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ఓెం 

శీ్ర సాయి సమాధి అనంతరం శీ్ర భరద్వాజ మాసాా రు తమ గురువ ైన శీ్ర సాయి మీద ఆధవరపడని విధవనము: 

శీ్ర  భరద్వాజ మాసటర్ సత్వయన్వా షణ, శీ్ర సాయిన్వధుని సమాధ ిమెంద్రిెం వదద శీ్ర సాయి సజీవ విగీ్హెం నుెండ ికలిగిన 
సమాధ ిఅనుభూతిత్ో పరపిూరణ మ ైనద్.ి  మాసాట రు సాయిన్వధుని వదద  అనుభవెం ప ెంద్ే న్వటకి్ ే శీ్ర సాయి సమాధ ిస్ిితుల ైన్వరు.  
అయిత్ ే శీ్ర సాయిన్వధుని వదద తనకు కలిగని అనుభవము, వార ి చరతిర,  జీవనము శీ్ర మాసాట రిి అదుుతెంగా ఆకటటట కుని 
క్ారణెంగా శీ్ర సాయిన్వధుని ఆశ్ీయిెంచి వార ిఆధవయతిిక పయ్నెం సాగిెంచవరు.  అెంత్ేగాక మనెందరకి్ ీశీ్ర సాయిన్వధుని విశిషటతను 
త్ెలిప ిశీ్ర సాయిన్వథునిప  ైమరయి్ు పూరణ మహాతుిలప  ైసమాధి అనెంతరెం ఎలా ఆధవరపడవచచో   వివరసితూ  “ నతతన య్ుగానిక్క 
వినతతి బ్ో ధన”  అను చివర ిచవపటరచో  మాసాట రు ఇలా అెంటారు. “శీ్ర సాయి సమాధ ిచ ంద్వరు.  మర ిమనకు ఇపపుడు మారగం 
త లిపదే్ ి ఎవరు?” అనన పరశ్న ఎదురవపత ంద్.ి  కానీ ఒకకసారి భకుు ల అనుభవాలు శ్ీదధగా పరిశ్రలిస్ేు  ఆయన మనకంద్ించిన 
శాశ్ాతమ నై బాట ఏమో (సాయి గురించి నిరంతరం చింతన చేయడమే ఉతుమ సాధనమని) అరథం అవపత ంద్.ి  ద్వనిని శ్ీదధతో 
విశాాసంతో అనుసరించడమ ేమన కరువయం.   అద్ే   నిష్ఠ ,  ఓరమిిని ఆయనకు సమరిుంచడం”  అని చెబ్ుత్వరు. అద్ ేరడతి శీ్ర మాసటర్ 
జీవిత పరయెంతెం సాయిన్వధుని సిరణ, వారపి  ైనిషటత్ో ఆచరణ క్ొనసాగిెంచవరు.  

శీ్ర మాసాట రిక్క పరత్ేయక సెంద్శే్ెం అవసరమ నై పరతిసారడ శీ్ర సాయిన్వధునిక్క  సెంపూరణ శ్రణవగ్తి చేస్ ిఎలా ఆచరిెంచవరచ మనకు 
మారాదరశకెం.  క్ొనిి  విశషే సెందరాులలో ఇతర వయకుూ లప  ైక్ాక పూరణ  గ్ురు సారూపుల ైన సాయిన్వధుని నుెండ ిఎలా సెంద్శే్ెం 
ప ెంద్వరచ,  ద్వనిని ఆచరిెంచ ేమారాెంలో ఎనిి కషటనష్ాట లు ఇబ్బెందులు వచిోన్వ, మాసటర్ వహ ెంచిన నిషఠ   ఎెంతటది్ో  “ అమృత 
లేఖావళి” లోని క్ొనిి letter ల లో చతడవచుో. అద్ ి హృదయ్గ్తెం చేసుక్ొని గ్ురుూ ెంచుకుెంట ే మనకు ఆచరణ సౌలభయెం 

శ్మీతో సే్వ – స్ేవతో క ైవలయం 
నేపథ్యం: పలికే ద్ వైం – కోర ేఆచరణ  

 

మాసపత్రరక 

 
వయవసాి పకులు: శీ్ర సాయి మాసటర్ స్ేవా టరస్టట   
ఎడిటర్: గొరిూ సాయి సుబ్రహిణయెం 

శీ్ర సుబ్బరామయ్య సార్ జీవిత విధవనెం ద్వారా బో్ ధిెంచిన “శ్ీమత్ో సే్వ – సే్వత్ో క్ ైవలయెం” ను అనుసరిెంచి మా జనిలు ధనయము గావిెంచుటకు ఈ మాసపతిరకను 
పరా రెంభిసుూ న్విము. శీ్ర సుబ్బరామయ్య సార్ మనకెంది్ెంచిన అనుభవాలను, సాెంగ్తయ సిృతులను, సార్ ఆచరిెంచి వాచవ భోధిెంచిన అమూలయ విషయ్ాలను 
సిరిెంచుక్ొనుటకు, మహాతుిలు భోద్ిెంచిన సతసెంగ్, సదారెంధ పఠనలకు పేరరణగా ఈ మా చిని సే్వ.  
గమనిక : ఎవర ైన్వ ఈ e-magazine లో తమ వాయసాలను, అనుభవాలను పెంచుక్ోదలిచినవారు saimaster.sevatrust@gmail.com కు e-mail  చేయ్గ్లరు 

శ్రీ సుబబరామయయ 
సార్ పరవచనం 

http://saimastersevatrust.org/Speeches/KatoraNiyamaPalana.mp3  
గురువప ఆజఞను పాట ంచటంలో సడలింపప, మరుపప ఎలా వసుు ందో్, ఆ నిరలక్ష్యం నుండి బయటపడే మారగమేదో్ , ఆ పరయతనంలో సాామి 
సహకారం ఎలా ఉంట ందో్ త లుపపత నవనరు. ఆ సౌలభయంతో మనను సరిచేసుకోవటానికి శ్రణవగత్ర కుదరటానికి సాామి ఇచిిన 
అనుభవాలను ఎలా మననం చేసుకొని కేవల శ్ీదధతో ఉండవలో త లుపపత నవనరు.   

నమసే్ు  యోగి రాజేందర దతవు తేరయ దయానిధే | సమృత్ర దే్హిమాం రక్ష్ భకిుతే దే్హిమే ధృడవం|| 
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లభిసుూ ెంద్.ి  మనెం వివిధ పరిస్ిితులలో గ్ురువుప ై ఆధవర పడుతున్విము అనుకుెంటూన్వ ఎలా నడచుకుెంటామో గ్ురువకయ 
అనుసరణ ప  ైఎెంతటి విశాాసెం ఉెండవలో సరి చతసుక్ోవటానిక్క కుదురుతుెంద్ి. 

వివాహం చేసుకోవటం: శీ్ర మాసాట రు పాకలపాట ిగ్ురువుగార ిఆద్ేశానినుసరిెంచి వివాహెం చేసుక్ోవడెం తన ఆధవయతిిక 
మారాా నిక్క సహక్ార,ి అని సెంద్ేశ్ెం మరచ సార ి సర ి చతసుక్ోవటెం క్ోసెం శీ్ర సాయిన్వధుని వదద షరిిడలిో ద్ీక్ష చేశారు.  శీ్ర 
సాయిన్వధుని సెంద్ేశ్ెం,  శీ్ర పాకలపాట ి గ్ురువుగార ి మాటకు వవరుక్ాదని నిదరశనెం ప ెంద్వరు.  ఆ ప  ై ఇష్ాట యిష్ాట లకు 
విలువనివాక శీ్ర సాయిన్వధుని సెంద్ేశానిి అనుసరిెంచి వివాహెం చసేుకున్విరు.  వివాహెం అయిన 10 సెంవతసరాల లోప ే
అమిగారకి్క అన్వరచగ్యమ తై్ ే మాష్ాట రు ఎెంత్ో జాగీ్తూగా చతసుక్ోవటెం చసేారు తపప ఏన్వడత సాయిబ్ాబ్ా మీద నిషటట రమాడలేదు. 
అమిగారు కూడవ మాసాట రుగారిక్క తగా్టటో  ఏన్వడత తమ ఆరచగ్యెం తగిాెంచవలని పారాయ్ణలు చయే్లేదు. క్ానీ నిరెంతరెం మాసాట ర ి
మీద, సాయిన్వధుని మీద ధవయస. అెందుక్ే అమిగారు, భరద్వాజ మాసాట రు లోక్ానిక్క శీ్ర లక్ష్మి న్వరాయ్ణులు అయ్ాయరు.  

గీంధ రచన : “pen is a mighty investment’ అని సాయి ఆద్ేశానిి అనుసరిెంచి సాయి లీల బ్ో ధన, రచన, 
వాయసెంగాలు నిరెంతరెం  క్ొనసాగిెంచవరు.    అలా చేయ్డెంలో  ఆరిికెంగా,  సామాజికెంగా ఎనిి ఇబ్బెందులు  ఎదుర నై్వ  బ్ాబ్ా 
సెంద్శేానిి శ్ెంక్కెంచడెం క్ానీ,  వ నుతిరగ్డెం క్ానీ చయే్క,  వార ిమారాెం నుెండ ిచలిెంచక,  ఉతూమ భకుూ డు  ఏ రడతి గ్ురువాజఞను  
ఇష్ాట  ఇష్ాట లకు అతీతెంగా పేరమ, సెంతృపిూత్ో స్వాకరిెంచి స్వే చయే్ాలో ఆచరిెంచి చతపారు. 

విద్వయనగర్ నుండి ఒంగోలు వ ళ్ళటం: అద్రేడతి విద్వయనగ్రచో  ఎన్ని విపరడత పరసి్ిితులు ఎదుర ైనపుపడు సాయి సెంద్శే్ెం 
క్ొరక్  ైచితరమ నై  విధెంగా శ్రణవగ్తి చెెంద్ ివార ిసెంద్శేానిక్క తన ఇష్ాట యిష్ాట లత్ో,  ఇతరుల అభిపరాయ్ాలత్ో సెంబ్ెంధెం లేకుెండవ 
కటటట బ్డ ిఒెంగచలు తరలివ ళ్లో రు. ఒెంగచలు వ ళ్లో క సర నై ఇలుో  ద్ొరకక,  పురిట ిబిడీ త్ో ఎవరూ ఊహ ెంచన్ నై్వ లేని పరసి్ిితులు 
ఎదుర ైన్వ శీ్ర సాయి  సెంద్ేశానిి సెంద్ేహ ెంచలేదు. రచన, సత్ సెంగ్ పరచవరెంలో, సాధనలో వ నుకెంజ వవయ్క  అమృతతులయమ నై  
“ సాయి  పరబ్ో ద్వమృతెం”  మనకెందరిక్ ీ అెంద్ిెంచి  సచిోషుయడు  గ్ురువాజఞను ఎెంత తృపిూ ,  ఉత్వసహాలత్ో  పాటెించవలో 
ఆచరణవతిక వివరణ చశేారు.  మనకు క్ొద్ిద  కషటమ ైన్వ  ,లేద్వ ఇషటెం క్ాని ఆద్శే్ెం ద్ెైవ పరెంగా వచిోన్వ ,లేద్వ అటిట పరసి్ిితి మనకు 
కలిగిన్వ మనెం ఎెంత సెంతృపిూ గా ఉెంటామో  ,అటిట  పరసి్ిితులలో మనెం ధరాి చరణ కు లేద్వ ద్ెైవ పరెంగా వచిోన ఆద్శే్ పాలనకు 

మన జీవితెంలో ఎెంత  సాి నెం ఇసాూ మో ,ఇవాగ్లమో మనమ ేఆలోచిెంచుక్ొని ముెం దుకు సాగ్ుద్వెం  . 

