక యభిమానమేద్రయు లేకుండుటచ్ే
నత్డు సరేచ్ాచప్ర్ుడెై సనాాసమును గ్ీహించి త్న జీవిత్ ప్ర్మావధ్రని ప్ ంద్ెను.

అమృతతులామగు బాబా పలుకులు
దయాద్ాక్షలణామూరితయగ్ు సాయిబాబా ప్కుకసార్ులు మసతదులో ఈద్రగ్ువ మధుర్వాకాములు ప్లిక్రి.
"ఎవర్యితే ననుా ఎకుకవగా ప్రరమంచ్ెదరో వార్ు ఎలా ప్ుపడు ననుా దరిశంచ్ెదర్ు. నేను లేక ఈ
జగ్త్త ంత్యు వానిక్ శూనాము. నా కథలు త్ప్ప మరవమయు చ్ెప్పడు. సద్ా ననేా ధ్ాానము చ్ేయును. నా
నామమునే యిెలాప్ుపడు జప్ించుచుండును. ఎవర్యితే సర్ేసాశ్ర్ణాగ్త్త చ్ేసి, ననేా ధ్ాానింత్ురో వారిక్
నేను ఋణసుథడను. వారిక్ మోక్షము నిచిచ వారి ఋణము ద్ీర్ుచకొనెదను. ఎవర్యితే ననేా చింత్తంచుచు
నా గ్ూరిచయిే ద్ీక్షతో నుందురో, ఎవర్యితే నాకరిపంచనిద్ే యిేమయు త్తనరో అటిటవారిప్ై నేను
ఆధ్ార్ప్డలయుందును.

ఎవర్యితే

నా

సనిాధ్ానమునకు

వచ్ెచదరో,

వార్ు

నద్ర

సముదరములో

కలిసిప్ో యినటల
ా నాలో కలిసిప్ో వుదుర్ు. కనుక నీవు గ్ర్ేము అహంకార్ము లేశ్మెైన లేకుండ, నీ
హృదయములో నునా ననుా సర్ేసాశ్ర్ణాగ్త్త వేడవలెను."

నేననగా నేవరు?
నేను అనగా నెవేరో సాయిబాబా యిెనోాసార్ుా బో ధ్రంచ్ెను. వారిటానిరి. "ననుా వెదుకుటకు నీవు దూర్ము
గాని మరచచటిక్ గాని ప్ో నకకర్లేదు. నీ నామము నీ యాకార్ము విడలచినచ్ో నీలోనేగాక యనిా
జీవులలోను, చ్ెైత్నాము లేద్ా యంత్రాత్ు యని యొకటి యుండును. అద్ే నేను. ద్ీనిని నీవు గ్ీహించి,
నీలోనేగాక అనిాటిలోను ననుా జూడుము. ద్ీనిని నీవభాసించినచ్ో, సర్ేవాాప్కత్ే మనుభవించి నాలో
ఐకాము ప్ ంద్ెదవు."

హేమడ్ ప్ంత్ు చదువర్ులకు ప్రరమతో నమసకరించి వేడునద్ేమన వార్ు వినయవిధ్ేయత్లతో ద్ెైవమును,
యోగ్ులను, భకుతలను ప్రరమంత్ుర్ుగాక! బాబా ప్కుకసార్ులు "ఎవర్యితే ఇత్ర్ులను నింద్రంచుదురో వార్ు
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ననుా హింసించినవార్గ్ుదుర్ు. ఎవర్యితే బాధలనుభవించ్ెదరో, ఓర్ుచకొందురో వార్ు నాకు ప్తరత్త
గ్ూరచదర్ు" అని చ్ెప్ిపరిగ్ద్ా! బాబా సర్ేవసుతజీవసముద్ాయములో నెైకామెైయునాార్ు. భకుతలకు
నలుప్రకకలనిలచి సహాయప్డెదర్ు. సర్ేజీవులను ప్రరమంచుట త్ప్ప వార్ు మరవమయు కోర్ర్ు. ఇటిట
శుభమయిన ప్రిశుభరమయిన యమృత్ము వారి ప్దవులనుండల సరవించుచుండెను. హేమడ్ ప్ంత్ు ఇటల
ా
ముగించుచునాార్ు. ఎవర్ు బాబా కీరత ని
ి ప్రరమతో ప్ాడెదరో, ఎవర్ు ద్ానిని భక్తతో వినెదరో, ఉభయులును
సాయితో నెైకామగ్ుదుర్ు.

ఓం నమో శ్రీ సాయినాథాయ
శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
43, 44 అధ్ాాయములు
సంప్ూర్ణము.

ఆర్వరోజు ప్ారాయణము సమాప్త ము.
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ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవిత చరితరము
(7వ రోజు పారాయణ - బుధవారము)
నలుబదియిెైదవ అధాాయము

1. కాకాసాహెబు సంశ్యము 2. ఆనందరావు దృశ్ాము 3. కఱ్ఱ బలా మంచము బాబాద్ే - భకత మహాళాసప్త్తద్ర
కాదు.

తొలిపలుకు
గ్త్ మూడు అధ్ాాయములలో బాబా ద్రవంగ్త్ులగ్ుట గ్ూరిచ చ్ెప్ిపత్తమ. వారిభౌత్తకశ్రీర్ము మన
దృషిటనుండల

నిష్రమంచ్ెను,

గాని

వారి

యనంత్

సేర్ూప్ము

లేద్ా

సాయిశ్క్త

యిెలాప్ుపడు

నిలిచియిేయుండును. ఇప్పటివర్కు వారి జీవిత్కాలములో జరిగిన లీలలను చ్ెప్ిపత్తమ. వార్ు సమాధ్ర
చ్ెంద్రన ప్ిముట కొీత్త లీలలు జర్ుగ్ుచునావి. ద్ీనినిబటిట బాబా శాశ్ేత్ముగా నునాార్నియు త్మ భకుతలకు
ప్ూర్ేమువలె తోడపడుచునాార్నియు తెలియుచునాద్ర. ఎవర్యితే బాబా సమాధ్ర చ్ెందక ముందు వారిని
జూచిరో వార్ు నిజముగ్ నదృషట వంత్ులు. అటిట వారిలో నెవరైన ప్రప్ంచసుఖ్ములందు వసుతవులందు
మమకార్ము ప్ో గొటలటకొననిచ్ో, వారి మనసుసలు భగ్వత్పర్ము కానిచ్ో యద్ర వారి దుర్దృషట మని
చ్ెప్పవచుచను. అప్ుపడు కాదు ఇప్ుపడుకూడ కావలసినద్ర బాబాయందు హృదయప్ూర్ేకమెైన భక్త. మన
బుద్రధ, యింద్రయ
ర ములు, మనసుస బాబా సరవలో నెైకాము కావలెను. కొనిాటిని మాత్రమే సరవలో లయము
చ్ేసి త్క్కనవారిని వేరవ సంచరించునటల
ా చ్ేసినచ్ో, ప్రయోజనము లేదు. ప్ూజగాని ధ్ాానము కాని చ్ేయ
ప్ూనుకొనినచ్ో, ద్ానిని మనోః ప్ూర్ేకముగ్ను ఆత్ుశుద్రధతోడను చ్ేయవలెను.
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ప్త్తవరత్కు త్న భర్త యందుగ్ల ప్రరమను, భకుతడు గ్ుర్ువు నందు చూప్వలసిన ప్రరమతో ప్ో లెచదర్ు.
అయినప్పటిక్ మొదటిద్ర రండవ ద్ానితో ప్ో లుచటకవ వీలులేదు. జీవిత్ప్ర్మావధ్రని ప్ ందుటకు త్ండలరగాని,
త్లిా గాని, సో దర్ుడుగాని యింక త్ద్రత్ర్బంధువు లెవేర్ుగాని తోడపడర్ు. ఆత్ుసాక్షాతాకర్మునకు ద్ారిని
మనమే వెదుగ్ుకొని మనమే ప్రయాణము సాగించవలెను. నితాానిత్ాములకు భేదమును తెలిసికొని,
ఇహలోక

ప్ర్లోకములలోని

విషయసుఖ్ములను

త్ాజ్జంచి

మన

బుద్రధని,

మనసుసను

సాేధ్రనమందుంచుకొని మోక్షమునకై కాంక్షలంచవలెను. ఇత్ర్ులప్ై నాధ్ార్ప్డుటకంటె మన సేశ్క్తయంద్ే
మనకు ప్ూరిత నముకము ఉండవలెను. ఎప్ుపడయితే నితాానిత్ాములకు గ్ల భేదమును ప్ాటించ్ెదమో,
ప్రప్ంచము అబదధ మని తెలిసికొనెదము. ద్ానివలన ప్రప్ంచవిషయములందు మోహము త్గిగ, మనకు
నిరాేయమోహము కలుగ్ును. కీమముగా గ్ుర్ువే ప్ర్బరహుసేర్ుప్మనియు కావున వారొకకరవ నిజమనియు
గ్ీహించ్ెదము. ఇద్రయిే అద్ెైేత్భజనము లేద్ా ప్ూజ. ఎప్ుపడయితే మనము బరహుమును, లేద్ా గ్ుర్ుని
హృదయప్ూర్ేకముగా ధ్ాానించ్ెదమో, మనము కూడ వారిలో ఐకామెై ఆత్ుసాక్షాతాకర్ము ప్ ంద్ెదము.
వేయిేల, గ్ుర్ువు నామమును జప్ించుట వలనను, వారి సేర్ుప్మునే మనమున నుంచుకొని
ధ్ాానించుటచ్ేత్ను

వారిని

సర్ేజంత్ుకోటియందు

చూచుట

కవకాశ్ము

కలుగ్ును.

మన

కద్ర

శాశ్ేతానందమును కలుగ్జవయును. ఈ ద్రగ్ువ కథ ద్ీనిని విశ్ద్ీకరించును.

కాకాసాహబు సెంశ్యము - ఆనెందరావు దృశ్ాము
కాకాసాహబుద్ీక్షలత్

ప్రత్తరోజు

శ్రీ

ఏకనాథుడు

వారసిన

గ్ీంథములను

అనగా

భాగ్వత్మును,

భావార్థరామాయణమును చదువుటకు బాబా ఆద్ేశించ్ెను. బాబా సమాధ్రక్ ప్ూర్ేము కాకాసాహెబు ద్ీక్షలత్
ఈ గ్ీంథములను చదువుచుండెను. బాబా సమాధ్రచ్ెంద్రన త్ర్ువాత్ కూడ అటేా చ్ేయుచుండెడలవాడు.
ఒకనాడు ఉదయము బ ంబాయి చ్ౌప్ాటిలోనునా కాకామహాజని యింటిలో కాకాసాహెబు ద్ీక్షలత్
ఏకనాథభాగ్వత్ము చదువుచుండెను. శాామా, కాకామహాజని కూడ నచట నుండల శ్ీదధతో భాగ్వత్ము
చదువుచుండెను. అందు వృషభకుటలంబములోని నవనాథులు లేద్ా సిదధ ులగ్ు కవి, హరి, అంత్రిక్ష, ప్రబుదధ ,
ప్ిప్పలాయన, అవిర్ హో త్ర, దృమళ్, ఛమస్, మరియు కర్భజన్ లు భాగ్వత్ధర్ుసూత్రములను
జనకమహరాజుకు చ్ెప్ుపచుండలరి. జనకుడు నవనాథులను ముఖ్ామెైన ప్రశ్ాలు కొనిా యడగను.
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వారొకొకకకర్ు సంత్ృప్ిత కర్మెైన సమాధ్ానము లిచిచరి. అందులో మొదటివాడగ్ు కవి భాగ్వత్ధర్ుమును
బో ధ్రంచ్ెను.

హరి

భకుతని

లక్షణములను,

అంత్రిక్షుడు

మాయను

ద్ాటలటను,

ప్ిప్పలాయనుడు

ప్ర్బరహుమును, అవిర్ హో త్ురడు కర్ును, దురమళ్ళడు భగ్వంత్ుని యవతార్ములను వారి లీలలను,
చమన్ భకుతడు కానివాడు చనిప్ో యిన ప్ిముట ప్రిసథ ిత్తని, కర్భజనుడు యుగ్యుగ్ములందు భగ్వంత్ుని
ఉప్ాసించు వేరవేర్ు విధ్ానములను సంత్ృప్ిత కర్ముగా బో ధ్రంచిరి. వాని సారాంశ్ మేమన కలియుగ్ములో
మోక్షము ప్ ందుట కొకకటే మార్గ ము గ్లదు. అద్ేమన గ్ుర్ుని లేద్ా హరి ప్ాద్ార్విందములను సురించుట.
ప్ారాయణ ముగించిన ప్ిముట కాకాసాహెబు నిర్ుతాసహప్డల శాామాతో నిటా నియిె. "నవనాథులు
భక్తవిషయమెై చ్ెప్ిపనద్ర యిెంత్ అదుుత్ముగా నునాద్ర? ద్ాని నాచరించుట యిెంత్ కషట ము? నవనాథులు
ప్ూర్ణజా ానులేగాని మనవంటి మూర్ుులకు వార్ు వరిణంచిన భక్తని ప్ ందుటకు వీలగ్ునా? అనేక జను లెత్తతనను
మనము ద్ానిని సంప్ాద్రంచలేము. అటా యిన మనకు మోక్షము వచుచనెటా ల? కాబటిట యటిటద్ానిని
మనమాచరించరాదని తెలియుచునాద్ర." కాకా సాహెబు నిర్ుతాసహము, నిరాశ్లు శాామా యిషట ప్డలేదు.
వెంటనే యత్డలటానెను. "ఎవర్యితే వారి యదృషట వశ్ముచ్ే బాబా వంటి యాభర్ణమును ప్ ంద్రరో, అటిటవార్ు
నిరాశ్చ్ెంద్ర యిేడుచట విచ్ార్కర్మెైన సంగ్తే. వారిక్ బాబాయందు నిశ్చలమెైన విశాేసమే యునాచ్ో, వార్ు
చిరాకు

చ్ెందనేల?

నవనాథుల

భక్త

బలమెైనద్ెై

యుండవచుచను

గాని,

మనద్ర

మాత్రము

ప్రరమానురాగ్ములతో నిండలయుండలేద్ా? హరినామసుర్ణ గ్ుర్ునామసుర్ణ మోక్షప్రదమని బాబా నొక్క
చ్ెప్ిపయుండలేద్ా? అటా యినచ్ో భయమునకుగాని, ఆంద్ో ళ్నకుగాని యవకాశ్ మేద్ర?" కాకాసాహెబు
శాామా చ్ెప్ిపన సమాధ్ానముతో సంత్ుషిట చ్ెందలేదు. నవనాథుల భక్తని ప్ ందుటెటా ల? అను మనోవేదన
కలిగి ఆంద్ో ళ్నతో చికాకుగా నుండెను. ఆ మర్ుసటి యుదయమే యిా క్ంీ ద్ర యదుుత్ము జరిగను.

ఆనందరావు సాఖ్ాడే యనువాడు శాామాను వెదుకుచు ప్ురాణకాలక్షవప్ము జర్ుగ్ుచునా సథ లమునకు
వచ్ెచను. కాకాసాహెబ్ భాగ్వత్ము చదువు చుండెను. సాఖ్ాడే శాామాకు దగ్గ ర్గా కూర్ుచండల అత్ని చ్ెవిలో
నేమో చ్ెప్ుపచుండెను. అత్డు మెలాగా తాను కాంచిన సేప్ాదృశ్ామును శాామాకు చ్ెప్ుపచుండెను. ఇద్ర
ప్ురాణకాలక్షవప్మునకు కొంచ్ెమాటంకము గ్లుగ్జవసను. కాకాసాహెబు ప్ురాణము చదువుట మాని
విషయమేమని యడలగను. శాామా యిటల
ా నుడలవెను. "నినా నీ సంశ్యమును ద్ెలిప్ిత్తవి. ద్ానిక్
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సమాధ్ాన మద్రగో! బాబా సాఖ్ాడేకు చూప్ిన సేప్ాదృశ్ామును వినుము. "ర్క్షకమెైన భక్త" వేరవద్రయు
ద్ీనిని సాధ్రంచలేదు. గ్ుర్ుని ప్ాదములు భక్తతో ధ్ాానించిన చ్ాలును అని బాబా నొక్కచ్ెప్ిపయునాార్ు."
అందర్ు ముఖ్ాముగా కాకాసాహెబు ఆ దృశ్ామును వివర్ముగా వినగోరిరి. వారి కొరిక ప్రకార్ము సాఖ్ాడే
యా దృశ్ామును ఈ క్ంీ ద్ర విధముగా చ్ెప్ప నార్ంభించ్ెను.

లోతెైన సముదరములో నడుమువర్కు ద్రగి యచచట నిలచిత్తని. హఠాత్ు
త గా నచట సాయిబాబాను చూచిత్తని.
ర్త్ాములు తాప్ిన చకకని సింహాసనముప్ై బాబా కూర్ుచనియుండెను. వారి ప్ాదములు నీటిలో నుండెను.
బాబా సేర్ూప్మును జూచి మగ్ుల ఆనంద్రంచిత్తని, అద్ర నిజమువలె నుండెనే కాని సేప్ామువలె
గానరాకుండెను. ద్ానిని నేను సేప్ామని యనుకోలేదు. మాధవరావు కూడ అచచట నిలచి యుండెను.
శాామా

"ఆనందరావు!

బాబా

ప్ాదములప్ై

బడుము"

అని

సలహా

నిచ్ెచను.

"నాకు

కూడ

నమసకరించవలెననియిే యునాద్ర, కాని వారి ప్ాదములు నీటిలో నునావి. కనుక నా శిర్సుసను వారి
ప్ాదములప్ై నెటా లంచగ్లను? నేను నిససహాయుడను" అని నేనంటిని. అద్ర విని యత్డు బాబాతో నిటా నెను.
"ఓ ద్ేవా! నీటిలో నునా నీ ప్ాదములను బయటకు ద్ీయుము." వెంటనే బాబా త్మ ప్ాదములను
బయటకు తీసను. క్షణమెైన ఆలసాము చ్ేయక నేను వారి ప్ాదములకు మొరక్కత్తని. ద్ీనిని జూచి బాబా
ననుా ద్ీవించి యిటా నెను. "ఇక ప్ ముు, నీవు క్షవమమును ప్ ంద్ెదవు. భయమునకు గాని ఆంద్ో ళ్నకు
గాని కార్ణము లేదు. శాామాకు ప్టలటప్ంచ్ె యొకటి ద్ానము చ్ేయుము, ద్ానివలా మేలు ప్ ంద్ెదవు."

