సద్గ
ు రు శ్రీ సగబ్బరామయ్య సార్ లేఖలు

సద్గురు శ్రీ సగబ్బరామయ్య సార్ లేఖలు

జననం : జూల ై 15, 1939

మహా సమాధి జూన్ 9, 2017

ఈ గ్ీంధ రచనకు సహకరించిన వారంద్రికీ హృద్య్పూరవక నమసాారములు! అంద్రికీ

సద్గ
ు రు శ్రీ సగబ్బరామయ్య మహారాజ్ గారి ఆశ్రసగులు సదా ఉండాలని, అనగభవంచాలని
ప్ాారిిసు గన్ాాము.

శ్రీ సాయి మాసట ర్ సేవా ట్ాస్టట, గొలగ్మూడి, న్ెలూ లరు జిలాూ
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అంకితము: శ్రీ గురు మూరుుల పాద్పద్మములకు

మనవి: శ్రీ సద్గ
ు రు పెసల సగబ్బరామయ్య గారు 2017 జూన్ 9 వ తేదీన

(జ్యయష్ట శుద్ధ ప్ౌరణ మి) మహాసమాధి చందారు. వారి రండవ ఆరాధన సంద్రభంగా
వారు వవధ సంద్రాభలలో వేరువేరు భకుులకు వాాసిన లేఖలనగ (ఉత్ు రాలనగ)

నలుగ్ురితో పంచగకోవాలనా సత్ుంకలపమే ఈ చినిా సంచిక. ఈ గ్ీంధానిా అంద్రూ

శ్ీద్ధగా చదివ సార్ సూచనలనగ అంద్గకొని, యొకా అనగగ్ీహ ఆశ్రసగులు
ప్ ంద్గ్లరని ప్ాారిధసు గన్ాాము.

సేకరణ: సాయి శివ, సాయి సగబ్ాహమణ్యం, నగయష్, పాసాద్
పరయవేక్షణ: శ్రీ సాయి మాసట ర్ సేవా ట్ాస్టట సభుయలు
పాాప్తు సాానము: శ్రీ సాయిమాసట ర్ సేవా ట్ాస్టట, గొలగ్మూడి, న్ెలూ లరు జిలాూ – 524321
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సార్ ల టరుు
శ్రీ సార్ త్ననగ, సావమిని ఆశ్ీయించిన వారిని ఆద్గకుని నడిపించే రీత్ులలో
ఒకముఖయమైన పంథా లెట్ర్ు. లెట్ర్ు దావరా సార్ ఎంద్రికో మారు ద్రశక సూచనలు
ఇవవట్మే కాక వారి దివయ శ్కతుతో మిళిత్మైన వారి లిఖిత్ వాకాయలు సూట్ిగా చదివన
వారి హృద్య్ాల లోనికత చొచగుకొనిప్ో యి అవసరమైన అద్గభత్ మారుప తేవట్ం
ఎంద్రికో అనగభవం. సార్ letter లలో వదాయరుధలకు, గ్ృహసగిలకు, సాధకులకు,
ఉత్ు మ ధరామచరణ్కు, సాధనకు, శ్రణ్ాగ్తికత, సద్గ
ు రుసేవకు మొ|| అనిా త్రగ్త్ుల
వారికీ, అనిా వయ్సగుల వారికీ త్గ్ు సూచనలు ఉన్ాాయ్ంట్ే అతిశ్యోకతు కాద్గ.
మచగుకు కొనిా ఇచుట్ ప్ ంద్గపరచట్మైనది.
ఈ ఉత్ు రాలలో సార్ పేామ పూరవక సలహాలనగ, సందేశ్లనగ మనం ప్ ంద్
గ్లగ్ట్మే కాక, తీవా వచారణ్చే కాని అవగాహనకు వీలుకాని, సార్ కు సహజ్
సిద్దమైన ఎంతొ ఉనాత్మైన ధారిమక భావాలనగ, సార్ అనగభవంతో సూచించిన
ఆచరణ్ సౌలభయ మారాులనగ, మనకు ఆపతులు, గ్ురుదేవతలు అయిన సార్
ఆదేశాలనగ, త్పశ్శకతుతో మిళిత్మైన సార్ ఆశ్రసగులనగ మనం అంద్గకోవచగు.
ఈ పతసు క రూపంలో శ్రీ సార్ letter లనగ కురుుకోవట్ం లో భావం, శ్రీ సార్
సాంగ్త్యం భౌతికంగా ప్ ందిన మనకు, సారిా చూడని వారికత కలడా భగ్వత్
సవరుపతలు, నిత్య సత్ుయ లెైన శ్రీ సార్ మననగండి ఏమి కోరుచగన్ాారో మరల మరల
హృద్య్గ్త్ం చేసగకొని ఆచరణ్ సాధయం చేయ్ుట్కు వశేష్ పాయ్త్ాం చేయ్గ్ల రితి
నడుపమని మరింత్గా ప్ాారిించ గాలుగ్ుతామని, సార్ నగ నిజ్ంగా ఆశ్ీయించిన
వారము కావాలన్ే.

ధయయన మూలం గురుర్ మూరతు: - పూజ మూలం గురుర్ పాద్ం
మంతా మూలం గురుర్ వాఖయం - మోక్ష మూలం గురుర్ కృపా !
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విషయ్ సూచిక
కీమ సంఖయ

వష్య్ం

పేజీ న్ెంబ్రు

1

పాారధ న చేసే విధయనం

4

2

విద్యయరుధలకు సార్ సంద్ేశం

6

3

ధరామచరణ ఎలా సగగమం అవుత ంద్ి ?

22

4

నిష్ాామ కరమ- కరమ సగకౌశలం

48

5

సార్ సూచించిన ఉతు మ జీవన విధయనము

55

6

సాధన –నియ్మ పాలన

71

7

సంపననతవం – సద్గురుసేవ

99

8

శరణయగతిలోనే జీవించటం ఎలా ?

112

పాారా న చేసే విధయనం
సద్గురువుకు పగ్ాులు అపపచెపపడం అంటే ఏమిటి ?
భగవంత డు ఎంతో సనినహితంగ్ా నిరంతరం మన వైపు చూసూ
ు , మన
మంచిచెడడలు చూసూ
ు మనకు మంచినే చేసు ారనే నమమకం ఉంచగకోవాలి. ఆయ్న
మన ప్తలుపుకు పలుకుతయరా? అనే సంశయ్ం ఉననపుపడు కోరతకలు కోరవచగు.
ఒక సతాతికి పో య్ాక అంద్రతలాగ్ా కోరతకలు కోరడం ఆయ్నకు సంతోషం కలిగ్తంచద్గ.
ఇలాంటి జనమలు ఎనిన రావాలో? వాటనినంటిలో ఆయ్న అండ ద్ండలు మనకు
ఉండయలి కద్య! అలాంటపుపడు ఆయ్నకు బ్ాధ కలిగ్తంచి మనం ఆయ్నకు ద్ూరం
కాకూడద్గ. నయకేమీ తెలియ్ద్గ. నీ ఇషటం వచిునటటట చెయ్యయ. నేనగ నీ అండన
ఉండేటటట
ు చేయ్య పాభు. ఏ ఋణయనగభంధయలు ఎలా తీరుసాువో అంతయ నీ ద్య్.
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నేనగ నిశులంగ్ా నయ సరవకరమలు నీ సేవగ్ా భావించి చేసే బ్ుద్ిధకుశలత పాసాద్ించగ.
కరమసగకౌశలం అంటే ఏమిటో ఎలా ఆచరతంచయలో నయచేత చేయ్యంచగ. ననగన నీ
వాడిగ్ా చేసగకొని నిరంతరం ననగన నీ పాకాన ఉంచగకో. నీవు నయ వాడివైతే నయకేమి
కావాలి. నయకేమీ అకారలేద్ని హృద్య్పూరవకంగ్ా నిరంతరం పాారతాంచగ. కోరతకలే
మనలిన ఆయ్నకు ద్ూరం చేసు ాయ్య. నిరంతరం గురుుంచగకొని జీవిత య్ాతా
సాగ్తంచగ. నీవు నయతో ఏమి చేసగకుంటావో చేసగకో. నేనగ ఇంద్ిాయ్లోలుడనగ అని
మీకు తెలుసగ. ఇలాంటి ననగన నీ పరతకరంగ్ా మారుుకో. కష్ాటలే ముంద్గ రావాలో
సగఖాలే అనగభవించయలో ఎపుపడు ఏద్ి ఎలా జరగ్ాలో నయకేమి తెలుసగ? ఓ
సరవజఞ మూరతు నిరంతరం ఈ లౌకిక చింతల నగండి ననగన ద్ూరం చేసత పగ్ాులు
హృద్య్ పూరవకంగ్ా నీకపపగ్తంచి, నిశ్ుంతగ్ా ఏ కోరతకలు కోరకుండయ జరతగ్ేద్ంతయ
చూసూ
ు ఉండగలిగ్ే బ్ుద్ిధకుశలత పాసాద్ించగ పాభూ అని మరల మరల పాారతాంచగ.
అంతే తపప నయకు ఇద్ి కావాలి అనయనమంటే మనం ఆయ్నకు ద్ూరం
అవుత నయననని గురుుంచగకో.
Guide గా బ్ాబ్ా ఉండగా ఇక దిగ్ులే లేద్గ. మనం తలియ్క త్పతప
చేయ్ాలన్ాా చేయ్నివవరు. “మీ ఇషటం వచిునటట
ు ఈ ద్ేహానిన నడిప్తంచగ తండిా”
అని హృద్య్ పూరవకంగ్ా పాారతాసు ూ ఉండు. మిగ్తా వష్య్ాలన్నా వారయ
చూసగకుంట్ారు.
గ్ట్ిటపట్టటతో సాగయ వారికత ఒకయా ఒకా మాట్ చాలు. “నిససహాయ్ుడనై నీ
పాద్ముల నయశీయ్యంచయనగ. నయ సరవ బ్ాధయతలు నీవే పాభూ. మాయ్ నయ ద్రత
చేరకుండయ మీరే చేయ్ాలి. మా బ్హిరంతరముల య్ంద్గనన మిముమలనగ
అనగక్షణం గురతుంచగచూ మీ ఆజఞ లనగ త ||చ|| తపపకుండయ పాటించేటటట
ు నయకు
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శకతు పాసాద్ించగ పాభూ” అని కుూపు ంగా చపతపకో. హృద్య్ పూరవకంగ్ా చెపుప. ఆ
ప్ాారధనలో న్న సాధనలో వచేు ఇబ్బంద్గలు, doubtలు అనిా వారికత వనావంచగకో.
అది living ప్ాారిన.
-శ్రీ సగబ్బరామయ్య సార్
“ననగన మనిషతగ్ా పుటిట ంచయవు. ఏమి చేయ్ాలో తెలియ్ద్గ. నయ ద్యవరా నీ
సంకలపమేమిటో నరవేరుుకో. నేనగ నీ సంకలపం నేరవేరేుటటట
ు ననగన అనగక్షణం
నడిప్తంచగ” అని మాత్ాం ప్ాారిదసు గంట్ానగ.

-శ్రీ సగబ్బరామయ్య సార్

********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********

విద్యయరుధలకు సార్ సంద్ేశం
శ్రీ సాయిన్ాధాయ్ నమః
ఓం శ్రీ సాయిరాం

గొలగ్మూడి
17-12-1998
శ్రీమతి భవాని గారికత శ్రీ సావమి వారి ఆశ్రసగులు సదా ఉండాలని ప్ాారిిసు ూ పె.
సగబ్బరామయ్య వాాయ్ట్ం.
మీ లెట్ర్ చేరినది. ముంద్గ మనం కృషత చేయ్ాలి. తరావత శ్రీ సావమివారత
ఆశ్రసగసలు లభిసగుంటాయ్య. వారంతో కరుణ్ా మయ్ులు. మనం వారతని సమరతంచని
కాలంలో కూడయ వారు మనతో ఉండి మనలనగ కనిప్ెడుత ంటారు. కానీ నిరంతరం
మనతోనే ఉంటూ మనలనగ కషటసగఖాలలో వంట నగండే ద్ెవ
ై ానిన వద్ిలి మనం అనిన
విధయలా బ్ాగుననపుపడు వాళ స సావరాధనికి ఉపయోగపడుత ననపుపడు మాతామే మనతో
ఉండే సేనహిత లు, బ్ంధగవులనగ

మాతామే చేరుత ంటాము.

చేసు గంట్ాము. ఆ మాతాం ద్ెవ
ై ంతో సేనహం చేయ్లేము. ఇద్ే మాయ్.
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మొద్ట మనం మన కొరకు బ్ాతకటం నేరుుకోవాలి. 100 కత 100 మంది ఇత్రులు
మనలనగ గ్ూరిు ఏమనగకుంట్టన్ాారో (అని ఆలోచిసూ
ు ), వారు మనలనగ గ్ురించి
మంచి మంచి అభిప్ాాయ్ం కలిగి ఉండేట్ట్ట
ూ జీవంచ పాయ్తిాసగుంట్ారు. అది చాలా
త్పతప. మనం ఇత్రులనగ గ్ూరిు ఎంత్ వమరిశంచిన్ా పరోక్షంగా ద్ూషించి త్పతపలు
వెతికత వారిని ద్ూషించిన్ా మన న్ోరు, బ్ురీలు చడిప్ో వట్ం, మనం బ్ాబ్ా గారి ఆజ్ఞ లు
త్పపట్ం త్పప ఆ వయకుులు ఏమైన్ా బ్ాగ్ుపడతారా? వాళ్ళు బ్ాగ్ు పడతారో చడిప్ో తారో
మనకు అకార లేద్గ. వాళ్ునగ విమరతశంచి పాపం మూట కటటటకొంటటనయనము.
మానవతడు ఈ ద్గరుుణ్ం ఉనాంత్ వరకు అత్ని ప్ాపం పెరుగ్ుత్ూన్ే ఉంట్టంది. ద్యని
పాభావం వలన మానవులు తెలియ్కుండయనే తన కష్ాటలనగ తయనే తెచగుకుంటాడు. న్ేనగ
కలడా మా హెడ్ మాసట ర్, ట్ీచర్ు నగ గ్ూరిు వారు లేని సమయ్ాలలో వమరిశసగుండేది.
ఇత్రులనగ నిందిసు గంట్ే ఆసకతుగా వన్ేవాణ్ణణ. న్ాకు ధాయనం కుద్రలేద్ని పూజ్యప్ాద్గలు
ఆచారయ భరదావజ్ మాసాటర్ గారికత చబితే వారు ఒకాట్ే మాట్న్ాారు. “వాళ్ళు లేకుంట్ే
న్నవత బ్ాత్కలేవా ?” అని.
నిజ్ంగా న్ేనగ బ్డిలో చపిపనంద్గకు జీత్మిసగున్ాారు. కాని అంద్రిని గ్ూరిు
వమరిశంచి, వమరశలు వనినంద్గకు కాద్గ కదా ? వీళ్ు కోసం బ్ాబ్ా మాట్ అతికీమించి
పంది మల భక్షణ్ం చేయ్ట్ం వంట్ి వమరశలు మాని వేయ్ త్ల పెట్ట ానగ. అంతే ఇక న్ా
డూయట్ీ నిరవహణ్లో నిమగ్ామై వారికత ద్ూరంగా ఒంట్రిగా చట్ూ కతీంద్ కలరొుని బ్ాబ్ాతో
సేాహం చేయ్సాగానగ. వవరంగా వాాసేు ఇంకా రండు పేజీలు వాాయ్ాలిు వసగుంది. అది
మొద్లు న్ా ప్ాపం త్గ్ు న్ారంభించి బ్ాబ్ా కృప అనగభవం కాసాగింది.
న్నవత కలడా న్నకు తోడూ బ్ాబ్ా వతండాలంట్ే మొద్ట్ ఈ మానవతల సేాహాలు,
వమరశలు, మాట్లనగ మాన్ేసేు మనకు బ్ాబ్ానగ గ్ూరిు చింత్న చేయ్ట్ం, ప్ారాయ్ణ్
చేయ్ట్ం, పూజ్ చేయ్ట్ం, వారి దివయ లీలలు మననం చేయ్ట్ం వంట్ి ఉపయోగ్కరమన
ై
పనగలు చేయ్ట్ానికత వీలు కలుగ్ుత్ుంది.
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“వాళ్ళు మనం వనకుంట్ే కోపపడతారయమో“ అని సంశ్య్ం వడన్ాడందే, మనకు
మంచి జ్రిగయ పాసకయు లేద్గ. కష్ాటలలో మనలనగ ఆద్గకున్ే సేాహుత్ులెై తే మనం చేసే పని
(ఇత్రులనగ వమరిశంచట్ం) త్పతప అని మంచి మాట్లతో చపిప వద్ల కొట్టటకోవట్ం.
కొంద్రితోన్ెత
ై ే అసలు సేాహాలు మానట్ం. మనకు పిచిు పట్ిటంద్ని వాళ్ళు అనగకున్ాా
ఫరవాలేద్గ.
రండవవది అనాం తిని చద్గవతకోవట్ం కొంద్రికత వీలు కాద్గ. న్ేనగ, న్ా కుమారు
అలాంట్ి వాళ్ుమే. అనాం తింట్ే ఇక నిదేా. కనగక అనాం తినట్ం అన్ేది చద్గవత
అయ్ాయక

పడుకున్ే

ముంద్గ

తినట్మే.

హాసట లులో

ఆ

సమయ్ంలో

అనాం

పెట్టరనగకుంట్ే పూరీ బ్ాక్సు లో అనాం పెట్ట ంి చగకుని చినా ప్ాూసిటక్స సీసాలో మజిి గ్
ప్ో యించగకొని రూములో పెట్ట టకుని 10½ గ్ంట్ల ప్ాాంత్ంలో తిన్ేది. ఈ లోగా ఆకలి గ్దా
అనగకుని భరించలేకుంట్ే రండు ముద్ద లు తిన్ేది. లేకుంట్ే అట్ాూగయ ఉంట్ే అలవాట్ట
అవతత్ుంది. చదివంది గ్ురుు ఉంట్టంది. బ్ాగా చద్వగ్లుగ్ుతాము.
ఉపనిషతు లలో విద్యయరతా లక్షణయలు కొనిా చప్ాపరు. జీరణ వసు రం, మితయహారం, కాక
ద్ృషతట, బ్క ధయయనం అన్ాారు.
జీరణ వసు రం: వద్యయ్ంద్గ త్ృష్ణ కలవాడు తానగ ధరించే వసాుాలంకరణ్నగ గ్ూరిు
పట్ిటంచగకోడు. ఎపతపడు ప్ాత్ గ్ుడడ లే ధరిసు ాడు. కాన్న పాసు గత్ కాలంలో నూట్ికత 90
మంది వదాయరుధలకు గ్ుడడ ల పిచేు. న్ా తోట్ి ఒక సేాహుత్ుడు ఉండేవాడు, వాడొ క రోజున
వీపతన చీనిగి ప్ో యిన చొకాావేసగకున్ాాడు. సేాహుత్ులు చూచి వన్నాసగ చేసారు.
అత్నికత త్న డాస్ట వష్య్మే పట్ట ద్గ. ఎపతపడూ చద్గవతలో మునిగిప్ో యి ఉంట్ాడు.
అత్నిపతపడు

అమరికాలో

గొపపరీసెర్ు

ప్ ా ఫెసర్

చదివవ
ే ారవరు? అంద్రికత డస్ట
ా పిచిు, తిండి పిచిు.
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మితయహారం: రుచిగా ఉనాద్ని కాకుండా చద్గవత పూరు యిన దాకా నన్ాా శ్రీరం
నిలిచేoద్గకయ ఆహారం తిన్ాలి. బ్ాగా తింట్ే బ్లమొసగుoద్ని తినకలడద్గ. బ్లం వసేు
మనమేమన్ాా కుసీు పట్ేట వసాుద్గలము అవావలా ఏమిట్ి?
కాక ద్ృషతట: కాకతకత రండు కండుూనాట్ట
ూ మనకు కనపడిన్ా నిజ్ానికత ఒక కనగా
కనబ్డద్గ. ఒకయ కంట్ితో ఎంతో జ్ాగ్ీత్ుగా చూసగుంది. అలాగయ మన ద్ృషిట కలడా ఒక
చద్గవత పెైనన్ే ఉండాలి. ఇక కుట్టంబ్ వష్య్ాలు, సేాహుత్ుల వష్య్ాలు, పాపంచ
వష్య్ాలు ద్గ్ు రకు రాకలడద్గ. అపతపడే సరసవతి మాత్ మనలనగ వరిసు గంది.
బ్క ధయయనం: బ్కము అంట్ే కొంగ్. న్నట్ిలో ఒంట్ి కాలి పెన
ై న్ే నిలబ్డి ఉండి త్న
కాలు ద్గ్ు రకు వచిున చేపనగ ట్పిపకుామని పట్టటకుంట్టంది. మనం కలడా మన
ధాయసంతా చద్గవతకోవట్ం పెన్
ై ే ఉంచితే వద్ద న్ాా చద్గవత వసగుంది.
న్ా కుమారు 10 వ త్రగ్తి చదివాక చద్గవత వద్ద ంట్ే వద్ద న్ాానగ. ఆమకు
చద్గవత పిచిు. బ్ాగా చదివసేు అంత్కంట్ే ఎకుావ చదివన అలుూడిని వెత్కాలని, ఎకుావ
కట్ాం ఇవవలేం గ్నగక పెద్ద చద్గవతలు చదివన వాళ్ునగ తేలేమని నిరొమహమాట్ంగా
చపేపశానగ. ఆమ పెవ
ై ట్
ే టగా open య్ూనివరిుట్ీకత కట్ిట B. Com. C.A.HIB ప్ాస్ట
అయియంది. బ్ాయంకు ఎంట్ానగు ట్ెస్టట ప్ాస్ట అయింది. ఇంట్రూవూలో సెలెక్సట అయి ఇపతపడు
బ్ాయంకులో, సేటట్ బ్ాయంకు అఫ్ ఇండియ్ాలో పని చేసు ో ంది. ఆమకు గ్ుడడ లు తిండి
అకారలేద్గ. సేాహుత్ులు అకారలేద్గ. త్ననగ కదిలించ కుండా చద్గవతకోనిసేు చాలు.
కొనిా వష్య్ాలలో ఆమనగ న్ేనగ గ్ురువతగా సీవకరిసు ానగ.
కవర్ లో పెన్ పంపట్ం వీలు కాద్గ. Refil పంపతత్ున్ాానగ. అకాడికత చేరయ సరికత
పని చేసు గందో లేదో . సరిగు ా వాాయ్కుంట్ే అది అశుభమని త్లచ వద్గద. శ్రీ సావమివారి
సమాధికత తాకతంచే పంపతత్ున్ాానగ.
పాసు గత్ం ప్ారాయ్ణ్లు అవసరం లేద్గ. నితయం పద్ి నిమిష్ాలు గ్ాని, పద్ిహన
ే గ
నిమిష్ాలు గ్ాని పూజ చేసగకో చాలు. బ్ాబ్ా చెప్తపన పని చేయ్కుండయ మనకిషటమొచిున
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పని చేయ్కూడద్గ. బ్ాబ్ా మనకు చద్ివే పని అపపగ్తంచయరు. ఆ పని సకీమంగ్ా
నరవేరుుకోవాలి గద్య ! దో వన నడుసగునాపతపడు, ఎపతపడు తీరికగా వతన్ాా వారి న్ామం
చేసగకుంట్ే చాలు. ఓరుప, సహనం ఇత్రులకు మంచి చేయ్ట్ం అన్నా నిదానంగా అవే
వసాుయి.
ముంద్గ మనం చద్గవులో మునిగ్త పో వాలి. అంద్గకు ఆహార నియ్మం పటటటద్ల
అవసరం. మనం చేయ్ వలసతన కృషత చేసేు బ్ాబ్ా కృప తపపక కలుగుత ంద్ి. కృషితో న్ాసిు
ద్గరిభక్షం అన్ాారు. కృషి చేసన
ి వారికత కరువే ఉండద్ని భావం.
మానవుని పాధమ శతా వు సో మరతతనం. ద్యనిన తరతమేంద్గకు తీవామన
ై పటటటద్ల
శీద్ధ ఉండయలి. తీవామన
ై అని మహరుులు పాయోగించారు. దానిా సాధించిన వారికత
తిరుగ్ులేద్గ.
సావమి వారి ఆశ్రసగులతో
పె. సగ.
********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********

చిరంజీవతలెైన

న్ారాయ్ణ్మూరిు

మరియ్ు

లక్ష్మమగారూ కు,

శ్రీసావమివారి

ఆశ్రసగులు సదా ఉండాలని ప్ాారిిసు ూ పెసల సగబ్బరామయ్య వాాయ్డం.
మీ జ్ాబ్ు చేరింది. చాలా సంతోష్ము. మీరు మీ ధాయసంతా చద్గవత మీద్
కయందీక
ా రించండి. ఇద్ి మనకు బ్ాబ్ా ఇచిున పని. ద్యనిని శకిువంచన లేకుండయ చేస,త
వారతకి సంతోషం కలిగ్తంచయలి. అంతేగ్ాని పారాయ్ణలు పూజలు అని చద్గవు మీద్ శీద్ధ
తగ్తుతే బ్ాబ్ా నవువతయరు. ఇంటి పరతసా త
త లనగ మనసగలోకి రానీయ్కూడద్గ.
అబ్ాహంలింకన్ కలలివాని కుమారుడు. త్ండిా పతసు కాలు చద్వద్ద ని మూల వేశాడు.
కాన్న ధృడమైన పట్టటద్లతో త్ండిక
ా త తలియ్కుండా “LAW” చదివ పెాసిడంట్ ఆఫ్
అమరికా అయ్ాయడు. పట్టటద్ల అంట్ే ఎలా ఉండాలో అబ్ాహంలింకన్ ఆద్రశము. మా
అమమ కడుబీద్రాలు. ఏ పూట్ వడుూ ఆ పూట్ ద్ంచి మాకు అనాం పెట్ట ంి ది. న్ా
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పట్టటద్లతో న్ేన్ే చదివ పెైకత వచాునగ. మానవునకు శీద్ధ పటటటద్ల ఉండయలి, కానీ
ఇతరులు ఇలా జీవిసగునయనరే అలా మనం లేమే అనే ధో రణి వసేు మనకు శీద్ధ పటటటద్ల
లేవని ల కా. విద్యయరతాకి 1)జీరణ వసు రం, 2)మితయహారం, 3) కాకద్ృషతట, 4)బ్కధయయనం
ఉండయలి. వీటిని ద్ృషతటలో ప్ెటట టకుని ఫస్టట కాుసగ కాద్గ, సేటట్ రాయంకు సాధించయలనే
ధేయయ్ంతో కృషత చేయ్ండి. సాయ్య మచగుకుంటే మానవులు ఎవరు అడుడపడ లేరు.
మా అనన నయకు ఆసతు చిలిు గవవ ఇవవకుండయ నయ భారయనగ, ఇద్ద రు బిడడ లనగ నయకు ఇచిు
పంపారు. నయ చద్గవే నయ ఆసతు అయ్యంద్ి. సాయ్యయ్యే నయకు తోడు. మన పటటటద్లే మన
సేనహిత డు. అలా సాగ్తతే సాయ్య ఆశ్రసగసలు ప ంద్గతయము.
సాయి కృప కలగ్వలెనని ప్ాారిిసు ూ
మీ
పెసల సగబ్బరామయ్య.
********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********

ఓం
గొలగ్మూడి
చిరంజీవ సాయి శివ గారికత శ్రీ సావమి వారి ఆశ్రసగులు

సదా కలగ్వలెనని

ప్ాారిిసు ూ పె. సగబ్బరామయ్య వాాయ్ట్ం. 3.00 రూ కవరు పంప్ావత అది లాభమే, తలూ
కాగితాలు ఎంద్గకు దొ రా? ఎంత్ తింట్ే మితాహారమూ పాకాన మరొకారు చపపట్ం కష్ట ం.
ఎంత వరకు తింటే ఆకలి తీరత ఇంతకు ముంద్గ కంటే హుష్ారుగ్ా పని చేయ్గలుగుతయమో
అద్ి మితం అంటారు మాష్ాటరు. అననం తినయనక భుకాుయ్ాసం వుండకూడద్గ,
పడుకోవాలి అనిప్తంచ కూడద్గ అని చపేప వారు.
రాతిాపూట్ తిన్ేట్పతపడు చాలా భాధగా ఉంది అన్ాావత. కొదిదగాన్ే తినగ. మరలా
ఆకలెైతే చినా ట్ీ లో కలిసే ప్ాలప్ డి ఉంది. చన్నాళ్ులో చకార, ప్ాలప్ డి కలిపి రండు
మూడుమారుూ తాాగ్ు. బ్ాగా ఆకలెత
ై ే రండు మూడు బిసాట్ట
ూ తినగ. అవ కాకుంట్ే న్నకు
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ఇష్ట మన
ై పండుూ తినగ. ప్ాలు చలూ గా తాాగ్ట్ం కష్ట మైతే చినా (బ్ులిూ ) కతరోసిన్ సట వ్
పెట్ట టకొని ఒకయ గిన్ా
ె లో వేడచ
ి ేసగకొని తాాగ్ు.
రూములో చాలా మంది ఉన్ాారా ? మీరిద్దరన్
య ా? అంత్మందిలో ఇలా చేయ్ట్ం
కష్ట ం అనగకోకు. న్ేనగ P. U. C చదివట్
ే పతపడు మా హాసట లూ ో నలుగ్ురం P.U.C చదివతే
న్ేనగ ఒకాడిన్ే ప్ాసయ్ాయనగ. సంవత్ురం ప్ డుగ్ున్ా ననగా పతసు కాల పతరుగ్ు అని
హేళ్న

చేసారు.

చివరకు

ఏడాురు.

మన

ధేయయ్ం

గ్మయం

ద్ృష్ాటూ

ఇలాంట్ి

వాట్ిననిాంట్ిని లెకా చేయ్కలడద్గ. ఇదే కాకద్ృషిట అని వదాయరిధ లక్షణ్ం చపిపంది.
మనలనగ సాయి య్ుదాధనికత పంప్ారు. చకాగా య్ుద్ధ ం చేయ్ాలా లేక
ఆయ్ననగ సమరిసు ూ ఉండాలా? రోజులో ఒకటి రండుసారుు పద్ి నిమిష్ాలు కడడడ లు
వలిగ్తంచి కషట సగఖాలు ఆయ్నకు చెపుపకోవటం ఒకటే కాని, మిగ్తలిన కాలం అంతయ మన
చద్గవే మనకు ధేయయ్ం కావాలి. అనవసర బ్ాతయకానీలు చేయ్టం తపుప. అనవసర భకతు
పతసు కాలు చద్వరాద్గ. చద్గవత పూరిు అయితే deep గా చద్వవచగు. ఆలోచించవచగు.
ఇపతపడు సాయి మనకతచిున పని మాత్ామే మనం న్ెరవేరుడం ఒకాట్ే మన ధేయయ్ం
అవావలి. అపతపడు సాయి మనలనగ మచగుకుంట్ారు. అట్ాూ కాకుండా ఆయ్న కధలు
చద్గవతత్ుంట్ేన్ే ఆయ్న సంతోషించే వాడు అయితే ఆయ్న రాజ్కీయ్న్ాయ్కుల కంట్ే
హీనమని చప్ాపలి.
న్న సెమిన్ార్ు లో గాన్న, ఏ కారయకీమాలలో న్ెన్
ై ా న్న శ్కతునంతా వనియోగించి కృషి
చేసు ూ ఉండు. సాయి భకతు త్గిు ప్ో యింది అనగకోకు. భకిు అంటే ఏమిటి ? పూజ, పూలు,
నైవద్
ే యయలు, సోు తయాలు హారత లా? కానే కాద్గ. అరుునగనకు శ్రీ కృషణ డు భోద్ించినద్ే
నిజమన
ై భకిు. Fight like a true warrior. మనలనగ కూడయ అద్ే చేయ్మంటటనయనరు.
సతయం, ధరమం తపపవద్ద నయనరు. ధరమం అంటే ఏమిటి ? ఎవరత ధరమం వారు నరవేరుడమే!!
న్నవత వదారిద ధరామలు ప్ాట్ించాలి కాన్న భకుుని లక్షణ్ాలు కాద్గ. న్న చద్గవత పూరిు
అయ్ాయక పూజ్లు, హారత్ులు, ప్ారాయ్ణ్ులు. Not now. నీవిచిున అవకాశానిన
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సద్ివనియోగం చేసగకునే బ్ుద్ిద కుశలత అనగగీహించగ తండిా అనే ఒకే ఒక పాారాన మాతామే
(చేయ్వలసతనద్ి). అనిన జీవులలో ఆయ్నే ఉనయనడనే భావం మరచిపో కుండయ
నడచగకోవటం. అయోయ ఇలా చేసాన్ే అన్ే మనసాుపం రాకలడద్గ. ఎద్గట్ి వాడి ప్ాాపు ం
అలా ఉండి బ్ుదిద పతట్ిటంచాడని dashing గా ప్ో త్ూ వతండాలి. అంతే కాని చినా చినా
వష్య్ాలనగ అతిగా పట్ిటంచగకోకు. మన ధేయయ్ం చద్గవత. పరీక్షలు.
ద్ృషతట సాయ్య మీద్ే ప్ెటిట సాగ్త పో త ండు. అద్ి తినయల ఇద్ి తినయల అనే మాటలకు
fruits & fruit juices మాతామే solution. Room mates నగ గ్ూరిు పట్ిటంచగకోకు.
Room mates ఎకుావగా వతండకుండా మీరిద్దరయ ఉండేట్ట్ట
ూ చూసగకో.
ఆయ్ననగ మప్తపంచెంద్గకే నేనగ చద్గవుత నయననగ అనే ఒకా భావం ఎలు పుపడూ
మరచిపో కుండయ ఉండు. Seminar అయ్య పో గ్ానే పాకా ద్ో వ పో కుండయ నీకు నీవే ధయయస
నిలుపు కోవాలి. విధయయరతద లక్షణయలు నితయం మననం చేసు గండు. శ్రీ సావమి వారి ఆశ్రసగులు
సదా న్నకుండాలి అని ప్ాారిిసు ూ.

మితయహారం, జీరణ వసు రం, కాక ద్ృషతట, బ్కధయయనం – విద్యయరతా లక్షణయలు
మీ
పె. సగబ్బరామయ్య.
********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********

చిరంజీవ శివ గారికత శ్రీ సావమి వారి ఆశ్రసగులు సదా కలుగ్ చేయ్వలనని ప్ాారిిసు ూ
పె.సగబ్బరామయ్య వాాయ్డం.
న్న letter చేరిoది. శ్రీ మాష్ాటరు గారు ఆసన్ాలు, ఆట్లు ఆడడం వయ్సగులో
ఉండే వారికత మంచిద్ని చపేపవారు. ననగా కలడా ఆసన్ాలు న్ేరుుకొని వేయ్మని
చప్ాపరు. కొనిా సంవత్ురాలు వేసానగ. ఒక రోజు మాష్ాటరి త్ండిా గారన
ై
శ్రీ
అనంతాచారుయలు వారికత ఆసన్ాలు వేసి చూపించగ. త్పతపలుంట్ే చబ్ుతారు అన్ాారు.
అలాగయ చూపించానగ. త్పతపలేమీ లేవని చప్ాపరు. మాష్ాటరుగారితో పరిచయ్ం
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కానపతపడు వాలీబ్ాల్, బ్ాడిమంట్న్ ఉద్య్ం, సాయ్ంత్ాం ఆడేవాడిని. ఇక రండో
పాపంచమే లేద్గ. మాష్ాటరితో పరిచయ్మయ్ాయక ఆట్లు బ్ొ తిు గా మాన్ేసి నిత్యం 15
నిమిష్ాలు ఆసన్ాలు మాత్ాం వేసద
ే ి. న్ాకపతపడూ మోకాళ్ూ న్ొపతపలుoడేవ. ఆసన్ాలు
వేయ్కుంట్ే కుంట్వలసి వచేుది. ఏమీ కుoట్టత్ున్ాావని అడిగయ పాతి వారికత చపపవలసి
వచేుది. అంద్గకని ఆసన్ాలు వేసేు కుంట్ే పని ఉండద్గ. కొదిదగా న్ొపపి ఉండేది.
శ్రీ సావమి వారితో పరిచయ్మయ్ాయక వారు చపిపన ఆహారనియ్మాల వలన
మోకాళ్ు న్ొపతపలు ఇపపట్ికత కలడా లేవత. గ్నగక ఆసన్ాలు వేయ్డం లేద్గ. ఆటలు మానసతక విశాీంతి, శరీర ఆరోగయమునకు అవసరం. ఒక అరగ్ంట్ ఆట్, అరగ్ంట్ సాానం,
పూజ్. ఆట్లు కష్ట మత
ై ే రోజు 15 నిమిష్ాలు ఆసన్ాలు వేసు గండు. ఆసన్ాలకు చారుటలు
అముమతారు. ఎవరన్
ై ా తలిసినవారు, ఒకట్ి రండు రోజులు న్ేరిపతే సరి.
ప్ాాణ్ాయ్ామం మాత్ాం చేయ్వద్గద అని మాసాటరు చపేపవారు. ఆరితేరన
ి గ్ురు
సనిాధిలోన్ే చేయ్ాలట్. గ్నగక న్ేనగ దాని జ్ోలికత ప్ో లేద్గ.
ఏ భావం పెట్ట టకొని చద్వాలి. Result ఏ భావంతో ఆహావనించాలి అని అడిగావత.
మనకు చద్గవతకున్ే అవకాశ్ం ఇచిు చద్గవతకొని ఆ వద్య దావరా ననగా
సేవంచగ అని బ్ాబ్ా చబ్ుత్ున్ాారు. గ్నగక ఈ చద్గవతకొనడం బ్ాబ్ా సేవ అన్ే భావం
గ్ట్ిటగా ఉండాలి. ఆయ్నకు పూలు వేయ్డం సోు తాాలు చద్వడమే ఆయ్న సేవ కాద్గ.
మనం చేసే పని దావరా మనం ఆయ్ననగ మపిపంచాలి. వారు మచగుకున్ేట్ట్ట
ూ గా మనం
మన పని చేసు గండాలి. చద్గవుకోవడం అనేద్ి ఆయ్న సేవ అనేద్ి ధృఢంగ్ా నయటటకోవాలి.
నయకు పాఠాలు సరతగ్ా తెలియ్కుంటే నేనగ విద్యయరుధలకు చెపపడం గూడయ అంత మాతామే
ఉంటటంద్ి. అటేు మీ మీ సబ్జుకటులలో గూడయ మీరు నిష్ాణత ల ై ఉండనిద్ే భవిషయతు లో మీరు
మీ ధరమం top గ్ా నిరవహిoచలేరు. మనకు భగవంత డు ఇచిున పని క్షుణణ ంగ్ా
చేయ్డమే

ఆయ్న

నిజంగ్ా

మన

నగండి

కోరే

ద్క్షిణ.

కాలము,

మనసగ

ఆయ్నకతవవడమంట్ే ఏమిట్ి? సాయి, సాయి అంట్ూ నిరంత్రం కలరొున్ే ఇంజిన్నరు
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ఎంద్గకు పనికొసాుడు. పని చకాగ్ా చేయ్లేని ఇంజినీరు ఎనిన పూల మాలలు సాయ్య
కిచిునయ ఆయ్న సంతోషతసు ారా! What do you mean by negligence of duty bloody
idiot అన్ాారు శ్రీ సావమివారు. గ్నగక మనం చదివే చద్గవే ఆయ్న సేవ కాబ్ట్ిట
చద్గవతలో immerse కావడమే ఆయ్న కోరయది. చద్గవతలో మునిగిన వాడు అంట్ే
ఆయ్న

పనిలో

మునిగిన

వాడని

అరధ ం.

అట్ిటవాడు

పని

చేసు గంట్ే

పనిలో

నిమగ్ామవతతాడు గాని సాయి సాయి అని సాయిని ధాయనించలేడు. సంపూరణ ంగా
పనిలో నిమగ్ామై చేయ్డమే క్షుణ్ణ ంగా బ్ాబ్ా సేవ చేయ్డమని భావసేు మన దో ష్ం
లేకుండా top rank కోసం క్షుణ్ణ ంగా శ్ీమించాలి. ఫలిత్ం సాయి ఇష్ట ం. ఇక ఫలిత్
మట్ట
ూ న్ాా ప్ ంగ్ుకృoగ్ులు లేకుండా సాగాలి.
చదివట్
ే పతపడు

top

గా

చద్వడమే

మన

భావన.

ఫలితాలనగ

గ్ూరిు

ఆశించకుండా ఉండాలి. పరీక్షలలో ఎకుావ మారుాలు వసేు , వాడే మంచి మేధావ
కాలేడు. త్కుావ వసేు పనికత రాని వాడు కాద్గ. కషిటంచి పని చేసే సామరధ ూముంట్ేన్ే
సాయి మచగుకుంట్ారు. గ్నగక చద్గవతలో లొసగగ్ు లేకుండా మాసట ర్ చేసు ూ ఉండు.
Future లో అయోయ ఇది తలుసగకోకుండాన్ే ప్ాసయి ప్ో య్ామే అని చింతిచకుండా
ఉండేట్ూ ట చద్వాలి. పాసు గత్ పరీక్షలతో ప్ాట్ట ఏ ఏ వష్య్ాలు తలుసగకుంట్ే future లో
ఉపయోగ్పడతాయో అవ కలడా master చేయ్ాలి.
అన్నా ఆ సాయిన్ాధగడే చేయిసాుడు. రోజు minimum 10 లేక 15 నిమిష్ాలు
పూజ ఏ మారకుండయ చేసు ూ ఇద్ంతయ నీ సేవే బ్ాబ్ా. నీ సేవ నేనగ క్షుణణ ంగ్ా నీవు
మచగుకొనేటటట
ు చేసేటటట
ు చేయ్య అని పాారతధసు గండు. సరవం వారే చూసగుoటారు. ఇంతకు
ముంద్గ వాాసతనటట
ు కాక ద్ృషతట , బ్క ధయయనం, మితయహారం, జీరణ వసు రం పాటిసు గoడు. సరవం
సాయ్య సమకూరుసాురు.
ఆశ్రసగులతో
పె. సగబ్బరామయ్య
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చివరగా ఒక మాట్ వాాసావత. ఒకొాకాపతపడు మనసగ సాయి మీద్ ఉంట్టంది.
మరొకపతపడు ఎకాడో ఉంట్టంది అని వాాసావత. నిజ్మే అన్ేక వేల కోట్ూ జ్నమల నగండి
సంప్ాాపు మన
ై దే మన మద్డు. దానిని త్న కోతి గ్ంత్ుల నగండి అరికట్ట డం చాలా కష్ట మే.
అయితే వీలు కానిది మాత్ాం కాద్గ. దానిన్ే బ్ాబ్ా శ్ీద్ధ, సబ్ూరి అన్ాారు. అసలీ మనసగ
యొకా చంచల సవభావానిన అరతకటాటలి అనే శీద్ద ఉండయలట మాసాటరు చెబ్ుతయరు. ‘‘శీద్ధ
అనేద్ి అనగక్షణము ఉండవలసతన జాగీతు అంటారు’’. మనసగలో ఇత్ర ఆలోచనలు వసేు
అది మానసిక వయభిచారమని భావంచాలట్. చేయ్వలసిన యోచన గాక మనసగు
దానంత్ట్ అది ఎకాడకో వెళిూ ఆలోచించట్మే వయభిచారం అన్ాారు. శ్ీద్ధ అన్ే దానిా
బ్ాబ్ాకు సమరిపంచడమంట్ే చాలా గొపప వష్య్ం.
మనసగనగ ఎపతపడు కలడా ఖాళీగా వద్లకలడద్గ. నిరంత్రం పనిలో నిమగ్ాం
చేయ్మంట్ారు. పనిలేని మనసే సరవ అనరాాలకు మూలమంటారు. పనిచేసు ూ మనసగ
మాత్ాం పిచిుగా యోచిసగుంట్టంది అది త్పతప. మనసగ పనిలో నిమగ్ామవాలట్.
దానిని తిాకరణ్ శుదిధ అన్ాారు. (1) శ్రీరంతో పని చేయ్డం (2) న్ోట్ి తో దైవ న్ామం
చపపడం (3) మనసగుతో ఆ పని ఎలా చేయ్ాలో యోచిసగుండడం. వేరయ త్లంపత
రాకలడద్గ.
పనిలేనపుపడు విశాీంతి కోరతనపుపడు “ఈ చూడబ్డే ద్ంతయ కలసత నేనగ’’ అనన
బ్ాబ్ా వాకాయనిన విశలుషస
త ు గండు. మంచి మేత్ దొ రుకుత్ుంది మనసగుకు ఎలా?
సూరుయణ్ణణ చూచాము - సూరుయడు, సూరయ కతరణ్ములు, అoద్గలోని వెలుగ్ు,
అంద్గలోని వేడి, వీట్ి దావరా చూడబ్డే వసగువతలు, వసగువతలు చూచగట్కు ఉపకరించే
కనగాలు, కనగాలలోని ప్ాాణ్శ్కతు, న్ేనగ చూసగున్ాానగ అని తలిసే ఎరుక – ఇవన్నా
బ్ాబ్ాన్ే అయితే న్ేనగ వేరు ఈ జ్గ్త్ు
ు వేరు అన్ే భావన్ే అడుడగోడ. దానిా కలలదో య్డo
ఎలా బ్ాబ్ా! అదలాగో న్ాకు న్ేరిపoచకలడదా అని అడుగ్ుత్ుండు.
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అలాగయ దో వన నడుసగున్ాాము. భూమి, దానిపెై కనిపించే ద్గముమ, పేడ అన్నా
ఆయ్న్ే. ఈ శ్రీరం కలడా ఆయ్న్ే, శ్రీరం చగట్టట ఉనా గాలి ఆయ్న్ే. శ్రీరానిానడిపించే
ప్ాాణ్శ్కతు ఆయ్న్ే. నడుసగునాట్ట
ూ తలుసగకొన్ే ఎరుక గ్ూడా ఆయ్న్ే. అంతా ఆయ్న్ే ఐన్ా
న్ేనగ అన్ే పరిమిత్ భావమే అడుడగోడ. దీనిా కలల దోా య్ మన్ాావే అది ఎలా బ్ాబ్ా అని
అడుగ్ు.
సాానం చేసు గన్ాాము - ఈ న్నరు బ్ాబ్ాన్ే, మనం నిలుచగన్ేoద్గకు ఆధారమన
ై
భూమి ఆయ్న్ే. ఆయ్నకు ఆయ్న చేతిని కదిలిసూ
ు హాయిని ఇపిపసూ
ు హాయిని
అనగభవంచగచగనాట్ట
ూ తలుసగకుంట్టనా ఎరుక ఆయ్న్ే కాన్న న్ేనగ అన్ే పరిమిత్
భావమే అడుడగోడ. దీనిన్న కలలదోా య్డం ఎలా అని అడుగ్ు.
ఇదే వధంగా అనాం తిన్ేట్పతపడు, న్నళ్ళు తాాగయట్పతపడు, పనిలేని వశాీంతి
సమయ్ాలలోనగ న్నవత చూచే పాతి వసగువత వంక నవయనూత్నంగా చూడమంట్ారు
మాసట ర్. న్ాకు అడుడగోడనగ కలలదోా సే technique చేత్ గాకునా ఇలా వాాయ్డం మాత్ాం
కొదిదగా వచగు. అడుడగోడనగ ఎపతపడు కలలదోా యిసాురో, అది శ్రీ సావమివారి పని.
శీద్దతో - చద్గవు లేనపుపడు మనసగ విశాీంతి కోరతనపుపడు – ఎకాడో
ఆలోచించకుండయ చూచిన పాతి వసగువులోనగ విశలుషతంచి బ్ాబ్ానగ చూసగుంటే అద్ి కూడయ
ధయయనమే అవుత ంద్ి. ధాయనమంట్ే కళ్ళు మూసగకొని కలరోువడమే కాద్గ.
ఆశ్రసగులతో
పె. సగబ్బరామయ్య
********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********

ఓం
చిరంజీవ సంపత్ గారికత శ్రీ సావమివారి ఆశ్రసగులు సదా కలుగ్వలెనని ప్ాారిిసు ూ
పె. సగబ్బరామయ్య వాాయ్డం.
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ఏ విషయ్ంలో కూడయ అతి పనికిరాద్గ. తిండి విషయ్ంలో మితయహారం విద్యయరతధకి
తపపనిసరత. నయలుకనగ వద్ిలామంటే మనలనగ బ్ురద్ గుంటలో తోసగుంద్ి. న్ాలుక దాట్ితే
ఆ త్రావత్ ఏమీలేద్గ. అలా తినయలనగకోవడం, తినడం ఇంద్ిాయ్లోలతవం అంటారు.
ఇంద్ిాయ్ాణయం హి చరతయం య్నమనోనగ విధీయ్తే
తద్సయ హారతి పాజఞ ాం వాయ్ురానవ మివాంబ్సత.
ఇందియ్
ా ములలో అనగా న్ాలుక, చరమము, కనగాలు, చవతలు మొ|| వాని
కోరికలు తీరుు మనసగు శ్కతు నశించగనగ. ఎలాగ్ంట్ే న్నట్ి మీద్ పాయ్ాణ్ము చేయ్ు
పడవ యొకా వేగ్ము గాలి హరించగనట్ట
ూ గా అని చప్ాపరు.
నీ చద్గవు పూరతు అయ్యనంత వరకు నీ వివేకంతో అవి విచులవిడిగ్ా తినయలి అనే
కోరతకనగ చంపాలి. అదొ కాట్ే మారు ము. కోరిక పతట్ట న్ే కలడద్గ. మనసగలో కోరిక
పతట్ట డము వేరు, అనగభవంచడం వేరు కాద్ట్. మనసగలో కలిు న్ా తినినట్ేూ లెకా
అంట్ారు భగ్వత్ గీత్లో మరియ్ు ప్ాకలప్ాట్ి గ్ురువత గారు ఇదే మాట్ బీడి కాలుు
కోవాలనగకొన్ే భకుునితో అంట్ారు.
సతనిమాలు ఎపుపడో నలకో రండు నలలకో చూడడం కూడయ తప్ేప కాని
నిగీహించయలి. అంతేగ్ాని అద్ే పనిగ్ా చూడడం చయలా తపుప. మనం సతనిమాకు ఇచేు
డబ్బంతయ బ్ాుక్ మారాటేరు సంచిలోకి పో త ంద్నయనరు మాసాటరు.
అది మొద్లు ఇపపట్ికత న్ేనగ 2 సినిమాలే గ్త్ 25 సం || గా చూచానగ. (1)
సాయిబ్ాబ్ా (2) లవకుశ్. నిజజీవితంలో లేనివనీన కలిపంచి చూపుతయరు సతనిమాలో.
అలాంటి కలిపతయలనగ చూచి మనం కూడయ అలాంటి చెడుకు మోోగుుతయము. విద్యయరతా ద్శలో
వీటికి ద్ూరం కాకుంటే మీ తలిు ద్ండుాల ఆశలానే కాద్గ నీ గమయం మరతప్తంచి నినగన
అధో గతి పాలు చేసు ాయ్య. నీ వివేకమే వీటికి మంద్గ.
శ్రీ సావమి ఆశ్రసగులతో
పె. సగబ్బరామయ్య
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********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********
గొలగ్మూడి
05-01-2000
చిరంజీవ శివగారికత శ్రీ సావమి వారి ఆశ్రసగులు సదా కలుగ్వలేనని ప్ాారిన.
న్ేనగ శ్రీ న్ాంపలిూ బ్ాబ్ా గారిని ద్రిశంచి శ్రీ ఆనంద్ వెంకట్ేశ్వరుూనగ
కలుసగకున్ేంద్గకు వచిున వాళ్ుంద్రిని అలా అడిగానగ. అంతేగాన్న అంద్గలో
న్ాకొక భావం అంట్ూ ఏమీ అపతపడు న్ాకు కలుగ్లేద్గ. శ్రీ వెంకట్ేశ్వరుూ గారిని
కలుసగకున్ేంద్గకు శ్రీ న్ాంపలిూ బ్ాబ్ాగారయ న్ా చేత్ అలా అడిగించారు. ఆయ్న వశ్వ
చైత్నయం గ్నగక న్ాలో అలాంట్ి పేారణ్ పెట్ట ి అడిగించి మన పని న్ెరవేరాురు. అలా
అడిగయట్పతపడు న్నవత వాాసిన వష్య్ాలేవీ న్ాకు గ్ురుు రాలేద్గ.
అనిన వేళ లా ద్ెైవం మీద్నే ఆధయరపడయలి. ద్ెైవం మీద్ సంపూరణ ంగ్ా
ఆధయరపడి మన పాయ్తనం మనం చేయ్ాలి. ఫలితం అనగకూలమైతే ప ంగక
పాతికూలమైతే కుీంగక పాయ్తినంచవలసతన మన కరమ నివారణ అయ్యంద్ని తలచి
సంతోషంగ్ా సాగ్ాలి.
మనం సవయ్ంగా సంప్ాదించగ్లిగినంత్ వరకు మన త్ండిా గారి
కష్ాటరిిత్ం మనదే అవతత్ుంది. త్ండిగ
ా ారిది కదా మనం ధరమం చేయ్రాద్గ అన్ే
భావం

రానివవకలడద్గ.

