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సెంపాదక్యీ్ెం 

మహాత్ముల సన్నిధి: ఆవశ్యకత్, విలువ, సద్ిిన్నయోగం 

మనెం తృపిి్ – శాెంతి తో జీవనము సాగ ెంచుటకు మారాెం ఏమో శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ అవధూత లీల ముెందు మాటలో ఇలా వాాసాి రు:  

      

శ్రమతో సేవ – సేవతో క ైవలయం 
నేపథ్యం: మహాత్ముల సన్నిధి    

మాసపత్రకి 

 వయవసాా పకులు: శీ్ర సాయి మాసటర్ సేవా టసా్టట   
ఎడిటర్: గొర ి సాయి సుబ్హా్మణ్యెం 

శీ్ర సుబ్బరామయ్య సార్ జీవిత విధవనెం ద్వారా బో్ ధ ెంచిన “శ్ీమతో సేవ – సేవతో క్ ైవలయెం” ను అనుసర ెంచి మా జనమలు ధనయము గావిెంచుటకు ఈ మాసపతాికను 
పాారెంభిసుి న్వాము. శీ్ర సుబ్బరామయ్య సార్ మనకెంద్ ెంచిన అనుభవాలను, సాెంగతయ సమృతులను, సార్ ఆచర ెంచి వాచవ బో్ ధ ెంచిన అమూలయ విషయ్ాలను 
సమర ెంచుక్ొనుటకు, మహాతుమలు బో్ ధ ెంచిన సతసెంగ, సదారెంధ పఠనలకు పాే్రణ్గా ఈ మా చినా సేవ.  
గమన్నక : ఎవర ైన్వ ఈ e-magazine లో తమ వాయసాలను, అనుభవాలను పెంచుక్ోదలిచినవారు saimaster.sevatrust@gmail.com కు e-mail  చేయ్గలరు 

శ్రర సుబ్బరామయ్య 
సార్ పివచనం 

 ఈ సపీచ్ లో మహాతుమల సన్నాధ  పాాశ్సియెం తెలుపుతూ, అటటట  భౌతిక సన్నాధ  లభిెంచినపుీడు సద్ ాన్నయోగెం చేసుకున్ ెందుకు 
అవరోధవలు ఏమిట ,ో అవి  అధ గమిెంచే మారాెం శీ్ర సార్ వివర సుి న్వారు:  
http://saimastersevatrust.org/Speeches/0021.%20Baba's%20Saannidyam.mp3 
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ఈ ప్ ై వాక్ాయలు దైె్వ సారుపుల ైన మహాతుమల పసాశాి యన్నా తెలుపడమే క్ాక మహాతుమల సాెంగతయెం వలల , వార  జీవన విధవన్వన్నా 
తెలుసుక్ోవటెం, ఆకళెంపు చేసుక్ోవటెం వలన,  వార  కళ్యయణ్ గుణ్వలను చిెంతన చేయ్టెం వలన, వార  (వాకుిలను) భోధలను మననెం 
చేసుక్ోవటెం వలన మన (కు)సెంసాిరాలు మార  ధరామచరణ్ సుగమెం అవుతుెంద్  అన్న, సదవగాహ్న కలిగ  సర  అయిన అన్ ాషణ్ 
అవగాహ్నతో సన్వమరాెంలో మారాెంలో నడవగలమన్న, జీవన గమయెం అయిన తృపిి్ –శాెంతిలతో జీవిెంచటెం అలవడుతుెంద్  అన్న 
తెలుపుతున్వాయి. శ్రీ సాయి, వ ెంకయ్యసాామి మర ెందరో మహాతుమల జీవిత చర త ాలోన్న ఎన్నా అనుభవాలు దీ్న్నక్క ఉద్వహ్రణ్లు.  

అపారమ ైన భుద్ ి  శ్క్కిన్న, ఎెంతో విజఞా నము గల శ్రీ మాష్ాట రు,  శ్రీ సాయిన్వథుల, పూరణ మహాతుమల సాెంగతవయన్నక్క పడిన తపన; వార  జీవిత 
విశేష్ాలను మానవాళక్క అెంద్ ెంచటమే తన జీవన మారాముగా ఎెంచుకున్న జీవిెంచిన వ ైనెం మనకు మారాదరశనెం. జీవన సాఫలాయన్నక్క 
మహాతుల సన్నాధ , సాెంగతయెం, వాక్ాయలు తపీ మరో మారాెం లేదన్న, వార   ఆచరణ్ తెలుపుతుెంద్ . మాష్ాట ర  మాట శ్రీ సార్ తరచు చెపే్ీ మాట 
“మనెం ఇెంటోల  చేసుకుెంటే ఫలితెం ఒకి రూపాయి, అదే్ పాయ్తాెం దే్వాలయ్ెం లో చేసిే 10 రూపాయ్లు, క్ాశి, తిరుపతి వెంటట పుణ్య క్షేతవాలలో 
చేసిే ఫలితెం 1000 రూపాయ్లు అయితే, మహాతుమల సాెంగతయెం లో చేసే పుణ్య కరమకు ఫలితెం అనెంతెం”.  అయితే మహాతుమల సన్నాధ  
భౌతికెంగా న్  క్ాక, వార  ద్ వయ సన్నాధ లో మానసికెంగా గుర ిెంచి ఉెండవలసినద్  పధావనము, చవలా ముఖ్యము అన్న శ్రీ మాష్ాట రు, సార్ ల 
ఆచరణ్, ల టర్ లు, రచనలు తెలుపుతవయి.  

