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శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ జీవిత విధానెం ద్ాారా బ్ో ధిెంచిన “శ్ీమతో సేవ – సేవతో క్ైవలయెం” ను అనుసరిెంచి మా జనమలు ధనయము గావిెంచుటకు ఈ మాసప్త్రరకను
పారరెంభిసుూనానము. శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ మన కెంద్ిెంచిన అనుభవాలను, సాెంగతయ సమృత లను, సార్ ఆచరిెంచి వాచా బ్ో ధిెంచిన అమూలయ విష్య్ాలను
సమరిెంచుక్ొనుటకు, మహాత మలు బ్ో ధిెంచిన సతసెంగ, సదా ెంా ధ ప్ఠనలకు పేరరణగా ఈ మా చినన సేవ.
గమనిక : ఎవరైనా ఈ e-magazine లో తమ వాయసాలను, అనుభవాలను ప్ెంచుక్ోదలిచినవారు saimaster.sevatrust@gmail.com కు e-mail చేయ్గలరు

శ్రర స్ుబ్బరామయ్య
సార్ పరవచనం

http://saimastersevatrust.org/speeches/BharadwajaMaster12thApril2008.mp3
శ్రీ భరద్ాాజ మాష్ాటరి ఆరాధన రోజు శ్రీ సార్ భరద్ాాజ మాసట రు – అమమగారు ల ఆదరశ ద్ాెంప్తయెం గూరిు ఆ రడత్రగా మన జీవిెంచుటకు పేరరణను చచేు
సతచనలను అెందచేసిన సెంద్ేశ్ెం.

వాగారాావివ స్ంపృకతౌ వాగర్ధ పరత్రపతౌ యే - జగతః పితరత వందే పార్వతీ పర్మేశ్వరత

సాధన: ఆదర్శ గృహస్థ జీవనము
శ్రీ మాసాటరు “సాయిప్రభోద్ామృతము” లో మన పెదదలు ఏరపరిచిన నాలుగు ఆశ్ీమాలను వివరిసూ త ప్టిష్ఠమైన
బ్రహ్మచరాయశ్ీమము, ఉననతమైన గృహ్సాాశ్ీమము; సహ్జమైన వానప్రసా, సనాయసాశ్ీమాలకు ఎలా ద్ారి తీసాూయో తెలుప్ుతారు.
బ్రహ్మచరాయశ్ీమెంలో కృత్రరమ బిగిెంప్ులు లేని ధరామచరణ, శారడరక, మానసిక ద్ారుడ్డాీాలను సముపారిజెంచడము, అెందరిలోని
చెైతనాయనిన గురిూెంచే ‘నేను’ విసూ రణలను వివరిసూ ారు. వీటనినటి మూరిూ భావము మనెం శ్రీ సార్ లో చతడవచుు.
శ్రీ సార్ “గురుసుూత్ర” ప్ుసూ కెం లో వారసిన సార్ చిననప్పటి సెంఘటనలు
 ఎదురిెంటిలో విప్రడతమైన జిల వునన పెద్ద ావిడ ఆరిూ తీరిు వద
ై యెం చేయిెంచడెం
 సార్ క్ాలేజిక్క ఎక్షామ్ కు వళుత ెండగా క్ాలిలో ములుు ద్ిగి వలుువవుత నన సరర యొకి ఆప్ద నివారిెంచుటకు తన
అవసరానిన(ఎక్షమ్ ను) కూడ్డా ప్రకిన పెటటడెం
 ద్ేవాలయ్ ప్ునరుదద రణ మరియ్ు వరద బ్ాధిత ల సహాయ్ నిధి సేకరణలు
శ్రీ సార్ కు గల ‘నేను’ విసూ రణను, నిసాారధ ెంగా అెందరిలోని భగవెంత ని సేవను ప్రత్రబిెంబిసేూ
 అనాయయ్ెంగా కూరల బ్ెండ్డివానిక్క నష్ట ెం చేసన
ి వయక్కూ నీ ఎద్ిరెంి చి సెంసిరిెంచటెం
 భారయను అమానుష్ెంగా ఆమ వసాూాలను సెైతెం ప్టిటెంచుక్ోకుెండ్డా క్ొడుత నన వయక్కూని ఎద్ిరిెంచటెం
సార్ యొకి ధరమ నిష్ట ను, ఆధాత్రమక ముసుగులో అసకుూలుక్ాని శారడరక మానసిక ద్ారుఢ్ాయనిన తెలుప్ుత ెంద్ి.
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చటిట సాసా తతో కూడ్డిన ధరామచరణ వలు సార్ కు సరల
ర పెై కలిగిన గౌరవభావెం, దృషిటలో ఔననతయము శ్రీ సార్ వారసిన లెటరు లో
“క్ామానిన ఏ విధెంగా ధరమమనే వలుగులో మాతరమే చతడ్డాలో వారసినవి” ప్రత్రబిెంబిసాూయి. శ్రీ భరద్ాాజ మాసాటరు సాయి
ప్రభోద్ామృతములో వారసినటల
ు సాసా మైన మనసుసలకు చప్పటి అశ్రు ల సాహితయెం, వాటి ఆలోచనలు ఎెంతటి జుగుపాసకరమూ
తెలుసుూెంద్ి అనేద్ి శ్రీ సార్ ఆచరణలో క్ానీ, వారసిన లెటరుు, సనినహిత లకు వాచా చేసన
ి సతచనలు, హెచురికలలో ఎెంతగానో
ప్రత్రబిెంబిసాూయి. చటిట అవగాహ్న, ధరామచరణ, చెత
ై నయ విసూ రణ వలు నే శ్రీ సార్ వివాహ్ విష్య్ెంలో లౌక్కక ప్రయోజనాలను, లేద్ా ఆ
వయ్సుసకు ప్రభావమయియయ ఆలోచనలను ధనానిన, క్ోరికలను, గొప్పను మొ|| వి ప్రధానెంగా క్ాక ద్ెైవీ లక్షణాలెైన కృతజఞ త, ఉతూ మ
జీవనానిక్క సానుకూలత మొ || వానిని ప్రధానెంగా కలిా ఎెంతో తాయగానిన సెత
ై ెం వహిెంచి ఆచరిెంచారు, జీవిెంచారు.
