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మనకు, ఇతరులకు జరుగు సాామి అనుభవాలను బ్ాగా గమనంచి హ్ృదయగతం చేస్ుకుంట్ే మన 
విశ్ాాస్ం దృఢమవుత ందన చెపుత న్నారు 

శ్రీ స్ుబ్బర్ామయయ గారు 

ఏక ఏవ పర్ోబ్ంధు: విషమే స్ముపసథితే – గురుస్సకల ధర్ామతనమ తస్మమ శ్రీ గురవే నమః 

సంపుట ి: 01 సంచిక: 02 06September2017 

శ్రమతో సేవ్ – సేవ్తో క ైవ్లయం 
మాస పత్రరక 

శ్ర ీస్ుబ్బర్ామయయ సార్ జీవిత విధననం ద్నార్ా బో్ ధ ంచిన “శ్మీతో సేవ – సేవతో క ైవలయం” ను అనుస్ర్తంచి మా జనమలు ధనయము గావించుట్కు ఈ 
మాస్పత్రరకను ప్రా రంభిస్ుి న్నాము. శ్రీ స్ుబ్బర్ామయయ సార్ మనకంద్ ంచిన అనుభవాలను, సాంగతయ స్మృత లను, సార్ ఆచర్తంచి వాచన బ్ో ధ ంచిన 
అమూలయ విషయాలను స్మర్తంచుకొనుట్కు, మహాత మలు బ్ో ధ ంచిన స్తసంగ, స్ద్రంధ పఠనలకు ప్ేరరణ్గా ఈ మా చినా సవే.  

నేపథ్యం: స్థధన: విశ్థాసము - అనుగ్రహము  

శ్రీ షథర్డీ సాయిబ్ాబ్ా ఆచనరయ శ్రీ ఎకకిర్ాల భరద్నాజ మాస్టర్ శ్రీ వ ంకయయసాామి శ్రీ దర్ా్ సాామి 

  
శీ్ర సార్, "వాళ్ళు ఉండేద్ననబ్ట్టటగదయాయ మనముండదే్ " అన్ే చినా పుసి్కంలో శీ్ర సాామివార్తప్్మ విశ్ాాస్ం ఎంతట్ట 
ఫలితననా ఇస్ుి ంద్ో  శీ్ర స్దు్ ర్తనప్్మ విశ్ాాస్ం ఉంచినవార్త స్రా భాదయతలు ఆస్దు్ రువు ఎలా వహిసాి ర్ో తెలియజేసారు. 
విశ్ాాసానా అనుస్ర్తంచే శీ్ర స్దు్ రువుయొకి కృప అనుభవaమౌత ంద్  అనడననకక శీ్ర అవధూత లీలలో త ద్ మాట్గా 
"వాళ్ళుండదే్ననాబ్ట్టట  గదయాయ మనముండదే్ " అన్  శీ్ర సాామి వాకయం శీ్ర సాామివార్ ే స్ాయంగా వివిధ భకుి లకు 
వివిధ ర్డత లలో వార్త కృప అభయం అనుభవం అవడంగూర్తి పరశ్రాంచిన భకుి నతో ఈ వాకాయనా తెలియబ్ర్తచనరన 
గుర్తింపజేసారు. ద్ీనకక ఎన్నా నదరశన్నలు ఎందర్ో మహాత మల, భకుి ల చర్తతరలలో చూడవచుి. గోపబ్ాలురు, గోప్థకలు, 
నర్డశమెహ్తన దగ్రనుండి శీ్ర ర్ోశ్రర్ డిీగారు, శీ్ర స్ుబ్బర్ామయయ సార్ జీవిత అనుభవాలవరకూ స్దు్ రునప్్మ విశ్ాాస్ం 
ఎంతట్ట మహ్తిర మారుు తేగలద్ో , ఎంతట్ట కషటసాధయమెైన పనన్ మన్న అవలీలగా చేకూర్తి, అభయము, మనస్ుకు 
పరశ్ాంతత ఇవాగలర్ో తలెుుతనయి. 

  
శీ్ర సార్ జీవిత విధననంలో ఉనా ఇట్ువంట్ట స్నావేశ్ాలను కొనాంట్టన స్మర్తంచుకుంద్నము. 
1. శీ్ర సార్కు వార్త ఊర్తలో ఒకర్తతో ఇంట్ట సి్లంవదద  వివాదం ఏరుడినపుుడు ఆ వయకకి అన్నయయంగా సి్లమాకమీిసేి  సార్ 
వార్తతో ద్బె్బలాట్కు ద్ గుట్కు మారుగా ఊర్త వ లుపలి శ్రవాలయమునకు వ ళ్ళు అచట్ ధరమంగూర్తి భవంత నతో 
ఎన్నార్ోజులు ఏకాంతంలో తగవులాడిన విషయం శీ్ర సార్కు ధరమంప్్మ భగవంత నప్్మ గల విశ్ాాసానా తలెుుత ంద్ . 
2. శీ్ర ర్ామకృషణ  పరమహ్ంస్ పుసి్కంలో "భగవంత నగూర్తి ఏడేివార్ేర్త? అందరూ భార్ాయబిడీలు లేద్న స్ంపదలు 
తద్ తర్ాలగూర్తి ఏడేివార్!ే" అనామాట్ చద్ వినతర్ాాత కొనా ర్ోజులు ఏకాంతంలో భగవంత నక ై పర్తతప్థంచిన శీ్ర 
సార్ వ మనం మనకు, మహాత మల మాట్లప్్మ భగవంత నప్్మ సార్కు గల విశ్ాాసానా తలెుపుత ంద్ . 
  
3. శీ్ర మసాట ర్త మాట్ను అనుస్ర్తంచి ఇంట్టలో, గుడలిో స్తసంగం చయెయడం, విర్ామ స్మయమంతన సాామివార్తవదద  
గడపడం, మూడు స్ంవతసర్ాలప్్మగా ధనయనం అభాయస్ం పట్ుట  విడవకుండన అనుభవం వచేింతవరకూ చెయయడం - శీ్ర 
మాసాట ర్తప్్మ సార్కుగల విశ్ాాసానా తలెుపుతనయి. 

  
4. శీ్ర సాామివార్తవదద  అనుభవమయాయక, పరత్ర చినా విషయం శీ్ర సాామివార్తప్్మ ఆధనరపడడం శీ్ర సాామిప్్మ సార్కుగల 
విశ్ాాసానా తెలుపుత ంద్ . ఉద్నహ్రణ్కు సి్లం విషయం గుర్తంచి సాామి చీట్లీు అనుస్ర్తంచి ఎన్నా 
స్ంవతసర్ాల  తరువాత మాతరమేఅమిమత ే20 లక్షలు లాభం వచిింద్ . 
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5. శీ్ర సార్ అబ్ాబయి శీ్ర శ్షేయయ విషయం సాామివార్తకక నవేద్ ంచగా, అతన బ్ాధయతను సాామి వహిసాి నన 
ఆశ్రశస్ుసలను ఇచనిరు. అపుట్టనుండ ి శీ్ర సార్ అతన విషయమెై నశ్రింతగా ఉంట్ూ శీ్రసాామి సేవలో తను మన 
ధన్నలను అర్తుంచనరు. 

