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శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ జీవిత విధవనెం ద్వారా బ్ో ధిెంచన “శ్ీమతో స్ేవ – స్ేవతో క్ైవలయెం” ను అనుసరిెంచ మా జనమలు ధనయము గావిెంచుటకు ఈ మాసపతిరకను
పారరెంభిసుున్వనము. శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ మనకెంద్ిెంచన అనుభవాలను, సాెంగ్తయ సమృతులను, సార్ ఆచరిెంచ వాచవ భోధిెంచన అమూలయ విష్య్ాలను
సమరిెంచుక్ొనుటకు, మహాతుమలు భోద్ిెంచన సతుెంగ్, సదా ెంర ధ పఠనలకు ప్ేరరణ్గా ఈ మా చనన స్ేవ.
గ్మనిక : ఎవరైన్వ ఈ e-magazine లో తమ వాయసాలను, అనుభవాలను పెంచుక్ోదలిచనవారు saimaster.sevatrust@gmail.com కు e-mail చేయ్గ్లరు
http://saimastersevatrust.org/Speeches/Milarepa_Foreword.mp3

శ్రర సుబబరటమయ్య
సటర్ ప్రవచనం

శ్రీ సార్ శ్రీ సదు
ా రు మిలరేపా గారి పపసు కెం లో మాసాటరు వారస్ిన “ముెందు మాట” ను వివరిసు త సదు
ా రుని సెంపూరణ ెం గా విశ్ాస్ిెంచ,
నిరెంతరెం గ్ురుుెంచుక్ొని వారిక్ీ సెంతృప్ిు గా జీవిెంచటెం ఎలాన్ో తలుపపతున్వనరు. జీవపలెందరూ క్ోరుకున్ే టల
ు శాశ్ాతెంగా దుుఃఖము,
అసెంతృప్ిు లేకుెండవ జీవిెంచ గ్లుగ్ుటకు అలా జీవిెంచన పపరుణల ైన మహాతుమల సాెంగ్తయెం, స్ేవిెంచటెం ఎలా సాధిెంచవలో శ్రీ సార్ మాటలోు
విెంద్వమా ?

ఏక ఏవ ప్రో భందుర్ విషమే సముప్సిిత్ె !

గ్ురోోః సకల ధరటమత్నమ తస్ైమ శ్రర గ్ుర్వే నమోః .

సటర్ సందేశం : అసలు బాబాను నీవప ప్ట్టాకున్నావని అనుకుంట్టన్నావప గటని ప్ట్టాకోవడమంట్ే హార్తులు, సత్ సంగటలు
మాతరమేన్న ? కష్టాల లో మనసు బాధ ప్డకుండన ఈ కష్టాల దనారట మన గ్త కర్మలు కడిగేసు ున్నర్త అని తలచి నిశ్చంతగట
ఉండట్మే ! సర్ాసయ శర్ణనగ్తి చేసి మనసులో బాధ లేకుండన ఉండట్ం న్ేర్తచకోండి. కష్టాలలో ను, సుఖాలలోను సముల ై సర్ాత్నర
భగ్వంతుణణి చూడనలన్ే భగ్వత్ గీత్నది గ్రంధనలనీా చెప్ుప ది.

