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శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ జీవిత విధవనెం ద్వారా బ్ో ధదెంచిన “శీమతో సేవ – సేవతో క్ైవలయెం” ను అనుసరెంచి మా జనమలు ధనయము గావిెంచుటకు ఈ మాసపతిరకను
ప్ారరెంభిసుతనవనము. శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ మనకెంద్దెంచిన అనుభవాలను, సాెంగతయ సమృతులను, సార్ ఆచరెంచి వాచవ భోధదెంచిన అమూలయ విషయ్ాలను
సమరెంచుక్ొనుటకు, మహాతుమలు భోద్దెంచిన సతాెంగ, సదా ెంర ధ పఠనలకు ప్ేరరణగా ఈ మా చినన సేవ.
గమనిక : ఎవరైనవ ఈ e-magazine లో తమ వాయసాలను, అనుభవాలను పెంచుక్ోదలిచినవారు saimaster.sevatrust@gmail.com కు e-mail చేయ్గలరు

శ్రర సుబబరామయ్య

https://drive.google.com/file/d/0Bz7YAOL2Di-HeVM3VmJYLUFGRGN4SVdiRUotMkh3cmtBY0Zv/view?usp=sharing

సార్ పివచనం

సహకరిసత ుంద్ో తెల పుత్ునానర్ు.

సార్ ఈ speech లో కరరత్త వి త్గిలంచుకోక ండా కర్మ సుకోసుకౌసలం గా చేసే మెల క వ, అలాా మాలక్ అనన విశ్ాాసం ఆచర్ణలో ఉండటం ద్ానికి ఎలా
https://drive.google.com/file/d/0Bz7YAOL2Di-HLTVFdE1PdllDRTMyNDZKeXFUVnJzc0JLck1v/view?usp=sharing
నిష్ాామకర్మ భావసుద్ధి కి ఎలా సహకరిసత ుంద్ో , ఎర్ుకతో గుర్ువు పై ఆధార్పడి ఎలా పని (కర్మ) చేయ్ాలో వివరిసత ునానర్ు.

