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శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ జీవిత విధవనెం ద్వారా బ్ో ధిెంచిన “శ్ీమత్ో స్ేవ – స్ేవత్ో క్ైవలయెం” ను అనుసరిెంచి మా జనిలు ధనయము గావిెంచుటకు ఈ మాసపతిరకను
పారరెంభిసుూన్విము. శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ మనకెంద్ిెంచిన అనుభవాలను, సాెంగ్తయ సిృతులను, సార్ ఆచరిెంచి వాచవ భోధిెంచిన అమూలయ విషయ్ాలను
సిరిెంచుక్ొనుటకు, మహాతుిలు భోద్ిెంచిన సతసెంగ్, సదా ెంర ధ పఠనలకు పేరరణగా ఈ మా చిని స్ేవ.
గమనిక : ఎవరైన్వ 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 ఆజఞ ను పాటంచటంలో సడలింపప, మరుపప ఎలా వసుుంద్ో , ఆ నిరల క్ష్యం నుండి బయటపడే మారగ మేద్ో , ఆ పరయతనంలో సాామి
సహకారం ఎలా ఉంట ంద్ో తలుపపత నవనరు. ఆ సౌలభయంతో మనను సరిచేసుకోవటానికి శ్రణవగత్ర కుదరటానికి సాామి ఇచిిన
అనుభవాలను ఎలా మననం చేసుకొని కేవల శ్ీదధతో ఉండవలో తలుపపత నవనరు.

నమస్ేు యోగి రాజేందర దతవుతేరయ దయానిధే |

సమృత్ర ద్ేహిమాం రక్ష్ భకిుతే ద్ేహిమే ధృడవం||

ఓెం
శ్రీ సాయి సమాధి అనంతరం శ్రీ భరద్వాజ మాసాారు తమ గురువైన శ్రీ సాయి మీద ఆధవరపడిన విధవనము:
శ్రీ భరద్వాజ మాసట ర్ సత్వయన్వాషణ, శ్రీ సాయిన్వధుని సమాధి మెంద్ిరెం వదద శ్రీ సాయి సజీవ విగ్ీహెం నుెండి కలిగిన
సమాధి అనుభూతిత్ో పరిపూరణ మైనద్ి. మాసాటరు సాయిన్వధుని వదద అనుభవెం ప ెంద్ే న్వటిక్ే శ్రీ సాయి సమాధి స్ిితుల ైన్వరు.
అయిత్ే శ్రీ సాయిన్వధుని వదద తనకు కలిగిన అనుభవము, వారి చరిత,ర

జీవనము శ్రీ మాసాటరిి అదుుతెంగా ఆకటటటకుని

క్ారణెంగా శ్రీ సాయిన్వధుని ఆశ్ీయిెంచి వారి ఆధవయతిిక పయ్నెం సాగిెంచవరు. అెంత్ేగాక మనెందరిక్ీ శ్రీ సాయిన్వధుని విశిషట తను
త్ెలిపి శ్రీ సాయిన్వథునిపై మరియ్ు పూరణ మహాతుిలపై సమాధి అనెంతరెం ఎలా ఆధవరపడవచచో వివరిసూ త “ నతతన య్ుగానిక్క
వినతతి బ్ో ధన” అను చివరి చవపట రో చ మాసాటరు ఇలా అెంటారు. “శ్రీ సాయి సమాధి చంద్వరు. మరి మనకు ఇపపుడు మారగ ం
తలిపేద్ి ఎవరు?” అనన పరశ్న ఎదురవపత ంద్ి. కానీ ఒకకసారి భకుుల అనుభవాలు శ్ీదధగా పరిశ్రలిస్ేు ఆయన మనకంద్ించిన
శాశ్ాతమన
ై బాట ఏమో (సాయి గురించి నిరంతరం చింతన చేయడమే ఉతు మ సాధనమని) అరథ ం అవపత ంద్ి. ద్వనిని శ్ీదధతో
విశాాసంతో అనుసరించడమే మన కరు వయం. అద్ే నిష్ఠ, ఓరిమిని ఆయనకు సమరిుంచడం” అని చెబ్ుత్వరు. అద్ే రడతి శ్రీ మాసట ర్
జీవిత పరయెంతెం సాయిన్వధుని సిరణ, వారిపై నిషట త్ో ఆచరణ క్ొనసాగిెంచవరు.
శ్రీ మాసాటరిక్క పరత్ేయక సెంద్ేశ్ెం అవసరమన
ై పరతిసారడ శ్రీ సాయిన్వధునిక్క సెంపూరణ శ్రణవగ్తి చేస్ి ఎలా ఆచరిెంచవరచ మనకు
మారా దరశకెం. క్ొనిి విశేష సెందరాులలో ఇతర వయకుూలపై క్ాక పూరణ గ్ురు సారూపుల న
ై సాయిన్వధుని నుెండి ఎలా సెంద్ేశ్ెం
ప ెంద్వరచ, ద్వనిని ఆచరిెంచే మారా ెంలో ఎనిి కషట నష్ాటలు ఇబ్బెందులు వచిోన్వ, మాసట ర్ వహెంచిన నిషఠ

ఎెంతటిద్ో “ అమృత

లేఖావళి” లోని క్ొనిి letter ల లో చతడవచుో. అద్ి హృదయ్గ్తెం చేసుక్ొని గ్ురుూెంచుకుెంటే మనకు ఆచరణ సౌలభయెం
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లభిసుూెంద్ి. మనెం వివిధ పరిస్ి తులలో గ్ురువుపై ఆధవర పడుతున్విము అనుకుెంటూన్వ ఎలా నడచుకుెంటామో గ్ురువకయ
అనుసరణ పై ఎెంతటి విశాాసెం ఉెండవలో సరి చతసుక్ోవటానిక్క కుదురుతుెంద్ి.
వివాహం చేసుకోవటం: శ్రీ మాసాటరు పాకలపాటి గ్ురువుగారి ఆద్ేశానినుసరిెంచి వివాహెం చేసుక్ోవడెం తన ఆధవయతిిక
మారాానిక్క సహక్ారి, అని సెంద్ేశ్ెం మరచ సారి సరి చతసుక్ోవటెం క్ోసెం శ్రీ సాయిన్వధుని వదద షిరిడల
ి ో ద్ీక్ష చేశారు.
సాయిన్వధుని సెంద్ేశ్ెం,

శ్రీ పాకలపాటి గ్ురువుగారి మాటకు వవరుక్ాదని నిదరశనెం ప ెంద్వరు.

విలువనివాక శ్రీ సాయిన్వధుని సెంద్ేశానిి అనుసరిెంచి వివాహెం చేసుకున్విరు.

శ్రీ

ఆ పై ఇష్ాటయిష్ాటలకు

వివాహెం అయిన 10 సెంవతసరాల లోపే

అమిగారిక్క అన్వరచగ్యమత్
ై ే మాష్ాటరు ఎెంత్ో జాగ్ీతూగా చతసుక్ోవటెం చేసారు తపప ఏన్వడత సాయిబ్ాబ్ా మీద నిషట
ట రమాడలేదు.
అమిగారు కూడవ మాసాటరుగారిక్క తగ్ా టో ట ఏన్వడత తమ ఆరచగ్యెం తగిాెంచవలని పారాయ్ణలు చేయ్లేదు. క్ానీ నిరెంతరెం మాసాటరి
మీద, సాయిన్వధుని మీద ధవయస. అెందుక్ే అమిగారు, భరద్వాజ మాసాటరు లోక్ానిక్క శ్రీ 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 ఎదురన్
ై వ బ్ాబ్ా

సెంద్ేశానిి శ్ెంక్కెంచడెం క్ానీ, వనుతిరగ్డెం క్ానీ చేయ్క, వారి మారా ెం నుెండి చలిెంచక, ఉతూ మ భకుూడు ఏ రడతి గ్ురువాజఞ ను
ఇష్ాట ఇష్ాటలకు అతీతెంగా పేమ
ర , సెంతృపిూ త్ో స్వాకరిెంచి స్ేవ చేయ్ాలో ఆచరిెంచి చతపారు.
విద్వయనగర్ నుండి ఒంగోలు వళ్ళటం: అద్ేరడతి విద్వయనగ్రచో ఎన్ని విపరడత పరిస్ి తులు ఎదురైనపుపడు సాయి సెంద్ేశ్ెం
క్ొరక్ై చితరమన
ై
విధెంగా శ్రణవగ్తి చెెంద్ి వారి సెంద్ేశానిక్క తన ఇష్ాటయిష్ాటలత్ో, ఇతరుల అభిపారయ్ాలత్ో సెంబ్ెంధెం లేకుెండవ
కటటటబ్డి ఒెంగచలు తరలివళ్లోరు. ఒెంగచలు వళ్లోక సరన
ై ఇలుో ద్ొ రకక, పురిటి బిడీ త్ో ఎవరూ ఊహెంచన్న్
ై వ లేని పరిస్ి తులు
ఎదురైన్వ శ్రీ సాయి సెంద్ేశానిి సెంద్ేహెంచలేదు. రచన, సత్ సెంగ్ పరచవరెంలో, సాధనలో వనుకెంజ వవయ్క అమృతతులయమన
ై
“ సాయి

పరబ్ో ద్వమృతెం”

