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శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ జీవిత విధాన్ెం ద్ాారా బ్ో ధిెంచ్చన్ “శ్ీమతో స్తేవ – స్తేవతో క్ైవలయెం” న్ు అన్ుసరిెంచ్చ మా జన్మలు ధన్యము గ్ావిెంచుటకు ఈ మాసప్తిుకన్ు
ప్ాుర్ెంభసురనానము. శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ మన్కెంద్ిెంచ్చన్ అన్ుభవాలన్ు, సాెంగతయ సమృత లన్ు, సార్ ఆచరిెంచ్చ వాచా బ్ో ధిెంచ్చన్ అమూలయ విష్య్ాలన్ు
సమరిెంచుక్ న్ుటకు, మహాత మలు బ్ో ధిెంచ్చన్ సతసెంగ, సదా ెంర ధ ప్ఠన్లకు పేుర్ణగ్ా ఈ మా చ్చన్న స్తేవ.
గమనిక : ఎవరైనా ఈ e-magazine లో తమ వాయసాలన్ు, అన్ుభవాలన్ు ప్ెంచుక్ోదల్లచ్చన్వార్ల saimaster.sevatrust@gmail.com కు e-mail చేయ్గలర్ల

శ్రీ సుబ్బరామయ్య
సార్ పరవచనం

http://saimastersevatrust.org/Speeches/sir_Warning.mp3
సావమిని, విశవ గురుని శీదదగా సేవించుకోవాలనుకున్ే వారు తీసుకోవలస్న ఎన్నా జాగీతలు అనుభవజ్ఞుల ైన శ్రీ సార్ ఈ speech లో చెప్ప రికారుు చేయించి
మానకు హృదయ్గతం చేసుకోన్ే అవకాసం కల్పంచనరు.

“పరోపకారాయ్ ఫలంత్ర వృక్షాః / పరోపకారాయ్ దుహంత్ర గావాః / పరోపకారాయ్ వహంత్ర నదయాః / పరోపకారారధ మిదం శరీరం ! “

సాయి శివ తనకు శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ తో గల అనుభవాలను ఇలా పంచుకుంటున్నారు

మాద్ి ఖమమెం జిలాా, దమమపేట గ్ాీమెం. మా తల్లా దెండ్రుల పేర్ా ల లక్ష్మమ, శ్రీరామ శాస్తిర ి గ్ార్లా. శ్రీ భర్ద్ాాజ మాసట ర్ గ్ారిని
దరిశెంచుకున్నప్పుడ్ర మాసట ర్ గ్ార్ల “సతసెంగెం చేయ్ెండమ, నేన్ు వసారన్ు” అని చెప్ాుర్ల. అద్ే మాసట ర్ ఇచ్చిన్ ద్ీక్షగ్ా మా అమమగ్ార్ల
నితయ సతసెంగ్ాలు చేసర ునానర్ల. ఒకసారి మా అమమగ్ారిక్క అనారోగయమై మెంచెం ద్ిగకూడ్దని చెప్ాుర్ల. అెందువలన్ మా అమమగ్ార్ల

న్న్ున కడ్రప్పతో ఉన్నదగా ర్ న్ుెండమ శ్రీ మాసట ర్ ర్చన్లు నిర్ెంతర్ెం ప్ారాయ్ణ చేస్తవ
ే ార్ల. నాకు చ్చన్నప్ుటి న్ుెండమ శ్రీ మాసట ర్ గురిెంచ్చ

తెల్లస్తినా, వారి ర్చన్లు చద్ివినా వాని భావెం పెదదగ్ా హృదయ్ గతెం క్ాలేదు. అెంతేగ్ాక నాకు 8 వ తర్గతి ద్ాక్ా క్ాాసు మార్లిలు
కూడా అెంతెంత మాతుమే (Maths లో 25 మార్లిలకు 10 మార్లిలు వచేివి!). నేన్ు హైదరాబ్ాద్ లో ఇెంటర్ చదువపత ెండ్గ్ా
క్ాలేజీక్క వళ్లా వచేి సమయ్ానిక్క నా శారడరక
ి ప్రిస్తి త ల వలా నీర్సెంగ్ా ఉెండమ ఏమీ చేయ్లేక ప్ో యిేవాడమని. అప్పుడ్ర మా అమమగ్ార్ల
క్కీెంద్ి విధెంగ్ా సలహా ఇచాిర్ల.




రొజూ ఒక అర్గెంట అవధూత లీల, సాయి లీలామృతెం, శ్రీ గుర్ల చరితల
ు ో క్ ెంత చదవటెం

అన్నెం తినే ముెందు ఒకి ముదద బ్ాబ్ాకు నివేద్ిెంచ్చ క్ాకబ్ల్లక్క సమరిుెంచ్చ మిగ్ిల్లన్ అనాననిన సాయి ప్ుసాదెంగ్ా తిన్టెం
ఇష్ట మన్
ై ప్ద్ార్ధ ెం వద్ిల్ల వేస్తేర శ్ీదధ ఉెంట ెందని మాసట ర్ చెపుి న్ెందు వలన్ అలా చేయ్టెం

నాకు చేయ్ాలనిపిెంచ్చ అప్ుటలా స్తవాట్సస వదల్ల మా అమమగ్ార్ల చెపిున్టా చేయ్టెం ప్ాుర్ెంభెంచాక శ్రీ మాసాటరి చరితల
ు ు క్ీ తర రడతిలో
అర్ధ మవటెం ప్ాుర్ెంభెంచాయి. శారడరిక, మాన్స్తిక అలజడ్రలనీన ప్ో యి చదువపక్ోగల్లగ్ాన్ు. శ్రీ మాసట ర్, సాయిబ్ాబ్ా కృప్ ధార్గ్ా
వరిిమిిన్టా మాసాటరి చరితల
ు ు హృదయ్ప్ూర్ాకెంగ్ా చద్ివేవాడమని. వాని ఫల్లతమా, కృప్ా అన్నటా శ్రీ నాెంప్ల్లా బ్ాబ్ా గ్ారి సనినధి
లభెంచ్చెంద్ి. శ్రీ మాసట రి చరితల
ు ు చదువపతూ నా లోప్ాలన్ు సరిద్ిదద ుక్ోన్ుటకు, బ్ాబ్ాపెై ఆధార్ప్డ్రటకు చాలా సమయ్ాలలో ఏక్ాహ

ప్ారాయ్ణాలు నిరాహార్ెంగ్ా చేయ్టెం, శ్రీ నాెంప్ల్లా బ్ాబ్ా గ్ారి దగా ర్కు చాలా తర్చుగ్ా వళ్ళుత ెండ్టెం చేస్తేవాడమని. ప్రడక్షలు దగా ర్
ప్డ్రత న్నప్పుడ్ర కూడా అప్పుడ్ప్పుడ్ర ఇలా చదువపతూనే గడమపవ
ే ాడమని. చదువపఫెై శ్ీదధ వహెంచాలన్న భావెం వపెండేద్ి క్ాదు.
సార్ తొ పరధమ పరిచయ్ం , మొదటి సందేశం:

ఇెంటర్ తరాాత ప్ాలాెంచ engg క్ాలేజీలో ECE స్తవట వచ్చిెంద్ి. అప్ుటిక్క న్న అభిప్ారయ్ంలో ఓకే పరకక ఈ చదువులన్నా

ప్ొ టట కూటి చదువులు అంత ముఖ్యమన
ై వి కావు. భగవంతుని మన పూజ ప్ారాయ్ణతో మప్పంచనలని. మరొక ప్ుకి ప్ాలాెంచ క్ాలేజీ

అెంత పెదద క్ాలేజీ క్ాదు ఇకిడ్ చదవటెం గ్ాక ఒక సెంవతసర్ెం కష్ట ప్డమ IIT క్క పిప
ు ేర్ అవాాలని. ఒక సరైన్ అవగ్ాహన్లేని ఈ రెండ్ర

