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శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ జీవిత విధవనెం ద్వారా బ్ో ధదెంచిన “శ్ీమతో సేవ – సేవతో క్ైవలయెం” ను అనుసరిెంచి మా జనులత ధనయము గావిెంచుటకత ఈ మాసపతిరకను
పారరెంభిసుునవనము. శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ మనకెంద్దెంచిన అనుభవాలను, సాెంగతయ సుృతణలను, సార్ ఆచరిెంచి వాచవ భోధదెంచిన అమూలయ విష్య్ాలను
సురిెంచుక్ొనుటకత, మహాతణులత భోద్దెంచిన సతసెంగ, సదా ెంర ధ పఠనలకత ప్ేరరణ్గా ఈ మా చినన సేవ.
గమనిక : ఎవరైనవ ఈ e-magazine లో తమ వాయసాలను, అనుభవాలను పెంచుక్ోదలిచినవారు saimaster.sevatrust@gmail.com కత e-mail చేయ్గలరు

శ్రర సుబ్బరరమయా

http://saimastersevatrust.org/Speeches/Aradana24th2007.wav

స్రర్ పావచనం

http://saimastersevatrust.org/Speeches/Utilizing%20Human%20Life.mp3

మహాతణుల (శ్రీ సాామి సనినధద) పారశ్సు యెం వివరిసు త శ్రీ సార్ speech
మహాతణుల సనినధద దరశనెం లభయెం అయ్ాయక వారి కృపకత ఏమి చేయ్లో శ్రీ సార్ ఈ సతసెంగెం లో వివరిసు ునవనరు.

నీ ప్రద కమల స్తవయు, నీ ప్రదనర్చక్ల తోడి న్ెయాము; నితనంతనప్రర్ భూత్ దయయున్, తనపస మందనర్ న్నక్ దయ స్తయ గదే !

మహాత్ముల సందర్శన ప్రాశస్ యము
శ్రీ వెంకయ్య స్రామి వారు ద్ైవము ఎలా ఉెంటారు అని అడిగిన ఒక భకతునితో

“నీయాలనే వస్త్

నీవే మీ

కనుక్కంటావయాా” అెంటారు. శ్రీమాసాటరు సాయి లీలామృతెం లో వివరిసు త దైవం, మహాత్ముల్ చూడటానికి స్రమానా
మానవుల్ వలన ఉన్నే, వరరి శకి్ స్రమరరయయల్ అప్రర్ము అని అెంటారు.

శ్రీ సార్

బ్ో ధవమృతెం లో దైవం ఎలా

ఉంటార్ు? ఎలా జీవిస్ర్ర్ు? ఏ లక్షణనల్ కలిగి ఉంటార్ు ? అనన అవగాహన లేకతెంటే శ్రీ మహావిష్ణ
ు వే ఎదురైనవ నీవు
పగటి వేష్గాడు వలె

ఉనవనవు అని రాసాురు. అలానే తగినెంత పుణ్యెం సమకూరితే క్ానీ అటిట మహాతణులను

గురిుెంచలేమని మరి ఎెంతో పుణ్యెం, ఉతు మ సెంసాిరము, సాధన ఉెంటే గాని వారిని తగు విధెంగా సేవిెంచి ఆశ్ీయిెంచ
లేము అని ఈ ఇరువురు మహాతణులత (శ్రీ సార్ మరియ్ు మాసాటరు) చబ్ుతవరు.

అటిట పుణ్య కరులలో భాగెంగా

పూరుసిద్ి ద ప ెంద్దన మహాతణుల చరితర పారాయ్ణ్, సతసెంగెం, బ్ో ధల మననెం, ధరాు చరణ్, నిష్ాిమ కరు, ద్ేవ ద్దాజ
గురు పారజన పూజనెం, మొదలెైనవి శ్ీదధ, భక్కు విశ్ాాసాల తోను, నిష్ట తో నత చేయ్మని చపపడమే క్ాక వారిరువురు
అద్ే రడతిన చేసి తరిెంచవరు. “నిజమైన గుర్ు భక్్ల స్రంగత్ాం గుర్ు కృపను మనక్ చిగురింప చేయగలదని” గురు
చరితర చప్ిపనటల
ు వారిరువురు గురు సేవ,

మహాతణుల సెందరశెం, సేవ ఆచరిెంచడెంలో మనకత ఆచరణ్లో మారా

దరశకతలయ్ాయరు. వాచవ పుసు క రూపెంలో

భోద్దెంచవరు కూడవ.

మహాతణుల సెందరశనెం

మారుప, ఉతు మ ఫలితెం ఉెంటలెంద్ో , వారి దరశనెం చేసుక్ొనుటకత

వలు మాతరమే ఎెంతటి

మన మానసిక, శ్ారడరక సెంసిదధత ఏ రడతిలో

ఉెండవలో, ఏ భావెంతో మహాతణుల సాెంగతయెంలో గడపాలో, వారి దరశనెం ఆశ్రసుసల విలతవ అవగాహన కలిగితే మన
జీవిత విధవనెం వారి ఇష్ాటనుసారెం మలచుక్ోవడెం వలు వారి దరశన ఆశ్రసుసలత ఎెంతగా మనకత లభయెం అవుతవయో
వారిరువురి సెంద్ేశ్ాలత ఆచరణ్ ద్వారా ఇచచట గురుు చేసుకతెంద్వము.
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మహాత్ముల దర్శన్ననికి ఎలా వెళ్ళాలి ?:
ఒక భకతురాలత చివటం అము తో మేము ఇచచటకత, రావటెం పో వటెం తపప మాకత ఏమీ తలియ్డెం లేదు అెంటే శ్రీ
చివటెం అము “వస్ మైన్న వచిచందంటే” అని అెంటారు. శ్రీ సార్, మాసాటరు వివరిసు త మహాతణుల సెందరశనవనిక్క వళ్లు
విధవనెం, వారి దరశనవనిక్క బ్య్లతద్ేరు ముెందు నుెండి, వారి సనినధదలో గడిప్ే విధవనెం, తరాాత ఇెంటిక్క
వచేచెంతవరకత వారి సనినధదలో అనుభవిెంచిన తృప్ిు శ్ాెంతి క్ొనసాగిెంచుటకత తీసుక్ోవలసిన జాగీతులత “శ్రీ షిరిడీ క్షేతర
సెందరశనము”, “అవధతతలీల ముెందుమాట”

మొదలగు పుసు కములలో వివరిసు ారు.

శ్రీ సార్ కూడవ ఇచట

ప ెందుపరచిన ఉతు రము లో రాసినటల
ు వయరధ సెంభాష్ణ్లత పరయ్ాణ్ెంలో మాని బ్య్లతద్ేరు మొదలత నుెండి వారి
నవమసురణ్, చరితర పారాయ్ణ్ చిెంతనలతో గడపమని, అనయ ఆలోచనలకత తవవివాని రడతిన శ్ీదధగా వారి చిెంతనలో
మనసు నిలిప్ి మహాతణులను దరిశసేు మాతరమే తగిన ఫలితెం ప ెందగలమని, వారి సనినధద ని అనుభవిెంచడెం,
సాెంగతయెం వలు మాతరమే మనలో ఉతు మ మారుప సాధయెం అని అెంటారు. శ్రీ మాసాటరు మహాతణుల దరశనవనిక్ై వళ్లు
విధవనెం మనకత మారా దరశకెం. శ్రీ మాసాటరు ఎెంత దతరెంలో నైనవ ఎటిట వాతవవరణ్ పరిసా తి
ి లోనైనవ మహాతణులను
దరిశెంచే అవక్ాశ్ెం కలిగినపుపడు ఒక లతెంగడ, చినన టవల్ సెంచిలో ప్ెటట లక్ొని కష్ట

పరయ్ాణ్వలకత వరవక ఎెంతో

ఆతృతతో వారిని దరిశెంచేవారు. అలానే ఎెంతో ఓరిమితో వారి దరశనెం ఆశ్రసుసలకత పరితప్ిెంచే వారని మనెం “నేను
దరిశెంచిన మహాతణులత- 1, 2, 3, 4”

భాగాలలో చతడవచుచ. అెంతటి తపన ఆరిరత ఓరిమి, శ్ీదధ, వైరాగయెం,

మహాతణుల సెందరశనవభిలాష్ ఎలా వచవచయి ? శ్రీ సాయి సమాధద వది భౌతిక మహాతణుల దరశనెం ఆశ్రసుసలత
ఇప్ిపెంచమని హృదయ్పూరాకెంగా పారరధన మాష్ాటరిక్క ఎలా వచిచెంద్ద? ఆలోచిెంచ దగా విష్య్ెం క్ాద్వ?
అలానే శ్రీ సార్ “నవకత తలిసిన మాసాటరు- మాసాటరు భోధవమృతెం” లో వారసిన, చప్ిపన రడతి శ్రీ మాసాటరు చప్ిపన
మహాతణులను వారు దరిశెంచిన విధవనెం, మనెం హృదయ్ గతెం చేసుకతెంటే క్ానీ మనలో మారుప రావడవనిక్క మారా ెం
సుగమెం క్ాదనిప్ిసు ుెంద్ద. శ్రీ సార్ రెంగనన బ్ాబ్ు గారిని, చివటెం అము ను, రామిరడిీ తవత గారిని, మాయి అమును
ఇలా మహాతణుల నెందరినీ దరిశెంచుటకత వళ్లేటపుపడు ద్వరిలో “ఎడతగని నవమసురణ్ నవ ధేయయ్ెం” అని రాసాురు.
అలా నవమసురణ్ చిెంతనల తో (శ్రీ మాసాటరు ఆశ్రసుసలతో) దరిశసేు వారి పరయ్ాణ్ెంలోనత, దరిశెంచినపుపడు కలిగిన
అనుభవాలత మరల మరల చద్దవితేగాని మనకత ఎెందుకత అెంత నవమసురణ్ సాధయెం క్ావడెం లేదు ? ఎెందుకత
అెంతటి ఆశ్రసుసలత లభయెం క్ావడెం లేదు అనన తపన అయినవ కలగద్ేమో ?
మహాత్ముల దర్శనం -ఆశ్రసుల్ లభంచుటక్ చేయవలస్ినది ఏమిటి ?

