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ఇ సీీచ్ లో సార్ ధమామచయణ్ యొక్క ప్రా భుఖ్యతను, ఄది సాధించే భామాా న్ని, అ భాయాంలో వచేే అట్ంకాలను 
వాన్నన్న గుమతించి ఄధిగమంచి ఈతిభ ధమామచయణ్ చేసే సౌలఫయయన్ని తెలుుతాయు. ధమామచయణ్క్ు గుయుసేవక్ు గల 
ఄనుఫంధాన్నిదాన్ని, ధమామచాయణ్ను గుయుసేవగా చేసి, గుయుక్ృ ప్ ందే స్నామమాా న్ని వాడుక్ ఫయషలో హ్ృదమాన్నకి 
హ్తతి క్ునేలా వివయణ్ చేసాయు. స్దుా యువుగా హెచేమతక్ చేసి వామత సాా భ స్ూచన ప్రా మంగా తెలుుతూ వామతభాట్ 
వినేవామతకి ఄదుుతబ ైన (చుదయతే హ్ృదమ గీంధి ఄనే) అశ్రస్ుులు  రసాదిసాి యు. 

శ్రీ స్ుఫబమాభమయ గాయు

ఏక్ ఏవ మోఫంధు: విషబే స్భుసిాత ే– గుయుస్ుక్ల ధమామతామ తస్మమ శీ్ర గుయవే నభః

సంుటి : 01 సంచిక: 03   05October 2017

శ్మీతో సేవ్ – సేవ్తో క ైవ్లయం
మాస త్రరక

శ్రీ స్ుఫబమాభమయ సార్ జీవిత విధానం దాామా ఫో ధించిన ‚శ్భీతో సేవ – సేవతో క ైవలయం‛ ను ఄనుస్మతంచి భా జనమలు ధనయభు గావించుట్క్ు ఇ 
భాస్త్రరక్ను ప్రా యంమస్ుి నాిభు. శ్రీ స్ుఫబమాభమయ సార్ భనక్ందించిన ఄనుబవాలను, సాంగతయ స్మృతతలను, సార్ అచమతంచి వాచా ఫో ధించిన 
ఄభూలయ విషమాలను స్మమతంచుకొనుట్క్ు, భహతతమలు ఫో ధించిన స్తుంగ, స్దారంధ ఠనలక్ు ేరయణ్గా ఇ భా చిని సేవ.

నేథ్యం: స్ధన - ధర్ాచరణ 

శ్రీ షిమడీ సాభఫయఫయ అచాయయ శ్రీ ఎకికమాల బయదాాజ భాస్టర్ శ్రీ వ ంక్మయసాామ శ్రీ దమాా సాామ

ధయమభు రధాన ుయుషాయధభన్న శ్ర ీ బయదాాజ భాసాట యు ‚సాభ రఫోధాభృతభు‛ లో ఎంతో 
విులభుగా, ఎనని కోణ్ాలలో ఄతయధుబతభుగా విశ్దయుసాి యు. ుయుషాయధభు ఄంట్ ే వయకిి, భన్నషి  
సాధించవలసినది ఄన్న వివయణ్. ఄభతే రధానబ ైనది ఄన్న చెీడంలో ఄత్ర భుఖ్యబ ైనది, మొదట్ 
సాధించవలసినది ఄన్న క్ూడా ఄయాం. ధయమబే మగతయౌన ుయుషామాధ లక్ు (భన్నషి ఄభ వుండవలసని, సాధించవలసిన 
వాన్నక)ి ునాద,ి అలంఫన, Base ఄన్న, ఄదిలేన్నద,ే ఄద ి లోించిన, నులు, సాధనలు ఏవభనా ునాధ ి లేన్న 
బవనభులా క్ుయౌపో్ తామన్న భాసాట యు తెలుుతాయు. ధయమభంట్ే ‚ఆతయులు తనక్ు ఏమ చేమలనుక్ుంట్యమో ఄది 
ఆతయులక్ు చేమడభనీ, ఆతయులు తనక్ు ఏమ చేమక్ూడదు ఄనుక్ుంట్యమో ఄది ఆతయులక్ు చేమక్ుండట్ం ఄన్న‛ 
భాసాట యు చెఫుతాయు. ఇ ధమామచయణ్క్ు తనలో ఆతయులలో (ఄందమతలో, ఄంతట్య) క ైదేవబే ఈనాియని విశ్ాాస్బే 
భూలసి్ంబం, ‚బగవంతతన్నప్మ విశ్ాాస్బే‛ భూలభన్న చెఫుతాయు. 

