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కర్మ సుకౌశలం 

శీ్ర మాష్ాట రు, సార్ ఆచరణలతొ కరమసుక్ౌశలెం ఎలా ఆచర ెంచవతవమక భోధ చేసారో మనెం ఇచచట క్ొద్దిగా సమర ెంచుక్ొెంద్వము. 

శీ్ర మాష్ాట రు భోధవమృతెంలో ని వివరణ మనెం చసేే పనిని భగవెంతుడు సవాకర ెంచవలెంట ేక్షణణెంగా నిరార తెంచడమే క్ాక వార  

సమరణలోనూ సమరపణ బ్ుద్దితోనూ  చేయ్ాలని.  శీ్ర సార్ కూడవ ఇెంచు మిెంచు పరతి ఒకిర  క్ ీక్ాలకృతవయలు తీరుచక్ొనేటపపపడు, 

అననెం తినటేపపపడు, ఆఫసిు పని ప్రా రెంభెం, మధయలలో, ప్రా య్ాణెంలో సమయ్ెం చిక్కినపపపడలాా  నవమసమరణ లేద్వ ఇెంక్ా 

ముఖ్యెంగా గురు సమరణ చేయ్మని అద్ద ప్రా ధమిక ప్ాఠెంగానూ  చవలా ఉతతమ సౌలభయ సాధనగా చెప్పేవారు. సార్ లెటర్ లలో 

గురుసమరణ య్ాెంతిరకెం క్ాకుెంద్వ చేయ్టెం ఎలానో వివర ెంచవరు. అయితే ఇలా పరతి పని భగవెంతుని సవేగా, సమరపణ బ్ుద్దితో 

సెంతోషెం- ఉతవాహెంగా, సమరణతో చయే్ుటకు మనకు అడుీ పడేవి ఏమిట?ి (ఇచచట ఉటెంక్కెంచిన) శీ్ర సార్ మాష్ాట ర  సెంవాదెంలో 

కశసుక్ౌశలెం- భావసుద్ది  పరమాతమను చేర ేరధ చక్ాీ ల ని తెలపటమ ేక్ాక అలా కరమ సుక్ౌశలెంగా చేయ్ుటకు ఆటెంక్ాలు 

మనెంలోని ఇష్ాట , ఇష్ాట లు – లేద్వ రాగద్ేాష్ాలనీ, వీని వలా, ఆశ వలా నిరెంతరెం చసేే ఆలోచనలే వరతమానెంలో మన పనిని భగవత్ 

సేవగా చయే్నీయ్టెం లేదని అలానే అలాా మాలిక్ అనన గుర తెంపప లేక (కరతతాెం)  “ననేు చసేేతనే అవపతుెంద్ద" అనన 

(దుర)భిప్రా య్ెం మనలను పని యికెి ఫలితవనిక్క బ్ాగా చలిెంప జేసి,  భగవత్ సమరపణగా ద్వనిని నిలువనీయ్టెం లేదని 

తెలుపపతవయి.                

శరమతో సేవ – సేవతో క ైవలయం 
నేపథ్యం: కర్మసుకౌశలం –బావ శుద్ధి     

 

మాసపత్రకి 

 
వయవసాా పకులు: శీ్ర సాయి మాసటర్ సేవా టరస్టట   
ఎడిటర్: గొర త సాయి సుబ్రహమణయెం 

శీ్ర సుబ్బరామయ్య సార్ జీవిత విధవనెం ద్వారా బో్ ధదెంచిన “శీమతో సేవ – సేవతో క్ ైవలయెం” ను అనుసర ెంచి మా జనమలు ధనయము గావిెంచుటకు ఈ మాసపతిరకను 
ప్రా రెంభిసుత నవనము. శీ్ర సుబ్బరామయ్య సార్ మనకెంద్దెంచిన అనుభవాలను, సాెంగతయ సమృతులను, సార్ ఆచర ెంచి వాచవ భోధదెంచిన అమూలయ విషయ్ాలను 
సమర ెంచుక్ొనుటకు, మహాతుమలు భోద్దెంచిన సతాెంగ, సదారెంధ పఠనలకు పే్రరణగా ఈ మా చినన సేవ.  
గమనిక : ఎవర ైనవ ఈ e-magazine లో తమ వాయసాలను, అనుభవాలను పెంచుక్ోదలిచినవారు saimaster.sevatrust@gmail.com కు e-mail  చేయ్గలరు 

శ్రర సుబబరామయ్య 
సార్ పివచనం 

https://drive.google.com/file/d/0Bz7YAOL2Di-HeVM3VmJYLUFGRGN4SVdiRUotMkh3cmtBY0Zv/view?usp=sharing 
సార్ ఈ speech లో కరర త్త వి త్గిలంచుకోక ండా కర్మ సుకోసుకౌసలం గా చేసే మెల క వ, అలాా  మాలక్ అనన విశ్ాాసం ఆచర్ణలో ఉండటం ద్ానికి ఎలా 
సహకరిసుత ందో్   తెల పుత్ునానర్ు.  
https://drive.google.com/file/d/0Bz7YAOL2Di-HLTVFdE1PdllDRTMyNDZKeXFUVnJzc0JLck1v/view?usp=sharing 
నిష్ాామకర్మ భావసుద్ధి కి ఎలా సహకరిసుత ందో్ ,  ఎర్ుకతో  గుర్ువు ప ై ఆధార్పడి ఎలా పని (కర్మ) చేయ్ాలో వివరిసుత నానర్ు.  
 