శ్రీ మాష్ాటరు వివరిెంచినటల
ు గృహ్సాాశ్ీమెంలో అనవసరప్ు ఆరాాటాలకు తావివాక పో వటమే క్ాక ఎటిట ఆరాాటానిక్క
తావివాక అతయెంత సామానయ జీవితెంతో తృపిూ చెెంద్ి అలా జీవిెంచగా మిగిలిున ధనానిన, సమయ్ానిన, శ్ీమను సరా జీవులలోని
భాగవతేసవకు ముఖ్యెంగా శ్రీ సాామివారి భకుూల సేవకు తన ప్ర భేదెం లేకుెండ్డా విసూ రిెంచారు, వచిుెంచారు. శ్రీ మాసాటరు వాన
ప్రసా ాశాీమెంలో తెలిపిన చెైతనయ విసూ రణ శ్రీ సార్ కు గృహ్సాాసరమెం లోనే వయకూ మవటెం మనెం గురిూెంచవచుు. “భానధ వాన్ శివ భక్ాూసు”
అనన విధెంగా శ్రీ సాామి భకుూలను బ్ెంధువులకెంటే ఎకుివగా పేరమిెంచి ఆసరా కలిపెంచటెం కూడ్డా శ్రీ సార్ దెంప్త లుక్ే చెలిుెంద్ి. శ్రీ
సార్ భరద్ాాజ మాసాటరు ప్రిచయ్మైన నుెండ్డి సార్ “బ్ాబ్ా” క్క వచిుెంచిన సమయ్ెం చతసేూ ఆశ్ురయెం వేసూ ుెంద్ి. సార్ కు గల
సతాగుణ పారబ్లయెం సు-సెంసాిరాలను తెలుప్ుతాయి.
శ్రీ మాష్ాటరు సార్ అడ్డిగన
ి మొదటి ప్రశ్నకు సమాధానెంగా మహాత మలను దరిశెంచమనానక ఎెందరో మహాత మల ప్రతేయక
దరశనెం, ఆశ్రసుసలు, శ్రీ సార్ కు ఎలా కలిగాయో మనెం “శ్రీమాష్ాటరి భోద్ామృతెం” లో చతడవచుు. అటిట ఆశ్రసుసలు కలగటానిక్క శ్రీ
సార్ కు శ్రీ భరద్ాాజ మాష్ాటరి వాకుి, సతచనలపెై విశాాసమే క్ాక, సార్ కు గల ఉతూ మ సెంసాిరాలు కూడ్డా క్ారణాలు అనిపిసూ ాయి.
మాష్ాటరు ధాయనెం అభయసిెంచ మనానక, బ్ాబ్ాకు సమయ్ెం చమమనానక రొజూ 3 గెం|| ఉదయ్ెం (6 గెం || - 9 గెం||) ప్టాల వదద
ఏక్ాెంతెంగా కూరొుని మాష్ాటరు చెపిపనటల
ు తనకు ఎకుివగా వచేు ఆలోచనలు వారయ్టెం చేసారు. చితరమమ
ే ెంటే శ్రీ సార్ కు
ఎకుివగా వచేు ఆలోచనలలో “బ్రీల గూరిు, వాళు మమ గారు వడ్డడీ లు త్రపేప వయవహారెం, సాటి లెకురర్ లతో వచిున మాటలే ” క్ాని
క్ామప్ు ఆలోచనలు వచిునటల
ు సార్ చెప్పలేదు. అెంటే అవి అప్పటిక్ే శ్రీ సార్ ధరమమనే వలుగులో హ్రిెంప్ చేసారనిపిసూ ుెంద్ి. సార్
సరపచ్ లో చెపపి నటల
ు వివాహానెంతరెం ఉతూ మ సెంతానానిక్క క్రీడగాను, సడలిెంప్ుగాను బ్రహ్మచరాయనిన అవలెంబిెంచడెం శ్రీసార్
అభయసిెంచారని, ధరామధరామల విచక్షణ, ధరమమే భగవెంత డనే విశాాసము ద్ాారా అద్ి సులభెంగా సాధిెంచారని సార్ ఆచరణ, letter
ల ద్ాారా తెలుసుూెంద్ి.
శ్రీ సార్ కు భగవత్ అనుభూత్రక్క గల తీవరత “బ్రీలు వెంటనే అమిమవేయ్టెం, వాళు మమ గారు వడ్డడీ లు చచిునవారిక్క చెంక
నేను మిమమలిన అడగను మీరు చవాదలచు క్ొననద్ి చవాటమే అని వద్ిలేయ్టెం, సార్
తపిపెంచుక్ోటానిక్క ఏక్ాెంతానిన ఆశ్ీయిెంచడెం” తెలుప్ుత ెంద్ి.
అప్పటిలో సుమారు 3 సెం || సార్ టైెం టేబ్ుల్ సార్ క్ారయద్ీక్షను తెలుప్ుత ెంద్ి.