విద్వయనగర్ లో మంద్ిర నిరామణం: విద్వయనగ్ర్ లో శీ్ర షిరడిి సాయిబ్ాబ్ా మెంద్ిర నిరాిణవనిక్క అనువయిన సిలెం 
నిరణయిెంచే విషయ్మ ై శీ్ర భరద్వాజ మాసాట రు letter ద్వారా శీ్ర పూరాణ నెంద సాామి సెంద్ేశ్ెం అడుగ్ుత్వరు. క్ానీ తారగా నిరణయిెంచ  
వలస్ని అవసరెం ఏరపడి సరా పేరరణవధిక్ారి అయిన శీ్ర సాయిని విద్వయనగ్ర్ మెంద్ిర సతసెంగ్ సభుయలచ ేనిరణయిెంచమని పరా రిిసాూ రు. 
అెంతకు ముెందు శీ్ర రెంగ్నిబ్ాబ్ు గారు విద్వయనగ్ర్ వచిోనపుపడు ఒక పరద్ేశ్ెం చతపి ఇకిడ ఆలయ్ెం వ లుసుూ ెంద్ి అెంటారు. 
చితరమేమెంటే ఆ సిలమ ే విద్వయనగ్ర్ సతసెంగ్ సభుయలెందరూ ఏకగడీవెంగా నిరణయిసాూ రు. ఇెంక్ా చితరమేమెంటే ఎకిడో  ఉని శీ్ర 
పూరాణ నెంద సాామి వారు కూడవ ఆ సిలాన్వి   నిరణయిసాూ రు. శీ్ర మాసాా రికి వీరందరి ద్వారా పలికేద్ి సాయినవధుడే అనన ద్వనిప  ై
ఎంతట  విశాాసం లేకుంటే ఇలా అడగగలరు. ఇెంక ఎెంతట ి శ్రణవగ్తి, ఈ జగ్తూెంతటనిీ సాయి రూపెంగా చతడటెం లేకుెంటే ఈ 
మూడు నిరణయ్ాలు సాయి నిరణయ్ాలుగా ఏక్భీవిెంచడెం జరుగ్ుతుెంద్ి?  మనమే గీ్హ ెంచుక్ోవాలి.  
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శీ్ర సుబ్బరామయ్య గారు శీ్ర షిరడీ సాయిబ్ాబ్ా శీ్ర ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసటర్ శీ్ర వ ెంకయ్యసాామి శీ్ర దరాా సాామి 

విద్వయనగ్ర్ లో అనుక్ోని గ్లాటాలు జరగిినపుపడు  శీ్ర భరద్వాజ మాసాట రు శీ్ర సాయి ప ై ఎలా ఆధవరపడి సెంద్ేశ్ెం ఎలా 
ప ెంద్వరచ ఆ సెంద్శే్ెం ఎలా పాటిెంచవరచ, ఆ ఆచరణ నుెండ ిమనెం గీ్హ ెంచ వలస్నిద్ి ఏమో లేఖల స్ క్షన్ లో శీ్ర సార్ వరా స్ిన letter 
లో వివరెంగా చతడవచుో.    

శీ్ర సాామి సమాధి అనంతరం శీ్ర సార్ శీ్ర సాామి మీద అధవపడని విధవనము: 

శీ్ర సుబ్బరామయ్య సార్  సమాధిక్క ముెందు శీ్ర మాసాట రు,  శీ్ర వ ెంకయ్య సాామి వదద ప ెంద్ిన అదుుత అనుభవాలను 
పురసిరిెంచుక్ొని వార ి జీవిత విధవన్వనిి, ఆచరణను మలచుక్ొన్విరు. వార ి సమాధి అనెంతరము కూడవ శీ్ర సాామిప  ై
ఆధవరపడడెం లో క్ానీ, గ్ురుస్ేవ లో క్ాని ఎటిట సడలిెంపు లేక, మరిెంతగా శ్రణవగ్తి చెెంద్ ిజీవిెంచవరు. శీ్ర భరద్వాజ మాష్ాట రి 
ఆచరణ నుెండ,ి శీ్ర  వ ెంకయ్య సాామి వార ిజీవిత విధవనెం నుెండ,ి  భకుూ ల స్ేవ సాెంగ్తయెం లోని ఔనితయెం మొదల ైనవనీి ఎెంత్ో 
హృదయ్గ్తెం చసేుకుని గ్ురుసిరణ, స్వే, సాెంగ్తయెంలోన్వ జీవిత పరయెంతెం గ్డిపారు. శీ్ర సాామి భౌతికెంగా ఉనిపుపడ ే
ఆద్శేిెంచిన ఆహార నియ్మానిి శీ్ర సాామివారు సమాధ ిచెెంద్ిన తరాాత కూడవ  సదుా రువుప  ైపూరణ విశాాసెం త్ో ఎలా పాటిెంచవరచ,  
ఆ ఆద్ేశాలను పాటిెంచడెం లో సాామిప  ై ఆధవరపడిత్ ే  సదుా రువు ద్విాయనుభావాలు ఇసతూ  ఎలా  నడపిిసాూ రచ  అనుభవ 
పూరాకెంగా త్ెలియ్పరిచవరు. సరాజ్ఞఞ డు, క్ాలరహ తుడు, పిలిచిన పలిక్ే ద్ెవైెంప ,ై గ్ురువుప  ై ఎలోపుపడత, సమాధ ిఅనెంతరెం 
కూడవ వహ ెంచవలస్ని నిషట మనకు గ్ురిూెంపు కలిగిెంచేలా ఆచరణవతిక బ్ో ధ చేసాూ రు.  

సమాధి అనంతరం సదుగ రువప ఆద్శే్ం ప ై నిష్ఠ  - నియమపాలన  : 

 పరతిరచజ్ఞ 50 క్కలో మీటరుో  పరయ్ాణెం చసే్ ిఉద్ోయగ్ ధరిెం నిరాహ ెంచి రాతిర నిదరక్క గొలగ్మూడి రావటెం క్ానీ, కనీస వసతులు 
లేని గొలగ్మూడలిో నివాసెం ఉెండడెం క్ానీ, విశషే వయయ్, పరయ్ాసలకు ఓరిో సాామి లీలల స్ేకరణ, పుసూక పరచురణ ఇవనీి 
ఉతూమ గ్ురుస్ేవగా భావిెంచి స్వాకరిెంచి పాటిెంచవరు. క్ానీ ద్ేనిక్క వ రవలేదు.  

 చెయియ విరగిినపుపడు, క్ాలు విరిగనిపుపడు స్ తైెం సాామి సాపిములో ఇచిోన ఆద్ేశ్మ ైన ”క్ోన్వరు ద్వటిత్ ే గాడిదత్ో 
సమానెం“ పాటసితూ  సాామిక్క సెంపూరణెంగా శ్రణవగ్తి చేశారు. విరగిిన చయేి ఏ వ ైదయమూ లేకన్వ కటటట కుెంద్ి. విరగిని క్ాలును 
బ్ాగ్ుచయే్టానిక్క పుతటూ రు డవకటర్ ను సాామే రపిపెంచి వ దైయెం చయేిెంచవరు. 

 శీ్ర సాామి, శీ్ర సాయి మొదలగ్ు సమాధ ి స్ిితుల ైన మహాతుిలప  ై ఆధవరపడతలచుకున్వ  మనెందరకి్ ీ కషట నష్ాట లకు, 
పరసి్ిితులకూ, ఇష్ాట యిష్ాట లకు పరతి చిని సాకుకు మనసు మరల మరల మారుోకున్వ అలపబ్ుద్ిద  మాని వారి ఆద్శేాల 
ఆచరణ,  బ్ో ధలను అనుసరిెంచటకు  ఎెంతట ిపటటట దల  ,శ్దీధ  విశాాసెం ఉెండవలో ఈ సనిివవశాలు బ్ో ధసిుూ న్వియి. 

శీ్ర సాయి / సాామి  సంద్శే్ం క ై ఉండవలస్ని శ్దీధ  – సంద్ేశ్ం ప  ైవిశాాసము, నిష్ఠ :  

శీ్ర సాామివార ినుెండ ిక్ానీ శీ్ర సాయి నుెండ ిక్ానీ సెంద్శే్ెం క్ోరని పరత్యేక సనిివవశాలోో  కూడవ ఏ రడతి శ్ీదధ త్ో అడగాలో, 
విశాాసెం త్ో నడుచుక్ోవాలో ఈ క్కీెంద్ ిసెంఘటనలు త్ెలుపుతున్వియి.   

 శీ్ర సాయిన్వధుని వదద వార ిఅబ్ాబయి శేషయ్య విషయ్మ  ైద్కీ్ష చేయ్గా  “శుశీ్రష  జనిిసుూ ెంద్”ి అని సెంద్శే్ెం  లభిెంచిెంద్.ి 
శీ్ర సాామి, శీ్ర  మాష్ాట రు కూడవ  పరసాద్ిెంచిన ఆశ్రసుసల మేరకు  శేషయ్య సార్ క్క,  అమిగారకి్క స్ేవ చేయ్డెం మనెం ఇపపటకి్క 
చతసాూ ము.  అయిత్ ేలౌక్కకమ నై మనెం ఊహ ెంచ ేమారుప అతనిలో క్ానరాదు.  క్ానీ శీ్ర  సార్ గ్ురువు ప  ైవహ ెంచిన నిషఠ , 
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విశాాసాల వలో ఆ చిెంతలోన్వ జీవిత్వెంతెం గ్డపక,  శీ్ర సాామి స్వే లోన్వ సమయ్ము, ధనము  వ చిోసతూ  వచవోరు. ఇద్ ి
మనెం శ్ీదధగా గ్ురిూెంచవలి.  మనెం గ్ురువును, ద్ెవైానీి ఆశ్యీిెంచిన్వ కూడవ  వారు కృపత్ో పరసాద్ిెంచిన ద్వనిక్క తృపిూ  పడక, 
అసెంతృపిూ  లోన్వ జీవితమెంత్వ  వయరధ  పరయ్త్విలత్ో గ్డుపుతట ఉెండటెం  మనెందరకి్ ీఅలవాటట.  అటాో  క్ాక తగ్ు పరయ్తిెం 
మాతరెం చేస్,ి వార ి సెంద్శే్ెం ఆశ్రసుసలకు,  పరసాద్ిెంచిన పరసి్ిితిక్క తృపిూ  చెెంద్ ి కృతజఞతత్ో శ్ీదధత్ో గ్ురు స్ేవ చసే్ ి మన 
జీవిత్వలు ధనయెం చేసుక్ోమని శీ్ర  సార్  చెపపకన్వ చెపపి హెచోరిసుూ న్విరు.   

