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ఉ�త ���ల �దయ్ �ం�ష� – Free Gurukul Education Foundation
సరవ్ం పర�తమ్ �ద సమరప్ణమ�త్

ముందుగా నిత్యసత్య సవరూపుడైన శ్రీ శిరిడీ సాయినాథుని పాద పదమములకు సరవసయ
శరణాగతితో వేడుకుని వారి పాద పదమములకు సాష్టాంగ నమసాకారములు సమరిపించుకుని
పారీరంభించుచునానాను. సాయిబాబా అనగానే అందరికి తెలిసినది ఏమనగా వారు శిరిడిలో వుండ
వారని వేపచెట్టుటా నీడయందు కూరుచుండవారని చిలుము త్రీగుత్ూ త్లకుగుడడ కట్టుటాకుని, ఒక చేతిలో
సటాక పట్టుటాకుని జోలెను త్గిలించుకుని చెపుపిలు లేకుండా తిరిగే వారని, ధుని ముందు కూరుచుని
అందు బూడిదెను ఊదీగా త్న వదదకు వచిచున భకుతులకిచెచుడివారని ఇలా సాయి యొకకా రూపురేఖలను
మరియు వారి చేష్టాలనుబట్టా సాయిబాబా గురించి తెలుసుకుని ఇత్రులకు చెపుపిచుండడివారు.

“ఓం శ్రీ శిరిడీ సవరాయ నిత్య సత్య సవరూపాయ ” అంటే ఓ సాయ
నిత్యసత్యమైనట్టు వంట్ సవరూపము కలవాడివనే అరథం.

అయితే సాయి అంటే పైన చెప్పిన

రూపురేఖలను బట్టా మరియు వారి చేష్టాలను బట్టా ఆలోచిస్తు ఆ పరమాత్మ సాయి 1918 వ
సంవత్సరము అక్టాబరు 15 వతేదీన సమాధి చెందినారని, శ్రీ సాయి సమాధి చెందక పూరవము
సాకార రూపులెై శిరిడీ అను గారీమములో నివసించేవారు. వారి రూపురేఖలు మరియు చేష్టాలు పైన
తెలిప్న విధముగానే కలవు. కాని వారి సమాధి ప్దప సాకార రూపము లేదు. మరి శ్రీ సాయిని

“నిత్యసత్య సవరూపాయ ” అని ఎలా అంట్టునానాము ? దీనిని బట్టా సాయి నిరాకారుడా?
అనే పరీశనావసుతుంది.
శ్రీ సాయి సచచురిత్రలో 51 అధ్యయములు కలవు.పరీతి అధ్యయములో దాదాపుగా
అనినాట్లోనూ శ్రీ సాయి సాకార రూపమున ఎన్నాలీలలను పరీదరిశించుట్టయే కాక నిరాకార రూపమున
కూడా మహత్మయమును చూపే సంఘట్టనలు కలవు.

సాయి సచచురిత్రను చదివిన ప్దప ఆ

సాయినాథుని అనుగరీహముచే శ్రీ సాయి సాకార మరియు నిరాకార రూపములలో వారు చేసిన లీలలు
కాని మరియు మహత్మయములు గాని కాకుండా నాకు సాయి అంటే మరియొక విధముగా ఒక
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క్రీత్తుదనము గోచరించినది.

శ్రీ సాయి ఆశ్సుసలచే నాకు తెలిసిన సాయి ని మీ అందరి

ముందుంచుత్ునానాను.
శ్రీ సాయి సవయముగా ఇట్టలనినారు.

ఎవరైతే బాబా శిరిడీలో మాత్రమే ఉనానాడని

అనుకుందురో వారు బాబాను గరీహింపలేరని తెలుసుక్. సాయి చెప్పిన విష్యములో ఎవరైతే బాబా
శిరిడీలో

మాత్రమే

ఉనానాడని

అనుక్ందురో అట్టావారు శ్రీ సాయిని సాకార రూపమున క్లిచే భకుతులు మాత్రమే కాని శ్రీ సాయి చెప్పిన
విష్యము బాబా నిరాకారుడని వారు సరావంత్రాయమియని. అయితే శ్రీ సాయని క్రీత్తు విధముగా
తెలుసుకునే పరీయత్నాంలో ఋజువైనది ఏమిట్టంటే శ్రీ సాయి త్న దేహము మాయమై పోయినను,
అందుడిన బాబా ఈ రోజుకి కూడా అనంత్ శకితు వలె నిలిచి సమాధి చెందిన ప్దప కూడా అదే సాయి
అందరికీ నిశశిబదముగా సహాయపడుచునానారు. శ్రీ సాయి పరిమిత్ులకు అతీత్మైనట్టు వంట్వారు.
సాయి భకుతులకు ఎరుకలో నిలిచినది మాత్రము వారి అనంత్ త్త్వమే. కావున శ్రీ సాయి త్త్వనినా
పరిశ్లించిన చాలు.

అసలు శ్రీ సాయి రూపురేఖలు లేనట్టువంట్ వారని, సాకార నిరాకార అనే

దెవైత్ము లేకుండా సాయి త్త్వములో అసలు శ్రీ సాయి అంటే ఎవరో తెలుసుక్నవచుచును.
అట్టువంట్ త్త్వము నుండి బయట్టపడడ సాయిని తెలుసుక్నినాను కావుననే నాకు తెలిసిన సాయి
ఎవరో తెలుపుచునానాను.
శ్రీ సాయి శాశవత్మైన అనంత్శకితు అనినా పరిమిత్ులకు అతీత్ులని సరావంత్రాయమి అగుట్టచే
అంత్రాయమి అని వారు పరీతిజీవి ఆత్మయొకకా అంత్రాయమికూడా. పరీతిజీవి అంత్రంగమందు వచేచు
ఆలోచనలను తెలుసుకుని వారి క్రికలను తీరుచుచూ వారి ఇచాఛానుసారమగా సరవమును ఎట్టువంట్
దీరాఘాలోచనలు చేయకుండానే నిత్య శాంత్మూరితుగా ఉంట్టూ సరవమును నడిప్ంచే సూత్రధ్రియే శ్రీ
సాయి.

కావున శ్రీ సాయి శిరిడీలోనే సాకారరూపమున 1918 వ సంవత్సము వరకే ఉనానారని,

త్రువాత్ లేరని అనుక్నుట్ట భరమయే. ఐతే వారు నిరాకారముగా తిరుగుచునానారని అరథమా ? మరి
ఋజువేమిట్ ? వారు పరీతిజీవియందు అంత్రాయమిగా వారి ఆత్మయొకకా అంత్రాయమిగా ఉనానారని
పరీతివారికి ఆ ఎరుక ఉండుట్టచే ఆ ఎరుకలో నిలిచినది శ్రీ సాయి అనంత్త్త్వమే.
పరీతిజీవికూడా శ్రీ సాయియే.

సాయిలేని చోట్టు దొరుకుట్ట కష్టాము.

అనంత్ శకితు ఆ సాయి.
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కావున

జగమంత్ నిండియుననా

నిజానికి పరమాత్మ శ్రీ సాయి నిరాకారుడ. త్న భకుతుల క్రకు సాకార రూపము దాలచువలసి
వచిచుంది. అయితే పరమాత్మ నిరాకారుడంటే సరిపోదు. ఆ నిరాకారము కూడా ఋజువు కావలసి
వసుతుంది.

అయితే పరమాత్మ అయిన శ్రీ సాయిని గురించి చాలామందికి వారు చేసిన లీలలను

మరియు మహత్మయములను మాత్రమే తెలిసిక్నుట్ట చేత్ వారి సాకార రూపము ఎకుకావభాగము
భకుతులో నిలిచి పోయినది. కాని దీరఘాముగా ఆలోచించగా సాయి బోధనలను వాట్ అంత్రారథమును
క్షుణ్ణముగా పరిశ్లించిన యెడల మన ఎరుకలో నిలిచినది మాత్రము శ్రీ సాయి అనంత్ త్త్వమే.
సాయి త్త్వములో అసలు సాయి అంటే ఎవరు ? తెలుసుక్నవచుచును. అయితే శ్రీ సాయి అసలు
త్త్వనినా గురించి ఎపుపిడు మాటాలడలేదని క్ందరు వాదించెదరు. శ్రీ సాయి ఎపుపిడు ఏ క్షణ్ములో
వారి న్ట్ వంబడి అమూలయమైన త్త్వము వలువడున్ ఎవరకు తెలియదు. ఒకకాసారిగా వారు
త్త్వనినా త్మ వాకుకా దావరా పలికేవారు. ఉదాహరణ్కు పైన చెపపిబడిన విష్యము ఎవరైతే బాబా
శిరిడీలో మాత్రమే ఉనానాడని అనుక్ందురో వారు నిజముగా బాబాను గరీహింపలేరు. దీనిని బట్టా వారు
అనంత్శకితు అని ఆ శకితు నిశశిబదముగా ఇపపిట్కీ నిలిచి సహాయ పడుత్ునానారని పరీతిజీవియొకకా వారి
ఆత్మయొకకా అంత్రాయమిగా ఉనానారు. వారు ఆత్మ త్త్వనినా ఈ విధంగా బోధించినారు. శ్రీ సాయి
నిత్య శాంత్మూరితుగా పరీతివారి అంత్రంగమందలి ఆత్మగా ఉండుట్టచే ఎవరికైనా ఏ విష్యములోనైనా
ఒక వయకితు మరొకవయకితుని తిట్టానపుపిడు తిట్టటాబడిన వయకితు ఆ క్షణ్మందు క్పగించుక్నక త్న ఆత్మయొకకా
అంత్రాయమి శ్రీ సాయి నిత్యశాంత్మూరితు అని ఎరుకలో ఉననాచో ఆ తిట్టటాబడడ వయకితు కూడా శాంత్మూరితుయెై
ఉండగలడు. సాయి ఆత్మత్త్వము నుండి ఆ అసలు సాయి అంటే ఎవరో తెలుసుకునానాము. నాకు
తెలిసిన సాయి సరావంత్రాయమి, అంత్రాయమి. మరియు పరీతిజీవియొకకా ఆత్మయొకకా అంత్రాయమి.
శ్రీ సాయి నిత్యశాంత్మూరితు.

ఆ సాయియే నిత్య సత్యసవరూపుడు.

ఉపోదాఘాత్మునుండి నాకు తెలిసిన సాయి ఇదే.
శ్రీ సాయినాథారపిణ్మసుతు.

అధ్యయము -1
3

శ్రీ సాయి సచచురిత్ర

భగవదీగీత్యందు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ుమడు అరుజునునికి అనేక యోగములతో
పాట్టు జాఞానయోగము కూడా బోధించెను.పైగా శ్రీ కృష్ణపరమాత్మ అందరికీ బోధించినది ఏమనగా
జాఞానివి కావాలని.
శిరిడీలో శ్రీ సాయిబాబా త్రచుగా గోధుమలు విసురుచుండడివారు.
అది చూచుట్టకు చిత్రముగా ఉండుట్టయేకాక భిక్షాట్టనచే జీవించే ఆ ఫకీరు సాయిబాబాకు
గోధుమప్ండితో పనియేమని ఎందరిక్ సందేహము కలిగెను.

కాని శ్రీ సాయి ఆ శ్రీకృష్ుణని వలె

మనలను జాఞానిగా మారమని చూపుట్టకై చేసిన చిత్రమైన దృశయమది. ఎందరో భకుతులు శిరిడీకి త్మ
పూరవజనమ పాపములతో మరియు పరీసుతుత్జనమములో చేసిన పాపములతో కలుపుక్ని శిరిడీకి
చేరేవారు.

శ్రీసాయి భకుతులయొకకా పాపాలను అట్టా పాపఫలమైన మన్విచారములను శ్రీ సాయి

విసిరేవారు. కావున వారు అనునిత్యము విసిరేవి గోధుమలు కావు. భకుతులపాపములు మరియు
వారి యొకకా విచారములే. శ్రీ సాయి అట్టా భకుతుల పాపములను కరమ అనే కిరీంద రాయితో మరియు భకితు
అనే పైరాయి సహాయముతో ముఖయమైనది ప్డి అదే జాఞానము.

అట్టా ప్డిని చేతితో పట్టుటాకుని

విసరవలెనని సాయి మనందరికీ సూచించెను. చూచుట్టకు సాయిబాబా గోధుమలు విసిరేవాని వలె
కనిప్ంచినను అందులోనుననా అంత్రారథమైన త్త్వము అదే. కావున శ్రీ సాయి చూప్న త్న అనంత్
త్త్వములో ఒకటైన జాఞానత్త్వము గురించి శ్రీ సాయి సచచురిత్రలో మొదట్ అధ్యయము నుండి
తెలుసుకునానాము.

సాకారముగా సాయి గోధుమలు విసురుత్ుననాట్టుల కనిప్ంచినపపిట్కీ వారి

నిరాకార రూపము జాఞానత్త్వము దావరా గోచరించినది.

ఈ త్త్వముదావరా అసలు సాయి

బైట్ట పడట్టం గరీహి ంచినాము.
శ్రీ సాయినాథారపిణ్మసుతు
అధ్యయము -2
ఈ అధ్యయమున సాయిబాబా చెప్పినదేమనగా ఎవరైతే వారి అహంకారమును పూరితుగా విడిచిపట్టా
సాయిపాదాలపై అరిపించిన యెడల సాయి వారితో ఉండుట్ట సత్యమని కాని అట్టా అహంకారము
మచుచుకైనను కూడదని బాబా సూచించెను. సాయి బోధనలలో తెలిసినదేమనగా 1918 ప్దప శ్రీ
సాయి సాకార రూపము లేక పోయినపపిట్కి వారి నిరాకార రూపము సాయి బోధనల దావరా మరియు
సాయి త్త్వము దావరా ఋజువైనది.

సాయి చెప్పినది అహంకారమును విడువవలెనని.

అట్టా

అహంకారమును సాయిపాదాలపై పట్టాన వారికి బాబా సహాయపడదరని మరియు వారి
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గృహకృత్యములందు తోడపిడదరని మాట్టయిచెచును.

ఏ కారయమైనను చేయబోయే ముందు

ఒకకాసారి మన అహంకారమును సాయిపాదములపై పట్టుటాచునానానని అనుక్నిన యెడల నిరాకార
సాయి మన వనువంట్టనే ఉండి ఆ కారయమును సఫలీకృత్ము చేయుట్టయే కాక నిత్యము మన
గృహకృత్యములయందు ఉండుట్ట త్థయము.

కావుననే శ్రీ అనానాసాహెబ్ ధ్బోళ్కార్ శ్రీసాయి

సచచురిత్రము వంట్ మహాగరీంథమును త్మ అహంకారమును సాయి పాదములపై ఉంచుట్టచే వారు
నిమిత్తుమాత్రముగ ఉండి మిగిలినవనీనా శ్రీసాయి వారే వారీసుక్నినారు.

ఈ సంఘట్టన పరీతి

రచయిత్కు వరితుసుతుంది. అనానా సాహెబ్ దాభోళ్కార్ సాయి జీవిత్ చరిత్ర వారీయుట్టకు శాయమాదావరా

“వాడు

సాయిని క్రినపుపిడు శ్రీ సాయి

పట్టటావ లెను ” అని అనుట్టయేకాక

త్న అహంకారము విడిచి నా పాదములపై

“ఎవరైతే

వారి జీవిత్ములో ఇట్టుల చేసెదరో నేను

సహాయపడదను”. ఈ రోజుకీ కూడా ఏ భకుతుడైనను త్న అహంకారమును విడిచిన వానికి సాయి
నిరాకార రూపుడై వారు బోధించిన త్త్వముదావరా వచిచు వారి జీవిత్ములో వారితో పాట్టు ఉండి
సహాయపడును. ఈ త్త్వమునుండి కూడా నాకు తెలిసిన అసలు సాయి కనిప్ంచినారు .
శ్రీ సాయినాథారపిణ్మసుతు
అధ్యయము -3
భగవదీగీత్యందు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ పరమాత్మ రండు రూపాలని అందులో
మొదట్ది సగుణ్ లేదా సాకార రూపమని, రండవది నిరుగీణ్ లేదా నిరాకార రూపమని చెపాపిడు.
అయితే భకుతులకు త్మ ఇష్టాదెైవానినా సాకార రూపములో క్లుచుట్టయే భకితుకి మరియు భకుతునికి
సులువైన మారగీమని శ్రీకృష్ుణడు తెలిపాడు. నిరాకార రూపములో భగవంత్ుని క్లుచుట్ట చాలా
కష్టాము.

కాని నిజానికి పరమాత్మ నిరాకారుడ.

అతీత్మైనట్టువంట్ వయవహారము.

పరమాత్మను వరిణంచుట్ట చాలా కష్టాము.

అట్టువంట్ పరమాత్మ సాయి నిరాకార రూపముతో ఎందరో

భకుతులను సమాధి చెందిన ప్దప కూడా కంట్కిరపపివలె కాపాడుచునానారు. సాకార రూపముతో
నుననా సాయి ఎన్నాలీలలను పరీదరిశించినారని 1918 వ సంవత్సరమునకు ముందు
సాయిభకుతులెందరో చెపుపిక్నినారు.

ఉననా

కాని 1918 వ సంవత్సరము ప్దప కూడా సాయి ఎన్నా

మహత్మయములను త్మ భకుతులకు చూప్ంచినపపిట్కి బలహీనమైన మనసుసగలవారగుట్టచే మరియు
విశావసము లేకపోవుట్టచే ఈ నాట్సాయిభకుతులు శ్రీసాయి నిరాకారముతో ఎన్నా లీలలను
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పరీదరిశించినపపిట్కీ సాయి నిరాకారరూపానినా ఋజువుక్రకు పరీయతినాంచుచునానారు.
అందరి భకుతుల ఎరుకలో సత్యముగా నిలిచినది మాత్రము శ్రీ సాయి అనంత్త్త్వమే.

నిజానికి
అదే

శాశవత్మైనది. అట్టా శాశవత్మైన అనంత్ త్త్వమునుండి ఏ భకుతుడైతే సాయి సాకారరూపములో
ఉననాపుపిడు వారిన్ట్నుండి వచిచునట్టువంట్ అమృత్త్ులయమైన పలుకులను త్త్వముగా స్వకరించి
జీరిణంచుకుని ఆచరణ్లో పట్టాన ఎడల ఆ అనంత్ శాశవత్మైన త్త్వమునుండి అసలు సాయి
బయట్టపడును. వారే నాకు తెలిసిన సాయి.
శ్రీసాయి సచచురిత్ర 3

వ అధ్యయమును పరిశ్లించిన ప్దప

ఆనందమునకు అసలు కారణ్ము సాయి సూచించెను. మనకు తెలిసిన ఆనందమంటే పారీపంచిక
విష్యములందు పొందేవని మనసుసను పలువిధములెైన చోట్టుకు తీసుకుని వళ్లట్టము, త్దావరా
క్షణికమైన ఆనందానినా పొంది అదే శాశవత్మైనదని అనుక్నిన క్షణ్ములోనే ఆ ఆనందము
దూరమగుచుననాది.

అట్టా అశాశవత్మైన ఆనందానినా మరచుట్ట ఎట్టలనగా శ్రీసాయి పేరీమతో “నా

నామమునుచచురించిన వారి భకితుని హెచిచుంచెదను.” అని అనానారు. సాయి చెప్పిన ఈ మాట్టలను
ఒకకాసారి పేరీమపూరవకముగా మనసుసలోని అనినా ఆలోచనలకు క్రికలకు సవసితుచెప్పి సాయినామానినా
ఆరితుతో పేరీమగా సాయ అని ఉచచురించిన భకుతునికి ఉననాభకితు ఇంకా అధికమగును.

త్దావరా

సాయినామము నుచచురించుచుననాపుపిడు త్నకండలనుండి త్నకు తెలియకుండానే కనీనాళ్ులకారును.
అదే అసలెైన అమిత్నందము.

సాయి చెప్పిన సులువైన భకితుత్త్వము పాట్ంచిన వానికి ఆ భకితు

త్త్వము నుండి అసలెైన సాయి నిరాకారముతో నిశశిబదముగా ఉంట్టూ మనలినా కాపాడ ఆ అసలు
సాయి బయట్టపడును.
క్షీణించును.

వారే నాకు తెలిసిన సాయి . అట్టా వారికి పరీపంచమందు వాయమోహము

సదాసాయి నామసమరణ్తో సాయిలీల లలో మునుగుత్ూ జాఞాన రత్నాములను

పొందగలుగుత్రు. ఇదే ఆనందమునకు అసలు కారణ్ము. సాయిస్వలో త్ృప్తు పడినవారి ఇంట్ట
భోజన పాత్రలు ఎలలపుపిడు సంపూరణముగానేయుండును.

సాయిభకుతులు వారి దృష్టాని సాయిపై తిరీప్పినయెడల వారికి శాశవత్నందము లభించుట్టయేకాక వారిని
సాయి చూచుచుండును.
శ్రీ సాయినాథారపిణ్మసుతు
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అధ్యయము -4
శ్రీసాయిబాబా రూపానినా గురుతుకు తెచుచుకుంటే సామానయముగా వారు
త్లకి తెలలనిగుడడ కట్టుటాకుని కఫ్నా ధరించి చెపుపిలు ధరింపక ఒక భుజముపై జోళీ త్గిలించుకుని ఒక
చేతితో సటాక పట్టుటాకుని ఫకీరు వలె కనిప్సాతురని అందరూ చెపేపి మాట్ట. కానీ శ్రీ సాయి సచచురిత్రలో 4
వ అధ్యయమును గమనించినచో శ్రీ సాయ రూపురేఖలు ఇలా ఉంటాయి :
వారు జాఞానమూరుతులు.

•

•

ఎలలపుపిడు ఆత్మధ్యనమునందే ఉంట్టూ
ఆత్మసాక్షాత్కారమందే మునిగియుండవారు.

వారి అంత్రంగము

•

•

సమాధిసిథతినుండి మరలు వారు కారు.

పరీశాంత్ము.
•

శాంతియే వారి భూష్ణ్ము

•

మానావమానాలను లెకికాంచరు.

•

మౌనమును పాట్ంచేవారు

•

నిత్యం దెైవనామ సమరణ్ము చేయువారు.

సాయి మనమనుకుననా రూపురేఖలు మరియు పైన 8 విష్యాలలో శ్రీ సాయిరూపురేఖలను
పోలిచుచూచినచో అసలు పొంత్న ఉండదు. శ్రీ సాయి మనకు చెప్పినది ఏమనగా అందరూ శాంతితో
ఉంట్టూ

వారి

ఆంత్రంగమున

పరీశాంత్త్ను

పొందుట్టకు

యతినాంచవలెనని,

నిత్యం

ఆత్మసాక్షాత్కారమందే మునిగియుండి సమాధిసిథతి అవలంబించవలెనని మౌనముతో ఉంట్టూ
ఆత్మధ్యనమునందే మనసుసను లగనాముంచి మానావమానములను లెకికాంచక ఎవరి ఇష్టాదెైవమును
వారు సమరించవలెనని శ్రీ సాయిబాబా వారికుననా రూపురేఖలు మనకు ఆదరశిముగా చూప్ంచెను.
దీనినా బట్టా సాయి బోధించిన త్త్వమేమనగా ఒకమనిష్ రూపురేఖలు అంటే కనుముకుకాతీరు లేదా
వారు ధరించిన దుసుతులను బట్టా నిరణయించేది కాదని కావున ఒక వయకితు రూపురేఖలంటే ఆ వయకితుయొకకా
వయకితుత్వమని శ్రీ సాయి త్న త్త్వబోధన దావరా చూపను.

కావున నాకు తెలిసిన సాయి యొకకా

రూపురేఖలు వారి ఆకారము వారు ధరించిన దుసుతులు, వారుపయోగించిన వసుతువులను బట్టా
నిరణయించబడది కాదని సత్యమైన మరియు క్రీత్తు సాయ వారి త్త్వమునుండి పైన చెపపిబడిన 8
విధములెైన వయకితుత్వములతోకూడియునానారని, వారే సత్యమైన సాయి అని మరియు నాకు తెలిసిన
సాయికూడాను.
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అసలు శ్రీసాయి దగగీర దవందము అనే పరీశ్నాలేదు. వారు దవందావతీత్ులు. నిరుత్సహము
మరియు ఉలాలసము రండూ ఎరుగరు. కావుననే శిరిడీసాయి సిథత్పరీజుఞాలు. సాయి సిథత్పరీజఞాత్ను
సాయిభకుతులెలల ఆచరణ్లో తీసుక్నవలెను.
కురీంగిపోడు.

అది అలవాటైన భకుతుడు నిరుత్సహమదురైనను

ఉత్సహసమయములలో పొంగిపోడు.

బరహమసిథతిగా చెపపివచుచును.

నిశచులసిథతి అలవాట్టగును.

ఆ సిథతియే

గుపతుముగా దాగిన శ్రీ సాయి నిశశిబదముతో నిశచులసిథతిలో అనగా

బరహమసిథతిలోయుననా భకుతునికి శ్రీసాయి క్రీత్తురూపము దాలిచు అనగా నిరాకారముతోనే ఆ భకుతునికి
పరీసననామగును. ఋజువు ఏమిట్టంటే ఎపుపిడైతే భకుతుడు సిథత్పరీజఞాత్కు అలవాటైన భకుతుడు బరహీమసిథతి
అనుభవము పొందును. అది పరమానంద సిథతి. ఆ సిథతిని తెలుపుట్ట కష్టాము. అనుభవించేవారికే
దాని సిథతితెలియును.

సుఖదుఃఖాలు రంట్లో సమానముగా ఉండ భకుతుని బరహీమసిథతిలో పొందే

అమిత్నందమే శ్రీసాయి రూపము. నాకు తెలిసిన సాయి అంటే ఆ బరహీమసిథతియే.
సాయి మరిక్నినా అమృత్త్ులయమైన మాట్టలను త్న భకుతుడైన దాసగణ్ుతో చెపపిను. “మన
పరీయాగ ఇచచుట్టనే కలదు.

నా మాట్టలు విశవసింపుము” .

పోవాలనుకుననాపుడు సాయి ఆత్నితో చెప్పినమాట్టలివి.

సామానయముగా జనులు గొపపి

పుణ్యనదులలో సానానము చేసినచో పుణ్యము లభించునని నముమదురు.
నిజానికి అది త్త్వమే.

“మన పరీయాగ ఇచచుట్టనే కలదు.

దాసగణ్ు పరీయాగకు

సాయి పలికిన బోధన

నా మాట్టలు విశవసింపుము” .

అనుట్టలోని ఉదేదశం జనులు పుణ్యనదులలో సానానమొనరించవలెనని ఉండ నమమకం సాయి మాట్టలపై
ఉంచవలెనని సాయి ఉదేదశం. శ్రీసాయి దాసగణ్ుకు త్న పాదములనుండి పరీయాగనదిని తెప్పించి
దాసగణ్ుకు చూప్ంచెను.

కావున సాయి

భకుతులెలల ఏ పుణ్యక్షేత్రములకు గాని నదులకు

గానిపోనవసరములేదని భకుతులు నముమకుననా పాదములే సకల తీరథములు మరియు సరవనదుల
పుణ్యములనిసాతుయని ఆయన అంటారు.

నాకు తెలిసిన సాయి ఎవరంటే ఎవరైతే సాయి

మాట్టలను విశవసించి వారిపాదములను నముమకుననా వారికి పరీసనునాడై నిశశిబదముతో ఆశ్సుసలిచేచు
వారని.
శ్రీ సాయినాథారపిణ్మసుతు
అధ్యయము -5
సాయిసచచురిత్రలో 5 వ అధ్యయమున శ్రీసాయి చిలుమును వలిగించుట్టకు నిపుపిను , మరియు
గుడడను త్డుపుట్టకు నీరు కావలసివచిచునపుడు సాయి వారి సటాకాను క్ట్టటాగా నేలపై నీరు మరియు నిపుపి
వచెచును.