యోగసథ : క ర్ు కరామణి సంఘం త్యఖ్ా ధనుంజయ్ – సిధాయ సిధయ సమో భూత్ా సమత్ాం యోగ ఉచయతే

కర్మ సుకౌశలం
శ్రీ మాష్ాటరు, సార్ ఆచరణలతొ కరమసుక్ౌశలెం ఎలా ఆచరెంచవతవమక భోధ చేసారో మనెం ఇచచట క్ొద్దిగా సమరెంచుక్ొెంద్వము.
శ్రీ మాష్ాటరు భోధవమృతెంలో ని వివరణ మనెం చేసే పనిని భగవెంతుడు సవాకరెంచవలెంటే క్షణణ ెంగా నిరారత ెంచడమే క్ాక వార
సమరణలోనూ సమరపణ బ్ుద్దితోనూ చేయ్ాలని. శ్రీ సార్ కూడవ ఇెంచు మిెంచు పరతి ఒకిర క్ీ క్ాలకృతవయలు తీరుచక్ొనేటపపపడు,
అననెం తినేటపపపడు, ఆఫిసు పని ప్ారరెంభెం, మధయలలో, ప్ారయ్ాణెంలో సమయ్ెం చిక్కినపపపడలాా నవమసమరణ లేద్వ ఇెంక్ా
ముఖ్యెంగా గురు సమరణ చేయ్మని అద్ద ప్ారధమిక ప్ాఠెంగానూ చవలా ఉతత మ సౌలభయ సాధనగా చెప్పే వారు. సార్ లెటర్ లలో
గురుసమరణ య్ాెంతిరకెం క్ాకుెంద్వ చేయ్టెం ఎలానో వివరెంచవరు. అయితే ఇలా పరతి పని భగవెంతుని సేవగా, సమరపణ బ్ుద్దితో
సెంతోషెం- ఉతవాహెంగా, సమరణతో చేయ్ుటకు మనకు అడుీపడేవి ఏమిటి? (ఇచచట ఉటెంక్కెంచిన) శ్రీ సార్ మాష్ాటర సెంవాదెంలో
కశసుక్ౌశలెం- భావసుద్ది పరమాతమను చేరే రధ చక్ాీల ని తెలపటమే క్ాక అలా కరమ సుక్ౌశలెంగా చేయ్ుటకు ఆటెంక్ాలు
మనెంలోని ఇష్ాట, ఇష్ాటలు – లేద్వ రాగద్ేాష్ాలనీ, వీని వలా , ఆశ వలా నిరెంతరెం చేసే ఆలోచనలే వరత మానెంలో మన పనిని భగవత్
సేవగా చేయ్నీయ్టెం లేదని అలానే అలాామాలిక్ అనన గురత ెంపప లేక (కరత తాెం) “నేను చేసనే
ేత అవపతుెంద్ద" అనన
(దుర)భిప్ారయ్ెం మనలను పని యిెకి ఫలితవనిక్క బ్ాగా చలిెంప జేసి, భగవత్ సమరపణగా ద్వనిని నిలువనీయ్టెం లేదని
తెలుపపతవయి.
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అెంతేగాక వీటిక్క సరద్దది ు క్ొనుటకు బ్ావ సుద్ది - కరమసుక్ౌశలెం అలవరుక్ొనుటకు సుచనగా మనకు అవసరమన
ై
అవగాహనను, చేసే పరతి పని ఆహార సముప్ారజ నలో భాగెం అని, ఆహారెం మనలో భగవెంతుడే సవాకరసుతనవనరని క్ాబ్టిట ఇటిట గురుత,
సమరణ తో చేయ్ాలని తెలపడమే క్ాక ద్వనిక్క live at the present movement మరయ్ు తిరకరణ సుద్ది, క్ొీతత వి తగలిెంచుక్ో కుెండవ
ఉెండవలనన ధృడ పరయ్తనెం అవసారమని తెలుపపతవరు. ఇలా అభయసిెంచి ఆచరెంచి చూప్ిన శ్రీ సార్ మరయ్ు మాష్ాటర జివిత
సెంఘఠనలను క్ొనినటిని ఇచచట పరశ్రలిద్విము.
శ్రీ భరద్వాజ మాష్ాటరు నవమసమరణ అెంటే య్ాెంతిరకెంగా చేసద్
ే ద క్ాదని సరైన అవగాహనతో భగవెంతుని కరత వాయనిన, మన
కరత వాయనిన గురత ెంచి నిరాంచెంచడమనన భోధ వార జివితెంలో పరతి అెంశెంలో కనబ్డుతుెంద్ద. శ్రీ మాష్ాటరు పరతి మహాతుమని వది కు
వళ్ళేటపపపడు, అచచట ఉననపపపడు, వచేచటపపపడు " నేను దరశెంచిన మహాతుమలలో " వారసిన మాష్ాటర భావాలు వీనిని చకిగా
పరతిబెంబసాతయి. మాష్ాటర జీవన సెంఘటనలు మరెంత వివరణగా కనిప్ిసత ాయి.
ఒక రోజు ద్వమోదర్ విషయ్ెంలో పెంచవయితీ ప్ెటట ి అవగాహన లేని వారు ఎనోన మాటలనవన వారక్క చెపపవలసినవి
మాతరెం చెప్పి వచవచరు. మాష్ాటర భకుతలే ఇరుపక్షాలుగా అభిప్ారయ్ెం కలిా వారక్క బ్ుద్దిచెప్ాపలని ఒకరు, మనెం ఇచచట ఉెంటే గొడవ
ఉదృత మౌతుెందని ఒకరు అెందరూ ఎెంతో tension లో చరచెంచు క్ొెంట ెంటే మాష్ాటరు నిశచలెంగా నిదరప్ో వటెం వారక్ే చెలిాెంద్ద.
క్ొీతత వి తగలిముచక్ోకుెండవ ఉెండటము ఎలానో ఆచరనవతమక బ్ో ధ.
మాష్ాటరు విద్వయ నగర్ లో ఉెండగా జరగన అల జడులు open enquiries, భకుతలలో వివిధ పక్షాల భావ వయతవయసాలు,
మాష్ాటర ఆలోచనలను, ధరామచరణను ఏమాతరెం పరభావితెం చేయ్కుెండటెం ఆశచరయెం. ఉద్వ నల రోజుల ప్ాట కతిత పటట క్ొచిచన
ధనుెంజయ్ ప్ెై ఏ మాతరెం క్ోీధ భావెం లేక అతనిని పలకరెంచటెం, అలానే అతనే పశ్ాచతవతపడి, క్షమారపణ అడిగనవ “నువేామి
చేసావప ? అెంతవ చేసేద్ద ఆయ్నే” అనన భావెం నిలవడెం శ్రీ మాష్ాటరక్క " అలాామాలిక్ " ప్ెై గల అనుభవెం విశ్ాాసెం
తెలుపపతునవనయి. ఆ విశ్ాాసెంతొ, బ్ాబ్ా పరసాద్దెంచిన అనుభవాలతొ రాగద్ేాష్ాలనూ (false) కరృతవాలను ఎెంతగా
కడిగేసుకునవనరో తెలుపపతవయి.
అలానే శ్రీ మాష్ాటర జీవితెంలో జరగన ఎనోన అనూహయమారుపలకు (ఉద్వ ! విద్వయ నగర్ లో నుెండి ఒెంగోలు నివాసెం
మారుప, అమమగార అనవరోగయెం,ఆరిక పరసిాతి మొ ||న) ఏమాతరెం చలిెంచక సాయి సేవ ఎెంతో హృదయ్ పూరాకెంగాను అదుుత
సామర్ యెంతో చేయ్టెం మాష్ాటరు ఆశను, ఇష్ాట-ఇష్ాటను నశెంప జేసుక్ొనన వన
ై ెం తెలుపపతుెంద్ద.
శ్రీ సార్ కు మాష్ాటరు, సాామిల సాెంగతయెం లభిెంచవక ఏ మహాతుమల దగా రక్క వళ్ళటపపపడెన
ై వ ఎరుకతో
నవమసమరణ చేయ్టెం ఆ మహాతుమల విశ్ేష అనుగీహెం సార్ కు కలిగన అనుభవాలను మనెం శ్రీ మాష్ాటర భోధవమృతెంలో
చూడవచుచ. అలానే సాామి క్క ఇడలా లు నవమసమరణతో చేసి సమరపెంచటెం, రామిరడిీ తవత గారక్క సమరపెంచినవి ఆతృతగా
తినడెం మహాతుమల అనుగీహానిక్క భావసుద్ది క్క, మన పని లేద్వ సేవ వారు సవాకరెంచవలెంటే కూడవ శీది తొ కూడిన సమరణ ఎెంత
అవసరమో తెలుపపతునవనయి. ఇద్ద సహజశది ెం క్ావటమే కరమ సుక్ౌసలనిక్క మారా మని సార్ మాషట రా సెంవాదెం తెలుపపతుెంద్ద.
2

