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సార్ సూక్తి కష్ాట లలో క్ీ ెంగక, సుఖాలలో ప ెంగక, జీవితమును గడపడమే ఆధ్వయత్మికత. బాబాను చింతించే మనసుు ఉింటే 
అింతా ఆనిందమే. 

 

దీన దయాళుడు సార్ 
(సింపాదక్యీిం) 

మానవత్విం – ఆధ్ాాతికత్ : 
సర నై మానవతాెం అలవరుచుక్న్వాకన్ే ఆధ్వయత్మికతక్ అరుు లవుతవరని శీ్ర భరద్వాజ మాసాట రు అెంటారు. అెంతేగాక 

ఇతరులెందరూ ముక్కిక్క చరేే వెంతెనగా న్ేను ఉపయోగపడ ిచివరివారు నను తోడకిని పో తే చవలని శీ్ర మాసాట రు అనటమ ేగాక అలాన్ే 
జీవిెంచవరు. మాష్ాట ర ిఆచరణలలో తన సదుా రువ నై శీ్ర సాయిన్వధుని, వారి పరత్మరూపాల ైన సజీవ మహాతమిల సాెంగతయెం, వార ిజీవిత 
చరతిర సకేరణల్ పరతేయక సాా నెం వహిసాి యి.  వార ిఅనుభవాలను అెందరితో పెంచుక్ెంటూ నిసాారధెంగా జీవిసతి  ఆ మహనీయ్ుల 
సిరణ, సత్ సెంగెం, రచన మహాయ్జఞెం లోన్ే శీ్ర మాసాట రు జీవిత పరయెంతెం నిలిచవరు. సాయిలీలామృతెం ముెందుమాటలో 
సామానయెంగా మనక్ వచేే సమసయల్, క్ోరకిలక్  ై భగవెంతమని ప  ై ఆధ్వరపడటెం వాని నుెండ ి బ్య్టపడ ే సులభ మారామని 
చెబ్ుతవరు. సమాధ్ ిఅనెంతరెం లీలలోో  ఎన్నా సనిావేశాలలో సాయి న్వధుడు ఎలా మన కష్ాట లలో అెండగా ఉెంటారో అనుభవాలతో 
వివరిసాి రు. శీ్ర సుబ్బరామయ్య సార్ పరచురిెంచిన శీ్ర వ ెంకయ్య సాామి, శీ్ర భరద్వాజ మాష్ాట ర ిసమాధ్ి అనెంతరెం భక్ి ల అనుభవాల 
11 చినా పుసిక్ాలనీా కూడవ, సాామి వెంటి మహాతమిల్ మన ఇబ్బెందులక్ వారిప ై ఆధ్వరపడితే ఎలా కరిగ ిపో తవరో, ఎెంతగా 
సహాయ్ెం చసేి, ఎెంతటి క్కోష్ట  పరిసిాతమలలో న్ నై ఇపపటిక్ీ ఎలా మారాెం చతప గలరో తలె్పుతవయి. 

శ్రమతో సేవ – సేవతో క్ ైవల్ాిం 
నేపథ్ాిం: దనీ దయాళుడు 

 

మాసపతకి 

 వయవసాా పక్ల్: శీ్ర సాయి మాసటర్ సేవా టరస్టట   
ఎడిటర్: గొరిి సాయి సుబ్రహిణయెం 

శీ్ర సుబ్బరామయ్య సార్ జీవిత విధ్వనెం ద్వారా బో్ ధి్ెంచిన “శ్ీమతో సేవ – సేవతో క్ ైవలయెం” ను అనుసరిెంచి మా జనిల్ ధనయము గావిెంచుటక్ ఈ మాసపత్మరకను 
పరా రెంభిసుి న్వాము. శీ్ర సుబ్బరామయ్య సార్ మనకెంది్ెంచిన అనుభవాలను, సాెంగతయ సిృతమలను, సార్ ఆచరిెంచి వాచవ బో్ ధి్ెంచిన అమూలయ విష్య్ాలను 
సిరిెంచుక్ొనుటక్, మహాతమిల్ బో్ ధి్ెంచిన సతసెంగ, సదారెంధ పఠనలక్ పేరరణగా ఈ మా చినా సేవ.  
గమనిక : ఎవర ైన్వ ఈ e-magazine లో తమ వాయసాలను, అనుభవాలను పెంచుక్ోదలిచినవారు saimaster.sevatrust@gmail.com క్ e-mail  చేయ్గలరు 

శ్రర సుబబరామయా 
సార్ పివచనిం 

http://saimastersevatrust.org/Speeches/Ananthamaina_Pada_Seva.mp3 
సార్ ఈ సతసెంగెంలో "అనెంత మ ైన నీ పద సేవను క్ోరిత్మన్న దే్వా" అనా ఆరత్మ వాక్ాయనిా ఎన్నా ఉద్వహరణలతో వివరిసాి రు. అనెంతమ ైన 
పద సేవ అెంటే ఏమిట ,ో భగవెంతమడు ఎటిట  సేవక్ మేచుేతవడో , అనెంతవచవరుయల వారు ఎలా సేవ చేసి బ్ాబ్ా దరశనెం అడగకన్ే ప ెంద్వరో, 
భగవెంతమని దృషిటలో మన పేరు ఉెండేదుక్ మారామమేిటో వివరిసాి రు. 

శోష్ణెం భవ సిెంధ్ోశ్ే ద్పీనెం క్షర సెంపద్వెం - గురోర్ పాదో దకిం యసా త్స్మి శ్రర గురవే నమః 

సెంపుటి: 01 సెంచిక:12 
28-June-2018 
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శీ్ర సుబ్బరామయ్య గారు శీ్ర షిరడీ సాయిబ్ాబ్ా శీ్ర ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసటర్ శీ్ర వ ెంకయ్యసాామి శీ్ర దరాా సాామి 

ఇద్ ి మన సమసయలక్ పరషి్ాిర మారాెంలో ఒక భాగమ తైే మనక్ గా మానవతాెం ఎలా ఉెండవలి, మానవతాెంతో ఎలా 
జీవిమాేలన్దే్ ి కూడవ మహాతమిల జీవితవలలో గురిిెంచ వచుే. శీ్ర రామకృష్ము ల పిరయ్ శిష్మయల ైన సాామి బ్రహాినెంద శీ్ర 
వివకే్ానెందుల గూరిే మాటాో డుతూ న్నేు నరేెందుర ని అెంతగా పేరమిెంచి అతని సాెంగతయెం లో గడపిదే్ి అతని పాెండతియెం, జఞఞ నెం చతచి 
క్ాదు, ఒక బ్ాధలోని వయక్ీి గూరిే వినినపుపడు కళ్ళు చెమరేే  వారి హృదయ్ానిా చతచి అెంటారు. అలాన్ ేవివకే్ానెందుల్ ఏ ఒకి 
జీవిక్క ద్ెనై్వయనిా పో గొటటటానిక్క ఎనిా జనిల తిడవనిక్ ైన్వ సిదదమే అని అలాన్ే జీవిెంచి ఆ ఆదరాశలతో “ఆతిన్న-మొక్షారధెం జగత్-
హితవయ్చ” అనా ముఖయ ధ్ేయయ్ెంగా  శీ్ర రామకృష్ు మిష్న్ ను సాా పిెంచవరు. శీ్ర సార్ సత్ సెంగెంలో ఒకసారి మాటాో డుతూ ‘శీ్ర 
వ ెంకయ్యసాామి తన తపో  శ్క్కితో ఎెందరో బ్ాధలను, వదేనలనత తీరేటమే గాక క్ొెందరు తపపని సరగిా అనుభవిెంచవలసని కరిను 
తన శ్రడరెంప ై తీసుక్ొని తను సాయ్ెంగా అనుభవిెంచి వారిని దుుఃఖెం, బ్ాధ నుెండి విముక్ి లను చసేుి న్వారనీ, మనెం అెంత సాా యిలో 
చేయ్ లేక్న్వా మనక్ చతేన్ నై రడత్మ అనిా జీవుల సవేక్ పాటుపడవలి క్ానీ నిషిరియ్ుల్గా (లేజీ గా) ఉెండకూడదని” అెంటారు. 
“ఒక పరకి మన బ్లహనీతల్, వాయమోహలతో పో రాడుతూన్ే భగవెంతమడచిిేన అవక్ాశ్ెంతో విశవాశ్ారుని సవేిెంచే కృషి చయే్ాలనీ” 
ఒక letter లో తెల్పుతవరు. 

మానవత్విం - సింసాారిం క్ావటిం :  

శీ్ర సార్ జీవితెంలో ఈ వాయఖయలక్ పరతయక్ష ఆచరణను చతడవచుే. చినాపపటి నుెండ ిఇతరుల బ్ాధలక్ సార్ ఎలా సపెంద్ిెంచినద్ ీ
గురుసుి త్మ అన్ ేగీెంథెం చివర, ఇెంతక్ముెందు e-magazine (సార్ జీవిత చరతిర)లోనత చతడవచుే. ముఖయెంగా ఒక ప ద్వద విడ లల 
తో బ్ాధ పడుతమనాపుపడు ఎెంతో దతరెంలోని హాసిపటల్ లో సార్ చినా వయ్సుసలో చేరేడెం, ఒక భరి తవర గి తన భారయను రోడుీ ప  ై
విపరడతెంగా క్ాపాడుతమెండగా అడుీ క్ోవటెం వెంట ిఅనుభవాలోో  అటిట  పరిసిాతమలోో  మానవతాెం ముెందు సార్ క్ మరే మీ గురుి  రావనా 
విష్య్ెం తలె్పుతోెంద్ి. సార్ వాచవ కూడవ ఆ సమయ్ెం లో తన అనుభవెం గూరిే ఈ విష్య్ెం చెపాపరు. బ్ాధలోో  ఉనా ఇతరుల 
కష్టెం తొలగిెంచవలనా ఆతమర తలో తన కష్టెం క్ాని, భయ్ెం క్ాని, ఇతరుల విమరశ మొ|| ఏవి మనసుక్ తటటవని సార్ వయక్కితాెం లో 
తెల్సోి ెంద్ి. అటిట  సత్ివరిన, సెంకలాపనిక్క భగవత్ సహాయ్ెం ఎలా ఉెంటుెందో్  కూడవ ఈ సెంఘటనల్ తలె్పుతవయి.   

మానవత్వ దృష్టి ల్ో మాష్ాి రి – సార్ భావిం  

అలాన్ే శీ్ర సార్  క్ శీ్ర భరద్వాజ మాసాట రుతో పరచియ్ెం అయ్ాయక కలిచడేు లో ఒక బీద క్టుెంబ్ సభుయరాల్ సార్ తో తన 
ముగుా రు క్మార ిలలో కనీసెం ఒక పలోిని పో షిెంచ మని అరిాెంచిెంద్ి. సార్ తమ ఆరిధక పరసిిాత్మ అెంతెంత మాతరమే. క్ానీ తమ గురువు 
గార నై శీ్ర భరద్వాజ మాసాట రు గారు మాతరమే పరషి్ిరిెంచగలరు అని చపెిప శీ్ర మాష్ాట రిని అడగిారు. శీ్ర భరద్వాజ మాసాట రు “ఇపుపడు 
న్ేను క్ాదు నిరుయిెంచదే్ి అపుపడు ప రస్ట చతసుక్ెంటునా ఒక బ్ాబ్ుగారిని అడగమన్వారు”. ఆ బ్ాబ్ుగారిని అడిగతిే ‘మగపలోివాడు 
అయితే ఒకళ్ళు క్ాదు ఎెంతమెంద్ెనై్వ తీసుక్రెండి. ఆడపలోిల్ అయితే వదుద  అన్వారు’. సార్ ఇెంక్ే మీ మాటాో డలేక పో య్ారు. 
క్ొనిా రోజుల తరాాత శీ్ర మాసాట రు కలిచేడు వసుి న్వారని తలెిసి సార్ ఆ ముగుా రు పిలోల తలోితో “మీర ేశీ్ర మాష్ాట రితో మాటాో డమని 
చెపాపరు”. శీ్ర మాసాట రు కలిచడేు రాన్ే వచవేరు. మాష్ాట రిని సార్ ఒక ర ెండు నిముష్ాల్ ఒక్ావిడ మాటాో డుతమెంద్ి అెంటే అలాగ ే
అన్వారు. ఆవిడ వచిే శీ్ర మాష్ాట రిని చతసి ఆమ  ఏమీ మాటాో డలేదు, భోరున కనీారు క్ారిేెంద్ి. ఒక ర ెండు నిమిష్ాల తరాాత శీ్ర 
మాసాట రు సార్ తో ఆమ  పలోిని ఒెంగోల్ ఇెంటోో  ద్ిెంచమన్వారు. సార్ శీ్ర మాసాట రుక్క ఆవిడ పిలోల గురిెంచే అెంతక్ ముెందు చపెాపను 
అని చపెపలేదు. క్ానీ దయ్ాసాగరు ల ైన  శీ్ర మాష్ాట రకి్క వ ెంటన్ ేసుపరిెంచి ఆవిడ బ్ాధను గీహిెంచి ఆవిడ బిడీక్ ఆశ్యీ్ెం ఇచవేరు. 
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ఆ పిలో చవలా సెంవతసరాల్ అమిగార ిసేవ చేసుక్ెంద్ి.  శీ్ర మాష్ాట రి హృదయ్ానిా సార్ గీహిెంచి ఉెండక్న్వా, సార్ మానవతా 
దృషిట ,  మొహమాటాలకన్వా ప చైేయి క్ాక్న్వా ఇద్ ిసాధయెం అయియయద్ ిక్ాదనిపసిుి ెంద్ి. 