మనకెందరిక్ీ అెంద్ిెంచి

సచిోషుయడు

గ్ురువాజఞ ను ఎెంత తృపిూ ,

ఉత్వసహాలత్ో

పాటిెంచవలో

ఆచరణవతిక వివరణ చేశారు. మనకు క్ొద్ిద కషట మైన్వ లేద్వ అటిట ,లేద్వ ఇషట ెం క్ాని ఆద్ేశ్ెం ద్ెైవ పరెంగా వచిోన్వ ,పరిస్ి తి మనకు
కలిగిన్వ మనెం ఎెంత సెంతృపిూ గా ఉెంటామోఅటిట పరిస్ి తులలో మనెం ధరాి చరణ కు లేద్వ ద్ెైవ పరెంగా వచిోన ఆద్ేశ్ పాలనకు ,
ఇవాగ్లమో మనమే ఆలోచిెంచుక్ొని ముెం ,సాినెం ఇసాూమో మన జీవితెంలో ఎెంతదుకు సాగ్ుద్వెం .
విద్వయనగర్ లో మంద్ిర నిరామణం: విద్వయనగ్ర్ లో శ్రీ షిరడ
ి ి సాయిబ్ాబ్ా మెంద్ిర నిరాిణవనిక్క అనువయిన సి లెం
నిరణ యిెంచే విషయ్మై శ్రీ భరద్వాజ మాసాటరు letter ద్వారా శ్రీ పూరాణనెంద సాామి సెంద్ేశ్ెం అడుగ్ుత్వరు. క్ానీ తారగా నిరణ యిెంచ
వలస్ిన అవసరెం ఏరపడి సరా పేరరణవధిక్ారి అయిన శ్రీ సాయిని విద్వయనగ్ర్ మెంద్ిర సతసెంగ్ సభుయలచే నిరణ యిెంచమని పారరిిసూ ారు.
అెంతకు ముెందు శ్రీ రెంగ్నిబ్ాబ్ు గారు విద్వయనగ్ర్ వచిోనపుపడు ఒక పరద్ేశ్ెం చతపి ఇకిడ ఆలయ్ెం వలుసుూెంద్ి అెంటారు.
చితరమేమెంటే ఆ సి లమే విద్వయనగ్ర్ సతసెంగ్ సభుయలెందరూ ఏకగడీవెంగా నిరణ యిసాూరు. ఇెంక్ా చితరమేమెంటే ఎకిడో ఉని శ్రీ
పూరాణనెంద సాామి వారు కూడవ ఆ సి లాన్వి నిరణ యిసాూరు. శ్రీ మాసాారికి వీరందరి ద్వారా పలికేద్ి సాయినవధుడే అనన ద్వనిపై
ఎంతట విశాాసం లేకుంటే ఇలా అడగగలరు. ఇెంక ఎెంతటి శ్రణవగ్తి, ఈ జగ్తూ ెంతటినీ సాయి రూపెంగా చతడటెం లేకుెంటే ఈ
మూడు నిరణ య్ాలు సాయి నిరణయ్ాలుగా ఏక్ీభవిెంచడెం జరుగ్ుతుెంద్ి? మనమే గ్ీహెంచుక్ోవాలి.
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విద్వయనగ్ర్ లో అనుక్ోని గ్లాటాలు జరిగినపుపడు శ్రీ భరద్వాజ మాసాటరు శ్రీ సాయి పై ఎలా ఆధవరపడి సెంద్ేశ్ెం ఎలా
ప ెంద్వరచ ఆ సెంద్ేశ్ెం ఎలా పాటిెంచవరచ, ఆ ఆచరణ నుెండి మనెం గ్ీహెంచ వలస్ినద్ి ఏమో లేఖల స్క్షన్ లో శ్రీ సార్ వారస్ిన letter
లో వివరెంగా చతడవచుో.
శ్రీ సాామి సమాధి అనంతరం శ్రీ సార్ శ్రీ సాామి మీద అధవపడిన విధవనము:
శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ సమాధిక్క ముెందు శ్రీ మాసాటరు, శ్రీ వెంకయ్య సాామి వదద ప ెంద్ిన అదుుత అనుభవాలను
పురసిరిెంచుక్ొని వారి జీవిత విధవన్వనిి, ఆచరణను మలచుక్ొన్విరు. వారి సమాధి అనెంతరము కూడవ శ్రీ సాామిపై
ఆధవరపడడెం లో క్ానీ, గ్ురుస్ేవ లో క్ాని ఎటిట సడలిెంపు లేక, మరిెంతగా శ్రణవగ్తి చెెంద్ి జీవిెంచవరు. శ్రీ భరద్వాజ మాష్ాటరి
ఆచరణ నుెండి, శ్రీ వెంకయ్య సాామి వారి జీవిత విధవనెం నుెండి, భకుూల స్ేవ సాెంగ్తయెం లోని ఔనితయెం మొదల ైనవనీి ఎెంత్ో
హృదయ్గ్తెం చేసుకుని గ్ురుసిరణ, స్ేవ, సాెంగ్తయెంలోన్వ జీవిత పరయెంతెం గ్డిపారు. శ్రీ సాామి భౌతికెంగా ఉనిపుపడే
ఆద్ేశిెంచిన ఆహార నియ్మానిి శ్రీ సాామివారు సమాధి చెెంద్ిన తరాాత కూడవ సదు
ా రువుపై పూరణ విశాాసెం త్ో ఎలా పాటిెంచవరచ,
ఆ ఆద్ేశాలను పాటిెంచడెం లో సాామిపై ఆధవరపడిత్ే

సదు
ా రువు ద్ివాయనుభావాలు ఇసత
ూ ఎలా

నడిపిసూ ారచ

అనుభవ

పూరాకెంగా త్ెలియ్పరిచవరు. సరాజ్ఞఞడు, క్ాలరహతుడు, పిలిచిన పలిక్ే ద్ెవ
ై ెంప,ై గ్ురువుపై ఎలో పుపడత, సమాధి అనెంతరెం
కూడవ వహెంచవలస్ిన నిషట మనకు గ్ురిూెంపు కలిగిెంచేలా ఆచరణవతిక బ్ో ధ చేసూ ారు.
సమాధి అనంతరం సదుగరువప ఆద్ేశ్ం పై నిష్ఠ - నియమపాలన :


పరతిరచజ్ఞ 50 క్కలో మీటరుో పరయ్ాణెం చేస్ి ఉద్ో యగ్ ధరిెం నిరాహెంచి రాతిర నిదరక్క గొలగ్మూడి రావటెం క్ానీ, కనీస వసతులు
లేని గొలగ్మూడిలో నివాసెం ఉెండడెం క్ానీ, విశేష వయయ్, పరయ్ాసలకు ఓరిో సాామి లీలల స్ేకరణ, పుసూ క పరచురణ ఇవనీి
ఉతూ మ గ్ురుస్ేవగా భావిెంచి స్వాకరిెంచి పాటిెంచవరు. క్ానీ ద్ేనిక్క వరవలేదు.



చెయియ విరిగినపుపడు, క్ాలు విరిగన
ి పుపడు స్త
ై ెం సాామి సాపిములో ఇచిోన ఆద్ేశ్మైన ”క్ోన్వరు ద్వటిత్ే గాడిదత్ో
సమానెం“ పాటిసూ త సాామిక్క సెంపూరణ ెంగా శ్రణవగ్తి చేశారు. విరిగిన చేయి ఏ వైదయమూ లేకన్వ కటటటకుెంద్ి. విరిగన
ి క్ాలును
బ్ాగ్ుచేయ్టానిక్క పుతట
ూ రు డవకటర్ ను సాామే రపిపెంచి వద
ై యెం చేయిెంచవరు.



శ్రీ సాామి, శ్రీ సాయి మొదలగ్ు సమాధి స్ిితుల ైన మహాతుిలపై ఆధవరపడతలచుకున్వ

మనెందరిక్ీ కషట నష్ాటలకు,

పరిస్ి తులకూ, ఇష్ాటయిష్ాటలకు పరతి చిని సాకుకు మనసు మరల మరల మారుోకున్వ అలపబ్ుద్ిద మాని వారి ఆద్ేశాల
ఆచరణ, బ్ో ధలను అనుసరిెంచటకు ఎెంతటి పటటటదలశ్ీదధ , విశాాసెం ఉెండవలో ఈ సనిివవశాలు బ్ో ధిసూ ున్వియి.
శ్రీ సాయి / సాామి సంద్ేశ్ం కై ఉండవలస్ిన శ్ీదధ – సంద్ేశ్ం పై విశాాసము, నిష్ఠ:
శ్రీ సాామివారి నుెండి క్ానీ శ్రీ సాయి నుెండి క్ానీ సెంద్ేశ్ెం క్ోరిన పరత్యే క సనిివవశాలోో కూడవ ఏ రడతి శ్ీదధ త్ో అడగాలో,
విశాాసెం త్ో నడుచుక్ోవాలో ఈ క్కీెంద్ి సెంఘటనలు త్ెలుపుతున్వియి.


శ్రీ సాయిన్వధుని వదద వారి అబ్ాబయి శేషయ్య విషయ్మై ద్ీక్ష చేయ్గా “శుశ్ర
ీ ష జనిిసుూెంద్ి” అని సెంద్ేశ్ెం లభిెంచిెంద్ి.
శ్రీ సాామి, శ్రీ మాష్ాటరు కూడవ పరసాద్ిెంచిన ఆశ్రసుసల మేరకు శేషయ్య సార్ క్క, అమిగారిక్క స్ేవ చేయ్డెం మనెం ఇపపటిక్క
చతసాూము. అయిత్ే లౌక్కకమన
ై మనెం ఊహెంచే మారుప అతనిలో క్ానరాదు. క్ానీ శ్రీ సార్ గ్ురువు పై వహెంచిన నిషఠ ,
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విశాాసాల వలో ఆ చిెంతలోన్వ జీవిత్వెంతెం గ్డపక, శ్రీ సాామి స్ేవ లోన్వ సమయ్ము, ధనము వచిోసత
ూ వచవోరు. ఇద్ి
మనెం శ్ీదధగా గ్ురిూెంచవలి. మనెం గ్ురువును, ద్ెవ
ై ానీి ఆశ్ీయిెంచిన్వ కూడవ వారు కృపత్ో పరసాద్ిెంచిన ద్వనిక్క తృపిూ పడక,
అసెంతృపిూ లోన్వ జీవితమెంత్వ వయరధ పరయ్త్విలత్ో గ్డుపుతట ఉెండటెం మనెందరిక్ీ అలవాటట. అటాో క్ాక తగ్ు పరయ్తిెం
మాతరెం చేస్,ి వారి సెంద్ేశ్ెం ఆశ్రసుసలకు,

పరసాద్ిెంచిన పరిస్ి తిక్క తృపిూ చెెంద్ి కృతజఞ తత్ో శ్ీదధత్ో గ్ురు స్ేవ చేస్ి మన

జీవిత్వలు ధనయెం చేసుక్ోమని శ్రీ సార్ చెపపకన్వ చెపపి హెచోరిసూ ున్విరు.
సాామి సెంద్ేశానిి అనుసరిెంచి సాామి పై ఆధవరపడే తరుణెంలో శ్రీ సాామి సమాధి వదద చీటట
ో వవయ్డెం, తనను ఆశ్ీయిెంచిన
వారిక్క కూడవ క్ొనిి సెందరాులలో చీటీలు ద్వారా సాామిని అడగ్డెం కూడవ కదుద.