మహాతుమల సాెంగతయెం లో వార  అదుుత శ్క్ీి సామరాి యలకు అబ్ుబరపడటెం, తృపిి్ – శాెంతు లతో జీవిెంచ ేవార  సాెంగతయెంలో మనకు కూడవ  
అలా జీవనెం సాగ ెంచవలి అన్  శుభమ ైన క్ోర కలు కలగటమే క్ాక; వాన్నక్క అవరోధవలుగా ఉనా మనలోన్న దుషట గుణ్వలు, కుసెంసాిరాలు నుెండ ి
మారుీ, సహ్జెంగాన్  క్ోరుకుెంటాము అన్ ద్  ఎెందరో అనుభవము. వార  జీవిత చర తలా శ్ీద్వి  పూరాక పారాయ్ణ్, సమరణ్ము, చిెంతన, 
మననము, సతసెంగము వలన కూడవ ఇదే్ మారుీ కలుా తుెంద్  అన్ ద్  ఎెందరో జీవితనుభవము. 

 శ్రీ సార్ మాష్ాట ర  సాెంగతవయన్నక్క ఆకర షెంచబ్డిన తరువాత, శ్రీ మాష్ాట రు “న్నపుీ వదద  ఉనా వార  గుడీలు తడి ఆరమన్న అడగ నకిరలేన్న రడతి, 
సెంసాిరాల మారుీకు సాామి సాెంగతయెంలో గడపమన్వారు”. శ్రీ సార్ సాామి సాెంగతయెంలో దటదట సాధయమ ైనెంత సమయ్ెం గడప 
పయా్తిాెంచగా, వార క్క ఎన్నా రోజుల నుెండి ఉనా ఆయ్ాసెం అడగకన్  న్నవారణ్ క్ావటెం, క్ాలగతి తెలియ్న్న తృపిి్ శాెంతి తో గడపగలగటెం 
జర గాయి. సాామి సన్నాధ  అదుుత విలవ అనుభవమ ైన శ్రీ సార్ సాామి సన్నాధ లో –గోలగముడి లోన్  న్నవాసాన్నక్క పాే్రణ్ కలాిెంద్ . ఎెంతటట 
కషటమ ైన్వ వ రువక, సాామి ఆదే్శిెంచిన న్నయ్మ పాలనను  విశాాసము, సెంతోషెంతో అనుసర సూి  సదుా రు సాెంగతయెం సఫలెం చేసుకున్  
మారాా న్నా మనకు ఆచరణ్వతమక భోధ చేసారు. శ్రీ మాష్ాట ర  న్న అనుసర ెంచి సదుా రు లిలాచిెంతన, సేవలతో గడపడవన్నక్క సిదిమ ైన క్ారణ్ెంగా 
వాన్నక్క అనుగుణ్మ ైన జీవిత విధవన్వన్నా సాామి న్ లక్ొలాీరు. సాామి “జీవనము –భొదలు” రచన వాయశ్ెంగాలను చేసూి న్ , సతసెంగెం ద్వారా 
మనతో పెంచుకుెంటూ, న్నష్ాిమ కరమ, శార ర క సేవ ద్వారాను, న్నరెంతర ఆతమ విమరశ ద్వారా సాామి సన్నాధ క్క దూరెం చేసి సెంసాిరాలను 
ఎలా తొలగ ెంచుకుెంటా న్నరెంతర సమరణ్, శ్రణ్వగతితో జీవిెంచవరో ఆచర ెంచి చూపారు. అలా జీవిెంచిన వారు ప ెందే్ ద్ వయసాితిక్క పతాయక్ష న్నదరశనెం 
వార ై, ఎెందర క్ో సాామిన్న, దైె్వతవాన్నా ఎరుకపరచగల  ద్ వయనుభావాలు ఇచిి న్నలిచవరు.   

మహాతుమల సన్నాధ  క్క చేర తే, మహాతుమల సన్నాధ లో ఉెంటే మాతామే చవలదన్న వార  సన్నాధ  లో ప ెందే్ మేలు కు మనము సిదిెం అవటాన్నక్క 
చేసే పాయ్తాెం  గూర ి హెచిర సూి  మాసాట రు సాయి పభాోద్వమృతెం  లో ఇలా చెబ్ుతవరు.  
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శ్రీ సాయి హెచిర ెంచిన రడతి మామిడి పూతలా రాలి పో కుెండవ మహాతుమల సాెంగాతవయన్నా సద్ ాన్నయోగెం చేసుక్ోవాలెంటే 

తీసుక్ోవలసిన జఞగీతిలు, మరల అటటట  శ్ీది తో జీవిెంచిన శ్రీ మాష్ాట రు, శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ వెంటట ఉతిమ శిషుయల జీవిత విధవన్వలనుెండే 
గీహ ెంచవలి.  ఈ సెంచికలో ప ెందు పరచినటలల  వార  సాెంగతయెం, మాటలు, ల టరల నుెండి గీహ ెంచి అనుసర ెంచ వలసినదే్.      

