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సంపాదకీయం 

సంస్ాారాల మార్పు : ఆవశ్యకత, గుర్తంపు, మార్గం   

ఓం 

 “సెంసాిరాల మారపే సాధన” అననద్ ిశీ్ర మాష్ాట ర ిమాట. ద్ వై కృప మనకు అనుభవెం క్ావడవనిక్క ముఖ్య ఆటెంక్ాలు “మల-
విక్షపప ద్ోష్ాలు” అని వారా్తలాపం చ బ్ుత ెంద్ి. సాటి వానిని “పనిక్క మాలిన వాడవ” అన్వన నరక్ానిక్క పో తవవు అని క్రీసుు  చ బ్ుతవరు. 
“వాడవలో ద్ ెంగలను తొలగిెంచు క్ోమని” బ్ాబ్ా, “బ్ొ మమల కత్తురిెంపు మన దగార ఉెండలా అయ్ాయ” అని శీ్ర సాామి అెంటారు. శీ్ర 
మాష్ాట రి భోద్వమృతెం లో “శీ్ర సాయి వెంట ిసదుా రువు తవరసలిిిన్వ రాగ ద్వాష్ాల నుెండి మన కుసెంసాిరాలు చ నన బ్సపే, వీర 
బ్దరపేల లా మనను అటిట  సదుా రు సవేకు –గురు కృపకు దూరెం చవసాు యి” అని, మాసాట ర ిబ్ో ధవమృతెం లో “ధవయన్వనిన గజసాననెం 
చవయ్వదుు ”,  “కుీ సడిిట ిఆధవయత్తమకతలో పనిక్కరాదు” అన్ ేవాక్ాయలు, విమరశల వెంట ికుసెంసాిరాలు మన క్ొద్ిుపాటి కృషిని  
నిష్ఫలెం చవసి భాగవదనుభూత్త, తృప్ిు  శాెంత లు ప ెందకుెండవ చవస ిఎలా అడడీ  పడతవయో త లుపుతవరు. ఈ సెంసాిరాలు 
మారుేతో మెంచి సెంసాిరాలు అలవరచుక్ొవటెం ఆధవయత్తమక జీవన పున్వద్ి అని ఈ మహాత మలెందరూ త లుపుతవరు.  

శీ్ర మాష్ాట రి పరవచన్వలలో “వాడవలోని –మనలోని ద్ ెంగను ముెందు గురుు  పటాట లి. గురుు  పడతివ ద్ ెంగను పటటట క్ొగలము  అని 
చ బ్ుతవరు.  గురు కృప, ద్ వై కృప, ఆధవయత్తమక తృప్ిు -శాెంత్త, సాధన, ధవయనెం మొదలగు వానిక్క ఆటెంకల ైన మనలోని 
కుసెంసాిరాలు ను గురుు పటటడమే వానిని తొలగిెంచు మొదటి మెటటట  గా శీ్ర మాష్ాట రు చ బ్ుతవరు.  

 

ద్ీనిని అదుెం పటటట  టటటి  ఎన్నన సనినవశేాలు, వాక్ాయలు శీ్ర మాష్ాట రు, సార్ ల రచనల నుెండ ిగురిుెంచవచుు.    

శ్రమతో సేవ – సేవతో క ైవలయం 
నేపథ్యం: సంస్ాారాల మార్పు     

మాసపత్రకి 

 వయవసాా పకులు: శీ్ర సాయి మాసటర్ సేవా టరస్టట   
ఎడిటర్: గొరిు సాయి సుబ్రహ్మణ్యెం 

శీ్ర సుబ్బరామయ్య సార్ జీవిత విధవనెం ద్వారా బో్ ధిెంచిన “శ్ీమతో సేవ – సేవతో క్ ైవలయెం” ను అనుసరిెంచి మా జనమలు ధనయము గావిెంచుటకు ఈ మాసపత్తరకను 
పరా రెంభిసుు న్వనము. శీ్ర సుబ్బరామయ్య సార్ మనకెంది్ెంచిన అనుభవాలను, సాెంగతయ సమృత లను, సార్ ఆచరిెంచి వాచవ బో్ ధిెంచిన అమూలయ విష్య్ాలను 
సమరిెంచుక్ొనుటకు, మహాత మలు బో్ ధిెంచిన సతసెంగ, సదారెంధ పఠనలకు పే్రరణ్గా ఈ మా చినన సేవ.  
గమనిక : ఎవర ైన్వ ఈ e-magazine లో తమ వాయసాలను, అనుభవాలను పెంచుక్ోదలిచినవారు saimaster.sevatrust@gmail.com కు e-mail  చవయ్గలరు 

శ్రర సుబ్బరామయయ 
స్ార్ పివచనం 

 
శీ్ర సార్ ఈ సతసెంగెం లో మన సెంసాిరాలను గురిుెంచటెం ఎలాన్న, గురు అనుగీహ్ెం తో వానిని తొలగిెంచటానిక్క  (వాటి మారుేకు) 
చవయ్వలసిన పరయ్తనెం మో త లుపుత న్వనరు.  
http://saimastersevatrust.org/Speeches/Samskarams.mp3 
 

అనేక జనమ సంపిపతత  కర్మ భంధ విదాహినే !   జఞా నా నల పిభావేన తస్మమ శ్రర గుర్వే నమః ! 
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సాఠ  భారయ సాలెం చూడటానిక్క రాకుెంటట వ ెంటన్ే క్ోపెం వయఖ్ు ెం చవయ్గా బ్ాబ్ా ప్లిిచి వారిెంచటెం, విమరశలలో క్ాలెం వయరధెం చవసుు ెంటట 
పెంద్ ిమల భక్షణ్ెం తో పో లిు హెచురిెంచటెం, ఒపుేకునన పనిని క్షుణ్ణెంగా నిరారిుెంచు లేద్వ ఒపుేక్ోకు అనన బ్ాబ్ా సూక్కు, 
వ ెంకయ్య సాామి భకుు డడ దురుసుగా మాటాి డటెం – ఒరపయ్ అెంటట ౩౦౦ పాపెం వరా య్టెం, నియ్మపాలన విష్య్ెంలో 
న్వగపశ్ారరావు మాష్ాట రిక్క “అనుక్ొననవి అనుకుననటటి  చవయ్ాలి లేకుెంటట శిక్షలు తపేవు” అనన సాామి హచెురకి, సార్ కు “చినన 
తప్్ైే న తప్ేే ” అనన సాామి సెంద్వశ్ెం మొ|| అనిన సన్ననవేసలలోని సెంద్వశాలు మనలోని కు సెంసాిరాలను గురిుెంచటానిక్క 
మారాదరశక్ాలు. అలాన్ే శీ్ర మాష్ాట రి ఆచరణ్తో పో లుసూు  “ మ చినన ఆటెంకెం వచిున్వ, ఆ పనిని మధయలో వద్లిివేయ్టెం ఒక 
కుసెంసాిరెం” అని, ద్వనిని శీ్ర మాష్ాట రు ఎలా అధగిమిమాురో వివరసిూు  “మాష్ాట రు పుసుక పఠనెం చవసటేపుేడడ అెండర లిన్ 
చవయ్టానిక్క ప్న్్ ద్ రకకుెంటట అగిా  పులి తో అయిన్వ అెండర లిన్ చవసూు  ముెందుకు సాగుతవరు. క్ాని మొతవు నిక్క పని వాయిద్వ 
వేయ్రు”, అని చ బ్ుతవరు.  శీ్ర సార్ కూడవ మద్ ైన్వ మెంచి పనిక్క చినన ఆటెంకెం వసేు  వద్ిలి వయే్టెం, మారుే చవయ్టెం మొ 
సెంసాిరాల ప్్ ైద్వడి చవయిెంచవ వారు.  

ఇటిట  చినన చినన వనుకున్ే అశ్దీధలే, చ డడ అలవాటటి  కుసెంసాిరాలు గా ద్వరి తీసాు య్ని ధరామచరణ్ ద్వారా గురు కృప ప ెందటానిక్క 
క్ాన్న, క్ారయ సాధన ద్వారా ఉతుమ గత్త ప ెందుటకు క్ాన్న, అటిట  ఆటెంక్ాలను గురిుెంచమని సార్ ల టర్ లలో వరా సాు రు. వీటి మరో 
రూపెం “సో మర ిపో త తనెం” మానవుని పరధమ శ్త ర వు అని వరా సాు రు. అలాన్ే మనలో ఇమిు యి్లోలత, జిహ్ా చవపలయెం అన్ ే
స్ైతవన్ ప ెంచి ఉెంటాడని, అద్ి రుచిగా ఉెంటట శ్రడర అవసరాని కెంటట అత్తగా త్తనటెం, దృశ్య చవపలయెం తో సినిమా, T. V మొ || 
వాయోహాలతో క్ాలెం వయరధెం చవయ్టెం, అటిట  చపల చితుెం తో మనకు భగవెంత డడ ఇచిున పనిని శ్దీుగా చవయ్లేక పో వటెం మొ 
రూపాలలో వయకుెం అవుతవయ్ని శీ్ర సార్ సపే చ్ లలో మరి మరడ హచెురిసాు రు. నిదర లేసూు న్ే ఈ చవపలయెం పటి అపరమరుత తో 
వయవహ్రసిేున్ే  గురు కృప ప ెంద్వ రడత్త కృషి చవయ్ గల శ్దీధ  నిలిచి ఉెంటటెంద్ ిఅని, లేకుెంటట చిననగా అనిప్ిెంచవ ఈ కుసెంసాిరాల వలి 
ద్ ైవానిన గురిుెంచ గల పరజఞను క్ోలోేతవమని హచెురసిుు న్వనరు. అలాన్ే శీ్ర మాష్ాట రు కూడవ కుసెంసాిరాలు అన్ ేచిలుి లు 
పూడడుక్ోకుెండవ ఎెంతట ిసాధన, ధవయనము, పుణ్యకరమ సలిప్ని్వ పున్వద్ ిలేని భవనెంలా కూలి పో త ెందని వానిని గురిుెంచి 
తొలగిెంచు క్ొవటెం య్ెందు శ్దీధ  చూపమని చ బ్ుతవరు.  

అయితవ కుసెంసాిరాలకు, అశ్దీధకు మరు రూపాల ైన చ డడ అలవాటిను తొలగిముుక్ోవటెం ఎలా ? శీ్ర మాష్ాట ర ివదు ఒక భకుు డడ 
చ పుేకుననపుేడడ పో తవయిలే ! తొెందర మమి వుెంద్ి ? అెంటారు. తరువాత వారిక్ర వినపడవలా మరొకరితో వానిని తొలగిెంచు క్ొన్ే 
మారాెం చ బ్ుతూ “పశాుతవు పాలు, పరా య్శిుతవు లు” లేనిద్వ ఎలా తొలగు తవయి ? అని శీ్ర వివేక్ానెందుల వెంటి వారు చ డడ ఆలోచన 
రాగాన్ ేఎలాెంటి పశాతుపెం ఆ క్షణ్ెం లోన్ే ప ెంద్ి, పరా య్శిుతుెం చవసుక్ొని తొలగిెంచు కున్వనరో త లుపుతవరు. అలాన్ ేశీ్ర 
న్వగపశ్ారరావు మాష్ాట రిక్క రోజు ఉదయ్ెం ఇచవు సమయ్ పాలనలో తవడవ వసేు  భరద్వాజ మాష్ాట రు, సాామి సాపనెం లో దరశనెం 
ఇచిు “పశాుతవు పాలు, పరా య్శిుతవు లు” అనన సెంద్వశ్ెం ఇచవురు. 

అయితవ మనకు వారి సహాయ్ెం, సెంద్వశ్ెం ఎపుేడడ వసాు యి ? మనకు కుసెంసాిరాలు పో కున్వన, గురిుెంపు కలాిన్వ పశాుతవు పెం 
కలగక పో వటానిక్క క్ారణ్ెం మమిటి ? అని వివరసిూు  సార్ “పాపెం అన్ ేజిడడీ ” అెంటటక్ొని ఉెండటమే అన్న, పరతవయక పరయ్తనెంతో 
న్వమ సమరణ్ మొ|| సాధన్వలతో ద్వనిని కడగిి వసేుక్ొవాలన్న త లుపు తవరు. ద్వనిక్క ఉతుమ మారాెంగా (నిరడణత) క్ాలము-మనసుస   
రొజూ శ్దీధగా సమరిేముటెం, మొదట ిక్ాలము, నిదరకు ఉపకీమిెంచవ ముెందు క్ాలెం ద్ వైానిక్క సమరిే ముటెం, మమి త్తన్వన తవర గిన్వ 
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ఆయ్నకు నివదే్ిెంచి తీసుక్ోవటెం, తపేక చవయ్వలసని వయక్కుగత సాధన్వ మారాా లుగా చ బ్ుతవరు. ద్ీని ద్వారా పుణ్యెం జమ అయి 
సదుా రు సాెంగతయెం ప ెందగలమని వివరిసాు రు.   

