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శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ జీవిత విధవనెం ద్వారా బ్ో ధిెంచిన “శీమతో సేవ – సేవతో క్ైవలయెం” ను అనుసరిెంచి మా జనిలు ధనయము గావిెంచుటకు ఈ మాసపతిరకను
పారరెంభసుునవిము. శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ మనకెంద్ిెంచిన అనుభవాలను, సాెంగతయ సిృతులను, సార్ ఆచరిెంచి వాచవ భోధిెంచిన అమూలయ విష్య్ాలను
సిరిెంచుక్ొనుటకు, మహాతుిలు భోద్ిెంచిన సతిెంగ, సదా ెంర ధ పఠనలకు ప్ేరరణ్గా ఈ మా చిని సేవ.
గమనిక : ఎవరైనవ ఈ e-magazine లో తమ వాయసాలను, అనుభవాలను పెంచుక్ోదల్సచినవారు saimaster.sevatrust@gmail.com కు e-mail చేయ్గలరు

శ్రర సుబ్బరామయ్య
సార్ పివచనం

శ్రర సార్ ఈ సత్సంగంలో ఎలా చేసేే నిష్ాామ కర్మ అవుత్ ందో , ఉపాసన జోడంచి ఏ రీత్ర చేసేే భగవత్ సాక్షాతకారానికి మార్గ ం సుగమం అవుత్ ందో
తెలుపుత్ నకార్ు.

http://saimastersevatrust.org/Speeches/SanghaSeva_Upaasana.mp3
ఈ సందేశ్ంలో శ్రర మాసాార్ు భోధంచిన సాయి మార్గ ంలో ముఖ్యమైనవి మనం ఎంత్ శ్రద్ధతో చేసే ునకామో ఎలా చేసి వారి కృప ప ందకలో వివరిసే ునకార్ు.

http://saimastersevatrust.org/Speeches/Master_Chupina_Sai_Shubra_Margam1.mp3

శ్రీర్ ఇందియ్ం పాిణం అర్ధ సవజన భంధవాన్ ! ఆత్మ ధకరాధకం సర్వం సద్ుగర్ుభోయన్ నివేద్యిేత్ !!

భావము- సాధన- లక్ష్యం- మార్గ ం - గమయం
శ్రీ భరద్వాజ మాసాటరు ఏద్ి నిజెం ముెందుమాటలో ఏద్ైనవ సాధిెంచుటకు సాధిెంచవలసిన ద్వని తతాము పటల
అవగాహన ముఖ్యమని, సాధనకు అనువన
ై మారాాలు క్షుణ్ణ ెంగా అవగాహన చేసుకుని ఆ రడతి మన శరడరానిి, వాకుిను,
మనసును మలుచుకుని, లక్ష్యయనిి సాధిెంచడవనిక్క అవసరమైన భావానిి పొ డుగునవ నిలుపుకుెంటూ మన సెంసాిరానిక్క తగా
మారాానిి అవలెంబెంచడెం అవసరమని తలుపుతవరు. మన సెంసాిరానిక్క తగా మారా దరశకులు లేద్వ గురువు లభెంచటెం, వారి
బ్ో ధనను ఆజఞ లను మారా దరశక్ాలను అనుసరిెంచి మన జీవన విధవనవనిి పూరణ ెంగా మలచుకునిపుుడు మాతరమే వారిని
నిజెంగా ఆశీయిెంచడెం అనీ అపుుడే గమాయనిి, లక్ష్యయనిి చేరటెం సాధయెం అని తలుపుతవరు. “పరిపరశ్న” లో ఒక జిజఞఞసువు
పరశికు సమాధవనెంగా ఆధవయతిికతలో మనసు భగవెంతుని పరెం చేయ్డెం లేద్వ గురువాజఞ ను పాటెంచి ద్వ
ై ానిక్క ప్రతి
ర కరెంగా
జీవిెంచి ఆయ్న సెంపూరణ కృప, శరణ్వగతి పొ ెందడెం తపు భకుునిక్క వేరే ఏ క్ోరికలు ఉెండవని తలుపుతవరు. ‘మతెం ఎెందుకు?’
అని పుసు కెంలో తన యొకి, సరా జీవుల దుుఃఖ్ నివృతిు క్క సాధనగా, ధేయయ్ెంగా చేసే పరయ్తిెంతో ఆరెంభెంచి జరగబ్ో యిే
పారరథ న, సాధన ఉతు మమన
ై సాధనగా తలుపుతవరు.
శ్రీ భరద్వాజ మాసాటరు, శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ లు ఏ రడతి వీనిని ఆచరిెంచి చూపారో, వారు ఆచరణ్ ద్వారా బ్ో ధిెంచిన క్ొనిి
సాధనవ మారాాలు ఏమిటో అటట ఉతిృష్ట మై ఆచరణ్లో పొ డుగునవ నిలుపుక్ోవాల్సిన భావెం వారు ఏ రడతి నిలుపుకుెంటూ వచిి
మారా దరశకమైనవరో, అటట ఉతిృష్ట జీవనెం వలల వారు జీవితవలలో దుుఃఖ్ నివృతిు ఎలా పొ ెంద్వరో క్ొద్ిిగా వివరిెంచు కుెంద్వము.
తమ దుుఃఖ్ నివృతిు క్ే క్ాక్ా అెందరి జీవితవలలో తృప్ిు , శాెంతులను వారి సాెంగతయెం, సనిిధి, వాకుి, ఆశ్రసుిల ద్వారా
పరసాద్ిెంచవ రో క్ొద్ిిగా ఇచిట క్ొద్ిిగా సిరిద్ి వము.
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సాత్వికత –సాధన – అనుభవం :
శ్రీ మాసాటరు పరవచనవలలో సతాగుణ్ెం పరధవనమన
ై సాధన దుుఃఖ్ నివృతిు క్క క్ారణ్మవుతుెందని చెబుతూ ఉదాహరణ గా
ఋష్ుల సాధన ధవయనెం చప్ిు, రాక్షసుల రజోగుణ్ పరధవన తపసుి కు గల వయతవయసెం తలుపుతవరు. ఆధవయతిికతలో సాధనకు
అమురిలనెం గా ఉెండే భావెం, సరన
ై లక్షయెం ఎెంతట ముఖ్యమో ఇచిట తలుసుుెంద్ి. శ్రీ మాసాటరి సాధన తనకు ప్రతి
ర పాతరమన
ై
అనిగారి మూడు సెంవతిరాల ప్ిలల ాడి మరణ్ెం తో మొదల ెంై దన వచుి. క్ానీ శ్రీ మాసాటరిక్క గల శుదధ సెంసాిరానిి అనుసరిెంచి
ఆ సాధన దుుఃఖ్ నివృతిు ని జీవుల చవవు పుటటటకల తతవానిి పరిశ్రల్సెంచే లా చేసిెంద్ి. క్ోరికలతో పరధవనెం క్ానీ వారి జిజఞఞస, వారి
జని

సెంసాిరమన
ై భలల
ల కపు పటటటదల సాధనకు తోడై,

ఆతి పరిశ్రలన గా మారి

నిరెంతర కృషి వలల

సాయినవథు ని సమాధి వది ద్ివాయనుభూతి ఫల్సతెంగా ఒక నిరేిశిత మారాానిి, గమాయనిి చేరుకుెంద్ి.

సహజెంగా శ్రీ

మన జీవితవలలో

ఎనిిెంటక్ో తవతవిల్సకెంగా వహెంచే పటటటదలతో పో ల్ససేు ఇద్ి ఎెంత ఉతిృష్ట మో గురిుెంచగలము.
ఆత్మ పరిశ్రలన – నిర్ంత్ర్ కృషి – కష్ాాలు అనుగరహంగా గురిేంపు – గుర్ు సేవలో సమిధగా జీవనము
శ్రీ సాయినవధుని ప్,ై మహాతుిల ప్ై శ్రీ మాసాటరిక్క కల్సగిన పూరణ విశాాసము, భక్కు, వారి యొకి దయ్, సామరథ యము,
సిథతిప్ై కల్సగిన అవగాహనలను తన దుుఃఖ్ నివృతిు క్క మాతరమే క్ాక అనిి జీవులలో ఉని భగవెంతుని సేవకు, దుుఃఖ్ నివృతిు క్క
పెంచుక్ోవాలని తపనతో శ్రీ మాసాటరి సహజ కృషి మలుపు తిరిగిెంద్ే క్ానీ తీవరత తగా లేదు! సాయినవధుని, మహాతుిల జీవిత
సెంఘటనలను, భకుుల అనుభవాలు, వారిక్క ఇచిిన మారా దరశకతాెం అెందరితో పెంచుక్ొనుటకు అవిశాీెంత కృషి చేశారు. ఈ
కృషిలో

ఏ రడతి తన భావానిి భగవతు తాెం పటల అవగాహన నిలుపుకుెంటూ వచవిరో “మాసాటరి భోధవమృతెం” లో వివిధ

సనిివేశాలలో వివరెంగా చూడవచుి.