శ్రీ మాసాటరి నవననగారైన శ్రీ అనెంత చవరుయల వారు శ్రీ సాయి బ్ాబ్ాను దరిశెంచవలని పరతేయక పరయ్తనెం
చేయ్కతనవన, బ్ాబ్ా రూపెం

ఆరాధదెంచుకతనవన, శ్రీ సాయి వారెం రోజులత, రోజు దరశనెం పరసాద్దెంచి వారిలోక్క

వళ్లు పో తణెండటెం మహాత్ముల దర్శనం ఎవరికి స్రధ్ాం అవుతణెంద్ో తలతపుతణెంద్ద. శ్రీ సార్ ఈ సెంఘటన వివరిసు త
ఎందుక్ అలా దర్శనమైంది? అనుభవ మైనది? అని పాశే వేస్ి - వరరి ఉత్్ మ జీవన విధననం వలల న్ే అని చబ్ుతవరు.
అనిన రూపాలలో ఉననద్ద పరమాతు అనన ఎరుకతో ఇతరులకత నిరెంతర (వైదయ) సేవ చేసు త, అటిట అవగాహన, దృషిట
అభాయసెం చేసు త జీవిసుుెంటే (గటిటపుణ్యెం నిలతపుకతెంటే) ద్ైవ దరశనెం, మహాతణుల దరశనెం, ఆశ్రసుసలత లభిసాుయ్ని
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తలతపుతవరు. అలానే శ్రీ మాసాటరు, శ్రీ సార్ లత ఆచరిెంచి జీవిెంచిన జీవన విధవనమే వారిక్క శ్ీదధ భకతులతో మహాతణుల
దరశనెం చేసుక్ోగల పరిణ్ితిని ఇచిచెందని, వారి పూరు ఆశ్రసుసలను, అనుభూతణలను ఇచిచెందని గురుుెంచుక్ోవాలి.
మాసాటరు నిరెంతరెం సాయి సేవా చిెంతన తో గడపడెం వలు వారిక్క నిరెంతర సురణ్ సహజ సిదధెం క్ాగా, శ్రీ సార్ సత్
సెంగెం, ధవయనెం, చకిటి విధద నిరాహణ్ అనవసరపు క్ాలక్షేపాల ను పూరిుగా వదలటెం, శ్రీ మాష్ాటరి సాెంగతయెం, వాకతి
లను అెందుక్ొని వారిక్క మహాతణుల ఉతు మ దరశన ఆశ్రసుసలను ఇచిచెందని గురిుెంచవచుచ.
మహాత్ముల స్రంగత్ాం లభాం అయాాక మనం చేయవలస్ినది ఏమిటి ?

ఇటిట మహాతణులత తవరసిలిునవ వారి సాెంగతయెంలో ఎలా గడపాలో, ఏ రడతిగా, ఏ భావెంతో ఉెంటే వారి కృప
అనుభవిెంచగల మో కూడవ వారి ఆచరణ్ బ్ో ధనలలో గురిుెంచవచుచ. శ్రీ మాసాటరు “షిరీ డ క్షేతర సెందరశనెం”లో వారసిన
రడతిన మహాతణుల సపరశచే పునీతమైన మటిట రేణ్ువులత కూడవ ఎెంతటి పవితరమైన వో గురిుసేు, వారి సనినధదలో శ్ీదధ
జాగృతమవుతణెంద్ద. శ్రీ సాయి లీలామృతెం మరియ్ు ఇతర మహాతణుల చరితల
ర ను పారాయ్ణ్ చేసు త, వారు ఇచిచన
అనుభవాల దృష్ాటయ వారి ద్దవయతాము, సామరాయము ఎెంతగా హృదయ్గతము అయితే, అెంతగా మనెం ఆ సనినధదని
సద్దానియోగెం చేసుక్ోగలతగు తవము అని అనిప్ిసు ుెంద్ద. అెందుక్ే శ్రీ మాసాటరు ఏ మహాతణుల సనినధదక్క వళుతణనవన,
ఆ మహాతణుల చరితన
ర ు బ్ాగా రెండు మూడు సారుు అయినవ పారాయ్ణ్ చేసి వళు మని చబ్ుతవరు. శ్రీ సార్ కూడవ మనెం
దరిశెంచిన, లేద్వ నమసిరిసు ునన మహాతణులత ఎెంతటి గొపప వారో మన, ఇతరుల అనుభవాలను గురుుెంచుక్ొని హృదయ్ గతెం
చేసుక్ొని ప్ెటట న
ి నమసాిరానిక్క, లాెంఛనెంగా ప్ెటట ే దెండవనిక్క చవలా వయతవయసెం ఉెందని వారి సనినధదలో “ఒళుే దగా ర ప్ెటట లకతని”
గడపమని చబ్ుతవరు. ద్ీనిక్క కూడవ మన నితయ జీవన విధవనెం, వారి చరితర బ్ో ధలను అనుసరిెంచి మలచుకతనే మన

పరయ్తనమే ఉతు మెంగా ద్ో హదెం చేసు ాయ్ని గురిుెంచవచుచ.
శ్రీ సార్ లెటర్స ల లోనత ఎెందరో భకతుల అనుభవాలలోను చతచినటల
ు వారి సనినధద మాతరెం చేతనే, ఎెంతటి లౌక్కకమన
ై కష్ాటలత,
క్ోరికలత అయినవ తీరడెం, ఎెంతో ఉతు మ మానసిక మారుప రావడెం, ఉననత ఆధవయతిుక అనుభవాలత కలగటెం చతడవచుచ. శ్రీ
సార్ అవధతత లీలలో వారి - వారి శ్ీదధ, తపన అనుసరిెంచి ఈ అనుభవాలత కలగటెం వివరిస్ ూ “క ందరికి స్రామీ, అనుకోగరన్ే
న్ొప్ిి ప్ో తే, క ందరికి దరిశంచిన త్రరాత్, మరి క ందరికి దరిశంచి స్తవించిన త్ర్ువరత్ త్గగ టం”. “ఇలాంటివి వాతనాసం ఏమి స్రామి
?” అెంటే, “వరళ్ాండే దననిేబ్టిి కదయాా మనం ఉండేద”ి అననటల
ు వారి విశ్ాాసానిన, శ్ీదధను అనుసరిెంచి అని చబ్ుతవరు. అటేు
విశ్రాస్రనిే కలిగించేది ఏమిటి? అనే పాశే వేస్ి, వరరి దివా స్ియత్రని, వరర్ు మనక్ ఇత్ర్ భక్్లక్ పాస్రదించిన అనుభవరలను,
మన హృదయ గత్ం చేసుక్ని నిల్పుకోవడం, వరరి బ్ో ధ్ల ఆచర్ణ అని శ్రర స్రర్ చబ్ుతనర్ు. ఎెందరో భకతులకత మహాతణుల
దరశనెం, సాెంగతయెంతో రోగ నివారణ్, పతిత మైన ఆలోచనల నుెండి మారుచట, ఉతు మ ధరాుచరణ్, జీవన విధవనెం ప్ెై శ్ీదధ
మొదలగునవి కలా టెం మనెం అవధతత లీల, సాయి లీలామృతెం, అలానే ఇతర మహాతణుల చరితల
ర త, శ్రీ రామకృష్ు పరమహెంస
వెంటి మహాతణుల, శిష్ణయల జీవన విధవనవలలో చతసాుము. ఇచచట శ్రీ మాసాటరు “వననల పువుాలత” లో రాసిన రడతి
మహాతణులను దరిశెంచి సేవిసేు వారి లౌక్కక సరా భాదయతలత సునవయ్ాసెంగా వారు వహిసు ారని, లౌక్కక ఆధవయతిుక ఉననతిక్క చిెంత
అవసరెం లేదని తలతసుుెంద్ద. వారిచిచన సావకసానిన (సదవక్ాశ్ానిన), విరామ సమయ్ానిన, అనుభవాలను సద్దానియోగెం
చేసుక్ోకతెంటే, అచచటి శ్రీ మాష్ాటరి హెచచరిక కూడవ వరిుసు ుెందని మనెం గురుుెంచుక్ోవాలి.
3