సెంపపటి: 02 సెంచిక : 4 

24-October-2018 

యోగసథ: క ర్ు కరామణి సంఘం త్యఖ్ా ధనుంజయ్ – సిధాయ సధియ సమో భూత్ా సమత్ాం యోగ ఉచయత ే
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                 అెంతేగాక వీటిక్క సర ద్దదుి  క్ొనుటకు బ్ావ సుద్ది  - కరమసుక్ౌశలెం అలవరుక్ొనుటకు సుచనగా మనకు అవసరమ నై 

అవగాహనను, చసేే పరతి పని ఆహార సముప్ారజనలో భాగెం అని, ఆహారెం మనలో భగవెంతుడ ేసవాకర సుత నవనరని క్ాబ్టిట  ఇటిట  గురుత , 

సమరణ తో చేయ్ాలని తలెపడమే క్ాక ద్వనిక్క live at the present movement మర య్ు తిరకరణ సుద్ది , క్ొీ తతవి తగ లిెంచుక్ో కుెండవ 

ఉెండవలనన ధృడ పరయ్తనెం అవసారమని తలెుపపతవరు. ఇలా అభయసిెంచి ఆచర ెంచి చూప్ని శీ్ర సార్ మర య్ు మాష్ాట ర  జివిత 

సెంఘఠనలను క్ొనినటనిి ఇచచట పర శ్రలిద్వి ము. 

       శీ్ర భరద్వాజ మాష్ాట రు నవమసమరణ అెంటే య్ాెంతిరకెంగా చేసదే్ద క్ాదని సర ైన అవగాహనతో భగవెంతుని కరతవాయనిన, మన 

కరతవాయనిన గుర తెంచి నిరాంచెంచడమనన భోధ వార  జివితెంలో పరతి అెంశెంలో కనబ్డుతుెంద్ద. శీ్ర మాష్ాట రు పరతి మహాతుమని వదికు 

వ ళ్ళేటపపపడు, అచచట ఉననపపపడు, వచేచటపపపడు " నేను దర శెంచిన మహాతుమలలో " వరా సిన మాష్ాట ర  భావాలు వీనిని చకిగా 

పరతిబెంబసాత యి. మాష్ాట ర  జీవన సెంఘటనలు మర ెంత వివరణగా కనిప్ిసాత యి. 

  ఒక రోజు ద్వమోదర్ విషయ్ెంలో పెంచవయితీ ప్ెటిట  అవగాహన లేని వారు ఎనోన మాటలనవన వార క్క చపెపవలసనివి 

మాతరెం చెప్పి వచవచరు. మాష్ాట ర  భకుత లే ఇరుపక్షాలుగా అభిప్రా య్ెం కలాి వార క్క బ్ుద్దిచెప్ాపలని ఒకరు, మనెం ఇచచట ఉెంట ేగొడవ 

ఉదృత మౌతుెందని ఒకరు  అెందరూ ఎెంతో tension లో చర చెంచు క్ొెంట ెంట ే మాష్ాట రు నిశచలెంగా  నిదరప్ో వటెం వార క్ ేచెలాిెంద్ద. 

క్ొీ తతవి తగ లిముచక్ోకుెండవ ఉెండటము ఎలానో ఆచరనవతమక బ్ో ధ.  

మాష్ాట రు విద్వయ నగర్ లో ఉెండగా జర గ న అల జడులు open enquiries, భకుత లలో వివిధ పక్షాల భావ వయతవయసాలు, 

మాష్ాట ర  ఆలోచనలను, ధరామచరణను ఏమాతరెం పరభావితెం చేయ్కుెండటెం ఆశచరయెం. ఉద్వ న ల రోజుల ప్ాట  కతిత  పట ట క్ొచిచన 

ధనుెంజయ్ ప్ెై ఏ మాతరెం క్ోీ ధ భావెం లేక అతనిని పలకర ెంచటెం, అలానే అతనే పశ్ాచతవత పడి, క్షమారపణ అడిగ నవ “నువేామి 

చేసావప ? అెంతవ చసేేద్ద ఆయ్నే” అనన భావెం నిలవడెం శీ్ర మాష్ాట ర క్క " అలాా మాలిక్ " ప్ెై గల అనుభవెం విశ్ాాసెం 

తెలుపపతునవనయి. ఆ విశ్ాాసెంతొ, బ్ాబ్ా  పరసాద్దెంచిన అనుభవాలతొ రాగద్ేాష్ాలనూ (false) కరృతవాలను ఎెంతగా 

కడగిేసుకునవనరో తలెుపపతవయి. 

అలానే శీ్ర మాష్ాట ర  జీవితెంలో జర గ న ఎనోన అనూహయమారుపలకు (ఉద్వ ! విద్వయ నగర్ లో నుెండ ిఒెంగోలు నివాసెం 

మారుప, అమమగార  అనవరోగయెం,ఆర ిక పర సిాతి మొ ||న)  ఏమాతరెం చలిెంచక సాయి సవే ఎెంతో హృదయ్ పూరాకెంగాను అదుుత 

సామర్యెంతో చయే్టెం మాష్ాట రు ఆశను, ఇష్ాట -ఇష్ాట ను నశెంప జసేుక్ొనన వ నైెం తెలుపపతుెంద్ద.  

