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శీ్ర మాసటర్ బో్ ధవమృతెం లో సార్ “నిష్ాిమ కరమ అెంటే ఏమిటి ? అది్ నిష్ాిమెంగా జరిగే విధవనెం ఎలా ?” అనేది్ వివరిసతూ  “మన 
స్వలాభానికి మాత్రమే గాక, అనిి జీవులలోనూ ఉని ద ైవానిి గుర్తిస్ూి  వార్త సేవ చేసే పని నిష్ాామ కర్మ అవుత్ ుందని” అలా అని 
“మనకు ఆ పని స్ఫలుం అవావలనే ఆర్ాటుం, మనుం చేస్తి ననిమనే అహుంకార్ము, విఫలమయ్య  ేపర్తసథిత్ లోో  ఇత్ర్ులప ై ర్ాగదేవష్ాలు 
మొదలగునవానిలో చికుాకొని మునగక, అవి తొలగతుంచతకోవటానికి నిష్ాామకర్మ; కానీ ఇత్ర్ులనత ఉదధర్తుంచడననికి అనే భావుంతో 
చేయడుం స్ర్తకాదత” అని చెబ్ుతవరు. నిష్ాిమెంగా అెంటే, స్ావర్ధ కోర్తకలు లేకుుండన, (కర్మలనత అుంటే) పనతలనత చేయటుం అభాేస్ుం 
చేయటానికి, నిష్ాాముంగా మనుం ఏ పన ైనన చేయటుం స్హజుం కావటానికి మాత్రమే నిష్ాామకర్మ. మనెం చేసే సేవ తోనే ఏదో్ సాయ్ెం, 
మారుు ఇతరులకు, లోక్ానిక్క వీలవుత ెంది్ అని క్ాదు అెంటారు.  
 

“సేవ చేయడుం మొదలు ప టటి న త్ర్ావత్ వచేే ప్ర ుంగు-కుర ుంగు లనత  కానీ, స్ాఫలే-విఫలాేలు, నిుందన-స్తి త్ లు   కానీ 
పటటి ుంచతకోక, ఈ నిష్ాామకర్మ దనవర్ా భగవుంత్ ని ఉపకర్ణుంగా, పనిముటటి గా ఉపయోగపడగలగటుం, పడుత్ ననిమని గుర్ుి , 
పడనా మని త్ృపథి  మిగులుేకొవటుం అభాేస్ుం చేయటానికీ, ఈ రీ్తిగా శర్ణనగతి భావుం కార్ేచర్ణ లో సథిర్పర్చతకుుంటూ స్ుంపూర్ణ 
శర్ణనగతి స్ాధ ుంచడననికే నిష్ాామ కర్మ (సేవ)” అని సార్ వివరిెంచెంది్ గురిూెంచవలి. ఈ రడతి సెంపూరణ శరణవగతి సాధిసేూ  మాతరమే 
నిష్ాిమ కరమ చేసుూ ెండగా వచేే  Acid Test ల లో  నిలబ్డగలమని మాసాట రి ఉద్వహరణ తెలుపుత ెంది్. శీ్ర సార్ సపుచ్ లో చెపి్ునటలు  
“నిష్ాామ కర్మ ధేేయుం మలదోష నివార్ణకే” అనేది్ గురుూ ెంచుక్ోవాలి. 

 

 భగవత్ పార పి్ూ  క్క మల, ఆవరణ, విక్షేప దో్ష్ాలు అడీెంకులు క్ాగా వాటిలో రాగ-దే్ాషెం, అసతయ్, ఇెంది్రయ్ చవపలాయలు  
అనే మల దో్ష్ాలను, మన మనసుుకు (బ్ుదిి్క్క) పటిటన పాపెం (త పుు) గురిూెంచ తొలగిెంచు క్ోవటానికే్ నిష్ాిమకరమ అననది్ 
మరిచపో వదదని సార్ మరి మరి వివరిసాూ రు. నిష్ాిమకరమ ఇలా గురుూ తో చేయ్టానిక్క  నిరెంతర ఎరుక అవసరెం. “వరూమానెంలో 
నివసిెంచు”, “Live at the present moment”  అనన శీ్ర మాసటర్ వాకయెం నిరెంతర సాధిెంచడవనిక్క ది్వయయషధెం. ఈ అభ్ాయసెం వలు  