శ్రీ షిరీ డ సాయిబ్ాబ్ా

శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసట ర్

శ్రీ సుబ్బరామయ్య గారు

శ్రీ వెంకయ్యసాామి

శ్రీ దరాాసాామి

శ్రీ వెంకయ్య స్వామి సన్నిధిలో ముక్తి నెందిన ధనయజివి అనుభవెం :
శ్రీ సాామి సనినధదలో జీవిత చరమ ఘటట ెం సద్దానియోగెం చేసుక్ొని ముక్కు ప ెంద్దన "మిలటరర సాామి" సెంఘటన గురుు
తచుచకతెంద్వము. ఈ "మిలటరర సాామి" మిలటరడలో కరనల్ గా చవలా సెంవతసరాలత పనిచేసి రిటర్
ై అయియ, ద్దవయమైన సెంద్ేశ్ెంతో,
అనుబ్ెంధెంతో వెంకయ్య సాామి వారి సనినధదక్క సుమారు 1999-2000 సెంవతసరెంలో రావటెం జరిగిెంద్ద. వీరిక్క గల ఆధవయతిుక
చిెంతల వలు వారు రిటర్
ై అయ్ాయక సనవయసెం తీసుకతని, వారి కతమారులకత కచిచతెంగా తన వది కత రావది ని చపాపరు. శ్రీ సాామి
సనినధద గూరిచ ఎవరో చబితే వచిచ సాామి సనినధదక్క ఆకరిితణలెై, ముక్కుక్ై సాామిని ఆశ్ీయిెంచి గొలగమూడి లో ఉెండదలచవరు.
క్ానీ వారు నివసిెంచ సరైన ఇలతు ద్ొ రకలేదు. ఒక పూరి పాక ఎలాగో అద్ి కత ద్ొ రిక్కెంద్ద. వారు చవలా ప డుగు. ఆ ఇెంటి ద్వారెం
వారిక్క తరచత తలకత తగిలేద్.ీ వారు ఒకరిచే వెండిెంచుకతని తినేవారు. వెంట వారి వలు , చుటలట పరకిల వారి వలు , ఇెంటి అసౌకరయెం,
ఇలా ఎననన బ్ాధలత అనుభవిసత
ు , సాామి సనినధద వీడలేదు. మరి రెండు, మూడు ఇెండుు మారినవ వారిక్క ఏద్ో ఇబ్బెంద్ద
ఉెంటలెండేద్.ద శ్రీ సార్ వారితో సాామి ఆ బ్ాధల ద్వారా కరు క్షాళన చేసు ునవనరని, సాామి సనినధదలో ఉెండ గలగడెం లోనే వారి
అనుగీహెం మనకత ఎెంతో కలతగుతణెందని, వారి క్ోరిక ఫలిసుుెందని చప్ేపవారు. వారిక్క తరువాత సాయి మాసట ర్ నిలయ్ెంలో సార్
వసతి కలిగిెంచవరు. వారిక్క ఒకసారి విపరడతమన
ై పనున నొప్పి వచిచెంద్ద. ఎెంతకూ తగా కతెంటే శ్రీ దరాా సాామి వారి వది కత వళ్లురు.
చపుపకతెంటే రేపు చబ్ుతవను, ఈ రాతిర అచచట నిదర చేయ్మనవనరు. మరు రోజు ఉదయ్ెం మాటాుడుతూ "నీకత ఏమి
చేయ్బ్ో యినవ, వెంకయ్య సాామి చయ్య అడీ ెం ప్ెడుతణనవనరు" అనవనరు. సార్ తరాాత ఇలా వివరిెంచవరు: మీరు క్ోరినద్ద
ఏమిటి? ముక్కు, సాామిని ఆశ్ీయిెంచవక తగిన కరు క్షాళన చేసి క్ోరిక నరవేరేచ బ్ాధయత సాామి తీసుకతనవనరని. అద్ే రడతి వారి
చివరి సమయ్ెంలో పూరిు ఎరుకతో ధవయనెం చేసు త చేసు త బ్రహు రెంధరెం గుెండవ వారి శ్రడరెం చవలిెంచవరు. మోక్షెం, ముక్కుని అవలీలగా
పరసాద్దెంచగల సాామి సనినధద పరసాద్దెంచ లేనిద్ద ఏముెంటలెంద్ద? శ్రీ సాయి సనినధద, సాామి సనినధదలలో ఇటలవెంటి ఎెందరో భకతుల
అనుభవాలను సెంఘటనలను చతడవచుచ.
గుర్ు సందర్శన – ప్రాశస్ యం :
అెందుక్ే శ్రర స్రర్ ముఖ్ాంగర ప్ోా త్సహంచిన వరనిలో త్ర్చు గొలగమూడి-మహాత్ముల, గుర్ు దర్శనం చేసుకోవడం అత్ాంత్
పాధననమన
ై ది. తరచు, వారెం వారెం, నలక్ొకసారి, లేద్వ క్ొద్ది నలలకత ఒకసారైనవ, మహాతణుల గురు సనినధదల దరశనెం
చేసుక్ోవాలని చపపటమే క్ాక, శ్రీ సార్ ఎెందరి చేతో చేయిెంచిన అతి ముఖ్య సాధన ఇద్ద. శ్రీ రామకృష్ు బ్టలట, Chennai, ఒకసారి
సార్ తో "న్నక్ భకి్ లనదు, స్రర్. గొలగమూడి వసు్ంటాను అంతే." అంటే శ్రర స్రర్ "నీక్ భకి్ ఉన్నే, లనక్న్నే స్రామి దర్శన్ననికి
న్ెల న్ెలా వసు్ండు. వరర్ు నడిప్ిస్్ రర్ు." అనవనరు. అలానే స్రామి అనుగరహం ఎలా కల్గుత్మంది? అని అడిగన
ి దముప్ేట లక్షిు
గారితో "మీర్ు న్ెల న్ెల వసు్ండమాు స్రామి అనుగరహం కల్గుత్మంది." అనడమే క్ాక అలా దరశనవనిక్క రావటెంలో ఇబ్బెందులను
ఎలా అధదగమిెంచవలో చప్ిప సహకరిెంచి చేయిెంచవరు. అలానే సాయితో " నీవు వసత
ు ఉెండు" అని, అలానే ఎెందరిక్ో చప్ిప
చేయిెంచవరు. నిజానిక్క ఏ రకమైన ఇబ్బెంద్ద అయినవ శ్రీ సాామి దరశనమే పరధవనెంగా చేయిెంచవరు. నగేష్, పరసాద్ లత వారెం వారెం

4

శ్రీ షిరీ డ సాయిబ్ాబ్ా

శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసట ర్

శ్రీ సుబ్బరామయ్య గారు

శ్రీ వెంకయ్యసాామి

శ్రీ దరాాసాామి

రావడెం ఎననన సెంవతసరాలత, ఒక ద్దవయమైన సాధనగా చేయిెంచడమే క్ాక వారిక్క తన సానినధవయనిన పరసాద్దెంచి ఎననన అదుుత
అనుభవాలత ఇచవచరు. పరసాద్ వారి చలిు ప్ెెండిు విష్య్ెంలో "సాామిని ఏ ముఖ్ెం ప్ెటట లక్ొని అడుగుతవము? రెండు వారాలకత
ఒకసారి రముని", అలానే హెైదరాబ్ాద్ వెంకటేశ్ారరావు వారి అననయ్య ప్ెెండిు విష్య్ెంలో కూడవ “క్ొనిన వారాలత దరిశెంచ
మనటెం” ఇలానే మరెందరి క్ో ఎనినoటి క్ో సాామి సనినధద దరశనవలనే ఔష్ధవలతగా సతచిెంచవరు. శ్రీ సార్ ఒక సెందరుెంలో "శ్రీ
సాామి సమాధదని తవక్ేెందుకత ఎవరిక్న
ై వ అరహత ఉెంద్వ? అద్ద నిపుప" అననటల
ు మన అెంధతాెం క్ొద్ీి మనకత ఆ మహాతణుల
సనినధద విలతవ సపష్ట ెంగా అనుక్షణ్ెం తలియ్కతనవన, గురుుెంచ లేకతనవన శ్రీ సార్, మాసట రు ఆచరణ్, వారి బ్ో ధ, పరసాద్దెంచిన
అనుభవాలత మననెం చేసుకతెంటూ, వారి సనినధద గురుు నిరెంతరెం హృదయ్ గతెం చేసుక్ొని జీవిసత
ు , తరచు వారి సనినధదని
దరిశసత
ు ఉెంటే వారి కృప వలు తపపక ఆ సనినధద లో శ్ాెంతి నిరెంతరెం అనుభవమై ద్వనిని నిలతపుక్ోగలము. మనకత వారి ద్దవయ
సనినధద పరభావెం పూరు ెంగా ఎరుక పరచి, వారి సనినధద నిరెంతరెం అనుభవగతెం మై, సహజ సిదధ మవుటకత తగా అవసరమన
ై
ఆచరణ్ ప్ేరరప్
ే ిెంచి చేయిెంచమని పారరిాసు త
-

మహాత్ముల్ ఎలా ఉంటార్ు ? మనం ఎలా గురి్ంచనలి తలిప్త శ్రర స్రర్ letter :
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మహాత్ములను దైవరనిే దరిశంచుటక్ వెళ్ళాటపుిడు ఉండవలస్ిన శరదధ ను శ్రర స్రర్ ఈ letter లో తల్పుత్మన్నేర్ు.

మహాత్ములను సనిేధి ప్రాశస్ యం గుర్ు్ చేస్ ూ శ్రర స్రర్ లెటర్:
om
గొలగమూడి
24-02-05
పూజయ గురు బ్ెంధువులెైన శ్రీ రామశ్ాసిు ి గారి క్క లక్షిు అకి గారి క్క నమసాిరములత.
హలో సాయి! ఎలా ఉనవనవు. నవ క్ేమి తోచడెం లేదు, తిని నిదర పో వడమే పని అని వారశ్ావు.