 ఉదయ్ెం 6-9 గెం || ధాయనెం,
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 మద్ాయహ్నెం 1-2 గెం || సతిల్ లో పిలులతో సత్ సెంగెం
 సాయ్ెంతరెం 6-8 గెం || చెంటలు,
 రాత్రర 9-11 గెం|| గుడ్డి లో సతసెంగెం
ద్ీని ద్ాారా సార్ సాధిెంచిన నిరామయ్ సిాత్ర శ్రీ ప్ ెండ్డి సాామి ఆశ్రసుసలుగా వయకూ మై ఉదయ్ెం 6గెం|| నుెండ్డి 9 గెం || వరకు
బ్ాహ్య ప్రప్ెంచెం తెలియ్క తలుప్ు తటిటతే క్ాని తెలియ్కపో వటెం మొ ||వి వారి మానసిక ప్రిశుదధ తను తెలుప్ుతాయి. వీటితో పాటల
సాయి మెంద్ిర నిరామణాలకు విద్ాయనగర్ లో, కలిచేడులో సార్ చేసన
ి సేవ వారి నిష్ాిమకరమకు నాెంద్ి అయి తరాాత క్ాలెంలో
గొలగమూడ్డిలో సార్ నిరిమెంచిన ఎెందరో భకుూలకు, విద్ాయరుాలుకు, అనాధులకు, ఆశిీత లకు ఉప్యోగప్డ్డే నిరామణాలకు రూప్ు
నిచాుయి. ఆ క్ాలెం నుెండ్డే శ్రీ సార్ సమయ్పాలన, అెంక్కత ప్రిశ్ీమ, శ్రీ సార్ కు భగవత్ గతెంగా వచిున ఆయ్ాసానిక్క గొలగమూడ్డి
ఆవాస నియ్మెం పాటిెంచడెం క్ాని, అవధతత లీల రచన సమయ్ములో సలిపన మానవాతీత కృషి క్ాని శ్రీ సార్ సాారాధనిన, మానవ
సహ్జ బ్లహీనతలను ద్ాటి సమయ్మెంతా భగవదద తూెంగా జీవిెంచడెం చేసాకనే శ్రీ సార్ పాటిెంచిన బ్రహ్మచరాయనిన సదధ రమనిష్ట ను,
అెందరిలోని ద్ెవ
ై ానిన గురిూెంచిచేసే ప్రోప్క్ారాని క్ారయద్ీక్షలను, ద్ానిక్క తగు రడత్రన సాధిెంచిన మానసిక శారడరక శిక్షణ, ద్ారుఢ్ాయనిన
తెలుప్ుతాయి. ఈ క్ాలెంలో శ్రీ సార్ ఆరత్ర, ధాయనెం మొదలగు సమయ్ాలలో సార్ కు “Live at the Present Moment” కు
వయత్రరేకెంగా వచేు తన ఆలోచనలు వివరణ బ్టిట అవి క్ేవలెం నిష్ాిమకరమకు సెంబ్ెంధిెంచినవి మాతరమే అనే సార్ మానసికసిాత్రని
ప్రత్రబిెంబిసాూయి. అెంతేక్ాక వీటనినెంటిలో శ్రీ అమమగారి సహాక్ారెం ఎెంత వుెంద్ో మనెం ఈ సెంచికలోని వివరిెంచుకునే అనుభవెంలో
చతసాూము. అలా కూరుటెం శ్రీ సార్ సాధనకు శ్రీ సాామికృప్ క్ాగా అటిట ఆదరశ దెంప్త లను దరిసెంచుక్ోవటెం వారి సాహ్చరయెం క్ొద్ిద
క్ాలమన
ై ా ప ెందటెం మన మహాభాగయమే.
శ్రీ సార్ సాధిెంచిన ధరమనిష్ట , ప్రోప్క్ారజీవన విధానెం, దశాబ్ాదల పాటల మరుగు లేని వారి గృహ్సా జీవనము మనకు గృహ్సా
జీవనాదరాశలను కళళకు కటిటనటల
ు చతపిసూ ాయి. క్ేవలెం లేద్ా ముఖ్యెంగా సాారధ , క్ామ సెంతృపిూ క్ే వివాహ్ెం అనే భయ్ెంకరమన
ై
భరమలోని మన లాెంటి వారెందరిక్ో శ్రీ మాసాటరు “సాయి ప్రభోద్ామృతెంలో” వారసినటల
ు చెత
ై నయ విసూ రణకు మన లోని ‘నేను’ అనే
అహానిన బ్రదదలు క్ొటిట ద్ాని నిజతతాానిన గురిూెంచే సాధనెంగా అెందరిలోని భగవత్ చెత
ై నయ తతాానిన ‘నేను’ గా గురిూెంచిన విసాూరణగా,
సాారధ ప్రయోజనాలను ప్ రిూగా ప్రకికునటట గల ఆశ్ీమ ధరమెం గా, అనుభూత్రని ఆచరణలో ప్రత్రబ్ెంబిెంచగల వానప్రసా,
సనాయసాశ్ీమాల సారెంగా శ్రీ సార్ జీవితెం మనకు గోచరిసూ ుెంద్ి. శ్రీ సార్ తన సాెంత చెంటినే తరచుగ వచిు ఉెండ్డే భకుూల ఆవాసానిక్క,
సాయి సుబ్రహ్మణయెం వివాహానెంతర నివాసానిక్క భాగెం చేసి చచిున సెందరాెంలో క్ాని, సాయి మాసట ర్ నిలయ్ెం లో శివరతనెం మొ
||గల క్ొెందరి సెంవతసరాల నివాస సౌలభయెం ఏరపరచడెంలో క్ాని, సాామి క్ోసెం ప్రధానెంగా వచిు సార్ సాెంగతయెం ప్రభావానిన రుచి
చతచి మరల లేని భకుూలకు రోజులో 10 గెం|| పెగ
ై ా (కనీస అవసర సమయ్ెం తప్ప చక మొతూ ెం) సమయ్ెం దశాబ్ాదలు క్ేటాయిెంచడెం
సార్ తాయగ నిరత్రని తెలుప్ుత ెంద్ి. ద్ీనిక్క శ్రీ అమమగారు కూడ్డా సెంప్ రణ ెంగా సహ్కరిెంచటెం, శ్రీ సార్ యొకి ప్రత్ర మారుప గమనిసత
ూ
సార్ క్ారయ సిద్ధ క్
ి క సహ్కరిెంచే విధెం కూడ్డా శ్రీ సార్ మాటల లోనే శ్రీ సార్ వారసిన letterలో చతడవచుు. అలా సాధిెంచిన చెత
ై నయ సిాత్రలో
శ్రీ సార్ ఎెందరిక్ో చచిున శిక్షణ మనలో ఎెందరో అనుభవిెంచటెం శ్రీ సాామి కృపే.