మానవ పరధి్ి దాటి సహాయిం : 

అలాన్ే శీ్ర సార్ సాయి మాసాట రు నిలయ్ెం నిరాిణెం అయిన సమయ్ెంలో దమిపటే న్వగమణ ిగారు అసాసాతతో వసేి  వారకి్క, వార ి
భరి, చెలోి (భవానీగారు) ఉెండటానిక్క శీ్ర సార్ రేక్ల ఇల్ో లో ఆసాిరెం న్వల్గు న్ లల ప నై కలిపెంచవరు. ఆరిి లో ఉనా వారిక్క సలహా 
మాతరమ ేఇచిే వదలటెం క్ాక సాామి కృప వలో వారు వార ిఎెంతట ికష్ట మ ైన తొలగిెంచు క్ోవటానిక్క అవసరమ నై అనిా పరసిిాతమల్ 
సమకూరేటెం, మరల మరల వార ిశ్దీద  విశాాసాలను పటిష్టెం చేసతి , అవసరమ నై సతచనలను, హచెేరికలను కూడవ ఇసతి  సాామి 
కృపను వారు ప ెంద్ే వరక్ మనతో క్డవ ఉెండి శ్ీమిెంచడెం, సాామి కృపను అనుభవిెంచ చయే్టెం సార్ క్ే చెల్ో తమెంద్ి. తరువాత 
చివరి వరక్ కూడవ సాామిప ై ఆధ్వర పడి, వార ికృప లోన్ే ఉెండే మారాెం లో నడపిిెంచటెం కూడవ ఇచేట ప ెందు పరచిిన అనుభవెం 
లో చతడవచుే. సార్ వదదక్ వచిేన అెందరకి్క ఇద్ ిఅనుభవమే.   

సావమి సనిిధ్కి్త సార్ ఆల్ింబన : 

సార్ 1999 సెం || లో సాామి భక్ి ల్ ఉచితెంగా ఉెండ ిసేవిెంచేెందుక్ సాయి మాసటర్ నిలయ్ెం నిరిిెంచవరు. అయిత ేసాయి మాసటర్ 
నిలయ్ెంలో వచేే భక్ి లక్ ఉచితెంగా ఉెండటానిక్క ఆసాిరెం కలిపెంచటెంతో సరిప టుట క్ోక రోగగీసుి ల ైన లేద్వ ఏద్ో తీరని సమసయలతో 
వచిేన క్ొెందరు భక్ి లక్, ఆరుి లక్ న్ లల్ క్ాదు కద్వ సెంవతసరాల పరయెంతెం ఉెండుటక్ చినాచినా రూముల్ సాయి మాసాట రు 
నిలయ్ెం పరిసరాలలో కలిపెంచేవారు. వీరిలో మిలటరడ సాామివారు ఒకరు. వీరు మిలటరడలో కలాల్ గా పనిచసేిన తరాాత 
గొలగమూడిలో ఉెండవలన్ే తపనతో వచవేరు. క్ానీ పరత్మ ఇెంటోో  ఏద్ో  ఇబ్బెంద్ి ఉెండటెంతో అయ్న న్ లూో రు లో రూమ్ తీసుక్ెంద్వ 
మనుక్నా తరుణెంలో సార్ దగార క్ొచిే వాపో య్ారు. సార్ వ ెంటన్ ేఆశ్ీయ్ెం కలిపెంచవరు. ఎన్నా సెంవతసరాల్ వార ిచివరి వరక్ 
అచేట ే జీవిెంచవరు. అెంతే క్ాక వారకి్క సత్ సెంగెం కూడవ లభిెంచిెంద్ి. వార ి పటుట దల, క్ారయద్ీక్షక్ తోడు సార్ సాెంగతయెం తొ 
పరసాద్ిెంచిన విశాాసెం తొ వారు ధ్వయనెం చసేతి  తమర టలిో చివరి శాాస  విడవగల అదుుత భాగయెం  ప ెంద్వరు. ఇెంతట ిఅన్వయ్ాస 
మరణెం భగవత్ సిరణలో ప ెందటెం వారి ఉతిమ సెంసాిరానిక్క తోడు, సార్ సహాయ్ెం వలో కలిగని సాామి సనిాధ్ి, సాెంగతయెం వలోన్ ే
లభయమయియెందని చెపపవచుే. 

చవలా రోజుల్ ఈ రకమ ైన లబిద  ప ెంద్ిన వారిలో ‘శివరతాెం’ కూడవ ఉన్వారు. వీరు మొదట శాాస సెంబ్ెంధ్ిెంచిన రోగెంతో 
బ్ాధపడుతూ ఎన్నా క్షతేవర ల్ త్మరిగని్వ రోగెం తగాకపో తే సార్ ని ఆశ్యీిెంచవరు. సార్ అతనిని సాామి దగార 40 రోజుల్ ద్కీ్ష చయే్మని 
చెపపి, చసేుి నాపుపడు ఇబ్బెందుల్ తొలగసితి  అతని ద్ీక్షను సాగిెంప చేసారు. సాామి దయ్ వలన అతని ఇబ్బెంద్ి తొలగిపో యిెంద్ి. 
అెంతగేాక శివరతాెం గురువు క్ోసెం శీ్ర గురు చరతిర పారాయ్ణ చేసేి  శీ్ర సుబ్బరామయ్య సార్ అతని గురువని సాపా దరశనెం 
అయియెంద్ి. అపపటి నుెండి సార్ దగారక్క వచిే ఆశ్ీయిెంచవడు. సార్ అతని ఉనాత చదువులతో పాటు, సెంఘెంలో చవలా  ఉనాతమ నై 
టీచర్ ఉద్ో యగెం, గొలగమూడలిో సిారనివాసెం ఏరపరచివరు. ఇచేట శీ్ర సార్ ఎెంతటి సదుా రువో పరకట మవుతమెంద్ి. ఆరోగయ ఇబ్బెంద్తిో 
వచిేన శివరతెం క్ సాామి  కృపగా అద్ి ఒకిటే పరసాద్ిెంచి వదలక తన సాెంగతయెం తొ ఆరోగయెం, భుక్కి(తగని చదువు, ఉద్ోయగెం)తొ 
పాటు సాామి సనిాధ్లిో సిార నివాసెం ఏరపరచటెం తొ (ముక్కిక్క)చకిటి మారాెం కూడవ చతపటమే క్ాక ఆచరిెంప చయే్టెంక్ వానిక్క 
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అనిా సానుకూలెం చయే్టెం చతడవచుే. సార్ ప ై ఆధ్వరపడిన వారిక్ ీసార్ భౌత్మకెంగాను,  ద్ెైవికెంగాను  ఏ రడత్మ సహాయ్ెం చేసాి రో 
తెల్పుతమెంద్ి. 

ఒక చినా పలిాో డకి్క పో లియో వచిే సాామి అనుగీహెంతో నయ్ెం అవుతమెందని తీసుక్ వసేి  సార్ సాయి మాసటర్ నిలయ్ెంలో ఉెండే 
ఆసాిరెం కలిపెంచటెం మాతరమ ేగాక అతనిప ై సౌలభాయనిక్క మ టోను వాల్గా పునరిా రాిణెం క్ావిెంచవరు. సాయి మాసటర్ నిలయ్ెంలో 
సార్ చవలా కటటడవల్ సార్ ఇష్ాట యిష్ాట లతో క్ాక, అవసరెం, ఆరిితో చేరని అపపట ిభక్ి ల అవసరారధెం మలచబ్డటెం చవలా విచితరెం. 
తమ ఇల్ో  క్ానీ కటటడెం క్ానీ క్ొద్ిదగా న్ నై్వ ఇతరుల అవసరాలక్ మారేటెం, మనెం చతడలేము.  క్ానీ సార్ విశ్ా క్టుెంబ్ెంలో శీ్ర 
సాామే పరిసిాతమల్ కలిపసాి రనా విశాాసెం తొ భక్ి ల సేవక్ కెంకణెం కటుట క్నా విశిష్ట సేవక్ల్గా సార్ సాామిక్క శ్రణవగత్మ ఎెంతగా 
చెెంద్వరో, తన ఇష్ాట  ఇష్ాట లను ఎెంత తృణపరా య్ెంగా తీస ివేసారో ఈ కటటడవల మారుపలనిాెంటలిో గురిిెంచవచుే. సాయి సుబ్రహిణయెం 
క్  ఆశ్ీయ్మివాటానిక్క, అవసరారాెం తన ఇల్ో  పునరిారాిణెం చేస ిసగెం ఇవాటెం, ద్ీనిక్క ఉద్వహరణ.  అలాన్ే వ ెంకటశే్ారుో  ఆరిధక 
ఇబ్బెందులలో ఉనాపుపడు సాయి మాసటర్ నిలయ్ెం ఎదుట రూమ్ పునరిా రాిణెం చయేిెంచి ఇవాటెం. ఇలా వచిేన వారి ఆరిిని 
అనుసరిెంచి సార్ సహాయ్ాల్ అెంద్ిెంచటెం ప డుగున్వ చతడవచుే.  

శీ్ర సార్ ఎెందరో ఆరుి ల్ గొలగమూడి రోడుీ ప ై తవరసపడ ి అరిాసేి  వారనిి మదర్ థరెిసా ఆశ్మీానిక్క పెంప ి ఆశ్ీయ్ెం కలిపెంచటెం 
భగవెంతమని సేవగా వారి బ్ాధను తొలగిెంచవలనా ద్వని పరతయక్ష ఆచరణ, వివరణ.  

సావమిల్ో సార్ ఉనాిరు, సార్ ల్ో సావమి ఉనాిరు : 

ఇవ ేగాక శీ్ర సార్ సాామి వలే వార ిఆధ్వయత్మిక ఉనాత్మ తొ ఎెందరో బ్ాధలను ద్ెైవికెంగా తీరేటెం కూడవ విశిష్టెంగా ఉెంటుెంద్.ి  

 ఉచతేరు శివరామయ్య గారకి్క క్కడనా లలో పో ర బో్ెం ఉెండి సాామి న్వశ్ీయిెంచవరు. సాామి “ఒెంట ిపూట ఉపుప లేని అనాెం 
త్మనమని” చెపాపరు. అలా చయే్టెం వలో వారి పరా ణవెంతక వాయధ్ి నయ్ెం అయియెంద్ి. క్ానీ ఆకలిక్క తటుట క్ోలేక సాామిని 
పరా రిాసేి  సాామి “మరు పూట కూడవ త్మనయ్ాయ” అెంటే ర ెండు పూటో అనాెం త్మన్వారు. రోగెం మరలా హచెేగా ఏమి చయే్లేక 
సార్ క్ చెబితే “ర ెండవ పూట ఉపుపలేని టఫిిన్ త్మనమని, అనాెం వదదని” చపెపటెం, అలా ఆచరిెంచగా వారి ఇబ్బెంద్ి 
మరలా తొలగటెం జరిగిెంద్ి. సాామి సెంకలాపనిా, ఆద్శేానిా సార్ అరధెం చసేుక్ని ఆ విష్య్ెం తెలపటెం ఎెంతట ి
విశవష్మూ మనెం గురిిెంచ వచుే. సాామి ఆద్శే్ ఆచరణలలో సార్ సలహా వివరణ పాటిెంచటెం వలన లబిద  ప ెంద్నివారు 
సాామి ఆశ్రసుసల్ ప ెంద్నివారు ఎెందరో. 

 పో లియో పిలోవాడిని తీసుక్ వచిేనపుపడు ఆ పలోివాడి తెండిర లెంచెం తీసుక్ోవటెం మానితే సాామి తగిాసాి రని చెబిత ే
ఆయ్న ఆచరిెంచ లేకపో య్ాడు. క్ాలాెంతరెంలో ఆ పిలోవాడిక్క తీవర అన్వరోగయమ ై చనిపో య్ాడు.  “నమిితే స ముి 
నమిక్ెంటే దుముి” అన్దే్ి సార్ వాక్ాయనిక్క కూడవ ఎలా వరిిసుి ెంద్ో  ఇటిట  సెంఘటనల్ తలె్పుతవయి.  

 పరసాద్ క్ ఒక సెందరుెంలో ఎెంతో కడుపున్ొపిపతో బ్ాధ పడుతమెంటే సార్ చిక్కతస చేస ివాయధ్ ినిరూిలిెంచటెం, భటుట క్ గాయస్ట 
టరబ్ుల్ తీసయే్టెం సార్ సరాజఞత ను, క్ారుణవయనిా, ఆధ్వయత్మిక సిాత్మని నిష్ాిమ కరి చేస ేవారకి్క అడగకన్ే ఎలా సాయ్ెం 
చేసాి రో తలె్పుతమెంద్ి. 

