
 

పరోపకారార్ధ మిదం శరీర్ం                  శీ్ర సదగు ర్ు సగబ్బరామయ్య సార్ జీవిత చరతిర 

 
1 

 

 

 

 
జననం : జూల ై 15, 1939   మహా : సమాధి జూన్ 17, 2017 
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అంకితము: శీ్ర భర్ద్వాజ మాసటర్ గారి పాదపదమములకు 

మనవి: శీ్ర సదగు ర్ు పెసల సగబ్బరామయ్య గార్ు 2017 జూన్ 9 వ తేదీన (జ్యయష్ట శుదధ  
పౌర్ణమి) మహాసమాధ ిచ ందార్ు. వారి మొదట్ ఆరాధన సందర్భంగా వారి సంక్షిపత  
జీవిత చరితరనగ, వారి భక్తత ల అనగభవాలనగ నలతగురితో పంచగకోవాలనన 
సతసంక్లపమే ఈ చిన్నన సంచిక్. ఈ గీంధాన్నన అందర్ూ శీదధగా చదివి సార్ యొక్క 
అనగగీహ ఆశ్రసగసలత ప ందగలర్న్న పరా రిధసగత నానము. 

సేకర్ణ: పరసాద్, సాయి సగబ్రహమణ్యం, వేణ్ుగోపాల్ 

పర్యవేక్షణ: శ్రీ సాయి మాసటర్ సేవా ట్రస్టట  సభుయలత 

పరా ప్తి సాా నము: శ్రీ సాయిమాసటర్ సేవా ట్రస్టట , గొలగమూడి, నెలలూ ర్ు జిలాూ  – 524321 

ఈ గీంధ ర్చనక్త సహక్రించిన వార్ందరికీ హృదయ్పూర్వక్ నమసాకర్ములత! కొన్ననచోట్ూ  
ఏక్వచన పరయోగం చేసియ్ునానము. ఎవరి మనసగసనైెనా బ్ాధ పెట్టట  వ ంటే్ క్షమించగలర్ు. 
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శీ్ర సగబ్బరామయ్య గురించి మహనీయ్ుల తీర్ుు 

శీ్ర శీ్ర శీ్ర వ ంకయ్యసాామి తీర్ుు 

సావమి సవేక్తడు రోశిరడెిి కి అతయవసర్ విష్య్ములలో ఏ వయకిత ఎలాంట్టవాడు 
అన ే విష్య్ముగానీ, ఎచచట్ ఏమి జ్ర్ుగుచగననది గానీ శీ్ర వెంక్య్యసావమి దృశయ 
సంకయతములతో చూపేవార్ు. ఒక్రోజు సగబ్బరామయ్య సార్ గురించి యోచిసగత ంట్ే సార్ 
తాళాల బ్ురీ్లత రపిరే్ు చేసగత ననట్లూ  చూపార్ు. దాన్నక ిశీ్ర ఆచార్య ఎకికరాల భర్దావజ్ గార్ు 
ఇచిచన వాయఖ్య “అందరి లోపాలత సరచిేయ్గల సమర్ుు డు” అంట్ే సార్ సర్వజుు లత (లోపాలత 
త లిసని వార్ు), సర్వ సమర్ుధ లత, సర్వవాయపక్తలత (అందరి గురించి త లిసనివార్ు) అయియ 
వ ండాలి. 

శీ్ర శీ్ర శీ్ర ఆచవర్య ఎకిిరాల భర్ద్వాజ మాసటర్ గారి తీర్ుు 

మచాచ రామక్ృష్ణ  (క్డప వాసతవ యలత) కి ఒక్రోజు భర్దావజ్ మాసాట ర్ు గార్ు 
క్లలో క్నపడి “సగబ్బరామయ్య, నేనూ ఒక్ట్!ే నగవ వ సగబ్బరామయ్య చ పపినట్లూ  
చ యియ” అన్న చ పాపర్ు. 

విదాయనగర్ వసంతమమ గార్ు 2008లో గొలగమూడలిో జ్రగిిన శీ్ర సాయి 
మాసాట ర్ు సమేమళనం తరావత కొన్నన రోజులకి శీ్ర భర్దావజ్ మాసటర్ ఆమెక ి సవపనంలో 
క్నపడి “సగబ్బరామయ్య ఉండమనాన ఉండక్తండా వచచేశావ?ే ఇదదర్ు మహనీయ్ులనగ 
(శీ్ర శీ్ర శీ్ర శీ్ర వెంక్య్యసావమి, శీ్ర ఎకికరాల భర్దావజ్ మాసటర్)  సవేించిన మహనీయ్ుడు. 
అలాంట్ట ఆయ్న దొర్ుక్తతాడా!” అన్న గదిద ంచార్ు.  

నీలకంఠరావుప్ేట సదగు ర్ు శీ్ర శీ్ర శీ్ర దరాు సాామివార్ుచ పపినవి 

 జిహవనగ జ్యించాడు 
 సార్ న్న చూపెడుతూ “పరోపకారార్ధ మిదం శరీర్మ్” 
 వెంక్య్యసావమికి దతతత డు, మాక్ల దతతత డే 
 వెంక్య్యసావమి త చగచక్తనానడు న్ననగన. నీ చతే తప ప చయేించడు 
 వెంక్య్యసావమిలో సగబ్బరామయ్య వ నానడు, సగబ్బరామయ్యలో 

వెంక్య్యసావమి సావమి వ నానడు 
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ద్ ైవం మానగష ర్ూప్ణే
దేవ ణ్ణణ  త లతసగక్తనే మార్ుం చ పపమనన భక్తత లతో భగవాన్ శీ్ర 

వెంక్య్యసావమి వార్ు అంట్ార్ు ‘’నీయ్ాలనన వసేత  నీవేమి క్నగక్తకంట్ావయ్ాయ!”. ఇది 
ఈనాడు నెలలూ ర్ు జిలాూ  గొలగమూడి వాసతవ యలత శీ్ర శీ్ర శీ్ర పెసల సగబ్బరామయ్య గార ి
ఎడల అక్షరాల న్నజ్మె ంది. వార్ు మానవ ర్ూపంలో మన ముందగనన భగవంతతడే 
అన్న భక్తత ల అనగభవాలత న్నర్ూపిసగత ననవి.  

వారెంతట్ట మహనీయ్ుడో త లియ్న్నదే హృదయ్ పూర్వక్మె న భకితశీదదలతో 
నమసకరించలనము. అందర్ూ నమసకరిసగత నానర్ు కాబ్ట్టట  మనమూ నమసకరిసాత ము. 
వారెంతట్ట వారో త లియ్జ్యసి వారి యిెడల మన హృదయ్ాలలో తగువిధమె న 
భకితశీదదలత ఏర్పడునట్లూ  చేయ్డమే ఈ చిన్నన ప సతక్ ఆశయ్ం. 

శాసాత ా లలో భగవంతతన్నకి చ పపబ్డి లక్షణ్ాలలో ఈ కిీంది మూడు లక్షణ్ాలత శీ్ర 
సగబ్బరామయ్య సార్ వదద  సంపూర్ణంగా పరక్ట్మవ తాయి. 

1. సర్వవాయపక్తడు  అందగగలడిందగలనడన్న సందేహము వలదగ అననట్లూ  
విశవమందంతనూ ఉననవాడు. 

2. సర్వజుు డు  సర్వవిష్య్ాలత త లిసినవాడు. సృషి్టలోన్న పరతిదాన్న గురించి భూత 
భవిష్యత్, వర్తమానములనీన త లిసినవాడు 

3. సర్వసమర్ుధ డు  ఏమె నా చేయ్గల సామర్ధయము గలవాడు 
శీ్ర శీ్ర శీ్ర పెసల సగబ్బరామయ్యగార్ు భక్తత లక్త అనగగీహ ంచిన అనగభవాలనగ బ్ట్టట  

ఆయ్న సాక్షాతతత  భగవంతతడు అన్న త లతసగత ంది. అంతేగాక్ సార్ పాట్టంచిన క్ఠోర్ 
న్నయ్మపాలన, గుర్ుసేవ అసామానయమె నది. అంతట్ట మహనీయ్ున్న జీవిత విశేషాలత 
ఈ గీంధంలో క్లర్చబ్డినవి.  ఈ గీంధ క్లర్ుపక్త, ముదరణ్క్త ముఖ్య కార్ణ్ాలత   
 సార్ జీవిత విశేషాలనగ తలతచగక్తంట్ూ సార్ సాంగతయం న్నర్ంతర్ం ప ందాలన్న 
 సార్ తో అనగబ్ంధమునన వాళళందరికీ మార్ుదర్శక్ంగా సహక్రించాలన్న

 గుర్ుసేవగా గుర్ువ  యొక్క చరితరన్న నలతగురితో పంచగక్తన్న న్నర్ంతర్ం మాలో 
గుర్ుసమర్ణ్ జ్ర్గాలనన సంక్లపమే
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శీ్ర ప్ెసల సగబ్బరామయ్య సార్ (గొలగమూడి)  జీవితము 
సార్ బ్ాలయం- విద్వయభ్ాయసం 

శీ్ర పెసల శేష్య్య మరియ్ు శేష్మమ అనే ప ణ్యదంపతతలక్త 1939సం|| లో 
శీ్ర పెసల సగబ్బరామయ్య గార్ు (సార్) జ్న్నమంచార్ు. సార్ తండిరగార్ు ద ైవభకిత 
పరాయ్ణ్ులత.  రోడుి  మీద నడుసగత ననప పడు అడింగా పడివ నన ముళళ క్ంపలనగ 
తీసివేసేవార్ు. చిననప పడే సార్ తండిరన్న కోలోపయ్ార్ు. సార్ అమమగార్ు అంగడి 
పనగలత చూసగక్తనేవార్ు. ఎంత పన్న వ నాన రోజూ దేవ న్నకి దీపం వెలిగించి 
ఉననదాన్నతో న్నవేదించి, వడుూ  దంచగక్తన్న తినేవార్ు.సార్ కి చిననపపట్ట నగండి ద ైవ 
కార్యకీ్మాలత, సాట్ట వారికి సహాయ్ం చేసేవార్ు. వాట్టలో మచగచక్త కొన్నన 

1. సార్ చిననప పడు 8-10 సం వయ్సగలోనే “మందిరాలలో దీపారాధన 
చేయ్క్తండా బీడు పెడితే ఊర్ుక్త అరిష్టమన్న” వారి ట్ీచర్ చ పిపన మాట్క్త 
సపందించి నూన,ె బియ్యం మొదలతగునవి సమీక్రించి వార్ం వార్ం పూజ్ భజ్న 
నెైవేదయం చేయ్ట్ం శీ్ర సార్ క్తనన అన్నన జీవ ల మేలతక్త సపందించే సంసాకరాన్నన, 
భగవంతతన్నఫెై విశావసాన్నన త లతప తాయి. ఇవే ధరామచర్ణ్క్త ప నాదగలన్న శీ్ర 
భర్దావజ్మాషాట రి వివర్ణ్.  

2. ఇంచగమించగ ఇదే వయ్సగలో సార్ ఇంట్టక ిదగుర్లో ఒక్ పెదాద విడ ఒళళంతా జిలతో 
బ్ాధ పడుతూ రాతిరంపగళళళ భాధతో అర్ుసగత ంటే్ సార్ వెంట్నే సపందించి ఎంతో 
సమయ్సూపరితతో హాసిపట్ల్ క్త 10 కి.మీ. ఎవరిపె ైఆధార్పడక్తండా తీసగక్త వెళ్ళళ 
ఆవిడ భాధనగ తీరాచర్ు. “ఇతర్ులత నీకయమి చేయ్ాలనగక్తంట్ావో అది ఇతర్ులక్త 
చేయి” అనే ధరామచర్ణ్ మూల సూతరా న్నన ఎంతగా జ్నమ సంసాకర్ంగా మారయంతగా 
జీరిణంచగక్తనానరో త లతప తతంది ఈ సంఘట్న.  

3. య్ుదద సెైన్నక్తలత గాయ్ పడిప పడు సహాయ్ న్నధి కోసం శీమించడం, దగుర్లో 
ఇలతూ  అంట్లక్తంటే్ ఎవర్ూ సహాయ్ం చేయ్క్ చూసగత ంటే్ చినన పిలూ వాడే అయినా 
గోడ ఎకిక నీళళళ పో సి ఆర్పడం, పరా కిటక్ల్ ఎగా్ మ్స క ి ట్అైం అయిపో తతనాన 
లెకికంచక్ ఒకావిడ కాలతలో ములతూ  దిగి ర్క్తం వసగత ంటే్ ఫో రెసప్సస తో బ్ ైట్క్త తీసి 
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వారి పరమాదం, భాధ తొలగించట్ం వర్క్ల ఎననన సన్ననవేశాలలో ఇతర్ుల 
బ్ాధలక్త సపందించడం  వారికి ఎననన జ్నమలతగా ఆరి్ంచిన అతతయతతమ ధర్మ 
సంసాకర్ంగా క్నపడుతతంది.  

4. సార్ చిననతనంలో ఒక్ వయకిత క్లర్లముమక్తనే వాన్న బ్ండిన్న గుదిద  అతన్నకి నష్టం 
క్లిగించి పెగైా అతన్ననే తిడుతతంట్ే సార్ దారినపో తూ చూచి ధర్మం వెైప  న్నలిచి 
బ్ండివాన్నకి డబ్ుబలిపిపంచార్ు. అలాగయ కొదిదగా పెదదవయ్సగ వచాచక్, ఒక్సారి 
వారింట్ట దగుర్లో ఒక్ భర్త భార్యనగ, రోడుి మీదబ్ట్టలత ఆమ ెవంట్టఫైె న్నలవనంతగా 
లాగి కొడుతతండగా అచచట్ అందర్ూ చోదయం చూసగత ంటే్, సార్ సమయ్సూపరిత, 
ధ ైర్యంతో పరతిఘట్టంచి, ఆ అబ్లనగ కాపాడార్ు. ధర్మంలో భాగంగా అనాయయ్ం 
జ్ర్ుగుతతంట్ే చూసూత  ఊర్ుక్తనే వార్ు అధర్మంతో చేతతలత క్లిపినట్ేూ  అన్న కొదిద  
వాక్య / కార్య పరతిఘట్న ఐనా చూపాలన్న శీ్ర మాసటర్ చ పిపనదాన్నకి పరతిబింబ్ంగా 
న్నలతసాత యి. అధరామన్నన న్నర్సించ ేఈ గుణ్మే సార్ ఇలతూ  తగాదాలో అనాయయ్ంగా 
అధర్మం జ్రగిినప పడు మరింతగా భగవంతతన్నతో  విననవించగక్తనేలా, ఆయ్నపె ై
ఆధార్ పడేలా చేసింది. 

సార్ దిగుడు బ్ావ లోూ  పెై నగంచి దూకి ఈత కొటే్టవార్ు. ఒక్సారి అలా 
కొట్టట్ంలో క్తడి చేతి గూడ సాు నభరంశం అయియ జ్ిరింది. న్పిప తగిున తరావత గూడనగ 
సరిచేసగక్తన్న ఇంట్టకి వెళాూ ర్ు. ఆరిధక్ ఇబ్బందగల వలన సార్ అమమగార్ు ఇంకా 
బ్ాధపడతార్న్న సార్ చ పపలనదగ. ఏ వెైదయం చేయించలనదగ. జీవితాంతమూ అలానే ఉండి 
గూడ జ్ిరినప పడలాూ  సరి చేసగక్తంట్ూ ఉండేవార్ు. 

సార్ అంటే్ వాళళ తలిూగారికి పరతేయక్ంగా ఇష్టం, ఎందగవలన అంటే్ ఆహారాన్నక ి
ఏమాతరం ఇబ్బంది పెట్టక్తండా ఉననదాన్నతో గముమన తిన్న వెళళళవార్ు. ఏమీ లనక్పో త ే
సార్ మజ్ిగననం లో ఎరీ్గడి కొర్ుక్తకన్న తిన్న వెళ్ళూపో యిేవార్ు.  

సార్ తమ ట్ీచర్ గారిక ిఇంట్టపనగలత చేసేవార్ు. అందగవలన సార్ క్త పార్, 
గడిపార్లతో పన్నచేయ్ట్ం బ్ాగా వచిచంది. సార్ 72 సంవతసర్ముల వర్క్త ఏమాతరం 
ఇబ్బంది లనక్తండా ఏ పనైెనా అలవోక్గా నెైప ణ్యంతో చేసేవార్ు.  
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సార్ అననయ్య నెలలూ ర్ు వెళ్ళళ   వ తర్గతి నెలలూ ర్ులో చదగవ క్తనానర్ు. 
నెలలూ ర్ు నగండి ఇంట్టక ివచేచట్ప పడు అయ్న చేత  పాత “The Hindu” నూయస్ట పేపర్ుూ  
త పిపంచగక్తన్న, సార్ వాట్టన్న చదగవ తూ క్ష్టమె న ఇంగీూష్ పదాలనగ గుర్ుత పెట్లట క్తన్న 
అర్ధం త లతసగక్తనేవార్ు. 

శీ్ర సార్   వతర్గతి చదగవ క్తనే సమయ్ాన్నకి వార ిఅననగారని్న సార్ వాళళ 
తలిూగార్ు నెలలూ ర్ు పంపి చదివిసేత  వార్ు సరిగా చదవక్ ఆట్లలో మున్నగార్ు. ఆ కార్ణ్ం 
వలూ  సార్ నగ వాళళ తలిూగార్ు పె ై చదగవ లక్త నెలలూ ర్ు పంపక్ వారి ఊరెైన 
చ ముడుగుంట్లోనే   వ తర్గతి మూడుసార్ుూ  చదివించార్ు. సార్ వాళళఊరికి కొతతగా 
వచిచన teacher ఈ విష్య్ం, సార్ చగర్ుక్తదనం గురితంచి సార్ తో ‘నగవ వ బ్ాగా 
చదగవ తావ , మీ అమమ ఒప పకోవాలంటే్ రెండు రోజులత న్నరాహార్ దీక్ష చేయ్మన్న’ 
సూచించార్ు. సార్ ఇంట్లూ  అడింగా మూడు పీట్లత పర్ుచగక్తన్న వారి teacher 
చ పిపనటే్ూ  రెండు రోజులత పచిచ మంచి నీళళళ క్లడా తాగక్తండా ఉనానర్ు. ఒక్రోజు 
తినక్పో తే వాడే దారిలోకి వసాత ర్నగక్తనన వాళళ తలిూగార్ు రెండో రోజు క్లడా 
తినక్పో యిేసరికి ఆవిడ భయ్పడి ఇంకయమీ చేసేది లనక్ సార్ కోరిక్నగ ఆంగీక్రించార్ు. 
సార్ హ ైసూకల్  చదగవ లతఎననన క్షాట లకోరిచ వారి మేనమామ గారింట్లూ  పూరిత చేసార్ు. 
సార్ శీదధ  పట్లట దలలత ఈ సన్ననవేశాలలో గురితంచ వచగచ. 

10 వ తర్గతి దాక్ మేనమామ ఇంట్లూ  ఉండి చదగవ క్తనానర్ు. మేనమామ 
గారింట్లూ  నీళళళ తీసగక్తరావడం, వాకిలి క్లాూ బ్ు చలూట్ం వంట్ పనగలత చేసూత , అంగడి 
చూసగక్తంట్ూ సమయ్ం దొరికినప పడలాూ  చదగవ క్తనే వార్ు. 10వ తర్గతి తరావత 
వాళళ మేనమామ ఇంట్ట నగండి రావాలిస వచిచంది.  

శీ్ర సార్ కాలనజికి రోజూ 8 KM నడచి వెళ్ళూ నడిచి వచేచవార్ు. అలా చదవట్ం 
క్ష్టమన్న వెైశయ హాసటల్ లో సీట్ కోసం రెండుసార్ుూ  పరయ్తినసేత  రాలనదగ. మూడోసారి వెళ్ళూ 
క్నీసం సామానగూ , ప సతకాలత పెట్లట కోవట్ాన్నకి వీలత క్లిపంచమన్న అడిగినా, ఆఫీస్ట 
వార్ు సీట్ లనదన్న చ పాపర్ు. సార్ బ్య్ట్క్త వెళళతూ గయట్ల దగుర్కి వచేచసరకి ి
రాధయ్య(గార్ు) అనే సీన్నయ్ర్ సూట డ ంట్ ‘ఎవర్ు రా అది?’ అన్న పరశినంచాడు. సార్ 
“దొంగన్న” అన్న చ పేపసరికి, దూర్ంగా క్లర్ుచనన రాధయ్య(గార్ు) సార్ దగుర్క ివచిచ 
చూచి దొంగవ  కావ లన కానీ ఎందగక్త వచాచవ  అన్న విచారించార్ు. సార్ తమ 
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విష్య్ం చ పితే, ఆయ్న సార్ కి వచిచన మార్ుకలత చూసిన అతనగ చాలా 
అభినందించి, ఇన్నన మార్ుకలత వచిచన నీక్త ఎవడురా సీట్ ఇవవనన్న చ పాపడు 
అన్న,సార్ నగ మర్లా హాసటల్ ఆఫీస్ట లోకి తీసగక్త వెళ్ళూ ఇతన్నకి సీట్ ఇవావలన్నగట్టటగా 
చ పాపడు. (ఆజ్ినబ్ాహువ ) రాధయ్య(గారి) గురించి త లిసని ఆ ఆఫీస్ట వార్ు సార్ కి 
హాసటల్ లో సీట్ ఇచాచర్ు. సార్ నడిచి అయినా చదగవ ట్క్త సిదధపడి పట్లట దలనగ 
చూసి భగవంతతన్న క్ృప వచిచనట్లూ ంది. అంతట్టతో సార్ కి హాసటలోూ  ఫీర Accomodation 
దొరికింది. ఆ హాసటల్ లో విదాయర్ుద లత పరతిరోజు ఒక్కర్ు చొప పన మారెకట్ కి వెళ్ళూ 
క్లర్గాయ్లత, పాలత తీసగక్తరావాలి. కానీ ఎక్తకవమంది  విదాయర్ుధ లత అలా చేసేవార్ు 
కాదగ. వారి బ్దగలత సార్ అవకాశం ఉననప పడలాూ  రోజువారీ క్లర్గాయ్లత, పాలత 
తీసగక్తవచేచవార్ు. ఎవరికీ ఋణ్పడరాదనేది సార్ క్త సహజ్ సిదధమమేో! అంతేగాక్ 
రోజూ శీదధగా చదగవ క్తనేవార్ు. సార్ డిగీీ చదివేట్ప పడు ఆ హాసటల్ నగండి సార్ ఒక్కరయ 
పాసయ్ాయర్ు. అంతేగాక్ VRC కాలనజీలో సార్ కి మూడో రాయంక్  వచిచంది. సార్ 
జీవితాంతం రాధయ్యగార్ు  చేసిన మేలతన్న తలతచగక్తనేవార్ు. ఆయ్నంట్ే ఎంత 
అభిమానమో! 

ఉద్య యగం - వివాహం 

సార్ డిగీీ పూరితచేసిన వెంబ్డే ఉదోయగం రాలనదగ. తన వలూ  వారి అమమగారిక ి
ఇబ్బంది అవక్లడదన్న ఇంట్లూ  ఉననప పడు వంట్ చ ర్ుక్త కొట్టట  తీసగక్త వచేచవార్ు. 
అంతేగాక్ డిగీీ చదగవ క్తనన సార్, రెైల్ ట్రా క్ మీద గాయంగ్ పన్నకి వెళాూ ర్ు. వాళళళ ఇంత 
చదగవ క్తనన వాడిన్న చేరిపంచగకోము అన్న చ పాపర్ు. తరావత కొనానళళక్త చితూత ర్ులో 
(200 కి.మీ దూర్ంలో) టీ్చర్ ఉదోయగాలత ఉనానయ్న్న వెళ్ళతే, అక్కడ ఆఫీసర్ సార్ కి 
సింగరాయ్కొండ దగుర్ ఊళూపాలెంకి పో సిటంగ్ ఇచాచర్ు. 

సార్ కి ఊళూపాలెంలో రాజ్గోపాల్ గార్ు సహో దో యగి. ఇంగీూష్ అయ్యవార్ు. 
రాజ్గోపాల్ గార్ు చాల మరాయదసగత లత, పరోపకార్ బ్ుదిధ  క్లిగినవార్ు. సార్, ఇంకొక్ 
ట్ీచర్ క్లిసి ఒకయ ర్ూమ్ లో ఉండేవార్ు. సార్ ఆహార్ం విష్య్ంలో ఇబ్బంది 
పడుతతనానర్న్న రాజ్గోపాల్ గార్ు గమన్నంచి సార్ కి చ పపక్తండా వంట్ సామానగూ  
తీసగక్త వచిచ వంట్ నేరిపంచార్ు. ఆ మేలతన్న సార్ ఏనాడూ మరిచిపో లనదగ. సార్ క ి 5 
సంవతసరాల వయ్సగసలో క్లడా రాజ్గోపాల్ అయ్యవార ి గురించి వసేత  నగంచగనన 
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వార్ు నగంచగననట్ేూ  గంట్ల తర్బ్డి రాజ్గోపాల్ అయ్యవార్ు చేసిన సహాయ్ం గురించి 
చ పేపవార్ు. ఆయ్న చేసిన దాన్నకి క్ృతజ్ుతగా సార్ ఏం చేసారో ముందగ ముందగ 
త లతసగత ంది. 

సార్ ఊళూపాలెం లో ఉదోయగం చేసగత ననపపట్ట నగండి పరతి నెలా వాళళమమ 
గారిక్న్న ఊళళళ ఉనన అననయ్యక్త డబ్ుబలత మన్న ఆరి్ర్ చేసేవార్ు. 

 ఊళూపాలెం సూకలోూ  సరిగాు  చదవలనదన్న ఒక్ అమామయిన్న అరిచార్ు. విష్య్ం 
త లిసిన ఆ అమామయి అననయ్య సూకల్ కి వచిచ సార్ న్న నానా బ్ూతతలత తిట్టట  
వెళాళడు. సార్ ఈ విష్య్ం ఎవవరికీ చ పపలనదగ. అక్కడునన అట్అండర్ రాజ్గోపాల్ 
అయ్యవారికి చ పాపడు. కొన్నన రోజులత అయిన తరావత రాజ్గోపాల్ గార్ు సార్ న్న హ డ్ 
మాసటర్ ఇంట్టకి తీసగక్త వెళ్ళూ, అక్కడ హ డ్ మాసటర్ కి మొతతం విష్య్ం చ పాపర్ు. 
తరావత ఆఖ్రి పరీక్షల అప పడు హ డ్ మాసటర్ ఆ అమామయికి హాల్ ట్టకెట్ ఇవవలనదగ. 
వాళళ అననయ్యన్న తీసగక్త వచిచ సార్ కి క్షమాపణ్ చ పపమన్న ఆదేశించార్ు. ఆ 
అమామయి వాళళ నాననన్న తీసగక్త వసేత , మీ అననయ్యనగ తీసగక్తర్మమంట్ే మీ 
నానననగ తీసగక్త వచాచవే అన్న అర్చి పంపించేసార్ు. తరావత వాళళ అననయ్యనగ 
తీసగక్త వచిచ సార్ కి క్షమాపణ్ చ పిపన తరావతనే ఆ అమామయికి హాల్ ట్టకెట్ ఇచిచ 
పరీక్ష వరా యించార్ు. సార్ ఆ హ డ్ మాసటర్ గురించి చాలా గొపపగా చ పేపవార్ు. 
ముఖ్యంగా ఆ అమామయి అననయ్య చేత క్షమాపణ్ చ పిపంచిన దాన్నక్నాన తన సాట ఫ్ 
గురించి ఆయ్న తీసగక్తనన శదీదకి, ఆయ్నక్తనన గౌర్వాన్నక ిసార్ దాసో హం అనేవార్ు. 

సార్ కి తలతపూర్ు ట్రా నసఫర్ అయియంది. అక్కడక్త వచాచక్ వివాహం 
జ్రిగింది. 