శ్రీ సార్ మానసిక ధరామచరణ గూరిు సాయినీ, నియ్మ పాలన గూరిు సాయి, ప్రసాదు, నగేష్, శివ మొ || ఎెందరినో తగిన
అనుభవాలను ప్రసాద్ిెంచి నడ్డిపిెంచిన వన
ై ెం, విదుయకూ ధరమ నిరాహ్ణ గూరిు , ధరమబ్దద మన
ై సాారజనతో మాతరమే భగవత్
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అరిపతమయియయ నివేదన గూరిు శ్రీమాసాటరి వివరణకు (క్ొెంతెన
ై ా)తగినటల
ు గా ప్రసాద్, శివరతనెం, వేణు సార్, నగేష్, సాయి మొ||
ఎెందరినో ద్ివయభావాలతో జీవిెంప్ చేయ్టెం శ్రీ సార్ యొకి సరాగత చెత
ై నయ ద్ివయ సిాత్రనీ శ్రీసాామివారు సతచిెంచినటల
ు “చెడ్డప
ి ో యిన
తాళా బ్ురీలు రిపర్
ే ” చేసన
ి విధెంగా అెందరి లోపాలను సరిచేయ్గల సరాసమరాతను అప్పటిక్క, చప్పటిక్క తెలుప్ుతాయి. ఆద్ిగా
గల మహ్రుుల గృహ్సా జీవనెం నుెండ్డి, ఎెందరో గృహ్సా భకుూల జీవనాలే క్ాక చప్పటి శ్రీ భరద్ాాజ మాసాటరు, శ్రీ సుబ్బరామయ్య
సార్, శ్రీ దరాా సాామివారు, శ్రీ తాడ్డేప్లిు రాఘవ నారాయ్ణ శాసిూ ి గారు, శ్రీ శివానెంద మూరిూ గారు, శ్రీ చాగెంటి క్ోటేశ్ార రావుగారు, శ్రీ
సామ వేదెం ష్ణుమఖ్ శ్రమ గారు మొ|| ఎెందరో జీవితాలు మనకు గృహ్సాాసరమ ఆదరాశనిన, ఔననతాయనిన తెలుప్ుత ెండగా శ్రీ
సాెంగతయెం ద్ాారా ప్రసాద్ిెంచిన అవగాహ్న, సెంసిరణలను మనెం సద్ిానియోగెం చేసుక్ొని సార్ కు భగవెంత నిక్క అతయెంత
సనినహిత లుగా, తృపిూ కరెంగా నడ్డిపిెంచమని పారరిాసూ త ..

-మీ సాయి.

ఆదర్శ ద ంపతయం: సార్ – అమమ గార్ల అనుబ్ంధం
శ్రీ సార్ వాళళ మేనమామ సార్ నాననగారిక్క వారి కుటలెంబ్ానిక్క చేసిన సహాయ్ెం దృషిటలో ఉెంచుక్ొని కృతజఞ తగా వారి మేనమామ
కుమారూ ను (చక ముెందర ‘అమమగారు’ అని సెంబ్ో ద్ిసూ ాము) వివాహ్ెం చేసుక్ొనుటకు సార్ నిశ్ుయిెంచుకునానరు. ఈ నిశ్ుయ్ెం ఎటిట లౌక్కక
ప్రయోజనాలను ఆశిెంచి క్ాక ద్ెైవ లక్షణాలను ప్రత్రబిెంబిసత
ూ జరిగిెంద్ి. క్ానీ సార్ తలిు గారు, అనన ద్ీనిక్క వయత్రరేక్కెంచి వారి దృషిటలో టీచర్ గా
ప్నిచేసూ ునన సార్ కు చదువుకునన అమామయి వసేూ చటల చెంటలు ఉెండటెం, అటల జాబ్ు చేసూ ుెందని భావిెంచారు. ఆ విష్య్మై వినకుెంటే సార్ కు
ఆసిూ ప్ెంప్కెంలో కూడ్డా అవక్ాశ్ముెండదని అనానరు. క్ానీ శ్రీ సార్ తన మనసాసక్షిక్క కృతజఞ త వెంటి ఉననత భావాలకు విలువ నిసత
ూ అమమగారిని
వివాహ్మాడ్డారు. సార్ వివాహ్ెం సుమారు 1967 సెంవతసరెంలో జరిగిెంద్ి.
పెళ్ళళక్క ముెందు అమమగారు వలు చెంటలు ఎెంతో గారాబ్ెంగా పెరిగారు. సార్ తో వివాహ్మాయక అమమగారిక్క ఎనోన కష్ట తరమైన బ్ాధయతలు
నిరాహిెంచాలిస వచిుెంద్ి. అప్పటిక్క సార్ ఉద్ో యగ రడతాయ కలిచేడులో ఉెండ్డేవారు. ద్ాద్ాప్ు 7 సెంవతసరాలు సార్, అమమగారు నివాసెం చేసారు.
అప్ుపడు శ్రీ సార్ వాళళ తలిు గారు సార్ తోనే ఉెండ్డేవారు. వారిక్ర అమమగారు ఎనోన సేవలు ఎెంతో ఓపికగా చేసేవారు. సార్ తలిు గారిక్క అమమగారు
చదువుక్ోని పిలు అని, పెైగా తన చష్ాటనిక్క వయత్రరేకెంగా వివాహ్ెం చేసుకునానడని చులకన భావన ఉెండ్డేద్ి.
అమమగారు ఎెంతో ఓరిమి, శ్ీదధతో వడుు దెంచి బియ్యెం చేసి అననెం వెండటెం, బ్రీల పో ష్ణ మొ|| చతడటెం చెంటలు అెందరి బ్టట లు
ఉతకటెం సార్ అమమగారిక్క క్ావలసినవనీన చేసూ ుెండటెం, చలా చేసూ త అమమగారిక్క టిఫిన్ త్రనటెం 11 గెంటలక్క అననెం 3 గెంటలక్క అయియయద్ి. సార్
కూడ్డా వాళళ అమమగారిని సముద్ాయిెంచడ్డానిక్క అప్ుపడప్ుపడు అమమగారి తప్ుప లేకునాన అమమగారిని త్రడుత ననటల
ు మాటాుడ్డాలిస వచేుద్ి.
