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ఓెం 

వర్తమానంలో మన ఆలోచనలు ఉంటాయా  ?  ఆలోచనలు మనం విడవ(లే)క పో వుటకు కార్ణం ఏమిటి ? 

ఆలోచనలు అరికట్టడమ ేసాధన, ఆలోచనలు అహెంక్ారానిక్క గురుు . ఇవి శీ్ర మాసాట రు శీ్ర సుబ్బరామయ్య సారల ఉవాచ. శీ్ర మాసాట ర ి

బ్ో ధవమృతెం లో మన ఆలోచనలు నిరెంతరెం జరిగిపో యిన వాని ప ైనో లేక జరుగబ్ో యి ేవాని గూరచో ఉెంట్ాయ్ని, క్ానీ చసే ే

పనిప  ైలేద్వ మన పరసుు త ధరాాచరణ ప ై మనసు ఆలోచనలు క్ ెంద్రరకృతమ  ైఉెండడెం “Live in the present moment” అనేద్ ి

అభయసిెంచట్ెం ముఖ్యమని  శీ్ర మాసాట రు మాట్గా సారు చబె్ుతవరు. అయిత ేమన ఆలోచనలు నిరెంతరెం పరవాహెంలా, చసే ేపనిప  ై

కూడవ నిలువక, విరామమ ేఇవాకపో వట్ానిక్క క్ారణెం శీ్ర మాసాట రు “ఆ పనులనీీ మనెం చసేేున ేఅవుతునవీయ్ని, మనమే 

అనిీెంట్ిక్ ీకరు అన ేభావమ”ే అని చెబ్ుతవరు. అయిత ేచేసదే్ ిలేద్వ పని జరగి ద్ ిమన ద్వారాన ేఅయినవ సఫలెం క్ావడెం 

భగవెంతుని నిరణయ్ము ప  ైఆధవరపడుతుెంద్ ిఅని చెపిి నవ, భావెం లో మనెం అెంగడకరిెంచినట్లల  ఉనవీ, మన ఆలోచనలు మాతరెం 

తగాకపో వడవనిక్క, పలుచ బ్డక పో వడవనిక్క క్ారణెం ఏమిట్?ి  

భగవెంతుని లో మనము భాగెం అయిత ేమనకెంట్ూ పరతయేకెంగా ఆలోచిెంచి చేయ్వలసని అవసరెం ఏముెంద్!ి క్ానీ మనకు ఆ 

అవగాహన క్ానీ అనుభవెం క్ానీ ఎలా వసుు ెంద్?ి అసలు మనకు విరామ సమయ్ెంలోను, ముఖ్యమ ైన పనులు లేనపుిడు స ైతెం 

ఆలోచన పరెంపర తీవరత తగాకపో వట్ెం, విడవలేక పో వట్ానిక్క క్ారణెం ఏమిట్?ి  

శ్రమతో సేవ – సేవతో క ైవలయం 
నేపథ్యం: ఆలోచనలు అరికటటడమే సాధన   

 

మాసపత్రకి 

 
వయవసాా పకులు: శీ్ర సాయి మాసటర్ సేవా ట్రస్టట   
ఎడిట్ర్: గొరిు సాయి సుబ్రహాణయెం 

శీ్ర సుబ్బరామయ్య సార్ జీవిత విధవనెం ద్వారా బో్ ధిెంచిన “శ్ీమతో సేవ – సేవతో క్ ైవలయెం” ను అనుసరిెంచి మా జనాలు ధనయము గావిెంచుట్కు ఈ మాసపత్రరకను 
పరా రెంభిసుు నవీము. శీ్ర సుబ్బరామయ్య సార్ మనకెంది్ెంచిన అనుభవాలను, సాెంగతయ సాృతులను, సార్ ఆచరిెంచి వాచవ భోధిెంచిన అమూలయ విషయ్ాలను 
సారిెంచుక్ొనుట్కు, మహాతుాలు భోద్ిెంచిన సతసెంగ, సదారెంధ పఠనలకు పేరరణగా ఈ మా చినీ సేవ.  
గమనిక : ఎవర ైనవ ఈ e-magazine లో తమ వాయసాలను, అనుభవాలను పెంచుక్ోదలిచినవారు saimaster.sevatrust@gmail.com కు e-mail  చేయ్గలరు 

శ్రర సుబ్బరామయయ 
సార్ పివచనం 

https://drive.google.com/file/d/1CBPz6jeI_jsqvlBy9xvEePfhvXQdW9DV/view?usp=sharing 
ఆలోచనలకు మూలమే మో సార్ ఈ సత్ సంగం లో చరిిసాత ర్ు.  
https://drive.google.com/file/d/1i2bNczTjcBJLHbYefRAmM4sw13vQLEPg/view?usp=sharing 
ఆలోచనలకు మందు ఏమిటో ఈ సత్ సంగం లో సార్ పర్ంగా వివరిసాత ర్ు.  మాసాట ర్ు సూచంచన మార్గము అనుసరించ తర్చ చూచుకొని 
ఆలోచనలకు మూలమ ైన కర్తృతవ భావానిి ఎలా గురితంచ తొలగించుకొవాలో ఎనని ఉదాహర్ణలతో ఆలోచంప చేసాత ర్ు.  
 
 
 

సెంపుట్ి: 02 సెంచిక : 3 

24-September-2018 

అనసూయా అతి్ర సంభుతో దతాత తిేయో మహాతమనః    సర్వ దేవాధి దేవసతవం మమ చతతం సథిరీ కుర్ు.  
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ఆలోచనల వగేెం తగాట్ెం ఎెందుకు ? 

మనకు అఇషటమ నై సెందరభెం క్ానీ, పరిసిాత్ర క్ానీ ఏరిడనిపుిడు, అనుకునీ పరయ్తవీలు చేయ్లేనపుిడు, పరయ్తీెం చేసనివ 

జరుగనపుిడు, ఇెంద్ిరయ్ చవపలాయనిక్క ఆరాట్ పడుతునీపుిడు, విసు ృతమ నై మన ఆలోచనవ పరెంపరను చేధిెంచదే్ ిఎలా! 

ఆలోచనలు లేని (శుదధమ నై) మనసులో అలలు లేని (తటే్ తెలలమ నై) నీట్ ిఅడుగు క్ాన వచిోనట్లల  తృపిు , శాెంతులు 

కలుగుతవయి అని శీ్ర మాసాట రు చపెిినవ, ఎెందరచ మహాతుాలు ఆ తృపిు  శాెంతులు అనుభవిెంచి, ఆ మారాెం జీవితవచరణవలతో 

జోడిెంచి, బ్ో ధిెంచి చేయ్ూతగా మారాదరశకెంగా నిలుసుు నవీ మనకు ఆ తృపిు , శాెంతులు అనుభవ అవుతునవీయ్ా ? 

పనిచేస ిఉద్యయగము లేక ధనము లేక మరచ క్ోరని వసుు వు సాధిెంచిత ేకలిగ ద్ ితృపిు  క్ాదని, మనలోన ేతృపిు  శాెంతులు ఉనవీయ్ని 

వానిని అనుభవిెంప చసేుకుని లేద్వ కనీసెం గురుు తో మన విదుయకు ధరా నిరాహణ, ధరాాచరణ, పనులు మొదల ైన జీవనెం 

చేయ్ాలని శీ్ర వివకే్ానెందుడు మొదల ైన వారు బ్ో ధిెంచినవ మనకు ఆ అనుభవెం క్ాకపో వడవనిక్క క్ారణమమేి? ఆ నిరామయ్ సిాత్ర 

అనుభవమ  ైఆలోచనల తీవరత తగిా, ఆరచగయెంగా, సెంతోషెంగా, జీవిెంచడవనిక్క ఏమి చేయ్గలము ? ఏమి చేయ్వచుో ?  

మరి దానికి మార్గం ఏమిటి ? 

అనదే్ి శీ్ర భరద్వాజ మాసాట ర ిబ్ో ధ నుెండి, శీ్ర సుబ్బరామయ్య సార్ ఆచరణ నుెండ ిక్ొద్ిిగా  సారిెంచుకుెంద్వము. 

ఉతతమ సంసాార్ము – నిష్ాామ కర్మ: 

శీ్ర భరద్వాజ మాష్ాట రు జఞా న యోగ సరాసాెం ముెందుమాట్లో “మాకు ధవయనెం కుదరట్ెంలేదు, లేద్వ మనసుస నిరాలెంగా ఉెండట్ెం 

లేదు, ఎెంత అభయసిెంచినవ నిరాశ ేఎదురు అవుతుెంద్”ి అనీ మన అనుభవానిక్క పరశ్ీలకు “భూమి సారవెంతెం చేసుక్ోకుెండవ 

వితునవలు జలిల పెంట్ క్  ైఎదురు చూసటే్ట్లల ” మన సెంసాిరాలను, అలవాట్లను, జీవన విధవనవనిీ, అవగాహనను 

సరచిసేుక్ోకుెండవ ధవయనెం, మనో నిశ్ోలత కుదరదని, ఆలోచనవ పరవాహెం ఆగదని, తగాదని వివరిసాు రు. ఆలోచనలు అరికట్టట 

సాధనకు ఉతుమ సెంసాిరెం మూలెం అని అరాెం. ధవయనవనిీ గజసాీనెం చయే్వదుి  అెంట్ారు మాసాట రు. ధవయనవనిీ గజసాీనెం 

చేసవేి మన కుసెంసాిరాలు, బ్లహనీతలే అని గురిుెంచవలి. మనలోని సాట్ ివారలిోని బ్లహనీతలే మన మనసు భగవెంతుని ప ై 

నిలపడవనిక్క పరధవన అవరచధవలని శీ్ర మాసాట రు “శీ్ర సాయి లీలామృతెం” లో (సతసెంగెం చవపటరచల ) చబె్ుతవరు. ద్రనిన ేమల ద్యషెం-

రాగద్ేాష్ాలు మొ || గా పేరొిెంట్ారు. ద్వనిని నివారిెంచు క్ోవట్ానిక్క నిష్ాిమ కరా సాధనగా చబె్ుతవరు. ఉతుమ సెంసాిరాలు 

ఆరిజెంచుట్ నిష్ాిమ కరా ఒకద్వని క్ొకట్ ిసహకరసిూు  జరుగుతవయ్ని శీ్ర సార్ చినీపిట్ ిజీవిత సెంఘట్నలు ఆచరణ 

తెలుపుతవయి. 