సార్ తన చిననతనంలో ఆరిదక్ పరిసిుతి వలూ  తమ ఇంట్ట య్జ్మాన్న ఇంట్లూ ంచి 
వెళళమన్న సామానగూ  బ్య్ట్ పెట్టటసగత ననప పడు, సార్ మేనమామ వచిచ డబ్ుబలిచిచ 
ఆదగక్తనానర్ు. ఆ క్ృతజ్ుతగా ఆ మేనమామ పెదద  క్లతతర్ున్న పెళ్ళూ 
చేసగక్తందామనగక్తనానర్ు. సార్ వాళళ తలిూగారికి, అననయ్యక్త ఇది  ఇష్టం లనదగ. 
ఎందగవలన? అయిన సంబ్ంధం, ఎక్తకవ క్ట్నం రాదన్న! కానీ సార్ పట్లట పట్టట  క్తమారి 
శేష్మమనగ (ఇపపట్ట నగండ ి అమమగార్ు అన్న సంబ్ో ధిసాత ము) పెళ్ళూచేసగక్తనానర్ు. 
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అమమగారకిి ముగుు ర్ు చ లెూ ళళూ . 5 వ తర్గతి వర్క్త మాతరమే చదివార్ు. చాల 
గారాబ్ంగా పెరిగార్ు. సార్ వాళళ అమమగార్ు తన కోడలిన్న చదగవ  రాదన్న, క్ట్నం 
తేలనదన్న సాధించేవార్ు. సార్ మాతరం తనన్న బ్ాగా క్ష్టపడి పెంచిందన్న తమ తలిూగారిన్న 
ఏమనేవార్ు కాదగ. పెైగా అమమగారితో ఒక్ ఒపపందం చసేగక్తనానర్ు – “మా అమమ 
అరిసేత  నేనగ న్ననగన ఊరికయ తిడతానగ. అప పడు ఆమె శాంతిసగత ంది. ఏమనగకోవదదన్న”. 
అట్ాూ నే చేసేవార్ు. అమమగార్ు మాతరం అప పడప పడు సార్ తో “అందర్ూ నాక్త 
చదగవ  రాదన్న అంట్లనానర్ు, ననగన చేసగక్తన్న మీక్త క్లడా బ్ాధగా ఉందా?” అంటే్ 
సార్ “నేనంటే్ నగవ వ బ్ాధపడాలి కానీ ఇంకొక్ళళళ అంటే్ ఎందగక్త బ్ాధపడట్ం, నాక్త 
బ్ుదిధ , గుణ్ం మాతరమే కావాలి. అవసర్మె తే ఆ చదగవ  నేనే నేర్ుపతానగ” అన్న 
సముదాయించేవార్ు.  

సార్, అమమగారిక ిఇదదర్ు పిలూలత – సగమతి, శేష్య్య. సగమతి గార్ు SBIలో 
పన్నచేసగత నానర్ు. ఆమెక ిపంజ్ిబ్ నేష్నల్ బ్ాయంక్తలో పన్నచేసే శీ్ర నాగభూష్ణ్ం గారితో 
వివాహం జ్రిగింది. వాళళకి చ ైతనయ అనే మగ పిలూవాడు. 

శేష్య్య 5 వ తర్గతిలో పరకీ్షలత వరా సూత  ఉంట్ే, ఆ ఇన్నవజిలనట్ర్ కి శేష్య్య 
సార్ పిలూవాడన్న త లతసగ. అందగవలన ఆయ్న శేష్య్యక్త కొన్నన పరశనలక్త 
సమాధానాలత చ పపబ్ో తే శేష్య్య “నగవేవమి అయ్యవారివి, నేనగ అలా వరా య్నగ” అన్న 
చ పాపడు. తరావత ఆయ్న సార్ న్న క్లిసినప పడు సార్ తో ‘నిపుు లాంటి బిడ్డనగ 
కన్వావయ్ాయ’ అన్న కితాబ్ు ఇచిచ వెళాళడు. 

గొరెీ వేణ్ుగోపాల్ గారి అననయ్య ఇలా చ పాపర్ు  ‘సార్ కాూ సగకి వచిచ బ్ాగా 
చదగవ కోవాలి, నేనగ ఎవరినీ కొట్టనగ అన్న చ ప తతనానర్ు. ఇంతలో ఏదో  శబ్దం విన్న 
కార్ు వచిచందేమోనన్న  ఆ కాూ సగ లీడర్ లనచి న్నలతచగనానడు. సార్ ఒక్క ద బ్బ వేసి 
ఇలా చేసేత  కొట్ాట నన్న చ పపలనదగ క్దా! అన్న. అంతే అపపట్ట నగండి సార్ (సగబ్బరామయ్య 
అయ్యవార్ంటే్) అంటే్ అందరకిీ భయ్మే! కానీ అదేమి చితరమో ఆ పిలూలన సార్ తో 
పాట్ల ఎప పడూ ఇష్టంగా తిర్ుగుతూ ఉండేవార్ు.  

తలతపూర్ులో సూకల్ అయిన తరావత ఇంట్ట పరక్క పిలూలక్త ఫీరగా పైెవేైట్ 
చ పేపవార్ు. ఒక్తనగ అయితే అమమగారి దగుర్క్త వచిచ ‘అమమగార్ు! నేనగ చదవలననగ. 
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మీరయద ైనా పన్న ఇవవండి’ అన్న సార్ ఇంట్ట పనగలత చేసేవాడు. తలతపూర్ు నగండి 
క్లిచేడుకి ఉదోయగం ట్రా నసఫర్ అయియంది.  

ఊళూపాలెంలో జ్రిగిన సంఘట్న లాగానే క్లిచేడు వచిచన తరావత సార్ ఒక్ 
విదాయరిధన్న అరిచార్ు. ఆ విదాయరిధ తండిర వసేత  ఆ హ డ్ మాసటర్ “మా అయ్యవారికి కొంచ ం 
తొందరెక్తకవలన” అన్న అనానర్ు. బ్హుశా ఆ హ డ్ మాసటర్ ఆ ఒక్క మాట్తో సమసయనగ 
పరిష్కరించగదామనగక్తన్న ఉండవచగచ. ఆ విష్య్ం సతసంగంలో చ పిపనప పడలాూ  
సార్ ఆ హ డ్ మాసటర్ తన సాట ఫ్ గురించి తక్తకవ చేసి మాట్ాూ డట్ం ఎంత తపో ప అన్న 
వాపో యేివార్ు. అందగవలన ఒక్ అధికారి ఎంత జ్ిగీతతగా ఉండాలో చ ప తతనానర్ు. 

సార్ ఉదోయగ ధరామన్నన చాలా ఖ్చిచతంగా న్నర్వరితంచేవార్ు. పరీక్షలత అయిన 
మర్ురోజుక్త పిలూలక్త వార ిపరశానపతరా లత దిదిద  ఇవవట్ం, పరీక్షలో ఏ ఒతితళళక్త ల ంగక్ 
ఇన్నవజిలనష్న్ చేయ్ట్ం, సమయ్ాన్నకి సూకల్ క్త రావట్ంమొ|| కొన్నన ఉదాహర్ణ్లత. 
సార్ పాఠం చ పిత ే అర్ధం కాక్పో వట్ం ఉండదగ అన్నసార్ విదాయరిధ వేణ్ుగోపాల్ గార్ు 
అంట్ార్ు. అంతేగాక్ సార్ ఒక్కరయ నలతగుర్ు పిలూలతో బ్ాడిమంట్న్ ఆడేవార్ు. సార్ 
సూకల్ లోన్న పిలూలత చదవక్పో తే కొట్ేటవార్ు క్లడా! 

అమమగార ిమాట్లలో ఇలా చ పాపర్ు. “పగలనక్, రాతరనక్ ఏదో పనగలత మీద 
తిర్ుగుతతంట్ాడు. ఒకొకక్కసారి చ పపక్తండా నెలలూ ర్ు వెళ్ళూపో య్వాడు. ఎవరికెైనా 
డబ్ుబలత ఇచాచర్న్న అడిగితే నీకయం తక్తకవ చేయ్నగ అనేవార్ు. ఒకొకక్కసారి కోపం 
వచేచది. కొట్టటనంత చేసేవార్ు. అడగక్తండా గముమన ఉంట్ే సార్ గమన్నంచి “ఏం నాతో 
మాట్ాూ డవా?” అన్న నవ వతూ అడిగయసరికి అమమగార్ు మర్లా మాట్ాూ డట్ం చేసేవార్ు”.  

క్లిచేడులో సార్ ఇలతూ  క్ట్లట క్తనానర్ు. సార్ కి పిలూలత ప ట్టటన తరావత నగండి 
ఆయ్ాసం పరభావం ఎక్తకవైెంది. చలికాలంలో చాలా ఇబ్బంది పడేవార్ు. రాతతర ళళళ న్నదర 
లనక్తండా ఉండేది. ఒకొకక్కసారి ఆ బ్ాధ భరించలనక్ నేనగ ఏ లారీ కిీంద పడి 
చచిచపో తానన్న అనేవార్ు. దాన్నతో అమమగార్ు క్లడా న్నదర పో క్తండా సార్ న్న 
క్న్నపెట్లట క్తన్న ఉండేవార్ు.  

క్లిచేడులో అమమగార్ు త లూవార్ుజ్ిమున 4 గంట్లక్త 200 మీట్ర్ూ దూర్ం 
దూర్ం వెళ్ళూ మంచి నీళళళ తీసగక్త వచేచవార్ు. సార్ వాళళ చ లెూ లి పిలూలత, సార్ 
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అమమమమ గార్ు క్లడా ఇంట్లూ  ఉండేవార్ు. మొతతం సార్ ఇంట్లూ  ఎన్నమిదిమంది 
ఉండేవార్ు. అమమగార్ు ఒక్కరయ పన్నచేసేవార్ు. అందరికీ ఫలహారాలత పెటే్టసరికి 
ఉదయ్ం 10 30 అయిేయది. అప పడు ఫలహార్ం చేసి, బ్ట్టలత ఉతికి, మధాయహనం 
భోజ్నాలత చేసేసరికి దాదాప  మధాయహనం 4 గంట్లత అయిేయది. రాతిరకి పడుక్తనేసరికి 
దాదాప  11గంట్లత అయిేయది. సార్ వాళళ తలిూగార్ు అమమగారిన్న మాట్లతో ఇబ్బంది 
పెటే్టవార్ు (ఒక్ ర్క్ంగా చూసేత  శీ్ర వాసగదేవానంద సర్సవతి సావమి భార్యనగ వాళళ 
తలిూగార్ు సాధించినట్లూ గా ఉంట్లంది). అమమగార్ు అన్నన సంవతసరాలలో వాళళ 
అతతగారి మాట్క్త ఒక్ట్ట రెండు సార్ుూ  తిరిగి సమాధానం చ పిప ఉంట్ార్ు. అలా 
చేసినందగక్త సార్ అమమగారిన్న మందలించార్ు క్లడా! తరావత అమమగారికి సార్ 
తనద ైన శ ైలిలో క్షమాపణ్ చ పేపవార్ు. అమమగార్ు సార్ ఇంట్ట సర్ుక్తల కోసం ఇచిచన 
డబ్ుబనగ చాలా ప దగప గా వాడేవార్ు. డబ్ుబలత దాచేవార్ు.  

ద్ ైవ ఘటనలు – శ్ర ీశ్ర ీశ్ర ీభర్ద్వాజమాష్ాట రి పరిచయ్ం 

 సార్ వాళళ ఊరిలో ఒక్రితో ఇంట్ట సులంవదద వివాదం ఏర్పడినప పడు ఆ వయకిత 
అనాయయ్ంగా సులమాకీ్మిసేత  సార్ వారితో ద బ్బలాట్క్త బ్దగలతగా ఊరి వెలతపలి 
శివాలయ్మునక్త వెళ్ళళ అచట్ ధర్మంగూరిచ భగవంతతన్నతో ఎనననరోజులత ఏకాంతంలో 
తగవ లాడేవార్ు. ధర్మం ఓడినందగక్త,లోక్ం తీర్ు, మనగష్తల నెైజ్ం గూరిచ 
భగవంతతన్నతోనే విచికితస చేసగక్తంట్ూ ఏకాంతంగా చాలా సమయ్ం గడిపే వార్ు. 
సార్ క్త లౌకిక్ మనగష్తల నెజై్ం జుగుపస క్లిుంచి భగవంతతన్న వెైప  మొొగుు  క్లిుంచిన 
సంఘట్నలోూ  ఇది ఒక్ట్ట. ఇదే జ్నమ సంసాకర్ము (లో మన్నష్ికి మన్నష్ికి మార్ుప) 
అన్న సార్ “సావమి సన్ననధి” ప సతక్ంలో శీ్ర రోశిరడెిి గారి సంఘట్న వరా సినప పడు 
త లతప తార్ు.  

శీ్ర రామక్ృష్ణ  పర్మహంస ప సతక్ంలో "భగవంతతన్నగూరిచ ఏడేచవారయర?ి అందర్ూ 
భారాయబిడిలత లనదా సంపదలత తదితరాలగూరిచ ఏడేచవారయ!" అననమాట్ 
చదివినతరావత కొన్నన రోజులత ఏకాంతంలో భగవంతతన్నకెై పరితపించేవార్ు. 
ఏకాంతంలో వెకిక వెకిక ఏడేచ వార్ట్. వేసవి సెలవలలో ఉదయ్ం వెళ్ళూ సాయ్ంతరం 
వచేచవార్ట్. “అలా ఏడుప  ఎందగక్త, ఎలా వచిచందో నాకయ త లియ్దగ” అన్న సార్ 
అంట్ార్ు. తర్ువాత సావమి సేవక్త వచాచక్ సావమి వదద ఏడవట్మే గొపప 
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ఆయ్ుధమన్న, పాపం న్నండుగా ఉండట్ం వాళళ ఆయ్న వదద (సావమికోసం)  ఏడుప  
రాదన్న చ పేపవార్ు. “భగవంతతన్నకెై చింతించగ వార్ు ధనగయలత, వార్ు 
ఓదార్పబ్డుదగర్ు” అనన కీీసగత  మాట్ సార్ పట్ూ  ఎలా న్నజ్ం అయిందో ఇచచట్ 
చూడగలము.  

సార్ సులం ఆకీ్మించిన వయకిత వచిచ బ్ దిరించినప పడు ఎవవర్ూ ముందగక్త రాన్నది సార్ 
సహో దో యగి ట్ట.వి.శేష్గిరిరావ  గార్ు ఒక్క ఉదగట్లన గొడిలి పట్లట క్తన్న వయకిత మీదక్త 
వెళళూ సరికి అతనగ భయ్పడి వెళ్ళళపో య్ాడు. సార్ శీ్ర భర్దావజ్ మాషాట రిన్న క్లవమన్న 
చ పిపంది సార్ విదాయరిధ, మాషాట రి విదాయరిధ శీ్ర అచిచ ర్మణ్య్య గార్ు అయితే సార్ నగ 
బ్లవంతంగా పో ర దబలం చేసి భర్దావజ్ మాషాట రి దగుర్కి తీసగక్తవెళ్ళళంది మాతరము శీ్ర 
శేష్గిరిరావ గార్ు. అందగవలన సార్ శీ్ర శేష్గిరిరావ  గారికి చేసిన సహాయ్ం అమోఘం! 

సార్ ఎలా భర్దావజ్ మాషాట రిన్న క్లిసింది సార్ మాట్లోూ నే ఎంతో హృదయంగా ఉంట్లంది. 
ఆ విష్య్ాన్నన ఈ కిీంద వెబ్ సెైట్ లింక్తలోూ  ఆసావదించండ.ి 

ఆడియో   http://saimastersevatrust.org/Speeches/Sammelanam-
08/SirSpeech09part1.mp3 

ప సతక్ం   నాక్త త లిసిన మాసాట ర్ు – 2 వ పేజి   

http://www.saimastersevatrust.org/Books/NTM_Part_1.pdf 

శీ్ర భర్దావజ్ మాషాట రి గారి పరచియ్ంతో సార్ జీవితం నూతన పర్వం తొకికంది. 
ఎందగక్త మాషాట ర ి గారి దగుర్క్త వెళళళవారో సార్ మాట్లోూ  “అక్కడక్త వెళ్ళళతే జ్ిు న 
పరవాహం అలా వసూత  ఉండేది. నేనేమీ కోరిక్లతో వెళళలనదగ. కానీ అక్కడక్త వెళ్ళూ వసేత  
నేనగ ఇంట్లూ  పరశాంతంగా ఉండేవాడిన్న. అంతక్త ముందగ పిలూలత దూర్ంగా అలూ ర ి
చేసినా అరిచేవాడిన్న, మాషాట ర ిదగుర్కి వెళ్ళూ వచిచన దగుర్నగండి పిలూలత నా నెతిత  మీద 
నీళళళ పో సినా ఎందగక్తరా పో సాత ర్ు! అన్న నెమమదిగాఅనేవాడిన్న తపప ఏమీ 
అరిచేవాడిన్న కాదగ. ఈ విష్య్ం ఆమె (అమమగార్ు)గమన్నంచి, నా దగుర్ డబ్ుబ 
లనక్పో యినా ఆమ ెఇంట్ట సర్ుక్తలత కోసం ఇచిచన డబ్ుబలో దాచినవి నాక్త ఇచిచ శీ్ర 
భర్దావజ్ మాసటర్ దగుర్క్త వళెళమన్న  పో ర తసహ ంచేది”. 

http://saimastersevatrust.org/Speeches/Sammelanam-08/SirSpeech09part1.mp3
http://saimastersevatrust.org/Speeches/Sammelanam-08/SirSpeech09part1.mp3
http://www.saimastersevatrust.org/Books/NTM_Part_1.pdf
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సార్ భర్దావజ్ మాసాట ర్ుతో అనగబ్ంధాన్నన శీ్ర సాయి మాసటర్ బో్ ధామృతం 
గీంధములో వివర్ంగా  చదివి తరించ వలసినద ే కానీ క్తూ పత ంగా వరా య్లనము. కానీ 
మాషాట రి సాంగతయంతో సార్ ప ందిన ఉతతమమె న మార్ుప, ఆధాయతిమక్ పరిణ్ణతి 
కొదిదగానెైనా ఇక్కడసమరిదాద ము. శీ్ర మాషాట రి సాంగతాయన్నకిత లియ్న్న తపనతో పరతి వార్ం 
సార్ విదాయనగర్ వెళళళవార్ు. అచచట్ఏ చినన పన్న ఉనాన సేవ చేసే ఆసాకర్ం 
క్లిగించగకొన్న శీదాధ భక్తత లతో చేసేవార్ు. అందరికి అననం వండి పెట్టట్ం, సాయిమందిర్ 
న్నరామణ్ంలో పాల ు నట్ం, క్లయరింగ్ మొ|| పనగలత ఎంతో శీమకోరిచ సాయిబ్ాబ్ా సేవగా 
చేసేవార్ు. శీ్రమాషాట రి సలహానగ అనగసరించి ఇంట్ట వదద , దేవాలయ్ంలో, సూకల్ లో 
సతసంగం చేయ్ట్ం, సంవతసరాల పర్యంతం కాలం ఒకయ సమయ్ంలో –మనసగస 
భగవంతతన్నకి ఇవవట్ం హృదయ్పూర్వక్ంగా, శీదద  పట్లట దలతో చేసార్ు క్నగక్నే శీ్ర 
పూండి సావమి ఆశ్రసగసల వలన కాలం త లియ్న్న ధాయనసిుతి క్లిుంది. కొన్ననరోజులపాట్ల 
సహజ్ంగా అలౌకిక్ ఆనందము, న్నర్ంతర్ భగవత్ తాదాతమయం క్లిుంది. 

శీ్ర భర్దావజ్ మాషాట రి పో ర దబలంతో సార్ శీ్ర వెంక్య్యసావమిన్న 
దరిశంచగక్తనానర్ు. ఒక్ సంవతసర్ం చలికాలంలో సార్ కి ఆయ్ాసం వచిచనప పడు 
క్లిచేడులో వచిచ ఉనన శీ్ర వెంక్య్యసావమి సన్ననధిక ి వెళళగానే ఆయ్ాసం తగిు  
త లూవార్ూూ  హాయిగా ఆర్ు బ్య్ట్ న్నదరపో య్ార్ు. ఇలా ఒక్కసారి కాదగ ఎనననసార్ుూ  
జ్రిగింది. సార్ కి ఒక్ సందహేంవచిచంది - ‘ఆయ్ాసం తగుట్ం సావమి సన్ననధి వలూ  
కాదగ, సావమి దగుర్ ఉండే అగిన వలూ నా అన్న’. తరావత రోజు సావమి దగుర్క్త వెళ్ళళత ే
సావమి జ్ివ తరా గుతతనానర్న్న రయక్ అడుి  పెట్టట  ఉనానర్ు. సార్ నగ చాల దూర్ంలో 
ఆపేసార్ు. రయక్ అడుి  పెట్టట్ంలో అగిన క్నపడలనదగ. ఆ రోజు క్లడా హాయిగా న్నదర 
పట్టటంది. అంతట్టతో సావమి క్ృప వలన మాతరమే ఆయ్ాసం తగుు తోందన్న 
త లతసగక్తనానర్ు. 

క్లిచేడులో పరసాద్ గార్నే ఆయ్న గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ట లో పన్న చేసేవార్ు. 
సార్ కి ఆయ్నతో పరిచయ్ మేర్పడింది. ఆయ్న భగవదీు త చ పాత నన్న చ పితే సార్ శీ్ర 
భర్దావజ్ మాషాట రిన్న నేర్ుచకోమంట్ారా వదాద  అన్న అడగిార్ు. భర్దావజ్ మాసాట ర్ు 
సాయిబ్ాబ్ానే అలా పంపించార్ు. మంచి అవకాశం నేర్ుచకోమనానర్ు. పరసాద్ గార్ు 
చాలా సిట కా్ట. రాతిర 8 గంట్లకి భగవదీు త చ పపట్ం మొదలతపెడితే అలా చ ప పతూనే 
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ఉండేవార్ు. ఎవరెైనా ఆవలిసేత  మాతరం “ఓం తతసత్” అన్న చ పపట్ం ఆపేసేవార్ు. 
కొన్ననసార్ుూ  రాతిర 12 గంట్ల వర్క్త ఆ కాూ సగ జ్రిగయది. అననం తిన్న వెళ్ళతే ఆవలింతలత 
వసాత య్న్న సార్ కాూ సగ అయిన తరావతే అననం తినేవార్ు. అమమగార్ు సార్ తో అననం 
తినేవార్ు. కాూ సగలో చ పిపన విష్య్ాలత రాతిరకయవరా సి ప దగద నేన   గంట్ల క్లాూ  పరసాద్ 
గారి ఇంట్ట తలతప  కిీంద సందగ నగండి ఇంట్లూ కి తొయ్ాయలి. పరసాద్ గార్ు అవి చూసి 
సాయ్ంతరం ఆ ప సతకాలత వెనకిక ఇచేచవార్ు. సార్ అలా చేయ్ట్ం ఏనాడూ తపపలనదగ 
! సార్ క్త భకిత యోగం చాల ఇష్టం. తర్చూ భక్తత న్న లక్షణ్ాలత గల పదాయలత 
చ బ్ుతతంట్ార్ు. 

వేణ్ుగోపాల్ గార్ు సార్ దగుర్ 8,9,10 వ తర్గతతలత చదగవ క్తనానర్ు. 
ఆయ్న మాట్లలో “సార్ సెనైగస పాఠాలత ఎక్తకవ భాగం లాయబ్ లో ఎక్సపరిమెంట్ 
చేయిసూత  చ పేపవార్ు. ఉదాహర్ణ్క్త క్తళ్ళళన కోడిగుడుి  వాసన సహజ్ వాయ్ువ  లాగా 
ఉండట్ం, ఆహార్ం తీసగక్తంటే్ భూమాయక్ర్షణ్ శకిత వలూ  క్డుప లోకి వెళళతతందా లనదా 
శరీర్ క్ండరాల వలూ  వెళళతతందా అనే విష్య్ాన్నన కాూ సగలో ఒక్ పిలూవాడి చేత 
శ్రరాష సనం వేయించి వాడి ననట్లూ  తినే పదార్ధం పెట్టట  తింట్ే ఎలా ఉందో , క్డుప లోకి ఎలా 
వెళళతోందో  చ పిపంచార్ు. అంట్ే అలా శ్రరాష సనం పిలూవాడి చేత చేయించే ముందర్ సార్ 
పరయ్తినంచి ఏమి జ్ర్ుగుతోందో గమన్నంచి పరమాదం లనదన్న గమన్నంచి ఉండాలి!” 

సార్ సెైనగసతో పాట్ల ఇంగీూష్ నాన్ డిట్అైలి్ చ పేపవార్ు. ఆ చ పేప విధానం చాలా 
సగలతవ గా ఉండేది. పరతి పాఠాన్నకి 10 ఇంగీూష్ పదాలత చ ప తార్ు. ఆ పదాలతో 10 
ఇంగీూష్ వాకాయలత చ ప తార్ు. కాూ సగలో ఒకొకక్క విదాయరిద చేత ఒకొకక్క వాక్యం చ పిపసూత  
కాూ సగ అయిేయలోగా దాదాప  అందరి విదాయర్ుద లతో చ పిపంచేవార్ు. అలా చ పిపంచట్ం 
వలన కాూ సగ పూరిత అయిేయసరకిి అందరికీ ఆ పాఠం వచేచసదేి.” 

సార్, శేష్గిరిరావ  అయ్యవార్ు మాతరం ఎప పడూ పిలూలకి ఎలా చ పాపలో, 
ఏమి చ య్ాయలో అనేవి ఆలోచించట్ం, మాట్ాూ డుకోవట్ం చేసేవార్ు. సార్ క్లిచేడు 
సూకల్ మధయలో ఎప పడో నాట్టన గానగగ చ ట్లట  ఇప పడు మహా వృక్షమె  ఎందరికో 
నీడన్నసోత ంది. సార్ ఏనాడూ ఏ పన్న చేసినా అద ిఅవసర్మె నదిగా, ఉపయోగపడేదిగా 
ఉండేది.” 
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శీ్ర భర్దావజ్ మాసాట ర్ు వరా సని శీ్ర సాయి లీలామృతం చదివిన తరావత ఆ 
ప సతకాన్నన ఏ అధాయయ్ాన్నక ిఆ అధాయయ్ం పేజిలత తీసి పలిూలకి ఇచిచ చదివించేవార్ు. 
సార్ చగట్ూట  పిలూలత తిర్ుగుతతండేవార్ు. మిగిలిన అయ్యవార్ూందర్ూ వాళళదగుర్క్త 
పిలూలత రావటే్ూదన్న వాపో యిేవార్ు. సార్ కాూ సగలో క్లడా సాయిబ్ాబ్ా గురించి 
చ పేపవార్ు. ఈ విష్య్మె  మిగిలిన  అయ్యవార్ుూ  హ డ్ మాసటర్ కి “సగబ్బరామయ్య 
అయ్యవార్ు పిలూలకి సాయిబ్ాబ్ా గురించి చ ప తతనానడు” అన్న ఫిరాయదగ చేసార్ు. ఆ 
హ డ్ మాసటర్ సవయ్ంగా కాూ సగ బ్య్ట్ నగంచొన్న సార్ కాూ సగ చ ప తతననప పడు 
గమన్నంచార్ు. గంట్ సేప  పిలూలత తమనగ తాము మర్చి సార్ చ పేప విష్య్ాలోూ  
మున్నగిపో య్ార్ు. ఇది గమన్నంచిన ఆ హ డ్ మాసటర్ మిగిలిన అయ్యవార్ూతో 
మీరెప పడ ైనా పిలూ లత అంత సెైలెంట్ గా ఉండేలా అలా పాఠాలత చ పపరా? అన్న అడిగ ి
ఇంకొక్సారి సగబ్బరామయ్య అయ్యవారి మీద ఫిరాయదగలత చ పపట్ం మానమనానర్ు. 

క్లిచేడులో సాయిబ్ాబ్ా మందిర్ శంక్త సాు పన ముందగ నగండి సార్ సతసంగం 
చేయ్ట్ం, చేయించట్ం వలూ , ఎంతోశీదధతో శీ్ర మాషాట ర ి ఆశ్రసగసల, సూచనలనగ 
అనగసరించట్ం వలూ  అచచట్ గొపప ఆలయ్ం ఏర్పడి ఇపపట్టక ీ ఆ ఊరివార్ు శీదధతో 
సాయిన్న ఆరాధించట్ం, ఎననన దివాయనగభవాలత క్లతగుతతనానయి. 

