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అంకితము:  భరదా జ మాసట్ర్ గారి పాదపదమ్ములకు 
 
మన :  సదుగ్రు పెసల బబ్రామయయ్ గారు ( ర్) 2017 జూన్ 9 వ 

తేదీనాడు  (జేయ్షట్ దధ్ పౌరణ్మి) మ సమాధి చెందారు. రి రెండవ ఆరాధన 
సందరభ్ంగా రు ధ సందరాభ్లలో రు రు భకుత్లకు న లేఖలను 
(ఉతత్రాలను) నలుగురితో పంచుకో లనన్ సత ంకలప్మే ఈ చినిన్ సంచిక. ఈ 
ంధానిన్ అందరూ దధ్గా చది , ర్ చనలను అందుకొని, ఆచరించి, సదుగ్రు 

అను హ ఆ లు పొందగలరని రిధ్ త్నాన్ము. 
 

కరణ: యి వ, యి హమ్ణయ్ం, నగే , ద్ 
పరయ్ కష్ణ:  యి మాసట్ర్  ట్ సభుయ్లు 

పిత్ థ్నము:  యిమాసట్ర్  ట్, గొలగమూడి, నెలూల్రు జిలాల్ – 524321 

ఈ ంధ రచనకు సహకరించిన రందరికీ హృదయపూర క 
నమ క్రములు! అందరికీ సదుగ్రు  బబ్రామయయ్ మ రాజ్ గారి ఆ లు 
సదా ఉండాలని, అనుభ ంచాలని రిథ్ త్నాన్ము 
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ర్ లెటరుల్ 

 ర్ తనను, మిని ఆ యించిన రిని ఆదుకుని నడిపించే రీతులలో 
ఒక ముఖయ్ న పంథా లెటర్ . లెటర్  దారా ర్ ఎందరికో మారగ్ దరక చనలు 
ఇవ టమే కాక రి దివయ్ శకిత్తో మిళిత న రి లిఖిత కాయ్లు టిగా చది న 
రి హృదయాల లోనికి చొచుచ్కొనిపోయి అవసర న అదుభ్త మారుప్ తేవటం 

ఎందరికో అనుభవం. ర్ letterలలో దాయ్రుధ్లకు, గృహ థ్లకు, ధకులకు,  
ఉతత్మ ధరామ్చరణకు, ధనకు, శరణాగతికి, సదుగ్రు వకు మొ|| అనిన్ తరగతుల 
రికీ,  అనిన్ వయ ల రికీ తగగ్ చనలు ఉనాన్యంటే అతిశయోకిత్ కాదు. 

మచుచ్కు కొనిన్ ఇచచ్ట పొందుపరచట నది.  

ఈ ఉతత్రాలలో ర్ మ పూర క సల లను, సందేశలను మనం పొంద 
గలగటమే కాక, తీ  చారణచే కాని అవగాహనకు లుకాని, ర్ కు సహజ 
దద్ న ఎంతో ఉనన్త న ధారిమ్క భా లను, ర్ అనుభవంతో చించిన  

ఆచరణ లభయ్ మారాగ్లను,  మనకు ఆపుత్లు, గురుదే లు అయిన ర్ ఆదే లను,  
తపశకిత్తో మిళిత న ర్ ఆ లను మనం అందుకోవచుచ్.   

ఈ పుసత్క రూపంలో  ర్ letter లను కూరుచ్కోవటం లో భావం,  ర్ 
ంగతయ్ం భౌతికంగా పొందిన మనకు ర్ ని చూడని రికి కూడా భగవత్ 

సరూపులు, నితయ్ సతుయ్ న  ర్ మన నుండి ఏమి కోరుచునాన్రో మరల మరల 
హృదయగతం చే కొని ఆచరణ ధయ్ం చేయుటకు ష యతన్ం చేయగల రీతి 
నడుపమని మరింతగా రిథ్ంచ గలుగుతామని, ర్ ను నిజంగా ఆ యించిన 
రము కా లనే. 

ధాయ్న మూలం గురుర్ మూరిత్: - పూజ మూలం గురుర్ పాదం 
మం  మూలం గురుర్  ఖయ్ం - మోకష్ మూలం గురుర్ కృపా ! 
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1. రథ్న చే  ధానం 
1.1) సదుగ్రు కు  పగాగ్లు అపప్చెపప్డం అంటే ఏమిటి ? 

భగవంతుడు ఎంతో సనిన్ తంగా నిరంతరం మన పు చూ త్, మన 
మంచిచెడడ్లు చూ త్ మనకు మంచినే చే త్రనే నమమ్కం ఉంచుకో లి. ఆయన మన 
పిలుపుకు  పలుకుతారా? అనే సంశయం ఉనన్పుప్డు కోరికలు కోరవచుచ్. ఒక థ్తికి 
పోయాక అందరిలాగా కోరికలు కోరడం ఆయనకు సంతోషం కలిగించదు. ఇలాంటి 
జనమ్లు ఎనిన్ రా లో? టనిన్ంటిలో ఆయన అండ దండలు మనకు ఉండాలి కదా! 
అలాంటపుప్డు ఆయనకు బాధ కలిగించి మనం ఆయనకు దూరం కాకూడదు. నాకేమీ 
తెలియదు. నీ ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ చెయియ్. నేను నీ అండన  ఉండేటటుల్ చేయి భు. ఏ 
ఋణానుబంధాలు ఎలా తీరు త్  అంతా నీ దయ. నేను నిశచ్లంగా నా సర కరమ్లూ నీ 
వగా భా ంచి చే  బుదిధ్కుశలత దించు. కరమ్ కౌశలం అంటే ఏమిటో, ఎలా 

ఆచరించాలో నాచేత చేయించు. ననున్ నీ డిగా చే కొని నిరంతరం ననున్ నీ కక్న 
ఉంచుకో. నీ  నా డి తే నాకేమి కా లి. నాకేమీ అకక్రలేదని హృదయపూర కంగా 
నిరంతరం రిథ్ంచు. కోరికలే మనలిన్ ఆయనకు దూరం చే త్యి అని నిరంతరం 
గురుత్ంచుకొని జీ త యా  గించు. నీ  నాతో ఏమి చే కుంటా  చే కో. నేను 
ఇం యలోలుడను అని మీకు తెలు . ఇలాంటి ననున్ నీ పరికరంగా మారుచ్కో.  క ట్లే 
ముందు రా లో ఖాలే అనుభ ంచాలో ఎపుప్డు ఏది ఎలా జరగాలో నాకేమి 
తెలు ? ఓ సర జఞ్మూరిత్ నిరంతరం ఈ లౌకిక చింతల నుండి ననున్ దూరం చే  
పగాగ్లు హృదయ పూర కంగా నీకపప్గించి, ని చ్ంతగా ఏ కోరికలు కోరకుండా 
జరిగేదంతా చూ త్ ఉండగలిగే బుదిధ్కుశలత దించు భూ అని మరల మరల 

రిథ్ంచు. అంతే తపప్ నాకు ఇది కా లి అనాన్మంటే మనం ఆయనకు దూరం 
అ తునాన్నని గురుత్ంచుకో. 

Guide గా బాబా ఉండగా ఇక దిగులే లేదు. మనం తెలియక తపుప్ చేయాలనాన్ 
చేయనివరు. “మీ ఇషట్ం వచిచ్నటుల్ ఈ దే నిన్ నడిపించు తం ” అని హృదయ 
పూర కంగా రిథ్ త్ ఉండు. మిగతా షయాలనీన్ రే చూ కుంటారు. 

గటిట్పటుట్తో గే రికి ఒకేక్ ఒకక్ మాట చాలు. “నిస యుడ  నీ పాదముల 
నా యించాను. నా సర  బాధయ్తలు నీ  భూ. మాయ నా దరి చేరకుండా మీరే 
చేయాలి. మా బ రంతరముల యందునన్ మిముమ్లను అనుకష్ణం గురిత్ంచుచూ మీ 
ఆజఞ్లను తు||చ|| తపప్కుండా పాటించేటటుల్  నాకు శకీత్ దించు భూ” అని 
కుల్పత్ంగా చెపుప్కో. హృదయ పూర కంగా చెపుప్. ఆ రధ్నలో నీ ధనలో వచేచ్ 
ఇబబ్ందులు, doubtలు అనిన్ రికి నన్ ంచుకో. అది living రథ్న.  

-  బబ్రామయయ్ ర్ 
“ననున్ మని గా పుటిట్ంచా . ఏమి చేయాలో తెలియదు. నా దారా నీ 

సంకలప్మేమిటో నెర రుచ్కో. నేను నీ సంకలప్ం నేర రేచ్టటుల్ ననున్ అనుకష్ణం 
నడిపించు” అని మా ం రిద్ త్ంటాను.          -  బబ్రామయయ్ ర్  
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2. దాయ్రుధ్లకు ర్ సందేశం 
  యినాధాయ నమః 
ఓం  యిరాం 

2.1)  17-12-1998 న భ ని గారికి: సయం కృ  – పటుట్దలతో యతన్ం 
      గొలగమూడి,17-12-98 

మతి భ ని గారికి  మి రి ఆ లు సదా ఉండాలని రిథ్ త్             
పె. బబ్రామయయ్ యటం.  

మీ లెటర్ చేరినది. ముందు మనం కృ  చేయాలి. తరా త  మి రి 
ఆ లు లభి త్ంటాయి. రెంతో కరుణా మయులు. మనం రిని సమ్రించని 
కాలంలో కూడా రు మనతో ఉండి మనలను కనిపెడుతుంటారు. కానీ నిరంతరం 
మనతోనే ఉంటూ మనలను కషట్ ఖాలలో  ంట నుండే నిన్ వదిలి మనం అనిన్ 
ధాలా బాగునన్పుప్డు ళళ్ రాధ్నికి ఉపయోగపడుతునన్పుప్డు మా మే మనతో 

ఉండే న్ తులు, బంధు లను మా మే చేరుతుంటాము. రితో న్హం 
చే త్ంటాము. ఆ మా ం వంతో న్హం చేయలేము. ఇదే మాయ.  

మొదట మనం మన కొరకు తకటం నేరుచ్కో లి. 100 కి 100 మంది ఇతరులు 
మనలను గూరిచ్ ఏమనుకుంటునాన్రో (అని ఆలోచి త్), రు మనలను గురించి మంచి 
అభి యం కలిగి ఉండేటటుల్ జీ ంచ యతిన్ త్ంటారు. అది చాలా తపుప్. మనం 
ఇతరులను గూరిచ్ ఎంత మరించినా పరోకష్ంగా దూ ంచి తపుప్లు తికి రిని 
దూ ంచినా మన నోరు, బు లు చెడిపోవటం, మనం బాబా గారి ఆజఞ్లు తపప్టం తపప్ 
ఆ వయ్కుత్లు ఏ నా బాగుపడతారా? ళుళ్ బాగు పడతారో చెడిపోతారో మనకు అకక్ర 
లేదు. ళళ్ను మరించి పాపం మూట కటుట్కొంటునాన్ము. మాన డు ఈ దురుగ్ణం 
ఉనన్ంత వరకు అతని పాపం పెరుగుతూనే ఉంటుంది. దాని భావం వలన మాన లు 
తెలియకుండానే తన క ట్లను తానే తెచుచ్కుంటాడు. నేను కూడా మా డ్ మాసట్ర్, 
టీచర్  ను గూరిచ్ రు లేని సమయాలలో మరి త్ండేది. ఇతరులను నింది త్ంటే  
ఆసకిత్గా నే ణిణ్. నాకు ధాయ్నం కుదరలేదని పూజయ్పాదులు ఆచారయ్ భరదా జ మా ట్ర్ 
గారికి చెబితే రు ఒకక్టే మాటనాన్రు. “ ళుళ్ లేకుంటే నీ  తకలే  ?” అని. 

నిజంగా నేను బడిలో చెపిప్నందుకు జీతమి త్నాన్రు. కాని అందరిని గూరిచ్ 
మరించి, మరలు నినందుకు కాదు కదా ? ళళ్ కోసం బాబా మాట అతి మించి 

పంది మల భకష్ణం చేయటం వంటి మరలు మాని య తల పెటాట్ను. అంతే ఇక నా 
డూయ్టీ నిర హణలో నిమగన్  రికి దూరంగా ఒంటరిగా చెటల్ ంద కూరొచ్ని బాబాతో 
న్హం చేయ గాను. వరంగా త్ ఇంకా రెండు పేజీలు  యాలి  వ త్ంది. అది 

మొదలు నా పాపం తగగ్నారంభించి బాబా కృప అనుభవం కా గింది.  
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నీ  కూడా నీకు తోడు బాబా ండాలంటే మొదట ఈ మాన ల న్ లు, 
మరలు, మాటలను మానే త్ మనకు బాబాను గూరిచ్ చింతన చేయటం, పారాయణ 

చేయటం, పూజ చేయటం, రి దివయ్ లీలలు మననం చేయటం వంటి ఉపయోగకర న 
పనులు చేయటానికి లు కలుగుతుంది. 

“ ళుళ్ మనం నకుంటే కోపపడతారేమో“ అని సంశయం డనాడందే, మనకు 
మంచి జరిగే సకేత్ లేదు. క ట్లలో మనలను ఆదుకునే న్ తు తే మనం చే  పని 
(ఇతరులను మరించటం) తపుప్ అని మంచి మాటలతో చెపిప్ వదల కొటుట్కోవటం. 
కొందరితో తే అసలు న్ లు మానటం. మనకు పిచిచ్ పటిట్ందని ళుళ్ అనుకునాన్ 
ఫర లేదు.  

రెండవవది అనన్ం తిని చదు కోవటం కొందరికి లు కాదు. నేను, నా కుమారెత్ 
అలాంటి ళళ్మే. అనన్ం తింటే ఇక ని . కనుక అనన్ం తినటం అనేది చదు  అయాయ్క 
పడుకునే ముందు తినటమే. సట్లులో ఆ సమయంలో అనన్ం పెటట్రనుకుంటే పూరీ 
బాక్  లో అనన్ం పెటిట్ంచుకుని చినన్ పాల్ ట్క్ లో మజిజ్గ పోయించుకొని రూములో 
పెటుట్కుని 10½ గంటల ంతంలో తినేది. ఈ లోగా ఆకలి గదా అనుకుని 
భరించలేకుంటే రెండు ముదద్లు తినేది. లేకుంటే అటాల్గే ఉంటే అల టు అ తుంది. 
చది ంది గురుత్ ఉంటుంది. బాగా చదవగలుగుతాము. 

ఉపనిషతుత్లలో దాయ్రిథ్ లకష్ణాలు కొనిన్ చెపాప్రు. జీరణ్ వ ం, మితా రం, కాక 
దృ ట్, బక ధాయ్నం అనాన్రు. 

జీరణ్ వ ం: దయ్యందు తృషణ్ కల డు తాను ధరించే వ త్ర్లంకరణను గూరిచ్ 
పటిట్ంచుకోడు. ఎపుప్డు పాత గుడడ్లే ధరి త్డు. కానీ త్త కాలంలో నూటికి 90 మంది 
దాయ్రుధ్లకు గుడడ్ల పిచేచ్. నా తోటి ఒక న్ తుడు ఉండే డు, డొక రోజున పున 

చినిగి పోయిన చొకాక్ కునాన్డు. న్ తులు చూచి నీన్  చే రు. అతనికి తన 
 షయమే పటట్దు. ఎపుప్డూ చదు లో మునిగిపోయి ఉంటాడు. అతనిపుప్డు 

అమెరికాలో గొపప్ రీ ర్చ్ ఫెసర్ గా ఉనాన్డు. అతని వలె  చది రెవరు? అందరికి 
 పిచిచ్, తిండి పిచిచ్. 

మితా రం: రుచిగా ఉనన్దని కాకుండా చదు  పూరత్యిన దాకా ననాన్ శరీరం 
నిలిచేoదుకే ఆ రం తినాలి. బాగా తింటే బలమొ త్oదని తినకూడదు. బలం వ త్ 
మనమేమనాన్ కు త్ పటేట్ వ త్దులము అ లా ఏమిటి? 

కాక దృ ట్: కాకికి రెండు కండుల్నన్టుల్ మనకు కనపడినా నిజానికి ఒక కనున్ 
కనబడదు. ఒకే కంటితో ఎంతో జా తత్గా చూ త్ంది. అలాగే మన దృ ట్ కూడా ఒక 
చదు  ననే ఉండాలి. ఇక కుటుంబ షయాలు, న్ తుల షయాలు, పంచ 
షయాలు దగగ్రకు రాకూడదు. అపుప్డే సరస తి మాత మనలను వరి త్ంది. 
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బక ధాయ్నం:  బకము అంటే కొంగ. నీటిలో ఒంటి కాలి ననే నిలబడి ఉండి తన 
కాలు దగగ్రకు వచిచ్న చేపను టపికుక్మని పటుట్కుంటుంది. మనం కూడా మన ధాయ్సంతా 
చదు కోవటం నే ఉంచితే వదద్నాన్ చదు  వ త్ంది. 

  నా కుమారెత్ 10 వ తరగతి చది క చదు  వదద్ంటే వదద్నాన్ను. ఆమెకు చదు  
పిచిచ్. బాగా చది త్ అంతకంటే ఎకుక్వ చది న అలుల్డిని తకాలని, ఎకుక్వ కటన్ం 
ఇవ లేం గనుక పెదద్ చదు లు చది న ళళ్ను తేలేమని నిరొమ్హమాటంగా చెపేప్ ను. 
ఆమె టుగా open యూనివరిటీకి కటిట్ B. Com. C.A.HIB పా  అయియ్ంది. బాయ్ంకు 
ఎం ను  టె ట్ పా  అయింది. ఇంటరూ య్లో లెక్ట్  అయి ఇపుప్డు బాయ్ంకులో, ట్ట్ 
బాయ్ంకు అఫ్ ఇండియాలో పని చే త్ంది. ఆమెకు గుడడ్లు తిండి అకక్రలేదు. న్ తులు 
అకక్రలేదు. తనను కదిలించ కుండా చదు కోని త్ చాలు. కొనిన్ షయాలలో ఆమెను 
నేను గురు గా కరి త్ను.  

కవర్ లో పెన్ పంపటం లు కాదు. Refil పంపుతునాన్ను. అకక్డికి చేరే సరికి 
పని చే త్ందో లేదో. సరిగాగ్ యకుంటే అది అ భమని తలచ వదుద్.  మి రి 
సమాధికి తాకించే పంపుతునాన్ను. 

త్తం పారాయణలు  అవసరం లేదు. నితయ్ం పది నిమి లు గాని, పది ను 
నిమి లు గాని పూజ చే కో చాలు. బాబా చెపిప్న పని చేయకుండా మనకిషట్మొచిచ్న 
పని చేయకూడదు. బాబా మనకు చది  పని అపప్గించారు. ఆ పని స మంగా 
నెర రుచ్కో లి గదా ! దోవన నడు త్నన్పుప్డు, ఎపుప్డు తీరికగా నాన్ రి నామం 
చే కుంటే చాలు. ఓరుప్, సహనం ఇతరులకు మంచి చేయటం అనీన్ నిదానంగా అ  
వ త్యి.  

ముందు మనం చదు లో మునిగి పో లి. అందుకు ఆ ర నియమం పటుట్దల 
అవసరం. మనం చేయ వల న కృ  చే త్ బాబా కృప తపప్క కలుగుతుంది. కృ తో నా త్ 
దురిభ్కష్ం అనాన్రు. కృ  చే న రికి కరు  ఉండదని భావం. 

మాన ని ధమ శ  మరితనం. దానిన్ తరిమేందుకు తీ న పటుట్దల 
దధ్ ఉండాలి. తీ న అని మహరులు యోగించారు. దానిన్ ధించిన రికి 

తిరుగులేదు. 
మి రి ఆ లతో  

పె. . 
********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 

2.2)  17-07-2001న నారాయణమూరిత్, లU గారల్కు: దధ్-పటుట్దల  
గొలగమూడి, 17-7-01 

చిరంజీ న నారాయణమూరిత్ మరియు లUగారల్కు, మి రి ఆ లు 
సదా ఉండాలని రిథ్ త్ పెసల బబ్రామయయ్ యడం. 
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మీ జాబు చేరింది. చాలా సంతోషము. మీరు మీ ధాయ్సంతా చదు  మీద 
కేం కరించండి. ఇది మనకు బాబా ఇచిచ్న పని. దానిని శకిత్వంచన లేకుండా చే , రికి 
సంతోషం కలిగించాలి. అంతేగాని పారాయణలు పూజలు అని చదు  మీద దధ్ తగిగ్తే 
బాబా న తారు. ఇంటి పరి థ్తులను మన లోకి రానీయకూడదు. అ హంలింకన్ 
కూలి ని కుమారుడు. తం  పుసత్కాలు చదవదద్ని మూల డు. కానీ ధృడ న 
పటుట్దలతో తం కి తెలియకుండా “LAW” చది  డెంట్ ఆఫ్ అమెరికా అయాయ్డు. 
పటుట్దల అంటే ఎలా ఉండాలో అ హంలింకన్ ఆదరము. మా అమమ్ కడుబీదరాలు. ఏ 
పూట వడుల్ ఆ పూట దంచి మాకు అనన్ం పెటిట్ంది. నా పటుట్దలతో నేనే చది  కి 
వచాచ్ను. మాన నకు దధ్ పటుట్దల ఉండాలి, కానీ ఇతరులు ఇలా జీ త్నాన్రే అలా 
మనం లేమే అనే ధోరణి వ త్ మనకు దధ్ పటుట్దల లేవని లెకక్. దాయ్రిథ్కి 1)జీరణ్వ ం, 
2)మితా రం, 3) కాకదృ ట్, 4)బకధాయ్నం ఉండాలి. టిని దృ ట్లో పెటుట్కుని ఫ ట్ కాల్  
కాదు, ట్ట్ రాయ్ంకు ధించాలనే ధేయ్యంతో కృ  చేయండి. యి మెచుచ్కుంటే 
మాన లు ఎవరు అడుడ్పడ లేరు. మా అనన్ నాకు ఆ త్ చిలిల్గవ  ఇవ కుండా నా భారయ్ను, 
ఇదద్రు బిడడ్లను నాకు ఇచిచ్ పంపారు. నా చదు  నా ఆ త్ అయింది. యియే నాకు 
తోడు. మన పటుట్దలే మన న్ తుడు. అలా గితే యి ఆ లు పొందుతాము. 

యి కృప కలగవలెనని రిథ్ త్ 
మీ, పెసల బబ్రామయయ్. 

********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 
2.3)  రాజ్ కుమార్ గారికి: ని మతుత్ పోవడానికి చనలు 

ఓమ్ 
Dear Rajakumar! 
   ని  మతుత్ షయంలో నాకు తెలి నంతవరకు - 

1. ఆయా షయాల మీద కావల నంత ఆసకిత్ లేకపోవడం. 
2. మాటలలోను, ఆ ంచడంలోను ఆసకిత్ చూపడం మాని, కారయ్రూపంగా కృ  

చేయాలి. ఎవరి ని  మతుత్కు రే రుగుడు కనుకోక్ లి.  
 యి కంటే నడుపగల ధీరుడెవరు? 

3. ఆ ర నియమం, య్యామము అతయ్వసరమని నా నమిమ్క. 
ఈ ని  ననున్ మొదట నుంచి నీలాగే బాధించింది. మాషట్రుగారితో చెపుప్కొంటే ఆ 
సదుగ్రుమూరిత్,  రెండూ కా లంటూ చినన్ య్యమాలు నేరిప్ంచారు.  
(1) రయ్నమ క్రాలు, (2) కొనిన్ఆసనాలు. 
 రయ్నమ క్రాలంటే ముసలి ళుళ్ చే  నమ క్రము కాదు. 
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ఓం ం, ం, ం, ం, ః అంటూ కొనిన్ భంగిమలు (poses) ఉనన్ . అది చే త్ 
ని మతుత్ దేశం మీద పోతుంది. రయ్ నమ క్రాలు నేరిప్ంచే గురు  మీకు 
దొరకకుంటే యిని రిథ్ంచండి (హృదయపూర కంగా). రు సర ం ఒనగూరచ్గలరు. 

కృతి కాశన్, కృతి దయ్ ల, బేగంపేట, దరాబాద్  
రికి త్, రయ్నమ క్రములు, ఫోజులు తెలిపే బొమమ్ల చారుట్ కానీ, 

పుసత్కంగానీ పంపుతారు. దాని దారా అభయ్ ంప చే త్ంటే మంచిది. 
తి దానికి హృదయ పూర క న రథ్నే ఫలయ్మివ గలదు.  యినాధుడు 

సరము ఒనగూరచ్గలరు. 
నమ త్,    

పె. బబ్రామయయ్. 
 పటుట్దల, సము, ఓరుప్ ఒకే రి రా . నితయ్ం ని కుప మించే ముందు 
ధిగా ఆనాడు మనం చే న కారయ్ మ మందలి తపుప్, ఒపుప్లను సమీకిష్ంచు కో లి. 

ఒక 5 నిము లు మన లో ధిగా గురుత్ తెచుచ్కుని మనం తపుప్ చే న చోట 
హృదయపూర కంగా తీ ంగా యినాధునికి కష్మాపణ చెపుప్కుంటూ తిరిగి అలాంటి 
పొరపాటు జరగకుండా జా తత్ పడే యతన్ం చే త్ ఉంటే మంగా అలవడుతుంది. 
ఎనోన్ జనమ్లుగా వచిచ్న సం క్రాలు గదా! ఇపప్టి మన యతన్ం ఎంత గటిట్గా ఉంటే 
అంత బాగా ఆయా దురుగ్ణాలు పోయి సదుగ్ణాలు అలవడుతాయి. “ చా రత ం 
కాదు, కారయ్ రత ం చూపు” అని పూజయ్పాదులు మా ట్రు గారు ననన్నే రు. 
భగవంతునికి ఇచిచ్న కాలం మన ంత పనులకు డుకోకుండా ముందుకు గండి. 

నమ త్,   
పె. బబ్రామయయ్    

********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 
2.4)   24-11-2000 యి వకి: మితా రము- నిజ న భకిత్ 
      గొలగమూడి, 24-11-2000 

చిరంజీ  యి వ గారికి  మి రి ఆ లు  సదా కలగవలెనని  
రిథ్ త్ పె. బబ్రామయయ్ యటం. 3.00 రూ కవరు పంపా  అది లాభమే, తెలల్ 

కాగితాలు ఎందుకు దొరా? ఎంత తింటే మితా రం? కక్న మరొకక్రు చెపప్టం కషట్ం. 
ఎంత వరకు తింటే ఆకలి తీరి ఇంతకు ముందు కంటే రుగా పని 
చేయగలుగుతామో అది మితం అంటారు మా ట్రు. అనన్ం తినాన్క భుకాత్యాసం 
ండకూడదు, పడుకో లి అనిపించ కూడదు అని చెపేప్ రు. 

రా పూట తినేటపుప్డు చాలా భాధగా ఉంది అనాన్ . కొదిద్గానే తిను. మరలా 
ఆక తే చినన్ టీ లో కలి  పాలపొడి ఉంది. చనీన్ళళ్లో చకెక్ర, పాలపొడి కలిపి రెండు 
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మూడుమారుల్ గు. బాగా ఆక తే రెండు మూడు బిసక్టుల్ తిను. అ  కాకుంటే నీకు 
ఇషట్ న పండుల్ తిను. పాలు చలల్గా గటం కషట్ తే చినన్ (బులిల్) కిరో న్ సట్  
పెటుట్కొని ఒకే గినెన్లో డిచే కొని  గు.  

రూములో చాలా మంది ఉనాన్రా ? మీరిదద్రేనా? అంతమందిలో ఇలా చేయటం 
కషట్ం అనుకోకు. నేను P. U. C చది టపుప్డు మా సట్లోల్  నలుగురం P.U.C చది తే 
నేను ఒకక్డినే పాసయాయ్ను. సంవత రం పొడుగునా ననున్ పుసత్కాల పురుగు అని ళన 
చే రు. చివరకు ఏడాచ్రు. మన ధేయ్యం గమయ్ం దృ ట్య్ ఇలాంటి టిననిన్ంటిని లెకక్ 
చేయకూడదు. ఇదే కాకదృ ట్ అని దాయ్రిధ్ లకష్ణం చెపిప్ంది.  

మనలను యి యుదాధ్నికి పంపారు. చకక్గా యుదధ్ం చేయాలా లేక ఆయనను 
సమ్రి త్ ఉండాలా? రోజులో ఒకటి రెండు రుల్ పది నిమి లు కడీడ్లు లిగించి కషట్ 
ఖాలు ఆయనకు చెపుప్కోవటం ఒకటే కాని, మిగిలిన కాలం అంతా మన చదు  

మనకు ధేయ్యం కా లి. అనవసర బాతాకానీలు చేయటం తపుప్. అనవసర భకిత్ 
పుసత్కాలు చదవరాదు. చదు  పూరిత్ అయితే deep గా చదవవచుచ్. ఆలోచించవచుచ్. 
ఇపుప్డు యి మనకిచిచ్న పని మా మే మనం నెర రచ్డం ఒకక్టే మన ధేయ్యం 
అ లి. అపుప్డు యి మనలను మెచుచ్కుంటారు. అటాల్ కాకుండా ఆయన కధలు 
చదు తుంటేనే ఆయన సంతో ంచే డు అయితే ఆయన రాజకీయనాయకుల కంటే 
నమని చెపాప్లి.  

నీ మినార్  లో గానీ, ఏ కారయ్ మాలలో నా నీ శకిత్నంతా నియోగించి కృ  
చే త్ ఉండు. యి భకిత్ తగిగ్ పోయింది అనుకోకు. భకిత్ అంటే ఏమిటి ? పూజ, పూలు, 

దాయ్లు, త్ లు రతులా? కానే కాదు. అరుజ్నునకు  కృ ణ్డు భోదించినదే 
నిజ న భకిత్. Fight like a true warrior. మనలను కూడా అదే చేయమంటునాన్రు. 
సతయ్ం, ధరమ్ం తపప్వదద్నాన్రు. ధరమ్ం అంటే ఏమిటి ? ఎవరి ధరమ్ం రు నెర రచ్డమే!!  

నీ  దారిద్ ధరామ్లు పాటించాలి కానీ భకుత్ని లకష్ణాలు కాదు. నీ చదు  పూరిత్ 
అయాయ్క పూజలు, రతులు, పారాయణలు. Not now. నీ చిచ్న అవకా నిన్ 
సది నియోగం చే కునే బుదిద్ కుశలత అను ంచు తం  అనే ఒకే ఒక రథ్న 
మా మే (చేయవల నది). అనిన్ జీ లలో ఆయనే ఉనాన్డనే భావం మరచిపోకుండా 
నడచుకోవటం. అయోయ్ ఇలా చే నే అనే మన త్పం రాకూడదు. ఎదుటి డి పత్ం 
అలా ఉండి బుదిద్ పుటిట్ంచాడని dashing గా పోతూ ండాలి. అంతే కాని చినన్ చినన్ 
షయాలను అతిగా పటిట్ంచుకోకు. మన ధేయ్యం చదు . పరీకష్లు.  

దృ ట్ యి మీదే పెటిట్ గి పోతుండు. అది తినాల ఇది తినాల అనే మాటలకు 
fruits & fruit juices మా మే solution. Room mates ను గూరిచ్ పటిట్ంచుకోకు. Room 
mates ఎకుక్వగా ండకుండా మీరిదద్రే ఉండేటటుల్ చూ కో.  
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ఆయనను మెపిప్ంచేoదుకే నేను చదు తునాన్ను అనే ఒకక్ భావం ఎలల్పుప్డూ 
మరచిపోకుండా ఉండు. Seminar అయి పోగానే కక్ దోవ పోకుండా నీకు నీ  ధాయ్స 
నిలుపు కో లి. ధాయ్రిద్ లకష్ణాలు నితయ్ం మననం చే త్ండు.  మి రి ఆ లు 
సదా నీకుండాలి అని రిథ్ త్. 

మితా రం, జీరణ్ వ ం, కాక దృ ట్, బకధాయ్నం – దాయ్రిథ్ లకష్ణాలు   
      మీ,  

పె. బబ్రామయయ్.  
********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 

2.5) 19-05-05 న యికి: మెదడుకు పదును   మితా రము, నియమపాలన, 
నామసమ్రణ 

గొలగమూడి, 19-05-05 
Dear Sai! 

పాతకాలపు యుదాద్లోల్ యుదాద్నికి ళేళ్ పాయి కతిత్కి పదును పెటుట్కుని ళాళ్లి. 
పదుని లేని మొదుద్ కతిత్ని తీ కోని యుదాద్నికి పోతే అపజయం తపప్దు. అంతే కాదు 
నికి ని జరుగవచుచ్. కనుక నినిన్పుప్డు Ph.D. అనే యుదాద్నికి పంపారు  మి 
రు. నీ ఆయుధం నీ మెదడు. దానికి బాగా పదును పెటుట్కో లి. మెదడు పదును 

పెటాట్లంటే మితా రము ఒకక్టే మారగ్ము. ఆ రంలో నియమాలు పాటించాలి. 
నియమాలు కాదు, కఠోర నియమ పాలన అవసరం. కఠోర నియమపాలన చే  ళళ్ంటే 

 మి రికి ఎంతో ఇషట్ం. అంతమంది వకులలో రో రెడిడ్లాగా కఠోర నియమ 
పాలన చే  రే లేరు. అందుకే అంత గొపప్గా రిని అను ంచారు. ఎంత గొపప్గా 
అను ంచారో నాకు నీ  యాలి. నీ  correct గా త్ సరే –తపప్నుకుంటే నేను 

త్ను. మొదట నీ  ర్యి. ళుళ్ ఆగ ట్ లో పరీకష్ పెడతాము అనాన్రు. ఆ లబ  
అంతా ముందు గానే కుష్ణణ్ంగా చది  ఏ శన్ వచిచ్నా ఎంతో గొపప్గా మీ డ్ 
ఆశచ్రయ్పోయేటటుల్ టటుల్ చూడాలి. అపుప్డు  మి రికి మనం సంతోషం 
కలిగించిన ర  ఉంటాము. అంతేకాని మరి ఏ ధంగా ఉండలేము. అనన్ం 
తినేటపుప్డు దోవ నడిచేటపుప్డు, brush చే కునేటపుప్డు,  bathroom లో, లె న్ లో, 
రా  పడుకునేటపుప్డు నామ సమ్రణ చే త్ండు. మి మీరు నాకిచిచ్న పని మీకు తి 
కలిగ్ంచేటటుల్ చే టటుల్ ననున్ అను ంచ డుకుంటునాన్ను అని రిథ్ంచు. 

 మి రి ఆ లతో,   పె. . 
********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 
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2.6) 16-07-01న యి హమ్ణయ్ంకు : ఆ ర నియమం ఏ రీతి ఉండాలి, అది 
పాటించడానికి మారగ్ము 

                     గొలగమూడి, 16-07-
2001 

Dear Sai! 
 నీ అనుభ లు చాలా బాగునాన్యి. Guide గా బాబా ఉండగా ఇక దిగులే లేదు. 

మనం తెలియక తపుప్ చేయాలనాన్ చేయనివరు. “మీ ఇషట్ం వచిచ్నటుల్ ఈ దే నిన్ 
నడిపించు తం ” అని హృదయ పూర కంగా రిథ్ త్ ఉండు. మిగతా షయాలనీన్ రే 
చూ కుంటారు. 

ఒక రి తీపి పదారాధ్లు వదిలే , బాగుంది. ఇక చూచిన దానన్ంతా 
వదిలేయాలి అనుకోవటం మంచిది కాదు. చూచిన దానన్ంతా తినాలి అనే కోరిక 
లేకుండా చూచుకో. సదోప గా ఉండేందుకు యతిన్ంచు. సదోప  అంటే 
భోజనానికి, భోజనానికి మధయ్ ఏమి తినని డు. ఉదయం టిఫిన్ తినాన్క, మధాయ్హన్ం 
భోజనం లోపల ఏమి తినక పోవటం. అలాగే మధాయ్హన్ం భోజనం, రా  భోజనం మధయ్.  
చాలా లేటుగా ని  పోతా  కనుక (రా ) ఏ నా తినాన్, తాగినా ఒక ం కారం 
తింటూ ఉండు. ఈనాటి కు ళళ్కు ఫారామ్లిటీ అని, కరట్  అనీ తి ండ్ ఆఫర్ చే ంది 
తీ కోవటం ఒక ఫాయ్షన్ అయియ్ంది. అది నీకు ఉంటే వదులుకో. ఈ మి లెవరూ 
మనకు డ్ గా ఉండి నడిపించలేరు. అంతే కాని చూచిన టినలాల్ నియమంగా 
వదలవదుద్. చూచిన ంటనే తినాలనే కోరిక లేకుండా చూచుకో. అలా వదలవల  ఉంటే 
మన డే మనకు చెపుతారు. సందేహం లేదు. రు చెపాప్రంటే ం క  తపుప్ 
చే నా స ంచరు. నీ రథ్న తోటే All Pervading spirit సం తు , మీ మి ని లాయ్బ్ 
లో సంగీతం పెటట్కుండా చే డంటే ఆ ఒకక్ అనుభవం చాలు. 

నీ దద్నంతా నీ studies మీద కేం కరించు. యి నిర ంచే శయజఞ్ంలో నీ 
పా  ఎవరూ నిర ంచ లేనంత గొపప్గా నిర ంచేటటుల్ చూచుకో. Gas trouble గాని 
ఇతర  ఆరోగయ్ ధులు జా తత్గా చూచుకో. “యుకాత్ ర రసయ్” అనన్దే మనకు 
guideline. నేనెపుప్డూ ఉపవ ంచి ఎరుగను. చదు లో మునిగిపో. అదే ఆయన వ. 
లెకచ్రర్ గా ఎనోన్ దీపాలను లిగించాలంటే మన దగగ్ర ఎంతో సరుకు ఉండాలి. మన 
వంతు మనం కృ  చే త్ంటే యి స యం ఎపుప్డూ ఉంటుంది. నీ letter లో నేను 
సమాధానం ఇవ ని అం లు ఉంటే మరలా యి. Postal envelope పెటట్కుంటే reply 
ఇవనా?  

 మి రి ఆ లు మీకుండాలని రిథ్ త్    
పె. . 

********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం *********
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2.7)  21-04-2000 యి వకి : ఆసనాలు మాన క ంతి- యి వ- దధ్ 
      గొలగమూడి, 

21-04-2000 
చిరంజీ  వ గారికి  మి రి ఆ లు సదా కలుగ చేయవలనని రిథ్ త్ 
పె. బబ్రామయయ్ యడం. 

