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G. సాయి సుబ్రహ్మణ్యం  (తిరుపతి), శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ తొ తనకు గల అనుబ్ంధాన్ని ఇలా పంచు క ంటున్ాిడు.  

గురు పరిచయం : 

న్ా చినితనంలో open heart surgey అయిన తరువాత వ ైద్య సద్ుపాయ్ం లేన్న ఒక పలలె టూరులో ఉండేవారము. ఆ సమయ్ంలో 

ఒకసారి న్ాకు కలి్గన తీవ్ర అసవసథత (కండుె  తేల వేయ్డం) బ్ాబ్ా ద్య్ వ్లె నయ్ం కావ్టంతో మా న్ానిగార ై న శ్రీ రామశాస్్తర  ికి, మా అమమ 

గార ైన శ్రీమతి లక్ష్మమగారికి బ్ాబ్ాప ై విశావసం కలి్గంది. శ్రీ భరదావజ మాసటర్ వరా స్్తన సాయి లీలామృతం దావరా, ఆరతుల దావరా బ్ాబ్ాను 

పరా రిథసుర ని వారికి శ్రీ భరదావజ మాసటరి ద్రశనమపపుడు “సతసంగం చేసుకోమని” సందేశo లభంచింది. దాన్నన్న ఆచరింప చేసే్త పరిస్్తథతులు 

కల్గుంచి న్నతయ సతసంగం అలవాటు అవ్టం జరిగింది. న్ాకు ఎంస్త ట్ లో రాయoకు వ్చిి engineering లో seat వ్చిినపపుడు మా న్ానిగారు శ్ర ీ

వ ంకయ్య సావమి వారి సన్నిధి ద్రిశంచుక న్న 3 న్నద్రలు చేయ్ాలనే్ మొకుుతో న్ాకు పరధమంగా శ్రీ సావమి సమాధి ద్రశనం, శ్రీ సుబ్బరామయ్య 

సార్ భౌతిక ద్రశనం లభంచాయి. 

అపుటికే (1996 సం||)  శ్రీ సార్ గొలగమూడమ లోవ ంకయ్యసావమి సమాధిమందిరం పరకు ఇంటలె  ఉంటూ సార్ రూ౦సటట ర్ రూమ్ గాను, 

సతసంగ మందిరంగాను కూడా చేస్్తన రోజులవి. మా అమమగారు న్నతయ సతసంగం చేసుకోవ్టం శ్రీ సార్ ఎంతో పట ర తసహిసతర  సార్ వ్ద్ద  ఉని 

ధాయనయోగ సరవసవం వరా తపతిరలోన్న విషయ్ాలు, మాసాట రి మంచిమాట వరా తపరతి విషయ్ాలు వివ్రించే రోజులవి. సార్ కు నే్ను హ ైద్రాబ్ాద్ులో 

వ్పండగా 1999సం|| లో వరా స్్తన letter లో శ్రీ న్ాంపలె్గ బ్ాబ్ా గారి సన్నిధిన్న ఎలా సదివన్నయోగం చేసుకోవాలన్న వరా స్్తన మొద్టి letterకు 

పరతుయతరరంగా బ్ాబ్ా మన పరికరం(మనసుస) మంచిది, పద్ున్ ైనది అయితేనే్ విశవం రూపం లోన్న గురుసే్తవ్ చేయ్గలం, వారి సన్నిధిలో 

మౌనంగా మనసు న్నలుపపతూ చేయ్వ్లస్్తన పరా రథన, కరరవ్యం, న్ాలో ముఖ్యంగా రావ్లస్్తన మారుు చెపాురు (ఆ letter ఇచిట మొద్టి letter 

గా జతపరచటమ ైనది). 

శ్రమతో సేవ – సేవతో క ైవల్యం 
నేపథ్యం: సాధన – శ్రణాగతి 

 

మాసపతికి 

 వ్యవ్సాథ పకులు: శీ్ర సాయి మాసటర్ స్తేవా టరస్టట   
ఎడమటర్: గొరిర సాయి సుబ్రహ్మణ్యం 

శీ్ర సుబ్బరామయ్య సార్ జీవిత విధానం దావరా బో్ ధించిన “శీమతో సే్తవ్ – సే్తవ్తో క ైవ్లయం” ను అనుసరించి మా జనమలు ధనయము గావించుటకు ఈ మాసపతిరకను 
పరా రంభసుర న్ాిము. శీ్ర సుబ్బరామయ్య సార్ మనకందించిన అనుభవాలను, సాంగతయ సమృతులను, సార్ ఆచరించి వాచా బో్ ధించిన అమూలయ విషయ్ాలను 
సమరించుక నుటకు, మహాతుమలు బో్ ధించిన సతసంగ, సది్రంధ పఠనలకు పేరరణ్గా ఈ మా చిని సే్తవ్.  
గమనిక : ఎవ్ర ైన్ా ఈ e-magazine లో తమ వాయసాలను, అనుభవాలను పంచుకోద్ల్గచినవారు saimaster.sevatrust@gmail.com కు e-mail  చేయ్గలరు 

శ్రర సుబ్బరామయయ 
సార్ పివచనం 

http://saimastersevatrust.org/Speeches/True_Meaning_of_Resorting_to_Sadguru.mp3 
సార్ ఈ సత్ సంగం లో గురువ్ప న్ాశీయించుట లో వ్చేి ముఖ్య మ ైన అడడంకులు ఏమిటల,  ఆశీయించాము అనుక నుటకు  కు  గీటు 
రాయి ఏమిటల, ఎలా సద్ుి రు సమాశయీ్ం సారధకం చేసుకోవ్చోి  “జఞా నే్శవర”ి భగవ్త్ గీత నుండమ, సావమి సార్ కు ఇచిిన అనుభవాలను 
(మన అనుభవాన్ని లేదా వ నకిు తిరిగి చతసుకునే్ గురిరంపప) పపరసురించుకున్న న్నయ్మపాలన దావరా ఎలా సాధయమో వివ్రసిార రు. 
 

కరమణ్ా మనసా వాచా సరవధారాధయేిత్ గురుం  | దీరఘ ద్ండం నమసుృతయ న్నరెజజో  గురు సన్నిధౌ || 
 

సంపపటి: 01 సంచిక:  08 
01-March-2018 

mailto:saimaster.sevatrust@gmail.com
http://saimastersevatrust.org/Speeches/True_Meaning_of_Resorting_to_Sadguru.mp3
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సద్ుు రు ద్రికి చేరుుకోవటం  (పులి నోట బ్డ్డ  వేట): 

బ్ ంగుళూరు లో  చద్ువ్పకుంటూ గొలగమూడమ వ్చిిన తొల్గ సంద్రాాలలోనే్ 2001లో న్ాకు శ్రీ సార్ గొపుద్నం ఏమాతరం 

తెల్గయ్కున్ాి నే్న్ వ్రితో పరసార వించన్న న్ా బ్లహీనతల వ్లన పడే బ్ాధలను శ్రీ సారుకు వినివించుకోనే్లా (అంతఃపేరరణ్ దావరా) చేయించారు. 

అదే సార్ భోధన్ా విధానమన్న తరువాత తెల్గస్్తంది. అది న్ాకు ఇపుటికి ఆశిరయమే! న్ా చద్ువ్పలో వ్చేి ఆ ఇబ్బందికి వాచా అతి సవలుంగా 

చెప్ున్ా న్ాచే చివ్టం అమమ ,సుధీ౦ద్రబ్ాబ్ు గారె రూపాలలోన్న దైెవాన్నకి న్నవేది౦చుకోనే్ల చేస్్త ఆ వాయమోహ్ం తాతాుల్గకంగా అయిన్ా ఇబ్బంది 

కాకుండా చేస్్త దివ్యంగా అతి తకుువ్ సమయ్ంలో న్ాచే న్ా మాసటర్స చేయించారు. బ్ ంగుళూరులో చద్ువ్పకోనే్టపపడు నే్ను వరా స్్తన 3 నుంచి 

5 పేజీల ఉతరరాలను ఎంతో శీద్ధగా చదివి న్ాకు చెపువ్లస్్తన విషయ్ాలు underline లు చేస్్త నే్ను గొలగమూడమ వ్చిినపపడు ఎంతో సమయ్ం 

వారి సాంగతయం పరసాదిoచి వివ్రించటమే కాక దాన్నకి అనువ ైన పరిస్్తథతులు కల్గుంచి చేయించేవారు. (ఆ కాలంలో(2002 సం||) ప ద్దగా సర్ కు 

నే్ను పరిచయ్ం లేకున్ాి సర్ వరా స్్తన పరతుయతరరం లో న్ా సంసాురాన్నకి తగి సందేశం ఫ్యయచర్ లో వ్చేి ఇబ్బందితో సహా వరా స్్త అందించే వారు. 