ఈ సంఘట్టన చూచినచో సాయి సాకార రూపములో చూప్న చమత్కారమగుట్టచే శ్రీసాయి
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మహిమానివత్ునిగా త్లచినారు.
కాని ఇదే సంఘట్టన వేరొక క్ణ్ములో చూచిన ఎడల శ్రీసాయి
పంచభూత్లకతీత్ముగా ఉంట్టూ వారు చెప్పిన విధముగా ఆ పంచభూత్లు వారిమాట్ట విని నడుచునని

తెలియును. ఉదాహరణ్కు మనకు వరాషాలు కురవడము, అగినా పుట్టటాడము, నిత్యము గాలివేయట్టము ఇవనీనా
ఎలా జరుగుత్ునానాయని పరీశినాంచుకుంటే సాకార రూపములో నుననా సాయియే ఆనాడు చమత్కారమును చూప్
నీరు,నిపుపిలను పుట్టాంచినారు.

మరి ఇపుపిడు కురిస్ వానలు, పుటేటా అగినా, వీచేగాలి ఇవనీనా శ్రీసాయి

పంచభూత్లకతీత్ంగా ఉంట్టూ నిశశిబదముగా పారీణిక్ట్ని నిరాకారరూపముతో రక్షిసుతునానారు . నాకు తెలిసిన

సాయి పంచభూత్లకతీత్మైన వాడని వారు సెైగచేయుట్టచే నీరు వరషారూపముగా కురిసి పంట్టలు
పండుత్ునానాయని, అగినా పరీజవలించుచుననాదని, గాలి వీసూతు, పారీణిక్ట్ని బరతికిస్తుందని తెలుస్తుంది.
శ్రీసాయి త్న జీవిత్ములో ఒకసారి విరకితుచూపను. త్దావరా త్ను ధరించిన దుసుతులను మారిచు
కఫ్నా ధరించుట్ట, త్లపై గుడడ కట్టుటాక్నుట్ట, గోనపై కూరొచునుట్ట పారీరంభించెను. “రాజయభోగము
కంటే దారిదయరమే మేలని మరియు పేదవారికి భగవంత్ుడు స్నాహిత్డ” ని బాబా చెపపిను.
చెప్పిన బోధనలో దారిదరయము మేలనానారు.

శ్రీసాయి

మరియు పేదవారికి భగవంత్ుడు స్నాహిత్ుడనానారు.

కావున ఎవరైతే పేదవారో వారు నిజంగా అదృష్టావంత్ులే .

ఎందుకనగా వారికి ఆదినుండి

అంత్మువరకు శ్రీసాయి నిరాకార రూపములో స్నాహిత్ులుగా ఉంట్టూ నిశశిబదముగా ఆ పేదవారికి
తెలియకుండా ఏదోయొక విధముగా రోజూ గడుపుత్రు.

నాకు తెలిసిన సాయి

సాయి

రాజయభోగములనుభవించే వాని దగగీరలేడు. కాని దారిదరయముతో ఉననావాడివదేద ఉంటారు.
శ్రీసాయి దావరకామాయిలో దక్షిణాభిముఖముగా దక్షిణామూరితు వలె కూరొచునడివారు.
ఎదురుగా ధుని వలుగుచుండడిది. ఆ ధుని యొకకా ఉదేదశయము అందరి అహంకారము,క్రికలను
మరియు ఆలోచనలను ఆహుతి చేసినచో మిగిలేది బూడిదయే. మరియు జీవిత్ము అనిత్యమని,
నిత్యము కానట్టువంట్దని, ఏనాట్కైనను మనిష్ కటటాలో కాలి బూడిదయగునని చూపుట్టకై ధుని
వలిగించెడివారు శ్రీసాయి. కావున పరీతిజీవికి వైరాగయం కూడా ముఖయమని శ్రీసాయి త్ను వలిగించిన
ధుని దావరా వైరాగయత్త్వమును బోధించెను.

నాకు తెలిసిన సాయి దావరకామాయిలో ధుని

వలిగించినవారుకారు. కాని వారి వైరాగయ త్త్వమునుండి తెలిప్న సత్యనినా చూప్న సాయియే నాకు
తెలిసిన సాయి.
శ్రీ సాయినాథారపిణ్మసుతు
అధ్యయము -6 మరియు 7.
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భగవంత్ుని సానినాధయమునకు వళ్ులట్టకు ముఖయమైన నాలుగు మారగీములు గలవు. అవి 1.
కరమ 2.జాఞానం 3.యోగ 4.కష్టాసాధయమైన భకితుమారగీం. సదుగీరువు త్లచుక్నిన కష్టామైనది అంట్టూ
ఉండదు.

వారి సహాయముతో గమాయనినా చేరుక్వచుచును.

సదుగీరు సాయి బోధించిన అనేక

బోధనలలో ఒకటైనది అదియు భకితుమారగీమునకు సంబంధించినట్టువంట్ది.

“నా భకుతునియింట్లో

అననావసతురములకు లోట్టు ఉండదు. నాయందే మనసు నిలిప్ భకితు శరీదధలతో మనః పూరవకముగా ననేనా
ఆరాధించువారి యోగక్షేమములను నేనే చూచుకుందును.”
భకితుమారగీము ఎలాంట్దో సాయి చూపను.

సాయి చెప్పిన త్త్వములో

శరీదధతో కూడిన భకితుగలవానికి మరియు

మనఃపూరవకముగా సాయిని ఆరాధించువారికి శ్రీ సాయి అట్టా భకుతుని యోగక్షేమములు
చూచుట్టయేకాక వానియింట్ట అననావసతురములకు లోట్టుండదని చెపపిను. ఇకకాడ కావాలసినది శరీదధతో
కూడిన భకితు మరియు మనసుస.

మరి మనసుస సరియెైన దారిలో ఉననాదా లేదా అని

పరీశినాంచుక్నవలెను. మనసుస సరియెైన దారిలో ఉండవలెనననా మనసుసనందు ఎవరి ఇష్టాదెైవము
యొకకా రూపానినా వారు నిలుపుక్ని సమసతు ఇందిరీయములను మరియు మనసుసను కూడా
త్నయిష్టాదెైవ ఆరాధనకై నియమింపవలెను. ఇట్టుల చేసినచో మనసుస వేరేచోట్టకు పరుగిడదు. అట్టా
మనసుసతో

మనఃపూరవకముగా

శరీదధతో

కూడిన

భకితుతో

సాయిని

ఆరాధించినచో

నిరుగీణ్రూపముతోనుననా సాయి నిశశిబదముగా త్న భకుతుని ఇంట్లో అననా వసతురములకు లోట్టు చూపడు.
మరియు ఆ భకుతుని యోగక్షేమములను చూచుకుంటాడు.

సాయి చెప్పిన త్త్వమునుండి

వలువడిన క్రీత్తు సాయే నాకు తెలిసిన సాయి.
ఒకసారి శ్రీ సాయి శ్రీరామనవమి మహోత్సవమున రామజన్మత్సవ హరికథావేడుకలు
జరుగుచుననా సమయమున శ్రీసాయి మస్దులో ఉండు భగవంత్ుని నిరుగీణ్ సవరూపము
సూచించుచు నింబారు (గూడు) నుండి రండుపూలమాలలు తీసి హరికథ చెపుపివారి మడలోను
మరియు హారోమనియం

మోరీగించువాని మడలోను వేసెను. సాకారరూపములో నుననా శ్రీసాయి

భగవంత్ుని నిరుగీణ్ సవరూపము మనందరికి సూచించెను.
శ్రీసాయి మరియొక త్త్వము సూచించెను.

“నీకేమైనా కావలసినచో భగవంత్ుని

వేడుక్నుము. భగవంత్ుని కరుణాకటాక్షములు సంపాదించుట్టకు యతినాంచుము” . ఇదిచాలా
ముఖయమైన సాయిబోధన.

భకుతుడు ఎంతో గొపపిభకుతుడైనపపిట్కీ ఒక్కాసారి త్నకు కష్టాము

వచిచునపుపిడు త్ను నముమకుననా భగవంత్ుని వేడుక్నక సామానయమైన మానవులవదదకు వళ్ల త్మ
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కష్టాములనుగూరిచు గోడువలిబుచెచుదరు.

సాయి చెప్పినదేమనగా ఏదెైనా కావలసినచో నీవు

నముమకుననా భగవంత్ునే వేడుక్నినచో ఆ పరమాత్మ కరుణించి కటాక్షించుచునానారు.

అట్టా

కరుణాకటాక్షములిచేచు నిరుగీణ్సాయియే నాకు తెలిసిన సాయి.
1.

శ్రీసాయి జాతిమత్లతో ఎట్టా సంబంధము పట్టుటాక్నరు.

2.

వారు మత్సయమాంసములు భుజించేవారు.

3.

కుకకాలు భోజన పళ్లములో మూతి పట్టానను ఏమీ అనేవారు కారు.

4.

శుదాధనంద చెైత్నయమూరితు వారు.

5.

నిత్యము పరిపూరణ వేదాంత్ త్త్వమును బోధించేవారు.

6.

సనామనములకు పొంగిపోయే వారు కారు.

అసలు వారికి అవి

యిష్టామే లేవు.
7.

ధునికదురుగా ధ్యన నిమగునాలెై ఉండడివారు.

8.

మలమూత్ర విసరజున అకకాడ చేస్వారు.

9.

సానానానికి విలువ ఇచేచువారుకారు.

10. మూడురోజులక్కసారి

త్న పేరీవులను బైట్కి కరకికా వాట్ని నీట్తో

శుభరపరచి చెట్టుటాపై ఆరవేస్వారు.
11. సాయి త్న శరీరావయవములనినాట్నీ వేరు చేస్వారు.

పై సంఘట్టనలు ఒకకాసారి గమనించినచో నేను శరీరానినా అనుకునే వారికి అట్టువంట్ సంఘట్టనలు
చేయుట్ట బహు కష్టాము.

సాయి త్నొక శరీరమని ఎననాడు అనుక్నలేదు.

ఆత్మధ్యనములోనే ఉండడివారు.

వారు నిరాకార నిరుగీణ్ సవరూపులు.

వారలలపుడు

భకుతులక్రకై సాకార

రూపము దాలిచునపపిట్కి వారు నిరాకారులు కావుననే ధునికదురుగా ధ్యననిమగునాలెై ఉండుట్టచే
మలమూత్రవిసరజున వారికి తెలియకుండగనే జరిగెడిది. వారొక శరీరమని అనుక్లేదు. కావుననే
ఒక్కాకకాసారి సానానము చేస్వారు.

మరోసారి చేస్వారు కారు.

కావున వారు శుదాధనంద

చెైత్నయమూరుతులు. నాకు తెలిసిన సాయి వారే. దీనికి ఉదాహరణ్గా ఒక దీపావళ్ పండుగకు
ముందురోజు సాయి ధునికదురుగా కూరుచుని ఎకకాడో త్న భకుతుల బిడడను రక్షించుట్టకై కాలుత్ుననా
ధునిలో సాయి త్నచేతిని నిశచులంగా ఉంచినారు.

దీనిని బట్టా సాయి ఒక శరీరమును ధరించినవారా

? కారు. కావుననే వారిచేయి మండుత్ుననా ధునిలో పట్టానను నిశచులముగా ఉనానారు. ఆత్మకు
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కాలుట్ట, త్డచుట్ట, మండుట్ట అనేవి ఉండవుకదా. అలాగే శిరిడీనుండి బహుదూరములో నుననా
త్న భకుతులయింట్లో జరుగు పరీమాదమును నిరుగీణ్ సవరూపములో అకకాడ ఉననాసాయి చూచుట్టచేత్
త్న భకుతుని రక్షించుట్టకై అపుపిడు సాయి సాకార రూపములో ఉనానారు కావుననే త్న చేయిని మంట్టలో
పట్టటావలసి వచిచుంది. మరి ఈనాడు సాకారరూపసాయి లేకపోయినను త్నను నముమకుననా భకుతుని
చేయిపట్టా ఎన్నా సందరభములలో పరీమాదాలనుండి దాట్సాతురు. అట్టువంట్ నిరుగీణ్సాయి ఈనాడు
కూడా నిశశిబదముతో త్న భకుతులను రక్షిసుతునానారు. అట్టువంట్సాయియే నాకు తెలిసిన సాయి.
ఇది నిరూప్ంచుట్టకే శ్రీసాయి ఒకసారి త్న భకుతునితో యిట్టలనను.
బాధపడదన్ చూడుము. వారి కష్టాములనీనా నావే.

త్న భకుతుని క్రకు నేనట్టుల

ఈ ఒకకామాట్టచాలు. సాయి భకుతులకలల

క్ండంత్ బలము.
శ్రీ సాయినాథారపిణ్మసుతు
అధ్యయము -8
శ్రీసాయి నిత్యము ఆత్మనుసంధ్నమునందే నిమగునాలెై ఉండనని, కావున వారు సదుగీరువని
చెపపిబడినారు.

వారు కష్టాసుఖములకు లోనుకాక నిశచులముగా ఉండవారు.

అనునది ఎరుగరు.

అనినా పదారథములను ఒకేసారి కలిప్ తినేవారు.

శ్రీసాయి రుచి

వారి భిక్షాట్టనలో దొరికిన

పదారథములను ఒక్కాకకాసారి పశుపక్షాయదులు తినినను ఏమీ అనేవారుకారు. కావుననే వారిని ఫకీరు
అనికూడా అనేదరు. మానవజనమ ఎంతో గొపపిదెైనపపిట్కీ, దానిని చాలామంది సదివనియోగము
చేసుక్నుట్టలేదు.

మానవజనమ వలన జాఞానమును పొందవచుచును.

ఆత్మసాక్షాత్కారమునుకూడా పొందవచుచును.
ఆత్మసాక్షాత్కారము పొందిన సదుగీరువులే మారగీము.

అట్టా ఆత్మసాక్షాత్కారము పొందవలెనననా
అట్టువంట్ సదుగీరువే శ్రీసాయి.

సాయిని ఫకీరు అని ప్లుచుట్టకు కారణ్ం ? సదుగీరువు లక్షణాలివి :
1.

వారు శాంతి కలిగియుననావారు.

2.

క్షమ, వైరాగయంతో కూడినవారు.

3.

దానము మరియు ధరమము సావధీనమందుంచుకుననావారు.

4.

అలాగే మన్దేహములను కూడా సావధీనమందుంచుకుననావారు.

5.

అసలు మచుచుకైనా అహంకారము చూపనివారు.
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6.

జిహవను సావధీనమందుంచుకుననావారు.

ఇలాంట్ లక్షణాలు కలిగియుననా సదుగీరువునే ఫకీరు అని అందురు. ఎందుకంటే వారు జాఞానశకితుని
కలిగియుండి దేహము మరియు జగత్ుతు అనిత్యమని ఇందిరీయ సుఖములు అశాశవత్మని
సిరిసంపదలు క్షణ్భంగురములని త్లచి శాంతి, క్షమ, వైరాగయము, దానము, ధరమములతో
ఉంట్టూ, మన్దేహములను సావధీనమునందుంచుక్ని అహంకారము లేని వారలను ఫకీరులని
కూడా అందురు.

వారి చరయలు మరియు సామానయ సంభాష్ణే మనందరికీ మౌన పరీబోధములని

ఋజువగుట్టకు ఒకసారి సాయి ఇట్టలనినారు. “ ఫకీరు పదవియే నిజమైన మహారాజు పదవియని,
యిది శాశవత్మని, సిరిసంపదలు క్షణ్భంగురాలని”. సాయి భకుతులెలల శ్రీసాయి చరయలు మరియు
సంభాష్ణ్లు ఆదరశిముగా తీసుకుని ధనానికై పాకులాడక ఫకీరు పదవికి అరుహుడు కావలెను. అట్టా
అరహుత్ పొందినచో ఆత్మసాక్షాత్కారమునకు దారిచూపుట్టకు నిరుగీణ్రూపములో నుననా సాయి
నిశశిబదముగా త్న భకుతుడికి జాఞానశకితు రూపముతో సహాయపడి మోక్షానికి దారిచూపుత్రు.

అట్టా

జాఞానమనే పరీతేయకశకితుగల సాయియే నాకు తెలిసిన సాయి.
శ్రీ సాయినాథారపిణ్మసుతు
అధ్యయము -9
శ్రీసాయి బరహమచారి. వారు చిననాత్నమునుంచి బరహమచరయముతోనే ఉనానారు. శ్రీసాయి
భిక్షాట్టనముచే త్మ జీవిత్మును గడిపేవారని అందరికీ తెలుసు. కానీ సకలజగత్ుతు వారి గృహమే.
వారు జగత్ుతుపై ఆధ్రపడలేదు. కానీ ఈ సకలజగత్ుతు వారిపై ఆధ్రపడినది.

కావున కనిప్ంచే

జగత్ుతుకు వారే కారణ్భూత్ులు. మరి సకల జగత్ుతు వారి గృహమే అయినపుడు సాయి భిక్షాట్టన
చేయుట్ట ఏల ? దీనికి సమాధ్నము పంచ సూనములను త్ప్పించుట్టకై సాయి పరీతి ఇంట్కి వళ్ల
భిక్షాట్టన చేయుచు ఆ గృహసుథలకు వారు నిరవరితుంచవలసిన కరమలను గురుతుచేస్ వారు. భకుతులక్రకు
మానవరూపమున భువిపై సాక్షాత్కారించిన పరమాత్మత్త్వమే సాక్షాత్ుతు శ్రీసాయిబాబా. మరియు ఆ
పరమాత్మయే శ్రీసాయిబాబా.

గృహసుథలు దంచుట్ట,విసురుట్ట, పాత్రలు తోముట్ట, ఇంట్ని

ఊడుచుట్ట, పొయియ అంట్ంచుట్ట అనే పనులు నిత్యము చేయవలసినదే.
తెలియకుండానే కిరీమికీట్టకాలు మరణించుట్ట జరుగును.
మూట్టకట్టుటాక్నుట్ట త్పపిదు.

అలా చేస్ట్టపుపిడు

ఈ పాపములను గృహసుథలు

పాప పరిహారమునకు బరహమయజఞాము, వేదాధయయనము,
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ప్త్ృ,దేవ,భూత్ మరియు అతిథి యజఞాములు అనే ఆరు మారగీములు కలవు. ఇవి పరీబోధించుట్టకై
శ్రీసాయి భిక్షాట్టన చేస్వారు.
కావున గృహసుథలు త్మ యింట్ ముందు ఎవరైనా భిక్షకై వచిచునపుపిడు వారిని తిరసకారించి
పంప్వేయక వారికి భిక్షనీయవలెను. అట్టులచేసిన ఎడల ఆయింట్ పంచసూనములనే పాపములు
తొలగిపోవును. అంతేకాక గృహసుథడు త్న ఇంట్ముందుకు వచిచున ఆ భిక్షకుడు సాక్షాతుత్ శ్రీసాయిగనే
భావించినచో వానియింట్ట పంచసూనములనే పాపాలు తొలగిపోవును.

నిరాకార సవరూపులనైన

శ్రీసాయి నిశశిబదముగా ఆ ఇంట్లోనుననా పంచసూనములనే పాపములను త్న జోలెలో కట్టుటాకుని
భుజముపై వేసుకుని ఆ యింట్వారిని ఆశ్రవదించి ఎకకాడినుండి వచిచునారో అకకాడికి వళ్లపోవును.
నాకు తెలిసిన సాయి భిక్షాట్టనముచే సాకారరూపములో కనిప్ంచిన సాయియే కాక ఆ
భిక్షాట్టనమువలన గృహసుథల పంచ సూనములను పోగొట్టుటావారే అట్టా సాయి అని తెలిసినది.
శ్రీసాయి సాకార రూపములో శిరిడీలో ఉననాపుపిడు త్న భకుతుడైన ఆత్మరాముని భారయతో
ఇట్టలనినారు.

“త్లీల ! ఏమైనా తినవలెనని ఉదేదశయముతో బాందారీలో మీయింట్కి పోయినాను.

త్ళ్ంవేసియుననాను ఎలాగోలా లోపలకు పరీవేశించితిని. కాని అకకాడ తినుట్టకు ఏమీలేకపోయెను
కావున తిరిగి వచిచుతిని.”

శిరిడీ ఎకకాడ ? బాందారీ ఎకకాడ ? పైగా శ్రీసాయి సాకారరూపములో

శిరిడీలోనే ఆత్మరాముని భారయ ఎదుట్టయుండి బాందారీలో అట్టా భకుతుని ఇంట్కి అదే సమయమున
వళ్లను. దీనిని బట్టా శ్రీసాయికి సకల జగత్ుతు వారి గృహమే అనేది ఋజువు అగుట్టయే కాక, శ్రీసాయి
సరవవాయప్ అని వారు నిశశిబదముగా యావత్ జగత్ుతులోని త్న భకుతులయింట్ట ఏదో ఒక సమయమున
త్పపిక వచిచు త్న భకుతుడు భకితుపేరీమలతో సమరిపించిన ఏ చినినా నైవేదయమునైనను స్వకరించునని
ఋజువౌతోంది.

బాబాకు కావలసినది భకితుపేమ
రీ లు మాత్రమే.

సాయిని నముమకుననా భకుతులెలల

పరీతిరోజూ శ్రీసాయికి త్పపికుండా నైవేదయము పట్టాతీరవలెను. నాకు తెలిసిన సాయి . ఏ భకుతుడైతే
పూరితువిశావసముతో సాయి పలికిన పలుకులపై “త్లుపు త్ళ్ము వేసి యుననాను ఎలాగున్ లోపలకు
పరీవేశించితిని”

నమమకముంచినచో శ్రీసాయి త్నను నముమకుననా భకుతుని ఇంట్కి త్ళ్ము

వేసియుననాను శ్రీసాయి లోపలకు పరీవేశించి వారు సమరిపించిన నైవేదయము స్వకరించును.
పలికిన పలుకులు సామానయమైనవికావు.

అవి త్త్వనినా బోధించేవి.
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సాయి

ఆ పలుకులను లేదా

త్త్వమును పరిపూరణ విశావసముంచిన భకుతునికి శ్రీసాయి నిరాకార సవరూపముతో నిశశిబదముగా త్న
భకుతుని వంటే ఉంట్టూ రక్షించును. వారే నాకు తెలిసిన సాయి.
శ్రీసాయి బలరామ్ మాన్ కర్ తో మరియొక సందరభమున ఇట్టలనినారు.

“నాభకుతులు నననాట్టుల భావింత్ురో నేను వారినావిధముగానే అనుగరీహింత్ును. ” ఆత్మరాముని
భారయ బలరామ్ మాన్ కర్ తో సాయి అపపిట్కే నైవేదయముగా పట్టాన పేడా ను శిరిడీకి పంపను.
అయినను శ్రీసాయికి కావలసినది భకితు మరియు పేరీమలు. కావున ఆ పేడాను స్వకరించి బలరామ్
మాన్ కర్ తో అననాపలుకులే పైన చెపపిబడినవి.

నాకు తెలిసిన సాయి అంటేవారే. పరీతేయకముగా

శుదిధతో మడిఆచారములతో నైవేదయముపట్టానచో స్వకరించే పరమాత్మ కాదని ఏ భకుతుడైతే భకితు మరియు
పేరీమ కలిగియుండి ఆ భకితుపేమ
రీ లచే అపపిట్కే నైవేదయము సమరిపింపబడినది. ఎట్టువంట్దెైనను పత్రం,
పుపపిం, ఫలం, తోయం లాంట్వైనను స్వకరించే పరమాత్మయే శ్రీసాయి.
శ్రీ సాయినాథారపిణ్మసుతు
అధ్యయము -10
శ్రీసాయి దవందవభావ భేదము వదలమని చెప్పినారు. ఎవరైతే సకల జీవక్ట్లో ననునా
చూడగలుగుదురో వారే నా ప్రీయభకుతులనానారు శ్రీసాయి. దీనికి నిదరశినముగా త్రకాడ్ భారయ ఒక
మొరిగే కుకకాకు రొటటా వేసినపుడు అదేరోజు సాయంత్రం మస్దులోనుననా సాయిని ఆమ
దరిశించుకుననాపుపిడు సాయి ఇట్టలనానారు. “ నీవు పేరీమపూరవకముగా పట్టాన రొటటాను తిని ఇపపిట్కి
తేరీనుపిలు తేరీనుచుచునానాను. ఆ కుకకాయు,నేనును ఒకకాట్యే.
తిరుగుచునానాను” .

నేనే వాని ఆకారములో

దీనిని బట్టా శ్రీసాయి అంటే శిరిడీనుననా దావరకామాయిలోకూరుచునియుననా

శ్రీసాయేనా ? కాదు. నాకు తెలిసిన సాయి అంటే సకలజీవక్ట్లో సాయిని చూడట్టమే. దీనికి
దవందవభావము సాయి చెప్పినట్టులగా విడువవలెను.

అపుపిడు సాయిలేనిచోట్టు వత్ుకుట్టయే

కష్టాము.
గృహసుథల యొకకా సంసారపు ముళ్లను విపుపిట్టకు సాయి నామసమరణే త్రుణోపాయము.
వారిని నముమకుననా భకుతుని సంసారమున శ్రీసాయి త్పపిక సాగరపు ఒడుడనకు చేరుచును.

శ్రీసాయి

శిరిడీలో మస్దులోనుననా రోజులలో ఆ మస్దులోని దూలమునకు చినిగిన పాత్గుడడ పీలికలతో
ఊయలను కట్టా ఆ బలలయొకకా నాలుగు వైపుల దీపములను వలిగించి ఆజానుబాహుడైన సాయి ఆ
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బలలపై పడుకునే వారు. చిత్రమేమిట్టంటే ఆ బలలపైకి శ్రీసాయి ఎలా ఎకుకాచుండన్ లేదా దిగుచుండన్
ఎవవరికీ తెలియదు. ఈ సనినావేశమును ఒకకాసారి లోత్ుగా గమనించినచో అంత్ట్ ఎత్ుతుపై బాబా
సాకారరూపముతో ఎకకాడం సాధయంకాదని గమనింపవచుచును. శ్రీసాయి నిరాకార శకితుయే అపపిట్కి
ఇపపిట్కి మరపపిట్కైనా ఆ శకితు త్రగనిది.

నాకు తెలిసిన సాయి ఆ శకితుసవరూపుడ.

వారు

విశవమంత్యు ఆవరించియునానారు. ఆ పరబరహమము మరియు అట్టా పరబరహమత్త్వమే శ్రీసాయి.
అంత్ట్ శకితు సంపనునాడు మరియు సహజసిథతిలోనే ఉంట్టూ పరీపంచపు ఉనికికి అతీత్ముగా
తీసుకుని వళ్ల శకితుగల సాయి సదుగీరువులెైనపపిట్కీ ఒకసారి ఇట్టలనానారు. “బానిసలకు బానిసనగు
నేను మీకు ఋణ్గరీసుతుడను. మీ దరశినముచే నేను త్ృపుతుడనైతిని. మీ పాదములు దరిశిచుట్ట నా
భాగయము. మీ అశుదధములో నేనొక పురుగును. అట్టలగుట్టవలన నేను ధనుయడను” . సాయి పలికిన
ఈ పలుకులు విననాచో నిజమైన సాయి భకుతులకలల త్మ కళ్ుల చెమమగిలులను మరియు ఒళ్ుల
జలదరించును. భకుతుల క్రకు మానవ రూపము దాలిచు ఆపరమాత్మ త్త్వమే శ్రీసాయి అందరికీ
సదుగీరువైనపపిట్కీ “ బానిసలకు బానిసనగు నేను”.అనియునానారు. ఇక మనలాంట్ వాళ్లయొకకా
సిథతి గమనించినచో ఎకకాడ కనిప్ంచును ? “శ్రీసాయి మీ దరశినముచే నేను త్ృపుతుడనైతిని”. అని
అనానారు.