శీ్ర సార్ చినీ వయ్సులో ఒక రచజు నిరాహారగిా ఉెండ ిఅయినవ న లూల రులో హ ై సూిల్ చదువులక్  ైచసేిన పరయ్తీెం సార్ కు గల 

పట్లట దల తెలుపుతుెంద్.ి ద్ేనిన నైవ, ఉతుమ క్ారాయలు సాధిెంచడెంలో పట్లట దల ఎెంతట్ ిఅవసరమ నై సెంసాిరమో గురిుెంచవలి. శీ్ర 

సార్ న లూల రు హాసటలోల  చేర ిచదువు కునటే్పుిడు తోట్ ిపిలలలు అెందరూ ఎెంతో అశ్దీధతో, చిలలర త్రరుగుడు లలో గడపిినవ సార్ 
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శ్ీదధగా చద్ివి (హాసటలోల  సార్  ఒకిర ) PUC (pre-university course) పాస్ట అవుతవరు. ఇచోట్ సార్ యొకి క్ారయద్రక్ష 

గురిుెంచవచుో. ఎెందరచ ఇబ్బెందులోల  ఉనీ వారిని చూచి, సిెంద్ిెంచడెం చినీపిట్లీెండ ిసార్ కు గల మానవతామ ేక్ాక, ఏమీ 

ఆశెంచక సాయ్ెం చయే్ట్ెం నిష్ాిమ కరాను కూడవ తెలుపుతుెంద్ి. 

సదుగ ర్ు సాంగతయం – ధరామచర్ణ, నిష్ాామ కర్మ: 

ఇలాెంట్ ిఉతుమ సెంసాిరాలు, నిష్ాిమ కరా పునవద్గిా ఉెండట్ెం వలలన ేతగినెంత పుణయెం సమకూడ,ి సమయ్ానుకూలెంగా శీ్ర 

భరద్వాజ మాసటర్ వెంట్ి సదుా రువు  సనిీధి, సవేల ప ై  ఆకరషణ, శ్ీదధ కలిగాయి. 

శీ్ర మాసాట రు పరవచనవలలో నవమసారణ చేసూు  ఉెంట్ట సరిపో తుెంద్వ అని అడగి ి “శీ్ర రెంగనీ బ్ాబ్ు గారు రామ 

నవమసారణ మూడు గెంట్లు చేస ిఆతా సాక్షాతవిరము ప ెంద్వరు. రామ నవమమ ేసాధనగా చేశారు కద్వ! మనెం అలాన ే

చేయ్వచుో కద్వ!” అని అడుగుతవరు. ఎపుిడు సరి పో తుెంద్య వివరసిూు :  శీ్ర రెంగనీ బ్ాబ్ు గారనిి ఒక సవేకుడు తనకు కలిస ి

వచిోెందని ఎెంతో ఆరాధిెంచి తన ఇెంట్లల  ఉెంచుకుెంట్ాడు. శీ్ర రెంగనీ బ్ాబ్ుగార ిక్ోసెం జనెం ఎకుివ  వసుు నవీరని విసుగు చెెంద్ ి

వారనిి ఒకరచజు నవనవ మాట్లు త్రడతవరు. రెంగనీ బ్ాబ్ు గారు ఏమీ అనక “వాళ్లను రాకుెండవ చేయ్మెంట్ారా?” అని అడగి ిఆ 

ఇలుల  వద్ిలి నిరిాక్ారెంగా (రామ సారణలో) వ ళ్ళిపో తవరు. ఆ సేవకుని క్క కలిసి వచిోన దెంతవ  క్ోలోియి కష్ాట లపాల ై మరల శీ్ర 

రెంగనీ బ్ాబ్ుగారనిి పరా రిాసాు డు“ వార ిఇెంట్కి్క రమాని!  “సర  బ్ాబ్ు పద !” అని త్రరిగ ివసాు రు. క్ాని ఒకి మాట్ అనరు. శీ్ర 

మాసాట రు ఈ సెంఘట్న చపెిి అద్ ేమనక్ తై ేఎెంత నవమసారణ చేసనివ, చసేుు నవీ వ ళ్ిమని చపెిక, సెందు త్రరిగ ట్పిట్కి్క “వీడు 

నవ వలల  ఇెంత మలేు ప ెంద్ి ననుీ ఇలా అెంట్ాడవ!” అనీ భావెం, క్ోపెం వసుు ెంద్ి. ఉతుమ సెంసాిరెం, సతాగుణెం సాధిెంచిన వారిక్క 

నవమసారణ అయినవ సరిపో తుెంద్ి క్ానీ అవి సాధిెంచడవనిక్క అవగాహన, అవగాహనతో కూడిన విశషే పరయ్తీెం ముఖ్యమని శీ్ర 

మాసాట రు చెబ్ుతవరు. 

శీ్ర సార్ కూడవ వార ిఉతుమ సెంసాిరానిక్క తోడు శీ్ర మాసాట ర ిసనిీధలిో ఏద్య ఒక సేవ గురిుెంచి చసేుు ెండ ేవారు. అెంతకే్ానీ మనసు 

(నేల) సరిచసేుక్ోకుెండవ ధవయనమే పరధవనమని కూరుోనవేారు క్ాదు. నిష్ాిమ కరా గా మెంద్ిర నిరాాణము, మాసాట ర ివదికు, 

ఫెంక్షన్సస కు, ఇతరతవర  వచేో భకుు లకు భోజనెం వెండ ిప ట్టడెం, మెంద్రి నిధుల సేకరణ కు బిక్ష ఇలా సవే చసేేవారు. సతాగుణవనిీ 

మరిెంత ద్ిాగుణీకృతెం చసే ేగురు భకుు ల సవేలో గడిపవేారు.  

ఉపాసన – సాధన – గుర్ువాకయ పాలన : 

శీ్ర మాసాట రు సార్ కు క్ాలానిీ ఇమాని సూచన ఇవాగాన ేఉదయ్ెం 6:00 నుెండ ి9:00 భగవెంతుని పూజ ధవయనెం 

పారాయ్ణలకు క్ ట్ాయిెంచవేారు. అపుిడు ధవయనెం కుదరడెం లేదని మాష్ాట రిక్క చెబిత ేడెైరడ ప ట్లట క్ొని ధవయన సమయ్ెంలో తనకు 

వచేో  ఆలోచనలు వరా స ిప ట్లట కుని వానిని వివకే విచవరాల తో నిరూాలిెంచుక్ో మెంట్ారు. శీ్ర సార్ కు వాళ్ి అమాగారు త్రపేి  వడడీల 

గూరిో, బ్ర ీల ప ెంపకెం మరయి్ు శీ్ర సార్ సూిలోల  ఇతర ట్చీర్స తో జరిగ  అనవసర సెంభాషణలు ఆలోచనలుగా తరచు 
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శీ్ర సుబ్బరామయ్య గారు శీ్ర షిరడీ సాయిబ్ాబ్ా శీ్ర ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసటర్ శీ్ర వ ెంకయ్యసాామి శీ్ర దరాా సాామి 

వసుు నవీయ్ని గురిుెంచి చెబ్ుతవరు. ఈ ఆలోచనల గూరిో  శీ్ర మాష్ాట రిక్క తెలిపతి ేమాసాట రు ధవయనెం నిజెంగా కుదరాలెంట్ట Major 

ఆలోచనలు కు సెంభెంద్ిెంచి చసేే పనులు అవసరమ నై వా ?  క్ావా ? నిషిక్షపాతెంగా వివచేిెంచి వదులుక్ో మెంట్ారు. వడడీలు 

త్రపిడెం మాని, బ్ర ీలు అమిా వేసాు రు.  అవి వ ెంట్న ేవిడిచినవ  సూిలోల  మాట్లు వినకుెండుట్ కుదరకుెంట్ట ఎెంతో శ్ీమక్ోరిో  

సాధిసాు రు. శీ్ర సార్ కూడవ క్ాలాెంతరములో శీ్ర మాసాట ర ిమాట్ “గురువు చెపిి నట్లల  చేయ్వలసెింద్ ిమనమ ేఅని, శ్ీదధగా చసేుు ెంట్ట 

తప ిపుిలు చెపిి  భగవెంతుడు చూచి సర ిచేసాు రని చెబ్ుతవరు.” 

ధవయనెం సాధిెంచవలనో, ఆలోచనల వ నకునీ తృపిు  శాెంతులు ప ెంద్వలనో, నిజమ నై తపన, శ్దీధ ఉెంట్ట ఎెంతట్ ితవయగానిక్ నైవ ఎలా 

సిదధమవట్ెం సాధయమో గురిుెంచవలి.   