కష్టాలు అనుగ్రహానికి గ్ుర్తు ! (ఎప్పుడు ?)
" కష్ాటలు అను గ్ీహానిక్క గ్ురుు" ఇద్ి అవధుతలీల లో భరద్వాజ మాష్ాటరు మాట " కష్ాటలలో ధర
ై యము " " కష్ట ము లెందు ఓరుు "
ఇవి శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ చప్ిున మాటలు.
క్ాని మన వయక్కు గ్త జీవనెంలో కష్ాటలు, మనకు అయిష్ట మన
ై పరిస్ి తులు, ఇబ్బెందులు కలిగినపపుడు కగ్ుాతుననపపుడు
మన అలా ఉెండ గ్లుగ్ుతున్వనమా?. అద్ి సాయిన్వధుని లేద్వ సాామి అనుగ్ీహెం అని గ్ురువానుగ్ీహమని (సెంతోష్కరమైనవి
జరిగినపపుడు, సుఖాలలోను ఉననటల
ు ) మానస్ిక అలజడి లేకుెండవ ఉెండ గ్లు
ా తున్వనమా? ఓరుుగా ఉెండి మన బ్ాధతో
ఇతరులకు కూడవ అశాెంతి కలిా ెంచకుెండవ ఉెండటెం క్ానీ, లేక ధైరయెంగా మన మనసుు భగ్వెంతును ప్ై నిలపడెం, మన కరు వయెం లో
లోటల పాటల
ు లేకుెండవ చేయ్ గ్లగ్టెం చేసు ున్వనమా? ఈ విష్య్ాలు ఎవరక్క వారి మే ఆలోచెంచు క్ొని ముెందుకు సాగ్ుద్వెం.
సామానయెంగా మనెం అలా ఉెండలేము అననద్ి పరతయక్ష అనుభవమే. క్ాద్వ ?
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“కష్ాటలు అనుగ్ీహానిక్క గ్ురుు” అని శ్రీ భరద్వాజ మాసట ర్ గారు శ్రీ సుబ్బరామయ్య గారి క్క వారస్ిన ల టరలు ని మాట, భరలసా.
ఎపపుడు భరలసా ? క్ొెంచెం చరిచెంచు క్ొెంద్వము.
ఎవరి అనుగ్ీహానిక్క గ్ురుు? అెంటే సదు
ా రువప యొకి లేద్వ భగ్వెంతుని యొకి అనుగ్ీహానిక్క గ్ురుు. మరి సామానయెంగా మన
దృషిటనుెండి చతస్ేు స్ిరస
ి ెంపదలు, మెంచ ఆరలగ్యెం, ఆకస్ిమక లాభాలు, మెంచ ఉద్య యగ్ెం మొ||వి మాతరమే భగ్వెంతుని కృప క్కీెంద
అనుకుెంటాము. మరి కష్ాటలు అనుగ్ీహెం ఎలా అవపతవయి? ఈ విష్య్ానిన క్ొెంచెం విపపలెంగా వివరిెంచు కుెంద్వమా !
కష్ాటలెంటే ఏమిటి? తన యొకి, తన చుటలట ఉనన వారి అన్వరలగ్యము, నిరుద్య యగ్ెం, ఉద్య యగ్ెం వచచన్వ తకుివ
జీతెం రావటెం లేద్వ సహ ఉద్య యగ్ులు మనలిన పటిటెంచుక్ోక పో వటెం, వివాహెం క్ాక పో వటెం, వివాహెం అయిన్వ బిడీ లు పపటట క
పో వటెం, బిడీ లు పపటిటన్వ వారిక్క చదువప రాకపో వటెం, అన్వరలగ్యెం పాలవటెం అెంతేగాక వారిక్క ప్ైన చప్ిున కష్ాటలు పపనరావృతెం
అవటెం.
మన లోని చవలా మెంద్ి ఈ కష్ాటలను తొలగిెంచు క్ోవటానిక్క చవలా మారాాలు అవలెంబిసాుము. అన్వరలయగ్య విష్య్ెంప్ై అన్ేక
డవకటరును సెంపరద్ిసు ాము, అన్ేక కెంప్నీలలో ఉద్య యగ్ పరయ్తవనలు చేసు ాము, ప్ిలులను ఎెంతో ధనెం వచచెంచ అయిన్వ మెంచ మెంచ
సతిళ్ళలో చరిుసాుము. చడీ ద్వరిలో క్క వళ్ళతవరని అన్ేక కటలట ద్ిటటలు చేసు ాము........ ఇవనిన చేస్న్
ి వ “మనెం అనుకునన
విధెంగా జీవితెం (ఏమనుకుెంటలననమో మనమే ఆలోచెంచని జీవితెం ?)” రాలేదు క్ాబ్టిట ప్న
ై చప్ిున వాటిని కష్ాటలు అెంటాము.
అెంటే మనమనిన పరయ్తవనలు చేస్ిన ఉనన పరిస్ి తులు మనకు భాధను కలిగిసు ున్వనయి.
ఈ విష్య్ెం అనిప్ిెంచక (అరధ ెంక్ాక) పరపెంచెంలో అనిన కష్ాటలు మన క్ే వచచనటల
ు బ్ాధ పడుతుెంటాము. అెంతేక్ాక న్వక్ే ఎెందుకు
కష్ాటలు భగ్వెంతుడు ప్టట డు అనుకుెంటాము. అెంటే ఒక రకెంగా మన మనసుుక్క భగ్వెంతుడు (అెంటే ఎవరల ఏమి అరధ ెం
క్ాకపో యిన్వ)ఉన్వనడని, అద్ే మన పాలిట కక్ష ప్టిట ఉెందని భావిసాుము. ఒక్ొికి రకమన
ై కష్ాటనిక్క ఒకికి మెందు లాగా
ఆద్ితయహృదయ్ెం, నవగ్ీహపూజలు, వారాలపరక్ారెం పూజలు మొ|| చేసు ుెంటాము. మనెం చేస్ేద్ి స్వాకరిెంచే ద్వ
ై ెం ఒకిటే అనన
ఎరుక ఉెంచుక్ోము. మన మనసుు మనమే చెంచలెం చేసుకున్ేలా ద్ేనిక్ేద్ి చేయ్ాలి అని తలిస్ి తలియ్ని వారిని సలహాలు,
సెంద్ేశాలు అడుగ్ుతుెంటాము. ఒక్ొికి సమసయకు ఒక్ొికి పరిష్ాిరెం అని భావిసత
ు అనినెంటిలో మూలమైనవి శ్ీదద, విశాాసెం,
మనసుు భగ్వెంతుని ప్ై లగ్నెం క్ావటెం మరుసాుము! అనిన కష్ట పరిస్ి తులకు సరా ధరామలు మూరిుభవిెంచన, సకల ద్ేవతవ
సారూపమన
ై గ్ురువపన్ే ఆశ్ీయిెంచమని ప్ై గ్ురు గడతవ శలుకెం చపపతున్వన పరిస్ి తి వచచనపపుడు ద్వట వేసు ాము. శ్రీ భరద్వాజ
మాసాటరు, శ్రీ సాయి చప్ిునటల
ు ”పరతి విష్య్ానిక్క గ్ురువప ప్ై ఆధవరపడు” అనన విష్య్ెం విన్వన జీరిణెంచు క్ొని ఆచరిెంచటానిక్క
మన ఓరిమి లేని ఆతృత, వెంటన్ే లేద్వ సులభెం గా బ్య్టపడవలన్ే తోదరపాటల అడుీ వసుుెంద్ి. సారాెంశ్ెం ఏమెంటే ఎనిన
పరయ్తవనలు చేస్న్
ి వ, ఒక్ొికి రకమన
ై కష్ాటనిక్క, సమసయకు ఒకికి ఒక్ొికి ద్ేవతవ పూజలు మొ||, ఒక్ొికి పరిష్ాిరెం గా
భావిెంచ చేసు ున్వన, ప్గ
ై ా మనెం ఎన్ోన పారాయ్ణ్ుల, మరినిన పరదక్షిణ్లు చేసు త గ్ురువప ను ఆశ్ీయిెంచవము అనుకుెంటూ
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ఉన్వన, ఎన్ోన ద్వనధరామలు చేస్ిన్వ, అెందరితో మెంచగా ఉన్వన, ఈ కష్ాటలు పో వటేు ద్ే అని వాపో తవెం !! మన క్క మనెం
భగ్వెంతుని మీద బ్ాగా విశాాసెం ఉననవారి లాగా అపో హ పడుతుెంటము.
మనెం ఇెంత ఇబ్బెందులుగా ఉెంటే అనుగ్ీహెం ఎలా అవపతుెంద్ి?
మన క్క తలిస్ిన్వ తలియ్కున్వన మన వైపప నుెంచ చతస్ేు మన పరయ్తవనలకన్వన ఏద్య గొపు శ్క్కు, లేద్వ క్ారణ్ెం వలన
