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గురుభక్తి 
 

శీ్ర గురుచరతి్ర 2 వ అధ్వయయ్ెంలో ద్పీకుడు త్న గురువ నై వదేధరుుడిని ఏకనిష్ఠ తో సవేెంచినెందుకు మహాశివుడు, వష్ణు వు 
సెంత్సిెంచి అత్నిక్క దరశనెం ఇసాా రు. వష్ణు వు వరెం ఇసాా నని, క్ోరుక్ొముని పట్టట బ్ట్టటనెందుకు ద్పీకుడు “త్న గురుభక్కా నిరెంత్రెం 
వృద్ధి  చ ెంద్ేలా అనుగీహ ెంచమని” క్ోరాడు. అపపట్టక్ే గురుభక్కాక్క పరాక్ాష్టగా నిలిచిన ద్ీపకుడకి్క పరతిరోజూ గురుభక్కా ఎలా, ఏమి 
పెరుగుత్ణెంద్ధ? అద్ధ ఒకిరోజు క్ాదు పరతిరోజూ అత్ను శరడరెం వడచిదే్వక్ా పరెుగుత్ూ ఉెండవలి. అెంతేగాక అత్ని గురువు గారి వర 
పరభావెం వలన ఇపపట్టక్ీ ఎవర తైే ద్పీకుడనిి సురిసాా రో వారి కష్ాట లు తొలగుతవయి. అలా జరగాలెంట్ే ద్పీకుడు చిరెంజీవగా ఇపపట్టక్ ీ
ఉెండవలి. అెంట్ే అత్ని గురుభక్కా ఇపపట్టక్ీ పెరుగుత్ూ ఉెండవలి. అెంట్ే గురువు ఎలా అనెంత్మూ, అనెంత్ణడు అయిన గురువు గూరిి 
త లుసు కునే క్ొద్ీీ  వృద్ధి  చ ెంద్ే గురుభక్కా కూడవ అనెంత్మ ేఅననమాట్. గురుభక్కా అెంట్ ే గురువు మీద భక్కా: పేరమ, గౌరవము 
కలసనిద్ధ. భక్కా కలిగని వాడిని భకుా డు అెంట్ాము. మరి గురు భక్తి డిక్త ఉండ వలసిన  లక్షణాలత ఏమిటి ?  

శీ్ర మద్ భగవద్ీా త్కు జఞా నశేారి మహారాజ్ వరా సని వాయఖ్ాయనెం నుెండ ి 
అద్వేష్టా  సరేభూతానాం మ ైత్ర: క్రుణ ఏవ చ |నిరమమో నిరహంక్టర ససమదు:ఖ సుఖ: క్షమ్ || 
సంత్ుషా్ ససత్త్ం యోగీ యతాతామ దృఢనిశ్చయః |మయయర్పిత్మనోబుద్ధి  ర్యయ మదభకి్ సస మే ప్ిరయః | 

“ఏ మనుష్ణయడు భూత్క్ోట్ట పట్ల  ఎననడును ఏ వధమగు ద్ేా ష్మును కలిగి య్ుెండడో , ఎవనిని చ తై్నయమువలె 'యిద్ధ 
నవద్ధ, యిద్ధ పరునిద్ధ' య్న డ ిభేదఃమనెనడును సపరిశెంచద్ో , ఎవని మనసుున భూమాత్వలె, 'ఉతా్మునకు ఆశయీ్మివావలెను, 
నీచుని యిట్టలే వడచివయే్వలెను' అన డి యోచనయిే రాద్ో , ఎవడు ప్రా ణవాయ్ువు వలె త్న మనసుున 'రాజు 
శరడరమునెందుెందును, బీదవాని శరడరమును సపరిుెంచను' అన డి భేదభావము కలాియ్ుెండడో , నీరువలె ఎననడును 'ఆవు యికెి 
దపపికను తీరుా ను. వాయఘమున డ వష్ముగన  ైద్వనిని చెంపవిేత్ణ' నన డ ిభావమెననడును లేక ఎవడు ప్రా ణ ిక్ోట్టని ఏకరూపముగు, 
త్లెంచి వాట్టతో మెైతిరగలిగియ్ుెండునో, మరియ్ు సమభావముతో వారపిెై కృపగలిగ ియ్ుెండునో, ఎవడు 'ఇద్ధ ననేు, ఇద్ధ నవద్ధ' య్ని 
మాట్ న ననడును ఎరుగడో , ఎవనిక్క సుఖ్దు:ఖ్ములన డి యోచన ఎననడును కష్టమును కలిగిెంచదో్ , ఎవనియ్ెందు సమసామును 
ఓరుిక్ొను (భూమియ్ెందుననెంత్) ఓరుప ఉెండునో, ఎవడు సెంతోష్ము న లలపుపడు త్న ఒడి య్ెంద్వడిెంచుచుెండునో, ఎవడు 
సెంతోష్ముతో ఎలలపుపడు వరషపునీరు లేకుననను సముదరము పరిపూరుముగ నిెండియ్ునన రడతిని నిెండయి్ుెండునో, ఎవడు త్న 
అెంత్ఃకరణమును పరతిజఞా పూరాకముగ పశమునెందుెంచుక్ొనునో, ఎవని నిశియ్మలెలపుపడు అఖ్ెండముగ నుెండునో, 
ఎవనియ్ెందు జీపుడు మరియ్ు శివుడు యిదీరును పూరురూపమున ఐకయమెై ఏకతిరత్ముగనే నివసిెంత్ణరో, మరియ్ు ఎవడీరడతిని 

శ్రమతో సేవ – సేవతో క్ ైవలయం 
నేపథ్యం: గురు భక్తి      

 

మాసపత్రరక్ 

 వయవసాా పకులు: శీ్ర సాయి మాసటర్ సేవా ట్రస్టట   
ఎడిట్ర్: గొరిా సాయి సుబ్రహ్ుణయెం 

శీ్ర సుబ్బరామయ్య సార్ జీవత్ వధ్వనెం ద్వారా బో్ ధ్ధెంచిన “శీమతో సేవ – సేవతో క్ ైవలయెం” ను అనుసరిెంచి మా జనులు ధనయము గావెంచుట్కు ఈ మాసపతిరకను 
ప్రా రెంభిసుా నవనము. శీ్ర సుబ్బరామయ్య సార్ మనకెంద్ధెంచిన అనుభవాలను, సాెంగత్య సుృత్ణలను, సార్ ఆచరిెంచి వాచవ భోధ్ధెంచిన అమూలయ వష్య్ాలను 
సురిెంచుక్ొనుట్కు, మహాత్ణులు భోద్ధెంచిన సత్ుెంగ, సదారెంధ పఠనలకు పేరరణగా ఈ మా చినన సేవ.  
గమనిక్ : ఎవర ైనవ ఈ e-magazine లో త్మ వాయసాలను, అనుభవాలను పెంచుక్ోదలిచినవారు saimaster.sevatrust@gmail.com కు e-mail  చేయ్గలరు 

శ్రర సుబబర్టమయయ 
సటర్ పరవచనం 

ఈ సత్ సంగంలో సటర్ గురువుప్ ై దృషాి్ నిలిపి్తవ మనం ఏమీ అడగక్తండాన ేమనక్త ఏమి అవసరమో ఆయన చూసుక్తంటారని 
అనుభవపూరేక్ంగట తెలతపుత్ునాారు:  http://saimastersevatrust.org/Speeches/H_sideB_SirGurusthuthi_15Min.mp3 
అటాి గురవు మన నుండి క్ోరే్ద్ధ ఏమిటో అద్ధ మాసటా రు ఎలా చవసి త్ర్పమాచర్య మనం ఎలా చవసిే గురు భక్తి లము అవుత్మో తెలతపుత్ునాారు 
:: http://saimastersevatrust.org/Speeches/GuruPoornima_BMatam_ServiceToOthersOnlyCounted.mp3 
 
 

సెంపుట్ట: 02 సెంచిక : 7 

21-January-2019 

నమసేి  యోగప ర్టజేంద్ార  దతాి తవరయ దయ నిధవ !!   సమృత్ర ద్వహిమాం రక్షా భక్తితవ ద్వహమిే దృడం ! 
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యోగయ్ుకుా డ  ైత్న మనోబ్ుదుి లను పూరురూపమున నవ కరపిెంచునో, లోపలను, బ్య్ట్ను ఉతా్మమగు యోగ వధ్వనము వలన 
దృడమెనై వాడగుట్చ ేఎవడు నవ పేరమ పూరుమగు భక్కాతో రెంగరిెంపబ్డునో, ఓ అరుా నవ, అత్నిన ేభకుా డు, అత్నిన ేయోగ,ి అత్నిన ే
ముకుా నిగా న రుెంగవలెను”.  

“భకుా నిక్క”  ఈ లక్షణవలు ఉెంట్ాయ్ని శీ్ర కృష్ణట ుడ ేచ బ్ుత్ణెంట్ే మరి మనక్త ఈ విధమ నై (గురు)భక్తి క్లిగేద్ధ ఎలా ? ఈ 
వధమెైన లక్షణము మనకు వచిి మనము నిజమ ైన గురు భక్తి లము అయ్యయద్ధ ఎలా ? ద్వనిక్క శీ్ర మాసాట రు చ పిపనట్టల  “బ్ాబ్ాను 
సరాగత్ణనిగా భావెంచు”, “బ్ాబ్ా / మన గురువు మన సనేహ త్ణల, ఆశీిత్ణల, బ్ెంధువుల, చట్టట పరకిల, పశు పక్షుల అనిన 
రూప్ాలలో త్నే వునవనరని ఇచిిన అనుభవాలను హ్ృదయ్ గత్ెం చసేుక్ోవాలి”.  