శీ్ర మాసాట రు “మనలోని బ్లహనీతలు మహాతుాల సనిీధిలో ఉనీెంత మాతవర న రాలిపో తవయి” అనీ వాకయెం ఆచరణలో కూడవ శీ్ర 

సార్ ఎెంతట్ ిశ్ీదధ చూపారచ శీ్ర వ ెంకయ్య సాామి వారు శీ్ర సార్ కు గొలగమూడ ినివాసెం పరసాద్ెించి నిరెంతరెం తన సాెంగతయెం 

పరసాద్ిెంచడెంలో తెలుసుు ెంద్.ి సాధనలో నిజమ ైన తపన ఎలా ఉెండవలో శీ్ర సార్ వహ ెంచిన నియ్మ పాలన, సాామి సెంద్శే్ెం 

అనుసరిెంచి గొలగమూడ ిసాామి సనిీధి లో నిదర, నివాసెం, సాామి సాెంగతయెం క్  ైపడని శారడరక శ్ీమ, గొలగముడ ినివాసము లో 

పడని కష్ాట లు మొదల ైనవి అనీీ తెలుపుతవయి.  

విరామ సమయ్ెంలో మనసులో ఆలోచనలు లేకుెండవ భగవెంతునిప  ైనిలుప లేకపో వడవనిీ విక్ష పద్యషెం అెంట్ారు. 

ఉపాసన ద్వారా ఆ విక్ష ప ద్యషెం నివారిెంచుక్ోవాలని శీ్ర సార్ వారాు లాపెం వివరసిూు  చబె్ుతవరు. అట్ిట ఉపాసన, నిష్ాిమ కరా తో 

పాట్ల చేసుు ెంట్ట కీమెంగా ఆలోచనలు పలుచబ్డ ిమారాెం లభయమవుతుెందని సార్ ఆచరణ తెలుపుతుెంద్ి. 

కర్ుతు తవభావం: మానవ యతిమా – భగవత్ నిర్ణయమా ? 

 గొలగమూడ ిలో సార్ నిష్ాిమ కరా గా ఎనోీ నిరాాణ క్ారాయలు, సాయి మాసటర్ సేవా ట్రసుట  ద్వారా సేవ, పుసుక రచన 

చేపడుతూన ేఆ క్ారాయలు అనిీ ఏ భావెంతో చేస ేవారచ కూడవ గురిుెంచవలి. శీ్ర సార్ ఆరతుల సమయ్ములో క్ాని, పూజ 

సమయ్ములో క్ానీ తన ఆలోచనలు గురిుసూు  ఆలోచనలు లేకుెండవ చేస ేపరయ్తీెం ఎెంతగా చశేారచ అపుిడపుిడు సూచన 

పరా య్ెంగా వివరిసూు  ఉెండవేారు. హారత్ర సమయ్ెంలో ఆ క్ారాయలు గూరిో సార్ కు వచిోన ఆలోచనలను వివరసిూు  అవి మనెం 

చేసుు నవీ మనీ  భావెం ఉెంట్టన ేఆలోచనవ పరవాహెం అని, ఆయ్న చేసుు నవీరు, చేయిసుు నవీరు అనీవి గురిుెంచవలి అని వివరిెంచ ే

వారు. 

ఉద్వహరణకు సమేాళ్నెం అపుిడు సాల నిరణయ్ెం నుెండ,ి అనవీలు, నీళ్లల  సునీెం వయేిెంచట్ెం మొదల ైనవి అనిీ సాామి,  

మాసాట రు ఎలా చేసుు నవీరు అనీద్ి అెందరిక్క గురిుెంప చశేారు. తన పరమయే్ెం లేనిద్ ే ఆ పరద్ేశ్మెంతవ త్రరుతులిల నుెంచి వచిోన  

భకుు డు శుద్ిధచయే్డెం, మరచ భకుు డు సాయి మాసటర్ నిలయ్ెం అెంతవ సునవీలు ఒకిపూట్లో ఎలా వయేిెంచవడు అనీద్ ి

గురిుెంపచేసూు   ఆయ్న (మాష్ాట రి)  హసుెం పని చేయ్ట్ెం వలలన ేక్ారయెం జరుగుతుెందనీ గురిుెంపు తసెూు  చెబ్ుతవరు. 
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శీ్ర సుబ్బరామయ్య గారు శీ్ర షిరడీ సాయిబ్ాబ్ా శీ్ర ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసటర్ శీ్ర వ ెంకయ్యసాామి శీ్ర దరాా సాామి 

మనెం చసేేున ేఅవుతుెంద్ ిఅన ేభావెం deep rooted గా ఉెండట్మ ేఆలోచనలకు మూలమని ద్వనిని తలెుసుక్ొని 

తగిాెంచుక్ోవడవనిక్క పరిష్ాిరెం శీ్ర సార్  మాష్ాట రి సెంభాషణలలో (మాష్ాట రి భోధవమృతెం లో) ఉెందని గురిుెంచవలి. మాసాట రు ఎపుిడు 

విరామెంగా ఉనవీ సార్ “మానవ య్తీమా? ద్ెైవ నిరణయ్మా?” పని సఫలెం క్ావడవనిక్క మూలెం అని అడగి వారు. శీ్ర మాసాట రు 

“ఆలోచన అవసరెం లేదు, మనెం చేయ్వలసనిట్లల  ఉనీ పూరాకర ా  న ట్ిట చేయిసుు ెంద్.ి” అని చపెుతవరు. అద్ ిఅవగతెం క్ాకుెంట్ట 

“నీ జీవిత సెంఘట్నలను వ నక్కి త్రరిగ ిచూసుక్ో” ఆరెంభెం నీ సెంకలిమా! ద్ెవై నిరణయ్మా అని చెబ్ుతవరు. ద్ెైవ దతుెం గా 

వచిోన వాట్కి్క మనెం చేస ేపరయ్తీెం కూడవ “ మన పరయ్తీెం చేయ్వలసని కరాను నివారిెంచు క్ొనుట్క్ ” అనీట్లల , “య్తీ 

ఫలితవలు పరా రబి్మును అనుసరిెంచి జరుగుతవయ్ని” సుబ్బమాెంబ్ గార ిల ట్రచల  చబె్ుతవరు. రమణ మహరిష వాకుి గా 

“జరగవలసినవి ఎెందరు అడుీ కునవీ ఆగవు, క్ానివి ఎెందరు ఎెంత పరయ్త్రీెంచినవ లాభెం లేదని జరగవు అని చెబ్ుతవరు”.  

అయిత ేమనము చేయ్వలసని ధరాాచరణకు సదిధమ  ైచసేూు  “అలాల  మాలిక్” అనీ భావెం గురుు ెంచుకుని 

నడుచుక్ోవడమ ే(నిలుపుక్ోవడమ)ే అని చపెిినవ, నిలుపుక్ోవడెం సాధయమా! ద్వనిక్  సాధన అని గురిుెంచవలి. శీ్ర సార్ ఆచరణ 

అెంతవ ఇద్ి తలెుపుతుెంద్.ి శీ్ర సార్ సాామి సేవలో ఆలోచనలు లేకుెండవ చిదుగు పులలలు ఏరట్ెం, మరుపు వసేు  వ నక్కి వ ళ్ళల 

మరల సారణతో చేయ్డెం మొదల ైనవి అనీీ సాధనలో ఉెండవలసని శ్ీదధ , తీవరత తలెుపుతవయి. అెంతేగాక సార్ ఆయ్ాసెం, 

ఆలోచనల తీవరత వలలన ేఅని చెబ్ుతూ, గురువు ప ై దృషిట  ప ట్ిట  మనకు ఇచేో సెంద్శేానిీ గురిుెంచి నడుచుక్ోవాలని 

హ చోరసిుు నవీరు. 

నిరామయత – తృప్థత , శాంత్రలతో జీవించడం : 

ఈ విధెంగా అలాల  మాలిక్ భావెం నిలుపుక్ోవడవనిక్క, ధరా నిరాహణకు, కరా నివారణకు, క్ీీడ లాగా విశషే పరయ్తీెం, 

నిష్ాిమ కరా చేసూు  విరామ సమయ్ెం అెంతవ ఆలోచనలకు మెందు ప ట్టట భగవెంతుడిచిోన సెంద్ేశ్ెంతొ అవక్ాశాలను 

వినియోగిెంచుకున ేవారిక్క సహజెంగాన ేఎలాెంట్ ినిరామయ్త లభిసుు ెంద్య  ఎెంతట్ ిద్వియ అనుభవాలు, ఆధవయత్రాక సిాత్ర, తృపిు  

శాెంతులు కలుగుతవయో సార్ జీవిత సెంఘట్నలు, శాెంత్ర తలెుపుతవయి. శీ్ర సాామి సార్ ప రట్లల ని నవరదబ్బక్ాయిల చెట్లట కు 

గజనిమా పెండుల  క్ాయిెంచడెం అన ేద్ివాయనుభవెం గురిుెంచి,  వార ిసరా సమరాతపట్ల  ఎరుకతో ఆలోచనలు మాని నిశోెంతగా 

ఉెండు (గముాగా కూరచో), అనీద్ ిసాామి సెంద్శే్ెం అని చబె్ుతవరు.  

అలాన ే“మా ఆట్పాట్లతో మిముా మ పిి ెంచ వలన ేక్ానీ మోక్ష మిమాని మిముా అడగదగునవ” అనీట్లల  జీవిెంచిన 

సారుి చివర ిసెంవతసరెంలో మెంచెం లో ఉెండవలస ివచిోనవ వార ిముఖ్ములో పరసుుట్ెంగా ఉెండ ేశాెంత్ర, ఎపుిడు బ్ాధపడక ఆ 

పరసిిాత్ర క్క కూడవ భగవెంతుని ప  ైఅసెంతృపిు  కనపరచక పో వట్ెం వార ిధవయన సిాత్రక్క నిదరశనెం. ప ైగా శారడరక కరాానుభవెం 

జరుగుతునవీ చెదరనిశాెంత్ర తృపుు లతో జీవిెంచడెం, ఆ సమయ్ములో కూడవ ఎెందరచ భకుు లకు ద్వియ అనుభవము ఇవాడము 

వారకి్  చలెిలెంద్.ి శీ్ర సారు చెపిి న రడత్ర నిష్ాిమ కరా, ఉపాశ్నలు, అలాల  మాలిక్ భావెంతో శ్ీదధతో ఆచరిెంచి గురుకృపతో ఆలోచన 

పరెంపర నుెండ ిబ్య్ట్ పడ ేమారాెం లో నడపమని పరా రిాద్వి ెం. 



