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ఓం 
ఇష్టా యిష్టా ల సమర్పణ  

“ ఇష్ాట యిష్ాట లు అపార శ్రీయ్సుు అన ేభగవత్ కృపను కూడవ మనకు చ ెందనివాని పరబ్ల శత్రర వులు,  ఇెంట ిద్ ెంగలు. వాటిని 

వీడనిద్ ేగురుకృప లభయెం క్ాదు.  వివకే వ ైరాగాయలు నిష్ాట  - ఓరిమి  లు కుదరవు.  కృష్రు డు చ ప్ిి న హితవనిి విన నివాక  కరు 

దురయయధనవదులను ఆత్మ నవశనెం గావిెంచు క్ొనలేా చేసనివి అవ.ే అెందుక్ ేవాటిని నిగీహిెంచవలని భగవద్గా త్ చ బ్ుత్రెంద్.ి  ఆ ర ెంటనిీ 

వీడనిద్ ేసాధన ేలేదు.   దుుఃఖమే గతి “  శీ్ర మాసాట రు సాయి పరభోద్వమృత్ెం లో వరా సని  వాక్ాయలు ఇవి.   
 

 అసలు ఇష్ాట యిష్ాట లు ఎలా ఏరిడతవయి?  వానిని  పరబ్ల శత్రర వులు అనీ,  ఇెంట ిద్ ెంగలు అనీ శీ్రమాసటర్ ఎెందుకు అనవిరు ?  

వాటిని నిగీహిెంచడెం ఎలా?  సాధనకు వాని క్క సెంబ్ెంధెం ఏమిట ి? సదుా రు కృపకు అవి అవరయధవలు ఎలా అవుతవయి ?  
 

శీ్ర మాసాట రు పరభోద్వమృత్ెం లో సుఖాలపటల  మన అవగాహన, అభిపరా య్ెం గురిెంచి చ ప్ిినటలల ;  ఇష్ాట యిష్ాట లు కూడవ మనెం 

అనవలోచిత్ెం గాను, పరసిిిత్రల, మన ప్రరతి పాత్రర లు అభిపరాయ్ాల ఆధవరెంగాను, మన పూరా సెంసాిరాలను అనుసరిెంచి 

ఏరిరచుకుెంటాెం.  వాటిని మన పరసుు త్ అభాయసెం తో బ్లపరచు కుెంటాము. శీ్ర సార్ చ ప్ిి నటలల  ఇష్ాట యిష్ాట లు లకు మరయ ప్ేర నై  

రాగద్ేాష్ాలు గా వహిసాు ము.   అలాన ేవాట ిఆధవరెం గా మన క్ోరికలను, ఆశలను    ఏరిరచుకుెంటాెం.  మన ఆశ, క్ోరకిలను 

అనుసరిెంచి ఇష్ాట యిష్ాట లు కూడవ మరిెంత్ గా పాత్రకు పో త్ూ పో త్ూ ఉెంటాయి.  ఈ వలయ్ెం లో చికుికుని  మన 

పరయ్తవిలను, మన సమయ్ానిి,  ఆలోచనలనూ గడుపుత్ూ త్న ఇష్ాట నుసారెం జరుగుత్రనిపుిడు, ఇష్ట పరిసిిత్రలు 

ఏరిడినపుిడు సెంతోష్ెంగాను,  లేకుెంట ేదుుఃఖెంతో ను గడుపుత్రెంటాను.  అయిష్ట పరిసిిత్రల నుెండ ిబ్య్ట పడుటకు శీ్ర 

శ్రమతో సేవ – సేవతో క ైవలయం 
నేపథ్యం: ఇష్టా  ఇష్టా ల సమర్పణ  

మాసపత్రకి 

 వయవసాి పకులు: శీ్ర సాయి మాసటర్ సేవా టరస్టట   
ఎడిటర్: గొరిు సాయి సుబ్రహమణ్యెం 

శీ్ర సుబ్బరామయ్య సార్ జీవిత్ విధవనెం ద్వారా బో్ ధిెంచిన “శీమతో సేవ – సేవతో క్ ైవలయెం” ను అనుసరిెంచి మా జనమలు ధనయము గావిెంచుటకు ఈ మాసపతిరకను 
పరా రెంభిసుు నవిము. శీ్ర సుబ్బరామయ్య సార్ మనకెంది్ెంచిన అనుభవాలను, సాెంగత్య సమృత్రలను, సార్ ఆచరిెంచి వాచవ బో్ ధిెంచిన అమూలయ విష్య్ాలను 
సమరిెంచుక్ొనుటకు, మహాత్రమలు బో్ ధిెంచిన సత్ుెంగ, సదారెంధ పఠనలకు పే్రరణ్గా ఈ మా చిని సేవ.  
గమనిక : ఎవర ైనవ ఈ e-magazine లో త్మ వాయసాలను, అనుభవాలను పెంచుక్ోదలిచినవారు saimaster.sevatrust@gmail.com కు e-mail  చేయ్గలరు 

శ్రర సుబ్బరటమయ్య 
సటర్ పివనంం 

శీ్ర సార్ ఈ సరిచ్ లో ఇష్ాట  ఇష్ాట ల పరా బ్లయెం –యోచన తో భావోదే్రక్ాలను అదుపు చేయ్టెం, సదుా రు ఇష్ాట నిక్క శరణ్వగతి చేసి ఎలా నిలుపు 
క్ోవాలో వివరిసుు నవిరు:   
http://saimastersevatrust.org/Speeches/Likes_and_Dislikes_1.WAV 
 
 

నీ పటద కమల సేవయ్ు నీ పటదర్చకుల తోడి నెయ్యము - నితంతాపటర్ భూత దయ్య్ున్ తాపస మందార్ నాకు దయ్సేయ్ గదే !  

సెంపుటి: 03 సెంచిక : 2  
16-07-2019 
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http://saimastersevatrust.org/Speeches/Likes_and_Dislikes_1.WAV
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మాసాట రు పరభోద్వమృత్ెం లో చ ప్ిినటలల  సాధయమ నై పరయ్తవిలు చేసూు ,  ధరామధరమ విచక్షణ్ కూడవ పకిన ప్టెిట  మరిెంత్ 

దుుఃఖానిి త చుుకుెంటాము. 

 ఈ వలయ్ెం లో నుెండ ిబ్య్టపడుటకు మారాెం సూచిసూు  శీ్ర మాసాట రు పరవచనవలలో  ”భావోద్ేరక్ాలు, ఇష్ాట యిష్ాట ల వలల  

కలుగుతవయ్నీ, భావోద్ేరక్ాల ను ద్వట ి యోచన చ ప్ిి నటలల  నడవడెం, మనసు కు అలవాటల చయే్ాలని” చ బ్ుతవరు. మనెం సత్ 

సాెంగత్యెం వలల  ధరామధరామలు త లిసని త్రువాత్, మన మనసు కు భావోద్ేరక్ాలు, ఇష్టెం  పరక్ారెం మాత్రమ ేపో వదదని;  యోచన 

ద్వారా త లిప్ిన ధరమెం వ పైు కు లేద్వ మెంచి వ ైపు మరలాలని అనిప్ిసుు ెంద్.ి  బ్ుద్ిి హెచురిసుు ెంద్.ి  క్ానీ అభాయసాల బ్లెం వలల  

మనెం త్రచు ఇష్ాట యిష్ాట లక్ ేమొ్రగుా తవము.   ద్గని గూరిు చ బ్ుత్ూ న ేమాసాట రు పరవచనవలలో  “ఈ భావోద్ేరక్ాలను, యోచనను 

ఒక్ ేతవటపి్ె ైనడపి్ ేకీమశిక్షణ్ ఇవాాలని” చ బ్ుతవరు.   శీ్ర మాష్ాట ర ిఆచరణ్ ద్గనిన ేసూచిసుు ెంద్.ి ఉద్వహరణ్కు శీ్ర మాసాట ర ిక్క 

ఒకసార ిఅలా పోయి తిరగాలి అనిప్సిేు  కూరుుని చయటన ేఆరు గెంటల వరకు కదలకుెండవ ఉెండిపో వడెం,  మరయసార ిఇలాన ే

అనిప్ిెంచినపుిడు  జేబ్ులో అడరసుు ప్ెటలట క్ొని పూరిుగా పడ ిపోయిే వరకు తిరగడెం; యోచన చ ప్ిి న ద్వనిని, ఇష్ాట నిి  నిగీహిెంచి  

శీ్ర మాసాట రు అనుసరిెంచడెం చూసాు ము. 

“ఇష్ాట యిష్ాట లను నిగీహిెంచని ద్ ేసాధన ేలేదు! దుుఃఖమ ేగతి”  అని  శీ్ర మాష్ాట ర ి గార ివాకయెం గురుు  త చుుక్ోవాలి.  మన కు 

త లియ్కనే లోనుని ఇష్ాట యిష్ాట లు  త్రచు ధరామధరామలను, యోచనను  తవరుమారు చేసుు ెంటాయి. ద్గనిక్క ఉద్వహరణ్ అరుు నుని 

క్క త్న వారపి్ె ైగల ఇష్టెం వలల  కురుక్షతే్ర య్ుదిెం చ య్యడవనిక్క విముఖత్ వసుు ెంద్.ి త్న అపిటి యోచనే ధరమెం అనిప్సిుు ెంద్.ి 

అెందుక్ే వానిని నిగీహిెంచమని, ఎలా నిగీహిెంచవ లో కూడవ భగవద్గా త్లో శీ్రకృష్రు డు వివరిెంచవడని మాసాట రు చ బ్ుత్రనవిరు.  