శ్రీ షిరీ డ సాయిబ్ాబ్ా

శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసట ర్

శ్రీ సుబ్బరామయ్య గారు

శ్రీ వెంకయ్యసాామి

శ్రీ దరాాసాామి

శ్రీ సార్ సాధదెంచిన భావసుద్ది వలా నే సార్ కు సాామి అనుభవెం పరసాద్దెంచి, తన సనినధద కూడవ పరసాద్దెంప జేసారు.
సార్ ఉద్య యగధరమ నిరాహణ భగవత్ సేవగా చేసేవారు అనన నిదరశనెంగా సార్ వాలెంటరడ retairment అనెంతరెం కూడవ ప్ిలాల
exams వరకు తన సాెంత డబ్ుబతో వళ్ళే జీతెం లేకుెండవ ప్ాఠాలు చెపపటెం, ద్వనిక్క సాామి కృపగా ఆ సెంవతారెం ఆ సూిల్
(సార్ సబ్జ క్ట 100%) అెందరు ప్ాస్ట క్ావటెం జరగెంద్ద. సార్ సాామి సనినధదక్క వచవచక వార మనసత తాెం గటట ని వారు చెంపపతవనని
బ్ెద్ర
ద ెంచినవ నిశచెంతగా ఉెండడెం సాామి కరత వయెంప్ెై విశ్ాాసెం తెలుప గా సాామి సమాధదలో అనిన పనులూ రాతిర 12-1 గెం ||
వరకు చేసి కూడవ సాామి ఆశీమ సా్నెం తనక్ే ఉెండవలని ప్ారకులాడ కుెండటెం భగవదరపణ బ్ుద్దితో సాామి సేవగా సార్ చేసే
కరమసుక్ౌశలానిన తెలుపపతుెంద్ద.
సార్ జివితెంలో కూడవ ఎనోన అనూహాయ సెంఘటనలు శ్ేషయ్యకు చదువప రాకుెండటెం, విపరడత ఆయ్ాసెం, మొదటలా
గొలడమూడి లో సహక్ారెం లేకుెండట, క్ాలు విరగటెం, చివర సెం|| లు మెంచెం లో ఉెండవలసి రావటెం వచిచనవ సార్ విశ్ాాసెం
లో క్ాని, మానసిక సిాతిలోగాని ఆచరణలో క్ానీ, నియ్మ ప్ాలనలో గానీ ఎటిట మారుప లేకుెండటెం సార్ కు " అలాా మాలిక్ " ప్ెై
గల విశ్ాాసానిన తెలుపపతునవనయి.
శ్రీ సార్ గొలగమూడి లో నివాసెం, ఆహార నియ్మెం క్ానీ, ఎెంత కఠనమన
ై వ ఆచరసూ
త శరడరెం మనసుా సెంసిదిెం
చేసుక్ొని సాామీ పూజా సమయ్ెంలో తిరకరణసుద్దిగా హృదయ్పూరాక సేవగా చేయ్ుటకు, ఆచరణలో మనెం ఎలా ఉెంటే మన
పరతి పనిని గురు సేవగా చేయ్ాలో చూప్ారు.
ఆరతి సమయ్ెంలో భావెం ప్ెై మనసు నిలిప్ి మధయలో మనసు వేరే పని మీద కు వళ్ేకుెండవ సార్ చేసే అభాయసెం ద్వారా
ఎలా live in the present movement ఆచరణ ఉెండవలో తెలిప్ారు. అలా ఆచరసేత ఎెంతటి అదుబత సిాతి కలు
ా తుెంద్య , సాామి ని
ఆశీయిెంచిన వారక్క - సార్ ద్వారా కలిా న ద్దవాయనుభవాలు తెలుపపతవయి. సార్ ఇష్ాట ఇష్ాటలను ఎెంతగా గురు పరెం చేసారో
ఇెంచుమిెంచు పరతి sai master seva trust activity లో పరతిబెంబెంచేద్ద. సి లెం క్ొనుటకు చీటీలు ప్ెటటడెం, ఇతరులను (వారు
తనను గురువపగా భావిసుతనవన) సలహా అడిగ అెందర ద్వారా సాామి అభిమతెం గా చేయ్టెం, మనకు ఇష్ాట ఇష్ాటలు కడిగ
వేసుక్ోనుటకు సాామి ప్ెై ఆధవరపడే ఆచరణవతమక సూచనలు. అలానే చేసిన క్ొనిన క్ారాయలలో ఎెందరో విమరశెంచినవ, సాామి
ఇలా జరప్ిెంచవరనన విశ్ాాసెంతో, విమరశెంచిన వారప్ెై తిరగ విమరశ లేకుెండవ జీవిెంచటెం మనకు " క్ొీతత వి తగలిెంచు క్ోకుెండే"