 

 
6 

 

శీ్ర సుబ్బరామయ్య గారు శీ్ర షిరడీ సాయిబ్ాబ్ా శీ్ర ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసటర్ శీ్ర వ ెంకయ్యసాామి శీ్ర దరాా సాామి 

హ ైదరాబ్ాద్ వ ంకటశే్వర్రావు అనుభవాలు : 

శీ్ర సాామిని, సార్ ను ఆశ్ీయిెంచిన  వారనిి ఎలా నిష్ాిమకరా చయే్ట్ెం లో పో ర తసహ ెంచి అవక్ాశ్ెం కలిిెంచి నడపిిెంచి వార ి

బ్ాధయతలు, ఇబ్బెందులలో ఎలా గురువుప  ైఆధవర పడలేా చేస ిసులభెం చశేారచ, నిజమ నై గురువు ఎలా లౌక్కక బ్ాధయతలు 

నిరాహ ెంప చసేూు నే,  ఆధవయత్రాక మారాెంలో నడపిిసాు రచ మనెం హ ైదరాబ్ాద్ వ ెంకట్టశ్ారరావు గార ిక్కీెంద్ి అనుభవాలలో 

చూడవచుో. గొలగమూడి ద్వట్ని శీ్ర సార్ వీరకి్క పుసుక్ాలను పిరెంట్ చసేే సవే అనుగీహ ెంచి సాధయమ ైనెంత తకుివ ధరకు అెందరకి్క 

సాామి పుసుక్ాలు అెంద్ే అదుభత సేవకు పో ర తసహ ెంచి ఆ పని చేయిెంచి ఎనిీ విధవల అనుగీహ ెంచవరచ ఈ అనుభవాలలో 

చూడవచుో.   మనచే చేయిెంచే ద్ి సార  నని, అనుగీహ ెంచదే్ ివార  నని గురిుెంచవలి.    

సార్ తొ తొలి పరిచయాలు  : 

వ ెంకట్టశ్ారరావు  క్ాలికట్ (క్ రళ్) లో  M Tech  చదువుతునీపుిడు  రవి కుమార్ గార ిద్వారా  సాయిబ్ాబ్ా గురిెంచి 

తెలిస ి సత్ సెంగాల లో పాలగా నేవాడనిి. ఆయ్న గ డైెన్సస వలల   గొలగమూడ ి  వ ెంకయ్య సాామి దరశనెం అయిెంద్.ి  1999 లో 

సుబ్బరామయ్య సార్ గార ిదరశనెం మొదట్ిసార ిఅయిెంద్.ి అపుిడు సాయి మాసటర్ నిలయ్ెం కనసట రక్షన్స జరుగుతోెంద్.ి సార్ ని  

చూడగాన ేఎెంతో సాధవరణెంగా కనపడట్మ ేక్ాకుెండవ చవలా బ్ాగా మాట్ాల డవరు. సార్ తో మాట్ాల డుతునీపుిడు అకిడ దక్షణి 

ఇద్వి మనుకునవీను. అకిడ క్ార ి ెంట్ర్ అడిగని చినీ చినీ వసుు వులు క్క సార్ డబ్ుబలు ఇసుు నవీరు. క్ాని నవ దగార డబ్ుబలు 

ఉనవీ ననేు ఇవాలేదు. వ ళ్లల  ముెందు దక్షణి ఇచిో సార్ క్క చెపేు  సార్ “నువుా ఎకిడకి్క వ ళ్ళినవ దక్షిణ ఇసూు  ఉెండు నీ పనులు 

అవుతవయి” అని చెపాిరు. 
ఉదయయగం : 

మా నవనీగారు ననుీ హాయిగా వాయపారెం చసేుక్ోవచుో కద్వ అెంట్ట నేను మూడు న లలు ఉద్యయగ పరయ్తీెం చేసాు ను,  

రాకపో త ే అపుిడు వాయపారెం చేసాు  అని చెపిి  ననేు పరయ్తవీలు చేశాను. నేను ట్ీచర్ పో సిటెంగ్ క్క JNTU హ ైదరాబ్ాద్, SV 

య్ూనివరిసట్,ీ త్రరుపత్రక్క అప లల  చేశాను ర ెండు య్ూనివరిసట్లీ నుెంచి నవకు ఉద్యయగెం వచిోెంద్.ి ఏ ఉద్యయగెంలో చేరాలో  సార్ ను  

అడగిిత ేసార్ “ మొదట్ ఏ య్ూనివరిసట్ ీనుెంచి ఉద్యయగెం వచిోెంద్?ి” అని అడగిారు.  JNTU య్ూనివరిసట్ ీనుెంచి వచిోెంద్ ిఅని 

చెపేు  సార్ ద్వెంట్లల  జఞయిన్స అవమనవీరు.  జఞయిన్స అయిన మూడు న లల తరాాత  వాసవి ఇనిటిట్ూయట్ లో పరిాన ెంట్ ల కోరర్స 

క్క ఉద్యయగాలు పడవీ యి, “మీరు అప లల  చయే్ెండి” అని ఒక సనీియ్ర్  ఉద్య యగి చెపేు  ననేు వ ళ్ళల వాసవి క్ాలేజీలో ఒక ప ర ఫ సర్ ను ఎలా 

చేసేు  నవకు ఉద్యయగెం వసుు ెంద్య మ లకువలు చపెిమనవీను. ఆయ్న నేను ఎవరచ కూడవ పరశీెంచకుెండవ ఎలా అప లల  చేయ్ాలో, పిరపేర్ 

అవాాలో కూడవ  చెపాిరు. ననేు అలాన ేఉద్యయగానిక్క అప లల  చశేాను. శాశ్ాత ఉద్యయగెం వచిోెంద్.ి  
 

1999 క్ారడుకమాసెం లో నవతో పాట్ల మా అమా కూడవ సార్ దరశనవనిక్క వచవోరు.  మా అమాగారు  సార్ తో  మా 

నవనీగార ిఅనవరచగయెం గురిెంచి చెపిి  రక్షిెంచ మనవీరు. సారు మా అమాతో  అమా మొదట్లల  ఇబ్బెంద్ ిచసేుు ెంద్ ిగాని తరాాత 

అెంతవ బ్ాగుెంట్లెంద్ ిఅని చెపాిరు.  నేను వాసవి క్ాలేజ్ లో ఉద్యయగెం వచిోన తరాాత join అవాక ముెందు ఇెంట్కి్క వ ళ్ళిత ే మా 
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అమా వాళ్లి “నవనీకు ఒెంట్లల  బ్ాలేదు,  హ ైదరాబ్ాదుకు వసాు ము,  అకిడ డవకటర్ కు చూప డద్వము”  అని చెపాిరు.  మేము 

NIMS లో జఞయిన్స చేసాెం. ఒక రకెంగా చెపాిలెంట్ట మా నవనీగారు చివర ిసేటజ్ లో ఉనవీరు. డవకటరుల  ఎనోీ పరడక్షలు చేసినవ మా 

నవనీగార ిరచగెం అెంతుపట్టలేదు. అెందువలన వాళ్లక్క ఏమీ పాలుపో లేదు. ఒక రచజు రాత్రర నవకు, మా అమాగారిక్క  సాపీెంలో 

శ్ర ీశ్ర ీశ్ర ీవ ెంకయ్సాామి వారు కనపడవీ రు. అద్ే రచజు రాత్రర మా నవనీగారు బ్ెడ్ మీద నుెండి లేచి య్ూరినల్స క్క నడిచి 

వ ళ్ళల  వచవోరు. అపిట్ి నుెండ ిఆయ్న ద్వద్వపు 17సెం||లు ఆరచగయెంగా  జీవిెంచవరు. 
పుసతక పిచుర్ణ సేవ – సదవకాశ్ం : 

ఉద్యయగెంలో జఞయిన్స అయిన తరాాత సార్ దగారిక్క వసేు  సార్ 70 వలేు రు || ఇచిో  వారాు లాపెం పిరెంట్ చేయిెంచమనవీరు. 

నవకు పిరెంట్ిెంగ్ గురిెంచి ఏమీ తెలియ్కపో యినవ సార్ కు మాతరెం అడుీ  చెపిలేదు. హ ైదరాబ్ాద్ కు వ ళ్ళిన తరాాత సార్ సూచన 

పరక్ారెం ఓెం సాయి గాీ ఫిక్స లో పిరెంట్ చేయిెంచవను. ఒక రకెంగా చెపాిలెంట్ట శీ్ర ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాష్ాట రిక్క ఇషటమ నై వారాు లాపెం 

గీెంథెం ముదరణలో లేదు. ఈ బ్ుక్ printing చేయిెంచడెంలో నవ క్ొచిోన అవక్ాశానిీ నవ మహద్వభగయెంగా భావిసుు నవీను.  

హ ైదరాబ్ాదులో నవ రూమేాట్ ట్ ైపిెంగ్ చేసవేాడు. అెందువలన ననేు ఒక కెంపూయట్ర్ సిసటమ్ క్ొనవీను. సార్ పెంపిెంచిన  గీెంధవలని 

నవ రూమేాట్ ట్ పైు చసేేవాడు.  ననేు పూూ ఫ్ రడడిెంగ్ చేసవేాణనీ. అలా గీెంథ ముదరణక్క నవ వెంతు సేవ చేస ేభాగయెం కలిగిెంచవరు.  