అలాెంటి సనిివవశాలలో శ్రీ

సార్ ఎలా

వయవహరిెంచే వారచ, నడిపిెంచేవారచ చతస్ేూ మనెం సరైన రడతి నడచు క్ొనుటకు మారా ెం ద్ొ రుకుతుెంద్ి.


శ్రీ సాయిమాష్ార్ సమేమళ్నం అపుపడు గొలగ్మూడిలో ఎకిడ జరపాలి అని విచిక్కతస రాగా, న్వలుగైదు అనువన
ై పరద్శ
ే ాలు
చతస్ి వానిలో ఏ పరద్ేశ్ెంలో జరపాలి అన్వ విషయ్మై శ్రీ సాామివారిని అడుగ్ుతట చీటీలు పటాటరు. ఒక గ్ెంట పరదక్ష్ిణలు
తరువాత సార్ చీటీలు తీస్ేవారు. శ్రీ సాయినిక్ేతన్ సతిల్ ఆవరణలో పటట మని శ్రీ సాామి ఆద్ేశ్ెం వచిోెంద్ి. ఆ పరద్శ్
ే ెంలో
సమేిళనెం నిరాహణలో ఎన్ని కషట నష్ాటలు వచిోన్వ సాామి ఆద్ేశ్ెం తను శ్ెంక్కెంచడెం క్ానీ, సడలిెంచడెం క్ానీ చేయ్లేదు.
చితరమైన విధెంగా ఆ సి లానిక్క దగ్ా రలోన్వ కళ్లయణ మెంద్ిరెం, ఆ సమయ్ానిక్క స్ిదధమై భకుూలకు అని వసతిక్క సహకరిెంచేటో ట
జరిగిెంద్ి. అెంత్ేగాక 2007లో సార్ క్ాలు విరిగిెంద్ి. విరిగిన క్ాలుత్ో చేయ్గ్లన్వ లేద్వ అన్వ ఆలోచన్వ లేదు. భరద్వాజ మాసాటరే
క్ారయకీమెం అెంత్వ చేయిసుూన్విరు. అెందుకని క్ాలు విరిగి మెంచెంలో పడీ సార్ నిరెంతరెం మాసాటరి పరవచన్వలు విని వాటిలో
ఏవి సపషట ెంగా ఉన్వియో చతస్ి సమేిళనెంలో ఆ పరవచన్వలను పటిటెంచి మాసాటరి సనిిధిని అనుభవిెంపచేసారు. సాామి
ఆద్ేశ్ెం అయ్ాయక కషట మన
ై , నషట మన
ై లేక సజావుగా ఎెంత్ో గొపపగా జరిగిన్వ వాటిపై దృషిట ఉెంచక క్ేవలెం సాామి స్ేవగా,
గ్ురు స్ేవగా, పగ
ై ా కరియోగి గాను ఆచరిసూ త ఆ పరిస్ి తులనీి సాామి ఆశ్రసుసలుగా ఎలా స్వాకరిెంచి నడుచుక్ోవాలో
ఆచరిెంచి చతపారు.

మనెం కూడవ సాామిపై ఆధవరపడేటపుపడు ఉెండవలస్ిన

శ్ీదధ, సాామి ఆద్ేశానుసారెం

ఆచరిెంచేటపుపడు వచేో మేలుకు లేద్వ కషట నష్ాటలకు అతీతెంగా వారి ఆజఞ లను ఎలా పరిపూరణ విశాాసెంత్ో ఆచరిెంచవలో
బ్ో ధిసూ ున్విరు. ఇద్ి సులభమేమీ క్ాదు అని విషయ్ెం మనెందరిక్ీ త్ెలిస్ినద్ే. నియ్మ పాలనలో
ద్వారా సాామి ఆద్ేశ్ెం లో క్ానీ, సాపి సెంద్ేశ్ెం,

క్ానీ, ద్ీక్ష, చీటిల

ధరిబ్దధ మన
ై ఆచరణలలో క్ానీ ఉెండవలస్ిన

విశాాసెం,

శ్ీదధ

గ్ురుూెంచుకుని నడుచుక్ోవాలి.


బ్ెంగ్ుళూరు లో Masters చదువుక్ొన్వటపుపడు రవి అన్వ అతను, ‘Masters తరాాత PhD ఇెండియ్ాలో చేయ్టమా, లేక
abroad లో చేయ్ాలా అని

త్ేలుోక్ోలేక, సాామి వదద చీటీలు వవస్ి సాామివారి నిరణయ్ానిక్ై’ అడిగాడు. Abroad లో

చేయ్మని సాామి సెంద్ేశ్ెంగా చీటి వచిోెంద్ి. క్ాని Masters అయిపో యిే సమయ్ానిక్క abroad లో ఎకిడవ PhD క్క స్వటట
రాలేదు. పగ
ై ా India లోని వాళళ ప ర ఫసర్ మెంచి పో ర జక్టట లో PhD చేయ్టానిక్క అవక్ాశ్o అడగ్కన్వ ఇచవోరు. ఇెంక abroad
లో PhD స్వట్ వచేో అవక్ాశాలు కూడవ ఏమి కనపడటెం లేదు. అెందుకని సార్త్ో ఈ విషయ్ెం పరసూ ావిెంచి ఇచోటి PhD ని
accept చేయ్వచవో అని అడిగాడు. సార్ ఒక్ే మాట అన్విరు: “వంకయయ సాామి abroad లో చేయమనవనక, అలాకాకుండవ
ఇకకడ అవకాశ్ం వచిింద్ి కద్వ అని చేస్ేు మనకు పపటా గత లు ఉండవప”. (సాామివారు మనలను చీటీలు వవస్ి, వారి
నిరణ య్మేమిటో త్ెలుసుకుని, ఆ నిరణయ్ెం పరక్ారమే మనలను నడుచుక్ోమని చెపపలేదు కద్వ! మనక్ై మనమే, మనకు ఏద్ి
శేీయ్సిరమో త్ెలియ్జేయ్మని సాామివారిని చీటీల ద్వారా పారరిిెంచవము. అపుపడు వారు మనపై కరుణత్ో ఇచిోన
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ఆద్ేశానిి క్ాదని, మనకు త్ోచినటట
ో చేస్ేూ పుటట గ్తులు ఉెండవు.) ఆ మాటత్ో ఇెంక ఆ ఆలోచనన్వ విరమిెంచుకున్విడు.
మనకు PhD చేస్ే యోగ్యత లేదు. సాామి అలా చెపిపత్ే బ్ాధ పడత్వనని ఇలా చెపాపరు అనుక్ొని సదుదకున్విడు. తరువాత
job వస్ేూ మరు సెంవతసరెం వరకు PhD option లేకపో వటెంత్ో PhD ఆశ్ వదులుకుని జాబలో join అయ్ాయడు. క్ాని ఎవరూ
ఊహెంచని రడతిలో Switzerland లో మెంచి య్ూనివరిసటీ లో మరు సెంవతసరెం PhDక్క అవక్ాశ్ెం వచిోెంద్ి. PhD సెంగ్తి
ఎలా ఉన్వి సాామి మాట జవద్వటిన పాపెం తన ల కిలోక్క పడకుెండవ చవల క్కోషటమన
ై సమయ్ెంలో శ్రీ సార్ మాటే
శ్రీరామరక్షయిై క్ాపాడిెంద్ి. జీవిత్వెంతెం, న్వను తపుప చేసాను, సాామివారి ఆద్ేశానిి అడిగి కూడవ, వారి మాటను ఖాతరు
చేయ్కుెండవ, న్వకు త్ోచినటట
ో న్వను చేసాను అన్వ అపరాధ భావెం నుెండి క్ాపాడటమే క్ాక, సాామి మాట జరగ్లేదు అన్వ
తపుపడు నిరణ య్ానిక్క రాకుెండవ కూడవ క్ాపాడవరు. చీటీలు వవయ్టెం ద్వారా సాామిని సెంద్ేశ్ెం అడగ్టెం చవలా సులభము,
పైక్క చతడటానిక్క ఇద్ి చిని పిలోల ఆటలాన్వ వున్వి, ద్వని వనుక వుెండ వలస్ిన విశాాసెం, నిషఠ , ఒకసారి సాామి తమ
ఆద్ేశానిి త్ెలియ్జేస్ిన తరువాత, ఆ ఆద్ేశానిి అమలుపరచడెంలో ఉెండ వలస్ిన పూనిక సార్ లాెంటి మహాతుిల
మాటలు, సాెంగ్తయము, గైడన్
ె స వలో న్వ క్ొెంత్ెన్
ై వ త్ెలియ్గ్లదు.
మహాత మల ఆద్ేశాలను/సంద్ేశాలను ఆచరణ లో సులువరిగి సాధన – శ్రణవగత్ర :
ఆచరణలో సులువు ఎరిగి సాధన చేస్ేూ మారాానిి కూడవ సార్ బ్ో ధిెంచేవారు.


శ్రీ మాసాటరి వదద ఏద్ెైన్వ సాధన చెపపమని ఒక అతను పటటట పటట గా అతనిక్క మాసాటరు ఒక చెటట ట క్కీెంద 24 గ్ెంటలు ధవయనెం
చేసూ త ఉెండమని ఆద్ేశ్మిచవోరు. వళిో చతడగా ఆ చెటట ట చుటటట ఎన్ని చీమలు ఉన్వియి. అతను ఈ చీమల మధయ ధవయనెం
చేయ్డెం వలో క్ాదని నిష్రమిసాూడు. శ్రీ సార్ ఇద్ి వివరిసూ త శ్రీ మాష్ాటరి మాటను, గ్ురువాజఞ ను ఎలాగైన్వ పాటిెంచవలి అని
పటటటదల, విశాాసెం ఉెంటే తగిన మారా ెం అద్ే భోధ పడేద్.ి నిజెంగా మాసట రు చెపపి నటటట చేయ్ాలను కుెంటే చీమల మెందు
క్ొనుక్ొిచిో అచోట చలిో తరాాత ధవయనెం చేయ్వచుో. అెంత్ే క్ానీ ఏమిటి ఇలా చెపాపరు ? అని వళిో పో వడెం విశాాసెం శ్ీదధ
లేకపో వడెం గా చెపాపరు.