అట్ాూ

అని

వచక్షణ్

లేకుండా

ప్ావలా

ధరమం

చేయ్వలసిన చోట్ 1 రూప్ాయి ఇవవడం త్గ్ద్గ. ఆకలెైన వానికత డబ్ుబ
ఇవవకుండా అనాం పెట్ట ంి చగ వీలయితే. ఆ వధంగా సాయికయ పెట్ట న
ి ట్ట
ూ త్లంచగ.
ప్ ా ఫెష్నల్ బ్ెగ్ుర్ు నగ పట్ిటంచగకోనకారలేద్గ.
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విద్గయకు ధరమం అంటే ఎవరతకత ఏ పని భగవంత డు ఇచయుడో అద్ి
సకీమంగ్ా శకిునంతయ వినియోగ్తంచి చేయ్డం. చద్గవుకోమని పంప్తతే వీధగలలో
అన్ాయయ్ాలు జ్రుగ్ుత్ున్ాాయ్ని రౌడమలతో తిరగ్డం. తోావన ప య్యేయద్యనిని నతిు
మీద్కు తెచగుకోకుండయ కాకద్ృషతట, బ్కధయయనం, జీరణ వసు రం మితహారతగ్ా ఉండడం.
కాకతకత ఒక కన్ేా కనిపిసు గంది. అలా వదాయరిధకత త్న చద్గవే ధాయస కావాలి. కొంగ్బ్కము, చేపనగ పట్టటకొనగట్కు కొంగ్ ఒంట్ి కాలిపెై న్నట్ిలో కలరుుంట్టంది.
చేపనగ పట్ట డమొకట్ే దాని ధాయస - వసాుాల గ్ురించి గ్ురయు రాకలడద్గ- మాచింగ్
వగైరా. ఆహారం కలడా న్ాలాగా అమిత్ంగా తినకలడద్గ. న్ేనగ M.A. పరీక్ష
రాసూ
ు హో ట్లు వారికత డబ్ుబ ఇసాుము కదా అని ఫతల్ గా భ ంచేసేవాడిని
తిరుపతిలో. చివరకు ఫెయిల్ అయ్ాయనగ. న్ా కలత్ురు బ్ాయంకు ట్ెసట గు
త్య్ారవతత్ుంట్ే ఆమ ఆహారపత అలవాట్ట
ూ చూచి న్ాకయ సిగు స
య ింది. న్ేనగ కలడా
అలా తిని ఉంట్ే M.A. ప్ాస్ట అయియయ వాణ్ణణ గ్దా అనిపించింది. మితాహారం
అన్ాారు గాన్న, నిరాహారం అనలేద్ని గ్ురిుంచగ. బ్ాబ్ా ద్గ్ు ర పూజ్ చేశాక ఏమని
ద్ండం పెట్ట ాలో న్ాకు తలియ్ద్గ. కానీ నేనగ మాతాం చిననపపటి నగండి ఇపపటి
వరకు ఒకటే ద్ండం ప్ెడుత ంటానగ. ననగన మనిషతగ్ా పుటిట ంచయవు. ఏమి
చేయ్ాలో తెలియ్ద్గ. నయ ద్యవరా నీ సంకలపమేమిటో నరవేరుుకో నేనగ నీ
సంకలపం నేరవేరేుటటట
ు ననగన అనగక్షణం నడిప్తంచగ అని మాతాం పాారతదసు గంటానగ.
సాయ్యనయధగని చరతతా పారాయ్ణ చేశాక అంటే వారు చెప్తపనవి ఆచరతసు గంటే
సతవం ప్ెరుగుత ంటటంద్ి. అననం తినేటపుపడు తపపక నయమసమరణ చేయ్య.
పడుకునే ముంద్గ నయమసమరణ, నిద్ా లేసు ూనే నయమసమరణ ఇలా చేసు ూ పో తే
సాయ్యయ్యే మనలనగ గమయం చేరుసాురు.
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అష్ట వధ బ్ాహమచరయం అంట్ే (1) పతరుష్ులు సీు ల
ై నగ గాన్న వారి
చిత్ాపట్ములనగ గాని చూడరాద్గ. లక్షమణ్సావమికత సీతాదేవ నగ్లు చూపించి
ఇవ సీత్వేన్ా అని అడిగితే న్ేన్ెపతపడూ ఆమ ప్ాదాలకు మొొకయావాడిని గ్నగక ఈ
కాలి అందలు అమవే. మిగిలిన నగ్ల వష్య్ం తలియ్ద్గ అన్ాాడుట్. మరి
ఇపతపడు సినిమా య్ుగ్ంలో సాధయమా? ఏమో? ఎవరికీ వారయ నిరణయించగకోవాలి.
ఇట్ేూ సీు ల
ై ు కలడా. (2) సీు ల
ై తో సంభాషించరాద్గ (3) శారీరిక సంబ్ంధం
ఉండరాద్గ. (4) అలాంట్ి దానిా మానసికంగా కోరరాద్గ. (5) అలాంట్ి
వష్య్ాలు కంట్ితో చూడరాద్గ. (6) చవతలతో వనరాద్గ (7) ఇత్రులు అలా
చేసేట్పతపడు చూడరాద్గ (8) అలాంట్ి సంభాష్ణ్లు వనరాద్గ.
ఇవన్నా ఈ సినిమా రోజులలో సాధయమా? ఆచరతంచే వారతకి సాధయమేమో.
న్నవత

చకాగా

చద్గవతకుని

మంచి

భవష్యత్ు
ు

గ్లిు

పదిమందికత

న్నడనిచేువాడివగా త్య్ారయియయట్ట్ట
ూ చేయ్మని సాయిని ప్ాారిుసు ూ,
మీ
పెసల సగబ్బరామయ్య

********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********

ధరామచరణ
Om
Dear Sir !
శ్రీ సావమి వారి ఆశ్రసగులు సదా మిముమ వెనాంట్ి కాప్ాడాలని ప్ాారిధసు ూ
పె.సగబ్బరామయ్య వాాయ్డం.
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మా గ్ురువతగారు పూజ్యశ్రీ ఆచారయ భరదావజ్ గారు. వీరిని పాపంచమంతా
ఎరిగిన వారయ. మా ఇంట్లూని ఈతి బ్ాధలు వారికత చపతపకుంట్ే వారన్ేవారు - పూజ్లో
“తవమేవ మాతయచ ప్తతయ తవమేవ, తవమేవ బ్ంధగశు సఖా తవమేవ,
తవమేవ విద్యయ ద్ావిణం తవమేవ, తవమేవ సరవం మమద్ేవ ద్ేవ”
అని మనం ఎనిామారుూ పూజ్ చేసేు అనిామారుూ చపతతాము. కాన్న శకూకం అరధం
ఆచరించము – ఆ శకూకం ఏమి చబ్ుత్ుంది, న్నవే న్ా త్లిూ వ, త్ండివ
ా , న్నవే న్ా
బ్ంధగవతలు, సేాహుత్ులు, భారాయబిడడ లు, సరువలల సరవమూ న్నవే. మరి ఆయ్న
పట్ానిా శ్ీద్ధగా పూజిసాుము, న్ెైవేద్యం పెడతాము. మన భారాయ బిడడ లు, బ్ంధగ
మితా లు, మాతయ ప్తతరుల రూపాలలో ఆయ్న మన ఎద్గరుగ్ా ఉంటే వాళ సంతయ ఆ
పరమాతమయ్యేనని గురతుంచి శీద్ధ య భకుులతో సేవించము గద్య! మరత మనకు వారత కృప
ఎలా కలుగుత ంద్ి అని చెప్పే వారు.
గృహసగాగ్ా మనం మన బ్ాధయతలు చకాగ్ా నరవేరాులి – భరు అంట్ే
భరించగవాడు అని అరధం – భారాయ బిడడ లు, త్లిూ ద్ండుాలనగ భరించగవాడు అని గ్దా
అరధం. ఇషటం , అయ్యషటం లేకుండయ జీవించడమే భగవంత నకు అమిత ప్రాతి కలిు ంచే
పూజ.

ఈ

ఇష్ట ం,

కలుగ్ుత్ున్ాాయి.

ఆశ్

అయిష్ట ం
అంట్ే

ఎంద్గకు
కోట్ీశ్వరుడు

కలుగ్ుత్ున్ాాయి?
కావాలన్ే

కోరిక

ఆశ్

వలూ

గ్దా

అని

అనగకోమాకండి. ఇది ఇలా ఉంట్ే బ్ాగ్ుంట్టంది అని ఆశించడమే ఆశ్. అది అలా
జ్రుగ్కుంట్ే నిరాశ్.
భగ్వంత్ుడు మనలనగ ఎలా ఉంచితే అలా ఉండడం న్ేరుుకుని అలా
ఉంట్టంట్ే భగ్వంత్ునకు ఎంతో పీాతి కలు
ు త్ుంది. భరు గా మనం మన భాద్యత్
నిరవహుంచాలి. ఇది ఇట్ాూగయ జ్రగాలి అనగకోవడం త్పతప. జీవతల ప్ాారబ్ధ ం అనగసరించి
అవ ప్ాాపిు సాుయి. అంతేగాని మనం కయవలం అష్ోట త్ు రం చదివనంత్ మాతాాన మనం
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కోరినట్టట అంతా భగ్వంత్ుడు జ్రుపతతాడా? గనగక ఇద్ి ఇటాు జరతగ్తతే మంచిద్ి,
బ్ాగుంటటంద్ి అనే పద్ధ తి విరమించి భగవంత డు మనకు పాసాద్ించిన ద్యనికి శకిు
వంచన లేకుండయ పనిచేసత భగవంత ని మప్తపంచడమే ఆశ లేకుండయ పో వడమంటే.
“ఆశ్ ప్ో తే అంతా ప్ో త్ుండాూయ్ాయ” అన్ాారు శ్రీ వెంకయ్యసావమి వారు.
న్ేనగ బి.ఎస్ట.సి. చదివాక ఉదో యగ్ం రాలేద్గ. రైలు కట్ట మీద్ గాయంగీ పని
చేసు ానని ప్ో తే అదీ రాలేద్గ. అన్ేక పాయ్తాాలు చేసానగ, అన్ేక చోట్ూ వీలు కాలేద్గ.
కతిు తీసగకుని కట్ెటలు కొట్టటకొచేువాడిని. కన్నసం న్ెలకు Rs.50/- కట్ెటలు ఇంట్లూకత
కావాలి. ఆ య్ాభెై రూప్ాయ్లు మా త్లిూ గారికత మిగిలించిన వాడిన్ౌతానని త్లచానగ.
న్ేనగ తిన్ే అన్ాానికత కొంత్ న్ాయయ్ం చేకలరుగ్లనని త్లచి తొమిమది న్ెలలు అలా
కఠోరంగా కట్ెటలు కొట్ాటనగ. ఆ త్రువాత్ భగ్వంత్ుడు న్ేననగకునా పనగలు కాకుండా
అన్ ట్ెన్
ై డ (untrained) ట్ీచర్ పని ఇచాురు. న్ెలకు వంద్ రూప్ాయ్లకు ఆ పని
చేశానగ. కషటమే ఆ పని, ఆ జీతం – వాళ్లు చేుద్ి అంతే. భగవంత డిచిున పనిని ఆయ్న
మచగుకొనేటటట
ు చేయ్ాలి అని నయ భావన. చివరకు అదే సిిరమైంది. ఇత్ర జిలాూకు
వెళిూ పని చేశానగ. భగవంత డు ఎలా తిప్తపతే అలా. ఆశ పో వాలి అంటే ఇషటం,
అయ్యషటం పో వాలి. అంటే “ఇద్ి ఇలా జరతగ్తతే బ్ాగుండునగ” అనే కోరతక పో య్య
భగవంత నకు మన పగ్ాులు అపపగ్తసేు, ఆయ్న ఎలా తోలితే అలా పో వాలి. కుటటంబ్ం
భరతంచడం ముఖయం. అలా చేసు గంటే, తవమేవ మాతయచ అనన శలుకం ఆచరతంచిన
వాళ ు ము అవుతయము. అంతేగ్ాని డయకటరు వాాసతన మంద్గ తినకుండయ ఆ మంద్గ చీటీ
వలు వేసు గంటే జబ్ుబ తగు ద్గ కద్య? ఇంకా ప్ెరుగుత ంద్ి. ఎనోన జనమల
ఋణయనగబ్ంధం వలన మన భారాయ ప్తలులు బ్ంధగమితా లు ఏరపడయడరు. వారత వారత
ఋణం వారతకి చెలిుంచయలి, భారయ-భరు లు కలసత సంసారమనే బ్ండి లాగ్ాలి. అంతేగాని
ఈ ఇసగక రోడుడన లాగ్ట్ం న్ాకతష్టం లేద్ంట్ే బ్ండి నడవద్గ. రండద్గదలు లాగ్వలసిన
23 | P a g e

సద్గ
ు రు శ్రీ సగబ్బరామయ్య సార్ లేఖలు

బ్ండి ఒకా ఎద్గద ఎలా లాగ్ుత్ుంది? ఎలా కద్గలుత్ుంది? కషటమైనయ సరే
భగవంత డిచిున కృషత చేయ్ాలి.
మన కంట్ే అంగ్వెైకలయమునావారు ఎంద్రు లేరు? వారి సంగ్తేమిట్ి?
మనకు భగ్వంత్ుడు తలివతేట్లు, అనిా అవయ్వాలల, శ్కతు పాసాదించాడు. మన
పరతధిలో ఏద్ెైనయ కృషత చేసేు భగవంత డు ఏంతొ సంతోషతసు ాడు, ఆశ్రరవద్ిసు ాడు.
అంతేగాని మన ప్ారాయ్ణ్, అష్ోట త్ు రాలతో సంత్ుష్ుటడు కాన్ేకాడు. మన
వద్గయకు ధరమం మాని ప్ారాయ్ణ్ అష్ోట త్ు రాలు చేసు గంట్ే భగ్వంత్ుడు
సంత్ుాపతుడయియయట్ట్ట
ూ అయితే ఆయ్న కుడా ఒక రాజ్కీయ్ న్ాయ్కుడౌతాడు.

భగ్వంత్ుడు కాడు. మన కృషత ద్యవరా భారాయబిడడ లు, తలిు ద్ండుాల రూపంలో ఉనన
భగవంత ని సేవిసగునయనము అనే భావన పాధయనంగ్ా ఉండయలి.
ఆచారయ భరదావజ్ గారికత లెకురర్ ఉదో యగ్ం ప్ో యింది. రోజుకు ఐద్గ గ్ంట్ల
పనికత ఆరువేలు వచేువ. అది ప్ో య్ాక రోజుకు 15 గ్ంట్లు పనిచేసి రండువేలు
సంప్ాదించేవారు. భగవంత డు ఏమిచేసేు అద్ే సంతోషంగ్ా సరవకరతంచయరు. కనగకనే
భగవంత నకు ప్రాతిపాతా డయ్ాయడు.
మీరు ప్ారాయ్ణ్ పూజ్ చేసు ూ, సహుంచి ఎంత్ట్ి సవలపమని త్లచబ్డే పని
అయిన్ా చేసు గండాలి. ఒకరిద్దరుతో మొద్లు పెట్ట ి పెవ
ై ేట్ట చపపవచగు, లేక ద్ూరంగా
ఎకాడైన్ా సూాలులో, కాన్ెవంట్టలో కష్ట మైన్ా చేయ్ాలి. అలా కాకుంట్ే మరొక పని
మీకు తోచినది, ఇష్ట మైనది అలా చేసు గంట్ే దైవం కరుణ్ణసు ాడు.
భగ్వాన్ శ్రీ వెంకయ్యసావమి వారు మిముమలనగ మీ కుట్టంబ్ానిా
ఆశ్రరవదించవలెనని మరొకసారి ప్ాారిధసు గన్ాానగ.
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బిడడ లనగ సత్ పౌరులుగ్ా తీరతుద్ిద్ద ే కృషత మనం చేయ్ాలి. మన కృషితోన్ే వారు
వవేకానంద్గలౌతారని కాద్గ, మనకు భగ్వంత్ుడు ఇచిున పని సకీమంగా
నిరవరిుంచిన వారమయియయంద్గకయ.
శ్రీ సావమి వారి కృప సదా మీకు కలుగ్వలెనని ప్ాారిధసు ూ ,
మీ
పె. సగబ్బరామయ్య
********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********

గొలగ్మూడి,
27-06-05.
Dear Sai,
పాతి మానవతడు సగఖశాంత్ులతో త్ృపిు గా జీవంచాలని త్లుసాుడు. కాని
అట్ిట సగఖము, శాంతి, తృప్తు అనగనవి మనం ఆచరతంచే ధరమము వలన మాతామే
లభిసాుయ్ని ఎనిన శాసాుాలు ఘోషతంచినయ, మహాత మలు అంద్రూ ఎలిగ్తిు చయటినయ
ఆశాబ్ద్గదడెైన మానవునకు అటిట ఆచరణ ద్గసాసధయం అయ్యయంద్ి. అటిట ధరామచరణ
మన నితయ జీవితంలో సహజ సతద్ధమయ్యేయంద్గకు మహానీయ్ుల సాంగతయం ఒకాటే
శరణయమని భగవద్ీు తయద్ి గీంధయలనీన చెబ్ుత నయనయ్య. వారత

పాతయక్ష సానిధయము

లభించనపుపడు మహాత మల చరతతా పారాయ్ణ కలడా మహాత్ుమల పాత్యక్ష
సానిధయంతో సమానమని ఎంద్రో భకుుల అనగభవాలు ఋజువత చేసు గన్ాాయి.
మహన్నయ్ుల చరిత్ా ప్ారాయ్ణ్ దావరా అన్ేక మంది భకుులలో కలిగిన హృద్య్
పరివరు న్ే ఇంద్గకు నిద్రశనము. అట్ిట ధరామచరణ్నగ గ్ూరిు శ్రీ సావమివారు ఏన్ాడు
పెద్దగా ఉపనయసించకునానూ శ్రీ సావమి వారి నిత్య జీవత్ సంఘట్నల నగండి ఇట్ిట
ధరమభ ధ వనగ్లిగిన వారికత అనగక్షణ్మూ వనిపిసు ూన్ే ఉంట్టంది.
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శ్రీ సావమివారి గ్ురువత వారికత ఒక పని ఒపపగించి చేయ్మన్ాారు. అదే
ఇత్రుల బ్ాధలనగ త్న త్ప్ో శ్కతుతో క్ష్ాళ్న చేయ్డం. ఇత్రులు అంట్ే మానవతలే
కాద్గ సరవ జీవతల యొకా బ్ాధలు తీరుడం. ఆ కృషిలో నిమగ్ామై త్న శ్రీరానిా
మరచిప్ో యి పని చేసారు. మన గురువు మనకొక చినన పని ప్ెటట ారు. ఆ పనిలో
నిమగనమై మనం పాపంచయనేన మరచిపో వాలి. ఆ పని తపప ఇతర యోచనలే
ఉండకూడద్గ. ఒక రోజు న్ాకు మందిరం కట్ట గా మిగిలిప్ో యిన రాతి ముకాలనగ
కంకర కొట్ిటంచమన్ాారు. ఆ వష్య్ం రయపట్ి లెట్ర్ లో వాాసాునగ.
సావమి వారి ఆశ్రసగులతో
పె. సగ.
********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********

ధరామచరణకు – గురుసేవకు పటటటద్ల:
om
గొలగ్మూడి
28 – 6 – 05
Dear Sai !
శ్రీ మాసాటరు గారు వదాయనగ్ర్ సాయి మందిరానికత curing కు న్నరు
ప్ో య్మన్ాారు. పది రోజులయి న్ాకు ఇంకా కలయరింగ్ పని ఉండగాన్ే మిగిలిప్ో యిన
రాతిముకాలు కంకర కొట్ిటంచమన్ాారు. 600 రూ. తీసగకుని(advance) మూడు
న్ెలలెైన్ా కొట్ట లేద్ట్. వాళ్ళు కొట్ట కుంట్ే మా గాీమం చముడుగ్ుంట్ నగండైన్ా
మనగష్ులనగ తీసగకువచిు కొట్ిటంచమన్ాారు. ఇంత్కుముందే కొంద్రు లెకురరుూ ఆ
కలలీల కొరకు 6కత.మీ. ద్ూరం వెళిూ అన్ేకసారుూ పాయ్తిాంచి మాన్ేసారు. వారు
మాత్ాం రాలేద్గ. శ్రీ మాసాటరు వద్లలేద్గ. అది భలల
ూ కపత పట్టట. ఇత్రులు
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చమట్లడిు సంప్ాదించిన ప్ావలా, అరధరూప్ాయి, రూప్ాయి శ్రీ సాయికత సమరిపంచిన
డబ్ుబ వృధా కాకలడద్గ అన్ేదే వారి ధేయయ్ం.
న్ేనగ ఉద్య్ం 5 గ్o.కత నిద్ాలేచి 5½ గ్ం.ల బ్సగుకత వెళిూ ఆపి మా బ్సగు 3
కత.మీ.నడకలో 3,4 మారుూ వెళిూ వారితో మాట్ాూడిన్ా వాళ్ళు రయపత వసాుమంట్ారు కాని
రారు. ఈ రోజు కలడా అలాగయ చప్ాపరు. ఇక లాభం లేద్గ మా గాీమం కలిచేడు లోని
కలలీల కొరకు పాయ్తిాంచాలని ఆ దో వన అట్ాూగయ కలిచేడు పాయ్ాణ్మైన్ానగ.
న్నళ్ులో(నిలవ)ప్ో సిన చద్ద నాం రూములో ఉంది. ఎపతపడైన్ా ఆ గాీమం నగండి
తిరిగివచిు 10 గ్ం.కు పెైన తిన్ేది. ఈ రోజురూములో చద్ద నాముంది కాని అనాం
కొరకు రూముకు రాలేద్గ. ఆ గాీమం కలిచేడు అకాడ బ్సగు ఎకాాలి. గ్ూడూరు లో
దిగి కలిచేడు బ్సగు ఎకాాలి. ఇంట్ికత చేరయసరికత మధాయహాం 4 గ్ం.లెైంది. అపతపడు
ఇంట్లూ అనాం లేద్గ. వాళ్ునగ అనాం వండమని న్ేనగ కలలీల కొరకు వెళ్ళునగ.
వాళ్ూ తో మాట్ాూడి వచేుసరికత 5½ గ్ం.లు సాయ్ంత్ాం. అకాలంలో ఎంత్ తినగ్లము.
ఏదో కొంత్ తిని నిద్ాప్ో య్ానగ. ఇక రాతిాకత అనాం తినలేద్గ. ఉద్య్ాన్ేా 6 గ్ం.
గ్ూడూరు బ్సగు. గ్ూడూరు చేరి అకాడనగండి కలిచేడు బ్సగు ఎకతా, కలిచేడులో దిగి
కలలీల ద్గ్ు రకుప్ తే వాళ్ళు లేరు పనికత వెళ్ూ ళరు. ఉసూరుమంట్ూ 3 కత.మీ. నడిచి
కలిచేడు రోడుడ లో waiting బ్సగుకొరకు. రూముకత చేరయసరికత 12 గ్ం.లు మధాయహాం.
ఆకలి ద్హుంచి వేసు గంది. న్ేన్ెకాడా ఏమీ తిననగ. వండి తిన్ాలి. అన్నా అంగ్ట్ి నగండి
తచగుకోవాలి. గిన్ెాలు కడగాలని గిన్ెాలో చేయి పెడితే అనాముంది, వాసన ఏమీ
లేద్గ ఎరీగ్డడ నంజుకుని 3 రోజుల న్ాట్ి చద్ద నాం తిన్ాా.

********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********
ఈ లెట్ర్ లో శ్రీ సార్ (పాధాన పతరుష్ారి మన
ై ) ధరామచరణ్ కరమసగకౌశ్లంగా
చేయ్ుట్కు అవసరమన
ై అవగాహన ఇసగున్ాారు.
27 | P a g e

సద్గ
ు రు శ్రీ సగబ్బరామయ్య సార్ లేఖలు

గొలగ్మూడి
30-05-2005
డియ్ర్ సాయి,
ఈరోజు పాపంచమంతా అంధకార బ్ంద్గరంగా ఎంతో ద్గఃఖములో మునిగి వతంది.
ఒకవెప
ై త తాము చేసే పనగలన్నా త్మకు సగఖసంతోష్ాలనగ తచిుపెడతాయ్ని వారు ఆ
పనగల దావరా ద్గఃఖాన్ేా తచగుకుంట్టన్ాారు. రోగాల దావరా,

నష్ాటల దావరా,

వాయజ్ాయల దావరా, దొ ంగ్త్న్ాల దావరా కష్ట ం కలిగినపతపడు అలాంట్ి నష్ట ం కలిగించిన
వారయ త్మ ద్గఃఖానికత కారణ్మని మొత్ు
ు కుంట్ారు. కాన్న వాళ్ళ
ూ చేసిన కరమలే అంద్గకు
కారణ్మని

ఏ

మాత్ాము

త్లంచరు

కదా. ఒక

కాంట్ాాకటరు

లక్షలు

కోట్ట
ూ

సంప్ాదిసు గన్ాారు. ఎట్ాూ సంప్ాదిసు గన్ాాడు? కయవలం సత్యం ధరమం త్పిప నడుచగకుని
మాత్ామే. పదిమందికత ఉపయోగ్పడే రోడుడ వేయ్మంట్ే ఇంజ్న్నరూ కు లంచాలు ఇచిు
రోడుడ అదావనంగా వేసు గన్ాాడు. అలా ఆరిించిన ధనం ద్గఃఖము కలిగించక ఏమి
చేసు గంది?
శ్రీ సావమివారు బ్ో ధించిన సతయం, ధరమం, సంపననతవం, సాధయరణతవం, సద్గురు
సేవ ఎంత గ్ొపప పచిు సతయయలో కద్య. అంద్రూ ధరమం తప్తప సగఖ సంతోష్ాలు ప ంద్యలని
చూసాురు. కానీ ఆ వచిున సగఖ సంతోష్ాలు చూసగుండగ్ానే ద్గుఃఖాలు అవుత నయనయ్య.
ట్ీచరు ప్ాఠం చపపడు. వదాయరిి చద్వడు. డాకటర్ త్న వృతిు లో న్ెప
ై తణ్యము కొరకు
శ్ీమించి చద్వడు. పేష్ంట్ట మంద్గ సేవంచకుండాన్ే ఆరోగ్యము ప్ ందాలని చూసాుడు.
ఎంతోమంది ఆధాయతిమక పేపరు పేరుతో ధనము ఆరిిసు గన్ాారు. ఆధాయతిమకత్ గోరంత్
కలడా ఆ పేపర్ లో కనిపించద్గ. ఎవరత ధరమం వారు తిాకరణ శుద్ిధగ్ా ఆచరతసేు వారతకి
కలిగ్ేద్ంతయ ఆనంద్మే. అలా ధరామచరణ చేయ్ాలంటే ఆనంద్ం అనేద్ి బ్ాహయంగ్ా
వసగువుల నగండి రాద్గ. అద్ి మన అంతరంగ్ాల లోనే ఉంద్ి. అద్ి మనం ప ంద్యలంటే
ఇషటం, అయ్యషటం సమూలంగ్ా పో వాలి. ఇష్ాటఇష్ాటలు పో వడం అంటే భగవంత డు
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ు శీద్ధగ్ా ఆచరతంచడం ఒకాటే మారు ము. (న్నకు
మనకిచిున పని నూటికి నూరుపాళ ల
ఇపతపడు) భగ్వంత్ుడు అనగగ్ీహుంచిన పని చద్గవత- పి హెచ్ డి. దానిని న్నవత
ఇష్ాటఇష్ాటలు లేకుండా అది న్న ధరమంగా భావంచి సాధిసేు త్రుగ్ులేని ఆనంద్ం శాంతి
లభిసాుయి.
శ్రీ సావమి వారి ఆశ్రసగులతో
పెసల సగబ్బరామయ్య
********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********

గొలగ్మూడి,
11-6-2002
చిరంజీవ సాయి సగబ్ాహమణ్యం గారి కత శ్రీ సావమి వారి ఆశ్రసగులు సదా
న్నకుoడాలని ప్ాారిిసు ూ పెసల సగబ్బరామయ్య వాాయ్డం WORK ALLOT చేశారని
వనినంద్గకు చాలా సంతోష్ం. మాసాటరు గారు అంట్ారు చేసే వాళ్ూ నగ చూసేు బ్ాబ్ా ఇంకా
పనగలు ఇసూ
ు న్ే ఉంట్ారు. అయితే మనం దానిని ఒక చాలెంజుగా తీసగకొని బ్ాబ్ా
మపతప ప్ oదేoత్గా చేయ్ాలి. పనిని చూసి వడవకలడద్గ. అదే బ్ాబ్ా సేవ, అంతేగాని
కరూపర

హారత్ులు

మాత్ామే

కాద్గ

అని

చపేపవారు.

వదాయనగ్ర్

మందిర

నిరామణ్మపతపడు పవళింపత హారతికై ప్ో గ్లిగయవాడిని. ఉద్య్ం వేకువజ్ామున నగండి
కలయరింగ్ న్నరు ప్ో య్ాలి. 10 గ్ంట్ల త్రువాత్ కలలీలకు, పిలూలకు అనాం కలర సిద్ధం
చేయ్ాలి. కన్నసం 3 సారుూ 3*4 kg వండాలి. పెద్ద అండా లేద్గ. అన్ాాలు తిన్ాాక
బ్ొ చులు తోముకోవాలి. 3 గ్ంట్ల నగండి 5 గ్ంట్ల వరకు CURING కు న్నరు – 5
గ్ంట్ల త్రావత్ మరలా వంట్ పని వడిడ ంపతలు ఇక హారత్ుల కపతపడు హాజ్రయియయది. ఆ
మహానగభావతడు ఎంద్గకో గాని ననగా మాత్ాం హారత్ులకు రావడం లేదేమి? అని
అడగ్లేద్గ. పనిలో INVOLVE అయ్ాయక తీరిక లేద్గ. ఆయ్న పని అనే పరతశుద్ధ మైన
ఎరుకతో చేయ్య. PROJECT WORK కషటమని ఎపుపడు తలవవద్గద. అద్ే వారత సేవ అని
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ద్ివగుణీకృతమైన ఉతయసహంతో వారతకి నమసారతంచి చేసు ూ ఉండు. ఆయ్నే నడిప్తసు ాడు.
అంద్రతకంటే గ్ొపపగ్ా వారత కృప ప ంద్యలనన ఒకా ధేయయ్ం ఉంటే వాయమోహాలు,
జిహవచయపలాయలు

అనీన

పో తయయ్య.

ఇషటమునయన,

లేకునయన,

తపుపగ్ా

నైనయ,

సంక్షిపుంగ్ానైనయ పూజ, పారాయ్ణ, పాారధ నలు మానకుండయ చేసు గండు. EXERCISE
REGULAR గ్ా చెయ్యయ. JUST TO KEEP UP YOUR BODY IN TUNE WITH
YOUR WORK. తాత్ గారు చపిపనవన్నా అవసరం లేద్గ.
శివ వాాసిన letter నినా చేరింది. అంద్గలో హెద్
ై రాబ్ాద్ అడాస్ట లేద్గ. అది
బ్ెంగ్ుళ్ూరు నగంచి వాాసాడు గ్దా? హెైద్రాబ్ాద్ POSTAL ADDRESS ఇవతవ. ఇంత్
LATE అయియయoద్గకు కారణ్ం ఒకాట్ే. ప్ రప్ాట్టన శివ అడాస్ట అంతా తలుగ్ులో
వాాసారు. PINCODE వేయ్లేద్గ. గ్నగక SORTING లో పాకాన పడేసి తలుగ్ు తలిసిన
వారి కొరకు వెయిట్ చేయ్వలసి వచిు లేట్ అయింది. పిన్ కోడ్ ఉన్ాా త్వరగా వచిు
ఉండునగ. హెద్
ై రాబ్ాద్ లో శివ అడాస్ట ఇవతవ. తీరిక దొ రక
ి న
త పతపడు మరల వాాసాునగ.
శ్రీ సావమి వారి ఆశ్రసగులు సదా మీ కుండాలని ప్ాారిిసు ూ,
పెసల సగబ్బరామయ్య.
శ్రీ ద్రాు సావమి వారు చెప్పత నటట
ు సాయ్య, సాయ్య అనగకుంటూ ఎకుావ పనగలు
వంట, సాననం, travel-latrine లో వగ్ైరా చేసు గండు.
శ్రీ బ్ాహమం గారి మఠంనకు పంపిన cheque చేరన
ి ది. బ్ెంగ్ూళ్ూరులో మీ area
pincode వాాయి.
********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********

Om

గొలగ్మూడి, 13-6-05
Dear Sai,
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మానవుని ద్గుఃఖమునకు కారణము- కోరతక అనయనరు బ్ుద్గదడు. శ్రీ సావమివారు
“ఆశ” అనయనరు. ఇద్ి అంటే ఆశ ఎంత నికృషటంగ్ా పనిచేసు గంద్ో చెపపలేనగ. మనం
ధరమబ్ద్ద ంగ్ా ఉనయనము అని అనగకుంటూనే మనము తపుప ద్యరతన నడిచేటటట
ు
చేసు గంద్ి. ఎవరు అలా చేసేద్ి – మన ఆశయ్యే.
ఒకే ఒక principle కు stick on అయ్య ఆ పని, ఆ ప్తని
ా సపల్ తపప తకిాన
వాటికి మన బ్ురీలో తయవివవకూడద్గ.
న్ేనగ త్పతప చేసు గన్ాాన్ో, రైట్ చేసు గన్ాాన్ో న్ాకు తలియ్ద్గ. శ్రీ సావమివారి
ఆజ్ఞ ననగసరించి గొలగ్మూడిలో ఉండాలి. అలా ఉంట్ూ వారి సేవ చేయ్ాలి. ఆ
నిరణ య్ానికత వచాుక అనిా మారాులు వారయ ఏరపరిచారు. 1. వారి కృపతో న్ెలూ లరు గాన్న
ఇత్ర చోట్ూకు గాన్న వెళ్ళు అవసరం లేకుండా చేసారు. 2. వెైదాయనికత కలడా పంపడం
లేద్గ. 3. బ్ంధగవతల వవాహాలు, కరమ కీత్ువతలు మానిపంచారు. పెనున్ మా
ముగ్ుురికీ మూడు భాగాలు పెట్ట ి వాళ్ు రండు భాగాలల వాళ్ుకతచిు న్ా భాగ్మే న్ేనగ
ఖాళీ చేసు గన్ాానగ. మిగిలితే (న్ా భాగ్ంలో) మద్ర్ తరసా ఆశ్ీమంకు ఇసగున్ాానగ.
ఇవన్నా న్ేనగ చేసినవ కావత. నీ ఆజఞ పాటించి నీ మారాున నడుపు తండడా అనే ఒకా
పాారా న ఒకా నిరణ య్ము మాతామే చేశానగ. మిగ్తలినవనీన వారే ఒనగూరుసగునయనరు.
ఇద్ి నీవు బ్ాగ్ా యోచించగ.
********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********

OM
24-06-2005
Dear sai!
మానవుని సమసయ ఏమిటి? ఉననద్యనితో అసంతృప్తు లేనిద్యనికై తపన అంటారు శ్రీ
మాసాటరు. న్నవత వారం వారం 15 రోజులకు ఇకాడకు రావాలంట్ావత. శ్రీ సావమివారు
మనకతచిున సద్వకాశ్ం న్న అసంత్ృపిు వలన సదివనియోగ్ం చేసగకోలేకుండా ఉన్ాావత.
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ఈ పాపంచ వాసన లేకుండా నినగా I.I.T Campus శ్రీ సావమివారు న్నకు ఒక పని
అపపగించి చేయ్మంట్ే, అది కాద్గ న్ేనగ గొలగ్మూడి లో ఉంట్ానగ,

వారం వారం

వసాునగ అనడం, ఉనాదానితో అసంత్ృపిు లేని దానికై త్పన అన్ే మానవతని సమసయనగ
న్నవత వద్లలేద్గ. ఆధాయతిమకత్ అంట్ే గ్ురువత మాట్నగ implicit obedience గా
ఆచరించడం అన్ేది న్న ఆచరణ్లో వచేుంత్వరకు శ్రీ సావమివారి కృప మనం సంపూరణ ంగా
ప్ ంద్లేము. ఎరిీసావమి, తికా సావముల కథ మరిుప్ో య్ావత. తికా సావమి ఎంత్
గొపపవాడో ! గ్ురువత మాట్కు ఎద్గరు ఒకమాట్ చపపకుండా వెళిుప్ో య్ాడు. రోశిరడిడ
కలడా తికాసావమి లాంట్ి మహన్నయ్ుడే.

ఇకాడుంట్ే న్ాకు ఎనిా బ్ాధలు ఉన్ాాయో మీకు తలుసా? ఎపతపడూ
ఏకాంత్ంగా కలరోునివవరు. ఎవరో ఒకరు వసాురు. ఇంట్ిలో వారు ఎపతపడు
అక్ష్ింత్లు వేసు గంట్ారు. ఎంద్గకు? వాళ్ునగ గ్ురించి న్ేనగ పట్ిటంచగకోనట్.
పతసు కాల అంగ్డి ఆయ్న రోజుకు ఒక సమసయ తసాుడు. సాయి మాసట ర్ నిలయ్ం
తాత్ రోజుకు 5

లేక 6

సమసయలు తసాుడు. వీటనినటిని తప్తపంచమని

పాారతాంచయలా? No. ఈ బ్ాధలనీన తటటటకుంటేనే నయ మురతకి వద్గలుత ంద్ి.
ఋణయనగబ్ంధయలు, వాగ్ాదనయలు తీరాలి కద్య. మనకు ఆరోగయము, అననం ప్ెటట ారు.
ఇంకేమి కావాలి. తకిాన విషయ్ాలనిన ఆటలో భాగ్ాలే.