ఈ టైెం లో అద్ే

మెంచిద్ేమో? శ్రీ సాామి వారు ఆ పని చేయిసుునవనరు. ఇెంతకత ముెందు అము “ద్దవయ సనినధద” అనే హెడీ ెంి గ్ క్కెంీ ద ఈ
క్కెంద్ద లీలలత వారశ్ారు. గురుు తచుచక్ొని మరి క్ొనిన వారయ్ెండి. ఇెంటి దగా ర గొలగమూడి వసాును అని చపపగానే
ఆరోగయెం పరసాద్దెంచిన తన ద్వసుల బ్ోర చిన సనినవేశ్ములత కూడవ వారయ్ెండి. ద్ీని ద్వారా మన మనసుసను ఆ సదు
ా రు
మూరిు పరెం చేయ్గలతగుతవవు. ఇెంతకత ముెందు వారసినవి 1.గుద్ేిటి ఆెంజనేయ్లత 2. ఒెంగోలత - ఇసాుెం ప్ేట పదు 3.
క్ోట గుది లెంకయ్య అననెం తినటెం 4. హెైదరాబ్ాద్ కృష్ు మూరిు పరదక్షిణ్లత చేయ్టెం నడుము నొప్ిప పో వడెం పరసు ుతెం
క్ాళుు యిలడుచకతెంటూ నడవటెం 5. చముడు గుెంట ఆద్ేయ్యను ఒకి రాతిరలో కరీ లేకతెండవ నడువ చతడవలని సాపాన
ద్ేశ్ెంతో నడవటెం 6. హెైదరాబ్ాద్ చిెంతవ లక్షిు నవరాయ్ణ్ గారి ని ఉద్ో యగెంలో చేరుచక్ోవడెం కీమెంగా క్ేసు క్ొటిట
వేయ్డెం మరల అరస్టట చేయ్డెం పో లీస్ట రాతిరక్క ఇెంటిక్క వచిచ వారిని విడిప్ిెంచడెం
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7 అమలాపురెం - తలిు క్క పారణ్ భిక్ష
8. శ్రీ రామయ్య పక్షవాతెం పో వడెం
9.ఉచుచరి పాలెెం పో సుట మాసట ర్ శివ రామయ్య ను ఉపుప లేకతెండవ ఒక పూట తిన మనడెం- వాయధద పో వడెం
10 హెైదరాబ్ాద్ గణ్పతి ఉతసవాలలో చేయి నరిక్క 6 నలలత లేక ఒక సెంవతసరానిక్క వేళుే కద్దలిసాు డoటే గొలగమూడి
వచిచన 4 వ నవటి నుెండి క్కీక్ట్ ఆడటెం
11 ప్ెసల సుబ్బరామయ్య ఆయ్ాసెం తగిాెంచి గొలగమూడి లో ఉెంచడెం
12 ఇెంతకత ముెందు చవవాలనుకతనన ననున 15 రోజులత తినరానివి తిని మెందు తినమనవన నవ పారరధన లేకతెండవ
ఆయ్ాసెం తగిాెంచడెం
13 శ్రీహరి క్ోట మాధవ రావు గారి భారయను మీ సనినధద క్క వొసాునని అనగానే సాయ్ెంక్ాలమునకత బ్లుడిెంగ్ మాయ్
మవడెం.
14 కతడుముల జయ్యము కతమారుని క్క కెండు గుీడు లో జనగారి ప తే తిరిగి రావడెం.
15 ఎరుకతల పాలెెం సిదిమకత సెంతవన మివాడెం
16 విద్వయనగర్ రవికతమార్ గారి సాసా త
17 భాష్ా ప్ిచిచ కతదరచడెం
18 బ్ద్ేాలత తనవలి క్ోదెండ రామయ్య open heart సరజరడ లేకతెండవ నయ్ెం చేయ్డెం.
19 ఈదురు ఉపపల వెంకయ్య భారయ శ్ేష్ము కత క్ాళుే చేతణలత నొప్ిప తగా టెం
20 బ్తిు న రమాద్ేవి మద్వరస్ట, చేయియ నొప్ిప తగా టెం
21 పాబ్ో లత ప్ిచచయ్య క్ానసర్ పో వడెం
22 నటేటటట ి లక్షుము మనబ్ో లత వారి భూత బ్ాధ
23 చరుకూరి రాజము కడుపులో గడీ
24 భగవెంతణల రఘు భారయకత B.P.క్క నేపస
ర ాల్ అనే మెందు సాపనెంలో చతప్ిెంచడెం
25 శ్రీ ప్ి. రవి కతమార్ గారు విద్వయ నగర్ - mind stuck up క్ావడెం (ధుని వది ఉపసమనెం)
26 కలాపకెం తమిళనవడు పరణ్ీత్ కత PLATELETS లక్షల నుెండి వేలకత పడిపో తే రక్షిెంచడెం
27 G.V.S. సాయి సుబ్రహుణ్యెం దముప్ేట వారి అనుభవాలత
ప్ెై అనుభవాలనీన వారసి ఉనవనయి. ఇవి లేక ఇెంక్ా క్ొనిన వారి ద్దవయ సనినధద మహిమ తలిప్ే అనుభవాలత
వతిక్క వారయ్ెండి. మీకత సత్ క్ాలక్షేపము నవకత బ్ుక్ ప్ిరెంటిెంగ్ కత ఉపయోగముగా ఉెంటలెంద్ద.
మీ దగా ర అవధతత లీల ఉెందను కతెంటాను. మిగతవ చినన పుసు క్ాలనీన పెంపుతణనవనను. దయ్చేసి
చద్దవి క్ాలానిన సద్దానియోగెం చేసుక్ో. శ్రీ సాామి వారు హెైదరాబ్ాదుకత పెంప్ితే మనెం మాట వినకతెండవ ఇష్ాట
ఇష్ాటలకత లోనై - ఆశ్ చవవక గొలగమూడి లో సతసెంగెం విెంటే ఏద్ో వసుుెందని బ్రమిసత
ు శ్రీ సాామి వారి మాట
వినకతెండవ ఇష్ాట ఇష్ాటలకత లోనై- ఆశ్ చవవక గోలగమూడి లో సతసెంగెం విెంటే ఏమో వసుుెందని బ్రమిసత
ు శ్రీ సాామి
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బ్ాగైనెంత వరకత డవకటర్ గారి మాట విని తీరాలి. అలా

వినకతెంటే ఏమి జరుగుతణెంద్ో అయ్తనియ్తో పాక్ాయనెం తలతపుతణెంద్ద. శ్రీ సాామి వారి సనినధద గొపపద్ద కద్వ, అెంటే
అద్ద క్ొెంత LEVEL వారిక్ే. మరి క్ొెందరిక్క దతరెంగా ఉెండి సాధన చేసుక్ోవడెం మెంచిద్ద. ఏద్ద ఎవరిక్క ఇవాాలో శ్రీ
సాామి క్క బ్ాగా తలతసు. నీవు ఇష్ాట ఇష్ాటలత వదలి డవకటర్ గారి సలహాలత పాటిసు త ఉెండు. ఏ పుసు కెం చిక్కితే ద్వనిన
ఇెంగడుష్ లో క్క మారేచ పరయ్తనెం చేసు త ఉెండు. ఏద్దనిజెం, మతెంఎెందుకత , శ్రీ చీరాల సాామి గారు, శ్రీ చివటెం అము
ఇలాెంటి పుసు క్ాలత ఇెంగడుష్ లోక్క మారేచ పరయ్తనెం చేయియ. మనసు నిలిప్ేెందుకత ఇద్ద ఉతు మ సాధన అని నవ క్ొద్ది
పాటి బ్ురీక్క తోసుుెంద్ద. ఏద్ద ఏమైనవ డవకటర్ గారి సలహా పరక్ారెం నడుచుక్ో. అమును, నవననను కష్ట ప్ెటటరాదు. మాతృ
ఋణ్ెం, ప్ితృఋణ్ెం తీరచడెం కష్ట మనవనరు ప్ెదిలత. వాళే ఎడల ఎెంతో పూజయభావెం ఉెండవలి. నేను ఇది రు బిడీ ల
తెండిర అయినవక కూడవ మా అముగారు తిడుతణెంటే నవుాకతెంటూ వళ్లేవాడిని. నవ కతమారు నీ క్కెంక్ా అమును చతసేు
భయ్మేమిటి? అని ఎగతవళ్ల చేసేద్ద, సీరియ్స్ట గానే. అయినవ మనెం చలిెంచకూడదు. ఒకి రోజు తలిు మన ప్ీతి గుడీ లత
తన చేతణలతో ప్ిెండిన ద్వనిక్క సాటి వసుుెంద్వ వారిక్క మనెం ప్ెటట ప్ెటట ల, చేసే సేవ. బ్ాగా లోతణగా ఆలోచిెంచు. నీకత నేను
చపపనకిరలేదు.
నీ శ్ేయో
ీ
భిలాషి,
ప్ెసల సుబ్బరామయ్య.
నీ క్ేమైనవ పుసు క్ాలత క్ావలి అెంటే వారయి

