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సంపాదకీయం 

ఓం 

ఉత్తమ ఆధ్యాత్మిక జీవన విధ్యనం  

శ్రీ సుబ్బరామయ్య  సార్ జీవిత విధవనెం ద్వారా బ్ో ధ 

 

 శ్రీ సాయి లీలామృతెం లో “సర ైన మానవతాెం అలవరచు కునన తరాాత మాతరమే ఆధవయత్మికతకు అరుు లము  క్ాగలము” 
అెంటారు శ్రీ భరద్వాజ మాష్ాట రు. మహాతమిలు వారి సాధన ద్వారా పూరణ గురు కృప,  ద్ ైవ కృప ప ెంద్ి వారు తరిెంచడమే క్ాక వారి 
జీవిత విధవనెం ద్వారా ఆధవయత్మికత, ద్ ైవెం ప ై తృష్ణ  కల వారిక్క, ఉతతమ జీవన విధవనవన్నన అలవరుుక్ోవాలన్న పరయ్త్మనెంచే వారిక్క 
(ఎెందరి క్ో) మారా దరశకమ ై న్నలుసుత ెంద్ి. శ్రీ మాసాట రు సాయి లీలామృతెం ముెందుమాటలో “మహాతమిలు (వారి జీవనవిధవనెం, 

బ్ో ధలు) మనకు ద్ ైవెం కెంటే ఆపతత లు” అెంటారు.  శ్రీ సార్ సాామి బ్ో ధవమృతెం ముెందుమాట లో “మన మనసుు అనే పిచ్చు 
క్ోత్మన్న ఒకచోట ఉెంచడెం వలల  క్ాదన్న, మహాతమిల చరితర, జీవన విధవనము, బ్ో ధ గురిెంచ్చ త లుసుక్ొన్న మననము  చేసతత  ఉెండటెం 
ద్వారా మన మనసుును వారి చుటటట  త్మరిగన్నసతత న,ే  ద్వన్న వేగెం క్ోత్మ గెంతమలు తగాి తరాాత వారి స్ిిత్మ ఎెంత అదుుతమ ైనద్ో , 
ద్ివయమ ైనద్ో మనకు హృదయ్గతెం అవతతమెంద్ి. మన పరమేయ్ెం లేకుెండవనే పరరత్మ తో వారి న్నరెంతర సిరణ లో న్నలుసతత   ఆ  

స్ిిత్మలో మన పరయ్తనెం తో వదల పటటట క్ోలేన్న చ డు సెంసాిరాలు గురిెంచ్చ వారిక్క కన్ననటి తో విననవిెంచుకున్న, సరా సమరుు లు, 
కరుణవమయ్ుడు అయిన వారి కృప తో అవి దగుెం  క్ావడెం వలల , వారి అదుుతమ ైన ద్ివయ సన్ననధ,ి మరిెంత గా హృదయ్గత  మ ై, 
ఆనెంద ఉద్ేాగములతో  మ ైమరిచ్చ మరే  క్ాలకే్షపెం మన మనసుకు క్ోరకుెండడెం జరుగుతమెంద్”ి అన్న వివరిసాత రు.  ఈ సెంచ్చకలో 
మనెం శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ జీవిత విధవనెం నుెండి చతస్ి నేరుుక్ోవల్సున నేరుుక్ోవలస్ని క్ొన్నన సిరిెంచుకుెంద్వము. 
 

శ్రమతో సేవ – సేవతో క ైవల్ాం 
నేపథ్ాం: ఉత్త మ జీవన విధ్యనం      

మాసపత్మిక 

 వయవసాి పకులు: శీ్ర సాయి మాసటర్ స్ేవా టరస్టట   
ఎడిటర్: గొరిత సాయి సుబ్రహిణయెం 

శీ్ర సుబ్బరామయ్య సార్ జీవిత విధవనెం ద్వారా బ్ో ధిెంచ్చన “శీ్మతో స్ేవ – స్ేవతో క్ ైవలయెం” ను అనుసరిెంచ్చ మా జనిలు ధనయము గావిెంచుటకు ఈ మాసపత్మరకను 
పరా రెంభిసుత నవనము. శీ్ర సుబ్బరామయ్య సార్ మనకెంద్ిెంచ్చన అనుభవాలను, సాెంగతయ సిృతమలను, సార్ ఆచరిెంచ్చ వాచవ బ్ో ధిెంచ్చన అమూలయ విష్య్ాలను 
సిరిెంచుక్ొనుటకు, మహాతమిలు బ్ో ధిెంచ్చన సతుెంగ, సదారెంధ పఠనలకు పేరరణగా ఈ మా చ్చనన స్ేవ.  
గమనిక : ఎవర ైనవ ఈ e-magazine లో తమ వాయసాలను, అనుభవాలను పెంచుక్ోదల్సచ్చనవారు saimaster.sevatrust@gmail.com కు e-mail  చేయ్గలరు 

శ్రర సుబ్బరామయా 
సార్ పివచనం 

 
శీ్ర సార్ ఈ సతుెంగెం లో అనెంతవచవరుయల జివనవిధవనవన్నక్క మ చ్చు శీ్ర సాయి నవధుడు వారు క్ోరకనే భౌత్మక దరశనెం, అనుగీహెం ఇచ్చున 
సన్ననవేశాలు చ బ్ుతూ భగవెంతమడు మ చేు జీవన విధవనెం ఏమిటో త లుపత తమనవనరు.  
http://saimastersevatrust.org/Speeches/Ananthamaina_Pada_Seva.WAV 

నీ పాద కమల్ సేవయు, నీ పాదయర్చకుల్ తోడి నెయాము ! నిత్ంతయపర్ భూత్ దయయున్, తయపస మందయర్ నయకు దయసేయ గదే !! 

సెంపతటి: 03 సెంచ్చక : 8 

10-01-2020 
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శ్రీ సార్ అవధతత బ్ో ధవమృతెం లో మహాతమిలకు, సదుా రున్నక్క ఈ ద్ ైవిలక్షణవలు వివరిసాత రు.  1. గురుభక్కత,  2. భకతవతుల,  3. 

స్ిితపరజఞత,  4. పటటట దల,  5. ధరాిచరణ,  6. సాటి జీవతల ప ై దయ్,  7.  న్నయ్మ పాలన 8. బ్ో ధనవదక్షత, 9. సరావాయపక, 

సరాజఞతా, సరా సమరుతలు.  వీన్న లో క్ొన్నన అెంశాలు శ్రీ సార్ జీవిత విధవనెం నుెండి సిరిెంచుకుెంద్వము. శ్రీ సార్ సరాజ్ఞఞ లు, సరా 
వాయపకులు, సరాసమరుి లు అన్న త ల్సప ే అనుభవాలను క్కెీందటి న్నతయ సతమయలు  అను సెంచ్చకలో సిరిెంచుకునవనము.  
 

 శ్రీ సార్ కు జని సెంసాిరాలు గా వచ్చున లక్షణవలు న్నరుయ్తాెం, ధరాిచరణ, సకల జీవతల పటల  దయ్. శ్రీ సార్ గురుసుత త్మ 
అనుబ్ెంధెంలో వార స్ినటటల  చ్చననతనెంలో ఎననన సెంఘటనలు ద్నీ్నన్న త లుపతతమనవనయి. ఉద్వహరణకు 

1.  శ్రీ సార్ ఇెంటి వదద   ఒక ప దద  ఆమ కు వెంటిన్నెండవ జిల వలల  రాత్మర పగలు కే్కలు ప డుతమెంట,ే చ్చనన పిలల వాడ ైన శ్రీ సార్, 

పావలా ఇెంటి లో అడిగి ఆమ క్కచ్చు, న లలల రు లోన్న హాస్ిి ట లుి, ఎననన మ ైళ్ళు స్ ైక్కల్ లో వ ళ్లల చేరిిెంచ్చ సాయ్ెం చేయ్డెం, 

శ్రీ సార్ కు చ్చననపిటి నుెండి సరా జీవతల ప ై గల దయ్ను (మానవతవాన్నన)  త లుపతతోెంద్ి.  
2. తన ఇెంటి సిలెం విష్య్ెంమ  ై ఇతరులు అధరిెంగా వయవహరిెంచ్చ నపతిడు, శ్రీ సార్ పరమేశ్ారున్న తో ఎననన రోజ్ఞలు 

ఏక్ాెంతెంలో తగాద్వ ప టటట  క్ోవడెం శ్రీ ధరిన్నరత్మన్న త లుపతతోెంద్ి. 
3.  ఒక చ్చనన పిలల వాడు స్ ైక్కల్ ప ై ICE అముికుెంటట ఉెండగా, ఒక అలల రి య్ువకుడు డబ్ుబలు ఇవాక పో గా అతన్న 

వాయపారెం కలడవ ద్ బ్బతీసతత  ఉెంట,ే  ఆ ద్వరిన్న వ ళ్ళు శ్రీ సార్ అలల రియ్ువకున్న ఎదురొిన్న ధరాిన్నన  న్నలబ్ెటటడెం వారిక్క గల 
ధరిన్నరత్మన్న, భూత దయ్ను త లుపతతమెంద్ి. 

4. ఒకతను తన భారయ ను  రోడుీ  ప ై లాగి,  ఆమ  గుడుీ  కలడవ ఉెంద్వ లేద్వ అన్న చతడక క్ొడుతమెం టే శ్రీ సార్ అతన్న ప ై బ్డి 
హెచురిెంచడెం శ్రీ సార్ అభయ్ాన్నన త లుపతతోెంద్ి. 

5. శ్రీ సార్ మామయ్య గారు వారి కుటటెంబ్ాన్నక్క సహాయ్ెం చేశారనన గురుత  తో,  కృతజఞత తో వారి కుమార తను,  సార్ 
అమిగారిక్క, అననకు ఇష్టెం లేకునవన సరే, వివాహమాడటెం సార్  కృతజఞతవభావాన్నన త లుపతతోెంద్.ి 

 

శ్రీ మాసటర్ సాయి లీలామృతెం లో  “సదుా రు భోధలో సారెం గహీ ెంచ్చ తనను తవను సెంసిరిెంచు కునన వారు మాతరమే శిష్మయలు”  
అన్న వార సాత రు. శ్రీ సార్ శ్రీ మాసాట రి బ్ో ధల సారాెంశ్ెం గా గహీ ెంచ్చనవి 1. క్ాలము మనసుు  ద్ ైవాన్నక్క, గురువతకు సమరిిెంచటెం. 2. 

కరిసుక్ౌశ్లెం గా జీవిెంచటెం.  ఈ ర ెండిెంటిన్న ఎెంత గొపిగా ఆచరిెంచవరో  చతడవలస్ిెంద్,ే క్ాన్న ఎెంత చ పతికునవన వివరిెంచు 
క్ోలేము. 
 

1.  శ్రీ మాసాట రి సాెంగతయెం లభయమ ైన నుెండి శ్రీ మాసటరు దరశనవన్నక్క పరత్మ శ్న్న, ఆద్ి వారాలు సమరిిెంచవేారు. శ్రీ సార్ 
అచుటిక్కవ ళ్లల వస్ేత , ఇెంట తన న త్మత  ప ై బెంద్ డున్నళ్ళల  సమరిిెంచ్చనవ,  ఏమోలే ! అన్న తమడుచుకు  పో యెివారు.   ఇెంటోల  
పిలల లు విస్ిగిెంచడెం మొదలగు వాన్నక్క క్ోపము, దెండిెంచడెం  ఇద్ివరలో  చేస్ే సార్, అసలు వారిన్న ఏమీ అనే వారే 
క్ాదట.  సెంతోష్ెంగా అచటి నుెండి తొలగిపో యి పో యేివారు.  

2. “సాయినవథుడు మన నుెండి క్ోరేద్ి క్ాలము-మనసు, వాన్న లో క్ాలెం ఇవాటెం మన వెంతమ” అనన మాసటర్ 
ఆద్ేశానుసారెం రోజ్ఞ ఉదయ్ెం 6-9 గెంటల సమయ్ెం పూజ, ధవయనెం కు వ చ్చుెంచటెం 3 సెంవతురాలు న్నరెంతరాయ్ెంగా 
చేశారు. శ్రీ సాయి ద్వన్నన్న మ చ్చు తలుపత క్ొటిటనవ త ల్సయ్న్న అలౌక్కక ధవయన స్ిిత్మన్న  పరసాద్ిెంచవరు. 

3. “సాామివారి సాెంగతయెంలో ఉెండడెంవలల  మన పరయ్తనెంతో వదలలేన్న దుష్టసెంసాిరాలు దగుెం అవతతవయి” అనన  

మాసాట రి మాటతో  సాామి వారి సన్ననధి లభయమ ైనపతిడలాల ,  సతిల్ తరాాత ఎన్నమిద్ి గెంటలకు ప ైగా వారి సన్ననధిలో 
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గడిపేవారు. వారి శ్దీుకు   మ చ్చు  సాామి ఆయ్ాసెం తగాిెంచటమే క్ాక, గొలగమూడి లో న్నవాసెం ఉెండేటటటల  పరిస్ిితమలను  
కల్సిెంచ్చ  న్నరెంతరెం గురు సాెంగతయెం, స్ేవ పరసాద్ిెంచవరు. 

 

శ్రీ సాామి వారి   బ్ో దలసారెం,  శ్రీ సార్ మాటలోల  1. న్నయ్మ పాలన (“సాామి  న్నయ్మ పాలన చేస్ే వారిన్న ఎెంతగానన పో ర తుహ ెంచ్చ 
అను గహీ ెంచేవారు” అన్న శ్రీ సార్ మాట).  2. భూతదయ్  (సాామి అవతవర క్ారయెం ద్ీన జననదురణ ).  న్నయ్మ పాలన, భూత 
దయ్ శ్రీ సాామి   భోదల, జీవన విధవనెంలో ఎెంతో పరా ముఖ్యమ ైనవిగా వివరిెంచ్చన శ్రీ సార్, శ్రీ సాామి ఆద్ేశానుసారెం, జీవిత 
పరయెంతెం కఠోర న్నయ్మ పాలన చేశారు.  

1. “గొలగమూడి న్నదర”,  “క్ోనేరు ద్వటితే గాడితో సమానము” వెంటి అత్మ క్కలష్టమ ైన న్నయ్మాలను ఆద్ేశాలను స్ ైతెం ఎెంత క్కలష్ట  
పరిస్ిితమలు ఎదుర ైనవ, ఉద్వహరణకు అనవరోగయ పరిస్ిితమలు, బ్ెంధువతలచ ే మాటలు పడటెం, వారి బడీ శేష్య్య కు పూరణ 
ఆరోగయ లేకుెండటెం, ఉద్ోయగరడతవయ ఎననన వయయ్ పరయ్ాసలకు ఓరిు,  విదుయకత ధరిెం, గృహసి ధరిెం తో పాటట  న్నయ్మ 
పాలన క్ొనసాగిెంచటెం వారి గురు భక్కత, విశాాసాల కు, పరిస్ిితమలకు చ దరన్న పటటట దలకు న్నదరశనెం.  

2. శ్రీ సాయి ఆద్ేశానుసారెం “ఉపతి, పతలుపత, క్ారెం లేకుెండవ త్మనటెం”, సాామి ఆద్ేశానుసారెం “నతన  లేకుెండవ క్ాలుు”  

అనన న్నయ్మ పాలన, జీవిత పరయెంతెం న్నరారితెంచవలెంటే ఎెంత కష్టమో, జిహాా చవపలాయన్నన ఓరిమితో న్నగహీ ెంచ్చ, గురు 
సన్ననధి పటల  ఎరుకతో ఉెండటమే క్ాక, పరయ్ాణవలలో,  అనవరోగయపరిస్ిితమలోల , ఇతరుల విమరశల  ధవటిలో  తటటట క్ొన్న 
జీవిత పరయెంతెం ఆచరిెంచటెం శ్రీ సార్ క్  చ ల్సలెంద్ి. ఈ ఆచరణలో వారి పరయ్తవనన్న క్క అడు డుగునవ శ్రీ సాామి ద్ివయ 
అనుభవాలతో   సాయ్ెం గా ఉెండటెం, అద్ి గురితెంచగలగడెం వారి గురు సిరణ, ఎరుక, బ్రహిన్నష్ఠ  కు న్నదరశనెం.  

సాటి జీవతల పటల  సార్ గురువతను దరిశెంచ్చ, వారి స్ేవ కే్ జీవితెం మొతతెం వ చ్చుెంచటెం మనెం ఎననన విధవల 
చతడవచుు.                

1. సార్ గొలగమూడి లో సాామి ఆశ్మీెం లో వేసుకునన చ్చనన రేకుల ఇెంటోల , సాామిన్న  దరిశెంచ వచ్చున భకుత లెందరికీ్ లగేజీ 
భదర పరచుక్ోవడవన్నక్క, చ పతిలు ప టటట  క్ోవటాన్నక్క సౌలభయెం ఇవాటెం దగార నుెండి, సాయి మాసటర్ న్నలయ్ెం కటిటెంచ్చ 
ఎెందరో భకుత లకు సాామి సన్ననధిలో ఉెండగల్సగే సౌలభయెం కల్సగిెంచటమేక్ాక, మర ెందరినన సాామి కృప ప ెంద్ే మారాెంలో 
నడిపిెంచవరు.  

