శ్రీ సాయిభక్తి మకరంద మాల

శ్రీ సాయి

మ ందు మాట
ఒక నిజం చెప్పాలి.మొదట నాకు సపయి బాబా మీద భక్తి లేదు క్పనీ నా అరపధంగి మంచి
సపయి భకుిరపలు.తనక్ోసం ఏమన
ై ా చేదద ాం అని ఆలోచించాను. తనకు డబబుతో
క్ొనలేనిది,అతి విలువంది ఏది అని ఆలోచించాను.వంటనే నాకు తట్ట ంది“సపయి భక్తి” అని.
మతాల కతీతంగప నేట్ తరపనిక్త దెవ సవరూపం సపయి బాబా అననది అందరూ అంగీకరించే
విషయం. పుసి కం చివరిలో చెపాబడిన వేరువేరు సపయిపుసి క్పల నుంచి సంగ్రహంచినది ఈ
భక్తి మకరందం. నేట్ తరపనిక్త శ్రర సపయి భక్తి మారగ ం తెరచి ఉంచాలి అనే సదుదేద శపనిన కూడా
ఈ పుసి కం పూరిి చేసి ుంది. అలా నా నమమకం మొదలయింది.

రచయిత,
ర ండా మధు.

శ్రర సపయి సచచరితరమబ
మహారపషటర పరదేశమబలోని వపరందరిక్త శ్రరగ్బరుచరితర సుపరసద
ి ద మబ. ఆ పరదేశమంతటను దతాితేరయ భకుిలు
దీనిని చదివదరు. క్ొందరు దీనిని నితయ ప్పరపయణమబ చేసెదరు.
నేట్ గ్బరుచరితర
ఇందులో శ్రరప్పద శ్రరవలల భ సపవమి యొకకయబ, శ్రర నరసింహ సరసవతి సపవమి యొకకయబ లీలలను
విచితర చరయలును వరిణంపబడి యబననవి. వీరిదదరు దతాితేరయబని మబఖ్ాయవతారపలు. పరమబఖ్ మరపట్
గ్రంధకరి యగ్బ శ్రర యల్.ఆర్.ప్పంగపర్ కర్ అభిప్పరయమబ పరక్పరమబ ఈ రండవతారమబలు 14, 15
శతాబద మబలలో వలసెను. దతాితేరయబని తదుపరి యవతారమబలు కూడా గ్లవు. ఇందులో మబఖ్యమైనవి
నజామబ ఇలాఖ్ాలో శ్రర మాణిఖ్యపరభబవును, షో లాపూరు జిలాలలో శ్రర అకకల్ క్ోటకర్ మహారపజ్ గపరు, తుటట
తుదకు అహమదు నగ్రు జిలాలలోని శ్రరిడీలో శ్రర సపయిబాబా యబను. బాబా 1918 వ సంవతసరమబలో
మహాసమాధి చెందిరి. శ్రర అకకల్ క్ోటకర్ మహారపజ్ అవతార పరంపరయిే శ్రర సపయిబాబాయని క్ొందరి

భకుిల నమమకమబ. అయిదవ యధాయయమబలో వేప చెటట ట క్తంర ద ప్పదుకలు పరతిషిటంచిన కధయబ,
ఇరువదియారవ యధాయయమబలో చెపాబడిన హరిశచందర పితళే అనుభవమబను ఈ నమమకమబను
ధృఢపరుచుచుననవి.
పెన వివరించిన రండు అవతారమబల విచితరలీలలను శ్రర గ్బరుచరితరయను గ్రంధమందు 53
అధాయయమబలలో సరసవతీ గ్ంగపధరుడెటల ట వరిణంచెనో యటటలనే శ్రర గోవింద రఘబనాద్ ఊరఫ్
అనానసపహేబబ దాబో లకర్(హేమంత్ పంతు) అను వపరు శ్రర సపయి లీలలను 53 అధాయయమబలలో శ్రర
సపయిసచచరితరమను గ్రంధమబన వరిణంచియబనానరు. కనుక నీ శ్రర సపయి సచచరితరమబ యిీనాట్
"గ్బరుచరితరయ"ని చెపావచుచను.