అభాయసెం ఎలా ఉెండవలో, భగవత్ సమరపణ గా పని చేయ్టెం ఎలానో తెలుపపతవయి. తను చివర వరకూ సాామి సేవలో గడిప్న
ి వ
చివర రోజులోా ఆరోగయెం సహకరెంచనపపపడు, మనసుా సాామి ప్ెై నిలిప్ి తృప్ిత గా నియ్మ ప్ాలన నుెండి వద్
ై ొ లగక జీవిెంచటెం సార్
క్ే చెలిాెంద్ద. అటిట విశ్ాాసెం, భావసుద్ది, ఆచరణ మనకు పరసాద్దెంచమని ప్ారర్ద్ి వెం.
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పాబో ల వంకటేశార్ుా గార్ు కష్ాాలలో ఉనన త్న క ట ంబానిన సార్ ఎలా ఆదుక ని ర్క్ించారో తెల పుత్ునానర్ు.
మాద్ద నలూ
ా రు. మా అమమ, నవననకు ముగుారు ప్ిలాలెం. ఇది రు అకిలు, నేను. నేను చివర వాడిని. నవకు 6 సెంవతారాలక్క మా
నవననగారు చనిప్ో య్ారు. మా అమమ ఎెంతో కషట పడి మా ముగుారని ప్ెెంచవరు. మా అమమమమ సార్ వాళ్ే అమమక్క ప్ినిన
కూతురు. అలా నవకు సుబ్బరామయ్య సార్ మామ వరుస అవపతవరు. మా అమమ అపపపడపపపడు ననున గొలగమూడి తీసుకు
వళ్ళేద్ద. అపపపడు సార్ తో పరచయ్ెం చవలా తకుివ. నవ పరపెంచెం అెంతవ మా అమమ. ఎకిడకనవన వళ్ళేలనవన ఎవరనవన మనిషి
ఉెండవలి లేద్వ మా అమమ ఉెండవలి. ఒకిడినే వళ్ేటెం చవలా అరుదుగా ఉెండేద్ద.
నవకు ప్ెళ్ేయి మొదటి ప్ిలావాడు పపటిటన తరాాత మా అమమగారక్క ఒెంటలా బ్ాగోలేదు. నలూ
ా రు డవకటరా ు చెప్పి నటా వద్
ై వయనిక్క చెనైన
(అపపటలా మద్వరస్ట) క్క తీసుకు వళ్ళేవాడిని. పరతి పద్దంన
ే ు రోజులక్క చెనైన వళ్ళతే 50 వేల రూప్ాయ్ల పరడక్షలు చేసవ
ే ారు. నేను
ఒకిడినే ఉెండటెం వలన అనీన నేను చూసుక్ోవాలిా వచేచద్ద అెంతేగాక ఒక్ొికి సార నిదర ఉెండేద్ద క్ాదు (క్ొనిన క్ారణవల వలా నవ
అకిల నుెండి ఏ మాతరెం సహాయ్ెం అెంద్ేద్ద క్ాదు. మా అమమక్క, నవ భారయ మధయ సయోధయ లేక నవ భారయ సుమారు రెండు
సెంవతారాలు మా అతత గారెంటలా ఉననద్ద. అెందువలన నేను ఒకిడినే మా అమమగారక్క సేవ చేసేవాడిని). అలాెంటి సమయ్ెంలో
సార్ దగా రక్క వారానిక్క ఒకసార మా అమమను ఇది ర మనుషుయల సహాయ్ెంతో తీసుకు వళ్ళేవాడిని. సార్ ఒకసార నవ ముెందర మా
అమమగార గురెంచి చెపపతూ “వాడిక్క నమమకముెంటే గొలగమూడి తీసుకు వచిచ ఉెండమనవనరు”. మా అమమ ఆరోగయ పరసిాతి
బ్ాగా విషమిెంచిెంద్ద. మద్వరసు డవకటరా ు క్ామరా కు బ్దులు టి.బ.క్క మెందు ఇచవచరు. మా అమమకు పక్షవాతెం వచిచెంద్ద. సుమారు
10 లక్షల రూప్ాయ్ల ద్వక్ా అపపప అయియెంద్ద. ద్దకుి తెలియ్క సిాతిలో నేను సార్ ని ఆశీయిెంచవను.
సార్ మద్వరస్ట డవకటరా మెందు ఆప్ిెంచి, మా అమమకు పచచ క్ామరా కు నవట వద
ై యెం చేయిెంచవరు. చవల క్ొద్ది క్ాలెంలో (రెండు వారాల
లోపప) మా అమమకు ఆరోగయెం బ్ాగుపడిెంద్ద (పక్షవాతెం కూడవ తగా ెంద్ద). మా అమమ తనెంత తవనే వాకర్ సహాయ్ెంతో