 సాామి  సెంద్శేానిి అనుసరెించి సాామి ప  ై ఆధవరపడ ేతరుణెంలో శీ్ర సాామి సమాధ ివదద  చీటటో  వవయ్డెం, తనను ఆశ్యీిెంచిన 
వారకి్క కూడవ క్ొనిి సెందరాులలో చీటలీు ద్వారా సాామిని అడగ్డెం కూడవ కదుద .  అలాెంట ి సనిివవశాలలో శీ్ర  సార్ ఎలా 
వయవహరిెంచే వారచ,  నడపిిెంచవేారచ చతస్ేూ  మనెం సర ైన రడతి నడచు క్ొనుటకు మారాెం ద్ొరుకుతుెంద్.ి   

 శీ్ర  సాయిమాషా్ర్ సమేమళ్నం అపుపడు గొలగ్మూడలిో ఎకిడ జరపాలి అని  విచిక్కతస రాగా,  న్వలుగ ైదు అనువ నై పరద్శేాలు 
చతస్ ివానిలో ఏ పరద్ేశ్ెంలో జరపాలి అన్వ విషయ్మ  ై శీ్ర సాామివారిని అడుగ్ుతట చీటీలు ప టాట రు.  ఒక గ్ెంట పరదక్ష్ణిలు 
తరువాత సార్  చీటీలు  తీస్వేారు. శీ్ర సాయినిక్తేన్ సతిల్ ఆవరణలో ప టటమని శీ్ర సాామి ఆద్ేశ్ెం వచిోెంద్.ి  ఆ పరద్శే్ెంలో 
సమేిళనెం నిరాహణలో ఎన్ని కషట నష్ాట లు వచిోన్వ  సాామి ఆద్శే్ెం  తను శ్ెంక్కెంచడెం క్ానీ, సడలిెంచడెం క్ానీ చేయ్లేదు.  
చితరమ ైన  విధెంగా ఆ సిలానిక్క దగా్రలోన్వ కళ్లయణ మెంద్రిెం, ఆ సమయ్ానిక్క స్దిధమ  ైభకుూ లకు  అని వసతిక్క సహకరిెంచటేటో  
జరగిిెంద్.ి అెంత్ేగాక 2007లో సార్ క్ాలు విరిగిెంద్ి. విరగిిన క్ాలుత్ో చేయ్గ్లన్వ లేద్వ అన్వ ఆలోచన్వ లేదు. భరద్వాజ మాసాట ర ే
క్ారయకీమెం అెంత్వ చేయిసుూ న్విరు. అెందుకని క్ాలు విరిగ ిమెంచెంలో పడీ సార్ నిరెంతరెం మాసాట రి పరవచన్వలు విని వాటిలో 
ఏవి సపషటెంగా ఉన్వియో చతస్ ి సమేిళనెంలో ఆ పరవచన్వలను ప టిటెంచి మాసాట ర ి సనిిధిని అనుభవిెంపచేసారు. సాామి 
ఆద్శే్ెం అయ్ాయక కషటమ నై, నషటమ నై లేక సజావుగా ఎెంత్ో గొపపగా జరగిిన్వ వాటపి  ైదృషిట  ఉెంచక క్ేవలెం సాామి స్ేవగా, 
గ్ురు స్వేగా, ప గైా కరియోగ ి గాను ఆచరసితూ  ఆ పరిస్ిితులనీి సాామి ఆశ్రసుసలుగా ఎలా స్వాకరిెంచి నడుచుక్ోవాలో 
ఆచరిెంచి చతపారు.  మనెం కూడవ సాామిప  ై ఆధవరపడటేపుపడు ఉెండవలస్ిన  శ్దీధ , సాామి ఆద్ేశానుసారెం 
ఆచరిెంచటేపుపడు వచేో మేలుకు లేద్వ కషటనష్ాట లకు అతీతెంగా వార ి ఆజఞలను ఎలా పరపిూరణ విశాాసెంత్ో ఆచరిెంచవలో 
బ్ో ధిసుూ న్విరు.  ఇద్ ిసులభమేమీ క్ాదు అని విషయ్ెం మనెందరకి్ ీత్ెలిస్నిద్.ే నియ్మ పాలనలో   క్ానీ,  ద్కీ్ష,  చీటలి  
ద్వారా సాామి ఆద్శే్ెం లో క్ానీ, సాపి సెంద్శే్ెం,  ధరిబ్దధమ నై ఆచరణలలో క్ానీ ఉెండవలస్ిన  విశాాసెం,  శ్ీదధ  
గ్ురుూ ెంచుకుని నడుచుక్ోవాలి.  

 బ్ ెంగ్ుళూరు లో Masters చదువుక్ొన్వటపుపడు రవి అన్వ అతను, ‘Masters తరాాత PhD ఇెండయి్ాలో చయే్టమా, లేక 
abroad లో చయే్ాలా అని  త్లేుోక్ోలేక, సాామి వదద  చీటలీు వవస్ ి సాామివారి నిరణయ్ానిక్ ై’ అడగిాడు. Abroad లో 
చేయ్మని సాామి సెంద్శే్ెంగా చీట ివచిోెంద్ి. క్ాని Masters అయిపోయి ేసమయ్ానిక్క  abroad లో ఎకిడవ PhD క్క  స్వటట 
రాలేదు. ప గైా India లోని వాళళ ప ర ఫ సర్ మెంచి పో ర జ క్టట లో PhD చేయ్టానిక్క అవక్ాశ్o అడగ్కన్వ ఇచవోరు. ఇెంక abroad 
లో PhD స్వట్ వచేో అవక్ాశాలు కూడవ ఏమి కనపడటెం లేదు. అెందుకని సార్ త్ో ఈ విషయ్ెం పరసాూ విెంచి ఇచోటి PhD ని 
accept చేయ్వచవో అని అడగిాడు. సార్ ఒక్ే మాట అన్విరు: “వ ంకయయ సాామి abroad లో చేయమనవనక, అలాకాకుండవ 
ఇకకడ అవకాశ్ం వచిింద్ి కద్వ అని చేస్ేు  మనకు పపటాగత లు ఉండవప”. (సాామివారు మనలను చీటలీు వవస్ి, వార ి
నిరణయ్మేమిటో త్లెుసుకుని, ఆ నిరణయ్ెం పరక్ారమ ేమనలను నడుచుక్ోమని చపెపలేదు కద్వ! మనక్ ై మనమే, మనకు ఏద్ ి
శేీయ్సిరమో త్లెియ్జయే్మని సాామివారిని చీటీల ద్వారా పరా రిిెంచవము. అపుపడు వారు మనప  ై కరుణత్ో ఇచిోన 
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ఆద్శేానిి క్ాదని, మనకు త్ోచినటటో  చసే్ేూ   పుటటగ్తులు ఉెండవు.)  ఆ మాటత్ో ఇెంక ఆ ఆలోచనన్వ విరమిెంచుకున్విడు.  
మనకు PhD చసే్ే యోగ్యత లేదు. సాామి అలా చపెిపత్ే బ్ాధ పడత్వనని ఇలా చెపాపరు అనుక్ొని సదుద కున్విడు.  తరువాత 
job వస్ేూ  మరు సెంవతసరెం వరకు PhD option లేకపో వటెంత్ో PhD ఆశ్ వదులుకుని జాబ లో join అయ్ాయడు. క్ాని ఎవరూ 
ఊహ ెంచని రడతిలో  Switzerland లో మెంచి య్ూనివరిసట ీలో మరు సెంవతసరెం PhDక్క అవక్ాశ్ెం వచిోెంద్ి. PhD సెంగ్తి 
ఎలా ఉన్వి సాామి మాట జవద్వటని పాపెం తన ల కిలోక్క పడకుెండవ చవల క్కోషటమ నై సమయ్ెంలో శీ్ర సార్ మాట ే
శీ్రరామరక్షయి ై క్ాపాడిెంద్ి. జీవిత్వెంతెం, న్వను తపుప చేసాను, సాామివారి ఆద్శేానిి అడిగ ి కూడవ, వారి మాటను ఖాతరు 
చేయ్కుెండవ,  న్వకు త్ోచినటటో  న్వను చేసాను అన్వ అపరాధ భావెం నుెండి క్ాపాడటమే క్ాక, సాామి మాట జరగ్లేదు అన్వ 
తపుపడు నిరణయ్ానిక్క రాకుెండవ కూడవ క్ాపాడవరు. చీటలీు వవయ్టెం ద్వారా సాామిని సెంద్ేశ్ెం అడగ్టెం చవలా సులభము, 
ప ైక్క చతడటానిక్క ఇద్ి చిని పిలోల ఆటలాన్వ వున్వి, ద్వని వ నుక వుెండ వలస్ని విశాాసెం, నిషఠ , ఒకసారి సాామి తమ 
ఆద్శేానిి త్లెియ్జసే్ిన తరువాత, ఆ ఆద్ేశానిి అమలుపరచడెంలో ఉెండ వలస్ిన పూనిక సార్ లాెంటి మహాతుిల 
మాటలు, సాెంగ్తయము, గ ైడనె్స వలోన్వ క్ొెంత్ెనై్వ త్లెియ్గ్లదు. 

మహాత మల ఆద్శేాలను/సంద్శేాలను ఆచరణ లో సులువ రిగి సాధన – శ్రణవగత్ర : 

ఆచరణలో   సులువు ఎరిగ ిసాధన చేస్ేూ  మారాా నిి కూడవ సార్ బ్ో ధిెంచవేారు.  

 శీ్ర మాసాట ర ివదద ఏద్ెైన్వ సాధన చెపపమని ఒక అతను పటటట  పటటగా అతనిక్క మాసాట రు ఒక చెటటట  క్కీెంద 24 గ్ెంటలు ధవయనెం 
చేసతూ  ఉెండమని ఆద్శే్మిచవోరు.  వ ళోి చతడగా ఆ చటెటట  చుటటట   ఎన్ని చీమలు ఉన్వియి.  అతను ఈ చీమల మధయ ధవయనెం 
చేయ్డెం వలో క్ాదని నిష ర్మిసాూ డు.  శీ్ర సార్ ఇద్ ివివరసితూ  శీ్ర మాష్ాట ర ిమాటను, గ్ురువాజఞను ఎలాగ ైన్వ పాటిెంచవలి అని 
పటటట దల, విశాాసెం  ఉెంట ే తగిన మారాెం అద్ ే భోధ పడేద్.ి  నిజెంగా మాసటరు చెపపినటటట  చేయ్ాలను కుెంట ేచీమల మెందు 
క్ొనుక్ొిచిో అచోట చలోి తరాాత ధవయనెం చయే్వచుో.  అెంత్ ేక్ానీ ఏమిట ి ఇలా చెపాపరు ? అని వ ళోిపో వడెం విశాాసెం శ్ీదధ 
లేకపో వడెం గా చెపాపరు.   