అలాన్వ సార్ కు ఆహారెం నియ్మెం చేసూ ున్వి మలబ్దధ కెం చవలా ఇబ్బెంద్ిగా ఉెండేద్.ి శ్రడరెం హుష్ారుగా ఉెండి సాామి స్ేవ
తృపిూ గా చేయ్ుటక్ై ఎన్ని పరయ్త్విలు చేస్వ
ే ారు. అలా అని “గొలగ్మూడి క్ోన్వరు ద్వటిత్ే గాడిద త్ో సమానెం” అని
సాామి ఆజఞ ను మాతరెం మీరేవారు క్ాదు. గొలగ్మూడి లో వైదయ వసతి లేదు. క్ానీ ఆహారెంలో ఎన్ని మారుపలు చేస్ి
చతస్ేవారు. అరటిపెండు మోత్వదులో వాడేవారు. ఎెండు ద్వరక్ష, ఖరూ
ూ రెం మొదల ైనవి ఖరుో అయిన్వ, తగ్ు విధెంగా
వాడేవారు. ఆహారెం నియ్మెం క్ానీ- సాామి స్ేవ క్ాని సడలిెంచడెం చేస్ేవారు క్ాదు. ఉదయ్ెం రెండు గ్ెంటలకు లేచి
పూజకు వళళడెం క్ానీ, మరే గ్ురు స్ేవ లో క్ానీ లోపెం చేయ్లేదు. సాామి మలబ్దద కెం నివారణకు తగిన ఆకుకూర
సతచిెంచగా మిగిలినవనీి వద్ిలి, రుచిక్క పారధవనయెం ఇవాక సెంవతసరాల తరబ్డి ఆ ఆకుకూరను ఆసాాద్ిసూ తసాధన
సాగిెంచవరు. పరతి చిని సాకు కు లేద్వ అడీ ెంక్కక్క గ్ురుస్ేవ, (ధరాి) ఆచరణ నుెండి వైద్ొ లగ్కుెండవ, గ్ురుభోధ, ఆజఞ లేద్వ,
ద్ెైవెం ద్వారా మనకు వచిోన సెంద్ేశానిి ఎలా పూరణ, శ్ీదధ విశాాసము విశేష పరయ్తిెం త్ో పాటిెంచవలో సార్ ఆచరణ
త్ెలుపుతుెంద్ి.

5

శ్రీ షిరీ డ సాయిబ్ాబ్ా

శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసట ర్

శ్రీ సుబ్బరామయ్య గారు

శ్రీ వెంకయ్యసాామి

శ్రీ దరాాసాామి

సంద్ేశ్ం లేకనే నడిపించే గురు కృప – జీవిత విధవనం ద్వారా (అరహత) శ్రణవగత్ర:
శ్రీ సార్ జీవిత సెంఘటనలను పరిశ్రలిస్ేూ మరచ ముఖయ సతతరెం అవగ్త మవుతుెంద్ి. సదు
ా రు స్ేవకు అెంక్కతమైన తరాాత అతి క్ొద్ిద
సనిివవశాలలో మాతరమే పరత్ేయకెంగా సాామిని ద్ీక్ష చేస్ి క్ానీ చీటట
ో ద్వారా క్ాని సెంద్ేశ్ెం అడిగన
ి వి. నిరెంతరెం గ్ురు స్ేవ మరిెంత
హృదయ్ పూరాకెంగా, సాామి క్క తృపిూ కలిగేలా చేయ్డమే ధేయయ్మన్
ై వ శ్రీ సార్ ను చవలా క్కోషట పరిస్ి తులోో శ్రీ సాామి
వారెంతటవారే, పరిస్ి తుల ద్వారా క్ానీ, అవసరమన
ై ద్ి సార్ క్క త్ెలియ్కన్వ, అడగ్కన్వ చేయిెంచడెం ద్వారా క్ానీ మరన్ని ద్ివయ
రడతిలలో చేయిెంచి సమకూరిోనవవ ఎకుివ. ఈ విషయ్ెం గ్ురుసుూతి లో సార్ వారసుకుని ఎన్ని ల కిలేననిి అనుభవాలు,
అనుగ్ీహ సెంఘటనలు నిదరశనెం. శ్రీ మాష్ాటరు పరత్ేయకెంగా భోధిెంచేద్ి మనెం క్ేవలెం సాామిక్క, భగ్వెంతుడిక్క తృపిూ కరమైన రడతి
జీవిెంచడమే ముఖయమని, అటిట వారిక్క గ్ురువు, ద్ెవ
ై ెం అడుగ్కన్వ అనిి సమకూరుసత
ూ ఉెండటెం, పిలచిన వెంటన్వ సపషట ెంగా
పలకడెం, అవసరమైెంద్ి చేయ్డెం జరుగ్ుతుెంద్ి అని త్ెలుపుతున్విరు. “మాసాటరి భోద్వమృతెం” లోని “హాత్ దరున్ చలాల్” అన్వ
అధవయయ్ెంలో వారస్ిన ఎన్ని అనుభవాలు ఈ సత్వయనిి త్ెలుపుత్వయి. గ్ురువును, ద్ెవ
ై ానిి శ్ీదధగా స్ేవిసత
ూ , ఆరిూత్ో వారి సెంద్ేశ్ెం
క్ోసెం పారరిిెంచిన భకుూని వారు ఎలా అనుగ్ీహెంచుకుెండవ ఉెండగ్లరు? అనిటట
ో ఎన్ని క్కోషట పరిస్ి తులోో సాయి లీలామృతెం నుెండి
సార్ సెంద్ేశ్ెం అడగ్డెం, ఆ పేజీలో తగ్ు సెంద్ేశ్ెం లభిెంచడెం, ద్వనిక్క తగ్ా పరిస్ి తులు కలిపెంచడెం, పేరరణ పటిట నడిపిెంచడెం మొ ||
జరిగిన సనిివవశాలు చతడవచుో. మన శ్ీదధ, విశాాసాలు అనుసరిెంచి వారి సెంద్ేశ్ెం అెందడెం, త్ెలిస్ి, త్ెలియ్కన్వ పాటిెంచడెం
జరుగ్ుతుెందని గ్ురిూెంచవలి. ద్వనిక్క తగ్ా రడతి జీవిెంచుటకు శ్రీ మాసాటరు, సార్ చెపపి న విధెంగా, వారి బ్ో ధలను, జీవిత సెంఘటనలు
హృదయ్గ్తెం చేసుక్ోవడెం, భగ్వెంతుడు మనక్కచిోన అనుభవాలను వారసుక్ొని గ్ురుూ పటటటక్ొని మననెం చేసుక్ోవడెం, వారి శ్క్కూ,
పేరమ సరాజఞ తలను మరలా మరలా సిరిెంచి ఆ రడతి జీవిెంచ య్తిిెంచడెం తపపనిసరి. శ్రీ మాష్ాటరు “వనిల పువుాలు" లో
సతచిెంచిన విధెంగా ఈ రడతి జీవిసత
ూ వారి కృపను అనుభవిెంచ గ్ల శ్క్కూని, పిలవకన్వ వారిచే నడిపిెంపబ్డే జీవిత ఆచరణను
పరసాద్ిెంచమని పారరిిద్ద వెం.
-మీ సాయి
సార్ లేఖల నుండి సంద్ేశ్ం
ఆచరణవతమక విధవనవలలో ,బో ధలలో భగవంత డిపై : గురుపై ఆధవర పడుటకు సార్ అవలంబంచిన మారాగలు ,
సాామి పై ఆధవరపడటమే శేయ్
ీ సిరము :

అయిత్ే సమాధి స్ిితుల ైన మహాతుిల పై ఆధవరపడటెం ఎలా ?
సార్ ల టరో ద్వారా వివిధ సనిివవశాలలో వివిధ వయకుూలకు ఇచిోన సతచనలు ఇచోట చతడవచుో.
శాసూ ర వాకయమ్: ఆతి నిశ్ోయ్ెం ,గ్ురుర్ వాఖయెం ,
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పుస్తకం ద్వారా స్ందేశం :
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శర ద్ధ:
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సాామిని చీట ద్వారా సంద్ేశ్ం అడిగేటపపుడు , తరువాత పాటంచేటపపుడు ఉండవలస్ి న శ్ీదధ:
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భవిష్యత్త
ు ను గూర్చి స్వామి పై ఆధారపడటం లో శరణాగతి– ప్ర
ా రథన ద్వారా పర్చష్కారం :
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ద్ీక్ష్ ద్వారా సంద్ేశ్ం :
ఉద్వ: ఒక సారి 2005 లో బ్ో ర్ వవయిెంచవలని ఎకిడ వవయిెంచవలో త్ెలపమని ద్ీక్ష చేయ్బ్ో యిన ముెందు రచజ్ఞ

రాతిర కలలో శ్రీ మహా విషు
ణ వు మౌలిీ ెంగ్ ద్వనిపై “శ్ీమత్ో స్ేవ – స్ేవత్ో క్ైవలయెం” అన్వ ద్ివయ సెంద్ేశ్ెం ఇవాటెం గ్ురిో వారస్ిన
letter ఇచోట చతడ వచుో.