  
6. శీ్ర సార్కు సాామి ఇచిిన స్ూచనలను స్ాపా స్ంద్ేశ్ాలను, శ్ార్డరక, మానసథక, వాచక సాి యిలలో పూర్తిగా 
ప్ాట్టంచడం. (ఉద్నహ్రణ్కు: ఆహార నయమం, ఉపుు, పులుపు, కారం, నూన్  త్రనకుండడం త ద్  శ్ాాస్ వరకూ 
ఆచర్తంచడం; ఇద్  కవేలం నయమంగాన్ే గాక తన శ్ార్డరక సథిత్ర శీ్రసాామివార్త ఈ నయమాధీనంలో ఉందనా 
అనుభవం ప్ ందడం. అలాగ ే గొలగమూడ ి నవాస్ం, వాలంట్ర్డ ర్తట్ మర్మెంట్ు, సార్ అనాం సార్ే వండుకున త్రనడం 
మొదలుగునవి) వీట్ట వివరణ్ సార్ వార సథన "గురు స్ుి త్ర" పుసి్కంలో చూడవచుి. 

  
ఇంతగా విశ్ాాస్ం కలుగుట్కు శీ్ర సార్ వాచననూ, ఇతరుల, తన అనుభవాలద్నార్ానూ చెప్థున కారణ్ం: పుణ్యమ.ే ద్నన 
వివరణ్ "పరప్ీడనం ప్ాపం, పర్ోపకారం పుణ్యం." భగవద్ీ్ తలోన “ద్వే ద్ ాజ ప్రా జ్య పూజనమ్” ద్ీనకక వివరణ్. పుణ్య 
కరమలకు పరతయక్ష  నదరశన్నలు సార్ చినాపుట్ట అనుభవాలు - గురుస్ుి త్రలో వార సథనవి కొనా. "పూరాం" అంట్ే ఎపుుడో 
కాదన, కను ర్ పుప్ాట్ు స్మయం ముందు అన సార్ వివరణ్. శీ్ర సాయి కూడన, నీ పూరా పుణ్యం గొపుదన, 
విజయానందులవార్త స్నావశే్ంలో చెపుడం, శీ్ర సథద్నా రూఢ సాామి పుణ్యంప్్మన్ే స్రామూ ఆధనరపడుత ందనడం ద్నీకక 
అనుస్ంధనన్నలు. అయితే శీ్ర మాసాట రు ఇంతట్ట పుణ్యం శీ్ర మహాత మల సాంగతయంలాన్ మన్న, మర్ోవిధంగాన్ మన్న 
లభించినపుుడు కేవలం భోగాలకు వ చిించక, ద్ననన స్ద్ ా నయోగం చేస్ుకోవాలన "శీ్రసాయి పరభోద్నమృతం"లో 
చెపుడం మనకు హచెిర్తక. 

  
ఈ విధంగా స్ద్ ానయోగం చసే్ుకోవడం శీ్ర సార్ జీవితంలో చూడవచుి. అవధూతలీల గీంధం శీ్ర సాామివార్త మొదట్ట 
ఆర్ాధనకలాా  పరచుర్తంప బ్డనలన మానవాతీత శ్మీ చసేారు. అపుట్లా  శీ్ర సార్ కలిచడేులో ఉద్ో యగం, గొలగమూడి 
నవాస్ం, ర్ాత్రర సాామి స్నాధ  తపుక చేర్ాలనా నయమం ఉన్నా ఉదయం 4-6 సాామి స్మాధ  మంద్ ర విధులు, 6-
9 కలిచడేు పరయాణ్ం, 9-5 ఉదో్యగ నరాహ్ణ్, 5-9 ఒంగోలు పరయాణ్ం, 9-12 శీ్ర భరద్నాజ మాసాట ర్తవదద  అవధూతలీల 
పుసి్క ఎడటి్టంగ్, 12-2 గొలగమూడ ిర్ాత్రర నదరకు ర్ావడం, 2-4 "నదర". ఇలా మూడు న్ లలు నర్తార్ామంగా శ్మీించనరు. 
ఎంతట్ట విశ్ాాస్మూ కారయద్ీక్ష ఉంట్ే ఇద్  సాధయమో ఊహించగలము. ఆ విశ్ాాసానకక శీ్ర సాామి కృప, అనుభవము: శీ్ర 
సార్ మూడు న్ లలు న్ లూా రు నుండి గొలగమూడికక ముళ్ుప్ దలు, అడవిగుండన స్మకకలుప్్మ గాఢనంధకారములో వస్ూి  
ప్ో తూ ఉన్నా, ఈ సార్ ద్ీక్ష పూరియియయవరకూ స్మకకలుకు పంకిరుా  అయి ఉన్నా గాలి ప్ో లేదు. ఈ కారయ సాధన 
అనంతరం స్మకకల్షాపుకు తీస్ుకున వ ళ్ళత,ే 19 పంకిరుా  ఉండడం. ఇనా ఉన్నా, అన్నాళ్ళు ఏ ఇబ్బంద్  లేకుండడం శీ్ర 
సాామి అనుగీహ్మ.ే ద్ీననబ్ట్టట  మనకు విశ్ాాస్ం స్ర్త అయినద్ే అయిత ే అద్  కారయ ద్ీక్షను ప్ేరర్పే్థస్ుి ందన, అట్టట  
విశ్ాాస్ము కారయ ద్ీక్ష తోడెమనపుుడు అహ్ంకారం, అపనమమకం, బ్దాకం, స్ంశ్యం అన్ే గొడుగులు తొలిగత మనకు 
గురు కృప భగవత్ కృప అనుభవమౌత ందన తలెుపుత న్నారు. 
  