2. మర ెందరి క్ో శ్రీ సార్ యోగ శ్క్కత తో ఆరోగయెం పరసాద్ిెంచడెం, క్ోరికలు  న రవేరుటెం, ఉద్ోయగెం- జీవననపాధి పరసాద్ిెంచడెం, 

ఆధవయత్మిక విక్ాసెం కల్సగిెంచటెం, సాామి ప ై విశాాసెం  దృడ పరచటెం మొదలగు రడత్మ దుుఃఖ్ న్నవృత్మత  చేశారు. 
 

ఈ రడత్మ శ్రీ సాామి, శ్రీ మాసాట రు బ్ో ధల లోన్న సారాన్నన గహీ ెంచ్చ గురు స్ేవలో  తరిెంచ్చన శ్రీ సార్ సాెంగతయెం లభిెంచటెం మన అదృష్టెం, 

వారి కృప క్ాగా, శ్రీ సార్ క్ోరిన  READYNESS ను కల్సగి వారి  కృపక్ ై,  చవపలాయలకు ల ెంగన్న గురు స్ేవ లో 
పాలుపెంచుకునేెందుకు, శ్రణవగత్మ చేస్ే పరయ్తనెం చేస్ేెందుకు సార్  “జీవన విధవనెం ద్వారా బ్ో ధ” లో సారెం గహీ ెంచ్చ నడుచుక్ో 
గల శ్క్కత న్నమిన్న శ్రీ సార్ కు హృదయ్పూరాకెంగా పరా రిిసతత         - MSMS      

 

సార్ సనిిధి్ విశేషాల్ు – సిృత్ుల్ు  : సాయి శివ డ ైరి నుండి  
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17-12-1998 న భవాని గారికి: స్వయం కృషి –పట్టు దలతొ పర యత్నం 

        గొలగమూడి 
      17-12-1998 

శ్రీమత్మ భవాన్న గారిక్క శ్రీ సాామి వారి ఆశ్రసుులు సద్వ ఉెండవలన్న పరా రిిసతత  ప . సుబ్బరామయ్య వార య్టెం.  
మీ లెటర్ చేరినద్ి. ముందు మనం కృషి చేయాలి. త్రాాత్ శ్రర సాామివారి ఆశ్రసుుల్ు ల్భిసుత ంటాయి. వార ెంతో కరుణవ మయ్ులు. 

మనం వారనిి సిరించని కాల్ంల్ో కూడయ వార్ు మనతో ఉండి మనల్ను కనిపెడుత్ుంటార్ు. కానీ నిర్ంత్ర్ం మనతోనే ఉంటూ 

మనల్ను కష్టసుఖాల్ల్ో  వెంట నుండే ద వైానిి వదలిి మనం అనిి విధ్యల్ా బ్ాగునిపపుడు వాళ్ళ సాారాా నికి 

ఉపయోగపడుత్ునిపపుడు మాతి్మే మనతో ఉండే సేిహిత్ుల్ు, బ్ంధువపల్ను మాతి్మే చరే్ుత్ుంటాము. వారితో స్ేనహెం 

చేసుత ెంటాము. ఆ మాతి్ం ద ైవంతో సేిహం చేయల్ేము. ఇదే మాయ.  

మొదట మనం మన కొర్కు బి్త్కటం నేర్ుచకోవాలి. 100 క్క 100 మెంద్ి ఇతరులు మనలను గూరిు ఏమనుకుెంటటనవనరో (అన్న 
ఆలోచ్చసతత ), వారు మనలను గురిెంచ్చ మెంచ్చ మెంచ్చ అభిపరా య్ెం కల్సగి ఉెండేటటటల  జీవిెంచ పరయ్త్మనసుత ెంటారు. అద్ి చవలా తపతి. 
మనెం ఇతరులను గూరిు ఎెంత విమరిశెంచ్చనవ పరోక్షెంగా దతషిెంచ్చ తపతిలు వ త్మక్క వారిన్న దతషిెంచ్చనవ మన ననరు, బ్ురలీు 
చ డిపో వటెం, మనెం బ్ాబ్ా గారి ఆజఞలు తపిటెం తపి ఆ వయకుత లు ఏమ ైనవ బ్ాగుపడతవరా? వాళ్ళు బ్ాగు పడతవరో చ డిపో తవరో 
మనకు అకిర లేదు. వాళ్ును విమరిశంచి పాపం మూట కటటట కొంటటనయిము. మానవతడు ఈ దురుా ణెం ఉననెంత వరకు అతన్న 
పాపెం ప రుగుతూనే ఉెంటటెంద్.ి దయని పిభావం వల్న మానవపల్ు త లియకుండయనే త్న కషాట ల్ను తయనే త చుచకుంటాడు. నేను 
కలడవ మా హెడ్ మాసటర్, టీచర్ు ను గూరిు వారు లేన్న సమయ్ాలలో విమరిశసుత ెండేద్ి. ఇతరులను న్నెంద్సిుత ెంటే  ఆసక్కతగా 
వినేవాణణణ . నవకు ధవయనెం కుదరలేదన్న పూజయపాదులు ఆచవరయ భరద్వాజ మాసాట ర్ గారిక్క చ బతే వారు ఒకిటే మాటనవనరు. “వాళ్ళు 
లేకుెంటే న్నవత బ్రతకలేవా ?” అన్న. 
న్నజెంగా నేను బ్డలిో చ పిినెందుకు జీతమిసుత నవనరు. క్ాన్న అెందరిన్న గూరిు విమరిశెంచ్చ, విమరశలు విన్ననెందుకు క్ాదు కద్వ ? 
వీళ్ు క్ోసెం బ్ాబ్ా మాట అత్మకమీిెంచ్చ పెంద్ి మల భక్షణెం చేయ్టెం వెంటి విమరశలు మాన్న వేయ్ తల ప టాట ను. అెంతే ఇక నవ 
డతయటీ న్నరాహణలో న్నమగనమ ై వారిక్క దతరెంగా ఒెంటరిగా చ టల  క్కెీంద కలరొున్న బ్ాబ్ాతో స్ేనహెం చేయ్సాగాను. వివరెంగా వార స్ేత  
ఇెంక్ా ర ెండు పేజీలు  వార య్ాల్సు వసుత ెంద్ి. అద్ి మొదలు నవ పాపెం తగానవరెంభిెంచ్చ బ్ాబ్ా కృప అనుభవెం క్ాసాగిెంద్ి.  
న్నవత కలడవ న్నకు తోడత బ్ాబ్ా వతెండవలెంటే మొదట ఈ మానవతల స్ేనహాలు, విమరశలు, మాటలను మానేస్ేత  మనకు బ్ాబ్ాను 
గూరిు చ్చెంతన చేయ్టెం, పారాయ్ణ చేయ్టెం, పూజ చేయ్టెం, వారి ద్ివయ లీలలు మననెం చేయ్టెం వెంటి ఉపయోగకరమ ైన 
పనులు చేయ్టాన్నక్క వీలు కలుగుతమెంద్ి. 
“వాళ్ళు మనెం వినకుెంటే క్ోపపడతవరేమో“ అన్న సెంశ్య్ెం విడనవడెంద్,ే మనకు మెంచ్చ జరిగే పరసకే్త లేదు. కష్ాట లలో మనలను 
ఆదుకునే స్ేనహ తమలెై తే మనెం చసే్ే పన్న (ఇతరులను విమరిశెంచటెం) తపతి అన్న మెంచ్చ మాటలతో చ పిి వదల క్ొటటట క్ోవటెం. 
క్ొెందరితోన ైతే అసలు స్ేనహాలు మానటెం. మనకు పిచ్చు పటిటెందన్న వాళ్ళు అనుకునవన ఫరవాలేదు.  
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ర ెండవవద్ి అననెం త్మన్న చదువతక్ోవటెం క్ొెందరిక్క వీలు క్ాదు. నేను, నవ కుమార త అలాెంటి వాళ్ుమే. అననెం త్మెంటే ఇక న్నద్ేర. కనుక 
అననెం త్మనటెం అనదే్ి చదువత అయ్ాయక పడుకునే ముెందు త్మనటమే. హాసటలులో ఆ సమయ్ెంలో అననెం ప టటరనుకుెంటే పూరడ 
బ్ాక్సు లో అననెం ప టిటెంచుకున్న చ్చనన పాల స్ిటక్స స్రసాలో మజిిగ పో యిెంచుక్ొన్న రూములో ప టటట కున్న 10½ గెంటల పరా ెంతెంలో త్మనేద్ి. 
ఈ లోగా ఆకల్స గద్వ అనుకున్న భరిెంచలేకుెంటే ర ెండు ముదదలు త్మనేద్ి. లేకుెంటే అటాల గే ఉెంటే అలవాటట అవతతమెంద్.ి చద్ివిెంద్ి 
గురుత  ఉెంటటెంద్ి. బ్ాగా చదవగలుగుతవము. 
ఉపనిష్త్ుత ల్ల్ో విదయారిి ల్క్షణయల్ు క్ొన్నన చ పాిరు. జీర్ణ వసత రం, మితయహార్ం, కాక దృషిట , బ్క ధ్యానం అనవనరు. 
జీర్ణ వసత రం: విదయయ్ెందు తృష్ణ  కలవాడు తవను ధరిెంచే వసాత ర లెంకరణను గూరిు పటిటెంచుక్ోడు. ఎపతిడు పాత గుడీలే ధరిసాత డు. 
క్ాన్న పరసుత త క్ాలెంలో నతటిక్క 90 మెంద్ి విద్వయరుు లకు గుడీల పిచేు. నవ తోటి ఒక స్ేనహ తమడు ఉెండవేాడు, వాడొక రోజ్ఞన వీపతన 
చీన్నగి పో యిన చొక్ాివేసుకునవనడు. స్ేనహ తమలు చతచ్చ విన్ననసు చేసారు. అతన్నక్క తన డరస్ట విష్య్మే పటటదు. ఎపతిడత 
చదువతలో మున్నగిపో యి ఉెంటాడు. అతన్నపతిడు అమ రిక్ాలో గొపిరడస్ ర్ు ప ర ఫ సర్ గా ఉనవనడు. అతన్న వలె  చద్విేవార వరు? 
అెందరిక్క డ రస్ట పిచ్చు, త్మెండి పిచ్చు. 
మితయహార్ం: రుచ్చగా ఉననదన్న క్ాకుెండవ చదువత పూరతయిన ద్వక్ా ననవన శ్రడరెం న్నల్సచేoదుకే్ ఆహారెం త్మనవల్స. బ్ాగా త్మెంటే 
బ్లమొసుత oదన్న త్మనకలడదు. బ్లెం వస్ేత  మనమేమనవన కుస్రత  పటేట  వసాత దులము అవాాలా ఏమిటి? 
కాక దృషిట : క్ాక్కక్క ర ెండు కెండుల ననటటల  మనకు కనపడినవ న్నజాన్నక్క ఒక కనున కనబ్డదు. ఒకే్ కెంటితో ఎెంతో జాగతీత గా చతసుత ెంద్ి. 
అలాగే మన దృషిట  కలడవ ఒక చదువత ప ైననే ఉెండవల్స. ఇక కుటటెంబ్ విష్య్ాలు, స్ేనహ తమల విష్య్ాలు, పరపెంచ విష్య్ాలు 
దగారకు రాకలడదు. అపతిడే సరసాత్మ మాత మనలను వరిసుత ెంద్ి. 
బ్క ధ్యానం:  బ్కము అెంటే క్ొెంగ. న్నటిలో ఒెంటి క్ాల్స ప ైననే న్నలబ్డి ఉెండి తన క్ాలు దగారకు వచ్చున చేపను టపిికుిమన్న 
పటటట కుెంటటెంద్ి. మనెం కలడవ మన ధవయసెంతవ చదువతక్ోవటెం ప ైనే ఉెంచ్చతే వదదనవన చదువత వసుత ెంద్ి. 
  నవ కుమార త  10 వ తరగత్మ చద్ివాక చదువత వదదెంటే వదదనవనను. ఆమ కు చదువత పిచ్చు. బ్ాగా చద్ివిస్ేత  అెంతకెంటే ఎకుివ 
చద్ివిన అలుల డిన్న వ తక్ాలన్న, ఎకుివ కటనెం ఇవాలేెం గనుక ప దద  చదువతలు చద్ివిన వాళ్ును తలేేమన్న న్నరొిహమాటెంగా 
చ పేిశాను. ఆమ  ప ైైవేటటగా open య్ూన్నవరిుటీక్క కటిట  B. Com. C.A.HIB పాస్ట అయియెంద్ి. బ్ాయెంకు ఎెంటరనుు టెస్టట  పాస్ట 
అయిెంద్ి. ఇెంటరూాూలో స్ లెక్సట  అయి ఇపతిడు బ్ాయెంకులో, స్ేటట్ బ్ాయెంకు అఫ్ ఇెండియ్ాలో పన్న చేసోత ెంద్ి. ఆమ కు గుడీలు త్మెండి 
అకిరలేదు. స్ేనహ తమలు అకిరలేదు. తనను కద్ిల్సెంచ కుెండవ చదువతక్ోన్నస్ేత  చవలు. క్ొన్నన విష్య్ాలలో ఆమ ను నేను 
గురువతగా స్రాకరిసాత ను.  
కవర్ లో ప న్ పెంపటెం వీలు క్ాదు. Refil పెంపతతమనవనను. అకిడిక్క చేరే సరిక్క పన్న చేసుత ెంద్ో  లేద్ో . సరిగాా  వార య్కుెంటే అద్ి 
అశుభమన్న తలచ వదుద . శ్రీ సాామివారి సమాధిక్క తవక్కెంచే పెంపతతమనవనను. 
పరసుత తెం పారాయ్ణలు  అవసరెం లేదు. నిత్ాం పది నిమిషాల్ు గాని, పదహిేను నిమిషాల్ు గాని పూజ చసేుకో చవలు. బ్ాబ్ా 
చ పిున పని చేయకుండయ మనకిష్టమొచిచన పని చేయకూడదు. బ్ాబ్ా మనకు చదివే పని అపుగించయర్ు. ఆ పని సకరమంగా 
నెర్వరే్ుచకోవాలి గదయ ! ద్ోవన నడుసుత ననపతిడు, ఎపతిడు తీరికగా వతనవన వారి నవమెం చేసుకుెంటే చవలు. ఓరుి, సహనెం 
ఇతరులకు మెంచ్చ చేయ్టెం అన్నన న్నద్వనెంగా అవే వసాత యి.  
ముందు మనం చదువపల్ో మునిగి పో వాలి. అందుకు ఆహార్ నియమం పటటట దల్ అవసర్ం. మనం చేయ వల్సిన కృషి చేసేత  బ్ాబ్ా 
కృప త్పుక కల్ుగుత్ుంది. కృషితో నవస్ిత  దురిుక్షెం అనవనరు. కృషి చేస్ిన వారిక్క కరువే ఉెండదన్న భావెం. 
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మానవపని పిధమ శ్త్ుి వప సో మరిత్నం. దయనిి త్రమిేందుకు తీవిమ నై పటటట దల్ శ్రదా ఉండయలి. తీవరమ ైన అన్న మహరుు లు 
పరయోగిెంచవరు. ద్వన్నన సాధిెంచ్చన వారిక్క త్మరుగులేదు. 

సాామి వారి ఆశ్రసుులతో  
ప . సు. 

********* సదుు ర్ు దవేా శ్ర్ణం శ్ర్ణం ********* 

21-04-2000 సాయి శివకి : ఆసనవలు మానసిక విశార ంత్మ-సాయి సేవ-శ్రదా 

ఓెం 
       గొలగమూడి 

21-04-2000 
 

చ్చరెంజీవి శివ గారిక్క శ్రీ సాామి వారి ఆశ్రసుులు సద్వ కలుగ చేయ్వలనన్న పరా రిిసతత  ప .సుబ్బరామయ్య వార య్డెం. 