ఆట ఆడడం

నేరుుకోవాలి.
శ్రీ సావమివారి కృప్ా సదా మీకు ఉండాలని ప్ాారధన
పెసల సగబ్బరామయ్య
********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********

Dear Sai!
ప్ాత్కాలపత య్ుదాదలోూ య్ుదాదనికత వెళ్ళు సిప్ాయి కతిు కత పద్గనగ పెట్ట టకుని
వెళ్ళులి. పద్గని లేని మొద్గద కతిు ని తీసగకోని య్ుదాదనికత ప్ తే అపజ్య్ం త్పపద్గ.
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అంతే కాద్గ వానికత హాని జ్రుగ్వచగు. కనగక నినిాపతపడు P. HD. అన్ే య్ుదాదనికత
పంప్ారు శ్రీ సావమి వారు. న్న ఆయ్ుధం న్న మద్డు. దానికత బ్ాగా పద్గనగ
పెట్ట టకోవాలి. మద్డు పద్గనగ పెట్ట ాలంట్ే మితాహారము ఒకాట్ే మారు ము.
ఆహారంలో నియ్మాలు ప్ాట్ించాలి. నియ్మాలు కాద్గ, కఠోర నియ్మ ప్ాలన
అవసరం. కఠోర నియ్మప్ాలన చేసే వాళ్ుంట్ే శ్రీ సావమి వారికత ఎంతో ఇష్ట ం.
అంత్మంది సేవకులలో రోసిరడిడ లాగా కఠోర నియ్మ ప్ాలన చేసే వారయ లేరు. అంద్గకయ
అంత్ గొపపగా వారిని అనగగ్ీహుంచారు. ఎంత్ గొపపగా అనగగ్ీహుంచారో న్ాకు న్నవత
వాాయ్ాలి. న్నవత correct గా వాాసేు సరయ –త్పపనగకుంట్ే న్ేనగ వాాసాునగ. మొద్ట్ న్నవత
వాాయి. వాళ్ళు ఆగ్ష్ు
ట లో పరీక్ష పెడతాము అన్ాారు. ఆ సిలబ్స్ట అంతా ముంద్గ
గాన్ే క్షుణ్ణ ంగా చదివ ఏ పాశ్ా వచిున్ా ఎంతో గొపపగా మీ గైడ్ ఆశ్ురయప్ో యియట్ట్ట
ూ
వాాసేట్ట్ట
ూ చూడాలి. అపతపడు శ్రీ సావమి వారికత మనం సంతోష్ం కలిగించిన వారమై
ఉంట్ాము. అంతేకాని మరి ఏ వధంగా ఉండలేము. అనాం తిన్ేట్పతపడు దో వ
నడిచేట్పతపడు, brush చేసగకున్ేట్పతపడు,

bathroom లో, లెట్న్
ిా లో, రాతిా

పడుకున్ేట్పతపడు న్ామ సమరణ్ చేసు గండు. సావమి మీరు న్ాకతచిున పని మీకు పీాతి
కలిు ంచేట్ట్ట
ూ చేసేట్ట్ట
ూ ననగా అనగగ్ీహుంచ వేడుకుంట్టన్ాానగ అని ప్ాారిించగ.
శ్రీ సావమి వారి ఆశ్రసగులతో
పె. సగ.
********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********

భవాని గ్ారత కి సర్ letter :
మాకు న్ానాగారు ఉనానిా రోజులు మా అమమ నిత్యం వడుూ ద్ంచి మాకు
హరిజ్నవాడలో గ్ంపలో తీసగకుప్ో యిన సామానగలు అమిమ తచిున వడుూ ద్ంచి మాకు
అనాం వండిపట్
ె టద
ే ి. మరి ఈన్ాడు ఇంత్ పాయోజ్కులమన్
ై ామంట్ే అది మాత్లిూ త్ండుాలు
మాకతచిున ఆసిు ప్ాసగుల వలన వచిునవ కావత. గనగక నీవు నీ బిడడ ల భవిషయతు ఎటాు?
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ఆసతు పాసగులు లేకుంటే? అని చింతించవద్గద. వారతకి మంచి సంసాారము చకాని
విద్యయబ్ుద్గధలు నేరపత ంచగ. నీ రకాల కింద్ ప్ెంచి ప్ెద్ద చెయ్యయ. ఇతరులకు సహాయ్ం చేసే
బ్ుద్ిధని వారతకి ఉగుుపాలతో ప్ెటిటన విద్యగ్ా చేసు గండు. ఏ వసగువునే గ్ాని, ధనమునే గ్ాని
వృధయ చేయ్రాద్నే సంసాారము నేరుప. పాతి వసగువు భగవంత డు సృషతటంచినద్ే. అద్ి
మన చేతికి భగవంత డు ఇచిుంద్ి తోటి మానవులకు అద్ి లేని వారతకి అంద్ించేద్యనికి
కానీ, ద్యనిని మితిమీరత అనగభవించేంద్గకు కాద్నే విషయ్ం వారతకి బ్ాగ్ా నేరుప. బ్ాబ్ా
ఏమి చేశారు. తన బిక్షతో జీవిసూ
ు తననయశీయ్యంచిన వారతకి సరవసౌకరాయలు అమరేువారు.
అరధ రాతిా వచిున అతిథగలకు అనాం పెట్టమని రాధాకృష్ణ మాయి ఇంట్ికత పంపేవారు.
ఎన్ోా మిఠాయిలు పండుూ వసేు బిడడ లకు పెట్ట ంే ద్గకు భకుులకు ఇచేువారు. మనము
అలాగయ ఉండేంద్గకు పాయ్తిాంచాలి. అంద్రతని మంచి వసతి గృహాలకు పంప్త తనగ
మాతాము పాడుబ్డడ మసరద్గలో ఉనయనరు. అద్ి మనము నేరుుకోవలసతనద్ి. ఇతరులకు
ఇవవడంలో సంతోషం ప ంద్యలి. అపుపడు ద్ెవ
ై కృప కలుగుత ంద్ి. చినాపతపడు మా
మేనత్ు ఇచిున ప్ాత్గ్ుడడ లు న్ేనగ హ ందాగా ధరించి సంబ్రపడేవాడిని. మరి ఇపతపడు
కొత్ు బ్ట్ట లే ఒకరికత ఇవవగ్లిగయ సిితిలో ఉన్ాానగ. ఇది మా త్లిూ ద్ండుాలు న్ాకతచిున
ఆసిు ప్ాసగులు వలూ న్ా అమామ! 11వకాూసగ (SSLC) ప్ాసెై పదిరూప్ాయ్లు తీసగకొని మా
త్లిూ గారి ఆశ్రసగులతో మదాాసగ వెళ్ూ ళనగ. ఆ పది రూప్ాయ్లు రానగప్ో నగ చారీిలకు
సరిప్ో తాయి. మరి మదాాసగలో హాసట లూ ో చేరయంద్గకు తిరగాలి. చారీిలకు డబ్ుబలేద్గ. కాలి
నడకయ. అనాం అసలు లేద్గ. అలాంట్ి సిితిలో నగండి పాసు గత్ సిితికత ఎదిగానగ. ఇది
కయవలం దవ
ై కృపే. ఆ దవ
ై కృపకు ఒకట్ే కారణ్మని న్ా నమమకం. చినాన్ాట్ి నగండి
ఎంద్గకో తలియ్ని దవ
ై భకతు. గాీమములోని ప్ాడుబ్డడ దేవాలయ్ంలోని శ్రీరాములు
వగ్ీహానికత తోట్ి పిలూలంద్రిన్న తీసగకుప్ో యి అభిషేకం చేసేది. అలాగయ గాీమదేవత్కు
చేసద
ే ి. సాయ్ంకాలం గ్రుడగ్ుమమం తీసగకుని ఇంట్ింట్ికత తిరిగి నూన్ె భిక్ష ఎతిు
దేవాలయ్ంలో

దీపం
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త్య్ారయింది. మాకు ఒక హరిజ్న ట్ీచరు వచాురు. న్ా పతసు కాలు చూసి ఆయ్న
మహా ఆశ్ురయచకతత్ుడైప్ో య్ాడు. వాట్ిని ఎంత్ జ్ాగ్ీత్ుగా వాడేవాడిన్ో, ఆయ్న్ే ననగా పెై
చద్గవతలు చద్వమని ప్ో ా త్ుహుంచి, మావాళ్ళ
ూ ఆరిికంగా అసకుులు అయితే అనాం
తినకుండా నిరాహార దీక్ష చేయ్మని సలహా ఇచాురు. అలా చేసేు వధిలేక ఒకసారి ఏడో
త్రగ్తిలో చేరాురు.
ఇద్ంతయ ఎంద్గకు చెపాపనంటే మనం చేసద్
ే ి ఏమీ లేద్గ. అంతయ ద్ెైవప్ేారతతమే. మీరు
చింతపడవద్గద అని చెప్ేపంద్గకు.
ఆశ్రసగులతో
పెసల సగబ్బరామయ్య.
శ్రీసావమివారు చపిపంది ఎంత్ సత్యమో “ఆశ్ప్ో తే అంతా ప్ో త్ుండాూయ్ాయ”. ఒకరోజు
ఒక ఆమ శ్రీసావమివారి వద్ద చీట్ట
ూ వేసింది. అంద్గలో త్న ఆశ్కు భినాంగా చీట్ీ
వచిుంది. శ్రీ

సావమివారిని కాద్నలేక చాలా సవలపంగా శ్రీ

సావమివారి ఆజ్ఞ

న్ామమాత్ాంగా న్ెరవేరుి , ఆ త్రావత్ త్న ఇష్ట ం న్ెరవేరుుకుంది. అది ఎంత్ అపచారము
వారికత తలియ్ద్గ. అసలు చీటీలు ప్ెటిట ఆ మహనీయ్ుని సలహా కోరడం ఎంద్గకు? తన
అభీషటమునకు భిననంగ్ా వసేు ఎటాు అనే ఆలోచన ముంద్ే ఉండయలి. తీరా వారు
ఆజాఞప్తంచయక మనం వారత మాటనగ పాటించకపో వడం ఎంత అపచయరం. మీరపుపడూ అలా
చేయ్వద్గద.
********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********

గొలగ్మూడి
24-04-1997
Dear Rajkumar!
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శ్రీ సావమివారి ఆశ్రసగులు సదా న్నకుండాలని ప్ాారిిసు ూ పె. సగబ్బరామయ్య
వాాయ్డం. న్న letter చేరింది. శుభం, చకాగ్ా ఉద్ో యగం చేసు ూ అద్ి భగవంత ని సేవగ్ా
భావించి చేయ్య.
అహం వెైశావనరో భూతావ – అన్ే శకూకంలో (భగ్వదీు త్) ప్ాాణ్ులంద్లి ఆకలిని న్ేన్ెై,
వారు భుజించగ న్ాలుగ్ు రకముల ఆహారమునగ జీరణ ము చేయ్ుచగన్ాాము అని
చబ్ుతారు. గనగక మనము సంపాద్ించేద్ి ఎంద్గకు? ఆకలిని తృప్తు చేయ్ుటకు, అంటే ఆ
పరమాతమనగ సేవించగటకు అని అరధ ము. కనగక మనం చేసే పాతిపని ఆకలి కొరకయ? గనగక
పరమాతమ సేవయ్యే అవుత ంద్ి. మన భావం పాధయనం అనన మాట. “కషటపడి పనిచేయ్య,
ద్ేవుని నయమం ఉచురతంచగ” ఇద్ి శ్రీ సాయ్యనయధగని ఆజఞ . నితయం హృద్య్పూరవక పూజ,
పారాయ్ణ చేసగకుంటూ సతటీలో అడడ తిరుగుళ లస మానివేసెు బ్ో ల డంత టైం కలిసత వసగుంద్ి.
వీలునాపతపడంతా చారిమన్ార్ ఏరియ్ాలోని గౌళిపతర గాంధిబ్ొ మమ ద్గ్ు ర బ్ో రింగ్
శాీవణ్కుమార్ గారి ఇంట్ిలోని శ్రీ శ్రీ నయంపలిు బ్ాబ్ాగ్ారత సనినధిలో సాధయమైనంతసేపు
ు మానగకొని శ్రీ శ్రీ నయంపలిు బ్ాబ్ాగ్ారత సనినధి
గడుపు. Holiday రోజు అనిన పోా గ్ాీము
వద్లకుండయ కూరోువటం అలవాటట చేసగకో. సాయిన్ాధగడు నినగా కరుణ్ణంచి
Hyderabad పంప్ారు. శ్రీ శ్రీ న్ాంపలిూ బ్ాబ్ాగారివంట్ి మహాత మల సనినధి అంద్రతకి
లభించద్గ. ఆ సనినధి సద్ివనియోగం చేసగకో. “నిపతప ద్గ్ు ర కలరొుని న్ా గ్ుడడ లత్డి
ఆరబ్ెట్టమని ప్ాారిించనకార లేకుండాన్ే త్డి ఆరిప్ో త్ుంది. అట్ాూగయ మహనీయ్ుల పాతయక్ష
సానినధయంలో కూరుునన మాతయాన మన సాధనతో నిరూమలించగకోలేని ద్గషటసంసాారాలు
వాటంతట అవే కడిగ్త వయ్బ్డతయయ్య అని పూజయ శ్రీ భరద్యవజ మాసాటరు చెపాపరు.
అంద్గకయ ననగా శ్రీ వెంకయ్యసావమి వారి సనిాధి వదిలిపెట్టవద్ద ని పదే పదే చప్ాపరు.
గ్నగక న్నవత పాసు గత్ం శ్రీ న్ాంపలిూ బ్ాబ్ాగారిని వదిలి పెట్టవద్గద. వీలుంట్ే ఆ ప్ాాంత్ంలో
రూమ్ తీసగకోని ఉంట్ే నిత్యం వారి సనిాధి లభిసగుంది.
పాకృతిపాకాశ్, పాకృతివెద్
ై యశాల, బ్ేగ్ంపేట్, హెైద్రాబ్ాద్
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హెైద్రాబ్ాద్గలో న్నవతండే ఏరియ్ాలో పాకృతివెద్
ై యశాల
శ్రీ సావమి వారి భకుుల కొరకు వెత్కవద్గద, వారికై వారయ పరిచయ్ం అవతతారు. శ్రీ
న్ాంపలిూ బ్ాబ్ాగారయ న్నకు సరవసవం అనగకో. మాసట ర్ గారు 1979 లో చపిపన మాట్లు 1604-97 సాయిబ్ాబ్ా పతిాకలో వేసు ారు. అది చద్గవతకో. న్నకు సాయిబ్ాబ్ా పతిాక రాకుంట్ే
కష్ట ములోన్ెన్
ై ా సంవత్ుర చందా కట్ిట సాయిబ్ాబ్ా పతిాక తపిపంచగకో. అనిాపతిాకలల
దాచిపెట్ట ట. అవ వెల కట్ట లేని ఆణ్ణముతాయలు. మాసట ర్ గారి చరిత్ర
ా లీ
ి జ్ అయింది.
హెైద్రాబ్ాద్గ కలడా వసాుయి.
చింతా లక్ష్ిమన్ారాయ్ణ్, 5-1/10, 6

New Maruthi Nagar, Kothapet,

హెైద్రాబ్ాద్ – 500035. వీరు మన ద్మమపేట్ శ్రీరామశాసిు ,ై లక్షమకాగారి బ్ంధగవత.
వీరిని కలుసగకో. నీవు ఎకాడ వునన నితయం ½ గంట ప్తలులతోనైనయ సతసంగం చేసు గండు.
Rolling stone gathers no mass. తిరుగలికి ఏమి అంటటకోద్గ అని సామత ఉంద్ి.
తిరతగ్తనంద్గన ఏమీ పాయోజనం లేద్గ. లోకం నగండి పకడబంద్ీగ్ా బ్య్టపడి మన
డూయటీ పూజ, పారాయ్ణ, సతసంగం, శ్రీ నయంపలిు బ్ాబ్ాగ్ారత సనినధిలో నీ కాలం
సద్ివనియోగం చేసగకో. మనం మన శావసలు ఆగ్తపో య్ాక ఏమీ చేయ్లేము. ఆగకముంద్ే
ఏమైనయ చేయ్గలిగ్తంద్ి. లెట్ర్ వాాసగుండు. న్న సందేహాలకు జ్వాబ్ు వాాసగుంట్ానగ. పాతి
జ్ాబ్ులో అడాసగు వాాయి.
ఆశ్రసగులతో
పె. సగబ్బరామయ్య
********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********

గొలగ్మూడి
26-06-1998
Dear Venu,
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ఒకరోజు

మాసాటరుగారు ఏదో మాట్ల సంద్రభముగా రాజ్దోా హం అంట్ే

ఏమిట్ల ఇలా చప్ాపరు. “పాభుతయవనికి చెలిుంచవలసతన టాక్స గ్ాని ఇతరతయా ఏ
ధనమైనయ చెలిుంచక పో వడయనిన రాజద్ోా హమని చెపాపరు. పాభుతవమంటే మనలనగ
పాలించే రాజననమాట. రాజుగ్ారతకి చెలిుంచవలసతన స ముమనగ చెలిుంచకపో వడయనిన
రాజద్ోా హం అంటారు. మనలనగ ఒక ఆఫరసగలో నియ్మిసేు అడిగ్ేవారు లేరని పాభుతవ
వసగువులనగ స ంతం చేసగకోవడం లాంటి అనేక పనగలనగ నమమక ద్ోా హమంటారు.
ద్ోా హం కాద్గ నమమక ద్ోా హం అనయనరు. ఎంద్గకు? మన ఇంట్లూ ఎవరో దొ ంగ్ జ్ొరబ్డి
దొ ంగిలించగకు ప్ో తే అది దొ ంగ్ చేసిన దోా హమే. నమమక దోా హం కాద్గ. కాన్న మన
ఇంట్లూని వారు గాని, మన సేాహుత్ులు గాన్న, బ్ంధగవతలు గాన్న మనం నమిమకతో
ఇంట్లూ ఉంచగకుంట్ే వారయ ఆ దొ ంగ్పని చేసేు అది నమమక దోా హం. అంట్ే నమిమన వారికత
దోా హం చేయ్ట్ం. మనలనగ నమిమ office మన చేతికతసేు మనం అకాడ పాభుతయవనికి
నషటం కలిగ్ేలా పావరతుంచడం నమమక ద్ోా హం అవుత ంద్ి. మనం ప్ెరవ
ై ేటట personకు
నషటం కలిగ్తసేు ఆ ఒకా వయకిుకే బ్ాకత పడతయము. రాజు స ముమ పాజలంద్రతద్ి కనగక
ద్యనికి punishment యొకా మోతయద్గ కూడయ ఎకుావగ్ానే ఉంటటంద్ి. బ్ాబ్ా చరిత్ా
లో కరిటస్ట ద్ంపత్ులు అలాగయ కనిపిసు ారు, గ్నగకన్ే వారు బ్ాబ్ా కృపనగ ప్ ంద్లేక
ప్ో య్ారు. వారిలోని అహంకారానికత తోడు వారి back life (file) అంత్ worseగా
ఉంది. గ్నగకన్ే బ్ాబ్ా వారినంత్ నిరదయ్గా మాట్ాూడి పంపేసారు. కనగక బ్ాబ్ా
కరుణ్ామయ్ుడే

అయిన్ా

వారి

కృప

ప్ ంద్గట్కు

అనరుులెైన

న్నచగలు,

త్ుచగులనామాట్. వారు లోకం ద్ృషిటలో చాలా గొపపవారయ కావచగు. కాన్న బ్ాబ్ా
ద్ృషిటలో అంత్ నికుీష్ు
ట లనామాట్. ఎంతో పేద్వారైన పతరంద్రయ, మహలాుపత్ులు
పసగులుంట్టన్ాా వారయ ఆ ద్ంపత్ుల కంట్ే గొపపవారనామాట్. గ్నగక మనలనగ
నమిమ పాభుత్వం మన చేతికత తాళ్ళలిసేు భగ్వంత్ుడు మనపెై ఉంచిన బ్ాధయత్నగ
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మనం వముమచేసే వధంగా నమమక దోా హం చేసు ూ ఉండడం ఎంత్ ఘోరమో
మనలనగ ఈ లోకవాసగలు ఎవరూ ద్ండించకున్ాాగాన్న బ్ాబ్ా గారికత మనం
ఆఫీసగలో చేసే పనగలు తలియ్వా?
ఇదే వధంగా మన కరు వయ నిరవహణలో కూడయ ఎంతో జాగీతుగ్ా నిరవహించయలి.
బ్ాబ్ా మన య్జమాని అని తలచి (విశవసతంచి) మసగలుకొంటే కొండంత వారత అండ
మనకపుపడూ

మనం

వద్ద నయన

మనకుంటటంద్ి.

మాసాటరి

త్ండియి
ా ైన

అనంతాచారుయలు గారికునాట్టట. మనం మన ఇష్ట మొచిునట్ట
ూ నడుచగకుంట్ే ఆ
పనగల పాభావం ముంద్గ ముంద్గ మనమే అనగభవంచాలి గ్దా! రాణ్ణగారి బ్ంగారు
కాసగల బిందనగ తిాపిపకొట్ిటన ఆ మహన్నయ్ుని రాజ్రికం ముంద్గ మన కరూపర
హారత్ులు,

న్ెైవేదాయలు

ఏప్ాట్ివ?

మానవులు

కేవలం

అజాగీతు

కారణంగ్ా

రపపపాటటలో నిచెున మీద్నగండి కిీంద్ పడిపో తయరు. దీనిా మాసాటరు చకాగా
వశ్దీకరించేవారు. మేడపెై నగనా దారపత ఉండ నగండి దారం తీసగకుంట్ూ
(గాలిపట్ాల ఆట్ కోసం) ప్ రప్ాట్టన అజ్ాగ్ీత్ు వలన దారపత ఉండనగ మిదద కతీంద్కు
త్న చేతినగండి జ్ారగొట్టటకున్ాాడు. ఇక వాడు దారానిా చేదే కొలదీ దారపత ఉండ
ఇంకా వేగ్ంగా గాలిలో దొ రూ ుకుంట్ూ భూమిని చేరడం త్పప త్న చేతికత ఉండ
రాన్ేరాద్గ. అలా ఉంట్టంది మానవతల Down fall అన్ాారు. అజ్ాగ్ీత్ు అని పెైకత
మనకు totalగా కనిపించిన్ా ఆ అజ్ాగ్ీత్ుకు అన్ేక కారణ్ాలు, total effect ఉంట్టంది.
బ్ాబ్ా చరతతా, సాయ్య పాభోధయమృతయలలోని వివిధ నీత లు ఎంతో జాగీతుగ్ా
హృద్య్గతం చేసగకుని జాగీతుగ్ా – అనగక్షణం ఏమరుపాటటలేని జాగీతు చూసత
మసగలుకోకపో వడం. తద్యవరా బ్ాబ్ా యొకా నిజతతయవనిన మరవడం, సరవజుఞలు,
సరవవాయపకులు, సరవ సమరుధలు అనన విషయ్మే గురుుండక పో వడం. మనం
అనగక్షణ్ం ఉండవలసినంత్ జ్ాగ్ీత్ుగా మన నిత్యజీవత్ంలో ఉండకప్ో వట్ంతో
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వెనగకట్ి మన సంసాారాలకు పాసు గత్ పరిసి త్ులు తోడై ఇంకా ఇంకా ప్ాపపత పనగలు
ఆ అజ్ాగ్ీత్ు పరిసి తిలో చేయ్డం దావరా మన ప్ాప ఫలిత్ం మితిమీరి పెరిగిప్ో వడం.
పెై కారణ్ాలే కాక ఇత్ర అన్ేక కారణ్ాలు, అంట్ే ఎవరత ద్గు రంటే వారత ద్గు ర
ఏద్ంటే అద్ి తినడం వంటి వాటి ద్యవరా సంకీమించే ఫలితం లాంటివి etc. వలన
నీటిమీద్ నడిచే పడవ వేగ్ానిన ఎద్గరుగ్ాలి హరతంచినటట
ు మన బ్ుద్ిధని హరతంచి
పతనం చేసత మనలనగ ద్యరపు ఉండవల కిీంద్ికి తోసాుయ్య. గనగక ఆధయయతిమకతలో
ఆరూఢసతాతికి వచిునంత వరకూ అనగక్షణం ఎంతో జాగీతు అవసరం. అది లేకుంట్ే
అధో గ్తే

మిగ్ులుత్ుంది.

ఆరూఢసిితికత

వచేు

కొదీద

ఆ

జ్ాగ్ీత్ు

వారికత

సవత్సిుద్ధ మైప్ో త్ుంది. ఇంకా పరిపకావనికొసేు మనమే భగ్వంత్ునితో ఐకయమై
ఉంట్ాము. గ్నగక నిచున నగండి పడిప్ో యియ పాసకయులేద్గ.
డాకటరు

పరిమష్న్

లేకుండా

కాంప్ౌండర్

ద్గ్ు ర

మంద్గ

తీసగకునా

మరుక్షణ్మే రామకృష్ణ పరమహంస గారికత కళ్ళు ప్ో యి గ్ుీడిడ వాడౌతారు. అపపట్ికయ
వారికత అమమ సాక్ష్ాతాారం అయి ఉంది, గ్నగకన్ే త్న అంధకారానికత కారణ్ం ఈ
మంద్గ

ప్ ట్ూ మేనని

తలుసగకుని

దానిా

వెైద్యశాల

కతట్ికీ

నగండి

లోపల

ప్ారవేయ్గాన్ే ద్ృషిట వసగుంది. అంత్ట్ి వారికయ ప్ాపం అలా అంట్టకుంట్టంట్ే ఇక
మనమంత్ జ్ాగ్ీత్ుగా ఉండాలో మనమే యోచించగకోవలెనగ.
********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********

గొలగ్మూడి
3-9-2002
Dear Sir,
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మాకు Air Mail Covers దొ రకవత. న్ెలూ లరు నగంచి తపిపంచేలోగా న్నవత
అడాస్ట వాాసిన లెట్ర్ ప్ో యింది. అంద్గవలూ వాాయ్లేక ప్ో య్ానగ. న్న బ్లహీనత్
గ్ురించి వాాశావత. న్న వయ్సగలో ఉండే అంద్రికీ ఉండే బ్లహీనతే అది.
అయితే అది ధరమవరుద్ద మైనద్ని తలుసగకోవడం ముఖయం. మన అకా
చలిూ ండానగ ఆ ద్ృషిటతో ఎవరైన్ా చూసేు మనం సహుంచగ్లమా? అలాంట్ి త్పతప
చేయ్డం ఏం బ్ాగ్ుంది. శ్రీ మాష్ాటరు గారు అంట్ారు "మన పనగలు, మాట్లు
మాత్ామే కాద్గ మన ఆలోచనలు గ్ూడా మన భవష్యత్ కరమనగ సిద్ధం
చేయ్డంలో ప్ాత్ా వహుసు ాయి" అంట్ారు. చడు ఆలోచనలకు చడడ ఫలిత్ం త్పపక
సంకీమిసగుంది. ఈ వష్య్ం జ్ాగ్ీత్ుగా అనగక్షణ్ం గ్ురుుంచగకుంట్టంట్ే అలాంట్ి
భావాలు రావత. త్వరగా పెండిూ చేసగకుంట్ే ఈ devil వరగ్డౌత్ుంది. శ్రీ
సాయిన్ాధగనికత తీవాంగా వనావంచి Devil గ్ుపిపట్ నగండి త్పిపంచమని
ప్ాారిధంచండి.
న్న work నగ గ్ురించి వాాసింది న్ాకు సరిగా అరధం కాలేద్గ. ఏది ఏమైన్ా
పాతి వష్య్ంలోనూ ధరమబ్ద్ధ ంగా నడచగకోవడం ముఖయం. అపతపడు మనం
మనకతచిున సిితి నిలుపతకోగ్లుతాము. కోట్ానగ కోట్ూ జీవతలలో మనలాగా బ్ుదిద
వకసించి ఆరోగ్యం చకాగా ఉండి, పరిసి త్ులు అనగకలలమైన జీవతలు ఎనిా
ఉన్ాాయో యోచించగ. గ్నగక ధరమంగా నడుచగకోవడం చాలా ముఖయం.
అధరమంగా పావరిుంచేవాళ్ళూ దో గాడే పసిపిలూలతో సమానం. వారికత పెద్ద వలువగ్ల
కరన్ను న్ోట్సేు
ిూ చించేసు ారు. గ్నగక మనం ధరమం త్పిపతే వారిలాగా పావరిుంచినట్ేూ
అవతత్ుంది. మీ Father and Mother గాన్న sister గాన్న ఇంకా ఇకాడకు
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రాలేద్గ. వసేు మాట్ాూడతానగ. బ్ెంగ్ుళ్ూరులో ఉండే సాయికత (ద్మమపేట్) కాసు
అన్ారోగ్యమై గొలగ్మూడి వచిుయ్ున్ాాడు. ఈ లెట్ర్ న్నకు చేరుత్ుందా ?
శ్రీ సావమి ఆశ్రసగులు సదా న్నకుండాలని ప్ాారిధసు ూ
పెసల సగబ్బరామయ్య
********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********

గొలగ్మూడి
02-11-2002
Dear Sir,
శ్రీ సావమి వారి ఆశ్రసగులు సదా న్నకుండాలని ప్ాారధన. ద్యపరతకంలేని నీ
ల టర్ చూచి చయలా సంతోషతంచయనగ. ఒక అమామయికత మనసగలో చోట్ివవడం
ఎంతో అధరమం కదా! మనకు ఏది శేయ్
ీ సో ు సాయికత తలుసగ. కనగక వారు
పాసాదించిన అమామయిని సీవకరించాలి. అంతేగాని ఆ అమామయి త్లంపతలన్నా
అధరమమని బ్ాగా చింతించి మనసగ నగంచి ద్ూరం చేయ్ాలి. మన అకా,
చలెూ oడానగ గ్ూరిు ఎవరైన్ా ఇత్రులు అలా యోచిసగుంట్ే మనం సహుంచగ్లమా
అన్ేది ఆలోచించగ. గ్నగక అట్ిట ఆలోచనలు ఎంత్ అధరమమైనవో తలిసి అట్ిట
అధరమకారయం

దావరా

మనమే

మన

భవష్యత్

జ్నమలనగ

ప్ాడుచేసగకుంట్టన్ాామన్ే నిశ్ుయ్ానికత వసేు అలాంట్ి త్లంపతలు ప్ో తాయి.
అపపట్ికీ ప్ో కుంట్ే ప్ాాయ్శిుతాులు, తీవా ప్ాాయ్శిుతాులు self imposed
punishments just like Vivekananda చేసగకోవాలి. న్నకు తోచిన మరొక మారు ం
యోచించగ.
T.V. లో sex వష్య్ాలు చూడడం మానసిక బ్లహీనత్ - అది వవాహం
కాగాన్ే ప్ో ద్గ. భారయ ఉన్ాా మరొక వధంగా ఆ బ్లహీనత్ పనిచేసు గంది.
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భగవంత డు సృషతట కొరకు ప్ెటిటన ఈ ల o
ై గ్తక సంబ్ంధయనిన ద్గరతవనియోగం చేసేు
ఎంత నషటపో తయమో వాాయ్లేనగ. మానసతక, శారీరక శకుులనీన ద్వంసమౌతయయ్య.
Explode అయిన ట్ప్ాకాయ్ నగండి బ్య్లపడిన కాగిత్ం ముకాలాగా
త్య్ారవతతాము. మన వీరయమే మన మేధసగస అవుత ంద్ి. వీరయం ప్ో యినట్ట
ూ
భౌతికంగా తలియ్ద్గ. అది ఇలాంట్ి త్లంపతలతో వీరయం నష్ట పరుచగకున్ాామంట్ే
మన భవష్యత్ు
ు ఎంతో దారుణ్ంగా ఉంట్టంది. ఇలాంట్ి త్లంపతలకు కారణ్ం
(1) ద్గష్ట సాంగతయం - మనగష్ులు గాని, పతసు కాలుగాని అలాంట్ి
సాంగ్త్యం అయి వతంట్టంది.
(2) రండవ కారణ్ం మనం తిన్ే ఆహారం. ఆహారం కలడా కామ వాసనలు
రయకతిు సగుంది. ఏ ఆహారం తింటే ఇలాంటి తలంపులు వసగునయనయో నీవే గమనించి
అలాంటి ఆహారం వరతుంచగ.
హృద్య్పూరవకంగ్ా ఈ sex బ్లహీనతనగండి బ్య్టపడకుంటే ఈ
బ్లహీనత మన సరవసావనీన హరతసు గంద్ి. ఇది మనలోని దొ ంగ్ అని చప్ాపరు
బ్ాబ్ా. ఈ దొ ంగ్ పెండిూ తో సమసిప్ో ద్గ. మరొక వధంగా పనిచేసు గంది. గ్నగక
వివేక, విచయర, వైరాగ్ాయలతో ధరమమనే వలుగులో ద్యనిన హరతంప చేయ్ాలి. జాగీతు!
శ్రీ మాష్ాటరతకి నీ బ్లహీనత చెప్తప ద్యనిన తొలగ్తంచమని కనీనటితో పాారతధంచగ.
ఇంతకంటే మరొక మంచి మారు ం లేద్ని నయ అభిపాాయ్ం.

మీ అమమ, న్ానా,

చలెూ లు గొలగ్మూడి వచాురు. కాన్న రాతిా 9 గ్ంట్లపెైన వచిు ఉద్య్ం 6
గ్ంట్లకు వెళిూప్ో య్ారు. వాళ్ూ తో మాట్ాూడే అవకాశ్ం రాలేద్గ.

వాళ్్ూ న్ా
ల
ఏమి

అడగ్లేద్గ. మరలా లెట్ర్ వాాయి. శ్రీ సావమి వారి ఆశ్రసగులు సదా న్నకుండాలని
ప్ాారిధసు ూ
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మీ పెసల సగబ్బరామయ్య
********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********

గొలగ్మూడి
13-09-2002
Dear Sir,
న్న లెట్ర్ చేరింది. న్న బ్ాధ అరధమైoది. మన పాయ్తనం లేకుండయ శ్రీ సావమి
వారు ఏమీ చేయ్లేరు. సరాీల వక్షోజాలు ఎంతో పవితామైనవి. మనం చంటి ప్తలులుగ్ా
ఉననపుపడు మన తలుులు మనకు పాాణయధయరమైన పాలు ఇచిు మనలనగ ఇంత
వారతని చేసతన సాధనయలు. వాటిని కామద్ృషతి తో చూడకూడద్గ. అవి చిననప్తలులకు
భగవంత డు ఏరాపటట చేసన
త పాాణయధయరమైన పాలిండుు. ఒకా బిడడ పతట్ట కముందే
కొంద్రికత జ్ారిప్ో యి ఫ్ాూట్ గా ఉంట్ాయి. అవ తోలు సంచగలు. ఇపతపడు shape
జ్ాకట్ట
ూ వేసగకుని, ఆ సంచగలలో కుకతా వక్ష్ోజ్ాలు అంద్ంగా ఉనాట్ట
ూ
చూపతతారు.
ఈ గ్ుీడిడ పాపంచం గ్ుడడ సంచగల వలన అవ అలా కనబ్డుత్ున్ాాయ్ని
ఎరుగ్క కంట్ితో చూసాురు. చిన్ాారి ప్ాపలకు ప్ాాణ్ాధారమైనవాట్ిని మనం
కంట్ితో చూడరాద్గ. మన త్లిూ , మన అకా చలెూ oడుా అంద్రూ బిడడ లనగ
సాకయంద్గకు అవ కలిగి ఉన్ాారు. వాట్ిని కామ ద్ృషిి తో చూడడం గొపప ప్ాపం.
అకాడ

ఏమీ

లేద్గ.

తోలు

సంచగలు

త్పప.

ఎంద్రో

ముసలమమలకు

వేల
ా ాడుత్ుండేవే కదా. వారికత సరైన ద్గసగులు లేక అలా కనిపించేలాగా ఉన్ాాయి.
వీళ్ుకు మంచి గ్ుడడ లు ఉండబ్ట్ిట మన ద్ృషిట మరలేుంద్గకు అంద్ం పేరుతో
shape జ్ాకట్ట
ూ త్గిలిసగున్ాారు.
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ఏది ఏమైన్ా ఆ సీు ల
ై గ్ుణ్గ్ణ్ాలు ముఖయంకాన్న బ్ాహయమైన అంగ్ములు
వాట్ి సౌంద్రయము పట్ిటంచగకోవడం అవవేకం. ప్ాపము కలడా. అవ మనవారికత
లేవా? ఇత్రులు వారిని ఆ ద్ృషిటతో చూసేు మనకలా ఉంట్టందో ఆలోచించగ.
మీ sister గారిని త్న జీవత్ం దేవతని చేతిలోకత తీసగకొని నడిపించమని
తీవాంగా ప్ారాయ్ణ్ చేయ్మనగ. నియ్మాలు ప్ాట్ించమనగ. అంతేకాని పెండిూ
తొంద్రగా చేయ్మని అడగ్డం చాలా అవవేకం. ఇది న్ా personal అనగభవం,
మరొక లెట్రోూ వాాసాునగ. శ్రీ సావమి వారి ఆశ్రసగులు సదా న్నకుండాలని ప్ాారిధసు ూ
మీ
పెసల సగబ్బరామయ్య
********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********

గొలగ్మూడి
డియ్ర్ సర్,
కాలానిా బ్ట్ిట ధరామలు మారుతాయి. ఆ రోజులలో బ్ాహమచారి ధరామలు
అలా ఉండేవ. ఈ రోజులలో అంద్రూ అలా నడచగకోవట్ం కుద్రద్గ. గ్ురువత
చంత్ వేదాధయయ్నం చేయ్డం, సమావరు హో మం చేయ్డం ఈ రోజులలో
అంద్రికీ సాధయం కాద్గ. కాన్న పాతివారు ధరమబ్ద్ధ ంగా నడచగకోవడం అన్ే ధరమం
ఆద్రణ్పూరవకంగా

ఆచరించినట్ూ యితే

వారి జీవతాలు ఎంతో ఆనంద్ంగా

ఉంట్ాయి.
మన

ఆలోచనలు,

సాక్షడభూత డుగ్ా

రతకారుడ

పనగలు,

మాటలు

చేసు గనయనడనే

అనగక్షణం

సతయయనిన

భగవంత డు

సంపూరణ ంగ్ా

నమిమ

నడుచగకోవాలి. ఆ అమామయి వష్య్ంలో న్నవత త్పతపగా భావన చేసివతంట్ే ఆ
45 | P a g e

సద్గ
ు రు శ్రీ సగబ్బరామయ్య సార్ లేఖలు

త్పతపనగ క్షమించమని బ్ాబ్ానగ ప్ాారిధంచగ. న్నవత చేసిన త్పతపకు ప్ాాయ్శిుత్ు ంగా
వరుసగా

రండుపూట్లు

భ జ్నం

చేయ్కుండా

ప్ాారధనలో

ఉండు.

ఆ

కరుణ్ామయ్ుడు క్షమిసాుడు. ఆమకు నిజ్ంగా వవాహమైనద్ని ఈ ప్ాట్ికత
తలిసిప్ో యి ఉంట్టంది కదా? ఆనంద్మయ్మైన జీవితం కావాలని కోరుకోవడంతో
సరతపో ద్గ. మానసతకంగ్ానూ, కియ్
ీ ారూపంలోనూ, వాచకరూపంలోనూ ధరమ
బ్ద్ద ంగ్ా అనగక్షణం జీవించడం అలవాటట చేసగకోవాలి. ఆమ మన చెలు లే
అయ్యవుంటే మరొకరు నీలాగ పావరతుసేు నీకలా ఉంటటంద్ో ఆలోచించగ. గనగక
మరలా అలాంటి ప రపాటట చేయ్నని బ్ాబ్ాకు చెపుపకో. మరొకసారత ప రపాటట
పడకుండయ నడచగకో. ధరమమే జగతికి మూలం. ధరమమే భగవంత డు.
********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********

గొలగ్మూడి
21-05-2002
డియ్ర్ సర్,
న్న లెట్ర్ చేరింది.

న్న జీవత్ం న్నవనగకునాట్ట
ూ

చాలా తేలికగానగ

న్నచంగానగ లేద్గ. పాతి ఒకారికత త్న త్పతప తలుసగకోకుండా మూరఖంగా
జీవంచడమంట్ేన్ే చీకట్ి బ్ాత్ుకు. నీ తపుప తెలుసగకునయనవంటే ల ైట్ వేశావని
అరధం. ఇక ఇలుు సరుదకోవడమే కావలసతంద్ి.ఇలుు సరుదకోవడయనికి గటిట పటటటద్ల
కావాలి. ఇద్ి రావాలంటే గురుసమరణే అవసరము. గురుసమరణమంటే అంద్రు
మహనీయ్ుల రూపాలలో వునన విశవగురుని ద్ివయ లీలలు సమరతంచడమే. మన
మనసగు చాలా ఎకుావ voltage గ్ల య్ంత్ాం వంట్ిది. దానిా నియ్ంత్ాణ్తో
ఉపయోగించకుంట్ే చాలా నష్ట ప్ో తాము. ఒకసారి నష్ట పడాడక ఇక తిరిగి ఆ
నష్ాటనిా భరీు చేయ్లేము. గ్నగక నియ్మప్ాలన చాలా అవసరం.
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నియ్మపాలన కాద్గ, కఠోర నియ్మపాలన. అపుపడే మనం సద్గురు కృప
ప ంద్గలము.

మీరు చపిపన పతలి వసు రాకులు పాపంచం నిండా ఎకాడబ్డితే

అకాడే కావలసిననిా ఉన్ాాయి.
పనికతరాద్గ.

మనలనగ

అసలు అలాంట్ి వయకుులతో సేాహమే

చడగొట్ిటన సేాహమే పనికత రాద్గ.

మనలనగ

బ్ాగ్ుపరచిన్ా, చడ గొట్ిటన్ా సేాహుత్ులే కారణ్ం. గ్నగక ఈ సతాయనిా బ్ాగా
మననం చేసి పది రూప్ాయ్లు ప్ో యిన్ా మంచి సేాహం చేయి.

పది

రూప్ాయ్లు ప్ో యిన్ా ఫరవాలేద్గ చడు సేాహం వదిలేసేయ్.
పాతినిత్యం సరైన ట్ెైం లో నిద్ాప్ో వడం, సరైన ట్ెైములో నిద్ాలేచి
నిత్యకృతాయలు తీరుుకోవట్ం చాలా ముఖయము. సేాహుత్ులంతా చడిప్ో యిన
వానిని చూచి నవతవతారు. అంతేగాని ఏ సహాయ్ము చేయ్లేరు. కాన్న
సద్గ
ు రువొకారయ మనలనగ అనిా వేళ్లా రక్ష్ించి కాప్ాడతారు. న్నకు సద్గ
ు రు కృప
ఉంది గ్నగకన్ే U.S కు వెళ్ూ ళ యోగ్ం పట్ిటంది. మన నియ్మ పాలనలో ఏ లోపం
వచిునయ సద్గురుని కృప అంతమేరకు పో గ్ొటటటకుంటామని ఎంద్రత అనగభవాలో
తెలుపుత నయనయ్య. ఈ వష్య్ంలో న్నవత చాలా జ్ాగ్ీత్ుగా ఉండు. ధరమం ధరమం
ధరమం ఇద్ి మాతామే సద్గురుని మప్తపసగుంద్ి. ధరమం తప్తపనయక మయ్యన్ ల ైన్ తో
electrical contact పో య్యంద్ననమాట. అద్ి పో తే మనమంద్గకూ పనికిరాము.
భట్ గారి వష్య్ం మనసగలోకత రానివవడమే దో ష్ం.
మాట్ాూడతారని ఎంద్గకు ఊహుసు గన్ాావత.

వారు

న్నతో

మాటాుడితే కూడయ ధరమం పాకారం

ఉండయలి. కానీ అనవసరమైన ఆప్ేక్షలు ప్ెంచగకోవడం అధరమం. ఈ వవాహానికత
పెద్దల అనగమతిగాని సద్గ
ు రుని ఆదేశ్ం కాన్న లేవత గ్నగక బ్ాగా ద్ూరం వతండు.
సద్గ
ు రుడు ఆదేశిసేు ఆయ్నన్ే జ్రిపించమని చపిప నిరభయ్ంగా ఉండు. న్నవత
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వారితో న్ోరు జ్ారి ఎకుావగా మాట్ాూడవద్గద.

Control your spirits. ఇద్ి

ముఖయం. శ్రీ సావమి వారతకి నీ బ్ాధలు విననవించగకో. నీ ల టర్ శ్రీ సావమి వారత
సమాధి మీద్ ఉంచయనగ. అనీన వారే చూచగకుంటారు. Be brave and devoted
to sadguru.
Yours lovingly,
పెసల సగబ్బరామయ్య
********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********

నిష్ాామ కరమ-కరమ సగకౌశలం
మా ఆట్ప్ాట్లతో నినగా మపిపంచ వలన్ే కాన్న మోక్షమని నినగా అడగ్త్గ్ున్ా?
అనా రీతి జీవంచగట్కు మనకు భావ శుదిధ ఎంత్ అవసరమో అది సాధించే మారు ం ఈ
కతీంది శ్రీ సార్ లెట్ర్ లలో చూడవచగు.

భావశుదిధతో (మాత్ామ)ే కరమసగకౌశ్లం

సాధయమని శ్రీ సార్ లెట్ర్ చివరి వాకయం సూచిసగుంద్ని గ్ురిుంచాలి.

“శీమ చేసేునే కానీ సేవ కాద్ననమాట. గనగక నేనగ శీమించటం -నయ ధేయయ్ంగ్ా
పుసు కాలు వాాయ్టం, వికీయ్ం, సతసంగం చేయ్ాలి. అలా చేసేునే కైవలయం ప ంద్గటకు
అరుులమై ఉంటాము. శీమ చేయ్యంచేద్ి ఆయ్నే అయ్యనయ శీమ చేసే readiness మన
ద్గు ర వుండయలి. సో మరతతనం మన పాధమ శతా వు అంటారు మాసట ర్ గ్ారు. అద్ి ద్రత
చేరకుండయ మన శరీరానిన కంటోాలోు ప్ెటట టకోవాలి”.
గొలగ్మూడి
27-7-05
డియ్ర్ సాయి!
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మొనా న్ా సవపా సందేశ్ం గ్ురుుందా? బ్ో రు వష్య్ం, బ్ావ లోత్ు చేయ్డమా
అని ద్ీక్ష చేయ్ాలనన రాతిా - 10 అడుగుల శ్రీమహావిషణ వు మౌలిడ ంగు – ఆమౌలిడ ంగ్ కు గల
పూలహారంలో V పూలమాల ఒక వప
ై ు శీమతో సేవ, రండవ వైపు సేవతో కవ
ై లయం అని
సపషటంగ్ా కనిప్తంచింద్ి. డొ న్ేష్న్ు

పతసు కములో వెనగక ఆ వృతాుంత్మంతా వాాశానగ.

శ్ీమ చేసన్ే
ేు సేవ కాద్నామాట్. గ్నగక శ్ీమించడం మనధేయయ్ం గా న్న చద్గవత చద్వాలి,
న్ేనగ పతసు కాలు వకీయ్ము, సత్ుంగ్ము, వజిట్ర్ు వష్య్ాలలో శ్ీమ చేయ్ాలి. అలా
చేసనే
ేు మనం కైవలయం ప ంద్గటకు అరుులమై ఉంటాము. శీమ చేయ్యంచేద్ి ఆయ్నే అయ్యనయ
శీమ చేసే readyness మన ద్గు ర ఉండయలి. సో మరిత్నం మానవతని పాథమశ్త్ుావత
అంట్ారు మాసాటరు. అది ద్రి చేరకుండా మన శ్రీరానిా కంట్లాలోూ పెట్ట టకోవాలి.
వాయయ్ామం, ఫుడుడ చయలా చకాగ్ా య్ుకు ఆహార వయవహారాలు ఉండయలి.
పె. సగ.
********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********

గొలగ్మూడి

27-12-2002

Dear Siva,

న్న లెట్ర్ అందినది. నిష్ాామ కరమకు ఒక లిసగట పనగలంట్ట లేవత. మన

పరసనల్ గ్ా ఉపయోగ పడే పనగలు కాక ఇతర పనగలని అరధ ం. ఉదో యగ్ం
చేసు గన్ాాము. జీత్ం తీసగకుని ప్ ట్ట కు సంప్ాదించగ కొంట్టన్ాాము. కుట్టంబ్ ప్ో ష్ణ్
మన భాద్యత్ కనక దానికత ఖరుు పెడుత్ున్ాాము.

ఆ ఉదో యగ్ం నిష్ాామ కరమ

కాద్గ. త్నకు వచిున ధనంలో కొంత్ ధరమ కారాయలకు ఖరుు చేశాడు. అది నిష్ాామ

ఖరమ అవతత్ుంది. ఇంద్గలో మాష్ాటరు చెప్ేపద్ి బ్ాగ్ా అరధ ం చేసగకోవాలి. పని ఏమన
ై య

మనసగ చలించరాద్గ. సఫలమైనపుపడు సంతోషము, విఫలమైతే ద్గుఃఖము బ్ాధ
వగ్ైరా ఉండరాద్గ. భగవంత డు అలా చేసేు
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చలించకుండయ ఉండటమే నిష్ాామకరమ ధేయయ్ం. అంద్గకే మనలోని మలద్ో షం
పో వటానికి నిష్ాామకరమ చెపాపరు. మల ద్ో షమంటే రాగ, ద్ేవష, అసూయ్ాద్గలు.

పె. సగబ్బరామయ్య.
********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********

డియ్ర్ సాయిశివ,
శ్రీ అనంతాచారుయలుగారు ఎట్ాూ నిష్ాామకరమ చేశారో న్ేనగ చూడలేద్గ. కాన్న
ఒకా వష్య్ం సత్యం. వారు త్న పేషెంట్ూ నగ ఇంత్ ఇసేు న్ే వెైద్యం చేసు ానని న్ేట్ి
వెైద్గయలులాగ్ చపేపవారు కాద్గ. హ ండమ పెడుతారు. వారివారికత భగ్వంత్ుడు బ్ుదిధ
పతట్ిటంచినది వేసిప్ో తారు. ఒకా రూప్ాయి మంద్గ తీసగకునా వారు వంద్
రూప్ాయ్లు వేయ్వచగు, వంద్ రూప్ాయ్లు ఖరీద్గ గ్ల మంద్గ తీసగకునావారు
ఒకారూప్ాయి వేయ్వచగు. అసలు తననగ తన ప్తలులనగ పో షతంచే ద్యత ఆ
భగవంత డు, గనగక ఆ భగవంత డు తన చేత చేయ్యంచగకునన వైద్యయనిన క్షుణణ ంగ్ా
చేయ్డమే తన కరు వయంగ్ా భావించి చేసారు. ఆ రోజులలో సవరు బ్ంగారు 50 రూ.
అలాంట్ి సమయ్ంలో రోజుకు ౩౦౦రూ హ ండమలో వచాుయ్ంట్ే 6 సవరూ బ్ంగారం.
అది ఈన్ాట్ి ధరనగ బ్ట్ిట 18,౦౦౦ రూప్ాయ్లనామాట్ రోజు రాబ్డి.
ఇద్ంతా దాచగకోలేద్గ. సాయి వలె ఖరుు చేసేవారు. తేన్ె, న్ెయియ, ప్ాలు,
పండుూ, ఎండు దాాక్ష లాంట్ివ ఇంట్ి నిండా వచేువట్. అన్నా పంచేసేవారట్. త్నకు,
త్న బిడడ లకని దాచగకోకుండా అనిా వష్య్ాలకు భగ్వంత్ుని మీద్ ఆధారపడి
జీవంచారు

అని

మాష్ాటరు

చపితే

మాకు

తలిసింది.

ఈ

వష్య్ానిా

శ్రీ

కృష్ణ మాచారుయల శిష్ుయలు వాాసిన ఒక గ్ీంథంలో చదివానగ. అలా నిష్ాామ కరమనగ
తిాకరణ్ శుదిదగా ఆచరించబ్ట్ేట శ్రీ సాయిన్ాధగడు వారికత 15 రోజులు ప్ాట్ట భౌతిక
ద్రశనం పాసాదించారు.
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“వాళ లసండే ద్యనిన బ్టిట గద్య్ాయ మనముండేద్”ి అక్షరాల పరమ సతయం. పాతి
ఒకారతకి అనిన కాలలయ్ంద్ూ వరతుసు గంద్ి. మనం ఫెాండ్సస అనే భావంతో మనలనగ
బ్ురద్లోకి ద్ింప్ేవారతతో సేనహం చేయ్డం చయలా అవివేకము. మంచి సహవాస
మయ్యతే పద్ి రూపాయ్లిచిు కొనగకోా. చెడు సహవాసమయ్యతే పద్ి రూపాయ్లిచిు
వద్ిలించగకోమని ఊరక చెపాపరా. వమరశలు త్గ్వని సాయి చపిపన్ా మనం లెకా
చేయ్కుండా వంట్టంట్ే ఆ మలినం మనకు చగట్టటకొకుండా ప్ో త్ుందా? కనగక చాలా
జ్ాగ్ీత్ుగా ఉండాలి. అసలు లోకం ఎట్ాూ ప్ో తే మనకయమి. మనం లోకానిా
ఉద్ద రించగ్లమా? మన కరు వయం మనం చేసగకుపో తే చయలు. వాదాలు, వంత్ులకు
ద్ూరంగా ఉండడం న్ేరుుకోవాలి. ఒకట్ి రండు మాట్లే చప్ాపలి కాన్న మన వాదాలు
వంత్ులతో ఏమీ తలూ వారద్గ.
“మైసూరు మహారాజు కనిప్తసేు ..................” నిజమే కద్య! వారు పరమ
ద్య్ామయ్ులే. ఆ ద్య్నగ మనం అంద్గకొని నిలుపుకునే సతాతిలో ఉండవద్యద.
కరంట్ట ఉంది, దాని నగండి వెలుగ్ు ప్ ందాలంట్ే వెైరింగ్ు, సివచ్, బ్లుబ అన్నా సరిగా
ఉండవదాద, అంతే. సాయి ద్య్ామయ్ుడే – అంద్రిన్న ఉప్ాసన్న బ్ాబ్ా లాగా తీసగకు
వచిు ఎనిమిది రోజులు నడిచిన్ా ఎనిమిది కతలోమీట్రుూ నడవలేనట్ట
ూ చేసారా!
ఆధయయతిమకత అనేద్ి ఇరుపక్షముల ప ంద్ికతో రావలసతంద్ే కానీ, ఏక పక్షం కాద్గ.
మనకు పుణయం సగనన అయ్యనపుపడు వారంత ఇచిునయ నిలుపుకోలేము......
మాంసం ప ంద్ిన బ్ాాహమణుడు ద్యనిన నీటిలో పారేసతనటట
ు . మహాత మల ద్రశనయనికి
పో య్యన వారంద్రతకత ఒకే ఫలితమొసగుంద్య? కొంద్రతకి ఆ మహనీయ్ుని చూడగ్ానే
సంతత ధయరగ్ా కనీనరు కటట లు తెంచగకుంటాయ్య. కొంద్రతకి రోమాంచితము, కొంద్రతకి
ఇంకా కాసు సరవటట ప్ెటటకుండయ ఉంచగకునయనరే అని, మరతకొంద్రు ఈ సతగరటటట తయాగ్ే
సావమి ద్గు రకా మనం రావడం అని అనిప్తంచడం లేద్య?
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దానిని తీసగకున్ే శ్కతు, పాకాశించే శ్కతు బ్లుబకు ఉండాలి. ఒకట్ి 80 volts మరొకట్ి
120 volts కనగకన్ే భగ్వదీు త్ అంతా మన పాయ్తాానికయ ప్ాాధానయం ఇచిుంది.
అలాగయ యోగ్వాశిష్ట ం. భగవంత డు మనకు చద్గవుకునే పాాపు మిచిు చద్గవుకోమంటే
భగవంత డు ఇచిున ఆ పని మాని నిరంతరం భజన చేసు ానంటే ఆయ్న ఏమి
చేసు ాడు. ఆయ్న సంకలాపనిన నరవేరాులి. అద్ి మన ముఖయ కరు వయం. అద్ి పో తే
అనీన

పో య్యనటేు .