శ్ర ీ స్ుఫబమాభమయ స్ర్ ఆవి ఎంతగా సాధించామో, ఎంతగా నయనమాలోో  ధమామన్ని న్నలుుకొన్న 
రత్రఫంబంచామో కొన్ని ఈదాహ్యణ్లు చూదాా భు. 
1. సార్ చినిుీడు 8-10 స్ం వమస్ులోనే ‚భందమిాలలో దీప్ామాధన చేమక్ుండా భడు ్డితే ఉయుక్ు 

ఄమతషటభన్న‛ వామత ట్ీచర్ చెిీన భాట్క్ు స్ీందించి నూన , బమయం మొదలుగునవి స్మీక్మతంచి వాయం వాయం 
ూజ బజన న మవేదయం చేమట్ం శ్ర ీసార్ క్ుని ఄన్ని జీవుల బేలుక్ు స్ీందించే స్ంసాకమాన్ని, బగవంతతన్న ప్మ 
విశ్ాాసాన్ని తెలుుతాభ. ఆవే ధమామచయణ్క్ు ునాదులన్న శ్ర ీభాసాట మత ప్మ వివయణ్. 

2. ఆంచుమంచు ఆదే వమస్ులో సార్ ఆంట్ిక ిదగాయలో క్ ్దాా విడ వొళ్ళంతా జిలతో ఫయదడుతూ మాత్రరం గళ్ళళ 
ఫయధతో ఄయుసి్ంట్ ే సార్ వ ంట్నే స్ీందించి ఎంతో స్భమస్ూీమతితో హసిీట్ల్ క్ు 10 కి . మీ. ఎవమతప్మ 
అధాయడక్ుండా తీస్ుక్ు వ యళ అవిడ ఫయదను తీమాేయు. ‚ఆతయులు నీకైమ చేమాలనుక్ుంట్యవో ఄది ఆతయులక్ు 
చేభ‛ ఄనే ధమామచయణ్ భూల స్ూతరా న్ని ఎంతగా జీమతణంచుక్ునాిమో, ఄది జనమ స్ంసాకయంగా భామతందో  
తెలుుతతంది ఇ స్ంఘట్న. 

3. ఆలాంట్ి స్ందమాులు, స్న్నివేశ్ాలు సార్ జీవితంలో ఎనని. ముదా స్మన్నక్ులు గామ డీుీడు స్హమ న్నధి 
కోస్ం శ్మీంచడం, దగాయలో ఆలుో  ఄంట్ుక్ుంట్ే ఎవయూ స్హమం చేమక్ చూస్ుి ంట్ే చిని ిలో వాడే ఄభనా గోడ 
ఎకిక నీళ్ళళ పో్ సి అయీడం, ప్రా కిటక్ల్ ఎగాా మ్సు కి ట్ మం ఄభ పో్ తతనాి లెకికంచక్ కావిడ కాలులో భులుో  దగిత 
యకి్ం వస్ుి ంట్ే ఫో మ ుప్సు తో ఫ మట్క్ు తీసి వామత రభాదం ఫయధ తొలగతంచట్ం వయక్ూ ఎనని స్న్నివేశ్ాలలో ఆతయుల 
ఫయధలక్ు స్ీందించడం  వామతక ిఎనని జనమలుగా అమతాంచిన ధయమ స్ంసాకయం.
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4. ధయమంలో ఫయగంగా ఄనాయమం జయుగుతతంట్ ేచూస్ూి  ఉయుక్ునే వాయు ఄధయమంలో చేతతలు క్యౌినటోే్ ఄన్న కొదిా  వాక్య / 
కాయయ రత్రఘట్న ఐనా చూప్ాలన్న శీ్ర భాస్టర్ చెిీనదాన్నకి రత్రబంఫంగా సార్ చినితనంలో క్ వయకిి 
క్ూయలభుమక్ున ే వాన్న ఫండిన్న గుదాి ఄతన్నకి నషటం క్యౌగతంచి ప్మ గా ఄతన్ననే త్రడుతతంటే్ సార్ దామతనప్ో తూ చూచి 
ధయమం వ ము న్నయౌచి ఫండివాన్నకి డఫుబయౌిీంచాయు. ఄలాగై కొదాిగా ్దావమస్ు వచాేక్ క్సామత వామతంట్ ిదగాయలో క్ 
బయి ఫయయయను మోడుీ మీద, ఫట్టలు అబ  వంట్ిప్మ న్నలవనంతగా లాగత కొడుతతండగా ఄచేట్ ఄందయూ చోదయం చూస్ుి ంట్ ే
సార్ స్భమస్ూీమతి, ధెమయయంతో రత్రఘట్ించి అ ఄఫలను కాప్ాడాయు. ఄధమామన్నకి స్ీందించ ేఇ గుణ్బ ేసార్ ఆలుో  
తగాదాలో ఄధయమం జమతగతనుీడు భమతంతగా బగవంతతన్నతో  వినివించుక్ునేలా, అమన ప్మ అధాయ డేలా చేసింద.ి

ఇ స్న్నివేసాలన్నింటి్లో  సార్ భానవతా మాకాషట  క్న్నిస్ుి ంది. భానవతాబ ేధమామన్నకి ునాది ఄన్న 
‚సాభ య్లాభృతం : సాభ ఈదేశ్ాలు ‚ లో భాసాట యు, ‚ఄవదూతయ్ల: ధమామచయణ్, దివయఫోధ‛ లో సార్ వివమతసాి యు. 