                  శీ్ర సార్ కు మాష్ాట రు, సాామిల సాెంగతయెం లభిెంచవక ఏ మహాతుమల దగార క్క వ ళ్ళటపపపడెనైవ ఎరుకతో 

నవమసమరణ చయే్టెం ఆ మహాతుమల విశ్షే అనుగీహెం సార్ కు కలిగ న అనుభవాలను మనెం శీ్ర మాష్ాట ర  భోధవమృతెంలో 

చూడవచుచ. అలానే సాామి క్క  ఇడలా లు నవమసమరణతో చసేి సమర పెంచటెం, రామిర డిీ  తవత గార క్క సమర పెంచినవి ఆతృతగా 

తినడెం మహాతుమల అనుగీహానిక్క భావసుద్ది  క్క, మన పని లేద్వ సవే వారు సవాకర ెంచవలెంటే కూడవ శదిీ తొ కూడని  సమరణ ఎెంత 

అవసరమో తలెుపపతునవనయి. ఇద్ద సహజశదిెం క్ావటమే కరమ సుక్ౌసలనిక్క మారామని సార్ మాషటరా సెంవాదెం తెలుపపతుెంద్ద.   
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              శీ్ర సార్ సాధదెంచిన భావసుద్ది  వలానే సార్ కు సాామి అనుభవెం పరసాద్దెంచి, తన సనినధద కూడవ పరసాద్దెంప జేసారు. 

సార్ ఉద్య యగధరమ నిరాహణ భగవత్ సవేగా చసేేవారు అనన నిదరశనెంగా సార్ వాలెంటరడ  retairment అనెంతరెం కూడవ ప్లాిల 

exams వరకు తన సాెంత డబ్ుబతో వ ళ్ళే జీతెం లేకుెండవ ప్ాఠాలు చెపపటెం, ద్వనిక్క సాామి కృపగా ఆ సెంవతారెం ఆ సూిల్ 

(సార్ సబ్జక్ట 100%)  అెందరు ప్ాస్ట క్ావటెం జర గ ెంద్ద. సార్ సాామి సనినధదక్క వచవచక వార  మనసతతాెం గ టటని వారు చెంపపతవనని 

బ్ెద్దర ెంచినవ నిశచెంతగా ఉెండడెం సాామి కరతవయెంప్ెై విశ్ాాసెం తెలుప గా సాామి సమాధదలో అనిన పనులూ రాతిర 12-1 గెం || 

వరకు చసేి కూడవ సాామి ఆశమీ సా్ నెం తనక్ే ఉెండవలని ప్రా కులాడ కుెండటెం భగవదరపణ బ్ుద్దితో సాామి సేవగా సార్ చసేే 

కరమసుక్ౌశలానిన తలెుపపతుెంద్ద.  

            సార్ జివితెంలో కూడవ ఎనోన అనూహాయ సెంఘటనలు శ్షేయ్యకు చదువప రాకుెండటెం, విపరడత ఆయ్ాసెం, మొదటలా  

గొలడమూడి లో సహక్ారెం లేకుెండట, క్ాలు విరగటెం, చివర  సెం|| లు మెంచెం లో ఉెండవలస ిరావటెం వచిచనవ సార్ విశ్ాాసెం 

లో క్ాని, మానసిక సిాతిలోగాని ఆచరణలో క్ానీ, నియ్మ ప్ాలనలో గానీ ఎటిట  మారుప లేకుెండటెం సార్ కు " అలాా  మాలిక్ " ప్ెై 

గల విశ్ాాసానిన తెలుపపతునవనయి. 

             శీ్ర సార్ గొలగమూడ ిలో నివాసెం, ఆహార నియ్మెం క్ానీ, ఎెంత కఠ నమ నైవ ఆచర సూత  శరడరెం మనసుా  సెంసదిిెం 

చేసుక్ొని సాామీ పూజా సమయ్ెంలో తిరకరణసుద్దిగా హృదయ్పూరాక సవేగా చేయ్ుటకు, ఆచరణలో మనెం ఎలా ఉెంట ేమన 

పరతి పనిని గురు సవేగా చేయ్ాలో చూప్ారు. 

         ఆరతి సమయ్ెంలో భావెం ప్ెై మనసు నిలిప్ి మధయలో మనసు వరేే పని మీద కు వ ళ్ేకుెండవ సార్ చసే ేఅభాయసెం ద్వారా 

ఎలా  live in the present movement ఆచరణ ఉెండవలో తలెిప్ారు.  అలా ఆచర సేత  ఎెంతటి అదుబత సిాతి కలుా తుెంద్య , సాామి ని 

ఆశయీిెంచిన వార క్క - సార్ ద్వారా కలాిన ద్దవాయనుభవాలు తలెుపపతవయి. సార్ ఇష్ాట  ఇష్ాట లను ఎెంతగా గురు పరెం చేసారో 

ఇెంచుమిెంచు పరతి  sai master seva trust activity లో పరతిబెంబెంచేద్ద. సిలెం క్ొనుటకు చీటీలు ప్టెటడెం, ఇతరులను (వారు 