 “గురువును సరాగత్ణనిగా గురిాెంచి త్న త్ను మన ధనవలతో తిరకరణసుద్ధీగా గురువును సేవెంచమని” గురుచరిత్రలో 
చ పపినట్టల  చేయ్ు పూనిక గలవారకి్క  పెై లక్షణవలు త్న గురువు పట్ల  కలాినట్టల .  ద్వనిని గురు భక్కా అెంట్ారు. మనకు ద్వనిని ప్ ెంద్ ే
మారామలెాగా? అెంట్ే శీ్ర వ ెంకయ్యసాామి అసథా తా్రెంలో “ఓెం గురు భక్కా పరద్వతేర నమః” నవమెం ఉెంద్ధ. ద్వని అరిమమేిట్ెంట్ే గురు భక్కా 
పరసాద్ధెంచు సాామివారిక్క నమసాిరము. బ్ాగుెంద్ధ మనమమేి చేయ్ాలిున పని లేదు అనిపసిుా ెంద్ధ. క్టనీ మన అందర్పక్ ీగురుభక్తి 
చాలినంత్గట ఎందుక్త లేదు? భగవెంత్ణనిక్క ఏద్ నైవ పక్షప్ాత్ముెంద్వ? అెంట్ే లేదు. క్ానీ మన అరహత్ను (పుణయమును), కృషి, శీదిను 
బ్ట్టట  మన కనుభవమౌత్ణెంద్ధ. “మన అభాయసాల బ్లెం మీద, కృష ియొకి తీవరత్ మీద“ ఆధ్వర పడుత్ణెంద్ధ అని మాసాట రు 
పరభోద్వమృత్ెం లో చ బ్ుతవరు. భగవెంత్ణడు మన ధరుమూ, సెంసాిరము అనుసరిెంచి పరిసిాత్ణల ద్వారా నిరేీశిెంచిన  పనులు 
హ్ృదయ్ పూరాకెంగా ఆయ్న సవేగా, నివేదనగా సరాగత్ణడ నై గురువు ఎరకితో పరయ్త్నెం చేసవేారిక్క ఆయ్న అనుగీహ్ెం 
కలుగుత్ణెంద్ధ. శీ్ర సాయినవధ పరబో్ ధ్వమృత్ెంలో భరద్వాజ మాసాట రు చ పుత్ూ “ఒకవేళ ఎపుపడ నైవ తవతవిలికెంగా హ్ృదయ్ెంలో 
గురుభక్కా ఉదయిెంచినవ, అట్టటవారకి్క మననెం లోపిెంచడెంచతే్ ఆ ద్ోష్ెం మరలా హ్ృదయ్ానిన ఆకీమిెంచి, చనువు వలల  శదిీ, 
వశ్ాాసము మెందగిెంచి, అశదిీ రూపములో మనిషిని పత్నెం చసేుా ెంద్ధ. ద్ీనిని గురిాెంచి సాధకుడు య్త్నెంతో గురుభక్కాని 
నిలుపుక్ోవాలి. ఇందుక్త సటధనాలత సదుా రు చరిత్ర ప్ారాయ్ణ, బ్ో ధల మననెం, వవేకము, సతవుెంగత్యము, నిజ జీవత్ెంలో వాట్టని 
అనుషిటెంచే య్త్నము.” ఈ ద్ోష్ానిన గురిెంచే సాయి—“శరడరెంలో ఒక హీనజఞతి వాడునవనడు, వాడనిి వ ళళగొట్ాట లి" అనవనరు. అెంట్ ే
మనెం పరయ్త్నపూరాకెంగా మహ్నీయ్ుల చరతి్రలు, బ్ో ధలను మనసుుకు పట్ేటట్ట్టల  వవరిెంచుకుెంట్ూ, సత్ుెంగెంలో ఆ భావాలను 
భకుా లతో పెంచుకుెంట్ూ, మన భావానిన వదుయకా ధరాుచరణలోను, పరకివారతిో మనెం మసలుకునే  ఆచరణను సరిద్ధదుీ  కుెంట్ూ 
ఉెండవలి. అెంతేగాక ఖ్ాళీగా ఉనన సమయ్ెంలో అెంత్ట్ా ఆ భగవెంత్ణడే / సదుా రువే ఎలా ఉెంట్ాడో  ఆలోచిస్ా ెండవలి.  మనము ఆ 
భావనను నిలుపుకుెంట్ూ పరయ్త్న పూరాకెంగా అెందరలిో ఉనన పరమాత్ణునిక్క సవే చేసుా ెంట్ ే సదుా రువ ే మనకు త్గని 
అనుభవాలు ఇస్ా  మన గురుభక్కాని పెెంప్ ద్ధసాా రు. అెంత్ట్ా గురువుని చ్స్ా  ఉెండే మన భరద్ాేజ మాసటా రు, శ్రర సుబబర్టమయయ 
సటర్ చవసని పనులను, వటర్ప గురు భక్తి పరత్రబంబిమేచ సంఘటనలను  సమర్పద్ాా ము: 
1. ఒక్ానొక సమయ్ెంలో శీ్ర సాయి మాసటర్ నిలయ్ానిక్క (గొలగమూడి) రాతిర పూట్ భకుా లు వచిి గేట్ట వేసి ఉెందని వ ళ్ళళప్థ య్ారు. 

అెంత్ రాతిర పూట్ ఎెంతో ఆశతో వచిిన భకుా లకు ఇబ్బెంద్ధ కలుగుతోెందని శీ్ర సుబ్బరామయ్య సార్ గటే్ట దగార ఉనన రకేుల 
షెడుీ  రూములో పడుకుని భకుా లు వచిినపుపడు గేట్ట తీసి భకుా లకు సవే చేసవేారు. 

2.   శీ్ర భరద్వాజ మాసాట రు దగారకు వద్వయనగర్ వ ళ్ళళనపుపడు కూడవ సార్ త్న వెంట్ త్ను చసేుకునేవారు. అకిడ ఉనన హ్ో ట్ల్ 
లో అననెం సరగిాా  ఉెండదే్ధ క్ాదు. అెందువలన భరద్వాజ మాసాట రు దగార ఉెండే భకుా లు కూడవ సార్ దగార తినవేారు. పరతిరోజూ 
మూడు పూట్లా ద్వద్వపు 40 మెంద్ధక్క ఆహారానిన సమకూరేి వారు. ఒకసారి చవలా అననెం వరుస్ా  ఉెంట్ ేభరద్వాజ మాసాట రు 
చ్స ిసార్ ని అడిగ ిత లుసుకుని ఎెందుకెండ ీమీకు ఇబ్బెంద్ధ కద్వ అెంట్ ేసాయి సవేగా చసేుా నవనను అెంట్ే భరద్వాజ మాసాట రు 
మురసిిప్థ యి అెందరిక్ ీక్ావలసిన పద్వరాా లు త చుిక్ోమని ఉతా్రుా ఇచవిరు. సార్ సేవా చయే్ట్మే క్ాదు ఆ భకుా ల రూపెంలో 
సాయిబ్ాబ్ా ఉనవనరనే భావన పరసుపట్ెంగా ఉెంద్ధ క్ాబ్ట్టట  అెంత్ పనిని ఎవరూ సాయ్ెం చయే్కప్థయినవ ఏనవడ్ ఇబ్బెంద్ధగా 
అనుక్ోలేదు. 

3. శీ్ర సాయి నవధు ని వదీ అనుభవెం ప్ ెంద్వక శీ్ర సాయి నవధుని జీవత్ సెంఘట్నలను సకేరిెంచడెంలోను వారి పరత్యక్ష శిష్ణయలు – 
అనుభవెం ప్ ెంద్ధన వారి ముఖ్త్ వనుట్కు ఎెంత్ శ్ారిరకి ఆరిిక శీమ క్ోరిి రోజులు త్రబ్డి నిరడక్ిెంచి కూడవ సేకరిెంచడెం మాష్ాట ర ి
గురు భక్కాక్క నిదరశనెం. ఒక సారి ఒక పరత్యక్ష శిష్ణయని ముఖ్త్ ఒక అనుభవెం వనుట్కు 3 రోజులు ఎకిడో  వారి ఉరలిో ఒకి 
జత్ బ్ట్ల  తో త్గని అనన –ప్ానవదులు లేకన ే నిరిక్మిి వలసవిచిిెంద్ధ. గురు మహ మ త లుసుక్ోడవనిక్క మన అెందరకి్క 
అెంద్ధెంచడవనిక్క వారు వహ ెంచిన గురు భక్కాక్క ఇద్ధ ఒక మచుిత్ణనక.      
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శీ్ర సుబ్బరామయ్య గారు శీ్ర షిరడీ సాయిబ్ాబ్ా శీ్ర ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసటర్ శీ్ర వ ెంకయ్యసాామి శీ్ర దరాా సాామి 

4. శీ్ర మాసాట రు ద్వమోదర్ కతాి పట్టట క్ొని వచిి న లరోజులు తిడుత్ూ వచిినవ  త్రువాత్ క్షమారపణ క్  ైవచిినవ నువేామి చేసావు, 
అెందరిక్క అనిన చేసదే్ధ సాయి యిే అననద్ధ భావము లో వ ెంట్టర క వాసి భదేెం లేక వయకాెం చేసి వయవహ్రిెంచట్ెం “న మే భకా పరనసయతి 
– నవ భకుా డు నశిెంచడు, బ్ాధ పడడు “ అని వారు చ పపిన వాకయ కు పరత్యక్ష ఆచరణవత్ుక గురు భక్కా. గురు భకుా డు పరసిిాత్ణలపె ై
క్ాక వానిని నియ్మిెంచి నడిప ేభగవెంత్ణని పెై దృషిట  ఎలా నిలప్ాలో నిలపవచోి  వారి జీవన ఆచరలో చ్డవచుి.  

5. మాసాట రు “శీ్ర మాసాట రు అమృత్ లేఖ్ా వళ్ళ” లో ఒక letter లో ఒకరిని ఓద్వరుస్ా  “సాయి సవేలో త్నకు ఆరిిక నష్టెం, అతి 
సనినహ త్ణలే సరిగా వారిని అరిెం చసేుక్ోకుెండట్ెం మొదలగు ఎనిన అవాెంత్రాలు ఉనన, సాయి ఎలా త్నను వారు పని సవేక్  ై
డిమాెండ్ చసేుా నవనరో” వరా య్ట్ెం లోన్, వారి ఆరిిక పరసిిాతి, అముగార ిఅనవరోగయెం మొ వాట్టక్ ీచలిెంచక, నిశిలెంగా,  మరిెంత్ 
ఉదృత్ెంగా రచన, సత్ుెంగాలు మొ వానిలో గురుభక్కా లో వారకి్ీ గల ద్కీ్ష వ లలడి అవాట్మే క్ాక, ఎెందరి నో సాయిక్క పట్టటవాట్ెం 
ఉతా్మ గురు భకుా నిగా వారకి్ే చ లిలెంద్ధ.  

