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శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ జీవత వధానం దావరా బ్ో ధించిన “శ్ీమతో సేవ – సేవతో కైవలయం” ను అనుసర్ంచి మా జ్నిలు ధనయము గావంచుటకు ఈ మాసపతిరకను
పారరంభిసుానాాము. శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ మనకందించిన అనుభవాలను, సాంగతయ సిృతులను, సార్ ఆచర్ంచి వాచా బ్ో ధించిన అమూలయ వషయ్ాలను
సిర్ంచుక నుటకు, మహాతుిలు బ్ో ధించిన సతసంగ, సదగ ంర ధ పఠనలకు పేరరణగా ఈ మా చినా సేవ.
గమనిక : ఎవరైనా ఈ e-magazine లో తమ వాయసాలను, అనుభవాలను పంచుకోదల్లచినవారు saimaster.sevatrust@gmail.com కు e-mail చేయ్గలరు

శ్రర సుబబరామయ్య
సార్ పివచనం

http://saimastersevatrust.org/Speeches/Readiness2ServeSadguru.mp3
సదు
గ రు సేవ ఎలా చేయ్ాలో, గురుసేవకు తగ్నటు
ు శ్రీరానిా ఎలా సిదదం చేసుక ని నిలుపుకోవాలా, ఆ మరగ ంలో వచేి అవాంతరాలను
ఎలా గుర్ాంచి తొలగ్ంచు కోవాలో, అలా చేసేా మాతరమే కల్లగే గురుకృప ఎలా ఉంటుందో సతసంగం లో సార్ అనుభవ పూరవకం సందేశ్ం
గా హెచిర్ంచటమే కాక సదు
గ రువు మననుండ్మ ఏమి ఆశిసాారో తెలుపుతునాారు.

శ్రీర్ం ఇంద్రియ్ం ప్ాిణం అర్ధ సవజన బ ంధవాన్| ఆతమ ద్ారాధరకం సర్వం సదుుర్ుభ్యయ నివేదయేత్||
గురుసేవ: అనుభవ పూరవక పాఠం
శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ పరసాద్ ని దగగ రకు తీసుకుని గురుసేవ చేయంచటం, దాని దావరా నేర్పంచిన పాఠాలు, శారీర్క మానసిక
మారుపలు, పైగా అడగకనే ఇచిిన వరాలు ఇకకడ పరసా ావంచబ్డ్ాాయ. పరసాద్ ఈ క్ీంది వధంగా చెపుతునాాడు.
శ్రీమతి రాజ్యలక్ష్మి, శ్రీ వంకటేశ్వరుు గారుు నా తల్లు దండురలు. మా అమిగారు ఎకుకవగా ‘కృషితో నాసిా దుర్ిక్షం’ అనే మాట చెపపటం
వలన దేనికైనా మంచి కృషి చేయ్టం, మా నానాగారు పౌరాణిక వషయ్ాలు చెపపటం వలన దెైవారాధన మీద ఇషట ం కలగటం, సాధారణంగా
జీవంచటం చినాపపటి నుండ్మ (క ంత) అలవాటు అయనా శ్రీ సార్ సాంగతయం వలు నే నా లోపాలు తెలుసుకుని, తొలగ్ంచుకునే మారగ ం దొ ర్క్
చకకటి మారగ ంలో అడుగ్డ్మనాను. సార్ సాంగతయం నాకు ఎలా కల్లగ్ందో , వార్ గొపపదనం నాకు ఎలా అనుభవమైనదో , వార్ సాంగతయంతొ నాకు
నేర్పన పాఠాలు క నిా ఎకకడ పరసా ావసాాను.
నా జీవితంలో ఊహంచని మలుపు: నేను MTech చేసా ునాపుపడు శ్రీ రవకుమార్ గారు చేసా ునా సతసంగాలక్ హాజ్రవటం, వాటిలు ో
సాయబ్ాబ్ా గుర్ంచి, శ్రీ దతాాతేరయ్సావమి గుర్ంచి, శ్రీ వంకయ్యసావమి గుర్ంచి తెలవటం. వార్ జీవత చర్తల
ర పారాయ్ణ వలు నాకు ఉదో య గం
వచిింది. శ్రీ రవకుమార్ సార్ (వదాయనగర్ ఇంజ్నీర్ంగ్ కాలేజీలో పర ర ఫసర్) దావరా శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ (సార్) గొపప మననీయ్ులని
1999వ సంవతసరంలో చెపాపరు. వీలునాపుపడు శ్రీ వంకయ్యసావమి దరశనం, సార్ దరశనం చేసుకోమనాారు. ఉదో యగంలో చేర్న తరావత నాకు
1999 డ్మసంబ్ర్ నలలో సార్ మొదటి దరశన భాగయం కల్లగ్ంది. రవకుమార్ సార్ 2001లో ఎంత వీలయతే అంతసేపు సార్ సేవ చేసుకోమని
చెపాపరు. సార్ వదద కు వళ్ళినపుపడు ఏదెైనా పని చెపపండ్మ సార్ అంటే “పని చేసా ావార రా ” అని వంటనే ననుా ఒక పని మీద తీసుకుని వళ్త
ా
శ్రీ వంకయ్యసావమి దరశనానిక్ వచిిన శ్రీదరాగసావమి దరశనం చేయంచారు. అపపటినుండ్మ సార్ నా చేత ఎననా పనులు చేయంచారు.
వీలునాపుడలాు రవకుమార్ గారు సార్ గొపపతనం చెపపటం వలు నాకు సార్ మననీయ్ులనే భావం దాదాపు మొదటి నుండ్మ ఉండ్ేది. ఇంతటి
భాగయం కల్లగ్ంచిన రవకుమార్ గార్క్ నృదయ్పూరవక నమసాకరములు.

నా జీవితంలో ఊహంచని శాశ్వత మలుపు: సార్ దర్శనం (1999 డిసంబర్)
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సార్ మొదట నేర్పంచిన పాఠం. దేవుడు మననుండ్మ కోరేది ఏమిటిర మన మనసుస, కాలము, కృతజ్ఞ త. కృతజ్ఞ త దగగ ర జ్ఞ వారయ్ాలా,
ఘ్ా వారయ్ాలా అని సందిగధంగా ఉనాాను. 3-4 అడుగుల దూరంలో కూరుినా సార్ వంటనే ఏమి రాసుానాావు అని అడుగగానే కృతజ్ఞ త అని
స్రైక్ అయయంది. సార్ సరవజ్ఞ తవం, సరవ పేరరణతవం అలా గుర్ాంపు కల్లగ ంచి నా కు వార్ పటు ఎరుకను కూడ్ా కల్లగ్ంచారు. ఈ రోజు సార్ చేసిన
మేలును గురుాంచుకుని సార్ క్ క ంతెైనా కృతజ్ఞ త కల్లగ్ ఉనాానంటే కేవలం సార్ కృప.
ముఖ్యంగా సార్ ఏ పని చేసినా శ్రీ వంకయ్యసావమిక్ వనావంచేవారు. ఒకరోజు ఉదయ్ం సూకల్ దగగ ర తవరగా చేయ్ాల్లసన పని
ఉంది. పనిక్ బ్య్లుదేరుతూ మధయ దార్లో సావమి దరశనానిక్ తీసుకు వళ్ళితూ “సావమిని కాదని వళ్ళిమంటే అకకడ పని అవదు” అని
చెపాపరు. అందువలన ఏదెైనా పని చేసే ముందర సార్ క్ చెపిప చేయ్టం నాకు అలవాటు అయయంది.
సార్ శారీరిక ద్ార్ుడ్యం అమోఘం మరియ్ు సఫూరిిద్ాయ్కం:
వారం వారం గొలగమూడ్మక్ వళ్ళానాపుపడు సార్ “పరసాద్ క్ చెపపవలసిన” పనులు అని ఒక ల్లసుట వారసేవారు. వాటిలో ముఖ్యంగా
రేకులు, చెకకలు, బిల్లా ంగ్ కు కావలసిన సామానులు. వరండ్ాలో కూరుిని ఏమి తీసుకురావాలో చెపపటం మొదలుపడతారు. ఉదానరణకు
మొదటి వసుావు రేకులనుకోండ్మ. కూరుినా 60 సంవతసరాల సార్