తనను గురువపగా భావిసుత నవన) సలహా అడగి  అెందర  ద్వారా సాామి అభిమతెం గా చయే్టెం, మనకు ఇష్ాట  ఇష్ాట లు కడగి  

వేసుక్ోనుటకు సాామి ప్ెై ఆధవరపడే ఆచరణవతమక సూచనలు. అలానే చసేిన క్ొనిన క్ారాయలలో ఎెందరో విమర శెంచినవ, సాామి 

ఇలా జర ప్ిెంచవరనన విశ్ాాసెంతో, విమర శెంచిన వార ప్ె ైతిర గ  విమరశ లేకుెండవ జీవిెంచటెం మనకు " క్ొీ తతవి  తగ లిెంచు క్ోకుెండే" 

అభాయసెం ఎలా ఉెండవలో, భగవత్ సమరపణ గా పని చయే్టెం ఎలానో తలెుపపతవయి.  తను చివర  వరకూ సాామి సవేలో గడిప్నివ 

చివర  రోజులోా  ఆరోగయెం సహకర ెంచనపపపడు, మనసుా సాామి ప్ెై నిలిప్ి తృప్ిత గా నియ్మ ప్ాలన నుెండి వ దై్ొలగక జీవిెంచటెం సార్ 

క్ే చెలాిెంద్ద. అటిట  విశ్ాాసెం, భావసుద్ది , ఆచరణ మనకు పరసాద్దెంచమని ప్రా ర ్ద్వి ెం.     
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పాబో ల  వ ంకటేశార్ుా  గార్ు కష్ాా లలో ఉనన త్న క ట ంబానిన సార్ ఎలా ఆదుక ని ర్క్ించారో తెల పుత్ునానర్ు. 

మాద్ద న లూా రు. మా అమమ, నవననకు ముగుా రు ప్లాిలెం. ఇదిరు అకిలు, నేను. నేను చివర  వాడిని. నవకు 6 సెంవతారాలక్క మా 

నవననగారు చనిప్ోయ్ారు. మా అమమ ఎెంతో కషటపడి మా ముగుా ర ని ప్ెెంచవరు. మా అమమమమ సార్ వాళ్ే అమమక్క ప్ినిన 

కూతురు. అలా నవకు సుబ్బరామయ్య సార్ మామ వరుస అవపతవరు. మా అమమ అపపపడపపపడు ననున గొలగమూడ ితీసుకు 

వ ళ్ళేద్ద. అపపపడు సార్ తో పర చయ్ెం చవలా తకుివ. నవ పరపెంచెం అెంతవ మా అమమ. ఎకిడకనవన వ ళ్ళేలనవన ఎవరనవన మనిష ి

ఉెండవలి లేద్వ మా అమమ ఉెండవలి. ఒకిడిన ేవ ళ్ేటెం చవలా అరుదుగా ఉెండదే్ద. 

నవకు ప్ళె్ేయి మొదట ిప్ిలావాడు పపటిటన తరాాత మా అమమగార క్క ఒెంటలా  బ్ాగోలేదు. న లూా రు డవకటరుా  చెప్పినట ా  వ దై్వయనిక్క చనె ైన 

(అపపటలా  మద్వర స్ట) క్క తీసుకు వ ళ్ళేవాడనిి. పరతి పద్దంనేు రోజులక్క చనె ైన వ ళ్ళతే 50 వేల రూప్ాయ్ల పరడక్షలు చసేవేారు. ననేు 

ఒకిడినే ఉెండటెం వలన అనీన ననేు చూసుక్ోవాలిా వచేచద్ద అెంతగేాక ఒక్ొికి సార  నిదర ఉెండదే్ద క్ాదు (క్ొనిన క్ారణవల వలా నవ 

అకిల నుెండి ఏ మాతరెం సహాయ్ెం అెంద్ేద్ద క్ాదు. మా అమమక్క, నవ భారయ మధయ సయోధయ లేక నవ భారయ సుమారు ర ెండు 

సెంవతారాలు మా అతతగార ెంటలా  ఉననద్ద. అెందువలన ననేు ఒకిడిన ేమా అమమగార క్క సవే చసేేవాడిని). అలాెంటి సమయ్ెంలో 

సార్ దగారక్క వారానిక్క ఒకసార  మా అమమను ఇదిర  మనుషుయల సహాయ్ెంతో తీసుకు వ ళ్ళేవాడిని. సార్ ఒకసార  నవ ముెందర మా 

అమమగార  గుర ెంచి చపెపతూ “వాడిక్క నమమకముెంటే గొలగమూడి తీసుకు వచిచ ఉెండమనవనరు”. మా అమమ ఆరోగయ పర సిాతి 

బ్ాగా విషమిెంచిెంద్ద. మద్వర సు డవకటరుా  క్ామ రాకు బ్దులు టి.బ.క్క మెందు ఇచవచరు. మా అమమకు పక్షవాతెం వచిచెంద్ద. సుమారు 

10 లక్షల రూప్ాయ్ల ద్వక్ా అపపప అయియెంద్ద. ద్దకుి తలెియ్క సిాతిలో నేను సార్ ని ఆశీయిెంచవను. 