సార్ మాటలలో  వారి గుర్ుదర్శనము (అవధూతలీల ముందగమాట నగండి) 

“నేనగ శీ్ర భర్దావజ్ మాష్టర్ు గారిన్న హమేషా దరిశంచవేాడనగ. కానీ వార్ు 
చ పిపనట్లూ  శీ్ర వెంక్య్యసావమి వారిన్న మాతరం దరిశంచేదిలనదగ. నాయ్ందగ పేరమతో ఒక్ 
సంవతసర్ం అలా చ పిప చ పిప చివర్క్త “శీ్ర సావమివారిన్న దరిశంచక్తంట్ే నా దగుర్క్త 
రావదదనానర్ు”.  నా ముఖ్ం వివర్ణమె ంది. అది గురితంచిన ఆ పేరమమూరిత “శీ్ర 
సావమివార్ు భూమి మీద దేవ డు, వెళ్ళళ పరీకి్షంచగకో” అనానర్ు. పరీక్షా విధానం 
క్లడా వారయ చ పాపర్ు. 

1. ఎవరి నగండి ఏమీ గీహ ంచన్న శీ్ర సావమివార్ు నననడిగ ి తినేందగక్త 
పెట్టటంచగకోవాలన్న, 

2. ఎవవరినీ తాక్న్నవవన్న శీ్ర సావమివార్ు నాచేత తన కాళళక్త నూనె 
పూయించగకోవాలన్న కోర్ుకోమనానర్ు.  
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నేనగ, నా సేనహ తతడు శీ్ర ట్ట.వి.శేష్గిరిరావ  గార్ు వెళ్ళళ శీ్ర సావమివారి సన్ననధిలో 
క్లర్ుచనానము. కొీ తతవార్ు శీ్ర సావమివారి పాదాలత తాక్క్తండా కాపలా ఉండే 
రోశిరెడిి గార్ు, గుర్వయ్యగార్ు ఎట్ల వెళాళర్ు. వెంట్నే “తినేందగక్త ఏమె నా 
పెడతాయ్ాయ” అన్న శీ్ర సావమివార్ు చేయి చాపార్ు. మేము తీసగకెళ్ళళన శ నగలత, బ్ లూ ం 
ప డిచేసి త చేచలోగా రోశిరెడిి గార్ు, గుర్వయ్యగార్ు వచిచ ఆ ప డి వార్ు పెట్టబ్ో త ే
అంగీక్రించక్ నాచేత పెట్టటంచగకొన్న తినానర్ు. అదవేిధంగా కాళళకయ కాక్తండా శరీర్మంతా 
నూనె నాచేత మరిధంచగక్తనానర్ు. సాననం క్లడా నేనే చయేించానగ. అది మొదలత శీ్ర 
సావమివారి ఎడల భకిత క్తదిరింది. 

శీ్ర సాయి సక్ల సాధగసవర్ూపి గనగక్ గుర్ుపూరిణమనాడు మేము చేయ్బో్ యిే శీ్ర 
సాయి నామయ్జ్ిు న్నకి శీ్ర సావమివార్ు రావాలన్న శీ్ర సాయినాధగనక్త 
విననవించగక్తనానము.ఎనననమార్ుూ  ఆహావన్నంచినా “ఇప పడు కాద”నన శీ్ర సావమివార్ు 
ఆనాడు మా పరా ర్ధన మన్ననంచి మా గృహాన్నకి విచేచయ్డమే కాక్తండా శీ్ర 
శేష్గిరిరావ గారింట్లూ  జ్రిగయ నామయ్జ్ిు న్నన ఆశ్రర్వదించి వచాచర్ు. 

నేనగ శీ్ర సాయి చరితర పారాయ్ణ్ చేసగత ంటే్ ఒక్రోజు శీ్ర సావమివార్ు నా సవపనంలో 
‘చముర్ు లనక్తండా కాలతచ’అన్న ఆజ్ిు పించార్ు. త లూవారి శీ్ర సావమివారి నడిగితే మౌనం 
వహ ంచార్ు. కానీ చముర్ు పదారాధ లత తిననప డు నాక్తనన ఆయ్ాసం జ్బ్ుబ 
హ చచడంతో శీ్ర సావమివారి సందేశం నాక్ప పడు అర్ధమె ంది. 

1980 సం||లో నేనగ కొనానళళళ శీ్ర సావమివారి సన్ననధిలో ఉండి సేవిసాత నంట్ే “నీ 
అననంనీవ  తింట్ూఉండ” మనానర్ు. అట్ాూ  ఎందగక్త సావమీ అంటే్ “వాళళళ బ్ాపననళళళ 
తినక్లడదగ” అన్న శ లవిచాచర్ు. కాలాంతర్ంలో ఆమాట్ అక్షరాలా న్నజ్మె  ఇంట్లూ  తపప 
మరెక్కడ భోంచేసినా అనారోగయ మవడంతో ఆ న్నయ్మానేన పాట్టసగత నాననగ. 

1983 సం||లో ఒక్ సనేహ తతన్న బ్లవంతంపెై పెై న్నయ్మాన్నన 
ఉలూ ంఘ ంచడంతో చలి, దగుు , ఆయ్ాసం మొదలెైనది. సగమార్ు నెలరోజులత 
ఆయ్ురయవదం, హో మియో, అలోూ పతి వెైదాయలత విఫలమె నాయి. డాక్టర్ు గారి సలహాపెై 
మదరా సగ వెళూదలచానగ. ముందగగా శీ్ర సావమివారి సమాధి దరిశంచి మూడు న్నదరలత 
చేసి వెళాళలన్న క్లిచేడులో బ్సగస ఎకికనది మొదలత నా బ్ాధలనీన 
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మట్లమాయ్మె నాయి.  శీ్రసావమివారి సమాధి చ ంత మూడు న్నదరలత చేసి ఇంట్టక ి
పరయ్ాణ్మె తే తిరిగి నా బ్ాధలత మొదలెైనాయి. పూజ్ిరి నాగయ్యగారి సలహాపెై 
పగలంతా ఉదోయగం చేసగకొన్న సాయ్ంకాలాన్నక ి శీ్ర సావమివారిన్న దరిశసాత నన్న 
చ ప పకోగానే నాబ్ాధంతా న్నవార్ణ్ అయింది. అది మొదలత న్నతయం సగమార్ు  0 
కి.మీ. వెళ్ళళ ఉదోయగం చేసి తిరిగి గొలగమూడి చేర్ుతతనాననగ.  1989 సం|| నవంబ్ర్ు 
నెల నగండి శీ్ర సావమివారి ఆజ్ు పరకార్ం వాలంట్రీరిట్అైరెమంట్లఇచిచ గొలగమూడిలో 
కాప ర్ం ఉంట్లనాననగ. బ్ాధగూడ్ అనగగీహానికి గుర్ుి  అన్న ఈ ఘట్న వలూ  
త లతసగత ంది. 

శీ్ర సావమివారి సన్ననధిలో క్లర్ుచననంత మాతరా న నా ఆయ్ాసం జ్బ్ుబ 
పో సాగింద.ి న్నతయం దోవ ప డవ నా నామజ్పం చేసూత  నాలతగు ఇడలూ లత త చిచ శీ్ర 
సావమివారికి క్ృతజ్ుతతో సమరిపసేత  తినేవార్ు. ఒక్రోజు నా జ్యబ్ులో పదిపెైసలన ఉంది. 
పదిపెైసలతో ఒకయ ఇడలూ  తేవడమా, అప పచేసి నాలతగు తేవడమా అనే ఆలోచనలతో 
మార్ుమంతా నామజ్పం చేయ్లనక్పో య్ానగ. ఇడలూ  త చాచక్ శీ్ర సావమివార్ు క్నీసం 
తాక్నగ గూడా లనదగ. 

మరొక్ రోజు శీ్ర సావమివారి బ్ృందమంతట్టక ీఇంట్లూ  చేయించి ఇడలూ  త సాత నన్న 
చ పిప-పప ప నీట్టలో పో సింద ి మొదలత త లూవారి ఇడలూ  చసేినంతసేప  ఏమార్క్తండా 
నామజ్పం చేసి ఇడలూ  త చేచలోగా శీ్ర సావమివార్ు హో ట్ల్ నగండి త చిచన ఇడలూ  తినేశార్ు.  
ఆ విష్య్ం త లిసి చాలా బ్ాధపడుతూ క్లర్ుచనాననగ.  నర్సారెడిి  భార్య నా చింతక్త 
కార్ణ్ం త లతసగకొన్న నాలతగు ఇడలూ లత పేూ ట్లలో పెట్లట కొన్న శీ్ర సావమివారిన్న 
సమీపించింది. శీ్ర సావమివార్ు ఆ నాలతగు ఇడలూ లత తినేశార్ు. నాకెంతో సంతోష్మె ంది. 
క్నగక్ మొదట్ట సన్ననవేశములో ఇడలూ లత తాక్తట్క్త క్లడా న్నరాక్రించగట్క్త, 
రెండవసన్ననవేశములో ఇడలూ లత సీవక్రించగట్క్తకార్ణ్ము నామజ్పమే.  క్నగక్ 
అందర్ూ శీ్ర సాామివారికి ప్రరతిపాతరమ ైన న్వమజపం చేసత తరించవలని న్వ పరా ర్ధన. “ 
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సాామి సేవలల సార్ 

కాలాంతర్ంలో సార్ సావమి సవేక్త పరా ధానయత ఇవవట్ంతో వారి పిలూల బ్ాధయత 
సావమి ఎలా వహ ంచినది, శర్ణ్ాగతి చేయించగక్తననద,ి మన భావం ఎలా ఉండ 
వలసినది సార్ మాట్లలోనే దమమపేట్ లక్షమక్కక్త వరా సిన ఈ letter లో చూడవచగచ.  

అమామ! మనం ఏద ైనా చ య్ాయలనాన చేయ్లనము. చేయ్లనక్తండా 
ఉండాలనాన ఉండలనము. ఉదాహర్ణ్క్త నా క్తమారెత అప పడు రెైలనవలో షో లాపూర్  
పరక్కన హుట్టగ ీ అన ే సేటష్ననూ  పార్మసిసగట గా పన్నచేసగత ంది. అప పడ ే సేటట్ బ్ాయంక్తలో  
ఉదోయగాన్నకి ట్అైనై్నంగ్ కి ర్మమన్న ఆరి్ర్ వచిచంది. రెైలనవ పెదదసంసు  అన్న, సేటట్ బ్ాయంక్త చినన 
సంసు  అన్న సేటట్ బ్ాయంక్తలో చరేయచందగక్త నాకిష్టములనక్ ఆ ఆరి్ర్ు కాగితం పంపలనదగ. 
భగవంతతన్న న్నర్ణయ్ం ఆమెనగ బ్ాయంక్ లో ఉదోయగం చేయించాలన్న, గనగక్ ఆమె పన్నచేసే 
గాీ మంలో ఆ ముందట్ట రోజు డాక్టర్ునగ చంపే పరయ్తనం చేశార్ు. ఆ రోజు డాక్టర్ు 
లనక్తండా ఉంటే్ మాఅమామయికి ఆ మరాయద జ్రిగ ి ఉండేద.ే అందగక్న్న త లూవార ి
సామానగ సర్ుద కొన్న ఇంట్టకి రాబ్ో తతంది. అద ేసమయ్ంలో నేనగ ష్ిరిడల పో వాలనే పేరర్ణ్ 
పెట్టట  బ్ాయంక్ ఆరి్ర్ ఊర్క్ తీసగక్ప య్ాయనగ. ష్ిరిడల పరయ్ాణ్ము మానగక్తన్న త లూవార ి
10 గంట్లక్త తిర్ుపతి ట్అైనై్నంగోూ  చేరాచలి. వెంట్నే హుట్టగ ీనగండి తిర్ుపతి వచిచ ట్అైనై్నంగోూ  
చేరాచనగ.  నా ష్ిరిడి పరయ్ాణ్ము పో యింది. 

నేనగ అనగక్తనన శిరిడియ్ాతర సాగలనదగ. భగవంతతన్న న్నర్ణయ్ానగసార్ం ఆమ ె
సేటట్ బ్ాయంక్తలో ఉదోయగి అయింది.  బ్ాయంక్త ఉదోయగినే వివాహమాడి నెలలూ ర్ులో ఇలతూ  
క్ట్లట క్తన్న కాప ర్ం ఉనానర్ు. 

మనం ఒక్పన్న చేసేందగక్త చేయ్క్తండా  ఉండేందగక్త సేవచఛ లనన్న వార్ము. 
భగవంతతన్న చేతిలో ఉపక్ర్ణ్ాలత మాతరమ.ే ఇది త లిసి  దేన్నకి చింత చేయ్క్తండా 
హాయిగా నీ ఇష్టం వచిచనట్లూ  నడువ . 

 -పె.సగ. 

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



 

పరోపకారార్ధ మిదం శరీర్ం                  శీ్ర సదగు ర్ు సగబ్బరామయ్య సార్ జీవిత చరతిర 

 
20 

 

శీ్ర సార్ వెంక్య్య సావమి వారి ఆదేశం మేర్క్త రాతిర గొలగమూడిలో న్నదర 
చేసూత , క్లిచేడు ఉదోయగం కొర్క్త వెళ్ళూ వసూత  సమాధి మందిర్ంలో త లూవార్ు జ్ిమున 
సేవ చేసగక్తంట్ూ ఉండే రోజులవి. 1983-84 సం|| సమయ్ం. శీ్ర సార్ న్నవాసం 
గొలగమూడిలో శీ్ర సావమి వారి సమాధి వెనగక్ పూరి గుడిసెలో ఉండేది. అమమగార్ు 
సార్ పిలూలత ఇంకా క్లిచేడులోన్న ఇంట్లూ నే ఉండేవార్ు. సార్ ఉదయ్మే 3 గం || క్త 
క్ట్అటల ప యియ పెట్టట  సమాధ ి మందిర్ అభిషే్కాన్నకి భక్తత ల సాననాలక్త వేడి నీళళళ 
అందించేవార్ు. సార్ చనీనట్టతో సాననం చేసి పరదకి్షణ్లత చేసి పూజ్క్త కావలసినవి 
సమక్లరయచవార్ు. తర్ువాత ఉదయ్ం   గం || క్త బ్య్లతదేరి, 9 గం || క్త సూకల్ 
క్త వెళ్ళూ సాయ్ంతరం 4 గం వర్క్త విదగయక్త ధర్మం (పాఠాలత చ పపట్ం) న్నర్వరితంచి రాతిర 
7 గం క్త గొలగమూడి తిరిగ ివచేచవార్ు.  

గొలగమూడలిోన్న అపపట్ట సావమి సేవక్తలలో లెక్కలత వరా య్ట్ం మొ || 
త లిసిన వార్ు సార్ ఒక్కరయ కావట్ం వలూ , సార్ క్త సావమి సేవపెై గల శీదధ  వలూ  రాతిర 8 
గం || నగండి 12 గం || వర్క్త సావమి భక్తత లత పంపిన M.O. లనగ ననట్ చేసి, వారిక ి
విబ్ూది, సావమి దార్ం, పరసాదాలత, రిపెలూ  ఇచేచ సేవ చేసగత ండే వార్ు. సావమి సమాధి 
మందిర్ ఖ్ర్ుచలత, భక్తత ల విరాళాల జ్మలత నమోదగ చయే్ట్ం క్లడా చేసే వార్ు.  

సాామి మొదటిఆరాధన కి సాామి చరితర లీలలు “అవధూత లీల” గీంథం తయ్ార్వటం 

శీ్ర భర్దావజ్ మాసటర్ శీ్ర వెంక్య్యసావమి మీద గీంథం వరా సేత  ఆశీమం వాళళళ 
చదివి దాంట్లూ  వెంక్య్యసావమి గురించి మాతరమే ఉండాలి అంతేకానీ మిగిలిన 
మహనీయ్ుల పరసాత వన తీసేసి వరా య్మనానర్ు. సార్ కి చాల బ్ాధ క్లిగి ఈ విష్య్ం 
సార్ భర్దావజ్ మాసటర్ కి చ పేత  సార్ న్న వరా య్మనానర్ు. సార్ “మీర్ు వరా సేతనే 
బ్ాగుంట్లంది. నాక్త వరా య్ట్ం చేతగాదగ” అంటే్ భర్దావజ్ మాసాట ర్ు గార్ు వెంట్నే 
“ఏమీ లనదగ సగబ్బరామయ్య! లీలలత ముందగది వెనగక్, వెనగక్ది ముందగక్త వరా సేత  
సరిపో తతంది” అన్న చ పాపర్ు. ఆరాధన సమయ్ం దగుర్బ్డుతోంది. ఎవరో చేత శీ్ర 
వెంక్య్యసావమి గీంథం ఇష్టమొచిచనట్లూ  వరా సాత ర్న్న సార్ క ిబ్ాధ.  అందగక్త మర్లా శీ్ర 
సావమి వారి గీంధాన్నన సరి చూడమన్న శీ్ర భర్దావజ్ మాసాట ర్న్న సార్అరిుంచార్ు. కానీ 
మాసటర్ కి గల ఎననన సాయి సేవా కారాయలత, విజిట్ర్స వలూ  అది సమక్లడ లనదగ. సార్ 



 

పరోపకారార్ధ మిదం శరీర్ం                  శీ్ర సదగు ర్ు సగబ్బరామయ్య సార్ జీవిత చరతిర 

 
21 

 

మాసాట ర్న్న “నేనగ రోజూ వసాత నగ, కొదిద  సమయ్ం కయట్ాయించమన్న” అడిగితే మాసాట ర్ు 
అలానే ఒప పక్తనానర్ు. సార్ రోజూ సూకల్ తర్ువాత 9 గం || క్త ఒంగోలత చేరయవార్ు. 
శీ్ర మాషాట రి వదద  రాతిర 10గం నగండి 12 గం వర్క్త ఎడిట్టంగ్ పన్న పూరిత అయ్ాయక్ రాతిర 
సగమార్ు 1.30 గం క్త నలెలూ ర్ు చేరయవార్ు.అచచట్ నగండి సెైకిలత పరయ్ాణ్ంతో అర్ధరాతిర 
చిమమ చీక్ట్టలో అడవి బ్ాట్న సావమి వదద న్నదర చేయ్ాలనే తన న్నయ్మం అనగసరించి 
2 గం || క్త గొలగమూడి చేరయవార్ు. 2- 4 గం || న్నదర తర్ువాత సావమి సమాధ ిసేవ, 
మర్లా ఉదయ్ం 7 గంట్లక్త క్లిచేడు సూకల్ కి వెళళట్ం - ఇలా 3 నెలలత 
అవిశాీంతంగా శీమించి మనక్త అవధూత లీల గీంధాన్నన అందించార్ు. శీ్ర సార్ ఈ విశేష్ 
సేవక్త శీ్ర సావమిక్ృపగా ఈ మూడు నెలలోూ  ముండూ తో న్నండిన అడవి బ్ాట్లో సెైకిల్ 
పెనైనే వెళ్ళూ వసగత నాన ఒక్క రోజు క్లడా సెైకిల్ ట్అైర్ పంచర్ కాలనదగ. పరయ్ాణ్ం 
ఆపవలసిన ఆట్ంక్ం రాలనదగ.  

గొలగమూడి నివాసం 

 శీ్ర సార్ గొలగమూడిలో న్నదర చేయ్ాలనే న్నయ్మాన్నన అనగసరించి రోజూ 
క్లిచేడులో సూకల్ కాగానే బ్య్లతదేరి గొలగమూడి వసగత ండట్ంతో అమమగార్ు ఒక్ 
సంవతసర్ం అయ్ాయక్ “పిలూలతతన మాట్ వినటే్ూదన్న, తనగ గొలగమూడిలోన ే
ఉండేందగక్త సిదదమె ” వచేచశార్ు. వారి అవసరార్ుం ఒక్ చినన రయక్తల ఇలతూ  
న్నరిమంచదలచి సావమి చీట్ట సందేశం అనగసరించి సావమి సమాధి మందిర్ం వెనగక్న ే
ఒక్ చినన రయక్తల ఇలతూ  క్ట్లట క్తనానర్ు (సగననం పూత లనన్న మట్టట  గోడలతో). ఆ ఇలనూ  
1984-99 వర్క్త వివిధ పరా ంతాల నగండి సావమిన్న దరిశంచ వచేచ ఎందరో భక్తత లక్త 
“సామానగలత, చ ప పలత భదరపరచిే ఆవాసంగా” న్నలయ్మె నది.  

అమమగార్ు నీట్టకి, ప యియలో క్ట్అటల సమక్లర్ుచకొనగట్క్త, మరెననన క్నీస 
అవసరాలక్త, ఎననన క్షాట లనగ చవి చూచార్ు. అపపట్టవార ిఇంట్లూ  పాములత, తేళళళ 
య్థేచఛగా సంచరించేవి. మట్టట  గోడలలోన్న చ దలత గుడిలనగ తినట్ం, కొంతమంది 
సాు న్నక్తలత సావమి సులంలో ఉనానర్నేవార్ు. ఎన్నన ఇబ్బందగలకెైనా చలించలనదగ. పెైగా 
క్లిచడేు లోన్న మిద ద  ఇలతూ  అమమక్తంటే్ ఎపపట్టక ిఅయినా మర్లా అచచట్క్త వెళాళలి 
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అన్నపిసగత ందన్న, సావమి సన్ననధి వదగలతక్తనే గతి పడుతతందన్న ఆ మిద ద  ఇలతూ  అతి 
తక్తకవ ధర్క్త అమిమ వేసార్ు. ఈ విష్య్ాన్నన అమమగార్ు ఏనాడూ పట్టటంచగకోలనదగ. 

పుసిక ర్చన – గీంధ ముదరణ 

మనలా పామర్ులలా పరిసిుతికి కాన్న, ఆరోగాయన్నకి, న్నయ్మాలక్త కాన్న 
భాదపడుతూ తన, పర్ విమర్శలతో కాలం వెళళ బ్ుచచలనదగ. సార్ ఈ కాలంలో 
సావమిపెై మనసగస లగనం చేయ్ట్ాన్నకి వీలతగా శీ్ర మాషాట రరి్చనా శ ైలిన్న  అనగసరించి 
సావమి మాట్ల, లీలల, ఆచర్ణ్ దావరా చేసిన బ్ో ధనగ మననం చేసి పామర్ భాష్లో 
విశదీక్రించే“అవధూత భోధామృతము”నగ, సావమి సన్ననహ త సేవక్తల ఆచర్ణ్నగ, 
జీవితాలనగ,ఉతతమ సంసాకరాలనగ, సేవాన్నర్తిన్న, సావమి వారికి చేసిన 
మేలతనగపరిశ్రలనాతమక్ సంగీహంగా ప ందగ పర్ుసూత “సావమి సన్ననధి”న్న, సావమి 
సమాధి అనంతర్ం భక్తత ల అనగభవాలనగ 9 పెైగా చినన ప సతకాలతగానగ ర్చించార్ు. 
సావమి సమాధి అనంతర్ం క్లడా శీ్ర సాయినాధగన్న వలె తన కారాయన్నన 
న్నర్వహ సగత నానర్న్న న్నతయ సతతయలెై పలతక్తతతనానర్నన ఆ ప సతకాలలోన్న న్నదర్శనాలత 
ఎందరికో అందట్ం వలనూ  మరెందరో సావమి సన్ననధకిి చేరి సదివన్నయోగం 
చేసగకోగలిగార్ు.  

అలానే శీ్ర భర్దావజ్ మాషాట రితో తనక్త గల పరతి అనగభవాన్నన, వార్ు 
గీహ ంచిన ఆచర్ణ్ాతమక్ సందేశాలనగ క్ళళక్త క్ట్టటనట్లూ  వివరిసూత  “నాక్త త లిసిన 
మాసాట ర్ు”, “మాషాట ర ిమంచి మాట్” (తర్ువాతి కాలంలో ఈ రెండు క్లిపి “మాసాట ర ి
భోదామృతం” గా) అందించార్ు. అంతేగాక్ శీ్ర భర్దావజ్ మాషాట రి దివయ లీలలనగ 
(సమాధికి ముందగ, తర్ువాత) ప ందగపర్ుసూత  “మృతతయవ పెై ఘన విజ్య్ం”, 
“అమృత వాక్తకలత”, “శుదధ  చ ైతనయమే తానెైన శీ్ర భర్దావజ్ మాసాట ర్ు గార్ు”, “భర్దావజ్ 
మాష్టర్ుతో భక్తత ల అనగభవాలత” అనే అదగభత గీంధాలనగ ర్చించార్ు. శీ్ర భర్దావజ్ 
మాషాట రికి వారి గుర్ువ  గారెైన శీ్ర సాయిబ్ాబ్ా ఇచిచన “pen is a mighty 
investment” సందేశం, శీ్ర భర్దావజ్ మాసటర్ ఎందరో మహనీయ్ుల చరితరలనగ వరా సి 
చూపెట్టటన జీవిత విధానాన్నన ఆదర్శంగా సార్ తీసగక్తనానర్ు. ఆ సూపరితతో ఎందరో 
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మహనీయ్ుల భక్తత ల అనగభవాలనగ, జీవిత విశేషాలనగ క్లర్ుసూత  గీంధాలత వరా సి 
ముదిరంచార్ు.  

మాషాట రి గార్ు అందరికీ ఎక్తకవగా చ పిప పో ర తసహ ంచి చదివించిన వారాత లాపం 
గీంధ ముదరణ్ సార్ యొక్క న్నర్ంతర్ క్ృషి్కి క్లికితతరాయి. వారాత లాపం త లతగు గీంథం 
ఎక్కడో బ్ ంగుళూర్ులో (కాగితం చిన్నగిపో యిే సిుతిలో)  ఒక్క పాత కాపీ ఉంట్ే 
విదాయనగర్ లో ప ర ఫెసర్ గా పన్నచేసగత నన శీ్ర ర్విక్తమార్ గార ిచేత పరయ్తనం చేయించి 
ఎంతో జ్ిగీతతగా ముదిరంచార్ు.  

శీ్ర ర్ంగననబ్ాబ్ు గారి చరితర, శీ్ర దరాు సావమి చరితర, శీ్ర మాధవదాసగ గారి చరితర, 
శీ్ర పూండల సావమి చరితర, శీ్ర య్రీ్ దరాు సావమి చరితర, శీ్ర నరోపా గారి చరితర, శీ్ర మాయి 
అమమ, శీ్ర క్ృష్ణయ్య సావమి చరితర, శీ్ర నాంపలిూ బ్ాబ్ా గారి చరితరలత పరతి ఒక్కట్ట అమృత 
భాండాగారాలత. ఈ గీంధ య్జ్ిు న్నన తామొక్కరయ చేయ్ట్ం కాక్తండా తమనాశీించిన 
భక్తత ల చేత క్లడా చేయించి వారికి జీవితం సాఫలయం చేసగక్తనే మారాు న్నన చ పపక్న ే
చ పిప ఉదదరించార్ు.శీ్ర వెంక్య్యసావమి సార్ కి ఇచిచన అనగభవాలనగ సమరిసూత  
“గుర్ుసగత తి”న్న, సావమిన్న చూసి ఏమి నేర్ుచకోవాలో చ ప తూ “చూచి నేర్ుచకో” అనే 
గీంధాలత ర్చించార్ు. 

  సాధన – నియ్మ పాలన 

శీ్ర సావమి ఆదేశంతో 1989 లో వాలంట్రరీిట్అైర్ మెంట్ తీసగక్తనననగండి 
పూరితగా సావమి సేవక్త అంకితమె  ఉదయ్ం 3 గం క్త అభిషే్క్ం, ఉదయ్ం, మధాయహనం 
(అవసర్మె తే సాయ్ంతరం క్లడా) సావమికి పూజ్ సమాధి మందిర్ సేవ చేసూత , ఈ 
ప సతక్ ర్చన, భక్తత లతో తన అనగభవాలనగ పంచగకోవట్ం ఇలా న్నర్ంతర్ సావమి 
చింతన తో గడుప  రోజులవి.   

