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సంపాదకీయం 
 

నిత్య జీవిత్ంలో సద్గురు సేవ 
 
 శ్రీ గురుచరిత్ర, శ్రీ సాయి లీలామృత్ం పారాయణ చేస్తున్నప్పుడు అంద్గలో కొనిన అధ్యయయాలలో గురు 
శిష్యయల సంబంధం గురించి చద్గవుతున్నప్పుడు ఎంతో హృదయంగా ఉంటంది. మన్కి కూడా  ఎంన్నన 
అలాంటి సనినవేశాలు వచిి మన్ం కూడా సేవ చేయాలని, చేసి త్రించాలని ఆశ పడతాము. అలాంటి 
గురువు దొరక లేద్గ కదా అని వాపోతాము, బాధ పడతాము. కానీ మన్ం అనుకున్న సేవ చేయడానికి 
అవకాశం ఉంది అనేది మన్కు తెలియకుండానే మన్ం గడిపెస్తున్నమా ? 
 
మన్ం ఏ పని ప్రారంభంచినా   "గురు మధ్యయ సిిత్ం విశవం…."  అనే శ్లోకం చెబుతాము. అంటే 
గురువులోనే విశవ మంతా, మన్ము ఉనానమని, విశవములో అంత్టా ,అనినంటా గురువు ఉనానడని, 
అలాంటి సద్గురువు కు న్మసాారము అని అరిం. సద్గురువు అంటే అంత్టా వున్న చైత్న్యము అని 
అరధం. అంద్గవలో ఈ చరాచర విశవం అంత్యు ఆ సద్గురువే. అంద్గవలన్ మన్ము ఏ ప్రాణికి సేవ 
చేసినా ఆ సద్గురువుకి చేసిన్టో అవుతుంది కదా. 
 
గురు సేవ అంటే మన్ ఇంద్రియాలు, మన్స్తలను ఆ భగవంతుని ప్రీతి కొరకు కంకరయం చేయటం.  

శ్రమతో సేవ – సేవతో కైవల్య ం 

నేపథ్య ం: నిత్య  జివనం లో గురు సేవ      

మాసపశ్ిక 

 వ్య వ్సాాపకులు: శ్రశీ్సాయిశ్మాస్టర్శ్వాశ్ట్రస్టటశ్ 

ఎడిరర్: గొర్తశి్సాయిశ్సుట్బ్హ్మ ణ్య ెం 

శ్రశీ్సుబ్బ రామయ్య శ్సార్శ్విత శ్తనంెంశ్దా్వ రాశ్ధింెంనంశ్“ట్రమతోశ్వవ్శ్– వవ్తోశ్కైవ్లయ ెం” నుశ్అనుస్ర్తెంనశ్మాశ్జంమ లుశ్ధంయ ముశ్గాతెంచురకుశ్

ఈశ్మాస్పట్ికనుశ్ ట్ారెంభిసిునా్న ము. శ్రశీ్సుబ్బ రామయ్య శ్సార్శ్మంకెందెంనంశ్అనుభాలను, సాెంగ య శ్ స్మ ృతులను, సార్శ్ఆచర్తెంనశ్ాచాశ్

ధింెంనంశ్అమూలయ శ్తషయాలనుశ్స్మ ర్తెంచుకొనురకు, మహాతుమ లుశ్ధింెంనంశ్స్ స ెంగ, స్ద్గదెాంధశ్పఠంలకుశ్ట్ేరణ్గాశ్ఈశ్మాశ్నంా శ్వవ్.  

గమనిక : ఎవ్రైన్నశ్ ఈశ్ e-magazine లోశ్  మశ్ యా సాలను, అనుభాలనుశ్ పెంచుకోదలినంారుశ్ saimaster.sevatrust@gmail.comశ్ కుశ్ e-mailశ్శ్

చేయ్గలరు 

శ్ీ సుబ్బ రామయ్య  

సార్ శ్పవచనం 

శ్రశీ్ సార్శ్ ఈశ్ స్ స ెంగెంశ్ లోశ్ మంెంశ్ శ్ ఏశ్ ర్తిగాశ్ వితవశి్ గురువవ్శ్ చేసింట్లుశ్ అవుతుెందోశ్ శ్రశీ్

అంెంతాచారుయ లశ్ార్తశ్ఆచరణ్శ్ఉద్వహ్రణ్గాశ్చెబుతారు.శ్శ్ఆశ్ర్డిశ్గురువుకుశ్పదశ్వవ్శ్చేవశి్

భగవ్ెంతునిశ్క్కశ్ట్ీిశ్పట్తులముశ్అవుతామనిశ్ఉద్వహ్రణ్లో తవ్ర్తసిారు.   

శ్ http://saimastersevatrust.org/Speeches/Ananthamaina_Pada_Seva.mp3  

త్వ మేవ మాతాచ పితా త్వ మేవ !    త్వ మేవ భందురచ  సఖా త్వ మేవ ! 
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ఈ విషయానేన శ్రీ స్తబబరామయయ సార్ ఒకసారి చెప్పతూ "ఇంద్రియ నిగ్రహం కూడా భగవంతుని సేవ" 
అని చెపాురు.  
 
మన్ జీవన్ంలో మన్ రోజువారీ కారయక్రమాలను చూసేు ఉదయం నిద్ర లేచిన్ దగుర నుండి మన్ 
ఇంటికి-ఆఫీస్తకు కావాలిిన్ పనులు చేస్తు ఉంటాము. పాలు, కూరగాయలు మొదలైన్వి మార్కాట్ 
నుండి తెచ్చికోవటం. ఇంటో్లకి తీస్తకొచేివి మన్కే కాక మన్ కుటంబ సభ్యయలకు కూడా 
తీస్తకొస్తునానము. పైన్ చెప్పున్టో మన్మేమీ చేసినా భగవంతునికే చెంద్గతుందా ? 
 
అవుతుంది. ఎప్పుడు ?  
త్వమేవ మాతాచ ప్పతా త్వమేవ !    త్వమేవ భంద్గశి సఖా త్వమేవ ! 
 త్వమేవ విదయ ద్రవిణం త్వమేవ !  త్వమేవ సరవం మామ దేవా దేవ ! 
అన్న  విషయం గురుు ఉంచ్చకుంటే,  ఆ గురుుతో చేసేు  ప్రతి పని సేవ కాకుండా పోతుందా ? 
కాని మన్కు ఆ భావం గురుు ఎంద్గకు నిలవద్గ ?  
 
మన్లిన మన్ బంధువులు కొనిన విషయాలలో త్ప్పుగా అరిం చేస్తకుని అరవటం చేసేు మన్ం కూడా 
వారి మీద అలాంటి త్ప్పు (దేవష, సురద)  భావాలు పెటుకుంటాము. లేదా పాపం వాడికి ఏమీ తెలియద్గ, 
భగవంతుడా వారిని కరుణించ్చ అంటాము. ఈ సనినవేశంలో ఆ బంధువుల సాిన్ంలో సాయిబాబా 
లేదా మన్కి ఇషుమైన్ సద్గురువు ఉండి అలా ప్రవరిుసేు మన్ం ఆ దోషం భారంగా కాకుండా చాలా 
ఆన్ందంగా తీస్తకుని మన్లేన కదా బాబా అనానరు, మన్ మంచి కోసమే కదా ! మన్ దోషమో లేక 
మన్కు జరిగే కీడు న్న తొలగంచ దానికే కదా  అని అనుకుంటాము, లేదా సద్గద కుంటాము. ఏమి చేసేు 
బాబా మెచ్చికుంటారు అని ఆలోచించి మాన్ను మన్ం మారుికోటానికి, ఇంకా సరిదిద్గదకోటానికి 
ప్రయతినసాిము. అంతేకాకుండా అలా తిటిునా సద్గురువు కు ఏమీ తెలియద్గ అని అభప్రాయ పడము.  
 
ఇంద్గకు ఒక ఉదాహరణ : 
జోగ్ అనే భకుుడు ఒకత్నికి అప్పుగా డబుబ ఇసాుడు. అత్నికి అప్పు తిరిగ ఇవవక పోయేటపుటికి కోరుు 
కేస్త వేదాదమనుకుంటంటే బాబా అత్నిని వారించి, కేస్తల వలో ఏమి ఉపయోగము? నీ డబుబలు 
అయితే అవి నీకే వసాుయి అంటారు. ఆటను సాయి మాటను పాటిసాుడు. త్దన్ంత్రం అలాోనే జరిగ 
మేలు పంద్గతాడు.  



 

 
3 

 

శ్ర ీసుబ్బ రామయ్య  గారు శ్ర ీషిర్డ ీసాయిబాబా శ్ర ీఎకి్క రాల భరదా్వ జ మాస్టర్ శ్ర ీవెంకయ్య సాా మి శ్ర ీదరాాసాా మి 

 
మన్కు అదే విధంగా ఆఫీస్ లో మేనేజర్ గా ప్రమోషన్ ఇవవలేన్ప్పుడు, శాలరీ ఇంక్రిమెంట్ రాన్ప్పుడు 
అత్ని గురించి త్ప్పుగా మాటాోడకుండా ఉండలేము. మన్ శ్రేయస్తి కోసం బాబా ఆ సమయానికి అలా 
చేయిస్తునానరని విసావశం తో న్మిి ఓరుు గా ఉండటం బాబా సేవ కాకుండా పోతుందా?  
 
పూజ చేస్తున్నంత్ వరకూ బాబా అంత్టా ఉనానడు అని పూజ త్రావత్ మన్ ఇష్టునికి ఎవరైనా అడుు వసేు 
వారిని తిడుతూ ఉంటే అది బాబాను తిటిున్టో కాదా ?  అలా తిటుకుండా ఆ రూపంలో బాబా ఉనానరన్న 
భావన్ గురుు ఉంటే అది బాబా సేవ కాకుండా పోతుందా? 
 
ఇంటో్ల భారయ భరును, భరు భారయను అద్గప్పలో ఉంచ్చకోవాలి అనుకోవటం కాకుండా, వారిలో కూడా 
బాబా ఉనానరని గురుుంచ్చకుని దానికి త్గన్టో ప్రవరిుంచటం బాబా సేవ కాకుండా పోతుందా? 
 
మరి అంత్టా ఉన్న భగవంతుణిి గురిుస్తు ఎవరికి ఏమి చేసినా అది భగవంతుని సేవ గా చేయటానికి 
తోడుడే కొనిన మారాులు  
1.  దేవా దివజ ప్రజన్ పూజన్ం మొ || ప్పణయ కరిలు చేయటం  
2. అనినంటా, అంత్టా ఉన్న భగవంతుని (ఎలా ఉన్నడో) గురిుంచే ప్రయత్నం చేయటం 
నీ పాద కమల సేవయు 
నీ పాదారికుల తోడనెయయమును  
నితాంతాపార భూత్ దయయును  
తాపస మందార నాకు దయచేయగదే 
 
పదయంలో వివరించిన్టో భగవంతుని మన్కు భూత్ దయను (మాన్వతావనిన) ప్రసాదించమని ప్రారిధంచి, 
(సకల) భూత్ సేవక  చేస్తు ఉంటే, మన్కు భగవంతుని పాదారికుల సేనహానిన ప్రసాదిసాుడు. దాని 
త్రావత్ సాక్షాతుు భగవంతుని గురిుంచి, నిరంత్ర  సేవ చేస్తకొనే అవకాశం కలుగుతుంది.  
 
అంద్గవలన్ మన్ జీవిత్మంతా సకల సృసిు రూపంలో ఉన్న భగవంతుడిని సేవిస్తు ఉంటే ఆయన్ 
దయ వలన్ ఆ సేవ సాఫలయం చెంద్గతుంది. 
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   మరి అందరిలోనూ భగవంతుని చూస్తు వీలైన్ంత్మటకు సేవ చేస్తున్నప్పుడు ఆ సేవ మన్కు 
సత్ఫలితానిన ఇస్తుంది అని ఎలా తెలుస్తకుంటాము:  
1. మన్ మన్స్తలో భయాలు, అనుమానాలు, అన్వసరప్ప ఆలోచన్లు త్గుుతూ ఉండటము.   
పరాయవసాన్ంగా ప్రయత్నం లేకుండా ప్రశాంత్ంగా ఉండటం. 
2. మన్కు రాను రాను ప్రాణుల, పరిసిితుల, పదారాిల ప్రభావం వలో చలించని గురు సిరణ, 
భగవంతుని గురుు ఉండటము.  
 