శరమతో సేవ – సేవతో క ైవలేుం 
నేపథ్ేుం: నిష్ాామ సేవతో క ైవలేుం   

మాస్పతిరక 

 వయవసాా పకులు: శీ్ర సాయి మాసటర్ సేవా టరస్టట   
ఎడిటర్: గొరిూ సాయి సుబ్రహమణయెం 

శీ్ర సుబ్బరామయ్య సార్ జీవిత విధవనెం ద్వారా బ్ో ధిెంచన “శీమతో సేవ – సేవతో క్ ైవలయెం” ను అనుసరిెంచ మా జనమలు ధనయము గావిెంచుటకు ఈ మాసపతిరకను 
పరా రెంభిసుూ నవనము. శీ్ర సుబ్బరామయ్య సార్ మనకెంద్ిెంచన అనుభవాలను, సాెంగతయ సమృత లను, సార్ ఆచరిెంచ వాచవ బ్ో ధిెంచన అమూలయ విషయ్ాలను 
సమరిెంచుక్ొనుటకు, మహాత మలు బ్ో ధిెంచన సతుెంగ, సదారెంధ పఠనలకు ప్ేరరణగా ఈ మా చనన సేవ.  
గమనిక : ఎవర ైనవ ఈ e-magazine లో తమ వాయసాలను, అనుభవాలను పెంచుక్ోదలిచనవారు saimaster.sevatrust@gmail.com కు e-mail  చేయ్గలరు 

శ్రర స్తబ్బర్ామయే 
స్ార్ పరవచనుం 

 ఈ సపుచ్ లో సెంఘసేవ ను నిష్ాిమ కరమ గా చేసతూ , క్ ైవలయెం ధేయయ్ెం అయినపుుడు ఉపసనను కూడవ క్ొనసాగిెంచడెం వలు  మ తారమే 
రాగ-ద్ేాష్ాదులు, ఆవరణ ద్ోషెం తొలగిెంచుక్ొని క్ ైవలయెం అనే పరసాద్వనిక్క అరుు లము అవుతవము అని శీ్ర సార్ వివరిసుూ నవనరు:  
http://saimastersevatrust.org/Speeches/SanghaSeva_Upasana.mp3 
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మాతరమే రాగదే్ాష్ాలతో, విమరశలకు  క్ొటలట కుపో కుెండవ మనెం ఏ లక్ష్యెంతో నిష్ాిమకరమ చేయ్దలచవమో, మొదలుపె్టిట 
పరయ్తినసుూ నవనమో గురుూ కు తెచుేక్ో గలుగుతవము, గురుూ తో చేయ్గలుగుతవము. ఈ మలదో్షెంలో మునిగిపో క సర ైన రడతి సాారా 
క్ోరికలను పరకినపె్టట నిష్ాిమకరమ ఆచరిసతూ  భగవెంత ని చేతిలో ఉపకరణవలుగా ఉపయోగపడుతూ భ్ావశుదిి్ని 
సాధిెంచగలుగుతవము. అదే్ కీమముక్కూక్క  ద్వరితీసుూ ెందని శీ్ర మాసటర్ ఉవాచ.   

నిష్ాిమకరమ సరిగాా  నిరారిూసేూ  ఎెంత మేలు ఒనగూరి మన మనసుు, బ్ుదిి్ శుదిి్ యి ై, గురుకృపకు, క్ ైవలాయనిక్క  
ద్వరితీసాూ యో, అదే్ రడతి నిష్ాిమ కరమ పే్రునే మొదల ైనవ సాారా పరయోజనవలను ఆశెంచడెం, రాగదే్ాష్ాల ఉచుేలు, వాదులు-
కీ్చులాటలోు ను, పోర ెంగు-కుీ ెంగులలో, సఫల-విఫల పరిణవమాలలోను చకుికుెంటే సేవ పే్రిట పడిన శీమ అెంతవ వయరిమ ై ఇెంక్  
చకుికుెంటాము అని గురుూ ెంచుక్ోవాలి.  