గ్మనిక
ఈ పరసి ుత పుసి కమబ సరిగప ప్పరపయణమబ చేసిక్ొనుట లాభదాయికమబ, యిది నేట్

వపడుక భాష క్పక

ప్ో యినా, అందరిక్త అరధమయిేయ భాషలోవపరయబడి ఉననది. దీని మూల గ్రంధమబ శ్రర సపయిసచచరితర
రచయిత ధాబో లకర్ సవయంగప పలు సపయి లీలలను చూసపరు, అనుభవించారు. క్పబట్ట నమమకమబతో
సపయి భక్తి మారగ మబ పటటటట లోనే మనకు ఉపయోగ్ ఫలితమబలు దాగి ఉననవి.
సపయి భక్తి ప్పరపయణం చాలా విధాలుగప చేయవచుచను.
1. 54 అధాయయమబల మొతి మబ ఒక రోజులో ప్పరపయణమబ చేయవచుచను.
2. 1-27 అధాయయమబలు ఒక రోజు , 28-54 అధాయయమబలు రండవరోజునప్పరపయణ
చేయవచుచను.
3. 1-18 అధాయయమబలు ఒకటవరోజున, 18-36 అధాయయమబలు రండవరోజున,37-54
అదయయమబలు మూడవ రోజున ప్పరపయణ చేయవచుచను.
4. రోజుకు 6 అధాయయమబల చ పుాన తొమిమది రోజులలో 54 అధాయయమబల ప్పరపయణమబ
చేయవచుచను.
5. రోజుకు 5 అధాయయమబల చ పుాన 10 రోజులు, ఆఖ్రి రోజున 4 అధాయయమబలు ప్పరపయణ
చేయవచుచను.
6. 54 రోజులు రోజుకు 11 అధాయయమబలు చ పుాన 11 సపరుల ప్పరపయణమబ చేయవచుచను.