అెంతకే్ాకుెండవ అెంతకు ముెందు ద్వక్ా న లూల రులో పుసుక్ాల పిరెంట్ిెంగ్ చవలా క్ాసీలగీా ఉెండేద్.ి ఎపుిడెైత ేహ ైదరాబ్ాద్ కు 

పిరెంట్ిెంగ్ మారాోరచ అపిట్ ినుెండ ిచినీ చినీ పుసుక్ాలు ఒక్ొికిట్ ిఒక రూపాయిక్క పిరెంట్ిెంగ్ జరిగ ద్.ి  సార్ పరత్ర సెంవతసరెం 

ద్వద్వపు ర ెండు నుెంచి మూడు లక్షల రూపాయ్ల పుసుక్ాలు  పిరెంట్ిెంగ్ చయేిసుు ెంట్ారు.  అెంతేక్ాకుెండవ ఎకిడ తకుివ ఖ్రుోక్క 

పిరెంట్ిెంగ్ చేసాు రచ  తలెుసుక్ొని చేయిెంచడెం ద్వారా  సార్ గీెంధవలు  తకుివ ఖ్రుోక్క పిరెంట్ెింగ్ అయిేయవి, మన అెందరకి్క తకుివ 

ధరలో సాామి లీలలు, చరతిరలు లభయెం క్ావట్ానిక్క సార్ ఆరాట్ెం, చేయిెంచే య్తీెం మనకు మారా దరశకెం.  

2003లో సార్ తో ననేు వ హ కల్ క్ొనుకుిెంట్ాను అని అడగిిత ే  సారు వ ెంబ్డ ే  నువుా చేస ే పనిక్క  వ హ కల్  

తపినిసరగిా అవసరెం క్ొనుక్ోి అని చెపాిరు.  మా ఇెంట్లల  సామానయెంగా పగలెంతవ వ హ కల్ బ్య్ట్ ప ట్టటవాడిని.   చవలా సారుల   

వ హ కల్ తవళ్ాలు బ్ెండకి్  ఉెంచసే ేవాడిని. ఆ రచజు రాత్రర సారు కలలో కనబ్డవేారు. బ్ెండ ిక్ష మెంగా ఉెండదే్ి. ఇపుిడు అనిపిసోు ెంద్ ి

సార్ ని అడిగ ిబ్ెండ ిక్ొనవీను క్ాబ్ట్ిట ద్వని సరా బ్ాధయతలు సార్ వ ేఅని. ఇద్ ిపరత్ర విషయ్ెంలో వరిుసుు ెంద్ి అనిపిసోు ెంద్.ి  
వివాహం : 

మా ఆనీయ్యక్క ప ళ్ళల సెంబ్ెంధవలు కుదరట్టల దు.  ననుీ ప ళ్ళల చేసుక్ోమని ఇెంట్లల  వారెందరూ బ్లవెంతెం చేసుు నవీరు. సార్ 

క్క వచిో ఆ విషయ్ెం చెపాిను. నువుా దరాా సాామి దగారక్క వ ళ్లి అని చెపాిరు. సాామి దరాా ల దగార ఉనీ హ ెండడని క్ొడుతూ 

“గురువు చెపిి నట్లల  చయె్యట్టల దు, మీ ఆనీయ్య ప ళ్ళితో  నీ ప ళ్ళిక్క సెంబ్ెంధెం లేదు” అని చెపాిరు. సాామి దగార నుెండ ి

బ్య్లుద్రే  ముెందర సార్ చపెిిన మాట్ (దక్షణి గూరిో పాట్ిెంచట్ెం లేదనే సాామి అలా అనవీరు అని) గురుు  వచిో దరాా ల దగార 

దక్షణి సమరిి ెంచవను. అకిడ నుెండ ిmain రచడ్ మీదక్క వచిో బ్సుస క్ోసెం ఎదురు చూసుు నీపుిడు ఒక క్ారులో ఇదిరు తెలల  

వసాు ర లు వసేుకునీ వారు వచిో ఎకిడక్క వ ళ్ాిలి అని కనుకుిని, వారు చితరెంగా నవతో “త్రరుపత్ర వ ళ్ాిలనవీ, హ ైదరాబ్ాద్ 
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వ ళ్ాిలనవీ అకిడ ద్ిెంచుతవమని” చెపాిరు. ర ణనగుెంట్లో మా ఫ రెండ్ దగారక్క వ ళ్తవనని చెపాిను. వాళ్లి ననుీ ర ణనగుెంట్లో 

ద్ిెంచి వ ళ్ాల రు. ఆ ఇదిరు ఎవరచ ఎెందుకు అలా సాయ్ెం చేసారచ సాామిక్క, సార్ లక్  తలెియ్ాలి.  సార్ దగారక్క వచిో సాామి చెపిి న 

విషయ్ెం చపెిత ే“5 వారాలు వరసగా మీ ఆనీయ్యని గొలగమూడ ిలో సాామి  దరశనవనిక్క రమాను. ఆ తరువాత ప ళ్ళల క్ాకపో తే 

సాామిద్ ితపుి అవుతుెంద్”ి అని సార్ చెపాిరు. ననేు మా ఆనీయ్యక్క చెపేు   ఆతను వ ెంట్న ే‘ననుీ తీసుకు వ ళ్లి, తరువాత 4 

వారాలు నేను వ ళ్తవనని’ చెపేు  తరువాత రచజ  తీసుకుని వ ళ్ాిను. తరువాత 4 వారాలు కూడవ వరుసగా వ ళ్ాిడు.  న ల త్రరగి  

లోపు అతని ప ళ్ళల జరిగిెంద్.ి నవ ప ళ్ళల మా  అనీయ్య ప ళ్ళల జరగిిన 3 సెంవతసరాలక్క జరిగిెంద్.ి 2002లో మా అనీయ్య ప ళ్ళల 

జరగిిెంద్.ి 2005లో నవ ప ళ్ళల జరిగిెంద్.ి 

నవ ప ళ్ళిక్క సెంబ్ెంధవలు చూసుు నీపుిడు కలలో ఒకసార ిఒకమాాయి కనపడిెంద్.ి అెందువలన ఏ సెంబ్ెంధెం చూసనివ 

అద్ ిక్ాద్ేమో అనిపిెంచదే్.ి చితరెంగా ఆ అమాాయితోన ేనవ వివాహెం అయియెంద్.ి ఇెంక్ా చితరమ ైన విషయ్మమేిట్ెంట్ట ఆ అమాాయి 

వివాహానిక్క ముెందర తన నవనీగారకి్క అనవరచగయెంగా ఉనీపుిడు విజయ్వాడలో ఉద్యయగెం చసేుు నీపుిడు ఒక్ాయ్న 

వ ెంకయ్యసాామి గురిెంచి చపెిి, పట్ెం కూడవ ఇచిో రచజూ దెండెం ప ట్టమనవీరు. అలాన ేఆమ  చేసేు  వారిెంట్లల  ఇబ్బెందులు తీరట్మ ే

క్ాకుెండవ ననేు ప ళ్ళల చూపులోల  ఏెం పరశ్ీలు అడుగుతవనో కూడవ సాామి కలలో చెపాిరు. అలా మా ఇదిరినీ శీ్ర వ ెంకయ్యసాామ ే

కలిపారు. ప ళ్ళల అయిన తరువాత నవ భారయ కు కూడవ సార్ పుసుక పరచురణ య్జాెంలో ట్ పైు చసేే పని ద్వారా పాలు పెంచుకున ే

భాగయెం కలిగిెంద్ి.   

ఒకసార ి మా బ్ావగారకి్క బ్ాగచక పో త ే ఒక జోయత్రషుిడ ి దగారక్క తీసుకుపో య్ారు. ఆ జోయత్రషుిడు ననుీ చూస ి నీకు 

పరా ణగెండెం ఉెంద్,ి 40రచజులు అఖ్ెండ ద్రపెం ప ట్ాట లి. అద్ ిఆరపిో తే మెంచిద్ ిక్ాదు. అెందువలన నువుా ఇెంట్లల  చెయ్యలేవు. ఇకిడ 

ప డతవము డబ్ుబలు ఇవుా అని అనవీరు. వాళ్లి డబ్ుబలు మనుషులు లాగా ఉనవీరు అనుకునవీను. సార్ క్క చపెిత ే

“వ ెంకయ్యసాామి గాజులు తొడుక్ొిని కూరుోనవీడు అనుకునవీవా?” అని, “మీ అమాను ఊళ్లపాల ెంలో అఖ్ెండ ద్రపెం 

ప ట్టమను, నీవు హ ైదరాబ్ాద్ లో పావుక్కలో ప ెంగలి వెండ ిక్ాకబ్లిక్క ప ట్లట ” అని చెపాిరు. మేము అలాన ేచేసాము. ఇబ్బెందులు 

తొలిగాయి.  
స ంత ఇలుు  – గృహ పివశే్ం : 

2010లో హ ైదరాబ్ాద్ లో ఒక సాలెం చూస ితీసుక్ోవాలో లేద్య సాామి దగార చీట్లల  వసేేు  సాామి తీసుక్ోమని చెపాిరు. క్ానీ 

డబ్ుబలు ఎకుివ అడుగుతునవీరని ర ెండు పో రషనల సాలెంలో ఒక పో రషన్స మాతరమ ే క్ొెంద్వమనుకుని సార్ క్క చపెితే, సాామి 