ఎందరోయాతిరీకులు శిరిడీకి వళ్ల సాయిని దరిశించుక్నవలెననే ఆశతో లోనికి

పరీవేశించినపపిట్కీ సాయి విగరీహము ముందు వచిచునపుపిడు ఆ యాతిరీకులు త్మ మనసుసను బుదిధని
నిలకడగా ఉంచుక్నక బైట్టకు వచిచున ప్దప సాయిని త్ృప్తుగా దరిశించుక్నలేదనే భావన
కలుగుత్ుంది. అదే సాయి విగరీహరూపంలో ఉననాపపిట్కీ త్మ దరశినము క్రకు వచిచున వేల భకుతులను
చూచి “మీ దరశినముచే త్ృపుతుడనైతిని. మీ పాదములు దరిశించుట్ట నా భాగయమని అంట్టునానారు.”
సాయియొకకా అణ్కువ చూచిన వారికలల ఇది ఒక గుణ్పాఠం. సాయి చెప్పిన మాట్టలలో పరీతిఒకకారు
త్మ నిత్యజీవిత్ంలో ఎవరైనా వారి ఎదుట్ట పరిచయముననాను లేకుననాను వారు వచిచునచో అట్టువంట్
వారి దరశినముచే త్ృప్తుపడి వారి పాదములను ఒకకాసారి దరిశించుకుని అది భాగయముగా త్లవవలెను.
అంత్ట్ సాయియే ఆవిధముగా చేయుచుననాపుపిడు మనబోట్వారు ఇక ఎంత్ ?శ్రీ సాయి “మీ
అశుదధములో నేనొక పురుగును. అట్టలగుట్టవలన నేను ధనుయడను” అనికూడా అనానారు.
వాకయములు చదివినచో చాలును.

ఈ

సామానయమైన మనవంట్ మానవులు ఇక ఎంత్ట్వాళ్లము ?

మనయొకకా ధనము, దరపిము, కీరితు, పరీతిష్ఠలు, చదువులు ఇలా ఎనినా క్ణాలలో చూచుక్నినను
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అవి ఏపాట్వి ? కావున దీనినిబట్టా నేను అశుదధత్లో ఉననా పురుగుకు గల అరహుత్ను కూడా
న్చుక్నివాడను.

నాకు తెలిసిన సాయి ఎవరోకాదు.

వారు పలికిన పలుగుల నుండి వారి

త్త్వమునుండి మరియు వారి అణ్కువ నుండి వలువడిన సత్యలే శ్రీసాయి.
శ్రీ సాయినాథారపిణ్మసుతు
అధ్యయము -11
శ్రీసాయి శిరీడీలో సగుణ్ సవరూపమున నివసించినట్టుల కనప్ంచినపపిట్కీ వారు
నిరుగీణ్రూపమున సరావంత్రాయమిగా క్లువై ఉనానారు. సాక్షయం వారి త్త్వమే. త్త్వము అనగా
సవభావముగా చూచినను లేదా త్త్వజాఞానముగా చూచినను శ్రీసాయి త్న సవభావము మరియు వారి
దివాయమృత్ పలుకుల త్త్వము రంట్లోను గమనించిన నిరాకార సాయి తెలియచునానాడు.
అట్టువంట్ క్రీత్తుసాయయే
నిరాకార సవరూపులే.

నాకు తెలిసిన సాయి. సాయి ఆకారముతో కనిప్ంచినను వారు

వారికి దేనియందు ఆసకితు లేకుండను.

కావుననే వారు విరాగులు.

ఉదాహరణ్కు ఒకసారి సాయి త్న గదెదపై కూరుచుని ఉననాపుపిడు నానావళ్ సాయిని లేవదీసి త్ను ఆ
గదెదపై కూరుచుననాపపిట్కీ సాయి ఎట్టాకలత్ చెందలేదు.
శ్రీసాయి త్న భకుతులకు యోగాభాయసములు కాని ఎట్టువంట్ మంతోరీపదేశములు కాని
ఉపదేశించలేదు. సాయి చెప్పినదెలల ఒకకాటే. సాయి నామమును జఞాప్తుయందుంచుక్నమనను.
మరియొక విశ్ష్మేమనగా శ్రీసాయికి షోడశోపచార పూజలతో ఎట్టువంట్ పనీలేదు.

సాయిని

నిత్యము జఞాప్తుయందుంచుక్నుట్టకు తెలివైన మారగీమేమిట్టంటే అనునిత్యము విరామమే లేకుండా
ఆలోచించే మనసుసను మరలించి సాయిపై ఉంచి జఞాప్తుకి తెచుచుక్వలెను. ఇదే సాయికి పూజ. మరే
ఇత్ర ఆరాభట్టములు,ఆడంబరములు, ఆచారములతో పనిలేదు.

నాకు తెలిసిన సాయి ఏ

యోగాభాయసములు కాని మంతోరీపదేశములు కాని ఉపదేశించనివాడు. ఒకకా సాయి నామమును
మాత్రమే జఞాప్తుయందుంచుక్ననావాడు మరియు ఇందిరీయ విష్యములపై ఆకట్టుటాకుననా మనసును
మరలిచు సాయిపై త్దేక దృష్టాని నిలిప్ జఞాప్తుకి తెచుచుకుని అదియే శ్రీసాయిపూజ అని విశవసించే భకుతునికి
త్న వంట్ట నీడలా త్నకు తెలియకుండా నిశశిబదముగా ఆ భకుతుని యోగక్షేమములు కనిపట్టుటాకునిన
సాయి అని పేరీమతో ప్లిచే భకుతునికి పలికేవాడు. త్నపలుకు ఆ భకుతునికి వినిప్ంచదు. కాని సాయి
త్న పలుకును వారి చేష్టాలతో చూప్ంచి ఆ భకుతుని ఇంట్ట మరియు వంట్ట ఉంట్టూ వారి త్ంటాలను
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సరిదిదిద సమయానికి ఆదుకునేవారే నాకు తెలిసిన సాయి. దీనికి ఋజువుగా సాయి ఇట్టలనినారు.
నేనపుపిడూ నీ యోగక్షేమములనే ఆపేక్షించెదను. నేను మీ స్వకుడను. నేనపుపిడూ నీ వంట్టనే
ఉండి ప్లిచిన పలుకుత్ను. నేనపుపిడూ క్రేది మీ పేరీమను మాత్రమే.
శ్రీసాయి పంచభూత్లను సావధీనమందుంచుకుననావారు.

కావుననే శిరిడీలో ఒకసారి

సంభవించిన గాలిత్ుఫానును మరియొకసారి దావరకామాయిలో ధునిలోని మంట్టలు ఒకకాసారిగా
లేచినపుపిడు సాయి త్న వాకుకాతో పంచభూత్ములలో ఒకటైన నీరు మరియు నిపుపిను శాసించి
వాట్ని శాంత్పరచినారు.

ఈనాట్కికూడా పలుచోట్టల వరాషాలులేని కారణ్ముగా పంట్టలు

పండకపోవుట్టచే ఎందరో భకుతులు నిరాకార సవరూపుడైన సాయిని పారీరిథంచిన తోడనే
పంచభూత్ములను సావధీనమందుంచుకుననా సాయి నిరాకార సవరూపముతోనే నిశశిబదముగా
పంచభూత్ములలో ఒకటైన నీట్ని తిరిగి వారి శాసనముచే కురిప్ంచుచునానారు.

అలాగే

రీ ష్టాముతో కూడిన వరషామును సాయి త్న శాసనముతో తిరిగి త్గిగీంచుచునానారు. నాకు తెలిసిన
తీవన
సాయి ఎవరోకాదు. నిరుగీణ్ సవరూపములో ఉంట్టూ పంచభూత్ములనే సావధీనమందుంచుకుని
ఆట్టలాడవారే ఆ సాయి.
శ్రీ సాయినాథారపిణ్మసుతు
అధ్యయము -12
శ్రీసాయి యిష్టానుగుణ్ముగానే సరవము జరుగును త్పపి మనము యోచించే విధముగా
జరుగుట్ట అనేది ఉండదు. మన యోచనలనినా గాలిలో తేలేవే. సాయికి యిష్టాములేకుననాఎడల వారి
దరశినమునకు కూడా రానివవరు. కావున బాబా ఆజఞా ఎంత్వరకు ఉననాదో అంత్వరకే జరుగును కానీ
ఆవగింజంతెైనా ఆవల సాయి గీసిన గీత్ దాట్టదు. సాయిని నముమకునిన మరియు పేరీమించిన భకుతులు
సాయి ఆజఞాను శిరసావహించవలసినదే. ఒక్కాకకాసారి సాయి భకుతుడు త్ను అనుకుననా విధముగా
జరుగకుననాచో అది సాయి ఆజఞా అని భావించి సమమతింపవలెను. అట్టువంట్ సిథతిలో కలత్ను వదలి
త్నకు జరుగవలసినది జరుగలేదని దుఃఖము గాని త్ను నముమకుననా సాయి త్న క్రికను వినక
వయతిరేకముగా చేసినందుకు భకుతుడు నిరుత్సహముతో సాయిపై క్పము తెచుచుక్నరాదు.
అట్టువంట్ సిథతిలోకూడా నిబబరముగానే ఉంట్టూసాయిని ఇంకా పేరీమిసూతు త్న పేరీమను హెచిచుంచి త్న
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విశావసమును ఇంకా దృఢపరచి త్న భకితులో పరాకాష్టా చెందుట్టకు యతినాంచి నిశచులముగా
ఉండవలెను.
నాకు తెలిసిన సాయి సరవము సాయి ఇష్టాము పైనే ఆధ్రపడిచూపే పరిణామమే ఆసాయి.
శ్రీ సాయినాథారపిణ్మసుతు
అధ్యయము -13
శ్రీసాయిబాబా బైట్టకు దక్షిణ్ పుచుచుకునేవానిగా కనిపించినను నిజానికి సాయి త్న భకుతులకవదద నుండి
ఏమియు కాంక్షించేవారు కారు.

వారు క్రినది నమమకము మరియు భకితు మాత్రమే .

ఒకానొక సందరభమున శ్రీసాయి ఇట్టలనను.

కావుననే

“

పూజాత్ంత్ుతో నాకు పనిలేదు.

షోడశోపచారములు గాని అష్టాంగయోగములు కాని నాకు అవసరములేదు. భకితుయుననాచోట్టనే నా
నివాసము” .

సాయి చెప్పిన మాట్టలలో “ భకితుయుననాచోట్టనే నా నివాసము” అనే మాట్టలను

పరిశ్లిస్తు ఆయన భౌతికముగా ఈ రోజులేనపపిట్కీ వారు ఎవరిచెంత్ అననయమైన భకితు ఉననాదో ఆ
భకుతునిఇంట్ట మరియు ఆ భకుతునివంట్ట శ్రీసాయి నిశశిబదముతో ఆ భకుతునికి తెలియకుండా త్ను ఎకకాడికి
వళ్లనను త్న వంట్టఉంట్టూ కంట్కి రపపిలా కాపాడుత్ూ ఆ భకుతుని భారములను బాధయత్లను
కారయములను సాయి నిరాకారరూపములో ఉంట్టూ వారి పేరీరణ్చే ఆ భకుతునిత్పుపిదారి పడనీయకుండా
అంత్ సుఖమయముగా భకుతునికి తెలియకుండానే చేయుచునానారు. ఈ రహసయమును గరీహించుట్ట
చాలా కష్టామైనపపిట్కీ శ్రీసాయిని నముమకుననా భకుతుడు ఏ కారయమైనా జయము పొందిన ప్దప ఆ భకుతుడు
అసలు రహసయము తెలియకుండానే ఈ నా విజయము సాయి కృపతో జరిగెనని అందురు.

కావున

నాకు తెలిసిన సాయి భౌతిక రూపముతో కనిప్ంచకపోయినపపిట్కీ ఎవరైతే అననయభకితుని మరియు
శ్రీసాయి దివయబోధనలను పరిపూరణముగా విశవసించెదరో అట్టువంట్ వారి వనుకయుండి సరవము
శ్రీసాయియే కనిప్ంచకుండా చేసూతు త్న భకుతుడు చేసినట్టులగా చూప్ంచిన వాడ ఆ నిరాకార సాయి.
శ్రీ,సాయి “ నేను ఫకీరు అయినపపిట్కీ త్ప్పించుక్నలేని మాయ ననునాను
బాధించుచుననాది.

హరియొకకా ఆ మాయ బరహామదులనే చికాకు పరచగా నేనంత్ కాని హరి

పరీసనునాడైనచో ఆ మాయ దాట్టగలము. దానికి మారగీము నిరంత్ర హరి భజనయే” . ఈ మాట్టలలో
కూడా శ్రీసాయి మాయాశకితుని, దాని పరిణామమును కూడా అందరికీ గురుతుచేసెను.

ఏ

క్షణ్ములోనైనా మాయ ఆవరించే పరీమాదముననాదని ఆ మాయలో చికుకాబడి బైట్టకు రావట్టం
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కష్టామని సూచించెను.

అయితే హరి పరీసనునాడైనచో త్ప్పించుక్నగలమని కూడా హెచచురించెను.

దానికి సులువైన మారగీం హరిభజనయే అని శ్రీసాయి అనానారు.
రూపమైన శ్రీదత్ుతుడు.

ఆ తిరీమూరుతులలో హరికూడా ఒకరు.

శ్రీసాయి సాక్షాత్ తిరీమూరాతుయత్మక
శ్రీసాయి అట్టువంట్ దత్తువత్రం

దాలిచునపపిట్కీ మనకు మాయ కప్పింపచేసి సాయి సామానుయనివలె “ త్ప్పించుక్నలేని మాయ
ననునాకూడా బాధించు చుననాది.” అనుట్టయే కాక హరి పరీసనునాడైతే త్ప్పించుక్నుట్ట సాధయమని దాని
మారగీము హరిభజనయే అనానారు.

మాయ కమిమనవారందరికీ శ్రీసాయి అభయమిచిచునటేల.

ఎందువలనంటే వారు తిరీమూరితురూపములో ఒకరైన హరికూడా. హరిపరీసనునాడైతే అనే మాట్టలలో
అంత్రారథము శ్రీసాయి పరీసనునాడైతే అని వసుతుంది. శ్రీసాయి పరీసనునాడవావలంటే శ్రీసాయి భజనయే
మారగీం. నాకు తెలిసిన సాయి ఎవరోకాదు. ఎకకాడ శ్రీ సాయి భజన జరుగున్ అకకాడ శ్రీసాయి
నిరిలపతుత్తో నిరాకారంతో మరియు నిశశిబదముగా వచిచున వారందరిలో ఒకరుగా కనిప్ంచకుండా ఉంట్టూ
అకకాడ అంటే ఆ భజనయందు పాల్గీనే వారందరిని శ్రీసాయి పరీసనునాడై వారిపైనుననా మాయాతెరను
తొలగించే వాడ ఆ సాయి.
శ్రీ సాయినాథారపిణ్మసుతు
అధ్యయము -14
శ్రీసాయి దావరకామాయిలో ఉననాపుడు త్న భకుతుడు ఎవరైతే ఆ దావరకామాయి మస్దు
ఎకుకాత్రో వారి కష్టాములను మరియు రోగములను పోగొట్టా అఖండ ఆశ్రావదములనిచేచువారు.
ఉదాహరణ్కు బాలాగణ్పతి ష్ండ అనే భకుతుడు మలేరియాతో బాధపడుచుండగా అత్ని వాయధి
విరుగుడుకు శ్రీసాయి లక్ష్మీమందిరము ముందరనుననా ఒక నలలని కుకకాకు పరుగననాము పట్టాంపజేసి
వాయధిని నిరోధింపచేసెను.

అలాగే బాపూసాహెబ్ బూటీకి విరోచనములను సాయి త్న వాకుకాతో

హెచచురించి ఆపను. ఆళ్ంది అనే ఒక సనాయసికి చెవిపోట్టు త్గిగీంచుట్టకు సాయి అలాల అచాఛాకరేగా అనే
వాకుకాతో నిరోధింపజేసెను. ఇంకా కడుపు నొప్పి, మూలవాయధి మరియు అనేక వాయధులతో బాధపడ
భకుతులకు శ్రీసాయి త్మ ఆశ్రావదములతో త్గిగీంపచేసెను.

ఈనాట్కికూడా భయంకరమైన

రోగాలతో బాధపడ సాయిభకుతులెందరిక్ శ్రీసాయి సజీవముగా లేకుననాపపిట్కీ వారి ఊదీ పరీభావముచే
వాయధులు త్గుగీముఖము పట్టాన వారందరో కలరు.

దీనిని బట్టా

నాకు తెలిసిన సాయి

దావరకామాయిలో భౌతికముగా కనిప్ంచే రూపమా ? లేదా ఒక వైదుయడా ? కాదు. అనినారోగములకు
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సరియెైన ఔష్ధమంటే శ్రీసాయి యొకకా వాకుకా మరియు వారి అఖండ ఆశ్రావదములు మాత్రమే .
శ్రీసాయిని పరిపూరణముగా భకితు మరియు విశావసములతో నముమకుననా భకుతులయొకకా వాయధులను
నిరోధించుట్టకు శ్రీసాయి నిశశిబదముగా నిరాకారరూపుడై త్మ భకుతుల ఇంట్ట లేదా త్మ భకుతులు ఉననా
ఆసుపత్ురీలలో వారికి తెలియకుండా కనిప్ంచకుండా వచిచు దివయ ఆశ్రావదములనిచేచు వారే ఆ సాయి.
సాయి అంటేనే ఆశ్రావదమని అరథం. వారి ఆశ్రావదమే అనినా రోగములకు అసలెైన ఔష్ధము.
శ్రీసాయి త్నను నముమకుననా భకుతులయొకకా వాయధులు బాగుచేయుట్టయే కాక సంత్నములేని
దంపత్ులను కూడా శ్రీసాయి వారి వాకుకాచే మరియు ఆశ్రావదముచే సంత్నమును కలిగింపచేసిన
సంఘట్టనలు కూడా అపపిట్కీ మరియు ఇపపిట్కీ చాలా కనిప్సూతునే ఉనానాయి.

ఉదాహరణ్కు

పుత్రసంత్నము లేని రత్న్ జీ అనే వానికి శ్రీసాయి ఒక దివయవాకుకాచేత్ ఆశ్రవదించెను.

అదే

“ దిగులుపడకు నీకు కీడురోజులు ముగిసినవి అలాల నీ మనసులోని క్రిక నరవేరుచు ” ననను.
త్త్వమనగా సవభావము లేదా త్త్వజాఞానము అని తెలుసుకునానాము.
వరిణంపరానిది. అంత్ుపట్టటానిది.

అతీత్మైనది.

శ్రీసాయి సవభావము

వారి సవభావము లేదా త్త్వజాఞానము శ్రీసాయి

యొకకా వాకుకాలలో జాగరీత్తుగా లోత్ుగా పరిశ్లించిన వాట్ అంత్రారథములు బయట్టపడత్యి.
అట్టువంట్ అమృత్త్ులయమైన మరియు ధైరాయనినా ఒసగే శ్రీసాయి వాకుకాలను పరీతి సాయి భకుతుడు
గురుతుచేసుకుని ధైరయముగా ఒక అడుగు ముందువేసిన శ్రీసాయి వాకుకాబలముచే త్పపిక ఆ భకుతుడు
త్మ గమయసాథనము చేరగలడు.

పైన సాయి పలికిన పలుకులు దిగులు పడకు నీ కీడు రోజులు

ముగిసినవి అననా బలమైన ఆశ్రవచనము రత్న్ జీ కి పుత్రసంత్నము లేకపోవుట్టచే ఆ యాశ్రావదము
ఉత్తురోత్తుర రత్న్ జీకి సంత్నపారీప్తు కలిగించినది. అదే సాయివాకుకాను ఇత్ర భకుతులు ఎవరు బాధలలో
లేదా కష్టాములతో ఉననా ఇత్ర భకుతులు శ్రీసాయి పలికిన పై పలుకులను త్లచుకుననాయెడల వారు
పడుత్ుననా రకరకాల కష్టాలు కూడా శ్రీసాయి ఆశ్రావదములచే తొలగిపోవుట్ట త్థయం. నాకు తెలిసిన
సాయి ఎవరంటే

శ్రీసాయి పలికిన త్త్వజాఞాన పలుకులయొకకా సారాంశమే.

అట్టువంట్

దివయపలుకులను జఞాప్తుయందుంచుక్నిన వారి చెంత్ శ్రీసాయి నిరాకార రూపముతో పరీకకానే ఉంట్టూ
నిశశిబదముగా అత్నిని రక్షిసూతు ఉంటారు. కావున శ్రీసాయి అంటే పరిమిత్ులకు అతీత్ులని శ్రీసాయి
యొకకా దేహము కనిప్ంచకపోయినను సాయిబాబా అను శాశవత్మైన ఆ అనంత్శకితు మాత్రము
ఎలలపుపిడూ శాశవత్ముగా నిలిచియుననాదని మరియు అందరి ఎరుకలో మరియొకట్ నిలిచిన శ్రీసాయి
అనంత్ త్త్వమే.
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శ్రీ సాయినాథారపిణ్మసుతు
అధ్యయము -15
శ్రీసాయి మరియొక సందరభమున ఇట్టలనినారు. “ నా ముందర భకితుతో మీ
చేత్ులు చాప్నచో రాతిరీంబవళ్ుల మీ చెంత్నే యుండదను. సపతుసముదరముల ఆవల మీరు చేయు
పనులు నాకు తెలియును. పరీపంచమున మీరు ఎకకాడుననాను నేను మీ చెంత్నయుండదను.

నా

నివాస సథలము మీ హృదయమే. కావున మీ హృదయములోను సరవజనుల హృదయములలోను
ననునా పూజింపుడు” . అని అనానారు. ఇది నిరూప్ంచుట్టకే శ్రీసాయి త్న భకుతుడైన చోలకార్ అను
భకుతుడు త్నకు సిథరమైన ఉదోయగము కావలెనని శ్రీసాయిని మనసూఫూరితుగా భకితుతో చేత్ులు చాప్ ఠాణాలో
మొరీకకాగా శిరిడీలో ఉననా శ్రీసాయి త్న భకుతుని భకితువిశావసములను మరియు ఆరితుతో చాప్న త్న భకుతుని
చేత్ులను చూచి ఆశ్రవదింపగ ఆ భకుతునికి త్గిన సిథరమైన ఉదోయగము లభించెను.

ఇందులో

తెలుసుక్వలసినది సాయి సపతుసముదరముల ఆవలన ఉననాపపిట్కికీ ఆ సపతుసముదరములకు ఈవల
ఉననాసాయి భకుతులెవరైనను ఆరితుతో సాయిని సమరియించి చేత్ులు చాప్ అరిథంచినయెడల శ్రీసాయి
వంట్టనే సపతుసముదరముల ఆవలనుండి ఈవలనుననా ఆ భకుతుని చెంత్కు వచిచు నిరాకారముతో
నిశశిబదముగా రాతిరీంబవళ్ుల త్న భకుతులను కాపుకాచి నిదరలేకుండా కాపాడుననే సత్యము తెలిసినది.
నాకు తెలిసిన సాయి ఎవరోకాదు. త్న భకుతునిక్సం పరీపంచమున ఎకకాడనుననాను ఎంత్మంది
భకుతులెైనను అనగా అసంఖాయకులెైన భకుతులెైనను శ్రీసాయి త్న అనంత్శకితు దావరా పరీపంచములో వేరేవరు
పారీంత్ములలో ఉననా భకుతులయింట్ట రాతిరీంబవళ్ుల త్న భకుతుడు నిదురవేళ్లో శ్రీసాయిని మరచి
నిదిరీంచినను సాయి మాత్రం త్న భకుతునిక్సం నిదురపోక రాతిరీంబవళ్ుల పరీపంచమునంత్ త్నను
నముమకుననా భకుతులయింట్ట వారు ఎకకాడుననాను తెలియకుండా కనిప్ంచకుండా ఉండ ఆ
అనంత్శకేతుయే నాకు తెలిసిన సాయి.
శ్రీ సాయినాథారపిణ్మసుతు
అధ్యయములు - 16 & 17
శ్రీసాయి సజీవముగా ఉననాపుపిడు మస్దులో ఈవిధముగా అనానారు . “ నా ఖజానా
నిండుగాయుననాది. ఎవరికేమి కావలసినా దానిని వారికి ఇవవగలను. కాని పుచుచుక్ను యోగయత్
పరిశ్లించెదను” . సాయికి త్న వదదకు వచిచున వారికి బరహమజాఞానమును కూడా యివవగల శకితు కలదు.
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కాని బరహమజాఞానమును చూచుట్టకు యోగయత్ కలదో లేదో అని సాయి పరీక్షించేవారు.

ఒకసారి

ఒకత్ను సాయివదదకు వచిచు బరహమజాఞానమును పరీసాదింపమని వేడుక్నగా సాయి బరహమమును
చూచుట్టకు ముఖయమైన విష్యములను ఈ కిరీంది విధముగా చెపపిను.
•

బరహమమును చూచుట్టకు పంచపారీణ్ములు, పంచేదిరీయములు, మనసుస, బుదిధ మరియు
అహంకారములను సమరిపింపవలెను.

•

సుఖములను లక్షయపట్టటారాదు.

•

కీరితువిష్యములందు అనాసకుతుడై మలగవలెను.

•

దృష్టాని లోనికి పంప్ లోనుననా ఆత్మనే ధ్యనింపవలెను.

•

త్పుపిడుమారగీము వదలవలెను.

•

సత్యములు పలుకవలెను.

•

వేదాంత్విష్యములు ఎంచుక్వలెను.

•

మనసుసను

చంచలము

కానివవక

జాగరీత్తు

పడవలెను.

అనగా

మనసుసను

సావధీనమునందుంచుక్నవలెను.
•

విధులను త్ృప్తుగా ఫలాపేక్షరహిత్ముగా నిరవరితుంపవలెను.

•

అహంకారమును విడువవలెను.

•

మనసుస క్రికలను విడిచిపట్టా దేహమే నేనను భరమను కూడా వదలవలెను. లేనిఎడల
బంధములో చికుకాక్నవలసి వచుచును.

•

ఆత్మసాక్షాత్కారము పొందిన గురువు సహాయము యిందులకు చాలా అవసరము.

•

భగవంత్ుని కటాక్షము ఎంతో అవసరము.