మహనీయ్ులు

మన

అరుతతో

సంబ్ంధం

లేకుండయనే

అనగగీహిసు ారు. కానీ మనం మన అరుత ఉననవరకే ద్యనిని ద్కిాంచగకుంటాము.
“ఇందియ్
ా ాణ్ాంహు చరతాం య్నమన్ోనగ వధీయ్తే
త్ద్సయ హరిత్ పాజ్ఞ ాం వాయ్ురాావ మివాంబ్సీ”
గాలిచేత్ పడవ యొకా వేగ్ం త్గిుప్ో యినట్ట
ూ ఇందిాయ్ములలో చలించగ
మనసగ యొకా పాజ్ఞ హరించబ్డునగ అన్ాారు.
ఆకలికి అననం కాని చిరుతిండి కాద్గ.

చిరుతిండి జిహవచయపలయం వలన

తింటాము. అద్ి ఎంతమేరకు ప తే అంత లక్షయశుద్ిధ కుద్గరుత ంద్ి. మనలో జరతగ్ే
పాతీ భావసపంద్నకూ కొంత శకిు ఖరువుత ంద్ి. చిరు తిండు వారతకి శకు ంతయ ద్యనికే
ఖరువుత ంద్ి. ఇక లక్షయం కొరకు చేసేద్ేముంద్ి.

నిజంగ్ా లక్షయశుద్ిధ గలవారతకి

చిరుతిండు విషయ్ం గురేురాద్గ.
మానవతలకు

(1)

బ్ాహమచరాయశ్ీమము

(2)

గ్ృహసాిశ్ీమము

(3)

సన్ాయసాశ్ీమము (4) వానపాసి ాశ్ీమము (5) ఆశ్ీమ ధరామలు లేని అతి ఆశ్ీయ్ము
అని ఉన్ాాయి.
భగవంత డు మనలనగ ఏ ఆశీమంలో ఉంచితే ఆ ఆశీమ ధరామలు పాటించయలి.
బ్ాహమచారులు – ఆంజ్న్ేయ్సావమి వారిని ఆద్రశంగా తీసగకుని అష్ట వధ
బ్ాహమచరయం వహుంచాలి.
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ప్ాట్ించరాద్గ. భగవంత డు మన నగండి కోరతన విద్యయ పాావీణయం గడించి భగవంత ని
ఆ విద్యతో ఆరాధించయలి. అనంతయచయరుయల వల అంద్రతలోని పరమాతమనగ వారత వల
ఆరాధించయలంటే ముంద్గ విద్యయ పాావీణయం సంపాద్ించయలి.

అనయచింతలు లేకుండయ

విద్యయధయయసలో ఉంటే అనీన అవే వసాుయ్య. గ్ృహసగి గ్ృహసగిగా ఉండాలి.
భగ్వంత్ుడు

నిరయదశించిన

పని

ఆయ్నకు

త్ృపిు కరంగా

నిరవహుంచాలి.

ప్ారాయ్ణ్, పూజ్లు చేసేు మనం ముంద్గకు ప్ో తామని కఠినంగా శ్రీరానిా
కష్ట పెట్టరాద్గ (ఆంధా యోగ్ులు అనగ గ్ీంథంలో మాణ్ణకయ పాభు శిష్ుయరాలు దిగ్ంబ్ర
యోగిని చపతతారు).
దీనిా మాష్ట రు గారు ఆచరించి చూప్ారు. తానగ ట్ిఫిన్ తినకుంట్ే అమమగారు
తినరని నిత్యం ఇడమూ తిన్ేవారు. మాష్ట రు గారి ఉచిుష్ట ం అని అమమగారు నిత్యం రండు
ఇడమూ లు సీవకరించేవారు. అంతేకాన్న సాయిని మపిపంచాలని నిరాహారి కాలేద్గ. మనం
కఠిన నియ్మాలు పెట్ట టకొని శ్రీరం శుషిాంప చేసగకుంట్ే సాయి మచగుకుంట్ారా?
అతిగా తినవద్ద న్ాారు కాని నిరాహారులు కమమనలేద్గ. గ్ృహసగిగా త్న వధి
నిరవహుంచాలి. అదీ సాయి మచగుకున్ేట్ంత్గా చేయ్ాలి. గ్ృహసగి - సన్ాయసి
ధరామలు ప్ాట్ిసు ానంట్ే సరిప్ో త్ుందా? ఇంట్లూ అంద్రిన్న భగ్వంత్ుని రూప్ాలుగా
చూసాునగ, సేవసాునగ అని నిత్యం పామాణ్ం చేయ్డమే “త్వమేవ మాతాచ
పితాత్వమే....” అనా ఆరతి ప్ాట్లోని అరధం. అలా చేయ్ాలి, సేవంచాలి గాని ప్ాట్
మాత్ాం ప్ాడి గ్ృహనిరవహణ్లో లోపం చేసు ానంట్ే సాయి ఏన్ాడైన్ా పాశిాంచరా?
ఎద్గరుగా వచిు పాశిాంచకున్ాా గాని ఆ లెకా అలాగయ ఉంట్టంది బ్ాకీ పడి.
నీవు

చకాగ్ా

చద్గవుకుని

తలిు ద్ండుాలనగ

సగఖప్ెటట ాలి.

తలిు ద్ండుాల

రూపాలలో సాయ్య ఉనయనరని నిరంతరం గురుు ప్ెటట టకోవాలి. నితయం పూజ, పారాయ్ణ
వీల ైనంత వరకు చెయ్య. నీవు చకాగ్ా చద్వడం సాయ్యకి చేసే పూజ అవుత ంద్ి.
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అద్ే నిజమైన పూజ. అలా ఆరతుంచిన విద్య ద్యవరా అనంతయచయరుయలు చేసతనటట
ు
నిష్ాామకరమ చెయ్యయ. పాతి విషయ్ం మాష్ాటరు చకాగ్ా బ్ో ధిసు ారు. ఆయ్న వాణి విని
చూడు.
శ్రీ సావమి వారి ఆశ్రసగులు సదా కలుగ్వలెనని ప్ాారిధసు ూ
మీ
పెసల సగబ్బరామయ్య
********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********

ఓం
గొలగ్మూడి
5-10-05
పూజ్య గ్ురు బ్ంధగవతలెైన శ్రీమతి లక్షమకా గారిక,త చిరంజీవ సాయికత శ్రీ సావమి
వారి కృప సదా ఉండాలని ప్ాారిిసు ూ పెసల సగబ్బరామయ్య వాాయ్డం.
మనకు శ్రీ సావమి వారిచిున గొపప భాగాయనిా గ్ురిుంచకప్ో వడమే మన మానసిక
బ్ాధకు కారణ్ం. ఆ పరమ పేమ
ా మయ్ుడు నిరంత్రం మన వెంట్ నగండి ఎంత్ చకాగా
పతట్ం పెట్ట ి శుదిధ చేసు గన్ాారో అంద్గకు వారు ఎంత్ శ్ీమ చందాలో మనం
హృద్య్పూరవకంగా గ్ురిుంచకప్ో వడమే మన అజ్ాఞనం.
పరోపకారం పుణయం-పరప్రడనం పాపం. సాయి చద్గవు గ్ొపప పుణయకారయముఅంద్గలో నిష్ాణత్ులెైతే ఎంత్ మేలొనగ్ూడుత్ుందో చపపలేము. ఇపతపడు లాయప్ాటప్ అని
ఒక పరికరం వచిుంది. న్ేనగ ఎపతపడూ దాని పనిత్నం చూడలేద్గ. అది ఒక అంగ్ుళ్ం
మంద్ం, 12 అంగ్ుళ్ళలు ప్ డవత, ఎనిమిది అంగ్ుళ్ళలు వెడలుప ఉంట్టంది. ఒక పతసు కం
లాగా ఉంట్టంది. దానిమీద్ ఇకాడ మనం ఒక లెట్రు ట్ెప
ై త చేసేు అమరికాలో ఉండే
అలాంట్ి

పరికరంపెై

పిాంట్ింగ్

అవతత్ుంది.

ప్ో సగటలో

లెట్ర్

ప్ో యి

రావాలంట్ే

(అమరికాకు) కన్నసం 20 రోజులెైన్ా పడుత్ుంది. ఇది ఒక గ్ంట్లో అమరికా నగండి రిపూ ెల
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తపిపసగుంది. ఇది పరోపకారము కాదా? బ్ొ చులో పది పెైసలు వేసన్ా
ేు
పరోపకారం.
కనగక సాయి చేసే పన్ే పరోపకారమైన పని.
ద్ేవ ద్ివజ గురు పూజనం, శౌచమారువం అనయనరు. పుణయకారాయలలో పూజ
మాతామే కాద్గ సతసంగం కూడయ పుణయమే. మనం మన కోసమే సత్ుంగ్ం చేసు గన్ాా
దాని ఫలిత్ం గాీమమే కాద్గ ఎంత్ ద్ూరం అంట్ే అంత్ ద్ూరం ప్ో త్ుంది. సాయి కృప
అని కలిచేడు మందిర సావన్నరు అది. అంతేగాని న్ాకు ఆరోగ్యం సరిగా లేద్గ, ద్గఃఖంగా
ఉంద్ని మనసగ ప్ాడు చేసగకోకలడద్గ.
శ్రీ సావమి వారి ఆశ్రసగులతో
పె. సగ
********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********

ఉతు మ జీవన విధయనయనికి సూతయాలు
ఓం
గొలగ్మూడి
1-11-2003
Dear Krishna !
చడు మారు ములో ప్ో కుండా ఉండాలంట్ే మన మనసగకు తరిపి
లేకుండా పని పెట్టడ మొకాట్ే మారు ం. మహన్నయ్ుల చరిత్ల
ా ు చద్గవతత్ుంట్ే వారి
ఆశ్రసగులు ఉంట్ాయి, ఇట్ట మనసగకు పని పెట్ట న
ి ట్ట
ూ ఉంట్టంది. నిద్ా లేవగాన్ే
కన్నసం 15 నిమిష్ాలు సేపత న్న కతష్టమైన న్ామం చయియ. సాానం వగైరా అకాార
లేద్గ. సాానం చేశాక త్పపక 10 నిమిష్ాలు కడమడ వెలిగించి హృద్య్పూరవకంగా
"ననగా న్న శుభా మారాున నడిపించగ త్ండిా" అని ప్ాారిధంచగ. వీలునాపతడు అష్ోట త్ు రం
కంఠత్ చదివ పూజ్ చయియ. న్ాలుగ్ు సారుూ పతసు కం చదివ పూజ్ చేసు గంట్ే అదే
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వసగుంది. చడడ త్లంపతల వలూ మన కంత్ నష్ట మో మనకు తలియ్ద్గ. అనగభవాని
కొచిునపతడు నిదానంగా తలుసగుంది.
శ్రీ సావమి వారి ఆశ్రసగులతో
పెసల సగబ్బరామయ్య
********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********

ఓం
గొలగ్మూడి
05-03-2004
చిరంజీవ సంపత్ కు శ్రీ సావమి వారి కృప సదా కలుగ్వలెనని ప్ాారిధసు ూ పెసల
సగబ్బరామయ్య వాాయ్డం.
1. పనిలేని మనసేు సరవ అనరాధలకు మూలం - కాలం గ్డిచేంద్గకు ఏదో చీప్
లిట్రయచర్ చద్వడం. ఏ వెైన ఆట్లు ఆడడం - ఏదో ఆలోచించడం ఇవనిా పనిలేని
మనసగు చేసే పనగలు.
ఏది నిజ్ం బ్ాగా వపప చపేపట్ట్ట
ూ చద్గవత - దేవతడంట్ే ఏమిట్ి ఎలా ఉన్ాాడు - బ్ాగా వంట్ బ్ట్ిట నరనరాలోూ జీరిణంచగకోవాలి. ఆ త్రువాత్ మత్ం
ఎంద్గకు అలాగయ చద్గవత. శ్రీ సాయి చరిత్ా గాని, శ్రీ సావమి చరిత్ా గాని, ప్ాత్ పద్ద తిలో
గాకుండా కొీత్ు ద్ృషిటతో చద్వడం న్ేరుుకోవాలి. పాతీ లీలలనగ కలడా అష్ోట త్రంలోని ఏదో
ఒక న్ామానికత ఉదాహరణ్గా చపతపకోవాలి. ఒక న్ోట్టులో పాతి న్ామానికత 2 పేజీలు
వద్గలు. ముందే పాతి రండు పేజీల కోక న్ామం వాాసి పెట్ట ట. త్రువాత్ చరిత్ా చద్గవతత్ూ
ఆ లీల ఏ న్ామనికత ఉదాహరణ్ల అ న్ామం కతీంద్ లీలనగ ఒకా వాకయంలో వాాసేద.ి ఉదా :
మైనతాయి పాసవ వేద్న, అంట్ే అ లీల దావరా బ్ాబ్ా గారి ఆ న్ామంలోని అరధ ం పాకట్
మవతత్ుంది. ఇలా వాాసగకోవడం దావరా మనసగలో బ్ాబ్ాగారి గొపపత్నం బ్ాగా imprint
అవతత్ుంది. అంత్ సేపత మనసగ వారికత సమరిపంచినట్ట
ూ అవతత్ుంది. అంట్ే వారు కోరిన
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మనసగు కాలము వారికత సమరిపంచామనామాట్. మరోక పద్ద తి : ఏ మహన్నయ్ుని
జీవత్ చరిత్ల
ా ోన్ెైన్ా శ్రీ మాష్ట రుగారి కామంట్టు అకాడకాడా ఉంట్ాయి. అవన్నా
చదివట్
ే పతపడు అండర్ లెైనగ చేసి త్రువాత్ న్ోట్టులో వాాసి పెట్ట టకొన్ేద.ి
ఎంత్

పాళ్య్ మొచిున్ా పగ్లు నిద్ా ప్ో కుండా వతండడం. నిద్ా

త్ూగినపతపడు పాద్క్ష్ిణ్లు రూములోన్ే చేయ్డం - నిత్యం పూజ్ చేయ్డం - పూజ్లో
మొద్ట్

గ్ురుసగుతి

చేయ్డం.

న్నకు

అ

మహన్నయ్ుడు

చేసన
ి

మేలు

హృద్య్పూరవకంగా సమరించడం. న్ా కయమి చేయ్లేద్ని న్నవత చపపవద్గద - అసలు నిన్నా
ప్ జిష్న్లో ఉంచినంద్గకు వారికత న్నవత నిత్యం కృత్ఙ్ఞ త్లు చపతపకోవడం. అనిాంట్ికంట్ే
ముఖయం ఆరోగ్యం - అది సంపతరణ ంగా పాసాదించారు. ఎంతో గొపపగా అరిధక సోు మత్
ఇచాురు. B.E వరకు చద్గవత ఇచాురు. న్నకు ఏమి ఇవవలేద్గ. ఇవన్నా భగ్వంత్ుడు
మనకు పాసాదించినవే. దానికత మనం వారికత నిత్యం కృత్ఙ్ఞ త్ తలుపడమే సగుతి. అలా
వారికత కృత్ఙ్ఞ త్ తలుప కుంట్ే మనం చేసిన మేలు మరచిప్ో యిన వారమవతతాము.
2.

Luck మంచిగా వతండాలని అడగ్వచగు. కాన్న మనం అడుగ్గాన్ే ఇసాుడా?

మనకయది మంచిదో మనకంట్ే అయ్నకయ బ్ాగా తలుసగ. కనగక ననగా న్న ఇష్ట మొచిునట్ట
ూ
మలుపత. న్న పేామకు అరుుడనయియయ బ్ుదిద ఇవతవ త్ండమా అని ప్ాారిధంచగ.
3. సాాన ప్ాన్ాలతో అవసరం లేద్గ. కాన్న త్ూగ్ుగా, బ్ద్ద కంగా ఉండకలడద్గ.
పడుకొని చద్వకలడద్గ. న్న వయ్సగలో పడుకొని చద్వడం అసలు పనికత రాద్గ.
అరధ మయినట్ేూ

ఉంట్టంది. అసలు హృద్య్గ్త్ం కాద్గ. మన హృద్య్ం త్గిన

సాధయిలో సపందించద్గ.
4. గ్ురుసగుతి న్ోట్న
ి గండి వసగుంది. హృద్య్ం నగండి రాలేద్గ అంట్ే ఆహారం
బ్ాగా త్గిుంచాలి. "బ్ాతి కయంద్గకయ తిన్ాలి. తిన్ేంద్గకు బ్ాత్కకలడద్గ".
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5.

న్ాంపలిూ బ్ాబ్ా ద్గ్ు రకు వెళిు 10 నిమిష్ాలో రావడం బ్ాగాలేద్గ. అకాడ

పాద్క్ష్ిణ్ చేసగకున్ే వీలుంట్ే నిత్యం 108 పాద్క్ష్ిణ్లు చయియ. వారికత వీలు లేకుంట్ే వారి
ద్గ్ు ర వారి పట్ం పెట్టయిన్ా కాసు పాకాన పాద్క్ష్ిణ్లు చేసు గండు.
అకానగ అడిగన
ి ట్ట
ూ చపేపది.
శ్రీ సావమి వారి కృప సదా మీకుండాలని ప్ాారిధసు ూ
మీ

పెసల సగబ్బరామయ్య

********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********

ఓం
గొలగ్మూడి
07-09-2003
Dear Sampath Kumar !
శ్రీ సావమి వారి ఆశ్రసగులు సదా కలుగ్వలెనని ప్ాారిధసు ూ పెసల సగబ్బరామయ్య
వాాయ్డం. అకాయ్య క్ష్యమమా? ఆమ వష్య్మే న్న లెట్రులో లేద్గ.
1.

కోరికలు ఎంద్గకు లేకుండా ప్ో వాలి?

కొరికలు పందికొకుాలకు ఉండవత.

మానవతలకు ఉండవచగు అని చపతత్ూ అయితే మంచి కోరికలు ఉండాలి. చడు కోరికలు
ఉండకలడద్గ అన్ాారు మాష్ాటరు గారు. గ్నగక సత్ సంగ్ం కావాలి, మహన్నయ్ుల
ఆశ్రసగులు ప్ో ందే నడవడి తచగుకోవాలి. అలాంట్ి పతసు కాలు చద్వాలి, అలాంట్ి వారితో
సేాహం చయ్ాయలి. ఇత్రులనగ వదిలించగకోవాలి.ఇలాంట్ి కోరికలు ఉండవచగు. న్నకు
ఎలాంట్ి కోరికలు వసగున్ాాయో వాాసేు దానికత జ్వాబ్ు వాాయ్వచగు.
2. మన ధరమము - కరు వయము - చాలా మంచి సలహాలతో కలడిన పతసు కం.
భగ్వంత్ుడు ఎలా ఉంచాడో అలా ఉండగ్లగ్డంలో త్ృపిు పడాలి అన్ాారు బ్ాబ్ా. న్నవత
పాతి రోజూ కొంత్ అన్ాానికత, ట్ిఫన్
ి కల, చిరుతిండూ కల కరుు చేసు ావత గ్దా. అంద్గలో
కొంత్ ఆదా

చేసి అరుులెైన కుంట్ి, గ్ుీడిడ రోగ్ులెైన పేద్వారికత కరుు పెట్ట ట. డబ్ుబగా

ఇవవవద్గద. గ్ుడడ లో, మంద్గలో, ఆహారమో తీసి ఇవతవ. నిత్యం అనాం, ట్ిఫన్
ి , కొంత్
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కాకబ్లికత సమరిపసగుండు, సాట్ి జీవతలకు సహాయ్ం చేసన
ి ట్ట
ూ , కదా. బ్సగులో
ప్ో త్ున్ాావత. న్న ముంద్గ గాన్న, ద్గ్ు రలో గాన్న, ముసలి, ముత్క, రోగ్ులు నిలుచగని
ఊంట్ే న్నవత నిలుచొని వాళ్ునగ న్న సీట్ూ ల కలరోు పెట్ట ట. ఒకోాకాసారి గ్రిబణ్ీ సీల
ీా ు,
పసిబిడడ ల న్ెత్ు ుకునా వాళ్ళు త్ంట్ాలు పడుత్ూ బ్సగులో గాని రైలులో గాని వసూ
ు
ఉంట్ారు. వారికత ని సీట్చి
ీ ు కలరోుబ్ెట్ట ట.
ఒకోాకాసారి

అన్ాయయ్ంగా

దారుణ్ంగా

ఒకరు

మరిఒకరిా

కొట్ట డం తిట్ట డం మన ముందే జ్రుగ్ుత్ుంది. సౌమయంగాన్ే ధరమం వెప
ై త మాట్ాూడు. మన
కంద్గకులే ఈ గొడవ అన్ేది న్ేట్ి య్ువకుల fashion. ననగా న్న సగబ్ామారు ంలో
నడిపించగ త్ండమా అని భగ్వంత్ుని నిత్యం హృద్య్పూరవకంగా ప్ాారిిసు గంట్ే ఆయ్న్ే
మననగ నడుపతతాడు. అసలు ఇలాంట్ి పావరు న కలగాలంట్ే అలాంట్ి పావరు న గ్ల
సేాహుత్ులు ఉండాలి. కోత్ుల సేాహం వద్గలుకోవాలి. అది చాలా కష్ట ం. అయిన్ా
ఆచరించాలి.
3. అమామయిలనగ చూచి comment చేయ్డమునకు ఒకయ ముంద్గ. ఆ
కనిపించిన అమామయిలు మన sister అయితే అలా చేయ్గ్లమా? ఎవరన్ాా మన
sisters నగ అలా comment చేసేు మనం వాళ్ు నగ వద్గలుతామా? అని తీవా సాధయిలో
యోచించగ. ఆచరణ్ అదే వసగుంది. ధరమం అంట్ే అదే. ద్రమం త్పిపన్ాక బ్ాబ్ా గారికత
గాన్న, శ్రీ సావమి వారికత గాన్న, శ్రీ మాష్ాటరు గారికత గాన్న నమసారించే అరుత్ కోలోపయ్ానగ
కదా! ఇక జీవత్ంలో వారి రక్షణ్, అండ మనకు కలేు పాశ్కయు లేద్గ. గ్నగక ధరమం
త్పపకుండా ఉండాలి. చేసిన త్పతపలకు ప్ాాయ్శిుతాులు చేసగకోవాలి. హృద్య్ం వపిప
చపతపకుంట్ే క్షమిసాురు.
పట్ాలు
హౄద్య్ాలలో

ఉండి

ముంద్గ

మన

చేత్లే

ఉండనకారలేద్గ.
కాద్గ,

తలుసగకుంట్ారు. ఇది చకాగా తలిసేు చికయా లేద్గ.
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శ్రీ సావమి కృప న్న కపతపడూ ఉండాలని ప్ాారిిసు ూ
మీ

పెసల సగబ్బరామయ్య

********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********

ఓం
గొలగ్మూడి
02-11-2002
Dear Nayak Garu !
పరీక్షకు బ్ాగా త్య్ారు కావలసింది. కష్ట పడిన వారికయ దవ
ై ం
సహాయ్ం

చేసు ారు.

పూజ్

య్ాంతిాకము,

లాంచనప్ాాయ్మైనది

కాకుండా

సజీవమైనదిగా చేయ్ండి. అలా చేయ్ాలంట్ే పాతి న్ామానికీ సంబ్ందించిన లీలలు
మనసగలో మననం చేయ్ాలి. పాతి న్ామము ఎన్ోా సారుూ నిదానంగా చప్ాపలి. శ్రీ సాయి
మాష్ట ర్ సమృత్ులు అన్ే పతసు కములో శ్రీ శ్రీ శాయంపాసాద్ గారి వాయసములో శ్రీ మాష్ాటరు
పూజ్ ఎలా చేసవ
ే ారో వవరించారు. చద్వండి.
సాయి

పట్ంలో

మీరు

ఆమకు

కంపించారని

చపితే

మీరు

చలించిప్ో యి ఆనంద్బ్ాష్ాపలు ఎంద్గకు కురవాలో న్ాకు తలియ్ద్గ. అద్ంతా
సాయిలీల అని మనం నిరిూపుంగా ఉండాలన్ేదే న్ాకు తలుసగ. మందిరంలో ఇంకయమి
చేయ్ాలి ?- అని అడిగారు. కాకబ్లికత సమరిపంచే పాతి ద్ప్ా మనం ఏమని భావన చేసి
ప్ాారధ న చేసి సమరిపంచాలో పిాంట్ట చేసి పాతి ఇంట్ికత పంచగ. భకతు అంట్ే ఏమిట్ి - భకతు
యోగ్ం భగ్వదీు త్ చదివ చపతప. పతణ్యం అంట్ే ఏమిట్ి ప్ాపం అంట్ే - పతణ్యం ఉంట్ే
సాయి మనలనగ ఎలా త్న ద్గ్ు రకు చేరుుకుంట్ారో చపతప.
నమసాారములతో
పెసల సగబ్బరామయ్య
********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********
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గొలగ్మూడి
డియ్ర్ రాజ్ కుమార్ !
సాయ్యకృప ప ంద్యలంటే
1.

మన అలవాట్ూ న్నా మారుుకోవాలి.

2. ఎవరితో (అనవసరంగా) మాట్ాూడకలడద్గ. మాట్ాూడితే సాయిని గ్ురించి
మహన్నయ్ుల గ్ురించి మాట్ాూడాలి.
3. మన అలవాటు నీన కీమబ్ద్ద ం చేసగకోవాలి.
4. ఎపుపడంటే అపుపడు, ఎకాడంటే అకాడ ఎవరు ప్ెడత
ి ే వారత ద్గు ర తినడం
మానయలి.
5. సినిమాలు బ్ొ తిు గా మాన్ాలి. సినిమాలు మానమంట్ే కొంద్రికత అదొ క పిచిు
ధో రణ్ణగా ఉంట్టంది. మరి సాయి కృప ఎలా వసగుంది? సాయికృప ఉండే
వారంతా సినిమాలు చూడడం లేదా అంట్ావత. వాళ్ళు రూప్ాయి ప్ ంద్వలసిన
చోట్ ఒక పెైసా ప్ ంద్గత్ున్ాారు.
6. నితయం పూజ, పారాయ్ణ రోజూ ఒకే సమయ్ంలో చేయ్ాలి. వీలునాపతపడు
చేసు ానంట్ే సాయి కలడా వీలునాపతపడు మనవెైపత చూసాుడు.
7. రోజుకు 24 గ్ంట్లు. అంద్గలో ఒక అరగ్ంట్ సాయికత సమరిపంచకుండా
ఆయ్ననగ ఇది చయియ, అది చయియ అని అడగ్డం ఎలా వీలౌత్ుంది. మనం
ఏమారిన క్షణ్ంలో కలడా ఆయ్న మనలనగ రక్ష్ించాలి. మనం మాత్ాం
వీలునాపతపడు ఆయ్న వెైపత చూడాలి. ఇది మంచిది కాద్గ. ప్ారాయ్ణ్,
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మననం చాలా ముఖయం. ఈ మననం దావరా మనలోని రాగ్, దేవష్ాలు
పలుచబ్డతాయి. ఇలా ఏదో ఒకట్ి చేసు గంట్ే కొంత్ కొంత్ అభివృదిధ ఉంట్టంది.
పెసల సగబ్బరామయ్య
********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********

ఓమ్
Dear Rajakumar!
నిద్ా మత్ు
ు వష్య్ంలో న్ాకు తలిసినంత్వరకు 1.

ఆయ్ా వష్య్ాల మీద్ కావలసినంత్ ఆసకతు లేకప్ో వడం.

2.

మాటలలోనగ, ఆశ్ంచడంలోనగ ఆసకిు చూపడం మాని, కారయరూపంగ్ా కృషత

చేయ్ాలి. ఎవరత నిద్ా మతు కు వారే విరుగుడు కనగకోావాలి.
శ్రీ సాయ్య కంటే నడుపగల ధీరుడెవరు?
3.

ఆహార నియ్మం, వాయయ్ామము అతయవసరమని నయ నమిమక.

ఈ నిద్ా ననగా మొద్ట్ నగంచి న్నలాగయ బ్ాధించింది. మాష్ట రుగారితో చపతపకొంట్ే ఆ
సద్గ
ు రుమూరిు, పెై రండూ కావాలంట్ూ చినా వాయయ్మాలు న్ేరిపంచారు.
(1) సూరయనమసాారాలు, (2) కొనిాఆసన్ాలు.
సూరయనమసాారాలంట్ే ముసలి వాళ్ళు చేసే నమసాారము కాద్గ.

ఓం హీర ం, హీర ం, హ్
ర ం, హౌరం, హర ః అంట్ూ కొనిా భంగిమలు (poses) ఉనావ.
అది చేసేు నిద్ామత్ు
ు దేశ్ం మీద్ ప్ో త్ుంది. సూరయ నమసాారాలు న్ేరిపంచే
గ్ురువత మీకు దొ రకకుంట్ే సాయిని ప్ాారిించండి (హృద్య్పూరవకంగా). వారు
సరవం ఒనగ్ూరుగ్లరు.
పాకృతి పాకాశ్న్, పాకృతివెైద్యశాల, బ్ేగ్ంపేట్, హెైద్రాబ్ాద్
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వారికత వాాసేు , సూరయనమసాారములు, ఫో జులు తలిపే బ్ొ మమల చారుట కాన్న,
పతసు కంగాన్న పంపతతారు. దాని దావరా అభయసింప చేసు గంట్ే మంచిది.
పాతి

ద్యనికి

హృద్య్

పూరవకమైన

పాారా నే

సాఫలయమివవగలద్గ.

శ్రీసాయ్యనయధగడు సరవము ఒనగూరుగలరు.
నమసేు
పె. సగబ్బరామయ్య.

పట్టటద్ల, వశావసము, ఓరుప ఒకయసారి రావత. నితయం నిద్ాకుపకీమించే
ముంద్గ విధిగ్ా ఆనయడు మనం చేసతన కారయకీమ మంద్లి తపుప, ఒపుపలనగ
సమీక్షించగ కోవాలి. ఒక 5 నిముష్ాలు మనసగలో విధిగ్ా గురుు తెచగుకుని మనం
తపుప చేసతన చోట హృద్య్పూరవకంగ్ా తీవాంగ్ా సాయ్యనయధగనికి క్షమాపణ
చెపుపకుంటూ తిరతగ్త అలాంటి ప రపాటట జరగకుండయ జాగీతు పడే పాయ్తనం చేసు ూ
ఉంటే కీమంగ్ా అలవడుత ంద్ి. ఎన్ోా జ్నమలుగా వచిున సంసాారాలు గ్దా!
ఇపపట్ి మన పాయ్త్ాం ఎంత్ గ్ట్ిటగా ఉంట్ే అంత్ బ్ాగా ఆయ్ా ద్గరుుణ్ాలు
ప్ో యి సద్గ
ు ణ్ాలు అలవడుతాయి. “వాచా శూరత్వం కాద్గ, కారయ శూరత్వం
చూపత” అని పూజ్యప్ాద్గలు మాసాటరు గారు ననాన్ేవారు. భగవంత నికి ఇచిున
కాలం మన స ంత పనగలకు వాడుకోకుండయ ముంద్గకు సాగండి.
నమసేు ,
పె.సగబ్బరామయ్య
********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********

Nagesh సార్ కు వాాసతన letter లభయం కావటం వలు నగ్ేష్ letter, శ్రీ సార్
వాాసతన సమాధయనం letter కూడయ ఇకాడ ప ంద్గ పరచడమైనద్ి.
13-02-06
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Hyderabad
డియ్ర్ సర్,
నమసాారములు. మీరు క్ష్యమంగా ఉన్ాారో లేదో తలియ్ద్గ. న్ేనగ మాత్ాం లేనగ.
కన్నసం మనసూూరిుగా నవవట్ం కలడా చేయ్లేకప్ో త్ున్ాానగ. మీతో సహా
అంద్రూ న్ాకు ‘ద్ూరంగా’ ఉన్ాారు. మీ మీద్ చాలా కోపం వచిుంది. మనసగు తీవాంగా
చలిసగుంది. అసలు ప్ారాయ్ణ్ చేయ్బ్ుదిధ కావట్ం లేద్గ.
ఎంతన్
ై ా సరయ ఇమమని C.A. FIRM కత వెళిున్ా job దొ రకలేద్గ.
మీరు చపిపనవ ఒకాట్ీ జ్రుగ్లేద్గ .
Exam త్పపక ప్ాస్ట అవతత్న్ానని అన్ాారు
Course చయ్యమన్ాారు. మీరు ఇచిున డబ్ుబలు కలడా వారు తీసగకుని న్ెల
రోజులు గ్డిచిన్ా start చయ్యలేద్గ సరికదా తిరిగి return చయ్యమన్ాారు. ఇపతపడు
మరి ఆ institution నగ ఎలా నమమనగ ?
ఇద్ంతా న్ా ‘ఖరమ’ అని ఎంత్ కాలం అనగకోవట్ం ?
అన్నా ‘ముంద్గ నిరణ య్సారమే జ్రుగ్ుతాయ్ంట్ే’ మరి సద్గ
ు రువతల అనగగ్ీహం
కలడా అంతేన్ా? అలా అయితే సవపాయ్త్ాం ఎంద్గకు? ప్ారాయ్ణ్లు, పూజ్లు
చేయ్ట్ం కలడా ముంద్గ నిరణయ్ం పాకారం జ్రుగ్ుత్ుంట్ాయ్ా ?
కయవలం అనగగ్ీహం నమమకం ఉంట్ేన్ే వసగుందా ? లేకప్ో తే రాదా? ఏ basis పెై
నమామలి ?
అంతా ముంద్గ నిరణ య్మైతే అసలు పూజ్లు ఎంద్గకు చయ్యడం ?
కయవలం మంచిగా ఉంట్ేన్ే కృప ఉంట్టందా? ‘ప్ యియయవారిని ప్ో నిచేువారు గ్ురువత
ఎలా అవతతారు’?
న్ాకు మీ మీద్ భయ్ం, భకీు లేవత. మీ మనసగ బ్ాధ పెట్ట న్
ి ా క్షమించనవసరం
లేద్గ.
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నమసాారములతో ,
న్ాగయష్ .
ఈ letter కు శ్రీ సార్ సమాధయనం వింద్యమా ?

గొలగ్మూడి,
18-02-06
Dear Nagesh!
ఆవేద్న పూరవకమైన న్న లెట్ర్ అందినది. న్నవత ఆవేద్నలో అలా
వాాసావత కాని ఆ పాశ్ాలకు న్నకు సమాధానములు తలియ్క కాద్గ అని న్ాకు
బ్ాగా తలుసగ. న్నవత కోరినట్ట
ూ న్ేనగ ట్ెంకాయ్ శ్రీ సావమి వారి ధగనికత
సమరిపసాునగ కాన్న న్నవత వాాసిన ప్ాారధన మాత్ాం చయ్యనగ. అంత్ ప్ డువత ప్ాారధన
ఎపతడూ

చేయ్కుడద్గ.

హురణ్యకశిపతద్గ

త్న

తలివనంత్

ఉపయోగించి

వరమడిగాడు.
మానవతలచేత్, ఇత్ర ఆయ్ుధములచేత్, భూమిమీద్, ఆకాశ్ములోనూ,
న్నట్ిలోనూ, పగ్లు, రాతిా న్ాకు చావతలేకుండా వరమియ్యమన్ాాడు. నరుడు
జ్ంత్ువత కాని రూపం, ఆయ్ుధాలు లేకుండా గోళ్ుతోనూ, భూమి ఆకాశ్ము
కాకుండా సంధాయ సమయ్ంలో సంహరింపబ్డాడడు. గ్నగక పాారధ న ఎపుపడూ
సాధయమైనంత చిననద్ిగ్ా ఉంటే మంచిద్ంటారు. నయకు శలయ్
ీ సారమైనద్ే చేయ్య
పాభూ అని గ్ాని, నయ జీవితం మీ చేతిలోకి తీసగకుని ననగన సంపూరణ శరణయగతి
చేయ్యంచండి అనిగ్ాని, ననగన మీ సంకలాపనగసారం నిరంతరము నడిప్తంచండి
అనిగ్ానీ చెయ్ాయలంటారు. న్ా మట్ిట బ్ురీకు ఆరూ
ు ూ చేయ్డం చేత్గాద్గ. సరయనని
నమేమసాునగ. ఇపతపడు న్న పాశ్ాలకనిాంట్ికీ మొద్ట్ సమాధాన్ాలిచిు, త్రావత్
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న్ేనగ న్ా అభిప్ాాయ్ాలు వాాసాునగ. ఇంత్ ప్ డవత లెట్రా అని చించి
ప్ారవేయ్యవద్గద.
చివర ఒక మాట్ వాాసావత దొ రా! "మీకు శ్కతు లేకుంట్ే ఈ ప్ాారధన చపిప
ధగనిలో కొబ్బరికాయ్ వేయ్ండి" అని వాాసావత. న్ాకు శ్కతు ఉంద్ని న్నకు న్నవే
త్లచావా?

లేక

పిచిు

వాళ్్ువరైన్ా

చప్ాపరా?

న్ాకు

శ్కతు

ఉంద్నగకున్ేవాళ్ుంతా 100% పిచిువాళ్ుని నముమ.
ఈరోజుకు ఇంత్వరకయ, మిగిలిన దానిని రయపత వాాసే పాయ్త్ాం చేసు ానగ.
పా 1. అన్నా ముంద్గ నిరణ య్ానగసారమే జ్రుగ్ుతాయ్ంట్ే మరి సద్గ
ు రువతల
అనగగ్ీహం కలడా అంతేన్ా?
ఆనుర్: అనగగీహం ఎపుపడూ ఉంటటంద్ట. ముంద్గ నిరణ య్ం, వనగక నిరణ య్ం
అంటూ లేద్గ. ఆ అనగగీహం మనకు ద్కాకుండయ మన అహం అనే గ్ొడుగు
అడుడంద్ంటారు. నీకు పాసు గతం ఉద్ో యగం రాలేద్ని అనగగీహమే లేద్ని అనగకొనడం
గ్ొపప అజాఞనం. మనకపుపడు ఏద్ి మంచిద్ో అద్ి చేసు ారుగ్ానీ మనం కోరతనవనీన
కాద్గ కద్య?
పా 2. సవపాయ్త్ాం ఎంద్గకు?
ఆనుర్: నీ పాయ్తనం సఫలమైతే ఆనంద్ంతో గంత లు వేయ్కు. విఫలమైతే
కుీంగ్తపో కు. విఫలమైనపుపడు ఆ విధంగ్ా ఆరతధకంగ్ానూ, శరీరక శీమద్యవరానూ
మన కరమ క్షాళ న అయ్యంద్ని భావించయలి గ్ానీ కుీంగ్తపో వడం విజుఞ ల లక్షణం కాద్గ.
పా 3. ప్ారాయ్ణ్లు పూజ్లు చేయ్డంకలడా ముంద్గ నిరణయ్ం పాకారం
జ్రుగ్ుత్ుంట్ాయ్ా?
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ఆనుర్: అంతయ ముంద్గ నిరణ య్మే - అలా కాకుంట్ే అంద్రూ ప్ారాయ్ణ్లు
పూజ్లు చేయ్డం లేద్గ గ్దా. మన 100 మారుూ చపిపన్ా చేయ్రు. ఉదా: న్ేన్ే.
8 న్ెలలు ప్ాడు చేసానగ. ఈ 8 న్ెలలలో న్ాకు తలియ్కన్ే పతణ్యం పెరిగి
ప్ారాయ్ణ్, పూజ్ చేసానగ.
పా 4. కయవలం అనగగ్ీహం నమమకముంట్ేన్ే వసగుందా? లేకప్ో తే రాదా? ఏ బ్ేసిస్ట
మీద్ నమామలి?
ఆనుర్: 3. అనగగీహము <--- 2. నమమకము <-- 1. పుణయము. పుణయముంటే
నమమకమొసగుంద్ి. అనగగీహం కలుుత ంద్ి. చూచి నమిమన వారతకంటే చూడక
నమిమనవారు ఘనగలు అనయనరు కతస
ీ ు గ. చూడక నమేమవారికత బ్ేసిస్ట అకారలేద్గ.
పతణ్ాయనిాబ్ట్ిట సింపెల్ గా నమేమసాురు.
పా 5. అంతా ముంద్గ నిరణ య్మైతే అసలు పూజ్లు చయ్యట్ం ఎంద్గకు?
ఆనుర్: పూజలు చేయ్డం - మనం కోరతనవి ప ంద్ేంద్గకు - అని ఎవరు చెపాపరు?
ఏ గీంధంలో ఉంద్ి? నీ భావం తపుప.
న్ా నమమకం -- పూజ్ అంట్ే ఏమిట్ి -- ఎలా చేయ్ాలి? న్నవత వాాసేు ఆ త్రావత్
న్ేనగ వాాసాునగ.
కృప ప ంద్ేంద్గకు అహంకారం అనే గ్ొడుగు తీసేస,ేు కృప అనే జలుు మనప్ెై
వరతిసు గంద్ి. సరవసయ శరణయగతి కోరుచగనయనడు అద్ి చేయ్ాలి. ఏద్ి ఎవరతకి ఎపుపడు
ఇవావలో సరేవశవరునకు బ్ాగ్ా తెలుసగ. అంతవరకూ నిసపృహ పడకుండయ
ఆయ్ననగ సమరతసు ూ ఉండయలేగ్ానీ బ్ాధ పడుతూ ఉనయన అంతకాలం ఉండయలి.
నవువతూ ఉనయన ఉండయలి. సంతోషంగ్ా ఉంటే పో త ంద్ి గద్య?
పా 6. ప్ యియయవవరిని ప్ో నిచేువారు గ్ురువతలు ఎలా అవతతారు?
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ఆనుర్: ఎంద్గకు కారు? అంద్రతనీ ఒకే విధంగ్ా సృషతటసేు పో లేద్య అని నీవనవచగు.
సృషతట ఆయ్న కతడ
ీ . సృషతటలో మానవునకు 1. విచక్షణ, 2. సేవచు రండూ ఇచయురు.
విచక్షణ లేకుండయ సేవచునే ఉపయోగ్తసేు కషటపడుతయరు. వచక్షణ్తో man must
be the master of his senses but not the slave of his mind అంట్ారు
పెద్దలు. వచక్షణ్ లేకుండా సేవచున్ే ఉపయోగిసేు ప్ యియయవాళ్ునగ ప్ో నిసాురు.
పా 7. న్ాకు తిరుగ్ులేని నిద్రశనమిచాురు. ఇది నిజ్మే. అదికలడా న్ేనగ
ఏమాత్ాం ప్ాారధన చయ్యకుండా. వారు ఇపతపడు ఏమి చేసు గన్ాారు? ఎంద్గకు
ఆలసయం?
ఆనుర్: నిద్ాపో త నయనడనగకుంద్యమా? కొలిమిలో ప్ెటట ాక impurities పూరతుగ్ా
పో కుండయనే తీసేసేు మరలా కొలిమిలో వేయ్ాలి. అంద్గకని చూసగునయనడేమో?
ఆలసయం, అజాగీతు ఎంత బ్ాధ తెసు ాయో నీకలా తెలుసాుయ్య?
పా 8. ట్ెైం రావాలంట్ే - సరవ సమరధత్కు అరధం ఏమిట్ి?
ఆనుర్: సరవసమరధతవం అంటే కరమ క్షాళ న కాకుండయనే వంట వంటనే మనం
కోరతనవనీన ఇచేుసగుండయలా? What a wonderful statement.
పా 9. మీ మాట్లు వని ప్ రప్ాట్ట చేశాన్ా? లేక సరిగా అరధం చేసగకొలేదా ? లేక
ఆచరించ లేదా?
ఆనుర్: న్ేనగ suggest చేశానగ. వెంకట్ేశ్వరరావతనగ గైడన్ు తీసగకోమన్ాానగ.
కాన్న వెంట్న్ే నినగా చేసే job వదిలి రమమనమని వాాసాన్ా. న్న పరిసధ తి
ి ఈ
పీరియ్డ్ లో అలా జ్రగాలని ఉంది. జ్రుగ్ుత్ుంది. చింత్ పడవద్గద , దిగ్ులు
పడవద్గద. హయిగా ట్ీ.వీ. లో ఆట్ చూసగునట్ట
ూ జ్రిగయద్ంతా చూసగుండు.
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పా 10.

మీకు శ్కతు లేకప్ో తే, మీ మీద్ మీకు నమమకముంట్ే న్ా లోప్ాలు

సరుదకొన్ే కొన్ే శ్కతునిమమని, బ్ుదిధనిమమని, వవేకం ఇవవమని,

వశావసం

ఇవవమని సావమి ధగనిలో ఒక కొబ్బరికాయ్ వేయ్ండి.
అన్ాుర్: న్ాకు శ్కతు ఉంద్ని న్ేనగ సరవసమరుదడనని న్నకు నమమకం ఎలా
కుదిరింది. ఎవరు చప్ాపరు. అంతా మీ భామ. తలివ త్కుావ. Misunderstanding చేసగకున్ాావత. ఎపతపడూ భగ్వంత్ుని నముమ. త్ుచఛమైన
న్ాలాంట్ి మానవతలనగ నన్ేాకాద్గ. ఎవరిని వశ్వసించవద్గద. ఇంత ప డవైన
పాారధన కాకుండయ “నగ్ేష్ కు ఏద్ి మంచిద్ో అద్ి చేయ్ండి” అని టంకాయ్ శ్రీ సావమి
వారతకి సమరతపసాునగ. ఆ ఆఫీస్ట వారు న్నకయమైన్ా రసీద్గ ఇచాురా? డబ్ుబలు
వారికత ముట్ిటనట్ట
ూ . అలా అయితే S.P ని కలిసి help అడగ్వచగు. ఫో న్ దావరా
తలుపత.
శ్రీ సావమి వారి ఆశ్రసగులు సదా మీకుoడాలని ప్ాారిధసు ూ
మీ
సగబ్బరామయ్య
19-02-06.
Dear Ravi,
న్న పేరు G.V.R.M.S.Subrahmanyam అయితే రవ అని ఎంద్గకు
పిలుసగున్ాారు? కవరు పెై అడాసగ చూచి ఎవరు కొీత్ు వారనగకున్ాానగ.
శ్రీ సావమి వారి చరిత్ల
ా ో what do you mean by negligence of duty?
అని శ్రీ సావమివారు ఒకరిని మంద్లిసాురు. అది మనంద్రికీ మంద్లింపే. మన
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duty చద్గవు. ద్యనిని పాడు చేసేవే ఈ చయపలాయలు. విద్యయరతధ లక్షణయలు మరలా
గురుు తెచగుకో.
మితయహారం; జీరణ వసు రం; కాకద్ృషతట; బ్కధయయనం
మితయహారమంటే భగవద్ీు తలో య్ుకాుహార విహారసయ అనయనరు. బిసతకటట
ు ,
టీలు ఎలాగంటే అలా తిని, తయాగ్తతే ఇంద్ిాయ్ములలో చరతంచిన వాళ సమయ్య మన
బ్ుద్ిధ హరతంచబ్డుత ంద్ి. బ్ుద్ిధ హరతంచయక మనం మన duty (చద్గవు) neglect
చేసు ాము. చద్ివినటేు ఉంటాము. చద్గవుతయము. కానీ నిష్రయోజనమై పో య్య
నూటికి నూరు మారుాల నగండి 40 మారుాలకు ద్ిగజారుతయము. ఎవరికత వారయ
బ్ుదిధ తచగుకుని ఇందియ్
ా
నిగ్ీహము, చాపలయములు చంపతకోవడము చేయ్ాలి
గాని శ్రీ సావమివారు ఏమి చేసు ారు. ఏమీ చేయ్రు. నరసమమ, వకామమ, రోసతరడిడ కి
చేశారే అంటే వారత తయయగము, పటటటద్ల వైరాగయము మనకునయనయ్ా? వారతద్ి ఎనోన
జనమల సాధనో గద్య. మనం కూడయ

ఈ జనమలో వైరాగయము, చపలయములు

నిగీహించగట మొ|| సగగుణములు అలవరచగకోకుంటే ఏ భగవంత డు మనలనగ
రక్షించరు. వకామమ, నరసమమల వంట్ి తాయగ్ముందా మనకు?
ఇత్రుల గొపపకు సంతోషించాలి. మనకు అది లేదే మనకు అని
బ్ాధపడకలడద్గ. అసూయ్ాద్ి ద్గరుుణయల నగండి విడిబ్డే తీవా పాయ్తనం
చేయ్ాలి. అలాంటి భావాలకు పాాయ్శ్ుతు ం చేసగకోవాలి. Each is great in its
own place అనయనరు. భగవంత డు మనలనగ ఏ విధంగ్ా ఉంచితే అలా
సంతోషంగ్ా మన డూయటీ అంతయ వారత సేవేనని ఆతమ పూరవకంగ్ా విశవసతసేు అలా
చేసేు అనీన వారే చూచగకుంటారు. ప్ెాసతడెంట్ of ఇండియ్ా – పాకత పనివాడు
ఇద్ద రూ ఒకాటే.
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********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********

Dear Ravi,
న్న లెట్ర్ చేరినది. project asst. గా చేరినంద్గకు సంతోష్ము.
సత్ సంగ్ం బ్ాగా చేయ్ండి. కొతు విషయ్ాలు తెలుసగకునేటటట
ు సత్ సంగం
రూప ంద్ించగకొండి.

