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నిత్యసత్యయలు 
శీ్ర సార్ భౌతికెంగా ఉన్నప్పుడు ఎన్నన ద్ివ్య లీలలు చేసారు. సార్ సమాధి చ ెంద్ిన్ తరాాత కూడవ భకుు లు తమకు జరగిని్ సార్  
యొకి అన్ుభవాలు చ ప్పతున్వనరు. అెందువ్లన్ ఆ ద్వి్య లీలలన్ు అెందరతిో ప్ెంచుక్ోవాలని ఈ సెంచికలో ప ెందుప్రుసుు న్వనము. 

క్కశోర్ శీ్రపాద శీ్ర  వ్లలభ సాామి వారి కురువ్ప్పరెం వ ళ్ళిన్ప్పుడు కృష్ాా  న్ద్ ి ఒడుీ న్ ఒక రాయి దగా్ర క్కీెంద ప్డవీ డు. 
ప్రకిటెముకలు దగా్ర న్ొప్ుి ఉెండేద్ి. సాామి విభూతి వరా సని్వ న్ొప్ిు తగా్లేదు. బ్రహ్మెం గార ిమఠెం దగా్ర సార్ క్క చ ప్తి ేవిభూతి 
రాయ్మన్వనరు. సార్ చ ప్ిున్టలల  విభూతి రాసని్ ర ెండు రోజులకు న్ొప్ుి తగిాపో యిెంద్ి. 

కలాుకెంలో వేణుగోపాల్ గారతిో పాటల రెంగ్బ్ాబ్ు గారు కలసి ఉద్యయగ్ెం చేసుు న్వనరు. ఒకసారి రెంగ్బ్ాబ్ు గారు గొలగ్మూడిక్క 
వ్చిి సార్ సతసెంగ్ెంలో కూరుిన్వనరు. సార్ ఉదయ్ెం సతసెంగ్ెంలో “క్ ెందరు ఉెంటారు వాళ్లక్క ప ర దుు న్ేన నిదర లేవ్గాన్ే న్యయస్ ప్ేప్ర్ 
చదవ్కపో త ేమన్సుస ప్ని చయే్దు. ఏముెంద్ ిఆ ప్పే్రోల ? ఆ వారులు చదవ్కపో తే జీవితెం న్డవ్ద్వ?” అని చ పాురు. ఆ మాటలు 
విని రెంగ్బ్ాబ్ు గారిక్క సార్ తన్ గ్ురిెంచ ేచ ప్పతున్వనరా అని అనిప్ిెంచిెంద్ి. తరాాత న్ుెండ ిరెంగ్బ్ాబ్ు గారకి్క ప ర దుు న్నే ప్ేప్ర్ చద్వి ే
అలవాటల పో యిెంద్ి. 

వేణుగోపాల్ గారి  ఇదురు సహో్ద్య యగ్ులు గ్ణూరావ్ప, ఇెంక్ క ఆయ్న్ గొలగ్మూడి వ్చిి శీ్ర వ ెంకయ్య సాామి దరశన్ెం చేసుకుని 
సార్ దగా్రకు వ్చవిరు. సార్ వాళ్ిని ఎనిన ప్రదక్షణిలు చేసారు అని అడగితిే వాళ్ళి ‘మెంద్ిరెం చుటటట  మూడు ప్రదక్షిణలు, ధుని 
చుటటట  108 ప్రదక్షణిలు చేసాము, సార్!’ అని చ పాురు. సార్ వ ెంబ్డ ేగ్టటటగా “ధునిక్క క్ాదు 108 ప్రదక్షణిలు. సమాధ ిమెంద్ిరెం 
చుటటట  108 ప్రదక్షణిలు చసేి ఇెంటటక్క వ ళ్ిెండి” అన్వనరు. గ్ణూరావ్ప గారకి్క హార్ట పరా బ్ల ెం. అెందువ్లన్ ఆయ్న్ తటాప్టాయిసుు ెంట ే
సార్ ‘108 ప్రదక్షిణలు చసేేు  ఏమీ అవ్దు అెంతకు క్ావాలెంట ేఒకరోజు సెలవ్ప ప్ెటలట , ప్రదక్షిణలు చేసని్ తరాాత మాతరమే గొలగ్మూడ ి
న్ుెండ ికదలాలి” అని చ పాురు. సార్ ఇెంత చ ప్పతున్వనరని వాళ్ళి ‘అలాగ ేసార్! ప్రదక్షణిలు చసేే బ్య్లు ద్ేరతవము’ అని చ ప్ుి 
3-4 గ్ెంటలోల  ప్రదక్షణిలు చేస ికలాుకెం వ ళ్లల రు. చితరమేమెంటే  గ్న్యరావ్ప గారకి్క సాామి దగా్ర రాక ముెందు ర ెండు మూడు సారుల  
హార్ట ఎటాక్ లాగా వ్చిిెంద్ి. క్ానీ సాామి దగా్ర న్ుెండి వ ళ్ళిన్ తరాాత ఏన్వడయ ఆయ్న్కు ప్ెదు  ఇబ్బెంద్ి కలగ్లేదు. అయ్న్తో 
పాటల వ్చిిన్ ఇెంక్ క సహ్ో ద్య యగిక్క ప్రకిన్ మనిషి తోడు లేకపో తే భయ్ెంతో ఎకిడిక్ీ వ ళ్ిలేరు. అలాెంటటద్ి సాామి దరశన్ెం, 
ప్రదక్షణిలు చసేుకుని వ ళ్ళిన్ తరాాత ఆయ్న్కు భయ్ెం పో యిెంద్ి. ఎకిడకి్ీ వ ళ్లిలన్న ప్రకిన్ మనిషి తోడు లేకుెండవ 
వ ళ్ిగ్లుగ్ుతున్వనరు. సాామి దరశన్, సవే్ల మహాతమయెం ఎెంతని చ ప్ుగ్లము!     

శ్రమతో సేవ – సేవతో క ైవలయం 
నేపథ్యం: నిత్య సత్యయలు 

 

మాసపత్రకి 

 వ్యవ్సాా ప్కులు: శీ్ర సాయి మాసటర్ సేవా టరస్ట   
ఎడిటర్: గొరిు సాయి సుబ్రహ్మణయెం 

శీ్ర సుబ్బరామయ్య సార్ జీవిత విధవన్ెం ద్వారా బో్ ధిెంచిన్ “శ్ీమతో సేవ్ – సేవ్తో క్ ైవ్లయెం” న్ు అన్ుసరిెంచి మా జన్మలు ధన్యము గావిెంచుటకు ఈ మాసప్తిరకన్ు 
పరా రెంభిసుు న్వనము. శీ్ర సుబ్బరామయ్య సార్ మన్కెంది్ెంచిన్ అన్ుభవాలన్ు, సాెంగ్తయ సమృతులన్ు, సార్ ఆచరిెంచి వాచవ భోధిెంచిన్ అమూలయ విషయ్ాలన్ు 
సమరిెంచుక్ న్ుటకు, మహాతుమలు భోద్ిెంచిన్ సతసెంగ్, సదారెంధ ప్ఠన్లకు పే్రరణగా ఈ మా చిన్న సేవ్.  
గమనిక : ఎవ్ర ైన్వ ఈ e-magazine లో తమ వాయసాలన్ు, అన్ుభవాలన్ు ప్ెంచుక్ోదలిచిన్వారు saimaster.sevatrust@gmail.com కు e-mail  చేయ్గ్లరు 