ఒక ఉదుటున లేచి అకకడ్ే ఉపయోగ్ంచిన రేకుల నమూనా

చూపడతారు. వాటి రేటు, ఎకకడ తీసుకురావాలో, మిగ్ల్లన వషయ్ాలు చెపేపవారు. ఇపుపడు వచిి కూరుింటారు. రండవ వసుావు చెకకల ైతే
మరలా లేచి వాటిని చూపించి వాటి గుర్ంచి వవరాలు చెపిప వచిి వరండ్ాలో మరలా కూరుింటారు. ఇలా ఎనిా ఐటమ్సస ఉంటె అవసరమైన
వాటనిాంటిక్ సార్ లేచి వవరాలు చెపిప కూరుినేవారు. నాకపపటిక్ 25 సంవతసరాలు. నేను సార్ యొకక సపీప్  అందుకోలేక పయ యవవాడ్మని,
సార్ లాగా అనిాసారుు లేచి కూరోిలేకపయ యవవాడ్మని. నలూ
ు రు వళ్ళు సార్ చెపిపన వసుావులు తీసుకువచేివాడ్మని. అనిా వసుావులు బ్ానే
ఉండ్ేవ క సమరుపు ఏమిటంటే నేను రవవ పటిటంచుకు రమింటే పిండ్మ పటిటంచుకు వసాానని, ఒకటిక్ రండు పనులు చేసా ానని మా నానా
ఇపపటికీ అతయవసరమైతే తపప నాకు పనులు చెపాపరు. సార్ ఏ నమికంతో నాలాంటి పని రానివాడ్మక్ పనులు చెపేపవారో దీనిని బ్టిట సార్
చెపిపన పనులు నేను చేసినటాుర సారే నా చేత చేయంచినటాుర
సార్ పూజ్ చేసి వసూ
ా వసూ
ా కూయలో ఎవరైనా అడుా వచిినా, రదీదగా ఉనాా కూయ క్ ఉండ్ే ఇరుకు ఇనుప రాడు మధయనుండ్మ తన
శ్రీరానిా భూమిక్ సమాంతరంగా వంచి చాలా సునాయ్ాసంగా బ్య్టకు వచేివారు.
ఒకరోజు శ్రీ సాయ మాసట ర్ నిలయ్ం ఆడవాళ్ి బ్ాతూ
ర ంలు బ్ాగుచేసా ూ సార్ ననుా సుతిా వాళ్ళింటలు నుండ్మ తీసుకురమింటే నేను 5
అడుగుల ఎతు
ా ఉనా గోడ దూక్ వళ్ళు ఒక నిమిషంలో తీసుకువచాిను. సార్ చాలా ఆశ్ిరయంగా ఎలా అంత తవరగా వళ్ళు వచాివు అని అడ్మగ్
తెలుసుకునాారు. పని అయపయ యన తరావత పనిచేసిన వారందరమూ బ్ావ వైపు నుండ్మ సార్ వాళ్ళింటలుక్ వచాిము. మేము తిర్గ్ వచేిసర్కే
సార్ గోడ దూక్ వచిి ముసిముసిగా నవువతునాారు.
బ్రనింగార్ మఠం maintenance కోసమని ఎదురుగా ఒక బిల్లా ంగ్ కటిటసా ునాారు. అ బిల్లా ంగ్ ని నీళ్ితో కూయర్ంగ్ కోసమని సార్ ఆ
రోజులోు పర ర దుదనేా 5గం:30ని||లక్ వళ్ళు చేసేవారు. సార్ మనానలు పర ందాలని నేను సార్ కంటే ముందు వళ్ళు కూయర్ంగ్ చేసా ునాాను. సార్ వచిి
ఆశ్ిరయంగా ఎపుపడ్ొ చాివు అని అడ్మగ్ పని చేసినందుకు పేరమగా మాటాుడ్ారు. తరావత రోజు ఉదయ్ం నేను 5గంటలక్ వళ్ళితే సార్ అపపటికే
సగం పైన కూయర్ంగ్ చేసేసారు.
సుమారు 2007-2011 సంవతసరాలలో మే, జూన్ నలలు ఎండలు వపరీతంగా ఉండ్ేవ. మధాయనాం సుమారు 2 గంటలక్ బ్య్టక్
వళ్ళు పనిచేయ్ాలంటే నేను భయ్పడ్ేవాడ్మని. అనాం తిని సార్ ఇంటలుక్ వళ్ళితే అకకడ ఉండ్ేవారు కాదు. కటిటంచే బిల్లా ంగ్ ల దగగ రక్ సార్ వళ్ళు
కూయర్ంగ్ కానీ, క్ీంద పడ్మన మేకులు, రాళ్ళు మొ తీయ్టం, మటిట చదును పటట టం చేసేవారు.

2

ఇవనీా ఎందుకు చేసేవారుర సార్ ను అడ్మగేవారు, పరశిాంచేవారు ఎవరూ లేరుర కానీ శ్రీ సార్ తనకు తనే ఎపుపడ్ెైనా చేపేపవారు.
సావమి చకకటి ఆరోగయం ఇచిి, తినటానిక్ లోటు లేకుండ్ా చేస,ి అనిా వసతులు (వుండటానిక్) కల్లపంచి ఇనిా చేసేా మనం lazy గా గడ్మపేసేా
మనకు పుటట గతులు వుంటాయ్ా అని. (సావమి “ఛి

