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శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ జీవిత విధ్వనెం ద్వారా బ్ో ధ్ిెంచిన “శ్ీమత సేవ – సేవత క్ైవలయెం” ను అనుసర్ెంచి మా జనోలు ధనయము గావిెంచుటకు ఈ మాసపతిరకను
పారరెంభిసురనవనము. శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ మనకెంద్ిెంచిన అనుభవాలను, సాెంగ్తయ సోృతులను, సార్ ఆచర్ెంచి వాచవ భోధ్ిెంచిన అమూలయ విషయ్ాలను
సోర్ెంచుక్ొనుటకు, మహాతుోలు భోద్ిెంచిన సతుెంగ్, సదా ెంా ధ పఠనలకు ప్ేరరణగా ఈ మా చినన సేవ.
గమనిక : ఎవరైనవ ఈ e-magazine లో తమ వాయసాలను, అనుభవాలను పెంచుక్ోదలిచినవారు saimaster.sevatrust@gmail.com కు e-mail చేయ్గ్లరు

శ్రర స్సబబర్ామయయ
సార్ ప్ివచనుం

శ్రర సార్ ఈ స్త్ుుంగుంలో సార్ చని త్ప్ుయినా త్ప్తు అని,, నిమమకాయ చెట్ు టక దబబకాయ రప్థుుంచట్ుం దాేర్ా సాేమి ఏమి చెప్పత్ునాిర్ో, కఠోర

నియమపాలన గుర్ుంచ తెల ప్పత్ునాిరు. : http://saimastersevatrust.org/Speeches/KatoraNiyamaPalana.mp3
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దానుం స్ేధర్ోమ నియమో యమశు| శ్ర్రుత్ుంచ కర్ామణి చ స్ద్రతాని - స్ర్వే మనో నిగరహ లక్షనాుంతా: | ప్ర్ో హ యోగో మనస్: స్మాధ్ి:

నియమ పాలన
“ద్వనెం సాధరమో నియ్మో, య్మశ్చ, శ్ృతెంచశాసారాణి సద్రతవని సరవా మన విగ్ీహాలక్షణెంతవ:” అనన ఉపనిషద్ వాకయెం
పరక్ారెం సరా సాధనవలూ మనో నిగ్ీహెం క్ొరకు అని చెపుతునవనయి. భరద్వాజ మాసాటరు ధ్వయన యోగ్ సరాసాెంలో “మనస్సునస
కట్టుబాట్ట లేక ుండా వదిలేస్తే అశాుంతి వస్సేుందనీ, దసుఃఖానికీ, అశాుంతికి మూలకారణుం ఆశ అనీ, ఆ స్థితి మననస ఎప్పుడూ
ఇుందిియాలక ప్రితికరమన
ై వస్సేవపల యుందే ప్నిచేయట్ుం వలల నేననీ తెల స్సకొని స్తాుుంగత్యుం, స్ద్ రుంధ ప్ఠనుం, స్జ్జ న దరశనుం,
ధ్ాయనుం, నామజ్వుం, స్దా దెవ
ై చుంత్న, దసుఃఖాదసలక కల కారణానిి వివేకుంతో యోచుంచ, విజ్ఞుల గోష్థు నసుంచ గరహుంచ, అుందసక
నివృతిే మార్ా్నిి అనేేష్థుంచసక ుంట్ూ సాధన నవలుంబుంచతే కరముంగా ధ్ాయస్ నిల స్సేుంది” అని చెప్ిి న విషయ్ెం గ్ుర్రెంచి తగ్ు విధెంగా
మన జీవితవనిన మలచుక్ోవాలి.
అలా చేసే విధ్వనెంలో సహకర్ెంచే భోధ శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ వివర్సర త “నీ మనసు సాధనలో లగ్నెంచెయియ. శ్రీ సాయిని
సరాగ్తుడుగా సోర్ెంచు. పనిలేని మనసే పాపాలకు, శోక్ాలకు, తవపాలకు నిలయ్ెం. సాధన దశ్లో ఖాళీగా వుెండే మనసు ముక్కరక్క
కడుదతరమవుతుెంద్ి. ద్ినమెంతవ పనిలో లగ్నెంచెయియ. మనసుకు శాెంతిక్ావాలెంటే ఇద్ే మారా ెం. ఆనెందెం అెందు క్ోవాలెంటే
రమజెంతవ పనే ఆలెంబ్న క్ావాలి. పనిలో నిలిచిన మనసు అనయచిెంతలకు తవవివాదు. ఆ పనే సాధనగా తీసుక్ొని సాయి చెప్ిిన
శుభరమారా ెంలో నడవడమే సాధన.'' అని. ఇలా భగ్వెంతుడు మనక్కచిచన పనిని, సాధనను ఆనెంద మాయ్మయియయలా చేయ్టెంలో
మనో నియ్మానిక్క శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ చెపర ారు: “విశ్ాెంలోని నవమరూపాల పరభావెంవలన నవనవతాెం గమచర్ెంచే మనసుుకు
నిరెంతర అభాయసెం ద్వారా ఆ నవమరూపాల మాటునవునన బ్ాబ్ాను (ఏకతాెం) (బ్రహాోనిన) చిెంతనచేయ్డెం సహజసిదధెం క్ావాలి”.
ఇద్ి మనో నిగ్ీహెం అభాయసెం వలల నే సాధయము. మనో నిగ్ీహెం మనకు కుదురుత ెంద్ో లేద్ో ద్వనిక్క ఏమైనవ క్ొలబ్దద ఉెంద్వ? అెంటే
మన బ్ుద్ిధ చెప్ిినటు
ల క్ాక మనసుు చెప్ిినటు
ల నడుచుక్ోవటెం; గ్తెం గ్ుర్ెంచి గానీ భవిషయతు
ర గ్ుర్ెంచి గానీ ఆలోచిసత
ర
ఉెండటెం, అవసరమన
ై అెంశాలు క్ాకుెండవ మిగ్లిన అెంశాలను వారారపతిరకలలో చదవటెం, టి.వి.లు చతడటెం, ఆకలి లేకపో యినవ
తినటెం, ఏద్ెైనవ వసురవుని చతసి అవసరెం లేకపో యినవ క్ావాలనుక్ోవటెం, మన పని పరకిన ప్ెటట ి గాలి కబ్ురుల వినటెం, చెపిటెంలో
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నిమగ్నమవటెం, పనిని lazy గా సాగ్ద్ీసర త చేయ్టెం, పర్సా త
ి ులను, పరకి వార్ని, సెంఘెంలో ఉనన రాజక్ీయ్ నవయ్కులు సర్గా ా
పని చేయ్టేల దని తిడుతూ మాటాలడటెం, చేయ్ాలి ఇద్ి మెంచిద్ి అని చవలా సారుల అనుకునవన చేయ్లేకపో వటెం, మొదల న
ై వి.
మనోనిగ్ీహెం క్ొెంతెైనవ లేద్వ ఇెంక్ా పూరణ ెంగా సాధ్ిెంచిన వార్ వయక్కరతాెం, జీవన విధ్వనెం ఎలా ఉెంటుెంద్ో మన శ్రీ సార్ మర్య్ు
మాసాటర్ జీవనవలలో సహచరాయలలో చతడవచుచ, అనుభవిెంచ వచుచ. వార్ పర్శుదధ హృదయ్ెం, ధరోచరణలో, గ్ురు సేవలో
భలూ
ల కపు పటుటదల, అదుుతమైన క్ారయద్ీక్ష, సద్వ ఆనెందెంత నిెండియ్ుెండి ఎననడు బ్ాధ, భయ్ెం, చిెంత, ఏమి చేయ్ాలో అనన
సెంద్ిగ్ధత ఎరుగ్ని అెంతరెంగ్ము, వార్ సాెంగ్తయెంలోక్క వచిచన పరతి వార్క్ీ ఉనన ఎ సమసయ క్న
ై తురటిలో మారా ెం సుగ్మెం చేసే
సామరా యము, ఆశ్రీతులకు శ్రణవగ్త భావెం సులభెంగా అనుభవ పూరాకెంగా లభయమై చితర శాెంతి అనుభవ మవటెం వార్ మనో
నిగ్ీహానిక్క, భగ్వెంతునిలో మనో లాయ్ానిక్క చిహానలు. నియ్మపాలన ఎలా చేయ్ాలో శ్రీ భరద్వాజ మాసాటరు, శ్రీ సుబ్బరామయ్య
సార్ ఆచర్ెంచి చతప్ిన క్ొనిన సెంఘటనలు:
శ్రర భరదాేజ్ మాసాురు:


ఒకసార్ భరద్వాజ మాసట ర్ ఒకర్ ప్ెళ్లలకని విశాఖపటనెంలో వాళ్ళ అననగారన
ై శ్రీ కృషణ మాచవర్ గార్ెంటిక్క వళ్తవరు. అెందరూ
ప్ెళ్లళక్క వళ్లలరు. మాసట ర్ క్క క్ాఫీ తవరగాలనిప్ిెంచిెంద్ి. మాసాటరు గారు మనసుు చెప్ిి నటు
ల వినకూడదని ఇెంటలలనే ద్వద్వపు
10 గ్ెంటల పాటు క్ాఫీ తవరగ్కుెండవ ప్ెళ్లళక్క కూడవ వళ్ళకుెండవ ఉెండిపో య్ారు.



అలానే మరొకిసార్ భరద్వాజ మాసాటర్క్క షిక్ారు వళ్లళలనిప్ిెంచిెంద్ి. ఈ మనసుుక్క తగ్న పాఠెం చెపాిలని తమ జవబ్ులోని
డబ్ుబలెంతవ తీసేసి ఇెంటి అడరసుు ఒక చీటిలో వారసి జవబ్ులో ప్ెటట ుకుని, క్ొనిన గ్ెంటలపాటు నడిచి వళ్లలరు. శ్రడరెం
అలసిపో యి రమడుీ మీద పడిపో య్ారు. ఎవరమ మాసాటర్ జవబ్ులోని అడరసుు చతసి మాసాటర్ని ఇెంటిక్క చేరాచరు.



సుబ్బరామయ్య సార్ చెపర ారు – “భరద్వాజ మాసట ర్ తెలలవారుఝాము ద్వక్ా గ్ీెంధ రచన చేసి పడుకునవన ఉదయ్ ఆరతిక్క
10ని||లు ముెందరవ వచిచ వార్ ఇెంటిలో పడుకునన విద్వయరుదలను, భకురలను నిదర లేప్వ
ే ారు”. మేము ఏనవడత అయ్న
ఆలసయెంగా రావటెం చతడలేదు అెంటారు.



మాష్ాటర్ క్ారయ ద్ీక్ష సాయి లీలామృతెం, ఏద్ి నిజెం ఆద్ి గా రచిెంచిన ఎనోన అమృత గ్ుళ్లకల ద్వారా మనలాెంటి ఎెందర్క్ో
మహాతుోల కృపకు పాతురలను చేయ్ాలనే కృషిలో జీవనెం చేయ్టెం.

శ్రర స్సబబర్ామయయ సార్:


సుబ్బరామయ్య సార్ 2004 వ సెంవతురెంలో లేత బీనుుక్ాయ్లు మాములుగా తినేద్వనికెంటే రెండిెంతలు వేసుకుని
తినటమే గాక, ఇెంక్ొనిన సారుల తినవనరు. బ్ాగా ఆయ్ాసెం వచిచెంద్ి. అపుిడు క్ారణెం ఏమయియ ఉెంటుెంద్వ అని పుసర కెం
తెరస
్ ేర “చపలయములు నసిెంచనిద్ే వయియ జనోలు తపసుు చేసన
ి వ నీవునన చమటే ఉెంటావు” అని ఉెంద్ి. సార్ చేసన
ి తపుికు
శ్రక్షగా 15రమజులు దరవాహారమే తీసుకుని బ్ాగా బ్లహీనమయ్ాయరు.



ఒకసార్ ఒక ప్ెద్ద వ పో లీసు ఆఫీసర్ ఉదయ్ెం రెండు గ్ెంటలు క్ొచిచ సాామిక్క పూజ చే య్మని అడిగత
్ ే సార్ “ద్ేశ్ రాషరపతి
వచిచనవ ఉదయ్ెం 4 గ్ెంటలకు మాతరమే పూజ జరుగ్ుతుెందని” నిరడుతిగా చెపాిరు.
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శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసట ర్

శ్రీ సుబ్బరామయ్య గారు

శ్రీ వెంకయ్యసాామి

శ్రీ దరాాసాామి

సార్ సతుెంగానిక్క వళ్ళళటపుిడు తన కూతురు, అలులడు నలూ
ల రు నుెండి వసేర వార్త మాటాలడుతూ కూరమచకుెండవ
సమయ్ానిక్క సతుెంగానిక్క వళ్ళళవారు.



సార్ క్ారయ ద్ీక్షత అవధతత లీల ఆద్ిగా రచిెంచిన ఎనోన అమృత గ్ుళ్లకల ద్వారా మనలాెంటి ఎెందర్క్ో మహాతుోల కృపకు
పాతురలను చేయ్ాలనే కృషి లో జీవనెం చేయ్టెం, సాామి సనినధ్ిలో ఉెంటే ఎెంత మేలో అనుభవమైన సార్ మనెందర్క్క
సానుకూలయెం కలిిెంచటానిక్క సాయి మాసట ర్ నిలయ్ెం ఆద్ిగా, బ్రహోెంగార్ మఠెం ఎదురు భకురల వసతి ఎనోన నిరాోణవలను
క్ాయిక సేవత చేసర త చేయిెంచటెం.



“క్ోనేరు ద్వటి పో తే గాడిదత సమానెం” అని సాామి కలలో సార్ క్క చెపాిరు. అలానే సార్ ద్వద్వపు 25 సెంవతురాల

పాటు

నవెంబ్రులో ఒకరమజు ల ఫ్
ై సర్టఫక్
ి వట్ ప్ెనషన్ క్ోసెం ఇచిచ రావటానిక్క

తపి ఇెంక్పుిడత గొలగ్మూడి ద్వటి

వళ్ళలేదు. ఒకసార్ చేయి విర్గన
్ పుిడు క్ానీ మర్యొకసార్ క్ాలు విర్గన
్ పుిడు క్ానీ వైదయెం క్ోసెం గొలగ్మూడి నుెండి
ఎకిడక్ీ వళ్ళలేదు.


సాామి ఆద్ేశానుసారెంగా నతన, ఉపుి, పులుపు, క్ారెం లేకుెండవ ద్వద్వపు ౩౦ సెం||లు జీవిెంచవరు.