ఆనెందమాయి అమి దరశనెం అపుుడు, రాఖ్ాడి బ్ాబ్ా గారి వది ,

పాకలపాట

గురువుగారి వది , చీరాల సాామి వారి వది శ్రీ మాసాటరిక్క పరతిబెంబెంచిన భావాలు వారి ఆతి పరిశ్రలన, సాధన సిథతిక్క అది ెం
పడుతూ మనను హెచిరిసు ాయి. శ్రీ మాసాటరు ఎెంత కష్ట మైనవ ఓరిి, మహాతుిల సాెంగతవయనిక్క పారకులాడటెం, వారి సాధన
పరాక్ాష్ట ను తలపగా శ్రీ మాసాటరు ఈ మారా ెంలో వచేి ఎనని ఇబ్బెందులను ఎలా ఎదురుినవి రో పరిపశ
ర ి లోని ఒక ల టర్ లో
పరతిబెంబసుుెంద్ి. మాసాటరు

సాెంగతయెంలోని ఎెందరిక్ో శ్రీ మాసాటరు ఎెంతట ఎదురు గాల్సక్క ఓరిి ధరి మారా ెంలోను,

వారు

ఎెంచుకుని గురు సేవ, ద్ైవ పథెంలోను జీవిెంచవరో తల్ససిన విష్య్మే ! ఉద్వహరణ్కు మాసాటరు (మహాతుిల) సాయినవథు ని
పరచవరెం చేయ్టెం ఇష్ట ెం లేని క్ాలేజీ య్జమానయెం,

వారి భయ్ాలు సాారథ పరయోజనవలను దృషిటలో ప్టటటక్ొని మాసాటర్ ని

ఉద్య యగము నుెండి తొలగిెంచడెం, మాసాటరు తనప్ై ఆధవరపడిన ద్వమోదరకు ఎనని విధవల సహాయ్ెం, చేసన
ి వ ద్వమోదర్ ఆకసిిక
మరణ్వనిక్క క్ానీ లేద్వ ఇబ్బెందులకు క్ానీ మాసాటరే క్ారణ్మని క్ొెందరు భావిెంచి నిెంద్ిెంచడెం, ఎనని సురధలను రేక్తిు ెంచడెం,
మొదల ైనవే క్ాక ఎెందరో ధన నష్ట ెం కల్సగిెంచడెం ఇలా ఎనిి వచిినవ శ్రీ మాసాటరి ధేయయ్ెం లో క్ాదు కద్వ మారా ములో కలడవ
సడల్సెంపు లేక శ్రీ సాయినవధుని సిథతి, వారి దృషిట ప్ై గురిుెంపు మరలక సెంతోష్ెంగా, తృప్ిు గా జీవిెంచడమే క్ాక మన అెందరి జీవన
లను మలుచుక్ోవడవనిక్క తగా ఆచరణ్ తో కలడిన మారా దరశక్ానిి, ఎనని ద్ివయ ఔష్ధవలతో కలడిన గీెంధ రాజఞలను అెంద్ిెంచవరు.
వారి ఎందరికో సాెంగతయెంలో ఎెంతో తృప్ిు శాెంతులు

అనుభవెం క్ావటెం, వారి ద్ివయ సిథతి క్ీ ప్ేరమకు, మానవత పరాక్ాష్ట కు

నిదరశనం. వారి సాధన, కృషిలో వారి మానవతాపు వలుగు పొ డుగునవ కనబ్డుతూనే ఉెంటటెంద్ి. శ్రీ సార్ కల్సచేడు లోని ఒక
బీద కుటటెంబీకులకు ఆశీయ్ెం కల్సుెంచమని అడగగా, వారి బ్ాధ చూసి వెంటనే మారా ెం సూచిెంచడెం, (గజిి ) కుకి లకు సత
ై ెం సేవ
చేయ్డెం, ఎెందరో విద్వయరుథలకు ధన సహాయ్ెం చేసి చద్ివిెంచడెం మొదల ైనవి.
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ఇలా జీవిెంచిన శ్రీ మాసాటరు ద్వ
ై సిథతి “మృతుయవు ప్ై ఘన విజయ్ెం“, ”శుదధ చైతనయమే తవనన
ై శ్రీ మాసాటరు” మొదల న
ై
పుసు క్ాలలోని సమాధి అనెంతరెం భకుులకు పరసాద్ిెంచిన అనుభవాలలో చూడవచుి.
శ్రర మాసాార్ు, శ్రర సార్ జీవన విధకనంలో ముఖ్యంగా గురిేంచవలసిన కొనిా అంశాలు:
1.

తమ సాారాథనిి, శారడరక, మానసిక, ఇెంద్ియ్
ర
సుఖ్ాల్సి ఏ మాతరెం లక్షయప్టట క అనిి జీవుల దుుఃఖ్ నివృతిక్ై నిరెంతర
కృషి.

2. గృహసాథశీమము లోని ఉని వారి సాెంగతయెం క్ోసెం పరితప్ిెంచే వారిక్క పగలనక, రాతిర అనక వారి సనిిధి సభలభయెం
కల్సగిెంచడెం.
3. సాయి లేద్వ సాామి, మహాతుిల గొపుదనవనిి మనకు ఎరుక పరిచి వారి కృప కెంద్ిెంచే నిరిారామ (కృషి) శీమ.
శ్రీ మాసాటరి బ్ో ధవమృతెం లో “రాతిర 12 గెంటల సమయ్ెంలో మాసాటరు రూమ్ లో ల ట్
ై వలుగుతుెంటే” సార్ వారు చేసే రచన
వాయసెంగాలను గురిుెంచడెం, అలానే ఉదయ్ెం రెండు గెంటలకు పూజకు వళ్లల సార్ రాతిర రచన క్ొనసాగిెంచడెం రవి కుమార్ గారు
గురిుెంచడెం ద్ీనిక్క ఒక మచుితునక.
గుర్ు సమాగమం:
సాధనలో శ్రీ సార్ జీవనెం ఏ విధెంగా భాగెం అయిెంద్య క్ొద్ిిగా సిరిద్ి వము. శ్రీ సార్ కు జని సెంసాిరెంగా విశేష్
(భలల
ల కపు) పటటటదల, కృషి ఉెండగా, శ్రీ మాసాటరు సాెంగతయ తపనతో, ప్రరతితో సార్ సాధన ఉదధ ృతెం అయినటట
ల కనబ్డుతుెంద్ి.
శ్రీ మాష్ాటరి సాెంగతయెంలో వారిక్క కల్సగిన ప్రరతి, అచిట సేవలో మొదల ైన సాధన లో భాగెంగా మెంద్ిర నిరాిణ్ెంలో పూరణ శక్కుతో,
శీమతో సహకరిెంచడెం, భకుులకు వెండి ప్డుతూ అనిి జీవులలోని గురుసేవ చేసు ుెండడెం మొ|| నిష్ిమ కరి తొ పాటట, శ్రీ
మాసాటరి వాకుి పాలన ధేయయ్ెంగా అనుభవపూరాక ఆచరణ్గా మలుచుక్ోవడెం గా సాగిెంద్ి. శ్రీ మాసాటరి మాట అనుసరిెంచి శ్రీ
సాామి వారిని భగవెంతునిగా గురిుెంపు, అనుభవెం పొ ెందడెం, వారిప్ై పూరణ విశాాసెం కల్సగి ఆశీయిెంచడెం జరిగాయి. శ్రీ సార్ కు
సాామి ప్ై గల పూరణ విశాాసానిక్క గురుుగా వారి ఆచరణ్,

వారిక్క కల్సగిన అనుభవాలు “ గురు సుుతి”

గీెంథెంలో వివరెంగా

చూడవచుి. చెంపుతవమని బ్ెద్ర
ి స
ి ేు సత
ై ెం సాామి సనిిధిని వీడక ఉెండడెం, ఉపుు, పులుపు, క్ారెం, నూన లేని ఆహారెం తొ
జీవన ఆద్ేశానిి, సాామి ఆజఞ ను 40 సెంవతిరాలు ప్గ
ై ా సెంపూరణ శరణ్వగతితో సాామి సమాధి అనెంతరెం ఆచరిెంచడెం వారి
విశాాసానిక్క, కృషిక్,క శరణ్వగతులకు మచుితునకలు.
సత్ సంగం, మానసిక పూజ :
శ్రీ మాసాటరు “సతిెంగెం చేసేు లక్షలు ఇచిినటట
ల అని” వాక్ాయనిి ఆధవరెంగా ఇెంటోల కల్సచేడు రామాలయ్ెంలో ఎనని
సెంవతిరాలు సతిెంగెం చేయ్టమే క్ాక, జీవిత పరయెంతెం తిరిగి ననవిళ్ళు గొలగమూడి లో సాామి సమాధి మెంద్ిరెం వది , ఆ
తరవాత సాయి మాసట ర్ నిలయ్ెం,