యోచనను మోసెం చేస ేఇష్ాట యిష్ాట లను మనెం అనుక్షణ్ెం శీది వలల ,  జాగరూకత్ వలల  గురిుెంచవచుు అని త లుపుత్ూ “ముెందు 

ద్ ెంగను గురుు పటట ”  మని శీ్ర మాసాట రు చ బ్ుతవరు, మాష్ాట రి పరవచనవలలో. “ద్ ెంగ ఆకలి”, “ఇష్టెం క్ొద్గద కనిప్ిెంచ ేఅవసరెంగా తోచ ే

ఆరాాటాలు” ఇష్ాట యిష్ాట ల వినవయసాలకు క్ొనిి ఉద్వహరణ్లు గా శీ్ర సార్ చ బ్ుతవరు.  

 సదారెంధ పఠన వలల , ధరామచరణ్ పటల  ద్గక్ష వలల , జాగురూకత్తో  ఆలోచనలను యోచనను పటషి్టెం చసేుకుెంటూ,  ఇష్ాట యిష్ాట ల 

వినవయసాలను గురిుెంచి యోచన వ పైు నిగీహిెంచడెం అభాయసెం చేయ్గా చయే్గా మన ఇష్ాట ఇష్ాట లు మెంచి వ పైు మారుతవయి అని 

గురిుెంచవచుు.  ఈ విష్య్మ  ైశీ్ర మాసటర్ ని “క్ోరకిలు  ఉెండకూడదు అెంటారు కద్వ సార్ !”  అెంట ే“ఎెందుకు ఉెండకూడదు ?  

మెంచి క్ోరికలు ఉెండవలి”.  మెంచి క్ోరకిలు అెంట ేధరమెం వ పైు నడిప్ిెంచ ేఇష్ాట లు ఉెండవలి అెంటారు.  అలాన ేసాధనలో పరథమ 

సూత్రెం గా “మనెం క్ాలెం మనసు ఇవాడెం, సతవుెంగత్యెం,  సదారెంథ పఠనెం, సజున సాెంగత్యెం, వార ిచరతి్ర చద్ివి బ్ో ధలు 

ఆచరిెంచడెం” మ్రదలగునవి అనిి మ్రదట పరతేయక పరయ్త్ిెంగా మ్రదల ై వార ి వారి సెంసాిరాల (మారుి) వలల  శుభమ ైన 

ఇష్ాట లుగా మారతవయి. శీ్ర సాయి కూడవ ఒక భకుు ని “భగవెంత్రడు నీకు శుభమ ైన క్ోరకిలను పరసాద్ిసాు డు” అనడెం,  

ఇష్ాట యిష్ాట లను  శుభమ ైనవి గా  మలచుక్ోవాలని సూచన. శీ్ర మాష్ాట రు  ఏద్ ైనవ పని మరలా మరలా చసేుు ెంట ేద్వని ప్ె ైప్రరతి 

ప్ెరుగుత్రెందని, అెంతకే్ాక అవగాహనతో చసేేు  మరిెంత్ త్ారగా ద్వనిప్ె ైఆకరిషెంచబ్డటెం- ప్రరతి ప్ెరగి ిఇష్టెంగా చయే్డెం వలల  మెంచి 

పరణి్తిి సులభెంగా వసుు ెందని చ బ్ుతవరు.  అలవాటలను  కీమబ్దిెం చేసుక్ోవడెం ద్వారా ఇష్ాట యిష్ాట లు నిగీహిెంప బ్డతవయి 

అనుటకు “అభాయస యోగేన”  అని శీ్ర కృష్రు ని మాటను గురుు  నిలుపుక్ోవాలి.   
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శీ్ర సుబ్బరామయ్య గారు శీ్ర షిరడీ సాయిబ్ాబ్ా శీ్ర ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసటర్ శీ్ర వ ెంకయ్యసాామి శీ్ర దరాా సాామి 

ఒక లక్షయెం ఏరిడనిపుిడు ద్వని సాధన విధవనెం త లుసుక్ొని పరయ్తిిసుు ెంట ేఅలవాటలల  కూడవ  కీమబ్దిెం అవుతవయ్ని 

గురిుెంచగలము.  శీ్ర సార్  “ట ైెం టేబ్ుల్ పరక్ారెం పని చేయ్డము, పూజ ర ెండు గెంటలకు చేయ్ుటకు శరడరెం త్గని కెండషి్నలల  

ఉెంచుక్ోవటెం,  సాామి ఆజఞ పాటిెంచడవనిక్క, జిహా చవపలయెం నిగీహిెంచటానిక్క మితవహారెం- త్రువాత్ స ెంట ిచపిరిసూు   పనిలో 

నిమగిెం అవటెం” వెంటి  చిటాిలు త్నెంత్ తవన ేకనుగొని య్తిిెంచడెం  ఇష్ాట యిష్ాట లను ఎలా నియ్ెంతిరెంచుక్ోవాలో,  

అలవాటలను ఎలా మారుుక్ోవాలో, కీమబ్దిెం చసేుక్ోవాలి త లుపుతవయి.  

ఈ విధెంగా మలచు క్ోకుెంట ే నష్టమేమి ?  ఇష్ాట యిష్ాట ల వలల  ధరామనిి,  సదుా రు సూచనను పరకిన ప్డెతవము.  అటిట  క్ొనిి 

సెంఘటనలు -వాని విష్త్ిరణి్వమాలు మనెం “అవధూత్ లీల, సాయి లీలామృత్ెం” మ్రదలగు మహాత్రమల చరతి్రలలో 

చూడవచుు.  అవధూత్ లీలలో ఒక భకుు ని సాామి “ఆ రయజు ఎకిడకి్క వ ళ్లకుెండవ అకిడ ేఉెండమెంటే”,  త్న సేిహతి్రని వదదకు 

వ ళ్లల ఏద్ో  ఇవాడవనిక్క  వ ళ్లల పళ్ళు రాళ్ల  క్ొటిటెంచుకుని సెంఘటన,   శీ్ర సాయి “బ్ెండ ితీయ్ వదుద ” అని హెచురిెంచినవ, వినక “నీ 

వ పుిడు అెంతే! అడుీ  పులలలేసాు వు” అని బ్య్లుద్ేరి బ్ెండ ితిరగబ్డ ిద్ బ్బలు త్గలిి బ్ాబ్ావదదకు వచిున శ్ాయమా వెంట ిఉత్ుమ 

గురు భకుు ని అనుభవము లలో కూడవ చూడవచుు.  ద్గని న ేఅవధూత్ లీలలో “సదుా రువు ఎనిడూ పరాచిక్ాలు ఆడరని,  ఏ 

బ్లమ నై క్ారణ్ెం లేకుెండవ వారు మనలిి ఏమి ఆద్ేశిెంచరని గురుు ెంచుక్ొని వారు చ ప్ిి నటలల  చేసని భకుు లు ఎెంత్గానల మేలు 

ప ెందుతవరు. సదుా రు సవేలో  ఇష్ాట యిష్ాట లను, సాెంత్ అభిపరా య్ాలను విడిచి ప్టెటడమ ేనిజమ ైన సాధన, తవయగము” అని 

వరా సాు రు.  

ఇష్ాట  ఇష్ాట లను మలచే మరయ అెంశెం భవిష్యత్రు ను గురుిన మన ఆరాటెం, ఇలాగ ేజరగాలి అని ఆశ –వాయమోహెం (ఇష్టెం), లేద్వ 

ఇష్టెం లేనిద్ి జరగుత్రెంద్ేమో నని భయ్ెం. శీ్ర మాష్ాట రు “సాయి పరభోద్వమృత్ెం” లో సాయి బ్ో ధను అెంద్ిసూు   “మసరదులో బ్లిల 

కూసని సెంఘటన, ర ైలులో జాన డు సిలెం ఇమమని భకుు నిక్క విభూద్ి ఇమమనటెం” వెంట ిసెంఘటనలు ఎెంత్టి సూక్షమ అెంశ్ాలు 

వరకూ ముెంద్ ేకరమ సూత్రెం అనుసరిెంచి నిరుయ్మ  ైఉెంటాయో త లుపుత్ూ ఇష్ాట  ఇష్ాట లు  ద్ వైెంప్ెై విశ్ాాసానిి, కరువయెం ప్ెై నిష్ఠ  
ను చ దరగయడతవయ్ని (చ డగొడతవయ్ని) త లుపుత్రనవిరు.  అెందుక్ే “ఇష్టా  ఇష్టా లంు వదలడమ ేఆధ్ాయత్రిక పురోభివృదధి  క ి

తదాారట ఏడ తెగని ఆంందా అంుభూత్ర కి మార్గము” అనవిరు శీ్ర మాష్ాట రు. అలానే  “ఇష్ాట  ఇష్ాట లు (సుఖ, దుుఃఖములు) మనల 

కలిితవలు, సరామూ ఈశార మయ్మనీ,   సరాము ఈశార పరసాదమని గురిుెంచ గలిగే వారు (త్మ ఇష్ాట  ఇష్ాట లకు (సుఖ, 

దుుఃఖములకు) అతీత్ెంగా) ఏ పరసిిితి లో న నై ఆనెందెంగా ఉెండగలుగుతవరు” అని సాయి లీలమృత్ెం లో చ బ్ుతవరు.   

