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శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ జీవిత విధవనెం ద్వారా బ్ో ధిెంచిన “శ్ీమతో సేవ – సేవతో క్ైవలయెం” ను అనుసరిెంచి మా జనమలు ధ్నయము గావిెంచ్ుటకు ఈ మాసపతిరకను
పారరెంభిసుినవాము. శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ మనకెంద్ిెంచిన అనుభవాలను, సాెంగతయ సమృతులను, సార్ ఆచ్రిెంచి వాచవ బ్ో ధిెంచిన అమూలయ విష్య్ాలను
సమరిెంచ్ుక్ొనుటకు, మహాతుమలు బ్ో ధిెంచిన సతసెంగ, సదా ెంర ధ్ పఠనలకు పేరరణగా ఈ మా చినా సేవ.
గమనిక : ఎవరైనవ ఈ e-magazine లో తమ వాయసాలను, అనుభవాలను పెంచ్ుక్ోదలిచినవారు saimaster.sevatrust@gmail.com కు e-mail చేయ్గలరు
https://drive.google.com/file/d/1FxrDjVDxXOyPbfdSaClReaqp-dq6GMUk/view?ts=5ae498fb

శ్రీ సుబబరామయయ
సార్ పావచనం

సాామి సనిాధిలో ఉెండవలసిన కృతజఞ త, నవమసమరణ గురుి చేసి ూ వానితో మన జీవితవలను ఎలా సద్ిానియోగెం చేసుక్ోవాలో
తలుపుతునవారు. సాామి/ భగవెంతుని కరి ృతాెం గురిిసి ూ క్ొతి వి తగిలిెంచ్ుక్ోకుెండవ జీవిెంచే మెలకువ తలుపుతునవారు.

కాశ్రక్షేతాం నివాససి జాహ్నవీ చర్ణోదకం | గుర్పరిిశ్విశ్ిర్ సాక్షాత్ తనర్కం బాహ్ు నిశ్ియః ||

బట్టు శ్రీ రామకృష్ణ తనకు భగవంతునితో ఉనన అనుభవాలు, సార్ తో పరిచయం, సార్ సాంగతయం, సార్ సనినధి లో కల్గి న
దివాయనుభవాలు, సంసాారాలోో వచ్చిన మార్పులను గూరిి ఇలా వివరిసు ున్ననర్ప.
మాద్ి ద్వ
ై భక్కి కలిగిన కుట ెంబ్ నేపధ్యెం అవటెం వలల నూ, ఇెంటలల శ్ీదధగా జరిగే పూజలు, పెండుగలు, భగవత్ కథలు
వినటెం వలల నూ, గుెంటూరు నవజ్ సెంటర్ లోని ఆెంజనేయ్ సాామి గుళ్ళో వినే పురాణ కథల వలల నూ, నవకు మొదటి నుెండి
భగవెంతుడు ఉనవాడనా నమమకము, ఏ పని క్ైనవ ఆయ్న మీద ఆధవర పడ వచ్ుునని మొకుిక్ోవటెం అలవాట అయ్ాయయి.
ఇెంక్ా మా నవనాగారు (క్ీ.శే. సుబ్ాబరాయ్ుడు గారు) ననుా తరచ్ూ గుెంటూరులో శ్రీ రామకృష్ణ మఠెం వారి సేవా సమితిక్క
తీసుక్ళ్ల టెం వలల నవకు తలియ్కుెండవనే నవ ఖాతవలో పుణయెం జమ చేసారు.
గూరిు బ్ో ధిెంచేవారు.

ఇెంక్ా వివేక్ానెందుని గూరిు, బ్రహ్మచ్రయ విశిష్ట త

క్ానీ, క్ాలేజీ చ్దువుల టైెం లో చతి పుసి క్ాలు, సినిమాలు పరభావెం వలన అవి మరుగును పడవీయి.

B.Tech.3rd Yearలో నేను చేయ్ని తపుుక్క (పరడక్షలో క్ాపీ క్ొటట టెం అనే) నిెంద్వరోపణ ఎదురోివలసి రావడెంతో బ్ాగా
disturb అయియ మనసులోనే భగవెంతుని మీద నిష్ట
ట రపడి తగవు లాడేవాడిని.

అపుుడు, నేను గతెంలో అట వెంటిద్ే పదద

తపిుదెం ఒకటి చేసి తపిుెంచ్ు కునవాననీ, ద్వనిక్క శిక్షే ఈ నిెంద్వరోపణ అనీ శ్రీరామకృష్ణ పరభ సెంచిక లో వచిున ఒక కథ ద్వారా
అవగాహ్న కలిగిెంద్ి.
M.Tech. చేయ్టానిక్క R.E.C. Calicut లో చేరడెం నవ జీవితెంలో పదద టరిాెంగ్ పాయిెంట్.

అకిడ రవికుమార్

గారు తన హాసట ల్ గద్ినే బ్ాబ్ా గుడిగా మారిు వేసి, పరతి గురువారెం సత్ సెంగెం జరిపి పరసాద్వలు పటట టెంతో పదద గా ఇెంటరస్టట
లేకునవా, casual గా వళ్ళోవాడిని.

అపుుడే మొదటిసారిగా భరద్వాజ మాష్ట రు గారి రచ్నలు చ్ూడటెం, బ్ాబ్ాని పిలుసేి
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పలుకుతవడు అని వినటెం / కనటెం జరిగిెంద్ి.
లీలామృతెం క్ొని కూడవ పకిన పడేసాను.
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క్ానీ నవకు పరతయే కెంగా ఏ అవసరెం లేదు (అనుకునవాను) కనుక, శ్రీసాయి
ఇెంతలో నవకు టైఫాయిడ్ జారెం రావటెం, ద్వద్వపు ఇరవై రోజులు క్ాలసులు

వినకపో వడెం, వెంటనే పరడక్షలు రావడెంతో ఒక సబ్జెక్టట సరిగా ా వారయ్లేక పో య్ాను.
లీలామృతెం పారాయ్ణ చేసి ాను.

శ్రీ దరాాసాామి

అపుుడు బ్ాబ్ాతో “నేను 3 సారుల శ్రీ సాయి

క్ానీ pass చేయిసాివా / fail చేయిసాివా అనేద్ి నీ ఇష్ట ెం” అని చపుుకుని పారాయ్ణ

చేశాను. బ్ాబ్ా నవకు PASS అని మెసజ్
ే ఇవాటెం, నేను నిజెంగానే pass అవాటెం జరిగిెంద్ి. ద్వెంతో బ్ాబ్ా పిలిసేి పలుకుతవడు,
ఏమెైనవ చేయ్గలడు అని గటిటగా గురి కుద్ిరిెంద్ి.
తరాాత I.I.T. Madras లో temporary job చేసి ూ, ఒక మెంచి ఉద్య యగెం క్ోసెం పరయ్తాెంలో భాగెంగా క్ొనిా సాఫ్టట వేర్
క్ోరుసలోల చేరాను.

అకిడ పరిచ్య్ెం అయిన ఒక అమామయి పటల వాయమోహ్ెం పెంచ్ుకుని, ద్వనిక్క పేమ
ర అని పేరు పటట కుని ఆ

ధవయసలోనే బ్రతిక్ే వాడిని. అకిడ గుెంటూరులో మా కుట ెంబ్ శేీయోభిలాషి, ఎననా సారుల నవకు హ్ో మియో మెందులూ, guidance
ఇచిు రక్షిెంచిన వారు, అపుటి లోనే ఎెంతో గొపు ఆధవయతిమక పరగతి సాధిెంచిన శ్రీ భాసిరరావు మాష్ట రు గారు నవ పరిసా తి
ి
తలుసుకుని, ననుా పిలిపిెంచి వదద ని వారిెంచవరు.

క్ానీ, వారి గొపుతనవనిా, మెంచితనవనిా కూడవ క్ాదని, నవకు బ్ాబ్ా పిలిసేి

పలుకుతవడు గనుక ఈ విష్య్ెంలో కూడవ బ్ాబ్ానే సహాయ్ెం చేయ్మని శ్రీ సాయి లీలామృతెం తరిసేి ‘సో దర భావెం వహెంచవలి’
అనే మెసజ్
ే వచిుెంద్ి.

క్ోరిక బ్లెంగా వుెండటెం వలల ఇెంక్ో రెండు సారుల తరిచినవ అద్ే పేజి, అలాలెంటి మెసజ్
ే 3 సారుల వచిుెంద్ి.

ద్వెంతో బ్ాధ్పడి, మరిెంత పటట దలగా ఒకటన
ై వెంటనే ఒకటి వరుసగా ‘శ్రీసాయి లీలామృతెం’ తలుగు/ఇెంగడలష్ పారాయ్ణవలు
(సుమారు 11-12 సారుల), ఎటాలగైనవ సరే బ్ాబ్ా దగా ర వరెం ప ెంద్వలని తీవరెంగా చేశాను.