బ్రహిెంగారిమఠెం లో సతిెంగెం చేయ్డెం గురువాజఞ ను ఎెంత శీద్ధ వభకుులతో పాటెంచవరో

తలుపుతవయి. అలానే మాసాటరు “క్ాలెం, మనసు” లను అరిుెంచవలని సూచనలను అనుసరిెంచి కల్సచేడు లో ఉనవి ఉదయ్ెం 6
గెంటల నుెండి 9 గెంటల వరకు ధవయనెం చేయ్టెం, గొలగమూడి లో 4 ఆరతులు సమయ్పాలనతో నిరాహెంచడెం, శ్రీ సార్ కు గల
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శీదధను చివర వరకు క్ొనసాగిెంచే పటటటదలను తలుపుతూ మన హెచిరిసు ునవిరు. పూజ అెంటే బ్ట్ రాజు పొ గడు లు క్ాదని
”మనసు అనే పుష్ాునిి వారిక్క ఇచేి సభలభయెం” అని శ్రీ మాసాటరి సూచన మేరకు, పో ర దబలెం మేరకు మొదల్సడిన పూజ
మానసిక పూజ గా మారి, గొలగమూడి సాామి సమాధిక్క ఎనని సెంవతిరాల పరయెంతెం రెండు పూటలా, మూడు పూటల కలడవ
పూజ ఎెంతో సజీవెంగా నిరారిుెంచడెం, ఘనెంగా ఆతినివేదనము పారరథన అరిుసూ
ు శరణ్వగతి చేయ్డెం పూజ సజీవెంగా జరుగుటకు
అవసరమైన రడతి శరడరానిి మనసును నిరెంతరెం తరడీదు ఇసూ
ు తదనుగుణ్ెంగా జీవనవనిి సరిచస
ే ుక్ోవడెం శ్రీ సార్ క్ే చల్సల ెంద్ి.
మన శీదధ ను పటష్ట ెం చేసుక్ోమని ద్వనిని అనుసరిెంచి జీవన విధవనవనిి అలవాటల ను సరి చేసుకుెంటూ జీవిెంచమని శ్రీ సార్
హెచిరిక.
మానవత్వం - నిష్ాామకర్మ:
క్ాయిక సేవగా విద్వయనగర్ మెంద్ిర నిరాిణ్ అపుుడు మాసాటరు సాెంగతయెంలో ఆరెంభమన
ై శ్రీ సార్ నిష్ాిమ సేవ తిరకరణ్
శుద్ిధగా గురువు సేవగా, “శీమతో సేవ-సేవతో క్వ
ై లయెం” అని సాామి సెంద్ేశెంగా గురు భకుుల ఇెంట నిరాిణ్ెం, సాయి మాసట ర్
నిలయ్ నిరాిణ్ెం,
అనవధవశీమెం

బ్రహిెంగారి మెంద్ిర

పునరుదధ రణ్,

భకుుల ఆవాస సభలభయ నిరాిణ్ెం,

సూిలు,

ధవయన మెంద్ిరెం,

ఇలా ఎనని నిరాిణ్వలతో నిష్ాిమ కరి పారముఖ్యెం చవటడమే క్ాక వారి సాెంగతయములో సేవచేసే భాగాయనిి

ఎెందరిక్ో కల్సగిెంచి సాామి కృప కల్సగిెంచవరు. పొ డుగునవ ఆధవయతిికత మానవతాెం (మానవ రూప గురుసేవ) భాగమని బ్ో ధిసు ూ
ఎెందరో ఆశిీతుల రోగ నివారణ్కు ఉద్య యగ తద్ితర లౌక్కక సుఖ్ాలకు పరిష్ాిరెం(సూచిెంచవరు) గావిెంచవరు. ఉద్వహరణ్కు
సాయిలక్ష్ిి, శివ, వేణ్ుగోపాల్, నగేష్, సాయి, పరసాద్.
ఆచరణ పూరిక మారగ దరశకం :
మాసట ర్ నుెండి పుణ్ిక్క పుచుిక్ొని మహాతుిల జీవన విధవనెం పరిశ్రలనను, వారి బ్ో ధల మననెం, విచవరణ్, ఆచరణ్
పరధవనమైన జీవన విధవనవనిి మనతో పెంచుకుెంటూ, “శ్రీ మాసాటరి బ్ో ధవమృతెం, అవధూత లీలా, అవధూత బ్ో ధవమృతెం,
సాామి సనిిధి” ఆద్ిగా ఎనని మహాతుిల జీవన, బ్ో ధవవిశేష్ాలను అెంద్ిెంచే నిరెంతర కృషి లో శ్రీ సార్ జీవనెం భాగెం చేశారు.
తన వయక్కుగత సుఖ్ానిక్క, సెంతోష్ానిక్క ఒకి క్షణ్మన
ై వ క్ేటాయిెంచవలని భావనను సత
ై ెం రానీయ్క, లేక మనెందరిక్ీ సాామి,
మాసట రల గొపుతనెం లో సాెంగతయెం లో తవను నేరుికుని ఏమిటో అడగకనే కళ్ల కు కటట నటట
ల క్ొటట వచిినటట
ల వారి జీవన ద్వారా
బ్ో ధిెంచి “చూసి నేరుిక్ో( కల్సగితే) నేరుిక్ో” అెంటటనవిరు. ఏ రడతి నిష్ాిమ కరి, నియ్మ పాలన, ఉపాసన, మహాతుిల
సేవ, సిరణ్, మనెం సమేిళ్నెంగా జీవిసూ
ు ధరాిచరణ్తో మెంచి సెంసాిరాల అలవాటల తో, దృఢమన
ై పునవద్ి వేసుకుెంటూ, ఈ
జీవన విధవనెంలో క్క రమిని పరశాిరథ కెంగా నవుాతూ మనక్ోసెం ఎదురుచూసుునవిరు. మరి వారి భకుులమని మనెం ఏమి
చేయ్ాలో మనమే నిరణయిెంచుక్ోవాల్స !
ర్వికుమార్ గార్ు విదకయనగర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో మకానికల్ డపార్ుామంటులో పి ఫెసర్ గా పనిచేసే ునకార్ు. సార్ తో ఉనా
అనుబ్ంధకనిా, నేర్ుుకునా విషయ్ాలు, ప ందన లబ్ది ని ఇకాడ తెలియ్చేసే ునకార్ు.
నేను విద్వయనగర్ ఇెంజనీరిెంగ్ క్ాలేజీలో బ.టెక్ చేసు ునిపుుడు శ్రీ భరద్వాజ మాసాటరి గారి విద్వయరిధ శ్రీ చనియ్య గారి
ద్వారా శ్రీ భరద్వాజ మాసాటరి గురిెంచి తల్ససిెంద్ి. ఆయ్న ద్వారానే మొదటసారి శ్రీ సుబ్బరామయ్య గారి దరశనెం 1994 వ
సెంవతిరెం నవెంబ్ర్ లో అయియెంద్ి. అపుుడు సార్ శ్రీ వెంకయ్యసాామి సమాధి మెంద్ిరెం వనుక రేకుల షడుీలో ఉెండేవారు.
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మొదట దరశనెంలో సార్ మాతో ఉదయ్ెం 10గెంటల నుెండి సాయ్ెంతరెం 6 గెంటల వరకు మాటాలడుతూనే ఉనవి మాకు క్ాలగతి
తల్సయ్లేదు. మాకు ఎెందుకు వచవిమో, ఉద్య యగెం గురిెంచి గురేు రాలేదు. శ్రీ చనియ్య గారు ననుి గొలగమూడి శ్రీ
వెంకయ్యసాామిని దరిశెంచమని, సుబ్బరామయ్య సార్ ని కలవమని పో ర తిహెంచే వారు. ద్వని తరాాత సార్ ని రగుయలర్ గా
కలుసూ
ు ఉెండేవాడిని. సార్ క్క అపుటోల మేము తీసుకువళ్ళున పెంచద్వర ఇసేు తీసుకునేవారు. క్ానీ తరాాత అకసాితు
ు గా
తీసుక్ోవటెం ఆప్ేసారు.
బ.టెక్ అయిన తరువాత నేను నవగపూర్ లో ఇెంజనీరిెంగ్ క్ాలేజీలో మా అకియ్యతో కలసి పనిచేసాను. ఎపుుడు
ఇెంటక్క వళ్ళునవ ద్వరిలో గొలగమూడిలో ఆగి శ్రీ సాామి దరశనెం, సార్ ని కల్ససేవారము. సార్ ని చూసినపుుడు విపరడతమన
ై
ఆనెందెం ఉెండేద్ి. ఒక్ొికిసారి మా క్ోసమే సార్ ఎదురు చూసుునిటట
ల ఉెండేద్ి. నేను భరద్వాజ మాసాటరి ల్సటరేచర్ చదవటెం
వలన, విద్వయనగర్ లో మాసాటరి విద్వయరుధల వలల శ్రీ భరద్వాజ మాసట ర్ గారి మీద గురుతా భావముెండేద్ి. సార్ మీద నవకు అలాెంట
భావముెండేద్ి క్ాడు. క్ానీ సార్ ని చూసేు ఒక పరిపూరణ వయక్కుగా కనపడేవారు. నవకు సార్ మాతరమే భరద్వాజ మాసాటరు గారు
చప్ిున విష్య్ాలు య్ద్వతధెంగా పాటెంచిన వారు అనిప్ిెంచేద్ి. సార్ చప్ేుద్వనిక్క చేసద్
ే వనిక్క ఏమాతరెం తేడవ ఉెండేద్ి క్ాదు.
నవ MTech పూరిు అయిన తరాాత విద్వయనగర్ లో ల కిరర్ గా చేరన
ి తరాాత శివరతిెంతో పరిచయ్ెం ఏరుడిెంద్ి.
మేమిది రమూ పరతి శనివారెం రాతిర గొలగమూడి వచిి శ్రీ వెంకయ్యసాామి దగా ర పరదక్ష్ిణ్లు చేసుకుని సార్ ని కల్ససి వళ్లువారము.
ఏద్య సార్ మమిల్సి ప్ిల్సచినటట
ల ఉెండేద్ి. నవకు భరద్వాజ మాసాటరి గురిెంచి అపుటోల ఎకుివ చదవటెం, వినటెం వలన సార్ మీద
గురుతా భావన కలగలేద్ేమో అని అనిప్ిసు ుెంద్ి. క్ానీ నేను గమనిెంచిెంద్ి ఏమిటెంటే సార్ దగా ర వచిిన వాళ్ళు ఎలా ఉెండవల్స,
వారి గురిెంచి అనిి విష్య్ాలు, వారిక్క ఏమవుతుెంద్య అనేద్ి సార్ క్క పూరిుగా అవగాహన ఉెండేద్ి.