  శీ్ర మాసటర్ మరయి్ు శీ్ర సార్ జీవిత్ విధవనవలను వార ిఇష్ాట యిష్ాట ల లో మారుిలను చూసుు ెంట ేమరొక ముఖయ విష్య్ెం 

కూడవ గురిుెంచగలము.  వీరరిువురకి్ ీవార ిలక్షయెంప్ె ైప్రరతీ, ధేయయ్ెం  ఏరిడే వరకు  ఇష్ాట యిష్ాట లు; ఏరిడిన త్రువాత్ ఇష్ాట యిష్ాట ల 

లో ఎెంతో మారుి కనిప్సిుు ెంద్.ి ప్ెగైా సదుా రువు ప్ెై పూరు ప్రరతి-ఇష్టెం  (పుణ్య వశ్ాన) ఏరిడనిపుిడు, ఆ సదుా రు ఇష్ాట లే వార ి

ఇష్ట ల ై (ఇష్ాట ఇష్ాట  లకు అతీత్ెంగా) సెంపూరు శరణ్వగతి సది్ిిసుు ెంద్ి. వార ిజీవితవలు ధనయెం, ఆనెందమయ్ము  అయి, వార ి

సాెంగతవయనిక్క వచిున వారి జీవనవలు కూడవ సెంతోష్ మయ్ము అవుతవయి. ఇద్ ిక్ొద్ిదగా వివరిెంచు కుెంద్వము.  

     సార్ కు చినిపిటి నుెండ ిప్దెదల వలల  వచిున వడడీ  వాయపారెం, గొర ీలను ప్ెెంచడెం,  బ్ర ీలు ఇవనీి కూడవ ఇష్టెంగా చసేూు  

ఎెంతో క్ాలెం వ చిుెంచ ేవారు.  శీ్ర మాసాట రి మ్రదట ిదరశనెం అపుిడు కూడవ ఆ పని వ ైప్ ేమ్రగుా  చూపుతవరు.  క్ానీ శీ్ర మాష్ాట ర ి
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పరచియ్ెం అయ్ాయక ఆధవయతిమక ఆనెందెం,  ద్వని అనుభవమునకు మారాము మ్రదలగునవి త లిసాక సార్ ఇష్ాట యిష్ాట లు కూడవ 

పూరిుగా  మారిపో య్ాయి అని చ పివచుు.   మాసటర్ ని దరిశెంచుకుని వార ివదద గడపడెం మ్రదట ఇష్టెం క్ాగా, వార ిమాట త్ర|చ| 

పాటిెంచడెం ధవయనవభాయసెం,  సత్ుెంగెం ఎెంతో ప్రరతితో / ఇష్టెంతో చయే్డమ ేక్ాక బ్ర ీలను, వడడీ  వాయపారానిి వ ెంటనే వదల 

క్ొటలట కునవిరు.  వాటపి్ె ైఇష్టెం  నిగీహిెంచడెం,  క్ాలాెంత్రెంలో పూరిుగా  పో వడెం జరగిిెంద్.ి   

 అలాన ేశీ్ర సాామి వార ివదద అనుభవెం రానెంత్ వరకూ వార ిసాెంగత్యెం పటల  ఏ ఇష్టెం, అభిపరా య్ెం లేకుెండవ ఉనవి, అనుభవెం 

త్రాాత్ త్న ఇష్ాట యిష్ాట లని పూరిుగా వార ిపరెంగా  మలచుకునవిరు.  సాామివార ిఇష్టెం మ ే సార్ ఇష్టెం క్ావడెం  శరణ్వగతి లోన ే

జీవిెంచడెం జరగిిెంద్.ి  అతి కఠనిమ నై నియ్మపాలను కూడవ ననుి కూడవ ఎెంతో సెంతోష్ెంగా, ఇష్టెంగా పాటిెంచడెం వారకి్క సదుా రు 

వు ప్ె ైగల ప్రరతి అని త లుపుత్రెంద్ి.  ఈ సెంఘటనలు మనకు గురువు ద్ ైవెం ప్ెై ప్రరతి కలిగతి ేమన మలచుక్ోవడెం 

సులభమవుత్రెందని వారిప్ె ై ప్రరతి, గౌరవెం తవరాసాి యిక్క చేరని త్రుణ్ెంలో లో వార ిఇష్టమ ేమన ఇష్టమ  ైసెంపూరుశరణ్వగతి 

జరుగుత్రెందని త లుపుత్రెంద్.ి 

శీ్ర మాసాట ర ిజీవిత్ సెంఘటనల లో  కూడవ ఇద్ ేకీమెం చూడవచుు. శీ్ర మాసటర్ ప్ెదదని గారి కుమారుడు చనిపోయినపుిడు 

కలిగిన దుుఃఖెం అన ేభావోద్ేరక్ానిి, ఇత్ర భావోద్ేరక్ాలను అనేా ష్ణ్ అన ేధేయయ్ెంతో  కీమబ్దిెం చసేుక్ోవడెం, యోచనను 

అవగాహనను  పటషి్టెం చేసుక్ోవడవనిక్క వాడుక్ోవడెం చూడవచుు.  ఆ రగులకినిన జిజాఞ స యోజన ను పటిష్టెం చసేూు , మానవ 

జీవన లక్షయెం ప్ె ైపూరు అవగాహన సాధిెంచి, ఒక ఉత్ుమ జీవన విధవనము ఇష్ాట  ఇష్ాట లను నిగీహిెంచే సాధన, అలవాటలల  మారుి 

చేసిెంద్ి.  క్ాలాెంత్రెం లో  శీ్ర సాయినవధుని వదద అనుభవెం విశ్ాాసెం కలిగని త్రాాత్ వార ిస ెంత్ ఇష్ాట లు, సుఖాలు అసలు 

ఖాత్రు చేయ్ని జీవనవనిి వార ిబ్ో ధల ఆచరణ్  పరతిబెంబెంచిన జీవిత్ విధవనవనిి మనెం చూడవచుు.  

మన ఇష్ాట లను సదుా రువు పరసాద్ిెంచిన యోచన తో మలచుక్ోగల శక్కుని,  సదుా రు వు ప్ె ైప్రరతి వలల  వారి  ఇష్ాట నిక్క 

సెంపూరుెంగా శరణ్వగతి చేయ్గల బ్ుద్ిదని  మన అెందరిక్ ీపరసాద్ిెంచమని ఆ సదుా రు మూరుు లను పరా రిిసూు                   

- SMST  
  

శ్రర సటర్ తం ఇషా్ ఇష్టా లంు మలుసతూ  శ్ర్ణాగత్ర మార్గంలో ఎలా ండిపసిుూ నాారో పిసటద్, బ్ ంగళూర్ు ఇనచట తెలుపుతునాార్ు. 

2005 అక్ోట బ్ర్ లో దసరా సెందరాెంగా మూడు రయజులు (బ్ుధ ౼శుకీ) ఆఫరస్ట సలెవులు ఇచవురు. అెంత్కు మెందు మా చిని 

తవత్య్య చనిపోయ్ారు. అెందువలన ఆయ్న శ్ాీ దిపు 10, 11, 12వ రయజులు ఈ సలెవులలోన ే వచవుయి. చుటాట లెందరనీ 

కలవవచుని గొలగమూడ ివచిు  వ ళ్ద్వమని ఆలోచన. బ్ుధవారెం ఉదయ్ెం సార్ దగారక్క వచిు మ్రత్ుెం 5 రయజులు సెలవులు (శని, 

అద్ ితో కలిప్ ి) అని చ పాిను. సార్ వ ెంటన ేమూడు రయజులు ఉెండు అనవిరు. అెంట ేశనివారెం విజయ్వాడ వ ళ్లమని అెంటలనవిరేమో 

ననిప్ిెంచిెంద్.ి త్రాాత్ రయజు మా చిన తవత్య్య విష్య్ెం చ పాిను. మీ ఇెంటలల  వాళ్ళు compel చేసుు నవిరా అని సార్ అడిగారు. 

ఒకరయజు సలెవు అని చ పాిను. "మెంచి పని చేసావు అనవిరు. నవక్ తై ేఇష్టెం లేదని" సార్ చ పాిరు. నేను అనుకుని ద్వని పరక్ారెం 

వ ళ్లలేక పో త్రనవిన ేఅని బ్ాధ పడవీ ను. క్ానీ క్ొెంచ ెం ఆశ ఉెంద్ ి పెంప్ిసాు ర ేమోనని. ఆరయజు రాతిర 5 రయజులు గయలగమూడలిో 

ఉెండమనవిరు. 13అక్ోట బ్ర్ సుమారు రాతిర 8:40 అపుిడు సదుా రువు చేతిలోక్క వచిున త్రాాత్ ఆయ్న ేమమక్ారెం బ్ెంధవలను 
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శీ్ర సుబ్బరామయ్య గారు శీ్ర షిరడీ సాయిబ్ాబ్ా శీ్ర ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసటర్ శీ్ర వ ెంకయ్యసాామి శీ్ర దరాా సాామి 

తీససేూు  క్ొత్ువి త్గులు క్ోకుెండవ రక్షిసాు రు అని సార్ చ పాిరు. నవకు త్రాాత్ త లిసిన విష్య్మేమెంట ేవిజయ్వాడలో నవ ప్ెళ్లల 

గురిెంచి మాటలు వచవుయి. నేను విజయ్వాడ వ ళ్లలనటలయిత ేనేను వరస అయిన ఎవరయ ఒక అమామయిని ప్ెళ్లల చేసుకున ేవాడిని. 