శీ్ర సార్ న్నయ్మ పాలన, అందగలో లోట్ల పాట్లలనగ సావమిపైె ఆధార్ పడి 
సరిదిదగద క్తనే  ఆచర్ణ్ చితరంగా ఉండేది. ఆ రోజులోూ  ఉ 2 గం – 8 గం వర్క్త సావమి 
సమాధి మందిర్ంలో ఉండేవార్ు.  
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 ఒక్ రోజు ఆక్లి అన్నపించి సావమి పరసాదం ప ంగలి కొంచ ం (చిట్టకెడు) ననట్లూ  
వేసగక్తనానర్ు. దాన్నలో ఉప ప, కార్ం, నూనె ఉండట్ంతో అది సావమి ఆదేశించిన 
న్నయ్మాన్నకి విర్ుదధం కావట్ంతొ సార్ మనః పరిసిుతి బ్ాగా డలలా పడి సావమి 
సేవగా తనగ చసేే ఎననన కారాయలత చేయ్లనక్ పో య్ార్ు. అన్నన పనగలత రయప  రయప  
అన్న ఆలసయం చేసూత  దాన్నకి కార్ణ్ం న్నయ్మ ఉలూ ంఘన అన్న గురితంచి న్నరాహారిగా, 
అనాథగా 24 గం సావమి సన్ననధి ఎదగర్ుగా ఎవవరితో మాట్ాూ డక్తండా పరా ర్ధనతో 
గడిపే శిక్ష విధించగ కొనానర్ు. ఆ గడువ  అనంతర్ం రెట్టటంచిన ఉతాసహంతో పూర్వ 
మనఃసిుతితో సావమి సేవలో న్నమగనమవగలిగార్ు.  

 అలానే మరో సారి లనత బీనగస కాయ్లత బ్ాగునానయ్న్న ఎక్తకవ తిన్న ఆయ్ాసం 
వసేత  మాషాట రి సందేశంతో “చాపలాయలత నశించన్నదే  వేయి జ్నమలత ఎతితన ఇంతే” 
అన్న గురితంచి 15 రోజులత 3 ప ట్ల లోట్ాడు బ్ ంబ్ాయి ర్వవ జ్ివతొ జీవించార్ు. 
మధయలో ఒక్రోజు సావమి సమాధికి హార్తి ఇసూత  నీర్సం వలూ  పడిపో య్ార్ు. అట్టట  
పరసిిుతిలో క్లడా తాము పెట్లట క్తనన న్నయ్మం తపపలనదగ. 

సావమిపైెఎలాంట్ట విశావసం, ఎట్టట  అవగాహన ఇట్టట  న్నయ్మ పాలననగ  సాధయం చేసిందో 
ఈ కిీంది సార్ letter లో సార్ మాట్లోూ నే కొదిదగా చూడవచగచ.  

 

గొలగమూడ ి

20-05-2005 

Dear Sai ! 

శీ్రసావమివార్ు పేరమించిన శిష్తయలత - పో లిరెడిి , జ్ితకాల రామానాయ్ుడు,  రోశిరెడిి ,  
వకెకమమ, తతలసమమ వీళళందరిన్న ఎందగక్త ఎక్తకవగా పేరమించార్ు? వారి యొక్క 
క్ఠోర్ న్నయ్మపాలన, రెండవది శీ్రసావమివారి ఆజ్ునగ ఎంత క్ష్టమె నా  ఆచరించడం. 
నేనగ వారి ఆజ్ులనగ క్ఠోర్ న్నయ్మపాలనగా పాట్టంచలనదన్న సామ దాన భేద 
దండోపాయ్ాలత నాపెైన పరయోగించార్ు. మొదట్ చినన తపపయినా తపేపనన్న 
చ పాపర్ు. ఆ తరావత సవపానల దావరా బ్ దిరించార్ు. అపపట్టకీ వినక్తంట్ే విపరీతంగా 
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ఆయ్ాసం పెట్ాట ర్ు. అంతేగాక్ నాతపేపమిట్న్న అడగిిత ేనీక్త క్ఠోర్న్నయ్మపాలన లనదన్న 
చ పాపర్ు. ఆ తరావత మర్లా చాపలయములత నశించనద ేవెయియ సంవతసరాలత తపసగస 
చేసినా ఉనన చోట్నే ఉంట్ావన్న చ పాపర్ు. అద ి వారి అనంత క్ర్ుణ్క్త న్నదర్శనం. 
జిహవక్త ల ంగిత ేఏ పన్న చయే్ాలనే బ్ుదిధ  ప ట్టదగ. మనసగస  చేయ్మనన పన్న మీద 
ఉండక్ అనయచింతలక్త లోనవ తతంది. 

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

అలాంట్ట అవగాహనతో క్లడిన గురితంప  వలూ నే కాలత విర్గట్ం వంట్ట ఎన్నన 
క్ష్టతర్మె న అవాంతరాలత వచిచనా క్ఠోర్ న్నయ్మ పాలన వీడక్ చివరి శావస వర్క్త 
సావమి సన్ననధి సేవలో సావమికి పీరతి పాతతర లెైన శిష్తయన్నగా గడుప తూ, సావమిన్న తనగ 
ఆశీయించిన ఎందరికో ఎలా ఆశీయ్మయ్ాయరో, మార్ుదర్శక్ మయ్ాయరో మనం సార్ 
జీవితంలో చూడవచగచ.  

సార్ కి ఒక్సారి బ్రహమం గారి మఠం క్డుతతననప పడు పాూ సటరింగ్ చేయ్ట్ాన్నకి 
క్ట్టటన చవక్ల మీద నగండి సార్ కిీంద పడి చ యియ విరిగి బ్ాగా వాచి పో యింది. 
అమమగార్ు నెలలూ ర్ులో వాళళ అమామయి, అలతూ డికి చ పేత  వాళళళ అంబ్ులెనగస 
తీసగకొచిచ నెలలూ రికి వెళదామన్న సార్ న్న బ్ాగా ఒతితడి చసేార్ు. సార్ చివర్కి వారితో 
“నేనగ సావమి చ పిపన న్నయ్మం పరకార్ం గొలగమూడిలోనే ఉంట్ానగ కానీ నెలలూ ర్ు 
రానగ, సావమ ేచేయి విర్గగొట్ాట డు కాబ్ట్టట  ఆయ్నే చేయి ఇవావలి. అయ్న నేనగ ఇలాగయ 
ఉండాలనగక్తంటే్ ఇలాగయ వ ంట్ానగ తపప గొలగమూడి దాట్ట రానగ” అన్న తేలిచ 
చ పాపర్ు. అలానే మొండిగా ఏ మందగ వేసగకోక్తండా వ నానర్ు. సావమి క్ృప వలన 
చ యియ దానంతట్ అదే బ్ాగెైపో యింది. 

2007 లో సార్ కి క్తడి మోకాలత విరిగింది. చాలా చితరంగా ఒక్ గూడూర్ులో 
న్నవాసమునన ఒక్ ప తూత ర్ు డాక్టర్ న్న తీసగకొసేత  సార్ కి క్ట్లట  క్ట్టట  సార్ తో ‘నాక్త 
పిలూలత ప డితే శీ్ర వెంక్య్య సావమి దగుర్కి వసాత నన్న మొొక్తకక్తనాననగ, ఎననన 
సంవతసరాలెై పో యింది. ఇపపట్టకి గానీ రాలనక్పో య్ానగ. మీక్త నయ్ం అయిేయ దాకా 
ఇక్కడికి వచిచ వెైదయం చేసాత నగ’ అన్న చ పిప అలానే చేసాడు. సార్ కి మూడు నెలల 
పాట్ల పరక్క మీదే అన్నన జ్రిగయవి. అలాంట్ట సమయ్ంలో క్లడా భక్తత లకి ఎననన 
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అనగభవాలత ఆయ్న సర్వజుు డు, సర్వవాయపక్తడు  అన్న ఇసగత నానర్ు. కిీంద 
పరసాత వించినవి మచగచకి ఒక్ట్ట.  

సగరయష్(అలూ ంపాడు)కి తన ఇంట్లూ  తలతప  దగుర్ సార్ పరతయక్షమె  “అననం 
తినక్పో తే చసాత వ , తినగ!” అన్న గదమాయించార్ు. అపపట్టకయ సార్ కి కాలత విరిగి గత 
రెండు నెలల నగండి మంచం మీదే వ నానర్ు. ఆ వార్ంలో శన్నవార్ం గొలగమూడ ి
వెళ్ళళన సగరయష్ నగ “అననం తినానవా?” అన్న మొదట్ట పరశన వేసి అంతక్త ముందగ 
వాళ్ళళంట్లూ  క్నపడినది న్నజ్మేనన్న దృఢపరిచార్ు. 

1999-2000 నాట్టకి “సాయిమాసటర్ న్నలయ్ం”, పరక్కన వారికి ఒక్ మిద ద  ఇలతూ  
న్నరామణ్ం పూర్తయి 2000 నగండి ఆఇంట్లూ  న్నవాసం సాగించార్ు. ఒక్క అంక్ణ్ంలో 
చినన ఇలతూ  న్నరిమంచగకోదలచగక్తనన సార్ చే పెదద  ఇలతూ , భక్తత లక్త వసతికెై “సాయి 
మాసటర్ న్నలయ్ం” న్నరిమంప చేయ్ట్ం లో సావమి క్ృప ఎలా ఉందో సార్ మాట్లోూ  ఈ 
కిీంది letter లో చూడవచగచ. పూరిత వివర్ణ్ సార్ వరా సిన “గుర్ు సగత తి” ప సతక్ంలో 
చూడవచగచ.   

Dear Sai ! 
శీ్రసావమివార్ు ఎంతట్ట క్ర్ుణ్ామయ్లో ఈ మాయ్గపపిన మనసగ ఊహ ంచలనదగ. 
శీ్రసాయిమాసటర్ న్నలయ్ం ఉండే తావ లో ఇలతూ  క్ట్ాట లన్న శంక్తసాు పన గుంట్ 
తరవ వతతంట్ే ఆర్ుఅడుగులత తరవివనా అంతా loose soil లన. నీర్ు విపరీతంగా 
ఊర్ుతతంటే్ మానేశానగ. 
అంక్ణ్ం 500 ర్ూపాయ్లక్త కొన్న వెయియర్ూపాయ్లకెైత ేఇసాత ననన విజ్య్భాసకర్ 
అంక్ణ్ము 500 ర్ూపాయ్లక్త ఇసాత నన్న లెట్ర్ వరా సేత  అద ిక్చిచతంగా శంక్తసాు పన 
ముహూర్తం ట్అైములోన ే చేర్డం శీ్రసావమివార ి దివయలీలన. ఆ సులం కొన్న ఇప పడు 
కాప ర్ం ఉంట్లనన ఇలతూ  ఉండేచోట్ రెండు అంక్ణ్ముల ర్ూము వేయించాలన్న వాసగత  
అతన్నన్న పిలిసేత  వచిచ ఇంట్టకి మొతతం పాూ నగ ఇసాత నగ.  నీ శకిత ఉననంతవర్క్త క్ట్లట కో 
అన్న పాూ నగ గీస ిఇచాచడు. మా మామ వచిచ మొతతం పాూ నగ పరకార్ం ప నాదగలత క్ట్లట  
మిగిలిన రెండు అంక్ణ్ముల ర్ూమ ే వేసగకో డబ్ుబ చాలక్తంట్ ే వడలిలనక్తండా నేనే 
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ఇసాత నన్న బ్లవంతం చేశాడు. సరయనన్న పాూ నగ పరకార్ం సగననం పో స ిప నాది తవావలన్న 
పరయ్తినసేత  పాూ నంతా ఒకయ బ్ండ మూడు అంగుళములత క్లడా త గలనదగ. ఆ మారాు న 
వెళళూ  బ్ేలతదార్ు వచిచ ఈబ్ండనగ పగలగొట్టవదగద . Plinth beam వేసి ఇలతూ  క్ట్లట  నాది 
జ్వాబ్ు అన్న పో ర తసహ ంచాడు. మామూలతగా బిలిింగ్ అంతా ఒక్ లక్ష ర్ూపాయ్లత 
అయితే అందగలో ఫౌండేష్న్ క్ట్ేట  ఖ్ర్ుచ ర్ూ 25,000 ఉంట్లంద.ి ఇప పడు నాక్త ర్ూ 
25,000 మిగిలాచర్ు. బ్ేలతదారికి క్లలి ఇచేచ పన్న లనక్తండా పర్ంధామయ్య చేత 
చీట్ీలత పెట్టటంచి సగబ్బరామయ్యగారికి పన్నచేయ్మన్న చ పాపర్ు. అతనగ క్ట్టబ్ ట్టట  
అననం తినానడే కానీ ఒక్క పెసైా తీసగకోలనదగ. క్నగక్ క్నీసం ఐదగవేల నగండి 10000 
మిగిలాయి. విజ్య్భాసకర్ నగ పేరరయపించి లెట్ర్ వరా య్డము, మామామనగ ఇంట్ట 
పాూ నంతా ప నాదగలత క్ట్టమన్న, డబ్ుబ నేనగ ఇసాత నన్న చ పిపంచి ప నాదగలత క్ట్ాట లన్న 
పరయ్తినసేత  బ్ండవలూ  ప నాదగలత క్ట్ేటపన్న లనక్తండా చశేార్ు. పర్ంధామయ్యనగ 
బ్ేలతదార్ుగా  తీసగక్తవచిచ ఆ ఖ్ర్ుచ తపిపంచాడు.  U.T.I లో మెచూయర్ అయి డబ్ుబ 
రావడంతో బిలిింగ్ అంతా పరహరీలత సహా బ్ావితో సహా తయ్ార్ు చేయించిన 
మహనీయ్ుడు. మనక్త ఆయ్ా సమయ్ాలలో మనసగ క్ష్టంగానే ఉంట్లంది కానీ అది 
మన మంచికయ. లక్షమక్క క్త నమసాకర్ములత. 

పెసల సగబ్బరామయ్య 
గొలగమూడ,ి 22-7-2005 

Dear Sai ! 

న్నననట్ట లెట్రోూ  శీ్ర సావమివార్ు నా ఇలతూ  క్ట్టటంచిన విష్య్ం వరా శానగ. అప పడు నేనగ 
య్మతిండి తింట్ూ ఇదదర్ు మనగష్తల పన్న చేసగత నాననగ. కామాంధగడినెై క్నగన 
కానన్న రోజులవి. ఒక్కసారెనైానా ఇలతూ  క్ట్ేట  పన్నలో సహాయ్ము చేయ్మన్న 
నేనగసావమిన్న పరా రిుంచి ఎర్గనగ.అంతా చేయ్వలసింది మనమే క్దా.అంతా చేయ్ 
వలసింది మనమే గదా,వారయమి  చేసాత ర్నేఅహంకార్ము తలకెకికన రోజులత అవి. 
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ఎసర్ు పెట్టట  మనం మంట్ చేసేత  వంట్ అవ తతందనే వెధవ వేదాంతం. బియ్యప గింజ్ 
తయ్ార్ుచేయ్ట్ం మనక్త చేతకాదనే విష్య్మే సగురించన్న కామాందప  రోజులవి. 
శీ్ర సాయి మాసటర్ న్నలయ్ం ఉండేచోట్ శంక్తసాు పన గుంట్ కొంత తరవివ పూడిపించార్ు. 
నా పరా ర్ున లనక్నే వాసగత  పాూ న్ గీసి ఇచాచర్ు. నా పరా ర్ున లనక్నే మా మామ 
ప నాదగలక్త డబ్ుబ ఇసాత నగ అన్న బ్లవంతం చేసాడు.నా పరా ర్ున లనక్న ే
పర్ంధామయ్య బ్ేలతదారిగా వచాచడు. నా పరా ర్ున లనక్నే బిలిింగ్ అంతా ఒకయ ఒక్ బ్ండ 
పడి ప నాదగలత క్ట్ేట  పన్న ఖ్ర్ుచ లనక్తండా పో యింది. మన పరా ర్ధన లనక్తండానే సర్వం 
జ్రిగిపో తతంది. అది ఆ సదగు ర్ుమూరిత క్ృప. ఇంత జ్రిగినా ఇలాంట్టవి ఒక్ట్ట రెండు 
కాదగ వందల అనగభవాలత జ్రిగినా ఈ మలిన మనసగ నేట్టకెైనా క్తదగర్ుగా 
ఉండమనన చోట్ ఉంట్లందా. అట్ల భవిష్యతతత లో లనక్ గతాననన యోచిసోత ంది. ఏమో 
దీన్నన ఆ సదగు ర్ుమూరిత ఎప పడు హతమారిచ క్లరోచబ్ డతాడో  త లియ్దగ. తపపక్ 
క్లరోచ పెడతాడు. ఈలోగా ఇందిరయ్లోలతవం, ఆశ. సో మరితనం, జిహవచాపలయం 
పర్దూష్ణ్, సీత లైోలతవం అనగ నాలోన్న దొంగలనగ క్న్నపెట్టట  తరిమే పరయ్తనం 
చేయ్ాలి.  సిన్నసయ్ర్ పరయ్తనం చేయ్ాలి. శీదధ  కాదగ కయవల శీదధ  అవసర్మంట్ార్ు శీ్ర 
మాసాట ర్ు గార్ు. శకితనంతా విన్నయోగించి క్ృష్ ి చేయ్మంట్ార్ు సాయి. లనక్తంట్ే 
మానవజ్నమ పిడక్లత ఏర్ుక్తనేందగక్తనంట్ార్ు. అలాంట్ట దౌరాభగయసిుతి కాక్తండా 
వారిచిచన పన్నచేసే పరయ్తనం సిన్నసయ్ర్ గా చేసి తరిదాద ం. అక్క గారకిి 
నమసాకర్ములత. 
------------------------------------------------------------------------ 

సాయి మాసటర్ నిలయ్ం - సాయి మాసటర్ సేవా టరస్టట   

సాయి మాసటర్ న్నరామణ్ం అయిన నగండి రొజూ 4 వేళలా ఆర్తతలత, రెండు 
పూట్లా సతసంగం మరింతగా భక్తత లక్త సావమిన్న సవేించగకొనగట్క్త ఆశీయ్ం 
లభించింది. సార్ సన్ననధి లోనూ, సతసంగం లోనూ క్లిగయ ఆనందం అనగభవించాలన 
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కానీ వివరించలననంతగా ఉండేది. శీ్ర సార్ ఈ కాలంలో 2002 లో “శీ్ర సాయి మాసటర్ 
సేవా ట్రస్టట ” నగ  సాు పించార్ు. ఆ తర్ువాత ఈ ట్రస్టట దావరా మరిన్నన ప సతక్ పరచగర్ణ్, 
ఎంతగానన, ఎందరికో  (లక్షక్త పెైగా) ఉచిత కాపీలతగా సావమి చినన ప సతకాలనగ 
అందించడం చేసార్ు. అలానే ముదిరతమె నపరతి కొతత  ప సతక్ము ఎననన ఊర్ూలోన్న 
సతసంగాలక్త సార్ పాయక్ చేసి బ్ుక్ పో స్టట దావరా ఉచితంగా పంపేవార్ు. ప సతకాలనీన 
ఏమాతరం లాభం లనక్తండా ముదిరత ధర్కయ భక్తత లక్త అందించే వార్ు.  

 అలానే సాయి మాసటర్ న్నలయ్ంలో సావమి క్ృప వలూ  నయ్ం చేసగకోవాలన్న 
అలవి గాన్న వాయధగలతో ఇబ్బందగలతో వచేచ ఎందరికో కొన్నన నెలల పెైగా ఆశీయ్ము, 
చక్కట్ట మార్ు దర్శక్ము ఇచేచవార్ు. మచగచక్త ఒక్ట్ట, రెండు.  

 మిలట్రీ లో రిట్అైర్ అయిన ఒక్ పెదద  ఆఫీసర్ సావమిన్న ఆశయీించ వసేత  
గొలగమూడలిో సావమి సన్ననధి విశేష్ం త లిపి క్షాట లక్త ఓర్వలనక్ 
గొలగమూడిలో సరెైన ఇలతూ  దొర్క్క్ వెళళబ్ో త ే సాయి మాసటర్ న్నలయ్ంలో 
ఆశీయ్ం ఇచిచ చివరి వర్క్త సావమి సన్ననధిలోన ే ఉండేలా సావమిక్ృపక్త 
పూర్ణంగా పాతతర లె ై అనాయ్ాసంగా ధాయనం చేసగక్తంట్ూ మర్ణ్ణంచి సదు తి 
ప ందేలా సహక్రించార్ు.  

 సాయి లకి్షమ అన్న ఒక్ ఆమ ె శరీర్మంతా ప ండుూ  వచిచ, మచచలత వచిచ 
ఎక్కడా నయ్ం కాక్ సావమి సన్ననధికి వచిచ సాయి మాసటర్ న్నలయ్ంలో 
ఆశీయ్ం అడిగిత  ఆమెక్త సావమిపైె ఆధార్ పడే మార్ుం చ పిప నయ్ం 
అయిేయలా చేసార్ు. మర్లా సార్ మాట్ వినక్ ఆసిత  పంపకాలన్న ఇంట్టకి సావమి 
ఆదేశం కాక్న ేవెళ్ళూ మర్ల రోగం రాక్ మునగపే హ చచరించార్ు. పరిసిుతతల 
పరభావంచే మర్ల రోగగీసగత రాలెైతే సావమిపెై ఆధార్ పడే అవకాశం క్లిపంచట్ం 
మాతరమ ేకాక్ విశావసంతో ఉనన కార్ణ్ంగా ఆమెక్త సేవలత క్లడా చేసార్ు, 
చేయించార్ు.  

 అలానే వార ిసేనహ తతడ ైన రాజ్ గోపాల్ మాసాట రకిి గొలగమూడిలో ఇలతూ  దగుర్ 
ఉండి క్ట్టటంచార్ు. ఆయ్నక్త పక్షవాతం వసేత  రోజూ వారింట్టకి వెళ్ళూ సావమి 
లీలలత చ పిప, నామం వరా యించేవార్ు. దాన్నతో ఆయ్నక్త పక్షవాతం తగిుంది. 
సతసంగం క్లడా పరసాదించార్ు.  
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 ఒక్ పక్షవాతం వచిచన పిలాూ డి క్తట్లంబ్ాన్నకి ఆశీయ్ము ఇచిచ సావమి క్ృప 
వలూ  నయ్ం అయిేయ మార్ుం సూచించార్ు.  

సాయి మాసటర్ సేవా ట్రస్టట నగ సావమి ఎలా నడిపిసగత నానరో వారి పట్ూ  మనక్త 
ఉండవలసిన భావం సార్ మాట్లోూ     

గొలగమూడ,ి  

05-06-2005 

Dear Sai! 

శీ్ర సావమివారి దయ్ వలన నీ చదగవ  బ్ాగా సాగాలన్న పరా రిుసగత నాననగ. మీ 
ఎర్ుక్ లనక్తండా మీ రిజ్లలయష్న్ లనక్తండానే మర్లా లక్ష ర్ూపాయ్లత నెలసరి వడలి  
ఇచేచట్ట్లూ  శీ్ర సాయి మాసటర్ సేవా ట్రస్టట పేర్ుతో వేశానగ. పరతి నెలా వచేచ వడలి  మదర్ 
త రిసా అనాధాశీమాన్నకి ఇవావలనగక్తనాననగ. రయప  మీర్ు వచిచనప పడు ఫికిసడ్ 
డిపాజిట్ వేసే ఫారాల మీద అమమ సంతకాలత పెట్ాట లి. 

చూచావా సాయి మరో అనాధాశీమం క్ట్ాట లంట్ే అది వీలత కాక్తండా మదర్ 
త రెసా ఆశీమాన్నన అనాధాశీమం గా చేశార్ు. పరతిదీ ఇలాగయ ఉంట్లంది. మన 
ఇషాట ఇషాట లత లనక్తండా వార్ు నడిపించినటే్ూ  నడవగలతగుతాము. అయితే ఆ బ్ాట్ 
క్ష్టంగా ఉంట్లంది. ఎందగక్న్న? మనక్త ఇషాట ఇషాట లత పో లనదగ క్నగక్. వాట్టన్న ఆ 
మహనీయ్ుడు వదల కొట్టటనంత వర్క్త విశాీంతి లనక్తండా వెంట్పడుతూ మనలనగ 
నడిపిసగత ంట్ార్ు. క్నగక్ ఇషాట యిషాట లత వదలి వార్ు నడిపించినట్లూ  ఆడుతతంటే్ వారికీ 
శీమ ఉండదగ మనక్త క్ష్టం ఉండదగ. అదే అననమయ్య పాడిన పాట్. ఓ దేవాదిదేవా 
మా ఆట్పాట్లతో మిముమ మెపిపంచవలూనేగా మోక్షమన్న మిమమడగ తగదగ. అంటే్ 
అర్ుం ఇప పడు శీ్ర సాయి మాసటర్ సేవా ట్రసగట  నడిచే తీర్ు అద.ే 

-------------------------------------------------------------------------. 
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గొలగమూడ ి

04-07-2005 

పూజ్య గుర్ు బ్ంధగవ క్త నమసాకర్ములత. శీ్ర సావమివార్ు మనలోన్న 
బ్లహీనతలత బ్య్ట్క్త ర్పిపంచేందగక్త ఎలాంట్ట పరిసిుతతలత ఏర్పర్ుసాత రో 
చూడండి. ఆ బ్లహీనత బ్య్ట్పడందే మనక్త అలాంట్ట బ్లహీనత ఉందన్న మనక్త 
త లియ్దగ. దాన్నన్న పో గొట్లట క్తనే తీవరపరయ్తానలత చేయ్ము. శీ్ర సాయి మాసటర్ 
న్నలయ్ము క్ట్టటంచి నాలోన్న ఎననన బ్లహీనతలత తొలగిసగత నానర్ు చూడండి. మొనన 
ఒక్ 20 20 సంవతసరాల MBBS చదివ ేఅమామయి దీక్ష చేయ్ాలంటే్ ఉండమనాననగ. 
ఆమె పరవర్తన నచచక్ ఖ్ాళీ చేయ్మనాననగ. తప ప చ పపమననది. 
చ పాపనగ. పరమాణ్ాలత చేసాత నననది. మాట్క్త మాట్ అరిచసేానగ. 

అసలత అర్వడం ఎందగక్త? మెలూ గా తప ప చ పపక్తండానే ఖ్ాళీ చ య్ అంతే, 
మీ తప పలత చ పేపందగక్త మేము లనము. మీక్త 40 రోజులత ఉంచగతామన్న వరా సి  
ఇవవలనదగ అన్న మెలూ గా చ బిత ేసరపిో తతంది క్దా. 

 వాకౌపర్ుష్యమేవచఅజ్ిు నం అనానర్ు గీతలో. నాక్త పర్ుష్ వాక్యములాడడం 
చ డి అలవాట్ల. దాన్నన్న పో గొట్ాట లన్న శీ్రసావమివారి తపన. 

 శీ్ర సాయి మాసటర్ న్నలయ్ం క్ట్టటంచి ఆమెనగ అందగలోకి పరవేశపెట్టట  నా చేత 
పర్ుష్ వాక్యములత అన్నపించి అది తప ప అన్న నాక్త త లిపి అలాంట్ట సన్ననవేశాలలో శీ్ర 
సావమివార్ు ఎలా పరవరితంచారో గుర్ుత చేసి పర్ుష్ వాకాయలత భవిష్యతతత లో పలక్రాదగ 
అనే న్నర్ణయ్ం చేయించార్ు. అలాగయ పరతి వారికి అలాంట్ట విష్మ పరిసిుతతలత క్లిగిసాత ర్ు. 
ఆ పరిసిుతతలనగ మనం నేర్పరియిె న నావిక్తలత వారయ ఉపయోగించగక్తన్న మన 
లోపాలత సరిదిదగద కోవాలి. మన లోపాలత ఏమిట్ల త లియ్క్తంటే్ కోట్టక్ంఠాలతో 
ఘోష్ిసాత డు శీ్ర సావమి. వారి వలె చక్కగా ఆతమబ్ో ధ చేయ్గల వార్ు ఎవర్ూ లనర్న్న నా 
నమమక్ము. శీ్ర సావమివారి క్ృప సదా మనందరికీ ఉండాలన్న పరా రిుసూత  మీ 

పె.సగ. 
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సార్ ఆశీయ్ం క్లిపంచట్ం సాయిమాసటర్ న్నలయ్ంకయ పరిమితం కాలనదగ. 
న్నజ్ిన్నకి భక్తత లత అనగక్తన ే వారెవవర్ు చేయ్లనన్న తాయగం అది తన సేవక్తలక్త, 
ఆశీితతలక్త చేయ్ట్ం సార్ కయ చ లిూంది.  