సార్ కూడ్డా ద్ానిక్క బ్ాధప్డ్డేవారు. అమమగారిని “మీరు మీ అతూ గారిక్క క్ానీ, సార్ కు క్ానీ చెప్పచుు కద్ా!” అెంటే ‘’వినకుెండ్డా తగువు పెటట లకుెంటే
అయ్న బ్ాధప్డతారు’’ అనానరు. ఉతూ మమైన సహ్జ సెంసాిరెం ఎెంతో కృత్రరమ జీవనెంలోని మనకు ఎలా వెంటబ్డుత ెంద్ి. అయితే అమమగారు
బ్ాధప్డ్డి సార్ పెై క్ోప్గిెంచు క్ోవటెం వయత్రరేక్కెంచటెం బ్దులు సార్ తలిు గారిక్క నచు చెప్పలేక, అమమగారి కష్ట ెం చతడలేక బ్ాధ ప్డుత ెంటే అమమ
గారే ‘ఎెందుకు చలా బ్ాధ ప్డ్డేద్ి? అతూ య్యగారి ముెందు ననున ఒకటి రెండు మాటలను అెంటే, ఆవిడ సెంతృపిూ గా ఏమనకుెండ్డా ఉెంటారు. నీవు
నిజెంగా త్రటట టేుదు కద్ా!’ అని సముద్ాయిెంచేవారు. చద్ి ఎెంతటి ఉద్ాతూ గుణమో, అటిట దెంప్త లు ఎెంత అరుదుగా తారసిలు ుతారో మనెం
గురిూెంచవచుు.
అమమగారు తరువాత క్ాలెంలో వాళళ అతూ గారిక్క క్ాలు విరిగి, మెంచెంలో ఉననప్ుపడు చేసిన అననయ సేవకు మాతరెం చివరకు ఆవిడ
మనసుస మారక తప్పలేదు. చద్ే రడత్రన అమమగారు వాళళ అమమగారిక్క, సార్ కు కూడ్డా సేవ చేసుకునానరు.
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ఆచారయ శ్రీ ఎక్కిరాల

శ్రీ సుబ్బరామయ్య గారుశ్రీ వెంకయ్యసాామి

శ్రీ దరాాసాామి

భరద్ాాజ మాసట ర్
కలిచేడు సాయి మెంద్ిర విగీహ్ ప్రత్రష్ట ముెందర పెదద సాయిబ్ాబ్ా ఫో టలను తీసుకువచిు సార్ వాళ్ళళెంటలు పెటట ారు. సార్ అమమగారిని
ఆరత లు చవామనానరు. అమమగారిక్క ఆరత లు చేసూ ుెంటే నిదర తూగు వసోూ ెందని నిలవ ప్చుళుళ (ఊరగాయ్లు) త్రనకూడదని
మోోకుికునానరు. భగవెంత నిక్క సేవక్ై విసూ ృత ప్ుసూ క జాఞనెం సెంబ్ెంధెం లేకనే, సెంసాిర జనితమై ఎెంతటి కఠోర నియ్మమైనా సిదదమే!
సార్ భరద్ాాజ మాసాటరి వదద కు వారెం వారెం వళళళవారు. అమమగారు భరద్ాాజ మాసాటరి దగా రకు వళ్ళు వసేూ చాలా ప్రశాెంతెంగా ఉెండటెం
గమనిెంచి, పో ర తసహిెంచి ప్ెంపిెంచేవారు. ఒకరోజు అమమగారిని కూడ్డా తీసుక్ళ్ళళనప్ుపడు భరద్ాాజ మాసాటరు అమమగారితో ఎలా ఉనానరు అని
అడ్డిగి సార్ గూరిు ‘’మాట విెంటారా?’’ అని అడ్డిగారు. సార్ ‘’నాకు చచుటిక్క రావటానిక్క డబ్ుబ లేకుెంటే నా భారయ అప్ుపడప్ుపడు ఖ్రుులకు
చచిున డబ్ుబలు ఉెంచి చసుూెంద్ి” అనానరు. అమమగారు ‘’శేష్య్యకు చదువు రావటేు దని అయ్న అప్ుపడప్ుపడు దెండ్డిసూ ారు’’ అని చెపాపరు.
భరద్ాాజ మాసట ర్ సార్ తో ‘’ప్రప్ెంచెంలో అెందరూ చదువు కుననవారే ఉెండరు. అెందువలన పిలువాడ్డిని క్ొటట కు” అని సమాధాన ప్రిచారు.
మాసాటరు శేష్య్యకు శాలువా కపాపరు. అప్పటి నుెండ్డి క్ొనిన నలల పాటల శేష్య్య ఉదయ్ెం 2 గెంటలకు సాామి మెంద్ిరెం వళ్ళు సేవ చేయ్టెం
అనే మారుప రావటెం జరిగిెంద్ి. శ్రీ సాామివారిని సార్ అడగకనే సాామి ఆశ్రసుసలు శేష్య్యకు ప్రసాద్ిెంచక శేష్య్యలో మెంచి మారుప వచిుెంద్ి.
సార్ తమ కష్ాటరిజతెంతో కలిచేడులో మొదట ప్ రిలు ు, తరువాత రేకులిలుు తరువాత మెంచి మిద్ెద చలుు వచిుెంచి నిరిమెంచుకుని
ఉెంటలనానరు. సార్ కు ఆయ్ాసెం చబ్బెంద్ి శ్రీ వెంకయ్యసాామి సనినధిలో తగా టెం వలు గొలగమూడ్డిక్క సార్ నిదర చేసేెందుకు నిరణ య్ెం
తీసుకునానరు. ఈ నేప్ధయెంలో అమమగారు సార్ ను అనుసరిెంచిన విధెం అనతహ్యెం, అద్ిాతీయ్ెం. శ్రీ సాామివారి సెంద్ేశ్ెం అనుసరిెంచి సార్
నిదరకు గొలగమూడ్డి వచేువారు. అమమగారు ఒక సెంవతసరెం వేచి చతసి చెంక పిలులను చద్ివిెంచడెం, సముద్ాయిెంచడెం చేయ్లేనని
గొలగమూడ్డి వచేుసారు. అప్ుపడు గొలగమూడ్డిలో సార్ సాామి సమాధి దగా ర చినన సా లములో సాామి ఆజఞ మేరకు ప్ రి గుడ్డిసె వేసారు. చలుు,
వసత్ర ఏమీ చతసుక్ోకుెండ్డా సార్ ఆరోగయెం ప్రధానమనుకుని అమమగారు రావటెం ఎెంతటి తాయగమో, ఎెంతటి ఆదరశ గృహ్సా జీవితమో
గురిూెంచగలము.