శీ్ర సార్ వాచనను, ఒక లెట్ర్ ద్నార్ాను: "విశ్ాాస్మ ేమొదట్ ర్ావలసథన పర్తణ్తి్ర" అన, అట్టట  స్ర్త అయిన విశ్ాాస్ము శీ్ర 
సాామివార్త వంట్ట స్దు్ రువుప్్మ ఉంట్ే అవస్రమెనై ఆచరణ్నుకూడన మనచతే చయేిస్ుి ందన, అవి జరుగుత ంట్ ే
శ్రణ్నగత్ర కుదురుత ందన, అట్టట  శ్రణ్నగత్రలో ఒకసార్త ఉండ ి తరాత ఫ్ీరగా ఉండ ే తతనానా  మరుపును వదలి 
ఎపుుడూ నలిచి ఉండనలన భోద్ ంచనరు. శీ్ర భరద్నాజ మాసాట రు, శీ్ర సార్ కూడన విశ్ాాస్ంతో చేస్ూి  ఉంట్ ేస్ర్తప్ో త ంద్న 
అన అడిగత, "అవగాహ్నతో కూడని విశ్ాాస్ం ముఖ్యము" అన హెచిర్తంచనరు. ఏమా అవగాహ్న? అన అడిగత, 
భగవంత డు స్దు్ రువు స్రాజ్ుడు, స్రా స్మరుి డు, స్రావాయపకుడు అనా అవగాహ్న మన పరత్ర ఆలోచనను 
చేతలను గుర్తిస్ూి  ఫలితమిసాి డు, మనకు ర్ డీన్ స్ట ఉంట్ే ఆతమప్ేరరణ్నధ కార్తయి ై స్న్నమర్ములో నడిప్థసాి రు అనా 
అవగాహ్న అన చబె్ుతనరు. శీ్ర సార్ ఎందర్ో స్మస్యలకు అగతాగుండములో కొబ్బర్తకాయతో సాామి పరదక్షణి్లు, 
ప్ార్ాయణ్, స్నాధులతో పర్తషాిరం చెపుడం విశ్ాాసానకక ఒక ప్ారశవం అయితే ధర్ామధర్ామల యుదాం వచిినవార్తతో 
మన ఇదదర్త చేయి సాామి అఖ్ండ ద్పీంలో ప్డ్ద్నము, న్నద్  అధరమమెతైే న్న చయెియ కాలుత ంద్  అనడం మర్ో 
ప్ారశవము. 
 

- స్ంప్ాదకులు 
 

స్థధన: విశ్థాసము - అనుగ్రహము 



  
13-02-06 

      
    Hyderabad.  

   
డియర్ స్ర్, 
నమసాిరములు. మీరు క్షేమంగా ఉన్నార్ో లేదో్ తెలియదు .న్నేు మాతరం లేను. 
                    కనీస్ం మనస్ూూర్తిగా నవాట్ం కూడన చయేలేకప్ో త న్నాను.మీతో స్హా అందరూ న్నకు ‘దూరంగా’ 
ఉన్నారు.మీమీద చనలా కోపం వచిింద్  .మనస్ుస తీవరంగా చలిస్ుి ంద్ .అస్లు ప్ార్ాయణ్ చయేబ్ుద్ ా  కావట్ం లేదు. 
                       ఎంతెమన్న స్ర్ే ఇమమన C.A. FIRM కక వ ళ్ళున్న job ద్ొరకలేదు. 
మీరు చెప్థునవి ఒకిట్ీ జరుగలేదు . 
Exam తపుక ప్ాస్ట అవుతన్ననన అన్నారు  
Course చెయయమన్నారు. మీరు ఇచిిన డబ్ుబలు కూడన వారు తీస్ుకున న్ ల ర్ోజులు గడిచిన్న start చయెయలేదు 
స్ర్తకద్న త్రర్తగత return చయెయమన్నారు . ఇపుుడు మర్త ఆ institution ను ఎలా నమమను ? 
ఇదంతన న్న ‘ఖ్రమ’ అన ఎంత కాలం అనుకోవట్ం ? 
             అనీా ‘ముందు నరణయసారమే జరుగుతనయంట్ే’ మర్త స్దు్ రువుల అనుగీహ్ం కూడన అంతనే్న ?అలా 
అయిత ేస్ాపరయతాం ఎందుకు ? ప్ార్ాయణ్లు , పూజలు చేయట్ం కూడన ముందు నరణయం పరకారం 
జరుగుత ంట్ాయా ? 
           కేవలం అనుగీహ్ం నమమకం ఉంట్ేన్ ేవస్ుి ంద్న ? లేకప్ో త ేర్ాద్న ? ఏ basis ప్్మ నమామలి ?  
అంతన ముందు నరణయమెైత ేఅస్లు పూజలు ఎందుకు చెయయడం ? 
         కేవలం మంచిగా ఉంట్నే్ే కృప ఉంట్ుంద్న ? ‘ ప్ యియయ వార్తన ప్ో నచేి వారు ‘ గురువు ఎలా అవుతనరు ? 
న్నకు మీ మీద భయం , భకతి లేవు. మీ మనస్ు బ్ాధ ప్ట్్టటన్న క్షమించనవస్రం లేదు. 
నమసాిరములతో , 
న్నగషే్ . 
My address : 
K. NAGESH 
H.NO. 7-1-632/120/10 
BAPU NAGAR 
NEAR HANUMAN TEMPLE 
S.R.NAGAR 
HYDERABAD - 38 
 

నగేష్ అను స్థామి భకుు డు శ్రర సుబ్బరథమయ్యగథరికి వ్థర సిన ఉత్ురం 



  
గొలగమూడ,ి 

      
    18-02-06 

  

శ్రర సుబ్బరథమయ్యగథరు నగేష్ కి  వ్థర సిన పరత్యయత్ు రం 
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గొలగమూడ,ి 

      
    18-02-06 

  

శ్రర సుబ్బరథమయ్యగథరు నగేష్ కి  వ్థర సిన పరత్యయత్ు రం 



  
గొలగమూడ,ి 

      
    18-02-06 

  

శ్రర సుబ్బరథమయ్యగథరు నగేష్ కి  వ్థర సిన పరత్యయత్ు రం 



  
గొలగమూడ,ి 

      
    18-02-06 

Dear Nagesh !  
  
 ఆవదేనపురాకమెనై నీ  లెట్ర్ అంద్ నద్ . నీవు ఆవదేనలో అలా వార సావు కాన ఆ పరశ్ాలకు నీకు స్మాధననములు 
తెలియక కాదు అన న్నకు బ్ాగా తలెుస్ు. నీవు కోర్తనట్ుా  న్ేను ట్ ంకాయ శీ్ర సాామి వార్త ధునకక స్మర్తుసాి ను కాన 
నీవు వార సథన ప్రా రాన మాతరం చయెను. అంత ప్ దవు ప్రా రాన  ఎపుడూ  చెయకుడదు. హిరణ్యకశ్రపుదు తన తెలివినంత 
ఉపయోగతంచి వరమడిగాడు.  
మానవులచేత, ఇతర ఆయుధములచతే, భూమిమీద, ఆకాశ్ములోనూ, నీట్టలోనూ, పగలు, ర్ాత్రర న్నకు 
చనవులేకుండన వరమియయమన్నాడు. నరుడు జంత వు కాన రూపం, ఆయుధనలు లేకుండన గోళ్ుతోనూ, భూమి 
ఆకాశ్ము కాకుండన స్ంధనయ స్మయంలో స్ంహ్ర్తంపబ్డనీ డు. గనుక ప్రా రాన ఎపుుడూ సాధయమెైనంత చినాద్ గా ఉంట్ే 
మంచిదంట్ారు. న్నకు శ్ేీయస్ిరమెనైద్ ేచయేి పరభూ అన గాన, న్న జీవితం మీ చేత్రలోకక తీస్ుకున ననుా స్ంపూరణ 
శ్రణ్నగత్ర చయేించండ ిఅనగాన, ననుా మీ స్ంకలాునుసారం నరంతరము నడిప్థంచండి అనగానీ చెయాయలంట్ారు. 
న్న మట్టట  బ్ురీకు ఆరూ్ య చయేడం చేతగాదు. స్ర్ేనన నమేమసాి ను. ఇపుుడు నీ పరశ్ాలకనాంట్టకత మొదట్ 
స్మాధనన్నలిచిి, తర్ాాత న్ేను న్న అభిప్రా యాలు వార సాి ను. ఇంత ప్ డవు లెట్ర్ా అన చించి ప్ారవయేయవదుద .  

