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శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ జీవిత్ విధానెం ద్ాారా బ్ో ధిెంచిన “శ్ీమతో సతవ – సతవతో క్ైవలయెం” ను అనుసరిెంచి మా జనమలత ధనయము గావిెంచుటకత ఈ మాసప్తిరకను
ప్ారర్ెంభిసుతనానము. శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ మనకెంద్ిెంచిన అనుభవాలను, సాెంగత్య సమృత్రలను, సార్ ఆచరిెంచి వాచా బ్ో ధిెంచిన అమూలయ విష్య్ాలను
సమరిెంచుక్ొనుటకత, మహాత్రమలత బ్ో ధిెంచిన సత్సెంగ, సదా ెంర ధ ప్ఠనలకత పతరర్ణగా ఈ మా చినన సతవ.
గమనిక : ఎవరైనా ఈ e-magazine లో త్మ వాయసాలను, అనుభవాలను ప్ెంచుక్ోదల్లచినవార్ు saimaster.sevatrust@gmail.com కత e-mail చేయ్గలర్ు

శ్రర సుబ్బరరమయ్య
సరర్ పావచనం

http://saimastersevatrust.org/Speeches/Caset9a_Saranagathi_Dharmam_Prayathnam.mp3 శ్రీ సార్ ఆర్తి త్ర్ువాత్ చపిున ఈ సెంద్ేశ్ెంలో మొదట మానవ

జీవితానిన సార్ధ కెం చేసుక్ోవటానిక్క ఆర్త్రలను, బ్ాబ్ా గుర్ు సమాగమెం ద్ాారా ఇచిచన సెంద్ేశానిన చపిు, ఎటిట ప్ారర్బ్ాధనిన ఐనా గుర్ు కృప్గా మార్ుచకతనే సాధన ఎలా
చేయ్ాలో, అటిట ప్రయ్త్నెం ఎెంత్ ముఖ్యమో, ద్ానిక్క మచిచ బ్ాబ్ా శ్రీ మాసాటర్ు చేసత ధరామచార్ణను సెంప్ూర్ణ శ్ర్ణాగతిగా ఎలా తీరిచద్ిద్ా ార్ు వివరిెంచార్ు.

అనేక జనమ సంప్రాపత కరమ బ్ంధ విదాహినే – జఞానానల్ పాభావేన తస్మమ శ్రర గురవే నమః
ప్రారబ్ధ ం–గురుకృప
శ్రీ సార్ మాష్ాటరిని సమయ్ెంద్ొ రిక్కనప్పుడలాా అడిగే ప్రశ్న “మానవ ప్రయ్త్నమా – ద్ైవ నిర్ణ య్మా!“ అని. ద్ీనిక్క జవాబ్ే “ప్ారర్బ్ాానిక్కగుర్ుకృప్కూ “ గల సామాయనిన కూడా వివరిసత ుెంద్ి. శ్రీ సార్ “మాసాటరిభోధామృత్ెం” లో సుబ్బమాెంబ్గారిక్క శ్రీ మాసాటర్ు వారసిన letter అెంద్ిసత త
“మన ప్రయ్త్నెం వలా నే అవపతాయ్ని క్ాదు. య్త్నెం చేయ్వలసిన మన కర్మను నివారిెంచుక్ొనుటక్ే” అనేద్ి మానవ య్తాననిన సతచిసతత ,
“భకతతడు సదు
ా ర్ు కృప్కత ప్ాత్రరడయ్ాయడెంటే అత్నిని సదు
ా ర్ువప ఎలా నడిపిసత ాడనేద్ి చాలా చిత్రెంగా ఉెంట ెంద్ి. ఆ భకతతని భవిష్యత్ ఫిల్మమ అెంతా
సదు
ా ర్ుని దగా ర్ ఉెంట ెంద్ి. ద్ానిని త్గు రడతిగా సదు
ా ర్ువప మార్చగలర్ు.” అననద్ి గుర్ుకృప్కత వపనన శ్క్కతని, సదు
ా ర్ుని ప్ాత్రను తలతప్పత్రెంద్ి.
“కష్ాటలత అనుగీహానిక్క గుర్ుత”, “నిజమైన భకతతనిక్క ఎనిన అవాెంత్రాలత వచిచనా అవి చివర్కత అత్ని మేలతక్ే” మొ||వి కూడా ప్ారర్బ్ా ెం నిజమైన
భకతతనకత ఎలా సహకరిసత ుెంద్ో , అద్ే గుర్ుకృప్కత ఎలా ద్ారి చతప్పత్రెంద్ో శ్రీ మాసాటర్ు చపిునటా “శ్రీ సాయి అదృశ్య అభయ్ హసత ెం” గా
ఎలానడిపిసత ుెంద్ో శ్రీ సార్ వెంటి మహాత్రమల జీవిత్ సెంఘటనలలో, అనుభవాలలో చతడవచుచ.
శ్రీ సార్ అననగారిని సార్ వాళ్ళ అమమగార్ు చద్ివిెంచటానిక్క నలూ
ా ర్ు ప్ెంపితే వార్ు సరిగా చదవక ఆటలలో మునిగార్ు. ఆ క్ార్ణెంగా
శ్రీ సార్ ను వాళ్ళ త్ల్లా దెండురలత ఫై చదువపలకత (6 వత్ర్గతి) నలూ
ా ర్ు ప్ెంప్క వారి ఊరైన చముడుగుెంట లోనే 6 వ త్ర్గతి మూడుసార్ుా
చద్ివిెంచార్ు. ఇద్ి ప్ారర్భ్ాానిక్క ఉద్ాహర్ణ అయితే సార్ వాళ్ళ teacher ర్ూప్ెంలో ఫై చదువపలకత ప్ర ర త్సహెంచి ద్ానిక్క చినన నిరాహార్ ద్ీక్షను
సతచిెంచటెం మానవ ప్రయ్తాననిక్క ద్ారి తీసిెంద్ి. వారి teacher చపిునటేా సార్ ఒక రోజెంతా ప్చిచ మెంచి నీళ్ళళ తాగకతెండా ఆ చినన వయ్సుస
లోనే ప్టట దలగా త్నను పై చదువపలకత ప్ెంప్మని నిరాహారిగా ప్డుకతనానర్ు. ఇెంక వాళ్ా మమ గార్ు చేసతద్ి లేక ఒప్పుకతెంటే సార్ హస
ై తిల్మ
చదువపలత ఎననన కష్ాటలకత ఓరిచ వారి మేనమామ గారిెంటలా ప్ూరిత చేసార్ు. త్ర్ువాత్ క్ాలేజి చదువపలకత మర్లా సౌలభయెం కతదర్లేదు (ప్ారర్బ్ధ మా
అననటా ). శ్రీ సార్ క్ాలేజిక్క రోజూ 8 KM నడచి వళ్లా అయినా చదువపటకత సిదధప్డగా భగవత్ కృప్ వలన అచచటి హాసట లా ో Accomodation ద్ొ రిక్క
అవి ప్ూరిత చేయ్టెం జరిగిెంద్ి. ఆ త్ర్ువాత్ కూడా“ ప్ారర్బ్ధ మో, ద్ైవ నిర్ణ య్మో“ భగవెంత్రనిక్క ఋణ ప్డరాదనే భావెంతో చివరిక్క రైలేా ప్నిక్క