తయువాత్ర కాలంలో క్ుడా సార్ ను, సాామన్న అశ్ీభంచినవామత ఎందమో విషమాలలో సార్ అచయణ్ 
భానవతా మాకాషటగా చూడవచుే. సాభ విషమంలో ఄనామోగయం, భానసిక్ ఄందోళ్నలు వచిేనుీడు కానీ, 
శివయతిం, నగైష్ చదువు, ఈదో యగ విషమాలలో కాన్న, భమతంక్ ఎనని స్న్నివేశ్ాలలో సార్ స్ీందించిన విధం, ఎందమో 
అయుి లను భధర్ థెమతసా అశ్ీభాన్నకి తయుణ్ ంచిన వ మనం కానీ శీ్ర సార్ ఎంతగా ఄన్ని జీవులలో వునిఫయదక్ు, తన ఫయధగా 
స్ీందిసాి మో ధమామచయణ్క్ు రతయక్ష అదయశంగా న్నయౌచామో చూడవచుే. భాసాట యు ‚స్మత ఄభన భానవతాం 
ఄలవాయచుక్ునాిక్నే  అదాయత్రమక్ జీవనం ఄలవడుతతంది‛ ఄన్న  సాభయ్లాభృతం లో చెఫుతాయు. భాసాట యు ధమామచయణ్ 
గూమతే సాభరఫోధాభృతం లో విశ్దీక్మతస్ూి  ఫయఫయ వాక్యం ‚నాలో నీవు వునాివు నీలో నేనునాిను‛ ఄని ఄనుబవబే 
ధమామచయణ్క్ు మాకాషట ఄన్న చెఫుతాయు. ఇ గుమతింు, ఄవగాహ్నా లేక్ుంట్ ే ధమామచయణ్ ఄసాధయభన్న న్నలవదన్న 
ఫలవంతంగానన స్భాజ బమంతోనన అప్ాదించినా విోవంలా ఫదాలవుతతందనీ తెలుుతాయు. భనలో వుని దెమవబే 
ఄన్నింట్ిలో ఈనిదని బగవతితా ఄవగాహ్న, భానవతాం తో చేస ేధమామచయణ్ వలన కీ్భంగా మావలసిందేనన్న, ఄది 
మాక్ుంట్ ేఆందిరమ న్నగీహ్భు, భనన న్నగీహ్భు క్ూడా సాదయం కాదనీ ఄస్లు ఄది సాధించ ేఈతిభ భాయాబే ధయమభనే 
వ లుగు ఄనీ సార్ లెట్యో లో, స్ూచనలలో, స్తుంగాలలో చూడవచుే. (ఄలా సాధించన్న ఆందిరమ భనన న్నగీహలు ఎలా 
ఫరదాలవుతాయో భన జీవితాలలో గభన్నంచవచుే!).   ఄద ి మధాయచాయభన్న ధమామనీి దాన్న అధాయబ ైన దెమవాన్ని 
రధానంగా గుమతించి అచమతంచక్ుంటే్ జీవితంలో జమతగై మగతయౌన రమతాిలు ఈదోయగ  స్భుప్ాయాన, ధనస్ంప్ాదన, వివాహ్ం, 
కోమతక్లు తీయుేకోవట్ం, ిలోల స్ంస్కయణ్ మొదలుగునవనీి వ మమడతయ పయౌతాలను ఆసాి మన్న శీ్ర సార్, శీ్ర భాసాట యు భయల 
భయల హెచమతసాి యు. దీన్నకి ఈదాహ్యణ్క్ు సార్ స్తుంగంలో వామతతో న్నచేసిన ఆదాయు హెడ్ భాస్టర్ ల ధయమన్నయత్ర స్ూకలోో  
న్నతనం వివమతస్ూి , నాసిి క్ుడెమనా ధమామన్నకి క్ట్ుట ఫడ ివుండ ేట్ీచర్ క్ు, ధమామచయణ్ లేన్న ట్ీచర్ క్ు తృిి లో,  భయణ్ంలోను 
గల వయతాయసాన్ని వామత ప్మ అధాయడినవామతకి వాయు ంచగయౌగతన దాన్ని తెయౌమయుసాి యు.  
 ధమామన్ని స్మత ఄభన ఄవగాహ్నతో గుమతించి అచమతసేి  భనం న్నయామతించే ఫయదయతలతో స్హ ఫయువుగా కాక్ 
ఎంతో స్ుఖ్వంత భవుతతందన్న, ఄది రక్ృత్ర స్హ్జం కాఫట్ిట  భానవ వికాస్ం క్యాౌ బగవంతతన్న గుమతించి, ఄనుబవించే  
భాయాంలో మన్నంచ వచేన్న శీ్ర భాసాట యు వివమతసాి యు.  ఇ యక్బ ైన భాయుీ, ఫయవం, ఄనుబవం  శీ్ర సార్ జీవితంలో 
వుండట్ం భనలో ఎందమో చూడగలగట్ం అ ఄనంత క్యుణ్ాభమున్న క్ృే.  
ఄట్ిట   ధమామచయణ్ పలంగా తృిి , శ్ాంతతలు క్లుగుతామన్న క్ుడా సార్ జీవిత విధానభు, జీవిత స్న్నివేశ్ాలు 
రత్రఫంబస్ుి నాిభ. శ్ాేతాప్ాలు లేన్న భహప్ాలక్ు క్ుడా స్దుా యుసేవే తయుణ్ోప్ామం ఄన్న ధయమ శ్ాసి్రం చెఫుతతందన్న 
శీ్ర భాసాట యు ఄంట్యయు. స్మ ైన ధమామచయణ్ స్దుా యున్న చేయుస్ుి ందన్న, వామత సేవను, వామత అలంఫనను రసాదించి భమతంత 
హ్ృదమూయాక్ంగా, స్హ్జంగా ధమామచాయణ్ను చెభయస్ుి ంది ఄనట్యన్నకి శీ్ర సార్ జీవితబే ఈదాహ్యణ్. ధమామచయణ్క్ు 
మాకాషటభులభన  శిషయ ధయమభూ, ఄక్ుంటి్త న్నమభ ప్ాలనా శీ్ర సార్ జీవిత యయంతం గభన్నంచవచుే. 