శ్రర సుబ్బరామయ్య 
సార్ పివచనం 

http://saimastersevatrust.org/Speeches/SIR_Personal_Experiences.mp3 
 సమాధ ిఅన్ెంతరెం కూడవ శీ్ర వ ెంకయ్య సాామి మీద న్మమకెంతో వ్సేు  సాామి ఎలా రక్షిసాు డు అన్ేవి వివ్రిసయు  శీ్ర సార్ speech  
http://saimastersevatrust.org/Speeches/SIR_Experiences_with_Master.mp3 
శీ్ర భరద్వాజ మాసటర్ తో శీ్ర సార్ కు కలిగిన్ అన్ుభవాలు ఈ సతసెంగ్ెం లో వివ్రిసుు న్వనరు.  
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చచ్చిపో యిన వారనిి బి్త్రక ంచ్చన శ్రర సుబ్బరామయ్య సార్ 
వేణుగోపాల్ గారు గ్ుజరాత్ లో ప్నిచేసుు న్నప్పుడు వాళ్ి న్వన్నగారిక్క అన్వరోగ్యమ  ైచివ్రి సిాతిలో ఉన్వనరు. ఇెంటలల  వారు జన్వ్ర ి
12 వ్ తవరడఖున్ ఫో న్ చసేి తారగా రమమని చ పాురు. వణేు గోపాల్ గారు న్ లూల రు వ్చిి ఇెంటటక్క వ ళ్ళి ముెందర సాామి దరశన్ెం 
చేసుకుని వ ళ్ద్వమని సార్ దగా్రకు వ్చవిరు. సార్ క్క ఏమీ చ ప్ుకుెండవన్ే సార్ వేణు గోపాల్ గారతిో “మీ న్వన్న బ్ాన్ే ఉన్వనడు. 
న్ువ్పా సాామి దరశన్ెం చసేుకుని వ ళ్ళి” అని చ పాురు. అలాన్ ేవేణుగోపాల్ గారు ఇెంటటక్క వ ళ్ళల సరకి్క వాళ్ి న్వన్నగారు అెంగ్డలిో 
కూరుిని ప్ని చసేుక్ోవ్టెం చయసి వేణుగోపాల్ గారు ఆశ్ిరయ పో య్ారు. అప్పుడు వాళ్ి న్వన్న గారు ఇలా చ పాురు: 
“య్మభటలలు తీసుకు వ ళ్ళతున్వనరు. క్ ెంతసపే్టటక్క య్మభటలలు న్న్ున వ్ద్లిేసారు. కళ్ళి త రచివన్ు. ఇెంటలల  వాళ్ిెందరూ 
కన్బ్డుతున్వనరు”. జరిగని్ విషయ్మమేెంట ే వేణుగార ి న్వన్నగారకి్క జన్వ్ర ి 12 వ్ తేద్ీన్  అద్ ే సమయ్ెంలో ఊప్ిర ి
ఆగిపో యిెంద్.ి అకిడ ేఉన్న వణేు గార ితముమడు, న్వరాయ్ణ ఆయ్న్ న్నటలల  పాలు, తులస ితీరధెం ఇచవిరు. క్ ెంతసపే్టటక్క ఎవ్ర ి
ప్రమయే్ెం లేకుెండవ వాళ్ి న్వన్నగారకి్క సుృహ్ వ్చిిెంద్.ి అెంట ేచనిపోయిన్ ఆయ్న్ తిరగి ిబ్రతకటమ ేగాక ప్ూరిు ఆరోగ్యెంగా 
ఉన్వనరు. ఆయ్న్క్క క్ావ్లసని్ ప్ిెండ ిప్ద్వరాధ లు చేస ిప్ెడతి ేవాటటని హాయిగా ఆరగిెంచవరు.  వార ిఊర ిన్ుెండ ి3 రోజుల తరాాత 
వేణు గోపాల్ గారు వాళ్ి అతుగారిెంటటక్క వ ళ్లల రు. తరాాత 2 రోజులకు వాళ్ి న్వన్నగారు శ్రడరెం వ్ద్ిలి వశేారు. వణేుగోపాల్ గారు 
అెంటలెంటారు ‘సార్ క్క మా న్వన్నక్క  బ్ాగాలేదని  త లుసు, చనిపోయిన్ ఆయ్న్న్ు బ్రతిక్కెంచవరు, అెంతగేాక మా న్వన్న శ్రడరెం 
వ్ద్లిే ముెందర 4 రోజులు హాయిగా ఎలా ఉెండగ్లిగారు ఇదెంతవ సార్ కృప్ మాతరమే” అెంటారు.  

  న్వ ప్రేు క్ాన్యరు గ్ణప్తి రావ్ప (గ్ణేష్) మాద్ి బ్ొ బ్బబలి, విజయ్న్గ్రెం జిలాల  న్వకు 1997 సెంవ్తసరెం జూన్ న్ లలో ఎడమ క్ాలు 
హిప్ దగా్ర  bone ఆప్రషేన్ జరగిిన్ద్ ిఅప్ుటట న్ుెండ ి13 సెంవ్తసరములుగా క్ాలు fold చ య్లేన్ు ఒకరోజు మేము గొలగ్మూడ ి
లో సయిల్ ప్ని జరుగ్ుతుెంద్ ికటలట  ప్ని జరుగ్ుతున్నప్పుడు అన్ుకుెంటాన్ు సరిగా గ్ురుు లేదు ఒకరోజు ుకకీవారెం అరధరాతిర న్వకు 
ఒక కల వ్చిిెంద్ ిఅెందులో న్వ క్ాళ్లన్ు ఎవ్రో త లియ్దు బ్లవ్ెంతెంగా వ్ెంచి విరిచసేుు న్వనరు ఆ బ్ాధ భరిెంచలేకున్వనన్ు న్నే్ు 
అమామ అమామ అని అరుసుు న్వనన్ు క్ానీ న్వ క్కేలు ఎవ్రిక్క విన్బ్డలేదు అప్పుడు అెందరూ గాఢ నిదరలో ఉన్వనరు మరుసటట రోజు 
శ్నివారెం సాయ్ెంతరెం సాామి హారతి జరుగ్ుతుెంద్ి ఆ సమయ్ెంలో ఎెందుక్ో న్వకు ఒకసార ిమటెం వేసుక్ోవాలని అనిప్ిెంచిెంద్ి అలాగ ే
న్ేన్ు ప్రయ్తనెం చేశాన్ు ఆశ్ిరయెం గ్త 13 సెంవ్తసరాలుగా రాని క్ాళ్ళల  మడెం వసేుక్ోవ్డెం ఎలాగో వ్చిిెంద్య  త లియ్దు వ ెంటన్ ే
మడెం వేసుక్ ని అలాగే 9 నిమిషలు కూరొిని ఉన్వనన్ు ఇదెంతవ ఆ సాామి లీల అని అన్ుకున్వనన్ు సాామి+మాసాట రు =1. ఇదురూ 
ఒకిటే. వ ెంటన్ే హారతి అవ్ాగాన్ే న్ేన్ు అకిడ ఉన్న వాళ్లెందరిక్ీ జరగిని్ లీల విన్నవిెంచుకున్వనన్ు. ఆ సాామి లీలలు చవలా చవలా 
ఉన్వనయి న్వకు జీవితవనిన ప్రసాద్ిెంచిన్ ఆ సాామిక్క న్నే్ు చవలా కృతజుు ణణా . 

 శ్రర సార్ క  అనయత్ే భావన లేదు అందువలన భయ్ం లేదు ! 

    ఒకరోజు సార్ ఇెంటట ప్ెరటలల  న్వగ్ుపామున్ు అకిడ ఉన్న భకుు లకు చయప్పతూ ఇకిడ ఒకరు ఉన్వనరు అెంటట పాముతో 
“న్ువిాకిడ ఉెంటే భయ్ ప్డతవరు” అని అన్గాన్ే ఆ పాము బ్య్టకు వ ళ్ళల  మాయ్మయిపోయిెంద్ి. 

    వణేు సార్ ఇలుల  కటటటన్ క్ తులో ద్ేవ్పని గ్ద్లిో కూరొిని ప్పసుకెం చదువ్పకుెంటలన్వనరు.  సార్ ఉతురెం ప్రకి ఉన్న క్కటటక్ ీలోెంచి 
చయసయు  “ఎవ్రు వ్చవిరు చయడు” అని అన్వనరు.  వేణు గారు చయసేు  దగా్రలో న్వగ్ుపాము ఉెంద్ి.  ‘పాము సార్ ‘ అని అరిసేు  అద్ ి
ఏమి చేయ్దని చ పాురు. క్ ెంతసపే్టటక్క ఆ పాము బ్య్టకు వ్చిి సార్ వాళ్ి ఇెంటట ముెందర ఉన్న కసయు ర ిచ టలట  మీదక్క పాక్క 
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వ ళ్ళిెంద్ి. వేణు గోపాల్ గారు సార్ తో ఆ పాము చ టలట  మీదకు వ ళ్ళిెంద్ి, ద్వనిన ప్ెంప్ిెంచదే్వు ెం అని అెంటలెంటే సార్ ఆయ్న్తో ఎకిడ 
ఉెంద్ ిఅని అన్వనరు. వణేు గోపాల్ గారు చయసేు  అకిడ ఆ పాము లేదు. 

ఒకసారి సార్ ఇెంటట ప్ెరటలల  ఒక బ్ెండ క్కీెంద పాము ఉెంద్ి. సాయి మాసటర్ నిలయ్ెంలో ప్ని చేసుు న్న బ్లేుద్వరు సుబ్ాబరావ్పని 
ప్ిలిచి ఆ బ్ెండ క్కీెంద ఒక జెంతువ్ప ఉెంద్ి, తీయి అని చ ప్తి ేబ్లేుద్వరు బ్ెండ క్కీెంద పామున్ు చయస ిభయ్ప్డుతుెంట ేఅద్ి ఏమి 
చేయ్దు అని చ పాురు. ఆ పాము మ లల గా వ ళ్ళిపోయిెంద్ి.  
 