ఇబ్బెందులు వసుున్వనయ్ని అనుకుెంటాము. అెంటే మన తలివితేటల వలన ఫలితలు రావటేు దని తలుసుుెంద్ి. మన యొకి
దృషిటలో ఈ రలజు ద్వచుకునన డబ్ుబ రాబ్ో యిే క్ాలెంలో మన క్క అెండగా ఉెంటలెందని విశ్ాస్ిెంచ ఈ రలజు శ్ీమతో డబ్ుబ
కూడబ్ెడతవము. క్ొనిన సెంవతురాల తరువాత మన క్క క్ావలిస్ిన డబ్ుబ లేదెంటే గ్తెంలో మన చేయ్వలస్ిన పరయ్తనెం
చేయ్లేదని నముమతవము. ద్వనిని జీరిణెంచు క్ొలేక పరకి వారి మీద అకిసు వళ్ళ చేసు ాము. క్ానీ మనెం గ్తెంలో చేస్న
ి పనుల
ఫలితవలను (మనకు ఇబ్బెంద్ికర పరిస్ి తులను) అనుభవిసత
ు వాటి నుెండి విముకుులవప తవమననమాట విసాస్ిెంచము,
గ్ురిుెంచము. ఈ విష్య్ెంలో నిబ్బరెంగా ఉెండవటానిక్క క్ావలస్ిన మన్ోభావానిన వళ్ళడిసు త ప్దద లు "బ్ాయెంకులో అపపు
తీసుకునన పపుడు సెంతోష్ెంగా ఉెండి ఇపపుడు వడడీ కడుతుెంటే ఏడవట మెందుకు ?" అననద్ి సుృహలో ఉెండదు. అలా
ఉెండవలెంటే మన మనసు ఎన్ోన అనవసర విష్య్ాలతో “చతు కుెండి లా” తవయ్ారు క్ాకూడదని మాసాటరు “సాయి
పరభోద్వమృతెంలో” నత, తీవర పరయ్తనెం తొ ఉతు మ సెంసాిరాలు, పపణ్యము, అవగాహన నిరెంతర ఎరుక ఆరిజెంచన వారిక్ే తురటి లో
(తారగా) అెంతరెంగ్ మారుు వసుుెంద్ి అని “ప్ిచచమమ తలిు , శ్రీ రెంగానన బ్ాబ్ుగారు ఉద్వహరణ్లతో “మాష్ాటరి పరవచన్వలలో
చప్ిునద్ి”, మారా మని తలిస్ిన మన తపన ననుసరిెంచే ఆచరణ్ చేసు ాము. మరి మనకు మారా మేమి ?
ఏ పరిస్ి తి అయిన్వ కష్ట ము, ఇబ్బెంద్ి అనిప్ిెంచేటపపుడు మారుు క్ోసెం పరయ్తనెం చేయ్డెం సహజెం. అలాెంటి కష్ాటలలో మనెం
శ్రీ సాయిని, భగ్వెంతుని, గ్ురువపను ఆశ్ీయిెంచే విధవనెం గ్ూరిచ, బ్య్టపడుటకు చేయ్వలస్ిన మారా ెం గ్ూరిచ శ్రీ మాష్ాటరు
సుబ్బమాెంబ్ గారి letter లో ఇలా వారసాురు.
"మీ పరయ్తనెం క్ావాలి, పరతి అవక్ాసానిన బ్ాబ్ా ప్ిలుపపగా భవిెంచయ్తినెంచెండి. య్తనెం గాన్ే ఆవపతవయ్ని
క్ాదు. య్తినెంచవలస్ిన మన పూరా ఖరమను నివారిెంచు క్ొనుటక్ే" అని. శ్రీ మాష్ాటరే మనకు అటలవెంటి సమయ్ాలలో ఉెండ
వలస్ిన జాగ్ీతు గ్ూరిచ, మనెం వయవహరిెంచే రడతి గ్ూరిచ “ధవయనయోగ్ సరాసాెం” లో పరయ్తనెం ఉదృతెం చేస్ే సమయ్ెంలో
"భగ్వత్ సమరణ్ రెండయ సాిన్వనిక్క, పరయ్తనెం మొదటి సాిన్వనిక్క వసుుెందనీ, తరాాత రాగ్ద్ేాష్ాలు మొదటి సాిన్వనిక్క, పరయ్తనెం
రెండు, భగ్వత్ సమరణ్ ( ఆయ్నప్ై ఆధవరపడుతూ చేయ్డెం) మూడవ సాిన్వనిక్క మారుతుెందని " ఈ విష్య్ెం పటు ఎరుక
వహెంచ " భగ్వత్ సమరణ్ తో చేస్ేు పరిస్ి తులలో అవసరమన
ై మారుు స్ిాచ్ వేయ్డెంలా) ఆయ్న్ే చేసు ారన్ే " అని చబ్ుతవరు.
శ్రీ సార్ న్వకు తలిప్ిస్న
ి మాష్ాటరు, మాష్ాటరి భోద్వమృతెంలో శ్రీ మాష్ాటరి మాటగా "భగ్వెంతుని సహాయ్ెం, ఎవరిక్క
లభిసుుెంద్ి, కష్ాటలలో ఉన్వన, ఇబ్బెందులకు వరువక పెంచ ఎగ్కటిట ఎవరు శ్ీమ చేసు ారల వారిక్క భగ్వెంతుని సహాయ్ెం వసుుెందనీ",
క్ానీ "న్ోటత
ి ో భగ్వెంతుడు రక్షిసు ాడని చబితే చవలదని మానశికసమరణ్ ఆచరణ్లలో అద్ి పరతిబ్ెంబెంచవలనీ” వారసాురు.
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అలాన్ే అటలవెంటి సెందరాబలలో మనసుు చలిెంచకుెండవ, కరమ విముఖులము క్ాకుెండవ, ఓరుు వహెంచ ఉెండుటకు
"ఋణ్వనుభెంద్వనిన విశ్ాశిెంచ గ్ురుుెంచుక్ో" మని "అవగాహన, ఓరిమి లతో కఠినమన్
ై వ కష్ఠ జీవితవనిన అెంగడకరిెంచ
భగ్వెంతుడిని పారరిధెంచటమే !" అని "మన పూరా ఖరమ ఫలాలకు, భగ్వెంతుడు అనుగ్ీహెంచన శిక్షణ్గా హృదయ్ పూరాకెంగా
స్వాకరిెంచ ఓరిమితో కృతఙ్ఞ తతో పారరిధెంచటమే అని" శ్రీ మాష్ాటరు పరిపశ్
ర నలో చబ్ుతవరు.
అయితే చవలా సెందరాాలలో అసలు మనెం కష్ట ెంలో క్ానీ అయిష్ట మైన పరిస్ి తి రావడెం క్ానీ జరిగన
ి పపుడు పరయ్తనెం కెంటే
అధికెంగా అసెంతృప్ిు ప ెందటానిక్క ముఖయ క్ారణ్ెం ప ెందు క్ొని ఉనన మన మన్ోభావెం అని శ్రీ మాష్ాటరు శ్రీ “సాయి పరభోధవమృతెం”
లో వివరెంగా చరిచసత
ు ఇలా అెంటారు. " కష్ాటలు తొలగి, సుఖాలు కూడితే దుఖుః రాజితయెం కలు
ా తుెంద్ి" సెంతోష్ెంగా, సెంతృప్ిు గా
ఉెంటలెంద్ి అని అన్వలోచతెంగా విశ్ాస్ిసు ాము. అెందుక్ై పారరిిసు ాము". అెంటే మనకు చవల పరిస్ి తులలో క్ావలస్ినద్ి పరిస్ి తులలో
మారుు క్ాదని, క్ానీ మన అవగాహన ప్ెంచుకుెంటూ, గ్ురుుెంచు క్ొన్ే మననెం చేసు త ద్వనిన సరన
ై విధెంగా ఉపయోగిెంచు
క్ొకపో వటెం వలన్ే మనక్క కష్ట ెంగా ఉెంద్ి అని గ్ురిుెంచవలి.
అెంతేగాక ఈ కష్ాటలలో కూడవ మనకు భగ్వెంతుని సమరణ్ జరుగ్ుతుెండటెం, జరిగే సానుకూలత ఉెండటెం,
భగ్వెంతుని కృప క్ాక మరేమిటి? అెంటే మన క్క వానిని తీసుకున్ే భావానిన మహాతుమలు (ఆచరిెంచ) చతప్ిన భావెంతో
మరుగ్ుపరుచు కుెంటే మన జీవితవలలో అదుాతవలు జరుగ్ుతవయి. మనకు అదుాతెంగా మారతవయి. శ్రీ భరద్వాజ మాష్ట ర్ గారు
విద్వయనగ్ర్ నుెండి ఒెంగలలు వళ్ళళన మొదటి 6 న్లలు మసట ర్ గారిక్క ఎెంతో కష్ట ెం వచచెంద్ి. భారయ, ఇదద రు చనన బిడీ లు ఉన్వనరు.