వీర్దదరు సాసుఖము అనే ఆలోచనే లేని జీవనెంలో వార్ సుఖానిన, ఆశ్ీమ ధరోెం భాగ్ెంగా అయిన వార్ కుటుెంబ్ానిక్వ పర్మిత
మైన జీవనెం సాగ్ెంచక, నిరెంతరెం అనిన జీవులలో గ్ురుసేవ – పరమపక్ారెంక్ై జీవిెంచగ్లా టెం వార్ ఇెంద్ియ్
ర
– మనో నిగ్ీహాలలో
ఎెంతగా సిారులు అవాటమే క్ాక, తృప్ిర శాెంతి లు నిరెంతరెం అనుభవిసత
ర వారు అెంద్ిెంచిన మారాానిక్క పరతిబెంబ్ెంగా నిలవటెం
తెలుపుత ెంద్ి.
భరద్వాజ మాసాటరు చెప్ిి నటు
ల సతవుెంగ్తయెం, సదా ెంా ధ పఠనెం మొ|| ఆచర్సర త ఉెంటే మన లోపాలు తెలియ్టమే గాక వాటిని
తొలగ్ెంచుకునే మారా ము లభిసురెంద్ి. ఈ సాధనాలనిిుంట్ికీ కీలకుం : ప్ితిర్ోజూ ఒకవ స్మయుంలో చేయట్ుం: స్మయ నియముం –
స్మయ పాలన. ఈ విషయ్ానిన శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ అెందర్నీ “మన నుెండి భగ్వెంతుడు క్ోరవద్ి ఏమిటి” అని అడిగ్ తవమే
“మన మనసుు, క్ాలము, కృతజఞ తవ భావము. ముెందు మనుం కాలుం స్మర్ుస్తే తరాాత మన మనసుు కీమెంగా బ్ాబ్ానే
సీాకర్సర ారు. నితయెం ఏద్ో ఒక సమయ్ెం బ్ాబ్ా క్ొరకు ఏరిరచుక్ొని కీమెం తపికుెండవ ఆ కాలుంలో ఏ సాధన చేయాలనిప్థస్తే ఆ సాధన
చేస్ే సుండడమే క్ావలసిెంద్ి. తక్కిన విషయ్ాలనీన బ్ాబ్ానే చతసుకుెంటారు. మనలను గ్మయెం చేరుసారరు. బ్ాబ్ా చర్తల
ర ో ఒకరు
తనకు తీరుబ్డి అయినపుిడు వచిచ బ్ాబ్ా పాదసేవ చేసర ుెంటాడు. "ఏమయ్ాయ! నీకు తీరుబ్డి అయినపుిడు నవకు సేవ చేయ్ను
వసారవు. అపుిడు నేను నినున సేవ చేయ్నివాకుెంటే అలుగ్ుతవవా?' అని బ్ాబ్ా ద్ెపుితవరు. గ్నుక మనెం బ్ాబ్ాకు క్వటాయిెంచిన
సమయ్ానిన మన స ెంత పనులకు వాడుక్ోకుెండవ తపికుెండవ వార్ సేవకు వినియోగ్సర ుెంటే బ్ాబ్ా తపిక సెంతృప్ిర చెెంద్ి మనలను
అనుగ్ీహిసర ారు” అని చెపుతవరు. అెంతేగాకుెండవ సమయ్ పాలన వలన మన మనసుుక్క లక్షయమేరిడి మిగ్లిన సమయ్ాలలో కూడవ
భగ్వెంతుని సోరణ జర్గ్ సతఫర ఫలితవలు వసారయి. మర్య్ు భగ్వద్ీా తలో శ్రీ కృషు
ణ డు “తవనే క్ాల సారూపుడనని” చెపుతవడు.
అెంటే సమయ్పాలన అెంటే భగ్వెంతుని సేవే! అెంతేగాకుెండవ శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ చెపుతవరు “మన ఇష్ాటయిష్ాటలత పరమేయ్ెం
లేకుెండవ టైెం టేబ్ుల్ పరక్ారెం పనిచేయ్ాలి” అని అెంటారు. పూరా చెడీ కరోల వలన సాధనవలేమీ చేయ్లనిప్ిెంచనపుిడు ఏమి
చేయ్ాలని ఒక భకురడు శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ ని అడిగ్తే మనసుు ఇవాలేకపో యినవ క్ాలానిన సమర్ిెంచటెం వార్ చేతిలో
ఉెంటుెంద్ి క్ాబ్టిట క్ాలానిన సమర్ిెంచవలి అని చెపాిరు.
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శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసట ర్

శ్రీ సుబ్బరామయ్య గారు

శ్రీ వెంకయ్యసాామి

శ్రీ దరాాసాామి

ఒక భకురడు భరద్వాజ మాసట రత
్ , "సార్! సాధనకు ధ్వయనెం చేసేర మెంచిద్వ? పూజచేసేర మెంచిద్వ? నవమసోరణ మెంచిద్వ?
ఏద్ిచస
ే ేర మెంచిద్ి'' అని అడిగాడు.
భరద్వాజ మాసాటరు :- అనీన మెంచివే, మేడప్ెక్
ై క వళ్ళడవనిక్క మొదటి మటుట ఎెంత ముఖయమో చివర్ మటుటకూడవ అెంతే! మధయ
మటు
ల కూడవ అెంతే ముఖయము. మనిషిక్క మనసుు ఎపుిడత ఒక్వవిధెంగా వుెండదు. ఒక్ొికిపుిడు ఒక్ొికి విధెంగా వుెంటుెంద్ి.
కనుకనే మనసునకు ఎపుడు ఏమిచేసేర బ్ాగ్ుెంటుెందనిప్ిసేర అద్ి చెయియ. అనిన సాధనలు మనసుును నియ్మిెంచేెందుకు, లేక
మనసును నిలకడజవసేెందుకు (ఆలోచనవ పరెంపరలనుెండి) ఉపకరణవలు మాతరమే. అెందుక్వ బ్ాబ్ా ''ననున ఆనెందెంగానన
ై వ
ధ్వయనిెంచు, అద్ీ గాకుెంటే నఖశ్రఖ పరయెంతము ననున చతసత
ర వుెండు. అద్ీ వీలుగాకుెంటే నవ నవమానిన హృదయ్పూరాకమయిన
ప్ేరమత ఉచిర్సర త వుెండు'' అనవనరు. కనుక మనసుునకు ఎపుిడు ఏ సాధన చేసేర బ్ాగ్ుెండుననుకుెంటే అద్ి చేసర త వుెండ అద్ే
మెంచిసాధన. మనసుును నియ్ెంతిరెంచుటే, మనో నియముం

అనిన సాధనల లక్షయెం అ మరువకూడదు సుమా! అయితే

నియ్మబ్దధ ెంగా నితయెం తపినిసర్గా ఒక్వ క్ాలెంలో ప్ెై సాధన చేసర ుెంటే సతార సతఫలితవలు కలుగ్ుతవయి. సాధ్వరణెంగా మనెం
మనకు తీర్క చిక్కినపుిడు, ఉతవుహెంగా వుననపుిడు చేసర ుెంటాము. అలా చేసర ుెంటే రూపాయి రావలసినచమట ఒకప్ెైసా
వచిచనటు
ల ెంటుెంద్ి. క్ాలనియ్మెం చవలా ముఖయెం. క్ాలనియ్మెం ఉననపుిడు ఆ నిరడణత క్ాలమునకు ఒక అరగ్ెంట ముెందునుెండే
మనలో ఆ ధ్వయస మొదలవుతుెంద్ి. నిరడణత క్ాలెం లేకుెంటే క్ాలమెంతవ వృధ్ే.
సాధనెంటే ఏమిటి సార్ అననవార్త , “ఏముెంద్ి? మన సెంసాిరాల మారవి సాధన'' అని కులపర ెంగా భరద్వాజ మాసట ర్ చెపాిరు.
అెందరమూ శ్రీ మాసాటరు చెప్ిి నటు
ల నియ్మపాలన చేసర త సదు
ా రువుక్క ప్ీతి
ర పాతురల మవాాలని ఆశ్రసత
ర ....
-
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శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసట ర్