నడుచుకుెంటూ సాామి దరశనెం చేసుక్ో గలిగేద్ద. సాామి దరశనెం అయిన తరువాత సార్ దగా రక్క వళ్ళేద్ద. సాామి అననశ్ాల పరకిన
ఉనన రోడుీలో ఉనన కటటటల వెంకయ్య గార ఇెంటలా అద్ెికునవనము. రాతిర పూట చీకటిగా ఉెండటెం వలా ఎకుివ మెంద్ద ఉచచలు
ప్ో సేవారు. అలా మా అమమ సాామి దరశనవనిక్క వళ్ుతుెంటే చూసారు. తరాాత రోజు మటిట తెప్పి ెంచి ఆ ఉచచలు ప్ో సినెంత వరకు
నవ చేత వేయిెంచి మా అమమ సాామి దరశనవనిక్క ఇబ్బెంద్ద లేకుెండవ చేసారు.
ఎవరనవన బ్ెంధువపలు వచిచ మా అమమను గొలగమూడి నుెండి తీసుకు వళ్తవరని సార్ ననున మా బ్ెంధువపలు ఎవరక్ీ ఎకిడ
ఉనవననో చెపపదనవనరు. మా అకి వాళ్ుే, మిగలిన బ్ెంధువపలు ఎనోనసారుా ననున వతకటానిక్క గొలగమూడి వసేత ఏనవడూ
మేము వారక్క కనపడలేదు. అెంత చినన గాీమెంలో ఒకరక్క ఒకరెం కనపడకుెండవ ఉెండటెం సాామి కృప క్ాకప్ో తే ఏమిటి? ఒకసార
నవ ఫెరెండ్ ననున గొలగమూడిలో చూసేత సార్ అతనిక్క దెండెం ప్ెటట ి ఆ విషయ్ెం ఎవరక్ీ చెపపవది నవనరు. అెంటే సాామి దగా ర ఉెంటే
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ఆరోగయెం బ్ాగుపడుతుెందని సార్ క్క ఎెంత నమమకమో! ద్వని క్ోసెం చినన వయ్సుాలో ఉననవాడిని కూడవ అభయరా ెంచటెంలో సార్
సాధవరణతాము అర్ మౌతోెంద్ద.
క్ొనిన నలల తరాాత మా అమమ పతయెం ఉెండక ప్ో వడెంతో ఆరోగయెం క్షలణెంచి క్ొనిన నలల తరాాత చనిప్ో యిెంద్ద. మా
బ్ెంధువపలెందరూ “అరేయ్! ఆమ క్ారయకీమానిక్క మెంచి భోజనెం (క్ాటేరర్ా క్క ఆరీ ర్ ఇచిచ) ప్ెటట ెంి చి ఆమకు తృప్ిత ని కలిగెంచు” అని
అెందరూ అనవనరు. ఎెంతమెంద్ద వసాతరో తెలియ్దు, క్ేటరెంగ్ అెంటే ఎకుివ డబ్ుబలు అవపతవయి. ఏమి చేయ్ాలో తెలియ్క సార్ క్క
ఈ విషయ్ెం చెప్త
ి ే సార్ “ఆ విషయ్ెం నవకు ఒద్దలెయ్! నేను చూసుకుెంటాను అని చెప్ాపరు”. 13వ రోజున క్ారయకీమెంలో భోజనెం
తినన వారెందరూ “ఇద్ద ఏ హో టల్ నుెండి తెప్పి ెంచవరు. చవలా బ్ాగుెంద్ద” అని చెప్ాపరు. సార్ మాట ఇచవచరు అెంటే ఆ మాటను
నరవేరుసాతరు.
మా అమమ పడే బ్ాధను చూసి చవలా బ్ాధ పడేవాడిని. అనిన విషయ్ాలు సార్, అమమగారతో చెపపపకునేవాడిని. సార్ “అరేయ్
ద్వరలో వళ్ుతూ ఉెంటాము, ఉననటట ెండి వరష ెం కురుసుతెంద్ద.....అపపపడేమౌతుెంద్ద తడిసిప్ో తవము...వరష ెం తగా న తరాాత మరలా
మన పరయ్ాణెం జరుగుతుెంద్ద కద్వ! ఇద్ద కూడవ అెంతే” అని ఓద్వరేచవారు. మా అమమ మరణెం చవక మల
ై తో ఉననపపపడు సార్
ఇెంటలాోక్క రానిచవచరు. మా అమమ కరమలకు సార్ ఆర్ క, క్ాయిక సాయ్ెం కూడవ అెంద్దెంచవరు.
సార్ ననున గొలగమూడిక్క తెప్ిపెంచటమే క్ాకుెండవ నవ బ్రతుకు తెరువప క్ోసెం ష్ాప్ కూడవ ప్ెటట ెంి చవరు. ఆ ష్ాప్ ఎకిడ ప్ెటట ా లో
సాామి దగా ర చీటా

