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ఓం శ్రీ సాయిరాం

సంపాదకీయం : భుక్తి - ముక్తి ప్రదంతం
సద్గురువును “భుక్తి - ముక్తి ప్రదంతం“ అని ఆరతులలో కీర్తిస్తారు. సద్గురువు
మనకు ఆధ్యాత్మిక మార్గదర్శనము చేయటమే కాక, మన లౌకిక కర్తవ్యాలను
సమకూర్చుటకు కూడా వారి మార్గదర్శనము - అండ ఉంటాయని ఈ
వాక్యాల అర్ధము. కనుక మన చింతలను అన్నింటిని వదిలి సద్గురు
చింతనలో,

వారి ఆశ్రయంలో జీవించ వచ్చని, అలా జీవనము

సాగించుటకు సిద్దమైన వెంటనే సద్గురువు ఏ లోటు రాని లౌకిక జీవనాన్ని
వారి దివ్య సామర్థ్యం తో ప్రసాదించి, సద్గురు స్మరణను కూడా ప్రసాదిస్తారని

ఈ “ఆశ్రిత కల్ప వృక్షము” అన్న అధ్యాయము లోని అనుభవాలు
తెలుపుతున్నాయి. శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ తనను తెలిసో తెలియకనైన
ఆశ్రయించిన వారందరికీ విద్య, ఉద్యోగము, ఆరోగ్యము, సత్సంగము
ప్రసాదించి వారి, వారి కుటుంబ భారాలను సులభముగా పరిష్కరిస్తూ ,
వారి కర్మ విధ్వంసనము చేసుకొనే

సన్మార్గంలో ఎలా నడిపించారో,

నడిపిస్తున్నారో ఈ సంచికలో చూడవచ్చు. అట్టి సద్గురు కృప పొందే
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మార్గము శ్రీ సద్గురుని విశ్వరూపునిగా “సహస్ర శీర్షా పురుషః సహస్రాక్ష
స్సహస్రపాత్” గా గుర్తిస్తూ సేవిస్తూ ఉండటమే.
సహస్ర శీర్షా పురుషః సహస్రాక్ష సహస్రపాత్

సహస్ర శీర్షా పురుషః సహస్రాక్ష స్సహస్రపాత్ |

సభూమిమ్ విశ్వతో వృత్వా అత్య తిష్టద్దశాంగులమ్||
తాత్పర్యము :

అసంఖ్యాకములైన శిరస్సులు, అసంఖ్యాకములైన నేత్రములు, పాదములు
కలిగియున్నట్టి విరాట్ స్వరూపుడైన పురుషుడు విశ్వమంతా వ్యాపించి
దశాంగుళ ప్రమాణమున అన్ని లోకములను అధిగమించెను.
వివరణము :

సహస్రమనగా అసంఖ్యాకమని భావము. సకల చరాచర జగత్తంతటా ఆ

పురుషుడే వ్యాపించియున్నాడు గనుక సర్వజీవుల శిరస్సులు, నేత్రములు,
పాదములు ఆయనవే. విశ్వమంతటా అన్ని రూపాలలో ఆయనే వ్యాపించి
తిరుగుతున్నాడు గనుక అంతటను ఆయన పాదములున్నట్లు చెప్పబడినది.
-

పురుష సూక్త రహస్యం గ్రంధం (శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాస్టారు)

పైన చెప్పబడినది మహాత్ముల చిరునామా! మరి మనకో? ఎప్పుడైనా ఏ

మహనీయుడైనా కరుణతో తెలియజేస్తేనే తెలుస్తుంది. అంటే ప్రత్యక్షమై
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తెలియజేస్తారా? అలా చేయచ్చు కానీ ఆలా చేస్తే భక్తుడికి అవగాహన

పెరగదని, విశ్వరూపుడై భక్తులు సంఘటితంగా చేయాల్సిన పనులు
అవలీలగా చేయబడతాయి. భక్తులు వెనక్కు తిరిగి చూసుకుంటే అదంతా
తమ శక్తికి మించినది, అసంభవమని తెలుస్తుంది. ఇలాంటి దివ్య లీలలు
సద్గురు శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ చేస్తూ తమ భక్తుల అవగాహనను,
విశ్వాసాన్ని

పెంచుతున్నారు. గత సంవత్సరం నుండి సత్సంగ సభ్యుల

మధ్య జరిగిన సన్నివేశాలు చూస్తే అన్నింటినీ నిత్యుడు, విశ్వరూపుడు
అయిన సద్గురు శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ ఎలా చేయిస్తున్నారో తెలుస్తుంది.
కొంచెం వివరంగా స్మరించుకుందాం!

1. చిన్న పిల్లల నిత్య సత్సంగమును ప్రారంభించి క్రమంగా వారితో పాటు
వారి కుటుంబం కూడా సత్సంగములో ఫాల్గొనేటట్లు చేసినది ఎవరు?

2. పెద్దవారికి శని, ఆది వారాల్లో సత్సంగం ప్రసాదించింది ఎవరు?

3. శని, ఆదివారాల్లో విశ్వ ప్రాణ విలాసము అనే శీర్షికన విజ్ఞాన శాస్త్రానికి,

ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రానికి గల సంబంధం చెప్పించి భగవంతుడి గొప్పతనం
తెలిసేలా, ఆయన శక్తి మీద విశ్వాసం పెంపొందించేదెవరు ?

4. 2021 సార్ ఆరాధనకు :
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a. పిల్లల తల్లులకు ప్రేరణ పెట్టి వారి పిల్లల చేత స్వామి లీలలు చిన్న

నాటికలు వేసే ప్రేరణ ఇచ్చిన వారు ఎవరు? ఈ నాటికలను వెంకయ్య
స్వామి పుస్తకంలోని అన్ని లీలలకు చేద్దామనే ప్రేరణ పెద్దలకు
కలిగించినది ఎవరు?

b. చిన్నపిల్లల తల్లులకు ప్రేరణ పెట్టి సమ్మర్ క్యాంపు ప్రారంభించి ప్రతి
మాతృమూర్తి చే తమకు తెలిసిన విద్యలను నేర్పించింది ఎవరు?

c. ‘సార్ తో ఒకరోజు ‘ అనే చిన్న నాటకానికి స్ఫూర్తి చెంది అలాంటి

ఒక్కరోజులు మరెన్నో కావాలని జగదీశ్ గారిని, శ్రీ రామకృష్ణ బట్టు ని
ప్రేరేపించింది ఎవరు?

d. సార్ బాల్యం ఫోటోలతో కూడిన వీడియో కు 3 రోజుల్లో చిత్రాలను
తయారు చేయించింది ఎవరు? ఆ వీడియో లో బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్

పెట్టాలనుకున్న కొద్ది సమయం కన్నా మొత్తం వీడియో సమయానికి
చేస్తున్న అతనికి తెలియకపోయినా పెట్టించింది ఎవరు? ఆడియో ను
అనుసంధానం చేయించింది ఎవరు ?

అంతటా ఆ సర్వేశ్వరుడు వివిధ భక్తులకు ప్రేరణ ఇచ్చి

చేయిస్తుంటే

చేసినవారు వారే చేశామని అనుకుని తమ చుట్టూ తాము అహంకారపు
పూతను గట్టి పరచటం ఎందుకు? ఆ సర్వేశ్వరుడు ఎలా చేయించేడో అనే
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ఒక్క ఆలోచనతో ఆయన వంక చూసి ప్రార్ధిస్తే మన అహంకారములను
తుదముట్టిస్తారు. శ్రీ సద్గురు సాక్షిత్వం, కర్తుత్వం మరియు మార్గదర్శకత్వం
మరుచుట అనే మరణము బారిన పడకుండా కృప చూపుతారు.
అలా

అయితే

భక్తులకు

రక

రకాల

ఆలోచనలు,

సేవలు

చెయ్యాలనిపించినప్పుడు అవి అన్నీ చేస్తూండాలా? ప్రతి సంవత్సరం ఒకే
కార్యక్రమాలా

క్రొత్తదనం

ఉండొద్దా?

ఒకచోట

ఒక

ఆత్మజ్ఞాని

(మహనీయుడు) ఒక రకమైన పూజ చేస్తే గొప్ప ఫలితం ఉంటుంది అని

చెప్పారు మరి మనం కూడా చేయద్దా? ఇది కూడా ఆయనే ప్రేరేపించి
చేయిస్తున్నారు కదా మరి ఎందుకు చేయకూడదు? అంటే ముందర మనకు
మన ధ్యేయం గుర్తుండాలి. ఏమిటది? ఏ పనైనా చేస్తున్నప్పుడు సద్గురువు
మీద ప్రీతి, భక్తి పెరుగుతోందా లేదా అనేది చూసుకుంటుండాలి. ఆ
సద్గురువు చెప్పిన మాటలు, సలహాలను చూసుకుంటూ వారికి తగినట్లు

నడుస్తున్నామా లేదా అని ఎవరికి వారు చూసుకుంటుంటే ఆ సర్వేశ్వరుడే
అన్ని జీవుల రూపంలో మనల్ని నడిపిస్తారు. ఎవరు చేసారు (మనమా /
ఇతరులా)? ఎవరు ఏమి అన్నారు ? మనము చేసిన పనికి గుర్తింపు
కలిగిందా ? లేదా ? అనేవి చొప్పించ నీయక, ఇష్టా -ఇష్టాలను ప్రక్కన పెట్టి
సద్గురువు మనకు అనుగ్రహించి సేవలో పాలుపంచుకో గలిగామా? లేదా ?
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సద్గురు సేవలో పావుగా చేసుకుంటున్నందుకు తృప్తిగా ఆ సద్గురునికి

కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నామా? లేదా? అనేవి చూసుకుంటూ జరిగేది
సద్గురుని సేవ (పని), వారి ఇష్టానుసారం, విశ్వ విభుడైన వారు జరిపిస్తారు
అన్న ఎరుకతో సాగమన్నారు.