నే్ను అలా నడుచుకోలేకున్ాి పరతాయమాియ్ మారాి లను వారే ఏరురిచి జరిప్ంచేవారు). అలా ఒక రకమ ైన పేరమ పాశoతో ననుి మొద్టగా 

హ్రించారు. ఉదాహ్రణ్కు ఈ letter తరువాత ఇండస్్తట రయ్ల్ job లోjoin అయిన తరువాత న్ాలో వ్చేి (శారీరక,మానస్్తక) ఇబ్బంద్ులు వ్సే్తర  

గురిరసతర  అన్ారోగయం వ్చేి సమయ్ాన్నకి మా న్ానిగారికి letter వరా స్్త మా అమమగారు ఉంటే న్ాకు క ంత బ్ాగుంటుంద్న్న మా అమమ గారు 

బ్ ంగుళూరు వ్చేిలా చేసారు. న్ాకు అరుగుద్ల లేకపట వ్టం, కండుె  తిరగటం మొద్లగు వ్చిిన్ా బ్ oబే్లు పడనవ్సరం లేకుండా గొలగమూడమ 

రప్ుoచుకున్ాిరు, తరువాత న్ా మనసరతావన్నకి సరిపడ P. hD కిపంప్ంచారు. అది చితరంగా జరిగింది. ఒకసారి గొలగమూడమకి వ్చిి 

వ ళుతుండగా వ ళ్ళేముంద్ు శ్రీ సార్  “సాయి ! వ ళ్ళేక నీ ఆరోగయం ఎలా ఉందో letter వరా యి” అన్న అంతలోనే్ సవ్రించుక న్న “నీవ్ప ఎలాగు 15 

రోజులలోవ్సార వ్ప” కదా అన్ాిరు. అపుటి నుండమ సరిగాి  14 రోజులకు ఆఫీస్ట నుండమ సాయ్ంతరం ఇంటి కోచేిటపుటికి UNCONSIOUS అయి 

తరువాత రోజు (15వ్రోజు) అమమ, నే్ను గొలగమూడమ రావ్టం ,అపుటి నుండమ క దిద  న్ లలు సార్, సావమి సాoగతయంలోన్ే ఉండటం జరిగింది.  

సార్ చేయిమ్చున గురువుప ై ఆధారపడే మారాు ల్ు : 

శ్రీ సార్ న్ాచే వారిప ై, భగవ్ంతుడమప ై  ఆధారపడేలా చేయ్టం చాలా చితరంగాను, వివిధ సంద్రాాలలో వివిధ రీతులలోనత జరిగింది.గొలగమూడమ 

లో ఉనిఒక సంద్రాంలో phd  చేసే్త ఆవ్కాశం ఉంద్న్న బ్ ంగుళూరు నే్ను చదివిన కాలేజీ నుండమ letter, విదాయనగర్ lecturer interview కు 

రమమన్న ఇంకో letter ఒకేసారి రాగా సార్ మనం own decisions తీసుకోరాద్న్న సావమి వ్ద్ద  చీటీలు వేయించారు. చీటీలు వేయ్బో్ తుంట ేఏమి 

వరా శావ్ప అన్న అడమగారు. 1) PhD చేయ్మన్న శ్రీ సావమి వారి ఆజా 2) విదాయనగర్ లలకిరర్ job ఇంటరూవూ కి వ ళేమన్న శ్రీ సావమి వారి ఆజా అన్న 

చెబితే సార్ “సావమివారికి ఏమి option ఇవ్వవా?” అన్ాిరు. “ఇంక న్ని రోజులు ఇచిటనే్ ఉండమన్న” అన్న అంటే Right అన్ాిరు. చీటిల్ు 

సావమి సమాధిప ై వ్పంచి పరద్క్ష్మణ్లు చేయ్మన్ాిరు. phd చేయ్మన్న చీటివ్సే్తర  phd కి apply చేయించారు. కాన్న మరోసారి phd అయిపట యిన 
తరువాత గొలగమూడమ లోఉండాలని పేరరణ్ శ్రీసార్ ఇచిినదే అయిన్ా ఏ collegeలో చేరాలని విషయ్o వ్చిినపపుడు దీక్షచేసే్తర  సావమి 

చెబ్ుతారు 7 రోజులు దీక్ష చేయి అన్ాిరు. 7 రోజులు సాధయమ ైనంత సమయ్ం సావమి గుడమలో వ్పండటం చేస్్తన తరువాత ఏమి సందేశం 

రాలేద్ు. 8 వ్ రోజు ఉద్య్ం సార్ వ్దేద  కూరొిన్ాిను. సార్“ఏమి సావమి ? ఇంకా గుడమకి పట లేద్ు ? అన్ాిరు. 7 రోజులు అయి పట యింది సార్ 

అంటే ఇదే మన్ాి వ్ంకాయ్ల బే్రమా సావమి సందేశం ఇచేి దాకా చేయ్వ్లస్్తంద్నే్ అన్ాిరు. నే్ను ఒక రకమ ైన బ్ాధ, రోషంతోనే్ నే్రుగా 

గుడమకి వ ళె్ల “సావమి! ననుి సార్ పంప్ంచారు. వ్చాిను. నీవ్ప సందేశం ఇసార వ్న్న పంపారు. (  ఇద్దరు చతసుకోండమ అనిటుె గా) న్ాకేమి 

తెల్గయ్ద్ు” అన్న పరా రిదసుర న్ో (దెపపుతోన్ో తిరిగాను). ఆ రోజు రాతిర సావమికి బ్ద్ులు శ్రీ సార్ కలలో కనపడమ“Quba engineering college 
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లోచేరితే న్ా కిషటమయ్ాయ”అన్న ఆదేశంచి భగవ్ంతుడు ప్ల్గస్తేర  పలుకుతాడని విశావసం కలి్గంచారు. ప ండమె  విషయ్ంలో ఆత్మ పిేరణదావరా “భారయ, 

అతరగారు మాతరమే వ్ండమతే తినే్” న్నయ్మం ప టుట కునే్లా చేస్్త దాన్నన్న పట ర తసహి౦చేవారు.  

సంసాారాల్ మారుు అనుభవ ైక వ ైద్యం:  

అసలు న్ా ఆరోగయం కి బ్య్ట తింటుంటే ఇబ్బంది అన్న తెల్గస్తేలా చేస్్తన అది పాటించ లేకుంటే ఎన్ోి అనుభవాల్గచిిన్ా సంసాురాన్ని మారిి 

దాన్నన్న సంతోషంగా పాటింపచేసారు. శ్రీ సార్ గొపుద్న్ాన్ని న్ాకు తెల్గపేలా చేస్్తన, న్ా చేత సంతోషంగా వారి మాట పాటిoప జేయ్ుటకు సార్ 

పరసాదించిన క న్ని దివాయనుభావాలు: 

Phd లో join అయ్ాయక ఆహారం న్నరీీత సమయ్ంలో తీసుకునే్ అలవాటు లేక, weekends లో ఏమి చేయ్ాలో తొచక గొలగమూడమ 

వ్సుర ంటే సార్ ననుిIIT MADRAS HIGHER AUTHORITIES కు న్ా heart operation గూరిి చెప్ు quarters అడగమన్న చెపాురు. అలా  

అడమగితే special case కిీంద్ consider  చేస్్త quarters ఇప్ుంచారు. అంద్ువ్లె మా అమమగారు న్ాతో ఉండమ వ్ండమ ప డుతుండటం, అచిట 

సతసంగం లభంచాయి. 