ప్ెటట ెంి చి ద్వని పరక్ారెం నడిప్ిెంచవరు. ష్ాప్ ప్ెటటటానిక్క డయ ర్ తయ్ారుచేయిెంచటానిక్క వెండరెంగని

ప్ిలుద్విమనుకుెంటే సార్ నవతో “నువపా చేయ్లేవా?” అని అడిగారు. అెందుకు పరయ్తినెంచి నవ అెంతటా నేను డయ ర్ తయ్ారు
చేశ్ాను. సార్ చెప్పి నటా చేయ్టెం వలా నవకు తృప్ిత గా ఉెంద్ద. అెంతేగాకుెండవ రకరక్ాల పనులు చేయ్టెం వచిచెంద్ద.
ఈ రోజు మేము హాయిగా తృప్ిత గా ఉనవనము అెంటే సార్ కృప్ే!
నవ భారయక్క నేను ఎకుివ మా అమమ దగా ర ఉెంట నవననని, లేకప్ో తే సార్ దగా ర ఏద్య ఒక పని చేసత ూ ఇెంటలా ఉెండనని సార్ అెంటే
క్ోపెం. అెందువలన సార్ ని అనవసరమన
ై మాటలు మాటాాడేద్ద. సార్ క్క చెప్పి బ్ాధ పడితే ఓరుప గా ఉెండమనేవారు. అలానే
ఉనవనను. సార్ సమాధద అయిన తరాాత మా అతత గారక్క, నవ భారయక్క సార్ సమాధద దగా ర ఆరతులు పరతిరోజూ కీమెం తపపకుెండవ
వళ్ళతే హాయిగా ఉెంట ెంద్ద. ఎెంతో వయతిరేకెంగా ఉనన మా వాళ్ే మనసుాల లో

సాామిప్ెై సార్ ప్ెై విశ్ాాసెం భక్కత

చిగురమపచేయ్టెం, వార సేవ చేయిెంచుక్ొనుటకు మరలచటెం వార ద్దవయ కృప క్ాక మరేమిటి ? కృతజఞ తతో సాామి అెండలో
ఎపపపడు జీవిెంచవలని క్ోరుకుెంట నవనము.
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సార్ లేఖ్ల
ఓెం
గొలగమూడి
08-09-2005
పూజయ గురు బ్ెంధువపలెన
ై శ్రీమతి లక్షమకి గారక్క, చిరెంజీవి సాయిక్క శ్రీ సాామి వార కృప సద్వ ఉెండవలని ప్ారరా సత ూ ప్ెసల
సుబ్బరామయ్య వారయ్డెం.
శ్రీ మాసట ర్ గారు చెప్పి న మాటలు ఒక్ొికిటి గురొతచిచ వాటి యొకి అరా ెం ఎెంత లోతుగా గొపపగా ఉెంద్య మనసుకు వారప్ెై గౌరవ
భావెం ఎెంతగానో ప్ెరుగుతుెంద్ద. నవకు ధవయనెం చేసే విధవనెం చెపపెండి అెంటే ద్వనితో నీక్ేెం పని అనవనరు. అద్ేెంటి సార్ అెందరక్ీ
చెబ్ుతునవనరు కద్వ అెంటే వాళ్ా ెంతవ గజసాననెం చేసత ారు. నీవప చేసత ావా? అనవనరు. గజసాననెం అెంటే ఏనుగు సాననెం అని అద్ద
వివరెంచవరు. ఈ విషయ్ానిన భగవద్గా తలో ఒక శ్లాకము వరణసత ుెంద్ద.
రాగ ద్ేాష వియ్ుక్త సత ు విషయ్ానిెంద్దయి
ర శ
ెై చరన్
ఆతమ వశ
ై ారాద్ే శ్ాతవమ పరసాదమధద గచఛతి.
రాగము, ద్ేాషము, అసూయ్, మద మాతారయెంబ్ులు ఆద్దగా గల సరా అెంతఃశతురవపలు వద్దలి, ఇెంద్దయ్
ర ములు విషయ్ముల
వెంట పరుగడకుెండవ ఉననపపపడు ఆతమ జాఞనము కలిగ పరసాదము లభిెంచును.
కనుక మనెం ధవయనెం చేయ్టెం ముఖ్యెం క్ాదు. రాగద్ేాషములు, ఇెంద్దయ్
ర
నిగీహమే మన ద్ేయయ్ము క్ావాలి. రాగద్ేాషములు
లేక ఇెంద్దయ్
ర
నిగీహము కలిగనపపపడు సాతసిద్ెంగానే మనసు ధవయనసా మగును. మన పరయ్తనమే ఉెండదు. జరగే నవటక్ానిన
మనెం సాక్షిగా చూసుతెండడమే. నవటకెంలో తవద్వతమయెం చెెంద్ద రాగ ద్ేాష్ాల వలయ్ములో చికి రాదు.
ఇెంద్దయ్
ర ములను విషయ్ములలో పరవేశప్ెటటకూడదు. అటా ని కఠోరెంగా శరడరము అనే బ్ెండిక్క క్ావలసిన ఇెంధనము సప్ెా ల
చేయ్కుెండవ ఉెంటే శరడరము సరగా పనిచేయ్దు. ద్వని వలా క్ొనిన క్ొతత సమసయలు వసాతయి. అెందుక్ే ఆధవయతిమక సాధన కతిత మీద
సాధన అనవనరు. ఇెంద్దయ్
ర లోలత లేకుెండవ శరడర అవసరాలను తీరుసూ
త ఉెండవలి. ఏమరుప్ాట లేకుెండవ ఆ ద్దవయ పపరుషుని
సమరణతో వారక్క సమరపెంచబ్డిన పరసాద్వనిన సవాకరసూ
త - ఋణవనుబ్ెంధెం కరత వాయలు తీరుసుతెంటే గటటటకుితవము.
శ్రీ సాామివార ఆశ్రసుాలు ఉెండవలని ప్ారరాసత ూ
ప్ెసల సుబ్బరామయ్య