IAS qualify అయిన మాష్ాటరిక్క ఉద్య యగ్ెం లేదు. ఇలుు గ్డవటమే కష్ట మై పో యిెంద్ి. క్ానీ మాసాటరు ఆ సమయ్ెంలో ఏమాతరెం
తొెందరఅ, అధర
ై యెం పడకుెండవ అనిన భగ్వెంతుడు తన మేలుక్ే జరుగ్ుతున్వనయ్ని తలచ, ఆ సమయ్ెంలో తమ సమయ్ానిన
భగ్వెంతుని చెంతన, మన్ోమధనెం తొ గ్డుపపతూ శ్రీ సాయిన్వధపరభోమృతెం అన్ే అమృత భాెంఢవనిన మనకెంద్ిెంచవరు.
********************************************************************************
ఓెం
కష్ాటలు అనుగ్ీహానిక్క గ్ురుు గా నడుచుకునన శ్రీ మాష్ాటరి, శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ జీవిత సెంఘటనలు క్ొనిన ఇచచట తలచు
క్ొెంద్వము.
శ్రీ భరద్వాజ మాష్ట
ా రి జీవిత సంఘటనలు – కష్ట
ా లలో వారి ఆచరణ
శ్రీ భరద్వాజ మాష్ాటరు, శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ గ్ురువప న్వశ్ీయిెంచవక వారిక్క వచచన అన్ేక కష్ట , నష్ాటల లోనత ,
ఇబ్బెంద్ికర పరిస్ి తుల లోను ఎలా నడుచుకున్వనరల వారి జీవిత విధవనెం ఆచరణ్ ఎలా ఉెండేద్య ఒకిసారి సమరిెంచు కుెంద్వము.
ఆప్పుల మర్ణం - ప్ూర్ా సంసటార్ం -ఆతమ ప్రిశోధన :
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శ్రీ భరద్వాజ మాష్ాటరు పరిపశ్
ర నలో తన వయక్కు గ్తమైన మొదటి ఘాతము తన చననతనెం లోన్ే వారి తలిు గారు చనిపో వటెం
గా వివరిసు ారు. ఆ సమయ్ెంలో వారి తెండిర గారన
ై శ్రీ అనెంతవచవరుయల వారు బ్ెంధువప ల వారి సహాయ్ెం లేకున్వన తలిు , తెండిర
అయి ప్ెంచవరని అద్ి తనకు మొదటి పాటెం అయియెందని చపాురు. భగ్వెంతుడు కష్ాటలు లేద్వ ఎెంత ఇబ్బెంద్ికరమన
ై పరిస్ి తి
కలిుెంచన్వ పరయ్తన లోపెం లేక ఆయ్న కృపలో వలితిని వతుకక ఆచరిెంచే వారిక్క అదుాత ఆతమ విక్ాసము, ఏ పరిస్ి తిలలోను
విచలితులు క్ాని మన: పరిపాకెం ఇసాురని, బ్ెంగారెం పపటెం ప్టట డెంలా ఆ సనినవేశానిన వాడుకుoటామో లేద్య అనన పరవశ్
ే పరడక్ష
లాెంటిద్ి అని, వారి తెండిర గారు వారు అలాన్ే సద్ిానియోగ్ెం చేసుక్ోవటెం వలేు తీరిచద్ిదద బ్డవీరని చపాురు. అలాన్ే వారి
అననగారి అబ్ాబయిని ఎెంతగాన్ో ప్ేమి
ర ెంచ తన్ే లోకెం గా జీవిెంచే మాష్ాటరి ఉపనయ్న అమృత ఘడియ్లలో ఆ పస్ికెందు మరణ్ెం
శ్రీ మాష్ాటరి పూరా జనమ సెంసాిరానిన, ఇద్ి వరకు దు:ఖెం పో గొటలటక్ోడవనిక్క చేస్ిన కృషిని మేలకిలిుెంద్ి అని వారసారు. మనెం
దు:ఖకరమన
ై సెంఘటనలు వచచనపపుడు ఎలా తీసుకుెంటా మన్ేద్ి మన సెంసాిరము, మానస్ిక పరిణ్తి
ి క్క, ఇద్ి వరలో చేస్న
ి
కృషిని బ్టిట ఉెంటాయ్ని ఆ పరిస్ి తులను అవక్ాశ్ెంగా మలచుక్ొని భగ్వెంతుడు ఇచచన అనుపానెంగా, ఔష్ధెంగా ఎెంతటి
ఉననతిని సాధిెంచవచలచ శ్రీ మాష్ాటరి ఆచరణ్ే పరతయక్ష నిదరశనెం.
ఉదయ యగ్ం- ప్రయ్తాం – విశటాసం
శ్రీ మాష్ాటరు పరిపశ్
ర నలో భగ్వదతు ెంగా వచచన ఎెంతటి కష్ాటనిక్ైన్వ వరువక ఉతు మాచరణ్క్ై మొొగ్ుాచతపడెం వలు
జీవితెం లో సామానయెంగా కష్ాటలనబ్డేవి కష్ాటలుగా అనిప్ిెంచవని చబ్ుతవరు. శ్రీ మాష్ాటరిక్క చదువప పూరు యిన తరువాత ఒెంగలలు
చేరే న్వటిక్క మూడు ఉద్య యగాలు మారవలస్ి వచచెంద్ి. పరిస్ి తులు (లేద్వ వారి తృష్ణ ననుసరిెంచ) పరతిసారి రాజీన్వమా
చేయ్వలస్ి రావటెం తరాాత fresh గా experience ను ల కికూడవ లేక చేరటెం జరిగద్
ే ి. ఒక సెందరాెంలో మాష్ాటరిని ఉద్య యగ్ెంలో
నుెండి తొలగిెంచగా సనినహతుల పో ర దాలెం తొ య్ాజమాన్వయనిన తిరిగి చేరుచక్ోమని కలుసాురు. క్ాని అయ్న నివప సాయి స్ేవ,
పరచవరెం అయిన్వ మాన్ై లేద్వ ఉద్య యగ్ెం అయిన్వ మను అని ప్ిడి వాదెం చేసు ాడు. మాసాటరు న్ేను సాయి స్ేవ సాకుగా తీసుక్ోని
న్వఉద్య యగ్ ధరమెం ఎపపుడత అశ్ీదద చేయ్లేదు అని వివరిెంచ చతసాురు, క్ానీ వినక పో వటెం తొ చవరిక్క “న్ేను ఉద్య యగ్ెం (న్వ విధి)
ఎెంత నిరుదష్ట ెంగా చేసు ున్వనన్ో శ్రీ సాయి మాతరమే నిరణయిెంచగ్లరు” అని చప్ిు వచేచసాురు. ఇచచట శ్రీ మాష్ాటరి క్క తన విధి
నిరాహణ్ ప్ైన్ే క్ాక సాయి చతసుున్వనరన్వన విశాాసెం ఎెంతటిద్య తలుసుుెంద్ి. తరువాత తన విధి నిరాహణ్ లోపెం ఏమిలేదని
తనను ఆ job లో చేరుచక్ోవలస్ినద్ి అని శ్రీ మాష్ాటరు DEO కు ప్ిటష్
ీ న్ ప్టలటకుెంటారు. Open ఎెంకాయిరడ క్క ముెందుగా ఒక
200 ప్ేజీలకు ప్గ
ై ా అపుటి పరిస్ి తులు ఎలా ఉన్వనయో, క్ాలేజీ య్ాజమాన్వయనిక్క ఎెందుకు శ్రీ మాష్ాటరి ప్ై దురవగాహన కలగిoద్య
( శ్రీ మాష్ాటరు వృతిు లో ఎలా ఉెండేవారల ) వివరెంగా వారస్ి type చేయిెంచ ఆరిధకెంగా ఇబ్బెందులునన సమయ్ెంలో స్త
ై ెం print
చేయిెంచ DEO కు పెంపారు. మనెం మన పరయ్తనెంలో ఎెంత క్షుణ్ణ ెంగా ఉెండవలో య్తినెంచవలస్ి ఉనన పూరా ఖరమను
నివారిెంచు క్ోవటెం అెంటే ఏమిటో శ్రీ మాష్ాటరి ఆచరణ్లో తలుసుుెంద్ి. మనెం పారణ్ెం మీదకు వచచన అెంతటి కృషి చేసు ామో లేద్య !
వారు అనిన పూరాాపరాలు విచవరిెంచ శ్రీ మాష్ాటరి ని ఉద్య యగ్ెంలో చేరుచక్ోమని ఉతు రుా ఇచవచరు. మనెం కష్ాటల నుెండి బ్య్ట
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శ్రీ షిరీ డ సాయిబ్ాబ్ా

శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసట ర్

శ్రీ సుబ్బరామయ్య గారు

శ్రీ వెంకయ్యసాామి

శ్రీ దరాాసాామి

పడవలని ఉద్వహరణ్కు ఉద్య యగ్ెం క్ై క్ాని, ఉననత చదువపక్ై క్ాని ఎలాెంటి విష్య్ెంలో న్న్
ై వ ఎలా పరయ్తనెం చేయ్ాలో
తలుపపతున్వనరు.
ప్టరణ భయ్ం – అలజడి లేని ఆచర్ణ :
అలాన్ే శ్రీ మాష్ాటరి బ్ృెందెంలో ఒక డైన ద్వమోదర్ అక్ాల మరణ్మపపుడు శ్రీ మాష్ాటరిక్క ఎెంతో ఆపపుల న
ై వారు
వనుద్ిరగ్టెం, ఊరి లక వయతిరేకత రౌడడలతో బ్ెద్ర
ి ిెంపప ఇలాెంటి ఎెంతటి కలోుల పరిస్ి తి ఎదురైన్వ శ్రీ మాష్ాటరు సాయి స్ేవ పటు
విముఖులవ లేదు. జీవన భయ్ెంతో నిరణ య్ెం తీసుక్ోలేదు! వయతిరేకుల ైన్వ కతిు పటలటకుని ఎదురే వచచన్వ ద్ేాష్ెం వహెంచలేదు. శ్రీ
సాయి సెంద్ేశ్ెం క్ై అరిిెంచ విద్వయనగ్ర్ నుెండి ఓెంగలలు వళ్ళమనన సాయి ఆద్ేశానిన అనుసరిెంచవరు. పరతికూల పరిస్ి తులు, పారణ్
భయ్ెం స్త
ై ెం వచచన్వ గ్ురువపను ఆశ్ీయిెంచటెం, మానస్ిక అలజడి లేక క్ారయ నిరాహణ్ ఇచచట శ్రీ మాష్ాటరి లో చతడవచుచ.
ఆరిిక ఇబబంది- విశేష ప్రయ్తాం – అమృత సందేశం :
అలా ఒెంగలలు చేరాక శ్రీ మాష్ాటరిక్క నివాసయోగ్యమన
ై ఇలుు ద్ొ రక లేదు. ద్వారక పపరిటి బిడీ . ఇెంటి ప్ైకపపు నుెండి
ఇటలక ప డిరాలటెం, toilet వసతన్
ై వ లేకుెండటెం, ఉద్య యగ్ెం లేదు. క్ొతు గా ప్ిరెంటిెంగ్ ప్రస్ట ప్టాటరు. రలజు ప్స్ట
ర నుెండి వికీెం ఆరలజు
పనిప్ై వచచన ప్క
ై ెం తొ బియ్యెం తస్ేు క్ాని అననెం వెండలేని పరిస్ి తి. ఇనినెంటినీ నిెంద్ిెంచు క్ొెంటూ, సాయి ఆద్ేశానిన శ్ెంక్కసు త
కూరలచలేదు. బ్ాధతో గ్డప లేదు. కష్ాటలలో పారరబ్ాధనిన హరిెంచేలా విశేష్ సాధన చేయ్ాలని చప్ిున మాష్ాటరు శ్రీ సాయిన్వధుని
లీలలు, బ్ో ధలు అెంతరమథనెంతో సాయి-పరభోధవమృతెం అెంద్ిెంచవరు. సరన
ై న్వవికుడు అటలపో టలలోు తరచవపను తగ్ు రడతిగా పటిట
ముెందుక్ే వళ్ళళలా చతసుకున్ే రడతి మన కష్ట క్ాలెం లో సాధకుడు ఎలా తన విశేష్ పరయ్తనెం తొ భగ్వత్ సమరణ్లో గ్డపాలో ఆ
సమయ్ెంలో తనను ఎెంతో ఉతు మెంగా ఎలా మలచుక్ోవాలో ఆచరాణ్వతమక బ్ో ధ చేసారు. కష్ాటలు అనుగ్ీహానిక్క గ్ురుు క్ావటానిక్క
ఆచరణ్ ఎలా ఉెండవలో మనెందరి క్క ఆచరణ్లో చతపారు. శ్రీ మాష్ాటరి కష్ట క్ాలెంలోని సాధనతొ అెంతటి అమృతెంభాెండెం సాధిెంచ
మనక్కచవచరు.
వివటహిక జీవనం – అంతర్ంగ్ం లో చలనం లేని ధరటమచర్ణ – శర్ణనగ్తి
శ్రీ మాష్ాటరి ముెందు అభిపారయ్ానిక్క మారు అయిన్వ శ్రీ పాకలపాటి గ్ురువప గారి, సాయిన్వధుని ఆద్ేశానిన అసరిెంచ
వివాహెం చేసుకునన తరువాత క్ొెంత క్ాలానిక్క అమమగారు మెంచెంలో ఉెండవలస్ిన పరిస్ి తి వచచెంద్ి. అపుటిక్ీ సాయి ని నిష్ు
ట ర
పడుతూ గ్డపలేదు. అెంతటి కష్ట ెం కష్ట మే అనిప్ిెంచని రడతి సాయి స్ేవలో నిమగ్నమవపతూన్ే అమమ గారిక్క వద
ై యెం, అమమగారి,
ప్ిలుల బ్ాగ్ు చతచేవారు. వాసుు వలు ఇబ్బెందని అెంటే ఇలుు మారాచరు క్ానీ ఆరలగ్యెం మరుగ్ుపడకుెంటే ద్వని క్ై పారరిిసు త క్ాలెం
వళ్ళ బ్ుచచలేదు. ‘ఋణ్వనిన బ్ెంధవనిన విశ్ాస్ిెంచ గ్ురిుెంచుక్ో’ , ”అనివారయ కరమ ఫలానిన ఓరిమితో భరిసు త”, శ్రణ్వగ్తి లోపెం
చేయ్క, సాయి స్ేవ ఇెంక్ా ఉదృతెంగా చేసు త వారి తృప్ిు , శాoతుల తో మనెందరిక్ీ, భావి జిజాఞసువపలు సాయి భకుులెందరి క్ీ
శాెంతి పెంచవరు. “ నమే భకు పరనసయతి” న్వ భకుుడు బ్ాధ పడడు అననటల
ు పరిస్ి తులప్ై క్ాసు వానిని నియ్మిెంచ నడిప్ిెంచే
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గ్ురువప ప్ై మనసుు లగ్నెం చేస్ి సెంపూరణ శ్రణ్వగ్తి అెంటే ఎలా ఉెంటలెంద్య మనెందరిక్క ఆచరిెంచ చతపారు. ధరామచరణ్ లో
అెంతరెంగా చలిెంచకుెండవ చేయ్టమెంటే ఏమిటో చతపారు. ఆపపుల న
ై ఎెందరల ఎదురు అయిన్వ, సాయి పరచవరెంలో ధన నష్ట ెం, ఎన్ోన
అపవాదులు వచచ వచచన్వ మరిెంత ఎరుకతో (శ్రణ్వగ్తితో) చేసు త అలా చేస్ేు వయక్కు గ్త ఇబ్బెందులు గా క్ాక సాయి స్ేవగా
గ్ురుస్ేవ గా ఎెంతటి ఉననతి లభిసుుెంద్య శేయ్
ీ సుు కలు
ా తుెంద్య ఆచరిెంచ చతప్ి మన ఆచరణ్క్ై ఎదురు చతసుున్వనరు.
శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ జీవిత సంఘటనలు – కష్ట
ా లలో వారి ఆచరణ
కష్ట
ా లలో ఓర్పు –ధైరయము-జనమ సంసాారము
ఇక శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ జీవిత సెంఘటనల నుెండి వారు కష్ాటలలో ఎలా వయవహరిెంచవ రల క్ొద్ిదగా సమరిెంచు
కుెంద్వము. శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ చననతనెంలో ఆడుక్ొన్ే రలజులలో చేతి గ్ూడ పటలట తప్ిుపో యిెంద్ి. వారి అమమ గారి ఆరిధక
పరిస్ి తి అెంతెంత మాతరమ. శ్రీ సార్ కు న్ొప్ిుగా ఉన్వన ద్వనిని క్ొెంత సరి చేసుక్ొని అలాన్ే గ్డిప్ి వేశారు. కష్ాటలను భరిెంచటెం
వారి జనమ సెంసాిరమేమో! ప్దద వారయ్ాయక కూడవ చేత గ్ూడవ అపపుడపపుడు పడిపో వడెం,న్ొప్ుి చేస్ి సరిచేసుక్ోవటెం అవసరెం
అయిేయద్ి. శ్రీ సార్ అలాన్ే సరి ప్టలటక్ోవటెం ఆశ్చరయెం.
ఉదయ యగ్ం, సటారిితం – కషాం మా ఋణమా !
శ్రీ సార్ B.Sc, B.Ed complete అయిన తరువాత కూడవ అెందరిలా చెంతిెంచటెం, విమరశలతో ను లేద్వ ప్దద లకు
భారమై గ్డపటెం ఇష్ట ెం లేక సాశ్క్కు ప్ై ఆధవర పడవలన్ే ఉద్ేదశ్యెంతో railway కూలి పనిక్క కూడవ స్ిదదమై వళ్లురు. వారిక్క వారి తలిు
గారు న్ేరుి న క్ొనిన సెంసాిరాలలో ఎెంత కష్ట మన్
ై వ వేనుకెంజు వేయ్కుెండవ ఉెండటెం ఒక ఉతు మ సెంసారమేమో! సార్ తరాాతి
రలజులోు ధరామచరణ్ లో ముఖయ అెంశ్ెం ధరమబ్దధ మన
ై సెంపాదనతో జీవిెంచటెం అని, ఒక వయ్సుు వచవచక ఎవరి వదద చేయి
చవచకుెండవ జీవిెంచడెం చవలా ముఖయమని చప్ేువారు. లేకుెంటే మనెం వారిక్,క పరకృతిక్క కూడవ ఋణ్ పడతవమని, వారి
సెంసాిరాలు కూడవ న్తిు క్తిు oచు క్ొెంటామని చప్ేువారు. వారు సహజెంగాన్ే ఆచరణ్ పపరాక భోధ చేసారు.
నష్ాం – అధరమం- ఎవరిని నిందంచడం ?
కలిచేడు లో ఉద్య యగ్ెం చేస్ే రలజులలో సార్ ఇెంటి సి లెం వదద పక్కిెంటి అతను మోసెం చేయ్టెం క్ొెంత
ఆకీమిెంచటెం జరిగిెంద్ి. అద్ి ఎవరిక్ైన్వ కష్ట మే. అలాెంటి సమయ్ాలలో సామానుయల మైన మనెం ద్బ్బలాట లేద్వ క్ోరుట చుటూ
ట
తిరగ్టెం మారా ెంగా భావిసాుము. సార్ ఆ విష్య్ెం తలిప్ే క్ొెంత పరయ్తనెం ప్దద మనుష్ుల ద్వారా జరిప్న్
ి వ లాభెం లేక పో వటెంలో
ఇెంక ఆ పరయ్తనెం విరమిెంచవరు. అయితే ఆ అధరమెం గలిచెందనన బ్ాధతో భగ్వెంతుని తో ఊరి చవర శివాలయ్ెంలో చవలా స్లవ
రలజులు ఏక్ాెంతoలో ధరామ ధరామల గ్ూరిచ మొర ప్టలట క్ొన్ేవారు. ఇద్ి మనoదరిక్ీ ఎెంతో మారా దరశకెం .శ్రీ సార్ రామకృష్ణ
పరమహెంస మాట “ అతు రు ద్వనితో గ్ుదుద లాడిన్వ మేలే “ అన్ే వివరణ్గా కష్ట క్ాలెంలో, నష్ాటలలో లౌక్కకమన
ై పరయ్తనెం చేసాక
అనవసరపప రాగ్ ద్ేాష్ అసతయ్లతో చనన బ్సపు, వీర బ్దరపులుగా జనమ జనమలుగా భేద భావెం వహెంచే కెంటే అద్ే
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భగ్వెంతునితో మోర ప్టలటక్ొెంటే (ధరామ ధరామల అవగాహన ప్ెంచు క్ోవటెం గ్ూరిచ), ఆయ్న న్ే ఏక్ాెంతెంలో కనినటి తో పారరిిస్ేు
ఎెంత మేలో మనకు ఆచరణ్ పూరాకెంగా చతపారు.
అలాన్ే వారి చేతిక్క రామకృష్ణ పరమహెంస పపసు కెం రావటెం, ఏక్ాెంతెంలో మరిెంత పారరిన శ్రీ భరద్వాజ
మాష్ాటరి పరిచయ్ెం జరిగాయి. కష్ట క్ాలాలను సరైన రడతిన వినియోగిెంచు క్ొెంటే భవిష్యతు
ు ఎెంత ఉజాలెంగా శాెంతిమయ్ెంగా
ఉెంటలెంద్య తలిప్ే మచుచ తునక ఇద్ి.
ఆయాసం- నియ్మ పాలలన – కష్ట
ా లు అనుగ్ీహానికి గుర్ప
ు :
శ్రీ సార్ కు వివాహెం తరాాత క్ొనిన సెం || కు ఆయ్ాసెం ప్రిగిెంద్ి. ఆ ఉదృత అన్వరలగ్య పరిస్ి తి
సామానుయల మన
ై మనక్ైతే భగ్వత్ చెంతన చేయ్మెంటే ద్వత వేసు ాము. చతరెంగా శ్రీ సార్ శ్రీ మాష్ాటరి మాట ననుసరిెంచ శ్రీ సాామి
వారి వదద అనుభవెం ప ెందటెం, తరాాత సాామి సార్ ఊరి వదద కు వచచనపపుడు సాామి సాెంగ్తయెం క్ోసెం వళ్ళగాన్ే ఆయ్ాసెం తగిా
పో వటెం గ్మన్వరహెం. మరల సెందరాెంలో ఆయ్ాసెం ఉదృతమన
ై పపుడు గొలగ్మూడి సాామి సమాధిక్క దెండెం ప్టలటకు వళ్ళు ెందుకు
రావటెం వెంటన్ే ఆయ్ాసెం తగిా తరువాత బ్య్లు ద్ేరగాన్ే ఆయ్ాసెం తిరగ్ ప్డితే గలలగ్ముడి క్క రాతిరక్క చేరటెం సాామి ఆజఞ గా
స్వాకరిెంచవరు. మాములుగా చుస్ేు ఆరలగ్యెం క్ోసమన్
ై వ సరే అటలవెంటి ఆజఞ ను అసెంతృప్ిు గాన్ే స్వాకరిసు ాము. ఎెందుకు అెంటే
అపుటిక్క గొలగ్మూడి లో కనీస వసతులు ఇలుు, నిలువప నీడ, సరన
ై ఆహార సదుపాయ్ాలు, నీటి వసతి, వెంట కు సదుపాయ్ెం
ఏమీ లేవప.