 నీ letter చేరిoది.  మా ట్రు గారు ఆసనాలు, ఆటలు ఆడడం వయ లో 
ఉండే రికి మంచిదని చెపేప్ రు. ననున్ కూడా ఆసనాలు నేరుచ్కొని యమని 
చెపాప్రు. కొనిన్ సంవతరాలు ను. ఒక రోజు మా ట్రి తం  గా న  
అనంతాచారుయ్లు రికి ఆసనాలు  చూపించు. తపుప్లుంటే చెబుతారు అనాన్రు. 
అలాగే చూపించాను. తపుప్లేమీ లేవని చెపాప్రు. మా ట్రుగారితో పరిచయం కానపుప్డు 
లీబాల్, బాడిమ్ంటన్ ఉదయం, యం ం ఆడే డిని. ఇక రెండో పంచమే లేదు. 

మా ట్రితో పరిచయమయాయ్క ఆటలు బొతిత్గా మానే  నితయ్ం 15 నిమి లు ఆసనాలు 
మా ం ది. నాకెపుప్డూ మోకాళల్ నొపుప్లుoడే . ఆసనాలు యకుంటే కుంటవల  
వచేచ్ది. ఏమీ కుoటుతునాన్వని అడిగే తి రికి చెపప్వల  వచేచ్ది.  అందుకని 
ఆసనాలు త్ కుంటే పని ఉండదు. కొదిద్గా నొపిప్ ఉండేది. 

 మి రితో పరిచయమయాయ్క రు చెపిప్న ఆ రనియమాల వలన 
మోకాళళ్ నొపుప్లు ఇపప్టికి కూడా లే . గనుక ఆసనాలు యడం లేదు. ఆటలు - 
మాన క ంతి, శరీర ఆరోగయ్మునకు అవసరం. ఒక అరగంట ఆట, అరగంట న్నం, 
పూజ. ఆటలు కషట్ తే రోజు 15 నిమి లు ఆసనాలు త్ండు. ఆసనాలకు చారుట్లు 
అముమ్తారు. ఎవ నా తెలి న రు, ఒకటి రెండు రోజులు నేరిప్తే సరి. 

ణాయామం మా ం చేయవదుద్ అని మా ట్రు చెపేప్ రు. ఆరితేరిన గురు 
సనిన్ధిలోనే చేయాలట. గనుక నేను దాని జోలికి పోలేదు. 

ఏ భావం పెటుట్కొని చద లి. Result ఏ భావంతో ఆ నించాలి అని అడిగా . 
మనకు చదు కునే అవకాశం ఇచిచ్ చదు కొని ఆ దయ్ దారా ననున్ ంచు 

అని బాబా చెబుతునాన్రు. గనుక ఈ చదు కొనడం బాబా వ అనే భావం గటిట్గా 
ఉండాలి. ఆయనకు పూలు యడం త్ లు చదవడమే ఆయన వ కాదు. మనం చే  
పని దారా మనం ఆయనను మెపిప్ంచాలి. రు మెచుచ్కునేటటుల్గా మనం మన పని 
చే త్ండాలి. చదు కోవడం అనేది ఆయన వ అనేది ధృఢంగా నాటుకో లి. నాకు 
పాఠాలు సరిగా తెలియకుంటే నేను దాయ్రుధ్లకు చెపప్డం గూడా అంత మా మే 
ఉంటుంది. అటేల్ మీ మీ సబెజ్కుట్లలో గూడా మీరు ని ణ్తు  ఉండనిదే భ షయ్తుత్లో మీరు 
మీ ధరమ్ం top గా నిర oచలేరు. మనకు భగవంతుడు ఇచిచ్న పని కుష్ణణ్ంగా చేయడమే 
ఆయన నిజంగా మన నుండి కోరే దకిష్ణ. కాలము, మన  ఆయనకివ డమంటే ఏమిటి? 

యి, యి అంటూ నిరంతరం కూరొచ్నే ఇంజినీరు ఎందుకు పనికొ త్డు. పని 
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చకక్గా చేయలేని ఇంజినీరు ఎనిన్ పూల మాలలు యి కిచిచ్నా ఆయన సంతో త్రా! 
What do you mean by negligence of duty bloody idiot అనాన్రు  మి రు. 
గనుక మనం చది  చదు  ఆయన వ కాబటిట్ చదు లో immerse కావడమే ఆయన 
కోరేది. చదు లో మునిగిన డు అంటే ఆయన పనిలో మునిగిన డని అరధ్ం. 
అటిట్ డు పని చే త్ంటే పనిలో నిమగన్మ తాడు గాని యి యి అని యిని 
ధాయ్నించలేడు. సంపూరణ్ంగా పనిలో నిమగన్  చేయడమే కుష్ణణ్ంగా బాబా వ 
చేయడమని భా త్ మన దోషం లేకుండా top rank కోసం కుష్ణణ్ంగా మించాలి. 
ఫలితం యి ఇషట్ం. ఇక ఫలిత మెటుల్నాన్ పొంగుకృoగులు లేకుండా గాలి. 

చది టపుప్డు top గా చదవడమే మన భావన. ఫలితాలను గూరిచ్ ఆ ంచకుండా 
ఉండాలి. పరీకష్లలో ఎకుక్వ మారుక్లు వ త్, డే మంచి మేధా  కాలేడు. తకుక్వ వ త్ 
పనికి రాని డు కాదు. క ట్ంచి పని చే  మరధ్య్ముంటేనే యి మెచుచ్కుంటారు. 
గనుక చదు లో లొ గు లేకుండా  మాసట్ర్ చే త్ ఉండు. Future లో అయోయ్ ఇది 
తెలు కోకుండానే పాసయి పోయామే అని చింతిoచకుండా ఉండేటుల్ చద లి. త్త 
పరీకష్లతో పాటు ఏ ఏ షయాలు తెలు కుంటే future లో ఉపయోగపడతాయో అ  
కూడా master చేయాలి. 

అనీన్ ఆ యినాధుడే చేయి త్డు. రోజు minimum 10 లేక 15 నిమి లు పూజ 
ఏ మారకుండా చే త్ ఇదంతా నీ  బాబా. నీ వ నేను కుష్ణణ్ంగా నీ  
మెచుచ్కొనేటటుల్ చే టటుల్ చేయి అని రిధ్ త్ండు. సర ం రే చూ కుంటారు. 
ఇంతకు ముందు నటుల్ కాక దృ ట్, బక ధాయ్నం, మితా రం, జీరణ్ వ ం పాటి త్oడు. 
సర ం యి సమకూరు త్రు. 

ఆ లతో 
పె. బబ్రామయయ్ 

చివరగా ఒక మాట . ఒకొక్కక్పుప్డు మన  యి మీద ఉంటుంది.  
మరొకపుప్డు ఎకక్డో ఉంటుంది అని . నిజమే అనేక ల కోటల్ జనమ్ల నుండి 
సం పత్ నదే మన మెదడు. దానిని తన కోతి గంతుల నుండి అరికటట్డం చాలా కషట్మే. 
అయితే లు కానిది మా ం కాదు. దానినే బాబా దధ్, సబూరి అనాన్రు. అసలీ మన  
యొకక్ చంచల సభా నిన్ అరికటాట్లి అనే దద్ ఉండాలట మా ట్రు చెబుతారు. ‘‘ దధ్ 
అనేది అనుకష్ణము ఉండవల న జా తత్ అంటారు’’. మన లో ఇతర ఆలోచనలు వ త్ 
అది మాన క వయ్భిచారమని భా ంచాలట. చేయవల న యోచన గాక మన  
దానంతట అది ఎకక్డకో ళిల్ ఆలోచించటమే వయ్భిచారం అనాన్రు. దధ్ అనే దానిన్ 
బాబాకు సమరిప్ంచడమంటే చాలా గొపప్ షయం. 

మన ను ఎపుప్డు కూడా ఖాళీగా వదలకూడదు. నిరంతరం పనిలో నిమగన్ం 
చేయమంటారు. పనిలేని మన  సర  అనరాథ్లకు మూలమంటారు. పనిచే త్ మన  
మా ం పిచిచ్గా యోచి త్ంటుంది అది తపుప్. మన  పనిలో నిమగన్మ లట. దానినే 
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కరణ దిధ్ అనాన్రు. (1) శరీరంతో పని చేయడం (2) నోటితో వ నామం చెపప్డం (3) 
మన తో ఆ పని ఎలా చేయాలో యోచి త్ండడం. రే తలంపు రాకూడదు. 

పనిలేనపుప్డు ంతి కోరినపుప్డు  “ఈ చూడబడే దంతా కల  నేను’’ అనన్ 
బాబా కాయ్నిన్ ల్ త్ండు. మంచి మేత దొరుకుతుంది మన కు ఎలా? 

రుయ్ణిణ్ చూచాము - రుయ్డు, రయ్ కిరణములు, అoదులోని లుగు, 
అందులోని డి, టి దారా చూడబడే వ త్ లు, వ త్ లు చూచుటకు ఉపకరించే 
కనున్లు, కనున్లలోని ణశకిత్, నేను చూ త్నాన్ను అని తెలి  ఎరుక – ఇవనీన్ బాబానే 
అయితే నేను రు ఈ జగతుత్ రు అనే భావనే అడుడ్గోడ. దానిన్ కూలదోయడo ఎలా 
బాబా! అదెలాగో నాకు నేరిప్oచకూడదా అని అడుగుతుండు. 

అలాగే దోవన నడు త్నాన్ము. భూమి, దాని  కనిపించే దుముమ్, పేడ అనీన్ 
ఆయనే. ఈ శరీరం కూడా ఆయనే, శరీరం చుటుట్ ఉనన్ గాలి ఆయనే. శరీరానిన్నడిపించే 

ణశకిత్ ఆయనే. నడు త్నన్టుల్ తెలు కొనే ఎరుక గూడా ఆయనే. అంతా ఆయనే ఐనా 
నేను అనే పరిమిత భావమే అడుడ్గోడ. దీనిన్ కూల య మనాన్  అది ఎలా బాబా అని 
అడుగు. 

న్నం చే త్నాన్ము - ఈ నీరు బాబానే, మనం నిలుచునేoదుకు ఆధార న 
భూమి ఆయనే. ఆయనకు ఆయన చేతిని కదిలి త్ యిని ఇపిప్ త్ యిని 
అనుభ ంచుచునన్టుల్ తెలు కుంటునన్ ఎరుక ఆయనే కానీ నేను అనే పరిమిత భావమే 
అడుడ్గోడ. దీనినీ కూల యడం ఎలా అని అడుగు. 

ఇదే ధంగా అనన్ం తినేటపుప్డు, నీళుళ్ గేటపుప్డు, పనిలేని ంతి 
సమయాలలోను నీ  చూచే తి వ త్  వంక నవయ్నూతనంగా చూడమంటారు మాసట్ర్. 
నాకు అడుడ్గోడను కూల  technique చేత గాకునన్ ఇలా యడం మా ం కొదిద్గా 
వచుచ్. అడుడ్గోడను ఎపుప్డు కూల యి త్రో, అది  మి రి పని. 

దద్తో - చదవ లేనపుప్డు,  మన  ంతి కోరినపుప్డు – ఎకక్డో 
ఆలోచించకుండా చూచిన తి వ త్ లోను ల్ ంచి బాబాను చూ త్ంటే అది కూడా 
ధాయ్నమే అ తుంది. ధాయ్నమంటే కళుళ్ మూ కొని కూరోచ్వడమే కాదు. 

ఆ లతో 
పె. బబ్రామయయ్ 

********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 
2.8)  10-11-2002 న యి వకి: ఆసనాలు యడం ధనలో భాగం 

గొలగమూడి, 10-11-2002 
Dear Siva ! 

  నీ లెటరు చేరింది. దధ్పురు లు స పన్ంలో కనిపించినా సరే అది 
భౌతికదరనంతో సమానమని చెపేప్ రు మాసట్ర్ గారు.  
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 అమమ్, అనన్ కేష్మంగా ఉనాన్రు. అనన్ ఆరోగయ్ం 80% మెరు ంది. మి రి 
ఆజఞ్ మేరకు Ph.Dకి యతిన్ త్నాన్డు. 4,5 రోజులలో బెంగుళూరు పోతారు. Ph.Dకి 
ళళ్ ఫెసర్ రమమ్నాన్డట. నీకు B.Tech ఈ సంవత రం అయిపోతుందా? 

 నీ  ఆసనాలు నితయ్ం త్నాన్వని తలు త్ను. ఆసనాలు యడం ధనలో, 
చదు లో ఒక భాగంగా తపప్క తల లి. ఆసనాలు యకుంటే మన ధన, చదు  
రెండూ కూడా పరిపూరణ్ం కా . మి రి ఆ లు సదా నీకుండాలని రిధ్ త్.  

మీ,  పె. బబ్రామయయ్. 
********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 

2.9)  05-01-2000 యి వకి: యతన్ం-ఫలితం, దుయ్కత్ ధరమ్ం, సత ం  
      గొలగమూడి,05-01-2000 

చిరంజీ  వగారికి  మి రి ఆ లు సదా కలగవలేనని రథ్న. 
 నేను  నాంపలిల్బాబా గారిని దరించి  ఆనంద ంకటేశ రుల్ను 

కలు కునేందుకు వచిచ్న ళళ్ందరిని అలా అడిగాను. అంతేగానీ అందులో నాకొక 
భావం అంటూ ఏమీ అపుప్డు నాకు కలుగలేదు.  ంకటేశ రుల్ గారిని 
కలు కునేందుకు  నాంపలిల్బాబాగారే నా చేత అలా అడిగించారు. ఆయన శ  
తనయ్ం గనుక నాలో అలాంటి రణ పెటిట్ అడిగించి మన పని నెర రాచ్రు. అలా 

అడిగేటపుప్డు నీ  న షయాలే  నాకు గురుత్ రాలేదు. 
అనిన్ ళలా వం మీదనే ఆధారపడాలి. వం మీద సంపూరణ్ంగా ఆధారపడి 

మన యతన్ం మనం చేయాలి. ఫలితం అనుకూల తే పొంగక తికూల తే ంగక 
యతిన్ంచవల న మన కరమ్ ని రణ అయిందని తలచి సంతోషంగా గాలి.  

మనం సయంగా సంపాదించగలిగినంత వరకు మన తం  గారి క ట్రిజ్తం 
మనదే అ తుంది. తం గారిది కదా మనం ధరమ్ం చేయరాదు అనే భావం 
రానివకూడదు. అటాల్ అని చకష్ణ లేకుండా పావలా ధరమ్ం చేయవల న చోట 1 
రూపాయి ఇవ డం తగదు. ఆక న నికి డబుబ్ ఇవ కుండా అనన్ం పెటిట్ంచు లయితే. 
ఆ ధంగా యికే పెటిట్నటుల్ తలంచు. ఫెషనల్ బెగగ్ర్  ను పటిట్ంచుకోనకక్రలేదు.  

దుయ్కత్ ధరమ్ం అంటే ఎవరికే పని భగవంతుడు ఇచాచ్డో అది స మంగా 
శకిత్నంతా నియోగించి చేయడం. చదు కోమని పంపితే ధులలో అనాయ్యాలు 
జరుగుతునాన్యని రౌడీలతో తిరగడం. వన పొయేయ్దానిని నెతిత్ మీదకు 
తెచుచ్కోకుండా కాకదృ ట్, బకధాయ్నం, జీరణ్వ ం మితా రిగా ఉండడం. కాకికి ఒక కనేన్ 
కనిపి త్ంది. అలా దాయ్రిధ్కి తన చదు  ధాయ్స కా లి. కొంగ-బకము, చేపను 
పటుట్కొనుటకు కొంగ ఒంటి కాలి  నీటిలో కూరుచ్ంటుంది. చేపను పటట్డమొకటే దాని 
ధాయ్స - వ త్ర్ల గురించి గురేత్ రాకూడదు- మాచింగ్ వ రా. ఆ రం కూడా నాలాగా 
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అమితంగా తినకూడదు. నేను M.A. పరీకష్ రా త్ టలు రికి డబుబ్ ఇ త్ము కదా 
అని ఫుల్ గా భోంచే డిని తిరుపతిలో. చివరకు ఫెయిల్ అయాయ్ను. నా కూతురు 
బాయ్ంకు టె ట్ కు తయార తుంటే ఆమె ఆ రపు అల టుల్ చూచి నాకే గేగ్ ంది. నేను 
కూడా అలా తిని ఉంటే M.A. పా  అయేయ్ ణిణ్ గదా అనిపించింది. మితా రం అనాన్రు 
గానీ, నిరా రం అనలేదని గురిత్ంచు. బాబా దగగ్ర పూజ చే క ఏమని దండం పెటాట్లో 
నాకు తెలియదు. కానీ నేను మా ం చినన్పప్టి నుండి ఇపప్టి వరకు ఒకటే దండం 
పెడుతుంటాను. ననున్ మని గా పుటిట్ంచా . ఏమి చేయాలో తెలియదు. నా దారా నీ 
సంకలప్మేమిటో నెర రుచ్కో. నేను నీ సంకలప్ం నెర రేచ్టటుల్ ననున్ అనుకష్ణం 
నడిపించు అని మా ం రిద్ త్ంటాను.  

యినాధుని చరి  పారాయణ చే క అంటే రు చెపిప్న  ఆచరి త్ంటే 
సత ం పెరుగుతుంటుంది. అనన్ం తినేటపుప్డు తపప్క నామసమ్రణ చేయి. పడుకునే 
ముందు నామసమ్రణ, ని  లే త్నే నామసమ్రణ ఇలా చే త్ పోతే యియే మనలను 
గమయ్ం చేరు త్రు.  

అషట్ ధ హమ్చరయ్ం అంటే (1) పురు లు Uలను గానీ రి చి పటములను 
గాని చూడరాదు. లకష్మ్ణ మికి తాదే  నగలు చూపించి ఇ  త నా అని అడిగితే 
నేనెపుప్డూ ఆమె పాదాలకు కేక్ డిని గనుక ఈ కాలి అందెలు అమె . మిగిలిన నగల 
షయం తెలియదు అనాన్డుట. మరి ఇపుప్డు నిమా యుగంలో ధయ్మా? ఏమో? 

ఎవరికీ రే నిరణ్యించుకో లి. ఇటేల్ Uలు కూడా. (2) Uలతో సంభా ంచరాదు (3) 
రీరిక సంబంధం ఉండరాదు. (4) అలాంటి దానిన్ మాన కంగా కోరరాదు. (5) అలాంటి 
షయాలు కంటితో చూడరాదు. (6) చె లతో నరాదు (7) ఇతరులు అలా చే టపుప్డు 

చూడరాదు (8) అలాంటి సంభాషణలు నరాదు. 
ఇవనీన్ ఈ నిమా రోజులలో ధయ్మా? ఆచరించే రికి ధయ్మేమో. 
నీ  చకక్గా చదు కుని మంచి భ షయ్తుత్ గలిగ్ పదిమందికి నీడనిచేచ్ డి గా 

తయారయేయ్టటుల్ చేయమని యిని రిత్ త్, 
మీ, పెసల బబ్రామయయ్ 

********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 
2.10)  సంపత్ కి : అతి - ఇం య చాపలాయ్లు 

చిరంజీ  సంపత్ గారికి  మి రి ఆ లు సదా కలుగవలెనని  రిథ్ త్ 
పె. బబ్రామయయ్ యడం. 

ఏ షయంలో కూడా అతి పనికిరాదు. తిండి షయంలో మితా రం దాయ్రిధ్కి 
తపప్నిసరి. నాలుకను వదిలామంటే మనలను బురద గుంటలో తో త్ంది. నాలుక దాటితే 
ఆ తరా త ఏమీలేదు. అలా తినాలనుకోవడం,  తినడం ఇం యలోలత ం అంటారు. 
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ఇం యాణాం  చరతాం యనమ్నోను ధీయతే 
తదసయ్ రతి జాఞ్ం యురాన్వ మి ంబ . 

ఇం యములలో అనగా నాలుక, చరమ్ము, కనున్లు, చె లు మొ|| ని 
కోరికలు తీరుచ్ మన  శకిత్ న ంచును. ఎలాగంటే నీటి మీద యాణము చేయు పడవ 
యొకక్ గము గాలి హరించునటుల్గా అని చెపాప్రు. 

 నీ చదు  పూరిత్ అయినంత వరకు నీ కంతో అ  చచ్ల డిగా తినాలి అనే 
కోరికను చంపాలి. అదొకక్టే మారగ్ము. కోరిక పుటట్నే కూడదు. మన లో కోరిక 
పుటట్డము రు, అనుభ ంచడం రు కాదట. మన లో కలిగ్నా తినినటేల్ లెకక్ అంటారు 
భగవదీగ్తలో మరియు పాకలపాటి గురు  గారు ఇదే మాట బీడి  కాలుచ్ కో లనుకొనే 
భకుత్నితో అంటారు.  

నిమాలు ఎపుప్డో నెలకో రెండు నెలలకో చూడడం కూడా తపేప్ కాని 
ని ంచాలి. అంతేగాని అదే పనిగా చూడడం చాలా తపుప్. మనం నిమాకు ఇచేచ్ 
డబబ్ంతా బాల్క్ మారక్టేరల్ సంచిలోకి పోతుందనాన్రు మా ట్రు.  

అది మొదలు ఇపప్టికి నేను 2 నిమాలే గత 25 సం || గా చూచాను. (1) 
యిబాబా (2) లవకుశ. నిజజీ తంలో లేనివనీన్ కలిప్ంచి చూపుతారు నిమాలో. 

అలాంటి కలిప్తాలను చూచి మనం కూడా అలాంటి చెడుకు గుగ్తాము. దాయ్రిథ్ దశలో 
టికి దూరం కాకుంటే మీ తలిల్దం ల ఆశలానే కాదు నీ గమయ్ం మరిపించి నినున్ 

అధోగతి పాలు చే త్యి. నీ కమే టికి మందు. 
 మి ఆ లతో,  పె. బబ్రామయయ్ 

********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 
2.11)  20-06-2001 న యి వకు: య చ్తత్ం ఎలా చే కో లో చి త్ 

    గొలగమూడి, 20-06-2001 
చిరంజీ  G. యి వ గారికి,  

 మి రి ఆ లు సదా ఉండాలని రిధ్ త్ పె. బబ్రామయయ్ యడం. 
మన  థ్మితంగా పూర ం వలె లేదని . Sunday Holiday కదా ఆ రోజు 

ఒకక్రోజు రం మా మే తీ కొని ఉప సముండు. పండల్ రసం, పాలు తీ కో. 
మూడు ళలా solid food తినవదుద్. అలా ఒకే ఒకక్రోజు చే త్ యిని రిధ్ంచు. 
“తెలియక ఏ నా పొరపాటు చే  ఉండవచుచ్. నా ఈ య చ్తత్మునకు కరుణ చూపి 
నాకు పూరపు థ్మిత న మన ను దించు భూ! తమరు నాకు అను ంచిన 
పనిని కుష్ణణ్ంగా చే  బుదిధ్కుశలత దించు తం ”  అని రిథ్ంచు. యి పరమ 
దయానిధి. నీ రధ్నకు తపప్క సప్ందించి దయ చూపుతాడు. 

 యికృప కలుగవలెనని రిధ్ త్..    పె. బబ్రామయయ్ 
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ఏమీ బెంబేలు పడవదుద్. అంతా యి దయ. అంతా మన మంచికే చే త్రు. 
కొండంతను గోరంతతో తొలగి త్రు. ఆ సమే మనలను కాపాడుతుంది.

********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 
2.12)  యి హమ్ణయ్ంకి : చెడడ్ లకష్ణాలు పోగొటుట్కోవటానికి ఏ యతన్ం ఎలా 
చేయాలో 

 యినాథాయ నమః 
             గొలగమూడి 

Dear Sai! 
 “ఒకక్ చెడడ్ లకష్ణం మిగిలి ఉనాన్ మిగిలిన అనిన్ంటినీ జ లింప చే త్ందని, 

టిని తొలగించు కోవటానికి చే  యతన్ం దానికి అడుగడుగునా ఆయన సహకారం 
అలా అలా ఇంకా ఉదృతం కావటం ఎందుకు ధయ్ం కావటం లేదు ?” అని .  

 నితయ్ం శరీర య్యామం అవసరం. అవసరమంటే ప లానులా కసరతుత్ 
వంటిదని తలచకు. రయ్ నమ క్రాల వంటి  తపప్నిసరిగా ఉండాలి. మా ట్రు 
చేయలేదు అని చెపప్వదుద్. రు యి వదద్ సమాధి థ్తి పొందక ముందు య్యామం 
చే రు. Ph.D. రికి చకక్గా వరించే కుశలత లేదు.  అవసరం అని మా ం గటిట్గా 
చెపప్గలను. అది అనుభవం నేరిప్న పాఠం.   

Job నుండి 6.30 గంటలకు వ త్ తిరిగి 9 గంటల వరకు గుడి, Mess, సరుకులు, 
ఏదో తిరుగుతూ 2½ గంటలూ పాడు చే  కోవడమేనా?  

మన కళళ్ గుండా, చె ల గుండా, సప్ర  దారా, స దారా ఎంత లౌకికం 
మనకు చుటుట్కుంటుందో బాగా యోచించు. నినున్ నీ  సంఘంలోని ఇతరులతో 
పోలుచ్కుంటే ఇక ఎపప్టి నా ళళ్ లౌకిక థ్యి నుండి బయట పడలే . సరుకులు 
మని  దారా తెపిప్ంచుకుని నీ వంట నీ  తిను. సర ం సమకూడుతుంది. కొతత్ రకం 
Instrument వచిచ్ంది. అనన్ం, కూర రెండు గినెన్లలో పెటిట్ తగిన నీళుళ్ పో  చ్  
వదిలే త్ ఉడకగానే అదే auto systesm కారం ఆరిపోతుంది. మరొక బటన్ on అయి 
కొదిద్ పాటి డి ఉండి, మనం ఎపుప్డు తినాన్ డిగా ఉంటుంది. రుచులు పాకాలుగా 
తినడం తగదు. శరీరానికి శకేత్ కానీ, రుచికి తినరాదు. Food షయం జా తత్. అపుప్డు 
మన ధన ఉదృతం అ తుంది. Practical గా చే  చూడు. 

ఇం యాణాం  చరతాం యనమ్నోను ధేయతే 
తదసయ్ హరతి జాఞ్ం యురన్వ మి ంబ  

అనాన్రు గీతలో. ఇం యములలో చరించు మన  యొకక్ జఞ్ 
హరించబడును. ఎలాగు? పడవ యొకక్ గము గాలి చేత హరింప బడినటుల్.  
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 మామిడి పండు మానే త్ను. టు మానే త్ను అని లోపల చి కుక్ మంటూ 
వదలటం కాదు. ఆకలికి మందుగా భగవంతుడు ఇచిచ్ంది ఆయన దంగా తినాలి. 

ఆ రానికి హృదయపూర కంగా నమసక్రించి ఎనోన్ జీ ల కృ  ఫలితంగా 
సమకూరాచ్ . ఆ జీ లనీన్ తమరే. మరి నీకు ఋణపడకుండా ఏమి చే  ఋణ 
ముకుత్డన లో అలా నడిపించు అని ఏమి తినాన్ తాగినా రిధ్ త్ండు. దిల్ కే బాత్ 

గా ండాలి దిమాక్ కే బాత్ గా ండ రాదు.  
సత ంగం మన ఉనన్తి కొరకే. ఇతరులను బాగు చే ందుకు కాదు అనే లోపల 

ఎరుకతో ఇతరులకు చెపప్డం తపుప్ కాదు. ఆయన పంపిన రికే చెబుతాము. 
  “ య్మో ల వలల్ నిరుద్షట్ న ఆచరణ లేకుండా పోతుంది ?” అనాన్ . 

ముందు ఆశయం గటిట్గా నిరణ్యించుకో లి. లౌకికంగా లకష్లు గడించి 
అనుభ ంచడమా! లేక ఆతమ్ ంతి, తృపిత్, ఆనందమా మనకు కావల నది అనేది 
నిరణ్యించుకొని తకిక్న య్మో లనిన్ మన మారగ్ంలోని ముండల్ కంపలని గురిత్ంచి 
దూరంగా (ఉండే) తొలగించుకుంటూ జా తత్గా పో లి. దానినే కము, రాగయ్ము 
అనాన్రు. క, రాగాయ్లే య్మో లను నిరూమ్లి త్యి. ఇక మారగ్మే లేదు. యి కృప 
చూపినా కాని, క రాగాయ్లు లేకుంటే ఆ కృపను నిలుపుకోలేము. అందుకే మా ట్రు 
నీ జోలికి చిలిల్ లేకుండా చూచుకో అనాన్రు. అంటే మనలోని బల నతలను రూపు 
మాపుకో అనాన్రు. 

“(నా) Professor ను motivate చేయడం నా వలో భాగం” అనుకోకు. అది 
ని క్మ కరమ్ – యినే మన చేత అలా చేయి త్నాన్డు అనుకో. ఎపుప్డూ ఫలితం 
ఆ ంచకూడదు. బాబా ఇషట్ం ఉంటే త రగా అ తుంది. లేకుంటే మనం ఎంత 
యతిన్ంచినా కాదు. యతన్ం – తీ  యతన్ం మా మే మన ధమ కరత్వయ్ం అని 
గుతూ ఉండు. 

ఉదయ రథ్న పొడుగు చేయవదుద్.  మా ట్రు న రథ్న majority of 
people కొరకు. గటిట్ పటుట్తో గే రికి ఒకే ఒకక్ మాట చాలు. “నిస యుడ  నీ 
పాదముల నా యించాను. నా సర  బాధయ్తలు నీ  భూ. మాయ నా దరి చేరకుండా 
మీరే చేయాలి. మా బ రంతరముల యందునన్ మిముమ్లను అనుకష్ణం గురిత్ంచుచూ 
మీ ఆజఞ్లను తు||చ|| తపప్కుండా పాటించేటటుల్ నాకు శకిత్ దించు భూ” అని 
కుల్పత్ంగా చెపుప్కో. హృదయపూర కంగా చెపుప్. ఆ రధ్నలో నీ ధనలో వచేచ్ 
ఇబబ్ందులు, doubtలు అనీన్ రికి నన్ ంచుకో. అది living రథ్న. అంతే కానీ 
ఉదయ రథ్న అంతా stereo type లో చెపుప్కునన్ందుకు లాభం ఏమిటి ? 
Paracetamol, Paracetamol అని ఎనిన్ మారుల్ అనుకునాన్ జ రం తగగ్దు కదా! 

జీ తలకష్య్ం ఏరప్రచుకోవటంలో పూర  జనమ్ ధన, ఈ జనమ్లో పూర ం చే న 
ధన బాగా పని చే త్యి. యి సర  సమరుధ్డు – ఇది తిరుగులేని సతయ్ం – మనం 
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ఒకక్ అడుగు త్ రు పది అడుగులు మన పు త్రు. ఒకక్ అడుగు  హకుక్ మన 
కిచాచ్రు. మనం ఎటు అడుగు త్ అటు తాను 10 అడుగులు త్రు. జీ త లకష్య్ం 
ఎంచుకునే చఛ్ మనకే ఇచాచ్రు. జీ త లకష్య్ం ధించేందుకు మన జీ త ధానం సరి 
అయినదిగా ఉండాలి. ఆధాయ్తిమ్కత, ఆతామ్నందం, తృపిత్, ంతి అనే  కా లంటే మొదట 
మనం బానిసలుగా ఉండకూడదు. 50 ల రూపాయలు నెలకు జీతం. రా  పగలు 
దుయ్కత్ ధరమ్ నిర హణలో తలమునకలు అవ టం. ఇలాంటి జీ తానికి డబుబ్ ముఖయ్ం, 
చఛ్ను అముమ్కునాన్డు అనన్మాట. అందుకే మా ట్రు కలెకట్ర్ పని బంగారు సంకెళుళ్ 

అని, బడి పంతులు అయాయ్రు. వచిచ్న ఉదోయ్గం వదిలే రు. మన ం మన ధనకు 
ఉండాలి. మన మీద పెతత్నం చలాయించే రు ఉండకూడదు. అనాన్నికి చేయి 
చాచకుండా ఉదోయ్గం మా మే కాని మన Research తోనే జా కేష్మం ఉంది 
అనుకోకూడదు. ఈ Research లు అనిన్ లేనపుప్డు జలు ఖ ంతులతో లేరా?? 
Research లు చే  కొతత్ కొతత్  కనుకొక్ని కొతత్ జబుబ్లు వచాచ్యి.  

అసలు జీ త ధేయ్యం – జీ త లకష్య్ం ఏమిగా ఉండాలంటా  ?  
నాకు తెలి నంత వరకు మనలను ఈ ధంగా పుటిట్ంచి పెంచి పో ంచిన 

భగవంతుడు మన నుండి కోరేది ఏమిటి? మన కాలము, మన  మా మే!  
మన లో ఆలోచనలు రాకుండా ధన చే ందుకే కాలం ఇ త్నాన్ము. ఈ 

ధనకే మన లకష్య్ం పరిమిత  ఉండాలి. ఈ లకష్య్ం దృ ట్లో పెటుట్కొని job 
చూ కో లి. Job చే త్ య్మో లకు గురి అయితే నిచెచ్న మీద నుండి ంద పడడ్టేల్! 
ఎవరో బాటకా  బచాచ్ మారుతి కారల్లో తిరుగుతూ చాలా turn up చే త్నన్టుల్ కనపడితే 
అది మంచిదనుకోవటం య్మోహము. 

 ఒక కోనేటిలో ఒక రాయి త్ దాని నుండి పుటిట్న అలలు కోనేరంతా 
య్పించినటుల్ మనం ఒక చోట కూరొచ్ని ధాయ్నం చే త్ దాని భావం శ మంతా 

ఉంటుంది అంటారు మా ట్రు. T.V. మెకానిజాలు వరించగల మీకు నేను ఏమి 
చెపప్గలను? 

ఆయన సర  సమరుధ్డు – సర  రణాధికారి. 
మనం ఒకక్ అడుగు యడంలోనే మన ధరమ్ం ఉంది. ఆ తరా త రు మనలను 

నడిపి త్రు. ఆ ఒకక్ అడుగు బాబా కోరినటుల్ త్మా! లేక MAJORITY OF MASS  
నటుల్ త్మా అనేది COUNT అ తుంది. 

జీ తధేయ్యం ఏరప్రచుకొనడంలో అహంకారంతో కూడిన కరత్ృత ం ఉoటుoదని 
తలచకూడదు. ”బాబానే మనకు స న లకష్య్ం (ధేయ్యం) ఏరప్రచమని హృదయ పూర క  

రథ్న” చే త్ సరి. 
బాహయ్ పరి థ్తులను మనం మలచుకోవడం ఏమిటి? నేను sub inspector 

పనిలో చేరి బాహయ్ పరి థ్తులను ఏమి మలు త్ను? Nature of job selection లో 
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చూచుకో. నా మన , కాలము నీకు సమరిప్oచేటటుల్ చేయమని బాబాను  రిథ్ త్ అనీన్ 
ఆయనే చూ త్రు. 

డబుబ్ నిల చేయడ మనేది ధకుని థ్తి ఏ మెటుట్లో ఉంది అనే దానిన్ బటిట్ 
ఉంటుంది. లౌకికులకు ఒక o, గృహ థ్లకు ఒక o, సనాయ్ లకు ఒక ం. 
మను ధరమ్ ం సంపాదించి చదు . బాబా మీద ఉండే నిన్ బటిట్ ఎంత దాచి 
పెటాట్లి అనేది ఉంటుంది. బాబానే చెపుతారు కదా? నా లాంటి రి సల  ఎందుకు? 
సర జుఞ్ న యిని, మా ట్రిని అడగాలి. 

సదోప సం చే త్నన్ందుకు చాలా సంతోషం. 
 సతయ్ యి గారిని గురించి నీ భావన correct గానే ఉంది.  మా ట్రు కూడా 

అలానే చెపేప్ రు. “నేను యిని అనే మాట ఒకక్టి తపిప్తే మిగిలిన అనిన్oటిలోను 
రు మనకు మారగ్దరకులు” అనే రు.  

                                                         మి రి ఆ లతో, 
మీ    పె. బబ్రామయయ్. 

   ఇకక్డ మిలిటరీ మి స రగ్ త్లయాయ్రు. యినాధుని భకుత్లలో 
మహలాపతి,  ంకయయ్ మి రి భకుత్లలో పోలిరెడిడ్ గారు దేహతాయ్గం  చే నటుల్ 
చే రు. మారిచ్ 24వ తేది మ లో తన ంత రూమ్ లో పదిమంది మి ల ఎదుట 
రు ధాయ్నం చే త్ శరీరం వదిలారు.  మి రి కోసం  రు గొలగమూడిలో 

ఉoడే రు.  Latrine, బాత్రూం లేదు. ఇంటి గోడలు 4 అడుగులు ఎతుత్. ఈ క ట్లనీన్ 
సంతోషంగా భరించాడు, గనునకే రికి ఉతత్మంగా శరీరం తయ్జించే భాగయ్ం కలిగింది.  

పె. బబ్రామయయ్. 
********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 
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3. ధరామ్చరణ 
3.1)  27-06-05 న యికి: తృపిత్, ంతి-ధరమ్ము, గురు  ఇచిచ్న పని  

       గొలగమూడి, 27-06-05. 
Dear Sai, 

    తి మాన డు ఖ ంతులతో తృపిత్గా జీ ంచాలని తలు త్డు. కాని అటిట్ 
ఖము, ంతి, తృపిత్ అనున  మనం ఆచరించే ధరమ్ము వలన మా మే లభి త్యని 

ఎనిన్ త్ర్లు ఘో ంచినా, మ తుమ్లు అందరూ ఎలిగెతిత్ చాటినా ఆ బదుద్ న 
మాన నకు అటిట్ ఆచరణ దు ధయ్ం అయియ్ంది. అటిట్ ధరామ్చరణ మన నితయ్ జీ తంలో 
సహజ దధ్మయేయ్ందుకు మ నీయుల ంగతయ్ం ఒకక్టే శరణయ్మని భగవదీగ్తాది 
ంధాలనీన్ చెబుతునాన్యి. రి  తయ్కష్ నిన్ధయ్ము లభించనపుప్డు మ తుమ్ల చరి  

పారాయణ కూడా మ తుమ్ల తయ్కష్ నిన్ధయ్ంతో సమానమని ఎందరో భకుత్ల 
అనుభ లు ఋజు  చే త్నాన్యి. మహనీయుల చరి  పారాయణ దారా అనేక మంది 
భకుత్లలో కలిగిన హృదయ పరివరత్నే ఇందుకు నిదరనము. అటిట్ ధరామ్చరణను గూరిచ్  

మి రు ఏనాడు పెదద్గా ఉపనయ్ ంచకునన్నూ  మి రి నితయ్ జీ త 
సంఘటనల నుండి ఇటిట్ ధరమ్భోధ నగలిగిన రికి అనుకష్ణమూ నిపి త్నే 
ఉంటుంది.   