మాషటరు

గ్ారత

literature

అంతయ

క్షుణణ ంగ్ా

వంట

పటిట ంచగకోండి. ఏది నిజ్ం, నిజ్ానికత నిచునలు, పూజ్, మిలారయప్ా చరిత్,ా వజ్ాఞన
వీచికలు, సాయి పాబ్ో ధామృత్ం, సాయి మాసట ర్ పావచనములు బ్ాగా discuss
చేయ్ండి.
అతిగా తినడమని వాాశావత. అతియ్ని న్నకంద్గకనిపిసు గంది. తిన్ాాక
త్ూగ్ు, డౌాజీన్ెస్ట ఉండకుండా ఉండేట్ంత్ తినగ. Special తిన్ాలనిపిసేు అనాం
ద్గ్ు రయ

తినగ.

కొంత్

అనాం

త్గిుంచగకో.

భగవంత డిచిున

అవకాశానిన

సద్ివనియోగం చేయ్య. ఇపుపడు ఈ వయ్సగసలోనే ధరమంగ్ా పావరతుంచయలి. కామ
వాసనలకు ద్ూరంగ్ా ఉంటూ అలాంటి వాసనలనిచేు ఆహరం వాటిని నిషేధించగ.
శ్రీ సావమిని గ్ానీ, భగవంత నికి గ్ానీ సంపూరణ శరణయగతి చెయ్యయ. అపుపడు
ఆయ్నే మనలనగ నడిప్తసు ాడు. శ్రీ సావమివారి ఆశ్రసగులతో
పెసల సగబ్బరామయ్య
********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********

సాధన–నియ్మపాలన
సాధనంట్ే న్ెైవేదాయలు, కరూపరహారత్ులు, పూలమాలలు కాద్గ. న్నవత నిజ్మైన సాధకుడుగా
నిలవాలని న్ా ఆశ్. అంతే కాని కష్ట సగఖాలకు బ్ెంబ్ేలెతేు బ్ేలవత కాకలడద్గ. పది మందికత న్నడ
నిచేువృక్షంగా మనం రూపత దాలాులి కాన్న పదిమందిని య్ాచించేవారం కాకలడద్గ. మరలా
మరలా శ్రీ మాష్ాటరి రచనలు చద్గవత. ప్ారాయ్ణ్లు అని తొంద్ర పడవద్గద. సత్యం హృద్య్
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గ్త్ం చేయ్మని శ్రీ మాష్ాటరిని ప్ాారిించగ. ఆయ్న నిత్య సత్ుయడై నిరంత్రం మనలనగ కనిపెట్ట ి
నడుపతత్ూ సరైన సమాధానం ఇచేుంద్గకు రడమగా ఉన్ాారు. ఆ అసమాన సద్గ
ు రుమురిు
ఆదేశాలు సీవకరించి నడచగకున్ేట్ట్ట
ూ మన బ్ుదిదని మలచమని ప్ాారిించగ.
- శ్రీ పె. సగబ్బరామమయ్య
చిరంజీవ G.సాయిశివ గారికత,
శ్రీ సావమివారి ఆశ్రసగులు సదా ఉండాలని ప్ాారిధసు ూ పె.సగబ్బరామయ్య వాాయ్డం.
మనసగ సిిమిత్ంగా పూరవం వలె లేద్ని వాాశావత. Sunday Holiday కదా ఆ రోజు
ఒకారోజు

ద్ావాహారం

మాత్ామే

తీసగకొని

ఉపవాసముండు.

పండూ రసం,

ప్ాలుతీసగకో.

మూడువేళ్లా solid food తినవద్గద. అలా ఒకయ ఒకారోజు చేసు ూ సాయిని ప్ాారిధంచగ. “తలియ్క
ఏదైన్ా ప్ రప్ాట్ట చేసి ఉండవచగు. న్ా ఈ ప్ాా య్శిుత్ు మునకు కరుణ్ చూపి న్ాకు పూరవపత
సిిమిత్మైన మనసగునగ పాసాదించగ పాభూ! త్మరు న్ాకు అనగగ్ీహుంచిన పనిని క్షుణ్ణ ంగా చేసే
బ్ుదిధకుశ్లత్ పాసాదించగ త్ండమా” అని ప్ాారిించగ. సాయి పరమ ద్య్ానిధి. న్న ప్ాారధ నకు త్పపక
సపందించి ద్య్ చూపతతాడు.
శ్రీ సాయికృప కలుగ్వలెనని ప్ాారిధసు ూ..
పె. సగబ్బరామమయ్య
ఏమీ బ్జంబ్ేలు పడవద్గద. అంతయ సాయ్య ద్య్. అంతయ మన మంచికే చేసు ారు. కొండంతనగ
గ్ోరంతతో తొలగ్తసు ారు. ఆ విశావసమే మనలనగ కాపాడుత ంద్ి.
********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********

గొలగ్మూడి
7 -07 -1999
పూజుయలెైన లక్ష్ిమ గారికత పెసల సగబ్బరామయ్య నమసాారములు. మీకు
లెట్రు వాాయ్డంలో న్ా ఉదేదశ్యం న్ాకు ఎకుావ తలుసగనని కాద్గ. న్ా భావాలు
మీతో పంచగకునాంద్గన లెట్రు దావరా సత్ుంగ్ం అని మాత్ామే.
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న్ేనగ ఇంత్కుముంద్గ చివట్ం అమమ చరిత్ా 2, 3 సారుూ చదివానగ. కాని ఈ
వాకయం మాత్ాం న్ా హృద్య్ానికత హత్ు
ు కోలేద్గ. అమమ బ్ో ధ అన్ే అధాయయ్ంలో 94
వ పేజీ శారదా వవేక్స గారు వాాసిన మూడవ పేరాగాీఫ్ లో “వతు మైనయ వచిుంద్ంటే”
అనయనరు అమమ. ఆ మాట అంద్రు భకుులు తరతాంచి యోచించి హృద్య్గతం
చేసగకోవలసతన వాకయము. ఏ మహనీయ్ుని ద్గు రకైనయ, ద్ేవాలయ్ానికైనయ ఎలా
వళ్ళసలి అనే విషయ్ం అమమ బ్ో ధిసు గంద్ి. ఇద్ి నయకు గ్ొపప బ్ో ధ. ఇద్ి శ్రీ మాసాటరు
చెప్తపన మాటకు మరొక రూపము. కనీసం నయమజపం, పారాయ్ణ, ధయయనం లాంటి
కాలక్షేపలతో చేరాలని వారత బ్ో ధ.
ఆ భకుురాలికత అది ప్ాఠమైతే న్ాకొక గొపప బ్ో ధ చేసారు. “ఉండటమైనయ నీకు
వచిుంద్య” అని అడిగినట్టటంది. శ్రీ వంకయ్యసావమి వారత సనినధి లో ఎలా ఉండయలి.
ఇంతటి గ్ొపప సనినధి లభించినయ ద్యనిన సద్ివనియోగం చేసగకుంటటనయననయ? లేద్గ.
అమేమ ననగా చపతపతో కొట్ిటనట్ట
ూ ఉంది. అంద్గకయ మాసాటరు “ఇచిున సద్వకాశం
సద్ివనియోగం చేసగకోకుంటే బ్ూడిద్ెై రాలిపో తయవు” అనా ఆదేశానికత చకాగా
సరిప్ో యింది. మహాత్ుమలు సమాధి చందాక కలడా మనతో మాట్ాూడట్ం అంట్ే
ఇదేననగకుంట్ానగ. ఇక దీనిని గ్ూరిు వారి వారి శ్కాుూనగసారం ఆలోచించగకోవచగు.
శ్రీ ప్ాకలప్ాట్ి గ్ురువతగారి చరిత్ా చద్వట్ం 3 వ సారి అనగకుంట్ానగ.
అంద్గలో ముఖయంగా చరమ సందేశ్ం అన్ే అధాయయ్ం నన్ెాంత్గాన్ో ఆకట్టటకుంది.
అహం అంట్ే ఎంత్ సూక్షమంగా ఉంట్టందో చూడండి, గాయ్తీా సిదద ి అంట్ే ఏమిట్ి?
ఉపదేశాలు, న్ామజ్పం, మంత్ాజ్పం-ఎనిా వధాలెైన బ్ో ధలో. అదే పతసు కం 16 , 17
పేజీలలో ఆ తలంపు రావటం, ఆ పని చేయ్టం వేరుకాద్గ అనయనరు. ఎంత
అమోఘమైన బ్ో ధ! మానసతకంగ్ా వయభిచరతంచని వారు మొద్టిరాయ్య వేయ్ండి అనన
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కతీసు గ వాకాయనిా త్లపిసు గంది. అలాగయ పేజి 68,75,76 మరలా

మరలా చద్వాలి.

మననం చేయ్ాలిున బ్ో ధలు.
మహా సమాధి అనంత్రం ఇట్ిట దివయ బ్ో ధలు చేసు గనా శ్రీ మాసాటరు గారికత
ఋణ్ం చలిూ ంచడం ఎలాగో తలియ్ద్గ. అంత్ట్ా నిండియ్ునా ఆ పరత్త్వమే తాన్ెైన
వారి ఆజ్ఞ లు ప్ాట్ించే పాయ్త్ామైన చేసి వారికత కృత్జ్ఞ త్ తలుపతకుందాం.
ఆచరణ్లో సఫలం కావాలంట్ే వారి ద్య్లేక ఎనిా జ్నమలకైన్ా సఫలం కాలేనగ.
నమసాారములతో
పె.సగబ్బరామయ్య.
********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********

గొలగ్మూడి
పూజ్య గ్ురుబ్ంధగవతలెైన శ్రీమతి భవాని గారిా ఆ రూపంలో ఉనా శ్రీ సావమి వారికత
పెసల

సగబ్బరామయ్య

నమసాారములు.

అమామ!

మీరంతో

అభిమానంతోనగ

వాత్ులయముతోనూ పంపిన మంద్గ చేరినది. అవసరమైనపతడు వాడతానగ. పాసు గత్ం
చాలా ఆరోగ్యంతో ఉన్ాానగ. జ్నవరి 2 వ తేది నగండి అలాగ్ ఆయ్ాసం పెట్ట ి ననగా
ఎంత్

చకాగానగ

గొపపగానగ

సంసారించారో

న్ేనగ

ఇకాడ

చపపలేనగ.

ఇనిా

సంవత్ురాలుగా అరధ ం కాకుండా ఉనా అన్ేక వష్య్ాలు అరమరికలు లేకుండా
వపిపచప్ాపరు. చపపడమేకాక ఎంతో ఆచరించేట్ట్ట
ూ చేసు గన్ాారు. శ్రీ మాసాటరుగారు శ్రీ
సావమివారు శ్రీ సాయి వేరు కారని సపష్ట పరిచారు. 2 సంవత్ురాల కతీంద్ట్ శ్రీ మాసాటరు
ననగా మూడు సారుూ మంద్లించిన్ా ద్గనాప్ో త్ు త్త్వం గ్ల న్ాకు ఆ సందేశ్ములు
అరధం అయినట్ేూ ఉన్ాా ఆచరణ్కు రాలేద్గ. ఆచరించని సందేశ్ములు అరధం కానట్ేూ
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లెకా. వారు ముగ్ుురు ఒకట్ే కనగక వారిని న్ేనగ ట్ిని
ా ట్ీ అంట్ే తిామూరిుత్త్వమని
పిలుసగున్ాానగ.
ఈ ఆయ్ాసంలో న్ా త్పేపమో చపపమని కష్ట పడాడనగ. “ద్యరం తెగ్తపో కుండయ
చూచగకుంటే

నేనపుపడూ

మీద్గు రే

ఉంటటండయుయ్ాయ”

అని

ఎంతో

సపష్ట ంగా

తలుపతత్ున్ాారు. దారమంట్ే చేతికత కట్టటకునాది కాద్గ. మానసికంగా వారితో
సంబ్ంధం అనామాట్. న్ా దారం ఇట్ాూ తగిప్ో త్ునాదంద్గకు సావమీ అంట్ే 2
సంవత్ురాల న్ాడు మాష్ట రు చపిపంది చేసు గన్ాావా? అని చపతత్ున్ాారు. శ్రీ మాష్ాటరు
2 సంవత్ురాల కతీంద్ట్ ఏమి చప్ాపరు? ఇది సాయి మాష్ాటరు నిలయ్ంలో గోడమీద్
రంగ్ుతో వాాయించారు శ్రీ మాష్ట ర్. అది
1.

ఇచిున సద్వకాశం సద్ివనియోగం చేసగకోకుంటే బ్ూడిద్ెై రాలిపో తయవు.

2.

మాయ్ ఎవరతనీ తనంతట తయనగగ్ా తననగ అతికీమించనివవద్గ. నీ పాతేయక

పాయ్తనము ద్యవరా మాయ్నగ ద్యటవలసతంద్ే.
3.

శ్రీ సావమి వారతని వంబ్డిసేు నీకు భుకిు, ముకిుకి డో కాలేద్గ అనయనరు. మరత శ్రీ

సావమి వారతని నేనగ వంబ్డించలేద్య అని నయకు సంశయ్ము.
వెంబ్డించన్ే లేద్ని వారి తిరుగ్ులేని నిరణ య్ం. నేనేమి ఆచరతంచలేద్ో తెలుపుత నయనరు.
1.

కఠోరమైన

నియ్మ ప్ాలన న్ాకు లేద్గ. శ్రీ సావమి వారు మూడు రోజులు

గ్డిచిన్ా తాట్ి ఆకు రయక లేద్ని గ్ంజి ముట్ట లేద్గ. న్ాలు వరోజు సేవకులు రైలు దిగి ఒక
గాీమంలో కతిు తీసగకొని తాట్ాకు కొట్ిట రయక తసేు న్ే గ్ంజి తాగారు. మరి న్ేనగ అవసరానిా
సమయ్ానిాబ్ట్ిట మాత్ామే నియ్మప్ాలన సాగిసు ూ చాలా గొపపగా ప్ాట్ిసు గనాట్ట
ూ కీరు ి
వహుంచగచగన్ాానగ.
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2.

వరు ం వచిు పూరిుగా త్డిసి గ్డగ్డ వణ్ుకుత్ున్ాా ఇంట్లూకత రాకుండా బ్య్ట్

ఉన్ాారు. సేవకులంతా, ఇంట్లూన్ే ఉన్ాారు. ఇక చూడలేక వారికత గ్ూడ అడడ ం పెట్ట ారు.
3.

వరు ం వలూ

నిపతప ఆరిప్ో త్ుంద్న్ే భయ్ం లేకుండా బ్ొ ంత్ చట్టటకతంద్న్ే

అగిాహో త్ాం సాగించారు. ఇలా వారి కఠోర నియ్మ ప్ాలన వాాసగుంట్ే ఒక గ్ీంధం
అవతత్ుంది. వారి లాంట్ి పరిపూరణ వెైరాగ్యం అబిబందా న్ాకు, లేన్ే లేద్గ. ఉదో యగ్ం
వదిలాడని కీరు ి త్పప వారిలాంట్ి వెైరాగ్యమే లేద్గ.
4.

ఇత్రులనగ వమరిశంచడం పంది మలభక్షణ్ం చేయ్డంలాంట్ిద్ని సాయి

చపిపన్ా ఈ పంది దానిని సంపూరణ ంగా మానన్ే మానలేద్గ. ఇలాంట్ి ఎన్ోా వష్య్ాలు
ఆయ్ాసం త్రువాత్ బ్ాగా తలుసగున్ాాయి. గ్ుీడిడ లో మలూ శేీష్టమనాట్ట
ూ ఆచరించే
పాయ్త్ామైన్ా చేసు గన్ాానగ.
5.

శ్రీ సావమి వారు మితాశ్న్ాయ్నమ: అంట్ే మిత్ంగా ఆహారము ఔష్ద్ము వలె

సీవకరించగ వారు అని అరధము. మరి న్ేనగ అమితాశ్న్ాయ్నగడనగ.
ఆహారం వష్య్ంలో న్ాకు ప్ాకులాట్ ఎంత్దో మీకలా తలుసగుంద్మామ అది
న్ాకు తలుసగ, శ్రీ సావమి వారికత తలుసగ. కనగక వారు చినా త్పపయిన్ా త్పేపనని
చప్ాపరు. అంతేగాక రండుసారుూ సవపాం దావరా న్ా ఆహారం ప్ాకులాట్ త్గ్ద్ని
బ్ో ధించారు. సపష్ట ంగా తలుసూ
ు న్ే ఉంది. న్ేనగ ఆచరించితే కదా!
శుీతిమించి రాగాన పడింద్ని త్లచారు కనగక 02-01-2000 రాతిా నగండి
ఒకవైపు పటట కారుతో తోడపటటటకుని నలగ కొడుతూ మరొక వైపు ఆచరతంచకుంటే నీకు
బ్ాధ తపపద్ని సపషటపరుసగునయనరు. దారం తగిప్ో కుండా ఉంట్ే సరయసరి లేకుంట్ే ఇక
చూసగకోండి, ఆహా! ఎంత బ్ాధ పడినయ అంత సంతోషంగ్ా ఉంద్మమ, ఎంద్గకు? కొంతకు
కొంతెైనయ బ్ాగ్ా ముంద్గకు నడుత నయనరు కనగక.
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శ్రీ సావమి వారికత మనగసగలో ఈ జ్గ్త్ు
ు పట్ూ ఉదాసీన భావం త్పప ఎలాంట్ి
బ్ంధమూ లేద్గ. మరి న్ాకు ఆత్మలో ఎంత్ బ్ంధముంద్ని న్ాకు తలియ్కున్ాా వారికత
తలుసగ. భారయ, బిడడ , కలత్ురు, మనగమడు, అలుూడు వీళ్ుంద్రిన్న కాప్ాడేది శ్రీ సావమి
వారా? లేక న్ేన్ా? పెైకనిాచపిపన్ా ఆత్మలో వారి ఎడల రాగ్ం ఉంది. అది చావనిదే
సాధన్ే లేద్ంట్ారు శ్రీ మాష్ాటరు. (మన) వారు ఏమి అవతతారో, ఏమి తిన్ాలో అవ అనిా
అనగభవానికత వచిు తీరుతాయి. కాన్న మన రాగ్ం వలూ

కాద్ని సగసపష్ట ంగా

తలుపతత్ున్ాారు. మీలాంట్ి ఆతీమయ్ులన్ే కాక కొండంత్ అండయిైన శ్రీ సావమి వారిని
చూపించిన శ్రీ మాష్ాటరి గారికత ద్ండ పాణ్ామములు.
కష్ాటలు కలడా అనగగ్ీహానికత గ్ురుు.
నమసాారములతో
పెసల సగబ్బరామయ్య
********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********

గొలగ్మూడి
డియ్ర్ సత్యన్ారాయ్ణ్ గారు,
మీ పాశ్ాలాంట్ి పాశ్ా న్ాకు కలగ్లేద్గ. అలాంట్ి కోరికయ కలుగ్లేద్గ.
అమాయ్కులు న్ేనగ బ్ాగా తలిసినవాడిననగకొంట్ారు. ఒకా శ్రీ సాయి, శ్రీ సావమి, శ్రీ
మాష్ాటరి

లాంట్ి వారయ

తలిసినవారు. త్కతాన

వారంతా అంట్ే త్కతాన

మహన్నయ్ులని త్లచకు. శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస, శ్రీ రమణ్ మహరిు గారు, శ్రీ
సావమి సమరి లాంట్ి వారు కాద్గ. న్ాలాంట్ి తోక

ఆడించే వారు చాలామంది

ఉన్ాారు. వాళ్ూ ంద్రమూ అజ్ాఞనగలమే. న్న పాశ్ాలకు చప్ాపలంట్ే ముంద్గ సాయిని
న్ేనగ

అంత్ట్ా

ఉన్ాాడన్ేది

అనగభవంచి

ఉండాలి,

ఈ

అనగభవం

(1)

మానసికంగానూ (2) శారీరకంగానూ ఉంట్టంది అని న్ేనగ వనా దానిా బ్ట్ిట,
చదివన దానిా బ్ట్ిట తలుసగకున్ాానగ. అసలు మానసికంగా కలడా న్ేనగ
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అనగభవంచలేద్గ
తలిసినంత్వరకు
మాష్ాటరుగ్ారత

కదా!

ఇక

శారీరకంగా

ఏమి

అనగభవసాునగ?

న్ాకు

మీరు థియ్రీ తెలుసగకోవాలి. థియ్రీ తెలియ్ాలంటే

రచనలనీన

క్షుణణ ంగ్ా

ఎకాడ

అడిగ్తనయ

శ్రీ

చెపపగలిగ్తవుండయలి.

ఒకరడిగితేకాద్గ. న్న ఆత్మ పాశిాంచినపతడు న్నకు న్నవే సమాధానం చపతపకోగ్లగాలి.
అంటే అంత క్షుణణ ంగ్ా ఆ రచనలనీన వంట పటిట ంచగకోవాలి.
(1) ఏది నిజ్ం (2) మత్ం ఎంద్గకు (3) పూజ్ (4) వజ్ాఞన వీచికలు (5)
మహన్నయ్ుల చరిత్ల
ా ు (6) ధాయనయోగ్ సరవసవము (7) బ్ుద్ద ధాయన హృద్య్ం
(8) న్ాకు తలిసిన మాష్ాటరు (9) గ్ురు చరిత్ా
వీట్ి దావరా theory తలుసగుంది.
ప్ాాకతటకల్ కు వసేు అది పెద్ద వష్య్ం. థియ్రీలో నేరుుకునన ద్యనిన పాాకిటకల్
గ్ా అనగభవించయలి. నయకు వంటనే రతజల్ట రాలేద్గ అంటే రాద్గ. శ్రీ రామకృష్ణ
పరమహంస గారికత 12 సంవత్ురముల కాలం పట్ిటంది. అంత్ట్ికీ కలిపి.
ప్ెై వనీన చేయ్గ్ా ఏమిటంటే జరతగ్ేద్ి : మనసగనగ నిగీహించేంద్గకు
సరవసాధనలూ అని తెలియ్డం "ఆశపో తే అంతయ పో త ండయుయ్ాయ" అంటారు శ్రీ
వంకయ్య సావమి.

ఇషట అయ్యషటములు నిగీహింపబ్డి మనసగ నిగీహించబ్డడమే

జరగవలసతంద్ి.
********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********

గొలగ్మూడి
Hello సత్యన్ారాయ్ణ్ గారు!
ఏమైన్ా చద్వట్ం మొద్లు పెట్ట ావా ? లేక వీళ్ూ కు తలియ్ద్గ, ఏదో కోత్లని
మాన్ేశావా? మన sincerity హృద్య్పూరవకమైనద్ని ల టర్ ద్యవరా

కాద్గ నీ

ఆచరణ ద్యవరా ఋజువు చేసగకో. ఎనిన ఆటటపో టట
ు ఎద్గరైనయ ఆ సతయం
తెలుసగకోవాలని ఉంద్నయనవుగ్ా మరత. ముంద్గ జ్ాగ్ీత్ుగా ఏది నిజ్ం, మత్ం
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ఎంద్గకు, వజ్ాఞన వీచికలు, సాయిలీలామృత్ం, గ్ురుచరిత్,ా శ్రీ సావమివారి చరతతాలు
ద్ీక్షగ్ా అరధ ఆకలితోనే పారాయ్ణ చేయ్ాలి. ద్ీక్షా కాలంలో ఎవవరతతోనూ తగ్ాద్యలు,
జోకులు, సతనిమాలు, అమామయ్యల కబ్ురుు పనికి రావు. ఎపుపడూ అరధ కడుపు
నిండగ్ానే లేయ్ాలి. నీవు ఆధయయతిమక విద్య కోరుత నయనవు. కనగక విద్యయరతాకి చెపపబ్డడ
నియ్మాలు పాటించయలి.
(1) మితయహారం (2) జీరణ వసు రం (3) కాక ద్ృషతట (4) బ్క ధయయనం
ఈ

నియ్మాలు

పాటించకుండయ

నీకు

పుసు కంలో

చెపపబ్డడ

సతయం

హృద్య్గతం కాద్గ. ద్ిల్ కే బ్ాత్ కావాలి. ద్ిమాక్ కే బ్ాత్ కాద్గ. నితయం నియ్మం
తపపకుండయ ప్ెటట టకునన కాలాని కంటే ముంద్ే (ఐద్గ నిమిష్ాలు) వచిు పాశాంత
చితు ముతో మాష్ాటరత పటం ముంద్గ కూరోువాలి.

విశావసంతో వారు తపపక

సంద్ేహనివృతిు చేసత శుీభామారాున నడుపుతయరనే విశావసముండయలి.

వశావసం

లేకుండా సంశ్య్ హృద్య్ుడవెై కలరుున్ాా పాయోజ్నం లేద్గ.
ఏకలవతయడు

కయవలం

వశావసం

వలనన్ే

అరుిణ్ునిా

మించిన

వలుకాడయ్ాయడు. త్న ఎద్గట్ ఉనాది మట్ిట బ్ొ మమ అని ఎపతపడూ కలలో కలడా
ప్ రప్ాట్టన గ్ూడ అనగకోలేద్గ. అంద్గకయ శ్బ్ద వేది బ్ాణ్ పాయోగ్ం మంత్ాపూరవకంగా
న్ేరుుకున్ాాడు.
న్నకల అలాంట్ి వశావసముంట్ే శ్రీ మాష్ాటరి పట్మే అయ్న అంత్ట్ా ఎలా
ఉన్ాాడో అనగభవపూరవకంగా బ్ో ధిసు ారు.
నీవు విద్యయరతా ధరామలు, నియ్మాలు పాటించకుండయ, నిషట, సబ్ూరీలు
సమరతపంచకుండయ అంత గ్ొపప సతయం నీకు పాాకిటకల్ గ్ా అనగభవం కావాలంటే ఇద్ి
తొలి పాఠం. ఈ తొలి పాఠానికే ఎంత తయయగముండయలో చూడు.

నిషి కుద్రాలంటే

సబ్ూరత ఉండయలి. సబ్ూరత అంటే ఓరుప.

నీవు సమరతపంచే
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కాలంలో నీ స ంత పనగలు నషటమౌతయయ్య. ఈ నష్ాటనిన ఓరుుకోవాలి. ఇలా భలూ
ు కపు
పటటటద్లతో బ్ాహమచరయం కాద్గ, అషటవిధ బ్ాహమచరయంతో, కఠోర నియ్మపాలనతో కాక
ద్ృషతటతో సాగ్తచూడు. అంతటా అయ్న ఎలా ఉనయనరో తెలుపుతయరు శ్రీ మాష్ాటరు.
********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********

OM
గొలగ్మూడి
Dear Siva !
న్న లెట్రు చేరింది. సిద్ధపతరుష్ులు సవపాంలో కనిపించిన్ా సరయ
అది భౌతికద్రశనంతో సమానమని చపేపవారు మాసట ర్ గారు.
అమమ, అనా క్ష్యమంగా ఉన్ాారు. అనా ఆరోగ్యం 80% మరుగైంది. శ్రీసావమి
వారి ఆజ్ఞ మేరకు Ph.Dకత పాయ్తిాసగున్ాాడు. 4,5 రోజులలో బ్ెంగ్ుళ్ూరు ప్ో తారు.
Ph.Dకత

వాళ్ు

ప్ ా ఫెసర్

రమమన్ాాడట్.

న్నకు

B.Tech

ఈ

సంవత్ురం

అయిప్ో త్ుందా?
న్నవత ఆసన్ాలు నిత్యం వేసు గన్ాావని త్లుసాునగ. ఆసనయలు వేయ్డం
సాధనలో, చద్గవులో ఒక భాగంగ్ా తపపక తలవాలి. ఆసనయలు వేయ్కుంటే మన
సాధన, చద్గవు రండూ కూడయ పరతపూరణ ం కావు. శ్రీసావమివారి ఆశ్రసగులు సదా
న్నకుండాలని ప్ాారిధసు ూ.
మీ
పె.సగబ్బరామయ్య.
********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********

సాయిరాం
శ్రీ సాయిన్ాథాయ్ నమః
ఓం
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గొలగ్మూడి
Dear Sai!
“ఒకా చడడ

లక్షణ్ం మిగిలి ఉన్ాా మిగిలిన అనిాంట్ిన్న పాజ్వలింప

చేసు గంద్ని, వాట్ిని తొలగించగ కోవట్ానికత చేసే పాయ్త్ాం దానికత అడుగ్డుగ్ున్ా
ఆయ్న సహకారం అలా అలా ఇంకా ఉద్ృత్ం కావట్ం ఎంద్గకు సాధయం కావట్ం
లేద్గ” అని వాాశావత.
నితయం శరీర వాయయ్ామం అవసరం. అవసరమంట్ే పహులావనగలా కసరత్ు
ు
వంట్ిద్ని త్లచకు.. సూరయ నమసాారాల వంటివి తపపనిసరతగ్ా ఉండయలి. మాసాటరు
చేయ్లేద్గ అని చపపవద్గద. వారు సాయి వద్ద సమాధి సిితి ప్ ంద్క ముంద్గ
వాయయ్ామం చేసారు. Ph.D. వారికత చకాగా వవరించే కుశ్లత్ లేద్గ. అవసరం అని
మాత్ాం గ్ట్ిటగా చపపగ్లనగ. అది అనగభవం న్ేరిపన ప్ాఠం.
Job నగండి 6.30 గ్ంట్లకు వసేు తిరిగి 9 గ్ంట్ల వరకు గ్ుడి, Mess,
సరుకులు, ఏదో తిరుగ్ుత్ూ 2½ గ్ంట్లల ప్ాడు చేసగ కోవడమేన్ా?
మన కళ స గుండయ, చెవుల గుండయ, సపరశ ద్యవరా, శావస ద్యవరా ఎంత లౌకికం
మనకు చగటటటకుంటటంద్ో బ్ాగ్ా యోచించగ. నినగాన్నవత సంఘంలోని ఇత్రులతో
ప్ో లుుకుంట్ే ఇక ఎపపట్ికైన్ా వాళ్ు లౌకతక సాియి నగండి బ్య్ట్ పడలేవత.
సరుకులు

మనిషి

దావరా

తపిపంచగకుని

న్న

వంట్

న్నవత

తినగ.

సరవం

సమకలడుత్ుంది. కొత్ు రకం Instrument వచిుంది. అనాం, కలర రండు గిన్ెాలలో
పెట్ట ి త్గిన న్నళ్ళు ప్ో సి సివచ్ వేసి వదిలేసేు ఉడకగాన్ే అదే auto systesm పాకారం
ఆరిప్ో త్ుంది. మరొక బ్ట్న్ on అయి కొదిద ప్ాట్ి వేడి ఉండి, మనం ఎపతపడు తిన్ాా
వేడిగా ఉంట్టంది. రుచగలు ప్ాకాలుగా తినడం త్గ్ద్గ. శరీరానికి శకేు కానీ, రుచికి

81 | P a g e

సద్గ
ు రు శ్రీ సగబ్బరామయ్య సార్ లేఖలు

తినరాద్గ. Food విషయ్ం జాగీతు. అపుపడు మన సాధన ఉద్ృతం అవుత ంద్ి.
Practical గ్ా చేసత చూడు.
ఇందియ్
ా ాణ్ాంహు చరతాం య్నమన్ోనగ వధేయ్తే
త్ద్సయ హరతి పాజ్ఞ ాం వాయ్ురావ మివాంబ్సి
అన్ాారు గీత్లో. ఇందియ్
ా ములలో చరించగ మనసగు యొకా పాజ్ఞ
హరించబ్డునగ. ఎలాగ్ు? పడవ యొకా వేగ్ము గాలి చేత్ హరింప బ్డినట్ట
ూ .
మామిడి పండు మాన్ేసు ానగ. సీవట్ట మాన్ేసు ానగ అని లోపల చివతకుా
మంట్ూ వద్లట్ం కాద్గ. ఆకలికత మంద్గగా భగ్వంత్ుడు ఇచిుంది ఆయ్న
పాసాద్ంగా తిన్ాలి.
ఆహారానికి హృద్య్పూరవకంగ్ా నమసారతంచి ఎనోన జీవుల కృషత ఫలితంగ్ా
సమకూరాువు. ఆ జీవులనీన తమరే. మరత నీకు ఋణపడకుండయ ఏమి చేసత ఋణ
విముకుుడనవావలో అలా నడిప్తంచగ అని ఏమి తినయన తయగ్తనయ పాారతధసు గండు. ద్ిల్ కే
బ్ాత్ గ్ా వుండయలి ద్ిమాక్ కే బ్ాత్ గ్ా వుండ రాద్గ.
సత్ుంగ్ం మన ఉనాతి కొరకయ. ఇత్రులనగ బ్ాగ్ు చేసంే ద్గకు కాద్గ అన్ే
లోపల ఎరుకతో ఇత్రులకు చపపడం త్పతప కాద్గ. ఆయ్న పంపిన వారికయ
చబ్ుతాము.

“వాయమోహాల వలూ నిరుదష్ట మైన ఆచరణ్ లేకుండా ప్ో త్ుంది” అన్ాావత.
ముంద్గ ఆశ్య్ం గ్ట్ిటగా నిరణయించగకోవాలి. లౌకతకంగా లక్షలు గ్డించి
అనగభవంచడమా! లేక ఆత్మ శాంతి, త్ృపిు , ఆనంద్ంగా మనకు కావలసినది
అన్ేది నిరణయించగకొని త్కతాన వాయమోహాలనిా మన మారు ంలోని ముండూ
కంపలని గ్ురిుంచి ద్ూరంగా తొలగించగకుంట్ూ జ్ాగ్ీత్ుగా ప్ో వాలి. దానిన్ే
వవేకము,

వెైరాగ్యము
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నిరూమలిసాుయి. ఇక మారు మే లేద్గ. సాయి కృప చూపిన్ా కాని, వవేక వెైరాగాయలు
లేకుంట్ే ఆ కృపనగ నిలుపతకోలేము. అంద్గకయ మాసాటరు న్న జ్ోలికత చిలిూ లేకుండా
చూచగకో అన్ాారు. అంట్ే న్నలోని బ్లహీనత్లనగ రూపతమాపతకో అన్ాారు. అంట్ే
మనలోని బ్లహీనత్లనగ రూపత మాపతకో అన్ాారు.
“Professor నగ motivate చేయ్డం న్ా సేవలో భాగ్ం” అనగకోకు. అది
నిష్ాామ కరమ – సాయిన్ే మన చేత్ అలా చేయిసగున్ాాడు అనగకో. ఎపతపడూ
ఫలిత్ం ఆశించకలడద్గ. బ్ాబ్ా ఇష్ట ం ఉంట్ే త్వరగా అవతత్ుంది. లేకుంట్ే మనం
ఎంత్ పాయ్తిాంచిన్ా కాద్గ. పాయ్తనం – తీవా పాయ్తనం మాతామే మన పాధమ
కరు వయం అని సాగుతూ ఉండు.
ఉద్య్ప్ాారి న ప్ డుగ్ు చేయ్వద్గద. శ్రీ మాసాటరు వాాసిన ప్ాారిన majority of
people కొరకు. గ్ట్ిట పట్టటతో సాగయ వారికత ఒకయ ఒకా మాట్ చాలు. “నిససహాయ్ుడనై నీ
పాద్ముల నయశీయ్యంచయనగ. నయ సరవ బ్ాధయతలు నీవే పాభూ. మాయ్ నయ ద్రత
చేరకుండయ మీరే చేయ్ాలి. మా బ్హిరంతరముల య్ంద్గనన మిముమలనగ అనగక్షణం
గురతుంచగచూ మీ ఆజఞ లనగ త ||చ|| తపపకుండయ పాటించేటటట
ు నయకు శకిు పాసాద్ించగ
పాభూ” అని కుూపు ంగా చపతపకో. హృద్య్పూరవకంగా చపతప. ఆ ప్ాారధనలో న్న
సాధనలో వచేు ఇబ్బంద్గలు, doubtలు అన్నా వారికత వనావంచగకో. అది living
ప్ాారిన. అంతే కాన్న ఉద్య్ ప్ాారిన అంతా stereo type లో చపతపకునాంద్గకు
లాభం ఏమిట్ి ? Paracetamol, Paracetamol అని ఎనిా మారుూ అనగకున్ాా
జ్వరం త్గ్ు ద్గ కదా!
జీవత్లక్షయం ఏరపరచగకోవట్ంలో పూరవ జ్నమ సాధన, ఈ జ్నమలో పూరవం
చేసిన సాధన బ్ాగా పని చేసు ాయి. సాయి సరవ సమరుధడు – ఇది తిరుగ్ులేని సత్యం
– మనం ఒకా అడుగ్ు వేసేు వారు పది అడుగ్ులు మనవెైపత వేసు ారు. ఒకా అడుగ్ు
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వేసే హకుా మన కతచాురు. మనం ఎట్ట అడుగ్ు వేసేు అట్ట తానగ 10 అడుగ్ులు
వేసు ారు. జీవత్ లక్షయం ఎంచగకున్ే సేవచఛ మనకయ ఇచాురు. జీవిత లక్షయం
సాధించేంద్గకు మన జీవిత విధయనం సరత అయ్యనద్ిగ్ా ఉండయలి. ఆధయయతిమకత,
ఆతయమనంద్ం, తృప్తు , శాంతి అనేవి కావాలంటే మొద్ట మనం బ్ానిసలుగ్ా
ఉండకూడద్గ. 50 వేల రూప్ాయ్లు న్ెలకు జీత్ం. రాతిా పగ్లు వద్గయకు ధరమ
నిరవహణ్లో త్లమునకలు అవవట్ం. ఇలాంట్ి జీవతానికత డబ్ుబ ముఖయం, మన
సేవచఛ అముమకున్ాాడు అనామాట్. అంద్గకయ మాసాటరు కలెకటర్ పని బ్ంగారు
సంకళ్ళు అని బ్డి పంత్ులు అయ్ాయరు. వచిున ఉదో యగ్ం వదిలేశారు. మన ట్ెైం
మన సాధనకు ఉండాలి. మన మీద్ పెత్ునం చలాయించేవారు ఉండకలడద్గ.
అనయననికి చేయ్య చయచకుండయ ఉద్ో యగం మాత్ామే కాని మన Research తోన్ే పాజ్ా
క్ష్యమం ఉంది అనగకోకలడద్గ. ఈ Research లు అనిా లేనపతపడు పాజ్లు సగఖ
శాంత్ులతో లేరా?? Research లు చేసి కొత్ు కొత్ు వ కనగకొాని కొత్ు జ్బ్ుబలు
వచాుయి.
అసలు జీవిత ధేయయ్ం – జీవిత లక్షయం ఏమిగ్ా ఉండయలంటావు ?
నయకు తెలిసతనంత వరకు మనలనగ ఈ విధంగ్ా పుటిట ంచి ప్ెంచి పో షతంచిన
భగవంత డు మన నగండి కోరేద్ి ఏమిటి? మన కాలము, మనసగస మాతామే!
మనసగులో ఆలోచనలు రాకుండా సాధన చేసేంద్గకయ కాలం ఇసగున్ాాము. ఈ
సాధనకయ మన లక్షయం పరిమిత్మై ఉండాలి. ఈ లక్షయం ద్ృషిటలో పెట్ట టకొని job
చూసగకోవాలి. Job చేసు ూ వాయమోహాలకు గ్ురి అయితే నిచున మీద్ నగండి కతీంద్
పడడ ట్ేూ ! ఎవరో బ్ాట్కావత బ్చాు మారుతి కారూ లో తిరుగ్ుత్ూ చాలా turn up
చేసు గనాట్ట
ూ కనపడితే అది మంచిద్నగకోవట్ం వాయమోహము.
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ఒక కోన్ేట్ిలో ఒక రాయి వేసేు దాని నగండి పతట్ిటన అలలు కోన్ేరంత్
వాయపించినట్ట
ూ మనం ఒక చోట్ కలరొుని ధాయనం చేసేు దాని పాభావం వశ్వమంతా
ఉంట్టంది అంట్ారు మాష్ాటరు. T.V. మకానిజ్ాలు వవరించగ్ల మీకు న్ేనగ ఏమి
చపపగ్లనగ?
ఆయ్న సరవ సమరుధడు – సరవ ప్ేారణయధికారత.
మనం ఒకా అడుగు వేయ్డంలోనే మన ధరమం ఉంద్ి. ఆ తరావత వారు
మనలనగ నడిప్తసు ారు. ఆ ఒకా అడుగ్ు బ్ాబ్ా కోరినట్ట
ూ వేసు ామా! లేక MAJORITY
OF MASS వేసినట్ట
ూ వేసు ామా అన్ేది COUNT అవతత్ుంది.
జీవత్ధేయయ్ం

ఏరపరచగకొనడంలో

అహంకారంతో

కలడిన

కరు ృత్వం

ఉoట్టoద్ని త్లచకలడద్గ. ”బ్ాబ్ాన్ే మనకు సరైన లక్షయం (ధేయయ్ం) ఏరపరచమని
హృద్య్ పూరవక ప్ాారిన” చేసేు సరి.
బ్ాహయ పరిసి త్ులనగ మనం మలచగకోవడం ఏమిట్ి? న్ేనగ sub inspector
పనిలో చేరి బ్ాహయ పరిసి త్ులనగ ఏమి మలుసాునగ? Nature of job selection లో
చూచగకో. నయ మనసగస, కాలము నీకు సమరతపoచేటటట
ు చేయ్మని బ్ాబ్ానగ పాారతాసేు
అనీన ఆయ్నే చూసాురు.
డబ్ుబ నిలవచేయ్డ మన్ేది సాధకుని సిితి ఏ మట్టటలో ఉంది అన్ే దానిా బ్ట్ిట
ఉంట్టంది. లౌకతకులకు ఒక సూత్ాo, గ్ృహసగిలకు ఒక సూత్ాo, సన్ాయసగలకు ఒక
సూత్ాం. మనగ ధరమశాసు ంై సంప్ాదించి చద్గవత. బ్ాబ్ా మీద్ ఉండే వశావసానిా బ్ట్ిట
ఎంత్ దాచి పెట్ట ాలి అన్ేది ఉంట్టంది. బ్ాబ్ాన్ే చపతతారు కదా? న్ా లాంట్ి వారి
సలహా ఎంద్గకు? సరవజుఞలెైన సాయిని, మాసాటరిని అడగాలి.
సద్ో పవాసం చేసు గననంద్గకు చయలా సంతొషం.
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శ్రీ సత్యసాయి గారిని గ్ురించి న్న భావన correct గాన్ే ఉంది. శ్రీ మాష్ాటరు
కలడా అలాన్ే చపేపవారు. “న్ేనగ సాయిని అన్ే మాట్ ఒకాట్ి త్పిపతే మిగిలిన
అనిాoట్ిలోనగ వారు మనకు మారు ద్రశకులు అన్ేవారు.
శ్రీ సావమి వారి ఆశ్రసగులతో,
మీ
ఇకాడ మిలిట్రీ సావమి సవరు సు గలయ్ాయరు.

పె. సగబ్బరామయ్య.

సాయిన్ాధగని భకుులలో

మహలాుపతి, శ్రీ వెంకయ్య సావమి వారి భకుులలో ప్ో లిరడిడ గారు దేహతాయగ్ం
చేసినట్ట
ూ చేశారు. మారిు 24వ తేది మదాాసగలో త్న స ంత్ రూమ్ లో పదిమంది
మిత్ుాల ఎద్గట్ వారు ధాయనం చేసు ూ శ్రీరం వదిలారు. శ్రీ సావమివారి కోసం వారు
గొలగ్మూడిలో ఉoడేవారు. Latrine, బ్ాత్రూం లేద్గ. ఇంట్ి గోడలు 4 అడుగ్ులు
ఎత్ు
ు . ఈ కష్ాటలనీన సంతోషంగ్ా భరతంచయడు గనగనకే వారతకి ఉతు మంగ్ా శరీరం
తయజించే భాగయం కలిగ్తంద్ి.
పె. సగబ్బరామయ్య.
********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********

పూజ్య గ్ురుబ్ంద్గవతలెైన లక్షమకా గారికత, చి|| సాయికత శ్రీ సావమివారి కృప
సదా ఉండాలని ప్ాారిధసు ూ పె. సగ. వాాయ్ట్ం. అమామ! శ్రీర అవసరాలకు చాపలాయలు
అని వాట్ికత చాలా గొపప భేద్ం ఉండి. చాపలాయలు అంట్ే రుచిగా ఉంద్ని రోజూ తిన్ే
కంట్ే ఎకుావగా తినట్ం. త్నకు గొపప ఆకలి అయినట్ట
ూ దొ ంగ్ ఆకలి వసగుంది. అది
గ్ురిుంచి ఇది నిజ్ం ఆకలి అయితే ఒక అరగ్ంట్ ఆగి తింట్ానగ. పాసు గతానికత రోజూ తిన్ే
పరిమాణ్ం (మోతాద్గ) తిన్ేశానగ. అని తినట్ం మాన్ెయ్యట్ం. న్ేనగ చకార
తినినట్ట
ూ తినకుండా ఆపెయ్యట్ం. ఒక అరట్ి పండు తిని ఆప్ాలి. మాయ్ న్ాద్రి
చేరకుండా చేయ్మని ప్ాారిధసు ూ మాయ్నగ కౌగ్లించగకోకలడద్గ. అరట్ి పండుూ చూసేు
తిన్ేసు ామని అరట్ిపండేూ ఇంట్ికత తేకుండా ఉండట్ం చాపలాయలనగ జ్యించట్ం ఎలా
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అవతత్ుంది? త్న చగట్ూ
ట బ్ో లెడు అరట్ి పండుూ ఉన్ాా చూసూ
ు కాగితాల వలే, కట్ెటల
వలె ఆడ పడేసి ఉండగ్లగాలి. ఉదా: జ్నక మహారాజు ద్గ్ు ర శుక మహరిు ఉనాట్ట
ూ .
మీరలాగైన్ా శుకుణ్ణణ వంచించి కామోదేక
ా ుడిని చేయ్ండి అని జ్నకుడు వేశ్యలిా
పంప్ాడు. ఆ గ్దిలో ఎవవరూ లేరు, శుకుడు త్పప. ఆ వేశ్యలు అరధ నగ్ాంగా
నృతాయలు చేసి శుకుణ్ణణ తాకత, లాగి ముద్గదల వరుం కురిపించిన్ా ఆయ్న శిల వలే
కలరుున్ాారు. అది చాపలయములు నశించట్ం. సరు రలకు ద్ూరంగ్ా ఉంటూ సంద్గ
ద్ొ రతకినపుపడు మానసతక వయభిచయరం చేయ్టం కాద్గ. అలాంట్ి బ్లహీనత్ ఉంట్ే అది
తీరయుసగకోవాలి కాని, అలాంట్ి వాట్ికత ఎన్ాాళ్ళు ద్ూరంగా ఉన్ాా మనలోని ఆ
వాసనలు

నశించవత

కదా.