మహా సమాధ ి

సార్ 2017 వ్ సెం|| జేయషట ుకదధ పౌరామి రోజున్ ఉదయ్ెం 7 గ్ెం|| 20 ని||లక్క తుద్ ిశాాసని విడచివరు. సార్ భౌతికద్హేానిన శీ్ర 
సాయి మాసటర్ నిలయ్ెంలో సమాధి చేసారు. సార్ సమాధ ిచ ెంద్ని్ తరాాత కూడవ ప్ూరాెం శాశ్ాతెంగా వ్పెంటారని భకుు లకు ఇచేి 
లీలలన్ు బ్టటట  త లుసుు ెంద్ి. ఆయ్న్ నితయసతుయలు. 

సమాధి అనంత్రం లీలలు: 

దమమప్టే న్ుెండి వ్చిిన్ ఒక ప్ెద్వు విడ సార్ సమాధ ిచయసి మామూలు మనిషిని సమాధి చేయ్టమమేిటని అన్ుకుని జూన్ 
10వ్ తేద్ి ఉదయ్ెం 10గ్ెం||30ని||లప్పుడు శీ్ర సాయి మాసటర్ నిలయ్ెంలో ప్డుకుెంటే సార్ ఫో టలలో న్ుెండి బ్య్టకు వ్చిి 
దతవు తేరయ్ుని ఫో టలలో కలిసిపోయ్ారు. వ ెంబ్డ ేమ లుకువ్ వ్చిిన్ ఆవిడక్క మన్సుసలో ‘సుబ్బరామయ్యగారకి్క, దతుతేరయ్ునిక్క తేడవ 
లేదని’ అనిప్ిెంచి అకిడ వ్పన్న వణేుగోపాల్ గారతిో చ ప్ుిెంద్ి. 

బ్ ెంగ్ుళ్ూరు శ ైలజ అన్ ేభకుు రాలు సార్ సమాధ ిదరశన్ము అయిన్ తరాాత శీ్ర దరాా సాామి దరశన్ము చసేుకుెంద్ి. శీ్ర 
దరాా సాామి ఆశిసుసలు ఇసయు  “నీక్ేమమామ, సుబ్బరామయ్య నీకు ఎప్పుడయ తోడయ వ్పెంటాడు” అని చ పాురు. అెంటే సార్ నితయ 
సతుయలని సాామి చ ప్ుటెం భకుు లెందరకి్ీ ఎెంత భరోసాన్న కద్వ! 

సాయి సుబి్హ్ైణ్యం ఎలా త్నను సార్ నిరిిదుి ల మ కాపాడుత్యనాిరో చపెుత్యనాిరు: 

 శీ్ర సుబ్బరామయ్య సార్ సమాధి చ ెంద్ిన్ ర ెండవ్రోజు సార్ సమాధి క్ారయెం అయిన్ తరువాత సార్ క్క ఏమి చేయ్ాలా అన్ ే
ప్రసాు వ్న్ వ్చిిెంద్ి. అచిటటవారు 13వ్ రోజు ఏమి చయే్ాలో నిరాయిెంచవరు. న్నే్ు మరురోజు ప్రయ్ాణెం చేసయు  న్గేష్ తో సెంభాషణలో 
సార్ మన్లిన స ెంత బ్బడీలలాగా చయసారు, మన్కు తెండిర కెంటే ఎకుివ్ కద్వ సార్ సమాధి అన్ెంతరెం మహాతుమలకు ఏ క్ారయెం చేసేు  
బ్ాగ్ుెంటలెంద్ి అని క్ ెంత డసిిషన్ వ్చిిెంద్ి. మన్సుసలో తెండిర ఉతుమగ్తుల క్ోసెం కుమారులు చేసే క్కీయ్లు ముఖయమని భరద్వాజ 
మాసటర్, సార్ చ ప్ిున్ద్ ి(శివ్న్సేన్ సాామి మాటలు) గ్ురుు కు వ్చిి రొజూ ఏద్య క్ ెంచ మ నై్వ సార్ కు చయే్ాలనిప్ిెంచిెంద్ి. అ రోజు 
రాతిర కలలో పరా ణెం లేకుెండవ ఉన్న శ్రడరానిన సానన్ెం చేయిెంచడవనిక్క కూరోిబ్ టటడెం చేసుు న్వనరు. అెంతలో సార్ శ్రడరెంలోక్క పరా ణెం 
వ్చిి “ఓెం సాయిన్వధవయ్ న్మః, ఓెం గ్ురుద్వే్” అని ప్లుకుతున్వనరు. వ ెంటన్ే క్ ెంతమెంద్ి సార్ క్క పరా ణెం వ్చిిెందని ఫాయన్ 
తీసుకువ్సుు న్వనరు. ఈ సాప్న దరశన్ెంతో ఉతుమగ్తిక్  ైసామాన్ుయలకు చేస ేక్కీయ్ల కన్వన మృతుయవ్పప్ెై ఘన్ విజయ్ెం సాధిెంచిన్ 
మహాతుమలకు ఉతుమ లోక్ాల న్ుెండ ివార ిఆశ్రసుసలు మన్కు అెంద్ేెందుకు కృతజుతగా చయే్వ్లసిన్ ప్ూజ, నితయ న్ వైదేయెం (క్ ెంత 
ఎకుివ్గా) ఇసేు  బ్ాగ్ుెంటలెందని సార్ ప్ేరరణగా భావిెంచవన్ు.  

 అ ప్ేరరణతో రోజూ లఘు ప్ూజ, సార్ కు న్ ైవదేయెంగా ప్రతిప్ూట క్ ెంత ఎకుివ్గా నివదే్ిెంచటెం పరా రెంభిెంచవన్ు. క్ నిన రోజుల 
తరాాత ఒక టటర్ కు వ ళ్ివ్లసి వ్చిి ఆ ప్రయ్ాణవలలో ర ెండు మూడు రోజులు శ్దీధగా నివదేన్ చేయ్లేదు. అ తరాాత రోజు రాతిర 
సార్ కలలో న్గషే్ వ్డిలో తలప్టెలట కుని ప్డుక్ ని కనిప్ిెంచవరు. సార్ న్వకు ఏద్య  ప్న్ులు వ్రుసగా ఆద్ేశిెంచి చేయిసుు న్వనరు. ఇెంతలో 
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ఒకర వ్రో అవ్ధయత లీల గీ్ెంథవనిన ఇమమని అడగిారు. న్నే్ు ఇసాు న్ు అన్వనన్ు. క్ానీ న్నే్ు సార్ దగా్ర ేకూరుిన్వనన్ు. సార్ న్న్ున 
‘ప్ద ప్ద, ఒప్పుకున్న ప్ని క్షుణాెంగా చయే్ాలి’ అన్వనరు. మ లుకువ్ వ్చవిక న్నే్ు అన్ుకున్న లఘుప్ూజ, మూడు ప్ూటలా 
తగని్ెంత నివదేన్ న్న్ున శ్దీుగా చేయ్మని సార్ హచెిరసిుు న్వనరని సుురిెంప్ చేసారు. సార్ సమాధి చ ెంద్ిన్వ నితయసతుయలని త లిప్ ి
వార ి కృప్కు కృతజుతగా లఘుప్ూజ, న్ వైదేయెం చయే్టెం మొదలు ప్టెటటెంచి ద్వనిలో జాపాయనిన భౌతికెంగా వ్పన్నప్పుడు ఎలా 
హెచిరిెంచేవారో అద్ ేరడతిలో ఇప్ుటటక్ ీహచెిరిసయు  న్డిప్సిుు న్వనరు.  

 

సార్ గారి భారయగారిక  (అమైగారిక ) 27 జూన్ 2017 రాత్రి సేపి వృతాత ంత్ం:  

 ‘’అయ్యవారు ప్ిలుసుు న్వనరని చ ప్ుటెం వ్లన్ అమమగారు సాయి మాసటర్ నిలయ్ెంక్క వ్చవిరు. అకిడ సార్ చవలామెంద్ితో కలసి 
ప్నిచేసుు న్వనరు. అమమగారిని చయసని్  సార్ ఒక వ్సుు విచిి కడుకుి రమమన్వనరు. కడిగి తీసుకు వ్చిిన్ తరాాత సార్, అమమగారు 
అకిడ ప్నిచసేే చిన్న ప్ిలలవాడనిి చయస ిన్వ్పాకున్వనరు. తరాాత అమమగారు సార్ తో ‘ఏడక్క పో య్ావ్ప, ఇెంటటక్క రా’ అన్వనరు. సార్ 
“న్ేనిెంటటక్క రాన్ు, న్ేనికిడే ఉెంటాన్ు’ అని చ పాురు.  