పరతేయక ఫలితమబలక్ై ప్పరపయణమబ చేయవలసిన సంఖ్య, నవేదయమబ
ఫలితమబలు

ఎనిన మారుల

నవేదయమబ

1.ఆరోగ్యమ

5 మారలు

ప ంగ్లి ప్రసాదమ మిరియాలు వేసి చేసినది

2.ఆనందమ

2 మారలు

అరటి ప్ళ్ళు ఆరగింప్ు

3.ఉదయ యగ్మ

4 మారలు

ప ంగ్లి ప్రసాదమ

4.వివాహమ

8 మారలు

ప్ులిహో ర నవ
ై ద
ే యమ

5.సంతానమ

11 మారలు

చక్కెర ప ంగ్లి

6.సకల క్ారయ జయం

15 మారలు

బియయం ప్రమాననం

7.దయ ష విమ క్తి

1 మారల

శనగ్లు నవ
ై ేదయం

8.భయాలు తొలగ్ ట

3 మారలు

టంక్ాయ నవ
ై ేదయం

9.మిత్రత్వం

6 మారలు

అటుకులు,బెలుం

10.శత్రర వినాశనమ

7 మారలు

కలకండ నవ
ై ద
ే యం

11.ధన లాభమ

13 మారలు

పాలక్ోవా ప్రసాదమ

12.ఋణ విమ క్తి

9 మారలు

ఉండ్ారళ్ళు నవ
ై ేదయమ

13.దరిదర నిరమూలన

12 మారలు

క్ొబబరి

14.వాయపారాలు

10 మారలు

అనన దానమ

15.మనో వాంఛలు

14 మారలు

అపాాలు ప్రసాదమ

16.మనశాశంతి

20 మారలు

దదయో జన ప్రసాదమ

17.గ్ృహ శాంతి

17 మారలు

వడప్ప్ుా-పానకమ

18.కళ్లో గ్ రిింప్ు

19 మారలు

మిఠాయిలు ప్రసాదమ

19.ప్రయాణాల శరయ
ీ సుు

18 మారలు

గోధుమ రొటె లు

20.భక్తి పెరలగ్ టకు

16 మారలు

పాలు-ప్ంచదార

సాయి మందిర నిరాూణ సమయమ లో 11 మారలు ప్ులిహో ర-ఖరమ
ూ రం నైవద
ే యమ
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శ్రీ సాయి భక్తి పారాయణ గ్ీంధము
1 వ అధ్యాయము
శ్లో|| గురుర్రహ్మా గురుర్విష్ణ
ు గురుర్దేవో మహేశ్ిర
గురుస్సాక్షాత్ పరం బ్రహ్ా తస్ామ శ్రీ గురవే నమః
శుకసోంబ్రదరం విష్ణ
ు ం శ్శివరు ం చతణరుుజం
పరసననవదనం ధ్యాయేత్ సరివిఘ్ననప శ్సంతయే
సదయ సత్ సిరూపం చిర్సనందకందం
జగత్ సంభవ స్సాన సంహ్మర హేతణం
సి భకదేచచయా మానుష్ం దరశయంతం
నమామీశ్ిరం సదు
ు రుం స్సయనయదం
శ్లో|| ఆనంద మానందకరం పరసననం
జఞాన సిరూపం నిజ బ్ో ధయుకే ం
యోగందర మీదాం భవర్ోగ వమదాం
శ్రీ సదు
ు రుం నితా మహ్ం నమామి
శ్లో|| సదయ కల్ప వృక్షసా తస్సాధ్ి మూల్ే
నృణం కురితయం భుకతే ముకతే పరదంతం
నమామీశ్ిరం సదు
ు రుం సయనయధం ||

పసర్సయణ ఫల్ము
శ్రీ స్సయ బ్ాబ్ా సచచర్వతమ
ర ు సముదరంల్ా విశ్సల్ైననది,అట్లో ల్ోతన
మ ది కూడయ.దీనిల్ో మునిగవన వసరంతయ భకతే చేత
శ్లధ్ించి జఞానం అనే మణుల్ను స్సధ్ించి ఇతరుల్కు పంచి ప్ట్ట వచుచ.బ్ాబ్ా యొకక నీతి బ్ో ధకముల్యన కథల్ు
లీల్ల్ు పసట్కుల్కు మికతకలి ఆశ్చర్సానిన కలిగవసే ుంట్ాయ.ఇహ్పరముల్ కవసరమయన బ్ుదిిని,జఞానయనిన పరస్సది
స్సేయ.ఈ స్సయ సచచర్వతర చదవట్ం-వినట్ం-తల్ుసుకోవట్ం-మననం చేయట్ం అనేవి స్సక్షాత్ బ్రహా్మ కా భావన,
ధ్యానయనందం, అషసటంగ యోగ పసరవిణయాల్ను భకుేల్కు కలిగవస్ే సయ.
అట్టట వసర్వ భయాల్ు తొల్గట్ైే కసక మనోవక
మ ల్ాాల్ు నశిస్సేయ.అవిదా అంతమౌతణంది.
ఎవర్త
ై ే ఈ గీంధ్యనిన శ్ీది యపూరికంగస చదువుతయర్ో, వింట్ార్ో వసర్వకత బ్ాబ్ా యందు గసడమయన భకతే విశ్సిసం
పరరమానుర్సగసల్ు ఏరపడతయయ.ఈ మాయమయ సంస్సరం స్సగర్సనిన అవలీల్గస ఈదగల్ుగుతయరు.
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“ఓం శ్రీ సాయినయదయయ నమః”

