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శ్రీమతి గొరతి లక్ష్మి గారు (దమిపేట) తమకు శ్రీ సాయి, శ్రీ భరద్వాజ మాసటర్, శ్రీ వ ెంకయ్య సాామి కృప ప ెందే్టటలు  శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ ఎలా 

మారాదరశకెం చేసారో, ఎలా తమ పిలుల్ని సమాజానిక్క ఉపయోగపడే జీవిత విధవనెంలో సెంసిరతసుి న్విరోఇకిడ పెంచుకుెంటలన్విరు. 

తొలి పరిచయం : 

 మొదట శ్రీ సాయిబ్ాబ్ా అనుగీహెం, పరతచయ్ెం 1980-81లో శ్రీ చెంతవ లక్ష్మిన్వరాయ్ణగారత సతీమణి ద్వారా శ్రీ సాయిబ్ాబ్ా చరతత  ( శ్రీ 

సాయి లీలామృతెం) గూరతి, శ్రీ భరద్వాజ మాసాట రత గురతెంచ వినడెం జరతగతెంద్ి. అదీ్ ఒక చకుి పరతసిి్తిలోనే్. మా పెదదబ్ాబయి సాయి 

సుబ్ హిణయెంకు చనితనెంలో గుెండెలో చలుు  ఉెందని ఆపరేషన్ చేయ్ాలని ఆ సమయ్ెంలో తెల్నసి్ బ్ాధపడుత ెంటే బ్ాబ్ా గూరతి చెపిి చరతత  

పారాయ్ణ చేసిే్ మేలవుత ెందని చరతత  కూడవ వారు ఇచవిరు. తరాాత మద్వ సులో ఆపరేషన్ చేయిెంచవము. అచిట మూడు వారాలు ఉని 

సమయ్ెంలో బ్ాబ్ా ఫో ట  ో పెటటట  మొదట మా వారు పారాయ్ణ చేసారు. బ్ాబ్ా దయ్ వలన ఆపరేషన్ సజావుగా జరతగత క్ష్ేమెంగా ఇెంటటక్క 

వచవిము. అపిటటక్క బ్ాబ్ాపైె న్వకు అెంత విశ్ాాసెం, రదదీక  కలగల దు. అపుిడు చని పలలు టూరులో ఉెండేవారము. అపిటటక్క న్వలుగు న్ లల 

తరాాత మా బ్ాబ్ుకు ఒకసారత హ ై ట ెంపరేచర్ వచి కళ్ళు తేలవేసిే్ ప మాద పరతసిి్తిలో బ్య్టపడమ ఏమీ తోచక ‘బ్ాబ్ా, బ్ాబ్ా’ అని ప ా రతిసతి  

బ్ాగుెంటే పారాయ్ణ చేసాి నని మొొకుిక్ోగానే్ చకిబ్డటెంతో మొదలుపెటటట  న్వలుగు సపాి హాలు న్ లరోజులూ సాయి లీలామృతెం పారాయ్ణ 

చేయ్డెంతో శ్రీ సాయిన్వధుని పైె భక్కి. విశ్ాాసెం మొదలలైన్వయి. బ్ాబ్ా ఆరత లు, భజన చేసుకునే్టటలు  బ్ాబ్ానే్ అవక్ారదెం కలా్నెంచవరు.  

సత్సంగం పరసాద ంచటం:  

 దమిపేటకు ఉద్య యగరడతవయ వచవిక 1986 లో శ్రీ లక్ష్మిన్వరాయ్ణ గారత దెంపత లతో పాటల ఒెంగోలు లో శ్రీ భరద్వాజ మాష్ాట రతని దరతశెంచే 
భాగయెం కల్నగతెంది్. శ్రీ భరద్వాజ మాష్ాట రత గారత జనిది్న సెందరభెంగా వారత పూజలో పాలగా ని మా ఇదదరత పిలు లతో తిరతగత వచేిటపుిడు మా ఊరులో 
శ్రీ మాష్ాట రతని బ్ాబ్ా గూరతి చెపుిటకు రమిని ఆహాానిెంచవము. శ్రీ మాసాట రు “మీరు మీ ఊరత వారతతో సత్ సెంగెం చేసు క్ోెండమి, వసాి ను” 

శ్రమతో సేవ – సేవతో క ైవల్యం 
నేపథ్యం: సనమాతమర య నమః : విశషే పరయత్నశీలి 

 

మాసపత్రరక 

 వయవసాి పకులు: శీ్ర సాయి మాసటర్ స్ేవా ట స్టట   
ఎడమటర్: గొరతి సాయి సుబ్ హిణయెం 

శీ్ర సుబ్బరామయ్య సార్ జీవిత విధవనెం ద్వారా బో్ ధిెంచన “రదీమతో సే్వ – సే్వతో క్ ైవలయెం” ను అనుసరతెంచ మా జనిలు ధనయము గావిెంచుటకు ఈ మాసపతి కను 
ప ా రెంభిసుి న్విము. శీ్ర సుబ్బరామయ్య సార్ మనకెంది్ెంచన అనుభవాలను, సాెంగతయ సిృత లను, సార్ ఆచరతెంచ వాచవ బో్ ధిెంచన అమూలయ విషయ్ాలను 
సిరతెంచుక్ొనుటకు, మహాత ిలు బో్ ధిెంచన సతసెంగ, సదారెంధ పఠనలకు పే రణగా ఈ మా చని సే్వ.  
గమనిక : ఎవర ైన్వ ఈ e-magazine లో తమ వాయసాలను, అనుభవాలను పెంచుక్ోదల్నచనవారు saimaster.sevatrust@gmail.com కు e-mail  చేయ్గలరు 

శీర సుబ్బరామయయ 
సార్ పరవచనం 

http://saimastersevatrust.org/Speeches/KatoraNiyamaPalana.mp3 
సార్ ఈ సత్ సెంగెం లో సార్ నియ్మ పాలన యొకి ప ా ముఖ్ాయనిి, భగవెంత ని మెపిిెంచే రడతి జీవన్వనిి, అద్ ి సాధయమయియయ 
మారాా నిి ద్వనిలో అవాెంతరాలను తొలగతముిక్ొనే్ మెళ్కువలను తెలుపుతవరు. 

సపితమ స చ మే మాతమ స బ్ంధుశ్చ స చ దేవతమ  | సంసార మోహనమశాయ త్స్మా శీర గురవే నమః || 
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అన్విరు. న్వక్ వారూ తెల్నయ్దెంటే నలుగురు చనిపిలుల్ని పిలచ బ్ాబ్ా కధ ఒకిటట చెపిి, బ్ొ రుగులు ప సాదెం పెడమతే ఆదే్ సతసెంగెం 
అవుత ెందన్విరు. చత ెంగా మా ఇెంటట ప కినే్ అెంగనవాడమ సతిల్ ఉెండటెం అదే్రడతి సతిల్ అయిపో యియ ట ైెం లో పిలుల్ని పిలచ క్ొెంచెెం 
ప సాదెం పెటటడెం, ద్వని ద్వారా వారత తల్నుదెండు లకు బ్ాబ్ా సతసెంగెం పరతచయ్ెం క్ావటెం జరతగతెంది్. మా ఊరతలో వారతక్క బ్ాబ్ా ఎన్ని ది్వయ 
అనుభవాలు ఇచవిరు. అటాు  శ్రీ మాసాట రత ఆశ్రసుసలతో సతసెంగెం ప ా రెంభమైె మొదట ఆడవాళ్ళు , తరువాత అెందరూ పాలగా నటెం వలన మెంద్ిరెం 
కూడవ ఏరిడమెంది్. నితయసతసెంగెం అపిటటనుెండమ జరుగుత నే్ ఉెంది్.  
భగవాన్ శీర శీర శీర వ ంకయయసాామి, శీర సుబ్బరామయయ సార్ పరిచయం: 