శ్రీ స్తబబరామయయ సార్ విదాయన్గర్ భరదావజ మాసుర్ దరశన్ం కి వెళో్లన్ప్పుడు త్మ వంట తాము 
వండుకునేవారు. విదాయన్గర్ లో ఉన్న భోజన్ మెస్ సరిగాు ఉండక పోయేసరికి మాసుర్ గారి భకుులు 
ఒకొాకారు వచిి త్మకు కూడా వండమని సార్ తో చెప్పువారు. సార్ వండను అని కూడా చెపువచ్చి. 
కానీ వారందరిలో సాయిని చూస్తునానరు కాబటిు అంత్మందికి వండుతునాన ఏమాత్రం ఇబబందిగా 
అనుకోలేద్గ. శ్రీ మాసాురు అడిగన్ వెంటనే అనాలోచిత్ంగా “వీళ్ళందరూ కూడా బాబా రూపాలే కదా 
సార్” అంటారు. అపుటినుండి మాసాురు ఇంటి సరుకులు వాడ టానికి grean సిగనల్ ఇసాురు.  
ఆ భావం హృదయగత్ం అవవటం, త్దన్ంత్రం శ్రీ వెంకయయ సావమి వారిని సనినధి సేవ లభంచి శ్రీ 
సార్ నిరంత్ర గురు సేవతో వారి జీవితానిన సారధకం చేస్తకోవటమే కాక, మన్ కేమదరికో మారుదరశకం 
కావటం గురిుంస్తు శ్రీ సార కూ త్గన్ బిడులము అయేయ ప్రయత్నం చేదాదము.  
            -ప్రసాద్గ. 
 
 
 

భకుుల అనుభవాలు  
 
శ్రీ సార్ తో ఎన్నన సంవత్ిరములు అతి సమీప సానిధయం కలిగన్ శివ శంకర్, శివ రత్నం 
(గొలగమూడి) త్ముిడు,  సార్ తో త్న్కు గల  అనుభవాలను ఇలా పెంచ్చకుంటనానడు. 
 
 నాకు మా అన్న శివరత్నం దావరా శ్రీ భరదావజ మాసుర్ గారు,  సాయినాథుల పటో భకిు ప్రపతుులు 
చిగురించాయి.  సామూహికంగా జరిగే  భజన్లలో, సాయి సేవలో  పాల్గున్టం,  పారాయణ  
చేయడం చేసేవాడిని. పారాయణ వలో నాకు, మా కుటంబ సభ్యయలకు అద్గుత్  అనుభవాలు కూడా 



 

 
5 

 

శ్ర ీసుబ్బ రామయ్య  గారు శ్ర ీషిర్డ ీసాయిబాబా శ్ర ీఎకి్క రాల భరదా్వ జ మాస్టర్ శ్ర ీవెంకయ్య సాా మి శ్ర ీదరాాసాా మి 

జరిగేవి. ఉదాహరణకు మా పెదదన్నయయ SVSet  లో మంచి రాయంకు వచిినా SVU లో సెలెక్టు కాలేద్గ 
అని వినానడు. విన్టంతోనే బాధలో ఉన్న మా పెదద అన్నయయ కోటేశవరరావుకు, మా చిన్న అన్న 
శివరత్నం  సాయిలీలామృత్ం, గురు చరిత్ర పారాయణ చేయమని చెపుటం  అలా శ్రదధగా చేయగా  
త్ద్గపరి  కాల్ లెటర్ వచిి సీట్ రావటం జరిగంది.  
 
సార్ పరిచయం- పరోక్షం – ప్రత్యక్షం : 
 
                   మా చిన్న అన్న శివరత్నం సాయిబాబా గుడిలో మేనేజర్ గా పనిచేస్తు ఉండటం వలో 
బాబా గారి గూరిి చెబుతూ ఉండటం వలో భకిు ఏరుడింది. మా అన్న శివరత్న కు 2003 లో 
ప్రాణాయామం అభాయసం చేస్తుండగా శావస సరిగా తీస్తకోక, శావస సంబంధమైన్ తీవ్రమైన్ 
అనారోగయం చేసింది. ఎందరో డాకురో వదద తిరిగనా, ఎన్నన ప్రయతానలు చేసినా విఫలమయాయయి.   శ్రీ 
రవికుమార్ అనే మిత్రుని సలహాపై గొలగమూడి వెంకయయ సావమి వారి వదదకు వెళ్ోడం, అచట శ్రీ 
స్తబబరామయయ   సార్ ను కలవటం వారి వదదకు త్రచూ వెళుతుండటం జరిగేది. శ్రీ సార సలహా 
అనుసరించి చివరి ప్రయత్నంగా 40 రోజులు దీక్ష చేస్తుండగా 33 వ రోజున్  సావమి కృప వలో, శావస 
మములై , సావమి సనినధి లోనే సవసిత్ చేకూరింది.  శ్రీ సార్ ఈ సందరుంలో ఎలా న్డిప్పంది, సావమి 
కృప చెందేలా ఎలా చేసారు అనే విషయం మన్ం ఇదివరకు e-magzine లో చూడవచ్చి. మా 
అన్నకు ఈ రీతి శ్రీ సార్  సాంగత్యం, వారి వదద అనుభవం కలగటం వలో నాకు సార్ ను  
దరిశంచ్చకోమని ప్రోత్ిహించాడు.  
   
        నేను 2003 సంవత్ిరంలో  సార్ ను దరిశంచాను. 2004-2005 సం || లో M.Sc 
చదివేటప్పుడు సార్ ను త్రచూ దరిశంచే వాడిని.   
 
 ఒకరోజు శ్రీ  సార్ త్న్ చేతిలో అచిట మురికి కాలవలో శుభ్రం చేస్తు కన్పడాురు. శ్రీ సార్ 
చేస్తుండడంతో నేను పనిలోకి దిగాను. శ్రీ సార్ ప్రతిదీ   ఆచరించి చూప్పంచిన్ త్రావతే మన్కు 
చెప్పువారు.  వారి ఆచరణకు  ఆకరిిత్మై వారి సాంగత్యం కోసం ఇషుము, మరలా, మరలా రావాలి 
అనిప్పంచడం జరిగేది. 
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ఇటిు సనినవేశాలు చూశాక సార్ గూరిి ( మహాతుిల గూరిి)  విన్టం ఒక ఎతుు అయితే, వారి 
ఆచరణ చూడటం దానికి ఎన్నన ర్కటో అద్గుత్మైన్, ఆశిరయమైన్ ఆన్ందానిన మారుును తీస్తకు 
వస్తుంది అని అనిప్పస్తుంది. అంత్కు ముంద్గ భకిు, ఆధ్యయతిికత్ అంటే నా కున్న భావం  వేరు.   సార్ 
ను చూశాకవారి సాంగత్యం లో కొంత్ కాలం గడి పాక కలిగన్ భావన్  మరొకటి. ఎన్నన ర్కటో 
భన్నము, అద్గుత్ము. 
 
సార్ సాంగత్యం :  
 
2006-07 నేను నెల్లోరు లో లెకిరర్ గా పని చేసేటప్పుడు గొలగమూడి లోనే సాయిమాసుర్ 
నిలయం లో  ఉండే భాగయం కలిగంది. అంత్కుముంద్గ సార్ గురించి విన్టం, అప్పుడప్పుడు 
దరిశంచ్చకోవడం జరిగేది. కానీ ఈ సమయంలో వారి సాంగత్యం లో ఉండే అవకాశం కలిగంది. 
 

            ఈ సందరుంలో అప్పుడప్పుడు  శ్రీ సార సరవజఞత్,  ఆచరణ తో కలగలప్ప కొని  అనుభవం 
అయేయది. శ్రీ సాయి మాసుర్ నిలయం లో క్రింది ఆడవాళ్ోకు, పైన్ మగవాళ్ోకు అని నిరియించారు. 
అలానే పడుకునేవారు.  అప్పుడు నేను సాయి మాసుర్ నిలయంలో ఉంటూ, క్రింద వరండా గదిలో 
అన్న తో పాట ఉండేవాడిని. ఒకరోజు శ్రీ  సార్ ఉన్నటోండి రాత్రి చెకింగ్ కు  వచాిరు. అచట 
ఒకళ్లళదదరు మగవాళుళ క్రింద రూమ్ లో ఉంటే విపరీత్ంగా తిడుతునానరు. నేను ఆశిరయపోయాను. 
సార్ అంత్ గటిుగా తిటుడం చూడలేద్గ. అదే కొత్ుగా అచిట ఉండటం. వాళుో వెళో్లపోయారు. నేను 
సార్ ఎంద్గకు ఇంత్లా తిడుతునానరు అని మన్స్తిలో అనుకునానను. మరు రోజు సార్ వాళ్ళ 
ఇంటికి వెళ్లళన్ప్పుడు, న్వువతూ నిన్న నేను  అంత్ అలా ఎంద్గకు తిడుతునానను  అనుకునానవా? 
వాళుళ త్రాగ వచిి క్రింది ఆడవాళుో ఉండే రూములో  పడుకుని, వాళ్ోను డిసుర్బ చేస్తునానరు. అంద్గకు 
తిటువలసి  వచిింది  అనానరు. శ్రీ సార్ సరవజఞత్వం, ధరాిచరణ ఇలా నాకు  ఎరుక పరిచారు. 
 
శ్రీ సార్ ఎప్పుడూ ఏదో కటుడం పని చేస్తు చేయిస్తు ఉండే వారు. నేను ఇదివరలో వయవసాయ 
పనులు చేయడం అలవాట ఉండడం వలో, కొనిన కషుమైన్ పనులు నాకే అపుగస్తు ఉండేవారు. శ్రీ 
సార్ తో కలిసి పని చేస్తు ఉంటే అసలు అలసట తెలిసేది కాద్గ. ఎంత్ పని చేసినా మరో రోజుకు 
అసిలు శ్రమ ఉండేది కాద్గ. మరల ఏ బడలిక లేకనే  అలా ఎనిన రోజులైనా పని జరిగేది. శ్రీ సార్ తో 
పనిచేయడం, ఆరతి  లో పాల్గున్డం, సత్ింగంలో  ఉండటం, వారితో తిరగడం నాకు ఇప్పుడు 
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అద్గుత్ం అనుభవాలుగా తోసాుయి.  మరి ఆ సనినధి, ఆన్ందం, అటిు అదృషుం ఇంక ఎప్పుడు  
లభస్తుందో ?  
 
ధరాిచరణ : 
 
2008-2009 లో గూడూరు లో లెకిరర్ గా  పని చేసే టప్పుడు కూడా ప్రతి ఆదివారం సార్ ను 
దరిశంచ్చకుంటూ ఉండేవాడిని.  
 
శ్రీ సార్  నాచే ధరాిచరణ ఎలా చేయించి, దానిని ఎలా ఆశీరవదించారో  ఒక సనినవేశంలో 
పంచ్చకుంటాను.  గూడూరు లో ఉదోయగం చేసేటప్పుడు  నాకు ఒకసారి ఆత్ికూరు లో ఒక ఇంటర్ 
కాలేజ్ లో ఎగాామ్ి ఇనివజిలేషన్ డూయటీ పడింది.  నేను చూస్తుండగానే  కాలేజీ ఎడిినిసేేషన్ 
ప్పసుకాలు తెచిి కాఫీ కొటిుంచమని, వారికి బెస్ు మార్ా్ వచేి లా చేయమని stress చేశారు. మా కాలేజీ 
ప్రినిిపల్ కు  కూడా చెప్పు, ఆయన్తో నాకు చెప్పుంచారు.  అది వీలు కాదని  ఖచిిత్ం గా చెపాును. 
స్తుడంట్ి లాయబ్ చేసి వ్రాయగలిగన్ అంత్ వ్రాయడమే అని చెపాును.  అలా నే కచిిత్ంగా ఉండడం 
జరిగంది.  వాళుో ఎకుావ  ఇచేి డబుబలు ఇవువము  అనాన, మరి ఏం చెప్పునా విన్క పోవడం తో రూమ్ 
లో కొటుడానికి ర్కడీ అయిన్టో అరవటం మొదలు పెటాురు.   నేను ధైరయం గా ఎద్గరు  
నిలబడేటపుటికీ వాళుళ కాళ్ో బేరానికి వచాిరు.  కానీ నా డూయటీ మేరకు చేసి వచేిసాను.  త్రావత్ ఈ 
విషయం శ్రీ సార కు చెబితే, నీవు అలాగే ధరాినికి అంటి పెటుకొని ఉండు.  నువువ ఎకాడ ఉనాన 
సావమి రక్షణగా ఉంటారు  అని సార్ చెపాురు.  ధరాిచరణ చేయగల శకిు శ్రీ సార్  సాంగత్య 
ప్రభావమే, ప్రసాదమే.  
 
 గురు చరిత్ర పారాయణ-సార్ సుందన్- పరిష్టారం : 
 
 2009 లో గేట్ ఎగాామ్ రాసి 2010 లో  ఇండోర్ లో M.Tech కు జాయిన్ అయాయను.  ఎంత్ 
దూరంగా ఉనాన శ్రీ సార కృప మన్పై ఉంటందని, మన్ం భాధ, కషుం లో  సిరించగానే మన్కు శ్రీ 
సార్ పలుకుతారు అనే అనుభవం ఒకటి అప్పుడు  ప్రసాదించారు. 
M.Tech లో భాగంగా  ప్రాజెక్టు వర్ా చేయడానికి అకాడ ఒక  గైడ్ వదద చేరాను.  త్రావత్ తెలిసింది.  
ఆమె వదద ఎవరు ఇన్ టం లో complete చేయలేదని.  చాలా tough guide ఆమె అని.  ఆమె  నాకు 
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కూడా చదవమని చెప్పుటప్పుడు చాలా తీవ్రంగా చెప్పుది. భయం తో దికుా తోచక శ్రీ గురు చరిత్ర 
పారాయణ చేశాను. పారాయణ  పూరుయేయటపుటికి శ్రీ సార్ సవపనం లో కన్బడి ఒక చిరున్వువ 
న్వావరు.  ఆ న్వువతో నాకు ఎంతో ఉరట, సంతోషం, ఉతాిహము కలిగాయి.  ఇదివరలో కూడా ఆ 
చిన్న ప్రేమ పూరవక న్వువకు నా కషుంతీరిపోయిన్టేు  అనిప్పంచేది.  కరిగ  పోవాలిిందే.  
తీసిపారేసిన్టో నా బాధ, సమసయ పరిష్టారం అయియంది.  అపుటి నుండి మా guide  వదదకు వెళ్లతే, 
ఆమె ఎంతో ఆపాయయం గా నా డౌటో  కోారిఫై చేయడం,  నా సీనియరోకు చెప్పు అవసరమైన్ సాయం 
చేయించడం అలా జరిగ ప్రాజెక్టు చకాగా complete అవవడం జరిగంది.  మర్కన్నన సమసయలు సార్ 
చిరున్వువతో దూరం అవడం నాకు, మర్కందరికో కూడా అనుభవం.  వారి సరవజఞ త్, సరవ సమరధత్ ను 
ఏమి వరిించ గలం?  
 