సెంసాిరాల మారుేకు ఉతుమ సాధన గా సతసెంగెం అని చ బ్ుతూ సతసెంగెం లో మన సాటి వార ికుసెంసాిరాల ప్్ై సుత్తు  ద్ బ్బలు 
క్ొటటట  రడత్త మహాత మల వాక్ాయలు, భొదలు సమరిసూు  ఉెంటట అద్ి మనలో పాత కు పో యిన కుసెంసాిరాల సు ెంభానిన కద్లిిసూు  
ఉెండటెం లాెంటది్ి అని, తద్వారా క్ొన్వనళ్ళకు సులభెంగా ఆ సుెంభానిన ప్ర్ిక్క వయే్ వచుునని శీ్ర సార్ చ బ్ుతవరు. ఇలా పుణ్యెం 
తగనిెంత జమ అయిన తరువాత సదుా రు సాెంగతయెం కలిగ ిసదుా రు సనినధలిో మన పరయ్తనెంతో వదలగొటటట క్ోలేని ఎెంత 
కుసెంసాిరాల ైన సులభెంగా రాలి పో తవయ్ని చ బ్ుతవరు. సదుా రుని పరతయక్ష సానినధయెం లబ్యెం క్ానపుేడడ మహాత మల చరతిర 
పఠనము, వార ిసమాధ ిదరశనము కూడవ అటిట  ఫలితెం పరసాద్ెించగలవని  శీ్ర మాష్ాట రి వాకయెం. శీ్ర సార్ జీవితవచరణ్, అనుభవము 
ద్ీనిక్క పరతయక్ష ఉద్వహ్రణ్లు. అయితవ ఆ సదుా రు సనినధ ిఅనుభవెం కలాిెంచవద్ి మన హ్ృదయ్ పూరాక కృష ేఅని వార ికృప కలాితవన్ే 
పాష్ాణ్వల వెంటి ఆ సెంసాిరాలు నశిసాు యి అన్న సార్ సపేచ్ లో ర డిీ  తవత ఉద్వహ్రణ్తో చ బ్ుతవరు. మనెం అటిట  పరయ్తనెంతో సార్ 
కుీ పను ప ెంద్వ రతి్త నడపి్ిెంచవ మని పరా రిాసూు .          - SMST      

 

స్ార్ సనిిధి విశేషాలు – సమృతులు  : స్ాయి శివ డ మర్ నుండి  

ఆసనాలు నేర్ుటం 

Date: 26/07/2004 

           3rd year  ఇెంజన్నరిెంగ్ స్లవలు అపుేడడ గొలగమూడ ివ ళ్లిముెందు అడీద్డీిెంగా త్తనటెం  పో వడెం లేదని పరడక్షలు 

అయ్ాయక గొలగమూడ ివ ళి్ల మమీ త్తనడెం, తవర గడెం చవయ్కుెండవ సాామిని పరా రిాెంచవలని, సాామి ఆ బ్లహనీత తొలగిెంచ న్ నై్వ  

తొలగిెంచవలి లేకుెంటట చవవన్ నై్వ  చవవాలని అనుకున్వనను. సాామి న్వ బ్లహనీత పో వడవనిక్క మద్ో ఒక స లూయష్న్ చ పాేలి అని 

అనుకున్వనను.  గొలగమూడ ివ ళ్ళళక అలాగప చవయ్డెం మొదలు ప్్టాట ను.  మెంచిన్నళ్లి  తవర గమని అమమ పటటట   పటిటెంద్.ి న్నేు 

అమామ ! మనెం మమి అడగకుెండవన్ ేసార్ ద్ీని గురిెంచి మమెైన్వ చ బితవ అలాగప చవసాు ను. లేకుెంటట నువుా మమి చ పేవదుు . సార్ ను 

మనెం అడగను అవసరెం లేదు. అన్వనను. బ్ాగా ద్వహ్ెం గా ఉన్వన మెంచిన్నరు తవర గలేదు.  సాయ్ెంతరెం 4:00 ల సతసెంగెం 

అపుేడడ  వ ళ్ళళము. అెంతకు ముెందు గుడలిో పరదక్షణి్లు చవసుు న్వన దృషిట  ద్వహ్ెం మీద, ఆకలి మీద ఉెంద్.ి  సతసెంగెం  మొదలు 

ప్్డడతూన్ ేఅసలు సెంభెంధెం లేకుెండవ సార్ “మనెం ఉపవాసెం ఉెంటాము.  ఉపవాసెం ఉననపుేడడ దృషిట  ఆయ్న మీద ఉెంటట 

సరప. లేకుెంటట ఆకలి మీద ఉెంటట చవయ్డెం ఎెందుకు ? త్తన్సే ిఆయ్న మీద దృషిట ప్్డతివ మెంచిద్.ి త్తనలేదు అని ద్వని మీద దృషిట 

ఉెంటట మ ఉపయోగమూ లేదు. అన్వనరు. రాగాన్ ేన్ేను మెంచి న్నళ్లళ తవర గాను. న్ేను అడిగని ద్వనిక్క స లూయష్న్ అననటటి  

“ఆసన్వలు అననయ్యకు ఎలా చవయ్ాలో చ పుే.  న్న కూిడవ పనిక్క వసాు యి. నువుా కూడవ వేయ్వచుు. చవలా మెంచిద్”ి అెంటూ 

క్ొనిన అపేటకిపుేడవ వేస ిచూప్ిెంచవరు. తక్కినవి తవత ని అడిగ ిన్ేరుుక్ో మన్వనరు. అలాగప అపుేడడ ఆ ర ెండడ రోజులూ తవత 
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న్ేరిే ెంచవడడ. సాయి మాసటర్ నిలయ్ెంలో సార్ కు దెండెం ప్్టిటెంచి సార్ ముెందు అవన్నన న్వ చవత  వేయిెంచి చూప్ిెంచవడడ తవత. ఆ 

విధెంగా సార్ ఆయ్న సెంకలేెంతో ఆసన్వలు న్ేరిే ెంచి రోజు చ య్యమన్వనరు.  

క్ొనిన న్ లల తరాాత ఒక ల టర్ లో నువుా నితయెం ఆసన్వలు వసేుు న్వనవని తలుసుు న్వనను. ఆసన్వలు సాధన లోనూ, మన 

చదువులోనూ తపేక ఒక భాగెంగా తలవాలి. ఆసన్వలు వయే్కుెంటట మన సాధన, చదువు కూడవ పరపిూరణెం క్ావు అని  వరా సారు. 

సరగిాా  ఆ రోజప పరడక్షలు గనుక  మరు రోజు నుెంచి ఆసన్వలు వేయ్డెం  మాన్ేద్వు మని పరడక్షలు అయ్ాయక continue చవద్వు మని అని 

అనుకున్వనను. సార్ ఆ సమయ్ానిక్క ల టర్ రాశారు. 

                        మళి్ల క్ొనిన వారాల క్కీతెం  ఈ మధయ ఆసన్వలు రోజు  వేసుు న్వనవా?  అని అడిగారు. తవను  50 సెంవతసరాల 

వయ్సులో కూడవ శ్రరాా సనెం  వేసుు ెండవ  వాడనిని రోజు వేయ్మని చ పాేరు. ఆ విధెంగా ఆసన్వలు న్రేిేెంచి వేయిసుు ననద్ ిసార్ 

మాతరమ.ె  

ఉదయం లేవగానే కొదిి  సమయం ఆయనకు ఆయనకు కేటాయించడం: 

ఈ విష్య్ెం ఈ మధయ ఎనినసారుి  చ పాేరో త లియ్దు.  ఇెంజన్నరిెంగ్ first year లో “నిదర లేసూు న్ ేన్వమసమరణ్, పడడక్ోబ్ో యి ే

ముెందు న్వమసమరణ్ ఇలా చవసూు  పో తవ  సరాము వారప చూసాు రు” అని అన్వనరు. క్ాన్న అలా చవయ్డెం లేదు. 

ఈమధయ క్ొనిన వారాల క్కీతెం “న్వ చిననపేట ినుెండ ి ఎలా పుణ్య కరమలు చవసేద్,ి కృష్ ణ డ ిఫో టో ప్్టటట కుని లేవగాన్ ేచూసదే్,ి 

ప్్దుయ్ాయక భగవద్ీా త తలక్కీెంద ప్ట్టట క్ొని పడడక్ొని, అగిాపులి పకిన ప్ట్టట క్ొని లేవగాన్ ేవ లిగిెంచి ఆయ్న ముఖ్ెం చూడటెం- అలా 

నిదరలేసూు న్ ేమొదట బ్ాబ్ాను  చూడటెం  వార ిభారయ ఎలా చవసాు రో” చ పాు రు. ఈ విష్య్ెం మొనన న్నేు చూచవను. దరాా సాామి 

ఉదయ్ెం ఐదు గెంటలకు సాయి మాసటర్ నిలయ్ెంలోనిక్క వచవురని ఒకరు వచిు అనగాన్ ేలేచి బ్య్ట నుెండవ reply చ పాు రు. 

అయిన్వ అమమగారు వ ెంటన్ ేసాయి మాసటర్ నిలయ్ెంలోని క్క పో కుెండవ చవలాసేపు తరువాత వచవురు.  

ఇద్ ిన్నేు సరిగాా  చవయ్టెం లేదు క్ారణ్ెం ఆలసయెం గా లేవటెం, ఒకిసారి ఆయ్న ఫో టో క్పసి చూస ిచవలా క్ొద్ిు  సమయ్ెం 

ఉెంటటన్వనను. 8.00 గెం || కలాి  ర డీ అవాాలి.  

సాయి కృప ప ెంద్వెందుకు మన (చ డడ) సెంసాిరాల మారుే తపేనిసరి అన్న, ద్వనిక్ ై మనెం చవయ్వలసిన పరయ్తవననిన శ్ర ీ

సార్ ఈ ల టర్ లో వివరిసుు న్వనరు.  

గొలగమూడి 

డియ్ర్ రాజ్ కుమార్ ! 
స్ాయి కృప ప ందాలంటే 

1. మన అలవాటిన్నన మారుుక్ోవాలి. 
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2. ఎవరితో (అనవసరెంగా) మాటాి డకూడదు. మాటాి డితవ సాయిని గురిెంచి మహ్న్నయ్ుల గురిెంచి మాటాి డవలి. 
3. మన అలవాటల న్ని కరమబ్దిం చేసుకోవాలి. 

4. ఎపుుడంటే అపుుడు, ఎకాడంటే అకాడ ఎవర్ప ప్డితే వార్ దగగర్ త్రనడం మానాలి. 

5. సినిమాలు బ్ొ త్తుగా మాన్వలి. సినిమాలు మానమెంటట క్ొెందరిక్క అద్ క ప్ిచిు ధోరణ్ిగా ఉెంటటెంద్ి. మరి సాయి కృప ఎలా 

వసుు ెంద్ి? సాయికృప ఉెండవ వారెంతవ సినిమాలు చూడడెం లేద్వ అెంటావు. వాళ్లళ రూపాయి ప ెందవలసిన చోట ఒక 

ప్్ైసా ప ెందుత న్వనరు. 
6. నితయం పూజ, పారాయణ రోజూ ఒకే సమయంలో చేయాలి. వీలుననపుేడడ చవసాు నెంటట సాయి కూడవ వీలుననపుేడడ 

మనవ ైపు చూసాు డడ. 

7. రోజుకు 24 గెంటలు. అెందులో ఒక అరగెంట సాయిక్క సమరిేెంచకుెండవ ఆయ్నను ఇద్ి చ యియ, అద్ి చ యియ అని 

అడగడెం ఎలా వీలౌత ెంద్ి. మనెం మమారిన క్షణ్ెంలో కూడవ ఆయ్న మనలను రక్షిెంచవలి. మనెం మాతరెం 
వీలుననపుేడడ ఆయ్న వ ైపు చూడవలి. ఇద్ి మెంచిద్ి క్ాదు. పారాయణ, మననం చాలా ముఖ్యం. ఈ మననం దాారా 

మనలోని రాగ, దేాషాలు పలుచబ్డతాయి. ఇలా ఏదో  ఒకటి చేసుత ంటే కొంత కొంత అభివృదిి  ఉంట ంది. 

ప్్సల సుబ్బరామయ్య 
********* సదుగ ర్ప దేవా శ్ర్ణం శ్ర్ణం ********* 

 

మత ు గా ఉెండటెం, ఓరుే లేకుెండటెం అన్ ేసెంసాిరాలను పో గొటటట క్ోవటెం మొదలు సెంసాిరాలను మారుుకున్ే విధవన్వనిక్క 
సార్ సూచనలు :  

ఓమ్ 
Dear Rajakumar! 
   నిదర మత ు  విష్య్ెంలో న్వకు త లిసినెంతవరకు - 
1. ఆయ్ా విష్య్ాల మీద క్ావలసినెంత ఆసక్కు లేకపో వడెం. 
2. మాటలలోను, ఆశించడంలోను ఆసకతత చూపడం మాని, కార్యర్ూపంగా కృషి చేయాలి. ఎవర్ నిది మతుత కు వారే 
విర్పగుడు కనుకోావాలి.  
శ్రర స్ాయి కంటే నడుపగల ధీర్పడ వర్ప? 
3. ఆహార్ నియమం, వాయయామము అతయవసర్మని నా నమ్మమక. 
ఈ నిదర ననున మొదట నుెంచి న్నలాగప బ్ాధిెంచిెంది్. మాష్టరుగారితో చ పుేక్ొెంటట ఆ సదుా రుమూరిు, ప్్ై ర ెండూ క్ావాలెంటూ 
చినన వాయయ్మాలు నే్రిేెంచవరు.  
(1) సూరయనమసాిరాలు, (2) క్ొనినఆసన్వలు. 
 సూరయనమసాిరాలెంటట ముసలి వాళ్లళ చవసే నమసాిరము క్ాదు. 
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ఓెం హీర ెం, హీర ెం, హ్్ర ెం, హ్్ర ెం, హ్ర ః అెంటూ క్ొనిన భెంగిమలు (poses) ఉననవి. అద్ి చవసేు  నిదరమత ు  ద్వశ్ెం మీద 
పో త ెంద్ి. సూరయ నమసాిరాలు నే్రిేెంచవ గురువు మీకు ద్ రకకుెంటట సాయిని పరా రిాెంచెండి (హ్ృదయ్పూరాకెంగా). 
వారు సరాెం ఒనగూరుగలరు. 