  
 చివర ఒక  మాట్ వార సావు ద్ొర్ా! "మీకు శ్కకి లేకుంట్ే ఈ ప్రా రాన చపె్థు ధునలో కొబ్బర్తకాయ వయేండ"ి అన వార సావు. 
న్నకు శ్కకి ఉందన నీకు నీవ ేతలచనవా? లేక ప్థచిి వాళ్ళువర్ నై్న చెప్ాుర్ా? న్నకు శ్కకి ఉందనుకున్ేవాళ్ుంతన 100% 
ప్థచిివాళ్ున నముమ. 

  
ఈర్ోజుకు ఇంతవరక,ే మిగతలిన ద్ననన ర్పేు వార సే పరయతాం చసేాి ను. 

  
పర 1. అనీా ముందు నరణయానుసారమే జరుగుతనయంట్ే మర్త స్దు్ రువుల అనుగీహ్ం కూడన అంతేన్న?  
ఆనసర్: అనుగీహ్ం ఎపుుడూ ఉంట్ుందట్. ముందు నరణయం, వ నుక నరణయం అంట్ూ లేదు. ఆ అనుగీహ్ం మనకు 
దకికుండన మన అహ్ం అన్ ే గొడుగు అడుీ ందంట్ారు. నీకు పరస్ుి తం ఉద్ోయగం ర్ాలేదన అనుగీహ్మ ే లేదన 
అనుకొనడం గొపు అజఞ్ నం. మనక పుుడు ఏద్  మంచిదో్ అద్  చేసాి రుగానీ మనం కోర్తనవనీా కాదు కద్న? 

  
పర 2. స్ాపరయతాం ఎందుకు?  
ఆనసర్: నీ పరయతాం స్ఫలమెతైే ఆనందంతో గంత లు వేయకు. విఫలమెతైే కుీ ంగతప్ో కు. విఫలమెనైపుుడు ఆ విధంగా 
ఆర్తాకంగానూ, శ్ర్డరక శ్ీమద్నార్ానూ మన కరమ క్షాళ్న అయిందన భావించనలి గానీ కుీ ంగతప్ో వడం విజ్ుల లక్షణ్ం 
కాదు. 

  
పర 3. ప్ార్ాయణ్లు పూజలు చయేడంకూడన ముందు నరణయం పరకారం జరుగుత ంట్ాయా?  
ఆనసర్: అంతన ముందు నరణయమ ే - అలా కాకుంట్ ేఅందరూ ప్ార్ాయణ్నలు పూజలు చయేడం లేదు గద్న. మన 100 
మారుా  చెప్థున్న చయేరు. ఉద్న: న్ేన్.ే 8 న్ లలు ప్ాడు చసేాను. ఈ 8 న్ లలలో న్నకు తెలియకన్ ే పుణ్యం ప్్ర్తగత 
ప్ార్ాయణ్, పూజ చసేాను. 

  
పర 4. కేవలం అనుగీహ్ం నమమకముంట్నే్ే వస్ుి ంద్న? లేకప్ో తే ర్ాద్న? ఏ బ్ేసథస్ట మీద నమామలి?  
ఆనసర్: 3. అనుగీహ్ము <---  2. నమమకము <-- 1. పుణ్యము. పుణ్యముంట్ే నమమకమొస్ుి ంద్ . అనుగహీ్ం 
కలు్ త ంద్ . చూచి నమిమన వార్తకంట్ే చూడక నమిమనవారు ఘనులు అన్నారు కతీస్ుి . చూడక నమేమవార్తకక బ్సేథస్ట 
అకిరలేదు. పుణ్నయనాబ్ట్టట  సథంప్్ల్గా నమేమసాి రు. 
  

శ్రర సుబ్బరథమయ్యగథరు నగేష్ కి  వ్థర సిన పరత్యయత్ు రం 



 
 
 
 
 
  
పర 5. అంతన ముందు న్ మరణయమెతైే అస్లు పూజలు చెయయట్ం ఎందుకు?  
ఆనసర్: పూజలు చేయడం - మనం కోర్తనవి ప్ ంద్ేందుకు - అన ఎవరు చెప్ాురు? ఏ గీంధంలో ఉంద్ ? నీ భావం తపుు. 
న్న నమమకం -- పూజ అంట్ే ఏమిట్ట -- ఎలా చేయాలి? నీవు వార సేి  ఆ తర్ాాత న్ేను వార సాి ను. 
కృప ప్ ంద్ేందుకు అహ్ంకారం అన్ ే గొడుగు తీసేసేి , కృప అన్ే జలుా  మనప్్మ వర్తిస్ుి ంద్ . స్రాస్య శ్రణ్నగత్ర 
కోరుచున్నాడు అద్  చేయాలి. ఏద్  ఎవర్తకక ఎపుుడు ఇవాాలో స్ర్ేాశ్ారునకు బ్ాగా తలెుస్ు. అంతవరకూ నస్ుృహ్ 
పడకుండన ఆయనను స్మర్తస్ూి  ఉండనలేగానీ బ్ాధ పడుతూ ఉన్నా అంతకాలం ఉండనలి. నవుాతూ ఉన్నా ఉండనలి. 
స్ంతోషంగా ఉంట్ే ప్ో త ంద్  గద్న? 

  
పర 6. ప్ యియయవార్తన ప్ో నచేివారు గురువులు ఎలా అవుతనరు?  
ఆనసర్: ఎందుకు కారు? అందర్తనీ ఒక ే విధంగా స్ృషథటసేి  ప్ో లేద్న అన నవనవచుి. స్ృషథట  ఆయన కతడీ. స్ృషథటలో 
మానవునకు 1. విచక్షణ్, 2. సేాచి ర్ ండూ ఇచనిరు. విచక్షణ్ లేకుండన సేాచిన్ ే ఉపయోగతసేి  కషటపడుతనరు. 
విచక్షణ్తో  man must be the master of his senses but not the slave of his mind అంట్ారు ప్్దదలు. విచక్షణ్ 
లేకుండన సేాచిన్ ేఉపయోగతసేి  ప్ యియయవాళ్ును ప్ో నసాి రు. 