use less fellow తీసే

” అనుకుంటారని.). సాయ కౌన్ రే

అని రాతిర లాంతర్ తొ

భకుాల సేవ చేసేది కూడ్ా చెబ్ుతుండ్ే వారు. భగవంతుడు మనకీ ఇచిిన దానిక్ కృతజ్ఞ తతో పరోపకారం కోసం జీవంచాలని నేరుపతునాారు.
స ంత తెలివితేటలు వదలటం
ఒక శ్నివారం నలూ
ు రు వళ్ళు వేదాయ్పాల ం SBI బ్ారంచ్ లో సార్ పనష న్ పని, గాంధీ బ్ొ మి దగగ ర పంజ్ాబ్ నేషనల్ బ్ాయంకు లో సాయ
మాసట ర్ సేవా టరస్టట పని, భకా వతసల నగర్ లో మదర్ థెర్సా ఆశ్ీమంలో పని చెపిపన ఆరా ర్ లో చేయ్మని చెపాపరు. సార్ చెపుతునాపుపడ్ే
నాకు ఆ ఆరా ర్ చుటుటతిరుగుడుగా ఉందనిపించింది కానీ సార్ చెపిపనటు
ు చేదద ామని ఏమీ మాటాుడలేదు. సార్ టిఫిన్ చేసి వళ్ిమని చెపాపక
నేను వళ్ళు అనిా పిరపేర్ చేసుకుని నలూ
ు రు వళ్ళి ముందర సార్ దగగ రక్ వళ్ళిను. సార్ నా కోసం ఎదురుచూసూ
ా ననుా చూసి “నీ కోసమే
చూసుానాాను, ఇందాక చెపిపనటు
ు గాక మొదట వేదాయ్పాల ం SBIలో పనిచూసుకుని, మదర్ తెర్సా ఆశ్ీమంలో పనిచూసుకుని , గాంధీ
బ్ొ మిPNBక్ వళ్ళి. శ్నివారం కాబ్టిట PNB తవరగా కోుజ్ చేసా ారని చెపాపను. దానమి నాయ్ాల్లద , ఉంటే ఉంటుంది లేకపయ తే లేదు” అని
చెపాపరు. ఇది చాలా చినా వషయ్ంగా ఉండవచుి కానీ నాకు మాతరం వార్ భోదనా దక్షత “నా సవంత ఆలోచనలు వదలమని సార్ కు
శ్రణాగతి చేసేా (చెపిపనటు
ు సిదధం అయతే మంచిదని) అవసరమైతే సారే మారుపలు చేసా ారని” తెలుసుకునాాను.
ఒకసార్ సార్ తో మాటాుడుతూ ‘సార్ గురువు చెపిపన వసుావు కనాా మంచి వసుావు దొ ర్క్తే ఏం చేయ్ాల్ల’ అని అడ్మగ్తే సార్
“గురువు చెపిపనటేు చేయ్ాల్ల. నషట ం వసేా గురువుకే వసుాంది ” అని చెపాపరు.
ఒక మధాయనాం సార్ ఒక రంపం, క నిా చెకకలు ఇచిి క య్యమనాారు.