 అలాన్వ సార్ కు ఆహారెం నియ్మెం  చేసుూ న్వి మలబ్దధకెం చవలా ఇబ్బెంద్ిగా ఉెండదే్.ి శ్రడరెం హుష్ారుగా ఉెండ ిసాామి స్వే 
తృపిూ గా చయే్ుటక్  ై  ఎన్ని పరయ్త్విలు చేస్వేారు.  అలా అని “గొలగ్మూడ ిక్ోన్వరు  ద్వటిత్ ే  గాడది త్ో సమానెం” అని 
సాామి ఆజఞను మాతరెం మీరవేారు క్ాదు.  గొలగ్మూడ ిలో వ ైదయ వసతి లేదు.  క్ానీ ఆహారెంలో ఎన్ని మారుపలు చేస్ ి
చతస్వేారు. అరటిపెండు మోత్వదులో వాడేవారు. ఎెండు ద్వర క్ష, ఖరూూ రెం మొదల ైనవి ఖరుో అయిన్వ, తగ్ు విధెంగా 
వాడేవారు.  ఆహారెం నియ్మెం  క్ానీ- సాామి స్ేవ క్ాని సడలిెంచడెం చసే్ేవారు క్ాదు. ఉదయ్ెం ర ెండు గ్ెంటలకు లేచి 
పూజకు వ ళళడెం  క్ానీ, మర ే గ్ురు స్ేవ లో క్ానీ లోపెం చేయ్లేదు.  సాామి మలబ్దదకెం నివారణకు తగని ఆకుకూర 
సతచిెంచగా మిగలిినవనీి వద్ిలి, రుచిక్క పరా ధవనయెం ఇవాక సెంవతసరాల తరబ్డి ఆ ఆకుకూరను ఆసాాద్సితూ సాధన 
సాగిెంచవరు. పరతి చిని సాకు కు  లేద్వ అడీెంక్కక్క గ్ురుస్వే, (ధరాి) ఆచరణ నుెండ ివ ైద్ొలగ్కుెండవ, గ్ురుభోధ, ఆజఞ లేద్వ, 
ద్ెైవెం ద్వారా మనకు వచిోన సెంద్శేానిి ఎలా పూరణ, శ్దీధ విశాాసము విశేష పరయ్తిెం త్ో పాటిెంచవలో సార్ ఆచరణ 
త్ెలుపుతుెంద్.ి 
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సంద్శే్ం లేకనే  నడపిించే గురు కృప – జీవిత విధవనం ద్వారా (అరహత) శ్రణవగత్ర:  

శీ్ర సార్ జీవిత సెంఘటనలను పరశి్రలిస్ేూ  మరచ ముఖయ సతతరెం అవగ్త మవుతుెంద్.ి సదుా రు స్ేవకు అెంక్కతమ ైన తరాాత అతి క్ొద్ిద  
సనిివవశాలలో  మాతరమ ేపరత్ేయకెంగా సాామిని ద్ీక్ష చేస్ ిక్ానీ చీటటో  ద్వారా క్ాని సెంద్ేశ్ెం అడిగనివి. నిరెంతరెం గ్ురు స్ేవ మరిెంత 
హృదయ్ పూరాకెంగా, సాామి క్క తృపిూ  కలిగేలా చేయ్డమ ే ధేయయ్మ నై్వ శీ్ర సార్ ను చవలా క్కోషట పరసి్ిితులోో  శీ్ర సాామి 
వారెంతటవార,ే పరసి్ిితుల ద్వారా క్ానీ, అవసరమ నైద్ ిసార్ క్క  త్ెలియ్కన్వ, అడగ్కన్వ చయేిెంచడెం ద్వారా క్ానీ మర న్ని  ద్ివయ 
రడతిలలో చేయిెంచి సమకూరిోనవవ ఎకుివ. ఈ విషయ్ెం గ్ురుసుూ తి లో సార్ వరా సుకుని ఎన్ని ల కిలేననిి అనుభవాలు,  
అనుగీ్హ సెంఘటనలు  నిదరశనెం.  శీ్ర మాష్ాట రు పరత్ేయకెంగా భోధిెంచేద్ ిమనెం క్ేవలెం సాామిక్క, భగ్వెంతుడకి్క తృపిూ కరమ ైన రడతి 
జీవిెంచడమ ే ముఖయమని, అటిట వారిక్క గ్ురువు, ద్ెవైెం అడుగ్కన్వ అనిి సమకూరుసతూ  ఉెండటెం, పలిచిన వ ెంటన్వ సపషటెంగా 
పలకడెం, అవసరమ ైెంద్ ి చయే్డెం జరుగ్ుతుెంద్ ిఅని త్ెలుపుతున్విరు. “మాసాట ర ిభోద్వమృతెం” లోని “హాత్ దరున్ చలాల్” అన్వ 
అధవయయ్ెంలో వరా స్ని ఎన్ని అనుభవాలు ఈ సత్వయనిి త్ెలుపుత్వయి. గ్ురువును, ద్ెవైానిి  శ్దీధగా స్ేవిసతూ , ఆరిూత్ో వార ిసెంద్ేశ్ెం 
క్ోసెం పరా రిిెంచిన భకుూ ని వారు ఎలా అనుగీ్హ ెంచుకుెండవ ఉెండగ్లరు? అనిటటో  ఎన్ని క్కోషట పరసి్ిితులోో  సాయి లీలామృతెం నుెండ ి
సార్ సెంద్ేశ్ెం అడగ్డెం, ఆ పజేీలో తగ్ు సెంద్ేశ్ెం లభిెంచడెం, ద్వనిక్క తగా్ పరసి్ిితులు కలిపెంచడెం, పేరరణ ప టిట నడపిిెంచడెం మొ || 
జరగిిన సనిివవశాలు  చతడవచుో. మన శ్ీదధ , విశాాసాలు అనుసరిెంచి వార ిసెంద్ేశ్ెం అెందడెం, త్లెిస్,ి త్లెియ్కన్వ పాటెించడెం 
జరుగ్ుతుెందని గ్ురిూెంచవలి. ద్వనిక్క తగా్ రడతి జీవిెంచుటకు శీ్ర మాసాట రు, సార్ చెపపిన విధెంగా, వార ిబ్ో ధలను, జీవిత సెంఘటనలు 
హృదయ్గ్తెం చసేుక్ోవడెం, భగ్వెంతుడు మనక్కచిోన అనుభవాలను వరా సుక్ొని  గ్ురుూ  ప టటట క్ొని మననెం చసేుక్ోవడెం, వార ిశ్క్కూ, 
పేరమ సరాజఞ తలను మరలా మరలా సిరిెంచి ఆ రడతి జీవిెంచ య్తిిెంచడెం తపపనిసర.ి శీ్ర మాష్ాట రు “వ నిల పువుాలు" లో 
సతచిెంచిన విధెంగా ఈ రడతి జీవిసతూ  వార ి కృపను అనుభవిెంచ గ్ల శ్క్కూని, పిలవకన్వ వారచి ేనడిపిెంపబ్డ ేజీవిత ఆచరణను 
పరసాద్ిెంచమని పరా రిిద్వద ెం. 

-మీ సాయి 

సార్ లేఖల నుండి సంద్శే్ం 

ఆచరణవతమక విధవనవలలో ,బో ధలలో భగవంత డపి ై : గురుప ై ఆధవర పడుటకు సార్ అవలంబంచిన మారాగ లు , 

సాామి ప ై ఆధవరపడటమ ేశేయీ్సిరము : 

 
అయిత్ే సమాధి స్ిితుల ైన మహాతుిల ప ై ఆధవరపడటెం ఎలా ?  

సార్ ల టరో ద్వారా వివిధ సనిివవశాలలో వివిధ వయకుూ లకు ఇచిోన సతచనలు ఇచోట చతడవచుో.  

శాసూ ర వాకయమ్: ఆతి నిశ్ోయ్ెం ,గ్ురుర్ వాఖయెం , 
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శీ్ర సుబ్బరామయ్య గారు శీ్ర షిరడీ సాయిబ్ాబ్ా శీ్ర ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసటర్ శీ్ర వ ెంకయ్యసాామి శీ్ర దరాా సాామి 
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శీ్ర సుబ్బరామయ్య గారు శీ్ర షిరడీ సాయిబ్ాబ్ా శీ్ర ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసటర్ శీ్ర వ ెంకయ్యసాామి శీ్ర దరాా సాామి 
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శీ్ర సుబ్బరామయ్య గారు శీ్ర షిరడీ సాయిబ్ాబ్ా శీ్ర ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసటర్ శీ్ర వ ెంకయ్యసాామి శీ్ర దరాా సాామి 

పుస్త కం ద్వారా స్ందేశం :
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శీ్ర సుబ్బరామయ్య గారు శీ్ర షిరడీ సాయిబ్ాబ్ా శీ్ర ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసటర్ శీ్ర వ ెంకయ్యసాామి శీ్ర దరాా సాామి 

గురు సందేశం ఆచరణలో ఉండ వలసిన  శర ద్ధ :  
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శీ్ర సుబ్బరామయ్య గారు శీ్ర షిరడీ సాయిబ్ాబ్ా శీ్ర ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసటర్ శీ్ర వ ెంకయ్యసాామి శీ్ర దరాా సాామి 
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శీ్ర సుబ్బరామయ్య గారు శీ్ర షిరడీ సాయిబ్ాబ్ా శీ్ర ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసటర్ శీ్ర వ ెంకయ్యసాామి శీ్ర దరాా సాామి 

సాామిని చీట  ద్వారా సంద్ేశ్ం అడిగేటపపుడు , తరువాత పాట ంచేటపపుడు  ఉండవలస్ి న శ్దీధ :  

 



 

 
13 

 

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

 

 

భవిష్యత్తు  ను గూర్చి స్వామి పై ఆధారపడటం లో శరణాగతి– పా్రరథ న ద్వారా పర్చష్కారం : 
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శీ్ర సుబ్బరామయ్య గారు శీ్ర షిరడీ సాయిబ్ాబ్ా శీ్ర ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసటర్ శీ్ర వ ెంకయ్యసాామి శీ్ర దరాా సాామి 

ద్ీక్ష్ ద్వారా సంద్ేశ్ం :  

ఉద్వ: ఒక సారి 2005 లో బ్ో ర్ వవయిెంచవలని ఎకిడ వవయిెంచవలో త్ెలపమని ద్ీక్ష చేయ్బ్ో యిన ముెందు రచజ్ఞ 
రాతిర కలలో శీ్ర మహా విషుణ వు మౌలీిెంగ్ ద్వనిప ై “శ్ీమత్ో స్వే – స్ేవత్ో క్ ైవలయెం” అన్వ ద్వియ సెంద్ేశ్ెం ఇవాటెం గ్ురిో వరా స్ిన 
letter ఇచోట చతడ వచుో.    