శ్రీ సుబ్బరామయ్య గారు
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శ్రర స్సబబర్ామయయ సార్ భకే లక వాిస్థన లెట్రుల
భగ్వెంతుని అనుగ్ీహెం ప ెంద్ే నియ్మ పాలనలో మొదటి పాఠము ధరోచరణ – సతయెం ధరోెం తపికుెండవ జీవిెంచటెం అలవాటు
చేసుక్ోవటెం అనిగ్ుర్రెంప చేసే సార్ letter :నిజమన
ై ఆధ్వయతిోకత అెంటే ఏమో కూడవ ఈ letter లో సార్ హెచచర్సర ునవనరు :
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శ్రీ దరాాసాామి

నియ్మ పాలన శ్ీదధ, పటుటదలత చేసే వార్క్క సహజెంగా వచేచ చవలా ముఖయమన
ై సెంద్ిగ్ధము-ఒడుదుడుకులు: నియ్మపాలనలో
నిగ్ీహిెంచటెం

- శార్రక
్ అవసరాలను సిాకర్మచటెం మధయగ్ల సునినతమన
ై గ్ర్. ఆ అవగాహనను శ్రీ సార్ ఈ letter లో

విశ్దపరుసురనవనరు. అెంటే క్ాక నియ్మ పాలన బ్ాహయ ఆడెంబ్రెం లేద్వమూడ-ఆచవరెం క్ాకుెండవ సరన
ై విధెంగా చేయ్ుటకు
అవసరమైన మేలుకువను తెలుపుతునవనరు.
పూజయ గ్ురుబ్ెందువుల ైన లక్షోకి గార్క్క చి || సాయి క్క శ్రీ సాామివార్ కృప సద్వ ఉెండవలని పారర్ధసర త ప్ె. సు. వారయ్టెం. అమాో!
శ్రడర అవసరాలకు చవపలాయలు అని వాటిక్క చవలా గొపి భేదెం ఉెండి. చవపలాయలు అెంటే రుచిగా ఉెందని రొజూ తినే కెంటే ఎకుివగా
తినటెం. తనకు గొపి ఆకలి అయినటు
ల ద్ ెంగ్ ఆకలి వసురెంద్ి. అద్ి గ్ుర్రెంచి ఇద్ి నిజెం ఆకలి అయితే ఒక అరగ్ెంట ఆగ్ తిెంటాను.
పరసర ుతవనిక్క రొజూ తినే పర్మాణెం (మోతవదు) తినసాను. అనితినటెం మానయ్యటెం.నేను చకిర తినినటు
ల తినకుెండవ ఆప్ెయ్యటెం.
ఒక అరటి పెండు తిని ఆపాలి . మాయ్ నవదర్ చేరకుెండవ చేయ్మని పారర్ధసర త మాయ్నుక్ౌగ్లిెంచుక్ోకూడదు.అరటి పెండుల చతసెర
తినేసర ామని అరటిపెండెల ఇెంటిక్క తేకుెండవ ఉెండటెం చవపలాయలను జయిెంచటెం ఎలా అవుతుెంద్ి.తన చుటట
ట బ్ో ల డు అరటి పెండుల
ఉనవన చతసత
ర క్ాగ్తవల వలే, కటట ల వల ఆడ పడేసి ఉెండగ్లగాలి.ఉద్వ: జనక మహారాజు దగ్ా ర శుక మహర్ష ఉననటు
ల . మిరలాగన
ై వ
సుకుణిణ వెంచిెంచి క్ామోద్ేక
ర ునిన చేయ్ెండి అని జనకుడు వేశ్యలిన పెంపాడు. ఆగ్ద్ిలో ఎవారూ లేరు. శుకుడు తపి. ఆ వేశ్యలు
అరధ నగ్నెంగా నృతవయలు చేసి సుకుణిణ తవక్క, లాగ్ముదుదల వరషెం కుర్ప్ిెంచినవ ఆయ్న సిల వలే కూరుచనవనరు. అద్ి చవపలయములు
నశ్రెంచటెం.సీర ల
క పుిడు మానసిక వయభిచవరెం చేయ్టెం క్ాదు. అలాెంటి బ్లహీనత ఉెంటే అద్ి
ీ కు దతరెంగా ఉెంటట సెందు ద్ ర్క్న
తీరచసుక్ోవాలి క్ాని, అలాెంటి వాటిక్క ఎనవనళ్ళళ దతరెంగా ఉనవన మనలోని ఆ వాసనలు నశ్రెంచవు కద్వ.వాసనవ తరయ్ము నశ్రెంచవలి
అెంటారు. వాసనవ తరయ్ము , ఈషణ తరయ్ము ఒకటే నను కుెంటాను. లోకవాసన, శాసర ీ వాసన, ఇెంక్ొక వాసన ఎద్ో గ్ురుర లేదు.
మీరు చెపిెండి. ద్వరవషణ, ధనేషణ, పుతేష
ర ణ- నియ్మిత క్ాలెంలో సోరణ క్ాదు మనకు నిరెంతర సోరణ క్ావాలి. నియ్మిత క్ాల
సోరణ లౌక్కకులకు. మనకు ఒకరు, అనవన అనక పో యినవ సాధకులమే. సాధనలో ఒకటవ తరగ్తి క్ాకునవన ఇెంక్ా క్కీెంద్ి తరగ్తి
వాళ్ళమన
ై వ శ్రీ మాష్ాటరు చెప్ిిన నిరెంతర సోరణ ఒకిటే మనకు శ్రణయెం క్ావాలి. సోరణ అెంటే ఓ ద్ేముడో , ఓ ద్ేముడో అనుక్ోవటెం
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క్ాదు. అద్ి నవమ సోరణ. భగ్వత్ సోరణ , నిరెంతర భగ్వత్ సోరణ ఉెండవలి. కూరలు తరుగ్ుతునవనము. ఓ గ్ురుద్ేవా ఈ కూరల
రూపెంలో శ్క్కరగా మిరుెండి మా లోపలి వసురనవనరు. ఆ శ్క్ీర నీ ఈ శ్రడరెం ద్వారా మీ సోరణ చేసేెందుకు వాడేటటు
ల నవకు సహకర్ెంచెండి.
నవయి చెపుిక్ొని తరగ్టెం. ద్ో వన నడుసురనవనము. ఈ భూమి నీ రూపమే . ఈ శ్రడరెంనడిప్ిమచెందుకు అవసరమన
ై పారణ చలనము
మిరవ, ఈ పారణ చలనవనిక్క సహకర్ెంచు పారణ వాయ్ువు మిరవ అనుకుెంటట గ్ురుద్ేవుని ద్ివయ విలాసానిన సోర్మాచలెంటారు శ్రీ
మాష్ాటరు. శ్రీ సాామి వారు దయ్ తలిసేర మరొక జాబ్ు వారసేెందుకు పరయ్తినసారను.
నియ్మ పాలన క్ాదు కఠమర నియ్మ పాలన చేసేర సాామిక్క – సార్ కు ఎెంత సెంత షెం కలుగ్ుతుెంద్ో సార్ మాటలోల:

Dear Sai !
పాతక్ాలపు య్ుద్వదలోల య్ుద్వదనిక్క వళ్ళళ సిపాయి కతిర క్క పదును ప్ెటట ుకుని వళ్లళలి.పదుని లేని మొదుద కతిర ని తీసుక్ోని
య్ుద్వదనిక్కప తే అపజయ్ెం తపిదు. అెంతే క్ాదు వానిక్క హాని జరుగ్వచుచ. కనుకనినినపుిడు P. hD. అనే య్ుద్వదనిక్క పెంపారు
శ్రీ సాామి వారు. నీ ఆయ్ుధెం నీ మదడు. ద్వనిక్క బ్ాగా పదును ప్ెటట ుక్ోవాలి. మదడు పదును ప్ెటట ాలెంటే మితవహారము ఒకిటే
మారా ము.