నిజానిక్క మనక్క ఏద్ి మెంచిద్య , ఏద్ి

క్ాద్య మనకెంటే ఎకుివగా బ్ాబ్ాక్ే బ్ాగా తలుసు గనుక ఆ వాయమోహ్ెం నుెండి మెలలగా ననుా బ్య్ట పడేసారు.

ఇపుుడు

ఆలోచిసేి “ఎెంతో ముఖయమెన
ై నవ M.Tech. రిజల్ట ్ విష్య్ానిా నీ ఇష్ట ెం బ్ాబ్ా అని వద్ిలేసన
ి నేను, ఈ వాయమోహ్ెం లో
పడీ పుుడు మాతరెం నవ క్ోరిక్ే నగాాలి అని పటట పటట డెం” ఎెంతటి అజాఞనమో కద్వ.

ఇద్ి హాసాయసుదమే అయినవ, మనలో ఎకుివ

మెంద్ి క్ోరికలు, శ్ీదధలు, పటట దలలు ఇలాగే ఉెంటాయ్ని, క్ేవలెం భగవెంతుని కృప వలల మాతరమే ఇట వెంటి వాటి నుెండి
సులభెంగా బ్య్ట పడవచ్ుునని ఇపుుడు అనిపిసి ో ెంద్ి.
శ్రీ సాయి లీలామృతెంలో వైదుయల సుధవకర్ గారి మరదలు పళ్లల క్క సెంబ్ెంధిెంచిన మొొకుి, శ్రీ వెంకయ్య సాామి వారి ఆశ్ీమెం
వదద నిదర చేయ్టెం మొ|| లీల చ్ద్ివి “వెంకయ్య సాామి అెంటే, పళ్లోళ్ళో బ్ాగా జరిపిెంచే సాామి” అని నవ మనసుసలో ముదర
పడిెంద్ి.

సుమారు 2000-2001 సెం|| లో విద్వయనగర్ వళ్లోనపుుడు, అకిడ రవికుమార్ గారి పో ర దబలెంతో మరి ఇదద రు

సేాహతులతో కలిసి ‘ఆెంధ్ర శిరిడి’ గా ఖాయతి గాెంచిన గొలగమూడి దరిశెంచ్టెం జరిగిెంద్ి. అపుుడే సాయిమాష్ట ర్ నిలయ్ెంలో ద్ిగి
సాామి దరశనెం చేసుకుని, ఎవరో తీసుక్ళ్ల టెం వలల శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ వాళ్ో ఇెంటిక్క వళ్లో సార్ ని మొదటిసారిగా దరిశెంచవను.
ఆ సమయ్ెంలో చ్ుటూ
ట పుసి క్ాల కటట ల మధ్యలో సరిగా గాలి కూడవ ఆడని పరద్ేశ్ెంలో సార్ కురుుని ఏద్య వారసుకుెంట నవారు.
అకిడ ఉెండలేక పో వటమే గాక, మరడ పలలల టూరి వాతవవరణెం అనిపిెంచి గొలగమూడి అెంటే కూడవ అయిష్ట మే ఏరుడిెంద్ి.
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శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసట ర్

శ్రీ సుబ్బరామయ్య గారు

శ్రీ వెంకయ్యసాామి

శ్రీ దరాాసాామి

క్ానీ 2002 సెం|| లో మా నవనాగారు మా చలలలలిక్క పళ్లో సెంబ్ెంధవలు చ్ూడటెం మొదలు పటాటక, ఒక సెంబ్ెంధ్ెం
విష్య్మెై చనా
ై నుెండి చీరాల రమమనవారు.

నేను ద్వరిలో “పళ్లోళ్ళో జరిపిెంచే సాామి” అనా విశాాసెం తో గొలగమూడి

వచిు సాామిని దరిశెంచి పారరిాెంచి వళ్ోటెం, ఏ ఇబ్బెంద్ి లేకుెండవ ఆ సెంబ్ెంధ్ెం కుద్ిరి, చ్కిగా మా చలిల పళ్లల జరిగిెంద్ి. మరుసటి
సెం|| 2003 లో నవకు చనైా లోనే ఒక మెంచి ఉద్య యగెం రావటెం, తరాాత నవ పళ్లల సెంబ్ెంధ్ెం విష్య్ెంలో కూడవ సాామిని
దరిశెంచి, నవకు ఏద్ి మెంచిద్య అద్ి జరిగే టటల చేయ్మని పారరిాెంచి వళ్ోటెం, మొదటి సెంబ్ెంధ్ెం ఖాయ్ెం అయియ వివాహ్ెం జరగటెం,
మొొకుి తీరుుక్ోవడవనిక్క మేము గొలగమూడి వచిు నిదర చేయ్టెం కూడవ జరిగిెంద్ి.

పన
ై చపిున రెండు అనుభవాలు వినా నవ

సేాహతుడు తనక్క కూడవ పళ్లల క్ావాలి అనే క్ోరికతో గొలగమూడి వచిు విశాాసెంతో సాామిని, సార్ ని దరిశెంచ్టెం, వెంటనే అతని
పళ్లల కూడవ జరగటెం సాామి మహ్తవయనిక్క మరో ఉద్వహ్రణ.

అతడే ‘అవధ్ూత లీల’ గీెంధ్ెం తచిు నవకు బ్హ్ుకరిెంచవడు.

2004 లో నవ వవ
ై ాహక జీవితెంలో ఇబ్బెందులు ఎదురన
ై పుుడు కూడవ సాామి దగా రక్ే వచిు, ఈ పళ్లల చేసిెంద్ి నువేా
గనుక, ఈ సమసయకు పరిష్ాిరెం కూడవ నువేా చపుమని గొలగమూడి వచిునపుుడు, సార్ చేసి ునా సత్ సెంగెం లోని క్ొనిా
మాటలు నవకు సమాధవనవలు గా తోచి, అటేల ప ర సీడ్ అయియ, రాజీ కుదురుుకుని తిరిగి సెంసారెం మొదలుపటాటను.

ఈ అనిా

సెంఘటనలు లోనూ ఎద్య అవసరెం వచిునపుుడు మాతరెం పారరధ న చేయ్టెం తపు, తరాాత కృతజఞ తగా సాామిక్క సేవ చేయ్ాలని
క్ానీ, తిరిగి సాామిని దరశనెం చేసుక్ోవాలని క్ానీ అనిపిెంచేద్ి క్ాదు. కనుక తరాాత చవలా క్ాలెం వరకు గొలగమూడి వళ్ోలేదు.
2007 లో మా అమమగారిక్క Dengue జారెం వచిు సీరియ్స్ట అయియ హాసిుటల్ లో అడిమట్ అవటెంతో, ద్ికుి తోచ్ని
పరిసా త
ి ులలో ద్వరిలో గొలగమూడి లో ద్ిగి సాామిక్క మొొకుికుని గుెంటూరు వళ్ళోను.

మా అమమగారిక్క చ్కిగా నయ్మవడెంతో

అపుటి నుెండి మొొకుి పరక్ారెం 3 నలలక్క ఒకిసారి గొలగమూడి వచిు సాయి మాష్ట ర్ నిలయ్ెంలో నిదర చేయ్టెం మొదలు
పటాటను.

ఆ క్ాలెంలోనే శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ ని దగా రగా చ్ూడటెం, అకిడిక్క వచేు నవ తోటి వారెంతవ సార్ చపిున పనులు

ఎెంతో శ్ీదధతో చేయ్డెం చ్ూసి నేను కూడవ మెలలగా ఆ పనులోల పాలగానేవాడిని .

ముఖయెంగా నవ M.Tech. సేాహతుడు పరసాద్

అతయెంత శ్ీదధగా సార్ ఇచేు సూచ్నలు ఎెంత క్కలష్టమన
ెై పరిసట త
ి ులలో కూడవ చ్కిగా పాటిెంచ్డెం (refer జనవరి 31 ఇ-మాగజిన్)
చ్ూసి ఆశ్ురయము, సార్ పై గౌరవెం కలిగాయి. అలానే ఒకసారి ఆరాధ్న టైములో అనాద్వనెం జరిగే చోటక్
ి క సార్ అతి సాధవరణ
దుసుిలు ధ్రిెంచి రావడెం చ్ూసి, ఇెంత పదద వసతి కటిటెంచి, ఇెంత అనాద్వనెం చేసి ూ, మరడ ఇెంత నిరాడెంబ్రెంగా ఎలా ఉెండ
గాలిగారో అని మరిెంత గౌరవెం పరిగిెంద్ి.

ఆ తరుణెంలో “కనీసెం నలక్క ఒకసారన
ై వ గొలగమూడి రాకుెంటే ఎలాగ” అనే శివరతాెం

పో ర దబలెంతో, నగేష్ సార్ పటల చ్ూపిెంచే పేరమ, శ్ీదధ, “గురువులు/మహాతుమలు భౌతికెంగా ఉనాపుుడు అవక్ాశ్ెం వదులుకుని,
తరాాత ఏడిసేి ఏెం లాభెం?