ప్ెైగా నవకు ఎకిడ ఉెంట ేఅకిడ బ్ెంధువులతో కలస ిఉెండవలని బ్ాగా క్ోరిక. నవ మనసుత్ాెం త లిస ేసార్ ననుి విజయ్వాడ 

పెంప్ిెంచలేదనిప్ిెంచిెంద్.ి  

నవ చ ల ల లు అమమలి ఫెరెండ్ క్ామేశారకి్క క్ొత్ు  పుసుక్ాలు పెంప్ిెంచ మెంద్.ి ఒకసార ివారెం రయజులు గొలగమూడ ిలో ఉనవిను. ఆ 

సమయ్ెంలో చవగెంట ిక్ోటశేారరావు గారు భాగవత్ెం  విెంటలనిపుిడు గజేెందర మోక్షెం, పరహాల ద్ోపాఖాయనెం లోని శ్లల క్ాలు కెంఠసిెం 

చేయ్ాలనిప్ిెంచిెంద్.ి సార్ క్క చ ప్ిత ేఏమీ మాటాల డలేదు. త్రవాత్ రయజు నవ చ ల ల లు నవతో ఆరు న లలక్కీత్ెం త్న సేిహతి్రరాలిక్క సార్ 

వరా సిన క్ొీ త్ు  గీెంధవలు పెంప్ిెంచమని విష్య్ెం గురొు చిు సార్ తో పుసుక్ాలు క్ావాలని చ పాిను. సార్ కూడవ వసుు ెంట ేఎెందుకు సార్ 

నేను త చుుకుెంటాను మీరు తవళాలు ఇమమనవిను. సార్ "ననేు రావాలి" అని నవతో పాటల వచవురు. ననేు పుసుక్ాలు 

తీసుకుెంటలెంట ేసార్ మాధవాద్వసు చరతి్ర కూడవ పెంప్ిెంచమనవిరు. క్ొత్ు  పుసుక్ాలు పెంప్ిెంచమనవిరు అని నలటిద్వక్ా వచిునవ 

చ పికుెండవ ఆ పుసుకెం నవకు కూడవ ఓక్ేజ్ క్ాప్ర తీసుకునవిను. ద్వెంటలల  మాధవాద్వసు గార ిగురువుగారు చ పుత్ూ "శ్లల క్ాలు 

వల ల వేయ్టెం వలల  ఏమీ రాదు అని ఇెంక్ా చవలా విష్య్ాలు చ ప్ిి వాట ివేట ివలల  ఆత్మజాఞ నెం రాదు. క్ేవలెం సదుా రు సవే వలల  

మాత్రమ ేవసుు ెంద్"ి అని చ ప్ిి ెంద్ ిచద్విిన త్రాాత్ ఆ శ్లల క్ాలు కెంఠసిెం చేయ్ాలన ేక్ోరిక పో యిెంద్.ి 

ఒకరయజు ఉదయ్ెం సాయి మాసటర్ నిలయ్ెం ప్ెైన పుసుక్ాల రూములో నగేష్, నేను, ఇెంక్ొకరు పుసుక్ాలు సరుద త్రనవిము. అపుిడు 

పుసుక్ాలు ఎటాల  ప్ెటాట లి అన ేద్వెంటలల  నవకు నగేష్ తో బ్ేధవభిపరా య్ెం వచిుెంద్.ి మనసుు లోపల నవ మాట న గాా లని బ్య్టకు మాత్రెం 

నవుాత్ూ నేను చ పాిలనుకునిద్ ిక్ొెంచ ెం ఫో ర్ు తో చ పాిను. నేను చేసని పని నవకు నచులేదు, నవ మాట న గాలేదు క్ాబ్టిట నగేష్ 

మీద క్ొెంచ ెం క్ోపెం వచిుెంద్.ి మధవయహిెం అనిెం తినటానిక్క వచిునపుిడు సార్ తో విష్య్ెం చ ప్ిి  బ్ాధపడవీ ను. సార్ "మిగిలిన 

పని పూరిు చసే ిరా" అనవిరు. త్రాాత్ వ ళ్లల నగషే్ తో పనిచసేుు నిపుిడు అత్ని మీద క్ోపెం లేకుెండవ పోయిెంద్.ి అెంతగేాకుెండవ 

నేను చ ప్ిి న మాట న గాా లన ేభావన త్గిాెంద్.ి 

ఆరతి పుసుకెం ట ైప్ చేసుు నిపుిడు ఖాళీ లేక "సాామి వ ెంకయ్ారయ గొలగమూడ ివాసాయ్ా …." అన ేలఘు ఆరతి ని ట పై్ 

చేయ్లేకపో య్ాను. సార్ క్క చ ప్ిత ేఅద్ ివ య్యకపోయినవ ఫరవాలేదు అనవిరు. అద్ టాల  సార్ అని అక్షరాల సెజై్, ల ైన్ క్క ల ైన్ మధయ 

ఉని గాప్ త్గిాెంచి ఆ లఘు ఆరతిని మ్రదట ిప్ేజీ లో ట పై్ చయే్గలిగాను. సార్ క్క వచిు చ ప్తి ే"ఎద్ో ఒకట ిచేసావు కద్వ!" అనవిరు. 

త్రాాత్ సాామి దగార పరదక్షణి్వలు చేసుు ెంట ే"సార్ అకిరేలదు అని చ ప్ిిన త్రాాత్ ఆ లఘు ఆరతి ఉెండకపో త ేనవక్ేమి పోయిెంద్"ి 

అని సూూరిెంచేసారిక్క నేను చసేని త్పుి త లిసిెంద్.ి 
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శీ్ర సుబ్బరామయ్య గారు శీ్ర షిరడీ సాయిబ్ాబ్ా శీ్ర ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసటర్ శీ్ర వ ెంకయ్యసాామి శీ్ర దరాా సాామి 

స ంత తెలివితేటలు వదలటం 

ఒక శనివారెం న లూల రు వ ళ్లల వదే్వయ్పాల ెం SBI బ్రా ెంచ్ లో సార్ ప్ెనషన్ పని, గాెంధగ బ్ొ మమ దగార పెంజాబ్ నేష్నల్ బ్ాయెంకు 

లో సాయి మాసటర్ సవేా టరస్టట పని, భకువత్ుల నగర్ లో మదర్ థ రిసా ఆశమీెంలో పని చ ప్ిిన ఆరీర్ లో చేయ్మని చ పాిరు. సార్ 

చ పుత్రనిపుిడ ేనవకు ఆ ఆరీర్ చుటలట తిరుగుడుగా ఉెందనిప్ిెంచిెంద్ ిక్ానీ సార్ చ ప్ిినటలల  చేద్వద మని ఏమీ మాటాల డలేదు. సార్ 

టిఫని్ చసే ివ ళ్ుమని చ పాిక ననేు వ ళ్లల అనిి ప్ిరప్ేర్ చసేుకుని న లూల రు వ ళళు ముెందర సార్ దగారక్క వ ళాును. సార్ నవ క్ోసెం 

ఎదురుచూసూు  ననుి చూస ి“నీ క్ోసమ ేచూసుు నవిను, ఇెంద్వక చ ప్ిినటలల  గాక మ్రదట వేద్వయ్పాల ెం SBIలో పనిచూసుకుని,  

మదర్ త రిసా ఆశీమెంలో పనిచూసుకుని, గాెంధగ బ్ొ మమPNBక్క వ ళ్ళు. శనివారెం క్ాబ్టిట PNB త్ారగా క్ోల జ్ చేసాు రని చ పాిను. 

ద్వనమమ నవయ్ాలిద, ఉెంట ేఉెంటలెంద్ ిలేకపో త ేలేదు” అని చ పాిరు. ఇద్ ిచవలా చిని విష్య్ెంగా ఉెండవచుు క్ానీ నవకు మాత్రెం 

నవ త లివితేటలు ప్ెటటటెం కనవి సార్ చ ప్ిినటలల  చేసేు  మెంచిదని అవసరమ తై ేసార ేమారుిలు చేసాు రని త లుసుకునవిను. 

ఒకసార ిసార్ తో మాటాల డుత్ూ ‘సార్ గురువు చ ప్ిి న వసుు వు కనవి మెంచి వసుు వు ద్ రకి్కత ేఏెం చేయ్ాలి’ అని అడగిిత ే

సార్ “గురువు చ ప్ిి నటేల  చేయ్ాలి. నష్టెం వసేు  గురువుక్ ేవసుు ెంద్”ి అని చ పాిరు.  

సార్ పనిక్క వచుేటపుిడు ఎవరయ ఒకరెం సెకై్కల్ మీద తీసుకువ ళళు అవక్ాశెం కలిగిెంద్.ి ఒకరయజు మధవయహిెం సార్ ను తీసుకు 

వ ళ్ద్వము అని ననేు ముెందర వ ళ్లలత ేసార్ “ననేు నడిచి వసాు ను. నువ ాళ్ళు” అనవిరు. ననేు క్ొెంచ ెం disappoint అవుత్రెండగా 

సార్ చ ప్ిిన “సిదద యసది్ోి య సమోభూతవా” గురుు వచిుెంద్.ి మనసుు పరశ్ాెంత్ెం అయియెంద్.ి ననేు బ్య్లుద్రే,ి సార్ ఇెంట ిదగార ఒకరతిో 

మాటాల డుత్రనవిను. సార్ బ్య్లుద్ేరారు. వేణ్ుగయపాల్ గారు సార్ ను చూస ి“ఎెందుకు సార్ మీరు నడుసుు నవిరు” అని అకిడ ే

ఉని ననుి ప్ిలిచి సార్ ని సెకై్కల్ మీద తీసుకువ ళ్ుమనవిరు. సార్ ఏమాత్రెం అసహనెం వయకుెం చ య్యలేదు. నవకు సార్ ని సెైక్కల్ 

మీద తీసుకువ ళళు భాగయెం కలిగెింద్.ి  

శ్రర సటర్ వివిధ సందరటాలలో ఇష్టా  ఇష్టా లంు ఎలా గుర్ూంచి, నిగరహిమాచలో తెలిపంి లెటర్్ ంు ఇనచట మంము 

నతడగలగము.  