నవకు తల్ససిన శ్రీ భరద్వాజ

మాసట ర్ భకుులు సార్ దగా రక్ొచిి తమ బ్ాధలు చపుుకునేవారు. సార్ వారిని వెంకయ్యసాామి దగా ర 40రోజులు ఉెండెండి, మీ
సమసయ తీరకపో తే నవద్ీ పూచీ అని ఎెంతో భరోసా ఇచేివారు. ద్వద్వపు అెందరూ ఆ మాటల్సని పాటెంచలేకపో య్ారు. వారు ఆ
సమసయలతో జీవితవెంతెం బ్ాధపడుతునవిరు.
సార్ చప్ిుెంద్ి చేసు ారు. చేసద్
ే ే చపుతవరు. ఒకసారి సార్ అమిగారిక్క చయియ విరిగితే వైద్వయనిక్క పుతూ
ు రు ిరిక్క రెండు
మూడు క్కలోమీటరల శివారల లో ఉని వద్
ై వయలయ్ానిక్క తీసుకు వళ్లలరు. సార్ అకిడిక్క వళ్ళున రోజు రాతిర 11గెంటలకు క్ాలు విరిగిన
ఒకతనిని క్ొెందరు మోసుకు వచవిరు. వారు చవలా దూరెం నుెండి వచిినటట
ల నవిరు అెందువలన అలసిపో య్ారు. అెందువలన
అతని తీసుకు వచిిన వెంబ్డే వాళ్ళు నిదరపో య్ారు. క్ానీ ఆ క్ాలు విరిగన
ి అతను నొపుని, ఆకల్స అని అెంటటనవి ఎవరూ
పటట ెంచుక్ోలేదు. సార్ అతని ఆకల్స బ్ాధకు చల్సెంచి అెంత రాతిర పూట రెండు మూడు క్కలోమీటరల దూరెం నడిచి ిరోలక్క వళ్ళల అకిడ
ఏద్య ఒక ఇెంటలో వలుగు కనిప్ిసేు ఆ ఇెంట వారిని విచవరిెంచి,