సాయి సగబ్రహమణ్యం మానసకి్ ఆందోళనలక్త అన్ననంట్టక ీ అభయ్మిసూత  
2007 లో సార్ గొలగమూడిలో అతన్న చదగవ  పూరిత అయ్ాయక్ న్నవాసం ఉండేందగక్త 
సూచన ఇచాచర్ు. 2008 నగండి సర్ ఇంట్లూ నే ఒక్ గది సాయికి న్నవాస యోగయం 
చేసార్ు. 2009 లో అతన్న పెళ్ళూ సందర్భంగా 3 గదగల ఇలతూ  చేయ్ాలనీ ఎననన 
సంవతసరాల నగండి పూజ్ చేసగక్తంట్లనన సార్ పూజ్ గదిన్న అతన్నకి మరో ర్ూమ్ గా 
(వంట్టలతూ ) గా మారిచ సార్ క్త ఉనన చినన ఇంట్టలోనే ఒక్ సగాన్నన పో ర్షన్ గా మలచి 
ఇచాచర్ు. తన పిలూలక్త సెైతం తన ఇంట్లూ  భాగం ఇవవ సంకోచించే ఈ కాలంలో తన 
ఆశీితతలకెై ఇంతట్ట తాయగం చేయ్ట్ం సార్ కయ చ ందింది. ఈ సంఘట్న తననగ 
చూడట్ాన్నకి వచిచన భక్తత న్నక ివంట్ చేయ్ుట్కెై ఇంట్ట దూలాన్నన వాడని శీ్ర రామక్ృష్ణ  
పర్మహంస శిష్తయలలో అగీగణ్ుయలత శీ్ర నాగ మహాశయ్ులనగ తలపిసగత ంది. 

శివర్తానన్నన శీ్ర సాయి మాసటర్ న్నలయ్ంలో ఉంచి B.Ed, M.Ed చదివించార్ు. 
నగయష్ హ ైదరాబ్ాద్ లో ఒక్ కోర్స నేర్ుచక్తంట్ానంటే్ సార్ శీ్ర సాయి మాసటర్ సేవా ట్రస్టట 
నగండి 3000 ర్ూపాయ్లత ఇచాచర్ు. ఆ ట్అైనై్నంగ్ ఇచేచ సంసు  ట్అైనై్నంగ్ ఇవవలనదగ, పైెగా 
డబ్ుబలత ఇవవక్తండా మోసం చేసార్ు. సార్ ఆ విష్య్ాన్నన చాలా సీరియ్స్ట గా 
తీసగక్తన్న “ఇది మన డబ్ుబలత కావ , భర్దావజ్ మాసటర్ గారివి, అంతేగాక్తండా 
మనమొక్ అనాయయ్ాన్నన పో ర తసహ సగత నానమన్న” నగయష్ కి చ పిప అతన్న చేత పో లీస్ట 
క్ంపెలూ ంట్ పెట్టటంచి డబ్ుబలత ఆ ట్అైనై్నంగ్ ఇన్నటిట్ూయట్ వాళళళ వాపసగ ఇచేచలా చేసార్ు. 

నిష్ాిమ కర్మ – నిరామణ కారాయలు  

“సాయి మాసటర్ సేవాట్రస్టట ” దావరా ప సతక్ పరచగర్ణ్, భక్తత లక్త సాయి మాసటర్ 
న్నలయ్ంలో వసతి మాతరమే కాక్ మరెననన భక్తత లక్త ఉపయోగక్ర్మె న భావన 
న్నరామణ్ాలత చేపట్ాట ర్ు.  
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 పాడుపడిన బ్రహమం గారి మఠం ఆలయ్ంగా మారిచ ప నరినరామణ్ం చేసి పూజ్ి 
వసతి క్లిపంచార్ు.  

 గొలగమూడిలో న్నవాసం ఉండదలచగక్తనన వారికి అతి తక్తకవ rent తో న్నవాస 
యోగయం అయిేయలా బ్రహమంగారి మఠం ఎదగర్ుగా ఒక్ భవన న్నరామణ్ం 

  వృదాధ శీమం, ధాయన మందిర్ములత న్నరామణ్ము చేసి శీ్ర సావమి ఆశీమాన్నకి దారా 
దతతం చేసార్ు. 

 సాయి మాసటర్ న్నలయ్ం -2, శీ్ర సాయి మాసటర్ విదాయలయ్ం మొ|| న్నరామణ్ాలనీన 
చేపట్ాట ర్ు.  

సార్ న్నరామణ్ కారాయలత పరతేయక్ంగా ఉంట్ాయి. చాలా వర్క్త పన్నలో సార్, సార్ 
సాంగతయం కోసం తర్చగ వచేచ భక్తత లదే పాతర. బ్ేలతదారి ఉదయ్ం 8 గంట్లక్త 
వచేచసరికి ఇసగక్ త పిపంచట్ం, ఇట్లక్లనగ పన్నచేసే సులాన్నకి తీసగక్తవెళూట్ం, సిమెంట్ 
బ్సాత లత త పిపంచట్ం, సిమెంట్ క్లతవ క్లపట్ం అనీన చేయిసాత ర్ు. దీన్న వలూ  
అనగక్తనన దాన్నక్నాన ఎక్తకవ పన్న జ్ర్ుగుతతంది. క్ంటే్పలిూ బ్ేలతదార్ు సగబ్ాబరావ  
పన్నచేసే విధానం (అవసర్మె తే ఎంత సమయ్ాన్నకెైనా పన్న చేయ్ట్ం) అంటే్ సార్ క ి
ఎక్తకవ ఇష్టం. బ్ేలతదార్ులకి సహాయ్ంగా అక్కడకి వెళ్ళళన భక్తత లత ఉండేవార్ు. ఆ 
వచిచన భక్తత లలో ఇదదర్ు, ముగుు రికి తపప మిగిలిన భక్తత లక్త పన్న చేసే విధానం క్లడా 
త లియ్దగ. కానీ అందర్ూ ఉతాసహంగా చేసేవార్ు. సావమి దయ్ అననట్లూ  ఆ భక్తత లత 
ఎలాంట్ట పన్న ఎలా చేసినా వారికీ ఏ పరమాదము జ్ర్గలనదగ. అచచట్ ఈ పన్న ఆపన్న 
అన్న భేదం లనక్ ఎవర్ు చయే్ గలిున పన్న పరతేయక్ంగా “సార్ చ పిపన పన్న” మన 
మామూలత శకితకి పదింతలతగా చేసగత ండట్ం, అది సార్ చేయిసగత ండట్ం, విరామం సెైతం 
సార్ సూచన మేర్క్త జ్ర్ుగుతూ ఉండట్ం, అలసట్ త లియ్క్తండా మధయలో సార్ 
పలక్రింప , దర్శనము లనదా అప పడప పడు పరతేయక్ంగా శ్రతల పానీయ్ాలత (మజ్ిగ, 
ప చచకాయ్ మొ||) క్లడా సార్ ఇసగత ండట్ం. ఇలా జ్రిగయవి. అదో సేవ సాధనలా కాక్ 
ఎంతో సంతోష్ంగా ఉండేది. కొన్నన నెలలత రోజ్ంతా ఎండలో పన్న చేసినా కొంచ ం క్ష్టం 
అన్నపిసగత నన సార్ సాంగతయం ఆ సేవ వదగలతకోవట్ాన్నకి ఎవర్ు సిదధంగా ఉండే వార్ు 
కాదగ. ఈ న్నరామణ్ సేవలో పాల ు నే భక్తత లక్త పెదద  పెదద  ఆపదలత పరమాదాలత సెైతం 
సగలభంగా తొలగిపో యిేవి. ఉదాహర్ణ్క్త  
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 ఒక్సారి నగయష్ అనే భక్తత డు ఒక్ క్రెంట్ల పన్నకి సహాయ్క్తన్నగా వెళాళడు. అచచట్ 
ఒక్ ట్రా నాసఫర్మర్ వెైర్ షార్ట సర్ూకయట్ అయి 10,000 వోలతట ల వెైర్ అతన్నకి తాకినా 
పెదదగా ఏమీ కాక్పో వట్ం ఎంత చితరమో! అతన్నతొ పన్నచసేే లెైన్ మాన్ క్త వెైర్ 
తగలక్తండా  పరక్కనగండి వెళ్ళళనా చేయి బ్ాగా క్మిలి పో యింది.  

 భట్లట  అనే భక్తత న్నకిఎననన సంవతసరాలతగా ఉనన గాయస్ట ట్రబ్ుల్ వలూ  శరీర్ం అసలత 
క్ండిష్న్ లో లనదగ. సార్ పెై భార్ం వేసి అక్కడే ఉనన సార్ నగ సమరించగ కొంట్ూ 
పరయ్తనపూర్వక్ంగా భవన న్నరామణ్ పన్న చేసగత నానడు. ఆ సేవతో సావమి సార్ 
ఏమి చేసారో కానీ అపపట్ట నగండి గాయస్ట ట్రబ్ుల్ చాలా శాతం తగిుపో యింది.  

సార్ శ్ర ీవ ంకయ్యసాామి సమాధికి పూజ చేయ్టం  

శీ్ర సార్ 1989-200  సం || వర్క్త శీ్ర సావమి వారి సమాధకిి రెండు పూట్లా 
పూజ్ చేసేవార్ు. సార్ పూజ్ చాలా విలక్షణ్ంగా ఉండేది. భగవాన్ శీ్ర రామక్ృష్తణ ల 
పూజ్నగ తలపించేది. బ్ాహయ పరపంచాన్నన మర్చి పూజ్లో సోత తరా లత వాట్టతో పాట్ల సార్ 
హృదయ్పూర్వక్ సంభాష్ణ్ల ఆశు క్వితగా పరా ర్ునలతో క్లడి ఉండేది. సార్ క్త 
పూజ్లో అప పడప పడు శరరీ్ సిుతి మర్చి సమయ్ం క్లడా గుర్ుత  ఉండేది కాదగ. 
పూజ్ ట్అైం అయిపో తే ఇతర్ సవేక్తలత నెైవేదాయన్నకి అన్న త ర్ వేసేసే వార్ు. వారి శబ్ాద న్నకి 
సార్ క్త బ్ాహయ సపృహ వచిచ ముగించి వచేచట్లూ  ఉండేది. ఇలా 15 సం|| పెైగా సమాధ ి
మందిర్ంలో సార్ వేతనం తీసగకోక్తండా పూజ్ిరిగా పన్న చసేార్ు.  

ఒక్సారి శీ్ర దరాు సావమి సావమి సమాధి దర్శనాన్నకి వచాచర్న్న సార్ కి త లిసి 
వెళాూ ర్ు. సార్ వెళళూ సరికి శీ్ర దరాు సావమిన్న సమాధి మందిర్ంలోకి తీసగక్త వెళాూ ర్ు. కానీ 
సార్ అంటే్ గిట్టన్న వాళళళ సార్ శీ్ర దరాు సావమిన్న ఎవర ి పరిమష్న్ లనక్తండా సమాధ ి
మందిర్ంలోకి తీసగక్త వెళాళర్న్న అభియోగం చేసి, ఆ నెపంతో సార్ నగ పూజ్ 
చేయ్వదదనానర్ు. సార్ అపపట్ట నగండి పూజ్క్త వెళూక్తనానఒక్కసారి క్లడా వెలితి 
అనగకోలనదగ. అన్నన ర్ూపాలలోన్న భగవంతతన్న సేవ మానలనదగ.  విశవ ర్ూప డ ైన 
ఆయ్నక్త విధేయ్ుడ ై శర్ణ్ాగతితో జీవించడం అంటే్ ఇదేనేమో ! అపపట్ట సార్ భావం 
సార్ మాట్లలో  
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గొలగమూడి, 27-8-05 

పూజ్య గుర్ు బ్ంధగవ లెైన లక్షమక్క గారకిి చి||సాయికి శీ్ర సావమివారి ఆశ్రసగసలత 
సదా క్లతగవలెనన్న పరా రిుసూత  పె.సగ. వరా య్డం. శీ్ర సావమివారి అడుగుజ్ిడలలో గానీ శీ్ర 
మాసాట రి అడుగుజ్ిడలలో కానీ శీ్ర సాయిాశున్న మార్ుములో మనం సంపూర్ణంగా 
నడవలనక్పో యినా ఫర్వాలనదగ. నడచిేందగక్త తీవర పరయ్తనమె ననగ చేయ్ాలి. తీవర 
పరయ్తనం క్లడా చేయ్లనక్తనానమంట్ ే ఆ మహనీయ్ులత ఆంగకీ్రచిార్ు. వారయమి 
మనలనగ మితిమీరని క్ష్టం చయే్మనడం లనదగ. మనససంతా వారి క్రపించమనడమూ 
లనదగ. పరతి న్నతయము కొంతకాలం వదలక్తండా నామం చయే్మనగచగనానర్ు. అననం 
బ్య్ట్ పటె్ేటట్ప పడు మన క్ృతజ్ుతా భావం ఎంత తీవరంగా హృదయ్ సపందనతో ఉంట్లందో 
చూచగకోమనానర్ు. ఈ విష్య్ంలో 2సం|| కిీందట్ట నా భావనక్త నడేు నా భావనక్త చాలా 
భేదముంది. ననేగ శారీర్క్ బ్లములో చాలా బ్లహనీగడనయ్ాయనగ. కానీ నా భావనలో 
చాలా మార్ుప వచిచంది. మంచినీళళళ తరా గుతతంట్ ేపంచ భూతాతమ సవర్ూపాయ్ నమః 
అన ేమాట్ రోజులో ఎన్ననమార్ుూ  తరా గిత ేఅన్నన మార్ుూ  గుర్ుత  రావడం ఎంత విచితరమో గదా!  

మందిర్ం వాళళళ పూజ్ చయే్వదగద  అంట్ే ఇంతక్త ముందగ వాదనక్త దిగయవాణ్ణన. 
కానీ నడేు అంతయ్ూ మన మలేతనకయ. శీ్ర సావమి సర్వ సమర్ుధ లత గనగక్ ఇది నా మంచికయ 
అన ేభావన చ దర్క్తండా ఉంద.ి ఇద ినాకయ విచితరంగా ఉంది. ఇద ిపరతి ఒక్కరకి ీవరితసగత ంది. 
సపత  సముదరా ల అవతల ఉనాన న్ననగన కాపాడుతానన్న సాయికి వారి గుర్ువ  చ పపినా 
సాయిక ి క్షాట లత తపాపయ్ా. క్తసీతలో ఓడిపో యి ఊరి వెలతపల ఉనానడు. అందర్ూ 
త చగచక్తనే నీట్ట తొట్టటలో తన డబ్ాబనగ ముంచన్నవవలనదగ. అంతట్ట మహానీయ్ున ే
చంపాలన్న క్రీ్ ఎతాత డు. వలెతగులోక ిరాన్న ఇంకెన్నన బ్ాధలత పడాి డో . ఆ పూట్క్త బియ్యం 
లనవ . ఇంట్ట బ్ాడుగ క్ట్టగలడా. భార్య వెదైాయన్నకటె్ాూ ? వచచే అతిధగలనమేి చయే్ాలి. 
క్తలభరష్తట డన్న వెలివయే్డం, తన స ముమ తిననవారయ తనపెై దగమెమతిత  పో య్డం. వారకియ 
తపపన్నవి మనక్త తపపవ  గదా? అంతయ్ూ మన మంచికయ. 

----------------------------------------------------------------------- 
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ఆర్తులు – సతసంగం 

అలానే సాయి మాసటర్ న్నలయ్ం న్నరామణ్ం అయ్ాయక్ అచచట్ సార్ చేసే ఆర్తి, 
సతసంగం ఎంతో సజీవంగా, మంతర ముగధంగా ఉండేవి. సార్ ఆర్తి అయ్ాయక్ కొదిదగా 
నాలతగు మాట్లత చ పేపవార్ు. ఆర్తి పాడుతతనన కొదిదసేప  క్లడా మనసగ ఆర్తి 
పాట్పైె, సావమిపెై లగనం కాక్తండా చేయ్వలసిన పాూ న్ లత వేయ్ట్ాన్నన“నీ ఆలోచనలన 
అహంకార్ము” అన్న చ పేపవార్ు. అది పో వట్ాన్నకి ఆర్తి పాట్లలోన్న చర్ణ్ాలనగ బ్ాగా 
అర్ధవంతంగా మననం చేసగకొన్న హృదయ్గతం చేసగకోవాలన్న చ బ్ుతతండేవార్ు. 
ఉదాహర్ణ్క్త  

 “అనంతమె న నీ పాద సేవనగ కోరితినన దేవా” అననదాన్నకి వాయఖ్యగా “Two Church 
Builders” అనే క్ధతో అన్నన జీవ లలోన్న అందరిలోన్న భగవంతతన్న గురితంచి సేవ 
చేయ్ట్ం అన్న చ పేప వార్ు.  

 అలానే “నీ భక్తత ల దాసగన్న క్ర్ుణ్ణంచగము శీ్ర హరి” అననదాన్నకి “విదగయత్ దీపాలత 
లనన్న ష్ిరిడి లో అర్ధ రాతిర బ్ాబ్ా దర్శనాన్నకి య్ాతిరక్తలత వసేత  బ్ాబ్ానే లాంతర్ు 
పట్లట కొన్న ఎదగర్ు వెళ్ళూ “కౌన్ రయ !” అన్న ఎలా భగవంతతన్న సేవించే వారో చ పేపవార్ు. 
సాయి మాసటర్ న్నలయ్ంలోన్న న్నరావహక్తలత లనన్న కొన్నన నెలలత (సం||) కాలం 
తన ఇంట్టలో కాక్ సాయి మాసటర్ న్నలయ్ం బ్య్ట్ట ర్ూమ్ లో పడుకొన్న అర్ధ రాతిర 
ఎవర్నాన వచిచనా గయట్ల తీసి సావమి  సేవక్తల సేవక్త విన్నయోగమవట్ం ఎంతట్ట 
ఆచర్ణ్ాతమక్ బ్ో ధో  గురితంచగలము.  

 శీ్ర సార్ (నీభక్తత ల దాసగన్న అననట్లూ ) ఎందరినన అనాథలనగ – చూసే ఆసరా లనక్ 
రోగంతో బ్ాధపడే వారిన్న మదర్ థ రిసా ఆశీమాన్నకి చేర్చట్ం, సార్ తనక్త వచేచ 
కొదిదలో డబ్ుబలత మిగిలిచ అచచట్ సమరిపంచట్ం చేసే వార్ు. 

సార్ సతసంగం క్లడా అచచట్ట వయక్తత ల ద ైనందిన అంశాలనగ  సపృశిసూత  
హృదయ్ాన్నన తాకయ విధంగా ఉండేది. అపపట్ట ఆ వయక్తత ల మానసిక్ సంఘర్షణ్లక్త 
చక్కట్ట సమాధానమె  న్నలిచదేి. ఉదాహర్ణ్క్త ఒక్ సమయ్ంలో వేణ్ుగోపాల్ గార్ు 
ఇంక్ వాలంట్రీ రిట్అైర్ మెంట్ తీసగక్తందామన్న, పరసాదగ తన job చాలా రొట్ీన్ గా 
ఉండి మానేదాద మన్న దృషి్టతో సార్ వదదక్త వచాచర్ు. సార్ సతసంగం చ ప తూ మధయలో 
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“job మానేసేత  ఏమి తింట్ావ . మాన్దగద ” అన్న పరసాద్ వంక్ వేలత చూప తూ 
అనానర్ు. అది ఈ ఇదదరికీ సందేశం అయింది. సార్ పది సంవతసరాలక్త పెైగా 
గొలగమూడిలో శీ్ర బ్రహమం గారి మఠంలో సతసంగం విధిగా న్నర్వహ ంచార్ు. 

ఆర్తి, సతసంగందగుర్ సార్ గుడి వదదక్త దర్శనాన్నకి వెళళతతంటే్  సార్ వెనగక్ 
రామదండులా కొదిదమంది పలిూలత (పదెదలత) ఉతాసహంగా వెంట్పడుతూ ఉండేవార్ు. 
సార్ “ఇంట్లూ  తినట్ాన్నకి, కొదిద  విశాీంతి కి గడిపే (రోజులో)” అతి కొదిద  సమయ్ం 
మినహా, మిగిలిన సమయ్ం అంతా సార్ నగ చగట్లట  ముట్టట  ఈ రామదండు ఉండేది. 
సార్ పెై పీరతితో అనగసరించే వారిన్న పేరమతో నడిపించట్మే కాన్న ఆ దంపతతలత 
మరోలా సపందించి ఎర్ుగర్ు. తర్చగ వచేచ భక్తత లత సార్ నగ తమ బ్లహీనతల 
నగండి బ్య్ట్ పడట్ాన్నకి గాన్న, క్షాట లత, అవసర్ సందేశాలత, కోరిక్ల గూరిచ కాన్న 
వేధించే విధం చాలా ఇబ్బందిగా ఉండేది. మారిచ మారచి అడిగినదే ఎననన సార్ుూ  
అడిగినా, చ పిపనదే ఎననన మార్ుూ  చ ప పకొంట్లనాన, సమయ్ సందరాభలనగ 
అనగసరించి సూచనలత సాయ్ం చేసే వారయ తపప తానగగా విసగకొకన్న చ పపక్కరయూదనేది 
ఉండదగ.  

సార్ ఇతర్ులక్త తననగ ఆశీయించిన వారకిిచేచ ఆరిధక్ సాయ్ం కాన్న, 
accessability కాన్న, ఉండట్ాన్నకి మరో ర్ూపేణ్ చేసే సాయ్ం కాన్న అలాగయ ఉండేవి. 
సార్ క్త వచేచ9000 ర్ూపాయ్ల పెనషన్ లో 3 వంతతలత చేసి ఒక్ భాగం అమమ 
గారకిి, ఒక్ట్ట శేష్య్య క్త ఒక్ట్ట తనక్త అన్న ఉంచి తన బ్ాగం ౩౦౦౦ ర్ూపాయ్లోూ న ే
లోనే క్నీస అవసరాలనగ కొదిద  క్ర్ుచతో ముగించగకొన్న మిగలిిన దాన్నతో చదగవ క్తనే 
విదాయర్ుధ లక్త, మదర్ థ రిసా ఆశీమాన్నకి ఇలా సాయ్ం చేస ేవార్ు.  

ఇలా న్నసావర్ధంగా జీవిసగత నన సార్ క్త సావమి అడుగడుగునా ఇచిచన అదగభత 
మె న అనగభవాలనగ “గుర్ు సగత తి” ప సతక్ంలో సార్ మాట్ల లోనే పూరితగా 
చూడవచగచ. ఈ”గుర్ుసగత తి” ప సతకాన్నన సార్ సావనగభవాలత – autobiography గా 
పరిగణ్ణంచవచగచ. 2005 సం|| లో జ్రిగిన ఒక్ అదగభతాన్నన సార్ తర్చగ చ పేప 
వార్ు. సార్ పెర్ట్టలో నార్ దబ్బ కాయ్ల చ ట్లట , బ్తాత యి కాయ్ల చ ట్లట  వ ండేవి.   
తినట్ాన్నకి బ్ాగుంట్ాయ్న్న “బ్తాత య్ కాయ్ చ ట్లట ” ఉంచి, నార్దబ్బకాయ్ల చ ట్లట  
మాతరం కొట్టటంచేసార్ు. కానీ చితరంగా మర్ుసట్ట కాప  “నార్ దబ్బకాయ్లత” కాసాయి. 
సార్ ఇది చూపించి సావమి “తానగ సర్వ సమర్ుద డనగ అన్న చ బ్ుతతనానర్న్న”, “మన 
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ఆలోచనలత తీసేసగకో మంట్లనానర్న్న”, “Sit Quite  వారి సర్వ సమర్ుతనగ గురితంచి 
మనసగ న్నశచలం చేసగకోమంట్లనానర్న్న”  మర్లా మర్లా  చ పేపవార్ు.  

సార్ చేసే పరతి కారాయన్నకి సావమి అనగమతి తీసగక్తనవేార్ు. ఉదా  ఒక్ సారి 
2005 లో బ్ో ర్ వేయించాలన్న ఎక్కడ వేయించాలో త లపమన్న దీక్ష చేయ్బ్ో యిన 
ముందగ రోజు రాతిర క్లలో శీ్ర మహా విష్తణ వ  మౌలిింగ్ దాన్నపెై “శీమతో సేవ – సేవతో 
కెైవలయం” అనే దివయ సందేశం ఇవవట్ం గురిచ వరా సిన letter ఇచచట్ చూడ వచగచ.    

“శీమ చేసిేన్ ే కానీ సేవ కాదనామాట. గనగక న్ేనగ శమీించటం -న్వ ధేయయ్ంగా 
పుసికాలు వార య్టం, వికీయ్ం, సతసంగం చేయ్ాలి. అలా చేసిేన్ే క ైవలయం ప ందగటకు 
అర్ుు లమ ై ఉంటాము. శీమ చేయించేది్ ఆయ్న్ే అయిన్వ శమీ చేసే readiness మన 
దగుర్ వుండవలి. సో మరితనం మన పరధమ శతుర వు అంటార్ు మాసటర్ గార్ు. అది్ దరి 
చేర్కుండవ మన శరీరానిా కంటరర లలో  పె్టకట కావాలి”.  

సార్ అసాసాత – భకుి లు సేవించగకొనగట  

సార్ కి 2012 ఆగష్తట  12వ తారీఖ్గన ననర్ు, రెండు కాళళళ, రెండు చేతతలకి 
పక్షవాతం వచిచంది. 25 సం||లత ఉప ప, కార్ం, ప లతప , నూనె తినన్న, బి.పి. కానీ 
ష్తగర్ గానీ లనన్న, ఏనాడూ ఎవరినీ కోపంగా అరిచే సవభావం లనన్న సార్ క్త ఎందగక్త 
పక్షవాతం వచిచందో సార్ కయ త లియ్ాలి అంటే్ అతిశయోకిత కాదన్న మీకయ త లతసగత ంది. 
సార్ యొక్క శరీర్ం రెండు చేతతల పిడికిళళళ బిగించిన ఫో ట్లలోన్న 
వెంక్య్యసావమిలాగా ఉనానర్ు. డాక్టర్ హరి పరసాద్ గార్ు మందగ ఇచాచర్ు.  

సాయి సగబ్రహమణ్యంతొ సార్ మాట్ాూ డుతూ “అనగక్తంటే్ బ్ాగెైపో వాల” అన్న 
గంభీర్ంగా అనానర్ు. అలానే సార్ కి పక్షవాత ఛాయ్లత ఒక్ నెలరోజుల క్లాూ  దాదాప  
పో య్ాయి. అంత అవసతలో ఉనన సార్ మాట్లోూ  సర్వజ్ుతవం పరక్ట్ం అవట్ం (మనక్త) 
చితరం! కానీ భగవత్ సవర్ుప లెైన వారికీచితరమేమి కాదమేో! అక్కడ ఉనన వేణ్ుగోపాల్ 
గారితో “ఇక్కడ ఉంటే్ ఏమి వసగత ంది, బ్రహమం గారి మఠం ఎదగర్ు బిలిింగ్ సంగతి 
చూడండి” అన్న పంపించార్ు. న్నజ్ిన్నకి వేణ్ుగోపాల్ గార్ు మనసగలో ఆ పన్న 
ఉండిపో యింది అన ే అప పడు ఆలోచిసగత నానర్ట్. దాదాప  కొన్నన వారాల తరావత 
మాతరమే సార్ వాళళ అమామయికి, అలతూ డిగారకిి విష్య్ం త లిసి వచిచ వాపో య్ార్ు. 
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సార్ వాళళ అలతూ డు సార్ కి ఫిజియోథ ర్పీ చేయించట్ం తర్ువాత సార్ దగుర్ కి రోజూ, 
వార్ం వార్ం వెళళళ భక్తత లత సార్ చేత నడిపించట్ం, కాళళతో పెడల్స తిపేప పరిక్ర్ంతో 
ఎక్సరెైసజులత చేయించేవార్ు. సార్ కాళళతో పెడల్స తొక్తకతతంటే్ లెక్క పెట్టమనేవార్ు. 
ఒక్రోజు సాయి లెక్కపెడుతూ మధయలో ఏదో ఆలోచనలో పడి మర్చి మర్ల 
మేల కనానక్ అయోయ సర్ లెక్కపెట్టమనానరయ. లెక్క ఎంత ! అనగకోగానే, సార్( 4 అన్న) 
లెక్క చ పాపర్ు. మన మనసగలత వారికి ఎప పడు త రిచిన ప ట్లన నేమో!  