రంపానిక్ పదును లేదు. సార్ ఇచాిరని దానితోనే

కోసుానాాను. సార్ ఎదురుగా కూరొిని ఉనాారు. మోచేయ పర డవుగా ఒక చెకకను కోయ్టానిక్ చాలాసేపు (పది నిమిషాల పైన అని
ఊహిసా ునాాను) పడుతోంది. సార్ చెపిపన మాట “మంచి పనిముటుట ఉంటే సగం పని అయపయ యనటేు ” గురొాచిి సార్ తో ‘రంపం పదును పటట నా
సార్ “ అనాాను. సార్ వంటనే చినాగా నవవ అకకరేుదు అని ఒక సుతిా తో నేను కోసుానా చెకకను ఒక దెబ్బ క టేటసర్క్ అది ఊడ్మపయ యంది.
వంటనే ఆ చెకకలు లోపల్ల తీసుకు వళ్ళు పయ య్ారు. నాకు వంటనే ‘ఛ సార్ క్ ఆ మాతరం తెల్లయ్దా ననరు మూసుకుని చెయ్యకుండ్ా” అని
అనిపించింది. కానీ సార్ నా కా భోధ నృదయ్గతం కావటానికే అలా చేసారేమో.
పరోపకారార్ద మిదం శ్రీర్ం
శ్రీ వంకయ్యసావమి మందిరం నుండ్మ ముర్క్ నీరు పయ వటానిక్ కాలువ కోసం లోతుగా గుంటలు తరవావరు. సపీతారామయ్య అంగడ్మ పరకక
నుండ్మ బ్రనిం గార్ మఠం వళ్ళి రోడుాలోక్ వళ్ళివారు చుటట
ట తిర్గ్ వళ్ళితునాారు. అ వారం శ్నివారం నేను సార్ దగగ రక్ వళ్ిగానే ఒక పదద
నాపరాయ చూపించి దానిని నునాగా చేయ్మని చెపిప చేయంచారు. అ తరావత సార్ సైక్ల్ మీద ఆ నాపరాయని సపీతారామయ్య అంగడ్మ
పరకకసందు గుంటక్ వేయంచారు. క ంతమంది నడ్మచి వళ్ిటం చూసి చాలా తృపిా పడ్ాారు. క ంతమందిక్ నేను రాయ వేశానని చెపాపరు.
ఉద్య యగంలో ఇబబందులు లేకుండా చేసి సార్ కి సేవ చేసుకునే భ్ గయం కలిగించటం
నేను ఉదో యగం మానేసి సార్ దగగ ర ఉండ్మ నలూ
ు రు లో ల కిరర్ గా చేదద ామనుకునాాను. సార్ క్ ఈ వషయ్ం చెపపలేదు. ఒక
ఆదివారం ఉదయ్ం సతసంగంలో సార్ భరదావజ్ మాసట ర్ గుర్ంచి చెపుతూ సందరాి లేకుండ్ా నా వంక వేలు చూపించి “ఉదో యగం రాజీనామా
చేయ్దుద” అని చెపాపరు. అంతే ఇంక ఉదో యగం మానయ్ాయలనే ఆలోచన పయ యంది. నాకు నా సవంతంగా వాయపారం చేయ్ాలనే ఓకే కోర్క ఉండ్ేది.
దమిపేట వంకటేశ్వరరావు వాయపారం పటిట చేసా ునాపుపడు అతనిక్ చాలామంది బ్ాకీ పటిట ఇవవలేదు. సార్ క్ అతను ఆ వషయ్ం
చెపుతునాపుపడు సార్ నా వంక చూచి “నువవపుపడు వాయపారం చేయ్కు” అనాారు. అంతే ఆ ఆలోచన కూడ్ా పయ యంది. ఒక తరుణంలో నా
ఉదో యగంలో ననుా టం లీడర్ గా ఉనాిలనుకునాపుపడు సార్ ఇచిిన సలహా: టం లీడర్ గా ఉంటే డబ్ుబలు వసాాయ తపప నీకేమి రాదు.
Individual contributor గా ఉండమని, చేసే పని మీద ఇషట ం, అభినివేశ్ం ఉండ్ాలని చెపాపరు. ఈ నిరణ య్ంతో ఆఫపీస్ట లో హాయగా ఉండ్ేది. నా
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పని నేను చేసుకుంటానని మా మేనేజ్ర్ వాళ్ళి ననాపుపడూ పరశిాంచేవాళ్ళి కాదు. ఎపుపడు కావాలంటే అపుపడు గొలగమూడ్మ వచిి సార్
దగగ ర నుండ్మ పని చేయ్టానిక్, సార్ సేవ చేయ్టానిక్ మా కంపనీ వాళ్ళి ఏనాడూ అడుాపటట లేదు. సార్ కూడ్ా వార్ సేవకు వారే మారగ ం
ఏరపర్చారు అని ఇపుపడు తెలుసయా ంది.
సార్ కి పని turnover తో సంబంధం లేదు; మన కుండే readyness and live in the present లో ఉనాామా లేద్ా, పని అయనా
అవవకప్ో యనా ఎలా ఉనాాము అనేద్ర చాలా keenగా చెపుతునాటల
ు అనిపించేద్ర.
సార్ ఇంటి వనుక పరటలు రండు రూములు కటట టానిక్ పిలురు కోసం గుంటలు తరవావరు. ఒకరోజు ఆ గుంటలోు పని చెపాపరు. ఒక 5-6
మందిమి ఒకే గుంటలో పని చేసా ునాాము. సార్ పని చెపిప 20నిమిషాల పైన అయయంది. క ంతమంది ఇంకా చాలు అంటునాారు, నాకేమో సార్
వచిి చెపుతారు కదా అనిపించి పని చేసా ునాాను. క ంతసేపటిక్ పరకకవార్ మాట వని పని ఆపాను. వంటనే సార్ వచిి “ఏం సావమీ అపుపడ్ే
ఆపేశావుర” అని ననుా ఒక చురక వేశారు.
బ్రనింగార్ మఠం ఎదురు బిల్లా ంగ్ కటేటటపుపడు శ్నివారం సాయ్ంతారనిక్ పూర్ాగా ల టిరన్ టాయంక్ గుంట తరవవటం పూర్ా అవలేదు. నేను
ఆదివారం ఉదయ్ం మిగతా గుంట చాలా తవరగా తరవేవదాదమని ఎలా చేసేా తవరగా అవుతుందో ఎననా ఆలోచనలు చేశాను. కానీ సార్ ఆదివారం
బ్రనింగార్ బిల్లా ంగ్ దగగ ర చాలా తకుకవ పని చేయంచారు. ల టిన్
ర గుంట తరవవటం పని అసలు చేయంచలేదు. నాకైతే సార్ నీ బ్ో డ్మ
ఆలోచనలతో ఏమి చేసా ావోయ అని అనాటు
ు అనిపించింది. ఇలాంటి సందరాిలు ఎననా అనుభవం.
సార్ పనిక్ వచేిటపుపడు ఎవరో ఒకరం సైక్ల్ మీద తీసుకువళ్ళి అవకాశ్ం కల్లగ్ంది. ఒకరోజు మధాయనాం సార్ ను తీసుకు
వళ్దాము అని నేను ముందర వళ్ళు తే సార్ “నేను నడ్మచి వసాాను. నువవళ్ళి” అనాారు. నేను క ంచెం disappoint అవుతుండగా సార్ చెపిపన
“సిదదయసిదధ ో య సమోభూతావ” గురుావచిింది. మనసుస పరశాంతం అయయంది. నేను బ్య్లుదేర్, సార్ ఇంటి దగగ ర ఒకర్తో మాటాుడుతునాాను.
సార్ బ్య్లుదేరారు. వేణుగోపాల్ గారు సార్ ను చూసి “ఎందుకు సార్ మీరు నడుసుానాారు” అని అకకడ్ే ఉనా ననుా పిల్లచి సార్ ని సైక్ల్
మీద తీసుకువళ్ిమనాారు. సార్ ఏమాతరం అసననం వయకా ం చెయ్యలేదు. నాకు సార్ ని సైక్ల్ మీద తీసుకువళ్ళి భాగయం కల్లగ్ంది.
ఒకరోజు ఉదయ్ం సాయ మాసట ర్ నిలయ్ం-2 బిల్లా ంగ్ క్, సూకల్ దగగ ర కూడ్ా ఏదో పనిక్ వళ్ళిల్ల. (ఇవ రండు ఎందుకో ఇపుపడు
గురుాలేదు కానీ ఒక టెైం లోపల చేయ్ాల్ల). అందువలన సార్, నేను ముందర సాయ మాసట ర్ నిలయ్ం-2 బిల్లా ంగ్ క్ బ్య్లుదేరాము.
మధయదార్లో సూకల్ దగగ ర పని ఎలా చేయ్ాలో ఆలోచనలు చేసి సార్ క్ చెపపను. సార్ చాలా షార్ప గా “ఇకకడ పని గుర్ంచి ఆలోచించకుండ్ా
తరావత పని గుర్ంచి అలోచిసాావేంటిర” అని గటిటగా హెచిర్ంచారు.
ఒకసార్ సార్ నాతొ ఒకర్ని ఉదేదశిసూ
ా “నేను తిటాటనని దానినే తలుచుకుంటట ఉంటాడు. తిటాటము, అయపయ యంది అనాటు
ు ఉండ్ాల్ల”
అని చెపాపరు. సార్ కు తిటట మనా భావం వుండదు అవసరమైన మారుప తీసుకు రావటమే వార్క్ పరధానం. అదే మననుండ్మ కూడ్ా ఆశిసాారు.
సార్ సాంగతయం వలు నే నా కు శ్రీ సావమి ఫై వశావసము, చకకటి ఉదో యగము, అదుబతమైన అనుభవాలు, చకకటి జీవన మారగ ం పటు
ఆసక్ా, క ంతెైన సారధ కం చేసుక నేల దరాగ సావమి వార్ లీలాల, సార్ వలు ఇతరులకు నాకు కల్లగ న అనుభవాల సేకరణ, నిషాకమ కరి పటు
అతయంత శ్ీదధ, మొ || ఏరపడటం జ్ర్గ్ంది. శ్రీ సార్ నాకు పరతేకంగా అపపగ్ంచిన శ్రీ సాయ మాసట ర్ వదాయలయ్ం నిరవనణ, నృదయ్ పూరవక
సార్ పూజ్, చకకటి వధి నిరవనణ మొ || కూడ్ా శ్రీ సార్ కు తృపిా కలేగేలా నాచే ఆచర్ంప చేసి నాలోని బ్లహీనతలను అతయంత సులభంగా
అధిగమించేలా నా మనసుస పూరణ ంగా వార్ పరం అయవయలా చేయ్మని పారర్ాసా ూ
మీ పరసాద్
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గుర్ుసేవ ఆచర్ణ పూర్వక వాయఖ్య
ఈ సంచికలోని గురుగీత శలుకం గురుసేవ శారీరక, ఇందిరయ్(వాచిక), మానసిక సాాయలలోనూ, ఆశ్ీమ ధరాినానుసర్ంచి తను,
తనవారు, బ్ంధువులు, మొ|| గా గల అందర్నీ గురువు పరం చేయ్టం లోనూ, ధనము మొ || గా గల తన క్షటమైన వాటిననిాంటిని
చివరకు తనకు అతయంత ఇషట మైన పారణం సైతం గురువు చేతిలో, గురావజ్ాఞలో సంతోషంగా నిల్లపి, నిశిింతగా ఉండటం లోను, అది సనజ్ సిదధ
మవటం లో పూరణ మవుతుందని తెలుపుతోంది. అటిట గురు సేవకు సజీవ ఉదానరణలుగా శ్రీ సాయ తన పారణాలనిాంటినిదృషిట లో నిల్లపి
గురువు పై కేందీక
ర ర్ంచి సరావనిా వసిర్ంచి ధాయనసుాలవవటం, శ్రీ మాసాటరు శ్రీ సాయ నాధుని వదద అనుభవం పర ందిన నుండ్మ శ్రీ సాయ గూర్ి
తెలుసు కోవటం గూర్ి, వార్ ఆశ్రసుసలతో ఇతర మహాతుిల సందరశన ఆశ్రసుసల గూర్ి పడ్మన తపన, శ్రీసాయనాథుని మారగ ంమనందర్కీ
వశ్దపరచుటకై గురు సేవలో భాగంగా జీవత పరయంతం శ్రీ సాయపై నిషట వహించి శ్ీమించటం, “శ్రీ మాసాటర్ భోధామృతం”లో వవర్ంచిన వధంగా
వవధ సందరాిలలో వార్ ఆచరణ తలపుకు రాగా, మనతో మసల్లన శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ జీవత వధానం ‘ప’ై గురు గీత శలుకానిక్ సజీవ
ఆచరణగా కనపడుతుంది.
గుర్ు సేవ కు ఆర్ంభం మానవతవ విలువలా?:
ఈ వధమైన గురు సేవకు, సంపూరణ శ్రణాగతిక్ పరధమ పర్ణితి చకకటి మానవతవంతో కూడ్మన పారధమిక జీవనమే అనేది
శ్రీ మాసాటర్ “సరైన మానవతవం అలవడ్మన తరువాతనే కానీ ఆధాయతిిక జీవనం సిదధ ంి చదు” అనా వాకయం తెలుపుతుంది. శ్రీ సార్ చినాతనం
లోని ఎననా సంఘ్టనలు:


ఒక పదాదవడ వపరీత జిల నుండ్మ వముక్ాక్ ఆసుపతిర లో చేర్పంచిన వయ్సుకు మించిన పర్ణితి,



Lab పరీక్షకు ఆలసయం అయనా ఒకర్ కాల్లలోని ములుు తీసి బ్ాధనుండ్మ వడుదలచేసే నిసావరధ త,



అమానుషంగా భారయను దండ్మసా ునా వయక్ాని, అధరింగా అసకుానిా చేసి ఒక sweet వాయపారసుానిక్ నషట ం చేసిన తుంటరులకు బ్ుదిధ
చెపిపన వైనం(ధెైరయం, ఆతి వశావసం)

శ్రీ సార్ మానవతావనేా కాక, ఉతా మ సంసాకరాలను, ధరాిచరణ ఇతరులలోని దెైవానిక్ సేవ దావరా జీవంచే వధానానిా తెలుపుతునాాయ. ఈ
మానవతవబ్ుదిదతో ఆర్జంచిన వశేష పుణయం దావరా శ్రీ భరదావజ్మాషాటర్ వంటి దివయ సవరూపుల సాంగతయం పటు ఆకరష ణ, ఆసక్ా వార్ మాటలను
తు||చ|| తపపక వశేష శ్ీమతో పాటించే గురు సేవ ఆరంభమైందనిపిసా ుంది.
శారీర్క సేవతో గుర్ుసేవ మొదలా ?
ముఖ్యంగా మాషాటర్ సాంగతాయనిక్ వారం వారం వళ్ిడం, అచిట మందిర నిరాిణ పనులలోను, భకుాలకు అనా, ఆహారాదులు
సవయ్ంగా వండ్మ లభయమయవయ సదుపాయ్ం కల్లపంచటంలోనూ చేసిన సేవలు శ్రీ సార్ మొదటగా ఆరంభించినశారీరక గురు సేవను తెలపటమే
కాక, శ్రీ మాషాటరు వారసిన ల టరోు అది పరతేయకంగా పరసా ావంచటం గురు సేవలో శారీరక(తను) సేవకు గల పారముఖ్ాయనిా తెలుపుతోంది. శ్రీ సార్
జీవత పరయంతం అనుసర్ంచిన ఈ సేవ ఎననా భకుాలకు, సమాజ్ానిక్ అవసరమైన వసతులనుకూరిటమే కాకఅవ చేయ్టంలో నిషాకమ
కరిను ఎలా చేయ్వల ననమనకు తెలుపుతాయ.
మానసిక సేవకు మూలం గుర్ు వాకయంపై శ్రదధ /ప్ాలనార
శ్రీ మాషాటర్ సాంగతయంలో శ్రీ సార్ ఆచర్ంచిన గురు సేవలో భాగాలు కాలం ఇవవటం, మహాతుిలను దర్శంచటం, శ్రీ సావమి పుసా కం
రచన. ‘కాలంసమర్పంచటం’ అనే శ్రీ మాషాటర్ మాటను శ్రీ సార్ ఆచర్ంచిన వైనం ఎంత తీవర రూపం దాల్లిందో కాలగతిని తెల్లయ్ని సార్ ధాయనం
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సూచిసేా , శ్ీదధతొ అనుసర్ంచే గురు వాకయ పాలన ఉతా మ మానసిక సేవకు ఎలా దార్ తీసుాందో శ్రీ సావమి సనిాధిలో (మరే ఆకరష ణలు లేకుండ్ా)
శ్ీదధతో వశేష కాలం గడపడం, శ్రీ సార్ దశాబ్ద కాలం నృదయ్పూరవకంగా నిరవర్ాంచిన పూజ్ తెలుపుతాయ.
గుర్ు కృప హృదయ్ హృదయ్గతం – ఆతమసుిని అనుసర్ణ ద్ావరా గుర్ు సేవ
శ్రీసావమి వార్ సాంగతయంలో శ్రీమాషాటర్కృప వలు కల్లగ్న వశేష అనుభవానిా నృదయ్ గతం చేసుకునా వైనం శ్రీ సావమి, సాయ
ఇచిిన కఠ్నతరమైన ఆదేశాలను (నియ్మాలను) సంతోషం గా పాటించటంలో పరతిబింబిసుాంది. శ్రీ సావమి మౌనబ్ో ధను నృదయ్గతం
చేసుకుని అనుసర్ంచినవార్ లో శ్రీ సార్ పరతేయకంగా కనపడతారు. ఇచిట వాచాను భౌతికంగా నే కాక శ్రీ గురుని నృదయ్ానానుసర్ంచి,
సవపా సందేశానిా కానీ, ఆతి పేరరణల ను కానీ అనుసర్ంచి నడ్మచే అతయంత ఉతా మమైన గురుసేవకు వశేషంగా తనను తాను సిదదం
చేసుకోవటం ఎలాగో శ్రీ సార్ సజీవ ఉదానరణ. నియ్మ పాలనలోని లోపాలను శ్రీ సావమి పై ఆధారపడ్మ సర్ చేసుకోవటం:


3 నలలు వపరీత ఆయ్ాసం  నీ అనాం నీవు తిను అనా చీటి పాటించడంతోతొలగ్ంచు కోవడం



మరల‘సవలపంగా సడల్లన నియ్మ పాలన  గొలగమూడ్మ లో రాతిర నిదర’ ,



కేవలశ్ీదధ తొ మనసుసను సిదధం చేసుక ని శ్రీ సావమి వదద valentary retirement ఆదేశ్ం పర ందటం’;

వార్ మానసిక సేవకు పరతిగా కీమంగా గొలగమూడ్మ దాటి వళ్ినవసరం లేని మానసిక, శారీరక సిారతవం సావమి ఆదేసానుశారంగా పర ంది
పాటించటం, గురు సేవలో, శ్రణాగతిలో మరో పారాశానిా తెలుపుతాయ.
గురుసేవ లోనిలకడకుఆచరణాతిక సాధన :
శ్రీ సార్ పూజ్ సారధ కం గా చేయ్ుటకు తనకు తాను శిక్షణ నిచుి కోవటం ఈ magzine లో attach చేసిన సార్ speech కు సజీవ,
పరతయక్ష

వాయకయ.