శ్రీ సార్ ఇవే వి కష్ాటలుగా తలవలేదు. ప్గ
ై ా రలజు 50 K.M. వళ్ళు కలిచేడు లో ఉద్య యగ్ెం చేస్ి రాతిరక్క గొలగ్మూడి తిరిగి

వచచ నిదర సమాధి స్ేవ చేసారు. ఏమన్
ై వ అడిగితే న్వ పారరబ్ధ ెం కరుచ చేసు క్ొవటానిక్క అన్ే వారు. కష్ాటలలో ఉననవారు పరతేయక
పరయ్తనెం ఎలా చేయ్ాలో, పారరబ్ధ కరుచ క్ై ఎలా శ్ీమిెంచ భగ్వెంతుని మప్ిుెంచవలో ఆచరణ్వతమక బ్ో ధగా చతపారు. సామానయెంగా
మనెం కష్ాటలు తీరుచ క్ోడనిక్ే మనెం భగ్వెంతుని ఆశ్ీయిసాుము. ఎెంత తారగా తీరితే అెంత తారగా మన పూరాపప పనులకు
సెంసాిరాలకు ద్వసో హెం అవాలాన్ే ఆతృతతో ఉెంటాము. క్ానీ ఇచచట శ్రీ సార్ కు ఆయ్ాసెం –ఆరలగ్యెం మిష్తో సాామి సనినధిక్క
శాశ్ాతెం గా అెంక్కతెం అయ్ాయరు.
కష్టాలు –విమర్శలు-(విదుయకు ) ధరటమచర్ణ :
ఏద్ైన్వ వెంక ద్ొ రకగాన్ే విదుయకు ధరమెం అశ్ీదధ చేస్ే మన సెంసాిరెం కు భిననెంగా శ్రీ సార్ ఇెంతటి శ్ీమ , కష్ట ెం లో కూడవ
తన విదుయకు ధరామనిక్క ఎకిడ లోపెం రానీయ్ లేదు. పరడక్షలు అయి పో వటెం తోన్ే ప్ేపరుు ఇవాటెం, సమయ్ానిక్క సతిల్ కు
వళ్ళడెం నుెండి పాఠెం హృదయ్ానిక్క హతు
ు కున్ేలా చపుడెం వరకు అనిన విధులు క్షుణ్ణ ెంగా నిరారిుెంచే వారు. పో నీ ఇెంత చేసు ుెంటే
నలుగ్ురిలో సార్ కు గ్ురిుెంపప ఉెంద్వ అెంటే తమ విమరశలు, తమ సోల్ల
ు కబ్ురుు వినరని, పరడక్షలోు ఖచచతెంగా ఉెంటారని క్ొెందరు
teachers ల క్ే క్కనిక అయితే; గొలగ్మూడి లో సతుెంగ్ెం లో, రచనలోు వేష్ధరణ్ే భక్కు క్ాదు అని చప్ిునెందుకు “భకుులను కున్ే”
మరి క్ొెందరిక్క క్కనుక! ఇవానిన ఓరిమితో భరిసు తన్ే తమను చెంపపతవనని బ్ెద్ిరిెంచన్వ కష్ట ముగా అనుక్ోక ధరమ మారా ెం నుెండి
(గ్ురువప ప్ై విశాాసెంతో) తొలగ్లేదు. కష్ాటలు తవతవిలికెంగా తొలగ్ుతవయ్ని పరకి ద్వరులు వతకలేదు. “నమే భకు పరణ్సయతి -న్వ
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భకుుడు బ్ాధ పడడు. నశిెంచడు. పరిస్ి తులప్ై క్ాక వానిని నియ్మిెంచ నడిప్ిెంచే భగ్వెంతుని ప్ై మనసు లగ్నెం చేసు ాడు. “
అననటల
ు సాామి ఆజఞ లేక ఏమి జరగ్దు అన్ే విశాాసెంతో నిశిచెంతగా సెంపూరణ శ్రణ్వగ్తి చేస్ి ఉన్వనరు. కష్ాటలలో కూడవ మన
కరు వయెం నిరాహణ్, మన మన్ోభావెం ఎలా ఉెండవలో ఆచరతమకెంగా తలుపపతున్వనరు.
ఆప్త
ు లల బాధలు – సద్గ
ు ర్పని కి నివేదన
పో నీ ఇెంత శ్రణ్వగ్తి తొ ఈ కష్ాటలకు చలిెంచక ఉెంటే అెంతటితో సరి పో యిెంద్వ ! శ్రీ సార్ కుమారుని క్క శేష్య్యకు
చననపుటి నుెండి మానస్ిక ఎదుగ్ుదల తకుివ. చదువప మొ || రాలేదు. అెందరు సాామిని మాష్ాటరిని అడగ్మని పో ర దబలెం
చేస్ేు ను, సాామి కూడవ ఏమి క్ావాలి అని అడిగత
ి ే “తన కుమారుని బ్ాధయత వహెంచమని” సాామిని అడుగ్ుతవరు. సాామి
ఆశ్రసుులు ఇచచన్వ మనము అనుకున్ేటు ల చదువప రాలేదు ! అవసర మన
ై పరయ్తవనల ైతే చేసారు క్ాని సార్ ద్వని క్ై చెంతిసత
ు
గ్డపలేదు. సాామి స్ేవలో ఎకిడ లోపెం రానీయ్లేదు. అసెంతృప్ిు తో తన మనసు పాడు (రొచుచ) చేసుక్ొని తన అశాెంతి తొ
ఇతరులకు అశాెంతి పెంచలేదు. కష్ాటలలో మన పారరధనను భగ్వెంతునిక్క విననవిెంచ అయ్న ఇష్ాటనిక్క ఎలా వద్ిలి వేయ్ాలో,
మనము అడిగినద్ి లేద్వ మనము మనవాళ్ల
ు ఉహెంచనద్ి, జరుగ్కున్వన ఓరిమితో ఋణ్వనుభెంద్వనిన, పారరబ్ాధనిన గ్ురుుెంచ మన
కరు వాయనిన ఎలా చేయ్ాలో ఆచరిెంచ చతపారు. చెంతిసత
ు గ్డపటెం క్ాదని అనిన జీవపలలో ని గ్ురు స్ేవ చేసు త క్ొీతు వితగిలిెంచు
క్ోకుెండవ జీవిెంచటెం ఎలాగల ఆచరణ్వతమక భోధ చేసారు. ఎెందరి దుుఃఖ నివారణ్కు తన సమయ్ెం వచచెంచ వారి కష్ాటలను, తన
కష్ాటలుగా భావిెంచ తొలగే మారా ెం చతప్ి ఆనెందెం పెంచటెం ఎలాన్ో చతపారు క్ానీ తన విష్య్ెం మాతరెం వక్ాలాు సాామిక్క ఇచచ
నిశిచెంత గా గ్ురుస్ేవ చేశారు.
శ్రీ సార్ సాామిని తరచు మెంచవన పడకుెండవ తసుకు వళ్ళమని అడిగే వారు. క్ాని సార్ చవరి 5 సెం|| ప్ైగా మెంచెంలో
ఉెండవలస్ి వచచెంద్ి. ముఖయెంగా మనెం అనుకుననద్ి జరగ్నపపుడు (అడిగినద్ి భగ్వెంతుడు జరపనపపుడు) మన చెంతకు
అవధులు ఉెండవప అననద్ి మనకు పరతయక్ష (నితయ) అనుభవమే! క్ాని సార్ ఆ అయిదు సెంవతశరాల లో ఎపపుడత తీరని
విచవరెంలో ఉననటల
ు క్ానరాదు. అన్వరలగ్య పరిస్ి తి వస్ేు ఎపపుడు తగ్ుాతుెంద్ి అన్ే ద్వనిప్న్
ై ే మన నిశిచెంత ఆధవర పడుతుెంద్ి.
తగ్ా దు అని కనుక తలిస్ేు ఎెంత నిరాశ్ మనను ఆవారిసు ుమో
ద ! అలాెంటి సమయ్ాలలో మన ఆరలగ్యెం గ్ూరిచ తపు మరల ఆలోచన
చెంత చేయ్లేము. అలాెంటిద్ి సార్ ఆ స్ిితిలో కూడవ మనెం చపపుకున్ే బ్ాగలగ్ులో విని మనకు ఓద్వరుు, ఆశిుసుులు, అభయ్ెం
కూడవ పరసాద్ిెంచే వారు. శ్రడర బ్ాధ తవతవిలికెంగా ముఖెంలో కనపడిన్వ పరశ్ననతకు, నిరెంతరెం వారి నిశ్చల స్ిితి క్క భెంగ్ెం