M.Tech కంపో్లట్ అయాయక 2012లో శ్రీ సార్ కాలు విరిగ న్ప్పుడు ర్కండు నెలలు పూరిుగా 
గొలగమూడిలో ఉండి, ఎంతో దగురగా సార్ కు సేవ చేస్తకునే భాగయం కలిుంచారు.  ఆ త్రావత్ శ్రీ 
సార్ సానన్ం సమయంలో మాత్రమే  దరిశంచే అవకాశం ఉండేది.  అప్పుడు నాకు హైదరాబాద్గలో 
ఉదోయగం రావడం జరిగంది. ఇలా శ్రీ సార్ వారి సేవ ఎంతో దగురగా చేస్తకునే అవకాశం ఉన్నంత్ 
వరకు  వారి దగుర ఉంచి, త్రువాత్ న్నున  ఉదోయగం లో చేరిుంచారు అనిప్పంచింది. శ్రీ సార్ 
ఇదివరలో ఒకసారి PhD చేయమనానరు. ఆ మాట  ఇప్పుడు జరుగుతోంది.  
 
శ్రీ సార్ ఈ రీతి  నాకు చద్గవు ధరాిచరణ, ఉదోయగము, భకిు, వారి సాంగత్యం, సేవ కూడా 
అనుగ్రహించారు.  వారి సానిధయంలో గడిప్పన్  క్షణాలు ఎప్పుడు త్లచ్చకునాన అది ఓ 
మధురానుభూతి.  
 

 
24-11-2000 సాయి శివకి: నిజమైన్ భకిు – విదాయరిధ చేయవలసిన్ గురు సేవ 

24-11-2000 
గోలగమూడి  

 
చిరంజీవి సాయి శివ గారికి శ్రీ సావమి వారి ఆశీస్తిలు  సదా కలగవలెన్ని  ప్రారిిస్తు పె. 

స్తబబరామయయ వ్రాయటం. 3.00 రూ కవరు పంపావు అది లాభమే, తెలో కాగతాలు ఎంద్గకు దొరా? 
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ఎంత్ తింటే మితాహారమూ ప్రకాన్ మరొకారు చెపుటం కషుం. ఎంత్ వరకు తింటే ఆకలి తీరి ఇంత్కు 
ముంద్గ కంటే హుష్టరుగా పని చేయగలుగుతామో అది మిత్ం అంటారు మాష్టురు. అన్నం తినానక 
భ్యకాుయాసం వుండకూడద్గ, పడుకోవాలి అనిప్పంచ కూడద్గ అని చెప్పువారు. 

రాత్రిపూట తినేటప్పుడు చాలా భాధగా ఉంది అనానవు. కొదిదగానే తిను. మరలా ఆకలైతే చిన్న టీ 
లో కలిసే పాలపడి ఉంది. చనీనళ్ళలో చక్కార, పాలపడి కలిప్ప ర్కండు మూడుమారుో త్రాగు. బాగా 
ఆకలైతే ర్కండు మూడు బిసాటో తిను. అవి కాకుంటే నీకు ఇషుమైన్ పండుో తిను. పాలు చలోగా త్రాగటం 
కషుమైతే చిన్న (బులిో) కిరోసిన్ సువ్ పెటుకొని ఒకే గనెనలో వేడిచేస్తకొని  త్రాగు.  

రూములో చాలా మంది ఉనానరా ? మీరిదదరేనా? అంత్మందిలో ఇలా చేయటం కషుం అనుకోకు. 
నేను P. U. C చదివేటప్పుడు మా హాసులో ో  న్లుగురం P.U.C చదివితే నేను ఒకాడినే పాసయాయను. 
సంవత్ిరం పడుగునా న్నున ప్పసుకాల ప్పరుగు అని హేళ్న్ చేసారు. చివరకు ఏడాిరు. మన్ ధ్యయయం 
గమయం దృష్టుా ఇలాంటి వాటిన్నినంటిని లెకా చేయకూడద్గ. ఇదే కాకదృష్టు అని విదాయరిధ లక్షణం 
చెప్పుంది.  

మన్లను సాయి యుదాధనికి పంపారు. చకాగా యుదధం చేయాలా లేక ఆయన్ను సిరిస్తు 
ఉండాలా? రోజులో ఒకటి ర్కండుసారు ో పది నిమిష్టలు కడీులు వెలిగంచి కషు స్తఖాలు ఆయన్కు 
చెప్పుకోవటం ఒకటే కాని, మిగలిన్ కాలం అంతా మన్ చద్గవే మన్కు ధ్యయయం కావాలి. అన్వసర 
బాతాకానీలు చేయటం త్ప్పు. అన్వసర భకిు ప్పసుకాలు చదవరాద్గ. చద్గవు పూరిు అయితే deep గా 
చదవవచ్చి. ఆలోచించవచ్చి. ఇప్పుడు సాయి మన్కిచిిన్ పని మాత్రమే మన్ం నెరవేరిడం ఒకాటే మన్ 
ధ్యయయం అవావలి. అప్పుడు సాయి మన్లను మెచ్చికుంటారు. అటాో కాకుండా ఆయన్ కధలు 
చద్గవుతుంటేనే ఆయన్ సంతోష్టంచే వాడు అయితే ఆయన్ రాజకీయనాయకుల కంటే హీన్మని 
చెపాులి.  

నీ సెమినార్ి లో గానీ, ఏ కారయక్రమాలలో నైనా నీ శకిున్ంతా వినియోగంచి కృష్ట చేస్తు ఉండు. 
సాయి భకిు త్గు పోయింది అనుకోకు. భకిు అంటే ఏమిటి ? పూజ, పూలు, నైవేదాయలు, స్తుత్రాలు 
హారతులా? కానే కాద్గ. అరుానున్కు శ్రీ కృష్యడిు భోదించిన్దే నిజమైన్ భకిు. Fight like a true warrior. 
మన్లను కూడా అదే చేయమంటనానరు. సత్యం, ధరిం త్పువదదనానరు. ధరిం అంటే ఏమిటి ? ఎవరి 
ధరిం వారు నెరవేరిడమే!!  

నీవు విదారిద ధరాిలు పాటించాలి కానీ భకుుని లక్షణాలు కాద్గ. నీ చద్గవు పూరిు అయాయక పూజలు, 
హారతులు, పారాయణులు. Not now. నీవిచిిన్ అవకాశానిన సదివనియోగం చేస్తకునే బుదిద కుశలత్ 
అనుగ్రహించ్చ త్ండ్రి అనే ఒకే ఒక ప్రారని్ మాత్రమే (చేయవలసిన్ది). అనిన జీవులలో ఆయనే ఉనానడనే 
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భావం మరచిపోకుండా న్డచ్చకోవటం. అయోయ ఇలా చేసానే అనే మన్సాుపం రాకూడద్గ. ఎద్గటి 
వాడి ప్రాపుం అలా ఉండి బుదిద ప్పటిుంచాడని dashing గా పోతూ వుండాలి. అంతే కాని చిన్న చిన్న 
విషయాలను అతిగా పటిుంచ్చకోకు. మన్ ధ్యయయం చద్గవు. పరీక్షలు.  

దృష్టు సాయి మీదే పెటిు సాగ పోతుండు. అది తినాల ఇది తినాల అనే మాటలకు fruits & fruit 
juices మాత్రమే solution. Room mates ను గూరిి పటిుంచ్చకోకు. Room mates ఎకుావగా 
వుండకుండా మీరిదదరే ఉండేటటో చూస్తకో.  

ఆయన్ను మెప్పుంచెంద్గకే నేను చద్గవుతునానను అనే ఒకా భావం ఎలపో్పుడూ మరచిపోకుండా 
ఉండు. Seminar అయి పోగానే ప్రకా దోవ పోకుండా నీకు నీవే ధ్యయస నిలుప్ప కోవాలి. విధ్యయరిద 
లక్షణాలు నిత్యం మన్న్ం చేస్తుండు. శ్రీ సావమి వారి ఆశీస్తిలు సదా నీకుండాలి అని ప్రారిిస్తు. 

మితాహారం, జీర ివస్త్రం, కాక దృష్టు, బకధ్యయన్ం – విదాయరి ిలక్షణాలు     
      మీ  

     పె. స్తబబరామయయ.  
********* సద్గురు దేవా శరణం శరణం ********* 

 
21-04-2000 సాయి శివకి : ఆసనాలు మాన్సిక విశ్రంతి-సాయి సేవ లో శ్రదధ 

ఓం 
       గొలగమూడి 

21-04-2000 
 

చిరంజీవి శివ గారికి శ్రీ సావమి వారి ఆశీస్తిలు సదా కలుగ చేయవలన్ని ప్రారిిస్తు పె.స్తబబరామయయ 
వ్రాయడం. 

 నీ letter చేరిoది. శ్రీ మాష్టురు గారు ఆసనాలు, ఆటలు ఆడడం వయస్తిలో ఉండే వారికి 
మంచిదని చెప్పువారు. న్నున కూడా ఆసనాలు నేరుికొని వేయమని చెపాురు. కొనిన సంవత్ిరాలు 
వేసాను. ఒక రోజు మాష్టురి త్ండ్రి గారైన్ శ్రీ అన్ంతాచారుయలు వారికి ఆసనాలు వేసి చూప్పంచ్చ. 
త్ప్పులుంటే చెబుతారు అనానరు. అలాగే చూప్పంచాను. త్ప్పులేమీ లేవని చెపాురు. మాష్టురుగారితో 
పరిచయం కాన్ప్పుడు వాలీబాల్, బాడిింటన్ ఉదయం, సాయంత్రం ఆడేవాడిని. ఇక ర్కండో ప్రపంచమే 
లేద్గ. మాష్టురితో పరిచయమయాయక ఆటలు బొతిుగా మానేసి నిత్యం 15 నిమిష్టలు ఆసనాలు మాత్రం 
వేసేది. నాక్కప్పుడూ మోకాళ్ో నొప్పులుoడేవి. ఆసనాలు వేయకుంటే కుంటవలసి వచేిది. ఏమీ 
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కుoటతునానవని అడిగే ప్రతి వారికి చెపువలసి వచేిది.  అంద్గకని ఆసనాలు వేసేు కుంటే పని ఉండద్గ. 
కొదిదగా నొప్పు ఉండేది. 

శ్రీ సావమి వారితో పరిచయమయాయక వారు చెప్పున్ ఆహారనియమాల వలన్ మోకాళ్ళ నొప్పులు 
ఇపుటికి కూడా లేవు. గనుక ఆసనాలు వేయడం లేద్గ. ఆటలు - మాన్సిక విశ్రంతి, శరీర 
ఆరోగయమున్కు అవసరం. ఒక అరగంట ఆట, అరగంట సానన్ం, పూజ. ఆటలు కషుమైతే రోజు 15 
నిమిష్టలు ఆసనాలు వేస్తుండు. ఆసనాలకు చారుులు అముితారు. ఎవరైనా తెలిసిన్వారు, ఒకటి ర్కండు 
రోజులు నేరిుతే సరి. 

ప్రాణాయామం మాత్రం చేయవద్గద అని మాసాురు చెప్పువారు. ఆరితేరిన్ గురు సనినధిలోనే 
చేయాలట. గనుక నేను దాని జోలికి పోలేద్గ. 