శ్రీసాయి బరహమజాఞానము లేదా ఆత్మసాక్షాత్కారము లేదా బరహమముచూపుట్ట అనేవాట్ని సూక్ష్మముగా
బోధించి రహసయమును తెలిప్ ఎవరైతే పైన చెప్పిన విధముగా త్న నిత్యజీవిత్ములో ఉందురో వారికి
ఆత్మసాక్షాత్కారము పొందుట్టకు సహాయపడును. శ్రీసాయి చెప్పిన పలుకులలో “ నా ఖజానా
నిండుగాయుననాది. ఎవరికేసి కావలసిన దానిని వారికి ఇవవగలను. కాని పుచుచుక్ను యోగయత్
పరిశ్లించెదను” .అననావిష్యములో చివరకు బరహమజాఞానము కూడా శ్రీసాయి యివవగలరని కానీ
దానిని పుచుచుక్నుట్టకు యోగయత్ను శ్రీసాయి పరిశ్లించెదనని చెపపిను. కావున శ్రీసాయిఖజానాలో
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ఎన్నారకాలెైనవి ఉననాపపిట్కీ భకుతులు ఐహిక సుఖములకై వసుతువులను, క్రికలను క్రక
బరహమజాఞానమును పరీసాదింపమని క్రవలెను. కానీ ఆ క్రిక క్రుట్టకు శ్రీసాయి పైన చెప్పిన
పదమూడు విష్యాలను గరీహించుట్టయేకాక ఆ విధముగా క్రినవాడు ఆ 13 విష్యాల
గుణ్ములను కలిగి అరుహుడై శ్రీసాయిని భకితు,పేరీమ మరియు విశావసములతో చేత్ులు చాచి అరిథంచిన
యెడల శ్రీసాయి వారికి త్పపిక ఆత్మసాక్షాత్కారము లేదా బరహమజాఞానమును లేదా బరహమమును
చూపును. ఈవిధముగా చూపుట్టకు సాయి భౌతికరూపము దాలచునవసరములేదు. ఎవరైతే
బరహమజాఞానమునకు అరుహులో వారి చెంత్కు సాయి నిరుగీణ్రూపములో వచిచు నిశశిబదముతో ఆ భకుతునికి
ఆత్మసాక్షాత్కారము కలుగచేయును. ఆత్మసాక్షాత్కారము అంటే ఆత్మ సాక్షాత్కారించుట్ట అని
అరథముగాదు. ఆత్మ అనేది క్రీత్తుగా వచిచు సాక్షాత్కారించదు. ఆత్మ అనేది ఎవుపిడూ ఉననాదే.
సనాత్నమైనదే. ఎవరైతే శ్రీసాయి చెప్పిన 13 విష్యములను గరీహించి అరహుత్లను పొందెదరో
ఎవుపిడూ ఉననా ఆత్మ వారికి ఎరుకలోనికి వచుచును. ఆ ఆత్మయే శ్రీసాయి అని త్నలోనే ఉంట్టూ
సరవము చేసూతు అంత్రాయమిగా మరియు సరావంత్రాయమిగా వలుగుచూపే అనంత్శకితు అని
తెలుసుక్నగలరు. కావున నాకు తెలిసిన సాయి ఎవరో కాదు. సాక్షాత్ ఆత్మయే. పరీతీజీవిలో
ఉంట్టూ పరీతీక్షణ్ము లోన, బయట్ట కనబడ ఆ అనంత్ దివయశకితుయేఆసాయి.
శ్రీ సాయినాథారపిణ్మసుతు
అధ్యయములు - 18 & 19
శ్రీసాయి రాధ్బాయి అనే ఒక ముసలావిడతో ఒకసారి ఓ రహసయం చెపపివలసి వచిచునది.
ఆమ సాయిని త్నకు ఏదెైనా ఉపదేశము చేయమని, అలా చేయనిచో త్ను ఉపవశించి
చనిపోయెదననే మన్నిశచుయముతో సాయివదదకు వచిచు అభయరిథంచింది. “ ఓ త్లీల ! నీవు చావును
ఏల క్రుచునానావు ? నాకు ఒక గురువు ఉండిరి. వారికి శుశూరీష్ చేసితిని . నా చెవిలో వారలాంట్
మంత్రము ఊదలేదు. వారి వదద క్నినా ఉపదేశములను గరీహించుట్టకు నిశచుయించుక్ంట్ని. కాని
వారి మారగీము వారిదే. వారు క్రినది నానుండి రండ రండు పైసలు మాత్రమే . అవి 1.నిష్ఠ 2.
సంతోష్సెథైరయములతో కూడిన ఓరిమి. నేనీ రంట్ని వారి కరిపించితిని. 12 సంవత్సరములు వారికి
స్వ చేసితిని.

వారే ననునా పంచి, పోష్ంచి, భోజనమునకు గాని వసతుమ
ర ునకు గాని లోట్టులేక

చూచినారు. ” అని శ్రీసాయి రాధ్బాయికి సెలవిచాచురు.
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సాఠే అను సాయిభకుతుడు 7 రోజులలో శ్రీ గురుచరిత్ర పారాయణ్ను ముగించిన ప్దప శ్రీసాయి
మరియొక సపాతుహపారాయణ్ను సాఠే చేసినచో భగవంత్ుడు పీరీతిచెంది పరీపంచబంధములనుండి
అత్నిని త్ప్పించుననను.
సంవత్సరములనుంచి

అకకాడనుననా హేమాడ్ పంత్ త్న మనసులో త్ను 7
అకకాడ

ఉండనని

40

సంవత్సరములనుండి

త్ను

పారాయణ్ముచేయుచునానాడని అట్టువంట్ వానిని వదలి శ్రీ సాయి సాఠే యొకకా మరొక
సపాతుహపారాయణ్ము వలన భగవంత్ుడు ఎట్టుల పీరీతిచెంది ఆశ్రవదించునని పరీశినాంచుక్నను.
శ్రీసాయి సాఠే అంత్రారథము గరీహించి అత్నిని శాయమా వదదకు పంప్నపుడు శాయమా రాధ్బాయి
వృత్తుంత్ము (పైన చెపపిబడినది) గురించి హేమాడ్ పంత్ కు చెపపిను.

హేమాడ్ పంత్

ఆశచురయపడను.
శ్రీసాయి పలికిన జాఞానరత్నాములలో ముఖయముగా ఏ సాధకుడైనను గరీహించవలసినదేమనగా ఏ
మంత్రములక్రకు గురువులకడకు ఆశించి వళ్లకూడదని, త్ను నముమకుననా గురువుకు మంత్రం
దక్షిణ్రూపంగా రండుపైసలనడుగగా నిష్ఠ మరియు సంతోష్సెథైరయములతో కూడిని ఓరిములను
అరిపించినచో గురువే సాధకుని పంచి పోష్ంచి అననావసతురములకు లోట్టులేకుండా పేరీమతో చూచుననే
రహసయమును శ్రీసాయి దాచకుండా బయట్ట పట్టారి.

దీనికి ఉదాహరణ్యే సాఠే కథ.

సాఠే

గురుచరిత్రపారాయణ్ యందు గొపపి మన్బలము కలిగి ఉననా వాడగుట్టచే 7 రోజులలో పూరితుచేసెను.
గురుచరిత్రను వేరొక సపాతుహపారాయణ్ చేయాలని, అట్టులచేసినచో భగవంత్ుడు పీరీతిచెంది పరీపంచ
బంధములనుండి త్ప్పించునని శ్రీసాయి సాఠేకి చెప్పిరి.
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సంవత్సరములనుండి పారాయణ్ను చేయుచునానానని దానికి ఫలిత్ము లేదు కావున సాఠేకు ఎట్టుల
లభించునని ఆ క్షణ్మున త్ను నిష్ఠ మరియు ఓరిములను క్లోపివుట్టచే త్న భకుతుడైన హేమాడ్ పంత్
తిరిగి నిష్ఠ మరియు సాబూరిల యొకకా పారీధ్నయత్ను తెలుపుట్టకై శ్రీసాయి శాయమా వదదకు పంపను.
శాయమా చెప్పిన రాధ్బాయి కథ వలన హేమాడ్ పంత్ తిరిగి నిష్ఠ సాబూరీలను పొందెను.
దీనిని బట్టా నాకు తెలిసిన సాయి మరవరో కాదు. ఎవరైతే ఏ మంత్రము లేదా
ఉపదేశములనాశించక రండు కాసులను అందు ఒకట్ నిష్టా రండవది ఓరిమి, భకితు, శరీదధ మరియు
విశావసములతో శ్రీసాయికి అరిపించిన శ్రీసాయి నిరాకార రూపములో నిశశిబదముగా త్నకు అరిపించిన
దక్షిణ్నిచిచున భకుతునివంట్ట నిరంత్రము ఉంట్టూ ఆ భకుతుని ఆలనపాలనలను ఏలోట్టూ లేకుండా
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చూచుకుంట్టూఉంటాడు. నాకు తెలిసిన సాయి ఎవరంటే నిష్టా మరియు ఓరిమిని పేరీమించేవాడని,
ఆ పేరీమకు లోనై అరిపించినవారికి సాయి సరవము సమరిపించే వాడ ఆ సాయి.
శ్రీసాయి మరియొక సందరభములో ఇట్టలనిరి. “ఇత్రులు నిననాంత్గా నిందించినను, నీవు
కఠినముగా జవాబు ఇవవక పరీపంచము త్లకిరీందులెైనను నీవు చలింపక నీవుననాచోట్టనే సెథర
ై యముగా
నిలిచి నమమదిగా నీముందు జరుగుచుననా నాట్టకమును చూడుము. నీకు నాకు మధయనుననా గోడను
నిరూమలింపుము. మనమిదదరము కలియు మారగీమేరపిడును. భగవంత్ుడ మనలను కాపాడవారు
కాని ఇత్రులు కారు. వారి ఇఛ్చునుసారమే మనము నడచెదము.” శ్రీసాయి నశవరమైన దేహము
కనిప్ంచకపయినను సాయి మాత్రము ఇపపిట్కి అనంత్శకితువలె నిలిచి వారు సమాధి చెందకముందు
భకుతులకు తోడపిడినటేల ఈనాట్కి కూడా సాయి త్న భకుతులను నిశశిబదముగా సహాయపడుచునానారు.
వారు అనినా పరిమిత్ులకు అతీత్ులు. మనందరి ఎరుకలో నిలిచినది మాత్రము వారి అనంత్ త్త్వమే.
అట్టువంట్ అనంత్త్త్వములోని ముఖయమైన త్త్వమే పైన చెపపిబడినది. నాకు తెలిసిన సాయి
మరవరోకాదు.

ఎవరైనా

మనలను

నిందిచినపుడు

కఠినపు

జవాబులివవక

ఓరుచుకుని

మనముననాచోట్టనే సెథర
ై యముగా చలించకుండా నిలిచి మనముందు జరుగుచుననా నాట్టకమును
గమనించి మన ఎరుకలో నిలిచియుననా శ్రీసాయి అనంత్త్త్వమును గురుతుచేసుకుని మనముందు
అడుడగోడ కలదని ఆ గోడకవత్ల శ్రీసాయి కలడని గరీహించి ఆ గోడను నిరూమలించుట్టకు
పరీయతినాంచినచో ఆ జరిగే నాట్టకములో మనతో శ్రీసాయి కలసి రక్షించును. అట్టుల రక్షించేవారే ఆ
సాయి.

వారు ఆ సమయమున కనిప్ంచరు.

కాని శ్రీసాయి అనంత్శకితు. వారినాశరీయించిన

భకుతులకు మాత్రం ఆ సాయి నిశశిబదముగా సహాయపడుత్ూ ఉనానారు.
నాకు తెలిసిన సాయి వారే.
శ్రీ సాయినాథారపిణ్మసుతు
అధ్యయము - 20
శ్రీసాయి ఇట్టలనను. “సదా నా నిరాకార సవభావమును ధ్యనించుము. అదియే జాఞాన
సవరూపము, చెైత్నయము మరియు ఆనందము. నీవిది చేయలేనిచో రాతిరీంబవళ్ుల నీవు చూచుచుననా
నా య ఆకారమును ధ్యనింపుము.” శ్రీసాయిబాబా సవయముగా వారు నిరాకారమనే చెపాపిరు.
ఎకుకావ భాగము అందరి ఎరుకలో సదా నిలిచినది శ్రీసాయి అనంత్ త్త్వమే.
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త్త్వము అంటే

సవభావము లేదా త్త్వజాఞానము. ఈ రండు క్ణ్ములలో ఎట్టు చూచినా సాయి చెప్పినట్టులగా వారి
నిరాకార సవభావము కనిప్ంచును.

ఇవియే జాఞానరత్నాములు పరీతీవారికీ.

ఎవరైతే నిరాకార

సవభావమును ధ్యనింపలేరో వారికి సాక్షాత్ుతు శ్రీసాయిబాబా చెప్పినట్టులగా అట్టువంట్ వారికి మరియు
అట్టువంట్వారు చూచుచుననా “ సాయి” అనే ఆకారమును ధ్యనింపమనను.

కావున నాకు

తెలిసిన సాయి మరవరో కాదు. సాక్షాత్ుతు వారి నిరాకారసవభావమే.
అట్టువంట్ నిరాకార సవభావము గురితుంచుట్టకు మరియొక సంఘట్టన విలేపారేలలో జరిగినది.
దాసగణ్ు (సాయి ముఖయ భకుతుడు) ఈశావాశోయపనిష్త్ుతు మరాఠీ భాష్లో వారీసిరి. కానీ అత్ను త్ృప్తు
చెందలేదు. ఆ విష్యమును శ్రీసాయికి చెప్పినపుడు బాబా ఇట్టలనిరి. “విలే పారేలలోని కాకా సాహెబ్
దీక్షిత్ పనిప్లల నీ సందేహమును తీరుచును.” దాసగణ్ు శ్రీసాయి మాట్టలను విశవసించి విలేపారేల వళ్ల
కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్ ఇంట్టనుననా ఒకబీద పనిప్లలను చూచెను.

ఆమ చింకిగుడడ కట్టుటాకుని పాత్రలు

తోముచు ఆనందముతో ఎరరీచీర వరణనము చెపుపి పాట్టను పాడుచుండను. దాసగణ్ు ఆ పనిప్లలను
చూచి ముచచుట్టపడి ఒక క్రీత్తుచీరను రావుబహదూదర్ తో ఇప్పించెను. మరునాడు ఆమ ఆ చీరను
కట్టుటాకుని అందరితో ఆడి పటటాలో దాచుక్నను.
ఆనందముతో ఉండను.

తిరిగి చింకి బట్టటాను కట్టుటాకుని యథావిధముగా

ఈ ఘట్టన చూచిన దాసగణ్ు కష్టాసుఖములనే భావములు మన

మన్వైఖరిపై ఆధ్రపడి ఉండునని భగవంత్ుడిచిచున దానితో సంత్సించవలెనని గరీహించెను.
ఈశావాయస్పనిష్త్ మరాఠీభాష్లో వారీయుట్టకు భగవంత్ుడ అనుమతి ఇచెచును కావున ఇచిచున దానికి
సంత్ృప్తు చెందవలెనని రాసిన దానితో త్ృప్తు పడవలెననే నీతిని విలేపారేల లోని ఆ చిననా పనిప్లల సంఘట్టన
దావరా గరీహించెను.

కావున నాకు తెలిసిన సాయి మరవరో కారు.

ఎవరైతే కష్టాసుఖములను

భావములు మన మన్వైఖరిపై ఆధ్రపడియుండునని మరియు భగవంత్ుడిచిచున దానితో
సంత్సించవలెనని అది మనమేలు క్రకేనని గరీహించువారికి శ్రీసాయి నిశశిబదముగా నిరాకారుడై
వారివదదకు వచిచు జాఞానరత్నామునిచేచు వాడ ఆ సాయి. దాసగణ్ుని శ్రీసాయి విలేపారేల పంప్ంచి సాయి
మట్టుకు శిరిడీలోనే ఉండి ఒక చిననా పనిప్లలసవభావము చూప్ సాయి నిశశిబదముగనే ఉండి దాసగణ్ుకి
జాఞానమును బోధించెను. శ్రీసాయి సవభావము ఎకకాడో ఉండి మరకకాడో జరిగే విష్యమున సాయి
సవభావముచూపను.
శ్రీ సాయినాథారపిణ్మసుతు
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అధ్యయము - 21
శ్రీసాయి యొకకా అనంత్ త్త్వములో ముఖయమైనవి 3 కలవు. శ్రీసాయి ఇట్టలనను.
1.

“ఊరకనే గరీంథములు చదువుట్ట వలన పరీయోజనము లేదు. చదివిన విష్యములు విచారించి
ఆచరణ్లో పట్టటావలెను. గురవనుగరీహము లేని పుసతుక జాఞానము నిష్పిరయోజనము.

2.

భగవంత్ుని అనుగరీహము సంపాదించే నవవిధ భకుతులను తెలుసుకుని వాట్లో ఏదెైనా ఒక
మారగీమును మనసూఫూరితుగా అనుసరించిన ఎడల భగవంత్ుడు సంత్ృప్తు చెంది ఆ భకుతుని
గృహమందు పరీత్యక్షమగును. నవవిధ భకుతులు మరేవోకాదు. క) శరీవణ్ము ఖ) కీరతునము గ)
సమరణ్ము ఘ) పాదస్వనము జ+) అరచునము చ) నమసాకారము ఛ) దాసయము జ)
సఖయత్వము ఝ) ఆత్మనివేదనము.

3.

ఎవరినీ నిందించకూడదు.

త్ృణీకరించరాదు మరియు ఇత్రుల విష్యములలో జోకయము

చేసుక్రాదు. ”
పైన చెపపిబడిన అదుభత్మైన త్త్వమును బట్టా నాకు తెలిసిన సాయి మరవరో కారు.

ఎవరైతే

గరీంథములను చదివి విచారించి ఆచరణ్లో పటటాదరో మరియు అట్టా పవిత్రగరీంథములను మొదట్ట
గురవనుగరీహముతో పొందెదరో (అనగా పారాయణ్మునకు మొదట్ట గురువును త్లచి అనుమతిని
తీసుకుని చదువుట్ట పారీరంభించవలెను) అట్టావారికి సాయి నిశశిబదముతో నిరాకారుడై పారాయణ్ము
చేసిన భకుతుల ఎదుట్ట కనిప్ంచకుండా ఆస్నుడై భకుతుడు చదివినదంత్ విని ఆ భకుతునికి
అరథమయేయట్టట్టుల పరీసాదించువారే ఆ జాఞానసాయి.

అలాగే ఎవరైతే నవవిధ భకుతులలో ఏదో

ఒకమారగీమునైనను హృదయపూరవకముగా అనుసరించిన భకుతుని ఇంట్ట శ్రీసాయి సంత్ుష్టా చెంది
కనిప్ంచకుండా ఆ ఇంట్టనుంట్టూ ఆయింట్లో తిరిగేవాడ నాకు తెలిసిన ఆ సాయి. అలాగే ఎవరైతే
ఎవరినీ నిందించకుండా త్ృణీకరించకుండా మరియు ఇత్రుల విష్యములలో జోకయము కలుగ
చేసుక్కుండా ఉంట్టూ ఉండవారి వదదకు శ్రీసాయి నిశశిబదముతో నిరాకారుడై వచిచు త్న భకుతుని
మౌనమును గరీహించి ముగుధడై సదా అత్ని వంట్టఉండ ఆ గుపతుసాయే నాకు తెలిసిన శ్రీసా యి.
శ్రీ సాయినాథారపిణ్మసుతు
అధ్యయములు – 22, 23
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శ్రీసాయి మహారాష్టామ
ర ునందుననా శిరిడీలో మాత్రమే ఉనానారని వారి నశవరమైన దేహము
1918 వ సంవత్సరమున వదలినారని ఎననాడు అనుక్రాదు.

వారు త్న నశవరమైన దేహము

మాయమైపోయినపపిట్కీ శ్రీసాయి మాత్రము ఈనాట్కికూడా అనంత్శకితు వలె నిలిచి 1918
సంవత్సరమునకు ముందు త్మ భకుతులకు ఎట్టుల తోడపిడినారో వారు సమాధి చెందిన ప్దపకూడా
అసంఖాయక భకుతులకు శ్రీసాయి నిశశిబదముగా నిరాకారుడై సహాయము చేయుచునేయునానారు. మరి
కనబడుట్టలేదుకదా అని ఎవవరూ పరీశినాంచుక్రాదు. ఆకలి వేస్తు తినాలని ఎలా అనిప్సుతుందో అలాగే
నిరంత్రము పరీతిజీవీ పంచభూత్ములలో ఒకటైన గాలిని పీలుచుకుని బరత్ుకుచునానాడు. ఒకకాసారి
ఆలోచిస్తు మరి ఆకలి మరియు గాలి కనబడుచుననావా లేదు మన ఎరుకలో అవి మాత్రం నిలిచిఉననావి.
అలాగే ఎకుకావభాగం మన ఎరుకలో నిలిచినవి మాత్రం శ్రీసాయినాధుని అనంత్ త్త్వమే.
శ్రీ సాయి ఇట్టలనినారు. “నా పరీకాశమును చూడవలెననంటే అహంకారమును
విడిచి మికికాలి అణ్కువతో చూపుడు వేరీలుకు మధయవేరీలుకు మధయనుననా బొట్టనవేరీలిపై దృష్టాని ఉంచినచో
నా పరీకాశమును చూడగలరు” . అశాశవత్మైన సాయియొకకా దేహము మాయమైనపపిట్కీ శ్రీసాయి
అనే శాశవత్మైన అనంత్ శకితు మాత్రము నిలిచియుననాదని తెలిసిక్ంట్మి. ఇది ఋజువు అగుట్టకు
శ్రీసాయి చెప్పినట్టులగా సాయి పరీకాశమును లేదా అనంత్శకితుని చూడవలెనంటే అహంకారమును
విడువవలెను.

ఎంతో అణ్కువతో సాయియొకకా చూపుడువేరీలుకు మధయ వేరీలుకు మధయనుననా

బొట్టనవేరీలుపై దృష్టానిఉంచినచో శ్రీ,సాయి పరీకాశమును చూడగలము.

ఆ పరీకాశమే

అనిరవచనీయమైన అనంత్శకితు. నాకు తెలిసిన సాయి శిరిడీలో మాత్రమే బండరాయిపై కూరుచుని
ఉననావారే కాకుండా చివరకు సాయి కూరుచుని ఉననా చిత్రపట్టములో ఎవరైతే సాయి కూరుచునే
విధ్నమును గమనించి అహంకారమును విడిచి మికికాలి అణ్కువతో సాయి చెప్పినట్టులగా
చూపుడువేరీలుకు, మధయవేరీలుకు మధయనుననా బొట్టనవేరీలిపై దృష్టాని ఉంచిన పరీకాశమును ఈనాట్కి
కూడా ఎకకాడ ఉననాను చూడగలము. అట్టా కనిప్ంచే పరీకాశమే నాకు తెలిసిన శ్రీ సాయి .
శ్రీ,సాయి దీరఘామౌనము పాట్ంచేవారు.

కానీ అదివారి బరహమబోధయే

సందరాభనుసారముగా వారి పరీబోధములు మనశకితుకి అందుబాట్టులో దొరకక క్దిదగా ఆలోచించినచో
లోత్ుగా వళ్లనచో సాయి పరీబోధములు అనేక విధములుగా అనేకమందికి కలుగుచుండును.
సాయి భగవంత్ుడైనపపిట్కీ వారు భగవంత్ుని స్వకుడనని చెపేపివారు. త్నక్రకేమైనా
చేయమని ఎననాడు ఇత్రులను క్రేవారు కాదు.
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ఎవవరినీ అనాదరించుట్ట మరియు అవమాన

పరచుట్ట వారు ఎరుగరు. నిరంత్రం భగవంత్ుడ సరావధికారి అని అనేవారు. ఎవరైతే అనుక్షణ్ం
సాయి చూప్న నిరాడంబర త్త్వము మరియు సహజత్వము గరీహించెదరో శ్రీసాయి నిరాకారుడై
నిశశిబదముగా శ్రీసాయిని విశవసించిన వారి చెంత్ నిత్యము ఉండును. వారే నాకు తెలిసిన శ్రీ సాయి.
కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్ ఒకసారి శ్రీ,సాయితో ఇట్టలనను. నీ అమృత్ము వంట్ పలుకే మాకు
చట్టటాము. మాకింక్క చట్టటాము ఏమియు తెలియదు. నినేనా జఞాప్తుయందుంచుక్నదము. నీ ఆజఞాను
పాట్ంత్ుము.

అది విచారించము.

కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్ బారీహమణ్ుడైనపపిట్కి గురుభకితుని

పరీక్షించుట్టకై శ్రీసాయి ఒకమేకను నరకమని ఆజాఞాప్ంచినపుడు కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్ నరుకుట్టకు
సిదదపడను. శ్రీసాయి తిరిగి దీక్షిత్ ని బారీహమణ్ుడై ఎట్టుల మేకను నరికదవని అననాపుడు కాకాసాహెబ్
దీక్షిత్ పలికిన మాట్టలు పైన చెపపిబడినవి.

ఆ పలుకులు ఆ సందరభమునకే కాక ఆ పలుకులను

భవిష్యత్ుతులో పరీతీసాయిభకుతుడు ఆచరించేట్టట్టులగా శ్రీసాయి కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్ న్ట్వంట్ట సాయి
పేరీరణ్ వలల జారిన పలుకులివి.

పరీతిసాయి భకుతుడు శ్రీసాయి పలికిన అమృత్త్ులయమైన ఎననాన్నా

పలుకులను జఞాప్తుయందుంచుక్ని ఆ సాయిపలుకులే చట్టటాముగా భావించి సాయి ఆజఞాలను పాట్సూతు
విచారించక ముందుకు సాగినచో శ్రీసాయి అట్టువంట్ బదుధనికి నిశశిబదముగా నిరాకారుడై వారివంట్ట
ఉంట్టూ సరవకారయములనూ సఫలీకృత్ము చేసూతు సాదా వారి వంట్టనే ఉంటారు. నాకు తెలిసిన ఆ
సాయి సాయి పలికిన అమృత్త్ులయమైన పలుకుల చట్టటామే.
శ్రీ సాయినాథారపిణ్మసుతు
అధ్యయములు – 24, 25
శ్రీసాయి హేమాడ్ పంత్ తో పలికిన పలుకులివి. “ నీవు తినుట్టకు ముందు

ననునా సమరింత్ువా? నేనలలపుపిడు నీ చెంత్లేనా ? నీవేదెైనా తినుట్టకు ముందు
నాకు అరిపించుచునానావా ? ” ఏ కారయము నైనా పారీరంభించుట్టకు ముందు
సాయిని సమరింపవలెను.

విష్యములను మొదట్ట సాయికి అరిపించినచో ఆ

విష్యములో గల అభిమానము దూరమగును. కామము,క్రీధము,లోభము వంట్
ఆలోచనలను సాయికి అరిపింపవలెను.

అట్టులచేసినచో శ్రీసాయి ఆ ఆలోచనలను

నిరూమలనమగుట్టకు సహకరించును.

కావున సాయి ఎలలపుపిడు మనచెంత్నే
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ఉననాట్టుల భావించి ఆ విష్యములను అనుభవించు ముందు మన వదేదనే ఉననా
సాయితో ఆ వసుతువు అనుభవించవలెనా ? లేదా ? అని పరీశినాంచుక్నవలెను.
శ్రీసాయి అపుపిడు ఏది అనుభవించుట్టకు త్గతో దానిని పరీకకాకు తోరీసివేయును.
శిరిడీలో శ్రీసాయి మస్దులో ఎంతోమంది జనులకు పరీతినిత్యము వారే సవయముగా
సవయంపాకము చేసి వారి దివయ హసతుములతో వచిచున జనులకు వారే సవయముగా
వారు సజీవముగా ఉననాపుడు వడిడంచినారనే విష్యము అందరకూ తెలిసినదే.
శ్రీసాయి జనన మరణాలకు అతీత్ులు. కావుననే శ్రీసాయి నేనలలపుపిడు నీ చెంత్
లేనా అని ? అనానారు. నాకు తెలిసిన ఆ సాయి మరవరో కాదు. ఎవరైతే తినుట్టకు
ముందు

శ్రీసాయి

వారిచెంత్నే

ఉననాట్టుల

భావించి

శ్రీసాయిని

సమరించి

ఆ

తినేపదారాథలను శ్రీసాయికి సమరిపించుచునానారో అట్టావారి భకితు, పేరీమ మరియు
విశావసములు స్వకరించిన ఆ సాయి నిరాకారుడై నిశశిబదముగా భకుతుడు అరిపించిన
పదారథములను ఎంగిలిచేయుచునానాడు.

అట్టా కనబడని ఆ అనంత్శకితు మరియు

అనంత్త్త్వమే నాకు తెలిసిన ఆ సాయి .
సాయిని సమరించనిదే ఏ వసుతువును కూడా పంచేందిరీయములతో
అనుభవించరాదని మన మనసుసను ఆ విధముగా అలవాట్టు పరచినచో శ్రీసాయిని
నిరంత్రము

జఞాప్తుయందుంచుక్నదము.