క్ాకుెండవ ఉెండేద్ి. సాయి మాసట ర్ స్ేవ టరస్టట activities కు సెంబ్ెంధిెంచన క్ారయకీమాలు వివరెంగా విని వాటిక్ీ అశిశసుులు, మారా ెం
సుగ్మెం చేయ్టెం వారిక్ే దక్కిెంద్ి. సుఖ దుుఃఖాలను భగ్వత్ పరసాదెం గా భావిెంచ సెంపూరణ శ్రణ్వగ్తి తొ జీవిెంచడెం అెంటే
ఏమిటో, గ్ురు స్ేవలో ఎెంతటి కష్ట ెం అయిన్వ తన మేలుక్ే అన్ే నిష్ఠ వహెంచడెం ఎలా న్ో శ్రీ సార్ ఆచరణ్ పరతయక్ష వివరణ్ క్ాద్వ !
ఇలా సెంపూరణ శ్రణ్వగ్తి చేశారు కనుకన్ే సార్ మాటను సాామి తపుక జరిప్న
ి సనినవేశాలు ఎన్ోన, అెంతటా ఉనన చత
ై నయమై
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సమాధి అనెంతరెం దరశన ఆశ్రసుులు ఇవాగ్లుగ్ుతున్వనరు అని “పరలపక్ారాయ్ మిదెం శ్రడరెం”, “శ్ీమతో స్ేవ స్ేవతో క్వ
ై లయెం”
పపసు క్ాలలోని సెంఘటనలు తలుపపతున్వనయి.
ఇతర్పలల కష్ట
ా లలో మారుం చూపడం:
ఇెంతటి కష్ాటలను కూడవ భగ్వత్ పరసాద్వలుగా తీసుక్ోని వారిప్ై మనసుు లగ్నెం చేస్ి వారి రుపపల ైన్వరు కనుకన్ే ఆరిుతో సాామిని
ఆశ్ీయిెంచన శ్రీ సార్ అస్ిుసుులు, మాట క్ొెండెంత అెండగా పని చేస్వి
ే అనుటకు ఒకి ఉద్వహరణ్ ఇచచట చరిచెంచు కుెంద్వము:
శేష్ు కృష్ణ 2002 సెం || నుెండి ఉద్య యగ్ెం క్ోసెం చేయ్ని పరయ్తనెం లేదు. అతని చదువప Botaony & Zeology అయిన్వ software
క్ోర్ు న్ేరుచక్ొని software ఉద్య యగ్ెం క్ోసెం ఎెంతో కష్ట పడి పరయ్తనెం చేశాడు. ఎన్ోన కెంపని ఉద్య యగాలకు ఇెంటరూాూ వరకు కూడవ
వళ్ళడెం క్ాని చవరి క్క ఉద్య యగ్ెం రాకుెండటెం ఇలా ! 2005 వరకు ఎెంత ఉదురతమన
ై పరయ్తనెం చేసాడెంటే అతని కెండుు ముస్ేు
ఉద్య యగ్ెంలో అమరిక్ా వళ్ళడెం కనిప్ిమేచదట. అతనిక్క ఇెంక ఈ కష్ాటలకు end ఎపపుడు అని, ఉద్య యగ్ెం ఎపపుడు వసుుెంద్ి అని
ఉెండేద్ి. ఆ సమయ్ెంలో శ్రీ భరద్వాజ మాష్ాటరి పపసు క్ాలు, శ్రీ సార్ వారస్ిన “న్వకు తలిస్ిన మాసాటరు” చేతిక్క అెంద్ి చద్ివాడు. 2005
లో ఒకరలజు న్వకు తలిస్ిన మాష్ాటరు లో ద్వమోదర్ కు ఉద్య యగ్ పరయ్తనెం ఒక సెంవతురెం చేసాక ఒక వారెం పారాయ్ణ్ చేస్ేు క్ాని
ఉద్య యగ్ెం రాలేదని, “ఈ పారాయ్ణ్ ముెంద్ే చేస్ి ఉెంటే అపపుడే ఉద్య యగ్ెం వచేచద్ి” అని మాష్ాటరు చప్ిున మాట హృదయ్ానిక్క
హతు
ు కుని గొలగ్మూడి వచచ సాామిని స్ేవిెంచ పారరిిెంచవలి అని అనుకున్వనడు. ఆ రలజు రాతిర శ్రీ మాసాటరు సాపన దరశనెం ఇచచ
గొలగ్మూడి వళ్ళమన్వనరు. గొలగ్మూడి వచచ సార్ ను కలిస్ేు సార్ “సాామి చుటలట నువపా శ్ీదధగా పరదక్షిణ్వలు చేయి అపపుడు
జాబ్సు నీ చుటలట తిరుగ్ుతవయి” అని చపాురు. అటేు 40 రలజులు ఇెంక ఇెంటరూాూ లు స్ైతెం పటిటెంచు క్ోకుెండవ (బ్ాహయ /వేరే
పరయ్తవనలతో సెంబ్ెందెం లేకుెండవ) సాామిక్క పరదక్షిణ్వలు చేసు త పారరిిెంచవడు. తరువాత ఇెంటిక్క వళ్ళళతే అతనిక్ై ఇద్ివరలో అప్లు
చేస్న
ి job ఒకటి స్ిదధెంగా ఉెందని వారు వచచ job లో join కమమన్వనరని తలిస్ిెంద్ి. ఆ తరువాత శ్రీ సార్ చప్ిునటల
ు ఎన్ోన మెంచ
ఉద్య యగాలు రావటెం, అమరిక్ా వళ్ళడెం కూడవ జరిగిెంద్ి.
అలాన్ే ఇెంక్ొక సారి తనకు కడుపపన్ొప్ిు తీవరమై ఆఫవస్ట లో పని కూడవ చేసుక్ోలేక ద్ికుి తూచక గొలగ్ముడి రావాలని ప్ిెంచ
వచవచడు. తలు వారుజాముకు గొలగ్ముడి చేరి క్ొెంచెం కునుకు తీస్ేు సాామి పడుకుెంటే ఏమి తగ్ుాతుెంద్ి పరదక్షిణ్లు చేయి
అన్వనరు ! అటేు పరదక్షిణ్లు చేస్ేు సాసి త చేకూరటెం చతరెం. కష్ాటలలో సదు
ా రువపను ఆశ్ీయిస్ేు కష్ట పరిస్ి తి తగ్ు విధెంగా తీరటమే
క్ాక మనకు వారిప్ై ద్వ
ై ెంప్ై విశాాసెం బ్లపడుతుెంద్ి, వృద్ిధ చెందుతుెంద్ి. సదు
ా రు లేద్వ నిజమన
ై సదు
ా రు భకుుల మాట
పాటిెంచడమే కష్ాటల నివృతిు క్క సులభ, ఉతు మ మారా ెం. కషా నష్టాలను శ్క్ష గట తీసుకుంట్ామో లేక శ్క్షణ గట మలచుకొని మెర్తగ్ు
ప్డత్నమో మనకే వదిలి మన ఆచర్ణకై చూసుున్నారట మహాతుమలు. అలా జీవించి వటరి కృప్ ప్ ందుదనం !
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మనం కష్టాలో విశటాసం నిలుప్ప కొంట్ూ మన భావం కర్ు వయం ఎలా ఉండనలో ఈ letter లో సటర్ త్ెలుప్పతున్నార్త:
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ఋణననుభందననిా విశాసించి హృదయ్ంలో రటగ్ దేాష్టలు త్ొలగిముచకోవట్ం ఎలాన్ో – కొరతు వి తగిలిముచకోకుండన అనుక్షణం జాగ్రతు
ప్డట్ం గ్ూరిచ ఈ letter లో సటర్ వివరిసు ున్నార్త:
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కషామని వెర్వక మన భాదయతలు నిర్ాహించడం ఎలాన్ో ఎంత ముఖయమూ త్ెలుప్పతున్నార్త:
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కష్టాలను –వటనికి తర్చు కటర్ణములయ్యయ కోరికలను గ్ుర్త సమర్ణ లో ఎలా కరిగించి తృప్ిు ప్ ందనలో చెబుతున్నార్త:

మనకు సాామి ఇచ్చిన అనుభవాలలను సమరిస్త
ు కష్ట
ా లలను లెకా చేయ్క సంతోష్ంగా సాామి సేవ చేసేు సాామికి ఎంత సంతప్ుగా
ఉంటంద ? సార్ మాటో
ో , ఆచరణో :
గొలగ్మూడి
19-11-2005
డియ్ర్ సాయి! పూజయ లక్షమకి గారు!
మీ ల టర్ చేరిెంద్ి. అమామ ఆ మహనీయ్ుని మాట జవ ద్వటకుెండవ ఆచరిెంచే పరయ్తనెం చేశాక ఇక భయ్ానిక్క తవవపలేదు. ఆయ్న
మనతో ఉన్వనడు. గొలగ్మూడి లో మాతరమే క్ాదు అన్ేద్ి గ్టిటగా నమమెండి. ఏద్ి నిజెం మరలా మరలా చదవెండి. ఢిలీు, అమరిక్ా, క్ాశి
దగ్ా ర రైలు ో చేస్ిన పారరి నలు మనినసత
ు ఉన్వనడెంటే వారి అకిడుననటల
ు . అరవిెంద్ అమమగారిని రైలు పరమాదెం నుెండి తప్ిుెంచవలెంటే
ఆ ఒకి అనుభవెం చవలు మనలిన ఉదధ రిెంచేెందుకు. సాయి ఒక పరడక్ష తప్ిున ఆ ప ర ఫసర్ వచచ అడిమన్ అన్వనరెంటే ఆయ్న కృప
తలుసుుెంద్ి. మనెం ఇెంక్ా భయ్పడడెం అరధరహతము. నిరమలెంగా పారాయ్ణ్, న్వమసమరణ్తో ధవనయెం ఏరి అగిన గ్ుెండవనిక్క
సమరిుెంచడెం, ఎెంతో సెంతోష్ెంగా చేసు ుెంటే ఆ మహనీయ్ుడు మన పరవరు నకు ఎెంత సెంతోషిసు ాడు కద్వ. ఆయ్నకు న్ేన్ేమీ చేయ్ను.
అెందరిక్ీ ల టరలు వారయ్డెం, పపసు క్ాలు పెంపడెం, క్ొతు పపసు క్ాలు తయ్ారు చేయ్డెం. న్వకు ఇబ్బెందులు రావాలని ఉెంటే
వసుుెంటాయి. వాటిని ల కి చేయ్ను. సరా సమరుదడయిన ఆయ్న ఉెండగా ఇెంక భయ్మెందుకు. చకిగా తినడెం బ్లెం తచుచకుని
ఆయ్న స్ేవచేయ్డెం. ఇెందర చేయ్మని తినకుెంటే ఆయ్న స్ేవ చేయ్లేము.
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ప్సల సుబ్బరామయ్య

Golagamudi
25-10-2005
Dear Sai!
నీవప జాబ్ు వారయ్లేదని అనుకుెంటావని వారసుున్వనను. బ్ొ తిు గా టైెం లేదు. ఈ వరాాలు వదద ెంటే కురుసుున్వనయి. ముళ్లళ గ్ుచుచక్ొని
క్ాళ్ు కు కటలట. సాయి మసాటర్ నిలయ్ములో డతయటీ. What do you mean by negligency of duty? అనన శ్రీ సాామి వారి ఆజఞ
మనకు కూడవ వరిుసు ుెంద్ి. వార్ ఆద్ేశిెంచన ద్ివయ మారాానిన ఆచరిెంచ వారిక్క ఆనెందెం కలిగిస్ేు సృషిటకరు ఆనెందెం కలిగిెంచన
వారమవపతవమని న్ేను నముమతున్వనను. కనుక మెంద్ిరెంలో పూజా పో తే ఏ బ్ాగాలేదు సెంతోష్ెంగా ఉెండడమే మన పరయ్తనెం.
సరాెం వారే సమకూరుసాురు.
నీవప కూడవ అలాన్ే టనా న్ లేకుెండవ వారు నడిప్న
ి టల
ు పో తుెండు. న్వలుక మీద కన్ేనస్ి ఉెండు. ఇెంద్ియ్
ర నిగ్ీహెం లేనిద్ే సాామి కృప
ప ెందలేము.
శ్రీ సాామివారు వారి ఆశ్రసుులతో

ప్సల సుబ్బరామయ్య
గొలగ్మూడి
19-08-05

Dear Sai!
ల టరు రాయ్లేకుెండవ ఉన్వనను. నినన ఈరలజు పూరిు రసుట. అసలు కదల లేకున్వనను. Dust allergy. శేష్గిరి రావప కుమారుడు
సామాను తీసుకుపో తుెంటే అవి చతప్ిసు త క్ొెంతస్ేపప అకిడ ఉన్వనను. రేప్న్
ై వ వారసాును లేద్య తలియ్దు.
శ్రీ సాామివారి ఆశ్రసుులు సద్వ మీకు ఉెండవలని పారరిిసు త
మీ ప్సల సుబ్బరామయ్య

సటర్ సందేశం : అసలు బాబాను నీవప ప్ట్టాకున్నావని అనుకుంట్టన్నావప గటని (అది వట్టా దే !) ప్ట్టాకోవడమంట్ే హార్తులు,
సత్ సంగటలు మాతరమేన్న ? కష్టాల లో మనసు బాధ ప్డకుండన ఈ కష్టాల దనారట మన గ్త కర్మలు కడిగేసు ున్నర్త అని తలచి
నిశ్చంతగట ఉండట్మే ! సర్ాసయ శర్ణనగ్తి చేసి మనసులో బాధ లేకుండన ఉండట్ం న్ేర్తచకోండి. కష్టాలలో ను, సుఖాలలోను
సముల ై సర్ాత్నర భగ్వంతుణణి చూడనలన్ే భగ్వత్ గీత్నది గ్రంధనలనీా చెప్పుది.
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