1

శ్రీ షిరీ డ సాయిబ్ాబ్ా

ఆచార్య శ్రీ ఎక్కిరాల

శ్రీ సుబ్బరామయ్య

శ్రీ వెంకయ్యసాామి

శ్రీ దరాాసాామి

సార్

భర్ద్ాాజ మాసట ర్

గుడా సిదధమైతే సార్ క్క ఆ ఉద్ో యగెం ఈయ్లేదు. ద్ైవ కృప్వలా అప్పుడు teacher ప్ర స్టట వచిచెంద్ి. శ్రీ సార్ వాళ్ళ నానన గారిక్క వేరే మేనమామ
(అమమగారి త్ెండి)ర ఎెంతో సాయ్ెం చేసార్ు అనే కృత్జఞ త్తో అమమగారిని వివాహెం చేసుక్ోదలచుకతెంటే సార్ త్ల్లా గార్ు క్ాని, అనన క్ాని ఇష్ట ప్డక
సార్ కత రావలసిన వాటా డబ్ుబలత మొ || ఇవామనానర్ు (ఇద్ి ఒక ర్కమైన ప్ారర్బ్ధ మేనేమో). క్ానీ సార్ మానవ విలతవలకత, కృత్జఞ త్కత
ఎకతివ విలతవ ఇచిచ(మానవ / మానసిక య్త్నెంతో అధిగమిెంచి) అమమగారిని వివాహ మాడార్ు. అద్ి రానునన క్ాలెంలో సార్ చేసత భగవత్
సతవకత ఎెంతో సహక్ారి క్ావటెం గుర్ు కృప్ క్ాక మరేమిటి?
సార్ క్క వివాహమై ఉద్ో యగెం చేసత ునన త్ర్ుణెంలో విప్రడత్మైన ఆయ్ాసెం, ఆసాతా వచాచయి. ఆ బ్ాధ లారి క్కీెంద ప్డి చనిప్ర వాలనేటెంత్
గానత, శాాస లో ఇబ్బెంద్ి, ఆయ్ాసెం ఉెండేవి. ఇద్ి ప్ారర్బ్ా వసాన సెంభవిెంచినద్ే అయినా, గుర్ు కృప్కత ఎలా ద్ారి తీసిెంద్ో , ప్ారర్బ్ాధనిన గుర్ు
కృప్గా మలచుకతనే సాధనా య్త్నెం సార్ జీవిత్ెంలో ఎలా చేశారో మనెం ప్రత్యక్షెంగా చతడవచుచ. అప్ుటిక్ే శ్రీ భర్ద్ాాజ మాష్ాటరితో ప్రిచయ్ెం,
అనుభవమూ వపనాన ఈ అనారోగయెం విష్య్ెం మాష్ాటరితో చతచాయ్గా ప్రసత ావిెంచారే క్ానీ మాష్ాటరిని ద్ీని నివార్ణక్ై గటిటగా ప్ారర్ా న చేయ్లేదు. శ్రీ
సార్ కత అప్ుటిక్క గల ఓరిమి, కష్ాటలను ద్ైర్యెంగా అనుభవిెంచే ప్రయ్త్నెం అనే సదు
ా ణాలత ఇకిడ కనబ్డతాయి. శ్రీ మాష్ాటరి సతచన మేర్కత శ్రీ
సార్ శ్రీ వెంకయ్య సాామివారిని కూడా ఆ త్ర్ుణెంలోనే దరిశెంచార్ు. క్ాని శ్రీ సాామివారి సనినధిలో త్న లోని దుర్ుాణాలత (కతసెంసాిరాలత)
తొలగేెందుకత సాధయమైనెంత్ గడప్మనన శ్రీమాసాటరి ఆద్ేశానననుసరిెంచి, శ్రీ సార్ ఆయ్ాసెంతో ప్డే భాధను వారి అమమగార్ు, భార్య మొ|| వార్ు
నిరిారామెంగా కలత్ చెందుత్రెండగా వారిక్క విశాీెంతి ఇవాటెం క్ోసెం, శ్రీ సాామి సనినధిక్క ద్ొ రిక్కనప్పుడలాా చేరేవార్ు. ఇద్ి మానవ య్తాననిన
సతచిసతత , గుర్ు కృప్గా శ్రీ సాామి వార్ు సార్ అడుగకనే, ఏ ప్ారర్ధ నాలేకనే, శ్రీ సార్ ఆయ్ాసానిన వారి సనినధిక్క చేరినెంత్నే మాట మాయ్ెం చేసత
కృప్ వరిషెంచి త్న గొప్ుదనాననిన చవిచతపిెంచటెం, సార్ ను శ్ర్ణాగత్రని చేసుక్ోవటెం చేసార్ు. ఇెంక్ొనానళ్ళకత ఈ ఆయ్ాసెం అనే ప్ారర్బ్ాానిన
ఒక మిష్గా పటట క్ొని చముర్ు లేకతెండా క్ాలతచ అని నతన ప్ద్ారాధలత నిషతధిెంచటెం, అలానే శ్రీ సాయి ర్ూప్ెంలో ఉప్పు ప్పలతప్ప క్ార్ెం లేకతెండా
తినమనన ఆద్ేశ్ెంతో కఠోర్ నియ్మ ప్ాలనకత ఉదుయకతతల్లన చేయ్టెం చేసార్ు. శ్రీ సార్ ప్ారర్బ్ాధనిన ఖ్ర్ుచ చేసుక్ోవటెం గూరిచ మాసాటర్ు వాయఖ్య
చబ్ుత్ూ ద్ానిని నమమద్ిగా అనుభవిెంచటమా(ఖ్ర్ుచ చేసుక్ోవటమా) లేక ఎకతివగా త్గిన తీవరెంగా ఖ్ర్ుచ చేసుక్ోవటమా అనేద్ి కూడా మన
మీద ఆధార్ ప్డుత్రెందనన ద్ానిక్క వివర్ణను అద్ి సాధనగా ఎలా మలచుక్ోవాలో వివరిసత త ధాయన యోగ సర్ాసాెంలో సతఫీ సాదువపలత ముళ్ా
కెంబ్ళ్ళలత ధరిెంచి నిర్ెంత్ర్ెం క్ొెంత్ క్ొెంత్ అనుభవిసత
త సాధనకత unfit క్ాకతెండా ఉప్యోగప్డేలా మలచుక్ోవటెం గూరిచ చపిునవి సార్ ఈ
నియ్మప్ాలన ఆచర్ణాత్మక వివర్ణ. ఈ నియ్మ ప్ాలన ఆచరిెంచే శ్ీదధను అనుసరిెంచి
i)శ్రీ సాామి సార్ కత “చిననత్పైునా త్పతు” అనే సతచన, హచచరిక,
ii) భవిష్యత్ లో గొలగమూడి లో రాతిర నిదర చేసత నియ్మెం ఏర్ుర్చటెం
iii) ఆ పై గొలగమూడి ద్ాటితే గాడిదతో సమానెం అనన సతచనా, హచచరిక;
iv) “నీ అననెం నీవప తిను” అనన నియ్మానిన ఆచరిెంప్ చేయ్టెం లోని అనుభవాలత,
సార్ యొకి సాధనా తీవర గతిని, మానవ య్తాననిక్క వపనన విలతవను ద్ాని ప్రాక్ాష్ట ను, శ్ర్ణాగతి యొకి తారాసాాయిని
సతచిసుతనానయి. ద్ీనివలా శ్రీ సార్ కత ప్పష్ిలెంగా గుర్ు కృప్ ఎలా అనుభవమై మో
ా “గుర్ుసుతతి” అనే గీెంథెంలో లెకి లేని ద్ివయ అనుభవాలత
సతచిసతత , ప్ారర్బ్ాధనిన మానవ య్త్నెం ద్ాారా ప్ూర్ణ గుర్ు కృప్ గా మలచుకతనన వారి ద్ివయసిాతి ఎెంత్ అదుుత్మూ, అద్ి వారిని ఆశ్ీయిెంచిన
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వారిక్క కూడా ఎెంత్టి సౌలభాయనిన ఉత్త మ మారాానిన ఇసుతెంద్ో మనలో ఎెందరిక్ో సార్ సాెంగత్యెంలో, సనినధిలోని అనుభవాలత ప్రత్యక్ష
ఉద్ాహర్ణలత. శ్రీ మాసాటర్ు సరి అయిన సాధకతడు ఏ గాల్లక్క త్గా తర్చాప్ ను ఆ సమయ్ెంలో ప్టిట త్న నావ ముెందుకత సాగేటా చతచుకతెంటార్నే
మాటకత శ్రీ సార్ కత నియ్మ ప్ాలనలలో వచిచన పదా పదా అడీ ెంకతలను గుర్ుకృప్ గా మలచుకతనన సెంఘటనలత ఉద్ాహర్ణలత.