 
ఎంత్మటుక్త ఈ సవే చవయాలండి అనే పరశన రాకూడదు. ఒకవళే ఆ పరశన ఉదయిసేా  శీ్ర గురు గడత్లో క్కీెంద్ధ శ్లల క్ానిన 

క్ొలబ్దీగా చ్సుక్ోవాలి.  
దృశయ వసుృతి పరయెంత్ెం కురాయదుా రుపద్వరినమ్ | తవదృశయసెవై క్ ైవలయెం నచ త్దాయతి రకే్కణః II 

సాధకుడు త్నకనయముగ వశాము గోచరిెంచినెంత్ వరకును, సరాము తవన ేఅయిన గురు ప్ాదముములను పూజెంచవలసనిద్ే. 
ముక్కా అట్టవెంట్టవారకి్క క్ాని అనుయలకు క్ాదు. 
 

మర్ప గురుభక్తి వలన మనం ప ంద్వ లాభం ఏమిటి ? శీ్ర మద్ భగవద్ీా త్కు జఞా నశేారి మహారాజ్ వరా సని వాయఖ్ాయనెం నుెండి : 
   “భరాకు ప్రా ణముకెంట్నెు భారయ పిరయ్మగురడతిని, ఆ భకుా డు కూడ నవకు ప్రా ణము కెంట్ ేకూడ పిరయ్మెనైవాడు. క్వేలమెంతియిే 
క్ాదు. ఆత్ని యిడె నవకుెండు పేరమ ప్రా ణసమానమని చ పుపట్కు కూడ చవలనట్టటద్ధ. క్ానీ యిీ పేరమగాథ భరమ పెట్ెటడ ిగారడ ిఆట్ 
వెంట్టద్ధ. ఈ పేరమ గాథ వాసావమునకు శబీ్ములచే చ పపనలవ క్ానిద్ధ. క్ాని యిీ క్ొద్ధీ  వరున క్వేలము శదీ్వి బ్లము వలనన ే
చేయ్బ్డినద్ధ. అెందుచే భారాయభరాల యొకి పేరమ ఉపమానముఖ్ము నుెండి వ డలినద్ధ. క్ాని యిీ అప్ార పేరమను వాసావముగ 
వరిుెంచుట్ క్వేధముగను వలనుపడదు. ఓ అరుా నవ, పిరయ్భకుా ని పరసెంగము వచిినపుపడ లల  అత్నిపట్ల  నవమనసుునెందు గల పేరమ 
ద్ధాగుణీకృత్ తీవరత్తో వృద్ధి  ప్ ెంద్ధ గెంత్ణలు వేయ్సాగనిద్ధ. అెందు పెై శ్లీ త్లు కూడ అద్ే వధముగ పేరమపూరిత్ణలు లభిెంచుచ ,ో యిీ 
వష్య్ మాధురయమును త్ూచనగు తవర సకెిడ లభిెంచును? క్ాన ఓ అరుా నవ, అట్టట  పిరయ్భకుా డు, మరియ్ు పేరమపూరుు డగు శ్లీ త్య్ూ 
నీవనేని చ పుపచునవనను. అెందుపిరయ్భకుా ని వరునను గురిెంచిన పరసెంగము కూడ సహ్జముగనే వచిినద్ధ. ఇెందుమాట్లు 
చ పుపచ్, చ పుపచ్ ననేు సాాభావకముగానే యిీ వరునవనెందములీనమెతైిని." అని చ పిప వ ెంట్నే భగవానుడు పేరమానెందమున 
నోలలాడసాగ ను”. శీ్ర సాయి మాష్ాట రి గూరిి “నవ బిడీ వెంట్ట వాడు” నేను వచవినని చ పుప గురిాసాా డు అననపుపడు క్ాని, సాయి 
హెచిరిెంచగా ఒక పలిల  భయ్ పడుత్ణెంట్ే మాసాట రిక్క చ పుపక్ొని మాసాట రు వబ్ూద్ధ పటె్టక బ్ాబ్ా మరల కనపడి ఓద్వరిి న సెంఘట్నలో 
క్ాని, శీ్ర సార్ ను గూరిి  శీ్ర దరాా  సాామి “సాామి సుబ్బరామయ్య లో ఉనవనడు – సుబ్బరామయ్య సాామి లో ఉనవనడు” అనట్ెం 
లో క్ానీ “భకుా డు కూడ నవకు ప్రా ణము కెంట్ే కూడ పిరయ్మెనైవాడు” అనన  ఫె ైవాయఖ్య యొకి పరత్యక్ష వవరణ త లుపుత్ణెంద్ధ.  
 
గురుభక్తి లో సిిరమ ైన శ్రర సటర్ ప ంద్ధన సిిత్రని  పరక్టం చవసే అరుద్ెైన సంఘటన : శ్రర సటర్ మృత్ుయవు ప్ ై ఘన విజయం      
 
శ్రర వ ంక్యయ సటేమి సనిాధధలో 40 ర్యజులత గడపటలి అనుక్ొని శ్రర భరద్ాేజ మాష్టా ర్ప పరత్యక్ష భక్తి ల ైన శ్రర చంత్ లక్షిమ 
నార్టయణ గటరు (హ ైదర్టబాద్), వటర్ప ధరమ పత్రా చంత్ లక్షిమ గటరుు  గొలగమూడ ిలో సటర్ సమాధధ మంద్ధరం దగగరలో 
డిస ంబర్ చవర్ప వరం నుండి ఉంటునాారు. శ్రర సటర్ సమాధధని ర్ొజూ దర్పసంచుక్ోవటం, సమాధధక్త పరదక్షిణలత చవయటం వటర్ప 
నిత్య విధధలో భాగంగట ఈ 40 ర్యజులత చవసుి నాారు. శ్రర సటర్ గురు పటదుక్ట (సటముహిక్) పూజ డిస ంబర్ 30 వ తవద్ధన 
చవసుక్ోవటం లో క్ూడా వటరు పటలత పంచు క్ొనాారు. ఆ పూజలో సటర్ పటదుక్లక్త, సటర్ బౌత్రక్ంగట ఉనాపుిడు ధర్పంచన 
రబబరు చెపుిలక్త క్ూడా పుజ చవయటం శ్రర చంత్ లక్షిమ గటరు చూచ, వటర్పక్త సటర్ తొ గల చనువు వలు , శ్రర భరద్ాేజ 
మాసటా రని వటరు సేవిముచక్ొనటేపుిడు సటర్ క్ూడా వటర్ప సహా భక్తి లత గట, గురు భందువులతగట గల పర్పచయం వలు  వీళ్ళక్త 
ప్ిచాచ !  ఏమిట?ి రబబరు చపెుిలత తెచచ సమాధధ మిద ప్ టాా రు అనుక్తనాారు. వటర్ప శ్రర సటర్ ప్ ై క్ూడా గల గౌరవం, గురు 
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భావం తొ పరదక్షిణలత ర్యజు  చవసుి నాారు. 2019 జనవర్ప 8 వ తార్పక్తన (మంగళ్వటరం)  వటరు పరదక్షిణ చవసుి ంటే ఉనాటుా ంద్ధ 
శ్రర సటర్ వటర్ప ఇంటి వ ైపు  నుండి సమాధధ వదాక్త వసూి  భుత్రక్ంగట మద్ాయహాం అపుిడు క్టనబడాా రు. మరల తొంగప చూసినా 
సటర్ భుత్రక్ం గట వసుి నాారు. అంత్లోనే మర్య స క్నులో అదుర సయమ ైనారు. ఎద్ో  నా బరమ ఏమో అని ఆ ర్యజు ఎవర్పకీ్ 
చెపిలేదు. మరల 2019 జనవర్ప 10 వ తార్పక్త   (గురువటరం) ర్యజు మరల సిషా్ంగట భౌత్రక్ దరశనం పరసటద్ధంచారు. మరల, 
మరల ఓక్ే స క్ను వయవధధలో క్నపడి త్రువటత్ అదుర సయమ ైనారు. ఈ ర్ీత్ర వటర్పక్త ఆశ్సససులత ఇవేటమే క్టక్ మనందర్పక్త 
“ఒళ్ళళ దగగర ప్ టుా  క్ొని” మర్పంత్ శ్రధతో వటర్ప ప్  ైగురు భక్తి నిలతపుక్ోమని ఆచరణతో వటర్పని మ ప్ిిసేి  వటరు ఎపిటివల నే 
మానను ప్ేరమగట నడిప్ించుటక్త సిదిమని తెలతపుత్ునాారు.  
 

మన మందరమూ శ్రర భరద్ాేజ మాసటా రు సూచంచనటుు   సదుగ రు చర్పత్ర పటర్టయణ, బో ధల మననం, వివకే్ము, 
సతాసంగత్యము, నిజ జీవిత్ంలో వటటిని అనుష్ిాంచవ యత్ాము చవసి గురుభక్తిని నిరంత్రము ద్పీక్తని లాగట వృద్ధి  చవసుక్ొంద్ాము. 

- పరసాద్ 
సటర్ ల టర్స 

   
శీ్ర సార్ ఈ  letter ల లో గురువంటే ఎవరో , గురుభకి్త అంటే ఏమో ,ఏమికాదో వివరిస్తూ  అటి్ట గురుభకి్త మనకు 

కలిగే మారా్గలు ,గురు కృప కలగాలి అంటే ఎలా ఉండాలి ,మనకు నిరే్దసంచిన గురు సేవ ఎలా చేయాలి అనేది 

వివరిస్తూ న్నారు .  
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           గొలగమూడ,ి   

           27-06-05. 