ఏ భావం పెటుకొని చదవాలి. Result ఏ భావంతో ఆహావనించాలి అని అడిగావు. 
మన్కు చద్గవుకునే అవకాశం ఇచిి చద్గవుకొని ఆ విదయ దావరా న్నున సేవించ్చ అని బాబా 

చెబుతునానరు. గనుక ఈ చద్గవుకొన్డం బాబా సేవ అనే భావం గటిుగా ఉండాలి. ఆయన్కు పూలు 
వేయడం స్తుత్రాలు చదవడమే ఆయన్ సేవ కాద్గ. మన్ం చేసే పని దావరా మన్ం ఆయన్ను 
మెప్పుంచాలి. వారు మెచ్చికునేటటోగా మన్ం మన్ పని చేస్తుండాలి. చద్గవుకోవడం అనేది ఆయన్ 
సేవ అనేది ధృఢంగా నాటకోవాలి. నాకు పాఠాలు సరిగా తెలియకుంటే నేను విదాయరుధలకు చెపుడం 
గూడా అంత్ మాత్రమే ఉంటంది. అటే ో మీ మీ సబెకాుులలో గూడా మీరు నిష్టితులై ఉండనిదే 
భవిషయతుులో మీరు మీ ధరిం top గా నిరవహిoచలేరు. మన్కు భగవంతుడు ఇచిిన్ పని క్షుణింగా 
చేయడమే ఆయన్ నిజంగా మన్ నుండి కోరే దక్షిణ. కాలము, మన్స్త ఆయన్కివవడమంటే ఏమిటి? 
సాయి, సాయి అంటూ నిరంత్రం కూరొినే ఇంజినీరు ఎంద్గకు పనికొసాుడు. పని చకాగా చేయలేని 
ఇంజినీరు ఎనిన పూల మాలలు సాయి కిచిినా ఆయన్ సంతోష్టసాురా! What do you mean by 
negligence of duty bloody idiot అనానరు శ్రీ సావమివారు. గనుక మన్ం చదివే చద్గవే ఆయన్ సేవ 
కాబటిు చద్గవులో immerse కావడమే ఆయన్ కోరేది. చద్గవులో మునిగన్ వాడు అంటే ఆయన్ పనిలో 
మునిగన్ వాడని అరధం. అటిువాడు పని చేస్తుంటే పనిలో నిమగనమవుతాడు గాని సాయి సాయి అని 
సాయిని ధ్యయనించలేడు. సంపూరింగా పనిలో నిమగనమై చేయడమే క్షుణింగా బాబా సేవ చేయడమని 
భావిసేు మన్ దోషం లేకుండా top rank కోసం క్షుణింగా శ్రమించాలి. ఫలిత్ం సాయి ఇషుం. ఇక ఫలిత్ 
మెటోనాన పంగుకృoగులు లేకుండా సాగాలి. 

చదివేటప్పుడు top గా చదవడమే మన్ భావన్. ఫలితాలను గూరిి ఆశించకుండా ఉండాలి. 
పరీక్షలలో ఎకుావ మారుాలు వసేు, వాడే మంచి మేధ్యవి కాలేడు. త్కుావ వసేు పనికి రాని వాడు కాద్గ. 
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కష్టుంచి పని చేసే సామరధాముంటేనే సాయి మెచ్చికుంటారు. గనుక చద్గవులో ల్గస్తగు లేకుండా  
మాసుర్ చేస్తు ఉండు. Future లో అయోయ ఇది తెలుస్తకోకుండానే పాసయి పోయామే అని 
చింతిచకుండా ఉండేట ోచదవాలి. ప్రస్తుత్ పరీక్షలతో పాట ఏ ఏ విషయాలు తెలుస్తకుంటే future లో 
ఉపయోగపడతాయో అవి కూడా master చేయాలి. 

అనీన ఆ సాయినాధుడే చేయిసాుడు. రోజు minimum 10 లేక 15 నిమిష్టలు పూజ ఏ మారకుండా 
చేస్తు ఇదంతా నీ సేవే బాబా. నీ సేవ నేను క్షుణంిగా నీవు మెచ్చికొనేటట ో చేసేటట ో చేయి అని 
ప్రారిధస్తుండు. సరవం వారే చూస్తుoటారు. ఇంత్కు ముంద్గ వ్రాసిన్ట ో కాక దృష్టు, బక ధ్యయన్ం, 
మితాహారం, జీర ివస్త్రం పాటిస్తుoడు. సరవం సాయి సమకూరుసాురు. 

ఆశీస్తిలతో 
పె. స్తబబరామయయ 

చివరగా ఒక మాట వ్రాసావు. ఒకొాకాప్పుడు మన్స్త సాయి మీద ఉంటంది.  మరొకప్పుడు 
ఎకాడో ఉంటంది అని వ్రాసావు. నిజమే అనేక వేల కోటో జన్ిల నుండి సంప్రాపుమైన్దే మన్ మెదడు. 
దానిని త్న్ కోతి గంతుల నుండి అరికటుడం చాలా కషుమే. అయితే వీలు కానిది మాత్రం కాద్గ. దానినే 
బాబా శ్రదధ, సబూరి అనానరు. అసలీ మన్స్త యొకా చంచల సవభావానిన అరికటాులి అనే శ్రదద ఉండాలట 
మాసాురు చెబుతారు. ‘‘శ్రదధ అనేది అనుక్షణము ఉండవలసిన్ జాగ్రత్ు అంటారు’’. మన్స్తలో ఇత్ర 
ఆలోచన్లు వసేు అది మాన్సిక వయభచారమని భావించాలట. చేయవలసిన్ యోచన్ గాక మన్స్తి 
దాన్ంత్ట అది ఎకాడకో వెళో్ల ఆలోచించటమే వయభచారం అనానరు. శ్రదధ అనే దానిన బాబాకు 
సమరిుంచడమంటే చాలా గొపు విషయం. 

మన్స్తను ఎప్పుడు కూడా ఖాళీగా వదలకూడద్గ. నిరంత్రం పనిలో నిమగనం చేయమంటారు. 
పనిలేని మన్సే సరవ అన్రాలికు మూలమంటారు. పనిచేస్తు మన్స్త మాత్రం ప్పచిిగా 
యోచిస్తుంటంది అది త్ప్పు. మన్స్త పనిలో నిమగనమవాలట. దానిని త్రికరణ శుదిధ అనానరు. (1) 
శరీరంతో పని చేయడం (2) న్నటితో దైవ నామం చెపుడం (3) మన్స్తితో ఆ పని ఎలా చేయాలో 
యోచిస్తుండడం. వేరే త్లంప్ప రాకూడద్గ. 

పనిలేన్ప్పుడు విశ్రంతి కోరిన్ప్పుడు  “ఈ చూడబడే దంతా కలసి నేను’’ అన్న బాబా వాకాయనిన 
విశ్లషో్టస్తుండు. మంచి మేత్ దొరుకుతుంది మన్స్తికు ఎలా? 

స్తరుయణిి చూచాము - స్తరుయడు, స్తరయ కిరణములు, అoద్గలోని వెలుగు, అంద్గలోని వేడి, వీటి 
దావరా చూడబడే వస్తువులు, వస్తువులు చూచ్చటకు ఉపకరించే కనునలు, కనునలలోని ప్రాణశకిు, నేను 
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చూస్తునానను అని తెలిసే ఎరుక – ఇవనీన బాబానే అయితే నేను వేరు ఈ జగతుు వేరు అనే భావనే 
అడుుగోడ. దానిన కూలదోయడo ఎలా బాబా! అదెలాగో నాకు నేరిుoచకూడదా అని అడుగుతుండు. 

అలాగే దోవన్ న్డుస్తునానము. భూమి, దానిపై కనిప్పంచే ద్గముి, ప్పడ అనీన ఆయనే. ఈ శరీరం 
కూడా ఆయనే, శరీరం చ్చటు ఉన్న గాలి ఆయనే. శరీరానినన్డిప్పంచే ప్రాణశకిు ఆయనే. న్డుస్తున్నట ో
తెలుస్తకొనే ఎరుక గూడా ఆయనే. అంతా ఆయనే ఐనా నేను అనే పరిమిత్ భావమే అడుుగోడ. దీనిన 
కూల ద్రోయ మనానవే అది ఎలా బాబా అని అడుగు. 

సానన్ం చేస్తునానము - ఈ నీరు బాబానే, మన్ం నిలుచ్చనేoద్గకు ఆధ్యరమైన్ భూమి ఆయనే. 
ఆయన్కు ఆయన్ చేతిని కదిలిస్తు హాయిని ఇప్పుస్తు హాయిని అనుభవించ్చచ్చన్నటో 
తెలుస్తకుంటన్న ఎరుక ఆయనే కానీ నేను అనే పరిమిత్ భావమే అడుుగోడ. దీనినీ కూలద్రోయడం 
ఎలా అని అడుగు. 

ఇదే విధంగా అన్నం తినేటప్పుడు, నీళుళ త్రాగేటప్పుడు, పనిలేని విశ్రంతి సమయాలలోను నీవు 
చూచే ప్రతి వస్తువు వంక న్వయనూత్న్ంగా చూడమంటారు మాసుర్. నాకు అడుుగోడను కూలద్రోసే 
technique చేత్ గాకున్న ఇలా వ్రాయడం మాత్రం కొదిదగా వచ్చి. అడుుగోడను ఎప్పుడు 
కూలద్రోయిసాురో, అది శ్రీ సావమివారి పని. 

శ్రదదతో - చద్గవు లేన్ప్పుడు మన్స్త విశ్రంతి కోరిన్ప్పుడు – ఎకాడో ఆలోచించకుండా చూచిన్ 
ప్రతి వస్తువులోను విశ్లషో్టంచి బాబాను చూస్తుంటే అది కూడా ధ్యయన్మే అవుతుంది. ధ్యయన్మంటే కళుళ 
మూస్తకొని కూరోివడమే కాద్గ. 

ఆశీస్తిలతో 
పె. స్తబబరామయయ 

********* సద్గురు దేవా శరణం శరణం ********* 
 

ఇష్టు ఇష్టులు, సవవలంబన్ం, సవయం కృష్ట గూరిి  
Om 

Dear Sir ! 
శ్రీ సావమి వారి ఆశీస్తిలు సదా మిముి వెన్నంటి కాపాడాలని ప్రారిధస్తు పె.స్తబబరామయయ 

వ్రాయడం. 
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మా గురువుగారు పూజయశ్రీ ఆచారయ భరదావజ గారు. వీరిని ప్రపంచమంతా ఎరిగన్ వారే. మా 
ఇంటో్లని ఈతి బాధలు వారికి చెప్పుకుంటే వారనేవారు - పూజలో  

 “త్వమేవ మాతాచ ప్పతా త్వమేవ, త్వమేవ బంధుశి సఖా త్వమేవ,  
త్వమేవ విదాయ ద్రవిణం త్వమేవ, త్వమేవ సరవం మమదేవ దేవ”  
అని మన్ం ఎనినమారుో పూజ చేసేు అనినమారుో చెప్పతాము. కానీ శ్లోకం అరధం ఆచరించము – 

ఆ శ్లోకం ఏమి చెబుతుంది, నీవే నా త్లిోవి, త్ండ్రివి, నీవే నా బంధువులు, సేనహితులు, భారాయబిడులు, 
సరువల్ల సరవమూ నీవే. మరి ఆయన్ పటానిన శ్రదధగా పూజిసాుము, నైవేదయం పెడతాము. మన్ భారాయ 
బిడులు, బంధు మిత్రులు, మాతా ప్పత్రుల రూపాలలో ఆయన్ మన్ ఎద్గరుగా ఉంటే వాళ్ళంతా ఆ 
పరమాత్ియేన్ని గురిుంచి శ్రదాధ భకుులతో సేవించము గదా! మరి మన్కు వారి కృప ఎలా 
కలుగుతుంది అని చెప్పువారు. 

  
గృహస్తిగా మన్ం మన్ బాధయత్లు చకాగా నెరవేరాిలి – భరు అంటే భరించ్చవాడు అని అరధం 

– భారాయ బిడులు, త్లిో దండ్రులను భరించ్చవాడు అని గదా అరధం. ఇషుం , అయిషుం లేకుండా 
జీవించడమే భగవంతున్కు అమిత్ ప్రీతి కలిుంచే పూజ. ఈ ఇషుం, అయిషుం ఎంద్గకు 
కలుగుతునానయి? ఆశ వలో కలుగుతునానయి. ఆశ అంటే కోటీశవరుడు కావాలనే కోరిక గదా అని 
అనుకోమాకండి. ఇది ఇలా ఉంటే బాగుంటంది అని ఆశించడమే ఆశ. అది అలా జరుగకుంటే 
నిరాశ. 

భగవంతుడు మన్లను ఎలా ఉంచితే అలా ఉండడం నేరుికుని అలా ఉంటంటే 
భగవంతున్కు ఎంతో ప్రీతి కలుుతుంది. భరుగా మన్ం మన్ భాదయత్ నిరవహించాలి. ఇది ఇటాోగే 
జరగాలి అనుకోవడం త్ప్పు. జీవుల ప్రారబధం అనుసరించి అవి ప్రాప్పుసాుయి. అంతేగాని మన్ం కేవలం 
అష్టుత్ురం చదివిన్ంత్ మాత్రాన్ మన్ం కోరిన్టు అంతా భగవంతుడు జరుప్పతాడా? గనుక ఇది 
ఇటా ోజరిగతే మంచిది, బాగుంటంది అనే పదధతి విరమించి భగవంతుడు మన్కు ప్రసాదించిన్ 
దానికి శకిు వంచన్ లేకుండా పనిచేసి భగవంతుని మెప్పుంచడమే ఆశ లేకుండా పోవడమంటే. “ఆశ 
పోతే అంతా పోతుండాోయాయ” అనానరు శ్రీ వెంకయయసావమి వారు. 