సార్ మద్వర స్ట డవకటరా మెందు ఆప్ిెంచి, మా అమమకు పచచ క్ామ రాకు నవట  వ దైయెం చయేిెంచవరు. చవల క్ొద్ది  క్ాలెంలో (ర ెండు వారాల 

లోపప) మా అమమకు ఆరోగయెం బ్ాగుపడిెంద్ద (పక్షవాతెం కూడవ తగ ాెంద్ద). మా అమమ తనెంత తవన ే వాకర్ సహాయ్ెంతో 

నడుచుకుెంటూ సాామి దరశనెం చేసుక్ో గలిగదే్ద. సాామి దరశనెం అయిన తరువాత సార్ దగారక్క వ ళ్ళేద్ద. సాామి అననశ్ాల పరకిన 

ఉనన రోడుీ లో ఉనన కటటటల వ ెంకయ్య గార  ఇెంటలా  అద్ెికునవనము. రాతిర పూట చీకటగిా ఉెండటెం వలా ఎకుివ మెంద్ద ఉచచలు 

ప్ో సేవారు. అలా మా అమమ సాామి దరశనవనిక్క వ ళ్ుతుెంటే చూసారు. తరాాత రోజు మటిట  తెప్పిెంచి ఆ ఉచచలు ప్ో సనిెంత వరకు 

నవ చతే వేయిెంచి మా అమమ సాామి దరశనవనిక్క ఇబ్బెంద్ద లేకుెండవ చేసారు. 

ఎవరనవన బ్ెంధువపలు వచిచ మా అమమను గొలగమూడి నుెండి తీసుకు వ ళ్తవరని సార్ ననున మా బ్ెంధువపలు ఎవర క్ ీఎకిడ 

ఉనవననో చపెపదనవనరు. మా అకి వాళ్ుే, మిగ లిన బ్ెంధువపలు ఎనోనసారుా  ననున వ తకటానిక్క గొలగమూడి వసేత  ఏనవడూ 

మేము వార క్క కనపడలేదు. అెంత చినన గాీ మెంలో ఒకర క్క ఒకరెం కనపడకుెండవ ఉెండటెం సాామి కృప క్ాకపో్ తే ఏమిట?ి ఒకసార  

నవ ఫెరెండ్ ననున గొలగమూడలిో చూసేత  సార్ అతనిక్క దెండెం ప్టెిట  ఆ విషయ్ెం ఎవర క్ీ చపెపవదినవనరు. అెంట ేసాామి దగార ఉెంట ే
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ఆరోగయెం బ్ాగుపడుతుెందని సార్ క్క ఎెంత నమమకమో! ద్వని క్ోసెం చినన వయ్సుాలో ఉననవాడిని కూడవ అభయర ాెంచటెంలో సార్ 

సాధవరణతాము అర్మౌతోెంద్ద. 

క్ొనిన న లల తరాాత మా అమమ పతయెం ఉెండక ప్ో వడెంతో ఆరోగయెం క్షలణ ెంచి క్ొనిన న లల తరాాత చనిప్ోయిెంద్ద. మా 

బ్ెంధువపలెందరూ “అరేయ్! ఆమ  క్ారయకీమానిక్క మెంచి భోజనెం (క్ాటేరర్ా క్క ఆరీర్ ఇచిచ) ప్ెటిటెంచి ఆమ కు తృప్ితని కలిగ ెంచు” అని 

అెందరూ అనవనరు. ఎెంతమెంద్ద వసాత రో తలెియ్దు, క్టేర ెంగ్ అెంట ేఎకుివ డబ్ుబలు అవపతవయి. ఏమి చయే్ాలో తలెియ్క సార్ క్క 

ఈ విషయ్ెం చెప్తిే సార్ “ఆ విషయ్ెం నవకు ఒద్దలెయ్! ననేు చూసుకుెంటాను అని చెప్ాపరు”. 13వ రోజున క్ారయకీమెంలో భోజనెం 

తినన వారెందరూ “ఇద్ద ఏ హో టల్ నుెండ ితపె్పిెంచవరు. చవలా బ్ాగుెంద్ద” అని చెప్ాపరు. సార్ మాట ఇచవచరు అెంటే ఆ మాటను 

న రవేరుసాత రు. 

మా అమమ పడే బ్ాధను చూసి చవలా బ్ాధ పడవేాడిని. అనిన విషయ్ాలు సార్, అమమగార తో చపెపపకునవేాడనిి. సార్ “అరేయ్ 

ద్వర లో వ ళ్ుతూ ఉెంటాము, ఉననట ట ెండి వరషెం కురుసుత ెంద్ద.....అపపపడమేౌతుెంద్ద తడసిిప్ో తవము...వరషెం తగ ాన తరాాత మరలా 

మన పరయ్ాణెం జరుగుతుెంద్ద కద్వ! ఇద్ద కూడవ అెంతే” అని ఓద్వరేచవారు. మా అమమ మరణ ెం చవక  మ లైతో ఉననపపపడు సార్ 

ఇెంటలా ోక్క  రానిచవచరు. మా అమమ కరమలకు సార్ ఆర ్క, క్ాయిక సాయ్ెం కూడవ అెంద్దెంచవరు.  