ఏదధ భగవంతునికి నిజమ ంై పూజ ? ఆ పూజ జర్గటానికి తర్మవలసంి ద ంగ ఎవర్ు ? దానికి మార్గమేమి ? సటర్ లెటర్ ంుండ ి

గరహిదాా ము :  

Om 
Dear Sir ! 
శీ్ర సాామి వారి ఆశ్రసుులు సద్వ మిముమ వ నిెంట ిక్ాపాడవలని పరా రిిసూు  ప్ె.సుబ్బరామయ్య వరా య్డెం. 
 మా గురువుగారు పూజయశీ్ర ఆచవరయ భరద్వాజ గారు. వీరిని పరపెంచమెంతవ ఎరగిని వారే. మా ఇెంటలల ని ఈతి బ్ాధలు వారకి్క 
చ పుికుెంటే వారనవేారు - పూజలో  
 “త్ామవే మాతవచ ప్ితవ త్ామేవ, త్ామవే బ్ెంధుశు సఖా త్ామవే,  
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త్ామవే విద్వయ దరవిణ్ెం త్ామవే, త్ామవే సరాెం మమద్ేవ ద్ేవ”  
అని మనెం ఎనిిమారుల  పూజ చేసేు  అనిిమారుల  చ పుతవము. క్ానీ శ్లల కెం అరిెం ఆచరిెంచము – ఆ శ్లల కెం ఏమి చ బ్ుత్రెంద్ి, నీవే నవ 
త్లిలవి, త్ెండిరవి, నీవ ేనవ బ్ెంధువులు, సేిహిత్రలు, భారాయబడీలు, సరుాలూ సరామూ నీవ.ే మర ిఆయ్న పటానిి శీదిగా 
పూజిసాు ము, న వైదేయెం ప్డెతవము. మన భారాయ బడీలు, బ్ెంధు మిత్రర లు, మాతవ ప్ిత్రుల రూపాలలో ఆయ్న మన ఎదురుగా 
ఉెంట ేవాళ్ుెంతవ ఆ పరమాత్మయిేనని గురిుెంచి శదీ్వి  భకుు లతో సవేిెంచము గద్వ! మరి మనకు వార ికృప ఎలా కలుగుత్రెంద్ ిఅని 
చ ప్ేి వారు. 
 గృహసుి గా మనెం మన బ్ాధయత్లు చకిగా న రవరేాులి – భరు అెంటే భరిెంచువాడు అని అరిెం – భారాయ బడీలు, త్లిల 
దెండుర లను భరిెంచువాడు అని గద్వ అరిెం. ఇష్టెం , అయిష్టెం లేకుెండవ జీవిెంచడమే భగవెంత్రనకు అమిత్ ప్రరతి కలాిెంచే పూజ. ఈ 
ఇష్టెం, అయిష్టెం ఎెందుకు కలుగుత్రనవియి? ఆశ వలల  కలుగుత్రనవియి. ఆశ అెంటే క్ోటశీారుడు క్ావాలనే క్ోరిక గద్వ అని 
అనుక్ోమాకెండి. ఇద్ి ఇలా ఉెంటే బ్ాగుెంటలెంద్ ిఅని ఆశిెంచడమే ఆశ. అద్ ిఅలా జరుగకుెంటే నిరాశ. 
భగవెంత్రడు మనలను ఎలా ఉెంచితే అలా ఉెండడెం నరేుుకుని అలా ఉెంటలెంటే భగవెంత్రనకు ఎెంతో ప్రరతి కలుా త్రెంద్ి. భరుగా 
మనెం మన భాదయత్ నిరాహిెంచవలి. ఇద్ి ఇటాల గ ేజరగాలి అనుక్ోవడెం త్పుి. జీవుల పరా రబి్ెం అనుసరిెంచి అవి పరా ప్ిు సాు యి. 
అెంతగేాని మనెం క్వేలెం అష్ోట త్ు రెం చద్ివినెంత్ మాతవర న మనెం క్ోరనిటలట  అెంతవ భగవెంత్రడు జరుపుతవడవ? గనుక ఇద్ ిఇటాల  
జరగిిత ేమెంచిద్ి, బ్ాగుెంటలెంద్ ిఅనే పదితి విరమిెంచి భగవెంత్రడు మనకు పరసాద్ిెంచిన ద్వనిక్క శక్కు వెంచన లేకుెండవ పనిచేస ి
భగవెంత్రని మ ప్ిి ెంచడమ ేఆశ లేకుెండవ పో వడమెంటే. “ఆశ పో తే అెంతవ పో త్రెండవల య్ాయ” అనవిరు శీ్ర వ ెంకయ్యసాామి వారు. 
నేను బ.ఎస్ట.సి. చద్విాక ఉద్ోయగెం రాలేదు. ర లైు కటటమీద గాయెంగడ పని చేసాు నని పో తే అద్గ రాలేదు. అనేక పరయ్తవిలు చేసాను, 
అనకే చయటల  వీలు క్ాలేదు. కతిు  తీసుకుని కట టలు క్ొటలట క్ొచుేవాడిని. కనీసెం న లకు Rs.50/- కట టలు ఇెంటలల క్క క్ావాలి. ఆ య్ాభ ై 
రూపాయ్లు మా త్లిలగారకి్క మిగిలిెంచిన వాడనిౌతవనని త్లచవను. నేను తిన ేఅనవినిక్క క్ొెంత్ నవయయ్ెం చేకూరుగలనని త్లచి 
తొమిమద్ ిన లలు అలా కఠయరెంగా కట టలు క్ొటాట ను. ఆ త్రువాత్ భగవెంత్రడు ననేనుకుని పనులు క్ాకుెండవ అన్ ట ైనీై్(untrained) 
టీచర్ పని ఇచవురు. న లకు వెంద రూపాయ్లకు ఆ పని చశే్ాను. కష్టమే ఆ పని, ఆ జీత్ెం – వాళ్లలచుేద్ ిఅెంతే. భగవెంత్రడచిిున 
పనిని ఆయ్న మ చుుక్ొనటేటలల  చేయ్ాలి అని నవ భావన. చివరకు అద్ే సిిరమ ైెంద్ి. ఇత్ర జిలాల కు వ ళ్లల పని చశే్ాను. భగవెంత్రడు 
ఎలా తిప్ిి తే అలా. ఆశ పో వాలి అెంటే ఇష్టెం, అయిష్టెం పో వాలి. అెంటే “ఇద్ి ఇలా జరిగతిే బ్ాగుెండును” అన ేక్ోరకి పో యి 
భగవెంత్రనకు మన పగాా లు అపిగిసేు , ఆయ్న ఎలా తోలిత ేఅలా పో వాలి. కుటలెంబ్ెం భరిెంచడెం ముఖయెం. అలా చసేుు ెంటే, త్ామవే 
మాతవచ అని శ్లల కెం ఆచరిెంచిన వాళ్లము అవుతవము. అెంతగేాని డవకటరు వరా సిన మెందు తినకుెండవ ఆ మెందు చీట ీవల ల  
వేసుు ెంటే జబ్ుబ త్గాదు కద్వ? ఇెంక్ా ప్రెుగుత్రెంద్ి. ఎనలి జనమల ఋణ్వనుబ్ెంధెం వలన మన భారాయ ప్లిలలు బ్ెంధుమిత్రర లు 
ఏరిడవీ రు. వారి వార ిఋణ్ెం వారకి్క చ లిలెంచవలి, భారయ-భరులు కలస ిసెంసారమనే బ్ెండి లాగాలి. అెంతగేాని ఈ ఇసుక రయడుీ న 
లాగటెం నవక్కష్టెం లేదెంటే బ్ెండ ినడవదు. ర ెండ దుద లు లాగవలసిన బ్ెండి ఒకి ఎదుద  ఎలా లాగుత్రెంద్ి? ఎలా కదులుత్రెంద్?ి 
కష్టమ ైనవ సరే భగవెంత్రడచిిున కృషి చేయ్ాలి.  
మన కెంటే అెంగవ కైలయమునివారు ఎెందరు లేరు? వార ిసెంగతమేిట?ి మనకు భగవెంత్రడు త లివితటేలు, అనిి అవయ్వాలూ, 
శక్కు పరసాద్ిెంచవడు. మన పరధిలిో ఏద్ నైవ కృషి చసేేు  భగవెంత్రడు ఏెంతొ సెంతోషిసాు డు, ఆశ్రరాద్ిసాు డు. 
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అెంతగేాని మన పారాయ్ణ్, అష్ోట త్ు రాలతో సెంత్రష్రట డు క్ానకే్ాడు. మన విదుయకు ధరమెం మాని పారాయ్ణ్ అష్ోట త్ురాలు చసేుు ెంటే 
భగవెంత్రడు సెంత్రర పుు డయియేటటలల  అయిత ేఆయ్న కుడవ ఒక రాజక్ీయ్ నవయ్కుడౌతవడు. భగవెంత్రడు క్ాడు. మన కృషి ద్వారా 
భారాయబడీలు, త్లిలదెండుర ల రూపెంలో ఉని భగవెంత్రని సవేిసుు నవిము అనే భావన పరధవనెంగా ఉెండవలి.  
ఆచవరయ భరద్వాజ గారకి్క ల కురర్ ఉద్ోయగెం పో యిెంద్ి. రయజుకు ఐదు గెంటల పనిక్క ఆరువలేు వచుేవి. అద్ి పో య్ాక రయజుకు 15 
గెంటలు పనిచసేి ర ెండువలేు సెంపాద్ిెంచవేారు. భగవెంత్రడు ఏమిచసేేు  అద్ ేసెంతోష్ెంగా సరాకరిెంచవరు. కనుకనే భగవెంత్రనకు 
ప్రరతిపాత్రర డయ్ాయడు. 
మీరు పారాయ్ణ్ పూజ చసేూు , సహిెంచి ఎెంత్టి సాలిమని త్లచబ్డే పని అయినవ చసేుు ెండవలి. ఒకరదిదరుతో మ్రదలు ప్టెిట  
ప్ెైవైటేల చ పివచుు, లేక దూరెంగా ఎకిడ నైవ సూిలులో, క్ాన ాెంటలలో కష్టమ నైవ చేయ్ాలి. అలా క్ాకుెంటే మరొక పని మీకు 
తోచినద్ి, ఇష్టమ నైద్ి అలా చేసుు ెంటే ద్ ైవెం కరుణ్ిసాు డు.  
భగవాన్ శీ్ర వ ెంకయ్యసాామి వారు మిముమలను మీ కుటలెంబ్ానిి ఆశ్రరాద్ిెంచవల నని మరొకసార ిపరా రిిసుు నవిను. 
బడీలను సత్ పౌరులుగా తీరిుద్ిద్ేద  కృష ిమనెం చేయ్ాలి. మన కృషితోన ేవారు వివకే్ానెందులౌతవరని క్ాదు, మనకు భగవెంత్రడు 
ఇచిున పని సకీమెంగా నిరారిుెంచిన వారమయిేయెందుక్ే. 
శీ్ర సాామి వారి కృప సద్వ మీకు కలుగవల నని పరా రిిసూు  ,  

మీ 
ప్ె. సుబ్బరామయ్య   

********* సదుా రు ద్వేా శరణ్ెం శరణ్ెం ********* 
ధరటినర్ణ సటధయమ ై, మం అంతర్ంగం లోని ఆంందం అంుభవం కటవటలంటే ఏమి జర్గటలో సటర్ ంుండి విందామా ? 