ఆ దగా రలో ఉని హో టల్ కు వళ్ళల , వాళ్ును నిదర లేప్ి,

అలాుహారానిిచేయిెంచి, ద్వనిి తీసుకు వళ్ళల ఆ క్ాలు విరిగన
ి అతని ఆకల్స తీరాిరు. సార్ క్క ఎవరూ క్ానీ వలల క్ోసమో అెంత చేసే
సరిక్క ఆయ్నక్క ఎెంతట కరుణ్ అని అనిప్ిసు ుెంద్ి. అెంతేగాక సార్ రిస్టి టేకర్ అనిప్ిసు ుెంద్ి.
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సార్ ని చూసూ
ు ఉెంటే నవకు ఒళ్ళు తేల్సపో తునిటట
ల ఉెండేద్.ి వెంకయ్యసాామి గురిెంచి చప్ితే సాామి నవ కళ్ు ముెందర
కనిప్ిసు ునిటట
ల ఉెండేద్ి. సార్ రాతురళ్ళు ఏద్య విద్వయరిధ పరడక్షకు ప్ిరప్ర్
ే అయినటట
ల వారసూ
ు ఉెండేవారు. తలల వారుఝామున పూజ చేసి
వచిిన తరాాత కలడవ వారసూ
ు ఉెండేవారు. ఆ సనిివేశానిి చూసినపుుడు, ఎపుుడు తలుచుకునవి ఆశిరయెం కలుగుతుెంద్ి.
శివరతిెం, నేను సార్ దగా రక్క వచిి మా ఆరోగయ సమసయలు సార్ క్క చపుుతూ ఉెండేవారము. ఒకసారి సార్ మాసట ర్ ఇ.క్.
గారి హో మియో సెంసథ నలల
ల రు లో ఉనిదని, అకిడ ద్వనిి నడుపుతుని శ్రీ ద్వసు గారిని కలవమని చపాురు. ద్వసు గారు
మెందులు ఇసూ
ు ెంటే తీసుకుని వళ్ళల వసూ
ు ెండేవారము. ఒకసారి ద్వసు గారి ఇెంటక్క వళ్ళతే వారి శ్రీమతి మీరే మెందులు ఇవాచుి
కద్వ అెంటే మేమటాల ఇసాుమనుకునవిము. ఆవిడ శ్రీ ఆెంజనేయ్ులు గారు క్ాలసులు తీసుకుెంటారు, ఆయ్నను అడగెండి
అనవిరు. ఎపుటకపుుడు వాయిద్వ వేసు ూ వేసు ూ చివరిక్క ఒకరోజు సాామి దెండెం ప్టటటకుని ఆెంజనేయ్ులు గారిని కల్ససిన
తరాాత అయ్న మాకు, ఇెంక్ొెంత మెంద్ిక్క క్ాలసులు తీసుకుని హో మియో వైదయెం నేరిుెంచి, విద్వయనగర్ లో హో మియో హాసిుటల్
ప్టట ెంచవరు. ద్వని వలల మేము ఎెంతో మేలు పొ ెండుతునవిము. పరకివారిక్క చేయ్గల్సగిన చిని సాయ్ెం చేసు ునవిము. నవకు
ఇపుటక్ీ ఆశిరయెంగా ఉెంటటెంద్ి ఏమిటెంటే ఈ క్ాలెంలో నలక్క ఒక ఇెంటోల వేల రూపాయ్ల ఖ్రుి ఉెంటే ఇనిి సెంవతిరాలు
అయినవ మా ఇెంటోల మెందుల ఖ్రుి 100 నుెండి 200 రూపాయ్లు మాతరమే. సుబ్బరామయ్య సార్ కలడవ హో మియోని ఎకుివ
పో ర తిహెంచేవారు. భరద్వాజ మాసాటరు కలడవ సార్ క్క టసుి సాల్ట ్  గురిెంచి క్ొనిి ప్ేపరుల ఇచవిరు. ఇపుటక్ీ గరాెంగా
చపుుకుెంటటెంటా సార్ మా చేత హో మియో ప్టట ెంచి మాకు, సమాజఞనిక్క ఉపయోగపడే చేయిసుునవిరని.
సార్ మనక్క సరన
ై దృకుధెం ఉెండవలని, ద్వని పరక్ారెం నడుచుక్ోవాలని ఉనిటట
ల అనిప్ిెంచేద్ి. నవ ఉద్య యగెంలో చిని
చిక్ాకు వచిినవ సార్ ని పటటటకునేవాడిని. సార్ అనిిెంటక్ీ సమాధవనెం ఇసూ
ు ననుి సముద్వయిెంచి పెంప్ిెంచేవారు.
నవకు ప్ళ్ళల చేసుక్ోవాలని ఉెండేద్ి క్ాదు. ఇెంటోల వాళ్ళు ప్ళ్ళల సెంబ్ెంధవలు చూసూ
ు ఉెండేవారు. ఒక సెంబ్ెంధెం ఖ్ాయ్ెం
చేసారు. నేను సార్ కు అనిి విష్య్ాలు చపుతూ ఉెండేవాడిని. నవ ప్ళ్ళుక్క నవ వైపు బ్ెంధువులు రాలేకపో య్ారు. నవ క్ాలేజీ
ల కిరర్ి వాన్ వేసుకుని వసూ
ు ఉెంటే సరిగా ా గూడూరు నుెండి నలల
ల రు వచేి ద్వరిలో గొలగమూడి అడీ రోడుీ దగా ర ఆక్కిడెంట్
అయియెంద్ి. వాన్ తుకుి తుకుి అయియెంద్ి. ఎవరిక్ీ ఏ పరమాదెం జరుగలేదు. ఏదనవి జరిగి ఉెంటే మా జీవిత క్ాలెం
బ్ాధపడేవాడిని. బ్ాగా చపుగలను ఇద్ి సాామి క్ానీ, సార్ క్ానీ చేసే ఉెంటారు. ఆ తరాాత రోజు ఉదయ్ెం నవ ప్ళ్ళుక్క సార్ శ్రీమతి
గారు(అమిగారు), శేష్య్య రావటెం విశేష్ెంగా అనుకుెంటాను. ప్ళ్ళల అయిన తరాాత సార్ దగా రక్క వళ్ళుతే సార్ నవుాతూ “ప్ళ్ళల
చేసుక్ోను అనవివు, చేసుకునవివే!” అని చమతిరిెంచవరు.
సార్ నవకు క్ొనిి హెంట్ి, సూచనలు ఇచేివారు. క్ానీ అనీి నేను అెందుక్ోలేకపో య్ాను. విద్వయనగర్ మెంద్ిరెంలో
సతిెంగెం చేయ్మనవిరు, నేను చేయ్లేకపో య్ాను. నవకు లేట్ గా ప్ిలలవాడు పుటాటడు. ఒక విష్య్ెం ఇపుటక్ీ అనిప్ిసు ుెంద్ి
ఏమిటెంటే : ‘నవకు ప్ిలలవాడు పుటట క ముెందు ఒక మడికల్ రిపో ర్ట తీసుకుని సాామి దగా రక్క వచవిను. సాామి దరశనెం చేసుకుని
తరాాత సార్ క్క చప్ిు వళ్ద్వమనిప్ిెంచిెంద్ి. క్ానీ వెంటనే సార్ ని అడుగుతునవిమెంటే భక్షము అడిగన
ి టేల , ఎనిి క్ోరికలని
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తీరిమని సార్ ని అడగాల్స అని అనుకుని సార్ ని కలవకుెండవ వళ్ళుపో య్ాను. ఆ రోజు సార్ ని అడిగి ఉెంటే మాకు ఏమీ
ఇబ్బెందులు లేకుెండవ తారగా ప్ిలలవాడు పుటేటవాడు అనేద్ి నవ అభపారయ్ెం’.
నేను భగవెంతునిక్క క్ాలెం ఇసుునవిను అెంటే క్ేవలెం సార్ కృప మాతరమే. సార్ పుసు క్ాలలో చద్ివి భగవెంతునిక్క ఒక్ే
సమయ్ెం ఇవాటెం పారరెంభెంచవను. మధయలో ఆరతులు చేయ్లేక పో తునవిను అని సార్ క్క ల టర్ వారసేు సార్ “నకకు ఆరోగయం
బ్ాగుండే పి ద్ుినా రండు గంటలకు లేసే ునకానక, సాానం చేసే ునకానక, పూజ చేసే ునకానక?” అని చప్ిునద్ి ననుి మారేిసినద్ి.
తరాాత నుెండి క్ొనిిసారుల పరయ్ాణ్ెం చేసు ునిపుుడు కలడవ పూజ క్ోసెం సమయ్ెం క్ేటాయిెంచగాల్సగాను అెంటే సార్
సూురిుద్వయ్క జీవిత విధవనెం మాతరమ!ే
నవకు భరద్వాజ మాసాటరు కలలో కనపడి “వారాులాపెం చదువు మలద్య ష్ెం పో తుెంద్ి” అని చపాురు. ఆ విష్య్మై
సుబ్బరామయ్య సార్ తో చపాును. అపుుడు వారాులాపెం గీెంథెం ఎకుివ ముదరణ్లో లేదు. సార్ వెంబ్డే భరద్వాజ మాసాటరు గారి
ధరిపతిిని, విద్వయనగర్ లో క్ొెంతమెంద్ిని పరచురిసు ారా అని వాకబ్ు చేయిసూ
ు చవలా పరయ్తవిలు చేసారు. పుసు కెం ప్ిరెంట్ చేసన
ి
వారి గారి అనుమతి తీసుకుని, చివరిక్క సార్ శ్రీ సాయి మాసట ర్ సేవా టరస్టట ద్వారా పరచురిెంచవలని నిరణ య్ెం తీసుకునవిరు. సార్
పో ర దబలెంతో క్ొెంతమెంద్ి భకుులను విచవరిెంచి బ్ెెంగుళ్ూరులో చవలా పాత గీెంధము (ముటటటకుెంటే క్ాగితెం చినిగి పో తుెంద్వ
అనిటట
ల ) ఉెందని తలుసుకుని, వారిని సెంపరద్ిెంచి, ముద్ిెంర చవము.

ఈ రోజు మనకు వారాులాపెం అనే గీెంధము మనకు

వచిిెందెంటే సార్ పరయ్తిము, మాసాటరి కృప వలల మాతరమే సాధయమయియెంద్ి.
సార్ చెపపగా, సార్ గురించి తెలిసిన వార్ు చెప్ిపన విషయ్ాలు:

1.

గొలగమూడి వచిిన క్ొతు లో సార్ సతిెంగెం చేసే విధవనెం, ఋజుపరవరు న వలన క్ొెంతమెంద్ిక్క గురుీ అయియెంద్ి. వారు

సార్ ని చెంప్ేద్ి వమనుకునవిరని (తలుపులు బ్య్టనుెండి గడియ్బ్ెటట తగలబ్ెడద్వమనుకుెంటటనవిరని) సార్ క్క

ఒక్ావిడ తల్సయ్జేసిెంద్ి. సార్ సైక్కల్ మీద పారిపో బ్ో తూ శ్రీ వెంకయ్యసాామిక్క దెండెం ప్టటటకుెంటూ చచేిద్ి ఎటాలగయినవ

చసాుెం కద్వ(నవగుపాము క్ాటేసినవ, లారి క్కీెందపడినవ) ఇెంక ఎకిడక్ీ వళ్ల నని ఇెంటోలక్ళ్ళు పడుకునవిరు. సాామిదయ్
వలన ఏ అపాయ్మూ జరుగలేదు.

2. సార్ శ్రీ భరద్వాజ మాసాటరి గారి మాట పరక్ారెం పరతిరోజూ ఉదయ్ెం 6గెం||ల నుెండి పూజ చేసవ
ే ారు. ఒకరోజు పటాల వనుక
నవగు పాము పడుకుని ఉెంద్ి. సార్ ఏ మాతరెం భయ్పడకుెండవ పూజ చేయ్టమే గాక పాము వళ్ళల పో యిే ద్వక్ా ఆ గద్ిలోనే
ఉనవిరు. ఆ గద్ి క్ేవలెం 4 అడుగుల వడలుు, 6 అడుగుల పొ డుగు మాతరమ!ే

3.

ఒకసారి సార్ ఒక పాము వైపు చేయి ప్టట గానే ద్వని ననటల ోెంచి కపు బ్య్టకు వచిిెంద్ి. ఇద్ి చనిబ్సపు, వీరభదరపు

పూరాజని సనిివేశెం లాగా ఉెంద్ి.