 న్న letter చేరిoద్ి. శ్రీ మాష్ాట రు గారు ఆసనవలు, ఆటలు ఆడడెం వయ్సుులో ఉెండే వారిక్క మెంచ్చదన్న చ పేివారు. ననున కలడవ 
ఆసనవలు నేరుుక్ొన్న వేయ్మన్న చ పాిరు. క్ొన్నన సెంవతురాలు వేసాను. ఒక రోజ్ఞ మాష్ాట రి తెండిర గార ైన శ్రీ అనెంతవచవరుయలు 
వారిక్క ఆసనవలు వేస్ి చతపిెంచు. తపతిలుెంటే చ బ్ుతవరు అనవనరు. అలాగే చతపిెంచవను. తపతిలేమీ లేవన్న చ పాిరు. 
మాష్ాట రుగారితో పరిచయ్ెం క్ానపతిడు వాలీబ్ాల్, బ్ాడిిెంటన్ ఉదయ్ెం, సాయ్ెంతరెం ఆడేవాడిన్న. ఇక ర ెండో  పరపెంచమే లేదు. 
మాష్ాట రితో పరిచయ్మయ్ాయక ఆటలు బ్ొ త్మత గా మానేస్ి న్నతయెం 15 న్నమిష్ాలు ఆసనవలు మాతరెం వేస్ేద్.ి నవక్ పతిడత మోక్ాళ్ల  
నొపతిలుoడేవి. ఆసనవలు వేయ్కుెంటే కుెంటవలస్ి వచేుద్.ి ఏమీ కుoటటతమనవనవన్న అడిగే పరత్మ వారిక్క చ పివలస్ి వచేుద్.ి  
అెందుకన్న ఆసనవలు వేస్ేత  కుెంటే పన్న ఉెండదు. క్ొద్ిద గా నొపిి ఉెండేద్ి. 
శ్రీ సాామి వారితో పరిచయ్మయ్ాయక వారు చ పిిన ఆహారన్నయ్మాల వలన మోక్ాళ్ు నొపతిలు ఇపిటిక్క కలడవ లేవత. గనుక 
ఆసనవలు వేయ్డెం లేదు. ఆటల్ు - మానసిక విశరా ంత్మ, శ్రరీ్ ఆరోగామునకు అవసర్ం. ఒక అరగెంట ఆట, అరగెంట సాననెం, 
పూజ. ఆటలు కష్టమ ైతే రోజ్ఞ 15 న్నమిష్ాలు ఆసనవలు వసేుత ెండు. ఆసనవలకు చవరుట లు అముితవరు. ఎవర ైనవ త ల్సస్ినవారు, ఒకటి 
ర ెండు రోజ్ఞలు నేరిితే సరి. 
పరా ణవయ్ామెం మాతరెం చేయ్వదుద  అన్న మాసాట రు చ పేి వారు. ఆరితేరిన గురు సన్ననధిలోనే చేయ్ాలట. గనుక నేను ద్వన్న జోల్సక్క 
పో లేదు. 
ఏ భావెం ప టటట క్ొన్న చదవాల్స. Result ఏ భావెంతో ఆహాాన్నెంచవల్స అన్న అడిగావత. 
మనకు చదువతకునే అవక్ాశ్ెం ఇచ్చు చదువతక్ొన్న ఆ విదయ ద్వారా ననున స్ేవిెంచు అన్న బ్ాబ్ా చ బ్ుతమనవనరు. గనుక ఈ 
చదువతక్ొనడెం బ్ాబ్ా స్ేవ అనే భావెం గటిటగా ఉెండవల్స. ఆయ్నకు పూలు వేయ్డెం సోత తవర లు చదవడమే ఆయ్న స్ేవ క్ాదు. 
మనెం చేస్ే పన్న ద్వారా మనెం ఆయ్నను మ పిిెంచవల్స. వారు మ చుుకునేటటటల గా మనెం మన పన్న చేసుత ెండవల్స. చదువపకోవడం 
అనేది ఆయన సేవ అనదేి ధృఢంగా నయటటకోవాలి. నయకు పాఠాల్ు సరిగా త లియకుంటే నేను విదయార్ుా ల్కు చ పుడం గూడయ అంత్ 
మాతి్మే ఉంటటంది. అటేే మీ మీ సబ్జె కుట ల్ల్ో గూడయ మీర్ు నిషాణ త్ుల్ ై ఉండనిదే భవిష్ాత్ుత ల్ో మీర్ు మీ ధర్ిం top గా 
నిర్ాహoిచల్ేర్ు. మనకు భగవంత్ుడు ఇచిచన పని క్షుణణంగా చేయడమే ఆయన నిజంగా మన నుండి కోరే దకి్షణ. క్ాలము, 
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మనసు ఆయ్నక్కవాడమెంటే ఏమిటి? సాయి, సాయి అెంటట న్నరెంతరెం కలరొునే ఇెంజిన్నరు ఎెందుకు పన్నక్ొసాత డు. పని చకకగా 
చేయల్ేని ఇంజినీర్ు ఎనిి పూల్ మాల్ల్ు సాయి కిచిచనయ ఆయన సంతోషిసాత రా! What do you mean by negligence of duty 
bloody idiot అనవనరు శ్రీ సాామివారు. గనుక మనెం చద్ివే చదువే ఆయ్న స్వే క్ాబ్టిట  చదువతలో immerse క్ావడమే ఆయ్న 
క్ోరేద్ి. చదువతలో మున్నగిన వాడు అెంటే ఆయ్న పన్నలో మున్నగిన వాడన్న అరుెం. అటిటవాడు పన్న చసేుత ెంటే పన్నలో 
న్నమగనమవతతవడు గాన్న సాయి సాయి అన్న సాయిన్న ధవయన్నెంచలేడు. సెంపూరణెంగా పన్నలో న్నమగనమ ై చేయ్డమే క్షుణణెంగా బ్ాబ్ా 
స్ేవ చేయ్డమన్న భావిస్ేత  మన ద్ోష్ెం లేకుెండవ top rank క్ోసెం క్షుణణెంగా శ్మీిెంచవల్స. ఫల్సతెం సాయి ఇష్టెం. ఇక ఫల్సత మ టటల నవన 
ప ెంగుకృoగులు లేకుెండవ సాగాల్స. 
చద్ివేటపతిడు top గా చదవడమే మన భావన. ఫల్సతవలను గూరిు ఆశిెంచకుెండవ ఉెండవల్స. పరడక్షలలో ఎకుివ మారుిలు వస్ేత , 
వాడే మెంచ్చ మేధవవి క్ాలేడు. తకుివ వస్ేత  పన్నక్క రాన్న వాడు క్ాదు. కషిటెంచ్చ పన్న చేస్ే సామరుూముెంటేనే సాయి మ చుుకుెంటారు. 
గనుక చదువతలో ల సుగు లేకుెండవ  మాసటర్ చేసతత  ఉెండు. Future లో అయోయ ఇద్ి త లుసుక్ోకుెండవనే పాసయి పో య్ామే అన్న 
చ్చెంత్మచకుెండవ ఉెండేటటల  చదవాల్స. పరసుత త పరడక్షలతో పాటట ఏ ఏ విష్య్ాలు త లుసుకుెంటే future లో ఉపయోగపడతవయో అవి 
కలడవ master చేయ్ాల్స. 
అన్నన ఆ సాయినవధుడే చేయిసాత డు. రోజు minimum 10 ల్ేక 15 నిమిషాల్ు పూజ ఏ మార్కుండయ చేసతత  ఇదంతయ నీ సేవే బ్ాబ్ా. నీ 
సేవ నేను క్షుణణంగా నీవప మ చుచకొనేటటటే  చేసేటటటే  చేయి అని పాిరిాసుత ండు. సర్ాం వారే చతసుత oటార్ు. ఇంత్కు ముందు వాి సినటటే  
కాక దృషిట , బ్క ధ్యానం, మితయహార్ం, జీర్ణ వసత రం పాటిసుత oడు. సర్ాం సాయి సమకూర్ుసాత ర్ు. 

ఆశ్రసుులతో 
ప . సుబ్బరామయ్య 

చ్చవరగా ఒక మాట వార సావత. ఒక్ొికిపతిడు మనసు సాయి మీద ఉెంటటెంద్ి.  మరొకపతిడు ఎకిడో ఉెంటటెంద్ి అన్న వార సావత. 
న్నజమే అనేక వేల క్ోటల  జనిల నుెండి సెంపరా పతమ నైద్ే మన మ దడు. ద్వన్నన్న తన క్ోత్మ గెంతమల నుెండి అరికటటడెం చవలా కష్టమే. 
అయితే వీలు క్ాన్నద్ి మాతరెం క్ాదు. ద్వన్ననే బ్ాబ్ా శ్దీు , సబ్ూరి అనవనరు. అసలీ మనసు యొకక చంచల్ సాభావానిి అరికటాట లి 
అనే శ్రదద  ఉండయల్ట మాసాట ర్ు చ బ్ుతయర్ు. ‘‘శ్రదా అనదేి అనుక్షణము ఉండవల్సిన జాగరత్త  అంటార్ు’’. మనసులో ఇతర ఆలోచనలు 
వస్ేత  అద్ి మానస్ిక వయభిచవరమన్న భావిెంచవలట. చేయ్వలస్ిన యోచన గాక మనసుు ద్వనెంతట అద్ి ఎకిడక్ో వ ళ్లల 
ఆలోచ్చెంచటమే వయభిచవరెం అనవనరు. శ్దీు  అనే ద్వన్నన బ్ాబ్ాకు సమరిిెంచడమెంటే చవలా గొపి విష్య్ెం. 
మనసును ఎపతిడు కలడవ ఖ్ాళీగా వదలకలడదు. న్నరెంతరెం పన్నలో న్నమగనెం చేయ్మెంటారు. పనిల్ేని మనసే సర్ా అనరాి ల్కు 
మూల్మంటార్ు. పన్నచసేతత  మనసు మాతరెం పిచ్చుగా యోచ్చసుత ెంటటెంద్ి అద్ి తపతి. మనసు పన్నలో న్నమగనమవాలట. ద్వన్నన్న 
త్మరకరణ శుద్ిు  అనవనరు. (1) శ్రడరెంతో పన్న చేయ్డెం (2) ననటితో ద్ ైవ నవమెం చ పిడెం (3) మనసుుతో ఆ పన్న ఎలా చేయ్ాలో 
యోచ్చసుత ెండడెం. వేరే తలెంపత రాకలడదు. 
పనిల్ేనపపుడు విశరా ంత్మ కోరినపపుడు  “ఈ చతడబ్డే దంతయ కల్సి నేను’’ అని బ్ాబ్ా వాకాానిి విశేేషిసుత ండు. మెంచ్చ మేత 
ద్ొరుకుతమెంద్ి మనసుుకు ఎలా? 
సతరుయణణణ  చతచవము - సతరుయడు, సతరయ క్కరణములు, అoదులోన్న వ లుగు, అెందులోన్న వేడి, వీటి ద్వారా చతడబ్డే వసుత వతలు, 
వసుత వతలు చతచుటకు ఉపకరిెంచే కనునలు, కనునలలోన్న పరా ణశ్క్కత, నేను చతసుత నవనను అన్న త ల్సస్ే ఎరుక – ఇవన్నన బ్ాబ్ానే 
అయితే నేను వేరు ఈ జగతమత  వేరు అనే భావనే అడుీ గోడ. ద్వన్నన కలలద్ోయ్డo ఎలా బ్ాబ్ా! అద్ లాగో నవకు నేరిిoచకలడద్వ 
అన్న అడుగుతమెండు. 
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అలాగే ద్ోవన నడుసుత నవనము. భూమి, ద్వన్నప ై కన్నపిెంచే దుముి, పేడ అన్నన ఆయ్నే. ఈ శ్రడరెం కలడవ ఆయ్నే, శ్రడరెం చుటటట  
ఉనన గాల్స ఆయ్నే. శ్రడరాన్నననడిపిెంచే పరా ణశ్క్కత ఆయ్నే. నడుసుత ననటటల  త లుసుక్ొనే ఎరుక గూడవ ఆయ్నే. అెంతవ ఆయ్నే ఐనవ 
నేను అనే పరిమిత భావమే అడుీ గోడ. ద్ీన్నన కలల ద్ోరయ్ మనవనవే అద్ి ఎలా బ్ాబ్ా అన్న అడుగు. 
సాననెం చేసుత నవనము - ఈ న్నరు బ్ాబ్ానే, మనెం న్నలుచునేoదుకు ఆధవరమ ైన భూమి ఆయ్నే. ఆయ్నకు ఆయ్న చేత్మన్న 
కద్ిల్ససతత  హాయిన్న ఇపిిసతత  హాయిన్న అనుభవిెంచుచుననటటల  త లుసుకుెంటటనన ఎరుక ఆయ్నే క్ాన్న నేను అనే పరిమిత భావమే 
అడుీ గోడ. ద్ీన్నన్న కలలద్ోరయ్డెం ఎలా అన్న అడుగు. 
ఇద్ే విధెంగా అననెం త్మనేటపతిడు, న్నళ్ళు తవర గేటపతిడు, పన్నలేన్న విశాీెంత్మ సమయ్ాలలోను న్నవత చతచే పరత్మ వసుత వత వెంక 
నవయనతతనెంగా చతడమెంటారు మాసటర్. నవకు అడుీ గోడను కలలద్ోరస్ే technique చేత గాకునన ఇలా వార య్డెం మాతరెం క్ొద్ిద గా 
వచుు. అడుీ గోడను ఎపతిడు కలలద్ోరయిసాత రో, అద్ి శ్రీ సాామివారి పన్న. 
శ్రదదతో - చదువప ల్ేనపపుడు మనసు విశరా ంత్మ కోరినపపుడు – ఎకకడో  ఆల్ోచించకుండయ చతచిన పిత్మ వసుత వపల్ోను విశేేషించి 
బ్ాబ్ాను చతసుత ంటే అది కూడయ ధ్యానమే అవపత్ుంది. ధవయనమెంటే కళ్ళు మూసుక్ొన్న కలరోువడమే క్ాదు. 

ఆశ్రసుులతో 
ప . సుబ్బరామయ్య 

********* సదుు ర్ు దవేా శ్ర్ణం శ్ర్ణం ********* 

స్ంపత్ కి : అతి - ఇంద్రర య చాపల్యాలు 

ఓెం 
చ్చరెంజీవి సెంపత్ గారిక్క శ్రీ సాామివారి ఆశ్రసుులు సద్వ కలుగవలెనన్న  పరా రిిసతత  ప . సుబ్బరామయ్య వార య్డెం. 
ఏ విష్యంల్ో కూడయ అత్మ పనికిరాదు. త్మండి విష్యంల్ో మితయహార్ం విదయారిాకి త్పునిసరి. నయల్ుకను వదలి్ామంటే మనల్ను 
బ్ుర్ద గుంటల్ో తోసుత ంది. నవలుక ద్వటతిే ఆ తరాాత ఏమీలేదు. అల్ా త్మనయల్నుకోవడం,  త్మనడం ఇందిియల్ోల్త్ాం అంటార్ు. 

ఇందిియాణయం హి చర్తయం యనినోను విధ్ీయత ే
త్దసా హార్త్మ పిజాఞ ం వాయురాివ మివాంబ్సి. 

ఇెంద్ిరయ్ములలో అనగా నవలుక, చరిము, కనునలు, చ వతలు మొ|| వాన్న క్ోరికలు తీరుు మనసుు శ్క్కత నశిెంచును. ఎలాగెంటే 
న్నటి మీద పరయ్ాణము చేయ్ు పడవ యొకి వేగము గాల్స హరిెంచునటటల గా అన్న చ పాిరు. 
 నీ చదువప పూరిత  అయినంత్ వర్కు నీ వివేకంతో అవి విచచల్విడిగా త్మనయలి అనే కోరికను చంపాలి. అద్ొకిటే మారాము. క్ోరిక 
పతటటనే కలడదు. మనసులో క్ోరిక పతటటడము వేరు, అనుభవిెంచడెం వేరు క్ాదట. మనసులో కలా్సనవ త్మన్ననటేల  లెకి అెంటారు 
భగవత్ గడతలో మరియ్ు పాకలపాటి గురువత గారు ఇద్ే మాట బీడి  క్ాలుు క్ోవాలనుక్ొనే భకుత న్నతో అెంటారు.  
సినిమాల్ు ఎపపుడో  నెల్కో ర ండు నెల్ల్కో చతడడం కూడయ త్పుే కాని నిగరహించయలి. అంతేగాని అదే పనిగా చతడడం చయల్ా త్పపు. 
మనం సినిమాకు ఇచేచ డబ్బంతయ బ్ాే క్ మార్కటేరే్ సంచిల్ోకి పో త్ుందనయిర్ు మాసాట ర్ు.  
అద్ి మొదలు ఇపిటిక్క నేను 2 స్ిన్నమాలే గత 25 సెం || గా చతచవను. (1) సాయిబ్ాబ్ా (2) లవకుశ్. నిజజీవిత్ంల్ో ల్ేనివనీి 
కలిుంచి చతపపతయర్ు సినిమాల్ో. అల్ాంటి కలిుతయల్ను చతచి మనం కూడయ అల్ాంటి చ డుకు మో్రగుు తయము. విదయారిి దశ్ల్ో వీటికి 
దతర్ం కాకుంటే మీ త్లేిదండుి ల్ ఆశ్ల్ానే కాదు నీ గమాం మరపిించి నినుి అధ్ోగత్మ పాల్ు చేసాత యి. నీ వివేకమే వీటికి మందు. 
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శ్రీ సాామి ఆశ్రసుులతో 
ప . సుబ్బరామయ్య 

********* సదుు ర్ు దేవా శ్ర్ణం శ్ర్ణం ********* 

 

07-11-2001 న:ఆలోచన–ఆనందమయ జీవిత్ం–ధర్మమే భగవంతుడు  

గొలగమూడ ి 

       07-11-2001 

 

డియ్ర్ సర్, 

క్ాలాన్నన బ్టిట  ధరాిలు మారుతవయి. ఆ రోజ్ఞలలో బ్రహిచవరి ధరాిలు అలా ఉెండేవి.  ఈ  రోజ్ఞలలో అెందరూ అలా 

నడచుక్ోవటెం కుదరదు. గురువత చ ెంత వేద్వధయయ్నెం చేయ్డెం, సమావరత హో మెం చేయ్డెం ఈ రోజ్ఞలలో అెందరిక్ీ 

సాధయెం క్ాదు. క్ాన్న పరత్మవారు ధరిబ్దుెంగా నడచుక్ోవడెం  అనే ధరిెం ఆదరణపూరాకెంగా  ఆచరిెంచ్చనటలయిత ే వారి 

జీవితవలు ఎెంతో ఆనెందెంగా ఉెంటాయి.  