పెంపుతవను. ఈ పెంప్ే

పుసు క్ాలలో మీకత పనిక్క రాని వానిని మీకత తలిసిన చద్దవేవారిక్క ఇవాెండి.
మహాత్ముల స్తవ కృప లభంచే మార్గ ం శ్రర స్రర్ మాటలోల :
om
గొలగమూడి
11-10-05
Dear Ravi,
నీ ప్ేరు G.V.R.M.S.Subrahmanyam అయితే రవి అని ఎెందుకత ప్ిలతసుునవనరు? కవరు ప్ెై అడరసు చతచి ఎవరు
క్ొీతు వారనుకతనవనను. శ్రీ సాామి వారి చరితల
ర ో what do you mean by negligence of duty? అని శ్రీ సాామివారు
ఒకరిని మెందలిసాురు. అద్ద మనెందరిక్ీ మెందలిెంప్ే. మన duty చదువు. ద్వనిని పాడు చేసేవే ఈ చవపలాయలత. విద్వయరిధ
లక్షణ్వలత మరలా గురుు తచుచక్ో.
మితనహార్ం; జీర్ణ వస్ రం; కరకదృష్ిి; బ్కధనానం
మితవహారమెంటే భగవద్ీా తలో య్ుక్ాుహార విహారసయ అనవనరు. బిసిక్టల
ు , టరలత ఎలాగెంటే అలా తిని, తవరగితే
ఇెంద్దయ్
ర ములలో చరిెంచిన వాళే మయి మన బ్ుద్దధ హరిెంచబ్డుతణెంద్ద. బ్ుదిధ హరించనక మనం మన duty (చదువు)
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neglect చేస్్ రము. చదివినటేల ఉంటాము. చదువుతనము. కరనీ నిష్ప్రయోజనమై ప్ో యి నూటికి నూర్ు మార్ుకల నుండి
40 మార్ుకలక్ దిగజార్ుతనము. ఎవరిక్క వారే బ్ుద్దధ తచుచకతని ఇెంద్దయ్
ర
నిగీహము, చవపలయములత చెంపుక్ోవడము
చేయ్ాలి గాని శ్రీ సాామివారు ఏమి చేసు ారు. ఏమీ చేయ్రు. నరసము, వక్ిము, రోసిరడిీ క్క చేశ్ారే అెంటే వారి తవయగము,
పటలటదల వైరాగయము మన కతనవనయ్ా? వారిద్ద ఎననన జనుల సాధనన గద్వ. మనెం కూడవ ఈ జనులో వైరాగయము,
చపలయములత నిగీహిెంచుట మొ|| సుగుణ్ములత అలవరచుక్ోకతెంటే ఏ భగవెంతణడు మనలను రక్షిెంచరు. వక్ిము,
నరసముల వెంటి తవయగముెంద్వ మనకత? ఇతరుల గొపపకత సెంతోషిెంచవలి. మనకత అద్ద లేద్ే అని బ్ాధపడకూడదు.
అసతయ్ాద్ద దురుాణ్వల నుెండి విడిబ్డే తీవర పరయ్తనెం చేయ్ాలి. అలాెంటి భావాలకత పారయ్శిచతు ెం చేసుక్ోవాలి. Each
is great in its own place అనవనరు. భగవెంతణడు మనలను ఏ విధెంగా ఉెంచితే అలా సెంతోష్ెంగా మన డతయటర
అెంతవ వారి సేవేనని ఆతు పూరాకెంగా విశ్ాసిసేు అలా చేసేు అనీన వారే చతచుకతెంటారు. ప్ెరసిడెంట్ of ఇెండియ్ా – పాక్ీ
పనివాడు ఇది రూ ఒకిటే.
********* సదు
ా రు ద్ేవా శ్రణ్ెం శ్రణ్ెం *********
మహాత్ముల, వరరి దర్శన, సనిేధి ప్రాశస్ యం వివరించే లెటర్స:
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మహాత్ముల సనిేధి సదిానియోగం చేసుక నుటక్ శ్రర స్రర్ సూచనల్:
గొలగమూడి
25-03-1999
పూజుయలెైన శ్రీమతి G. లక్షుకి గారిక్క ప్ె.సుబ్బరామయ్య నమసాిరములత.
మీరు వారసిన letter చేరినద్ద. ఎనవనళుే గా ఉెంటలనవనరు? ఈ విధెంగా నైనవ తమరు శ్రీ నవెంపలిు బ్ాబ్ా గారిని
దరిశసుునవనరు. చవలా సెంతోష్ెం. వేసవి సెలవులోునైనవ శ్రీ సాామి వారి దరశనవనిక్క ఒకసారి గొలగమూడిక్క రెండి. శ్రీ
సాయి మాసాటరు నిలయ్ెం చతడవచుచ. శ్రీ మాసట ర్, శ్రీ సాయి, శ్రీ సాామి వారి పటాలత ప్ెటట ి అఖ్ెండ ద్ీపెం ఉెంచవము.
నితయెం సాయ్ెంతరెం 6.30 నుెండి 8.00 వరకత సతసెంగెం. చవలా క్ొద్ది మెంద్దతో, ఎవారు రాకతెంటే ఇది రితో. ఎవారిని
ప్ిలవటెం లేదు. మిలారేపా చరితర చదువుతణనవనము. అద్ద క్ాగానే శ్రీ సాయి పరభోధవమృతెం తరాాత అవధతత
భోద్వమృతెం. శ్రీ మాష్ాటరిక్క నవ మీద ఎెంత దయో చతడెండి. వారి నిలయ్ానిన నిరిుెంచుక్ొని నవ క్ోరిక పరక్ారెం నవ
దగా రుెండి గైడ్ చేసు ునవనరు. క్ాని నేనే మొదుిబ్ారి క్ాలెం వృధవ చేసు ునవనను. ఈ మధయ మూడు రోజులత మూడు
సెంద్ేశ్ాలిచవచరు.
తొలి రోజు – ఇచిచన సదవకరశం సదిానియోగం చేసుకోక్oటే బ్ూడిదై రరలిప్ో తనవు.
రండవ రోజు- మాయ ఎవారిని త్నంత్ట తననుగర అత్రకరమిoచ నివాదు. నీ పాతేాక పాయత్ేము దనారర మాయను
అత్రకరమిoచనలి.
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3వ స్రరి - సదుగర్ువును అకికం వెంకటరరమిరడిి లాగర వెంబ్డిస్త్ దైవ దర్శనమే గరక భుకి్కి కూడన క ర్త్ లనదు.
వారు నితయ సతణయలని తన భకతుల ఎదుట సరాతర సరాద్వ ఉనవనరని, ప్ిలిచి ప్ిలతవక ముెంద్ే పలతకతతవనని ప్ెై
సెంద్ేశ్ాల ద్వారా నిరూప్ిoచవరు. వరరిని ఏమి కోర్క్ండన నిర్ంత్ర్ం న్నక్ తోడుగర ఉండి ననుే మీ ఇష్పి మచిచనటల
ల
నడపండి. ఏది ముందు కోరరలో ఏది వెనుక కోరరలో తలియని బ్ుదిధ హీనుడను అని మాత్ాం ప్రార్య న చేస్ ున్నేను.
అకియ్ాయ! ఎెంత గొపప పుణ్యెం చేసినవమో గాని మనoదరెం మాసాటరిక్క సనినహితణలము అయినవము. ఇక
జనుకత ఏమి అకిర లేదు.
బ్ాబ్ు! ఏ పన్ెైన్న సకరమంగర చేయాలంటే మన చేత్రలోని పనిముటలి IMPLIMENT మంచిదిగర ఉండనలి. అది ఎంత్
మంచిదైతే మనం పని అంత్ చకకగర చేయగల్గతనము. ఈ శరీర్ంతో మనం భగవంత్మనికి స్తవ చేస్ి త్రిస్్ రము. ఇంజనీర్ు
త్న మేధన సంపత్ర్ తో స్తవిస్త్ కరరిుక్డు త్న కండ బ్లంతో స్తవిస్ర్డు. ఎకతివ తకతివలత లేవు. గనుక నీవు నీ
మదడుక్ మేత్ బ్ెటిి చకకని ఇంజినీర్ు అయితే నీ దనారర దేశము అనబ్డు దైవ కరరరానికి మంచి స్తవ దొ ర్ుక్త్మంది.
గనుక ఇపుిడు నీవు చేయవలస్ిన పూజ, ధనానం అంతన చదువే. నీవు ధరిెంచ బ్ో యిే IMPLIMENT పరికరానిన బ్ాగా
పదును ప్ెటట లక్ొని చకిని IMPLIMENT తయ్ారు చేసుక్ోవాలి. అద్ద భగవెంతణడు మనకత నిరేిశిెంచిన పని. ఆ పని
అతయెంత గొపపగా నరవేరేచటటల
ు చేయ్మని శ్రీ నవెంపలిు బ్ాబ్ాగారిని పారరిాెంచు. సత్ ప్ౌర్ుడిగర న్నకిచిచన కరరరానిే
దేవునక్ ఎంతో త్ృప్ి్ కలిగేటటల
ల న్ెర్వేరేచటటల
ల ఆశ్రర్ాదించమని అడుగు. స్రార్ధం నుండి దూర్ంగర ఉండి ధ్రరునిే
ఆచరిస్త్ లోకంలో ప్ొ గడ్ లక్, కీర్ ి పాత్రష్పిలక్ దూర్ంగర ఉండే నిగరహం పాస్రదించమని అడుగు. అడగడమే గరక
స్రధ్ామైనంత్ వర్క్ నీ వెైపు నుండి హృదయ పూర్ాకమన
ై కృష్ి చయిా.
నీక్ ఏ మాత్ాం తీరిక ఉనే న్నక్ తలిస్ిన మాస్రిర్ు అన్ే పుస్ కం మర్ల చదివి శత్మా మిత్మాల యిెడల సమభావం,
మాన్నవమాన్నలలో సమత్మలాంగర ఎలా ఉండనలో బ్ాగర ఆలోచించి మాష్రిరి ఆచర్ణ ఎలా ఉండేది చూచి న్ేర్ుచకో. చేత్రకి
వచిచన పాత్ర ప్ైస్రను దురిానియోగం చేయక్ండన సదిానియోగం చయిా. శ్రర బ్ాబ్ాగరరి దగగ ర్క్ ప్ో యినపుిడలాల ప్ై
ప్రార్యన చపుిక ని నిశచలంగర బ్ాబ్ా ర్ూప్రనిే ధనానిసూ
్ వరరి సనిేధిలో స్రధ్ామైనంత్ స్తపు ఉండు. వరరి సనిేధిలో
మాటల్ మాను. అలా చేస్త్ వరరి సనిేధి మనక్ చకకగర ఉపయోగ పడుత్మంది.
శ్రీ సాామి వారి ఆశ్రసుసలతో
ప్ెసల సుబ్బరామయ్య
********* సదుగర్ు దేవర శర్ణం శర్ణం *********
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గొలగమూడి
02-08-05
Dear Sai,
నినన శ్రణ్వగతిని గూరిచ శ్రీరమణ్మహరిి గారి వాకయెం వారసాను. ఇెందులో శ్రీమాధవద్వసు గారి ఆచరణ్ ఎెంతగొపపగా
ఉెంద్ో గమనిెంచవలి. శ్రీమాధవద్వసు గారు మరియ్ు వారి గురువుగారు య్మునవనద్ీ తీరాన ఘోరారణ్యములో
పో తణనవనరు. గురువుగారు నడవలేనపుపడు వారిని తన భుజాన ఎతణ
ు కతని శ్రీ మాధవద్వసు గారు నడిచిపో తణనవనడు.
ఒక చోట గురువుగారు తనకత ద్వహెం అధదకెంగా ఉననదనియ్ు తనను ఒక చటలట నీడన ద్దెంచి తవగేెందుకత నీరు
తముని మాధవద్వసు ను అడుగుతవడు. అపుపడు మాధవద్వసు గారి సాానెంలో నేను ఉెంటే – “ఓ గురువుగారు ఈ
ఘోరారణ్యము లో నీరు ఎకిడుెంద్ో తలియ్దు. నవ క్ాళు కత చపుపలత లేవు. కనుక దయ్చేసి క్ొెంత సేపు ఓప్ిక పటట ెండి.
పరకి గాీమానిక్క చేరి తవగుద్వము. నవ ప్ెైన ఎకిెండి మోసుకతపో తవను”, అని సలహా ఇచేచ వాడిని. క్ానీ మాధవద్వసు
గురువుగారి మాటకత ఎదురుచపపని ఉతు మ శిష్ణయడు. వెంటనే చెంబ్ు తీసుకతని నీటి క్ొరకత ఆ ఘోరారణ్యము లో
వతణకతతూ వళుతవడు. నీటి క్ొరకత వతిక్క వతిక్క వేసారి ద్వరి తప్ిప చవలా తీవరెంగా బ్ాధపడుతణనవనడు. అలాెంటపుపడు
తన గురువు గారు హెంస రూపములో ఆక్ాశ్మున వచిచ మాదవద్వసుకత ఎెండ తగలకతెండవ గొడుగువలె ఆ హెంసలత
నీడనిచిచ నీరు చతపుతవయి. హెంసలత మనుష్య భాష్ను అరాెం చేసుకతని మనుష్య భాష్లో మాటాుడుతవయి. ఇదంతన
మాధ్వదనసు గుర్ువు మాటక్ ఎదుర్ు చపిక్ండన నీటిక ర్క్ పాయత్ేము కరదు తీవరాత్రతీవా పాయత్ేం చేస్ినందున
జరిగింది. అలాంటి పాయత్ేమే చేయక్ంటే కథ్ అడి ం త్రరిగి ఉండేదే. ఈ కథను చద్దవి వినిప్ిెంచు క్ోవడెం ద్వారా శ్రీ
వెంకయ్య సాామి వారు మనకత శిష్ణయడెంటే ఎలా పరవరిుెంచవలా అనేద్వనిన బ్ో ధదసు ునవనరు. ఈ బ్ో ధను జను
సెంసాిరము గల రోశిరడిీ ఆచరిెంచి చతపారు. తనకత కళుే కనపడని చివరి దశ్లో కూడవ ఆహారెం తీసుక్ోనెందున
చవలా బ్లహీనెంగా ఉెండే దశ్లో కూడవ శ్రీసాామివారి ఆజఞ మేరకత నితయెం బిక్ష చేయ్డమనే క్ారయెం నరవేరాచలని తీవర
పరయ్తనెం చేశ్ాడు. గనుకనే భిక్షాటనవనిక్క సాలపెంగా చతపు వచిచ క్ొెండెంత బ్లెం వచేచద్ద. ద్ీక్షనుెంచి ఆశ్ీమెం చేరగానే
చతపు పో యి బ్లెం పో యి పడుకతనేవాడు. అద్ే గురు మహిమ. కనుక గుర్ువుగరరి ఆజఞ ను ప్రటించి తీవరాత్ర తీవా
పాయత్ేం చేయడమే మన కర్్ వాం. మిగిలిన దంతన వరరి దయ. శ్రీసాామివారి కృప సద్వ మీకత ఉెండవలని పారరిాసు త,
మీ
ప్ె. సుబ్బరామయ్య.
********* సదుగర్ు దేవర శర్ణం శర్ణం *********
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త్రర్ుమల శ్ెటిి న్నరరయణ గరర్ు త్నక్ శ్రర సుబ్బరరమయా స్రర్ త్నను కనే బిడి లా చూస్ి చదువు, ఉదయ ాగం ఇప్ిించడమే గరక త్న
ప్రాణనల్ను కరప్రడిన విష్పయాల్ చపుత్మన్నేర్ు.
స్రర్ ననుే చదివించటం:
నేను 10వ తరగతి అయిన తరాాత తరచుగా సాామి దగా ర సేవ చేసు ుెండే వాడిని. అపపటలు పరతిరోజు సాామిక్క ఉదయ్ము
సాయ్ెంతరము అభిషేకెం చేసే వాళేెం. సుబ్బరామయ్య సారు ననున చతసి సాామి సేవ చేయ్టానిక్క ఎకతివ ఎెంకరేజ్ చేసే వాళుే.
ఒకసారి నవతో అరే నువాకిడుెంటే మీ నవయ్న ఎకిడిక్క వళేనివాడు. నీవు చదువుక్ోలేవు. అెందువలన నీవు నలూ
ు రు
టూయష్న్ క్క వళ్లు నీవు 10 వ తరగతిలో తప్ిపపో యిన సబ్జజక్ట ని క్కుయ్ర్ చేయి అని చపాపరు. నేను సుబ్బరామయ్య సార్ చప్ిపనటేు
నలూ
ు రులో టూయష్న్ క్క వళ్లు సెప్ట ెంె బ్ర్ కలాు నవ సబ్జజక్టి
క క్కుయ్ర్ చేశ్ాను.
తరాాత గొలగమూడి వచిచ