శ్రీ సాయి మాసటర్ దయ్ వలు  మాష్ాట రత వ ా సి్న చరతత లన్ని పారాయ్ణల వలన గురుగడతలో శ్రీ గురువు యొకి తతాము, 
భావయ్ుకిెంగా పూజ ఎలా చేయ్ాలో, సదుా రువు, అసలలైన మహన్నయ్ులు ఎలా ఉెంటారో అవగాహన కలా్నెంచవరు. మొదటటసారతగా శ్రీ 
వ ెంకయ్యసాామి వారత చరతత  పరతచయ్ెం శ్రీ దతి సాెంప ద్వయ్ెంలోక్క తీసుకువచవిరు. శ్రీ సాయిబ్ాబ్ా పతి కలో మొదటటసారతగా శ్రీ 
వ ెంకయ్యసాామివారు విజయ్నగరెంలో సమాధి అనెంతరెం భౌతిక దరశనెం ఇచిన సెంఘటన చది్వి పులక్కెంచటెం జరతగతెంద్ి. శ్రీ 
వ ెంకయ్యసాామి వారత చరతత  పెంపమని మని-ఆరీర్ పెంపితే, సాామి చరతత తో పాటల, బో్ ధవమృతెం కూడవ శ్రీ పెసల సుబ్బరామయ్య గారు 
పో సుట లో పెంపారు. సాామి గొపిదనెం క్ొెంత వీటనిిటటతో హృదయ్గతెం అయ్ాయక 1990 లో మొదటటసారతగా గొలగమూడమ దరతశెంచవము. 
ఒెంగోలులో శ్రీ సాయిన్వధుని విగీహ ప తిషట చేసి్న శ్రీ గులాబ్ బ్ాబ్ా గారతని దరతశెంచుకుని శ్రీ వ ెంకయ్యసాామి వారత సమాధిని దరతశెంచటెం 
జరతగతెంద్ి. అపుిడే మొదటటసారతగా శ్రీ సుబ్బరామయ్య సార్ ని దరతశెంచటెం జరతగతెంద్ి. 
సత్ సంగము ల్ో జాగరత్తల్ు, అపరిగరహం, ఆహార నియమం –అవయకత పేరరణ, ఆచరణ  : 

సార్ వ ా సి్న శ్రీ అవధతత బో్ ధవమృతెం న్వకు, సతసెంగెంలో వారతక్క మారాదరశకమైెెంద్ి. ద్వనిలో శ్రీ సాామి వారత ఆచరణ వివరతసతి  వారు 
వ ా సి్న విధెంగా క్ారయద్ీక్ష (పని అయితేనే్ గెంజి ముటాట లని) శ్రీ సాామివారు ఎెంత రదదీకగా చేసారో మనము రదదీకగా మహన్నయ్ుల చరతత  
పారాయ్ణ చేయ్ాలనిపిెంచేది్. ఎెంత పడమతే అెంత, ఎకిడ పడమతే అకిడ, ఎవరు పెడమతే అది్ తినటెం గూరతి, అటాు  ద్వెంటోు  వివరతెంచన భోధలు, ఆ 
పుసికెం హృదయ్గతమవుతూ ఆ పుసిక్ానిి మరలా మరలా మననెం జరతగేది్. ఆ పుసికెం ద్వారానే్ సార్, శ్రీ సాామి ఇవన్ని పరోక్షెంగా 
చేయిెంచటమే గాక సతసెంగెం చేసే్ వారు తీసుక్ోవలసి్న జాగీతిలు, అది్ సజావుగా జరుగుటకు అవసరమైెన మారుిలు చత ెంగా, శ్రీ సార్ లలటరు 
ద్వారా సర ైన సమయ్ానిక్క అవయకిెంగా అెందే్వి.  

ఒక సమయ్ెంలో సతసెంగెంపైె మా ఊళ్ళు వాళ్ుక్ే గాక, చుటలట ప కిల ఎెందఱో  ఊళ్ు వారతక్ీ రదదీద  కల్నగత చుటలట ప కిల గాీ మాలకు కూడవ 
వ ళ్లు సతసెంగెం చేసుి ెండే ద్వనిని. అపుిడు అచిట భోజనెం వాళ్లుెంటోు  చేసుి ెండే ద్వనిని. అెంతేగాక వారత కృతజఞత క్ొదీ్ద  ఇచిన ప సాద్వలు 
పిలు లకు ఇవాడెం, జాక్ ్ గుడీలలాెంటటవి ఏమి చేయ్ాలో తోచక తెచి ఇెంటోు  ఉెంచటెం జరతగేది్. ఒక సెందరభెంలో అనుక్ోకుెండవ సార్ వదదనుెండమ 
ఒక లలటర్ వచిెంది్. ద్వెంటోు  “రాజద్య హెం అెంటే రాజు ల ద్వ గురువు యొకి భకుి లు, సే్వకులు అయిన వారత స ముిను మనెం స్వాకరతెంచటెం, 
ద్వనితో మనెం అనిి రూపాలలోని గురువుకు ఎెంతో ఋణపడతవమని” ప సాి విసతి  గుజరాత్ లో వుెండే వేణుగోపాల్ గారతక్క ఉద్య యగధరిెం గురతెంచ 
వ ా సతి  చత ెంగా ఎెందుక్ో “మీకు పెంపాలనిపిెంచ పెంపానని” వ ా సారు. అపిటట న్వ పరతసిి్తిక్క అది్ సాామి సెంద్ేరదెం అనిపిెంచెంద్ి. అపిటటనుెండమ 
ఎచిటకు వ ళ్లున్వ ఏమీ స్వాకరతెంచేద్వనిని క్ాదు. ఇెంటోు  ఉని ఎన్ని జాక్ ్ గుడీలు మొ!! పేదలకు పెంచటెం, ఊళ్ళు వాళ్ళు సైె్తెం ఇచేి ఎన్ని 
పళ్ళు (మామిడమపళ్ళు) మొ!! కూడవ మా పిలు లకు పెటటకుెండవ ఆకల్నతో ఉెండే జీవులకు, భిక్షవారతక్క సాయిన్వధుని  రూపాలుగా ఇవాటెం 
చేసే్ద్వనిని. సతసెంగెం చేసుక్ొని శ్రీ మాసాట రత ఆశ్రసుసలు సది్ానియోగమవటానిక్క ఈ అపరతగీహెం ఎెంత ముఖ్యమో తరాాత గాన్న శ్రీ సార్ సతచన, 
సెంద్ేరదెంలో బ్ో ధపడల దు. ఆచరణలోక్క రాల దు. సార్ లలటర్ తో ఇచిన సెంద్ేరదెం వలన అెంతకుముెందు నుెండమ అవధతత బో్ ధవమృతెంలో 
మరలా మరలా సతచెంచే బో్ ధ “ఎవారత దగార పడమతే ఎెంత పడమతే అెంత తినటెం సాధకులకు తగదు” అనిద్ి, “విమరశలు విెంటే గెంజి క్కీెంద 
పెటలట ” అనిది్,“సాామి సే్వకు తగము” అనివి అన్ని హృదయ్ెంలో సమనాయ్మైె బ్య్ట ఊళ్ుకు వ ళ్లునపుిడు తినటెం వలు నే్ తరువాత 
బ్ాబ్ాపైె సరతగా మనసుస నిలప ల కపో వటెం, అనవసరపు ఋణవనుబ్ెంధవలు, చక్ాకులలో చకుిక్ోవటెం జరుగుత న్వియ్ని గురతిెంపు కల్నగత 
అపిటటనుెండమ బ్య్ట తినటెం, ఇతరులు ఇచినవి, వెండమనవి తినటెం మానే్య్టమైెనది్. మా చనిబ్ాబయిక్క (శివకు) శ్రీ సార్ సాయ్ెంగా 
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చవలా సిషటెంగా లలటర్ లో వ ా సి్న, చేసి్న సతచన కూడవ దీ్నిి బ్లపరచటెంతో అపిటటనుెండమ మా ఇదదరతచే బ్య్ట తినకుెండవ ఉెండే నియ్మెం 
శ్రీ సార్ అలా ఆచరతెంప చేసారు. 
సాామి కృపకు మారాగ ంత్రము– ఆచరణ సౌల్భయం    