చేయి విరిగిన సెంఘటనలో గొలగమూడి ద్ాటకనే సాామి కృప్వలా నయ్ెం చేసుకతనన సెంఘటన



క్ాళ్ళా విరిగిన సెంఘటనలో కూడా ఆసుప్తిర ప్ాలత క్ాక ప్పత్ూ
త ర్ు డాకటర్నే గొలగమూడి ర్పిుెంచి కటట కటిటన సెంఘటన

ద్ీని ద్ాారా గజనిమమ చటా కత నార్దబ్బక్ాయ్లత క్ాయిెంచినెంత్టి గుర్ుకృప్ను చవి చతడటమే క్ాక “ఇెంద్ిరయ్ాలకత చల్లెంచని నావ ప్రయ్ాణెం”
సాగిెంచి భగవత్ త్తాానిన అనుభవైక వైదయెం చేసుకతనన సిాతితో ఎెందరిక్ో ఆరోగాయనిన (ఉ|| శివ ర్త్నెం, సాయి మొ||), విదయనత, వపద్ో యగాని
(శివర్త్నెం, నగేష్, ప్రసాద్ మొ||), ఆధాయతిమక సెంసాిరానిన ప్రసాద్ిెంచార్ు. ఈ రడతిన సార్ జీవిత్మే ప్రత్యక్ష నిదర్శనెంగా బ్ో ధిెంచిన బ్ో ధగా
ప్ారర్బ్ాధనిన చకిటి అవగాహన, శ్ర్ణాగత్ తొ కూడిన మానవ య్త్నెంతో ప్ూర్ణ గుర్ు కృప్ కత ప్ాత్రరలయియయటా మన అెందరిని నడిపిెంచమని
ప్ారరిాసత త