అభప్ాుయ్లతో ఉనానన్ు. మా నాన్నగ్ార్ల EAMCETలో స్తవట్స వస్తేర శ్రీ వెంకయ్య సాామి వదద నిదు చేసర ామన్న మ్రోకుిన్న్ుసరిెంచ్చ
గ్ొలగమూడమ వచ్చి మూడ్ర నిదులు చేసాము. అప్పుడ్ర నా శ్క్కర మేర్కు సాామిని ప్ాురిిెంచ్చ శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ తో పెదదగ్ా
1

శ్రీ షిరీ డ సాయిబ్ాబ్ా

ఆచార్య శ్రీ ఎక్కిరాల

శ్రీ సుబ్బరామయ్య

భర్ద్ాాజ మాసట ర్

సార్

శ్రీ వెంకయ్యసాామి

శ్రీ దరాాసాామి

ప్రిచయ్ెం లేకునాన శ్రీ సార్ ద్ాారా నాకు అవసర్మైన్ సెంద్ేశ్ెం (నా దృషిటలో ఆధాయతిమక సాధన్కు ఉన్నతిక్క అవసర్మన్
ై సెంద్ేశ్ెం)
ఇపిుెంచమని చెప్పుకుని తిరిగ్ి ఇెంటిక్క వచేి ముెందు శ్రీ సార్ న్ు కల్లసాము. సార్ ‘’వంకయ్యసావమి న్నకు ప్ాలవంచ engg కాలేజీ

లో సీట్ ఇప్పంచనరు. కనుక ఆ పనిని టాప్ మోస్టట గా క్షుణణ ంగా ఆయ్నను మప్పంచేంతగా చేయ్టమే అయ్న (భగవంతుని) సేవ”
అని చెప్ాుర్ల. ఇద్ి ఎెంత చ్చతుమ్ర నాకప్పుడ్ర అవగతెం క్ాలేదు. నేన్న్ుకున్న ఆధాయతిమక సెంద్ేశ్మ్ర లేక IIT క్ోచ్చెంగ్ రెండ్ూ ప్ుకిన్

పెటట ి ఇప్పుడ్ర ప్ాలాెంచ క్ాలేజీ లో స్తవట్స ఇచ్చిన్ద్ి సాామే అని చెపిు, సాామి ఇచ్చిన్ ద్ానిని ఆయ్న్కు మపిుెంచేలా చేయ్ాలనే
ద్ివయ సెంద్ేశ్ెం ఇచాిర్ల.

సార్ మొదటి Letter (పూరణ సందేశం: న్న సంసాకరానికి తగగ బ్ో ధన (దక్షత)):

క్ానీ అప్ుటివర్కు ఉన్న అలవాట , అవగ్ాహన్ అన్ుసరిెంచ్చ ప్ాలాెంచ క్ాలేజీ క్క వళ్లా చేరాక మాసాటరి వి మరెందరో

మహాత మల చరితల
ు ెననన ప్ాలాెంచ తీసుకు వళ్ళున్ు. ఇెంతలో శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ న్ుెండమ నేన్ు అడమగ్న్
ి (‘’నిష్ాిమ కర్మ శ్రీ

అన్ెంతాచార్లయలు ఎలా చేసార్ల?”) అన్న ఆద్ాయతిమక సెంద్ేశానిక్క ప్ుతిగ్ా ఒక లెటర్ వచ్చిెంద్ి. అెందులో నా ప్ుశ్నకు సమాధాన్మిసూ
ర
శ్రీ సార్ “భగంతుడు న్నకు నిరేదశించిన పని చదువును న్న ఆశీమ ధరామనానుసరించి బ్రహమచరయంతోనూ, ఇందరరయ్ చనపలాయలకు,

చిరుత్రండల కు దూరంగా ఉండి ఆచరిసేే లక్షయస్దధ ర కుడురుతుందన్న, మొహమాటాలకు ల ంగక బ్ురదలో లాగే ఫ్రండ్స్ నుండద దూరంగా
ఉంటూ చకకని చదువున్ే ముఖ్య పూజగా సాధరంచి ఆ విదయ దనవరా నిష్ాకమ కరమ చేయ్మని” వాుసార్ల. నేన్ు క్ోర్కనే నా జీవితానిక్క
తగా సెంద్ేశానిన ప్ుసాద్ిెంచార్ల. (ఈ సూచ్చకలో మొదటి లెటర్ గ్ా ద్ీనిని జత ప్ర్చడ్మన్
ై ద్ి.)

అప్ుటిన్ుెండమ నాకు తెల్లయ్కనే నేన్ు సార్ లెటర్స లన్ు ప్ారాయ్ణలా మర్లా మర్లా చదువపకుని జీరిణెంచుకుని

ఆచరిెంచాలనే బ్ుద్ిధ కల్లగ్ిెంచార్ల. అెందులో వచేి ఒడ్రదుడ్రకులన్ు కూడా తన్ అదుుతమన్
ై శల్ల
ై లో భౌతికెంగ్ా వాచా బ్ో ధ ద్ాారా,

లెటర్స ద్ాారా, సర్ాజఞ తా, సర్ావాయప్క, సర్ాసమర్లదలెైన్ సదు
ా ర్లవపగ్ా సెంద్ేశ్ెం, ఆతమ ప్రివర్ర న్ ద్ాారా సరిచస్త
ే వ
ే ార్ల. అెందుకు

క్ నిన ఉద్ాహర్ణలు:
ల టరల దనవరా విదనయరిధ లక్షణనలు గూరిి, బ్రహమచరయం గూరిి వారసుేండటం, భగవంతుడు ఇచిిన పనిని శకిేనంతన
వినియోగించి చేయ్టం ముఖ్యంగా న్నకు ఎంతగాన్న చదువుప్ై మిగిల్న సమయ్ంలో భగవంతునిప్ై మనసు్ నిల్చేదర. శ్రీ సార్ లెటర్లా
మెంతాులుగ్ా ప్నిచేస్తేవి.
సార్ సరవజు తవం, దరవయ సందేశాలు: ల టర్్ కావు అవి సహజ మంతనరలు

2000లో ఆసనాలు వేయ్టెం కూడా శారడర్క, మాన్స్తిక ఆరోగ్ాయలకు అవసర్ెం అని వాుసార్ల. ఇవి నాచే శ్రీ సార్ ప్ాటిెంప్

చేస్తన్
ి విధెం చ్చతుెంగ్ా ఉెంద్ి. ఒకసారి గ్ొలగమూడమక్క వళ్లున్ప్పుడ్ర మా అన్నయ్యకు ఆరోగయరడతాయ వాటిని నేర్లుతూ నాకూ వాటిని
వేస్తి చూపిెంచార్ల. వివర్ెంగ్ా ఒక అన్ుభవజ్ఞఞడ్ర వేస్తి చూపిెంచే అవక్ాసెం కల్లుెంచ్చ నేరిుెంచార్ల. ఇవి ప్ాటిెంచటెంలో అవకతవకలన్ు

కూడా సార్ సరిద్ిద్ద వ
ే ార్ల. ఒకసారి ఎగ్ాామ్సస అని ఆసనాలు మానేదదమన్ుకున్న తర్లణెంలో నా ప్ుమయ్
ే ెం లేకుెండా “శివా! ఆసనాలు
సాధన్లో, చదువపలో కూడా భాగమే. అవి మాన్వదుద’’ అని లెటర్ వచ్చిెంద్ి. (రెండ్వ లెటర్ గ్ా ద్ీనిని జత ప్ర్చడ్మన్
ై ద్ి.)