వాసన్ా

త్ాయ్ము

నశించాలి

అంట్ారు.

వాసన్ాత్ాయ్ము, ఈష్ణ్ త్ాయ్ము ఒకట్ే ననగకుంట్ానగ. లోకవాసన, శాసు ై వాసన,
ఇంకొక వాసన ఏదో గ్ురుు లేద్గ మీరు చపపండి. దారయష్ణ్, ధన్ేష్ణ్, పతతేష్
ా ణ్నియ్మిత కాలంలో సమరణ కాద్గ మనకు నిరంతర సమరణ కావాలి. నియ్మిత్ కాల
సమరణ్ లౌకతకులకు, మనకు ఒకరు అన్ాా అనక ప్ో యిన్ా సాధకులమే. సాధనలో
ఒకట్వ త్రగ్తి కాకున్ాా ఇంకా కతీంది త్రగ్తి వాళ్ుమైన్ా శ్రీ మాష్ాటరు చపిపన
నిరంత్ర సమరణ్ ఒకాట్ే మనకు శ్రణ్యం కావాలి. సమరణ్ అంట్ే ఓ దేముడో , ఓ
దేముడో అనగకోవట్ం కాద్గ అది న్ామ సమరణ్. భగ్వత్ సమరణ్ , నిరంత్ర భగ్వత్
సమరణ్ ఉండాలి. కలరలు త్రుగ్ుత్ున్ాాము. ఓ గ్ురుదేవా ఈ కలరల రూపంలో
శ్కతుగా మీరుండి మా లోపలికత వసగున్ాారు. ఆ శ్కీు న్న ఈ శ్రీరం దావరా మీ సమరణ్
చేసేంద్గకు వాడేట్ట్ట
ూ న్ాకు సహకరించండి. సాయి చపతపకొని త్రగ్ట్ం. దో వన
నడుసగున్ాాము. ఈ భూమి న్న రూపమే. ఈ శ్రీరం నడిపించేంద్గకు అవసరమైన
ప్ాాణ్ చలనము మీరయ, ఈ ప్ాాణ్ చలన్ానికత సహకరించగ ప్ాాణ్ వాయ్ువత మీరయ
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అనగకుంట్ూ గురుద్ేవుని ద్ివయ విలాసానిన సమరతంచయలంటారు శ్రీ మాష్ాటరు. శ్రీ సావమి
వారు ద్య్ త్లిసేు మరొక జ్ాబ్ు వాాసేంద్గకు పాయ్తిాసాునగ.
నియ్మము – ఆహార నియ్మం ఏ రీతి ఉండాలో అది ప్ాట్ించడానికత
మారు ము ఏమో సార్ మాట్లోూ:
om
గొలగ్మూడి
16-07-2001
Dear Sai!
న్న అనగభవాలు చాలా బ్ాగ్ున్ాాయి. Guide గ్ా బ్ాబ్ా ఉండగ్ా ఇక ద్ిగులే
లేద్గ. మనం తెలియ్క తపుప చేయ్ాలనయన చేయ్నివవరు. “మీ ఇషటం వచిునటట
ు ఈ
ద్ేహానిన నడిప్తంచగ తండడా” అని హృద్య్ పూరవకంగ్ా పాారతాసు ూ ఉండు. మిగతయ
విషయ్ాలనీన వారే చూసగకుంటారు.
ఒకసారి తీపి పదారాధలు వదిలేసావత, బ్ాగ్ుంది. ఇక చూచిన దానాంతా
వదిలేయ్ాలి అనగకోవట్ం మంచిది కాద్గ. చూచిన దానాంతా తిన్ాలి అన్ే కోరిక
లేకుండా చూచగకో. సదో పవాసిగా ఉండేంద్గకు పాయ్తిాంచగ. సదో పవాసి అంట్ే
భ జ్న్ానికత, భ జ్న్ానికత మధయ ఏమి తిననివాడు. ఉద్య్ం ట్ిఫిన్ తిన్ాాక,
మధాయహాం భ జ్నం లోపల ఏమి తినక ప్ో వట్ం. అలాగయ మదాయహాం భ జ్నం, రాతిా
భ జ్నం మధయ చాలా లేట్టగా నిద్ా ప్ో తావత కనగక ఏదైన్ా తిన్ాా, తాగిన్ా ఒక ట్ెైం
పాకారం తింట్ూ ఉండు. ఈన్ాట్ి కురాీళ్ుకు ఫారామలిట్ీ అని, కరటసి అన్న పాతి ఫెాండ్
ఆఫర్ చేసింది తీసగకోవట్ం ఒక ఫాయష్న్ అయియంది. అది న్నకు ఉంట్ే వద్గలుకో. ఈ
మిత్ుాలెవవరూ మనకు గైడ్ గా ఉండి నడిపించలేరు. అంతే కాని చూచిన వాట్ినలాూ
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నియ్మంగా వద్లవద్గద. చూచిన వెంట్న్ే తిన్ాలన్ే కోరిక లేకుండా చూచగకో. అలా
వద్లవలసి ఉంట్ే మన గైడే మనకు చపతతారు. సందేహం లేద్గ. వారు చప్ాపరంట్ే
వెంట్టాక వాసి త్పతప చేసిన్ా సహుంచరు. న్నప్ాారిన తోట్ే All Pervading spirit
సంపీాత్ుడ,ై మీ మిత్ుాని లాయబ్ లో సంగీత్ం పెట్టకుండా చేసాడంట్ే ఆ ఒకా అనగభవం
చాలు.
న్న శ్ీద్దనంతా న్న studies మీద్ కయందీక
ా రించగ. సాయి నిరవహుంచే వశ్వయ్జ్ఞ ంలో
న్న ప్ాత్ా ఎవవరూ నిరవహుంచ లేనంత్ గొపపగా నిరవహుంచేట్ట్ట
ూ చూచగకో. Gas
trouble గాని ఇత్రతాా ఆరోగయ విధగలు జాగీతుగ్ా చూచగకో. “య్ుకాు హార విహారసయ”
అననద్ే మనకు guideline. న్ేన్ెపతపడు ఉపవసించి ఎరుగ్నగ. చద్గవులో
మునిగ్తపో . అద్ే ఆయ్న సేవ. ల కురర్ గ్ా ఎనోన ద్ీపాలనగ వలిగ్తంచయలంటే మన ద్గు ర
ఎంతో సరుకు ఉండయలి. మన వంత మనం కృషత చేసు గంటే సాయ్య సహాయ్ం ఎపుపడూ
ఉంటటంద్ి. న్న letter లో న్ేనగ సమాధానం ఇవవని అంశాలు ఉంట్ే మరలా వాాయి.
Postal envelope పెట్టకుంట్ే reply ఇవవన్ా?
శ్రీ సావమి వారి ఆశ్రసగులు మీకుండాలని ప్ాారిిసు ూ
పె. సగ.
********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********

గొలగ్మూడి
25-03-1999
పూజుయలెైన శ్రీమతి G. లక్షమకా గారికత పె.సగబ్బరామయ్య నమసాారములు.
మీరు వాాసిన letter చేరినది. ఎన్ాాళ్ళు గా ఉంట్టన్ాారు? ఈ
వధంగా న్ెైన్ా త్మరు శ్రీ న్ాంపలిూ బ్ాబ్ా గారిని ద్రిశసగున్ాారు. చాలా సంతోష్ం. వేసవ
సెలవతలోూన్ెైన్ా శ్రీ సావమి వారి ద్రశన్ానికత ఒకసారి గొలగ్మూడికత రండి. శ్రీ సాయి
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మాసాటరు నిలయ్ం చూడవచగు. శ్రీ మాసట ర్, శ్రీ సాయి, శ్రీ సావమి వారి పట్ాలు పెట్ట ి
అఖండ దీపం ఉంచాము. నిత్యం సాయ్ంత్ాం 6.30 నగండి 8.00 వరకు సత్ుంగ్ం.
చాలా కొదిద మందితో, ఎవవరు రాకుంట్ే ఇద్ద రితో.

ఎవవరిని పిలవట్ం లేద్గ.

మిలారయప్ా చరిత్ా చద్గవతత్ున్ాాము. అది కాగాన్ే శ్రీ సాయి పాభ ధామృత్ం త్రావత్
అవధూత్ భ దామృత్ం. శ్రీ మాష్ాటరికత న్ా మీద్ ఎంత్ ద్యో చూడండి. వారి
నిలయ్ానిా నిరిమంచగకొని న్ా కోరిక పాకారం న్ా ద్గ్ు రుండి గైడ్ చేసు గన్ాారు. కాని
న్ేన్ే మొద్గదబ్ారి కాలం వృధా చేసు గన్ాానగ. ఈ మధయ మూడు రోజులు మూడు
సందేశాలిచాురు.
తొలి రోజు – ఇచిున సద్వకాశం సద్ివనియోగం చేసగకోకుoటే బ్ూడిద్ెై
రాలిపో తయవు.
రండవ రోజు- మాయ్ ఎవవరతని తనంతట తయనగగ్ా అతికీమిoచ నివవద్గ. నీ
పాతేయక పాయ్తనము ద్యవరా మాయ్నగ అతికీమిoచయలి.
3వ సారత - సద్గురువునగ అకిాం వంకటరామిరడిడ లాగ్ా వంబ్డిసేు ద్ెైవ
ద్రశనమే గ్ాక భుకిుకి కూడయ కొరత లేద్గ.
వారు నిత్య సత్ుయలని త్న భకుుల ఎద్గట్ సరవత్ా సరవదా ఉన్ాారని, పిలిచి
పిలువక ముందే పలుకుతానని పెై సందేశాల దావరా నిరూపిoచారు. వారతని ఏమి
కోరకుండయ నిరంతరం నయకు తోడుగ్ా ఉండి ననగన మీ ఇషట మచిునటట
ు నడపండి. ఏద్ి
ముంద్గ కోరాలో ఏద్ి వనగక కోరాలో తెలియ్ని బ్ుద్ిధ హీనగడనగ అని మాతాం పాారా న
చేసు గనయననగ.
అకాయ్ాయ! ఎంత్ గొపప పతణ్యం చేసిన్ామో గాని మనoద్రం మాసాటరికత
సనిాహుత్ులము అయిన్ాము. ఇక జ్నమకు ఏమి అకార లేద్గ.
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బ్ాబ్ు! ఏ పనైనయ సకీమంగ్ా చేయ్ాలంటే మన చేతిలోని పనిముటటట
IMPLIMENT మంచిద్ిగ్ా ఉండయలి. అద్ి ఎంత మంచిద్ెైతే మనం పని అంత చకాగ్ా
చేయ్గలుుతయము. ఈ శరీరంతో మనం భగవంత నికి సేవ చేసత తరతసు ాము. ఇంజనీరు
తన మేధయ సంపతిు తో సేవిసేు కారతమకుడు తన కండ బ్లంతో సేవిసాుడు. ఎకుావ
త్కుావలు లేవత. గనగక నీవు నీ మద్డుకు మేత బ్జటిట చకాని ఇంజినీరు అయ్యతే నీ
ద్యవరా ద్ేశము అనబ్డు ద్ెైవ కారాయనికి మంచి సేవ ద్ొ రుకుత ంద్ి. గనగక ఇపుపడు
నీవు చేయ్వలసతన పూజ, ధయయనం అంతయ చద్గవే. న్నవత ధరించ బ్ో యియ IMPLIMENT
పరికరానిా బ్ాగా పద్గనగ పెట్ట టకొని చకాని IMPLIMENT త్య్ారు చేసగకోవాలి.
అది భగ్వంత్ుడు మనకు నిరయదశించిన పని. ఆ పని అత్యంత్ గొపపగా న్ెరవేరయుట్ట్ట
ూ
చేయ్మని శ్రీ న్ాంపలిూ బ్ాబ్ాగారిని ప్ాారిించగ. సత్ పౌరుడిగ్ా నయకిచిున కారాయనిన
ద్ేవునకు ఎంతో తృప్తు కలిగ్ేటటట
ు నరవేరేుటటట
ు ఆశ్రరవద్ించమని అడుగు. సావరధ ం
నగండి ద్ూరంగ్ా ఉండి ధరామనిన ఆచరతసేు లోకంలో ప గడు లకు, కతరు త పాతిషటలకు
ద్ూరంగ్ా ఉండే నిగీహం పాసాద్ించమని అడుగు. అడగడమే గ్ాక సాధయమైనంత
వరకు నీ వైపు నగండి హృద్య్ పూరవకమైన కృషత చెయ్యయ.
నీకు ఏ మాతాం తీరతక ఉనన నయకు తెలిసతన మాసాటరు అనే పుసు కం మరల చద్ివి
శతా మితా ల య్యెడల సమభావం, మానయవమానయలలో సమత లయంగ్ా ఎలా ఉండయలో
బ్ాగ్ా ఆలోచించి మాష్ాటరత ఆచరణ ఎలా ఉండేద్ి చూచి నేరుుకో. చేతికి వచిున పాతి
ప్ెైసానగ ద్గరతవనియోగం చేయ్కుండయ సద్ివనియోగం చెయ్యయ. శ్రీ బ్ాబ్ాగ్ారత ద్గు రకు
పో య్యనపుపడలాు ప్ెై పాారా న చెపుపకొని నిశులంగ్ా బ్ాబ్ా రూపానిన ధయయనిసూ
ు వారత
సనినధిలో సాధయమైనంత సేపు ఉండు. వారత సనినధిలో మాటలు మానగ. అలా చేసేు
వారత సనినధి మనకు చకాగ్ా ఉపయోగ పడుత ంద్ి.
శ్రీ సావమి వారి ఆశ్రసగులతో
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పెసల సగబ్బరామయ్య
********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********

om

గొలగ్మూడి
1 – 10-99

పూజ్య గ్ురుబ్ంధగవతలెైన భవానిగారికత, పె.సగ. శ్రీ సావమివారి ఆశ్రసగులు

తలుపతత్ూ వాాయ్డం –

మీరు న్ాకయమీ బ్ాధకలిగించరు. అపతపడపతపడూ లెట్రుూ వాాయ్ండి. మీ

మనసగలో బ్ాధంతా వాాయ్ండి. వాాసేు కొంత్ బ్ాధ నివారణ్వతత్ుంది. ఆ ల టరు

సమాధి ప్ెై ఉంచగ్ానే మీకు కొంత ఊరట కలుగుత ంద్ి. గ్నగక వెంట్న్ే సగదీరఘంగా
వపతలంగా ఎనిా ట్ావతలెైన్ా వాాయ్ండి. నిదానంగా చద్గవతతానగ. అమమగారి
ఆరోగ్యం ఇపతపడలా ఉంది? మీ ఆరోగ్యం బ్ాగ్ుందా? అమామయి గొంత్ు బ్ాధ ఎలా
ఉంది? అబ్ాబయి క్ష్యమమేన్ా?

కష్ాటలు అనగగీహానికి గురుు–ఆచయరయ భరద్యవజగ్ారత మాట ఇద్ి.

మన ఏవ జగతసరవం–మన ఏవ బ్ంధమోక్షయో: అంటే మన కష్ాటలకు,

మోక్షానికి అంతటికత మనసే కారణం.
కుంతీదేవగారు

–

ఓకృష్ాణ! ఎపతపడూ

ఏమారకుండా నినగా సమరిసు ానగ అంట్టంది.

కష్ాటలే

పాసాదించగ.

అపతపడు

మీకు తరిపి ఇసేు బ్ాబ్ానగ మరచిప్ో తారని ఎడతగ్కుండా, తరిపి లేకుండా

కష్ాటలలోన్ే ముంచేసు గన్ాారు. మంచంలో నగండి కద్లలేని అమమగారిని పాతి

నిమిష్ం ఆద్రశంగా తీసగకోండి. వారితో మనం సాట్ి వసాుమా? అని అనవద్గద.
అంత్ట్ి గొపప ఆపద్లో నగనా వారిని గ్ూరిు ఆలోచిసగుంట్ే కొంతైన్ా ఉరట్

కలుగ్ుత్ుంది. ఆమ గారికత ఎవరుండారు. అమమ అకాలు చలెూ ండుూ, అనాద్ముమలు
అంద్రూ ద్ూరమయ్ాయరు. బిడడ కు పెండిూ చేసి అత్ు గారింట్ికత పంపింది. నడిమంచంలో
కలరొుని ఉండే ఆమనగ ఏమన్ాలి. ఈ మధయలో భకుుల త్గ్వతలు. ఎట్ట మాట్ాూడిన్ా
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ఇబ్బందే. ఈ త్గ్వతలలో ఆతీమయ్ులు కొంద్రు ద్ూరమవడం. అయితే మీ కష్ాటలు
మీకు గొపపవే. కాన్న మానసికంగా బ్ాధపడాడ అనగభవంచలిసిందే. బ్ాధ పడకుండా
సంతోష్ంగా అనగభవసేు ప్ో లా.

రతక్షా తొకాాలని నయ మొకాన వాాసత ఉంద్ి. సంతోషంగ్ా తొకిాతే పో త ంద్ి. అటాు

కాకుంటే ఏడుసూ
ు నైనయ తొకాాలిసతంద్ే గద్య. మీరు లెట్రు వపతలంగా బ్ాధంతా
వాాయ్ండి.

ఆశ్రసగులతో

సగధాకర్, రాజుగారు ఎలా ఉన్ాారు? అంతా వాాయ్ండి.

పె.సగ.

********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********
బ్లహీనతలగురతుంపు – తొలగ్తంపు:
OM

పూజ్య గ్ురు బ్ంధగవత లక్షమకా కు నమసాారములు,

గొలగ్మూడి

04-07-2005

శ్రీ సావమివారు మనలోని బ్లహీనత్లు బ్య్ట్ికత రపిపంచేంద్గకు ఎలాంట్ి

పరిసి త్ులు ఏరపరుసాురు చూడండి. ఆ బ్లహీనత్ బ్య్ట్పడనిదే మనకలాంట్ి
బ్లహీనత్ ఉంద్ని మనకు తలియ్ద్గ. దానిని ప్ో గొట్టటకున్ే తీవా పాయ్త్ాం

చేయ్ము. శ్రీ సాయి మాసట ర్ నిలయ్ం కట్ిటంచి న్ాలోని ఎన్ోా బ్లహీనత్లు ఎలా
తొలగిసు గన్ాారో చూడండి.

మొనా 20 సంవత్ురాల ఎం.బీ.బీ.ఎస్ట చదివే

అమామయి దీక్ష చేయ్ాలంట్ే ఉండమన్ాానగ. ఆమ పావరు న నచుక ఖాళీ
చేయ్మన్ాానగ. త్పతప చపపమనాది చప్ాపనగ. పామాణ్ాలు చేసు ాననాది. మాట్కు
మాట్ అరిచేసానగ.
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అసలు అరవడం ఎంద్గకు? మలూ గా త్పతప చపపకుండాన్ే ఖాళీ చేయి అంతే.

మీ త్పతపలు చపేపంద్గకు మేము లేము. మీకు 40 రోజులు ఉంచగతామని రాసి
ఇవవలేద్గ అని మలూ గా చపేు ప్ో త్ుంది కదా.

“వాక్ పౌరుషయమేవచ అజాఞనం అనయనరు” గ్ీతలో- నయకు పౌరుష వాకయములు

ఆడటం చెడడ అలవాటట. ద్యనిని పో గ్ొటాటలని శ్రీ సావమివారత తపన.

ఈ శ్రీ సాయి నిలయ్ం కట్ిటంచి, ఆమ అంద్గలోకత ఆమనగ పావేశ్పెట్ట ి న్ా చేత్

పరుష్ వాకయములు అనిపించి, అది త్పతప అని న్ాకయ తలిపి - అలాంట్ి సనిావేశాలు
లో శ్రీ సావమివారు ఎలా పావరిుంచారో గ్ురుు చేసి- ప్ౌరుష్ వాకయములు భవష్యత్ు
ు లో
పలుకరాద్గ

అన్ే నిరణ య్ం చేయించారు. అలాగ్ే పాతి వారతకి అలాంటి విషమ

పరతసా త
త లు కలిగ్తసు ారు. ఆ పరతసా త
త లనగ మనం నేరపరత అయ్యన నయవికుని వలే
ఉపయోగ్తంచగకుని

మన

లోపాలు

సరతద్ిద్ద గకోవాలి.

మన

లోపాలు

ఏమిటో

తెలియ్కుంటే కోటికంఠాలతో ఘోషతసు ాడు శ్రీ సావమి. శ్రీ సావమి వారివలే చకాగా
ఆత్మలో బ్ో ధ చేయ్గ్ల వారవరు లేరని న్ా నమమకం. శ్రీసావమి వారి కృప ఎపతపడు
సదా మనంద్రికీ ఉండాలనిప్ాారిిసు ూ.

పెసల సగబ్బరామయ్య

********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********

గొలగ్మూడి

13-11-2002

న్న లెట్ర్ చేరింది. శ్రీ న్ాంపలిూ బ్ాబ్ా గారు సవపా ద్రశనమిచిు మాట్ాూడారంట్ే

భౌతిక ద్రశనంతో సమానమే. తొణ్ుకు బ్ెణ్ుకు లేకుండా భగ్వంత్ుడు న్న కతచిున
పని చకాగా చసూ
ు ప్ో వట్మే మారు ము. తొంద్రపడి భగ్వంత్ుడు మనకతచిున పని
చేయ్ట్ంలో అశ్ీద్ధ చూపకలడద్గ. ఇంత్ గొపప సృషిటలో మన ప్ాత్ా మనం చకాగా

నిరవహుంచేట్ట్ట
ూ మొద్ట్ చూచగకోవాలి. ఆధాయతిమకత్ పేరుతొ న్ేడు జ్రిగయ వశ్ృంఖలత్
గ్ురుుంచగకో. శ్రీ సావమి వారు నినగా సరవదా కాప్ాడాలి ప్ాారిిసు ూ.
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మీ పె.

సగబ్బరామయ్య

********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********

గొలగ్మూడి

3-12-1999

Dear Raja !

శ్రీ సావమి వారి ఆశ్రసగులు సదా మీకుండాలని ప్ాారిన. న్న లెట్ర్ మొద్ట్ి

పాశ్ాకు సమాధానం వాాయ్లేద్గ. శ్రీ సావమి వారు మంద్గ తిన్ాారంట్ే కాళ్ళు

రావాలన్ే ఉదేదశ్ంతో తిన్ాలి. అలా కాళ్ళు తచగుకుంట్ే ప్ాారబ్ధ ం మిగిలిప్ో యియ ఆసాార

ముంట్టంది. కాళ్ళు లేకుండా ఎంతో గొపప బ్ాధ అనగభవసేు కాని ప్ాారబ్ధ ం పూరిు

కాద్గ. ప్ాారబ్ధ ం పూరిుకానిదే వశ్వ చైత్నయంతొ తాదాత్మూం లభించద్గ. కాళ్ళు
ప్ో కముంద్గ అన్ేక దివయ లీలలు చేసారు.

అద్ంతా సిద్ధ గల పాసకతుతో భగ్వంత్ుడు త్నకతచిున కారాయనిా నిరవహుంచడం.

వశ్వ చైత్నయంతో తాదాత్మూం వహుంచాలంట్ే ప్ాారబ్ధ ం సగన్ాా కావాలి. అంద్గకయ అలా
అన్ాారనగకుంట్ానగ. ఇంత్ మందికత వారిని మోసేట్ట్టవంట్ి దివయభాగ్యం మనకు
లభించద్గ గ్దా కాళ్ళు ఉంట్ే !

ఆశ్రసగులతో

పె. సగబ్బరామయ్య

********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********
ఓం

పూజ్య గ్ురుబ్ంద్గ శ్రీ న్ాగయశ్వరరావత మాష్ాటరు గారికత పె.సగబ్బరామయ్య

నమసాారములు. అంతా క్ష్యమం. మీరు య్ావన్ మంది శ్రీ
ద్య్వలూ క్ష్యమమని ఆశిసాునగ.
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కాలము ఎంత్ త్వరగా నడిచి వెళ్ళుత్ుందో మనమంత్ త్వరగా మృత్ుయవతకు

సమీపిసు గన్ాా మనా సత్యం మనమంద్రమూ గ్ురిుంచకున్ాా
అంద్గకయ చివట్ం అమమ

పరమ సత్యం.

“ప్ ా ద్గద గ్ూ
ీ కుత్ుంది చయియ చాచండిరా” అన్ే వారు.

ద్మమపేట్ నివాసగలు ఎంతో అద్ృష్ట వంత్ులు. ఆ మాత్ాం నిత్య సత్ుంగాలు
జ్రుపతకోగ్లుగ్ుత్ునారు. మీరు అంద్గలో భాగ్సావములు

కావట్ం అది మీ

అద్ృష్ట ం. సాయి బ్ాబ్ా 1997 సం|| పక్ష పతిాకలో ఆరాధన్ాంజ్లి "నిష్ాామ కరమకు
మాష్ాటరు గారి ఆసిడ్ ట్ెసట గ” అనా వాయసం అంద్రికత చదివ ఆచరించేంద్గకు
సహకరించ మనవ.

మన అగిా హో త్ాంలో నిత్యం:

1. సాంబ్ాాణ్ణ సమరిపంచట్ం చాలా ముఖయం. శ్రీ సావమి వారు “అయ్ాయ

గ్ుండంలో గ్ంట్ెడు సాంబ్ాాణ్ణ నిత్యం వేసగకుంట్ే లెకా సరిప్ దిధ”
చపేపవారు. గ్నగక మేము నిత్యం సాంబ్ాాణ్ణ సమరిపసాుము.

అని పదే పదే

2. సాయ్య నయధగడు అగ్తన రూపంలో ఉనయనరనే భావన ముఖయం. వారికత నివేద్న

సమరిపంచేట్పతపడు ఆ పదారాధలనిా వసు రలొూ పెట్ట ి సమరిపంచడము ముఖయమట్.

మనం ఆహారం ఎలా తీసగకుంట్ామో, అలాగయ వారికత నివేదించాలని మాష్ాటరు గారు
చపేపవారు. వసు ర లేకుండా

మనం భ జ్నం చేయ్ము గ్దా. గ్నగక అలా వసు రలో

పెట్ట ి అగిాహో త్ాంలో సమరిపసేు మంచిది.

3. పారాయ్ణతో మాతామే తృప్తు చెంద్క నితయం పూజ చేసగకునే విధయనం కూడయ

సత్ సంఘీయ్ులకు అలవాటట చేయ్ మనవి. మొద్ట్ అష్ట త్ు రం త్రువాత్
ష్ో డష్ో పచార పూజ్ అలవాట్ట చేయ్ండి. న్ేనగ పూజ్ంట్ే అంగీకరించకుండా

ఉండేవాడనగ. మాష్ాటరు న్ా చేత్ పూజ్ చేయించేట్ట్ట
ూ ఉతాుహపరచి దాని
గొపపద్నం వవరించారు. అది మొద్లుకొని చేసగకొన్ే వాణ్ణా. ఉత్ు మ పతణ్య కరమలలో

దేవ, దివజ్ గ్ురు ప్ాాజ్ఞ పూజ్నం చపపబ్డింది. ఆ పూజ్ మానసిక, వాచక, కాయ్క
పూజ్గా ఉంట్టంది. కన్నసం కాయ్క పూజ్ చేసు గంట్ే అవత్లి మట్టట ఎకుాతారు.
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మన కాలానిన సద్ివని యోగం చేసగకొనే సద్గబద్ిదని సాయ్యనయథగడు మనంద్రత

కత పాసాద్ించయలని పాారతధసు ూ,
శ్రీమతి

లక్షమకా

మీ
గారికత

శాసిు ై

గారికత

సత్

పె. సగబ్బరామయ్య.
సంఘీయ్ులంద్రికత

న్ా

నమసాారములతో శ్రీ సావమి వారి ఆశ్రసగులు తలుప మనవ.
నమసేు
ప్ే.సగబ్బరామయ్య.
శావసనగ గ్మనించగట్ : అసలు శావసనగ ఎంద్గకు గ్మనించాలి? అలా
గ్మనించేట్పతపడు మనలొ ఎమి జ్రుగ్ుత్ుంది? ఇవ తలుసగకొని చేయ్డం
ముఖయం.
శావసనగ గ్మనించే పాకీయ్
త
యొకా ముఖయ ధేయయ్ం ఒకాట్ే! ఆలోచనల
రూపంలొ నిరంతరం చలించే మనసగకు ఒక ఆలంబ్న కలిగ్తంచి చలించకుండ
నిలపడమే ధేయయ్ం. శావస అన్ేది అనిా జీవతలలొనగ ఎడ తరిపి లేకుండా జ్రిగయ
కతీయ్. ఆలొచన అన్ేది ఎడ తరిపి లేకుండా జ్రిగయ కతీయ్. ఈ ఆలొచనలకు మన
మనసగు కారణ్ం. కనగక ఈ మనసగుకు శావసనగ గ్నించగట్ అన్ే పని కలిపంచి ఆ
పని ఆలంబ్న మన మనసగులొ వేరయ ఆలొచన పతట్ట కుండ జ్ాగ్ీత్ు వహుంచగతాము.
గ్నగక చంచలమైన మనసగు ఈ పాకీయ్
త
దావరా కొంత్సేపత చలనము లేకుండా ఆ
కతీయ్లొ నిలప్ాలి.
అలా నిలపడం కష్ట మే. అయితే అపతపడు

కాసు ఆ మనసగుకు మన

ఇష్ాటనగసారం (దాని ఇష్ాటనగసారం కాద్గ) కొంచం చలనము ఇసాుము. కొదిదగా
ఆలొచన కలిపసాుము. ఎలా? ఈ శావసకతీయ్ ఎలా జ్రుగ్ుత్ుంది? జీవలొ
ప్ాాణ్ముండడంచే

జ్రుగ్ుత్ుంది.

ప్ాాణ్మునకు

ఆధారం

చైత్నయం.

న్ేనగ

శావసిసు గన్ాానగ అని మనకు తలుసగుంది. అలా తలిపేదే ఎరుక. గ్నగక శావసకతీయ్కు
97 | P a g e

సద్గ
ు రు శ్రీ సగబ్బరామయ్య సార్ లేఖలు

ప్ాాణ్ చలనము, ఎరుక ఇనిా ఉన్ాాయి

గ్దా. ఇవ

అనిా జీవతలలోనగ ఒకయ

వధంగా ఉన్ాాయి. అయితే మనం దేహ పరిమిత్ులమనా భాాంతి లో ఉండడం చేత్
ఇత్ర జీవతల కంట్ేభినాంగా ఉనాట్ట
ూ అనిపించే రాగ్దేవష్ముల కలు
ు చగన్ాాయి. ఓ
బ్ాబ్ా ననగా దేహ పరిమిత్ుడనగ అన్ే భాాంతి మయ్ జీవత్ంనగండి ఉద్ద రించగ త్ండిా
అని తిరిగి తిరిగి ఆయ్ననగ వేధిసు ూ ఉండడం దావరా మన మనసగలో వేరయ
ఆలోచనలు కాకుండా కయవలం ఆ ఒకా ఆలొచనకయ పరిమిత్ంగా మన మనసగు నగ
నిలిపే పాయ్త్ాం చేయ్ాలనామాట్. అభాయసం మీద్ ఈ వవరణ్లాూ ప్ో యి
గ్మనించగట్

అన్ే

పాయ్త్ాంలో

నిమగ్ామై

కొంత్

వరకు

ఆలోచనలు

అరికట్ట గ్లు
ు తాము.
కోపము:- నిగ్ీహుంచే మారు ము
కోపము కలిగించే కారణ్మేమి?
ఒకటి ఇషటము, అయ్యషటము
రండు కావాలి అనే కోరతక
ఇష్ట ము, అయిష్ట ము గాని, కావాలి అన్ే కోరిక అరధరహుతాలని న్న వవేకం
దావరా తలుసగుంది.
నిరంత్రం మన ధేయయ్ం మనకు గ్ురుుండాలి. ధేయయ్ం ఏమిట్ి – ద్గఃఖ
రాహుత్యం –అంద్గకు మనసగునగ నిగ్ీహుంచడం అవసరం. మన పాసు గత్ పాయ్త్ాం
తొఏమీ మనం ప్ ందే ది లేద్ని, మనకు ఏమేమి రావాలో ఏమేమి అనగభవం
కావాలో ముందే మన ప్ాారబ్ాదనగ సారం నిరణ యించ బ్డి వతన్ాాయ్నని ధృఢంగా
వశ్వసించాలి. మనం పాయ్తిాంచకుండా కలరొున్ాా ఆ ట్ెైం వచిునపతపడు మన
ప్ాారబ్ధ మే ఆ పని ఆ క్షణ్ంలో చేయించి తీరుత్ుంది. శ్రీ సావమి వారి చరిత్,ా సాయి
చరిత్,ా మాష్ాటరు గారి వాకుాలు, వేద్ వాయసగ గారి అనగభవమూ (ఇదే).
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ఇష్ట ము అయిష్ట ము, రాగ్ము దేవష్ముల దావరా మనకు కొీత్ు
బ్ంధాలు

త్గ్ులుకోకుండా

జ్ాగ్ీత్ు

వహుసు ూ,

ఏ

వష్య్ంలో

న్ెైన్ాశాంత్ంగా

చపపవలసిన ది చపపట్ం. వనకుంట్ే వారి ఖరమకు వారిని వద్లడం. మనం మంచాన
పడితే వాళ్ళు చూడరయమోనన్ే భయ్ం ఉంట్టంది, ఒక మూల హృద్య్ంలో.మన
ప్ాారబ్ధ ం కొదిద ఎవరి దావరా ఏమి ప్ ందాలో అది త్పపక అనగభవమయి తీరుత్ుంది.
మనం

భయ్పడి

గ్ురుుంచగకోవాలి.వవేక

మన

మారు ం

వచారాలతో

వీడనకారలేద్గ.
రాగ్దేవష్ాలు

సతాయనిా

నిరంత్రం

నిరూమలించగ

కోవడం

త్పపకోప్ానిాజ్యించి లొoగ్దీసగ కోవడంవీలే కాద్గ. (వానితో) రాగ్ దేవష్ాలు కోపం
అంత్ మేరకు అద్గపతలోకత రావడం పరమ సత్యం.

********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********
OM
గొలగ్మూడి
2-9-2005
పూజ్య గ్ురు బ్ంధగవతలెైన శ్రీమతి లక్షమకాగారకత చి || సాయి కత శ్రీ సావమి
వారి కృప సదా ఉండాలని ప్ాారిిసు ూ పె. సగబ్బరామయ్య వాాయ్ట్ం. శ్రీ సాయిన్ాధగడు
సో న్ాముఖి అన్ే ఆకు కష్ాయ్ం తాాగ్ట్ం మిరియ్ాలు నూరి కండూ లో పెట్ట టకోవట్ం
మనకు తలిసిందే. ఇవగాక ఇంకనిా చేసారో మనకు తలియ్ద్గ. శ్రీ వెంకయ్య సావమి
వారు తలూ గ్డడ లు కాలిు కాని ఉడక పెట్ట ి కాని తిన్ే వారు. కరి వేప్ాకు ప్ డి,
ధనియ్ాల ప్ డి తిన్ే వారు. అంత్ గొపప సిద్ధ పతరుష్ులే శ్రీరానిా జ్ాగ్ీత్ుగా వాడు
కొంట్టన్ాారు. ఇక మనమంత్ జ్ాగ్ీత్ుగా చూసగకోవాలో యోచించండి.
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న్ా అనగభవం ఏమిట్ంట్ే న్ా శ్రీరం బ్ాగా బ్లహీనమైతే కళ్ు న్నళ్ళు
వసాుయి. న్ాకు భయ్ం గానగ ఆందో ళ్న గానగ ఉంట్టంది. ఈ లక్షణ్ాలు
న్ాలోకనిపించగాన్ే మావాళ్ళూచాలా హ ష్ారుగా ఆహారం పెట్ట ె వధంగా పాకాన
ఉంట్టంది. చకాని మజిి గ్, ప్ాలు బ్లవంత్ంగా తినిపిసు గంది. దాాక్ష న్ెలూ లరు నగండి
తపిపంచి తినకుంట్ే బ్లవంత్ంగా తినిపిసు గంది. శ్రీరం కొంచం బ్లం పతంజుకుంట్ే
న్ాకు కళ్ు న్నరు కారడం, భయ్ము, ఆందో ళ్నగా ఉండే లక్షణ్ాలు ప్ో తాయి. గ్నగక
ఈ శ్రీరం చాలా త్ుచుమైనది, మాంసం, ఎముకలు ఇంతే గ్దా అని లక్ష చపిపన్ా
మనం సాధన చేసత తరతంచే నయవ అద్ే గనగక శరీరానిన చయలా జాగీతుగ్ా
చూసగకోవాలి.అతి వృషిట, అన్ావృషిట పనికత రాద్గ. రాజ్స,త్మోగ్ుణ్ాలు ఆహారం వలూ
రావత. మనసగ వలూ న్ే వసాుయి. శ్రీకాళ్హసిు సావమి పచిు మాంసం తిన్ే వాడు. కీీసు గ
కాని, మహమద్ గాని పచిు మాంసం తినలేదా ? వారు త్మో గ్ుణ్ంచే
బ్ాష్ట ులయ్ాయరా ? మనం తినే సాతివక ఆహారమే తగ్తనంత తిన్ాలి.అది తినకుండా
ఉంట్ే మీరు సాయి కత ఏమి సహాయ్ం చేయ్ గ్లుగ్ుతారు ?
పె. సగ.

********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********
గొలగ్మూడి,
27-8-05
పూజ్య గ్ురు బ్ంధగవతలెైన లక్షమకా గారికత చి||సాయికత శ్రీ సావమివారి
ఆశ్రసగులు సదా కలుగ్వలెనని ప్ాారిిసు ూ పె.సగ. వాాయ్డం. శ్రీ సావమివారత
అడుగుజాడలలో గ్ానీ శ్రీ మాసాటరత అడుగుజాడలలో కానీ శ్రీ సాయ్యళశుని మారు ములో
మనం

సంపూరణ ంగ్ా

నడవలేకపో య్యనయ

పాయ్తనమైననగ చేయ్ాలి. తీవా
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ఫరవాలేద్గ.

నడిచేంద్గకు

తీవా

పాయ్తనం కూడయ చేయ్లేకునయనమంటే ఆ
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మహనీయ్ులు ఆంగ్ీకరతచరు. వారయమి మనలనగ మితిమీరిన కష్ట ం చేయ్మనడం
లేద్గ. మనసుంతా వారి కరిపంచమనడమూ లేద్గ. పాతి నితయము కొంతకాలం
వద్లకుండయ నయమం చేయ్మనగచగనయనరు. అననం బ్య్ట ప్ెటేటటపుపడు మన
కృతజఞ తయ భావం ఎంత తీవాంగ్ా హృద్య్ సపంద్నతో ఉంటటంద్ో చూచగకోమనయనరు.
ఈ వష్య్ంలో 2సం|| కతీంద్ట్ి న్ా భావనకు న్ేడు న్ా భావనకు చాలా భేద్ముంది.
న్ేనగ శారీరక బ్లములో చాలా బ్లహీనగడనయ్ాయనగ. కాన్న న్ా భావనలో చాలా
మారుప వచిుంది. మంచిన్నళ్ళు తాాగ్ుత్ుంట్ే పంచ భూతాత్మ సవరూప్ాయ్ నమః
అన్ే మాట్ రోజులో ఎనిామారుూ తాాగితే అనిా మారుూ గ్ురుు రావడం ఎంత్ వచిత్ామో
గ్దా!
మందిరం వాళ్ళు పూజ్ చేయ్వద్గద అంట్ే ఇంత్కు ముంద్గ వాద్నకు
దిగయవాణ్ణా. కాన్న న్ేడు అంత్య్ూ మన మేలునకయ. శ్రీ సావమి సరవ సమరుధలు గనగక
ఇద్ి నయ మంచికే అనే భావన చెద్రకుండయ ఉంద్ి. ఇది న్ాకయ వచిత్ాంగా ఉంది. ఇది పాతి
ఒకారికీ వరిుసు గంది. సపు సముదాాల అవత్ల ఉన్ాా నినగా కాప్ాడుతానని సాయికత
వారి గ్ురువత చపిపన్ా సాయికత కష్ాటలు త్ప్ాపయ్ా. కుసీు లో ఓడిప్ో యి ఊరి వెలుపల
ఉన్ాాడు. అంద్రూ తచగుకున్ే న్నట్ి తొట్ిటలో త్న డబ్ాబనగ ముంచనివవలేద్గ.
అంత్ట్ి మహాన్నయ్ున్ే చంప్ాలని కరీ ఎతాుడు. వెలుగ్ులోకత రాని ఇంకనిా బ్ాధలు
పడాడడో . ఆ పూట్కు బియ్యం లేవత. ఇంట్ి బ్ాడుగ్ కట్ట గ్లడా. భారయ వెైదాయనికట్ాూ?
వచేు అతిధగలన్ేమి చేయ్ాలి. కులభాష్ట ుడని వెలివేయ్డం, త్న స ముమ తినావారయ
త్నపెై ద్గమమతిు ప్ో య్డం. వారికయ త్పపనివ మనకు త్పపవత గ్దా? అంతయ్ూ మన
మంచికే.

********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********
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ు రుసేవ
సంపననతవం - సద్గ
Dear Sai !
శ్రీసావమివారు పేామించిన శిష్ుయలు-ప్ో లిరడిడ , జ్ాత్కాల రామాన్ాయ్ుడు,
రోశిరడిడ ,

వకామమ, త్ులసమమ వీళ్ుంద్రిని ఎంద్గకు ఎకుావగా పేామించారు?

వారియొకా కఠోర నియ్మప్ాలన, రండవది శ్రీసావమివారి ఆజ్ఞ నగ ఎంత్ కష్ట మైన్ా
ఆచరించడం. న్ేనగ వారి ఆజ్ఞ లనగ కఠోర నియ్మ ప్ాలనగా ప్ాట్ించలేద్ని సామదాన
భేద్ద్ండో ప్ాయ్ాలు న్ాపెైన పాయోగించారు. మొద్ట్ చినా త్పపయిన్ాత్పేపనని
చప్ాపరు. ఆత్రావత్ సవప్ాాల దావరా బ్ెదిరించారు. అపపట్ికీ వనకుంట్ే వపరీత్ంగా
ఆయ్ాసం పెట్ట ారు. అంతేగాక న్ాత్పేపమిట్ని అడిగితే న్నకు కఠోరనియ్మప్ాలన
లేద్ని చప్ాపరు. ఆత్రావత్ మరలా చాపలయములు నశించనదే వెయియసంవత్ురాలు
త్పసగు చేసిన్ా ఉనాచోట్న్ే ఉంట్ావని చప్ాపరు. అది వారి అనంత్ కరుణ్కు
నిద్రశనం. జిహవకు లొంగితే ఏ పని చేయ్ాలన్ే బ్ుదిధ పతట్ట ద్గ. మనసగు
చేయ్మనా పనిమీద్ ఉండక అనయచింత్లకు లోనవతత్ుంది.

********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********
గురుసేవకు మానసతక సాధన : checklist
om
గొలగ్మూడి
22 – 5 – 05
Dear Sai !
సద్గ
ు రువత లభించగాన్ే అంతా అయిప్ో యినట్ట
ూ కాద్గ. వారు చపిపంది చేయ్ాలి .
అలా చేసేంద్గకు మాయ్ ప్ ంచి ఉండి ఎపతపడూ మనలనగ చేయ్న్నయ్కుండా అడుడ
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పడుత్ుంది.

మాయ్కు

లోబ్డినవాడు

మానవతడే

కాద్గరా

అన్ాారు.

అంట్ే

మానవతడకంట్ే హీనగడని అరధం.
శ్రీ జ్ాఞన్ేశ్వర్ మహారాజ్ చపిపన మాట్లు గ్ురుుంచగకో.
ద్ెైవీ హేయష్ా గుణమయ్యళ మమమాయ్ా ద్గరతయయ్ా
మామేవయ్యే పాపద్యనేు మయ్ా మేతం తరంతితే.
సద్గురువనడి మంచి నౌక లభించినవారు :
1. అనగభవమ న డి కౌప్రనము నగ బిగ్తంచి
2. అహంకారమనగ మికుాటమనగ బ్రువునగ పారవచి
ై
3. సంకలపములు, వికలపములనడి అలల నగండి తప్తపంచగకుని
4. విషయ్ాసకిు అనడు తీవామన
ై వానద్ెబ్బ నగండి కాపాడుకుని
5. ఆతమబ్ో ధ య్నడు బ్లు కటటటనంద్గకుని
6. వైరాగయమనడు చేత లతో నటటటకొనగచగ
7. శీద్ధ య, సామరధయము ల ప్ెై తేలుచూ
ననగా ప్ ంద్గ్లరు.
పెై ఏడు అంశ్ము ల దావరా మనము శ్ీద్ధ తో కృషి చేసు ూ ఉంట్ే త్పపవారి కృప మనకు
కలు ద్గ. ప్తచిు పాారధ నలు లక్ష చేసన
త య అవి గ్ాలికి పో తయయ్య. మనం శీద్ధతో చేసతన కృషే
ల కాలోనికి వసగుంద్ి.
మొట్ట మొద్ట్న్ే న్న అనగభవానిా చూచగకుని పావరిుంచమంట్ారు. ఏది తింట్ే ఏమైంది,
ఎంత్ తింట్ే ఏమైంది, ఏది తినాపతపడు చద్గవత బ్ాగాసాగింది. ఎంత్ తింట్ే మనం
హ ష్ారుగా ఉండగ్లిగాము అన్ేవన్నా అనగభవం దావరా తలుసగకుని ఆచరించగ. కఠోర
నియ్మ ప్ాలన చేయ్మంట్ారు. చాపలయంబ్ులు నసించనిదే వెయియ జ్నమలెైన్ా మనం
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అకాడన్ే ఉంట్ామో ఇంకా దిగ్జ్ారుత్ుంట్ామో తలియ్ద్గ. మిగ్తా వష్య్ాలన్నా
వదిలేసి మనకు శ్రీ సావమి వారిచిున పనిమీద్ మనద్ృష్ట ంతా పెట్ట ాలి .
శ్రీ సావమివారి ఆశ్రసగులతో
పె.సగ.

********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********
గొలగ్మూడి
8-9-2005
పూజ్య గ్ురుబ్ంధగవతలెైన శ్రీమతి లక్షమకాగారిక,త చిII సాయికత శ్రీసావమి వారి
కృప సదా ఉండాలని ప్ాారిధసు ూ పె.సగ. వాాయ్డం.
శ్రీ మాష్ట రు గారు చపిపన మాట్లు ఒకొాకాట్ి గ్ురిుంచి వాట్ియొకా అరిం
ఎంత్ లోత్ుగా గొపపగా ఉందో మనసగకు అందే కొదీద వారిపెై గౌరవభావం ఎంత్గాన్ో
పెరుగ్ుత్ుంది. న్ాకు ధాయనం చేసే వధానం చపపండి అంట్ే దానితో ఇపతపడు న్నకయం
పని అన్ాారు. అదేంట్ి సార్ అంద్రికీ చపతత్ున్ాారు కదా అంట్ే వాళ్ుంతా
గ్జ్సాానం చేసు ారు న్నవూ చేసు ావా? అన్ాారు. గ్జ్ సాానమంట్ే ఏనగగ్ు సాానమని
వవరించారు. ఈ వష్య్ానిా భగ్వదీు త్ లో ఒక శకూకం వరిణసు గంది .
రాగ్దేవష్వయ్ుకు స
త ు గవష్య్ానిందియి
ా ైశ్ురన్|
ఆత్మవశ్ైయరివధేయ్ాతామ పాసాద్ మధిగ్చఛతి.॥2-62శకూ॥
రాగము, ద్ేవషము, అసూయ్, మద్మాతసరయంబ్ులు ఆద్ిగ్ా గల సరవ అంతుః
శతా వులు వద్ిలి , ఇంద్ిాయ్ములు విషయ్ముల వంట పరుగ్తడకుండయ ఉననపుపడు
ఆతమజాఞనము కలిగ్త పాసాద్ము లభించగనగ .
గ్నగక మనం ధాయనం చేయ్డం ముఖయముకాద్గ. రాగ్ దేవష్ములు, ఇందియ్
ా
నిగ్ీహమే మన ధేయయ్ము కావాలి. రాగ్దేవష్ములు లేక ఇందియ్
ా
నిగ్ీహము
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గ్లిు నపతడు సవత్సిుద్ధ ము గాన్ే మనసగు ధాయనసి మగ్ునగ. మన పాయ్త్ామే
ఉండద్గ. జరతగ్ే నయటకానిన మనం సాక్షిగ్ా చూసగుండటమే. నయటకంతో తయద్యతమయం
చెంద్ి రాగ్ాద్ేవష్ాల వలయ్ంలో చికారాద్గ.
శ్రీరం అన్ే బ్ండికత కావలసిన ఇంధనము సపెూ చే
ల య్కుండా ఉంట్ే శ్రీరము
సరిగా పని చేయ్ద్గ. దానివలూ కొనిా కొీత్ు సమసయలు వసాుయి. అంద్గకయ ఆధాయతిమక
సాధన కతిు మీద్ సాధన అన్ాారు. ఇంద్ిాయ్లోలత లేకుండయ శరీర అవసరాలనగ
తీరుసగుండయలి.