గొలగమూడ్డిలో వెంటకు కమమలు క్ొటిటెంచుకుని ప యియ వలిగిెంచుకుని వెంట వెండటెం, టాయిలెట్ సౌకరయెం కూడ్డా లేకుెండ్డా
జీవిెంచవలసి రావటెం, మెంచి స ెంత చలుు వదలి చలుు లేకుెండ్డా ఒక ప్ రిెంటలు ఉెండటెం, వరాుక్ాలెంలో పాములు (నీటి) సేాచుగా తరచత చెంటలుక్క
వసత
ూ నన ఏమాతరెం భయ్ప్డకుెండ్డా ఉెండటెం మొ|| ఎనోన అతయెంత కష్ట మనిపిెంచేవనీన ఆ మహాసాధిాక్క భరూ సాెంగతయెం, శేీయ్సుస ముెందు
ఏమాతరెం కష్ట మనిపిెంచలేదు. పెైగా తరువాత ఏనాడత ఆ విష్య్మై సార్ ను ఒకి మాట మాటాుడలేదు.
సార్ సాామి ఆద్ేశ్ెం పాటిెంచి గొలగమూడ్డిలో ఉెండటెంలో మరో ఆలోచన వసుూెంద్ేమో అని కలిచేడులోని మెంచి చలుును ఎెంత రేటలక్ైన
రేటలకు అమేమయ్మని అమమగారే చెపాపరు. తరాాత తము కటలటకునన ఖ్రుుక్క 1/5 వెంత క్క అమేమసారు. అమమగారిని ఈ విష్య్మై అడ్డిగితే
‘’చలుు ఎెందుకు? అయ్న బ్ాగుెండ్డాలి కద్ా!” అనానరు. అతాయశ్ురయమేమెంటే కృత్రరమ జీవనెం గడుప్ుత నన మనకు చద్ి సహ్జము,
సమెంజసము అనిపిెంచదు. అనిపిెంచినా చలాెంటివి పాటిెంచ సాహ్సిెంచము!
ఒకసారి సుమారు 10 సెంవతసరాల వయ్సుసలో శేష్య్య తపిపపో యినప్ుపడు అమమగారు సాామి వదద నిరాహారిగా రెండు రోజులు
“శేష్య్య కనప్డకుెంటే నీవు లేనటేు ” అని వేడుకునానరు. చెంటలు సాామి ప్టెం వదద పారరిూసూ తనే నిదర పో య్ారు. కలలో అగినగుెండెం జాజాలయమాన
వలుగు కనప్డ్డితే అమమగారు చెంక శేష్య్య దకిడని బ్ాధప్డ్డాీరు. సార్ వచాుక కల విష్య్ెం చెబితే “చెంక్ేెం భయ్ెం, కెంగారు ప్డనకిరలేదు.
శేష్య్య వచేుసాూడు” అనానరు. అటేు మధాయహాననిక్క వచేుసాడు. నలూ
ు రు వళ్ళు తపిపపో యిన శేష్య్యను ద్ెైవికెంగా ఎలా సాామి చేరిుెంద్ి
“గురుసుూత్ర”లో చతడవచుు. సార్ ను శేష్య్య క్ోసెం ఎెందుకు వతకలేదు అని అడ్డిగేతే “నలూ
ు రు ప్టనెంలో ఎకిడని వత కుతాము? వత కుినే
ద్ానిక్ైతే చెంక్ా గొలగమూడ్డిలో ఉెండటమెందుకు? సాామే తీసుక్ొసాూరు” అని చెపాపరట. సార్ కు సాామి పెై గల విశాాసెం, ధెర
ై యెం, సరాసయ
శ్రణాగత్ర ఎెంత అప్ రామూ అమమ గారక్క సార్ మాటపెై గౌరవెం, ఓరిమి సాామిపెై ఆధార ప్డ్డిన వైనెం కూడ్డా అెంతే అప్ రాెం. అమమగారు
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సాామిక్ై ఏద్ెైనా క్ోరి పారరిాెంచిన మొోక్కిన అత్రక్ొద్ిద సెందరాబలలో చద్ి ఒకటి. ఈ సనినవేశ్ెంలోనే క్ాక మరనోన క్కుష్ట ప్రిసా ిత లోు సార్ కు అమమగారు
బ్దులు చెప్పక అనుగమిెంచారు. ఉద్ా: వెంటకు చెంటలు కటట లు లేకపో వటెం, గొలగమూడ్డిలో నిరామణాలు మొ ||. అమమగారిని ‘మీరు సార్ మాటకు
ఎప్ుపడు బ్దులు చెప్పలనిపిెంచాలేద్ా? అెంటే “ఆయ్న మాట వినకుెంటే ఎటాు?” అనన సమాధానెం చచాురు. సార్ ద్ెైవసారూప్ులని విశాాసెం
లేకనే చలా జీవిెంచటెం ఆదరశ గృహ్సా జీవనెం క్ాక మరేమి?
బ్హ్ుశా అమమగారు సాామిని క్ోరి పారరిాెంచిన మరొకి సెంఘటన. శ్రీ సార్ కు క్ాలు విరిగినప్ుపడు ప్ుతూ
ూ రు డ్డాకటర్ (తనక్ై తానే) వచిు
కటలట కటాటరు. సార్ కు రాతర లు ఎెంతో జిల, దురద దురారెంగా ఉెండ్డేద్ి. ద్ానితో కటలట విపెపయ్మనే వారు. భరిెంచటెం చాలా కష్ట ెంగా ఉెండ్డేద్ి.
అప్ుపడు అమమగారు సాామిక్క విననవిెంచి సార్ కు జిల తగిా చబ్బెంద్ి లేకుెంటే రోజూ ఒకి ప్ ట మాతరమే భోజనెం చేసి ఉెంటానని
మోోకుికునానరు. వెంటనే జిల తగిా నిదరప్టట డెం, మరలా చబ్బెంద్ి పెటటకుెండటెం జరిగిెంద్ి. అప్పటినుెండ్డి చప్పటిక్ర అమమగారు ఒకిప్ ట భోజనెం
నియ్మెం పాటిసూ ునానరు. శ్రీ సాామిని పారరిాెంచిన ఈ అరుద్ెైన సెందరాబలలో సాామి సపెంద్ిచటెం అమమగారిక్క, సాామిక్క ఉనన అనుబ్ెంధెం
తెలుప్ుత ెంద్ి.