శ్రీ సార్ తపనను అనుసర ెంచి సాామి “నీ అనాెం నీవు తిను; గొలగమూడి ద్వటటతే గాడిదతో సమానెం” అనీ, శ్రీ సాయి “ఉపుీ, క్ారెం, 
పులుపు లేకుెండవ ఉెండగలవా ?” అనా ద్ వాయ దే్శాలను ఇవాగా  శ్రీ సార్ మానవ సహ్జ మ ైన చవపలాయలను (సాామి పసాాదము అన్న ప ెంగలి 
తినాపుీడు క్ానీ, రుచిగా ఉన్వాయ్న్న బీన్సస క్ాయ్లు తినాపుీడు క్ాన్న) ఎపీటట కపుీడు ఎరుకతో గుర ిసూి  శ్రణ్వగతి తో, పశాి తవి ప, 
(సాామి సన్నాధ లో న్నరాహార గా ఉెండటెం వెంటట) పాాయ్శిితవి లతో సాామి సన్నాధ న్న సద్ ాన్నయోగెం చేసుకుెంటూ ముెందుకు సాగరు.  శ్రీ 
మాష్ాట రు క్ొెండ క్ొనకు అడవి బ్ాట లో చెపి్ీనటలల  “ఎెంతో పుణ్యెం ఉెంటే క్ానీ సదుా రు సన్నాధ క్క చేరలేము, మర ెంతో పుణ్యెం ఉెంటే క్ాన్న అటటట  
సదుా రు సన్నాధ న్న సద్ ాన్నయోగెం చేసుక్ొన్న సదుా రు కృప ప ెందలేము” అనాద్  గురుి ెంచుక్ొన్న “పరోపక్ారెం పుణ్యెం, అన్నా జీవులలో వ ెంకయ్య 
ఉన్వారన్న వాాసుక్ో” అనావి ఆచరణ్ పూరాక పాయ్తాెం చేసూి  సాగుద్వము.  శ్రీ సాయి, సాామి, మాష్ాట రు  ల కరుణ్వ పూర త అభయ్ాలు 
“నీవు, చూసేదెంతవ కలిప్ి న్ ను; వ ెంకయ్య పే్రుమీద పి్డిక్ డు మ తుకులు ప్ టటట  వార  మెంచి చెడీలు మనెం చుడద్దదయ్ాయ ?;  సాా నము: 
మీరునా చోటల“ తో పాటల, శ్రీ సార్, మాసటరల  చరమ సెంద్ేశాలు “మారుపే్ మరణ్ెం; సమరణ్కు సమరణే్ ద్దహ్దము; ఇచిిన సదవక్ాశ్ెం 
సద్ ాన్నయోగెం చేసుక్ోకుెంటే చచిిబ్ూడిద అయి రాలి పో తవవు” దట|| గురుి ెంచుకుెంటూ వార  సన్నాధ  న్న, కృప ను అనుభవిెంచే మారాెంలో 
నడిపి్ెంప పాార దద్వద ము.      

సార్ లెటర్లు  

మహాతుమల సాపా దరశనెం – భౌతిక సన్నాధ తో సమానమే  
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సదుా రు సన్నాధ  లభయెం చేసేద్  ఏమిటట ? పుణ్యెం. మర  అద్  జమ అయియయ మారాెం సార్ ముఖ్త :  
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గురు, దైె్వ సన్నాధ  న్న లభయెం, అనుభవెం చేసుకున్   సాధన్వ మారాా లు  
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మహాతుమల సన్నాధ క్క వ ళ్ళడెం ఎలా ? వార  సన్నాధ లో ఉెండటెం వచేిదె్లా  ? 

 
సన్నాధ  విలువ, సన్నాధ  చేరుట: సెంద్ేహ్ెం లేన్న సెందే్శ్ెం 
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మహాతుమల సన్నాధ  భౌతికెంగా లభయెం అయినపుీడు ఏమి చేసిే సద్ ాన్నయోగెం అవుతుెంద్  ? 

గొలగమూడి 
                24-04-1997 

Dear Rajkumar!  
శ్రీ సాామివార  ఆశ్రసుసలు సద్వ నీకుెండవలన్న పాార ాసూి  ప్ . సుబ్బరామయ్య వాాయ్డెం.  నీ letter చేర ెంద్ . శుభం, చకకగా ఉద్య యగం చేసతూ  

అది్ భగవంత్మన్న సేవగా భావించి చేయి. 
అహ్ెం వ ైశాానరో భూతవా – అన్  శలల కెంలో (భగవదాీ్త) పాాణ్ులెందలి ఆకలిన్న న్ న్ ై, వారు భుజెంచు న్వలుగు రకముల ఆహారమును 