సార్ తొ దవయనుభవాలు:
1. నేను ఉద్య యగెంలో చేరిన తరాాత నవ మనసుి గెందరగోళ్ెంగా ఉెండి విద్వయరుథలకు సరిగా ా పాఠెం చపులేకపో తునవినని బ్ాధగా
సార్ తో చపుుకునవిను. సార్ ననుి శ్రీ వెంకయ్యసాామి ధుని మెంద్ిరెంలో 3 గెంటలు ఉెండమనవిరు. నేను అలానే 5
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గెంటలుకు ప్ైగా ధుని మెంద్ిరెంలో ఉనవిను. అెంతే తరాాత నుెండి మనసుి చవలా పరశాెంతమయియ ఆ తరాాత నుెండి
విద్వయరుధలకు పాఠెం చకిగా చపుగలుగుతునవిను.
2. మా అకియ్య MTech REC Calicut లో కెంపూయటర్ ఇెంజనీరిెంగ్ లో చేరిెంద్ి. ఆ సబ్ెికటులు బ్ాగా చద్ివద్
ే ి. క్ాలసు మొదట
రాెంక్ వచిినవ, రెండవ సమిసట ర్ నుెండి ఎెందుకు చదవాల్స అనే విష్య్మై ఆలోచిసూ
ు ఏమీ చదవకుెండవ ఉెంద్ి. అపుుడు
మా అమిగారు మా అకి విష్య్ెం సార్ క్క చప్ితే సార్ మా అకికు ల టరుల వారసి, సాామి సిరణ్లో ఉెండేటటట
ల చేసారు.
అెంతేగాకుెండవ తన క్ాలసులో మొదట రాెంక్ రావటెం, ఉద్య యగెం రావటెంలో సార్ పాతర గణ్నీయ్మన
ై ద్ి.
జై సద్ుగర్ు భర్దకవజ మాసా ర్
ర్వికుమార్ గారిలో గురిేంచిన ఈ కిరంద్ విషయ్ాలు వారికి మాసా రితో అనుభంద్ం తెలుపుత్ నకాయి:
రవికుమార్ గారు MTECH చేసు ునిపుుడు కలలో భరద్వాజ మాసాటరు కనపడి అనిెం ప్టాటరు. అెంటే ఆయ్నకు
భరద్వాజ మాసాటరే అనిెం ప్డతవరని, లక్షల రూపాయ్ల ఉద్య యగాలకు పరయ్తిిెంచకుెండవ విద్వయనగర్ ఇెంజనీరిెంగ్ క్ాలేజీలో
ల కిరర్ గా చేరి అకిడ మెంద్ిరెంలో, మాసట ర్ E.K. హో మియో వద్
ై వయలయ్ెంలో సేవ చేసు ునవిరు.
రవికుమార్ గారి గడ
ై న్ి వలల క్ొెంతమెంద్ి భకుులు పొ తూ
ు రి వెంకటేశారరావు, భటటట, పరసాద్ లు సార్ ని గురువుగా
ఆశీయిెంచవరు. వారు ఎపుుడయినవ ద్వనిక్క కృతజఞ తను వయకు పరిచినపుుడలాల రవికుమార్ గారు ఆ మాటను తోసిపుచుితూ “మీ
అదృష్ట ెం నవయ్నవ! ఎవరి కష్ట ెం వాళ్ళు పడవల్సిెంద్ే, ద్ీనిలో నేను చేసిెంద్ేమీ లేదు” అెంటారు.
వారాులాపెం గీెంధ ముదరణ్కు రవికుమార్ సార్ యొకి కృషి అనిరాచనీయ్ము – ఆ గీెంధము ఉనివాళ్ును కనుక్ొిని,
బ్ెెంగుళ్ూరు నుెండి గీెంధము తప్ిుెంచుకుని, తనకు తల్ససిన వారిక్క ఆ గీెంధము యొకి గొపుతనము తల్సయ్జేసి వారిచిిన
హృదయ్ పూరాక దక్ష్ిణ్తో గీెంధవనిి ప్ిరెంట్ చేయిెంచటెం అనేవి ప్ైక్క కనపడే క్ొనిి పనులు మాతరమే.
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శ్రర సార్ శ్రద్ధగా సాధన చేసుకునే సౌలభాయలు అమృత్ గుళికలుగా అందంచిన కొనిా లెటర్స:
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భగవంతుడు ఇచ్చిన పని తొ చాపల్యాలకు తావియ్ాని సాధన చేయ్మని సూచన:
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మాష్ట
ా రి వాక్యాలను నిరంతర ఎరుకతో ఆచరణ కు సూచనలు:
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ఆస్రమానుకరమమ
ై న సాధన:
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4 – Essential Elements of Sadhana:
ఓెం
గొలగమూడి
24-11-౦౩
Dear Sai,
1)

Mental గా enlightenment– శరణ్వగతి తరాాత ద్ిగజఞరి అసకుులవటెం : శరణ్వగతి అనేద్ి ఒక రోజు చేసి తరువాత
free గా ఉెండటెం క్ాదు. జీవితవెంతెం శరణ్వగతిలోనే ఉెండవల్స.
ఈ నవట mental enlightenment అద్ి ఈ జనిలో సాధిెంచినద్ి క్ాదు. అద్ి పూరా జని సాధనవ ఫల్సతెం. ఈ
జనిలో శరణ్వగతి పో గొటటటకుని మానసికమన
ై చెంచలతాెం వసుుెంద్ి. ద్వెంతో సత్, అసత్ గురిుెంచే శక్కు పో యి,
సదు
ా రువును వద్ిల్స, (ప్ైగా) తవనే సదు
ా రువును అడీ ెం ప్టటటకుని తవనే పరజల భాధలు తీరుసుునిటట
ల నటసుుెంటారు.
ద్వెంతో మరల జిడుీ అెంటటక్ోసాగుతుెంద్ి. ద్ిగజఞరి పో తవడు. తన డౌన్ ఫాల్ తను గురిుెంచ లేడు ఎెందుకని? తనను
ఆశీయిెంచిన వారి పొ గడు లతో కళ్ళు మూసుకుపో తవయి. చివరకు చిపు చేతిక్క వసుుెంద్ి. ఎెంత enlightmentment
వచిినవ తన గురువును వదలటెం లోనే తన డౌన్ ఫాల్ మొదల ైెందని గురిుెంచలేడు.

2) ఇెంద్ియ్
ర
చవపలాయలకు ల ెంగక ఆచరిెంచేద్ల
ే ా?
ల ెంగితే ఏమి? భగవత్ గడతలోచబ్ుతవడు –
ఇెంద్ియ్
ర
లోలతాెం ద్వారా మానవుని పరజఞ హరిెంచి పో తుెంద్ి – గాల్స వలన పడవ వేగెం నశిెంచినటట
ల అెంటారు. )పరజఞ
అెంటే మానసిక, శారడరక
ి సామరాధయలు అని అరధ ెం )
అవి పో య్ాక ఇక మనెం ఎెందుకు పనిక్క రాము. మనలో భలల
ల కపు పటటటదల వుెండవల్స. ఈ పటుాద్ల సడలకుండక
వుండకలంటే నిత్యం సద్ుగర్ువు మనకు చేసన
ి సహాయ్ాలు, ఇచిున అనుభవాలు త్లచుకుని పులకించి పో వాలి. పూజలో
గగురాపటు రావాలి. నిత్యం గగురాపటు వచేువిధం గా మన అనుభవాలు మననం చేసే ుండటమే గొపప పూజ. ఆ కాలమే
సద్ుగర్ువుకు అరిపంచిన ఉత్ే మోత్ే మ పుషపం. అపుుడు ఇెంద్ియ్
ర
చవపలాయలకు ఎెందుకు ల ెంగకలడద్య , భలల
ల కపు
పటటటదల ఎెందుకు అవసరమో తల్ససి వచిి ముెందుక్ే వళ్తవెం క్ానీ వనుకెంజ ఉెండదు. మనక్కచిిన ఒకి అనుభవానిి
కలడవ సిరిెంచని పూజ పూజే క్ాదు. అద్ి య్ాెంతిరకము లాెంఛన పారయ్మైనద్ి. అనుభవాలు రాని వాళ్ు సెంగతి అలా
ఉెంచవల్స. వాళ్ళు ఇతరులక్కచిిన అనుభవాలు సిరిసు ారు. సిరిెంచవల్స. లేకుెంటే అెంతవ wasteful thing.
3) మొదట రావల్ససిన పరిణ్తి
ి విశాాసమే : ద్వనిక్క మారా మేద్ి ? i) పుణ్యెంii) నియ్మ పాలన. విశాాసెం కల్సగాక అద్ి
బ్ాగా ప్రిగి మహా వృక్ష మవాాలెంటే– మనకు సదు
ా రువు చేసన
ి మహో పక్ారాలను లోతుగా మననెం చేసు ూ గగురాుటట
చెందుతుెండటమే. అలా చేసేు మన విశాాసెం సడలదు. అెంతే క్ాక చకిగా ప్రుగుతుెంద్ి.
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4) ఆహార నియ్మెం ఎప్పుడూ అవసరమే. క్ారుకు ప్టోరలు బ్దులు కుీడవయిలు క్కరోసిన్ పో సి నడిప్ితే ఏమౌతుెంద్ి? క్ారు
నడుసుుెంద్ి. క్ానీ ఇెంజన్ చవలా తారగా చడి పో తుెంద్ి. Irreparable అవుతుెంద్ి. ద్ైవెం వచిి ఆహార నియ్మెం
చపునకిరలేదు. మన శరడరెం ఏద్ి తిెంటే సరిగా పని చేసు ుెంద్య మనమే తలుసుక్ోగలెం. ఇెంద్ియ్
ర
చవపలాయలకు
ల ెంగకుెండవ భలల
ల కపు పటటటదలతో సాగటమే. బ్ో ెంబ్ే రల
ై ేా సేటష్న్ లో క్కరోసిన్ సట వ్ ప్టట 2 kg బయ్యెం అనిెం
వెండవను. అెంతవ సదు
ా రువు చే చేయ్బ్డిెంద్ి.
మొద్ట మనలో పటుాద్ల ఉండకలి. భలల
ూ కపు పటుాద్ల.
ఆశ్రసుిలతో
ప్. సు.