 సాయి, పరసాద్ మన్న బ్లహనీతల్ నిరూిలిెంచున్ ే పరయ్తాెంలో సార్ కూడవ ఎన్నా ఎకసరరిమ ెం్  ల్ తమక్ గా 
అనాయిెంచి, సవాకరిెంచి నిరూిలిెంచటెం వారి భోదన్వదక్షత ను, ఆధ్వయత్మిక పరాక్ాష్టను తలె్పుతవయి.  
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పరోపక్ారారధ మిదెం శ్రడరెం అనా శీ్ర దరాా సాామి మాటక్ పరతయక్ష వివరణ అయిన సార్ జీవనెం ను అధయయ్నెం చసేి, మనెం 
క్ొెంతెైన్వ ఆచరిెంచి జీవిెంచ  గల శ్క్కిని ఇమిని పరా రిాసుి న్వాను.      --- మీ సాయి 

                                                                                                                 గొలగమూడి  

                                                                                                               11-7-2000  

పూజయ గురు బ్ెంధువు ల ైన k. భవాని గారిక్క శీ్ర సాామి వార ిఆశిససుసల్ కల్గ వల  నని పరా రిాసతి  ప .సు. వరా య్డెం. మీరు పెంపిన 
21 రూ M.O. అెంద్ిెంద్ి. ద్ేనిక్ నైద్ ివరా య్లేదు తలె్ప వలసనిద్ి. 

 అెంతక్ ముెందు వరా సని letter అెంద్ినద్ి. మీ బ్ాధ అరధమయిెంద్ి. మీ బ్ాధను శీ్ర మాష్ాట రు గారు తీరే వలసిెంద్ే క్ాని  మానవుల 
వలో క్ాదు. 

   మా లాెంటి వాళ్ుము ఎనాయిన్వ చబె్ుతమెంటాము. అనుభవిెంచే మీక్ సాధక, బ్ాధక్ాల్ మానసిక బ్ాధ తెల్సుి ెంటాయి. 
అయితే మీక్ శాశ్ాతెంగా హృదయ్ెం లో (విశాాసెం) ఎెందుక్ నిలవడెం లేద్ో  అద్ి సాయిక్ే తెల్సుి ెంద్ి. 

మీరు మీ బిడీల భవిష్యతమి  తలచుక్ొని అెంత గా ఎెందుక్ బ్ాధ పడిపో తవరు? మా వాళ్ుoతవ  ఉనాత సాా యిలో ఉెంట ేన్వ బిడీల్ 
తక్ివ సాా యిలో ఉెంటే న్నే్ టాో  సహిెంచగలను  అెంటారు.  మీరిచిేెంద్ే మీ బిడీలక్ ఉెంటుoద్వ? అెంతకెంటే గొపప వాళ్ళు 
క్ాకూడద్వ!  మా అమి పరత్మ పూట వడుో  దెంచి మముిలను చవక్కెంద్ి. కటటటల్ ఆమ ేతచెుేక్ొని వెంట చయే్ాలి. మర ిఈ రోజు మేము 
ఏమి చయే్క్ెండవ న్ లక్ న్వల్గు వలే ప నషన్ తో జీవిసుి న్వాము. మేము ఇలా జీవిసాి మని ఆమ  అనుక్నాద్వ? ఆమ  ఎపుపడత 
మా భవిష్యతమ ను గూరిే  తలెంచన్ే లేదు. మా చేత గొడుీ  చవక్కరి చేయిెంచేద్ి. ఉద్ో యగెం చసేేటపుపడు కూడ ఆమ  గడిీ  తచెిే బ్ర ీల్ 
మేపుతూ ననుా తెమిని చపెపి తపెిపెంచేద్ి. తలోి మాట క్ాదనలేక వ ళో్ల తచెేేవాడిని. అసల్ భవిష్యతమి ను గూరిే  తలెంచడెం సాయి 
భక్ి లక్ పనిక్ే రాదు. I.A.S. చద్విిన మాష్ాట రు గారకి్క ఉద్ో యగెం పో యిన క్ొీ తిలో అన్వానిక్క కష్టమ oైద్ి. ఆయ్న మరుపూటక్ అనాెం 
ఎటాో గా అని యోచిెంచలేదు. సాయియియ అనీా సమకూరాేరు. అెందరిక్క ఆయ్న్ ేప డతవడు. మనమెంతవ ఆయ్న బిడీలమే కద్వ? 
మనక్ కష్టమయిత ేవారకి్క కష్టెం లేద్వ. 

అసల్ సాయిక్క పగాా లపపగిెంచవక చిెంతక్ తవవలేేదు. 

బిడడ ల్ ఆరోగాిం బాగా ఉిండాల్ని సాయిని పాిరిథించాలి. అింతే క్ాని సటరి సింపదల్ు క్ాదు. వాళళ పివరిన చకాగా ఉిండాల్ని పాిరిథించు.  
అింతే గాని వారిక్త పాిరబధ ిం ల్ో ల్ేనివి సమకూరచమని అడుగ రాదు. పాిరబధ ిం ల్ో ఉిండవేి రాక త్పపవు. 

మరలా వరా సుి న్వాను. మనకింటే క్తరింద త్రగతల్ో తన తిండ,ి ఉిండ గూడు, కటి బటి ల్ేని వారిని గూరిచ చింతించ మనిం త్ృప్టి గా 
ఇింత్ వరక్ నైా ఉనాిమని త్ృప్టి  పడాలి. 

మాష్ాట రు గారి జీవిత మెంతవ మనక్ న్ేరేే  గొపప పాఠెం అద్ే. క్ాలేజీ ల కేరర్ గా ఉెండి రాత్మర మిగలిిన అనాెం లో పాల్ పో స ితోడు 
ప టిట  య్రీగడీల్ తరగిి వసేి, టిఫని్ క్ బ్దుల్ త్మన్వేారు. అలా మిగలిిన డబ్బెంతవ ఇతరుల క్ొరక్ ఉపయోగిెంచే వారు. మనెం 
అలాగ ేఇతరుల క్ొరక్ శ్మీిసేి  సాయి ఆనెంద్ిసాి రు. మన వారే బ్ాగు పడవలని చిెంత్మసుి ెండడెం  సాారధెం అవుతమెంద్ి. మరు పూట, 
మరు రోజును గూరిే చిెంత్మెంచక్ెండవ క్ాలెం గడపటెం గొపప సాధన. 
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    గతవనిా గూరిే  చిెంత్మెంచక్, రేపటి గురిెంచి మరుక్షణెం పాో న్ వేయ్ వదుద . ఈ క్షణెంలో నివసిెంచు అన్వారు మాసాట రు గారు. 
“కష్ాట ల్ గూడవ అనుగీహానిక్క గురుి ” అనా మాష్ాట రు గారి మాటల్ మీద విశాాస ముెంచి జీవిత య్ాతర సాగిెంచెండి. 

మనక్ చిెంత భయ్ము, ఆెంద్ోళ్న ఉన్వాయ్ెంటే సాయి మీద విశాాసము లేనటేో  అన్వారు మాష్ాట రు గారు. అద్ ిఅక్షరాల నిజెం. 

           ఎెంత భాగయవెంతమడెైన త్మన్ేద్ ిఅనామే గద్వ? కడుపు నిెండని్వక బ్ెంగారు ప డతవనన్వా త్మనలేడు. 

           నా బిడడ ల్కు అని వసాి ా ల్కు ల్ోటు చేయను అని హామీ ఇచాచరు. ఇక త్క్తాన వన్ని ల్ేకునాి ిమి ఫరవాల్ేదు!   

          బాబాను చింతించే మనసుు ఉింటే అింతా ఆనిందమే. 

పరకి గాీ మెంలో ఆరతమలపుపడు గెంటల్ క్ొడుతమన్వారని, సాయి ఆరతమలోో  వారి మెంద్ిరెం ముెందు డోల్, భాజెంతీరల్ ఉన్వాయ్ని 
వరా సారు గద్వ. డోల్, భాజెంతీరల్ ఉెంటే అవి లయ్ బ్దదoగా మనెం పాడే పాటక్ అనుగుణెంగా మోోగిసాి రు గాని ఇష్ట మొచిేనటుో  
గెంటల్ క్ొటిటనటుో  ఉెంటాయ్ా.  గెంటల్ క్ొటేటవాళ్ళు పాపెం మూటగటుట క్ెంటారని న్ేను వరా సనిటుో  చెపుప. షరిడిి, శీ్ర వ ెంకయ్యసాామి 
ఇతర మహాతమిల్ మెంద్ిరాలలో లేనిద్ ి ఆ మెంద్రిములో చసేేి  గొపప అవుతమెందని వాళ్ు భావమయి ఉెంటుెంద్ి. ఆరత్మ 
సమయ్ెంలో గెంటల్ క్ొటటవదదని చెపపెండి. అెంట ే ఆరత్మ జరిగటేపుపడు ఆరత్మ ముెందు ఇదు ద్బె్బల్ క్ొటిట  ఆరత్మ మొదల్ 
ప టటబ్ో తమనాటుో  దతరములో ఉనా వాళో్క్ తలె్పడ మనామాట. ఆరత్మ జరిగనిెంత సేపు ఎవరో ఒకరు అపుపడపుపడత క్ొటటడెం 
తపుప. 

శీ్ర సాామి మీక్ చిెంతల్ లేక్ెండవ చేయ్ాలని పరా రిాసుి న్వాను. 

ఆలోచన రాక్ెండవ నిరెంతరెం మనసు మీద ధ్వయసను ఉెంచటమే. ఏ ఆలోచన లేక్ెండవ ఉెండవలని (శ్దీధక్) ఏమరు పాటు లేక్ెండవ 
ఉెండడమే.  

ఆధ్ాాతిక బాటల్ో శ్క్తినింతా వినియోగిించ కృష్ట చసేేి  గాని ఫలిత్ ముిండదు. ఎనిి అపవాదు ల్ొచచనా ధ్ మరాింగా నిలిచనపుపడే 
సాయి ప్్మ మన విశ్ావసిం ధృఢింగా ఉనిటుు  గురుి  అది మరువవదుు . 

                           మీక్ శాెంత్మ పరసాద్ిెంచమని                     శీ్ర సాామి వారిని పరా రిాసతి  

మీ   ప .సుబ్బరామయ్య. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------              

 ఏద్ో జీవులక్ ఉపక్ారెం చేసదే్ి చసేతి న్ే ఉన్వాము. ఆ జీవి రూపెంలో సాయి యియ ఉన్వారనా తీవర ఎరుక తో చేసేి  అనెంతమ నై 
పుణయెం వసుి ెంద్ి. అనిా జీవులలో వ ెంకయ్య ఉన్వాడని వరా సుక్ోయ్ాయ అన్వారు శీ్ర సాామి వారు. ఏ పరా ణిని ఆదరిెంచిన్వ  నన్ేా 
ఆదరిెంచినటుో  అన్వారు సాయి. అెంతకెంట ేగూడవ త్మరకరణ శుద్ిద  గల న్వమ జపెం గొపప పుణయ క్ారయెం. మీ కష్ాట లను తలచుక్ొని 
బ్ాధపడ ేద్వని కెంట ేవాటని్ ేఆధ్వరెంగా చసేుక్ొని బ్ాబ్ాను సిరిెంచి ఈ ఊబిలో నుెండ ిబ్య్ట పడే తీవర పరయ్తాెం చేయ్ెండి. మీరు 
మీ బిడడ ల్కు చకాని సింసాారాల్ు,  అల్వాటుు  నేరిపించే పియత్ిిం చేయిండి. ఆసటి  పాసుి ల్ు ఇవవల్ేక పో త్ునాిమనే చింత్ పూరిిగా 
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వదల్ిండి. ఏ జీవిక్క ఎపుపడు ఏమి రావాలో అవి వచిే తీరుతవయి. మనెం ఇచిేనవి వారకి్క సెంతృపిినిసాి య్ా? మానవుడిచిేెంద్ ి
నిల్వదు భగవెంతమడు ఇచిేెంద్ి తరగదు అనా సాయి మాట మరువకెండి. 

మానవుడు తరిెంచవలెంటే కష్ాట లే గొపప వరాలెంటారు మాష్ాట రు. కష్ాి ల్ు వచచనపుపడు అిందరూ ిడుసూి   కూరుచింటారట. చకాని 
గురు భకుి డు ఆ కష్ాి ల్నే త్నకు సదుు రువు అనుగరహ ించన వరాల్ని త్ల్చ వాటి వల్ు  అనుక్షణిం ద మవ సిరణ మరువకుిండా సాగిించ 
ముక్తి ప ిందుతారు అింటారు మాష్ాి రు. వారలా చేసారు. మనలను అలాగే చేయ్మెంటారు. 

4. శీ్ర సాామి వార ిదగార ఉెండవలెంట ేమీక్ ఇబ్బెంద్ే లేదు. ఇపుపడు శీ్ర సాయి మాష్ాట రు నిలయ్ెం లో అలమరాల్ తల్పుల్ 
ప టాట ము మీరు ర ెండు తీసుక్ొని వాటలిో మీ సామాను భదర పరుచుక్ోవచుే. 

5.  నీ మీద అపవాదుల్ వేసారన్వారు. అదెంతవ మీ మెంచిక్ ేసాయి అలా చేయిసుి న్వారు. నిరపరాధులను దతషిసేి  దతషెించిన 
వారి పుణయెం దతష్ణక్ గుర నై వారకి్క వసుి ెందట.  దతష్ణ అనుభవిెంచిన వారి పాపెం దతషిెంచిన వారు తీసుక్ెంటారట. ఇద్ ి
నతటిక్క నతరు పాళ్ళు సతయెం. (వారాి లాపెం).  

6. మెంద్రిెంలో సవే చసేే ఆమ క్ బ్ాబ్ా డబ్ుబ ఇచేే ెందుక్ ఎవరూ ఆక్షపేణ చెపపకూడదు. బ్ాబ్ా డబ్ుబ లేక్ెంట ేమనమ నై్వ 
క్ాసి వేసుక్ొని ఇవాాలి. తపపక ఆమ క్ ఇవాెండి. న్వ వాటా గా 50 రు || పుసిక్ాల డబ్ుబ లో తీస ిఇవాెండి.  