Dear Sai, 
    పరతి మానవుడు సుఖ్శ్ాెంత్ణలతో త్ృపాిగా జీవెంచవలని త్లుసాా డు  .క్ాని అట్టట  సుఖ్ము , శ్ాెంతి, త్ృపాి అనునవ మనెం 
ఆచరిెంచే ధరుము వలన మాత్రమే లభిసాా య్ని ఎనిన శ్ాసాా ర లు ఘోషిెంచినవ, మహాత్ణులు అెందరూ ఎలిగ తాి చవట్టనవ 
ఆశ్ాబ్దుీ డ ైన మానవునకు అట్టట  ఆచరణ దుసాుధయెం అయియెంద్ధ  .అట్టట  ధరాుచరణ మన నిత్య జీవత్ెంలో సహ్జ 
సిదిమయిేయెందుకు మహానీయ్ుల సాెంగత్యెం ఒకిట్ే శరణయమని భగవద్ీా తవద్ధ గీెంధ్వలనీన చ బ్ుత్ణనవనయి  .వారి  పరత్యక్ష 
సానిధయము లభిెంచనపుపడు మహాత్ణుల చరిత్ర ప్ారాయ్ణ కూడవ మహాత్ణుల పరత్యక్ష సానిధయెంతో సమానమని ఎెందరో 

భకుా ల అనుభవాలు ఋజువు చేసుా నవనయి .మహ్నీయ్ుల చరిత్ర ప్ారాయ్ణ ద్వారా అనేక మెంద్ధ భకుా లలో కలిగిన హ్ృదయ్ 
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పరవిరానే ఇెందుకు నిదరశనము  .అట్టట  ధరాుచవరణను గూరిి శీ్ర సాామివారు ఏనవడు పెదీగా ఉపనయసిెంచకుననన్ శీ్ర సాామి 
వారి నిత్య జీవత్ సెంఘట్నల నుెండి ఇట్టట  ధరుభోధ వనగలిగిన వారిక్క అనుక్షణమూ వనిపిస్ా నే ఉెంట్టెంద్ధ  . 
         శీ్ర సాామివారి గురువు వారిక్క ఒక పని ఒపపగిెంచి చేయ్మనవనరు  .అద్ే ఇత్రుల బ్ాధలను త్న త్ప్థ శక్కాతో క్ాళన 
చేయ్డెం  .ఇత్రులు అెంటే్ మానవులే క్ాదు సరా జీవుల యొకి బ్ాధలు తీరిడెం   .ఆ కృషిలో నిమగనమె ైత్న శరడరానిన 

మరచిప్థయి పని చేసారు .మన గురువు మనక్ొక  చినన పని పెట్ాట రు .ఆ పనిలో నిమగనమెై మనెం పరపెంచవనేన 
మరచిప్థ వాలి .ఆ ప ని త్పప ఇత్ర యోచనలే ఉెండకూడదు  .ఒక రోజు నవకు మెంద్ధరెం కట్టగా మిగిలిప్థ యిన రాతి ముకిలను 

కెంకర  క్ొట్టటెంచమనవనరు .ఆ వష్య్ెం రేపట్ట లెట్ర్ లో  వరా సాా ను.  
సాామి వారి ఆశ్రసుులతో            పె  .సు.  
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om 

గొలగమూడ ి

28 – 6 – 05 

Dear Sai !  

 

శీ్ర మాసాట రు గారు వద్వయనగర్ సాయి మెంద్ధరానిక్క curing కు నీరు ప్థ య్మనవనరు. పద్ధ రోజులయి నవకు ఇెంక్ా కూయరిెంగ్ పని 

ఉెండగాన ేమిగలిిప్థ యిన రాతి ముకిలు కెంకర క్ొట్టటెంచమనవనరు. 600 రూ. తీసుకుని(advance) మూడు న లలెైనవ 

క్ొట్టలేదట్. వాళళళ క్ొట్టకుెంట్ే మా గాీ మెం చ ముడుగుెంట్ నుెండ నైవ మనుష్ణలను తీసుకువచిి క్ొట్టటెంచమనవనరు. ఇెంత్కు 

ముెంద్ే క్ొెందరు లెకిరరుల  ఆ కూలీల క్ొరకు 6 క్క.మీ.ద్రెం వ ళ్ళల అనేకసారుల  పరయ్తినెంచి మానేసారు. వారు మాత్రెం రాలేదు. 

శీ్ర మాసాట రు వదలలేదు. అద్ధ భలూల కపు పట్టట . ఇత్రులు చ మట్ోడిి సెంప్ాద్ధెంచిన ప్ావలా, అరిరూప్ాయి, రూప్ాయి శీ్ర సాయి 

క్క సమరపిెంచిన డబ్ుబ వృధ్వ క్ాకూడదు అనదే్ ేవారి ధ్ేయయ్ెం. 

 

నేను ఉదయ్ెం 5 గo.క్క నిదరలేచి 5½ గెం.ల బ్సుుక్క వ ళ్ళల ఆప ిమా బ్సుు 3 క్క.మీ.నడకలో 3,4 మారుల  వ ళ్ళల వారతిో మాట్ాల డినవ 

వాళళళ రేపు వసాా మెంట్ారు క్ాని రారు. ఈ రోజు కూడవ అలాగే చ ప్ాపరు. ఇక లాభెం లేదు మా గాీ మెం కలిచడేు లోని కూలీల క్ొరకు 

పరయ్తినెంచవలని ఆ ద్ోవన అట్ాల గ ేకలిచడేు పరయ్ాణమెనైవను. నీళళలో(నిల్వ)ప్థ సిన చదీననెం రూములో ఉెంద్ధ. ఎపుపడ నైవ ఆ 

గాీ మెం నుెండి తిరగిివచిి 10 గెం.కు పెనై తినేద్ధ.ఈ రోజు రూము లో చదీననముెంద్ధ క్ాని అననెం క్ొరకు రూముకు రాలేదు. ఆ 

గాీ మెం కలిచడేు అకిడ బ్సుు ఎక్ాిలి. గూడ్రు లో ద్ధగి కలిచడేు బ్సుు ఎక్ాిలి. ఇెంట్టక్క చేరసేరిక్క మధ్వయహ్నెం 4 గెం.లెైెంద్ధ. 

అపుపడు ఇెంట్ోల  అననెం లేదు. వాళళను అననెం వెండమని నేను కూలీల క్ొరకు వ ళ్ీళను. వాళలతో మాట్ాల డి వచేిసరకి్క 5½ 

గెం.లు సాయ్ెంత్రెం. అక్ాలెంలో ఎెంత్ తినగలము. ఏద్ో  క్ొెంత్ తిని నిదరప్థ య్ాను. ఇక రాతిరక్క అననెం తినలేదు. ఉదయ్ానేన 

6 గెం. గూడ్రు బ్సుు.గూడ్రు చరేి అకిడనుెండి కలిచేడు బ్సుు ఎక్కి, కలిచడేులో ద్ధగి కూలీల దగారకుప్ తే వాళళళ లేరు 

పనిక్క వ ళ్ీల రు. ఉస్రు మెంట్ూ 3 క్క.మీ.నడిచి కలిచడేు రోడుీ  లో waiting బ్సుుక్ొరకు.రూముక్క చేరసేరిక్క 12 గెం.లు 

మధ్వయహ్నెం. ఆకలి దహ ెంచి వసేుా ెంద్ధ. ననే కిడవ ఏమీ తినను.వెండ ితినవలి.అనీన అెంగట్ట నుెండ ిత చుిక్ోవాలి. గిన నలు 

కడగాలని గిన నలో చయేి పడెతిే అననముెంద్ధ, వాసన ఏమీ లేదు ఎరీగడీ నెంజుకుని 3 రోజుల నవట్ట చదీననెం తినవన. 
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గురు భకి్త ,  గురు సేవలో ముఖ్యం గా వచేే లోపాలు ఏమిటో ఎలా వసాూ యో వానిని గురిించి తొలగంచు కోవటం 

గురు సేవలో , గురు భకి్త లో భాగం అని చెపుతున్నారు .  
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గొలగమూడ ి

04-07-2005 

పూజయ గురు బ్ెంధువుకు నమసాిరములు. శీ్ర సాామివారు మనలోని బ్లహీనత్లు బ్య్ట్కు రపపిెంచేెందుకు 
ఎలాెంట్ట పరిసాిత్ణలు ఏరపరుసాా రో చ్డెండి. ఆ బ్లహీనత్ బ్య్ట్పడెందే్ మనకు అలాెంట్ట బ్లహీనత్ ఉెందని మనకు 
త లియ్దు. ద్వనిని ప్థ గొట్టట కునే తీవరపరయ్తవనలు చేయ్ము. శీ్ర సాయి మాసటర్ నిలయ్ము కట్టటెంచి నవలోని ఎనోన బ్లహీనత్లు 
తొలగిసుా నవనరు చ్డెండ.ి మొనన ఒక 20 20 సెంవత్ురాల MBBS చద్ధవే అమాుయి ద్ీక్ష చేయ్ాలెంటే్ ఉెండమనవనను . 
ఆమె పరవరాన నచిక ఖ్ాళీ చేయ్మనవనను. త్పుప చ పపమననద్ధ. చ ప్ాపను. పరమాణవలు చేసాా నననద్ధ. మాట్కు మాట్ 
అరిచేసాను. 

అసలు అరవడెం ఎెందుకు? మెలల గా త్పుప చ పపకుెండవనే ఖ్ాళీ చ య్ అెంతే  ,మీ త్పుపలు చ పేపెందుకు మేము 
లేము. మీకు రోజులు ఉెంచుతవమని వరా సి40  ఇవాలేదు అని మెలల గా చ బితే సరిప్థ త్ణెంద్ధ కద్వ. 

 వాక్ౌపరుష్యమేవచ అజఞా నెం అనవనరు గడత్లో. నవకు పరుష్ వాకయములాడడెం చ డీ అలవాట్ట. ద్వనిని ప్థ గొట్ాట లని 
శీ్రసాామివారి త్పన. 

 శీ్ర సాయి మాసటర్  నిలయ్ెం కట్టటెంచి ఆమెను అెందులోక్క పరవేశపెట్టట  నవ చేత్ పరుష్ వాకయములు అనిపిెంచి అద్ధ త్పుప 
అని నవకు త లిపి అలాెంట్ట సనినవేశ్ాలలో శీ్ర సాామివారు ఎలా పరవరిాెంచవరో గురుా చేసి పరుష్ వాక్ాయలు భవష్యత్ణా లో పలకరాదు 
అనే నిరుయ్ెం చేయిెంచవరు. అలాగే పరతి వారకి్క అలాెంట్ట వష్మ పరిసాిత్ణలు కలిగిసాా రు. ఆ పరిసాిత్ణలను మనెం నేరపరియిెైన 
నవవకులు వారే ఉపయోగిెంచుకుని మన లోప్ాలు సరది్ధదుీ క్ోవాలి. మన లోప్ాలు ఏమిట్ో త లియ్కుెంటే్ క్ోట్టకెంఠాలతో 
ఘోషిసాా డు శీ్ర సాామి. వారి వలె చకిగా ఆత్ుబ్ో ధ చేయ్గల వారు ఎవరూ లేరని నవ నముకము. శీ్ర సాామివారి కృప సద్వ 
మనెందరిక్ీ ఉెండవలని ప్రా రిాస్ా  మీ 

పె..సు. 

కోపము:- నిగ్ర హించే మార్గము 

కోపము కలిగించే కార్ణ మేమి ? 