సార్ భారయగారకి్క (అమమగారు) సార్ కలలో కన్ప్డిన్ విషయ్ానిన హెదైరాబ్ాద్ వీరప్రతవప్ జూన్ 29వ్ తదే్ిన్ తన్ భారయతో 
చ పాుడు. ప్రతవప్ భారయ ప్డుక్ోబ్ో యి ేముెందు ‘సార్ న్వకు దరశన్ెం ఇసాు రా? అకిడకి్క వ ళ్ళల వారకి్క మాతరమ ేఇసాు రు క్ాబ్ో లు’ అని 
అన్ుకుెంద్ి. రాతిర కలలో సార్ ఇలా చ పాురు: “అకకడిక  వసేతనే దరశనం ఇసాత ను అని కాదు, కలైషం లేని మనసుసతో ఎవరు ఎకకడ 
అనుకునాి వాళ్ళకు దరశనం ఇసాత ను. కలైషం లేని మనసుస ఎవరిక  ఉంట ందో  వారిక  నా ఆశ్రరాేదం ఎపుుడూ ఉంట ంది.“ తన్ 
భవిషయత్ గ్ురిెంచి భయ్మేసోు ెంద్ి అన్నద్వనిక్క సార్ ఆమ కు 40సెం||లు అప్పుడు, 50సెం||లు అప్పుడు, 60సెం||లు అప్పుడు 
ఎలా వ్పెంటారో చయప్ిెంచి, చయడు ఇకిడ ఎెంత సెంతోషెంగా ఉన్వనరో, ఏమీ ద్ిగ్ులుప్డకు అని చ పాురు. తన్ు ఏమన్వన తప్పు 
చేసాన్వ సార్ అని అడగితిే తలమీద చయేి వేస ి“ఏెం తప్పు చయే్లేదు తలీల!” అని అన్వనరు. 

నాటిక  –నేటిక  పిలిచ్చన పలికే దెమవం –శ్రరసుబ్బరామయ్య సార్  

సార్ తమ శ్రడరెం చవలిెంచటానిక్క ఒక వారెం ముెందర గ్ురువారెం సాయ్ెంతరెం సానన్ెం చయేిెంచిన్ తరాాత క్ోటశే్ారరావ్ప 
గారతిో మాటాల డుతూ “వారెం తరాాత ఉెండన్ు” అని మరోసారి “వారెం తరాాత ఉెండన్ు” అని చ ప్ిు క్ోటట గారతిొ “ఎవ్రతిొన్ు 
చ ప్ువ్దుు “ అని అన్వనరు. క్ోటట గారకి్క సార్ అన్న మాటలు ప్ూరిుగా అరధెం క్ాలేదు. సార్ చ ప్ువ్దుు  అన్వనరు క్ాబ్టటట  ఎవ్ారితోన్ు 
చ ప్ులేదు. ఆ రోజు రాతిర కలలో ఒక ద్వి్య దరశన్ెం అయియెంద్ి. శీ్ర సార్ వాళ్ి ఇెంటటవ్దు  ఎెందరో గ్ుముమగ్ూడ ి ఉన్వనరు. 
ష్ామియ్ాన్వలు వేస ి ఉన్వనయ్. సార్ వాళ్ి ఇెంటట దగా్రకు అెందరిని తోసుకుెంటట వ ళ్ళతుెంటే క్ ెందరు అకిడ ఏడుసయు  
ఉన్వనరు.లోప్ల చుసేు  సార్ కూరొిని న్వ్పాతూ “వీళ్ళంతా పిచ్చి వాళ్ళళ.  ఏమిటట వీళ్ళి అెందరు ఏడుసుు న్వనరు? 
నేనెకకడిపో య్ాను. ఇకకడవ ఉనాిను కదా !” అెంటలన్వనరు.  కల మ లుకువ్ వ్చిిెంద్ి. మరురోజు ఉదయ్ెం బ్య్లుద్ేర ి
క్ోటేశ్ారరావ్ప గారు వార ి బ్ెందువ్పల ఇెంటటక్క వ ళ్ివ్లస ి రావ్టెంతో వ ళ్లల రు. వారెం గ్డచిిెంద్ి. ుకకీవారెం రోజు ఉదయ్మ ేసార్ 
చ ప్ుిన్ద్ ిఏమవ్పతుెంద్య  చయడవలన్ ేఉతుసకతతో గొలగ్మూడ ిబ్య్లుద్ేరుతుెండగా వేెంకటశే్ారుల  వ్దు న్ుెండి సార్ కు బ్ాగ్ులేదని 
ఫో న్ వ్చిిెంద్ి. వ ళ్ళల చయసేు  సార్ చ ప్ుిన్టేల  సార్ శ్రడరెం చవలిెంచవరు అని త లిసిెంద్ి. ప్ూరిు సుృహ్తో, ఎరుకతో సార్ తన్ువ్ప చవలిెంచవరు 
అన్టానిక్క ఇద్ి ఒక నిదరశన్ెం. 

సార్ చివ్ర ి రోజులోల  సెంవ్తసరెం ప్ెైగా క్ోటట గారు సార్ కు సానన్ెం చయేిెంచవేారు. సమాధి అన్ెంతరెం కూడవ రోజు 
అభిషకే్ానిక్క, ఉదయ్ హారతిక్క వ్చిి సార్ న్ు సేవిెంచు క్ ెంటలన్వనరు.  ఈ మధయ జరిగని్ ఈ క్కీెంద్ి అదుబతమ నై్ అన్ుభవ్ెం సార్ 
ఇప్ుటటక్ీ శ్దీధ  తొ వారి సమాధనిి, వారిని సవేిెంచ ేవారపి్ెై తన్ దృషిట  అెంతకెంటే ఎకుివ్గా నిలుప్పతవరని త లుప్పతోెంద్ి. 
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శీ్ర సుబ్బరామయ్య గారు శీ్ర షిరడీ సాయిబ్ాబ్ా శీ్ర ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసటర్ శీ్ర వ ెంకయ్యసాామి శీ్ర దరాా సాామి 

2018 మే లో ఒకరోజు న్వరాయ్ణక్క సార్ కలలో కన్ప్డవీ రు. సాప్న వ్ృతవు ెంతెం : 

సార్  :  “వాడు వారెం రోజులు న్ుెండ ిరావ్టేల దు. న్వకు త లుసు ఎెందుకు రావ్టేల ద్య  “ 

న్వరాయ్ణ : ఎవ్రు సార్? 

సార్ : “వాడేరా ఒళ్ళి తుడుసాు డు కదరా వాడే. న్ువ్పా అయిన్వ రావ్చుి కద్వ” అన్వనరు. 

న్వరాయ్ణ వ ెంటన్ే బ్య్లుద్రేి సార్ సమాధ ిదరశన్ెం చసేుకున్వనడు. ఎప్పుడు ఉదయ్ెం అకిడ ఉెండ ేక్ోటేశ్ారరావ్ప 
గారు లేక పో యిటేప్ుటటక్క, సారొు  సాప్నెం లో జరిగని్ సెంభాషణ అరధమ ై క్ోటశే్ారరావ్పక్క ఫో న్ చసేి “ఏెం సార్ దగా్రకు రావ్టేల దు?”అని 
అడగిిత ే క్ోటేశ్ారరావ్ప “వారెం క్కీతెం కుడ ిచేయి భుజెం ప్టేటసిెంద్ ిన్వరాయ్ణ! మెందులు వాడుతున్న తగా్టేల దు” అని చ పాురు.  
న్వరాయ్ణ తన్కు జరిగని్ సాప్న వ్ృతవు ెంతెం చ పాుడు. వ ెంటన్ే న్ొప్ుి అయిన్వ సార్ అభిషేక సవే్కు వ ళ్ిటెం మరలా మొదలు 
ప్ెటాట రు. మూడవ్ రోజుకు ఏ మెందులూ లేకుెండవ న్ొప్ుి తగిాపో యిెంద్ి. ఈ సెంఘటన్ శీ్ర సాయి న్వధుడు సమాధి అన్ెంతరెం 
ద్వసగ్ణుకు,జోగ్ కు సాప్న దరశన్మిచిి 13 రోజుల,40 రోజుల క్ారయెం చేయిెంచుకున్నటలల  ఉెంద్ి. అెంటే సార్ నిరినదుర ల ై ఎవ్రు సవే్ 
చేసుు న్వనరు?వారు ఎప్పుడుఏమారుతున్వనరు? అని ఇప్ుటటక్క మన్progress చయడటమే క్ాక తన్ ప్రతయేక ప్దుతిలో సరి చసేి సవేా 
భాగ్యెం కలాిసయు , ఆసేవ్ ద్వారాఅనిన ఇబ్బెందులు తొలగిసాు మని త లియ్చసేుు న్వనరు. 