అట్టుల సాయిని మనసుసనందు నిలుపుకునే వారికి ఆకలిదపుపిలు ఎకకాడ. ఇక
సంసారబాధలు కూడా ఎకకాడ. అనీనా మరచిపోయి ఆనందముతో ఉంటారు. నాకు
తెలిసిన ఆ సాయి ఎవరైతే సాయిని సమరించి ప్దప త్న పంచేందిరీయములతో

అనుభవించుచునానాడో అట్టా మనసుకాడు త్న మనసును ఆ విధముగా మరలుచుక్ని
సాయినే జఞాప్తుయందుంచుక్నినాడో అట్టావాని మనస్స నాకు తెలిసిన ఆ సాయి .
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భగవంత్ుడిచిచున దానితో సంత్ుష్టా చెందక ఆకాశమున ఎగుర పరీయతినాంచకు.
త్నకుననా సగము రొటటాతో సంత్ుష్టా చెంది లక్షలారిజుంచుట్టకు ఆయాస పడవదుద. అని
శ్రీసాయి దామూఅననా అనే భకుతుడు జటీటా వాయపారము చేయవచుచునా లేదా అని
ఉత్తురము వారీయగా శ్రీసాయి ఆ ఉత్తురమును చదవకముందే శాయమాతో పలికిన
పలుకులు.

అత్యశ ఎపపిట్కీ పనికిరాదని భగవంత్ుడచిచున దానికి సంత్ృప్తు

పడవలెనని అసలు రొటటాయే దొరకని ఇంట్ట భగవంత్ుని కృపచే సగము రొటటా
దొరికినపుడు

సంత్ృప్తు

చెందవలెనని

పరీతిఒకకారు

నేరుచుక్వలసినదిగా

తెలియట్టమైనది. నాకు తెలిసిన ఆ సాయి ఏ ఇంట్ట భగవంత్ుడిచిచున దానితో సంత్ుష్టా
చెందే కుట్టుంబీకులు కలరో, ఏ ఇంట్ట వారికుననా లేదా దొరుకుచుననా సగము రొటటాతో
త్ృప్తు పడుచునానారో ఏ ఇంట్ట లక్షలారిజుంచుట్టకు ఆలోచనలను ఆలోచించచకునానారో
అట్టువంట్వారి గృహములందు శ్రీసాయి నిరాకారుడై నిశశిబదముతో వారికి ఏ లోట్టు
లేకుండా అననాపూరణ వలె తెలియకుండా కాపాడుచునానారు ఆ అననాపూరణయే నాకు
తెలిసిన ఆ సాయి.

చావు అనునది అహంకారము. దానిని సాయిముందు చంపుట్ట ఒక
ఆశ్రావదమే.

మరణ్ము ఆత్మకు లేదని ఆత్మ అగినాలో కాలేది కాదని, నీట్తో

త్డవదని, గాలికి బదరదని భగవదీగీత్ చెపోతుంది. కావున పరీతీజీవి త్నకు ముందు
రానుననా మరణానినా గురించి భయపడవలసిన అవసరంలేదు. ఎందుకంటే ఆత్మ
శాశవత్మైనది.

ఒకకా శరీరమే అశాశవత్ము.

మరి చావు అనునది దేనికి ?

అశాశవత్మైన శరీరమే త్ను అనుక్నినపుడు అహంకారము త్ండవించును.
ఎవరైతే అట్టా అహంకారమును గురితుంచి శ్రీసాయి ముందు అనగా శ్రీసాయి పాదముల
వదద వారి అహంకారమును సమరిపించుక్నినయెడల అట్టా అహంకారము చచిచునటేల.
చావు అనునది ఆ అహంకారమునకే.

ఎపుపిడైతే అహంకారమును శ్రీసాయి

పాదపదమముల వదద వదలినామో ఇక ఆ వదలిన వారికి శరీరధ్యస పోయి
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ఆత్మజాఞానము కలుగును.

నాకు తెలిసిన సాయి ఎవరైతే శ్రీసాయి పాదపదమములను

శరణ్ువేడి త్మ అహంకారమును వదులుక్నదరో, అలా చంపుక్నదరో అట్టా
అహంకార రహిత్ులకు శ్రీసాయి నిశశిబదముగా నిరాకారునిగా అంత్ పరీకాశముతో
శకితుతో ఆ అహంకార రహిత్ుని త్నలో ఐకయముచేసుక్నును.

అనగా అహంకార

పూరిత్ుడుగా ఉననావాడు త్న శరీరమే నేను అని అనుభవించువాడు ఎపుపిడైతే
అట్టుల శరీరమే నేను అనుకునానాడో వాడ జీవాత్మ. అట్టావాడు త్న అహంకారమును
సాయి దివయ చరణ్ములవదద చంపుకుని అహంకారరహిత్ుడై త్ను శరీరముకాదని
గరీహించినవాడ ఆతేమ సత్యము-మిగత్దంత్ అసత్యమని గరీహించగనే ఆ జీవాత్మ
పరమాత్మలో కలసి ఏకత్వమైన పరమాత్మగనే అంత్ గోచరిసుతుంది. అపుపిడిక అంత్
పరమాత్మయే. అనంత్ శకితుయే. అనంత్ పరీజవలమే. అట్టా అనంత్ త్త్వమే నాకు
తెలిసిన శ్రీ సాయి. “ఎకకాడైనను, ఎపుపిడైనను నా గురించి చింతించినపుడు నేనకకాడనే యుండదను
.
సమాధిచెందినపపిట్కి నా సమాధిలోనుండి నా ఎముకలు మాటాలడు.ను మనఃపూరవకముగా ననునా శరణ్ుజొచిచున
వారితో నా సమాధికూడా మాటాలడును
. వారి వననాంట్ కదులును.”

అని శ్రీసాయి వారు సజీవముగా

ఉననాపుపిడు ఆయనను నముమకుననా భకుతులందరికీ సాయి ఇచిచున వాగాదనము. వారు
అననామాట్టలలో వారు శరీరులు కారని అశరీరులని నిరూప్ంచబడినది.
విశావసము

కలిగి

మనఃపూరవకముగా

సాయిని

ఎవరికైతే

శరణ్ుక్రినచో

సమాధిలోనుండి జవాబు ఇచుచునని, వారివంట్ట నుండదనని చెప్పినారు.

సాయి
సాయి

ఒక అనంత్శకితు అని అనంత్ త్త్వమని ఎన్నాసారుల శ్రీసాయి సజీవముగా ఉననాపుడు
ఎన్నా బోధలలో సూచిసూతునేయునానారు.

నాకు తెలిసిన ఆ సాయి మరవరోకారు.

వారు సమాధి చెందినపపిట్కీ ఏ భకుతుడైతే విశావసముతో మనఃపూరవకముగా సాయిని
శరణ్ువేడుచునానారో

అట్టా

వారితో

శ్రీసాయి

సమాధి

నుండి

జవాబిసూతు

అనుభూత్ులను కలుగచేసూతు అట్టా భకుతుల మనసులోనే త్ళ్ుకుకామనే త్మ పరీశనాలకు
జవాబులు ఇసూతు వారి వననాంట్ కదిలే ఆ సాయి నిశసబదముతో నిరాకారుడై ఈనాట్కీ
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కూడా ఏదో ఒక రూపములో ఏదో ఒక విధముగా గొపపి అనుభూత్ులతో ఎన్నా
సమసయలను ఎంతోమంది భకుతులకు పరిష్కారిసుతునానారో వారే నాకు తెలిసిన శ్రీ సాయి.
శ్రీ సాయినాథారపిణ్మసుతు
అధ్యయములు – 26, 27

కనిప్ంచే జగత్ుతునందు ఉననా రకరకాల వసుతువులు నిజానికి అసత్యమే.
సత్యమైనది ఒకకాటే అదే భగవంత్ుడు. వారే శ్రీసాయి. కావున కనిప్ంచే జగత్ుతుపై
అందుననా వసుతువులపై గల ఆసకితుని పోగొట్టా సాయిపై దృష్టా పరీసరింపవలెనని ఆ
పరమాత్మ సాయిని మనందరం పారీరిధదాదం.
శ్రీసాయి ఇట్టలనినారు.

“ఏమైనా కానిండు. పట్టుటా విడువరాదు.

నీ

గురువునందే ఆశరీయము నిలుపుడు. ఎలలపుపిడు నిలకడగా ఉంట్టూ ధ్యనమునందే
మునిగియుండుము.
కాపాడును.”

ఎవరికైతే నమమకము, ఓప్క కలవో వారిని భగవంత్ుడు

సాయి

అమృత్బిందువులేమనగా

పలికిన
ఎవరి

ఈ
గురువు

గురువుయందే ఆశరీయము నిలుపవలెను.
విడువరాదని

నిలకడగా

ఉంట్టూ

త్ను

అమృత్త్ులయమైన
యందు

వాకుకాలయందు

నమమకముననాదో

ఆ

అట్టా గురువుపై నమమకముంచి పట్టుటా
నముమకుననా

గురుధ్యనమునందే

మునిగియుంట్టూ ముఖయమైన ఓప్క, నమమకము కలిగి ఉండవలెను. అట్టువంట్
వారికే పరమాత్మ రక్షకలదు.

ఏ భకుతుడైతే సాయి చెప్పిన అమృత్ బిందువులను

స్వకరించున్ అట్టువంట్ వారి చెంత్ వారి చింత్లను ఎంత్వైనపపిట్కి అంత్ం
చేయుట్టకు శ్రీసాయి నిశశిబదముగా వారికి కనిప్ంచకుండా వారి మధయలోనేయుంట్టూ
రక్షించెదరు.

కారణ్ం శ్రీసాయికి

కావలసినది నమమకము మరియు ఓప్క.

అట్టువంట్ కరుణామూరితు దయారదరహృదయుడు ఆ కనిప్ంచని సాయియే
తెలిసిన శ్రీ సాయి.
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నాకు

శ్రీసాయి విష్ుణ సహసరీనామము యొకకా పారీముఖయత్ను తెలుపిట్టకై వారి
ముఖయ భకుతుడైన శాయమా అను భకుతునితో ఇట్టలనినారు. “ఒకపుపిడు నేను మిగుల
బాధ పడితిని.

నా హృదయము క్ట్టుటాక్నను.

నా జీవిత్ము అపాయములో

ఉండను. అట్టా సందిగధ సిథతియందు నేను ఈ పుసతుకమును నా హృదయానికి
హత్ుతుకుంట్ని.

నాకు గొపపి మేలు చేసెను.”

విష్ుణసహసరీ నామము ఎంత్

పవిత్రమైనదో అసలు ఆ పుసతుకము చదువకుననాను మనసా వాచా మరియు
విశావసముతో నమిమ పుసతుకానినా కేవలం హృదయానికి హత్ుతుక్నిన మాత్రమున
గొపపిమేలు కలిగెనని పరమాత్మ అయిన శ్రీసాయియే అందుగల రహసయముని
బైట్టపట్టానారు.

క్ందరు విష్ుణసహసరీనామము పఠించవలెనననా న్ళ్ుల తిరుగవని,

త్పుపిలు దొరులనని అనుక్నినవారూ కలరు.

అట్టువంట్ వారందరికీ శ్రీసాయి

బయట్టపట్టాన రహసయమును ఆచరణ్లో పట్టానచో పరమాత్మ సాయి చెప్పినట్టులగా
వారికి గూడా గొపపిమేలు త్పపిక జరుగును.

కారణ్ం శ్రీసాయి చెప్పిన మాట్టలు

ఎననాట్కీ అసత్యములు కాలేదు. వారు పలికే పలుకులు అక్షరసత్యములే.
మరియొక రహసయముకూడా చెపపిను.

శ్రీసాయి

విష్ుణసహసరీ నామాలను ఓప్కగా చదువ

వలెనని మరియు రోజునకు ఒక నామమైనా చదివినను మేలు కలుగునని పలికను.
నాకు తెలిసిన శ్రీమనానారాయణ్ుని అవత్రమైన ఆ సాయి మరవరో కారు. ఎవరి
హృదయము క్ట్టుటాక్నన్ మరియు

వారి జీవిత్మపాయములో ఉండన్ అట్టా

సమయమందు

మరియు

విశావసముతో

భకితు

పేరీమలతో

ఆ

పుసతుకమును

హృదయమునకు హత్ుతుక్నిన వారి వదద లేదా ఎవరైతే విష్ుణసహసరీనామమును
ఓప్కగా చదివి కనీసం రోజుక్క నామమైనా చదివదరో అట్టువంట్ వారి వదదకు
కూడా శ్రీసాయి నిశశిబదముగా నిరాకారుడై వాయప్ంచి అట్టువంట్ భకుతులకు గొపపిమేలు
చేసెదరు.

విష్ుణవు

అంటేనే

సమసతుము
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వాయప్ంచిన

వారని,

అట్టువంట్

వాయప్ంచియుననా ఆ అనంత్శకితు ఎవరికైతే మేలు చేయుచునానారో వారే
నాకు తెలిసిన శ్రీ
సాయి.
శ్రీ సాయినాథారపిణ్మసుతు
అధ్యయము – 28

శ్రీ సాయి పరీతి అధ్యయములో నిరుగీణ్ రూపముగా పరిగణింపబడినారు.
నిరుగీణ్మైతే అసలు రూపమేమిట్ ?

అనే పరీశనాకూడా వసుతుంది.

నిరుగీణ్మంటే

సరవవాయపకత్ అని అసలు కనిప్ంచేదికాదని అంత్ వాయప్ంచియుననా శ్రీసాయి
అనంత్శకితు లేదా వారి త్త్వమే నిరుగీణ్రూపముగా చెపపిబడినది. శకితుని లేదా వారి
త్త్వమును చూడలేము. కానీ అనుభవముతో తెలుసుక్నవచుచును. అట్టువంట్
చెపపిలేని అతీత్మైన ఆ సిథతియే నిరుగీణ్త్వము. పైన చెపపిబడినట్టులగా ఆకలిగాని,
దాహముకానీ అలాగే వాయువు ఉచాఛావాసనిశావసాలు తీసుకుని ఏ విధముగా
పరీతిజీవి బరత్ుకుచునానాడో కానీ వాట్ సిథత్ులనైతే అనుభవిసుతునానారు.
ఆకారములను చెపపిలేకునానారు.

కానీ వాట్

అలాగే పరమాత్మ నిరుగీణ్త్వము కూడా.

త్త్వమంటే ఇదివరకు చెప్పినట్టులగా లేదా త్త్వజాఞానమని అనవచుచు.

శ్రీసాయి

సవభావమును లేదా సాయి బోధించిన త్త్వముబట్టా ఆ పరమాత్మ సాయి యొకకా
నిరుగీణ్త్వము తెలుసుక్నవచుచును.

అట్టువంట్ అనంత్శకితులో క్ంత్శకితు అయిన

లేదా సాయిబోధించిన త్త్వజాఞానములో మరిక్నినా ముఖయమైన జాఞానరత్నాలుగలవు.
1.

నా మనుష్ుయడు ఎంత్దూరమున ఉననాపపిట్కీ (వయియక్రీసుల దూరమైనను)
ప్చుచుక కాళ్లకు దారము కట్టా ఈడిచునట్టుల అత్నిని శిరిడీకి లాగెదను.

2.

ననునా గురించి ఇత్రులను విచారించుచుండును.
మనకళ్లతో

సమసతుము

చూడవలెను.

అవసరములేదు.
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ఇత్రుల నడుగనేల ?
ఇత్రుల

నడుగవలసిన

3.

పరీవేశించుట్టకు నాకు వాకిలి అవసరములేదు. నాకు రూపములేదు. నేననినా
చోట్టల నివసించుచునానాను.

ఎవరైతే ననేనా నమిమ నా ధ్యనమునందే

మునిగియుందురో వారి పనులనినాయు సూత్రధ్రియెై నేనే నడిప్ంచెదను.
సాయి భకుతులు ఏ మూలనుననాను, ఎంత్దూరములోనుననాను సాయి అట్టువంట్
భకుతులకాళ్లకు ఆ భకుతునికి తెలియకుండానే దారము కట్టా శిరిడీకి లాగును. ఒకకా
శిరిడీకే సాయిలాగి ఆ భకుతునికి దరశినభాగయము ఇచెచుదరని అనుక్క ఎవరైతే
సాయిని నముమక్ని ఉనానారో ఆ భకుతుడు వేయిక్రీసుల దూరమునందుననాను ఆ
నిరుగీణ్సాయి కనిప్ంచకుండా నిశశిబదముతో ఆ భకుతుని అనుగరీహించుట్టకై
త్నవైపుకు లాగుక్నును. సాయి అంటేనే సరవవాయప్. అంత్ట్ట ఎకకాడ ఖాళీ
లేకుండా వాయప్ంచియుననా ఆ సాయి ఒకకా శిరిడీలోనే ఉనానారని అనుక్నుట్ట
మిథయ. నాకు తెలిసిన సాయి ఎవరంటే అంత్టా వాయప్ంచియుననా ఆ నిరుగీణ్ నిశచుల
అనంత్శకితుయే ఆ శ్రీసాయి.
సాయి భకుతులు ఒకకాసారి సాయిని నముమకుననా ఎడల చంచలబుదిధతో
సాయిని గురించి సాయిలీలలను గురించి ఇత్రులతో విచారించరాదు. నమిమన
భకుతుడు ఎంతో విశావసముతో సాయిని పట్టుటాక్నవలెను కానీ ఇత్రులనడగరాదు.
పరమాత్మ సాయి ఇచిచున కండలతో సమసతుము చూడవలెము కానీ ఇత్రులపై
ఆధ్రపడి ఇత్రుల నడుగరాదు.

నాకు తెలిసిన

సాయి ఎవరైతే సాయిని

విశావసముతో నమిమ పట్టుటావదలక సాయినే పట్టుటాక్నిన ఎడల ఆ పరమాత్మసాయి
నిశశిబదముగా

నిరాకారుడై

ఆ

ఒంట్టరిభకుతుని

ఇంట్ట

ఇలవేలుపు

అయి

ఇహపరసుఖములను అందిచేవాడ ఆ శ్రీ సాయి
త్ను నముమకుననా భకుతునియింట్ట ఆ ఇంట్ వాకిలి త్ళ్ము వేసి ఉననాను
సాయికి ఆ వాకిలితో అవసరము లేదు. సవయముగా శ్రీసాయి త్న భకుతుడైన
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మేఘశాయమునితో “ నాకు రూపములేదు.

నేననినా చోట్టల నివసించుచునానాను.

ననునా నమిమనవారి పనులనినా నేనే చేయుచునానాను”అని

అనానారు .

కావున

సాయికి రూపము లేదని అనినాచోట్టల అంత్ట్ట వాయప్ంచి ఉనానారని వారే చెపుపిట్టచే
అది అక్షరసత్యం.
సాయిమయం.

నాకు తెలిసిన శ్రీ సాయి అంత్ట్ట ఉననా ఆ సాయి.

మరియు

ఎవరైతే

సాయిని

నమిమయునానారో

అంత్
వారికి

తెలియకుండానే వారు నమిమన దెైవమైన ఆ సాయి నిశశిబదముగా నిరాకారుడై ఆ
భకుతుల పనులనినాయు శ్రీసాయియే చేసూతు భకుతులు చేసుతుననాట్టులగా నాట్టకమాడి ఆ
నాట్టకానికి తెరవనుక కనిపించకుండా ఉననా ఆ సూత్రధ్రియే నాకు తెలిసిన శ్రీ
సాయి.
శ్రీ సాయినాథారపిణ్మసుతు
అధ్యయము – 29

సాధ్రణ్ముగా ఎవరు చేసిన కరమ వారు అనుభవించక త్పపిదని ఆ
కరమ చివరకు గత్జనమలోదెైనను ఆ కరమ అనుభవింపవలసినదే.

అయితే మరి

సదుగీరువుల యొకకా పారీముఖయము దేనికి ? అట్టువంట్ సదుగీరువులు కరమను
త్ప్పింపలేరా అనే పరీశనాకూడా వసుతుంది. అలాంట్ పరీశ్నా ఒక అత్ను శ్రీసాయితో
ఇట్టలనినారు.

“గత్జనమలో ఏమైనా పాపము చేసియుననాచో నీ సముఖమున

దానినేల నిపుపి ముందర ఎండుగడిడవలె దహనము చేయరాదు?” అని పరీశినాంపగా
శ్రీసాయి వంట్టనే “నీకట్టా విశావసము కలదా?” అని సూచించినారు.

సాయి

క్రేది త్న భకుతుల వదదనుండి ఎపుపిడు విశావసమే. శ్రీసాయి సూచించిన దానికి
ఒకకాసారి గరీహించినచో ఏ భకుతునికైతే సాయిపై త్రగని ధృఢమైన విశావసము
ఉండున్ అట్టా భకుతునియొకకా గత్జనమ పాపములను కూడా శ్రీ,సాయి
దహించివేయగలరని రహసయము తెలియుచుననాది. సదుగీరువు ఎంత్ గొపపివారో
చివరకు కరమఫలిత్మును కూడా వారు త్లుచుకుంటే త్రుమారు చేయగలరని
38

తెలియుచుననాది.

సాయి ఏ భకుతుడైతే త్నకుననా పాపకరమ

నాకు తెలిసిన

ఫలిత్ములతో నరకము అనుభవించుచుననాను ఆ భకుతుడు సాయిపై గట్టా విశావసము
కలిగియుండి త్న గత్జనమ పాపాలను నిపుపిముందర ఎండుగడిడ వలె దహనము
చేయగలరని పూరితువిశావసము కలిగియుననా వారిచెంత్ సాయి నిరాకారుడై
నిశశిబదముతో ఆ కరమ ఫలిత్ములను అనుభవించుచుననా వానికడకు కనిప్ంచకుండా
వచిచు వాని పాపములను దహనము చేయగలడు.

ఆ దహనము చేస్ సాయియే

నాకు తెలిసిన శ్రీ సాయి.

కరమ ఫలిత్ములనే త్ప్పించి బంధవిముకుతుని చేస్ సాయిముందర ఇక
గరీహములు ఎంత్ ? గరీహములు వయతిరేకముగా ఉననాను సాయి కటాక్షముచే
అనుకూలమగును.

తెండూలకార్ కుమారుడు బాబూ తెండూలకార్ వైదయ

పరీక్షకు చదువుచుండగా అత్న జాత్కరీత్య గరీహములు అనుకూలముగా
లేకపోవుట్టచే జోయతిష్ుయలు అత్ని పరీక్షకు వళ్లవదదని సలహాయిచిచురి. అత్ని త్లిల
సాయిని క్రగా సాయి ఇట్టలనను. “ నాయందు నమమకముంచిన జాత్కములు
వాని

ఫలిత్ములు

చదువుక్నమనను.

సాముదిరీక
నాయందే

శాసతురజుఞాల

పలుకులు

నమమకముంచుము.

పరీకకాకు

పట్టా

నిరుత్సహము

చెందవదుద." నమమకము ఎంత్విలువైనదో సాయి నొకికా చెపపిను. జాత్కరీత్య
గరీహములు అనుకూలముగా లేకపోయినపపిట్కి ఏ భకుతుడైతే సాయియందే
అపారమైన నమమకముండున్ సాయి అట్టాభకుతునికి గరీహములు వయతిరేకముగా
ఉననాను త్మ పరీక్షలలో ఉతీతురుణలుగా చేయగలరు.

నాకు తెలిసిన

శ్రీ సాయి

గత్జనమలో చేసిన పాపములవలల త్న కరమ ఫలిత్ములను నరకముగా అనుభవించే
భకుతుని మరియు ఆ భకుతునికి గల విశావసము చూచి సాయి నిశశిబదముగా నిరాకారుడై
వచిచు త్న కరమలను అరికటేటావాడు.

మరియు ఎవరి గరీహములు వయతిరేకముగా

ఉననాను అట్టా భకుతుడు నిరుత్సహము చెందక సాయి యందే నమమకము
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ఉంచేవాడి వదద సాయి నిరాకారుడై నిశశిబదముగా ఆ భకుతుని కంట్టపడక ఆ భకుతునికి
గరీహములను త్రుమారు చేసి ఆ భకుతుని చేతిలో రాత్లను మరియు నుదుట్పై
రాత్లను ఆ భకుతునికి తెలియకుండా సరిదిదేదవాడ ఆ సాయి. ఆయనే నాకు
తెలిసిన శ్రీ సాయి. నమమకమే ఆ సాయి.
శ్రీ సాయినాథారపిణ్మసుతు
అధ్యయములు – 30,31.

కాకాజీ

అనే

సాయిభకుతుడు

అనేక

కష్టాములపాలెై

త్న

మనశాశింతిని

పోగొట్టుటాక్నినపుడు శిరిడీలోనుననా శ్రీసాయిని దరిశించగా అత్ని కండలనిండా
నీళ్లతో నిండి ఒకకాసారిగా అత్ని మనససంత్ శాంతించి చంచలత్వము
మాయమయెయను. అత్నిట్టలనుక్నను. “బాబా
సంతోష్నికి కారణ్మయెయను.

ఏమీ పలుకలేదు.

మనచాచుంచలయము పోయెను.

కేవలము వారి దరశినమే

అంత్రంగమున ఆనందముదభవించెను.

ఈ సంఘట్టనను జాగరీత్తుగా గమనించినయెడల ఇది శ్రీసాయి సజీవముగా ఉననాపుడు జరిగిన సంఘట్ట
న యిది.

కాకాజీ త్న మనశాశింతిని పోగొట్టుటాక్ని కష్టాదశలో ఉననాపుడు సాయిని దరిశించగా
సాయి ఏమీ పలుకక ఉత్తుర పరీత్ుయత్తురములు కూడా జరుపక ఆశ్రావదము
ఇచిచునట్టులకూడా చూపక మౌనముగా ఉండను.

కానీ ఆ దరశినభాగయముచే

కాకాజీకి మట్టుకు త్న మనసుసలోని చంచలత్వమంత్యు పోయి పరీశాంతి
లభించెను.

ఈ సంఘట్టనలో సాయి ఏమీ పలుకక ఎట్టువంట్ సూచనలు

కూడా ఇవవలేదు.
చూప్ంచిరి.

వారు సజీవముగా ఉననాపపిట్కీ నిరీజువముగా ఉననాట్టులగా

దీనిలోని మరమమేమిట్టంటే ఎవరికైనా మనశాశింతి కరువైనపుడు

కష్టాములతో ఉననాపుడు, మనసు చంచలమైనపుడు కాకాజీ వలె సజీవముగా ఉననా
సాయివదదకు పోవనవసరములేదు.

పరీసుతుత్ము సాయి సమాధి చెందినారు.

అయినపపిట్కీ అట్టువంట్ భకుతుడు సాయిపట్టము ముందరైనను సాయిని
మనసారా చూచినచో వారి కళ్లనుండి కూడా నీరు నిండి ఆ దరశినభాగయముచే
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వారికి కూడా కాకాజీవలె పరీశాంత్త్ లభించును.

భవిష్యత్ుతులో జరుగవలసిన

దానిని సాయి ముందుగనే కాకాజీని విష్యములో వారు సజీవముగా
ఉననాపపిట్కీ నిరీజువి వలె చూప్ కాకాజీని ఆశ్రవదించెను. నాకు తెలిసిన శ్రీ సాయి
ఆరితుతో వేడిన భకుతులకు ఏమియు పలుకక ఉత్తురపరీత్ుయత్తురములు జరుపక కేవలం వారి
దరశిన భాగయముచే ఆ భకుతుని కండలలో కనీనారు చూచినవంట్టనే ఆ భకుతుని కనీనాట్ని
త్ుడుచుట్టకు నిశశిబదముగా నిరాకారుడై ఆ భకుతునికి కనిప్ంచక అత్ని మనసులోని
చంచలత్వమును పోగొట్టా పరీశాంత్త్నిచుచువాడ ఆ ఆనంద సాయి.
“నీ త్లిలని అంత్ పేరీమించువాడవైతే సనానాయసము ఎందుకు
పుచుచుకునానావు ? కాష్య వసాతురలు ధరించువానికి దేనియందు అభిమానము
వలదు.” అని శ్రీసాయి విజయానంద్ అనే సనాయసితో పలికినారు.