ఏమరుపాటటలేకుండయ

ఆ

ద్ివయపురుష ని

సమరణతో

వారతకి

సమరతపంచబ్డిన పాసాద్యనిన సరవకరతసు ూ –ఋణయనగబ్ంధయలు, కరు వాయలు తీరుసగుంటే
గటట కాగలుగుతయము.
శ్రీసావమివారి ఆశ్రసగులుండాలని ప్ాారిధసు ూ,
పె.సగ.

********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********
గొలగ్మూడి
6-4-1997
పతజ్య గ్ురు బ్ంధగవతలెైన శ్రీమతి లక్షమకా గారికత నమసాారములు.
మీరుపంపిన ఉప్ాసన్ా

కీమము మరియ్ు న్ాగయశ్వరరావతగారి, మీ వాయసాలు

అందినవ. చాలా సంతోష్ము ఉప్ాసన్ా కీమం పాకారం నిత్య కృతాయలు జ్రుపతత్ూ
ప్ తే కీమ ముకతు ఈ జీవత్ం లోన్ే సాధయమత్ుంది. కయవల శ్ీద్ధతో ఆచరించడ ముకాట్ేట
మనకు కావలసినది. భగ్వంత్ుడు ఎంతో కరుణ్తో మానవాళి మధయకు మహన్నయ్
మూరిు అయిన శ్రీ మాసాటరుగారిని పంపి భగ్వంత్ుని సందేశ్ం వెద్జ్లిూ న్ారు. దానిని
ఉపయోగిoచగకొని కృతారుిల మవడం మన వంత్ు గ్దా.

105 | P a g e

సద్గ
ు రు శ్రీ సగబ్బరామయ్య సార్ లేఖలు

పూజ్య శ్రీ మాష్ాటరు గారు ఒకరోజు న్ాతొ “సగబ్బరామయ్య న్ా న్ోట్ిగ్ుండా
వచిున పాతిమాట్ వాాసి పెట్ట టకో”

future లో పనికొసాు య్ని సెలవచాురు.

అజ్ాఞనమన్ే చిమమ చీకట్ిలో నగనా న్ాకు ఆ మాట్లలోత్ు ఇపతపడు వలె అపతపడు
తలియ్లేద్గ. కాని మాష్ాటరు గారంట్ే ఉండే గౌరవమూ అభిమానముననగసరించి
వారి మాట్లు అదే రోజు ఎపతపడో మూడ్ వచిునపతపడు ఏకాగిత్ం

మీద్నంట్ే

అకాడ వాాసగకున్ే వాణ్ణణ అలా వాాసిన కాగితాలు 1979 న్ాట్ి పెoడిూ పతిాక ఒకట్ి
మొనా

వారిలీలగా

ఒక

పతసు కంలో

దొ రికతంది.

అంద్లి

అమృతానిా

గోీలి

ఆనందిదద ాము.
1.త్పతప చేసిన వానిని క్షమించాలి. ఎపతపడు? త్పతప ఒపతపకుoట్ే.
2. సగఖ, ద్గ:ఖాలనగ సమభావoతో తీసగకోవాలి. బ్ాయంకు లోని పెైకం తీసి
అపతపల వాళ్ూ కు అపప చలిూ సు గంట్ే భాదంద్గకు?
3. రాళ్ుతో కొడితే ఓరుుకోవాలి, కీీసు గ వలె ఎపతపడు నిరోదషిగా ఉంట్ూ.
4. అన్ేక జ్నమల బ్ాకీలే మన చగట్టట పకాల పరిసి త్ులు, మన ఆశిీత్ులు,
బ్ంధగవతలరూపంలో మనకు కలిగయ అనగభవాలు. ఆ బ్ాకీలు తీరిప్ో గాన్ే మనగష్ులు
మారి మన పట్ూ మారుప చూపిసు ారు.
5. “ధరయమచ, అరయధచ, కామేచ న్ాతిచరామి” అని పెండిూ న్ాడు అగిా సాక్ష్ిగా
పామాణ్ం

చేసాము.

ఇంద్గకు

భినాముగా

న్ాది

అని

భారయనగ

వద్లి

అనగభవoచరాద్గ. ((మాష్ాటరు) ఒకరి పెండిూ లో వసు ర లోని పదారాధలు ఎంతో
సవలపంగా తాకత వద్లి పెట్ట ారు. ఆ సంద్రభంలో న్ేనడిగితే చప్ాపరు.)
6. పూరవం సీు ల
ై కు కలడా య్జ్ఞ య్ాగాద్గల య్ంద్గ నిరవహణ్లో భాగ్ం
ఉండేది. కాని division of labour వలూ కొనిా పనగలు భారయకు, కొనిా పనగలు భరు కు
సంకీమించాయి. అదే జ్ంధయము, తాళి. ఆ య్జ్ఞ మే సీు ల
ై ు నిరవహుంచే వంట్. వంట్
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కాగాన్ే కొంత్ అనాం కలర అగిాకత సమరిపసగుంట్ారు (మా త్లిూ గారు అలా అగిాకత
(ప్ యియలో) సమరిపంచడం న్ా కళ్ళురా చూచానగ.).
7. గ్ురు సేవ:- వారు త్పప న్ాకనయం లేద్గ అని శ్రణ్ాగ్తి హృద్య్పూరవకo
గా చేసి సేవంచాలి.
8. పరమ వెైరాగ్యము:- గ్ురువతనగ వద్లి శిష్ుయడు త్న ఏరాపట్ూ నగ తానగ
చేసగకోకలడద్గ. అధికంగా అనగభవసేు రాబ్ో యియ కాలంలోని మన వసత్ులనగ
ముంద్గగా అనగభవసగున్ాా మనా మాట్.
9. రక్ష్ించేది చoపేది మన ధరమము, మన పతణ్యమే కాని మన డబ్ుబ,
బ్ంగారం కాద్గ.
10. Deception of our previous Janmas makes the good people
also to deceive us.
11. King living like a fakir is a Mahatma.Give away to needy in the
name of God.
12. రక్షణ్ ధరమంలో ఉనాది కాని వసగువతలలో కాద్గ. అంద్గకయ ఒకొాకా సారి
డబ్ుబ ఉన్ాా రోగ్ం నయ్ం కాద్గ.
ఈ ప్ాత్ పెండిూ పతిాకపెై వాాసిన ఈ

అమృత్వాకుాలిా

న్ాకు లభించడమే మాష్ాటరి గారి కృపగా భావసగున్ాానగ. (హృద్య్పూరవకంగా)
ఇంద్గలో 4 వ సూకతు న్ా పరిసి తి ని అద్ద ం పట్ిట చూపించింది. కొంత్మంది పతసు క
పాచగరణ్కు వడమడ లేకుండా డబిబసాుమని సమయ్ానికత త్పతపకున్ాారు. మరికొంత్
మంది త్పతపచేసు ూ కమిట్ి మంబ్రుగా అలా చేయ్కలడద్ని న్ేనగ చపిపనంద్గన న్ా
కన్ోా వధాల కీడు చేసారు. వాట్ిని మనం బ్ాహయంగా ఓరుప వహుంచిన్ా ఆయ్ా
వయకుులు కంట్పడడ పతపడు న్ా మనసగులో మాత్ాం వారు త్పతపడు మనగష్ులు అన్ే
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భావన ప్ో యియది కాద్గ. అలా భావంచడం సాధన్ా పరంగా త్పపని ఈ పెండిూ పతిాక
చూచేదాకా న్ాకు తొచలేద్గ. మనం పూరవం వారికత చేసినదే ఈ రోజు వారి నగండి
మనకు అనగభవమౌత్ుంది. అలాంట్పతపడు వారిని మన మనసగలో చడడ గా
భావంచడం త్పతప గ్దా. బ్ాబ్ా చపిపనట్ట
ూ శ్త్ృత్వం (కు)ఋణ్ం చలిూ ంచక తీరద్గ
గ్దా. మరు జ్నమకు న్ేనగ చనాబ్సపప, వీరభద్ాపపల వలె ఉండడం త్థయం.
“ధాయసలేకుండా గ్డిపిన క్షణ్ాలలోని మన్ో వకారాలు జ్నమపరంపరలు పెంచగత్ుంది”.
కనగక ఆ మన్ో వకారాలనగ వారి కృపతో నిరూమలించగకోకుంట్ే రాగ్దేవష్ాల వలలో
త్పపక పడుతాము. ఈ letter చదివ అరధం చేసగకున్ే భాగ్యం శ్రీ సాయి మాష్ాటరయ న్ాకు
మీకు కలిపసాురు. లేకుంటే ఆయ్ా భావాలు అరా మవడం వేరు. హృద్య్గతమవడం
వేరు. అపతపడు మనం సాధన అనగకున్ే అంశ్మే మనకుశ్త్ుావత అవతత్ుంది.
నమసాారములతో
పెసల సగబ్బరామయ్య
ఇంద్లి రండవ సూకతులో చపిపన వష్య్ానికత శ్రీ మాష్ాటరు గారయ ఉదాహరణ్గా
ఉంట్ారు. వారు సగఖద్గఃఖాలనగ ఎలా సమభావంతో తీసగకున్ాారో చూచిన వారికయ
తలుసగుంది.
నమసేు .

********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********
గొలగ్మూడి

11-7-2000

పూజ్య గ్ురుబ్ంధగవతలెైన K. భవాని గారికత శ్రీ సావమి వారి ఆశ్రసగులు

కలుగ్వలెనని ప్ాారిిసు ూ పె.సగ. వాాయ్డం. మీరు పంపిన 21 రూ M.O. అందింది.
దేనికైనది వాాయ్లేద్గ తలుపవలసినది.
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అంత్కు ముంద్గ వాాసిన letter అందినది. మీ బ్ాధ అరధమయింది. మీ

బ్ాధనగ శ్రీ మాష్ాటరు గారు తీరు వలసిందేగాన్న మానవతల వలూ కాద్గ.

మా లాంట్ి వాళ్ుము ఎనాయిన్ా చబ్ుత్ుంట్ాము. అనగభవంచే మీకు సాధక

బ్ాధకాలు మానసిక బ్ాధ తలుసగుంట్ాయి. అయితే మీకు శాశ్వత్ంగా హృద్య్ంలో
(వశావసం) ఎంద్గకు నిలవడం లేదో అది సాయికయ తలుసగుంది.

మీరు మీ బిడడ ల భవష్యత్ు
ు త్లచగకొని అంత్గా ఎంద్గకు బ్ాధ పడి ప్ో తారు?

మా వాళ్ుoతా ఉనాత్ సాియిలో ఉంట్ే న్ా బిడడ లు త్కుావ సాియిలో ఉంట్ే న్ే న్ెట్ూ ా

సహుంచగ్లనగ అంట్ారు. మీరిచిుందే మీ బిడడ లకు ఉంట్టoదా? అంత్కంట్ే గొపప
వాళ్ళు కాకలడదా!

మా అమమ పాతి పూట్ వడుూ ద్ంచి మముమలనగ చాకతంది.

కట్ెటలు ఆమే తచగుకొని వంట్ చేయ్ాలి. మరి ఈ రోజు మేము ఏమి చేయ్కుండా

న్ెలకు న్ాలుగ్ు వేల పెంక్షన్ తో జీవసగున్ాాము. మేము ఇలా జీవసాుమని ఆమ
అనగకునాదా? ఆమ ఎపతపడూ మా భవష్యత్ునగ గ్ూరిు త్లంచన్ే లేద్గ. మా చేత్
గొడుడ చాకతరి చేయించేది. ఉదో యగ్ం చేసేట్పతపడు కలడ ఆమ గ్డిడ తచిు బ్రీలు

మేపతత్ూ ననగా తమమని చపిప తపిపంచేది. త్లిూ మాట్ కాద్నలేక వెళిూ తచేువాడిని.

అసలు భవష్యత్ు
ు నగ గ్ూరిు త్లంచడం సాయి భకుులకు పనికయ రాద్గ. I.A.S.

చదివన మాష్ాటరు గారికత ఉదో యగ్ం ప్ో యిన కొీత్ు లో అన్ాానికత కష్ట మైoది. ఆయ్న

మరు పూటకు అననం ఎటాుగ్ా అని యోచించలేద్గ. సాయ్యయ్యే అనిన
సమకూరాురు. అంద్రతకి ఆయ్నే ప్ెడతయడు. మనమంతయ ఆయ్న బిడడ లమే కద్య?
మనకు కషటమయ్యతే వారతకి కషటం లేద్య!

అసలు సాయ్యకి పగ్ాులపపగ్తంచయక చింతకు తయవేలేద్గ.

బిడడ ల ఆరోగయం బ్ాగ్ా ఉండయలని సాయ్యని పాారతాంచయలి. అంతే కాని సతరత

సంపద్లు కాద్గ. వాళ స పావరు న చకాగ్ా ఉండయలని పాారతాంచగ. అంతే గ్ాని వారతకి
పాారబ్ధ ంలో లేనివి సమకూరుమని అడుగ రాద్గ. పాారబ్ధ ంలో ఉండేవి రాక తపపవు.
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మరలా వాాసగున్ాానగ మనకంట్ే కతంీ ద్ త్రగ్తిలో తిన తిండి, ఉండ గ్ూడు,

కట్టట బ్ట్ట లేని వారిని గ్ూరిు చింతించి మనం త్ృపిు గా ఇంత్ వరకైన్ా ఉన్ాామని
త్ృపిు పడాలి.

మాష్ాటరు గారి జీవత్ మంతా మనకు న్ేరయప గొపప ప్ాఠం అదే. కాలేజీ లెకురర్

గా ఉండి రాతిా మిగిలిన అనాంలో ప్ాలు ప్ో సి తోడు పెట్ట ి య్రీగ్డడ లు త్రిగి వేసి,
ట్ిఫిన్ కు బ్ద్గలు తిన్ేవాడు. అలా మిగిలిన డబ్బంతా ఇత్రుల కొరకు ఉపయోగించే

వాడు. మనం అలాగ్ే ఇతరుల కొరకు శీమిసేు సాయ్య ఆనంద్ిసు ాడు. మన వారే బ్ాగు
పడయలని చింతిసగుండడం సావరధ ం అవుత ంద్ి. మరు పూట్, మరు రోజునగ గ్ూరిు
చింతించకుండా కాలం గ్డపట్ం గొపప సాధన.

గతయనిన గూరతు చింతించకు, రేపటి గురతంచి మరుక్షణం పాున్ వేయ్ వద్గద. ఈ

క్షణంలో నివసతంచగ అనయనరు. మాసాటరు గ్ారు “ కష్ాటలు గూడయ అనగగీహానికి గురుు”
అనన మాష్ాటరు గ్ారత మాటలు మీద్ విశావస ముంచి జీవిత య్ాతా సాగ్తంచండి.

మనకు చింత భయ్ము, ఆంద్ో ళ న ఉనయనయ్ంటే సాయ్య మీద్ విశావసము

లేనటేు అనయనరు మాష్ాటరు గ్ారు. అద్ి అక్షరాల నిజం.

ఎంత్ భాగ్యవంత్ుడైన తిన్ేది అనామే గ్దా? కడుపత నిండిన్ాక బ్ంగారు

పెడతానన్ాా తినలేడు. న్ా బిడడ లకు అనా వసాుాలకు లోట్ట చేయ్నగ అని హామీ
ఇచాురు. ఇక త్కతాన వనిా లేకున్ాా ఏమి పరవలేద్గ!

బ్ాబ్ానగ చింతించే మనసగస ఉంటే అంతయ ఆనంద్మే.

పాకా గాీమంలో ఆరత్ులపతపడు గ్ంట్లు కొడుత్ున్ాారని, సాయి ఆరత్ులోూ

వారి మందిరం ముంద్గ డో లు, భాజ్ంతీాలు ఉన్ాాయ్ని వాాసారు గ్దా. డో లు,
భాజ్ంతీాలు ఉంట్ే అవ లయ్ బ్ద్ద oగా మనం ప్ాడే ప్ాట్కు అనగగ్ుణ్ంగా మోొగిసు ారు
గాని ఇష్ట మొచిునట్ట
ూ గ్ంట్లు కొట్ిటనట్ట
ూ ఉంట్ాయ్ా! గ్ంట్లు కొట్ేటవాళ్ళు ప్ాపం

ముట్గ్ట్టట కుంట్ారని న్ేనగ వాాసినట్ట
ూ చపతప. షిరిడి, శ్రీ వెంకయ్యసావమి ఇత్ర
మహాత్ుమలు మందిరాలలో లేనిది ఆ మందిరములోన్ే చేసేు గొపప అవతత్ుంద్ని
వాళ్ు భావమయి ఉంట్టంది. ఆరతి సమయ్ంలో గ్ంట్లు కొట్ట వద్ద ని చపపండి. అంట్ే
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ఆరతి జ్రిగయట్పతపడు ఆరతి ముంద్గ ఐద్గ దబ్బలు కొట్ిట ఆరతి మొద్లు

పెట్టబ్ో త్ునాట్ట
ూ ద్ూరములో ఉనా వాళ్ూ కు తలుపడ మనామాట్. ఆరతి జ్రిగినంత్
సేపత ఎవరో ఒకరు అపతపడపతపడూ కొట్ట డం త్పతప.

శ్రీ సావమి మీకు చింత్లు లేకుండా చేయ్ాలని ప్ాారిిసు గన్ాానగ. ఆలోచన

రాకుండయ నిరంతరం మనసగ మీద్ ధయయసనగ ఉoచటమే. ఏ ఆలోచన లేకుండయ
ఉండయలని (శీద్ధకు) ఏమరు పాటట లేకుండయ ఉండడమే.

ఆధయయతిమక బ్ాటలో శకిునంతయ వినియోగ్తంచి కృషత చేసేు గ్ాని ఫలితముండద్గ.

ఎనిన అపవాద్గ లొచిునయ ధెర
ై యంగ్ా నిలిచినపుపడే సాయ్య ప్ెై మన విశావసం ధృఢంగ్ా
ఉననటట
ు గురుు అద్ి మరువవద్గద.

మీకు శాంతి పాసాదించమని శ్రీ సావమి వారిని ప్ాారిిసు ూ
మీ పె.సగబ్బరామయ్య.

1. ఏద్ో జీవులకు ఉపకారం చేసేద్ి చేసు ూనే ఉనయనము. ఆ జీవి రూపంలో

సాయ్యయ్యే ఉనయనరనన తీవా ఎరుకతో చేసేు అనంతమైన పుణయం వసగుంద్ి. అనిా
జీవతలలో వెంకయ్య ఉన్ాాడని వాాసగకోయ్ాయ అన్ాారు శ్రీ సావమి వారు. ఏ ప్ాాణ్ణని

ఆద్రించిన్ా నన్ేా ఆద్రించినట్ట
ూ అన్ాారు సాయి. అంతకంటే గూడయ తిాకరణ

శుద్ిదగల నయమ జపం గ్ొపప పుణయ కారయం. మీ కష్ాటలనగ తలచగకొని బ్ాధపడే ద్యని

కంటే వాటినే ఆధయరంగ్ా చేసగకొని బ్ాబ్ానగ సమరతంచి ఈ ఊబిలో నగండి బ్య్ట పడే
తీవా పాయ్తనం చేయ్ండి. మీరు మీ బిడడ లకు చకాని సంసాారాలు,

అలవాటట
ు

నేరతపంచే పాయ్తనం చేయ్ండి. ఆసతు పాసగులు ఇవవలేక పో త నయనమనే చింత పూరతుగ్ా
వద్లండి. ఏ జీవకత ఎపతపడు ఏమి రావాలో అవ వచిు తీరుతాయి. మనం ఇచిునవ

వారికత సంత్ృపిు నిసాుయ్ా? మానవుడిచిుంద్ి నిలువద్గ భగవంత డు ఇచిుంద్ి
తరగద్గ అనన సాయ్య మాట మరువకండి.

2. మానవతడు త్రించాలంట్ే, కష్ాటలే గొపప వరాలంట్ారు మాష్ాటరు. కష్ాటలు

వచిునపుపడు అంద్రూ ఏడుసూ
ు కూరుుంటారట. చకాని గురు భకుుడు ఆ కష్ాటలనే
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తనకు సద్గురువు అనగగీహించిన వరాలని తలచి వాటి వలు అనగక్షణం ద్ెైవ సమరణ
మరువకుండయ సాగ్తంచి ముకిు ప ంద్గతయరు అంటారు మాష్ాటరు. వారలా చేసారు.
మనలనగ అలాగయ చేయ్మంట్ారు.

3. శ్రీ సావమి వారి ద్గ్ు ర ఉండాలంట్ే మీకు ఇబ్బందే లేద్గ. ఇపతపడు శ్రీ సాయి

మాష్ాటరు నిలయ్ంలో అలమరాలు త్లుపతలు పెట్ట ాము. మీరు రండు తీసగకొని
వాట్ిలో మీ సామానగ భద్ా పరుచగకోవచగు.

4. న్న మీద్ అపవాద్గలు వేసారన్ాారు. అద్ంతా మీ మంచికయ సాయి అలా

చేయిసగున్ాారు. నిరపరాధగలనగ ద్ూషతసేు ద్ూషతంచిన వారత పుణయం ద్ూషణకు గురైన
వారతకి వసగుంద్ట.

ద్ూష్ణ్

అనగభవంచిన వారి

ప్ాపం ద్ూషించిన వారు

తీసగకుంట్ారట్. ఇది నూట్ికత నూరు ప్ాళ్ళు సత్యం. (వారాులాపం).

5. మందిరంలో సేవ చేసే ఆమకు బ్ాబ్ా డబ్ుబ ఇచేుంద్గకు ఎవరూ ఆక్ష్యపణ్

చపపకలడద్గ. బ్ాబ్ా డబ్ుబ లేకుంట్ే మనమైన్ా కాసు వేసగకొని ఇవావలి. త్పపక
ఆమకు ఇవవండి. న్ా వాట్ా గా 50 రు || పతసు కాల డబ్ుబ లో తీసి ఇవవండి.

6. మీరు, త్వమేవ మాతాచ, పితా త్వమేవ అన్ే శకూకం మరచి ప్ో వద్గద. న్నవత

చగసేద్ంతా కలసి న్ేన్ే అన్ే బ్ాబ్ా మాట్ ఆచరణ్లో పెట్టండి. మీకు కష్ాటలు కలిగించే
వారి ఎడల ఎలాంట్ి దేవష్ భావము రాకుండా చూసగకోండి. పెైకత కాద్గ. అంత్రాత్మలో
మీ మనసగ మీకు సాక్ష్ి. బ్ాబ్ా న్ా ప్ాారబ్ధ ం త్వరగా పూరిు అయియయట్ట్ట
ూ చేయ్ కలడదా

? న్ాకు శాంతి, త్ృపిు , ఆనంద్ం ఈ జీవత్ంలో ఎపతపడు చూపతతారు అని మాత్ామే
ప్ాారిించండి.

7. ఇది చేయ్ండి అది చేయ్ండి అని అడగ్ట్ం ద్ండుగ్. న్ా కయది మంచిదో అది

న్ాకంట్ే మీకయ బ్ాగా తలుసగ. న్ా మంచిని కోరయ ఓ దేవా ! నిన్ేా న్ేనగ శ్రణ్ు ప్ ంది న్న
ఆజ్ఞ లనగ ప్ాట్ించేట్ట్ట
ూ చేయ్ండి అని ప్ాారిన చేసు ూ నిత్యం 108 పాద్క్ష్ిణ్లెైన
మందిరంలో కుద్రకుంట్ే ఇంట్లూ న్ెైన చేసు గండండి.
అయితే ఒక అరగ్ంట్ ట్ెైం పెట్ట టకోండి.
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శ్రీ సావమి వారి కృప సదా మీ కుండాలని ప్ాారిిసు ూ

మీ. ప్ె. సగ.

********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********

శరణయగతి
సార్ సంద్ేశం:
అసలు బ్ాబ్ానగ నీవు పటటటకునయనవని అనగకుంటటనయనవు గ్ాని (అద్ి వటిట ద్ే !)
పటటటకోవడమంటే హారత లు, సతసంగ్ాలు మాతామేనయ? కష్ాటలలో మనసగ బ్ాధ
పడకుండయ ఈ కష్ాటల ద్యవరా మన గత కరమలు కడిగ్ేసు గనయరు అని తలచి నిశ్ుంతగ్ా
ఉండటమే! సరవసయ శరణయగతి చేసత మనసగలో బ్ాధ లేకుండయ ఉండటం నేరుుకోండి.
కష్ాటలలోనగ, సగఖాలలోనగ సముల ై సరవతయా భగవంత ణిణ చూడయలనే భగవతీు తయద్ి
గీంధయలనీన చెప్ేపద్ి.

********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********
విశావసం- ఆహార నియ్మం – ఇంద్ిాయ్(అ) చయపలాయలు – శరణయగతి:
ఓం
గొలగ్మూడి
24-11-౦౩
Dear Sai,
1. Mental గా enlightenment – శ్రణ్ాగ్తి, త్రావత్ దిగ్ జ్ారి ఆసకుులవట్ం ఎంద్గకు
జ్రుగ్ుత్ుంది ?
శరణయగతి అనేద్ి ఒక రోజు చేసత తరువాత free గ్ా ఉండటం కాద్గ. జీవితయంతం
శరణయగతిలోనే ఉండయలి. ఈ న్ాట్ి mental enlightenment అది ఈ జ్నమలో
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సాధించినది కాద్గ. అది పూరవ జ్నమ సాధన్ా ఫలిత్ం. ఈ జ్నమలో శ్రణ్ాగ్తి
ప్ో గొట్టటకుని మానసికమన
ై చంచలత్వం వసగుంది. దాంతోసత్, అసత్ గ్ురిుంచే శ్కతు
ప్ో యి, సద్గ
ు రువతనగ వదిలి, (పెైగా) తాన్ే సద్గ
ు రువతనగ అడడ ం పెట్ట టకుని తాన్ే
పాజ్ల

భాధలు

తీరుసగునాట్ట
ూ

నట్ిసు గంట్ారు.

దాంతో

మరల

జిడుడ

అంట్టకోసాగ్ుత్ుంది. దిగ్జ్ారి ప్ో తాడు. త్న డౌన్ ఫాల్ త్నగ గ్ురిుంచ లేడు
ఎంద్గకని? త్ననగ ఆశ్ీయించిన వారి ప్ గ్డు లతో కళ్ళు మూసగకుప్ో తాయి.
చివరకు చిపప చేతికత వసగుంది. ఎంత్ enlightenment వచిున్ా త్న గ్ురువతనగ
వద్లట్ం లోన్ే త్న డౌన్ ఫాల్ మొద్లెైంద్ని గ్ురిుంచలేడు.
2. ఇందియ్
ా
చాపలాయలకు లొంగ్క ఆచరించేదల
ే ా? లొంగితేఏమి?
భగ్వదీు త్లో చబ్ుతాడు – ఇందియ్
ా
లోలత్వం దావరా మానవతని పాజ్ఞ హరించి
ప్ో త్ుంది – గాలి వలన పడవ వేగ్ం నశించినట్ట
ూ అంట్ారు. (పాజ్ఞ అంట్ేమానసిక,
శారీరిక సామరాధూలు అని అరధ ం) అవ ప్ో య్ాక ఇక మనం ఎంద్గకు పనికత రాము.
మనలో భలల
ూ కపత పట్టటద్ల వతండాలి. ఈ పటటటద్ల సడలకుండయ వుండయలంటే
నితయం సద్గురువు మనకు చేసతన సహాయ్ాలు, ఇచిున అనగభవాలు తలచగకుని
పులకించి పో వాలి. పూజలో గగురాపటట రావాలి. నితయం గగురాపటట వచేు విధంగ్ా
మన అనగభవాలు మననం చేసు గండటమే గ్ొపప పూజ. ఆ కాలమే సద్గురువుకు
అరతపంచిన ఉతు మోతు మ పుషపం. అపుపడు ఇంద్ిాయ్ చయపలాయలకు ఎంద్గకు
లొంగకూడద్ో ,

భలూ
ు కపు

పటటటద్ల

ఎంద్గకు

అవసరమో

తెలిసత

వచిు

ముంద్గకేవళ తయం కానీ వనగకంజ ఉండద్గ. మనకతచిున ఒకా అనగభవానిా కలడా
సమరించని పూజ్ పూజ్య కాద్గ. అది య్ాంతిాకము లాంఛన ప్ాాయ్మైనది.
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అనగభవాలురాని వాళ్ు సంగ్తి అలా ఉంచాలి. వాళ్ళు ఇత్రుల కతచిున
అనగభవాలు సమరిసు ారు. సమరించాలి. లేకుంట్ే అంతా wasteful thing.
3. మొద్ట్ రావలిసిన పరిణ్తి
ణ వశావసమే న్ా ? దానికత మారు మద
ే ి?
మొద్ట రావలిసతన పరతణతి
ి విశావసమే : ద్యనికి మారు మేద్ి ? i) పుణయం ii) నియ్మ
పాలన. విశావసం కలిగ్ాక అద్ి బ్ాగ్ా ప్ెరతగ్త మహా వృక్ష మవావలంటే– మనకు
సద్గురువు

చేసన
త

మహో పకారాలనగ

లోత గ్ా

మననం

చేసు ూ

గగురాపటట

చెంద్గత ండటమే. అలా చేసేు మన విశావసం సడలద్గ. అంతే కాక చకాగ్ా
ప్ెరుగుత ంద్ి.
4. ఆహార నియ్మం ఎపతపడూ అవసరమేన్ా?
ఆహార నియ్మం ఎపతపడూ అవసరమే. కారుకు పెట్ాలలు బ్ద్గలు కల
ీ డాయిలు
కతరోసిన్ ప్ో సి నడిపత
ి ే ఏమౌత్ుంది? కారు నడుసగుంది. కాన్న ఇంజ్న్ చాలా త్వరగా
చడి ప్ో త్ుంది.

Irreparable అవతత్ుంది. ద్ెైవం వచిు ఆహార నియ్మం

చెపపనకారలేద్గ. మన శరీరం ఏద్ి తింటే సరతగ్ా పని చేసు గంద్ో

మనమే

తెలుసగకోగలం. ఇంద్ిాయ్ చయపలాయలకు లొంగకుండయ భలూ
ు కపు పటటటద్లతో
సాగటమే. బ్ో ంబ్ే రైలేవ సేటష్న్ లో కతరోసిన్ సట వ్ పెట్ట ి 2 kg బియ్యం అనాం వండానగ.
అంతా సద్గ
ు రువతచే చేయ్బ్డింది.
మొద్ట మనలో పటటటద్ల ఉండయలి. భలూ
ు కపు పటటటద్ల.
ఆశ్రసగులతో పె. సగ.

********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********
గొలగ్మూడి
18-9-05
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పతజ్య గ్ురుబ్ంధగవతలు అయిన శ్రీమతి లక్ష్ిమఅకాగారికత చిరంజీవకత సాయికత శ్రీ
సావమి వారి ఆశ్రసగులు సదా ఉండాలని ప్ాారిధసు ూ వాాయ్డం(p.s.r.). అమామ
మనకునాంత్ మంది అండ, ఆపత, ఆపతులు, మిత్ుాలు, బ్ంధగవతలు మరవవరికత లేరు.
ఎంద్గకతలా చపతత్ున్ాానంట్ే ఆ మహన్నయ్ుడు మనవాడే అయి ఉండగా అంద్రు
మనవాళ్ళు. మనకవవరూ లేరన్ే భావం మనకు రాకలడద్గ. ఇపతపడు మనకవసరం
లేద్గ గ్నగకయ అంద్రికీ ద్ూరం పెట్ట ారు. మన గ్ురుదేవతడు ఏ మారక మన హృద్య్ంలో
ఉన్ాాడని మనం నిరంత్రము ఆయ్న వెైపే చూడాలని వారి పాతిరూప్ాలయిన ఈ
పాపంచంలోని రూప్ాలనగ పట్ిటంచగ కోకుండా మలగాలన్ేదే వారి సంకలపం గ్నగక
మనలనగ అంద్రి నగండి ద్ూరం చేసాడు. న్ాకు ఒకా బ్ంధగవత లేడు, సేాహుత్ుడు
లేడు. న్ాకు మాత్ాం ఎవవరూ లేరయ అన్ే భావన లేద్గ. సాయిమాసట ర్ నిలయ్ంలో తాత్
న్ేనికాడ ఉండలేనగ. ఎకాడికత అయిన్ా వెళిుప్ో తానని ఆరాధనకు ముంద్గ న్ెల నగండి
న్ోట్స
ీ గ ఇచాుడు. Ok వెళ్ుండి అన్ాానగ. మా వాళ్ళు ఆయ్న ప్ో తే ఎట్ాూ అని గోల
పెడుత్ుంది. న్ేనగ అరిగిప్ో యిన gramphone రికారుడ లాగా ఆయ్న ప్ో తే మాసట ర్
ఇంకొకరిా తచిుపెడుతాడు. ఆయ్న ప్ో తే ఎట్ాూ అన్ేది మనకంద్గకు. సాయిమాసట ర్
నిరావహకులు అయిన గ్ురువతగారిది కదా ఆ డూయట్ీ అని చపేపవాడిని. అంట్ే ఆయ్న
మనవాడై ఉండగా వేరయ చింత్ ఎంద్గకు. మీకు నయకవవరూ లేరనే భావం తీసేసగకోండి.
తృప్తు , శాంతి, ఆనంద్ం, హృద్య్ం నిండయ నింపుకోండి. అపుపడు గురుద్ేవులు ఎంతో
సంతోషతసు ాడు.
ఆ మహన్నయ్ుడు మనకు ఇనిా అనగభవాలిచిు న్ేనగ మీతోన్ే ఉన్ాానగ.
మీకంట్ే ముందే మీ గ్ురించి ఆలోచించి ప్ాూన్ వేసి ఉంచానగ అనడానికత ఎనిా
నిద్రశన్ాలు ఉన్ాాయో. బ్ెంగ్ుళ్ూరులో సాయి ఆసగపతిాకత ప్ో తే డాకటర్ లేక AC రూమ్
లో ఉంచారు. తిరిగి వచాురు. అపతపడు మీరు Bangalore లో లేకుంట్ే సాయి
ఏమయియయవాడో . ఆ త్రావత్ ద్రాు సావమికత, మీ వారికత ఫో న్ అంద్కుండా చేశారు.
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మిముమలనగ గొలగ్మూడి తీసగకువచాురు. ఫో నగలో అంద్కుండా చేసింది ఎవరు?
అంతా చేసద
ే ి ఆ మహన్నయ్ుడే. ముంద్గగాన్ే మిముమలనగ బ్ెంగ్ుళ్ూరులో ఉంచాడు.
అదొ కాట్ి చాలు. ఆయ్న నిరంత్రం మన పాకాన మనకంట్ే జ్ాగ్ీత్గా హ ష్ారుగా
ఉన్ాాడు అన్ేంద్గకు నిద్రశన. ఆ మహనీయ్ుడు ఇంతకు ముంద్గ చేసతన మేలు
తలంచగకొని ఎపుపడూ తృప్తు , శాంతి, ఆనంద్ంగ్ా ఉంటే వారతకి ప్రాతి పూరవకంగ్ా ఆయ్న
కొలువు నరు కులమన
ై మనం మన పాతా పో షతంచి వారతకి ఆనంద్ం కలిగ్తంచిన వారము
అవుతయము. ఏద్ి చేసన
త య, ఏద్ి జరుగుత నయన అంద్గలో మనం చేయ్వలసతన కరు వయం
క్షుణణ ంగ్ా చేసత ద్యని ఫలితం వైప్ే చూడకుండయ ఆనంద్ంగ్ా ఉండమని శ్రీ మాసట ర్ తన
ఆచరణ ద్యవరా బ్ో ధించయరు.
శ్రీ సావమి వారి ఆశ్రసగులతో,
పెసల సగబ్బరామయ్య

********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********
సావమి, భగవంత డు మనకిచిున, ఇసగునన అనగభవాలనగ మననం చేసగకుంటూ
వారత చేత లో ఉపకరణలముగ్ా ఎలా ఉండయలో, అలా జీవిసేు ఎలా ఉంటటంద్ో తెలుపు
letter:
Om
గొలగ్మూడి
1-8-2005
పూజ్య

గ్ురుబ్ంధగవతలెైన

శ్రీమతిలక్షమకా

గారికత

పెసల

సగబ్బరామయ్య

నమసాారములు.
అమమ మనం ఏదన్
ై ా చయ్ాయలన్ాా చేయ్లేము. చేయ్లేకుండా ఉండాలన్ాా
ఉండలేము. ఉదాహరణ్కు న్ా కొమారు అపతపడు రైలేవలో ష్ో లాపూర్ పాకాన హ ట్ిగీ
అన్ే సేటష్న్ లో ఫారమసిసట గగా పనిచేసు గంది. అపతపడే సేటట్ బ్ాయంకులో ఉదో యగానికత ట్ెని
ై ంగ్ుా
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తిరుపతి రమమని ఆరడ రు వచిుంది. రైలేవ పెద్ద సంసి అని, సేటట్ బ్ాయంకు చినా సంసి అని,
సేటట్ బ్ాయంకు లో చేరయుంద్గకు న్ాకతష్టం లేక ఆ ఆరడ రు కాగిత్ం ఆమకు పంపలేద్గ.
భగ్వంత్ుని నిరణయ్ం ఆమనగ బ్ాయంకులో ఉదో యగ్ం చేయించాలని, గ్నగక ఆమ పనిచేసే
గాీమంలో ఆ ముంద్ట్ి రోజు డాకటరునగ చంపే పాయ్త్ాం చేసారు. ఆ రోజు డాకటరు
లేకుండా ఉంట్ే మా అమామయికత

ఆ మరాయద్ జ్రిగి ఉండేద.ే అంద్గకని తలూ వారి

సామానగ సరుదకుని ఇంట్ికత రాబ్ో త్ుంది. అదే సమయ్ంలో న్ేనగ షిరిడమ ప్ో వాలన్ే
పేారప
య ణ్ పెట్ట ి బ్ాయంక్స ఆరడ రు ఊరక చూపెట్ట ాలని తీసగకుప్ో య్ాయనగ. షిరిడమ ప్ యియయ
మారు ంలో హ ట్ిగీ కనగక అకాడ దిగి ఆమనగ చూచి షిరడ
ి మ ప్ో వాలని దిగానగ. ఆమ
సామానగ సరుదకుని రడమగా వచేుంద్గకు సిద్ధంగా ఉంది. వష్య్ం తలుసగకుని షిరడ
ి మ
పాయ్ాణ్ం మానగకుని తలూ వారి 10 గ్ం.లకు తిరుపతి ట్ెని
ై ంగోూ చేరాులని, వెంట్న్ే
హ ట్ిగీ నగండి తిరుపతి వచిు ట్ెని
ై ంగ్ లో చేరాునగ. న్ా షిరిడమ పాయ్ాణ్ం ప్ో యింది.
న్ేననగకొనా షిరడ
ి మ య్ాత్ా సాగ్లేద్గ. భగ్వంత్ుని నిరణ య్ానగసారం ఆమ సేటట్
బ్ాయంకులో

ఉదో యగ్ం

అయింది.

బ్ాయంకు

ఉదో యగిన్ే

వవాహమాడి

న్ెలూ లరులో

కాపతరమున్ాారు.
మనం ఒక పని చేసేంద్గకు, చేయ్కుండయ ఉండేంద్గకు సేవచఛ లేనివారము.
భగవంత ని చేతిలో ఉపకరణయలము మాతామే. ఇద్ి తెలిసత ద్ేనికత చింత చేయ్కుండయ
హాయ్యగ్ా నీ ఇషటమొచిునటట
ు నడుపు తండడా అంటూ సంతోషంగ్ా ఉంటే ఈ నయటకరంగం లో
మన పాతా బ్ాగ్ా నటించినవారమవుతయము. అట్ాూగాక అంతా న్ేన్ే చేసు గన్ాానగ, పిలూలనగ
చడగొడుత్ున్ాానగ అనగకోవడం అవవేకం. చడగొట్ట డం, బ్ాగ్ుపరచడం మనచేతిలో
ఏమీలేద్గ. మా అనానగ చద్గవత కొరకు న్ెలూ లరులో మా మేనత్ు గారింట్లూ ఉంచితే బీడమలు
తాాగయది న్ేరుుకుని సాయిబ్ులతో కుసీు లు పట్ేటది న్ేరుుకొని చపపకుండా ఇంట్ికత
వచేుసాడు. ఇక ననగా చద్గవతకయ న్ెలూ లరు పంపకలడద్నగకొన్ాారు. కాని రండురోజులు
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పూరిు నిరాహారదీక్ష చేసి చద్గవత కొరకు న్ెలూ లరు వెళిూ B.Sc., B.Ed అయ్ాయనగ.
మనము ఏదీ చేయ్లేము, చేయ్కుండా ఉండలేము అంతా దైవమే చేసు గన్ాాడు
శ్రీ సావమి వారి ఆశ్రసగులతో,
పెసల సగబ్బరామయ్య

********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********
Dear Sai !
శ్రీసావమివారు ఎంత్ట్ి కరుణ్ామయ్లో ఈ మాయ్ గ్పిపన మనసగ
ఊహుంచలేద్గ. శ్రీసాయిమాసట ర్ నిలయ్ం ఉండేతావతలో ఇలుూకట్ాటలని శ్ంకుసాిపన
గ్ుంట్ త్ావతవత్ుంట్ే ఆరు

అడుగ్ులు త్ావవన్ా అంతా loose soil లే. న్నరు

వపరీత్ంగా ఊరుత్ుంట్ే మాన్ేశానగ.
అంకణ్ం

500

రూప్ాయ్లకు

కొని

వెయియరూప్ాయ్లకైతే

ఇసాుననా

వజ్య్భాసార్ అంకణ్ము 500 రూప్ాయ్లకు ఇసాునని లెట్ర్ వాాసేు అది
ఖచిుత్ంగా శ్ంకుసాిపన ముహ్రు ం ట్ెైములోన్ే చేరడం శ్రీసావమివారి దివయలీలే. ఆ
సి లంకొని ఇపతపడు కాపతరం ఉంట్టనా ఇలుూ ఉండే చోట్ రండు అంకణ్ముల రూము
వేయించాలని వాసగు అత్నిని పిలిసేు వచిు ఇంట్ికత మొత్ు ం ప్ాూనగ ఇసాునగ. న్న శ్కతు
ఉనాంత్ వరకు కట్టటకో అని ప్ాూనగ గీసి ఇచాుడు. మా మామ వచిు మొత్ు ం ప్ాూనగ
పాకారం పతన్ాద్గలు కట్టట. మిగిలిన రండు అంకణ్ములరూమే వేసగ కోడానికత డబ్ుబ
చాలకుంట్ే వడమడ లేకుండా న్ేన్ే ఇసాునని బ్లవంత్ం చేశాడు. సరయనని ప్ాూనగ పాకారం
సగనాం ప్ో సి పతన్ాది త్వావలని పాయ్తిాసేు ప్ాూనంతా ఒకయ బ్ండ మూడు
అంగ్ుళ్ములు కలడా తగ్లేద్గ. ఆ మారాున వెళ్ూ ళ బ్ేలుదారు వచిు ఈ బ్ండనగ పగ్ల
గొట్ట వద్గద. Plinth beam వేసి ఇలుూ కట్టట న్ాది జ్వాబ్ు అని ప్ో ా త్ుహుంచాడు.
మామూలుగా బిలిడ ంగ్ అంతా ఒక లక్షరూప్ాయ్లు అయితే అంద్గలో ఫౌండేష్న్ కట్ేట
ఖరుు రూ 25,000 ఉంట్టంది. ఇపతపడు న్ాకు రూ 25,000 మిగిలాురు.
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బ్ేలుదారికత కలలి ఇచేు పని లేకుండా పరంధామయ్య చేత్ చీట్ీలు పెట్ట ంి చి
సగబ్బరామయ్యగారికత పనిచేయ్మని చప్ాపరు. అత్నగ కట్ట బ్ెట్ట ి అనాం తిన్ాాడే
కాన్న ఒకాపెైసా తీసగకో లేద్గ. కనగక కన్నసం ఐద్గ వేల నగండి 10000 మిగిలాయి.
వజ్య్భాసార్ నగ పేారయపించి లెట్ర్ వాాయ్డము, మా మామనగ ఇంట్ి ప్ాూనంతా
పతన్ాద్గలు కట్ట మని, డబ్ుబ న్ేనగ ఇసాునని చపిపంచి పతన్ాద్గలు కట్ాటలని
పాయ్తిాసేు బ్ండ వలూ పతన్ాద్గలు కట్ేట పనిలేకుండా చేశారు. పరంధామయ్యనగ
బ్ేలుదారుగా

తీసగకువచిు ఆ ఖరుు త్పిపంచాడు.

U.T.I లో మచూయర్ అయి

డబ్ుబ రావడంతో బిలిడ ంగ్ అంతా పాహరీలు సహా బ్ావతో సహా త్య్ారు చేయించిన
మహన్నయ్ుడు. మనకు ఆయ్ా సమయ్ాలలో మనసగ కషటంగ్ానే ఉంటటంద్ి కానీ అద్ి
మన మంచికే. లక్షమకా కు నమసాారములు.
పెసల సగబ్బరామయ్య

********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********
గొలగ్మూడి,
05-06-2005
Dear Sai!
శ్రీ సావమివారి ద్య్ వలన న్న చద్గవత బ్ాగా సాగాలని ప్ాారిిసు గన్ాానగ. మీ
ఎరుక లేకుండా మీ రిజ్లలయష్న్ లేకుండాన్ే మరలా లక్ష రూప్ాయ్లు న్ెలసరి వడమడ
ఇచేుట్ట్ట
ూ శ్రీ సాయి మాసట ర్ సేవా ట్ాస్టట పేరుతో వేశానగ. పాతి న్ెలా వచేు వడమడ మద్ర్
తరిసా అన్ాథాశ్ీమానికత ఇవావలనగకున్ాానగ. రయపత మీరు వచిునపతపడు ఫికతుడ్
డిప్ాజిట్ వేసే ఫారాల మీద్ అమమ సంత్కాలు పెట్ట ాలి.
చూచావా సాయి మరో అన్ాథాశ్ీమం కట్ాటలంట్ే అది వీలు కాకుండా మద్ర్
తరసా ఆశ్ీమానిా అన్ాథాశ్ీమంగా చేశారు. పాతిద్ీ ఇలాగ్ే ఉంటటంద్ి. మన
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ఇష్ాటఇష్ాటలు లేకుండయ వారు నడిప్తంచినటేు నడవగలుగుతయము. అయ్యతే ఆ బ్ాట
కషటంగ్ా ఉంటటంద్ి. ఎంద్గకని? మనకు ఇష్ాటఇష్ాటలు పో లేద్గ కనగక. వాటిని ఆ
మహనీయ్ుడు వద్ల కొటిట నంత వరకు విశాీంతి లేకుండయ వంటపడుతూ మనలనగ
నడిప్తసు గంటారు. కనగక ఇష్ాటయ్యష్ాటలు వద్లి వారు నడిప్తంచినటట
ు ఆడుత ంటే వారతకత
శీమ ఉండద్గ మనకు కషటం ఉండద్గ. అద్ే అననమయ్య పాడిన పాట. ఓ ద్ేవాద్ిద్ేవా
మా ఆటపాటలతో మిముమ మప్తపంచవలు నేగ్ానీ మోక్షమని మిమమడగ తగద్గ. అంటే
అరా ం ఇపుపడు శ్రీ సాయ్య మాసట ర్ సేవా టా సట గ నడిచే తీరు అద్ే.