నిష్ాిమకరమ ధేయయ్ెం భ్ావశుదిి్, మల దో్షనివారణ, శరణవగతితో జీవిెంచటెం, కీమ ముక్కూ  క్క దో్హదెం చేసే పరయ్తనెం క్ాగా  
శీ్ర మాసటర్-సార్ ల సెంభ్ాషణ  మన విదుయకూ కరమలను సుక్ౌశాలెం గా చేయ్డెం కూడవ ఈ మారాెంలో నడిపి్ెంచే ఉతూమ సాధన(ము)  
అని తెలుపుత ెంది్. మనెం చేసే పరతి పనిని భగవెంత ని క్క link చేయ్టెం, గురువుకు  అనుబ్ెంధెం తో చేయ్టెం, చేసుక్ోవటెం వలు  
ఎవరిక్క చేసినవ వారిలోని భగవెంత ని క్క, మనలో ని భగవెంత ని క్క  నివేదనలే, సేవలే అవుతవయ్ని గురిూెంచమెంటారు. పరతి పని 
మొదలు పె్టటటటపుుడు ఆ పని భగవెంత ని క్క సేవ ఎలా అవుత ెంది్ అనేది్ వివరెంగా గురుూ చేసుక్ొని మొదలు పె్టటమని ఆ పని చేసే 
అెంత సేపు ఆయ్న నవమసమరణ ద్వారా గాని, లేద్వ లఘు ఆరత ల ద్వారా గానీ మధయ మధయలో ఎరుక నిలుపుకుెంటూ, పని 
పూరూయిన వ ెంటనే ఆయ్నకు నివేదన చేసి కృతజఞతలు చెపుుక్ోవడెం చేయ్మని చెబ్ుతవరు.  క్ాక బ్లిక్క నివేది్ెంచేటపుుడు, ఆఫపసు 
పనులు మొదలగు అనిన పనులు చేసేటపుుడు వివరెంగా మనెం ఈ సృషిట అనే బ్ృహత్ దైె్వ క్ారయెంలో ఎలా ఉపకరణ మో గురిూెంచ 
ఎరుకతో చేసి దెండెం కూడవ పె్టటమని చెబ్ుతవరు. ఇలా చేయ్టానిక్క కూడవ వరూమానెంలో నివసిెంచు, క్ొీ తూవి తగిలిెంచు క్ోవదుద  అనన 
మాష్ాట రి వాక్ాయలు అమృత గుళికలు అని గురిూెంచగలెం.  

 ఈ రడతి నిరెంతర శీదితో కరమను సుకుశలెం గా  చేయ్ అభ్ాయసెం చేయ్టెం,  నిష్ాిమకరమ వీలు కలిుెంచుక్ొని చేయ్టెం తో 
పాటల అనిన జీవులలో భగవెంత డు ఉనవనడు అనన ఎరుక నిలుపుక్ోడవనిక్క “ఉపాసన” మనో చవెంచలయెం ఆపే్ పరయ్తనెం కూడవ 
అతయవసరమని శీ్ర సార్ సపుచ్ లో తెలిపారు. మనకు మనసు సహజెంగా చలిసతూ  ఒకచటో సాిరెంగా ఉెండదని ద్వని చలనెం ఆపడెం 
విక్షేప దో్ష నివారణకు అవసరమని, పైె్ రడతి కరమ సుక్ౌశాలెం, నిష్ాిమ కరమ ద్వారా మలదో్ష నివారణ, పూజ, ధవయనెం, సతుెంగెం, 
పారాయ్ణ-లీలా చెంతన మొ వాని ద్వారా విక్షేప దో్ష నివారణకూ కృషి సలుుతూ ఉెంటేనే క్ానీ, పూరణ గురు కృపకు,  తృపి్ూ -
శాెంత లు, శరణవగతి సాధిెంచడవనిక్క అరుు లెం క్ామని శీ్ర సార్ సతుెంగెం తెలుపుత ెంది్.  