కనుక తరచ్ుగా సార్ దరశనెం, సేవ చేసుక్ోమనే” అతడి మాటలు, ఇెంక్ా సురేష్, శేష్ు కృష్ణ

మొ|| వారి అనుభవాలు, ననుా సార్ గొపుతనవనిా గురిిెంచేలా, సార్ పటల ఆకరిితుణణణ అయియయలా చేసాయి.
అపుటి నుెండి ద్వద్వపు పరతి నలా సార్ దగా రిక్క వళ్ళినవా... మిగతవ వారిలాగా నేను పేమ
ర గా, శ్ీదదగా వళ్ోటెం లేదని
బ్ాధ్పడేవాడిని.

ఈ విష్య్మెై ఒకసారి సార్ ఒకిరే ఆకుకూర క్ోసుకుెంటూ ఉనాపుుడు, “సార్,... పరసాద్, నగేష్,మొ||
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శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసట ర్

శ్రీ సుబ్బరామయ్య గారు

వారెంతవ ఎెంతో పేరమగా, శ్ీద్ధ వ భకుిలతో ఇకిడిక్క వసుినవారు.

శ్రీ వెంకయ్యసాామి

శ్రీ దరాాసాామి

నేను మాతరెం ఎద్య మొొకుికునవాను గనుక బ్లవెంతెంగా

వసుినవాను కద్వ” అనాపుుడు సార్ “నీకు శ్ీదద ఉందొ లేదో , భకతు ఉందొ లేదో తరాిత సంగత్ర.

ముందు నువవి ఎలాగైన్న ఇకాడికత

వసత
ు ఉంట్ే, మిగతనది సాిమి చతసుకుంట్ాడు” అనా మాటలు క్ేవలెం నవక్ే గాక,మనెందరిక్ీ కూడవ అభయ్ెంగా నిలుసాియి.
సార్ సానిాధ్యములో నవకు తలియ్కుెండవనే నవ బ్లహీనతలు ఎననా తుడిచిపటట కుపో య్ాయి.

నేను ఇద్ి వరలో

అధ్రమెం అని తలిసీ నిగీహెంచ్లేని / నిగీహెంచవలి అనిపిెంచ్ని వాయమోహాలను సత
ై ెం ఒక్ొికిటిగా నరుకుిెంటూ వచిు, వాటి
పరిధిని కీమెంగా ధ్రమబ్దధ ెంగా ఉెండేలా కటట డి చేసేసారు.

ఇెంక్ా షేర్ మారిట్, వాటి గురిెంచి ఒకసారి నేనద్
ే య చబితే “అవనీా

మన క్ెందుకయ్ాయ” అనా ఒకి మాటతో ఆ ధవయసే లేకుెండవ చేసారు.

ఎపుుడన
ై వ నేను సార్ చపిున ద్వనిక్క వయతిరేకెంగా

చేయ్బ్ో యినవ, వెంటనే తగిన హెచ్ురికలు మనసులోనన, మరో విధ్ెంగా నన చేసవ
ే ారు. భగవెంతుణణణ ఏద్య ఒక అవసరానిక్క పారరిాెంచే
మానసిక సిాతి నుెండి, ఏ అవసరెం లేకునవా క్ేవలెం పేరమగా శ్ీద్ద వ భకుిలతో సార్ ని, సాామి లాెంటి మహాతుమలని సేవిెంచవలని,
చ్కిటి ద్వీ
ై గుణవలను అలవరచ్ుక్ోవాలనే దృషిట, ధేయయ్ెం కలిగిెంచవరు.

అపుుడపుుడూ సార్ “ఏమిటి చపుు” అనేవారు.

క్ానీ చవలావరకు నేను “ఏమి లేదని”, క్ేవలెం సార్ ని ఆనెందెంగా చ్ూసూ
ి ఉెండే వాడిని.
ఒకసారి సార్ సానిాధ్యెంలో మౌనెంగా నవమసమరణ చేసుకుెంటూ ఉెండగా సార్ పరసాద్ ద్వారా “ఏమి క్ావాలి” అని
అడిగిెంచవరు.

అపుుడు 3 క్ోరికలు 1) మా నవనాగారిక్క శ్రీరామకృష్ణ పరమహ్ెంస అెంటే ఇష్ట ెం గనుక, వారిక్క ఎపుటి నుెండయ

చ్ూడవలని ఉనా ‘బ్ేలూర్ మఠెం’, ఇెంక్ా పరమహ్ెంస నడ య్ాడిన పరద్శ
ే ాలు చ్ూపిెంచవలని, 2) కుట ెంబ్ సమసయ ఒకటి
తీరుమని, 3) చినాగా ఒక క్ారు క్ొనుక్ోివాలని ఉెంద్ి అనీ చపుుకునవాను.

సార్ మౌనెంగా చ్ూసూ
ి ఊరుకునవారు.

అనతిక్ాలెంలోనే చితరెంగా నేను నవ తలిల దెండురలతో కలిసి కలకతవి వళ్లో ‘బ్ేలూర్ మఠెం’ మొ|| పరద్ేశాలనీా చ్ూసి రావటెం, ఆ
తరాాత క్ొద్ిద నలలకు మా నవనాగారు సిద్ద ి ప ెందటెం జరిగిెంద్ి. అలాగే మా కుట ెంబ్ సమసయ విష్య్ెంలో కూడవ సరాపేర
ర ణవధిక్ారి
అయిన సార్, మా ఆతీమయ్ుల మనసులు మారిు, 2017లో నవ క్ోరిక తీరాురు.

ఇక క్ారు క్ొనటానిక్క ముఖయ ఇబ్బెంద్ి అయిన

పారిిెంగ్ సమసయ, ఆఫీస్ట లో రేటిెంగ్ ఆధవరిత sanction సమసయ తీరిు కూడవ, క్ారు క్ొనవలి అనే నవ క్ోరిక అపరసి ుతెం అనిపిెంచేలా
చేసారు.

సార్ కృప వలల నవకు జరిగిన మరిక్ొనిా ద్ివాయనుభవాలు:
1) నవకు ఇద్ి వరలో గాయస్ట టరబ్ుల్ చవలా ఎకుివగా ఉెండేద్ి.

ఎలా అెంటే 5 నిముష్ాలు మాటాలడటానిక్క తేప
ర ుల వలల ద్వద్వపు

పావుగెంట పటేటద్ి. డవకటరల ు పరడక్షిెంచి ఏమి లేదు, క్ేవలెం టని న్ వలల అనవారు.

క్ానీ, బ్ాధ్ మాతరెం తగా లేదు.

బ్రహ్మెంగారి మఠెం ఎదురుగా రూమ్సస కటేట పని చేసే టైములో సార్ దూరెం నుెండి నవ అవసా గమనిసుినవారు.
ఆపకుెండవ నవ పని చేసి ూనే ఉనవాను.

ఒకసారి

నేను మాతరెం

తరాాత క్ొద్ిద రోజులక్ే ఎట వెంటి వైదయమూ లేకుెండవ ఆ బ్ాధ్ చవలావరకు

తగిాపో యిెంద్ి.
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2) బ్రహ్మెంగారి మఠెం దగా రే ఒకసారి పని చేసి ూ క్కెంద పడితే, పరకిటముకలకు, క్ాలిక్క గాయ్ాలయ్ాయయి.
సార్ క్క చబితే “ఏమీ క్ాదులే” అనవారెంట.
అమమగారు నొపుి గా ఉెంద్వ అనవారు.

పరసాద్ ఈ విష్య్ెం

నేను కటట కటిటెంచ్ుకుని, ఇెంజక్షన్ చేయిెంచ్ుకుని సార్ వాళ్ో ఇెంటిక్క వళ్లతే,

చితరెంగా చ్ూసుకుెంటే ఎట వెంటి నొపుి లేదు.

3) నవ నుద్ిటి మీద ఒక పదద బ్ొ పిు (lipoma) వచిు చ్ూడటానిక్క క్ొెంచెం అెంద విక్ారెంగా ఉెండేద్ి.
పటిటెంచ్ుక్ోలేదు.

క్ాని, సార్ అపుుడపుుడూ ద్వని గురిెంచి పరసి ావిెంచి, డవకటర్ క్క చ్ుపిెంచ్ుక్ో మనవారు.

చ్ూసి ఆపరేష్న్ చేసి ామనవారు.

నేను ద్వనిా
డవకటర్ గారు

సార్ అనుమతితో చ్కిగా ఆపరేష్న్ చేయిెంచ్ుకుని ఆ బ్ొ పిు తొలగిెంచ్ుకునవాను.

నిజానిక్క ఇెంజక్షన్ అెంటేనే ఇష్ట పడని నేను, ఆపరేష్న్ థియియటర్ లో ధర
ై యెంగా ఉనవా నెంటే క్ేవలెం సార్ చపాురు గనుకనే.
ఆ సమయ్ెంలో నవకు రావలసిన ఏద్య పదద ఇబ్బెంద్ిని ఈ ఆపరేష్న్ రూపెంలో తొలగిెంచవరని నవ విశాాసెం.
4) ఆఫీస్ట లో ఒకసారి సరన
ై రేటిెంగ్ రానెందున క్ారు sanction అవదని బ్ాధ్పడి, సార్ తో సకెండ్ హాయెండ్ క్ారు క్ొను
కుిెంటానెంటే, సార్ ‘ఏమి! వచేు సెంవతసరెం రాద్వ’ అనవారు.