కైవలం ఫౌత్రక్ సాా భలోనే ఄన్ని జీవులలో నుని బగవంతతన్నకి సేవ చేమట్ం కాక్ భానసిక్ 
స్ంస్కయణ్, శిక్షణ్ దాామా ఎందమత చేతో ధమామచయణ్ చేభoచడం, అప్మ దెమవిక్ సాా భలో క్ూడా ధమామచయణ్ చేమట్ం, 
చేభoచడం సార్ ను అశ్ీభoచిన ఎందమతకో ఄనుబవభు. ఆది వామత దివయతా మాకాషటను, స్హ్జసిదాబ ైన సిాత్రన్న, 
ూయణతాాన్ని, ఄవతాయ కామాయన్ని తెలుుతతంది. ఈదాహ్యణ్క్ు సార్ శీ్ర సాామ బక్ుి లందమతకీ శీ్ర సాభ భాస్టర్  
న్నలమంలో ఈచిత అవాస్ం క్యౌీంచడం భనక్ందమతకీ తెయౌసింద.ే ఄభత ే దాన్నన్న దుమతాన్నయోగం చేస్ుి ని కొందమత 
వయక్ుి లను ఄవయకి్ంగా, సార్ ధాయనం భధయలో లేచి వచిే redhanded గా ఫమట్క్ు ంినవి సార్  దెమవిక్ సాా భ లో 
క్ూడా ధమామచయణ్ చేమట్క్ు ఈదాహ్యణ్ ఄభత,ే సాభన్న భుందుగా హెచేమతంచి హస్టల్ లో ద ంగన్న ట్ిటంచట్ం, శివ 
న్నమభప్ాలన లోప్ాన్ని స్మ ైన స్భమాన్నకి హెచేమతంచి స్మతదిదాట్ం, రసాద్ ఈదోయగాన్ని దెమవిక్oగా హెచేమతంచి 
కొనసాగతం చేమట్ం, నగైష్ ను IIM exam క్ు తెయౌమక్ుండా ిరేర్ చేమట్ం (రదక్షణ్లతో), వేణ్ు స్ర్ 
ఈదోయగన్నయాహ్ణ్లో లోట్ుప్ాట్ుో  మాక్భుంద ేహెచేమతంచి స్మతదిదాట్ం దెమవిక్ సాా భలో సార్ చేభoచిన  ధమామచయణ్క్ు కొన్ని 
భచుేతతనక్లు.

- స్ంప్ాదక్ులు

స్ధన: విశ్ాసము - అనుగీ్హము
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గొలగభూడి
27-06-05.