గొలగమూడ ి
30-05-2005 

డియ్ర్ సాయి, 
ఈరయజు పరపెంచమెంతవ అెంధక్ార బ్ెందురెంగా ఎెంతో దుుఃఖములో మునిగ ివుెంద్ి. ఒకవ పైు తవము చేస ేపనులనీి త్మకు 
సుఖసెంతోష్ాలను త చిుప్డెతవయ్ని వారు ఆ పనుల ద్వారా దుుఃఖానేి త చుుకుెంటలనవిరు. రయగాల ద్వారా,  నష్ాట ల ద్వారా,  
వాయజాయల ద్వారా, ద్ ెంగత్నవల ద్వారా కష్టెం కలిగినపుిడు అలాెంటి నష్టెం కలిగిెంచిన వార ేత్మ దుుఃఖానిక్క క్ారణ్మని 
మ్రత్రు కుెంటారు. క్ానీ వాళ్ళల  చేసని కరమలే అెందుకు క్ారణ్మని ఏ మాత్రము త్లెంచరు కద్వ. ఒక క్ాెంటరా కటరు లక్షలు క్ోటలల  
సెంపాద్ిసుు నవిరు. ఎటాల  సెంపాద్ిసుు నవిడు? క్వేలెం సత్యెం ధరమెం త్ప్ిి  నడుచుకుని మాత్రమే. పద్మిెంద్కి్క ఉపయోగపడ ేరయడుీ  
వేయ్మెంట ేఇెంజనీరలకు లెంచవలు ఇచిు రయడుీ  అద్వానెంగా వసేుు నవిడు. అలా ఆరిుెంచిన ధనెం దుుఃఖము కలిగిెంచక ఏమి 
చేసుు ెంద్?ి 
శీ్ర సాామివారు బ్ో ధిెంచిన సత్యెం, ధరమెం, సెంపనిత్ాెం, సాధవరణ్త్ాెం,  సదుా రు సవే ఎెంత్ గొపి పచిు సతవయలో కద్వ. అెందరూ 
ధరమెం త్ప్ిి  సుఖ సెంతోష్ాలు ప ెంద్వలని చూసాు రు. క్ానీ ఆ వచిున సుఖ సెంతోష్ాలు చూసుు ెండగానే దుుఃఖాలు అవుత్రనవియి. 
టీచరు పాఠెం చ పిడు. విద్వయరిి చదవడు. డవకటర్ త్న వృతిులో న ైపుణ్యము క్ొరకు శీమిెంచి చదవడు. ప్షే్ెంటల మెందు 
సేవిెంచకుెండవన ే ఆరయగయము ప ెంద్వలని చూసాు డు. ఎెంతోమెంద్ ిఆధవయతిమక ప్పేరు ప్రేుతో ధనము ఆరిుసుు నవిరు. ఆధవయతిమకత్ 
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గయరెంత్ కూడవ ఆ ప్పేర్ లో కనిప్ిెంచదు. ఎవరి ధరమెం వారు తిరకరణ్ శుద్ిిగా ఆచరసిేు  వారకి్క కలిగదేెంతవ ఆనెందమే. అలా 
ధరామచరణ్ చేయ్ాలెంట ేఆనెందెం అనదే్ి బ్ాహయెంగా వసుు వుల నుెండ ిరాదు.  అద్ి మన అెంత్రెంగాల లోనే ఉెంద్ి. అద్ి మనెం 
ప ెంద్వలెంట ేఇష్టెం, అయిష్టెం సమూలెంగా పో వాలి. ఇష్ాట ఇష్ాట లు పో వడెం అెంట ేభగవెంత్రడు మనక్కచిున పని నూటిక్క నూరుపాళ్ళల  
శీదిగా ఆచరిెంచడెం ఒకిట ేమారాము. (నీకు ఇపుిడు) భగవెంత్రడు అనుగీహిెంచిన పని చదువు- ప్ి హెచ్ డి. ద్వనిని నీవు 
ఇష్ాట ఇష్ాట లు లేకుెండవ అద్ ినీ ధరమెంగా భావిెంచి సాధిసేు  త్రుగులేని ఆనెందెం శ్ాెంతి లభిసాు యి. 

శీ్ర సాామి వారి ఆశ్రసుులతో 
ప్ెసల సుబ్బరామయ్య 

********* సదుా రు ద్వేా శరణ్ెం శరణ్ెం ********* 
 

ఇష్టా  ఇష్టా లంు దాటుటకు వివకేం : 
క్ోపము:- నిగీహిెంచే మారాము 
క్ోపము కలిగిెంచే క్ారణ్మేమి? 
ఒకటి ఇష్టము, అయిష్టము  
ర ెండు క్ావాలి అనే క్ోరిక  
ఇష్టము, అయిష్టము గాని, క్ావాలి అనే క్ోరిక అరిరహితవలని నీ వివకేెం ద్వారా త లుసుు ెంద్ి. 
    నిరెంత్రెం మన ధేయయ్ెం మనకు గురుు ెండవలి.  ధేయయ్ెం ఏమిటి – దుుఃఖ రాహిత్యెం –అెందుకు మనసుును నిగీహిెంచడెం 
అవసరెం. మన పరసుు త్ పరయ్త్ిెంతొ ఏమీ మనెం ప ెంద్ే ద్ి లేదని, మనకు ఏమేమి రావాలో ఏమమేి అనుభవెం క్ావాలో ముెంద్ే 
మన పరా రబ్ాద నుసారెం నిరుయిెంచ బ్డ ివునవియ్నని ధృఢెంగా విశాసిెంచవలి. మనెం పరయ్తిిెంచకుెండవ కూరొునవి ఆ ట ైెం 
వచిునపుిడు మన పరా రబి్మే ఆ పని ఆ క్షణ్ెంలో చేయిెంచి తీరుత్రెంద్ి. శీ్ర సాామి వారి చరతి్ర, సాయి చరతి్ర, మాష్ాట రు గారి 
వాకుిలు, వదే వాయసు గారి అనుభవమూ (ఇద్ే). 
          ఇష్టము అయిష్టము, రాగము ద్ేాష్ముల ద్వారా మనకు క్ొీ త్ు  బ్ెంధవలు త్గులుక్ోకుెండవ జాగీత్ు  వహిసూు , ఏ విష్య్ెంలో 
న ైనవ శ్ాెంత్ెంగా చ పివలసనిద్ ిచ పిటెం. వినకుెంటే వారి ఖరమకు వారిని వదలడెం. మనెం మెంచవన పడతి ేవాళ్ళు చూడరేమోననే 
భయ్ెం ఉెంటలెంద్ి, ఒక మూల హృదయ్ెంలో. మన పరా రబి్ెం క్ొద్ిద  ఎవరి ద్వారా ఏమి ప ెంద్వలో అద్ి త్పిక అనుభవమయి 
తీరుత్రెంద్ి. మనెం భయ్పడ ిమన మారాెం వీడనకిరలేదు. సతవయనిి నిరెంత్రెం గురుు ెంచుక్ోవాలి. వివకే విచవరాలతో రాగద్ేాష్ాలు 
నిరూమలిెంచు క్ోవడెం త్పి క్ోపానిిజయిెంచి లకoగద్గసు క్ోవడెం వీలే క్ాదు. (వివేక విచవరాలతో) రాగ ద్ేాష్ాలు క్ోపెం అెంత్ 
మేరకు అదుపులోక్క రావడెం పరమ సత్యెం.  