శీ్ర సార్, మాష్ాట రు జీవన విధవనవలలో వారు ఆచరిెంచన నిష్ాిమ సేవ, ఉపాసన, క్ ైవలయెం ప ెందుటకు ఎలా సహకరిెంచవయో 
ఇచేట క్ొెంచెం గురుూ  తెచుేకుెంద్వము.  శీ్ర మాష్ాట రు శీ్ర సాయినవధుని వదద అనుభవెం ప ెంద్వక సాయి చరితర సేకరణ, రచన కు 
పడిన (నిష్ాిమ) శీమ ఫలితెంగా సాయి లీలామృతెం, సనినధి, పరభ్ోద్వమృతెం మొ ఎనోన ది్వయ జీవన దీ్పి్కలు వ లుగులోక్క రావడెం,  
సాయి నవధుని అనుగీహెంతో ఇతర సజీవ మహాత మలను దరశనెం చేయ్టెం, వారి చరితరలు, బో్ ధలూ కూడవ ఎెంతో శీమ వయయ్ 
పరయ్ాసల క్ోరిే మానవాళిక్క (మనకు) అెంది్ెంచడెం మనకు తెలిసిెందే్.  ఇెంతవ చేసుూ నవన, శీ్ర మాష్ాట రిని  విమరిశెంచన వారు, అటిట 
సనినవేశాలు లేకపో లేదు.  పుసూ క్ాలు అమేమ వారు గా చతిరెంచనవ, లేక సాలాభ్ాని క్క చేసుూ నవనరని వయకీ్ూకరిెంచనవ, ఆతీమయ్ులుగా  
ఉననవారే దతరమ ైనవ శీ్ర మాష్ాట రు గురు సేవలో ఏ లోపెం లేక  క్ొనసాగిెంచడెం, మాష్ాట రి లేఖలలో వార సిన రడతి ఎలాెంటి పరిసాిత లు 
ఎదుర ైనవ బ్ాబ్ా పైె్ సెంపూరణ-శరణవగతి తో ఆధవరపడటెం శీ్ర మాష్ాట రి నిష్ాిమ కరమకు ఆచరణవతమక భ్ోధ. గురు సేవ ఎలా చేయ్ాలో, 
నిష్ాిమ సేవ, కరమ  ఎలా  చేయ్ాలో తెలుపుత నవనరు.  
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అలానే శీ్ర సార్ మొదటి నుెండి ఇతరలలో సాయి ని చతసి సేవ చేయ్టెం అనేక సనినవేశాలలో తెలుసుూ ెంది్.  శీ్ర సార్ 
మాష్ాట రిన సేవిముేక్ొనే భకుూ లకు తన సాపాకెం తో పాటల వెంట పె్డుత ెండటెం, విద్వయనగర్ సాయి మెంది్రెం నిరామణవ లలో క్ాయిక 
సేవకు  ఎెంతో శీది చతపటెం మొదల ైనవి ఈ పరిసాిత లోు  సార్ ను ఎెందరో  అరాెం చేసుక్ోక పో గా, చనన చతపు చతసినవ సరే, కషట-
నష్ాట లకు ఓరిే చేసుూ నవన అనవరోగయెం ఎదుర ైనవ తన గురు సేవలో వ నుతిరగక లోపెం లేక చేసుూ ెండటెం గురిూెంచగలెం.  గొలగమూడి 
నివాసెం వచవేక ఉదయ్ెం ర ెండు గెంటల నుెండి తొమిమది్ గెంటల వరకు సాామి పూజ మొదల ైనవి అనిన పనులు చేసతూ , కలిచేడు 
కు వ ళిు teacher ఉదో్యగెం చేసి వచే మరల సాయ్ెంతరెం 6:00 నుెండి 12 గెంటల సాామి సేవగా MO లు చతసి పరసాదెం పెంపడెం, 
సాామి ఆశీమ పదుద లు, పనులు చేసతూ  ఉనవన, శీ్ర సార్ అచేట నివాసెం కలాిెంచు క్ోడవనిక్క పరయ్తనెం చేసుూ ెంటే ఎెందరో విఘానలు 
కలాిెంచనవ శీ్ర సాామి వారి మీదే్ ఆధవర పడవీ రు. శీ్ర ఆది్ నవరాయ్ణ గారిని పే్రరేపి్ెంచ నివాసెం కలిుసేూ  మరల అది్ సాామి భకుూ ల సేవకే్ 
వినియోగిెంచవరు. చవరకు ఆ ఇలుు  కూడవ ఆశీమానికే్ ఇచే వేశారు. అలానే చరితరలు అముమక్ోవటానిక్క సాామి సనినధిలో 
ఉెంటలనవనరని విమరిశెంచనవ, ఇతరులు సదవగాహన లేక వయవహరిసుూ నవన తన సాామి సేవను క్ొనసాగిెంచవరు. మల దో్షెంలో 
చకుిక్ోలేదు.   రాగదే్ాష్ాలు నిరెంతర ఎరుకతో గురిూెంచ తొలగిెంచుకుెంటూ, ఏ ఉచుేలోు  చకుిక్ోక, సార్ సతుెంగెం ఇబ్బెంది్గా ఉెండి 
క్ొెందరు సార్ ను చెంపుతవము అని కూడవ బె్ది్రిెంచనవ, సాామి సరా సమరాతపైె్ విశాాసెంతో సాామి సేవ లోనే, సెంపూరణ శరణవగతి 
లోనే జీవిసతూ  గురు సుూ తి లోని అదుుత అనుభవాలు ప ెంది్, మనలాెంటి ఎెందరిక్ో మారాదరశకమ ై తవనే  దైె్వెం అయినవరు. 

           -SMST 
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ఓుం ననర్ాయణ - ఆద  ననర్ాయణ 

తనకు శీ్ర సార్ తో సమాధి ముందు అనుంతరుం కల దివ్యనుభవాలను Sullurpeta నివాసి, SHAR – ISRO లో పనిచేసే మదన్ 

ఇలా చెబుతున్నారు.  

 

స్మాధ  అనుంత్ర్ుం లీల- స్తబ్బర్ామయే మాసి్ర్ స్ర్వ స్మర్ుధ డు 
 

 భరద్వాజ మాసటర్ గారి రచనలు, సుబ్బరామయ్య మాసటర్ గారి రచనలు చది్వాక భగవెంత డు అెంటే అపుటి వరకు ఉనన 
అపో హలు క్ొెంచెెం తొలిగాయి. ఆయ్న మనకు సరాక్ాల సరాావసాలయ్ెందు తోడు ఉెండి మనకు ఏది్ మెంచ ోఅదే్ చేసాూ రు అనే 
భ్ావెం నిద్వనెంగా దృఢ పడసాగిెంది్. 
 