ఒకసారి

కాష్య వసాతురలు ధరించినచో దేనియందు అభిమానము ఉండకూడదని ఒకవేళ్
వసుతువులయందు అభిమానము లేదా బంధుత్వముననాచో సనాయసము పనికిరాదని
సాయి సూచించెను.

అసలు సాయికి ఇవనీనా కాదు కావలసినవి.

క్రుకునేవి భకితు, పేరీమ మరియు విశావసము.

“ఎవరైనా

వారు

భకితుపేరీమలతో

భగవంత్ుని ధ్యనముచేసినచో వారికి పరమాత్మ పరుగెతితు పోయి సహాయము
చేయును.” అని సాయి సూచించెను. నాకు తెలిసిన శ్రీ సాయి మరవరోకాదు. ఏ
భకుతుడైతే భకితు, పేరీమ, విశావసములు కలిగియుండున్ అట్టావారి వదదకు సాయి
ఎంతో వేగముగా పరుగెత్ుతుకుని వచుచును. కాని వారి అడుగుల చపుపిడు కాని
రూపము కాని చూప్ంచక నిశశిబదముగా నిరాకారుడై వచిచు ఆ భకుతుని రక్షించువాడ
నాకు తెలిసిన శ్రీ సాయి.

శ్రీసాయి బలరామ్ మాన్ కర్ తో ఇట్టలనను. “నీ చంచల మనసుసను నిలకడ
కలుగచేయుట్టకై ఇచచుట్టకు పంప్తిని. నీవు పంచేందిరీయములతో మూడుననార
మూరల

మనిష్గా

ననునా

భావించితివి.
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నేనలలపుపిడు

శిరిడీలోనే

ఉండదననుక్ంట్వి.”
మూరల

మనిష్

శ్రీసాయి వారు పంచేందిరీయములతో మూడుననార

కాదని

మరియు

వారలలపుపిడు

శిరిడీలోనే

ఉండరని

ఋజువుచేయుట్టకై బలరామ్ మాన్ కర్ ను మచీచుందరగడ్ కు పంప్ అకకాడ
కూడా సాయి దరశినమిచాచురు.
చోట్టున

ఉనానారని

సరావంత్రాయమి.

కావున సాయిలేని చోట్టులేదు.

అనుక్నుట్ట

మూరఖత్వమే.

వారికి

సాయి ఒకే
రూపులేదు.

వారి శకితు అనంత్ముగా అనినా మూలలా వాయప్ంచి ఉననాది.

నాకు తెలిసిన శ్రీ సాయి ఆ శకితు సవరూపుడు.
శ్రీ సాయినాథారపిణ్మసుతు
అధ్యయములు – 32,33.

ఇదివరకు చెప్పినదే మళీల మళీల చెపుపిచునానాను. ఏమిట్టంటే ఎవరైతే
సాయి శిరిడీలో మాత్రమే ఉనానాడని అనుక్ందురో వారు సాయిని నిజముగా
గరీహింపలేదని అనుక్వాలి.

సాయి అశవరమైన దేహము వళ్లపోయినపపిట్కీ

దానిలోనుననా సాయిత్త్వము మాత్రము ఈనాట్కి అనంత్ శకితువలె నిలిచి వారు
సమాధిచెందక ముందు భకుతులకు తోడపిడినటేల ఈనాట్కి వారిని నముమకుననా
ఎందరో భకుతులకు సాయి నిశశిబదముగా అనుక్షణ్ము సహాయపడచునానారు.
మరువవదుద.

మన అందరి ఎరుకలో నిలిచినది ఆ అనంత్త్త్వమే.

అదే

శాశవత్మైనది. సాయి పలికిన పలుకులను పరీతిభకుతుడు మనసులో నాట్టుకుని
ఆచరణ్లో

పట్టానఎడల

సహాయపడదరు.

అట్టువంట్

నమిమనభకుతులకు

సాయి

ఎపపిట్కీ

ఈ చెప్పిన విష్యమునే మళీల మళీల చెపపివలసి వసుతుంది.

కారణ్ం సాయి ఒక మామూలు మానవుని వలె రూపము దాలిచు లీలలు చేసి
త్న అవత్రము ముగించినపపిట్కీ ఆ అవత్రములో నుననా రూపమే
శాశవత్మని, వారు అవత్రము ముగించిన ప్దప ఇకలేరని సాయి సాకార
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రూపమునే మనసులో ఉంచుకుని గడుపుట్ట కననా మన ఎరుకలో ఎపపిట్కీ
ఉననావారి

అనంత్

త్త్వమును

జఞాప్తుయందుంచుకుని

ఆ

అనంత్త్త్వమే

శాశవత్మని సాకార రూపము అశాశవత్మని ఎరగినచో సాయి అను శాశవత్మైన
ఆ అనంత్శకితు మాత్రము ఎపపిట్కీ నిలిచిఉండి త్నను నముమకుననా భకుతులను
నిశశిబదముతో అదే త్త్వము కాపాడుచుండును.
సాయి ఒక సందరభములో ఇట్టలనను. “ నా
పరీతివాడు నా వదదకు వచిచు .తేతే.

పరీభువు తీసుక్ తీసుక్ అనును
. కానీ

అనుచునానాడు.

నేనేమి చెపుపిచునానాన్ గరీహించువాడు ఒకకాడూలేడు
.

నా సరాకారుయొకకా ఖజానా(ఆధ్యతిమక ధనము)

నిండుగాయుననాది. అది అంచువరకు

నిండి పొంగిపోవుచుననాది.

ఎవరైతే నా పలుకులను జఞాపతుయందుంచుక్నదరో

వారు అమూలయమైన ఆనందము పొందెదరు.”
అమూలయమైన

వాకయములను

పైన

ఒకకాసారి సాయి చెప్పిన ఈ

చెపపిబడిన

సాయిత్త్వముతో

పోలిచుచూచినఎడల ఎంత్సత్యమో తేట్టతెలలమగుచుననాది.

నేనేమి చెపుపిచునానాన్

గరీహించువాడు ఒకకాడూలేడు -- అనగా సాయిచెపేపిది పరీతివిష్యము గరీహించినచో ఆ త్త్వము గరీహించిన వారి
వంట్ట ఉంట్టూ ఆ సాయి త్త్వమే ఆ గరీహీత్కు ధైరయమునిచిచు సాయి యొకకా ఖజానా
(ఆధ్యతిమక సంప)లో
క్ంత్ధనమును ఆ గరీహించువానికి లభయమగును
. మామూలు ధనము కననా ఆధ్యతిమకధనము ఎంతో గొపపిది
.
కావుననే ఆ ఆధ్యతిమక ధనమునే సాయియొకకా ఖాజానాలో నుననా వాట్లో సరియెైన వాడు దానినే క్రవలెనని
సాయి సూచించినారు.
సంబంధించినవేమైనా

ఆ ధనము పొందిన వారికి ఇక మామూలు ధనముతో సంపదలతో కీరితుపరీతిష్ఠలతో
ఉపయోగము

జఞాప్తుయందుంచుక్నమని సూచించెను.

లేనివే.

సాయి

చెప్పిన

ముందుగనే

వారు

చెపేపిది

గరీహించమని

అందుకే సాయి “ఎవరైతే నా పలుకులను జఞాప్తుయందుంచుక్నదరో

వారు అమూలయమైన ఆనందమును పొందెదరు”.

భకుతుడైతే

సాయి

అని అనానారు. నాకు తెలిసిన శ్రీ సాయి ఏ

విష్యాలను

గరీహించి

సాయి

ఖజానాలోని

ఆధ్యతిమకధనమును సంపాదించుట్టకై అరహుత్పొంది అట్టా సాయి విష్యములను
జఞాప్తుయందుంచుక్ని వారి వదదకు సాయి నిశశిబదముతో నిరాకారుడై వారి మధయ
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కనిప్ంచకుండా పరీత్యక్షమై వారికి ఆనందమును కలుగచేస్ ఆ అనంత్త్వము
మరియు అనంత్శకితుయే ఆ సాయి . ఆనందమునకు పరీతిరూపమే ఆ సాయి.
సాయి సంకీరతునాకారుడైన బాలబువసుత్ర్ అనునత్నితో ఇట్టలనినారు.
“నేనిత్నిని 4 సంవత్సరములనుండి ఎరుగుదును.” నిజానికి ఆ భకుతుడు శిరిడీకి
మొట్టటామొదట్టసారిగా వచెచును.

రీ ుగా ఆలోచించగా
త్దుపరి అత్ను తీవమ

ముంబాయిలో 4 సంవత్సరముల కిరీందట్ట సాయి ఫోటోకు నమసకారించెను.
నేనరిగిన సాయి మరవరోకాదు. ఏ భకుతుడైతే త్నకకాడుననాను సాయి ఫోటోకు

నమసకారించిన లేదా ఆ భకుతుడి మనసులో సాయిని త్లచినంత్ మాత్రముననే ఆ
భకుతుడి నమసాకారము లేక ప్లుపును సాయి వంట్టనే స్వకరించి నిశశిబదముగా ఆ
భకుతునివదదకు నిరాకారుడైన సాయి వచిచు కనిప్ంచకుండానే అత్నికి సహాయము
చేసి తోడునీడగా ఉండ సాయియే నాకు తెలిసిన శ్రీ సాయి.
శ్రీ సాయినాథారపిణ్మసుతు
అధ్యయము – 34.

సాయి అదుభత్మైన మూడు విష్యాలను బోధించిరి. ప్ళ్ల అనునత్డు
డాకటారు అయినపపిట్కీ నారిపుండుతో బాధపడుచుననాపుడు ఆ బాధను ఓరుచుక్నలేక
రాబోవు జనమలకు త్న బాధను పంచిపట్టటామని శ్రీసాయిని క్రగా సాయి మూడు
అదుభత్మైన విష్యములను చెపపిను.
1.

అత్డల పది జనమల వరకు బాధపడవలెను ?

పదిరోజులలో గత్జనమ

పాపములు హరించి వేసెదను.
2.

అసలెైన విరుగడమనగా గత్ జనమపాపము అనుభవించి విమోచనము
పొందవలెను.
వచిచునదానిని

మన

కష్టాసుఖములకు

ఓరుచుక్నుము.

అలాల
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మన

కరమయే

తీరేచువాడు.

కారణ్ము.

కావున

వానిని

ధ్యనించుము. అత్డ నీ క్షేమమును చూచును.

వారిపాదములకు

శరీరము, మనసుస, ధనము, వాకుకా సమసతుము అరిపింపుము.

అట్టుపై

వారేమి చేసెదరో చూడుము.
3.

కరమయొకకా

మారగీము

చిత్రమైనది.

నేనేమి

చేయకుననాను

నేను

కారణ్భూత్ుడుగా ఎంచెదరు. నేను భగవంత్ుని బంట్టును. ఎవరైతే త్మ
అహంకారమును పరీకకాకు తోసి భగవంత్ునికి నమసకారించెదరో, మరియు
పూరితుగా నమమదరో వారి బంధములూడి మోక్షము పొందెదరు.
త్న భకుతుడు బాధపడుచుననాపుడు సాయి పైనచెప్పిన మొదట్ విష్యము
పలికను.

ఆ పలుకులవలన భకుతునికి ధైరయము వచెచును.

సాయి త్న భకుతుడు

ధైరయము క్లోపిరాదనే ఉదేదశయముతో పలికినను అందులో ఒక రహసయము కూడా
దాగియుననాది.

అదే 10 రోజులలో సాయి త్లచుక్నినయెడల అత్ని గత్జనమ

పాపములు హరింపజేయగలడని.
పైన చెపపిబడిన రండవవిష్యములో సాయి ఒకసత్యముకూడా సూచించెను.
గత్జనమ పాపములకు అసలెైన విరుగుడు ఆ పాపములను అనుభవించుట్టయే.
కరామనుగుణ్ముగనే

కష్టాసుఖములు

వచుచునని

వాట్ని

ఓరుచుక్నవలెనని

పరమాత్మయే ఆరిచుతీరుచువాడని కావున పరమాత్మను నిత్యము ధ్యనించి వారి
పాదములకు సమసతుము సమరిపించనచో పరమాత్ుమడమి చేసెదరో చూడుము అని
సాయి సూచించినారు.

అనగా అట్టుల చేయు భకుతునికి పరమాత్మ త్న భకుతుని

గత్జనమ పాపములను త్ుడిచివేయగలడనే అరథముకూడా సూచించబడినది.
ప్ళ్ళే సాయిని నముమకుని త్న బాధను సాయిపాదముల వదద ఉంచుట్టచే సాయి
అత్ని బాధను నివారించెను. అనగా త్న గత్జనమ పాపకరమములను త్ప్పించెను.
వంట్టనే సాయి పైన చెపపిబడిన మూడవవిష్యమును అందరిముందు పలికను.
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నాకు తెలిసిన శ్రీ సాయి ఎవరైతే పూరితు విశావసముతో సాయిని నముమకుని త్న

గత్జనమ పాపములను అనుభవిసూతు విమోచనమునకై పరీయతినాసూతు త్న కష్టాములను
ఓరుచుక్నుచూ ఒకపరీకకా ధైరయముతో సాయియే ఆరిచుతీరుచువాడని ధ్యనిసూతు
సాయిపాదముల కడ సమసతుమును అరిపించిన ఎడల సాయి ఆ భకుతుడు వదిలిన
అహంకారమును చూచి ముగుధడై అత్ని నమమకమునకు పరీశంసించి ఆత్ని
కరమబంధములను తెంచివేయుట్టకు నిశశిబదముగా నిరాకారుడై త్న భకుతుని వదదకు పరుగిడి
కరమబంధమనడు సంకళ్లను తెరీంచివేసి అత్నికి తెలియకుండగనే పరీసాదించువాడ నాకు
తెలిసిన ఆ సాయి.
శ్రీ సాయినాథారపిణ్మసుతు
అధ్యయములు – 35,36

సాధ్రణ్ముగా ఒకవయకితు మరొక వయకితు వదద పనిచేయుచునునాడు ఆ పని
కలిపించువానిని పనిచేయువాడు అత్నికి యజమానిగా త్లచెదరు.
సంఘట్టన

ఒకసారి

ఠకకార్

అనునత్డు

శిరిడీకి

వచిచునపుడు

ఇదే
సాయి

ముఖయభకుతుడన
ై శాయమా ఆ ఠకకార్ ను కాకా యజమానిగా సాయికి పరిచయము
చేసెను.

సాయి వంట్టనే “అత్డట్టుల వానికి యజమాని కాగలడు? అత్ని

యజమాని వేరొకరు కలరు.”

సాయి పలికిన ఈ అమూలయమైన వాకుకాలు

నిజానికి సత్యము. ఒకవయకితుకి పనికలిపించేవాడు యజమానియే అయినపపిట్కీ ఆ
యజమానికి కూడా మరియొక యజమాని ఉండును.

ఆ యజమానిని

మరువకూడదనే ఉదేదశయముతోనే సాయి అట్టలనను.
సాయి ఠకకార్ గురించి మరిక్నినా సూచనలు కూడా యిచెచును. సాయి
అత్నిని చూచి ఇట్టలనను.

“అనవసరమైన ఆరాట్టము పైన వేసుకుని అకకాడ

ఇకకాడ తిరుగుచూ మనశాశింతిని
46

పోగొట్టుటాక్నుచునానాడు. ఒక్కాకకాసారి భారములనినాయు వదలివేయుచుండను.
మరొకసారి

వానిని మోయుచుండును.

అత్ని

మనసుసనకు

నిలకడ

లేకుండను. ఒకే చోట్టుని ఆశరీయించుక్ని నిలకడగా ఉండుము. ”
ఠకకార్ కు మరియొక అనుభవము కూడా కలిగెను. సాయి కాకాని దక్షిణ్
అడుగుచు ఇట్టలనను.
ఇవవవలెను.
ధరమము

“నేను ఒకరూపాయి తీసుకునినచో దానికి 10 రట్టుల

గత్జనమనుంచి బాకీయుననాచో వానివదదనే ధనము అడిగెదను.

చేయుట్టకు

ధనమును

ఉపయోగించవలెను.

వైరాగయము కలిగి భకితుజాఞానములు పరుగును.”

దక్షిణ్నిచిచునచో

ఠకకార్ కు జరిగిన మూడు

సంఘట్టనలు పరీతిసాయి భకుతుడు గుణ్పాఠముగా నేరుచుక్నవలెను.
భకుతుడన
ై వాడు

సాయి

వదద

ఏమైన

అదుభత్ములు

సాయికి

జరుగునా

అని

కాంక్షించకూడదు. కానీ అదే భకుతుడు పేరీమతో కాంక్షించినచో త్పపికజరుగును.
ఈ పరీపంచములో ఎవరూ ఎవరికి యజమాని కాడు.

అసలెైన యజమాని

ఒకేఒకకాడు.

ఎకుకావభాగం మన

వారే సమరథ సదుగీరు శ్రీసాయినాథుడు.

ఎరుకలో నిలిచిన ఆ అనంత్త్త్వములో అతి ముఖయమైనది మరువకూడనిది
అనుక్షణ్ము గురుతుంచుక్నవలసినది యావత్ పరీపంచమునకు యజమాని ఆ
సాయి.

అలాగే మనసుసను ఎలలపుపిడు ఒకేచోట్ట ఆశరీయించుక్ని నిలకడగా

ఉంచుక్నుట్టకకు

పరీయతినాంచవలెను.

అనవసరముగా

ఆరాట్టములు

పైనవేసుకుని అకకాడాఇకకాడా తిరుగుచూ మనశాశింతిని పోగొట్టుటాక్నరాదు.
ఒకకాసారి భారములను నేనే మోసాతునని పరీగలభములు పలుకరాదు. మరొకకాసారి
అదేభారములను వదిలివేయరాదు. మనసుస నిలకడలేకపోతే అటేలచేయుదురు.
మన ఎరుకలో నిలిచిన ఆ సాయి అనంత్త్త్వములో ఇదికూడా ముఖయమైనది.
ఇక దానము చేయుట్ట ఎంత్గొపపిదో సాయి చెపపిను. మనము సంపాదించిన
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ధనమును దానము చేయవలెనని మన గత్జనమలో బాకీ ఉననా ఎడల
సదుగీరువులు ఆ బాకీని ఏ రూపములోనైనా గరీహించెదని అట్టా దానము
చేయుట్టచే వైరాగయము పరిగి త్దావరా భకితుజాఞానములు కూడా కలుగును.
నాకు తెలిసిన సాయి యావత్ పరీపంచానికి ఒకే ఒకకాడు యజమాని కలడని

వారే శ్రీసాయి పరీభువని మరియు అట్టానమమకము కలిగియుననా భకుతుని మనసుస
ఎలలపుపిడు ఒకేచోట్ట ఆశరీయించుక్ని నిలకడగా ఉంచుకుని మరియు అట్టువంట్
భకుతుడు త్ను సంపాదించిన సొముమలో క్ంత్ దానధరమములు కూడా చేయవలెననే
వైరాగయము పొందిన అట్టువంట్ గుణ్ములు కల భకుతుని వదదకు సాయి నిశశిబదముతో
నిరాకారుడై ఆ భకుతుడు ఎకకాడఉననాను అకకాడఉంట్టూ అత్నికి సహాయము
చేయుచుండ ఆ సాయియే నాకు తెలిసిన ఆ సాయి .
సాయి ఒకసారి శాయమాతో ఇట్టలనను. “బాకీయుననా వాడు చెలిలంచి
ఋణ్విమోచనము
సవత్ంత్ురీడని.

పొందవలెను.

నాకేమీ

అకకారలేదు.

నేనపుపిడు

ఋణ్ము, శత్ురీత్వము, హత్యచేసిన దోష్ము చెలిలంచియే

తీరవలెను. దానిని త్ప్పించుక్ను మారగీములేదు.” సాయి త్త్వములో ఇది
కూడా చాలా సందేశాత్మకమైనది.

ఒక్కాకకాపుపిడు మన జీవిత్ములోనే

సంఘట్టనలను గురుతుతెచుచుక్నిన ఎడల మనము 10 రూపాయలు ఖరుచు
పట్టటావలసిన చోట్ట ఒక్కాకకా సందరభములో 100 రూపాయలు ఖరుచు పట్టటావలసి
వచుచును. ఇంట్కి వచిచు ఆలోచించిన ఎడల అనవసరముగా త్కుకావలో పోయేది
ఎకుకావైనదని బాధపడదము.

కానీ మనము బాకీయునానామని అనుక్ము.

అట్టువంట్ సంఘట్టనలు జరిగినపుపిడు దావరకామాయికి మనము బాకీ
ఉనానామని త్లచి ఆ ఋణ్ము చెలిలంచి విమోచనము పొందినామనే జాఞానము
కలిగియుండవలెను.

నిజానికి సాయి చెప్పినట్టులగా సాయి సవత్ంత్ురీడు.
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యావత్ పరీపంచమే వారిది.

వారు యావత్ పరీపంచమానికి యజమాని.

మనమందరము వారివదద వారి పరీపంచములో అదెదకుంట్టునానాము.
మరువకూడదు.
యోగక్షేమము
కలుగచేయుట్టకు
పట్టుటాచుండును.

అయినను సాయికేమీ అకకారలేదు.
క్రకు

మనబాకీని

సాయి

తీరుచుట్టకు

అపుపిడపుపిడు

వారు మన

ఋణ్విమోచనము
ఖరుచులు

తెచిచు

కావున అట్టా ఋణ్మును చెలిలంచియే తీరవలెను.

నాకు

తెలిసిన ఆ సాయి మరవరోకాదు.

ఇట్టువంట్

అది

బాకీ ఉననావాడి ఋణ్ము చెలిలంచి

విమోచనము కలుగజేస్ జాఞానమును పరీసాదించే వాడ ఆ సాయి.
శ్రీ సాయినాథారపిణ్మసుతు
అధ్యయములు – 37,38

శ్రీసాయి సచచురిత్రమున 37 వ అధ్యయమున చావడి ఉత్సవము గురించి
వివరించపబడినది.

శ్రీసాయి సమాధి చెందువరకు ఒకరోజు మస్దులో

మరియొకరోజు చావడిలో నిదిరీంచుచుండిరి. 1910 డిసెంబరు 10 నుండి ఆ
చావడిలో భకుతులు సాయికి పూజాహారత్ులు ఇచుచుచుండిరి. చావడిలో నిదిరీంచు
సమయము రాగా భకుతులు శ్రీసాయిని మస్దు నుండి చావడికి ఘనసావగత్ము
పలుకుచు సాయిని చావడికి తెచేచువారు. సాయికి నమసకారించి త్మ ఇండలకు
పోవు సమయమున సాయి త్న భకుతుడన
ై త్త్యతో ఇట్టలనను. “ననునా
కాపాడుము. నీకిష్టాముననాచో వళ్ులము. కానీ రాతిరీ ఒకసారి వచిచు నా గురించి
కనుగొనుము”. ఈ విచిత్రమైన సాయి వాకయములను ఒకకాసారి గమనించినచో
పరమాత్ుమడగు

సాయిని

మనము

కాపాడుట్టయేమి

?

అలాగే

కనుగొనుట్టయేమి? నిజానికి సాయి పలికిన ఆ వాకాయలలో అంత్రారధం గరీహించిన
ఎడల ఆ వాకయములు (సాయి పలికినవి) వారికి ఉదేదశించినవి కావు. కానీ ఆ
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వాకయములు పరీపంచములోని యావత్ జీవులకు సంబంధించినవి.
భకుతులెైనవారు

పరీతిరోజు

త్ను

పడుకునే

ముందు

ఒకసారి

సాయి
శ్రీసాయి

సచచురిత్రములోని 37 వ అధ్యయమున గల చావడి ఉత్సవమును జఞాప్తుకి
తెచుచుకుని సాయిని మనసుసలో ఇట్టలనుక్నవలెను.

“ఓ సాయ ! ననునా

కాపాడుము. నీ కిష్టాము వచిచున వారి వదదకును వళ్ులము. కాని రాతిరీ ఒకసారి
వచిచు నా గురించి కనుగొనుచుండుము.” అని పరీతి సాయి భకుతుడు శ్రీసాయి
పలికిన పలుకులలో అంత్రారాథనినా ఈవిధంగా గరీహించవలెను. నాకు తెలిసిన
సాయి ఇంకవరు ? ఏ భకుతుడైతే త్ను నిదురించు ముందు చావడి ఉత్సవమును
త్లచి కాపాడమని సాయిని వేడి రాతిరీ సమయమున త్న గురించి కనుగొనమని
సాయిని వేడినవాని వదదకు ఆ సాయి నిశశిబదముగా నిరాకారుడై త్న భకుతుని
వదదకు వచిచు త్న భకుతుని క్రకు తెలలవారులు జాగారము చేసి ఆ భకుతుని మాత్రం
సుఖముగా నిదురపోనిచేచు కరుణామూరితుయే నాకు తెలిసిన సాయి.
సాయి త్న బిడడలకు అననాం పట్టటావలెనని నిశచుయించుక్నినపుడు
మొదట్నుంచి

చివరివరకు

సాయి

సవయముగా

అనినా

చూచుక్నేవారు కాని ఇత్రులపై ఆధ్రపడక ఎవరికిని బాధ

ఏరాపిట్టుల

వారే

కలిగించేవారు కారు.

ఐతే ఒక్కాకకాసారి త్నను నముమకుననా భకుతులను పరీక్షించేవారు. అలాంట్ పరీక్ష
దాదాకేలకార్ కు ఒకసారి ఎదురైనది.

కేలకార్ బారీహమణ్ుడు మరియు

ఆచారవంత్ుడు. ఒకసారి పొయియమీదనుననా పులావ్ ఉడికినదో లేదోనని సాయి
కేలకార్ ని పరీశినాంచగా అత్ను దానిన పరీక్షింపకయే సరిగాగీ ఉననాదని చెపపిను.
అంత్సాయి “నీవు కళ్లతో చూడలేదు. నాలుకతో రుచిచూడలేదు. నీచేయిని
తీసి నీ ఆచారము ఒక పరీకకాకు పట్టా ఒక తెడుడతో తీసి తెలుసుక్నుము.” అని
సాయి పలెకాను. ఇందు గమనించవలసినది సాయి వారి భకుతునికి నిష్దాధహారము
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తినమని ఉదేదశయము కాదు.

కాని సాయికి ధనము,ధ్నయము,వసతురములు,

ఆభరణ్ములు

ఇచుచుట్టకంటే

మొదలెైనవి

సాయి

ఆజఞాను

అక్షరాల

పాట్ంచుట్టయే భకుతుని కరతువయము. అనగా గురావజఞా పాట్ంచుట్టయే ముఖయము.
ఈ సత్యమును తెలుపుట్టకే సాయి ఆ నాట్టకము ఆడినారు. నాకు తెలిసిన ఆ
సాయి

మరవరోకారు. ఎవరైతే సాయిని గురువుగా భావించి త్దుపరి సాయి

గురువులకే సదుగీరువుని గరీహించి ఆ సదుగీరు సాయిని నిరంత్రము మనసులో
ధ్యనించి సాయి చెప్పిన బోధనలను, సాయి త్త్వమును పరిపూరణముగా
జీరిణంచుకుని సాయి వాకయములే ముఖయమని త్లచి వాట్ని అమలు పరచిన
సాయి భకుతునియింట్ట శ్రీసాయి నిశశిబదముతో నిరాకారుడై వచిచు ఆ ఇంట్వారికి
అననాపూరణయెై వారి ఇంట్ట ఏ క్రత్ మరియు అననావసతురములకు లోట్టులేకుండా
కాపాడ ఆ మాత్ృమూరితు అననాపూరణయే నాకు తెలిసిన ఆ సాయి.
శ్రీ సాయినాథారపిణ్మసుతు
అధ్యయములు – 39,40

శ్రీ,సాయి త్నభకుతుడైన నానాసాహెబ్ చాందోత్కార్ కు ఒకసారి అందరికీ
ఆశచురయము కలిగేట్టట్టుల భగవదీగీత్లోని ఒకానొక సంసకాృత్శోలకమునకు చకకాని
అరథమును చెపపిను. సాయి సకల దేవత్సవరూపుడని ఋజువుచేసెను. కావుననే
బాపూసాహెబ్ బూటీ శ్రీకృష్ుణని పరీతిమను పరీతిష్ఠంపవలెనని ఉదేదశయముతో కట్టాన
‘బూటీవాడా’ లో చివరకు మురళీధరునికి బదులుగా సాయి సమాధిని నిరిమంచి
అకకాడ

శ్రీసాయియొకకా

పాలరాతి

విగరీహమునును

పరీతిష్ఠంచిరి.