మా నవననతో పాటల పనిచేసు త ఉెండే వాడిని. మాకత వయవసాయ్ెం ఉెంద్ద, బ్రీలను

చతసుక్ోవాలి. సాామి మెంద్దరెం లో సేవ చేసుకతనే అవక్ాశ్ెం ఉెండేద్.ద అెందువలన నవకత ఒకి క్షణ్ెం తీరిక ఉెండేద్ద క్ాదు. క్ొనిన
రోజులక్క ఎవరిక్ీ చపపకతెండవ నేను సాామి దగా ర చీటల
ు ప్ెటట ాను - ఏమని ఇెంటరడుడియ్టలు చేరాలా, ఐ టి ఐ లో చేరాల, పాలిటక్కనక్
లో చేరాలా అని ప్ెడత
ి ే సాామి పాలిటక్కనక్ లో చేరమని చపాపరు. ద్వనిన తగా టు లగా ఫిబ్వ
ర రి-మారిచలో అప్ిు క్ేష్న్ తీసుకతవచిచ సార్
క్క ఇచవచను. అపుపడు సార్ వాళే అమాుయి సుమతకి రాహుక్ాలెం చతసి మెంచి ముహూరు ెం లో పాలిటక్కనక్ అప్ిు క్ేష్న్ ఫిల్
చేసిెంద్ద. నేను పాలిటక్కనక్ ఎెంటరన్స పరడక్ష రాసేు 12000 రాెంక్ వచిచెంద్ద. రెండు నలల తరాాత పాలిటక్కనక్ క్ౌనిసలిెంగ్ క్క క్ాల్
లెటరు వచిచెంద్ద. సార్ మా నవననతో పాలిటక్కనక్ ఇెంగడుష్ మీడియ్ెం అయితే నవరాయ్ణ్ ఎటాు చేసు ాడు అని ఎనననసారుు
వాపో యిేవారు.
నేను ఎపుపడైతే వచిచ సాామి దగా ర చీటల
ు ప్ెడితే సాామి పాలిటక్కనక్ లో చేరమని చపాపరని చపాపనన అపపటినుెండి
సుబ్బరామయ్య అయ్యవారు సాామి చప్ిపనటేు పాలిటక్కనక్ పో ర తసహిెంచవరు. 1990 అక్ోటబ్ర్ లో క్ౌనిసలిెంగ్ క్క ప్ిలిచవరు.
సుబ్బరామయ్య సార్
పరయ్ాణ్ెంలో

‘మీ ఆయ్నక్క తలియ్దు నేను వసాును’ అని చప్ిప ననున తిరుపతి క్క తీసుకతని బ్య్లతద్ేరారు.

ఒక చితరెం జరిగిెంద్ద. గూడతరులో మేము రైలేాసేటష్న్ బ్సాటెండ్ క్క రిక్షాలో వసుునవనము. మేము రిక్షా