శ్రీర్ం గగురాాటల వచేచంతగా మనసుు

involve కాని, లయంచని, గుర్ువు పిసాద్రంచిన ద్రవయనుభవాలను

హృదయ్పూర్వకంగా/ హృదయ్ గతం చేసుకుని సమరించని పూజే కాదని అలా జర్గాలంటే, సాధరంచాలంటేద్ానికి శ్రీరానిా, మనసుును సిదధం
చేసుకోవటంకోసం రోజంతటి అలవాటు ను, పరిసి తులను, సాంగతాయనిా ఎంతగా మలచుకోవాలో శ్రర సార్ జీవితం విధానంలో పిత్రబంబిసుింద్ర. జినవ
చాపలాయనిక్, ఇతరుల వతిా డులకు, సమాజ్ మపుపలకుల ంగక గురు సూచనను గుర్ాంచి శ్రీరానిక్ సర్ పడ్ే ఆహారం తినటం, వమరశ మొ ||
గురు అపపీరతికరమైన వాటిక్ (గురు సేవకు పరతిబ్ంధకాల ైనవానిక్) దూరంగా ఉండటం, సరైన సమయ్ పాలన (నిదర, ఆహారం, వహారాలలో)
మొ|| వనిా సార్ ఎలా దశాబ్ాదల కాలం పాటించారో మనం గురుాకు తెచుికుని నృదయ్ గతం చేసుకోవచుి. వానిలో లోపాలను శ్రీ సావమి
ఎలా గుర్ాంపు కల్లగ ంచి, హెచిర్ంచారో ‘గురు సుాతి’ పుసా కంలోను, వానిని ఎలా సర్దిదద ు కోవాలో, సార్ ఎలా సర్దిదద ుకునారో ‘శ్రీ మాసాటర్
భోధామృతం’ లోనూచూడవచుి. విమర్శ చేసిన రోజు అలార్ం మోగక పూజకు హడావిడిగా వెళ్లు సరిగా చేయ్లేక ప్ో వటం, తీపి మునకాాడ్ల
కూర్ క ంచెం ఎకుావగా త్రనారోజు మనసుు పూజలో లయ్ం అవక ప్ో వటం, ఇలాంటి వానికి పిత్ర గా, ప్ాియ్శ్చచతి ంగా 3 పూటలా జావతోనే వార్ం
వునా వెైనం, మనకు గుర్ు సేవలో ప్ ర్ప్ాటల
ు ఎలా వసాియో వానిని ఎలా తొలగించుకోవాలో తెలుపుతాయ. అలా నిరంతరం ‘మరుపే మరణం’
అనామాషాటర్మాటకు తగ్నటు
ు గా సదివనియోగం చేసుకునా వారు చేసే గురు సేవ ఎంత కృతారధ ంగా జ్రుగుతుందో లోకానిా, శ్రీరానిా,
సమయ్ానిా మరచిగగురాపటుతో సార్ సావమి గుడ్మలో చేసే పూజ్ ను సిృతిక్ తెచుిక ని గుర్ాంచవచుి.
గుర్ు సేవ కు మూలం (ఒర్ుపురాయ):
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ఈవధమైన గురు సేవకు భౌతికంగా చేసే పూజ్, నిషాకమ మాతరమే పరధానం కాదని, మర్ంత ముఖ్యంగా ఆతి పర్శుదధ త,
సిదద ాయసిదద ాయలను సమంగా తీసుక నే యోగ సిదద ి లేదా గురువు చేతిలోని పర్కరంమని గురుాంచుకునే ఉపకరణం గా ఉండటం సనజ్సిదధమవటం
అని శ్రీ సార్ ఆచరణ గురుా చేసా ుంది. క నిా సంవతసరాలు సార్ ఏ వధమైన దరవయలాభం ఆశించక ఎంతో శ్ీదధ, ఆసక్ాతో పూజ్ చేసిన సార్ ను
వపరీత సందరాిల వలు పూజ్కు రానవసరం లేదంటే ఏమాతరం బ్ాధ పడటం కాని, లోటు గా భావంచటం కాని లేకపయ వటం, అలానే తలచిన
సంఘ్ సేవకు, నిషాకమ సేవకు ర్జిసేటష
ర న్ లో కాని, నిరాిణంలో కాని ఇబ్బందులు కల్లగ్నపుపడు చింత, ఫిరాయదు లేక ముందుకు వళ్ిడం, శ్రీ
సాయ మాసట ర్ సమేిళ్నం (2008) సమయ్ాలలో కూడ్ా ఎందరో అందర్లో వార్ ముందే వార్ని వమర్శంచినా, గొపపవారు వార్ని నర్షంచినా,
వానిని గూర్ి ఒకే ఒక సతసంగంలో నేరుికోవలసినవ గుర్ాంప చేసి వదిల్లవేయ్టం అసంతృపిా క్ గుర్ కాక, గురుసేవ నుండ్మ పరకకకు తొలగని
మానసిక సిారతవము శ్రీ సార్ కే చెల్లుంది. గురుసేవ అంటే భౌతికంగా ఏమో చేయ్టం మాతరమే కాదని, ముఖ్యంగా మన నృదయ్సుానకు
శ్రణాగతుల ై ‘దాని(నృదయ్గీంథి)పై గల పేడతటట ను బ్రదదల క టేట సాధన అని’ సార్ పరవరా న ఆచరణాతిక వాకయ.
శ్ర్ణాగత్ర తొ గుర్ు కృప -గుర్ు సేవకు పూర్ణ సౌలభయం :
ఇంతగా గురుసేవ ధేయయ్ంగా కల్లగ న వార్క్, ఆ సాధనలో నిమగామైన వార్క్ వశ్వగురు అనుగీనం ఎలా వుంటుందో సార్ జీవతం
లోని ఎననా సంఘ్టనలు పరతిబ్ంబిసాాయ. సావమి క్చేి సమయ్ం సడల్లంచలేని సార్ నూయస్ట పేపర్ లు చూడకునాా వార్ అమాియక్ బ్ాయంకు
ఉదో యగానిక్ అవసరమైనవనీా వంటనే సమకూడటం, ఇంటరువ letter సకాలం లో అందకునాా దివయంగా సమయ్ానిక్ చేరిటం, తపిపపయ యన
శేషయ్య భదరంగా ఇంటిక్ వతకకుండ్ానే చేరటం, ఆరాధనా సమయ్ంలో పర యయ వల్లగ్ంచుటకు కటెటలు లేకుంటే కటెటల బ్ండ్మని ఇంటికే
రపిపంచటం, 1 kg బియ్యంతో వారం రోజులు అనాానిక్ సర్ పయ యవలా చేయ్టం మొ|| గా గల ఎననా ‘గురు సుాతి’ లోని సంఘ్టనలు సార్
శ్రణాగతినీ, సావమి గురు కృపను తెల్లపితే, అతయంత కషాటలకు సైతం చల్లంచని నియ్మ పాలన ‘కాలు వర్గ్న సమయ్ం లో పుతూ
ా రు డ్ాకటర్
ను పిలవకనే రపిపంచటం’, ‘వర్గ్నచేయ దాని కాదే సర్ కావటం’ మొదలగు అదుిత సనిావేశాలు సార్ గురు సేవా దీక్షతను, సరవ సమరపణ
ను తెలుపుతునాాయ.
విశ్వ గుర్ు సేవ – ఆతమ సిిత్ర:
శ్రీ సార్ ఆలోచనలను దగధ ం చేయ్టానిక్ గల పూనికకు పరతిగా ‘నారదబ్బ కాయ్ల చెటుకు కమలాఫలాలు సావమి సృషిటంచి’ వార్ సరవ
సమరా తను తెలుపగా, ఈ వధంగా సరవవధాలా వశ్వ గురుసేవను చేసిన శ్రీ సార్ పర ందిన ఆతి సిాతిని శ్రీ సార్ దావరా పరకటమైన ఎననా దివయ
లీలలు తెలుపుతునాాయ. శ్రీ సార్ ‘సాయ చేత ఆహార నియ్మం లో తన దివాయనుభవాలతో సంతోషానిా పర ందేలా మలచిన వైనం’, ’’పరసాద్
చేత నిషాకమ కరి లో నృదయ్ పూరవకంగా involve అవావలనా తపన రేకతిా ంచి దానిక్ తగగ శారీరక, మానసిక సిాతిని ది వాయ అనుభవాలతో
అనుగీహించిన వధం’, ‘నగేష్ చే శ్రీ సార్ అవసరాలను వార్ భౌతిక చివర్ కాలం లో పరతేయకంగా ఆతి పేరరణ దావరా పేరరేపించి ఎనిా వయయ్
పరయ్ాసలకు ఓర్ి చేయంచిన వధం’, ‘వేణుగోపాల్ గార్చే పారణాపాయ్ానిక్ సైతం వరువని ధరి నిరవనణకు, అందులో నిషాటాతను, తృపిా ని
సాధింప చేసిన వైనం’, ‘సాయ శివ కు చదువు, వదయ, పర్శలధనలలో జీవతానిా సారధ కం చేసుకునే లా పిరపేర్ చేసి ఆ పర్సా ితులు, అవకాశాలు
కల్లపంచటం’, ‘శివ రతాానిా గొలగమూడ్మలో సావమి సనిాధిలో చకకటి టచర్ ఉదో యగంతో సిార పరచటం’ ఆదిగా ఎందర్కో సావమి సాంగతయం,
సతసంగం, వార్ సనచరయం తొ చకకటి అనుభవాలు ఇసూ
ా గురు సేవకుకు ఉనుిఖ్ులను చేయ్టంపై గురు గీత పదాయనిక్ సంపూరణ వవరణ,
మనకు గురు సేవా మారాగనిక్ పరతయక్ష ఆలంబ్న.
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సార్ లేఖ్లు
విశావసం- ఆహార్ నియ్మం – ఇంద్రియ్(అ)చాపలాయలు – శ్ర్ణాగత్ర:
ఓం
గొలగమూడ్మ
24-11-౦౩
Dear Sai,
1)