ఒకటి ఇష్ట ము, అయిష్ట ము  

రిండు కావాలి అనే కోరిక  

ఇష్ట ము, అయిష్ట ము గాని, కావాలి అనే కోరిక అర్ధ  ర్హతాల్ని  నీ వివేకిం ద్వవరా తెలుస్త ింది. 

    నిర్ింతర్ిం మన ధ్యేయిం మనకు  గుర్త ిండాలి.  ధ్యేయిం ఏమిటి – దుఃఖ రాహతేిం –అిందకు మనస్ును 

నిగ్ర హించడిం అవసర్ిం. మన పర స్త త పర యతనిం తొ  ఏమీ మనిం పిందే ది లేదని, మనకు ఏమేమి రావా లో ఏమేమి 

అనుభవిం కావాలో ముిందే మన ప్రర ర్బా్ద ను సార్ిం  నిర్ణ యిించ బడి వున్ననయనని ధృఢింగా విశ్వసించాలి. మనిం 

పర యత్నించకుిండా కూర్చొన్నన ఆ ట ిం వచ్చొనప్పుడు మన ప్రర ర్బధ మే ఆ పని ఆ క్షణింలో చేయిించ్చ తీర్తింది. శ్రర సావమి 

వారి చరితర , సాయి చరితర , మాష్టట ర్ గారి వాకుులు, వేద వాేస్ గారి అనుభవమూ )ఇదే(. 
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          ఇష్ట ము అయిష్ట ము, రాగ్ము దేవష్ముల్ ద్వవరా మనకు క్రర తత  బింధాలు తగులు కోకుిండా జాగ్ర తత  వహస్తత , 

ఏ విష్యింలో న న్న  శింతింగా చెపు వల్సన ది చెపుటిం. వినకుింటే వారి ఖర్మకు వారిని వదల్డిం. మనిం మించాన 

పడితే వాళ్ళు చూడరేమో ననే భయిం ఉింటింది, ఒక మూల్ హృదయింలో. మన ప్రర ర్బధ ిం క్రదాి ఎవరి ద్వవరా ఏమి పింద్వలో 

అది తపుక అనుభవమయి తీర్తింది. మనిం భయపడి మన మార్గ ిం వీడ నకుర్ లేద. సతాేనిన నిర్ింతర్ిం 

గుర్త ించుకోవాలి. వివేక  విచారాల్తో రాగ్దేవష్టలు నిర్మమలిించు కోవడిం తపు కోప్రనిన జయిించ్చ లొoగ్ దీస్ కోవడిం  వీలే 

కాద. )వానితో( రాగ్ దేవష్టలు కోపిం అింత మేర్కు అదప్పలోకి రావడిం పర్మ సతేిం.                                                                                                                  
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ద వీ సింపద ల్క్షణాల్ను అల్వర్చు కోవటమే గుర్భకిత  లో భాగ్మని ప  లెటర్ల లో  చెప్పున సార్ అవి ఎలా అల్వర్చు 

కోవలో వివరిస్త న్ననర్ . మనిం గుర్వుకు లేద్వ భగ్వింతనికి ఎిందకు కృతజ్ఞు ల్మ  ఉిండాలో గురిత ించ్చ జిరినముొక్రని 

జీవిించమని హెచొరిస్త న్ననర్ .  
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గురుభకి్త ఉదే్దపన కావటానిక్త చేయవలసన మనం చేయవలసవ పర యత్ాం సాధన ఏమో ,ఎలా ఉండాలో సార్ 

మాటలోో ఇచ్ేట వినవచుే :  

om 

గొలగమూడ ి

22 – 5 – 05 

Dear Sai !  

సదుా రువు లభిెంచగాన ేఅెంతవ అయిప్థయినట్టల  క్ాదు. వారు చ పపిెంద్ధ చేయ్ాలి . అలా చసేేెందుకు మాయ్ ప్ ెంచి ఉెండ ి

ఎపుపడ్ మనలను చయే్నీయ్కుెండవ అడుీ  పడుత్ణెంద్ధ. మాయ్కు లోబ్డినవాడు మానవుడ ే క్ాదురా అనవనరు. అెంట్ ే

మానవుడకెంట్ ేహనీుడని అరిెం . 

శీ్ర జఞా నేశార్ మహారాజ్ చ పిపన మాట్లు గురుా ెంచుక్ో. 

ద్ ైవీ హయయష్ా గుణమయిీ మమమాయ్ా దురత్యయ్ా  

మామేవయిే పరపదయనేా  మయ్ా మేత్ెం త్రెంతితే. 

సదుగ రువన డి మంచ నౌక్ లభంచనవటరు : 

1. అనుభవమ న  డి క్ౌప్నీము ను బిగపంచ  
2. అహంక్టరమను మిక్తుటమను బరువును పటరవ చై  
3. సంక్లిములత, విక్లిములన డి అలల నుండి త్ప్ిించుక్తని  
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4. విష్యాసక్తి అన డు తీవరమ నై వటనద్బెబ నుండి క్టపటడుక్తని  
5. ఆత్మబో ధ యన డు బలు  క్టుా నందుక్తని  
6. వ ైర్టగయమన డు చవత్ులతో న టుా క్ొనుచు  
7. శ్రద్ాి , సటమరియము ల ప్ ై తవలతచూ 

ననున ప్ ెందగలరు. 

పెై ఏడు అెంశము ల ద్వారా మనము శీది తో కృష ిచసే్ా  ఉెంట్ ేత్పపవారి కృప మనకు కలాదు. ప్ిచచ పటర రినలత లక్ష చవసనిా అవి 

గటలిక్త పో తాయ్. మనం శ్రదితో చవసని క్ృష్ే ల క్ులోనిక్త వసుి ంద్ధ. 

మొట్టమొదట్న ేనీ అనుభవానిన చ్చుకుని పరవరిాెంచమెంట్ారు. ఏద్ధ తిెంట్ే ఏమెైెంద్ధ, ఎెంత్ తిెంట్ ేఏమెైెంద్ధ, ఏద్ధ తిననపుపడు 

చదువు బ్ాగాసాగిెంద్ధ ఎెంత్ తిెంట్ే మనెం హ్ుష్ారుగా ఉెండగలిగాము అనేవనీన అనుభవెం ద్వారా త లుసుకుని ఆచరిెంచు.కఠోర 

నియ్మ ప్ాలన చయే్మెంట్ారు. చవపలయెంబ్ులు నసెించనిద్ే వ యియ జనులెైనవ మనెం అకిడనే ఉెంట్ామో ఇెంక్ా 

ద్ధగజఞరుత్ణెంట్ామో త లియ్దు. మిగతవ వష్య్ాలనీన వద్ధలేసి మనకు శీ్ర సాామి వారిచిిన పనిమీద మన దృష్టెంతవ పటె్ాట లి.  

          శీ్ర సాామివారి ఆశ్రసుులతో  

పె.సు. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

గొలగమూడి, 27-8-05 

పూజయ గురు బ్ెంధువులెైన లక్షుకి గారిక్క చి||సాయిక్క శీ్ర సాామివారి ఆశ్రసుులు సద్వ కలుగవలెనని ప్రా రిాస్ా  పె.సు. 
వరా య్డెం. శీ్ర సాామివారి అడుగుజఞడలలో గానీ శీ్ర మాసాట రి అడుగుజఞడలలో క్ానీ శీ్ర సాయిీశుని మారాములో మనెం సెంపూరుెంగా 
నడవలేకప్థ యినవ ఫరవాలేదు. నడచిేెందుకు తీవర పరయ్త్నమెైనను చయే్ాలి. తీవర పరయ్త్నెం కూడవ చయే్లేకునవనమెంట్ే ఆ 
మహ్నీయ్ులు ఆెంగడకరిచవరు. వారేమి మనలను మితిమీరని కష్టెం చేయ్మనడెం లేదు. మనసుెంతవ వార ి కరిపెంచమనడమూ 
లేదు. పరతి నిత్యము క్ొెంత్క్ాలెం వదలకుెండవ నవమెం చయే్మనుచునవనరు. అననెం బ్య్ట్ పటె్ేటట్పుపడు మన కృత్జాతవ భావెం 
ఎెంత్ తీవరెంగా హ్ృదయ్ సపెందనతో ఉెంట్టెంద్ో  చ్చుక్ోమనవనరు. ఈ వష్య్ెంలో 2సెం|| క్కీెందట్ట నవ భావనకు నడేు నవ భావనకు 
చవలా భదేముెంద్ధ. ననేు శ్ారడరక బ్లములో చవలా బ్లహీనుడనయ్ాయను. క్ానీ నవ భావనలో చవలా మారుప వచిిెంద్ధ. మెంచినీళళళ 
తవర గుత్ణెంట్ే పెంచ భూతవత్ు సారూప్ాయ్ నమః అన ేమాట్ రోజులో ఎనినమారుల  తవర గిత ేఅనిన మారుల  గురుా  రావడెం ఎెంత్ వచిత్రమో 
గద్వ!  

మెంద్ధరెం వాళళళ పూజ చయే్వదుీ  అెంట్ే ఇెంత్కు ముెందు వాదనకు ద్ధగేవాణని. క్ానీ నడేు అెంత్య్ూ మన మలేునక్ే. శీ్ర 
సాామి సరా సమరుి లు గనుక ఇద్ధ నవ మెంచిక్ ేఅనే భావన చ దరకుెండవ ఉెంద్ధ. ఇద్ధ నవక్ే వచిత్రెంగా ఉెంద్ధ. ఇద్ధ పరతి ఒకిరిక్ ీ
వరిాసుా ెంద్ధ. సపా సముద్వర ల అవత్ల ఉనవన నినున క్ాప్ాడుతవనని సాయిక్క వార ి గురువు చ పపినవ సాయిక్క కష్ాట లు త్ప్ాపయ్ా. 
కుసతాలో ఓడిప్థ యి ఊరి వ లుపల ఉనవనడు. అెందరూ త చుికునే నీట్ట తొట్టటలో త్న డబ్ాబను ముెంచనివాలేదు. అెంత్ట్ట 
మహానీయ్ున ేచెంప్ాలని కరీ ఎతవా డు. వ లుగులోక్క రాని ఇెంక్ నిన బ్ాధలు పడవీ డో . ఆ పూట్కు బియ్యెం లేవు. ఇెంట్ట బ్ాడుగ 
కట్టగలడవ. భారయ వ దై్వయనిక్ ట్ాల ? వచేి  అతిధులనేమి చయే్ాలి. కులభరష్ణట డని వ లివేయ్డెం, త్న స ముు తిననవార ేత్నపెై దుమెుతాి 
ప్థ య్డెం. వారకి్ే త్పపనివ మనకు త్పపవు గద్వ? అెంత్య్ూ మన మెంచిక్ే. 
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గురుభకి్త, విశ్వాసం లో ఉండే వయత్యయసం ఎంత్ స్తక్ష్మం గా ఉంటందో గురుకృప అనుభవాలో అది ఎలా వయకి 

మవుతుందో తెలుపుతున్నారు .  
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గురు సేవ పై ద్దక్ష్ వహంచిన వారిక్త త్న పర మేయం లేకనే గురు కృప వలో అవసరమైన మారుులు ఎలా వసాూ యో 

సార్ ఈ  letter లో వివరిస్తూ న్నారు. 