నవకు ఏ మాతరెం నమమకెం లేకపో యినవ, మరుసటి

సెంవతసరెం చితరెంగా double rating ఇచవురు.
5) పరమోష్న్ క్ోసెం ఇెంటరూాూక్క వళ్ళతట ‘మీ ఇష్ట ెం సార్’ అని సార్ ని తలుచ్ుకుని వళ్లతే వాళ్ళో “ఇపుటిక్ే నీకు ఆలసయెం
చేసాెం” అని వెంటనే పరమోష్న్ ఇవాటెం క్ేవలెం సార్ కృపే. అలాగే క్ొతి గా పటిటన డిజిటల్ టెం క్ోసెం ఇెంటరూాూక్క వళ్ళతట
కూడవ ‘మీ ఇష్ట ెం సార్’ అని వళ్లతే, నవ కనవా అరుులు ఉనవా కూడవ ననుా సలలక్టట చేసుకునవారు.

అెంతేగాక మరుసటి

సెంవతసరెం ఇెంక్ో పరమోష్న్ కూడవ సార్ దయ్ వల ననే వచిుెంద్ి.
6) ఒకసారి నేను గొలగమూడి లో ఉెండగా, మా నవనమమకు సీరియ్స్ట గా ఉెంద్ి, ననుా వెంటనే రమమని మా నవనాగారు ఫో న్
చేసేి అపుటి ఇతర పరిసా త
ి ులతో ఏమి చేయ్ాలో తోచ్క సార్ ని అడిగత
ి ే ‘నీవు పో బ్ళ్ళోదులే” అనవారు.

అలాగే మా

నవనమమకు ఆరోగయెం చేకూరి, తరాాతిక్ాలెంలో శ్రీ రమణవశ్ీమెం కూడవ దరిశెంచి వచిుెంద్ి.
7) 2015 సెం|| డిసెంబ్ర్ మొదటి వారెంలో వచిున వరదల వలల చనైా చవలావరకు మునిగి పో యి మొతి ెం అలల కలోలలెం
అయిెంద్ి. ఎెంతో పారణ నష్ట ెం, ఆసిి నష్ట ెం కూడవ జరిగిెంద్ి. క్ొనిాచోటల రెండయ అెంతసుి వరకు కూడవ మునిగిపో యి, పడవులోల,
హెలిక్ాపట రలలో బ్య్టపడి ఊరు విడిచి పో య్ారు.

గౌీెండ్ ఫ్ోల ర్ లో ఉెండే నేను డిసెంబ్ర్ 2వ తద్ీన మా ఇెంటి వదద కీమెంగా

పరుగుతునా వరద ఉధ్ృతి, ఆగకుెండవ జోరుగా పడుతునా వరి ెం చ్ూసి భయ్ మేసి, ఇెంటిలో క్ళ్లో సార్ ని పారరిధసి ూ “సార్
నవకు భయ్మేసి ుెంద్ి. ఈ పరడక్ష ఇక చవలు. రక్షిెంచ్ెండి” అని వేడుకునవాను.

మరుక్షణెంలో అపుటి వరకు అెంత జోరుగా

కురుసుినా వరి ెం ఒకిసారిగా తగిాపో యి చినాగా ఒక్ొికి చినుకుగా పడ సాగిెంద్ి.

ద్వెంతో సార్ నవ పారరాన ఆలక్కెంచవరని,

రక్షిసి ునవారని తలిసి ధర
ై యెంగా ఉనవాను. అలాగే మాకు ఏ ఇబ్బెంద్ి లేకుెండవ ఆ గెండెం గటట క్ాిము.
8) ఒకసారి సాపాెంలో సార్ నవకు అనాెం పటిటనవ, నేను తవతవసరెం చేసి ూ చివరకు తినకుెండవనే ఆ కల పూరిి అయియయ సరిక్క తగ
బ్ాధ్పడి, మరుసటి వారెం గొలగమూడి వళ్లోనపుుడు సార్ క్క చపుుకుని ఒకిరే ఉనాపుుడు పారధేయ్పడితే, సరే అనవారు.
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9) ఒకసారి నేను ఉదయ్ెం వచిు సాయ్ెంతరెం వళ్తవనని అడిగత
ి సాయి మాష్ట ర్ నిలయ్ెంలో ఉనా సార్ చిరకుగా “పో ” అనవారని,
బ్ాధ్పడి లోనిక్క వళ్లో సాామివారి పటానిక్క చపుుకుెంటే వెంటనే చితరెంగా వేరే ఏ పని లేకనే సార్ తిరి గొచిు నవతో పేమ
ర గా
పలకరిెంచి పెంపిెంచవరు. అెంటే సార్ క్ీ, సాామిక్ీ బ్ేధ్ెం లేదనా మాట.
10) ఒకసారి చనా
ై లో బ్ుధ్వారెం రాతిర తొమిమద్ి గెంటలకు చ్ూసేి , మా ఇెంటిలో మోటార్ పారబ్ల ెం వచిు నీరు ఎకిటేల దు. ఆ టమ
ై ులో
మెక్ానిక్ట లు ఎవరూ రారు. వెంక ద్ొ రిక్కెంద్ి అని, రేపు తలల వారుజామున 4 గెంటల లోగా రిపేర్ అవాకుెంటే, నేను మొదలు
పటట వలసిన ‘అవధ్ూతలీల’ పారాయ్ణ చేయ్ను అనుకుెంటే, చితరెంగా మా ఎదురిెంటి శివకుమార్ గారు రాతిర 11 గెంటలకు
వచిు airlock అయియెంద్ి అని చపిు ద్వనిా సరి చేసారు. నా అశ్రద్ద కు చిరాకు స్వామి ప్రేమకు ఆశ్చర్యం వేస్వయి.
11) సార్ నవక్ే గాక మా బ్ావ గారిక్క కూడవ ఒక ద్ివయనుభావానిా ఇచవురు.
నొపిుతో బ్ాధ్ పడవీరు.

అయ్న ద్వద్వపు 7-8 సెంవతసరాలు కడుపు

డవకటరల ు ఎననా పరడక్షలు చేసి, ఏమి తేలులేకపో య్ారు.

లో చ్ూపిెంచ్ుకునవా పరయోజనెం లేకపో యిెంద్ి.

చివరిక్క చనైా వచిు ఒక పదద హాసిుటల్

చీరాల తిరుగు పరయ్ాణెంలో నవతో కలిసి గొలగమూడి వచిు సాామిని

దరిశెంచ్ుకుని, బ్రహ్మెంగారి మఠెం దగా ర క్ొెంత సేపు curing పని కూడవ చేసారు. భోజనవనెంతరెం చీరాల బ్య్లేదరటానిక్క ఆటల
కూడవ పిలుచ్ుకు వచిున తరువాత, సార్ వనకుి పిలిపిెంచి తన దగా ర సుమారు అరగెంట సేపు కూరోు బ్జటట కుని ఇక వళ్లో
రమమనవారు.

తరువాత క్ొద్ిద రోజులక్క మళ్లల కడుపు నొపుి వచినపుుడు, గుెంటూరులో ఒక హాసిుటల్ లో చ్ూపిెంచ్ు

క్ోవడెం, వెంటనే అవసరమెన
ై ఆపరేష్న్ చేయిెంచ్ుకుని (అపుటివరకు ఎననాసారుల డవకటరల చ్ుటట తిరిగన
ి వ క్ానిద్ి) ఆ బ్ాధ్ నుెండి
నివారణ అవటెం చ్కచ్క్ా జరిగప
ి ో య్ాయి.

తరువాత ఉద్య యగెంలో పద్య నాతి కూడవ క్ేవలెం సార్ కృపే అని నవ నమమకెం.

12) సార్ దగా రకు మనెం ఎటాల వళ్ళలెం అనా ద్వనిా బ్టిట సార్ పరవరి న ఉెండేద్ి .
చేసుకుెంటూ వళ్లతే సార్ పేరమగా పలకరిెంచేవారు.
అడిగేవారు.

క్ొెంచెం శ్ీదధగా పారాయ్ణ, నవమ సమరణెం

అద్ే casual గా, ఏద్య మొకుిబ్డిగా వళ్లతే సార్ మీద్ి ఏ ఊరు అని

“వాళ్ళండే దననిన బట్టు కదయాయ మనముండేది” అనేద్ి సార్ వదద ఎననా సారుల పరతయక్ష అనుభవెం.

13) సార్ అపుుడూ, ఇపుుడూ, ఎపుుడూ మన వనాెంటే ఉనవారని, మన తపుులు సరిద్ద
ి ద ుతట ఉెంటారని తలిపే ఈ మధ్యనే
జరిగిన ఒక సెంఘటన చపిు ముగిసి ాను.
పటట మనవాడు.