ద్దగుతణననపుపడు సార్ ఒక బ్సుసను చతప్ి అద్ద తిరుపతి బ్స్ట ఏమో చతడమని చపాపరు. నేను గుెంటూరు వళ్లు చతశ్ాను.
అకిడ అద్ద తిరుపతి బ్సుస క్ాదని తలిసిెంద్ద. ఈ లోపల రిక్షావాడు వళ్లేపో య్ాడు. ద్వెంటలు నవ సరిటఫక్
ి టల
ు ఉనన బ్ాగ్ ను
మరిచపో య్ాను. మేము అకిడ బ్సాటెండోు వయిట్ చేసు త ఉెంటే రిక్షా తొక్ేి అతను మములిన వతణకతిెంటూ వచిచ ఆ సరిటఫిక్టల
ు
ఇచవచడు. అద్ద భగవెంతణని కృప అని అనుకతెంటలనవనను. తిరుపతి వళ్లేన తరాాత క్ౌనిసలిెంగోు శ్రీశ్ల
ై ెంలో మక్ానికల్ ఇెంజనీరిెంగ్
సీటల ఉెంద్ద క్ానీ మా నవనన నలూ
ు రు దగా ర మాతరమే చేరిపెంచమని, అలా చేసనే
ేు డబ్ుబలత తకతివ ఖ్రుచ అవుతవయ్ని చపపటెం
వలన ఆ సీట్ నేను తీసుక్ోలేదు. గూడతరులో సివిల్ ఇెంజనీరిెంగ్, మైనిెంగ్ ఇెంజనీరిెంగ్ లో సీటు ల ఉనవనయి. అపుపడు సారు
“మనకత మైనిెంగోు తలిసిన వాళుే ఉనవనరు. నువుా తీసుక్ో అెందువలన ద్వెంటలు మెంచి ఉద్ో యగాలత ఉెంటాయి జాయిన్ అవుా”
అని అనవనరు. అెందువలన నేను మైనిెంగ్ క్ోరుసలో జాయిన్ అయ్ాయను.
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క్ాలేజీలో ఇెంగడుష్ మీడియ్ెం వలన నవకత పాఠాలత అరా ెం గాక ఇెంటిక్క వచేచసాను. సుబ్బరామయ్య వారిక్క ఈ విష్య్ెం
చపపలేదు. అెంతేగాక సార్ అెంటే భయ్ెం అెందువలన సార్ క్క కనపడకతెండవ ఇెంటి దగా రే ఉెండే వాడిని. ఒకసారి బ్ో ర్ లో నీళు
ు
తీసుక్ొసుుెంటే, దతరెం నుెంచి సుబ్బరామయ్య సార్ ననున చతసి ప్ిలిప్ిెంచి క్ాలేజీ ఎలా ఉెంద్ద, ఏెంటి సెంగతణలత అని అడిగారు.
నేను ఇెంగడుష్ మీడియ్ెం పాఠాలత అరా ెం క్ావటేు దని, నేను క్ాలేజీ క్క వళేను అని చపాపను. “అరే సాామిని అడిగత
ి ే పాలిటక్కనక్
తీసుక్ోమని చపాపరు కద్వ అెందువలన ఆయ్నే చతసుకతెంటాడు. నీకెంటే మొదుి వాళుే ఉెంటారు. క్ాలేజీక్క వళుే, అనీన సాామి
చతసుకతెంటాడు” అని సార్ పో ర తసహిెంచవరు. సార్ మాట క్ాదనలేక భయ్ెంతో క్ాలేజీక్క వళ్లును. అకిడ పరతిరోజు క్కీక్ట్ ఆడటెం,
క్ాుసులకత హాజరు అవడెం, పాఠాలక్క ననట్స ప్ిప్
ర ేర్ చేసుక్ోవడెంతో రోజెంతవ గడిచిపో యిేద్ద. అెందువలన ఇెంటిక్క వళ్లేలి అనే భావన
పో యిెంద్ద. అటు నే చితరెంగా నవకత గవరనమెంట్ వాళు
ు హాసట ల్ రూమ్ ని అలాట్ చేశ్ారు. తరాాత రెండు మూడు నలలక్క
గొలగమూడి క్క వచిచనపుపడు సుబ్బరామయ్య సారు ననున చతసి “ఏమోయ్ ఎలా ఉెంద్ద క్ాలేజీ” అని అడిగారు. నేను
ఆనెందెంగా చవలా బ్ాగుెంద్ద సార్ నవకెంటే చదవని వాళుే ఉనవనరు అని చపాపను. అలా నవకత మూడు సెంవతసరాలత
జరిగిపో యిెంద్ద. చివరోు ఆరు సబ్జజకటతలత మిగిలిపో య్ాయి. నేను ఇెంటిక్క వచిచ సార్ దగా ర కూడవ వళు లేదు. మా నవనన చేత చప్ిప
పెంప్ిెంచవను. మా నవననని సార్ అడిగి వాడిని ఒకసారి నవ దగా రిక్క వచిచ మాటాుడమను అని చపాపరు. నేను వళ్లు సార్ తో
మాటాుడితే తడవుకత రెండు చొపుపన వారసేు సెంవతసరెంలో సబ్జ క్ట్ అయిపో తవయిరా, నువుా టూయష్న్ చప్ిపెంచుక్ొని సబ్జజకటతలత
రాయి అనవనరు. నేను అటాునే సార్ చప్ిపనటలట చేశ్ాను నవలతగు సబ్జజకటతలత పూరిు అయిపో య్ాయి.
మా నవననక్క సుబ్బరామయ్య సార్ సాధన చేసు ునవనరని, అకిడునన సాామి సేవకతలత అెందరిక్ీ ఇష్ట ెం క్ాబ్టిట
అభిమానెం. అలాెంటి వారిక్క ననున పని చేయ్మని చప్ిప పో ర తసహిెంచేవారు. మా నవనన సుబ్బరామయ్యసార్ క్క ఏద్ైనవ పని ఉెంటే
ననున పో ర తసహిెంచి మిగిలిన పనులత ఏమీ చపపకతెండవ ఉెండేవాడు. అెందువలన సుమతి అకి ప్ెళ్లుక్క సార్ తో పాటల దగా రుెండి
పనిచేసవ
ే ాడిని. సుమతకి ప్ెళ్లు అయిన తరాాత సార్ ననున కలిచేడులో తనతో పాటల పనిచేసిన నవరాయ్ణ్రావు అనే ఫెరెండ్ తో
మాటాుడి ఆయ్న దగా ర మాయథమటిక్స టూయష్న్ చేరమనవనరు. అెంతేక్ాదు చతప్ిెంచడవనిక్క సార్ సాయ్ెంగా వచిచ, ఆయ్నతో
మాటాుడి ఆయ్నిన సార్ తనద్ైన శ్ైలిలో బ్లవెంతెం చేసి ఒప్ిపెంచవరు. ఆయ్నక్క ఏద్ో శ్ాసు ెంి తలతసు- అెందువలన మేము ఏ
ద్దకతి నుెండి వచవచము అనే విష్య్ాలత చతసి సుబ్బరామయ్య సార్ తో నేను పాస్ట అవుతవను అని, సాయ్ెంతరెం మాతరమే
చపాును రముని చపాపరు. ఆయ్న చప్ిపనటల
ు నేను రోజుక్క ఏడు గెంటల కష్ట పడే వాణ్ిు. ద్వనితో అపుపడు రాసిన మాయథమటిక్స
సబ్జజకటత క్కుయ్ర్ అయిపో యిెంద్ద.
ఇెంక్ొక సబ్జజకటత సరేా ఉెంద్ద. నేను గూడతరు వళ్లు అకిడే క్ాలేజీ దగా ర హాసట లు ో ఉెండి ప్ిరప్ర్
ే అవుతూ ఉెండే వాడిని.
ఒకసారి ప్ిరప్ర్
ే అవుతూ ఉెంటే మా మైనిెంగ్ హెడ్ ననున చతసి క్ొనిన ఇెంపారటెంట్ కాశ్చన్స చదువుక్ోమని చపాపరు. నేను అటాునే
చద్దవాను. ఆ కాశ్చన్స ఎగాజమో
ు రావటెం, నేను ఆ సబ్జజకటత క్కుయ్ర్ చేయ్టెం చవలా చితరెంగా జరిగిపో యిెంద్ద. సాామి పాలిటక్కనక్
అని చీటు ద్వారా చపపటమే గాక పాలిటక్కనక్ డిగీడ కూడవ సాామి ఇప్ిపెంచవరు. నవకత మెంచి ఉద్ో యగెం వచిచ ఉద్ో యగెంలో మెంచి ప్ేరు
వచిచెంద్ద. మా ప్ెై ఆఫీసర్ క్క నవ పనితనెం మీద చవలా నముకెం. అద్ద నవ అదృష్ట ెం.
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సుబ్బరామయ్య వారు చప్ిపనటల
ు చేసేు ఇబ్బెందులనీన తొలగిపో తవయి. చప్ిపనద్ద చేయ్కతెండవ ఉెంటే ఇబ్బెందులత
వసాుయి అనటానిక్క ఇద్ద ఒక ఉద్వహరణ్. మా స ెంత అకి తన భరు తోతో తగుబ్డి మా ఇెంటిక్క వచిచ ఉెంద్ద. మా నవననతో
సుబ్బరామయ్య సార్ “మనెం ఆడప్ిలు వాళేెం తగిా ఉెండవలి. నువుా నువుా వళ్లు మీ అలతుడితో మాటాుడి అమాుయి క్ాపురెం
సరిచస
ే ి రా” అని చపాపరు. క్ానీ మా నవనన మొెండి పటలటదలతో వళు లేదు. క్ొెంతక్ాలెం తరాాత మా బ్ావ రెండో ప్ెళ్లు
చేసుకతనవనడు. మా అకి ఆతుహతయ చేసుకతెంద్ద. సార్ మాట విెంటే బ్ాగుెండేద్ద అని చప్ిప నవకత అనిప్ిెంచిెంద్ద.
నవకత మాయరేజ్ విష్య్ెంలో ప్ెళ్లు సెంబ్ెంధవలత చతసుునవనరు అని చపాపను ఇపుపడు ప్ెళ్లు చేసుకతననఅమాుయి గురిెంచి
“ఆమకత ఏమీ రాదు ఎకతివ చదువుక్ోలేదు, పరపెంచ జాఞనెం లేదు” అని సార్ తో చపాపను. సార్ “ప్ెళ్లు చేసేు నీక్ే బ్య్ట పరపెంచెం
గురిెంచి నేరిపసుుెంద్ద లేరా” అని చపాపరు. ఆ అమాుయితోనే నవ ప్ెళ్లు జరిగిెంద్ద. ఇపుపడు ఆ అమాుయిే నవకత వాటాసప్ ఎలా
ఉపయోగిెంచవలో, వాటాసప్ లో క్ాలిెంగ్ ఎలా చేయ్ాలో, మసేజ్ లత ఎలా చతడవలి అనీన కూడవ నేరపి సుుెంద్ద. సార్ చప్ిపన మాట
జరుగుతోెంద్ద.
నేను సార్ ని సామానయ మనిషిగానే చతశ్ాను క్ానీ ఆయ్న గొపప మహానీయ్ుడని నవకత తలియ్దు. వేణ్ుగోపాల్ సారు
ఎపుపడత
ై ే సార్ క్క నమసాిరెం చేసి, సార్ క్క అనీన తలతసు నవరాయ్ణ్ అననపుపడు మాతరమే నేను సార్ క్క నమసాిరెం
చేసుక్ోగలిగాను. అెంతేక్ాకతెండవ సార్ ఇెంటి దగా ర బ్ావి తరవేాటపుపడు ఒక రాతిర వరి ెం వచిచెంద్ద. సార్, నేను దగా రగా వదుక్ొిని
పడుక్ొని ఉనన సెంఘటనను గురుు చేసుకతెంటలెంటే సారు అెంత గొపప మహనీయ్ులయిైనవ