మన ఆల్ోచనల్ు, పనుల్ు, మాటల్ు అనుక్షణం భగవంత్ుడు సాక్షీభూత్ుడుగా రికార్ుు  చేసుత నయిడనే సతయానిి 

సంపూర్ణంగా నమిి నడుచుకోవాలి. ఆ అమాియి విష్య్ెంలో న్నవత తపతిగా భావన చేస్వితెంటే ఆ తపతిను 

క్షమిెంచమన్న బ్ాబ్ాను పరా రిుెంచు. న్నవత చసే్ిన తపతికు పరా య్శిుతత ెంగా వరుసగా ర ెండుపూటలు భోజనెం చయే్కుెండవ 

పరా రునలో ఉెండు. ఆ కరుణవమయ్ుడు క్షమిసాత డు. ఆమ కు న్నజెంగా వివాహమ ైనదన్న ఈ పాటిక్క త ల్సస్పిో యి ఉెంటటెంద్ి 

కద్వ? ఆనందమయమ ైన జీవిత్ం కావాల్ని కోర్ుకోవడంతో సరిపో దు. మానసికంగానత, కిరయార్ూపంల్ోనత, 

వాచకర్ూపంల్ోనత ధర్ి బ్దద ంగా అనుక్షణం జీవించడం అల్వాటట చేసుకోవాలి. ఆమ  మన చ ల్ ే ల్ే అయివపంటే మరొకర్ు 

నీల్ాగ పివరితసేత  నీక ల్ా ఉంటటందో  ఆల్ోచించు. గనుక మర్ల్ా అల్ాంటి పొ ర్పాటట చేయనని బ్ాబ్ాకు చ పపుకో. మరొకసారి 

పొ ర్పాటట పడకుండయ నడచుకో. ధర్ిమే జగత్మకి మూల్ం. ధర్ిమే భగవంత్ుడు. 
********* సదుు ర్ు దవేా శ్ర్ణం శ్ర్ణం ********* 

 

ఇష్టు  ఇష్టు లు, స్వవలంబనం, స్వయం కృషి గూరిి  

Om 
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Dear Mir ! 

శ్రీ సాామి వారి ఆశ్రసుులు సద్వ మిముి వ ననెంటి క్ాపాడవలన్న పరా రిుసతత  ప .సుబ్బరామయ్య వరా య్డెం. 

 మా గురువతగారు పూజయశ్రీ ఆచవరయ భరద్వాజ గారు. వీరిన్న పరపెంచమెంతవ ఎరిగిన వారే. మా ఇెంటోల న్న ఈత్మ బ్ాధలు 

వారిక్క చ పతికుెంటే వారనేవారు - పూజలో  
 “త్ామేవ మాతయచ పితయ త్ామేవ, త్ామేవ బ్ంధుశ్చ సఖా త్ామేవ,  

త్ామేవ విదయా దివిణం త్ామేవ, త్ామేవ సర్ాం మమదేవ దేవ”  

అన్న మనెం ఎన్ననమారుల  పూజ చేసే్త  అన్ననమారుల  చ పతతవము. క్ాన్న శలల కెం అరుెం ఆచరిెంచము – ఆ శలల కెం ఏమి చ బ్ుతమెంద్ి, 

న్నవే నవ తల్సలవి, తెండిరవి, న్నవే నవ బ్ెంధువతలు, స్ేనహ తమలు, భారాయబడీలు, సరుాలల సరామూ న్నవే. మరి ఆయ్న పటాన్నన 
శ్దీుగా పూజిసాత ము, న ైవేదయెం ప డతవము. మన భారాా బిడుల్ు, బ్ంధు మిత్ుి ల్ు, మాతయ పిత్ర్ుల్ ర్ూపాల్ల్ో ఆయన మన 

ఎదుర్ుగా ఉంటే వాళ్ళంతయ ఆ పర్మాత్ియిేనని గురితంచి శ్రదయా  భకుత ల్తో సేవించము గదయ! మర ిమనకు వారి కృప ఎల్ా 

కల్ుగుత్ుంది అని చ పేువార్ు. 

 గృహసుి గా మనం మన బ్ాధాత్ల్ు చకకగా నెర్వేరాచలి – భరత అెంటే భరిెంచువాడు అన్న అరుెం – భారాయ బడీలు, తల్సల 

దెండుర లను భరిెంచువాడు అన్న గద్వ అరుెం. ఇష్టం , అయిష్టం ల్ేకుండయ జీవించడమ ేభగవంత్ునకు అమిత్ పరిత్మ కలిుంచే పూజ. 

ఈ ఇష్టెం, అయిష్టెం ఎెందుకు కలుగుతమనవనయి? ఆశ్ వలల  కలుగుతమనవనయి. ఆశ్ అెంటే క్ోటీశ్ారుడు క్ావాలనే క్ోరిక గద్వ 

అన్న అనుక్ోమాకెండి. ఇది్ ఇలా ఉెంటే బ్ాగుెంటటెంది్ అన్న ఆశిెంచడమే ఆశ్. అద్ి అలా జరుగకుెంటే న్నరాశ్. 

భగవెంతమడు మనలను ఎలా ఉెంచ్చతే అలా ఉెండడెం నేరుుకున్న అలా ఉెంటటెంటే భగవెంతమనకు ఎెంతో పరరత్మ కలుా తమెంద్ి. 

భరతగా మనెం మన భాదయత న్నరాహ ెంచవల్స. ఇది్ ఇటాల గే జరగాల్స అనుక్ోవడెం తపతి. జీవతల పరా రబ్ుెం అనుసరిెంచ్చ అవి 

పరా పితసాత యి. అెంతేగాన్న మనెం కే్వలెం అషో్ట తతరెం చద్ివినెంత మాతవర న మనెం క్ోరినటటట  అెంతవ భగవెంతమడు జరుపతతవడవ? 
గనుక ఇది ఇటాే  జరిగితే మంచిది, బ్ాగుంటటంది అనే పదాత్మ విర్మించి భగవంత్ుడు మనకు పిసాదించిన దయనికి శ్కిత వంచన 

ల్ేకుండయ పనిచేసి భగవంత్ుని మ పిుంచడమే ఆశ్ ల్ేకుండయ పో వడమంటే. “ఆశ్ పో తే అెంతవ పో తమెండవల య్ాయ” అనవనరు శ్రీ 

వ ెంకయ్యసాామి వారు. 

నేను బ.ఎస్ట.సి్. చది్వాక ఉద్ో యగెం రాలేదు. ర ైలు కటటమీద గాయెంగడ పన్న చేసాత నన్న పో తే అద్ీ రాలేదు. అనేక పరయ్తవనలు 

చేసాను, అనేక చోటల  వీలు క్ాలేదు. కత్మత  తీసుకున్న కటెటలు క్ొటటట క్ొచేువాడిన్న. కన్నసెం న లకు Rs.50/- కటెటలు ఇెంటోల క్క 

క్ావాల్స. ఆ య్ాభెై రూపాయ్లు మా తల్సలగారిక్క మిగిల్సెంచ్చన వాడినౌతవనన్న తలచవను. నేను త్మనే అనవనన్నక్క క్ొెంత నవయయ్ెం 

చేకలరుగలనన్న తలచ్చ తొమిిద్ి న లలు అలా కఠోరెంగా కటెటలు క్ొటాట ను. ఆ తరువాత భగవెంతమడు నేననుకునన పనులు 
క్ాకుెండవ అన్ టైెనీై్(untrained) టీచర్ పన్న ఇచవురు. న లకు వెంద రూపాయ్లకు ఆ పన్న చేశాను. కష్టమే ఆ పని, ఆ జీత్ం – 

వాళే్లచేచది అంతే. భగవంత్ుడిచిచన పనిని ఆయన మ చుచకొనేటటటే  చేయాలి అని నయ భావన. చ్చవరకు అద్ే స్ిిరమ ైెంది్. ఇతర 



 

 
13 

 

శీ్ర సుబ్బరామయ్య గారు శీ్ర షిరడీ సాయిబ్ాబ్ా శీ్ర ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసటర్ శీ్ర వ ెంకయ్యసాామి శీ్ర దరాా సాామి 

జిలాల కు వ ళ్లల పన్న చేశాను. భగవంత్ుడు ఎల్ా త్మపిుతే అల్ా. ఆశ్ పో వాలి అంటే ఇష్టం, అయిష్టం పో వాలి. అంటే “ఇది ఇల్ా 

జరిగితే బ్ాగుండును” అనే కోరిక పో యి భగవంత్ునకు మన పగాు ల్ు అపుగిసేత , ఆయన ఎల్ా తోలిత ేఅల్ా పో వాలి. కుటటంబ్ం 

భరించడం ముఖాం. అల్ా చేసుత ంటే, త్ామేవ మాతయచ అని శలే కం ఆచరించిన వాళే్ము అవపతయము. అంతేగాని డయకటర్ు వాి సిన 

మందు త్మనకుండయ ఆ మందు చీటీ వల్ ే  వేసుత ంట ేజబ్ుబ త్గుదు కదయ? ఇంకా పెర్ుగుత్ుంది. ఎనోి జనిల్ ఋణయనుబ్ంధం 

వల్న మన భారాా పిలే్ల్ు బ్ంధుమిత్ుి ల్ు ఏర్ుడయు ర్ు. వారి వారి ఋణం వారికి చ లేించయలి, భార్ా-భర్తల్ు కల్సి సంసార్మనే 

బ్ండి ల్ాగాలి. అెంతేగాన్న ఈ ఇసుక రోడుీ న లాగటెం నవక్కష్టెం లేదెంటే బ్ెండి నడవదు. ర ెండ దుద లు లాగవలసి్న బ్ెండి ఒకి 

ఎదుద  ఎలా లాగుతమెంద్ి? ఎలా కదులుతమెంద్ి? కష్టమ ైనయ సరే భగవంత్ుడిచిచన కృషి చేయాలి.  

మన కెంటే అెంగవ ైకలయముననవారు ఎెందరు లేరు? వారి సెంగతేమిటి? మనకు భగవెంతమడు త ల్సవితేటలు, అన్నన 
అవయ్వాలల, శ్క్కత పరసాద్ిెంచవడు. మన పరిధి్ల్ో ఏద ైనయ కృషి చేసేత  భగవంత్ుడు ఏంతొ సంతోషిసాత డు, ఆశ్రర్ాదిసాత డు. 

అెంతేగాన్న మన పారాయ్ణ, అషో్ట తతరాలతో సెంతమష్మట డు క్ానేక్ాడు. మన విదుయకత ధరిెం మాన్న పారాయ్ణ అషో్ట తతరాలు 

చేసుత ెంటే భగవెంతమడు సెంతమర పతత డయేియటటటల  అయితే ఆయ్న కుడవ ఒక రాజకీ్య్ నవయ్కుడౌతవడు. భగవెంతమడు క్ాడు. 
మన కృషి దయారా భారాాబిడుల్ు, త్లేిదండుి ల్ ర్ూపంల్ో ఉని భగవంత్ుని సేవిసుత నయిము అనే భావన పిధ్యనంగా ఉండయలి.  

ఆచవరయ భరద్వాజ గారిక్క లెకురర్ ఉద్ో యగెం పో యిెంది్. రోజ్ఞకు ఐదు గెంటల పన్నక్క ఆరువేలు వచేువి. అద్ి పో య్ాక రోజ్ఞకు 
15 గెంటలు పన్నచేసి్ ర ెండువేలు సెంపాద్ిెంచేవారు. భగవంత్ుడు ఏమిచేసేత  అదే సంతోష్ంగా సరాకరించయర్ు. కనుకనే 

భగవంత్ునకు పరిత్మపాత్ుి డయాాడు. 

మీరు పారాయ్ణ పూజ చేసతత , సహ ెంచ్చ ఎెంతటి సాలిమన్న తలచబ్డే పన్న అయినవ చేసుత ెండవల్స. ఒకరిదదరుతో మొదలు ప టిట  

ప ైవేైటట చ పివచుు, లేక దతరెంగా ఎకిడ ైనవ సతిలులో, క్ాన ాెంటటలో కష్టమ ైనవ చేయ్ాల్స. అలా క్ాకుెంటే మరొక పన్న మీకు 

తోచ్చనది్, ఇష్టమ ైనది్ అలా చేసుత ెంటే ద్ ైవెం కరుణణసాత డు.  

భగవాన్ శ్రీ వ ెంకయ్యసాామి వారు మిముిలను మీ కుటటెంబ్ాన్నన ఆశ్రరాది్ెంచవలెనన్న మరొకసారి పరా రిుసుత నవనను. 
బిడుల్ను సత్ పౌర్ుల్ుగా తీరిచదిదేద కృషి మనం చేయాలి. మన కృషితోన ేవారు వివేక్ానెందులౌతవరన్న క్ాదు, మనకు 

భగవెంతమడు ఇచ్చున పన్న సకీమెంగా న్నరారితెంచ్చన వారమయిేయెందుకే్. 

శ్రీ సాామి వారి కృప సద్వ మీకు కలుగవలెనన్న పరా రిుసతత  ,  

మీ 

ప . సుబ్బరామయ్య   
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********* సదుు ర్ు దవేా శ్ర్ణం శ్ర్ణం ********* 

16-03-1999 న రాజా గారిక్క: ఇష్ాట యిష్ాట ల నుెండి బ్య్టపడడమ ేసాధన  

గొలగమూడి  
 16-03-1999 

Dear Raja, Blessings ! 
న్నవత ఎననన పారాయ్ణలు చేసాత వత. అకి గారి దగార ఎెంతో వినవనవత. క్ాన్న ఇెంక్ా చ్చనన పిలల ల మనసతతాెం పో లేదు! 
సదుు ర్ుకు  పగాు ల్ు అపుచ పుడం అంటే ఏమిట?ి 
భగవంత్ుడు ఎంతో సనిిహిత్ంగా నిర్ంత్ర్ం మన వెైపప చతసతత , మన మంచిచ డుల్ు చతసతత  మనకు మంచిన ేచేసాత ర్న ేనమికం 
ఉంచుకోవాలి. ఆయన మన పిల్ుపపకు  పల్ుకుతయరా? అనే సంశ్యం ఉనిపపుడు కోరికల్ు కోర్వచుచ. ఒక సిిత్మక ిపో యాక 
అందరలి్ాగా కోరికల్ు కోర్డం ఆయనకు సంతోష్ం కలిగించదు. ఇల్ాంటి జనిల్ుఎనిి రావాల్ో? వాటనిింటిల్ో ఆయన అండ 
దండల్ు మనకు ఉండయలి కదయ! అల్ాంటపపుడు ఆయనకు బ్ాధ కలిగించి మనం ఆయనకు దతర్ం కాకూడదు.  నయకేమీ త లియదు. 
నీ ఇష్టం వచిచనటటట  చ యిా. నేను నీ అండన  ఉండేటటటే  చేయి పిభు. ఏ ఋణయనుభంధ్యల్ు ఎల్ా తీర్ుసాత వొ అంతయ నీ దయ. నేను 
నిశ్చల్ంగా నయ సర్ాకర్ిల్ు నీ సేవగా భావించి చేస ేబ్ుదిా కుశ్ల్త్ పిసాదించు. కర్ిసుకౌశ్ల్ం అంటే ఏమిటో ఎల్ా ఆచరించయల్ో 
నయచేత్ చేయించు.  ననుి నీ వాడిగా చేసుకొని నిర్ంత్ర్ం ననుి నీ పికకన ఉంచుకో. నీవప నయ వాడివెైత ేనయకేమి కావాలి. నయకమేీ 
అకకర్ల్ేదని హృదయపూర్ాకంగా నిర్ంత్ర్ం పాిరిించు. కోరికల్ే మనలిి ఆయనకు దతర్ం చేసాత యి. నిర్ంత్ర్ం గుర్ుత ంచుకొని జీవిత్ 
యాతి్ సాగించు. నీవప నయతో ఏమి చేసుకుంటావో చేసుకో. నేను ఇందిియ ల్ోల్ుడను అని మీకు త ల్ుసు. ఇల్ాంటి ననుి నీ పరికర్ం 
గా  మార్ుచకో.  కషాట ల్ే ముందు రావాల్ో సుఖాల్ే అనుభవించయల్ో ఎపపుడు ఏది ఎల్ా జర్గాల్ో నయ కేమి త ల్ుసు. ఓ సర్ాజఞ మూరిత 
నిర్ంత్ర్ం ఈ ల్ౌకిక చింత్ల్ నుండి ననుి దతర్ం చేస ిపగాు ల్ు హృదయ పూర్ాకంగా నీ  కపుగించి, నిశిచంత్గా ఏ కోరికల్ు 
కోర్కుండయ జరిగదేంతయ చతసతత  ఉండగలిగ ేబ్ుదిా కుశ్ల్త్ పిసాదంిచు పిభు. అని మర్ల్ మర్ల్ పాిరిించు. అంత ేత్పు నయకు ఇది 
కావాలి అనయి మంటే మనం ఆయనకు దతర్ం అవపత్ునయినని గుర్ుత ంచుకో. 
నేన పతిడత మాసటర్ తో ఫో టో తీసుక్ోలేదు. ఒకసారి మాసాట రు ఫో టో తీయిెంచుకుెంటావా? అన్న  అడిగారు. అెందరు 
వ ళ్ుమనవనరు.  నేనేమో పలకలేదు. క్ావాలెంట ేవచ్చు తీయిెంచుక్ో! అనవనరు. అెందరు ననున  వారి దగారకు న టిట ఫో టో తీశారు. 
అద్ ి రాలేదు. తీయిెంచుకుెంటావా అన్న మాసాట రు అడుగుతమనవనరు. తీయిెంచు క్ొెందువతరా అన్న అనలేదు కద్వ! నేను ఎెందుకు 
వ ళ్ళుల్స. నేను పో లేదు.  అెందరూ తోసారు.  అద్ ిరాలేదు.  వారిక్క ఇష్టెం ఉెంటే పిలుసాత రు కద్వ! మనక్క ఇష్ాట యిష్ాట లు  లేకుెండవ 
ఉెండగలగటమే సాధన. ఆశ్ పో తే అెంతవ పో తమెండల య్ాయ అనవనరు  శ్ర ీసాామి. ఆశ్  అెంటే ఇష్టమే. ఇష్ాట యిష్ాట ల నుెండ ి
బ్య్టపడడమే సాధన. సాధన అంటే నెైవేదయాల్ు, కర్ూుర్ హార్త్ుల్ు, పూల్మాల్ల్ు కాదు. నిజమ నై సాధకుడుగా నిల్వాల్ని 
శ్రరసాామి వార ికోరిక. అంతేకాని కష్ట  సుఖాల్కు బ్జంబ్ేల్ తేత  బ్ేల్వప కాకూడదు.  పదిమందకి ినీడనిచేచ వృక్షంగా మనం 
ర్ూపపదయల్ాచలి, అంత ేకానీ పద ిమందిని ఆశించేవార్ము  కాకూడదు. మర్ల్ా మర్ల్ా శ్రర మాసాట ర్ు ర్చనల్ు చదువప  పారాయణల్ు 
అని  తొందర్పడవదుద  . సత్ాం హృదయగత్ం  చేయమని శ్రర మాసాట రిి పాిరిించు. ఆయన నిత్ా సత్ుాడ  ైనిర్ంత్ర్ం మనను కనిపెటిట  
నడుపపత్ూ సర ైన సమాధ్యనమిచచేందుకు ర డీగా ఉనయిర్ు. ఆ అసమాన సదుు ర్ు మూరిత ఆదేశాల్ను సరాకరించి నడచుకునేటటటే  
మన బ్ుదిాని మల్చమని పాిరిాంచు. 
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ఆశ్రసులతో  
ప . సుబ్బరామయ్య 