గుర్ుసేవకు మానసిక సాధన : checklist
om
గొలగమూడి
22 – 5 – 05
Dear Sai !
సదు
ా రువు లభెంచగానే అెంతవ అయిపో యినటట
ల క్ాదు. వారు చప్ిుెంద్ి చేయ్ాల్స. అలా చేసేెందుకు మాయ్ పొ ెంచి ఉెండి
ఎపుుడూ మనలను చేయ్నీయ్కుెండవ అడుీ పడుతుెంద్ి. మాయ్కు లోబ్డినవాడు మానవుడే క్ాదురా అనవిరు. అెంటే
మానవుడకెంటే హీనుడని అరధెం .
శ్రీ జఞఞనేశార్ మహారాజ్ చప్ిున మాటలు గురుుెంచుక్ో.
ద్ైవీ హయయష్ా గుణ్మయిల మమమాయ్ా దురతయయ్ా
మామేవయిే పరపదయనేు మయ్ా మేతెం తరెంతితే.
సద్ుగర్ువనెడ మంచి నౌక లభంచినవార్ు :
1.

అనుభవమ నె డ కౌప్ీనము ను బ్దగించి

2.

అహంకార్మను మికుాటమను బ్ర్ువును పార్వెచి
ై

3.

సంకలపములు,వికలపములనెడ అలల నుండ త్ప్ిపంచుకుని

4.

విషయ్ాసకిే అనెడు తీవి మన
ై వానదెబ్బ నుండ కాపాడుకుని

5.

ఆత్మబ్ో ధ య్నెడు బ్లూ కటుానంద్ుకుని

6.

వెైరాగయమనెడు చేత్ లతో నెటా ుకొనుచు

7.

శ్రదధ క,సామర్ధయము ల ప్ెై తేలుచూ

ననుి పొ ెందగలరు.
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ప్ై ఏడు అెంశము ల ద్వారా మనము శీదధ తో కృషి చేసు ూ ఉెంటే తపువారి కృప మనకు కలా దు. ప్ిచిు పాిర్ధనలు లక్ష్ చేసన
ి క అవి
గాలికి పో తకయి. మనం శ్రద్ధతో చేసన
ి కృషే లెకాలోనికి వసుేంద.
మొటట మొదటనే నీ అనుభవానిి చూచుకుని పరవరిుెంచమెంటారు. ఏద్ి తిెంటే ఏమైెంద్ి, ఎెంత తిెంటే ఏమైెంద్ి, ఏద్ి తినిపుుడు
చదువు బ్ాగాసాగిెంద్ి ఎెంత తిెంటే మనెం హుష్ారుగా ఉెండగల్సగాము అనేవనీి అనుభవెం ద్వారా తలుసుకుని ఆచరిెంచు. కఠోర
నియ్మ పాలన చేయ్మెంటారు. చవపలయెంబ్ులు నసిెంచనిద్ే వయియ జనిల ైనవ మనెం అకిడనే ఉెంటామో ఇెంక్ా
ద్ిగజఞరుతుెంటామో తల్సయ్దు. మిగతవ విష్య్ాలనీి వద్ిలేసి మనకు శ్రీ సాామి వారిచిిన పనిమీద మన దృష్ట ెంతవ ప్టాటల్స .
శ్రీ సాామివారి ఆశ్రసుిలతో
ప్.సు.
బ్లహీనత్ల గురిేంపు – తొలగింపు :

OM
గొలగమూడి
04-07-2005
పూజయ గురు బ్ెంధువు కు నమసాిరములు,
శ్రీ సాామివారు మనలోని బ్లహీనతలు బ్య్టక్క రప్ిుెంచేెందుకు ఎలాెంట పరిసథ త
ి ులు ఏరురుసాురు చూడెండి. ఆ బ్లహీనత
బ్య్టపద్వనిద్ే మనకలాెంట బ్లహీనత ఉెందని మనకు తల్సయ్దు. ద్వనిని పో గొటటటకునే తీవర పరయ్తిెం చేయ్ము. శ్రీ సాయి
మాసట ర్ నిలయ్ెం కటట ెంచి నవలోని ఎనని బ్లహీనతలు ఎలా తొలగిసు ునవిరో చూడెండి. మొని 20 సెంవతిరాల ఎెం.బీ.బీ.ఎస్ట
చద్ివే అమాియి ద్ీక్ష చేయ్ాలెంటే ఉెండమనవిను. ఆమ పరవరు న నచిక క్ాళీ చేయ్మనవిను. తపుు చపుమనిద్ి చపాును.
పరమాణ్వలు చేసు ాననిద్ి. మాటకు మాట అరిచేసాను.
అసలు అరవడెం ఎెందుకు ? మలల గా తపుు చపుకుెండవనే క్ాళీ చేయి అెంతే. మీ తపుులు చప్ేుెందుకు మేము లేము. మీకు 40
రోజులు ఉెంచుతవమని రాసి ఇవాలేదు అని మలల గా చప్ేు పో తుెంద్ి కద్వ.
“వాక్ పభరుష్యమే వచ అజఞఞనెం అనవిరు” గడతలో- నవకు పభరుష్ వాకయములు ఆడటెం చడీ అలవాటట. ద్వనిని పో గొటాటలని శ్రీ
సాామివారి తపన.

ఈ శ్రీ సాయి నిలయ్ెం కటట ెంచి, ఆమ అెందు లోక్క ఆమను పరవేశప్టట నవ చేత పరుష్ వాకయములు అనిప్ిెంచి, అద్ి
తపుు అని నవక్ే తల్సప్ి - అలాెంట సనిివేశాలు లో శ్రీ సాామివారు ఎలా పరవరిుెంచవరో గురుు చేసి- పభరుష్ వాకయములు
భవిష్యతు
ు లో పలుకరాదు. అనే నిరణయ్ెం చేయిెంచవరు. అలాగే పరతి వారిక్క అలాెంట విష్మ పరిసథ త
ి ులు కల్సగిసు ారు. ఆ
పరిసథ త
ి ులను మనెం నేరురి అయిన నవవికునివలే ఉపయోగిెంచుకుని మన లోపాలు సరిద్ిది ుక్ోవాల్స. మన లోపాలు
ఏమిటో తల్సయ్కుెంటే క్ోట కెంఠాలతో ఘోషిసు ాడు శ్రీ సాామి. శ్రీ సాామి వారివలే చకిగా ఆతిలో బ్ో ధ చేయ్గల వారవరు
లేరని నవ నమికెం. శ్రీ సాామి వారి కృప ఎపుుడు సద్వ మనెందరిక్ీ ఉెండవలని పారరిథసు ూ.
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శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసట ర్