2 వ అధ్యాయము
గురుభయానమః
నిజమునకత జీవుడు సతి రజసే మో గుణముల్ు-మూడంట్టకతనీ అతీతణడయ ఉండ కూడయ మాయచే కపపబ్డ
యునన కసరణముగస తన నజ
మ మగు సత్ చిత్ ఆనందమును విసార్వంచి-భారంతియే సతాముగస తల్ంచి దింది
సిభావమునకు తల్ వంచి ఈ తయపతరయాదుల్కుల్ోనమ చతణర్విధ పురుషసరి స్సధనమును తాజంచి పంచేందియ
ర
విష్యానుభవముల్కు మ--గవ అర్వష్డిరు ముల్చే దబ్బతీయబ్డ, సపే వాసనముల్ మతణ
ే నందు మునిగవ
అష్ట కష్ట ముల్ పల్ునూ యగుచు మసల్ుచునయనడు.ఇట్టట కష్ట నిష్ట
ట రైనన సంస్సర వేదనల్నినట్ట నుండయు
మనల్ను బ్యట్ పడవేయగల్ శ్కతే ఓరుప గురువునకు మాతరైే ఉననది.విముకతేని కోరువసర్వకత గురు చరణముల్ు
ఆశ్ీయంచుట్ కంట్ల వేరు మారు ము ల్ేదనునది పసరజ్ఞాల్ేల్ోరును అంగకర్వంచిన సతాము.
‘గు’ అనగస చీకట్ట ‘రు’ (అందునుండ) తప్పంచునది అనగస అజఞానమను చీకట్ట నుండ తప్పంచు వసర్ద
గురువుల్ు.అట్టట గురువుల్కు సరిసి శ్రణయగతి చేయనిదే మానవునకు విముకతే కల్ుగుట్ అస్సధాము.తయము
అవతయర పురుష్ణల్ మనపపట్టకత ర్సముడు వశిష్ట విశ్సిమితణరల్ను, కృష్ణ
ు డు స్సందీపుని తమ గురువుల్ుగస భావించి
సరవించిన వసర్ద కదయ! కురుక్షదతమ
ర ు నందు అరుునుడు శ్రీకృష్ణ
ు డని సదు
ు రువుగస సరవించి భగవదీు త అనే గొపప ‘అపసర
జఞాననిధ్ి’ ని ప ందగలిగసడు. శ్ంకర భగవతయపదుల్ు గోవింద గురువుల్ను కొల్ుచుట్, ర్సఘవేందురల్ు సుర్ందురల్కు
సుశుీష్ చేయుట్, వివేకసనందుల్ు ర్సమకృష్ు పరమహ్ంసకు శిష్ణాల్గుట్ ఇవినినయు గురువు యొకక
గొపపతనమును, ఆవశ్ాకతను చయట్టచపుపచునే యుననవి. ‘గురువు ల్ేని విదా కూడర్సదు’ అనే నయనుడ మన
ైేర్వగన
వ దే కదయ.ఎవర్వకత వసర్ద చదువుకొని పర్క్షల్ందు ఉతీే రుుల్గుట్కు ఆదయాతిాక మారు ము ల్ౌకతక విదా కసదు
కదయ! కసవునయ ఈ జీవుడు ఇహ్పరముల్ు స్సధ్ించవల్ నననచో సదు
ు రువును ఆశ్ీయంచుట్ యొకకట్ల శ్రణాము.
అట్ాోశ్ీయంచిన శిష్ణాల్ను సనయారు మున నడప్ంచి,తమ నమజముల్ోనికత తరలించువసర్ద సదు
ు రువుల్ు-అట్టట
సదు
ు రువుల్ల్ో నల్ో సర్ోితే ముల్గు శ్రీ దక్షణయమూర్వే వసర్వకతనీ, దతయేతేయ
ర ుల్ వసర్వకతనీ శ్ంకర్సచయరుాల్ వసర్వకతనీ, శ్రీ
ష్ర్డ
వ ీ స్సయబ్ాబ్ా వసర్వకతనీ నయ గురు పసదుల్కు శ్ీది యశువునమ పరణమిల్ుోచునయనను.
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3వ అధ్యాయము
భకే వరదయయ సదు
ు రు శిర్వడ స్సయ
సదు
ు రు పసదుల్యన శ్రీ శిర్వడ స్సయబ్ాబ్ా వసర్వ దయా వీక్షణముల్కు అంతము ల్ేదు. వసర్వ అనుగీహ్ము వల్ననే
విదయాపసట్వము తకుకవయననూ షరవడే అనునతను నయాయవసద పర్క్షయందును గీహ్చయరము బ్ాగుల్ేకునననూ
బ్ాబ్ా తండుల్కరు అను వసడు వమదా పర్క్షయందును, ఇంకస అనేక మది విదయారుేల్ు తమ తమ పర్వక్షల్ల్ోనూ
ఉతీే రుుల్ న