 మి రి గురు  రికి ఒక పని ఒపప్గించి చేయమనాన్రు. అదే ఇతరుల 
బాధలను తన తపోశకిత్తో కాష్ళన చేయడం. ఇతరులు అంటే మాన లే కాదు సర  జీ ల 
యొకక్ బాధలు తీరచ్డం.  ఆ కృ లో నిమగన్  తన శరీరానిన్ మరచిపోయి పని చే రు. 
మన గురు  మనకొక  చినన్ పని పెటాట్రు. ఆ పనిలో నిమగన్  మనం పంచానేన్ 
మరచిపో లి. ఆ పని తపప్ ఇతర యోచనలే ఉండకూడదు. ఒక రోజు నాకు మందిరం 
కటట్గా మిగిలిపోయిన రాతి ముకక్లను కంకర  కొటిట్ంచమనాన్రు. ఆ షయం రేపటి 
లెటర్ లో  త్ను. 

మి రి ఆ లతో,  పె. . 
********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 

3.2)  28-06-05 న యికి: ధరామ్చరణ–గురు వ-పటుట్దల: 
గొలగమూడి, 28 – 6 – 05 

Dear Sai !  
 మా ట్రు గారు దాయ్నగర్ యి మందిరానికి curing కు నీరు 

పోయమనాన్రు. పది రోజులయినా నాకు ఇంకా కూయ్రింగ్ పని ఉండగానే 
మిగిలిపోయిన రాతిముకక్లు కంకర కొటిట్ంచమనాన్రు. 600 రూ. తీ కుని(advance) 
మూడు నెల నా కొటట్లేదట. ళుళ్ కొటట్కుంటే మా మం చెముడుగుంట నుం నా 
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మను లను తీ కువచిచ్ కొటిట్ంచమనాన్రు. ఇంతకుముందే కొందరు లెకచ్రరుల్ ఆ 
కూలీల కొరకు 6 కి.మీ. దూరం ళిల్ అనేక రుల్ యతిన్ంచి మానే రు. రు మా ం 
రాలేదు.  మా ట్రు వదలలేదు. అది భలూల్కపు పటుట్. ఇతరులు చెమటోడిచ్ 
సంపాదించిన పావలా, అరధ్రూపాయి, రూపాయి  యికి సమరిప్ంచిన డబుబ్ వృధా 
కాకూడదు అనేదే రి ధేయ్యం. 

నేను ఉదయం 5 గo.కి ని లేచి 5½ గం.ల బ కి ళిల్, 3 కి.మీ.నడకలో 3,4 
మారుల్ ళిల్ రితో మాటాల్డినా ళుళ్ రేపు వ త్మంటారు కాని రారు. ఈ రోజు కూడా 
అలాగే చెపాప్రు. ఇక లాభం లేదు మా మం కలిచేడు లోని కూలీల కొరకు 
యతిన్ంచాలని ఆ దోవన అటాల్గే కలిచేడు యాణ నాను. నీళళ్లో(నిల )పో న 

చదద్నన్ం రూములో ఉంది. ఎపుప్ నా ఆ మం నుండి తిరిగివచిచ్ 10 గం.కు న తినేది. 
ఈ రోజు రూములో చదద్నన్ముంది కానీ అనన్ం కొరకు రూముకు రాలేదు. ఆ మం 
కలిచేడు అకక్డ బ  ఎకాక్లి. గూడూరు లో దిగి కలిచేడు బ  ఎకాక్లి. ఇంటికి 
చేరేసరికి మధాయ్హన్ం 4 గం. ంది. అపుప్డు ఇంటోల్ అనన్ం లేదు. ళళ్ను అనన్ం 
వండమని నేను కూలీల కొరకు ళాళ్ను. ళల్తో మాటాల్డి వచేచ్సరికి 5½ గం.లు 

యం ం. అకాలంలో ఎంత తినగలము. ఏదో కొంత తిని ని పోయాను. ఇక రా కి 
అనన్ం తినలేదు. ఉదయానేన్ 6 గం. గూడూరు బ . గూడూరు చేరి అకక్డనుండి 
కలిచేడు బ  ఎకిక్, కలిచేడులో దిగి కూలీల దగగ్రకుపొతే ళుళ్ లేరు పనికి ళాల్రు. 
ఉ రుమంటూ 3 కి.మీ. నడిచి కలిచేడు రోడుడ్ లో waiting బ కొరకు. రూముకి 
చేరేసరికి 12 గం.లు మధాయ్హన్ం. ఆకలి ద ంచి త్ంది. నేనెకక్డా ఏమీ తినను. వండి 
తినాలి. అనీన్ అంగటి నుండి తెచుచ్కో లి. గినెన్లు కడగాలని గినెన్లో చేయి పెడితే 
అనన్ముంది, సన ఏమీ లేదు ఎ గడడ్ నంజుకుని 3 రోజుల నాటి చదద్నన్ం తినాన్.              
పెసల బబ్రామయయ్ 

********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 
3.3)  30-05-2005 న యికి: కరణ దిద్ తో ధరామ్చరణ-కరమ్ కౌశలం  

గొలగమూడి, 30-05-2005 
డియర్ యి, 

ఈరోజు పంచమంతా అంధకార బందురంగా ఎంతో దుఃఖములో మునిగి 
ంది. ఒక పు తాము చే  పనులనీన్ తమకు ఖసంతో లను తెచిచ్పెడతాయని రు 

ఆ పనుల దారా దుఃఖానేన్ తెచుచ్కుంటునాన్రు. రోగాల దారా,  న ట్ల దారా,  య్జాయ్ల 
దారా, దొంగతనాల దారా కషట్ం కలిగినపుప్డు అలాంటి నషట్ం కలిగించిన రే తమ 
దుఃఖానికి కారణమని మొతుత్కుంటారు. కానీ ళుల్ చే న కరమ్లే అందుకు కారణమని ఏ 
మా ము తలంచరు కదా. ఒక కాం కట్రు లకష్లు కోటుల్ సంపాది త్నాన్రు. ఎటాల్ 
సంపాది త్నాన్డు? కేవలం సతయ్ం ధరమ్ం తపిప్ నడుచుకుని మా మే. పదిమందికి 
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ఉపయోగపడే రోడుడ్ యమంటే ఇంజనీరల్కు లంచాలు ఇచిచ్ రోడుడ్ అదా నంగా 
త్నాన్డు. అలా ఆరిజ్ంచిన ధనం దుఃఖము కలిగించక ఏమి చే త్ంది? 

 మి రు బోధించిన సతయ్ం, ధరమ్ం, సంపనన్త ం, ధారణత ం,  సదుగ్రు 
వ ఎంత గొపప్ పచిచ్ సతాయ్లో కదా. అందరూ ధరమ్ం తపిప్ ఖ సంతో లు పొందాలని 

చూ త్రు. కానీ ఆ వచిచ్న ఖ సంతో లు చూ త్ండగానే దుఃఖాలు అ తునాన్యి. 
టీచరు పాఠం చెపప్డు. దాయ్రిథ్ చదవడు. డాకట్ర్ తన వృతిత్లో పుణయ్ము కొరకు మించి 
చదవడు. పేషంటు మందు ంచకుండానే  ఆరోగయ్ము పొందాలని చూ త్డు. 
ఎంతోమంది ఆధాయ్తిమ్క పేపరు పేరుతో ధనము ఆరిజ్ త్నాన్రు. ఆధాయ్తిమ్కత గోరంత 
కూడా ఆ పేపర్ లో కనిపించదు. ఎవరి ధరమ్ం రు కరణ దిధ్గా ఆచరి త్ రికి 
కలిగేదంతా ఆనందమే. అలా ధరామ్చరణ చేయాలంటే ఆనందం అనేది బాహయ్ంగా 
వ త్ ల నుండి రాదు.  అది మన అంతరంగాల లోనే ఉంది. అది మనం పొందాలంటే 
ఇషట్ం, అయిషట్ం సమూలంగా పో లి. ఇ ట్ఇ ట్లు పోవడం అంటే భగవంతుడు 
మనకిచిచ్న పని నూటికి నూరుపాళుల్ దధ్గా ఆచరించడం ఒకక్టే మారగ్ము. (నీకు 
ఇపుప్డు) భగవంతుడు అను ంచిన పని చదు - పి చ్ డి. దానిని నీ  
ఇ ట్ఇ ట్లు లేకుండా అది నీ ధరమ్ంగా భా ంచి ధి త్ తరుగులేని ఆనందం ంతి 
లభి త్యి. 

 మి రి ఆ లతో, పెసల బబ్రామయయ్ 
********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 

3.4)  ఇ ట్యి ట్లు, స వలంబనం, సయం కృ  గూరిచ్  
Dear Sir ! 

 మి రి ఆ లు సదా మిముమ్ నన్ంటి కాపాడాలని రిధ్ త్ 
పె. బబ్రామయయ్ యడం. 
       మా గురు గారు పూజయ్  ఆచారయ్ భరదా జ గారు. రిని పంచమంతా ఎరిగిన 
రే. మా ఇంటోల్ని ఈతి బాధలు రికి చెపుప్కుంటే రనే రు - పూజలో  

 “తమేవ మాతాచ పితా తమేవ, తమేవ బంధుశచ్ సఖా తమేవ,  
తమేవ దాయ్ ణం తమేవ, తమేవ సర ం మమదేవ దేవ”  
అని మనం ఎనిన్మారుల్ పూజ చే త్ అనిన్మారుల్ చెపుతాము. కానీ ల్కం అరధ్ం 

ఆచరించము – ఆ ల్కం ఏమి చెబుతుంది, నీ  నా తలిల్ , తం , నీ  నా బంధు లు, 
న్ తులు, భారాయ్బిడడ్లు, సరులూ సరమూ నీ . మరి ఆయన పటానిన్ దధ్గా 

పూజి త్ము, దయ్ం పెడతాము. మన భారాయ్ బిడడ్లు, బంధు మి లు, మాతా పితరుల 
రూపాలలో ఆయన మన ఎదురుగా ఉంటే ళళ్ంతా ఆ పరమాతమ్యేనని గురిత్ంచి దాధ్ 
భకుత్లతో ంచము గదా! మరి మనకు రి కృప ఎలా కలుగుతుంది అని చెపేప్ రు. 
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    గృహ థ్గా మనం మన బాధయ్తలు చకక్గా నెర రాచ్లి – భరత్ అంటే భరించు డు 
అని అరధ్ం  
– భారాయ్ బిడడ్లు, తలిల్ దం లను భరించు డు అని గదా అరధ్ం. ఇషట్ం , అయిషట్ం 
లేకుండా జీ ంచడమే భగవంతునకు అమిత తి కలిగ్ంచే పూజ. ఈ ఇషట్ం, అయిషట్ం 
ఎందుకు కలుగుతునాన్యి? ఆశ వలల్ కలుగుతునాన్యి. ఆశ అంటే కోటీశరుడు 
కా లనే కోరిక గదా అని అనుకోమాకండి. ఇది ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అని 
ఆ ంచడమే ఆశ. అది అలా జరుగకుంటే నిరాశ. 

భగవంతుడు మనలను ఎలా ఉంచితే అలా ఉండడం నేరుచ్కుని అలా ఉంటుంటే 
భగవంతునకు ఎంతో తి కలుగ్తుంది. భరత్గా మనం మన భాదయ్త నిర ంచాలి. ఇది 
ఇటాల్గే జరగాలి అనుకోవడం తపుప్. జీ ల రబధ్ం అనుసరించి అ  పిత్ త్యి. 
అంతేగాని మనం కేవలం అ ట్తత్రం చది నంత మా న మనం కోరినటుట్ అంతా 
భగవంతుడు జరుపుతాడా? గనుక ఇది ఇటాల్ జరిగితే మంచిది, బాగుంటుంది అనే పదధ్తి 
రమించి భగవంతుడు మనకు దించిన దానికి శకిత్ వంచన లేకుండా పనిచే  

భగవంతుని మెపిప్ంచడమే ఆశ లేకుండా పోవడమంటే. “ఆశ పోతే అంతా 
పోతుండాల్యాయ్” అనాన్రు  ంకయయ్ మి రు. 

నేను బి.ఎ . . చది క ఉదోయ్గం రాలేదు. లు కటట్మీద గాయ్ంగీ పని చే త్నని 
పోతే అదీ రాలేదు. అనేక యతాన్లు చే ను, అనేక చోటల్ లు కాలేదు. కతిత్ తీ కుని 
కటెట్లు కొటుట్కొచేచ్ డిని. కనీసం నెలకు Rs.50/- కటెట్లు ఇంటోల్కి కా లి. ఆ యా  
రూపాయలు మా తలిల్గారికి మిగిలించిన డినౌతానని తలచాను. నేను తినే అనాన్నికి 
కొంత నాయ్యం చేకూరచ్గలనని తలచి తొమిమ్ది నెలలు అలా కఠోరంగా కటెట్లు కొటాట్ను. 
ఆ తరు త భగవంతుడు నేననుకునన్ పనులు కాకుండా అన్ న్డ్(untrained) టీచర్ 
పని ఇచాచ్రు. నెలకు వంద రూపాయలకు ఆ పని చే ను. కషట్మే ఆ పని, ఆ జీతం – 
ళిల్చేచ్ది అంతే. భగవంతుడిచిచ్న పనిని ఆయన మెచుచ్కొనేటటుల్ చేయాలి అని నా 

భావన. చివరకు అదే థ్ర ంది. ఇతర జిలాల్కు ళిల్ పని చే ను. భగవంతుడు ఎలా 
తిపిప్తే అలా. ఆశ పో లి అంటే ఇషట్ం, అయిషట్ం పో లి. అంటే “ఇది ఇలా జరిగితే 
బాగుండును” అనే కోరిక పోయి భగవంతునకు మన పగాగ్లు అపప్గి త్, ఆయన ఎలా 
తోలితే అలా పో లి. కుటుంబం భరించడం ముఖయ్ం. అలా చే త్ంటే, తమేవ మాతాచ 
అనన్ ల్కం ఆచరించిన ళల్ము అ తాము. అంతేగాని డాకట్రు న మందు 
తినకుండా ఆ మందు చీటీ వలెల్ త్ంటే జబుబ్ తగగ్దు కదా? ఇంకా పెరుగుతుంది. 
ఎనోన్ జనమ్ల ఋణానుబంధం వలన మన భారాయ్ పిలల్లు బంధుమి లు ఏరప్డాడ్రు. రి 
రి ఋణం రికి చెలిల్ంచాలి, భారయ్-భరత్లు కల  సం రమనే బండి లాగాలి. 

అంతేగాని ఈ ఇ క రోడుడ్న లాగటం నాకిషట్ం లేదంటే బండి నడవదు. రెండెదుద్లు 
లాగవల న బండి ఒకక్ ఎదుద్ ఎలా లాగుతుంది? ఎలా కదులుతుంది? కషట్ నా సరే 
భగవంతుడిచిచ్న కృ  చేయాలి.  
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మన కంటే అంగ కలయ్మునన్ రు ఎందరు లేరు? రి సంగతేమిటి? మనకు 
భగవంతుడు తెలి తేటలు, అనిన్ అవయ లూ, శకిత్ దించాడు. మన పరిధిలో 
ఏ నా కృ  చే త్ భగవంతుడు ఎంతో సంతో త్డు, ఆ ర ది త్డు. 

అంతేగాని మన పారాయణ, అ ట్తత్రాలతో సంతు ట్డు కానేకాడు. మన దుయ్కత్ 
ధరమ్ం మాని పారాయణ అ ట్తత్రాలు చే త్ంటే భగవంతుడు సం పుత్డయేయ్టటుల్ 
అయితే ఆయన కూడా ఒక రాజకీయ నాయకుడౌతాడు. భగవంతుడు కాడు. మన కృ  
దారా భారాయ్బిడడ్లు, తలిల్దం ల రూపంలో ఉనన్ భగవంతుని త్నాన్ము అనే 
భావన ధానంగా ఉండాలి.  

ఆచారయ్ భరదా జ గారికి లెకచ్రర్ ఉదోయ్గం పోయింది. రోజుకు ఐదు గంటల 
పనికి ఆరు లు వచేచ్ . అది పోయాక రోజుకు 15 గంటలు పనిచే  రెండు లు 
సంపాదించే రు. భగవంతుడు ఏమిచే త్ అదే సంతోషంగా కరించారు. కనుకనే 
భగవంతునకు తిపా డయాయ్డు. 

మీరు పారాయణ పూజ చే త్, స ంచి ఎంతటి స లప్మని తలచబడే పని 
అయినా చే త్ండాలి. ఒకరిదద్రుతో మొదలు పెటిట్ టు చెపప్వచుచ్, లేక దూరంగా 
ఎకక్ నా క్లులో, కానె ంటులో కషట్ నా చేయాలి. అలా కాకుంటే మరొక పని మీకు 
తోచినది, ఇషట్ నది అలా చే త్ంటే వం కరుణి త్డు.  

భగ న్  ంకయయ్ మి రు మిముమ్లను మీ కుటుంబానిన్ 
ఆ ర దించవలెనని మరొక రి రిధ్ త్నాన్ను. 

బిడడ్లను సత్ పౌరులుగా తీరిచ్దిదేద్ కృ  మనం చేయాలి. మన కృ తోనే రు 
కానందులౌతారని కాదు, మనకు భగవంతుడు ఇచిచ్న పని స మంగా నిర రిత్ంచిన 
రమయేయ్ందుకే. 

 మి రి కృప సదా మీకు కలుగవలెనని రిధ్ త్ ,  మీ,  పె. బబ్రామయయ్   
********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 

3.5)  11-6-2002 న యికి : దుయ్కత్ ధరమ్ం – గురు వ  
గొలగమూడి, 11-6-2002 

చిరంజీ  యి హమ్ణయ్ం గారికి  మి రి ఆ లు సదా నీకుoడాలని 
రిథ్ త్ పెసల బబ్రామయయ్ యడం WORK ALLOT చే రని నినందుకు చాలా 

సంతోషం. మా ట్రు గారు అంటారు చే  ళల్ను చూ త్ బాబా ఇంకా పనులు ఇ త్నే 
ఉంటారు. అయితే మనం దానిని ఒక చాలెంజ్ గా తీ కొని బాబా మెపుప్ పొoదేoతగా 
చేయాలి. పనిని చూ  డవకూడదు. అదే బాబా వ, అంతేగాని కరూప్ర రతులు 
మా మే కాదు అని చెపేప్ రు. దాయ్నగర్ మందిర నిరామ్ణమపుప్డు పవళింపు రతికే 
పోగలిగే డిని. ఉదయం కువజామున నుండి కూయ్రింగ్ నీరు పోయాలి. 10 గంటల 
తరు త కూలీలకు, పిలల్లకు అనన్ం కూర దధ్ం చేయాలి. కనీసం 3 రుల్ 3*4 kg 
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వండాలి. పెదద్ అండా లేదు. అనాన్లు తినాన్క బొచచ్లు తోముకో లి. 3 గంటల నుండి 5 
గంటల వరకు CURING కు నీరు – 5 గంటల తరా త మరలా వంట పని వడిడ్ంపులు ఇక 
రతుల కెపుప్డు జరయేయ్ది. ఆ మ నుభా డు ఎందుకో గాని ననున్ మా ం 
రతులకు రావడం లేదేమి? అని అడగలేదు. పనిలో INVOLVE అయాయ్క తీరిక లేదు. 

ఆయన పని అనే పరి దధ్ న ఎరుకతో చేయి. PROJECT WORK కషట్మని ఎపుప్డు 
తలవవదుద్. అదే రి వ అని ది గుణీకృత న ఉతాహంతో రికి నమసక్రించి చే త్ 
ఉండు. ఆయనే నడిపి త్డు. అందరికంటే గొపప్గా రి కృప పొందాలనన్ ఒకక్ ధేయ్యం 
ఉంటే య్మో లు, జిహచాపలాయ్లు అనీన్ పోతాయి. ఇషట్మునాన్, లేకునాన్, తపుప్గా 
నా, సంకిష్పత్ంగా నా పూజ, పారాయణ, రధ్నలు మానకుండా చే త్ండు. EXERCISE 

REGULAR గా చెయియ్.  JUST TO KEEP UP YOUR BODY IN TUNE WITH YOUR WORK. 
తాత గారు చెపిప్నవనీన్ అవసరం లేదు. 

వ న letter నినన్ చేరింది. అందులో దరాబాద్ అ  లేదు. అది 
బెంగుళూరు నుంచి డు గదా? దరాబాద్ POSTAL ADDRESS ఇ . ఇంత LATE 
అయేయ్oదుకు కారణం ఒకక్టే. పొరపాటున వ అ  అంతా తెలుగులో రు. 
PINCODE యలేదు. గనుక SORTING లో కక్న పడే  తెలుగు తెలి న రి కొరకు 
యిట్ చేయవల  వచిచ్ లేట్ అయింది. పిన్ కోడ్ ఉనాన్ త రగా వచిచ్ ఉండును. 
దరాబాద్ లో వ అ  ఇ . తీరిక దొరికినపుప్డు మరల త్ను. 

 మి రి ఆ లు సదా మీ కుండాలని రిథ్ త్,  
పెసల బబ్రామయయ్. 

 దరాగ్ మి రు చెపిప్నటుల్  యి, యి అనుకుంటూ ఎకుక్వ పనులు 
వంట, న్నం, travel, latrine లో వ రా చే త్ండు. 

 హమ్ం గారి మఠంనకు పంపిన cheque చేరినది. బెంగూళూరులో మీ  area 
pincode యి. 

********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 
3.6)  24-04-1997 న రాజకుమార్ కు : సంపాదన, మ తుమ్ల సనిన్ధి   

గొలగమూడి, 24-04-1997 
Dear Rajkumar!  

 మి రి ఆ లు సదా నీకుండాలని రిథ్ త్ పె. బబ్రామయయ్ 
యడం.  నీ letter చేరింది. భం, చకక్గా ఉదోయ్గం చే త్ అది భగవంతుని వగా 

భా ంచి చేయి. 
అహం నరో భూతా  – అనే ల్కంలో (భగవదీగ్త) ణులందలి ఆకలిని నే , 

రు భుజించు నాలుగు రకముల ఆ రమును జీరణ్ము చేయుచునాన్ము అని 
చెబుతారు. గనుక మనము సంపాదించేది ఎందుకు?  ఆకలిని తృపిత్ చేయుటకు, అంటే 
ఆ పరమాతమ్ను ంచుటకు అని అరధ్ము. కనుక మనం చే  తిపని ఆకలి కొరకే? 
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గనుక పరమాతమ్ వయే అ తుంది. మన భావం ధానం అనన్ మాట. “కషట్పడి 
పనిచేయి, దే ని నామం ఉచచ్రించు” ఇది  యినాధుని ఆజఞ్. నితయ్ం 
హృదయపూర క పూజ, పారాయణ చే కుంటూ టీలో అడడ్ తిరుగుళుళ్ మాని త్ 
బోలెడంత ం కలి  వ త్ంది.  లునన్పుప్డంతా చారిమ్నార్ ఏరియాలోని గౌళిపుర 
గాంధిబొమమ్ దగగ్ర బోరింగ్  వణకుమార్ గారి ఇంటిలోని   నాంపలిల్బాబాగారి 
సనిన్ధిలో ధయ్ నంత పు గడుపు. Holiday రోజు అనిన్ ముల్ మానుకొని   
నాంపలిల్బాబాగారి సనిన్ధి వదలకుండా కూరోచ్వటం అల టు చే కో. యినాధుడు 
నినున్ కరుణించి Hyderabad పంపారు.   నాంపలిల్బాబాగారివంటి మ తుమ్ల 
సనిన్ధి అందరికి లభించదు. ఆ సనిన్ధి సది నియోగం చే కో. “నిపుప్ దగగ్ర కూరొచ్ని నా 
గుడడ్లతడి ఆరబెటట్మని రిథ్ంచనకక్ర లేకుండానే తడి ఆరిపోతుంది. అటాల్గే 
మహనీయుల తయ్కష్ నిన్ధయ్ంలో కూరుచ్నన్ మా న మన ధనతో నిరూమ్లించుకోలేని 
దుషట్సం క్రాలు టంతట అ  కడిగి యబడతాయి అని పూజయ్  భరదా జ 
మా ట్రు చెపాప్రు. అందుకే ననున్  ంకయయ్ మి రి సనిన్ధి వదిలిపెటట్వదద్ని పదే 
పదే చెపాప్రు. గనుక నీ  త్తం  నాంపలిల్బాబాగారిని వదిలి పెటట్వదుద్. లుంటే ఆ 

ంతంలో రూమ్ తీ కోని ఉంటే నితయ్ం రి సనిన్ధి లభి త్ంది.  
కృతి కా , కృతి దయ్ ల, బేగంపేట, దరాబాద్ 
దరాబాదులో నీ ండే ఏరియాలో కృతి దయ్ ల 

 మి రి భకుత్ల కొరకు తకవదుద్, రి  రే పరిచయం అ తారు.  
నాంపలిల్బాబాగారే నీకు సర స ం అనుకో. మాసట్ర్ గారు 1979 లో చెపిప్న మాటలు 16-
04-97 యిబాబా ప కలో త్రు. అది చదు కో. నీకు యిబాబా ప క రాకుంటే 
కషట్ములో నా సంవత ర చందా కటిట్ యిబాబా ప క తెపిప్ంచుకో. అనిన్ప కలూ 
దాచిపెటుట్. అ  ల కటట్లేని ఆణిముతాయ్లు. మాసట్ర్ గారి చరి  రిలీజ్ అయింది. 

దరాబాదు కూడా వ త్యి.   
చింతా లUనారాయణ, 5-1/10, 6  New Maruthi Nagar, Kothapet, 

దరాబాద్ – 500035. రు మన దమమ్పేట రామ U, లకష్మ్కక్గారి బంధు . రిని 
కలు కో. నీ  ఎకక్డ నన్ నితయ్ం ½ గంట పిలల్లతో నా సత ంగం చే త్ండు. Rolling 
stone gathers no mass. తిరుగలికి ఏమి అంటుకోదు అని మెత ఉంది. 
తిరిగినందున ఏమీ యోజనం లేదు. లోకం నుండి పకడబ్ందీగా బయటపడి మన 
డూయ్టీ, పూజ, పారాయణ, సత ంగం,  నాంపలిల్బాబాగారి సనిన్ధిలో నీ కాలం 
సది నియోగం చే కో. మనం మన సలు ఆగిపోయాక ఏమీ చేయలేము. 
ఆగకముందే ఏ నా చేయగలిగింది. లెటర్ త్ండు. నీ సందే లకు జ బు 

త్ంటాను. తి జాబులో అ  యి.  
ఆ లతో,  పె. బబ్రామయయ్ 

********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 
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3.7)  26-06-1998 న ణు గారికి: రాజ హం  
గొలగమూడి  

26-06-1998 
Dear Venu,  

ఒకరోజు  మా ట్రుగారు ఏదో మాటల సందరభ్ముగా రాజ హం అంటే ఏమిటో 
ఇలా చెపాప్రు. “ భుతానికి చెలిల్ంచవల న టాక్  గాని ఇతర  ఏ ధన నా చెలిల్ంచక 
పోవడానిన్ రాజ హమని చెపాప్రు. భుతమంటే మనలను పాలించే రాజనన్మాట. 
రాజుగారికి చెలిల్ంచవల న ముమ్ను చెలిల్ంచకపోవడానిన్ రాజ హం అంటారు. 
మనలను ఒక ఆఫీ లో నియమి త్ అడిగే రు లేరని భుత  వ త్ లను ంతం 
చే కోవడం లాంటి అనేక పనులను నమమ్క హమంటారు. హం కాదు నమమ్క 

హం అనాన్రు. ఎందుకు? మన ఇంటోల్ ఎవరో దొంగ జొరబడి దొంగిలించుకు పోతే 
అది దొంగ చే న హమే. నమమ్క హం కాదు. కానీ మన ఇంటోల్ని రు గాని, మన 
న్ తులు గానీ, బంధు లు గానీ మనం నమిమ్కతో ఇంటోల్ ఉంచుకుంటే రే ఆ 

దొంగపని చే త్ అది నమమ్క హం. అంటే నమిమ్న రికి హం చేయటం. మనలను 
నమిమ్ office మన చేతికి త్ మనం అకక్డ భుతానికి నషట్ం కలిగేలా వరిత్ంచడం 
నమమ్క హం అ తుంది. మనం టు personకు నషట్ం కలిగి త్ ఆ ఒకక్ వయ్కిత్కే బాకీ 
పడతాము. రాజు ముమ్ జలందరిది కనుక దానికి punishment యొకక్ మోతాదు 
కూడా ఎకుక్వగానే ఉంటుంది. బాబా చరి  లో కరిట్  దంపతులు అలాగే కనిపి త్రు, 
గనుకనే రు బాబా కృపను పొందలేక పోయారు. రిలోని అహంకారానికి తోడు రి 
back life (file) అంత worseగా ఉంది. గనుకనే బాబా రినంత నిరద్యగా మాటాల్డి 
పంపే రు. కనుక బాబా కరుణామయుడే అయినా రి కృప పొందుటకు అనరు న 
నీచులు, తుచుచ్లనన్మాట. రు లోకం దృ ట్లో చాలా గొపప్ రే కావచుచ్. కానీ బాబా 
దృ ట్లో అంత ని ట్లనన్మాట. ఎంతో పేద న పురందరే, మహలాపతులు 
ప త్లుంటునాన్ రే ఆ దంపతుల కంటే గొపప్ రనన్మాట. గనుక మనలను నమిమ్ 
భుత ం మన చేతికి తాళాలి త్ భగవంతుడు మన  ఉంచిన బాధయ్తను మనం 

వముమ్చే  ధంగా నమమ్క హం చే త్ ఉండడం ఎంత ఘోరమో మనలను ఈ 
లోక లు ఎవరూ దండించకునాన్గానీ బాబా గారికి మనం ఆఫీ లో చే  పనులు 
తెలియ ? 

ఇదే ధంగా మన కరత్వయ్ నిర హణలో కూడా ఎంతో జా తత్గా నిర ంచాలి. 
బాబా మన యజమాని అని తలచి ( శ ంచి) మ లుకొంటే కొండంత రి అండ 
మనకెపుప్డూ మనం వదద్నాన్ మనకుంటుంది. మా ట్రి తం న అనంతాచారుయ్లు 
గారికునన్టుట్. మనం మన ఇషట్మొచిచ్నటుల్ నడుచుకుంటే ఆ పనుల భావం ముందు 
ముందు మనమే అనుభ ంచాలి గదా! రాణిగారి బంగారు కా ల బిందెను పిప్కొటిట్న 
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ఆ మహనీయుని రాజరికం ముందు మన కరూప్ర రతులు, దాయ్లు ఏపాటి ? 
మాన లు కేవలం అజా తత్ కారణంగా రెపప్పాటులో నిచెచ్న మీదనుండి ంద 
పడిపోతారు. దీనిన్ మా ట్రు చకక్గా శదీకరించే రు. మేడ  నునన్ దారపు ఉండ 
నుండి దారం తీ కుంటూ (గాలిపటాల ఆట కోసం) పొరపాటున అజా తత్ వలన దారపు 
ఉండను మిదెద్ ందకు తన చేతినుండి జారగొటుట్కునాన్డు. ఇక డు దారానిన్ చేదే 
కొలదీ దారపు ఉండ ఇంకా గంగా గాలిలో దొరుల్కుంటూ భూమిని చేరడం తపప్ తన 
చేతికి ఉండ రానేరాదు. అలా ఉంటుంది మాన ల Down fall అనాన్రు. అజా తత్ అని 
కి మనకు totalగా కనిపించినా ఆ అజా తత్కు అనేక కారణాలు, total effect 

ఉంటుంది.   
బాబా చరి , యి భోధామృతాలలోని ధ నీతులు ఎంతో జా తత్గా 

హృదయగతం చే కుని జా తత్గా – అనుకష్ణం ఏమరుపాటులేని జా తత్ చూ  
మ లుకోకపోవడం. తదారా బాబా యొకక్ నిజతతా నిన్ మరవడం, సర జుఞ్లు, 
సర య్పకులు, సర  సమరుధ్లు అనన్ షయమే గురుత్ండక పోవడం. మనం అనుకష్ణం 
ఉండవల నంత జా తత్గా మన నితయ్జీ తంలో ఉండకపోవటంతో నుకటి మన 
సం క్రాలకు త్త పరి థ్తులు తో  ఇంకా ఇంకా పాపపు పనులు ఆ అజా తత్ 
పరి థ్తిలో చేయడం దారా మన పాప ఫలితం మితిమీరి పెరిగిపోవడం. 

 కారణాలే కాక ఇతర అనేక కారణాలు, అంటే ఎవరి దగగ్రంటే రి దగగ్ర 
ఏదంటే అది తినడం వంటి టి దారా సం మించే ఫలితం లాంటి  etc. వలన 
నీటిమీద నడిచే పడవ గానిన్ ఎదురుగాలి హరించినటుల్ మన బుదిధ్ని హరించి పతనం 
చే  మనలను దారపు ఉండవలె ందికి తో త్యి. గనుక ఆధాయ్తిమ్కతలో ఆరూఢ థ్తికి 
వచిచ్నంత వరకూ అనుకష్ణం ఎంతో జా తత్ అవసరం. అది లేకుంటే అధోగతే 
మిగులుతుంది. ఆరూఢ థ్తికి వచేచ్ కొదీద్ ఆ జా తత్ రికి స త దధ్ పోతుంది. ఇంకా 
పరిపకా నికొ త్ మనమే భగవంతునితో ఐకయ్  ఉంటాము. గనుక నిచెచ్న నుండి 
పడిపోయే సకేత్లేదు. 
  డాకట్రు పరిమ్షన్ లేకుండా కాంపౌండర్ దగగ్ర మందు తీ కునన్ మరుకష్ణమే 
రామకృషణ్ పరమహంస గారికి కళుళ్ పోయి డిడ్ డౌతారు. అపప్టికే రికి అమమ్ 

కాష్తాక్రం అయి ఉంది, గనుకనే తన అంధకారానికి కారణం ఈ మందు పొటల్మేనని 
తెలు కుని దానిన్ దయ్ ల కిటికీ నుండి లోపల పార యగానే దృ ట్ వ త్ంది. అంతటి 
రికే పాపం అలా అంటుకుంటుంటే ఇక మనమెంత జా తత్గా ఉండాలో మనమే 

యోచించుకోవలెను.  
ఆ లతో,  పెసల బబ్రామయయ్ 

********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 
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3.8)  02. 03. 2010: న   తలిల్దం ల పటల్ పిలల్ల బాధయ్త 
గొలగమూడి,  02. 03. 2010 

డియర్ sir, 

 మి రి కృప సదా నీకు ఉండాలని రిథ్ త్ పెసల  బబ్రామయయ్ 
రాయడం.  

మీ కుమారునితో వయ్వ రం ఏ ందని మీ నానన్ని అడిగితే ఏమీ కాలేదు మా 
రెండవ అబాబ్యి నేను రాను మీ ఇషట్ం వచిచ్నటుల్ చే కో అని చెపాప్డు. డు రాకుంటే 
మా సంగతి అధోగతే నని అనాన్డు. 

నీకు చెపప్వల న అవసరం లేదు కానీ ఒకొక్కక్పుప్డు అనీన్ తెలి  అడుగున 
ఉంటారని ఒక మెత ఉంటుంది. అవతల వయ్కిత్ అనాయ్యంగా వయ్వహరి త్ంటే చూ త్ 
ఉండటం కూడా పాపమే. పతి వ త్ర్లు ఊడ తీ త్ంటే సభలో నునన్ భీ మ్డు ఆ 
దురామ్రుగ్లను ఏమీ అనక పోవడమే అతని గొపప్ పాప  చివరకు అంపశయయ్  తన 
రకత్మంతా కారిపోయాక చనిపోతాడు. అపుప్డు కృ ణ్డు పాండ లు ఆయనను 
సమీపించి మీకు ఎందుకు ఇంత కషట్ం కలిగిందంటే,  పతి వ త్ర్పహరణ సమయంలో 
మాటాల్డకుండా నోరు నొకుక్ కునన్ందుకీ కష్ అని చెబుతాడు. 

యుదధ్రంగంలో బాణాలు ంద  నేను యుదధ్ం చేయలేను. ఈ పాపపు  
కూడు తినలేనని అరజ్నుడoటే “స ధరమ్ం నిధనం యం పరధరమ్ం భయావహం” అని 
అతనిని మరలా యుదధ్ం చే టటుల్ చే డు  

మీ అనన్ లాగే మా అనన్ నినున్ చది ంచాము గనక ఆ త్ చిలిల్గవ  
ఇవమనాన్డు. నాకేమీ ఇవదుద్. అమమ్ కి ఏ నా నీ ఇషట్ం వచిచ్ంది ఇవమంటే స మిరా 
కాదనాన్డు. ఒక ళ నేను చనిపోతే ఏమిటంటే, అటాల్ ఏమీ జరగదు అనాన్డు. ఆమెను 
ఇంటోల్ నుంచి ళిల్ పోమమ్ంటే మిటట్మధాయ్హన్ం కాళల్కు చెపుప్లు లేకుండా ఆమె మూడు 
ళుల్ నడిచి ళళ్ తముమ్డు (మేనమామ) దగగ్రకు ళిళ్ంది. ఇక ఇతడు మంచిగా నడని 

పది ల రూపాయలు చే  ఎదుద్లను రూ||8000 లకు అమేమ్ ను. ఇంటోల్ ఉనన్ 
బంగారం తీ  దాచి పెటాట్ను. బంగారం ఏదని అడిగితే, నేను కోరుట్కు పోయి ఖరుచ్లకు 
ఈ బంగారమంతా అమిమ్ ఆ ఖరుచ్లకు ఈ బంగారమంతా అమిమ్ పెడతాను. బంగారం 
అయిపోతే రాజీకి వ త్నని చెపాప్ను. ఎంతమంది చెపిప్నా నని డు కథ అడడ్ం 
తిరిగేటపప్టికి  లొంగి వచాచ్డు. ఎందుకూ పనికిరాని ఏ పంట పండని పొలం ఎకరం 30 
ంటుల్ ఆమెకు ఇచాచ్డు. దానిన్ కోరుట్లో రిజిసట్ర్ చేయించి అపుప్డు బంగారం ఆయనకు 
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ఇచాచ్ను. ఇంత గొడవ ఎందుకంటే 40 లకష్ల రూపాయల ఆ త్ తను తీ కొని కని పెంచి 
ఆ త్ తయారు చే  ఇచిచ్, ఆయనకు పెండిల్ చే న తలిల్నే ఇంటోల్ నుంచి తరిమి డు 
రాకష్ డు కాక మాన డు ఎలా అ తాడు అలాంటి దురామ్రుగ్ని వదలడం మనకు పాపం 
అ తుంది. ఆయన తికిననాన్ళూళ్ ఒకక్ రోజు ని  పోయే డు కాదు తలిల్ ఎడల తాను 
చే న దురామ్రగ్మే కారణం. చివరకు ఏమీ తీ కుపోకుండా  ంకయయ్ మికి బాకీ 
రూపంగా చనిపోయాడు. ఇపుప్డు మా వదిన బిడడ్లు ఆ త్ తీ కుని ంకయయ్ మి కి 
మేము బాకీ లేదని చెబుతారు. కనుక నీకు ఆ త్ లేకునాన్ తలిల్దం ల కొరకు నీ యుదధ్ం 
చేయడం ధరమ్ం కానీ, ఏమీ పటట్నటుల్ ఉండడం అధరమ్ం. ఆయన ఎనిన్ దూషణలు చే న 
యుదధ్ం చేయడం ధరమ్ం చేతులు ముడుచుకుని కూరోచ్వడం అధరమ్ం.  