నేను బి.ఎస్.సి. చదివాక ఉదోయగం రాలేద్గ. రైలు కటుమీద గాయంగీ పని చేసాున్ని పోతే అదీ 
రాలేద్గ. అనేక ప్రయతానలు చేసాను, అనేక చోటో వీలు కాలేద్గ. కతిు తీస్తకుని కట్టులు 
కొటుకొచేివాడిని. కనీసం నెలకు Rs.50/- కట్టులు ఇంటో్లకి కావాలి. ఆ యాభై రూపాయలు మా 
త్లిోగారికి మిగలించిన్ వాడినౌతాన్ని త్లచాను. నేను తినే అనాననికి కొంత్ నాయయం చేకూరిగలన్ని 
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త్లచి తొమిిది నెలలు అలా కఠోరంగా కట్టులు కొటాును. ఆ త్రువాత్ భగవంతుడు నేన్నుకున్న 
పనులు కాకుండా అన్ ట్రైన్ు(untrained) టీచర్ పని ఇచాిరు. నెలకు వంద రూపాయలకు ఆ పని 
చేశాను. కషుమే ఆ పని, ఆ జీత్ం – వాళ్లోచేిది అంతే. భగవంతుడిచిిన్ పనిని ఆయన్ 
మెచ్చికొనేటట ోచేయాలి అని నా భావన్. చివరకు అదే సిిరమైంది. ఇత్ర జిలాోకు వెళో్ల పని చేశాను. 
భగవంతుడు ఎలా తిప్పుతే అలా. ఆశ పోవాలి అంటే ఇషుం, అయిషుం పోవాలి. అంటే “ఇది ఇలా 
జరిగతే బాగుండును” అనే కోరిక పోయి భగవంతున్కు మన్ పగాులు అపుగసేు, ఆయన్ ఎలా తోలితే 
అలా పోవాలి. కుటంబం భరించడం ముఖయం. అలా చేస్తుంటే, త్వమేవ మాతాచ అన్న శ్లోకం 
ఆచరించిన్ వాళ్ోము అవుతాము. అంతేగాని డాకురు వ్రాసిన్ మంద్గ తిన్కుండా ఆ మంద్గ చీటీ వలె ో
వేస్తుంటే జబుబ త్గుద్గ కదా? ఇంకా పెరుగుతుంది. ఎన్నన జన్ిల ఋణానుబంధం వలన్ మన్ భారాయ 
ప్పలలోు బంధుమిత్రులు ఏరుడాురు. వారి వారి ఋణం వారికి చెలింోచాలి, భారయ-భరులు కలసి 
సంసారమనే బండి లాగాలి. అంతేగాని ఈ ఇస్తక రోడుున్ లాగటం నాకిషుం లేదంటే బండి న్డవద్గ. 
ర్కండద్గదలు లాగవలసిన్ బండి ఒకా ఎద్గద ఎలా లాగుతుంది? ఎలా కద్గలుతుంది? కషుమైనా సరే 
భగవంతుడిచిిన్ కృష్ట చేయాలి.  

మన్ కంటే అంగవైకలయమున్నవారు ఎందరు లేరు? వారి సంగతేమిటి? మన్కు భగవంతుడు 
తెలివితేటలు, అనిన అవయవాల్ల, శకిు ప్రసాదించాడు. మన్ పరిధిలో ఏదైనా కృష్ట చేసేు భగవంతుడు 
ఏంతొ సంతోష్టసాుడు, ఆశీరవదిసాుడు. 

అంతేగాని మన్ పారాయణ, అష్టుత్ురాలతో సంతుష్యుడు కానేకాడు. మన్ విద్గయకు ధరిం మాని 
పారాయణ అష్టుత్ురాలు చేస్తుంటే భగవంతుడు సంత్రుప్పుడయేయటటో అయితే ఆయన్ కుడా ఒక 
రాజకీయ నాయకుడౌతాడు. భగవంతుడు కాడు. మన్ కృష్ట దావరా భారాయబిడులు, త్లిదోండ్రుల 
రూపంలో ఉన్న భగవంతుని సేవిస్తునానము అనే భావన్ ప్రధ్యన్ంగా ఉండాలి.  

ఆచారయ భరదావజ గారికి లెకిరర్ ఉదోయగం పోయింది. రోజుకు ఐద్గ గంటల పనికి ఆరువేలు 
వచేివి. అది పోయాక రోజుకు 15 గంటలు పనిచేసి ర్కండువేలు సంపాదించేవారు. భగవంతుడు 
ఏమిచేసేు అదే సంతోషంగా సీవకరించారు. కనుకనే భగవంతున్కు ప్రీతిపాత్రుడయాయడు. 

మీరు పారాయణ పూజ చేస్తు, సహించి ఎంత్టి సవలుమని త్లచబడే పని అయినా 
చేస్తుండాలి. ఒకరిదదరుతో మొదలు పెటిు ప్రైవేట చెపువచ్చి, లేక దూరంగా ఎకాడైనా స్తాలులో, 
కానెవంటలో కషుమైనా చేయాలి. అలా కాకుంటే మరొక పని మీకు తోచిన్ది, ఇషుమైన్ది అలా 
చేస్తుంటే దైవం కరుణిసాుడు.  
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భగవాన్ శ్రీ వెంకయయసావమి వారు మిముిలను మీ కుటంబానిన ఆశీరవదించవలెన్ని 
మరొకసారి ప్రారిధస్తునానను. 

బిడులను సత్ పౌరులుగా తీరిిదిదేద కృష్ట మన్ం చేయాలి. మన్ కృష్టతోనే వారు 
వివేకాన్ంద్గలౌతారని కాద్గ, మన్కు భగవంతుడు ఇచిిన్ పని సక్రమంగా నిరవరిుంచిన్ 
వారమయేయంద్గకే. 

శ్రీ సావమి వారి కృప సదా మీకు కలుగవలెన్ని ప్రారిధస్తు ,  
మీ 

పె. స్తబబరామయయ   
********* సద్గురు దేవా శరణం శరణం ********* 

 
 
 
 

27-06-05 న్ సాయికి: త్ృప్పు, శాంతి - ధరాిచరణ, గురువు ఇచిిన్ పని  
                           

గొలగమూడి,  
27-06-05. 

Dear Sai, 
    ప్రతి మాన్వుడు స్తఖశాంతులతో త్ృప్పుగా జీవించాలని త్లుసాుడు. కాని అటిు స్తఖము, శాంతి, 

త్ృప్పు అనున్వి మన్ం ఆచరించే ధరిము వలన్ మాత్రమే లభసాుయని ఎనిన శాసాాలు ఘోష్టంచినా, 
మహాతుిలు అందరూ ఎలిగెతిు చాటినా ఆశాబద్గదడైన్ మాన్వున్కు అటిు ఆచరణ ద్గసాిధయం అయియంది. 
అటిు ధరాిచరణ మన్ నిత్య జీవిత్ంలో సహజ సిదధమయేయంద్గకు మహానీయుల సాంగత్యం ఒకాటే 
శరణయమని భగవదీుతాది గ్రంధ్యలనీన చెబుతునానయి. వారి  ప్రత్యక్ష సానిధయము లభంచన్ప్పుడు 
మహాతుిల చరిత్ర పారాయణ కూడా మహాతుిల ప్రత్యక్ష సానిధయంతో సమాన్మని ఎందరో భకుుల 
అనుభవాలు ఋజువు చేస్తునానయి. మహనీయుల చరిత్ర పారాయణ దావరా అనేక మంది భకుులలో 
కలిగన్ హృదయ పరివరునే ఇంద్గకు నిదరశన్ము. అటిు ధరాిచరణను గూరిి శ్రీ సావమివారు ఏనాడు 
పెదదగా ఉపన్యసించకున్ననూ శ్రీ సావమి వారి నిత్య జీవిత్ సంఘటన్ల నుండి ఇటిు ధరిభోధ విన్గలిగన్ 
వారికి అనుక్షణమూ వినిప్పస్తునే ఉంటంది.   
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శ్రీ సావమివారి గురువు వారికి ఒక పని ఒపుగంచి చేయమనానరు. అదే ఇత్రుల బాధలను త్న్ 
త్పోశకిుతో క్షాళ్న్ చేయడం. ఇత్రులు అంటే మాన్వులే కాద్గ సరవ జీవుల యొకా బాధలు తీరిడం.  
ఆ కృష్టలో నిమగనమై త్న్ శరీరానిన మరచిపోయి పని చేసారు. మన్ గురువు మన్కొక  చిన్న పని 
పెటాురు. ఆ పనిలో నిమగనమై మన్ం ప్రపంచానేన మరచిపోవాలి. ఆ పని త్పు ఇత్ర యోచన్లే 
ఉండకూడద్గ. ఒక రోజు నాకు మందిరం కటుగా మిగలిపోయిన్ రాతి ముకాలను కంకర  
కొటిుంచమనానరు. ఆ విషయం రేపటి లెటర్ లో  వ్రాసాును. 

సావమి వారి ఆశీస్తిలతో 
 పె. స్త. 

********* సద్గురు దేవా శరణం శరణం ********* 
 

30-05-2005 న్ సాయికి: త్రికరణ శుదిద తో ధరాిచరణ-కరి స్తకౌశలం  
గొలగమూడి 

30-05-2005 
డియర్ సాయి, 

ఈరోజు ప్రపంచమంతా అంధకార బంద్గరంగా ఎంతో ద్గుఃఖములో మునిగ వుంది. ఒకవైప్ప 
తాము చేసే పనులనీన త్మకు స్తఖసంతోష్టలను తెచిిపెడతాయని వారు ఆ పనుల దావరా ద్గుఃఖానేన 
తెచ్చికుంటనానరు. రోగాల దావరా,  న్ష్టుల దావరా,  వాయజాయల దావరా, దొంగత్నాల దావరా కషుం 
కలిగన్ప్పుడు అలాంటి న్షుం కలిగంచిన్ వారే త్మ ద్గుఃఖానికి కారణమని మొతుుకుంటారు. కానీ 
వాళు ోచేసిన్ కరిలే అంద్గకు కారణమని ఏ మాత్రము త్లంచరు కదా. ఒక కాంట్రాకురు లక్షలు కోటో 
సంపాదిస్తునానరు. ఎటాో సంపాదిస్తునానడు? కేవలం సత్యం ధరిం త్ప్పు న్డుచ్చకుని మాత్రమే. 
పదిమందికి ఉపయోగపడే రోడుు వేయమంటే ఇంజనీరోకు లంచాలు ఇచిి రోడుు అదావన్ంగా 
వేస్తునానడు. అలా ఆరిాంచిన్ ధన్ం ద్గుఃఖము కలిగంచక ఏమి చేస్తుంది? 

శ్రీ సావమివారు బోధించిన్ సత్యం, ధరిం, సంపన్నత్వం, సాధ్యరణత్వం,  సద్గురు సేవ ఎంత్ గొపు 
పచిి సతాయలో కదా. అందరూ ధరిం త్ప్పు స్తఖ సంతోష్టలు పందాలని చూసాురు. కానీ ఆ వచిిన్ 
స్తఖ సంతోష్టలు చూస్తుండగానే ద్గుఃఖాలు అవుతునానయి. టీచరు పాఠం చెపుడు. విదాయరి ిచదవడు. 
డాకుర్ త్న్ వృతిులో నైప్పణయము కొరకు శ్రమించి చదవడు. ప్పషంట మంద్గ 
సేవించకుండానే  ఆరోగయము పందాలని చూసాుడు. ఎంతోమంది ఆధ్యయతిిక ప్పపరు ప్పరుతో ధన్ము 
ఆరిాస్తునానరు. ఆధ్యయతిికత్ గోరంత్ కూడా ఆ ప్పపర్ లో కనిప్పంచద్గ. ఎవరి ధరిం వారు త్రికరణ శుదిధగా 
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ఆచరిసేు వారికి కలిగేదంతా ఆన్ందమే. అలా ధరాిచరణ చేయాలంటే ఆన్ందం అనేది బాహయంగా 
వస్తువుల నుండి రాద్గ.  అది మన్ అంత్రంగాల లోనే ఉంది. అది మన్ం పందాలంటే ఇషుం, 
అయిషుం సమూలంగా పోవాలి. ఇష్టుఇష్టులు పోవడం అంటే భగవంతుడు మన్కిచిిన్ పని నూటికి 
నూరుపాళు ోశ్రదధగా ఆచరించడం ఒకాటే మారుము. (నీకు ఇప్పుడు) భగవంతుడు అనుగ్రహించిన్ పని 
చద్గవు- ప్ప హెచ్ డి. దానిని నీవు ఇష్టుఇష్టులు లేకుండా అది నీ ధరింగా భావించి సాధిసేు త్రుగులేని 
ఆన్ందం శాంతి లభసాుయి. 

శ్రీ సావమి వారి ఆశీస్తిలతో 
పెసల స్తబబరామయయ 

********* సద్గురు దేవా శరణం శరణం ********* 
13-06-05 న్ సాయికి: ఆశ -నీ ఆజఞ పాటించి నీ మారాున్ న్డుప్ప 

Om 
గొలగమూడి, 13-6-05 

Dear Sai,  
మాన్వుని ద్గుఃఖమున్కు కారణము- కోరిక అనానరు బుద్గదడు. శ్రీ సావమివారు “ఆశ” అనానరు. 