బాబా యాజాానుసార్ము సాఖ్ాడేప్టలటద్ో వత్తని తెచ్ెచను. మాథవరావు క్వేవలసినదని కాకాసాహెబును
వేడెను. శాామా యందుల కొప్ుపకొనలేదు. ఏలన బాబా త్నకు అటిట సలహా నివేలేదు కనుక. కొంత్
వివాదము

జరిగిన

సంశ్యవిషయములందు

ప్ిముట
చీటివేసి

కాకాసాహెబు

చీటల
ా వేసి

సంశ్యమును

ద్ీర్ుచ

తెలిసికొనుటకు
కొనుట

కాకాసాహెబు

సముత్తంచ్ెను.
సేభావము.

'ప్ుచుచకొనుము', 'నిరాకరించుము' అను రండు చీటీలు వారసి బాబా ప్ాదుకలవదా బెటట ర
ి ి. ఒక బాలునితో
అందులో నొకద్ానిని తీయించిరి. 'ప్ుచుచకొనుము' అను చీటీ ఎంచుటచ్ే మాధవరావుకు ద్ో వత్త ఇచిచరి.
కాకాసాహెబు సంశ్యము తీరను.
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ఇత్ర్ యోగ్ుల మాటలను కూడ గౌర్వించవలసినదని యిా కథప్రబో థరంచుచునాద్ర. కాని మన త్లిా యగ్ు
గ్ుర్ువునందు ప్ూర్ణమెైన భక్తవిశాేసము లుండవలెను. వారి బో ధల ప్రకార్ము నడువవలెను. ఎందుకనగా
మన కషట సుఖ్ము లిత్ర్ులకంటె వారికవ బాగా తెలిసియుండును. నీ హృదయఫలకమందు బాబా చ్ెప్ిపన ఈ
ద్రగ్ువ ప్లుకులను చ్ెకుకము. ఈ లోకములో ననేకమంద్ర యోగ్ులు గ్లర్ు. గాని మన గ్ుర్ు వసలెైన
త్ండల.ర ఇత్ర్ులు అనేక సుబో ధలు చ్ేయవచుచను. కాని, మనము మన గ్ుర్ువుయొకక ప్లుకులను
మర్ువరాదు. వేయిేల, హృదయప్ూర్ేకముగ్ నీ గ్ుర్ువును ప్రరమంచుము వారిని సర్ేసాశ్రాణాగ్త్త
వేడుము భక్తతో వారి ప్ాదములకు మొరకుకము అటల
ా చ్ేసినచ్ో సూర్ుాని ముందు చీకటి లేనటల
ా , నీవు
ద్ాటలేని భవసాగ్ర్ము లేదు.

కఱ్ఱ బలా మెంచము బాబాదే, మహాళాసపతిది కాదు
బాబా షిరిడక
ీ ్ చ్ేరిన కొద్రా కాలమునకవ 4 మూర్ల ప్ డవు, ఒక జానెడు వెడలుపగ్ల కఱ్ఱ బలా మీద నాలుగ్ు
చివర్లకు నాలుగ్ు ద్ీప్ప్ు ప్రమీదలు ప్టిట ద్ానిప్ై ప్ండుకొనువార్ు. కొనాాళ్ళళ గ్డచిన ప్ిముట బాబా
ద్ానిని విరిచి ముకకలు చ్ేసి ప్ార్వేసను. ఒకనాడు బాబా ద్ాని మహిమను కాకాసాహెబుకు వరిణంచి
చ్ెప్ుపచుండెను. ఇద్రవిని యత్డు బాబా క్టానియిె. "మీ క్ంకను కఱ్ఱ బలా యందు మకుకవ యునాచ్ో నింకొక
బలా మీ కొర్కు మసతదులో వేల
ర ాడ వేసదను. ద్ానిప్ై మీర్ు సుఖ్ముగా నిద్రంర చవచుచను." అందుకు బాబా
ఇటా నెను. "మహాళాసప్త్తని ద్రగ్ువ విడలచి నే నొకకడనే ప్ైన ప్ండుకొనుట క్షటము లేదు." కాకాసాహెబు
ఇటా నెను. "మహాళాసప్త్తకొర్క్ంకొక బలా ను త్యార్ు చ్ేయించ్ెదను." బాబా "అత్ డెటా ల బలా ప్ై
ప్ర్ుండగ్లడు. బలా మీద అంత్ ఎత్ు
త న ప్ండుకొనుట సులభమయిన ప్ని కాదు. ఎవర్ు మక్కలి
ప్ుణావంత్ులో వారవ ప్ండుకొనగ్లర్ు. ఎవర్యితే కండుా ద్ెర్చి నిద్రంర చగ్లరో వారికవ యద్ర వీలగ్ును. నేను
నిదరప్ో వునప్ుడు, మహాళాసప్త్తని నా ప్రకకన కుర్ుచండల త్న చ్ేయి నా హృదయముప్ై నుంచుమనెదను.
అచచటినుంచి వచుచ భగ్వనాామసుర్ణమును వినుమనెదను. నేను ప్ండుకొనినచ్ో ననుా లేవగొటలట
మనెదను. ద్ీనినే యత్డు నెర్వేర్చలేకునాాడు. నిదరతో కునుకుప్ాటల
ా ప్డుచుండును. నా హృదయముప్ై
వాని చ్ేత్తబర్ువును గ్మనించి, ఓ భకాత! అని ప్ిలచ్ెదను. వెంటనే కండుా తెర్చి కదలును. ఎవడయితే నేలప్ై
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చకకగా నిద్రంర చలేడో , ఎవడు కదలకుండ యుండలేడో , ఎవడు నిదరకు సరవకుడో , వాడు ఎతెత న
త బలా మీద నెటా ల
ప్ండుకొనగ్లడు?" అనెను. అనేక ప్రాాయములు బాబా త్న భకుతలయందు ప్రరమచ్ేనిటా నెను. "మంచిగాని
చ్ెడేగాని, ఏద్ర మనద్ో యద్ర మనదగ్గ ర్ నునాద్ర. ఏద్ర యిత్ర్ులద్ో , యద్ర యిత్ర్ులవదా నునాద్ర."

ఓం నమో శ్రీ సాయినాథాయ!
శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
నలుబద్రయిెైదవ అధ్ాాయము
సంప్ూర్ణము.
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ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవిత చరితరము
నలుబదియారవ అధాాయము

బాబా గ్యవెళ్ళళట - రండు మేకల కథ

ఈ అథాాయములో శాామా కాశి, గ్య, ప్రయాగ్ యాత్రలకు వెళ్ళళట, బాబా ఫో టోర్ూప్మున నత్నికంటె
ముందు వెళ్ళళట చ్ెప్పదము. బాబా రండుమేకల ప్ూర్ేజనువృతాతంత్మును జా ప్క్
ిత ద్ెచుచట గ్ూడ
చ్ెప్ుపకొందుము.

తొలిపలుకు
ఓ సాయి! నీ ప్ాదములు ప్విత్రము లయినవి. నినుా జా ప్యందుంచుకొనుట
ిత
మగ్ుల ప్ావనము.
కర్ుబంధములనుండల త్ప్ిపంచు నీ దర్శనము కూడ మక్కలి ప్ావనమయినద్ర. ప్రసత ుత్ము నీర్ూప్
మగోచర్మయినప్పటిక్, భకుతలు నీయంద్ే నముక ముంచినచ్ో, వార్ు నీవు సమాధ్ర చ్ెందకముందు చ్ేసిన
లీలలను అనుభవించ్ెదర్ు. నీవు కంటి కగ్ప్డని చిత్రమెైన ద్ార్ముతో నీ భకుతలను దగ్గ ర్నుండలగాని
యిెంతోదూర్మునుండలగాని యిాడెచదవు. వారిని దయగ్ల త్లిా వలె కౌగిలించుకొనెదవు. నీ వెకకడునాావో నీ
భకుతలకు ద్ెలియదు. కాని నీవు చత్ుర్త్తో తీగ్లను లాగ్ుటచ్ే వారి వెనుకనే నిలబడల తోడపడుచునాావని
త్ుటట త్ుదకు గ్ీహించ్ెదర్ు. బుద్రధమంత్ులు, జాానులు, ప్ండలత్ులు అహంకార్ముచ్ే సంసార్మనే గోత్తలో
ప్డెదర్ు. కాని నీవు శ్క్తవలన నిరాడంబర్భకుతల ర్క్షలంచ్ెదవు. ఆంత్రికముగ్ను, అదృశ్ాముగ్ను
ఆటంత్యు నాడెదవు. కాని ద్ానితో నీకటిట సంబంధము లేనటల
ా గ్నిప్ించ్ెదవు. నీవే ప్నులనిాయును
నెర్వేర్ుచచునాప్పటిక్ ఏమయు చ్ేయనివానివలె నటించ్ెదవు. నీ జీవిత్ము నెవర్ు తెలియజాలర్ు. కాబటిట
మేము ప్ాప్ములనుండల విముక్త ప్ ందుట యిెటాన-శ్రీర్మును, వాకుకను, మనసుసను నీ ప్ాదములకు
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సమరిపంచి నీ నామమునే జప్ించవలెను. నీ భకుతని కోరికలను నీవు నెర్వేరచదవు. నీ మధుర్మగ్ు
నామము జప్ించుటయిే భకుతలకు సులభసాధనము. ఈ సాధనవలా మన ప్ాప్ములు, ర్జసత మోగ్ుణములు
నిష్రమంచును. సాత్తేకగ్ుణములు ధ్ారిుకత్ేము ప్ారముఖ్ాము వహించును. ద్ీనితో నితాానిత్ాములకు
గ్ల భేదము నిరాేయమోహము, జాానము లభించును. మనమటిట సమయమందు గ్ుర్ువునే యనగా
నాత్ునేయనుసంధ్ానము చ్ేసదము. ఇద్రయిే గ్ుర్ువునకు సర్ేసాశ్రాణాగ్త్త. ద్ీనిక్ త్ప్పనిసరి యొకవగ్ుర్ుత
- మన మనసుస నిశ్చలము శాంత్ము నగ్ుట. ఈ శ్ర్ణాగ్త్త గొప్పదనము, భక్త, జాానములు, విశిషట మెైనవి.
ఎందుకన శాంత్త, అభిమానరాహిత్ాము, కీరత ి, త్దుప్రి మోక్షము, ఒకటి వెనుక నింకొకటి వెనాంటి వచుచను.

ఒకవేళ్ బాబా ఎవరైన భకుతని ఆమోద్రంచినచ్ో రాత్తరంబవళ్ళళ అత్ని చ్ెంత్నే యుండల, యింటి వదా నుగాని
దూర్ద్ేశ్మునగాని వానిని వెంబడలంచుచుండును. భకుతడు త్నయిషట ము వచిచన చ్ోటలనకు ప్ో నిముు, బాబా
అచచటకు భకుతనికంటె ముందుగా బో యి యిేద్ో ఒక ఊహించరానిర్ూప్మున నుండును. ఈ ద్రగ్ువకథ ద్ీనిక్
ఉద్ాహర్ణము.

గయ యాతర
బాబాతో ప్రిచయము కలిగిన కొనాాళ్ళ త్ర్ువాత్ కాకాసాహెబు త్నప్దా కుమార్ుడు బాబు ఉప్నయనము
నాగ్ప్ూర్ులో చ్ేయనిశ్చయించ్ెను. సుమార్ద్ే సమయమందు నానాసాహెబు చ్ాంద్ో ర్కర్ు త్న ప్దా
కుమార్ుని

వివాహము

గాేలియర్

లో

చ్ేయ

నిశ్చయించుకొనెను.

కాకాసాహెబు,

నానాసాహెబు

చ్ాంద్ో ర్కర్ును, షిరిడక
ీ ్ వచిచ బాబాను ప్రరమతో ఆ శుభకార్ాములకు ఆహాేనించిరి. శాామాను త్న
ప్రత్తనిధ్రగా ద్ీసికొని వెళ్ా ళడని బాబా నుడలవెను. తామే సేయముగా రావలసినదని బలవంత్ప్టట గా బాబా
వారిక్ శాామాను ద్ీసుకొని ప్ో వలసినదనియు "కాశ్ర ప్రయాగ్ యాత్రలు ముగియుసరిక్ నేను శాామాకంటె
ముందుగ్నే గ్యలో కలిసికొనెద" నని చ్ెప్పను. ఈమాటలు గ్ుర్ుతంచుకొనవలెను. ఏలన అవి బాబా
సర్ేవాాప్ియని నిర్ూప్ించును.
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బాబా సలవు ప్ుచుచకొని, శాామా నాగ్ప్ూర్ు గాేలియర్ు ప్ో వ నిశ్చయంచ్ెను. అచటినుండల కాశ్ర, ప్రయాగ్,
గ్య ప్ో వలె ననుకొనెను. అప్ాపకోతే యత్ని వెంట బో వ నిశ్చయించ్ెను. వారిర్ువుర్ు మొటట మొదట
నాగ్ప్ూర్ులో జర్ుగ్ు ఉప్నయనమునకు బో యిరి. కాకాసాహెబు ద్ీక్షలత్ శాామాకు 200 ర్ూప్ాయలు
ఖ్ర్ుచల నిమత్త ము కానుక నిచ్ెచను. అచచటి నుండల గాేలియర్ ప్ండలా క్ బో యిరి. అచచట నానాసాహెబు
చ్ాంద్ో ర్కర్ు శాామాకు 100 ర్ూప్ాయలును, అత్ని బంధువగ్ు జథార్ 100 ర్ూప్ాయలును ఇచిచరి.
అకకడలనుండల శాామా కాశ్రక్ వెళా ళను. అచచట జథార్ు యొకక అందమెైన లక్షీనారాయణ మంద్రర్ములో
అత్నిక్ గొప్ప సతాకర్ము జరిగను. అచచటినుండల శాామా అయోధాకు ప్ో యిెను. అచచట జథార్ు మేనేజర్ు
శ్రీ రామ మంద్రర్మున ఆహాేనించి మరాాద చ్ేసను. వార్ు అయోధాలో 21 రోజు లుండలరి, కాశ్రలో రండు
మాసము లుండలర.ి అకకడనుండల గ్యకు ప్ో యిరి. రైలుబండలలో గ్యలో ప్రా గ్ు గ్లదని విని కొంచ్ెము చీకాకు
ప్డలర,ి రాత్తర గ్యసరటషనులో ద్రగి ధర్ుశాలలో బసచ్ేసిరి. ఉదయమే గ్య ప్ండా వచిచ యిటా నెను. "యాత్తరకు
లందర్ు బయలుద్ేర్ుచునాార్ు. మీర్ు కూడ త్ేర్ప్డుడు." 'అచచట ప్రా గ్ు గ్లద్ా?' యని శాామా
ప్రశిాంచ్ెను. లేదని ప్ండా జవాబు నిచ్ెచను. మీరవ సేయముగా వచిచ చూచుకొనుడనెను. అప్ుపడు వార్ు
అత్ని వెంట వెళ్ళళ ప్ండా ఇంటిలో ద్రగిరి. ఆ యిలుా చ్ాల ప్దా ద్ర. ప్ండా ఇచిచన బసకు శాామా చ్ాల
సంత్ుషిటచంద్ెను. అచచట గ్ల బాబాయొకక అందమెైన ప్దా ప్టము అత్నిక్ అనిాంటికంటె ఎకుకవ ప్తరత్తని
కలుగ్జవసను. అద్ర యింటిక్ ముందు భాగ్ములో మధా నమర్చబడలయుండెను. ద్ీనిని చూచి శాామా
మెైమర్చ్ెను. "కాశ్ర ప్రయాగ్ యాత్రలు ముగియుసరిక్ నేను శాామాకంటె ముందుగ్నే గ్యకు బో యిెదను"
అను బాబా ప్లుకులను జా ప్క్
ిత ద్ెచుచకొనెను. కండా నీర్ు గ్ీమెును, శ్రీర్ము గ్గ్ురొపడలచ్ెను, గొంత్ుక
యార్ుచకొని ప్ో యిెను. అత్డు వెక్క వెక్క యిేడేసాగను. ఆ ప్టట ణములో ప్రా గ్ు జాడాము గ్లదని భయప్డల
యిేడుచచునాాడేమో యని ప్ండా యనుకొనెను. ప్ండాను బాబా ప్టమెకకడనుండల తెచిచత్తవని శాామా
అడలగను. ప్ండా త్న ప్రత్తనిధులు రండుమూడువందల మంద్ర మనాుడులోను, ప్ుణతాంబేలోను
గ్లర్నియు, వార్ు గ్యకు ప్ో యిే యాత్తరకుల మంచిచ్ెడేల చూచ్ెదర్నియు, వారివలా బాబా కీరత ని
ి విని బాబా
దర్శనము 12 యిేండా క్ీందట చ్ేసిత్తననియు చ్ెప్పను. షిరిడల
ీ ో శాామా యింటిలో వేల
ర ాడుచునా బాబా
ప్టమును జూచి ద్ానినిముని కోరిత్తననియు బాబా యనుజా ప్ ంద్ర శాామా ద్ానిని త్న క్చ్ెచననియు
చ్ెప్పను. శాామా ప్ూర్ేము జరిగిన దంత్యు జా ప్క్
ిత ద్ెచుచకొనెను. ప్ూర్ేము త్నకు ప్టము నిచిచన
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శాామాయిే ప్రసత ుత్ము త్న యింట నత్తథరగా నుండుట గ్ీహించి ప్ండా మక్కలి యానంద్రంచ్ెను. వారిర్ువుర్ు
ప్రరమానురాగ్ములనుభవించి యమతానందమును ప్ ంద్రరి. శాామాకు ప్ండా చకకని రాజలాంఛనములతోడల
సాేగ్త్ మచ్ెచను. ప్ండా ధనవంత్ుడు. అత్డ క ప్లా కీలో కూర్ుచండల శాామాను ఏనుగ్ుప్ైన కూర్ుచండబెటట ి
ఊరవగించ్ెను. అత్తథరక్ త్గిన సౌఖ్ాము లనిాయు నేర్పర్చ్ెను.