సార్ ననున గొలగమూడకి్క తపె్ిపెంచటమే క్ాకుెండవ నవ బ్రతుకు తరెువప క్ోసెం ష్ాప్ కూడవ ప్టెిటెంచవరు. ఆ ష్ాప్ ఎకిడ ప్ెటాట లో 

సాామి దగార చీట ా  ప్ెటిటెంచి ద్వని పరక్ారెం నడపి్ిెంచవరు. ష్ాప్ ప్టెటటానిక్క డయర్ తయ్ారుచయేిెంచటానిక్క వెండరెంగ ని 

ప్ిలుద్వి మనుకుెంటే సార్ నవతో “నువపా చేయ్లేవా?” అని అడగిారు. అెందుకు పరయ్తినెంచి నవ అెంతటా ననేు డయర్ తయ్ారు 

చేశ్ాను. సార్ చపె్పినట ా  చేయ్టెం వలా నవకు తృప్ిత గా ఉెంద్ద. అెంతగేాకుెండవ రకరక్ాల పనులు చయే్టెం వచిచెంద్ద.  

ఈ రోజు మమేు హాయిగా తృప్ిత గా ఉనవనము అెంటే సార్ కృప్ే!  

నవ భారయక్క నేను ఎకుివ మా అమమ దగార ఉెంట నవననని, లేకప్ో త ేసార్ దగార ఏద్య ఒక పని చసేూత  ఇెంటలా  ఉెండనని సార్ అెంట ే

క్ోపెం. అెందువలన సార్ ని అనవసరమ నై మాటలు మాటాా డదే్ద. సార్ క్క చపె్పి బ్ాధ పడిత ేఓరుప గా ఉెండమనేవారు. అలాన ే

ఉనవనను. సార్ సమాధద అయిన తరాాత మా అతతగార క్క, నవ భారయక్క సార్ సమాధద దగార ఆరతులు పరతిరోజూ కీమెం తపపకుెండవ 

వ ళ్ళతే హాయిగా ఉెంట ెంద్ద. ఎెంతో వయతిరకేెంగా ఉనన మా వాళ్ే మనసుాల లో  సాామిప్ెై సార్ ప్ెై విశ్ాాసెం భక్కత 

చిగుర మపచయే్టెం, వార  సవే చయేిెంచుక్ొనుటకు మరలచటెం వార  ద్దవయ కృప క్ాక మరమేిటి ? కృతజఞతతో సాామి అెండలో 

ఎపపపడు జీవిెంచవలని క్ోరుకుెంట నవనము.  
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సార్ లేఖ్ల  

ఓెం 
గొలగమూడ ి

08-09-2005 

 పూజయ గురు బ్ెంధువపలెైన  శీ్రమతి లక్షమకి గార క్క, చిరెంజీవి సాయిక్క శీ్ర సాామి వార  కృప సద్వ ఉెండవలని ప్రా ర ాసూత  ప్సెల 
సుబ్బరామయ్య  వరా య్డెం. 
 

శీ్ర మాసటర్ గారు చెప్పిన మాటలు ఒక్ొికిటి గురొత చిచ వాటి యొకి అరాెం ఎెంత లోతుగా గొపపగా ఉెంద్య  మనసుకు వార ప్ెై గౌరవ 
భావెం  ఎెంతగానో ప్ెరుగుతుెంద్ద. నవకు ధవయనెం చేస ేవిధవనెం చపెపెండ ిఅెంటే ద్వనితో నీక్ేెం పని అనవనరు.  అద్ేెంట ిసార్ అెందర క్ ీ
చెబ్ుతునవనరు కద్వ అెంట ేవాళా్ెంతవ గజసాననెం చేసాత రు.  నీవప చేసాత వా? అనవనరు.  గజసాననెం అెంట ేఏనుగు సాననెం అని అద్ద 
వివర ెంచవరు.  ఈ విషయ్ానిన భగవద్గా తలో ఒక శ్లా కము వర ణసుత ెంద్ద. 
 

రాగ ద్ేాష వియ్ుక్ తతసుత  విషయ్ానిెంద్దరయిెశైచరన్ 

ఆతమ వ శైార ాద్ే శ్ాతవమ పరసాదమధద గచఛతి. 
రాగము,  ద్ేాషము,   అసూయ్, మద మాతారయెంబ్ులు ఆద్దగా గల సరా అెంతఃశతుర వపలు వద్దలి,  ఇెంద్దరయ్ములు విషయ్ముల 
వ ెంట పరుగ డకుెండవ ఉననపపపడు ఆతమ జాఞ నము కలిగ  పరసాదము లభిెంచును. 
 

కనుక మనెం ధవయనెం చేయ్టెం ముఖ్యెం క్ాదు.  రాగద్ేాషములు,  ఇెంద్దరయ్ నిగీహమే మన  ద్ేయయ్ము క్ావాలి. రాగద్ేాషములు 
లేక ఇెంద్దరయ్ నిగీహము కలిగ నపపపడు సాతసద్ిెంగానే మనసు  ధవయనసామగును. మన పరయ్తనమే ఉెండదు.  జర గే నవటక్ానిన 
మనెం సాక్షగిా చూసుత ెండడమే.  నవటకెంలో తవద్వతమయెం చెెంద్ద రాగ ద్ేాష్ాల వలయ్ములో చికి రాదు. 
 