చెపిి ెంద్ ిఎలా అయినవ చేయ్ాలి అని చపెిి ఎెంత డబ్ుబలు క్ావలి అని అడగి,ి క్ావలసని 3 లక్షలు ర ెండు రచజుల తరాాత నవ 

ఎక్ ెంట్ల లో డిపాజిట్ చేసారు. ఆ డబ్ుబతో ఆ సాలెం క్ొనవీను. మేము క్ొెంద్వమనుకునీ ఒక పో రషన్స లో ఉనీ బ్ో ర్ 

పూడిపో యిెంద్.ి సార్ కృపా అనీట్లల  ర ెండయ పో రషన్స లో ఉనీ బ్ో ర  ఆధవరమ ైెంద్.ి సార్ చెపిినట్లల  చేయ్ట్ెం వలల  ఇబ్బెంద్ ి

తొలగిపో యిెంద్.ి 

సాలెంలో ఇలుల  కట్టట మేసిు  ిచవలా క్ోపషిిట. అతనితో ఏదనవీ చెపాిలెంట్ట ఇబ్బెంద్ిగా ఉెండదే్.ి అతని ఫో ట్ల తీసుకు వ ళ్ళల సార్ 

క్క చెపాిను. సార్ ఆ ఫో ట్ల తవక్క ఇచవోరు. తరాాత నుెండ ిఅతని పరవరునలో ఎెంతో మారుి వచిో పరశాెంత మనసుిడు అయ్ాయడు. 
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శీ్ర సుబ్బరామయ్య గారు శీ్ర షిరడీ సాయిబ్ాబ్ా శీ్ర ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసటర్ శీ్ర వ ెంకయ్యసాామి శీ్ర దరాా సాామి 

గృహ పరవశేానిక్క  రాత్రరపూట్ ముహూరుెం నిరణయిెంచవరని సార్ క్క చెపతి ే “గృహపరవేశ్ెం అయిన తరాాత రాతరెంతవ 

నవమసారణ చేయ్మనవీరు”. మేము అలాన ేచశేాము. మాకు ఏ ఇబ్బెందులూ రాకుెండవ సార్ క్ాపాడుతునవీరు.         
ఆరోగయం : 

నవ భారయ గరభెం ధరిెంచిన తరాాత 5 వ న లలో గొలగమూడి వ ళ్ళల సార్ ని దరిశెంచుకునవీము. అపిట్లల  నడక కషటమని 

సాామి గుడలిో 3 పరదక్షిణలు చేసిెంద్ి. సార్ దగారక్క రాగానే నవ భారయతో సార్ “పరదక్షణిలు చేసావా అమాా!” అని అడిగారు. నవ 

భారయ మూడు పరదక్షిణలు చేశాను అని తృపిు గా చపెిి ెంద్ి. సార్ నవిా రచజూ కనీసెం అర గెంట్ అయినవ ట్ ైెం ప ట్లట కుని పరదక్షణిలు 

చేయ్మనవీరు. అలా చేయ్ట్ెం వలల  అపిట్కి్క ఉనీ శారరికి భాదలు తగిా , తరాాత నవరాల్ డెలివరడ అయియెంద్ి. అపిట్ి వరకు 

చవలా న లలు నిెండ ే వరకు గరభవతులు వాయయ్ామెం గానీ నడవట్ెం గానీ చేయ్ాలని తనకు తలెియ్దు. సార్ ఆ రడత్రన 

అవసరమ ైనద్ ిచయేిెంచి అనుగీహ ెంచవరు. 

అలానే ర ెండవ సారి పాప డలెివరడ సమయ్ెంలో కూడవ సార్ ఇద్ి వరలో చపెిిన రడత్రలో నవమసారణ చసేూు  ఉెండేద్ి. ఏ 

పని చసేుు నవీ సారణతో చేయ్ట్ెం కూడవ అలవాట్ల అయియెంద్ి. న లలు నిెండిన తరువాత డవకటర్ గారిక్క చూపిెంచుకుని delivary  క్క 

హాసిిట్ల్ కు వ ళ్లతుెంట్ట ఉమా నీరు పో యిెంద్ి. అచోట్ సాినిెంగ్ ద్వారా బిడీ కెండషిన్స చూద్వి మని డవకటర్ పరయ్త్రీసేు  ఆసిత్రరలో 

ఉనీ 3 సాినరుల  పనిచయే్లేదు. నవమసారణలో ఉెండట్ెం వలల  భయ్ెం అనిపిెంచక డవకటర్ తో “స టతసో ిప్ తో చెక్ చసేేు  బిడీ 

condition తెలుసుు ెంద్ి” కద్వ అని అడగితిే డవకటర్ అలాన ే చూసి డలెివరడ చేసారు. నవరాల్ డెలివరడ అయ్ాయక, మీకు క్ొద్ిిలో 

ఆపర షన్స తపిిపో యిెంద్ి. బిడీ మ డకు పేరగు చుట్లట కుని ఉెంద్ి. సాినర్ పనిచసేి ఉెంట్  ఆపర షన్స చేస ే వాళ్ిము అనవీరు. 

సాామి/సార్ సురుత్ర రహ త పరసనుీలుగా మా పరా రాన లేకుెండవన ేఆపద తపిి ెంచి, ఆపర షన్స తపిి ెంచవరు. 

మా అబ్ాబయిక్క చినీ వయ్సుసలో గవడ బిళ్ిలు జారెం వచవోయి. వాట్ి నొపిి భరిెంచట్ెం కషటెంగా ఉెండేద్ి. ఆరు న లల 

వరకూ తగాదనవీరు. ఇెంక ఉెండలేక సార్ కు ఫో న్స చసేేు  గుెండెంలో క్ొబ్బరకి్ాయ్ వేసాు ను బ్ాగుెంట్లెంద్ి లే అనవీరు. అపిట్ ి

నుెండడ కీమెంగా సరుి కుని ఒక న లలో పూరిుగా తగిాపో యిెంద్.ి అలానే మరచసారి నీట్లిో ఎలుక చనిపో తే తెలియ్క తవర గడెం వలల  

ట్ ైఫాయిడ్ జారెం వలల  మా పిలాల డిక్క చవలా అనవరచగయమ ైెంద్ి. మరలా ధునిలో క్ొబ్బరకి్ాయ్ వయే్డెం, రచజూ తీరాెం, విబ్ూద్ ి

సీాకరిెంచట్ెం వలల  తారగా క్ోలుకునవీడు. మా బిడీల బ్ాధయతలను ఇలా సార  వహ సుు నవీరు. 
విధి నిర్వహణ  : 

ననుీ ఆఫసీ్ట లో కూడవ సార్ కనిప ట్ిట  నడపిసిుు నవీరు. ఒకరచజు ఎకుివ పని వలల  వరషెం చీకట్ి ఉనవీ సాయ్ెంతరెం వరకు  

ఆఫసీ్ట లో ఉెండి పని చసేుకుని ఇెంట్ిక్క వసుు ెంట్ట ఒక చటె్లట  క్కీెంద నుెండి వ ళ్లతుెంట్ట ట్ప్ మని శ్బి్ెం వచిోెంద్ి. ఏమని వ నక్కి  

చూసేు  ఒక పాము ఒకి ర ెండు అడుగుల వ నక నేను వచేో  ద్వరలిో పడి నవ నుెంచి దూరెంగా opposite ద్కిుిలో పరగి డుతోెంద్ి. 

అలానే నవకు Ph.d. చయే్ట్ెంలో గ ైడ్ సహక్ారెం అెందట్ానిక్క, ఫారాాలిట్ీస్ట అడుీ  వచిోనపుిడు చవలా డలిే అయియెంద్ి. సార్ కు 

చెపుికుెంట్ట సార్ అవుతుెంద్లిే అనవీరు. ఆ తరాాత వారి మనసుసలు, పరిసిాతులు మారి తారలో మారాెం చిక్కి Ph.d. కెంపీల ట్ 

అయియెంద్ి. అలా ఉద్య యగెం, వివాహెం, తలిలదెండుర లు, బిడీలు, చదువు, ఆరచగయెం, ఇలుల  ఇలా అనిీ విషయ్ాలలో సార్ అెండ 
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ఉెండట్ెం, సార్ నవకు పుసుక పరచురణ సవేలో అవక్ాశ్ెం ఇవాట్ెం వారి కృపకు నిదరశనెం. కృతజాతతో జీవిెంచటే్ట్లల  నడపిిెంచమని 

సార్ ని పరా రిాసుు నవీను.        
సార్ సందేశం : 

 

ఆలోచనలకు ఆనకట్ట  వేసే జీవన విధానానికి సార్ సూచనలు ఈ కిర ంద సార్ లెట్ర్ల   నండి గ్ర హంచ వచ్చు:   
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శీ్ర సుబ్బరామయ్య గారు శీ్ర షిరడీ సాయిబ్ాబ్ా శీ్ర ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసటర్ శీ్ర వ ెంకయ్యసాామి శీ్ర దరాా సాామి 

 

OM 
 

24-06-2005 
Dear sai! 
 