********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********
సార్ చరమ సంద్ేశం:
OM
గొలగ్మూడి
29-06-2005
పూజ్ గ్ురు బ్ంధగవతలెైన లక్షమకా గారికత శ్రీ సావమివారి ఆశ్రసగులు మీకు
ఉండాలని ప్ాారిిసు ూ సగబ్బరామయ్య వాాయ్డం.
చంద్ాభాగాత్రంగాలు బ్ాహేమంద్ా సరసవతి సావమివారని ఒక మహన్నయ్ుడు
ఉన్ాారు. Nuptial day రోజు ఆకలిగా ఉంది అనాం పెట్టమని అత్ు గారిని అడిగత
ి ే కొంచం
ఆగ్ు, వంట్ింట్లూకత రాకు అని అత్ు గారు అంట్ారు. ఆ మాట్ే వారికత ఉపదేశ్ం. ఇలుూ వడిచి
వెళ్ళుడు. వారి జీవత్ చరిత్ల
ా ో ఒక ముసిూ ం వారి చేయి నరుకుతారు. ఎంద్గకంట్ే ఆయ్న
దిగ్ంబ్రంగా ఉన్ాాడని అత్ని కోపము. అది పట్ిటంచగకోకుండా రకు ం కారుత్ూ
వేలాడుత్ునా చేతి సంగ్తి తలియ్ని వారు వెళ్ళత్ుంట్ే ముసిూ ం కురాీడు ననగా
క్షమించండి, మారు ము చూపండి అని వేడుకుంట్ూ కాళ్ు మీద్పడతాడు. అపతపడు
సావమి వారు చబ్ుతారు- భయ్ము లేద్గ,
జయ్యంచిన వానికి,
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మనసగనగ ఆధీనములో ఉంచగకునన వానికి,

సద్గురు
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సమాశీయ్ముకోరత వారత కృప ప ంద్ిన వారతక,ి ఆశ తెంచగకునన వారతకి భయ్మే లేద్గ
అంటారు.

ఇకాడ వీరు ఇంద్ిాయ్ములు జయ్యంచడం,

ఉంచగకొనటం,

మనసగనగ అధీనంలో

ఆశనగ వద్లడం అనేద్ి సాధించిన వారతకే సద్గురు సమాశీయ్ం

లభిసగుంద్ని చెపుత నయనరు. సమాశ్ీయ్ం లభించడమంట్ే న్ాలాగా సమాధి అభిషేకం
చేయ్ు భాగ్యమని అంద్రూ త్లచినట్ట
ూ కాద్గ. ఆ పని ఏ కలలి వానికైన్ా 50 పెైసలు ఇసేు
చేసు ారు. ఇంద్ిాయ్ములు జయ్యంచగట, మనోనిగీహము, ఆశ వద్గలుట అనేద్ి మన
మీద్నే వద్ిలారు. ఇద్ంతయ మనకు ఉండే త పుప. ద్యనిని వారత సనినధి, సేవల ద్యవరా
వారత కృపతో మనం పో గ్ొటటటకోగలుగుతయము. మన ఋణయనగబ్ంధయలు,

వాగ్ాదనయలు

తీరతపో వాలి కద్య. అవి తీరేంద్గకు వారు ఆద్ేశ్ంచినటట
ు మనం కషటమైన సంతోషంగ్ా
ఆచరతంచయలి.

మిలరయప్ా లాగా వీపంతా పతండన్
ై ా, గ్ుంట్ కలగ్రాకు తిని ఎముకుల

గ్ూడు ఐన్ా సరయ గురువాజఞ నగ పాటించయలి. సరవసయ శరణయగతి చేయ్ాలి. చివరత వరకు
భయ్ము, సంకోచము, ద్గుఃఖము లేకుండయ సావమిని అంటి ప్ెటట టకోనగండయలి. సరవము
సమకూరేు మహనీయ్ుడు మనకు మన అద్ృషటం కొద్ీద చికాాడు.అద్ే మనభాగయము.
శ్రీ సావమి వారి ఆశ్రసగులతో
పెసల సగబ్బరామయ్య.

********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********
గొలగ్మూడి,
22-7-2005
Dear Sai!
నినాట్ి లెట్రోూ శ్రీ సావమివారు న్ా ఇలుూ కట్ిటంచిన వష్య్ం వాాశానగ.
అపుపడు నేనగ య్మతిండి తింటూ ఇద్ద రు మనగష ల పని చేసు గనయననగ.
కామాంధగడినై కనగన కానని రోజులవి. ఒకా సారైనయ నయ ఇలుు కటేట పనిలో
సహాయ్ము చేయ్మని నేనగ సావమిని పాారతాంచి ఎరగనగ. అంతయ చేయ్ వలసతంద్ి
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మనమే గద్య! వారేమి చేసు ారనే అహంకారము తలకకిాన రోజులు అవి. ఎసరు ప్ెటిట
మనం

మంట

చేసేు

వంట

అవుత ంద్నే

వధవ

వేద్యంతం. బియ్యపతగింజ్

త్య్ారుచేయ్ట్ం మనకు చేత్ కాద్న్ే వష్య్మే సగూరించని కామాంద్పత రోజులవ.
శ్రీ సాయిమాసట ర్ నిలయ్ం ఉండేచ ోట్ శ్ంకుసాిపన గ్ుంట్ కొంత్ త్ావవ పూడిపించారు.
న్ా ప్ాారి న లేకన్ే వాసగు ప్ాూన్ గీసి ఇచాురు. న్ా ప్ాారిన లేకన్ే మా మామ
పతన్ాద్గలకు డబ్ుబ ఇసాునగ అని బ్లవంత్ం చేసాడు. న్ా ప్ాారిన లేకన్ే
పరంధామయ్య బ్ేలుదారిగా వచాుడు. న్ా ప్ాారిన లేకన్ే బిలిడ ంగ్ అంతా ఒకయ ఒక బ్ండ
పడి పతన్ాద్గలు కట్ేట పని ఖరుు లేకుండా ప్ో యింది. మన పాారధ న లేకుండయనే సరవం
జరతగ్తపో త ంద్ి.అద్ి ఆ సద్గురుమూరతు కృప. ఇంత జరతగ్తనయ ఇలాంటివి ఒకటి రండు
కాద్గ వంద్ల అనగభవాలు జరతగ్తనయ ఈ మలిన మనసగ నేటికైనయ కుద్గరుగ్ా
ఉండమనన చోట ఉంటటంద్య. అటట భవిషయతు నో లేక గతయనోన యోచిసోు ంద్ి. ఏమో
ద్ీనిన ఆ సద్గురుమూరతు ఎపుపడు హతమారతు కూరోుబ్జడతయడో తెలియ్ద్గ. తపపక
కూరోు ప్ెడతయడు. ఈలోగ్ా ఇంద్ిాయ్లోలతవం, ఆశ, సో మరతతనం, జిహవ చయపలయం,
పరద్ూషణ, సరు రలోలతవం అనగ నయలోని ద్ొ ంగలనగ కనిప్ెటిట తరతమే పాయ్తనం చేయ్ాలి.
సతనిసయ్ర్ పాయ్తనం చేయ్ాలి. శీద్ధ కాద్గ కేవలశీద్ధ అవసరమంటారు శ్రీ మాసాటరు
గ్ారు. శకిునంతయ వినియోగ్తంచి కృషత చేయ్మంటారు సాయ్య.లేకుంటే మానవ జనమ
ప్తడకలు ఏరుకునేంద్గకేనంటారు. అలాంటి ద్ౌరాాగయసతాతి కాకుండయ వారతచిున పని చేసే
పాయ్తనం సతనిసయ్రాు చేసత తరతద్ద యం. అకా గారికత నమసాారములు.
శ్రీ సావమివారి కృప్ా సదా మీకు ఉండాలని ప్ాారధ న.
పెసల సగబ్బరామయ్య

********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********
గొలగ్మూడి
15-07-2005
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పూజ్య గ్ురువతల లక్షమకా గారికత సగబ్బరామయ్య శ్రీ సావమివారి ఆశ్రసగులు
తలుపతత్ూ వాాయ్డం. మీ లెట్ర్ చేరింది. ఆ మహనీయ్ుని ఆశీయ్యంచడంలో మన
పుణయం ఇమిడి ఉంద్ి. మనం కిీంద్ పడుత నయన వారు మనలనగ పడనివవరు. రోశి రడిడ
కుమారుని బ్ండి ఎద్గదలు, మనిషిని ఎలా రక్ష్ించారు. మనకు కష్ాటలు కలగడం మన
మంచి కొరకే అని భావిసూ
ు వారత వైపు చూసగుంటే చయలు.మనం చలనం లేని విశావసముతో
వారతనంటి ప్ెటట టకోవడమే మన పాయ్తనమంతయ. ప్ో యియ వాళ్ూ నగ ప్ో నిచేుదే గ్ద్య్ాయ అన్ే
మాట్ మనకు వరిుంచద్గ. వారు చీట్ీల దావరా చపిపన మాట్కత మనం అంట్ిపట్
ె ట టకుని
నడుచగకుంట్టన్ాాము. ప్ో యియ వాళ్ూ నగ ఫో నిచేుదే గ్ద్య్ాయ అనా వాళ్ు సంగ్త్ంతా
చాలా ఘోరం. శ్రీ సావమి వారు పాత్యక్షంగా శ్రీరముతో ఉండగా చపిపన మాట్నగ వాళ్ళు
ఖాత్రు చేయ్లేద్గ. కతిు తో ప్ డుసాు అని చపిపన్ా వారు త్మ చడడ నడవడి
మారుుకోలేద్గ. అలాంట్ి వారితో మనం ప్ో లుుకుని అలా మనమూ అవతతామని
భయ్పడవద్గద. సరవ హృద్య్ాంత్రవరిుయిన
ై ఆ మహన్నయ్ుడు మనలనగ త్పపక
నడిపించి గ్ట్ెటకతాసాుడు.
భయ్ము, ఆంద్ో ళ న, ద్గుఃఖము కాసు కూడయ ద్రతచేరకుండయ చూసగకోవాలి.
భయ్ము, ఆంద్ో ళ న ఎంత ఎకుావగ్ా ఉంటే అంత ఎకుావగ్ా వారత సరవ సతయము
మరతుపో య్ామని అరా ం.
బ్సగులో రిజ్ర్వ చేసిన ట్ికట్ట
ూ కాయనిుల్ చేయించింది వారయ. హెైద్రాబ్ాద్ డాకటర్
మిమమలనగ వెంట్న్ే రమమనకుండా కాగిత్ం మీద్ వాాసిసు ానగ అని అనిపించింది ఆయ్న్ే.
మదాాసగ డాకటరు 15 రోజులకు మంద్గలు వాాసేనట్ట
ూ చేసింది వారయ. 15 ఆగ్సగట వసగుంది.
ఆగ్సగటలో పరీక్ష రాశాకన్ే హెైద్రాబ్ాద్ పాయ్ాణ్ం. అపతపడు కలడా డాకటర్ గారు రమమంట్ే
వెళ్ళుతాము. ఇకాడ ఒక వయకతు 40 రోజులు ఉండాలన్ాారు. సరయనన్ాానగ. వారు
వచిున పని సావమి కంట్ే ముఖయం, పేమి
ా కుల సంభాష్ణ్లని న్ాకు ఎలా తలుసగుంది.
ఒక వయకతు రాతిా 12 గ్ంట్లపతపడు మాట్ాూడుకుంట్టంట్ే చూసి చప్ాపడు. న్ేనగ
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పట్ిటంచగకోలేద్గ. ఆమకు వారిాంగ్ ఇచాునగ. అపతపడు ఆమ ఆ వయకతు మా ఎద్గరింట్ి
వాడని న్ాకు చప్ాపలా. సావమిని గ్ురించి అడిగత
ి ే చప్ాపనగ అంతే అనాది. తలూ వారి
మరికొనిా వవరాలు తలిసాయి. మొద్ట్ ఆమ చపిపన మాట్లకు రండవసారి పిలిచి
అడిగినపతపడు చపిపన మాట్లకు ప్ో లిక లేక కఠినంగా మాట్ాూడి త్రిమశ
ే ానగ. ఆ త్రావత్
మరికొనిా వవరాలు చప్ాపరు. వారి పేామ వఫలమై ట్ీ తాాగి చనిప్ో వాలని మంద్గ
సీసాలు ఉంట్ే చూశామని చప్ాపరు వారు

తాాగి ఉంట్ే ముంద్గ ననగా ప్ో లీసగలు

తీసగకుప్ో తారు.అంద్రి దావరా చేసద
ే ి ఆ మహన్నయ్ుడే నిండు హృద్య్ంతో వారిని
ఆశ్ీయించడమే మన కరు వయము.
పెసల సగబ్బరామయ్య

********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********
మనకు సావమి ఇచిున అనగభవాలనగ సమరతసు ూ కష్ాటలనగ ల కా చేయ్క
సంతోషంగ్ా సావమి సేవ చేసేు సావమికి ఎంత సంతృప్తు గ్ా ఉంటటంద్ి? సార్ మాటలోు,
ఆచరణలో:
గొలగ్మూడి
19-11-2005
డియ్రాుయి! పూజ్యలక్షమకాగారు!
మీలెట్రయురింది. అమామ ఆ మహన్నయ్ుని మాట్ జ్వదాట్కుండా ఆచరించే
పాయ్త్ాం చేశాక ఇక భయ్ానికత తావతలేద్గ. ఆయ్న మనతో ఉన్ాాడు. గొలగ్మూడిలో
మాత్ామే కాద్గ అన్ేది గ్ట్ిటగా నమమండి. ఏద్ి నిజం మరలా మరలా చద్వండి. ఢిలీూ,
అమరికా, కాశి ద్గ్ు ర రల
ై ూ ో చేసన
ి ప్ాారినలు మనిాసూ
ు ఉన్ాాడంట్ే వారి అకాడునాట్ట
ూ .
అరవంద్ అమమగారిని రైలు పామాద్ం నగండి త్పిపంచాలంట్ే ఆ ఒకా అనగభవంచాలు
మనలిా ఉద్ధ రించేంద్గకు. సాయి ఒక పరీక్ష త్పిపన ఆ ప్ ా ఫెసర్ వచిు Admit him
అన్ాారంట్ే ఆయ్న కృప తలుసగుంది. మనం ఇంకా భయ్పడడం అరధరహుత్ము.
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నిరమలంగ్ా పారాయ్ణ, నయమసమరణతో ధయనయం ఏరత అగ్తనగుండయనికి సమరతపంచడం, ఎంతో
సంతోషంగ్ా చేసు గంటే ఆ మహనీయ్ుడు మన పావరు నకు ఎంతో సంతోషతసు ాడు కద్య.
ఆయ్నకు న్ేన్ేమీ చేయ్నగ. అంద్రికీ లెట్రోూ వాాయ్డం, పతసు కాలు పంపడం, కొత్ు
పతసు కాలు త్య్ారుచేయ్డం. న్ాకు ఇబ్బంద్గలు రావాలని ఉంట్ేళ్వసగుంట్ాయి. వాట్ిని
లెకాచేయ్నగ. సరవసమరుదడయ్యన ఆయ్న ఉండగ్ా ఇంక భయ్మంద్గకు. చకాగ్ా
తినడం బ్లం తెచగుకుని ఆయ్న సేవ చేయ్డం. తినకుంట్ే ఆయ్న సేవ చేయ్లేము.
శ్రీసావమివారి ఆశ్రసగులతో
పెసల సగబ్బరామయ్య

********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********
Golagamudi
25-10-2005
Dear Sai!
న్నవత జ్ాబ్ు వాాయ్లేద్ని అనగకుంట్ావని వాాసగున్ాానగ. బ్ొ తిు గా ట్ెైం లేద్గ. ఈ
వరాులు

వద్ద ంట్ే

కురుసగున్ాాయి.

ముళ్ళు

గ్ుచగుకొని

కాళ్ూ కు

కట్టట.

సాయిమసాటరిాలయ్ములో డూయట్ీ. What do you mean by negligency of duty?
అనా శ్రీసావమి వారి ఆజ్ఞ మనకు కలడా వరిుసు గంది. వారత ఆద్ేశ్ంచిన ద్ివయమారాునిన
ఆచరతంచి వారతకి ఆనంద్ం కలిగ్తసేు సృషతటకరు ఆనంద్ం కలిగ్తంచిన వారమవుతయమని నేనగ
నముమత నయననగ. కనగక మందిరంలో పూజ్

ప్ో తే ఏ బ్ాధా లేద్గ సంతోష్ంగా

ఉండడమే మన పాయ్త్ాం. సరవం వారే సమకూరుసాురు.
న్నవత కలడా అలాన్ే ట్ెనున్కుండా
ేూ
వారు నడిపన
ి ట్ట
ూ ప్ో త్ుండు. న్ాలుక మీద్
కన్ేాసి ఉండు. ఇంద్ిాయ్ నిగీహం లేనిద్ే సావమికృప ప ంద్లేము.
శ్రీసావమివారి ఆశ్రసగులతో
పెసలసగబ్బరామయ్య
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********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********
ఓం
రమణసాాన్ పతిాక నగండి:
శ్రీ రమణ చరమోపద్ేశం శ్రీద్ేవ రాజ మొద్లియ్ార్
“న్ా శ్య్యరయన్, ఇలేూ ,
న్న“సరండర్”
పణ్ణణవట్టట సగమామ ఇరుకా
వేండియ్ద్గ దాన్ే”
తయతపరయము: నేనగ చేసు ానగ, చెయ్యనగ. ఇద్ి నీకు సంబ్ంధించినద్ి కాద్గ. నీవు
చేయ్వలసతనద్లాు “శరణయగతి” – ఇద్ి అని అద్ి అని తలచకుండయ మౌనంగ్ా ఉండటమే”.
భగ్వాన్ దేహారోగ్యం బ్ాగ్ుండలేద్ని వని 1947 ఏపిాయ్ల్ లో ఆశ్ీమానికత వచాునగ
అపతపడు న్ాకు భగ్వాన్ పరిపూరణ శ్రణ్ాగ్తి మారాునిా ఉపదేశించారు. అదే భగ్వాన్ నగండి
అందిన చరమోపదేశ్ం! అంద్గచేత్ అది న్ాకు అత్యంత్ వలువెైనది. న్ాకయ కాద్గ, భకుులంద్రూ
హృద్య్ంలో భద్ాపరచగకోవలసిన దివోయపదేశ్మది!
అపతపడు న్ేనగ మానసికంగా బ్ాగా కృంగిప్ో య్ానగ. ఇక భగ్వాన్ దేహం ఎట్ాూగ్ూ
ఎకుావ కాలం నిలువద్గ. భగ్వాన్ాాకు చేయ్వలసిన సహాయ్ానిా చేయ్ట్ం లేద్గ . న్ా ప్ాట్టకు
ననగా వదిలివేసారు.
“వీడనాట్ికీ బ్ాగ్ుపడే రకం కాద్గ” అని త్లచి వసగగ్ు చంది వతంట్ారు. భగ్వాన్ే
ననగా వదిలేసేు ఇక న్ాకు ఎవరు దికుా ? ఎవరు రక్షకుడు ? ఈ మానసిక సిితిలో మే 17 న
సాయ్ంత్ాం 3 గ్ంట్లకు న్ేనగ భగ్వాన్ ని సమీపించి “భగ్వాన్, న్ా మన్ోసి తి అంతా మీ
ప్ాదాలముంద్గ వెళ్ుబ్ో సగకోవాలని ఉంది. అది న్ా మాట్లోూ వెలూడించలేనగ. అంద్గచేత్ శివ
పాకాశ్ం పిళ్్ళుత్మపెై మూడు ప్ాట్లు ప్ాడతానగ, అవ న్ా మన్ోసి తి ని చకాగా వెలూడిసు ాయి
కనగక భగ్వానద య్తో శ్ీద్ధ గా వన్ాలని ప్ాారిధసు గన్ాానగ” అని అన్ాానగ.
ఆ మూడు ప్ాట్లు ప్ాడానగ. ఆ ప్ాట్ల సారాంశ్ం ఇది.
“భగవాన్ మీరతటు ా బ్ో ధించయరు –
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“మనగష్ుయలు శ్త్కోట్ి ప్ాూనగలు వేసు ూ వతంట్ారు అవ సవయ్ంగా ఫలించవత. దేవతని
అనగగ్ీహం చేత్న్ే ఫలిసాుయి. కనగక ఉత్ు మ భకుుడు అసలు ప్ాూనగలు వేయ్డు” అని
ఈ మహారధ ం న్ా హృద్య్గ్త్ం కాలేద్గ. తిరుగ్ుబ్ో తైన న్ా మనసగునగ అద్గపత
చేయ్లేకప్ో త్ున్ాానగ. “ఓ భగ్వాన్! అసాధారణ్మైన ఓ మహా గ్ురూ, న్నవత బ్ో ధించిన
మహో నాత్మైన మారాునిా అనగసరించలేక ప్ో త్ున్ాానగ. ఈ పాపంచ సంబ్ంధమైన ప్ాశాలనగ
కోసి వేయ్లేకప్ో త్ున్ాానగ. ఈలాలసత్ నగండి న్ేనగ వదివడలేక ప్ో త్ున్ాానగ. నశించే ఈ దేహం
న్ేనగ కాద్ని మానసికంగా న్ేనగ గ్ురిుంచేట్ట ట చేయ్గ్లిగారు మీరు. కాని ఈ సత్యం ద్రశనం
అయియయట్టట అనగగ్ీహుంచలేద్గ! మీరు.
“కరుణ్ాపూరుణడైన గ్ురువత దాసగని దో ష్ాలనగ చపల చితాునిా త్ుడిచివేసి అత్నిా
సత్యంలో సిిరపరుసాుడు. ఇంతేగాని చకాదిద్దడానికత వీలేూ ని మూరుఖడని త్లచి అత్ని ప్ాట్టకు
అత్ణ్ణణ వదిలి వేయ్డు”.
“భగ్వాన్! గ్ురుదేవతడా! న్నవత ఇట్ాూగ్ ఉపేక్ష చేసు గంట్ే , ఈ దీనగడు చిత్ు ం వచిున
రీతిలో పరుగత్ు
ు తాడు. ఇది న్ాయయ్మా? న్ేనగ ఎట్ాూ రక్ష్ించబ్డతానగ? ఇక రక్షకుడవరు? న్ేనగ
ద్గరబలుణ్ణణ. అంద్గచేత్ ననగా న్ేనగ నిగ్ీహుంచగకోలేక ప్ో త్ున్ాానగ.
ఓ పాభూ, గ్ురుదేవతడా! ననగా ఉద్ధ రించవా ? ఈ జ్నమలోకాని , వచేు జ్నమలో కాని
న్నవత త్పప న్ాకు గ్తవవరు? సహాయ్కులెవవరు? ననగా ఏమి చేయ్ద్లచగకొన్ాావత? న్న
నిజ్మైన వన్ోద్ం ఏమిట్ి ? ఇట్ాూ హుంస పడుత్ుంట్ే చూడట్మా ? లేక ననగా రక్ష్ించట్మా?
ఇది న్ాకు చాలా కల
ీ రమైన కీీడగా కనపడుతోంది . ఓ న్ా గ్ురుమురీు ఇది న్నకు న్ాయయ్ం కాద్గ”
ఇట్ాూ న్ా ఆవేద్న్ాగిా తో నిండిన న్ా ప్ాారధ న ముగిసింది. భగ్వాన్ గ్ంభీరులెై రండు
మూడు నిముష్ాలు ఉండి , అవధి లేని అనగగ్ీహంతో ఇట్ాూ అనగగ్ీహుంచారు.
“నయనశయ్యరేన్, ఇలేు నీ “సరండర్”
పణిణపటటట సగమామ
ఇరుకావేండియ్మ నయనే”
ద్ీనికి తెలుగు తయతపరయము :
నేనగ

చేసు ానగ,చెయ్యనగ.

ఇద్ి

నీకు

సంబ్ంధించినద్ి

చేయ్వలసతనద్లాు, శరణయగతి. ఇద్ి, అద్ి అని తలచకుండయ మౌనంగ్ా ఉండటమే!
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భగ్వాన్ త్మిళ్ం లో చపిపనపతపడు “సరండర్” అన్ే ఆంగ్ూ పద్ం ఉద్ు త్మైంది .
ఇది ఒక వశేష్ం ! ఇంతే కాకుండా మరో ముఖయవష్య్మేమంట్ే భగ్వాన్ త్మనగ “న్ేనగ” అంట్ూ
ఉత్ు మ పతరుష్లో పేరొాని కరు వాయనిా త్మపెై నిలుపత కోవట్ం. ఇంత్కంట్ే అభయ్ం ఏమి కావాలి
? ఇంత్కంట్ే మరయ వధంగా అభయ్ం తలియ్జ్యయ్గ్లరు? ఇట్ాూ భగ్వాన్ ఉనాతోనాత్మైన
శ్రణ్ాగ్త్ మారాునిా పాభ దించి భకుులకు అభయ్ం ఇచాురు .
న్ేనగ ఎపతపడూ సహజ్ంగా శ్రణ్ాగ్తి మారాునిా అనగసరించే వానిా. న్ా బ్ాధయత్లనగ
భారాలనగ భగ్వాన్ ఫెై వతంచి సరవమూ ఆయ్నకయ వద్లి న్ా శ్కతు అనగమతించినంత్ వరకు
శ్రణ్ాగ్తి చంద్ట్మే చేత్న్ౌనగ. ఇపతపడు భగ్వాన్ త్మ మహా సమాధి ముంద్గగ్ూడా ఈ
మారాున్ేా న్ాకు అనగగ్ీహుంచారు. శ్రణ్ాగ్తి ని ఇట్ట
ూ చపతపకోవచగు.
“నీవు చేయ్వలసతనద్లాు శరణయగతి చెంద్టమే! సకలమూ నయకు వద్గలు.
నిజంగ్ా పరతపూరణ శరణయగతి చెంద్ినవానికి గురువు – “ఇద్ి చేయ్లేద్గ , అద్ి చేయ్లేద్ని ఫతరాయద్గ
చేయ్టానికి అవకాశం లేద్గ”.
నిజ్ానికత శ్రణ్ాగ్తి అన్ేది సరికొత్ు మారు ం కాద్గ . అనగశుీత్ం వసగునాదే. కాని
ఇపతపడు పాతేయక పరిసి త్ులోూ భగ్వాన్ న్ాకు భ దించడం మహాభాగ్యమని భావసగున్ాానగ .
భగ్వాన్ ఇట్ాూ కావాలన్ే అనగగ్ీహుంచారు. ఇది య్ాద్ృచిుకం కాద్ని గాఢoగా
నముమత్ున్ాానగ. ఈ భ ధామృత్ం న్ాకు గొపప శాంతిని, సిిమితానిా ఇచిుంది. ఏది ఎట్ాూ
జ్రుగ్ుత్ున్ాా, భగ్వాన్ న్ావంకయ చూసగున్ాారు. సందేహంలేద్గ. భగ్వాన్ వంక చూడట్ం లేద్ని
న్ా కొరకు –“ఇది చేయ్లేద్గ, అది చేయ్ట్ంలేద్గ” అని త్లచట్ం వెరిీత్నం.
జ్గ్ద్ాక్షకుడైన భగ్వాన్ సరవదా కాప్ాడుత్ూన్ే వతన్ాా, ఈ అభయ్ానిా అన్ేకసారుూ
భగ్వాన్ చూపతనగండి, మాట్లనగండి అంతేకాక నిజ్జీవత్ంలో అనగభవపూరవకంగా కలడా
గ్ీహుంచానగ. జ్గ్దీశ్వరుడైన శ్రీ రమణ్దేవతనకు శ్రణ్ాగ్తి చంద్గద్ము గాక!
అమామ! మనం ఏమీ చేయ్లేము – చేయ్కుండయ ఉండలేము. ఆ మహనీయ్ుడు ఎలా
ఆడిసేు అలా ఆడవలసతంద్ే. సరవసయ శరణయగతి చేసత కురోువలసతంద్ే. వారలా అడమంటే అలా
ఆడవాలసతంద్ే. మనం తపుపలు చేసత బ్ాధలు తెచగుకుంటూ ఉంటే ఆ మహనీయ్ుడు చూసూ
ు
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ఊరుకుంటాడయ? అంద్రి వష్య్ం వేరు, మన వష్య్ం వేరు. నిశిుంత్గా ఉండడమొకాట్ే మనం
చేయ్వలసింది . అంతామంచిగా ఉండాలని ఆశించగ చగన్ాా.
ఉద్యసరనో గతవయధుః సరావరంభ పరతతయయగ్ీ మయోద్ాకు ససమే ప్తాయ్ుః
గ్తానిా గ్ూరిు చింతించక, భవష్యత్ు
ు ని గ్ూరిు ప్ాూనగ
ూ వేయ్క, live in the present లో
ఉనావాళ్ళు న్ాకు మంచి భకుులు. ఇది గీతా వాకయము . శ్రీ మాసాటరి మాట్. నిశిుంత్గా ఉండండి.
శ్రీ సావమి వారు ఆశ్రసగులు సదా మిముమ రక్ష్ించాలని ప్ాారిధసు ూ
మీ పె.సగబ్బరామయ్య
1-8-05

********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********
అడగకనే వచేు భగవతసంద్ేశం – సహాయ్ం(తోడు) – ద్యనికిమారు ము:

గొలగ్మూడి
2-8-05
Dear Sai,
నినా శ్రణ్ాగ్తిని గ్ూరిు శ్రీరమణ్మహరిుగారి వాకయం వాాసానగ. ఇంద్గలో
శ్రీమాధవదాసగగారి ఆచరణ్ ఎంత్గొపపగా ఉందో గ్మనించాలి. శ్రీమాధవదాసగ గారు
మరియ్ు వారి గ్ురువతగారు య్మున్ానదీ తీరాన ఘోరారణ్యములో ప్ో త్ున్ాారు.
గ్ురువతగారు నడవలేనపతపడు శ్రీమాధవదాసగగారు వారిని త్న భుజ్ాన ఎత్ు
ు కుని
నడిచిప్ో త్ున్ాాడు. ఒక చోట్ గ్ురువతగారు త్నకు దాహం అధికంగా ఉనాద్నియ్ు
త్ననగ ఒక చట్టట న్నడన దించి తాగయంద్గకు న్నరు తమమని మాధవదాసగనగ అడుగ్ుతాడు.
అపతపడు

మాధవదాసగగారి

సాినంలో

న్ేనగ

ఉంట్ే

-

ఓ

గ్ురువతగారు

ఈ

ఘోరారణ్యములో న్నరు ఎకాడుందో తలియ్ద్గ. న్ా కాళ్ూ కు చపతపలు లేవత. కనగక
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ద్య్చేసి కొంత్సేపత ఓపిక పట్ట ండి. పాకా గాీమానికత చేరి తాగ్ుదాము. న్ా పెన
ై ఎకాండి
మోసగకుప్ో తానగ ,అని సలహా ఇచేు వాడిని. కాన్న మాధవదాసగ గ్ురువతగారి మాట్కు
ఎద్గరుచపపని

ఉత్ు మ

శిష్ుయడు.

వెంట్న్ే

చంబ్ు

తీసగకుని

న్నట్ికొరకు

ఆ

ఘోరారణ్యములో వెత్ుకుత్ూ వెళ్ళతాడు. న్నట్ి కొరకు వెతికత వెతికత వేసారి దారి త్పిప
చాలా

తీవాంగా

బ్ాధపడుత్ున్ాాడు.

అలాంట్పతపడు

త్న

గ్ురువత

గారు

హంసరూపములో ఆకాశ్మున వచిు మాద్వదాసగకు ఎండ త్గ్లకుండా గొడుగ్ువలె ఆ
హంసలు న్నడనిచిు న్నరు చూపతతాయి. హంసలు మనగష్యభాష్నగ అరి ం చేసగకుని
మనగష్యభాష్లో మాట్ాూడుతాయి. ఇద్ంతయ మాధవద్యసగ గురువు మాటకు ఎద్గరు
చెపపకుండయ నీటికొరకు పాయ్తనము కాద్గ తీవాాతితీవా పాయ్తనం చేసన
త ంద్గన జరతగ్తంద్ి.
అలాంటి పాయ్తనమే చేయ్కుంటే కథ అడడ ం తిరతగ్త ఉండేద్.ే ఈ కథనగ చదివ వనిపించగ
కోవడం దావరా శ్రీవెంకయ్యసావమి వారు మనకు శిష్ుయడంట్ే ఎలా పావరిుంచాలా
అన్ేదానిా బ్ో ధిసు గన్ాారు. ఈ బ్ో ధనగ జ్నమ సంసాారముగ్ల రోశిరడిడ ఆచరించి
చూప్ారు. త్నకు కళ్ళు కనపడని చివరి ద్శ్లోకలడా ఆహారం తీసగకోనంద్గన
బ్లహీనంగా చాలా బ్లహీనంగా ఉండే ద్శ్లో కలడా శ్రీసావమివారి ఆజ్ఞ మర
ే కు నిత్యం
బిక్ష చేయ్డమే కారయం న్ెరవేరాులని తీవా పాయ్త్ాం చేశాడు. గ్నగకన్ే భిక్ష్ాట్య్ానికత
సవలపంగా

చూపతవచిు

కొండంత్

బ్లంవచేుది.

దీక్షనగంచి

ఆశ్ీమం

చేరగాన్ే

చూపతప్ో యి బ్లంప్ో యి పడుకున్ేవాడు. అదేగ్ురుమహుమ. కనగక గురువుగ్ారత ఆజఞ నగ
పాటించి తీవాాతితీవా పాయ్తనం చేయ్డమే మన కరు వయం. మిగ్తలినద్ంతయ వారత ద్య్.
శ్రీసావమివారి కృప సదా మీకు ఉండాలని ప్ాారిిసు ూ,
మీ
పె. సగబ్బరామయ్య.

********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********
భగవంత నిప్ెై ఆధయరపడే మారు ం – శరణయగతి – సరవప్ేారణయధికారత – అననఎరుక
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గొలగ్మూడి
27-7-05
Dear Sai,
Total Surrendar,
సంపూరణ శరణయగతి అంటే ఎలా ఉండయలా అనేద్ి శ్రీమాసాటరత ఆచరణ మనం బ్ాగ్ా
యోచించి తెలుసగకోవాలి. వదాయనగ్ర్ గ్లాట్ాల కారణ్ంగా వారు అకాడ ఉంట్ే
మాసట రు ారిని కొట్ాటలని ధనగంజ్య్ బ్ంధగవరు ము, ఆయ్న మీద్ ఈగ్వాలితే కొనిా
త్లలు ఎగిరిప్ో తాయి అని కాలేజీ సూ
ట డంట్ూు. మాసట ర్ ఇంట్ి సమీప్ాన చగట్ూ
ట ఇండూ లో
పదింట్ికత 4 or 5 students బిచగువ
ఉన్ాారు.

అట్ిట

సమయ్ములో

కత్ు
ు లు, కరీలు మారణ్ాయ్ుధాలతో రడమగా

శ్రతాబబ్ు

శ్రీమాసాటరిా

పరిమన్ెంట్ాు

ఒంగోలులో

ఉంచగకోవాలని ఉదేదశ్ంతో కారు తచిు మాసాటరు ఇంట్ి ముంద్గపెట్ట ి రండురోజులు మీరు
వదాయనగ్రవదిలి వెళిుప్ో తే త్గిుప్ో త్ుంది. వేడి త్గిున్ాక తిరిగర
ి ావొచగు. కారు ఎకాండి అని
ఒకప్ారీట, ధరమం మనపాకా ఉంది. సాయి మన పాకా ఉన్ాాడు. వాళ్ూ కు భయ్పడి
ప్ారిప్ో బ్ళ్ళుద్గ. రమమనగ ఎవడిన్ో చూసాువాళ్ూ ంత్ు అని మరొకప్ారీట - ఈ ఇరువతరు
ప్ారీటల మధయ ఊగిసలాడే మధయవరుులు అట్ట ఇట్ట చపపలేనివారు మరొకప్ారీట
త్య్ారయ్ాయరు. అట్ిట వపత్ార భయ్ానిక పరిసి తిలో సంపూరణ శ్రణ్ాగ్తి చందిన
మహన్నయ్మూరిు అయిన్ా శ్రీమాసాటరు చప్ాపరు. మీరంతా ఒక అరగ్ంట్ ఇకాడి నగండి
వెళిుప్ో యి తిరిగర
ి ండి. న్ేనగ సాయిని అడిగి చప్ాునగ అని వారిని రూముాండి పంపేసి
ఒక అగ్రువతిు వెలిగించి సాయికత సమరిపంచి మామూలు గ్ళ్ులుంగీ బ్న్నానగతో
కలరొుని (సత్ుంగ్రూములో) బ్ాబ్ా న్ాకు ప్ో వాలని లేద్గ. ఉండాలని లేద్గ. మీరు
ఉండమంట్ే ఇకాడే ఉంట్ా ప్ మమంట్ే ఇకాడనగండి వెళిూప్ో తా. అరగ్ంట్లోగా ఈ
రూములోకత మొద్ట్ ఎవరు పావశి
ే ంచి ఏ సలహా ఇసాురు దానిని ఆచరిసు ానగ. ఎవరి
దావరా పలుకుతారు మీ అభిప్ాాయ్ం తలపండి అని కలరుున్ాారు. వారి ఆంత్రయంలో
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వదాయనగ్రావళ్ళూ ఏదో ఒకప్ారీటవారు వచిు ఏదో సలహా ఇసాురు అని అనగకున్ాారట్. కాన్న
ఊరికత కొత్ు ఆయ్న అనంత్పతరం రావడం వసూ
ు న్ే వాకతట్ూ ల నగండి “సార్ ఎకాడికో
వెళ్ళూట్ట
ూ న్ాారు ఈ పూలు పండుూ తీసగకొనిప్ో ండి” అని అన్ాారు. ఆ త్రావత్ మాసాటర్
అనా మాట్లు న్నకు తలుసగ కదా బ్సగులో ఎవరితో మాట్ాూడావత, బ్సాటండోూ ఎవరితో
మాట్ాూడారు, న్ేనగ ఎవరితో మాట్ాూడలేద్గ సార్. అయితే కొత్ు వాడివ కదా ఈ గాీమానికత
ఎవరితో మాట్ాూడకుంట్ే న్ా ఇలుూ న్నకు ఎలా తలిసింది? లేద్గ సార్. బ్సాటండోూ ఫలాన్ా
ఇంగీూష్ులెకురరభరదావజ్ గారి ఇలుూ ఎకాడ అని మాత్ాం అడిగానగ. వాళ్ళ
ూ ఈ రోడుడని ప్ో
కుడివెైపత చివరి ఇలుూ. ఇంట్ి ముంద్గ బ్ావ ఉంది. ఆ ఇంట్ి అవత్ల ఇండుూలేవత అని
చప్ాపరు. ఇకాడకు వసేు ఎద్గరుగా మీరున్ాారు అన్ాాడు. అయితే వాకతట్ూ లకత వసూ
ు న్ే
మీరకాడకో ప్ో యియట్ట్ట
ూ ఉన్ాారు ఇది తీసగకుని వెళ్ుండి అని పండుూ పూలు చూప్ారయ
న్ేనగ ఎకాడికన్
ై ా ప్ో యియట్ట్ట
ూ ఉన్ాానని మీకు ఎలా తలిసింది? అని అడిగారు. Very
Sorry sir (వెరీ సారీ సార్) న్ాకు ఊరకలా అనిపించి అలా అన్ేశానగ అంతేగాని మీరు
ప్ో త్ున్ాారని న్ాకు ఎవరూ చపపలేద్గ అన్ాాడు. సరయ ఇదే బ్ాబ్ా సంకయత్మని కారు వసేు
దానిలో చొకాా వేసగకుని వెళిూప్ో య్ారు.
ఇకాడ సంపూరణ శరణయగతి ఎలా ఉంద్ో నీవు యోచించగ. వారు వళ్్ు ంద్గకు సతద్ధమే
కానీ బ్ాబ్ా ఆద్ేశానికి ఎద్గరు చూశారు. వారు ఆజ్ాఞపించినట్ట
ూ కారు ఎకుాత్ున్ాారు.
వెంకట్గిరి వెళిూ సత్ుంగాలు చేసు ూ ఒంగోలు ప్ో త్ున్ాాడు కాని ఓ బ్ాబ్ా, నీవేననగన
ఎకాడికన
ై య నీ యోగశకిుతో తీసగకుపో లేకుంటే నీ యోగశకిుతో ఈ గలాటాలు లేకుండయ
చేయ్మని

అడగలేద్గ.

న్నవత

ఆదేశిసేు

న్ేనగ

కదిలిప్ో తానగ

అంద్గకు

రడమ.

కదిలిప్ో యియంద్గకు రడమ. (ఇకాడ) అకాడి నగండి న్ేనగ కద్లనగ న్నయోగ్శ్కతుతో ననగా
తీసగకుప్ో

అనలేద్గ. న్నవేమి చేసు గన్ాావత. న్ేనగ ట్ెనున్ామననగ, చద్వలేనగ, న్న

యోగ్శ్కతుతో ననగా నడుపత అంట్టన్ాావత. అది పద్ధ తి కాద్గ పాయ్తనం మనంచేయ్ాలి.
శకిునంతయ వినియోగ్తంచి కృషత చేయ్ాలి. ఒకా అడుగు మనలనగ వేయ్మంటారు బ్ాబ్ా.
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అపుపడు తయనగ పద్ి అడుగులు మన వైపు వేసు ారట. మనం ఒకా అడుగ్ైనయ
వేయ్యలేకుంటే, ఒకా అడుగువేసే తీవాపాయ్తనమైనయ చేయ్ాలట. హృద్య్పూరవక
పాయ్తనంచేయ్య అంటారు. అపుపడు నేనగ నయ హసు ం అంటే అద్ృశయహసు ం ఇచిు నినగన
రక్షిసు ానగ, నడిప్తసు ానగ అంటారు. కనగక మనవెప
ై త నగండి తీవాాతితీవామన
ై చదివే
పాయ్త్ాం ఉండాలంట్ారు. అంతా న్నవత నడుపత అని పతసు కాలు ముందేసి కలరోువడం
త్పతప. నీ డూయటీ నీవు సంపూరణ ంగ్ా చెయ్యయ శకిునంతయ వినియోగ్తంచి చెయ్యయ. నయ సహాయ్ం
వసగుంద్ి. ద్ెైవసహాయ్ం ఎవరతకి వసగుంద్ి? కషటపడేవానికి వసగుంద్ి. చట్టట న్నడ నగండి
దైవమా న్ా బ్ండి బ్ురద్లో ఇరుకుాంది సహాయ్ం చేయ్మంట్ే చయ్యన్ే చేయ్డు
సహాయ్ం. సంపూరణ హృద్య్పూరవక పాయ్త్ాం చయ్ాయలి. భావాలు మట్ిటగ్డడ లు
మాన్ేయ్.
మీ
పె. సగబ్బరామయ్య.

********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********
గొలగ్మూడి
16-03-1999
Dear Raja, Blessings !
న్నవత ఎన్ోా ప్ారాయ్ణ్లు చేసు ావత. అకా గారి ద్గ్ు ర ఎంతో వన్ాావత. కాన్న
ఇంకా చినా పిలూల మనసు త్వం ప్ో లేద్గ!
సద్గురుకు పగ్ాులు అపపచెపపడం అంటే ఏమిటి?
భగవంత డు ఎంతో సనినహితంగ్ా నిరంతరం మన వైపు చూసూ
ు , మన
మంచిచెడడలు చూసూ
ు మనకు మంచినే చేసు ారనే నమమకం ఉంచగకోవాలి. ఆయ్న
మన ప్తలుపుకు పలుకుతయరా? అనే సంశయ్ం ఉననపుపడు కోరతకలు కోరవచగు.
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ఒక సతాతికి పో య్ాక అంద్రతలాగ్ా కోరతకలు కోరడం ఆయ్నకు సంతోషం కలిగ్తంచద్గ.
ఇలాంటి జనమలుఎనిన రావాలో? వాటనినంటిలో ఆయ్న అండ ద్ండలు మనకు
ఉండయలి కద్య! అలాంటపుపడు ఆయ్నకు బ్ాధ కలిగ్తంచి మనం ఆయ్నకు ద్ూరం
కాకూడద్గ. నయకేమీ తెలియ్ద్గ. నీ ఇషటం వచిునటటట చెయ్యయ. నేనగ నీ అండన
ఉండేటటట
ు చేయ్య పాభు. ఏ ఋణయనగభంధయలు ఎలా తీరుసాువొ అంతయ నీ ద్య్.
నేనగ నిశులంగ్ా నయ సరవకరమలు నీ సేవగ్ా భావించి చేసే బ్ుద్ిధకుశలత పాసాద్ించగ.
కరమసగకౌశలం అంటే ఏమిటో ఎలా ఆచరతంచయలో నయచేత చేయ్యంచగ. ననగన నీ
వాడిగ్ా చేసగకొని నిరంతరం ననగన నీ పాకాన ఉంచగకో. నీవు నయ వాడివైతే నయకేమి
కావాలి. నయకేమీ అకారలేద్ని హృద్య్పూరవకంగ్ా నిరంతరం పాారతాంచగ. కోరతకలే
మనలిన ఆయ్నకు ద్ూరం చేసు ాయ్య. నిరంతరం గురుుంచగకొని జీవిత య్ాతా
సాగ్తంచగ. నీవు నయతో ఏమి చేసగకుంటావో చేసగకో. నేనగ నీకు ఇంద్ిాయ్ లోలుడనగ
అని మీకు తెలుసగ. ఇలాంటి ననగన నీ పరతకరం గ్ా మారుుకో. కష్ాటలే ముంద్గ
రావాలో సగఖాలే అనగభవించయలో ఎపుపడు ఏద్ి ఎలా జరగ్ాలో నయ కేమి తెలుసగ.
ఓ సరవజఞ మూరతు నిరంతరం ఈ లౌకిక చింతల నగండి ననగన ద్ూరం చేసత పగ్ాులు
హృద్య్ పూరవకంగ్ా నీ

కపపగ్తంచి, నిశ్ుంతగ్ా ఏ కోరతకలు కోరకుండయ

జరతగ్ేద్ంతయ చూసూ
ు ఉండగలిగ్ే బ్ుద్ిధకుశలత పాసాద్ించగ పాభు. అని మరల మరల
పాారతాంచగ. అంతే తపప నయకు ఇద్ి కావాలి అనయన మంటే మనం ఆయ్నకు ద్ూరం
అవుత నయననని గురుుంచగకో.
న్ేన్ెపతపడూ మాసట ర్ తో ఫో ట్ల తీసగకోలేద్గ. ఒకసారి మాసాటరు ఫో ట్ల
తీయించగకుంట్ావా? అని

అడిగారు. అంద్రు వెళ్ుమన్ాారు.

న్ేన్ేమో

పలకలేద్గ. కావాలంట్ే వచిు తీయించగకో! అన్ాారు. అంద్రు ననగా
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ద్గ్ు రకు న్ెట్ట ి ఫో ట్ల తీశారు. అది

రాలేద్గ. తీయించగకుంట్ావా అని మాసాటరు

అడుగ్ుత్ున్ాారు. తీయించగ కొంద్గవతరా అని అనలేద్గ కదా! న్ేనగ ఎంద్గకు
వెళ్ళులి. న్ేనగ ప్ో లేద్గ. అంద్రూ తోసారు. అది రాలేద్గ. వారికత ఇష్ట ం ఉంట్ే
పిలుసాురు కదా! మనకత ఇష్ాటయిష్ాటలు లేకుండా ఉండగ్లగ్ట్మే సాధన. ఆశ్
ప్ో తే అంతా ప్ో త్ుండూ య్ాయ అన్ాారు

శ్రీ సావమి. ఆశ్

అంట్ే ఇష్ట మే.

ఇష్ాటయిష్ాటల నగండి బ్య్ట్పడడమే సాధన. సాధన అంటే నైవేద్యయలు, కరూపర
హారత లు, పూలమాలలు కాద్గ. నిజమైన సాధకుడుగ్ా నిలవాలని శ్రీసావమి వారత
కోరతక అంతేకాని కషట సగఖాలకు బ్జంబ్ేల తేు బ్ేలవు కాకూడద్గ.
నీడనిచేు

వృక్షంగ్ా

ఆశ్ంచేవారము

మనం

రూపుద్యలాులి,

అంతే

కానీ

పద్ిమంద్ికి
పద్ి

మంద్ిని

కాకూడద్గ. మరలా మరలా శ్రీ మాసాటరు రచనలు చద్గవు

పారాయ్ణలు అని

తొంద్రపడవద్గద . సతయం హృద్య్గతం

చేయ్మని శ్రీ

మాసాటరతన పాారతాంచగ. ఆయ్న నితయ సత యడెై నిరంతరం మననగ కనిప్ెటిట
నడుపుతూ సరైన సమాధయనమిచేుంద్గకు రడడగ్ా ఉనయనరు. ఆ అసమాన సద్గురు
మూరతు ఆద్ేశాలనగ సరవకరతంచి నడచగకునేటటట
ు మన బ్ుద్ిధని మలచమని పాారతధంచగ.
ఆశ్రసగలతో
పె. సగబ్బరామయ్య

********* సద్గురు ద్ేవా శరణం శరణం *********
ఈ అమృత్ లేఖావళి లోని పాతీ భావం హృద్య్గ్త్ం చేయ్మని, మన
ఆచరణ్లో ఆ ఎరుకనగ నిలిపి నడిపించమని శ్రీ సార్ నగ ప్ాారిిసు ూ – SMST
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