మ యరు. ఎందర్వకో వివసహ్ము ల్ మనవి .అనేక మంది నిరుగోాగుల్కు ఉదయ ాగముల్ు ల్భంచినవి, ఉదయ ాగుల్కు
ఉననత పదవుల్ు ల్భంచినవి, మర్వ కొందరకు వసర్వ కొల్ువుల్ు శ్సశ్ితముల్ మనవి. గంగసధర పంత్, నయనయ స్సహ్బ్
చయందయ ల్కర్ ల్ాంట్ట వసర్ందర్ో బ్ాబ్ా అనుగీహ్ముచే ఆర్ోగావంతణల్ మనయరు. పరదవసర్వ దర్వదమ
ర ుల్ు తొల్గవపో యనవి.
దర్వదురల్ు ధనికుల్ న
మ యరు. ధనికుల్ు మర్వంత ధనికుల్ు గసను ధర్సాతణాల్ు గసను అయాారు. యోగస్సధకుల్ు
స్ది ని ప ందినయరు. కవి,గసయక,కళాకసరుల్ు అనేకుల్ు ఉది ర్వంప బ్డనయరు. తన భకుేల్ ఇంట్టల్ో తిండకతనీ,
బ్ట్ట కునూ కరువు ర్సనీయనని శ్రీ స్సయ బ్ాబ్ా నే సియంగస పరతిజఞా పూరికంగస చ ప్పయునయనరు.శిష్ణాల్ు
అరుునుల్ మనచో బ్ాబ్ా స్సక్షాతణ
ే శ్రీ కృష్ు పరమాతణాల్ే. వసర్వ భకుేల్కు వసరు చింతయమణి రతనము, కసమధ్ేనువు,
కల్పవృక్షముల్ కంట్ల అధ్ికుల్ు. ఆశిీతణల్కు అననపూరు వంట్టవసరు, దీనుల్ పసలిట్ దయా సముదురల్ు అమృత
తణల్ామగు బ్ాబ్ా బ్ో ధనల్నూ, హితవచనముల్నూ అదుుతముల్గు వసర్వ లీల్ల్ను వినినవసర్వకతని పఠవంచిన
వసర్వకతనీ కూడయ శ్రీ స్సయ బ్ాబ్ా స్సక్షాత్ భగవత్ సిరూపుల్ేనను విష్యము ఖచిచతముగస తలియగల్దు.
మాధవర్సవు దేశ్ పసండే ఉరఫ్ శ్సామ స్సయ బ్ాబ్ా నే తన గురువూ, దవ
మ ముగస భావించి ఆర్సధ్ించినయరు.
అతను ఎల్ో పుడూ బ్ాబ్ాను దేవస యనియే సంబ్ో దించేడవసడు. పండర్ విఠల్ దేవుని భకుేడునూ, 95
సంవతారముల్ వృదుేడునూయగు గౌలిబ్ువస అనునతను స్సయబ్ాబ్ాను విఠల్ుని అవతయరముగస పరకట్టంచినయడు.
పరముఖ హ్ర్వకధకుడమన దయసగణు మహ్మర్సజ్ బ్ాబ్ాను సృష్ట స్ాతి ల్య కసరకునిగస, పరతాక్ష పరమాతాగసను
అభవర్వుంచే వసరు.ఆయన చమతయకరముల్ను, లీల్ల్ను మహిమల్ను తలిస్న ఎందర్ో ఆయనను ర్సమునిగసనూ
శివునిగసనూ ఆంజనేయ స్సిమిగసను కూడయ భావించి, అర్వచంచి తర్వంచినయరు. ఎందర్ో ఆయనను యోగవ చకీవర్వేగస
గుర్వేంచి ఆర్సధ్ించినయరు. మహ్ాదీయుల్ు ఆయనను పీరుల్ల్ో ఒకర్వగస గౌరవించుకొనినయరు.
ఎవర్ో కొందరు మాతరమాయనను ప్చిచ ఫకతరనియు ప ట్ట కూట్టకై వేష్ము కట్టట బిచచైనతే ణ
కొనుచునయనడనియు గదలి చేస్న ఘట్ట ముల్ు కూడయ ఒకట్ట ర్ండు ల్ేక పో ల్ేదు. కసనీ తదుపర్వ కసల్ముల్ో
దూష్ంచిన వసర్ద తమ దయ ష్ముల్ను తల్ుసుకొని బ్ాబ్ా ను ఆశ్ీయంచినయరు. ఆయన పరమాతా సిరూపుల్ేనని
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ఎల్ుగతిే ఘ్నష్ంచినయరు.సర్వయే ఎవిర్దమనుకునయననూ బ్ాబ్ా ఖాాతి మాతరము కతంచితణ
ే యునూ తగు ల్ేదు. వసర్వ
మహిమల్ు పరపంచ వసాపే ము కసక మాన ల్ేదు. వసర్వ భకుేల్ సంఖా దినదిన పరవరిమానమగుట్ నయడునూ,
నేడునూ కూడయ చూసూ
ే నే యునయనము. సరిజ్ఞాడునూ, సరింతర్సామి యునూ అగు శ్రీ స్సయ బ్ాబ్ా మనల్ను
కరుణించు గసక. “జమ శ్రీ సమరి , సదు
ు రు స్సయనయధ మహ్మర్సజ్ కూ జమ”