  
పర 7. న్నకు త్రరుగులేన నదరశనమిచనిరు. ఇద్  నజమే. అద్ కూడన న్ేను ఏమాతరం ప్రా రాన చయెయకుండన. వారు 
ఇపుుడు ఏమి చసే్ుి న్నారు? ఎందుకు ఆలస్యం?  
ఆనసర్: నదరప్ో త న్నాడనుకుంద్నమా? కొలిమిలో ప్ట్్ాట క impurities పూర్తిగా పో్ కుండనన్ ేతీససేేి  మరలా కొలిమిలో 
వేయాలి. అందుకన చూస్ుి న్నాడేమో? ఆలస్యం, అజఞగీతి ఎంత బ్ాధ తసెాి యో నీక లా తెలుసాి యి? 

  
పర 8. ట్ మం ర్ావాలంట్ ే- స్రా స్మరాతకు అరాం ఏమిట్ట?  
ఆనసర్: స్రాస్మరాతాం అంట్ ేకరమ క్షాళ్న కాకుండనన్ ేవ ంట్ వ ంట్న్ే మనం కోర్తనవనీా ఇచేిస్ుి ండనలా? What a 

wonderful statement. 
  
పర 9.  మీ మాట్లు విన ప్ రప్ాట్ు చేశ్ాన్న? లేక స్ర్తగా అరాం చసే్ుకొలేద్న ? లేక ఆచర్తంచ లేద్న? 
ఆనసర్:  న్నేు sugget చశే్ాను. వ ంకట్ేశ్ారర్ావును గ డైనె్సస తీస్ుకోమన్నను. కానీ వ ంట్న్నే ననుా చేస ే job వొద్ లి 
రమనమన వార సాన్న. నీ పర్తసథాత్ర ఈ ప్ీర్తయడ్ లో అలా జరగాలన ఉంద్ . జరుగుత ంద్ . చింత పడవదుద , ద్ గులు 
పడవదుద . హ్యిగా ట్.ీవీ. లో ఆట్ చూస్ుి నట్ుా  జర్తగదేంతన చూస్ుి ండు.  
 
పర 10.  మీకు శ్కకి లేకప్ో తే, మీ మీద మీకు నమకముంట్ే న్న లోప్ాలు స్రుద కొన్ే కొన్ే శ్కకి న ఇమమన, బ్ుద్ ానమమన, 
వివేకం ఇమమన,  విశ్ాాస్ం ఇమమన సాామి ధునలో ఒక కొబ్బర్తకాయ వయేండ ి. 
అన్నసర్: న్నకు శ్కతి ఉందన న్నేు స్రాస్మరుద డనన నీకునమమకం ఎలా కుద్ ర్తంద్ . ఎవరు చెప్ాురు. అంతన మీ బ్రమ. 
తెలివి తకుివ. Mis-understanding  చేస్ుకున్నావు. ఎపుుడూ భగవంత న నముమ.  
త చఛమెైన న్నలాంట్ట మానవులను నన్ేాకాదు. ఎవర్తన విశ్ాసథంచవదుద . ఇంత ప్ డవ మన ప్రా రాన కాకుండన “నగషే్ కు 
ఏద్  మంచిదో్ అద్  చేయండ”ి అన ట్ ంకాయ శీ్ర సాామి వార్తకక స్మర్తుసాి ను. ఆ ఆఫ్సీ్ట వారు నకేమెనై్న రసీదు 
ఇచనిర్ా ? డబ్ుబలు వార్తకత ముట్టటనట్ుా . అలా అయిత ేS.P న కలిసథ help అడగవచుి. ఫో న్స ద్నార్ా తలెుపు.  

శీ్ర  సాామి వార్త ఆశ్రస్ుసలు స్ద్న మీ కుoడనలన  ప్రా ర్తాస్ూి   
  

మీ        
స్ుబ్బర్ామయయ 

19-02-06.  

శ్రర సుబ్బరథమయ్యగథరు నగేష్ కి  వ్థర సిన పరత్యయత్ు రం 



త్రథాత్ర కథలంలో శ్రర సుబ్బరథమయ్యగథరు గ్ురించి నగేష్ పంచుకుననఅనుభవ్థలు 
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న్ేనంట్ే ద్వేుడికక చనల ఇషటం అన న్నకు చనల నమమకం..ద్ేవుడి కంట్ే గురువ ేఎకుివన చెప్ాురు శ్ంకర్ాచనరుయలు. 
మర్త గురువుకక న్నేంట్ే ఇషటం కాద్న ? 

  
న్ేను మిలర్ేప్ా న కాదు , కాన న్న గురువుగార్ నై స్ుబ్బర్ామయయ  స్ర్ మాతరం ఖ్చిితంగా ‘మార్ాు’ న్.ే అందులో 
స్ంద్ేహ్ం లేదు. స్ర్ న్నకు వార సథన లెట్ర్ లో చూడక నమిమన వారు ఘనులు అన్నారు. కాన ననుా “ఎవార్తన్ మన్న 
స్ర్ ే ట్ స్టట చసేథ నమమమన” చెప్ాురు. ఒక సార్త నమిమనతరువాత వ నకకి  త్రర్తగత చూడవదుద   అన్నారు.  
  
  
స్ర్ కృపతో  తనంత తనను వయకిం చసే్ుకున్నారన న్న నమమకం .  

  
స్ర్ న న్నేు నమమట్ం లో స్ర్ ఇచేి మహమిలు , నదరశన్నలు మాతరమ ే కాకుండన , స్ర్ జీవన విధననం , స్ర్ ద్ెమవీ 
స్ంపతి్ర  కూడన కారణ్ం. ఎందుకంట్ ేస్తిర్ామచరణ్ , నషాిమ కరమ ( ఎమీ ఆశ్రంచకుండన సవే చేయట్ం ) , స్ంపూరణంగా 
ద్ేవునప్్మన్ ేఆధనరపడి జీవించడం లో ద్వేుడు ఖ్చిితంగా ఉండి తీరుతనడు. అతన మాట్ ద్వేున 
వాకుి,అతను  ఉండదే్ే ద్ేవాలయం.  