జీరణము చేయ్ుచున్వాము అన్న చెబ్ుతవరు. గనుక మనము సంపాది్ంచేది్ ఎందుకు?  ఆకలిన్న త్ృపి్ూ  చేయ్ుటకు, అంటే ఆ పర్మాత్ును 
సేవించుటకు అన్న అర్ధము. కనుక మనెం చేసే పతాిపన్న ఆకలి క్ొరక్ే? గనుక పర్మాత్ు సేవయేి అవుత్మంద్ి. మన భావం పిధానం అని మాట. 
“కష్టపడి పన్నచేయి, దే్వున్న నామం ఉచచర ంచు” ఇది్ శ్రర సాయినాధున్న ఆజ్ఞ. న్నత్యం హృదయ్పూర్ిక పూజ్, పారాయ్ణ చేసుకుంటూ సిటీలో అడడ  
త్రర్లగుళ్ళు మాన్నవేసతూ  బో్ లెడంత్ ట  ం కలిసి వసుూ ంది్.  వీలునాపుీడెంతవ చవర మన్వర్ ఏర య్ాలోన్న గౌళపుర గాెంధ బ్ొ మమ దగార బో్ ర ెంగ్  
శాీవణ్కుమార్ గార  ఇెంటటలోన్న శ్రర శ్రర నాంపలిుబ్ాబ్ాగార  సన్నిధిలో సాధయమ ైనంత్సేపు గడుపు. Holiday రోజు అన్ని పరి గార ముు  మానుకొన్న శ్రర శ్రర 
నాంపలిుబ్ాబ్ాగార  సన్నిధి వదలకుండా కూరోచవటం అలవాటు చేసుకో. సాయిన్వధుడు న్ననుా కరుణ్ ెంచి Hyderabad పెంపారు. శ్రీ శ్రీ 
న్వెంపలిలబ్ాబ్ాగార వెంటట మహాత్ముల సన్నిధి అందర కి లభంచదు. ఆ సన్నిధి సది్ిన్నయోగం చేసుకో. “న్నపుీ దగార కూరొిన్న న్వ గుడీలతడి 
ఆరబ్ెటటమన్న పాార ాెంచనకిర లేకుెండవన్  తడి ఆర పో తుెంద్ . అటాల గే మహనీయ్ుల పిత్యక్ష సాన్నిధయంలో కూర్లచని మాతాి న మన సాధనతో 
న్నర్ములించుకోలేన్న దుష్టసంసాకరాలు వాటంత్ట అవే కడిగ  వెయ్బ్డతాయి అన్న పూజ్య శ్రర భర్ద్ాిజ్ మాసాట ర్ల చ పాార్ల. అెందుక్ే ననుా శ్రీ 
వ ెంకయ్యసాామి వార  సన్నాధ  వద్ లిప్ టటవదదన్న పదే్ పదే్ చెపాీరు. గనుక నీవు పసాుి తెం శ్రీ న్వెంపలిలబ్ాబ్ాగార న్న వద్ లి ప్ టటవదుద . వీలుెంటే ఆ 
పాాెంతెంలో రూమ్ తీసుక్ోన్న ఉెంటే న్నతయెం వార  సన్నాధ  లభిసుి ెంద్ .  

పకాృతిపకా్ాశ్, పకాృతివ ైదయశాల, బే్గెంప్ేట, హైెదరాబ్ాద్ 
హైెదరాబ్ాదులో నీవుెండే ఏర య్ాలో పకాృతివ ైదయశాల 
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శ్రీ సాామి వార  భకుి ల క్ొరకు వ తకవదుద , వార క్ ై వారే పర చయ్ెం అవుతవరు. శ్రీ న్వెంపలిలబ్ాబ్ాగారే నీకు సరాసాెం అనుక్ో. మాసటర్ గారు 
1979 లో చెపి్ీన మాటలు 16-04-97 సాయిబ్ాబ్ా పతాికలో వ సాి రు. అద్  చదువుక్ో. నీకు సాయిబ్ాబ్ా పతాిక రాకుెంటే కషటములోన్ ైన్వ సెంవతసర 
చెంద్వ కటటట  సాయిబ్ాబ్ా పతాిక తెపి్ీెంచుక్ో. అన్నాపతాికలూ ద్వచిప్ టలట . అవి వ ల కటటలేన్న ఆణ్ ముతవయలు. మాసటర్ గార  చర తరా లీజ్ అయిెంద్ . 
హైెదరాబ్ాదు కూడవ వసాి యి.   

చిెంతవ లక్షిమన్వరాయ్ణ్, 5-1/10, 6  New Maruthi Nagar, Kothapet, హైెదరాబ్ాద్ – 500035. వీరు మన దమమపే్ట శ్రీరామశాసిి,ి 
లక్షమకిగార  బ్ెంధువు. వీర న్న కలుసుక్ో. నీవు ఎకకడ వుని న్నత్యం ½ గంట పి్లులతోనె నా సత్సంగం చేసుూ ండు. Rolling stone gathers no 
mass. త్రర్లగలికి ఏమి అంటుకోదు అన్న సామ త్ ఉంది్. త్రర గ నందున ఏమీ పియోజ్నం లేదు. లోకం నుండి పకడబంద్ీగా బ్య్టపడి మన డతయటీ 
పూజ్, పారాయ్ణ, సత్సంగం, శ్రర నాంపలిుబ్ాబ్ాగార  సన్నిధిలో నీ కాలం సది్ిన్నయోగం చేసుకో. మనం మన శ్ాిసలు ఆగ పర య్ాక ఏమీ చేయ్లేము. 
ఆగకముంద్ే ఏమ ైనా చేయ్గలిగ ంది్. ల టర్ వాాసుి ెండు. నీ సెందే్హాలకు జవాబ్ు వాాసుి ెంటాను. పాతి జఞబ్ులో అడసాుస వాాయి.  