ఒకసారి కుటలెంబ్ెంలో  బ్ెంధువులతో ఆరాిక లావాదే్వీల విషయ్ెంలో మనసురిలు వచవేయి. మా వాళ్లు  తవడో పే్డో తేలుేకుెంద్వెం 
అెంటారు, క్ానీ నేను కలిుెంచుక్ొని పరతిద్వనిక్క అలా అనడెం సబ్బ్ు క్ాదు, నేను వ ళిు మాటాు డుతవను సమసయను సామరసయెంగా 
పరిషిరిెంచుకుెంద్వెం అని చెపాును. నేను మా బ్ెంధువులతో (అపుటివరకు గత క్ొెంతక్ాలెంగా మా కుటలెంబ్ెంతో మాటాు డని 
వారితో) మెంచగా మాటాు డి వచవేను. మూడు న లలు గడిచనవ ఫలితెం లేదు. మా కుటలెంబ్ెంలో ననున నిెంది్ెంచడెం 
మొదలుపె్టాట రు, మన మెంచ తనవనిన వారు చేతక్ానితనెంగా తీసుకుెంటలనవనరు అెంతవ నీవలేు  అని. 
 

 అపుుడు సార్ క్క చవలా బ్ాధతో చెపుుకునవనను వ ెంకయ్య సాామి వారు, మీరు  నవ జీవితెంలోక్క వచవేక నవ ఆలోచన విధవనెం 
మారిపో యిెంది్ (అెంతకుముెందు చవలా ఆవేశెం, ఎలాగ ైనవ మాట న గాిెంచుక్ోవాలి అనే గుణవలు ఎకుివగా ఉెండేవి). మా వాళ్లు  
నవతో పాటల, నేను నమేమ మిమమలిన కూడవ సరిగాా  అరాెం చేసుక్ోలేకపో త నవనరు. ఎలాగ ైనవ మీరే మీ సరాసమరితవానిన 
నిరూపి్ెంచుక్ోవాలి అని పార రాిెంచవను. క్ానీ ఈ సమసయ పరిష్ాిరెం అవుత ెందని కలలో కూడవ ఊహ ెంచలేదు ఎెందుకెంటే 
మనసురిలు అెంతగా పె్రిగిపో య్ాయి.  
 

చవలా చతరెంగా సుబ్బరామయ్య మాసటర్ గారు తమ సరాసమరాతను నిరూపి్ెంచుకునవనరు. ననున నమిమన వారి క్ోసెం ఏమ ైనవ 
చేయ్గలను అని నిరూపి్ెంచవరు. అవతలి వారి హృదయ్ాలను ఎలా  పే్రరేపి్ెంచవరో ఏమోగాని ఊహకెందని విధెంగా వారు పాత 
పగలు, పటిటెంపులు అనీన మరిచపో యి, మా కుటలెంబ్ెంతో చకిగా కలిసిపో యి, మాకు ఇవావలసిన డబ్ుబలు కూడవ ఇచే 
వేశారు. అపుటి నుెంచ మా కుటలెంబ్ెంలో కూడవ సాామి వారి మీద, సుబ్బరామయ్య మాసటర్ మీద నమమకెం బ్లపడిెంది్. 
 

మనకు (గత కరమల వలన) కలిగిన కష్ాట ల నుెండి తపి్ుెంచ, "నువుా పరతి చనన విషయ్ానిక్క నవ (దైె్వెం / గురువు) పైె్ ననే  
ఆధవరపడు. నీకు ఏ పరిసాితి / సమయ్ెంలో న ైనవ, మెంచ / మేలు సులభెంగా ఒనగూరుసాూ ను. భక్కూ శీదిలు, విశాాసము కలిగి 
ఉెండడమే నీ కరూవయెం" అని సుబ్బరామయ్య  మాసటర్ తమ లీలా ధేయయ్ానిన బో్ ధిెంచవరనిపి్సుూ ెంది్. మన క్ాలనిన, మనసుును 
సనవమరాెంలో పె్డుతూ, శుదిి్ చేసతూ , తృపి్ూ  శాెంత  లవ ైపు నడిపి్సుూ నవనరు.  
 