అలానే శ్రీ సార్ ఆహార్నియ్మెం గూరిి కూడా గ్ొలగమూడమ వళ్లున్ప్పుడ్ర శ్రీ రామకృష్ణ ప్ర్మహెంసకు గ్ినన తాక్కన్ెంతనే

వెండమన్ వారి సెంసాిరాలు ఇబ్బెంద్ి కల్లగ్ిెంచ్చన్టా చెపుి చూచ్చన్ వారి సెంసాిరాల న్ుెండమ బ్య్టప్డాలెంట “నీవే వెండ్రకు తినాలని”
చెప్ాుర్ల. అలా నేన్ు వెండ్రక్ోవటెం మొదలుపెటట న్
ి తరాాత ఎప్పుడెన
ై ా మస్ట లో తిన్నప్పుడో , బ్య్టకు వళ్లా తిన్నప్పుడో , నా
ఆలోచన్లోాన్ూ, నా శారడర్క, మాన్స్తిక చుర్లకుదన్ెంలోన్ూ బ్ాహయ ప్రిస్తత
ిర లలో కూడా తేడా వచేిద్ి. అెంట మాెందయెంగ్ా ఉెండ్టెం,
అప్ుటివర్కు రాని, అకిర్లేని ఆలోచన్లు రావటెం ఎవరో సెంబ్ెంధెం లేని వాళ్ళు ప్న్ులు, అన్వసర్ క్ాలక్ష్ేప్ాలు మొ||వి. ఇవి శ్రీ

సార్ కు విన్నవిస్తేర సార్ 2001లో వివర్ెంగ్ా సార్ తన్కు శ్రీ సుధిెందుబ్ాబ్ుగ్ార్ల ఇచ్చిన్ సెంద్ేశానిన, సాామి ఇచ్చిన్ ఆహార్
నియ్మానిన, ద్ానిన ఎనిన కష్ాటలు ఓరిి ప్ాటిెంచే విధానానిన, ద్ాని విలువన్ు ఎెంతో వివర్ెంగ్ా వాుసార్ల. మరియ్ు నేన్ు సాయ్ెంగ్ా

వెండ్రకు తినే ఆహార్ నియ్మెం ఇతర్లల క్ామెంట్సస లన్ు లెకి చేయ్క ప్ాటిస్తేర భగవెంత డ్ర మన్క్కచ్చిన్ అన్ుభవానిన స్తిితిని
నిలుప్పక్ోగలమని వాుశార్ల.

వాచా చెప్ుటమే క్ాక లెటర్ ద్ాారా నా ఆచర్ణలోని నిర్ా క్ష్యయనిన క్ానీ, చప్లతన్ు, బ్లహీన్తన్ు క్ానీ ద్ివయెంగ్ా

సరిచస్త
ే ేవార్ల. ఒకసారి ఒక ఫెంక్షననా అెందర్ూ వెండమన్వి తిని వేరే సెందర్ుెంలో తినాలన్ుకుెంట శ్రీ సార్ న్ుెండమ అన్ూహయెంగ్ా ఫో న్

వచ్చిెంద్ి. మొదటి ప్ుశ్న: ఎకిడ్ ఉనానవప? అన్నెం ఏమి చేసర ునాన వనే? ఇలా సార్ సర్ాజఞ తాెంతో హచిరిెంచ్చ ఆ సర్ా సమర్లధడ్ర
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శ్రీ షిరీ డ సాయిబ్ాబ్ా

ఆచార్య శ్రీ ఎక్కిరాల

శ్రీ సుబ్బరామయ్య

భర్ద్ాాజ మాసట ర్

సార్

శ్రీ వెంకయ్యసాామి

శ్రీ దరాాసాామి

నా జీవితానిక్క, లక్షయ శుద్ిదక్క తగా నియ్మ ప్ాలన్ చేయిసూ
ర
“ప్ో వాలనాన ప్ో నివాకుెండా ర్క్ష్మసర ాన్న్న” తన్ మాటన్ు
నిలుప్పకుెంట నానర్ల.

మన్న భావాలకు సార్ ల టర్ తో సమాధనన్నలు:

అలాగ్ే శ్రీ సార్ లెటర్లా నాకు వచ్చిన్ ఎెంతో సాలు మననభావాలకు కూడా సమాధానాలుగ్ా నిల్లచేవి. ఒకసారి భగవెంత డ్ర,

మహనీయ్ులు సాప్న సెంద్ేశ్ెం ఇెంక్ననన అన్ుభవాలు ఇసురన్న భౌతిక దర్శన్ెం ప్ుసాద్ిెంచ లేదన్ుకుెంట మర్లరోజ్ఞ శ్రీ సార్ లెటరోా

“మహనీయ్ుల సాప్న దర్శన్ెం భౌతిక దర్శన్ెంతో సమాన్ెం. వేర్లక్ాదు” అని వాుసార్ల. (ఇచిటి రెండో లెటర్ లో ఈ విష్య్ెం కుడా

గురిరెంచగలర్ల). శ్రీ సార్ ఎెంతో casualగ్ా మాములుగ్ా ఇచ్చిన్ సలహాలే ఎెంతో భవిష్యతర న్ు సూచ్చెంచే సెంద్ేశాలుగ్ా, హచిరికలు,
సూచన్లుగ్ా ఉెండేవి. ఒకసారి కుెంగ్-ఫూ నేర్లికుెంట బ్ాలయెం న్ుెండమ ఉన్న కృతిుమ బిగ్ిెంప్పలు తొలగుతాయ్ని మాసట ర్ వాుస్తిన్ద్ి

గురిెంచ్చ సార్ న్ు అడమగ్త
ి ే “కుెంగ్-ఫూ నేర్లికుెంట నేర్లికునానవప క్ానీ, న్లుగుర్లలోక్క వళ్లతే భుసర ుడ్వవపతావప” అని
హచిరిెంచార్ల. తర్లవాత ఆసనాలు ద్ానిక్క ప్ుతాయమానయ్ెంగ్ా సూచ్చెంచార్ల. ఒకసారి స్తెలవపలకు ముెందు గ్ొలగమూడమ దరిశెంచ్చ
సార్ కు వళ్లా వసారన్ని చెబ్ుత ెండ్గ్ా చేత లు ప్టట క్ ని మరడ “న్లుగురోాక్క వళ్ుకు సాామి” అని హచిరిెంచార్ల. చుటాటలే కద్ా అని

స్తెలవపలకు ఏద్ో ఫెంక్షన్ కు వళ్లా వార్ెం ప్ద్ి రోజ్ఞలు అకిడ్ గడమపత
ి ే అనారోగయెం ప్ాలెై క్ నానళ్ళు బ్ెడ్ -రిడన్
ెీ అవాాల్లస వచ్చిెంద్ి. అ

తర్లణెంలో నా ప్ుమేయ్ెం, ప్ుసర ావన్ ఏమీ లేకనే శ్రీ సార్ “ఏమి బ్ెెంబ్ేలు ప్డ్వదుద. క్ ెండ్ెంతన్ు గ్ోర్ెంతలో అన్ుభవిెంప్ చేస్తి ర్క్ష్మసర ార్ల”

అని లెటరోా స్తెుష్ల్ ననట్స క్కీెంద వాుసార్ల. సార్ లాెంటి సదు
ా ర్లని ద్ాారా వచేి సూచన్లు ఎెంతటి మహతర ర్మైన్ వో క్ ెంతెన్
ై అర్ి మైెంద్ి.
(ఇద్ి మూడో లెటర్ లో చూడ్వచుి.)

అలానే మరోసారి శ్రీ సార్ న్ు దరిసెంచుకున్నప్పుడ్ర సార్ తమకు వర్సగ్ా వచ్చిన్ క్ నిన శారడర్క ఇబ్బెందులు చెపుి క్ాళ్ు

ప్డ్తాన్ెంట ప్టిటెంచుకునానర్ల. అప్ుటలా సార్ ఎవరినీ అలా తాకనిచేివార్ల క్ాదు. తర్లవాత నిజానిక్క అ ఇబ్బెందులు అద్ే కీమెంలో
నాక్ే వచ్చి సులభెంగ్ా తొలగ్ిెంప్బ్డాీయి. మన్కు వచేి ఇబ్బెందులు అన్ుభవాలు తన్ ప్ర్ెంగ్ా చెప్పుక్ ని భరిెంచటెం, క్ ెండ్ెంతన్ు
గ్ోర్ెంతగ్ా తపిుెంచటెం శ్రీ సార్ ఎననన విష్య్ాలోాన్ూ చేయ్టెం మరిక్ ెందరిక్క కూడా అన్ుభవెం.