ఈ కథవలా నేర్ుచకొనవలసిన నీత్త :- బాబా మాటలు అక్షరాలా సత్ాములనియు బాబాకు త్న భకుతలందుగ్ల
ప్రరమ యమత్మనియు తెలియుచునాద్ర. ఇద్రయిేగాక, వారిక్ జంత్ువులయందు కూడ సమాన ప్రరమ
యుండెను. వార్ు వానిలో నొకర్ుగాభావించ్ెడలవార్ు. ఈ ద్రగ్ువ కథ ద్ీనిని వెలాడలంచును.

రెండు మేకల కథ
ఒకనాడుదయము బాబా లెండలతోటనుండల త్తరిగి వచుచచుండెను. మార్గ మున మేకలమందను జూచ్ెను.
అందులో రండుమేకల మీద బాబా దృషిటప్డెను. బాబా వానిని సమీప్ించి ప్రమతో తాక్ లాలించి వానిని 32
ర్ూప్ాయలకు కొనెను. బాబా వెైఖ్రిని జూచి భకుతలు ఆశ్ార్ాప్డలరి. బాబా మగ్ుల మోసప్ో యిెనని
వార్నుకొనిరి. ఎందుచ్ేత్ననగా నొకొకకకమేకను 2 గాని, 3 గాని 4 గాని ర్ూప్ాయలకు కొనవచుచను. రండు
మేకలును 8 ర్ూప్ాయలకు హెచుచ కాదనిరి. బాబాను నింద్రంచిరి. బాబా నెముద్రగా నూర్కొనెను. శాామా,
తాతాాకోతె బాబాను సమాధ్ానము వేడగా బాబా "నాకు ఇలుాగాని, కుటలంబముగాని లేకుండుట చ్ేత్ నేను
ధనము నిలువ చ్ేయరాదు." అనిరి. మరియు బాబా త్మ ఖ్ర్ుచతోనే 4 సరర్ా శ్నగ్ప్ప్ుపను కొని వానిక్
ప్టలటమని చ్ెప్పను. ప్ిదప్ ఆ మేకలను వాని యజమానిక్ త్తర్గి యిచిచవేసను. వాని ప్ూర్ేవృతాతంత్మును
ఈ రీత్తగా చ్ెప్పను.

"ఓ శాామా! తాతాా! మీరీ బేర్ములో నేను మోసప్ో యిత్తనని యనుకొనుచునాార్ు. అటల
ా కాదు, వానికథ
వినుడు. గ్త్ జనులో వార్ు మానవులు. వారి యదృషట ము కొలద్ర నా జత్గాండురగా నుండెడలవార్ు. వారొకవ
త్లిా బిడే లు. మొదట వారిక్ నొకరిప్ైనొకరిక్ ప్రరమయుండెను. రాను రాను శ్త్ురవులెైరి. ప్దా వాడు సో మరి గాని
చినావాడు చుర్ుకైన వాడు. అత్డు చ్ాల ధనము సంప్ాద్రంచ్ెను. ప్దా వాడు అసూయచ్ెంద్ర చినావానిని
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చంప్ి వాని దరవాము నప్హరింప్నెంచ్ెను. త్మ సో దర్త్ేమును మర్చి వారిదార్ు కలహించిరి. అనా
త్ముుని జంప్ుటకు ప్కుక ప్నుాగ్డులను ప్నెాను, కాని నిష్రయోజనములయిెాను. ఇదా ర్ు బదా వెైర్ు
లయిరి. ఒకనాడు అనా త్న సో దర్ుని బెడలతెతో కొటెటను, చినావాడు అనాను గొడే లితో నర్కను. ఇదా ర్ద్ే
సథ లమున చచిచప్డలరి. వారి కర్ుఫలములచ్ే మేకలుగా ప్ుటిటరి. నా ప్రకకనుండల ప్ో వుచుండగా వారిని
ఆనవాలు ప్టిటత్తని. వారి ప్ూర్ే వృతాతంత్మును జా ప్క్
ిత ద్ెచుచకొంటిని. వారియందు కనికరించి వారిక్ త్తండల
ప్టిట, కొంత్ విశాీంత్త కలుగ్జవసి యోద్ార్చవలెనని యనుకొంటిని. అందుచ్ే నింత్దరవామును వాయప్ర్చిత్తని.
అందులకు

మీర్ు

ననుా

దూషించుచునాారా?

నా

బేర్ము

మీరిషటప్డకుండుటచ్ే

నేను

వాని

యజమానివదా కు త్తరిగి ప్ంప్ివేసిత్తని." మేకలప్ైని కూడ బాబా ప్రరమ యిెటట ద్
ి ో చూడుడు.

ఓం నమో శ్రీ సాయినాథాయ
శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
నలుబద్రయార్వ అధ్ాాయము
సంప్ూర్ణము
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ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవిత చరితరము
నలుబదియిేడవ అధాాయము
బాబాగారి సమృతులు

వీర్భదరప్ప, చ్ెనాబసప్ప కథ (కప్ప - ప్ాము)

గ్త్ అధ్ాాయములో రండు మేకల ప్ూర్ేవృతాతంత్మును బాబా వరిణంచ్ెను. ఈ అధ్ాాయమున కూడ అటిట
ప్ూర్ేవృతాతంత్ముల వరిణంచు వీర్భదరప్ప యొకకయు, చ్ెనా బసప్ప యొకకయు కథలు చ్ెప్ుపదుము.

తొలిపలుకు
శ్రీసాయి ముఖ్ము ప్ావనమెైనద్ర. ఒకకసారి వారివెైప్ు దృషిట నిగిడలంచినచ్ో, గ్త్ యిెనోా జనుల విచ్ార్మును
నశింప్జవసి యిెంతో ప్ుణాము ప్ారప్ిత ంచినటలల జవయును. వారి దయాదృషిట మనప్ై బర్ప్ినచ్ో, మన
కర్ుబంధములు వెంటనే విడలప్ో యి మనమానందమును ప్ ంద్ెదము. గ్ంగానద్రలో సాానము చ్ేయువారి
ప్ాప్ములనిాయు తొలగ్ును. అటిట ప్ావనమెైన నద్ర కూడ యోగ్ు లెప్ుపడు వచిచ త్నలో మునిగి, త్నలో
ప్ో ర గైన ప్ాప్ములనిాటిని వారి ప్ాదధూళ్ళచ్ే ప్ో గటట దరాయని యాత్ుర్ుత్తో జూచును. యోగ్ుల ప్విత్ర
ప్ాదధూళ్ళ

చ్ేత్నే

ప్ాప్మంత్యు

కడుగ్ుకొనిప్ో వునని

గ్ంగామాత్కు

తెలియును.

యోగ్ులలో

ముఖ్ాాలంకార్ము శ్రీసాయి. ప్ావనము చ్ేయు ఈ క్ంీ ద్ర కథను వారినుండల వినుడు.

సరపము, కపప
సాయిబాబా ఒకనాడలటా ల చ్ెప్పద్ డంగను. "ఒకనాడుదయము ఉప్ాహార్ము ముగించిన త్ర్ువాత్ వాహాాళ్ళక్
ప్ో యి యొక చినా నద్ర యొడుేన చ్ేరిత్తని. అలసిప్ో వుటచ్ే నచట విశాీంత్త నొంద్రత్తని. చ్ేత్ులు కాళ్ళళ
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కడుగ్ుకొని సాానము చ్ేసి, హాయిగా కూర్ుచని యుంటిని. అచట చ్ెటానీడలునా కాలితోరవ బండలతోరవలు
రండును కలవు. చలా ని గాలి మెలాగా వీచుచుండెను. చిలుమును తారగ్ుటకు త్యార్ు చ్ేయుచుండగా కప్ప
యొకటి బెక బెక లాడుట వింటిని. చ్ెకుముక్రాయి కొటిట నిప్ుప తీయుచుండగా ఒక ప్రయాణీకుడు
వచిచనాప్రకకన కూర్ుచండెను. నాకు నమసకరించి త్న ఇంటిక్ భోజనమునకు ర్ముని వినయముతో
నాహాేనించ్ెను. అత్డు చిలుము వెలిగించి నా కందజవసను. కప్ప బెక బెక మనుట త్తరిగి వినిప్ించ్ెను.
అత్డు అద్ేమయో తెలిసికొన గోరను. ఒక కప్ప త్న ప్ూర్ే జనుప్ాప్ఫలముననుభవించుచునాదని
చ్ెప్ిపత్తని. గ్త్జనులో చ్ేసినద్ాని ఫలము నీ జనులో ననుభవించి తీర్వలయును. ద్ానినిగ్ూరిచ
దుోఃఖించినచ్ో ప్రయోజనము లేదు. వాడు చిలుమును బీలిచ నాకందజవసి, తానే సేయముగా ప్ో యి
చూచ్ెదనని చ్ెప్పను. ఒక కప్ప ప్ాముచ్ే ప్టలటకొనబడల యర్చుచుండెననియు గ్త్జనులో రండును
దురాుర్ుగలేగాన, ఈ జనుయందు గ్త్జనుయొకక ప్ాప్ము నీశ్రీర్ములతో ననుభవించు చునావనియు
చ్ెప్ిపత్తని. అత్డు బయటకు ప్ో యి ఒక నలా ని ప్దా ప్ాము ఒక కప్పను నోటితో బటలటకొని యుండుట
చూచ్ెను. అత్డు నావదా కు వచిచ 10, 12 నిముషములలో ప్ాము కప్పనుమరంగ్ునని చ్ెప్పను. నేనిటా ంటిని.
"లేదు. అటల
ా జర్ుగ్నేర్దు. నేనే ద్ాని త్ండలని
ర (ర్క్షకుడను). నేనిచటనే యునాాను. ప్ాముచ్ేత్ కప్ప నెటా ల
త్తనిప్ించ్ెదను? నేనికకడ ఊర్కనే యునాానా? ద్ాని నెటా ల విడలప్ించ్ెదనో చూడు." చిలుము ప్తలిచన
ప్ిముట, మేమా సథ లమునకు ప్ో త్తమ. అత్డు భయప్డెను. ననుాకూడదగ్గ ర్కు ప్ో వదా ని హెచచరించ్ెను.
ప్ాము మీదప్డల కర్చునని వాని భయము. అత్ని మాట లెక్కంచకయిే నేను ముందుకు బో యి యిటా ంటిని.
"ఓ వీర్భదరప్ాప! నీ శ్త్ురవు చ్ెనాబసప్ప కప్ప జనుమెత్తత ప్శాచతాతప్ప్డుట లేద్ా? నీవు సర్పజను
మెత్తతనప్పటిక్ని వాని యందు శ్త్ురత్ేము వహించి యునాావా? ఛ, సిగ్గ ు లేద్ా! మీ ద్ేేషములను విడచి
శాంత్తంప్ుడు."

ఈ మాటలు విని, యాసర్పము కప్పను వెంటనే విడలచి నీటిలో మునిగి అదృశ్ామయిెాను. కప్పకూడ
గ్ంత్ువేసి చ్ెటాప్ దలలో ద్ాగను.
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బాటసారి ఆశ్చర్ాప్డెను. మీర్నామాటలకు ప్ాము కప్పనెటా ల వదలి యదృశ్ామయిెాను? వీర్భదరప్ప
యిెవర్ు? చ్ెనాబసప్ప యిెవర్ు? వారి శ్త్ురత్ేమునకు కార్ణమేమ? అని యత్డు ప్రశిాంచగా, నత్నితో
కలసి చ్ెటట ల మొదటిక్ ప్ో యిత్తని. చిలుము కొనిా ప్తలుపలు ప్తలిచ, వృతాతంత్ మంత్యు నీరీత్తగా
బో ధ్రంచిత్తని.

"మాయూరిక్ 4, 5 మెైళ్ళ దూర్మున ఒక ప్ురాత్న శివాలయము గ్లదు. అద్ర ప్ాత్బడల శిథరలమయిెాను.
ఆ గాీమములోని ప్రజలు ద్ానిని మరామత్ు చ్ేయుటకై కొంత్ ధనమును ప్ో ర గ్ుచ్ేసిరి. కొంత్ ప్దా మొత్త ము
ప్ో ర గైన ప్ిముట, ప్ూజకొర్కు త్గిన యిేరాపటలలు చ్ేసిరి. మరామత్ు చ్ేయుట కంచనా వేసిరి. ఊరిలోని
ధనవంత్ుని కోశాధ్రకారిగా నియమంచి సర్ేము అత్ని చ్ేత్తలో ప్టిటరి. లెకకలను చకకగా వారయు బాధాత్
వానిప్ై బెటట ర
ి ి. వాడు ప్ర్మలోభి; ద్ేవాలయము బాగ్ు చ్ేయుటకు చ్ాల త్కుకవ వాయము చ్ేసను.
ద్ేవాలయములో నేమ యభివృద్రధ కానరాలేదు. అత్డు ధనమంత్యు ఖ్ర్ుచప్టెటను. కొంత్ తాను మరంగను.
త్న స ంత్ డబుు కొంచ్ెమెైనను ద్ానికై వెచిచంచలేదు. త్తయాని మాటలు చ్ెప్ుపవాడు. అభివృద్రధ
కాకుండుటకవవో కార్ణములు చ్ెప్పడలవాడు. గాీమసుథలు త్తరిగి వానివదా కు బో యి అత్డు స ంత్ముగా త్గిన
ధనసహాయము చ్ేయనియిెడల మంద్రర్ము వృద్రధకాదని చ్ెప్ిపరి. వారి అంచనా ప్రకార్ము ప్ని
సాగించవలసినదని చ్ెప్ుపచు మరికొంత్ దరవామును వసూలుచ్ేసి యాత్ని క్చిచరి. వాడాధనమును
ప్ుచుచకొని, ప్ూర్ేము వలెనే యూర్క కూర్ుచండెను. కొనాాళ్ళప్ిముట మహాద్ేవుడు వాని భార్ాకు కలలో
గ్నిప్ించి యిటల
ా చ్ెప్పను. "నీవు లేచి ద్ేవాలయప్ు శిఖ్ర్మును గ్టలటము. నీవు ఖ్ర్ుచ ప్టిటన ద్ానిక్ 100
రటల
ా ఇచ్ెచదను." ఆమె యిా దృశ్ామును త్న భర్త కు చ్ెప్పను. అద్ర ధనము వాయమగ్ుటకు
హేత్ువగ్ునేమో యని భయప్డల ఎగ్తాళ్ళ చ్ేయుచు అద్ర ఉత్త సేప్ామనియు, ద్ానిని నమునవసర్ము
లేదనియు, లేకునాచ్ో ద్ేవుడు త్నకు సేప్ాములో గ్నప్డల యిేల చ్ెప్పలేదనియు, తాను మాత్రము
దగ్గ ర్గా లేకుండెనా యనియు, ఇద్ర దుససవప్ామువలె గ్నిప్ించుచునాదనియు, భారాాభర్త లకు విరోధము
కలిపంచునటలల తోచుచునాదనియు అత్డు సమాధ్ానముచ్ెప్పను. అందుచ్ే ఆమె ఊర్ుకొనవలసివచ్ెచను.
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ద్ాత్లను బాధ్రంచి వసూలు చ్ేయు ప్దా మొత్త ము చంద్ాలయందు ద్ేవునకు ఇషట ముండదు. భక్తతోను,
ప్రరమతోను, మనానతోను ఇచిచన చినా చినా మొత్త ములకయిన ద్ెైవమషట ప్డును. కొనిా ద్రనముల
ప్ిముట, ద్ేవుడామెకు సేప్ాములో త్తరిగి కనిప్ించి యిటా నెను. "భర్త దగ్గ ర్నునా చంద్ాలగ్ూరిచ చీకాకు
చ్ెంద నవసర్ములేదు. ద్ేవాలయము నిమత్త మేమెైన వాయము చ్ేయుమని యాత్ని బలవంత్ము
చ్ేయవదుా. నాకు కావలసినవి భక్త, మరియు సద్ాువము, కాబటిట నీ క్షటమునా స ంత్ము ద్ేద్ెైన
ఇవేవలెను." ఆమె త్న భర్త తో సంప్రద్రంచి త్నత్ండలర త్న క్చిచన బంగార్ు నగ్లు ద్ానము చ్ేయ
నిశ్చయించ్ెను. ఆ లోభి యా సంగ్త్త విని, చీకాకు చ్ెంద్ర, భగ్వంత్ునికూడ మోసము చ్ేయ
నిశ్చయించుకొనెను. ఆమె నగ్లనెంతో త్కుకవ ధర్కటిట 1000 ర్ుప్ాయలకు తానే కొని, నగ్దునకు
బదులుగా నొకప్ లము ద్ేవాద్ాయముగా నిచ్ెచను. అందులకు భార్ాసముత్తంచ్ెను. ఆ ప్ లము వాని
స ంత్ము గాదు. అద్రయొక ప్రదరాలగ్ు డుబీకయను నామెద్ర. ఆమె ద్ానిని 200 ర్ూప్ాయలకు కుదువ ప్టిట
యుండెను. ఆమె ద్ానిని తీర్చలేక ప్ో యిెను. ఆ టకకరి లోభి త్న భార్ాను, డుబీకని, ద్ెైవమును కూడ
అందరిని మోసగించ్ెను. ఆ నేల ప్నిక్రానిద్ర, సాగ్ులో లేదు, ద్ాని విలువ చ్ాల త్కుకవ, ద్ానివలన
ఆద్ాయమేమయు లేదు.

ఈ వావహార్మటల
ా సమాప్ిత చ్ెంద్ెను. ఆ ప్ లమును ప్ూజారి యధ్ీనములో నుంచిరి. అందుల కత్డు
సంత్సించ్ెను. కొనాాళ్ళకు ఒక చిత్రము జరిగను. గొప్ప త్ుఫాను సంభవించ్ెను, కుంభవృషిట కురిసను. లోభి
యింటిక్ ప్ిడుగ్ు ప్ాటల త్గిలి వాడు, వాని భార్ా చనిప్ యిరి. డుబీక కాలగ్త్త చ్ెంద్ెను.