సార్ తమకి ఆసరాగా ఉండట్ాన్నకి, పెైకి లనవట్ాన్నకి ఇంకొక్రిన పిలవక్తండా 
ఉండట్ాన్నక్న్న పరసాద్ చేత సార్ ఎడమచేతి పరక్క ఉనన గోడకి సీటల్ రెైలింగ్ వేయించార్ు. 
సార్ ఈ సమయ్ంలో తమంత తాము ఈ రెైలింగ్ పట్లట క్తన్న మంచం మీద లనచి 
క్లర్ుచనేవార్ు. ఆ సన్ననవేశం చూసేత  ఎంత వర్క్త వీలయితే అంత వర్క్త ఎవరి మీద 
ఆధార్ పడక్లడదన్న చ ప తతననట్లూ ంది. ఇదివర్లో సావమి వదదక్త తర్చగ వసూత  
తననగ ఆశీయించిన భక్తత ల బ్ాగోగులత అడిగి త లతసగక్తన్న వారి సమసయలనగ 
పరిష్కరించే సార్ ఈ కాలంలో భక్తత లత ఎంతో పరా ర్ునతో, ఆరితతో చ బితే మాతరమే 
వినేవార్ు. అర్ుదగగా సలహాలనగ ఇచేచవార్ు. 

అమమగారి సేవా భావాన్నన మనం చూచి ఎంత ైనా నేర్ుచకోవచగచ. పెళ్ళూ కాక్ 
ముందర్ చాలా గారాబ్ంగా పెరిగిన అమమగార్ు సార్ న్న పెళ్ళూ చేసగక్తనానక్ సార్ క ి
అనగగుణ్ంగా ఉండి ఎననన పనగలత – పేడ ఎతతట్ం మొదలెైనవి సమర్ధవంతంగా 
చేసేవార్ు. అంతేగాక్ ఒక్సారి క్లిచేడు సాయిబ్ాబ్ా మందిర్ంలో పెట్ాట లిసన సాయిబ్ాబ్ా 
ఫో ట్ల సార్ వాళ్ళళంట్లూ  పెట్ాట ర్ు. సార్ అమమగారని్న 4 ఆర్తతలత ఇమమనానర్ు. ఆర్తతలత 
అమమగార్ు ఇసగత ననప పడు న్నదర తూగయది. దాన్నకి కార్ణ్ం తము తినే ఊర్గాయ్ 
పచచడుూ  అయితే అన్న మానసేాత నగ అన్న అనగక్తనానర్ు. అంతే ఆనతి నగండి ఊర్గాయ్ 
పచచళళళ తినర్ు. భగవంతతన్నకి మాట్ ఇసేత  అలా ఉండేవార్ు. అంతేగాక్ సార్ ఆయ్ాసం 
ఎంత తీవర సాు యిలో ఉంట్లందో అమమగారిక ితపప మరెవవరికీ త లియ్దగ. అంతేగాక్ 
సార్ ఒక్సారి సావమి ఇచిచన న్నయ్మాన్నన ఉలూ ంఘ ంచినప పడు సార్ చాలా ఇబ్బంది 
పడాి ర్ు. అంతేగాక్ సావమి చ పిపనట్లూ  చేసిన వెంబ్డే ఎననన రోజులతగా ఉనన ఆయ్ాసం 
తొలగిపో వట్ం  అమమగార్ు పరతయక్షంగా చూసార్ు. అపపట్ట నగండి సార్ క్నాన 
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అమమగార్ు సావమి న్నయ్మం పట్ూ  అపరమతతత లతగా ఉండేవార్ు. సార్ పక్షవాతం 
వచిచనప పడు అమమగారిది  న్నర్ంతర్ సేవ అననట్లూ  ఉండేది.  

 ఉదయ్ం 5గం30న్న||లా క్లాూ  కోట్ేశవర్రావ , హర్షవర్ధన్ గార్ు వసాత ర్ు. సార్ కి 
అన్నన పనగలత చేసే సరకి ి ఉదయ్ం 7 గంట్లత అవ తతంది. అపపట్టదాకా 
అమమగార్ు క్లర్ుచన్న అనీన చూసూత  ఉంట్ార్ు. 

 సార్ కి ట్టఫిన్ సగమార్ు 9 గంట్లికి పెట్టట్ం మొదలత పెడితే 9 30నగండి 10 30 
వర్క్త పెట్టట్ం జ్ర్ుగుతతంది. అమమగార్ు సగమార్ు 11 గంట్లక్త ట్టఫిన్ చేసాత ర్ు. 
మధయ మధయలో సార్ పిలిచి తమన్న లనపి వీప కి ఆనగక్తన్న క్లరోచమంట్ార్ు. 

 న్నదానంగా వంట్ అయియ సార్ కి అననం పెట్టట్ం సగమార్ు 3 గంట్లకి పెట్టట్ం 
పరా ర్ంభిసేత  అయిేయసరికి సగమార్ు 4గం||లత అవ తతంది. సగమార్ు ఒక్ 30 
న్నముషాలత సార్, అమమగార్ు పడుక్తంట్ార్ు. 

 సాయ్ంతరం 4గంట్ల 30న్నమిషాలక్త సార్ క ిసాననం చేయిసాత ర్ు. మొతతం అంతా 
అయిేయసరికి 5గంట్లత30న్నముషాలత అవ తతంది. 

 సార్ కి ఇడలూ లత రాతిర 9 గంట్లక్త పెట్టడం పరా ర్ంభిసేత  సగమార్ు 10గంట్లక్త 
అవ తతంది. సార్ కి మంచినీళళళ తరా గట్ం చాలా ఇబ్బందిగా ఉండి అంత లనట్ల 
అయిేయది. మిొంగుడు పడేవి కాదగ. అంతా అయిన తరావత అమమగార్ు పడుక్తన్న 
ఒక్ క్తనగక్త తీసేసరికి రాతిర 11 గంట్ల పైెన అయిేయది.  

 అప పడు లనచి సాననం చేసి దేవ డికి దీపం వెలిగించి అననం తినేసరికి రాతిర 12 
గంట్ల 30న్నముషాలత పెైన అవ తతంది. సార్ పరక్క తడిసేత  చాలాసార్ుూ  అమమగారయ 
శేష్య్య సాయ్ంతో శుభరపరిచవేార్ు. సగమార్ు రాతిర 1గం పెనై పడుక్తన్న ఉదయ్ం 
5గం||30న్న||లక్త న్నదర లనచేవార్ు. 

 రోజులో సార్ కి 5 సార్ుూ  మందగలత వేయ్ాలిస వచేచది. ఆయ్ా సమయ్ాలత 
గుర్ుత ంచగక్తన్న అమమగార్ు మందగలత వేసేవార్ు. 

 మదాయహనం4 గం ఒంట్ట పూట్ భోజ్నం, ఉదయ్ం రాతిర 11 గం ట్టఫిన్ తింట్ూ 
రోజుక్త 5 గం మాతరంపడుక్తంట్ూ ఆ పెదద  వయ్సగలో న్నర్ంతర్ం సార్ క్త అలా 
సేవ చేసగక్తన ేవార్ు అమమగార్ు. 
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న్నదర ముంచగక్త వసగత నాన సార్ కి అమమగారయ సవయ్ంగా అననం పెటే్టవార్ు. 
ఎన్ననసార్ుూ  సార్ కి అననం పెడుతూ సూట ల్ మీద క్లర్ుచన్న న్నదరకి ఓర్వలనక్ తూగయవారో! 
ఎనననసార్ుూ  అమమగార్ు సార్ కి అననం పెట్టటన తరావత సూట ల్ మీద క్లర్ుచన్న TV 
చూసూత  ఉంట్ే సార్ అమమగారని్న పేరమగా, తృపిత గా చూసేవార్ు. అమమగారికి ఒక్క క్షణ్ం 
తీరిక్ ఉండక్పో వట్ాన్నకి ఇంకొక్ ముఖ్య కార్ణ్ం సార్ న్న చూదాద మన్న వచిచన వారిక ి
సమాధానం చ పాపలి. ఎవరెైనా సార్ తో ఎక్తకవసేప  మాట్ాూ డితే సార్ క ిన్నదర తక్తకవ 
అవ తతందన్న వాళళన్న న్నగీహ ంచాలి. బ్య్ట్ గాలి వసేత  సార్ కి హాయిగా ఉంట్లందన్న 
ఇంట్ట తలతప లత వేసేవార్ు కాదగ. అందగవలన అమమగార్ు పరతి న్నమిష్ం అపరమతతత లెై 
సార్ న్న చూసగకోవలసి వచిచంది.  

సార్ కి పక్షవాతం రాక్ ముందర్ దాకా అమమగార్ు రాతిరపూట్ పరక్కనే ఉనన 
శీ్ర సాయి మాసటర్ న్నలయ్ంక ి వెళ్ళూ శీ్ర భర్దావజ్ మాసటర్ కి నమసాకర్ం చేసగక్తన్న 
వచేచవార్ు. సార్ కి పక్షవాతం వచిచన తరావత అమమగారకి ిఒక్క న్నమిష్ం తీరిక్ లనక్ 
ఇంట్లూ నే నమసాకర్ం చేసగక్తనేవార్ు. ఒక్ ర్క్ంగా చ పాపలంట్ే సార్ అమమగారి శరీర్ం, 
మనసగసన్న న్నర్ంతర్ం తమ ధాయసలో ఉంచినట్లూ  అన్నపిసగత ంది. అమమగార్ు సార్ న్న 
విడిచి ఉండలనక్పో యిేవార్ు. సార్ క్లడా పలమనేర్ు దగుర్ డాక్టర్ వదదక్త వెళాళలంటే్ 
అమమగారని్న బ్రతిమలాడి తమతో తీసగక్త వెళాూ ర్ు. సార్, అమమగార్ు అంటే్ శివ డు, 
పార్వతి అన్న చ ప పకోవట్ంలో ఏమాతరం అతిశయోకిత లనదగ! సార్ ఆ పరిసిుతతలోూ  క్లడా 
భక్తత లక్త అనగక్షణ్ం ఎననన అనగభవాలిసగత నానర్ు. ఉదాహర్ణ్క్త  

 సార్ దగుర్కొచేచ భక్తత లత 2013 జూన్ 9న క్డుతతనన ధాయన మందిర్ం దగుర్ మట్టట  
గుంట్లోూ కి తరో సి అక్కడే వ నన చ ట్లట  కిీంద క్లర్ుచన్న సార్ గురించి మాట్ాూ డుక్తనన 
తరావత బ్య్లతదేరి వసూత  సావమి ఆశీమం దగుర్కి వచేచసరికి పాబ్ో లత 
వెంక్ట్ేశవర్రావ  సావమి ఆశీమం ఎకి్క్లయట్టవ్ ఆఫీసర్ కి ఇవవవలసిన పేపర్ుూ  
తీసగక్త వచాచడు. అతనగ చ ప తూ సార్ ఇప పడే అడిగార్ు “వాళళళ పన్న 
చేసగత నానరా? చ ట్లట  కిీంద క్లర్ుచన్న క్బ్ుర్ుూ  చ ప తతనానరా?” అన్న అనానడు. 
ఎక్కడో దూర్ంగా చేసే పన్న సార్ కి త లతసోత ందన్న, సార్ ఈ సమయ్ంలో క్లడా 
మన పన్నన్న పర్యవేక్షిసగత నానర్న్న అందర్ూ ఆశచర్యంతో నవ వక్తనానర్ు. సార్ అన్నన 
చోట్ూ  వ నానర్ు క్దా! 
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 శీ్ర సాయి మాసటర్ విదాయలయ్ాన్నక ి గవర్నమెంట్ అనగమతి కావట్ాన్నకి ఎననన 
సరిటఫికెట్స ఇవావలి. వాట్టలో ముఖ్యమె నది సులం రిజిసేటషా్న్. ఇది త లతసగక్తనన 
వేణ్ుగోపాల్ గార్ు శీ్ర వెంక్య్యసావమి సమాధి మందిర్ంలో పరదకి్షణ్లత చేసూత  
మనసగసలో సార్ కి చ ప పక్తనానర్ు “సార్! ఈ సులం రిజిసేటషా్న్ మా వలూ  కాదగ. 
మీరయ చేయించాలి” అన్న చ ప పక్తనానర్ు. మర్ుక్షణ్మే తన కొలీగ్ కోటే్శవర్రావ  
గారి చ లెూ లత నెలలూ ర్ు దగుర్ ఎక్కడో రిజిసేట షా్న్ ఆఫీస్ట లో పన్న చేసగత నానర్న్న గుర్ుత  
వచిచ ఫో న్ చేసార్ు. అయ్న చ లెూ లత ముతతక్లర్ు రిజిసేటషా్న్ ఆఫీస్ట లో పన్న 
చేసోత ందన్న త లిసింది. ఆవిడ దగుర్కి 5,  సార్ుూ  వెళ్ళళనా పన్న అవవలనదగ. ఒక్రోజు 
ఆ ఆఫీస్ట కి వెళళ బ్ో తూ వేణ్ుగోపాల్ గార్ు సార్ దగుర్క్త వచిచ “మీరయ చేయించాలి 
సార్” అన్న పరా రిుంచార్ు. సార్ వెంట్నే “వెళ్ళూ రాండి” అన్న ఆశ్రర్వదించార్ు. 
కోటే్శవర్రావ గారి చ లెూ లత క్లడా తమ ఇంట్లూ  సాయిబ్ాబ్ాకి ఆ రోజు ఎలా అయినా 
పన్న అయిేయట్ట్లూ  చూడమన్న చ ప పక్తంది. ఆ రోజు మొతతం పన్న అంతా 4 గంట్లలో 
పూర్తయింది. 

సార్ క ి పక్షవాతం వచిచనప పడు తర్చగగా గుర్ుసేవ చేసగకోగలిగిన 
అదృష్టవంతతలత - నగయష్, పరసాద్, కోటే్శవర్రావ , పాబ్ో లత వెంక్ట్ేశవర్ుూ , శివర్తనం, 
హర్షవర్ధన్ గార్ు మొ|| వార్ు. నగయష్ సార్ కి హాయిగా ఉండట్ాన్నకి బ్ డ్ తీసగక్త 
రావట్ం, బ్య్ట్క్త తీసగక్త వళెళట్ాన్నకి వీల్ చ ైర్ తీసగక్తరావట్ం, సార్ కి హ యిర్ క్ట్, 
గడిం గీయ్ట్ం, గోళళళ తీయ్ట్ం ఎంతో శీదాద భక్తత లతో చేసేవాడు. సార్ ఆరోగయం 
ఎపపట్టక్ప పడు క్నగక్తకంట్ూ సరెైన డాక్టర్ నగ నెలలూ ర్ు నగండ ి తీసగక్తరావట్ం, 
పలమనేర్ు అనే చోట్ మందగక్త సార్ నగ, అమమగారిన్న, అందరిన్న ఒపిపంచి తీసగక్త 
వెళళట్ం, సార్ అవసరాన్నన గురితంచి తగిన అవసరాలత ఇలా ఎననన న్నర్ంతర్ చింతన, 
గొపప శీదధ  భక్తత లతో చేశాడు క్నగక్నే సార్ సమమతి లభించి జ్రిగాయి. గొలగమూడిలో 
న్నవసించే పాబ్ో లత వెంక్ట్ేశవర్రావ , కోటే్శవర్రావ , హర్షవర్ధన్ గార్ు ఈ పెై 
కారాయలన్ననంట్టలో ఎంతో సమయ్ం వెచిచంచి సేవ చయే్ట్మే కాక్ ఎంతో సమర్ధ 
వంతంగా కావలసిన వసతతలనగ భకిత భావంతో సమక్లరయచవార్ు. శివర్తనం వెైదయంలో 
పరవేశం ఉండట్ం వలూ హో మియో మందగ ఇపిపంచట్ము, రోజూ రాతిర సార్ క్త న్నదర 
ముందగ అన్ననవిధాలా సదగపాయ్ంగా ఉండేలా సేవ చేసేవార్ు. ఎప పడు అవసర్మె త ే
అప పడు వెంట్నే సార్ సన్ననధికి పరసాద్ వచిచ సేవ చేసేవాడు. 
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సార్ గాడంగా న్నదర పో యిేవార్ు. కానీ ఏనాడూ సార్ కి క్ళళళ ఉబ్బలనదగ. పెైగా 
అంత న్నదర నగండి లనవగానే కొంచ ం మంచినీర్ు క్లడా తరా గక్తండా అననం తినేవార్ు. 
ఒక్ర్క్ంగా చ పాపలంట్ే సార్ శరీర్ం ఆ సిుతి లో క్లడాడా మంచి క్ండిష్న్ లో ఉండేది. 
సార్ మాములతగా నడిచేట్ప పడు భోజ్నాన్నకి, పనగలక్త ఎవవరి మీద 
ఆధార్పడలనదగ. పెైగా సార్ న్న ముట్లట క్తనే అవకాశం ఉండేది కాదగ. సార్ కి పక్షవాతం 
రావట్ం భక్తత లందర్ూ సార్ న్న ముట్లట క్తనే అవకాశం క్లిగించడాన్నకా అననట్లూ  
ఉంట్లంది. సార్ అంతక్త ముందంతా న్నర్ంతర్ం న్నషాకమక్ర్మగా ఏదో పన్న చేసగత నాన 
ఇప పడు న్నష్ిరియ్ులతగా ఒంట్రిగా పడుక్తనే ఉండాలిస వచిచనా ఏమాతరం ద ైనయం కానీ 
సావమి ఇలా చేసారయ అన్న కాన్న, అసంతృపిత గా కానీ ఉండేవార్ు కాదగ. సార్, గంభీర్త, 
మార్ు దర్శక్తవం, శర్ణ్ాగతి ఈ సమయ్ంలో క్లడా పరక్ట్మయిేయది.  

ఒక్సారి పరసాద్ న్న సార్ తనన్న లనపి క్లరోచమననట్లూ  సెైగ చేసార్ు. కానీ పరసాద్ 
సార్ న్న లనప తతననప పడు సార్ లనవక్తండా రెసిస్టట  చేసినట్లూ  ఉంది. దాంతో పరసాద్ సార్ 
తో మాట్ాూ డుతూ మీర్ు బ్ాగా బ్ర్ువ గా ఉనానర్ు సార్ అనానడు. సార్ వెంట్నే పరసాద్ 
న్న  తిట్టట  పని చ య్యలేకపో త ేఇకిడ్ క ందగకొచవావు అన్న అనానర్ు. మరోసారి సార్ 
పరసాద్ న్న వీప  గీర్మనానర్ు. పరసాద్ వీప  గీక్తతూ సార్ తో ‘సార్! మీర్ు ఇదివర్లో 
మలబ్దధక్ం పో గొట్లట కోవట్ాన్నకి ఎననన పరయ్తానలత చేసేవార్ు క్దా! దరాు సావమి మీక్త 
నరాల బ్లహీనతే అనానర్ు, అందగవలన ఏ ఆహార్ం తింటే్ బ్ాగుంట్లందో  మాక్త 
చ పపవచగచ క్దా!” పరా రిధంచాడు. సార్ వెంట్నే “వీప  గీర్మంటే్ 99 పరశనలత! ఇచిచన 
పన్న చ యియ” అనానర్ు. ఇంకొక్సారి పరసాద్ సార్ తో ‘సార్! అమమగార్ు క్ష్టపడి మీక్త 
సేవ చేసగత నానర్ు క్దా! మీక్త తవర్గా కోలతకోవాలన్న లనదా?’ అన్న అడిగాడు. సార్ “నాక్త 
ఎలాంట్ట ఆలోచనలత ఉండవ ” అనానర్ు.     

ఒక్సారి సాయితో “పడుకొన్న క్ండుూ  మూసగక్తంటే్ సావమి ర్ూప ే
క్నపడుతతందన్న”, వారి హృదయ్గత ఆనందాన్నన అనగభవించట్ంలో, ఏకాంతంలోనే 
తృపిత గా ఉననట్లూ  ఆ సంవతసరాలనీన గడిపేవార్ు. చాల అర్ుదగగా మాట్ాూ డే వార్ు, 
ఇతర్ులత చ పిపనవి వినవేార్ు. 

చాలామంది భక్తత లత సార్ క ి సేవ చేసగక్తనే భాగయం క్లిగంిది. సార్ క ి సేవ 
చేయ్ట్ంలో వారికి ఉనన మానసిక్ ఆందోళనలనీన తొలగపిో యిేవి.  
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2015వ సం|| నవంబ్ర్ు 29వ తేది నగండి డిసెంబ్ర్ మొదట్ట వార్ం వర్క్త 
చ నైెనన్న భారీ వరాష లత, వర్దలత ముంచ తాత యి. శీ్ర రామక్ృష్ణ  భట్లట (చ నైెన) గారి 
సేనహ తతలత ఉండే పరా ంతాలోూ  మొదట్ట, రెండవ అంతసగు ల దాకా వర్ద నీర్ు 
వచేచసిందన్న ఊర్ు విడిచిపో తతనానర్ు. తానగ ఉండేది గౌీ ండ్ ఫ్ోూ ర్ లో కాబ్ట్టట  
ముఖ్యమె న సరిటఫికటె్లూ , విలతవైెన వసగత వ లత మూట్క్ట్టట  పెట్లట క్తనానడు. ఎక్కడా 
క్రెంట్ల కానీ ఫో నగూ  కానీ ర్వాణ్ా సౌక్రాయలత కానీ లనవ . డిసెంబ్ర్ 2వ తేది మధాయహనం 
వర్క్త శీ్ర రామక్ృష్ణ  ఉండే ముగలివాక్ం పరా ంతంలో పెదదగా నీర్ు చేర్లనదగ. కానీ 
సాయ్ంతరం 4 గం||లకి వారి పరహరి గోడ పరక్కన 3 అడుగులత పెైగా నీళళళ చేరయసరిక ి
చాలా భయ్మేసింది. వర్షం జ్ోర్ుగా పడుతోంది. అలాన ేకొనసాగితే ఇక్ ఇంట్టలోక ినీర్ు 
చేర్ట్ం తధయం. ఆ ఆలోచనలతో ఇంట్లూ కి వెళ్ళూ పడక్గదిలో క్లర్ుచంటే్ ఆ వర్షం హో ర్ుక ి
చ వ లత చిలతూ లత పడేలా ఉనానయి. ఇక్ ఆ ట్అనషన్ తట్లట కోలనక్ వెంట్నే సార్ న్న 
మనసగసలో తలతచగకొన్న “సార్! నాక్త భయ్మేసోత ంది. ఈ పరీక్ష చాలత. దయ్చేస ి
ర్క్షించండ”ి అన్న చ ప పక్తనానడు. వెంట్నే అంత జ్ోర్ుగా ట్ప ట్ప ట్ప ట్ప మన్న 
క్తర్ుసగత నన వాన చప పడు ఆగిపో యి, చిననగా ట్పా......ట్పా అన్న చూర్ునీళళళ 
పడుతతననట్లూ గా మారిపో యింది. బ్య్ట్కి వచిచ చూసేత  అపపట్టదాకా ఆకాశం చిలతూ లత 
పడినట్లూ  క్తరిసిన వాన చినన చినన చినగక్తలతగా మారపిో యింది. అ క్షణ్ాన “సార్ 
క్లడా ఉనానర్ు” అనే ధ ైర్యంతో అతన్న భార్యతో మనకయమీ భయ్ం లనదగ అన్న చ పాపడు. 
అలాగయ కీ్మంగా  వర్షం తగిు , ఏ ఇబ్బందీ లనక్తండా గడిచిపో యింది.     

సార్ క్త సావమి పట్ూ  ఉనన భావము, క్ృతజ్ుత, విశావసము, తృపిత   ఈ letter లో 
పరక్ట్ము అవ తాయి.  
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Om 

గొలగమూడి, 13- -05 

Dear Sai,  

మానవ న్న దగఃఖ్మునక్త కార్ణ్ము- కోరిక్ అనానర్ు బ్ుదగద డు. శీ్ర సావమివార్ు “ఆశ” 
అనానర్ు. ఇది అంటే్ ఆశ ఎంత న్నక్ృష్టంగా పన్నచేసగత ందో చ పపలననగ.  మనం ధర్మ 
బ్దదంగా ఉనానము అన్న అనగక్తంట్ూనే మనము తప ప దారిన నడిచేట్ట్లూ  చేసగత ంది. 
ఎవర్ు అలా చేసేది – మన ఆశయిే. 

ఒకయ ఒక్ principal క్త stick on అయి ఆ పన్న, ఆ పిరన్నసపల్ తపప తకికన వాట్టకీ మన 
బ్ురీ్లో తావివవక్లడదగ. 

నేనగ తప ప చేసగత నాననన, రెైట్ చేసగత నాననన నాక్త త లియ్దగ. శీ్ర సావమివారి 
ఆజ్ుననగసరించి గొలగమూడలిో ఉండాలి. అలా ఉంట్ూ వారి సేవ చేయ్ాలి. ఆ 
న్నర్ణయ్ాన్నకి వచాచక్ అన్నన మారాు లత వారయ ఏర్పరిచార్ు. 1. వారి క్ృపతో నెలలూ ర్ు గానీ 
ఇతర్ చోట్ూ క్త గానీ వెళళళ అవసర్ం లనక్తండా చేసార్ు. 2. వెైదాయన్నకి క్లడా పంపడం 
లనదగ. 3. బ్ంధగవ ల వివాహాలత, క్ర్మ కీ్తతవ లత మాన్నపంచార్ు. పెనషన్ మా 
ముగుు రికీ మూడు భాగాలల పెట్టట  వాళళ రెండు భాగాలల వాళళకిచిచ నా భాగమే నేనగ 
ఖ్ాళీ చేసగత నాననగ. మిగిలితే (నా భాగంలో) మదర్ త రెసా ఆశీమం క్త ఇసగత నాననగ. 
ఇవనీన నేనగ చేసినవి కావ . నీ ఆజఞ పాటించి నీ మారాు న నడ్ుపు తండరర అన్ే ఒకి 
పరా రా్న ఒకి నిర్ణయ్ము మాతరమే చేశానగ. మిగిలినవనీా వారే వనగూర్ుసగి న్వార్ు. 
ఇది్ నీవు బ్ాగా యోచించగ. 

సార్ ప్ెై ఆధవర్పడే వారికీ సార్  అభయ్ం ఈ కీింది్ letter లల పరకటం అవుతుంద్ి: 

గొలగమూడి, 18-9-05 

పూజ్య గుర్ుబ్ంధగవ లెైన శీ్రమతి లక్షమక్క గారికి, చి|| సాయికి శీ్ర సావమివారి 
ఆశ్రసగసలత సదా క్లడా ఉండాలన్న పరా రిుసూత  వరా య్డం. (P.S.R). అమామ 
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మనక్తననంత మంది అండ, ఆప , ఆప త లత, మితతర లత, బ్ంధగవ లత మరెవవరికీ లనర్ు. 
ఎందగకిలా చ ప తతనాననంట్ే ఆ మహనీయ్ుడు మనవాడ ై ఉండగా అందర్ూ 
మనవాళళళ. మనకెవవర్ూ లనర్నే భావం మనక్త రాక్లడదగ. ఇప పడు మనక్వసర్ం 
లనదగ గనగక్ అందరకిీ దూర్ం పెట్ాట డు. మనక్వసర్ మె నప పడు అందరినీ మనచగట్ూట  
పెట్ాట ర్ు. మన గుర్ుదేవ డు ఏమార్క్ మన హృదయ్ంలో ఉనానడన్న మనం న్నర్ంతర్ం 
ఆయ్న వెైపే చూడాలన్న వారి పరతిర్ూపాలెైన ఈ పరపంచంలోన్న ర్ూపాలనగ 
పట్టటంచగకోక్తండా మెలగాలనేదే వారి సంక్లపం గనగక్ మనలనగ అందరినగండి దూర్ం 
చేశాడు. నాక్త ఒక్క బ్ంధగవ  లనడు. సేనహ తతడూ లనర్ు. నాక్త మాతరం ఎవవర్ూ లనరయ 
అనే భావం లనదగ. సాయి మాసటర్ న్నలయ్ంలో తాత నేన్నక్కడ ఉండలననగ. ఎక్కడికెైనా 
వెళ్ళళపో తానన్న ఆరాధనక్త ముందగ నెల నగండి ననట్టసగ ఇచాచడు. O.K. వెళళండి 
అనాననగ. మా వాళళళ ఆయ్న పో తే ఎట్ాూ  అన్న గోల పెడుతతంది. నేనగ అరిగిపో యిన 
గాీ మపో నగ రికార్ుి  లాగా “ఆయ్న పో తే మాసాట ర్ు మరొక్రని త చిచ పెడతాడు. ఆయ్న 
పో తే మాసాట ర్ు మరొక్రిన త చిచపెడతాడు. ఆయ్న పో తే ఎట్ాూ  అనేది మనకెందగక్త. 
సాయి మాసటర్ న్నరావహక్తలెనై గుర్ువ గారిది గదా ఆ డూయట్ీ అన్న చ పేపవాడిన్న. అంటే్ 
ఆయ్న మనవాడ ై ఉండగా వేరయ చింత, దిగులత ఎందగక్త.  