అలానే శ్రీ సార్ భర్ద్ాాజ మాసాటరి వదద సతసెంగెం విన్టెం కనాన స్తేవ ఎకుివ చేస్తవ
ే ార్ని చెపుి న్వి సతసెంగెంలో విని ఒకసారి

సార్ వదద కు వళ్ళతూనే శ్రీ సార్ ఏద్ెైనా నలూ
ా ర్ల వళ్ళు ప్ని చెపత
ి ే స్తేవగ్ా చేయ్వచుి, సార్ నలూ
ా ర్ల కు వళ్ా ర్ల గద్ా! అని అన్ుకుని
గ్ొలగమూడమలో ద్ిగ్ి క్ాళ్ళు కడ్రకుిెంట ెంట సార్ వన్ుక న్ుెండమ న్ుెంచుని చూసూ
ర కన్ప్డమ “ఏెం శివా! నలూ
ా ర్ల వళ్తావా?” అని

అనానర్ల. నేన్ు సార్ సర్ాజఞ తాెం గురిరెంచ్చ న్విాతే సార్ “న్ువపా భలే ఇెంజనీర్ వయ్ాయ!” అని ప్ని చెప్ాుర్ల.
శ్రీ సార్ ఒకసారి టప్ రిక్ార్ీ ర్ ఆన్ చేసావా అని అడమగ్ి “నలుగురులోకి వళితే చితే ం ప్దదదయి ఏకాగీత ప్ో యి చెపుపడు
మాటలు విని శ్రీ సావమి సేవకు, ఇచిిన పనికి చదువుకు అన్-ఫ్ట్ అవుతనమని చెప్ప శ్రీ సావమిని ఎలా సేవించుకోవాలో కూడన
సూచనగా” చెప్ాుర్ల. అప్పుడే నేన్ు ఒక ఫెంక్షన్ కు వళ్ళులా వద్ాద అని ఆలోచ్చసురెండ్గ్ా ఈ సెంద్ేశ్ెం చెపిు గురిరెంప్ జేయ్డ్ెంతో
విర్మిెంచుక్ నానన్ు. (ఈ speech న్ు ఈ సెంచ్చకలో జతప్ర్చడ్ మన్
ై ద్ి.)
సార్ శిక్షణ, ఆశ్రసుసల ఫల్లతెం :

శ్రీ సార్ ఇచ్చిన్ ఈ శిక్షణన్ు అన్ుగీహము ఆశ్రసుసల వలా మాతుమే నాకు ఎెంతో చ్చన్న క్ాలేజీ లో చద్ివిన్ IISc లాెంటి

క్ాలేజిలోM.S. స్తవట్స రావటెం, అచిట కూడా ఇద్ి సాామి శ్రీ సార్ ఏర్ుర్చ్చన్ నియ్మప్ాలన్ అన్ుగీహమేన్ని తెలప్టెం, చకిగ్ా

ఎననన విధాల అన్ుభవాల్లసూ
ర న్డ్ప్టెం చేసార్ల. IISc లో కూడా చాలా చ్చతుెంగ్ా ఆహార్ నియ్మెం ప్ాటిెంప్జేశార్ల. హాసట ల్ లో వెండ్రక్ో
కూడ్దనే ర్ూల్ ఉెంద్ి. శ్రీ సార్ సూచన్ అన్ుసరిెంచ్చ ఇనిటిటయయట్స హడ్ కు విన్నవిస్తేర అయ్న్ వయతిరేక్కెంచకుెండ్టెం, అచిట సతసెంగెం

ప్ుసాద్ిెంచటెం, అలాగ్ే శ్రీ సాామిపెై Ph.D. క్క కూడా ఆధార్ప్డేటటా చేయ్టెం అనీన భగవెంత ని కృపే. ఒకసారి Ph.D. ఆలోచన్కు

ముెందు M.S. అయ్ాయక నలూ
ా ర్లలో లెకిర్ర్ జాబ్ు చేసర ాన్ెంట సార్ “సాామి Ph.D. చేయిెంచ దలచుకుెంట నీవేమి చేయిసారవన్టెం”.
అలాగ్ే Ph.D. అయ్ాయక ప్ో స్టట డాక్ కు అపెా ల చేసర ుెంట ఏమీ ఇెంక్ా రాకున్నప్పుడే మా అన్నయ్యతో వర్ల్ీ టాప్

య్ూనివరిసటీలో వసురెందని చెపిు హార్ార్ీ య్ూనివరిసటీ లో ఇపిుెంచటెం. శ్రీ సార్ సూచ్చెంచ్చన్ విధెంగ్ా విదయ ద్ాారా నిష్ాిమ కర్మ,

విశ్ా గుర్ల స్తేవ చేసుక్ న్ుటకు శ్రీ సార్ ఏర్ుర్చ్చన్ అదుుత, అన్ూహయ వసత లు, సాన్ుకూలాలు. Ph.D. చేస్తే సెంద్ేశ్ెం, స్తవట్స రావటెం,
చదువపలలో శ్రీ సార్ న్డమపన్
ి విధెం “న్మిమతే సొ ముమ- న్మమకుెంట దుముమ” అనే శ్రీ వెంకయ్య సాామి చ్చన్న ప్పసర కెం లో వివర్ెంగ్ా
చూడ్వచుి. శ్రీ సార్ పెటట న్
ి బ్ో ధ, అన్ుభవ, సాన్ుకూల, ప్రిస్తి త ల భక్షన్ు సద్ిానియోగెం చేసుకునేలా సార్ క్ోరిన్ విధెంగ్ా విదయ
ద్ాారా నిష్ాిమ కర్మన్ు, సెంప్ూర్ణ శ్ర్ణాగతిని సాధిెంచగల్లగ్ేలా న్డమపిెంచమని ప్ాురిిసర ునానన్ు. -----ఇటా గ్ొరిర సాయి శివ
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విదయ ద్ాారా స్తేవ, విశ్ా గుర్ల స్తేవ – నిష్ాిమకర్మ :

సాయి శివ చేత సార్ చేయిెంచ్చన్ అద్ిాతీయ్మన్
ై ప్ుజా శరీయ్సుస కు ఉప్యోగప్డే ప్న్ులోా క్ నిన ఇకిడ్ ప్ొ ెందుప్ర్చాము

-

-

Ph.D. చేస్తట
ే ప్పుడ్ర శివక్క వచ్చిన్ ఐడమయ్ాస్ట తో శివ మరో ముగుారి Ph.D. లు జర్గటెం

Ph.D. లో చేరన్
ి తరాాత తన్ ముెందర్ స్తవనియ్ర్ 20 పేప్ర్స వాుసాడ్ర సార్ అని చెబితే “వెంకయ్యసాామి ఏమనాన తకుివ

వాడా? నీ చేత అెంతకెంట ఎకుివ పేప్ర్స వాుయిసారర్ని” చెప్ాుర్ల. అలానే ద్ాద్ాప్ప 40 పెన్
ై (New-findings న్ు) పేప్ర్స
వాుయ్టెం జరిగ్ిెంద్ి.

హార్ార్ీ య్ూనివరిసటీ లో ప్ో స్టట డాక్ చేసర ున్నప్పుడ్ర హయయమన్ బ్ా డ్ స్తెల్స డెైమన్ి న్స కన్ుకుినే ప్రిశోధన్

ఒక చ్చన్న డాుప్ ఆఫ్ బ్ా డ్ తో ర్కర ప్రడక్ష చేయ్వచుిన్ని, మలేరియ్ాన్ు గురిరెంచే ఆటలమేటడ్
ె విధాన్ెం ద్ాారా శివని విశ్ా
గుర్ల స్తేవకు ఉన్ుమఖెం గ్ావిెంచటెం.