తరాాత క్ొది్దరోజులకు అనుక్ోకుెండవ గొలగమూడమ వ ళ్లునపుిడు సార్ సతసెంగెం చెబ్ుతూ పుల్నన్నట బ్డీ వేట అని వివరతసతి  సాామి 
వెంటట సదుా రువు కృప ప ెందటెం లోన్ే మన కృషి ఉెంటలెంది్. ఆయ్న కృప ఉెంటే సరామూ ఆయ్న చేసాి రు, బ్ాధయత ఆయ్నది్ అన్విరు. నే్ను 
సాామి కృప ఎలా కలుగుత ెంద్ి సార్ అెంటే “మీరు న్ లన్ లా గొలగమూడమ వచి సాామిని దరతశెంచుక్ోెండమాి, సాామికృప కలుగుత ెంద్ి” 
అన్విరు. సరే సార్ అని మరున్ ల గొలగమూడమ వ ళ్లు మూడు రోజులు ఉెండమ సాామి అనిశ్ాలలో తిన్విను. ఇెంటటక్క వ ళ్ళుక ఆ అనిెం రదరడర 
ఆరోగాయనిక్క పడక అన్వరోగయమైెెంద్ి. ఇెంక ఇలా న్ లన్ లా అయితే ఇబ్బెందని సార్ కు నే్నిెంక రాల ను సార్ ఇలా అన్వరోగయమైెెందని వ ా సాను. సార్ 
ప త యతిరెంలో “అమాి! మీకు బ్య్ట తినటెం వలు నే్ కద్వ ఇబ్బెంది్ వచిెంద్ి. మీరు వెండుక్ోవడవనిక్క నే్ను ధవయనెం చేసుకునే్ రూమ్, శ్రీ శ్రీ శ్రీ  
మాసటర్ (ఫో టో రూపెంలో) ఆస్వనులలైన రూమ్ మీరు రాగానే్ తవళ్ెం ఇచి వేసాి ను. గాయస్ట సటవ్ కూడవ సాామి మీ క్ోసెం పెంపినటలు  వచిెంది్. 
క్ొనిి గతన్ ిలు తెచుికు రెండమ ఇచిట వెండుకుని తిని సాామిని సే్విెంచుక్ోెండమ. సాామి సే్వలో ఇబ్బెంద్ి వసిే్ ఆ ఇబ్బెంది్ తొలగతెంచుకునే్ 
మారాెం చతసుకుని సే్వ చేసుక్ోవాల్న క్ాన్న సాామి సనిిధిని వదులుక్ోకెండమ. సాామిని న్ ల న్ లా దరతశెంచుక్ోవటెం చవలా గొపి సే్వ, పుణయక్ారయెం 
అని వ ా సారు.  

అలానే్ న్ ల న్ ల దరతశెంచుకుెంటూ సార్ ఇచిన రూమ్, ఇపిటటక్ీ తరచత వచేి భకుి లకు  క్ేటాయిెంచన రూమ్ లో వెండుకు తిెంటూ 
ఉెండేద్వనిని. అపిటటలో ఆరతకక ఇబ్బెంద్ిగా ఉెంటే సార్ “అవసరమైెతే నే్ను న్ లకు 500 రూపాయ్లు ఇసాి ను. మీరు తరాాత ఇదుద రు. క్ాన్న 
రావటెం మానకెండమ. ఇది్ చవలా గొపి సే్వ” అని వ ా సారు. క్ొది్ద  రోజులలోనే్  మా పెదదబ్ాబయిక్క M.Sc.లో స్వ్ వచి 5000 Rs సె్టటఫెండ్ వచేిది్. 
ఒకసారత మా పెదదబ్ాబయితో న్ లన్ లా 1000 రూపాయ్లు మీ అమిగారతక్క గొలగమూడమ ప య్ాణవనిక్క ఉెంచేయి అని చెపాిరు.  అపిటటలో ఆ 
ఇబ్బెంది్ తొలగతెంచ సాామి రపిిెంచుకునే్ వారు.  
బ్ాధయత్ – శ్రణమగత్ర:  

తరువాత వాడమక్క జాబ్ు లో చేరాక రదని, ఆది్వారాలు శ్ెలవవడెంతో తరచత మా పెదదవాడు వసతి  ఉెండటెం జరతగేది్. తరాాత వాడమక్క 
క్ొెంత అన్వరోగయెం రావటెం (అది్ బ్య్ట తినటెం వలు  క్ావటెం) ననుి అచిట ఉెంచ సమయ్ానిక్క ఇబ్బెంది్ ల కుెండవ చేసి్ గొలగమూడమ చేరతి 
క్ొనిి న్ లలు అచిట ఉెంచటెం జరతగతెంద్ి. తరువాత వాడమ Ph.D. తో పాటల అనుక్ోని రడతిన ననుి కూడవ మద్వ సులో ఎవారతతో సెంబ్ెంధెం 
ల కుెండవ నిరెంతరెం భగవెంత నిపైె, సాామిపైె ఆధవరపడేలా చేసి్ నిరెంతర సిరణ ద్వనిక్క సహక్ారెంగా ఆహారనియ్మెం (సమయ్ానుసారెం, 
నే్ను వెండుకునిది్ తినటెం, చరుతిెండుు  తిన్వలనే్ య్ావ పో గొటటటెం) సహజసి్దకెం చేయ్టెం జరతగతెంద్ి.  భౌతికెంగా ఎన్ని ఇబ్బెందులు 
అనిపిెంచన్వ చెడమపో యిన తవళ్బ్ురీల రతపేరులా ఎన్ని సెంసాిరాలపైె సుతిి దె్బ్బలు క్ొడుతూ అవసరమైెనపుిడు ఎెంతో ఊరట కల్నగతసతి  
చవరకు మా పెదదవాడమ Ph.D.మెంచగా చేయిెంచవరు. మా ఇదదరు పిలుల బ్ాధయత వారే పూరతిగా వహ ెంచ వారతని చకిటట జీవిత విధవనెంలో 
సిి్రపరతచవరు. వివాహ విషయ్ెం గాన్న ఆరోగయెం, చదువు, ఉద్య యగెం, సెంసాిరెం, ఇలా అన్ని మా ఇదదరు పిలులని మలుసతి  ఇపుిడు వారతని 
చకిటట అధవయపక వృతిిలో సాఫవగా వ ళ్లుపో యియలా చేసారు. న్వకు కూడవ ఆహార నియ్మెం సహజెంగా జరుగుతూ ఒక ట ైెం టేబ్ుల్ ప క్ారెం పూజ, 
సతసెంగెం, ప ా రకనలు ఏ కలతలూ పెదదగా ల ని జీవిత విధవనెంలో ననుి మావారతని  ఉెంచవరు. వీటనిిెంటటక్ీ అవయకిమైెన సాామి, సాయి, మాసటర్ 
ఆశ్రసుసలనుకున్వి ప తయక్షెంగానత, ప తేయకెంగానత సార్ లలటరుు , బో్ ధలు, సతసెంగాలు, సాెంగతయెం, సతచనలు ఆపైె వారత కృప క్ారణము. 
కృతజఞతతో శ్రీ సాయిన్వధుని, సాామిక్క పవ తికరమైెన జీవిత విధవనెంలో వారత సిరణలో నిరెంతరెం గడపగల రదక్కినిమిని ప ా రతిసతి ... 