ఇంకా అన్ారోగయం గా ఉని ఆ సమయ్ంలో ఒకసారి సావమి వ్ద్ద exam ద్గిర పడమంది నీవే ఎలా స్్తథమిత పరుసార వో అన్న పరా రిథంచుక న్న 

వ్చిిన వ ంటనే్ చెకు పన్న చేయిసుర ని శ్రీ సార్ “sit quite I will do the needful” అన్న మూడు సారుె  జరిగే(చెకు) పన్నతో(మాటల) సంద్రబం 

లేకుండా న్ా మనః పరిస్్తథతిన్న స్్తథమిత పరిచారు. సార్ కు న్ా ఎగాో మ్ విషయ్ం కాన్న, గేీడె విషయ్ం కాన్న, మానస్్తక పరిస్్తథతి కాన్న వాచా నే్ను 

చెప్ుంది లేద్ు. వ ళ్ళేటపపుడు ఒకబ్ుదిద , మనశకాతితమ ైన సతసంగం, వారి సన్నిధి, కృపతోన్ా మనసుస ఎంతో సవసథపరిచి “S” అన్న 

పంప్ంచారు. ఎంతో కషటమ ైన ఎగాో మ్స, top competition లో స్త ైతం, జఞవ్ మాతరమే తరా గి ఉండే శారిరిక అసవసథతలో, చద్ువ్పకు సమయ్ం 

వ చిించలేన్న స్్తథతిలో వ్పన్ాివారను గీహించిన మానస్్తక పరశాంతతో మన ఊహ్నంద్నంతగా top గేీడ్ (S) వ్చిింది.  అలా సార్ సరవజాులు 

సరవ సమరుధ లుగా అపుటి ఎన్ోి సన్నివేశాలోె  నే్ను వ్యకరం చేయ్కుండానే్, ఆ బ్ాహ్య ఆరోగయ పరిస్్తథతితో సంబ్ంద్ం లేకు౦డానే్ జరిప్ంచడంవ్లె 

average మారుులోె  పాస్ట కావ్టం కషటమ ైన ఆ సమయ్ంలో టాప్ మారుులతోcourse work చేయించారు. 

మరోసారి నే్ను ఇపపుడు వ ళె్ల ఏమి చద్వ్లేనన్న చెపపుకుంటే సార్ సావమికి పరద్క్ష్మణ్లు చేయ్మన్ాిరు. మధాయహ్ిం హారతి 

అయ్ాయక వ ళుతూ చేసావా అన్న అడమగారు. మా అమమగారు నే్ను చేసాననుక న్న చేశాడు అంటే సార్ “ఏం చేశాడు అటు, ఇటు తిరుగుతున్ాిడు” 

అన్ాిరు. న్నజఞన్నకి నే్ను పరద్క్ష్మణ్లు చేసతర  మధయలో సార్ కు ఏదో ఏదో చెపపుకోవాలన్న సగం ద్తరం వ్చిి మరల తిడతారన్న భయ్మేస్్త  

వ నకకు వ ళ్ళె ను. మనం చేసే్తవి చతస్్త సరిచేసే్త సరవ సాక్ష్మ వారు. 

మరోసారి ద్రాి  సావమి వారు గొలగమూడమ వ్సే్తర  సావమిన్న ద్రిశంచుక న్ాివా అన్న ననిడమగారు. లేద్ు సార్ అంటే నడు న్ననుిసావమి 

ద్ండం ప టిట  క టిట౦చాల్గ అన్ాిరు. ననుి ద్రాి సావమి ద్రశన్ాన్నకి తీసుకువ ళె్ల సావమితో సాయికి అన్ారోగయంగా ఉంది అన్ాిరు. శ్రీ ద్రాి సావమి 

ద్ండం ప టిట  శరసుసప ై క టిట  భగవ్ంతున్న శరీరంలో (గురిరసే్తర ) అన్ారోగయం ఉండద్ు. “ఆలోచనలే అన్ారోగయం అతన్నకి” అన్ాిరు. సార్ ననుి 

బ్య్టకు తీసుకు వ్చిి ఆలోచనలు తీసే్తసుకోమంటున్ాిరు అన్న చెపాురు. న్ా అజఞా న, అహ్ంకారాలకి పరతీకలలైన ఆలోచనలు పలుచబ్డమ 

శరణ్ాగతి చేయిoచుకోవ్టమే ఈ ఇద్దరి మహాతుమల ఆంతరయం(అది ఒకుటే)అన్నప్సటర ంది. 

              ఒకసారి మదరా సు లో fashion డరసులు వేసుక న్న వ డుతుని ఆడవాళేను చతచి మనసుసలో భూతాలు కనబ్డాడ యి 

అనుకున్ాిను. ఆ తరువాత క దిద  సమయ్ాన్నకి సార్ కు ఫట న్ చేయ్గానే్ నే్నే్  చెపుకున్ాి “ఏం సావమి భూతాలు కనబ్డాడ య్ా” అన్ాిరు. 
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న్ా (మన) తోడుగా వ్పండమ  పరతీ ఆలోచనను గురిరసుర ని సరవ సాక్ష్ే సార్ అని అనుభవాలు పరసాదించి గురిరంచుకో మన్న ననుి 

హ చిరిసుర న్ాిరు. 

               ఒకసారి న్ా భవిషయతుర  గూరిి న్ాకు గల భయ్ాన్నింటికీ అభయ్ంగా గొలగమూడమలో ఉంద్ువ్ప అని మాటకు పరతిగా ఒకటినిర 

సంవ్తసరం శ్రీ సార్ సాంగతయం గొలగమూడమలో లభంచిన తరుణ్ంలో కూడా శ్రీ సార్ పేరమ, దివాయనుభవాలు బ్ో ధన ద్క్షత వ్యకర మయేియవి. నే్ను 

గురువ్పగా భావిసుర ండగా కూడా శ్రీ సార్ నే్ను సాయ్ంతరం కాలేజీ నుండమ వ్చేి సరికి ఆకుకూర ఎంతో ప ందికగా వొల్గచి న్ా రూమ్ లో వేసే్తవారు. 

ఆ భక్ష్ే న్ాకు ఆరోగయం పరసాదించింది. అపుటి వ్రకు ఎన్ని చికితసలకు , పరయ్తాిలకు ల ంగన్న మలబ్ద్దకం లేకుండా  పట యింది. (బ్య్ట 

తినకుండా ఉండే) ఆహార న్నయ్మం కూడా సార్ సాంగతయం వ్లె సంతోషము, కీమబ్ద్ధము అయింది.  

శ్రర సార్ వాత్సల్యం, సాధారణత్వం, చేయూత్ :  

                శ్రీ సార్ తో న్నదిరంచే అవ్కాశo కోసం ఆరు బ్య్ట సార్ మంచం పరకు ఒకరోజు పడుకుంటే మరురోజు కలాె  ఒక మంచం ఎతుర  

న్నరామణ్ం చేయించారు ఆ పేరమమయ్ులు. ఎంద్రో ఆ సమయ్ంలో సార్ కోసం వ్చిి సార్ నే్ అడమగిన సంద్రాాలు ఉన్ాియి. ఇంతటి 

సాదారణ్తవం నరనరాలోె  జీరిీంచుకోవ్టం సార్ కే చెలె్గంది. న్ా కషట సమయ్ాలన్నిoటి లో , వాయమోహ్ంలకు ల ంగన్న ఎన్ోి సంద్రాాలలో కూడా 

శ్రీ సార్ ప ై విశావసం వ్లె మాతరమే సంతోషంగా బ్య్ట పడేలా చేసారు. Phd సమయ్ంలో 100 దాకా (ఒక సమయ్ంలో రోజు క క)  letter లు 

వరా స్్త కరరవ్య న్నరవహ్ణ్ చేయించటం, పరతి శన్న, ఆది వారాలలో phone లో ఉద్య్ం, సాయ్ంతరం మాటాె డమ వారి సాంగతయం ఊరట కల్గగించటం. 