ఆహారెంలో

నియ్మాలు

పాటిెంచవలి.

నియ్మాలు

క్ాదు.

కఠమర

నియ్మ

పాలన

అవసరెం.

కఠమరనియ్మపాలనచేసేవాళ్ళెంటే శ్రీ సాామి వార్క్క ఎెంత ఇషట ెం. అెంతమెంద్ి సేవకులలో రమసిరడ
వ ల
ిీ ాగా కఠమర నియ్మ పాలన చేసే
వారవ లేరు. అెందుక్వ అెంత గొపిగా వార్ని అనుగ్ీహిెంచవరు. ఎెంత గొపిగా అనుగ్ీహిెంచవరమనవకునీవు వారయ్ాలి. నీవు correct గా
వారసేర సరవ –తపినుకుెంటే నేను వారసారను. మొదటనీవు వారయి. వాళ్ళళ ఆగ్షు
ట లో పరడక్ష ప్ెడతవము అనవనరు. ఆ సిలబ్స్ట అెంతవ
ముెందు గానే క్షుణణ ెంగా చద్ివి ఏ పరశ్న వచిచనవ ఎెంత గొపిగామీ గైడ్ ఆశ్చరయపో యియటటు
ల వారసేటటు
ల చతడవలి.అపుిడు శ్రీ సాామి
వార్క్క అమనెం సెంత షెం కలిగ్ెంచిన వారమై ఉెంటాము. అెంతే క్ాని మర్ ఏ విధెంగా ఉెండలేము.అననెం తినేటపుిడు ద్ో వ
నడిచట
ే పుిడు brushచేసుకునేటపుిడుbathroom లోల టిన్
ర లో రాతిర పెండుకునే టపుిడు నవమ సోరణ చేసర ుెండు. సాామి మీరు
నవక్కచిచన పని మీకు ప్ీతి
ర కలిా ెంచేటటు
ల చేసట
ే టు
ల ననున అనుగ్ీహిెంచ వేడుకుెంటునవననుఅనిపారర్ాెంచు.
శ్రీ సాామి వార్ ఆశ్రసుులత

ప్ె. సు.
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నియ్మము–ఆహార నియ్మెం ఏ రడతి ఉెండవలో అద్ి పాటిెంచడవనిక్క మారా ము ఏమో సార్ మాటలోల:
om

గొలగ్మూడి
16-07-2001

DearSai!
నీ అనుభవాలు చవలా బ్ాగ్ునవనయి.Guide గా బ్ాబ్ా ఉెండగా ఇక ద్ిగ్ులే లేదు. మనెం తెలియ్క తపుి చేయ్ాలనవన
చేయ్నివారు. “మీ ఇషట ెం వచిచనటు
ల ఈ ద్ేహానిన నడిప్ిెంచు తెండి”ర అని హృదయ్ పూరాకెంగా పారర్ాసర త ఉెండు. మిగ్తవ విషయ్ాలనీన
వారవ చతసుకుెంటారు.
ఒకసార్ తీప్ి పద్వరాధలు వద్ిలేసావు. బ్ాగ్ుెంద్ి. ఇక చతచిన ద్వననెంతవ వద్ిలేయ్ాలి అనుక్ోవటెం మెంచిద్ి క్ాదు. చతచినద్వననెంతవ
తినవలి అనే క్ోర్క లేకుెండవ చతచుక్ో. సద్ో పవాసిగా ఉెండెెందుకు పరయ్తినెంచు. సద్ో పవాసి అెంటే భోజనవనిక్క భోజనవనిక్క మధయ
ఏమి తిననివాడు. ఉదయ్ెం టిఫిన్ తినవనక మధ్వయహనెం భోజనెం లోపల ఏమి తినక పో వటెం. అలాగవ మద్వయహనెం భోజనెం రాతిర
భోజనెం మధయ చవలా లేటుగా నిదర పో తవవు కనుక ఏద్ెన
ై వ తినవన తవగ్నవ ఒక టైెం పరక్ారెం తిెంటట ఉెండు. ఈనవటి కురాీళ్ళకు
ఫారాోలిటీ అని కరటసి అనీ పరతి ఫెరెండ్ ఆఫర్ చేసిెంద్ి తీసుక్ోవటెం ఒక ఫాయషన్ అయియెంద్ి. అద్ి నీకు ఉెంటే వదులుక్ో. ఈ
మితురల వారూ మనకు గైడ్ గా ఉెండి నడిప్ిెంచలేరు. అెంతే క్ాని చతచిన వాటినలాల నియ్మెంగా వదలవదుద. చతచిన వెంటనే
తినవలనే క్ోర్క లేకుెండవ చతచుక్ో. అలా వదలవలసి ఉెంటే మన గడ
ై ే మనకు చెపుతవరు. సెంద్ేహెం లేదు. వారు చెపాిరెంటే వెంటురక
వాసి తపుి చేసినవ సహిెంచరు. నీపారరాన త టే All Pervading spirit సెంప్ిత
ర ుడెై మీ మితురని లాయబ్ లో సెంగడతెం ప్ెటటకుెండవ చేసాడెంటే
ఆ ఒకి అనుభవెం చవలు.
నీ శ్ీదదనెంతవ నీ studies మీద క్వెంద్ీక
ర ర్ెంచు. సాయి నిరాహిెంచే విశ్ాయ్జఞ ెం లో నీ పాతర ఎవారూ నిరాహిెంచ లేనెంత గొపిగా
నిరాహిెంచేటటు
ల చతచుక్ో. Gas trouble గాని ఇతరతవర ఆరమగ్య విధులు జాగ్ీతరగా చతచుక్ో. “య్ుక్ార హార విహారసయ” అననద్ే మనకు
guideline. నేనప
ే ుిడు ఉపవసిెంచి ఎరుగ్ను. చదువులో మునిగ్పో . అద్ే ఆయ్న సేవ. ల కచరర్ గా ఎనోన ద్ీపాలను వలిగ్ెంచవలెంటే
మన దగ్ా ర ఎెంత సరుకు ఉెండవలి. మన వెంతు మనెం కృషి చేసర ుెంటే సాయి సహాయ్ెం ఎపుిడత ఉెంటుెంద్ి. నీ letter లో నేను
సమాధ్వనెం ఇవాని అెంశాలు ఉెంటే మరలా వారయి. Postal envolpe ప్ెటట కుెంటే reply ఇవానవ?