గొలగ్మూడి
27-7-05
డియ్ర్ సాయి!
మొని న్వ సాపి సెంద్ేశ్ెం గ్ురుూెంద్వ? బ్ో రు విషయ్ెం, బ్ావి లోతు చేయ్డమా అని ద్ీక్ష చేయ్ాలని రాతిర-10 అడుగ్ుల
శ్రీమహావిషు
ణ వు మౌనెం - ఆ మౌలిీ ెంగ్ కుగ్ల పూలహారెంలో V పూలమాల ఒకవప
ై ప శ్ీమతో స్ేవ, రండవవైపప స్ేవతో కైవలయం అని
సపషట ెంగా కనిపిెంచిెంద్ి. డొ న్ష
వ న్స పుసూ కములో వనుక ఆ వృత్వూెంతమెంత్వ వారశాను. శ్ీమ చేస్న్వ
ేూ స్ేవ క్ాదనిమాట. గ్నుక
శ్ీమిెంచడెం మన జెంగా నీ చదువు చదవాలి, న్వను పుసూ క్ాలు వికీయ్ము సతసెంగ్ము విజిటర్స విషయ్ాలలో శ్ీమ చేయ్ాలి.
అలా చేస్న్వ
ేూ మనెం క్ైవలయెం ప ెందుటకు అరుులమై ఉెంటాము. శ్ీమ చేయిెంచేద్ి ఆయ్న్వ అయిన్వ శ్ీమ చేస్ే రడమ న్స్ట మన దగ్ా ర
ఉెండవలా. సో మరితనెం మానవుని పరథమ శ్తురవు అెంటారు మాసాటరు. అద్ి దరిచర
ే కుెండవ మన శ్రడరానిి కెంటోరల్ లో
పటటటక్ోవాలి. వాయయ్ామెం ఫుడుీ చవలా చకిగా య్ుకూ ఆహార వయవహారాలు ఉెండవలి.
ప. సు.
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సాధన– సాామిని అడగటం:
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భగవంత ని పై ఆధవరపడే మరో మారగ ం– శ్రణవగత్ర – సరా పేరరణవధికారి– అనన ఎరుక
గొలగ్మూడి
27-7-05
డియ్ర్ సాయి!
టోటల్ సరెండర్.
సెంపూరణ శ్రణవగ్తి అెంటే ఎలా ఉెండవలా అన్వద్ి శ్రీ మాసాటరి ఆచరణ మనెం బ్ాగా యోచిెంచి త్ెలుసుక్ోవాలి. విద్వయనగ్ర్ గ్లాటా ల
క్ారణెంగా వారు అకిడ ఉెంటే మాసట ర్ గారిని క్ొటాటలని ధనుెంజయ్ బ్ెంధువరా ము, ఆయ్న మీద ఈగ్ వాలిత్ే క్ొనిి తలలు
ఎగిరిపో త్వయి అని క్ాలేజీ సత
ట డెెంట్స శ్రీ మాసట ర్ ఇెంటి సమీపాన చుటూ
ట ఇెండో లో క్ాళో వవళో పద్ిెంటిక్క 4or 5 students బిచుోవ,
కతు
ూ లు, కరీలు మారణవయ్ుధవలత్ో రడమగా ఉన్విరు. అటిట సమయ్ములో శ్రత్వబబ్ు శ్రీ మాసాటరిి పరిిన్ెంట్ గా ఒెంగచలులో
ఉెంచుక్ోవాలని ఉద్ేదశ్ెంత్ో క్ారు త్ెచిో మాసాటరు ఇెంటి ముెందు పటిట రెండు రచజ్ఞలు మీరు విద్వయనగ్ర్ వద్ిలి వళిళపో త్ే తగిాపో తుెంద్ి.
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వవడి తగిాన్వక తిరిగి రావొచుో. క్ారు ఎకిెండి అని ఒక పారడట-ధరిెం మన పరకి ఉెంద్ి. సాయి మన పరకి ఉన్విడు. వాళో కు
భయ్పడి పారి పో బ్ళ్ళళేేదు. రమిను ఎవడులో చతసాూ వాళో ెంత్వ అని మరొక పారడట-ఈ ఇరువురు పారడటల మధయ ఊగిసలాడే
మధయవరుూలు అటట ఇటట చెపపలేని వారు మరొక పారడట తయ్ారయ్ాయరు. అటిట విపతిర భయ్ానిక్క పరిస్ి తిలో సెంపూరణ శ్రణవగ్తి
చెెంద్ిన మహనీయ్మూరిూ అయిన్వ శ్రీ మాసాటరు చెపాపరు. మీరెంత్వ ఒక అరగ్ెంట ఇకిడి నుెండి వళిళపో యి తిరిగి రెండి. న్వను
సాయి ని అడిగి చెపూ ాను అని వారిని రూమ్ నుెండి పెంపేస్ి ఒక అగ్రువతిూ వలిగిెంచి సాయిక్క సమరిపెంచి మామూలు గ్ళళ
లుెంగడబ్నీినుత్ో కూరొోని (సతసెంగ్ రూములో) బ్ాబ్ా న్వకు పో వాలని లేదు. ఉెండవలని లేదు. మీరు ఉెండమెంటే ఇకిడే ఉెంటా
ప మిెంటే ఇకనుెండి వళిో పో త్వ. అరగ్ెంటలో గా ఈ రూములోక్క మొదట ఎవరు పరవవశిెంచి ఏ సలహా ఇసాూరు ద్వనిని ఆచరిసూ ాను.
ఎవరి ద్వారా పలుకుత్వరు మీ అభిపారయ్ెం త్ెలపెండి అని కూరుోన్విరు. వారి ఆెంతరయెంలో విద్వయనగ్ర్ వాళ్ళో ఏద్ో ఒక పారడట వారు
వచిో ఏద్ో సలహా ఇసాూరు అని అనుకున్విరట. క్ానీ ఊరిక్క క్ొతూ ఆయ్న అనెంతపురెం రావడెం వసత
ూ న్వ వాక్కటో ో నుెండి “సార్
ఎకిడిక్ో వళ్ళో టట
ో న్విరు ఈ పూలు పెండుో తీసుక్ొని పో ెండి” అని అన్విరు. ఆ తరాాత మాసాటర్ అని మాటలు నీకు త్ెలుసుకద్వ
బ్సుసలో ఎవరిత్ో మాటాోడవవు, బ్సాటెండ్ లో ఎవరిత్ో మాటాోడవరు, న్వను ఎవరిత్ో మాటాోడలేదు సార్. అయిత్ే క్ొతూ వాడివి కద్వ ఈ
గాీమానిక్క ఎవరిత్ో మాటాోడుకుెంటే న్వఇలుో నీకు ఎలా త్ెలిస్ిెంద్ి? లేదు సార్ బ్సాటెండోో ఫలాన్వ ఇెంగడోషు ల కోరర్ భరద్వాజ గారి
ఇలుో ఎకిడ అని మాతరెం అడిగాను. వాళల
ో ఈ రచడుీని పో కుడివప
ై ు చివరి ఇలుో. ఇెంటి ముెందు బ్ావి ఉెంద్ి. ఆ ఇెంటి అవతల
ఇెండుో లేవు అని చెపాపరు. ఇకిడకు వస్ేూ ఎదురుగా మీరున్విరు అన్విడు. అయిత్ే వాక్కటో ోక్క వసత
ూ న్వ మీరకిడ క్ో పో యిేటటట
ో
ఉన్విరు ఇద్ి తీసుకుని వళళెండి అని పెండుో పూలు చతపారే న్వను ఎకిడిక్ైన్వ పో యిేటటట
ో ఉన్విరని మీకు ఎలా త్ెలిస్ిెంద్ి? అని
అడిగారు. Very Sorry sir (వరడ సారడ సార్) న్వకు ఊరు క్ాలా అనిపిెంచి అలా అన్వశాను అెంత్ేగాని మీరు పో తున్విరని న్వకు
ఎవరూ చెపపలేదు అన్విడు. సరే ఇద్ే బ్ాబ్ా సెంక్ేతమని క్ారు వస్ేూ ద్వనిలో చొక్ాి వవసుకుని వళిో పో య్ారు.
ఇకిడ సెంపూరణ శ్రణవగ్తి ఎలా ఉెంద్ో నీవు యోచిెంచు. వారు వళ్ళో ెందుకు స్ిదధమే క్ానీ బ్ాబ్ా ఆ ద్ేశానిక్క ఎదురుచతశారు. వారు
ఆజాఞపిెంచినటట
ో క్ారు ఎకుితున్విరు. వెంకటగిరి వళిో సతసెంగాలు చేసూ త ఒెంగచలు పో తున్విడు క్ానీ
ఓ బ్ాబ్ా నీవవ ననుి ఎకిడిక్న్
ై వ నీ యోగ్శ్క్కూత్ో తీసుకుపో లేకుెంటే నీ యోగ్శ్క్కూత్ో ఈ గ్రాటాలు లేకుెండవ చేయ్మని అడగ్లేదు.
నీవు ఆద్ేశిస్ేూ న్వను కద్ిలి పో త్వను అెందుకు రడమ. కద్ిలి పో యిేెందుకు రడమ. (ఇకిడ) అకిడినుెండి న్వను కథలను నీ యోగ్శ్క్కూత్ో
ననుి తీసుకు పో అనలేదు. నీవవమి చేసూ ున్వివు. న్వను టెనషన్ మానను, చదవలేను ,నీ యోగ్శ్క్కూత్ో ననుి నడుపు
అెంటటన్వివు. అద్ి పదధ తి క్ాదు పరయ్తిెం మనెం చేయ్ాలి. శ్క్కూనెంత్వ వినియోగిెంచి కృషి చేయ్ాలి. ఒకి అడుగ్ు మనలను
వవయ్మెంటారు బ్ాబ్ా. అపుపడు త్వను పద్ి అడుగ్ులు మనవప
ై ు వవసూ ారట. మనెం ఒకి అడుగైన్వ వవయి లేకుెంటే, ఒకి అడుగ్ు
వవస్ే తీవర పరయ్తిమన్
ై వ చేయ్ాలట. హృదయ్పూరాక పరయ్తిెం చేయి అెంటారు. అపుపడు న్వను న్వ హసూ ెం అెంటే అదృశ్యహసూ ెం
ఇచిో నినుి రక్ష్ిసూ ాను, నడిపస
ి ూ ాను అెంటారు కనుక మన వైపు నుెండి తీవారతి తీవరమైన చద్ివవ పరయ్తిెం ఉెండవలెంటారు. అెంత్వ
నీవు నడుపు అని పుసూ క్ాలు ముెంద్ేస్ి కూరచోవడెం తపుప. నీ డతయటీ నీవు సెంపూరణ ెంగా చెయియ శ్క్కూనెంత్వ వినియోగిెంచి చెయియ.
న్వ సహాయ్ెం వసుూెంద్ి. ద్ెైవసహాయ్ెం ఎవరిక్క వసుూెంద్ి? కషట పడే వానిక్క వసుూెంద్ి. చెటట టనీడ నుెండి ద్ెైవమా న్వ బ్ెండి బ్ురదలో
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శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసట ర్

శ్రీ సుబ్బరామయ్య గారు

శ్రీ వెంకయ్యసాామి

శ్రీ దరాాసాామి

ఇరుకుిెంద్ి సహాయ్ెం చేయ్మెంటే చెయ్యన్వ చేయ్డు సహాయ్ెం. సెంపూరణ హృదయ్పూరాక పరయ్తిెం చెయ్ాయలి. భావాలు
మటిటగ్డీ లు మాన్వయ్.
మీ
ప. సుబ్బరామయ్య.