ఇది అంటే ఆశ ఎంత్ నికృషుంగా పనిచేస్తుందో చెపులేను. మన్ం ధరిబదదంగా ఉనానము అని 
అనుకుంటూనే మన్ము త్ప్పు దారిన్ న్డిచేటటో చేస్తుంది. ఎవరు అలా చేసేది – మన్ ఆశయే. 

ఒకే ఒక principle కు stick on అయి ఆ పని, ఆ ప్రినిిపల్ త్పు త్కిాన్ వాటికి మన్ బుర్రలో 
తావివవకూడద్గ.  

నేను త్ప్పు చేస్తునానన్న, రైట్ చేస్తునానన్న నాకు తెలియద్గ. శ్రీ సావమివారి ఆజఞన్నుసరించి 
గొలగమూడిలో ఉండాలి. అలా ఉంటూ వారి సేవ చేయాలి. ఆ నిరియానికి వచాిక అనిన మారాులు వారే 
ఏరురిచారు. 1. వారి కృపతో నెల్లోరు గానీ ఇత్ర చోటోకు గానీ వెళ్ళళ అవసరం లేకుండా చేసారు. 2. 
వైదాయనికి కూడా పంపడం లేద్గ. 3. బంధువుల వివాహాలు, కరి క్రతువులు మానిుంచారు. పెన్ిన్ మా 
ముగుురికీ మూడు భాగాలు పెటిు వాళ్ళ ర్కండు భాగాల్ల వాళ్ళకిచిి నా భాగమే నేను ఖాళీ చేస్తునానను. 
మిగలితే (నా భాగంలో) మదర్ తెర్కసా ఆశ్రమంకు ఇస్తునానను. ఇవనీన నేను చేసిన్వి కావు. నీ ఆజఞ 
పాటించి నీ మారాున్ న్డుప్ప త్ండ్రీ అనే ఒకా ప్రారని్ ఒకా నిరయిము మాత్రమే చేశాను. మిగలిన్వనీన 
వారే ఒన్గూరుస్తునానరు. ఇది నీవు బాగా యోచించ్చ. 

********* సద్గురు దేవా శరణం శరణం ********* 
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భవాని గారికి: బిడులకు ఆసిు పాస్తులు - సంసాారం, ఇవవడంలో సంతోషం  
            గొలగమూడి 
మాకు నాన్నగారు ఉన్ననిన రోజులు మా అమి నిత్యం వడుో దంచి మాకు  హరిజన్వాడలో గంపలో 

తీస్తకుపోయిన్ సామానులు అమిి తెచిిన్ వడుో దంచి మాకు అన్నం వండిపెటేుది. మరి ఈనాడు ఇంత్ 
ప్రయోజకులమైనామంటే అది మాత్లిోత్ండ్రులు మాకిచిిన్ ఆసిుపాస్తుల వలన్ వచిిన్వి కావు. గనుక 
నీవు నీ బిడుల భవిషయతుు ఎటా?ో ఆసిుపాస్తులు లేకుంటే? అని చింతించవద్గద. వారికి మంచి సంసాారము 
చకాని విదాయబుద్గధలు నేరిుంచ్చ. నీ ర్కకాల కింద పెంచి పెదద చెయియ. ఇత్రులకు సహాయం చేసే బుదిధని 
వారికి ఉగుుపాలతో పెటిున్ విదయగా చేస్తుండు. ఏ వస్తువునే గాని, ధన్మునే గాని వృధ్య చేయరాదనే 
సంసాారము నేరుు. ప్రతి వస్తువు భగవంతుడు సృష్టుంచిన్దే. అది మన్ చేతికి భగవంతుడు ఇచిింది 
తోటి మాన్వులకు అది లేని వారికి అందించేదానికి కానీ, దానిని మితిమీరి అనుభవించేంద్గకు కాదనే 
విషయం వారికి బాగా నేరుు. బాబా ఏమి చేశారు. త్న్ బిక్షతో జీవిస్తు త్న్నాశ్రయించిన్ వారికి 
సరవసౌకరాయలు అమరేివారు. అరధరాత్రి వచిిన్ అతిథులకు అన్నం పెటుమని రాధ్యకృషిమాయి ఇంటికి 
పంప్పవారు. ఎన్నన మిఠాయిలు పండుో వసేు బిడులకు పెటేుంద్గకు భకుులకు ఇచేివారు. మన్ము అలాగే 
ఉండేంద్గకు ప్రయతినంచాలి. అందరిని మంచి వసతి గృహాలకు పంప్ప త్ను మాత్రము పాడుబడు 
మసీద్గలో ఉనానరు. అది మన్ము నేరుికోవలసిన్ది. ఇత్రులకు ఇవవడంలో సంతోషం పందాలి. 
అప్పుడు దైవకృప కలుగుతుంది. చిన్నప్పుడు మా మేన్త్ు ఇచిిన్ పాత్గుడులు నేను హుందాగా ధరించి 
సంబరపడేవాడిని. మరి ఇప్పుడు కొత్ుబటులే ఒకరికి ఇవవగలిగే సిితిలో ఉనానను. ఇది మా త్లిోదండ్రులు 
నాకిచిిన్ ఆసిుపాస్తులు వలోనా అమాి!  11వకోాస్త (SSLC) పాసై పదిరూపాయలు తీస్తకొని మా త్లిోగారి 
ఆశీస్తిలతో మద్రాస్త వెళ్లోను. ఆ పది రూపాయలు రానుపోను చారీాలకు సరిపోతాయి. మరి 
మద్రాస్తలో హాసులో ో చేరేంద్గకు తిరగాలి. చారీాలకు డబుబలేద్గ. కాలి న్డకే. అన్నం అసలు లేద్గ. 
అలాంటి సిితిలో నుండి ప్రస్తుత్ సిితికి ఎదిగాను. ఇది కేవలం దైవకృప్ప. ఆ దైవకృపకు ఒకటే కారణమని 
నా న్మికం. చిన్ననాటి నుండి ఎంద్గకో తెలియని దైవభకిు. గ్రామములోని పాడుబడు దేవాలయంలోని 
శ్రీరాములు విగ్రహానికి తోటి ప్పలోలందరినీ తీస్తకుపోయి అభషేకం చేసేది. అలాగే గ్రామదేవత్కు 
చేసేది. సాయంకాలం గరుడగుమిం తీస్తకుని ఇంటింటికి తిరిగ నూనె భక్ష ఎతిు దేవాలయంలో దీపం 
పెటేు వాళ్ళము. మమిలిన చూసి ఒక భజన్బృందం త్యారయింది. మాకు ఒక హరిజన్ టీచరు వచాిరు. 
నా ప్పసుకాలు చూసి ఆయన్ మహా ఆశిరయచకితుడైపోయాడు. వాటిని ఎంత్ జాగ్రత్ుగా వాడేవాడిన్న, 
ఆయనే న్నున పై చద్గవులు చదవమని ప్రోత్ిహించి, మావాళోు ఆరిికంగా అసకుులు అయితే అన్నం 
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తిన్కుండా నిరాహార దీక్ష చేయమని సలహా ఇచాిరు. అలా చేసేు విధిలేక ఒకసారి ఏడో త్రగతిలో 
చేరాిరు.  

ఇదంతా ఎంద్గకు చెపాున్ంటే మన్ం చేసేది ఏమీ లేద్గ. అంతా దైవప్రేరిత్మే. మీరు 
చింత్పడవద్గద అని చెప్పుంద్గకు. 

ఆశీస్తిలతో 
పెసల స్తబబరామయయ. 

శ్రీసావమివారు చెప్పుంది ఎంత్ సత్యమో “ఆశపోతే అంతా పోతుండాోయాయ”. ఒకరోజు ఒక ఆమె 
శ్రీసావమివారి వదద చీట ో వేసింది. అంద్గలో త్న్ ఆశకు భన్నంగా చీటీ వచిింది. శ్రీ సావమివారిని 
కాదన్లేక చాలా సవలుంగా శ్రీ సావమివారి ఆజఞ నామమాత్రంగా నెరవేరిి, ఆ త్రావత్ త్న్ ఇషుం 
నెరవేరుికుంది. అది ఎంత్ అపచారము వారికి తెలియద్గ.  అసలు చీటీలు పెటిు ఆ మహనీయుని 
సలహా కోరడం ఎంద్గకు? త్న్ అభీషుమున్కు భన్నంగా వసేు ఎటా ోఅనే ఆలోచన్ ముందే ఉండాలి. 
తీరా వారు ఆజాఞప్పంచాక మన్ం వారి మాటను పాటించకపోవడం ఎంత్ అపచారం.  మీర్కప్పుడూ అలా 
చేయవద్గద. 

********* సద్గురు దేవా శరణం శరణం ********* 
 

26-06-1998 న్ వేణు సర్ కి: రాజ ద్రోహం  
గొలగమూడి  

26-06-1998 
Dear Venu,  

ఒకరోజు  మాసాురుగారు ఏదో మాటల సందరుముగా రాజద్రోహం అంటే ఏమిట్ల ఇలా చెపాురు. 
“ప్రభ్యతావనికి చెలిోంచవలసిన్ టాక్టి గాని ఇత్రత్రా ఏ ధన్మైనా చెలిోంచక పోవడానిన రాజద్రోహమని 
చెపాురు. ప్రభ్యత్వమంటే మన్లను పాలించే రాజన్నమాట. రాజుగారికి చెలిోంచవలసిన్ సొముిను 
చెలిోంచకపోవడానిన రాజద్రోహం అంటారు. మన్లను ఒక ఆఫీస్తలో నియమిసేు అడిగేవారు లేరని 
ప్రభ్యత్వ వస్తువులను సొంత్ం చేస్తకోవడం లాంటి అనేక పనులను న్మిక ద్రోహమంటారు. ద్రోహం 
కాద్గ న్మిక ద్రోహం అనానరు. ఎంద్గకు? మన్ ఇంటో్ల ఎవరో దొంగ జొరబడి దొంగలించ్చకు పోతే 
అది దొంగ చేసిన్ ద్రోహమే. న్మిక ద్రోహం కాద్గ. కానీ మన్ ఇంటో్లని వారు గాని, మన్ సేనహితులు 
గానీ, బంధువులు గానీ మన్ం న్మిికతో ఇంటో్ల ఉంచ్చకుంటే వారే ఆ దొంగపని చేసేు అది న్మిక 
ద్రోహం. అంటే న్మిిన్ వారికి ద్రోహం చేయటం. మన్లను న్మిి office మన్ చేతికిసేు మన్ం అకాడ 
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ప్రభ్యతావనికి న్షుం కలిగేలా ప్రవరిుంచడం న్మిక ద్రోహం అవుతుంది. మన్ం ప్రైవేట personకు న్షుం 
కలిగసేు ఆ ఒకా వయకిుకే బాకీ పడతాము. రాజు సొముి ప్రజలందరిది కనుక దానికి punishment యొకా 
మోతాద్గ కూడా ఎకుావగానే ఉంటంది. బాబా చరిత్ర లో కరిుస్ దంపతులు అలాగే కనిప్పసాురు, 
గనుకనే వారు బాబా కృపను పందలేక పోయారు. వారిలోని అహంకారానికి తోడు వారి back life 
(file) అంత్ worseగా ఉంది. గనుకనే బాబా వారిన్ంత్ నిరదయగా మాటాోడి పంప్పసారు. కనుక బాబా 
కరుణామయుడే అయినా వారి కృప పంద్గటకు అన్రుులైన్ నీచ్చలు, తుచ్చిలన్నమాట. వారు లోకం 
దృష్టులో చాలా గొపువారే కావచ్చి. కానీ బాబా దృష్టులో అంత్ నిక్రుష్యులన్నమాట. ఎంతో ప్పదవారైన్ 
ప్పరందరే, మహలాిపతులు పస్తులుంటనాన వారే ఆ దంపతుల కంటే గొపువారన్నమాట. గనుక 
మన్లను న్మిి ప్రభ్యత్వం మన్ చేతికి తాళ్లలిసేు భగవంతుడు మన్పై ఉంచిన్ బాధయత్ను మన్ం 
వముిచేసే విధంగా న్మిక ద్రోహం చేస్తు ఉండడం ఎంత్ ఘోరమో మన్లను ఈ లోకవాస్తలు ఎవరూ 
దండించకునానగానీ బాబా గారికి మన్ం ఆఫీస్తలో చేసే పనులు తెలియవా? 