శ్రీ సాామి వార్ ఆశ్రసుులు మీకుెండవలని పారర్ాసర త

ప్ె. సు.
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శ్రీ షిరీ డ సాయిబ్ాబ్ా

శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసట ర్

శ్రీ సుబ్బరామయ్య గారు

శ్రీ వెంకయ్యసాామి

శ్రీ దరాాసాామి

సార్ తన నవశ్ీయిెంచిన, సలహా, సహాయ్ెం అర్ాెంచిన వార్ప్ెై ఎెంతటి ప్ేమ
ర వయకర ెం చేసర ారమ కూడవ ఈ letter లో చతడవచుచ.
వరాణశ్ీమ ధరాోనిక్క అనుసెంధ్వనమన
ై నియ్మ పాలన ఎెంత అవసరమో ఎలాచేయ్లో సార్ మాటలోల:
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శ్రీ షిరీ డ సాయిబ్ాబ్ా

శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసట ర్

శ్రీ సుబ్బరామయ్య గారు

శ్రీ వెంకయ్యసాామి

మన మానస్థక శకిేకి– ధర్ామచరణక నియమపాలన ఏ ర్ీతి ముఖయమో సార్ అనసభవాలతో :
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శ్రీ దరాాసాామి

శ్రీ షిరీ డ సాయిబ్ాబ్ా

శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసట ర్

శ్రీ సుబ్బరామయ్య గారు

శ్రీ వెంకయ్యసాామి

శ్రీ దరాాసాామి

గొలగ్మూడి
20-05-2005
Dear Sai !
శ్రీసాామివారు ప్ేరమిెంచిన శ్రషుయలు - పో లిరడిీ , జాతక్ాల రామానవయ్ుడు, రమశ్రరడిీ , వక్ిమో, తులసమో వీళ్ళెందర్ని
ఎెందుకు ఎకుివగా ప్ేరమిెంచవరు? వార్ యొకి కఠమర నియ్మ పాలన, రెండవద్ి శ్రీసాామివార్ ఆజఞ ను ఎెంత కషట మైనవ

ఆచర్ెంచడెం. నేను వార్ ఆజఞ లను కఠమర నియ్మపాలనగా పాటిెంచలేదని సామ ద్వన భేద దెండో పాయ్ాలు నవప్ెైన

పరయోగ్ెంచవరు. మొదట చిననతపియినవ తప్ేినని చెపాిరు. ఆ తరాాత సాపానల ద్వారా బ్ెద్ిర్ెంచవరు. అపిటిక్ీ వినకుెంటే

విపరడతెంగా ఆయ్ాసెం ప్ెటట ారు. అెంతేగాక నవ తప్ేిమిటని అడిగ్తే నీకు కఠమర నియ్మపాలన లేదని చెపాిరు. ఆ తరాాత
మరలా చవపలయములు నశ్రెంచనద్ే వయియ సెంవతురాలు తపసుు చేసన
ి వ ఉననచమటనే ఉెంటావని చెపాిరు. అద్ి వార్ అనెంత

కరుణకు నిదరశనెం. జిహాకు ల ెంగ్తే ఏ పని చేయ్ాలనే బ్ుద్ిధ పుటట దు. మనసుు చేయ్మననపని మీద ఉెండక అనయ
చిెంతలకు లోనవుతుెంద్ి.

శ్రీ సాామివారు మనలను నడపడము అెంటే ఇలా చేయ్ెండి అని చెపుతవరు క్ాని మనెం మొరటుగా పరవర్రసేర పో యియ వాళ్ళను

పో నిచేచద్ే గ్దయ్ాయ అని ఊరుకుెంటారు. శ్రీ సాామివార్ నుెండి దతరమైన సేవకులెంతవ జిహాకు ద్వసుల ైన వారవ .ద్వనిప్ెై

(జిహాప్ెై( విజయ్ము సాధ్ిెంచిన వారవ శ్రీ సాామి వార్ కృపకు పాతురల ైనవరు .ఈ నవలుక మనలను నటేటట ముెంచుతుెంద్ి.
కలియ్ుగ్ెంలో కలి పురుషుడు గ్ుహయయద్ియ్
ర ెం, నోరు రెండు చేతులత పటుటకుననటు
ల గ్ురుచర్తర వివర్సర ుెంద్ి .అద్ి పరమ సతయెం.
శ్రీ సాామివార్ ఆశ్రసుులు నీకు ఉెండవలని పారర్ాసర త

విదాయరుులక (సాధక లక )ముఖయుంగా అవస్రమన
ై నియమ పాలన:
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మీ ప్ె. సు.

శ్రీ షిరీ డ సాయిబ్ాబ్ా

శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసట ర్

శ్రీ సుబ్బరామయ్య గారు

శ్రీ వెంకయ్యసాామి

శ్రీ దరాాసాామి

ముఖయుంగా యుకే వయస్సులో ధర్ామచరణ త్ప్తు స్నిివేశాల నసుండి క్షవముంగా గమయుం చేరుట్క సార్ స్ూచుంచన మార్ ుం–
నియముంతొ కూడిన నిగరహుం :
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శ్రీ షిరీ డ సాయిబ్ాబ్ా

శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసట ర్

శ్రీ సుబ్బరామయ్య గారు
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శ్రీ వెంకయ్యసాామి

శ్రీ దరాాసాామి

శ్రీ షిరీ డ సాయిబ్ాబ్ా

శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసట ర్

శ్రీ సుబ్బరామయ్య గారు

శ్రీ వెంకయ్యసాామి

శ్రీ దరాాసాామి

భగవత్ కృప్ ప ుందదలచసక ని వారు నియమాల ప్ిత్యకుంగా ప్ెట్ు టక నేవి పాట్ిుంచేవిగా కాక అలవాట్టగా ఎలా ఉుండాలో సార్
మాట్లోల:
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శ్రీ షిరీ డ సాయిబ్ాబ్ా

శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసట ర్

శ్రీ సుబ్బరామయ్య గారు

శ్రీ వెంకయ్యసాామి

శ్రీ దరాాసాామి

కఠోర నియమ పాలన అుంట్ే ఎలా ఉుంట్టుందో ఉుండాలో సాేమి పాట్ిుంచన విధుం సార్ చూస్థ చెప్థున స్నిివేశాల -సాేమికి
స్ుంప్ూరణ శరణాగతి చేస్థన వార్ని నడిప్థుంచే విధుం – సార్ అనసభవాలతో:
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శ్రీ షిరీ డ సాయిబ్ాబ్ా

శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసట ర్

శ్రీ సుబ్బరామయ్య గారు

శ్రీ వెంకయ్యసాామి

శ్రీ దరాాసాామి

శ్రర నాగవశేర ర్ావప గారు దమమప్తట్ వార్కి సాేమి తోనస శ్రర సార్ తో గల అనసబుంధ్ాలనస అనసభవాలనస ఇలా ప్ుంచసక ుంట్టనాిరు.
సుమారు 1983 సెంవతురెంలో సాామి దరశనవనిక్క మొదటిసార్ మావూరు దమోప్ేట సతుెంగ్ సభుయలు లక్ష్మో గారు
మొదలగ్ు క్ొెందర్త నేను గొలగ్మూడి వచవచను. అపిటిక్క భకురలకు నీటి వసతి క్ానీ, మరుగ్ుద్ డుల క్ానీ, భకురల నివాసయోగ్యెంగా
క్ానీ ఏమీ లేవు. సాామి మెంద్ిరెం లోపలి ద్వర్లోనే పరదక్ష్ిణలు చేసవ
ే ారు.