అడగకనే వచేి భగవత్ సంద్ేశ్ం– సహాయం) తోడు – (ద్వనికి మారగ ము :
గొలగ్మూడి
5-82005పూజయ గ్ురు బ్ెంధువుల ైన శ్రీమతి లక్షికిగారిక్క పసల సుబ్బరామయ్య నమసాిరములు.
అమి మనెం ఏద్ెన్
ై వ చెయ్ాయలన్వి చేయ్లేము .చేయ్లేకుెండవ ఉెండవలన్వి ఉెండలేము. ఉద్వహరణకు న్వ క్ొమారూ
అపుపడు రల
ై ేాలో ష్ో లాపూర్ పరకిన హుటిగడ అన్వ స్ేటషన్ లో ఫారిస్ిసట ుగా పనిచేసూ ుెంద్ి .అపుపడే స్ేటట్ బ్ాయెంకులో ఉద్ో యగానిక్క
టెని
ైర ెంగ్ కు తిరుపతి రమిని ఆరీ రు వచిోెంద్ి .రల
ై ేా పదద సెంసి అని ,స్ేటట్ బ్ాయెంకు చిని సెంసి అని , స్ేటట్ బ్ాయెంకు లో
చేరోే ెందుకు న్వక్కషటెం లేక ఆ ఆరీ రు క్ాగితెం ఆమకు పెంపలేదు

.భగ్వెంతుని నిరణయ్ెం ఆమను బ్ాయెంకులో ఉద్ో యగ్ెం

చేయిెంచవలని ,గ్నుక ఆమ పనిచేస్ే గాీమెంలో ఆ ముెందటి రచజ్ఞ డవకటరును చెంపే పరయ్తిెం చేసారు .ఆ రచజ్ఞ డవకటరు లేకుెండవ
ఉెంటే మా అమాియిక్క

ఆ మరాయద జరిగి ఉెండేద్ే .అెందుకని త్ెలోవారి సామాను సరుదకుని ఇెంటిక్క రాబ్ో తుెంద్ి .అద్ే

సమయ్ెంలో న్వను షిరడ
ి మ పో వాలన్వ పేర
ర ేపణ పటిట బ్ాయెంక్ట ఆరీ రు ఊరక చతపటాటలని తీసుకుపో య్ాయను. షిరడ
ి మ ప యిేయ మారా ెంలో
హుటిగడ కనుక అకిడ ద్ిగి ఆమను చతచి షిరిడమ పో వాలని ద్ిగాను .ఆమ సామాను సరుదకుని రడమగా వచేోెందుకు స్ిదధెంగా
ఉెంద్ి. విషయ్ెం త్ెలుసుకుని షిరడ
ి మ పరయ్ాణెం మానుకుని త్ెలోవారి 10 గ్ెం .లకు తిరుపతి టెని
ైర ెంగ్ లో చేరాోలని,వెంటన్వ
హుటిగడ నుెండి తిరుపతి వచిో టెని
ైర ెంగ్ లో చేరాోను. న్వ షిరడ
ి మ పరయ్ాణెం పో యిెంద్ి .
న్వననుక్ొని షిరడ
ి మ య్ాతర సాగ్లేదు. భగ్వెంతుని నిరణ య్ానుసారెం ఆమ స్ేటట్ బ్ాయెంకులో ఉద్ో యగ్ెం అయిెంద్ి. బ్ాయెంకు
ఉద్ో యగిన్వ వివాహమాడి న్లూ
ో రులో క్ాపురమున్విరు.

మనం ఒక పని చేస్ేందుకు ,చేయకుండవ ఉండేందుకు స్ేాచఛలేనివారము .భగవంత ని చేత్రలో ఉపకరణవలము మాతరమే .ఇద్ి
తలిస్ి ద్ేనికీ చింత చేయకుండవ హాయిగా నీ ఇష్ామొచిినటల నడుపప తండరర అంటూ సంతోష్ంగా ఉంటే ఈ నవటకరంగం లో మన

పాతర బాగా నటంచినవారమవపతవము .అటాోగాక అెంత్వ న్వన్వ చేసూ ున్విను ,పిలోలను చెడగొడుతున్విను అనుక్ోవడెం అవివవకెం .
చెడగొటట డెం ,బ్ాగ్ుపరచడెం మన చేతిలో ఏమీలేదు. మా అనిను చదువు క్ొరకు న్లూ
ో రులో మా మేనతూ గారిెంటోో ఉెంచిత్ే
బీడమలు త్వరగేద్ి న్వరుోకుని సాయిబ్ులత్ో కుస్వూ లు పటేటద్ి న్వరుోక్ొని చెపపకుెండవ ఇెంటిక్క వచేోసాడు. ఇక ననుి చదువుక్ే న్లూ
ో రు
పెంపకూడదనుక్ొన్విరు .క్ాని రెండురచజ్ఞలు పూరిూ నిరాహారద్ీక్ష చేస్ి చదువు క్ొరకు న్లూ
ో రు వళిో Ed.B ,.Sc.B అయ్ాయను.
మనము ఏద్ీ చేయ్లేము ,చేయ్కుెండవ ఉెండలేము అెంత్వ ద్ెైవమే చేసూ ున్విడు.
శ్రీ సాామి వారి ఆశ్రసుసలత్ో,
పసల సుబ్బరామయ్య
18

శ్రీ షిరీ డ సాయిబ్ాబ్ా

శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసట ర్

శ్రీ సుబ్బరామయ్య గారు

శ్రీ వెంకయ్యసాామి

శ్రీ దరాాసాామి

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------గొలగ్మూడి
2-8-05
డియ్ర్ సాయి!

నిని శ్రణవగ్తిని గ్ూరిో శ్రీ రమణ మహరిష గారి వాకయెం వారస్ి. ఇెందులో శ్రీ మాధవ ద్వసుగారి ఆచరణ ఎెంత గొపపగా ఉెంద్ో
గ్మనిెంచవలి. శ్రీ మాధవ ద్వసుగారు మరియ్ు వారి గ్ురువుగారు య్మున్వనద్ీ తీరాన ఘోరారణయములో పో తున్విరు.
గ్ురువుగారు నడవ లేనపుపడు శ్రీ మాధవ ద్వసుగారు వారిని తన భుజాన ఎతు
ూ కుని నడిచి పో తున్విడు. ఒక చచట గ్ురువుగారు
తనకు ద్వహెం అధికెంగా ఉనిదనియ్ు తనను ఒక చెటట ట నీడన ద్ిెంచి త్వగేెందుకు నీరు త్ెమిని మాధవ్ ద్వసును అడుగ్ుత్వడు.
అపుపడు మాధవ ద్వసుగారి సాినెంలో న్వను ఉెంటే-ఓ గ్ురువు గారు ఈ ఘోరారణయములో నీరు ఎకిడుెంద్ో త్ెలియ్దు. న్వ క్ాళో కు
చెపుపలు లేవు. కనుక దయ్చేస్ి క్ొెంత స్ేపు ఓపిక పటట ెండి. పరకి గాీమానిక్క చేరి త్వగ్ుద్వము. న్వపన
ై ఎకిెండి మోసుకు పో త్వను
,అని సలహా ఇచేో వాడిని. క్ానీ మాధవ ద్వసు గ్ురువుగారి మాటకు ఎదురు చెపపని ఉతూ మ శిషుయడు. వెంటన్వ చెెంబ్ు తీసుకుని
నీటి క్ొరకు ఆ ఘోరారణయములో

వతుకుతట వళలత్వడు. నీటి క్ొరకు వతిక్క వతిక్క వవసారి ద్వరితపిప చవలా తీవరెంగా బ్ాధ

పడుతున్విడు. అలాెంటపుపడు తన గ్ురువుగారి హెంసరూపములో ఆక్ాశ్మున వచిో మాదవద్వసుకు ఎెండ తగ్లకుెండవ
గొడుగ్ువల ఆ హెంసలు నీడనిచిో నీరు చతపుత్వయి. హెంసలు మనుషయ భాషను అరి ెం చేసుకుని మనుషయభాషలో
మాటాోడుత్వయి. ఇదెంత్వ మాధవ ద్వసు గ్ురువు మాటకు ఎదురు చెపపకుెండవ నీటి క్ొరకు పరయ్తిము క్ాదు తీవారతితీవర
పరయ్తిెం చేస్న
ి ెందున జరిగిెంద్ి. అలాెంటి పరయ్తిమే చేయ్కుెంటే కథ అడీ ెం తిరిగి ఉెండేద్.ే ఈ కథను చద్ివి వినిపిెంచుక్ోవడెం
ద్వారా శ్రీ వెంకయ్య సాామి వారు మనకు శిషుయడెంటే ఎలా పరవరిూెంచవలా అన్వద్వనిి బ్ో ధిసూ ున్విరు. ఈ బ్ో ధను జని
సెంసాిరము గ్ల రచశిరడిీ ఆచరిెంచి చతపారు. తనకు కళలళ కనపడని చివరి దశ్లో కూడవ ఆహారెం తీసుక్ోనెందున బ్లహీనెంగా
చవలా బ్లహీనెంగా ఉెండే దశ్లో కూడవ శ్రీ సాామివారి ఆజఞ మేరకు నితయెం బిక్ష చేయ్డమే క్ారయెం న్రవవరాోలని తీవర పరయ్తిెం
చేశాడు. గ్నుకన్వ ద్ీక్ష్ా టయ్ానిక్క సాలపెంగా చతపు వచిో క్ొెండెంత బ్లెం వచేోద్ి. ద్ీక్ష నుెంచి ఆశ్ీమెం చేరగాన్వ చతపు పో యి
బ్లెం పో యి పడుకున్వవాడు. అద్ే గ్ురు మహమ. కనుక గ్ురువు గారి ఆజఞ ను పాటిెంచి తీవారతితీవర పరయ్తిెం చేయ్డమే మన
కరూ వయెం. మిగిలినదెంత్వ వారి దయ్. శ్రీ సాామి వారి కృప సద్వ మీకు ఉెండవలని పారరిిసూ త,
మీ
ప. సుబ్బరామయ్య.