 
 
 

 
 
 
 



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

శ్రర స్తబ్బర్ామయే మాసి్ర్- సేవాభాగేుం: 
 
16.01.2017 
 

శీ్ర సార్ భ్ౌతికెంగా ఉెండగా ఇెంక్ా సార్ పరిచయ్ెం తగినెంతగా లేకపో వటెం వలునత,  సనినధిలో ఎకుివ క్ాలెం ఉెండలేకపో వటెం 
వలునత సార్ ను భ్ౌతికెంగా సేవ చేసుక్ోలేక పో య్ాను. అయితే శీ్ర సార్ సార్ తో గల క్ొది్ద అదుుత అనుభ్ావాలవలును, సార్ 
గూరిే, సాామి గొపుదనెం గూరిే తరువాత బ్ాగా హృదయ్గతెం క్ావటెం వాలును సార్ భ్ౌతిక సేవ చేసుక్ోలేకపో త నననే అనే 
చెంత ఉెంది్.  
   ఈ రోజు కలలో నవకు ఆ అదుుతమ ైన అవక్ాశము కలిగిెంది్. నేను మానసికెంగా ఆరాధిెంచే సదుా రుమూరిూ శీ్ర  సుబ్బరామయ్య 
మాసాట రు గారు నవకు కలలో కనిపి్ెంచ నేను ఎపుటి నుెంచ ోపరితపి్ెంచే వారి సేవా కృపను కలిగిెంచవరు.  ననున దగారిక్క పి్లిచ 
తమకు సాననెం చేయిెంచే మహతూరమ ైన అవక్ాశానిన అెంది్ెంచవరు. శీ్ర సుబ్బరామయ్య మాసాట రు ఇదే్ నవకు మొటటమొదటిసారి 
కలలో కనిపి్ెంచడెం, నవ మనో భ్ావనను, క్ోరికను నే పరతేయకెంగా అడగక నే తీరేటెం  నవకు చవలా ఆనెందెం కలిగిెంది్. 
 

శ్రర స్తబ్బర్ామయే మాసి్ర్- స్ర్వజ్ఞు డు, స్ర్వ స్మర్ుధ డు 
30.01.2017 
 

శీ్ర సుబ్బరామయ్య మాసటర్ గారు ర ెండవసారి కలలో కనిపి్ెంచ ఎెంతో సెంతోష్ానిన, అబ్ుబరపరిచే విషయ్ాలను నిరూపి్ెంచవరు. అవి 
1. వారి సరాజఞతాెం 2. వారి సరా సమరాతాెం. 
 

 కల ఈ విధెంగా మొదలయియెంది్. 
 శీ్ర సుబ్బరామయ్య మాసటర్ గారు వారి ఇెంటలు  సతుెంగెం చేసుూ నవనరు. అకిడ సాయి సార్, పరసాద్ సార్ ఇెంక్ా క్ొెంతమెంది్ 
సేవకులు ఉనవనరు. సార్ అెంత అనరాళ్ెంగా మాటాు డడెం చతసి (నేను సార్ మాటాు డడెం అపుటివరకు ఎపుుడత వినలేదు క్ాబ్టిట) 
ఎెంతో ఆశేరయపో య్ాను. ఆ తరాాత ఆయ్న పాద్వలకు నమసిరిెంచ "సార్ సరాజుఞ డు  కద్వ! ఈనవడు, ఈ క్ష్ణెం నవ మనసులో  
మా తముమడి గురిెంచ ఉనన ఆలోచన సార్ క్క తెలిసేూ  నేను చెపుకుెండవనే సార్ ద్వని గురిెంచ నవతో మాటాు డవలి" అని కలలో 
మనసులోనే అనుకునవనను.  
 

అపుుడు సార్ నవకు సెంభరమాశేరాయలు కలిగేటటలు  అవునయాే! అవవటేో దత, ఏుం చేయముంటావు ఆయనిి అకాడికి (ఢిలోీ) పుంపథసిే 
అలా అయ్ుంద , ఇకాడికి (హ ైదర్ాబ్ాద్) పుంపథసిే ఇలా అయ్ుంద . కషిుంగానే ఉుందయాే అని అనవనరు. నేను ఒకి నిమిషెం మౌనెంగా 
ఉనవనను. సార్ అెంతలో తను చెపే్ు సతుెంగెం కెంటినతయ చేశారు. నేను వ ెంటనే సార్ పాద్వలకు మరొకసారి నమసాిరెం 
చేసుక్ొని  "సార్ ఎకిడవ అవాటేుదు అనే కద్వ మీ దగారిక్క వచేెంది్" అని మనసులోనే చెపుుకునవనను. అపుుడు సార్ ఒకి క్ష్ణెం 
ఆలోచెంచ స్రే్ ఇకాడికి తీస్తకొని ర్ా! దనని (కషిుం) స్ుంగతి ఏమిటో చూదనద ుం అనవనరు. నవకు ఎకిడ లేని సెంతోషెం, ఉతవుహెం 
కలిగిెంది్. 
 