ఆశ్రసుసలతో 
ప్ . సుబ్బరామయ్య 

********* సదుు ర్ల దే్వా శ్ర్ణం శ్ర్ణం ********* 
గొలగమూడి 

25-03-1999 
పూజుయల ైన శ్రీమతి G. లక్షమకి గార క్క  ప్ .సుబ్బరామయ్య నమసాిరములు. 
           మీరు వాాసిన letter చేర నద్ . ఎన్వాళ్ళళ గా ఉెంటలన్వారు? ఈ విధెంగా న్ ైన్వ తమరు శ్రీ న్వెంపలిలబ్ాబ్ా గార న్న దర శసుి న్వారు. చవలా 
సెంతోషెం. వ సవి స లవులోల న్ ైన్వ శ్రీ సాామి వార  దరశన్వన్నక్క ఒకసార  గొలగమూడిక్క రెండి. శ్రీ సాయి మాసాట రు న్నలయ్ెం చూడవచుి. శ్రీ మాసటర్, 
శ్రీ సాయి, శ్రీ సాామి వార  పటాలు ప్ టటట  అఖ్ెండ దీ్పెం ఉెంచవము. న్నతయెం సాయ్ెంతెాం 6.30 నుెండి 8.00 వరకు సతసెంగెం. చవలా క్ొద్ ద  మెంద్ తో, 
ఎవారు రాకుెంటే ఇదదర తో.  ఎవార న్న పి్లవటెం లేదు. మిలారేపా చర త ాచదువుతున్వాము. అద్  క్ాగాన్  శ్రీ సాయి పభాోధవమృతెం తరాాత 
అవధూత భోద్వమృతెం. శ్రీ మాష్ాట ర క్క న్వ మీద ఎెంత దయో చూడెండి. వార  న్నలయ్ాన్నా న్నర మెంచుక్ొన్న న్వ క్ోర క పకా్ారెం న్వ దగారుెండి గ ైడ్ 
చేసుి న్వారు. క్ాన్న న్ న్  దటదుద బ్ార  క్ాలెం వృధవ చేసుి న్వాను. ఈ మధయ మూడు రోజులు మూడు సెంద్ేశాలిచవిరు. 
 తొలి రోజు – ఇచిచన సదవకాశ్ం సది్ిన్నయోగం చేసుకోకుoటే బ్ూడిద్    రాలిపర తావు. 
ర ండవ రోజు- మాయ్ ఎవిర న్న త్నంత్ట తానుగా అత్రకరమిoచ న్నవిదు. నీ పితేయక పియ్త్ిము ద్ాిరా మాయ్ను అత్రకరమిoచాలి. 
3వ సార  - సదుు ర్లవును అకికం వెంకటరామిర డిడ  లాగా వెంబ్డిసేూ  ద్  వ దర్శనమే గాక భుకిూకి కూడా కొర్త్ లేదు.      
వారు న్నతయ సతుయలన్న తన భకుి ల ఎదుట సరాత ాసరాద్వ ఉన్వారన్న, పి్లిచి పి్లువక ముెంద్ే పలుకుతవనన్న ప్ ై సెంద్ేశాల ద్వారా 
న్నరూపి్oచవరు. వార న్న ఏమి కోర్కుండా న్నర్ంత్ర్ం నాకు తోడుగా ఉండి ననుి మీ ఇష్ట మొచిచనటుు  నడపండి. ఏది్ ముందు కోరాలో ఏది్ వెనుక 
కోరాలో త లియ్న్న బ్ుది్ధ  హీనుడను అన్న మాతి్ం పాిర్థన చేసుూ నాిను. 
      అకియ్ాయ! ఎెంత గొపీ పుణ్యెం చేసిన్వమో గాన్న మనoదరెం మాసాట ర క్క  సన్నాహ తులము  అయిన్వము. ఇక జనమకు ఏమి అకిర లేదు. 
బ్ాబ్ు! ఏ పనె నా సకరమంగా చేయ్ాలంటే మన చేత్రలోన్న పన్నముటుట  IMPLIMENT మంచిది్గా ఉండాలి. అది్ ఎంత్ మంచిద్  తే మనం పన్న అంత్ 
చకకగా చేయ్గలుు తాము. ఈ శ్రీర్ంతో మనం భగవంత్మన్నకి సేవ చేసి త్ర సాూ ము. ఇంజ్నీర్ల త్న మేధా సంపత్రూతో సేవిసేూ  కార ుకుడు త్న కండ 
బ్లంతో సేవిసాూ డు. ఎకుివ తకుివలు లేవు. గనుక నీవు నీ మ దడుకు మేత్ బె్టటట  చకకన్న ఇంజినీర్ల అయితే నీ ద్ాిరా దే్శ్ము అనబ్డు ద్  వ 
కారాయన్నకి మంచి సేవ దొ్ర్లకుత్మంది్. గనుక ఇపుాడు నీవు చేయ్వలసిన పూజ్, ధాయనం అంతా చదువే. నీవు ధర ెంచ బో్ యియ IMPLIMENT 
పర కరాన్నా బ్ాగా పదును ప్ టలట క్ొన్న చకిన్న IMPLIMENT తయ్ారు చేసుక్ోవాలి. అద్  భగవెంతుడు మనకు న్నరేదశిెంచిన పన్న. ఆ పన్న అతయెంత 
గొపీగా న్ రవ రేిటటలల  చేయ్మన్న శ్రీ న్వెంపలిలబ్ాబ్ాగార న్న పాార ాెంచు. సత్ పౌర్లడిగా నాకిచిచన కారాయన్ని దే్వునకు ఎంతో త్ృపి్ూ  కలిగేటటుు  
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నెర్వేరేచటటుు  ఆశ్రర్ిది్ంచమన్న అడుగు. సాిర్ధం నుండి దతర్ంగా ఉండి ధరాున్ని ఆచర సతూ  లోకంలో పొ గడూలకు, కీర ూ  పిత్రష్టలకు దతర్ంగా ఉండే 
న్నగరహం పిసాది్ంచమన్న అడుగు. అడగడమే గాక సాధయమ ైనంత్ వర్కు నీ వె పు నుండి హృదయ్ పూర్ికమ ైన  కృషి చ యియ. 
నీకు ఏ మాతి్ం తీర క ఉని నాకు త లిసిన మాసాట ర్ల అనే పుసూకం మర్ల మర్ల చది్వి శ్త్మి  మిత్మి ల యెిడల సమభావం, మానావమానాలలో 
సమత్మలయంగా ఎలా ఉండాలో బ్ాగా ఆలోచించి మాష్ాట ర  ఆచర్ణ ఎలా ఉండేది్ చతచి నేర్లచకో. చేత్రకి వచిచన పిత్ర ప్త సాను దుర ిన్నయోగం 
చేయ్కుండా సది్ిన్నయోగం చ యియ. శ్రర బ్ాబ్ాగార  దగుర్కు పర యినపుాడలాు  ప్త  పాిర్థన చ పుాకొన్న న్నశ్చలంగా బ్ాబ్ా ర్మపాన్ని ధాయన్నసతూ  వార  
సన్నిధిలో సాధయమ ైనంత్ సేపు ఉండు. వార  సన్నిధిలో మాటలు మాను. అలా చేసేూ  వార  సన్నిధి మనకు చకకగా ఉపయోగ పడుత్మంది్.    