మీ సరయి

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

సార్ కృప్తో త్న ప్ారర్బ్ా ప్రక్ార్ెం వచిచన అల్లవి క్ాని వాయధులను నిర్ూమలన చేసుకతనన శ్రీ శివర్త్నెం గార్ు త్న
అనుభవాలను ఇలా చప్పత్రనానర్ు.
నా పతర్ు శివర్త్నెం. మాద్ి సద్
ై ాప్పర్ెం మెండలెం. క్ొర్ా ప్ాడు అనే ప్లెాటూరోా ఒక నిర్ుపతద కతట ెంబ్ెం. మా నాననగార్ు
నాకత 20సెం||లత వచేచటప్ుటిక్క మా నాననగారిక్క పదా వయ్సుస రావటెం మా అనన చదువపకత వయయ్ెం ఇలా ఉెండగా ఎగాామ్
ఫీజు కటట లేక MA ఎగాామ్స కూడా వారయ్లేక ప్ర యిన ప్రిసా తి
ి . అద్ి 1997 వ సెం|| ఇలా ఉెండగా విద్ాయనగర్ లో శ్రీ మాసట ర్
నిరిమెంచిన శ్రీ సాయిబ్ాబ్ా మెంద్ిర్ నిర్ాహణకత ఒక విశాాస ప్ాత్రరడైన గుమసాత, మరియ్ు మేనజ
ే ర్ క్ావలసి వచిచ తల్లసిన వార్ు
ననున రిఫర్ చేయ్గా నాకత బ్ాబ్ా ఆహాానెం వచిచెంద్ి. నేను అ భగవెంత్రని దయ్ వలా ఆ ప్నిలో నిమిత్త ెం శ్రీ సాయిబ్ాబ్ా
విద్ాయనగర్ మెంద్ిర్ెంలో ప్ని చేయ్ుటకత ఒప్పుకతని వళ్ళళను. అప్ుటి నిరాాహకతలెైన శ్రీ సతర్యనారాయ్ణ గార్ు బ్ాబ్ా ప్నిలో
ఉెండవలసిన జాగీత్త హచచరిసత త నా ప్ర్సనల్మ వి వారసుక్ోవటానిక్క ఆఫీస్ట పన్ వాడినా బ్ాబ్ా ఒప్పుక్ోర్ని చప్ాుర్ు.