2018 ఫిబ్వ
ర రి లో నగేష్ క్ొనిా సార్ వారసిన లలటర్స 3 పేజీలు ఇచిు టైపు చేసి

నేను ఒపుుకుని కూడవ చపిున తేద్ి తరాాత కూడవ ఆ పని పూరిి చేయ్లేదు.

ఆ రోజు రాతిర కలలో నవ

సగెం మీసెం తిసేసన
ి టల నా నవ ముఖెం అదద ెంలో రెండు సారుల చ్ూపిెంచవరు. ద్వెంతో సార్ చేసిన హెచ్ురిక అరధ మెై, మరు రోజు
వెంటనే ఆ టప
ై ిెంగ్ పని పూరిి చేసి పెంపిెంచవను.
నవ జీవిత విధవనవనిా, ఆలోచ్నలను సెంసిరిసి ూ, అవసరమెైన ద్ివాయనుభవాలను కూడవ పరసాద్ిసి ూ, గొలగమూడి లో వారి,
సాామి వారి దరశన ఆలెంబ్నను కూడవ అనుగీహెంచి, అద్ేశ్ పురాాకెం గా ఆచ్రిెంప చేసన
ి సార్ కు కృతజఞ తగా నడిపిెంచ్మని
పారరిాసి ూ
బ్టట శ్రీ రామ కృష్ణ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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సార్ లలటరుల
గొలగమూడి
24-04-1997
Dear Rajkumar!
శ్రీ సాామివారి ఆశ్రసుసలు సద్వ నీకుెండవలని పారరిాసి ూ ప. సుబ్బరామయ్య వారయ్డెం. నీ letter చేరిెంద్ి. శుభెం, చ్కిగా ఉద్య యగెం చేసి ూ
అద్ి భగవెంతుని సేవగా భావిెంచి చేయి.
అహ్ెం వైశాానరో భూతవా – అనే శలలకెంలో (భగవద్ీా త) పారణులెందలి ఆకలిని నేనై, వారు భుజిెంచ్ు నవలుగు రకముల ఆహారమును
జీరణ ము చేయ్ుచ్ునవాము అని చబ్ుతవరు. గనుక మనము సెంపాద్ిెంచేద్ి ఎెందుకు?

ఆకలిని తృపిి చేయ్ుటకు, అెంటే ఆ పరమాతమను

సేవిెంచ్ుటకు అని అరధ ము. కనుక మనెం చేసే పరతిపని ఆకలి క్ొరక్ే ? గనుక పరమాతమ సేవయియ అవుతుెంద్ి. మన భావెం పరధవనెం అనామాట.
“కష్ట పడి పనిచేయి, ద్ేవుని నవమెం ఉచ్ురిెంచ్ు” ఇద్ి శ్రీసాయినవధ్ుని ఆజఞ . నితయెం హ్ృదయ్ పూరాక పూజ, పారాయ్ణ చేసుకుెంటూ సిటిలో
అడీ తిరుగుళ్ళో మానివేసి బ్ో లలడెంత టైెం కలిసి వసుిెంద్ి. వీలునాపుుడెంతవ చవరిమనవర్ ఏరియ్ాలోని గౌళ్లపుర గాెంధిబ్ొ మమ దగా ర బ్ో రిెంగ్
శాీవణకుమార్ గారి ఇెంటిలోని శ్రీ శ్రీ నవెంపలిల బ్ాబ్ాగారి సనిాధిలో సాధ్యమెైనెంత సేపు గడుపు. Holiday రోజు అనిా పో ర గాీము
ల మానుక్ొని శ్రీ శ్రీ
నవెంపలిల బ్ాబ్ాగారి సనిాధి వదలకుెండవ కూరోువటెం అలవాట

చేసుక్ో. సాయినవధ్ుడు నినుా కరుణణెంచి Hyderabad పెంపారు. శ్రీ శ్రీ

నవెంపలిల బ్ాబ్ాగారి వెంటి మహాతుమల సనిాధి అెందరిక్క లభిెంచ్దు. ఆ సనిాధి సద్ిానియోగెం చేసుక్ో. “నిపుు దగా ర కూరొుని నవ గుడీ ల తడి
ఆరబ్జటటమని పారరిాెంచ్నకిర లేకుెండవనే తడి ఆరిపో తుెంద్ి. అటాలగే మహ్నీయ్ుల పరతయక్ష సానిాధ్యెంలో కూరుునా మాతవరన మన సాధ్నతో
నిరూమలిెంచ్ుక్ోలేని దుష్ట సెంసాిరాలు వాటెంతట అవే కడిగి వయ్బ్డతవయి అని పుజయ శిీ భరద్వాజ మాసాటరు చపాురు. అెందుక్ే ననుా శ్రీ
వెంకయ్యసాామి వారి సనిాధి వద్ిలి పటట వదద ని పద్ేపద్ే చపాురు. గనుక నీవు పరసి ుతెం శ్రీనవెంపలిల బ్ాబ్ాగారిని వద్ిలి పటట వదుద. వీలుెంటే ఆ
పారెంతెంలో రూమ్స తీసుక్ోని ఉెంటే నితయెం వారి సనిాధి లభిసుిెంద్ి.
పరకృతి పరక్ాశ్, పరకృతి వైదయశాల, బ్ేగెంపేట, హెైదరాబ్ాద్
హెైదరాబ్ాదులో నీవుెండే ఏరియ్ాలో పరకృతివైదయశాల
శ్రీ సాామి వారి భకుిల క్ొరకు వతకవదుద, వారిక్ై వారే పరిచ్య్ెం అవుతవరు. శ్రీ నవెంపలిల బ్ాబ్ాగారే నీకు సరాసాెం అనుక్ో. మాసట ర్ గారు
1979 లో చపిున మాటలు 16-04-97 సాయిబ్ాబ్ా పతిరకలో వేసి ారు. అద్ి చ్దువుక్ో, నీకు సాయిబ్ాబ్ా పతిరక రాకుెంటే కష్ట ములోనైనవ సెంవతసర
చ్ెంద్వకటిట సాయిబ్ాబ్ా పతిరక తపిుెంచ్ుక్ో. అనిా పతిరకలూ ద్వచిపటట . అవి వేలకటట లేని ఆణణ ముతవయలు. మాసట ర్ గారి చ్రితర రిలీజ్ అయిెంద్ి.
హెైదరాబ్ాదు కూడవ వసాియి.
చిెంతవ లక్షిమనవరాయ్ణ, 5-1/10, 6 NewMaruthiNagar, Kothapet, హెైదరాబ్ాద్ – 500035. వీరు మన దమమపేట శ్రీరామశాసిి ,ి
లక్షమకిగారి బ్ెంధ్ువు. వీరిని కలుసుక్ో. నీవు ఎకిడ వునా నితయెం ½ గెంట పిలలలతోనైనవ సతసెంగెం చేసి ుెండు. Rolling stone gathers no
mass. తిరుగలిక్క ఏమి అెంట క్ోదు అని సామెత ఉెంద్ి. తిరిగినెందున ఏమీ పరయోజనెం లేదు. లోకెం నుెండి పకడబెంద్ీగా బ్య్టపడి మన
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డూయట పూజ, పారాయ్ణ, సతసెంగెం. శ్రీ నవెంపలిల బ్ాబ్ాగారి సనిాధిలో నీ క్ాలెం సద్ిానియోగెం చేసుక్ో. మనెం మన శాాసలు ఆగిపో య్ాక ఏమీ
చేయ్లేము. ఆగకముెంద్ే ఏమెైనవ చేయ్గలిగిెంద్ి. లలటర్ వారసుిెండు. నీ సెంద్ేహాలకు జవాబ్ు వారసుిెంటాను. పరతి జాబ్ులోఅడరసుస వారయి.
ఆశ్రసుసలతో
ప. సుబ్బరామయ్య
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ఓెం
గొలగమూడి,
30-5-05.
Dear Sai!
ఈ రోజు పరపెంచ్మెంతవ అెంధ్క్ార బ్ెందు రెంగా ఎెంతో దుుఃఖములో మునిగి ఉెంద్ి. ఒకవైపు తవము చేసే పనులనీా తమకు సుఖ
సెంతోష్ాలను తచిుపడతవయ్ని తలెంచి వారు ఆ పనుల ద్వారా దుుఃఖానేా తచ్ుుకుెంట నవారు. రోగాలద్వారా, నష్ాటలద్వారా, వాయజాయలద్వారా,
ద్ొ ెంగతనవలద్వారా నష్ట ెంకలిగినపుుడు అలాెంటి నష్ట ెం కలిగిెంచినవారే తమ ధ్ుుఃఖానిక్క క్ారణమని మొతు
ి కుెంటారుగానీ వాళ్ళో చేసిన ఖరమలే
అెందుకు క్ారణమని ఏమాతరమూ తలెంచ్రుగద్వ. ఒక క్ాెంటారకటరు లక్షలు క్ోటల సెంపాద్ిసి ునవాడు. ఎటాల సెంపాద్ిసి ునవాడు? క్ేవలెం సతయెం
ధ్రమెం తపిునడుచ్ుక్ొని మాతరమే. పద్ిమెంద్ిక్క ఉపయోగపడే రోడుీ వయ్యమెంటే , ఇెంజనీరల కు లెంచవలిచిు రోడుీ అధవానాెంగా వేసి ునవాడు.
అలా ఆరిెెంచిన ధ్నెం ధ్ుుఃఖెంకలిా ెంచ్కఏమి చేసి ుెంద్ి?
శ్రీ సాామివారు బ్ో ధిెంచిన సతయెం, ధ్రమెం, సెంపనాతాెం, సాధవరణతాెం, సదు
ా రుసేవ ఎెంత గొపు పచిు సతవయలో కద్వ. అెందరూ ధ్రమెం
తపిు సుఖ సెంతోష్ాలు ప ెంద్వలని చ్ూసాిరు. క్ానీ ఆ వచిున సుఖ సెంతోష్ాలు చ్ూసుిెండగానే దుుఃఖాలవుతునవాయి. టచ్ర్ పాఠెం చపుడు,
విద్వయరిా చ్దవడు, డవకటరు తన వృతిి లో నైపుణయము క్ొరకు శ్ీమిెంచి చ్దవడు, పేషెంట మెందు సేవిెంచ్కుెండవనే ఆరోగయము ప ెంద్వలని చ్ూసాిడు.
ఎెంతోమెంద్ి ఆధవయతిమకత పేపరు పేరుతో ధ్నమారిెసి ునవారు. ఆధవయతిమకత గోరెంత కూడవ ఆ పేపరులో కనిపిెంచ్దు. ఎవరి ధ్రమెం వారు
తిరకరణశుద్ిధగా ఆచ్రిసేి వారిక్క కలిగేదెంతవ ఆనెందమే. అలా ధ్రామచ్రణ చయ్ాయలెంటే , ఆనెందెం అనేద్ి బ్ాహ్యెంగా వసుివుల నుెండి రాదు, అద్ి
మన అెంతరెంగాలలోనే ఉెంద్ి, అద్ి మనెం ప ెంద్వలెంటే ఇష్ట ెం-అయిష్ట ెం సమూలెంగా పో వాలి. ఇష్ాటయిష్ాటలు పో వడెం అెంటే భగవెంతుడు మనకు
ఇచిున పని నూటిక్క నూరుపాళ్ళో శ్ీదధగా ఆచ్రిెంచ్డమొకిటే మారా ెం. భగవెంతుడు నీకనుగీహెంచిన పని చ్దువు - PhD. ద్వనిని నీవు
ఇష్ాటయిష్ాటలు లేకుెండవ, అద్ి నీ ధ్రమెంగా భావిెంచి సాధిసేి, తరుగులేని ఆనెందెం, శాెంతి లభిసాియి.
శ్రీ సాామివారి ఆశ్రసుసలతో,
ప. సుబ్బరామయ్య
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సార్ సందేశ్ం
సాధ్నెంటే నైవేద్వయలు,కరూురహారతులు, పూలమాలలు క్ాదు.
నీవు నిజమెైన సాధ్కుడుగా నిలవాలని నవ ఆశ్. అెంతే క్ాని కష్ట సుఖాలకు బ్జెంబ్ేలలతేి బ్ేలవు క్ాకూడదు. పద్ిమెంద్ిక్కనీడ నిచేువృక్షెంగా మనెం
రూపు ద్వలాులి క్ానీ పద్ిమెంద్ిని య్ాచిెంచేవారెం క్ాకూడదు. మరలామరలా శ్రీ మాష్ాటరి రచ్నలు చ్దువు. పారాయ్ణలుఅని తొెందర పడవదుద.
సతయెం హ్ృదయ్ గతెం చేయ్మని శ్రీ మాష్ాటరినిపారరిాెంచ్ు. ఆయ్న నితయ సతుయడై నిరెంతరెంమనలను కనిపటిట నడుపుతట సరైన సమాధవనెం
ఇచేుెందుకు రడీగా ఉనవారు. ఆ అసమాన సదు
ా రుమురిి ఆద్ేశాలు సీాకరిెంచి నడచ్ుకునేటటల మన బ్ుద్ిదనిమలచ్మనిపారరిాెంచ్ు.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