త్ర్ువాత్ జనులో ఆ లోభి మధురాప్టట ణములో నొక బారహుణకుటలంబములో ప్ుటిట వీర్భదరప్పయను
ప్రర్నుండెను. అత్ని భార్ా ప్ూజారి కొమారత గా జనిుంచ్ెను. ఆమెకు గౌరి యని ప్రర్ు ప్టిటరి. డుబీక మంద్రర్ప్ు
గొర్వ యింటిలో మగ్ శిశువుగా జనిుంచ్ెను. అత్నిక్ చ్ెనా బసప్ప యని నామ మడలరి. ఆ ప్ూజారి నా
సరాహిత్ుడు. అత్డు నా వదా కు త్ర్ుచుగా వచుచచుండెను. నావదా కూర్ుచండల మాటా డుచు చిలుము
ప్తలెచడలవాడు. అత్ని కొమారత గౌరి కూడ నా భకుతరాలు. ఆమే త్ేర్గా నెదుగ్ు చుండెను. ఆమె త్ండలర వర్ునికై
వెదకుచుండెను. ఆ విషయమెై చీకాకు ప్డనవసర్ము లేదనియు, నామె భర్త తానెై వెదకుకొని
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వచుచననియు నేను చ్ెప్ిపత్తని. కొనాాళ్ళకు వీర్భదరప్పయను ఒక బీద బారహుణబాలుడు భిక్షకై ప్ూజారి
యింటిక్ వచ్ెచను. అత్డుకూడ నా భకుతడయిెాను. ఏలన వానిక్ ప్ిలాను కుద్రరిచత్తనని నాయందు
విశాేసము చూప్ుచుండెను. వాడు ఈజనులో కూడ ధనముకై మగ్ుల తాప్త్రయ ప్డుచుండెను. నా వదా కు
వచిచ

యాత్డు

కుటలంబముతో

నుండుటచ్ే

త్న

కకుకవగా

ధనము

వచుచనటల
ా

చ్ేయుమని

బత్తమాలుచుండెను.

ఇటల
ా ండగా కొనిా విచిత్రములు జరిగను. ధర్లు హఠాత్ు
త గా ప్రిగను. గౌరి యదృషట ముకొలద్ర ప్ లమునకు
ధర్ ప్రిగను. కానుకగా నిచిచన ప్ లము ఒకలక్ష ర్ూప్ాయల కమురి. ఆమె యాభర్ణముల విలువకు 100
రటల
ా వచ్ెచను. అందులో సగ్ము నగ్దుగా నిచిచరి. మగ్తా ద్ానిని 25 వాయిద్ాలలో ఒకొకకక వాయిద్ాకు
2000 ర్ూప్ాయల చ్ొప్ుపన ఇచుచటకు నిశ్చయించిరి. అందుకందర్ు సముత్తంచిరి. కాని, ధనమునకై
త్గ్వులాడలరి. సలహాకొర్కు నావదా కు వచిచరి. ఆ యాసిత మహాద్ేవునిద్ర, కాబటిట ప్ూజారిద్ర. ప్ూజారిక్
కొడుకులు లేనందున సర్ే హకుకలు గౌరిక్ వచ్ెచను. ఆమె సముత్త లెనిద్ే యిేమీ ఖ్ర్ుచ చ్ేయవదా ని
చ్ెప్ిపత్తని. ఆమె భర్త కు ఈ ప్ైకముప్ై నెటట ి యధ్రకార్ము లేదని బో ధ్రంచిత్తని. ఇద్ర విని వీర్భదరప్ప నా ప్ై
కోప్గించ్ెను. ఆసిత ప్ై గౌరికవ హకుక గ్లదని తీరాునించి, ద్ానిని కబళ్ళంచుటకు నేను యత్తాంచుచునాానని
నుడలవెను. అత్ని మాటలు విని భగ్వంత్ుని ధ్ాానించి ఊర్కొంటిని. వీర్భదరప్ప త్న భార్ా గౌరిని త్తటెటను.
అందుచ్ే నామె ప్గ్టి ప్ూట నా వదా కు వచిచ యిత్ర్ుల మాటలు ప్టిటంచుకొనవలదని త్నను కూత్ుర్ుగా
జూచుకొనవలెనని

వేడుకొనెను.

ఆమె

నా

యాశ్ీయమును

కోర్ుటచ్ే

నేనామెను

ర్క్షలంచుటకు

సప్త సముదరములెైన ద్ాటలదునని వాగాానమచిచత్తని. ఆనాడు రాత్తర గౌరికొక సేప్ాదృశ్ాము గ్నప్డెను.
మహాద్ేవుడు సేప్ాములో గ్నిప్ించి యిటా నెను. "ధనమంత్యు నీద్ే. ఎవరిక్ నేమయును ఇవేవలదు.
చ్ెనాబసప్పతో

సలహా

చ్ేసి

ద్ేవాలయప్ు

మరామత్ు

నిమత్త ము

కొంత్

ఖ్ర్ుచ

చ్ేయుము.

ఇత్ర్ములకైవాయము చ్ేయవలసి వచుచనప్ుడు మసతదులోనునా బాబా సలహా తీసికొముు." గౌరి నాకీ
వృతాతంత్మంత్యు ద్ెలిప్ను. నేను త్గిన సలహా నిచిచత్తని. అసలును తీసికొని వడీేలో సగ్ము మాత్రము
చ్ెనాబసప్ప క్వుేమనియు వీర్భదరప్ప క్ందులో జోకాము లేదనియు నేను గౌరిక్ సలహా నిచిచత్తని. నేనిటల
ా
మాటాాడుచుండగా వీర్భదరప్ప, చ్ెనాబసప్ప కొటాాడుచు నా వదా కు వచిచరి. సాధామెైనంత్వర్కు వారిని

324

సమాధ్ానప్ర్చిత్తని. గౌరిక్ మహాద్ేవుడు చూప్ిన సేప్ాదృశ్ామును చ్ెప్ిపత్తని. వీర్భదరప్ప మగ్ుల కోప్ించి
చ్ెనా బసప్పను ముకకలు ముకకలుగా నరికదనని బెద్రరించ్ెను. చ్ెనాబసప్ప ప్ిరిక్వాడు. వాడు నా
ప్ాదములబటిట ననేా యాశ్ీయించ్ెను. వాని కోప్ిషిు శ్త్ురవు బారినుండల కాప్ాడెదనని నేను వానిక్ వాగాానము
చ్ేసిత్తని. కొంత్కాలమునకు వీర్భదరప్ప చనిప్ో యి ప్ాముగా జనిుంచ్ెను; చ్ెనాబసప్ప కూడ చనిప్ో యి
కప్పగా జనిుంచ్ెను. చ్ెనాబసప్ప బెక బెక లాడుట విని, నేను చ్ేసిన వాగాానమును జా ప్క్
ిత ద్ెచుచకొని,
ఇకకడకు వచిచ వానిని ర్క్షలంచి, నా మాటను ప్ాలించుకొంటిని. భగ్వంత్ుడు ఆప్ద సమయమందు భకుతల
ర్క్షలంచుటకై వారి వదా కు ప్ర్ుగత్ు
త ను. భగ్వంత్ుడు ననిాచటకు బంప్ి చ్ెనాబసప్పను ర్క్షలంచ్ెను.
ఇదంత్యు భగ్వంత్ుని లీల."

నీతి
ఈ కథవలా మనము నేర్ుచకొనిన నీత్త యిేమన ఎవర్ు చ్ేసిన ద్ానిని వారవ యనుభవించవలెను.
ఇత్ర్ులతోగ్ల సంబంధములనిాటిని, బాధను కూడ అనుభవించవలెను. త్ప్ిపంచుకొను సాధనము లేదు.
త్న కవరితోనెైన శ్త్ురత్ేమునాయిెడల ద్ానినుండల విముక్తనిప్ ందవలెను. ఎవరికైన ఏమెైనను బాకీయునా
ద్ానిని తీరిచవేయవలెను. ఋణము గాని, శ్త్ృత్ేశరషముకాని యునాచ్ో ద్ానిక్ త్గిన బాధ ప్డవలెను.
ధనమునందు ప్రరాసగ్లవానినద్ర హీనసిథత్తక్ ద్ెచుచను. త్ుటట త్ుదకు వానిక్ నాశ్నము కలుగ్జవయును.

ఓం నమో శ్రీ సాయినాథాయ
శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
నలుబద్రయిేడవ అధ్ాాయము
సంప్ూర్ణము.
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ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవిత చరితరము
నలుబదియిెనిమదవ అధాాయము
భకు్ల ఆపదలు బాపుట

1. షరవడే 2. సప్తేాకర్ుల కథలు

ఈ అధ్ాాయము ప్ారర్ంభించునప్ుప డెవరో హేమడ్ ప్ంత్ును "బాబా గ్ుర్ువా? లేక సదు
గ ర్ువా?" యని
ప్రశిాంచిరి. ఆ ప్రశ్ాకు సమాధ్ాన మచుచటకై సదు
గ ర్ువు లక్షణములను హేమడ్ ప్ంత్ు ఇటల
ా
వరిణంచుచునాార్ు.

సదుగరుని లక్షణములు
ఎవర్ు మనకు వేదవేద్ాంత్ములను, షట్ శాసత మ
ి ులను బో ధ్రంచ్ెదరో, ఎవర్ు చకాీంక్త్ము చ్ేసదరో, ఎవర్ు
ఉచ్ాఛవసనిశాేసములను బంధ్రంచ్ెదరో, బరహుమును గ్ూరిచ అందముగా నుప్నాసించ్ెదరో, ఎవర్ు భకుతలకు
మంతోరప్ద్ేశ్ము చ్ేసి ద్ానిని ప్ునశ్చర్ణము చ్ేయుమందురో, ఎవర్ు త్మ వాకశక్తచ్ే జీవిత్ప్ర్మావధ్రని
బో ధ్రంచగ్లరో కాని ఎవర్ు సేయముగా ఆత్ుసాక్షాతాకర్ము ప్ ందలేరో అటిటవార్ు సదు
గ ర్ువులు కార్ు.
ఎవర్యితే

చకకని

సంభాషణలవలా

మనకు

ఇహప్ర్సుఖ్ములందు

విర్క్త

కలుగ్జవసదరో,

ఎవరాత్ుసాక్షాతాకర్మందు మన కభిర్ుచి కలుగ్ునటల
ా జవసదరో యిెవరైతే ఆత్ుసాక్షాతాకర్ విషయమున
ప్ుసత కజాానమేగాక

ఆచర్ణయందనుభవము

కూడ

ప్ ంద్ర

యునాారో

అటిటవార్ు

సదు
గ ర్ువులు.

ఆత్ుసాక్షాతాకర్మును సేయముగ్ ప్ ందని గ్ుర్ువు ద్ానిని శిషుాల కటల
ా ప్రసాద్రంచగ్లర్ు? సదు
గ ర్ువు
సేప్ామందయినను శిషుాలనుండల సరవనుగాని ప్రత్తఫలమునుగాని యాశించడు. ద్ానిక్ బదులుగా
శిషుాలకు సరవ చ్ేయ త్లచును. తాను గొప్పవాడనియు త్న శిషుాడు త్కుకవవాడనియు భావించడు.
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సదు
గ ర్ువు త్న శిషుాని కొడుకు వలె ప్రరమంచుటయిేగాక త్నతో సరిసమానముగా జూచును. సదు
గ ర్ుని
ముఖ్ాలక్షణమేమన, వార్ు శాంత్మున కునిక్ప్టలట. వారనాడు చ్ాప్లామునుగాని చికాకు గాని చ్ెందర్ు,
త్మ ప్ాండలత్ామునకు వార్ు గ్రిేంచర్ు, ధనవంత్ులు, ప్రదలు, ఘనులు, నీచులు వారిక్ సమానమే.

హేమడ్ ప్ంత్ు

త్న ప్ూర్ేజను సుకృత్ముచ్ే

సాయిబాబా వంటి సదు
గ ర్ువు

ఆశ్రరాేదమును,

సహవాసమును ప్ ంద్ెనని త్లంచ్ెను. బాబా యౌవనమందు కూడ ధనము కూడబెటటలేదు. వారిక్
కుటలంబము గాని, సరాహిత్ులుగాని, యిలుాగాని, ఎటిట యాధ్ార్ముగాని

లేకుండెను. 18 ఏండా

వయసుసనుండల వార్ు మనసుసను సాేధ్ీనమందుంచుకొనిరి. వారొంటరిగా, నిర్ుయముగా నుండెడలవార్ు.
వారలా ప్ుపడాతాునుసంధ్ానమందు మునిగి యుండెడలవార్ు. భకుతల సేచఛమెైన యభిమానమును జూచి
వారి మేలుకొర్కవవెైన చ్ేయుచుండెడలవార్ు. ఈ విధముగా వార్ు త్మ భకుతలప్ై ఆధ్ార్ప్డల యుండెడలవార్ు.
వార్ు భౌత్తకశ్రీర్ముతో నునాప్ుపడు త్మ భకుతలకు ఏ యనుభవముల నిచుచచుండలరో, యటిటవి వార్ు
మహాసమాధ్రచ్ెంద్రన ప్ిముటకూడ త్మయందభిమానము గ్ల భకుతలు అనుభవించుచునాార్ు. అందుచ్ే
భకుతలు చ్ేయవలసిన ద్ేమన - భక్తవిశాేసములనెడు హృదయద్ీప్మును సరిచ్ేయవలెను. ప్రరమయను
వత్తత ని వెలిగించవలెను. ఎప్ుపడలటా ల చ్ేసదరో, యప్ుపడు జాానమనే జోాత్త (ఆత్ు సాక్షాతాకర్ము) వెలిగి
ఎకుకవ తేజసుసతో ప్రకాశించును. ప్రరమలేని జాానము ఉత్త ద్ర. అటిట జాానమెవరిక్ అకకర్లేదు. ప్రరమ లేనిచ్ో
సంత్ృప్ిత యుండదు. కనుక మనకు అవిచిఛనామెైన అప్రిమత్ప్రరమ యుండవలెను. ప్రరమను మన మెటా ల
ప్ గ్డగ్లము? ప్రత్త వసుతవు ద్ానియిెదుట ప్ారముఖ్ాము లేనిదగ్ును. ప్రరమ యనునద్ే లేని యిెడల
చదువుటగాని, వినుటగాని, నేర్ుచకొనుటగాని నిషపలములు. ప్రరమ యనునద్ర వికసించినచ్ో భక్త,
నిరాేయమోహము, శాంత్త, సరేచఛలు ప్ూరితగా నొకటి త్ర్ువాత్ నింకొకటి వచుచను. ద్ేనినిగ్ూరిచగాని మక్కలి
చింత్తంచనిద్ే ద్ానియందు మనకు ప్రరమ కలుగ్దు. యద్ార్థమెైన కాంక్ష, ఉత్త మమెైన భావమునా చ్ోటనే
భగ్వంత్ుడు తానెై సాక్షాత్కరించును. అద్రయిే ప్రరమ; అద్ే మోక్షమునకు మార్గ ము.
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ఈ యధ్ాాయములో చ్ెప్పవలసిన ముఖ్ాకథను ప్రిశ్రలించ్ెదము. సేచఛమెైన మనసుసతో నెవరైనను
నిజమెైన యోగీశ్ేర్ుని వదా కు బో యి వారి ప్ాదములప్ై బడలనచ్ో, త్ుటట త్ుద కత్డు ర్క్షలంప్బడును. ఈ
విషయము ద్రగ్ువ కథవలన విశ్దప్డును.

షరవడే
షో లాప్ూర్ జ్జలాా అకకల్ కోట నివాసి సప్తేాకర్ నాాయప్రీక్షకు చదువుచుండెను. తోడల విద్ాారిథ షరవడే
అత్నితో చ్ేరను. ఇత్ర్ విద్ాార్ుథలు కూడ గ్ుమగ్ూడల త్మ ప్ాఠముల జాానము సరిగా నునాద్ర లేనిద్ర
చూచుకొనుచుండలర.ి ప్రశలాత్త ర్ములవలన షరవడేకు ఏమయురానటలట తోచ్ెను. త్క్కన విద్ాార్ుథలు అత్నిని
వెక్కరించిరి. అత్డు ప్రీక్షకు సరిగా చదువకప్ో యినను త్నయందు సాయిబాబా కృప్యుండుటచ్ే ఉతీత ర్ుణడ
నగ్ుదునని చ్ెప్పను. అందుకు సప్తేాకర్ యాశ్చర్ాప్డెను. సాయిబాబా యిెవర్ు? వారినేల యంత్
ప్ గ్డుచునాావు? అని అడలగను. అందులకు షరవడే యిటా నెను. "షిరిడీ మసతదులో నొక ఫకీర్ు గ్లర్ు. వార్ు
గొప్ప సత్ుపర్ుషులు. యోగ్ులిత్ర్ులునాను, వార్మోఘమెైనవార్ు. ప్ూర్ేజనుసుకృత్ముంటేనే గాని,
మనము వారిని దరిశంచలేము నేను ప్ూరితగా వారినే నముయునాాను. వార్ు ప్లుకునద్ర యిెనాడు
అసత్ాము కానేర్దు. నేను ప్రీక్షలో త్ప్పక యుతీత ర్ుణడ నగ్ుదునని వార్ు ననుా ఆశ్రర్ేద్రంచియునాార్ు.
కనుక త్ప్పక వారి కృప్చ్ే చివరి ప్రీక్షయందుతీత ర్ుణడనయిెాద"ననెను. సప్తేాకర్ త్న సరాహిత్ుని
ధ్ెైర్ామునకు నవెేను. వానిని, బాబాను కూడ వెక్కరించ్ెను.

సపతేాకరు - భ్ారాాభర్ లు
సప్తేాకర్ నాాయప్రీక్షలో నుతీత ర్ుణడయిెాను. అకకల్ కోటలో వృత్తత ని ప్ారర్ంభించి, యచట నాాయవాద్ర
యాయిెను. ప్ద్ర సంవత్సర్ముల ప్ిముట అనగా, 1913లో వానిక్ గ్ల యొకవకుమార్ుడు గొంత్ు వాాధ్రతో
చనిప్ో యిెను. అందువలన అత్ని మనసుస వికల మయిెాను. ప్ండరీప్ుర్ం, గాణగాప్ుర్ం మొదలగ్ు
ప్ుణాక్షవత్మ
ర ులకు యాతారర్థముప్ో యి, శాంత్త ప్ ందవలె ననుకొనెను. కాని యత్నిక్ శాంత్త లభించలేదు,
వేద్ాంత్ము

చద్రవెను

గాని,

యద్రకూడ

సహాయప్డలేదు.

అంత్లో

షరవడే

మాటలు,

అత్నిక్

బాబాయందుగ్ల భక్తయు జా ప్క్
ిత వచ్ెచను. కాబటిట తానుకూడ షిరిడక
ీ ్ ప్ో యి శ్రీ సాయిని చూడవలె
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ననుకొనెను. త్న సో దర్ుడగ్ు ప్ండలత్రావుతో షిరిడీక్ వెళళళను. దూర్మునుండలయిే బాబా దర్శనముచ్ేసి
సంత్సించ్ెను.