France లో ఒంటరిగా ఉనిపపుడు స్త ైతం రోజు మాటాె డటమే కాక వారు న్ా తోనే్ ఉన్ాిరని అనుభవాల్గచిి నడమప్ంచటం వారికే చెలె్గoది. శ్రీ 

సార్ ఆ సమయ్ం లో ఒక పరకు నుండమ దైెవ్ంప ై ఎరుక కలి్గసతర , మరో పరకు సంసాురాల మారుు తెచేిలా  వరా స్్తన letter మచుికు ఒకుటి ఈ 

సంచికలో 3 వ్ letter గా ప ంద్ు పరచటమ ైనది. 

ఫరా న్స లో ఉండగా క ీ తర  ఇంటికి మారిన ఒకరోజు పయజ చేసుక న్న ఎవ్ర ైన సరే మహాతుమలు ఈ ఇంటికి రావాలన్న పరా రిథసే్తర  సార్ ఫట టల 

అనతహ్యoగా మ యిల్ లో పయజ, పరా రథన అవ్గానే్ రావ్టం వారి కృపను సరవ పేరరణ్తావన్ని న్ాకు గురిరంప చేసుర ంది.  

సమాధి అనంత్రం మారు  ద్రశకత్వం:  

శ్రీ సార్ సమాధి అనంతరం కూడా అదే రీతిన, ఇంకా పరసుుటంగా నడమప్సుర న్ాిరు అనటాన్నకి ఒక ఉదాహ్రణ్ చెప్ు ముగిసార ను. సమాధి 

అయిన రోజు కారయకీమం అయ్ాయక వ ళుేతూ train లోసార్ కు ఏదో చేయ్ాల్గ అన్న సార్ ఉతరమ గతుల కోసం అని ఒక ఆలోచన వ్చిింది. 

ఆ రోజు కలలో సార్ దివ్యంగా భౌతికంగా ఎపుటి వ్లల మనంద్రి తో పన్న చేయిసతర  కన్నప్ంచారు. శ్రీ సార్ కు ఉతరమగతి గూరిి కాద్ు సార్ 

పరా రధనతో మన కృతజాతతో మనకు ఉతరమగతి శరీయ్సుస గూరిి అన్నప్ంచి చేయ్ాల్గ అని సందేశం అన్నప్ంచి, మరు రోజు నుండమ 3 పయటల 

న్ ైవేద్యం పయజ (40 రోజులు అనుకోన్న)పరా రంభంచాను. ఒక వారం తరువాత ఆఫీస్ట పన్న  ద్ వేరే ఊరికి వ ళ్లేనపపుడు(శదీ్ధ  మరల్గ) ఉద్య్ం 

న్నవేద్న  మరిిపట యి వ ళె్ల పట య్ాను. మరురోజు రాతిర సార్ కలలో “ఒపపుకుని పన్న క్షుణీ్ంగా చేయి లేదా ఒపపుకోకు” అంటూ 

ద్రశనమిచాిరు. మనం చేసే్తది చతసతర  తపపులు సవ్రి౦చటమనే్ వారి కారయం న్నరివరామంగా వారి భౌతిక జీవిత పరయంతం కూడా సదా 

సాగుతుంద్న్న గురిరంప చేసుర న్ాిరు.అలాగే మరోరోజు ఏదో విషయ్మ ై చరి వ్సే్తర  సార్ మా ఇంటి పయజ గదిలో “ఈ ఇంటి య్జమాన్నన్న నే్నే్” 

అని రీతి కూరుిన్న ద్రశనమిచాిరు.  
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ఇటిట మహ్నీయ్ున్న గూరిి న్ా వ్ంటి ఇందిరయ్లోలుడు ఏమి గీహించగలడు? వారి కృప వ్లె వారి సాంగతయం, ఆశ్రసుసలు అనుభవాల రూపంలో 

letter ల రూపంలో న్ాలో తెచిిన మారుుల రూపంలో క ంత వారి పరసాద్ం లభంచింది. వారి ఆదేశాల మేరకు, సతచనల మేరకు ననుి 

మలచమన్న హ్ృద్య్పయరవకంగా పరా రిథసుర న్ాిను. న్ాకు ఎన్ోి సంవ్తసరములు అతయద్్తమ ైన వారి సాంగతయం పరసాదించి, వారి దివ్య స్్తథతిన్న 

క ంతైెన్ా ఎరుకపరుసతర  న్ా అలవాటెను, ఆరోగాయన్ని, ఆలోచనలను సవ్యమారింలో ప టిట  మారింలో నడమప్సతర  చకుటి ఉదోయగాన్ని, పరిస్్తథతులను 

కల్గుంచిన శ్రీ సార్ కు కృతజాతగా వారికీ తుర ప్ర  కలేి లా జీవింప చేయ్మని పరా రధనను వినివిసుర న్ాిను. 

- సాయి 

సార్ ల్ేఖల్ు 
మహాత్మమల్ సనిిధి ఎల్ా ఉపయోగించాల్ో, చద్ువుకునే విదాయరిి ఏమ్చ చేయాల్ో సార్ చెపుత్మనాిరు 
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జీవిత్ ల్క్షయం ఎల్ా ఉండాల్ో వివరణ : 
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గురువు దెవైం పటల  కృత్జ్ఞా త్ ఎల్ా నిల్ుపుకోవాల్ో, కృత్జా్త్తో ఏమ్చ చేయాల్ో భోదిసుు ని letter:  
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ఓం 

 
రమణసాా న్ పతిిక నుండి: 

 

శ్రర రమణ చరమోపదేశ్ం శ్రరదేవ రాజ్ మొద్లియార్ 

“న్ా శయ్యరేన్, ఇలేె , 

నీ“సర ండర్” 

పణ్ణీవ్టుట  సుమామ ఇరుకు 

వేండమయ్ద్ు దానే్” 

తాత్ురయము: నే్ను చేసార ను, చెయ్యను. ఇది నీకు సంబ్ంధించినది కాద్ు. నీవ్ప చేయ్వ్లస్్తనద్లాె  “శరణ్ాగతి” – ఇది అన్న అది అన్న 

తలచకుండా మౌనంగా ఉండటమే”. 

భగవాన్ దేహారోగయం బ్ాగుండలేద్న్న విన్న 1947 ఏప్రయ్ల్ లో ఆశీమాన్నకి వ్చాిను అపపుడు న్ాకు భగవాన్ పరిపయరీ శరణ్ాగతి 

మారాి న్ని ఉపదేశంచారు. అదే భగవాన్ నుండమ అందిన చరమోపదేశం! అంద్ుచేత అది న్ాకు అతయంత విలువ ైనది. న్ాకే కాద్ు, భకుర లంద్రూ 

హ్ృద్య్ంలో భద్రపరచు కోవ్లస్్తన దివోయపదేశమది! 

 

 అపపుడు నే్ను మానస్్తకంగా బ్ాగా కృంగి పట య్ాను. ఇక భగవాన్ దేహ్ం ఎటాె గూ ఎకుువ్ కాలం న్నలువ్ద్ు. భగవాన్ాికు 

చేయ్వ్లస్్తన సహాయ్ాన్ని చేయ్టం లేద్ు . న్ా పాటుకు ననుి వ్దిల్గవేసారు. 