గొరతి లక్ష్మి 
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సార్ లలటరుు  
శీ్ర మాసాట రు చపెిినటలు  లక్ష్మిగారు సత్ సెంగము భజనలు చసేుకుెంటూ సద్వ ఆచరణకు ప య్తిిసతి  ఒక సెందరభములో 
మాెందయము గా వునిపుిడు సారుిఖ్యెంగా సాధకులలో రావలస్ని పరతణతిి గూరతి  వివరతెంచన letter:
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శీ్ర సుబ్బరామయ్య గారు శీ్ర షిరడీ సాయిబ్ాబ్ా శీ్ర ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసటర్ శీ్ర వ ెంకయ్యసాామి శీ్ర దరాా సాామి 
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శీ్ర సుబ్బరామయ్య గారు శీ్ర షిరడీ సాయిబ్ాబ్ా శీ్ర ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసటర్ శీ్ర వ ెంకయ్యసాామి శీ్ర దరాా సాామి 

చమల్ సంవత్సరాల్ు సత్సంగం చేసని త్రువాత్ ఒక సందరభముల్ో అహంకారం వస్త ందనిపంిచి సత్సంగంల్ో మాటాా డకూడదు 

అనుకునన సమయంల్ో సాామి సవేగా ఎల్ా చేయాల్ో వివరంిచిన letter: 
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శీ్ర సుబ్బరామయ్య గారు శీ్ర షిరడీ సాయిబ్ాబ్ా శీ్ర ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసటర్ శీ్ర వ ెంకయ్యసాామి శీ్ర దరాా సాామి 
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శీ్ర సుబ్బరామయ్య గారు శీ్ర షిరడీ సాయిబ్ాబ్ా శీ్ర ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసటర్ శీ్ర వ ెంకయ్యసాామి శీ్ర దరాా సాామి 

సాామి కృప న ల్ న ల్ దరిశంచుకుంటే సుల్భంగా కల్ుగుత్ ంద  అని సార్ చెప్ాాక మొదటిసారి దరిశంచుకుని ఆహార నియమం ల్ో తేడమ వాలా్ 

అనమరోగయం అయి, మరల్ అల్ా ఇబ్బంద  పడల్ేనని సాామి నడిగి ఏమిచేయాల్ో చెపామంటే సార్ సమాధమనం ఈ letter: 
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శీ్ర సుబ్బరామయ్య గారు శీ్ర షిరడీ సాయిబ్ాబ్ా శీ్ర ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసటర్ శీ్ర వ ెంకయ్యసాామి శీ్ర దరాా సాామి 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
10 

 

శీ్ర సుబ్బరామయ్య గారు శీ్ర షిరడీ సాయిబ్ాబ్ా శీ్ర ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసటర్ శీ్ర వ ెంకయ్యసాామి శీ్ర దరాా సాామి 

మదమర సు వారి పద్దబ్ాబయి P.hD. సమయంల్ో, అత్ని అనమరోగయంగా ఉండి, ఎవారతిో సంబ్ంధం ల్ేకుండమ 4 సంవత్సరముల్ు 

వుననపుాడు ఎవరు తోడ ల్ేరను కుంటే సార్ సమాధమనం : 

గొలగమూడమ, 

                                                                                                                                                               18-9-05 

పుజయ గురుబ్ెంధువులు అయిన శీ్రమతి లక్ష్మి అకిగారతక్క చరెంజీవిక్క సాయిక్క శీ్ర సాామి వారత ఆశ్రసుసలు సద్వ ఉెండవలని 

ప ా రతకసతి  వ ా య్డెం(p.s.r.). అమాి మనకునిెంత మెంద్ ి అెండ,ఆపు, ఆపుి లు,మిత  లు,బ్ెంధువులుమర వారతక్క ల రు. 

ఎెందుక్కలా చెపుత న్వినెంట ేఆ మహన్నయ్ుడు మనవాడే అయి ఉెండగా అెందరు మనవాళ్ళు. మనక్ వారూల రన్ే భావెం మనకు 

రాకూడదు. ఇపుిడు మనకవసరెం ల దు గనుక్ే అెందరతక్ ీ దతరెం పెటాట రు.మనగురుద్వేుడు ఏ మారక మన హృదయ్ెంలో 

ఉన్విడని మనెం నిరెంతరము ఆయ్న వ ైప ే చతడవలని వారత ప తిరూపాలయిన ఈ ప పెంచెంలోని రూపాలను పటటటెంచు 

క్ోకుెండవమలెగాలన్దే్ే వారత సెంకలిెం గనుక మనలను అెందరత నుెండమ దతరెం చేసాడు. న్వకు ఒకి బ్ెంధువు ల డు,స్ేిహ త డు 

ల డు. న్వకు మాత ెం ఎవారు ల రే అన్ే భావన ల దు. సాయిమాసటర్ నిలయ్ెంలో తవత న్ేనికిడ ఉెండల ను. ఎకిడమక్క అయిన్వ 

వ ళ్లుపో తవనని ఆరాధనకు ముెందు న్ ల నుెండమ న్నటీసు ఇచవిడు.Ok వ ళ్ుెండమ అన్విను.మావాళ్ళు ఆయ్న పో తే ఎటాు  అని గోల 

పెడుత ెంద్ి. న్ేను అరతగతపో యిన gramphone రతక్ారుీ  లాగా ఆయ్న పో తే మాసటర్ ఇెంక్ొకరతితెచిపడెుతవడు. ఆయ్న పో త ే

ఎటాు  అన్దే్ి మనక్ ెందుకు. సాయిమాసటర్ నిరాాహకులు అయిన గురువుగారతద్ి కద్వ ఆ డతయటీ అని చెపేి వాడమని. అెంటే ఆయ్న 

మనవాడెై ఉెండగా వేర ే చెంత ఎెందుకు. మీకు న్వక్ వారూ ల రన్ ే భావెం తీస్సేుక్ోెండమ. తృపిి,శ్ాెంతి, ఆనెందెం, హృదయ్ెం 

నిెండవ నిెంపుక్ోెండమ. అపుిడు గురుద్ేవులు ఎెంతో సెంతోషిసాి డు. ఆ మహన్నయ్ుడు మనకు ఇనిి అనుభవాల్నచి న్ేను మీతోన్ ే

ఉన్విను. మీకెంట ే ముెంద్ ే మీ గురతెంచ ఆలోచెంచ పాు న్ వసే్ ి ఉెంచవను అనడవనిక్క ఎనిి నిదరశన్వలు ఉన్వియో. 

బ్ ెంగుళ్ూరులో సాయి ఆసుపతి క్క పో త ేడవకటర్ ల క AC రూమ్ లో ఉెంచవరు. తిరతగత వచవిరు. అపుిడు మీరు Bangalore లో 

ల కుెంటే సాయి ఏమయియయవాడయ. ఆ తరాాత దరాా  సాామిక్క, మీవారతక్క ఫో న్ అెందకుెండవ చేశ్ారు. మిముిలను గొలగమూడమ 

తీసుకువచవిరు. ఫో నులో అెందకుెండవ చసే్ిెంద్ ి ఎవరు? అెంతవ చేస్దే్ి ఆ మహన్నయ్ుడే. ముెందుగాన్ే మిముిలను 

బ్ ెంగుళ్ూరులో ఉెంచవడు. అద్ొకిటట చవలు. ఆయ్న నిరెంతరెం మన ప కిన మనకెంటే జాగీతగా హుష్ారుగా ఉన్విడు 

అన్ేెందుకు నిదరశన. ఆ మహన్నయ్ుడు ఇెంతకు ముెందు చేస్ని మలేు తలెంచుక్ొని ఎపుిడత తృపిి, శ్ాెంతి, ఆనెందెంగా ఉెంట ే

వారతక్క పవ తి పూరాకెంగా ఆయ్న క్ొలువు నరికులమెైన మనెం మన పాత  పో షిెంచ వారతక్క ఆనెందెం కల్నగతెంచన వారము 

అవుతవము. ఏద్ి చసే్ని్వ, ఏద్ి జరుగుత న్వి అెందులో మనెం చయే్వలస్ిన కరివయెం క్షుణణెంగా చేస్ి ద్వని ఫల్నతెం వ ైప ే

చతడకుెండవ ఆనెందెంగా ఉెండమని శీ్ర మాసటర్ తన ఆచరణ ద్వారా బో్ ధిెంచవరు.  

 శీ్ర సాామి వారత ఆశ్రసుసలతో,  పసెల సుబ్బరామయ్య     
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శీ్ర సుబ్బరామయ్య గారు శీ్ర షిరడీ సాయిబ్ాబ్ా శీ్ర ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసటర్ శీ్ర వ ెంకయ్యసాామి శీ్ర దరాా సాామి 

శారీరక అవసరాలకు, చాపల్యాలకు గల వాత్యాసం తెలుపుతూ మనం గురు సమరణ ఎల్య చేయాలో వివరిస్తు నన letter: 

om        

            గొలగమూడమ 
8 - 9-2005 

 

పూజయ గురు బ్ెంధువులలైన శీ్రమతి లక్షికిగారతక్క, చII సాయిక్క శీ్ర సాామి వారత కృప సద్వ ఉెండవలని ప ా రతకసతి  పె.సు. 
వ ా య్డెం. 