సాయి మాసటర్ సవేా టరస్ట  క్ారయకీమాలు ఏవి చసేేటప్పుడ నై్ శీ్రసార్ కు ముఖతవ నివదే్ిెంచుక్ ని సార్ ఆశ్రసుసలు వాచవ 
ఇచిిన్ తరువాతన్ే మొదలు ప్ెటటడెం సాయి మాసటర్ ముఖయ నిరాాహ్కుల ైన్ వణేుగోపాల్ గారిక్క అలవాటల. 

సార్ మొదటట ఆరాధన్కు (జూన్ 9, 2018) ఇెంక్ా క్ నిన రోజులు ఉెంద్ి. ఆరాధన్ క్ారయకీమాలు ఎలా జరుగ్ుతవయ్ని 
వేణుగోపాల్ గారు ఉద్ిాగ్నతగా ఉన్వనరు. అలవాటలగా సార్ కు నివదే్ిెంచు క్ ెంటలన్వనసార్ మాటగా భౌతికెంగా ుకభాశ్రసుసలు 
ప ెందలేము కద్వ అని వ లితిగా ఉన్వనరు. ఒకరోజు ఉదయ్ెం సానన్ెం చసేుు ెంట ేభౌతికెంగా ఉన్నప్ుటట సార్ మాటగా హ్ృదయ్ానిక్క 
చవలా సుషటెంగా “అెంతవ బ్ాగా జరుగ్ుతుెంద్ి” అనివిన్ప్డిెంద్ి. అెంతే వ ెంటన్ే వేణుగోపాల్ గారకి్క మన్సుస ప్రసన్నెం అయియెంద్.ి అలాన్ే 
అనిన క్ారయకీమాలు సజావ్పగా జరిగాయి. ఆరాధన్లో అెందరూ తమ వీలున్ు బ్టటట  ఒకటట, ర ెండు రోజులు ముెందర వ్చిి తమ 
ఇెంటటలో ప్నిలాగా సవే్ చేసుక్ోగ్లిగారు. సార్ సతసెంగ్ెం, ప్ూజ, సార్ తో పాటల సార్ కటటటెంచిన్ భవ్న్వల సెందరశన్ెం, భజన్, సార్ 
యొకి వీడియోలు మొదల ైన్ క్ారయకీమాలలో అెందరక్ీ సార్ తో ఉన్వనమన్ ేభావ్న్ కలిగిెంద్.ి 

వేణుగోపాల్ గారి తముమడు న్వరాయ్ణతో మారిి 2018లో మాటాల డుతూ ‘సరేల  సార్ ఆరాధన్కు వ్సాు లే’ అని చ పాుడు. 
తరాాత మరిి పో య్ాడు. జూన్ 8 వ్ తవరడఖున్ అతని కలలో సార్ కన్ప్డి “ఆరాధన్కు వ్సాు న్ని మాట ఇచిి మరిిపో య్ావే” అని 
హెచిరిెంచవరు. ఆరాధన్కు వ్చిిఅతన్ు సార్ దరశన్ెం చసేుకున్వనడు. 

దమమప్టే వాసువ్పయలు ద్వరా న్వగశే్ారరావ్ప గారు గొలగమూడిలోఉని పిత్రరోజూ ఉదయ్ం 4 గంటలకు సాేమి సమాధి 
మందిరం చుటటూ  పిదక్షణి్లు చవసాత రు. ఒక ఆద్విారెం ఉదయ్ెం నిదర లేచిన్వ మెంద్ిరెంలో ప్రదక్షణిలు చేయ్నీయ్కుెండవ గేటలల  వసే ి
ఉెంటారని ప్డుకున్ే ఉన్వనరు. ఆయ్న్కు కలలో తిరుప్తయ్య గారు కన్ప్డి ఆయ్న్తో టెైెం అయియెంద్ి. వ ళ్ళల ప్రదక్షణిలు చేయ్ెండ ి
అని చ ప్పతున్వనడు. ద్వనిక్క ప్రతుయతురెంగా న్వగేశ్ారరావ్పగారు ఇవాళ్ ఆద్విారెం. గటేలల  వసేుెంటాయి అని చ పాురు. అెంతలోన్ే సార్ 
శీ్ర సాయి మాసటర్ నిలయ్ెం లోప్ల న్ుెండి వ్సయు  న్వగశే్ారరావ్పగారతిో “ఏం అకకడ చెయ్యలేకపో తవ ఇకకడ చవయొచుి కదా!” అని 
సార్ సమాధిని చూప్టాూ రు. న్వగేశ్ారరావ్పగారు వ ెంటన్ే లేచి సార్ సమాధకి్క ప్రదక్షణిలు చేసారు. ఈ లీల ద్వారా సార్ అెందరి 
హ్ృదయ్ాలలో ఉెండి వారు చసేే ప్న్ులు సాక్షిగా చయసుు న్వనరని, ఏద్ ైన్వ తప్పు చేయ్బ్ో తుెంటే అద్ీ ముఖయెంగా ఒప్పుకున్న ప్ని 
చేయ్కపో తే సర ిద్దిుు తున్వనరు. అెంతేగాకుెండవ సాేమి సమాధి దగగర పిదక్షణి్లు చవయ్లేకపో తవ త్మ సమాధకి  చవయ్మని చపెుటం 
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దాేరా మనకు సార్ సమాధసిాేమి సమాధి వంటి పవితి్ పిదవశ్మని తలెిపి, ఆ సనిిధిని త్గు శ్రదధ  తో మన సాధనల 
దాేరాసదిేనియోగం చవసుకోమంట నాిరు.  

సార్ తమ దగా్ర ఉన్న భకుు లన్ు పో ర తసహిెంచి మహ్నీయ్ుల లీలలన్ు సేకరిెంప్చసేి ముద్ిరెంచేవారు. ముద్ిరెంచ ేముెందర 
సార్ గీ్ెంధసాెం చేస ిఎలా వరా య్ాలి, ఏ విషయ్ాలన్ు ఎకుివ్ ప్రసాు విెంచవలి అన్దే్ి చ ప్పతూ ప్ూూ ఫ్ రడడిెంగ్ చేసాు రు. శీ్ర శీ్ర శీ్ర దరాా సాామి 
భకుు ల లీలలన్ు ప్రసాద్ చతే సార్ సెంకలన్ెం చేయిెంచవరు. ర ెండవ్ ముదరణకు ముెందర ేసార్ మహా సమాధి చ ెంద్వరు. ముదరణక్ ై శీ్ర 
దరాా సాామి ఆశ్రసుసలు క్ోసెం వ డుతున్వనన్ని ప్రసాద్ వేణు గోపాల్ గారిక్క చ ప్ిత ేఆయ్న్ “ఒక క్ాప్ీ ప్పసుక రూప్ెంలో ప్ిరెంట్ చేయిెంచి 
సాామి ఆశ్రసుసలు తీసుక్ో” మన్వనరు. ఆ రోజు రాతిర ప్రసాద్ క్క కల: సార్ వారిెంటట ప్ెరటలల  ఉన్వనరు. ప్రసాద్ ఏద్య  ప్ని మీద ఇెంటట 
ముెందరకు వ్సయు  “అర ర ేసార్ క్క ప్ూూ ఫ్ రడడిెంగ్ చేయ్మని బ్ుక్ ఇసేు  బ్ాగ్ుెంటలెందని, వ ళ్ళల బ్ుక్ ఇచవిడు”. తరాాత రోజు ఉదయ్ెం 
నిదర లేచిన్ తరాాత సుురిెంచిన్ద్ ి ఏమిటయ్ాయ అెంట ేప్రతిసారి సార్ అన్ుమతి, ఆశ్రసుసలక్  ైఒక క్ాప్ీ ప్ూూ ఫ్ రడడిెంగ్ కు మొదట 
ఇవ్ాటెం అలవాటల. క్ానీ ప్రసాద్ సార్ సమాధి అయ్ాయరు అన్ ేసుురణలో ఉన్వనడు (అన్ుకుెంటలన్వనడు). క్ానీ సార్ నితయసతుయలన్ే 
విషయ్ెం మరచిపోయిన్వ సార్ అన్ెంత కరుణతో గ్ురుు  చేసారు. ప్రసాద్ అలాన్ ేఒక క్ాప్ ీసార్ సమాధ ిదగా్ర ప్ెటటట  విన్నవిెంచవడు. 
సార్ దయ్ వ్లన్ దరాా సాామి ఆశ్రసుసలు కూడవ లభిెంచి ఆ గీ్ెంథెం ముద్ిరతమ ైన్ద్ి. క్ సమ రుప్ప ఏమిటెంటే దరాా సాామి క్ నిన 
రోజులు పాటల ఆ గీ్ెంధవనిన ప్రతిరోజూ తమ సనినధలిో క్ ెంతసేప్ప ఉన్న భకుు ల చతే చద్ివిెంచి వినిప్ిెంచుకున్వనరు, ఆరడతి తమ విశేష 
ఆశ్రసుసలు ఇచవిరు. 