Dear Sai,
    రత్ర భానవుడు స్ుఖ్శ్ాంతతలతో తృిి  గా జీవించాలన్న తలుసాి డు. కాన్న ఄట్ిట స్ుఖ్భు, శ్ాంత్ర, తృిి  ఄనునవి 
భనం అచమతంచే ధయమభు వలన భాతరబే లమసాి మన్న ఎన్ని శ్ాసాి ర లు ఘోషించినా, భహతతమలు ఄందయూ 
ఎయౌగ తి్రచాట్నిా అశ్ాఫదుా డెమన భానవునక్ు ఄట్ిట  అచయణ్ దుసాధయం ఄభయంది. ఄట్ిట  ధమామచయణ్ భన న్నతయ 
జీవితంలో స్హ్జ సిదధభభ్యందుక్ు భహనీముల సాంగతయం క్కట్ ే శ్యణ్యభన్న బగవదీా తాది గంీధాలనీి 
చెఫుతతనాిభ. వామత  రతయక్ష సాన్నధయభు లమంచనుీడు భహతతమల చమతతర ప్ామామణ్ క్ూడా భహతతమల 
రతయక్ష సాన్నధయంతో స్భానభన్న ఎందమో బక్ుి ల ఄనుబవాలు ఊజువు చేస్ుి నాిభ. భహ్నీముల చమతతర 
ప్ామామణ్ దాామా ఄనేక్ భంది బక్ుి లలో క్యౌగతన హ్ృదమ మతవయినే ఆందుక్ు న్నదయశనభు. ఄట్ిట  ధమామచాయణ్ను 
గూమతే శ్ర ీసాామ వాయు ఏనాడు ్దాగా ఈనయసించక్ునినూ శ్ర ీసాామ వామత న్నతయ జీవిత స్ంఘట్నల నుండ ిఆట్ిట  
ధయమఫోధ వినగయౌగతన వామతక ిఄనుక్షణ్భూ విన్నిస్ూి నే ఈంట్ుంది.  
                 శ్రీ సాామవామత గుయువు వామతకి క్క న్న ీగతంచి చేమభనాియు. ఄదే ఆతయుల ఫయధలను తన 
తపో్ శ్కిితో క్షాళ్న చేమడం. ఆతయులు ఄంట్ ేభానవులే కాదు స్యా జీవుల యొక్క ఫయదలు తీయేడం.  అ క్ృషిలో 
న్నభగిబ ై తన శ్మడమాన్ని భయచిపో్భ న్న చేసాయు. భన గుయువు భనకొక్  చిని న్న ్ట్యట యు. అ న్నలో 
న్నభగిబ ై భనం రంచానేి భయచిపో్ వాయౌ. అ న్న తీ ఆతయ యోచనలే ఈండక్ూడదు. క్ మోజు నాక్ు 
భందియం క్ట్టగా మగతయౌపో్భన మాత్ర భుక్కలను క్ంక్య  కొట్ిటంచభనాియు. అ విషమం మైట్ి లెట్ర్ లో  వరా సాి ను. 

శ్ర ీసాామ వామత అశిుస్ుులతో
                  ్. స్ు.

ఒక భకుత డికి ధరాం గ్ుర్ ంచి శీ్ర సుబ్బర్మయయగరు వ్ర సన ఉత్తరం
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 శీ్ర స్ుఫబమాభమయగామత సాన్నిధయం  దాదాు 4 దశ్ాఫయా లు ప్ాట్ు ప్ ందని  గొమ ీ వణే్ుగోప్ాల్ గాయు తనన్న 
చినినాట్ ినుండ ిఎలా ధయమ భాయాంలో నడపి్ామో  ంచుక్ుంట్ునాియు.

భాది తలుూయు. భా నానిగామత ేయు శ్ర ీగొమ  ీస్ుఫబమాభమయ గాయు. భాది క్ భదక్ుట్ుంఫం. 
క్ చిని ఄంగడ ిఈండేద.ి నేను చినిీట్ి నుండ ిఫయగా ఈతాుహ్ంగా చదివేవాడని్న. నా ననట్ు ుసి్కాలు వేమొక్మతకి 
ఆవాట్యన్నకి ఆషటం ఈండేద ి కాదు. ఎవమ ైనా నా ననట్ ఫుక్ తీస్ుక్ుంట్ే ఎంతో కోడేవాడిన్న. ఄంతేగాక్ ఄలా ఆసేి  
రక్కవామతక ిభాయుకలు ఎక్ుకవసాి మన్న ఎంతో సాాయాంతో ఎవమతక ీఏమీ ఆచేేవాడిన్న కాను. ఆన్ని దుయుా ణ్ాలు ఈనాి 
నా రబేమభు లేక్ుండా ననుి ఈదామతంచట్యన్నకి యభాతేమ శ్ర ీ స్ుఫబమాభమయ గామత (ఆక్్మ నేను ేరభగా 
ిలుచుక్ునే ేయుతొ  ‚సార్‛ ఄన్న రసాి విసాి ను) యూంలో నా 8 వ తయగత్రలో వచాేయు.
నేను 8 వ తయగత్రలో ఈనిుీడు  శ్ర ీసార్  స్మనుు ట్ీచర్ గా వచాేయు. నేను ఫయగా చదవట్ం గభన్నంచిన శ్రీ సార్  
నాక్ు శ్రీ సాభయ్లాభృతం గంీధాన్ని ఆచిే, ప్ామామణ్ చేమట్యన్నకి ఏ న్నమభాలు లేవన్న చెప్ాీయు. ్మగా తభ 
స్మనుు ీమతమడ్ లలో లాయబ్ లోక యళ చదువుకోభనేవాయు. సాభ య్లాభృతం ప్ామామణ్ం నా జీవితంలో ఎనని 
భాయుీలు తెచిేంది. ఄందులో భుఖ్యబ ైనవి.