  
న్న మనస్ులో ఎపుుడూ ద్వేుడతిో యుదాం చసే్ుి ంట్ాను ..ఇపుట్టకత ..అందులో ఖ్చిితంగా విజతేను న్నే్ ే. 😊  
మొదట్టలో స్ర్ గుర్తంచి ఏమీ తెలియదు . తరువాత స్ర్ చెప్ేు స్తసంగం కక వ ళ్ళువాడిన. కాన స్ర్ న ఇతరుల దగ్ర 
విమర్తశంచేవాడిన . ఒక ర్ోజు ఒక కల వచిింద్  .  ఆ కల లో ఇరు వ మపులా స్రస్ాత్ర, లకతశీద్ేవి ఉండగా మధయలో స్ర్ 
నడుస్ూి  వస్ుి న్నారు. న్ మమద్ గా స్ర్ గుర్తంచి తెలిసథంద్  – ఆయన ఎవార్త దగ్ర్ా డబ్ుబలు తీస్ుకోరు, ఎవారు 
వండనిద్  త్రనరు,వ ంకయయ సాామి అజఞ్ నుసారం ఊరు విడిచి వ ళ్ురు,లాభం ఆశ్రంచకుండన తకుివ ర్టే్ు కే 
మహాత మల పుసి్కాలు పరచుర్తంచి అముమతనరు . ద్ేవునమీద్ే ఆధనరపడి జీవిస్ుి న్నారు అన అరామెైంద్ . ఇంకా ఆస్కకి 
ప్్ర్తగతంద్  .  
అయిన్న ,ద్ేవుడు లేద్న గురువు ఎవర్తకో ఇచేి అనుభవాలు న్నేు ఎందుకు నమామలి ? న్నకు కావాలి కద్న ! 
అస్లే  న్నకు అవగాహ్న , తెలివితటే్లు అంతంత మాతరం . అందరూ సామానయంగా అలోచించే ద్ననకక ఒకోసార్త చనలా 
విరుదాంగా కూడన ఉంట్ాయి . అస్లు స్ర్ చపె్థుంద్  ఎందుకు విన్నలి ?  ఉద్నహ్రణ్కు , స్ర్ న్నకు బ్యట్ ఇడీా లు 
ర్ ండు మూడు త్రనమంట్ ే, న్ేను 15 or 18  త్రన్ ేవాడిన. హారత లు ప్ాడతిే చనలా చిర్ాకు. కాన, ప్ో ను ప్ో ను స్ర్ 
మాట్లు న్నమీద మంతనర లు లా పనచేసాయి . వాట్టనుంచి తప్థుంచుకోవట్ం న్నవలా కాలేదు . 

  
న్న నమమకానకక నచెినలు  : 

  
మొదట్టలో స్ర్ లెట్ర్స ర్ాస్ూి  ఒకిర్తతో అయిన్న స్ర్ే స్తసంగం చెయయమన చెప్ాురు . బ్యట్ ఎకిడన ఎవరు 
వండనివి త్రనవదుద  నువేా వండుకున త్రను అన్నారు.  ఇకిడి వ ంకయయ సాామే అకిడ (ఢిలాీ ) నజఞముద్ీదన్స రూపం 
లో ఉన్నారు అన చెప్థు దర్తసంచమన్నారు. స్ంద్ేహాలకక లెట్ర్స ద్నార్ా స్మాధననం చపె్ేువారు. 
సాయిబ్ాబ్ా స్మాధ న , ఏద్ెమన్న ద్ేవున విగీహానా గాన పుజంచగలం, నమమగలం. కాన ,మామూలుగా కనప్థంచ,ే 
మాట్ాా డే మనషథ న ద్వేుడిగా నమమట్ం, ద్ వయతాం గమనంచడం ఎలా ? ఇపుట్లా  ఎంతోమంద్  నకకలీ GODMAN 
లు  ఉన్నారు కద్న ! 

  



గ్మనిక 
ఎవర్ ైన్న ఈ e-magazine లో తమ వాయసాలను, అనుభవాలను పంచుకోదలిచినవారు 

saimaster.sevatrust@gmail.com కు e-mail  చేయగలరు  
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స్ర్ ప్్మ న్న నమమకం - ప్రా రాన , ద్ననకక నదరసనం, అపుుడు కొంచెం నమమకం, కొంచెం అనుమానం, మళ్ళు  ట్ స్టట 
చెయయట్ం,మళ్ళునదరసనం ,మళ్ళు నమమకం ,మళ్ళుప్రా రాన ...ఇలా STEP BY STEPజర్తగతంద్  . ఒకిసార్తగా జరగలేదు. 
అంత పుణ్యం లేదు కద్న . 
 
స్ర్ న్నకు ఢిలాీ లో ఉనాపుడు నజఞముద్ీదన్స దర్ా్  న నయమపురాకంగా ఒకే ట్ మం లో దర్తశంచమన చెప్ాురు. అపుట్టకక 
స్ర్ ప్్మ ఏ నమమకం లేదు.కాన చపె్థుంద్  చయేాలి అనప్థంచి చసే్ుి ండగా , ఒకసార్త ఉదో్యగం , ఇలుా  ర్ ండూ 
మారట్ానకక  ద్ేవుడ ినుంచి స్మాధననం కావాలి అన గురుచర్తతర ప్ార్ాయణ్ చసే్ుి న్నాాను. ప్ార్ాయణ్ మూడవర్ోజు 
నజఞముద్ీదన్స దర్ా్  నుంచి వస్ుి ండగా మనస్ులో చనల ధృడంగా ద్ేవుడి నుంచి ముడుర్ోజులోా  స్మాధననం ర్ావాలి అన 
అనుకుంట్ూ మళ్ళు వ ంట్న్ ే , ముడుర్ోజులెందుకు, ఏం ? ఈర్ోజు ఇవాాలేడన అన చనల తీవరంగా అనుకున్నాను. ర్ ండు 
గంట్లోా  పరసాద్ నుంచి ఫో న్స వచిి ‘స్ర్ నీకు జఞబ్ RESIGN చేయయమంట్ున్నారు’ అన స్ర్ తో మాట్ాా డమంట్ే 
స్ర్,  నగషే్! నీకు జీతం ఎంత్రస్ుి న్నారు? ఏం, ఆ డబ్ుబలు ఇకిడ స్ంప్ాద్ ంచ లేవా అన ఇంకా చెప్ాురు.ఢిలాీ లో, 
మనస్ు లోన  న్న ప్రా రాన స్ర్ కక ఎలా తెలిసథంద్  ? 
ఇకిడ ినుంచి స్ర్ మనలా మామూలు మనషథ కాదు అన నరూపణ్ అయింద్  .   
 