జగ్ద్ీశ్ గారు, మద్వర సు, ఇలా చ ప్పతున్వనరు: 2018లో సయిల్ వారిిక్ోతసవానిక్క వ్చిిన్ప్పుడు అెందరూ ఉెండమన్వన 
మా పాప్కు సయిల్ వ్ర్ి ఉెందని రాతిర _ బ్య్లుద్ేర ిచ న్ నైక్క క్ారులో వ ళ్ళు న్వనము. అప్ుటటక్ ేక్ారు బ్ాయటరడ వీక్ గా ఉెండటెం వ్లల  
start చేయ్టానిక్క తోయ్వ్లస ివ్చిిెంద్ి. అెందుకు ఒకసార ిసాట ర్ట అయ్ాయక మరల ఆప్కుెండవ న్డుప్పతున్వనన్ు. సుమారు 80 
క్కలోమీటరల తరాాత టట తవర గ్ుద్వమని క్ారుని ఇెంజన్ు ఆప్కుెండవ ప్కికు నిలిపాన్ు. టట తవర గ ివ్చిి చయసేు  క్ారు వ న్ుక కుడి వ ైప్పన్ 
డయర్ లాక్ అవ్ాకుెండవ ఉెండటమేగాక, ఎవ్రో అదృశ్యెంగా ప్టలట కున్నటలల  ప్టటట  ఉెంద్ి. ఆ డయర్ క్క ఆన్ుకుని మా ప్ెదు  పాప్ నిదర పో తోెంద్ి. 
90 క్కలోమీటరల సుీడ్ తో వ ళ్ళితున్వన, సీుడ్ బ్ేరకర్ లు ఎనిన వ్చిిన్వ, టరినెంగ్ లు ఎనిన తిప్ిు న్వ డయర్ రాకపో వ్టెం, మా పాప్కు 
ఏ గ్ెండెం లేకుెండవ చేసని్ సార్ క్క, సాామిక్క ఏమి ఇచిిన్వ వారి ఋణెం తీరుిక్ోలేము. 

ప తూు రి వ ెంకటేశ్ారరావ్ప గారు సార్ దగా్ర చీటలల  ప్టెటట  ఆ ఆజుల ప్రక్ారెం ఇలుల  కటటటసుు న్వనరు. చవలా రోజుల పాటల అన్ుకున్న 
విధెంగా కటలట బ్డి జరగ్టేల దు. ద్వనిన చయసి వ ెంకటేశ్ారరావ్ప సార్ ప్ఠెం దగా్ర ‘ఏమిటట సార్! మీరు చ ప్ిున్టలల  చేయిసుు ెంటే కూడవ 
ప్ని సరగిాా  జరగ్టేల దు’ అని వాపో య్ాడు. తరాాత సో మవారెం వ్సాు మన్న బ్లేుద్వరు ుకకీవారెం వ్చిి ఆద్విారెం కూడవ ప్నిచసేయు  
ఒక వారెం లోప్ల అెంతకు ముెందు జరగ్ని ప్ని కూడవ అయిపోయిెంద్ి. ద్వనితో సార్ నితయ సతుయలు అని వ ెంకటశే్ారరావ్పకు 
ధృడప్డిెంద్ి. 

శీ్ర సార్ సమృతిమాతర ప్రసన్ునలు, సమృతి రహిత ప్రసన్ునలు కూడవ అని ఈ లీల త లుప్పతోెంద్ి. జి. రవి, తిరుప్తి, ఒక 
సెందరభెంలో అప్ుటట ప్రసిిాతులు మాన్సకిెంగా కషటెం గా తోచి మన్సులో భగ్వ్ెంతుని అెండ  ఉెండ ేఇలా జరుగ్ుతొెంద్వ? లేకన్వ 
కరమ వ్లల  భగ్వ్ెంతుని అన్ుగీ్హానిక్క దయరెంగా వ ళ్ళల పో తున్వనన్వ ? అన్ుకున్వనడు. ఆరోజు రాతిర శీ్ర సార్ సాప్నలో సార్ కన్ప్డ ి
కష్ాట లు వ్సుు ెంటే భగ్వ్ెంతుని అన్ుగీ్హ్ెం ఉన్నటాల  ? లేన్టాల ? అని అడగిారు. రవి “కష్ాట లు భగ్వ్ెంతుని అన్ుగీ్హానిక్క గ్ురుు ” 
అన్వనడు. శీ్ర సార్ అదుర ుకయలు అయ్ాయరు. ఇలా శీ్ర సార్ తో అన్ుబ్ెంధెం గ్ల వారిక్ ీశీ్ర సార్ న్ు ఉద్ేుశిెంచి పరా రిాెంచిన్వ, లేకున్వనవారిక్క 
తగ్ు అన్ుభవ్ెం ఇచిి సెంద్ేహ్ెం తీరిడెం లో వారి దయ్, ప్ేరమ గ్ురిుెంచగ్లము. 

శీ్ర సార్ ల టర్ ల ద్వారాన్య, తన్ సనినధి ప్రసాద్ిెంచి తగ్ు సమయ్ెంలో తగిన్ ఆద్ేశ్ెం ఇవ్ాటెం సాయి శివ్కు శీ్ర సార్ భౌతికెంగా 
ఉన్నప్పుడు బ్ాగా అన్ుభవ్ెం. ఈ మదయ క్ాలెంలో సాయి శివ్కు వ్చిిన్ సాప్న సెంద్ేశ్ెం శీ్ర సార్ భోధన్వదక్షతన్ు, మన్న్ు 
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అప్రమరుు ల ై ుకభర మారాెంలో న్డిప్ిెంచే రడతి లో ఇప్ుటటక్క ఏమాతరెం క్ దవ్ లేదని త లుప్పతోెంద్ి. సాయి శివ్ కలలోఒక రోజు తన్ు శీ్ర 
సార్ వ్దుకు గొలగ్మూడ ివ ళ్లిడు. సార్ కురడి లో కూరొిని ఉన్వనరు. శివ్న్ు రమమని కూరోిమని చ పాురు. శివ్తో ఇెంక T.V. 
చయడవ్దుు  అని చ ప్ిు ఒక ప్పసుకెం త ప్ుిెంచి అెందులో “ఇెంక T. V చయడన్ు” అని వరా యిెంచవరు. తరువాత ఒక శోల కెం కూడవ 
వరా యిెంచవరు. శివ్ తన్కు అెంతగా చయడవలని ఉన్వన, లేకున్వన అప్పుడప్పుడు T.V సీరయి్ల్స అవి చయడటెం casual గా 
జరుగ్ుతోెంద్ి. శీ్ర సార్ మన్ెం ఆదమరచిన్ క్షణవలన్ు, లోపాలన్ు గ్ురిుెంప్ చసేి, తోడుెండి ఎప్ుటటలాన్ే సమృతి రహతి ప్రసన్ునలుగా 
సర ిచసేుు న్వనరని గ్ురిుెంచవడు. ఇద్వి్రలో “శీ్ర న్వెంప్లిలబ్ాబ్ాగారు సాప్న దరశన్ెం ఇచిిన్ప్పుడు, శివ్ తన్కు ఏ మహాతుమలూ బ్ౌతిక 
దరశన్ెం ఇవ్ాలేదని అన్ుకుెంటే, మరురోజే శీ్ర సార్ ల టర్ లో “మహాతుమల సాప్న దరశన్ెం, భౌతిక దరశన్ెంతో సమాన్మ”ే అన్న 
సెంద్శే్ెంతో ల టర్ రావ్టెం శివ్కు గ్ురుు  వ్చిిెంద్ి. 