• స్తయభునే లకాయౌ ఄన్న శ్ర ీ సాభనాథుడు నూన కి ఫదులు నీట్ితో దీప్ాలు వ యౌగతంచి భామాాడి 
వయిక్ులక్ు క్నువిుీ క్యౌగతంచట్ం

• ఄస్ూమ వలో ఏమ ఈయోగం లేదన్న తెయౌమట్ం
• వంతతలు, కీచులాట్లు భాన్నతే దేవుడు కాప్ాడతాడన్న దృడ డింది
• ఎవమతన్న దేాషించక్ూడదన్న, ఊణ్నుఫంధాన్ని ఫట్ిట ఄనీి జయుగుతామన్న ఫలంగా నాట్ుక్ుంది

ఄంతక్ుభుందు దాకా ఈని నా దుయమప్రా మాలనీి సాభ య్లాభృతం ప్ామామణ్తో తతడుచుక్ు ్ట్ుట క్ు 
పో్మాభ.  ఆది నాక్ు శ్రీ స్దుా యు (సార్) క్ృ వలోననే జమతగతందన్న నా విశ్ాాస్ం.

10వ తయగత్ర ప్ాస్మన తమాాత భాక్ు ఈని అమతాక్ మతసిితతల వలో భా నానిగాయు చదివినద ిచాలు, 
ఄంగడ ిచూస్ుకో భన్న చెప్ాీయు. ఇ విషమం తెయౌసిన శ్ర ీసార్  నా రబేమం లేక్నే న లూో యు, గూడూర్ ప్ాయౌట్ కిిక్ 
కాలేజీల ఄిో కైషన్సు తీస్ుకొచిే ఄ్లో  చేభంచాయు. మ ండు కాలేజీ లలో సీట్ు వసేి  భా నానిగామత ఄనుభత్ర 
తీస్ుకోభన్న, అమన ఏమ చెితే ఄది చేమభన్న చెప్ాీయు. భా నానిగాయు ‘మీమతంత చెుతతంట్ే ఎంత క్షటబ ైన 
చదివిసాి ను, కాలేజీ లో చేమతీంచభనాియు’. శ్రీ సార్ తన తోట్ి ట్ీచర్ు స్హమం క్ూడా ఄడిగత రత్రన ల కొంత డఫుబ 
ఆిీంచి గూడూర్  ప్ాయౌట్ కిిక్ కాలేజిలో చేమతీంచాయు. మొదట్ ిస్ంవతుయం ఆలాన ేజమతగతంద.ి మ ండవ స్ంవతుయం 
నుండ ిభా హెడ్ అఫ్ ది డిప్ాయుట బ ంట్ు అస్మాతో ఏ ఆఫబందులు లేక్ుండా నా జీవనం సాగతంద.ి ఆలా సార్  నాక్ు 
చదివే ఄవకాశ్ం  ఆిీం చట్బే బే కాక్ నాక్ీట్ిక ితెయౌమక్ునాి నాచే నా బవిషయత్ ధమామయానక్ు ఄంక్ుమాయీణ్ 
చేసాయు. 

ఄంతేగాక్ ఇ భహతతమన్న స్హమం లో ఆంకో క్ుడా సౌలబయం క్ుడా క్యౌీంచాయు. ఄది నా 
జీవితంలో స్దుా యు సేవక్ు క్ూడా ఄంక్ుమాయీణ్ చేమట్ం. శ్ర ీస్ుఫబమాభమయగాయు తభ గుయువుగామ ైన శ్ర ీబయదాాజ 
భాస్టర్ గామత దగాయకి ననుి తయచు తీస్ుక్ు వ యళ, ఄక్కడ సేవ చేభంచడం. అ ఆదామత భహ్నీముల సాన్నిధయ 
రఫయవం వలన నా జీవితం ధయమ భాయాంలో నడిచింద.ి ఄట్ిటవి కొన్ని కాయయ యూంలో నడిించిన స్న్నివేశ్ాలు మీతో 
ంచుక్ుంట్యను. 