ఈ

సతర్యనారాయ్ణ గారిక్క ఇద్ివర్లో శ్రీ భర్ద్ాాజ మాసాటరి ప్రిచయ్ెం వారి ఆశ్రసుసల వలా షిరీ డ వళ్ళటెం అచచట సాయి అనుగీహెం
లభిెంచటెం జరిగిెంద్ి. వారి మాటకత ధరామనిక్క విలతవ ఇసత
త నేను అచచట మెంద్ిర్ నిర్ాహణ నా శ్క్కత మేర్కత సాప్ర యోజనాలకత
వాడకతెండా చేసత ుెండేవాడని. శ్రీ మాష్ాటరి సాెంగత్యెం గల ఎెందరో ఆ మెంద్ిరానిక్క రావటెం వార్ెందరి సాెంగత్యెం వలా శ్రీ భర్ద్ాాజ
మాష్ాటరి గొప్ుదనెం, అెందరిలో బ్ాబ్ాను చతచి శ్రీ మాసట ర్ చేసన
ి సతవ, సహాయ్ెం నననెంతో ఆకటట కతనానయి. శ్రీ మాసాటర్ు
సతకరిెంచిన మహాత్రమల చరిత్ల
ర త చదువపత్ూ గడిపవ
త ాడిని. వానిలో యోగసాధన, ప్ారణాయ్ామెంకత సెంబ్ెంధిెంచిన ప్పసత కెం ఒకటి
ననున ఎెంతో ఆకటట కతెంద్ి. అద్ి చద్ివిన వెంటనే నా మిత్రరడు ఒకర్ు యోగెంలో MA ప్టాట తీసుకతని రావటెం అత్ను ఓక్ే
గుర్ువపగారి యోగసాధన సతచనల CD ఇవాటెం జరిగిెంద్ి. అ ప్రక్ార్ెం యోగాభాయసెం చసుతెండేవాడిన. ఆ యోగాభాయసెం ఖ్ాళీ
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కడుప్పతో గానీ లేద్ా గోర్ు వచచ నీటిలో కడుప్ప క్ొెంత్ శుద్ిధ అయ్ాయక క్ానీ చేయ్ాల్ల. ఒకరోజు అలా వీలతప్డకనే శ్రరాషసనెం
ప్ారణయ్ామాలతో కూడిన ఆ యోగాభాయసెం చేసత ుెండగా శాాస కీమెం త్పిుప్ర యిెంద్ి. ఎెంతో భార్మైెంద్ి. సహజెంగా అెంద్ాల్లసన
శాాస ద్ానెంత్ట అద్ి అెందకతెండటెంతో ఎెంతో ప్రయ్ాసగా పీలాచల్లస రావటెం, విప్రడత్ భయ్ెం, ద్ాని వలా అర్ుగుదల, నిదర మొ||
వానిలో ఇబ్బెందులత ఇలా మొదలయ్ాయయి. మాములత డాకటర్ా నుెండి ప్రముఖ్ డాకటర్ాను సెంప్రద్ిెంచినా వార్ు ఏమీ ఇబ్బెంద్ి లేదని
చప్ాుర్ు. క్ానీ నాకత మాత్రెం చాలా ఇబ్బెంద్ీగా ఉెండేద్ి. ఇలా ఉెండగా 1998లో శ్రీ ర్వికతమార్ గారితో కల్లసి శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్
ను దరిశెంచుకతనానను. అెంత్కత క్ొద్ిా ముెంద్ే శ్రీ సార్ వారసిన “నాకత తల్లసిన మాసాటర్ు” (త్కతివ పతజీల మొదటి ముదరణ) గీెంధెంలోని
మాష్ాటరితో అనుభవాలను, వారి గొప్ుదననద్ానిన చతచి ఎెంతో ప్ర్వశిెంచాను. సార్ ను కూడా దరిశెంచుక్ోవాలనన ఆరాటెం కల్లగిెంద్ి.
ర్వికతమార్ గారితో కలసి శ్రీ సార్ ను దరిశెంచుకతననప్పుడు సార్ ఒక సాధకతలతగా క్ానీ, ఇెంక్ా ఆధాయతిమకత్లో ప్రిచయ్మునన
వారిగా క్ానీ అనిపిెంచలేదు. శ్రీ సార్ కత నేను ఏమీ నా బ్ాధ చప్ులేదు. సార్ ననున వార్ెం వార్ెం గొలగమూడి శ్రీ వెంకయ్య సాామి
వారి సనినధిక్క ర్మమని చప్ాుర్ు. నేను casual గా సార్ దగా ర్ సలవప తీసుకతని వళ్లళప్ర య్ాను. త్ర్ువాత్ అప్పుడప్పుడు శ్రీ
ర్వికతమార్ గారి తో కల్లసి గొలగమూడి వళ్ళళవాడిని. సార్ అప్ుటలా దరాా సాామి గురిెంచి చపిు దరిశెంచుక్ోమని చపతువార్ు. నా బ్ాధ
ఆ త్ర్ుణెంలో చాలా ఎకతివగా ఉెంద్ి. శ్రీ సార్ కత నా బ్ాధ గురిెంచి చపితే శ్రీ దరాాసాామి వారిని దరిశెంచుక్ో మనానర్ు. శ్రీ దరాా
సాామి దర్శనెం చేసుకతననప్పుడు సాామి ‘’ఎవర్ు ప్ెంపిసతత వచాచవని’’ అడిగత
ి ే నేనే వచాచనని చప్ాును. అ మాటకత సాామిక్క చాలా
క్ోప్ెం వచిచెంద్ి. వెంటనే నేను శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ ప్ెంప్ార్ని, నాకత శాాస కృతిరమమై భార్మన
ై దని చబితే సాామి ‘’శాాస ఒక
ప్రవాహెంలాెంటిదని ద్ానిక్క ఆనకటట లత మనెం వేయ్లేమని చపిు నీవప చావ వని” భరోసా ఇచాచర్ు. నాకత అచచట క్ొద్ిాగా ఊర్ట
కల్లగిెంద్ి. క్ానీ నా భార్ెం, బ్ాధ మాత్రెం త్గా లేదు. అప్ుటిక్క విద్ాయ నగర్ లోనే ఉెండేవాడిని. ఆ సమయ్ెంలో తీవరమన
ై కర్ువప,
అనావృషిట ఏర్ుడి ప్ెంటలకత ఎెంతో నష్ట ెం వాటిలాడెం వలా ఎెంతోమెంద్ి అనాననిక్క సత్
ై ెం ఇబ్బెంద్ి ప్డటెం జరిగిెంద్ి. ఆ సమయ్ెంలో
నాకత అెందరిక్ీ మేలతగా బ్ాబ్ా సతవగా ఏద్ో ఒకటి చేయ్ాలనిపిెంచిెంద్ి. బియ్యెం ద్ొ ర్కడమే ఇబ్బెంద్ిగా ఉనన ఆ సమయ్ెంలో వర్త కతలత
బియ్యెం రేట కూడా మూడిెంత్లత పెంచేసార్ు. నేను గూడతర్ లో బియ్యెం మిలతాలో త్కతివ ధర్కత ద్ొ రక్
ి ే బియ్యెం అచచట క్ొని
సాయ్ెంగా తచిచ మా ఊర్ు లో లాభెం తీసుక్ోకతెండా అమమటెం గొప్ు సతవ అనిపిెంచి సార్ క్క చపితే 2000 ర్ూప్ాయ్లత ఇచిచ ఆ
డబ్ుబ పటట బ్డిగా పటిట ఆ ప్ని ప్ారర్ెంభిెంచ మనటెం అలా చేయ్ గలగటెం జరిగిెంద్ి. అలాగే ఎననన మెంద్ిరాలత బీడు ప్టిట ఉెండటెం
బ్ాధనిపిెంచి సార్ తో విననవిసతత 116 ర్ూప్ాయ్లత ఇచిచ ఖ్ర్ుచ చేయ్క ప్ూజలో పటిట విరాళ్ళలత సతకరిెంచి ఆ మెంద్ిరాలలో ద్ీప్ెం
పటట మెంటే డబ్ుబ, బియ్యెం, సర్ుకతలత; సిమమెంట , ఇసుక, రాళ్ళ
ా మొ ర్ూప్ెంలో విరాళ్ళలత క్ొనిన వేలత వచాచయి. ద్ానితో
సెంత్ర్ుణ చేసిన రోజునే కతెంభవృషిట కతరిసి అనావృషిట తీర్టెం జరిగిెంద్ి. ఇలా ఆరిాెంచిన ప్పణయెం వలా నేమో నాకత గుర్ు దర్శనెం
క్ావాలని గుర్ుచరిత్ర శ్ీదాగా ప్ారాయ్ణ చేయ్గా శ్రీ సార్ కలలో దర్శన మిచాచర్ు. ఇెంక్ా జాప్యెం చేయ్క శ్రీ సార్ దగా ర్కత వచిచ సార్
కత సర్ెండర్ అవాాలని సార్ దయ్తో ముెందు నా శాాస అసాసా త్ తొలగిెంచుక్ోవాలని సార్ వదా కత వచిచ చప్పుకతనానను. సార్
క్ొెంత్ ధాయనసత మై ‘’నీవప చనిప్ర వప’’ అని ప్ారెంసరడ ననట రాసిసత ాను అనానర్ు. క్ొెంత్ ధైర్యెం వచిచెంద్ి క్ానీ ఇెంక్ా నా వాయధి త్గా లేదు.
క్ొద్ిా రోజులలో మర్లా సార్ వదా కత వచిచ ఇెంక మీరేమన
ై ా చేయ్ెండి సార్ నేను ఈ రోగెం మాత్రెం భరిెంచలేను అని విననవిసతత సార్
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శ్రీ షిరీ డ సాయిబ్ాబ్ా