పరకృత్త పరక్ాశ్న్, పరకృత్తవ ైదయశాల, బ్ేగెంప్ేట, హెైదరాబ్ాద్  
వారిక్క వరా సేు , సూరయనమసాిరములు, ఫో జులు త లిప్ే బ్ొ మమల చవరుట  క్ాన్న, పుసుకెంగాన్న పెంపుతవరు. ద్వని ద్వారా 

అభయసిెంప చవసుు ెంటట మెంచిద్ి. 
పిత్ర దానికత హృదయ పూర్ాకమ ైన పాిర్థనే స్ాఫలయమ్మవాగలదు. శ్రరస్ాయినాధుడు సర్ాము ఒనగూర్చగలర్ప. 

నమసేు       
ప్్. సుబ్బరామయ్య. 

 పటటట దల, విశాాసము, ఓరుే ఒక్పసారి రావు. నితయం నిదికుపకరమ్మంచే ముందు విధిగా ఆనాడు మనం చేసిన 

కార్యకరమ మందలి తపుు, ఒపుులను సమీక్ించు కోవాలి. ఒక 5 నిముషాలు మనసులో విధిగా గుర్పత  త చుచకుని మనం 

తపుు చేసిన చోట హృదయపూర్ాకంగా తీవింగా స్ాయినాధునికత క్షమాపణ చ పుుకుంటూ త్రర్గ్ అలాంటి ప ర్పాట  

జర్గకుండా జఞగరతత  పడే పియతిం చేసూత  ఉంటే కరమంగా అలవడుతుంది. ఎన్నన జనమలుగా వచిున సెంసాిరాలు గద్వ! 

ఇపేటి మన పరయ్తనెం ఎెంత గటిటగా ఉెంటట అెంత బ్ాగా ఆయ్ా దురుా ణ్వలు పోయి సదుా ణ్వలు అలవడడతవయి. “వాచవ 
శూరతాెం క్ాదు, క్ారయ శూరతాెం చూపు” అని పూజయపాదులు మాసాట రు గారు నననన్ేవారు. భగవంతునికత ఇచ్చచన 

కాలం మన స్ ంత పనులకు వాడుకోకుండా ముందుకు స్ాగండి. 
నమసేు , 

ప్్.సుబ్బరామయ్య    
********* సదుగ ర్ప దేవా శ్ర్ణం శ్ర్ణం ********* 

 

సదుా రు కృపను అనుభవెం క్ావాలి అెంటట మన ఎటిట  సెంసాిరాలను సహ్జ సిదధెం చవసుక్ోవాలో శ్ర ీసార్ సూచన : 

Dear Ravi, 

న్న పే్రు G.V.R.M.S.Subrahmanyam అయితవ రవి అని ఎెందుకు పి్లుసుు న్వనరు? కవరు పై్్ అడరసు చూచి ఎవరు 

క్ొీతువారనుకున్వనను.  

శ్ర ీసాామి వారి చరితరలో what do you mean by negligence of duty? అని శ్ర ీసాామివారు ఒకరిని మెందలిసాు రు. 
అద్ి మనెందరిక్ర మెందలిెంప్ే. మన duty చదువు. దానిని పాడు చేసేవ ేఈ చాపలాయలు. విదాయర్ి లక్షణాలు మర్లా గుర్పత  

త చుచకో.  

మ్మతాహార్ం;  జీర్ణవసత రం; కాకదృషిి ; బ్కధాయనం 
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మ్మతాహార్మంటే భగవదీగ తలో యుకాత హార్ విహార్సయ అనాిర్ప. బిసిక ట ల , టీలు ఎలాగంటే అలా త్రని, తాి గ్తే 

ఇందిియములలో చర్ంచ్చన వాళ్ళమయి మన బ్ుదిి  హరం్చబ్డుతుంది. బ్ుదిి  హర్ంచాక మనం మన duty (చదువు) 

neglect చేస్ాత ము. చదివినటేల  ఉంటాము. చదువుతాము. కాన్న నిష్ప్రయోజనమ ై పత యి నూటికత నూర్ప మార్పాల నుండి 

40 మార్పాలకు దిగజఞర్పతాము. ఎవరిక్క వారప బ్ుద్ిధ  త చుుకుని ఇెంద్ిరయ్ నిగహీ్ము, చవపలయములు చెంపుక్ోవడము 

చవయ్ాలి గాని శ్ర ీసాామివారు మమి చవసాు రు. మమీ చవయ్రు. నర్సమమ, వక ామమ, రోసిర డిి కత చేశారే అంటే వార్ తాయగము, 

పట ి దల వ మరాగయము మనకునాియా? వార్ది ఎనని జనమల స్ాధనన గదా. మనం కూడా  ఈ జనమలో వ మరాగయము, 

చపలయములు నిగరహించుట మొ|| సుగుణములు అలవర్చుకోకుంటే ఏ భగవంతుడు మనలను ర్క్ించర్ప. వక్ ిమమ, 

నరసమమల వెంటి తవయగముెంద్వ మనకు? 
ఇతరుల గొపేకు సెంతోషిెంచవలి. మనకు అద్ి లేద్వ మనకు అని బ్ాధపడకూడదు. అసూయాది దుర్పగ ణాల నుండి 

విడిబ్డే తీవి పియతిం చయేాలి. అలాంటి భావాలకు పాియశిచతతం చేసుకోవాలి. Each is great in its own place 

అనాిర్ప. భగవంతుడు మనలను ఏ విధంగా ఉంచ్చతే అలా సంతోష్పంగా మన డూయటీ అంతా వార్ సేవేనని ఆతమ 

పూర్ాకంగా విశ్ాసిసేత  అలా చేసేత  అన్ని వారే చూచుకుంటార్ప. ప్ిసిడ ంట్ of ఇండియా – పాకీ పనివాడు ఇదిర్ూ ఒకాటే.  

********* సదుగ ర్ప దేవా శ్ర్ణం శ్ర్ణం ********* 

జిహ్ా చవపలయెం అన్ే బ్లమెనై సెంసాిరాలను ఎెందుకు, ఎలా నిగీహ ెంచవలో శీ్ర సార్ సూచన: 
ఓెం 

చిరెంజీవి సెంపత్ గారకి్క శీ్ర సాామివారి ఆశ్రసుసలు సద్వ కలుగవల నని  పరా రిాసూు  ప్్. సుబ్బరామయ్య వరా య్డెం. 
ఏ విష్పయంలో కూడా అత్ర పనికతరాదు. త్రండి విష్పయంలో మ్మతాహార్ం విదాయరి్కత తపునిసర్. నాలుకను వదిలామంటే మనలను 
బ్ుర్ద గుంటలో తోసుత ంది. న్వలుక ద్వటతివ ఆ తరాాత మమీలేదు. అలా త్రనాలనుకోవడం,  త్రనడం ఇందిియలోలతాం అంటార్ప. 

ఇందిియాణాం హి చర్తాం యనమననను విధీయత ే
తదసయ హార్త్ర పిజఞా ం వాయురాివ మ్మవాంబ్సి. 

ఇెంద్ిరయ్ములలో అనగా న్వలుక, చరమము, కనునలు, చ వులు మొ|| వాని క్ోరకిలు తీరుు మనసుస శ్క్కు నశిెంచును. ఎలాగెంటట 
న్నటి మీద పరయ్ాణ్ము చవయ్ు పడవ యొకి వేగము గాలి హ్రిెంచునటటి గా అని చ పాేరు. 
 న్న చదువు పూర్త అయినంత వర్కు న్న వివేకంతో అవి విచచలవిడిగా త్రనాలి అనే కోర్కను చంపాలి. అద్ కిటట మారాము. క్ోరకి 
పుటటన్ ేకూడదు. మనసులో క్ోరిక పుటటడము వరేు, అనుభవిెంచడెం వరేు క్ాదట. మనసులో కలాిన్వ త్తనినటటి  ల కి అెంటారు 
భగవత్ గడతలో మరియ్ు పాకలపాటి గురువు గారు ఇద్వ మాట బీడి  క్ాలుు క్ోవాలనుక్ొన్ ేభకుు నితో అెంటారు.  
సినిమాలు ఎపుుడో  న లకో ర ండు న లలకో చూడడం కూడా తపేు కాని నిగరహించాలి. అంతేగాని అదే పనిగా చూడడం చాలా తపుు. 
మనం సినిమాకు ఇచేచ డబ్బంతా బ్ాల క్ మార్ాటేర్ల సంచ్చలోకత పత తుందనాిర్ప మాస్ాి ర్ప.  
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అద్ ిమొదలు ఇపేటకి్క న్ేను 2 సినిమాలే గత 25 సెం || గా చూచవను. (1) సాయిబ్ాబ్ా (2) లవకుశ్. నిజజీవితంలో లేనివన్ని 
కలిుంచ్చ చూపుతార్ప సినిమాలో. అలాంటి కలిుతాలను చూచ్చ మనం కూడా అలాంటి చ డుకు మో్రగుగ తాము. విదాయర్థ దశ్లో వీటికత 
దూర్ం కాకుంటే మీ తలిలదండుి ల ఆశ్లానే కాదు న్న గమయం మర్పించ్చ నినుి అధోగత్ర పాలు చేస్ాత యి. న్న వివేకమే వీటికత మందు. 

శీ్ర సాామి ఆశ్రసుసలతో 
ప్్. సుబ్బరామయ్య 

********* సదుగ ర్ప దేవా శ్ర్ణం శ్ర్ణం ********* 

మన కుసెంసాిరాల వలలో పడి భగవెంత డడ నిరపుశిెంచిన పనిని అలక్షయెం చవయ్టమే మన దుఃఖ్మునకు క్ారణ్ెం అని 

త లుపుత న్వనరు:  
గొలగమూడ ి

30-05-2005 
డియ్ర్ సాయి, 
ఈరోజు పరపెంచమెంతవ అెంధక్ార బ్ెందురెంగా ఎెంతో దుఃఖ్ములో మునిగ ివుెంద్ి. ఒకవ పైు తవము చవస ేపనులన్నన తమకు 
సుఖ్సెంతోష్ాలను త చిుప్డ్తవయ్ని వారు ఆ పనుల ద్వారా దుఃఖ్ాన్ేన త చుుకుెంటటన్వనరు. రోగాల ద్వారా,  నష్ాట ల ద్వారా,  
వాయజయయల ద్వారా, ద్ ెంగతన్వల ద్వారా కష్టెం కలిగినపుేడడ అలాెంటి నష్టెం కలిగిెంచిన వారప తమ దుఃఖ్ానిక్క క్ారణ్మని 
మొత ు కుెంటారు. క్ాన్న వాళ్లి  చవసని కరమలే అెందుకు క్ారణ్మని మ మాతరము తలెంచరు కద్వ. ఒక క్ాెంటరా కటరు లక్షలు క్ోటటి  
సెంపాద్ిసుు న్వనరు. ఎటాి  సెంపాద్ిసుు న్వనడడ? క్పవలెం సతయెం ధరమెం తప్ిే  నడడచుకుని మాతరమే. పద్మిెంద్కి్క ఉపయోగపడవ రోడడీ  
వేయ్మెంటట ఇెంజన్నరికు లెంచవలు ఇచిు రోడడీ  అద్వానెంగా వసేుు న్వనడడ. అలా ఆరిజెంచిన ధనెం దుఃఖ్ము కలిగిెంచక మమి 
చవసుు ెంద్?ి 
శ్రర స్ాామ్మవార్ప బ్ో ధించ్చన సతయం, ధర్మం, సంపనితాం, స్ాధార్ణతాం,  సదుగ ర్ప సవే ఎంత గొపు పచ్చచ సతాయలో కదా. అందర్ూ 
ధర్మం తపుి సుఖ్ సంతోషాలు ప ందాలని చూస్ాత ర్ప. కాన్న ఆ వచ్చచన సుఖ్ సంతోషాలు చూసుత ండగానే దుఃఖ్ాలు అవుతునాియి. 
టీచరు పాఠెం చ పేడడ. విద్వయరిా చదవడడ. డవకటర్ తన వృత్తులో న్ ైపుణ్యము క్ొరకు శ్ీమిెంచి చదవడడ. ప్షే్ెంటట మెందు 
సేవిెంచకుెండవన్ ే ఆరోగయము ప ెంద్వలని చూసాు డడ. ఎెంతోమెంద్ ిఆధవయత్తమక ప్పేరు ప్రేుతో ధనము ఆరిజసుు న్వనరు. ఆధవయత్తమకత 
గోరెంత కూడవ ఆ ప్పేర్ లో కనిప్ిెంచదు. ఎవర్ ధర్మం వార్ప త్రకిర్ణ శుదిిగా ఆచర్సేత  వార్కత కలిగేదంతా ఆనందమే. అలా ధరామచర్ణ 
చేయాలంటే ఆనందం అనేది బ్ాహయంగా వసుత వుల నుండి రాదు.  అది మన అంతర్ంగాల లోనే ఉంది. అది మనం ప ందాలంటే ఇషి్పం, 
అయిషి్పం సమూలంగా పత వాలి. ఇషాి ఇషాి లు పత వడం అంటే భగవంతుడు మనకతచ్చచన పని నూటికత నూర్పపాళ్లల  శ్రదిగా ఆచర్ంచడం 
ఒకాటే మార్గము. (న్నకు ఇపుేడడ) భగవెంత డడ అనుగీహ ెంచిన పని చదువు- ప్ి హెచ్ డి. ద్వనిని న్నవు ఇష్ాట ఇష్ాట లు లేకుెండవ 
అద్ ిన్న ధరమెంగా భావిెంచి సాధసిేు  తరుగులేని ఆనెందెం శాెంత్త లభిసాు యి. 