మనకు భగవెంతుడు అనుగీంచెంచిన పనిని ఎట వెంటి అవగాహనతో చేసత ుెంటే కరమసుక్ౌశలెంగా చేయ్సాధయమో , సారు ఈ లెటర్
లో ని చూప్ిసత ూ మీ సారు మనను అవగాహనతో తృప్ిత గా సెంతోషెంగా చేసే ఆలోచన విధవనవనిక్క ప్ేరరప్
ే స
ి త ునవనరు.
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ఈ లెటర్ లో శ్రీ సార్ (పరధవన పపరుష్ారా మన
ై ) ధరామచరణ కరమసుక్ౌశలెంగా చేయ్ుటకు అవసరమన
ై అవగాహన ఇసుతనవనరు.
గొలగమూడి
30-05-2005
డియ్ర్ సాయి,
ఈ రోజు పరపెంచమెంతవ అెంధక్ార బ్ెందురెంగా ఎెంతో దుఃఖ్ము లో మునిగ వపెంద్ద. ఒకవైపప తవము చేసే పనులనీన తమకు
సుఖ్సెంతోష్ాలను తెచిచప్ెడతవయ్ని వారు ఆ పనుల ద్వారా దుఃఖ్ా నేన తెచుచకుెంట నవనరు. రోగాల ద్వారా, నష్ాటల ద్వారా,
వాయజాయల ద్వారా, ద్ొ ెంగతనవల ద్వారా కషట ెం కలిగనపపపడు అలాెంటి నషట ెం కలిగెంచిన వారే తమ దుఃఖ్ానిక్క క్ారణమని మొతు
త
కుెంటారు. క్ానీ

వాళ్ు
ా చేసన
ి కరమలే అెందుకు క్ారణమని ఏ మాతరము తలెంచరుకద్వ. ఒక క్ాెంటారకటరు లక్షలు క్ోటా

సెంప్ాద్దసత ునవనరు. ఎటాా సెంప్ాద్దసత ునవనడు ? క్ేవలెం సతయెం ధరమెం తప్ిప నడుచుకుని మాతరమే. పద్దమెంద్దక్క ఉపయోగపడే
రోడుీ వేయ్మెంటే ఇెంజనీరా కు లెంచవలు ఇచిచ రోడుీ అద్వానెంగా వేసత ునవనడు. అలా ఆరజ ెంచిన ధనెం దుఃఖ్ము కలిగెంచక ఏమి
చేసత ుెంద్ద?
శ్రీ సాామివారు బ్ో ధదెంచిన సతయెం, ధరమెం, సెంపననతాెం, సాధవరణతాెం, సదు
ా రు సేవ ఎెంత గొపప పచిచ సతవయ లో కద్వ.
అెందరూ ధరమెం తప్ిప సుఖ్ సెంతోష్ాలు ప్ ెంద్వలని చూసాతరు. క్ానీ ఆ వచిచన సుఖ్ సెంతోష్ాలు చూసుతెండగానే దుఃఖ్ాలు
అవపతునవనయి. టీచరు ప్ాఠెం చెపపడు. విద్వయరా చదవడు. డవకటర్ తన వృతిత లో నైపపణయము క్ొరకు శీమిెంచి చదవడు. ప్ేషెంట
మెందు సేవిెంచకుెండవనే ఆరోగయము ప్ ెంద్వలని చూసాతడు.

ఎెంతోమెంద్ద ఆధవయతిమక ప్ేపరు ప్ేరుతో

ధనము ఆరజసత ునవనరు.