 

 “వీడెనిటికీ బ్ాగుపడే రకం కాద్ు” అన్న తలచి విసుగు చెంది వ్పంటారు. భగవానే్ ననుి వ్దిలేసే్తర  ఇక న్ాకు ఎవ్రు దికుు ? ఎవ్రు 

రక్షకుడు ? ఈ మానస్్తక స్్తథతిలో మే 17 న సాయ్ంతరం 3 గంటలకు నే్ను భగవాన్ న్న స ప్ంచి “భగవాన్, న్ా మన్ోస్త్థతి అంతా   

పాదాలముంద్ు వ ళేబ్ో సుకోవాలన్న ఉంది. అది న్ా మాటలోె  వ లెడమంచలేను. అంద్ుచేత శవ్ పరకాశం ప్ళ్్ళేతమప ై మూడు పాటలు పాడతాను, 

అవి న్ా మన్ోస్త్థతి న్న చకుగా వ లెడమసార యి కనుక భగవానదయ్తో శీద్ధ  గా విన్ాలన్న పరా రిధసుర న్ాిను” అన్న అన్ాిను.  

 

ఆ మూడు పాటలు పాడాను. ఆ పాటల సారాంశం ఇది. 

 

“భగవాన్ మీరిటలల  బ్ో ధించారు – 
 
“మనుషుయలు శతకోటి పాె నులు వేసతర  వ్పంటారు అవి సవయ్ంగా ఫ్ల్గంచవ్ప . దేవ్పన్న అనుగీహ్ం చేతనే్ ఫ్ల్గసార యి . కనుక ఉతరమ భకుర డు 

అసలు పాె నులు వేయ్డు” అన్న 

ఈ మహారధం న్ా హ్ృద్య్గతం కాలేద్ు . తిరుగుబో్ తైెన న్ా మనసుసను అద్ుపప చేయ్లేకపట తున్ాిను.“ఓ భగవాన్! 

అసాధారణ్మ ైన ఓ మహా గురూ, నీవ్ప బ్ో ధించిన మహో్ నితమ ైన మారాి న్ని అనుసరించలేక పట తున్ాిను. ఈ పరపంచ సంబ్ంధమ ైన 
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పాశాలను కోస్్త వేయ్లేకపట తున్ాిను. ఈలాలసత నుండమ నే్ను విదివ్డలేక పట తున్ాిను. నశంచే ఈదేహ్ం నే్నుకాద్న్న మానస్్తకంగా నే్ను 

గురిరంచేటుట  చేయ్గల్గగారు  రు . కాన్న ఈ సతయం ద్రశనం అయేియటుట  అనుగీహించలేద్ు!  రు. 

 

 కరుణ్ాపయరుీ డైెన గురువ్ప దాసున్న దోషాలను చపల చితార న్ని తుడమచివేస్్త అతన్ని సతయంలో స్్తథరపరుసార డు. ఇంతేగాన్న చకుదిద్దడాన్నకి 

వీలేె న్న మూరుు డన్న తలచి అతన్న పాతుకు అతణ్ణీ  వ్దిల్గ వేయ్డు”. 

 

 “భగవాన్! గురుదేవ్పడా! నీవ్ప ఇటాె గ ఉపేక్ష చేసుర ంటే , ఈ దీనుడు చితరం వ్చిిన రీతిలో పరుగ తుర తాడు . ఇది న్ాయయ్మా? నే్ను 

ఎటాె  రక్ష్మంచబ్డతాను? ఇక రక్షకుడెవ్రు? నే్ను ద్ురబలుణ్ణీ . అంద్ుచేత ననుి నే్ను న్నగీహించుకోలేక పట తున్ాిను . 

 

ఓ పరభూ, గురుదేవ్పడా! ననుి ఉద్ధరించవా ? ఈ జనమలోకాన్న , వ్చేి జనమలో కాన్న నీవ్ప తపు న్ాకు గతెవ్వరు? సహాయ్కులలవ్వరు? ననుి 

ఏమి చేయ్ద్లచుక న్ాివ్ప? నీ న్నజమ ైన విన్ోద్ం ఏమిటి ? ఇటాె  హింస పడుతుంటే చతడటమా ? లేక ననుి రక్ష్మంచటమా? ఇది న్ాకు చాలా 

కూీ రమ ైన కీీడ గా కనపడుతోంది . ఓ న్ా గురుమురీర ఇది నీకు న్ాయయ్ం కాద్ు” 

 

ఇటాె  న్ా ఆవేద్న్ాగిి తో న్నండమన న్ా పరా రధన ముగిస్్తంది. భగవాన్ గంభీరులలై ర ండు మూడు న్నముషాలు ఉండమ , అవ్ధి లేన్న అనుగీహ్ంతో ఇటాె  

అనుగీహించారు. 

 

“నానశయయరేన్ , ఇల్ేల  నీ “సర ండ్ర్” పణణిపటటు  సుమామ 

ఇరుకావేండియమ నానే” 

దీనికి తెల్ుగు తాత్ురయము : 

 

  నేను చేసాు ను,చెయయను . ఇది నీకు సంబ్ంధించినది కాద్ు . నీవు చేయవల్సినద్ల్ాల , శ్రణాగతి. ఇది, అది అని త్ల్చకుండా 
మౌనంగా ఉండ్టమే! 
   

భగవాన్ తమిళం లో చెప్ునపపుడు “సర ండర్” అనే్ ఆంగెపద్ం ఉది్తమ ైంది . ఇది ఒక విశరషం ! ఇంతే కాకుండా మరో 

ముఖ్యవిషయ్మేమంటే భగవాన్ తమను “నే్ను” అంటూ ఉతరమ పపరుషలో పేరొున్న కరరవాయన్ని తమప ై న్నలుపప కోవ్టం.  ఇంతకంటే అభయ్ం 

ఏమి కావాల్గ ? ఇంతకంటే మరే విధంగా అభయ్ం తెల్గయ్జేయ్గలరు?ఇటాె  భగవాన్ ఉనితోనితమ ైన శరణ్ాగత మారాి న్ని పరభోదించి 

భకుర లకు అభయ్ం ఇచాా రు . 

 

నే్ను ఎపపుడత సహ్జంగా శరణ్ాగతి మారాి న్ని అనుసరించే వాన్ని. న్ా బ్ాధయతలను భారాలను భగవాన్ ఫ ై వ్పంచి సరవమూ ఆయ్నకే వ్ద్ల్గ 

న్ా శకిర అనుమతించినంత వ్రకు శరణ్ాగతి చెంద్టమే చేతన్ౌను.ఇపపుడు భగవాన్ తమ మహా సమాధి ముంద్ుగూడాఈ మారాి నే్ి న్ాకు 

అనుగీహించారు . శరణ్ాగతి న్న ఇటుె  చెపపుకోవ్చుి . 
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  “నీవు చేయవల్సినద్ల్ాల  శ్రణాగతి చెంద్టమే! సకల్మూ నాకు వద్ుల్ు. నిజ్ంగా పరిపూరి శ్రణాగతి చెందినవానికి 
గురువు – “ఇది చేయల్ేద్ు , అది చేయల్ేద్ని ఫిరాయద్ు చేయటలనికి అవకాశ్ం ల్ేద్ు”. 
  

న్నజఞన్నకి శరణ్ాగతి అనే్ది సరిక తర  మారిం కాద్ు. అనుశీ్రతంగా వ్సుర నిదే. కాన్న ఇపపుడు పరతేయక పరిస్్తథతులోె  భగవాన్ న్ాకు భోదించడం 

మహాభాగయమన్న భావిసుర న్ాిను . 

 

 భగవాన్ ఇటాె  కావాలనే్ అనుగీహించారు . ఇది య్ాద్ృచిికం కాద్న్న గాఢoగా నముమతున్ాిను. ఈ భోధామృతం న్ాకు గొపు 

శాంతిన్న , స్్తథమితాన్ని ఇచాింది. ఏది ఎటాె  జరుగుతున్ాి , భగవాన్ న్ావ్ంకే చతసుర న్ాిరు. సందేహ్ం లేద్ు .భగవాన్ వ్ంక చతడటం లేద్న్న న్ా 

క రకు –“ఇది చేయ్లేద్ు, అది చేయ్టం లేద్ు అన్న తలచటం వ రిీతనం . 