శీ్ర సాామి వారి ఆశ్రసుసలతో 
ప్్సల సుబ్బరామయ్య 

బ్లహీనతలు గా మారిన కుసెంసాిరాల నుెండి బ్య్టపడవ మారాెం : వివేక వ ైరాగాయలు - గురు సమరణ్, కన్ననటి పరా రాన    

గొలగమూడి 
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02-11-2002 

Dear Sir, 
శ్ర ీసాామి వారి ఆశ్రసుసలు సద్వ న్నకుెండవలని పరా రధన.  దాపర్కంలేని న్న లెటర్ చూచ్చ చాలా సంతోషించాను. ఒక 

అమామయిక్క మనసులో చోటివాడెం ఎెంతో అధరమెం కద్వ! మనకు మద్ి శరయీ్సో స సాయిక్క త లుసు. కనుక వారు 

పరసాది్ెంచిన అమామయిని సపాకరిెంచవలి. అెంతవగాని ఆ అమామయి తలెంపులన్నన అధరమమని బ్ాగా చిెంత్తెంచి మనసు 

నుెంచి దూరెం చవయ్ాలి. మన అకి, చ ల ి oడరను గూరిు ఎవర ైన్వ ఇతరులు అలా యోచిసుు ెంటట మనెం సహ ెంచగలమా 
అన్ేద్ి ఆలోచిెంచు. గనుక అటిి  ఆలోచనలు ఎంత అధర్మమ ైనవో త లిసి అటిి  అధర్మకార్యం దాారా మనమే మన భవిష్పయత్ 

జనమలను పాడుచేసుకుంట నాిమనే నిశ్చయానికత వసేత  అలాంటి తలంపులు పత తాయి. అపుటికీ పత కుంటే 

పాియశిచతాత లు, తీవి పాియశిచతాత లు self imposed punishments just like Vivekananda చేసుకోవాలి. న్నకు 

తోచిన మరొక మారాెం యోచిెంచు.  

T.V. లో sex విష్య్ాలు చూడడెం మానసిక బ్లహీనత - అద్ి వివాహ్ెం క్ాగానే్ పో దు. భారయ ఉన్వన మరొక విధెంగా 
ఆ బ్లహీనత పనిచవసుు ెంద్ి. భగవంతుడు సృషిి  కొర్కు పట్ిిన ఈ లెమoగ్క సంబ్ంధానిి దుర్ానియోగం చేసేత  ఎంత 

నషి్పపత తామ్ర వాి యలేను.  మానసిక, శారీర్క శ్కుత లన్ని దాంసమాతాయి. Explode అయిన టపాక్ాయ్ నుెండి 

బ్య్లేడిన క్ాగితెం ముకిలాగా తయ్ారవుతవము.  మన వీర్యమే మన మేధసుు అవుతుంది. వీరయెం పోయినటటి  

భౌత్తకెంగా త లియ్దు. అద్ి ఇలాెంటి తలెంపులతో వీరయెం నష్టపరుచుకున్వనమెంటట మన భవిష్యత ు  ఎెంతో ద్వరుణ్ెంగా 

ఉెంటటెంద్ి. ఇలాెంటి తలెంపులకు క్ారణ్ెం  
(1) దుష్ట స్ాంగతయం - మనుష్ లు గాని, పుసుక్ాలుగాని అలాెంటి సాెంగతయెం అయి వుెంటటెంద్ి.    

(2) ర ెండవ క్ారణ్ెం మనెం త్తన్ే ఆహారెం. ఆహారెం కూడవ క్ామ వాసనలు రపక్ త్తుసుు ెంద్ి. ఏ ఆహార్ం త్రంటే ఇలాంట ి

తలంపులు వసుత నాియో న్నవే గమనించ్చ అలాంటి ఆహార్ం వర్జంచు.  

హృదయపూర్ాకంగా ఈ sex బ్లహీనతనుండి బ్యటపడకుంటే ఈ బ్లహీనత మన సర్ాస్ాాన్ని హర్సుత ంది. ఇద్ి 

మనలోని ద్ ెంగ అని చ పాేరు బ్ాబ్ా. ఈ ద్ ెంగ ప్్ెండిి తో సమసిపో దు. మరొక విధెంగా పనిచవసుు ెంద్ి. గనుక వివేక, 

విచార్, వ మరాగాయలతో ధర్మమనే వ లుగులో దానిి హర్ంప చేయాలి. జఞగరతత ! శ్రర మాషాి ర్కత న్న బ్లహీనత చ పిు దానిి 

తొలగ్ంచమని కన్నిటితో పాిర్ించు. ఇంతకంటే మరొక మంచ్చ మార్గం లేదని నా అభిపాియం.  మరలా ల టర్ వరా యి. శ్ర ీ

సాామి వారి ఆశ్రసుసలు సద్వ న్నకుెండవలని పరా రిధసూు   

మీ ప్్సల సుబ్బరామయ్య  

గొలగమూడి, 21-05-2002 



 

 
10 

 

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

డియ్ర్ సర్, 

న్న ల టర్ చవరిెంద్ి.  న్న జీవితెం న్నవనుకుననటటి   చవలా తవలికగాను న్నచెంగాను లేదు. పరత్త ఒకిరిక్క తన తపుే 
త లుసుక్ోకుెండవ మూరఖెంగా జీవిెంచడమెంటటన్ే చీకటి బ్రత కు.  న్న తపుు త లుసుకునాివంటే లెమట్ వేశావని అరి్ం. ఇక 

ఇలుల  సర్పి కోవడమ ేకావలసింది.ఇలుల  సర్పి కోవడానికత గటిి  పట ి దల కావాలి.  ఇది రావాలంటే గుర్పసమర్ణే అవసర్ము. 

గుర్పసమర్ణమంటే అందర్ప మహన్నయుల ర్ూపాలలో వుని విశ్ాగుర్పని దివయ లీలలు సమర్ంచడమే. మన మనసుస 

చవలా ఎకుివ voltage గల య్ెంతరెం వెంటిద్ి.  ద్వనిన నియ్ెంతరణ్తో ఉపయోగిెంచకుెంటట చవలా నష్టపో తవము. ఒకసారి 

నష్టపడవీ క ఇక త్తరిగి ఆ నష్ాట నిన భరడు చవయ్లేము. గనుక నియ్మపాలన చవలా అవసరెం.  
నియమపాలన కాదు, కఠోర్ నియమపాలన. అపుుడే మనం సదుగ ర్ప కృప ప ందగలము.  మీరు చ ప్ిేన పులి 

విసురాకులు పరపెంచెం నిెండవ ఎకిడబ్డితవ అకిడవ క్ావలసిననిన ఉన్వనయి.  అసలు అలాెంటి వయకుు లతో సేనహ్మే 

పనిక్కరాదు.  మనలను  చ డగొటిటన సేనహ్మే పనిక్క రాదు.  మనలను బ్ాగుపరచిన్వ, చ డ గొటిటన్వ సేనహ త లే క్ారణ్ెం. 

గనుక ఈ సతవయనిన బ్ాగా మననెం చవసి పద్ి రూపాయ్లు పో యిన్వ మెంచి సేనహ్ెం చవయి.  పద్ి రూపాయ్లు పోయిన్వ 

ఫరవాలేదు చ డడ సేనహ్ెం వద్ిలేసేయ్.  

పరత్తనితయెం సర ైన ట ైెం లో నిదరపో వడెం, సర ైన ట ైములో నిదరలేచి నితయకృతవయలు తీరుుక్ోవటెం చవలా ముఖ్యము. 

సేనహ త లెంతవ చ డిపో యిన వానిని చూచి నవుాతవరు. అెంతవగాని మ సహాయ్ము చవయ్లేరు. క్ాన్న సదుా రువొకిరప 
మనలను అనిన వేళ్లా రక్షిెంచి క్ాపాడతవరు. న్నకు సదుా రు కృప ఉెంద్ి గనుకన్ే U.S కు వ ళ్లి  యోగెం పటిటెంద్ి. మన 

నియమ పాలనలో ఏ లోపం వచ్చచనా సదుగ ర్పని కృప అంతమేర్కు పత గొట ి కుంటామని  ఎందర్ అనుభవాలో 

త లుపుతునాియి. ఈ విష్య్ెంలో న్నవు చవలా జయగతీుగా ఉెండడ. ధర్మం ధర్మం ధర్మం ఇది మాతిమ ేసదుగ ర్పని 

మ పిుసుత ంది.  ధర్మం తపిునాక మ యిన్ లెమన్ తో electrical contact పత యిందనిమాట.  అది పత తే మనమ ందుకూ 

పనికతరాము.  

భట్ గారి విష్య్ెం మనసులోక్క రానివాడమే ద్ోష్ెం.  వారు  న్నతో మాటాి డతవరని ఎెందుకు ఊహ సుు న్వనవు.  
మాటాల డితే కూడా ధర్మం పికార్ం  ఉండాలి. కాన్న అనవసర్మ ైన ఆపేక్షలు ప్ంచుకోవడం అధర్మం. ఈ వివాహానిక్క ప్్దుల 

అనుమత్తగాని సదుా రుని ఆద్వశ్ెం క్ాన్న లేవు గనుక బ్ాగా దూరెం వుెండడ. సదుా రుడడ ఆద్వశిసేు  ఆయ్నన్ే జరిప్ిెంచమని 
చ ప్ిే నిరభయ్ెంగా ఉెండడ.  న్నవు వారితో న్నరు జయరి ఎకుివగా మాటాి డవదుు .  Control your spirits. ఇది ముఖ్యం. శ్రర 

స్ాామ్మ వార్కత న్న బ్ాధలు వినివించుకో. న్న లెటర్ శ్రర స్ాామ్మ వార్ సమాధి మీద ఉంచాను. అన్ని వారే చూచుకుంటార్ప. 

Be brave and devoted to sadguru.  

Yours lovingly, 
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ప్్సల సుబ్బరామయ్య 

చ డడ తలెంపులు కూడవ ఎెంత నష్టెం కలిగిసాు యో  శ్ర ీసార్ మాటలోి  :  
ఓెం   

                                                                                  గొలగమూడ ి                                                                                      

1-11-2003 
Dear Krishna ! 

         చ డడ మారాములో పో కుెండవ ఉెండవలెంటట మన మనసుకు త రిపి్ లేకుెండవ పని ప్్టటడ మొకిటట మారాెం. 

మహ్న్నయ్ుల చరితరలు చదువుత ెంటట వారి ఆశ్రసుసలు ఉెంటాయి, ఇటట మనసుకు పని ప్్టిటనటటి  ఉెంటటెంద్ి. నిదర లేవగానే్ 

కన్నసెం 15 నిమిష్ాలు సేపు న్న క్కష్టమెైన న్వమెం చ యియ. సాననెం వగ ైరా అక్ాిర లేదు. సాననెం చవశాక తపేక 10 నిమిష్ాలు 

కడీీ  వ లిగిెంచి హ్ృదయ్పూరాకెంగా  "ననున న్న శుభర మారాా న నడిప్ిెంచు తెండిర" అని పరా రిధెంచు. వీలుననపుడడ అష్ోట తురెం 

కెంఠత చది్వి పూజ చ యియ. న్వలుగు సారుి  పుసుకెం చది్వి పూజ చవసుు ెంటట అద్వ వసుు ెంది్. చ డీ తలెంపుల వలి మన క్ ెంత 

నష్టో మనకు త లియ్దు. అనుభవాని క్ొచిునపుడడ నిద్వనెంగా త లుసుు ెంది్. 

                                                శీ్ర సాామి వారి ఆశ్రసుసలతో  

                                                  ప్్సల సుబ్బరామయ్య  

 

పని ఆలెంబ్నగా కుసెంసాిరాల నుెండి ఎలా బ్య్ట పడవచోు శ్ర ీసార్ మాటలోి  :  

 
 గొలగమూడ ి

 27-12-2002 
Dear Siva, 
న్న ల టర్ అెంద్ినద్ి. నిష్ాిమ కరమకు ఒక లిసుట  పనులెంటట లేవు. మన పర్ునల్ గా ఉపయోగ పడే పనులు కాక ఇతర్ 
పనులని అరి్ం. ఉదో్యగెం చవసుు న్వనము. జీతెం తీసుకుని ప టటకు సెంపాద్ిెంచు క్ొెంటటన్వనము. కుటటెంబ్ పో ష్ణ్ మన భాదయత 
కనక ద్వనిక్క ఖ్రుు ప్్డడత న్వనము.  ఆ ఉదో్యగెం నిష్ాిమ కరమ క్ాదు. తనకు వచిున ధనెంలో క్ొెంత ధరమ క్ారాయలకు 
ఖ్రుు చవశాడడ. అద్ి నిష్ాిమ ఖ్రమ అవుత ెంద్ి. ఇందులో మాషాి ర్ప చ పేుది బ్ాగా అరి్ం చేసుకోవాలి. పని ఏమ ైనా మనసు 
చలించరాదు. సఫలమ ైనపుుడు సంతోష్పము, విఫలమ ైతే దుఃఖ్ము బ్ాధ వగ ైరా ఉండరాదు. భగవంతుడు అలా చేసేత   
మనమేం చేస్ాత ము. అలా మనసు చలించకుండా ఉండటమే నిషాామకర్మ ధేయయం. అందుకే మనలోని మలదోష్పం పత వటానికత 
నిషాామకర్మ చ పాుర్ప. మల దోష్పమంటే రాగ, దేాష్ప, అసూయాదులు.  

  ప్్. సుబ్బరామయ్య. 
పశాుతవు పెం –పరా య్శిుతుెం సెంసాిరాల మారుేకు మారాెం: 

om 
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గొలగమూడి 

20-06-2001 

చిరెంజీవి G.సాయిశివ గారిక్క,  

శ్ర ీసాామివారి ఆశ్రసుసలు సద్వ ఉెండవలని పరా రిధసూు  ప్్.సుబ్బరామయ్య వరా య్డెం. 