సతయ్ం, ధరమ్ం, సంపనన్త ం, ధారణత ం, సదుగ్రు వ అనాన్రు  మి. 
ధరమ్ం తపిప్నాక మన వలనీన్ మనకు ఏమీ చేయలే . 

పెసల బబ్రామయయ్ 
********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 

3.9)  24-06-2005 న యికి: మాన ని సమసయ్, ఓరిమి;  ఆట ఆడటం  
24-06-2005 

Dear sai! 
మాన ని సమసయ్ ఏమిటి? ఉనన్దానితో అసంతృపిత్ లేనిదాని  తపన అంటారు 

 మా ట్రు. నీ  రం రం 15 రోజులకు ఇకక్డకు రా లంటా .  మి రు 
మనకిచిచ్న సదవకాశం నీ అసంతృపిత్ వలన సది నియోగం చే కోలేకుండా ఉనాన్ . ఈ 
పంచ సన లేకుండా నినున్ I.I.T Campus  మి రు నీకు ఒక పని అపప్గించి 

చేయమంటే,  అది కాదు నేను గొలగమూడి లో ఉంటాను,  రం రం వ త్ను 
అనడం,  ఉనన్దానితో అసంతృపిత్ లేని దాని  తపన అనే మాన ని సమసయ్ను నీ  
వదలలేదు. ఆధాయ్తిమ్కత అంటే గురు  మాటను implicit obedience గా ఆచరించడం 
అనేది నీ ఆచరణలో వచేచ్ంతవరకు  మి రి కృప మనం సంపూరణ్ంగా పొందలేము. 
ఎ మి,  తికక్ ముల కథ మరిచ్పోయా .  తికక్ మి ఎంత గొపప్ డో! గురు  
మాటకు ఎదురు ఒకక్ మాట చెపప్కుండా ళిళ్పోయాడు. రో రెడిడ్ కూడా తికక్ మి 
లాంటి మహనీయుడే. 

 ఇకక్డుంటే నాకు ఎనిన్ బాధలు ఉనాన్యో మీకు తెలు ? ఎపుప్డూ 
ఏకాంతంగా కూరోచ్నివ రు. ఎవరో ఒకరు వ త్రు. ఇంటిలో రు ఎపుప్డు అకిష్ంతలు 

త్ంటారు. ఎందుకు? ళళ్ను గురించి నేను పటిట్ంచుకోనట. పుసత్కాల అంగడి 
ఆయన రోజుకు ఒక సమసయ్ తె త్డు. యి మాసట్ర్ నిలయం తాత రోజుకు 5  లేక 6  
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సమసయ్లు తె త్డు. టనిన్టిని తపిప్ంచమని రిథ్ంచాలా? No. ఈ బాధలనీన్ 
తటుట్కుంటేనే నా మురికి వదులుతుంది. ఋణానుబంధాలు, గాద్నాలు తీరాలి 
కదా. మనకు ఆరోగయ్ము, అనన్ం పెటాట్రు. ఇంకేమి కా లి. తకిక్న షయాలనిన్ ఆటలో 
భాగాలే.  ఆట ఆడడం నేరుచ్కో లి. 

 మి రి కృపా సదా మీకు ఉండాలని రధ్న,  పెసల బబ్రామయయ్ 
********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 

3.10)  03-09-2002న: యువతకు ఉండే బల నతలు, ధరమ్బదధ్ంగా నడచుకోవడం 
గొలగమూడి, 3-9-2002 

Dear Sir, 
మాకు Air Mail Covers దొరక .  నెలూల్రు నుంచి తెపిప్ంచేలోగా నీ  అ  

న లెటర్ పోయింది. అందువలల్ యలేక పోయాను. నీ బల నత గురించి 
.               నీ వయ లో ఉండే అందరికీ ఉండే బల నతే అది.  
అయితే అది ధరమ్ రుదద్ నదని తెలు కోవడం ముఖయ్ం. మన అకక్ చెలిల్ం ను 

ఆ దృ ట్తో ఎవ నా చూ త్ మనం స ంచగలమా? అలాంటి తపుప్ చేయడం ఏం 
బాగుంది.         మా ట్రు గారు అంటారు "మన పనులు, మాటలు మా మే కాదు మన 
ఆలోచనలు గూడా మన భ షయ్త్ కరమ్ను దధ్ం చేయడంలో పా  వ త్యి" 
అంటారు. చెడు ఆలోచనలకు చెడడ్ ఫలితం తపప్క సం మి త్ంది. ఈ షయం జా తత్గా 
అనుకష్ణం గురుత్ంచుకుంటుంటే అలాంటి భా లు రా . త రగా పెండిల్ చే కుంటే ఈ 
devil రగడౌతుంది.                           యినాధునికి తీ ంగా నన్ ంచి Devil 
గుపిప్ట నుండి తపిప్ంచమని రిధ్ంచండి.  

నీ work ను గురించి ంది నాకు సరిగా అరధ్ం కాలేదు. ఏది ఏ నా తి 
షయంలోనూ ధరమ్బదధ్ంగా నడచుకోవడం ముఖయ్ం. అపుప్డు మనం మనకిచిచ్న థ్తి 

నిలుపుకోగలుతాము. కోటాను కోటల్ జీ లలో మనలాగా బుదిద్ క ంచి ఆరోగయ్ం 
చకక్గా ఉండి, పరి థ్తులు అనుకూల న జీ లు ఎనిన్ ఉనాన్యో యోచించు. గనుక 
ధరమ్ంగా నడుచుకోవడం చాలా ముఖయ్ం. అధరమ్ంగా వరిత్ంచే ళుల్ దోగాడే ప పిలల్లతో 
సమానం. రికి పెదద్ లువగల కరెనీ  నోటిల్ త్ చించే త్రు. గనుక మనం ధరమ్ం తపిప్తే 
రిలాగా వరిత్ంచినటేల్ అ తుంది. మీ Father and Mother గానీ sister గానీ ఇంకా 

ఇకక్డకు రాలేదు. వ త్ మాటాల్డతాను. బెంగుళూరులో ఉండే యికి (దమమ్పేట) కాసత్ 
అనారోగయ్  గొలగమూడి వచిచ్యునాన్డు.  ఈ లెటర్ నీకు చేరుతుందా ? 

 మి ఆ లు సదా నీకుండాలని రిధ్ త్ , పెసల బబ్రామయయ్  
********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 
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3.11)  07-11-2001 న: ఆలోచన–ఆనందమయ జీ తం–ధరమ్మే భగవంతుడు  
గొలగమూడి,  
07-11-2001 

డియర్ సర్, 
కాలానిన్ బటిట్ ధరామ్లు మారుతాయి. ఆ రోజులలో హమ్చారి ధరామ్లు అలా 

ఉండే .  ఈ  రోజులలో అందరూ అలా నడచుకోవటం కుదరదు. గురు  చెంత 
దాధయ్యనం చేయడం, సమావరత్ మం చేయడం ఈ రోజులలో అందరికీ ధయ్ం 

కాదు. కానీ తి రు ధరమ్బదధ్ంగా నడచుకోవడం  అనే ధరమ్ం ఆదరణపూర కంగా  
ఆచరించినటల్యితే  రి జీ తాలు ఎంతో ఆనందంగా ఉంటాయి.  

మన ఆలోచనలు, పనులు, మాటలు అనుకష్ణం భగవంతుడు కీష్భూతుడుగా 
రికారుడ్ చే త్నాన్డనే సతాయ్నిన్ సంపూరణ్ంగా నమిమ్ నడుచుకో లి. ఆ అమామ్యి 
షయంలో నీ  తపుప్గా భావన చే ంటే ఆ తపుప్ను కష్మించమని బాబాను రిధ్ంచు. 

నీ  చే న తపుప్కు య చ్తత్ంగా వరుసగా రెండుపూటలు భోజనం చేయకుండా 
రధ్నలో ఉండు. ఆ కరుణామయుడు కష్మి త్డు. ఆమెకు నిజంగా హ నదని ఈ 

పాటికి తెలి పోయి ఉంటుంది కదా? ఆనందమయ న జీ తం కా లని 
కోరుకోవడంతో సరిపోదు. మాన కంగానూ, యారూపంలోనూ, చకరూపంలోనూ 
ధరమ్ బదద్ంగా అనుకష్ణం జీ ంచడం అల టు చే కో లి. ఆమె మన చెలెల్లే 
అయి ంటే మరొకరు నీలాగ వరిత్ త్ నీకెలా ఉంటుందో ఆలోచించు. గనుక మరలా 
అలాంటి పొరపాటు చేయనని బాబాకు చెపుప్కో. మరొక రి పొరపాటు పడకుండా 
నడచుకో. ధరమ్మే జగతికి మూలం. ధరమ్మే భగవంతుడు. 

మీ, పెసల బబ్రామయయ్  
********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 

3.12)  13-09-2002 న: Uల మీద దృ ట్ లోపం – సంసక్రణ   
గొలగమూడి,  

 13-09-2002 
Dear Sir, 

నీ లెటర్ చేరింది. నీ బాధ అరధ్ oది. మన యతన్ం లేకుండా  మి రు 
ఏమీ చేయలేరు. త్ల వకోష్జాలు ఎంతో ప న . మనం చంటి పిలల్లుగా ఉనన్పుప్డు 
మన తలుల్లు మనకు ణాధార న పాలు ఇచిచ్ మనలను ఇంత రిని చే న 

ధనాలు. టిని కామదృ ఠ్ తో చూడకూడదు. అ  చినన్పిలల్లకు భగవంతుడు 
ఏరాప్టు చే న ణాధార న పాలిండుల్. ఒకక్ బిడడ్ పుటట్కముందే కొందరికి జారిపోయి 
ఫాల్ట్ గా ఉంటాయి. అ  తోలు సంచులు. ఇపుప్డు shape జాకెటుల్ కుని, ఆ 
సంచులలో కుకిక్ వకోష్జాలు అందంగా ఉనన్టుల్ చూపుతారు.  
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ఈ డిడ్ పంచం గుడడ్ సంచుల వలన అ  అలా కనబడుతునాన్యని ఎరుగక 
కంటితో చూ త్రు. చినాన్రి పాపలకు ణాధార న టిని మనం కంటితో చూడరాదు. 
మన తలిల్, మన అకక్ చెలెల్o  అందరూ బిడడ్లను కేందుకు అ  కలిగి ఉనాన్రు. టిని 
కామ దృ ఠ్తో చూడడం గొపప్ పాపం. అకక్డ ఏమీ లేదు. తోలు సంచులు తపప్. ఎందరో 
ముసలమమ్లకు లాడుతుండే  కదా. రికి స న దు త్లు లేక అలా కనిపించేలాగా 
ఉనాన్యి. ళళ్కు మంచి గుడడ్లు ఉండబటిట్ మన దృ ట్ మరలేచ్ందుకు అందం పేరుతో 
shape జాకెటుల్ తగిలి త్నాన్రు.  

ఏది ఏ నా ఆ Uల గుణగణాలు ముఖయ్ంకానీ బాహయ్ న అంగములు టి 
ందరయ్ము పటిట్ంచుకోవడం అ కం.  పాపము కూడా.  అ  మన రికి లే ? 

ఇతరులు రిని ఆ దృ ట్తో చూ త్ మనకెలా ఉంటుందో ఆలోచించు.  
మీ sister గారిని తన జీ తం దే ని చేతిలోకి తీ కొని నడిపించమని తీ ంగా 

పారాయణ చేయమను. నియమాలు పాటించమను. అంతేకాని పెండిల్ తొందరగా 
చేయమని అడగడం చాలా అ కం. ఇది నా personal అనుభవం, మరొక లెటరోల్ 

త్ను.  మి రి ఆ లు సదా నీకుండాలని రిధ్ త్  
మీ,  

పెసల బబ్రామయయ్  
********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 

3.13)  02-11-2002 న: అధరమ్-తలంపులు, కనీన్టి రథ్న  
గొలగమూడి 

02-11-2002 
Dear Sir, 

 మి రి ఆ లు సదా నీకుండాలని రధ్న.  దాపరికంలేని నీ లెటర్ 
చూచి చాలా సంతో ంచాను. ఒక అమామ్యికి మన లో చోటివ డం ఎంతో అధరమ్ం 
కదా! మనకు ఏది య  యికి తెలు . కనుక రు దించిన అమామ్యిని 
కరించాలి. అంతేగాని ఆ అమామ్యి తలంపులనీన్ అధరమ్మని బాగా చింతించి మన  

నుంచి దూరం చేయాలి. మన అకక్, చెలెల్o ను గూరిచ్ ఎవ నా ఇతరులు అలా 
యోచి త్ంటే మనం స ంచగలమా అనేది ఆలోచించు. గనుక అటిట్ ఆలోచనలు ఎంత 
అధరమ్ న  తెలి  అటిట్ అధరమ్కారయ్ం దారా మనమే మన భ షయ్త్ జనమ్లను 
పాడుచే కుంటునాన్మనే నిశచ్యానికి వ త్ అలాంటి తలంపులు పోతాయి. అపప్టికీ 
పోకుంటే య చ్తాత్లు, తీ  య చ్తాత్లు self imposed punishments just like 
Vivekananda చే కో లి. నీకు తోచిన మరొక మారగ్ం యోచించు.  

T.V. లో sex షయాలు చూడడం మాన క బల నత - అది హం కాగానే 
పోదు. భారయ్ ఉనాన్ మరొక ధంగా ఆ బల నత పనిచే త్ంది. భగవంతుడు సృ ట్ 
కొరకు పెటిట్న ఈ oగిక సంబంధానిన్ దురి నియోగం చే త్ ఎంత నషట్పోతామో 
యలేను.  మాన క, రీరక శకుత్లనీన్ ద ంసమౌతాయి. Explode అయిన టపాకాయ 
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నుండి బయలప్డిన కాగితం ముకక్లాగా తయార తాము.  మన రయ్మే మన మేధ  
అ తుంది. రయ్ం పోయినటుల్ భౌతికంగా తెలియదు. ఇలాంటి తలంపులతో రయ్ం 
నషట్పరుచుకునాన్మంటే మన భ షయ్తుత్ ఎంతో దారుణంగా ఉంటుంది. ఇలాంటి 
తలంపులకు కారణం  

(1) దుషట్ ంగతయ్ం - మను లు గాని, పుసత్కాలుగాని అలాంటి ంగతయ్ం అయి 
ంటుంది.    

(2) రెండవ కారణం మనం తినే ఆ రం. ఆ రం కూడా కామ సనలు 
రేకెతిత్ త్ంది. ఏ ఆ రం తింటే ఇలాంటి తలంపులు వ త్నాన్యో నీ  గమనించి 
అలాంటి ఆ రం వరిజ్ంచు.  

హృదయపూర కంగా ఈ sex బల నతనుండి బయటపడకుంటే ఈ బల నత 
మన సర నీన్ హరి త్ంది. ఇది మనలోని దొంగ అని చెపాప్రు బాబా. ఈ దొంగ 
పెండిల్తో సమ పోదు. మరొక ధంగా పనిచే త్ంది. గనుక క, చార, రాగాయ్లతో 
ధరమ్మనే లుగులో దానిన్ హరింప చేయాలి. జా తత్!  మా ట్రికి నీ బల నత చెపిప్ 
దానిన్ తొలగించమని కనీన్టితో రిధ్ంచు. ఇంతకంటే మరొక మంచి మారగ్ం లేదని నా 
అభి యం.  మీ అమమ్, నానన్, చెలెల్లు గొలగమూడి వచాచ్రు. కానీ రా  9 గంటల న 
వచిచ్ ఉదయం 6 గంటలకు ళిల్పోయారు. ళల్తో మాటాల్డే అవకాశం రాలేదు.  ళెల్ౖనా 
ఏమి అడగలేదు.  మరలా లెటర్ యి.  మి రి ఆ లు సదా నీకుండాలని 

రిధ్ త్  
మీ, 

 పెసల బబ్రామయయ్  
********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 

3.14)  21-05-2002న: గురుసమ్రణ, కఠోర నియమపాలన, సదుగ్రు కృప    
గొలగమూడి,  

21-05-2002 
డియర్ సర్, 

నీ లెటర్ చేరింది.  నీ జీ తం నీవనుకునన్టుల్  చాలా తేలికగాను నీచంగాను లేదు. 
తి ఒకక్రికి తన తపుప్ తెలు కోకుండా మూరఖ్ంగా జీ ంచడమంటేనే చీకటి తుకు.  

నీ తపుప్ తెలు కునాన్వంటే ట్ వని అరధ్ం. ఇక ఇలుల్ సరుద్కోవడమే కావల ంది. 
ఇలుల్ సరుద్కోవడానికి గటిట్ పటుట్దల కా లి.  ఇది రా లంటే గురుసమ్రణే అవసరము. 
గురుసమ్రణమంటే అందరు మహనీయుల రూపాలలో నన్ శ గురుని దివయ్ లీలలు 
సమ్రించడమే. మన మన  చాలా ఎకుక్వ voltage గల యం ం వంటిది.  దానిన్ 
నియం ణతో ఉపయోగించకుంటే చాలా నషట్పోతాము. ఒక రి నషట్పడాడ్క ఇక తిరిగి 
ఆ న ట్నిన్ భరీత్ చేయలేము. గనుక నియమపాలన చాలా అవసరం.  

నియమపాలన కాదు, కఠోర నియమపాలన. అపుప్డే మనం సదుగ్రు కృప 
పొందగలము.  మీరు చెపిప్న పులి సత్రాకులు పంచం నిండా ఎకక్డబడితే అకక్డే 
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కావల ననిన్ ఉనాన్యి. అసలు అలాంటి వయ్కుత్లతో న్హమే పనికిరాదు.  మనలను  
చెడగొటిట్న న్హమే పనికి రాదు.  మనలను బాగుపరచినా, చెడ గొటిట్నా న్ తులే 
కారణం. గనుక ఈ సతాయ్నిన్ బాగా మననం చే  పది రూపాయలు పోయినా మంచి 
న్హం చేయి.  పది రూపాయలు పోయినా ఫర లేదు చెడు న్హం వదిలే య్.  

తినితయ్ం స న ం లో ని పోవడం, స న ములో ని లేచి నితయ్కృతాయ్లు 
తీరుచ్కోవటం చాలా ముఖయ్ము. న్ తులంతా చెడిపోయిన నిని చూచి న తారు. 
అంతేగాని ఏ స యము చేయలేరు. కానీ సదుగ్రు కక్రే మనలను అనిన్ ళలా రకిష్ంచి 
కాపాడతారు. నీకు సదుగ్రు కృప ఉంది గనుకనే U.S కు ళేల్ యోగం పటిట్ంది. మన 
నియమ పాలనలో ఏ లోపం వచిచ్నా సదుగ్రుని కృప అంతమేరకు పోగొటుట్కుంటామని  
ఎందరి అనుభ లో తెలుపుతునాన్యి. ఈ షయంలో నీ  చాలా జా తత్గా ఉండు. 
ధరమ్ం ధరమ్ం ధరమ్ం ఇది మా మే సదుగ్రుని మెపిప్ త్ంది.  ధరమ్ం తపిప్నాక మెయిన్ న్ 
తో electrical contact పోయిందనన్మాట.  అది పోతే మనమెందుకూ పనికిరాము.  

భట్ గారి షయం మన లోకి రానివ డమే దోషం.  రు  నీతో మాటాల్డతారని 
ఎందుకు ఊ త్నాన్ .  మాటాల్డితే కూడా ధరమ్ం కారం  ఉండాలి. కానీ 
అనవసర న ఆపేకష్లు పెంచుకోవడం అధరమ్ం. ఈ నికి పెదద్ల అనుమతిగాని 
సదుగ్రుని ఆదేశం కానీ లే  గనుక బాగా దూరం ండు. సదుగ్రుడు ఆదే త్ ఆయననే 
జరిపించమని చెపిప్ నిరభ్యంగా ఉండు.  నీ  రితో నోరు జారి ఎకుక్వగా 
మాటాల్డవదుద్.  Control your spirits. ఇది ముఖయ్ం.  మి రికి నీ బాధలు 
నన్ ంచుకో. నీ లెటర్  మి రి సమాధి మీద ఉంచాను. అనీన్ రే 

చూచుకుంటారు. Be brave and devoted to sadguru.  
Yours lovingly,   

పెసల బబ్రామయయ్  
********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 
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4. ని క్మ కరమ్-కరమ్ కౌశలం 
మా ఆటపాటలతో నినున్ మెపిప్ంచ వలనే కానీ మోకష్మిమమ్ని నినున్ 

అడగతగునా? అనన్ రీతి జీ ంచుటకు మనకు భావ దిధ్ ఎంత అవసరమో అది 
ధించే మారగ్ం ఈ ంది  ర్ లెటర్ లలో చూడవచుచ్.  భావ దిధ్తో (మా మే) 

కరమ్ కౌశలం ధయ్మని  ర్ లెటర్ చివరి కయ్ం చి త్ందని గురిత్ంచాలి. 
 “ మ చే త్నే కానీ వ కాదనన్మాట. గనుక నేను మించటం -నా ధేయ్యంగా 

పుసత్కాలు యటం, యం, సత ంగం చేయాలి. అలా చే త్నే వలయ్ం పొందుటకు 
అరు ల  ఉంటాము. మ చేయించేది ఆయనే అయినా మ చే  readiness మన 
దగగ్ర ండాలి. మరితనం మన ధమ శ  అంటారు మాసట్ర్ గారు. అది దరి 
చేరకుండా మన శరీరానిన్ కం లోల్ పెటుట్కో లి”.  
4.1)  27-07-2005 న యి హమ్ణయ్ంకి: మించడం మన ధేయ్యంగా ఉండాలి 

గొలగమూడి,  
27-7-05 

డియర్ యి! 
మొనన్ నా స పన్ సందేశం గురుత్ందా? బోరు షయం, బా  లోతు చేయడమా 

అని దీకష్ చేయాలనన్ రా  - 10 అడుగుల మ ణ్  మౌలిడ్ంగు – ఆమౌలిడ్ంగ్ కు గల 
పూల రంలో V పూలమాల ఒక పు మతో వ, రెండవ పు వతో వలయ్ం అని 
సప్షట్ంగా కనిపించింది. డొనేషన్   పుసత్కములో నుక ఆ వృతాత్ంతమంతా ను. 
మ చే త్నే వ నన్మాట. గనుక మించడం మనధేయ్యంగా నీ చదు  చద లి, నేను 

పుసత్కాలు యము, సత ంగము, జిటర్  షయాలలో మ చేయాలి. అలా చే త్నే 
మనం వలయ్ం పొందుటకు అరు ల  ఉంటాము. మ చేయించేది ఆయనే అయినా 
మ చే  readyness మన దగగ్ర ఉండాలి. మరితనం మాన ని థమశ  

అంటారు మా ట్రు. అది దరి చేరకుండా మన శరీరానిన్ కం లోల్ పెటుట్కో లి.  
య్యామం, ఫుడుడ్ చాలా చకక్గా యుకత్ ఆ ర వయ్వ రాలు ఉండాలి. 

పె. . 
********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 

4.2)  27-12-2002న యి వకి: ని క్మ కరమ్ ధేయ్యం మలదోష ని రణ 
  గొలగమూడి, 27-12-2002 

Dear Siva, 
నీ లెటర్ అందినది. ని క్మ కరమ్కు ఒక లి ట్ పనులంటు లే . మన పర నల్ గా 

ఉపయోగ పడే పనులు కాక ఇతర పనులని అరధ్ం. ఉదోయ్గం చే త్నాన్ము. జీతం 
తీ కుని పొటట్కు సంపాదించు కొంటునాన్ము. కుటుంబ పోషణ మన భాదయ్త కనక 
దానికి ఖరుచ్ పెడుతునాన్ము.  ఆ ఉదోయ్గం ని క్మ కరమ్ కాదు. తనకు వచిచ్న ధనంలో 
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కొంత ధరమ్ కారాయ్లకు ఖరుచ్ చే డు. అది ని క్మ ఖరమ్ అ తుంది. ఇందులో మా ట్రు 
చెపేప్ది బాగా అరధ్ం చే కో లి. పని ఏ నా మన  చలించరాదు. సఫల నపుప్డు 
సంతోషము, ఫల తే దుఃఖము బాధ వ రా ఉండరాదు. భగవంతుడు అలా చే త్  
మనమేం చే త్ము. అలా మన  చలించకుండా ఉండటమే ని క్మకరమ్ ధేయ్యం. 
అందుకే మనలోని మలదోషం పోవటానికి ని క్మకరమ్ చెపాప్రు. మల దోషమంటే రాగ, 
దే ష, అ యాదులు.  

  పె. బబ్రామయయ్. 
********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 

4.3)  20-12-1999 న యి వకి: ని క్మకరమ్ ఎలా చేయాలో  అనంతాచారుయ్ల 
రి జీ తం చూ  నేరుచ్కోవల న  

గొలగమూడి 
20-12-1999 

డియర్ యి వ, 
 అనంతాచారుయ్లుగారు ఎటాల్ ని క్మకరమ్ చే రో నేను చూడలేదు.  కానీ ఒకక్ 

షయం సతయ్ం.  రు తన పే ంటల్ను ఇంత ఇ త్నే దయ్ం చే త్నని నేటి దుయ్లులాగ 
చెపేప్ రు కాదు.  ండీ పెడుతారు. రి రికి భగవంతుడు బుదిధ్ పుటిట్ంచినది 

పోతారు. ఒకక్ రూపాయి మందు తీ కునన్ రు వంద రూపాయలు యవచుచ్, 
వంద రూపాయలు ఖరీదు గల మందు తీ కునన్ రు ఒకక్రూపాయి యవచుచ్. 
అసలు తనను తన పిలల్లను పో ంచే దాత ఆ భగవంతుడు, గనుక ఆ భగవంతుడు తన 
చేత చేయించుకునన్ దాయ్నిన్ కుష్ణణ్ంగా చేయడమే తన కరత్వయ్ంగా భా ంచి చే రు.  ఆ 
రోజులలో సవరు బంగారు 50 రూ. అలాంటి సమయంలో రోజుకు ౩౦౦రూ ండీలో 
వచాచ్యంటే 6 సవరల్ బంగారం.  అది ఈనాటి ధరను బటిట్ 18,౦౦౦ రూపాయలనన్మాట 
రోజు రాబడి. 

ఇదంతా దాచుకోలేదు. యి వలె ఖరుచ్ చే రు. తేనె, నెయియ్, పాలు, పండుల్, 
ఎండు కష్ లాంటి  ఇంటి నిండా వచేచ్వట. అనీన్ పంచే రట. తనకు, తన బిడడ్లకని 
దాచుకోకుండా అనిన్ షయాలకు భగవంతుని మీద ఆధారపడి జీ ంచారు అని 
మా ట్రు చెపితే మాకు తెలి ంది. ఈ షయానిన్  కృషణ్మాచారుయ్ల య్లు న 
ఒక ంథంలో చది ను. అలా ని క్మ కరమ్ను కరణ దిద్గా ఆచరించబటేట్  

యినాధుడు రికి 15 రోజులు పాటు భౌతిక దరనం దించారు. 
“ ళుళ్ండే దానిన్ బటిట్ గదయాయ్ మనముండేది” అకష్రాల పరమ సతయ్ం.  తి 

ఒకక్రికి అనిన్ కాలాలయందూ వరిత్ త్ంది. మనం ండ్  అనే భావంతో మనలను 
బురదలోకి దింపే రితో న్హం చేయడం చాలా అ కము. మంచి సహ స మయితే 
పది రూపాయలిచిచ్ కొనుకోక్.  చెడు సహ సమయితే పది రూపాయలిచిచ్ 
వదిలించుకోమని ఊరక చెపాప్రా. మరలు తగవని యి చెపిప్నా మనం లెకక్ 
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చేయకుండా ంటుంటే ఆ మలినం మనకు చుటుట్కోకుండా పోతుందా?  కనుక చాలా 
జా తత్గా ఉండాలి. అసలు లోకం ఎటాల్ పోతే మనకేమి. మనం లోకానిన్ 
ఉదద్రించగలమా?  మన కరత్వయ్ం మనం చే కుపోతే చాలు. దాలు, వంతులకు 
దూరంగా ఉండడం నేరుచ్కో లి.  ఒకటి రెండు మాటలే చెపాప్లి కానీ మన దాలు 
వంతులతో ఏమీ తెలల్ రదు.  

“ రు మ రాజు కనిపి త్ ..................” నిజమే కదా! రు పరమ 
దయామయులే. ఆ దయను మనం అందుకొని నిలుపుకునే థ్తిలో ఉండవదాద్.  కరెంటు 
ఉంది,  దాని నుండి లుగు పొందాలంటే రింగు, చ్, బలుబ్ అనీన్ సరిగా ఉండవదాద్, 
అంతే.  యి దయామయుడే – అందరినీ ఉపాసనీ బాబా లాగా తీ కు వచిచ్ ఎనిమిది 
రోజులు నడిచినా ఎనిమిది కిలోమీటరుల్ నడవలేనటుల్ చే రా!  ఆధాయ్తిమ్కత అనేది 
ఇరుపకష్ముల పొందికతో రావల ందే కానీ, ఏక పకష్ం కాదు.  మనకు పుణయ్ం నన్ 
అయినపుప్డు రెంత ఇచిచ్నా నిలుపుకోలేము......   మాంసం పొందిన హమ్ణుడు 
దానిన్ నీటిలో పారే నటుల్.  మ తుమ్ల దరనానికి పోయిన రందరికీ ఒకే 
ఫలితమొ త్ందా?  కొందరికి ఆ మహనీయుని చూడగానే సంతత ధారగా కనీన్రు కటట్లు 
తెంచుకుంటాయి.  కొందరికి రోమాంచితము, కొందరికి ఇంకా కాసత్ టు పెటట్కుండా 
ఉంచుకునాన్రే అని, మరికొందరు ఈ గరెటుట్ గే మి దగగ్రకా మనం రావడం అని 
అనిపించడం లేదా?  కరెంటు అకక్డ ఉంటే దానిని తీ కునే శకిత్, కా ంచే శకిత్ 
బలుబ్కు ఉండాలి. ఒకటి 80 volts మరొకటి 120 volts కనుకనే భగవదీగ్త అంతా మన 
యతాన్నికే ధానయ్ం ఇచిచ్ంది.  అలాగే యోగ షట్ం. భగవంతుడు మనకు 

చదు కునే పత్మిచిచ్ చదు కోమంటే భగవంతుడు ఇచిచ్న ఆ పని మాని నిరంతరం 
భజన చే త్నంటే ఆయన ఏమి చే త్డు.  ఆయన సంకలాప్నిన్ నెర రాచ్లి.  అది మన 
ముఖయ్ కరత్వయ్ం.  అది పోతే అనీన్ పోయినటేల్.  మహనీయులు మన అర తతో సంబంధం 
లేకుండానే అను త్రు.  కానీ మనం మన అర త ఉనన్వరకే దానిని 
దకిక్ంచుకుంటాము.  

“ఇం యాణాం  చరతాం యనమ్నోను ధీయతే  
తదసయ్ హరతి జాఞ్ం యురాన్వ మి ంబ ” 
గాలిచేత పడవ యొకక్ గం తగిగ్పోయినటుల్ ఇం యములలో చలించు మన  

యొకక్ జఞ్ హరించబడును అనాన్రు. 
ఆకలికి అనన్ం కాని చిరుతిండి కాదు.  చిరుతిండి జిహచాపలయ్ం వలన 

తింటాము. అది ఎంతమేరకు పొతే అంత లకష్య్ దిధ్ కుదురుతుంది.  మనలో జరిగే తీ 
భావసప్ందనకూ కొంత శకిత్ ఖరచ్ తుంది.  చిరు తిండల్ రికి శకత్ంతా దానికే 
ఖరచ్ తుంది. ఇక లకష్య్ం కొరకు చే దేముంది.  నిజంగా లకష్య్ దిధ్ గల రికి చిరుతిండల్ 
షయం గురేత్రాదు. 
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మాన లకు (1) హమ్చరాయ్ మము (2) గృహ థ్ మము (3) సనాయ్ మము (4) 
న థ్ మము (5) ఆ మ ధరామ్లు లేని అతి ఆ యము అని ఉనాన్యి. 

భగవంతుడు మనలను ఏ ఆ మంలో ఉంచితే ఆ ఆ మ ధరామ్లు పాటించాలి. 
హమ్చారులు – ఆంజనేయ మి రిని ఆదరంగా తీ కుని అషట్ ధ 

హమ్చరయ్ం వ ంచాలి.  అంతే గాని గృహ థ్ ధరామ్లు, న సథ్ ధరామ్లు పాటించరాదు.  
భగవంతుడు మన నుండి కోరిన దాయ్ ణయ్ం గడించి భగవంతుని ఆ దయ్తో 
ఆరాధించాలి.  అనంతాచారుయ్ల వలె అందరిలోని పరమాతమ్ను రి వలె 
ఆరాధించాలంటే ముందు దాయ్ ణయ్ం సంపాదించాలి.  అనయ్చింతలు లేకుండా 
దాయ్ధాయ్సలో ఉంటే అనీన్ అ  వ త్యి.  గృహ థ్ గృహ థ్గా ఉండాలి.  

భగవంతుడు నిరేద్ ంచిన పని ఆయనకు తృపిత్కరంగా నిర ంచాలి.  
పారాయణ, పూజలు చే త్ మనం ముందుకు పోతామని కఠినంగా శరీరానిన్ 
కషట్పెటట్రాదు (ఆం  యోగులు అను ంథంలో మాణికయ్ భు య్రాలు దిగంబర 
యోగిని చెపుతారు). 

దీనిన్ మాషట్రు గారు ఆచరించి చూపారు.  తాను టిఫిన్ తినకుంటే అమమ్గారు 
తినరని నితయ్ం ఇడీల్ తినే రు. మాషట్రు గారి ఉచిచ్షట్ం అని అమమ్గారు నితయ్ం రెండు 
ఇడీల్లు కరించే రు. అంతేకానీ యిని మెపిప్ంచాలని నిరా రి కాలేదు.  మనం 
కఠిన నియమాలు పెటుట్కొని శరీరం క్ంప చే కుంటే యి మెచుచ్కుంటారా?  
అతిగా తినవదద్నాన్రు కాని నిరా రులు కమమ్నలేదు. గృహ థ్గా తన ధి నిర ంచాలి. 
అదీ యి మెచుచ్కునేటంతగా చేయాలి. గృహ థ్ - సనాయ్  ధరామ్లు పాటి త్నంటే 
సరిపోతుందా? ఇంటోల్ అందరినీ భగవంతుని రూపాలుగా చూ త్ను, త్ను అని 
నితయ్ం మాణం చేయడమే “తమేవ మాతాచ పితాతమే....” అనన్ ఆరతి పాటలోని 
అరధ్ం. అలా చేయాలి, ంచాలి గాని పాట మా ం పాడి గృహనిరహణలో లోపం 
చే త్నంటే యి ఏనా నా న్ంచరా?  ఎదురుగా వచిచ్ న్ంచకునాన్ గాని ఆ లెకక్ 
అలాగే ఉంటుంది బాకీ పడి. 

నీ  చకక్గా చదు కుని తలిల్దం లను ఖపెటాట్లి. తలిల్దం ల రూపాలలో 
యి ఉనాన్రని నిరంతరం గురుత్ పెటుట్కో లి.  నితయ్ం పూజ, పారాయణ నంత 

వరకు చెయియ్.  నీ  చకక్గా చదవడం యికి చే  పూజ అ తుంది.  అదే నిజ న 
పూజ. అలా ఆరిజ్ంచిన దయ్ దారా అనంతాచారుయ్లు చే నటుల్ ని క్మకరమ్ చెయియ్.  తి 
షయం మా ట్రు చకక్గా బోధి త్రు.  ఆయన ణి ని చూడు. 

 మి రి ఆ లు సదా కలుగవలెనని రిధ్ త్  
మీ,  పెసల బబ్రామయయ్  

********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 
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4.4)  5-10-05న మతి లకష్మ్కక్కి: మాన క బాధకు కారణం  మి రిచిచ్న భాగయ్ం 
గురిత్ంచక పోవడమే 

గొలగమూడి, 5-10-05 
పూజయ్ గురు బంధు న  మతి లకష్మ్కక్ గారికి, చిరంజీ  యికి  మి 

రి కృప సదా ఉండాలని రిథ్ త్ పెసల బబ్రామయయ్  యడం. 
మనకు  మి రిచిచ్న గొపప్ భాగాయ్నిన్ గురిత్ంచకపోవడమే మన మాన క 

బాధకు కారణం.  ఆ పరమ మమయుడు నిరంతరం మన ంట నుండి ఎంత చకక్గా 
పుటం పెటిట్ దిధ్ చే త్నాన్రో అందుకు రు ఎంత మ చెందాలో మనం 
హృదయపూర కంగా గురిత్ంచకపోవడమే మన అజాఞ్నం. 

పరోపకారం పుణయ్ం-పరపీడనం పాపం.  యి చదు  గొపప్ పుణయ్కారయ్ము-
అందులో ని ణ్తు తే ఎంత మేలొనగూడుతుందో చెపప్లేము. ఇపుప్డు లాయ్పాట్ప్ అని ఒక 
పరికరం వచిచ్ంది. నేను ఎపుప్డూ దాని పనితనం చూడలేదు.  అది ఒక అంగుళం 
మందం, 12 అంగుళాలు పొడ , ఎనిమిది అంగుళాలు డలుప్ ఉంటుంది. ఒక పుసత్కం 
లాగా ఉంటుంది.  దానిమీద ఇకక్డ మనం ఒక లెటరు పు చే త్ అమెరికాలో ఉండే 
అలాంటి పరికరం  ంటింగ్ అ తుంది. పో ట్లో లెటర్ పోయి రా లంటే 
(అమెరికాకు)  కనీసం 20 రోజు నా పడుతుంది. ఇది ఒక గంటలో అమెరికా నుండి రిపైల్ 
తెపిప్ త్ంది. ఇది పరోపకారము కాదా? బొచచ్లో పది సలు త్నా పరోపకారం. 
 కనుక యి చే  పనే పరోపకార న పని. 