గొప్పభక్తతో

బాబావదా కవగి

యొకటెంకాయ

నచట

బెటట ి,

బాబా

ప్ాదములకు

సాషాటంగ్నమసాకర్ము చ్ేసను. "బయటకు ప్ ముు" అని బాబా యర్చ్ెను. సప్తేాకర్ త్లవంచుకొని
కొంచ్ెము వెనుకకు జరిగి యచట కూర్ుచండెను. బాబా కటాక్షమును ప్ ందుటకవరి సలహాయిెైన
తీసికొనుటకు యత్తాంచ్ెను. కొందర్ు బాలాషింప్ి ప్రర్ు చ్ెప్ిపరి. అత్ని వదా కు ప్ో యి సహాయమును కోరను.
వార్ు బాబా ఫో టోలను కొని బాబావదా కు మసతదుకు వెళ్ళళరి. బాలాషింప్ి ఒక ఫో టోను బాబా చ్ేత్తలో ప్టిట
యద్ెవరిదని యడలగను. ద్ానిని ప్రరమంచువారిదని బాబా చ్ెప్ుపచు సప్తేాకర్ వయిప్ు చూసను. బాబా
నవేగా నచటివార్ందర్ు నవిేరి. బాలా ఆ నవుేయిెకక ప్ారముఖ్ామేమని బాబాను అడుగ్ుచు సప్తేాకర్
ను దగ్గ ర్గా జరిగి బాబా దర్శనము చ్ేయుమనెను. సప్తేాకర్ బాబా ప్ాదములకు నమసకరించగా, బాబా
త్తరిగి వెడలి ప్ ముని యర్చ్ెను. సప్తేాకర్ుకవమ చ్ేయవలెనో తోచకుండెను. అనాదముులిదా ర్ు చ్ేత్ులు
జోడలంచుకొని బాబాముందు కూర్ుచండలరి. మసతదు ఖ్ాళీచ్ేయమని బాబా సప్తేాకర్ ను ఆజాాప్ించ్ెను. ఇదా ర్ు
విచ్ార్ముతో

నిరాశ్

జంద్రరి.

బాబా

యాజా ను

ప్ాలించవలసి

యుండుటచ్ే

సప్తేాకర్

షిరిడీ

విడువవలసివచ్ెచను. ఇంకొకసారి వచిచనప్ుడెైన దర్శనమవేవలెనని అత్డు బాబాను వేడెను.

సపతేాకర్ భ్ారా
ఒక సంవత్సర్ము గ్డచ్ెను. కాని, యత్ని మనసుస శాంత్త ప్ ందకుండెను. గాణగాప్ుర్ము వెళళళను కాని
యశాంత్త హెచ్ెచను. విశాీంత్తకై మాఢేగాం వెళళళను; త్ుదకు కాశ్ర వెళ్ళళటకు నిశ్చయించుకొనెను.
బయలుద్ేర్ుటకు రండు ద్రనములకు ముందు అత్ని భార్ాకొక సేప్ా దృశ్ాము గ్నప్డెను. సేప్ాములో
నామె నీళ్ళకొర్కు కుండ ప్టలటకొని లకడాషబావిక్ ప్ో వుచుండెను. అచట నొక ప్కీర్ు త్లకొక గ్ుడే కటలటకొని,
వేప్చ్ెటట ల మొదట కూర్ుచనా వార్ు త్నవదా కు వచిచ "ఓ అమాుయి! అనవసర్ముగా శ్ీమప్డెదవేల? నేను
సేచఛజలముతో నీకుండ నింప్దను" అనెను. ఆమె ప్కీర్ుకు భయప్డల, ఉత్త కుండతో వెనుకకు త్తరిగి
ప్ో యిెను. ఫకీర్ు ఆమెను వెనాంటెను. ఇంత్టితో ఆమెకు మెలకువ కలిగి నేత్మ
ర ులు తెర్చ్ెను. ఆమె త్న
కలను భర్త కు జప్పను. అద్రయిే శుభశ్కున మనుకొని యిదా ర్ు షిరిడక
ీ ్ బయలుద్ేరిరి. వార్ు మసతదు
చ్ేర్ునప్పటిక్ బాబా యకకడ లేకుండెను. వార్ు లెండీతోటకు వెళ్ళళయుండలరి. బాబా త్తరిగి వచుచవర్కు
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వార్చట ఆగిర.ి ఆమె సేప్ాములో తాను జూచిన ఫకీర్ుకు బాబాకు భేదమేమయు లేదనెను. ఆమె మగ్ుల
భక్తతో బాబాకు సాషాటంగ్ముగా నమసకరించి బాబాను చూచుచు, అచటనే కూర్చుండెను. ఆమె యణకువ
జూచి సంత్సించి బాబా త్న మామూలు ప్దధ త్తలో ఏద్ో నొక కథ చ్ెప్ుపటకు మొదలిడెను. "నా చ్ేత్ులు, ప్ త్తత
కడుప్ు, నడుము, చ్ాల రోజులనుండల నొప్ిప ప్టలటచునావి. నేననేకౌషధములు ప్ుచుచకుంటిని, కాని
నొప్ుపలు త్గ్గ లేదు. మందులు ఫలమీయకప్ో వుటచ్ే విసుగ్ు జంద్రత్తని. కాని నొప్ుపలనిాయు నిచట వెంటనే
నిష్రమంచుట కాశ్చర్ాప్డుచుంటిని" అనెను. ప్రర్ు చ్ెప్పనప్పటిక్ ఆ వృతాతంత్మంత్యు సప్తేాకర్
భార్ాద్ే. ఆమె నొప్ుపలు బాబా చ్ెప్ిపన ప్రకార్ము త్ేర్లో ప్ో వుటచ్ే నామె సంత్సించ్ెను.

సప్తేాకర్ ముందుగా ప్ో యి దర్శనము చ్ేసికొనెను. మర్ల బాబా బయటకు బ మునెను. ఈ సారి యత్డు
మక్కలి ప్శాచతాతప్ప్డల యిెకుకవ శ్ీదధతో నుండెను. ఇద్ర బాబాను తాను ప్ూర్ేము నింద్రంచి యిెగ్తాళ్ళ
చ్ేసినద్ాని ప్రత్తఫలమని గ్ీహించి, ద్ాని విర్ుగ్ుడుకొర్కు ప్రయత్తాంచుచుండెను. బాబా నొంటరిగా కలిసికొని
వారిని క్షమాప్ణ కోర్వలెనని యత్తాంచుచుండెను. అటేా యొనరచను. అత్డు త్న శిర్సుసను బాబా
ప్ాద్ాములప్ై బెటట న
ె ు. బాబా త్న వర్దహసత మును సప్తేాకర్ త్లప్యి బెటట న
ె ు. బాబా కాళ్ళనొత్త ుచు
సప్తేాకర్ అకకడనే కుర్ుచండెను. అంత్లో ఒక గొలా సతత ి వచిచ బాబా నడుమును బటలటచుండెను. బాబా
యొక కోమటిగ్ూరిచ కథ చ్ెప్పద్ డంగను. వాని జీవిత్ములో కషట ములనిాయు వరిణంచ్ెను. అందులో వాని
యొకవయొక కొడుకు మర్ణించిన సంగ్త్త కూడ చ్ెప్పను. బాబా చ్ెప్ిపన కథ త్నద్ే యని సప్తేాకర్ మక్కలి
యాశ్చర్ాప్డెను. బాబాకు త్న విషయము లనిాయు ద్ెలియుటచ్ే విసుయమంద్ెను. బాబా సర్ేజుా డని
గ్ీహించ్ెను. అత్డందరి హృదయముల గ్ీహించుననెను. ఈ యాలోచనలు మనసుసన మెదలుచుండగా
బాబా ఆ గొలా సతత క
ి ్ చ్ెప్ుపచునాటేా నటించి సప్తేాకర్ వెైప్ు జూప్ించి యిటా నెను. "వీడు త్నకొడుకును నేను
చంప్ిత్తనని ననుా నింద్రంచుచునాాడు. నేను లోకుల బిడే లను జంప్దనా? ఇత్డు మసతదునకు వచిచ
యిేడుచచునాాడేల? అద్ే బిడే ను వీనిభార్ా గ్ర్ుములోనిక్ మర్ల ద్ెచ్ెచదను." ఈ మాటలతో బాబా యత్ని
త్లప్ై హసత ముంచి యోద్ారిచయిటా నియిె. "ఈ ప్ాదములు ముదుసలివి, ప్విత్రమెైనవి. ఇక నీ కషట ములు
తీరిప్ో యినవి. నా యంద్ే నముకముంచుము. నీ మనోభీషట ము నెర్వేర్ును." సప్తేాకర్ మెైమర్చ్ెను.
బాబా ప్ాదములను కనీాటితో త్డలప్ను. త్ర్ువాత్ త్న బసకు ప్ో యిెను.
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సప్తేాకర్ ప్ూజాసామగిన
ీ మర్ుచకొనినెైవేదాముతో మసతదుకు భార్ాతో బో యి ప్రత్తరోజు బాబాకు సమరిపంచి
వారివదా ప్రసాదము ప్ుచుచకొనుచుండెడలవార్ు. ప్రజలు మసతదులో గ్ుమగ్ూడల యుండెడలవార్ు. సప్తేాకర్
మాటిమాటిక్ నమసకరించుచుండెను. ప్రరమవినయములతో నొకకసారి నమసకరించిన చ్ాలునని బాబా
నుడలవెను. ఆనాడు రాత్తర సప్తేాకర్ బాబా చ్ావడల యుత్సవమును జూచ్ెను. అందు బాబా ప్ాండుర్ంగ్నివలె
ప్రకాశించ్ెను.

ఆ మర్ుసటిద్రన మంటిక్ ప్ో వునప్ుపడు బాబాకు మొదట ఒక ర్ూప్ాయి దక్షలణ యిచిచ త్తరిగి యడలగినచ్ో
రండవ ర్ూప్ాయి లేదనక యివేచుచనని సప్తేాకర్ యనుకొనెను. మసతదుకు బో యి ఒక ర్ూప్ాయి దక్షలణ
నివేగా బాబా యింకొక ర్ూప్ాయ కూడ నడలగను. బాబా వానిని ఆశ్రర్ేద్రంచి యిటా నెను. "టెంకాయను
ద్ీసికొనుము. నీ భార్ా చీర్కొంగ్ులో ప్టలటము. హాయిగా ప్ ముు, మనసుసనంద్ెటట ి యాంద్ో ళ్నము
నుంచకుము" అత్డటేా చ్ేసను. ఒక సంవత్సర్ములో కొడుకు ప్ుటెటను. 8 మాసముల శిశువుతో
భారాాభర్త లు షిరిడీక్ వచిచ, ఆ శిశువును బాబా ప్ాదములప్ై బెటట ి యిటల
ా ప్ారరిథంచిరి. "ఓ సాయిా! నీ బాకీ
నెటలల తీర్ుచకొనగ్లమో మాకు తోచకునాద్ర. కనుక మీకు సాషాటంగ్నమసాకర్ము చ్ేయుచుంటిమ.
నిససహాయుల

మగ్ుటచ్ే

మాశ్ీయించ్ెదముగాక.

మముుదధ రించ

అనేకాలోచనలు,

వలసినద్ర.

సంగ్త్ులు,

ఇక

మీదట

సేప్ాావసథ లోను,

మేము

మీ

ప్ాదములనే

జాగ్ీదవసథ లోను

మముుల

బాధ్రంచును. మా మనసుసలను నీ భజనవెైప్ు మర్లిచ మముు ర్క్షలంప్ుము."

కుమార్ునకు ముర్ళీధర్ యను ప్రర్ు ప్టిటరి. త్ర్ువాత్ భాసకర్, ద్రనకర్ యను నిదా ర్ు జనిుంచిరి. బాబా
మాటలు వృధ్ాప్ో వని సప్తేాకర్ దంప్త్ులు గ్ీహించిరి. అవి యక్షరాల జర్ుగ్ునని కూడ నమురి.

ఓం నమో శ్రీ సాయినాథాయ
శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
నలుబద్రయిెనిమదవ అధ్ాాయము
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సంప్ూర్ణము
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ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవిత చరితరము
నలుబదితొమమదవ అధాాయము

1. హరి కానోబా, 2. సో మద్ేవ సాేమ, 3. నానాసాహెబు చ్ాంద్ో ర్కర్ు - కథలు

తొలిపలుకు
వేదములు, ప్ురాణములు బరహుమును లేద్ా సదు
గ ర్ువును సరిగా ప్ గ్డలేవు. అటా యినప్ుపడు మావంటి
మూర్ుులు సదు
గ ర్ువగ్ు సాయిబాబాను ఎటల
ా వరిణంచగ్లర్ు? ఈ విషయములో మాటాాడక ఊర్కొనుటయిే
మేలని తోచుచునాద్ర. మౌనవరత్మును ప్ూనుటయిే సదు
గ ర్ుని సుతత్తంచుటకు త్గిన మార్గ మని తోచును.
కాని సాయిబాబా సుగ్ుణములను జూచినచ్ో మా వరత్మును మర్చి మముులను మాటాాడునటల
ా
ప్రరరవప్ించును. మన సరాహిత్ులుగాని, బంధువులుగాని మనతో లేకునాచ్ో, మంచి ప్ిండలవంటలు కూడా
ర్ుచింప్వు. కాని వార్ు మనతో నునాచ్ో ఆ ప్ిండలవంటలు మరింత్ ర్ుచికర్ము లగ్ును. సాయి
లీలామృత్ము కూడ అటిటద్ే. ద్ీనిని మన మొంటరిగా త్తనలేము, సరాహిత్ులు, బంధువులు కలసినచ్ో చ్ాల
బాగ్ుగా నుండును.

ఈ కథలను సాయిబాబా ప్రరరవప్ించి వారి యిషాటనుసార్ము మాచ్ే వారయించ్ెదర్ు. వార్క్ సర్ేసాశ్ర్ణాగ్త్త
యొనరిచ వారి యంద్ే ధ్ాానము నిలుప్ుట మాకర్త వాము. తీర్థయాత్ర, వరత్ము, తాాగ్ము, ద్ాక్షములకంటె
త్ప్సుస చ్ేయుట గొప్ప. హరిని ప్ూజ్జంచుట, త్ప్సుస కంటె మేలు. సదు
గ ర్ుని ధ్ాానించుట యనిాంటికంటె
మేలయినద్ర. కాబటిట మనము సాయినామమును నోటితో ప్లుకుచు వారి ప్లుకులను మననము
చ్ేయుచు, వారి యాకార్మును మనసుసన భావించుకొనుచు, వారిప్ై హృదయప్ూర్ేకమగ్ు ప్రరమతో,
వారికొర్కవ సమసత కార్ాములను చ్ేయుచుండవలెను. సంసార్బంధమునుండల త్ప్ిపంచుకొనుటకు ద్ీనిక్
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మంచిన సాధనము లేదు. ప్ైన వివరింప్బడలన ప్రకార్ము మన కర్త వామును మనము చ్ేయగ్లిగినచ్ో,
సాయి త్ప్పనిసరిగ్ మనకు సహాయము చ్ేయును. త్ుదకు మోక్షము నిచుచను. ఇక నీయధ్ాాయములోని
కథలవెైప్ు మర్లుదము.

హరి కానోబా
హరి కానోబా యను బ ంబాయి ప్దా మనుషుాడ కడు త్నసరాహిత్ులవలా , బంధువులవలా బాబాలీల
లనేకములు వినెను, కాని నములేదు. కార్ణమేమన అత్నిద్ర సంశ్యసేభావము. బాబాను సేయముగా
ప్రీక్షలంచవలెనని యత్ని కోరిక. కొంత్మంద్ర బ ంబాయి సరాహిత్ులతో అత్డు షిరిడక
ీ ్ వచ్ెచను. అత్ని త్లప్ై
జలతార్ుప్ాగ్ యుండెను. అత్ని ప్ాదములకు కొత్త చ్ెప్ుపలుండెను. కొంత్దూర్మునుండల బాబాను చూచి
బాబావదా కు బో యి సాషాటంగ్నమసాకర్ము చ్ేయవలె ననుకొనెను. కొీత్త చ్ెప్ుపలెచచట నుంచవలెనో అత్నిక్
తెలియలేదు. చ్ెప్ుపలు మసతదుముంద్ క మూలన బెటట ి బాబా దర్శనమునకు బో యిెను. బాబాకు
భక్తప్ూర్ేకమెైన నమసాకర్ము చ్ేసి, ఊద్రని, ప్రసాదమును బాబాచ్ేత్త నుండల యందుకొని త్తరిగివచ్ెచను.
మూలకు ప్ో యి చూచుసరిక్ చ్ెప్ుపలు కనిప్ించలేదు. చ్ెప్ుపలకొర్కు వెదకను కాని నిష్రయోజనమయిెాను.
చ్ాలా చీకాకు ప్డుచు బసకు వచ్ెచను.

అత్డు సాానము చ్ేసి, ప్ూజ చ్ేసి, నెైవేదాము ప్టిట భోజనమునకు కూర్ుచండెను. కాని, త్న చ్ెప్ుపల
గ్ూరిచయిే చింత్తంచుచుండెను. భోజనానంత్ర్ము, చ్ేత్ులు కడుగ్ుకొనుటకు బయటకు వచ్ెచను.

ఒక

మరాఠీ కుర్ీవాడు త్నవెైప్ు వచుచట చూచ్ెను.