గొలగ్మూడ ి

27-7-05 

డియ్ర్ సాయి! 

మొని న్వ సాపి సెంద్ేశ్ెం గ్ురుూ ెంద్వ? బ్ో రు విషయ్ెం, బ్ావి లోతు చేయ్డమా అని ద్ీక్ష చయే్ాలని రాతిర-10 అడుగ్ుల 
శీ్రమహావిషుణ వు మౌనెం - ఆ మౌలీిెంగ్ కుగ్ల  పూలహారెంలో V పూలమాల ఒకవ పైప శ్మీతో స్ేవ, ర ండవవ ైపప స్ేవతో క ైవలయం అని 

సపషటెంగా కనిపిెంచిెంద్.ి డొన్వషన్స పుసూకములో వ నుక ఆ వృత్వూ ెంతమెంత్వ వరా శాను. శ్ీమ చేస్ేూన్వ స్వే క్ాదనిమాట. గ్నుక 

శ్ీమిెంచడెం మన జెంగా నీ చదువు చదవాలి, న్వను పుసూక్ాలు వికీయ్ము సతసెంగ్ము విజిటర్స విషయ్ాలలో శ్ీమ చేయ్ాలి. 

అలా చేస్ేూన్వ మనెం క్ ైవలయెం ప ెందుటకు అరుు లమ  ైఉెంటాము. శ్ీమ చేయిెంచేద్ ిఆయ్న్వ అయిన్వ శ్ీమ చసే్ ేర డమ న్ స్ట మన దగా్ర 

ఉెండవలా. సో మరతినెం మానవుని పరథమ శ్తుర వు అెంటారు మాసాట రు. అద్ ి దరచిరేకుెండవ మన శ్రడరానిి కెంటోర ల్ లో 

ప టటట క్ోవాలి. వాయయ్ామెం ఫుడుీ  చవలా చకిగా య్ుకూ ఆహార వయవహారాలు ఉెండవలి. 

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

సాధన– సాామిని అడగటం:  
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శీ్ర సుబ్బరామయ్య గారు శీ్ర షిరడీ సాయిబ్ాబ్ా శీ్ర ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసటర్ శీ్ర వ ెంకయ్యసాామి శీ్ర దరాా సాామి 

 

భగవంత ని ప  ైఆధవరపడే మరో మారగం– శ్రణవగత్ర – సరా పేరరణవధికార–ి అనన ఎరుక  

గొలగ్మూడ ి

27-7-05 

డియ్ర్ సాయి! 

టోటల్ సర ెండర్. 

సెంపూరణ శ్రణవగ్తి అెంట ేఎలా ఉెండవలా అన్వద్ ిశీ్ర మాసాట ర ిఆచరణ మనెం బ్ాగా యోచిెంచి త్ెలుసుక్ోవాలి. విద్వయనగ్ర్ గ్లాటా ల 

క్ారణెంగా వారు అకిడ ఉెంట ేమాసటర్ గారిని క్ొటాట లని ధనుెంజయ్ బ్ెంధువరాము, ఆయ్న మీద ఈగ్ వాలిత్ ే క్ొనిి తలలు 

ఎగిరిపో త్వయి అని క్ాలేజీ సతట డెెంట్స శీ్ర మాసటర్ ఇెంట ిసమీపాన చుటూట  ఇెండోలో క్ాళో వవళో పద్ిెంటిక్క 4or 5 students బిచుోవ, 

కతుూ లు, కరీలు మారణవయ్ుధవలత్ో ర డమగా ఉన్విరు. అటిట సమయ్ములో శ్రత్వబబ్ు శీ్ర మాసాట రిి పరిిన్ ెంట్ గా ఒెంగచలులో 

ఉెంచుక్ోవాలని ఉద్ేదశ్ెంత్ో క్ారు త్ెచిో మాసాట రు ఇెంట ిముెందు ప టిట ర ెండు రచజ్ఞలు మీరు విద్వయనగ్ర్ వద్లిి వ ళిళపో త్ ేతగిాపో తుెంద్.ి 
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వవడ ితగిాన్వక తిరగి ి రావొచుో. క్ారు ఎకిెండ ిఅని ఒక పారడట-ధరిెం మన పరకి ఉెంద్.ి సాయి మన పరకి ఉన్విడు. వాళోకు 

భయ్పడ ి పార ి పో బ్ళ్ళళేదేు. రమిను ఎవడులో చతసాూ  వాళోెంత్వ అని మరొక పారడట-ఈ ఇరువురు పారడటల మధయ ఊగసిలాడ ే

మధయవరుూ లు అటట ఇటట చెపపలేని వారు మరొక పారడట తయ్ారయ్ాయరు. అటిట విపతిర భయ్ానిక్క పరసి్ిితిలో సెంపూరణ శ్రణవగ్తి 

చెెంద్ని మహనీయ్మూరిూ అయిన్వ శీ్ర మాసాట రు చెపాపరు. మీరెంత్వ ఒక అరగ్ెంట ఇకిడ ినుెండ ివ ళిళపోయి తిరగి ిరెండ.ి న్వను 

సాయి ని అడిగ ి చెపాూ ను అని వారనిి రూమ్ నుెండ ి పెంపసే్ ి ఒక అగ్రువతిూ  వ లిగిెంచి సాయిక్క సమరిపెంచి మామూలు గ్ళళ 

లుెంగడబ్నీినుత్ో కూరొోని (సతసెంగ్ రూములో) బ్ాబ్ా న్వకు పో వాలని లేదు. ఉెండవలని లేదు. మీరు ఉెండమెంట ేఇకిడ ేఉెంటా 

ప మిెంట ేఇకనుెండ ివ ళోిపో త్వ. అరగ్ెంటలో గా ఈ రూములోక్క మొదట ఎవరు పరవవశిెంచి ఏ సలహా ఇసాూ రు ద్వనిని ఆచరిసాూ ను. 

ఎవర ిద్వారా పలుకుత్వరు మీ అభిపరా య్ెం త్ెలపెండ ిఅని కూరుోన్విరు. వార ిఆెంతరయెంలో విద్వయనగ్ర్ వాళ్ళో  ఏద్ో ఒక పారడట వారు 

వచిో ఏద్ో  సలహా ఇసాూ రు అని అనుకున్విరట. క్ానీ ఊరకి్క క్ొతూ  ఆయ్న అనెంతపురెం రావడెం వసతూ న్వ వాక్కటోో  నుెండ ి “సార్ 

ఎకిడకి్ో వ ళ్ళో టటో న్విరు ఈ పూలు పెండుో  తీసుక్ొని పో ెండి” అని అన్విరు. ఆ తరాాత మాసాట ర్ అని మాటలు నీకు త్ెలుసుకద్వ 

బ్సుసలో ఎవరిత్ో మాటాో డవవు, బ్సాట ెండ్ లో ఎవరతి్ో మాటాో డవరు, న్వను ఎవరతి్ో మాటాో డలేదు సార్. అయిత్ ేక్ొతూ  వాడివి కద్వ ఈ 

గాీ మానిక్క ఎవరతి్ో మాటాో డుకుెంట ేన్వఇలుో  నీకు ఎలా త్లెిస్ెింద్?ి లేదు సార్ బ్సాట ెండోో  ఫలాన్వ ఇెంగడోషు ల కోరర్ భరద్వాజ గార ి

ఇలుో  ఎకిడ అని మాతరెం అడగిాను. వాళలో  ఈ రచడుీ ని పో  కుడవి పైు చివర ిఇలుో . ఇెంట ిముెందు బ్ావి ఉెంద్.ి ఆ ఇెంట ిఅవతల 

ఇెండుో  లేవు అని చెపాపరు. ఇకిడకు వస్ేూ  ఎదురుగా మీరున్విరు అన్విడు. అయిత్ ేవాక్కటోో క్క వసతూ న్వ మీర కిడ క్ో పోయిేటటటో  

ఉన్విరు ఇద్ ితీసుకుని వ ళళెండ ిఅని  పెండుో  పూలు చతపార ేన్వను ఎకిడకి్ ైన్వ పోయిేటటటో  ఉన్విరని మీకు ఎలా త్ెలిస్ిెంద్?ి అని 

అడగిారు. Very Sorry sir (వ రడ సారడ సార్) న్వకు ఊరు క్ాలా అనిపిెంచి అలా అన్వశాను అెంత్ేగాని మీరు పో తున్విరని న్వకు 

ఎవరూ చెపపలేదు అన్విడు. సర ేఇద్ ేబ్ాబ్ా సెంక్తేమని క్ారు వస్ేూ  ద్వనిలో చొక్ాి వవసుకుని వ ళోిపో య్ారు. 

ఇకిడ సెంపూరణ శ్రణవగ్తి ఎలా ఉెందో్ నీవు యోచిెంచు. వారు వ ళ్ళో ెందుకు స్దిధమ ేక్ానీ బ్ాబ్ా ఆ ద్శేానిక్క ఎదురుచతశారు. వారు 

ఆజాఞ పిెంచినటటో  క్ారు ఎకుితున్విరు. వ ెంకటగిర ివ ళోి సతసెంగాలు చసేతూ  ఒెంగచలు పో తున్విడు క్ానీ 

ఓ బ్ాబ్ా నీవవ ననుి ఎకిడకి్ నై్వ నీ యోగ్శ్క్కూత్ో తీసుకుపో  లేకుెంట ేనీ యోగ్శ్క్కూత్ో ఈ గ్రాటాలు లేకుెండవ చేయ్మని అడగ్లేదు. 

నీవు ఆద్శేిస్ేూ  న్వను కద్ిలి పో త్వను అెందుకు ర డమ. కద్లిి పోయిేెందుకు ర డమ. (ఇకిడ) అకిడినుెండ ిన్వను కథలను నీ యోగ్శ్క్కూత్ో 

ననుి తీసుకు పో  అనలేదు. నీవవమి చసేుూ న్వివు. న్వను టెనషన్ మానను, చదవలేను ,నీ యోగ్శ్క్కూత్ో ననుి నడుపు 

అెంటటన్వివు. అద్ ిపదధతి క్ాదు పరయ్తిెం మనెం చేయ్ాలి. శ్క్కూనెంత్వ వినియోగిెంచి కృష ిచేయ్ాలి. ఒకి అడుగ్ు మనలను 

వవయ్మెంటారు బ్ాబ్ా. అపుపడు త్వను పద్ ిఅడుగ్ులు మనవ పైు వవసాూ రట. మనెం ఒకి అడుగ ైన్వ వవయి లేకుెంట,ే ఒకి అడుగ్ు 

వవస్ ేతీవర పరయ్తిమ నై్వ చేయ్ాలట. హృదయ్పూరాక పరయ్తిెం చేయి అెంటారు. అపుపడు న్వను న్వ హసూెం అెంట ేఅదృశ్యహసూెం 

ఇచిో నినుి రక్ష్ిసాూ ను, నడిపసిాూ ను అెంటారు కనుక మన వ ైపు నుెండ ితీవరా తి తీవరమ ైన చద్ివవ పరయ్తిెం ఉెండవలెంటారు. అెంత్వ 

నీవు నడుపు అని పుసూక్ాలు ముెంద్సే్ ికూరచోవడెం తపుప. నీ డతయట ీనీవు సెంపూరణెంగా చెయియ శ్క్కూనెంత్వ వినియోగిెంచి చయెియ. 