న్న గురువు ఎవార్ో తెలియపరచమన ద్ేవుడికక ప్రా ర్తాంచి గురుచర్తతర ప్ార్ాయణ్ చేశ్ాను.స్ర్ ,కలలో 
కనప్థంచనరు.కలలో స్ర్ ప్ ట్టప్్మ న్న తల ఉంచనను,మంతనర లు వినప్థస్ుి న్నాయి . న్ేను ఒక మంతరం చపె్ేి  స్ర్ అవును 
అన్నారు.స్ర్ తో ఈ విషయం చెప్ాును . స్ర్ , చిరునవుా నవాారు. ఇంక న్నగురువు సార్ ేఅన అరామయింద్ .  
ఏపన ఐన్న స్ర్ ేమొదలు ప్ట్్టడననకక ముందు స్ర్ కక చపె్థు సాట ర్ట చెయయడం అలవాట్ు అయిప్ో యింద్  . ఒక విధంగా 
స్ర్ తనకు తన్ ే PROOFS ఇచిి విశ్ాాస్ం కలిుంచనరు. చనలా సారుా  న్ేను స్ర్ న మనస్ులో ట్ స్టట చేసవేాడిన..అద్  న్న 
విశ్ాాసానకక కూడన ట్ స్టట . స్ర్ దగ్ర నుంచి ఆద్ వారం ర్ాత్రర బ్యలుద్ేర్త బ్ ంగళ్ూరు బ్స్ుస పట్ుట కోవాలి. గొలగమూడ ి
లో ర్ాత్రర 8.30 తరువాత ఆట్లలు దొ్రకట్ం కషటం.కాన న్నకు పద్   గంట్లు ద్నట్టన్న స్ర్ే ఎద్ో  ఒక లా వ హికల్స దొ్ర్తకేవి. 
అవి చపె్ేి  ఒక పుసి్కమే అవుత ంద్   😊  . స్ర్ కక ఒక స్ందరభం లో ఆవిషయం చెప్ేి  లేట్ు గా బ్యలుద్ేర్త 
వ ంకయయసాామికక ఇబ్బంద్  ప్్ట్టకూడదు అన్నారు. అంట్ే సాామి న్నకోస్ం వ హకిల్స ఉంచుత న్నారు అన చపెుట్మ ే
కద్న ....!  
 
GENPACT కంప్్న లో పన చసే్ుి ండగా ఐఐఎం కోర్స ఒకట్ట స్ర్ జఞయిన్స అవమాన్నారు.(న్ేను అడిగాను). 
కాన ఎంత చితరమో ఫ్్మనల్ ఎగాా మ్స డటే్సస  కూడన మర్తిప్ో యాను. అంతకు ముందు ర్ ండు వార్ాలు నుంచి నువుా 
చదవట్ం లేదు అన అంట్ున్నారు. న్ేను ఇపుుడేం చదవాలి అనుకుంట్ున్నాను కాన ఎగాా మ్స గుర్తంచి పూర్తిగా 
మర్తి ప్ో యాను. తరువాత శ్నవారం ఉదయం స్ర్ ననుా గుడ ి ముసథనంత వరకు పరదక్షణి్లు చయెయమన్నారు. 
హాయప్ ీగా వ ళా్ళ మొదలు ప్్ట్ాట ను.మధనయహ్ాం ముయయలేదు , ర్ాత్రర కూడన ముయయలేదు ఆద్ వారం మధనయహ్ాం ర్ ండు 
గంట్లకక మూసారు. (అపుట్లా  శ్నవారం గుడ ి ముసవేారు కాదు...న్నకు తెలియదు ) పరదక్షణి్నలు కంప్ీా ట్స చసేథ స్ర్ 
దగ్రకు వచనిను.మరుచట్ట ర్ోజు ఉదయం ఆఫ్సీ్ట ఫ్్రండ్ నుంచి ఫో న్స వచిింద్ . నగేష్ HOW IS THE PREPEATION ? 
ARE YOU READY FOR THE EXAM ? అన. అంతే మెంైడ్ బ్ాా ంక్ ఐప్ో యింద్  . కొనా వార్ాలునుంచి వ త కుత నా 
కోర్స MATERIAL వ ను వ ంట్న్ ేద్ొర్తకకంద్ . ఆఫ్ీస్ుకక చరే్లేోపు ర్ ండు గంట్లు చద్ వాను. ABOVE AVERAGE గేీడ్ తో 
ఎగాా మ్స ప్ాస్ట అయాయను.న్ేన్ే మర్తి ప్ో యిన పర్తక్షలు స్ర్ హెచిర్తంచి చదవమనడం ఇంకా , ఐన్న స్ర్ే గురుి  
ర్ాకప్ో తే స్ర్ ద్ీక్ష చయేించి ననుా ప్ాస్ట చేయించడం స్ర్ అనుగీహ్ం కాద్న ? 
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త్రథాత్ర కథలంలో శ్రర సుబ్బరథమయ్యగథరు గ్ురించి నగేష్ పంచుకుననఅనుభవ్థలు 
అస్లు న్నకు జఞబ్ ర్ావట్మే స్ర్ అనుగీహ్ం . ఎలా అంట్,ే బ్ ంగుళ్ూరు వచిినతరువాత GENPACT లో 6 న్ లలు 
ఐన్న HRర్ ండ్ కాలేదు.హ్ో లీ్ లో ప్్ట్ేటసారు.స్ర్ స్డన్స గా ఫో న్స చేసథ నగేష్,నువుాగొలగమూడి ర్ానకిరలేదు, దగ్రగా 
ఉండ ేగుడిలో దరవాహారం తీస్ుకున ఉదయం నుంచి ర్ాత్రర వరకు పరదక్షణి్నలు చెయుయ అన్నారు.నువుా జఞబ్ ర్ావాలి 
అన కోరుకోవాలి కోరుకోక ప్ తే ఎలా అన్నారు.ఇంకా... “నువుాఅకిడ  ఎలా పరదక్షణి్నలు చసేాి వో న్ేను ఇకిడ 
(గొలగమూడ)ినుంచి చూస్ుి ంట్ాను” అన్నారు. న్నకకంక చనల అననందం వసేథంద్ . చెప్థుంద్  (పరదక్షణి్నలు) చెయయట్ం 
న్నపన – న్న బ్ాధయత స్ర్ పన.న్ేనంక ట్ నినుడకిరలేదు .అనుకున ఒక ర్ోజు అలా అత్రకషటం మీద కూర్ోికుండన 
ఉదయం నుంచి ర్ాత్రర గుడి ముసథనంత వరకు కంప్ీా ట్స చశే్ాను. స్ర్ కక ఫో న్స చసేథ చపె్ేి  ఒక ర్ోజు గాయప్ తీస్ుకున మళ్ళు 
ఇంకో ర్ోజు చెయయమన్నారు.అలాన్ే చేసథ ఫో న్స చేసథ చెప్ాును .అపుుడు స్ర్ కొంచెం కోపంగా , ఒక ర్ోజు చేసాి ను, ర్ ండు 
ర్ోజులు చేసాి ను అన కాదు, జఞబ్ వచిినంత వరకు ర్ోజు మార్తి ర్ోజు అలాన్ే చెయాయలి అన్నారు.స్ర్ అంత ప్ేరమ తో 
చెప్ేుస్ర్తకక న్నేన్నాను “ సార్ ! న్నకు వ ంకయయసాామి,భరద్నాజ మాస్టర్ ఎంచేసార్ో తెలియదు కాన మీరు మాతరం 
చనలా చేస్ుి న్నారు అన్నాను.స్ర్, “స్ుబ్బర్ాయుడు ,భరద్నాజ మాసాట రు ,వ ంకయయసాామి,వేరు కాదు ఒక ే ద్ వయ 
చెమతనయం , అనీా వరేుగా లేవు”అన్నారు. స్ర్ ఒకిసార్త అంత డెమర్ క్ట గా చపె్ేుస్ర్తకక ఆశ్ిరయం,ఆనందం ర్ ండూ కలిగాయి 
– ఎందుకంట్ే స్ర్, అస్లు ఎవారు వచిిన్న న్నే్ేం చసేాి ను , న్ేన్మేెైన్న ద్ేవుడిన్న ? వ ంకయయ సాామికక చపెుుకోండ ి
అంట్ారు. 
ఇంక న్న non stop పరదక్షణి్నలు మొదలు ప్ట్్ాట ను (మధయలో బ్ేరక్ ఉండకూడదు కాబ్ట్టట  1 or 2 చినా ప్్రుగు ప్కేట్స లు 
న్న ఫుడ్ . తరువాత తెలిసథంద్  న్నేు 48 kg లు అయాయను అన ). కేవలం 7 or 8 వ  ర్ోజు పరదక్షిణ్నలు చసే్ుి ండగా 
కంప్్నీ నుంచి ఫో న్స వచిింద్ . Congratulations Nagesh! you are selected as Busuness analyst అన. ఇద్  
పూర్తిగా స్ర్ కృప్.ే ఏమాతరం న్న తెలివితేట్లు , అరహతల వలా కాన్ే కాదు. 
ఒకసార్త మా న్ననా గార్తకక సరీ్తయస్ట గా ఉందన వ ంట్న్ ేబ్యలుద్రే్త రమమన ఫో న్స వచిింద్ .బ్ేగ్ స్రుద కున విమానం 
ఎకిడననకక తయారయాను.వ ంట్న్ ేస్ర్ కక ఫో న్స చేసథ విషయం చపె్ాును . నువుా వ ళా్ళ ఎంచేసాి వు ? 
ఇంజక్షన్స చేసాి వా ? అన్నారు. అరాం కాలేదు.ఈయన్ంేట్ట సీర్తయస్ట గా ఉందంట్ే స్రద్నగా తీస్ుకుంట్ున్నారు . 
న్నకు అస్హ్నం వచిింద్  .కకాయర్ గా చపెుండ ిస్ర్ ఏంచయే మంట్ారు ‘వ ళ్ళులా వద్నద ’ అన్నాను. ఒక ర్ ండు ర్ోజులు 
చూడు అపుుడు అవస్రం ఐత ే వ ళ్ళద వు లే అన్నారు. ఎమర్ ానస లో, తరువాత ICU లో ఉంచి ఒక ర్ోజు తరువాత 
బ్ాగుందన పంప్ేసారు. హార్ట సోట ర క్ వచిింద్  , మీకు తెలియలేద్న అన మా తముమడికక అడగిారు.  మా న్ననా గార్తకక 
ట్ స్ుట లు అనీా చసేథన ,వారం తరువాత ర్తప్ో రులు చూసథ అన్నారంట్ ఈయన ఇంకా భూమి మీద ఉన్నాడన అన. అపుట్టకక 
మా న్ననాగారు చనలా కులాసాగా ఉన్నారు. మన కరమ ఫలితనలు నజమెనై గురువు కు ఎగతనళ్ళ గాన్ ే ఉంట్ాయి 
ఎందుకంట్ే వార్తకక అవి చినాప్థలాల ఆట్లు. 
  