మనసు సిామితెంగా పూరాెం వల  లేదని వరా శావు. Sunday Holiday కద్వ ఆ రోజు ఒకిరోజు దరవాహారెం మాతరమే 

తీసుక్ొని ఉపవాసముెండడ. పెండిరసెం, పాలుతీసుక్ో. మూడడవేళ్లా solid food త్తనవదుు . అలా ఒక్ప ఒకిరోజు చవసూు  

సాయిని పరా రిధెంచు. “త లియ్క మద్ ైన్వ ప రపాటట చవసి ఉెండవచుు. న్వ ఈ పరా య్శిుతుమునకు కరుణ్ చూప్ి న్వకు 

పూరాపు సాిమితమైెన మనసుసను పరసాద్ిెంచు పరభూ! తమరు న్వకు అనుగహీ ెంచిన పనిని క్షుణ్ణెంగా చవసే బ్ుద్ిధకుశ్లత 

పరసాది్ెంచు తెండీర”  అని పరా రిాెంచు. సాయి పరమ దయ్ానిధి. న్న పరా రధనకు తపేక సేెంద్ిెంచి దయ్ చూపుతవడడ. 

శ్ర ీసాయికృప కలుగవల నని పరా రిధసూు .. 

       ప్్. సుబ్బరామమయ్య 

ఏమీ బ్ ంబ్ేలు పడవదుి . అంతా స్ాయి దయ. అంతా మన 

మంచ్చకే చేస్ాత ర్ప. కొండంతను గోర్ంతతో తొలగ్స్ాత ర్ప. ఆ 

విశాాసమే మనలను కాపాడుతుంది. 

********* సదుగ ర్ప దేవా శ్ర్ణం శ్ర్ణం ********* 
చంచలతాం అనే మనసుుకు కు గల కు సంస్ాారానిి ఎలా మార్పచకోవాలో శ్రర స్ార్ సందేశ్ం : 

ఓెం 

చివరగా ఒక మాట వరా సావు. ఒక్ొికిపుేడడ మనసు సాయి మీద ఉెంటటెంద్ి.  మరొకపుేడడ ఎకిడో ఉెంటటెంద్ి అని వరా సావు. 
నిజమ ేఅన్ేక వలే క్ోటి జనమల నుెండి సెంపరా పుమెనైద్వ మన మెదడడ. ద్వనిని తన క్ోత్త గెంత ల నుెండ ిఅరికటటడెం చవలా కష్టమే. 
అయితవ వీలు క్ానిద్ి మాతరెం క్ాదు. ద్వనిన్ే బ్ాబ్ా శ్దీధ , సబ్ూరి అన్వనరు. అసలీ మనసు యొకా చంచల సాభావానిి అర్కటాి లి 
అనే శ్రది ఉండాలట మాస్ాి ర్ప చ బ్ుతార్ప. ‘‘శ్రది అనేది అనుక్షణము ఉండవలసని జఞగరతత  అంటార్ప’’. మనసులో ఇతర ఆలోచనలు 
వసేు  అద్ి మానసిక వయభిచవరమని భావిెంచవలట. చవయ్వలసిన యోచన గాక మనసుస ద్వనెంతట అద్ి ఎకిడక్ో వ ళి్ల 
ఆలోచిెంచటమే వయభిచవరెం అన్వనరు. శ్దీధ  అన్ే ద్వనిన బ్ాబ్ాకు సమరిేెంచడమెంటట చవలా గొపే విష్య్ెం. 
మనసును ఎపుేడడ కూడవ ఖ్ాళ్లగా వదలకూడదు. నిరెంతరెం పనిలో నిమగనెం చవయ్మెంటారు. పనిలేని మనసే సర్ా అనరాథ లకు 
మూలమంటార్ప. పనిచవసూు  మనసు మాతరెం ప్ిచిుగా యోచిసుు ెంటటెంద్ి అద్ి తపుే. మనసు పనిలో నిమగనమవాలట. ద్వనిని 
త్తరకరణ్ శుద్ిధ  అన్వనరు. (1) శ్రడరెంతో పని చవయ్డెం (2) న్నటతిో ద్ వై న్వమెం చ పేడెం (3) మనసుసతో ఆ పని ఎలా చవయ్ాలో 
యోచిసుు ెండడెం. వేరప తలెంపు రాకూడదు. 



 

 
13 

 

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

పనిలేనపుుడు విశార ంత్ర కోర్నపుుడు  “ఈ చూడబ్డే దంతా కలసి నేను’’ అని బ్ాబ్ా వాకాయనిి విశేలషసిుత ండు. మెంచి మతే 
ద్ రుకుత ెంద్ి మనసుసకు ఎలా? 
సూరుయణ్ిణ  చూచవము - సూరుయడడ, సూరయ క్కరణ్ములు, అoదులోని వ లుగు, అెందులోని వడేి, వీట ిద్వారా చూడబ్డవ వసుు వులు, 
వసుు వులు చూచుటకు ఉపకరెించవ కనునలు, కనునలలోని పరా ణ్శ్క్కు, న్ేను చూసుు న్వనను అని త లిస ేఎరుక – ఇవన్నన బ్ాబ్ాన్ే 
అయితవ న్ేను వేరు ఈ జగత ు  వేరు అన్ ేభావన్ే అడడీ గోడ. ద్వనిన కూలద్ోయ్డo ఎలా బ్ాబ్ా! అద్ లాగో న్వకు న్ేరిే oచకూడద్వ 
అని అడడగుత ెండడ. 
అలాగప ద్ోవన నడడసుు న్వనము. భూమి, ద్వనిప్్ ైకనిప్ిెంచవ దుముమ, ప్డే అన్నన ఆయ్న్ే. ఈ శ్రడరెం కూడవ ఆయ్న్ే, శ్రడరెం చుటటట  
ఉనన గాలి ఆయ్న్ే. శ్రడరానిననడపి్ిెంచవ పరా ణ్శ్క్కు ఆయ్న్ే. నడడసుు ననటటి  త లుసుక్ొన్ే ఎరుక గూడవ ఆయ్న్ే. అెంతవ ఆయ్న్ే ఐన్వ 
న్ేను అన్ే పరిమిత భావమే అడడీ గోడ. ద్ీనిన కూల ద్ోరయ్ మన్వనవే అద్ ిఎలా బ్ాబ్ా అని అడడగు. 
సాననెం చవసుు న్వనము - ఈ న్నరు బ్ాబ్ాన్ే, మనెం నిలుచున్ేoదుకు ఆధవరమెైన భూమి ఆయ్న్ే. ఆయ్నకు ఆయ్న చవత్తని 
కద్లిిసూు  హాయిని ఇప్ిే సూు  హాయిని అనుభవిెంచుచుననటటి  త లుసుకుెంటటనన ఎరుక ఆయ్న్ ేక్ాన్న న్ేను అన్ే పరిమిత భావమ ే
అడడీ గోడ. ద్ీనిన్న కూలద్ోరయ్డెం ఎలా అని అడడగు. 
ఇద్వ విధెంగా అననెం త్తన్టేపుేడడ, న్నళ్లళ తవర గపటపుేడడ, పనిలేని విశాీ ెంత్త సమయ్ాలలోను న్నవు చూచవ పరత్త వసుు వు వెంక 
నవయనూతనెంగా చూడమెంటారు మాసటర్. న్వకు అడడీ గోడను కూలద్ోరసే technique చవత గాకునన ఇలా వరా య్డెం మాతరెం క్ొద్ిుగా 
వచుు. అడడీ గోడను ఎపుేడడ కూలద్ోరయిసాు రో, అద్ి శీ్ర సాామివారి పని. 
శ్రదితో - చదువు లేనపుుడు మనసు విశార ంత్ర కోర్నపుుడు – ఎకాడో  ఆలోచ్చంచకుండా చూచ్చన పిత్ర వసుత వులోను విశేలషించ్చ 
బ్ాబ్ాను చూసుత ంటే అది కూడా ధాయనమే అవుతుంది. ధవయనమెంటట కళ్లళ మూసుక్ొని కూరోువడమ ేక్ాదు. 

ఆశ్రసుసలతో 
ప్్. సుబ్బరామయ్య 

చ డడ లక్షణ్వల నుెండి బ్య్టపడవ పరయ్తవననిక్క గురు సహాయ్ెం అెందటానిక్క మమి చవయ్ాలి ? సార్ సెంద్వశ్ెం   :  
ఓెం 

             గొలగమూడ ి
Dear Sai! 
 “ఒకా చ డి లక్షణం మ్మగల్ి ఉనాి మ్మగల్ిన అనిింటిన్న పిజాలింప చేసుత ందని, వాటిని తొలగ్ంచు కోవటానికత చేసే 
పియతిం దానికత అడుగడుగునా ఆయన సహకార్ం అలా అలా ఇంకా ఉదృతం కావటం ఎందుకు స్ాధయం కావటం లేదు ?” 
అని వరా శావు.  
 నితయం శ్రీర్ వాయయామం అవసర్ం. అవసరమెంటట పహ లాానులా కసరత ు  వెంటిదని తలచకు.. సూర్య నమస్ాారాల 
వంటివి తపునిసర్గా ఉండాలి. మాసాట రు చవయ్లేదు అని చ పేవదుు . వారు సాయి వదు సమాధి సాిత్త ప ెందక ముెందు 
వాయయ్ామెం చవసారు. Ph.D. వారిక్క చకిగా వివరిెంచవ కుశ్లత లేదు.  అవసరెం అని మాతరెం గటిటగా చ పేగలను. అద్ి 
అనుభవెం న్ేరిేన పాఠెం.   
Job నుెండి 6.30 గెంటలకు వసేు  త్తరిగి 9 గెంటల వరకు గుడి, Mess, సరుకులు, మద్ో త్తరుగుతూ 2½ గెంటలూ పాడడ చవసు 
క్ోవడమేన్వ?  
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మన కళ్ళ గుండా, చ వుల గుండా, సుర్శ దాారా, శాాస దాారా ఎంత లౌకతకం మనకు చుట ి కుంట ందో బ్ాగా యోచ్చంచు. 
నినునన్నవు సెంఘెంలోని ఇతరులతో పో లుుకుెంటట ఇక ఎపేటిక్ ైన్వ వాళ్ళ లౌక్కక సాా యి నుెండి బ్య్ట పడలేవు. సరుకులు 
మనిషి ద్వారా త ప్ిేెంచుకుని న్న వెంట న్నవు త్తను. సరాెం సమకూడడత ెంది్. క్ొతు  రకెం Instrument వచిుెంది్. అననెం, కూర 
ర ెండడ గిన్ నలలో ప్్టిట  తగిన న్నళ్లళ పో సి సిాచ్ వేసి వది్లేసేు  ఉడకగాన్ే అద్వ auto systesm పరక్ారెం ఆరిపో త ెంద్ి. మరొక 
బ్టన్ on అయి క్ొది్ు  పాటి వేడి ఉెండి, మనెం ఎపుేడడ త్తన్వన వేడిగా ఉెంటటెంద్ి. రుచులు పాక్ాలుగా త్తనడెం తగదు. 
శ్రీరానికత శ్కేత కాన్న, ర్పచ్చకత త్రనరాదు. Food విష్పయం జఞగరతత . అపుుడు మన స్ాధన ఉదృతం అవుతుంది. Practical గా చేసి 
చూడు. 