శ్రీ సార్, మాష్టారు భోధించి, ఆచరించి

చూపిన ఈ సుబ్రమార్గంలో మననందరిని నడిపించమని ప్రార్ధిస్తూ -SMST

Sadguru Sri Subbaramaiah Sir Aradhana
Mahotsavam 2021
Start
Time

@ Sir
Samadhi

Online

ఆన్లైన్ లింక్

5:30 AM

అభిషేకం

https://youtu.be/JvG4FeAYubI

6:00 AM

ఉదయ ఆరతి

https://youtu.be/JvG4FeAYubI

6:30 AM విరామం

సార్ స్పీచ్

https://youtu.be/JvG4FeAYubI

7:30 AM అల్పాహారం

అల్పాహారం

8:30 AM విరామం

భక్తు ల అనుభవాలు
- సంస్కారాల
మార్పు
https://youtu.be/G6mHXyvgAPs

10:00
AM

రుద్రా భిషేకం

https://youtu.be/G6mHXyvgAPs

11:00
AM

పూజ

https://youtu.be/G6mHXyvgAPs

11:45
AM

సార్ లెటర్స్ గ్రంథ ఆవిష్కరణ

https://youtu.be/G6mHXyvgAPs
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12:00
PM

మధ్యాహ్న ఆరతి

12:30
PM

భోజన ప్రసాద విరామం
సార్ జీవిత
సన్నివేశాలు

1:30 PM

https://youtu.be/G6mHXyvgAPs

https://youtu.be/9SjMCqDhUjk

2:00 PM విరామం
4:00 PM

సార్ తో ఒక రోజు

https://youtu.be/9SjMCqDhUjk

పిల్లల నాటకాలు

https://youtu.be/9SjMCqDhUjk

5:00 PM

విరామం

6:15 PM

సాయం ఆరతి

https://youtu.be/-ziUyqn98k4

6:45 PM

భజన

https://youtu.be/-ziUyqn98k4

7:15 PM

సాంస్కృతిక
కార్యక్రమములు

8:30 PM

విరామం

9:00 PM ఆరతి

https://youtu.be/-ziUyqn98k4

పిల్లల సత్సంగం

https://youtu.be/-ziUyqn98k4

పిల్లల సత్సంగం

https://youtu.be/-ziUyqn98k4
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సద్గురు శ్రీ సుబ్బరామయ్య మహారాజ్ కి రుద్రాభిషేకం చేస్తున్న భక్తులు

సద్గురు శ్రీ సుబ్బరామయ్య మహారాజ్ సమాధిని అలంకరిస్తున్న భక్తులు

11

పుష్పాలంకరణలో సార్

సార్ తనయుడు శేషయ్య సార్ కి
నమస్కరిస్తూ

12

శ్రీ సాయిమాస్టర్ నిలయం అండ్ దాని లోపల సార్ సత్సంగం (కొన్ని
సంవత్సరాల క్రితం)చేస్తున్నప్పటి సార్

సద్గురు శ్రీ సుబ్బరామయ్య మహారాజ్ భక్తులకి వ్రాసిన లెటర్స్ - 2 వ
భాగం ఆవిష్కరణ
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విద్యా ప్రదాత

వేణు గోపాల్ గారు 10వ తరగతి పాసైన తర్వాత వారి ఇంటి ఆర్థిక

పరిస్థితుల వల్ల వారి నాన్నగారు 'చదివినది చాలు, అంగడి చూసుకోమని'

చెప్పారు. ఈ విషయం తెలిసిన శ్రీ సార్ వేణుగోపాల్ గారి ప్రమేయం లేకనే
నెల్లూరు, గూడూరు పాలిటెక్నిక్ కాలేజీల అప్లికేషన్స్ తీసుకొచ్చి అప్లై
చేయించారు. రెండు కాలేజీలలో సీటు వస్తే సార్ వేణుగోపాల్ గారితో "మీ
నాన్నగారి అనుమతి తీసుకోమని, ఆయన ఏమి చెపితే అది చేయమని"

చెప్పారు. వేణుగోపాల్ గారి నాన్నగారు ‘మీరింత చెపుతుంటే ఎంత కష్టమైన

చదివిస్తాను, కాలేజీ లో చేర్పించమన్నారు’. శ్రీ సార్ తన తోటి టీచర్స్
సహాయం కూడా అడిగి ప్రతి నెలా కొంత డబ్బు ఇప్పించి గూడూరు

పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలో వేణుగోపాల్ గారిని చేర్పించారు. మొదటి సంవత్సరం

సార్ డబ్బులు ఇచ్చి చదివించారు. చక్కగా మొదటి సంవత్సరం మార్కులు
రావటంతో, రెండవ సంవత్సరం నుండి హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్టుమెంటు

సహాయంతో ఏ ఇబ్బందులు లేకుండా వేణుగోపాల్ గారి చదువు
పూర్తయ్యింది. ఇలా సార్ వేణుగోపాల్ గారిని చదివించారు.

ఎంత దూరంగా ఉన్నా శ్రీ సార్ కృప మనపై ఉంటుందని, మనం బాధ,
కష్టం లో

స్మరించగానే మనకు శ్రీ సార్ పలుకుతారు అనే ఎందరి

అనుభవాలలో ఇది ఒకటి.

శివరత్నం గొలగమూడిలో ఉన్నప్పుడు సార్ మీద ఆధారపడి ఉన్నప్పుడు శ్రీ
సార్ శివరత్నం చేత B.Ed., M.Ed చదివించారు. అతని తమ్ముడు శివ
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శంకరయ్య 2009 లో గేట్ ఎగ్జామ్ రాసి 2010 లో ఇండోర్ లో M.Tech

కు జాయిన్ అయ్యాడు. M.Tech లో భాగంగా ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేయడానికి
అక్కడ ఒక గైడ్ వద్ద చేరాడు. తర్వాత తెలిసిన విషయమేమిటంటే ఆ గైడ్
వద్ద ఎవరూ నిర్ణీత సమయంలో ప్రాజెక్టు complete చేయలేదని, ఆమె

చాలా tough guide ఆమె అని. ఆమె శివ శంకరయ్యను చదవమని
చెప్పేటప్పుడు చాలా తీవ్రంగా చెప్పేది. శివ శంకరయ్య భయంతో దిక్కు

తోచక శ్రీ గురు చరిత్ర పారాయణ చేశాడు. పారాయణ పూర్తయ్యేటప్పటికి
శ్రీ సార్ స్వప్నంలో కనబడి ఒక చిరునవ్వు నవ్వారు. ఆ నవ్వుతో అతనికి
ఎంతో ఉరట, సంతోషం, ఉత్సాహము కలిగాయి. అంతకు ముందు కూడా

అలాంటి ప్రేమ పూర్వక నవ్వుకు ఎంతటి కష్టమైనా కరిగి పోవాల్సిందే. ఆ

స్వప్నంతో అతని బాధంతా తీసిపారేసినట్లయ్యింది. అప్పటి నుండి అతని
guide ఎంతో ఆప్యాయంగా అతని డౌట్లు క్లారిఫై చేయడం, అతని
సీనియర్లకు చెప్పి అవసరమైన సాయం చేయించడం చేసింది. అన్నీ
సవ్యంగా జరిగి ప్రాజెక్ట్ నిర్ణీత సమయంలో విజయవంతంగా complete

అవ్వడం జరిగింది. సార్ చిరునవ్వుతో ఎలాంటి సమస్యలు అయినా దూరం

అవ్వడం అతనికి, మరెందరి భక్తులకో కూడా అనుభవం. వారి వాత్సల్యము,
కరుణ, సర్వజ్ఞత, సర్వ సమర్ధతను ఏమి వర్ణించగలం?

సాయి సుబ్రహ్మణ్యం గొలగమూడి లో ఉన్న ఒక సందర్భంలో Ph.D. చేసే
ఆవకాశం ఉందని అతను M.S. చదివిన బెంగుళూరు IISc నుండి letter,

విద్యానగర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో లెక్చరర్ ఇంటర్వ్యూ కు రమ్మని ఒక
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letter ఒకేసారి వచ్చాయి. సాయి మాస్టర్ నిలయం ఎదురుగా పని
చేసుకుంటున్న శ్రీ సార్ తో “సార్ ఏమిచేయమంటారు ?” అని అడిగితె,

సార్ “మనం own decisions తీసుకోరాదని స్వామి వద్ద చీటీలు వేసి

నిర్ణయం అడుగుదాము” అన్నారు. సాయి చేత పెట్టించి తీయించారు.

సాయి సుబ్రహ్మణ్యం చీటీలు వేయబోతుంటే ఏమి వ్రాశావు అని అడిగారు.
1) Ph.D.చేయమని శ్రీ స్వామి వారి ఆజ్ఞ 2) విద్యానగర్ లెక్చరర్ job
ఇంటర్వ్యూ కి వెళ్ళమని శ్రీ స్వామి వారి ఆజ్ఞ అని చెబితే సార్ “స్వామివారికి

ఏ option ఇవ్వవా?” అన్నారు. అప్పుడు ఇంకొక చీటిగా “ఇంకొన్ని రోజులు
ఇచ్చటనే ఉండమని” అని సాయి అంటే Right అని సార్ అన్నారు. చీటీలు
స్వామి సమాధిపై వుంచి ప్రదక్షిణలు చేయమన్నారు. ప్రదక్షిణల తర్వాత

Ph.D.చేయమని చీటి వచ్చింది. సార్ సాయి చేత Ph.D.కి apply
చేయించారు.