Om 

                                                                                                                                                               గొలగమూడ ి

                                                                                                                           06-7-05 

పూజయ గురుబ్ెందువులెైన లక్షుకి గారకి్క పె.సు.నమసాిరములు. మీరు శీ్ర ఏకనవధ సాామి వార ిచరతి్ర లో ఈ వష్య్ెం గురుా  

పెట్టట కునవనరో లేద్ో  మరలా వరా సుా నవనను. హ్ృదయ్గత్ెం చసేుక్ోవడెం నవకు గూడవ మెంచిద్ే. భగవద్వద్ేశ్ానిన ననుసరిెంచి శీ్ర 

ఏకనవధుల వారు భాగవతవనిన సెంసిృత్ెం నుెండి మరాఠడ భాష్లోద్ధ సేాచను వాదెం చేసారు. అద్ధ సెంసిృత్ పెండిత్ణలఅెందరకి్క 

ఆగీహ్ెం కలిగసిుా ెంద్ధ. శీ్ర ఏకనవధుల వార ిక్ొమరుడు గొపప సెంసిృత్ పెండతి్ణడు. అలా భాష్ాoత్రడకరిెంచుట్ త్న స ెంత్ 

క్ొమారునిక్క కూడవ ఇష్టెం లేదు. ఎవరో గిట్టని వారు క్ాశి లోని సెంసిృత్ పెండిత్ణల కు ఫిరాయదు చేసాా రు. ఆ పెండిత్ణలుకు పెదీ 

ఉెంట్ారు. వార ిఆజయు పరతివార ిక్క శిరోధ్వరయము క్ావాలి. అద్ధ అపపట్ట కట్టట బ్ాట్ట. త్న సవేకుల ద్వారా శీ్రఏకనవధుల వారిని త్న 

క్ోరుట కు పలిిపిసాా రు. వచేిట్పుపడు భాష్ెంత్రడకరిoచిన భాగావత్ పరతిని త ముెంట్ారు. అెంత్ట్ట త్పుప చసేి శీ్ర ఎకనవధుల వార ి

ముఖ్ెం చ్డకూడదని ఇరువురక్క మధయ త ర గట్టట  వచవరణ చసేాా రు. ననేు ద్ వైాద్ేశెం పెనైనే భాష్ెంత్రడకరిoచవ నని శీ్ర ఎకనవధుల 

వారు చ పుతవరు. అదెంతవ అసత్యమని త్న మరాఠడ పరతిని అెందర ిఎదుట్ గెంగానద్ధ లో ప్ారవేయ్మిని ఆజఞా పిసాా రు.  

ఇకిడ ఏకనవథుల వారి గొపపదనెం త లుసుా ెంద్ధ. త్ణక్ారాెం గారి అభెంగాలు గెంగలో ప్ారవేసేా  వారు వారెం  రోజులు నద్ధ వదీ 
నిలబ్డ ి నిరాహారగిా ప్రా రాన చసేాా రు, క్ానీ శీ్ర ఏకనవథుల వారు ఏమీ చలిెంచడు. అెంతవ మీ చిద్ధాలాసము. నవ చతే్ 
వరా యిెంచవవు.  వార ిద్వారా ప్ార వేయ్మని ఆజఞా పిెంచవవు.  అెంత్య్ు మీ ఇష్టమే న రవరేుగాక ! య్ని గెంగలో మరాఠడ 
భాగవతవనిన ప్ారవసేి నద్ీమ త్లిలక్క   నమసిరిెంచి వ నుద్ధరగిి ప్థ తవరు. త్న తోట్ట పరజలెంతవ జ ై జ  ైగెంగా మాత్ అని నినవద్వలు 
చేసుా నవనరు. వాళళెందరి క్ ీమరాఠడ భాగవత్ పరత్ణలు నీట్టనుెండి బ్య్ట్కు వచిి శీ్ర ఎకనవధుని చతే్ణలలో పడట్ెం   మాత్రమే 
కనబ్డుత్ణెంద్ధ . శీ్ర ఏకనవథుల వారిక్క గెంగము త్లిల కూడవ కనిపసిుా ెంద్ధ. ఇకిడ శీ్ర ఏకనవధుల వారిని  చ్సి మనెం ఎెంత నైవ 
నేరుికుని ఆచరిెంచవలి. అెంతవ మీ చిద్ధాలాసెం మీరు ఎలా ఆడమెంట్ే అలాగ ేఆడతవను. మీరే ననున ఆడిసాా రు. నవద్మేుెంద్ధ. 
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ప్ాెంచ భౌతికమెైన శరడరెం నవద్ధ క్ాదు . నీవే ద్వనిన త్య్ారు చేస ిఅెందు క్ీీడిెంచుచునవనవు.  అద్ ేసరాసయ శరణవగతి. 
నరసతమహె్త్ ఒక లాగ చసేేా  శీ్ర ఏకనవధుల వారు మరొక మెట్టట  పెై సాా యిలో చసేుా నవనరు. అహ్ో  ఈ మహ్నీయ్ మూరుా ల సరాసయ 
శరణవగతి శీ్ర మాష్ాట రి గారిక్ే దక్కిెంద్ధ. క్ానీ నవలాెంట్ట హనీునక్క ఎనిన జనులక్ నైవ సాధయమా అమాు. మానవవమానవలు లేవు. 
                                                                                                                       - పె.సు.  
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Om 

గొలగమూడి, 13-6-05 

Dear Sai,  

మానవుని దుఃఖ్మునకు క్ారణము- క్ోరిక అనవనరు బ్ుదుీ డు. శీ్ర సాామివారు “ఆశ” అనవనరు. ఇద్ధ అెంటే్ ఆశ ఎెంత్ 
నికృష్టెంగా పనిచేసుా ెందో్ చ పపలేను.  మనెం ధరు బ్దీెంగా ఉనవనము అని అనుకుెంట్ూనే మనము త్పుప ద్వరిన నడిచేట్ట్టల  
చేసుా ెంద్ధ. ఎవరు అలా చేసేద్ధ – మన ఆశయిే. 

ఒక్ే ఒక principal కు stick on అయి ఆ పని, ఆ పిరనిుపల్ త్పప త్క్కిన వాట్టక్ీ మన బ్ురీలో తవవవాకూడదు. 

నేను త్పుప చేసుా నవననో, ర ైట్ చేసుా నవననో నవకు త లియ్దు. శీ్ర సాామివారి ఆజాననుసరిెంచి గొలగమూడిలో ఉెండవలి. అలా 
ఉెంట్ూ వారి సేవ చేయ్ాలి. ఆ నిరుయ్ానిక్క వచవిక అనిన మారాా లు వారే ఏరపరిచవరు. 1. వారి కృపతో న లూల రు గానీ ఇత్ర 
చోట్ల కు గానీ వ ళ్ళళ అవసరెం లేకుెండవ చేసారు. 2. వ ైద్వయనిక్క కూడవ పెంపడెం లేదు. 3. బ్ెంధువుల వవాహాలు, కరు కీత్ణవులు 
మానిపెంచవరు. పెనషన్ మా ముగుా రిక్ీ మూడు భాగాలూ పెట్టట  వాళళ ర ెండు భాగాలూ వాళళక్కచిి నవ భాగమే ననేు ఖ్ాళీ 
చేసుా నవనను. మిగిలితే (నవ భాగెంలో) మదర్ త ర సా ఆశీమెం కు ఇసుా నవనను. ఇవనీన నేను చేసినవ క్ావు. నీ ఆజఞ పటటించ 
నీ మార్టగ న నడుపు త్ండరర అనే ఒక్ు పటర రిన ఒక్ు నిరణయము మాత్రమ ేచవశటను. మిగపలినవనీా వటరే్ వనగూరుసుి నాారు. ఇద్ధ 
నీవు బాగట యోచంచు. 
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మద్వర సు వాసావుయలు జగద్ీష్ గారు, వార ిసతీమణ ిఉష్ారాణ ిసార్ తో వారకి్క గల అనుభవాలను ఇలా పెంచుకుెంట్టనవనరు. 

నేను (జగద్శీ్ గారు) 1999  సెంవత్ురెంలో మా అకి వవాహ్ సెంబ్ెంధ వష్య్మె ై వ త్ణకుత్ూ త్గనిద్ధ ద్ొరకని 

సమయ్మున శీ్ర వ ెంకయ్యసాామిని గూరిి మొదట్టసార ివని, త్గని వరుడు ద్ొరిక్క అనిన సానుకూలెంగా జరగిినచ  ోవచిి దరశనెం 

చేసుకుెంట్ానని చ పుపకునవన. త్ారలోన ే మెంచి సెంబ్ెంధెం కుద్ధర ి వ ైభవెంగా వవాహ్ెం జరిగనిద్ధ. అపపట్ోల న ే సాామివారిని 

మొదట్టసార ిదరశనెం చసేుక్ోవడెం మరలా మా వవాహానెంత్రెం, 2003 లో మరలా సాామిని కలిస ిదరిశెంచుకునవనము. నవ 

వవాహానిక్క ముెంద్ ేనవ భారయకు వాళళ అననయ్య ద్వారా  సాయినవధుని పరచియ్ెం వారపిె ైఅమిత్ వశ్ాాసెం ఉననవ. మేము 

ఉద్ోయగరడతవయ 2005 చ న ైనక్క మారిన త్రాాత్ సాామివారిని దరశిెంచుకుననపుపడు సాామి వారిపె ైపుసాకము ఏద్ ైనవ క్ొనవలనుకుెంట్ ే 

వ త్ణకగా పుసాక్ాలు అముు ఆయ్న “అవధ్త్ లీల” ను ఇచిి ఇద్ధ చవలా గొపప పుసాకెం అని వాట్ట య్ెందు లీలలు రచయిత్ 

పరత్యక్షెంగా పరిశ్రలిెంచి చకిగా రాశ్ారని ఎెంత్గానో చ పపగా తీసుక్ొనడెం చదవడెం జరిగనిద్ధ. ఆ పుసాకెం నెందు సాామివార ిగూరిి  

మరియ్ు  స్క్షుెంగా జీవత్ లక్షయెం గురిెంచి త లిపని సార్ పె ైగౌరవ భావము వారిని దరిశెంచుక్ోవాలి అనన ఆసక్కా కలిగనిద్ధ. 
 