గ్మనిక
ఎవమ ైనా ఇ e-magazine లో తభ వాయసాలను, ఄనుబవాలను ంచుకోదయౌచినవాయు

saimaster.sevatrust@gmail.com క్ు e-mail  చేమగలయు

గుజమాత్ మాషట రంలో నూయకిోమర్ వర్ కామొీమైషన్స (NPC – కాక్యయ ఄట్యమక్ వర్ సేటషన్స) లో 
ఈదో యగం చేమాను. కాంట్యర క్టర్ు క్ూయ్లక్ు జీతం స్మతగాా  ఆవాట్ేో దన్న తెయౌసింది. వామతక ీతగతనంత క్ూయౌ ఆిీంచడంతో, 
ఇ విషమంలో కాంట్యర క్టర్ు కి, నాక్ు ఫేదామప్రా మాలు వచాేభ. కాంట్యర క్టర్ు కి కోం వచిే చంేసాి భన్న ఫ దిమతసిే 
ననుి ఏమ చేమయభంట్యయన్న శ్ర ీసార్ీ కి  లెట్ర్ వరా సాను. శ్ర ీసార్ తభ గుయువుగామ ైన శ్ర ీబయదాాజ భాస్టర్ గామతక ి
వినివిసేి , శ్ర ీభాస్టర్ ఈతియభు వరా సాయు. దాన్న స్ందేశ్ం: 

1. ఒ విశ్ావాయక్ుడెమన యభాతామ! శుదధ కాయుణ్యభూమతి, జఞా నభూమతి ననుి దమతో మీదమతక ి
లాకోకనవలసనిది. ఄనిం, అహయం, ప్ానీమాల యూప్ాలలో మీమ ైనామందు రవేశించి నాక్ు శ్ాంత్ర, 
బకిి, శ్దీధ , ట్ుట దల, విజఞా నంలను రసాదించవలసినది. మీమ ైనా శ్ాాస్లను స్మతం నడుుచునాియన్న 
గుయుి ంచుక్ుందును గాక్! ఒం సాభ – ఒం సాభ – ఒం సాభ

2. ధయమఫదాంగా జీవించేందుక్ు జీవననప్ాధి భుఖ్యభు. దాన్నన్న  స్ంయంక్షించుకోవాయౌ. తీన్న 
మతసిాతతలలో ఄనాయమమతాతం ఄభన దాన్నన్న ఎట్ిట  మతసిితతలలోను స్ాంతాన్నకి వాడుకోక్ుడదన్న, 
దాన్నన్న ్యో కానీ అడిలోలక్ు ఆవట్ం వంటి్ స్తాకమాయలక్ు విన్నయోగతంచ వచుేనన్న చెప్ాీయు.

శ్ర ీబయదాాజ భాస్టర్ ంిన ఈతియం నాక్ు ఎంతో ధెమయయం క్యౌగతంచింది. నా శ్ాాస్లతో స్హ నా 
జీవితాన్ని న్నయణభంచి నడిేది క్క బగవంతతడనే విశ్ాాస్ం క్యౌగతంద.ి నేను బమడక్పో్ వట్ం చూసి కాంట్యర క్టర్ు 
కి ఏమ చేమాలో ప్ాలుపో్ క్ చెన మి లోన్న ్మ ఄధికాయులక్ు పిమాయదు చేసాయు. ఎనిడూ జూన్నమర్ ఆంజనీర్ మీద 
క్ం్లో ంట్ మాన్నది మొదట్ిసామత వచిేందన్న అ ్మ ఄధికాయులు స్ామంగా వ యో నేను చేసిన నులను, ఄక్కడ 
క్ూయౌవాళ్ళక్ు నా మీద వుని ఄమభానం చూసి నాక్ు న్నష్మంట్ ఫదులు డఫల్ రమోషన్స ఆచాేయు ! ఇ 
బగవంతతన్న య్ల క్ు స్ంతోషంిచాను.

క్మోజు అపీస్ట లో తెలో కాగతతాలు నా స్ాంత న్నకి ఈయోగతంచుకోవాలనుక్ునాిను. ఄ మోజై శ్రీ 
స్ుఫబమాభమయగామత నుండి లెట్ర్ వచిేంది. దాంట్ోో  దోరహ్ం, మాజదోరహ్ం (నభమక్ దోరహ్ం) గుమతంచి రసాి వించట్ం 
వలో నేను అపీస్ట లో తెలో కాగతతాలు ఈయోగతంచక్ుండా చేసాయు. సార్ ఏభయుప్ాట్ు లేక్ుండా ననుి గభన్నస్ూి  
నేను తుీ చేమఫో భ్ విషమం భుందుగానే తెయౌసి, ఈతియం వరా సి నా రవయినను స్మతదిదాా యు.