ఇెంద్దరయ్ములను విషయ్ములలో పరవేశప్టెటకూడదు. అటాని కఠోరెంగా శరడరము అన ే బ్ెండిక్క క్ావలసని ఇెంధనము సప్ెలా  
చేయ్కుెండవ ఉెంటే శరడరము సర గా పనిచయే్దు.  ద్వని వలా క్ొనిన క్ొతత  సమసయలు వసాత యి.  అెందుక్ ేఆధవయతిమక సాధన కతితమీద 
సాధన అనవనరు.  ఇెంద్దరయ్లోలత లేకుెండవ శరడర అవసరాలను తీరుసూత  ఉెండవలి. ఏమరుప్ాట  లేకుెండవ ఆ ద్దవయ పపరుషుని 
సమరణతో వార క్క సమర పెంచబ్డిన పరసాద్వనిన సవాకర సూత  - ఋణవనుబ్ెంధెం కరతవాయలు తీరుసుత ెంటే గటటటకుితవము.  

 శీ్ర సాామివార  ఆశ్రసుాలు ఉెండవలని ప్రా ర ాసూత  

ప్ెసల సుబ్బరామయ్య  
 

మనకు  భగవెంతుడు అనుగీంచెంచిన పనిని ఎట వెంట ిఅవగాహనతో చసేుత ెంట ే కరమసుక్ౌశలెంగా చయే్సాధయమో , సారు ఈ లెటర్ 
లో ని చూప్సిూత  మీ సారు మనను అవగాహనతో తృప్ిత గా సెంతోషెంగా చసేే ఆలోచన విధవనవనిక్క ప్ేరరపే్సిుత నవనరు. 
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 ఈ లెటర్ లో శీ్ర సార్  (పరధవన పపరుష్ారామ నై)  ధరామచరణ కరమసుక్ౌశలెంగా చయే్ుటకు అవసరమ నై అవగాహన ఇసుత నవనరు. 
 

గొలగమూడ ి

30-05-2005 

 డియ్ర్ సాయి, 

 

 ఈ రోజు పరపెంచమెంతవ అెంధక్ార బ్ెందురెంగా ఎెంతో దుఃఖ్ము లో మునిగ  వపెంద్ద. ఒకవ ైపప తవము చసేే పనులనీన తమకు 
సుఖ్సెంతోష్ాలను తెచిచప్డెతవయ్ని వారు ఆ పనుల ద్వారా దుఃఖ్ా నేన తచెుచకుెంట నవనరు. రోగాల ద్వారా,  నష్ాట ల ద్వారా,  
వాయజాయల ద్వారా, ద్ొెంగతనవల ద్వారా కషటెం కలిగ నపపపడు  అలాెంట ినషటెం కలిగ ెంచిన వారే తమ దుఃఖ్ానిక్క క్ారణమని మొతుత  
కుెంటారు. క్ానీ  వాళ్ుా  చసేని కరమలే అెందుకు క్ారణమని ఏ మాతరము తలెంచరుకద్వ.  ఒక క్ాెంటరా కటరు లక్షలు క్ోట ా  
సెంప్ాద్దసుత నవనరు.  ఎటాా  సెంప్ాద్దసుత నవనడు ? క్వేలెం సతయెం ధరమెం తప్ిప నడుచుకుని మాతరమే.  పద్దమెంద్దక్క ఉపయోగపడ ే
రోడుీ  వేయ్మెంటే ఇెంజనీరాకు లెంచవలు ఇచిచ రోడుీ  అద్వానెంగా వసేుత నవనడు.  అలా ఆర జెంచిన ధనెం దుఃఖ్ము కలిగ ెంచక  ఏమి 
చేసుత ెంద్ద? 

 

శీ్ర సాామివారు బ్ో ధదెంచిన సతయెం,  ధరమెం,  సెంపననతాెం,  సాధవరణతాెం,  సదుా రు సవే ఎెంత గొపప పచిచ సతవయ లో కద్వ. 
 అెందరూ ధరమెం తప్ిప సుఖ్ సెంతోష్ాలు ప్ ెంద్వలని చూసాత రు.  క్ానీ ఆ వచిచన సుఖ్ సెంతోష్ాలు చూసుత ెండగానే దుఃఖ్ాలు 
అవపతునవనయి. టచీరు ప్ాఠెం చపెపడు.  విద్వయర ా చదవడు.  డవకటర్ తన వృతితలో న ైపపణయము క్ొరకు శీమిెంచి చదవడు.  ప్షేెంట  
మెందు సవేిెంచకుెండవన ే  ఆరోగయము ప్ ెంద్వలని చూసాత డు.  ఎెంతోమెంద్ద ఆధవయతిమక ప్ేపరు ప్ేరుతో  ధనము ఆర జసుత నవనరు.  
ఆధవయతిమకత గోరెంత కూడవ ఆ ప్ేపర్ లో కనిప్ిెంచదు.   ఎవర  ధరమెం వారు  తిరకరణ శుద్ద్గా ఆచర సేత  వార క్క కలిగేదెంతవ ఆనెందమే.  
అలా ధరామచరణ చేయ్ాలెంట ేఆనెందెం అనదే్ద బ్ాహయెంగా వసుత వపల నుెండి రాదు.  అద్ద మన అెంతరెంగాల లోనే ఉెంద్ద.  అద్ద 
మనెం ప్ ెంద్వలెంట ే  ఇషటెం,  అయిషటెం సమూలెంగా ప్ో వాలి. ఇష్ాట ఇష్ాట లు ప్ో వడెం అెంట ేభగవెంతుడు మనక్కచిచన పని నూటిక్క 
నూరుప్ాళ్ుా  శద్ీగా ఆచర ెంచడెం ఒకిటే మారాము.  భగవెంతుడు అనుగీంచెంచిన పని చదువప- ప్ి ంెచ్ డ ి  ద్వనిని నీవప 
ఇష్ాట ఇష్ాట లు లేకుెండవ అద్ద నీ ధరమెంగా భావిెంచి సాధదసేత    తరుగులేని ఆనెందెం శ్ాెంతి లభిసాత యి. 
 