ఆధవయతిమకత గోరెంత కూడవ ఆ ప్ేపర్ లో కనిప్ిెంచదు. ఎవర ధరమెం వారు తిరకరణ శుద్ద్గా ఆచరసేత వారక్క కలిగేదెంతవ ఆనెందమే.
అలా ధరామచరణ చేయ్ాలెంటే ఆనెందెం అనేద్ద బ్ాహయెంగా వసుతవపల నుెండి రాదు. అద్ద మన అెంతరెంగాల లోనే ఉెంద్ద. అద్ద
మనెం ప్ ెంద్వలెంటే ఇషట ెం, అయిషట ెం సమూలెంగా ప్ో వాలి. ఇష్ాటఇష్ాటలు ప్ో వడెం అెంటే భగవెంతుడు మనక్కచిచన పని నూటిక్క
నూరుప్ాళ్ు
ా శీద్గా ఆచరెంచడెం ఒకిటే మారా ము. భగవెంతుడు అనుగీంచెంచిన పని చదువప- ప్ి ంెచ్ డి

ద్వనిని నీవప

ఇష్ాటఇష్ాటలు లేకుెండవ అద్ద నీ ధరమెంగా భావిెంచి సాధదసేత తరుగులేని ఆనెందెం శ్ాెంతి లభిసాతయి.
శ్రీ సాామి వార ఆశ్రసుాలతో
ప్ెసల సుబ్బరామయ్య
మా ఆటప్ాటలతో నినున మప్ిపెంచ వలనే క్ానీ మోక్షమని నినున అడగ తగునవ? అనన రడతి జీవిెంచుటకు మనకు భావ శుద్ద్
ఎెంత అవసరమో అద్ద సాధదెంచే మారా ెం ఈ క్కీెంద్ద శ్రీ సార్ లెటర్ లో చూడవచుచ. భావశుద్ద్తో (మాతరమే) కరమసుక్ౌశలెం
సాధయమని శ్రీ సార్ లెటర్ చివర వాకయెం సూచిసుతెందని గురత ెంచవలి.

ఓెం
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గొలగమూడి
5-10-05
పూజయ గురు బ్ెంధువపలెన
ై శ్రీమతి లక్షమకి గారక్క, చిరెంజీవి సాయిక్క శ్రీ సాామి వార కృప సద్వ ఉెండవలని ప్ారరా సత ూ ప్ెసల
సుబ్బరామయ్య వారయ్డెం.
మనకు శ్రీ సాామి వారచిచన గొపప భాగాయనిన గురత ెంచకప్ో వడమే మన మానసిక బ్ాధకు క్ారణెం. ఆ పరమ ప్ేరమా మయ్ుడు
నిరెంతరెం మన వెంట నుెండి ఎెంత చకిగా పపటెం ప్ెటట ి శుద్ద్ చేసత ునవనరో అెందుకు వారు ఎెంత శీమ చెెంద్వలో మనెం
హృదయ్పూరాకెంగా గురత ెంచకప్ో వడమే మన అజాఞనెం.
పరోపక్ారెం పపణయెం- పరప్వడనెం ప్ాపెం. సాయి చదువప గొపప పపణయక్ారయముగూడుతుెంద్య చెపపలేము. ఇపపపడు లాయప్ాటప్ అని ఒక పరకరెం వచిచెంద్ద.

అెందులో నిష్ాణతులెైతే ఎెంత మేలొన

నేను ఎపపపడూ చూడలేదు.

ద్వని పని తనెం

చూడలేదు. అద్ద ఒక అెంగుళ్ెం మెందెం, 12 అెంగుళ్ళలు ప్ డవప, ఎనిమిద్ద అెంగుళ్ళలు వడలుప ఉెంట ెంద్ద. ఒక పపసత కెం లాగా
ఉెంట ెంద్ద. ద్వనిమీద ఇకిడ మనెం ఒక లెటరు టటైపప చేసేత అమరక్ాలో ఉెండే అలాెంటి పరకరెంప్ెై ప్ిరెంటిెంగ్ అవపతుెంద్ద. ప్ో సుటలో
లెటర్ ప్ో యి రావాలెంటే( అమరక్ాకు) కనీసెం 20 రోజులెైనవ పడుతుెంద్ద. ఇద్ద ఒక గెంటలో అమరక్ా నుెండి రప్ెా ల తెప్ిపసుతెంద్ద.
ఇద్ద పరోపక్ారము క్ాద్వ? బ్ొ చచలో పద్ద ప్ెస
ై లు వేసేత నవ పరోపక్ారెం. కనుక సాయి చేసే పనే పరోపక్ారమన
ై పని.
ద్ేవ ద్దాజ గురు పూజనెం, శ్ౌచమారజవెం అనవనరు. పపణయక్ారాయలలో పూజ మాతరమే క్ాదు సతాెంగెం కూడవ పపణయమే. మనెం
మన క్ోసమే సతాెంగెం చేసత ునవన ద్వని ఫలితెం గాీమమే క్ాదు ఎెంత దూరెం అెంటే అెంత దూరెం ప్ో తుెంద్ద. సాయి కృప అని
కలిచేడు మెంద్దర సావనీరు అద్ద. అెంతేగాని నవకు ఆరోగయెం సరగా లేదు. దుఃఖ్ెంగా ఉెందని మనసు ప్ాడు చేసుక్ోకూడదు
శ్రీ సాామి వార ఆశ్రసుాలతో
ప్ె. సు
మనం చేసే పనిని భగవంతుడు స్వికరిమచటమే కర్మసుకౌశలము అయితే ఆయన స్వికరించాడు అని మనం అనుకంటాము కాని
అలా స్వికరించటానికి తీసుకోవలస్వన ముఖ్య జాగరత్తలు సార్ ఈ లెటర్స్ లో తెలుపుతున్నారు.
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