శ్రీ సాామి వార  ఆశ్రసుసలతో 
ప్ సల సుబ్బరామయ్య 

********* సదుు ర్ల దే్వా శ్ర్ణం శ్ర్ణం ********* 
 

మహాతుమల సన్నాధ లో మనెం ఎలా ఉెండవలి ? మన సేవ వారు సిాకర మాిలి అెంటే ఎలా ? 

 

 
 

సదుా రు సన్నాధ  పటల  ఎరుకతో శ్రణ్వగతి లో ఉెండటెం ఎలా ? 
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సరావాయపి్ అయిన సదుా రు సన్నాధ న్న అనుక్షణ్ెం అనుభవిెంచుటకు క్ావలసినద్  ఏమిటట ?  

 

 
Ans: తాికరణ్ శుద్ ి , కృతజాత. 

 సాిమి, సార్ సాంగత్యంలో త్నకు కలిగ న ది్వయనుభావాలను శివర్త్ిం (చ లులు) సున్నత్ ఇలా త లుపుతోంది్.   
 న్వ పే్రు సునీత. మా ప్ దదమమ క్ొడుకు శివరతాెం (శివనా) వలల  న్ ను, మా అకి భారతి సాయి లీలామృతము పారాయ్ణ్ 
చేసేవారము. 2002-2004లో న్ ను విద్వయనగర్ క్ాలేజీలో ఇెంటరడమడియ్ట్ చదువుతున్వాను. అకిడ భరద్వాజ మాసటర్ గారు న్నర మెంచిన 
సాయి బ్ాబ్ా టటెంపుల్ లో పారాయ్ణ్ చేసేద్వన్నన్న. తరువాత న్ లూల రులో 2004 నుెండి 2007లో డిగడీ చేసాను. ఆ సమయ్ెంలో శివనా 
గొలగమూడిలో ఉెండటెం వలల  న్ లక్ొకసార  గొలగమూడి వచిి సాామి దరశనెం చేసుకుెంటూ ఉెండేద్వన్నా. అపుీడు శ్రీ సుబ్బరామయ్య సారు 
న్వతో "నువుా పాతి వారెం సాామి దరశన్వన్నక్క రావాలి. నీవు రావడవన్నక్క ఆరు రూపాయ్లు, పో వడవన్నక్క ఆరు రూపాయ్లు, ఒక మూడు 
రూపాయ్లు తో సాామిక్క అరటట పెండుల  క్ానీ ఏదైె్న్వ సాామి క్ోసెం సమర ీెంచు. దటతిెం 15 రూపాయ్లతో సాామి దరశన్వన్నక్క రా" అన్న 
చెపాీరు. న్ ను అలాన్  చేసేద్వన్నా. అలా న్వకు తెలియ్కున్వా సదుా రు సన్నాధ క్క న్నయ్మానుసారెం వచేిటటలల  వార  సన్నాధ లో గడపగలిగే 
అవక్ాసెం ఇచిి పుణ్యెం తగ నెంత జమ చేసారు.   

డిగడీలో వచిిన సమమర్ హాలిడేస్ట లో గొలగమూడి లో సాయి మాసటర్ న్నలయ్ెం లో ఉెండేద్వన్నా. అకిడే న్ ను ఆశ్ీమెంలో ఏదైె్న్వ పన్న ఉెంట ే
చేసూి  ఉెండేద్వన్నా. ఒకసార  న్వతో సార్ "నీ కష్ాట ర ితెం ఎకిడిక్క పో దు" అన్న అన్వారు. ద్వన్న అరాెం ఏమిట  ోన్వకు తెలియ్లేదు. క్ానీ 2007లో 
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డిగడీ అయిన తరాాత ఐదు న్ లలు “సాయి మాసటర్ న్నలయ్ెం” ఆశ్ీమెంలో ఉెండగలిగే అవక్ాశ్ెం కలిగ ెంద్ . సాామి దగార పదాక్షిణ్లు చేసూి  ఉెండే 
ద్వన్నా. ఒకసార  సార్ డీక్ేడబ్ూల య క్ాలేజ్ లో జఞబ్ ఓప్ న్నెంగ్స ఉన్వాయ్న్న చెపాీరు. అకిడ న్ ను ఒకటటనార సెంవతసరెం ఉద్ద యగెం చేశాను. 
ఉద్ద యగెం చేసూి  న్ ను సార్ దగార క్క వసూి  ఉెండే ద్వన్నా. సార్ న్వతో B Ed చేయ్మన్న చెపాీరు. ఒకరోజు సార్ న్వతో "నీ పనులు నీవ  చేసుక్ోవాలి. 
హైెదరాబ్ాద్ వ ళల రావాలన్వా నీవొకిద్వన్నవ  వ ళళ రావాలి" అన్న అన్వారు. అలాన్  న్ న్  చూసుకున్వాను. B Edలో చేరాను. తరాాత హాసటల్ లో 
ఉెండవలిస వచిిెంద్ . హాసటల్ ఫపజు న్ ను దటదటట ర ెండు న్ లలు కటటటన తరాాత, ఆర ిక సోా మత లేకుెంటే హాసటల్ ఫపజు సార్ కటాట రు. ఆ సమయ్ెంలో 
న్ ను నూన్  లేకుెండవ ఆహారెం తిెంటలన్వాను. హాసటల్ లో పాతేయకెంగా నున్  లేకుెండవ చేయ్డెం అెంటే చవలా కషటెం అెందువలల  న్ ను ఈ విషయ్ెం 
సార్ క్క చెపాీను. సారు "హాసటల్ లో నూన్  లేకుెండవ వెండమను వాళ్ళళ వెండుతవరు" అన్న చెపాీరు. అదే్మీ చితామో సార్ చెపి్ీన మాట చెపిే్ 
న్వకెంటే జఞగీతిగా హాసటల్ వాళ్ళల  వెంటలలో నూన్  లేకుెండవ న్వకు తీసి ఇచిిన తరాాత మిగ లిన వాళ్లక్క ఆయిల్ వ సి వెండేవాళ్ళళ. అెంత 
జఞగీతిగా చేయ్డెం అన్ ద్  సార్ యొకి కృప. ఇటటట  చితామ ైన అనుభవాలతో మనెం న్నయ్మ పాలన చేయ్దలిసిే  “విశ్ా పాే్రణ్వధ క్ార ” గా ద్వన్నన్న 
సుగమెం చేసాి రన్న, సాామి, సార్ సన్నాధ లో వ చిిెంచిన కష్ాట ర ితెం క్ాన్న, సమయ్ెం క్ానీ మన జీవన్నపాధ క్క, మనకు శ్రీ రామ రక్ష అన్న గుర ిెంప 
చేసారు.     