ఇెంక్వెం కటట డవలు లేవు. శ్రీ సార్ ను సతుెంగ్

సభుయలెందరెం కలిసినపుిడు, ఎచటి నుెండి వచవచరు ? అని విచవర్ెంచి, మా అెందర్క్ీ సామాను
ల ప్ెటట ుక్ోవడవనిక్క వాళ్ళ ఇెంటిని సోట ర్
రూమ్ లా చేశారు. అెంతేక్ాక లేడస్ట
మ క్క బ్ాతూ
ర ములు వినియోగ్ెంచుక్ోడవనిక్క, మా ఇతర అవసరాలకు తల ద్వచుక్ోవటానిక్క ఇెంటిని
ఇచవచరు. అెంతేక్ాక సాామిత వార్క్క గ్ల అనుబ్ెంధ్వనిన, గ్డిప్న
ి సనినవేశాలను హృదయ్ానిక్క హతు
ర కునేలా చెపాిరు. “శ్రీ
భరద్వాజ మాసట ర్ బ్ో ధ్వమృతెం” అపిటిక్క వలుగ్ులోక్క రాకునవన, ఆ వారత పరతి నుెండి క్ొనిన సెంఘటనలు వివర్ెంచేవారు. వార్
ప్ేరమ, మానవతాదృషిట, గ్ృహసురగా ఉెండి అెంతటి పరమపక్ారెం, భకురలకు సేవ చేయ్డెం మా హృదయ్ానిన ఆకటుటకునవనయి. వార్
మాటప్ెై విశాాసెం కూడవ ఏరిడిెంద్ి.
శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ అపిటలల ఖచిచితెంగా ఉదయ్ెం రెండు గ్ెంటలకు వళ్లళ అభిషేకెం, పూజ చేసర ుెండటెం, శ్రీ మాష్ాటర్
మాట “క్ాలెం-మనసు భగ్వెంతుడు మన నుెండి క్ోరవద్”ి అని చెబ్ుతుెండడెం నవకు నవటుకునవనయి. దమోప్ేట లో సతుెంగ్ెంక్క
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కూడవ హాజరవుతుెండడెం వలల బ్ాబ్ాప్ె,ై సాామిప్ెై క్ొెంత భక్కర విశాాసాలు ఏరిడవీయి. క్ానీ నవకు చవలా ముెందు నుెండి అలవాటు
పడిన ఒక దురలవాటు ఉెండేద్.ి Baba అద్ి హెచచర్ెంచడమే క్ాక, మానిిెంచడెం చవలా చితరెంగా జర్గ్ెంద్ి.
2000 సెంవతురెంలో ఒకసార్ నేను ఖమోెంలో పరయ్ాణమై దమోప్ేట వచేచ బ్సుు ఎకుితుెండగా ఒక వయక్కర వచిచ “నీకు
ఒక వయసనెం ఉెంద్ి. అద్ి మానుకుెంటే మీకు ఎెంత మేలు జరుగ్ుతుెంద్ి. నీ వలల ఎెంత మెంచి పనులు జరుగ్ుతవయి” అనవనరు. ఆ
వయక్కర నవకు పర్చయ్ెం లేకపో వడమే క్ాక అెంతకు ముెందు క్ానీ , తరాాత క్ానీ నేను ఎపుిడత చతడలేదు. నేను బ్సుు ఎక్కి
ఎెందుకు ఇలా చెపాిరు అని ఆలోచిసేర నేను ప్ేక్ాట సమయ్ెం, సెందరుెం లేకుెండవ ఎెందరు చెప్ిినవ వినకుెండవ ఆడడెం గ్ురుర
వచిచెంద్ి. చితరెంగా అద్ి మొదలు నవకు ప్ేక్ాట ఆడవలి అనిప్ిెంచలేదు. ఫెరెండ్ు కు ఏవో మాయ్మాటలు చెప్ిిన క్ొద్ిద రమజులక్క ఆ
వయసనెం సమూలెంగా నిరూోలమవటమే గాక ప్ేక్ాట ఆడే చమటుక్క కూడవ ఏనవడత వళ్ళలేదు.
సార్ మాట “నిరడణత క్ాలెం-మనసు ఇవాటెం” కూడవ లోతుగా నవటుక్ోవడెం త రమజు ఉదయ్ెం పద్ి నిమిష్ాలు, సాయ్ెంతరెం
పద్ి నిమిష్ాలు బ్ాబ్ాకు ఇవాడెం నియ్మెంగా జర్గద్
వ .ి ఆ సమయ్ెం ఇవాకుెంటే ఆ రమజు మరు పూట వరకు నిరాహార్గా ఉెండడెం
చేసవ
ే ాడిని.

నవ కూతురు ప్ెళ్లళక్క, క్ొడుక్క ఉపనయ్నవనిక్క దమోప్ేటలో ఉెండి నియ్మెం తప్ిినెందుకు శ్రక్షగా ఆహారమేమీ

తీసుక్ోలేదు. మహాతుోల నోట వచిచన మాటల నుెండి ఎలా మారుి వసురెంద్ో నవకు అనుభవమైెంద్ి. అనుభవాలు కూడవ అలానే
ఉెండేవి.
ఒకసార్ మార్నెంగ్ సతిల్ అని రెండు నిమిష్ాల ముెందు వళ్లతే సాామి ఒకనవటి రాతిర కలలో కనబ్డి గ్డియ్ారెం చతప్ిసర త
ఆరు గ్ెంటల ఇరవై ఎనిమిద్ి నిమిష్ాలు చతపడెం జర్గ్ెంద్ి. రమజు 6 గ్ెంటల 30 నిమిష్ాలకు వళ్ళళ నేను రెండు నిముష్ాలు ముెందు
వళ్ల డమే సాామిక్క సమోతెం క్ాలేదు, సమయ్పాలన తప్ిినటేల ల కి. అలానే రమజు మూడు ప రుల దెండవలు ప్ెటటడెం కూడవ
చేసవ
ే ాడిని. ఒకవేళ్ ఏద్ో ఊరు వళ్లతే ఆ రమజులు ల కి ప్ెటట ు క్ొని దమోప్ేట వచవచక రమజూ చేయ్ాలిునవి చేసన
ి తరాాత
సాయ్ెంక్ాలెంగా బ్ాక్ీ ఉననవి చేసవ
ే ాడిని.
ఒకసార్ బ్ ెంబ్ాయి మా అమాోయి వాళ్ళ ఇెంటిక్క వళ్లల 16 రమజులు చేయ్లేదు. తిర్గ్ వచవచక కూడవ అశ్ీదద చేశాను.
క్ాలునొప్ిి వచిచ తగ్ా కుెంటే నవ భారయక్క సాామి కలలో కనబ్డవీరు. ఆవిడ మొరప్ెటట ుకుెంటే సాామి కలలో నవ క్ాలు నొక్కి వళ్లళపో తూ
అభయ్ హసర ెం చతప్ిెంచవరు. అెందులో 16 అెంక్ ! బ్ాక్ీ ఉననవి తపిని సర్గా చేయ్ాలని సాామి చెపుతునవనరని నొప్ిి అయినవ
ఆ ప రుల దెండవలు చేసాక నొప్ిి పూర్రగా దతరమైెంద్ి.
గొలగ్మూడి వచిచనపుిడు ఒకసార్ సార్ ఒెంటర్గా ఉెండగా “సాామిని ఎలా పారర్ాెంచవలి” అని సార్ ను అడిగాను. సాామిని
ఏమీ అడగ్కూడదు. ఎెందుకెంటే మనకు ఏద్ి మెంచిద్ో మనకెంటే బ్ాగా సాామిక్వ తెలుసు కద్వ ! అనవనరు అపిటివరకు సాామి
వదద కు వచిచనపుిడలాల క్ోర్క list తెచిచ పారర్ధెంచే నేను అపిటినుెండి ఏమి అడిగవ వాడిని క్ాను.
సార్ “సాామిని నలక్ొక సారైనవ కృతజఞ తగా దర్శెంచుకుెంటే ఆయ్న మనను ఎపుిడత కెంటిక్క రపిలా క్ాపాడుతూ
ఉెంటారు” అని చెప్ిినద్ి విని నలనలా మా కుటుెంబ్ెం నుెండి ఒక సభుయలు దర్శెంచుక్ోవడెం ఎనోన సెంవతురాలుగా జరుగ్ుత ెంద్ి.
సార్ నుెండి వచిచన మాట ఆచరణ కు సులభెంగా సహకర్సర ుెంద్ి అనటానిక్క ఇద్ి నిదరశనెం. సాామి దరశనవనిక్క వచిచనపుిడు
సాామి అననపరసాదెం తపి మరవమీ బ్య్ట తినకూడదనే నవ మనసుులోనే నియ్మెం ప్ెటట ుకునవనను. మా అమాోయి ఒకసార్
“మీరు తిెంటే నేను తిెంటాను. లేకుెంటే టిఫన్
ి తినను” అని పటుటబ్టట డెంత బ్య్ట తినవనను. సాామి రాతిర కలలో ద్ీనెంగా “అెందరూ
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చెప్ిే వారవ నయ్య ! చేసే వారు లేరు” అని అనవనరు. మనెం మన మనసుులోనే చెపుికుని, చేసే పరతి పనీ చతసత
ర రసాిెండ్
అవుతూ అనుగ్ీహిసర ారని అనుభవెం పరసాద్ిెంచవరు.
ఇలాెంటి వనీన చేసర ుెంటే మా బ్ెంధువులు సేనహితులు క్ొెందరు “ఏమి ఆశ్త అలా వళ్ళతునవనవు ?” అని, “నీ ప్ిచిచ
అని” అెంటుెండే వారు. నవకు ఏ క్ోర్క లేదు, “సాామిక్క కృతజఞ తగా ప్ీతి
ర త వళ్ల డమే” అనే వాడిని. క్ానీ ఒకసార్ సార్ త ఇలా
అెంటునవనరు అని చెబతే “మీ ఇెంటలల ద్ ెంగ్లు పడినపుిడు, ఎవరూ లేని సమయ్ెంలో, ఒకి చిలిల గ్వా కూడవ పో కుెండవ క్ాపాడిన
ద్ెవరు ?” (అనే) వాళ్ళళ ఎవరైనవ ఏమైనవ చేయ్గ్లరా! అనవనరు.
మా అమాోయి వాళ్ల కు సెంతవనెం వెంటనే కలగ్లేదు మా అమాోయి ననున పారరా న చేయ్మని చెబతే, నేను సార్ కు
చెపాిను. సార్