 

 జగద్రక్షకుడైెన భగవాన్ సరవదా కాపాడుతూనే్ వ్పన్ాి , ఈ అభయ్ాన్ని అనే్క సారుె  భగవాన్ చతపపనుండమ , మాటలనుండమ 

అంతేకాక న్నజజీవితంలో అనుభవ్పయరవకంగా కూడా గీహించాను . జగదీశవరుడైెన  శ్రీ రమణ్దేవ్పనకు శరణ్ాగతి చెంద్ుద్ము గాక! 

 

 అమామ! మనం ఏ  చేయ్లేము – చేయ్కుండా ఉండలేము . ఆ మహ్నీయ్ుడు ఎలా ఆడమసే్తర  అలా ఆడవ్లస్్తందే . సరవసయ 

శరణ్ాగతి చేస్్త కురోివ్లస్్తందే . వార లా అడమంటే అలా ఆడవాలస్్తందే . మనం తపపులు చేస్్త బ్ాధలు తెచుికుంటూ ఉంటే ఆ మహ్నీయ్ుడు 

చతసతర  ఊరుకుంటాడా? అంద్రి విషయ్ం వేరు , మన విషయ్ం వేరు .న్నశింతగా ఉండట మొకుటే మనం చేయ్వ్లస్్తంది. అంతామంచిగా 

ఉండాలన్న ఆశంచు చున్ాి . 

 
ఉదాసీనో గత్వయధః సరావరంభ పరితాయగీ మయోద్భకు ససమే పిియః 

 

గతాన్ని గూరిి చింతించక , భవిషయతుర న్న గూరిి పాె నుె  వేయ్క, live in the present లోఉనివాళ్ళేన్ాకు మంచి భకుర లు. ఇదిగీతా వాకయము . 

శ్రీ మాసాట రి మాట . న్నశింతగా ఉండండమ. 

 

శ్రీ సావమి వారు ఆశ్రసుసలు సదా మిముమ రక్ష్మంచాలన్న పరా రిధసతర   

  

ప .సుబ్బరామయ్య  

1-8-05 . 
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om 

గొలగమూడమ, 

2-8-05. 

 

Dear Sai ! న్నని శరణ్ాగతి న్న గూరిి శ్రీ రమణ్ మహ్రిి గారి వాకయం వరా సాను. ఇంద్ులో శ్రీ మాధవ్దాసు గారి ఆచరణ్ ఎంత గొపుగా ఉందో  

గమన్నంచాల్గ . శ్రీ మాధవ్దాసు గారు మరియ్ు వారి గురువ్పగారు య్మున్ా నదీ తీరాన ఘోరారణ్యములో పట తున్ాిరు .గురువ్పగారు 

నడవ్లేనపపుడు శ్రీ మాధవ్దాసు గారు వారిన్న తన భుజఞన ఎతుర క న్న నడచిపట తున్ాిడు. ఒకచోట గురువ్పగారు తనకు దాహ్ము అధికముగా 

ఉనిద్న్నయ్ు తనను ఒక చెటుట  నీడన దించి , తరా గేంద్ుకు నీరు తెమమన్న మాధవ్దాసును అడుగుతాడు . అపపుడు మాధవ్దాసు గారి 

సాథ నంలో నే్నే్ ఉంటే – ఓ గురువ్పగారూ, ఈ ఘోరారణ్యo లో నీర కుడుందో తెల్గయ్ద్ు . న్ా కాళేకు చెపపులు లేవ్ప , గనుక ద్య్చేస్్త 

క ంతసే్తపప ఓప్క పటటండమ , పరకు గాీ మాన్నకి చేరి తరా గుదాము . న్ా ప ైన ఎకుండమ , మోసుకుపట తాను అన్న సలహా ఇచేివాడమన్న. కాన్న 

మాధవ్దాసు గురువ్పగారి మాటకు ఎద్ురుచెపున్న ఉతరమ శషుయడు . వ ంటనే్ చెంబ్ు తీసుకున్న నీటిక రకు ఆ  ఘోరారణ్యమున వ ద్ుకుతూ 

వ ళుతాడు. నీటి క రకు వ తికి వ తికి వేసారి దారి తప్ు చాలా తీవ్రంగా బ్ాధపడుతున్ాిడు. అలాంటపపుడు త్న గురువుగారే హంసల్ రూపంల్ో 
ఆకాశ్మున వచిు మాధవదాసుకు ఎండ్ త్గల్కుండా గొడ్ుగువల్ె ఆ హంసల్ు నీడ్నిచిు నీరు చూపుతాయి . హంసల్ు మనుష్య భలష్ను 
అరిముచేసుకుని మనుష్య భలష్ల్ో మాటలల డ్ుతాయి . ఇద్ంతా మాధవదాసు గురువు మాటకు ఎద్ురు చెపుకుండా నీటికొరకు పియత్ిము 
కాద్ు తీవాి తి తీవి పియత్ిము చేసినంద్ున జ్రిగింది. అల్ాంటి పియత్ిమే చేయకుంటే కథ్ అడ్డము తిరిగి వుండేదే. ఈ కధను చదివి 
విన్నప్ంచుకోవ్డం దావరా శ్రీ వ ంకయ్యసావమి వారు శషుయడంటే ఎలా పరవ్రిరంచాలనే్ దాన్ని బ్ో ధిసుర న్ాిరు . ఈ బో్ ధను జనమసంసాురము గల 

రోస్త్ర డమడ  ఆచరించి చతపారు . 

తనకు కళుే కనపడన్న చివ్రి ద్శలో కూడా ఆహారము తీసుక ననంద్ున బ్లహీనంగా, చాలా బ్లహీన ద్శలో కూడా శ్రీ సావమి వారి 

ఆజామేరకు న్నతయం భక్ష చేయ్డమనే్ కారయం న్ రవేరాిలనే్ తీవ్ర పరయ్తిం చేసాడు. గనుకనే్ భక్ష సమయ్ాన్నకి సవలుంగా చతపప వ్చిి 

క ండంత బ్లం వ్చేిది . భక్ష నుంచి ఆశీమం చేరగానే్ చతపప పట యి బ్లం పట యి పడుకునే్వాడు . అదే గురు మహిమ . గనుక గురువ్పగారి 

ఆజాను పాటించే తీవరా తి తీవ్ర పరయ్తిం చేయ్డమే మన కరరవ్యం. మిగిల్గనద్ంతా వారి ద్య్ .  

 

శ్రీ సావమివారి కృప సదా  కుండాలన్న పరా రిధసతర  , 

 , 

ప . సుబ్బరామయ్య 
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సంపాద్కీయం : సాధన - శ్రణాగతి 

శ్రీ  భరదావజ మాషాట రు పరిపరశి లో “సద్ుు రువు ను శ్రణు  ప ందిన వారిని కరమ ఏమీ చేయ ల్ేదా “ అని పిశ్ికు సమాధానంగా 
“మనల్ోనూ, అంత్టల నిండి ఉని, ఒక పరమాత్మ త్త్వమే  మన మాశ్రయించిన గురువు అని గురిుంచి  మన అభిపాియాల్కు, ఇష్ాు యిష్ాు ల్కు 
తావీయక, సద్ుు రువు బో్ ధించిన రీతి కరమణా మనసా వాచా అనుక్షణము ఏమారక జీవించడ్ం, అంద్ుల్ో వచిున కష్ు  నిష్టు రాల్ను మన పిగతికి 
అవసరమ ైన అనుపానాల్ుగా, ఔష్ధాల్ుగా సద్ుు రువే పిసాదించారని గురుు ంచుకుని నడ్చు కోవటమే శ్రణు ప ంద్టం” అన్న వివ్రిసార రు.  

శ్రీ సార్ జీవిత సంఘటనలు ఆచరణ్ దాన్నకి సజీవ్ ఉదాహ్రణ్గా న్నలుసుర ంది. 