********* సదుు ర్ు దేవా శ్ర్ణం శ్ర్ణం ********* 

27-07-2005 న సాయి సుబ్రహిణయెంక్క: శ్ీమిెంచడెం మన ధేయయ్ెంగా ఉెండవల్స 

గొలగమూడి 
27-7-05 

డియ్ర్ సాయి! 
మొనన నవ సాపన సెంద్ేశ్ెం గురుత ెంద్వ? బ్ో రు విష్య్ెం, బ్ావి లోతమ చేయ్డమా అన్న దీక్ష చేయాల్ని రాత్మి - 10 అడుగుల్ 
శ్రరమహావిష్ుణ వప మౌలిుంగు – ఆమౌలిుంగ్ కు గల్ పూల్హార్ంల్ో V పూల్మాల్ ఒక వెపైప శ్రమతో సేవ, ర ండవ వెైపప సేవతో క ైవల్ాం 
అన్న సుష్టంగా కనిపించింద.ి డొనేష్న్ు  పతసత కములో వ నుక ఆ వృతవత ెంతమెంతవ వార శాను. శ్మీ చేస్ేత నే స్వే క్ాదననమాట. గనుక 
శ్మీిెంచడెం మనధేయయ్ెం గా న్న చదువత చదవాల్స, నేను పతసత క్ాలు వికయీ్ము, సతుెంగము, విజిటర్ు విష్య్ాలలో శ్మీ 
చేయ్ాల్స. అల్ా చసేేత నే మనం క వైల్ాం పొ ందుటకు అర్ుు ల్మ ై ఉంటాము. శ్రమ చేయించేది ఆయనే అయినయ శ్రమ చసేే readyness 
మన దగుర్ ఉండయలి. సో మరితనెం మానవతన్న పరథమశ్తమర వత అెంటారు మాసాట రు. అద్ి దరి చేరకుెండవ మన శ్రడరాన్నన కెంటోర లోల  
ప టటట క్ోవాల్స.  వాాయామం, ఫపడుు  చయల్ా చకకగా యుకత ఆహార్ వావహారాల్ు ఉండయలి. 

ప . సు. 
********* సదుు ర్ు దవేా శ్ర్ణం శ్ర్ణం ********* 

30-05-2005 న సాయిక్క:త్మరకరణసుది్ద  తో ధరాిచరణ-కరి సుక్ౌశ్లెం  

గొలగమూడి 
30-05-2005 

డియ్ర్ సాయి, 
ఈరోజ్ఞ పరపెంచమెంతవ అెంధక్ార బ్ెందురెంగా ఎెంతో దుుఃఖ్ములో మున్నగి వతెంద్ి. ఒకవ ైపత తవము చేస్ే పనులన్నన తమకు 
సుఖ్సెంతోష్ాలను త చ్చుప డతవయ్న్న వారు ఆ పనుల ద్వారా దుుఃఖ్ానేన త చుుకుెంటటనవనరు. రోగాల ద్వారా,  నష్ాట ల ద్వారా,  
వాయజాయల ద్వారా, ద్ొెంగతనవల ద్వారా కష్టెం కల్సగినపతిడు అలాెంటి నష్టెం కల్సగిెంచ్చన వారే తమ దుుఃఖ్ాన్నక్క క్ారణమన్న 
మొతమత కుెంటారు. క్ాన్న వాళ్ళల  చేస్ిన కరిలే అెందుకు క్ారణమన్న ఏ మాతరము తలెంచరు కద్వ. ఒక క్ాెంటార కటరు లక్షలు క్ోటటల  
సెంపాద్ిసుత నవనరు. ఎటాల  సెంపాద్ిసుత నవనడు? కే్వలెం సతయెం ధరిెం తపిి నడుచుకున్న మాతరమే. పద్ిమెంద్ిక్క ఉపయోగపడే రోడుీ  
వేయ్మెంటే ఇెంజన్నరలకు లెంచవలు ఇచ్చు రోడుీ  అద్వానెంగా వసేుత నవనడు. అలా ఆరిిెంచ్చన ధనెం దుుఃఖ్ము కల్సగిెంచక ఏమి 
చేసుత ెంద్?ి 
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శ్రర సాామివార్ు బ్ో ధ్ించిన సత్ాం, ధర్ిం, సంపనిత్ాం, సాధ్యర్ణత్ాం,  సదుు ర్ు సవే ఎంత్ గొపు పచిచ సతయాల్ో కదయ. అందర్ూ 
ధర్ిం త్పిు సుఖ సంతోషాల్ు పొ ందయల్ని చతసాత ర్ు. కానీ ఆ వచిచన సుఖ సంతోషాల్ు చతసుత ండగానే దుుఃఖాల్ు అవపత్ునయియి. 
టీచరు పాఠెం చ పిడు. విద్వయరిి చదవడు. డవకటర్ తన వృత్మతలో న ైపతణయము క్ొరకు శ్ీమిెంచ్చ చదవడు. పేష్ెంటట మెందు 
స్ేవిెంచకుెండవన ే ఆరోగయము ప ెంద్వలన్న చతసాత డు. ఎెంతోమెంద్ ిఆధవయత్మిక పేపరు పేరుతో ధనము ఆరిిసుత నవనరు. ఆధవయత్మికత 
గోరెంత కలడవ ఆ పేపర్ లో కన్నపిెంచదు. ఎవరి ధర్ిం వార్ు త్మకిర్ణ శుదిాగా ఆచరిసేత  వారికి కలిగేదంతయ ఆనందమే. అల్ా ధరాిచర్ణ 
చేయాల్ంటే ఆనందం అనదేి బ్ాహాంగా వసుత వపల్ నుండి రాదు.  అది మన అంత్ర్ంగాల్ ల్ోనే ఉంది. అది మనం పొ ందయల్ంటే ఇష్టం, 
అయిష్టం సమూల్ంగా పో వాలి. ఇషాట ఇషాట ల్ు పో వడం అంటే భగవంత్ుడు మనకచిిచన పని నతటికి నతర్ుపాళ్లే  శ్రదాగా ఆచరించడం 
ఒకకటే మార్ుము. (న్నకు ఇపతిడు) భగవెంతమడు అనుగహీ ెంచ్చన పన్న చదువత- పి హెచ్ డి. ద్వన్నన్న న్నవత ఇష్ాట ఇష్ాట లు లేకుెండవ 
అద్ి న్న ధరిెంగా భావిెంచ్చ సాధిస్ేత  తరుగులేన్న ఆనెందెం శాెంత్మ లభిసాత యి. 

శ్రీ సాామి వారి ఆశ్రసుులతో 
ప సల సుబ్బరామయ్య 

********* సదుు ర్ు దవేా శ్ర్ణం శ్ర్ణం ********* 

24-04-1997 న రాజకుమార్ కు :సెంపాదన, మహాతమిల సన్ననధి     

గొలగమూడి 
                24-04-1997 
Dear Rajkumar!  
శ్రీ సాామివారి ఆశ్రసుులు సద్వ న్నకుెండవలన్న పరా రిిసతత  ప . సుబ్బరామయ్య వార య్డెం.  న్న letter చేరిెంద్ి. శుభం, చకకగా ఉదోాగం 
చేసతత  అది భగవంత్ుని సేవగా భావించి చేయి. 
అహెం వ ైశాానరో భూతవా – అనే శలల కెంలో (భగవద్ీా త) పరా ణులెందల్స ఆకల్సన్న నేన ,ై వారు భుజిెంచు నవలుగు రకముల ఆహారమును 
జీరణము చేయ్ుచునవనము అన్న చ బ్ుతవరు. గనుక మనము సంపాదించేది ఎందుకు?  ఆకలిని త్ృపిత  చేయుటకు, అంటే ఆ 
పర్మాత్ిను సేవించుటకు అని అరా్ము. కనుక మనెం చేస్ే పరత్మపన్న ఆకల్స క్ొరకే్? గనుక పర్మాత్ి సేవయేి అవపత్ుంది. మన 
భావం పిధ్యనం అని మాట. “కష్టపడి పనిచేయి, దేవపని నయమం ఉచచరించు” ఇది శ్రర సాయినయధుని ఆజఞ. నిత్ాం హృదయపూర్ాక 
పూజ, పారాయణ చేసుకుంటూ సిటీల్ో అడు  త్మర్ుగుళ్లళ మానివేసెత  బ్ో ల్ డంత్ ట ైం కలిసి వసుత ంది.  వీలుననపతిడెంతవ చవరిినవర్ 
ఏరియ్ాలోన్న గౌళ్లపతర గాెంధిబ్ొ మి దగార బ్ో రిెంగ్  శాీవణకుమార్ గారి ఇెంటిలోన్న శ్రర శ్రర నయంపలేిబ్ాబ్ాగారి సనిిధ్ిల్ో 
సాధామ ైనంత్సేపప గడుపప. Holiday రోజు అనిి పోి గార ముే  మానుకొని శ్రర శ్రర నయంపలేిబ్ాబ్ాగారి సనిిధ్ి వదల్కుండయ కూరోచవటం 
అల్వాటట చసేుకో. సాయినవధుడు న్ననున కరుణణెంచ్చ Hyderabad పెంపారు. శ్రీ శ్రీ నవెంపల్సలబ్ాబ్ాగారివెంటి మహాత్ుిల్ సనిిధ్ ి
అందరికి ల్భించదు. ఆ సనిిధ్ి సదిానియోగం చసేుకో. “న్నపతి దగార కలరొున్న నవ గుడీలతడి ఆరబ్టెటమన్న పరా రిిెంచనకిర 
లేకుెండవనే తడి ఆరిపో తమెంద్.ి అటాల గే మహనీయుల్ పిత్ాక్ష సానిిధాంల్ో కూర్ుచని మాతయి న మన సాధనతో నిర్ూిలించుకోల్ేని 
దుష్టసంసాకరాల్ు వాటంత్ట అవే కడిగి వెయబ్డతయయి అని పూజా శ్రర భర్దయాజ మాసాట ర్ు చ పాుర్ు. అెందుకే్ ననున శ్రీ 
వ ెంకయ్యసాామి వారి సన్ననధి వద్ిల్సప టటవదదన్న పద్ే పద్ే చ పాిరు. గనుక న్నవత పరసుత తెం శ్రీ నవెంపల్సలబ్ాబ్ాగారిన్న వద్ిల్స ప టటవదుద . 
వీలుెంటే ఆ పరా ెంతెంలో రూమ్ తీసుక్ోన్న ఉెంటే న్నతయెం వారి సన్ననధి లభిసుత ెంద్ి.  
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పరకృత్మపరక్ాశ్, పరకృత్మవ ైదయశాల, బ్ేగెంపేట, హెైదరాబ్ాద్ 
హెైదరాబ్ాదులో న్నవతెండే ఏరియ్ాలో పరకృత్మవ దైయశాల 
శ్రీ సాామి వారి భకుత ల క్ొరకు వ తకవదుద , వారిక్ ై వారే పరిచయ్ెం అవతతవరు. శ్రీ నవెంపల్సలబ్ాబ్ాగారే న్నకు సరాసాెం అనుక్ో. మాసటర్ 
గారు 1979 లో చ పిిన మాటలు 16-04-97 సాయిబ్ాబ్ా పత్మరకలో వేసాత రు. అద్ి చదువతక్ో. న్నకు సాయిబ్ాబ్ా పత్మరక రాకుెంటే 
కష్టములోన ైనవ సెంవతుర చెంద్వ కటిట  సాయిబ్ాబ్ా పత్మరక త పిిెంచుక్ో. అన్ననపత్మరకలల ద్వచ్చప టటట . అవి వ ల కటటలేన్న ఆణణముతవయలు. 
మాసటర్ గారి చరితరరిలీజ్ అయిెంద్ి. హెైదరాబ్ాదు కలడవ వసాత యి.   
చ్చెంతవ లకి్షినవరాయ్ణ, 5-1/10, 6  New Maruthi Nagar, Kothapet, హెైదరాబ్ాద్ – 500035. వీరు మన దమిపేట 
శ్రీరామశాస్ిత ,ై లక్షికిగారి బ్ెంధువత. వీరిన్న కలుసుక్ో. నీవప ఎకకడ వపని నిత్ాం ½ గంట పిలే్ల్తోనెైనయ సత్ుంగం చేసుత ండు. 
Rolling stone gathers no mass. త్మర్ుగలికి ఏమి అంటటకోదు అని సామ త్ ఉంద.ి త్మరగిినందున ఏమీ పియోజనం ల్ేదు. ల్ోకం 
నుండి పకడబందీగా బ్యటపడి మన డతాటీ పూజ, పారాయణ, సత్ుంగం, శ్రర నయంపలేిబ్ాబ్ాగారి సనిిధ్ిల్ో నీ కాల్ం సదిానియోగం 
చేసుకో. మనం మన శాాసల్ు ఆగిపో యాక ఏమీ చేయల్ేము. ఆగకముందే ఏమ ైనయ చేయగలిగింది. లెటర్ వార సుత ెండు. న్న 
సెంద్ేహాలకు జవాబ్ు వార సుత ెంటాను. పరత్మ జాబ్ులో అడరసుు వార యి.  

ఆశ్రసుులతో 
ప . సుబ్బరామయ్య 

********* సదుు ర్ు దవేా శ్ర్ణం శ్ర్ణం ********* 

20-12-1999 న సాయి శివక్క: న్నష్ాిమకరి ఎలా చేయ్ాలో శీ్ర అనెంతవచవరుయల వార ి

జీవితెం చతసి్ నేరుుక్ోవలసి్నవి 

ఓెం 

గొలగమూడి 
20-12-1999 

డియ్ర్ సాయిశివ, 

శీ్ర అనెంతవచవరుయలుగారు ఎటాల  న్నష్ాిమకరి చేశారో నేను చతడలేదు.  క్ాన్న ఒకి విష్య్ెం సతయెం.  వారు తన పేష ెంటలను 

ఇెంత ఇసే్తనే వ ైదయెం చేసాత నన్న నేటి వ ైదుయలులాగ చ పేివారు క్ాదు.  హ ెండీ ప డుతవరు. వారివారిక్క భగవెంతమడు బ్ుద్ిు 

పతటిటెంచ్చనది్ వేసి్పో తవరు. ఒకి రూపాయి మెందు తీసుకునన వారు వెంద రూపాయ్లు వేయ్వచుు, వెంద రూపాయ్లు 
ఖ్రడదు గల మెందు తీసుకుననవారు ఒకిరూపాయి వేయ్వచుు. అసల్ు త్నను త్న పిలే్ల్ను పో షించ ేదయత్ ఆ 

భగవంత్ుడు, గనుక ఆ భగవంత్ుడు త్న చేత్ చేయించుకుని వెైదయానిి క్షుణణంగా చేయడమ ేత్న కర్తవాంగా భావించి 

చేసార్ు.  ఆ రోజ్ఞలలో సవరు బ్ెంగారు 50 రూ. అలాెంటి సమయ్ెంలో రోజ్ఞకు ౩౦౦రూ హ ెండీలో వచవుయ్ెంటే 6 సవరల 

బ్ెంగారెం.  అద్ి ఈనవట ిధరను బ్టిట  18,౦౦౦ రూపాయ్లననమాట రోజ్ఞ రాబ్డి. 
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ఇదెంతవ ద్వచుక్ోలేదు. సాయి వలె ఖ్రుు చేసే్వారు. తేన , న యియ, పాలు, పెండుల , ఎెండు ద్వర క్ష లాెంటివి ఇెంటి న్నెండవ 

వచేువట. అన్నన పెంచేసే్వారట. తనకు, తన బడీలకన్న ద్వచుక్ోకుెండవ అన్నన విష్య్ాలకు భగవెంతమన్న మీద ఆధవరపడి 

జీవిెంచవరు అన్న మాష్ాట రు చ పిత ేమాకు త ల్సస్ిెంద్ి. ఈ విష్య్ాన్నన శీ్ర కృష్ణమాచవరుయల శిష్మయలు వరా స్ిన ఒక గీెంథెంలో 

చది్వాను. అలా న్నష్ాిమ కరిను త్మరకరణ శుద్ిదగా ఆచరిెంచబ్టేట శీ్ర సాయినవధుడు వారిక్క 15 రోజ్ఞలు పాటట భౌత్మక దరశనెం 

పరసాద్ిెంచవరు. 