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

సార్ మాములత మన్నష్ి కాదగ సాక్షాతతత  భగవంతతడే అనే ఎనననలీలలత  “శీమతో సేవ 
–సేవతో కెైవలయం”  ప సతక్ంలో చూడగలర్ు. 

మహా సమాధ ి

సార్ 2017 వ సం|| జూన్ 9వ తేదిన (జ్యయష్ట శుదధ పౌర్ణమి) ఉదయ్ం 7 గం|| 20 
న్న||లకి క్నగనమూసార్ు. సార్ భౌతిక్దేహాన్నన శీ్ర సాయి మాసటర్ న్నలయ్ంలో సమాధ ి
చేసార్ు. సార్ తమ పరిమిత శరీర్ం వదలి విశవ చ ైతనగయలెై సమాధి చ ందిన తరావత 
క్లడా భక్తత లక్త అయ్న న్నతయసతతయలన్న అనగభవాలిసగత నానర్ు. 

 శీ్ర సగబ్బరామయ్య గార్ు శరరీ్ం వదిలాక్ భక్తత లత శీ్ర సాయి మాసటర్ న్నలయ్ంలో 
సమాధి చేసార్ు. దమమపేట్ నగండి వచిచన ఒక్ పెదాద విడ సార్ సమాధి చూసి 
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మామూలత మన్నష్ిన్న సమాధి చేయ్ట్మేమిట్న్న అనగక్తన్న జూన్ 10వ తేది 
(2017)ఉదయ్ం 10గం||30న్న||లప పడు     శీ్ర సాయి మాసటర్ న్నలయ్ంలో 
పడుక్తంటే్ సార్ ఫో ట్లలో నగండి బ్య్ట్క్త వచిచ దతాత తేరయ్ున్న ఫో ట్లలో 
క్లిసిపో య్ార్ు. వెంబ్డే మెలతక్తవ వచిచన ఆవిడకి మనసగసలో 
“సగబ్బరామయ్యగారికి, దతాత తేరయ్ున్నకి తేడా లనదన్న” అన్నపించి సార్ సమాధి వదద  
వ నన వేణ్ుగోపాల్ గారితో చ పిపంది. అంతేగాక్తండా ఆవిడ మనసగసలో 
సగబ్బరామయ్య గారితో ఇలా పరా రిుంచింది– సావమీ! మీర్ు దేవ లెైతే నాక్త మా 
ఊళళూ  రావలసిన డబ్ుబ తీసగక్తనన వాళళళ అర్గంట్లో ఫో న్ చేసి డబ్ుబ ఎప పడు 
వాపసగ ఇసాత రో చ పాపలి అన్న అనగక్తనానర్ు. అర్గంట్ లోపల అప ప తీసగక్తనన 
వార్ు ఫో న్ చేసి ఫలానా రోజు డబ్ుబ లిసాత మన్న చ పాపర్ు. 

సమాధి అనంతర్ం మార్ు దర్శకతాం:  

 సార్ సమాధి అనంతర్ం అమమగారికి వచిచన ఎననన క్లలత సార్ అనగక్షణ్ం 
అమమగారితోనూ, మనందరితోనూ ఉనానర్న్న, వార్ు మనం చేసేవి చూసూత , 
మననగ నడిపిసూత  ఉంట్ార్న్న త లతప తతనానయి. సార్ సమాధి అయిన 
రెండవరోజు అమమగారి సవపనంలో ఒక్ర్ు క్నపడి సార్ సాయి మాసటర్ న్నలయ్ం 
వదద ఉనానర్న్న ర్మమంట్లనానర్న్న చ పాపర్ు. అమమగార్ు అయ్న ఇంకెక్కడ 
చాట్లక్త వెళ్ళూపో య్ార్ంటే్ లనదగ ర్మమంట్లనానర్న్న తీసగక్తవెళాళర్ు. అచచట్ సార్ 
అందరికీ పనగలత చ పిప చయేిసగత నానర్ు. అమమగారిక ి క్లడా పన్న చ పిపతే 
అమమగార్ు చేసార్ు. తర్ువాత అమమగార్ు సార్ న్న ఇంట్టక ిర్మమంటే్ సార్ ‘’నాక్త 
ఇచచట్ే బ్ాగుంది, ఇక్కడే ఉంట్ాననానర్ు”. భయ్ం వేయ్దా అన్న అమమగార్ు 
అడిగితే అంటే్ నాక్త భయ్మేమీ లనదనానర్ు. సార్ సమాధిలో ఇపపట్టకీ, ఎపపట్టకీ 
ఉంట్ార్న్న అమమగారకిీ, మనందరికీ త లపట్ం కాదా!  

 సమాధి అయిన కొదిదరోజులక్త ఒక్సారి అమమగార్ు రాతిర 10 30 నగండి 11 00 
గంట్లక్త అననం పెట్టట , బ్ాబ్ాక్త దీపారాధన చేసి శేష్య్యక్త పెట్టట  అమమగార్ు 
మర్లా తిందామనగక్తన్న ఏమీ చేయ్ాలన్నపించక్ బ్ాధగా క్తరీచలో పడుక్తంటే్ సార్ 
క్లలో క్నపడి “ఎందగక్త ఏడేచది? నీవేడుసగత ంటే్ నేనేం చేసేది? నేనగ య్ాడికి 
పో య్ానగ. వచేచసానగ” అన్న మంచంలో పడుక్తనానర్ు. అమమగారిన్న పిలిచి 
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కాలతన్పిప ఎలా ఉందన్న అడగిి ఒక్సారి న్కిక చూసి, “దేవ డికి పెట్ాట వ  క్దా! ఇడలూ  
తినేసి పడుకోమన్న” చ పాపర్ు. మెలక్తవ వచేచసరికి ఇడలూ  తినలనదన్న అక్కడే ఉందన్న 
గురొత చిచంది. ఇలా మనం చేసే పరతి పనీ చూసూత  భగవంతతన్నకి చేసేదాన్నన్న 
పో ర తసహ సూత  అమమగారి చింతనగ ఇదివర్లాగయ తొలగిసూత  ఉనానర్ు. మరోసార ి
అమమగారి క్మమలత పో య్ాయి. పడుక్తననప పడు పడిపో యి 
ఉంట్ాయ్నగక్తనానర్ు. వెతికినా దొర్క్లనదగ. చివర్క్త సార్ క్త విననవించగక్తంటే్ 
మర్ురోజు ఉదయ్ం వంట్టట్లూ  క్నపడాి యి. ఇపపట్టక ీ సార్ సాంగతయ, మధగర్ 
సమృతతలనగ తలచగక్తంట్ూ అమమగార్ు క్ండుూ  చ మర్ుసగత ండట్ం అమమగారికి, 
సార్ క్త గల పేరమానగబ్ంధాలనగ త లతపగా వార ిఆదర్శ జీవితాలత మనక్త చక్కట్ట 
మార్ుదర్శకాలత.  

 శీ్ర సార్ సమాధి అనంతర్ం క్లడా అదే రీతిన, ఇంకా పరసగపట్ంగా నడిపిసగత నానర్ు 
అనట్ాన్నకి ఒక్ ఉదాహర్ణ్ చ పిప సాయి ఇలా చ బ్ుతతనానడు. సమాధి అయిన 
రోజు కార్యకీ్మం అయ్ాయక్ వళెళళతూ train లో సార్ క్త ఏదో చేయ్ాలి అన్న సార్ 
ఉతతమగతతలకోసం అనన ఒక్ ఆలోచన వచిచంది. 

ఆ రోజు క్లలో సార్ దివయంగా భౌతిక్ంగా ఎపపట్ట వలె మనందరితో పన్న చేయిసూత  
క్న్నపించార్ు. శీ్ర సార్ క్త ఉతతమగతి గూరిచ కాదగ మన క్ృతజ్ుతతో సార్ పరా ర్ధనతో 
మనక్త ఉతతమగతి శేీయ్సగస గూరిచ చేయ్ాలి అనన సందేశం అన్నపించి, మర్ురోజు 
నగండి 3 పూట్ల నెైవేదయం పూజ్ (40 రోజులత అనగకోన్న) పరా ర్ంభించానగ. ఒక్వార్ం 
తర్ువాత ఆఫీస్ట పన్న మీద వేరయ ఊరికి వెళ్ళళనప పడు(శీదధ మర్లి) ఉదయ్ం న్నవేదన  
మరిచపో యి వెళ్ళూ పో య్ానగ. మర్ురోజు రాతిర సార్ క్లలో “ఒప పక్తనన పన్న క్షుణ్ణంగా 
చేయి లనదా ఒప పకోక్త!” అంట్ూ దర్శనమిచాచర్ు. మనం చేసేది చూసూత  తప పలత 
సవరి౦చట్మనే వారి కార్యం న్నరివరామంగా వారి భౌతిక్ జీవిత పర్యంతం క్లడా సదా 
సాగుతతందన్న గురితంప చేసగత నానర్ు.అలాగయ మరోరోజు ఏదో విష్య్మె  చర్చ వసేత  సార్ 
మా ఇంట్ట పూజ్ గదిలో “ఈ ఇంట్ట య్జ్మాన్నన్న ననేే” అనన రీతి క్లర్ుచన్న 
దర్శనమిచాచర్ు.  

 సార్ అప పడూ, ఇప పడూ, ఎప పడూ మన వెననంటే్ ఉనానర్న్న, మన తప పలత 
సరిదిదగద తూ ఉంట్ార్న్న త లిపే ఈ మధయనే జ్రిగిన ఒక్ సంఘట్న శీ్ర రామక్ృష్ణ  
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భట్లట  ఇలా చ బ్ుతతనానర్ు.  2018 ఫిబ్రవరిలో సార్ వరా సిన లెట్ర్స 3 పేజీలత నగయష్ 
నాక్త ఇచిచ ట్అైప  చేసి పెట్టమనానడు.  నేనగ ఒప పక్తన్న చ పిపన తేది తరావత 
క్లడా ఆ పన్న పూరిత చేయ్లనదగ.  ఆ రోజు రాతిర క్లలో నా సగం మీసం 
తీసేసినట్లూ నన నా ముఖ్ం అదదంలో రెండు సార్ుూ  చూపించార్ు.  దాంతో సార్ చేసిన 
హ చచరిక్ అర్ధమె , మర్ురోజు వెంట్నే ఆ ట్అైపింగ్ పన్న పూరిత చేసి పంపించానగ. 

 దమమపేట్ వాసతవ యలత దారా నాగయశవర్రావ  గార్ు గొలగమూడిలో ఉనన పరతిరోజూ 
ఉదయ్ం 4 గంట్లక్త సావమి సమాధి మందిర్ం చగట్ూట  పరదకి్షణ్లత చేసాత ర్ు. ఒక్ 
ఆదివార్ం ఉదయ్ం న్నదర లనచినా మందిర్ంలో పరదకి్షణ్లత చేయ్నీయ్క్తండా గయట్లూ  
వేసి ఉంట్ార్న్న పడుక్తనే ఉనానర్ు. ఆయ్నక్త క్లలో తిర్ుపతయ్య గార్ు క్నపడి 
ఆయ్నతో ట్అైం అయియంది. వెళ్ళూ పరదకి్షణ్లత చేయ్ండి అన్న చ ప తతనానడు. దాన్నకి 
పరతతయతతర్ంగా నాగయశవర్రావ గార్ు ఇవాళ ఆదివార్ం. గయట్లూ  వేసగంట్ాయి అన్న 
చ పాపర్ు. అంతలోనే సార్ శీ్ర సాయి మాసటర్ న్నలయ్ం లోపల నగండి వసూత  
నాగయశవర్రావ గారితో “ఏం అక్కడ చ య్యలనక్పో తే ఇక్కడ చేయొచగచ క్దా!” అన్న 
సార్ సమాధిన్న చూపెట్ాట ర్ు. నాగయశవర్రావ గార్ు వెంట్నే లనచి సార్ సమాధిక ి
పరదకి్షణ్లత చేసార్ు. 

 శీ్ర శీ్ర శీ్ర దరాు సావమి భక్తత ల లీలలత పరసాద్ సంక్లనం చేసాడు. ముదిరంచే ముందర్ 
శీ్ర దరాు సావమి ఆశ్రసగసలత కోసం వెడుతతనాననన్న వేణ్ు గోపాల్ గారికి చ పితే 
ఆయ్న “ఒక్ కాపీ ప సతక్ ర్ూపంలో పిరంట్ చేయించి సావమి ఆశ్రసగసలత తీసగకో” 
మనానర్ు. ఆ రోజు రాతిర పరసాద్ కి క్లలో సార్ వారింట్ట పెర్ట్లూ  ఉనానర్ు. పరసాద్ 
ఏదో పన్న మీద ఇంట్ట ముందర్క్త వసూత  “అరెరయ సార్ కి పూూ ఫ్ రీడింగ్ చేయ్మన్న 
బ్ుక్ ఇసేత  బ్ాగుంట్లందన్న, వెళ్ళూ బ్ుక్ ఇచాచడు”. తరావత రోజు ఉదయ్ం న్నదర లనచిన 
తరావత త లిసింది ఏమిట్య్ాయ అంటే్ పరతిసారి సార్ అనగమతి, ఆశ్రసగసలకెై ఒక్ 
కాపీ పూూ ఫ్ రీడింగ్ క్త మొదట్ ఇవవట్ం అలవాట్ల. కానీ పరసాద్ సార్ సమాధ ి
అయ్ాయర్ు అనగక్తంట్లనానడు కానీ ఆయ్న న్నతయసతతయలనే విష్య్ం 
మర్చిపో యినా సార్ అనంత క్ర్ుణ్తో గుర్ుత  చేసార్ు. పరసాద్ అలానే ఒక్ కాప ీ
సార్ సమాధి దగుర్ పెట్టట  విననవించాడు. సార్ దయ్ వలన దరాు సావమి ఆశ్రసగసలత 
క్లడా లభించి ఆ గీంథం చక్కగా ముదిరతమె నది.    
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సార్ ల టర్ుో   

శీ్ర సార్ తననగ, సావమిన్న ఆశయీించిన వారిన్న ఆదగక్తన్న నడిపించే రీతతలలో 
మరో ముఖ్యమె న పంథా లెట్ర్స.  లెట్ర్స దావరా సార్ ఎందరికో మార్ు దర్శక్ 
సూచనలత ఇవవట్మే కాక్ వారి దివయ శకితతో మిళ్ళతమె న వారి లిఖిత వాకాయలత సూట్టగా 
చదివిన వారి హృదయ్ాల లోన్నకి చొచగచకొన్నపో యి అవసర్మె న అదగభత మార్ుప 
తేవట్ం ఎందరికో అనగభవం.  సార్ letter ల లో విదాయర్ుధ లక్త, గృహసగు లక్త, 
సాధక్తలక్త,  ఉతతమ ధరామచర్ణ్ క్త, సాధన క్త, శర్ణ్ాగతి కి, సదగు ర్ు సేవక్త మొ|| 
అన్నన తర్గతతల వారికీ,  అన్నన వయ్సగసల వారికీ తగు  సూచనలత ఉనానయ్ంటే్ 
అతిశయోకిత కాదగ. మచగచక్త కొన్నన ఇచచట్ ప ందగ పర్చట్ మె నది.  

 
శీ్ర సాయిన్వధవయ్ నమః 

17-12-1998       గొలగమూడ ి

శీ్రమతి భవాన్న గారికి శీ్ర సావమి వారి ఆశ్రసగసలత సదా ఉండాలన్న పరా రిుసూత  పె. 
సగబ్బరామయ్య వరా య్ట్ం.  

మీ లెట్ర్ చేరినది. ముందగ మనం క్ృష్ి చేయ్ాలి. తరావత శీ్ర సావమి వారి ఆశ్రసగసలత 
లభిసగత ంట్ాయి. వారెంతో క్ర్ుణ్ా మయ్ులత. మనం వారిన్న సమరించన్న కాలంలో క్లడా 
వార్ు మనతో ఉండి మనలనగ క్న్నపెడుతతంట్ార్ు. కానీ న్నర్ంతర్ం మనతోనే ఉంట్ూ 
మనలనగ క్ష్టసగఖ్ాలలో  వెంట్ నగండే ద ైవాన్ననవదిలి మనం అన్నన విధాలా 
బ్ాగుననప పడు వాళళ సావరాధ న్నకి ఉపయోగ  పడుతతననప పడు మాతరమ ే మనతో 
ఉండే సేనహ తతలత, బ్ంధగవ లనగ మాతరమే చేర్ుతతంట్ాము. వారితో సేనహం 
చేసగత ంట్ాము. ఆ మాతరం ద ైవంతో సేనహం చేయ్లనము. ఇదే మాయ్.  

మొదట్ మనం మనకొర్క్త బ్రతక్ట్ం నేర్ుచకోవాలి. 100 కి 100 మంది ఇతర్ులత 
మనలనగ గూరిచ ఏ మనగక్తంట్లనానరో (అన్న ఆలోచిసూత ), వార్ు మనలనగ గురించి 
మంచి మంచి అభిపరా య్ం క్లిు ఉండేట్ట్లూ  జీవించ పరయ్తినసగత ంట్ార్ు. అది చాలా 
తప ప. మనం ఇతర్ులనగ గూరిచ ఎంత విమరిశంచినా, పరోక్షంగా దూష్ించి తప పలత 
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వెతికి వారిన్న దూష్ించినా మన ననర్ు బ్ురీ్లత చ డి పో వట్ం, మనం బ్ాబ్ా గారి ఆజ్ులత 
తపపట్ం తపప ఆవయక్తత లత ఏమె నా బ్ాగు పడతారా? వాళళళ బ్ాగు పడతారో చ డి 
పో తారో మనక్త అక్కర్లనదగ. వాళళనగ విమరిశంచి పాపం మూట్ క్ట్లట కొంట్లనానము. 
మానవ డు ఈ దగర్ుు ణ్ం ఉననంత వర్క్త అతన్న పాపం పెర్ుగుతూనే ఉంట్లంది. దాన్న 
పరభావం వలన మానవ లత త లియ్క్తండానే తన క్షాట లనగ తానే త చగచక్తంట్ాడు. 
నేనగ క్లడా మా హ డ్ మాసటర్ ట్ీచర్స నగ గూరిచ వార్ు లనన్న సమయ్ాలలో 
విమరిశసగత ండేది. ఇతర్ులనగ న్నందిసగత ంటే్  ఆసకితగా వినేవాణ్ణణ . నాక్త ధాయనం 
క్తదర్లనదన్న పూజ్యపాదగలత ఆచార్య భర్దావజ్ మాసాట ర్ గారికి చ బితే వార్ు ఒక్కట్ే 
మాట్నానర్ు. “వాళళళ లనక్తంట్ే నీవ  బ్రతక్లనవా ?” అన్న. 

న్నజ్ంగా నేనగ బ్డిలో చ పిపనందగక్త జీతమిసగత నానర్ు. కానీ అందరిన్న గూరిచ 
విమరిశంచి, విమర్శలత విన్ననందగక్త కాదగ క్దా ? వీళళ కోసం బ్ాబ్ా మాట్ 
అతికీ్మించి పంది మల భక్షణ్ం చేయ్ట్ం వంట్ట విమర్శలత మాన్న వేయ్ తల పెట్ాట నగ. 
అంతే ఇక్ నా డూయట్ీ న్నర్వహణ్లో న్నమగనమె  వారకిి దూర్ంగా ఒంట్రిగా చ ట్ూ  కిీంద 
క్లరొచన్న బ్ాబ్ా తో సేనహం చేయ్ సాగానగ. వివర్ంగా వరా సేత  ఇంకా రెండు 
పేజీలత  వరా య్ాలిస వసగత ంది. అది మొదలత నా పాపం తగునార్ంభించి బ్ాబ్ాక్ృప 
అనగభవం కాసాగింది.  

నీవ  క్లడా నీక్త తోడూ బ్ాబ్ా వ ండాలంట్ే మొదట్ ఈ మానవ ల సేనహాలత, 
విమర్శలత, మాట్లనగ మానేసేత  మనక్త బ్ాబ్ానగ గూరిచ చింతన చేయ్ట్ం, పారాయ్ణ్ 
చేయ్ట్ం, పూజ్ చేయ్ట్ం, వారి దివయ లీలలత మననం చేయ్ట్ం వంట్ట 
ఉపయోగక్ర్మె న పనగలత చేయ్ట్ాన్నకి వీలత క్లతగుతతంది. 

“వాళళళ మనం వినక్తంట్ే కోపపడతారయమో“ అన్న సంశయ్ం విడనాడందే, మనక్త 
మంచి జ్రిగయ పరసకయత లనదగ. క్షాట లలో మనలనగ ఆదగక్తన ేసేనహ తతలెైతే మనం చేసే 
పన్న (ఇతర్ులనగ విమరిశంచట్ం) తప ప అన్న మంచి మాట్లతో చ పిప వదల 
కొట్లట కోవట్ం. కొందరితోనెైతే అసలత సేనహాలత మానట్ం. మనక్త పిచిచ పట్టటందన్న 
వాళళళ అనగక్తనాన ఫర్వాలనదగ.  
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రెండవవది అననం తిన్న చదగవ కోవట్ం కొందరికి వీలత కాదగ. నేనగ, నా క్తమారెత 
అలాంట్ట వాళళమే. అననం తింట్ే ఇక్ న్నదేర క్నగక్ అననం తినట్ం అనేది చదగవ  
అయ్ాయక్ పడుక్తనే ముందగ తినట్మే. హాసటలతలో ఆ సమయ్ంలో అననం 
పెట్టర్నగక్తంటే్ పూర ీ బ్ాక్స లో అననం పెట్టటంచగక్తన్న చినన పాూ సిటక్ సీసాలో మజ్ిగ 
పో యించగకొన్న ర్ూములో పటె్లట క్తన్న 10½ గంట్ల పరా ంతంలో తినేది. ఈ లోగా ఆక్లి 
గదా అనగక్తన్న భరించ లనక్తంటే్ రెండు ముదదలత తినేది.  లనక్తంట్ే అట్ాూ గయ ఉంట్ే 
అలవాట్ల అవ తతంది. చదివింది గుర్ుత  ఉంట్లంది. బ్ాగా చదవగలతగుతాము. 

ఉపన్నష్తతత లలో విదాయరిు లక్షణ్ాలత కొన్నన చ పాపర్ు. జీర్ణ వసత ంై, మితాహార్ం, కాక్ దృషి్ట , 
బ్క్ ధాయనం అనానర్ు. 

జీర్ణ వసిరం: విదయ య్ందగ తృష్ణ  క్లవాడు తానగ ధరించే వసాత ా లంక్ర్ణ్నగ గూరిచ 
పట్టటంచగకోడు. ఎప పడూ పాత గుడిలన ధరిసాత డు. కానీ పరసగత త కాలంలో నూట్టకి 90 
మంది విదాయర్ుధ లక్త గుడిల పిచేచ. నా తోట్ట ఒక్ సేనహ తతడు ఉండేవాడు, వాడొక్ 
రోజున వీప న చిన్నగి పో యిన చొకాక వేసగక్తనానడు. సేనహ తతలత చూచి వినీనసగ 
చేసార్ు. అతన్నకి తన డరస్ట విష్య్మే పట్టదగ. ఎప పడూ చదగవ లో మున్నగిపో యి 
ఉంట్ాడు. అతన్నప పడు అమెరికాలో గొపప రీసెర్చ ప ర ఫెసర్ గా ఉనానడు. అతన్న వలె 
చదివేవారెవర్ు ? అందరికి డరస్ట పిచిచ, తిండి పిచిచ. 

మితవహార్ం: ర్ుచిగా ఉననదన్న కాక్తండా చదగవ  పూర్తయిన దాకా ననాన శరీర్ం 
న్నలిచేoదగకయ ఆహార్ం తినాలి. బ్ాగా తింట్ే బ్లమొసగత oదన్న తినక్లడదగ. బ్లం వసేత  
మనమేమనాన క్తసీత  పటే్ట  వసాత దగలము అవావలా ఏమిట్ట? 

కాక దృష్తట : కాకికి రెండు క్ండుూ ననట్లూ  మనక్త క్నపడినా న్నజ్ిన్నకి దాన్నకి ఒక్ క్నగన 
క్నబ్డదగ. ఒకయ క్ంట్టతో ఎంతో జ్ిగీతతగా చూసగత ంది. అలాగయ మన దృషి్ట  క్లడా ఒక్ 
చదగవ  పెైననే ఉండాలి. ఇక్ క్తట్లంబ్ విష్య్ాలత, సేనహ తతల విష్య్ాలత, పరపంచ 
విష్య్ాలత దగుర్క్త రాక్లడదగ. అప పడే సర్సవతి మాత మనలనగ వరిసగత ంది. 

బ్కధవయనం:బ్క్ము అంటే్ కొంగ. నీట్టలో ఒంట్ట కాలి పెైననే న్నలబ్డి ఉండి తన కాలత 
దగుర్క్త వచిచన చేపనగ ట్పిపక్తకమన్న పట్లట క్తంట్లంది. మనం క్లడా మన ధాయసంతా 
చదగవ కోవట్ం పెైనే ఉంచితే వదదనాన చదగవ  వసగత ంది. 
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  నా క్తమారెత 10 వ తర్గతి చదివాక్ చదగవ  వదదంటే్ వదదనాననగ. ఆమెక్త చదగవ  
పిచిచ. బ్ాగా చదివిసేత  అంతక్ంటే్ ఎక్తకవ చదివిన అలతూ డిన్న వెతకాలన్న ఎక్తకవ క్ట్నం 
ఇవవలనం గనగక్ పెదద  చదగవ లత చదివిన వాళళనగ తేలనమన్న న్నరొమహమాట్ంగా 
చ పేపశానగ. ఆమె పైెవేైట్లగా open య్ూన్నవరిసట్ీ కి క్ట్టట  B.Com. C.A.HIB పాస్ట 
అయియంది. బ్ాయంక్త ఎంట్రనగస ట్అస్టట పాస్ట అయింది. ఇంట్ర్ువలో సెలెక్ట  అయి ఇప పడు 
బ్ాయంక్త లో, సేటట్ బ్ాయంక్త అఫ్ ఇండియ్ా లో పన్న చేసోత ంది. ఆమెక్త గుడిలత తిండ ి
అక్కర్లనదగ. సేనహ తతలత అక్కర్ లనదగ. తననగ క్దిలించ క్తండా చదగవ కోన్నసేత  చాలత. 
కొన్నన విష్య్ాలలో ఆమెనగ నేనగ గుర్ువ గా సీవక్రిసాత నగ.  

క్వర్ లో పెన్ పంపట్ం వీలత కాదగ. Refil పంప తతనాననగ. అక్కడికి చేరయ సరికి పన్న 
చేసగత ందో లనదో . సరిగాు  వరా య్క్తంటే్ అది అశుభమన్న తలచ వదగద . శీ్ర సావమి వారి 
సమాధికి తాకించే పంప తతనాననగ. 

పరసగత తం పారాయ్ణ్లత  అవసర్ం లనదగ. న్నతయం పది న్నమిషాలత గాన్న, పదిహేనగ 
న్నమిషాలత గాన్న పూజ్ చేసగకోమనగ చాలత. బ్ాబ్ా చ పిపన పన్న చేయ్క్తండా 
మనకిష్టమొచిచన పన్న చేయ్క్లడదగ. బ్ాబ్ా మనక్త చదివే పన్న అపపగించార్ు. ఆ 
పన్న సకీ్మంగా నెర్వేర్ుచకోవాలి గదా ! దోవన నడుసగత ననప పడు, ఎప పడు తీరిక్గా 
వ నాన వారి నామం చేసగక్తంటే్ చాలత. ఓర్ుప, సహనం ఇతర్ులక్త మంచి చేయ్ట్ం 
అనీన న్నదానంగా అవే వసాత యి.  

ముందగ మనం చదగవ లో మున్నగి పో వాలి. అందగక్త ఆహార్ న్నయ్మం పట్లట దల 
అవసర్ం. మనం చేయ్ వలసిన క్ృష్ి చేసేత  బ్ాబ్ా క్ృప తపపక్ క్లతగుతతంది. క్ృష్ితో 
నాసిత  దగరిభక్షం అనానర్ు. క్ృష్ి చేసిన వారికి క్ర్ువే ఉండదన్న భావం. 