IIT మద్రాసులో Ph.D. join అయ్యాక ఆహారం నిర్ణీత సమయంలో
తీసుకునే అలవాటు లేక, weekends లో ఏమి చేయాలో తోచక

గొలగమూడి వస్తుండేవాడు. సార్ సాయితో IIT MADRAS HIGHER
AUTHORITIES కి అతనికి ఇదివరలో జరిగిన heart operation గూర్చి

చెప్పి quarters అడగమని చెప్పారు. IIT MADRAS వారు సాయి
విన్నపాన్ని special case క్రింద consider చేసి quarters ఇప్పించారు.
అందువల్ల అతని అమ్మగారు అతనితో ఉండి వండిపెడుతుండటమే గాక
ఇంట్లోనే సత్సంగం లభించింది.
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సాయికి ఇంకా అనారోగ్యంగా ఉన్న ఆ సమయంలో ఒకసారి శ్రీ
వెంకయ్యస్వామి వద్ద 'exam దగ్గర పడింది నీవే ఎలా స్థిమిత పరుస్తావో'

అని సాయి ప్రార్థించుకొని సార్ దగ్గరకు వచ్చాడు. చెక్క పని చేయిస్తున్న శ్రీ
సార్ “Sit quite. I will do the needful” అని మూడుసార్లు అని, అక్కడ

జరిగే (చెక్క) పనితో (మాటల), సంభందం లేకుండానే అన్నారు. ఆ
మాటలతో సాయి మనః పరిస్థితిని స్థిమిత పరిచారు. సార్ కు సాయి తన

ఎగ్జామ్ విషయం కాని, గ్రేడ్ల విషయం కాని, మానసిక పరిస్థితి వాచా

చెప్పింది లేదు. గొలగమూడి నుండి వెళ్ళేటప్పుడు సార్ సత్సంగం, వారి
సన్నిధి, కృపతో అతని మనస్సును ఎంతో స్వస్థపరచి “S” అని పంపించారు.

ఎంతో కష్టమైన ఎగ్జామ్స్, top competition లో సైతం జావ మాత్రమే
త్రాగి ఉండే శారీరిక అస్వస్థతతో, చదువుకు సమయం వెచ్చించలేని స్థితిలో

వున్నా సార్ అనుగ్రహించిన మానసిక ప్రశాంతతో ఊహకందనంతగా

అతనికి top గ్రేడ్ (S) వచ్చింది. అలా సార్ సర్వజ్ఞులు, సర్వ సమర్ధులుగా
అప్పటి ఎన్నో సన్నివేశాల్లో, సాయి వ్యక్తం చేయకుండానే అతని బాహ్య
ఆరోగ్య పరిస్థితితో సంబందం లేకు౦డానే, జరిపించడంవల్ల average

మార్కుల్లో పాస్ కావడం కూడా కష్టమైన ఆ సమయంలో టాప్ మార్కులతో
course work చేయించారు.

గొర్తి సాయి శివకి Ph.D. సీట్ Switzerland లోని ఒక పెద్ద యూనివర్సిటీ
(EPFL) లో వచ్చింది. ఇంటర్వ్యూలో సాయి శివను ‘బాగా వర్క్ చేస్తావా?

అక్కడ ఉన్న సీనియర్ స్టూడెంట్ 20 research పేపర్లు వ్రాసాడు, నువ్వు
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అలా చేయాలి’ అని అడిగినప్పుడు అతను అలాగే చేస్తాను అన్నాడు. కానీ
అలా చేయటం తన వల్ల ఏమి అవుతుందని తలచి సార్ కి ఫోన్ చేసి

జరిగిన విషయం చెప్పాడు. సార్ "ఈ సీట్ వెంకయ్యస్వామి ఇచ్చాడు.
వెంకయ్యస్వామి ఏమన్నా తక్కువ వాడా? నీ చేత అంతకంటే ఎక్కువ పేపర్స్

వ్రాయిస్తారని" అన్నారు. సార్ చెప్పినట్లుగానే సాయి శివ 40 కి పైగా
research పేపర్లు వ్రాసాడు.

సాయిశివ Ph.D. అయ్యాక పోస్ట్ డాక్టరేట్ కు అప్లై చేస్తుంటే ఏ

యూనివర్సిటీ నుండి ఆఫర్ ఇంకా రాలేదు. ఆ సమయంలో అతని
అన్నయ్య సాయి సుబ్రహ్మణ్యంతో సార్ "సాయిశివకు వరల్డ్ టాప్
యూనివర్సిటీలో వస్తుందని" చెప్పారు. సార్ చెప్పినట్లే
యూనివర్సిటీ లో పోస్ట్ డాక్టరేట్ సీట్ వచ్చింది.

హార్వర్డ్

శ్రీ సార్ పెట్టిన బోధ, అనుభవ, సానుకూల పరిస్థితుల భిక్షను
సద్వినియోగం చేసుకునేలా సార్ కోరిన విధంగా విద్య ద్వారా నిష్కామ

కర్మను, సంపూర్ణ శరణాగతిని సాధించగల్గేలా నడిపించమని సాయి శివ
సార్ ని ప్రార్థిస్తున్నాడు.
నగేష్

GENPACT

కంపెనీలో

పని చేస్తుండగా ఐఐఎం కోర్స్

చేద్దామనుకుంటున్నానని సార్ ని అడిగితే సార్ జాయిన్ అవ్వమన్నారు. ఆ
కోర్సులో చేరిన తర్వాత ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ డేట్స్ మర్చిపోయాడు. ఫైనల్

ఎగ్జామ్స్ రెండు వారాల ముందర నుంచి నగేష్ తో సార్ "నువ్వు చదవటం
లేదు" అని అంటున్నారు. నగేష్ 'ఇప్పుడేం చదవాలి అనుకుంటున్నాడు'
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కానీ అతనికి ఎగ్జామ్స్ గురించి గుర్తు లేదు. ఒక శనివారం ఉదయం సార్
నగేష్ ను గుడి ముగిసినంత వరకు ప్రదక్షిణలు చెయ్యమన్నారు. అతను
ఆనందంగా వెళ్లి ప్రదక్షిణలు మొదలు పెట్టాడు. శనివారం రోజు కావటం
వలన గుడిని రాత్రి కూడా ముయ్యలేదు.

తరువాత రోజు ఆదివారం

మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకి గుడిని మూసారు. అప్పటిదాకా నగేష్
ప్రదక్షిణలు పూర్తి చేసి సార్ దగ్గరకు వచ్చాడు. ఆదివారం రోజు రాత్రి

గొలగమూడి నుండి బయలుదేరి ఉదయం బెంగుళూరు చేరాడు. ఆ రోజు
ఉదయం ఆఫీస్ ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేసి 'నగేష్! HOW IS THE

PREPARATION ? ARE YOU READY FOR THE EXAM?' అని
అడిగాడు. ఆ ప్రశ్నతో నగేష్ కి మైండ్ బ్లాంక్అయిపోయింది. అతనికి

కొన్ని వారాల నుంచి వెతుకుతున్న కోర్స్ MATERIAL వెను వెంటనే
దొరికింది. అతను ఆఫీసుకి చేరేలోపు రెండు గంటలు చదివాడు. నగేష్

ABOVE AVERAGE గ్రేడ్ తో ఎగ్జామ్స్ పాస్ అయ్యాడు. అతను పరీక్షల
గురించి మర్చిపోయినా సార్ హెచ్చరించి చదవమనడం, ఇంకా గుర్తు
రాకపోతే సార్ స్వామి దగ్గర దీక్ష చేయించి నగేష్ ని పాస్ చేయించడం
సార్ అనుగ్రహం కాదా?

ఉద్యోగ ప్రదాత

నగేష్ బెంగుళూరు వచ్చిన తరువాత GENPACT company లో టెక్నికల్

ఇంటర్వ్యూ అయ్యి 6 నెలలు అయినా HR రౌండ్ ఇంటర్వ్యూ కాలేదు. ఆ
కంపెనీ వారు ఆ నిర్ణయాన్ని హోల్డ్ లో పెట్టారు. సార్ ఒకరోజు నగేష్ కి
19

ఫోన్ చేసి "నగేష్! నువ్వు గొలగమూడికి రానక్కరలేదు. నీ ఇంటికి దగ్గరలో
ఉండే గుడిలో ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు ప్రదక్షిణలు చెయ్యి. ఆ

సమయంలో ద్రవాహారం తీసుకో. నువ్వు నీకు జాబ్ రావాలి అని
కోరుకోవాలి. కోరుకోకపోతే ఎలా? నువ్వు అక్కడ ఎలా ప్రదక్షిణలు చేస్తావో

నేను ఇక్కడ (గొలగమూడి) నుంచి చూస్తుంటాను” అన్నారు. సార్ ఫోన్

చేయటం, చెప్పిన మాటలకి నగేష్ కి చాలా ఆనందం వేసింది. 'చెప్పింది
(ప్రదక్షిణాలు) చెయ్యటం నా పని – నా బాధ్యత సార్ పని, నేనింక టెన్షన్

పడక్కరలేదు' అని నగేష్ అనుకుని ఒక రోజు సార్ చెప్పినట్లు అతికష్టం

మీద కూర్చోకుండా ఉదయం నుంచి రాత్రి గుడి మూసినంత వరకు కంప్లీట్
చేశాడు. సార్ కి ఫోన్ చేసి చెప్తే ఒక రోజు గ్యాప్ తీసుకుని మళ్లీ ఇంకో

రోజు చెయ్యమన్నారు. అలానే చేసి నగేష్ సార్ కి ఫోన్ చేసి చెప్పాడు.
అప్పుడు సార్ కొంచెం కోపంగా "ఒక రోజు చేస్తాను, రెండు రోజులు

చేస్తాను అని కాదు. జాబ్ వచ్చినంత వరకు రోజు మార్చి రోజు అలానే
చెయ్యాలి" అన్నారు. సార్ అంత ప్రేమతో చెప్పేసరికి నగేష్ సార్ తో 'సార్ !
నాకు వెంకయ్యస్వామి, భరద్వాజ మాస్టర్ ఏం చేసారో తెలియదు కానీ
మీరు మాత్రం చాలా చేస్తున్నారు' అన్నాడు. సార్ “సుబ్బరాయుడు,

భరద్వాజ మాస్టారు, వెంకయ్యస్వామి వేరు కాదు. ఒకే దివ్య చైతన్యం! అన్నీ

వేరుగా లేవు” అన్నారు. సార్ ఒక్కసారి అంత డైరెక్ట్ గా చెప్పేసరికి నగేష్ కి

ఆశ్చర్యం, ఆనందం రెండూ కలిగాయి. ఎందుకంటే సార్ "నేనేం చేస్తాను,
నేనేమైనా దేవుడినా ? వెంకయ్య స్వామికి చెప్పుకోండి" అని తనను పొగిడిన
వారితో అంటారు. ఇంక నగేష్ ప్రతిరోజూ non stop ప్రదక్షిణలు
20

మొదలుపెట్టాడు (మధ్యలో బ్రేక్ ఉండకూడదు కాబట్టి 1 or 2 చిన్న పెరుగు

పేకట్ లే అతని ఆహారం. కొన్నాళ్ళ తరువాత తెలిసింది ఏమిటంటే నగేష్

బరువు 48 kg లు అయ్యింది అని ). ప్రదక్షిణలు ప్రారంభించిన 8వ రోజు

Genpact కంపెనీ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది. 'Congratulations Nagesh!
you are selected as Business analyst' అని. 'ఇది పూర్తిగా సార్
కృపే.