“వాళ్లళండే దయనిి బ్టిట  గదయాా మనముండేది” అక్షరాల్ పర్మ సత్ాం.  పిత్మ ఒకకరిక ిఅనిి కాల్ల్యందత వరితసుత ంది. 

మనం ఫెిండ్సు అనే భావంతో మనల్ను బ్ుర్దల్ోకి దింపేవారితో సేిహం చేయడం చయల్ా అవివేకము. మంచి సహవాస 

మయిత ేపది ర్ూపాయలిచిచ కొనుకోక.  చ డు సహవాసమయితే పది ర్ూపాయలిచిచ వదిలించుకోమని ఊర్క చ పాురా. 

విమరశలు తగవన్న సాయి చ పిినవ మనెం లెకి చేయ్కుెండవ విెంటటెంటే ఆ మల్సనెం మనకు చుటటట క్ొకుెండవ పో తమెంద్వ?  
కనుక చవలా జాగీతతగా ఉెండవల్స. అసలు లోకెం ఎటాల  పో తే మనకే్మి. మనెం లోక్ాన్నన ఉదదరిెంచగలమా?  మన కర్తవాం మనం 

చేసుకుపో తే చయల్ు. వాద్వలు, వెంతమలకు దతరెంగా ఉెండడెం నేరుుక్ోవాల్స.  ఒకటి ర ెండు మాటలే చ పాిల్స క్ాన్న మన 

వాద్వలు వెంతమలతో ఏమీ త లలవారదు.  
“మ ైసతర్ు మహారాజు కనిపిసేత  ..................” నిజమే కదయ! వార్ు పర్మ దయామయుల్ే. ఆ దయను మనం అందుకొని 

నిల్ుపపకునే సిిత్మల్ో ఉండవదయద .  కర ెంటట ఉెంది్,  ద్వన్న నుెండ ివ లుగు ప ెంద్వలెంట ేవ ైరిెంగు, స్ిాచ్, బ్లుబ అన్నన సరిగా 

ఉెండవద్వద , అెంతే.  సాయి దయ్ామయ్ుడ ే– అెందరిన్న ఉపాసన్న బ్ాబ్ా లాగా తీసుకు వచ్చు ఎన్నమిద్ి రోజ్ఞలు నడిచ్చనవ 
ఎన్నమిద్ ిక్కలోమీటరుల  నడవలేనటటల  చేసారా!  ఆధ్యాత్మికత్ అనేద ిఇర్ుపక్షముల్ పొ ందికతో రావల్సింద ేకానీ, ఏక పక్షం కాదు.  

మనకు పపణాం సుని అయినపపుడు వార ంత్ ఇచిచనయ నిల్ుపపకోల్ేము......   మాంసం పొ ందిన బ్ాి హిణుడు దయనిి నీటిల్ో 

పారేసినటటే .  మహాత్ుిల్ దర్శనయనిక ిపో యిన వార్ందరిక ీఒకే ఫలిత్మొసుత ందయ?  కొందరిక ిఆ మహనీయుని చతడగానే 

సంత్త్ ధ్యర్గా కనీిర్ు కటటల్ు త ంచుకుంటాయి.  కొందరిక ిరోమాంచిత్ము, కొందరికి ఇంకా కాసత  సరాటట పెటట కుండయ 

ఉంచుకునయిర ేఅని, మరికొందర్ు ఈ సిగర టటట  తయి గ ేసాామి దగుర్కా మనం రావడం అని అనిపించడం ల్ేదయ?  కర ెంటట అకిడ 

ఉెంటే ద్వన్నన్న తీసుకునే శ్క్కత, పరక్ాశిెంచే శ్క్కత బ్లుబకు ఉెండవల్స. ఒకటి 80 volts మరొకటి 120 volts కనుకనే భగవదాీ్త అెంతవ 
మన పరయ్తవనన్నకే్ పరా ధవనయెం ఇచ్చుెంద్.ి  అలాగే యోగవాశిష్టెం. భగవంత్ుడు మనకు చదువపకునే పాిపతమిచిచ 

చదువపకోమంట ేభగవంత్ుడు ఇచిచన ఆ పని మాని నిర్ంత్ర్ం భజన చేసాత నంటే ఆయన ఏమి చేసాత డు.  ఆయన సంకల్ాునిి 

నెర్వేరాచలి.  అద ిమన ముఖా కర్తవాం.  అద ిపో త ేఅనీి పో యినటేే .  మహనీయుల్ు మన అర్ుత్తో సంబ్ంధం ల్ేకుండయనే 

అనుగరహిసాత ర్ు.  కానీ మనం మన అర్ుత్ ఉనివర్క ేదయనిని దకికంచుకుంటాము.  

“ఇెంద్ిరయ్ాణవెంహ  చరతవెం య్నిననను విధీయ్తే  

తదసయ హరిత పరజాఞ ెం వాయ్ురానవ మివాెంబ్స్ర” 
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గాల్సచేత పడవ యొకి వేగెం తగాిపో యినటటల  ఇెంద్ిరయ్ములలో చల్సెంచు మనసు యొకి పరజఞ హరిెంచబ్డును అనవనరు. 
ఆకలికి అనిం కాని చిర్ుత్మండి కాదు.  చిర్ుత్మండి జిహాచయపల్ాం వల్న త్మంటాము. అది ఎంత్మేర్కు పొ త ేఅంత్ ల్క్షాశుదాి 

కుదుర్ుత్ుంది.  మనల్ో జరిగ ేపితీ భావసుందనకూ కొంత్ శ్కిత ఖర్చవపత్ుంది.  చిర్ు త్మండే వారిక ిశ్కతంతయ దయనికే 

ఖర్చవపత్ుంది. ఇక ల్క్షాం కొర్కు చేసేదేముంది.  నిజంగా ల్క్షాశుదాి గల్వారిక ిచిర్ుత్మండే విష్యం గురేతరాదు. 

మానవతలకు (1) బ్రహిచరాయశ్మీము (2) గృహసాి శ్మీము (3) సనవయసాశ్మీము (4) వానపరసాి శ్మీము (5) ఆశ్మీ 

ధరాిలు లేన్న అత్మ ఆశ్యీ్ము అన్న ఉనవనయి. 
భగవంత్ుడు మనల్ను ఏ ఆశ్రమంల్ో ఉంచితే ఆ ఆశ్రమ ధరాిల్ు పాటించయలి. 

బ్రహిచవరులు – ఆెంజనేయ్సాామి వారిన్న ఆదరశెంగా తీసుకున్న అష్టవిధ బ్రహిచరయెం వహ ెంచవల్స.  అెంతే గాన్న గృహసుి  
ధరాిలు, వానపరసి ధరాిలు పాటిెంచరాదు.  భగవంత్ుడు మన నుండి కోరిన విదయా పాివీణాం గడించి భగవంత్ుని ఆ విదాతో 

ఆరాధ్ించయలి.  అనంతయచయర్ుాల్ వల్  అందరిల్ోని పర్మాత్ిను వారి వల్  ఆరాధ్ించయల్ంట ేముందు విదయా పాివీణాం 

సంపాదించయలి.  అనాచింత్ల్ు ల్ేకుండయ విదయాధ్యాసల్ో ఉంటే అనీి అవ ేవసాత యి.  గృహసుి  గృహసుి గా ఉెండవల్స.  

భగవెంతమడు న్నరేదశిెంచ్చన పన్న ఆయ్నకు తృపితకరెంగా న్నరాహ ెంచవల్స.  పారాయ్ణ, పూజలు చేసే్త  మనెం ముెందుకు పో తవమన్న 

కఠినెంగా శ్రడరాన్నన కష్టప టటరాదు (ఆెంధర యోగులు అను గీెంథెంలో మాణణకయ పరభు శిష్మయరాలు ద్ిగెంబ్ర యోగిన్న చ పతతవరు). 

ద్ీన్నన మాష్టరు గారు ఆచరిెంచ్చ చతపారు.  తవను టిఫిన్ త్మనకుెంటే అమిగారు త్మనరన్న న్నతయెం ఇడీల  త్మనేవారు. మాష్టరు గారి 

ఉచ్చుష్టెం అన్న అమిగారు న్నతయెం ర ెండు ఇడీలలు స్రాకరిెంచేవారు. అెంతేక్ాన్న సాయిన్న మ పిిెంచవలన్న న్నరాహారి క్ాలేదు.  

మనెం కఠిన న్నయ్మాలు ప టటట క్ొన్న శ్రడరెం శుషిిెంప చేసుకుెంటే సాయి మ చుుకుెంటారా?  అత్మగా త్మనవదదనవనరు క్ాన్న 

న్నరాహారులు కమినలేదు. గృహసుి గా తన విధ ిన్నరాహ ెంచవల్స. అద్ ీసాయి మ చుుకునేటెంతగా చేయ్ాల్స. గృహసుి  - సనవయసి్ 

ధరాిలు పాటిసాత నెంటే సరిపో తమెంద్వ? ఇెంటోల  అెందరిన్న భగవెంతమన్న రూపాలుగా చతసాత ను, స్ేవిసాత ను అన్న న్నతయెం పరమాణెం 

చేయ్డమే “తామేవ మాతవచ పితవతామే....” అనన ఆరత్మ పాటలోన్న అరుెం. అలా చేయ్ాల్స, స్ేవిెంచవల్స గాన్న పాట మాతరెం 

పాడ ిగృహన్నరాహణలో లోపెం చేసాత నెంట ేసాయి ఏనవడ ైనవ పరశినెంచరా?  ఎదురుగా వచ్చు పరశినెంచకునవన గాన్న ఆ లెకి 

అలాగే ఉెంటటెంద్ ిబ్ాకీ్ పడి. 
నీవప చకకగా చదువపకుని త్లేిదండుి ల్ను సుఖపెటాట లి. త్లేిదండుి ల్ ర్ూపాల్ల్ో సాయి ఉనయిర్ని నిర్ంత్ర్ం గుర్ుత  

పెటటట కోవాలి.  నిత్ాం పూజ, పారాయణ వీల్ ైనంత్ వర్కు చ యా.  నీవప చకకగా చదవడం సాయిక ిచేసే పూజ అవపత్ుంది.  

అద ేనిజమ ైన పూజ. అల్ా ఆరిెంచిన విదా దయారా అనంతయచయర్ుాల్ు చేసినటటే  నిషాకమకర్ి చ యిా.  పిత్మ విష్యం మాషాట ర్ు 

చకకగా బో్ ధి్సాత ర్ు.  ఆయన వాణ ివిని చతడు. 

శీ్ర సాామి వారి ఆశ్రసుులు సద్వ కలుగవలెనన్న పరా రిుసతత   

మీ  
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ప సల సుబ్బరామయ్య  
********* సదుు ర్ు దవేా శ్ర్ణం శ్ర్ణం ********* 

1-11-03న సాధు కృష్ణక్క: చ డు మారాములో పో కుెండవ ఉెండవలెంటే  

ఓెం 
                                                                                  గొలగమూడ ి                                                                                      

1-11-2003 
Dear Krishna ! 

         చ డు మారాములో పో కుెండవ ఉెండవలెంటే మన మనసుకు త రిపి లేకుెండవ పన్న ప టటడ మొకిటే మారాెం. 

మహన్నయ్ుల చరితరలు చదువతతమెంటే వారి ఆశ్రసుులు ఉెంటాయి, ఇటట మనసుకు పన్న ప టిటనటటల  ఉెంటటెంద్ి. న్నదర లేవగాన ే

కన్నసెం 15 న్నమిష్ాలు స్ేపత న్న క్కష్టమ ైన నవమెం చ యియ. సాననెం వగ ైరా అక్ాిర లేదు. సాననెం చేశాక తపిక 10 న్నమిష్ాలు 

కడీీ  వ ల్సగిెంచ్చ హృదయ్పూరాకెంగా  "ననున న్న శుభర మారాా న నడిపిెంచు తెండిర" అన్న పరా రిుెంచు. వీలుననపతడు అషో్ట తతరెం 

కెంఠత చది్వి పూజ చ యియ. నవలుగు సారుల  పతసతకెం చది్వి పూజ చేసుత ెంటే అద్ ేవసుత ెంది్. చ డీ తలెంపతల వలల  మన క్ ెంత 

నష్టమో మనకు త ల్సయ్దు. అనుభవాన్న క్ొచ్చునపతడు న్నద్వనెంగా త లుసుత ెంది్. 

                                                శీ్ర సాామి వారి ఆశ్రసుులతో  

                                                  ప సల సుబ్బరామయ్య  
********* సదుు ర్ు దవేా శ్ర్ణం శ్ర్ణం ********* 

రాజ్ కుమార్ గారిక్క : సాయికృప ప ెందటాన్నక్క సతతరములు  

గొలగమూడ ి

డియ్ర్ రాజ్ కుమార్ ! 

సాయికృప పొ ందయల్ంటే 

1. మన అలవాటల న్నన మారుుక్ోవాల్స. 

2. ఎవరితో (అనవసరెంగా) మాటాల డకలడదు. మాటాల డితే సాయిన్న గురిెంచ్చ మహన్నయ్ుల గురిెంచ్చ మాటాల డవల్స. 

3. మన అల్వాటేనీి కరమబ్దదం చేసుకోవాలి. 

4. ఎపపుడంటే అపపుడు, ఎకకడంటే అకకడ ఎవర్ు పెడితే వారి దగుర్ త్మనడం మానయలి. 
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5. స్ిన్నమాలు బ్ొ త్మత గా మానవల్స. స్ని్నమాలు మానమెంటే క్ొెందరిక్క అద్ొక పిచ్చు ధోరణణగా ఉెంటటెంద్ి. మరి సాయి కృప 

ఎలా వసుత ెంద్ి? సాయికృప ఉెండే వారెంతవ స్ిన్నమాలు చతడడెం లేద్వ అెంటావత. వాళ్ళు రూపాయి ప ెందవలస్ని చోట 

ఒక ప ైసా ప ెందుతమనవనరు. 

6. నిత్ాం పూజ, పారాయణ రోజూ ఒకే సమయంల్ో చేయాలి. వీలుననపతిడు చేసాత నెంటే సాయి కలడవ వీలుననపతిడు 

మనవ పైత చతసాత డు. 

7. రోజ్ఞకు 24 గెంటలు. అెందులో ఒక అరగెంట సాయిక్క సమరిి ెంచకుెండవ ఆయ్నను ఇద్ి చ యియ, అద్ి చ యియ అన్న 

అడగడెం ఎలా వీలౌతమెంద్ి. మనెం ఏమారిన క్షణెంలో కలడవ ఆయ్న మనలను రక్షిెంచవల్స. మనెం మాతరెం 

వీలుననపతిడు ఆయ్న వ పైత చతడవల్స. ఇద్ ి మెంచ్చద్ ి క్ాదు. పారాయ్ణ, మననెం చవలా ముఖ్యెం. ఈ మననెం 

ద్వారా మనలోన్న రాగ, ద్ేాష్ాలు పలుచబ్డతవయి. ఇలా ఏద్ో  ఒకటి చేసుత ెంటే క్ొెంత క్ొెంత అభివృద్ిు  ఉెంటటెంద్ి. 

ప సల సుబ్బరామయ్య 
********* సదుు ర్ు దవేా శ్ర్ణం శ్ర్ణం ********* 

22-05-2005 న సాయి క్క: గురుసే్వకు మానసి్క సాధన: checklist 

om 

గొలగమూడి 

22 – 5 – 05 

Dear Sai !  

సదుా రువత లభిెంచగాన ేఅెంతవ అయిపో యినటటల  క్ాదు. వారు చ పిిెంద్ ిచేయ్ాల్స . అలా చేస్ేెందుకు మాయ్ ప ెంచ్చ ఉెండ ిఎపతిడత 

మనలను చేయ్న్నయ్కుెండవ అడుీ  పడుతమెంద్.ి మాయ్కు లోబ్డినవాడు మానవతడ ేక్ాదురా అనవనరు. అెంటే మానవతడకెంటే 

హీనుడన్న అరుెం. 