 మీరు తామవే మాతవచ, పతివ తామవే అన్ే శోో కెం మరచి పో వదుద . నీవు చతసదేెంతవ కలసి న్నే్ే అన్ే బ్ాబ్ా మాట 
ఆచరణలో ప టటెండి. మీకు కష్ాి ల్ు కలిగిించే వారి ఎడల్ ఎల్ాింటి దేవష భావము రాకుిండా చూసుక్ ిండి. ప్్మక్త క్ాదు. అింత్రాత్ిల్ో మీ 
మనసు మీకు సాక్షి. బాబా నా పాిరబధ ిం త్వరగా పూరిి అయిటాటటుు  చేయకూడదా ? నాకు శ్ాింత, త్ృప్టి , ఆనిందిం ఈ జీవిత్ింల్ో ఎపుపడు 
చూపుతారు అని మాతి్మే పాిరిథించిండి. ఇది చేయిండి అది చయేిండి అని అడగటిం దిండుగ. నాక్ేది మించదో  అది నాకింటే మీక్ే బాగా 
త ల్ుసు. నా మించని క్ రే ఓ దేవా ! నినేి ననేు శ్రణు ప ింది న్న ఆజ్ఞ ల్ను పాటిించే టటుు  చేయిండి అని పాిరథన చసేతి  నితయెం 108 
పరదక్షణిల ైన మెంద్రిెంలో క్దరక్ెంట ేఇెంటోో న్ ైన్వ చసేుి ెండెండ.ి  క్రడే లో పటెం ప టిట  ఇెంటోో  అయిత ేఒక అరగెంట టటైెం ప టుట క్ోెండి. 

శీ్ర సాామి వారి కృప సద్వ మీ క్ెండవలని పరా రిాసతి , 

మీ. ప . సు.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Om 

గొలగమూడ ి

25-11-98 

చిరెంజీవుల ైన న్వరాయ్ణమూరిి మరియ్ు లక్షనిగారోక్, శీ్రసాామివారి ఆశ్రసుసల్ సద్వ ఉెండవలని పరా రిాసతి  ప సలసుబ్బరామయ్య 

వరా య్డెం. 
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మీ జఞబ్ు చరేిెంద్.ి చవలా సెంతోష్ము.  మీరు మీ ధ్వయసెంతవ చదువు మీద క్ేెంద్ీరకరిెంచెండ.ి ఇద్ి మనక్ బ్ాబ్ా ఇచిేన పని. 

ద్వనిని శ్క్కి వెంచన లేక్ెండవ చేసి వారిక్క సెంతోష్ెం కలిగిెంచవలి.  అెంతేగాని పారాయ్ణల్ పూజల్ అని చదువు మీద శ్దీధ  తగిాత ే

బ్ాబ్ా నవుాతవరు. ఇెంటి పరసిిాతమలను మనసులోక్క రానీయ్కూడదు.  అబ్రహెంలిెంకన్ కూలివాని క్మారుడు. తెండిర పుసిక్ాల్ 

చదవదదని మూల వేశాడు. క్ానీ ధృడమ నై పటుట దలతో తెండిరక్క తలెియ్క్ెండవ  “LAW ” చద్విి ప రసడిెెం్  ఆఫ్ అమ రిక్ా అయ్ాయడు. 

పటుట దల అెంటే ఎలా ఉెండవలో అబ్రహెంలిెంకన్ మనక్ ఆదరశము. మా అమి కడు బీదరాల్. ఏ పూట వడుో  ఆ పూట దెంచి మాక్ 
అనాెం ప టిటెంద్.ి న్వ పటుట దలతో న్ేన్ ేచద్విి ప ైక్క వచవేను. మానవునకు శ్రదధ , పటుి దల్ ఉిండాలి, క్ాన్న ఇత్రుల్ు ఇల్ా జీవిసుి నాిరే 

అల్ా మనిం ల్ేమే అనే ధ్ో రణి వసేి  మనకు శ్రదధ  పటుి దల్ ల్ేవని ల్ెకా. విదాారిథక్త  1)జీరణవసిరిం  2 )మితాహారిం 3) క్ాకదృష్టి   4) బకధ్ాానిం 

ఉిండాలి. వీటనిి దృషిటలో ప టుట క్ని ఫస్టట క్ాో సు క్ాదు,  సేటటోో  రాయెంక్ సాధ్ిెంచవలన్ ేధ్యేయ్ెంతో కృష ిచేయ్ెండ.ి  సాయి మ చుేక్ెంట ే

మానవుల్ ఎవరు అడుీ  పడలేరు. మా అనా న్వక్ ఆసిి  చిలోిగవా ఇవాక్ెండవ న్వ భారయను, ఇదదరు బిడీలను న్వక్ ఇచిే పెంపారు. 

న్వ చద్విే న్వ ఆసిి  అయిెంద్.ి  సాయి యియ న్వక్ తోడు. మన పటుట దలే మన సేాహతిమడు. అలా సాగితే సాయి ఆశ్రసుసల్ 

ప ెందుతవము. 

సాయి కృప కలగవల నని పరా రిాసతి  

మీ 

ప సల సుబ్బరామయ్య 

om 

గొలగమూడ ి

1 – 10-99 

పూజయ గురు బ్ెంధువుల ైన భవానిగారకి్క, 

ప .సు. శీ్రసాామివారి ఆశ్రసుసల్ తెల్పుతూ వరా య్డెం – 

మీరు న్వ క్మేీ బ్ాధ కలిగిెంచరు. అపుపడపుపడత ల టర్ వరా య్ెండి. మీ మనసులో బ్ాధెంతవ వరా య్ెండి. వరా సేి  క్ొెంత బ్ాధ 
నివారణవుతమెంద్ి. ఆ ల్ెటరు సమాధ్ిప్్మ ఉించగానే మీకు క్ ింత్ ఊరట కల్ుగుత్ుింది. గనుక వ ెంటన్ ేసుద్ీరఘెంగా విపులెంగా ఎనిా 

టావుల ైన్వ వరా య్ెండి. నిద్వనెంగా చదువుతవను. అమిగారి ఆరోగయెం ఇపుపడలెా ఉెంద్ి? మీ ఆరోగయెం బ్ాగుెంద్వ? అమాియి గొెంతమ 
బ్ాధ ఎలా ఉెంద్?ి అబ్ాబయి క్షమేమనే్వ? కష్ాి ల్ు అనుగరహానిక్త గురుి  – ఆచారా భరదావజ్ గార ిమాట ఇది. 

 

మన ివ జ్గత్ురవిం – మన ివ బింధ మోక్షయో: అింటే మన కష్ాి ల్కు, మోక్షానిక్త అింత్టిక్ ీమనసే క్ారణిం 
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క్ెంతీ ద్ేవి గారు – ఓ కృష్ాు ! ఎపుపడత కష్ాట లే పరసాద్ిెంచు. అపుపడు ఏమారక్ెండవ నినుా సిరిసాి ను అెంటుెంద్ి. 

మీక్ తరెిప ి ఇసేి  బ్ాబ్ాను మరచిపో తవరని ఎడతగె క్ెండవ, తెరపిి లేక్ెండవ కష్ాట లలోన్ ే ముెంచసేుి న్వారు. మెంచెంలో నుెండ ి

కదలలేని అమిగారిని పరత్మ నిమిష్ెం ఆదరశెంగా తీసుక్ోెండి. వారతిో మనెం సాట ివసాి మా? అని అనవదుద . అెంతట ిగొపప ఆపదలో 

నునా వారిని గూరిే  ఆలోచిసుి ెంట ే క్ొెంతెనై్వ ఉరట కల్గుతమెంద్ి. ఆమ  గారకి్క ఎవరుెండవరు. అమి అకిల్ చలె ో ెండుో , అనా 

తముిల్ అెందరూ దతరమయ్ాయరు. బిడీక్ ప ెండిో  చేస ిఅతిగారిెంటిక్క పెంపిెంద్ి. నడ ిమెంచెంలో కూరొేని ఉెండ ేఆమ ను ఏ మన్వలి. 
ఈ మధయలో భక్ి ల తగవుల్. ఎటు మాటాో డని్వ ఇబ్బెంద్ే. ఈ తగవులలో ఆతీియ్ుల్ క్ొెందరు దతరమవడెం. అయిత ేమీ కష్ాి ల్ు 

మీకు గొపపవే. క్ాన్న మానసటకింగా బాధపడాడ  అనుభవిించాలిసటిందే. బాధ పడకుిండా సింతోషింగా అనుభవిసేి  పో ల్ా. రిక్షా తొక్ాాల్ని 
నామొఖాన వాి సట ఉింది. సింతోషింగా తొక్తాతే పో త్ుింది. అటాు  క్ాకుింటే ిడుసూి న మనా తొక్ాాలిసటిందే గదా. మీరు ల టరు విపులెంగా 

బ్ాధెంతవ వరా య్ెండి.  

ఆశ్రసుసలతో 

ప .సు. 

సుధ్వకర్, రాజుగారు ఎలా ఉన్వారు? అెంతవ వరా య్ెండి. 

Om 

గొలగమూడ ి

25-11-98 

శీ్రమత్మ భవాని గార ిక్క శీ్ర సాామివారి ఆశ్రసుసల్ సద్వ ఉెండవలని పరా రిాసతి  ప సల సుబ్బరామయ్య వరా య్డెం. 

మీ సేా హతిమరాల్ క్ోరిన అఖెండ ద్ీపెం లోని వతి్మ ఈ కవరులో పెంపుతమన్వాను. ఆమ క్ అెంద జేయ్ వలసినద్ి. 

పూజయ పాదుల్ శీ్ర భరద్వాజ మాసటర్ గారు చెపపిన మాట వదేవాక్ి. ” కష్ాట ల్ అనుగీహానిక్క గురుి ”.  ఈమాట సద్వ 
గురుి ెంచుక్ోెండి. మనిం ఈ మాతి్మ ైనా భగవింత్ుని సేవ చేయగల్ుగు చునాిమనేదే దేవుని యొకా కృపకు గురుి . మీ కెంట ే
ధనవెంతమల్ ఎెందరో ఉన్వారు.  వాళో్ెంతవ క్ారోలో మోటారు స ైక్కల్ ప నై త్మరుగుతూ అసలీ నరజని ఎెందుక్ వచిేెంద్ో  తలెియ్క 
అెంధ జీవితవనిా విలాస జీవితవనిా గడుపుచత భగవెంతమడు మనక్ అనుగీహిెంచిన సరా సెంపదలను మాతరమ ేక్ాక శారడరక 
శ్క్ి లను కూడవ వృధ్వ చయే్ుచున్వారు. మీరు సతసెంగెం చకిగా చయే్ెండి. అద్ి క్ేవలెం మీ ఉనాత్మ క్ొరక్ భగవెంతమడు 
అనుగీహిెంచినద్ి గా హృదయ్ పూరాకమ నై పేరమతో భావిెంచెండి. అచెంచలమ నై ద్ీక్ష, బ్రహిచరయెం, లహా చవపలయ రాహితయము, 