ఆచార్య శ్రీ ఎక్కిరాల

శ్రీ సుబ్బరామయ్య

శ్రీ వెంకయ్యసాామి

శ్రీ దరాాసాామి

సార్

భర్ద్ాాజ మాసట ర్

40 రోజులత వెంకయ్య సాామి ద్ీక్ష చేయ్మని గొలగమూడి ద్ాటవదా ని ద్ీక్ష సమయ్ెంలో ప్రదక్షిణలత చేయ్మని ఎనిన గెంటలత
ప్రదక్షిణ చేయ్ాలో చిటిలత వేయ్ మనానర్ు. 5గెంటలత ఒక చీటీ, 6గెంటలత ఒక చీటీ, 7గెంటలత ఒక చీటీ వేసతత 5గెంటలత ప్రదక్షిణలత
చేయ్మని వచిచెంద్ి. బ్రత్రకత జీవపడా అనుకతని 5గెంటలత ప్రదక్షిణలతో నా ద్ీక్ష మొదలతపటాటను. క్ానీ నాకత ప్రదక్షిణలపై ఎటిట
విశాాసెం లేదు. పైగా ఏవో ఆలోచనలతో చేసత ప్రదక్షిణల వలా నా రోగెం త్గా దని శ్రీ సార్ కత చప్ుడెం కూడా జరిగిెంద్ి. సార్ నీ వవనిన
ఆలోచిెంచకతెండా ప్రదక్షిణలత చేయ్మనానర్ు. ప్రదక్షిణలత చేసత ుెండగా క్ొద్ిా రోజుల త్రాాత్ ఒక అమామయి నా కెంటే ముెంద్ే
తలా వార్ుజామున 2 గెంటలత ప్రదక్షిణలత త్డి బ్టట లతో సాటర్ట చేసతద్ి. నా ప్రదక్షిణలలో ఇెంక “ఈ అమమయిక్క ఎెంత్ శ్ీదధ, ఇలాెంటి
అమామయిని (ఈ అమామయిని!) పళ్లా చేసుక్ోవాల్ల” అని ఇలా ఆ అమామయి గురిెంచే ఆలోచనలనీన తిర్ుగుత్రెండేవి. నా శాాస
ఇబ్బెంద్ిక్క చేసత ునన సెంగతి, శ్రీ వెంకయ్య సాామి వారి సనినధిలో వపనన సెంగతి, ద్ీక్ష అనుకతనన సెంగతి ఆ సమయ్ెంలో మర్ుగున
ప్డాీయి! క్ొద్ిారోజుల త్ర్ువాత్ ఆ అమామయి కనిపిెంచడెం మానేసిెంద్ి. ఇెంక్ా ఆ అమామయి గురిెంచే ఆలోచనలత. నా ప్రిసా తి
ి
నాక్ే ద్ార్ుణ మనిపిెంచిెంద్ి. నేను ఇలా ప్రదక్షిణలత చేసతత ఏమీ ఉప్యోగెం లేదనిపిెంచి, సార్ ఒకసారి సైక్ల్మ
క మీద వళ్ా బ్ో త్రెంటే
handle ప్టట కతని, సార్! నా ఆలోచనలనీన ప్రద్ిక్షణ
ి లత చేసత ుెంటే ఒక అమామయి మీద్ే తిర్ుగుత్రనానయి. ఆ అమామయిని
పళ్లా చేసుకతెంటే బ్ాగుెంట ెందని, అలా! ఇెంక నా ప్రద్క్ష
ి ణ
ి లత ఏమి ఉప్యోగెం అెంటూ నా సెంగతి తేలచమని సార్ ను demand
చేశాను. సార్ - మన అభిప్ారయ్ాలతో వాళ్ళ భక్కత ని ASSES చేసి పళ్లా చేసుకతెంటే ఎెంత్ ఇబ్బెంద్ి ప్డాలో ఒకటి రెండు
EXAMPLES చపిు, నువపా ముెందు ద్ీక్ష ప్ూరిత చయ్. నాకత ఇవానీన అనవసర్ెం, చప్ుకత!

అని విసుర్ుగా చపిు

వళ్లళప్ర య్ార్ు. అలా ఇెంక్ా ప్రదక్షిణలత చేసత ుెండగా ౩౩ రోజులత క్ాగానే ఒక రోజు ఉదయ్ెం 9 గెం. లకత సాామి విగీహెం ముెందు
కూర్ుచననప్పడు ఎద్ో ప్రవాహెంలా శాాస జల జల మని క్కీెందకత జారి ఎెంతో తేల్లక అయిెంద్ి. ఏెంతో సెంతోష్ెంతో సార్ వదా కత వచిచ
చబితే సార్, సాామితో ‘సాామి ఇద్ే ఇత్నిక్క PERMANENT చేయ్ెండి. మర్ల ఇబ్బెంద్ి రాకతెండా చేయ్ెండి’ అని చప్ాుర్ు
అద్ి 2000 సెం .. అప్ుటి నుెంచి మర్ల శాాస ప్ారబ్లా మ్ గాని మర్ల ద్ాని వలా వచేచ ఇత్ర్ ఇబ్బెందులత గాని రాలేదు. ఇెంక
ధృడెంగా శ్రీ సార్,