ఇదే విధంగా మన్ కరువయ నిరవహణలో కూడా ఎంతో జాగ్రత్ుగా నిరవహించాలి. బాబా మన్ 
యజమాని అని త్లచి (విశవసించి) మస్తలుకొంటే కొండంత్ వారి అండ మన్క్కప్పుడూ మన్ం వదదనాన 
మన్కుంటంది. మాసాురి త్ండ్రియైన్ అన్ంతాచారుయలు గారికున్నటు. మన్ం మన్ ఇషుమొచిిన్టో 
న్డుచ్చకుంటే ఆ పనుల ప్రభావం ముంద్గ ముంద్గ మన్మే అనుభవించాలి గదా! రాణిగారి బంగారు 
కాస్తల బిందెను త్రిప్పుకొటిున్ ఆ మహనీయుని రాజరికం ముంద్గ మన్ కరూుర హారతులు, నైవేదాయలు 
ఏపాటివి? మాన్వులు కేవలం అజాగ్రత్ు కారణంగా ర్కపుపాటలో నిచెిన్ మీదనుండి క్రింద 
పడిపోతారు. దీనిన మాసాురు చకాగా విశదీకరించేవారు. మేడపై నున్న దారప్ప ఉండ నుండి దారం 
తీస్తకుంటూ (గాలిపటాల ఆట కోసం) పరపాటన్ అజాగ్రత్ు వలన్ దారప్ప ఉండను మిదెద క్రిందకు 
త్న్ చేతినుండి జారగొటుకునానడు. ఇక వాడు దారానిన చేదే కొలదీ దారప్ప ఉండ ఇంకా వేగంగా 
గాలిలో దొరుోకుంటూ భూమిని చేరడం త్పు త్న్ చేతికి ఉండ రానేరాద్గ. అలా ఉంటంది మాన్వుల 
Down fall అనానరు. అజాగ్రత్ు అని పైకి మన్కు totalగా కనిప్పంచినా ఆ అజాగ్రత్ుకు అనేక కారణాలు, 
total effect ఉంటంది.   

బాబా చరిత్ర, సాయి ప్రభోధ్యమృతాలలోని వివిధ నీతులు ఎంతో జాగ్రత్ుగా హృదయగత్ం 
చేస్తకుని జాగ్రత్ుగా – అనుక్షణం ఏమరుపాటలేని జాగ్రత్ు చూసి మస్తలుకోకపోవడం. త్దావరా 
బాబా యొకా నిజత్తావనిన మరవడం, సరవజుఞలు, సరవవాయపకులు, సరవ సమరుధలు అన్న విషయమే 
గురుుండక పోవడం. మన్ం అనుక్షణం ఉండవలసిన్ంత్ జాగ్రత్ుగా మన్ నిత్యజీవిత్ంలో 
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ఉండకపోవటంతో వెనుకటి మన్ సంసాారాలకు ప్రస్తుత్ పరిసిితులు తోడై ఇంకా ఇంకా పాపప్ప 
పనులు ఆ అజాగ్రత్ు పరిసిితిలో చేయడం దావరా మన్ పాప ఫలిత్ం మితిమీరి పెరిగపోవడం. 

పై కారణాలే కాక ఇత్ర అనేక కారణాలు, అంటే ఎవరి దగురంటే వారి దగుర ఏదంటే అది తిన్డం 
వంటి వాటి దావరా సంక్రమించే ఫలిత్ం లాంటివి etc. వలన్ నీటిమీద న్డిచే పడవ వేగానిన ఎద్గరుగాలి 
హరించిన్ట ోమన్ బుదిధని హరించి పత్న్ం చేసి మన్లను దారప్ప ఉండవలె క్రిందికి తోసాుయి. గనుక 
ఆధ్యయతిికత్లో ఆరూఢసిితికి వచిిన్ంత్ వరకూ అనుక్షణం ఎంతో జాగ్రత్ు అవసరం. అది లేకుంటే 
అధోగతే మిగులుతుంది. ఆరూఢసిితికి వచేి కొదీద ఆ జాగ్రత్ు వారికి సవత్సిిదధమైపోతుంది. ఇంకా 
పరిపకావనికొసేు మన్మే భగవంతునితో ఐకయమై ఉంటాము. గనుక నిచెిన్ నుండి పడిపోయే 
ప్రసకేులేద్గ. 

 డాకురు పరిిషన్ లేకుండా కాంపౌండర్ దగుర మంద్గ తీస్తకున్న మరుక్షణమే రామకృషి 
పరమహంస గారికి కళుళ పోయి గ్రుడిువాడౌతారు. అపుటికే వారికి అమి సాక్షాతాారం అయి ఉంది, 
గనుకనే త్న్ అంధకారానికి కారణం ఈ మంద్గ పటోమేన్ని తెలుస్తకుని దానిన వైదయశాల కిటికీ 
నుండి లోపల పారవేయగానే దృష్టు వస్తుంది. అంత్టి వారికే పాపం అలా అంటకుంటంటే ఇక 
మన్మెంత్ జాగ్రత్ుగా ఉండాలో మన్మే యోచించ్చకోవలెను. 

********* సద్గురు దేవా శరణం శరణం ********* 
 

21-05-2002న్: గురుసిరణ, కఠోరనియమపాలన్, సద్గురు కృప    
గొలగమూడి, 21-05-2002 

డియర్ సర్, 
నీ లెటర్ చేరింది.  నీ జీవిత్ం నీవనుకున్నటో  చాలా తేలికగాను నీచంగాను లేద్గ. ప్రతి ఒకారికి 

త్న్ త్ప్పు తెలుస్తకోకుండా మూరఖంగా జీవించడమంటేనే చీకటి బ్రతుకు.  నీ త్ప్పు తెలుస్తకునానవంటే 
లైట్ వేశావని అరధం. ఇక ఇలుో సరుదకోవడమే కావలసింది. ఇలు ోసరుదకోవడానికి గటిు పటుదల కావాలి.  
ఇది రావాలంటే గురుసిరణే అవసరము. గురుసిరణమంటే అందరు మహనీయుల రూపాలలో వున్న 
విశవగురుని దివయ లీలలు సిరించడమే. మన్ మన్స్తి చాలా ఎకుావ voltage గల యంత్రం వంటిది.  
దానిన నియంత్రణతో ఉపయోగంచకుంటే చాలా న్షుపోతాము. ఒకసారి న్షుపడాుక ఇక తిరిగ ఆ 
న్ష్టునిన భరీు చేయలేము. గనుక నియమపాలన్ చాలా అవసరం.  

నియమపాలన్ కాద్గ, కఠోర నియమపాలన్. అప్పుడే మన్ం సద్గురు కృప పందగలము.  మీరు 
చెప్పున్ ప్పలి విసురాకులు ప్రపంచం నిండా ఎకాడబడితే అకాడే కావలసిన్నిన ఉనానయి. అసలు అలాంటి 
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వయకుులతో సేనహమే పనికిరాద్గ.  మన్లను  చెడగొటిున్ సేనహమే పనికి రాద్గ.  మన్లను బాగుపరచినా, 
చెడ గొటిునా సేనహితులే కారణం. గనుక ఈ సతాయనిన బాగా మన్న్ం చేసి పది రూపాయలు పోయినా 
మంచి సేనహం చేయి.  పది రూపాయలు పోయినా ఫరవాలేద్గ చెడు సేనహం వదిలేసేయ్.  

ప్రతినిత్యం సరైన్ టం లో నిద్రపోవడం, సరైన్ టములో నిద్రలేచి నిత్యకృతాయలు తీరుికోవటం 
చాలా ముఖయము. సేనహితులంతా చెడిపోయిన్ వానిని చూచి న్వువతారు. అంతేగాని ఏ సహాయము 
చేయలేరు. కానీ సద్గురువొకారే మన్లను అనిన వేళ్లా రక్షించి కాపాడతారు. నీకు సద్గురు కృప ఉంది 
గనుకనే U.S కు వెళ్ళో యోగం పటిుంది. మన్ నియమ పాలన్లో ఏ లోపం వచిినా సద్గురుని కృప 
అంత్మేరకు పోగొటుకుంటామని  ఎందరి అనుభవాలో తెలుప్పతునానయి. ఈ విషయంలో నీవు 
చాలా జాగ్రత్ుగా ఉండు. ధరిం ధరిం ధరిం ఇది మాత్రమే సద్గురుని మెప్పుస్తుంది.  ధరిం త్ప్పునాక 
మెయిన్ లైన్ తో electrical contact పోయిందన్నమాట.  అది పోతే మన్మెంద్గకూ పనికిరాము.  

భట్ గారి విషయం మన్స్తలోకి రానివవడమే దోషం.  వారు  నీతో మాటాోడతారని ఎంద్గకు 
ఊహిస్తునానవు.  మాటాోడితే కూడా ధరిం ప్రకారం  ఉండాలి. కానీ అన్వసరమైన్ ఆప్పక్షలు 
పెంచ్చకోవడం అధరిం. ఈ వివాహానికి పెదదల అనుమతిగాని సద్గురుని ఆదేశం కానీ లేవు గనుక బాగా 
దూరం వుండు. సద్గురుడు ఆదేశిసేు ఆయన్నే జరిప్పంచమని చెప్పు నిరుయంగా ఉండు.  నీవు వారితో 
న్నరు జారి ఎకుావగా మాటాోడవద్గద.  Control your spirits. ఇది ముఖయం. శ్రీ సావమి వారికి నీ బాధలు 
విన్నవించ్చకో. నీ లెటర్ శ్రీ సావమి వారి సమాధి మీద ఉంచాను. అనీన వారే చూచ్చకుంటారు. Be brave 
and devoted to sadguru.  

Yours lovingly, 
పెసల స్తబబరామయయ  

********* సద్గురు దేవా శరణం శరణం ********* 
 

27-12-2002న్ సాయి శివకి: నిష్టామ కరి ధ్యయయం మలదోష నివారణ 
  గొలగమూడి 

 27-12-2002 
Dear Siva, 

నీ లెటర్ అందిన్ది. నిష్టామ కరికు ఒక లిస్తు పనులంట లేవు. మన్ పరిన్ల్ గా ఉపయోగ పడే 
పనులు కాక ఇత్ర పనులని అరధం. ఉదోయగం చేస్తునానము. జీత్ం తీస్తకుని పటుకు సంపాదించ్చ 
కొంటనానము. కుటంబ పోషణ మన్ భాదయత్ కన్క దానికి ఖరుి పెడుతునానము.  ఆ ఉదోయగం 
నిష్టామ కరి కాద్గ. త్న్కు వచిిన్ ధన్ంలో కొంత్ ధరి కారాయలకు ఖరుి చేశాడు. అది నిష్టామ ఖరి 
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అవుతుంది. ఇంద్గలో మాష్టురు చెప్పుది బాగా అరధం చేస్తకోవాలి. పని ఏమైనా మన్స్త చలించరాద్గ. 
సఫలమైన్ప్పుడు సంతోషము, విఫలమైతే ద్గుఃఖము బాధ వగైరా ఉండరాద్గ. భగవంతుడు అలా చేసేు  
మన్మేం చేసాుము. అలా మన్స్త చలించకుండా ఉండటమే నిష్టామకరి ధ్యయయం. అంద్గకే మన్లోని 
మలదోషం పోవటానికి నిష్టామకరి చెపాురు. మల దోషమంటే రాగ, దేవష, అస్తయాద్గలు.  

  పె. స్తబబరామయయ. 
********* సద్గురు దేవా శరణం శరణం ********* 

4-7-05న్ శ్రీమతి లక్షమకాకి: సావమి ఎలా బలహీన్త్లు బయటకు తెప్పుంచి వాటిని తీసేసాురో చెప్పతూ 
OM 

గొలగమూడి 
04-07-2005 

పూజయ గురు బంధువు లక్షమకా కు న్మసాారములు, 
శ్రీ సావమివారు మన్లోని బలహీన్త్లు బయటికి రప్పుంచేంద్గకు ఎలాంటి పరిసిితులు 

ఏరురుసాురో చూడండి.  ఆ బలహీన్త్ బయటపడనిదే మన్కలాంటి బలహీన్త్ ఉందని మన్కు 
తెలియద్గ. దానిని పోగొటుకునే తీవ్ర ప్రయత్నం చేయము. శ్రీ సాయి మాసుర్ నిలయం కటిుంచి నాలోని 
ఎన్నన బలహీన్త్లు ఎలా తొలగస్తునానరో చూడండి.  మొన్న 20 సంవత్ిరాల ఎం.బీ.బీ.ఎస్ చదివే 
అమాియి దీక్ష చేయాలంటే ఉండమనానను. ఆమె ప్రవరున్ న్చిక ఖాళీ చేయమనానను. త్ప్పు 
చెపుమన్నది. చెపాును. ప్రమాణాలు చేసాున్న్నది. మాటకు మాట అరిచేసాను. 

అసలు అరవడం ఎంద్గకు? మెలోగా త్ప్పు చెపుకుండానే ఖాళీ చేయి అంతే. మీ త్ప్పులు 
చెప్పుంద్గకు మేము లేము. మీకు 40 రోజులు ఉంచ్చతామని రాసి ఇవవలేద్గ అని మెలోగా చెప్పు 
పోతుంది కదా. 

“వాక్ట పౌరుషయమేవచ అజాఞన్ం అనానరు” గీత్లో- నాకు పౌరుష వాకయములు ఆడటం చెడు 
అలవాట.  దానిని పోగొటాులని శ్రీ సావమివారి త్పన్. 