శ్ర ీజాఞ నేశ్ార్ మహారాజ్ చ పిిన మాటలు గురుత ెంచుక్ో. 

ద ైవీ హేాషా గుణమయిీ మమమాయా దుర్త్ాయా  

మామవేయేి పిపదానేత  మయా మేత్ం త్ర్ంత్మత.ే 

సదుు ర్ువనడె ిమంచి నౌక ల్భించినవార్ు : 

1. అనుభవమనెడ ికౌపరనము ను బిగించి  

2. అహంకార్మను మికుకటమ ైన బ్ర్ువపను పార్వెైచి  

3. సంకల్ుముల్ు, వికల్ుముల్నెడ ిఅల్ల్ నుండ ిత్పిుంచుకుని  
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4. విష్యాసకిత అనెడు తీవిమ ైన వానద బ్బ నుండ ికాపాడుకుని  

5. ఆత్ిబ్ో ధ యనెడు బ్లే్ కటటట నందుకుని  

6. వెైరాగామనెడు చేత్ుల్తో నెటటట కొనుచు  

7. శ్రదయా , సామరా్యము ల్ పెై తేల్ుచత 

ననున ప ెందగలరు. 

ప ై ఏడు అెంశ్ము ల ద్వారా మనము శ్దీు  తో కృషి చేసతత  ఉెంట ేతపివారి కృప మనకు కలాదు. పిచిచ పాిరా్నల్ు ల్క్ష చేసినయ అవి 

గాలిక ిపో తయయి. మనం శ్రదాతో చేసిన కృషే ల్ కకల్ోనిక ివసుత ంద.ి 

 మొటటమొదటనే నీ అనుభవానిి చతచుకుని పివరితంచమంటార్ు. ఏద్ి త్మెంటే ఏమ ైెంద్ి, ఎెంత త్మెంట ేఏమ ైెంద్ి, ఏద్ి త్మననపతిడు 

చదువత బ్ాగాసాగిెంద్ి. ఎెంత త్మెంట ేమనెం హ ష్ారుగా ఉెండగల్సగాము అనేవన్నన అనుభవెం ద్వారా త లుసుకున్న ఆచరిెంచు. కఠోర్ 

నియమ పాల్న చేయమంటార్ు. చయపల్ాంబ్ుల్ు నసించనిద ేవయెిా జనిల్ ైనయ మనం అకకడన ేఉంటామ్ర ఇంకా 

దిగజార్ుత్ుంటామ్ర త లియదు. మిగతవ విష్య్ాలన్నన వద్ిలేస్ి మనకు శ్ర ీసాామి వారిచ్చున పన్నమీద మనదృష్టెంతవ ప టాట ల్స .  

       శ్రీ సాామివారి ఆశ్రసుులతో  

ప .సు. 

********* సదుు ర్ు దేవా శ్ర్ణం శ్ర్ణం ********* 
 

24-11-2003 న సాయి క్క: శ్రణవగత్మ తరాాత ది్గ జారి ఆసకుత లవటెం ఎెందుకు 

జరుగుతమెంది్? 

గొలగమూడి 

24-11-౦౩ 

Dear Sai, 
1. Mental గా enlightenment – శ్ర్ణయగత్మ, త్రాాత్ దిగ జారి ఆసకుత ల్వటం ఎందుకు జర్ుగుత్ుంది ? 

శ్ర్ణయగత్మ అనేద ిఒక రోజు చేసి త్ర్ువాత్ free గా ఉండటం కాదు. జీవితయంత్ం శ్ర్ణయగత్మల్ోన ేఉండయలి. ఈ నవట ిmental 

enlightenment అద్ ిఈ జనిలో సాధిెంచ్చనద్ ిక్ాదు. అద్ ిపూరా జని సాధనవ ఫల్సతెం. ఈ జనిలో శ్రణవగత్మ పో గొటటట కున్న 

మానస్ికమ ైన చెంచలతాెం వసుత ెంద్.ి ద్వెంతో సత్, అసత్ గురితెంచే శ్క్కత పో యి, సదుా రువతను వద్ిల్స, (ప ైగా) తవన ేసదుా రువతను 

అడీెం ప టటట కున్న తవన ేపరజల భాధలు తీరుసుత ననటటల  నటిసుత ెంటారు. ద్వెంతో మరల జిడుీ  అెంటటక్ోసాగుతమెంద్ి. ద్ిగజారి 

పో తవడు. తన డౌన్ ఫాల్ తను గురితెంచ లేడు ఎెందుకన్న? తనను ఆశ్యీిెంచ్చన వారి ప గడతలతో కళ్ళు మూసుకుపో తవయి. 



 

 
23 

 

శీ్ర సుబ్బరామయ్య గారు శీ్ర షిరడీ సాయిబ్ాబ్ా శీ్ర ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసటర్ శీ్ర వ ెంకయ్యసాామి శీ్ర దరాా సాామి 

చ్చవరకు చ్చపి చేత్మక్క వసుత ెంద్.ి ఎెంత enlightenment వచ్చునవ తన గురువతను వదలటెం లోనే తన డౌన్ ఫాల్ మొదలెైెందన్న 

గురితెంచలేడు. 
2. ఇందిియ చయపల్ాాల్కు ల్ ంగక ఆచరించదేేల్ా? ల్ ంగితేఏమి?  

భగవద్ీా తలో చ బ్ుతవడు – ఇెంద్ిరయ్ లోలతాెం ద్వారా మానవతన్న పరజఞ హరిెంచ్చ పో తమెంద్ి – గాల్స వలన పడవ వేగెం 
నశిెంచ్చనటటల  అెంటారు. (పిజఞ అంటేమానసిక, శారీరిక సామరాా యల్ు అని అరా్ం.) అవి పో యాక ఇక మనం ఎందుకు పనికి రాము. 

మనలో భలలల కపత పటటట దల వతెండవల్స. ఈ పటటట దల్ సడల్కుండయ వపండయల్ంటే నిత్ాం సదుు ర్ువప మనకు చేసిన సహాయాల్ు, 

ఇచిచన అనుభవాల్ు త్ల్చుకుని పపల్కించి పో వాలి. పూజల్ో గగురాుటట రావాలి. నిత్ాం గగురాుటట వచేచ విధంగా మన 

అనుభవాల్ు మననం చేసుత ండటమ ేగొపు పూజ. ఆ కాల్మ ేసదుు ర్ువపకు అరిుంచిన ఉత్త మ్రత్త మ పపష్ుం. అపపుడు 

ఇందిియ చయపల్ాాల్కు ఎందుకు ల్ ంగకూడదో , భల్ూే కపప పటటట దల్ ఎందుకు అవసర్మ్ర త లిస ివచిచ ముందుకే వెళ్తయం కానీ 

వెనుకంజ ఉండదు. మనకిచిచన ఒకక అనుభవానిి కూడయ సిరించని పూజ పూజ ేకాదు. అద ియాంత్మికము ల్ాంఛన 

పాియమ ైనద.ి అనుభవాలు రాన్న వాళ్ు సెంగత్మ అలా ఉెంచవల్స. వాళ్ళు ఇతరుల క్కచ్చున అనుభవాలు సిరిసాత రు. సిరిెంచవల్స. 

ల్ేకుంటే అంతయ wasteful thing. 

3. మొదట రావలిసిన పరిణతి్మ విశాాసమ ేనయ ? దయనిక ిమార్ుమదే ి? 

మొదట రావలిసిన పరిణతి్మ విశాాసమ ే: దయనిక ిమార్ుమేద ి?  i) పపణాం ii) నియమ పాల్న. విశాాసం కలిగాక అద ిబ్ాగా పెరిగ ి

మహావృక్ష మవాాల్ంటే– మనకు సదుు ర్ువప చేసిన మహో పకారాల్ను ల్ోత్ుగా మననం చేసతత  గగురాుటట చ ందుత్ుండటమ.ే 

అల్ా చేసేత  మన విశాాసం సడల్దు. అంత ేకాక చకకగా పెర్ుగుత్ుంద.ి  

4. ఆహార్ నియమం ఎపపుడత అవసర్మేనయ? 

ఆహార న్నయ్మెం ఎపతిడత అవసరమే. క్ారుకు ప టోర లు బ్దులు కలీడవయిలు క్కరోస్ిన్ పో స్ి నడపిిత ేఏమౌతమెంద్ి? క్ారు 

నడుసుత ెంద్.ి క్ాన్న ఇెంజన్ చవలా తారగా చ డ ిపో తమెంద్ి. Irreparable అవతతమెంద్.ి ద ైవం వచిచ ఆహార్ నియమం 

చ పునకకర్ల్ేదు. మన శ్రీర్ం ఏది త్మంటే సరిగా పని చేసుత ందో  మనమ ేత ల్ుసుకోగల్ం. ఇందిియ చయపల్ాాల్కు ల్ ంగకుండయ 

భల్ూే కపప పటటట దల్తో సాగటమ.ే బ్ో ెంబ్ే ర ైలేా స్ేటష్న్ లో క్కరోస్ిన్ సటవ్ ప టిట 2 kg బయ్యెం అననెం వెండవను. అెంతవ 

సదుా రువతచ ేచేయ్బ్డిెంద్.ి 

మొదట మనల్ో పటటట దల్ ఉండయలి. భల్ూే కపప పటటట దల్.  

ఆశ్రసుులతో  ప . సు.  

********* సదుు ర్ు దేవా శ్ర్ణం శ్ర్ణం ********* 

22-07-2005 న సాయి క్క: సాామి కరుణ - మన పరా రున లేకుెండవన ేసరాెం జరిగిపో తమెంది్  
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శీ్ర సుబ్బరామయ్య గారు శీ్ర షిరడీ సాయిబ్ాబ్ా శీ్ర ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసటర్ శీ్ర వ ెంకయ్యసాామి శీ్ర దరాా సాామి 

గొలగమూడి,  

22-7-2005 
Dear Sai! 

న్నననట ిలెటరోల  శీ్ర సాామివారు నవ ఇలుల  కటిటెంచ్చన విష్య్ెం వరా శాను. అపపుడు నేను యమత్మండి త్మంటూ ఇదదర్ు మనుష్ుల్ 

పని చేసుత నయిను. కామాంధుడినైె కనుి కానని రోజుల్వి. ఒకక సార ైనయ నయ ఇల్ుే  కటేట  పనిల్ో సహాయము చేయమని నేను 

సాామిని పాిరిించి ఎర్గను. అంతయ చేయ వల్సింద ిమనమ ేగదయ! వారేమి  చేసాత ర్నే అహంకార్ము త్ల్క కికన రోజుల్ు అవి. 

ఎసర్ు పెటిట  మనం మంట చేసేత  వంట అవపత్ుందనే వెధవ వేదయంత్ం. బయ్యపతగిెంజ తయ్ారుచేయ్టెం మనకు చేత క్ాదనే 

విష్య్మ ేసుురిెంచన్న క్ామాెందపత రోజ్ఞలవి. శీ్ర సాయిమాసటర్ న్నలయ్ెం ఉెండేచోట శ్ెంకుసాి పన గుెంట క్ొెంత తరవిా 

పూడిపిెంచవరు. నవ పరా రిన లేకనే వాసుత  పాల న్ గడస్ ిఇచవురు. నవ పరా రిన లేకన ేమా మామ పతనవదులకు డబ్ుబ ఇసాత ను అన్న 

బ్లవెంతెం చేసాడు. నవ పరా రిన లేకనే పరెంధవమయ్య బ్ేలుద్వరిగా వచవుడు. నవ పరా రిన లేకనే బలీ్సెంగ్ అెంతవ ఒకే్ ఒక బ్ెండ 

పడి పతనవదులు కటేట  పన్న ఖ్రుు లేకుెండవ పో యిెంది్. మన పాిరా్న ల్ేకుండయనే సర్ాం జరిగిపో త్ుంది.అద ిఆ సదుు ర్ుమూరిత 

కృప. ఇంత్ జరిగినయ ఇల్ాంటివి ఒకటి ర ండు కాదు వందల్ అనుభవాల్ు జరిగినయ ఈ మలిన మనసు నేటిక ైనయ కుదుర్ుగా 

ఉండమని చోట ఉంటటందయ. అటట భవిష్ాత్ుత నో ల్ేక గతయనోి యోచిసోత ంది. ఏమ్ర దీనిి ఆ సదుు ర్ుమూరిత ఎపపుడు 

హత్మారిచ కూరోచబ్జడతయడో  త లియదు. త్పుక కూరోచ పెడతయడు. ఈల్ోగా ఇందిియల్ోల్త్ాం, ఆశ్, సో మరిత్నం, జిహా 

చయపల్ాం, పర్దతష్ణ, సరత రల్ోల్త్ాం అను నయల్ోని ద ంగల్ను కనిపెటిట  త్రిమ ేపియత్ిం చేయాలి. సినిుయర్ పియత్ిం 

చేయాలి. శ్రదా కాదు కేవల్శ్రదా అవసర్మంటార్ు శ్రర మాసాట ర్ు గార్ు. శ్కితనంతయ వినియోగించి కృషి చేయమంటార్ు సాయి. 

ల్ేకుంట ేమానవ జని పిడకల్ు ఏర్ుకునేందుకేనంటార్ు. అల్ాంటి దౌరాాగాసిిత్మ కాకుండయ వారిచిచన పని చేసే పియత్ిం 

సినిుయరాు  చేసి త్రిదయద ం.  అకి గారిక్క నమసాిరములు. 
శ్ర ీసాామివారి కృపా సద్వ మీకు ఉెండవలన్న పరా రున. 

ప సల సుబ్బరామయ్య 

********* సదుు ర్ు దేవా శ్ర్ణం శ్ర్ణం ********* 
ఈ అమృత్ ల్ేఖల్ల్ోని పితీ భావం హృదయగత్ం చేయమని, మన ఆచర్ణల్ో ఆ ఎర్ుకను నిలిపి నడిపించమని  శ్రర సార్ ను 

పాిరిిసతత  – SMST.  సదుు ర్ు దేవా శ్ర్ణం.  
   

శ్రీ సచ్చుద్వనెంద సదుా రు సాయినవధ్ మహారాజ్ కీ్ జ ై 
వేమూరు హెైమావత్మ తనకు సార్ తో ఉనన అనుభవాలు వివరిసుత నవనరు 
          మొటటమొదటిసారి 2001లో వ ెంకయ్య సాామి మెంద్ిరెం లో చతశాను. సార్ ఆ రోజ్ఞ 11 గెంటల తరాాత తీరిెం ఇచవురు 
సార్ న్న అడిగాను ఎవరు అన్న ఒకి మాట మాటాల డలేదు అసలు సమాధవనెం చ పిలేదు స్రరియ్స్ట గా వ ళ్లల పో య్ారు.  
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          ఒకరోజ్ఞ (సుమారు 2002 – 2003లలో ) సాయ్ెంతరెం బ్రహిెంగారి మఠెంలో సతుెంగెం అయిన తరాాత సార్ 
వాళ్లుెంటోల  మరలా మాటాల డుతూ చవలా గెంభీరెంగా అసలు మన దగార ఏ అరుత ఉెందన్న సాామిన్న ఇది్ చ యియ అద్ి చ యియ 
అన్న అడుగగలము అన్న ఇెంక్ా ఇలాెంటి విష్య్ాలు చ పిి, బ్ెెంగుళ్ూరు పరసాద్ వ ైపత చ యియ చతపిసతత  “మీ చ లెల ల్సన సాామిక్క 
చ పతికున్న పరత్మ వారెం రమిను అన్న చ పిి మరలా మాట మారుసతత  ర ెండు వారాలకు ఒకసార ైనవ సాామి దరశనవన్నక్క 
గొలగమూడి రమినమన్న చ పతి” అనవనరు. పరసాద్ వ ెంబ్డే ‘చ పిటమ ైతే చ పాత ను సార్ క్ాన్న అమిల్సన తీసుకు వచేు 
బ్ాధయత మీద్ే సార్’ అనవనడు. అెంతే ఆ తరాాతనుెండీ పరత్మర ెండువారాలకు ఒకసారి పరసాద్ చ లెల లు (అమిలు) సాామి 
దరశనవన్నక్క యిష్టెంగా తనెంత తవను వచేుటటటల  చేసారు. సార్ ఈ విష్య్ెం అనకముెందు అమిల్సన గొలగమూడ ి
రపిిెంచటాన్నక్క ఫో నులో గొడవయిేయది్. సార్ అనెంత కరుణతో ననేన క్ాకుెండవ అమిల్సన కలడవ సాామి దరశనవన్నక్క 
గొలగమూడిక్క మా పరా రున లేకుెండవ రపిిెంచ్చ ఆయ్న సరా సమరుతాెం న్నరూపిెంచవరు. 