ఎక్ివ క్ాలము భగవెంతమని సిరణ లో గడపడెం, అనాెం వెండే దగార నుెండ,ి ఇల్ో  చిమిడెం, బిడీల్ ప ెంచడెం, సరాము ఆయ్న 
మనక్ అనుగీహిెంచిన ఆయ్న సవే అని భావిెంచి పేరమతో చసేుి ెండెండి. ఇది నాకు క్ావాల్ని ఆ బాబాను అడగకుిండా ఉిండడము 
ఉతి్మమ నై సాధన. న్న ఇషిిం వచచనటుు  నడపి్టించమని పాిరిధించిండి. ఆసిిపాసుి ల్ బిడీలక్క ఎటాో  అని చిెంత్మెంచవదుద . మాక్ 
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న్వనాగారు ఉనానిా రోజుల్ మా అమి నితయెం వడుో  దెంచి మాక్ వెండి ప టేటద్ి.  హరిజన వాడలో గెంపలో తీసుక్పో యిన 
సామానుల్ అమిి తెచిేన వడుో  దెంచి మాక్ అనాెం వెండి ప టేటద్ి. మర ిఈన్వడు ఇెంత పరయోజక్ల మ ైన్వ మెంటే అద్ ిమా 
తలోితెండుర ల్ మా క్కచిేన ఆసిిపాసుి ల వలన వచిేెంద్వ ?  గనుక న్నవు న్న బిడడ ల్ భవిషాత్ుి  ఎటాు  ఆసటి పాసుి ల్ు ల్ేకుింటే అని 
చింతించవదుు . వారిక్త మించ సింసాారము చకాని విదాా బుదుధ ల్ు నేరిపించు. న్న ర కాల్ క్తింద ప్్ించ ప్ద్ు  చ యిా. ఇత్రుల్కు 
సహాయిం చసేే బుదిధ ని వారిక్త ఉగుు  పాల్తో ప్్టిిన విదాగా చేసుి ిండు. ి వసుి వునే గాని, ధనమునే గాని వృధ్ా చయేరాదనే 
సింసాారము నేరుప. పిత వసుి వు భగవింత్ుడు సృష్టి ించనదే. అది మన చతేక్త భగవింత్ుడి ఇచచింది. తోటి మానవుల్కు అద ిల్ేని 
వారిక్త అిందిించే దానిక్త క్ాన్న, దానిని మితమీరి అనుభవిించేిందుకు క్ాదనే విషయిం వారకి్త బాగా నేరుప. బ్ాబ్ా ఏమి చశేారు. తన 
బిక్షతో జీవిసతి  తన న్వశ్యీిెంచిన వారిక్క సరా సౌకరాయల్ అమరేేవారు. అరధరాత్మర వచిేన అత్మథులక్ అనాెం ప టటమని 
రాధ్వకృష్ుమాయి ఇెంటకి్క పెంపవేారు. ఎన్నా మిఠాయిల్ పెండుో  వసేి  బిడీలక్ ప టేటెందుక్ భక్ి లక్ ఇచేే వారు. మనము అలాగే 
ఉెండేెందుక్ పరయ్త్మాెంచవలి. అెందరిని మెంచి వసత్మ గృహాలక్ పెంపే తను మాతరము పాడుబ్డీ మసవదులో ఉన్వారు. అది 
మనము నేరుచ క్ వల్సటనది. ఇత్రుల్కు ఇవవడింల్ో సింతోషిం ప ిందాలి. అపుపడు ద మవ కృప కల్ుగుత్ుింది. చినాపుపడు మా 
మేనతి ఇచిేన పాత గుడీల్ న్ేను హ ెంద్వగా ధరిెంచి సెంబ్రపడే వాడిని. మర ిఇపుపడు క్ొతి బ్టటలే ఒకరిక్క ఇవాగలిగే సిా త్మలో 
ఉన్వాను. ఇద్ ిమా తలోిదెండుర ల్ న్వ క్కచిేన ఆసిిపాసుి ల్ వలోన్వ  అమాి!  11వ క్ాో సు (SSLC) పాస ై పద్ి రూపాయ్ల్ తీసుక్ొని 
మా తలోి గార ిఆశ్రసుసలతో మద్వర సు వ ళ్లో ను. ఆ పద్ ిరూపాయ్ల్ రాను పో ను చవరడీలక్ సరిపో తవయి. మర ిమద్వర సులో హాసటలోో  
చేరేెందుక్ త్మరగాలి. చవరడీలక్ డబ్ుబ లేదు. క్ాలినడక్ే. అనాెం అసల్ లేదు. అలాెంటి సిాత్మలో నుెండి పరసుి త సిాత్మక్క ఎద్గిాను. ఇద్ ి
క్ేవలెం ద్ెవై కృపే. ఆ ద మవ కృపకు ఒకటే క్ారణమని నా నమికిం. చనినాటి నుిండి ఎిందుక్  త లియని ద మవభక్తి. గాీ మములోని 
పాడుబ్డీ ద్వేాలయ్ెంలోని శీ్రరాముల్ విగీహానిక్క తోటి పలోిలెందరినీ తీసుక్పో యి అభిషేకెం చసేేద్ి. అలాగే గాీ మ ద్ేవతక్ చేసదే్ి. 
సాయ్ెంక్ాలెం గరుడ గుమిెం తీసుక్ని ఇెంటిెంటకి్క త్మరగిి నతన్  భిక్ష ఎతి్మ ద్వేాలయ్ెంలో ద్ీపెం ప టేట  వాళ్ుము. మమిలిా చతసి 
ఒక భజన బ్ృెందెం తయ్ారయిెంద్ి. మాక్ ఒక హరిజన టచీరు వచవేరు. మా పుసిక్ాల్ చతస ిఆయ్న మహా ఆశ్ేరయచక్కతమడె ై
పో య్ాడు. వాటనిి ఎెంత జఞగీతిగా వాడే వాడిన్న. ఆయ్న్ే ననుా ప  ైచదువుల్ చదవమని పో ర తసహిెంచి, మా వాళ్ళో  ఆరిాకెంగా 
అసక్ి ల్ అయితే అనాెం త్మనక్ెండవ నిరాహారద్ీక్ష చయే్మని సలహా ఇచవేరు. అలా చేసేి  విధ్ిలేక ఒకసారి ఏడో  తరగత్మలో 
చేరాేరు.  

ఇదెంతవ ఎెందుక్ చెపాపనెంట ేమనెం చసేేద్ ిఏమీ లేదు. అెంతవ ద్ెవై పేరరతిమే. మీరు చిెంత పడవదుద  అని చపెేపెందుక్. 

ఆశ్రసుసలతో 

ప సల సుబ్బరామయ్య. 

శీ్ర సాామివారు చపెిపెంద్ి ఎెంత సతయమో “ ఆశ్ పో తే అెంతవ పో తమెండవో య్ాయ” . ఒకరోజు ఒక ఆమ  శీ్ర సాామివార ివదద  చీటుో  వసేిెంద్ి. 
అెందులో తన ఆశ్క్ భినాెంగా చీటీ వచిేెంద్ి. శీ్ర సాామివారనిి క్ాదనలేక చవలా సాలపెంగా శీ్ర సాామి వారి ఆజఞ న్వమమాతరెంగా 
న్ రవేరిే , ఆ తరాాత తన ఇష్టెం న్ రవరేుేక్ెంద్ి. అద్ి ఎెంత అపచవరము వారకి్క తలెియ్దు. అసల్ చీటలీ్ ప టిట  ఆ మహనీయ్ుని 
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సలహా క్ోరడెం ఎెందుక్? తన అభీష్టమునక్ భినాెంగా వసేి  ఎటాో  అన్ే ఆలోచన ముెంద్ే ఉెండవలి. తీరా వారు ఆజఞఞ పిెంచవక మనెం 
వార ిమాటను పాటిెంచకపో వడెం ఎెంత అపచవరెం. మీర పుపడత అలా చేయ్వదుద .  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ఓెం 

సార్ తొ భకుి ల్ అనుభవాల్ు  

న్వగమణ ిగారు, దమిపటే వారి ద్ీరఘ అన్వరోగయ పరిసిాత్మ నుెండ ిశీ్ర సార్, సాామి ఏ రడత్మగా రక్షిెంచి సాసాత చేకూరిే న ద్ ీఇలా 
వివరసిుి న్వారు.  

న్వక్ సుమారు1982వ  సెంవతసరెం నుెండ ి విపరడతమ నై అన్వరోగయెం అయియ ఆయ్ాసము వలో ఊపరిి పవల్ేక్ోలేని 
పరసిిాత్మతొ క్ాళ్ళు, చేతమల్ నిససతమి వ అయి ఏమి చయే్లేని సిాత్మలో ఉెండదే్వనిా. ఎనిా వ ైద్వయలక్ ల ెంగక పో వటెంతొ ఎెంతో 
ద్ిగుల్క్ గురి అయ్ాయను. 16 సెంవతసరాల్ ఏ చిక్కతసక్ తగాక ఎెంతో నిరాశ్క్ లోనయ్ాయను. ఏమి అన్వరోగయెం వలోన్న తలెియ్లేదు. 
చేతబ్డి అన్న, మరో క్ారణమో తెలియ్దు. ఉనాటుట  ఉెండి నిససతమి వ తో పడిపో యియద్వనిా. ఆ వాయధ్ి ఎనిా రోజుల్ ఉెంటుెంద్ో 
తెలియ్దు. 20 రోజుల్, ముప పై రోజుల్ ఉెండవచుే. అసల్ క్ొనిా సమయ్ాలలో పరా ణెం ఉెంద్ో  మళ్ళు వసుి ెంద్ో  తలెియ్ని పరిసిాత్మ. 
అటిట  తరుణెంలో శీ్ర భరద్వాజ మాష్ాట రి ఆశ్రసుసలతో సత్ సెంగెం చసేుక్ెంటునా లక్షిి గారి తో పరచియ్ెం ఏరపడటెం, సత్ సెంగెం లో 
బ్ాబ్ా గూరిే, శీ్ర వ ెంకయ్య సాామి వార ిగూరిే  వినటెం జరిగిెంద్ి. 

శీ్ర వ ెంకయ్యసాామి వారి సమాధ్ి గొలగమూడి లో ఉెందని సాామి, సాయి వరేు క్ాదని విని సాామి సనిాధ్ిలో న్వ  
అన్వరోగయెం నయ్ెం అవుతమెందనా ఆశ్తో వ ళ్ుడెం జరగిిెంద్ి. న్నేు, మా చలోెి (భవాని) వ ళ్లుము. అపపటకి్క న్ేను వెంట మొదలగునవి 
కూడవ చేసుక్న్ ే పరసిిాత్మలో లేదు. అవధతతలీల వరా సని శీ్ర సుబ్బరామయ్య సార్ పరచియ్ెం అయియ వార ి సత్ సెంగెం విెంటూ 
విశాాసెం కలాి అన్వరోగయెం నయ్ెం క్ావటెంక్ సార్ సతచన క్ోసెం అడగిాము. సార్ 40 రోజుల్ ద్ీక్ష చసేి సాామిని సవేిెంచమని సాామి 
తపపక కరుణిెంచి వాయధ్ి నయ్ెం చేసాి రని చపెపటమ ేక్ాక ద్కీ్ష సమయ్ెంలో ఎలా ఉెండవలో కూడవ వివరిెంచవరు.  

సార్ సతచనను అనుసరిెంచి వయరధ సెంభాష్ణల్ ఏమీ చయే్క ఉదయ్ెం,  సాయ్ెంతరెం న్నేు, మా చలోెి సాామి సనిాధ్లిో 
108 పరదక్షిణల్ తడి బ్టటలతో చేసతి , సాామి చరితర 3 రోజులలో ఒకసారి పారాయ్ణ చసేతి  సాామి సనిాధ్ిలో ఉెండే వారము. సార్ 
అపుపడ ేసాయి మాష్టర్ నిలయ్ెం పరకి ఇెంటోో క్క నివాసానిక్క మారారు. అపపట ివరక్ సార్ నివసిెంచిన ఆశ్ీమెం వదద ఇల్ో  మేము 
ఉెండటానిక్క ఇచవేరు శీ్ర సార్. అన్వరోగయెం వలో క్ాళ్ళో  ఎెంత నిససతమవ అయిన్వ సాామిక్క పరదక్షణిల్ మొెండగిా చేసదే్వనిని. 
చనిపో యిన్వ సాామి సనిాధ్లిో న్ ేపో వాలని. సార్ కూడవ అలాగ ేచపెపేవారు మా వాళ్ుక్. ఆమ  చచిే పో యిెంద్ి అనుక్ోమని, 
ఇెంటకి్క త్మరగిి వ ళ్ుటెం గూరిే  తొెందర పడవదదని.  క్ొద్ిద  రోజులలోన్ే వాయధ్ి న్ మిద్ిెంచిెంద్ి. క్ానీ సార్ సాామి స లవిసాి రని, సాామి 
వ ళ్ుమని చపెపేవరక్ వ ళ్ువదదని, సాామి ఆ వాయధ్ిని న్ొక్కి ప టాట రు అని చెపాపరు. సార్ సలహాప  ైపరదక్షణివల్ చేసతి  40 రోజుల్ 
గడిపాము.  
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తరువాత ఇెంటకి్క వ ళ్లో లనుక్న్ేటపపటకి్క వాయధ్ ిత్మరగబ్టెిటెంద్ి. సార్ క్ చెబిత ేఓరుప వహిెంచి సాామి సనిాధ్ి లోన్ ేఉెండ ి
పరా రిాెంచమని చెపాపరు. సార్ “సావమి త్పపక కరుణిసాి రని, పూరిిగా నయిం చేసట ఇింటిక్త వ ళ్ళళ స్ల్వు ఇసాి రని, చ ప్ేప వరకు సావమితో 
త్గువు ల్ాడమని, పూల్మాల్ల్ు దిగేసుక్ ని, అిందర ిఆరత్ుల్ు తీసుకుింటూ, ప ింగలి ఆరగిసూి  ఉనాివు. నా బాధ త లియటిం ల్ేదా 
నయిం చేయమని పాిరిథించ” మన్ేవారు. ఇద్ి వరలో ఎనిా పరయ్తవాల్ చసేిన్వ నయ్ెం క్ాని క్ారణెం గాను, సార్ సతసెంగెం క్ారణెంగా 
సాామి సనిాధ్ ివీడ ినయ్ెం క్ాక్ెండవ వ ళ్లులి అనిపిెంచలేదు. ఇలా మరో క్ొనిా రోజుల్ పరదక్షణిల్, పారాయ్ణ, సత్ సెంగెంతో 
గడిపాము. ఇెంక్ా ఇెంటకి్క వ ళ్ుమని సాామి సెంద్శే్ెం క్ాలేదు.  

సార్ కు మరల్ వినివిసేి  నిరాహారిగా పాిరిథించమని, సావమిని కన్నిటితో వధే్ిించమని సల్హా ఇచాచరు. అలా ఇెంచుమిెంచు 
3 రోజుల్ ఏమి త్మనలేదు, తవగలేదు. సావమిని ిడుసూి  తటిడమే నేను చసేే పాిరధన. ఆ రోజు సమాధ్ ిమెంద్ిరెంలో క్ొెంచెెం క్నుక్ 
తీసనిటోయి సమాధ్ ినుెండ ిరామ లక్షిణుల్, సవతవద్ేవి నడచిి వసుి నాటుో  దరశనెం అయియెంద్ి. సాామితో మరిెంత క్ోపెం వచిే న్వ 
రోగెం తగిాెంచమెంట ేఈ దరశన్వల్ న్వ క్ ెందుక్ ? న్వ రోగెం ఏమిటో చపెుప అనీ ఏడవేను. ఆ రోజు సావమి కల్ల్ో కనపడ ి“ఇనాిళళ 
నుించ ఉని రోగిం ఒకా సారే ప మిింటే పో దు మాి?” అన్వారు. ఆ తరువాత ఒకసారి కలలో ఈశ్ారుడు కనపడి వారి తలలోని గెంగ 
క్ోన్ేటలిో పడుతమనాటుో  దరశనెం అయియెంద్ి. సార్ క్ చపెిత ే సావమి క్ నేట ి న్నరు గింగతో సమానిం అని అచేట సాానెం 
చేయ్మన్వారు.  