       ప్ే.సుబ్బరామయ్య. 
********* సదుా రు ద్వేా శరణ్ెం శరణ్ెం ********* 

 
ఇష్టా  ఇష్టా లంు దాటాలేంపుపడు ఎటువంటి ఇష్టా లు ఉండాలో సటర్ ఈ లేటరోో  తెలుపుతునాార్ు : 

ఓెం 
గొలగమూడ ి
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07-09-2003 
Dear Sampath Kumar  !  
  శీ్ర సాామి వార ిఆశ్రసుులు సద్వ కలుగవల నని పరా రిిసూు  ప్సెల సుబ్బరామయ్య వరా య్డెం. అకియ్య క్షేమమా?  ఆమ  
విష్య్మ ేనీ ల టరులో లేదు.  
1.  క్ోరికలు ఎెందుకు లేకుెండవ పో వాలి?  క్ొరకిలు పెంద్ిక్ొకుిలకు ఉెండవు. మానవులకు ఉెండవచుు అని చ పుత్ూ అయిత ే
మెంచి క్ోరికలు ఉెండవలి. చ డు క్ోరికలు ఉెండకూడదు అనవిరు మాష్ాట రు గారు. గనుక సత్ సెంగెం క్ావాలి, మహనీయ్ుల 
ఆశ్రసుులు పో ెంద్ే నడవడ ిత చుుక్ోవాలి. అలాెంట ిపుసుక్ాలు చదవాలి, అలాెంట ివారితో సేిహెం చ య్ాయలి. ఇత్రులను 
వద్లిిెంచుక్ోవాలి.ఇలాెంట ిక్ోరికలు ఉెండవచుు. నీకు ఎలాెంట ి క్ోరికలు వసుు నవియో వరా సేు  ద్వనిక్క జవాబ్ు వరా య్వచుు. 
2.  మన ధరమము - కరువయము - చవలా మెంచి సలహాలతో కూడని పుసుకెం. భగవెంత్రడు ఎలా ఉెంచవడో అలా ఉెండగలగడెంలో 
త్ృప్ిుపడవలి అనవిరు బ్ాబ్ా. నీవు పరతి రయజూ క్ొెంత్ అనవినిక్క, టఫిిన్ కూ, చిరుతిెండల  కూ కరుు చేసాు వు గద్వ. అెందులో క్ొెంత్ 
ఆద్వ  చేస ిఅరుు ల ైన కుెంట,ి గుీ డిీ  రయగుల ైన ప్ేదవారిక్క కరుు ప్ెటలట . డబ్ుబగా ఇవావదుద . గుడీలో, మెందులో, ఆహారమో తీస ి
ఇవుా. నిత్యెం అనిెం, టఫిని్, క్ొెంత్ క్ాకబ్లిక్క సమరిిసుు ెండు, సాట ిజీవులకు సహాయ్ెం చసేినటలల , కద్వ. బ్సుులో పో త్రనవివు. 
నీ ముెందు గానీ, దగారలో గానీ, ముసలి, ముత్క, రయగులు నిలుచుని ఊెంట ేనీవు నిలుచొని వాళ్ును నీ సరటలల  కూరయు ప్ెటలట . 
ఒక్ోికిసార ిగరిబణ్ ీసరరలీు, పసబిడీల న త్రు కుని వాళ్ళు త్ెంటాలు పడుత్ూ బ్సుులో గాని ర ైలులో గాని వసూు  ఉెంటారు. వారకి్క 
ని సరటీచిు కూరయుబ్ టలట . 
                   ఒక్ోికిసార ిఅనవయయ్ెంగా ద్వరుణ్ెంగా ఒకరు మరఒికరిి క్ొటటడెం తిటటడెం మన ముెంద్ ేజరుగుత్రెంద్.ి 
సౌమయెంగాన ేధరమెం వ ైపు మాటాల డు. మన క్ ెందుకులే ఈ గొడవ అనదే్ ినేట ియ్ువకుల fashion. ననుి నీ సుబ్రమారాెంలో 
నడపి్ిెంచు త్ెండడర అని భగవెంత్రని నిత్యెం హృదయ్పూరాకెంగా పరా రిిసుు ెంట ేఆయ్న ేమనను నడుపుతవడు. అసలు ఇలాెంట ి
పరవరున కలగాలెంట ేఅలాెంట ిపరవరున గల సేిహతి్రలు ఉెండవలి. క్ోత్రల సేిహెం వదులుక్ోవాలి. అద్ ిచవలా కష్టెం. అయినవ 
ఆచరిెంచవలి. 
3. అమామయిలను చూచి comment చేయ్డమునకు ఒక్ ేముెందు. ఆ కనిప్ిెంచిన అమామయిలు మన sister అయిత ేఅలా 
చేయ్గలమా? ఎవరనవి మన sisters ను అలా comment చేసేు  మనెం వాళ్ు ను వదులుతవమా? అని తీవర సాి యిలో 
యోచిెంచు. ఆచరణ్ అద్ ేవసుు ెంద్.ి ధరమెం అెంట ేఅద్.ే దరమెం త్ప్ిి నవక బ్ాబ్ా గారిక్క గానీ, శీ్ర సాామి వారిక్క గానీ, శీ్ర మాష్ాట రు 
గారకి్క గానీ నమసిరిెంచ ేఅరుత్ క్ోలోియ్ాను కద్వ! ఇక జీవిత్ెంలో వార ిరక్షణ్, అెండ మనకు కలేా  పరశక్ేు లేదు. గనుక ధరమెం 
త్పికుెండవ ఉెండవలి. చసేిన త్పుిలకు పరా య్శిుతవు లు చసేుక్ోవాలి. హృదయ్ెం విప్ిి  చ పుికుెంట ేక్షమిసాు రు. 
               పటాలు ముెందు ఉెండనకిరలేదు. అనుక్షణ్ెం వారు మన హౄదయ్ాలలో ఉెండ ిమన చేత్లే క్ాదు, మన భావాలు 
కూడవ చకిగా త లుసుకుెంటారు. ఇద్ ిచకిగా త లిసేు  చిక్ేి లేదు. 

శీ్ర సాామి కృప నీ క్ పుిడూ ఉెండవలని పరా రిిసూు                   
మీ ప్ెసల సుబ్బరామయ్య                

********* సదుా రు ద్వేా శరణ్ెం శరణ్ెం ********* 
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మం ఇష్టా  ఇష్టా లంు కటసేపు పికకం పెటాి సటామి ఇషా్మేమో సటర్ మాటలోో  ఒకక సటర్  విందామా ? 

గొలగమూడి,  
19-05-05 

Dear Sai! 
పాత్క్ాలపు య్ుద్వద లోల  య్ుద్వద నిక్క వ ళళు సిపాయి కతిుక్క పదును ప్టెలట కుని వ ళాులి. పదుని లేని మ్రదుద  కతిుని తీసుక్ోని 
య్ుద్వద నిక్క ప తే అపజయ్ెం త్పిదు. అెంత ేక్ాదు వానిక్క హాని జరుగవచుు. కనుక నినిిపుిడు P. HD. అన ేయ్ుద్వద నిక్క 
పెంపారు శీ్ర సాామి వారు. నీ ఆయ్ుధెం నీ మ దడు. ద్వనిక్క బ్ాగా పదును ప్టెలట క్ోవాలి. మ దడు పదును ప్టెాట లెంటే మితవహారము 
ఒకిటే మారాము. ఆహారెంలో నియ్మాలు పాటిెంచవలి. నియ్మాలు క్ాదు, కఠయర నియ్మ పాలన అవసరెం. కఠయర నియ్మపాలన 
చేస ేవాళ్ుెంటే శీ్ర సాామి వారకి్క ఎెంతో ఇష్టెం. అెంత్మెంద్ి సేవకులలో రయసిర డిీలాగా కఠయర నియ్మ పాలన చసేే వారే లేరు. అెందుక్ే 
అెంత్ గొపిగా వారిని అనుగీహిెంచవరు. ఎెంత్ గొపిగా అనుగీహిెంచవరయ నవకు నీవు వరా య్ాలి. నీవు correct గా వరా సేు  సరే –
త్పినుకుెంట ేననేు వరా సాు ను. మ్రదట నీవు వరార యి. వాళ్ళు ఆగష్రట  లో పరడక్ష ప్ెడతవము అనవిరు. ఆ సలిబ్స్ట అెంతవ ముెందు 
గాన ేక్షుణ్ుెంగా చద్విి ఏ పరశి వచిునవ ఎెంతో గొపిగా మీ గ డై్ ఆశురయపో యిేటటలల  వరా సేటటలల  చూడవలి. అపుిడు శీ్ర సాామి వారకి్క 
మనెం సెంతోష్ెం కలిగిెంచిన వారమ ై ఉెంటాము. అెంతేక్ాని మరి ఏ విధెంగా ఉెండలేము. అనిెం తినటేపుిడు దో్వ నడచిేటపుిడు, 
brush చేసుకునటేపుిడు,  bathroom లో, ల టిరన్ లో, రాతిర పడుకునటేపుిడు నవమ సమరణ్ చేసుు ెండు. సాామి మీరు నవక్కచిున 
పని మీకు ప్రరతి కలాిెంచేటటలల  చసేేటటలల  ననుి అనుగీహిెంచ వడేుకుెంటలనవిను అని పరా రిిెంచు. 

శీ్ర సాామి వారి ఆశ్రసుులతో 
                      ప్ె. సు. 