ఒకసార  న్ లూల రు నుెండి గొలగమూడి క్క వసూి  ఆట  ోలో ఎక్ాిను. న్ ను ఒకిద్వన్ ా ఉన్వాను. న్వెంపలిల బ్ాబ్ా పుసిక్ాన్నా చదువుకుెంటూ 
ఉన్వాను. క్ానీ న్వకు చవలా భయ్ెం వ సిెంద్ . మధయ ద్వర లో ద్ గ  పో ద్వమనుకున్వా క్ానీ ద్ గలేదు. గొలగమూడి వచిిన తరాాత న్ ను 
చెపీకుెండవన్  సార్ "న్వతో ద్ గుద్వమనుకుెంటే ద్ గకుెండవ ఏెం చేశావు, అయిన్వ ఎెందుకెంత భయ్పడవీ వు" అన్న అన్వారు. అెంటే న్ ను 
న్ లూల రులో బ్య్లుదే్ర  గొలగమూడి వచేిద్వక్ా న్వ మనసులో వచిిన ఆలోచన కూడవ తెలుసు అన్న తెలిసిెంద్ . అమమగారు ఏెం జర గ ెంద్  అన్న 
చెపి్ీ అడిగ  విషయ్ెం తెలుసుక్ొన్న "ఈ క్ాలెంలో పి్లల లు సర గా ఉెండటెం లేదు. అెందువలల  నువుా ఒకిద్వన్నవ  పాయ్ాణ్ెం చెయ్యకు ఎవర ైన్వ 
ఉెంటేన్  పాయ్ాణ్ెం చెయియ" అన్న చెపాీరు. అమమగారు, సారు న్వ మీద ఎెంతో పాే్మతో ముఖ్యమ ైన సలహాలు ఇచేివారు. సరాజాులు అయిన శ్రీ 
సార్ ముెంద్ ేతగ న సూచనలు, ధైెరయెం ఇవాట మే క్ాక, సరావాయపి్ గా న్నరెంతరెం మన తోన్  ఉన్వారు అన్న ఈ అనుభవెం తెలుపుతోెంద్ .  

 ఒకసార  ఒక ఫ ాెండు ష్ాపి్ెంగ్ చేద్వద ము అన్న ననుా రమమెంద్ . న్ ను గొలగమూడి వ ళ్యళలి, రాలేను అన్న గొలగమూడి వచవిను.  న్ ను సార్ 
సతసెంగెంలో న్ ను ఏమి చెపీకుెండవన్  "క్ొెంతమెంద్  ష్ాపి్ెంగ్ చేయ్మన్న అడుగుతవరు. వ ళ్తి  మనను మెంచి వాళ్ళళ అెంటారు. లేకపో తే మనెం 
చెడీవాళ్ళళము  అెంటారు. క్ానీ ష్ాపి్ెంగ్ లో టటైెం వ స్టట  చేయ్కుెండవ సాామి దగార క్క వసిే అద్  చవలా పుణ్యెం. అలా ఉెండవలి" అన్న చెపి్ీ చెపీటెం 
వలల  న్వకు సార్ క్క అన్నా విషయ్ాలు తెలుసాి యి అన్న చెపి్ీ అరామ ైెంద్ . ఇలా సరాజాుల ై మన పతాి మెంచి, చెడులు చూసూి  సన్వమరాెంలో మన 
భుద్ ిన్న పాే్రేపి్ెంచి నడిపి్ెంచే దైె్వ సారూపులు శ్రీ సార్.  