ఆ కుర్ీవాని చ్ేత్తలో నొక కర్ీయుండెను. ద్ాని చివర్కు కొీత్త చ్ెప్ుపలజత్ వేరలాడుచుండెను. చ్ేత్ులు
కడుగ్ుకొనుటకు బయటకు వచిచనవారితో అత్డు బాబా త్నను బంప్ననియు, వీధ్రలో 'హరీ కా బేటా, జరీ
కా ప్రటా' యని యర్చుమనియు చ్ెప్పననెను. ఎవర్యిన ఆ చ్ెప్ుపలు త్మవే యనాచ్ో నత్ని ప్రర్ు హరి
యనియు, నత్డు కానోబా కొడుకనియు, అత్నిత్లప్ై జరీప్ాగా గ్లద్ా యను సంగ్త్త ప్రీక్షలంచిన త్ర్ువాత్
చ్ెప్ుపల నిచిచ వేయుమని చ్ెప్పననెను. ఈ కుర్ీవాడలటా ల చ్ెప్ుపట విని, హరి కానోబా యాశ్చరాానందములు
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ప్ ంద్ెను. కుర్ీవానివదా కు బో యి చ్ెప్ుపలు త్నవని ర్ూఢల చ్ేసను. అత్డు త్న ప్రర్ు హరి యనియు, తాను
కానోబా కుమార్ుడననియు త్న త్లప్ై ధరించు జరీప్ాగాను చూప్ను. ఆ కుర్ీవాడు సంత్ృప్ిత జంద్ర చ్ెప్ుపల
నిచిచవేసను. హరి కానోబా మక్కలి యాశ్చర్ాప్డెను. త్న జలాతర్ుప్ాగ్ యందరిక్ కనిప్ించవచుచనుగాని,
త్న ప్రర్ు, త్న త్ండలప్
ర రర్ు బాబా కటల
ా ద్ెలిసను? అద్రయిే షిరిడక
ీ ్ మొదటిసారి త్న రాక. అత్ డచచటకు
బాబాను ప్రీక్షలంచుటకవ వచ్ెచను. ఈ విషయమువలా నాత్డు బాబా గొప్ప సత్ుపర్ుషుడని గ్ీహించ్ెను.
అత్నిక్ కావలసినద్ర బాబాను ప్రీక్షలంచుట. అద్ర ప్ూరితగ్ నెర్వేరను, సంతోషముతో నింటిక్ ప్ో యిెను.

సో మదేవసాేమ
బాబాను ప్రీక్షలంచుటకై యింకొకర్ు వచిచరి. వారి కథను వినుడు. కాకాసాహెబు ద్ీక్షలత్ త్ముుడు భాయాజీ
నాగ్ప్ూర్ులో నివసించుచుండెను. 1906వ (౧౯౦౬) సంవత్సర్ములో హిమాలయములకు బో యినప్ుడు
సో మద్ేవ సాేమ యను సాధువుతో అత్నిక్ ప్రిచయము కలిగను. ఆ సాధువు గ్ంగోత్తరక్ ద్రగ్ువ ఉత్త ర్కాశ్రక్
చ్ెంద్రనవార్ు. వారి మఠము హరిద్ాేర్ములో గ్లదు. ఇదా ర్ు ప్ర్సపర్ము త్మ చిర్ునామాలు వారసికొనిరి.
ఐదు సంవత్సర్ముల ప్ిముట సో మద్ేవసాేమ నాగ్ప్ూర్ు వచిచ బాయాజీ యింటోా ద్రగను. బాబా లీలలను
విని సంత్సించ్ెను. షిరిడీక్ ప్ో యి బాబాను చూడవలెనని అత్నిక్ గ్టిటకోరిక గ్లిగను. భాయాజీ వదా నుంచి
ప్రిచయము ఉత్త ర్మును ద్ీసికొని షిరిడక
ీ ్ ప్ో యిెను. మనాుడు, కోప్ర్గాం ద్ాటిన ప్ిముట టాంగా చ్ేసికొని
షిరిడక
ీ ్ ప్ో వుచుండెను. షిరిడీ సమీప్మునకు రాగా మసతదుప్ై రండు ప్దా జండాలు కనిప్ించ్ెను.
సాధ్ార్ణముగా

యోగ్ులు

వేరవేర్ు

వెైఖ్ర్ులతోను,

వేరవేర్ు

జీవనప్దధ త్ులతోను,

వేరవేర్ు

బాహాాలంకార్ములతోను ఉందుర్ు. కాని యిా ప్ై ప్ై గ్ుర్ుతలనుబటిట యిే యోగియొకక గొప్పదనమును
గ్నిప్టట లేము. సో మద్ేవసాేమక్ ఇదంత్యు వేరవ ప్ంథాగా ద్ో చ్ెను. రండు ప్తాకము లెగ్ుర్ుట చూడగ్నే
తానిటా నుకొనెను. "ఈ యోగి జండాలయంద్ేల మకుకవ జూప్వలెను? అద్ర యోగిక్ త్గినద్ర కాదు. ద్ీనిని
బటిట ఈ యోగి కీరత క
ి ొర్కు ప్ాటలప్డుచునాటల
ా తోచుచునాద్ర" అనుకొనెను. ఇటల
ా ఆలోచించుకొని, షిరిడీక్
ప్ వుట మానుకొన నిశ్చయించినటల
ా త్నతోనునా యిత్ర్ యాత్తరకులకు జప్పను. వార్త్నితో నిటా నిరి.
"అటా యిన ఇంత్ దూర్ము వచిచత్త వేల?" జండాలను చూచినంత్లో నీ మనసుస చికాకు ప్డలనచ్ో, షిరిడీలో
ర్థము, ప్లా క్, గ్ుఱ్ఱ ము మొదలగ్ు బాహాాలంకార్ములు చూచినచ్ో మరంత్ చికాకు ప్ ంద్ెదవు?"
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సో మద్ేవసాేమ గాభర్ప్డల యిటా నెను. "గ్ుఱ్ఱ ములతోను, ప్లా కీలతోను, జటాకలతోను గ్ల సాధువులను
నేనెచచట జూచి యుండలేదు. అటిట సాధువులను చూచుటకంటె త్తరిగిప్ో వుటయిే మేలు" అనెను. ఇటా నుచు
త్తర్ుగ్ు ప్రయాణమునకు సిదథమయిెాను. త్క్కన తోడల ప్రయాణికులు అత్నిని త్న ప్రయత్ామును మాని
షిరిడీ లోనిక్ బ మునిరి. అటిట వకాీలోచనను మానుమనిరి. బాబా యా జండాలను కాని త్క్కన
వసుతవులనుగాని ఆడంబర్ములనుగాని కీరత ని
ి గాని లక్షాప్టట నివార్ని చ్ెప్ిపరి. అవనిాయు నలంకరించినవార్ు
బాబా భకుతలేగాని ఆయనకవమ యవసర్ముగాని సంబంధముగాని లేదనిరి. వారి భక్త ప్రరమలకొలద్ర వార్ు
వాటిని కూరిచర్ని చ్ెప్ిపరి. త్ుటట త్ుదకు ప్రయాణము సాగించి షిరిడక
ీ ్ ప్ో యి సాయిబాబాను చూచునటల
ా
జవసిరి. సో మద్ేవసాేమ మసతదు ద్రగ్ువనుంచి బాబాను దరిశంచగ్నే అత్ని మనసుస కర్గను. అత్ని కండుా
నీటితో నిండెను; గొంత్ుక యార్ుచకొనిప్ో యిెను. "ఎచచట మనసుస శాంత్తంచి యానందమును ప్ ంద్ర
యాకరిషంప్బడునో అద్ే మనము విశాీంత్త ప్ ందవలసిన సథ లము" అని త్న గ్ుర్ువు చ్ెప్ిపనద్ానిని జా ప్క్
ిత
ద్ెచుచకొనెను. అత్డు బాబా ప్ాదధూళ్ళలో ద్ ర్ుాటకు త్హత్హలాడెను. బాబా దర్శనముకొర్కు దగ్గ ర్కు ప్ో గా
"మా వేషము మా దగ్గ ర్నే యుండనీ, నీ యింటిక్ నీవు ప్ ముు. త్తరిగి మసతదుకు రావదుా. ఎవర్యితే
మసతదుప్ై జండా నెగ్ుర్వెైచుచునాారో యటిటవారి దర్శనము చ్ేయనేల? ఇద్ర యోగి లక్షణమా? ఇకకడ క
నిమషమయిన ఉండవదుా" అనెను. ఆ సాేమ మగ్ుల ఆశ్చర్ాప్డెను. బాబా త్న మనసుసను గ్ీహించి
బయటకు ప్రకటించుచునాాడని తెలిసికొనెను. అత్డెంత్ సర్ేజుా డు! తాను తెలివిత్కుకవవాడనియు బాబా
మహానుభావుడనియు గ్ీహించ్ెను. బాబా కొందరిని కౌగిలించుకొనుట, కొందరిని యాశ్రర్ేద్రంచుట, కొందరిని
యోద్ార్ుచట, కొందరివెైప్ు ద్ాక్షలణాముతో జూచుట, కొందరివెైప్ు చూచి నవుేట, ఊద్ీప్స
ర ాదమును కొందరి
క్చుచట, యిటల
ా అందరిని ఆనంద్రంప్జవసి, సంత్ృప్ిత ప్ర్చుట జూచి త్న నొకకరినే యిేల యంత్ కఠినముగా
జూచుచుండెనో

అత్నిక్

తెలియకుండెను.

తీక్షణముగా

నాలోచించి

బాబా

చ్ేయునదంత్యు

త్న

యంత్ర్ంగ్ముననునా ద్ానితో సరిగా నుండెనని గ్ీహించ్ెను. ద్ానివలా ప్ాఠము నేర్ుచకొని వృద్రథప్ ందుటకు
యత్తాంప్వలెనని గ్ీహించ్ెను. బాబా కోప్ము మార్ుర్ూప్ముతో నునా యాశ్రరాేదమే యనుకొనెను.
కొనాాళ్ళ ప్ిముట బాబాయందు అత్నిక్ నముకము బలప్డెను. అత్డు బాబాకు గొప్ప భకుతడయిెాను.
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నానా సాహెబు చ్ాెందో రకరు
ఈ అధ్ాాయమును హేమండ్ ప్ంత్ు నానాసాహెబు చ్ాంద్ో ర్కర్ు కథతో ముగించ్ెను. ఒకనాడు నానాసాహెబు
మసతదులో మహాళాసప్త్త మొదలగ్ువారితో కూరొచని యుండగా, బీజీప్ూర్ునుండల ఒకమహముద్ీయుడు
కుటలంబముతో బాబాను జూచుటకు వచ్ెచను. అత్నితో గోషా సతత ి లుండుటచ్ే నానాసాహెబు అచచటనుంచి
లేవనెంచ్ెను. కాని బాబా యాత్ని నివారించ్ెను. సతత ల
ి ు వచిచ బాబా దర్శనము చ్ేసికొనిరి. అందులో నొక సతత ి
ముసుగ్ు ద్ీసి బాబా ప్ాదములకు నమసకరించి త్తరిగి ముసుగ్ు వేసికొనెను. నానాసాహెబు ఆమె
ముఖ్సౌందర్ామును చూచి మర్లమర్ల చూడగోరను. నానాయొకక చ్ాంచలామును జూచి, సతత ల
ి ు వెళ్ళళ
ప్ో యిన ప్ిముట, బాబా నానాతో నిటా నెను. "నానా! అనవసర్ముగా చీకాకు ప్డుచుంటి వేల?
ఇంద్రయ
ర ములను వాని ప్నులను జవయనిముు. వానిలో మనము జోకాము కలుగ్ జవసికొన గ్ూడదు.
ద్ేవుడు ఈ సుందర్మెైన ప్రప్ంచమును సృషిటంచియునాాడు గాన అందరిని చూచి సంత్సించుట మన విధ్ర.
కీమముగాను, మెలాగాను మనసుస సిథర్ప్డల శాంత్తంచును. ముందు ద్ాేర్ము తెర్చియుండగా, వెనుక
ద్ాేర్ము గ్ుండా ప్ో నేల? మన హృదయము సేచఛముగా నునాంత్వర్కు, నేమయు ద్ో షము లేదు.
మనలో చ్ెడే యాలోచన లేనప్ుపడలత్ర్ులకు భయప్డనేల? నేత్మ
ర ులు వానిప్ని యవి నెర్వేర్ుచ
కొనవచుచను. నీవు సిగ్గ ుప్డల బెదర్నేల?"

శాామా యచచటనే యుండెను. కాని బాబా చ్ెప్ిపనద్ానిని గ్ీహించలేక ప్ో యిెను. ఇంటిక్ ప్ో వు ద్ారిలో
శాామా ఆ విషయమెై నానా నడలగను. ఆ చకకని సతత వ
ి ెైప్ు జూచి తాను ప్ ంద్రన యా చంచలత్ేమును గ్ూరిచ
నానా చ్ెప్పను. బాబా ద్ానిని గ్ీహించి యిెటా ల సలహా నిచ్ెచనో వివరించ్ెను. బాబా చ్ెప్ిపనద్ాని భావము నానా
యిటల
ా చ్ెప్ప ద్ డంగను. "మనసుస సహజముగా చంచలమెైనద్ర. ద్ానిని ఉద్ేక
ర ్ంచునటల
ా చ్ేయరాదు.
ఇంద్రయ
ర ములు చలింప్వచుచను. శ్రీర్మును సాేధ్ీనమునం దుంచుకొనవలెను. ద్ాని యోరిమ ప్ో వునటల
ా
చ్ేయరాదు. ఇంద్రయ
ర ములు విషయములవెైప్ు ప్ర్ుగత్ు
త ను. కాని, మనము వానివెంట ప్ో రాదు. మనము
ఆ విషయములను కోర్గ్ూడదు. కీమముగాను, నెముద్రగాను, సాధన చ్ేయుటవలన చంచలత్ేమును
జయించవచుచను. ఇంద్రరయములకు మనము లోబడగ్ూడదు. కాని వానిని మనము ప్ూరితగ్ సాేధ్ీనమం
దుంచుకొనలేము.

సమయానుకూలముగా

వాని

నణచి

సరిగా

నుంచుకొనుచుండవలెను.
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నేత్మ
ర ులందమెైనవానిని జూచుటకొర్కవ యివేబడలనవి. విషయముల సౌందర్ామును నిర్ుయముగా
చూడవచుచను.

భయమునకు

గాని,

లజి కుగాని

యవకాశ్ము

లేదు.

దురాలోచనలు

మనసుసనందుంచుకొనరాదు. మనసుసన ఎటిట కోరికయు లేక భగ్వంత్ుని సుందర్మెైన సృషిటని చూడుము.
ఈ విధముగా నింద్రయ
ర ములను సులభముగాను, సహజముగాను సాేధ్ీనము చ్ేసికొనవచుచను.
విషయము లనుభవించుటలో కూడ నీవు భగ్వంత్ుని జా ప్యందుంచుకొనె
ిత
దవు. బాహేాంద్రయ
ర ముల
మాత్రము సాేధ్ీనమందుంచుకొని మనసుసను విషయములవెైప్ు ప్ర్ుగిడనిచిచనచ్ో, వానిప్ై అభిమాన
ముండనిచిచనచ్ో, చ్ావుప్ుటలటకల చకీమునశింప్దు. ఇంద్రయ
ర విషయములు హానికర్మయినవి. వివేకము
(అనగా నితాానిత్ాములకు భేదమును గ్ీహించుట) సార్థరగా, మనసుసను సాేధ్ీనమందుంచుకొన వలెను.
ఇంద్రయ
ర ముల నిచచవచిచనటల
ా సంచరింప్ జవయరాదు. అటలవంటి సార్థరతో విషు
ణ ప్దమును చ్ేర్ గ్లము.
అద్రయిే మన గ్మాసాథనము. అద్రయిే మన నిజమెైన యావాసము. అచటనుండల త్తరిగి వచుచటలేదు."

ఓం నమోోః శ్రీ సాయినాథాయ
శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
నలుబద్రతొముదవ అధ్ాాయము
సంప్ూర్ణము.

338

ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవిత చరితరము
ఏబదియవ అధాాయము

1. కాకాసాహెబు ద్ీక్షలత్ 2. టెంబెసాేమ 3. బాలారామ్ ధుర్ంధర్ కథలు.

సత్చరిత్ర మూలములోని 50వ అధ్ాాయము 39వ అధ్ాాయములో చ్ేర్ుచట జరిగినద్ర. కార్ణము
అందులోని యిత్తవృత్త ముగ్ూడ నద్రయిే కనుక. సత్ చరిత్ల
ర ోని 51వ అధ్ాాయ మచచట 50వ
అధ్ాాయముగా ప్రిగ్ణించవలెను.

తొలిపలుకు
భకుతల కాశ్ీయమెైన శ్రీ సాయిక్ జయమగ్ుగాక! వార్ు మన సదు
గ ర్ువులు. వార్ు మనకు గీతార్థమును
బో ధ్రంచ్ెదర్ు. మనకు సర్ేశ్కుతలను కలుగ్జవయుదుర్ు. ఓ సాయిా! మాయందు కనికరించుము. మముు
కటాక్షలంప్ుము. చందనవృక్షములు మలయప్ర్ేత్ముప్ై ప్రిగి వేడలని ప్ో గొటలటను. మేఘములు వర్షమును
గ్ురిప్ించి చలా దనము కలుగ్జవయుచునావి. వసంత్ఋత్ువునందు ప్ుషపములు వికసించి వానితో ద్ేవుని
ప్ూజ చ్ేయుటకు వీలు కలుగ్ జవయుచునావి. అటా నే సాయిబాబా కథలు మనకు ఊర్టను సుఖ్శాంత్ులను
కలుగ్జవయుచునావి. సాయి కథలు చ్ెప్ుపవార్ును వినువార్ును ధనుాలు, ప్ావనులు. చ్ెప్ుపవారి నోర్ును
వినువారి చ్ెవులును ప్విత్రములు.

కాకాసాహెబు దీక్షలత్ (1864 - 1926)
మధాప్ర్గ్ణాలోని ఖ్ాండాే గాీమమందు వడనగ్ర్ నాగ్ర్ బారహుణకుటలంబములో హరిసతతారామ్ ఉర్ఫ్
కాకాసాహెబు ద్ీక్షలత్ జనిుంచ్ెను. ప్ారథమకవిదాను ఖ్ాండాేలో హింగ్న్ ఘాట్ లలో ప్ూరిత చ్ేసను,
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నాగ్ప్ూర్ులో మెటక్
ిర వర్కు చద్రవెను. బ ంబాయి విలసన్, ఎలిఫన్ సట న్ కాలేజీలలో చద్రవి 1883లో
ప్టట భదురడయిెాను. నాాయవాద్ర ప్రీక్షలో కూడ ఉతీత ర్ుణడెై లిటిల్ అండు కంప్నీలో కొలువునకు చ్ేరను.
త్ుదకు త్న స ంత్నాాయవాదుల కంప్నీ ప్టలటకొనెను.