Mental గా enlightenment– శ్రణాగతి తరావత దిగజ్ార్ అసకుాలవటం : శ్రణాగతి అనేది ఒక రోజు చేసి
తరువాత free గా ఉండటం కాదు. జీవతాంతం శ్రణాగతిలోనే ఉండ్ాల్ల.
ఈ నాటి mental enlightenment అది ఈ జ్నిలో సాధించినది కాదు. అది పూరవ జ్ని సాధనా ఫల్లతం. ఈ
జ్నిలో శ్రణాగతి పయ గొటుటకుని మానసికమన
ై చంచలతవం వసుాంది. దాంతో సత్, అసత్ గుర్ాంచే శ్క్ా పయ య,
సదు
గ రువును వదిల్ల, (పగ
ై ా) తానే సదు
గ రువును అడా ం పటుటకుని తానే పరజ్ల భాధలు తీరుసుానాటు
ు నటిసా ుంటారు.
దాంతో మరల జిడుా అంటుకోసాగుతుంది. దిగజ్ార్ పయ తాడు. తన డ్ౌన్ ఫాల్ తను గుర్ాంచ లేడు ఎందుకని? తనను
ఆశ్ీయంచిన

వార్

పర గడా లతో

కళ్ళి

మూసుకుపయ తాయ.

చివరకు

చిపప

చేతిక్

వసుాంది.

ఎంత

enlightmentment వచిినా తన గురువును వదలటం లోనే తన డ్ౌన్ ఫాల్ మొదల ంై దని గుర్ాంచలేడు.
2) ఇందియ్
ర
చాపలాయలకు ల ంగక ఆచర్ంచేదల
ే ా?
ల ంగ్తే ఏమి? భగవత్ గీతలోచెబ్ుతాడు –
ఇందియ్
ర
లోలతవం దావరా మానవుని పరజ్ఞ నర్ంచి పయ తుంది – గాల్ల వలన పడవ వేగం నశించినటు
ు అంటారు. (పరజ్ఞ
అంటే మానసిక, శారీరక
్ సామరాధయలు అని అరధ ం )
అవ పయ య్ాక ఇక మనం ఎందుకు పనిక్ రాము. మనలో భలూ
ు కపు పటుటదల వుండ్ాల్ల. ఈ పటలుదల సడ్లకుండా
వుండాలంటే నితయం సదుుర్ువు మనకు చేసిన సహాయ్ాలు, ఇచిచన అనుభవాలు తలచుకుని పులకించి ప్ో వాలి.
పూజలో గగురాాటల రావాలి. నితయం గగురాాటల వచేచవిధం గా మన అనుభవాలు మననం చేసి ుండ్టమే గొపా పూజ. ఆ
కాలమే సదుుర్ువుకు అరిాంచిన ఉతి మోతి మ పుష్ాం. అపుపడు ఇందియ్
ర
చాపలాయలకు ఎందుకు ల ంగకూడదో ,
భలూ
ు కపు పటుటదల ఎందుకు అవసరమో తెల్లసి వచిి ముందుకే వళ్తాం కానీ వనుకంజ్ ఉండదు. మనక్చిిన ఒకక
అనుభవానిా కూడ్ా సిర్ంచని పూజ్ పూజ్ే కాదు. అది య్ాంతిరకము లాంఛన పారయ్మైనది. అనుభవాలు రాని వాళ్ి
సంగతి అలా ఉంచాల్ల. వాళ్ళి ఇతరులక్చిిన అనుభవాలు సిర్సా ారు. సిర్ంచాల్ల. లేకుంటే అంతా wasteful
thing.
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3) మొదట రావల్లసిన పర్ణతి
ి వశావసమే : దానిక్ మారగ మద
ే ి ? i) పుణయంii) నియ్మ పాలన. వశావసం కల్లగాక
అది బ్ాగా పర్గ్ మహా వృక్ష మవావలంటే– మనకు సదు
గ రువు చేసిన మనో పకారాలను లోతుగా మననం చేసా ూ
గగురాపటు చెందుతుండటమే. అలా చేసేా మన వశావసం సడలదు. అంతే కాక చకకగా పరుగుతుంది.
4) ఆహార నియ్మం ఎప్పుడూ అవసరమే. కారుకు పటలరలు బ్దులు కుీడ్ాయలు క్రోసిన్ పయ సి నడ్మపితే ఏమౌతుంది ? కారు
నడుసుాంది. కానీ ఇంజ్న్ చాలా తవరగా చెడ్మ పయ తుంది. Irreparable అవుతుంది. దెవ
ై ం వచిి ఆహార నియ్మం
చెపపనకకరలేదు. మన శ్రీరం ఏది తింటే సర్గా పని చేసా ుందో మనమే తెలుసుకోగలం. ఇందియ్
ర
చాపలాయలకు
ల ంగకుండ్ా భలూ
ు కపు పటుటదలతో సాగటమే. బ్ో ంబ్ే రల
ై ేవ సేటషన్ లో క్రోసిన్ సట వ్ పటిట 2 kg బియ్యం అనాం
వండ్ాను. అంతా సదు
గ రువు చే చేయ్బ్డ్మంది.
మొదట మనలో పటలుదల ఉండాలి. భలూ
ు కపు పటలుదల.
ఆశ్రసుసలతో
ప. సు.