దేవ ది జ గురు పూజనం, చమారజ్వం అనాన్రు.  పుణయ్కారాయ్లలో పూజ 
మా మే కాదు సత ంగం కూడా పుణయ్మే.  మనం మన కోసమే సత ంగం చే త్నాన్ దాని 
ఫలితం మమే కాదు ఎంత దూరం అంటే అంత దూరం పోతుంది.  యి కృప అని 
కలిచేడు మందిర వనీరు అది. అంతేగాని నాకు ఆరోగయ్ం సరిగా లేదు, దుఃఖంగా 
ఉందని మన  పాడు చే కోకూడదు. 

 మి రి ఆ లతో,  
పె.  

********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 
4.5)  భ ని గారికి: బిడడ్లకు ఆ త్ పా త్లు ఇవ టం కాదు - సం క్రము చకక్ని 
దాయ్బుదుధ్లు  

భ ని గారి కి ర్  letter :  
మాకు నానన్గారు ఉనన్నిన్ రోజులు మా అమమ్ నితయ్ం  హరిజన డలో గంపలో 

తీ కుపోయిన మానులు అమిమ్ తెచిచ్న వడుల్ దంచి మాకు అనన్ం వండిపెటేట్ది. మరి 
ఈనాడు ఇంత యోజకుల నామంటే అది మా తలిల్తం లు మాకిచిచ్న ఆ త్పా త్ల 
వలన వచిచ్న  కా . గనుక నీ  నీ బిడడ్ల భ షయ్తుత్ ఎటాల్? ఆ త్పా త్లు లేకుంటే? అని 
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చింతించవదుద్. రికి మంచి సం క్రము చకక్ని దాయ్బుదుధ్లు నేరిప్ంచు. నీ రెకక్ల 
కింద పెంచి పెదద్ చెయియ్. ఇతరులకు స యం చే  బుదిధ్ని రికి ఉగుగ్పాలతో పెటిట్న 
దయ్గా చే త్ండు. ఏ వ త్ నే గాని, ధనమునే గాని వృధా చేయరాదనే సం క్రము 

నేరుప్. తి వ త్  భగవంతుడు సృ ట్ంచినదే. అది మన చేతికి భగవంతుడు ఇచిచ్ంది 
తోటి మాన లకు అది లేని రికి అందించేదానికి కానీ, దానిని మితిమీరి 
అనుభ ంచేందుకు కాదనే షయం రికి బాగా నేరుప్. బాబా ఏమి చే రు. తను 
భికష్తో జీ త్ తననా యించిన రికి సర కరాయ్లు అమరేచ్ రు. అరధ్రా  వచిచ్న 
అతిథులకు అనన్ం పెటట్మని రాధాకృషణ్మాయి ఇంటికి పంపే రు. ఎనోన్ మిఠాయిలు 
పండుల్ వ త్ బిడడ్లకు పెటేట్ందుకు భకుత్లకు ఇచేచ్ రు. మనము అలాగే ఉండేందుకు 
యతిన్ంచాలి. అందరిని మంచి వసతి గృ లకు పంపి తను మా ము పాడుబడడ్ 

మ దులో ఉనాన్రు. అది మనము నేరుచ్కోవల నది. ఇతరులకు ఇవ డంలో సంతోషం 
పొందాలి. అపుప్డు వకృప కలుగుతుంది. చినన్పుప్డు మా మేనతత్ ఇచిచ్న పాతగుడడ్లు 
నేను ందాగా ధరించి సంబరపడే డిని. మరి ఇపుప్డు కొతత్బటట్లే ఒకరికి ఇవ గలిగే 
థ్తిలో ఉనాన్ను. ఇది మా తలిల్దం లు నాకిచిచ్న ఆ త్పా త్లు వలల్నా అమామ్!  11వకాల్  

(SSLC) పా  పదిరూపాయలు తీ కొని మా తలిల్గారి ఆ లతో మ  ళాల్ను. ఆ 
పది రూపాయలు రానుపోను చారీజ్లకు సరిపోతాయి. మరి మ లో సట్లోల్ 
చేరేందుకు తిరగాలి. చారీజ్లకు డబుబ్లేదు. కాలి నడకే. అనన్ం అసలు లేదు. అలాంటి 
థ్తిలో నుండి త్త థ్తికి ఎదిగాను. ఇది కేవలం వకృపే. ఆ వకృపకు ఒకటే 

కారణమని నా నమమ్కం. చినన్నాటి నుండి ఎందుకో తెలియని వభకిత్. మములోని 
పాడుబడడ్ దే లయంలోని రాములు నికి తోటి పిలల్లందరినీ తీ కుపోయి 
అభి కం చే ది. అలాగే మదేవతకు చే ది. యంకాలం గరుడగుమమ్ం తీ కుని 
ఇంటింటికి తిరిగి నూనె భికష్ ఎతిత్ దే లయంలో దీపం పెటేట్ ళళ్ము. మమమ్లిన్ చూ  
ఒక భజనబృందం తయారయింది. మాకు ఒక హరిజన టీచరు వచాచ్రు. నా పుసత్కాలు 
చూ  ఆయన మ  ఆశచ్రయ్చకితు పోయాడు. టిని ఎంత జా తత్గా డే డినో, 
ఆయనే ననున్  చదు లు చదవమని త ంచి, మా ళుల్ ఆరిథ్కంగా ఆసకుత్లు 
అయితే అనన్ం తినకుండా నిరా ర దీకష్ చేయమని సల  ఇచాచ్రు. అలా చే త్ ధిలేక 
ఒక రి ఏడో తరగతిలో చేరాచ్రు.  

ఇదంతా ఎందుకు చెపాప్నంటే మనం చే ది ఏమీ లేదు. అంతా వ రితమే. 
మీరు చింతపడవదుద్ అని చెపేప్ందుకు. 

ఆ లతో, పెసల బబ్రామయయ్. 
మి రు చెపిప్ంది ఎంత సతయ్మో “ఆశపోతే అంతా పోతుండాల్యాయ్”. 

ఒకరోజు ఒక ఆమె మి రి వదద్ చీటుల్ ంది. అందులో తన ఆశకు భినన్ంగా చీటీ 
వచిచ్ంది.  మి రిని కాదనలేక చాలా స లప్ంగా  మి రి ఆజఞ్ నామమా ంగా 
నెర రిచ్, ఆ తరా త తన ఇషట్ం నెర రుచ్కుంది. అది ఎంత అపచారము రికి తెలియదు.  
అసలు చీటీలు పెటిట్ ఆ మహనీయుని సల  కోరడం ఎందుకు? తన అభీషట్మునకు 
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భినన్ంగా వ త్ ఎటాల్ అనే ఆలోచన ముందే ఉండాలి. తీరా రు ఆజాఞ్పించాక మనం 
రి మాటను పాటించకపోవడం ఎంత అపచారం.  మీరెపుప్డూ అలా చేయవదుద్. 

********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 
4.6)  11-07-2000న భ ని గారికి: బిడడ్ల భ షయ్తుత్ గురించి  

గొలగమూడి, 11-7-2000 
పూజయ్ గురుబంధు న K. భ ని గారికి  మి రి ఆ లు 

కలుగవలెనని రిథ్ త్ పె. . యడం. మీరు పంపిన 21 రూ M.O. అందింది. 
దేని నది యలేదు. తెలుపవల నది. 

అంతకు ముందు న letter అందినది. మీ బాధ అరధ్మయింది. మీ బాధను  
మా ట్రు గారు తీరచ్వల ందేగానీ మాన ల వలల్ కాదు. 

మా లాంటి ళళ్ము ఎనన్యినా చెబుతుంటాము. అనుభ ంచే మీకు ధక 
బాధకాలు మాన క బాధ తెలు త్ంటాయి. అయితే మీకు శ తంగా హృదయంలో 
( సం) ఎందుకు నిలవడం లేదో అది యికే తెలు త్ంది. 

మీరు మీ బిడడ్ల భ షయ్తుత్ తలచుకొని అంతగా ఎందుకు బాధపడి పోతారు? 
మా ళళ్oతా  ఉనన్త థ్యిలో ఉంటే నా బిడడ్లు తకుక్వ థ్యిలో ఉంటే నేనెటాల్ 
స ంచగలను  అంటారు.  మీరిచిచ్ందే మీ బిడడ్లకు ఉంటుoదా? అంతకంటే గొపప్ 
ళుళ్ కాకూడదా!  మా అమమ్ తి పూట వడుల్ దంచి మముమ్లను చాకింది. కటెట్లు ఆమే 

తెచుచ్కొని వంట చేయాలి. మరి ఈ రోజు మేము ఏమి చేయకుండా నెలకు నాలుగు ల 
పెనన్ తో జీ త్నాన్ము. మేము ఇలా జీ త్మని ఆమె అనుకునన్దా? ఆమె ఎపుప్డూ 
మా భ షయ్తును గూరిచ్ తలంచనే లేదు. మా చేత గొడుడ్ చాకిరి చేయించేది. ఉదోయ్గం 
చే టపుప్డు కూడ ఆమె గడిడ్ తెచిచ్ బ లు మేపుతూ ననున్ తెమమ్ని చెపిప్ తెపిప్ంచేది. తలిల్ 
మాట కాదనలేక ళిల్ తెచేచ్ డిని. అసలు భ షయ్తుత్ను గూరిచ్ తలంచడం యి 
భకుత్లకు పనికే రాదు. I.A.S. చది న మా ట్రు గారికి ఉదోయ్గం పోయిన తత్లో 
అనాన్నికి కషట్ oది. ఆయన మరు పూటకు అనన్ం ఎటాల్గా అని యోచించలేదు. 

యియే అనిన్ సమకూరాచ్రు. అందరికి ఆయనే పెడతాడు. మనమంతా ఆయన 
బిడడ్లమే కదా? మనకు కషట్మయితే రికి కషట్ం లేదా! 

అసలు యికి పగాగ్లపప్గించాక చింతకు తా లేదు. 
బిడడ్ల ఆరోగయ్ం బాగా ఉండాలని యిని రిథ్ంచాలి. అంతే కాని రి సంపదలు 

కాదు. ళళ్ వరత్న చకక్గా ఉండాలని రిథ్ంచు.  అంతే గాని రికి రబధ్ంలో లేని  
సమకూరచ్మని అడుగ రాదు. రబధ్ంలో ఉండే  రాక తపప్ . 

మరలా త్నాన్ను మనకంటే ంద తరగతిలో తిన తిండి, గూడు, కటుట్ బటట్ 
లేని రిని గూరిచ్ చింతించి మనం తృపిత్గా ఇంత వర నా ఉనాన్మని తృపిత్ పడాలి. 

మా ట్రు గారి జీ త మంతా మనకు నేరేప్ గొపప్ పాఠం అదే. కాలేజీ లెకచ్రర్ గా 
ఉండి రా  మిగిలిన అనన్ంలో పాలు పో  తోడు పెటిట్ య గడడ్లు తరిగి , టిఫిన్ కు 
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బదులు తినే డు. అలా మిగిలిన డబబ్ంతా ఇతరుల కొరకు ఉపయోగించే డు. మనం 
అలాగే ఇతరుల కొరకు మి త్ యి ఆనంది త్డు. మన రే బాగు పడాలని 
చింతి త్ండడం రధ్ం అ తుంది. మరు పూట, మరు రోజును గూరిచ్ చింతించకుండా 
కాలం గడపటం గొపప్ ధన. 

గతానిన్ గూరిచ్ చింతించకు, రేపటి గురించి మరుకష్ణం పాల్న్ యవదుద్. ఈ 
కష్ణంలో నివ ంచు అనాన్రు. మా ట్రు గారు “క ట్లు గూడా అను నికి గురుత్” అనన్ 
మా ట్రు గారి మాటలు మీద సముంచి జీ త యా  గించండి. 

మనకు చింత, భయము, ఆందోళన ఉనాన్యంటే యి మీద సము లేనటేల్ 
అనాన్రు మా ట్రు గారు. అది అకష్రాల నిజం. 

ఎంత భాగయ్వంతు న తినేది అనన్మే గదా? కడుపు నిండినాక బంగారు 
పెడతాననాన్ తినలేడు. నా బిడడ్లకు అనన్ వ త్ర్లకు లోటు చేయను అని మీ ఇచాచ్రు. 
ఇక తకిక్నవనీన్ లేకునాన్ ఏమి ఫర లేదు!   

  బాబాను చింతించే మన  ఉంటే అంతా ఆనందమే. 
కక్ మంలో ఆరతులపుప్డు గంటలు కొడుతునాన్రని, యి ఆరతులోల్ రి 

మందిరం ముందు డోలు, భాజం లు ఉనాన్యని రు గదా. డోలు, భాజం లు 
ఉంటే అ  లయ బదద్oగా మనం పాడే పాటకు అనుగుణంగా గి త్రు గాని ఇషట్ 
మొచిచ్నటుల్ గంటలు కొటిట్నటుల్ ఉంటాయా!  గంటలు కొటేట్ ళుళ్ పాపం 
మూటగటుట్కుంటారని నేను నటుల్ చెపుప్. రిడి,  ంకయయ్ మి, ఇతర 
మ తుమ్లు మందిరాలలో లేనిది ఆ మందిరములోనే చే త్ గొపప్ అ తుందని ళళ్ 
భావమయి ఉంటుంది. ఆరతి సమయంలో గంటలు కొటట్వదద్ని చెపప్ండి. అంటే ఆరతి 
జరిగేటపుప్డు ఆరతి ముందు ఐదు దెబబ్లు కొటిట్ ఆరతి మొదలు పెటట్బోతునన్టుల్ 
దూరములో ఉనన్ ళల్కు తెలుపడమనన్మాట. ఆరతి జరిగినంత పు ఎవరో ఒకరు 
అపుప్డపుప్డూ కొటట్డం తపుప్. 

 మి మీకు చింతలు లేకుండా చేయాలని రిథ్ త్నాన్ను. ఆలోచన రాకుండా 
నిరంతరం మన  మీద ధాయ్సను ఉoచటమే. ఏ ఆలోచన లేకుండా ఉండాలని 
ఏమరుపాటు లేకుండా ( దధ్గా) ఉండడమే.  

ఆధాయ్తిమ్క బాటలో శకిత్నంతా నియోగించి కృ  చే త్ గాని ఫలితముండదు. 
ఎనిన్ అప దు లొచిచ్నా రయ్ంగా నిలిచినపుప్డే యి  మన సం ధృఢంగా 
ఉనన్టుల్ గురుత్ అది మరువవదుద్. 

మీకు ంతి దించమని  మి రిని రిథ్ త్,    పె. బబ్రామయయ్. 
1.   ఏదో జీ లకు ఉపకారం చే ది చే త్నే ఉనాన్ము. ఆ జీ  రూపంలో యియే 

ఉనాన్రనన్ తీ  ఎరుకతో చే త్ అనంత న పుణయ్ం వ త్ంది. “అనిన్ జీ లలో 
ంకయయ్ ఉనాన్డని కోయాయ్” అనాన్రు  మి రు. “ఏ ణిని 

ఆదరించినా ననేన్ ఆదరించినటుల్” అనాన్రు యి. అంతకంటే గూడా కరణ 
దిద్గల నామ జపం గొపప్ పుణయ్ కారయ్ం. మీ క ట్లను తలచుకొని బాధపడే 



సదుగ్రు  బబ్రామయయ్ ర్ లేఖలు 

51 | Page 
 

దాని కంటే టినే ఆధారంగా చే కొని బాబాను సమ్రించి ఈ ఊబిలో నుండి 
బయట పడే తీ  యతన్ం చేయండి. మీరు మీ బిడడ్లకు చకక్ని సం క్రాలు, 
అల టుల్ నేరిప్ంచే యతన్ం చేయండి. ఆ త్ పా త్లు ఇవ లేక పోతునాన్మనే 
చింత పూరిత్గా వదలండి. ఏ జీ కి ఎపుప్డు ఏమి రా లో అ  వచిచ్ తీరుతాయి. 
మనం ఇచిచ్న  రికి సంతృపిత్ని త్యా? మాన డిచిచ్ంది నిలువదు 
భగవంతుడు ఇచిచ్ంది తరగదు అనన్ యి మాట మరువకండి. 

2. మాన డు తరించాలంటే, క ట్లే గొపప్ వరాలంటారు మా ట్రు. క ట్లు 
వచిచ్నపుప్డు అందరూ ఏడు త్  కూరుచ్ంటారట. చకక్ని గురు భకుత్డు ఆ 
క ట్లనే తనకు సదుగ్రు  అను ంచిన వరాలని తలచి టి వలల్ అనుకష్ణం 
వ సమ్రణ మరువకుండా గించి ముకిత్ పొందుతారు అంటారు మా ట్రు. 
రలా చే రు. మనలను అలాగే చేయమంటారు. 

3.  మి రి దగగ్ర ఉండాలంటే మీకు ఇబబ్ందే లేదు. ఇపుప్డు  యి 
మా ట్రు నిలయంలో అలమరాలు తలుపులు పెటాట్ము. మీరు రెండు తీ కొని 
టిలో మీ మాను భ పరుచు కోవచుచ్. 

4.  నీ మీద అప దులు రనాన్రు. అదంతా మీ మంచికే యి అలా 
చేయి త్నాన్రు. నిరపరాధులను దూ త్ దూ ంచిన రి పుణయ్ం దూషణకు 
గు న రికి వ త్ందట. దూషణ అనుభ ంచిన రి పాపం దూ ంచిన రు 
తీ కుంటారట. ఇది నూటికి నూరు పాళుళ్ సతయ్ం. ( రాత్లాపం).  

5. మందిరంలో వ చే  ఆమెకు బాబా డబుబ్ ఇచేచ్ందుకు ఎవరూ ఆకేష్పణ 
చెపప్కూడదు. బాబా డబుబ్ లేకుంటే మన నా కాసత్ కొని ఇ లి. తపప్క 
ఆమెకు ఇవ ండి. నా టా గా 50 రు || పుసత్కాల డబుబ్ లో తీ  ఇవ ండి.  

6. మీరు, తమేవ మాతాచ, పితా తమేవ అనే ల్కం మరచి పోవదుద్. నీ  
చూ దంతా కల  నేనే అనే బాబా మాట ఆచరణలో పెటట్ండి. మీకు క ట్లు 
కలిగించే రి ఎడల ఎలాంటి దే ష భావము రాకుండా చూ కోండి. కి 
కాదు. అంతరాతమ్లో మీ మన  మీకు కిష్. బాబా “నా రబధ్ం త రగా పూరిత్ 
అయేయ్టటుల్ చేయ కూడదా? నాకు ంతి, తృపిత్, ఆనందం ఈ జీ తంలో 
ఎపుప్డు చూపుతారు?” అని మా మే రిథ్ంచండి.  

7. ఇది చేయండి అది చేయండి అని అడగటం దండుగ. నాకేది మంచిదో అది 
నాకంటే మీకే బాగా తెలు . నా మంచిని కోరే ఓ దే  ! నినేన్ నేను శరణు 
పొంది నీ ఆజఞ్లను పాటించేటటుల్ చేయండి అని రథ్న చే త్ నితయ్ం 108 
దకిష్ణ న మందిరంలో కుదరకుంటే ఇంటోల్ నా చే త్ండండి.  కురీచ్లో పటం 

పెటిట్ ఇంటోల్ అయితే ఒక అరగంట ం పెటుట్కోండి. 
 మి రి కృప సదా మీ కుండాలని రిథ్ త్, 

 మీ,  
పె. బబ్రామయయ్ 
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5. ఉతత్మ జీవన ధానానికి లు 
5.1)  రాజ్ కుమార్ గారికి : యికృప పొందటానికి ములు  

గొలగమూడి 
డియర్ రాజ్ కుమార్ ! 

యికృప పొందాలంటే 
1. మన అల టల్నీన్ మారుచ్కో లి. 
2. ఎవరితో (అనవసరంగా) మాటాల్డకూడదు. మాటాల్డితే యిని గురించి మహనీయుల 

గురించి మాటాల్డాలి. 
3. మన అల టల్నీన్ మబదద్ం చే కో లి. 
4. ఎపుప్డంటే అపుప్డు, ఎకక్డంటే అకక్డ ఎవరు పెడితే రి దగగ్ర తినడం మానాలి. 
5. నిమాలు బొతిత్గా మానాలి. నిమాలు మానమంటే కొందరికి అదొక పిచిచ్ ధోరణిగా 

ఉంటుంది. మరి యి కృప ఎలా వ త్ంది? యికృప ఉండే రంతా నిమాలు 
చూడడం లేదా అంటా . ళుళ్ రూపాయి పొందవల న చోట ఒక  
పొందుతునాన్రు. 

6. నితయ్ం పూజ, పారాయణ రోజూ ఒకే సమయంలో చేయాలి. లునన్పుప్డు చే త్నంటే 
యి కూడా లునన్పుప్డు మన పు చూ త్డు. 

7. రోజుకు 24 గంటలు. అందులో ఒక అరగంట యికి సమరిప్ంచకుండా ఆయనను 
ఇది చెయియ్, అది చెయియ్ అని అడగడం ఎలా లౌతుంది. మనం ఏమారిన కష్ణంలో 
కూడా ఆయన మనలను రకిష్ంచాలి. మనం మా ం లునన్పుప్డు ఆయన పు 
చూడాలి. ఇది మంచిది కాదు. పారాయణ, మననం చాలా ముఖయ్ం. ఈ మననం దారా 
మనలోని రాగ, దే లు పలుచబడతాయి. ఇలా ఏదో ఒకటి చే త్ంటే కొంత కొంత 
అభివృదిధ్ ఉంటుంది. 

పెసల బబ్రామయయ్ 
********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 

5.2) 7-09-03న సంపత్ కు: మంచి పనులు చేయటానికి చనలు 
గొలగమూడి, 07-09-2003 

Dear Sampath Kumar  !  
   మి రి ఆ లు సదా కలుగవలెనని రిధ్ త్ పెసల బబ్రామయయ్ 

యడం. అకక్యయ్ కేష్మమా?  ఆమె షయమే నీ లెటరులో లేదు.  
1.  కోరికలు ఎందుకు లేకుండా పో లి?  కోరికలు పందికొకుక్లకు ఉండ . 

మాన లకు ఉండవచుచ్ అని చెపుతూ అయితే మంచి కోరికలు ఉండాలి. చెడు కోరికలు 
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ఉండకూడదు అనాన్రు మా ట్రు గారు. గనుక సత్ సంగం కా లి, మహనీయుల 
ఆ లు పొందే నడవడి తెచుచ్కో లి. అలాంటి పుసత్కాలు చద లి, అలాంటి రితో 
న్హం చెయాయ్లి. ఇతరులను వదిలించుకో లి.ఇలాంటి కోరికలు ఉండవచుచ్. నీకు 

ఎలాంటి  కోరికలు వ త్నాన్యో త్ దానికి జ బు యవచుచ్. 
2.  మన ధరమ్ము - కరత్వయ్ము - చాలా మంచి సల లతో కూడిన పుసత్కం. 

భగవంతుడు ఎలా ఉంచాడో అలా ఉండగలగడంలో తృపిత్పడాలి అనాన్రు బాబా. నీ  
తి రోజూ కొంత అనాన్నికి, టిఫిన్ కూ, చిరుతిండల్ కూ ఖరుచ్ చే త్  గదా. అందులో 

కొంత ఆదా  చే  అరు న కుంటి, డిడ్ రోగు న పేద రికి ఖరుచ్ పెటుట్. డబుబ్గా 
ఇవ వదుద్. గుడడ్లో, మందులో, ఆ రమో తీ  ఇ . నితయ్ం అనన్ం, టిఫిన్, కొంత 
కాకబలికి సమరిప్ త్ండు, టి జీ లకు స యం చే నటుల్, కదా. బ లో 
పోతునాన్ . నీ ముందు గానీ, దగగ్రలో గానీ, ముసలి, ముతక, రోగులు నిలుచుని ఉంటే 
నీ  నిలుచొని ళళ్ను నీ టోల్ కూరోచ్ పెటుట్. ఒకోక్ రి గరిబ్ణీ త్లు, ప బిడడ్ల 
నెతుత్కునన్ ళుళ్ తంటాలు పడుతూ బ లో గాని లులో గాని వ త్ ఉంటారు. రికి 
నీ టీచిచ్ కూరోచ్బెటుట్. 

  ఒకోక్కక్ రి అనాయ్యంగా దారుణంగా ఒకరు మరిఒకరిన్ కొటట్డం తిటట్డం మన 
ముందే జరుగుతుంది. మయ్ంగానే ధరమ్ం పు మాటాల్డు. మనకెందుకులే ఈ గొడవ 
అనేది నేటి యువకుల fashion. ననున్ నీ  మారగ్ంలో నడిపించు తం  అని 
భగవంతుని నితయ్ం హృదయపూర కంగా రిథ్ త్ంటే ఆయనే మనను నడుపుతాడు. 
అసలు ఇలాంటి వరత్న కలగాలంటే అలాంటి వరత్న గల న్ తులు ఉండాలి. కోతుల 
న్హం వదులుకో లి. అది చాలా కషట్ం. అయినా ఆచరించాలి. 

3. అమామ్యిలను చూచి comment చేయడమునకు ఒకే మందు. ఆ కనిపించిన 
అమామ్యిలు మన sister అయితే అలా చేయగలమా? ఎవరనాన్ మన sisters ను అలా 
comment చే త్ మనం ళళ్ ను వదులుతామా? అని తీ  ధ్యిలో యోచించు. 
ఆచరణ అదే వ త్ంది. ధరమ్ం అంటే అదే. ధరమ్ం తపిప్నాక బాబా గారికి గానీ,  మి 
రికి గానీ,  మా ట్రు గారికి గానీ నమసక్రించే అర త కోలోప్యాను కదా! ఇక 

జీ తంలో రి రకష్ణ, అండ మనకు కలేగ్ శకేత్ లేదు. గనుక ధరమ్ం తపప్కుండా ఉండాలి. 
చే న తపుప్లకు య చ్తాత్లు చే కో లి. హృదయం పిప్ చెపుప్కుంటే కష్మి త్రు. 

  పటాలు ముందు ఉండనకక్రలేదు. అనుకష్ణం రు మన హృదయాలలో ఉండి 
మన చేతలే కాదు, మన భా లు కూడా చకక్గా తెలు కుంటారు. ఇది చకక్గా తెలి త్ 
చికేక్ లేదు. 

  మి కృప నీ కెపుప్డూ ఉండాలని రిథ్ త్ ,  
మీ పెసల బబ్రామయయ్              

********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 
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5.3)  1-11-03న ధు కృషణ్కి: మన కు ఎడ తెరిపి లేకుండా పని ఎలా పెటాట్లో 
చనలు 
                                                                                  గొలగమూడి, 1-11-2003 

Dear Krishna ! 
         చెడు మారగ్ములో పోకుండా ఉండాలంటే మన మన కు తెరిపి లేకుండా 

పని పెటట్డ మొకక్టే మారగ్ం. మహనీయుల చరి లు చదు తుంటే రి ఆ లు 
ఉంటాయి, ఇటు మన కు పని పెటిట్నటుల్ ఉంటుంది. ని  లేవగానే కనీసం 15 
నిమి లు పు నీ కిషట్ న నామం చెయియ్. న్నం వ రా అకక్ర లేదు. న్నం చే క 
తపప్క 10 నిమి లు కడీడ్ లిగించి హృదయపూర కంగా  "ననున్ నీ  మారాగ్న 
నడిపించు తం " అని రిధ్ంచు. లునన్పుడు అ ట్తత్రం కంఠత చది  పూజ చెయియ్. 
నాలుగు రుల్ పుసత్కం చది  పూజ చే త్ంటే అదే వ త్ంది. చెడడ్ తలంపుల వలల్ మన 
కెంత నషట్మో మనకు తెలియదు. అనుభ ని కొచిచ్నపుడు నిదానంగా తెలు త్ంది. 

                                                 మి రి ఆ లతో, పెసల బబ్రామయయ్  
********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 

5.4)  5-03-04న సంపత్ కు: పనిలేని మన కు ఎలా పని పెటాట్లో చెపుతునాన్రు 
                          గొలగమూడి,  05-03-2004 

చిరంజీ  సంపత్ కు  మి రి కృప సదా కలుగవలెనని రిధ్ త్ పెసల 
బబ్రామయయ్ యడం.  
1. పనిలేని మన  సర  అనరాధ్లకు మూలం - కాలం గడిచేందుకు ఏదో చీప్ 
లిటరేచర్ చదవడం. ఏ న ఆటలు ఆడడం - ఏదో ఆలోచించడం ఇవనిన్ 
పనిలేని మన  చే  పనులు.  

 ఏది నిజం బాగా వపప్ చెపేప్టటుల్ చదు  -  దే డంటే ఏమిటి - ఎలా ఉనాన్డు - 
బాగా వంట బటిట్ నరనరాలోల్  జీరిణ్ంచుకో లి. ఆ తరు త  మతం ఎందుకు అలాగే 
చదు .  యి చరి  గాని,  మి చరి  గాని, పాత పదద్తిలో గాకుండా తత్ 
దృ ట్తో చదవడం నేరుచ్కో లి. తీ లీలలను  కూడా అ ట్తరంలోని ఏదో ఒక 
నామానికి ఉదాహరణగా చెపుప్కో లి. ఒక నోటులో తి నామానికి 2 పేజీలు వదులు. 
ముందే తి రెండు పేజీల కోక నామం  పెటుట్. తరు త చరి  చదు తూ ఆ లీల ఏ 
నామనికి ఉదాహరణో అ నామం ంద లీలను ఒకక్ కయ్ంలో ది. ఉదా : నతాయి 
సవ దన, అంటే అ లీల దారా బాబా గారి ఆ నామంలోని అరధ్ం కటమ తుంది. 

ఇలా కోవడం దారా మన లో బాబాగారి గొపప్తనం బాగా imprint అ తుంది. 
అంత పు మన  రికి సమరిప్ంచినటుల్ అ తుంది. అంటే రు కోరిన మన  
కాలము రికి సమరిప్ంచామనన్మాట. మరొక పదద్తి : ఏ మహనీయుని జీ త 
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చరి లో నా  మాషట్రుగారి కామెంటు  అకక్డకక్డా ఉంటాయి. అవనీన్ చది టపుప్డు  
అండర్ ను చే  తరు త నోటులో  పెటుట్కొనేది.  

           ఎంత  ళయ మొచిచ్నా పగలు ని  పోకుండా ండడం. ని  
తూగినపుప్డు దకిష్ణలు రూములోనే చేయడం - నితయ్ం పూజ చేయడం - పూజలో 
మొదట గురు త్తి చేయడం. నీకు ఆ  మహనీయుడు చే న మేలు హృదయపూర కంగా 
సమ్రించడం. నాకేమి చేయలేదని నీ  చెపప్వదుద్ - అసలు నినీన్ పొజిషన్లో 
ఉంచినందుకు రికి నీ  నితయ్ం కృతఙఞ్తలు చెపుప్కోవడం. అనిన్ంటికంటే ముఖయ్ం 
ఆరోగయ్ం - అది సంపురణ్ంగా దించారు. ఎంతో గొపప్గా అరిధ్క త్మత ఇచాచ్రు. B.E 
వరకు చదు  ఇచాచ్రు. నీకు ఏమి ఇవ లేదు? ఇవనీన్ భగవంతుడు మనకు 

దించిన . దానికి మనం రికి నితయ్ం కృతఙఞ్త తెలుపడమే త్తి. అలా రికి 
కృతఙఞ్త తెలుపకుంటే మనం,  చే న మేలు మరచిపోయిన రమ తాము. 

 2. Luck మంచిగా ండాలని అడగవచుచ్. కానీ మనం అడుగగానే ఇ త్డా? 
మనకేది మంచిదో మనకంటే అయనకే బాగా తెలు . కనుక ననున్ నీ 
ఇషట్మొచిచ్నటుల్ మలుపు. నీ మకు అరు డనయేయ్ బుదిద్ ఇ  తం  అని 

రిధ్ంచు. 
3. న్న పానాలతో అవసరం లేదు. కానీ తూగుగా, బదద్కంగా ఉండకూడదు. 

పడుకొని చదవకూడదు. నీ వయ లో పడుకొని చదవడం అసలు పనికి 
రాదు. అరధ్మయినటేల్  ఉంటుంది. అసలు హృదయగతం కాదు. మన 
హృదయం తగిన ధ్యిలో సప్ందించదు. 

4.  గురు త్తి నోటినుండి వ త్ంది. హృదయం నుండి రాలేదు అంటే ఆ రం 
బాగా తగిగ్ంచాలి. " తికేందుకే తినాలి. తినేందుకు తకకూడదు". 

5.  నాంపలిల్ బాబా దగగ్రకు ళిళ్ 10 నిమి లో రావడం బాగాలేదు. అకక్డ 
దకిష్ణ చే కునే లుంటే నితయ్ం 108 దకిష్ణలు చెయియ్. రికి లు 

లేకుంటే రి దగగ్ర రి పటం పెటట్యినా కాసత్ కక్న దకిష్ణలు చే త్ండు. 
          అకక్ను అడిగినటుల్ చెపేప్ది.  

 మి రి కృప సదా మీకుండాలని రిధ్ త్, పెసల బబ్రామయయ్   
********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 

5.5)  గొరిత్ ర కి: మితా రం చేయటం, అ యాది దురుగ్ణాల నుండి బయట పడే 
చనలు 

Dear Ravi, 
నీ పేరు G.V.R.M.S.Subrahmanyam అయితే ర  అని ఎందుకు పిలు త్నాన్రు? 

కవరు  అ  చూచి ఎవరో తత్ రనుకునాన్ను.  
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 మి రి చరి లో what do you mean by negligence of duty? అని  
మి రు ఒకరిని మందలి త్రు. అది మనందరికీ మందలింపే. మన duty చదు . 

దానిని పాడు చే  ఈ చాపలాయ్లు. దాయ్రిధ్ లకష్ణాలు మరలా గురుత్ తెచుచ్కో.  
మితా రం;  జీరణ్వ ం; కాకదృ ట్; బకధాయ్నం 

మితా రమంటే భగవదీగ్తలో యుకాత్ ర రసయ్ అనాన్రు. బి కెటుల్, టీలు 
ఎలాగంటే అలా తిని, గితే ఇం యములలో చరించిన ళళ్మయి మన బుదిధ్ 
హరించబడుతుంది. బుదిధ్ హరించాక మనం మన duty (చదు ) neglect చే త్ము. 
చది నటేల్ ఉంటాము. చదు తాము. కానీ ని ప్యోజన  పోయి నూటికి నూరు 
మారుక్ల నుండి 40 మారుక్లకు దిగజారుతాము. ఎవరికి రే బుదిధ్ తెచుచ్కుని ఇం య 
ని హము, చాపలయ్ములు చంపుకోవడము చేయాలి గాని  మి రు ఏమి చే త్రు. 
ఏమీ చేయరు. నరసమమ్, వకెక్మమ్, రో రెడిడ్కి చే రే అంటే రి తాయ్గము, పటుట్దల 
రాగయ్ము మనకునాన్యా? రిది ఎనోన్ జనమ్ల ధనో గదా. మనం కూడా  ఈ 

జనమ్లో రాగయ్ము, చాపలయ్ములు ని ంచుట మొ|| గుణములు 
అలవరచుకోకుంటే ఏ భగవంతుడు మనలను రకిష్ంచరు. వకెక్మమ్, నరసమమ్ల వంటి 
తాయ్గముందా మనకు? 

ఇతరుల గొపప్కు సంతో ంచాలి. మనకు అది లేదే అని బాధపడకూడదు. 
అ యాది దురుగ్ణాల నుండి డిబడే తీ  యతన్ం చేయాలి. అలాంటి భా లకు 

య చ్తత్ం చే కో లి. Each is great in its own place అనాన్రు. భగవంతుడు 
మనలను ఏ ధంగా ఉంచితే అలా సంతోషంగా మన డూయ్టీ అంతా రి నని ఆతమ్ 
పూర కంగా శ త్ అలా చే త్ అనీన్ రే చూచుకుంటారు. డెంట్ of ఇండియా – 
పాకీ పని డు ఇదద్రూ ఒకక్టే.  

********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 
5.6)  2-11-02న నాయక్ కు: సజీవపూజ చేయటానికి కొనిన్ చనలు 

                                                                              గొలగమూడి,  
02-11-2002 

Dear Nayak Garu !  
      పరీకష్కు బాగా తయారు కావల ంది. కషట్పడిన రికే వం స యం  

చే త్రు.  పూజ యాం కము, లాంచన య నది కాకుండా సజీవ నదిగా చేయండి. 
అలా చేయాలంటే తి నామానికీ సంబందించిన లీలలు మన లో మననం చేయాలి. 
తి నామము ఎనోన్ రుల్ నిదానంగా చెపాప్లి.  యి మాషట్ర్ సమ్ృతులు అనే 

పుసత్కములో   య్ం ద్ గారి య్సములో  మా ట్రు పూజ ఎలా చే రో 
వరించారు. చదవండి. 
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       యి పటంలో మీరు ఆమెకు కనిపించారని చెపితే మీరు చలించిపోయి 
ఆనందభా ప్లు ఎందుకు కుర లో నాకు తెలియదు. అదంతా యిలీల అని మనం 
నిరిల్పత్ంగా ఉండాలనేదే నాకు తెలు . మందిరంలో ఇంకేమి చేయాలి ?- అని అడిగారు. 
కాకబలికి  సమరిప్ంచే తి దఫా  మనం ఏమని భావన చే  రధ్న చే  సమరిప్ంచాలో 
ంటు చే  తి ఇంటికి పంచు. భకిత్ అంటే  ఏమిటి - భకిత్ యోగం భగవదీగ్త చది  

చెపుప్. పుణయ్ం అంటే ఏమిటి పాపం అంటే ఏమిటి? - పుణయ్ం ఉంటే యి మనలను 
ఎలా తన దగగ్రకు చేరుచ్కుంటారో చెపుప్. 
                                                                 నమ క్రములతో, పెసల బబ్రామయయ్   

********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 
5.7)  10-03-06 న గొరిత్ ర : సత ంగం ఎలా చేయాలో చనలు 

గొలగమూడి, 10-03-06 
Dear Ravi, 

నీ లెటర్ చేరినది. project asst. గా చేరినందుకు సంతోషము. 
సత్ సంగం బాగా చేయండి. కొతత్ షయాలు తెలు కునేటటుల్ సత్ సంగం 

రూపొందించుకొండి. మాషట్రు గారి literature అంతా కుష్ణణ్ంగా వంట పటిట్ంచుకోండి. 
ఏది నిజం, నిజానికి నిచెచ్నలు, పూజ, మిలారేపా చరి , జాఞ్న చికలు, యి 
బోధామృతం, యి మాసట్ర్ వచనములు బాగా discuss చేయండి.      