శ్రీసాయి

నానాసాహెబ్ కు బోధించిన గీత్శోలకములో ముఖయమైనది సదుగీరువునకు శరణాగతి
ఎట్టుల కావలెనన్ చెపపిబడినది. సాయి ఈ విధముగా బోధించిరి.
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1.

జాఞానుల

ముందు

లేదా

సదుగీరువుల

ముందు

సరవసయ

శరణాగతిని

చేయవలెనని.
2.

వారిని ఊరక పరీశినాంచక ఆధ్యతిమకాభివృదిధకై అడుగవలెను.

3.

వారికి

స్వ

చేయవలెనని

అట్టా

స్వ

క్రకే

శిష్ుయల

శరీరముననాదని

త్లువవలెను.
4.

అజాఞానమును నశింపజేయుట్టయే జాఞానము.

5.

సదుగీరువు నిరుగీణ్ుడు, సచిచుదానందుడు. కాని మానవాకారము దాలుచుట్టకు
జగత్ుతును మరియు మానవాళ్ని ఉదదరించుట్ట క్రకు మాత్రమే.

6.

ఇట్టులచేయుట్టచే సదుగీరువు యొకకా నిరుగీణ్ సవభావము క్ంచము కూడా
వికారము చెందదు.

7.

అనేక జనమల అజాఞానము చేత్ శిష్ుయనికి త్నే శుదధచెైత్నయమను సంగతి
మరచును.

8.

కావున గురువు అట్టువంట్ అజాఞానమును తీసివేయవలెను.

9.

నేను జీవిని, శరీరమే ఆత్మ- ఈశవరుడు జీవుడు మరియు జగత్ుతు వేరని,
నేను దేవుడను కానని అనుక్నుట్టయే అజాఞానుని లక్షణాలు.

10. శరీరమును,

మనసుసను,

ఐశవరయమును(త్ను,మన,ధన)అరిపించుట్టయే

శరణాగతికి అసలెైన అరథము.
నాకు తెలిసిన సాయి ఎవరైతే సాయిని సరవసయ శరణాగతి వేడి అత్ని శరీరము
త్నదికాదని భావించి సాయిస్వ క్రకే శరీరముననాదని త్లచి సాయి జగత్ుతును మరియు
మానవాళ్ని ఉదదరించుట్టకే సాకారరూపము దాలెచునని కాని వారు నిరుగీణ్ులు,
సచిచుదానందులు అనే సత్యనినా గరీహించి ఆ భకుతుడు అసలెైన ఆ సాయియొకకా
నిరుగీణ్సవభావమును గురుతుతెచుచుకుంట్టూ ఆ భకుతుడుకూడా త్న శుదధచెైత్నయమును
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గురితుంచి త్న అజాఞానమునకు కారణ్మైన లక్షణ్ములను వదిలి సాయికి

ఆ

భకుతునియొకకా శరీరమును మనసుసను మరియు ఐశవరయమును సాయి పాదములపై
ఉంచిన ఎడల అట్టువంట్ భకుతుని వదదకు నిశశిబదముతో నిరాకారుడై సాయి వచిచు వారి
దివయఆశ్సుసలనిచిచు ఆ భకుతుని ఆధ్యతిమకాభివృదిధకి తోడపిడ ఆ సాయయే నాకు
తెలిసిన ఆ సాయి.
సాయి ఇట్టలనను. “ననేనా గురుతుంచుక్ను వారిని నేను మరువను.
నాకు బండీగానీ, టాంగా గానీ, రైలుగాని, విమానము గాని అవసరములేదు.
ననునా పేరీమతో ప్లుచు వారి వదదకు నేను పరిగెత్ుతుకుని పోయి పరీత్యక్షమయెయదను.”
సాయికి కావలసినది త్న భకుతుడు సాయిని గురుతుంచుక్నుట్టయే.

మరియు ఆ

భకుతుడు సాయిని పేరీమతో ప్లువవలెను. పేరీమ ఉననాచోట్ట సాయి ఉండుననే సత్యనినా
సాయి చూపుట్టకే సాయి పైన చెప్పిన వాకయములను బోధించెను.

నాకు తెలిసిన

సాయి ఏ భకుతుడైతే నిరంత్రము సాయిని మరువక గురుతుంచుక్నున్ మరియు ఆ
భకుతునికి సలహానిచుచుట్టకు కాని సమసయను పరిష్కారించుట్టకు కాని అవసరమైనపుపిడు ఆ
భకుతుడు త్ను నమిమన మరువని సాయిని పేరీమపూరవకముగా ఆ భకుతుడు సాయిని
ప్లిచినయెడల సాయి నిశశిబదముతో నిరాకారుడై త్న భకుతుని వదదకు పోవుట్టకు ఎట్టువంట్
బండి,రైలు,టాంగా,విమానము

లాంట్

వాహనాలను

ఉపయోగించకయే

నిమిష్ములోనే కనిప్ంచకుండా ఆ భకుతునివదద పరీత్యక్షమై సమసయను ఏదో రూపేణా
పరిష్కారించే ఆ సాయియే నాకు తెలిసిన సాయి . అట్టువంట్ భకుతుని, భకుతుడు ఏ
విధముగా నిరంత్రము సాయిని గురుతుంచుక్ని మరువడో అదే విధముగా
శ్రీసాయికూడా అట్టువంట్ భకుతుని నిరంత్రము గురుతుంచుక్ని మరువడనే ఋజువు
చేయును.
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1917 వ సంవత్సరమున ఒక హోళీ పండుగరోజున సాయి త్న భకుతుడైన
హేమాడ్ పంత్ సవపనాములో కనిప్ంచి వారి ఇంట్కి భోజనమునకు వచెచుదనని
చెపపిను.

అదేరోజు సరిగాగీ మధ్యహనాము 12 గంట్టలకు సాయి త్న ఫోటో

రూపమున ఆయింట్కి వచెచును.

ఈ సంఘట్టన బట్టా సాయి సాకారముగా

ఉననాపుడు త్న భకుతునికి సవపనాదరశినమునిచిచు భోజనమునకు వచెచుదనని చెప్పి
అదేరోజు సాయి త్నఇంట్కి ఒక ఫోటోరూపమున సాక్షాత్కారించి త్న భకుతుని క్రిక
నరవేరచును. సాయి పేరీమ, కరుణ్ మరియు దయ చూప్ంచుట్టకు సాకార రూపమే
అవసరమని కాకుండా వారు ఏ రూపములోనైనా త్న భకుతునియింట్కి వచుచునని
ఋజువుచేసిరి.
నముమకుననా

ఈనాట్కి కూడా సాయి సమాధిచెందిన ప్దప సాయి త్నను

భకుతులయింట్ట

పరవదినములలో,

గురువారమున

వచిచు

ఏదో

రూపములో భకుతులయింట్ట భుజించి వళ్ుతునానారు. కాని సామానుయలెైన మనము అది
గమనింపలేకపోత్ునానాము. సాయిపేరీమకు కరుణ్కు మరియు దయకు నిరాకారము
అడుద అనుక్వడము మన
వాయప్ంచియునానారు.

మూరఖత్వమే.

సాయి

సరవత్రీ సరవవాయప్గా

శాశవత్మైన సాయి అనంత్శకితు ఎలలపుపిడు నిలిచియుంది.

అలాంట్ త్త్వమును తెలుసుకుననా భకుతునికి సాయి ఎలలపుపిడు నిరాకారుడై
నిశశిబదముతో వారివంట్ట ఉంట్టూ సహాయము చేసూతునే ఉంటారు.

వారే

నాకు

తెలిసిన సాయి.
శ్రీ సాయినాథారపిణ్మసుతు
అధ్యయములు – 41,42
అది 1914 వ సంవత్సరము. బి.వి.దేవ్ గారు బాలకరామునితో
ఇట్టలనినారు. శ్రీసాయి నీకేమి చెపపిను ? మరియు ధ్యనము నీకు ఎట్టుల నేరిపిరి ?
అని పరీశినాంపగా బాలకరాముడు త్న పరీశనాలకు జవాబు మరియు సాయియొకకా కీరితుని
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చెపపిబోవునంత్లో చందురీ

అనునత్ను వచిచు బి.వి. దేవ్ గారిని శ్రీసాయి

ప్లుచుచునానారని త్న వంట్ట తీసుకుని వళ్లను.

బి.వి.దేవ్ గారిని సాయి చూచి

ఇట్టలనను. “నా గుడడపీలికలను నాకు తెలియకుండా దొంగిలించితివేల ? నేను నీకు
జలాతురు శెలాల ఇచుచుట్టకు ఇచచుట్ట కూరుచునియునానాను.

ఇత్రుల వదదకు పోయి

దొంగిలించెదవేల ? ” అని శ్రీసాయి హెచచురించెను. మొదట్ట బి.వి.దేవ్ గారు సాయి
అనిన

మాట్టలను

అరథము

చేసుక్లేకపోయెను.

త్రువాత్

శాంత్ముగా

ఆలోచించిన ప్దప శ్రీసాయి మాట్టలలోని అంత్రారథమును గరీహించెను. అదేమనగా
బాలకరాముని

పరీశినాంచుట్టయే

గుడడపీలికలు

దొంగిలించుట్ట.

ఏ

పరీశనాకైనా

సమాధ్నము నిచుచుట్టకు సాయి సిదధముగా ఉండగా ఇత్రుల నడుగుట్ట సాయికి
ఇష్టాములేదు.

సాయికి అట్టా వైఖరి నచచుదు.

ఇత్రులనడుగకుండానే సాయినే

సరవము అడిగి తెలుసుక్నవలెనని, ఇత్రులను పరీశినాంచుట్ట నిష్పిరయోజనమని
సాయి హెచచురికలోని అంత్రారథము. నిజముగా సాయి భకుతులే కాక మరి ఏ ఇత్ర
దేవత్ల భకుతులెైనను
ఎట్టువంట్

పరీశనా

ఒకసారి త్ను నముమకుననా దెైవానినా పట్టుటాకుననా త్రువాత్
అయినా,

బాధనైనా,

సమసయలెైనా

మరియే

ఇత్ర

విష్యములెైనను, అవి చిననావైనను, పదదవైనను, వాట్ని త్ను నముమకుననా దెైవానేనా
అడిగి సమాధ్నము పొందవలెను. త్ను నముమకుననా దెైవము ఆ భకుతునికి ఏదో
ఒక రూపేణ్ త్పపిక సమాధ్నము వసుతుంది. త్ను నముమకుననా దెైవము

ఏ

పరీశనాకైనా సమాధ్నము ఇచుచుట్టకు సిదధముగా ఉండగా అట్టువంట్ సమయములో
నముమకుననా భకుతుడు నిరుత్సహపడి విశావసమును క్లోపియి ఆశతో ఇత్రులను
అడిగినచో త్ను నముమకుననా దెైవము ఆ భకుతుని వైఖరిని యిష్టా పడరు. అట్టువంట్
పరీవరతున కలవారు ఇత్రుల వదదకు పోయి దొంగిలించుట్టయే అగును.

ఆ

దొంగత్నము చివరకు అలవాటై త్ను నముమకుననా దెైవానేనా దూరము చేసుకునే
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పరీమాదము వసుతుంది.

కావున సాయి భకుతుడు ఈ రహసాయనినా గరీహించి సాయి

చెప్పినట్టులగా పీలికలు దొంగిలించుట్టకు పరీయత్నాము మానవలెను. సాయి భకుతుల
క్రకు జలాతురు శెలాలయే ఇచుచుట్టకు సిదధముగా రాయిపై కాలుమీద కాలువేసుకుని
కూరుచునిఉండగా ఇత్రుల వదదకు పోయి దొంగిలించుట్టకు పరీయత్నాము చేయరాదు.
భకితు, పేరీమ మరియు విశావసము అనే మూడు వత్ుతులను పరీతిజీవి త్న
హృదయములో వలిగించుకుని తిరీమూరాతుయత్మక రూపుడైన శ్రీసాయికి ఆ భకితు పేరీమ
మరియు విశావసములనే వత్తులునరిపించి ఆ వత్ుతుల వలుగు (జావల) నిరంత్రమును
వలుగుత్ూ ఉండవలెనని తిరీమూరాతుయత్మక రూపుడైన సాయియే ఒక పరీమిద
రూపములో పరీతిజీవి హృదయములో ఉనానాడని ఆ పరీమిదలో వలిగించిన ఈ
మూడు వత్ుతుల జావల వలన క్రీత్తు వలుగు కనిప్ంచి ఆ క్రీత్తువలుగులో సనామరగీము
అగుప్ంచి అట్టా సనామరగీములో జీవి నడవాలని ఆ వలుగు ఆరిపోక నిరంత్రము
వలుగుత్ూనే ఉండాలని త్దావరా జీవియొకకా భకితు,పేరీమ మరియు విశావసము ఇంకా
గట్టాపడాలని సాయిని క్రవలెను.
నాకు తెలిసిన సాయి ఎవరో కాదు. ఏ భకుతుడైతే ఏ పరీశనాకైనను త్ను
నముమకుననా సాయి సమాధ్నము ఇచుచుననే ధైరయముతో ఉండి త్న మనసుసలో
సాయి పరీమిదను భకితు, పేరీమ మరియు విశావసములనే 3 వత్ుతులతో వలిగించి ఆ
వలుగు నిరంత్రము వలుగుచూనే ఉండాలని త్దావరా సనామరగీము కనబడాలని
అనుక్నదరో అట్టా భకుతుని వదదకు సాయి నిరాకారుడై నిశశిబదముతో పరుగెత్ుతుకుని
వచిచు పీలికలు దొంగిలించుట్టకు పోని ఆ భకుతునికి జలాతురు శెలాల సాయి ఇచిచు
మరియు అత్ని మనసుసలోని పరీమిదను ఆరిపోకుండా నిరంత్రము వలిగేట్టట్టుల
అఖండజోయతిగా మారేట్టట్టుల సాయి చేయును. అట్టా వలిగే అఖండజోయతియే నాకు
తెలిసిన సాయి
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శ్రీసాయి సరవజీవులయందు కలడని తెలిసిక్నుట్టకు ఒకసారి సాయి
త్నభకుతురాలెైన లక్ష్మీబాయి శిండతో వారికి ఆకలిగా ఉననాదని చెప్పి రొటటాను
తెప్పించుకుననా ప్దప సాయి ఆ రొటటాను తినక కుకకాకు విసిరను. అంత్ లక్ష్మీబాయి
రొటటాచేయుట్టలో త్నకు కలిగిన శరీమను త్లచి చింతించగా సాయి ఇట్టలనను.
“ఎవరైతే ఆకలితో ఉననావారికి భోజనము పటటాదరో వారు నాకు అననాము పట్టానటేల .
కావున కుకకా ఆకలి తీరుచుట్ట నా ఆకలి తీరిచునట్టువంట్ది.”
త్త్వమును

పరీదరిశించెను.

అని సాయి త్న

నాకు తెలిసిన సాయి ఏ భకుతుడైతే సాయి

సరవజీవులయందు కలడని నమిమ ఎవరికి ఆకలిగా ఉననాదో వారికి భోజనము పటటాదడో అట్టా
భకుతుని కడకు సాయి నిశశిబదముగా నిరాకారుడై భకుతుని పరీకకాన నిలబడి ఆకలిగొననా జీవి
అననాము తిననా ప్దప సాయి అననాము పట్టాన భకుతుని పరీకకానే నిలబడి వారు ఆ అననామును
తినకుననాను భకుతునికి వినపడకుండా తేరీనుపి తేరీనిచు ఆనందించే ఆ సాయియే

నాకు

తెలిసిన సాయి.
శ్రీ సాయినాథారపిణ్మసుతు
అధ్యయములు – 43,44
సాయిబాబా 1918

వ సంవత్సరము అక్టాబరు 15 వ తేదీన

మంగళ్వారము నాడు 2 గంట్టల 30 నిమిష్లకు త్మ భౌతిక శరీరమును
విడచిరి. ఆరోజు విజయదశమి కూడా అయినది. సాయి అశవరమైన శరీరము
విడిచినపపిట్కీ అందు సాయి మాత్రము అపపిట్కీ,యిపపిట్కీ,మరపపిట్కీ

కూడా

అనంత్శకితు వలె నిలిచి ఆ శాశవత్మైన అనంత్శకితుతో ఎందరో భకుతులకు నిశశిబదముగా
సహాయపడుత్ునానారు.

ఇది

ఋజువు

చేయుట్టకే

సాయి

త్మశరీరమును

మంగళ్వారము నాడు విడిచినను మరుసట్రోజు అనగా బుధవారము నాడు
సాయి లక్ష్మణ్ మామ జోష్ అనునత్ని సవపనాంలో ఇట్టలనిరి.
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“త్వరగాలెముమ.

బాపూ సాహెబ్ నేను మరణించితినని అనుక్నుచునానాడు.

అందుచేత్ అత్ను

రాడు. నీవు పూజచేసి కాకడహారతినిముమ.” సాయి చెప్పిన త్త్వములో సాయికి
మరణ్ము లేదని, వారు కేవలము భౌతికశరీరము విడిచిరని కాని అందులోనుననా
శాశవత్మైన అనంత్శకితు ఉననాదని కావుననే సాయి జోషీకి సవపనామునందు కనిప్ంచి
హెచచురించెను.
సాయికి మరణ్ము లేదని ఋజువు చేయుట్టకు మరియొక
అదుభత్సంఘట్టన సాయి త్మ సమాధి చెందక ముందు అనగా సుమారు 32
సంవత్సరములకు పూరవము 1886 వ సంవత్సరమున ఆయన ఉబబసవాయధితో
బాధపడుచు త్మ పారీణ్ములను పైకి తీసుకునిపోయి మూడు దినముల త్రువాత్
తిరిగి

త్మపారీణ్ములను

త్మ

శరీరములోనికి

తెప్పించుకుని

అందరినీ

ఆశచురయపరచినారు. దీనిని బట్టా శరీరము అశాశవత్మని దానిలోనుననా ఆత్మ మట్టుకు
సత్యము,నిత్యము మరియు శాశవత్మన ఋజువు చేయుట్టకే సాయి ఈ
అదుభత్సంఘట్టన చూప్నారు.

కావుననే సాయి త్మ శరీరమును విడిచి

మరునాడు అనగా 1918 అక్టాబరు 16 న జోష్కి సవపనాదరశినమిచిచు బాపూ
సాహెబ్ నేను మరణించితిని అని అనుక్నుచునానాడని హెచచురిక చేసినారు.
నాకు తెలిసిన సాయి మరవరో కాదు. ఏ భకుతుడైతే సాయి మూడు
మూరల శరీరము కాదని లోనుననా ఆత్మయని ఆ ఆత్మయే సాయి అని వారే
సత్యము,నిత్యము మరియు శాశవత్మని ఆ శుదధ సత్తుయే బరహమమని ఆ బరహమమే
సాయిని విశవసించి ఆ భకుతుడు త్న ఎరుకలో ఎకుకావభాగము సాయి అనంత్
త్త్వమును గురుతుంచుకుని ఆ శాశవత్మైన సాయియే నిజమని నమిమన భకుతుని
వదదకు సాయి నిశశిబదముగా

వారికి పరీతీక్షణ్ము సహాయము చేయువాడు ఆ

సాయియే నాకు తెలిసిన సాయి.
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సాయి ఒకసారి ఇట్టలనినారు. “ననునా వత్ుకుట్టకు నీవు దూరముగా
పోనవసరంలేదు.

నీ నామము నీ ఆకారము విడిచినచో నీలోనే కాక అనినా

జీవులలోను ఉననా చెైత్నయమే నేను.” పైన చెప్పిన సంఘట్టనలను సాయి చెప్పిన
అమృత్త్ులయములగు
తెలియుచుననాది.

పలుకులను

పోలిచుచూస్తు

సాయి

అంటే

ఈ
ఎవరో

సకలజీవులలో ఉననా చెైత్నయము సాయికాక మరవరు ? కావున

నాకు తెలిసిన సాయి సకలజీవులలో ఉననా చెైత్నయమే.

అట్టువంట్ చెైత్నయమనే ఎరుక

కలిగి ఆ చెైత్నయమే సాయి అని విశవసించిన భకుతునికి మరియు ఆ భకుతుడు ఎవరిని
నిందించక త్ను బాధ అనుభవించినను ఓరుచుక్నుచు చివరికి త్నను నిందించిన
వాని చెైత్నయము కూడా సాయేకదా అని ఉదేదశయము కలిగిన భకుతుని మనసుసను
మచుచుకుని నిశశిబదముతో సాయి అట్టువంట్ భకుతునికి సహాయము చేయుట్టయే కాక
ఆ భకుతునికి సాయి ఋణ్గరీసుతుడై ఆత్ని ఋణ్మును తీరుచుట్టకై సాయి ఆత్నికి
మోక్షమిచుచును. అట్టువంట్ త్యగ గుణ్శ్లుడ నాకు తెలిసిన సాయి . సాయి ఒక
“ఎవరైతే

సందరభములో ఇట్టలనినారు.

ఇత్రులను నిందించెదరో వారు ననునా

హింసించిన వారగుదురు. ఎవరైతే బాధలనుభవించెదరో మరియు ఓరుచుకుందురో
వారు నాకు పీరీతి గూరచుదరు.” కావున సాయి సరవములోను ఐకయమైయునానారు.
పేరీమిచుట్టయే వారిత్త్వము. అలాగే పరీతిజీవి కూడా ఇత్రులను పేరీమించవలెనననాదే
వారి త్త్వము. పేరీమకు మారుపేరే సాయి. ఎవరకుకావగా ఇత్రులను పేరీమిసూతు
సాయిని పేరీమించెదరో ఆ పేరీమ సాయి వారిచుట్టూటా ఉంటారు.
అట్టువంట్ భకుతులకు సాయి లోపల వలుపల అంత్యు వాయప్ంచి ఆ అనంత్శకితుతో
ఆ భకుతుని కాపాడుచుండును. నాకు తెలిసిన సాయి అంటే పేరీమే.
శ్రీ సాయినాథారపిణ్మసుతు
అధ్యయములు – 45,46
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జీవుడు భవసాగరమును దాట్టుట్టకు ఎంతో కష్టాపడును. అయితే
సాయి భకుతులకు ఒక రహసయము చెపపిను. ఆ రహసయమును పాట్ంచిన, ఇక
జీవుడు దాట్టలేని భవసాగరము లేదు.

ఆ రహసయమేమనగా గురువే అసలెైన

త్ండిరీ అని, గురువుయొకకా పలుకులను మరువకూడదని, గురువును పేరీమించి
వారిని సరవసయశరణాగతి వేడి భకితుతో వారి పాదములకు మొరీకకావలెనని సాయి
చెపపిను.

ఈ రహసయమును నిదరశినముగా చూపుట్టకు ఆనందరావ్ పాఖడ

అను భకుతుని సవపనాములో సాయి కనిప్ంచి ఆ సవపనాము వలల కాకాసాహబ్ దీక్షిత్
కు గుణ్పాఠము చెపపిను.

ఒకసారి కాకాసాహెబ్ నవనాధుల భకితుగురించి

ఇత్రులతో చరిచుసూతు అట్టువంట్ భకితుని ఏనాడైనా పొందగలమా అనే దీక్షిత్
సంశయించి నిరాశ చెందెను.

అంత్ సాయికి ముఖయభకుతుడైన శాయమా,

మరియొక భకుతుడన
ై దీక్షిత్ తో ఇట్టలనను. ఎవరైతే వారి అదృష్టాము వలన సాయి
వంట్

ఆభరణ్ము

పొందిరో

అట్టావారు

నిరాశ

చెందరాదని,

ఏడుచుట్ట,

విచారకరమని సాయియందు నిశచులమైన విశావసమే ముఖయమని హెచచురించెను.
అయినా దీక్షిత్ త్ృప్తుచెందలేదు.

అదేరోజు రాతిరీ సాయి ఆనందరావ్ పాఖడ

అను భకుతుని సవపనాములో లోతెైన సముదరములో పాఖడ నడుము వరకు దిగి
యుండగా

అకకాడ

కూరుచునియుండను.

రత్నాములతో

కూడిన

సింహాసనముపై

సాయి

కాని సాయి పాదములు మట్టుకు ఆ నీట్లోఉండను.

అవి కనిప్ంచకుండా ఉండను.
సవపనామునందు కాంచెను.

శాయమా కూడా అకకాడ ఉననాట్టుల పాఖడ

అంత్శాయమా ఆ పాఖడని సాయి పాదములపై

పడమని సలహా ఇవవగా పాఖడ సాయితో “ఓ దేవా !
పాదములను బైట్కి తీయుము.”
నీట్నుండి బైట్టకు తీసిరి.

నీట్లోనుననా నీ

అని వేడగా సాయి త్న పాదములను

క్షణ్మైనా ఆలసయము చేయక పాఖడ సాయి
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పాదములపై పడి మొరీకికారి.
పొందెదవు.

వంట్టనే సాయి “ఇకపొముమ. నీవు క్షేమమును

భయముగాని, ఆందోళ్నగాని అవసరము లేదు.”

సవపనామునందే పాఖడను ఆశ్రవదించెను.

అని సాయి

ఈ సవపనావృత్తుంత్మును శాయమా

మరియు పాఖడ కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్ కు చెప్పి భకితుతో సాధించవలెనని అందుకు
గురుపాదములను భకితుతో ధ్యనించిన చాలనే గుణ్పాఠమును దీక్షిత్ ఆ
సవపనావృత్తుంత్ము వలన తెలుసుక్నను.
పాఖడ త్న సవపనాములో సముదరము మధయలో నడుము వరకు
దిగియుననా (అపాయసిథతిలోనుననా) సమయమున సాయి రత్నాములు త్ప్న
సింహాసనముపై కూరిచునిఉండ త్మ పాదములు మట్టుకు నీట్లో కవపడకుండా
ఉంచెను.

పాఖడ సాయి సవరూపమును చూచి ఆనందించినపపిట్కీ త్న

దృష్టాని మట్టుకు ఆ ఆనందముతో సరిపట్టటాక్నక మరియు పాఖడ యొకకా దృష్టా
రత్నాములతో త్ప్న సింహాసనముపై పడక వాట్ని చూచినను మనసుసను
అదుపులో ఉంచుకుని కనిప్ంచే అందానినా మరియు ఆడంబరాలకు లోనుగాక
కనిప్ంచని గురు(సాయి) పాదములకై వతికి ఆ పాదములను క్రను. కావుననే
సాయి గొపపి ఆశ్రవచనమునిచెచును.

నాకు తెలిసిన సాయి మరవరో కాదు.

ఎవరైతే సాయివంట్ మహాత్ుమలను సదుగీరువుగా స్వకరించి అట్టా సదుగీరువుల
కృపకు అరహుత్ పొందిన ప్దప ఇక త్నజీవిత్ములో దేనిక్రకు పారీకులాడక నిరాశ
చెందక సాయియందే నిశచులమైన విశావసముకలిగి భయమునకు గాని,
ఆందోళ్నకు గాని అవకాశమివవక త్నదృష్టాని ఇత్ర ఆనందములకు మరియు
ఆడంబరములకు

పోనివవక

గురుపాదములనే

సమరిసూతు

సరవసయశరణాగతి

వేడినట్టువంట్ పాదరేణ్ువుల వదదకు సాయి నిశశిబదముగా నిరాకారుడై ఎన్నా
కష్టాములనే సముదరములో చికుకాకునియుననా భకుతుని వదదకు వచిచు సాయి
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కనిప్ంచకుండా సహాయము చేసి ఆశ్రవదించేవాడ నాకు తెలిసిన సాయి.
సాయిపై విశావసముంచి మౌనముగా

ఉననా భకుతునికి ఆ మౌనములో

నిశశిబదమును ఎరిగి అట్టువంట్ నిశశిబదములో ఒక రకమైన ఆనందమును
పొందును. సాయి నిశశిబదముగా వచిచు అని పరీతి అధ్యయములో చెపపిబడినది.
మరియు నిరాకారుడై వచెచుదడనికూడా చెపపిబడినది.