విజయ ద్శమి సందేశం– నిజమైన స్వంగత్యం :
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నవటకి –నేటకి పిలిచిన పలికే ద్వ
ై ం –శ్రీ సుబబరామయయ సార్
గొలగ్మూడి సతిల్ హెడ్ మాసట ర్ గా వచిోన క్ోటేశ్ారరావు గారు, తన ఉద్ో యగ్ విధి నిరారిూసూ తన్వ సార్ శారిరికెంగా
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 మాటాోడు, ఎకుివ పని చేయి” అన్విరు. అలాోన్వ
ఆచరణలో నడచుకున్వ వారు. సార్ తమ శ్రడరెం చవలిెంచటానిక్క ఒక వారెం ముెందర గ్ురువారెం సాయ్ెంతరెం సాినెం చేయిెంచిన
తరాాత క్ోటేశ్ారరావు గారి త్ో మాటాోడుతట “వారెం తరాాత ఉెండను” అని మరచసారి “వారెం తరాాత ఉెండను” అని చెపిప క్ోటి
గారిత్ొ “ఎవరిత్ొను చెపపవదుద “అని అన్విరు. క్ోటి గారిక్క సార్ అని మాటలు పూరిూగా అరధెం క్ాలేదు. సార్ చెపపవదుద అన్విరు
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క్ాబ్టిట ఎవారిత్ోను చెపపలేదు. ఆ రచజ్ఞ రాతిర కలలో ఒక ద్ివయ దరశనెం అయియెంద్ి. శ్రీ సార్ వాళళ ఇెంటి వదద ఎెందరచ గ్ుముిగ్ూడి
ఉన్విరు. ష్ామియ్ాన్వలు వవస్ి ఉన్వియ్. సార్ వాళళ ఇెంటి దగ్ా రకు అెందరిని త్ోసుకుెంటూ వళలతుెంటే క్ొెందరు అకిడ ఏడుసత
ూ
ఉన్విరు. లోపల చుస్ేూ సార్ కూరొోని నవుాతట వీళళెంత్వ పిచిో వాళలళ. ఏమిటి వీళలళ అెందరు ఏడుసుూన్విరు ? న్వన్కిడి
పో య్ాను. ఇకిడే ఉన్విను కద్వ అెంటటన్విరు. కల మలుకువ వచిోెంద్ి. మరు రచజ్ఞ ఉదయ్ెం బ్య్లుద్ేరి క్ోటేశ్ారరావు గారు
వారి బ్ెందువుల ఇెంటిక్క వళళవలస్ి రావటెం త్ొ వళ్లోరు. వారెం గ్డిచిెంద్ి. శుకీవారెం రచజ్ఞ ఉదయ్మే సార్ చెపపి నద్ి
ఏమవుతుెంద్ో చతడవలన్వ ఉతుసకతత్ో గొలగ్మూడి బ్య్లుద్ేరుతుెండగా వవెంకటేశ్ారుో వదద నుెండి సార్ కు బ్ాగ్ులేదని ఫో న్
వచిోెంద్ి. వళిో చుస్ేూ సార్ చెపపి నటేో సార్ శ్రడరెం చవలిెంచవరు అని త్ెలిస్ిెంద్ి. పూరిూ సపృహత్ో, ఎరుకత్ో సార్ తనువు చవలిెంచవరు
అనటానిక్క ఇద్ి ఒక నిదరశనెం.
సార్ చివరి రచజ్ఞలోో సెంవతసరెం పైగా క్ోటి గారు సార్ కు సాినెం చేయిెంచే వారు. సమాధి అనెంతరెం కూడవ రచజ్ఞ
అభిషేక్ానిక్క ఉదయ్ హారతిక్క వచిో సార్ ను స్ేవిెంచు క్ొెంటటన్విరు. ఈ మధయ జరిగిన ఈ క్కీెంద్ి అదుబతమైన అనుభవెం సార్
ఇపపటిక్క శ్ీదధత్ో వారి సమాధిని స్ేవిెంచే వారిపై తన దృషిట అెంతకెంటే ఎకుివగా నిలుపుత్వరని త్ెలుపుత్ోెంద్ి.
2018 మే లో ఒకరచజ్ఞ న్వరాయ్ణక్క సార్ కలలో కనపడవీరు. సాపి వృత్వూెంతెం
సార్ : “వాడు వారెం రచజ్ఞలు నుెండి రావటేో దు. న్వకు త్ెలుసు ఎెందుకు రావటేో ద్ో “
న్వరాయ్ణ : ఎవరు సార్?
సార్ : “వాడేరా ఒళలళ తుడుసాూడు కదరా వాడే. నువుా అయిన్వ రావచుో కద్వ” అన్విరు.
ఒెంగచలు నుెండి న్వరాయ్ణ వెంటన్వ బ్య్లుద్ేరి సార్ సమాధి దరశనెం చేసుకున్విడు. ఎపుపడు ఉదయ్ెం అకిడ ఉెండే
క్ోటేశ్ారరావు గారు లేక పో యిేటపపటిక్క, సార్ త్ో సాపిెం లో జరిగన
ి సెంభాషణ అరధమై క్ోటేశ్ారరావుక్క ఫో న్ చేస్ి “ఏెం సార్
దగ్ా రకు రావటేో దు?” అని అడిగిత్ే క్ోటేశ్ారరావు “వారెం క్కీతెం కుడి చేయి భుజెం పటేటస్ిెంద్ి న్వరాయ్ణ! మెందులు వాడుతుని
తగ్ా టదు’
ేో
అని చెపాపరు. న్వరాయ్ణ తనకు జరిగన
ి సాపి వృత్వూెంతెం చెపాపడు. వెంటన్వ న్ొపిప అయిన్వ సార్ అభిషేక స్ేవకు
వళళటెం మరలా మొదలు పటాటరు. మూడవ రచజ్ఞకు ఏ మెందులూ లేకుెండవ న్ొపిప తగిాపో యిెంద్ి. అెంటే సార్ నిరిిదురల ై ఎవరు
స్ేవ చేసూ ున్విరు, వారు ఏమారుతున్విరు అని ఇపపటిక్క మన progress చతడటమే క్ాక తన పరత్ేయక పదద తిలో సరి చేస్ి స్ేవా
భాగ్యెం కలిా సూ త, ఆ స్ేవ ద్వారా అనిి ఇబ్బెందులు త్ొలగిసూ ామని త్ెలియ్చేసూ ున్విరు.
సాయి మాసట ర్ స్ేవటటరస్టట క్ారయకీమాలు ఏవి చేస్ట
ే పుపడెన
ై శ్రీ సార్ కు ముఖత్వ నివవద్ిెంచుక్ొని ఆశ్రసుసలు అడిగి సార్
శుభాశ్రసుసలు వాచవ ఇచిోన తరువాతన్వ మొదలు పటట డెం సాయి మాసట ర్ ముఖయ నిరాాహకుల ైన వవణుగచపాల్ గారిక్క 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 వలితిగా
ఉన్విరు. ఒకరచజ్ఞ ఉదయ్ెం సాినెం చేసూ ుెంటే భౌతికెంగా ఉనిపపటి సార్ మాటగా హృదయ్ానిక్క చవలా సపషట ెంగా “అెంత్వ బ్ాగా
జరుగ్ుతుెంద్ి” అని వినపడిెంద్ి. అెంత్ే వెంటన్వ వవణుగచపాల్ గారి క్క మనసుస పరసనిెం అయియెంద్ి. అలాన్వ అనిి క్ారయకీమాలు
సజావుగా జరిగాయి. క్ానీ క్ారయకీమాలు బ్ాగా జరిగాయి అని మనెం ఎలా నిరణయిసాూము? క్ొనిి గ్ురుూలు:
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శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసట ర్

శ్రీ సుబ్బరామయ్య గారు

సాయి, వవణుగారు, పరసాద్ లు శ్రీ వెంకయ్యసాామి ని, సార్ ని

శ్రీ వెంకయ్యసాామి

శ్రీ దరాాసాామి

పారరిిసూ త “మీకు తృపిూ కరెంగా ఈ ఆరాధన జరిగట
ే టట
ో

చతడెండి” అని సాామి ధునిక్క టెెంక్ాయ్ సమరిపెంచవరు. (ఈ విషయ్ెం త్ెలపకుెండవ చేస్ినవారూ ఉెంటారు)


ఆరాధనలో అెందరూ తమ వీలును బ్టిట ఒకటి, రెండు రచజ్ఞలు ముెందర వచిో తమ ఇెంటిలో పనిలాగా స్ేవ చేసుక్ోగ్లిగారు



సార్ సతసెంగ్ెం, పూజ, సార్ త్ో పాటట సార్ కటిటెంచిన భవన్వల సెందరశనెం, భజన, సార్ యొకి వీడియోలు మొదల ైన
క్ారయకీమాలలో అెందరక్ీ సార్ త్ో ఉన్విమన్వ భావన కలిగిెంద్ి.



సార్ గొపపదనెం గ్ూరిో తరచు వచేో వారిక్ీ కూడవ త్ెలియ్ని క్ొీతూ విషయ్ాలు త్ెలిశాయి.
వవణుగచపాల్ గారి తముిడు న్వరాయ్ణత్ో మారిో 2018లో మాటాోడుతట ‘సరేో సార్ ఆరాధనకు వసాూలే’ అని చెపాపడు.

తరాాత మరిోపో య్ాడు. జూన్ 8 వ త్వరడఖున అతని కలలో సార్ కనపడి “ఆరాధనకు వసాూనని మాట ఇచిో మరిోపో య్ావవ” అని
హెచోరిెంచవరు. ఆరాధనకు వచిో అతను సార్ దరశనెం చేసుకున్విడు.
ఈ లీలలు బ్టిట సార్ అనిివవళలా అనిిటినీ గ్మనిసుూన్విరనీ, అెంత్ేగాకుెండవ మనలిి సరన
ై మారా ెంలో నడిపస
ి ూ ున్విరని
త్ెలుసోూ ెంద్ి! సార్ నితయసత యలు.