అతిగా తినడమని . అతియని నీకెందుకనిపి త్ంది. తినాన్క తూగు, 
జీనె  ఉండకుండా ఉండేటంత తిను. Special తినాలనిపి త్ అనన్ం దగగ్రే తిను. 

కొంత అనన్ం తగిగ్ంచుకో. భగవంతుడిచిచ్న అవకా నిన్ సది నియోగం చేయి. ఇపుప్డు 
ఈ వయ లోనే ధరమ్ంగా వరిత్ంచాలి. కామ సనలకు దూరంగా ఉంటూ అలాంటి 
సనలనిచేచ్ ఆ రం టిని ని ధించు. 

 మిని గానీ, భగవంతునికి గానీ సంపూరణ్ శరణాగతి చెయియ్. అపుప్డు 
ఆయనే మనలను నడిపి త్డు.  మి రి ఆ లతో 

పెసల బబ్రామయయ్ 
********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 

5.8) 12.10.2004న -  ంకటేశ రరా కి  నిరంతర సమ్రణ 
గొలగమూడి,12.10.2004  

డియర్ ంకటేశ రరా  
 మి రి  ఆ లు సదా నీకు ఉండాలని రిధ్ త్ మీ పే. . యడం. నీ 

లెటరు చేరింది.   L.R కూడా చేరింది. press ళల్కు 60,000 ఇచాచ్ం అని రా . నీ 
దగగ్ర ఒక నోట్ బుక్ పెటిట్ రా  పెటుట్. ఫూయ్చర్ రిఫరెన్  కు ఉంటుంది. నమమ్లేని పచిచ్ 
సతాయ్లు ఇంకా కొంత ఉంది. త రలోనే పంపుతాను. ఫెయిర్ చేయడమే ఆలసయ్ం. గురు 
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త్తి కంపూయ్టరుల్ లో ఇబబ్ంది అయితే floppyలోల్ తీ  ఉంచుకుంటే మరలా ఎకిక్ంచుకో 
వచేచ్మో చూడు.   

నిరంతర సమ్రణ వరించమనాన్రు.  మి రి  దయ ంటే చాలా లభము 
లేకుంటే చాలా కషట్మే.  

మొదట మన దుయ్కత్ ధరామ్లు పోను మిగిలిన time లో సమ్రించ గలగాలి. 
ఉదాహరణకు న్నం చే త్నాన్ము ఈ నీటి రూపంలోనూ తమరే, ఈ చెంబు, న్నం 
చే  ఈ శరీరము, నీటిలోని డి, న్నం చే  ణశకిత్, చే త్నాన్ను అనే ఎరుక అనీన్ 
మీ  ఉండి కూడా నేను రు అనే భావం ఉంది. ఇది మిముమ్లను నుండి ననున్ రు 
చే త్ంది. దీనిని న ంపజేయు భు  అనుకోవడం. మరొక రి సబుబ్, సబుబ్ పెటెట్, 
బా ం, బా ం కప్ అందులోని లుతురు, ఆ లుగు నిచేచ్ రుయ్డు, అందులో 
నుండి వచేచ్ కిరణాలు, టిలోని లుగు, డి టిని సప్రించే ఈ చరమ్ము, చరమ్ములోని 

ణశకిత్, డి ఉందని తెలిపే ఎరుక ఇవనీన్ నీ వలల్నే. నీ రూపాలే కానీ నేను పరిమితం 
అనన్ భావనే ననున్ తమ నుండి రుచే త్ంది. ఈ భా నిన్ న ంపజేయు భూ అని 
చెపుప్కోవడం. న్నం పూరత్యితే ఈ భా లే తపప్ గతానిన్ గురించి కానీ భ షయ్తుత్ను 
గూరిచ్ గాని తలంపులు రాకుండా జా తత్ వ ంచడం. మొదట మొదట ఆ సమ్రణ తెగి 
ఆలోచనలు వ త్యి కానీ ధించాలి అనే పటుట్దలను కేవలం దధ్తో (వటిట్ దధ్ కాదు. 
Without a trace of impurity) చే త్ రి దయ వలన కొనాన్ళళ్కు చకక్గా 
చేయగలుగుతాము. దొడిడ్కి పోతాము అపుప్డు అంతే, ఆ రం తినేటపుప్డు అంతే, 
దోవన నడు త్నాన్ము అపుప్డు అలానే చే త్ ఉండాలి. General గా  Past మరియు 
future తలంపులతో కాలం జరిగిపోతుంది. అది ధి త్ తరా త దుయ్కత్ ధరామ్లలో కూడా 
వ త్ంది. మనం చే  పని మి రు మనకు అపప్గించిన పని. గనుక దానిని 

ధయ్ నంత కుష్ణణ్ంగా చకక్గా రి మెపుప్ పొందే అంతగా చేయాలి. కాల్ లో చకక్గా 
చెపాప్లంటే బాగా పేర్ కా లి. నుకబడిన దాయ్రుథ్లకు కూడా అరథ్మయేయ్ంత చకక్గా 
చెపాప్లి. అపుప్డు సమ్రణ జరగకునాన్, ఇది రి పని దీనిని అతి దధ్తో నిర ంచాలి అనే 
భావం హృదయంలో నిండి ఉండి మతో పాఠాలు చెపప్గలుగుతాము. తీరిక ళలోల్ 
దాయ్రుథ్లతో  మి రి దివయ్ లీలలు చెపిప్ రికి  మి రి నుండి అనుభవం 

పొందే ధంగా మనం రికి స యం చేయడం. 
 ఒకక్ కష్ణం కూడా లౌకిక న కబురల్లో, నిమాల కబురల్లో, పేపర్, 

రాజకీయాలలో ఇతరులను మరించడంలో గడపకుండా past and future తలంపులు 
లేకుండా Live at the present లో గడుపుతుండాలి.  నితయ్ం భావయుకత్ న పూజ 
చేయాలి. యాం క లాంఛన య న పూజ వలల్ మనకు సతఫ్లితాలురా . నీ 
సందే లు రా త్ మరొక లెటర్ రా త్ను. నీ Ph.D ఎలా ఉంది. లెటర్ రాయి.  

పె.  
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5.9)  16.10.2004 న ంకటేశ రరా కి -  రతి ఎందుకు ఇ త్రు 
గొలగమూడి,16.10.2004 

Dear Venkateswara Rao!  
నీ లెటరు చేరినది. నమమ్రాని సతాయ్లు పుసత్కమునకు కొరవ నీ  

జయదశమికి వచిచ్నపుప్డు ఆ పేపరుల్ ఇ త్ను. గురు త్తి బాగా లేట్ అయేయ్టుట్గా 
ఉంది. నమమ్రాని సతాయ్లు ంట్ కాగానే సనిన్ధి అనే మరొక పుసత్కం 32 పేజీలు 
యి త్మని ఉంది. Rough work అయిపోయింది fair  చేయాలి రి సంకలప్ం కదా! 

అవధూత లీలకు 60,500 ఇచిచ్నటుల్ రా  O.K.  
నీ  షగిరిరా  గారి దగగ్ర కు ళిల్నపుప్డు ఆయన కండిషన్ ఎలా ఉనన్ది. 

చాలా బల నమా? మరల ఫోన్ చే  ఏ నా మాటాల్డా ? ఒక రి ఫోన్ చే  డబుబ్ 
కా లంటే ఇ త్డు. ఇనుప అలమ్రాలు ధర చెపితే లుంటే తీ కొని డబుబ్ పంపేందుకు 
యతిన్ త్నాన్డని చెపుప్. నేను ఇకక్డ నుండి ఫోన్ చే త్ ఆయనకు నపడడం 

లేదంటాడు.  
రతి ఎందుకు ఇ త్రు వరించమనాన్రు. ఈ షయం నేనెపుప్డూ మా ట్రు 

గారిని అడగలేదు. నేనే ంథాలలోనూ చదవలేదు నాకు తోచింది రా త్నాన్ను. 
ఇంతకంటే మంచి భా లు మరొకరికి తోయవచుచ్.  

1. మన ఇంటికి వచిచ్న పెదద్లకు నీరాజనం పటట్డం ఒక మరాయ్ద. కాళుళ్ కడగడం 
పూలమాలాలంకృతుని చేయడం, నూతన వ త్ర్లు ఇవ డం అలాంటిదే ఈ 
నీరాజనం ఇవ డం. సదుగ్రు  లేక భగవంతుడు మన ఎదుట ఉనాన్రని రి కటిట్ 
ఉపచారం చే త్ము. ఇకక్డ తీ న, గాఢ న భావం ధానం. 

2.  చకక్గా అలంకరించిన సదుగ్రు మూరిత్ చి పటానికి, సదుగ్రు కి భేదం లేదని 
శ ంచి రికి దృ ట్ దోషం ని రించేందుకు నీరాజనం సమరిప్ త్ము.  

3. కరూప్రం లుగుతూ, కాశవంతంగా లుతురు ని త్, మంచి సనలు 
దజలుల్తుంది. అదే సమయంలో తాను కరిగిపోతుంది. కరూప్రానిన్ ఆదరంగా 
తి నిమిషము హరించుకు పోయే ఆయు ను గురుత్ంచుకుంటూ  మనం 

కూడా కరూప్రం వలె ఇతరులకు ఉపయోగపడుతూ సనలను (మంచి 
గుణాలను) కలిగి జీ తం రథ్కం చే కో లి అనేందుకు నీరాజనం ఒక 
సంకేతము. 
ఆతమ్ జాఞ్ను న మహనీయులు ఇంకా గొపప్ భా లు చెపప్ గలుగుతారు.  

మా ట్రి లాగ మాటాల్డే మహనీయులు ఎంతో అరుదు. రి అవతార కారయ్మే మన 
చీకటుల్ పార లడం. నితయ్ం కొంత పు, నితయ్ం ఒకే timeలో రి చి పటం ముందు 
కూరోచ్వడం అల టు చెయియ్.   

 మి రి ఆ లతో    
పె.  బబ్రామయయ్. 
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6. ధన–నియమపాలన 

6.1)  1-10-99న మతి భ నీ గారికి: క ట్లు అను నికి గురుత్ 
గొలగమూడి, 1 – 10-99 

పూజయ్ గురుబంధు న భ నిగారికి, పె. .  మి రి ఆ లు 
తెలుపుతూ యడం – 

మీరు నాకేమీ బాధ కలిగించరు. అపుప్డపుప్డూ లెటరుల్ యండి. మీ మన లో 
బాధంతా యండి. త్ కొంత బాధ ని రణ తుంది. ఆ లెటరు సమాధి  
ఉంచగానే మీకు కొంత ఊరట కలుగుతుంది. గనుక ంటనే దీరఘ్ంగా పులంగా 
ఎనిన్ టా నా యండి. నిదానంగా చదు తాను. అమమ్గారి ఆరోగయ్ం ఇపుప్డెలా 
ఉంది? మీ ఆరోగయ్ం బాగుందా? అమామ్యి గొంతు బాధ ఎలా ఉంది? అబాబ్యి 
కేష్మమేనా? 

క ట్లు అను నికి గురుత్–ఆచారయ్ భరదా జగారి మాట ఇది. 
మన : ఏవ జగత ర ం–మన:  ఏవ బంధమోకష్యో:  
అంటే మన క ట్లకు, మోకాష్నికి అంతటికీ మన  కారణం.  
కుంతీదే గారు – ఓకృ ణ్! ఎపుప్డూ క ట్లే దించు. అపుప్డు ఏమారకుండా 

నినున్ సమ్రి త్ను అంటుంది. 
మీకు తెరిపి ఇ త్ బాబాను మరచిపోతారని ఎడతెగకుండా, తెరిపి లేకుండా 

క ట్లలోనే ముంచే త్నాన్రు. మంచంలో నుండి కదలలేని (మా ట్రి మతి, అలి లు 
మంగతాయారు) అమమ్గారిని తి నిమిషం ఆదరంగా తీ కోండి. రితో మనం టి 
వ త్మా? అని అనవదుద్. అంతటి గొపప్ ఆపదలో నునన్ రిని గూరిచ్ ఆలోచి త్ంటే 
కొం నా ఉరట కలుగుతుంది. ఆమె గారికి ఎవరుండారు. అమమ్, అకక్లు చెలెల్ండుల్, 
అనన్దముమ్లు అందరూ దూరమయాయ్రు. బిడడ్కు పెండిల్ చే  అతత్గారింటికి పంపింది. 
నడిమంచంలో కూరొచ్ని ఉండే ఆమెను ఏమనాలి. ఈ మధయ్లో భకుత్ల తగ లు. ఎటు 
మాటాల్డినా ఇబబ్ందే. ఈ తగ లలో ఆతీమ్యులు కొందరు దూరమవడం. అయితే మీ 
క ట్లు మీకు గొపప్ . కానీ మాన కంగా బాధపడాడ్ అనుభ ంచలి ందే. బాధ 
పడకుండా సంతోషంగా అనుభ త్ పోలా. 

రికాష్ తొకాక్లని నా మొఖాన  ఉంది. సంతోషంగా తొకిక్తే పోతుంది. అటాల్ 
కాకుంటే ఏడు త్ నా తొకాక్లి ందే గదా. మీరు లెటరు పులంగా బాధంతా 
యండి.  

ఆ లతో, పె. . 
ధాకర్, రాజుగారు ఎలా ఉనాన్రు? అంతా యండి. 

********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం  ********* 
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6.2)  17-06-1997న  దారా నాగేశ రరా గారికి:  ధనా చనలు 
గొలగమూడి, 17-06-1997 

పూజయ్ గురుబంధు  నాగేశ రరా  మా ట్రు గారికి పె. బబ్రామయయ్  
నమ క్రములు. అంతా కేష్మం. మీరు యావన్ మంది   యి మా ట్రు దయవలల్ 
కేష్మమని ఆ త్ను. 

కాలము ఎంత త రగా నడిచి ళుళ్తుందో మనమంత త రగా మృతుయ్ కు 
సమీపి త్నాన్మనన్ సతయ్ం మనమందరమూ గురిత్ంచకునాన్  పరమ సతయ్ం. అందుకే 
చివటం అమమ్  “ దుద్ కుతుంది చెయియ్ చాచండిరా” అనే రు. దమమ్పేట ని లు 
ఎంతో అదృషట్వంతులు. ఆ మా ం నితయ్ సత ంగాలు జరుపుకోగలుగుతునాన్రు. మీరు 
అందులో భాగ ములు  కావటం అది మీ అదృషట్ం. యి బాబా 1997 సం|| పకష్ 
ప కలో ఆరాధనాంజలి  "ని క్మ కరమ్కు మా ట్రు గారి ఆ డ్ టె ట్” అనన్ య్సం 
అందరికి చది  నిపించి  ఆచరించేందుకు సహకరించ మన . 
మనం అగిన్ ంలో నితయ్ం:  

1. ం ణి సమరిప్ంచటం చాలా ముఖయ్ం.  మి రు “అయాయ్ గుండంలో 
గంటెడు ం ణి నితయ్ం కుంటే లెకక్ సరిపొదిధ్”  అని పదే పదే 
చెపేప్ రు.  గనుక మేము నితయ్ం ం ణి సమరిప్ త్ము. 

2. యి నాధుడు అగిన్ రూపంలో ఉనాన్రనే భావన ముఖయ్ం. రికి ని దన 
సమరిప్ంచేటపుప్డు ఆ పదారాధ్లనిన్ సత్రలో పెటిట్ సమరిప్ంచడము ముఖయ్మట. 
మనం ఆ రం ఎలా తీ కుంటామో, అలాగే రికి ని దించాలని మా ట్రు 
గారు చెపేప్ రు. సత్ర లేకుండా   మనం భోజనం  చేయము గదా. గనుక 
అలా సత్రలో పెటిట్ అగిన్ ంలో సమరిప్ త్ మంచిది. 

3.  పారాయణతో మా మే తృపిత్ చెందక నితయ్ం పూజ చే కునే ధానం కూడా 
సత్ సంఘీయులకు అల టు చేయ మన . మొదట అ త్తత్రం తరు త 

డ పచార పూజ అల టు చేయండి. నేను పూజంటే అంగీకరించకుండా 
ఉండే డను. మా ట్రు నా చేత పూజ చేయించేటటుల్ ఉతాహపరచి దాని 
గొపప్దనం వరించారు. అది మొదలుకొని చే కొనే ణిన్. ఉతత్మ పుణయ్ 
కరమ్లలో దేవ, ది జ గురు జఞ్ పూజనం చెపప్బడింది. ఆ పూజ మాన క, 
చక, కాయక పూజగా ఉంటుంది. కనీసం కాయక పూజ చే త్ంటే అవతలి 

మెటుట్ ఎకుక్తారు.  
మన కాలానిన్ సది నియోగం చే కొనే సదుభ్దిద్ని యినాథుడు  మనందరి కీ  

దించాలని రిధ్ త్,            
మతి లకష్మ్కక్ గారికి, U గారికి, సత్ సంఘీయులందరికి నా 

నమ క్రములతో        మి  రి ఆ లు తెలుప మన .                                               
నమ త్,  పె. బబ్రామయయ్. 
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సను గమనించుట: అసలు సను ఎందుకు గమనించాలి? అలా 
గమనించేటపుప్డు మనలో ఏమి జరుగుతుంది? ఇ  తెలు కొని చేయడం ముఖయ్ం. 

 సను గమనించే య యొకక్ ముఖయ్ ధేయ్యం ఒకక్టే! ఆలోచనల రూపంలో 
నిరంతరం చలించే మన కు ఒక ఆలంబన కలిగించి చలించకుండ  నిలపడమే 
ధేయ్యం. స అనేది అనిన్ జీ లలోను ఎడ తెరిపి లేకుండా  జరిగే య. ఆలోచన 
అనేది ఎడ తెరిపి లేకుండా జరిగే య. ఈ ఆలోచనలకు మన మన  కారణం. కనుక 
ఈ మన కు సను గమనించుట అనే పని కలిప్ంచి ఆ పని ఆలంబనగా మన 
మన లో రే ఆలోచన పుటట్కుండా జా తత్ వ ంచుతాము. గనుక చంచల న 
మన  ఈ య దారా కొంత పు చలనము లేకుండా  ఆ యలో నిలపాలి. 

అలా నిలపడం కషట్మే. అయితే అపుప్డు  కాసత్ ఆ మన కు మన ఇ ట్ను రం 
(దాని ఇ ట్ను రం కాదు) కొంచెం చలనము ఇ త్ము. కొదిద్గా ఆలోచన కలిప్ త్ము. 
ఎలా? ఈ స య ఎలా జరుగుతుంది? జీ లో ణముండడంచే జరుగుతుంది. 

ణమునకు ఆధారం తనయ్ం. నేను త్నాన్ను అని మనకు తెలు త్ంది. అలా 
తెలిపేదే ఎరుక. గనుక స యకు ణ చలనము, ఎరుక ఇనిన్ ఉనాన్యి  గదా. ఇ   
అనిన్ జీ లలోను ఒకే ధంగా ఉనాన్యి. అయితే మనం దేహ పరిమితులమనన్ ంతి 
లో ఉండడం చేత ఇతర జీ ల కంటే భినన్ంగా ఉనన్టుల్ అనిపించే రాగదే షములు 
కలుగ్చునాన్యి. ఓ బాబా ననున్ దేహ పరిమితుడను అనే ంతిమయ జీ తం నుండి 
ఉదద్రించు తం  అని తిరిగి తిరిగి ఆయనను ధి త్ ఉండడం దారా మన మన లో 
రే ఆలోచనలు కాకుండా కేవలం ఆ ఒకక్ ఆలోచనకే పరిమితంగా మన మన  ను 

నిలిపే యతన్ం చేయాలనన్మాట. అభాయ్సం మీద ఈ వరణలాల్ పోయి గమనించుట  
అనే యతన్ంలో నిమగన్  కొంత వరకు ఆలోచనలు అరికటట్గలుగ్తాము.      

కోపము:- ని ంచే మారగ్ము  
కోపము కలిగించే కారణమేమి? 
ఒకటి ఇషట్ము, అయిషట్ము: రెండు కా లి అనే కోరిక  
ఇషట్ము, అయిషట్ము గాని, కా లి అనే కోరిక అరధ్ర తాలని నీ కం దారా 

తెలు త్ంది. 
    నిరంతరం మన ధేయ్యం మనకు గురుత్ండాలి.  ధేయ్యం ఏమిటి – దుఃఖ 

రా తయ్ం –అందుకు మన ను ని ంచడం అవసరం. మన త్త యతన్ంతో 
ఏమీ మనం పొందేది లేదనీ, మనకు ఏమేమి రా లో ఏమేమి అనుభవం కా లో 
ముందే మన రబాద్ను రం నిరణ్యించబడి నాన్యని ధృఢంగా శ ంచాలి. మనం 
యతిన్ంచకుండా కూరొచ్నాన్ ఆ ం వచిచ్నపుప్డు మన రబధ్మే ఆ పని ఆ కష్ణంలో 

చేయించి తీరుతుంది.   మి రి చరి , యి చరి , మా ట్రు గారి కుక్లు, ద 
య్  గారి అనుభవమూ (ఇదే). 
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ఇషట్ము అయిషట్ము, రాగము దే షముల దారా మనకు తత్ బంధాలు 
తగులుకోకుండా జా తత్ వ త్, ఏ షయంలో నా ంతంగా చెపప్వల నది 
చెపప్టం. నకుంటే రి ఖరమ్కు రిని వదలడం. మనం మంచాన పడితే ళుళ్ 
చూడరేమోననే భయం ఉంటుంది, ఒక మూల హృదయంలో. మన రబధ్ం కొదిద్ ఎవరి 
దారా ఏమి పొందాలో అది తపప్క అనుభవమయి తీరుతుంది. మనం భయపడి మన 
మారగ్ం డనకక్రలేదు. సతాయ్నిన్ నిరంతరం గురుత్ంచుకో లి. క చారాలతో 
రాగదే లు నిరూమ్లించు కోవడం తపప్ కోపానిన్జయించి లొoగదీ  కోవడం లే 
కాదు. ( క చారాలతో) రాగ దే లు కోపం అంత మేరకు అదుపులోకి రావడం 
పరమ సతయ్ం.  

       పె. బబ్రామయయ్. 
********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 

6.3)  సతయ్నారాయణ గారికి: ఆధాయ్తిమ్క అనుభవం ఎలా పొందాలో అని అడిగిన శన్కి 
సమాధానం 

గొలగమూడి  
డియర్ సతయ్నారాయణ గారు, 

మీ శన్లాంటి శన్ నాకు కలగలేదు. అలాంటి కోరికే కలుగలేదు. అమాయకులు 
నేను బాగా తెలి న డిననుకొంటారు. ఒకక్  యి,  మి,  మా ట్రి  లాంటి 
రే  తెలి న రు. తకిక్న  రంతా అంటే తకిక్న  మహనీయులని తలచకు.    

రామకృషణ్ పరమహంస,  రమణ  మహరి   గారు,  మి సమరథ్ లాంటి రు కాదు. 
నాలాంటి తోక  ఆడించే రు చాలామంది ఉనాన్రు. ళల్ందరమూ అజాఞ్నులమే. నీ 
శన్లకు చెపాప్లంటే ముందు  యిని  నేను అంతటా ఉనాన్డనేది అనుభ ంచి 

ఉండాలి, ఈ అనుభవం  (1) మాన కంగానూ (2) రీరకంగానూ ఉంటుంది అని నేను 
నన్ దానిన్ బటిట్, చది న దానిన్ బటిట్ తెలు కునాన్ను. అసలు మాన కంగా కూడా నేను 

అనుభ ంచలేదు కదా! ఇక రీరకంగా ఏమి అనుభ త్ను? నాకు తెలి నంతవరకు  
మీరు థియరీ తెలు కో లి. థియరీ తెలియాలంటే   మా ట్రుగారి రచనలనీన్ 
కుష్ణణ్ంగా ఎకక్డ అడిగినా చెపప్గలిగి ండాలి. ఒకరడిగితేకాదు. నీ ఆతమ్ న్ంచినపుడు 
నీకు నీ  సమాధానం చెపుప్కోగలగాలి. అంటే అంత కుష్ణణ్ంగా ఆ రచనలనీన్ వంట 
పటిట్ంచుకో లి. (1) ఏది నిజం (2) మతం ఎందుకు (3) పూజ (4) జాఞ్న చికలు (5) 
మహనీయుల చరి లు (6) ధాయ్నయోగ  సర సము (7) బుదద్ ధాయ్న హృదయం (8) నాకు 
తెలి న మా ట్రు (9) గురు చరి   టి దారా theory తెలు త్ంది.  

కిట్కల్ కు వ త్ అది  పెదద్ షయం. థియరీలో నేరుచ్కునన్ దానిన్ కిట్కల్ గా 
అనుభ ంచాలి. నాకు ంటనే రిజల్ట్ రాలేదు అంటే రాదు.  రామకృషణ్ పరమహంస 
గారికి 12 సంవత రముల కాలం పటిట్ంది.  అంతటికీ కలిపి.  
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 వనీన్ చేయగా ఏమిటంటే జరిగేది : మన ను ని ంచేందుకే సర ధనలూ 
అని తెలియడం. "ఆశపోతే అంతా పోతుండాల్యాయ్" అంటారు  ంకయయ్ మి.  ఇషట్ 
అయిషట్ములు ని ంపబడి మన  ని ంచబడడమే జరగవల ంది.  

       పె. బబ్రామయయ్ 
********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 

6.4)  సతయ్నారాయణ గారికి ఆధాయ్తిమ్క అనుభవం పొందటానికి యతన్ం చే త్నాన్రా 
లేదా అని చురక న నం 

గొలగమూడి  
Hello సతయ్నారాయణ గారు! 

ఏ నా  చదవటం మొదలు పెటాట్ ? లేక ళల్కు తెలియదు, ఏదో  కోతలని 
మానే ? మన sincerity హృదయపూర క నదని లెటర్ దారా  కాదు నీ ఆచరణ 
దారా ఋజు  చే కో. ఎనిన్ ఆటుపోటుల్ ఎదు నా ఆ సతయ్ం తెలు కో లని 
ఉందనాన్ గా మరి. ముందు జా తత్గా ఏది నిజం?, మతం ఎందుకు?, జాఞ్న చికలు, 

యిలీలామృతం, గురుచరి ,  మి రి చరి లు దీకష్గా అరధ్ ఆకలితోనే పారాయణ 
చేయాలి. దీకాష్ కాలంలో ఎవ రితోనూ తగాదాలు, జోకులు, నిమాలు, అమామ్యిల 
కబురుల్ పనికి రా . ఎపుప్డూ అరధ్ కడుపు నిండగానే లేయాలి. నీ  ఆధాయ్తిమ్క దయ్ 
కోరుతునాన్ . కనుక దాయ్రిథ్కి చెపప్బడడ్ నియమాలు పాటించాలి.  

(1) మితా రం (2) జీరణ్ వ ం (3) కాక దృ ట్ (4) బక ధాయ్నం  
ఈ నియమాలు పాటించకుండా నీకు పుసత్కంలో చెపప్బడడ్ సతయ్ం హృదయగతం 

కాదు.  దిల్ కే బాత్ కా లి.  దిమాక్ కే  బాత్ కాదు. నితయ్ం నియమం తపప్కుండా 
పెటుట్కునన్ కాలాని కంటే ముందే (ఐదు నిమి లు) వచిచ్ ంత చితత్ముతో మా ట్రి 
పటం ముందు కూరోచ్ లి. రు తపప్క సందేహనివృతిత్ చే  మారాగ్న నడుపుతారనే 

సముండాలి. సం లేకుండా సంశయ హృదయుడ  కూరుచ్నాన్ యోజనం 
లేదు.  

ఏకల య్డు కేవలం సం వలననే అరుజ్నుడిని  మించిన లుకాడయాయ్డు. 
తన ఎదుట ఉనన్ది మటిట్ బొమమ్ అని ఎపుప్డూ కలలో కూడా పొరపాటున గూడ 
అనుకోలేదు. అందుకే శబద్ ది బాణ యోగం మం పూర కంగా నేరుచ్కునాన్డు.  

నీకూ అలాంటి సముంటే  మా ట్రి పటమే, ఆయన అంతటా ఎలా 
ఉనాన్డో అనుభవపూర కంగా  భోది త్రు.  

నీ  దాయ్రిథ్ ధరామ్లు, నియమాలు పాటించకుండా, నిషట్, సబూరీలు 
సమరిప్ంచకుండా అంత గొపప్ సతయ్ం నీకు కిట్కల్ గా అనుభవం కా లంటే (ఎలా ?). 
ఇది తొలి పాఠం. ఈ తొలి పాఠానికే ఎంత తాయ్గముండాలో చూడు.  నిషఠ్ కుదరాలంటే 
సబూరి ఉండాలి. సబూరి అంటే ఓరుప్.  ఏమిటి ఓరుచ్కునేది.  నీ  సమరిప్ంచే కాలంలో నీ 
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ంత పనులు నషట్మౌతాయి. ఈ న ట్నిన్ ఓరుచ్కో లి. ఇలా భలూల్కపు పటుట్దలతో 
హమ్చరయ్ం కాదు, అషట్ ధ హమ్చరయ్ంతో, కఠోర నియమపాలనతో, కాకదృ ట్తో 
గిచూడు.  అంతటా ఆయన ఎలా  ఉనాన్రో తెలుపుతారు  మా ట్రు.  

పె. బబ్రామయయ్ 
********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 

6.5)  7-07-99న మతి లకష్మ్కక్కి: తీ మహనీయుని చరి  నుండి నేరుచ్కోవల న  
కో లి. 

గొలగమూడి, 7 -07 -1999 
పూజుయ్ న లU గారికి పెసల బబ్రామయయ్ నమ క్రములు. మీకు లెటరు 

యడంలో నా ఉదేద్శయ్ం నాకు ఎకుక్వ తెలు నని కాదు. నా భా లు మీతో 
పంచుకునన్ందున లెటరు దారా సత ంగం అని మా మే. 

నేను ఇంతకుముందు చివటం అమమ్ చరి  2, 3 రుల్ చది ను. కాని ఈ 
కయ్ం మా ం నా హృదయానికి హతుత్కోలేదు. అమమ్ బోధ అనే అధాయ్యంలో 94  వ 

పేజీ రదా క్ గారు న మూడవ పేరా ఫ్ లో “వతత్ నా వచిచ్ందంటే” అనాన్రు 
అమమ్. ఆ మాట అందరు భకుత్లు తరిక్ంచి యోచించి హృదయగతం చే కోవల న 
కయ్ము. ఏ మహనీయుని దగగ్ర నా, దే లయాని నా ఎలా ళాళ్లి అనే షయం 

అమమ్ బోధి త్ంది. ఇది నాకు గొపప్ బోధ. ఇది  మా ట్రు చెపిప్న మాటకు మరొక 
రూపము. కనీసం నామజపం, పారాయణ, ధాయ్నం లాంటి కాలకేష్పలతో చేరాలని రి 
బోధ. 

ఆ భకుత్రాలికి అది పాఠ తే నాకొక గొపప్ బోధ చే రు. “ఉండట నా నీకు 
వచిచ్ందా” అని అడిగినటుట్ంది.  ంకయయ్ మి రి సనిన్ధి లో ఎలా ఉండాలి. 
ఇంతటి గొపప్ సనిన్ధి లభించినా దానిన్ సది నియోగం చే కుంటునాన్నా? లేదు. అమేమ్ 
ననున్ చెపుప్తో కొటిట్నటుల్ ఉంది. అందుకే మా ట్రు “ఇచిచ్న సదవకాశం సది నియోగం 
చే కోకుంటే బూడి  రాలిపోతా ” అనన్ ఆదే నికి చకక్గా సరిపోయింది. 
మ తుమ్లు సమాధి చెందాక కూడా మనతో మాటాల్డటం అంటే ఇదేననుకుంటాను. ఇక 
దీనిని గూరిచ్ రి రి శకాత్య్ను రం ఆలోచించుకోవచుచ్. 

 పాకలపాటి గురు గారి చరి  చదవటం 3 వ రి అనుకుంటాను. అందులో 
ముఖయ్ంగా చరమ సందేశం అనే అధాయ్యం ననెన్ంతగానో ఆకటుట్కుంది. అహం అంటే 
ఎంత కష్మ్ంగా ఉంటుందో చూడండి, గాయ  దిద్ అంటే ఏమిటి? ఉపదే లు, 
నామజపం, మం జపం-ఎనిన్ ధా న బోధలో. అదే పుసత్కం 16 , 17 పేజీలలో ఆ 
తలంపు రావటం, ఆ పని చేయటం రుకాదు అనాన్రు. ఎంత అమోఘ న బోధ! 
మాన కంగా వయ్భిచరించని రు మొదటిరాయి యండి అనన్ త్ కాయ్నిన్ 
తలపి త్ంది. అలాగే పేజి 68,75,76 మరలా  మరలా చద లి. మననం చేయాలిన 
బోధలు. 
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మ  సమాధి అనంతరం ఇటిట్ దివయ్ బోధలు చే త్నన్  మా ట్రు గారికి ఋణం 
చెలిల్ంచడం ఎలాగో తెలియదు. అంతటా నిండియునన్ ఆ పరతతమే తా న రి ఆజఞ్లు 
పాటించే యతన్ న చే  రికి కృతజఞ్త తెలుపుకుందాం. ఆచరణలో సఫలం 
కా లంటే రి దయలేక ఎనిన్ జనమ్ల నా సఫలం కాలేను. 

నమ క్రములతో, పె. బబ్రామయయ్. 
********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 

6.6)  17-09-05న మతి లకష్మ్కక్కి: శరీర అవసరాలకు, చాపలాయ్లకు భేదం వరణ  
గొలగమూడి, 17-09-05 

పూజయ్ గురుబంధు న లకష్మ్కక్ గారికి, చి|| యికి  మి రి కృప సదా 
ఉండాలని రిధ్ త్  పె. . యటం. అమామ్! శరీర అవసరాలకు చాపలాయ్లు అనే 
టికి చాలా గొపప్ భేదం ఉంది. చాపలాయ్లు అంటే రుచిగా ఉందని రోజూ తినే కంటే 

ఎకుక్వగా తినటం. తనకు గొపప్ ఆకలి అయినటుల్ దొంగ ఆకలి వ త్ంది. అది గురిత్ంచి 
ఇది నిజం ఆకలి అయితే ఒక అరగంట ఆగి తింటాను. త్తానికి రోజూ తినే 
పరిమాణం (మోతాదు) తినే ను అని తినటం మానెయయ్టం. నేను చకెక్ర తినినటుల్, 
తినకుండా ఆపెయయ్టం. ఒక అరటి పండు తిని ఆపాలి. మాయ నాదరి చేరకుండా 
చేయమని రిధ్ త్ మాయను కౌగలించుకోకూడదు. అరటి పండుల్ చూ త్ తినే త్మని 
అరటిపండేల్ ఇంటికి తేకుండా ఉండటం చాపలాయ్లను జయించటం ఎలా అ తుంది? 
తన చుటూట్ బోలెడు అరటి పండుల్ ఉనాన్ చూ త్ కాగితాల వలే, కటెట్ల వలె ఆడ పడే  
ఉండగలగాలి. ఉదా: జనక మ రాజు దగగ్ర క మహరి  ఉనన్టుల్. మీరెలా నా కుణిణ్ 
వంచించి కామో కుడిని చేయండి అని జనకుడు శయ్లిన్ పంపాడు. ఆ గదిలో ఎవరూ 
లేరు, కుడు తపప్. ఆ శయ్లు అరధ్ నగన్ంగా నృతాయ్లు చే  కుణిణ్ తాకి, లాగి ముదుద్ల 
వర ం కురిపించినా ఆయన ల వలే కూరుచ్నాన్రు. అదీ చాపలయ్ములు న ంచటం ! 
Uలకు దూరంగా ఉంటూ సందు దొరికినపుప్డు మాన క వయ్భిచారం చేయటం కాదు. 
అలాంటి బల నత ఉంటే అది తీరేచ్ కో లి కాని, అలాంటి టికి ఎనాన్ళుళ్ దూరంగా 
ఉనాన్ మనలోని ఆ సనలు న ంచ  కదా. సనా యము న ంచాలి అంటారు.  
సనా యము, ఈషణ యము ఒకటే ననుకుంటాను. లోక సన,  సన, 

ఇంకొక సన ఏదో గురుత్ లేదు మీరు చెపప్ండి. దారేషణ, ధనేషణ, పు షణ. నియమిత 
కాలంలో సమ్రణ కాదు మనకు నిరంతర సమ్రణ కా లి. నియమిత కాల సమ్రణ 
లౌకికులకు. మనకు ఒకరు అనాన్ అనక పోయినా ధకులమే. ధనలో ఒకటవ 
తరగతి కాకునాన్ ఇంకా ంది తరగతి ళళ్ నా  మా ట్రు చెపిప్న నిరంతర సమ్రణ 
ఒకక్టే మనకు శరణయ్ం కా లి. సమ్రణ అంటే ఓ దేముడో, ఓ దేముడో అనుకోవటం 
కాదు అది నామ సమ్రణ. భగవత్ సమ్రణ , నిరంతర భగవత్ సమ్రణ ఉండాలి. కూరలు 
తరుగుతునాన్ము. ఓ గురుదే  ఈ కూరల రూపంలో శకిత్గా మీరుండి మా లోపలికి 
వ త్నాన్రు. ఆ శకీత్ నీ ఈ శరీరం దారా మీ సమ్రణ చే ందుకు డేటటుల్ నాకు 
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సహకరించండి యి అని చెపుప్కొని తరగటం. దోవన నడు త్నాన్ము. ఈ భూమి నీ 
రూపమే. ఈ శరీరం నడిపించేందుకు అవసర న ణ చలనము మీరే.  ఈ ణ 
చలనానికి సహకరించు ణ యు  మీరే అనుకుంటూ గురుదే ని దివయ్ లా నిన్ 
సమ్రించాలంటారు  మా ట్రు.  మి రు దయ తలి త్ మరొక జాబు ందుకు 
యతిన్ త్ను. 

మీ    పె. బబ్రామయయ్. 
********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 

6.7)  మతి లకష్మ్కక్కి 2-9-05న : ధనలో భాగంగా శరీరానిన్జా తత్గా చూ కో లి 
గొలగమూడి, 2-9-2005 

 పూజయ్ గురు బంధు న మతి లకష్మ్కక్గారికి, చి || యి కి మి రి 
కృప సదా ఉండాలని రిథ్ త్ పె. బబ్రామయయ్ యటం.  యినాధుడు 

నాముఖి అనే ఆకు క యం గటం, మిరియాలు నూరి కండల్లో పెటుట్కోవటం 
మనకు తెలి ందే. ఇ గాక ఇంకెనిన్ చే రో మనకు తెలియదు.  ంకయయ్ మి 
రు తెలల్గడడ్లు కాలిచ్ కాని ఉడకపెటిట్ కాని తినే రు. కరి పాకు పొడి, ధనియాల పొడి 

తినే రు. అంత గొపప్ దధ్ పురు లే శరీరానిన్ జా తత్గా డుకొంటునాన్రు. ఇక  
మనమెంత జా తత్గా చూ కో లో యోచించండి.  