శీ్ర మాషటరు గారు చపెిి న మాటలు ఒక్ొికిటట గురతిెంచ వాటట యొకి అరిెం ఎెంత లోత గా గొపిగా ఉెంద్య మనసుకు అెంద్ ే
క్ొద్ీద  వారతపెై గౌరవభావెం ఎెంతగాన్న పెరుగుత ెంద్ి. న్వకు ధవయనెం చేస్ే విధవనెం చపెిెండమ అెంటే ద్వనితో ఇపుిడు న్నక్ేెం పని 
అన్విరు. అద్ేెంటట సార్ అెందరతక్ ీచపెుత న్విరు కద్వ అెంట ేవాళ్ుెంతవ గజసాినెం చేసాి రు న్నవూ చేసాి వా? అన్విరు. గజ 
సాినమెంట ేఏనుగు సాినమని వివరతెంచవరు. ఈ విషయ్ానిి భగవద్ీా త లో ఒక శ్లు కెం వరతణసుి ెంద్ ి. 

రాగద్ేాషవియ్ుక్ తిసుి విషయ్ానిెంద్ి యి రైదిరన్| 

ఆతివశ్ెైయరతాధేయ్ాతవి ప సాద మధగిచఛతి.॥2-62శ్లు ॥ 

 

రాగము, దేాషము, అసూయ, మదమాత్సరయంబ్ుల్ు ఆద గా గల్ సరా అంత్ః శ్త్ ర వుల్ు వద లి , ఇంద రయముల్ు 
విషయముల్ వ ంట పరుగిడకుండమ ఉననపుాడు ఆత్ాజాా నము కలిగి పరసాదము ల్భంచును .  

 

గనుక మనెం ధవయనెం చయే్డెం ముఖ్యముక్ాదు. రాగ ద్ేాషములు, ఇెంద్ి య్ నిగీహమ ేమన ధేయయ్ము క్ావాల్న . 
రాగద్ేాషములు ల క ఇెంద్ి య్ నిగీహము గలా్ననపుడు సాతస్సిదకము గాన్ే మనసుస ధవయనసిమగును. మన ప య్తిమే ఉెండదు. 
జరతగే న్వటక్ానిి మనెం సాక్ష్మగా చుసుి ెండటమే. న్వటకెంతో తవద్వతియెం చెెంద్ ిరాగాద్ేాష్ాల వలయ్ెంలో చకిరాదు. 

రదరడరెం అన్ే బ్ెండమక్క క్ావలస్ని ఇెంధనము సపెటు చయే్కుెండవ ఉెంట ేరదరడరము సరతగా పని చయే్దు. ద్వనివలు  క్ొనిి క్ొీ తి 
సమసయలు వసాి యి. అెందుక్ ే ఆధవయతిిక సాధన కతిిమీద సాధన అన్విరు. ఇెంద్ి య్లోలత ల కుెండవ రదరడర అవసరాలను 
తీరుసుి ెండవల్న. ఏమరుపాటలల కుెండవ ఆ ద్వియపురుష నిసిరణతో వారతక్క సమరతి ెంచబ్డమన ప సాద్వనిి స్వాకరతసతి  –
ఋణవనుబ్ెంధవలు, కరివాయలు తీరుసుి ెంట ేగట టకిగలుగుతవము.  
 

శీ్ర సాామివారత ఆశ్రసుసలుెండవలనిప ా రతకసతి ,పె.సు.    
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సాామి, భగవంత్ డు మనకచిిచన, ఇసుత నన అనుభవాల్ను మననం చసేుకుంటూ వార ిచేత్ ల్ో ఉపకరణల్ము గాఎల్ా 
ఉండమల్ో, అల్ాజీవిసేత  ఎల్ా ఉంట ందో  తెల్ుపు letter:  

om   

గొలగమూడమ 
5-8-2005 

 

పూజయగురుబ్ెంధువులలైన శీ్రమతిలక్షికిగారతక్క పసెల సుబ్బరామయ్య నమసాిరములు. 

 

అమి మనెం ఏద్ెనై్వ చయె్ాయలన్వి చేయ్ల ము. చయే్ల కుెండవ ఉెండవలన్వి ఉెండల ము. ఉద్వహరణకు న్వ క్ొమార ి 
అపుిడు ర లై ాలో షో్ లాపూర్ ప కిన హుటటగడ అన్ ేస్ేటషన్ లో ఫారిస్సిుట గా పనిచసేుి ెంద్ి. అపుిడే స్ేట్ బ్ాయెంకులో ఉద్య యగానిక్క 
ట ైనైిెంగ్ కు తిరుపతి రమిని ఆరీరు వచిెంద్ి. ర లై ా పదెద  సెంసి అని, స్ేట్ బ్ాయెంకు చని సెంసి అని,  స్ేట్ బ్ాయెంకు లో 
చేరేి ెందుకు న్వక్కషటెం ల క ఆ ఆరీరు క్ాగతతెం ఆమెకు పెంపల దు. భగవెంత ని నిరణయ్ెం ఆమనెు బ్ాయెంకులో ఉద్యయగెం 
చేయిెంచవలని, గనుక ఆమె పనిచేస్ ేగాీ మెంలో ఆ ముెందటట రోజు డవకటరును చెంపే ప య్తిెం చేసారు. ఆ రోజు డవకటరు ల కుెండవ 
ఉెంట ే మా అమాియిక్క  ఆ మరాయద జరతగత ఉెండేద్ే. అెందుకని తలెువారత సామాను సరుద కుని ఇెంటటక్క రాబ్ో త ెంద్ి. అద్ే 
సమయ్ెంలో న్నేు షిరతడమ పో వాలన్ే పే రేపణ పటెటట  బ్ాయెంక్ ఆరీరు ఊరక చతపటెాట లని తీసుకుపో య్ాయను. షిరతడమ ప యియయ మారాెంలో 
హుటటగడ కనుక అకిడ ద్ిగత ఆమనెు చతచ షరితడమ పో వాలని ద్ిగాను. ఆమె సామాను సరుద కుని ర డమగా వచేి ెందుకు స్ిదకెంగా 
ఉెంద్ి. విషయ్ెం తలెుసుకుని షరితడమ ప య్ాణెం మానుకుని తలెువారత 10 గెం. లకు తిరుపతి ట ైనైిెంగ్ లో చేరాిలని,వ ెంటన్ ే
హుటటగడ నుెండమ తిరుపతి వచి ట ైనైిెంగ్ లో చరేాిను. న్వ షరితడమ ప య్ాణెం పో యిెంద్ి.  

న్ేననుక్ొని షిరతడమ య్ాత  సాగల దు. భగవెంత ని నిరణయ్ానుసారెం ఆమె స్ేట్ బ్ాయెంకులో ఉద్యయగెం అయిెంద్ి. బ్ాయెంకు 
ఉద్యయగతన్ే వివాహమాడమ న్ లూు రులో క్ాపురమున్విరు. 

మనం ఒక పని చేసేందుకు, చేయకుండమ ఉండేందుకు సేాచఛల్ేనివారము. భగవంత్ ని చేత్రల్ో ఉపకరణమల్ము మాత్రమే. ఇద  
తెలిసి దేనికీ చింత్ చేయకుండమ హాయిగా నీ ఇషటమొచిచనట ా  నడుపు త్ండరర అంటూ సంతోషంగా ఉంటే ఈ నమటకరంగం ల్ో మన 
ప్ాత్ర బ్ాగా నటించినవారమవుతమము. అటాు గాక అెంతవ న్నే్ే చేసుి న్విను, పలిులను చడెగొడుత న్విను అనుక్ోవడెం అవివకేెం. 
చెడగొటటడెం, బ్ాగుపరచడెం మన చేతిలో ఏమీల దు. మా అనిను చదువు క్ొరకు న్ లూు రులో మా మనేతిగారతెంటోు  ఉెంచత ే
బీడమలు తవ గదే్ి న్ేరుికుని సాయిబ్ులతో కుస్విలు పటేటద్ి న్ేరుిక్ొని చెపికుెండవ ఇెంటటక్క వచేి సాడు. ఇక ననుి చదువుక్ ేన్ లూు రు 
పెంపకూడదనుక్ొన్విరు. క్ాని ర ెండురోజులు పూరతి నిరాహారద్కీ్ష చేస్ ిచదువు క్ొరకు న్ లూు రు వ ళ్లు B.Sc., B.Ed అయ్ాయను. 
మనము ఏద్ీ చేయ్ల ము, చయే్కుెండవ ఉెండల ము అెంతవ ద్ెైవమే చసేుి న్విడు. 