శ్రీ సుబ్బరామయ్య గారు

శ్రీ వెంకయ్యసాామి

శ్రీ దరాాసాామి

ప్సల సుబ్బరామయ్య
సాధనకు చరమ సార్ స్ందేశం:
OM
గొలగమూడి
29-06-2005
పూజ గురు బ్ెంధువుల ైన లక్షికి గారిక్క శ్రీ సాామివారి ఆశ్రసుిలు మీకు ఉెండవలని పారరిథసు ూ సుబ్బరామయ్య వారయ్డెం.
చెందరభాగాతరెంగాలు బ్రహయిెందర సరసాతి సాామివారిని ఒక మహనీయ్ుడు ఉనవిరు. Nuptial day రోజు ఆకల్సగా ఉెంద్ి అనిెం
ప్టట మని అతు గారిని అడిగత
ి ే క్ొెంచెం ఆగు, వెంటెంటోలక్క రాకు అని అతు గారు అెంటారు. ఆ మాటే వారిక్క ఉపద్ేశెం. ఇలుల విడిచి
వళ్లుడు. వారి జీవిత చరితల
ర ో ఒక ముసిల ెం వారి చేయి వారిక్క నరుకుతవరు. ఎెందుకెంటే ఆయ్న ద్ిగెంబ్రెంగా ఉనవిడని అతని
క్ోపము. అద్ి పటట ెంచుక్ోకుెండవ రకు ెం క్ారుతూ వేలాడుతుని చేతి సెంగతి తల్సయ్ని వారు వళ్ళతుెంటే ముసిల ెం కురాీడు ననుి
క్షమిెంచెండి, మారా ము చూపెండి అని వేడుకుెంటూ క్ాళ్ు మీద పడతవడు. అపుుడు సాామి వారు చబ్ుతవరు- భయ్ము లేదు,
భయ్మే లేదు. ఇెంద్ియ్
ర ములను

జయిెంచిన వానిక్క, మనసును ఆధీనములో ఉెంచుకుని వానిక్క, సదు
ా రు సమాశీయ్ము

క్ోరి వారి కృప పొ ెంద్ిన వారిక్క, ఆశ తెంచుకుని వారిక్క భయ్మే లేదు అెంటారు. ఇకిడ వీరు ఇెంద్ియ్
ర ములు జయిెంచడెం,
మనసును అధీనెంలో ఉెంచుక్ొనటెం,

ఆశను వదలడెం అనేద్ి సాధిెంచిన వారిక్ే సదు
ా రు సమాశీయ్ెం లభసుుెందని

చపుతునవిరు. సమాశీయ్ెం లభెంచడమెంటే నవలాగా సమాధి అభషేకెం చేయ్ు భాగయమని అెందరూ తలచినటట
ల క్ాదు. ఆ పని ఏ
కలల్సవాని క్న
ై వ 50 ప్స
ై లు ఇసేు చేసు ారు. ఇెంద్ియ్
ర ములు జయిెంచుట, మనననిగీహము, ఆశ వదులుట అనేద్ి మన మీదనే
వద్ిలారు. ఇదెంతవ మనకు ఉెండే తుపుు. ద్వనిని వారి సనిిధి, సేవల ద్వారా వారి కృపతో మనెం పో గొటటటక్ో గలుగుతవము.
మన రుణ్వనుబ్ెంధవలు,

వాగాినవలు తీరిపో వాల్స కద్వ.

అవి తీరేెందుకు వారు ఆద్ేశిెంచినటట
ల మనెం కష్ట మన
ై సెంతోష్ెంగా

ఆచరిెంచవల్స. మిలరేపా లాగా వీపెంతవ పుెండై నవ, గుెంట కలగరాకు తిని ఎముకుల గూడు ఐనవ సరే గురువాజఞ ను పాటెంచవల్స.
సరాసయ శరణ్వగతి చేయ్ాల్స. చివరి వరకు భయ్ము, సెంక్ోచము, దుుఃఖ్ము లేకుెండవ సాామిని అెంట ప్టటటక్ోనుెండవల్స. సరాము
సమకలరేి మహనీయ్ుడు మనకు మన అదృష్ట ెం క్ొద్ీి చిక్ాిడు. అద్ే మన భాగయము.
శ్రీ సాామి వారి ఆశ్రసుిలతో
ప్సల సుబ్బరామయ్య.
శ్రర సద్ుగర్ు సుబ్బరామయ్య మహారాజ్ గుర్ు పూజోత్సవము – నవంబ్ర్ 11, 2018
సార్ సనిిధి అనుభవిెంచటానిక్క, సార్ క్క తృప్ిు కరెంగా మన జీవితవలని మరలుిక్ోవటానిక్క నవెంబ్ర్ 11 వ తేద్ీ రెండవ
ఆద్ివారెం నవడు గొలగమూడిలో సార్ గురు పూజలు చేసుకునవిము.
సమయ్ం

కార్యకరమము

విశేష్ాలు / సమృత్ లు

17

శ్రీ షిరీ డ సాయిబ్ాబ్ా

5:00 AM

శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసట ర్

ధవయనెం

శ్రీ సుబ్బరామయ్య గారు

శ్రీ వెంకయ్యసాామి

సామూహకెంగా ధవయనెం మొదలు ప్టట నపుుడు క్ోళ్ు
కుక్ోిరోక్ోిలు, కుకిల అరుపులు వినపడవీయి. క్ానీ చితరెంగా
క్ొెంతసేపటక్క ఆ అరుపులు వినపడకుెండవ పో వటెం సార్
కృపకు నిదరినెం

5:30 AM

అభషేకెం

సార్ క్క క్ష్ీరాభషేకము, వసాురలెంకరణ్ జరిగిెంద్ి

5:50 AM

ఆరతులు అరధము

సార్ ఆరతులు ఎెంత ముఖ్యమైనవి అని సిరిెంచటెం జరిగిెంద్ి

6:00 AM

ఉదయ్ ఆరతి

ఉదయ్ ఆరతి

6:30 AM

సతిెంగము

సతిెంగెంలో క్కశోర్ సార్ తో తన అనుభవాలు చపుతూ తనకు ద్బ్బ తగిల్సన చోట విబ్ూద్ి పూసూ
ు ఉనవి సార్ క్క
చప్ిున తరాాత సార్ చప్ిునటట
ల విబ్ూద్ి రాసిన తరాాత రోజు
నొప్ిు లేకుెండవ పో వటెం చితరెంగా అనిప్ిెంచిెంద్ి.

7:30 AM

అలాుహారెం

కటెటె పొ ెంగల్స, చిెంతపెండు పులుసు

9:00 AM

సామూహక పూజ

సార్ భౌతిక చరయలను, ద్ివయ లీలలను తలుచుకుెంటూ పూజ
చేసుకునవిరు

11:00 AM

సార్ పరవచనము

సార్ పరవచనము

12:00 PM

మధవయహి ఆరతి

మధవయహి ఆరతి
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12:30 PM

శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసట ర్

భోజన పరసాదము

శ్రీ సుబ్బరామయ్య గారు

శ్రీ వెంకయ్యసాామి

శ్రీ దరాాసాామి

మన జఠరాగిి రూపెంలో సార్ ఉెండి మనకు సక్కునిసుునవిరు
అనేద్ి తలచుకుెంటూ క్ొతిు మీర అనిము, టమోటా పచిడి,
మజిి గనిము, సార్ అభషేక్కెంచిన పాలతో పరమానిెం
పరసాద్వనిి భకుులు సరాకరిెంచవరు

2:00 PM

సతిెంగము

శ్రీ భరద్వాజ మాసాటరి గారి విద్వయరుిల ైన రఘురామరాజు గారు,
కల్సచేడు గోపాల్ గారు సతిెంగెం చేసారు

4:00 PM

సతిెంగము

30 నిముష్ాలు మాతరమే సతిెంగెం చేయ్టెం జరిగిెంద్ి

5:00 PM

శీమతో సేవ

సార్ బ్ాతూ
ర ెం లో రల్స
ై ెంగ్ి బగిెంచటెం

6:15 PM

సాయ్ెం ఆరతి

సాయ్ెం ఆరతి

9:00 PM

పవళ్ళెంపు ఆరతి

పవళ్ళెంపు ఆరతి

సార్ సనిాధ అనుభవించటానికి, సార్ కి త్ృప్ిే కర్ంగా మన జీవితకలని మర్లుుకోవటానికి 2019వ సంవత్సర్ం, జనవరి 1వ తేదీన
గొలగమూడ శ్రర సద్ుగర్ు సుబ్బరామయ్య మహారాజ్ గారి సనిాధ య్ంద్ు గుర్ు పూజలు నిర్వహంచ బ్డును. అంద్ర్ూ
ఆహావనిత్ లే!

19

శ్రీ షిరీ డ సాయిబ్ాబ్ా

శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసట ర్

శ్రీ సుబ్బరామయ్య గారు

20

శ్రీ వెంకయ్యసాామి

శ్రీ దరాాసాామి