1909క్ ముందు సాయిబాబా ప్రర్ు కాకాసాహెబు ద్ీక్షలత్ కు తెలియదు. అటలప్ిముట వార్ు బాబాకు గొప్ప
భకుతలెైరి. ఒకానొకప్ుపడు లొనావాాలో నునాప్ుపడు, త్న ప్ాత్సరాహిత్ుడగ్ు నానాసాహెబు చ్ాంద్ో ర్కర్ ను
జూచ్ెను. ఇదా ర్ును కలిసియిేవో విషయములు మాటాాడుకొనిరి. కాకాసాహెబు తాను లండనులో రైలుబండల
ఎకుకచుండగా కాలుజారిప్డలన యప్ాయమునుగ్ూరిచ వరిణంచ్ెను. వందలకొలద్ర ఔషధములు ద్ానిని
నయము చ్ేయలేకప్ో యిెను. కాలు నొప్ిపయు, కుంటిత్నమును ప్ో వలెననాచ్ో, అత్డు సదు
గ ర్ువగ్ు
సాయివదా కు ప్ో వలెనని నానాసాహెబు సలహా నిచ్ెచను. సాయిబాబా విషయమెై ప్ూరిత వృతాతంత్మును
విశ్దప్ర్చ్ెను. సాయిబాబా "నా భకుతని సప్త సముదరముల మీద నుంచిగ్ూడ ప్ిచుచక కాలిక్ ద్ార్ముకటిట
యిాడలచనటల
ా లాగ్ుకొని వచ్ెచదను." అను వాగాానమును, ఒకవేళ్ వాడు త్నవాడు కానిచ్ో వాడు త్నచ్ే
నాకరిషంప్బడడనియు, వాడు త్న దర్శనమే చ్ేయలేడనియు బాబా చ్ెప్ిపన సంగ్త్త తెలియజవసను.
ఇదంత్యు విని కాకాసాహెబు సంత్సించి, "సాయిబాబా వదా కుప్ో యి, వారిని దరిశంచి కాలుయొకక
కుంటిత్నమునకంటె నా మనసుసయొకక కుంటిత్నమును బాగ్ుచ్ేసి శాశ్ేత్మెైన యానందమును
కలుగ్జవయమని వేడుకొనెద"నని నానాసాహెబుతో చ్ెప్పను.

కొంత్కాలము ప్ిముట కాకాసాహెబు అహమద్ నగ్ర్ వెళళళను. బ ంబాయి లెజ్జస్ లేటివ్ కౌనిసల్ లో వోటా కై
సరాార్ కాకాసాహెబు మరికర్ యింటిలో ద్రగను. కాకాసాహెబు మరీకర్ కొడుకు బాలాసాహెబు మరీకర్. వీర్ు
కోప్ర్ గాం కు మామలత్ుద్ార్ు. వీర్ు కూడ గ్ుఱ్ఱ ప్ు ప్రదర్శన సందర్ుములో అహమద్ నగ్ర్ు వచిచ
యుండలర.ి ఎలక్షను ప్ూరితయిెైన ప్ిముట కాకాసాహెబు షిరిడక
ీ ్ ప్ో వ నిశ్చయించు కొనెను. మరీకర్
త్ండీక
ర ొడుకులు వీరిని ఎవరివెంట షిరిడక
ీ ్ ప్ంప్వలెనాయని యాలోచించుచుండలరి. షిరిడల
ీ ో సాయిబాబా
వీరిని ఆహాేనించుటకు సిదధప్డుచుండెను. ఆహమద్ నగ్ర్ులో నునా శాామా మామగార్ు త్న భార్ా
ఆరోగ్ాము బాగా లేదనియు, శాామాను త్న భార్ాతో గ్ూడ రావలసినదనియు టెలిగాీమ్ యిచిచరి. బాబా
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యాజా ను ప్ ంద్ర శాామా అహమద్ నగ్ర్ు చ్ేరి త్న అత్త గారిక్ కొంచ్ెము నయముగా నునాదని తెలిసికొనెను.
మార్గ ములో గ్ుఱ్ఱ ప్ు ప్రదర్శనమునకు బో వుచునా నానాసాహెబు షానెష, అప్ాపసాహెబు గ్ద్ేయ
ర ు శాామాను
గ్లిసి, మరీకర్ు ఇంటిక్ ప్ో యి కాకాసాహెబు ద్ీక్షలత్ుని కలసి, వారిని షిరిడీక్ తీసికొని వెళ్ళళమనిరి.
కాకాసాహెబు ద్ీక్షలత్ుకు మరీకర్ులకు శాామా అహమద్ నగ్ర్ు వచిచన విషయము తెలియజవసిరి.
సాయంకాలము శాామా మీరీకర్ులవదా కు ప్ో యిెను. వార్ు శాామాకు కాకా సాహెబుద్ీక్షలత్ తో ప్రిచయము
కలుగ్జవసిర.ి శాామా కాకాసాహెబు ద్ీక్షలత్ుతో కోప్ర్ గాం కు ఆనాటి రాత్తర 10 గ్ంటలకు రైలులో ప్ో వలెనని
నిశ్చయించిరి. ఇద్ర నిశ్చయించిన వెంటనే యొకవింత్ జరిగను. బాబాయొకక ప్దా ప్టము మీద్ర తెర్ను
బాలాసాహెబు మరీకర్ు తీసి ద్ానిని కాకాసాహెబు ద్ీక్షలత్ుకు చూప్ను. కాకాసాహెబు శిరీడీక్ ప్ో యి
యిెవరినయితే

దరిశంచవలెనని

నిశ్చయించుకొనెనో,

వారవ

ప్టము

ర్ూప్ముగా

నచట

త్నను

ఆశ్రర్ేద్రంచుటకు సిదధముగా నునాటల
ా తెలిసి యత్డు మక్కలి యాశ్చర్ాప్డెను. ఈ ప్దా ప్టము
మేఘశాామునిద్ర.

ద్ానిప్ై

యదా ముప్గిలినందున

నాత్డు

ద్ానిక్ంకొక

యదా ము

వేయుటకు

మరీకర్ులవదా కు బంప్ను. చ్ేయవలసిన మర్ముత్ు ప్ూరిత చ్ేసి ఆ ప్టమును కాకాసాహెబు శాామాలద్ాేరా
షిరిడక
ీ ్ ప్ంప్ుటకు నిశ్చయించిరి.

10 గ్ంటల లోప్ల సరటషనుకు ప్ో యి టికకటల
ా కొనిరి. బండల రాగా సకండుకాాసు క్క
ీ ్కరిసి యుండుటచ్ే వారిక్
జాగా లేకుండెను. అదృషట వశాత్ు
త గార్ుే కాకాసాహెబు సరాహిత్ుడు. అత్డు వారిని ఫసుటకాాసులో
కూర్ుచంటబెటట ెను. వార్ు సౌఖ్ాముగా ప్రయాణము చ్ేసి కోప్ర్ గాం లో ద్రగిరి. బండల ద్రగ్గానే షిరిడీక్
ప్ో వుటకు సిదధముగా నునా నానాసాహెబు చ్ాంద్ో ర్కర్ును జూచి మక్కలి యానంద్రంచిరి. కాకాసాహెబు,
నానాసాహెబు కౌగ్లించుకొనిరి. వార్ు గోద్ావరిలో సాానము చ్ేసిన ప్ిముట షిరిడీక్ బయలుద్ేరిర.ి షిరిడీ చ్ేరి
బాబా దర్శనము చ్ేయగా, కాకా సాహెబు మనసుస కర్గను. కండుా ఆనందబాషపములచ్ే నిండెను. అత్
డానందముచ్ే ప్ ంగిప్ ర్లుచుండెను. బాబా కూడ వారికొర్కు తాము కనిప్టలటకొని యునాటల
ా ను వారిని
తోడ కని వచుచటకవ శాామాను బంప్ినటల
ా ను తెలియజవసను.
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ప్ిముట కాకాసాహెబు బాబాతో నెనోా సంవత్సర్ములు సంతోషముగా గ్డప్ను. షిరిడల
ీ ో నొక వాడాను గ్టిట
ద్ానినే త్న నివాససథ లముగా జవసికొనెను. అత్డు బాబావలా ప్ ంద్రన యనుభవములు లెకకలేననిా గ్లవు.
వాని ననిాటిని ఇచచట ప్రరొకనలేము. ఈ కథను ఒక విషయముతో ముగించ్ెదము. బాబా కాకాసాహెబుతో
"అంత్ాకాలమున నినుా విమానములో తీసుకుప్ో యిెదను" అనా వాగాానము సత్ామెైనద్ర. 1926వ
సంవత్సర్ము జూలెై 5వ తేద్ీన అత్డు హేమడ్ ప్ంత్ుతో రైలు ప్రయాణము చ్ేయుచు బాబా విషయము
మాటాాడుచు, సాయిబాబా యందు మనసుస లీనము చ్ేసను. ఉనాటల
ా ండల త్న శిర్మును హేమడ్ ప్ంత్ు
భుజముప్ై వాలిచ యిే బాధయు లేక, యిెటట ి చీకాకు ప్ ందక ప్ారణములు విడలచ్ెను.

శ్రీ టెెంబస సాేమ
యోగ్ులు ఒకరినొకర్ు అనాదముులవలె ప్రరమంచుకొనెదర్ు. ఒకానొకప్ుపడు శ్రీవాసుద్ేవానంద సర్సేత్త
సాేములవార్ు

(టెంబె

సాేమ)

రాజమండలల
ర ో

మకాం

చ్ేసిరి.

ఆయన

గొప్ప

నెైషకుడు,
ిు

ప్ూరాేచ్ార్ప్రాయణుడు, జాాని, దతాతతేయ
ర ుని యోగిభకుతడు. నాంద్ేడు ప్తా డర్గ్ు ప్ుండలీకరావు వారిని
జూచుటకై కొంత్మంద్ర సరాహిత్ులతో ప్ో యిెను. వార్ు సాేములవారితో మాటాాడుచునాప్ుపడు సాయిబాబా
ప్రర్ు షిరిడీ ప్రర్ు వచ్ెచను. బాబా ప్రర్ు విని సాేమ చ్ేత్ులు జోడలంచి, ఒక టెంకాయను ద్ీసి ప్ుండలీకరావు
క్చిచ యిటా నిరి "ద్ీనిని నా సో దర్ుడగ్ు సాయిక్ నా ప్రణామములతో నరిపంప్ుము, ననుా మర్ువ వదా ని
వేడుము. నాయందు ప్రరమ చూప్ు మనుము." ఆయన, సాేములు సాధ్ార్ణముగా నిత్ర్ులకు
నమసకరించర్నియు కాని బాబా విషయమున ఇద్ర యొక అప్వాదమనియు చ్ెప్పను. ప్ుండలీకరావు ఆ
టెంకాయను, సమాచ్ార్మును షిరిడక
ీ ్ ద్ీసికొని ప్ో వుటకు సముత్తంచ్ెను. బాబాను సాేమ సో దర్ుడనుట
సమంజసముగా నుండెను. ఏలన బాబావలె రాత్తరంబవళ్ళళ అగిాహో త్రమును వెలిగంచియిే యుంచిరి.

ఒకనెల ప్ిముట ప్ుండలీకరావు త్ద్రత్ర్ులును షిరిడీక్ టెంకాయను ద్ీసికొని వెళ్ళళరి. వార్ు మనాుడు చ్ేరిరి.
ద్ాహము వేయుటచ్ే ఒక సలయిేర్ు కడకు బ యిరి. ప్రిగ్డుప్ున నీళ్ళళ తాగ్కూడదని కార్ప్ు అటలకులు
ఉప్ాహార్ము చ్ేసిరి. అవి మక్కలి కార్ముగా నుండుటచ్ే టెంకాయను ప్గ్ులగొటిట ద్ాని కోర్ును అందులో
కలిప్ి యటలకులను ర్ుచికర్ముగా జవసిరి. దుర్దృషట ముకొలద్ర యా కొటిటన టెంకాయ సాేములవార్ు
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ప్ుండలీకరావు క్చిచనద్ర. షిరిడీ చ్ేర్ునప్పటిక్ ప్ుండలీకరావుకీ విషయము జా ప్క్
ిత వచ్ెచను. అత్డు మగ్ుల
విచ్ారించ్ెను. భయముచ్ే వణకుచు సాయిబాబా వదా కవగను. టెంకాయ విషయ మప్పటికవ సర్ేజుా డగ్ు బాబా
గ్ీహంచ్ెను. బాబా వెంటనే త్న సో దర్ుడగ్ు టెంబెసాేమ ప్ంప్ించిన టెంకాయను ద్ెమునెను. ప్ుండలీకరావు
బాబా ప్ాదములు గ్టిటగా బటలటకొని, త్న త్ప్ుపను అలక్షామును వెలిబుచుచచు, ప్శాచతాతప్ప్డుచు, బాబాను
క్షమాప్ణ వేడెను. ద్ానిక్ బదు లింకొక టెంకాయను సమరిపంచ్ెదననెను. కాని బాబా యందులకు
సముత్తంచలేదు. ఆ టెంకాయ విలువ సాధ్ార్ణ టెంకాయ కనోా రటా నియు ద్ాని విలువకు సరిప్ో వు
ద్రంకొకటి లేదనియు చ్ెప్ుపచు నిరాకరించ్ెను. ఇంకను బాబా యిటా నెను. "ఆ విషయమెై నీవేమాత్రము
చింత్తంప్నవసర్ము

లేదు.

అద్ర

నా

సంకలపము

ప్రకార్ము

నీ

క్వేబడెను.

త్ుదకు

ద్ారిలో

ప్గ్ులగొటట బడెను. ద్ానిక్ నీవేకర్త వని యనుకొనవేల? మంచి గాని చ్ెడేగాని చ్ేయుటకు నీవు కర్త వని
యనుకొనరాదు. గ్రాేహంకార్ర్హిత్ుడవయి యుండుము. అప్ుపడే నీ ప్ర్చింత్న యభివృద్రధ ప్ ందును."
ఎంత్ చకకని వేద్ాంత్విషయము బాబా బో ధ్రంచ్ెనో చూడుడు!

బాలారామ్ ధురెంధర్ (1878 - 1925)
బ ంబాయిక్ దగ్గ ర్నునా శాంతాకుీజులో ప్ఠారప్రభుజాత్తక్ చ్ెంద్రన బాలారామ్ ధుర్ంధర్ యనువార్ుండలరి.
వార్ు బ ంబాయి హెమకోర్ుటలో నాాయవాద్ర. కొనాాళ్ళళ బ ంబాయి నాాయశాసత ి కళాశాలకు ప్ిరనిసప్ాలుగా
నుండెను. ధుర్ంధర్ కుటలంబములోని వార్ందర్ు భకుతలు, ప్విత్ురలు, భగ్వత్తచంత్న గ్లవార్ు. బాలారామ్
త్న జాత్తక్ సరవ చ్ేసను. ఆ విషయమెై యొక గ్ీంథము వారసను. అటలప్ిముట త్న దృషిటని మత్ము
ఆధ్ాాత్తుక విషయములవెైప్ు మర్లించ్ెను. గీత్ను, జాానేశ్ేరిని, వేద్ాంత్ గ్ీంథములను, బరహువిదా
మొదలగ్ువానిని చద్రవెను. అత్డు ప్ండరీప్ుర్విఠోబా భకుతడు. అత్నిక్ 1912లో సాయిబాబాతో ప్రిచయము
కలిగను. 6 నెలలకు ప్ూర్ేము త్న సో దర్ులగ్ు బాబులీియును, వామనరావును షిరిడక
ీ ్ ప్ో యి బాబా
దర్శనము చ్ేసిర.ి ఇంటిక్ వచిచ వారి యనుభవములను బాలారామునకు ఇత్ర్ులకు చ్ెప్ిపరి. అందర్ు
బాబాను చూడ నిశ్చయించిరి. వార్ు షిరిడక
ీ ్ రాకమునుప్ర బాబా యిటల
ా చ్ెప్పను. "ఈ రోజున నా దరాుర్ు
జనులు వచుచచునాార్ు." ధుర్ంధర్సో దర్ులు త్మ రాకను బాబాకు తెలియజవయనప్పటిక్ బాబా ప్లిక్న
ప్లుకులు ఇత్ర్ుల వలన విని, విసుయమొంద్రరి. త్క్కనవార్ందర్ు బాబాకు సాషాుంగ్నమసాకర్ము చ్ేసి
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వారితో మాటాాడుచు కూరొచని యుండలర.ి బాబా వారితో నిటా నెను. "వీరవ నా దరాుర్ు జనులు.
ఇంత్కుముందు వీరి రాకయిే మీకు చ్ెప్ిపయుంటిని." బాబా ధుర్ంధర్ సో దర్ులతో నిటా నెను. "గ్త్ 60
త్ర్ముల నుండల మన మొండ ర్ులము ప్రిచయము గ్లవార్ము". సో దర్ులందర్ు వినయవిధ్ేయత్లు
గ్లవార్ు. వార్ు చ్ేత్ులు జోడలంచుకొని నిలచి, బాబాప్ాదములవెైప్ు దృషిటనిగ్డలంచిరి. సాత్తేకభావములు
అనగా కండా నీర్ు కార్ుట, రోమాంచము, వెకుకట, గొంత్ుక యార్ుచకొని ప్ో వుట, మొదలగ్ునవి వారి
మనసుసలను కర్గించ్ెను. వార్ంద రానంద్రంచిరి. భొజనానంత్ర్ము కొంత్ విశ్ీమంచి త్తరిగి మసతదుకు
వచిచరి. బాలారామ్ బాబాకు దగ్గ ర్గా కూరొచని బాబా ప్ాదము లొత్ు
త చుండెను. బాబా చిలుము తారగ్ుచు
ద్ానిని బాలారామున క్చిచ ప్తలుచమనెను. బాలారాము చిలుము ప్తలుచట కలవాటలప్డలయుండలేదు.
అయినప్పటిక్ ద్ాని నందుకొని కషష ముతో బీలెచను. ద్ానిని త్తరిగి నమసాకర్ములతో బాబా కందజవసను.
ఇద్రయిే బాలారామునకు శుభసమయము. అత్డు 6 సంవత్సర్ములనుండల ఉబుసము వాాధ్రతో
బాధప్డుచుండెను. ఈ ప్ గ్ అత్ని వాాధ్రని ప్ూరితగ్ నయము చ్ేసను. అద్ర అత్నిని త్తరిగి బాధప్టట లేదు. 6
సంవత్సర్ముల ప్ిముట నొకనాడు ఉబుసము మర్ల వచ్ెచను. అద్ేరోజు అద్ే సమయమందు బాబా
మహాసమాధ్ర చ్ెంద్ెను.

వార్ు

షిరిడక
ీ ్

వచిచనద్ర

గ్ుర్ువార్ము.