సంప్ాదకీయం : మహాతుుల

సనినధి పాభావము

శ్రీ భరద్వాజ మాసాటరు శ్రీ సాయి లీలామృతెం ముెందుమాటలో మహాతుమల దరశనము, ఆశ్రసుసలు

సదు
ా రు కృప

ప ెందటానిక్క ముఖయ సాధ్న మని చబ్ుతవరు. అలానే మాష్ాటరి పరవచ్నవలలో “జాఞని యొకి సనిాధిలో శ్క్కి ఎపుుడు వలుగు వలే
పరవహసూ
ి నే ఉెంట ెంద్ి. అయితే మనెం తలుపు తీసేి వలుతురు వచేు రడతి మన ఆలోచ్నలు, చిెంతలు మానితే ద్వని పరభావెం
గురిిెంపు కలుగుతుెంద్ి” అని “అద్ి జరుగుటకు physical presence ఎెంతో ద్య హ్దెం చేసి ుoదని “ చబ్ుతవరు. సాయి లీలామృతెం
లో సాయినవధ్ుడు సమాధి అనెంతరెం మొదటి నల రోజున దరశన మిచిు “నవకు మానస పూజ చేయి” అని చపిునద్ి క్ాని
“మహ్నీయ్ుల నిరాయణవనెంతరెం వారి శ్రడరెం పవితరమయిన ద్ేనవ” అనా పరశ్ాకు శ్రీ మాసట ర్ పరి పరశ్ాలో “ఒక శుభ సమయ్ెంలో
పారణ పరతిష్ట చేసిన విగీహ్ెం భగవత్ రూపెం అయి శ్క్కివెంతమవుతుెందని శాసి ెంి చబ్ుతుెంటే, జీవితవoతెం అణువణువు భగవత్
ధవయనెంతో పవితరమ,ెై వారనుభవిెంచిన భగవద్క
ై యెంతో పరమ పావనమెైన మహ్నీయ్ుల సమాధ్ులు, చిరక్ాలెం శ్క్కివెంతవలు
అవటెంలో ఆశ్ురయమేమునాద్ి” అనా జవాబ్ు క్ానీ మహాతుమల సమాధి అనెంతరెం, వారి సనిాధి ఎెంతటి