అమమగారు సార్ సాెంగతయెం క్ోసెం పారకులాడ్డే ఎెందరో పిలులను సాయి, నగేష్, ప్రసాద్ మొ|| ఎెందరినో తమ పిలుల గానే చతడటెం,
తరచత వచేు వారి మెంచి చెడులు, ఆరోగయెం, ఆహార విష్య్ాలు అడగటెం చతడటెం వారి విశాలహ్ృదయ్ానిన, మాతృ పేరమను తెలుప్ుత ెంద్ి.
సార్ కు అనారోగయమై మెంచెం మీద 6 సెంవతసరాలు ఉననప్ుపడు అమమగారు సార్ పెై చతపిన పేరమ, చేసిన సేవా వరణ నాతీతెం. సార్
కూడ్డా ఎవారు చెపిపనా చేయ్టానిక్క చష్ట ప్డని సమయ్ాలలో కూడ్డా అమమగారు చెప్పగా చేయ్టెం వారి అనుబ్ెంధానిన తెలుప్ుత ెంద్ి.
అమమగారు తరచత వారి నిదర, ఆహారెం, చతర అవసరాలను కూడ్డా ఆలోచిెంచక సార్ కు చేసిన సేవా వారి ఆధాయత్రమక ప్రిణిత్రనే క్ాక సహ్జ సిదద
సెంసాిరానిన తెలుప్ుత ెంద్ి. సార్ సమాధి అయియయ వరకు అమమగారిక్క గల క్ాలు నొపిప కూడ్డా తెలియ్కపో వటెం గురిూెంచకపో వటెం వారిక్ర గల ప్త్ర
సేవా నిరత్రని తెలుప్ుత ెంద్ి. సార్ సమాధి చెెందుతూ చివర అమమగారి చేయి ప్టలటకుని ఏడవదద ని సతచిెంచి సమాధి చెెంద్ారు.
ఈ విధెంగా సార్ తో సహ్జీవనెం చేసి, సేవా చేసిన అమమగారిని సార్ ఎనోన విధాల సెంసిరిెంచి అనుగీహిెంచారనిపిసూ ుెంద్ి. ఎెంతో కష్ట ెం
మీద గానీ సాధిెంచలేని అభయ్ెం, విశాాసెం, అప్రిగీహ్ెం అమమగారిక్క ఉెండటెం ఎెందరిక్ో అనుభవెం. ఒకసారి ఒక భకుూరాలితో సార్ “మా వాళుళ
ఎకుివ ఖ్రుు పెటటదు క్ాబ్టిట 10 రూపాయ్లు నా దగా ర ఉనానయి” అనానరు.
సార్ సమాధి అనెంతరెం అమమగారిక్క వచిున ఎనోన కలలు నిదరశనాలతో సార్ అనుక్షణెం అమమగారి తోనత, మనెందరితోనత ఉనానరని,
వారు మనెం చేసేవి చతసత
ూ , మనను నడ్డిపిసూ త ఉెంటారని తెలుప్ుత నానయి. సార్ సమాధి అయిన రెండవ రోజు అమమగారి సాప్నెంలో ఒకరు
కనప్డ్డి సార్ సాయి మాసట ర్ నిలయ్ెం వదద ఉనానరని రమమెంటలనానరని చెపాపరు. అమమగారు అయ్న చెంక్కిడ చాటలకు వళ్ళు పో య్రెంటే లేదు
రమమెంటలనానరని తీసుకువళాళరు. అచుట సార్ అెందరిక్ర ప్నులు చెపిప చేయిసుూనానరు. అమమగారిక్క కూడ్డా ప్ని చెపిపతే అమమగారు చేసారు.
తరువాత అమమగారు సార్ ని చెంటిక్క రమమెంటే సార్ ‘’నాకు చచుటే బ్ాగుెంద్ి, చకిడ్డే ఉెంటాననానరు””. భయ్ెం వేయ్ద్ా అని అమమగారు అడ్డిగితే
అెంటే నాకు భయ్మేమీ లేదనానరు. సార్ సమాధిలో చప్పటిక్ర, ఎప్పటిక్ర ఉెంటారని అమమగారిక్ర, మనెందరిక్ర తెలప్టెం క్ాద్ా! సమాధి అయిన
క్ొద్ిద రోజులకు ఒకసారి అమమగారు రాత్రర 10:30 నుెండ్డి 11:00 గెంటలకు అననెం పెటట ,ి బ్ాబ్ాకు ద్ీపారాధన చేసి శేష్య్య కు పెటట ి అమమగారు
మరలా త్రనాదమనుకుని ఏమీ చేయ్లనిపిెంచక బ్ాధగా కురడులో ప్డుకుెంటే సార్ కలలో కనప్డ్డి “ఎెందుకు ఏడ్డేుద్ి? నీవేడుసుూెంటే నేనేెం చేసేద్ి?
నేను య్ాడ్డిక్క పో య్ాను. వచేుసాను” అని మెంచెంలో ప్డుకునానరు. అమమగారిని పిలిచి క్ాలునొపిప ఎలా ఉెందని అడ్డిగి ఒకసారి నొక్కి చతసి,
ద్ేవుడ్డిక్క పెటట ావు కద్ా! చడ్డడు త్రనేసి ప్డుక్ోమని “ చెపాపరు. మలకువ వచేుసరిక్క చడ్డడు ఎదురుగా వుెంద్ి. చలా మనెం చేసే ప్రత్ర ప్నీ చతసత
ూ
భగవెంత నిక్క చేసే ద్ానిని పో ర తసహిసూ త అమమగారి చిెంతను చద్ి వరలోలాగే తొలగిసూ త ఉనానరు. మరోసారి అమమగారి కమమలు పో య్ాయి.