సార్ అపుపడత, ఇపుపడత, ఎపుపడత మన వనిెంటే ఉన్విరని, మన తపుపలు సరిద్ిదద ుతట ఉెంటారని త్ెలిపే ఒక
సెంఘటన శ్రీ రామకృషణ భటటట ఇలా చెబ్ుతున్విరు: 2018 ఫిబ్వ
ర రిలో సార్ వారస్ిన ల టర్స 3 పేజీలు నగేష్ న్వకు ఇచిో
టెైపు చేస్ి పటట మన్విడు. న్వను ఒపుపకుని చెపిపన త్ేద్ి తరాాత కూడవ ఆ పని పూరిూ చేయ్లేదు. ఆ రచజ్ఞ రాతిర కలలో
న్వ సగ్ెం మీసెం తీస్ేస్ినటట
ో ని న్వ ముఖెం అదద ెంలో రెండు సారుో చతపిెంచవరు. ద్వెంత్ో సార్ చేస్ిన హెచోరిక అరధమై,



మరురచజ్ఞ వెంటన్వ ఆ టెైపిెంగ్ పని పూరిూ చేస్ి పెంపిెంచవను.

దమిపేట వాసూ వుయలు ద్వరా న్వగేశ్ారరావు గారు గొలగ్మూడిలో ఉని పరతిరచజూ ఉదయ్ెం 4 గ్ెంటలకు సాామి సమాధి

మెంద్ిరెం చుటూ
ట పరదక్ష్ిణలు చేసూ ారు. ఒక ఆద్ివారెం ఉదయ్ెం నిదర లేచిన్వ మెంద్ిరెంలో పరదక్ష్ిణలు చేయ్నీయ్కుెండవ
గేటో ట వవస్ి ఉెంటారని పడుకున్వ ఉన్విరు. ఆయ్నకు కలలో తిరుపతయ్య గారు కనపడి ఆయ్నత్ో టెైెం అయియెంద్ి. వళిో

పరదక్ష్ిణలు చేయ్ెండి అని చెపుతున్విడు. ద్వనిక్క పరతుయతూ రెంగా న్వగేశ్ారరావుగారు ఇవాళ ఆద్ివారెం. గేటో ట

వవసుెంటాయి అని చెపాపరు. అెంతలోన్వ సార్ శ్రీ సాయి మాసట ర్ నిలయ్ెం లోపల నుెండి వసత
ూ న్వగేశ్ారరావుగారిత్ో “ఏెం
అకిడ చెయ్య లేకపో త్ే ఇకిడ చేయొచుో కద్వ!” అని సార్ సమాధిని చతపటాటరు. న్వగేశ్ారరావుగారు వెంటన్వ లేచి
సార్ సమాధిక్క పరదక్ష్ిణలు చేసారు. ఈ లీల ద్వారా సార్ అెందరి హృదయ్ాలలో ఉెండి వారు చేస్ే పనులు సాక్ష్ిగా
చతసుూన్విరని, ఏద్ెైన్వ తపుప చేయ్బ్ో తుెంటే అద్ీ ముఖయెంగా ఒపుపకుని పని చేయ్కపో త్ే సరి ద్ిదద ుతున్విరు.

అెంత్ేగాకుెండవ సాామి సమాధి దగ్ా ర పరదక్ష్ిణలు చేయ్లేకపో త్ే తమ సమాధిక్క చేయ్మని చెపపటెం ద్వారా మన క్ొక


పవితర పరద్ేశానిి చతపటిట మన సాధన్వలు చేసుక్ోమెంటటన్విరు.

సార్ తమ దగ్ా ర ఉని భకుూలను పో ర తసహెంచి మహనీయ్ుల లీలలను స్ేకరిెంపచేస్ి ముద్ిెంర చేవారు. ముద్ిెంర చే ముెందర

సార్ గ్ీెంధసి ెం చేస్ి ఎలా వారయ్ాలి, ఏ విషయ్ాలను ఎకుివ పరసూ ావిెంచవలి అన్వద్ి చెపుతట పూ
ూ ఫ్ రడడిెంగ్ చేసూ ారు. శ్రీ శ్రీ శ్రీ
దరాాసాామి భకుూల లీలలను పరసాద్ చేత సార్ సెంకలనెం చేయిెంచవరు. రెండవ ముదరణకు ముెందరే సార్ మహా సమాధి

చెెంద్వరు. ముదరణక్ై శ్రీ దరాాసాామి ఆశ్రసుసలు క్ోసెం వడుతున్వినని పరసాద్ వవణు గచపాల్ గారిక్క చెపిత్ే ఆయ్న “ఒక
క్ాపవ పుసూ క రూపెంలో పిరెంట్ చేయిెంచి సాామి ఆశ్రసుసలు తీసుక్ో” మన్విరు. ఆ రచజ్ఞ రాతిర పరసాద్ క్క కలలో సార్

వారిెంటి పరటోో ఉన్విరు. పరసాద్ ఏద్ో పని మీద ఇెంటి ముెందరకు వసత
ూ “అరరే సార్ క్క పూ
ూ ఫ్ రడడిెంగ్ చేయ్మని బ్ుక్ట
ఇస్ేూ బ్ాగ్ుెంటటెందని, వళిో బ్ుక్ట ఇచవోడు”. తరాాత రచజ్ఞ ఉదయ్ెం నిదర లేచిన తరాాత త్ెలిస్ిెంద్ి ఏమిటయ్ాయ అెంటే

పరతిసారి సార్ అనుమతి, ఆశ్రసుసలక్ై ఒక క్ాపవ పూ
ూ ఫ్ రడడిెంగ్ కు మొదట ఇవాటెం అలవాటట. క్ానీ పరసాద్ సార్ సమాధి
అయ్ాయరు అనుకుెంటటన్విడు క్ానీ ఆయ్న నితయసతుయలన్వ విషయ్ెం మరచిపో యిన్వ సార్ అనెంత కరుణత్ో గ్ురుూ
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శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసట ర్

శ్రీ సుబ్బరామయ్య గారు

శ్రీ వెంకయ్యసాామి

శ్రీ దరాాసాామి

చేసారు. పరసాద్ అలాన్వ ఒక క్ాపవ సార్ సమాధి దగ్ా ర పటిట వినివిెంచవడు. సార్ దయ్ వలన దరాాసాామి ఆశ్రసుసలు
కూడవ లభిెంచి ఆ గ్ీెంథెం ముద్ిత
ర మైనద్ి. క్ొసమరుపు ఏమిటెంటే దరాాసాామి క్ొనిి రచజ్ఞలు పాటట ఆ గ్ీెంధవనిి
పరతిరచజూ తమ సనిిధిలో క్ొెంతస్ేపు ఉని భకుూల చేత చద్ివిెంచి వినిపిెంచుకున్విరు.

ఈ లీలల ద్వారా సార్ మనలిి నిరెంతరెం గ్మనిసుూెండటమే గాక సరైన మారా ెంలో నడిపిసూ ున్విరు. ఇెంతటి మహనీయ్ుడు

మన చెెంతన్వ ఉెండగా మన జీవిత్వలిి ఆయ్నక్క అరిపెంచి, అనిివవళలా అయ్న మీద ఆధవరపడి, నిరుయ్ెంగా గ్ురు కృప క్ై
(అతిజాఞన్వనిక్ై) కృషి చేస్ి కృతకృతుయలవాాలని సార్ బ్ో ధిసూ ునిటట
ో నిద్ి.

ఇలా పిలవకనే మరియు పిలిచిన పలికే శ్రీ సదుగరు రుపాల న
ై శ్రీ సార్, మాష్ాారు, సాామి, సాయి మన నుండి కోరే ద్ేమిట ? వీరి

అండ ఎపపుడు మనకు ఉండటానికి, నిరంతరం వారి రక్ష్ణలో మనం ఉండటానికి మనము చేయవలస్ిన ద్ేమిట ? ఈ
గురుపూరిిమ నుండి మనం ఇవాగలిగిన దక్షిణ ఏమిటని (ఈ పేజి) పై నునన మహాత మలు చూసుునవనరేమో !
సమయం
మరియు సార్ కు

విశేష్ాలు

సమృత లు

చేస్న
ి స్ేవ
జూల ై

15,

ఉదయ్ెం

సార్ కు అభిషేకెం

ఉదయ్ాన్వి

5గ్ెం|| 30ని||లకు

భకుూలకు

అభిషేకెం,

వసూ ెంర ,

గ్ెంధెం,

పుష్ాపలు సమరిపెంచుకున్వ స్ేవలను పరసాద్ిెంచిన శ్రీ
సార్
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జూల ై 15, ఉదయ్ెం 6

శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసట ర్

శ్రీ సుబ్బరామయ్య గారు

శ్రీ వెంకయ్యసాామి

శ్రీ దరాాసాామి

సార్ కు ఉదయ్ ఆరతి

గ్ెం||లకు

జూల ై

15,

ఉదయ్ెం

పరతి ఆద్ివారెం జరిగే సతసెంగ్ెం

“మన జీవిత్వలిి మారిోన సార్ కృప” శ్రరిషకన జరిగిెంద్ి

6గ్ెం|| 30ని||లకు

జూల ై

15,

ఉదయ్ెం

సతసెంగ్ెం.

సార్ క్క పూజ

సార్

9గ్ెం|| 30ని||లకు

జీవిత

చరయలను,

లీలలను

తలచుకుెంటూ,

వివరిెంచుకుెంటూ అెందరి భకుూలను కలుపుకుెంటూ
చెైతనయవెంతమన
ై పూజ.

http://saimastersevatrust.org/Speeches/SI
R_Birthday2018_Puja.mp3
జూల ై 15, మధవయహిెం

సార్ కు మధవయహి ఆరతి

సార్ తమ దగ్ా రకు వచిోన భకుూల చేత కీమెం

12గ్ెం||లకు

తపపకుెండవ, సమయ్ పాలనత్ో ఆరతులు చేయిసాూరు.

జూల ై 15, సాయ్ెంతరెం

సార్ కు సాయ్ెం ఆరతి

6గ్ెం|| 15ని||లకు
జూల ై

15,

రాతిర

సార్ కు పవళిెంపు ఆరతి

9గ్ెం||లకు
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శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసట ర్

శ్రీ సుబ్బరామయ్య గారు

శ్రీ వెంకయ్యసాామి

శ్రీ దరాాసాామి

సార్ పుటిటన రచజ్ఞన చేస్న
ి సతసెంగ్ెంలో భకుూలు తమకు సార్ చేస్న
ి మేలును తలచుకుని పులకరిెంచి పో యిన సనిివవశాలు ఈ
క్కీెంద పాయిెంటరుోగా ఇవాబ్డవీయి.
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