శీ్ర సార్ మన్కు నియ్మపాలన్ చయేిెంచడెంలో ఎనిన మారాా లు అవ్లెంబ్బసాు రో ఈ క్కీెంద్ి అన్ుభవ్ెం కూడవ త లుప్పతోెంద్ి. ఒక 
సమయ్ెంలో సాయి అప్పడప్పడు ఇెంటర నట్ చయసయు  సమయ్ెం వ్యరధెం అవ్పతోెంద్ి అని ఒక“వారెం రోజులు ఇెంటర నట్ జోలిక్క పో న్ని 
నియ్మము ప్టెలట కున్వనడు” మూడు రోజులు అయ్ాయక పాలు మారి మరల ఇెంటర నట్ లో ఏవో చయడటెంతో క్ాలెం వ్యరధెం చేయ్టమ ే
క్ాక ప్టెలట కున్న నియ్మెం ప్రకికు తోసి వేసాడు. ప్ెైగా సార్ ఉన్నప్పుడ తైే హెచిరిెంచేవారు, సార్ సనినధ ితోన్న, అన్వరోగ్యెం ప్టెటట  
అయిన్వ బ్య్ట ప్డవేస ేవారు. ఇప్పుడు ఎలా బ్య్ట ప్డేద్?ి అన్ుకున్వనడు. మరో ర ెండు మూడు రోజులలో తన్కు క్ ెంత 
అన్వరోగ్యెం రావ్టెం, ఆ అన్వరోగ్యెం తన్ు ప్టెలట కున్న నియ్మెం, ఉలల ెంఘిెంచడెం (శీ్ర సార్ కు ఇచిిన్ మాట తప్ిుటెం) వ్లలన్నే్ని శీ్ర 
సార్ గ్ురిుెంప్ప కలుగ్ చేసారు. శీ్ర సార్ కు క్షమారుణ చ ప్పుకున్వనక మరల ర ెండు, మూడు రోజులలో ఆరోగ్యెం చేకూరెింద్ి. సార్ 
భౌతికెంగా ఉెండగా తన్న్ు నియ్మ పాలన్ చేయిెంచుటకు మొెండ ిఎదుు ల సదేయెం ఉద్వహ్రణ చ బ్ుతూ అవ్సరమ ైన్ సమయ్ాలలో 
అలాన్ే చేయిెంచేవారు. ఇప్ుటటక్క అెంత సుషటెంగా న్డిప్సియు  మన్న్ు ఉదురసిుు న్న సార్ నితయసతుయలు. 

సార్ అపుుడూ, ఇపుుడూ, ఎపుుడూ మన వనెింటే ఉనాిరని, మన త్పుులు సరిదదిుు త్ూ ఉంటారని తెలిపే ఒక సంఘటన: 
శీ్ర రామకృషా భటలట  ఇలా చ బ్ుతున్వనరు:  2018 ఫబి్రవ్రలిో సార్ వరా సిన్ ల టర్స 3 ప్జేీలు న్గషే్ న్వకు ఇచిి టెపై్ప చసేి ప్టెటమన్వనడు.  
న్ేన్ు ఒప్పుకుని చ ప్ిున్ తదే్ ితరాాత కూడవ ఆ ప్ని ప్ూరిు చేయ్లేదు.  ఆ రోజు రాతిర కలలో న్వ సగ్ెం మీసెం తీససేని్టలల న్న న్వ 
ముఖెం అదుెంలో ర ెండు సారుల  చయప్ిెంచవరు.  ద్వెంతో సార్ చసేిన్ హెచిరకి అరధమ ై, మరురోజు వ ెంటన్ ేఆ టెపై్ిెంగ్ ప్ని ప్ూరిు చసేి 
ప్ెంప్ిెంచవన్ు. 

శీ్ర రామకృషా బ్టలట  ద్వద్వప్ప 6 సెంవ్తసరముల న్ుెండి సినిమా ధయిిేటర్ క్క వ ళ్ిలేదు. 2019 లో వాళ్ి అమమగారు చ న్ ైనలో 
ఉెంట ేఆమ కు మన్నరెంజకెంగా ఉెంటలెంద్ ి కద్వ సినిమాక్క వ ళ్ిద్వమన్ుకున్వనడు. అెందుకని ప్రిమషన్ క్ోసెం అమమగారకి్క (సార్ 
ధరమప్తిన) చ ప్తిే వ ెంటన్ే అమమగారు “ఈయ్న్ మమమలిన సినిమా ధియిటేర్ లో ద్ిెంచి సినిమా అయిన్ తరాాత వ్చిి తీసుకు 
వ్చేి వారు” అని చ పాురు. బ్టలట  ప్రిమషన్ రాలేదని disappoint అయ్ాయడు. క్ నిన వారల తరాాత మే 2019లో సార్ దగా్ర చీటలల  
ప్ెడతి ేసార్ సనిిమాకు వ ళ్ివ్దుని చ పాురు. బ్టలట కు సనిిమా ధయిిేటర్ కు వ ళ్లకూడదని ప్టలట దల ప్ెరగిిెంద్ి. ప్ెగైా అమమగారి మాట, 
సార్ మాట ఒకిటే అని విశాాసెం దృడప్డిెంద్ి. 

బ్టలట  వాళ్ి ప్లిల కు 4 సెంవ్తసరాలు. అన్నెం తిన్న తరాాత ఐస్ క్ీీెం తిన్టెం అలవాటల. ఐస్ క్ీీెం ఇవ్ాకపో తే ఏడుసుు ెంద్ి. 
విసగిసిుు ెంద్ి. ఒకరోజు రాతిర బ్టలట , వాళ్ి ప్లిల  బ్య్ట న్ుెండ ిఐస్ క్ీీెం తీసుకు వ్చవిరు. అన్నెం తిన్న తరాాత ఐస్ క్ీీెం తిన్వలని 
ఆలోచన్. ఇెంటటక్క రాగాన్ే refrigerator లో ప్టెాట రు. బ్టలట  భారయ బ్టలట తో ‘ఎెందుకు తీసుకు వ్చవిరు. ద్వనిక్క జలుబ్ు చేసుు ెంద్ి’ అని 
చ ప్ుేసరకి్క బ్టలట  ‘ఎెందుకు తీసుకు వ్చవిము, ప్లిల క్క ఏమ నై్వ అయితే బ్ాగ్ుెండదు కద్వ’ అని అన్ుకుెంటట సార్ ని మన్సుసలో 
తలచుకుెంటట ‘సార్! మీరు సరాజుు లు, సరావాయప్కులు. మమేు చసేే ప్రతి ప్ని చయసుు న్వనరు కద్వ అలా అయితే ప్లిల  ఐస్ క్ీీెం 
అడగ్కుెండవ మరపి్ిెంచ గ్లరా?’ అని అన్ుకుెంటట అయిన్వ ఇెంత చిన్న విషయ్ాలు సార్ క్క చ ప్ుకూడదు అన్ుకున్వనడు. అన్నెం 
తిన్న తరాాత   refrigerator ముెందరే కూరుిని తిన్ే ప్లిల  ఆటలోల  ప్డ ిఐస్ క్ీీెం విషయ్ెం మరిచిపోయిెంద్ి. ఆ చిన్న సెంఘటన్తో 
సార్ నిరెంతరెం మన్ెం చసేుు న్న ప్న్ులు, పరా రధన్లు చయసయు  మన్కు శేయీ్సిరమ నై్ద్ ిచేసుు న్వనరన్ ేన్మమకెం దృఢప్డిెంద్ి. 



 

 
8 

 

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

చితురెంజన్ గారు హెైదరాబ్ాద్ లో న్వెంప్లిలబ్ాబ్ా గారి దరశన్ెం చేసుకుెంటట ఉెండవేారు. తన్ సేనహతిుడు రామకృషా ద్వారా 
గొలగ్మూడిలో శీ్ర వ ెంకయ్యసాామి, సార్ లా దరశన్ెం చసేుకున్వనరు. సార్ వరా సని్ గీ్ెంధవలు తీసుకుని చదువ్పకుెంటలెండ ేవారు. సార్ 
సమాధి అయిన్ తరాాత సార్ లీలలు కల “శ్ీమతో సవే్ – సవే్తో క్ వై్లయెం” అన్ే గీ్ెంధవనిన న్వెంప్లిల బ్ాబ్ా సమాధి ప్ూజారి అపాురావ్ప 
గారు ఇచవిరు. ఒకరోజు హెదైరాబ్ాద్ న్ుెండ ిఇెండయర్ కు ఇెండిగో flight లో వ ళ్ళతూ మన్సుసలో న్వ ప్రకిన్ున్న సటీ్ లో ఎవ్రూ 
కూరోికూడదు. సాయిబ్ాబ్ాన్ు కూరోిప్డెతవన్ు. మన్సుసలో అన్ుకున్నటేట  న్వ ప్రకిన్ున్న సటీ్ లో ఎవ్రూ కూరోిలేదు. ఆ 
ప్రయ్ాణెంలో “శ్మీతో సేవ్ – సేవ్తో క్ వై్లయెం” గీ్ెంథెం పారాయ్ణ చశేాన్ు. క్ నిన రోజులకు సార్ ఇప్పుడు లేరు కద్వ అన్ుకుెంట ే
ఆన్వటట రాతిర న్వ కలలో “ఒక ఇెంటలల  మధయ సార్ ఇటలకరెంగ్ు షరుట , గ్ళ్ి లుెంగడ, గ్డీెంతో కూరుిని ఉన్వనరు. సార్ ముఖెం pleasing 
గా ఉెంద్ి”. తరాాత రోజు న్ుెండ ిచితురెంజన్ మన్సుస ప్రశాెంతెంగా ఉెంద్ి. 
 