మానవుని సమసయ ఏమిట్?ి ఉనీద్వనితో అసెంతృపిు  లేనిద్వని క్  ైతపన అెంట్ారు శీ్ర మాసాట రు. నీవు వారెం వారెం15 రచజులకు 
ఇకిడకు రావాలెంట్ావు. శీ్ర సాామివారు మనక్కచిోన సదవక్ాశ్ెం నీ అసెంతృపిు  వలన సద్ిా నియోగెం చసేుక్ో లేకుెండవ ఉనవీవు. 
ఈ పరపెంచ వాసన లేకుెండవ నినుీ I.I.T Campus శీ్ర సాామివారు నీకు ఒక పని అపిగిెంచి చయే్మెంట్ట,  అద్ి క్ాదు ననేు 
గొలగమూడి లో ఉెంట్ాను,  వారెం వారెం వసాు ను అనడెం,  ఉనీద్వనితో అసెంతృపిు  లేని ద్వనిక్ ై తపన అనే మానవుని సమసయను 
నీవు వదలలేదు. ఆధవయత్రాకత అెంట్ట గురువు మాట్ను implicit obedience గా ఆచరిెంచడెం అనేద్ ి నీ ఆచరణలో 
వచేో ెంతవరకు శీ్ర సాామివారి కృప మనెం సెంపూరణెంగా ప ెందలేము.  ఎరిీసాామి,  త్రకి సాాముల కథ మరిో పో య్ావు.  త్రకి 
సాామి ఎెంత గొపివాడయ  !గురువు మాట్కుఎదురు ఒకమాట్ చపెికుెండవ వ ళ్ళిపో య్ాడు. రచశ ర డిీ  కూడవ త్రకి సాామి ఇలాెంట్ి 
మహనీయ్ుడే.  
 ఇకిడుెంట్ట నవకు ఎనిీ బ్ాధలు ఉనవీయో మీకు తెలుసా? ఎపుిడూ ఏక్ాెంతెంగా కూరచోనివారు.  ఎవరచ 
ఒకరు వసాు రు. ఇెంట్ిలో వారు ఎపుిడు అక్షిెంతలు వేసుు ెంట్ారు.  ఎెందుకు? వాళ్ిను గురిెంచి నేను పట్ిటెంచు క్ోనుట్. 
పుసుక్ాల అెంగడి ఆయ్న రచజుకు ఒక సమసయ తెసాు డు. సాయి మాసటర్ నిలయ్ెం తవత రచజుకు5  లేక6  సమసయలు 
తెసాు డు. వీట్నిీటి్ని తపిిెంచుకుని పరా రిాెంచవలా? No. ఈ బ్ాధలనీీ పట్లట కుెంట్టనే నవ మురిక్క వదులుతుెంద్ి.  
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రుణవనుబ్ెంధవలు,  వాగాి నవలు తీరాలి కద్వ.  మనకు ఆరచగయము,  అనీెం ప ట్ాట రు.  ఇెంక్ మి క్ావాలి.  తక్కిన విషయ్ాలనిీ 
వీట్లిో  భాగాలే.  ఆట్ ఆడడెం నేరుోక్ోవాలి.  

 శీ్ర సాామివార ికృపా సద్వ మీకు ఉెండవలని పరా రధన 

 ప సల సుబ్బరామయ్య 
 
 
 
 

గొలగమూడి  ,22 -7-2005 

Dear Sai ! 

నినీటి్ ల ట్రచల  శీ్ర సాామివారు నవ ఇలుల  కట్ిటెంచిన విషయ్ెం వరా శాను. అపుిడు నేను య్మత్రెండి త్రెంట్ూ ఇదిరు మనుషుల 

పని చేసుు నవీను. క్ామాెంధుడిన ై కనుీ క్ానని రచజులవి. ఒకి సార ైనవ నవ ఇలుల  కట్టట  పనిలో సహాయ్ము చేయ్మని నేను 

సాామిని పరా రిాెంచి ఎరగను. అెంతవ చేయ్ వలసిెంది్ మనమే గద్వ! వార మి  చేసాు రనే అహెంక్ారము తలక్ క్కిన రచజులు అవి. 

ఎసరు ప ట్ిట  మనెం మెంట్ చేసేు  వెంట్ అవుతుెందనే వ ధవ వేద్వెంతెం. బియ్యపుగిెంజ తయ్ారుచేయ్ట్ెం మనకు చేత క్ాదనే 

విషయ్మే సుురిెంచని క్ామాెందపు రచజులవి. శీ్ర సాయి మాసటర్ నిలయ్ెం ఉెండే చచట్ శ్ెంకుసాా పన గుెంట్ క్ొెంత తరవిా 

పూడిపిెంచవరు. నవ పరా రాన లేకనే వాసుు  పాల న్స గడసి ఇచవోరు. నవ పరా రాన లేకనే మా మామ పునవదులకు డబ్ుబ ఇసాు ను అని 

బ్లవెంతెం చేసాడు. నవ పరా రాన లేకనే పరెంధవమయ్య బే్లుద్వరిగా వచవోడు. నవ పరా రాన లేకనే బిలీిెంగ్ అెంతవ ఒక్  ఒక బ్ెండ 

పడి పునవదులు కట్టట  పని ఖ్రుో లేకుెండవ పో యిెంది్. మన పాిర్ధన లేకుండానే సర్వం జరిగిపో త ంది. అది ఆ సదుగ ర్ుమూరిత 

కృప. ఇంత జరిగినా ఇలాంటివి ఒకటి ర ండు కాదు వందల అనుభవాలు జరిగినా ఈ మలిన మనసు నేటిక నైా కుదుర్ుగా 

ఉండమని చోట ఉంట ందా. అట  భవిష్యత త నన లేక గతానని యోచసోత ంది. ఏమో దీనిి ఆ సదుగ ర్ుమూరిత ఎపుుడు 

హతమారిి కూరోిబ్ెడతాడయ  తెలియదు. తపుక కూరోి ప్డెతాడు. ఈలోగా ఇందిియలోలతవం  ,ఆశ్,  

సో మరితనం ,జిహవచాపలయం, ష్ణపర్దూ,  స్త ీలోలతవం అను నాలోని ద ంగలను కనిపె్టిట  తరిమే పియతిం చేయాలి. సథనిియర్ 

పియతిం చేయాలి. శ్రదధ  కాదు కేవల శ్రదధ  అవసర్మంటార్ు శ్రర మాసాట ర్ు గార్ు. శ్కిత నంతా వినియోగించ కృషథ చేయమంటార్ు 

సాయి. లేకుంటే మానవ జనమ ప్థడకలు ఏర్ుకునేందుకేనంటార్ు. అలాంటి దౌరాాగయసథిత్ర కాకుండా వారిచిన పనిచేసే 

పియతిం సథనిియర్ గా చేసథ తరిదాద ం. అకి గారిక్క నమసాిరములు. 

శీ్ర సాామివారి కృపా సద్వ మీకు ఉెండవలని పరా రధన 

 ప సల సుబ్బరామయ్య 
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గొలగమూడి  ,22 -7-2005 

 
అమ్మా! 

మనం ఏదైనా చెయ్యాలనాా చేయలేము. చేయలేకండా ఉండాలనాా ఉండలేము.  ఉదాహరణక నా కమ్మరె్త అప్పుడు రై్తలేేలో 

షోలాపూర్ ప్ర క్కన హుటిగీ అనే సే్టషనో్ల పారాసిసే్టగా ప్నిచేస్త ంది. అప్పుడే సే్టట్ బ్ాంకలో ఉద్యాగానికి టై్ైనింగ్ కి రమాని ఆరడ ర్ 

వచ్చంది. రై్తలేే పెద్ద  సంసథ  అని, సే్టట్ బ్ాంక చ్నా సంసథ  అని సే్టట్ బ్ాంకలో చేర్చందుక నాకిషేము లేక్ ఆ ఆరడ రు కాగితం 

ప్ంప్లేదు. భగవంతుని నిరణ యం ఆమెను బ్ాంక్ లో ఉద్యాగం చేయంచాలని, గనుక్ ఆమె ప్ని చేస్ట గాామంలో ఆ ముంద్టి రోజు డాకే్రును 

చంపే ప్ర యతాం చేశారు. ఆ రోజు డాకే్రు లేకండా ఉంటే మ్మ అ మ్మాయకి ఆమర్యాద్ జరిగి ఉండేదే. అందుక్ని తెలోవారి సామ్మను సరుద కొని 

ఇంటికి ర్యబోతంది. అదే సమయంలో నేను షిరిడీ పోవాలనే పేర రణ పెటేి బ్ాంక్ ఆరడ ర్ ఊరక్ తీస్టక్ పొయ్యాను. షిరిడీ ప్ర య్యణము మ్మనుకని 

తెలోవారి 10 గంటలక తిరుప్తి టై్ైనింగో్ల చేర్యచలి.  వంటనే హుటిగీ నుండి తిరుప్తి వచ్చ టై్ైనింగో్ల చేర్యచను.  నా షిరిడి ప్ర య్యణము 

పోయంది. 

నేను అనుకనా శిరిడి య్యతర  సాగలేదు. భగవంతుని నిరణ య్యనుసారం ఆమె సే్టట్ బ్ాంకలో ఉద్యాగి అయంది.  బ్ాంక ఉద్యాగినే 

వివాహమ్మడి నెలో్లరులో ఇలో్ల క్టే్టకని కాప్పరం ఉనాారు. మనం ఒక్ ప్ని చేస్టందుక చేయకండా  ఉండేందుక స్టేచఛ లేనివారము. 

భగవంతుని చేతిలో ఉప్క్రణాల్ల మ్మతర మే. ఇది తెలిసి  దేనికి చ్ంత చేయకండా హాయగా నీ ఇషేం వచ్చనటో్ట నడువు తండిర  అంటూ 

సంతషంగా ఉంటే ఈ నాటక్ రంగంలో మన పాతర  బ్గా నటించ్న వారము అవుతాము.  

 - పె.స్ట. 