                           శీ్ర సాామి వారత ఆశ్రసుసలతో, 

పెసల సుబ్బరామయ్య 

 

సాధనకు ఆహార శుద ి  ఆవశ్యకత్ ఎంతో అవసరమని శీరచెననయయ గారికి శీర భరదమాజ గారు చెపిానవి ఇకకడ ప్ ందు పరచటమ ైనద  
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సంప్ాదకీయం : నియమ ప్ాల్న – విశేష పరయత్నశీల్త్ 

శీ్ర మాసాట రు ధవయనయోగసరాసాెంలో నియ్మపాలన యొకి ప ా ముఖ్యెం వివరతసతి  మాసాట రు, "నియ్మెం, నిగీహెం ల ని 

మనసుస న్నటట ఆవిరతలా ఒకచోట స్ిిరెంగా ఉెండదని, పుల్న విసిరాకులాగ ఎటల గాల్న వీస్ేి  అటల తిరుగుతూ సెంతృపిి  ల కుెండవ 

అస్ిిమితెంగా ఉెంటలెందని, అనిిచోటు  చెతిను చరేవసేుకుని మరతెంత చెంతకు గురత అవుతూ, ఇతరులను కూడవ గురత చసేతి  

ఉెంటలెందని, అటటట  మనసుసను సదారెంధ పఠనెం, సతవసెంగతయెం, సదుా రు సనిిధ,ి సిరణ, నియ్మపాలన మొదలగువానిని రదదీకగా 

ప య్తిపూరాకముగా ఆచరతెంచడెంద్వారా మాత మ ే న్నటట ఆవిరతనుెండమ క్ొెంత చెంచలెం తగతాన న్నటట లాగాను, ఎకుివక్ాలెం ఈ 

విధమెైన నియ్మబ్దకమెనై సమయ్ పాలనతో కూడమన జీవిత విధవనము, సదుా రు కృప తోడు క్ావడెంవలు  మాత మే మెంచులాెంటట 

ఘన్నభవిెంచన మానస్ిక స్ిిరతాము, చదెరని శ్ాెంతి, చెతైనయ ఘనత, ఆతితృపిి  ల ద్వ సెంపూరణ రదరణవగతి లభయమవుత ెందని" 

వివరతసాి రు.  

అలాన్ే పరతప రదిలో, ప ా తః క్ాలెంనుెండమ నిదురతెంచవేరకు సాధకులు ఎలా గడపాలన్ే ద్ ి వివరతసతి , చకిటట 

సమయ్పాలనతో కూడమన (time table ప క్ారెం) భగవెంత ని సిరణ, ధరి బ్దకెంగా మన కరివయెం నిరారతిెంచవలని చబె్ుతూ, ఇలా 

రదీదకతో ఆచరతెంచవేారతక్క సహజెంగా ఇెంద్ి య్ మన్న నిగీహానిక్క కూడవ ద్వరతతీసుి ెందని చెబ్ుతవరు. మాష్ాట రత ఈ బ్ో ధలు సత్ 
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సాెంగతవయనిక్క, ధరాిచరణకు తోడు నియ్మ పాలన, సమయ్ానిి సద్ిానియోగెం చసేుకున్లేా నిరడణత ద్ెనైెంద్ని క్ారయకీమము 

సాధనలో ఎెంతటట ప ముఖ్ాయనిి కల్నగతవున్వియో తలెుపుతవయి. శీ్ర సాయిన్వథ పూజలో న్ ైవదే్వయనిి సమరతి ెంచ ేవిధవనెం, ఆరతి 

ప ా ముఖ్యత వివరతసతి , తిన్ ేపద్వరాక లపెై చతస్వేారత సెంసాిరాలు స్ెతైెం ఎలా ప భావితెం చేసాి యో తలెుపుతవరు. 

శీ్ర చనెియ్య గారత క్క మాసాట రత తొ గల ఫె ై  అనుభవెం రడతవయ శీ్ర భరద్వాజ మాసాట రు ఆహర నియ్మెంకూడవ ఎెంత 

ముఖ్యమో వివరతెంచన వివరణ శీ్ర వ ెంకయ్యసాామివారత ఆచరణలోనత, శీ్ర సుబ్బరామయ్యసార్ అనుభవెంలోనత ప తయక్షెంగా 

వయకిమవుతోెంద్ి. అటటట  ఆహార శుద్ికలో ధరాిచరణ తొ కూడమన సముపారజన కూడవ ముఖ్య భాగమని శీ్ర మాసాట రు, సార్ ఆచరణలు 

బ్ో ధలు తలెుపుత న్వియి. శీ్ర సాామివారత వెంటట మహాత ిల సతచనలను మాటలను ఎెంత రదీదకగా ఆచరతెంచవలో, ఆచరతస్ేి  ఎెంతటట 

ఉనితి మలేు జరుగుత ెంద్య  సార్ జీవిత విధవనము, ఆజన్విెంతము ఆచరతెంచ బ్ో ధిెంచన నియ్మ పాలనలో తలెుసుి ెంద్.ి శీ్ర సార్ 

సాామి మౌన బ్ో ధను అనుసరతెంచటేటలు  ఎలా తీరతిద్దిుద కున్విరో ఇచిట చతద్వద ము. 

సార్ శీ్ర మాష్ాట రత సాెంగతవయనిక్క ప భావితమెై, వారత మాటను అనుసరతెంచ సాామి వారత దగారకు వ ళ్ుటెం, సాామి సార్ 

మనసుసలోని పవిత  క్ోరతకలను తీరతి సరాజుఞ లన్ ేఅనుభవానిి, వారత స్వేను కూడవ ప సాద్ిెంచటెం జరతగతన మొదటట రోజులలోన్ే 

“చమురు ల కుెండవ క్ాలుి” అని సాపి సెంద్ేరదెం ఇచవిరు. సాామిని భౌతికెంగా ద్వనిని గూరతి అడమగతతే మౌనెం వహ ెంచవరు. సార్ 

సాామే తలె్నయ్చేసాి రని ఊరుకున్విరు. తరాాత కీమెంగా సార్ కు చమురు పద్వరాక లు తిెంటే ఆయ్ాసెం ఎకుివ వసోి ెంద్ి అని 

ఎరుక కల్నగతెంద్ి. అెందుచే నతన్  పద్వరాక లు మాని వేసారు.  

అలాగ ేసాయిన్వధుడు కలలో ఉపుి, పులుపు, క్ారెం ల కుెండవ ఉెండగలవా అని అడమగారు. నిజానిక్క వీనిలో ఏవో ర ెండు 

చెపాిరట.  శీ్ర మాసాట రతని అడమగతతే “మూడు మాన్సే్ేి  ముదనషటెం పో ల ” అన్విరు. చత మెనై ఈ సెంద్ేశ్ానిక్క వ రవక సెంతోషెంగా 

ఉపుి, పులుపు, క్ారెం, నతన్  మాని క్ేవలెం శ్ారడరక రదక్కిక్క అవసరమెనై చకిర ఆహారెంలో వాడేవారు.  