ఆ

రాత్తర

బాబా

చ్ావడలయుత్సవమును

జూచుభాగ్ాము

ధుర్ంధర్సో దర్ులకు కలిగను. చ్ావడలలో హార్త్త సమయమందు బాలారాము బాబా ముఖ్మందు
ప్ాండుర్ంగ్ని తేజసుసను ఆ మర్ుసటి ఉదయము కాకడ హార్త్త సమయమందు తేజో కాంత్తని
ప్ాండుర్ంగ్విఠలుని ప్రకాశ్మును బాబా ముఖ్మునందు గ్నెను.

బాలారామ్ ధుర్ంధర్ మరాఠీ భాషలో త్ుకారామ్ జీవిత్మును వారసను. అద్ర ప్రకటింప్బడకమునుప్ర అత్డు
చనిప్ో యిెను. 1928లో అత్ని సో దర్ులు ద్ానిని ప్రచురించిరి. అందు బాలారాము జీవిత్ము ప్రప్థ
ర మమున
వారయబడెను. అందు వార్ు షిరిడక
ీ ్ వచిచన విషయము చ్ెప్పబడలయునాద్ర.

ఓం నమోోః శ్రీ సాయినాథాయ
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శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
ఏబిదవ అధ్ాాయము
సంప్ూర్ణము.
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ఓెం
శ్రీ
సాయిబాబా
జీవిత చరితరము
ఏబదియొకటవ అధాాయము
సత్చరిత్మ
ర ులోని 52, 53 అధ్ాాయములిందు 51వ అధ్ాాయముగా ప్రిగ్ణించవలెను.
తుదిపలుకు
ఇద్రయిే చివరి అధ్ాాయము. ఇందు హేమడ్ ప్ంత్ు ఉప్సంహార్వాకాములు వారసను. ప్తఠికతో విషయసూచిక
నిచుచనటల
ా వాగాానము చ్ేసను. కాని యద్ర హేమడ్ ప్ంత్ు కాగిత్ములలో ద్ ర్కలేదు. కావున ద్ానిని బాబా
యొకక గొప్ప భకుతడగ్ు బి. వి. ద్ేవు (ఠాణా వాసి, ఉద్ో ాగ్మును విర్మంచుకొనిన మామలత్ద్ార్ు)
కూరచను. ప్రత్త అధ్ాాయప్ారర్ంభమున ద్ానిలోని యంశ్ములను ఇచుచటచ్ే విషయసూచిక యనవసర్ము.
కాబటిట ద్ీనినే త్ుద్రప్లుకుగా భావించ్ెదము. ఈ అధ్ాాయమును సవరించుటకు, ప్రచురించుటకు ప్ంప్ుసరిక్
ద్ేవుగారిక్ ఇద్ర ప్ూరితగా వారసియునాటల
ా కనబడలేదు. అచచటచచట చ్ేత్త వారత్ను బో లుచకొనుటగ్ూడ
కషట ముగా నుండెను. కాని యదంత్యు నునాదునాటల
ా గా ప్రచురింప్వలసి వచ్ెచను. అందు చ్ెప్ిపన
ముఖ్ావిషయములు ఈ ద్రగ్ువ కుాప్త ముగా జప్పబడలనవి.
సదుగరు సాయియొకక గొపపదనము
శ్రీ

సాయి

సమర్ుథనకు

సాషాుంగ్నమసాకర్ము

చ్ేసి

వారి

యాశ్ీయమును

ప్ ంద్ెదము.

వార్ు

జీవజంత్ువులయందును, జీవములేని వసుతవులయందు కూడ వాాప్ించియునాార్ు. వార్ు సత ంభము
మొదలు

ప్ర్బరహుసేర్ూప్మువర్కు

కొండలు,

ఇండుా,

మేడలు,

ఆకాశ్ము

మొదలుగాగ్లవాని

యనిాటియందు వాాప్ించియునాార్ు. జీవరాశియందంత్టను కూడ వాాప్ించియునాార్ు. భకుతలందర్ు
వారిక్ సమానమే. వారిక్ మానావమానములు లేవు. వారిక్షటమెైనవి యయిషట మయినవియు లేవు. వారినే
జా ప్యందుంచుకొని
ిత
వారి శ్ర్ణు ప్ ంద్రనచ్ో వార్ు మన కోరికలనిాటిని నెర్వేరిచ మనము జీవిత్ప్ర్మావధ్రని
ప్ ందునటల
ా చ్ేసదర్ు.
ఈ

సంసార్మనే

మహాసముదరమును

ద్ాటలట

మహాకషట ము.

విషయసుఖ్ములనెడు

కర్టములు
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దురాలోచలనే ఒడుేను తాకుచు ధ్ెైర్ామను చ్ెటాను కూడ విర్ుగ్గొటలటచుండును. అహంకార్మనే గాలి
తీవరముగా వీచి మహాసముదరమును కలోాలప్ర్చును. కోప్ము, అసూయలను మొసళ్ళా నిర్ుయముగా
సంచరించును. అచట నేను, నాద్ర యను సుడలగ్ుండములును, ఇత్ర్ సంశ్యములును గిర్ుీన
త్తర్ుగ్ుచుండును.
మహాసముదరము

ప్ర్నింద, అసూయ, ఓర్ేలేనిత్నము
భయంకర్మెైనప్పటిక్

(నాశ్నముచ్ేయువాడు).

సాయిభకుతలకు

సాయి
ద్ానివలా

అను

సదు
గ ర్ువు

చ్ేప్

లచట ఆడుచుండును.

ద్ానిక్

భయమేమయుండదు.

అగ్సుతయనివంటి

ఈ

వాడు

ఈమహాసముదరమును

ద్ాటలటకు మన సదు
గ ర్ువు నావవంటి వార్ు. వార్ు మనలను సుర్క్షలత్ముగ్ ద్ాటించ్ెదర్ు.
పారరథ న
మనమప్ుపడు సాయిబాబాకు సాషాటంగ్నమసాకర్ము చ్ేసి వారి ప్ాదములు బటలటకొని సర్ేజనులకొర్కు ఈ
క్ంీ ద్ర ప్ారర్థనము చ్ేసదము. మా మనసుస అటలనిటల సంచ్ార్ము చ్ేయకుండు గాక. నీవు దప్ప మరవమయు
కోర్కుండు గాక. ఈ సత్ చరిత్మ
ర ు ప్రత్త గ్ృహమందుండు గాక. ద్ీనిని ప్రత్తనిత్ాము ప్ారాయణ చ్ేసద్ెముగాక.
ఎవర్యితే ద్ీనిని నిత్ాము ప్ారాయణ చ్ేసదరో వారి యాప్దలు తొలగిప్ో వుగాక.
ఫలశుీతి
ఈ గ్ీంథమును ప్ారాయణ చ్ేసినచ్ో గ్లుగ్ు ఫలిత్మునుగ్ూరిచ కొంచ్ెము చ్ెప్ుపదుము. ప్విత్రగోద్ావరిలో
సాానము చ్ేసి, షిరిడల
ీ ో సమాధ్రని దరిశంచి, సాయి సత్ చరిత్మ
ర ు ప్ారాయణ చ్ేయుటకు ప్ారర్ంభింప్ుము.
నీ విటల
ా చ్ేసినచ్ో నీకుండు ముప్రపటల కషట ములు తొలగిప్ో వును. శ్రీ సాయి కథలను అలవోకగా వినాను
ఆధ్ాాత్తుక జీవిత్మునందు శ్ీదధకలుగ్ును. ఇంకను ఈ చరిత్మ
ర ును ప్రరమతో ప్ారాయణ చ్ేయు చునాచ్ో నీ
ప్ాప్ములనిాయు నశించును. జననమర్ణములనే చకీమునుండల త్ప్ిపంచుకొనవలెననాచ్ో సాయికథలను
చదువుము. వాని నెలాప్ుపడు జా ప్యందుంచుకొనుము,
ిత
వారి ప్ాదములనే యాశ్ీయింప్ుము; వానినే భక్తతో
ప్ూజ్జంప్ుము. సాయికథలనే సముదరములో మునిగి వానిని ఇత్ర్ులకు చ్ెప్ిపనచ్ో నందు కొీత్త సంగ్త్ులను
గ్ీహించగ్లవు. వినువారిని ప్ాప్ములనుండల ర్క్షలంచగ్లవు. శ్రీ సాయి సగ్ుణసేర్ూప్ుమునే ధ్ాానించినచ్ో
కీమముగా నద్ర నిష్రమంచి ఆత్ుసాక్షాతాకర్మునకు ద్ారి చూప్ును. ఆత్ుసాక్షాతాకర్మును ప్ ందుట
బహుకషట ము. కాని నీవు సాయి సగ్ుణసేర్ూప్ముద్ాేరా ప్ో యినచ్ో నీప్రగ్త్త సులభమగ్ును. భకుతడు
వారిని సర్ేసాశ్ర్ణాగ్త్త వేడలనచ్ో నత్డు 'తాను' అనుద్ానిని ప్ో గొటలటకొని నద్ర సముదరములో గ్లియునటల
ా
భగ్వంత్ునిలో ఐకామగ్ును. మూడలంటిలో ననగా జాగ్ీత్ సేప్ా సుషుప్త యవసథ లలో నేదయిన యొకక
యవసథ లో వారియందు లీనమయినచ్ో సంసార్బంధమునుండల త్ప్ుపకొందువు. సాానము చ్ేసిన ప్ిముట
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ఎవర్ు ద్ీనిని భక్త ప్రరమలతోను, ప్ూరితనముకముతోను ప్ారాయణ చ్ేసి వార్ము రోజులలో ముగింత్ురో, వారి
యాప్ద లనిాయు నశించగ్లవు. ద్ీనిని ప్ారాయణ చ్ేసి ధనమును కోరినచ్ో ద్ానిని ప్ ందవచుచను.
వర్త కుల వాాప్ార్ము వృద్రధయగ్ును. వారి వారి భక్త నముకములప్ై ఫలమాధ్ార్ప్డలయునాద్ర. ఈ రండును
లేనిచ్ో నెటట ి యనుభవమును కలుగ్దు. ద్ీనిని గౌర్వముతో ప్ారాయణ చ్ేసినచ్ో, శ్రీ సాయి ప్తరత్త చ్ెందును. నీ
యజాానమును ప్రదరికమును నిర్ూులించి నీకు జాానము, ధనము, ఐశ్ేర్ాముల నొసంగ్ును. కవంద్ీక
ర రించిన
మనసుసతో

ప్రత్తరోజు

ఒక

అధ్ాాయమును

ప్ారాయణ

చ్ేసినచ్ో

నద్ర

యప్రిమతానందమును

కలుగ్జవయును. ఎవర్ు హృదయమునందు త్మ శరయ
ీ సుసను కోరవదరో వార్ు ద్ానిని జాగ్ర్ూకత్తో
ప్ారాయణ చ్ేయవలయును. అప్ుపడత్డు శ్రీ సాయిని కృత్జా త్తో, సంత్సముతో జనుజనుములవర్కు
మద్రలో నుంచుకొనును. ఈ గ్ీంధమును గ్ుర్ుప్ౌర్ణమనాడు (అనగా ఆషాఢ శుదధ

ప్ౌర్ణమనాడు)

గోకులాషట మనాడు, శ్రీ రామనవమనాడు, దసరానాడు (అనగా బాబా ప్ుణాత్తథరనాడు) ఇంటివదా త్ప్పక
ప్ారాయణ చ్ేయవలెను. ఈ గ్ీంథమును జాగ్ర్ూకత్తో ప్ారాయణ చ్ేసినయిెడల వార్ల కోరిక లనిాయును
నెర్వేర్ును. నీ హృదయమునందు శ్రీ సాయి చర్ణములనే నమునయిెడల భవసాగ్ర్మును సులభముగా
ద్ాటగ్లుగ్ుదువు.

ద్ీనిని

ప్ారాయణ

చ్ేసినయిెడల

రోగ్ులు

ఆరోగ్ావంత్ులగ్ుదుర్ు,

ప్రదవార్ు

ధనవంత్ులగ్ుదుర్ు. అధములు ఐశ్ేర్ామును ప్ ందుదుర్ు. వారి మనసుసనందు గ్ల ఆలోచనలనిాయు
ప్ో యి త్ుదకు ద్ానిక్ సిథర్త్ేము కలుగ్ును.
ఓ ప్ిరయమెైన భకుతలారా! ప్ాఠకులారా! శలీత్లారా!
మీకు కూడ మేము నమసకరించి మీ కొక మనవి చ్ేయుచునాాము. ఎవరి కథలను ప్రత్తరోజు, ప్రత్తనెల, మీర్ు
ప్ారాయణ చ్ేసిత్తరో వారిని మర్ువవదుా. ఈ కథల నెంత్ తీవరముగా చద్రవెదరో, వినెదరో - అంత్ తీవరముగా
మీకు ధ్ెైర్ాము, ప్ో ర తాసహము, సాయిబాబా కలుగ్చ్ేసి, మీచ్ే సరవ చ్ేయించి, మీ కుప్యుకత ముగా నుండునటల
ా
చ్ేయును. ఈ కార్ామందు ర్చయిత్యు, చదువర్ులును సహకరించవలెను. ఒండ ర్ులు సహాయము
చ్ేసికొని సుఖ్ప్డవలెను.
పరసాద యాచనము
ద్ీనిని సర్ేశ్క్తమయుడెైన భగ్వంత్ుని ప్ారర్థనతో ముగించ్ెదము. ఈ ద్రగ్ువ కార్ుణామును జూప్ుమని వారిని
వేడెదము. ద్ీనిని చదువువార్ును, భకుతలును హృదయప్ూర్ేకమగ్ు సంప్ూర్ణ భక్త శ్రీ సాయి ప్ాదములందు
ప్ ంద్ెదర్ుగాక! సాయి సగ్ుణసేర్ూప్ము వారి నేత్రములందు నాటిప్ో వును గాక! వార్ు శ్రీ సాయిని
సర్ేజీవములయందు చూచ్ెదర్ు గాక! త్థాసుత.
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ఓం నమో శ్రీ సాయినాథాయ నమోః
శాంత్తోః శాంత్తోః శాంత్తోః
శ్రీ సాయిసత్చరిత్రము సర్ేము సంప్ూర్ణము.
।।సదు
గ ర్ు శ్రీ సాయినాథార్పణమసుత।।
।।శుభం భవత్ు।।

349

శ్రీ షిరిడీ సాయిబాబా పారాయణానెంతర శలాకములు
శ్రీ సాయి సత్చరిత్ర ప్ారాయణానంత్ర్ము శ్రీ సాయిబాబా హార్త్త చ్ేసి యిా ద్రగ్ువ మూడు శలాకములు ప్ఠించి
ముగించవలెను.
నమో సాయి శివనందనా (గ్ణుశ్)
నమో సాయి కమలాసనా (బరహు)
నమో సాయి మధుసూదనా! (విషు
ణ )
ప్ంచవదనా సాయి నమో! (శివ)
నమో సాయి అత్తరనందనా (దత్త )
నమో సాయి ప్ాకశాసనా! (ఇందర)
నమో సాయి నిశార్మణా (చందర)
వహిానారాయణా నమో! (అగిా)
నమో సాయి ర్ుక్ుణీవరా (కృషణ )
నమో సాయి చిత్ భాసకరా (సూర్ా)
నమో సాయి జాానసాగ్రా (ప్ర్బరహు)
జాానేశ్ేరా శ్రీ సాయి నమో।।
ఓం
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శ్రీ షిరిడల సాయిబాబా మెంగళ్ హారతులు
సాేమ సాయినాథాయ ద్రవామంగ్ళ్మ్ షిరిడల క్షవత్వ
ర ాసాయ ద్రవామంగ్ళ్మ్
మామకాభీషు ద్ాయ మహిత్మంగ్ళ్మ్ మామకాభీషు ద్ాయ మహిత్మంగ్ళ్మ్
లోకనాథాయ సాయి ద్రవామంగ్ళ్మ్ భకత లోకసంర్క్షకాయ నిత్ామంగ్ళ్మ్ (2)
నాగ్లోకకృతాాయ నవామంగ్ళ్మ్ నాగ్లోకకృతాాయ నవామంగ్ళ్మ్
సాేమ సాయినాథాయ ద్రవామంగ్ళ్మ్ షిరిడల క్షవత్వ
ర ాసాయ ద్రవామంగ్ళ్మ్
భకత బృంద వంద్రతాయ బరహుసేర్ూప్ాయ ముక్తమార్గ బో ధకాయ ప్ూజామంగ్ళ్మ్
సత్ాత్త్ే బో ధకాయ సాధువేషాయతే మంగ్ళ్ప్రద్ాయకాయ నిత్ామంగ్ళ్మ్
నిత్ామంగ్ళ్మ్ నిత్ామంగ్ళ్మ్ నిత్ామంగ్ళ్మ్
శ్రీ సమర్ధ సదు
గ ర్ు సత్తచద్ానంద సాయినాథ్ మహరాజ్ కీ జై
ఓం
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Appendix
డలజ్జటల్ కాప్త ర్ూప్కర్త : వరీ రామా అర్వింద్
శ్రీ సాయిబాబా, నా ప్రర్ు నీ సత్చర్త్తరమున ప్రకటించుకునుటలో నాలో ఎటలవంటి అతాాశ్ గాని సాేర్థం గాని
అహంకార్ము గాని లేదు. ఎటలవంటి దురాలోచనకు లోనుగాక చ్ాలా ఆలోచించి, కవవలము ఉత్ుసకత్
గ్ూరిచ, నా ప్రర్ును ఇచచట వారసుకుంటిని. శ్రీ బాబా, ఇందున నీవు నాలో అహంకార్ము గాని, సాేర్థముగాని
ఏమాత్రము గానినను ననుా క్షమంచుము. నీ దయ ఎప్ుపడును నా మీద ఉంచుము. శిక్షలంచకుము,
త్టలటకునే శ్క్త గాని ధ్ెైర్ాము గాని లేని అలుపడను. శ్రీ సాయినాథ ప్ాద్ార్పణం.
Available online at: http://www.funnotes.net/sai_satcharitra_telugu.php
This whole work has been accomplished using books ‘Sri Saibaba Satcharitra’ translated into telugu by
Sri Patti Narayana Rao and Sri Ammula Sambasiva Rao. Both of these books have been used in the
digitization process.
Software tool Talapatram (http://www.funnotes.net/talapatram) has been used in typing almost all of
these chapters. Only a few were typed using native windows OS before I developed Talapatram.
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