హార్ార్ీ న్ుెండమ ఇెండమయ్ా IISc లో ఉద్ో యగెం ప్ుయ్తనెం చేసర ునానన్ు అెంట సార్ “నీ స్తేవలు ఇెండమయ్ా క్క క్ావాల్ల” అని
చెప్ాుర్ల
o

ర్కర ప్రడక్ష చేసుక్ోవటానిక్క ఎననన క్కలోమీటర్లా ప్ుయ్ాణెం చేయ్ాల్లసన్ గ్ాీమ ప్ుజలకు, వార్ల తమ ఇెంటిలోనే ఉెండమ
ప్రడక్ష చేసుకునే ఒక మొబ్ెైల్ ఫో న్ అెంతటి ప్రికరానిన డమజైన్ చేయ్టెం.

o

ద్ానిన ప్ుతి ఒకిరిక్ీ అెంద్ేవర్కు చేరాిలని ద్ానిక్క శ్ీమ అయినా అవసర్మని IISc అన్ుబ్ెంధెంగ్ా ఒక కెంపెనీ
పెటట ెంి చార్ల. ద్ానిక్క క్ావలస్తిన్ ఆరిధక, మాన్వ వన్ర్లలన్ు కల్లుెంచటెం.
......సాయి శివక్క శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ వాుస్తిన్ మొదటి లెటర్ (జీవితానిన మల్లచ్చన్ సెంద్ేశ్ెం) .........
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.....................................సాయి శివక్క సార్ లెటర్ 2 ((i) సర్ాజఞ తాెం, (ii) ద్ివయ సెంద్ేశ్ెం) ...........................................
OM
గ్ొలగమూడమ.
10-11-2002
Dear Siva!
నీ లెటర్ల చేరిెంద్ి. స్తిదధ ప్పర్లష్ లు సాప్నెంలో కనిపిెంచ్చనా సరే అద్ి భౌతిక దర్శన్ెంతో సమాన్మని చెపేువార్ల
మాసట ర్లగ్ార్ల.
అమమ, అన్న క్ష్ేమెంగ్ా ఉనానర్ల. అన్న ఆరోగయెం 80% మర్లగ్ైెంద్ి. శ్రీసాామి వారి ఆజఞ మేర్కు Ph.Dక్క ప్ుయ్తినసురనానడ్ర.
4,5రోజ్ఞలలో బ్ెెంగుళ్ూర్ల ప్ో తార్ల. Ph.Dక్క వాళ్ు ప్ొ ు ఫెసర్ ర్మమనానర్ట. నీకు B.Tech. ఈ సెంవతసర్ెం అయిప్ో త ెంద్ా?
నీవప ఆసనాలు నితయెం వేసర ునానవని తలుసారన్ు. ఆసనాలు వేయ్డ్ెం సాధన్లో, చదువపలో ఒక భాగెంగ్ా తప్ుక తలవాల్ల. ఆసనాలు
వేయ్కుెంట మన్ సాధన్, చదువప రెండ్ూ కూడా ప్రిప్ూర్ణ ెం క్ావప. శ్రీసాామివారి ఆశ్రసుసలు సద్ా నీ కుెండాలని ప్ాురిిసర ూ.
మీ
పె. సుబ్బరామయ్య.
.....................................సాయి శివక్క సార్ లెటర్ 3 (సూచన్ ఉలా ెంఘన్: క్ోడ్ెంత న్ు గ్ోర్ెంత) ...........................................
OM
గ్ొలగమూడమ.
20-6-2001
చ్చర్ెంజీవి G. సాయిస్తివ గ్ారిక్క శ్రీసాామివారి ఆశ్రసుసలు సద్ా ఉెండాలని ప్ాురిధసర ూ పె.సుబ్బరామయ్య వాుయ్డ్ెం.
మన్సు స్తిిమితెంగ్ా ప్ూర్ాెంవలె లేదని వాుశావప. Sunday Holiday కద్ా ఆ రోజ్ఞ ఒకిరోజ్ఞ దువాహార్ెం మాతుమే తీసుక్ ని ఉప్వాసముెండ్ర.
ప్ెండ్ా ర్సెం, ప్ాలుతీసుక్ో. మూడ్రవేళ్లా solid food తిన్వదుద. అలా (వారానిక్క) ఒక్ే ఒకిరోజ్ఞ చేసర ూ సాయిని ప్ాురిధెంచు. “తెల్లయ్క ఏద్ెైనా
ప్ొ ర్ప్ాట చేస్తి ఉెండ్వచుి. నా ఈ ప్ాుయ్శిితర మున్కు కర్లణ చూపి నాకు ప్ూర్ాప్ప స్తిర మితమైన్ మన్సుసన్ు ప్ుసాద్ిెంచు ప్ుభూ! తమర్ల నాకు
అన్ుగీహెంచ్చన్ ప్నిని క్షుణణ ెంగ్ా చేస్తే బ్ుద్ిధ కుశ్లత ప్ుసాద్ిెంచు తెండరు” . సాయి ప్ర్మ దయ్ానిధి. నీ ప్ాుర్ధ న్కు తప్ుక సుెంద్ిెంచ్చ దయ్
చూప్పతాడ్ర.
శ్రీ సాయికృప్ కలుగ్ావలెన్ని ప్ాురిధసర ూ..
మీ

ఏమీ బ్ంబ్ేలు పడవదుద.అంతన సాయి దయ్. అంతన మన మంచికే

పెసలసుబ్బరామయ్య

చేసే ారు. క ండంతను గోరంతతో తొలగిసే ారు. ఆ విశావసమే మనలను

20-6-2001

కాప్ాడుతుందర.
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సాధన్: మన్కు శ్రీ సార్ ఆచరిెంచ్చ చూపిన్, బ్ో ధిెంచ్చన్, మన్ెం చేయ్ వలస్తిన్ విశ్ా గుర్ల స్తేవ ఏమిటి ?
సార్ ఆచర్ణ న్ుెండమ బ్ో ధిెంచ్చన్ద్ి ఏమిటి ? :

శ్రీ సార్ జీవిత విధాన్ెం ద్ాారా బ్ో ధిెంచ్చన్ ముఖయ సెంద్ేశ్ెం “ప్రోప్క్ారార్ద మిదెం శ్రడర్ెం” అని. శ్రీ సార్ ఈ విధెంగ్ా ప్రోప్క్ారార్ధ ెం
జీవిెంచుటకు తన్న్ు తాన్ు ఎలా శిక్షణ ఇచుికునానరో ద్ానిని శ్రీ గుర్ల స్తేవగ్ా, విశ్ా గుర్ల స్తేవగ్ా ఎలా సల్లప్ారో ఒకసారి గుర్లర
తెచుికుెంద్ాము. శ్రీ రామ కృష్ణ ప్ర్మ హెంస చెపుి న్టా ఆతమ ఉన్నతిని సాధిస్తేర తప్ు ప్రోప్క్ారానిక్క మన్ెం నిజెంగ్ా ఉప్యోగ

ప్డ్లేము, అన్నద్ి శ్రీ సార్ జీవితెంలో మొదట కన్ప్డ్రత ెంద్ి. శ్రీ మాసాటరి మాట వాుసూ
ర “ఇతర్లలగూరిి ఇద్ి చేసర ునానన్ు అెంట నీ
ప్తన్ెం ఆర్ెంభెం అయిన్దనిగుర్లర” అని, అద్ే విధెంగ్ా “సాారాధనిక్క మాతుమే జీవిెంచ వదద ని తన్ అన్ుభూతిక్క సాారాధనిక్క చేస్తే ప్ాుర్ధ న్ల
కెంట విశ్ాగుర్ల స్తేవగ్ా చేయ్టెం ఉన్నతమని” రామకృష్ణ ప్ర్మ హెంస హచిరిెంచ్చన్టా , అలాగ్ే “ఆధాయతిమకతలో సాార్ధ ెం లౌక్కక

సాార్ధ ెం కెంట నీచమన్
ై ద్ి” అన్న మాసట రి మాటకు ప్ుతిబిెంబ్ెంగ్ా వీటనినటినీ సమన్ాయ్ము గ్ా శ్రీ సార్ జీవిత విధాన్ెం ఆచర్ణ,
మార్ా దర్శకతాము కనిపిసర ాయి.