 నా అనుభవం ఏమిటంటే నా శరీరం బాగా బల న తే కళళ్ నీళుళ్ వ త్యి. 
నాకు భయం గాను ఆందోళన గాను ఉంటుంది. ఈ లకష్ణాలు  నాలో కనిపించగానే 
మా ళుల్ చాలా రుగా ఆ రం పెటెట్ ధంగా కక్న ఉంటుంది. చకక్ని మజిజ్గ, 
పాలు బలవంతంగా తినిపి త్ంది. కష్ నెలూల్రు నుండి తెపిప్ంచి తినకుంటే 
బలవంతంగా తినిపి త్ంది. శరీరం కొంచెం బలం పుంజుకుంటే నాకు కళళ్ నీరు కారడం, 
భయము, ఆందోళనగా ఉండే లకష్ణాలు పోతాయి. గనుక ఈ శరీరం చాలా 
తుచచ్ నది, మాంసం, ఎముకలు ఇంతేగదా అని లకష్ చెపిప్నా మనం ధన చే  
తరించే నావ అదే గనుక, శరీరానిన్ చాలా జా తత్గా చూ కో లి. అతివృ ట్, అనావృ ట్ 
పనికి రాదు. రాజస, తమోగుణాలు ఆ రం వలల్ రా . మన  వలల్నే వ త్యి. 
కాళహ త్ మి పచిచ్ మాంసం తినే డు. త్ కాని, మహమద్ గాని పచిచ్ మాంసం 

తినలేదా? రు తమో గుణంచే ట్లయాయ్రా? మనం తినే తి క ఆ రమే తగినంత 
తినాలి. అది తినకుండా ఉంటే మీరు యి కి ఏమి స యం చేయ గలుగుతారు?  

        పె. . 
********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 
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6.8)  4-7-05న మతి లకష్మ్కక్కి: బల నతలు బయటకు తెపిప్ంచి టిని తీ త్రో 
చెపుతూ 

గొలగమూడి, 04-07-2005 
పూజయ్ గురు బంధు  లకష్మ్కక్ కు నమ క్రములు, 

 మి రు మనలోని బల నతలు బయటికి రపిప్ంచేందుకు ఎలాంటి 
పరి థ్తులు ఏరప్రు త్రో చూడండి.  ఆ బల నత బయటపడనిదే మనకలాంటి 
బల నత ఉందని మనకు తెలియదు. దానిని పోగొటుట్కునే తీ  యతన్ం చేయము.  

యి మాసట్ర్ నిలయం కటిట్ంచి నాలోని ఎనోన్ బల నతలు ఎలా తొలగి త్నాన్రో 
చూడండి.  మొనన్ 20 సంవతరాల ఎం.బీ.బీ.ఎ  చది  అమామ్యి దీకష్ చేయాలంటే 
ఉండమనాన్ను. ఆమె వరత్న నచచ్క ఖాళీ చేయమనాన్ను. తపుప్ చెపప్మనన్ది. చెపాప్ను. 
మాణాలు చే త్ననన్ది. మాటకు మాట అరిచే ను. 

అసలు అరవడం ఎందుకు? మెలల్గా తపుప్ చెపప్కుండానే ఖాళీ చేయి అంతే. మీ 
తపుప్లు చెపేప్ందుకు మేము లేము. మీకు 40 రోజులు ఉంచుతామని రా  ఇవ లేదు 
అని మెలల్గా చెపేత్ పోతుంది కదా. 

“ క్ పౌరుషయ్మేవచ అజాఞ్నం అనాన్రు” గీతలో- నాకు పౌరుష కయ్ములు 
ఆడటం చెడడ్ అల టు.  దానిని పోగొటాట్లని  మి రి తపన. 

ఈ  యి నిలయం కటిట్ంచి,  అందులోకి ఆమెను శపెటిట్ నా చేత పరుష 
కయ్ములు అనిపించి, అది తపుప్ అని నాకే తెలిపి - అలాంటి సనిన్ లు లో  
మి రు ఎలా వరిత్ంచారో గురుత్ చే - పౌరుష కయ్ములు భ షయ్తుత్లో 

పలుకరాదు  అనే నిరణ్యం చేయించారు. అలాగే తి రికి అలాంటి షమ పరి థ్తులు 
కలిగి త్రు. ఆ పరి థ్తులను మనం నేరప్రి అయిన నా కుని వలే ఉపయోగించుకుని 
మన లోపాలు సరిదిదుద్కో లి. మన లోపాలు ఏమిటో తెలియకుంటే కోటికంఠాలతో 
ఘో త్డు  మి.  మి రివలే చకక్గా ఆతమ్లో బోధ చేయగల రెవరూ 
లేరని నా నమమ్కం.  మి రి కృప ఎపుప్డూ సదా మనందరికీ ఉండాలని రిథ్ త్. 

పెసల బబ్రామయయ్  
********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 

6.9)  3-12-99న రాజాకు: శ  తనయ్ం తో తాదాతామ్య్నికి రబద్ం నాన్ అ లి 
      గొలగమూడి, 3-12-1999 

Dear Raja ! 
 మి రి ఆ లు సదా మీకుండాలని రథ్న. నీ లెటర్ లో  మొదటి 

శన్కు సమాధానం యలేదు.  మి రు మందు తినాలoటే కాళుళ్ రా లనే 



సదుగ్రు  బబ్రామయయ్ ర్ లేఖలు 

69 | Page 
 

ఉదేద్శంతో తినాలి. అలా కాళుళ్ తెచుచ్కుంటే రబధ్ం మిగిలిపోయే ఆ క్ర ముంటుంది. 
కాళుళ్ లేకుండా ఎంతో గొపప్ బాధ అనుభ త్ కాని రబధ్ం పూరిత్ కాదు. రబధ్ం 
పూరిత్కానిదే శ  తనయ్ంతో తాదాతమ్య్ం లభించదు. కాళుళ్ పోకముందు అనేక దివయ్ 
లీలలు చే రు. 

అదంతా దుధ్ల సకిత్తో భగవంతుడు తనకిచిచ్న కారాయ్నిన్ నిర ంచడం. శ  
తనయ్ంతో తాదాతమ్య్ం వ ంచాలంటే రబధ్ం నాన్ కా లి. అందుకే అలా 

అనాన్రనుకుంటాను. ఇంత మందికి రిని మో టటువంటి దివయ్భాగయ్ం మనకు 
లభించదు గదా కాళుళ్ ఉంటే ! 

ఆ లతో,       
పె. బబ్రామయయ్ 

********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 
6.10)  27-8-05న మతి లకష్మ్కక్కి: మా ట్రి అడుగు జాడలలో నడిచేందుకు తీ  
యతన్ం చేయాలి 

గొలగమూడి, 27-8-05 
పూజయ్ గురు బంధు న లకష్మ్కక్ గారికి చి|| యికి  మి రి ఆ లు 

సదా కలుగవలెనని రిథ్ త్ పె. . యడం.  మి రి అడుగుజాడలలో గానీ  
మా ట్రి అడుగుజాడలలో కానీ  యీ ని మారగ్ములో మనం సంపూరణ్ంగా 
నడవలేకపోయినా ఫర లేదు. నడిచేందుకు తీ  యతన్ నను చేయాలి. తీ  
యతన్ం కూడా చేయలేకునాన్మంటే ఆ మహనీయులు ఆంగీకరిచరు. రేమి 

మనలను మితిమీరిన కషట్ం చేయమనడం లేదు. మనసంతా రి కరిప్ంచమనడమూ 
లేదు. తి నితయ్ము కొంతకాలం వదలకుండా నామం చేయమనుచునాన్రు. అనన్ం 
బయట పెటేట్టపుప్డు మన కృతజఞ్తా భావం ఎంత తీ ంగా హృదయ సప్ందనతో 
ఉంటుందో చూచుకోమనాన్రు. ఈ షయంలో 2సం|| ందటి నా భావనకు నేడు నా 
భావనకు చాలా భేధముంది. నేను రీరక బలములో చాలా బల నుడనయాయ్ను. కానీ 
నా భావనలో చాలా మారుప్ వచిచ్ంది. మంచినీళుళ్ గుతుంటే పంచభూతాతమ్ 
సరూపాయ నమః అనే మాట రోజులో ఎనిన్మారుల్ గితే అనిన్ మారుల్ గురుత్ రావడం 
ఎంత చి మో గదా!  

మందిరం ళుళ్ పూజ చేయవదుద్ అంటే ఇంతకు ముందు దనకు దిగే ణిన్. 
కానీ నేడు అంతయూ మన మేలునకే.  మి సర  సమరుధ్లు గనుక ఇది నా మంచికే 
అనే భావన చెదరకుండా ఉంది. ఇది నాకే చి ంగా ఉంది. ఇది తి ఒకక్రికీ వరిత్ త్ంది. 
సపత్ సము ల అవతల ఉనాన్ నినున్ కాపాడుతానని యికి రి గురు  చెపిప్నా 

యికి క ట్లు తపాప్యా. కు త్లో ఓడిపోయి ఊరి లుపల ఉనాన్డు. అందరూ 
తెచుచ్కునే నీటి తొటిట్లో తన డబాబ్ను ముంచ నివ లేదు. అంతటి మ నీయునే 
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చంపాలని క  ఎతాత్డు. లుగులోకి రాని ఇంకెనిన్ బాధలు పడాడ్డో. మా ట్రి గారికి ఆ 
పూటకు బియయ్ం లే . ఇంటి బాడుగ కటట్గలడా. భారయ్ దాయ్నికెటాల్? వచేచ్ అతిధులనేమి 
చేయాలి. కుల ట్డని లి యడం, తన ముమ్ తినన్ రే తన  దుమెమ్తిత్ పోయడం. 
రికే తపప్ని  మనకు తపప్  గదా? అంతయూ మన మంచికే. 

       పె. బబ్రామయయ్. 
********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ******* 

6.11) మతి భ నీ గారికి:  యి మాసట్ర్ తమకు ఏమి, ఎలా నేరిప్ త్నాన్రో వరి త్  
గొలగమూడి 

పూజయ్ గురుబంధు న మతి భ ని గారిక్  ఆ రూపంలో ఉనన్  మి  రికి  పెసల 
బబ్రామయయ్ నమ క్రములు. అమామ్! మీరెంతో అభిమానంతోను త లయ్ముతోనూ 

పంపిన మందు చేరినది. అవసర నపుడు డతాను. త్తం చాలా  ఆరోగయ్ంతో  
ఉనాన్ను. జనవరి 2 వ తేది  నుండి అలాగ  ఆయాసం  పెటిట్ ననున్  ఎంత చకక్గాను 
గొపప్గాను సంసక్రించారో నేను ఇకక్డ చెపప్లేను. ఇనిన్  సంవతరాలుగా అరధ్ం కాకుండా 
ఉనన్ అనేక షయాలు అరమరికలు లేకుండా పిప్చెపాప్రు. చెపప్డమేకాక ఎంతో 
ఆచరించేటటుల్ చే త్నాన్రు.  మా ట్రుగారు  మి రు  యి రు కారని 
సప్షట్పరిచారు. 2 సంవతరాల ందట  మా ట్రు ననున్ మూడు రుల్ మందలించినా 
దునన్పోతు తత ం గల నాకు ఆ సందేశములు అరధ్ం అయినటేల్ ఉనాన్ ఆచరణకు రాలేదు. 
ఆచరించని సందేశములు అరధ్ం కానటేల్ లెకక్. రు ముగుగ్రు ఒకటే కనుక రిని నేను 
నిటీ అంటే మూరిత్తతమని పిలు త్నాన్ను. 
ఈ ఆయాసంలో నా తపేప్మో చెపప్మని కషట్పడాడ్ను. “దారం తెగిపోకుండా చూచుకుంటే 

నేనెపుప్డూ మీదగగ్రే ఉంటుండాల్యాయ్” అని ఎంతో సప్షట్ంగా తెలుపుతునాన్రు. దారమంటే 
చేతికి కటుట్కునన్ది కాదు. మాన కంగా రితో సంబంధం అనన్మాట. నా దారం ఇటాల్ 
తెగిపోతునన్దెందుకు మీ అంటే 2 సంవతరాల నాడు మాషట్రు చెపిప్ంది చే త్నాన్ ? 
అని చెపుతునాన్రు.   మా ట్రు 2 సంవతరాల ందట ఏమి చెపాప్రు? ఇది యి 
మా ట్రు నిలయంలో గోడమీద రంగుతో యించారు  మాషట్ర్.  అది 

1. ఇచిచ్న సదవకాశం సది నియోగం చే కోకుంటే బూడి  రాలిపోతా . 
2. మాయ ఎవరినీ తనంతట తానుగా తనను అతి మించనివదు. నీ తేయ్క 

యతన్ము దారా మాయను దాటవల ందే. 
3.  మి రిని ంబడి త్ నీకు భుకిత్, ముకిత్కి డోకాలేదు అనాన్రు. మరి  

మి రిని నేను ంబడించలేదా అని నాకు సంశయము. 
ంబడించనే లేదని రి తిరుగులేని నిరణ్యం. నేనేమి ఆచరించలేదో తెలుపుతునాన్రు. 
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1. కఠోర న  నియమ పాలన నాకు లేదు.  మి రు మూడు రోజులు 
గడిచినా తాటి ఆకు రేక లేదని గంజి ముటట్ లేదు. నాలగ్వరోజు వకులు 
లు దిగి ఒక మంలో కతిత్ తీ కొని తాటాకు కొటిట్ రేక తె త్నే గంజి 

తాగారు. మరి నేను అవసరానిన్ సమయానిన్బటిట్ మా మే నియమపాలన 
గి త్ చాలా గొపప్గా పాటి త్నన్టుల్ కీరిత్ వ ంచుచునాన్ను. 

2. వర ం  వచిచ్ పూరిత్గా తడి  గడగడ వణుకుతునాన్ ఇంటోల్కి రాకుండా 
బయట ఉనాన్రు. వకులంతా, ఇంటోల్నే ఉనాన్రు. ఇక చూడలేక రికి 
గూడ అడడ్ం పెటాట్రు. 

3. వర ం వలల్ నిపుప్ ఆరిపోతుందనే భయం లేకుండా బొంత చెటుట్కిందనే 
అగిన్ ం గించారు. ఇలా రి కఠోర నియమ పాలన త్ంటే ఒక 
ంధం అ తుంది. రి లాంటి పరిపూరణ్ రాగయ్ం అబిబ్ందా నాకు, లేనే 

లేదు. ఉదోయ్గం వదిలాడని కీరిత్ తపప్ రిలాంటి రాగయ్మే లేదు. 
4. ఇతరులను మరించడం పంది మలభకష్ణం చేయడంలాంటిదని యి 

చెపిప్నా ఈ పంది దానిని సంపూరణ్ంగా మాననే మానలేదు. ఇలాంటి ఎనోన్ 
షయాలు ఆయాసం తరు త బాగా తెలు త్నాన్యి. డిడ్లో మెలల్ 
షట్మనన్టుల్ ఆచరించే యతన్ నా చే త్నాన్ను. 

5.  మి రు మితాశనాయనమ: అంటే మితంగా ఆ రము ఔషధము 
వలె కరించు రు అని అరధ్ము. మరి నేను అమితాశనాయనుడను. 

ఆ రం షయంలో నాకు పాకులాట ఎంతదో మీకెలా తెలు త్ందమామ్! అది నాకు 
తెలు ,  మి రికి తెలు . కనుక రు చినన్ తపప్యినా తపేప్నని చెపాప్రు. 
అంతేగాక రెండు రుల్ స పన్ం దారా నా ఆ రం పాకులాట తగదని బోధించారు. సప్షట్ంగా 
తెలు త్నే ఉంది. నేను ఆచరించితే కదా! 

తిమించి రాగాన పడిందని తలచారు కనుక 02-01-2000 రా  నుండి ఒక పు 
పటట్కారుతో తొడ పటుట్కుని నలగ కొడుతూ మరొక పు ఆచరించకుంటే నీకు బాధ 
తపప్దని సప్షట్పరు త్నాన్రు. దారం తెగిపోకుండా ఉంటే సరేసరి లేకుంటే ఇక చూ కోండి, 
ఆ ! ఎంత బాధ పడినా అంత సంతోషంగా ఉందమమ్, ఎందుకు? కొంతకు కొం నా బాగా 
ముందుకు నెడుతునాన్రు కనుక. 

 మి రికి మను లో ఈ జగతుత్ పటల్ ఉదా న భావం తపప్ ఎలాంటి 
బంధమూ లేదు. మరి నాకు ఆతమ్లో ఎంత బంధముందని నాకు తెలియకునాన్ రికి 
తెలు . భారయ్, బిడడ్, కూతురు, మనుమడు, అలుల్డు ళళ్ందరినీ కాపాడేది  మి రా? 
లేక నేనా? కెనిన్చెపిప్నా ఆతమ్లో రి ఎడల రాగం ఉంది. అది చావనిదే ధనే లేదంటారు 

 మా ట్రు. (మన) రు ఏమి అ తారో, ఏమి తినాలో అ  అనిన్ అనుభ నికి వచిచ్ 
తీరుతాయి. కానీ మన రాగం వలల్ కాదని సప్షట్ంగా తెలుపుతునాన్రు. మీలాంటి 
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ఆతీమ్యులనే కాక కొండంత అండ న  మి రిని చూపించిన  మా ట్రి గారికి 
దండ  ణామములు. 

క ట్లు కూడా అను నికి గురుత్. 
నమ క్రములతో,  పెసల బబ్రామయయ్ 

********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 

6.12)  25-03-99న మతి లకష్మ్కక్కి:  మా ట్రు తమకు ఎలా తి కష్ణం 
నేరిప్ త్నాన్రో చెపుతూ 

గొలగమూడి,  
25-03-1999 

పూజుయ్ న మతి G. లకష్మ్కక్ గారికి  పె. బబ్రామయయ్ నమ క్రములు. 
           మీరు న letter చేరినది. ఎనాన్ళుళ్ గా ( దరాబాద్ లో) 

ఉంటునాన్రు? ఈ ధంగా నా తమరు  నాంపలిల్బాబా గారిని దరి త్నాన్రు. చాలా 
సంతోషం. స  ల లోల్ నా  మి రి దరనానికి ఒక రి గొలగమూడికి రండి. 

 యి మా ట్రు నిలయం చూడవచుచ్.  మాసట్ర్,  యి,  మి రి పటాలు 
పెటిట్ అఖండ దీపం ఉంచాము. నితయ్ం యం ం 6.30 నుండి 8.00 వరకు సత ంగం. 
చాలా కొదిద్ మందితో. ఎవ రు రాకుంటే ఇదద్రితో.  ఎవ రిని పిలవటం లేదు. మిలారేపా 
చరి  చదు తునాన్ము. అది కాగానే  యి భోధామృతం, తరా త అవధూత 
భోదామృతం.  మా ట్రికి నా మీద ఎంత దయో చూడండి. రి నిలయానిన్ 
నిరిమ్ంచుకొని నా కోరిక కారం నా దగగ్రుండి డ్ చే త్నాన్రు. కాని నేనే మొదుద్బారి 
కాలం వృధా చే త్నాన్ను. ఈ మధయ్ మూడు రోజులు మూడు సందే లిచాచ్రు. 

 తొలి రోజు – ఇచిచ్న సదవకాశం సది నియోగం చే కోకుoటే బూడి   
రాలిపోతా . 

రెండవ రోజు- మాయ ఎవ రిని తనంతట తానుగా అతి మిoచ నివదు. నీ 
తేయ్క యతన్ము దారా మాయను అతి మిoచాలి. 

3వ రి - సదుగ్రు ను అకిక్ం ంకటరామిరెడిడ్ లాగా ంబడి త్ వ దరనమే 
గాక భుకిత్కి కూడా కొరత లేదు.      

రు నితయ్ సతుయ్లని తన భకుత్ల ఎదుట సర  సర దా ఉనాన్రని, పిలిచి పిలువక 
ముందే పలుకుతారని  సందే ల దారా నిరూపిoచారు. రిని ఏమి కోరకుండా 
నిరంతరం నాకు తోడుగా ఉండి ననున్ మీ ఇషట్ మొచిచ్నటుల్ నడపండి. ఏది ముందు 
కోరాలో ఏది నుక కోరాలో తెలియని బుదిధ్ నుడను అని మా ం రథ్న చే త్నాన్ను. 

      అకక్యాయ్! ఎంత గొపప్ పుణయ్ం చే నామో గాని మనoదరం మా ట్రికి  
సనిన్ తులము  అయినాము. ఇక జనమ్కు ఏమి అకక్ర లేదు. 
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బాబు! ఏ ప నా స మంగా చేయాలంటే మన చేతిలోని పనిముటుట్ IMPLIMENT 
మంచిదిగా ఉండాలి. అది ఎంత మంచి తే మనం పని అంత చకక్గా చేయగలుగ్తాము. 
ఈ శరీరంతో మనం భగవంతునికి వ చే  తరి త్ము. ఇంజనీరు తన మేధా సంపతిత్తో 

త్ కారిమ్కుడు తన కండ బలంతో త్డు. ఎకుక్వ తకుక్వలు లే . గనుక నీ  నీ 
మెదడుకు మేత బెటిట్ చకక్ని ఇంజినీరు అయితే నీ దారా దేశము అనబడు వ కారాయ్నికి 
మంచి వ దొరుకుతుంది. గనుక ఇపుప్డు నీ  చేయవల న పూజ, ధాయ్నం అంతా 
చదు . నీ  ధరించ బోయే IMPLIMENT పరికరానిన్ బాగా పదును పెటుట్కొని చకక్ని 
IMPLIMENT తయారు చే కో లి. అది భగవంతుడు మనకు నిరేద్ ంచిన పని. ఆ పని 
అతయ్ంత గొపప్గా నెర రేచ్టటుల్ చేయమని  నాంపలిల్బాబాగారిని రిథ్ంచు. సత్ 
పౌరుడిగా నాకిచిచ్న కారాయ్నిన్ దే నకు ఎంతో తృపిత్ కలిగేటటుల్ నెర రేచ్టటుల్ 
ఆ ర దించమని అడుగు. రధ్ం నుండి దూరంగా ఉండి ధరామ్నిన్ ఆచరి త్, లోకంలో 
పొగడత్లకు కీరిత్ తిషట్లకు దూరంగా ఉండే ని హం దించమని అడుగు. అడగడమే 
గాక ధయ్ నంత వరకు నీ పు నుండి హృదయ పూర క న  కృ  చెయియ్. 

నీకు ఏ మా ం తీరిక ఉనాన్ నాకు తెలి న మా ట్రు అనే పుసత్కం మరల మరల 
చది , శ  మి ల యెడల సమభావం, మానావమానాలలో సమతులయ్ంగా ఎలా 
ఉండాలో బాగా ఆలోచించి మా ట్రి ఆచరణ ఎలా ఉండేది చూచి నేరుచ్కో. చేతికి వచిచ్న 
తి ను దురి నియోగం చేయకుండా సది నియోగం చెయియ్.  బాబాగారి దగగ్రకు 

పోయినపుప్డలాల్  రథ్న చెపుప్కొని నిశచ్లంగా బాబా రూపానిన్ ధాయ్ని త్ రి 
సనిన్ధిలో ధయ్ నంత పు ఉండు. రి సనిన్ధిలో మాటలు మాను. అలా చే త్ రి 
సనిన్ధి మనకు చకక్గా ఉపయోగ పడుతుంది.    

 మి రి ఆ లతో,  
పెసల బబ్రామయయ్ 

********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 
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7. సంపనన్త ం – సదుగ్రు వ 
7.1)  20-05-2005 న యికి: మి రి కృపకు పా ల లంటే 

గొలగమూడి, 20-05-05 
Dear Sai ! 

మి రు మించిన య్లు-పోలిరెడిడ్, జాతకాల రామానాయుడు,  
రో రెడిడ్,  వకెక్మమ్,  తులసమమ్ .  ళళ్ందరిని  ఎందుకు ఎకుక్వగా మించారు? రి 
యొకక్ కఠోర నియమపాలన, రెండవది మి రి ఆజఞ్ను ఎంత కషట్ నా  
ఆచరించడం.  నేను రి ఆజఞ్లను కఠోర నియమ పాలనగా పాటించలేదని మ దాన 
భేద దండోపాయాలు నా న యోగించారు. మొదట చినన్ తపప్యినా తపేప్నని 
చెపాప్రు. ఆ తరా త సపాన్ల దారా బెదిరించారు. అపప్టికీ నకుంటే పరీతంగా 
ఆయాసం పెటాట్రు. అంతేగాక నా తపేప్మిటని అడిగితే నీకు కఠోరనియమపాలన లేదని 
చెపాప్రు. ఆ తరా త మరలా చాపలయ్ములు న ంచనిదే యియ్సంవతరాలు తప  
చే నా ఉనన్చోటనే ఉంటావని చెపాప్రు. అది రి అనంత కరుణకు నిదరనం. జిహకు 
లొంగితే ఏ పని చేయాలనే బుదిధ్ పుటట్దు. మన   చేయమనన్ పనిమీద ఉండక 
అనయ్చింతలకు లోన తుంది. 

 మి రు మనలను నడపడము అంటే ఇలా చేయండి అని చెపుతారు. కాని 
మనం మొరటుగా వరిత్ త్ పోయే ళళ్ను పోనిచేచ్దే గదయాయ్ అని ఊరుకుంటారు.  

మి రి నుండి దూర న వకులంతా జిహకు దా న రే. దాని  (జిహ )  
జయము ధించిన రే  మి రి కృపకు పా నారు. ఈ నాలుక మనలను 

నటేట్ట ముంచుతుంది. కలియుగంలో కలి పురు డు గు య్ యం, నోరు రెండు 
చేతులతో పటుట్కునన్టుల్ గురుచరి  వరి త్ంది. అది పరమ సతయ్ం.  మి రి 
ఆ లు నీకు ఉండాలని రిథ్ త్ 

- మీ పె. . 
********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 

7.2)  06-4-1997 న మతి లకష్మ్కక్ గారికి: మా ట్రు గారి మాటలు. 
గొలగమూడి, 6-4-1997 

 పుజయ్ గురు బంధు న మతి లకష్మ్కక్ గారికి నమ క్రములు. మీరు పంపిన 
ఉపాసనా మము మరియు నాగేశ రరా గారి, మీ య్ లు అందిన . చాలా 
సంతోషము.  ఉపాసనా మం కారం నితయ్ కృతాయ్లు జరుపుతూ పొతే మ ముకిత్ ఈ 
జీ తం లోనే ధయ్మతుంది. కేవల దధ్తో ఆచరించడ మొకక్టేట్ మనకు కావల నది. 
భగవంతుడు ఎంతో కరుణతో మాన ళి మధయ్కు మహనీయ మూరిత్ అయిన             
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 మా ట్రుగారిని పంపి భగవంతుని సందేశం దజలిల్నారు. దానిని ఉపయోగిoచుకొని 
కృతారుథ్ల మవడం మన వంతు గదా.     

 పూజయ్  మా ట్రు గారు ఒకరోజు నాతో “ బబ్రామయయ్! నా నోటిగుండా 
వచిచ్న తిమాట  పెటుట్కో, future లో పనికొ త్యని” ల చాచ్రు. అజాఞ్నమనే  
చిమమ్ చీకటిలో నునన్ నాకు ఆ మాటల లోతు ఇపుప్డు వలె అపుప్డు తెలియలేదు. కాని 
మా ట్రు గారంటే ఉండే గౌరవము అభిమానముననుసరించి రి మాటలు అదే రోజు 
ఎపుప్డో మూడ్ వచిచ్నపుప్డు ఏ కాగితం  మీదనంటే  అకక్డ కునే ణిణ్. అలా 

న కాగితాలలో 1979 నాటి పెoడిల్ప క ఒకటి మొనన్ రి లీలగా ఒక పుసత్కంలో 
దొరికింది. అందలి అమృతానిన్ లి ఆనందిదాద్ము. 

1.   తపుప్ చే న నిని కష్మించాలి. ఎపుప్డు? తపుప్ ఒపుప్కుoటే. 
2. ఖ, దు:ఖాలను సమభావoతో తీ కో లి. బాయ్ంకు లోని కం తీ  అపుప్ల 

ళల్కు అపుప్ చెలిల్ త్ంటే బాధ ఎందుకు?    
3.  రాళళ్తో కొడితే ఓరుచ్కో లి, త్ వలె. ఎపుప్డు ? నిరోద్ గా ఉంటూ ! 
4. అనేక జనమ్ల బాకీలే మన చుటుట్ పకక్ల పరి థ్తులు, మన ఆ తులు, 

బంధు ల రూపంలో మనకు కలిగే అనుభ లు. ఆ బాకీలు తీరిపోగానే 
మను లు మారి మన పటల్ మారుప్ చూపి త్రు. 

5. “ధరేమ్చ, అరేధ్చ, కామేచ నాతిచరామి” అని పెండిల్ నాడు అగిన్ కిష్గా 
మాణం చే ము. ఇందుకు భినన్ముగా నాది అని భారయ్ను వదలి 

అనుభ oచరాదు. (మా ట్రు ఒకరి పెండిల్ లో సత్ర లోని పదారాధ్లు ఎంతో 
స లప్ంగా తాకి వదలి పెటాట్రు. ఆ సందరభ్ంలో నేనడిగితే చెపాప్రు.)   

6. పూర ం Uలకు కూడా యజఞ్ యాగాదుల యందు నిర హణలో భాగం ఉండేది. 
కాని division of labour వలల్ కొనిన్ పనులు భారయ్కు, కొనిన్ పనులు భరత్కు 
సం మించాయి. అదే జంధయ్ము, తాళి. ఆ యజఞ్మే Uలు నిర ంచే వంట. 
వంట కాగానే కొంత అనన్ం, కూర అగిన్కి సమరిప్ త్ంటారు (మా తలిల్గారు 
అలా అగిన్కి (పొయియ్లో) సమరిప్ంచడం నా కళాళ్రా చూచాను.). 

7. గురు వ:- రు తపప్ నాకనయ్ం లేదు అని శరణాగతి హృదయపూర కoగా 
చే  ంచాలి. 

8. పరమ రాగయ్ము:- గురు ను వదలి య్డు తన ఏరాప్టల్ను తాను 
చే కోకూడదు. అధికంగా అనుభ త్ రాబోయే కాలంలోని మన వసతులను 
ముందుగా అనుభ త్నాన్ మనన్ మాట. 

9.  రకిష్ంచేది చoపేది మన ధరమ్ము, మన పుణయ్మే కాని మన డబుబ్, బంగారం 
కాదు. 
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10. Deception in our previous Janmas makes the good people also to 
deceive us. 

11. King living like a fakir is a Mahatma.Give away to needy in the 
name of God. 

12. రకష్ణ ధరమ్ంలో ఉనన్ది కాని వ త్ లలో కాదు. అందుకే ఒకొక్కక్ రి డబుబ్ 
ఉనాన్ రోగం నయం కాదు. 
ఈ పాత పెండిల్ ప క  న ఈ  అమృత కుక్లిన్ నాకు లభింప చేయడమే 

మా ట్రి గారి  కృపగా భా త్నాన్ను. (హృదయపూర కంగా) ఇందులో 4 వ కిత్ నా 
పరి థ్తి ని అదద్ం పటిట్ చూపించింది. కొంతమంది పుసత్క చురణకు వడీడ్ లేకుండా  
డబిబ్ త్మని సమయానికి తపుప్కునాన్రు. మరికొంత మంది తపుప్చే త్ కమిటి 
మెంబరుగా అలా చేయకూడదని నేను చెపిప్నందున నా కెనోన్ ధాల కీడు చే రు. 
టిని మనం బాహయ్ంగా ఓరుప్ వ ంచినా ఆయా వయ్కుత్లు కంటపడడ్పుప్డు నా 

మన లో మా ం రు తపుప్డు మను లు అనే  భావన పోయేది కాదు. అలా 
భా ంచడం ధనా పరంగా తపప్ని ఈ పెండిల్ ప క చూచేదాకా నాకు తోచలేదు. మనం 
పూర ం రికి చే నదే ఈ రోజు రి నుండి మనకు అనుభవమౌతుంది. అలాంటపుప్డు 
రిని మన మన లో చెడడ్గా భా ంచడం తపుప్ గదా. బాబా చెపిప్నటుల్ శతృత ం(కు) 

ఋణం చెలిల్ంచక తీరదు గదా. మరు జనమ్కు నేను చెనన్బసపప్, రభ పప్ల వలె 
ఉండడం తథయ్ం. “ధాయ్సలేకుండా గడిపిన కష్ణాలలోని మనో కారాలు జనమ్పరంపరలు 
పెంచుతుంది”. కనుక ఆ మనో కారాలను రి కృపతో నిరూమ్లించుకోకుంటే 
రాగదే ల వలలో తపప్క పడుతాము. ఈ letter చది  అరధ్ం చే కునే భాగయ్ం  

యి మా ట్రే నాకు, మీకు కలిప్ త్రు. లేకుంటే ఆయా భా లు అరథ్మవడం రు. 
హృదయగతమవడం రు. అపుప్డు మనం ధన అనుకునే అంశమే మనకు శ  
అ తుంది.  

నమ క్రములతో, పెసల బబ్రామయయ్              
ఇందలి రెండవ కిత్లో చెపిప్న షయానికి  మా ట్రు గారే ఉదాహరణగా ఉంటారు. 
రు ఖదుఃఖాలను ఎలా సమభావంతో తీ కునాన్రో చూచిన రికే తెలు త్ంది. 

********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 
7.3)  22-05-2005 న యికి: గురు వకు మాన క ధన: checklist 

గొలగమూడి, 22 – 5 – 05 
Dear Sai !  

సదుగ్రు  లభించగానే అంతా అయిపోయినటుల్ కాదు. రు చెపిప్ంది చేయాలి . 
అలా చే ందుకు మాయ పొంచి ఉండి ఎపుప్డూ మనలను చేయనీయకుండా అడుడ్ 
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పడుతుంది. మాయకు లోబడిన డు మాన డే కాదురా అనాన్రు. అంటే మాన డికంటే 
నుడని అరధ్ం. 

 జాఞ్నేశ ర్ మ రాజ్ చెపిప్న మాటలు గురుత్ంచుకో. 
 య్  గుణమయీ మమమాయా దురతయ్యా 

మామేవయే పదయ్నేత్ మయా మేతం తరంతితే. 
 

సదుగ్రువనెడి మంచి నౌక లభించిన రు : 
1. అనుభవమనెడి కౌపీనము ను బిగించి  
2. అహంకారమను మికుక్ట న బరు ను పార చి  
3. సంకలప్ములు, కలప్ములనెడి అలల నుండి తపిప్ంచుకుని  
4. షయాసకిత్ అనెడు తీ న నదెబబ్ నుండి కాపాడుకుని  
5. ఆతమ్బోధ యనెడు బలల్ కటుట్నందుకుని  
6. రాగయ్మనెడు చేతులతో నెటుట్కొనుచు  
7. దాధ్, మరధ్య్ముల  తేలుచూ 

ననున్ పొందగలరు. 
 ఏడు అంశము ల దారా మనము దధ్ తో కృ  చే త్ ఉంటే తపప్, రి కృప మనకు 

కలగ్దు. పిచిచ్ రధ్నలు లకష్ చే నా అ  గాలికి పోతాయి. మనం దధ్తో చే న కృ  
లెకక్లోనికి వ త్ంది. 

       మొటట్మొదటనే నీ అనుభ నిన్ చూచుకుని వరిత్ంచమంటారు. ఏది తింటే ఏ ంది, 
ఎంత తింటే ఏ ంది, ఏది తినన్పుప్డు చదు  బాగా గింది. ఎంత తింటే మనం 

రుగా ఉండగలిగాము అనేవనీన్ అనుభవం దారా తెలు కుని ఆచరించు. కఠోర 
నియమ పాలన చేయమంటారు. చాపలయ్ంబులు న ంచనిదే యియ్ జనమ్ నా మనం 
అకక్డనే ఉంటామో ఇంకా దిగజారుతుంటామో తెలియదు. మిగతా షయాలనీన్ 
వదిలే  మనకు  మి రిచిచ్న పనిమీద మనదృషట్ంతా పెటాట్లి .  

       మి రి ఆ లతో, పె. . 
********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 

7.4)  08-09-2005 న లకష్మ్కక్ గారికి, యికి: ఇం యలోలత లేకుండా శరీర 
అవసరాలను తీరు త్ండాలి. 

             గొలగమూడి, 8-9-2005 
పూజయ్ గురుబంధు న మతి లకష్మ్కక్గారికి, చిII యికి మి రి కృప 

సదా ఉండాలని రిధ్ త్ పె. . యడం. 



సదుగ్రు  బబ్రామయయ్ ర్ లేఖలు 

78 | Page 
 

 మాషట్రు గారు చెపిప్న మాటలు ఒకొక్కక్టి గురిత్ంచి టియొకక్ అరథ్ం ఎంత 
లోతుగా గొపప్గా ఉందో మన కు అందే కొదీద్ రి  గౌరవభావం ఎంతగానో 
పెరుగుతుంది. నాకు ధాయ్నం చే  ధానం చెపప్ండి అంటే దానితో ఇపుప్డు నీకేం పని 
అనాన్రు. అదేంటి ర్ అందరికీ చెపుతునాన్రు కదా అంటే ళళ్ంతా గజ న్నం 
చే త్రు నీ  చే త్ ? అనాన్రు. గజ న్నమంటే ఏనుగు న్నమని వరించారు. ఈ 
షయానిన్ భగవదీగ్త లో ఒక ల్కం వరిణ్ త్ంది . 

రాగదే ష యుకెత్ౖ త్ షయానిం శచ్రన్| 

ఆతమ్వ య్ౖరి ధేయాతామ్ ద మధిగచఛ్తి.॥2-62 ల్॥ 
రాగము, దే షము, అ య, మదమాతరయ్ంబులు ఆదిగా గల సర  అంతః 

శ లు వదిలి, ఇం యములు షయముల ంట పరుగిడకుండా ఉనన్పుప్డు 
ఆతమ్జాఞ్నము కలిగి దము లభించును.  

గనుక మనం ధాయ్నం చేయడం ముఖయ్ముకాదు. రాగ దే షములు (లేకుండుటం), 
ఇం య ని హమే మన ధేయ్యము కా లి. రాగదే షములు లేక ఇం య ని హము 
గలిగ్నపుడు స త దధ్ము గానే మన  ధాయ్నసథ్మగును. మన యతన్మే ఉండదు. జరిగే 
నాటకానిన్ మనం కిష్గా చూ త్ండటమే. నాటకంతో తాదాతమ్య్ం చెంది రాగాదే ల 
వలయంలో చికక్రాదు. 