ఏ మాత్రం నా తెలివితేటలు , అర్హతల వల్ల కానే కాదు' అని నగేష్

చెపుతాడు.

పొత్తూరి వేంకటేశ్వరరావుని అతని నాన్నగారు ఉద్యోగం బదులు హాయిగా

వ్యాపారం చేసుకోవచ్చు కదా అని అన్నప్పుడు అతను 'మూడు నెలలు
ఉద్యోగ ప్రయత్నం చేస్తాను,

అప్పటికీ ఉద్యోగం రాకపోతే అప్పుడు

వ్యాపారం చేస్తా' అని చెప్పి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు. అతను టీచర్
పోస్టింగ్ కి JNTU (హైదరాబాద్), SV యూనివర్సిటీ (తిరుపతి) లకి అప్లై
చేశాడు. రెండు యూనివర్సిటీల నుంచి అతనికి ఉద్యోగం వచ్చింది. ఏ

ఉద్యోగంలో చేరాలో సార్ ను అడిగితే సార్ “మొదట ఏ యూనివర్సిటీ
నుంచి ఉద్యోగం వచ్చింది?” అని అడిగారు. వేంకటేశ్వరరావు 'JNTU

యూనివర్సిటీ నుంచి వచ్చింది' అని చెప్తే సార్ అతనిని ఆ యూనివర్సిటీలో
జాయిన్ అవమన్నారు. జాయిన్ అయిన మూడు నెలల తర్వాత వాసవి

ఇన్స్టిట్యూట్ లో పర్మినెంట్ లెక్చరర్స్ కి ఉద్యోగాలు పడ్డాయి, “మీరు అప్లై

చేయండి” అని ఒక సీనియర్ ఉద్యోగి చెప్తే వేంకటేశ్వరరావు వెళ్లి వాసవి
కాలేజీలో ఒక ప్రొఫెసర్ ను ఎలా చేస్తే అతనికి ఉద్యోగం వస్తుందో
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మెలకువలు చెప్పమన్నాడు. ఆయన వేంకటేశ్వరరావుని ఎవరు అని కూడా
ప్రశ్నించకుండా ఎలా అప్లై చేయాలో, ప్రిపేర్ అవ్వాలో కూడా చెప్పారు.
వేంకటేశ్వరరావు అలానే ఉద్యోగానికి అప్లై చేశాడు. అతనికి శాశ్వత
ఉద్యోగం

వచ్చింది.

సార్

ముందుచూపుతో

వేంకటేశ్వర

రావుని

హైదరాబాద్ కి తీసుకువెళ్లి అతనికి అక్కడ శాశ్వత ఉద్యోగమే గాక స్వామి
పుస్తకాలు ప్రింట్ చేసే శాశ్వత సేవను అనుగ్రహించారు.

రవికుమార్ గారు విద్యానగర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్

గా ఉద్యోగంలో చేరిన మొదట్లో ఆయనకు మనస్సు గందరగోళంగా
ఉండేది. ఆ సందర్భంలో విద్యార్థులకు సరిగ్గా పాఠం చెప్పలేకపోతున్నారని
ఆయన బాధగా సార్ తో చెప్పుకున్నారు. సార్ ఆయనను శ్రీ

వెంకయ్యస్వామి ధుని మందిరంలో 3 గంటలు ఉండమన్నారు. ఆయన
అలానే 5 గంటలుకు పైగా ధుని మందిరంలో ఉన్నారు. అప్పటి నుండి

ఆయన మనస్సు చాలా ప్రశాంతమయ్యి విద్యార్ధులకు పాఠం చక్కగా
చెప్పగలుగుతున్నారు.

రవికుమార్ గారి అక్కయ్య MTech REC Calicut లో కంప్యూటర్

ఇంజనీరింగ్ లో చేరింది. ఆమె బాగా చదివేది. ఆమెకు క్లాసు మొదటి
రాంక్ వచ్చినా, రెండవ సెమిస్టర్ నుండి ఎందుకు చదవాలి అనే విషయమై

ఆలోచిస్తూ ఏమీ చదవకుండా ఉంది. అప్పుడు ఆమె అమ్మగారు ఆమె

విషయం సార్ కి చెపితే సార్ ఆమెకు లెటర్లు వ్రాసి, స్వామి స్మరణలో
ఉండేటట్లు చేసారు. అంతేగాకుండా తన క్లాసులో మొదటి ర్యాంక్
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రావటం, ఉద్యోగం రావటంలో సార్ పాత్ర గణనీయమైనది. ఈ వివరాలు

“నమ్మితే సొమ్ము- నమ్మకుంటే దుమ్ము” అనే గ్రంధంలో 32 వ పేజీలో
చూడవచ్చు.

దారా నాగేశ్వర రావు గారి అబ్బాయి సంపత్ శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ తో

'తాను ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడని, దొంగ (ఫేక్) సర్టిఫికెట్ పెడితే
కానీ ఉద్యోగం రాదని తన ఫ్రెండ్స్ అందరూ పెడుతున్నారు. ఏం
చేయమంటారు' అని అడిగాడు. సార్ “మీ నాన్నగారు నెల నెలా స్వామి

వద్దకు వస్తుండగా నీవు అలా ఫేక్ సర్టిఫికెట్ పెట్టడం నాకు ఇష్టం లేదు,
ధర్మం కాదు. ఉద్యోగం రాకుంటే మీ నాన్నగారు పోషిస్తారు” అన్నారు.

సంపత్ ఏ ఫేక్ సర్టిఫికెట్ పెట్టకనే చిన్న టీచింగ్ జాబ్ లో జాయిన్ అయ్యి
ఇప్పుడు పెద్ద లెక్చరర్ గా, డిపార్టుమెంటు హెడ్ అయ్యి మంచి జీతంతో
హాయిగా ఉన్నాడు.

ఆరోగ్య ప్రదాత

దారా నాగేశ్వర రావు గారి అమ్మాయికి (హైదరాబాద్) పెళ్లి అయిన కొన్ని
సంవత్సరాల వరకూ సంతానం కలగలేదు. ఆ అమ్మాయి తన నాన్నగారిని ఆ
విషయాన్ని సార్ కి చెప్పి ప్రార్థన చేయమని చెప్పిన విధంగా,
నాగేశ్వరరావుగారు సార్ కు విన్నవించారు. సార్ “ఎవరి ప్రారబ్ధం వారే

కడిగేసుకోవాలి, వారిని వీలున్నప్పుడల్లా క్రమం తప్పకుండా స్వామిని
దర్శించుకోమన్నారు”. సార్ చెప్పినట్లు చేయగా కొద్ది సంవత్సరాల్లోనే వారికి

సంతానం కలిగింది. తరువాత వారు గొలగమూడికి వచ్చినప్పుడు సార్
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వారితో “మీకు దగ్గరలో ఉన్న నాంపల్లిబాబా సమాధి, స్వామి సమాధి
ఒక్కటే. అందువలన మీ దగ్గరలో ఉన్న నాంపల్లి బాబా గారిని సేవించుకో”

మన్నారు. వారు తరచు శ్రద్ధగా దర్శించుకొని, పారాయణ కూడా చేసే
వారు. పొత్తూరి వేంకటేశ్వర రావు భార్య గర్భం ధరించిన తర్వాత 5 వ

నెలలో గొలగమూడి వెళ్లి సార్ ని దర్శించుకున్నారు. అప్పట్లో నడక కష్టమని
స్వామి గుడిలో ఆమె 3 ప్రదక్షిణలు చేసింది. సార్ దగ్గరకి రాగానే ఆమెతో
సార్ “ప్రదక్షిణలు చేసావా, అమ్మా?” అని అడిగారు. ఆమె మూడు

ప్రదక్షిణలు చేశాను అని తృప్తిగా చెప్పింది. సార్ నవ్వి రోజూ కనీసం అర
గంట అయినా టైం పెట్టుకుని ప్రదక్షిణలు చేయమన్నారు. అలా చేయటం

వల్ల అప్పటికి ఉన్న శారీరక భాదలు తగ్గి, తర్వాత నార్మల్ డెలివరీ అయ్యింది.

అప్పటి వరకు (అంటే నెలలు నిండే వరకు) గర్భవతులు వ్యాయామం గానీ,
నడవటం గానీ చేయాలని ఆమెకు తెలియదు. సార్ ఆ రీతిన అవసరమైనది
చేయించి అనుగ్రహించారు.