 బీఈడీ అయిన తరాాత ఓవ ల్ సూిలోల  టీచర్ గా జఞయిన్స అయ్ాయను. న్ ల జీతెం లోెంచి క్ొెంత డబ్ుబలు సార్ క్క ఇచేిద్వన్నా. సార్ న్ ను 
ఇచిిన డబ్ుబలు ల కి ప్ టలట కున్ ద్  లేదు. నన్ ా పుసికెంలో రాయ్మన్న ఇచేివారు. ఒకిసార  వ నక్కి తిర గ  చూసుకుెంటే న్వ చదువు, 
ఉద్ద యగెం, చకిటట జీవనెం దటతవి న్నక్క కూడవ సాయిబ్ాబ్ా పారాయ్ణ్, ఆ పారాయ్ణ్ ద్వారా సర్ ననుా దగారక్క తెపి్ీెంచుకున్న నడిపి్ెంచటెం 
క్ారణ్ెం. 

ఒకసార  హైెదరాబ్ాద్ నుెండి వచిిన భకుి లు మా అనాతో న్వ మాయరేజ్ గుర ెంచి అడిగ  వాళ్ళల  చేసుక్ోవడవన్నక్క ఇెంటటాస్టట  చూపి్ెంచవరు. శివనా సార్ 
క్క చెబితే "అమామయిన్న అెంత దూరెం పెంపి్ెంచేద్  లేదు అన్న చెపి్ీ ఖ్రాఖ్ెండిగా చెపే్ీశారు". సామానయెంగా ఎవర ైన్వ మీ అమామ న్వనా వాళ్ళల  
ఏెం చెపిే్ అద్  చెయియ అన్న చెపాి రు. క్ానీ సార్ క్క న్వ మీద ఎెంత కృప ననుా గొలగమూడి దగారే ఉెండేటలల  చేశారు. సాామి దయ్వలల  ప్ ళల 
అయియెంద్ . ప్ ళల అయిన తరాాత సార్ దగార క్క వ ళలనపుీడు  సార్ “మమమలిా చూసి ఎన్నా రోజుల ైెంద్  అమామ" అన్న అడిగారు. అెంటే ప్ ళ్లయి 2 
న్ లలు సాామి దగారకు రాకపోయియసర క్క ఎతిిప డిచినటలల  న్వకు అన్నపి్ెంచిెంద్ . 
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మా ఇెంటోల  మా న్వనా ఎకుివ బ్ాధయతలు సపాకర ెంచక క్ొెంచెెం మూరఖెంగా ఉెండేవాడు. న్వకు ఊహ్ తెలిసిన దగారుాెంచి మా న్వనాను 
మారిమన్న దే్వుడిక్క దెండెం ప్ టలట తూ ఉెండేద్వన్నన్న. మా అకి భారతి శివనా చెపీడెం వలల  న్వలుగు అరతులు చేసేద్ . మధవయహ్ా ఆరతి 
చేసినపుీడు, దీ్పెం ప్ డితే మా న్వనా ఒపుీకున్  వారు క్ాదు. చవలా ప్ దద  గొడవ చేసేవాడు. ఒకసార  గొలగమూడి క్క వసిే మా న్వనా సార్ తో 
తగవులు ఆడవడు. సార్ మా న్వనాతో "అమామయిలను ఏడిపి్సిే నీ మీద పో లీస్ట క్ేసు ప్ డతవ" అన్న బె్ద్ ర ెంచవరు ద్వన్న తరాాత నుెండి చితెాంగా 
మా న్వనా  పావరిన చవలా మార పో యిెంద్ . ఇెంటోల  ఏ విషయ్ెంలో అయిన్వ సరే తవను చేయ్ాలిసన పన్న చేసి సాయి, సాయి అన్న అనుకుెంటాడు. 
వార న్న దూషిెంచిన వార న్న స ైతెం పాే్మిెంచి పాష్ాణ్వల వెంటట చెడు సెంసాిరాలను, వాటటవలల  కలగే ఇబ్బెందులు పో గోటటటెం  వెంటట మారుీ తీసుకు 
వచిిెంద్  క్ేవలెం సార్ కృప మాతామే.  

న్వ తముమడు అమర్ కు చినాపీటట నుెంచి కూడవ అనవసరెంగా క్ోపెం వసుి ెంద్  చేతిలో ఏద్  ఉెంటే ద్వన్నా విసిర వ య్డెం పగలగొటటడెం 
చేసేవాడు. అలాెంటట సెందరాులలో  ఫిట్స కూడవ వచేివి. ఒకసార  గొలగమూడి క్క వచిినపుీడు సార్ సతసెంగెంలో ఉన్వారు. సతసెంగెం అయిన 
తరాాత అమర్ క్క అలాన్  క్ోపెం వచిి, తరువాత ఫిట్స వచిి పడిపోయ్ాడు. సార్ అతన్నా చూసి వ ెంకయ్య సాామి దగార క్క వ ళల ఒక అరగెంట 
దగార ఉెండమన్న చెపాీరు. మేము అలాన్  చేశాము. అెంతే అపీటటనుెంచి అమర్ క్క ఆ విపరడతమ ైన క్ోపెం పో యిెంద్ . అెంతేగాకుెండవ అతన్నక్క fits 
కూడవ మర నాడూ రాలేదు. ఆరతులతో దటదలిడి సాామి సన్నాధ  పసాాద్ ెంచి, చదువు, ఉద్ద యగెం, కుటలెంబ్ెం అన్నా భాదయతలు శ్రీ సార్, సాామి 
సపాకర ెంచి వార  ప్  ైశ్రణ్వగతి తో నడిపి్సుి న్వారు.  

సార్ కృప న్వ ఒకిద్వన్నక్క మాతామే క్ాకుెండవ న్వ కుటలెంబ్ సభుయలెందర  మీద న్నరెంతరెం ఉెండవలన్న సార్ న్న పాార ాసుి న్వాను. 
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