********* సదుా రు ద్వేా శరణ్ెం శరణ్ెం ********* 
సటామి ఇష్టా నిక ివదధలితే (వదలగలిగ్తే / శ్ర్ణాగత్ర చేసేూ ) ఎలా ఉంటుందధ ? ఈ కిరందధ సటర్ అంుభవటలలో నతడవనుచ : 

గొలగమూడ,ి  
05-06-2005 

Dear Sai! 
శీ్ర సాామివార ిదయ్ వలన నీ చదువు బ్ాగా సాగాలని పరా రిిసుు నవిను. మీ ఎరుక లేకుెండవ మీ రిజలూయష్న్ లేకుెండవన ేమరలా 
లక్ష రూపాయ్లు న లసర ివడడీ  ఇచుేటటలల  శీ్ర సాయి మాసటర్ సేవా టరస్టట ప్ేరుతో వశే్ాను. పరతి న లా వచేు వడడీ  మదర్ త రిసా 
అనవథవశమీానిక్క ఇవాాలనుకునవిను. రేపు మీరు వచిునపుిడు ఫకి్కుడ్ డిపాజిట్ వేస ేఫారాల మీద అమమ సెంత్క్ాలు ప్టెాట లి. 
చూచవవా సాయి మరయ అనవథవశీమెం కటాట లెంట ేఅద్ ివీలు క్ాకుెండవ మదర్ త ర సా ఆశీమానిి అనవథవశమీెంగా చేశ్ారు. పరతిద్గ 
ఇలాగ ేఉెంటలెంద్.ి మన ఇష్ాట ఇష్ాట లు లేకుెండవ వారు నడపి్ిెంచినటేల  నడవగలుగుతవము. అయిత ేఆ బ్ాట కష్టెంగా ఉెంటలెంద్.ి 
ఎెందుకని? మనకు ఇష్ాట ఇష్ాట లు పో లేదు కనుక. వాటనిి ఆ మహనీయ్ుడు వదల క్ొటిటనెంత్ వరకు విశ్ాీ ెంతి లేకుెండవ 
వ ెంటపడుత్ూ మనలను నడపి్సిుు ెంటారు. కనుక ఇష్ాట యిష్ాట లు వదలి వారు నడపి్ిెంచినటలల  ఆడుత్రెంట ేవారిక్ ీశీమ ఉెండదు 
మనకు కష్టెం ఉెండదు. అద్ ేఅనిమయ్య పాడిన పాట. ఓ ద్వేాద్ిద్వేా మా ఆటపాటలతో మిముమ మ ప్ిిెంచవలలనేగానీ మోక్షమని 
మిమమడగ త్గదు. అెంట ేఅరిెం ఇపుిడు శీ్ర సాయి మాసటర్ సేవా టరసుట  నడిచ ేతీరు అద్.ే 
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నీ చదువులో వారు నినుి  నడిప్ిెంచే పదదత ేఅద్ి.  నీవు ఏమీ అధ ైరయ పడకుెండవ, చిెంత్కు తవవివాకుెండవ, Tension లేకుెండవ 
నడక సాగిెంచడమే క్ావలసనిద్ి. మనెం మనెం త్పుి చేయ్ాలనవి చేయ్లేము. ఆ కరుణ్వమయ్ుడు త్న నవలుగు చేత్రలతో 
మనలను రక్షసిుు ెంటాడు. మిముమలను గొలగమూడ ిక్క ఈడుిన ఆ మహనీయ్ుని సామరియము ఏమని చ పిగలము ?  నీకు PhD 
సరటల Roorkee లో  వసేు  గొలగమూడి క్క రాలేవు కద్వ ! అెందుక్ే మద్వర స్ట లో వేయిెంచవడు.  ఋణ్వనుబ్ెంధవలు తీరాలి. నీట ి 
రుణ్ెం, నిదర రుణ్ెం అని ఊరిక అనలేదు.  అమమ ను ఓరుి వహిెంచి జాగీత్ుగా ద్ ైవ సమరణ్ చయే్మని చ పుి. ఎెంతో గొపి 
అదృష్టెం.   

ప్ెసల సుబ్బరామయ్య 
********* సదుా రు ద్వేా శరణ్ెం శరణ్ెం ********* 

16-03-1999 ం రటజా గటర్క:ి ఇష్టా యిష్టా ల ంుండ ిబ్య్టపడడమే సటధం  

గొలగమూడ ి 
 16-03-1999 

Dear Raja, Blessings ! 
నీవు ఎనలి పారాయ్ణ్లు చేసాు వు. అకి గార ిదగార ఎెంతో వినవివు. క్ానీ ఇెంక్ా చిని ప్లిలల మనసుత్ాెం పో లేదు! 
సదుా రుకు  పగాా లు అపిచ పిడెం అెంట ేఏమిట?ి 
భగవెంత్రడు ఎెంతో సనిిహతి్ెంగా నిరెంత్రెం మన వ పైు చూసూు , మన మెంచిచ డీలు చూసూు  మనకు మెంచిన ేచేసాు రన ేనమమకెం 
ఉెంచుక్ోవాలి. ఆయ్న మన ప్ిలుపుకు  పలుకుతవరా? అన ేసెంశయ్ెం ఉనిపుిడు క్ోరకిలు క్ోరవచుు. ఒక సిితిక్క పోయ్ాక 
అెందరిలాగా క్ోరికలు క్ోరడెం ఆయ్నకు సెంతోష్ెం కలిగిెంచదు. ఇలాెంట ిజనమలుఎనిి రావాలో? వాటనిిెంటలిో ఆయ్న అెండ 
దెండలు మనకు ఉెండవలి కద్వ! అలాెంటపుిడు ఆయ్నకు బ్ాధ కలిగిెంచి మనెం ఆయ్నకు దూరెం క్ాకూడదు.  నవక్ేమీ 
త లియ్దు. నీ ఇష్టెం వచిునటలట  చ యియ. ననేు నీ అెండన  ఉెండేటటలల  చేయి పరభు. ఏ ఋణ్వనుభెంధవలు ఎలా తీరుసాు వొ అెంతవ నీ 
దయ్. నేను నిశులెంగా నవ సరాకరమలు నీ సేవగా భావిెంచి చేస ేబ్ుద్ిికుశలత్ పరసాద్ిెంచు. కరమసుక్ౌశలెం అెంట ేఏమిటల ఎలా 
ఆచరిెంచవలో నవచేత్ చేయిెంచు.  ననుి నీ వాడగిా చసేుక్ొని నిరెంత్రెం ననుి నీ పరకిన ఉెంచుక్ో. నీవు నవ వాడవి ైత ేనవక్మేి 
క్ావాలి. నవక్ేమీ అకిరలేదని హృదయ్పూరాకెంగా నిరెంత్రెం పరా రిిెంచు. క్ోరకిలే మనలిి ఆయ్నకు దూరెం చేసాు యి. నిరెంత్రెం 
గురుు ెంచుక్ొని జీవిత్ య్ాత్ర సాగిెంచు. నీవు నవతో ఏమి చేసుకుెంటావో చేసుక్ో. ననేు ఇెంద్ిరయ్ లోలుడను అని మీకు త లుసు. 
ఇలాెంట ిననుి నీ పరకిరెం గా  మారుుక్ో.  కష్ాట లే ముెందు రావాలో సుఖాలే అనుభవిెంచవలో ఎపుిడు ఏద్ ిఎలా జరగాలో నవ 
క్ేమి త లుసు. ఓ సరాజఞ మూరిు నిరెంత్రెం ఈ లౌక్కక చిెంత్ల నుెండ ిననుి దూరెం చేస ిపగాా లు హృదయ్ పూరాకెంగా నీ  
కపిగిెంచి, నిశిుెంత్గా ఏ క్ోరకిలు క్ోరకుెండవ జరగిదేెంతవ చూసూు  ఉెండగలిగ ేబ్ుద్ిికుశలత్ పరసాద్ిెంచు పరభు. అని మరల మరల 
పరా రిిెంచు. అెంత ేత్పి నవకు ఇద్ ిక్ావాలి అనవి మెంట ేమనెం ఆయ్నకు దూరెం అవుత్రనవినని గురుు ెంచుక్ో. 
నేన పుిడూ మాసటర్ తో ఫో టల తీసుక్ోలేదు. ఒకసార ిమాసాట రు ఫో టల తీయిెంచుకుెంటావా? అని  అడగిారు. అెందరు 
వ ళ్ుమనవిరు.  నేనేమో పలకలేదు. క్ావాలెంట ేవచిు తీయిెంచుక్ో! అనవిరు. అెందరు ననుి  వార ిదగారకు న టిట ఫో టల తీశ్ారు. 
అద్ ి రాలేదు. తీయిెంచుకుెంటావా అని మాసాట రు అడుగుత్రనవిరు. తీయిెంచు క్ొెందువురా అని అనలేదు కద్వ! నేను ఎెందుకు 
వ ళాులి. నేను పో లేదు.  అెందరూ తోసారు.  అద్ ిరాలేదు.  వారిక్క ఇష్టెం ఉెంట ేప్ిలుసాు రు కద్వ! మనక్క ఇష్ాట యిష్ాట లు  లేకుెండవ 
ఉెండగలగటమ ేసాధన. ఆశ పో త ేఅెంతవ పో త్రెండలయ్ాయ అనవిరు  శీ్ర సాామి. ఆశ  అెంట ేఇష్టమే. ఇష్ాట యిష్ాట ల నుెండ ి
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బ్య్టపడడమ ేసాధన. సాధన అెంట ేన వైదే్వయలు, కరూిర హారత్రలు, పూలమాలలు క్ాదు. నిజమ నై సాధకుడుగా నిలవాలని 
శీ్రసాామి వార ిక్ోరకి. అెంతకే్ాని కష్ట సుఖాలకు బ్ ెంబ్లే తేు  బ్లేవు క్ాకూడదు.  పద్ిమెంద్కి్క నీడనిచేు వృక్షెంగా మనెం 
రూపుద్వలాులి, అెంత ేక్ానీ పద్ ిమెంద్ిని ఆశిెంచవేారము  క్ాకూడదు. మరలా మరలా శీ్ర మాసాట రు రచనలు చదువు  
పారాయ్ణ్లు అని  తొెందరపడవదుద  . సత్యెం హృదయ్గత్ెం  చేయ్మని శీ్ర మాసాట రిి పరా రిిెంచు. ఆయ్న నిత్య సత్రయడ  ైనిరెంత్రెం 
మనను కనిప్ెటిట నడుపుత్ూ సర నై సమాధవనమిచేుెందుకు ర డడగా ఉనవిరు. ఆ అసమాన సదుా రు మూరిు ఆద్శే్ాలను సరాకరిెంచి 
నడచుకునటేటలల  మన బ్ుద్ిిని మలచమని పరా రిిెంచు. 

ఆశ్రసులతో  
ప్.ె సుబ్బరామయ్య 

********* సదుా రు ద్వేా శరణ్ెం శరణ్ెం ********* 
ఇష్టా  ఇష్టా లు ఇంటి ద ంగలు : సటర్ సతనం 

 
ఇష్టా  ఇష్టా లంుండి గటటా కకక మార్గం:  
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