1. శ్రీ సార్ శ్రీ వ ంకయ్యసావమి వారిన్న విశవస్్తంచి, ఆశీయించుటకు శ్రీ మాసాట రి సతచననుసరించి వ ళ్ళె రు. సావమి ద్గిర సార్ తన 
మనసుసలో అనుకునివి న్నరీీత సమయ్ంలో జరగాలన్న భావించారు. శ్రీ సావమి సార్ భావ్నను అనుసరించి సావమిన్న తాక న్నవ్వటం, 
సార్ తెచిిన శెనగలు బ్ లెం ఆరగించటంతో సావమి తన లోనత, అంతటా ఉన్ాిరని విశావసం కల్గగిన సార్ అపుటి నుండీ తన 
ఇషాట యిషాట లకు, అభపరా య్ాలకు తావివ్వక శ్రీ భరదావజ మాషాట రి సతచననుసరించి సాధయమ ైన సమయ్ం సావమి సన్నిధిలో 
గడమపేవారు. శ్రీ సావమి భౌతికంగా లభయం కానీ సమయ్ంలో కరమణ్ా, వాచా సతసంగము, చిద్ుగు పపలెలు ఏరి ఉంచి సావమి ధున్నకి 
సమరిుంచేవారు. మానస్్తక సే్తవ్గా న్నరంతర సమరణ్, ముఖ్యంగా ఆ సే్తవ్లు చేసే్తటపపుడు మ ఆలోచన వ్సే్తర  వ నకుు నడమచి మరలా 
సమరణ్తో చేయ్ాలనే్ పటుట ద్లతో చేసే్తవారు. శ్రీ సార్ కు ఆయ్ాసం వ్లె ఎంతో అన్ారోగయం వ్చిిన్ా, సావమి వ్ద్దకు వేళ కాన్న వేళ 
వ ళుేటకు ఇంటలె  వాళుే భయ్ంతో వ్ద్దన్న చెప్ున్ా సావమి సన్నిధిన్న వ్ద్ులుకోలేద్ు. సతులులో హ డ్ మాసటర్, టీచర్ లు అకురలేన్న 
మాటలు వినకుండా ఏకాంతంగా (సావమి సమరణ్తో) గడమపేవారు. వారు విమరిశంచిన్ా, పన్న ఎకుువ్ అపు చేప్ున్ా సార్ ఏమాతరం 
చల్గంచలేద్ు. ఇవ్నీి శ్రీ సార్ మానస్్తక ఉనితికి అనుపాన్ాలుగా వాడుకున్ాిరు. కనుకనే్ తీవ్ర అన్ారోగయంతో ఉండగా ఇంటలె  
వాళేకు ఊరట కల్గగించాలన్న శ్రీ సావమి సన్నిధికి వ ళ్లేనది శ్రీ సావమి అద్ుబత కృపను  అనుభవింప చేసే్తలా చేస్్తంది. సార్ సావమి 
ద్గిరకి వ ళ్లేన వ ంటనే్ ఆయ్ాసం తగిి  పట యేిది. సార్ కి ఆశిరయం అన్నప్ంచి ఇద్ంతా సావమి వ్లన కాదా అన్న 15 రోజుల పాటు 
ఆయ్ాసం ఉనివారికి పడన్న ఆహార పదారాధ లు తినే్వారు. అయిన్ా సావమి సన్నిధికి రాగానే్ ఎంతటి ఆయ్ాసం అయిన్ా పట యి 
హాయిగా న్నద్రపట యేివారు. సావమి ఆ విధంగా తమ సాంగతయం, శకిర విలువ్ తెల్గపారు. అంతేగాక కఠోర న్నయ్మ పాలన చేసే్తంద్ుకు 
మరింత ఆదేశము, శకిర ఇచాిరు. “బ్లబ్లను విశ్వసించటం అంటే సదా ఆయన సమరణల్ో ఉంటూ ఏ ఆల్ోచన, అభిపాియమూ, ఇష్ుం 
ల్ేకుండా సంపూరింగా ఏది మంచిదో అది చేయిసాు రని నమ్చమ ఉండ్టం” అని మాసాు రు ధాయనయోగ సరవసవంల్ో చెపిునదాని వివరణే శ్రర 
సార్ రచించిన ఎనోి అనుభవాల్ు.  

2. సార్ చేయ వలిసిన నియమపాల్న సావమ్చ కల్ల్ోనూ, వాచా (భౌతికంగా) చెపుటమే గాక దానిల్ోని సవరణల్కు అవసరమ ైన 
పరిసాిత్మల్ు, సంద్రాభల్ు కలిుంచి చేయించారు.  
ఉదాహరణకు i) చమురు ల్ేకుండా కాల్ుు  అని దానికి bakeryల్ో బ్రిడ్, రసుాల్ు మొ||వి త్యారీల్ో నూన  పో యటం సావమ్చ కృప 
వల్న చూడ్టం జ్రిగింది.  
 ii) నీ అనిం నీవు తిను అని సావమ్చ మాట ఒకసారి త్పిునంద్ుకు మూడ్ు న ల్ల్ు ఆయాసం వచిుంది. సావమే పిేరణ ప టిు  సార్ చేత్ 
చీటటల  ప టిు ంచి, ఆ చీటల ను అమమగారి చేత్ తీయించి సార్ అనిం సారే వండ్ుకునేటటల  చేసారు. 
iii) బిడ్డల్ బ్లధయత్ వహ ంచటం: సార్ కి త్న మ్చత్మి డ్ు న ల్లల రు ల్ో కనపడి బ్లయంకు ఉదో యగానికి ద్రఖాసుు ల్ు ఇసుు నాిరని చెపుటం 
వల్న త్మ కలత్మరు సుమత్కా కోసం చివరి రోజున అప లల  చెయగల్గటం, చాల్ చితి్ంగా ఇంటరూవూ ల్ెటర్ రిజిసుర్ పో స్టు  ల్ో వచిునా 
పో స్టు  మాన్ ఇంటరూవూ ముంద్ర రోజున ఇచాురు. అ త్రావత్ రోజు స ్రైక్ అయియనా సార్ ముంద్ర రోజే్ తిరుపతి ఇంటరూవూ కి వ ళ్లటం, 
ఉదోయగం రావటం జ్రిగింది. శేష్యయ ఆరోగయం కోసం మాసాు రిని సావమ్చని అడిగేల్ా చేసి బ్లధయత్ వహ ంచటం 

3. ఆరిిక పరిసిుతి మ రుగు పరచటం : సార్ చే  హెడ్ మాసుర్ టెస్టు  పరీక్ష రాయించి పాస్ట చేయించటం వల్ల  సార్ కి కొంచెం ఎకుావ ప నషన్ 
వచేుటటటల  చేసారు. సార్ త్మ ఇంటి పునాది వేయకుండానే ప ద్ద  బ్ండ్ పడేటటటల  చేసి ఆ రోజుల్ోల నే ల్క్ష మ్చగిల్ేల్ా అనుగరహ ంచారు.  
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4. ఆధాయతిమక, మానసిక త్ృపిు  నివవటం : గొల్గమూడిల్ో ఉంచి మ్చదెద  కటిు ంచటం, సావమ్చ సనిిధి పిసాదించటం, పూజ్ ఎనోి ఏళ్ళు 
చేయించుకోవటం. నిష్ాామ కరమ చేయించటం, సత్సంగం పిసాదించటం ఇల్ా ఎనోి “శ్రర మాసుర్ సాయి లీల్ామృత్ముల్ో సాిరమ ైన 
శ్రణాగతి సద్ుు రు సేవా సాంగత్యం సేవా వల్న మాతి్మే కుద్ురుత్మం”ది అనిటటల  శ్రర సార్ కు సావమ్చ వీటిని పిసాదించారు.  