గురుభక త లో సిిరమ నై శ్రర సార్ ప ందిన సిిత్రని  పికటం చవసే అరుదెమన సంఘటన: శ్రర సార్ మృత్యయవు ప్మ ఘన విజయ్ం 

శీ్ర వ ెంకయ్య సాామి సనినధలిో 40 రోజులు గ్డపాలి అన్ుక్ నిశీ్ర భరద్వాజ మాష్ాట రి ప్రతయక్ష భకుు ల ైన్శీ్ర చిెంతవ లక్షిమ 
న్వరాయ్ణ గారు (హెదైరాబ్ాద్), వారి ధరమ ప్తిన చిెంతవ లక్షిమ గారుల  గొలగ్మూడి లో సార్ సమాధి మెంద్ిరెం దగా్రలో 2018 డసిెెంబ్ర్ 
చివ్రి వారెం న్ుెండి ఉెంటలన్వనరు. శీ్ర సార్ సమాధిని రోజూ దరిశెంచుక్ోవ్టెం, సమాధకి్క ప్రదక్షణిలు చయే్టెం వారి నితయ విధలిో 
భాగ్ెంగా ఈ 40 రోజులు చసేుు న్వనరు. శీ్ర సార్ గ్ురు పాదుక్ా (సామూహకి)ప్ూజ డసిెెంబ్ర్ 30 వ్ తేద్ని్ చసేుక్ోవ్టెం లో కూడవ 
వారు పాలు ప్ెంచుక్ న్వనరు. ఆ ప్ూజలో సార్ పాదుకలకు, సార్ బ్ౌతికెంగా ఉన్నప్పుడుధరిెంచిన్ రబ్బరు చ ప్పులకు కూడవ ప్ూజ 
చేయ్టెం శీ్ర చిెంతవ లక్షమిగారు చయచి, వారకి్క సార్ తో గ్ల చన్ువ్ప వ్లల , శీ్ర భరద్వాజ మాసాట రని వారు సేవిెంచుక్ న్ేటప్పుడు సార్ 
కూడవ వార ిసహా భకుు లుగా, గ్ురుబ్ెంధువ్పలుగా గ్ల ప్రచియ్ెం వ్లల  వీళ్ికు ప్చివి! ఏమిటట? రబ్బరు చ ప్పులు త చిి సమాధ ి
మీద ప్ెటాట రు అన్ుకున్వనరు. వారకి్క శీ్ర సార్ ప్ె ైకూడవ గ్ల గౌరవ్ెం, గ్ురుభావ్ెంతో ప్రదక్షణిలు రోజూ చసేుు న్వనరు. 2019 జన్వ్రి 8 
వ్ తవరడఖున్ (మెంగ్ళ్వారెం) వారు ప్రదక్షణి చేసుు ెంటే ఉన్నటలట ెంద్ి శీ్ర సార్ వారి ఇెంటట వ ైప్ప  న్ుెండి సమాధి వ్దుకు వ్సయు  బ్ావి దగా్ర 
నిలుచుని భౌతికెంగా మద్వయహ్నెం అప్పుడు కన్బ్డవీ రు. మరల తొెంగ ి చయసిన్వ సార్ భౌతికెంగా వ్సుు న్వనరు. అెంతలోన్ే మరో 
సెకన్ులో అదృశ్యమ నై్వరు. ఏద్య న్వ భరమ ఏమో అని ఆ రోజు ఎవ్రకి్ీ చ ప్ులేదు. మరల 2019 జన్వ్రి 10 వ్ తవరడఖు(గ్ురువారెం) 
రోజు సుషటెంగా భౌతిక దరశన్ెం ప్రసాద్ిెంచవరు. మరల ఒక సెకన్ు వ్యవ్ధిలో కన్ప్డి తరువాత అదృశ్యమ నై్వరు. ఈరడతి వారిక్క 
ఆశ్రసుసలు ఇవ్ాటమ ేక్ాక మనందరకి  “ఒళ్ళళ దగగర ప్ట ూ  కొని ”మరింత్ శ్రదధతో వారి ప్మ గురు భక త నిలుపుకోమని ఆచరణ్తో వారిని 
మ పిుసేత  వారు ఎపుటవిల నే మనను పేిమగా నడపిించుటకు సిదధమని తెలుపుత్యనాిరు. 

ప్రెంధవమయ్య సార్ సమాధి మెంద్ిరెంలో ప్ూజారిగా ఉెంటలన్న రోజులలో ఒకరోజు సాయ్ెంతరెం శీ్ర వ ెంకయ్యసాామి భజన్ 
మెంద్ిరెంలో భజన్ చసేుు న్వనడు. సార్ భజన్ మెంద్రిెం ద్వారెం దగా్ర ప్రెంధవమయ్యకు కన్ప్డవీ రు. వ ెంబ్డ ేసాయ్ెం ఆరతి 6:15 క్క 
ఉెంద్ ికద్వ, మరిి పో య్ాన్ే సార్ గ్ురుు  చేసారు అని ప్రెంధవమయ్య సార్ సమాధకి్క ఆరతి ఇచవిడు. 

సమాధి అనంత్రం సార్ అమైగారిక  తోడు నీడగా నడుపు సనిివశేాలు: 

సార్ సమాధి అన్ెంతరెం అమమగారకి్క వ్చిిన్ ఎన్నన కలలతో సార్ అన్ుక్షణెం అమమ గారతిో న్య, మన్ెందరతిోన్య ఉన్వనరని, 
వారు మన్ెం చసేవేి చయసయు , మన్న్ు న్డిప్సియు  ఉెంటారని త లుప్పతున్వనయి.  

సమాధి అయిన్ క్ ద్ిురోజులకు ఒకసారి అమమగారు రాతిర 10:30 న్ుెండి 11:00 గ్ెంటలకు అన్నెం ప్టెటట, బ్ాబ్ాకు ద్ీపారాధన్ 
చేస ిశషేయ్యకు అన్నెం ప్ెటటట  అమమగారు మరలా తిెంద్వము అన్ుకుని ఏమీ చయే్ాలనిప్ిెంచక బ్ాధగా కురడి లో ప్డుకుెంటే సార్ 
కలలో కన్ప్డి “ఎెందుకు ఏడేిద్?ి నీవడేుసుు ెంటే న్ేన్ేెం చేసదే్?ి న్నే్ు య్ాడిక్క పోయ్ాన్ు. వ్చేి సాన్ు” అని మెంచెంలో 
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ప్డుకున్వనరు. అమమగారిని ప్ిలిచి క్ాలున్ొప్ిు ఎలా ఉెందని అడిగి ఒకసార ి న్ొక్కి చయస,ి ద్ేవ్పడకి్క ప్టెాట వ్ప కద్వ! ఇడలల  తిన్సేి 
ప్డుక్ోమని చ పాురు. మ లకువ్ వ్చేిసరకి్క ఇడలల  తిన్లేదని, వ్ెంటటటలల  ప్టెటటన్ద్ ిగ్ురొు చిిెంద్.ి ఇలా మన్ెం చసేే ప్రతి ప్ని చయసయు  
భగ్వ్ెంతునిక్క చసేే ద్వనిని పో ర తసహిసయు  అమమగారి చిెంతన్ు ఇద్ివ్రలాగే తొలగిసయు  ఉన్వనరు. 

మరో సార ిఅమమ గార ికమమలు పో య్ాయి. ప్డుకున్నప్పుడు ప్డిపో యి ఉెంటాయ్న్ుకున్వనరు. వ తిక్కన్వ దొ్రకలేదు. 
చివ్రకు సార్ కు విన్నవిెంచుకుెంటే మరురోజు ఉదయ్ెం వ్ెంటటటలల  కన్ప్డవీ యి. ఇప్ుటటక్క సార్ సాెంగ్తయ, మధుర సమృతులన్ు 
తలచుకుెంటట అమమ గారు కెండుల  చ మరుసుు ెండటెం అమమగారిక్ీ, సార్ కు గ్ల అన్ుబ్ెంధవలన్ు త లుప్గా వారి ఆదరశ జీవితవలు 
మన్కు చకిటట మారాదరశక్ాలు. 

ఈ లీలలు బ్టటట  సార్ అనినవళే్లా అనినటటనీ గ్మనిసుు న్వనరనీ, అెంతేగాకుెండవ మన్లిన సర నై్ మారాెంలో న్డపి్ిసుు న్వనరని 
త లుసోు ెంద్!ి శీ్ర సార్ నిత్యసత్యయలు. 
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