ఇందిియాణాంహి చర్తాం యనమననను విధేయతే 
తదసయ హర్త్ర పిజఞా ం వాయుర్ివ మ్మవాంబ్సి 

అన్వనరు గడతలో. ఇందిియములలో చర్ంచు మనసుు యొకా పిజా హర్ంచబ్డును. ఎలాగు? పడవ యొకా వేగము గాలి చేత 
హర్ంప బ్డినట ల .  
 మామిడి పెండడ మాన్ేసాు ను. సపాటట మాన్ేసాు ను అని లోపల చివుకుి మెంటూ వదలటెం క్ాదు. ఆకలిక్క మెందుగా 
భగవెంత డడ ఇచిుెంద్ి ఆయ్న పరసాదెంగా త్తన్వలి. 
ఆహారానికత హృదయపూర్ాకంగా నమసార్ంచ్చ ఎనని జీవుల కృషి ఫలితంగా సమకూరాచవు. ఆ జీవులన్ని తమరే. మర్ న్నకు 
ఋణపడకుండా ఏమ్మ చేసి ఋణ విముకుత డనవాాలో అలా నడిపించు అని ఏమ్మ త్రనాి తాగ్నా పాిరి్సుత ండు. దిల్ కే బ్ాత్ గా 
వుండాలి దిమాక్ కే బ్ాత్ గా వుండ రాదు.  
సతసెంగెం మన ఉననత్త క్ొరక్ప. ఇతరులను బ్ాగు చవసేెందుకు క్ాదు అన్ే లోపల ఎరుకతో ఇతరులకు చ పేడెం తపుే క్ాదు. 
ఆయ్న పెంప్ిన వారిక్ప చ బ్ుతవము. 
  “వాయోహాల వలి నిరుు ష్ట మైెన ఆచరణ్ లేకుెండవ పో త ెంద్ి ?” అన్వనవు. 
ముందు ఆశ్యం గటిి గా నిర్ణయించుకోవాలి. లౌకతకంగా లక్షలు గడించ్చ అనుభవించడమా! లేక ఆతమ శాంత్ర, తృపిత , 
ఆనందంగా మనకు కావలసినది అనేది నిర్ణయించుకొని తకతాన వాయమ్రహాలనిి మన మార్గంలోని ముండల  కంపలని 
గుర్తంచ్చ దూర్ంగా తొలగ్ంచుకుంటూ జఞగరతతగా పత వాలి. ద్వనిన్ే వివేకము, వ ైరాగయము అన్వనరు. వివేక, వ మరాగాయలే 
వాయమ్రహాలను నిర్ూమలిస్ాత యి. ఇక మారామే లేదు. స్ాయి కృప చూపినా కాని, వివేక వ మరాగాయలు లేకుంటే ఆ కృపను 
నిలుపుకోలేము. అందుకే మాస్ాి ర్ప న్న జోలికత చ్చలిల లేకుండా చూచుకో అనాిర్ప. అంటే మనలోని బ్లహీనతలను ర్ూపు 
మాపుకో అనాిర్ప. 
“Professor ను motivate చవయ్డెం న్వ సేవలో భాగెం” అనుక్ోకు. అద్ి నిష్ాిమ కరమ – సాయిన్ే మన చవత అలా 
చవయిసుు న్వనడడ అనుక్ో. ఎపుేడూ ఫలితెం ఆశిెంచకూడదు. బ్ాబ్ా ఇష్టెం ఉెంటట తారగా అవుత ెంద్ి. లేకుెంటట మనెం ఎెంత 
పరయ్త్తనెంచిన్వ క్ాదు. పియతిం – తీవి పియతిం మాతిమే మన పిధమ కర్తవయం అని స్ాగుతూ ఉండు. 
ఉదయ్పరా రాన ప డడగు చవయ్వదుు . శీ్ర మాసాట రు వరా సిన పరా రాన majority of people క్ొరకు. గటిట  పటటట తో సాగప వారిక్క ఒక్ప 
ఒకి మాట చవలు. “నిసుహాయుడన మ న్న పాదముల నాశ్రయించాను. నా సర్ా బ్ాధయతలు న్నవే పిభూ. మాయ నా దర్ 
చేర్కుండా మీరే చేయాలి. మా బ్హిర్ంతర్ముల యందుని మ్మముమలను అనుక్షణం గుర్తంచుచూ మీ ఆజాలను తు||చ|| 
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తపుకుండా పాటించేటట ల  నాకు శ్కతత పిస్ాదించు పిభూ” అని కుి పు ెంగా చ పుేక్ో. హ్ృదయ్పూరాకెంగా చ పుే. ఆ పాిరి్నలో న్న 
స్ాధనలో వచేచ ఇబ్బందులు, doubtలు అన్ని వార్కత వినివించుకో. అది living పాిర్థన. అెంతవ క్ాన్న ఉదయ్ పరా రాన అెంతవ 
stereo type లో చ పుేకుననెందుకు లాభెం మమిటి ? Paracetamol, Paracetamol అని ఎనిన మారుి  అనుకున్వన జారెం 
తగాదు కద్వ! 
జీవితలక్షయెం మరేరచుక్ోవటెంలో పూరా జనమ సాధన, ఈ జనమలో పూరాెం చవసిన సాధన బ్ాగా పని చవసాు యి. సాయి సరా 
సమరుధ డడ – ఇది్ త్తరుగులేని సతయెం – మనెం ఒకి అడడగు వేసేు  వారు పది్ అడడగులు మనవ ైపు వేసాు రు. ఒకి అడడగు 
వేసే హ్కుి మన క్కచవురు. మనెం ఎటట అడడగు వేసేు  అటట తవను 10 అడడగులు వేసాు రు. జీవిత లక్షయెం ఎెంచుకున్ే సేాచఛ 
మనక్ప ఇచవురు. జీవిత లక్షయం స్ాధించేందుకు మన జీవిత విధానం సర్ అయినదిగా ఉండాలి. ఆధాయత్రమకత, ఆతామనందం, 
తృపిత , శాంత్ర అనేవి కావాలంటే మొదట మనం బ్ానిసలుగా ఉండకూడదు. 50 వేల రూపాయ్లు న్ లకు జీతెం. రాత్తర పగలు 
విదుయకు ధరమ నిరాహ్ణ్లో తలమునకలు అవాటెం. ఇలాెంటి జీవితవనిక్క డబ్ుబ ముఖ్యెం, మన సేాచఛ అముమకున్వనడడ 
అననమాట. అెందుక్ప మాసాట రు కల కటర్ పని బ్ెంగారు సెంక్ ళ్లళ అని బ్డి పెంత లు అయ్ాయరు. వచిున ఉదో్యగెం వద్ిలేశారు. 
మన ట ైెం మన సాధనకు ఉెండవలి. మన మీద ప్్తునెం చలాయిెంచవవారు ఉెండకూడదు. అనాినికత చయేి చాచకుండా ఉదోయగం 
మాతరమే క్ాని మన Research తోన్ే పరజయ క్షపమెం ఉెంద్ి అనుక్ోకూడదు. ఈ Research లు అనిన లేనపుేడడ పరజలు సుఖ్ 
శాెంత లతో లేరా?? Research లు చవసి క్ొతు  క్ొతువి కనుక్ొిని క్ొతు  జబ్ుబలు వచవుయి.  
అసలు జీవిత ధేయయం – జీవిత లక్షయం ఏమ్మగా ఉండాలంటావు ?  
నాకు త లిసినంత వర్కు మనలను ఈ విధంగా పుటిించ్చ ప్ంచ్చ పత షించ్చన భగవంతుడు మన నుండి కోరేది ఏమ్మటి? మన 
కాలము, మనసుు మాతిమే!  
మనసుసలో ఆలోచనలు రాకుెండవ సాధన చవసేెందుక్ప క్ాలెం ఇసుు న్వనము. ఈ సాధనక్ప మన లక్షయెం పరిమితమెై ఉెండవలి. ఈ 
లక్షయెం దృషిటలో ప్్టటట క్ొని job చూసుక్ోవాలి. Job చవసూు  వాయోహాలకు గురి అయితవ నిచ ున మీద నుెండి క్కీెంద పడీటటి ! 
ఎవరో బ్ాటక్ావు బ్చవు మారుత్త క్ారిలో త్తరుగుతూ చవలా turn up చవసుు ననటటి  కనపడితవ అద్ి మెంచిదనుక్ోవటెం 
వాయోహ్ము. 
 ఒక క్ోనే్టిలో ఒక రాయి వేసేు  ద్వని నుెండి పుటిటన అలలు క్ోనే్రెంత వాయప్ిెంచినటటి  మనెం ఒక చోట కూరొుని ధవయనెం చవసేు  
ద్వని పరభావెం విశ్ామెంతవ ఉెంటటెంది్ అెంటారు మాష్ాట రు. T.V. మెక్ానిజయలు వివరిెంచగల మీకు న్ేను మమి చ పేగలను? 
ఆయన సర్ా సమర్పి డు – సర్ా పేిర్ణాధికార్. 
మనం ఒకా అడుగు వేయడంలోనే మన ధర్మం ఉంది. ఆ తరాాత వార్ప మనలను నడిపిస్ాత ర్ప. ఆ ఒకి అడడగు బ్ాబ్ా 
క్ోరినటటి  వేసాు మా! లేక MAJORITY OF MASS  వేసినటటి  వేసాు మా అన్ేది్ COUNT అవుత ెంద్ి. 
జీవితధవయయ్ెం మరేరచుక్ొనడెంలో అహ్ెంక్ారెంతో కూడిన కరుృతాెం ఉoటటoదని తలచకూడదు. ”బ్ాబ్ాన్ే మనకు సర ైన 
లక్షయెం (ధవయయ్ెం) మరేరచమని హ్ృదయ్ పూరాక  పరా రాన” చవసేు  సరి. 
బ్ాహ్య పరిసిాత లను మనెం మలచుక్ోవడెం మమిటి? న్ేను sub inspector పనిలో చవర ిబ్ాహ్య పరిసిాత లను మమి 
మలుసాు ను? Nature of job selection లో చూచుక్ో. నా మనసుు, కాలము న్నకు సమర్ుoచేటట ల  చేయమని బ్ాబ్ాను  
పాిర్థసేత  అన్ని ఆయనే చూస్ాత ర్ప. 
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డబ్ుబ నిలాచవయ్డ మనే్ద్ి సాధకుని సిాత్త మ మెటటట లో ఉెంది్ అన్ే ద్వనిన బ్టిట  ఉెంటటెంద్ి. లౌక్కకులకు ఒక సూతరo, 
గృహ్సుా లకు ఒక సూతరo, సన్వయసులకు ఒక సూతరెం. మను ధరమశాసు రెం సెంపాది్ెంచి చదువు. బ్ాబ్ా మీద ఉెండవ విశాాసానిన 
బ్టిట  ఎెంత ద్వచి ప్్టాట లి అన్ేద్ి ఉెంటటెంద్ి. బ్ాబ్ానే్ చ పుతవరు కద్వ? న్వ లాెంటి వారి సలహా ఎెందుకు? సరాజుఞ ల ైన సాయిని, 
మాసాట రిని అడగాలి. 
సదోపవాసం చేసుత నిందుకు చాలా సంతొష్పం. 
శీ్ర సతయసాయి గారిని గురిెంచి న్న భావన correct గాన్ే ఉెంది్. శీ్ర మాష్ాట రు కూడవ అలాన్ే చ పే్ేవారు. “న్ేను సాయిని అన్ే 
మాట ఒకిటి తపి్ేతవ మిగిలిన అనినoటిలోను వారు మనకు మారాదరశకులు” అన్ేవారు.  

                                                        శీ్ర సాామి వారి ఆశ్రసుసలతో,                                                                                                       
మీ    ప్్. సుబ్బరామయ్య. 

   ఇకిడ మిలిటరడ సాామి సారాసుు లయ్ాయరు. సాయిన్వధుని భకుు లలో మహ్లాసపత్త, శీ్ర వ ెంకయ్య సాామి వారి భకుు లలో 
పో లిర డిీ  గారు ద్వహ్తవయగెం  చవసినటటి  చవశారు. మారిు 24వ తవది్ మద్వర సులో తన స ెంత రూమ్ లో పది్మెంద్ి మిత ర ల 
ఎదుట వారు ధవయనెం చవసూు  శ్రడరెం వది్లారు. శీ్ర సాామివార ిక్ోసెం  వారు గొలగమూడిలో ఉoడవవారు.  Latrine, బ్ాత్ రూెం 
లేదు. ఇెంటి గోడలు 4 అడడగులు ఎత ు . ఈ కషాి లన్ని సంతోష్పంగా భర్ంచాడు గనునకే వార్కత ఉతతమంగా శ్రీర్ం తయజంచే 
భాగయం కలిగ్ంది.  

ప్్. సుబ్బరామయ్య. 
సాామి మన బ్లహనీతలు గురిుెంప చవసే విధవనెం : 

OM 
గొలగమూడ ి

04-07-2005 
పూజయ గురు బ్ెంధువు లక్షమకి కు నమసాిరములు, 
శీ్ర సాామివారు మనలోని బ్లహీనతలు బ్య్టిక్క రపి్ేెంచవెందుకు ఎలాెంటి పరిసాిత లు మరేరుసాు రు చూడెండి.  ఆ 
బ్లహీనత బ్య్టపడనిద్వ మనకలాెంటి బ్లహీనత ఉెందని మనకు త లియ్దు. ద్వనిని పో గొటటట కున్ే తీవర పరయ్తనెం 
చవయ్ము. శీ్ర సాయి మాసటర్ నిలయ్ెం కటిటెంచి న్వలోని ఎన్నన బ్లహీనతలు ఎలా తొలగిసుు న్వనరో చూడెండి.  మొనన 20 
సెంవతసరాల ఎెం.బీ.బీ.ఎస్ట చద్ివే అమామయి దీ్క్ష చవయ్ాలెంటట ఉెండమన్వనను. ఆమె పరవరున నచుక ఖ్ాళ్ల చవయ్మన్వనను. 
తపుే చ పేమననది్ చ పాేను. పరమాణ్వలు చవసాు నననది్. మాటకు మాట అరిచవసాను. 
అసలు అరవడెం ఎెందుకు? మెలిగా తపుే చ పేకుెండవనే్ ఖ్ాళ్ల చవయి అెంతవ. మీ తపుేలు చ ప్ేేెందుకు మేము లేము. 
మీకు 40 రోజులు ఉెంచుతవమని రాసి ఇవాలేదు అని మలిెగా చ పే్ు  పో త ెంద్ి కద్వ. 
“వాక్ పౌర్పష్పయమేవచ అజఞా నం అనాిర్ప” గీతలో- నాకు పౌర్పష్ప వాకయములు ఆడటం చ డి అలవాట .  దానిని పత గొటాి లని శ్రర 
స్ాామ్మవార్ తపన. 
ఈ శీ్ర సాయి నిలయ్ెం కటిటెంచి, ఆమె అెందులోక్క ఆమెను పరవేశ్ప్్టిట  న్వ చవత పరుష్ వాకయములు అనిప్ిెంచి, అద్ి తపుే అని 
న్వక్ప త లిపి్ - అలాెంటి సనినవేశాలు లో శీ్ర సాామివారు ఎలా పరవరిుెంచవరో గురుు  చవసి- పౌరుష్ వాకయములు భవిష్యత ు లో 
పలుకరాదు  అన్ే నిరణయ్ెం చవయిెంచవరు. అలాగే పిత్ర వార్కత అలాంటి విష్పమ పర్సిథతులు కలిగ్స్ాత ర్ప. ఆ పర్సిథతులను మనం 
నేర్ుర్ అయిన నావికుని వలే ఉపయోగ్ంచుకుని మన లోపాలు సర్దిదుి కోవాలి. మన లోపాలు ఏమ్మటో త లియకుంటే 
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కోటికంఠాలతో ఘోషిస్ాత డు శ్రర స్ాామ్మ. శీ్ర సాామి వారివలే చకిగా ఆతమలో బ్ో ధ చవయ్గల వార వరు లేరని న్వ నమమకెం.  
శీ్రసాామి వారి కృప ఎపుేడడ సద్వ మనెందరిక్ర ఉెండవలనిపరా రిాసూు . 