పరభావవెంతమెన
ై ద్య

తలుపుతవయి. శ్రీ సాామి, సాయి, మాష్ాటరు సమాధి అనెంతరెం లీల లనిా వీటిక్క నిదరశనవలు. ఈ విష్య్ానిక్క చ్రమ వాయక్ాయలుగా
శ్రీ మాష్ాటరు పరవచ్నవలలో ధ్రామచ్రణకు, సదు
ా రు అనుగీహానిక్క విడద్ీయ్రాని సెంబ్ెందెం ఉెంద్ి అని వివరిసి ూ శ్రీ సాయినవధ్ుడు
నవనవచ్ెంద్య రిరును “తద్ిాద్ిధ పరణపాతేన“ శలలక వివరణ హ్ృదయ్గతెం చేసుక్ోమనా హెచ్ురిక సదు
ా రు సనిాధి వలల ఆయ్న ఎదురుగా
అకిడ ఉనవారనా గురుి వలల సహ్జెంగా చేసే చేత, మాటాలడే మాట అనిా సమనాయ్ మవుతట, వివేక, వైరాగాయలు, ధ్రామ చ్రణ,
ధ్రమ బ్దధ మన
ెై అరద క్ామాలు, మోక్షము కూడవ సహ్జెంగా (“చ్మట పటిటెంచ్టానిక్క గాలి తగలకుెండవ తలుపులనీా మూసేసి ఉనా
రూమ్స లో కూరుుoడ బ్జటట న
ి ెంత” సహ్జెంగా) సిద్ధ స
ి ి ాయి అని తలుపుతవరు. అలాలనే శ్రీ సార్ కు “నిపుు వదద కూరుుని బ్టట ల తడి
ఆరమని చపునవసరెం లేని రడతి మహాతుమల సనిాధిలో మన పరయ్తాెంలో నిరూమలిెంచ్ుక్ోలేని బ్లహీనతలు సత
ై ెం సులభెంగా
రాలి పో తవయ్ని” సాదయమెైనెంత సమయ్ెం (సాామి) వారి సనిాధిలో గడపమని తలుపుతవరు. అటిట సనిాధి లభిెంచ్ని సమయ్ెంలో
ద్ిాగుణణకరిెంచిన శ్ీదధతో చ్రితర పారాయ్ణ ధ్రామచ్రణ హ్ృదయ్ పూరాక పారరధ నలతో నిరెంతరెం గడిపత
ి ే హ్ృదయ్ెం పరిశుదద మెై
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నవమద్వరకునిక్క సిదధ యోగి లభిెంచిన రడతి మహాతుమల దరశన, సాెంగతవయలు, ఆశ్రసుసలు వాటిక్క అవే సిద్ధ స
ి ి ాయి అని శ్రీ గురు
చ్రితల
ర ో తలుపుతవరు.
సాయినవధ్ుని సమాధి దరశనెం అనుభూతి అనెంతరెం శ్రీ మాసాటరు జీవిత పరయెంతెం మహాతుమల దరశన సాెంగతయెం క్ొరక్ై
ఎెంతగా పరతపిెంచవరో అద్ే ముఖయ సాధ్నగా ఎలా ఆచ్రిెంచి చ్ూపిoచవరో సమరిద్ద వము. శ్రీ సాయి నవధ్ుని సమాధి వదద అనుభవెం
తరాాత తరచ్ు సెంవతసరానిక్క కనీసెం రెండు సారుల అయిన (ఆ క్ాలెంలో) షిరడ
ి ి వళ్లో సాయి సమాధి వదద వీలలైనెంత క్ాలెం గడపటెం,
భకుిల అనుభవాల సేకరణ , 18 సెం|| సాయి పిచిు పటిటనటల చేసానని మాసాటరు చబ్ుతవరు. అలానే శ్రీ జిలలెండల మూడి అమామ, శ్రీ
పాకలపాటి గురువుగారు, శ్రీ చీరాల సాామి, శ్రీ ఆనెందమయి అమామ, శ్రీ చివటెం అమమ, శ్రీ వెంకయ్య సాామి, శ్రీ రాఖాడి బ్ాబ్ా
ఇలా ఎెందరో మహాతుమల సనిాధి ని దరిశెంచి వీలలైనెంత సమయ్ెం గడపటానిక్క ఎెంతటి వయయ్, పరయ్ాసలను ఓరాు రో ఎెంతటి శ్రడర
శ్ీమ, ధ్న, సుఖ తవయగాని క్ైన సిదదమెై నవరో వారి వారి చ్రితల
ర లో మనెం గురిిెంచ్ వచ్ుు. శ్రీ మాసాటరు వాచవ బ్ో ధిెంచిన, ఆచ్రిెంచి
చ్ూపిన ఈ ఉతి మ ఆచ్రణ మనకు మారా దరశకెం.
అద్ే రడతి శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ కు శ్రీ మాష్ాటరు పరిచ్య్ెం అయినపుటి నుెండి శ్రీ మాష్ాటరి సనిాధి క్ై పరతి శ్ని, ఆద్ి
వారాలు ఎననా ఇబ్బెందులకు ఓరిు వళ్ళోవారు. శ్రీ సార్ ఇెంటలల ఉెండే 6-8 మెంద్ిక్క సార్ టచ్ర్ గా వచేు క్ొద్ిద వేతనమే ఆధవరమెై నవ
ద్వనినే అవసరాలకు మాతరమే వచిుెంచ్ుచ్ు కూడవ (అమామ గారి సహ్క్ారెం కుడవ ఉెండటెం వలల ) పరతి శ్ని, ఆద్ి వారాలు శ్రీ
మాష్ాటరి సనిాధి క్ోసెం కలిచేడు నుెండి ఒెంగోలు వళ్లో సద్ిానియోగెం చేసు క్ొనేవారు. శ్రీ మాష్ాటరి ఆద్ేశ్ెంపై శ్రీ వెంకయ్య సాామి వారి
ని దరిశెంచి వారి వదద అనుభవెం ప ెంద్వక శ్రీ మాష్ాటరి సెంద్ేశ్o అనుసరిెంచి సాధ్యమెన
ై సమయ్ెం అెంతవ సాామి సనిాధి లో
ఉెండేవారు. సాామి సనిాధి లభయo క్ానపుుడు శ్ీదధతో కూడిన నవమసమరణ తో ధ్ునిక్క చినా చినా కటట లు ఏరి సమకూరేు సాధ్న
చేసి ూ తన హ్ృదయ్ానిా సాామి సనిాధి అనుభవిెంచ్ుటకు పరిశుదధ ెంo చేసుకునే వారు. నవమ సమరణ మరపు వలల ఆగిపో తే అెంత
దూరెం వనకుి నడచి, చేసే వారని చపాురు. శ్రీ మాసాటరు చపిునటల తన చిెంతలు, ఆలోచ్నలు అనే నూన పూసుకునా వానిక్క
సాామి సనిాధి కూడవ లోనిక్క జోచ్ునటల , ద్వనిని తొలగిెంచ్ు క్ొనే విశ్ా పరయ్తాెం చేసి ూనే అద్ి లభయమెన
ై పుుడు పూరణ సనిాధి
అనుభవిెంచి సద్ిానియోగెం చేసుక్ొనవారు.
జీవన విధవనెం సాధ్నలో ఒక భాగెం క్ావాలి, జీవితెంలో సాధ్న ఒక భాగెం క్ాదు అని శ్రీ మాసాటరు అనాటల సార్ జీవన
విధవనెంలో సాామి చిెంతకు ద్య హ్దెం క్ాని అనిాెంటినీ మాసాటరు సాెంగతయెం కు వచిున క్ొద్ిద సెం|| లోనే మారుు క్ొనవారు. గొరీలల
వయవహార , అెంగడి, సూిల్ టచ్ర్ లతో అనవసరపు చ్రులు మొదలుగునవి ఎెంతటి తవయగెం శ్ీదధ లతో ఆచ్రిoచవరో మనెం గురిిెంచ్
వచ్ుు. (నవకు తలిసిన మాసాటరు లో క్ొెంత వివరణ చ్ూడవచ్ుు). తన సమయ్మెంతవ సతసెంగెం, ధ్రామచ్రణ మహాతుమల దరశన
సాెంగతవయనిక్క మాతరమే వచిుెంచ్డెం గమనవరుెం. ఈ రడతి సమయ్ము , తను మన ధ్నము పూరిిగా సదు
ా రు పరెం చేసారు. కనుకనే
శ్రీ సాామి వారి నుెండి “గొలగమూడి లో రాతిరక్క నివాసెం” ద్వారా సాామి సనిాధి , “నీ అనాెం నీవు తిను” అనా ద్ివాయ ద్ేశాలుసాయి
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నవధ్ుని నుెండి “ఉపుు, పులుపు, క్ారెం వదుద” అనా నియ్మ పాలన ఆద్ేశ్ెం ప ెంద్ి ఉతి మెంగా ఆచ్రిెంచి గురు సేవలో సారధ కెం
క్ాగలిగారు.
గొలగమూడి నివాసెం క్ై కలిచేడు లో (ఆ క్ాలెంలోనే కటట కునా) మిద్ద ఇెంటిని అతి తకుివ ధ్రకు అమిమవేయ్టెం, క్ొనిా
సెంవతసరాల పాట గొలగమూడి నిదర 4గెం -6 గెం సమాధి సేవ, 6 గెం కు సైక్ల్
క పై గొలగమూడి నుెండి నలూ
ల రు పరయ్ాణెం, కలిచేడు
50km బ్సుసలో వళ్లో ఉద్య యగ నిరాహ్ణ, సాయ్ెంతరెం మరల నలూ
ల రు (క్ొనిా నలలు ఒెంగోలు to నలూ
ల రు) తరువాత (అరధ ) రాతిర
సైక్ల్
క పై 10km అడవి బ్ాట గొలగమూడి రాక ఇలా (అవిశాీెంతెంగా శ్ీమ పడటెం). సాామి సనిాధిని