సాామి ల గొప్ుదనెం అనుభవమై,

తల్లసి శ్రీ ఉప్ాశ్ని బ్ాబ్ా 4.సెం.లత. ఉెండమెంటే ఉెండకతెండా

వళ్లళప్ర య్ార్ు. నేను ‘సార్, సాామి’ లను వదలకతెండా 4 సెం. లత అయినా ఉెండాలని అనుకతనానను. వారి సనినధి వద్ిల్ల
వళ్ళళలని కూడా అనిపిెంచలేదు. సార్ “నాకత job లేదు, జీవననప్ాధి ఎలా” అని విననవిెంచుకతెంటే ఒక గోతా ప్ర్ుచుకతని, సార్
ప్పసత క్ాలూ, మాష్ాటర్ు ప్పసత క్ాలూ పటట కతని (ఎెండలో) అముమత్ూ ఉెండమనానర్ు. ద్ానిక్క PERMISSION ఆశ్ీమెం వారి
నుెండి ‘నేను నిర్ుద్ో యగి ని’ అని చపిు తీసుక్ోమనానర్ు. అలా చేయ్డానిక్క ఇబ్బెంద్ి గా నాకత నా ప్ూర్ా వైభవెం గుర్ుత వచిచెంద్ి.
విద్ాయనగర్ లో సుఖ్ెంగా మెంద్ిర్ెం లో గౌర్వెంగా జీవిెంచడానిక్క, ఇకిడ రోడుీ మీద అముమక్ోవడానిక్క ఎెంత్ తేడానన, కష్ట మో
అనిపిెంచిెంద్ి. 3 రో. లత ఆలోచిెంచాక సార్ కత SURRENDER క్ావడెం అెంటే ఆయ్న చపిుెంద్ి వినాలనన గుర్ుత, ఇద్ి వర్లో శ్రీ
సార్ మాట వినటెం వలా కల్లా న అదుత్ లాభెం (అనుభవెం) మననెం చేసుకతని అలా ప్పసత క్ాలత పటిట అమమడానిక్క ఒప్పుకతనానను.
శ్రీ సార్ చిత్రెంగా ఇప్పుడు ఆ ప్ని అవసర్ెం లేదని, సార్ చేసత నిరామణాల ప్నుల లోను ఇత్ర్ ప్నుల లోను ననున ప్ూరితగా
నిమగనెం చేసార్ు. పవ
ై ేట గా M.A. Telugu కూడా కటాటను. అకిడ SAIMASTER NILAYAM కత వచేచ భకతతల సతవకత
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అవసర్మైన ప్నులోా కూడా సార్ నాకత అవక్ాశ్ెం ఇచాచర్ు. ప్రతయే కెంగా చప్పుక్ోదగా సతవ సాయిలక్షిమ అనే ఆమ విష్య్ెం. ఆమ
కత ఏద్ో అనారోగయెం. వళ్ళెంతా ప్ొ టట గా రావటెం ,మరెంతో అనారోగయెం గాను ఉెండేద్ి. ద్ానిక్క త్ప్ుని సరిగా రోజూ మెందులత
వాడాలని ఇెంక్ననన జాగీత్తలత చపిు ఇెంక నయ్మవదని చప్ాుర్ు. శ్రీ వెంకయ్య సాామి వారి గొప్ుదనెం తల్లసి సాామి కృప్తో
త్గుాత్రెందని వచిచ సాయిమాసట ర్ నిలయ్ెం లో వపెంద్ి. ఆమక్క సాామి దయ్ వలా క్ొద్ిా రోజుల లోనే నయ్మయిెంద్ి. సార్ ఆమను
సాామి ఆద్ేశిెంచే వర్కత గొలగమూడి ద్ాటి వళ్ళవదా నానర్ు. క్ాని, ఆమ ఎద్ో క్ార్ణెం వలా వళ్లా , సాామి సనినధిక్క వెంటనే
రాలేదు. ఆ వాయధి మర్ల తిర్గబ్లటట ి తీవరమయి ఇెంక వేరే మార్ా ెం లేక శ్రీ సాామి సాప్నెం లో హచచరిక, సార్ letter ల
హచచరిక ల మేర్కత గొలగమూడి చేరిెంద్ి. ఈసారి వెంటనే త్గా క, వాయధి ని భరిెంచలేక, ఆత్మహత్య ప్రయ్త్నెం చేసి మరిెంత్
ఇబ్బెంద్ి, తీవర అనారోగయెం తచుచకతెంద్ి. క్ానీ శ్రడర్ెంలో దురాాసన, వాప్ప మొ|| వచిచనా శ్రీ సార్, ఆమకత సాయిమాసట ర్
నిలయ్ెం లో ఆశ్ీయ్ెం ఇచిచ సతవ కూడా చేసవ
త ార్ు. ఇెంక వేర్ు ద్ారి లేక నేనుకూడా ఆమకత అవసర్మైన క్ొనిన సతవలత ఎెంతో
ఇబ్బెంద్ి గా ఉనాన చేయ్డెం జరిగిెంద్ి. అలా సార్ ననున సాామిని ఆశ్ీయిెంచిన వారి సతవలో కూడా ననున వినియోగిెంచేవార్ు.
ఇలా ఉెండగా 2007 లో ఉద్ో యగెం గురిెంచి ఆెంద్ో ళ్న చెందుత్రనన సమయ్ెం లో సార్ తో ‘4 సెం. లత అయియెంద్ి జాబ్ రాలేదు’
అెంటే సార్ 6 సెం. లత అవపత్రెంద్ి అనానర్ు(అలాగే కరక్టట గా 6 సెం || త్ర్ువాత్ జాబ్ు వచిచెంద్ి). B.Ed. క్క అపైలై చేసత ానని
సార్ క్క చబితే, చేయ్మని, డిగీడ cirtificate చేత్రలోా ప్టట కతని మర్ల తిరిగి ర్మమని చపిు B.Ed. చేయిెంచార్ు. త్ర్ువాత్
M.Ed కూడా చేయిెంచార్ు. త్ర్ువాత్ teacher ఉద్ో యగెం గొలగమూడి లోనే వచిచెంద్ి. ఈ త్ర్ుణెం లో ఒకసారి సాయి తో
‘శివర్త్నెం ఇెంక్ా అట ఇట ఆలోచిసుతనానడు, క్ాని సాామి గొలగమూడి లోనే సిార్ెం చేసత ార్ు’ అననటా గానే ఇప్పుడు
గొలగమూడి లో ఉెంటూ ఉద్ో యగెం చేసుకతనే అవక్ాశ్ెం కల్లుెంచార్ు. సార్ కృప్ వలా ఏెంతో అనారోగయెం నుెంచి బ్య్టప్డి (చచిచ
బ్రతిక్క), చకిటి జీవననప్ాధి లభిెంచి, సదు
ా ర్ు సానినధయెం లభిెంచడమే క్ాక, నా ద్ాారా మా త్ముమడు, అనన, చలెా ళ్ా ను,
మా కతట ెంబ్మెంత్టి నీ త్న ప్ెంచను చేర్ుచకతని నడిపస
ి త ునానర్ు.
చివరిగా, ఒకటి రెండు సార్ సర్ా సమర్ధ త్ాెం గురితెంప్ చేసత సెంఘటనలత మీ తో ప్ెంచుకతని సలవప తీసుకతెంటాను. మా ఊరి లో
ఒకసారి నా క్ార్ణెంగా రెండు కరెంట వర్
ై ా ు రాసుకతని చుటట ప్కిల ఎలక్కటిక్ట మోటార్ుా అనీన క్ాల్లప్ర య్ాయి. వార్ెందర్ూ నా ఆరిధక
ప్రిసా తి
ి కూడా లెకి చేయ్కతెండా వారి మోటార్ ల ధర్ చల్లా ెంచమని గటిట వతిత డి చేసార్ు. నాకత ద్ారిలేక త్పిుెంచుకతని గొలగమూడి
సార్ సనినధి క్క వచిచ చప్పుకతనానను. సార్ ఆ ద్ారినే శ్రీ వెంకయ్యసాామి వారి సనినధి క్క వళ్లా అగిన గుెండెం లో క్ొబ్బరిక్ాయ్ వేసి
నిశిచెంత్గా మా వూర్ు వళ్ళమనానర్ు. అలానే వళ్ళగా ,ఇద్ివర్కత ఏమీ జర్గనటా ఇెంక ఆ విష్య్మై ప్రసత ావనే లేదు! ముెందు
ప్ర లీసుల వర్కత వళ్లళన త్త్ెంగెం ఇప్పుడు ఇలా సదుా మణిగట
ే టా చేయ్టెం ఆ సర్ాసమర్ుాని క్ే చల్లా ెంద్ి. మరోసారి గొలగమూడి
సత్సెంగెం లో మర్ల, మర్ల అనాయయ్ెం జర్ుగుత్రెంటే చతసత
త ఉర్ుకతననెందుకత భిష్రమడెంత్టి వారిక్ే చలా దని చప్ాుర్ు. ఆ వార్ెం
చివరి లో నేను ప్రయ్ాణిసత ునన బ్సుస లో ఒక తాగిన వయక్కత త్న భార్య తోనే ఎెంతో అసభయెంగా ప్రవరితసత ునానడు అెందర్ూ చతసుతనానర్ు
గాని ఏమీ ప్టిటెంచుక్ోలేదు. నాకత ఏ (సార్) పతర్
ర ణ వలా నన ఎద్ిరిెంచే సరిక్క అెందర్ూ తోడు నిల్లచార్ు. అత్ను ననున బ్లద్ర
ి ిెంచి
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ఊరిలో ఎలా ఉెంటావో చతసాతననానడు. సార్ కత చబితే అభయ్ెం ఇచాచర్ు. ఎటిట ఇబ్బెంద్ీ కలతగలేదు. సార్ నాకత ఆరోగయెం
ప్రసాద్ిెంచడమే క్ాక, నా క్ాళ్ళ పై నేను నిలబ్డి చకిటి ఉద్ో యగెం చేసుక్ోటానిక్క కూడా చేసన
ి సహాయ్ాలత అత్యధుబతాలత.
B.Ed., M.Ed సార్ చద్ివిెంచి ధరామచర్ణకత, సాామి సనినధి లో ఉెండటానిక్క ఎెంతో సౌలభయెం కల్లుెంచార్ు. అవి సద్ిానియోగెం
చేసుకతెంటూ, సార్ చతపిన మార్ా ెంలో నిష్ాిమ కర్మ చేసత త వారి కృప్ ప్ొ ెంద్ేలా నడప్మని ప్ారరిాసత ునానను.
మీ,
శివర్త్నెం , గొలగమూడి.
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ప్ారర్బ్ధ ము, మానవ య్త్నము, శ్ర్ణాగతి, సాధనల గూరిచ న శ్రీ భర్ద్ాాజ మాష్ాటరి లెటర్ (శ్రీ సార్ వారసిన “మాష్ాటరి భోద్ామృత్ెం”
నుెండి):
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“కష్ాటలత అనుగీహానిక్క గుర్ుత” అనన మాసాటర్ు మాట శ్రీ సార్ ప్టా ఎలా నిజమయిమో
ా సార్ సాయ్ెంగా వివరిెంచిన లెటర్ (ఈ లెటర్
మనకత నిజమన
ై భకతతలత, భగవత్ విశాాసెం గల వార్ు కష్ాటలను ఇలా చతసాతరో, చతడాలో తలతప్పత్రెంద్ి. “మన బ్ాధయత్లత
కష్ాటలత” అనే భావానిన ప్రకిను పటిట, పిలాల్లన తీరిచద్ిదాటెం లో సహా ఎలా ఉెండాలో సార్ చపిున అర్ుద్న
ై లెటర్):
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సార్