ఇెంక్ో సెందరభెంలో సాామి వదద  ఉెంటూ సాామిక్క  స్ేవ చసేతి  క్ొన్విళ్ళు సార్ ఉెంద్వమని సాామి అనుమతి అడమగతతే 

“ఆయ్న అనిెం ఆయ్న తిెంటూ ఉెండమను” అని చెపాిరు. “ఎెందుకు సాామి ? మనెం వెండుత ెండు , ఇెంత మెంద్ిమి 

తిెంటలెండగా ఆయ్న ఒకిరు ఎకుివా” అని స్ేవకులు అడమగతత ే “ఆయ్న బ్ాపన్నలుయ్య, ఆయ్న తినకూడదు” అన్విరు. “క్ాదు 

సాామి ఆయ్న వ శైుయలు” అని శిష యలు అెంటే సాామి మౌనెం వహ ెంచవరు. సార్ కు అపిటట నుెండమ వరేే ఊళ్ళు  వ ళ్లునపుిడు వాళ్ు 

చుటాట ల ఇళ్ులోు  తిన్వి సరే అన్వరోగయెం వచేి ద్ి అని గురతిెంపు కలా్నెంద్ి. ద్వనిని అనుసరతెంచ అమిగారతతో (సార్ ధరి పతిితో ) 

అెంట ే “ఎెందుకు మీరు వాళ్ు ఇెండులో తిన్దే్ి, ఉదయ్ెం బ్ాకుస పటలట కు వ ళ్లు పని అవాకున్వి రాతి క్క వచేియ్ెండమ” అన్విరు. 

“మరురోజు క్ావాలెంటే మళ్ళు వ ళ్ుచుి అన్విరు”.  సార్ ను “సాయ్ెంగా వెండుక్ొని తినమని” సాామి ఆద్ేరదెం పాటటెంచేటటలు  

సాామి అనుభవమూ, ఆసాిరము కల్నిెంచవరు.  

అయితే ఈ నియ్మ పాలన సాామి ఆద్ేరదెం ల ద్వ భగవెంత ని ఇషటము గురతిెంచటెం ఒక ఎత ి  అయితే ద్వనిని పాటటెంచటెం 

మర న్ని ర టలు  కషటెం అన్ే విషయ్ెం భగవెంత నిక్క పి తికరెంగా క్ొద్ిదగాన్ నై్వ జీవిెంచదలచుకుని వారత కెందరకు ఎెంతో క్ొెంత 
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శీ్ర సుబ్బరామయ్య గారు శీ్ర షిరడీ సాయిబ్ాబ్ా శీ్ర ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసటర్ శీ్ర వ ెంకయ్యసాామి శీ్ర దరాా సాామి 

అనుభవమ ే - ఎనిన అవాంత్రాల్ు వాటకి ై అవే పుట ట కొసూత  ఉంటాయో, నియమాల్ను ఎనిన మారుాల్ు చేరుాల్ు చేసుకుంటూ 

చివరకు ఎంత్ట ి అసంత్ృపిత  కరమ ైన ఆచరణతో ముగిసాత మో! అయిత ే సార్  వీనిని ఆచరతెంచటెంలో వచేి ప తి అవాెంతరాలను 

సతక్షిెంగా పరతశ్రల్నసతి , ఎెంతో రదీదక , రదరణవగతితో సరతద్దిుద కుెంటూ సాామిక్క పవ తికరమెైన జీవిత విధవనెంలో స్ిిరమయ్ాయరో క్ొద్ిదగా 

చతద్వెం. సార్ తరచు చపెేి రడతి Readiness క్ాదు Complete Readiness  ల ద్వ సెంస్ిదకత నుెండమ హుు దయ్పూరాక సెంస్ిదకత 

మన వదద ఉెంట ే సాామి ఎలా పాటటెంప చేసాి రో మరో ద్వరత ల దన్ే రడతినయిన చేస్ ి ఆ జలగ సాామి వదలక ఆచరతెంపచేసాి రో 

అనుభవ పూరాకముగా తలె్నపారు.  

1. చమురు పద్వరాక లు తిెంటే అన్వరోగయ మొసుి ెందని అవి వదలమని సాామి ఆద్రేదమని తెల్నస్ని తరువాత ఒకసారత Head 

Master Exam వ ా య్టానిక్క ఒక ఊరు వ ళ్లు Bakery మీదుగా నడుసుి ెండగా అచిట గోధుమ పిెండమ పదెద  గుటట పో స్ి ద్వనిలో 

నతన్  పో సుి oడటెం చతచవరు. “ఏమిటద్ి? ద్ేని క్కదెంతవ” అెంటే Bakeryలో అనిి పద్వరాక లు ద్ీనితో చసే్ేవే అని చెపాిరు. 

రసుిలు, బ్  డ్ అపిటట వరకు తిన్ ే సార్ ఇెంత నున్  పద్వరాక లు తిెంటూ “చమురు ల కుెండవ క్ాలుి” అని సాామి మాట 

పాటటసుి న్వి అనుకుెంటలన్వినని పశ్ాితవి పెంతొ అవి మాని నియ్మపాలన నుెండమ కఠోర నియ్మపాలన వ పైు పయ్నెం 

సాగతెంచవరు. 

2. అలాన్ే ఒకసారత స్ేి హ త ని బ్లవెంతెంపెై అతని బియ్యెం వెండు క్ోవటెం ౩ న్ లలు ఆయ్ాసానిక్క ద్వరత తీస్ి ఎనిి 

వ ైద్వయలకు లగెంగక ఇెంక మద్వ సు హాస్ిిటల్ కు వ ళ్ళులని,  గొలగమూడమ దరతశెంచుకుని వ ళ్ద్వమని వస్ేి వ ెంటన్ ే

తగాటెం మరల బ్య్లుద్రేగాన్ే మరల ఆయ్ాసెం రాగా సాయ్ెంతవ నిక్క / రాతి క్క సాామి సనిిధకి్క చేరుకుెంటానని 
మాట ఇచి ఆయ్ాసెం నుెండమ విముకుి లయ్ాయరు. సదుగ రు ఆదేశ్ం ప్ాటించటంల్ో ల్ోపం కలిగినట ా  అనిపించినమ 

నిజమ నై పశాచతమత పం ల్ేదమ త్గిన శ్రణమగత్ర  చేసేత సదుగ రువే మనను మరింత్ సనినహిత్ంగా చసేుకొని ఆచరణ ఎల్ా 

సుల్భం చేసాత రో ఈ విషయంల్ో తెల్ుసుత ంద .  

3. గొలగమూడమ నివాసెంలో క్ాన్న, వాలెంటరడ రతట ైరిెం్ మొదలగు వానిలో క్ాన్న సాామి పె ై ఎలా ఆధవర పడవీ రో  

సాామి మౌన బ్ో ధను ఎలా అనుసరతెంచవరో గురుసుి తిలో వివరెంగా చతడవచుి. ఉద్వహరణకు “వాలెంటరడ 

రతట రై్మెెం్ ఇవాటమా వద్వద  అని ద్కీ్ష చసే్ి అడుగుద్వము” అనుకునిపుిడు ఒకసారత కలలో సార్ “డెైవైర్ 

ల కుెండవ క్ారు నడుసుి ెంట ే సార్ స్వటోు క్క వ ళ్లు బ్ాలన్స చేయ్ల క చటెలట కు డమ క్ొని క్ారు ఆగటెం”,  అలాన్ ే

మరోసారత ద్ీక్ష చయే్బ్ో తే  “బ్సుస డెైవైర్ నిద  ప త ేసార్ అెందరతక్క ఇబ్బెంద్ి అని డెైవైర్ స్వటోు క్క వ ళ్లు బ్ాలన్స 

చేయ్ల క అకసాిత ి గా బ్ర క్  న్ొక్కి ఆపటెం” మొదలగు కలలను అనుసరతెంచ మనసుసను ఇెంక్ా సాాధీనెం 

చేసుకున్ ే స్ిితి కుదరల దని “సాామి వాలెంటరడ రతట ైర్మెెం్ ఇవా వదుద  అెంటలన్విరు” అని సెంద్రేదెం 

అనుసరతెంచవరు. తరువాత క్ొద్ిద సెంవతసరాలకు కలలో సాామి స్వేకుడు న్వగయ్య గారు “Yours request for 

voluntary retirement has been accepted and your services are terminated”,  అనిపుిడు సాామి  ఆద్శే్ానిి 
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శీ్ర సుబ్బరామయ్య గారు శీ్ర షిరడీ సాయిబ్ాబ్ా శీ్ర ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసటర్ శీ్ర వ ెంకయ్యసాామి శీ్ర దరాా సాామి 

చీటలీలో Confirm చేసుకుని వెంటనే వాలెంటరడ రతట రై్మెెం్ (నవెంబ్ర్ లో) ఇచవిరు.  ధర్మా చరణ  లోపెం చేయకెండా 

ఫిబ్ర వరి వరక స్కూల్ క వళి్ల 10th కి్లసు స్కూ డెంట్సు క జీతెం తీసుకోకెండా పాటలు చెప్పి వచ్చారు.  