పటుటదలకు పరతయక్ష వాయఖ్య:
om
గొలగమూడ్మ
28 – 6 – 05
Dear Sai !
శ్రీ మాసాటరు గారు వదాయనగర్ సాయ మందిరానిక్ curing కు నీరు పయ య్మనాారు. పది రోజులయ నాకు ఇంకా కూయర్ంగ్
పని ఉండగానే మిగ్ల్లపయ యన రాతిముకకలు కంకర క టిటంచమనాారు. 600 రూ. తీసుకుని(advance) మూడు నలల ైనా
క టట లేదట.

వాళ్ళి

క టట కుంటే

మా

గాీమం

చెముడుగుంట

క టిటంచమనాారు.ఇంతకుముందే క ందరు ల కిరరుు ఆ కూలీల క రకు 6

నుండ్ెన
ై ా

మనుషులను

తీసుకువచిి

క్.మీ.దూరం వళ్ళు అనేకసారుు పరయ్తిాంచి

మానేసారు. వారు మాతరం రాలేదు.శ్రీ మాసాటరు వదలలేదు.అది భలూ
ు కపు పటుట.ఇతరులు చెమటలడ్మి సంపాదించిన
పావలా,అరధరూపాయ, రూపాయ శ్రీ సాయ క్ సమర్పంచిన డబ్ుబ వృధా కాకూడదు అనేదే వార్ ధేయయ్ం.
నేను ఉదయ్ం 5 గo.క్ నిదరలేచి 5½ గం.ల బ్సుసక్ వళ్ళు ఆపి మా బ్సుస 3 క్.మీ.నడకలో 3,4 మారుు వళ్ళు వార్తో
మాటాుడ్మనా వాళ్ళి రేపు వసాామంటారు కాని రారు. ఈ రోజు కూడ్ా అలాగే చెపాపరు. ఇక లాభం లేదు మా గాీమం కల్లచేడు లోని
కూలీల క రకు పరయ్తిాంచాలని ఆ దో వన అటాుగే కల్లచేడు పరయ్ాణమన
ై ాను. నీళ్ిలో(నిల్వ)పయ సిన చదద నాం రూములో ఉంది.
ఎపుపడ్ెన
ై ా ఆ గాీమం నుండ్మ తిర్గవ
్ చిి 10 గం.కు పన
ై తినేది.ఈ రోజు రూము లో చదద నాముంది కాని అనాం క రకు
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రూముకు రాలేదు. ఆ గాీమం కల్లచేడు అకకడ బ్సుస ఎకాకల్ల. గూడూరు లో దిగ్ కల్లచేడు బ్సుస ఎకాకల్ల. ఇంటిక్ చేరస
ే ర్క్
మధాయనాం 4 గం.ల ైంది. అపుపడు ఇంటలు అనాం లేదు. వాళ్ిను అనాం వండమని నేను కూలీల క రకు వళ్ళిను.
వాళ్ు తో మాటాుడ్మ వచేిసర్క్ 5½ గం.లు సాయ్ంతరం. అకాలంలో ఎంత తినగలము. ఏదో క ంత తిని నిదరపయ య్ాను. ఇక
రాతిరక్ అనాం తినలేదు. ఉదయ్ానేా 6 గం. గూడూరు బ్సుస.గూడూరు చేర్ అకకడనుండ్మ కల్లచేడు బ్సుస ఎక్క,
కల్లచేడులో దిగ్ కూలీల దగగ రకుపర తే వాళ్ళి లేరు పనిక్ వళ్ళురు. ఉసూరు మంటట 3 క్.మీ.నడ్మచి కల్లచేడు రోడుా లో
waiting

బ్సుసక రకు.రూముక్ చేరస
ే ర్క్ 12

గం.లు మధాయనాం.

ఆకల్ల దహించి వేసా ుంది.

నేనకకడ్ా ఏమీ

తినను.వండ్మ తినాల్ల.అనీా అంగటి నుండ్మ తెచుికోవాల్ల. గ్నాలు కడగాలని గ్నాలో చేయ పడ్మతే అనాముంది, వాసన ఏమీ
లేదు ఎరీగడా నంజుకుని 3 రోజుల నాటి చదద నాం తినాా.

గురుసేవకు మానసిక సాధన : checklist
om
గొలగమూడ్మ
22 – 5 – 05
Dear Sai !
సదు
గ రువు లభించగానే అంతా అయపయ యనటు
ు కాదు. వారు చెపిపంది చేయ్ాల్ల . అలా చేసేందుకు మాయ్ పర ంచి
ఉండ్మ ఎపుపడూ మనలను చేయ్నీయ్కుండ్ా అడుా పడుతుంది. మాయ్కు లోబ్డ్మనవాడు మానవుడ్ే కాదురా అనాారు. అంటే
మానవుడకంటే హీనుడని అరధం .
శ్రీ జ్ాఞనేశ్వర్ మహారాజ్ చెపిపన మాటలు గురుాంచుకో.
దెైవీ హయయషా గుణమయళ మమమాయ్ా దురతయయ్ా
మామేవయవ పరపదయనేా మయ్ా మేతం తరంతితే.
సదుుర్ువనెడి మంచి నౌక లభంచినవార్ు :
1.

అనుభవమ నె డి కౌపీనము ను బిగించి

2.

అహంకార్మను మికుాటమను బర్ువును ప్ార్వెచి
ై

3.

సంకలాములు,వికలాములనెడి అలల నుండి తపిాంచుకుని

4.

విష్య్ాసకిి అనెడ్ు తీవి మన
ై వానద్ెబబ నుండి కాప్ాడ్ుకుని

5.

ఆతమబో ధ య్నెడ్ు బలు కటలునందుకుని

6.

వెైరాగయమనెడ్ు చేతులతో నెటు లక నుచు

7.

శ్రద్ధ ా,సామర్ధయము ల పై తేలుచఫ

ననుా పర ందగలరు.
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పై ఏడు అంశ్ము ల దావరా మనము శ్ీదధ తో కృషి చేసా ూ ఉంటే తపపవార్ కృప మనకు కలగ దు. పిచిచ ప్ాిర్ధనలు లక్ష చేసన
ి ా అవి
గాలికి ప్ో తాయ. మనం శ్రదధతో చేసన
ి కృషే లెకాలోనికి వసుింద్ర.
మొటట మొదటనే నీ అనుభవానిా చూచుకుని పరవర్ాంచమంటారు. ఏది తింటే ఏమైంది, ఎంత తింటే ఏమైంది, ఏది తినాపుపడు
చదువు బ్ాగాసాగ్ంది ఎంత తింటే మనం నుషారుగా ఉండగల్లగాము అనేవనీా అనుభవం దావరా తెలుసుకుని ఆచర్ంచు.కఠోర
నియ్మ పాలన చేయ్మంటారు. చాపలయంబ్ులు నసించనిదే వయయ జ్నిల ైనా మనం అకకడనే ఉంటామో ఇంకా
దిగజ్ారుతుంటామో తెల్లయ్దు. మిగతా వషయ్ాలనీా వదిలేసి మనకు శ్రీ సావమి వార్చిిన పనిమీద మనదృషట ంతా పటాటల్ల .
శ్రీ సావమివార్ ఆశ్రసుసలతో
ప.సు.
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