అలానే రెండవ సారి గర్భం ధరించిన సమయంలో కూడా సార్ ఇది వరలో

చెప్పిన రీతిలో నామస్మరణ చేస్తూ ఉండేది. ఏ పని చేస్తున్నా స్మరణతో

చేయటం కూడా ఆమెకు అలవాటు అయ్యింది. నెలలు నిండిన తరువాత

డాక్టర్ గారికి చూపించుకుని delivery కి హాస్పిటల్ కు వెళుతుంటే ఉమ్మ
నీరు పోయింది. అచ్చట స్కానింగ్ ద్వారా బిడ్డ కండిషన్ చూద్దామని డాక్టర్

ప్రయత్నిస్తే ఆస్పత్రిలో ఉన్న 3 స్కానర్లు ఆ రోజు పనిచేయలేదు.
నామస్మరణలో ఉండటం వల్ల ఈ తతంగం అంతా ఏ మాత్రమూ భయం
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అనిపించక డాక్టర్ తో “స్టెతస్కోప్ తో చెక్ చేస్తే బిడ్డ condition

తెలుస్తుంది” కదా అని అడిగితే డాక్టర్ అలానే చూసి డెలివరీ చేసారు.

నార్మల్ డెలివరీ అయ్యాక, ఆమెతో డాక్టర్ 'మీకు కొద్దిలో ఆపరేషన్
తప్పిపోయింది. బిడ్డ మెడకు ప్రేగు చుట్టుకుని ఉంది. స్కానర్ పనిచేసి

ఉంటే ఆపరేషన్ చేసే వాళ్ళము' అన్నారు. శ్రీ సార్ స్మ్రుతి రహిత

ప్రసన్నులుగా వారి ప్రార్థన లేకుండానే ఆపద తప్పించి, ఆపరేషన్
తప్పించారు.

వేంకటేశ్వరరావు అబ్బాయికి చిన్న వయస్సులో గవద బిళ్ళలు, జ్వరం

వచ్చాయి. వాటి నొప్పి భరించటం కష్టంగా ఉండేది. ఆరు నెలల వరకూ

తగ్గదన్నారు. ఇంక ఉండలేక వేంకటేశ్వర రావు సార్ కు ఫోన్ చేస్తే
"గుండంలో కొబ్బరికాయ వేస్తాను బాగుంటుంది లే" అని సార్ చెప్పారు.

అప్పటి నుండీ క్రమంగా సర్దుకుని ఒక నెలలో పూర్తిగా తగ్గిపోయింది.
అలానే మరోసారి నీటిలో ఎలుక చనిపోతే తెలియక ఆ నీటిని త్రాగడం వల్ల
టైఫాయిడ్ జ్వరం వచ్చి వేంకటేశ్వరరావు పిల్లాడికి చాలా అనారోగ్యమైంది.
మరలా ధునిలో కొబ్బరికాయ వేయడం, రోజూ తీర్థం, విబూది
స్వీకరించటం వల్ల ఆ పిల్లవాడు త్వరగా కోలుకున్నాడు.

సామాన్యంగా ఎప్పుడైనా అనారోగ్యం చేస్తే సార్ "ఆహార నియమం

పాటించలేదు కాబట్టి

స్వామి అలా చేశాడు” అంటారు. ఒకరోజు

సాయిశివతో సార్ మాట్లాడుతూ "నాకు తలకాయ నొప్పి, జలుబు, కళ్ళు
ఎర్రబడటం పెట్టాడు స్వామి" అని నాలుగైదు సార్లు అన్నారు. సార్ ఎందుకు
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అలా చెపుతున్నారో సాయిశివకి అర్థం కాలేదు. కొన్నిరోజుల తరువాత
సాయిశివ గొలగమూడి నుండి తను ఇంజనీరింగ్ చదువుకునే పాల్వంచకి
వెళ్ళాడు. ప్రతిరోజు అక్కడ కడుతున్న బిల్డింగ్ క్రింద పడుకునేవాడు.

ఒకరోజు తెల్లవారేసరికి కారణం లేకుండా సాయిశివకి తలకాయ నొప్పి,
జలుబు, కళ్ళు ఎర్రబడ్డాయి. ఆ బాధలు ఆ ఒక్క రోజు మాత్రమే ఉండి, ఏ
మందూ

అవసరం

అయిపోయినాయి.

ఇలా

లేకుండా

వస్తుందని

తెల్లవారేసరికి

మటుమాయం

తెలియపరచటమే

కాకుండా

సాయిశివకి ఎక్కువ రోజుల ఉండవలసిన అనారోగ్యం తన మీదకు

తీసుకుని అతనిని ఒక్కరోజు మాత్రమే ఆ బాధలు అనుభవించేలా చేసిన భక్త
వత్సలుడు, కరుణసముద్రులు, సర్వ సమర్ధులు శ్రీ సార్ .

పాబోలు వేంకటేశ్వర రావుకు (సార్ అక్కగారి అబ్బాయి అంటే మేనల్లుడి

వరుస) పెళ్ళయి మొదటి పిల్లవాడు పుట్టిన తర్వాత అతని తల్లిగారికి ఒంట్లో
బాగోలేదు. నెల్లూరు డాక్టర్లు చెప్పినట్లు వైద్యానికి చెన్నై (అప్పట్లో మద్రాస్) కి

ఆమెను తీసుకు వెళ్ళాడు. చెన్నైలో డాక్టర్లు చెప్పినట్లు ప్రతి పదిహేను

రోజులకి వాళ్ళ అమ్మగారిని చికిత్స కోసం తీసుకు వెళ్లినప్పుడు 50 వేల
రూపాయల వైద్య పరీక్షలకి అయ్యేవి. కొన్ని కుటుంబ సమస్యల వల్ల అతని
అక్కల నుండి ఏ మాత్రం సహాయం అందేది కాదు. అంతేగాక అతని

అమ్మకి, అతని భార్య మధ్య సయోధ్య లేక అతని భార్య సుమారు రెండు

సంవత్సరాలు అతని అత్తగారింట్లో ఉన్నది. అందువలన అతను ఒక్కడే అన్నీ
చూసుకోవాల్సి వచ్చేది. అందువలన ఒక్కొక్క సారి నిద్ర ఉండేది కాదు.
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అలాంటి సమయంలో సార్ దగ్గరకి వారానికి ఒకసారి అతను తన తల్లిని
ఇద్దరి మనుష్యుల సహాయంతో ఆటోలో తీసుకువెళ్ళేవాడు. సార్ ఒకసారి

అమ్మగారితో అతని ముందరే వాళ్ళ అమ్మగారి గురించి చెపుతూ “వాడికి
నమ్మకముంటే గొలగమూడి తీసుకు వచ్చి ఉండమన్నారు”.

అతని అమ్మ ఆరోగ్య పరిస్థితి బాగా విషమించింది. మద్రాసు డాక్టర్లు

కామెర్లకు బదులు టి.బి.కి మందు ఇచ్చారు. అతని అమ్మకు పక్షవాతం
వచ్చింది. సుమారు 10 లక్షల రూపాయల దాకా అప్పు అయ్యింది. దిక్కు
తెలియని స్థితిలో అతను సార్ ని ఆశ్రయించాడు.

సార్ మద్రాస్ డాక్టర్ల మందు ఆపించి, అతని అమ్మకు పచ్చ కామెర్లకు నాటు

వైద్యం చేయించారు. చాలకొద్ది కాలంలో (రెండు వారాల లోపు) అతని

అమ్మకు పక్షవాతం కూడా తగ్గి ఆరోగ్యం బాగుపడింది. అతని అమ్మ తనంత

తానే వాకర్ సహాయంతో నడుచుకుంటూ స్వామి దర్శనం చేసుకో గలిగేది.
స్వామి దర్శనం అయిన తరువాత సార్ దగ్గరకి వెళ్ళేది. అతను, అతని
అమ్మగారు స్వామి అన్నశాలకి తూర్పు ప్రక్కరోడ్డులో ఉన్న కట్టెల వెంకయ్య

గారి ఇంట్లో అద్దెకున్నారు. రాత్రి పూట చీకటిగా ఉండటం వల్ల ఆ రోడ్డులో

ఎక్కువ మంది ఉచ్చలు పోసేవారు. అతని అమ్మ స్వామి దర్శనానికి ఉచ్చలు
తొక్కుకుంటూ వెళ్ళటం సార్ చూసారు. సార్ తర్వాత రోజు కల్లా మట్టి
తెప్పించి ఆ ఉచ్చలు పోసినంత వరకు వెంకటేశ్వర్లు చేత మట్టి వేయించి
అతని అమ్మ స్వామి దర్శనానికి ఇబ్బంది లేకుండా చేసారు.
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మదన్ కుమార్ పిల్లవాడికి మార్చి 2020 లో జలుబు దగ్గు గా ఉండేది.
కనీసం మూడు నెలల నుంచి ఇబ్బంది పడేవాడు. ఆ సమయంలో కరోనా
అని చెప్పి డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకు వెళ్లి పరీక్షించడానికి భయపడ్డారు.

ఎప్పుడైతే ప్రతిరోజూ 8:30 గంటలకు సత్సంగంలో పాల్గొనటం ప్రారంభం
అయిందో ఆ తర్వాత మూడు రోజుల కల్లా మదన్ కుమార్ పిల్లవాడికి
జలుబు, దగ్గు తగ్గిపోయాయి.

సత్సంగ ప్రదాత

వేణుగోపాల్ గారు చదువుకునేటప్పుడు శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ అతనికి

ఒక మహాద్భాగ్యం కలిగించారు. అది ఏమిటంటే శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్

తమ గురువుగారైన శ్రీ భరద్వాజ మాస్టర్ గారి దగ్గరకి వేణుగోపాల్ గారిని
తరచు తీసుకు వెళ్ళి, అక్కడ సేవ చేయించడం. ఆ ఇద్దరి మహనీయుల

సాన్నిధ్య ప్రభావం వలన వేణుగోపాల్ గారి జీవితం ధర్మ మార్గంలో
నడిచింది.