NPCలో నేను స్మడాస్ట maintenanceకి ఆన్స-ఛారా్. దాన్నలో వయకర్ు స్మతగాా  న్న చేసేవాయు కాదు. ఇ 
విషమం శ్ర ీసార్ క్ు  వినివిసేి  దాన్నకి క్ చిట్యక చెప్ాీయు. దాన్న వలన వయకర్ు తో ఈని ఄన్ని ఆఫబందులు 
తొలగతపో్మాభ. న్న సాభయధయభు క్ూడా ్మతగతంద.ి అ చిట్యక ఏమట్ంట్ే

1. వయకర్ు న్న ఎుీడెమనా న్న చేమభను కానీ క్స్టభర్ు కి ఏ భాతరం ఆఫబంది క్లుగక్ూడదు. 
ఄనుక్ుని స్భమంలో చేసిన వాయు కావయౌసినుీడు య్వ్సు త్రస్ుకోభను.

2. ఄందమత వయకర్ు లో సేవాఫయవం ఈని ఆదాయు భుగుా యున్న నీ దగాయ 24గంట్లు ఈంచుక్ున్న ఎవమ ైనా 
క్ం్లో ంట్ ఆసేి  అ న్న తాయగా చేభంచు. వామతక ి కావలసినుీడు య్వ్సు ఆవాట్బ ే కాక్ుండా 
ఆంకిబీ ంట్, రమోషన్స లు వచేేట్ట్ుో  చూడభన్న చెప్ాీయు.

క్ుీడు  దుయుా ణ్ాలు భనస్ుులో బ దియౌ చేదు (ఄధయమ) భాయాంలో క్క ఄడుగు వేమగానే, 
గొలగభూడికి మాగానే “కళ్ళు పో తాయి” ఄన్న కై క్ భాట్తో నా నడవడిన్న స్మతదిదిాన భహ్నీమభూమతి, 
స్యాజాుడు.  ఇ స్ందేశ్ం దాామా నేను ఎక్కడ ఈనాి నేను ఏమ చేముచునాి ఄదంతా స్యాజాుడెమన శ్ర ీ సార్ కి 
తెలుస్ునన్న చెుీట్లో స్ందేహ్భు లేదు. 

ఆట్యో ంట్ి ఄనుబవాలు రసాదించిన కాయణ్ంగా, ననుి ఎట్ిట  మతసిితతలలోను ధయమభనే వ లుతతయు 
నుండ ిచీక్ట్ిలోన్నక ిపో్ న్నవాక్ుండా, వ లుతతయు లోన్నకి రమాణ్ ంచేందుక్ు నాక్ు న్నయంతయం భాయాదయశక్ులెమన శ్ర ీసార్ 
క్ు ఏమచిే ఊణ్ం తీయుేకోగలను! ననేి కాక్ నా క్ుట్ుంఫ స్బుయలక్ు క్ుడా వామత సాంగతయభు, స్న్నిధ ి
రసాదించి ఎనని ఄనుబవాయౌచిే, వామతన్న క్ుడా చక్కట్ి భాయాం లో నడిిస్ుి నాియు. నేను స్మ ైన భామాా న్ని 
రమాణ్ ంచి ఄంతతలేన్న తృిి , అనందం ప్ ందట్బే వాయు శ్ర ీ సార్ కోయుక్ునిది. సార్ న్నమైాశించిన భాయాభున 
మన్నంచి, ఄమన అజాలను ప్ాట్ించి, శ్భీతో సేవ చేసేందుక్ు రమతిభు చేమాలన్న గట్ిటగా 
న్నయణభంచుక్ునాిను. వామత భామాా న రమాణ్ం చేసి,  వామతక ీస్ంతృిి  క్యౌగైలా ఈంచభన్న శ్ర ీసార్ కి భనస్ూీమతిగా 
ప్రా మతతిస్ుి నాిను. 

నభసాకయభులతో, వేణ్ు

 శీ్ర స్ుఫబమాభమయగామత సాన్నిధయం  దాదాు 4 దశ్ాఫయా లు ప్ాట్ు ప్ ందని  వేణ్ుగోప్ాల్ గాయు తనన్న 
చినినాట్ ినుండ ిఎలా ధయమ భాయాంలో నడపి్ామో  ంచుక్ుంట్ునాియు.
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మా రచురణలు
గీంధభులు కావలసిన వాయు http://saimastersevatrust.org/ కి వ యో “Downloads” స్క్షన్స లో కావలసిన గీంధాన్ని download చేస్ుకోగలయు
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