అల్ానే మాసాు రు ప  ైచెపిున శ్రణాగతి కుద్రటలనికి గల్ అడ్డ ంకుల్ల్ో ముఖయంగా “మన ల్ోని బ్ల్హీనత్ల్ు, సాటి వారిప ై భలవాల్ు” అనీ, “అనయ 
చింత్ల్ు, శ్ంకల్ు కలిగి శ్రణాగతిల్ో ఉండ్నివవ” వని అంటలరు. కానీ శ్రర సార్ సావమ్చ సాంగత్యంల్ో వీనిని ఎల్ా అధిగమ్చంచి సంపూరి శ్రణాగతి 
సాధించారో గురిుంచవచుు. 

1. శ్రర సావమ్చ ఆదేశాల్ను పాటించటంల్ో, నియమపాల్నల్ో వచేు ఒడ్ుద్ుడ్ుకుల్ను వ ంటనే గురిుంచటం. సార్ వివరించిన శ్కునాల్ు 
కానీ, త్న సేిహ త్మడి వద్ద  అనిం తినేత్పుుడ్ు కనుి ఎరరపడ్టం ఇకాడ్ గురిుంచవచుు.  

2. వాటికీ గురుు గా సార్ కి కలిగిన అనారోగాయనికి సావమ్చనే త్పుు తెల్ుపమని అడ్గితే సావమ్చ “చిని త్పుు అయినా ప ద్ద  త్పేు” అని 
చెపుటం. మూడ్ు న ల్ల్ ఆయాసం అపుుడ్ు “నీ అనిం నీవు తిను అని ఆత్మపిేరణ”, ల్ేత్ బీనుస కాయల్ కలర ఎకుావ 
తినిపుటి ఆయాసానికి “చాపల్ాయల్ు నసించానిదే ఎనిి జ్నమల్ెైనా అంతే” సందేశ్ం ఇల్ా ఎనోి! 

3. ఇత్రుల్ను విమరిశంచినపుుడ్ు ఉద్యం పూట అల్ారమ్ మోోగకుండా చేసేు  గురిుంచటం. పని చేసి Getup బ్లగు ల్ేకుండా 
వ ళ్ళత్మంటే సావమ్చ ఆచరణతో సరి చేసుకోవటం, ఆరతి సమయంల్ో అల్ోచనల్ు గురిుంచి చెబ్ుత్ట అహంకార నిరూమల్నకు కృషి, 
పూజ్ సమయంల్ో సమాధి మందిరంల్ో అనయ విష్యాల్ు వినటం పటల  నిరిలపుత్ ఇల్ా ఎనోి! 

మాసుర్ పరిపిశ్ిల్ో చెపిునటటల  “ఇల్ాంటి ల్క్షయం కోసం జీవితానిి దీక్షగా కొనసాగించే వారి (జీవిత్ సంఘటనల్ు) పూరవ కరమ ఫలితాల్ు, 
సంసాారాల్ు తాము ఉనితి చెంద్టలనికి అధిరోహ ంచాలిసన సో పానాల్ు అవుతాయి” అనిది సార్ పటల  అక్షరాల్ా నిజ్ం అవవటం మనం 
గమనించవచుు. 

1. శ్రర సార్ నియమ పాల్నకు కటటు బ్డి త్మ అనిం త్ము తినటం, ఉపుు, పుల్ుపు, కారం, నూన  తినకునడటం ఎటిు  ఆరోగయ 
ఇబ్బంద్ుల్కు (చివరి వరకు) ఇవవక ప ైగా వాటిని పాటింప చేసే సౌల్భయంల్ో సంపూరి సావమ్చ సనిిధి, గొల్గమూడి నివాసం 
ల్భించటం సంపూరి సావమ్చ సనిిధి, గొల్గమూడి నివాసం ల్భించటం. 

2. కషట తరమ ైన “కోనే్రు  దాటవ్ద్దని” ఆదేశాలను స్త ైతం పాటించ పయనుకునింద్ున కాలు విరిగినపపుడు సావమే కటుట  కటటట  
పపతూర రు డాకటర్ ను ప్లవ్కనే్ రప్ుంచటం. చేయి విరిగిన్ా ఎటిట  చికితాస లేక నే్ బ్ాగావ్టం, సార్ తరచు చెప ుటుె  
గొలగమూడమ వ్చిిన తరువాత (చివ్రి రోజుల) వ్రకు 20-౩౦ సం || క దిద  సారుె  కూడా ఆసుపతిర పాలు కానకుర లేక 
సావమి సే్తవ్లో సంతోషంగా గడప గలగటం. 

3. సావమి, సావమి సే్తవ్కుల  (రోస్త్ ర డమడ , వ్కుమమ, ఆదిన్ాిరాయ్ణ్ గారు మొ || ) సాంగతయం బ్ాగా లభంచి ఎన్ోి సార్ 
సంసాురాలను మారుికోగలిటం మొ|| 

ఇలా శరణ్ాగతి చెందిన వారికి “వ్పని దాన్నతో అసంతృప్ర  లేన్న దాన్న కోసం తపన” నశసుర ంది అనటాన్నకి ఉదాహ్రణ్ సార్ జీవితమే. సార్ ను ఏ 
విషయ్ంలోగాన్న 20-౩౦ సం || అతి ద్గిరగా మసలు కుని ఎవ్వరూ అసంతృప్ర  గా చతడక పట వ్టం విచితరం. అలాె నే్ తలప టిటన కారయం 
జరగకున్ాి, ఇతరులు విమరిశంచిన్ా సావమి సే్తవ్గా చేయ్ గలగటం కూడా చతడవ్చుి. ఎంత కషట పరిస్్తథతిలోన్ ైన్ా ధరామన్ని, న్నయ్మాన్ని 
సడలన్న సార్ ఆచరణ్, న్నరంతర సమరణ్మ ై సార్ పరయ్తిం, న్నతయ తృప్ర  (తకుువ్ జీతం, బ్ాహ్యం గా అతి సామానయ గృహ్సథ జీవ్నం, ఆకు కురే 
భోజనం, వ్సతులు ప ద్దగా లేన్న పరదేశం లో న్నవాసం etc. వ్పన్ాి). ధాయన యోగ సరవసవం లోన్న శ్రీ మాసాట రి మాట “ఎపుుడ్ూ నా యందే 
మనసుస నిలిపి, దొ రికిన దానితో త్ృపిు  పది ఎవరు ధరామనిి ఆచరిసాు రు వారి రక్షణ భలరం సంపూరింగా నేనే వహ సాు ను” అని దాన్నకి సారధక 
వివ్రణ్ గా సార్ జీవితం పరతిబింబిసుర ంది. అంతగా సంపయరీ శరణ్ాగతి చెందిన సార్ దావరా శ్రీ సావమి చేస్్తన కారయం, పరసాదించిన దివ్యస్్తథతి ఎంత 
ఉనితమూ శ్రీ సార్ తొ పరిచయ్ం కల ఎంద్రో దివ్యనుభావాలు తెలుపపతున్ాియి. ముంద్ు అనుభవ్ం లో చతస్్త నటుె  సాయి చే దీక్ష 
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చేయించి సావమి సార్ రూపంలో సందేశం ఇవ్వటం, ఎంద్రికో వారి దివ్యను భావాలను సార్ కు చెపుమన్న సావమి కలలో ఆదేశంచి మరి సార్ చే 
(న్నయ్మానుసారంగా) గొలగమూడమ కుడా కద్లనకుర లేకనే్ లీలా సే్తకరణ్ చేయ్ విలు కల్గుంచటం, ఎంద్రికో మరోచోట భౌతిక ద్రశనం స్త ైతం 
ఇవ్వగల దివ్య స్్తథతి, ఎంద్రికో తలె్గ ద్ండమర గురువ్ప దెైవ్ం స్త ైతం అయి ఆధారం అవ్వ గల స్్తథతి లో వ్పండటం సరవసయ శరణ్ాగతి చెందినవారు 
గురువ్పలో ఎలా మమ ైకం అవ్పతారో తెలుపపతుంది. మనను కూడా ఆ రీతి సంపయరీంగా శరణ్ాగతి దిశలో నడమప్ంచమన్న సార్ ను హ్ృద్య్ 
పయరవ కంగా పరా రిథదాద ము.  

 

 