సుమారు80 రోజుల్ అయియయటపపటిక్క ఒక రోజు మావారకి్క కలలో “ఊరలిో వాళ్ళు ఇన్వాళ్ళు అయిన్వ మీ ఆవిడ రాలేద్వ 
అని వారతిో అెంటుెంటే, సాామి కనపడి నువుా అవనీా పటిటెంచుక్ోక గొలగమూడి వచిే 25 రు. దక్షణి వేయ్మని” చెపాపరు. వారు 
గొలగమూడి వచిే అలా చేసి ననుా రమిెంటే సార్ కలిపెంచుక్ొని “సాామిని నముిక్ొని పూరిిగా తగేా  వరక్, సాామి సెంద్ేశ్ెం అయియయ 
వరక్ సేవిెంచమని, రోగెంతో వ ళ్ుదదని చపెపటమ ేక్ాక ఆవిడ రాదు అని” చెపాపరు. ఇెంక్ొద్ిద  రోజుల్ అలా సేవిసతి  ఉన్వాము. ఒకరోజు 
విఘ్నాశ్ారుని ఆలయ్ెంలో బ్ాహయ పరసిిాత్మ సమయ్ెం తలెియ్క్ెండవ 2గo|| గడచివయి. సాామి అపుపడే(దృశ్యెంగా)కనపడి  “నీ క్మేి 
ఫరవాలేదు” అని చెపాపరు. ఆ తరువాత ఒకరోజు ఆ వాయధ్ి తీవరెం అయియెంద్ి. ఇద్ి వరకటి లా అసల్ బ్రతమక్తమెంద్ి అనా ఆశ్ 
లేనటుో  అయియెంద్ి. అపుపడు సార్ సాామి ద్వరెం, తీరాెం ఇచవేరుట, క్ానీ న్నేు బ్ాహయ సపృహలో లేను. సాామి అపుపడ ేదృశ్యెంగా 
కనిపిెంచి “నీ క్మేి భయ్ెం లేదు “ అన్వారు. ఆ రోజు రాతేర సావమి కల్ల్ో “ఈ మిండల్ిం అయాాక మీరు వ ళళవచుచ” అని సిందశే్ిం 
ఇచాచరు. ఆ మెండలెం అయియన తరువాత ఇెంటకి్క వ ళ్లుము. ఇెంక మరలా ఆ రోగెం ఎపుపడు రాలేదు. ఇలా మూడు మెండలాల్ 
సాామి సనిాధ్లిో ఉెండటేుో  చయే్టెం సార్ క్ే చలోెిెంద్ి. లేక్ెంటే ఎపపటిక్ ీన్వ రోగెం న్వతోటే ఉెండదే్ే మో. సాామి ఆశ్రసుసల్, కృప 
ప ెందటానిక్క సార్ మాట పాటిెంచటమే మారాెం అని అరధెం అయియెంద్ి.  ఈలీల “మౌన బో్ ధ” అన్ ేసార్ వరా సిన పుసికెంలో కూడవ టూక్గీా 
చతడవచుే. 

అపపట ినుెండ ిరోజు ఆరతమల్ ఇచుేక్ోవటము, పారాయ్ణ న్వ నితయ కృతవయలలో ఒకటి. ఈ మధయ పరయ్ాణవలలో క్ాశి వ ళో్ల 
ఇకిడ అవి(ఆరతమల్)  అకిర లేదన్ే అశ్దీదతో శీ్ర విశవాశ్ార దరశనము తపప చవలా సమయ్ెం వృథవ గా గడపిి వేసాను. సాామి 
కలలో దరశనము ఇచిే “న్వ క్కచిేన వేలి ముదరల క్ాగతివలనీా గాలిక్క క్ొటుట క్పో తమనాటుో ” చతపిెంచవరు. సాామి “పటుట క్ో! పటుట క్ో!“ 
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అని హెచేరసిుి న్వారు. మరల శ్దీధతో పారాయ్ణ, ఆరతమల్ చేసుి న్వాను. మనలను అనుక్షణము కనిప టిట  మన చినాచినా  
తపుపలను ఇపపటకి్ీ సర ిచయే్టెం ఎెంతట ికృపో . వారి సిరణ లోన్ే చివరి వరక్ గడప గలిగే శ్క్కిని ఇమిని పరా రిాసతి  

  ---P. న్వగమణి, దమిపేట.  

 

న్వగమణ ిగార ిసో దర ిభవాని గారు, మక్కినవార ిగూడెెం, తన కష్ట క్ాలాలలో శీ్ర సార్, సాామి ఏ రడత్మగా రక్షిెంచి నడపిిెంచినద్ ీఇలా 
వివరసిుి న్వారు.  

న్ేను 1999వ సెంవతసరెం లో మా అకిక్ అన్వరోగయెం గా ఉనాపుపడు ఆమ క్ సాయ్ెంగా గొలగమూడి లో 120 రోజుల్ ఉెండటెం 
జరగిిెంద్ి. ఆ సమయ్ెంలో న్వక్ తలెియ్కన్ే లభిెంచిన సార్ సాెంగతయెం వలో సాామిప ై ఆధ్వరపడటెం ఆరెంభిెంప చసేి న్వ తరాాత్మ 
జీవితెంలో వచేే క్కోష్ట పరిసిాతమలక్ సార్ సతచనలను, సాామి వారి అెండను పరసాద్ిెంచి ధ్ెైరయెంగా నిలబ్డ గలిగటేటుో  చేశారు.  
అపపటకి్క ఇెంక్ా పిరెం్  క్ాని “న్వక్ తెలిసని మాసాట రు“ పుసికెం వరా త పరత్మ అెంతవ సార్ చద్విి వినిపిెంచి న్వ  భావి జీవితెంలో రాబ్ో యియ 
ఎన్నా పరసిిాతమలోో , సమసయలోో  సాామిప  ైఎలా విశాాసెంతో ఆధ్వర పడవలో చెపపి పిరపేర్ చేసారనిపసిుి ెంద్ి.  

ఆ తరువాత క్ాలెంలో న్వక్ ఎన్నా విపరడత కష్ాట ల్ ఒెంటరగిా ఎదురోి వలస ి వచిేన సమయ్ెంలో ఇద్ ి వరలో సార్ 
“సాామిని (మనసులో) వేధ్ిెంచమని” చపెిపనవి గురొి చిే బ్ాబ్ాతో నీవు “సాఠ  గారి భారయ సాలెం చతడక్ెంటే క్ొరడవతో క్ొటటబో్ త ే 
అమాియి సాలెం చతడక్oట ే ఏమ oైద్ ి క్ొటాట లా! అని చపెిప ఆమ ను రక్షిెంచవవే!”, “నీ భక్ి రాలి(న్వ) కష్టెం తలెియ్టేోద్వ!” అని 
కనీాటతిో మొర ప టుట క్ోవటెం జరగిిెంద్ి. ఏడుసతి  పడుక్న్వాను. మరురోజు న్వక్ సుబ్బరామయ్య సార్ నుెండి letter వచిేెంద్ి. 
ద్వెంటోో  శీ్ర సార్ ఇలా వరా సారు. “నీ ద్వారా సాామి ఈ పవితర క్ారయెం (సత్ సెంగెం) జరగాలని సెంకలిపెంచవరు”. దమిపటే లక్షిి గారు 
మా ఊర నై మక్కిన వార ిగూడెెంలో(క్ామరోక్ోట లోనత) సత్ సెంగెం మొదల్ ప టాట రు. న్వక్ నల్గురలిో మాటాో డటెం భయ్మ నై్వ, 
సార్ letter తొ ఈ సతసెంగెం అన్ే పవితర క్ారయెం చసేే శ్క్కి వచిేెంద్ి. సాామి దయ్ వలో అచేట ిభక్ి లక్ కూడవ మెంచి అనుభవాల్ 
జరగిాయి. ఒకసార ి (లక్షిిగారు) సతసెంగెం చేసుి ెంటే  ఆ ఊరలి  బ్రా హిణులక్ సాామి కలలో కనపడ ి మా ఇెంటోో  సతసెంగెం 
జరుగుతోెంద్ ివ ళ్ుమని చెపాపరు. ఇలా అెందరు అనుభవాలతో, శ్దీదతో పాల ా న్వేారు. నా కషి క్ాల్ింల్ో సార్ మాటతో ఆ సత్ుింగిం 
క్ ిండింత్ అిండ అయిింది. 

క్ొద్ిద  న్ లల తరువాత శ్దీద  తగిా  ఏమి తేడవన్న తెలియ్దు. క్ానీ పారాయ్ణ చేయ్ాలని క్ానీ, సతసెంగెం పూజ, ఏమీ శ్దీద  
లేక్ెండవ పో యిెంద్ి. గుడకి్క కూడవ వ ళ్ు బ్ుద్ిధ  క్ాలేదు. క్ానీ ఎలా బ్య్ట పడవలో తలెియ్దు. అలా ఉెండగా న్నే్ేమీ చపెపక్ ేసార్ 
వదద నుెండ ి letter. అెందులో “ఇచిేన సదవక్ాశ్ెం వినియోగిెంచుక్ోక్ెంటే చచిే బ్ూడది్ెై రాలిపో తవవు జఞగీతి !” అనా సెంద్శే్ెం. 
చితరమ ైన రడత్మ అపపటి నుెండి అద్ి హృదయ్ెంలో చొచుేక్ొని పో యి మరల శ్దీదగా పారాయ్ణ, సతసెంగెం సాగాయి. ఇలా ఎచేట 
నున్వా వారి సరాజఞత తొ సార్, సాామి ప ై ఆధ్వరపడలేా చేశారు. 

మరోసారి మా అమిగారిక్క విపరడత అన్వరోగయమ ై చవవు బ్రతమక్ల మధయ ఉన్వారు. ఎవరో గొలగమూడ ి వ ళ్ళుతమెంట ే
వ ెంకయ్యసాామి ద్వరెం, విబ్ూద్ి పెంపమని సార్ ని అడిగాను. సార్ ద్వరెం, విబ్ూద్ి పెంపుతూ ఒక letter కూడవ పెంపారు. అెందులో 
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సెంద్శే్ెం “ ఆదాాతికత్ అింటే సుఖానిక్త పోి oగక, ధు:ఖానిక్త కృoగక జీవిత్ిం సాగిoచటమే”. సార్ మాటలో ఉనా శ్క్కి ఏమో అపపట ి
వరక్ ఉనా బ్ాధ పో యిెంద్ి. ఏడుపు పో యిెంద్ి. సార్ వదద  నుెండ ిletter రావటమ ేఛవరిీెంగ్ ! సార్ ఇచిేన ద్వరాల్ మూడిెంట ిలో 
ఒకటి మా అమిక్, మరి క్ొెంద్వరు వాయధ్గీిసుి లక్  కడతిే అెందరకి్క నయ్ెం అయ్ాయయి. వారి పరా రాన, తప శ్క్కి ఎెంతటది్ో .  

 మరో సమయ్ెంలో పలోిల గూరిే  చిెంతలో ఉన్వాను. అపుపడు సార్ సాామిని అలా చయేి. ఇలా చేయి. అని అడగ కూడదు. 
సాామి మా వ పైు దృషిట  ప టిట  మిమిలిా మీ వ పైు నడపిిెంచెండ ిఅని మాతరమ ేపరా రిాెంచవలి. ఆయ్నతో మనక్ ద్వరెం (లిెంక్) తెగక్ెండవ 
ఉెండేెందుక్  ఇనిా క్ొబ్బరకి్ాయ్ల్ క్ొడతవను అలాన్ ే క్ాక ఇనిా పరదక్షణివల్ చేసాి ను, ఇెంత పారాయ్ణ చేసాి ను అని దెండెం 
ప టుట క్ోమని చెపపేవారు. 