న్వ సహాయ్ెం వసుూ ెంద్.ి ద్ెైవసహాయ్ెం ఎవరకి్క వసుూ ెంద్?ి కషటపడ ేవానిక్క వసుూ ెంద్.ి చెటటట నీడ నుెండ ిద్ెైవమా న్వ బ్ెండ ిబ్ురదలో 
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ఇరుకుిెంద్ ి సహాయ్ెం చేయ్మెంట ే చెయ్యన్వ చేయ్డు సహాయ్ెం. సెంపూరణ హృదయ్పూరాక పరయ్తిెం చెయ్ాయలి. భావాలు 

మటిటగ్డీలు మాన్వయ్. 

మీ 

ప . సుబ్బరామయ్య. 

అడగకనే వచేి భగవత్ సంద్ేశ్ం– సహాయం) తోడు – (ద్వనికి మారగము :  

గొలగ్మూడ ి

5-8 -2005  
 

పూజయ గ్ురు బ్ెంధువుల ైన శీ్రమతి లక్షికిగారిక్క ప సల సుబ్బరామయ్య నమసాిరములు. 

 

అమి మనెం ఏద్ెనై్వ చయె్ాయలన్వి చేయ్లేము .చయే్లేకుెండవ ఉెండవలన్వి ఉెండలేము. ఉద్వహరణకు న్వ క్ొమార ూ 
అపుపడు ర లైేాలో షో్ లాపూర్ పరకిన హుటగిడ అన్వ స్ేటషన్ లో ఫారిస్సిుట గా పనిచసేుూ ెంద్ి .అపుపడే స్ేటట్ బ్ాయెంకులో ఉద్ో యగానిక్క 
టెైరనిెంగ్ కు తిరుపతి రమిని ఆరీరు వచిోెంద్ి .ర లైేా ప దద  సెంసి అని , స్ేటట్ బ్ాయెంకు చిని సెంసి అని , స్ేటట్ బ్ాయెంకు లో 
చేరేో ెందుకు న్వక్కషటెం లేక ఆ ఆరీరు క్ాగతిెం ఆమ కు పెంపలేదు .భగ్వెంతుని నిరణయ్ెం ఆమ ను బ్ాయెంకులో ఉద్ోయగ్ెం 
చేయిెంచవలని ,గ్నుక ఆమ  పనిచేస్ ేగాీ మెంలో ఆ ముెందట ిరచజ్ఞ డవకటరును చెంపే పరయ్తిెం చేసారు .ఆ రచజ్ఞ డవకటరు లేకుెండవ 
ఉెంట ే మా అమాియిక్క  ఆ మరాయద జరగిి ఉెండేద్ే .అెందుకని త్లోెవార ి సామాను సరుద కుని ఇెంటకి్క రాబ్ో తుెంద్ి .అద్ే 
సమయ్ెంలో న్వను షిరడిమ పో వాలన్వ పేరరేపణ ప టిట  బ్ాయెంక్ట ఆరీరు ఊరక చతప టాట లని తీసుకుపో య్ాయను. షిరడిమ ప యిేయ మారాెంలో 
హుటిగడ కనుక అకిడ ద్ిగి ఆమ ను చతచి షరిిడమ పో వాలని ద్ిగాను . ఆమ  సామాను సరుద కుని ర డమగా వచేో ెందుకు స్ిదధెంగా 
ఉెంద్ి. విషయ్ెం త్లెుసుకుని షిరడిమ పరయ్ాణెం మానుకుని త్లోెవారి 10 గ్ెం .లకు తిరుపతి టెైరనిెంగ్ లో చేరాోలని,వ ెంటన్వ 
హుటిగడ నుెండి తిరుపతి వచిో టెైరనిెంగ్ లో చరేాోను. న్వ షరిడిమ పరయ్ాణెం పో యిెంద్ి . 

న్వననుక్ొని షిరడిమ య్ాతర సాగ్లేదు. భగ్వెంతుని నిరణయ్ానుసారెం ఆమ  స్ేటట్ బ్ాయెంకులో ఉద్ోయగ్ెం అయిెంద్ి. బ్ాయెంకు 
ఉద్ోయగని్వ వివాహమాడి న్ లూో రులో క్ాపురమున్విరు. 

మనం ఒక పని చేస్ేందుకు ,చేయకుండవ ఉండేందుకు స్ేాచఛలేనివారము .భగవంత ని చేత్రలో ఉపకరణవలము మాతరమే .ఇద్ ి
త లిస్ి ద్ేనికీ చింత చేయకుండవ హాయిగా నీ ఇషా్మొచిినట ల  నడుపప తండరర అంటూ సంతోష్ంగా ఉంటే ఈ నవటకరంగం లో మన 
పాతర బాగా నట ంచినవారమవపతవము .అటాో గాక అెంత్వ న్వన్వ చేసుూ న్విను ,పలోిలను చడెగొడుతున్విను అనుక్ోవడెం అవివవకెం .
చెడగొటటడెం ,బ్ాగ్ుపరచడెం మన చేతిలో ఏమీలేదు. మా అనిను చదువు క్ొరకు న్ లూో రులో మా మనేతూగారిెంటోో  ఉెంచిత్ ే
బీడమలు త్వర గదే్ి న్వరుోకుని సాయిబ్ులత్ో కుస్వూలు పటేటద్ి న్వరుోక్ొని చెపపకుెండవ ఇెంటిక్క వచేో సాడు. ఇక ననుి చదువుక్ ేన్ లూో రు 
పెంపకూడదనుక్ొన్విరు .క్ాని ర ెండురచజ్ఞలు పూరిూ నిరాహారద్కీ్ష చేస్ ిచదువు క్ొరకు న్ లూో రు వ ళోి B.Sc. ,B.Ed  అయ్ాయను. 
మనము ఏద్ీ చేయ్లేము ,చయే్కుెండవ ఉెండలేము అెంత్వ ద్ెైవమే చసేుూ న్విడు. 

                           శీ్ర సాామి వార ిఆశ్రసుసలత్ో, 

ప సల సుబ్బరామయ్య 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

గొలగ్మూడ ి

2-8-05 

డియ్ర్ సాయి! 

 

నిని శ్రణవగ్తిని గ్ూరిో  శీ్ర రమణ మహరిష గార ివాకయెం వరా స్.ి ఇెందులో శీ్ర మాధవ ద్వసుగార ిఆచరణ ఎెంత గొపపగా ఉెంద్ో 

గ్మనిెంచవలి. శీ్ర మాధవ ద్వసుగారు మరియ్ు వార ి గ్ురువుగారు య్మున్వనద్ ీ తీరాన ఘోరారణయములో పో తున్విరు. 

గ్ురువుగారు నడవ లేనపుపడు శీ్ర మాధవ ద్వసుగారు వారిని తన భుజాన ఎతుూ కుని నడచిి పో తున్విడు. ఒక చచట గ్ురువుగారు 

తనకు ద్వహెం అధకిెంగా ఉనిదనియ్ు తనను ఒక చటెటట  నీడన ద్ిెంచి త్వగేెందుకు నీరు త్మెిని మాధవ్ ద్వసును అడుగ్ుత్వడు. 

అపుపడు మాధవ ద్వసుగార ిసాి నెంలో న్వను ఉెంట-ేఓ గ్ురువు గారు ఈ ఘోరారణయములో నీరు ఎకిడుెంద్ో త్లెియ్దు. న్వ క్ాళోకు 

చెపుపలు లేవు. కనుక దయ్చసే్ ిక్ొెంత స్పేు ఓపకి పటటెండ.ి పరకి గాీ మానిక్క చరే ిత్వగ్ుద్వము. న్వప నై ఎకిెండ ిమోసుకు పో త్వను 

,అని సలహా ఇచేో వాడిని. క్ానీ మాధవ ద్వసు గ్ురువుగార ిమాటకు ఎదురు చపెపని ఉతూమ శిషుయడు. వ ెంటన్వ చెెంబ్ు తీసుకుని 

నీట ి క్ొరకు ఆ ఘోరారణయములో  వ తుకుతట వ ళలత్వడు. నీట ి క్ొరకు వ తిక్క వ తిక్క వవసార ి ద్వరితపపి చవలా తీవరెంగా బ్ాధ 

పడుతున్విడు. అలాెంటపుపడు తన గ్ురువుగార ి హెంసరూపములో ఆక్ాశ్మున వచిో మాదవద్వసుకు ఎెండ తగ్లకుెండవ 

గొడుగ్ువల  ఆ హెంసలు నీడనిచిో నీరు చతపుత్వయి. హెంసలు మనుషయ భాషను అరిెం చేసుకుని మనుషయభాషలో 

మాటాో డుత్వయి. ఇదెంత్వ మాధవ ద్వసు గ్ురువు మాటకు ఎదురు చపెపకుెండవ నీట ి క్ొరకు పరయ్తిము క్ాదు తీవరా తితీవర 

పరయ్తిెం చేస్నిెందున జరిగిెంద్.ి అలాెంట ిపరయ్తిమ ేచయే్కుెంట ేకథ అడీెం తిరగి ిఉెండేద్.ే ఈ కథను చద్ివి వినిపిెంచుక్ోవడెం 

ద్వారా శీ్ర వ ెంకయ్య సాామి వారు మనకు శిషుయడెంట ే ఎలా పరవరిూెంచవలా అన్వద్వనిి బ్ో ధిసుూ న్విరు. ఈ బ్ో ధను జని 

సెంసాిరము గ్ల రచశిర డిీ  ఆచరిెంచి చతపారు. తనకు కళలళ కనపడని చివర ిదశ్లో కూడవ ఆహారెం తీసుక్ోనెందున బ్లహీనెంగా 

చవలా బ్లహనీెంగా ఉెండ ేదశ్లో కూడవ శీ్ర సాామివార ిఆజఞమేరకు నితయెం బిక్ష చేయ్డమ ేక్ారయెం న్ రవవరాోలని తీవర పరయ్తిెం 

చేశాడు. గ్నుకన్వ ద్కీ్ష్ా టయ్ానిక్క సాలపెంగా చతపు వచిో క్ొెండెంత బ్లెం వచేోద్.ి ద్ీక్ష నుెంచి ఆశ్ీమెం చేరగాన్వ చతపు పోయి 

బ్లెం పోయి పడుకున్వవాడు. అద్ ేగ్ురు మహ మ. కనుక గ్ురువు గార ిఆజఞను పాటిెంచి తీవరా తితీవర పరయ్తిెం చేయ్డమే మన 

కరూవయెం. మిగలిినదెంత్వ వార ిదయ్. శీ్ర సాామి వార ికృప సద్వ మీకు ఉెండవలని పరా రిిసతూ ,  

మీ 

ప . సుబ్బరామయ్య. 