ప్డుకుననప్ుపడు ప్డ్డిపో యి ఉెంటాయ్నుకునానరు. వత్రక్కనా ద్ొ రకలేదు. చివరకు సార్ కు విననవిెంచుకుెంటే మరురోజు ఉదయ్ెం వెంటిటు ల
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కనప్డ్డాీయి. చప్పటిక్క సార్ సాెంగతయ, మధుర సమృత లను తలచుకుెంటూ అమమగారు కెండుు చెమరుసుూెండటెం అమమగారిక్క, సార్ కు గల
పేరమానుబ్ెంధాలను తెలుప్గా వారి ఆదరశ జీవితాలు మనకు చకిటి మారా దరశక్ాలు.
ఈ రోజు (31/12/2017) సార్ భకుూలెందరితో పాటల శ్రీ వేణుగోపాల్ గారు వారి కుటలెంబ్ సమేతెం గా వచాురు. శ్రీ వేణు గోపాల్ గారక్క
వారి శ్రీమత్ర అననెం దగా రుెండ్డి పెటటడెం అమమగారు చతసి సార్ కు అమమగారు పెటట విధెం గురొూచిు,

ఈరోజు పెటటలేక పో త నాననని బ్ాధ

ప్డుత ెండగా అమమగారిక్క మగతగా నిదర ప్టిట అెందులో అమమగారు శేష్య్య కు అననెం పెడుత ెండగా సార్ వచాురు. సార్ కు అమమగారు
సెంతోష్ెం గా అననెం కలిపి నోటిలో పెటట ారు. సార్ త్రెంటూ అమమగారి గారని నమమద్ిగా చెంప్ మీద క్ొడుత ెంటే శేష్య్య కు క్ోప్ెం వసేూ అమమగారు
ద్ేబ్ేబమి తగలేటేుదు వురుక్ో అనానరట. ఈ సనినవేశ్ెంతో అమమగారిక్క మనెందరిక్ర సార్ సమాధి అయ్ాయరెంటే నమమ లేనెంతగా మనతోనే
వునానరనేద్ి సపష్ట ెం అవుతోెంద్ి. ఈ సురుహ్కు తగా రడత్ర జీవిెంచి ఈ ద్ివయ దెంప్త లకు బిడీ ల మనిపిెంచుకునే శ్క్కూ నమమని పారరా న.
--మీ సాయి

సార్ ల్ేఖల్ు
ధర్మమనే వెల్ుగుల్ో బ్రహమచర్య పాల్న కు సార్ స్ూచనల్ు :
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గృహస్ుథల్ ముఖయ బ్ాధయత గూరచి సార్ స్ందేశ్ం:
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కష్ట పరచసథ త
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పిల్లల్కు తల్లల దండ్రరల్ు ఇవవవల్సిన నిజమన
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అమమగార్ు సార్ విష్య్ంల్ో తీస్ుకునే శ్రదా శ్రర సార్ సాధనకు దో హదం చేయ్టం గూరచి సార్ మాటల్ోల
OM
గొలగమూడ్డి
2-9-2005
ప్ జయ గురు బ్ెంధువులెైన శ్రీమత్ర లక్షమకి గారిక్క చి || సాయి క్క శ్రీ సాామి వారి కృప్ సద్ా ఉెండ్డాలని పారరిాసూ త పె.
సుబ్బరామయ్య వారయ్టెం. శ్రీ సాయినాధుడు సునాముఖి అనే ఆకు కష్ాయ్ెం తారగటెం మిరియ్ాలు నతరి కెండు లో పెటట ల క్ోవటెం
మనకు తెలిసిెంద్ే. చవిగాక చెంక్నిన చేసారో మనకు తెలియ్దు. శ్రీ వెంకయ్య సాామి వారు తెలుగడీ లు క్ాలిు క్ాని ఉడక పెటట ి క్ాని
త్రనే వారు. కరి వేపాకు ప డ్డి, ధనియ్ాల ప డ్డి త్రనే వారు. అెంత గొప్ప సిదధ ప్ురుష్ లే శ్రడరానిన జాగీతూగా వాడు క్ొెంటలనానరు.
చక మన మెంత జాగీతూగా చతసుక్ోవాలో యోచిెంచెండ్డి.
నా అనుభవెం ఏమిటెంటే నా శ్రడరెం బ్ాగా బ్లహీనమత
ై ే కళళ నీళుళ వసాూయి. నాకు భయ్ెం గాను ఆెంద్ో ళన గాను
ఉెంటలెంద్ి. ఈ లక్షణాలు నాలో కనిపిెంచగానే మా వాళు
ు చాలా హ్ుష్ారుగా ఆహారెం పెటట విధెంగా ప్రకిన ఉెంటలెంద్ి. చకిని
మజిజ గ, పాలు బ్లవెంతెంగా త్రనిపిసూ ుెంద్ి. ద్ారక్ష నలూ
ు రు నుెండ్డి తెపపి ెంచి త్రనకుెంటే బ్లవెంతెంగా త్రనిపిసూ ుెంద్ి. శ్రడరెం క్ొెంచెం
బ్లెం ప్ుెంజుకుెంటే నాకు కళళ నీరు క్ారడెం, భయ్ము, ఆెంద్ో ళనగా ఉెండ్డే లక్షణాలు పో తాయి. గనుక ఈ శ్రడరెం చాలా
త చుమన
ై ద్ి, మాెంసెం, ఎముకలు చెంతే గద్ా అని లక్ష చెపిపనా మనం సాధన చేసి తరచంచే న వ అదే గనుక శ్రీరానిి చ ల్ా
జాగరతౌగా చూస్ు కోవాల్ల. అత్ర వృషిట, అనావృషిట ప్నిక్క రాదు. రాజస, తమో గుణాలు ఆహారెం వలు రావు. మనసు వలు నే వసాూయి.
శ్రీక్ాళహ్సిూ సాామి ప్చిు మాెంసెం త్రనే వాడు. క్రీసూ ు క్ాని, మహ్మద్ గాని ప్చిు మాెంసెం త్రన లేద్ా ? వారు తమో గుణెంచే
బ్రష్ట లయ్ాయరా ? మనెం త్రనే సాత్రవక ఆహార్మే తగచనంత త్రనాలి. అద్ి త్రనకుెండ్డా ఉెంటే మీరు సాయి క్క ఏమి సహాయ్ెం చేయ్
గలుగు తారు ?
మీ - పె. సు.
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