 అపపటోో  మాక్ ఇల్ో  క్ొన్వలని చతసుి న్వారు. ఈ ప ై సార్ మాటల్ గురొి చిే మాక్ శవీయ్సిరమ ైతే మా వాళ్ు తో క్ొనిపిెంచు 
సాయిన్వధ్వ అని చపెుపక్న్వాను. మా తముిడు ఇల్ో  క్ొన్వాడు. అపుపడు మా అకి గొలగమూడి లో ఉెంటే సార్ తొ ఇల్ో  
క్ొన్వారని చపెపమన్వాను. క్ానీ అద్ ిసరిగా అెందక సార్ తొ ఇెంటోో  ఉెండటెం గూరిే చిటుో  ప టటమని చపెపిెంద్ి. సార్ చీటుో  ప డతి ేఆ 
ఇెంటోో  ఉెండ వదుద  అని వచిేెంద్ి. ఇద్ ివరలో న్నేు సాామి వదుద  అనాద్ి చసేేి  ఎెంతో బ్ాధ అనుభవిెంచవను. ఇపుపడు ఏమి చేయ్ాలి 
? అని బ్ాధ. అపుపడు విద్వయనగర్ సతరయపరక్ాశ్రావుగారిి మాటల వరుసలో చెబిత ేసాామిక్క గుెండెంలో ఒక క్ొబ్బరకి్ాయ్ వసే ి
చెపుపక్ని వ ళ్ు మన్వారు. సార్ క్క చెబితే త్మడతవరని, వదుద  అెంటారని చపెపక్ెండవ ఆ ఇెంటోో  సాామి ద్పీెం ప డతిే ద్ోష్ెం పో తమెంద్ ి
అన్ ేభావెంతో సార్ ను అఖెండ ద్పీెంలో నతన్ే ఇమిన్వాను.  సార్ ఒక ద్వరెం ఇచిే ఇెంట ిగడప వదద  ద్వరెం కటిట  ఇెంటకి్క సాామే 
రక్ష అని పరా రిాెంచు అనటమే క్ాక మీరు ఇెంటోో  అఖెండ ద్పీెం ప టటమని  కూడవ చెపాపరు. తరాాత అలా చేస ిఆ ఇెంటోో  ఇబ్బెంద్ ి
లేక్ెండవ ఉన్వాను. 

ఇలా ఎన్నా క్కోష్ట  పరసిిాతమలలో న్వక్ మా పలోిలక్ కూడవ సార్ అెండగా నిలిచి నడిపిెంచవరు. ఇపపటిక్క నడపిసితి న్ ేఉన్వారు 
అనటాక్క ఈ మధయ జరిగని ఒకి ఉద్వహరణ చపెిప ముగిసాి ను. 09/06/2018 (శ్నివారెం) న శీ్ర సార్ ఆరాధన గొలగమూడి లో 
పాల ా ని, సాామిని దరిశెంచుక్ొని త్మరగిి వచవేను. ఆరాధన లో సార్ వలో అనుభవెం, సార్ సాెంగతయెంలో సెంతోష్ము, తృపిి , సన్విరాము 
ప ెంద్ిన ఎెందరో సార్ గూరిే సిరిెంచు క్ెంటు పూలెంచు క్ొెంటుెంటే న్వక్ ఒక పరకి ఉతవసహము, మరో పరకి క్ొెంచెెం బ్ాధ కలిగాయి. 
సార్ అెండ,  సాెంగతయెం, సతచనల్ న్వక్ ఎన్నా విధ్వల ఇద్ ివరలో లభయెం అయియ నెందుక్ సెంతోష్ము, సార్ గొపపదనెం తగినెంతగా 
గురిిెంచి సార్ సతచనలను చివరి వరక్ అనుసరిెంచ ే సాఫలయెం రానెందుక్ బ్ాధ కలిగాయి. నినా(24-06-2018)న సతసెంగెం లో 
కూడవ సార్ గూరిే తలచుక్ొని “ మాష్ాట రి భోద్వమృతెం” లో సార్ మాటల్ చదువుక్ెంటూ రాతి పడు క్ నే ముిందు “సార్ ననేు క్ నా 
వరకు మీ ప్్మ ఆధ్ార పడనిందుకు భాధగా ఉింది ననుి క్షమిించ దరశనిం ఇవవిండి” అని భాధతోనే పాిరిథించ పడుక్ వటిం జ్రిగిింది. సార్ 
త ల్ు వారుజ్ామున దరశనమిచచ వారు నిత్ాసత్ుాల్మె మన మొర ఆల్క్తసాి రని మన శ్రదు ను గురిిసుి నాిరని త ల్పటిం ఎింత్టి 
ఆశ్చరామో. కృతజఞతతో సార్ సతచన మరేక్ “ఇచిేన సదవక్ాశానిా సద్ిానియోగెం చేసుక్న్లేా” నడపిిెంచమని పరా రిాసతి  
            ---K. భవాని. 
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శీ్ర సుబ్బరామయ్య గారు శీ్ర షిరడీ సాయిబ్ాబ్ా శీ్ర ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసటర్ శీ్ర వ ెంకయ్యసాామి శీ్ర దరాా సాామి 

ఈ న ల్ నుిండి మన ఈ magzine ల్ో అిందరూ పాల్ు పించుకునే క్ ర తి్ శ్రరిిక ఆరింభిం అవుతోింది 

ఆరాధన రోజు సతసెంగానిా పురసిరిెంచుక్ొని శీ్ర సార్ గూరిే ఆసక్కిగా అెందరెం అెందరి అనుభవాలను తల్చు 
క్ొనే్ెందుక్ సహకరిెంచవలనే్ ఉదే్దశ్యెంతో ఈ శ్రరిషక ఆరెంభెం అవుతోెంది్. ఈ శ్రరిషక క్కీెంద శీ్ర సార్ యొకి ఒక్ొికి సదుా ణము 
సతచిెంచబ్డతవయి. ఆ సదుా ణవనిా తలపుక్ తెచేే మీక్ తెలిసిన, అనుభవమ ైన లేద్వ గురిిెంచిన సెందరాబలను, 
సెంఘటనలను ఎవరిక్క వారు వరా సి క్ాని, ఆడియో రిక్ారుీ  చేసి క్ాని, SMST క్ saimaster.sevatrust@gmail.com ఇ-
మ యిల్ ద్వారా పెంపగలరు. అవి ఈ శ్రరిషక క్కీెంద అెందరితో పెంచుక్ోవటానిక్క వీల్ ఉెంటుెంది్. 

ఈ శ్రరిషక ఆరెంభము ఇచేట సార్ ద్ెైవ సెంసాిరానిా సిరిసతి  ఆరెంభిద్వద ము. మొదటిసారిగా మాక్ తెలిసిన ఒక 
అనుభవెం ఇచేట ప ెందుపరచుచున్వాము. 

Theme 1: “కృత్జ్ఞత్కు మరో ప్ేరు శ్రర సార్” 

సార్ క్క ఊళో్ పాల ెం లో రాజగోపాల్ గారు సహో ద్ో యగి. ఇెంగడోష్ అయ్యవారు. రాజగోపాల్ గారు చవల మరాయదసుి ల్, 
పరోపక్ార బ్ుద్ిధ  కలిగినవారు. సార్, ఇెంక్ొక టీచర్ కలిసి ఒక్ ేరూమ్ లో ఉెండేవారు. సార్ ఆహారెం ఎక్ివ తీసుక్న్ేవారు 
క్ాదు, అపుపడపుపడత హో టలోో  బ్ో ెండవల్ త్మనే్వారు. రాజగోపాల్ అయ్యవారు ఈ విష్య్ెం గురిిెంచి సార్ క్క చెపపక్ెండవ వెంట 
సామానుో  తీసుక్ వచిే వెంట నే్రిపెంచవరు.  

ఒకసారి సార్ ఊళో్పాల ెం సతిలోో  సరిగాా  చదవలేదని ఒక అమాియిని అరిచవరు. విష్య్ెం తెలిసిన ఆ అమాియి 
అనాయ్య సతిల్ క్క వచిే సార్ ని న్వన్వ బ్ూతమల్ త్మటిట  వ ళ్లుడు. సార్ ఈ విష్య్ెం ఎవారిక్ీ చెపపలేదు. అకిడునా అటటెండర్ 
రాజగోపాల్ అయ్యవారిక్క చపెాపడు. క్ొనిా రోజుల్ అయిన తరాాత సార్ క్క చెపపక్ెండవ హెడ్ మాసటర్ ఇెంటిక్క తీసుక్ వ ళ్లో రు. 
అకిడ హెడ్ మాసటర్ క్క మొతిెం విష్య్ెం ఆయ్న చెపాపరు. హెడ్ మాసటర్ సార్ తో మాటాో డి పెంపిెంచవరు. తరాాత ఆఖర ి
పరడక్షల అపుపడు హెడ్ మాసటర్ ఆ అమాియిక్క హాల్ టిక్ ్  ఇవాలేదు. వాళ్ు అనాయ్యని తీసుక్ వచిే సార్ క్క క్షమాపణ 
చెపపమని ఆద్ేశిెంచవరు. ఆ అమాియి వాళ్ు న్వనాని తీసుక్ వసిే, మీ అనాయ్యను తీసుక్రమిెంటే మీ న్వనాను తీసుక్ 
వచవేవే అని అరచి పెంపిెంచేసారు. తరాాత వాళ్ు అనాయ్యను తీసుక్ వచిే సార్ క్క క్షమాపణ చెపిపన తరాాతనే్ ఆ 
అమాియిక్క హాల్ టిక్ ్  ఇచిే పరడక్ష రాయిెంచవరు. 

సార్ రాజగోపాల్ అయ్యవారు చేసిన ఈ మేల్ లను సార్ ఏన్వడత మరిచిపో లేదు. సార్ క్క 65 సెంవతసరాల 
వయ్సుసలో కూడవ రాజగోపాల్ అయ్యవారి గురిెంచి వసిే నుెంచునా వారు నుెంచునాటేో  గెంటల తరబ్డి రాజగోపాల్ 
అయ్యవారు చేసిన సహాయ్ెం గురిెంచి చెపేపవారు. అయ్న చేసిన ద్వనిక్క కృతజఞతగా సార్ ఏెం చేసారో ఇచేట క్ొెంచెెం వివరిెంచు 
క్ెంద్వము. 

సార్ శీ్ర సాామి వారి వదద అనుభవెం ప ెంది్ గొలగమూడి లో నివాసము సాామి సేవక్ అెంక్కతము అయియ వాలెంటరడ 
retirement తీసుక్నా తరువాత కూడవ సార్ రాజగోపాల్ అయ్యవారి సాయ్ానిా మరచిపో లేదు. కృతజఞతగా  

 రాజగోపాల్ అయ్యవారిక్క సాామి సనిాధి్ విల్వ తెలిపి, గొలగమూడ ిలో ఉెండేెందుక్ ఇెంటి ఏరాపటు సాయ్ెంగా చేసారు. 
వారి ఇెంటి నిరాిణెం పనుల్ సార్ అపుడపుపడు సాయ్ెంగా చేసేవారు, చేయిెంచవేారు.  

 క్ాలాెంతరెంలో రాజగోపాల్ అయ్యవారిక్క పక్షవాతెం వచిే క్ాళ్ళు పటుట క్ ప తే సార్ సాయ్ెంగా వ ైదయెం చేయిెంచే వారు. 
 రోజూ వారిెంటిక్క వ ళో్ల సాామి లీలల్ చెపిప, న్వమెం వరా యిెంచేవారు. తోడుెండ ిబ్రహిెం గారి మఠానిక్క సతసెంగానిక్క తీసుక్ 

వ ళో్ల మరల ఇెంటిలో ద్ిెంపే వరక్ కూడవ ఉెండే వారు. వార ిపక్షవాతెం తగాా క కూడవ రొజూ సతసెంగానిక్క ముెందు వారిెంటిక్క 
వ ళో్ల తోడకిని వ ళ్ళు వారు. ఇలా క్ొనిా సెంవతసరాల పాటు చేసారెంటే ఏమి ఆశ్ేరయెం లేదు. సార్ గొలగమూడ ివచేేవారిక్క 
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శీ్ర సుబ్బరామయ్య గారు శీ్ర షిరడీ సాయిబ్ాబ్ా శీ్ర ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసటర్ శీ్ర వ ెంకయ్యసాామి శీ్ర దరాా సాామి 

ఎెందరిక్ో ద్ెైవమ ేఅయిన్వ చివరి వరక్ వారితో చకిటి సేా హితమని గాన్ే మ లిగే వారు. అత్మ సామానయెం అయిన సహా 
ఉదో్యగి గాన్ే ఎెంతో సహయెంగా మ లిగే వారు, రాజ గోపాల్ అయ్యవారు కూడవ అలాగే చనువుగా వయవహరిెంచే వారు. 

“కృత్జ్ఞత్కు మరో ప్ేరు శ్రర సార్” అన్ే విష్య్మ ై సార్ తొ మీక్ తెలిసిన, అనుభవమ ైన సనిావేశాలను ప ైన పరసాి విెంచిన 

రడత్మ అెందరూ పాల్ పెంచుక్ోగలరని భావిసుి న్వాము. 

సార్ పిధమ అరాధనోత్ువము జూన్ 9, 2018 విశే్ష్ాల్ు 

పరధమ అరాధన్నతసవము ఎెంతో ద్వియెంగా జరగిిెంద్ి. జూన్ 9 వ తదే్నీ భగవెంతమని అశ్రసుసల్గా చినుక్ల్ ఉదయ్ాన్ేా 
భక్ి లను పునీతమలను చేసాయి. సతరయ భగవానుడు తన వెంతమగా ఆ రోజెంతవ చలోగా ఉెంచి –మధ్వయహాెం భోజన్వలక్, సార్ 
కటిటెంచిన కటటడవల సెందరశన్వనిక్క ఏమాతరెం ఇబ్బెంద్ి లేక్ెండవ చేసారు.  