విజయ ద్శమి సందేశం– నిజమైన స్వంగత్యం :  
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నవట కి –నేట కి పిలిచిన పలికే ద్ వైం –శీ్ర సుబబరామయయ సార్ 

గొలగ్మూడి సతిల్ హెడ్ మాసటర్ గా వచిోన క్ోటేశ్ారరావు గారు, తన ఉద్ో యగ్ విధి నిరారిూసతూ న్వ సార్ శారరిికెంగా 
అశ్ాసూ ెంగా ఉని చివరి సమయ్ెంలో రొజూ శ్ీదధ  గా ఉదయ్ెం వచిో పకి మరిో దెంత ధవవనెం, సాయ్ెంతరెం సాినెం నిషఠ  గా 
చేయిెంచే వారు. వీరు ఒక పరాయయ్ెం సార్ ను న్వను ఎలా ఉెండవలి అెంటే “క్ొద్ిదగా మాటాో డు, ఎకుివ పని చయేి” అన్విరు. అలాో న్వ 
ఆచరణలో నడచుకున్వ వారు. సార్ తమ శ్రడరెం చవలిెంచటానిక్క ఒక వారెం ముెందర గ్ురువారెం సాయ్ెంతరెం సాినెం చయేిెంచిన 
తరాాత క్ోటేశ్ారరావు గారి త్ో మాటాో డుతట “వారెం తరాాత ఉెండను”  అని మరచసారి “వారెం తరాాత ఉెండను” అని చపెిప క్ోట ి
గారతి్ొ “ఎవరతి్ొను చపెపవదుద  “అని అన్విరు. క్ోట ిగారకి్క సార్ అని మాటలు పూరిూగా అరధెం క్ాలేదు. సార్ చపెపవదుద  అన్విరు 
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క్ాబ్టిట  ఎవారతి్ోను చపెపలేదు. ఆ రచజ్ఞ రాతిర కలలో ఒక ద్వియ దరశనెం అయియెంద్ి.  శీ్ర సార్ వాళళ ఇెంటి వదద  ఎెందరచ గ్ుముిగ్ూడ ి
ఉన్విరు. ష్ామియ్ాన్వలు వవస్ ిఉన్వియ్. సార్ వాళళ ఇెంటి దగా్రకు అెందరిని త్ోసుకుెంటూ వ ళలతుెంట ేక్ొెందరు అకిడ ఏడుసతూ  
ఉన్విరు.  లోపల చుస్ేూ  సార్ కూరొోని నవుాతట వీళళెంత్వ పచిిో వాళలళ.  ఏమిటి వీళలళ అెందరు ఏడుసుూ న్విరు ? న్వన్ కిడ ి
పో య్ాను. ఇకిడే ఉన్విను కద్వ అెంటటన్విరు.  కల మ లుకువ వచిోెంద్ి. మరు రచజ్ఞ ఉదయ్ెం బ్య్లుద్రేి క్ోటేశ్ారరావు గారు 
వారి బ్ెందువుల ఇెంటకి్క వ ళళవలస్ి రావటెం త్ొ వ ళ్లో రు. వారెం గ్డిచిెంద్ి. శుకీవారెం రచజ్ఞ ఉదయ్మే సార్ చెపపినద్ ి
ఏమవుతుెంద్ో  చతడవలన్వ ఉతుసకతత్ో గొలగ్మూడ ిబ్య్లుద్రేుతుెండగా వవెంకటేశ్ారుో  వదద  నుెండ ి సార్ కు బ్ాగ్ులేదని ఫో న్ 
వచిోెంద్ి. వ ళోి చుస్ేూ  సార్ చెపపినటేో  సార్ శ్రడరెం చవలిెంచవరు అని త్ెలిస్ిెంద్ి. పూరిూ సపృహత్ో, ఎరుకత్ో సార్ తనువు చవలిెంచవరు 
అనటానిక్క ఇద్ి ఒక నిదరశనెం. 

సార్ చివరి రచజ్ఞలోో  సెంవతసరెం ప ైగా క్ోటి గారు సార్ కు సాినెం చేయిెంచే వారు. సమాధి అనెంతరెం కూడవ రచజ్ఞ 
అభిషకే్ానిక్క ఉదయ్ హారతిక్క వచిో సార్ ను స్వేిెంచు క్ొెంటటన్విరు.  ఈ మధయ జరగిిన ఈ క్కీెంద్ి అదుబతమ ైన అనుభవెం సార్ 
ఇపపటిక్క శ్దీధత్ో వారి సమాధనిి స్వేిెంచ ేవారపి ై తన దృషిట  అెంతకెంటే ఎకుివగా నిలుపుత్వరని త్లెుపుత్ోెంద్ి.  

2018 మే లో ఒకరచజ్ఞ న్వరాయ్ణక్క సార్ కలలో కనపడవీ రు. సాపి వృత్వూ ెంతెం 

సార్  :  “వాడు వారెం రచజ్ఞలు నుెండ ిరావటేో దు. న్వకు త్లెుసు ఎెందుకు రావటేో ద్ో  “ 

న్వరాయ్ణ : ఎవరు సార్? 

సార్ : “వాడేరా ఒళలళ తుడుసాూ డు కదరా వాడే. నువుా అయిన్వ రావచుో కద్వ” అన్విరు. 

ఒెంగచలు నుెండి న్వరాయ్ణ వ ెంటన్వ బ్య్లుద్రేి సార్ సమాధి దరశనెం చసేుకున్విడు. ఎపుపడు ఉదయ్ెం అకిడ ఉెండ ే
క్ోటేశ్ారరావు గారు లేక పో యిేటపపటకి్క, సార్ త్ో సాపిెం లో జరగిని సెంభాషణ అరధమ ై క్ోటశే్ారరావుక్క ఫో న్ చసే్ ి “ఏెం సార్ 
దగా్రకు రావటేో దు?” అని అడగిిత్ ేక్ోటేశ్ారరావు “వారెం క్కీతెం కుడ ిచేయి భుజెం పటేటస్ిెంద్ి న్వరాయ్ణ! మెందులు వాడుతుని 
తగా్టేో దు’ అని చెపాపరు.  న్వరాయ్ణ తనకు జరిగని సాపి వృత్వూ ెంతెం చెపాపడు. వ ెంటన్వ న్ొపిప అయిన్వ సార్ అభిషకే స్వేకు 
వ ళళటెం మరలా మొదలు ప టాట రు. మూడవ  రచజ్ఞకు ఏ మెందులూ లేకుెండవ న్ొపిప తగిాపో యిెంద్ి. అెంటే సార్ నిరిిదుర ల ై ఎవరు 
స్ేవ చసేుూ న్విరు, వారు ఏమారుతున్విరు అని ఇపపటిక్క మన progress చతడటమ ేక్ాక తన పరత్ేయక పదదతిలో సరి చేస్ ిస్వేా 
భాగ్యెం కలాిసతూ , ఆ స్ేవ ద్వారా అనిి ఇబ్బెందులు త్ొలగిసాూ మని త్లెియ్చసేుూ న్విరు. 

సాయి మాసటర్ స్వేటటర స్టట క్ారయకీమాలు ఏవి చేస్టేపుపడెనై శీ్ర సార్ కు ముఖత్వ నివవద్ిెంచుక్ొని ఆశ్రసుసలు  అడగిి  సార్ 
శుభాశ్రసుసలు వాచవ ఇచిోన తరువాతన్వ మొదలు ప టటడెం సాయి మాసటర్ ముఖయ నిరాాహకుల ైన వవణుగచపాల్ గారకి్క అలవాటట.  

సార్ మొదటి ఆరాధనకు (జూన్ 9, 2018) ఇెంక్ా క్ొనిి రచజ్ఞలు ఉెంద్ి. ఆరాధన క్ారయకీమాలు ఎలా జరుగ్ుత్వయ్ని వవణుగచపాల్ 
గారు ఉద్ిాగ్ితగా ఉన్విరు. సార్ కు నివవద్ిెంచు క్ొెంటటన్వి సార్ మాటగా శుభాశ్రసుసలు ప ెందలేము కద్వ అని వ లితిగా 
ఉన్విరు. ఒకరచజ్ఞ ఉదయ్ెం సాినెం చేసుూ ెంట ేభౌతికెంగా ఉనిపపట ిసార్ మాటగా హృదయ్ానిక్క చవలా సపషటెంగా “అెంత్వ బ్ాగా 
జరుగ్ుతుెంద్ి” అని వినపడిెంద్ి. అెంత్ే వ ెంటన్వ వవణుగచపాల్ గారి క్క మనసుస పరసనిెం అయియెంద్ి. అలాన్వ అనిి క్ారయకీమాలు 
సజావుగా జరగిాయి. క్ానీ క్ారయకీమాలు బ్ాగా జరిగాయి అని మనెం ఎలా నిరణయిసాూ ము? క్ొనిి గ్ురుూ లు: 
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 సాయి, వవణుగారు, పరసాద్ లు శీ్ర వ ెంకయ్యసాామి ని, సార్ ని  పరా రిిసతూ  “మీకు తృపిూ కరెంగా ఈ ఆరాధన జరగిటేటటో  
చతడెండి” అని సాామి ధునిక్క టెెంక్ాయ్ సమరిపెంచవరు. (ఈ విషయ్ెం త్ెలపకుెండవ చసే్ినవారూ ఉెంటారు) 

 ఆరాధనలో అెందరూ తమ వీలును బ్టిట  ఒకటి, ర ెండు రచజ్ఞలు ముెందర వచిో తమ ఇెంటలిో పనిలాగా స్ేవ చసేుక్ోగ్లిగారు 
 సార్ సతసెంగ్ెం, పూజ, సార్ త్ో పాటట సార్ కటిటెంచిన భవన్వల సెందరశనెం, భజన, సార్ యొకి వీడియోలు మొదల ైన 

క్ారయకీమాలలో అెందరక్ీ సార్ త్ో ఉన్విమన్వ భావన కలిగిెంద్.ి 
 సార్ గొపపదనెం గ్ూరిో  తరచు వచేో  వారిక్ ీకూడవ త్లెియ్ని క్ొీ తూ  విషయ్ాలు త్లెిశాయి. 

వవణుగచపాల్ గారి తముిడు న్వరాయ్ణత్ో మారిో 2018లో మాటాో డుతట ‘సరేో  సార్ ఆరాధనకు వసాూ లే’ అని చెపాపడు. 
తరాాత మరిో పో య్ాడు. జూన్ 8 వ త్వరడఖున అతని కలలో సార్ కనపడి “ఆరాధనకు వసాూ నని మాట ఇచిో మరిోపో య్ావవ” అని 
హెచోరిెంచవరు. ఆరాధనకు వచిో అతను సార్ దరశనెం చసేుకున్విడు. 