ఎెంత సామానయెంగా నవతో

పరవరిుెంచవరు అనేద్ద అరా ెం అవుతోెంద్ద.
స్రర్ క్ అనిే విష్పయాల్ తల్సు:
అెంతేక్ాదు సారు దగా ర నవకత ఎననన సారుు ఆయ్నక్క అనిన విష్య్ాలత తలతసు అనే సెంఘటనలత క్ొనిన ఇకిడ
పరసు ావిసాును.
1. సాయి మాసట ర్ నిలయ్ెం నిరాుణ్ెం జరుగుతణననపుపడు కసుమూరు వళ్లు బ్జడ్ కెంకర తీసుకతరా అని చప్ిప ననున
పెంప్ిెంచవరు. అకిడ ఎవరితో మాటాుడవలి, అడరస్ట అనీన చపాపరు. నేను అకిడిక్క వళ్లే సార్ చప్ిపన అడరస్ట పరక్ారెం వళ్లతే
అనిన పనులత చవలా తారగా అయిపో య్ాయి. సార్ దగా రక్
ి క వచిచ మీకత అకిడ అడరస్ట ఎలా తలతసు అెంత కరక్ట గా
చపాపరు అెంటే ఒక నవుా నవాారు.
2. ఇెంక్ొకసారి సోట న్ హౌస్ట ప్ేట మసాునయ్య అనే మడికల్ రిపజ
ర ెంటేటివ్ ఇెంటి అడరస్ట ఇచిచ జారానిక్క, విరేచనవలకత,
ఒళు
ు నొపుపలకత మెందులత తీసుకతరమునవనరు. ఈ మెందులను సార్ దగా రకత ఎవరన
ై వ వచిచ ఇబ్బెంద్ద అెంటే వాటిని
వాళు క్క ఇచేచవారు. కరకతటగా అడరస్ట చపాపరు మీరపుపడన
ై వ మసాునయ్య ఇెంటిక్క వళ్లురా అెంటే “ఎపుపడత వళేలేదు.
ఎపుపడో నవ చిననపుపడు ఆ ఏరియ్ా చతశ్ాను. అెందువలు నవకత తలిసిెంద్ద అటాు” అనవనరు. మసాునయ్య అమాుయి
చవలా బ్ాధపడుతూ ఒక ఉతు రెం రాసి సార్ క్క అెంద్దెంచమెంద్ద. నేను గొలగమూడిలో సార్ క్క ఇసేు సార్ చతడకతెండవ
“అెంటల రాకూడదు, బ్ ెంటల రాకూడదు” వారసి ఉెంటలెంద్ద అని ఆ ఉతు రెం పరకిన ప్ెటట ి సార్ సాననవనిక్క వళ్లురు. నేను ఆ
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లెటర్ తీసుకతని చద్దవాను. ద్వెంటలు కరక్ట గా ఆ అమాుయి తన ప్ెళ్లుక్క అెంటల రాకతెండవ చేయ్మని వెంకయ్య సాామిని
పారరిాెంచమని వారసిెంద్ద.
భరద్వాజ మాసట ర్ ని నేను నమసాిరెం చేశ్ాను అెంటే ఆయ్న కృప ప ెంద్దన అెంటే అద్ద క్ేవలెం సారడ చపపడెం వలు మాతరమే
నేను నమసాిరెం చేసు ునవనను.
ఒకసారి మా నవనన గురిెంచి ‘సాామి దగా ర ఉనవన ఏెం లాభెం, క్ొనిన పనులత చేసు ునవనడు’ అని అెంటే సార్ “వాళు పూరాజను
సుకృతెం. వాళే తపుపలత క్ాకతెండవ వాళేలో ఉనన మెంచిని గురిుెంచి అద్ద తీసుక్ోవాలి” అని చపాపరు.
మా ఇెంటలు సార్ సారు పరతేయకెంగా వచిచ గుెంట తరవిాెంచి శ్ెంకతసాాపన చేశ్ారు. ఆ గుెంట పరక్ారెం సార్ చప్ిపనటల
ు గానే మేము
ఇలతు కటలటక్ొనవనము.
నవ ప్ెళుపుపడు సారు ననున ఒక 30 నిమిష్ాలత పూజ చేయ్రా, తరాాత నువుా చేయ్లేవురా అనవనరు. సార్ చప్ిపనటేు
చేసాను. ప్ెళ్లు అయిన తరాాత నుెంచి నవకత పూజ చేయ్టెం బ్ తిు గా సమయ్ెం ద్ొ రకటెం లేదు.
2011 సెంక్ాీెంతినవడు నేను సార్ దగా ర ఉెండి పని చేసి సార్ దగా ర కూరొచని ఉనవనను మధవయహనెం రెండుననర గెంటలకత సారు
నవతో ఇకిడే ఉెంటే ఆ అమాుయి తినరా నీక్ోసెం ఎదురు చతసుుెంద్ద వళ్లు తిను అనవనరు అెంతేక్ాకతెండవ నవకత ఏ ఇబ్బెందులత
వచిచనవ కూడవ సార్ దగా రకత వసేు ఆ బ్ాధలత తొలగి పో తవయి.
పని రడతవయ చీమకతరిులో నేను ఇలతు తీసుకతనవనను. అకిడి నుెండి ఒెంగోలత క్క రావాలని చవలా పరయ్తినెంచవను. ఎకిడవ ఇలతు
ద్ొ రకలేదు. నేను సార్ దగా రకత వచిచ చపాపను. సార్ “ద్ొ రుకతతణెంద్దలే” అని ఉతవసహపరిచవరు. ద్వెంతో నేను ఏ పరయ్తనెం
చేయ్కతెండవ ఉనవనను. మా మేనజ
ే రు ఒక ఆయ్న తనకత తలిసిన వాళుే ఒెంగోలతలో ఉనవనరు వాళే ఇలతు అద్ి కత ఇసాురు అెంటే
ప్ెై పో రి న్ అద్ి కత తీసుకతనవనెం. క్ానీ అద్ద మడ మీద్ద పో రి న్ అవడెంవలు మేము ఇెంక్ొక ఇలతు క్ోసెం పరయ్తినసేు 4500
రూపాయ్లత గౌీెండ్ ఫ్ోు ర్ లో ఒక ఇలతు ద్ొ రక్
ి కెంద్ద. సార్ నవకత ఏ ఇబ్బెందులత వచిచనవ కూడవ తీసుునవనరు
ననుే ప్రాణనప్రయం నుండి కరప్రడిన స్రర్ :
ఒకసారి ఏప్ిరల్ 24 2016 నేను పని చేసే మైన్స లో ఒక చోట ప్ెై నుెండి ఒక బ్ెండ క్కెంద పడిెంద్ద నేను ఒక సెంవతసరెం క్కీతెం
ఆ బ్ెండి తీసేయ్ాలి అని చపాపను అపుపడు ఎవరు ఆ మాట వినలేదు ఇపుపడు ప్ెైనుెంచి పడటెం వలు తీసేసారు. ఎవరిక్ీ ఏ
పరమాదెం జరగలేదు.
2016 ఏప్ిరల్ 2 నేను మైెండ్ లో పని చేసు ుననపుపడు నవ క్ాలిక్కెంద బ్ెండ జారిపో యిెంద్ద. నేను వనక్కి పడవీను బ్ెండ
ముెందుకత పడిెంద్ద. అలా క్ాకతెండవ నేను ముెందర కత పడినటు యితే నవకత పారణ్వపాయ్ెం కలిగేద్ద ఇద్ద క్ేవలెం సార్ కృప వలన
మాతరమే జరిగిెంద్ద. అెంతకత ముెందు ఒకరోజు రాతిర కలలో సార్ కనబ్డవీరు, నవుాతణనవనరు. సాామి ఈ రూపెంలో కనబ్డవీరు
అని అనుకతనవనను. అెంతే క్ాకతెండవ నేను అెంతకత ముెందు దరాా సాామి దగా రిక్క వళ్లేనపుపడు సాామి నవతో “నీవు కష్ట పడి పని
చయ్, నేను చతసుకతెంటాను మెంచి ప్ేరు వసుుెంద్ద” అని ఆశ్రసుసలత ఇచవచరు. నేను పని బ్ాగా చేసు ానని మా ఆఫీసులో నేను
అెంటే చవలా అభిమానెం.

18

శ్రీ షిరీ డ సాయిబ్ాబ్ా

శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసట ర్

శ్రీ సుబ్బరామయ్య గారు

శ్రీ వెంకయ్యసాామి

శ్రీ దరాాసాామి

స్రర్, భర్దనాజ మాస్రిర్ు వేర్ు కరదు:
చవలాసారుు నవకత ఇెంటలు విష్య్ాలత ఇబ్బెందులత మాసట ర్ గారి దగా ర బ్ాధపడుతణెంటే ఆ రోజు రాతిర గానీ ఆ తరాాత రోజు రాతిర
క్ానీ సార్ కలలో కనబ్డి నవ మనసుని సమాధవన పరుసాురు. సాపన దరశనెం ద్వారా మేము ఇది రెం ఒకటే అని మాసట ర్ గారు
చప్ిపనటలట ఉెంద్ద. అెంతేక్ాకతెండవ సార్ ఒకసారి నవతో నీవు నవలతగు రూమ్ లత వేసుకతెంటే నీ జీవితెం గడిచిపో తణెంద్ద అనవనరు.
అనిన విధవలా ఇలా తోడుెండి నడిప్స
ి ు ునన ద్దవయ సారుపులెన
ై శ్రీ సార్ కత నవ కృతజఞ తవభివెందనవలత.
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