శ్రీ మాసాటరిని ఆశ్ీయిెంచాక వారి సాెంగతయెం క్ోసెం ఎననన కష్ాటలకు, వయయ్ప్ుయ్ాసలకు ఓరిి తర్చూ వళ్ుడ్ెం వారి ఆధాయతిమక
తృష్ణ న్ు సూచ్చస్తేర , అచిట శ్రీ మాసాటరి స్తేవన్ు హృదయ్ ప్ూర్ాకెంగ్ా ఎననన రడత ల చేయ్టెం, కూయరిెంగ్ ప్ని, శ్రీ సార్ అెందరిక్ీ

అన్నెం వెండమ పెటటడ్ెం, మెంద్ిర్ నిరామణ స్తేవలు మొ|| శ్రీ సార్ కృషి వాచ్చక సాియిని ద్ాటి క్ార్య ర్ూప్ెంలో వయకర మవటెం గురిరెంప్
చేసర ాయి. ఈ విధెంగ్ా ఆచరిసర ూనే శ్రీ మాసాటర్ల జీవిత విధానానిన, వారి ప్ుతి వాకుి వన్ుక వపన్న సెంద్ేశానిన ఎెంతో శ్ీదధగ్ా

ఆకళ్లెంప్ప చేసుకుని భదుప్ర్చుకుని మన్ అెందరిక్క అెంద్ిెంచడ్ెం శ్రీ సార్ ప్ొ ెంద్ిన్ ఆధాతిమక ప్రిణతి
ి ని, మన్ెందరిక్ీ శ్రీ మాసాటర్ల

వెంటి సదు
ా ర్లని తతాానిన, అన్ుసర్ణీయ్ మారాానిన ప్ామర్, వాయవహారిక భాష్లో అెంద్ిసర ాయి. వాటిని ప్పసర క ర్ూప్ెంలో వర్కు


తీసుకు రావటెం లో శ్రీ సార్ చేస్తిన్ కృషి, మన్ెందరిలోని విశ్ాగుర్లని స్తేవక్ై సార్ తప్న్ అన్ూహయము.

అలాగ్ే శ్రీ సార్ వెంకయ్య సాామి వారిని ఆశ్ీయిెంచాక ఆరోగయెం అనే మిష్ మీద సూచ్చెంచ్చన్ “నీ అన్నెం నీవే తిన్టెం” అనే

నియ్మెం వదద న్ుెండమ, “ఉప్పు, ప్పలుప్ప, క్ార్ెం, న్ూన లేకుెండా తిన్లేవా” అన్న శ్రీ సాయి ఆజఞ , “గ్ొలగమూడమని ద్ాటితే
గ్ాడమదతో సమాన్ెం” అన్న ఆజఞ వర్కు శ్రీ సార్ ఎెంతటి ప్ూనికతో, ఎటిట కష్ాటలకు చల్లెంచక, ఏ ప్ులోభాలకు ల ెంగక ఆచరిెంచ్చ
వారిని వార్ల శ్రీ సాామి స్తేవకు విశ్ార్ూప్ెంలోని గుర్ల స్తేవకు ఎలా అెంక్కతెం చేసుకునానరో. శ్రీ సదు
ా ర్ల దరాాసాామి వార్న్న


“ప్రోప్క్ారార్ధ మిదెం శ్రడర్ెం” కు శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ ల్లవిెంగ్ exmple అన్నమాట, సూచన్లల ఇవి వయకర మవపతాయి.

శ్రీ సార్ శారడర్క స్తేవ, క్ాలెం, మన్సుస ఇవాటెం న్ుెండమ ప్ూజ సతసెంగెం మొదలుగ్ా గల మాన్స్తిక స్తేవతో సహా ఈ క్ాలెంలో శ్రీ

మాసాటర్ల సాామి, సాామి భకురల వదద న్ుెండమ నేర్లికున్న, గీహెంచ్చన్ ఎననన విలువయిన్ ర్హసాయలన్ు మన్కు ప్పసర క

ర్ూప్ాలలోన్ూ, వాచా ఆచర్ణ ద్ాారాన్ూ అెంద్ిెంచడ్ెం ద్ాారాన్ూ శ్రీ సార్ మన్కు శ్రీ మాష్ాటరి మార్ా ెంలో శ్రీ సార్ సాెంగతయెంలో
మన్ జీవితలన్ు ఎలా ధన్యెం చేసుకువాలో హచిరిసర ునానర్ల. శ్రీ సార్ సల్లున్ విశ్ా గుర్ల స్తేవన్ు, మాన్వ స్తేవన్ు మన్ ప్రిమిత
బ్ుద్ిదతో అవగతెం చేసుక్ోలేకునాన ఈ క్కీెంద క్ నినెంటిని గురిరెంచవచుి.

1. ప్పసర క ర్చన్ : మాష్ాటరిక్క శ్రీ షిరీ డ సాయిబ్ాబ్ా చెపుి న్ “Pen is a mighty investment” అనే సెంద్ేశానిన తగు విధెంగ్ా అవగతెం
చేసుకుని అన్ుభవ ప్ూర్ాకెంగ్ా ఆచరిెంచ్చ సాధిెంచార్ల. శ్రీ వెంకయ్య సాామి ప్పసర కెం అవధూత లీల ర్చన్లో క్ాని, సాామి

సమాధి అన్ెంతర్ెం ప్ుచురిెంచ్చన్ ఎననన చ్చన్న ప్పసర క్ాలలో క్ాని మాష్ాటరి బ్ో ధలు లీల ప్ుచుర్ణలో క్ాని, వారారలాప్ెం ప్ుచుర్ణ,
ఎెందరో మహాత మల జీవిత చరితల
ు ు బ్ో ధలు, సాామి సనినధి మొ|| ద్ాద్ాప్ప 50 గీెంధాలు అెంద్ిెంచ్చన్ వైన్ెం లో మన్ెం
చూడ్వచుి.

a. శ్రీ అవధూత లీల ర్చన్కు శ్రీ మాసట ర్ గ్డ
ై న్
ె స క్ోసెం ద్ాద్ాప్ప 3 నలల ప్ాట తన్ విదుయకర ధరామలతో ప్ాట ప్ుతిరోజూ
నలూ
ా ర్ల న్ుెండమ ఒెంగ్ోలు సాయ్ెంతుెం వళ్లా సుమార్ల అర్ిరాతిుక్క మర్లా నలూ
ా ర్ల వచ్చి అకిడ్ న్ుెండమ స్తెైక్ల్
క మీద
7

శ్రీ షిరీ డ సాయిబ్ాబ్ా

ఆచార్య శ్రీ ఎక్కిరాల

శ్రీ సుబ్బరామయ్య

భర్ద్ాాజ మాసట ర్

సార్

శ్రీ వెంకయ్యసాామి

శ్రీ దరాాసాామి

గ్ొలగమూడమ వచ్చి శ్రీ వెంకయ్యసాామిక్క ఇచ్చిన్ మాట నిదు చేస్తవ
ే ార్ల. మర్లా ఉదయ్ెం 4 గెంటలకు సాామి దగా ర్

స్తేవా చేసుకుని స్తెక్
ై కల్ మీద నలూ
ా ర్ల వళ్లా , అకిడ్ న్ుెండమ కల్లచేడ్ర సూిల్ క్క వళ్లా ప్నిచేస్తి, మర్లా సాయ్ెంతుెం కల్లచేడ్ర
న్ుెండమ నలూ
ా ర్ల వచ్చి టెన్
ైి లో నలూ
ా ర్ల వళ్ళువార్ల. అలుప్ప అనేద్ి లేకుెండా ఉతాసహెంతో సాామి స్తేవా చేసార్ల.