 సార్ దయ్వలు  సార్ చెపి్ునటేు  మా తముమని గొలగమూడి తీసుకువ ళ్ళాను. ఆ తరాాత అతనిలో ఆెందో్ళ్న, గెందరగోళ్ెం తగాి తన 
కరూవాయనిన చకిగా నిరారిూెంచ గలుగుత నవనడు. నేను మనసులో అనుకుననది్ చెపుడెం ద్వారా తమ సరాజఞతను, మాకు 
అపుటివరకు ఉనన కష్ాట నిన తొలగిెంచడెం ద్వారా వారి సరా సమరాతను శీ్ర సుబ్బరామయ్య మాసటర్ గారు నిరూపి్ెంచవరు. 
 
 



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

శ్రర స్తబ్బర్ామయే మాసి్ర్- నిత్ే స్త్ ేడు 
 
19.05.2019 
 

 ఈ సెంవతురెం మే న లలో ఒక శనివారెం రోజు నేను, మా తముమడు ఆధవయతిమక విషయ్ాలపైె్ చరిేెంచుకుెంటూ ఉననపుుడు 
తనకు మహాత మల లీలలు (వారిక్క అెంత శక్కూ ఎలా వచేెంది్ అని) ఇెంక్ా అరాెం క్ావడెం లేదు అని చెపాుడు. వారి లీలలు అరాెం 
చేసుక్ోవాలెంటే కూడవ మనము అరుత సాధిెంచవలి, నితయమూ మనపైె్ పరసరిెంచే వారి కృపను గురిూెంచవలెంటే వారి చరితర పారాయ్ణ, 

మననము చేయ్ాలి అని చెబ్ుతూ సుబ్బరామయ్య మాసాట ర్ గారి చరితర తీసి క్ొనిన లీలలు చది్వి వినిపి్ెంచవను. 
 

 అెందులో వేణు సార్, సాయి సార్, పరసాద్ సార్, శవ సార్, శవ రతనెం గారు ఇెంక్ా మరిక్ొెందరి సేవకులకు ఊహకెందని విధెంగా 
మాసటర్ గారు వారి జీవితవలును మారాేరు గనుకనే వారు సుబ్బరామయ్య మాసటర్ ని అెంత గొపుగా ఆరాధిెంచ గలుగుత నవనరు. 
మీరు చేసే పరతి పని, పరతి ఆలోచన అనీన నవకు తెలుసు అని వాళ్ుక్క ఎనోన అనుభవాలు ఇచవేరు.  అెందుకే్ వారు అెంత గొపుగా 
విశాసిెంచగలుగుత నవనరు అని చెపాును. ఆయ్న ఇపుటికీ్ నితయసత యడే, సమాధి అనెంతరెం కూడవ ఎనోన లీలలు చేసుూ నవనరు 
అని మాటాు డుకునవనము. క్ానీ అటలవెంటి లీలలు మనకు లేవు కద్వ అనేది్ మా తముమడి పరశన? ద్వనిక్క సమాధవనెంగా శీ్ర 
సుబ్బరామయ్య మాసటర్ నవటి రాతిర కలలో కనిపి్ెంచవరు.  
 

కల ఈ విధెంగా  మొదలయియెంది్. 
 

 సార్ సమాధి చెెంది్న రోజున అకిడ సమాధి నిరిమెంచే పనులలో అెందరూ బిజీగా ఉనవనరు. నేను కూడవ నవ వెంత  పని 
చేసుూ నవనను. సమాధి క్ారయకీమములు అనిన  పూరూయ్ాయయి. ఆ సాయ్ెంతరెం సుబ్బరామయ్య మాసటర్ వారిెంటి నుెంచ సాయి 
మాసటర్ నిలయ్ెంక్క వసుూ నవనరు. ద్వనిని చతచ నేను అెందరికీ్ గటిటగా చెపుూ నవనను. "సార్ సమాధి చెెందలేదు చతడెండి, పరతయక్ష్ెంగా 
ఎలా వసుూ నవనరో!" అని ఈ కల దనవర్ా మాసి్ర్ గార్ు ఎపపటటకీ నిత్ే స్త్ ేడనే అనే విషయుం బో్ ధ ుంచనర్ు. ప్ య్యద కాడికయాే 
స్ూర్ేచుందతర లు ఉనిుంత్వర్కు ఉుండేదే కదన! అనన శీ్ర వ ెంకయ్య సాామి వారి మాట అక్ష్రాల నిజెం అనిపి్సుూ ెంది్. 
 