ప్్సల సుబ్బరామయ్య  
********* సదుగ ర్ప దేవా శ్ర్ణం శ్ర్ణం ********* 

మహాతుమల జీవన విధానం ఆలంబ్నగా మన సంస్ాారాలు ఎలా మార్పతాయి ? శ్రర స్ార్ ను స్ాామ్మ సంసార్మచటం స్ార్ 

మాటలోల   : 

గొలగమూడ ి

పూజయ గురుబ్ెంధువుల ైన శీ్రమత్త భవాని గారిి  ఆ రూపెంలో ఉనన శీ్ర సాామి  వారిక్క  ప్్సల సుబ్బరామయ్య 

నమసాిరములు. అమామ! మీర ెంతో అభిమానెంతోను వాతసలయముతోనూ పెంప్ిన మెందు చవరినద్ి. అవసరమెైనపుడడ 

వాడతవను. పరసుు తెం చవలా  ఆరోగయెంతో  ఉన్వనను. జనవర ి2 వ తవది్  నుెండ ిఅలాగ  ఆయ్ాసెం  ప్్టిట  ననున  ఎెంత చకిగాను 

గొపేగాను సెంసిరిెంచవరో న్ేను ఇకిడ చ పేలేను. ఇనిన  సెంవతసరాలుగా అరధెం క్ాకుెండవ ఉనన అన్ేక విష్య్ాలు 

అరమరికలు లేకుెండవ విప్ిేచ పాేరు. చ పేడమేక్ాక ఎెంతో ఆచరిెంచవటటటి  చవసుు న్వనరు. శీ్ర మాసాట రుగారు శీ్ర సాామివారు శీ్ర 

సాయి వేరు క్ారని సేష్టపరిచవరు. 2 సెంవతసరాల క్కీెందట శీ్ర మాసాట రు ననున మూడడ సారుి  మెందలిెంచిన్వ దుననపో త  తతాెం 

గల న్వకు ఆ సెంద్వశ్ములు అరధెం అయినటటి  ఉన్వన ఆచరణ్కు రాలేదు. ఆచరిెంచని సెంద్వశ్ములు అరధెం క్ానటటి  ల కి. వారు 

ముగుా రు ఒకటట కనుక వారిని న్ేను టిరనిటీ అెంటట త్తరమూరిుతతామని ప్ిలుసుు న్వనను. 
ఈ ఆయ్ాసెంలో న్వ తపే్ేో చ పేమని కష్టపడవీ ను. “దార్ం త గ్పత కుండా చూచుకుంటే నేన పుుడూ మీదగగరే 

ఉంట ండాల యాయ” అని ఎెంతో సేష్టెంగా త లుపుత న్వనరు. ద్వరమెంటట చవత్తక్క కటటట కుననది్ క్ాదు. మానసికెంగా వారితో సెంబ్ెంధెం 

అననమాట. న్వ ద్వరెం ఇటాి  త గిపో త ననద్ ెందుకు సాామీ అెంటట 2 సెంవతసరాల న్వడడ మాష్టరు చ పి్ేెంది్ చవసుు న్వనవా? అని 

చ పుత న్వనరు.  శీ్ర మాష్ాట రు 2 సెంవతసరాల క్కీెందట మమి చ పాేరు? ఇది్ సాయి మాష్ాట రు నిలయ్ెంలో గోడమీద రెంగుతో 

వరా యిెంచవరు శీ్ర మాష్టర్.  అద్ ి
1. ఇచ్చచన సదవకాశ్ం సదిానియోగం చేసుకోకుంటే బ్ూడిద మ రాలిపత తావు. 

2. మాయ ఎవర్న్న తనంతట తానుగా తనను అత్రకరమ్మంచనివాదు. న్న పితేయక పియతిము దాారా మాయను దాటవలసింద.ే 

3. శ్రర స్ాామ్మ వార్ని వ ంబ్డిసేత  న్నకు భుకతత, ముకతతకత డోకాలేదు అనాిర్ప. మర్ శ్రర స్ాామ్మ వార్ని నేను వ ంబ్డించలేదా అని నాకు 

సంశ్యము. 

వ ెంబ్డిెంచన్ే లేదని వారి త్తరుగులేని నిరణయ్ెం. నేనేమ్మ ఆచర్ంచలేదో  త లుపుతునాిర్ప. 

1. కఠోరమెైన  నియ్మ పాలన న్వకు లేదు. శీ్ర సాామి వారు మూడడ రోజులు గడిచిన్వ తవటి ఆకు రపక లేదని గెంజి ముటట 

లేదు. న్వలావరోజు సేవకులు ర ైలు ద్ిగి ఒక గాీ మెంలో కత్తు  తీసుక్ొని తవటాకు క్ొటిట రపక త సేున్ ేగెంజి తవగారు. మర ిన్ేను అవసరానిన 

సమయ్ానినబ్టిట మాతరమ ేనియ్మపాలన సాగిసూు  చవలా గొపేగా పాటిసుు ననటటి  క్రరిు వహ ెంచుచున్వనను. 
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2. వరాెం  వచిు పూరిుగా తడిసి గడగడ వణ్ుకుత న్వన ఇెంటోి క్క రాకుెండవ బ్య్ట ఉన్వనరు. సేవకులెంతవ, ఇెంటోి న్ే ఉన్వనరు. 

ఇక చూడలేక వారిక్క గూడ అడీెం ప్్టాట రు. 

3. వరాెం వలి నిపుే ఆరిపో త ెందనే్ భయ్ెం లేకుెండవ బ్ొ ెంత చ టటట క్కెందన్ ేఅగినహ్ో తరెం సాగిెంచవరు. ఇలా వారి కఠోర నియ్మ 

పాలన వరా సుు ెంటట ఒక గీెంధెం అవుత ెంద్ి. వారి లాెంట ిపరిపూరణ వ ైరాగయెం అబిబెంద్వ న్వకు, లేన్ ేలేదు. ఉదో్యగెం వది్లాడని క్రరిు 

తపే వారిలాెంట ివ ైరాగయమే లేదు. 

4. ఇతరులను విమరిశెంచడెం పెంది్ మలభక్షణ్ెం చవయ్డెంలాెంటిదని సాయి చ పి్ేన్వ ఈ పెంది్ ద్వనిని సెంపూరణెంగా మానన్ే 

మానలేదు. ఇలాెంటి ఎన్నన విష్య్ాలు ఆయ్ాసెం తరువాత బ్ాగా త లుసుు న్వనయి. గుీ డీిలో మెలి శరీష్టమననటటి  ఆచరిెంచవ 

పరయ్తనమెైన్వ చవసుు న్వనను. 

5. శీ్ర సాామి వారు మితవశ్న్వయ్నమ: అెంటట మితెంగా ఆహారము ఔష్దము వల  సపాకరిెంచు వారు అని అరధము. మర ి

న్ేను అమితవశ్న్వయ్నుడను. 

ఆహారెం విష్య్ెంలో న్వకు పాకులాట ఎెంతద్ో  మీక్ లా త లుసుు ెందమామ! అద్ ిన్వకు త లుసు, శీ్ర సాామి వారిక్క త లుసు. కనుక 

వారు చినన తపేయిన్వ తపే్ేనని చ పాేరు. అెంతవగాక ర ెండడసారుి  సాపనెం ద్వారా న్వ ఆహారెం పాకులాట తగదని బ్ో ధిెంచవరు. 

సేష్టెంగా త లుసూు న్ ేఉెంది్. న్ేను ఆచరిెంచితవ కద్వ! 
శీుత్తమిెంచి రాగాన పడిెందని తలచవరు కనుక 02-01-2000 రాత్తర నుండి ఒకవ మపు పటికార్పతో తోడపట ి కుని నలగ కొడుతూ 

మరొక వ మపు ఆచర్ంచకుంటే న్నకు బ్ాధ తపుదని సుషి్పపర్పసుత నాిర్ప. ద్వరెం త గిపో కుెండవ ఉెంటట సరపసరి లేకుెంటట ఇక 

చూసుక్ోెండి, ఆహా! ఎంత బ్ాధ పడినా అంత సంతోష్పంగా ఉందమమ, ఎందుకు? కొంతకు కొంత మనా బ్ాగా ముందుకు న డుతునాిర్ప 

కనుక. 

శీ్ర సాామి వారిక్క మనుసులో ఈ జగత ు  పటి ఉద్వసపన భావెం తపే ఎలాెంట ిబ్ెంధమూ లేదు. మరి న్వకు ఆతమలో ఎెంత 

బ్ెంధముెందని న్వకు త లియ్కున్వన వారిక్క త లుసు. భారయ, బిడీ, కూత రు, మనుమడడ, అలుి డడ వీళ్ళెందరిన్న క్ాపాడవద్ ిశీ్ర 

సాామి వారా? లేక న్ేన్వ? ప్్ైక్ నినచ ప్ిేన్వ ఆతమలో వారి ఎడల రాగెం ఉెంది్. అద్ ిచవవనిద్వ సాధనే్ లేదెంటారు శీ్ర మాష్ాట రు. 

(మన) వారు మమి అవుతవరో, మమి త్తన్వలో అవి అనిన అనుభవానిక్క వచిు తీరుతవయి. క్ాన్న మన రాగెం వలి క్ాదని 

సుసేష్టెంగా త లుపుత న్వనరు. మీలాెంటి ఆతీమయ్ులన్ ేక్ాక క్ొెండెంత అెండయి ైన శీ్ర సాామి వారిని చూప్ిెంచిన శీ్ర మాష్ాట ర ి

గారిక్క దెండ  పరణ్వమములు. 

కష్ాట లు కూడవ అనుగీహానిక్క గురుు . 

నమసాిరములతో 

ప్్సల సుబ్బరామయ్య 
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పిస్ాదు తన సంస్ాారాలను, ఆలోచనలను శ్రర స్ార్  దివయమ ైన రీత్ర మార్చన అనుభవాలను పంచుకుంట నాిర్ప.  
   

శీ్ర సచిుద్వనెంద సదుా రు సాయిన్వధ్ మహారాజ్ క్ర జ ై 
 

ఒక సమయ్ెంలో న్ేను అెందరతిోనూ వెంత  ప్ట్టట కున్వేాడిని. న్వకెంటట వాళ్లళ మెం గొపే?  న్ేను ఎవరిక్క కెంటట తకుివ అని 
ఆలోచనలు ఉెండవవి. ఒకసారి సార్ క్క ఈ విష్య్ెం చ పాేను. సార్ ననున “క్ాక బ్లి” ప్ట్టమని చ పాేరు. బ్ ెంగళ్ూరు వచిున 
తరాాత ఒక మూడడ రోజులు సో మవారెం నుెంచి బ్ుధవారెం ద్వక్ా మనసూఫరిుగా అననెం త్తన్ే ముెందర భావయ్ుకుెంగా క్ాకబ్లి 
ప్్టాట ను. బ్ుధవారెం రోజు ఆకలి అెంటట ఎెంత మెంద్ి శ్ీమ వలి ఆహారెం న్వ చవత్తక్క వచిుెంద్ి భావన చవశాను. అద్ ిన్ేను చవయ్డెం 
క్ాదు చవయిెంచవరు. అననెం  మనకు  రావటానిక్క వడడి  క్ోసవేారు, వడి నుెండ ిబియ్యెం తీసే ోటార్, ద్వనిని తయ్ారు చవసని 
వాళ్లళ, ఇలా ఎెంతో మెంద్ి కష్టపడవీ రు. వాళ్ళతో కూడవ ఎెంతో కష్టపడి పని చవశారు. అద్ ిన్వ క్ోసెం క్ాదు అెందర ిక్ోసెం చవశారు. 
ద్వని తరాాత న్నేు ఈ పరపెంచెం మొతుెం ఋణ్ెం గురుు  ప్ట్టట క్ోవాలి అలా.  
 

న్ేను ఆఫపస్ట లో చవరని మొటటమొదటి లో న్వ సహ్ో ద్ో యగులతో కలిస ిక్ ఫేటటరియ్ా లో ప్చివుపాటి కబ్ురుి  చ ప్ేేవాడిని. ఒకసారి సార్ 
తో ఈ విష్య్ెం చ పుతూ ఒక్ొికిసారి న్వకు మాటాి డటెం ఇష్టెం లేకపో యిన్వ కూడవ వారితో మాటాి డకపో తవ బ్ాగుెండదని 
మాటాి డడత ెంటాను అని చ పాేను. వ ెంటన్ే సార్ తన న్నట ిమీద కుడి చవత్త చూపుడడ వేలు వసేుక్ొని (అద్ ితపుే అననటటి  చ పూు ) 
అలాెంట ికబ్ురుి  చ పేటెం వలి ఎెంత ఎనరడజ వేస్టట అయిపో త ెంద్ ిత లుసా అని అన్వనరు. తరాాత నుెంచి న్నేు క్ ఫేటటరియ్ాలో 
మాటాి డటెం తగిాపో యిెంద్ి. 
 