రోజు క్ొద్ిద గెంటలలన
ై వ

అనుభవిెంచ్ుటకు సార్ పడిన ఈ శ్ీమకు నియ్మ పాలన యియ క్ాక శ్రీ సాామి వారి సనిాధి యొకి గొపుదనెం శ్రీ సార్ కు హ్ృదయ్
గతెం క్ావటమే క్ారణెం.
ఈ సాధ్నలో భాగెంగా పిలలల భవిష్యతు
ి బ్ాధ్యత క్ై సాామి పై ఆధవరపడుతట, ఇతరుల మాటలు కు, పరిసా త
ి ులకు
చ్లిెంచ్లేదు. అమమగారి సహ్క్ారెం తో గొలగమూడి లో నివాసెం ఆరెంభిెంచిన క్ొతి లో పో యియ లలో పాములు పడుక్ోనేవి. నీటిక్ై ,
నితయ కృతవయలకు అవసరాలక్ై కుడవ ఎెంతో ఇబ్బెందులు పడవలసి వచిునవ సార్ క్ాని, అమమగారు క్ాని చ్లిెంచ్క సాామి పై
ఆధవరపడటెం వారిక్క సాామి పై, సాామి సనిాధి పై గల విశాాసానిా తలుపుతుెంద్ి. ఆ శ్రణవ గతి నిదరశనమే గురు సుితి లోని
లలకి లేననిా అనుభవాలు. ఇలుల సైతెం లేని ఆ సమయ్ెం లో సాామి వారి కృప వలల ఒక మటిట గోడల ఇలుల కటిట ద్వనినే సాామి
సేవకుల, భకుిల సోట ర్ రూమ్స చేసారు. గోడలకు పటిటన బ్టట ల పై చదలు పూరిిగా ఆకీమిెంచిన ఏమీ వరవ లేదు! సాామి కృప ను
సెంద్ేహెంచ్ లేదు. సనిాధి ని విడవలేదు. పైగా ఆ సమయ్ెంలోనే సమాధి పూజ, పుసి క రచ్న గా మాష్ాటరి మెంచిమాట, సాామి
సమాధి అనెంతరెం లీలలు సేకరిoచి చినా చినా పుసి క్ాలు గాను అెంద్ిెంచవరు. మాసాటరు వారసిన ధవయన యోగ సరాసాెం వారత పతి
గా వారసుక్ొని సతసెంగెం తోను క్ాలెం సద్ిానియోగెం చేసుకునవారు.
సాామి సనిాధిలో తరువాత మిద్ద ఇలుల కటట క్ోవడవనిక్క సా లెం లభిసేి తనకు నివాసమే క్ాక సాామి కృప తో సాామి
భకుిలకు ఆవాసెం కుడవ ఏరురిచవరు. ఈ పరయ్తవానిక్క సహ్క్ారెంగా (పునవద్ి) బ్ేస్ట పదద బ్ెండ పడే లా చేసి సాామి తన కృపను
తలిపారు. సార్ వేసన
ి సాయి మాసట ర్ నిలయ్ెం లోని బ్ావిలోనూ, బ్రహ్మo గారి మఠెం వదద బ్ో ర్ లో మెంచి నీరు పుష్ిలెంగా
వచుటల చేసారు (చ్ుటట పరకిల ఇబ్బెంద్ి అయినవ). ఎనిా ఇబ్బoధ్ులనూ లలకి చేయ్క సాామి సనిాధి లోనే ఉెంటూ,
అనుభూతులు-ఆచ్రణకు ఆలవాలమెైన వారి సాెంగతవయనిా ఎెందరో ఉతవసహ్ వెంతులు, ఆరుిలు అయిన భకుిలకు ఆసరా గా
ఏరురిచవరు. సమాధి పూజ ను చవలా సెంవతసరాలు నిరాహెంచి తరువాత తన పై నిెంద మోపి నవ సాామి సేవకు దూరమయ్ాయ
మను క్ో లేదు. ఏ మాతరెం బ్ాధ్ పడలేదు! నిజమెైన సాామి సేవ అెంటే వారి సనిాధి లో physical గా ఉెండటమే క్ాదని, మానసిక
సెంసిరణ అని మన హ్ృదయ్ెం పై లలకిలేని మలిన సెంసాిరాలలో, ఆలోచ్నలలో, భావాలతో ఏరురచ్ుకునా పేడవ తటట ను, తైల
ధవర వెంటి వారి సేవ, సాెంగతవయలతో చేధిెంచ్డ మనే వారి వివరణలకు ఆచ్రణ పూరాక నిదరశనెం గాను నిలిచవరు. నిష్ాిమ కరమ,
సేవ అెంటే సాామి ని ఆశ్ీయిెంచ్డమెంటే అకిడే ఉెండి విమరశలు చేసి ూ, విెంటూ, నియ్మ పాలన లేక, ఇతరుల మెపుులతో జీవితెం
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వళ్ో బ్ుచ్ుటెం క్ాదని జాఞనేశ్ార్ మహారాజ్ ఇచిున వివరణ లా ఆచ్రణ, మానశిక పరిణతి
ణ సాధిెంచవలనే వారి మాష్ాటరు క్కచిున
సెంద్ేశానిా నిరెంతర కృషి తో ఆచ్రిెంచి చ్ూపారు. మహాతమల సనిాధి సద్ిానియోగెం చేసుకునే మారా ెంలో మనకు పరతయక్ష
ఆలెంబ్నగా నిలిచవరు.
సాామి సనిాధి విలువను ఇెంతగా గురిిoచి సారధ కెం చేసుక్ోవటమే క్ాక, ఎననా చినా పుసి క్ాలలో అచ్ుటి సాామి సమాధి
విలువ ను నిదరశన పూరా కెంగా ఎెందరిక్ో గురిిెంప చేయ్టమే క్ాక, ఉతి మెంగా సద్ిానియోగెం చేసుక్ోవటానిక్క అవధ్ూత లీలలో,
మాష్ాటరిపెంథవను అనుసరిెంచి, సూచ్నలు, ద్ీక్ష చేసే వారిక్క ఉెండ వలసిన జాగీతిలు చపిు ఎెందరి చేతనన ఆచ్రిoప చేసారు.
తమ జీవితవలను సారధ కెం చేయ్దలచ్ు క్ొనే ధేయయ్ెం గల మిలిటరడ సాామి వెంటి క్ొెందరిక్క సాామి సనిాధి విలువ తలిపి
చివరివరకు సాామి సనిాధిలో ఉెండే ఆసాిరెం కలిుెంచి వారి ఉదద రణకు తోడుడవీరు. ఈ మిలిటరి సాామి మిలిటరడ లో క్రాల్ గా
జాబ్ు చేసి రిటర్
ై అయ్ాయక, ఎెంతో పరయోజకులలైన పిలలలునవా వారి వదద ఉెండక తను భగవెంతుని పై ఆధవరపడ తవ నని చపిు శ్రీ
వెంకయ్య సాామి ద్ివాయ ద్ేశ్ెం పై గొలగమూడి వచవురు. క్ాని అచ్ుట సరి అయిన నివాసెం ద్ొ రకక ఎననా సెం|| ఎననా ఇబ్బెందులు
పడవీరు. గొలగమూడి వదలి వళ్లో పో ద్వ మనుకునా పరతీ సారి శ్రీ సార్ ఏద్య మారా ెం సూచిసూ
ి సాామి సనిాధి గొపుదనెం మరలా
గురుిచేసి ూ చివరకు సాయి మాసట ర్ నిలయ్ెంలో నే ఒక రూమ్స ఇచిు వారి చివరి ద్వస వరకూ సాామి ని అెంటి పటట క్ొని ఉెండేలా
సహ్కరిెంచవరు. వీరు చివరి క్షణెంలో ధవయనెం చేసి ూ ధవయనెంలో సునవయ్ాసెంగా పరమపద్ిెంచవరు. ఇద్ి వారిక్క సాామి అనుగీహ్ెం.
అలాలనే ఎoదరో భకుిలకు సాామి కృప కలిగే ముఖయ సులభ మారా ెం తరచ్ు గొలగమూడి దరశన, సేవ అని దగా ర లోని
గొలగమూడి “ఆెంధ్ర షిరిడి” అని సూచిెంచి చేసేలా పరిసా త
ి ులు సత
ై ెం కలిుెంచి చేయిెంచవరు. దమమపేట లక్షిమ గారిక్క సాామి కృప
కలేా మారా ెం అడిగత
ి ే నల నల గొలగమూడి రావటెం అని సూచిెంచ్టెం క్ాని, శివ రతాెం కు గొలగమూడి లో సాయి మాసట ర్
నిలయ్ెంలోనే ఉెండి సేవిoచ్ుక్ొని, ఆరోగయెం ప ెంద్ి ఉద్య యగెం లో, జీవితెం లో సిార పడటానిక్క సార్ సహ్క్ారెం క్ాని, సాయి, నగేష్,
పరసాద్ లకు తరచ్ు చవల క్ాలెం నలకు నవలు
ా సారుల సత
ై ెం గొలగమూడి దరశనెం, సార్ సాెంగతయెం తో ఉనాతి లేద్వ సెంసిరణ తీసుకు
రావటెం క్ాని, సాయిక్క గొలగమూడి లో సెంవతసర పరయెంతెం ఉెండటానిక్క సార్ ఇెంటినే మలచి ఇవాటెం, వేణు గోపాల్ గారిక్క ఇలుల
గోలగమూడి లో ఏరురచ్ు క్ొని సిారపడే సూచ్న, సహ్క్ారెం క్ాని, వెంకటేశ్ారల గారిక్క వారి అమమ గారి చివరి దశ్లో అతని ఆరిధక
పరిసా తి
ి నిలద్ొ కుికునే అవక్ాశ్o కలిుసూ
ి నే గొలగమూడి లో సిారపడే సదవక్ాశ్ెం కలిుెంచి సాామి సేవ చేసుకునే ఆసాిరెం
కలిుెంచ్టెం క్ాని, మరెందరి క్ో సాామి సనిాధి విలువను తలిపి ఉెండే అవక్ాశ్ెం, పో ర తవసహ్ెం కలిుెంచి వారి ఉనాతి క్క సహ్క్ారెం
కలిుెంచ్టెం క్ాని సార్ సాామి సేవ గా ఆచ్రిెంచి మన ఆచ్రణక్ై చ్ూసుినవారు!
--- ఇటల , మీ సాయి
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శ్రీ షిరీ డ సాయిబ్ాబ్ా

శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసట ర్

శ్రీ సుబ్బరామయ్య గారు
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శ్రీ వెంకయ్యసాామి

శ్రీ దరాాసాామి