 ఈ లీలలు బ్టిట  సార్ అనిివవళలా అనిిటినీ గ్మనిసుూ న్విరనీ, అెంత్గేాకుెండవ మనలిి సర నై మారాెంలో నడపిసిుూ న్విరని 
త్ెలుసోూ ెంద్!ి సార్ నితయసత యలు.    

 సార్ అపుపడత, ఇపుపడత, ఎపుపడత మన వ నిెంటే ఉన్విరని, మన తపుపలు సరది్ిదుద తట ఉెంటారని త్ెలిపే ఒక 
సెంఘటన శీ్ర రామకృషణ  భటటట  ఇలా చెబ్ుతున్విరు:  2018 ఫిబ్రవరిలో సార్ వరా స్ిన ల టర్స 3 పేజీలు నగేష్ న్వకు ఇచిో 
టెైపు చేసి్ ప టటమన్విడు.  న్వను ఒపుపకుని చెపిపన త్ేది్ తరాాత కూడవ ఆ పని పూరిూ చేయ్లేదు.  ఆ రచజ్ఞ రాతిర కలలో 
న్వ సగ్ెం మీసెం తీస్ేసి్నటటో ని న్వ ముఖెం అదదెంలో ర ెండు సారుో  చతపిెంచవరు.  ద్వెంత్ో సార్ చేసి్న హెచోరిక అరధమ ై, 
మరురచజ్ఞ వ ెంటన్వ ఆ టెైపిెంగ్ పని పూరిూ చేసి్ పెంపిెంచవను. 

 దమిపేట వాసూవుయలు ద్వరా న్వగేశ్ారరావు గారు గొలగ్మూడిలో ఉని పరతిరచజూ ఉదయ్ెం 4 గ్ెంటలకు సాామి సమాధి 
మెంద్ిరెం చుటూట  పరదకి్ష్ణలు చేసాూ రు. ఒక ఆద్ివారెం ఉదయ్ెం నిదర లేచిన్వ మెంద్ిరెంలో పరదకి్ష్ణలు చేయ్నీయ్కుెండవ 
గేటటో  వవసి్ ఉెంటారని పడుకున్వ ఉన్విరు. ఆయ్నకు కలలో తిరుపతయ్య గారు కనపడి ఆయ్నత్ో టెైెం అయియెంది్. వ ళోి 
పరదకి్ష్ణలు చేయ్ెండి అని చెపుతున్విడు. ద్వనిక్క పరతుయతూరెంగా న్వగేశ్ారరావుగారు ఇవాళ ఆద్ివారెం. గేటటో  
వవసుెంటాయి అని చెపాపరు. అెంతలోన్వ సార్ శీ్ర సాయి మాసటర్ నిలయ్ెం లోపల నుెండి వసతూ  న్వగేశ్ారరావుగారిత్ో “ఏెం 
అకిడ చెయ్య లేకపో త్ే ఇకిడ చేయొచుో కద్వ!” అని సార్ సమాధిని చతప టాట రు. న్వగేశ్ారరావుగారు వ ెంటన్వ లేచి 
సార్ సమాధిక్క పరదకి్ష్ణలు చేసారు. ఈ లీల ద్వారా సార్ అెందర ి హృదయ్ాలలో ఉెండి వారు చేసే్ పనులు సాక్ష్ిగా 
చతసుూ న్విరని, ఏద్ెైన్వ తపుప చేయ్బో్ తుెంటే అద్ీ ముఖయెంగా ఒపుపకుని పని చేయ్కపో త్ే సరి ద్ిదుద తున్విరు. 
అెంతే్గాకుెండవ సాామి సమాధి దగా్ర పరదకి్ష్ణలు చేయ్లేకపో త్ే తమ సమాధిక్క చేయ్మని చెపపటెం ద్వారా మన క్ొక 
పవితర పరద్ేశానిి చతప టిట  మన సాధన్వలు చేసుక్ోమెంటటన్విరు.  

 సార్ తమ దగా్ర ఉని భకుూ లను పో ర తసహ ెంచి మహనీయ్ుల లీలలను స్ేకరిెంపచేసి్ ముద్ిరెంచేవారు. ముద్ిరెంచే ముెందర 
సార్ గీ్ెంధసిెం చేసి్ ఎలా వరా య్ాలి, ఏ విషయ్ాలను ఎకుివ పరసాూ విెంచవలి అన్వది్ చెపుతట పూూ ఫ్ రడడిెంగ్ చేసాూ రు. శీ్ర శీ్ర శీ్ర 
దరాా సాామి భకుూ ల లీలలను  పరసాద్ చేత సార్ సెంకలనెం చేయిెంచవరు. ర ెండవ ముదరణకు ముెందరే సార్ మహా సమాధి 
చెెంద్వరు. ముదరణక్ ై శీ్ర దరాా సాామి ఆశ్రసుసలు క్ోసెం వ డుతున్వినని పరసాద్ వవణు గచపాల్ గారిక్క చెపిత్ే ఆయ్న “ఒక 
క్ాపవ పుసూక రూపెంలో పిరెంట్ చేయిెంచి సాామి ఆశ్రసుసలు తీసుక్ో” మన్విరు. ఆ రచజ్ఞ రాతిర పరసాద్ క్క కలలో సార్ 
వారిెంటి ప రటోో  ఉన్విరు. పరసాద్ ఏద్ో పని మీద ఇెంటి ముెందరకు వసతూ  “అర రే సార్ క్క పూూ ఫ్ రడడిెంగ్ చేయ్మని బ్ుక్ట 
ఇసే్ూ  బ్ాగ్ుెంటటెందని, వ ళోి బ్ుక్ట ఇచవోడు”. తరాాత రచజ్ఞ ఉదయ్ెం నిదర లేచిన తరాాత త్ెలిస్ిెంద్ి ఏమిటయ్ాయ అెంటే 
పరతిసారి సార్ అనుమతి, ఆశ్రసుసలక్ ై ఒక క్ాపవ పూూ ఫ్ రడడిెంగ్ కు మొదట ఇవాటెం అలవాటట. క్ానీ పరసాద్ సార్ సమాధ ి
అయ్ాయరు అనుకుెంటటన్విడు క్ానీ ఆయ్న నితయసతుయలన్వ విషయ్ెం మరచిపోయిన్వ సార్ అనెంత కరుణత్ో గ్ురుూ  
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చేసారు. పరసాద్ అలాన్వ ఒక క్ాపవ సార్ సమాధి దగా్ర ప టిట  వినివిెంచవడు. సార్ దయ్ వలన దరాా సాామి ఆశ్రసుసలు 
కూడవ లభిెంచి ఆ గీ్ెంథెం ముది్రతమ ైనది్. క్ొసమ రుపు ఏమిటెంటే దరాా సాామి క్ొనిి రచజ్ఞలు పాటట ఆ గీ్ెంధవనిి 
పరతిరచజూ తమ సనిిధిలో క్ొెంతసే్పు ఉని భకుూ ల చేత చది్విెంచి వినిపిెంచుకున్విరు. 

ఈ లీలల ద్వారా సార్ మనలిి నిరెంతరెం గ్మనిసుూ ెండటమే గాక సర ైన మారాెంలో నడిపిసుూ న్విరు. ఇెంతటి మహనీయ్ుడు 
మన చెెంతన్వ ఉెండగా మన జీవిత్వలిి ఆయ్నక్క అరపిెంచి, అనిివవళలా అయ్న మీద ఆధవరపడి, నిరుయ్ెంగా గ్ురు కృప క్  ై
(అతిజాఞ న్వనిక్ ై) కృషి చేస్ి కృతకృతుయలవాాలని సార్ బ్ో ధిసుూ నిటటో నిద్ి.    

ఇలా పిలవకన ేమరియు పిలిచిన పలికే శీ్ర సదుగ రు రుపాల నై శీ్ర సార్, మాష్ాా రు, సాామి, సాయి మన నుండి కోరే ద్ేమిట  ? వీరి 
అండ ఎపపుడు మనకు ఉండటానికి, నిరంతరం వారి రక్ష్ణలో మనం ఉండటానికి మనము చేయవలసి్న ద్ేమిట  ? ఈ 
గురుపూరిిమ నుండి మనం ఇవాగలిగిన దకి్షణ ఏమిటని (ఈ పేజి) ప  ైనునన మహాత మలు చూసుు నవనరేమో  ! 

సమయం 
మరియు సార్ కు 

చేస్ని స్వే 

విశేష్ాలు సమృత లు 

జూల ై 15, ఉదయ్ెం 
5గ్ెం|| 30ని||లకు 

 

సార్ కు అభిషేకెం 

 

ఉదయ్ాన్వి భకుూ లకు అభిషేకెం, వసూ రెం, గ్ెంధెం, 
పుష్ాపలు సమరిపెంచుకున్వ స్ేవలను పరసాద్ిెంచిన శీ్ర 
సార్ 
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జూల ై 15, ఉదయ్ెం 6 
గ్ెం||లకు   

 

సార్ కు ఉదయ్ ఆరతి 

 

 

జూల ై 15, ఉదయ్ెం 
6గ్ెం|| 30ని||లకు 

 

పరతి ఆద్ివారెం జరిగే సతసెంగ్ెం 

 

“మన జీవిత్వలిి మారిోన సార్ కృప” శ్రరిషకన జరిగిెంద్ి  
సతసెంగ్ెం.  

 

జూల ై 15, ఉదయ్ెం 
9గ్ెం|| 30ని||లకు 

 

సార్ క్క పూజ 

 

సార్ జీవిత చరయలను, లీలలను తలచుకుెంటూ, 
వివరిెంచుకుెంటూ అెందరి భకుూ లను కలుపుకుెంటూ 
చెైతనయవెంతమ నై పూజ. 

http://saimastersevatrust.org/Speeches/SI

R_Birthday2018_Puja.mp3 

జూల ై 15, మధవయహిెం 
12గ్ెం||లకు 

సార్ కు మధవయహి ఆరతి సార్ తమ దగా్రకు వచిోన భకుూ ల చేత కమీెం 
తపపకుెండవ, సమయ్ పాలనత్ో ఆరతులు చేయిసాూ రు.  

జూల ై 15, సాయ్ెంతరెం 
6గ్ెం|| 15ని||లకు 

సార్ కు సాయ్ెం ఆరతి 

జూల ై 15, రాతిర 
9గ్ెం||లకు 

సార్ కు పవళిెంపు ఆరతి 

 

 

 

 

http://saimastersevatrust.org/Speeches/SIR_Birthday2018_Puja.mp3
http://saimastersevatrust.org/Speeches/SIR_Birthday2018_Puja.mp3
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సార్ పుటిటన రచజ్ఞన చేస్ని సతసెంగ్ెంలో భకుూ లు తమకు సార్ చసే్ని మలేును తలచుకుని పులకరిెంచి పో యిన సనిివవశాలు ఈ 
క్కీెంద పాయిెంటరుో గా ఇవాబ్డవీ యి.  

 