 

గొలగమూడ ి

15-07-2005 

 పూజయ గురువుల లక్షాకి గారకి్క సుబ్బరామయ్య శీ్ర సాామివారి ఆశ్రసుసలు తెలుపుతూ వరా య్డెం.మీ ల ట్ర్ చరేిెంద్ి.ఆ 
మహనీయ్ుని ఆశ్యీిెంచడెం లో మన పుణయెం ఇమిడి ఉెంద్ి. మనెం క్కీెంద పడుతునీ వారు మనలను పడనివారు.  రచశ ర డిీ  
కుమారుని బ్ెండి ఎదుి లు, మనిషనిి ఎలా రక్షిెంచవరు. మనకు కష్ాట లు కలగడెం మన మెంచి క్ొరక్  అని భావిసూు  వారి వ పైు 
చూసుు ెంట్ట చవలు.మనెం చలనెం లేని విశాాసముతో వారనిెంట్ి ప ట్లట క్ోవడమే మన పరయ్తీమెంతవ. పో యిే వాళ్లను పో నిచేోద్ ే
గదయ్ాయ  అనే మాట్ మనకు వరిుెంచదు. వారు చీట్ీ ల ద్వారా చపెిిన మాట్ క్క మనెం అెంట్ిప ట్లట కుని నడుచుకుెంట్లనవీము. 
పో యిే వాళ్లను  ఫో నిచేో ద్ే గదయ్ాయ అనీ వాళ్ి సెంగతెంతవ చవలా ఘోరెం. శీ్ర సాామి వారు పరతయక్షెంగా శ్రడరముతో ఉెండగా 
చెపిి న మాట్ను వాళ్లి ఖ్ాతరు చేయ్లేదు. కత్రుతో ప డుసాు  అని చపెిిన వారు తమ చడీె నడవడి మారుోక్ోలేదు. అలాెంట్ ి
వారతిో మనెం పో లుోకుని అలా మనమూ అవుతవమని భయ్పడవదుి .సరా హృదయ్ాెంతరారిుయి నై ఆ మహనీయ్ుడు మనలను 
తపిక నడపిిెంచి గట్ టక్కిసాు డు. 
 

 భయ్ము, ఆెంద్యళ్న, దుుఃఖ్ము క్ాసు  కూడవ దరిచరేకుెండవ చూసుక్ోవాలి.  భయ్ము,, ఆెంద్యళ్న ఎెంత ఎకుివగా ఉెంట్ట అెంత 
ఎకుివగా వార ిసరా సతయము మరిోపో య్ామని అరాెం.   
 

బ్సుసలో  రిజర్ా చసేని ట్కి్ ట్లల  క్ాయనిసల్ చేయిెంచిెంద్ి వార . హ ైదరాబ్ాద్ డవకటర్ మిమాలను వ ెంట్నే రమా నకుెండవ క్ాగతిెం మీద 
వరా సిసాు ను అని అనిపిెంచిెంద్ి ఆయ్నే. మద్వర సు డవకటరు 15  రచజులకు మెందులు వరా సనేట్లల  చసేిెంద్ ివార . 15 ఆగసుట  వసుు ెంద్ి.  
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ఆగసుట లో పరడక్ష రాశాక నే హ దైరాబ్ాద్ పరయ్ాణెం.  అపుిడు కూడవ డవకటర్ గారకి్క రమాెంట్ట వ ళ్లితవము. ఇకిడ ఒక వయక్కు  40 

రచజులు ఉెండవలనవీరు. సర ననవీను.  వారు వచిోన పని సాామి కెంట్ట ముఖ్యెం,  పేరమికుల సెంభాషణలని నవకు ఎలా 
తెలుసుు ెంద్ి.  ఒక వయక్కు రాత్రర 12 గెంట్లపుిడు మాట్ాల డుకుెంట్లెంట్ట చూస ిచపెాిడు. ననేు పట్ిటెంచుక్ోలేదు. ఆమ  కు వారిీ ెంగ్ 
ఇచవోను. అపుిడు ఆమ  ఆ వయక్కు మా ఎదురిెంట్ి వాడని నవకు చెపాిలా.  సాామిని గురెించి అడిగతిే చపెాిను అెంతే అనీద్.ి 
తెలలవార ిమరకి్ొనిీ వివరాలు తెలిసాయి.  మొదట్ ఆమ  చపెిిన మాట్లకు ర ెండవసార ిపిలిచి అడిగనిపుిడు చపెిిన మాట్లకు 
పో లిక లేక కఠనిెంగా మాట్ాల డి తరమిేశాను. ఆ తరాాత మరకి్ొనిీ వివరాలు చెపాిరు.  వార ిపేరమ విఫలమ ై ట్ ీతవర గ ిచనిపో వాలని 
మెందు సీసాలు ఉెంట్ట చశేామని చెపాిరు వారు   తవర గి ఉెంట్ట ముెందు ననుీ పో లీసులు తీసుకుపో తవరు.  అెందరి ద్వారా చేసదే్ి ఆ 
మహనీయ్ుడ ేనిెండు హృదయ్ెంతో వారిని ఆశ్యీిెంచడమే మన కరువయము. 

ప సల సుబ్బరామయ్య 
 

శీ్ర సుబ్బరామయ్య సార్ భౌత్రకెంగా ఉనీపుిడు చివర ిరచజుల వరకు ఎపుిడూ తనను భౌత్రకెం గా పూజిెంచడవనిక్క అెంగడకరెించే 
వారు క్ాదు. చివరి రచజులలో 2015 లో ఒక రచజు నగ ష్ మరి క్ొెందరు సార్ ను పూజిెంచు క్ొనుట్కు అభయరిధసేు  సార్ ఒక్ొికిరు 
ఒక్ొికి సారి పూజ అెంట్ట కషటెం గా ఉెంట్లెంద్ి, అెందరు కలస ిఒకిరచజు చసేుక్ోెండి అనవీరు. అద్ ిSeptember 5 (ట్చీర్స day) 
కు చవలా దగారగా ఉెండట్ెంతో ఆ శ్నివారెం అెందరు కలసి సామూహ కెంగా గొలగమూడి లో సార్ ను పూజిెంచు క్ొనుట్కు అభయరిధసేు  
సార్ దయ్తో అెంగికరిెంచవరు. అపిట్ ినుెండి పరత్ర సెంవతసరెం (స ప టెంబ్ర్ 5 మరు ఆద్విారెం, స ప టెంబ్ర్ second weekend) సార్ 
గురుపూజ మహో తశవెం  గా జరుపుకుెంట్లనవీము.  

 
 

4 వ గుర్ు పాదుకా మహోతివ విశేష్ాలు, సెప్ెటంబ్ర్ 9, 2018 

 

కార్యకరమము వివరాలు సమృత లు 

ఉదయం 

5గం:30ని||ల

కు అభిషేకం 

and ఆర్త్ర 

సార్ కు పాలాభిషేకెం మరియ్ు 

ఉదయ్ ఆరత్ర జరిగాయి. 

 

ఉదయం 

6గం:30ని|| 

లకు సతింగం 

మనకెంట్ట సదుా రువు మనకు 

శేీయ్సుస కలిగిెంచవలని ఆతుర త 

పడుతుెంట్ారు, ప ైగా మనకు ఏమి 

జరగిినవ అయ్న మెంచిగా చేసాు రు. 

అట్ిట  సదుా రు కృప ప ెందుట్కు మనెం 

చేయ్వలసనిద్ి ఏమిట్ి ? మొ|| 
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వానిప  ై భకుు ల అనుభవాలతో సత్ 

సెంగెం. వణేు సర్, పరసాద్, సాయి, 

నగ ష్, శషేు కృషణ  మొ || వారు తమ 

అనుభవాలు పెంచుకునవీరు. ఆ 

సతసెంగ సెంభాషణలు అనిీ పరకిన 

ఉనీ లిెంక్ లో వినగలరు.   

https://drive.google.com/drive/folders/1DdesBUpualZ3P

qV6jom_XekbaOklFQ-9?usp=sharing 

ఉదయం 9 

గంటలకు సార్ 

కి పూజ 

శీ్ర గురు పాదుక్ా సోు తరెం, శీ్ర గురు గడత 

తో కూడిన ష్ో డశోపచవర పూజ 

భకుు లెందరూ ఎెంతో ఉతవసహెం గా 

చేసుకునవీరు. 

 

ఉదయం 

10గం:30ని||

లకు సార్ కి 

ర్ుదాి భిషేకం 

భకుు లెందరూ ఎెంతో ఉతవసహెం గా 

బ్రహాగారు(పురచహ తులు హరపిరసాద్ 

గారు) చయేిెంచిన రుద్వర భిషకేెం లో  

పాలు పెంచుకునవీరు. శీ్ర 

సుబ్బరామయ్య సార్ ఆరాధన 

సెందరభెంగా సూరుయడు దట్టమ నై 

మబ్ుబ చవట్లక్క చేరి ఎెండ తీవరతను 

తగిాెంచవరు.  

 

మధాయహిం 

12గంటలకు 

మధాయహి 

ఆర్త్ర 

మధవయహీ ఆరత్ర సమయ్ లో 

పాలగా నీ భకుు లు.  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1DdesBUpualZ3PqV6jom_XekbaOklFQ-9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DdesBUpualZ3PqV6jom_XekbaOklFQ-9?usp=sharing
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మధాయహిం 

12గం:30ని||

లకు పిసాద 

వితర్ణము 

ఈసారి పరసాదెం ఎవరిక్క వార  వచిో 

తయ్ారు చయే్ట్ెం సార్ కృప. 

 

మధాయహిం 

2గం||ల 

నుండి భకుత ల 

సేవ 

అనిీ సామానుల  కడిగి, భదరెం 

చేయ్ట్ెం. 

ముఖ్యెంగా చెతును ఎవరిక్ ీ ఇబ్బెంద్ ి

లేకుెండవ దూరెంగా పారవేయ్ట్ెం. 
 

మధాయహిం 4 

గంటలకు సత్ 

సంగం 

సత్ సెంగెం లో భకుు లు శీ్ర గురు చరితర 

గీెంధము పారాయ్ణ చేసారు.  
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