సార్ అెందరనిీ చవలా చితరెంగా తమ దగారక్ రపిపెంచుక్న్వారు. ఉద్వహరణక్ వణేుగోపాల్ గార ితముిడు సార్ ఆరాధనక్ 
కల్సాి నని తన మితమర డెనై న్వరాయ్ణక్ మూడు న్ లల క్కీెంద చపెిప మరిచిపో య్ాడు. జూన్ 8 వ తేద్నీ సార్ సాపా దరశనెం ఇచిే 
“మాట ఇచిే మరచిిపో య్ావే” అని హచెేరిెంచవరు. అెంత ేఅతను ఆరాధనక్ సార్ దగారక్ వచిే తన మాట నిలబ్ెటుట క్న్వాడు 
(సార్ నిలబ్ెటాట రు) 

 

సమయిం 
మరియు సార్ కు 

చేసటన సవే 

విశ్ేష్ాల్ు సిృత్ుల్ు 

జూన్ 8, ఉదయ్ెం 
సుమారు 8గెం 40 
ని||లక్ 

 

చినా ప దదల చేత సార్ వెంటక్ క్ావలసిన సామానుో  
కడిగిసుి న్వారు 

పిలోల్ తమెంత తవమే వచిే పనుల్ చేసారు 
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జూన్ 8, పూల 
మాలాలెంకరణ 

పూలమాలలతో సార్ సమాధ్ి మెంద్ిర అలెంకరణ 

 

జూన్ 9, ఆరత్మ –
అభిషేకెం 

అెందరు భక్ి ల్ సార్ తమక్ొకిరికే్ స ెంతమనాటుో  ఎెంతో 
జఞగతిీగా సార్ క్క అభిషేకెం చేయిసుి న్వారు 

 

జూన్ 9, 6.45-7.15 
సార్ సెంద్ేశ్ెం  

https://drive.google.com/file/d/1cgH2rdBI98ugr

Y-4YkFFIJtYcaeQwEFg/view 

 

 ఆశ్ను పరయ్తా పూరాకెంగా తగాిెంచుక్ోవాలి 

 ఆశ్ ఎెంత తగుా తమెంద్ో  అెంత పరకివారి మాట వినటెం వసుి ెంద్ి 

జూన్ 9, 7.15-7.40శీ్ర 
వేణుగోపాల్ సార్ సత్ 
సెంగెం  

సార్ ఇపపటిక్క పలకటెం, సాయి మాసటర్ సేవటుర స్టట  భాదయత 
నిరారిిెంప చేయ్టెం, అమిగారిని, ఆశీితమలను ప టుట క్ని 
ఉెండటెం గూరిే చెపాపరు. 

వేణు గోపాల్ గారు సమాధ్ి అనెంతరెం కూడవ సార్ ఎలా మనను ఫ ై 
వారి దృషిట  ప టిట  ఎలా నడిపిసుి న్వారో, ఎలా అవసరమ ైనపుపడు వారిక్  ై
వార  పల్క్ తమన్వారో చెపారు. సాయి మాసటర్ సేవ టరస్టట  
క్ారయకమీాలను, తనన్వశ్యీిెంచిన భక్ి లను ఎలా కనిప టుట క్ొని 
ఉముట న్వారో కూడవ అనుభవాలతో చపెాపరు.  

జూన్ 9, 7.30-8.00 
సాయి సార్ జీవిత భోధ 
సతసెంగెం 

సార్ జీవిత పరయెంతెం ఏమి ఆచరిెంచి చుపిమాేరో, గురు 
సేవ ఎలా చేసారో, వారి జీవిత విధ్వనెం ద్వారా మాతరమే 
క్ాక భోధల నుెండి మరల మరల మనలో ఆశిెంచిన 
మారుప ఏమిటో ద్వనిక్క మారాము సిరిెంచు క్నాెం.  

https://drive.google.com/file/d/0Bz7YAOL2Di-

HZ1p3TzJwVXZKS1hiZ1VFdWV0UHlGVzNtWU53/view?usp=s

haring 

https://drive.google.com/file/d/1cgH2rdBI98ugrY-4YkFFIJtYcaeQwEFg/view
https://drive.google.com/file/d/1cgH2rdBI98ugrY-4YkFFIJtYcaeQwEFg/view
https://drive.google.com/file/d/0Bz7YAOL2Di-HZ1p3TzJwVXZKS1hiZ1VFdWV0UHlGVzNtWU53/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bz7YAOL2Di-HZ1p3TzJwVXZKS1hiZ1VFdWV0UHlGVzNtWU53/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bz7YAOL2Di-HZ1p3TzJwVXZKS1hiZ1VFdWV0UHlGVzNtWU53/view?usp=sharing
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జూన్ 9, 9.30-10.00 
సార్ సాముహిక పూజ 

సార్ జీవిత చరయలను, లీలలను వివరిెంచుక్ెంటూ అెందర ి
భక్ి లను కల్పుక్ెంటూ చెైతనయవెంతమ ైన పూజ. 

అభిషేకెం మొదల్ ప టటటెం లే్  అయ్ాయక సార్ పూజ 
ఉెండదను క్నా సమయ్ెంలో పూజ క్ారయకమీానిా 
ముెందరక్ తీసుక్ వచిే 30 నిముష్ాల్ సార్ 
పరసాద్ిెంచి కృప వహిెంచవరు. 

 

జూన్ 9, 10.30-
12.00 సార్ 
సామూహిక సమాధ్ిక్క 
రుద్వర భిషేకెం, 

సార్ అెంతటా ఉన్వారన్ేద్ి మెంతర రూపెంగా 
చెపుపక్ెంటూ సార్ క్క రుద్వర భిషేకెం చేయిెంచిన వ ైనెం 
అదుుతెం 

 భక్ి ల్ అెందరూ న్వమసిరణతో సార్ ని అభిషేక్కెంచవరు 

 సార్ అెంతటా ఉన్వారని చెపపటానికే్మో పరసాదెం 
అమృతమయ్ెం లాగా ఉెందని ఒక్ొికి భక్ి ల్ ఇచిేన 
ద్వనికన్వా అడిగి మరడ ఎక్ివ త్మన్వారు 

జూన్ 9, 10.30-
12.00 సార్ 
సామూహిక సమాధ్ిక్క 
రుద్వర భిషేకెం, 

సార్ అెంతటా ఉన్వారన్ేద్ి మెంతర రూపెంగా చెపుపక్ెంటూ 
సార్ క్క రుద్వర భిషేకెం చేయిెంచిన వ ైనెం అదుుతెం.  

 భక్ి ల్ అెందరూ న్వమసిరణతో సార్ ని 
అభిషేక్కెంచవరు 

 సార్ అెంతటా ఉన్వారని చెపపటానికే్మో పరసాదెం 
అమృతమయ్ెం లాగా ఉెందని ఒక్ొికి భక్ి ల్ 
ఇచిేన ద్వనికన్వా అడిగి మరడ ఎక్ివ త్మన్వారు 

 

12:00 మధ్వయహా 
ఆరత్మ 

భక్ి ల్ అెందరు శ్దీద , ఉతవసహెంతో పాల ా న్వారు. 

 

12.30 మధ్వయహా 
సార్ పరసాదెం - సాయి 
మాసటర్ నిలయ్ెం లో 
భోజన్వల్  

సార్ 2000 లో సాామి ఆరాధనక్ భోజన్వల బ్ాదరబ్ెంద్ి 
వదుద నుక్నా సాామి చితరెంగా న్వగమణి గారిని 
(దమిపేట) తెపిపెంచుక్ొని చేయిెంచవరు. ఇపపటిక్క అలాగే 
సతసెంగా సభుయల్ న్వగేశ్ార రావు గారు, న్వగమణి గారు 
దమిపేట నుెండి  రావటెం  పూరిి వెంట క్ారయకమీెం 
జరగటెం సాామి కృపే. మధ్వయహా భోజన్వలను 
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న్వమసిరణతో తయ్ారుచేసుి నా దమిపేట న్వగమణి 
గారు, న్వగేశ్ారరావుగారు  

2..30-4.00 
సతసెంగెం 

https://drive.google.com/open?id=1KDTrOAnc86G

ofhSpgyEGLEFu_stB57Um 

 

సతసెంగెం లో క్ొనిా థీమ్స ఇచిే వాటికీ్ అనుగుణెంగా సార్ చేసిన 
పనులను, లీలలను భక్ి ల్ పెంచుక్ోవటెం 

 కృతజఞత క్ మరో పేరు సార్ 

 పరోపక్ారారధెం మిదెం శ్రడరెం 

 శ్మీతో సేవ 

 శ్రడర ఇెంద్ిరయ్ెం పరా ణెం ... సర్ ఆచరణ  

4.00-4.15 సార్ ఇెంటోో  
సార్ క్ నీరాజనెం  

బయటకు వెళ్ళే ముందు సార్ కు చెప్పటుం అుందరి 

ప్రిపాటి. నగరోత్స్వానికి ముందు సార్ పాన్పపపై సార్ 

కు అది్ద పటిి నీరాజనుం ఇవ్ాబోతునన అమ్మగారు.  

 

4.15-6.00 సార్ తో 
సార్ కటిటెంచిన కటటడవల 
సెందరశనమునక్ 
సార్ అడుగులలో  
భక్ి ల అడుగుల్  

నీరాజనెం.... భకి బ్ృెంద నీరాజనెం.....  పేరమను పెంచిన 
సర్ క్ నీరాజనెం.... అడుగడున్వ నీరాజనెం.... 
సదుా రువుక్ నీరాజనెం..... ద్వద్వపు 50 మెంద్ి భక్ి ల్ 
న్వమ సెంకీ్రిన చేసుి ెంటే సార్ స ైక్కల్ మీద వ ళ్ళతూ, వారిని 
నడిపిసతి  సార్ చేపటిటన నిరాిణవల్ బ్రహిెంగారి మఠెం, 
సతిల్, సాయి మాసటర్ ఆశ్మీెం – ర ెండవ భవన్వనిా 
చతపిెంచవరు. 

 

సార్ సతసెంగెం బ్రహిెం గారి మఠెం దగార చెపుతమెంటే పరత్మ 
ఒకిరూ జఞగతిీగా ఆలక్కెంచవరు. 

నగేష్ అనుభవెం అెందరితో సాయి మాష్టర్ సతిల్ వదద  
పెంచుక్న్వాడు: 
https://drive.google.com/open?id=1owNdOiz-

Gf8UgpNt3CKgvmA47AAhsRI0 

సార్ సతసెంగెం (బ్రహిెంగారి మఠెం దగార వీడియో) 

https://drive.google.com/file/d/1nT3ZlOKwcxiXCh9J9suyj

edx8IgmB6hZ/view?usp=sharing

 

https://drive.google.com/open?id=1KDTrOAnc86GofhSpgyEGLEFu_stB57Um
https://drive.google.com/open?id=1KDTrOAnc86GofhSpgyEGLEFu_stB57Um
https://drive.google.com/open?id=1owNdOiz-Gf8UgpNt3CKgvmA47AAhsRI0
https://drive.google.com/open?id=1owNdOiz-Gf8UgpNt3CKgvmA47AAhsRI0
https://drive.google.com/file/d/1nT3ZlOKwcxiXCh9J9suyjedx8IgmB6hZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nT3ZlOKwcxiXCh9J9suyjedx8IgmB6hZ/view?usp=sharing
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6.15-7.00 సాయ్ెం 
ఆరత్మ 

తెరిపి లేని భగవాత్ సేవలో ఈ రోజు అెందరు సెంతోష్ెంగా, 
ఉతవశహెంగా పాల ా ెంటున్ే  ఉన్వారు. 

 

7.00-8.00 సార్ 
సిృతమల్, వీడియో పేో  

సార్ బ్రహిెం గారి మఠెం ఎదురు బిలీిెంగ్ కటేటటపుపడు ఎెంతో 
ఇష్టెంతో చేసిన సవే. అపపటి సార్ వయ్సుస 72 
సెంవతసరాల్ మాతరమే. అెందరి కెంటే ముెందర సార్ 
సేవక్క/శ్మీక్క ర డన గా ఉెంటారు. వివిధ సెందరాులలో 
ద్ెైవికెంగా రిక్ారుీ  అయిన సార్ సిృతమలను వీకి్షసతి  భక్ి ల్ 
బ్ాగవాత్ సిృత్మలో సేద తీరారు. 

 

 

8.30-9.00 పిలోల 
నృతయ –గడత  సేవ  

భక్ి ల పిలోల్, క్ొెంతమెంద్ి సాయి మాసటర్ విద్వయలయ్ెం 
సతిల్ పిలోల్ తమక్క వచిేన గురుగడత, భగవద్ీా త, భక్కి 
శోో క్ాలతో, నృతవయలతో తమ వెంతమ సార్ క్క సేవ 
చేసుక్న్వారు. భక్ి లెందరూ ఎెంతో సెంతోష్ెంగా 
వీకి్షమాేరు. తమ ద్ెైన ఆరాధనతో సార్ ను మ పిపెంచటానిక్క 
సిదధమవుతమనా  పిలోల్, ప దదల్.  

  

9.00-9.15 సేజ్ ఆరత్మ  సార్ వదద  ఆ రోజుక్ స లవు తీసుక్న్వారు.  

9.15-9.45 రివూయ 
అఫ్ ఆక్కటవిటీస్ట 

క్ొెంతమెంద్ి భక్ి ల్ నిససెంక్ోచెంగా ఏరాపటుో  ఎలా 
జరిగాయి, ఏవి ఎలా మ రుగు పరుచుక్ోవాలో చెపాపరు. 

 పరత్మ క్ారయకమీెం నిరాహణలో  మొదటి, ర ెండవ పరధ్వన 
వాలెంటీరుో  ఉెండవలి. 

 క్ారయకమీాలక్ క్ాెంపిో మ ెంటరడ (డిఫాల్ట ) పాో నిెంగ్ ఉెండవలి. 

 

శ్రమతో సేవ – సేవతో క్ ైవల్ాిం 

జ్ మ సదుు రు రాయా 