ఒకసారి ఆఫపసు పని మీద అమెరిక్ా కు 9 న్ లలు వ ళ్ళి లిస వచిుెంద్ ిఅపుేడడ అమెరకి్ాలో ఉనన అమామయిలని చూసి ప్చిిు 
ప్ిచిు ఆలోచనలు, రొమాెంటిక్ సపరయి్ల్సస, సినిమాలు సనిిమాలు చూసేవాడనిి. సార్ క్క ఈ విష్య్ెం చ పూు  ఉతురెం రాశాను. ద్వనిక్క 
సారు రపి్్లి  ఇసూు  స లూయష్న్ చ పాేరు: ఇలాెంటి ఆలోచనలకు క్ారణ్ెం-  
ఒకటి దుష్ట సాెంగతయెం : మనుష్ లు గాని పుసుక్ాలు గాని ఉెంటటెంద్ి  
ర ెండవ క్ారణ్ెం మనెం త్తన్ే ఆహారెం. ఆహారెం కూడవ క్ామ వాసనలు రపక్ త్తుసుు ెంద్ ిమ ఆహారెం త్తెంటట ఇలాెంటి ఆలోచనలు 
వసుు న్వనయి అన్ేద్ ిన్నవే గమనిెంచి అలాెంట ిఆహారెం వరిజెంచు అని చ పాేరు. ఈ ల టర్ చవరని తరాాత న్నేు చవక్ ిట్ త్తనన తరాాత 
ఇలాెంటి క్ామ వాెంఛలు ఎకుివగా రావడెం గురిుెంపు చవసి వాటిని వరిజెంప జపశారు. న్వ మనసు పరశాెంత పరిచవరు.  
 

ఒకసారి పూజలో న్వకు ప్చిిు ఆలోచనలు వచవువి. అద్ి తపేని త లిసిన్వ వాటనిి నిగీహ ెంచలేక పోయ్ాను. ఈ విష్య్ెం సార్ క్క 
అెంతవరకూ చ పేకుెండవ ఉెండటెం blunder గా భావిెంచి ఉతురెం రాసి, పో స్టట  చవయ్లేదు. ఎెందు వలన అెంటట ఆ శ్నివారెం 
గొలగమూడి క్క వ ళ్లళనపుేడడ సార్ క్క ఇద్వు మని ఉద్వుశ్ెం. ఉతురెం రాసని దగార నుెండి ఎెంతో రిలీఫ్ గా ఉెంద్ి. మరియ్ు సార్ కు 
ఉతురెం ఇచిున తరాాత మరలా ఆ విష్య్ెం ననున ఇబ్బెంద్ ిప్్టటలేదు. అెంటట సార్ ద్వనిక్క సమాధవనెం ఇవాటెం ద్వారా ఆయ్న 
సరావాయపకుడడ అని వ లిడి అవుత ెంద్ి. సార్ న్వ ఉతురెం చద్విి చిననతనెంలో ఇలాెంటి తపుేలు జరగిి ఉెంటాయి, సాామి దగారిక్క 
ర గుయలరాా  వసుు ెంటట ఆయ్న తగిాసాు రు ధరమెంగా ఉెండవలి అని ప్ేరమతో ననున క్షమిెంచి మెంచి మారాెంలో నడిప్ిెంచవరు. 
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శ్రర స్ార్ తన సంస్ాారాలను ఎలా మారాచరో స్ాయి ఇలా పంచుకుంట నాిడు:  

1. విశరష్ పరయ్తన శ్రలుడడ: 2004 సెంవతసరెంలో మద్వర సులో P.hD లో చవరని పుేడడ అరుగు దళ్ సరిగా లేకుెంటట 

ద్వనిక్ ై పరయ్తనెం చవసే వాడిని క్ాదు. న్వ చవపలాయల వలన అలా ఉెంద్ి కద్వ అని మెందు తీసుకున్ే వాడిని క్ాదు. 

శ్రడరానిన శ్దీధప్్టిట  చవసుక్ోవాలన్ే ఆలోచనల కెంటట ఆ వాయోహాలు పో వాలి అని ఆరాటెం ఎకుివ ద్వనిక్క తగిన ఆచరణ్ 

లేకున్వన. శీ్ర సార్ ఆ సమయ్ెంలో జయఞ న్ేశ్ారి భగవత్ గడత చద్విి అెందులో విశరష్ పరతన సిలుడడ అనన సహి్యయడ ి

లక్షణ్ెం చ ప్ిే అెంటట మమిటి ? అని అడగిారు. న్నేు ఎద్ో చ బితవ, శీ్ర సార్ మన ఆరోగాయనిక్క మమి త్తెంటట ఎలా వుెంద్ి, 

అమీ త్తెంటట బ్ాగా అరిగ ిపని బ్ాగా చవయ్గలుగు త న్వనము. ోష్న్ అయియ హ్యష్ారుగా ఉము గలిగు త న్వనము శ్ీదధ  

ప్్టిట  గురుు  రొజూ వరా సుక్ొని అల ఆహ్రెం తీసుక్ోవటెం అని చ పాేరు. అలా సరిరెం పటి తగని శ్ీదు  తీసుకున్ే పాఠెం 

న్ేరేడమే క్ాక అమమ తోడడ గా ఉెండవటటి  చవసి సార్ అమమకు అవసరమెైనవి చ బ్ుతూ అల ఆహార లో మారుే చవసూు  

న్వ శ్రరిెంకు అవసరమయియేవి త్తన్ ేశ్దీు  కలిేెంచవరు.   

2. నియ్మ పాలన చవయిెంచడెం – ఆహార నియ్మెం : త్తన్ే ఆహ్హ రానిన బ్టిట  సెంసాిరాల పరభావెం ఉెంటటెంద్ి అన్దే్ి, 

వెండని వారి సెంసాిరాల పరభావెం ఆహ్రెం సిాకరిముడెంలో వసుు ెంద్ి అని శీ్ర సార్ వదుకు వచవు వరకు న్వకు ప్ద్ు  

నమమకెం ఉెండవద్ి క్ాదు. మా అమమగారు క్ాని, న్నేు క్ాన్న వెండినద్వ త్తన్వలి అన్ే భావెం కూడవ న్వకు ప్ద్ుగ ఎపుేడూ 

2002 లో శీ్ర సార్ ల టర్ వరా సే వరకూ కలిగి ఎరగిాదు. ప్్ైగా మా అమమగారు సార్ ల టర్ లను సెంద్వశానిన అనుసరిెంచి 

అపేటకి్క ముెందు నుెండవ 2000 నుెండి శ్దీధగా  పాటసిుు ెంటట అద్ి మరడ అెంత ముఖ్యెం క్ాదు, త్తన్టేపుేడడ భావెం 

పరధవనము అనుకున్ ేవాడిని. బ్ ెంగుళ్ూరు లో జయబ్ు చవసుు ెంటట 2002 లో “వాయోహాల వలి సర నై పరయ్తనెం చ డడ 

అలవాటిను పో గొటటట క్ోడవనిక్క సగాటటి దని శీ్ర సార్ కు ల టర్ వరా సేు  శీ్ర సార్ రిప్్లి  లో “న్నవు అననెం ఇెంటోి  వెండడక్ొని త్తను, 

క్ొెంత వాయయ్ామెం కూడవ ఆవరసరము” విని ని   అనుసరిసూు  పరయ్త్తనసేు  గురు కృప కలుా త ెంద్ి అని వరా సారు. ఆ 

ల టర్ అనుసరిెంచి సాపాకెం త్తన్ే  పరయ్తనెం మొదలు అయియెంద్ి.  శీ్ర సార్ ల టర్ ల ద్వారా సెంద్వశ్ెం అనుసరిెంచి  

మా తముమడడ శివ అపేటిక్ప మారుేచ ెంద్ి కచిుతెంగా పాటిెంచటెం మొదలు ప్ట్ాట డడ. ఆ సమయ్ెంలో న్వకు ఆరోగయెం 

తవడవ రావటెం గొలగమూడి సార్ ద్ివయరడత్త న చవరుు క్ొవటెం జరిగిెంద్ి. గోలగమూడ ివచిున నుెండి న్వ ఆరోగయెం –

అరుగుదల కుదుట పడవీ యి. అపుేడడ సార్ చ ప్ిే న విధెంగా పరదక్షణి్వలు చవసుు ెండవ వాడిని. అపేట ివరకు సపాట్ 

పద్వరాధ లు త్తనకూడదు అని న్నేు ప్ట్టట కునన నియ్మెం ఉెండవద్ి. సార్ తో ర ెండడ-మూడడ  సారుి  సపాట్ వి ష్ాప్సస లో 

చూసుు ెంటట త్తన్వలి అనిప్ిసోు ెంద్ి  అెంటట శీ్ర సార్ త్తన్వలి అనిప్ిెంచటెం –త్తనటెం ఒకిటట త్తను అన్వనరు. అద్ి మొదలు 

బ్య్ట త్తనటెం మొదలు. సాకు ద్ రకి్కనపుేడ ిమద్ ిత్తనలనిప్సిేు  అపుేడడ త్తన్ే వాడిని. అలా న్వ ప్్ ైప్్ ైఆచవరానిన 

న్వక్ప త లిప్ి తవరు వాత ఎలా సరిచవసారో చూద్వు ము.   

3.  అత్తగా బ్ాధ పడవ సెంసాిరెం మానేడెం : ఆ స్ేల్స లో 2003 లో బ్ ెంగళ్ూరు న్ న్ొకిడన్న వ ళ్ళవలస ివచిుెంద్ి. 

అపుేడడ సపాట్ ష్ాప్స కు వ ళ్ళడెం అద్వ పనిగా సపాటటి  త్తనటెం, అలాన్ే మెస్ట లో సపాట్ లు త్తనటెం ఇద్ీ పని. ఆ పని 
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అనెంతరెం గొలగమూడ ివచవుక విపరడతమయిన బ్ాధ. అత్తగా త్తననెందుకు, మాష్ాట రు పరభోద్వమృతెం ల వరా సని 

విధెంగా  పరకృత్త క్క ఋనపద్ినెందుకు, ఈ నియ్మెం కుెండవ ఉననెందుకు ఇలా శీ్ర సార్ ముెంద్వ బ్ాధ పడడత ెంటట రి 

సార్ న్వ తొడప్్ై ఒకి తటటట  తటిట  “నువుా తపుే చవయ్కుెండవ ఉెండగలవా ? తపుే చవయ్గలవా ? సాామి యి ేఅలా 

చవయిెంచవరు. ఆయ్న్ే మనను తపుే చవయ్కుెండవ చవయ్గలరు. మనెం చవయ్వలసిెంద్ి అలాి  శ్రణ్వగత్త” అన్వనరు. శీ్ర 

సార్ ఆ వాకుి సేరస తో న్వ బ్ాధ అెంతవ, ఒకి రవాెంత కూడవ లేకుెండవ పో యిెంద్ి.     

4. అత్త –మితెం ల మధవయమారాెం న్ేరేడెం : అయితవ సాామి చీటనిి అనుసరిెంచి మద్వర సులో PhD లో జయయిన్ అయ్ాక  

న్ేన్ ేవెండడకు త్తన్ే వాడిని క్ాని ఒక కీమెం ఉెండవద్ి క్ాదు. శీ్ర సార్ సెంద్వశ్ెం మేరకు క్ాారటర్స అడగటెం మా అమమగారు 

న్వకు వెండ ిప్్డడతూ ఉెండటెం జరగిిెంద్ి. మా అమమ గారు వెండినద్వ  అపుేడపుేడడ కీమెం లేకుెండవ త్తనటెం ఉెండవద్ి. 

అపుేడపుేడడ అత్త, మరొకపుేడడ మిత్త ఇలా.  వారెం వారెం గోలగముడి వచిునపుేడడ శీ్ర సార్ ఆ వారెం లో అత్తగా 

త్తెంటట మితవనిన, మరడ మిత్త గా త్తెంటట ప్్ెంచవ విధెంగా సార్ కు  ఆపాద్మిుుక్ొని చ ప్ేేవారు. సాామి త్తననివాటటి దు, లేద్వ 

ఎెంత త్తన్వన సాామి మమి అనటటి దు అలా సార్ కు అనాముుక్ొని. న్నేు ఆ సార్ సెంద్వహ్సెం పరక్ారెం ఆచరిెంచవ పరయ్తెం 

చవసుు ెంటట సార్ ద్వియ శ్క్రు తో నడపి్ిెంచవ వారు.   

5. ఆహ్రెం తీసుకున్ే విధెం కీమబ్దధెం చవయ్టెం: మా అమమ గారు వెండినద్వ  క్ాక అపుేడపుేడడ త్తన్వలని ఉననపుేడడ 

బ్య్టవి త్తనటెం, కీమెం లేకుెండవ త్తనటెం ఉెండవద్ి. బ్య్టవి కీమెం లేక త్తెంటటెంటట న్వ ఆరోగయెం, ఆలోచనలలో వచవు 

మారుేలు గొలగమూడి వచిునపుేడడ శీ్ర సార్ అటిట  సెందరాభలు కలిప్ ిన్వకు త లిసలేా చవస ిహెచురసిూు  సరి చవసారు. 

అత్తగా త్తనటెం లేకుెంటట మొతుెం మానటెం అన్ే కుసెంసాిరానిన కూడవ పరత్త రోజు సార్ వదుకు /పనిక్క వ ళ్లళనపుేడడ 

త్తన్వనవా అని ర గుయలర్ గా అడగిి చవయిెంచవరు. త్తనకుెంటట త్తన్వన తరువాతన్ే పని చవయిెంచవవారు.  
 

ఈ రకెం గా ఆహారపు అలవాటటి  అనిన కీమబ్దధెం చవస ిఎన్నన ఇబ్బెందులనుెండ ిపటిటెంచి, సెంతోష్ెంగా జీవిెంచవ విధవనెంలో 

నడపి్సిుు న్వనరు.  సార్ పెండిెంచిన పెంటను న్వలోని బ్లహనీతలు ద్ోచుక్ోకుెండవ క్ాపాడమని పరా రిాసూు      –సాయి  
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