ఇంకా చనలా విషయాల లో స్ర్ న్నేు ప్రా ర్తాంచ కుండన న్ ేకాప్ాడే వారు. అవి అనుభవానకక వచినిరువాత తెలిసేద్ . 
అలాంట్ట ఒక చినా విషయం చపె్థు ఇపుట్టకక ముగతసాి ను. ఢిలాీ ర్ లైేాసేటషన్నా  ట్ మనై్స కోస్ం నలుచున్నాను. ఒక 13       or 
14 స్ం .ల  ప్థలావాడు వచిి ఒక బ్లిషటంగా ఎత ి గా ఉనా యువకుణ్ిణ  చూప్థంచి  హింద్ీ లో చపె్ాుడు- ఆతను నీ పర్స 
ద్ొంగతనం చేసాడు అన , న్న చేయి పట్ుట కున అతన దగ్రకు తీస్ుక ళ్ళు అతనా న్న పర్స అడిగత తీస్ుకున న్నకు 
ఇచనిడు. అస్లు న్న పర్స ప్ో యిన స్ంగత్ర న్నకేమాతరం తెలియదు. చెక్ చేసేి  న్న పరుస లేదు . మళ్ళు ఇలా చపె్ాుడు “ 
నువుా ఇకిడుంట్ే అతను నీ దగ్ర పర్స లాకుింట్ాడు” అన ననుా దూరంగా తీస్ుకున వ ళా్ళ వద్ లిప్్ట్ాట డు. న్నకు 
చనలా ఆశ్ిరయం వేసథంద్  . ఆ యువకుడు ననుా , ఆ ప్థలాా ణ్ిణ  కలిప్థ కొట్టగలడు . కాన బ్ుద్ ా  గా ఒకి మాట్ 
మాట్ాా డకుండన ఎలా పర్స ఇచేిసాడు ? ఎవరు ఆ ప్థలాా డు ? 
భరద్నాజ మాసాట రు గారు చపె్థున “నీకు అవస్రం ఐనద్  చేసాి ను, కోర్తనవి కాదు” అన (ఎవర్తకో ) చెప్థున వాకయం న్నకు 
స్ుబ్బర్ామయయ స్ర్ చపెులేదు కాన నువుా ఆతీమయుడవు అన్నారు . న్నకు  అవస్రం ఉనాపుడు న్ేను తలచక 
ప్ో యిన్న స్ర్ స్ృషథట  మొతిం తనన్ే అయి నడపి్థస్ుి న్నారు . న్న అవస్రం తెలుస్ుకోగలగట్ం, మా న్ననాగార్త ఆర్ోగాయనకక 
భర్ోసా ఇవాగలగట్ం,న్న చేత పరదక్షిణ్నలు చేఇంచి JOBవచేిట్ట్ుా  చయేించట్ం ...వీట్నాట్టలో స్ర్ స్రావాయపకతాం, 
స్రాస్మరాతాం , స్రావాయపకతాం కకాయర్ గా కనప్థస్ుి న్నాయి.            

   
             

     న్నగషే్.K. 
                                                                                                            బ్ ంగుళ్ూరు 
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