శ్రర స్తబ్బర్ామయే మాసి్ర్- విష ణ వు- నన గుర్ువు 
 
17.08.2019 
 

నేను ఒక రోజున క్ాక బ్లిక్క అననెం సమరిుసతూ  ఉెంటే ఒక క్ోతి నవ చేతిలో నుెంచ నేను పె్టటకముెందే్ ఆహారానిన లాకుిెంది్ అది్ 
చతచ నేను క్ొెంచెెం అసహనెంగా ఫపలయ్ాయను. నవటి రాతిర కలలో భగవాన్ శీ్ర రమణ మహరుు లు, పరకినే శీ్ర సుబ్బరామయ్య 
మాసటర్ గారు కనిపి్ెంచవరు. నేను నవ ఇెంటరడమడియ్ట్ సేనహ త నిక్క వారిరువురిని చతపి్సతూ  భగవాన్ రమణ మహరుు లు నీకు 
తెలుసు కద్వ! ఆ పకిన ఉనన వారు మా గురువుగారు వారి పే్రు *విష ణ వు* అని చెపుూ నవనను. సుబ్బరామయ్య మాసటర్ ని 
చతపి్సతూ  ఆయ్న విష ణ వు అని ఎెందుకు పే్రు పె్టలట కునవనరెంటే  వారి గురువు శీ్ర భగవాన్ వ ెంకయ్య సాామి వారు సాక్షాత ూ  విష ణ  
సారూపమే అెందుకే్ వీరు విష ణ వు అని పే్రు పె్టలట కునవనరు అని చెపాును. 
 

 ఆ తరాాత రమణ మహరిు గారి చేతి నుెండి ఆహారానిన కుకిలు, పక్షులు, క్ోత లు అనీన తీసుకుెంటలనవనయి. ద్వనిని బ్టిట నేను 
నినన క్ోతి నవ చేతిలో ఆహారెం లాకుిెంటే అసహ యెంచుక్ోవడెం తపుు అని భ్ోది్ెంచవరని అరిమయియెంది్. 
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శ్రర స్ార్ లెటర్ుో  
ఈ లెటర్ లో విద్యార్ధు లు కర్మ సుకౌశాలం గా వారి చదువు ను ఎలా, ఏ భావంతో కొనసాగంచాలో వివరిస్తూ  నిష్కామ 

భావం, శర్ణాగతి అభాాసం ఎలా చేస్తూ  మనసుును శకి్తవంతం చేసుకోవాలో తెలుపుతున్నార్ధ.  
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శీ్ర సార్ ఈ లెటర్ లో కర్మసుకౌశలం గా విధ్యాకి ధర్మం ఎలా నిర్వరిించాలో చెబుతూనే అది నిష్కామ కర్మ గా కూడా చేసి 

గుర్ధ కృప ఎలా పందవచ్చునో కూడా తెలుపుతున్నార్ధ.     

 



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

ఈ లెటర్ లో సావమి మన సేవను స్వవకరించాలి అంటే మన జీవన సర్ళి ఎంత అపర మరి్ంగా ఉండాలో తెలుపుతున్నార్ధ. 

సేవతో కైవలాం లేద్య గుర్ధ కృప పంద్యలి అనుకునే వారిక్త ఇది ఒక చెక్ పాయంట్ అని గురిించగలము.   

 

సవధర్మం – ఎవరి ఆశీమ ధర్మమనిా అనుసరించిన పని చేయటం కర్మశుకౌశలం లో భాగం అని సార్ ఈ లెటర్ లో 

చెబుతున్నార్ధ.  

 

 

 

 

 

 



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

సతుంగం లో పాలోోగలగటం గుర్ధసేవ –నిష్కామసేవలో భాగం అనీ, అటి్ట పరిసిితులు సమకుడటం మన భాగాం అనీ,  ఈ సేవ 

చేసేటపుుడు వచేు ఒడుదుడుకులు వానిని శర్ణాగతితో సదుు కుంటు సేవ కొనసాగంచటం ఎలానో తెలుపుతున్నార్ధ.  
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కాకబలిక్త సమరిుముటం అనే నిష్కామ కర్మ తగన రీతి ఎలా చేయాలో శీ్ర సార్ ఇచుట తెలుపుతున్నార్ధ.  

 

కర్మ సుకౌశాలం – నిష్కామ కర్మ లు ఏ భావం తో చేసేూ  అవే గుర్ధకృపకు, కైవలాం పందుటకు సాధన అవుతాయో 

తెలుపుతున్నార్ధ.  
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సవయం కృషి- సవధర్మం, నిష్కామ కర్మ నుండి సంపూర్ణ  శర్ణాగతి, కైవలాంకు చేరే మారో్ం సార్ ఈ లెటర్ లో 

వార సుూ న్నార్ధ.  

 

సేవాభావానుాండి  శర్ణాగతి వైపు నడిపిసుూ న్నార్ధ   

 

సార్ నిష్కామ కర్మ ఎలా చేసారో శీ్ర మాషి్కరి సాంగతాం సదివనియోగం చేసుకోడానిక్త పర యతాం –పటిుదల ఎలా సహాయ పడాడాయ యో సార్ 

మాటలోో ఈ లెటర్ లో చూడవచ్చు: 
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