ఈ శ్రీ సాయి నిలయం కటిుంచి,  అంద్గలోకి ఆమెను ప్రవేశపెటిు నా చేత్ పరుష వాకయములు 
అనిప్పంచి, అది త్ప్పు అని నాకే తెలిప్ప - అలాంటి సనినవేశాలు లో శ్రీ సావమివారు ఎలా ప్రవరిుంచారో 
గురుు చేసి- పౌరుష వాకయములు భవిషయతుులో పలుకరాద్గ  అనే నిరియం చేయించారు. అలాగే ప్రతి 
వారికి అలాంటి విషమ పరిసితిులు కలిగసాురు. ఆ పరిసితిులను మన్ం నేరురి అయిన్ నావికుని వలే 
ఉపయోగంచ్చకుని మన్ లోపాలు సరిదిద్గదకోవాలి. మన్ లోపాలు ఏమిట్ల తెలియకుంటే 
కోటికంఠాలతో ఘోష్టసాుడు శ్రీ సావమి. శ్రీ సావమి వారివలే చకాగా ఆత్ిలో బోధ చేయగల వార్కవరూ 
లేరని నా న్మికం.  శ్రీసావమి వారి కృప ఎప్పుడూ సదా మన్ందరికీ ఉండాలని ప్రారిిస్తు. 

పెసల స్తబబరామయయ  
********* సద్గురు దేవా శరణం శరణం ********* 
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16-03-1999 న్ రాజా గారికి: ఇష్టుయిష్టుల నుండి బయటపడడమే సాధన్  

గొలగమూడి 
16-03-1999 

Dear Raja, Blessings! 
నీవు ఎన్నన పారాయణలు చేసాువు.  అకా గారి దగుర ఎంతో వినానవు. కానీ ఇంకా చిన్న ప్పలోల 

మన్సుత్వం పోలేద్గ! 
సద్గురువుకు  పగాులు అపుచెపుడం అంటే ఏమిటి? 
భగవంతుడు ఎంతో సనినహిత్ంగా నిరంత్రం మన్ వైప్ప చూస్తు, మన్ మంచిచెడులు చూస్తు 

మన్కు మంచినే చేసాురనే న్మికం ఉంచ్చకోవాలి. ఆయన్ మన్ ప్పలుప్పకు  పలుకుతారా? అనే 
సంశయం ఉన్నప్పుడు కోరికలు కోరవచ్చి. ఒక సిితికి పోయాక అందరిలాగా కోరికలు కోరడం 
ఆయన్కు సంతోషం కలిగంచద్గ. ఇలాంటి జన్ిలు ఎనిన రావాలో? వాటనినంటిలో ఆయన్ 
అండదండలు మన్కు ఉండాలి కదా! అలాంటప్పుడు ఆయన్కు బాధ కలిగంచి మన్ం ఆయన్కు 
దూరం కాకూడద్గ.  నాకేమీ తెలియద్గ. నీ ఇషుం వచిిన్టు చెయియ. నేను నీ అండన్  ఉండేటటో చేయి 
ప్రభూ. ఏ ఋణానుబంధ్యలు ఎలా తీరుసాువో అంతా నీ దయ. నేను నిశిలంగా నా సరవకరిలు నీ 
సేవగా భావించి చేసే బుదిధకుశలత్ ప్రసాదించ్చ. కరిస్తకౌశలం అంటే ఏమిట్ల ఎలా ఆచరించాలో 
నాచేత్ చేయించ్చ.  న్నున నీ వాడిగా చేస్తకొని నిరంత్రం న్నున నీ ప్రకాన్ ఉంచ్చకో. నీవు నా వాడివైతే 
నాకేమి కావాలి. నాకేమీ అకారలేదని హృదయపూరవకంగా నిరంత్రం ప్రారింిచ్చ. కోరికలే మన్లిన 
ఆయన్కు దూరం చేసాుయి. నిరంత్రం (ఇది) గురుుంచ్చకొని జీవిత్ యాత్ర సాగంచ్చ. “నీవు నాతో ఏమి 
చేస్తకుంటావో చేస్తకో. నేను ఇంద్రియ లోలుడను అని మీకు తెలుస్త. ఇలాంటి న్నున నీ పరికరం గా  
మారుికో.  కష్టులే ముంద్గ రావాలో స్తఖాలే అనుభవించాలో ఎప్పుడు ఏది ఎలా జరగాలో నా కేమి 
తెలుస్త. ఓ సరవజఞమూరిు!  నిరంత్రం ఈ లౌకిక చింత్ల నుండి న్నున దూరం చేసి, పగాులు 
హృదయపూరవకంగా నీ కపుగంచి, నిశిింత్గా ఏ కోరికలు కోరకుండా జరిగేదంతా చూస్తు ఉండగలిగే 
బుదిధకుశలత్ ప్రసాదించ్చ ప్రభూ.” అని మరల మరల ప్రారిించ్చ.  అంతే త్పు నాకు ఇది కావాలి 
అనానమంటే మన్ం ఆయన్కు దూరం అవుతునానన్ని గురుుంచ్చకో. 

నేనెప్పుడూ మాసుర్ తో ఫోట్ల తీస్తకోలేద్గ. ఒకసారి మాసాురు ఫోట్ల తీయించ్చకుంటావా? అని 
అడిగారు. అందరూ వెళ్ళమనానరు.  నేనేమో పలకలేద్గ.  కావాలంటే వచిి తీయించ్చకో! అనానరు.  
అందరు న్నున వారి దగురకు నెటిు ఫోట్ల తీశారు.  అది రాలేద్గ.  తీయించ్చకుంటావా అని మాసాురు 



 

 
26 

 

శ్ర ీసుబ్బ రామయ్య  గారు శ్ర ీషిర్డ ీసాయిబాబా శ్ర ీఎకి్క రాల భరదా్వ జ మాస్టర్ శ్ర ీవెంకయ్య సాా మి శ్ర ీదరాాసాా మి 

అడుగుతునానరు. తీయించ్చ కొంద్గవురా అని అన్లేద్గ కదా! నేను ఎంద్గకు వెళ్లళలి.  నేను పోలేద్గ.  
అందరూ తోసారు.  అది రాలేద్గ.  వారికి ఇషుం ఉంటే ప్పలుసాురు కదా! మన్కి ఇష్టుయిష్టులు  లేకుండా 
ఉండగలగటమే సాధన్.  ఆశ పోతే అంతా పోతుండాోయాయ అనానరు శ్రీ సావమి. ఆశ అంటే ఇషుమే.  
ఇష్టుయిష్టుల నుండి బయటపడడమే సాధన్. సాధన్ అంటే నైవేదాయలు, కరూుర హారతులు, 
పూలమాలలు కాద్గ. నిజమైన్ సాధకుడుగా నిలవాలని శ్రీసావమి వారి కోరిక. అంతేకాని కషు స్తఖాలకు 
బెంబేలెతేు బేలవు కాకూడద్గ.  పదిమందికి నీడనిచేి వృక్షంగా మన్ం రూప్పదాలాిలి, అంతే కానీ పది 
మందిని ఆశించేవారము  కాకూడద్గ. మరలా మరలా శ్రీ మాసాురు రచన్లు చద్గవు.  పారాయణలు 
అని  తొందరపడవద్గద. సత్యం హృదయగత్ం  చేయమని శ్రీ మాసాురిన ప్రారింిచ్చ. ఆయన్ నిత్య సతుయడై 
నిరంత్రం మన్ను కనిపెటిు న్డుప్పతూ సరైన్ సమాధ్యన్మిచేింద్గకు ర్కడీగా ఉనానరు. ఆ అసమాన్ 
సద్గురు మూరిు ఆదేశాలను సీవకరించి న్డచ్చకునేటట ోమన్ బుదిధని మలచమని ప్రారిధంచ్చ. 

ఆశీస్తిలతో  
పె. స్తబబరామయయ 

********* సద్గురు దేవా శరణం శరణం ********* 
 

12.10.2004న్ వెంకటేశవరరావు గారికి : నిరంత్ర సిరణ ఎలా అలవరచ్చ కోవాలి. 
గొలగమూడి, 

12.10.2004 

డియర్ వెంకటేశవరరావు 

శ్రీ సావమివారి  ఆశీస్తిలు సదా నీకు ఉండాలని ప్రారిధస్తు మీ ప్ప.స్త. వ్రాయడం. నీ లెటరు చేరింది.   
L. R కూడా చేరింది. Press వాళ్ోకు 60,000 ఇచాిం అని రాశావు. నీ దగుర ఒక న్నట్ బుక్ట పెటిు రాసి 
పెటు. ఫ్యయచర్ రిఫర్కన్ి కు ఉంటంది. “న్మిలేని పచిి సతాయలు” ఇంకా కొంత్ ఉంది. త్వరలోనే 
పంప్పతాను. ఫెయిర్ చేయడమే ఆలసయం. గురుస్తుతి కంపూయటరుో లో ఇబబంది అయితే floppyలోో తీసి 
ఉంచ్చకుంటే మరలా ఎకిాంచ్చకో వచేిమో చూడు.   

నిరంత్ర సిరణ వివరించమనానరు. శ్రీ సావమివారి దయ వుంటే చాలా స్తలభము లేకుంటే చాలా 
కషుమే. మొదట మన్ విద్గయకు ధరాిలు పోను మిగలిన్ time లో సిరించ గలగాలి. ఉదాహరణకు 
సానన్ం చేస్తునానము ఈ నీటి రూపంలోనూ త్మరే, ఈ చెంబు, సానన్ం చేసే ఈ శరీరము, నీటిలోని 
వేడి, సానన్ం చేసే ప్రాణశకిు, చేస్తునానను అనే ఎరుక అనీన మీరై ఉండి కూడా నేను వేరు అనే భావం 
ఉంది. ఇది మిముిలను నుండి న్నున వేరు చేస్తుంది. దీనిని న్శింపజేయు ప్రభ్యవు అనుకోవడం. 
మరొకసారి సబుబ, సబుబ పెట్టు, బాత్రం, బాత్రం కప్ అంద్గలోని వెలుతురు, ఆ వెలుగు నిచేి 
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స్తరుయడు, అంద్గలో నుండి వచేి కిరణాలు, వాటిలోని వెలుగు, వేడి వాటిని సురిశంచే ఈ చరిము, 
చరిములోని ప్రాణశకిు, వేడి ఉందని తెలిప్ప ఎరుక ఇవనీన నీ వలోనే. నీ రూపాలే కానీ నేను పరిమిత్ం 
అన్న భావనే న్నున త్మ నుండి వేరుచేస్తుంది. ఈ భావానిన న్శింపజేయు ప్రభూ అని చెప్పుకోవడం. 
సానన్ం పూరుయితే ఈ భావాలే త్పు గతానిన గురించి కానీ భవిషయతుును గూరిి గాని త్లంప్పలు 
రాకుండా జాగ్రత్ు వహించడం. మొదట మొదట ఆ సిరణ తెగ ఆలోచన్లు వసాుయి కానీ సాధించాలి 
అనే పటుదలను కేవలం శ్రదధతో (వటిు శ్రదధ కాద్గ. Without a trace of impurity) చేసేు వారి దయ వలన్ 
కొనానళ్ళకు చకాగా చేయగలుగుతాము. దొడిుకి పోతాము అప్పుడు అంతే, ఆహారం తినేటప్పుడు అంతే, 
దోవన్ న్డుస్తునానము అప్పుడు అలానే చేస్తు ఉండాలి. General గా Past మరియు future 
త్లంప్పలతో కాలం జరిగపోతుంది. అది సాధిసేు త్రావత్ విద్గయకు ధరాిలలో కూడా వస్తుంది. మన్ం 
చేసే పని శ్రీ సావమి వారు మన్కు అపుగంచిన్ పని. గనుక దానిని సాధయమైన్ంత్ క్షుణింగా చకాగా వారి 
మెప్పు పందే అంత్గా చేయాలి. కోాస్తలో చకాగా చెపాులంటే బాగా ప్రిప్పర్ కావాలి. వెనుకబడిన్ 
విదాయరుిలకు కూడా అరిమయేయంత్ చకాగా చెపాులి. అప్పుడు సిరణ జరగకునాన, ఇది వారి పని. దీనిని 
అతి శ్రదధతో నిరవహించాలి అనే భావం హృదయంలో నిండి ఉండి ప్రేమతో పాఠాలు చెపుగలుగుతాము. 
తీరిక వేళ్లోో విదాయరుిలతో శ్రీ సావమివారి దివయ లీలలు చెప్పు వారికి శ్రీ సావమి వారి నుండి అనుభవం 
పందే విధంగా మన్ం వారికి సహాయం చేయడం. 

 ఒకా క్షణం కూడా లౌకికమైన్ కబురోలో, సినిమాల కబురోలో, ప్పపర్, రాజకీయాలలో ఇత్రులను 
విమరిశంచడంలో గడపకుండా past and future త్లంప్పలు లేకుండా Live at the present లో 
గడుప్పతుండాలి.  నిత్యం భావయుకుమైన్ పూజ చేయాలి. యాంత్రిక లాంఛన్ప్రాయమైన్ పూజ వలో 
మన్కు సత్ఫలితాలురావు. నీ సందేహాలు రాసేు మరొక లెటర్ రాసాును. నీ Ph.D ఎలా ఉంది. లెటర్ 
రాయి.  

పె. స్త 
 

ఈ అమృత్ లేఖావళ్ల లోని ప్రతీ భావం హృదయగత్ం చేయమని, మన్ ఆచరణలో ఆ ఎరుకను నిలిప్ప 
న్డిప్పంచమని  శ్రీ సార్ ను ప్రారిిస్తు – SMST.  సద్గురు దేవా శరణం.  
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