భకుతునికి మౌనము

వలన నిశశిబదమఱిగి ఆ నిశశిబదము వలల ఆనందమును పొందుచునానాడు అని కదా
అనానాము.

ఆ ఆనందమునకు కారణ్ం ఆ నిశశిబదములో నిరాకారసాయి

నిశశిబదముగానే

వచిచుయుండుట్టచే

ఆ

భకుతునికి

తెలియని

ఆనందమును

పొందుచునానాడు.
సాయిని నముమకుననా భకుతునికి సాయి ఆ భకుతుని కంట ముందు గా ఆ
భకుతుడు వళ్లనచోట్ట ఉండును.

ఇది అక్షరసత్యం.

ఉదాహరణ్కు ఏ సాయి

భకుతుడైనా ఒకసథలమును గాని లేదా ఊరును కానీ విడిచి వేరొక చోట్టకు
వళ్లనపుపిడు అకకాడ సాయి చిత్రరూపములో కనిప్ంచును.
జరిగిన అదుభత్నుభవం.
సజీవముగా

ఉననాపుడు

ఇది ఎందరక్

ఇది నిజమనే ఋజువుచేయుట్టకు సాయి వారు
త్న

భకుతుడైన

శాయమాను

సాయికి

పరీతినిధిగా

ఉపనయనమునకు మరియు వివాహమునకు వేరొక భకుతుల ఇళ్లకు పంప్నపుడు
సాయి ఇట్టలనినారు.

“ కాశ్,పరీయాగ యాత్రలు ముగియు సరికి నేను

శాయమాకంటే ముందుగనే గయలో కలిసిక్నదను. ”

నిజంగానే సాయి ఒక

అందమైన పదద చిత్రరూపమున గయలో శాయమాకు కనిప్ంచెను. నాకు తెలిసిన
సాయి ఇంకవరు ?
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ఏ భకుతుడైతే పూరితు విశావసముతో సాయిని నమిమయునానాడో ఆ భకుతుని కంటే
సాయి ముందుగా ఆ భకుతుడు వళ్లచోట్ట ఉండి సాయి యజమాని అయినపపిట్కి
భకుతునియొకకా భకితుకి బానిసెై ఆ భకుతునిరాక క్రకు వేచియుండ

ఆ

కరుణామూరితుయే నాకు తెలిసిన సాయి.
శ్రీ సాయినాథారపిణ్మసుతు
అధ్యయములు – 47,48

“నేనే దాని త్ండిరీని. నేనిచచుట్టనేయునానాను. పాము చేత్ కపపిను
ఎట్టుల తినిప్ంచెదను ?

నేనికకాడ ఊరకనే ఉనానానా ?” అని సాయి ఒక

పరీయాణీకునితో అననా మాట్టలివి.

నిజానికి ఇది పూరవజనమకు సంబంధించినది.

వీరభదరపపి మరియు చెననాబసపపి అను ఇదదరి మధయ గొడవలకారణ్ముగా వీరభదరపపి
చెననాబసపపిను చంపదననగా చెననాబసపపి ప్రికివాడగుట్టచే

సాయి పాదములను

ఆశరీయించగా సాయి అత్నిని శత్ురీవుబారినుండి కాపాడదనని వాగాదనము చేసెను.
త్రువాత్ వారిరువురు చనిపోగా మరుజనమలో కపపి మరియు పాములుగా జనిమంచి
శత్ురీత్వము చేత్ వీరభదరపపి పాముగను చెననాబసవపపి కపపిగను జనిమంచిరి. పాము
త్నశత్ురీవైన కపపిను చూచి న్ట్తో పట్టటాక్నగా కరుణామూరితుయెైన సాయి
పూరవజనమలో ఇచిచున వాగాదనము నరవేరుచుట్టకై పాముని మందలింపగా కపపిను
వదలి ఆ పాము వళ్లపోయింది. ఈ సంఘట్టనలో సాయి పూరవజనమము నందు
వాగాదనమిచుచుట్టచే రక్షించినాడని అనుక్వలదు. నిజానికి ఎవరు చేసిన కరమను వారే
అనుభవించవలెను.
ఉననాను తీరచువలెను.

శత్ురీత్వముననా ఎడల విముకితుని పొందవలెను.

అలాగే బాకీ

కానీ సదుగీరువులు త్లచిన అట్టువంట్ కరమలను కూడా

త్ప్పించగలరని సాయి ఋజువుచేసెను.

సాయి పరీయాణీకునితో అననామాట్టలలో

“నేనే దాని త్ండిరీని. నేనిచచుట్టనే యునానాను ఊరకనేయునానానా? ”అనే
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పలుకాలలో

త్ండిరీ అనగానే రక్షించువాడని అరధం.

సాయిని నమిమన భకుతులు ఎలలపుపిడు వారితోనే అకకాడ

ఉనానారని అనుక్నవలెను.

అట్టుల విశవసించిన భకుతులకు సాయి ఊరకనే ఉండక

వారి గత్జనమలో చేసిన కరమలనుకూడా త్రుమారు చేయగలరు
ఒకకా

ఆ

(చెననాబసపపి)

కపపికే

త్ండిరీకాదు.

యావత్

కావున సాయి
పరీపంచములోని

చరాచరజీవులందరికీ త్ండిరీ అనే యథారథము తెలిసిక్నవలెను. నాకు తెలిసిన సాయి
మరవరో కాదు. యావత్ పరీపంచములోని చరాచర జీవులందరికీ త్ండిరీగాఉంట్టూ
రక్షిసూతు త్లిలగా అందరినీ భేదము లేకుండా పేరీమించే కరుణామూరితు .

అట్టువంట్

దయారదరహృదయుడ నాకు తెలిసిన సాయి . ఏ భకుతుడైతే సాయియే రక్షకుడని భావించి
నిరభయముగా ఎట్టువంట్ సంక్చము లేకుండా పూరితువిశావసముతో సాయిని
నమిమనయెడల ఆ త్ండిరీ ఎకకాడుననాను అసలు ఎకకాడ లేడని భకుతుని పరీకకానే
ఉనానారు.

కానీ

భకుతునికి

తెలియకపోవుట్టచే

ఎకకాడో

ఉనానారని

భావించి

రక్షణ్క్రదరు. కాని ఆ త్ండిరీ భకుతుని పరీకకానేయుండి నిశశిబదముగా ఊరకే ఉండక
భకుతుని ఆలనాపాలనలను చూచే ఆ సాయియే నాకు తెలిసిన సాయి.
నిజానికి మనందరి పూరవజనమ సుకృత్ము వలన సాయిబాబాను
మన సదుగీరువుగా స్వకరించి పూజిసుతునానాము. కాని అదంత్ సాయి అనుగరీహమే.
సాయి అని పలుకటానికి అరహుత్ కలిపించినది ఆ సాయియే.

అలాంట్ గొపపి

అవకాశానినా సాయినామానినా సమరించే భాగయం కలిపించిన ఆ సదుగీరుసాయికి
మనమంతో ఋణ్పడియునానాము. సాయినామము పలికే భాగయముకననా ఇక ఏమి
క్రగలము.

సాయిని అడుగుట్ట అనవసరము.

సాయినామమే శాశవత్మైనది.

అదే ఆనందం. అట్టువంట్ భాగాయనినా న్చుకుననా త్రువాత్ ఇంకేమి కావాలి. సాయి
త్మ భకుతులనుండి ఎట్టువంట్ స్వను కాని, పరీతిఫలము కాని క్రరు.
భకుతులకు స్వచేయత్లచుదురు.

వారే

త్న భకుతులను క్డుకుల వలె పేరీమించుదురు.
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ఒక్కాకకాసారి ఎంతో విశావసముతో త్ను నముమకుననా సదుగీరువును క్నినా
సందరభములలో నిందించే పరిసిథత్ులు భకుతులకు కూడా ఏరపిడుత్యి. అట్టువంట్
పరిసిథతియే సపతేనాకర్ అనే భకుతునికి 1913 వ సంవత్సరములో ఎదురైనది. త్నకు
గల ఒకే ఒక కుమారుడు మరణించెను. సాయి సపతేనాకర్ శిరిడీకి వచిచునపుడు
అందరిముందు ఇట్టలనను. “వీడు త్న క్డుకును
నేను లోకులబిడడలను చంపదనా

నేను చంప్తినని ననునా నిందిచుచునానాడు .

?” అని సాయి పలికను.

సాయి త్ండిరీ అని పైన

చెపుపికునానాము. త్ండిరీ అంటేనే రక్షకుడని అరథం. కావున రక్షించేవాడు శిక్షించునా
? అది జరుగదు.

సపతేనాకర్ త్నకు చుట్టుటాకుననా కష్టాముల వలన అట్టులఅనినారు.

సాయి వంట్టనే హెచచురించినారు.
భకుతులందరికూ కూడా.

ఆ హెచచురిక సపతేనాకర్ కే కాదు. సాయి

కావున ఏ భకుతునికైనా భరించరాని కష్టాలెదురైనను, ఆ

కష్టాలకు త్ను నముమకుననా సదుగీరువే కారణ్మని నిందవేయరాదు.

ఆ

సమయమున సాయి మనందరి త్ండిరీ అని, రక్షకుడని జఞాప్తుకి తెచుచుకుని రక్షకుడైన
ఆ సాయి మనలను ఎలా శిక్షించునని ఒకకాసారి ఆలోచించినఎడల ఆ కష్టాములలో
సుఖమనుభవించే శకితుని సాయి త్పపిక పరీసాదిసాతుడు.
నముమకుననా సాయినే పట్టుటాక్వాలి.

కావున నింద వదిలి

సాయి పాదములు పవిత్రమైనవి.

ఆ

పాదములను జఞాప్తు చేసుకుననా ఎడల ఎట్టువంట్ కష్టాములెైనను తీరిపోవును.
అందుకే సాయి ఇట్టలనినారు. “ఈ పాదములు ముదుసలివి. పవిత్రమైనవి. నీ
కష్టాములు తీరిపోయినవి.
నరవేరును.”
అనుభవిసుతుననాను

నా యందే నమమకముంచుము.

నీ మన్భీష్టాములు

నాకు తెలిసిన సాయి ఇంకవరు ? ఏ భకుతుడైతే ఎనినా కష్టాములు

పవిత్రమైన

సాయిపాదములను

నముమకుననాయెడల

సాయి

నిశశిబదముగా నిరాకారుడై ఆ భకుతుని కష్టాములను, భారములను వారు మోసి భకుతుని
విముకుతుని చేస్ ఆ కరుణామూరితుయే నాకు తెలిసిన సాయి.
శ్రీ సాయినాథారపిణ్మసుతు
65

అధ్యయములు – 49,50

సృష్టా మరియు సృష్టాలోని చరాచర జీవులు పరమాణ్ువు నుండి
అనంత్ము వరకు సృష్టాంచినది ఆ పరమాత్మయే.

కావున పరమాత్మకు

సరావధికారము కలదు. వారిని పరీశినాంచుట్ట త్గదు. కావున ఏ జీవికైనా కష్టాములు
కాని నష్టాములు కానీ దుఃఖములు కాని కలిగినపుపిడు ఆ జీవి పరమాత్మపైన
నిందవేయరాదు.

పరమాత్మ త్న ధరమమును త్ను చేయును.

ధరమమునకు విరుదధముగా జీవుడు

పరమాత్మను క్రరాదు.

కావున ఆ

జనమఇచిచునది ఆ

పరమాత్మయే కావున ఆ జనమపై పరమాత్మకు సరావధికారములు కలవు.

జనిమంచిన

ఆ జీవి ఈ పరీపంచనాట్టకములో ఆట్ట ఆడవలసినంత్ స్పు ఆడదరు. త్న పాత్ర
ముగిసిన ప్దప జనమఇచిచున ఆ పరమాత్మయే ఆ జీవిని తీసుకుని పోవుట్టకు
వచుచును. అది పరమాత్మ ధరమము. పూరవకరమఫలాను గుణ్ముగా పూరాణయుష్ుషా,
అలాపియుష్ుషా,
యుంటాయి.

కీరితు,

దారిదరయము,

కష్టాములు,

సంపదలు

ఇలా

లిఖిత్మై

పాపపుణ్యముల కరమల లెకకాల అనుగుణ్ముగా జీవియొకకా

ఆయురాదయము మరియు కరామనుగుణ్ముగా జీవిత్ము నడుచును.

కావున

ఎంత్ దగగీరజీవియెైనా త్న ఆయురాదయము తీరిన ప్దప వళ్లపోయిన చో
పరమామత్మను నిందించక పరమాత్మ త్న ధరమము త్ను చేసినవాడనే ఎరుక కలిగి
జీవియుండవలెను.
మళీళే మళీళే గురుతుకు తెచుచుకుందాము. సాయి అశవరమైన దేహము
వదిలినను, దానిలోనుననా సాయిమాత్రము ఇపపిట్కీ అనంత్శకితు వలె నుండి వారు
సమాధిచెందకముందు భకుతులకు తోడపిడినటేల ఇపపిట్కి వారిని ఆశరీయించిన
భకుతులకు నిశసబదముగా సహాయపడుచునేయునానారు. వారి శాశవత్మైన అనంత్శకితు
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ఇపపిట్కీ నిలిచియుననాది. వారు ఏ భకుతుడైతే భకితు,పేరీమ మరియు విశావసములు కలిగి
సాయిని మనసూఫూరితుగా క్లిచెదరో సాయి నిశశిబదముగా అశరీరులెై నిరాకారునిగా
భకుతులను కాపాడుత్ునే ఉనానారు.
తెలిసినదే.

శ్రీసాయి దత్ుతుని అవత్రమని అందరికీ

శ్రీపాదవలలభులు నరసావధ్నులతో ఒకసారి ఇట్టలనినారు.

శరీరధ్రులు

కనుక

మీరు

గురితుంచటానికి

వీలుగా

వాసతువముగా నేను నిరాకారుడను, నిరుగీణ్ుడను.

సశరీరుడనై

“మీరు
వచిచుతిని.

ఆకారము లేకుండా ఉండుట్ట

కూడా ఒకఆకారమే. అలాగే గుణ్ములు లేకుండా ఉండుట్టకూడా ఒక గుణ్మే.”
అలాగే శ్రీసాయికూడా మనమందరము శరీరధ్రులము కావుననే వారుకూడా
మనము గురితుంచటానికి వీలుగా సశరీరుడై శిరిడీ అనే గారీమమున అవత్రించి 1918
వ సంవత్సరము వరకు వారి లీలలను పరీదరిశించినారు.

నిజానికి వారి కూడా

నిరాకార నిరుగీణ్ుడు. సకార నిరాకార సగుణ్ నిరుగీణ్ములకు ఆధ్రముగా ఉండ
పరమాత్మ సాయి వాట్టనినాట్కీ కూడా అతీత్ులు.

కావున మనందరి ఎరుకలో

నిలిచిని వారి అనంత్ త్త్వమే.
సాయి అనంత్ త్త్వములో మరిక్నినా ముఖయమైనవి. –
1.

మన హృదయము సవచఛాముగా ఉననాంత్వరకు ఏమియు దోష్ములేదు.
మనలో చెడడ ఆలోచన లేనపుపిడు ఇత్రులకు భయపడరాదు. నేత్రములు
వాని పనిని అవి నరవేరుచుక్నవచుచును.

ఈ అదుభత్ త్త్వములో గమనింపవలసిన విష్యము ఒక్కాకకా సందరభములో
సాధకుడు త్న ఆలోచనల విధముగా ఉండని వయకుతులతో కలవవలసిన పరిసిథత్ులు
ఏరపిడవచుచును.

అలాగే సాధకుడు మంచి సిథతిలోఉననాపుపిడు అత్ని మనసు

వికలము చేయుట్టకు ఒక అందమైన దృశయము లేదా భావన కలుగవచుచును.
ఇట్టువంట్ సిథత్ులలో

ఆ సాధకుడు ఉననాపపిట్కీ భయపడక త్న హృదయము
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సవచఛాముగనే ఉంచుట్టకు పరీయతినాంచి, చెడడ ఆలోచనలకు త్వివవక ఉండవలెననే సాయి
హెచచురికను గరీహించవలెను. నాకు తెలిసిన సాయి
ఏ భకుతుడైతే త్న హృదయము సవచఛాముగా ఉంచుకుని చెడడఆలోచనలను రానివవకుండా
ఉండున్ అట్టువంట్ భకుతుని చెంత్కు సాయి నిశశిబదముగా సహాయపడును. వారే నాకు
తెలిసిన సాయి.
2.

చంచలమైన మనససను ఉదేరీకించక శరీరము సావధీనమునందుంచుకుని
ఇందిరీయముల విష్యములపై పరుగెత్తుక చెంచలత్వము జయించుట్టకు
సాధన చేయవలెనని సమయానుకూలముగా ఇందిరీయములను అణిచి
ఉంచవలెను. దురాలోచనలకు లోనుకాక ఎట్టా క్రిక లేక భగవంత్ుడు
సృష్టాంచిన సుందరమైన సృష్టాని చూడుము.
ఇందిరీయములను ఈ
విధముగా
సావధీనమొనరించుక్నవచుచును.
విష్యములను
అనుభవించుట్టలో కూడా భగవంత్ుని జఞాప్తుయందుంచుక్నవలెను.

దీనిని బట్టా అనినాంట్కి మూలము మనసుస అని, అది చంచలమని దానిని
ఉదేరీకించినచో ఇందిరీయములు చలించునని, అట్టుల పోనివవకుండా ఉండాలంటే
శరీరమును

సావధీనమందుంచుకుని

ఇందిరీయములవంట్ట

పరుగెత్తురాదను,

విష్యములను క్రరాదని అట్టుల ఉండుట్టకు సాధన ముఖయమని త్దావరా
చంచలత్త్వము జయించవచచుని సమయానుకూలముగా వాట్ని

అణ్చవలెను.

అని నానాసాహెబ్ చందోత్కార్ అను బాబా భకుతుడు శాయమా అను భకుతునికి సాయి
చెప్పిన భావమును పైవిధముగా బోధించెను.
ఉదేరీకించక

ఇందిరీయమున

వంట్ట

ఎవరైతే చంచలమైన మనసుసను

పరుగిడక

సాధనతో

చంచలత్వమును

జయించవలెననే జిజాఞాస ఉననా భకుతులకు సాయి ఎట్టా దురాలోచనలు మనసుసనందు
రానివవక నిశశిబదముగా నిరాకారుడై అట్టా భకుతుని ఇందిరీయములను సులభముగా
భకుతునికి సావధీనము చేసుకునేవిధముగా అట్టా విష్యములను అనుభవించుట్టలో
కూడా సాయినే జఞాప్తుయందుంచుక్నునట్టుల సహకరించే ఆ నిరాకార నిరుగీణ్ులే నాకు
తెలిసిన సాయి.
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3.

సాయి ఇట్టలనినారు.

ఒకవేళ్ వాడు త్నవాడు కానిచో వాడు త్నచే

ఆకరిషాంపబడడనయు, వాడు త్న దరశినమే చేయలేడు.

క్ంత్మంది సాయిని పూజించము అని, శిరిడీకి వళ్లమని వాదోపవాదాలు చేస్ వారికి
సాయిహెచచురిక
ఆకరిషాంపబడలేరు.

అట్టువంట్ వారికి వరితుసుతుంది.

అట్టువంట్వారు సాయిచే

కాబటేటా సాయి దరశినము ఇక జరుగదని గరీహించవలెను.

ఏ

భకుతుడైతే నిత్యం సాయి ఆకరషాణ్కై త్పన పడుత్ూ జీవిత్ము గడిపదరో అట్టా వానికి
ఏదో ఒకరోజు కరుణామూరితు అయిన సాయి నిశశిబదముగా నిరాకారుడై అట్టువంట్
భకుతుని ప్చుచుక కాలికి దారము కట్టా ఈడిచునట్టుల త్న దరశినమునకు రప్పించునట్టుల
సహకరించే ఆ దివయమూరితుయే నాకు తెలిసిన సాయి.
4.

అంత్యకాలమున నినునా విమానములో తీసుకుపోయెదను
కాకాసాహెబ్ తో అనను.
సంవత్సరములో

అని సాయి

సాయి త్న భకుతుడన
ై కాకాను 1926 వ

ఎట్టువంట్

బాధలేకుండా

సాయి

విష్యాలు

మాట్టలాడుచూ ఒకకాసారిగా కాకా రైలు పరీయాణ్ములో మరియొక భకుతుడైన
హేమాడ్ పంత్ భుజముపై వారీలి పారీణ్ములు వదిలెను.

నాకు తెలిసిన సాయి

మరవరో కాదు. ఏ భకుతుడైతే త్న జీవిత్ములో విమానము ఎకకావలెనని
క్రికయే లేక నిత్యము సాయియందు మనసుసను లీనము చేసి సాయి
విష్యములే మాటాలడ వానికి సాయి నిశశిబదముగా నిరాకారుడై త్ను
సృష్టాంచిన జీవిని త్మే సవయముగా ఆ భకుతుని అంత్యకాలమునందు
విమానములో తీసుకునిపోవుట్టకు కనబడకుండా వచిచు సహాయపడ ఆ
సాయియే నాకు తెలిసిన సాయి.
5.

టంబే సావమి ఒకసారి ఒక టంకాయను సాయికి ఇమమని పుండరీకరావు అను
అత్నికి ఆజాఞాప్ంచపగా అత్డు త్న పరీయాణ్మారగీమధయమున అట్టుకులు
తిని తెలియక వేరొకటంకాయ అనుకుని
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టంబే సావమి యిచిచున ఆ

టంకాయను పగులక్ట్టా నీళ్ుల త్రీగెను.

శిరిడీకి వచిచున ప్దప సాయి ఆ

భకుతునితో ఇట్టలనను. ఆ విష్యమై నీవేమాత్రము చింతింపనవసరములేదు.
అది నా సంకలపిము పరీకారము నీకివవబడను.
త్ుదకు దారిలో
పగులక్ట్టటాబడను.
దానికి నీవే కరతువని అనుక్నదవేల ? మంచిగాని,
చెడుగాని చేయుట్టకు నీవు కరతువని అనుక్నరాదు.

టంకాయ

పగులక్ట్టుటాట్ట

త్త్వమనంత్మైనది.
సాయికై

పంపను.

అనే

చిననాదెైనపపిట్కీ

సాయి

సాయి సంకలపిము పరీకారమే టంబేసావమి ఆ టంకాయను
అదే

టంకాయను

పగులక్ట్టటాబడినదని గరీహించవలెను.
పరీశినాంచుక్నవలెను.

విష్యము

దారిలో

సాయిసంకలపిముచేత్నే

దీనినిబట్టా ఏ పనికైనా ఎవరు కరతు అని

మంచిచెడులను నిరణయించుట్టకు కరతు పరమాత్మఅయిన

సాయియే కాని మనమవరమూ కాము.

ఈ ఒకకామాట్ట జఞాప్తుయందుంచుకుననా

జీవికి ఏ విష్యము జరిగినను ఇక చింత్అనేదే ఉండదు.

సాయి చెప్పిన ఈ

త్త్వము పరీతివానికీ ధైరయమునిచేచుది. ఈ బోధన ఎననాట్కి మరువవదుద. పరీతిరోజు
ఒకకాసారియెైన జఞాప్తుయందుంచుకుననా యెడల ఏ జీవికైనా ఎట్టువంట్ చింత్లు
ఉండవు.

నాకు తెలిసిన సాయి ఏ భకుతుడైతే ఎట్టువంట్ విష్యములు జరిగినను

చింతింపక అది సాయి సంకలపిము పరీకారమే జరిగినదని కరతు త్నుకాదని సాయి
మాత్రమేనని ఎరుకతో ఉననాయెడల సాయి నిశశిబదముతో నిరాకారుడై ఆ భకుతుని
శబదములేకుండా అత్ని ధైరయమునకు మచిచు ఆ భకుతుని వీపును త్ట్టా ముందుకు నడిపే ఆ
మారగీదరిశియే నాకు తెలిసిన సాయి.
శ్రీ సాయినాథారపిణ్మసుతు
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ఇంత్వరకు చదివిన అధ్యయములనినాయు సాయి త్త్వనినా
బోధిసుతునానాయి. అనగా సాయిసవభావమును లేక వేదాంత్ త్త్వము బోధించేవని
అరథము. త్త్వమంటేనే సవభావము లేదా త్త్వజాఞానము అనే అరాథలు వసాతుయి.
సాయిని 1918 వ సంవత్సరమున క్లోపియామని ఎవవరూ అనుక్వదుద.
మనమందరము సశరీరులెై భూమిపై కి వచిచునాము.
కనిప్ంచుట్టకు ఆ సాయికూడా సశరీరులెై వచాచురు.

కావున మనకు
కాని నిజానికి వారు

నిరుగీణ్నిరాకార సవరూపులు. సాయి సశరీరులుగా ఉననాపుడు వారి సవభావము
మాత్రమే జఞాప్తుయందుంచుకుని ఆకారముతో పనిలేకుండా వారి సవభావము లేదా
త్త్వనినా అనునిత్యము ఎరుకలో ఉంచిన ఎడల సాయి అశవరమైన దేహం
లేకుననాను ఆ దేహములో ఉననా సాయి మాత్రము ఈనాట్కి అనంత్శకితువలె
ఉననాది. అట్టువంట్ సాయి త్త్వనినా లేదా సవభావానినా ఆశరీయించిన అసంఖాయక
భకుతులకు సాయి నిశశిబదముగా సహాయపడుచునానారు. ఎకుకావభాగము భకుతుని
ఎరుకలో నిలిచినది సాయి అనంత్త్త్వమే.
అట్టువంట్ సాయి సవభావమును లేదా త్త్వమును జఞాప్తుయందుంచుకుననా వారి
సంసారము సాయి ఎట్టువంట్ ఆట్టంకములు లేకుండా ఆ భకుతుని సంసారమనే
మహాసముదరమును భయము లేకుండానే దాట్ంచగలరు. పరీతిసాయి భకుతునికి
సాయిపై భకితు,పేరీమ మరియు విశావసము కలిగియుననాచో త్దాదవారా ఆ భకుతునికి
ధైరయము వచుచును. భయానినా పారదోరీలును.
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అట్టువంట్ ఫలము కలుగవలెనననా సాయి సవభావము లేక త్త్వమును బాగుగా
జఞాప్తుయందుంచుక్ని అనునిత్యము వాట్ని అమలు పరచుట్టకు పరీయతినాంచినచో
సాయి త్పపిక త్నను నముమకుననా భకుతునికి ధైరాయనినా ఒసగి భయానినా పారదోరీలి
సాయి సవభావమును లేదా త్త్వమును జీరిణంచుక్ననా

భకుతునికిచేచు ఫలం

ఇంత్కననా ఇంకేమి కావాలి !!!!

ఈ పైన చెపపిబడిన సాయియే నాకు తెలిసిన శ్రీ సాయి .
శ్రీ సాయినాథారపిణ్మసుతు
సరేవజనాః సుఖిన్భవనుతు
క్ట్టంరాజు శ్రీని వాసరావు

17-1/17
ఫ్రాజుది గూడ, ఘట్ కేసర్ మండలం
రంగారడిడ జిలాల
హెైద రాబాదు – 500 039
సెల్ 93468 23570.
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