శిర్వడ
మహ్మర్సష్ట మ
ర ందలి అహ్ాద్ నగర్ జల్ాోల్ోని గోదయవర్ నదీ పర్వవసహ్ పసరంతముల్ు అతాంత పుణావంతముల్ును,
జఞానేశ్ిర్ వంట్ట మహ్మయోగుల్కు పుట్టటనిల్ుో అయ ఉననవి. ఆ జల్ాోల్ోనే గల్ కోపర్ గసవ్ తయల్ూకసల్ోని ఒక
కుగసీమైే శిర్వడ. దీనినే పూరిము “శిల్ధ్ి” అని ప్ల్చడ వసరు. ర్సను ర్సను పరజల్ వసడుక ల్ో నలిగవ “శిల్ధ్ి”
శ్బ్ే ైే శిర్వడగ
ీ స పర్వణమించినది. ఈ శిర్వడీయే శ్రీ స్సయ బ్ాబ్ా వసర్వ సమాధ్ి స్సానము. మహ్మ భకుేడగు ర్సమాజీమంగళవేధ యందును సమరి ర్సమదయస స్సిమి సజు న ఘడ మందును, శ్రీ నరస్ంహ్సరసితీ స్సిమి
నర్ోాబ్ాచీవసడీ యందును, శ్రీ శ్ంకర్సచయరుాల్ు కసమకోట్టయందునూ, శ్రీ ర్సఘవేందురల్ు మంతయరల్యము నందును
శ్రీ సమరి సదు
ు రు స్సయ బ్ాబ్ా శిర్వడల్
ీ ో వర్విలిోనయరు.అల్ందిని జఞానేసిరుడు, ప్మఠనును ఏకసనయధుడు అభవృదిే
పరచినట్లో బ్ాబ్ా శిర్వడని
ీ పవితరమొనర్వచ అభవృదిే పరచినయరు. శ్రీ స్సయ నయధుని ఉనికత వల్ననే కసశ్ర ర్సైేశ్ిరము
వల్ే, గయా పరయాగల్వల్ే, బ్దర్ హ్ృష్కష్
ద ల్ వల్ే, పండర్ జగనయనధముల్వల్ే శిర్వడీ కూడయ ఒక పుణా క్షదతమ
ర ు
గస విల్స్ల్ో ుచుననది.
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4 వ అధ్యాయము
శిర్వడీల్ో బ్ాబ్ా తొలి స్సక్షాతయకరము
ఈనయట్ట భాషసవావహ్మరమును బ్ట్టట చపపవల్ నననచో –ఆనయట్టకత వనుకబ్డన గసీమముల్నినట్ట యందునయ వనుక
బ్డన గసీమము శిర్వడ.ీ అది 1854వ సంవతారము. ఒకనయడయ గీమమందలి ఒకసనొక వేపచట్టట కతీంద
తపస్సాచర్వంచుచునన 16 సం||ల్ కురీవసడొ కడు హ్ట్ాతణ
ే గస స్సక్షాతకర్వంచినయడు. చూచుట్కు బ్ాల్ుడేయనను
చయపల్ాముల్ను ల్ేక నిర్ోాహిగనూ, నిర్వికల్ుపనిగసను, నిర్వికసరునిగసను తోచేడవసడు. ఎవర్వతోనూ కల్ువక
(నిసాంగుడమ)

చలికతనీ,

ఎండకునూ

చదరక(సమసుేడమ),

ర్సతణరల్ందు

స్త
మ ము

ఒంట్ర్వగసనే(నిర్ుతణడమ)

ఉండడవసడు. ఆ కురీవసని పుట్టట పూర్ోితే ముల్ గుర్వంచి గసని, ఊరూ పరరూ గుర్వంచి గసనీ ఎవర్ంత పరశినంచినను
జవబిచచడ వసడు కసదు.

End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/book/Sri+Sai+Bhakti+
Makaranda+Mala
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