సుమారు 2010 సెంవత్ురెంలో సార్  సాయి మాసాట ర్ నిలయ్ెంలో ఉెంట్ారని త లిస ిదరిశెంచుక్ొనుట్కు  వ ళలడెం జరిగనిద్ధ 

అద్ధ సాయ్ెంత్రెం హారతి పూరిా అయిన సమయ్ెం, సార్ లోపల అట్టపకి గా తిరిగ ిసత్ుెంగెంలో ఉనవనరు లోపలక్క చ్సుా నన నవ 

భారయను సార్ గమనిెంచి ఎెంతో ఆప్ాయయ్ెంగా నవుాత్ూ పలకరిెంచి రముని పిలిచవరు. మా భావనలకు భిననెంగా  సార్ ఎెంతో 

నిరాడెంబ్రెంగా చవపపె ై కూరుిని ఉనవనరు అపుపడు జరిగని సెంభాష్ణ వవరములు: సార్!  మేము అవధ్త్  లీల చద్ధవ 

మిములిన, మీరు ఎలా ఉెంట్ారు అని దరిశెంచ వచవిము అనవనము. సార్ “నేనవ వరా సాను అము! వ ెంకయ్య సాామి రాయిెంచవరు. 

ఎగాా ెంపుల్ గా పడుకుెంద్వెం అనుకుెంట్ ేఆయ్న బ్ురీలో ఏద్ో మెరుపు ఇసాా డు. నవ భారయకు రాతిరపూట్ లెైట్ వసేేా  పడదు (ఉెంట్ ే

నిదరకు ఇబ్బెంద్ధ) అయినవ లెైట్ వేస ి రాయ్వలస ివసుా ెంద్ధ” అని చ ప్ాపరు సార్. “మీకు సాామి కనబ్డుత్ూ ఉెంట్ారా” అెంట్ ే

నవుాత్ూ, ఒకిసార ికనపడనిెందుక్ ేనోరు కట్ేటసాడు. ఉపుప, పులుపు, క్ారెం, న్న  ఏమీ లేకుెండవ చేశ్ారు. అయినవ సాామి 

కనబ్డట్ెం ఎెందుకమాు అని, ధ్వయనెం చేయ్మని, సాామి నీక్ ేకనబ్డతవరని చ ప్ాపరు. రోజూ ధ్వయనవనిక్క నిరడుత్ క్ాలెం ఇవామని 

చ ప్ాపరు అలా సార్ తో మొదట్ట పరచియ్ెం జరగిిెంద్ధ. సార్ ఎెంతో హ్ుెంద్వ అయిన మెంచి బ్ట్టలు వేసుక్ొని చతేిలో పుసాక్ాలతో 

కనబ్డతవరు అనుకుెంట్ ేఅతి నిరాడెంబ్రెంగా ఎెంతో పరచియ్ెం ఉననట్టల  వారలిా మాట్ాల డడెం మములిన ఎెంతో ఆకట్టట కుెంద్ధ. 

మరుసార ిఅతి త్ారలోన ేసాామి వార ిదగార నిదర చసే ిసాయి మాసటర్ నిలయ్మునకు వ ళలగా సార్ బ్య్ట్కు వ ళ్ళళప్థ త్ూ దరశనెం 

ఇచవిరు. అర ేఏమి మాట్ాల డ లేకప్థ య్ాము అని వచవరిెంచి బ్య్ట్కు రాగా సార్ వేణుగోప్ాల్ గార ిఇెంట్ట ముెందు ఉనవనరు. సార్ 

ని పలకరసిేా  అచిట్న ేమెట్లపె ైకూరొిని ఉదయ్ెం 10 గెంట్ల నుెండ ిసుమారు మధ్వయహ్నెం ర ెండు గెంట్ల వరకు ఎెంతో ఆతీుయ్ెంగా 

సార్ సాామి వారతిో గల వార ిపరచియ్ెం, అనుభవాలు  చ పిప సారు మములిన సాామివారకి్క మరియ్ు సార్ తోన్ త లియ్ని 

అనుబ్ెంధెంతో కట్టట వేశ్ారు. ఆ మరుసట్ట దరశనెంలో సార్ బ్రహ్ుెంగార ి మఠెం ఎదుట్ట బిలీిెంగ్ నిరాుణ పనులులలో ఉెండగా 

దరిశెంచడెం, వ ెంట్న ే బ్య్లేీ రుద్వెం అని  అనుకునన మములిన మరు రోజు సాల బ్ పని ఉెంద్ధ అని చ పిప మములిన నిలువరిెంచి 

సేవ చేయ్ుట్ య్ెందు ప్థ ర త్ుహ ెంచవరు.   
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మొదట్ట, ర ెండవ దరశనెంతోన ేశీ్ర సార్ పె ైమాకు పరతేయకమెనై భక్కా భావెం ఏరపడిెంద్ధ. సార్ దరశనెం మరలా చేయ్ాలని, ఆ 
దరశనెంలో ఎెంతో త్ృపిా  ఉెండేద్ధ. మా ప్ాపలకు నేరపిన ప్ాట్లు మొదలెైనవ సార్ వదీ ప్ాడిెంచి వార ికృప ప్ ెంద్వలని ఉెండదే్ధ. సార్ 
ను సెందరిశెంచక ముెందు వ ెంకయ్యసాామి దరశనవనిక్క వచేి  ద్వనిక్క, త్రువాత్ దరశనవలకు మా జీవన వధ్వనెంలోన్ ఎెంతో మారుప 
వచిిెంద్ధ. అెంత్కు ముెందు సినిమా ప్ాట్లు ఏవో కబ్ురలతో దరిశెంచ ే మేము, సార్ సాెంగత్యెం, సార్ నోట్టతో సాామితో వార ి
పరచియ్ాలు, సత్ుెంగెం, వార ి కృప ప్ ెంద్వలన ే ఉతవుహ్ెం, వారు సాామి పలిిసేా  పలుకుతవరు, తోడుెండ ినడపిసిుా నవనరు అనే 
అనుభవాలు, ఆ గురిాెంపు కలిగాక ఎెంతో మారుప వచిిెంద్ధ. అవధ్త్ లీల, సాామి గూరిి మాట్ాల డుకుెంట్ూ రావట్ెంగా మా 
పరయ్త్నెం పెదీగా లేకన ేమారపి్థ యిెంద్ధ. జీవన వధ్వనెంలో కూడవ ఎెంతో మారుప వచిిెంద్ధ. ఇద్ధవరలో పరతి చినన వష్య్ానిక్క క్ోపెం 
వచేి ద్ధ, ఇపుపడు అయిష్ట పరసిిాతి వచిినవ క్ోపెం, బ్ాధ అదుపులో ఉెంట్టనవనయి. అలాన ే ఇెంట్ట వదీ కూడవ సమయ్ెం 
సద్ధానియోగెం చేసుక్ోవట్ెం మొదలెైనవ,  సాామి మీద ఆధ్వరపడట్ెం, ఏ పని ఆలోచిెంచకుెండవ చేయ్కుెండవ, ధరుమా, మెంచి 
చ డులు ఆలోచిెంచి అడుగు వయే్ట్ెం, చద్ధవెంద్ధ ఆచరిెంచ ేపరయ్త్నెం చేయ్ట్ెం, అనవసరమయిన పట్టట దల ప్థయ్ాయి. 

ఈ మారుపలు వార ిసతవుెంగత్యెం, సనినధ్ధ, కృప వలల  ఈ మధయలో పరసాద్ధెంచిన అనుభవాల వలల  అనిపిసుా ెంద్ధ. క్ొనిన శీ్ర 
సాామి, సార్ అనుగీహ ెంచిన అట్టట ద్ధవయ అనుభవాలను మీతో పెంచుకుెంట్ాను. 

మా ఇెంట్ట పని జరుగుత్ణెండగా ఒక ఇరుక్ నై సెందు గల ప్ డుగాట్ట గోడకు పెయిెంట్టెంగ్ వయే్ట్ెం మాత్రెం ఎనిన రోజులెైనవ 
జఞపయెం జరుగుత్ూ వచిిెంద్ధ. మా పరయ్తవనలు ఎెంత్ ఉనవన త్గని పయెిెంట్ర్ ద్ొరకలేదు. నవకు ఏద్ధ ఉనవన బ్ాబ్ా, సాామి వదీ 
చ పుపక్ోవట్ెం చీట్టల  వేయ్ట్ెం అలవాట్ట. 

నేను ప్రా రిీసుా ననపుపడు సుబ్బరామయ్య మాసాట రు త్మ ఇెంట్టక్క ఏ బ్ేలుద్వర ిచతే్ కట్టటెంచవలన ేవష్య్ెంలో సాామి మీద 
ఆధ్వర పడట్ెం గురుా  వచిి ననేు చీట్టల  వేసాను. ఏమని – మేము అనుకునన పెయిెంట్ర్ తో పని చయేిెంచవలని ఒక చీట్ట, సాామి 
పెంపిెంచిన పెయిెంట్ర్ తో పని చేయిెంచమని శీ్ర సాామి వార ిఆజా అని ర ెండవ చీట్ట పటె్టట తీసేా  ర ెండవ చీట్ట వచిిెంద్ధ. ఈ వష్య్ెం 
మా వారిక్ ీచ పతి ేఆయ్న ‘సాామి పెంపడమేమిట్ట? మనమమేెైనవ సుబ్బరామయ్య మాసాట రిమా, మనకు సాామి పెంపనిట్టల  ఎలా 
త లుసుా ెంద్ధ’ అని అనవనరు. ననేు సెంద్ధగిెంలో పడవీ ను. క్ానీ ప్రా రిాసుా నవనను. ఒక న లలో పెయిెంట్టల  కూడవ ఎెండిప్థ త్ణెండడెంతో నవ 
ఆత్ణర త్ మరిెంత్ పెరగి ిబ్ాబ్ాను ప్రా రిిసుా నవనను - నేను నినున అడగిిత ేఇలా చ ప్ాపవు, మా వారు ఇలా అెంట్టనవనరు. నేను ఇపుపడు 
ఏమి సమాధ్వనెం చ పపను అని. అెంత్లో ఇద్ధవరలో ఎపుపడో మాకు త లిసని వారితో చ పిపన వష్య్ెం ననేు మరిచినవ, వారకి్క గురుా  
ఉెండ ివాళళళ ఒక వయక్కాని తీసుకువచవిరు. నవకు సాామి పెంపిన వయక్కా అత్న ేఅని అనిపిెంచి బ్ేరెం కూడవ చేశ్ాను. క్ానీ త్రాాత్ 
అత్ను చ పిపన వయక్కా అవునవ క్ాద్వ అని సెంద్ేహ్ెం వచిిెంద్ధ. చీట్టల  వసేేా  సాామి అత్న ేఅని చ ప్ాపడు. మేము మరలా అడగకుెండవ 
అత్న ేవచిి పని చేస ివ ళ్ీళడు. 