2. శారడరిక లేద్ా క్ాయిక స్తేవ: సార్ మన్లోని రాగ ద్ేాష్ాలన్ు తొలగ్ిెంచుకునే మార్ా ెంలో నిష్ాిమకర్మ అని గురిరెంప్ చేస్తి భకురల
నివాసానిక్క, సమాజ శరీయ్సుసకు అవసర్మన్
ై నిరామణ క్ార్యకీమెంలో శారడరిక మాన్స్తిక ఆరిధక సాియిలలో ప్ాలుప్ెంచుక్ోవటమే

క్ాక మన్ెందరిక్ీ సాన్ుకూలత కల్లుెంచటెం. ఉద్ా: సాయి మాసట ర్ నిలయ్ెం, శ్రీ బ్ుహమెంగ్ారి మఠెం ప్పన్ర్లదద ర్ణ, అనాధాశ్ీమెం,
సాయి మాసట ర్ విద్ాయలయ్ెం, భర్ద్ాాజ ధాయన్ మెంద్ిర్ెం మొ||. సార్ ద్ాద్ాప్ప తన్ వయ్సుసలో సగెం ఉన్న భకురల కెంట కూడా
ఉతాసహెంగ్ా, సూురిరగ్ా చేస్తవ
ే ార్ల. మే నల మధాయహనెం ఎెండ్లక్క స్తేవా చేస్తే భకురలు, ప్ని చేస్తే కూలీలు భయ్ప్డమ విశ్ీమిసురెంట

సార్ మాతుెం తలకు గుడ్ీ కటట కుని, క్ాళ్ుకు చెప్పులేసుకుని ఉతాసహెంతో ప్నిక్క వళ్ళువార్ల. నిససెంద్ేహెంగ్ా ఆ విశ్ాగుర్లని
స్తేవిెంచటానిక్ే సార్ ఏమర్లప్ాట లేకుెండా ఉతాసహెంతో ప్ని చేస్తవ
ే ార్ల. అనిన ప్న్ులు సార్ అన్ుకున్న ప్ుక్ార్ెం జరిగ్వి
ే క్ావప

(ఉద్ా|| ఒక్ ికిసారి మేస్తవరి కూలీలు వచేివార్ల క్ాదు, రావాల్లసన్ ఇసుక, స్తిమెంట్స వచేివి క్ావప) క్ానీ ఏ మాతుెం బ్ాధ క్ానీ
disappointment క్ానీ ఉెండేద్ి క్ాదు. మరోమార్ా ెం క్ానీ, ప్ని క్ానీ ఎెంచుకుెంటయ ముెందుకు సాగ్ేవార్ల, సాగ్ిెంచేవార్ల. సార్

ఎవరినీ ప్ని చేయ్మని అడమగ్వ
ే ార్ల క్ాదు. క్ానీ ఆసక్కర చూపిన్, సార్ మాటపెై అభమాన్ెం, విశాాసెం కల వారిక్క సమయ్ెం అెంతా

సద్ిానియోగెం అయిేయలా ర్కర్క్ాల నిష్ాిమ కర్మలు క్ాని, సూచన్లు క్ానీ చేస్తేవార్ల. అద్ే అటిట భకురలకు శ్రీ రామ ర్క్ష అని
ఎెందరిక్ో అన్ుభవెం. అెందర్ల సార్ సాెంగతాయనిక్క ఉతాసహెంతో, హృదయ్ ప్ూర్ాకెంగ్ా ప్ాలు ప్ెంచుక్ోవటెంతొ సాయ్ెంతుెంక్క
ఎెంతో ప్ని కుడా అయ్ుయెండేద్ి. నిష్ాిమ కర్మ అెంట ప్ుకివారిక్ోసెం చేస్తద్
ే ి క్ాదు, మన్సుసలో ఆరాటెం లేకుెండా భగవెంత ని

ప్నిగ్ా చేయ్టెం, ఆఖరిక్క మన్ సాెంత ప్న్ులు భగవెంత డ్ర ఇచ్చిన్ ప్నిగ్ా, స్తేవగ్ా చేస్తేర నిష్ాిమ కర్మ అవపత ెందని
చెపుే వార్ల.

3. విదయ ద్ాారా స్తేవ:

a. విద్ాయర్లిలన్ు సార్ వేతనాలతో చద్ివిెంచటెం (వేణుగ్ోప్ాల్, శివర్తనెం, న్గ్ేష్, ఒక మడమస్తన్
ి విద్ాయరిధని మొ||)
b. శ్రీ వెంకయ్య కుమార్లడ్ర నారాయ్ణన్ు ప్ాల్లటెక్న
క క్ ప్ూరిర చేయిెంచటెం

c. విదయ ద్ాారా విశ్ా గుర్లస్తేవ చేయ్ుటకు ఎెందరినన సెంస్తిదధెం చేయ్టెం (గ్ొరిర శివ, గ్ొరిర సాయి, గ్ొరిర ర్వి etc.). శివన్ు శ్రీ
సార్ ఈ విష్య్ెంలో ఎలా తీరిి ద్ిద్ద ారో అన్ుభవెంలో వివర్ణ చూడ్వచుి.

4. సూచన్లు: ఎెంతో సూక్షమమైన్ ధర్మ సెంద్ేహాలలో ద్ివయమన్
ై ఆచర్ణీయ్మన్
ై సలహాలన్ు, చేయ్ూతన్ు ప్ుసాద్ిెంచ్చ ఎలా మార్ా ెం

సుగమెం చేసారో, ఆధాతిమకతకు, లౌక్కక జీవితానిక్క మధయ అడ్రీ గ్ోడ్లన్ు బ్ుదదల క్ టిట ఎలా ద్ివయన్ుభావాల్లచాిరో కూడా సాయి
శివ, మరెందరో భకురలన్ు న్డమపిెంచ్చన్ శైల్లలో గురిరెంచ వచుి.

a. ఒక భకురరాలు సాామిక్క తన్ క్ోరిక తీరితే 108 ప్ుదక్ష్మణలు చేసర ాన్ని మొోకుికున్నద్ి. తీరిన్ తరాాత అనారోగయెంగ్ా

ఉెండమ ప్ుదక్ష్మణలు చేస్తేర చచ్చిప్ో యిేటటా ఉెంద్ి అని చెపత
ి ే ద్ానిక్క సార్ “చనిప్ో యినా ఫరాాలేదు క్ానీ ప్ుదక్ష్మణలు చేస్తి

చచ్చిప్ో మామ” అని చెప్ాుర్ల. అ మాట ప్ుభావమా అన్నటా ఆమ ఏ ఇబ్బెంద్ీ లేకుెండా ప్ుదక్ష్మణలు చేస్తి సాామిక్క
మొోకుి తీరిిెంద్ి.

b. చదువపకునేటప్పుడ్ర చదువప సమయ్ెం తగ్ిానా సహజెంగ్ా కుద్ిరన్
ి ధాయన్ స్తిితిలో నిలవటెం గూరిి సార్ ఇచ్చిన్

సెంద్ేశ్ెం ప్ాటిెంచ్చన్ శివకు మాన్వాళ్లక్క ఉప్యోగప్డే ఎనననఅదుుత scientific ideas న్ు క్ార్య ర్ూప్ెంలో ఎలా
పెటట ాలో తు టిలో ధాయన్ సమయ్ెంలో పేర్
ు ణ కల్లా ెంచ్చన్ద్ి ఒక మచుి త న్క. ఈవివర్ెం ఈ శ్రీ సార్ telephonic
conversaion లో విన్వచుి. LINK

5. ఎెందరినన ధరామచార్ణలోన్ు, నియ్మ ప్ాలన్ లోన్ూ శ్రీ సాామి వెంటి మహాత మల ఆద్ేశాలన్ు ప్ాటిెంచటెం లో అధుబత రడతిలో
సహకరిెంచటెం

a. సాయి P.hD సమయ్ెంలో శ్ీదధగ్ా చేయిెంచుటకు ఇెంచుమిెంచు రోజ్ఞక్ో ఉతర ర్ెం వాుస్తి క్ నిన నలల ప్ాట సెంద్ేశ్ెం
ఇవాటెం

b. ఎెందరిక్ో స్తిిర్మన్
ై ఉద్ో యగెం ఏర్ురిచ్చ శ్ీదధగ్ా నిర్ాహణ చేఇెంచడ్ెం (వేణుగ్ోప్ాల్, న్గ్ేష్, ప్ుసాదు, నారాయ్ణ).
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శ్రీ షిరీ డ సాయిబ్ాబ్ా

ఆచార్య శ్రీ ఎక్కిరాల

శ్రీ సుబ్బరామయ్య

భర్ద్ాాజ మాసట ర్

సార్

శ్రీ వెంకయ్యసాామి

శ్రీ దరాాసాామి

6. సార్ నీ, సాామిని ఆశ్ీయిెంచ్చన్ వారిని అధుబత రడతిని వాచా మాన్స్తికెంగ్ా ఆధాయతిమక సాియిలలో మార్ా దర్శకతాెం చేయ్టెం
శ్రీ సాయి గురిెంచ్చ మాసాటర్ల వాుస్తిన్టా “దశాబ్ాదల ప్ాట మర్లగు లేకుెండా” available గ్ా వపెండ్టెం.