మన క్లిష్ట పరిస్థితులను కష్ట
ట లు గా భావించక, భగవింతుని క్ల మానస్థకింగా శరణాగతి చిందడిం ఎలాగో, దాని ఫలితమే మో తెలిపిన లెటర్ (శ్రీ
సార్ ఈ భక్త
ు రాలి అతయింత కష్ట సమయిం లో లెటర్ దాారా వూరటనిచ్చి, మారగదరశకతాిం చేయటమే కాక వారి బిడడల బాధ్యయత రానునన
కాలింలో వహించ్చన మచ్చితునక) :
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శ్రీ షిరీ డ సాయిబ్ాబ్ా

ఆచార్య శ్రీ ఎక్కిరాల
భర్ద్ాాజ మాసట ర్

శ్రీ సుబ్బరామయ్య

శ్రీ వెంకయ్యసాామి

శ్రీ దరాాసాామి

సార్

కష్ాటలకత(ప్ారర్బ్ాానిక్క!) క్ార్ణమైన దుర్ుాణాలత ప్ర యియెందుకత ఎలా సాప్రయ్త్నెం చేయ్ాలో కతాప్త ెంగా వివరిెంచిన సార్ లెటర్:
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శ్రీ షిరీ డ సాయిబ్ాబ్ా

ఆచార్య శ్రీ ఎక్కిరాల
భర్ద్ాాజ మాసట ర్

శ్రీ సుబ్బరామయ్య
సార్

o

12

శ్రీ వెంకయ్యసాామి

శ్రీ దరాాసాామి