జగద్ీశ్ గారు ఇలా చ పుత్ణనవనరు: సార్ తో పరచియ్ మయ్ాయక మేము సాామి దరశనవనిక్క వచిినపుపడలాల  సార్ 
దరశనవనిక్క వ ళ్ళళవారెం. అలా వ ళ్ళలనపుపడు వేర ేవాళళళ ఎవర ైనవ ఇెంట్ట లోపలిక్క వ ళ్ళళ దరిశెంచుకుెంట్ ేనేను వ ళ్ళళ వాడిని క్ానీ నవ 
అెంత్ట్ా నేను వ ళ్ళళ వాడనిి క్ాదు. ఒకరోజు నేను సాామి దగారకు వ ళ్ళళ వచేిట్పపట్టక్ ీరాతిర తొమిుద్ధ గెంట్లు ద్వట్టెంద్ధ. మరురోజు 
ఉదయ్ెం త లలవారుజఞమున నేను వ ళ్ళల ప్థ వాలిున పరసిిాతి ఉెంద్ధ అని చ పుపకుెంట్ూ ఎదురుచ్సుా నవనను. ఇెంత్లో ఏద్ో సెంఘట్న 
జరగడెంతో అముగారు త్లుపు తీశ్ారు. నేను సార్ ను మెంచెం మీద నుెండ ిచ్స ినమసిరిెంచుకుెంట్ ేసార్ పలకరిెంచడెం ఎెంతో 
సెంతోష్ెం, సెంత్ృపిా  అనిపిెంచిెంద్ధ.  
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శీ్ర సుబ్బరామయ్య గారు శీ్ర షిరడీ సాయిబ్ాబ్ా శీ్ర ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసటర్ శీ్ర వ ెంకయ్యసాామి శీ్ర దరాా సాామి 

అలాన ే2013 దసరా రోజు మా పెదీమాుయి స్ిల్ క్క వ ళ్ళల పూజలో ఫాల్ా ెంట్టననపుపడు మా ర ెండవ ప్ాపని వచేి  ఏడవద్ధ 
నుెండ ిస్ిల్ లో చేరాిలి కద్వ, ఈ మెంచి రోజున సార్ చతే్ అక్షరాభాయసెం చేయిసేా  బ్ాగుెంట్టెందని, ఆ మధ్వయహ్నెం చ న ైన నుెండ ి
బ్య్లుద్రే ిరాతిర సుమారు 9 గెంట్లక్క గొలగమూడ ిచరే ిసార్ దగారకు వ ళలగా అముగారు వష్య్ెం అడగి ిసాామి దగార అక్షరాబ్ాయసెం 
చేసాా రు, అయినవ ఇపుపడు ట్ెైెం అయిప్థయిెంద్ధ కద్వ అనవనరు. నవ భారయ “సార్  చతే్న ేఅక్షరాబ్ాయసెం చేయిెంచవలని వచవిము” అని 
చ పపిెంద్ధ. అముగారు ఆయ్నకు బ్ాగుెండడెంలేదు అని అెంట్టనవనరు. ఇెంత్లో సార్ లేచి “సరెంజఞమా త చుికుననవా?” అని 
అడగిారు. బియ్యెం, పలక, పుసాకెం అనిన ఉనవనయి క్ానీ పళ్్ళెం సాయిమాసటర్ నిలయ్ెం నుెండ ిఅవాను అడిగ ిత చుికుెంట్ాను 
అని అెంట్ ే“ఎెందుకు అముగారు ఇసాా రని” చ పపి అముగార ిదగార నుెండ ిపళ్్ళెం త పపిెంచి, అెందులో బియ్యెం ప్థ సి  మా చినన ప్ాప 
చేత్ అక్షరాలు ద్ధద్ధి ెంచవరు. 

జగద్ీశ్ గార ిభారయ ఇలా చ పుత్ణనవనరు: మాకు 2015లో సార్ క్క బ్ాగా సుసతా  చసే ిమాట్ాల డట్ేల దు అని త లిసిెంద్ధ. నేను 
బ్ాధపడ ిసార్ క్క బ్ాగుెండవలని అెందుకు పరతిరోజూ హ్నుమాన్ చవలీసా చదువుతవనని చ పుపకుని చదువుత్ణనవనను. క్ొనిన రోజుల 
త్రాాత్ సార్ దగారక్క మధ్వయహ్నెం క్క చేరుకునవనము. సార్ దరశనెం చేసుకుెంద్వమని సార్ ఇెంట్ట లోపలక్క వ ళ్ళళత ేఅముగారు ‘సార్ 
క్క బ్ాగాలేదు అని మములిన బ్య్ట్కు వ ళళమనవనరు. మనసుులో బ్ాధపడుత్ూ వ నక్కి  తిరిగ ిబ్య్ట్కు వ ళలబ్ో త్ణనవనము. 
అెంత్లోన ేసార్ చిత్రెంగా పడుకునన వారు చేతిక్క ఆసరాగా ఉెంచిన తవడును లాగి లాగ ిచుట్టట లేవడవనిక్క య్తినసుా నవనరు. ఇద్ధ 
గురిాెంచిన నగషే్ సార్ తో ‘లేసాా రా సార్’ అని అడిగ ిముెందుకు కూరోిబ్ెట్ాట రు. సార్ ననున చ్స ిపేరమగా అడగి ిమములిన అెందరిని 
దగారగా పిలిచి ఆశ్రరాద్ధెంచవరు. శరడరెం సహ్కరిెంచక ప్థయినవ సార్ నవ మనసుులో ఉనన ఆరిాని గురిాెంచి పేరమగా మాట్ాల డట్ెం నవ 
అదృష్టెంగా భావసుా నవనను. 

 

2018లో స్ిల్ వారిషక్ోత్ువానిక్క వచిినపుపడు అెందరూ ఉెండమనవన మా ప్ాపకు స్ిల్ వర్ి ఉెందని రాతిర బ్య్లుద్రే ి
చ న నైక్క క్ారులో వ ళళా నవనము. అపపట్టక్ ేక్ారు బ్ాయట్రడ వీక్ గా ఉెండట్ెం వలల  start చేయ్ట్ానిక్క తోయ్వలస ి వచిిెంద్ధ. అెందుకు 
ఒకసార ిసాట ర్ట అయ్ాయక మరల ఆపకుెండవ నడుపుత్ణనవనను. సుమారు 80 క్కలోమీట్రల త్రాాత్ ట్ట తవర గుద్వమని క్ారుని ఇెంజను 
ఆపకుెండవ పకికు నిలిప్ాను. ట్ట తవర గ ివచిి చ్సేా   క్ారు వ నుక కుడ ివ పైున డోర్ లాక్ అవాకుెండవ ఉెండట్మేగాక, ఎవరో 
అదృశయెంగా పట్టట కుననట్టల  పట్టట ఉెంద్ధ. ఆ డోర్ క్క ఆనుకుని మా పెదీ ప్ాప నిదర ప్థ తోెంద్ధ. 90 క్కలోమీట్రల సతపడ్ తో వ ళళళత్ణనవన, 
సతపడ్ బ్ేరకర్ లు ఎనిన వచిినవ, ట్రనిెంగ్ లు ఎనిన తిపిపనవ డోర్ రాకప్థ వట్ెం, మా ప్ాపకు ఏ గెండెం లేకుెండవ చసేిన సార్ క్క, సాామిక్క 
ఏమి ఇచిినవ వార ిఋణెం తీరుిక్ోలేము.  

శీ్ర సార్ ఒకసార ినవ భారయతో “అమాు! ఈ మధయ దరశనెం ఎవరకి్ ీఇవాలేదు.ఈ రోజ ేఇలా బ్ెైట్టక్క రావడెం” అని అనవనరు. 
సార్ ద్ధవయసిాతిని పూరుెంగా గురిాెంచినవ, గురిాెంచకునవన వార ిసాెంగత్యెం, పేరమలతో వారపిె ైద్ ైవెంపె ైభక్కాని పరసాద్ధెంచి మా మనసులను 
హ్రిెంచి మా అలవాట్టల , జీవనెంలో కూడవ ఎెంత్ మెంచి మారుప తీసుకు వచిిన ఆ గురుమూరిాక్క హ్ృదయ్ పూరాక నమసాిరాలతో 
– మీ జగద్శీ్ 
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శ్రర భరద్ాేజ మాసటా రు మర్పయు శ్రర వ ంక్యయ సటేమి వటర్ప భక్తి ల ైన శ్రర బాసేటాి మలిుక్టరుు న్ గటరు వటర్పక్త మాష్టా ర్ప క్ృప వలు  
దరశనమయ్న  క్డప లోని అమిన్ ప్రీ్ దర్టగ , హ ైదర్టబాద్, ఇసటాపూర్ లోని  దర్టగ  మర్పయు న లూు రు వదా నునా క్సుమూర్ దర్టగ  ల 
సంక్షపిి చర్పత్రలను సేక్ర్పంచ ఇచచట మనక్త అందర్పతొ పంచుక్తంటునాారు:  
 

 
 

 దక్షిణ అజీమర్ – అమీన్ ప్ీర్ దర్టగ  : సమాధధ 
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దక్షిణ అజీమర్ – అమీన్ ప్ీర్ దర్టగ  : భక్తి లతో  
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