7. శ్రడర్ెం మన్సుస, గుర్ల స్తేవకు ఎలా ఉెంచుక్ోవాలో వాచా భోద్ిెంచటమే క్ాక వారే ఉద్ాహర్ణగ్ా నిల్లచార్ల

a. సార్ క్క మలబ్దద కెం ఉెండేద్ి. ద్ాని నిర్ూమలన్ క్ోసెం సార్ ఎననన ప్ుయ్తానలు చేసార్ల. తిుఫల చూర్ణ ెం, తేనలో వేస్తన్
ి

ఎెండమన్ ఉస్తిరిక్ాయ్లన్ు చప్ురిెంచటెం, ఎెండ్ర ద్ాుక్ష, ఎెండ్ర ఖర్ూ
ా ర్ెం మొ||వి తిన్టెం. ఆకు కూర్ అన్నెం కెంట
ఎకుివ తిెంట మలబ్దద కెం ప్ో యిెందని తెలుసుకుని ప్ుతిరోజూ ఆకూ కూర్ ద్ాద్ాప్ప 10 సెంవతసర్ములకు పెైన్

తినానర్ల. శ్రడర్ెం చకిటి condition లో (కతిర ) లాగ్ా పెటట క్ోవటెం చాలా అవసర్మని సాధన్, గుర్ల స్తేవ చేస్తే ఉప్కర్ణ
అయిన్ శ్రడర్ెం సరిగ్ా వపెంచే నిగీహెం, శ్ీదధ లేకుెండా గుర్ల కృప్ అెంట ఎలా లభయెం అవపత ెంద్ి అనేవార్ల.

వీటిన్నినెంటినీ శ్రీ సార్ చేయ్టమే క్ాక మన్ెందరి శ్ీదధ, సెంసాిరానిన అన్ుసరిెంచ్చ involve చేయ్టెం ద్ాారా మన్ెం చేయ్వలస్తిన్,
ఆచరిెంచ దగా స్తేవలన్ు సూచ్చెంచార్ల.
మన్ెం చేయ్ వలస్తిన్ద్ి ఏమిటి ? :

ఇప్పుడ్ర ఈ విశ్ా గుర్ల స్తేవలో భాగెంగ్ా మరియ్ు శ్రీ సార్ సూచ్చెంచ్చన్ మార్ా ెంలో న్డ్వటానిక్క శ్రీ సాయి మాసట ర్ స్తేవా టుస్టట
అన్ుసెంధాన్ెంగ్ా ఎననన య్జఞ క్ారాయలలో ప్ాలు ప్ెంచుక్ోవచుి. ఎవరైనా ఈ య్జఞ ెంలో ఎవరి ఆసక్కర, అవక్ాశ్ెం అన్ుసరిెంచ్చ వార్ల
ఈ క్కీెంద్ి ఉచ్చత భగవత్ స్తేవలలో భాగెం క్ావచుి:

1. శ్రీ సార్ లెటర్ా న్ు హృదయ్ గతెం చేసుక్ ని చదవటెం

2. సార్ తమకు చేస్తన్
ి మేలున్ు, లెటర్ా న్ు శ్రీ సాయి మాసట ర్ స్తేవా టుస్టట తో ప్ెంచుక్ోవటెం

3. శ్రీ సార్ స్తవుచా న్ు ఒక్ కిటినీ విని, వాని summary కుాప్ర ెంగ్ా / వాని సారాెంశ్ెం వాుసుక్ోవటెం

4. వీనిని theme ప్ుక్ార్ెం విభజిెంచుక్ ని ద్ానిక్క సెంభెంద్ిెంచ్చన్ వానిని మరిెంత శ్ీదధగ్ా ప్రిశ్రల్లెంచుక్ోవటెం.

5. శ్రీ సార్, సాామి, విశ్ా గుర్లడ్ర మన్లో ప్ుతీ ఒకిరిక్ీ ఇచ్చిన్ అన్ుభవాలన్ు హృదయ్గతెం చేసుకుెంటయ వివర్ెంగ్ా వాుస్తి
పెటట క్ోవటెం.

6. మన్కు హృదయ్ానిక్క హతర కునే సార్ speech లన్ు, లేద్ా e-magzine లో మన్ెం జత ప్ర్చుకునే సార్ speech లన్ు ప్ూరిర
గ్ా విని వాుయ్టెం.

7. శ్రీ సార్ మన్కు, ఎెందరిక్ో వాుస్తిన్ లెటర్ లన్ు టెప్
ై ప క్ాని వానిని(google input tools) లో type చయ్వచుి.

8. శ్రీ సార్ జీవిత విధాన్ెం న్ుెండమ మన్ెం నేర్లికున్న వానిని, మన్కు నేరుి న్ వానిని గుర్లర చేసుక్ ని ఆ అన్ుభవాలన్ు వాుస్తి
పెటట క్ోవటెం.

9. శ్రీ సాయి, సాామి, మాసట ర్ వెంటి మహాత మల చరితల
ు లోని ఆద్ేశాలకు శ్రీ సార్ జీవిత విధాన్ెంలో జరిగ్ిన్ వానిక్క జత ప్ర్చుకుని
అవగ్ాహన్ దృడ్ెం చేసుక్ోవటెం.

10. తర్చు వీలు చేసుక్ ని గ్ొలగమూడమ దరిశెంచుక్ ని సార్, సాామి సనినధిలో శ్ీదధగ్ా గడ్రప్పతూ అచిట జరిగ్ే నిష్ాిమ కర్మలో
ప్ాలు ప్ెంచుకుెంటయ మన్ అవగ్ాహన్ అన్ుభవాలన్ు సో దర్ భకురలతో ప్ెంచుకుని, వారి భావాలన్ు గీహెంచ్చ సతసెంగెం
చేసుక్ోవటెం.

11. ముఖయెంగ్ా నితయెం శ్రీ సార్, మాసాటర్ల క్ోరిన్ నిరిణత క్ాలానిన ప్ూజ ద్ాారా క్ాని, ఆర్త ల ద్ాారా క్ాని, మరో విధెం గ్ా నైనా
సమరిుెంచడ్ెం

12. విదుయకర ధర్మెంలో ధరామచర్ణ ముఖయ ప్ాుతిప్ద్ికగ్ా జీవిెంచటానిక్క సార్ క్ోరిన్ విధెంగ్ా శ్రడరానిన “చాకు” లాగ పెట క్ ని గుర్ల
స్తేవకు మన్న్ు మన్ెం పిప
ు ేర్ చేసుకుెంటయ సమరిుెంచుక్ోగలగటెం.

ఫెై అనిన విధాలుగ్ా మన్ెం సామూహకెంగ్ా కృషి చేస్తి శ్రీ సార్ బిడ్ీ ల మనిపిెంచుక్ోవడానిక్క ఒక చకిని ప్ాుతిప్తికగ్ా ఈ e-magzine
న్ు వినియోగ్ిెంచుకుెంటయ విశ్ాగుర్ల స్తేవలో ప్ాలు ప్ెంచుకుని శ్రీ సార్ ఆశిసుసలు ప్ొ ెందుద్ాెం. జై గురుదేవ దతే !
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ఇటా , మీ సాయి

శ్రీ షిరీ డ సాయిబ్ాబ్ా

ఆచార్య శ్రీ ఎక్కిరాల

శ్రీ సుబ్బరామయ్య

భర్ద్ాాజ మాసట ర్

సార్

o
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శ్రీ వెంకయ్యసాామి

శ్రీ దరాాసాామి