శీ్ర సాామి వార  ఆశ్రసుాలతో 
 ప్ెసల సుబ్బరామయ్య 

 

మా ఆటప్ాటలతో నినున మ ప్ిపెంచ వలనే క్ానీ మోక్షమని నినున అడగ తగునవ? అనన రడతి జీవిెంచుటకు మనకు భావ శుద్ద్  
ఎెంత అవసరమో అద్ద సాధదెంచే మారాెం ఈ క్కీెంద్ద శీ్ర సార్ లెటర్ లో చూడవచుచ.  భావశుద్ద్తో (మాతరమే) కరమసుక్ౌశలెం 
సాధయమని శీ్ర సార్ లెటర్ చివర  వాకయెం సూచిసుత ెందని గుర తెంచవలి. 
 

ఓెం 
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గొలగమూడ ి

5-10-05 

 పూజయ గురు బ్ెంధువపలెైన  శీ్రమతి లక్షమకి గార క్క, చిరెంజీవి సాయిక్క శీ్ర సాామి వార  కృప సద్వ ఉెండవలని ప్రా ర ాసూత  ప్సెల 
సుబ్బరామయ్య  వరా య్డెం. 
 

మనకు శీ్ర సాామి వార చిచన గొపప భాగాయనిన గుర తెంచకప్ో వడమ ేమన మానసకి బ్ాధకు క్ారణెం.  ఆ పరమ  ప్ేరమా మయ్ుడు 
నిరెంతరెం మన వ ెంట నుెండి ఎెంత చకిగా పపటెం ప్టెిట  శుద్ద్  చేసుత నవనరో అెందుకు వారు ఎెంత శమీ చెెంద్వలో మనెం 
హృదయ్పూరాకెంగా గుర తెంచకప్ో వడమ ేమన అజాఞ నెం. 
 

 పరోపక్ారెం పపణయెం- పరప్వడనెం ప్ాపెం.  సాయి చదువప గొపప పపణయక్ారయము-  అెందులో నిష్ాణ తులెైత ే ఎెంత మేలొన 
గూడుతుెంద్య  చపెపలేము.  ఇపపపడు లాయప్ాట ప్ అని ఒక పర కరెం వచిచెంద్ద.  నేను ఎపపపడూ చూడలేదు.  ద్వని పని తనెం 
చూడలేదు.  అద్ద ఒక అెంగుళ్ెం మెందెం,  12 అెంగుళ్ళలు ప్ డవప,  ఎనిమిద్ద అెంగుళ్ళలు వ డలుప ఉెంట ెంద్ద.  ఒక పపసతకెం లాగా 
ఉెంట ెంద్ద.  ద్వనిమీద ఇకిడ మనెం ఒక లెటరు టటైపప చసేేత  అమ ర క్ాలో ఉెండే అలాెంటి పర కరెంప్ెై ప్ిరెంటిెంగ్ అవపతుెంద్ద.  ప్ో సుట లో 
లెటర్ ప్ో యి రావాలెంటే( అమ ర క్ాకు)  కనీసెం 20 రోజులెైనవ పడుతుెంద్ద.  ఇద్ద ఒక గెంటలో అమ ర క్ా నుెండి ర ప్ెలా  తపె్ిపసుత ెంద్ద. 
ఇద్ద పరోపక్ారము క్ాద్వ?   బ్ొ చచలో  పద్ద ప్ెసైలు వసేేత  నవ పరోపక్ారెం.  కనుక సాయి చసేే పన ేపరోపక్ారమ నై పని. 
 

 ద్ేవ ద్దాజ గురు పూజనెం, శ్ౌచమారజవెం అనవనరు.  పపణయక్ారాయలలో పూజ మాతరమే క్ాదు సతాెంగెం కూడవ పపణయమే.  మనెం 
మన క్ోసమే సతాెంగెం చసేుత నవన ద్వని ఫలితెం గాీ మమే క్ాదు ఎెంత దూరెం అెంటే అెంత దూరెం పో్ తుెంద్ద.  సాయి కృప అని 
కలిచడేు మెంద్దర సావనీరు అద్ద. అెంతగేాని నవకు ఆరోగయెం సర గా లేదు.  దుఃఖ్ెంగా ఉెందని మనసు ప్ాడు చసేుక్ోకూడదు 
 

శీ్ర సాామి వార  ఆశ్రసుాలతో 
 ప్ె. సు 

మనం చేసే పనిని భగవంతుడు స్వికరిమచటమే కర్మసుకౌశలము అయితే ఆయన స్వికరించాడు అని మనం అనుకంటాము కాని 

అలా స్వికరించటానికి తీసుకోవలస్వన ముఖ్య జాగర త్త లు సార్ ఈ లెటర్స్ లో తెలుపుతున్నారు.  
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