4. “క్ోన్ేరు ద్వటటతే గాడమదతో సమానెం’ అని సాామి సతచనను గురతిెంచ ఆచరతెంచటెంలో సాామి మౌన బో్ ధను 

అెందుక్ొని చయేి విరతగతనపుిడు, క్ాలు విరతగతనపుిడు, పక్షవాతెం వచినపుిడు కూడవ సాామి మాటకు కటలట బ్డమ 

గొలగమూడమ ద్వటట వ ళ్ుల దు. ఎెంతటట ఉనిత క్ారయద్కీ్షతో రదరణవగతి స్ిిరమెనై జీవిత విధవనెంలో న్ లక్ొన్విరో గురుి ెంచు 

క్ోవాల్న.  

5. నియ్మపాలన, ఆచరణలో వచేి  ఇబ్బెందులను ఎెంతటట రదీదకతో సరత చసేుకున్విరో క్ొనిి ఉద్వహరణలు. మిగతల్నన 

ఇెంద్ి య్ాలను ధరి బ్దకమెనై కటటడెంతో నియ్మిెంచన సార్ అనిెం తిని తరువాత ఇెంక్ా తిన్వలన్ే చవపలాయనిి 

పో గొటలట క్ోవటానిక్క అనిెం తరువాత క్ొద్ిద  స ెంటట, తమలపాకు వాడ ే వారు. అవి తిెంటే న్వలుక తవతవిల్నకెంగా 

మొదుద బ్ారత “అపుిడు ఇెంక్మేీ వ ెంటన్ే తిన్వల్న అనిపిెంచదు” అన్వేారు. జిహా చవపలాయనిక్క ఎపుిడెనై్వ లగెంగతన 

సెందరభములో ఉద్వహరణకు “గురుసుి తి” పుసికెంలో వివరతెంచన “ల త బీన్స క్ాయ్లు అతిగా తిని” సెందరభెంలో 

ఆయ్ాసెం ఎకుివ అయిత,ే సార్ సాామిని “ఎెందుకు ఇెంత ఆయ్ాసెం పటెాట వు” అని అడగటెం, సాామి 

“చవపలాయలు నశిెంచనద్ే వ యియ  జనిలలతిిన్వ ఇెంతే” అని సతచన ఇచవిరు. మరల సార్ “అయితే(న్ేనలా 

చేసుి ెంటే) నువేామి చసేుి న్వివు” అెంట ేసాామి సార్ చేస్ని ప రపాటును స్ినిమా రడల్ లో చతపారు. సాామిపె ైసార్ 

క్క గల రదరణవగతిని, మనకు  రదదీకతో కూడమన ఆచరణ సహజ స్దికమెతైే ద్వనిలో లోటలపాటలు  సదుా రువు ఏరడతి 

తెలుపుతవరో వాని నుెండమ “సామ, ద్వన, భరద, దెండయ పాయ్ాలతో” ఎలా మరలుసాి రో తెల్నపతిే, శీ్రమాష్ాట రత / 

సాామి ఈ సెంద్శే్ానిి అనుసరతెంచ ప ాయ్శిితిెంగా 15 రోజులు మూడు పూటలా జావతోన్ ే  ఉెండటెం మనకు 

చవపలాయలను, బ్లహనీతలను నివారతెంచు క్ోవటెంలో ఉెండవలస్ని రదీదక, తీవ త తలెుపుతవయి. 

6. మరో ముఖ్యమెనై సాధన ల ద్వ శిష యని లక్షణము చబె్ుతూ సార్ “రదరడరానిి కెండమషన్ లో సాామి స్ేవకు ఎపుిడు అలర్ట గా 

ఉెంచుక్ోవాలని” చెపేి వారు. ద్వనిక్క తగా ఆహారెం తీసుక్ోవటెం, విసరజన అయియయ విధెంగా చతసుక్ోవటెం, రదరడరెం ACTIVE గా 

సాామి స్ేవకు Readyగా ఉెండ ేవిధెంగా మొదటోు  ఎెండు ద్వ క్ష, ఖ్రూజ రాలు, అరటటపెండుు  (ద్వద్వపు న్ లకు 1000 రూపాయ్లు 

ఖ్రుి) ఒక పరతశ్లధన్వతికెంగా పరతశ్రల్నసతి  తిన్వేారు. తరువాత సార్ సహ ఉపాధవయయ్ుడెనై శీ్ర రాజగోపాల్ గారత భారయ 

వారతెంటోు  ఉని ఆకుకూర ఇచవిరు. “వినదగు న్ వారు చపెిిన” అనిటలు  సార్ ఆ ఆకుకూర తినటెం మొదలుపెటాట రు. 

ఆకుకూర తినటెం దగార నుెండమ రదరడరెం బ్ాగా హుష్ారుగా ఉెండటెం గమనిెంచ ప తిరోజూ ఆకుకూర తినటెం అన్దే్ి ఒక దశ్ాబ్దెం 

పెైన చేసారు అెంట ే ఏమాత ెం అతిరదయోక్కి ల దు. అెంతగేాక తరాాత నుెండమ ఏన్వడత రుచ క్ోసెం ద్వ క్ష, ఖ్రూజ రాలు తిని 
ద్వఖ్లాలు ల వు. శ్రీరానిన సి్ రంగ ల్ా యాకిటవ్ గా వుంచుకోవటం చమల్ా ముఖ్యమని, ల కుెంటే సాామిపూజలో గగురాిటల 

రాదన్న, పూరతిగా లగిెం క్ాల మని, చసే్ే పని shrewd గా చయే్ల మని, అతి క్ొద్ిద  సమయ్ెం లో ఎెంతో సెంతృపిి కరెం గా 

చేయ్వలస్ని మన కరివయ పాలన అలా జరగదని చపెేి వారు.  
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శీ్ర సుబ్బరామయ్య గారు శీ్ర షిరడీ సాయిబ్ాబ్ా శీ్ర ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాసటర్ శీ్ర వ ెంకయ్యసాామి శీ్ర దరాా సాామి 

ఇలా రదదీకతో, రదక్కి నెంతవ వినియోగతెంచ మనెం మన రదరడరానిి, సత్ సాెంగతయెంతో మనసుసను సెంసిరతెంచు క్ొనుటకు 

స్ిదకెం గా ల కుెంట ేగురుకృప ప ెంద్వలన్ే మాట వాచవ శూరతామని అన్ే వారు. సార్ క్ారయద్కీ్ష, లక్షయ శుద్ిక  మనెం మన రదరడరానిి 

తగతన రడతి ఉెంచుక్ొని సాామి స్ేవ, భగవెంత డు మన క్కచిన పని క్షుణణెంగా చయే్టానిక్క ఎెంత ప ా ముఖ్యెం ఉెంద్య , అద్ి ల కుెంట ే 

మనెం చేస్ే భక్కి, సాధనెం, కరివయెం ఎెంతటట మిథ్వయ సాధన్న తెలుపుతూ హ చిరతసుి ెంద్ి. ఈ రడతి నియ్మ పాలన, ధరాి చరణ, 

రదరడరానిి భగవత్ స్వేకు ఎపుిడు స్దిదమెనై రడతి ఉెంచుక్ోవటెం ఆచరతెంచ ేరదక్ీి నిచి  కృతవరుి లను చేయ్మని ప ా రతకద్వద ము. 

--- ఇటలు , మీ సాయి 

 