బట్టు శ్రీరామకృష్ణ అనుభవము
నాకు ఎప్పుడన్నా నిద్ర పట్టకపోతే relaxation music లాంటివి వింటూ

నిద్ర కోసం ప్రయత్నించే వాడిని. “శ్రమతో సేవ - సేవతో కైవల్యం: సెప్టెంబరు

నెల E- Magazine” లో సాయి సుబ్రహ్మణ్యం అనుభవాలు చదువుతుంటే,
అందులో SIR "పడుకుని సమాధి మందిరం లో శ్రీ స్వామి వారిని గాని,
స్వామి భౌతికమైన రూపాన్ని గానీ చూస్తూ ఉంటే అలానే హాయిగా నిద్రలోకి

జారుకుంటాను" అని చెప్పటం నన్ను ఆకర్షించింది. సెప్టెంబరు 2వ తేదీ
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రాత్రి నేను కూడా అలానే SIR భౌతిక రూపాన్ని ధ్యానించటం మొదలు
పెట్టగానే వెంటనే హాయిగా నిద్ర పట్టింది. అంతే కాక ఆ రోజు స్వప్నంలో
సార్ దర్శనం, స్పర్శనం ఇచ్చి అనుగ్రహించారు.

శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ దగ్గరకు వచ్చే అనేకమంది మధ్య, ఆ వ్యక్తుల విశేష

ప్రయత్నం లేకుండానే, స్వామివారి (లేక సార్) అనుగ్రహం వలన, ఎంతో

చక్కటి అనుబంధం ఏర్పడింది. ఇలా గురు బంధువులందరిని ఒక
బృందంగా చేసి, అందరూ కలసి సత్సంగాలు, సత్కాలక్షేపం, సేవ

చేసుకునేటట్లుగా చేయడం స్వామి (సార్) ప్రసాదించిన అదృష్టము. ఎవరికి
వారుగా అన్ని సమయాలలో స్వామి చింతన, సేవ చేసుకోవడం చాలా
కష్టం. అలా చింతన, సేవ చేసుకునే ఆసక్తి ఉన్నవారందరూ ఒకచోట

కూడడం ఇంకా కష్టం. అలా కలిసి సేవ, చింతన చేసుకోగలిగితే,
ఒక్కొక్కరూ విడివిడిగా ఉండి చేసుకుని దానికంటే ఎన్నోరెట్లు ఎక్కువుగా
సేవ, చింతన చేసుకోగలుగుతాము అన్నది అందరి అనుభవము. సార్ మా

అందరికీ అటువంటి అదృష్టమును కలుగజేసినందుకు కృతఙ్ఞ్తతోపాటు, ఈ
అవకాశాన్ని

సద్వినియోగం

చేసుకునేటట్లు

హృదయపూర్వకముగా ప్రార్ధించుకుందాము.

ఓం సత్సంగ ప్రసాదినే నమః
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చేయమని

వారినే

భక్త భారభృతాయ నమః

గొర్తి రవి తన అనుభవం ఇలా చెబుతున్నరు:

నా పేరు గొర్తి రవి. 2007వ సం|| లో బెంగుళూరులో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరుగా
పనిచేస్తూ ఉండేవాడిని. ఒక సారి శని ఆదివారములలో గొలగమూడిలో
ఉండడానికి తమ్ముడు సాయి శివతో శ్రీ సాయిమాష్టరు నిలయమునకు

వచ్చాము. ఆ సాయి మాష్టరు నిలయమునకు ఆనుకుని మేడపైకి వెళ్ళే మెట్ల
దగ్గర సుమారు 5-6 అడుగుల ఎత్తుగల ప్లాస్టిక్ వాటర్ టాంక్ ఉంది.

అచ్చటకు వచ్చిన భక్తుల అవసరములకు కావలసిన నీటిని, దగ్గరలో ఉన్న

బావి నుండి మోటరు ద్వారా ఆ టాంక్ లోనికి తోడేవారు. ఆదివారం
సాయంత్రం నేను, శివ, ప్రసాద్ మరి కొంతమంది శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్

ఇంటి బయట సార్ దగ్గర కూర్చుని ఉన్నాము. అప్పుడు సార్,
"సాయిమాష్టరు నిలయము వద్దనున్న వాటర్ టాంక్ కడిగి చాలారోజులు
అయింది" అని అన్నారు. ఆ టాంకుని శుభ్రం చెయ్యడానికి అక్కడ ఉన్న

అందరము సంసిద్దత తెలియజేసాము. అప్పుడు సార్ నాతో," ఇక్కడ ఉన్న
అందరిలో నువ్వు పొడుగుగా ఉన్నవు కదా! కాబట్టి నువ్వు శుభ్రం

చేద్దువుగాని" అని అన్నారు. అప్పుడు అందరము ఆ టాంక్ దగ్గరకు

వెళ్ళాము. నేను ఉత్సాహంగా ఆ టాంక్ లోకి దిగి లోపల శుభ్రం చేసాను.
సార్ అక్కడే నిలబడి పర్యవేక్షిస్తున్నారు. క్లీనింగ్ పూర్తవడంతో ఆ టాంక్
బయట ఉన్న అంచుల మీద చేతులు ఉంచి, టాంక్ లోపలనుండి ఫోర్స్గా

పైకి లేచాను. అలా ఫోర్స్గా రావడంలో, ఆ టాంక్ని ఆనుకుని ఉన్న
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సాయిమాష్టర్ నిలయం యొక్క సన్-షేడ్ నా తలకు బలంగా తగిలి, బొప్పి
కట్టింది. అలా జరిగిన వెంటనే సార్ శ్రీ వెంకయ్యస్వామి వారి మందిరం వైపు

తిరిగి, స్వామికి నమస్కారం పెట్టి, నాతో, "మరేం ఫరవాలేదు. నీ తలకు

ఏదో పెద్దదెబ్బ తగలాల్సి ఉంటే, శ్రీ వెంకయ్యస్వామి వారు నీకు ఈ చిన్న
దెబ్బతో తొలగించారు" అన్నారు. కొంత సేపటికి ఆ నొప్పి తగ్గిపోయింది. ఆ
రోజు రాత్రి బయలుదేరి బెంగుళూరు తిరిగి వెళ్ళిపోయాము.

కొద్ది వారాలు గడిచాయి. తమ్ముడు సాయిశివ ఉపనయనం దమ్మపేటలో
చేస్తున్నారు. నేను కూడా అక్కడకు వెళ్ళి ఉత్సాహంగా పనులలో పాలు
పంచుకుంటున్నాను. అక్కడివారికి వంటలు చేయడం కోసం పెద్ద గిన్నెలు

అవసరమయ్యాయి. వారి ఇంటిగదిలోని పైన ఉన్న సిమెంటు తో కట్టిన
షేడ్ మీద ఉన్న గిన్నెలు అవసరమయ్యాయి. నేను ఒక నిచ్చెన ఎక్కి వారికి
కావలసిన పాత్రలను

ఇచ్చి, క్రిందకు దిగిపోయాను. ఆ తరువాత ఆ

గదిలోనే చాలా మంది కూర్చుని సరదాగా కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నాము.

ఇంతలో హఠాత్తుగా పెద్ద శబ్దమయింది. ఏమిటా అని చూస్తే పాత్రలు సద్దిన

షేడ్ మీదనుండి (సుమారు 10 అడుగుల ఎత్తు ) ఒక పెద్ద గుండ్రటి
బరువయిన (సుమారు 30 కిలోలు) ఇత్తడి గుండుగ పైనుండి దొర్లి, నాకు

కొద్ది అంగుళముల దూరములో క్రింద పడినది. నేను అంతకు ముందు
గిన్నెలు సర్దినపుడు అవి సరిగా బేలెన్స్ అవ్వకపోవడం వలన కొద్దిసేపటికే

దొర్లుతూక్రింద పడింది. నేను ఒకవేళ కొద్ది అంగుళములు అటుగా
కూర్చుని ఉంటే, ఆ గుండుగ నేరుగా నా తలపై పడి, నా తల అక్కడికక్కడే
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పగిలి ఉండేది! ఈ సంఘటన జరిగిన వెంటనే, కేవలం స్వామివారి

అనుగ్రహం వలన, కొద్ది వారాల ముందు గొలగమూడిలో జరిగిన ఇంతకు
ముందు వివరించిన సంఘటన స్పురణకు వచ్చింది. టాంక్ క్లీన్చేసి
బయటకు వస్తుండగా సన్-షేడ్ తగిలి నాకు బొప్పి కట్టినప్పుడు, శ్రీ

సుబ్బరామయ్య సార్ వెంటనే వెంకయ్య స్వామి వారికి నమస్కరించి, నాతో,
"నీకు ఎంతో పెద్ద దెబ్బ తగలవలసి ఉంటే స్వామివారు ఈ చిన్న దెబ్బతో ఆ
కర్మను తొలగించారు" అన్న మాటలు గుర్తుకు వచ్చాయి.

భవిష్యత్తులో ఎటువంటి ఆపదలు రాబోతున్నాయో మనలాంటి వారికి ఎంత
మాత్రము తెలియదు. మనపై అపారమైన ప్రేమ, కారుణ్యములతో
మహనీయులు తమ వద్దకు వచ్చేవారిని

అట్టి ఆపదలను - గొడ్డలి దెబ్బ

అంతటి తీవ్రత అనుభవించవలసినవి - గోరు గీసుకున్నంత సులభంగా

తొలగించడం ఎంతటి అదృష్టమో! అలా తొలగించడమే గాకుండా, వారి
కృప వలన అలా తొలగబోతున్నది అని చెప్పడం, అట్టి సంఘటన జరిగిన
క్షణములోనే, వారి కృపవలన మాత్రమే మనము రక్షింపబడ్డాము అని మన
మనసులో

స్పురింపజేయడము

ఇంకెంత

నిలబడిన

మహనీయులయిన

శ్రీ

అదృష్టమో!