మానవ న్న పరధమ శతతర వ  సో మరితనం. దాన్నన తరిమేందగక్త తీవరమె న పట్లట దల శీదధ  
ఉండాలి. తీవరమె న అన్న మహర్ుష లత పరయోగించార్ు. దాన్నన సాధించిన వారికి 
తిర్ుగులనదగ.     

సావమి వారి ఆశ్రసగసలతో పె. సగ. 
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ఓం      

      గొలగమూడ,ి 27-12-2002 

Dear Siva, 

 నీ లెట్ర్ అందినది. న్నషాకమ క్ర్మక్త ఒక్ లిసగట  పనగలంట్ూ లనవ . మన 
పర్సనల్ గా ఉపయోగపడే పనగలత కాక్ ఇతర్ పనగలన్న అర్ధం. ఉదోయగం చేసగత నానము. 
జీతం తీసగక్తన్న ప ట్టక్త సంపాదించగకొంట్లనానము. క్తట్లంబ్ పో ష్ణ్ మన బ్ాధయత 
క్నగక్ దాన్నకి ఖ్ర్ుచ పెడుతతనానము. ఆ ఉదోయగం న్నషాకమ క్ర్మ కాదగ. తనక్త 
వచిచన ధనంలో కొంత ధర్మ కారాయలక్త ఖ్ర్ుచ చేశాడు. అది న్నషాకమ ఖ్ర్మ 
అవ తతంది. ఇందగలో మాషాట ర్ు చ పేపది బ్ాగా అర్ధం చేసగకోవాలి. పన్న ఏమె నా మనసగ 
చలించరాదగ. సఫలమె నప పడు సంతోష్ము, విఫలమె తే దగఃఖ్ము, బ్ాధ వగెైరా 
ఉండరాదగ. భగవంతతడు అలా చేసేత  మనమేం చేసాత ము. అలా మనసగ చలించక్తండా 
ఉండట్మే న్నషాకమక్ర్మ ధేయయ్ం. అందగకయ మనలోన్న మలదోష్ం పో వట్ాన్నకి 
న్నషాకమక్ర్మ చ పాపర్ు. మల దోష్మంటే్ రాగ, దేవష్, అసూయ్ాదగలత.  

పె. సగబ్బరామయ్య 

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

    ఓం 

 గొలగమూడ,ి 13-11-2002 

Dear Siva, 

నీ లెట్ర్ చేరింది. శీ్ర నాంపలిూ బ్ాబ్ా గార్ు సవపన దర్శనమిచిచ మాట్ాూ డార్ంటే్ 
భౌతిక్ దర్శనంతో సమానమే. తొణ్ుక్త బ్ ణ్ుక్త లనక్తండా భగవంతతడు నీ కచిిచన పన్న 
చక్కగా చేసూత  పో వట్మే మార్ుము. తొందర్పడి భగవంతతడు మనకిచిచన పన్న 
చేయ్ట్ంలో అశీదధ  చూపక్లడదగ. ఇంత గొపప సృషి్టలో మన పాతర మనం చక్కగా 
న్నర్వహ ంచేట్ట్లూ  మొదట్ చూచగకోవాలి. ఆధాయతిమక్త పేర్ుతొ నేడు జ్రిగయ విశీుంఖ్లత 
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గుర్ుత ంచగకో. శీ్ర సావమి వార్ు న్ననగన సర్వదా కాపాడాలి పరా రిుసూత .   
         
      మీ    పె. సగబ్బరామయ్య 
------------------------------------------------------------------------- 

ఓం 
 గొలగమూడి,24-11-౦౩ 

Dear Sai, 

Mental గా enlightenment – శర్ణ్ాగతి తరావత దిగజ్ిర ిఅసక్తత లవట్ం   శర్ణ్ాగతి 
అనేది ఒక్ రోజు చేసి తర్ువాత free గా ఉండట్ం కాదగ. జీవితాంతం శర్ణ్ాగతిలోనే 
ఉండాలి. ఈ నాట్ట mental enlightenment అది ఈ జ్నమలో సాధించినది కాదగ. అది 
పూర్వ జ్నమ సాధనా ఫలితం. ఈ జ్నమలో శర్ణ్ాగతి పో గొట్లట క్తన్న మానసిక్మె న 
చంచలతవం వసగత ంది. దాంతో సత్, అసత్ గురితంచే శకిత పో యి, సదగు ర్ువ నగ వదిలి, 
(పెైగా) తానే సదగు ర్ువ నగ అడిం పెట్లట క్తన్న తానే పరజ్ల భాధలత తీర్ుసగత ననట్లూ  
నట్టసగత ంట్ార్ు. దాంతో మర్ల జిడుి  అంట్లకోసాగుతతంది. దిగజ్ిరి పో తాడు. తన డౌన్ 
ఫాల్ తనగ గురితంచ లనడు ఎందగక్న్న? తననగ ఆశీయించిన వారి ప గడతలతో క్ళళళ 
మూసగక్తపో తాయి. చివర్క్త చిపప చేతికి వసగత ంది. ఎంత enlightmentment వచిచనా 
తన గుర్ువ నగ వదలట్ం లోనే తన డౌన్ ఫాల్ మొదలెైందన్న గురితంచలనడు. 

1) ఇందిరయ్చాపలాయలక్తల ంగక్ ఆచరించేదేలా? ల ంగితే ఏమి? భగవత్ గీతలో 
చ బ్ుతాడు – 
ఇందిరయ్లోలతవం దావరా మానవ న్న పరజ్ు హరించిపో తతంది – గాలి వలన పడవ 
వేగం నశించినట్లూ  అంట్ార్ు. (పరజ్ు అంటే్ మానసిక్, శారీరిక్ సామరాధ యలత అన్న 
అర్ధం) అవి పో య్ాక్ ఇక్ మనం ఎందగక్త పన్నకి రాము. మనలో భలలూ క్ప  
పట్లట దల వ ండాలి. ఈ పటకట దల సడ్లకుండవ వుండవలంటే నితయం సదగు ర్ువు 
మనకు చేసతన సహాయ్ాలు, ఇచిాన అనగభవాలు తలచగకుని పులకించి పో వాలి. 
పూజలల గగురాుటక రావాలి. నితయం గగురాుటక వచేావిధంగా మన అనగభవాలు 
మననం చేసగి ండ్టమే గొపు పూజ. ఆ కాలమే సదగు ర్ువుకు అరిుంచిన 
ఉతిమోతిమ పుషుం. అప పడు ఇందిరయ్ చాపలాయలక్త ఎందగక్త ల ంగక్లడదో, 
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భలలూ క్ప  పట్లట దల ఎందగక్త అవసర్మో త లిసి వచిచ ముందగకయ వెళతాం కానీ 
వెనగక్ంజ్ ఉండదగ. మనకిచిచన ఒక్క అనగభవాన్నన క్లడా సమరించన్న పూజ్ 
పూజ్య కాదగ. అది య్ాంతిరక్ము లాంఛన పరా య్మె నది. అనగభవాలత రాన్న వాళళ 
సంగతి అలా ఉంచాలి. వాళళళ ఇతర్ులకచిిచన అనగభవాలత సమరిసాత ర్ు. 
సమరించాలి. లనక్తంట్ే అంతా wasteful thing! 

2) మొదట్ రావలిసిన పరిణ్ణతి విశావసమే   దాన్నకి మార్ుమేది ? i) ప ణ్యంii) న్నయ్మ 
పాలన. విశావసం క్లిగాక్ అది బ్ాగా పెరిగి మహా వృక్షమవావలంటే్ – మనక్త 
సదగు ర్ువ  చేసిన మహో పకారాలనగ లోతతగా మననం చేసూత  గగురాపట్ల 
చ ందగతతండట్మే. అలా చేసేత  మన విశావసం సడలదగ. అంతే కాక్ చక్కగా 
పెర్ుగుతతంది.  

3) ఆహార్న్నయ్మం ఎప పడూ అవసర్మే. కార్ుక్త పెట్లర లత బ్దగలత క్లీ డాయిలత, 
కిరోసిన్ పో సి నడిపితే ఏమౌతతంది? కార్ు నడుసగత ంది. కానీ ఇంజ్న్ చాలా తవర్గా 
చ డి పో తతంది. Irreparable అవ తతంది. ద ైవం వచిచ ఆహార్ న్నయ్మం 
చ పపనక్కర్లనదగ. మన శరీర్ం ఏది తింట్ే సరిగా పన్న చేసగత ందో మనమే 
త లతసగకోగలం. ఇందిరయ్ చాపలాయలక్త ల ంగక్తండా భలలూ క్ప  పట్లట దలతో 
సాగట్మే. బ్ో ంబే్ రెైలనవ సేటష్న్ లో కిరోసిన్ సటవ్ పెట్టట  2 kg బియ్యం అననం వండానగ. 
అంతా సదగు ర్ువ చే చేయ్బ్డింది. 

మొదట మనలల పటకట దల ఉండవలి. భలలో కపు పటకట దల - ఆశ్రసగసలతో పె. సగ.  

om 
గొలగమూడ,ి  

22 – 5 – 05 
Dear Sai !  

సదగు ర్ువ  లభించగానే అంతా అయిపో యినట్లూ  కాదగ. వార్ు చ పిపంది 
చేయ్ాలి. అలా చేసేందగక్త మాయ్ ప ంచి ఉండ ి ఎప పడూ మనలనగ 
చేయ్నీయ్క్తండా అడుి  పడుతతంది. మాయ్క్త లోబ్డినవాడు మానవ డే కాదగరా 
అనానర్ు. అంట్ే మానవ డి క్ంటే్ హీనగడన్న అర్ధం . 
శీ్ర జ్ిు నేశవర్ మహారాజ్ చ పిపన మాట్లత గుర్ుత ంచగకో. 
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ద్ ైవీ హ్యయష్ా గుణమయిీ మమమాయ్ా దగర్తయయ్ా  
మామేవయిే పరపదయన్ేి  మయ్ా మేతం తర్ంతితే. 
సదగు ర్ువన్ డి మంచి న్ౌక లభంచినవార్ు : 
1. అనగభవమన్ డి కౌప్రనము నగ బిగించి 
2. అహంకార్మనగ మికుిటమగు బ్ర్ువునగ పార్వ ైచి  
3. సంకలుములు,వికలుములన్ డి అలల నగండి తప్తుంచగకుని  
4. విషయ్ాసకిి అన్ డ్ు తీవరమ ైన వానద్ బ్బ నగండి కాపాడ్ుకుని  
5. ఆతమబ్ో ధ య్న్ డ్ు బ్లోకటకట  నందగకుని  
6. వ ైరాగయమన్ డ్ు చేతులతో న్ టకట కొనగచగ  
7. శీద్వధ ,సామర్ధయము ల పైె్ తేలుచూ 
ననగన ప ందగలర్ు. 
పెై ఏడు అంశముల దావరా మనము శీదధతో క్ృష్ి చేసూత  ఉంట్ే తపప వారి క్ృప మనక్త 
క్లు దగ. ప్తచిా పరా ర్ధనలు లక్ష చేసతన్వ అవి గాలికి పో తవయి. మనం శీదధతో చేసతన కృషే్ 
ల కిలలనికి వసగి ంది్. 
మొట్టమొదట్నే నీ అనగభవాన్నన చూచగక్తన్న పరవరితంచమంట్ార్ు. ఏది తింట్ే ఏమె ంది, 
ఎంత తింట్ే ఏమె ంది, ఏది తిననప పడు చదగవ  బ్ాగా సాగింది ఎంత తింట్ే మనం 
హుషార్ుగా ఉండగలిగాము అనేవనీన అనగభవం దావరా త లతసగక్తన్న ఆచరించగ. 
క్ఠోర్ న్నయ్మ పాలన చేయ్మంట్ార్ు. చాపలయంబ్ులత నసించన్నదే వెయియ జ్నమలెైనా 
మనం అక్కడనే ఉంట్ామో ఇంకా దిగజ్ిర్ుతతంట్ామో త లియ్దగ. మిగతా 
విష్య్ాలనీన వదిలనసి మనక్త శీ్ర సావమి వారిచిచన పన్నమీద మనదృష్టంతా పెట్ాట లి 
     శీ్ర సావమివారి ఆశ్రసగసలతో, పె.సగ. 
--------------------------------------------------------------------- 
       గొలగమూడ,ి  27-0 -05. 

Dear Sai, 
    పరతి మానవ డు సగఖ్శాంతతలతో తృపిత గా జీవించాలన్న తలతసాత డు. కాన్న అట్టట  
సగఖ్ము, శాంతి, తృపిత  అనగనవి మనం ఆచరించే ధర్మము వలన మాతరమే 
లభిసాత య్న్న ఎన్నన శాసాత ా లత ఘోష్ించినా, మహాతతమలత అందర్ూ ఎలిగెతిత  చాట్టనా 
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ఆశాబ్దగద డ ైన మానవ నక్త అట్టట  ఆచర్ణ్ దగసాసధయం అయియంది. అట్టట  ధరామచర్ణ్ మన 
న్నతయ జీవితంలో సహజ్ సిదధమయిేయందగక్త మహానీయ్ుల సాంగతయం ఒక్కట్ే 
శర్ణ్యమన్న భగవదీు తాది గీంధాలనీన చ బ్ుతతనానయి. వారి  పరతయక్ష సాన్నధయము 
లభించనప పడు మహాతతమల చరితర పారాయ్ణ్ క్లడా మహాతతమల పరతయక్ష సాన్నధయంతో 
సమానమన్న ఎందరో భక్తత ల అనగభవాలత ఋజువ  చేసగత నానయి. మహనీయ్ుల 
చరితర పారాయ్ణ్ దావరా అనేక్ మంది భక్తత లలో క్లిగిన హృదయ్ పరివర్తనే ఇందగక్త 
న్నదర్శనము. అట్టట  ధరామచార్ణ్నగ గూరచి శీ్ర సావమివార్ు ఏనాడు పెదదగా 
ఉపనయసించక్తనననూ శీ్ర సావమి వారి న్నతయ జీవిత సంఘట్నల నగండి ఇట్టట  ధర్మభోధ 
వినగలిగిన వారికి అనగక్షణ్మూ విన్నపిసూత నే ఉంట్లంది.   
         శీ్ర సావమివార ి గుర్ువ  వారికి ఒక్ పన్న ఒపపగంిచి చేయ్మనానర్ు. అద ే
ఇతర్ుల బ్ాధలనగ తన తపో శకితతో క్షాళన చేయ్డం. ఇతర్ులత అంటే్ మానవ లన కాదగ 
సర్వ జీవ ల యొక్క బ్ాధలత తీర్చడం.  ఆ క్ృష్ిలో న్నమగనమె  తన శరరీాన్నన 
మర్చిపో యి పన్న చేసార్ు. మన గుర్ువ  మనకొక్  చినన పన్న పెట్ాట ర్ు. ఆ పన్నలో 
న్నమగనమె  మనం పరపంచానేన మర్చిపో వాలి. ఆ పన్న తపప ఇతర్ యోచనలన 
ఉండక్లడదగ. ఒక్ రోజు నాక్త మందిర్ం క్ట్టగా మిగిలిపో యిన రాతి ముక్కలనగ క్ంక్ర్  
కొట్టటంచమనానర్ు. ఆ విష్య్ం రయపట్ట లెట్ర్ లో  వరా సాత నగ. 

సావమి వారి ఆశ్రసగసలతో            పె. సగ. 
 
సార్ సూకుి లు (Excerpts from Sir Letters) 

 నీ ఆలోచనలనీన అహంకార్మే ! 
 ఆధాయతిమక్తలో మొట్టమొదట్ట లక్షణ్ం మనం అలవాట్ల చేసగకోవలసినది  

అభయ్ం  
 మొదట్ రావలసిన పరిణ్ణతి విశావసమే ! దాన్నకి మార్ుమేది ? (1) ప ణ్యం, (2) 

న్నయ్మపాలన 
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 మొదట్ మనలో పట్లట దల ఉండాలి. భలలూ క్ప  పట్లట దల ! 
 వాళళళండే దాన్నన బ్ట్టట  క్దయ్ాయ మనం ఉండేది అక్షరాలా పర్మ సతయం- పరతి 

ఒక్కరికి అన్నన కాలాలయ్ందగ వరితసగత ంది. 
 నీ పరయ్తనమంతా మనసగ భగవంతతన్నపెై న్నలిపేందగకయ చేయ్ాలి. 
 ఎప పడంట్ే అప పడు, ఎవర్ు పెడితే వారి దగుర్ (ఎంత పడితే అంత) తినట్ం 

మానాలి.  
 నాలిక్నగ వదిలామంటే్ బ్ుర్ద గుంట్లోకి తోసగత ంది. నాలిక్నగ దాట్టతే ఏమి లనదగ.  
 అసలత లోక్ం ఎట్ల ప తే మనకయమి ? మనం లోకాన్నన ఉదదరించ గలమా ? మన 

క్ర్తవయం మనం చేసగక్తంట్ూ పో వాలి. 
 ఇందిరయ్ చాపలాయల విష్య్ంలో నీవ  చాలా జ్ిగీతతగా ఉండు.  ధర్మం, ధర్మం, 

ధర్మం ఇది మాతరమే సదగు ర్ున్న మెపిపసగత ంది. ధర్మం తపాపక్ main line తో 
ఎలకిటిక్ల్ కాంట్ాక్ట పో యిందనన మాట్. అది పో తే మనమెందగక్త పన్నకిరాము.  

 పరతీ దాన్నకి హృదయ్ పూర్వక్మె న పరా ర్దనే సాఫలయమివవగలదగ. 
 పిచిచ పరా ర్ధనలత లక్ష చేసినా అవి గాలికి పో తాయి. మనం శీదధ  తొ చేసిన క్ృష్ే 

లెక్కలోకి వసగత ంది.  
 మన పారాయ్ణ్ ఒక్ dead spiritual practice కాక్తండా చూసగకోవాలి.  
 భగవంతతడు మనలనగ ఏ ఆశీమంలో ఉంచితే ఆ ఆశీమ ధరామలనగ పాట్టంచాలి. 
 భగవంతతడు న్నరయదశించిన పన్నన్న ఆయ్నక్త తృపిత  క్ర్ంగా న్నర్వహ ంచాలి. “తమర్ు 

ఆజ్ిు పించిన పన్నన్న మీక్త పీరతి పూర్వక్ంగా చేయ్వే పరభూ” అనేదే మనం 
చేయ్వలసిన పరా ర్ున.  

 ఇషాట యిషాట లత పో వట్ం అంటే్ భగవంతతడు మనక్త ఇచిచన పన్నన్న నూట్టకి నూర్ు 
పాళళళ తృపితతో ఆచరించడమే మార్ుం.  

 ఇషాట  ఇషాట లత లనక్తండా జీవించడం అనే జీవిత క్ళ అభయసిసేత  ధాయనం చాలా 
సగలభంగా క్తదగర్ుతతంది.  

 మనక్త జ్రిగయ సన్ననవేశాలనీన మన మంచికయ. ఆ సదగు ర్ు మూరిత జ్రిపిసగత నానర్ు 
అనన ఎర్ుక్ ఏమార్క్తండా ఉండాలి.  

 అందరి క్ంటే్   గొపపగా వారి క్ృప పో ందాలనన ఒక్క ధేయయ్ం ఉంట్ే వాయమోహాలత, 
జిహవచాపలాయలత అనీన పో తాయి. 
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 ఎవరి ధరామన్నన వార్ు తిరక్ర్ణ్శుదిధ  గా ఆచరిసేత  వారికి క్లిగయదంతా ఆనందమే. 
 

సాయికృప ప ంద్వలంటే 
 మన అలవాట్ూనీనకీ్మబ్దధం చేసగకోవాలి. మార్ుచకోవాలి. 
 న్నతయం పూజ్, పారాయ్ణ్ రోజు ఒకయ సమయ్ంలో చయే్ాలి, వీలతననప పడు 

చేసాత నంట్ే సాయి క్లడా వీలతననప పడు మనవెైప  చూసాత ర్ు.  
 రోజుక్త 24 గంట్లత. అందగలో ఒక్ అర్గంట్ సాయికి సమరిపంచక్తండా  

ఆయ్ననగ ఇది చ యియ, అది చ యియ అన్న అడగడం ఎలా వీలౌతతంది. మనం 
ఏమారిన క్షణ్ంలో క్లడా ఆయ్న మనలనగ ర్క్షించాలి. మనం మాతరం 
వీలతననప పడు ఆయ్న వెైప  చూడాలి. ఇది మంచిది కాదగ.  

 మాట్ూడితే సాయిన్న గురించి, మహనీయ్ుల గురించి మాట్ాూ డాలి.  
 పారాయ్ణ్, మననం చాలా ముఖ్యం. ఈ మననం దావరా మనలోన్న రాగ,దేవషాలత 

పలతచబ్డతాయి. ఇలా ఏదో ఒక్ట్ట చేసగత ంటే్ కొంత కొంత అభివృదిద  ఉంట్లంది. 
 
విద్వయరిా దశలల  

 నీవ  చేయ్వలసిన పూజ్, దాయనం అంతా చదగవే. నీవ  ధరంిచబ్ో యిే impliment 
పరిక్రాన్నన బ్ాగా పదగనగ పెట్లట క్తన్న impliment తయ్ార్ు చేసగకోవాలి. అద ి
భగవంతతడు మనక్త న్నరయదశించిన పన్న. ఆ పన్న అతయంత గొపపగా నెర్వేరయచట్ట్లట  
చేయ్మన్న బ్ాబ్ా గారిన్న పరా రిదంచగ.  

 మితాహార్ం, జీర్ణ వసత ంై, కాక్ దృషి్ట , బ్క్ధాయనం – విదాయరిధ లక్షణ్ాలత.  
 నీవ  చక్కగా చదవట్ం సాయికి చేసే పూజ్ అవ తతంది. ఆయ్ననగ 

మెపిపంచేందగకయ చదగవ తతనాననగ అనే ఒక్క భావం ఎప పడు మర్చి పో క్తండా 
ఉండు. విదాయరిు లక్షణ్ాలత న్నతయం మననం చేసగత ండు.   

 నీక్త ఏ మాతరం తీరిక్ ఉనాన నాక్త త లిసిన మాషాట ర్ు అనే ప సతక్ం మర్లా మర్లా 
చదివి శతతర మితతర ల ఎడల సమభావం, మానావమానాలలో సమతతలయంగా ఎలా 
ఉండాలో బ్ాగా ఆలోచించి మాషాట రి ఆచర్ణ్ ఎలా ఉండేదో చూచి నేర్ుచకో చేతికి 
వచిచన పరతిపెైసానగ దగరివన్నయోగం చేయ్క్తండా సదివన్నయోగం చ యియ .  
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ఆహార్ం - జిహా 

 ర్ుచగలత పాకాలతగా తినడం తగదగ.  శరీరాన్నకి శకయత గాన్న, ర్ుచికి తినరాదగ. Food 
విష్య్ం జ్ిగీతత . అప పడు మన సాధన ఉదృతమౌతతంది. Practical గా చేసి 
చూడు. 

 ఆక్లికి ముందగగా భగవంతతడు ఇచిచంది ఆయ్న పరసాదంగా తినాలి. మితాహార్ం 
అనానర్ు గాన్న న్నరాహార్ం అనలనదన్న గురితంచగ. 

 అందరిక్ంట్ే   గొపపగా వారి క్ృప ప ందాలనన ఒక్క ధేయయ్ం ఉంట్ే వాయమోహాలత, 
జిహవచాపలాయలత అనీన పో తాయి.  

 ఆహార్ న్నయ్మం ఎప పడూ  అవసర్మే. కార్ుక్త పెట్లర లత బ్దగలత క్లీ డాయిలత, 
కిరోసిన్ పో సి నడిపితే ఏమౌతతంది? కార్ు నడుసగత ంది. కాన్న ఇంజ్నగ చాలా 
తవర్గా చ డిపో తతంది irrepairable అవ తతంది. ద ైవం వచిచ ఆహార్న్నయ్మం 
చ పపనక్కర్లనదగ.  

 మన శరీర్ం ఏది తింట్ే సరగిా పన్నచేసగత ందో  మనమే గురితంచాలి. భగవంతతడు 
న్నరయదశించిన పన్న ఆయ్నక్త తృపిత క్ర్ంగా న్నర్వహ ంచాలి. పారాయ్ణ్, పూజ్లత చేసేత  
మనం ముందగక్త పో తామన్న క్ఠినంగా శరీరాన్నన క్ష్ట పెట్టరాదగ.  

 
జీవిత లక్షయం - మార్ుం 

 ఆయ్న సర్వసమర్ుధ డు – సర్వపేరర్ణ్ాధికార;ి   
 మనం ఒక్క అడుగు వేయ్డంలోనే మన ధర్మం ఉంది. ఆ తర్ువాత వార్ు 

మనలనగ నడిపిసాత ర్ు. ఆ ఒక్క అడుగు బ్ాబ్ా కోరినట్లూ  వేసాత మా లనక్ majority 
of mass  వేసినటే్ూ  వేసాత మా అనేది count అవ తతంది. 

 పట్లట దల, విశావసము, ఓర్ుప  ఒకయసారి రావ . న్నతయం న్నదరక్తపకీ్మించే ముందగ 
విధిగా ఆనాడు మనం చేసిన కార్యకీ్మమందలి తప ప, ఒప పలనగ 
సమీక్షించగకోవాలి. ఒక్ 5 న్నమిషాలత మనసగలో విధిగా గుర్ుత త చగచకొన్న మనం 
తప ప చేసిన చోట్ హృదయ్పూర్వక్ంగా తీవరంగా సాయినాధగన్నకి క్షమాపణ్ 
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చ ప పక్తంట్ూ తిరిగి అలాంట్ట ప ర్పాట్ల జ్ర్గక్తండా జ్ిగీతతపడే పరయ్తనం చేసూత  
ఉంట్ే కీ్మంగా అలవడుతతంది. ఎననన జ్నమలతగా వచిచన సంసాకరాలత గదా! 

 మనలో భలలూ క్ప  పట్లట దల ఉండాలి. ఈ పట్లట దల సడలక్తండా ఉండాలంట్ే 
న్నతయం సదగు ర్ువ  మనక్త చేసిన సహాయ్ాలత, ఇచిచన అనగభవాలత తలచగకొన్న 
ప లకించి పో వాలి. పూజ్లో గగురాపట్ల రావాలి. న్నతయం గగురాపట్ల వచేచ విధంగా 
మన అనగభవాలత మననం చేసగత ండడమే గొపప పూజ్. ఆ కాలమే 
సదగు ర్ువ క్రిపంచిన ఉతతమోతతమ ప ష్పం.  

 అప పడు ఇందిరయ్చాపలాయన్నకి ఎందగక్త ల ంగక్లడదో, భలలూ క్ప  పట్లట దల 
ఎందగక్త అవసర్మో త లిసి వచిచ ముందగకయ వెళతాం గానీ వెనగక్ంజ్ ఉండదగ. 
మనకిచిచన ఒక్క అనగభవాన్నన క్లడా సమరించిన పూజ్ పూజ్య కాదగ. అద ే
య్ాంతిరక్ము లాంఛన పరా య్మె నది. అనగభవాలత రాన్న వాళళ సంగతి ఇలా 
ఉంచాలి. వాళళళ ఇతర్ులకిచిచన అనగభవాలత సమరించాలి లనక్తంట్ే అంతే 
wasteful things ! 

 సత్ పౌర్ుడుగా  నాకిచిచన కారాయన్నన దేవ నక్త ఎంతో తృపిత క్లిగయట్ట్లూ  
నెర్వేరయచట్ట్లూ  ఆశ్రర్వదించమన్న అడుగు. అడగడమే గాక్ సాధయమె నంత వర్క్త 
నీవెైప  నగండి హృదయ్పూర్వక్మె న క్ృష్ి చ యియ. 

 బిడిలనగ సత్ పౌర్ులతగా తీరిచదిదేద  క్ృష్ి మనం చేయ్ాలి. మనక్ృష్ితోనే వార్ు 
వివేకానందగలంతట్ట వారౌతార్న్న కాదగ.మనక్త భగవంతతడు ఇచిచన పన్న 
సకీ్మంగా న్నర్వరితంచిన వార్మయిేయందగకయ. 

మర్ుప్ే మర్ణం ! 
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శీ్ర సదగు ర్ు సగబ్బరామయ్య సార్ సమాధి 