“ఎవర్ పారరబ్ధ ెం వారవ కడిగవసుక్ోవాలి అని వార్ని వీలుననపుిడలాల కీమెం తపికుెండవ సాామిని

దర్శెంచుక్ోమనవనరు.” అలా చేయ్గా క్ొద్ిద సెంవతురాలోలనే సెంతవనెం కలిగ్ెంద్ి. తరువాత “మీకు దగ్ా రలో ఉనన నవెంపలిల బ్ాబ్ా
సమాధ్ి సాామి సమాధ్ి ఒకిటే నవెంపలిల బ్ాబ్ా గార్ని సేవిెంచుక్ో” మనవనరు. మా అలులడు ఇపిటిక్ీ తరచు శ్ీదధగా దర్శెంచుక్ొని,
పారాయ్ణ కూడవ చేసర ారు.
మా అబ్ాబయి ఉద్ో యగ్ పరయ్తవనలు చేసర ుెంటే ద్ ెంగ్ (ఫేక్) సర్టఫిక్ట్ ప్ెడత
ి ే క్ానీ ఉద్ో యగ్ెం రాదని, ఫెరెండ్ు అెందరూ
ప్ెడుతునవనరు అని, ఏెం చేయ్మెంటారు అని సార్ ని అడిగత
్ ే “మీ నవననగారు నల నలా వసురెండగా నీవు అలా ఫేక్ సర్టఫిక్ట్
ప్ెటటడెం నవకు ఇషట ెం లేదు, ధరోెం క్ాదు. ఉద్ో యగ్ెం రాకుెంటే మీ నవననగార్ పో షిసర ారు” అనవనరు. మా అబ్ాబయి ఏ ఫేక్ సర్టఫిక్ట్
ప్ెటటకనే చినన టీచిెంగ్ జాబ్ లో జాయిన్ అయియ ఇపుిడు ప్ెదద ల కచరర్ గా, డిపారుటమెంటు హెడ్ అయియ మెంచి జీతెంత హాయిగా
ఉనవనడు.
నియ్మెం అెందర్క్ీ ఒకిటే సర్పో దు అననటు
ల నవ భారయ గొలగ్మూడి లో బ్య్ట, సాామి వదద కూడవ తినదు. ఒకసార్
అనుమానెం వచిచ సాామి వదద తినడవనిక్క చీటిలు ప్ెడుతునవనను అెంటే సార్ ముభావకెంగా సరవ అనవనరు. సాామి వదద చీటీలు
ప్ెడత
ి ే వదుద అని వచిచెంద్ి. ఆ విషయ్ెం సార్ క్క చెపుద్వమని వసురెంటే నేనమీ
ే చెపిక మునుప్ే సార్ వదద ని వచిచెంద్వ! అని నవుాతూ
అనవనరు. సార్ పరెంగా వచిచన మారుిలు మా అెందర్క్ీ ఎపిటిక్ీ జరగ్డెం సార్ ద్ెవ
ై తవానిన తెలుపుతునవనయి.
సార్ సమాధ్ి అయ్ాయక ఒక వారెం సాామి సనినధ్ిలో జర్గన
్ అనుభవెం చెప్ిి ముగ్సర ాను. నేను గొలగ్మూడిలో ఉెంటే
పరతిరమజూ ఉదయ్ెం నవలుగ్ుననర గ్ెంటలకు గ్ుడిక్క వళ్ల డెం పరదక్ష్ిణలు చేయ్టెం అలవాటు, నితయవిధ్ి. శుకీవారెం ఉదయ్ెం సార్
సమాధ్ి చెెంద్వరు. ఆ ఆద్ివారెం నవలుగ్ు గ్ెంటలకు ఒక కల లో “సాయిమాసట ర్ నిలయ్ెం - తిరుపతయ్య గారు లేచి పరదక్షణలకు
ఇెంక్ా వళ్ల లేద్వ ? అని అనవనరు.” నేను కలలోనే “ఈ రమజు ఆద్ివారెం కద్వ ! ఇెంక్ా సాామి పరదక్ష్ిణలు చేయ్లేము. గవటు మూసి
వేసి ఉెంటుెంద్ి.” అని అెంటే శ్రీ సార్ “సమాధ్ి నుెండి బ్య్టక్క వసత
ర ఏమి? అకిడ క్ాకుెంటే ఇకిడ (తమ సమాధ్ిక్)క చేయ్కూడద్వ
?” అని మూడుసారుల అనవనరు. సాామిక్క, సార్ క్క బ్ేధెం లేదని వారు నితయ సతుయల ై మన నియ్మాలను, నితయ కృతవయలను చతసత
ర
పాటిెంప చేసర ుెంటారని వార్ కృప ప ెంద్ేలా నడిప్ిెంచ మని పారర్ధసర ునవనను.
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శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసట ర్

శ్రీ సుబ్బరామయ్య గారు
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శ్రీ దరాాసాామి