ఆవిధంగా

సద్గురువుపట్ల కృతఙ్ఞతను మరింతగా నిలుపుకునేందుకు ఆసరాగా
సుబ్బరామయ్య

సార్

పాదపద్మములకు హృదయ పూర్వకముగా నమస్కరించుచున్నాను.
బట్టు శ్రీరామకృష్ణ అనుభవాలు:
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గారి

ఓం శ్రీ సద్గురు పరబ్రహ్మణే నమః
ఈ కరోనా టైములో మా మేడ మీద గదిలో అద్దెకి ఉండే బాచిలర్
కుర్రవాళ్ళు ఊరికి వెళ్ళటం వల్లనూ, స్కూళ్ళు తెరవకపోవటం వల్లనూ,
ప్రతిరోజూ సాయంకాలం మా 5 సం|| పాప లక్ష్యశ్రీ ని మేడ మీద

ఆడించడం అలవాటు అయింది. ఆటలో భాగంగా రోజూ ఆ గది పైన ఉన్న

వాటర్ ట్యాంక్ కోసం వేసిన ఇనుప నిచ్చెన ఎక్కటం దిగటం నేర్చుకుంది. ఆ
నిచ్చెన కి handrails లేకపోవటం వల్ల జాగ్రత్తగా ఉండే వాళ్ళం. కానీ జులై
31, 2020 వ తేదీ, శుక్రవారం నాడు వాటర్ ట్యాంక్ మీదకి ఎక్కి తిరిగి

దిగేటప్పుడు, 2 మెట్లు దిగగానే చేయి పట్టుతప్పి, దాదాపు 9-10 అడుగుల

ఎత్తు నుండి "ధబ్"మని పెద్ద శబ్దంతో నిచ్చెన మీద నుండి క్రింద పడ్డది. ఆ
శబ్దానికి ప్రక్క మేడ మీద ఉన్నవాళ్ళు కూడా గాభరాగా ఏమైంది అని
అడిగారు. అప్పటికి ఇంకా వాటర్ ట్యాంక్ పైన నే ఉన్న నేను గబగబా దిగి

చూసే సరికి బోర్లా పడడం వల్ల నుదుటి మీద దెబ్బ తగిలిందని ఏడుస్తోంది.

నుదుటి మీద బొప్పి కడుతుందేమో, ఒళ్ళు అదరటం వల్ల జ్వరం
వస్తుందేమో, లోపల ఇంకా ఏమైనా fractures అయ్యాయేమో, ఈ కరోనా
టైములో ఏ హాస్పిటల్ కి వెళ్లినా risk కదా అని పరిపరి విధాలుగా
ఆలోచిస్తున్నాము. కానీ, SIR దయ వల్ల బొప్పి కాదు కదా, కనీసం చిన్న

గీత కూడా పడకుండా, ఏ జ్వరం లాంటివి రాకుండా రక్షించబడ్డాము.
నిజానికి ఆ నిచ్చెన పక్కనే ఉన్న సిమెంట్ రాళ్ళ పై పడకుండా ఉండటం
కూడా SIR కృపే.
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అలాగే మరుసటి వారం, ఆగష్టు 4, 2020 తేదీన, మా 13 సం|| అబ్బాయి
సాయి షణ్ముఖ్ ని కూడా రక్షించారు. వాడు మా ఇంటర్నెట్ కేబుల్ మీద

ఒరిగిన చెట్టు కొమ్మని తొలగించే క్రమంలో పిట్టగోడ మీద ఎక్కినప్పుడు ఆ
కొమ్మ బరువుకి విసురుగా లాగి వేయబడి, పదునైన రాళ్ళూ రప్పలతో నిండి
ఉన్న ప్రక్క స్థలంలో పడినా కూడా ఎటువంటి దెబ్బ తగలలేదు.

మదన్ కుమార్ కి జనవరి 30, 2017 లో తనకు వచ్చిన కల గురించి ఇలా

చెప్తున్నాడు. శ్రీ సుబ్బరామయ్య మాస్టర్ గారు గొలగమూడిలో తమ ఇంట్లో

సత్సంగం చేస్తున్నారు. అక్కడ సాయి గారు, ప్రసాద్ గారు ఇంకా
కొంతమంది సేవకులు ఉన్నారు. శ్రీ సార్ అంత అనర్గళంగా మాట్లాడడం

చూసి (తను సార్ ప్రత్యక్షంగా మాట్లాడడం అప్పటివరకు ఎప్పుడూ వినలేదు
కాబట్టి) ఎంతో ఆశ్చర్యపోయాడు. ఆ తర్వాత ఆయన పాదాలకు

నమస్కరించి 'సార్ సర్వజ్ఞుడు కదా! ఈనాడు, ఈ క్షణం తన మనసులో
ఇతని తమ్ముడి గురించి ఉన్న ఆలోచన సార్ కి తెలిస్తే తను చెప్పకుండానే

సార్ దాని గురించి తనతో మాట్లాడాలి' అని కలలో మనసులోనే
అనుకున్నాడు.

అప్పుడు సార్ తనకి సంభ్రమాశ్చర్యాలు కలిగేటట్లు "అవునయ్యా! అవ్వట్లేదు,
ఏం చేయమంటావు ఆయన్ని అక్కడికి (ఢిల్లీ) పంపిస్తే అలా అయింది,

ఇక్కడికి (హైదరాబాద్) పంపిస్తే ఇలా అయింది. కష్టంగానే ఉందయ్యా" అని

అన్నారు. ఇతను ఒక్క నిమిషం మౌనంగా ఉన్నాడు. సార్ అంతలో ఆయన

చెప్పే సత్సంగం కంటిన్యూ చేశారు. ఇతను వెంటనే సార్ పాదాలకు
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మరొకసారి నమస్కారం చేసుకొని 'సార్ ఎక్కడా అవ్వట్లేదు అనే కదా మీ
దగ్గరికి వచ్చింది' అని మనసులోనే చెప్పుకున్నాడు. అప్పుడు సార్ ఒక్క

క్షణం ఆలోచించి "సరే ఇక్కడికి తీసుకొని రా! దాని (కష్టం) సంగతి ఏమిటో

చూద్దాం" అని అభయమిచ్చారు. అంతటితో ఇతనికి ఎక్కడ లేని సంతోషం,
ఉత్సాహం కలిగింది.

సార్ చెప్పినట్లే తన తమ్ముణ్ణి గొలగమూడి తీసుకువెళ్ళాడు. ఆ తర్వాత

నుంచి అతని తమ్ముడిలో ఆందోళన, గందరగోళం తగ్గి తన కర్తవ్యాన్ని
చక్కగా నిర్వర్తించ గలుగుతున్నాడు. ఇతని మనసులో అనుకున్నది చెప్పడం

ద్వారా శ్రీ సార్ తమ సర్వజ్ఞతను, తమకు అప్పటివరకు ఉన్న కష్టాన్ని
తొలగించడం ద్వారా వారి సర్వ సమర్థతను నిరూపించుకున్నారు.
కర్మ విధ్వంసకాయ నమః

వేణు గోపాల్ గారు బాగా చదివేవారు. ఆ విషయం సుబ్బరామయ్య సార్

గుర్తించి ప్రోత్సహించేవారు. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో ఆర్థిక పరిస్థితి వల్ల
వేణుగోపాల్ గారి టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ నాన్నగారు
వ్యాపారం చేయమని చెప్పారు. కానీ వేణుగోపాల్ గారికి ఇంకా

చదువుకోవాలని ఉండేది. కానీ ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి. అంటే మన ఊహ
ప్రకారం వేణుగోపాల్ గారికి

పై చదువులు ఉండవు అనుకోవచ్చు.

సుబ్బరామయ్య గారు పాలిటెక్నిక్ అప్లికేషన్ తెప్పించి వేణుగోపాల్ గారి చేత

పెట్టించి దాంట్లో చేర్పించారు. అంతేగాక వాళ్ళ నాన్నగారిని ఒప్పించి
సుబ్బరామయ్య గారు తన తోటి టీచర్లను అడిగి ప్రతినెల కొంత పైకం
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వేణుగోపాల్ సార్ కి పాలిటెక్నిక్ మొదటి సంవత్సరం చదివించారు. ఆ

సమయంలో కాలేజీ హాస్టల్ నుండి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు
ఆయనను

చింతచెట్టు

దగ్గరకు

చింతకాయలు

ఏరుకోవటానికి

తీసుకువెళ్లారు. వేణుగోపాల్ గారికి సమయం దొరికితే చదువుకోవాలని
ఉండేది. కానీ బాధ పడిపోయేవారు. ఆ సమయంలో ఆయనకీ “నా

జీవితంలో ఈ కాయలు ఏరుకునేది పోదా” అని బాధపడుతున్నారు. ఆ

చెట్టుకు ఎదురుగా స్కూల్ లో పాఠం చెపుతున్న సుబ్బరామయ్య గారు

వేణుగోపాల్ గారిని పిలిచి విషయం తెలుసుకుని పొమ్మన్నారు. దాని
తర్వాత ఏనాడూ వేణుగోపాల్ గారి వాళ్ళ నాన్నగారు చింతకాయలు

ఏరుకోవటానికి పిలవలేదు. వేణుగోపాల్ గారు హాయిగా చదువుకునేవారు.
రెండవ సంవత్సరం వేణుగోపాల్ గారి కాలేజీ హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్
వేణుగోపాల్ గారికి చదువు మీద ఉన్న శ్రద్ధ ఆర్థిక పరిస్థితి తెలుసుకుని తన

ఇంట్లోనే భోజనం ఏర్పాటు చేయించారు. అలా చదువుకున్న వేణుగోపాల్
గారు ఏనాడు వెనక్కి తిరిగి చూడలేదు. పెద్ద government ఇంజనీర్
ఉద్యోగంలో స్థిరపడ్డారు. వేణుగోపాల్ గారికి చదువుకునే అవకాశం,
తరువాత జీవితం ఆ భగవంతుడు నిర్దేశించింది.