          2003 నుెంచ్చ న లకు ర ెండు సారుల  అపిటోల  వితౌట్ రిజరేాష్న్ పరయ్ాణెం చసే్ే ద్వన్నన. అలాెంటివి ఎననన అనుభవాలు. సార్ 
క్క చ పిి మనెం బ్య్లేద రాము అెంటే టెైైన్ ఎక్కినటేల . ఒకసారిక్క సార్ పినవక్కన్న ఎక్ ురరస్ట విజయ్వాడకు బ్య్లేద రా. టెైైన్ పాల టాుెం మీద 
ఉెంద్ి.  టిక్ ట్ తీసుక్ోవాల్స క్ాన్న  ఎవరో ఒక్ాయ్న టెైైన్ లోనే టిక్ ట్ ఇసుత నవనరు అన్న చ పాిఋ. ననేు టెైై ఎకే్ిశాను. క్ాన్న ఎవరు 
టిక్ ట్ ఇవాలేదు. చ్చవరకు విజయ్వాడ స్ేటష్న్ లో టిక్ ట్ కలెకటర్ క్క టిక్ ట్ డబ్ుబలు ఇచుేస్ి వచవును.  ఆ తరాాత 
వారెం  గొలగమూడి క్క వ ళ్లున తరాాత సార్ క్క  చ పేత  డబ్ుబలు ఇకిడ కద్వ ఇవాాల్స, అకిడ ఎెందుకు ఇచవువత అనవనరు అెంటే 
సార్ క్క అన్నన విష్య్ాలు త లుసాత యి అన్న ఈ సన్ననవేశ్ెం చ బ్ుతోెంద్ి. ఈ సన్ననవేశ్ెం ద్వారా సార్ సరాజ్ఞనలు అన్న త లుసోత ెంద్ి. 

          సార్ "మాసటర్ అెంటే ద్ ైవెం" అనన పతసత కెం చవలా మెంద్ిక్క ఫరరగా ఇచవురు. క్ాన్న ఆ పతసత కెం మీద 15 రూపాయ్లు అన్న 
ఉెంద్ి. క్ొెంతమెంద్ి ననున ఆ పతసత కెం క్ావాలన్న అడిగారు. నేను తరువాత వారెం సార్ న్న అడిగాను. సార్ ర ెండు పతసత క్ాలు మళీు 
ఫరరగా ఇచవురు.  నేను హ ెండీలో 30 రూపాయ్లు వేసాను. ఆ విశ్య్ెం సార్ క్క చ పిలేదు. మళీల తరాాత ఇెంక్ో ఇదదరు 
అడిగారు. తరువాత వారెం గొలగమూడ ివ ళ్లునపతిడు మళీల ర ెండు పతసత క్ాలు సార్ న్న అడిగాను. సార్ ఫరర గా ఇచవురు. సార్ 
డబ్ుబలు తీసుక్ోెండి అనవన సార్ “నువతా ఎలాగో హ ెండీలో వేసాత వత కద్వ” అనవనరు. 
          ఒకసారి గొలగముడి నుెండి బ్య్లుద్ేరేటపతిడు సార్ ఎలా వ ళ్తవవో ఏమిటో అనవనరు. నేను 
వ ళ్ళల ల్సున టెైైన్ వ ళ్లుపో యి మళీల వేరే టెైైన్ క్ోసెం వ యిట్ చేస్ి ఈవిన్నెంగ్ క్క ఇెంటిక్క వ ళ్ళును. \గొలగముడి నుెండ ి
       గొలగమూడి నుెండ ివిజయ్వాడకు అరురాత్మర అపరాత్మర పరయ్ాణెం చసే్ే ద్వన్నన క్ాన్న ఎపతిడత నవకు చ్చనన ఇబ్బెంద్ ికలడవ 
కలగలేదు ఉెండేవారు. ఒకసారి రాత్మరపూట గొలగమూడి నుెండ ిన లలల రు క్క ప ైైవేట్ బ్సుు ఉెండదే్ి. ఒకరోజ్ఞ రాత్మర  బ్సుులో మొతతెం 
పద్ి మెంద్ి కలడవ లేరు. నేను ఒకిద్వనేన ఆడద్వన్నన. భయ్మేస్ిెంద్ి. సాామితో ‘సాామీ! ఒకి ఆడవాళ్ు 
న ైనవ పెంపిెంచు’ అన్న వేడుకునవన. అెంతే ఎవరో నలుగురు ఆడవాళ్ళు ఎకిడినుెండో ఆటో ద్ిగి డ ైైవరోత  ఇపతిడే సాామిక్క 
నమసాిరెం చేసుక్ొన్న వసాత ము.  సాామిక్క నమసాిరెం చేసుక్ొన్న బ్సుు ఎక్ాిరు. భయ్ెం లేకుెండవ పరయ్ాణెం చేశాను.   
          ఒకసారి ఒక ఆెంటీ తో వసుత నవనను/ ఆమ తో నేను వచేుసరిక్క లేట్ అవతతమెంద్.ి అెందువలన టిక్ ట్ మీరు తీసుక్ోెండి అన్న 
చ పాి ఆవిడక్క ఆమ  టిక్ ట్ తీసుక్ోమననటటల  అరుమ ైెంద్ి. ఆమ  అలానే ఆమ  టిక్ ట్ మాతరమే తీసుకునవనరు. నేను స్ేటష్న్ 
దగారిక్క వ ళ్ళుసరిక్క  ర ెండు గెంటల ఇరవ ై న్నమిష్ాలు ద్వటిెంద్.ి ఆెంటీ న్న అడిగిత ే ఆమ  తీసుక్ోలేదనవనరు. క్ౌెంటర్ దగారిక్క వ ళ్లల టిక్ ట్ 
తీసుక్ొన్న మళీు నేను టెైైన్ ఎకే్ిసరిక్క కన్నసెం 15 న్నమిష్ాలు పడుతమెంద్ి ర ెండు గెంటల 30 న్నమిష్ాలకు సాట ర్ట అవతతమెంద్.ి సార్ 
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క్క చ పతికునవనను.  సార్ మీ ఇష్టెం. నేను టెనున్ తటటట క్ోలేక పో తమనవనను అన్న.  నేను టిక్ ట్ త చ్చు టెైైన్ ఎక్కిన తరువాత మాతరమే 
టెైైన్ కద్ిల్సెంద్.ి 
  విజయ్వాడ నుెండి మాసటర్ గారి పతసత క్ాలు, జాఞ నేశ్ారి భగవద్ీా త పతసత క్ాలు త చ్చు ద్వన్నన. ఒకసారి నేను గొలగమూడి 
నుెండి బ్య్లుద్ేరి వ ళ్ళతమననపతిడు సార్ నవతో “నువతా ఈసారి వచేుటపతిడు ఏ పతసత క్ాలు తీసుకు రావాలో ఉతత రెం వార సాత ను” 
అనవనరు.  క్ాన్న శుకవీారెం మధవయహనెం ద్వక్ా ఉతత రెం రాలేదు. ఆ రోజ్ఞ సాయ్ెంతరెం 4 గెంటలకు సార్ క్క ఫో న్ చేద్వద మనుకున్న న్నదర 
పో య్ాను. న్నదర లేచ్చన తరాాత బ్ాధపడి సాయిబ్ాబ్ాకు క్షమాపణ చ పతికునవనను. తరాాత 10 న్నమిష్ాలకు మా అననయ్య ఫో న్ 
చేస్ి ఇెంతకు ముెంద్ే సార్ ఫో న్ చేస్ి నేను తీసుకు రావలస్ిన పతసత క్ాల ల్సస్టట చ పాిరు అన్న చ పాిడు. నేను సాయిబ్ాబ్ాకు చ పిత ే
సార్ వ ెంటనే ఫో న్ చేయ్టెం బ్టిట  సాయిబ్ాబ్ా, సార్ ఒకటే అన్న అన్నపిెంచ్చెంద్ి. అెంతేగాకుెండవ ఈ విధెంగా సాామి పతసత క్ాలు సార్ 
నవ చేత మోయిెంచ్చ నవ కరి న్న క్షాళ్న చేశారు. 
          శ్రీ సాయి మాసటర్ సమేిళ్నెం మెందలపల్సలలో  జరిగినపిటి పరవచనవలు రిక్ారుీ  చేస్ిన టేప్ సార్ దగారక్క వస్ేత  అవి సార్ 
వినవనరు. నేను వ ళ్లలనపతిడు సార్ ఒక టేప్ ఇచ్చు “ఇెందులో శ్ర ీఅనెంత కృష్ణ  గారు బ్ాగా చ పాిరు. నువతా విను” అన్న చ పాిరు. శ్రీ 
అనెంతకృష్ణ  గారి పరవచనెంలో “గురువత దగార ఏద్ీ ద్వచకలడదు” అనన విష్య్ెం బ్ాగా హతమత కుెంద్ి. సార్ క్క ముఖ్యమ ైన 
విష్య్ాలు చ పిలేద్ే అన్న అన్నపిెంచ్చ ఆ విష్య్ాలను వివరిసతత  ఉతత రెం వార సాను. తరువాత వారెం సార్ నవ లెటర్ దగార ప టటట కున్న 
వారి ద్ేవతడ ి గద్ిలో కలరోు ప టటట కున్న నేను ఏమి చేయ్ాలో చ పాిరు. నవకు సార్ గురువన్న ఆయ్నే చ పికనే చ పాిరు. 
అెంతేగాకుెండవ గురువత దగార ఎలా పరవరితెంచవలో సారే చేయిెంచవరు. 
          ప ళ్లలక్క ముెందర చ పిిన మాట “సాామి చ పిినటటల  చేస్ేత  ప ళ్లల తరువాత కలడవ ఏమ ైనవ ఇబ్బెందులు వస్ేత  ఆయ్నే సారి 
చేసాత రు”. సార్ ఆమోద్ిెంచ్చన సెంబ్ెంధెం పరక్ారెం నవకు ప ళ్లల అయియెంద్ి. అలానే ప ళ్లల తరువాత క్ొన్నన ఇబ్బెందులు వస్ేత  సారే సరిచేస్ ి
మా క్ాపతరాన్నన ఆనెందెంగా ఉెంచవరు.      
          నవ ప ళ్లలలో (ఆద్ివారెం రాత్మర 11 గెంటలకు ముహూరతెం) తలెంబ్రా లు, మెంగళ్ సతతరెం కనపడకుెండవ పో య్ాయి. అమి 
వాళ్ుెందరూ చవలా కెంగారు పడవీ రు. ననేు సార్ ను తలుచుకుెంటటనన సెందరులో అవి కనపడి ప ళ్లల సజావతగా జరిగిెంద్ి. తరాాత 
రోజ్ఞ సార్ క్క మా అననయ్య ఫో న్ చేస్ేత  సార్ “ప ళ్లల సజావతగా జరగాలన్న సాామి ధున్నలో న్ననన సాయ్ెంతరెం 4 గెంటలకు 
సమరిిెంచవను. ముహూరత సమయ్ెంలో సాామి పటాల దగార పరా రిుెంచవను” అన్న చ పాిరు. 
          నవ ప ళ్లుక్క సార్ క్క పెంచ  క్ొనవనను. క్ాల త్ క్ొన్న నవమసిరణ చేసతత  జ్ఞబ్ాబలు చేయిెంచవను. ననేు గొలగమూడ ి వ ళ్లు 
ఇవాగానే సార్ జ్ఞబ్ాబలు ఆనెందెంగా తీసుకున్న వసేుకునవనరు. అమిగారి క్ోసెం ఒక పటటట  చీర , మాములు చీర తీసుకుెంటే 
అమిగారు మామూలు చీర తీసుకునవనరు. సార్ నేను తీసుకు వ ళ్లున పటటట చీర ను నవకు గిఫ్టట  గా ఇచవురు. అెంతేగాకుెండవ 500 
రూపాయ్లు మా అననయ్యకు ఇచ్చు నవకు క్ాబ్ో యేి భరతకు ఫాయెంట్ బట్ క్ొనమనవనరు. ప ళ్లల  అయిన తరాాత మా వారిన్న 
గొలగమూడి తీసుకు రమినవనరు. ప ళ్లల అయిన తరాాత గొలగమూడిక్క వ ళ్ళల ము. అమిగారిన్న సుమతకి (సార్ వాళ్ు 
అమాియి) పిలవటెం వలన అమిగారు మధవయహనెంగా న లలల రు వ ళ్ళల రు. మేము భోజనెం చేసుకున్న సార్ దగారక్క వ ళ్లతే సార్ 
మాతో “మీరు రాత్మరక్క ఇకిడే భోజనవన్నక్క రెండి. నేను వెంట చసేాత ను” అన్న చ పాిరు. మేము వ ళ్ళు సరిక్క సార్ ప సరపపతి తో ముదద  
పపతి, క్ాయర ట్ ముకిలను ఉడక ప టాట రు. సార్ ననున క్ాయర ట్ ముకిలకు పో పత ప టటమనవనరు. అమిగారు అెంతకు ముెందు 
చేస్ిన ప డిన్న, పచుడిన్న ప టాట రు. మేము అననెం త్మనే ద్వక్ా సార్ మాతో కబ్ురుల  చ పతతమనవనరు. మేము త్మనటెం అయిన తరాాత 
నేను అెంటటల  కడుగుతమననెంత స్ేపత సార్ మా వారిన్న పరకిన కలరోుప టటట కున్న కబ్ురుల  చ పాిరు. అద్ి ఒక మధురమ ైన జానపకెం. 
అెంతేగాకుెండవ మాకు సార్ ఇచ్చున ఆశ్రసుులు. 
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          నవకు ఒక పాప, బ్ాబ్ు. పాప పతటేట  ద్వక్ా పారాయ్ణ, పరదకి్షణలు చేస్దే్వన్నన. తరువాత బ్దదకెంతో అవి చేస్ేద్వన్నన క్ాదు. 
 పాప పతటిటన తరాాత సెంవతురాన్నక్క మరలా ప రజఞెంటట. బ్ాబ్ు పతటేట  సరిక్క నేను 106 కే్జీలు ఉనవనను. గొలగమూడిక్క 
వ ళ్లలనపతిడు సార్ ననున చతస్ి “న త్మత  మీద శ్న్న కలరొున్న ఉనవనడు. పారాయ్ణ, పరదకి్షణలు చేస్ి సాామిన్న మ పిిెంచవల్స” అన్న 
చ పిి శ్రీ గురు చరితర, శ్రీ సాయి లీలామృతెం, అవధతత లీల గెీంధవలు ఇచవురు. అెంతేగాకుెండవ ననున నతన  త్మనవదదన్న చ పాిరు. 
నేను సార్ చ పిినటటల  పాటిస్ేత  ఒక సెంవతురెంలో నేను 106 కే్జీల నుెండి 59 కే్జీలకు వచవును. మా ఇెంటోల  వాళ్ళు జాతకెం 
చతపిస్ేత  అపతిడు ఏల్సనవటి శ్న్న నడుసోత ెంద్ి అన్న చ పాిరు. సార్ క్క ననున చతడెంగానే ఏల్సనవటి శ్న్న విష్య్ెం ఎలా 
త ల్సస్ిెంద్?ి తరువాత సార్ దగారకు వచ్చునపతిడు సార్ అపిటిద్వక్ా నేను చేసుత నన పారాయ్ణ, పరదకి్షణలకు సెంతస్ిెంచ్చ “సాామే 
న్ననున కర క్సట (స్ ట్ ర ైట్) చేయ్టాన్నక్క ఏల్సనవటి శ్న్నన్న న్న న త్మత  మీద ప టాట డు” అన్న అనవనరు. చవలా చ్చతరెంగా ననేు 106 కే్జీలు 
ఉననపతిడు ఏనవడత బ.ప.ి లేదు. డవకటర్ కలడవ చవలా ఆశ్ురయపో యేిద్ి.    
          నేను సార్ క్క ర గుయలర్ గా ఫో న్ చేస్ేద్వన్నన్న. ఒకసారి ఫో న్ చేస్ినపతిడు సార్ ఒక విష్య్ెం చ పిి ద్ీన్నన్న మీ ఆయ్నకు 
చ పతి, ద్వన్నన్న వార సుక్ో అనవనరు. నేను ‘సార్! ప న్ త చుుకుెంటాను. పరల జ్ సార్’ అెంటే సార్ “సరే!  త చుుక్ో” అనవనరు. నవకు 
ఇెంటోల  ప న్ కనపడక చవక్స పరస్ట త చ్చు చ పిెండి సార్ అెంటట భూమి మీద వార సుత నవనను. సార్ “భూమి మీద వార సుక్ో” అనవనరు. 
సార్ మనకు కనబ్డే మామూలు మన్నషి క్ాదు ఆయ్న అెంతటా ఉనన పరబ్రహిమే! 
          2019 లో (సార్ సమాధి అయిన తరాాత) ఒక ఆద్విారెం ఉదయ్ెం సతుెంగెంలో శ్రీ రామకృష్ణ  బ్టటట  అనే సార్ భకుత డిక్క 
సార్ అడగగానే పరమోష్న్ ఇచ్చున సన్ననవేశ్ెం చ పిగానే నవకు మనసుులో సార్ ననున చతసుత నవనరా అనే సెంద్ేహెం వచ్చుెంద్ి. 
సతుెంగెం అయిన తరాాత న్నదర పో య్ాను. కలలో సార్ కనపడి నవ నుదుటి మీద ముదుద  ప టటట కునవనరు. ద్వన్నతో సార్ ఇపిటికీ్ 
ననున గమన్నసుత నవనరన్న విశాాసెం ప రిగిెంద్ి. 
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