అల్లా-భగవంతుని స్వరూపమైన సద్గురువు సన్నిధి, సాంగత్యం, శరణ్యం
లభించినప్పుడు మన జీవితాలలో కొన్ని ముఖ్య సంఘటనలు మన
ప్రమేయం గానీ మన కర్మ ప్రమేయం వల్ల గాక ఆ భగవంతుడే (మాలిక్ గా)

దగ్గర ఉండి నడిపిస్తాడు. ఆ సందర్భాలలో “నేను, నాది” అనే అహంకార
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మమకారాలు భగవంతుడు చాలా చిత్రంగా తీసేస్తాడు (తలెత్తకుండా
చేస్తారు). కొంతకాలం అయిన తరువాత తిరిగి చూసుకుంటే ఆ

సందర్భంలో మన స్వతహాగా కానీ, మన ఖర్మ ప్రకారంగా జరిగింది అని

అనిపించదు. మన అతితెలివి ఆలోచనలు చేయనందుకు, సద్గురు కృపకు
మనమే ఆశ్చర్య పోతాము. అటువంటి వాటిని కొన్నింటిని ఇక్కడ
ప్రస్తావించుకొందాము.

ప్రసాదు తను చేస్తున్న బెంగళూరులోని ఉద్యోగం మానేసి నెల్లూరు దగ్గర

ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో జాయిన్ అవుదామనుకున్నాడు. ఆవిషయమై తన

గైడ్ అయిన రవికుమార్ సార్ ప్రసాద్ ని ఉద్యోగం మానద్దని చెప్పినా
ప్రసాద్ కి అర్ధం కాలేదు. ఈ విషయం సుబ్బరామయ్య సార్ కిచెప్పలేదు.
ఒకరోజు ఉదయం సుబ్బరామయ్య సార్ సత్సంగంలో భరద్వాజ మాస్టారు

గురించి చెపుతూ ఏ ప్రస్తావన లేకుండా ప్రసాద్ తో “నీవు ఉద్యోగానికి
రాజీనామా చేయొద్దు” అని చెప్పారు. ఆ మాటలో ఏ ప్రభావం ఉందోగానీ

ప్రసాద్ కి ఉద్యోగం మానేయాలనే ఆలోచన పూర్తిగా పోయింది.
అంతకుముందు రవికుమార్ సార్ ఎంతచెప్పినా అర్ధం కానీ ప్రసాద్ కు
మరెన్నడూ

ఉద్యోగం

మానేయాలనే

ఆలోచన

రాలేదు.

సార్

చెప్పినట్లుచేయటం వలన ఈనాడు ప్రసాద్ కు ఏ ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేవు.

ప్రసాదు తను చేస్తున్న ఉద్యోగం కాక వ్యాపారం చేద్దామనుకున్నాడు. ఈ

విషయం సుబ్బరామయ్య సార్ కి ఏనాడూ చెప్పలేదు. ఒకరోజు సార్

దగ్గరికి వచ్చిన ఒక భక్తుడు పెట్టిన వ్యాపారంలో చాలామంది కస్టమర్లు
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డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన వారు ఇవ్వకుండా ఎగనామం పెట్టారు. ఆ నష్టాల

గురించి అతను సార్ కి చెపుతున్నప్పుడు ప్రసాద్ శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్
దగ్గరకి వెళ్ళాడు. సార్ ప్రసాద్ కి చెబుతూ “నువ్వెప్పుడూ బిజినెస్ చేయకు.
మనకు ఎంత కావాలి? నెలకి వెయ్యి రూపాయలు ఉంటే సరిపోతుంది”
అని చెప్పారు ప్రసాద్ కి. అంతటితో ప్రసాద్ కి వ్యాపారం చెయ్యాలనే
ఆలోచన శాశ్వతంగా తుడుచుకు పోయింది.

ఒక భక్తురాలు తనని ఒక పెళ్లి సంబంధం వారు చూసి ఇష్టపడిన విషయం
సార్ కి చెప్పింది. సార్ ఆ సంబంధం మంచిది అని ఖాయం చేసారు. ఒక

వారం తరువాత ఆ భక్తురాలు సార్ తో తనకి ఆ సంబంధం వద్దని, తనకు
ఇలాంటి ఉద్యోగాలు చేసేవారు అంటే ఇష్టమని చెప్పింది. సార్ ఆమెతో
“అమ్మా! వెంకయ్యస్వామి చూపెట్టిన సంబంధం చేసుకుంటే, ఉత్తరోత్తర

సంసారంలో ఏమన్నా ఇబ్బంది వస్తే ఆయనే చూసుకుంటారు. అలాగాక
మన ఇష్ట ప్రకారం చేసుకుంటే స్వామి పట్టించుకోడు" అని చెప్పారు. రెండు
వారాల తరువాత ఆ భక్తురాలు సార్ దగ్గరకి వచ్చి మరలా ఆమెకు ఆ

సంబంధం ఇష్టం లేదు అని చెపితే సార్ "నీ ఇష్టాయిష్టాలు తీసెయ్యమ్మా!"
అని చెప్పారు. రెండు వారాల తర్వాత అదే విషయం సార్ కి చెపితే "నీ

ఇష్టాయిష్టాలు సబ్బుతో కడిగేయమ్మా!" అని చెప్పారు. ఆ భక్తురాలు సార్

చెప్పినట్లే తన ఇష్టాఇష్టాలని ప్రక్కకు పెట్టి పెళ్లి చేసుకుంది. పెళ్లి అయిన ఒక

నెలకల్లా ఆ భక్తురాలికి తన భర్త ఎంతో నచ్చాడు. అంతకు ముందు ఉన్న

అయిష్టపు ఆలోచన ఆమెకు ఎన్నడూ రాలేదు. పెళ్లి అయిన మూడు
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సంవత్సరాల తరువాత ఆ భక్తురాలి సంసారంలో ఇబ్బందులు వచ్చాయి. ఆ
ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు ఆ భక్తురాలు విడాకులు ఇచ్చేద్దామనుకున్నది.

కానీ సార్ ఆమెను అరచి "నీకు డిగ్రీ సర్టిఫికెట్ ఉందని అహంకరిస్తున్నావు,
విడాకులు

ఇస్తే

సర్వనాశనం

అవుతావు"

అని

చెప్పారు.

ఆ

ఇబ్బందులన్నింటినీ సార్ తమ దివ్య శక్తితో తొలగించారు. ఇప్పుడు ఆ
భక్తురాలి కాపురం హాయిగా, ఆనందంగా సాగుతోంది.
సాయి

సుబ్రహ్మణ్యం

బెంగుళూరులో

ఉద్యోగం

చేస్తున్నప్పుడు

అనారోగ్యమైంది. గొలగమూడి సుబ్బరామయ్య సార్ సంరక్షణలో అతను
స్వస్థుడైనాడు. అనారోగ్యమైనప్పుడు ఉద్యోగం మానెయ్యమని చెప్పినప్పుడు

అతను, అతని ఇంటిలోని వారంతా సార్ చెప్పారని ఆ ఉద్యోగం
మానేశారు. సార్ సంరక్షణలో ఆరోగ్యవంతుడైనపుడు తరువాత ఏమి
చెయ్యాలనే విషయమై సందేశం కోసం మన స్వంత నిర్ణయం తీసుకోరాదని
శ్రీ సార్ సూచించి వెంకయ్యస్వామి మీద ఆధారపడేటట్లు చేసారు. శ్రీ సార్
సూచించినట్లు

చీట్లు

వేస్తె

IIT

మద్రాస్ లో PhD చేయమని

శ్రీవెంకయ్యస్వామి చెప్పారు. IIT కి సాయి వెళ్లాడనే గానీ అతనికి ఎప్పుడూ
సార్ తో ఉండాలని గొలగమూడి వచ్చేవాడు. సార్ అతనితో నెలకు ఒకసారి

మాత్రమే గొలగమూడికి రమ్మని, వెంకయ్యస్వామి చెప్పినట్లు Ph D
చేయమని సాయిని సముదాయించి పంపేవారు. సాయి IIT లో ఉన్నా
మనసంతా సార్ వద్దనే ఉండడంతో ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ లో రెండు సబ్జెక్టులలో

తప్పాడు. బాగా చదివే సాయి ఇలా తప్పడంతో అతని గైడ్ చాలా
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ఆశ్చర్యపోయాడు. అలాంటి సమయంలో జరిగిన ఇంటర్వ్యూలో హెడ్ అఫ్
ది డిపార్టుమెంటు వచ్చి సాయిని చూసి ఇంకేమీ చూడకుండా,

ప్రశ్నించకుండా "అడ్మిట్ హిమ్" అని చెప్పి వెళ్లిపోయాడు. ఇదంతా చూస్తే
శ్రీ వెంకయ్య స్వామే ఆ హెడ్ అఫ్ ది డిపార్టుమెంటుకి ప్రేరణ పెట్టి సాయి
యొక్క PhD అవటానికి అవకాశం కలిగించారు.

నగేష్ గుర్గావ్ లో ఉద్యోగం మానేసి హైదరాబాద్ లో ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు
చేస్తున్న రోజులవి. ఒకరోజు తన ఇంట్లోని వారు అతనితో నీకు పెళ్లి అయితే

అన్నీ బాగుంటాయని చెప్పి జ్యోతిష్కుడు చెప్పాడని, ఒక పెళ్లి చూపులకి
తీసుకు వెళ్తున్నప్పుడు సార్ ఫోన్ చేశారు. విషయం తెలుసుకుని ఇప్పుడు

పెళ్లి చేసుకుని ఏమి చేస్తావు అని మందలించారు. దానితో నగేష్ ఆ పెళ్లి
సంబంధం చూడటానికి వెళ్ళలేదు. ఆ నిర్ణయం నగేష్ జీవితంలొ ఒక
మలుపు. దాని తర్వాత శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ ని సేవించుకునే అవకాశం

కలిగింది. సార్ కి సేవ చేయటమే అతని పెళ్లి ఏమో? ఆ సద్గురువుని
సేవించి

తరించే

బాగుండటమా?

మార్గంలో

నడవటమే అతనికి పెళ్లి తరువాత
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