శరీరం అనే బండికి కావల న ఇంధనము సపైల్ చేయకుండా ఉంటే శరీరము 
సరిగా పని చేయదు. దానివలల్ కొనిన్ తత్ సమసయ్లు వ త్యి. అందుకే ఆధాయ్తిమ్క ధన 
కతిత్ మీద ము  అనాన్రు. ఇం యలోలత లేకుండా శరీర అవసరాలను తీరు త్ండాలి. 
ఏమరుపాటులేకుండా ఆ దివయ్పురు ని సమ్రణతో రికి సమరిప్ంచబడిన దానిన్ 
కరి త్ –ఋణానుబంధాలు, కరత్ య్లు తీరు త్ంటే గటెట్కక్గలుగుతాము.  

మి రి ఆ లుండాలని రిధ్ త్, 
పె. .   

********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 

7.5)  13-11-2002న యి వకు: స పన్ దరనం భౌతిక దరనంతో సమానం అని 
చెపప్టం 

గొలగమూడి, 13-11-2002 
Dear Siva, 

నీ లెటర్ చేరింది.  నాంపలిల్ బాబా గారు స పన్ దరనమిచిచ్ మాటాల్డారంటే 
భౌతిక దరనంతో సమానమే. తొణుకు బెణుకు లేకుండా భగవంతుడు నీ కిచిచ్న పని 
చకక్గా చే త్ పోవటమే మారగ్ము. తొందరపడి భగవంతుడు మనకిచిచ్న పని 
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చేయటంలో అ దధ్ చూపకూడదు. ఇంత గొపప్ సృ ట్లో మన పా  మనం చకక్గా 
నిర ంచేటటుల్ మొదట చూచుకో లి. ఆధాయ్తిమ్కత పేరుతొ నేడు జరిగే శృంఖలత 
గురుత్ంచుకో.  మి రు నినున్ సర దా కాపాడాలి అని  రిథ్ త్.  

        మీ   
పె. బబ్రామయయ్ 

 ********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 

7.6)  13-06-05 న యికి: ఆశ -నీ ఆజఞ్ పాటించి నీ మారాగ్న నడుపు 
గొలగమూడి,  

13-6-05 
Dear Sai,  

మాన ని దుఃఖమునకు కారణము- కోరిక అనాన్రు బుదుద్డు.  మి రు 
“ఆశ” అనాన్రు. ఇది అంటే ఆశ ఎంత నికృషట్ంగా పనిచే త్ందో చెపప్లేను. మనం 
ధరమ్బదద్ంగా ఉనాన్ము అని అనుకుంటూనే మనము తపుప్ దారిన నడిచేటటుల్ చే త్ంది. 
ఎవరు అలా చే ది – మన ఆశయే. 

ఒకే ఒక principle కు stick on అయి ఆ పని, ఆ నిపల్ తపప్ తకిక్న టికి 
మన బు లో తా వకూడదు.  

నేను తపుప్ చే త్నాన్నో, ట్ చే త్నాన్నో నాకు తెలియదు.  మి రి 
ఆజఞ్ననుసరించి గొలగమూడిలో ఉండాలి. అలా ఉంటూ రి వ చేయాలి. ఆ 
నిరణ్యానికి వచాచ్క అనిన్ మారాగ్లు రే ఏరప్రిచారు. 1. రి కృపతో నెలూల్రు గానీ ఇతర 
చోటల్కు గానీ ళేళ్ అవసరం లేకుండా చే రు. 2. దాయ్నికి కూడా పంపడం లేదు. 3. 
బంధు ల లు, కరమ్ తు లు మానిప్ంచారు. పెనన్ మా ముగుగ్రికీ మూడు 
భాగాలు పెటిట్ ళళ్ రెండు భాగాలూ ళళ్కిచిచ్ నా భాగమే నేను ఖాళీ చే త్నాన్ను. 
మిగిలితే (నా భాగంలో) మదర్ తెరె  ఆ మంకు ఇ త్నాన్ను. ఇవనీన్ నేను చే న  
కా . నీ ఆజఞ్ పాటించి నీ మారాగ్న నడుపు తం  అనే ఒకక్ రథ్న ఒకక్ నిరణ్యము 
మా మే చే ను. మిగిలినవనీన్ రే ఒనగూరు త్నాన్రు. ఇది నీ  బాగా యోచించు. 

********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 
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8. శరణాగతి 
8.1)   ర్ సందేశం:  

అసలు బాబాను నీ  పటుట్కునాన్వని అనుకుంటునాన్  గాని (అది వటిట్దే!) 
పటుట్కోవడమంటే రతులు, సత ంగాలు మా మేనా? క ట్లలో మన  బాధ 
పడకుండా ఈ క ట్ల దారా మన గత కరమ్లు కడిగే త్నారు అని తలచి ని చ్ంతగా 
ఉండటమే! సర సయ్ శరణాగతి చే  మన లో బాధ లేకుండా ఉండటం నేరుచ్కోండి. 
క ట్లలోను, ఖాలలోను సము  సర  భగవంతుణిణ్ చూడాలనే భగవధీగ్తాది 
ంధాలనీన్ చెపేప్ది. 

8.2)  18-02-06 న నగే  కి: అతని ఆ దనకి కారణ న కీలక శన్లకు సమాధానాలు 
Nagesh ర్ కు న letter (చివరి పేజీ తపప్) లభయ్ం కావటం వలల్ నగే  

letter,  ర్ న సమాధానం letter కూడా ఇకక్డ పొందు పరచడ నది.  
13-02-06, Hyderabad 

డియర్ sir, 
నమ క్రములు. మీరు కేష్మంగా ఉనాన్రో లేదో తెలియదు. నేను మా ం లేను. 
కనీసం మన ఫ్రిత్గా నవ టం కూడా చేయలేకపోతునాన్ను. మీతో స  

అందరూ నాకు ‘దూరంగా’ ఉనాన్రు. మీ మీద చాలా కోపం వచిచ్ంది. మన  తీ ంగా 
చలి త్ంది. అసలు పారాయణ చేయబుదిధ్ కావటం లేదు. 

ఎం నా సరే ఇమమ్ని C.A. FIRM కి ళిళ్నా job దొరకలేదు. 
మీరు చెపిప్న  ఒకక్టీ జరుగలేదు. 
Exam తపప్క పా  అ తనానని అనాన్రు. Course చెయయ్మనాన్రు. మీరు ఇచిచ్న 

డబుబ్లు కూడా రు తీ కుని నెల రోజులు గడిచినా start చెయయ్లేదు సరికదా తిరిగి 
return చెయయ్మనాన్రు. ఇపుప్డు మరి ఆ institution ను ఎలా నమమ్ను ? 

ఇదంతా నా ‘ఖరమ్’ అని ఎంత కాలం అనుకోవటం ? 
అనీన్ ‘ముందు నిరణ్య రమే జరుగుతాయంటే’ మరి సదుగ్రు ల అను హం 

కూడా అంతేనా? అలా అయితే స యతన్ం ఎందుకు? పారాయణలు, పూజలు 
చేయటం కూడా ముందు నిరణ్యం కారం జరుగుతుంటాయా ? 
       కేవలం అను హం నమమ్కం ఉంటేనే వ త్ందా ? లేకపోతే రాదా? ఏ basis  
నమామ్లి ? అంతా ముందు నిరణ్య తే అసలు పూజలు ఎందుకు చెయయ్డం ? 

కేవలం మంచిగా ఉంటేనే కృప ఉంటుందా? ‘పొయేయ్ రిని పోనిచేచ్ రు గురు  
ఎలా అ తారు’? నాకు మీ మీద భయం, భకీత్ లే . మీ మన  బాధ పెటిట్నా 
కష్మించనవసరం లేదు. 

నమ క్రములతో , నాగే  . 
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ఈ letter కు  ర్ సమాధానం ందామా ? 
గొలగమూడి, 18-02-06 

Dear Nagesh! 
 ఆ దన పూర క న నీ లెటర్ అందినది. నీ  ఆ దనలో అలా  కాని ఆ 

శన్లకు నీకు సమాధానములు తెలియక కాదు అని నాకు బాగా తెలు . నీ  కోరినటుల్ 
నేను టెంకాయ  మి రి ధునికి సమరిప్ త్ను కానీ నీ  న రధ్న మా ం 
చెయయ్ను. అంత పొడు  రధ్న  ఎపుడూ  చేయకుడదు. రణయ్క పుదు తన 
తెలి నంత ఉపయోగించి వరమడిగాడు.  

మాన లచేత, ఇతర ఆయుధములచేత, భూమిమీద, ఆకాశములోనూ, 
నీటిలోనూ, పగలు, రా  నాకు చా లేకుండా వరమియయ్మనాన్డు. నరుడు జంతు  
కాని రూపం, ఆయుధాలు లేకుండా గోళళ్తోనూ, భూమి ఆకాశము కాకుండా సంధాయ్ 
సమయంలో సంహరింపబడాడ్డు. గనుక రధ్న ఎపుప్డూ ధయ్ నంత చినన్దిగా ఉంటే 
మంచిదంటారు. నాకు యసక్ర నదే చేయి భూ అని గాని, నా జీ తం మీ చేతిలోకి 
తీ కుని ననున్ సంపూరణ్ శరణాగతి చేయించండి అనిగాని, ననున్ మీ సంకలాప్ను రం 
నిరంతరము నడిపించండి అని గానీ చెయాయ్లంటారు. నా మటిట్ బు కు ఆరూగ్య్ చేయడం 
చేతగాదు. సరేనని నమేమ్ త్ను. ఇపుప్డు నీ శన్లకనిన్ంటికీ మొదట సమాధానాలిచిచ్, 
తరా త నేను నా అభి యాలు త్ను. ఇంత పొడ  లెటరా అని చించి 
పార యవదుద్.  

చివర ఒక  మాట  దొరా! "మీకు శకిత్ లేకుంటే ఈ రధ్న చెపిప్ ధునిలో 
కొబబ్రికాయ యండి" అని . నాకు శకిత్ ఉందని నీకు నీ  తలచా ? లేక పిచిచ్ 
ళెళ్వ నా చెపాప్రా? నాకు శకిత్ ఉందనుకునే ళళ్ంతా 100% పిచిచ్ ళళ్ని నముమ్. 

ఈరోజుకు ఇంతవరకే, మిగిలిన దానిని రేపు  యతన్ం చే త్ను. 
 1.  అనీన్ ముందు నిరణ్యాను రమే జరుగుతాయంటే మరి సదుగ్రు ల 

అను హం కూడా అంతేనా?  
ఆనర్: అను హం ఎపుప్డూ ఉంటుందట. ముందు నిరణ్యం, నుక నిరణ్యం 

అంటూ లేదు. ఆ అను హం మనకు దకక్కుండా మన అహం అనే గొడుగు 
అడుడ్ందంటారు. నీకు త్తం ఉదోయ్గం రాలేదని అను హమే లేదని 
అనుకొనడం గొపప్ అజాఞ్నం. మనకెపుప్డు ఏది మంచిదో అది చే త్రుగానీ 
మనం కోరినవనీన్ కాదు కదా? 

 2. స యతన్ం ఎందుకు?  
ఆనర్: నీ యతన్ం సఫల తే ఆనందంతో గంతులు యకు. ఫల తే 

ంగిపోకు. ఫల నపుప్డు ఆ ధంగా ఆరిధ్కంగానూ, రీరక 
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మదారానూ మన కరమ్ కాష్ళన అయిందని భా ంచాలి గానీ ంగిపోవడం 
జుఞ్ల లకష్ణం కాదు. 

 3. పారాయణలు పూజలు చేయడంకూడా ముందు నిరణ్యం కారం 
జరుగుతుంటాయా?  

ఆనర్: అంతా ముందు నిరణ్యమే - అలా కాకుంటే అందరూ పారాయణలు పూజలు 
చేయడం లేదు గదా. మనo 100 మారుల్ చెపిప్నా చేయరు. ఉదా: నేనే. 8 
నెలలు పాడు చే ను. ఈ 8 నెలలలో నాకు తెలియకనే పుణయ్ం పెరిగి 
పారాయణ, పూజ చే ను. 

 4. కేవలం అను హం నమమ్కముంటేనే వ త్ందా? లేకపోతే రాదా? ఏ బే  మీద 
నమామ్లి?  

ఆనర్: 3. అను హము <---  2. నమమ్కము <-- 1. పుణయ్ము. పుణయ్ముంటే 
నమమ్కమొ త్ంది. అను హం కలుగ్తుంది. చూచి నమిమ్న రికంటే చూడక 
నమిమ్న రు ఘనులు అనాన్రు త్. చూడక నమేమ్ రికి బే  అకక్రలేదు. 
పుణాయ్నిన్బటిట్ ంపుల్ గా నమేమ్ త్రు. 

 5. అంతా ముందు నిరణ్య తే అసలు పూజలు చెయయ్టం ఎందుకు?  
ఆనర్: పూజలు చేయడం - మనం కోరిన  పొందేందుకు - అని ఎవరు చెపాప్రు? 

ఏ ంధంలో ఉంది? నీ భావం తపుప్. 
నా నమమ్కం -- పూజ అంటే ఏమిటి -- ఎలా చేయాలి? నీ  త్ ఆ తరా త 
నేను త్ను. 
కృప పొందేందుకు అహంకారం అనే గొడుగు తీ త్, కృప అనే జలుల్ మన  
వరి త్ంది. సర సయ్ శరణాగతి కోరుచునాన్డు అది చేయాలి. ఏది ఎవరికి 
ఎపుప్డు ఇ లో సరే శ రునకు బాగా తెలు . అంతవరకూ నిసప్ృహ 
పడకుండా ఆయనను సమ్రి త్ ఉండాలేగానీ బాధ పడుతూ ఉనాన్ 
అంతకాలం ఉండాలి,  న తూ ఉనాన్ ఉండాలి. సంతోషంగా ఉంటే 
పోతుంది గదా? 

 6. పొయేయ్ రిని పోనిచేచ్ రు గురు లు ఎలా అ తారు?  
ఆనర్: ఎందుకు కారు? అందరినీ ఒకే ధంగా సృ ట్ త్ పోలేదా అని నీవనవచుచ్. 

సృ ట్ ఆయన డ. సృ ట్లో మాన నకు 1. చకష్ణ, 2. చచ్ రెండూ ఇచాచ్రు. 
చకష్ణ లేకుండా చచ్నే ఉపయోగి త్ కషట్పడుతారు. చకష్ణతో  man 

must be the master of his senses but not the slave of his 
mind అంటారు పెదద్లు. చకష్ణ లేకుండా చచ్నే ఉపయోగి త్ 
పొయేయ్ ళళ్ను పోని త్రు.  
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 7. నాకు తిరుగులేని నిదరనమిచాచ్రు. ఇది నిజమే. అదికూడా నేను ఏమా ం 
రధ్న చెయయ్కుండా. రు ఇపుప్డు ఏమి చే త్నాన్రు? ఎందుకు ఆలసయ్ం?  

ఆనర్: ని పోతునాన్డనుకుందామా? కొలిమిలో పెటాట్క impurities పూరిత్గా 
పోకుండానే తీ త్ మరలా కొలిమిలో యాలి. అందుకని చూ త్నాన్డేమో? 
ఆలసయ్ం, అజా తత్ ఎంత బాధ తె త్యో నీకెలా తెలు త్యి?  

 8.    ం రా లంటే - సర  సమరధ్తకు అరధ్ం ఏమిటి?  
ఆనర్: సర సమరధ్త ం అంటే కరమ్ కాష్ళన కాకుండానే ంట ంటనే మనం 

కోరినవనీన్ ఇచేచ్ త్ండాలా? What a wonderful statement.  
 9.  మీ మాటలు ని పొరపాటు చే నా? లేక సరిగా అరధ్ం చే కోలేదా ? లేక 

ఆచరించ లేదా? 
ఆనర్: నేను suggest చే ను. ంకటేశ రరా ను డెన్  తీ కోమనాన్ను. కానీ 

ంటనే నినున్ చే  job వదిలి రమమ్నమని నా. నీ పరి ధ్తి ఈ పీరియడ్ 
లో అలా జరగాలని ఉంది. జరుగుతుంది. చింత పడవదుద్, దిగులు పడవదుద్. 
హయిగా టీ. . లో ఆట చూ త్నటుల్ జరిగేదంతా చూ త్ండు.  

 10. మీకు శకిత్ లేకపోతే, మీ మీద మీకు నమమ్కముంటే నా లోపాలు సరుద్కొనే  
శకిత్నిమమ్ని, బుదిధ్నిమమ్ని, కం ఇవమని,  సం ఇవమని మి 
ధునిలో ఒక కొబబ్రికాయ యండి. 

అనార్: నాకు శకిత్ ఉందని నేను సర సమరుద్డనని నీకు నమమ్కం ఎలా కుదిరింది. 
ఎవరు చెపాప్రు. అంతా మీ మ. తెలి  తకుక్వ. Mis-understanding 
చే కునాన్ . ఎపుప్డూ భగవంతుని నముమ్. తుచఛ్ న నాలాంటి 
మాన లను ననేన్కాదు. ఎవరిని శ ంచవదుద్. ఇంత పొడ న రధ్న 
కాకుండా “నగే  కు ఏది మంచిదో అది చేయండి” అని టెంకాయ             

 మి రికి సమరిప్ త్ను. ఆ ఆఫీ  రు నీకే నా ర దు ఇచాచ్రా? 
డబుబ్లు రికి ముటిట్నటుల్. అలా అయితే S.P ని కలి  help అడగవచుచ్. 
ఫోన్ దారా తెలుపు.  

  మి రి ఆ లు సదా మీకుoడాలని  రిధ్ త్ ,  
మీ, బబ్రామయయ్ 

********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 
8.3)  18-09-2005 న మతి లకష్మ్కక్ గారికి, యికి: మనకెవరూ లేరనే భావం 
మనకు రాకూడదు 

గొలగమూడి, 18-9-05 
పుజయ్ గురుబంధు లు అయిన మతి లUఅకక్గారికి చిరంజీ కి యికి  

మి రి ఆ లు సదా ఉండాలని రిధ్ త్ యడం(p.s.r.). అమామ్ మనకునన్ంత 
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మంది అండ, ఆపు, ఆపుత్లు, మి లు, బంధు లు మరెవ రికి లేరు. ఎందుకిలా 
చెపుతునాన్నంటే... ఆ మహనీయుడు మన డే అయి ఉండగా అందరు మన ళేళ్. 
మనకెవరూ లేరనే భావం మనకు రాకూడదు. ఇపుప్డు మనకవసరం లేదు గనుకే 
అందరికీ దూరం పెటాట్రు. మన గురుదే డు ఏమారక మన హృదయంలో ఉనాన్డని 
మనం నిరంతరము ఆయన పే చూడాలని రి తిరూపాలయిన ఈ పంచంలోని 
రూపాలను పటిట్ంచుకోకుండా మెలగాలనేదే రి సంకలప్ం. గనుక మనలను అందరి 
నుండి దూరం చే డు. నాకు ఒకక్ బంధు  లేడు, న్ తుడు లేడు. నాకు మా ం 
ఎవరూ లేరే అనే భావన లేదు. యిమాసట్ర్ నిలయంలో తాత నేనికక్డ ఉండలేను. 
ఎకక్డికి అయినా ళిళ్పోతానని ఆరాధనకు ముందు నెల నుండి నోటీ  ఇచాచ్డు. Ok 
ళళ్ండి అనాన్ను. మా ళుళ్ ఆయన పోతే ఎటాల్ అని గోల పెడుతుంది. నేను 

అరిగిపోయిన gramphone రికారుడ్ లాగా ఆయన పోతే మాసట్ర్ ఇంకొకరిన్ 
తెచిచ్పెడతాడు. ఆయన పోతే ఎటాల్ అనేది మనకెందుకు? యిమాసట్ర్ నిరాహకులు 
అయిన గురు గారిది కదా ఆ డూయ్టీ అని చెపేప్ డిని. అంటే ఆయన మన  
ఉండగా రే చింత ఎందుకు. మీకు నాకెవరూ లేరనే భావం తీ కోండి. తృపిత్, ంతి, 
ఆనందం, హృదయం నిండా నింపుకోండి. అపుప్డు గురుదే లు ఎంతో సంతో త్డు.  

ఆ మహనీయుడు మనకు ఇనిన్ అనుభ లిచిచ్ నేను మీతోనే ఉనాన్ను. మీకంటే 
ముందే మీ గురించి ఆలోచించి పాల్న్  ఉంచాను అనడానికి ఎనిన్ నిదరనాలు 
ఉనాన్యో. బెంగుళూరులో యి ఆ ప కి పోతే డాకట్ర్ లేక AC రూమ్ లో ఉంచారు. 
తిరిగి వచాచ్రు. అపుప్డు మీరు Bangalore లో లేకుంటే యి ఏమయేయ్ డో.  ఆ 
తరా త దరాగ్ మికి,  మీ రికి ఫోన్ అందకుండా చే రు. మిముమ్లను గొలగమూడి 
తీ కువచాచ్రు. ఫోనులో అందకుండా చే ంది ఎవరు? అంతా చే ది ఆ మహనీయుడే. 
ముందుగానే మిముమ్లను బెంగుళూరులో ఉంచాడు. అదొకక్టి చాలు. ఆయన 
నిరంతరం మన కక్న మనకంటే జా తత్గా రుగా ఉనాన్డు అనేందుకు నిదరన. 
ఆ మహనీయుడు ఇంతకు ముందు చే న మేలు తలంచుకొని ఎపుప్డూ తృపిత్, ంతి, 
ఆనందంగా ఉంటే రికి తి పూర కంగా ఆయన కొలు  నరత్కుల న మనం మన 
పా  పో ంచి రికి ఆనందం కలిగించిన రము అ తాము. ఏది చే నా, ఏది 
జరుగుతునాన్ అందులో మనం చేయవల న కరత్వయ్ం కుష్ణణ్ంగా చే  దాని ఫలితం పే 
చూడకుండా ఆనందంగా ఉండమని  మాసట్ర్ తన ఆచరణ దారా బోధించారు.  

 మి రి ఆ లతో, 
పెసల బబ్రామయయ్ 

********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 
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8.4)  29-06-2005 న లకష్మ్కక్ గారికి: భయము, సంకోచము, దుఃఖము లేకుండా 
మిని అంటి పెటుట్కోనుండాలి.  

గొలగమూడి 
29-06-2005 

పూజయ్గురు బంధు న లకష్మ్కక్ గారికి  మి రి ఆ లు మీకు ఉండాలని 
రిథ్ త్ బబ్రామయయ్ యడం. 

చం భాగాతరంగాలు మ్ం  సరస తి మి రని ఒక మహనీయుడు 
ఉనాన్రు. Nuptial day రోజు ఆకలిగా ఉంది అనన్ం పెటట్మని అతత్గారిని అడిగితే 
కొంచెం ఆగు, వంటింటోల్కి రాకు అని అతత్గారు అంటారు.  ఆ మాటే రికి ఉపదేశం. 
ఇలుల్ డిచి ళాళ్డు. రి జీ త చరి లో ఒక ము ల్ం రి చేయి నరుకుతారు. 
ఎందుకంటే ఆయన దిగంబరంగా ఉనాన్డని అతని కోపము. అది పటిట్ంచుకోకుండా 
రకత్ం కారుతూ లాడుతునన్ చేతి సంగతి తెలియక రు ళుతుంటే ము ల్ం కు డు 
ననున్ కష్మించండి,  మారగ్ము చూపండి అని డుకుంటూ కాళళ్ మీద పడతాడు. అపుప్డు 

మి రు చెబుతారు- భయము లేదు,  భయమే లేదు. ఇం యములను జయించిన 
నికి,  మన ను ఆధీనములో ఉంచుకునన్ నికి,  సదుగ్రు సమా యముకోరి రి 

కృప పొందిన రికి, ఆశ తెంచుకునన్ రికి భయమే లేదు అంటారు.  ఇకక్డ రు 
ఇం యములు జయించడం,  మన ను అధీనంలో ఉంచుకొనటం,  ఆశను వదలడం 
అనేది ధించిన రికే సదుగ్రు సమా యం లభి త్ందని చెపుతునాన్రు. సమా యం 
లభించడమంటే నాలాగా సమాధి అభి కం చేయు భాగయ్మని అందరూ తలచినటుల్ 
కాదు. ఆ పని ఏ కూలి ని నా 50 సలు ఇ త్ చే త్రు. ఇం యములు జయించుట,  
మనోని హము, ఆశ వదులుట అనేది మన మీదనే వదిలారు. ఇదంతా మనకు ఉండే 
తుపుప్. దానిని రి సనిన్ధి, వల దారా రి కృపతో మనం పోగొటుట్కోగలుగుతాము. 
మన ఋణానుబంధాలు,  గాద్నాలు తీరిపో లి కదా. అ  తీరేందుకు రు 
ఆదే ంచినటుల్ మనం కషట్ నా సంతోషంగా ఆచరించాలి.   మిలరేపా లాగా పంతా 
పుం నా, గుంట కలగరాకు తిని ఎముకుల గూడు ఐనా సరే గురు జఞ్ను పాటించాలి. 
సర సయ్ శరణాగతి చేయాలి. చివరి వరకు భయము,  సంకోచము, దుఃఖము లేకుండా 

మిని అంటి పెటుట్కోనుండాలి. సరము సమకూరేచ్ మహనీయుడు మనకు మన 
అదృషట్ం కొదీద్ చికాక్డు. అదే మన భాగయ్ము.  

 మి రి ఆ లతో 
పెసల బబ్రామయయ్. 

********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 
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8.5)  21-07-2005 న యి కి: మి కరుణవలల్ - మన రధ్న లేకుండానే సర ం 
జరిగిపోతుంది (part 1) 

గొలగమూడి,  
21-7-2005 

Dear Sai ! 
మి రు ఎంతటి కరుణామయులో ఈ మాయ గపిప్న మన  

ఊ ంచలేదు. యిమాసట్ర్ నిలయం ఉండే తా లో ఇలుల్కటాట్లని శంకు థ్పన 
గుంట తుంటే  ఆరు అడుగులు నా అంతా loose soil లే.  నీరు పరీతంగా 
ఊరుతుంటే మానే ను. 

అంకణం 500 రూపాయలకు కొని, యియ్ రూపాయల తే ఇ త్ననన్ 
జయభాసక్ర్ అంకణము 500 రూపాయలకు ఇ త్నని లెటర్ త్ అది ఖచిచ్తంగా 

శంకు థ్పన ము రత్ం ములోనే చేరడం మి రి దివయ్లీలే. ఆ సథ్లం కొని 
ఇపుప్డు కాపురం ఉంటునన్ ఇలుల్ ఉండే చోట రెండు అంకణముల రూము యించాలని 

త్ అతనిని పిలి త్, అతను వచిచ్ ఇంటికి మొతత్ం పాల్ను ఇ త్ను.  నీ శకిత్ ఉనన్ంత 
వరకు కటుట్కో అని పాల్ను గీ  ఇచాచ్డు. మా మామ వచిచ్ మొతత్ం పాల్ను కారం 
పునాదులు కటుట్. మిగిలిన రెండు అంకణములు రూము కోడానికి డబుబ్ చాలకుంటే 
వడీడ్ లేకుండా నేనే ఇ త్నని బలవంతం చే డు. సరేనని పాల్ను కారం నన్ం పో  
పునాది త లని యతిన్ త్ పాల్నంతా ఒకే బండ. మూడు అంగుళములు కూడా 
తెగలేదు. ఆ మారాగ్న ళేల్ బేలుదారు వచిచ్ ఈ బండను పగలగొటట్ వదుద్, Plinth beam 

 ఇలుల్ కటుట్ నాది జ బు అని త ంచాడు. మామూలుగా బిలిడ్ంగ్ అంతా ఒక 
లకష్రూపాయలు అయితే అందులో ఫౌండేషన్ కటేట్ ఖరుచ్ రూ 25,000 ఉంటుంది. 
ఇపుప్డు నాకు రూ 25,000 మిగిలాచ్రు. బేలుదారికి కూలి ఇచేచ్ పని లేకుండా 
పరంధామయయ్ చేత చీటీలు పెటిట్ంచి బబ్రామయయ్గారికి పనిచేయమని చెపాప్రు. 
అతను కటట్బెటిట్ అనన్ం తినాన్డే కానీ ఒకక్  తీ కోలేదు. కనుక కనీసం ఐదు ల 
నుండి 10000 మిగిలాయి. జయభాసక్ర్ ను రేపించి లెటర్ యించడం,  మా 
మామచేత ఇంటి పాల్నంతా పునాదులు కటట్మని, డబుబ్ నేను ఇ త్నని చెపిప్ంచి, 
పునాదులు కటాట్లని యతిన్ త్ బండ వలల్ పునాదులు కటేట్ పనిలేకుండా చే రు. 
పరంధామయయ్ను బేలుదారుగా  తీ కువచిచ్ ఆ ఖరుచ్ తపిప్ంచాడు.  U.T.I లో మెచూయ్ర్ 
అయి డబుబ్ రావడంతో బిలిడ్ంగ్ అంతా హరీలు స , బా తో స  తయారు 
చేయించిన మహనీయుడు. మనకు ఆయా సమయాలలో మన  కషట్ంగానే ఉంటుంది. 
కానీ అది మన మంచికే. లకష్మ్కక్కు నమ క్రములు. 

పెసల బబ్రామయయ్ 
********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 
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8.6)  22-07-2005 న యి కి: మి కరుణవలల్ - మన రధ్న లేకుండానే సర ం 
జరిగిపోతుంది (part 2) 

గొలగమూడి,  
22-7-2005 

Dear Sai! 
నినన్టి లెటరోల్  మి రు నా ఇలుల్ కటిట్ంచిన షయం ను. అపుప్డు 

నేను యమతిండి తింటూ ఇదద్రు మను ల పని చే త్నాన్ను. కామాంధుడి  కనున్ 
కానని రోజుల . ఒకక్ నా నా ఇలుల్ కటేట్ పనిలో స యము చేయమని నేను 

మిని రిథ్ంచి ఎరగను. అంతా చేయ వల ంది మనమే గదా! రేమి  చే త్రనే 
అహంకారము తలకెకిక్న రోజులు అ . ఎసరు పెటిట్ మనం మంట చే త్ వంట 
అ తుందనే ధవ దాంతం. బియయ్పుగింజ తయారుచేయటం మనకు చేత కాదనే 
షయమే ఫ్రించని కామాంధపు రోజుల .  యిమాసట్ర్ నిలయం ఉండేచోట 

శంకు థ్పన గుంట కొంత  పూడిపించారు. నా రథ్న లేకనే త్ పాల్న్ గీ  
ఇచాచ్రు. నా రథ్న లేకనే మా మామ పునాదులకు డబుబ్ ఇ త్ను అని బలవంతం 
చే డు. నా రథ్న లేకనే పరంధామయయ్ బేలుదారిగా వచాచ్డు. నా రథ్న లేకనే బిలిడ్ంగ్ 
అంతా ఒకే ఒక బండ పడి పునాదులు కటేట్ పని ఖరుచ్ లేకుండా పోయింది. మన రధ్న 
లేకుండానే సర ం జరిగిపోతుంది. అది ఆ సదుగ్రుమూరిత్ కృప. ఇంత జరిగినా ఇలాంటి  
ఒకటి రెండు కాదు వందల అనుభ లు జరిగినా ఈ మలిన మన  నేటి నా కుదురుగా 
ఉండమనన్ చోట ఉంటుందా. అటు భ షయ్తుత్నో లేక గతానోన్ యోచి త్ంది. ఏమో దీనిన్ 
ఆ సదుగ్రుమూరిత్ ఎపుప్డు హతమారిచ్ కూరోచ్బెడతాడో తెలియదు. తపప్క కూరోచ్ 
పెడతాడు. ఈలోగా ఇం యలోలత ం, ఆశ, మరితనం, జిహ  చాపలయ్ం, పరదూషణ, 
Uలోలత ం అను నాలోని దొంగలను కనిపెటిట్ తరిమే యతన్ం చేయాలి. నియర్ 
యతన్ం చేయాలి. దధ్ కాదు కేవల దధ్ అవసరమంటారు  మా ట్రు గారు. శకిత్నంతా 
నియోగించి కృ  చేయమంటారు యి. లేకుంటే మానవ జనమ్ పిడకలు 

ఏరుకునేందుకేనంటారు. అలాంటి దౌరాభ్గయ్ థ్తి కాకుండా రిచిచ్న పని చే  యతన్ం 
నియర్ గా  చే  తరిదాద్ం.  అకక్ గారికి నమ క్రములు. 

 మి రి కృప సదా మీకు ఉండాలని రధ్న. 
పెసల బబ్రామయయ్ 

********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 
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8.7)  05-06-2005 న యి కి: అంతా మి నడిపించినటేల్ నడవగలుగుతాము 
గొలగమూడి, 05-06-2005 

Dear Sai! 
 మి రి దయ వలన నీ చదు  బాగా గాలని రిథ్ త్నాన్ను. మీ ఎరుక లేకుండా 

మీ రిజలూయ్షన్ లేకుండానే మరలా లకష్ రూపాయలు నెలసరి వడీడ్ ఇచేచ్టటుల్  యి 
మాసట్ర్  ట్ పేరుతో ను. తి నెలా వచేచ్ వడీడ్ మదర్ థెరి  అనాథా మానికి 
ఇ లనుకునాన్ను. రేపు మీరు వచిచ్నపుప్డు ఫికిడ్ డిపాజిట్  ఫారాల మీద అమమ్ 
సంతకాలు పెటాట్లి. 

చూచా  యి. మరో అనాథా మం కటాట్లంటే అది లు కాకుండా మదర్ 
థెరి  ఆ మానిన్ అనాథా మంగా చే రు. తిదీ ఇలాగే ఉంటుంది. మన ఇ ట్ఇ ట్లు 
లేకుండా రు నడిపించినటేల్ నడవగలుగుతాము. అయితే ఆ బాట కషట్ంగా ఉంటుంది. 
ఎందుకని? మనకు ఇ ట్ఇ ట్లు పోలేదు కనుక. టిని ఆ మహనీయుడు 
వదలకొటేట్ంత వరకు ంతి లేకుండా ంటపడుతూ మనలను నడిపి త్ంటారు. కనుక 
ఇ ట్యి ట్లు వదలి రు నడిపించినటుల్ ఆడుతుంటే రికీ మ ఉండదు మనకు 
కషట్ం ఉండదు. అదే అనన్మయయ్ పాడిన పాట. ఓ దే దిదే  మా ఆటపాటలతో మిముమ్ 
మెపిప్ంచవలేనేగానీ మోకష్మిమమ్ని మిమమ్డగ తగదు. అంటే అరథ్ం ఇపుప్డు  యి 
మాసట్ర్  ట్ నడిచే తీరు అదే. 

నీ చదు లో రు నినున్ నడిపించే పదద్తే అది.  నీ  ఏమీ అ రయ్పడకుండా, 
చింతకు తా వకుండా, Tension లేకుండా నడక గించడమే కావల నది. మనం తపుప్ 
చేయాలనాన్ చేయలేము. ఆ కరుణామయుడు తన నాలుగు చేతులతో మనలను 
రకిష్ త్ంటాడు. మిముమ్లను గొలగమూడికి ఈడిచ్న ఆ మహనీయుని మరధ్య్ము ఏమని 
చెపప్గలము?  నీకు PhD టు Roorkee లో వ త్ గొలగమూడికి రాలే  కదా ! అందుకే 
మ  లో యించాడు. ఋణానుబంధాలు తీరాలి. నీటి ఋణం, ని  ఋణం అని 
ఊరక అనలేదు.  అమమ్ ను ఓరుప్ వ ంచి జా తత్గా వ సమ్రణ చేయమని చెపుప్. ఎంతో 
గొపప్ అదృషట్ం.   

పెసల బబ్రామయయ్ 
********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 

8.8)  16-03-1999 న రాజా గారికి: ఇ ట్యి ట్ల నుండి బయటపడడమే ధన  
గొలగమూడి, 16-03-1999 

Dear Raja, Blessings! 
నీ  ఎనోన్ పారాయణలు చే త్ .  అకక్ గారి దగగ్ర ఎంతో నాన్ . కానీ ఇంకా 

చినన్ పిలల్ల మనసత్త ం పోలేదు! 
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సదుగ్రు కు  పగాగ్లు అపప్చెపప్డం అంటే ఏమిటి? 
భగవంతుడు ఎంతో సనిన్ తంగా నిరంతరం మన పు చూ త్, మన 

మంచిచెడడ్లు చూ త్ మనకు మంచినే చే త్రనే నమమ్కం ఉంచుకో లి. ఆయన మన 
పిలుపుకు  పలుకుతారా? అనే సంశయం ఉనన్పుప్డు కోరికలు కోరవచుచ్. ఒక థ్తికి 
పోయాక అందరిలాగా కోరికలు కోరడం ఆయనకు సంతోషం కలిగించదు. ఇలాంటి 
జనమ్లు ఎనిన్ రా లో? టనిన్ంటిలో ఆయన అండదండలు మనకు ఉండాలి కదా! 
అలాంటపుప్డు ఆయనకు బాధ కలిగించి మనం ఆయనకు దూరం కాకూడదు.  నాకేమీ 
తెలియదు. నీ ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ చెయియ్. నేను నీ అండన  ఉండేటటుల్ చేయి భూ. ఏ 
ఋణానుబంధాలు ఎలా తీరు త్  అంతా నీ దయ. నేను నిశచ్లంగా నా సర కరమ్లు నీ 
వగా భా ంచి చే  బుదిధ్కుశలత దించు. కరమ్ కౌశలం అంటే ఏమిటో ఎలా 

ఆచరించాలో నాచేత చేయించు.  ననున్ నీ డిగా చే కొని నిరంతరం ననున్ నీ కక్న 
ఉంచుకో. నీ  నా డి తే నాకేమి కా లి. నాకేమీ అకక్రలేదని హృదయపూర కంగా 
నిరంతరం రిథ్ంచు. కోరికలే మనలిన్ ఆయనకు దూరం చే త్యి. నిరంతరం (ఇది) 
గురుత్ంచుకొని జీ త యా  గించు. “నీ  నాతో ఏమి చే కుంటా  చే కో. నేను 
ఇం య లోలుడను అని మీకు తెలు . ఇలాంటి ననున్ నీ పరికరం గా  మారుచ్కో.  
క ట్లే ముందు రా లో ఖాలే అనుభ ంచాలో ఎపుప్డు ఏది ఎలా జరగాలో నా కేమి 
తెలు . ఓ సర జఞ్మూరిత్!  నిరంతరం ఈ లౌకిక చింతల నుండి ననున్ దూరం చే , 
పగాగ్లు హృదయపూర కంగా నీ కపప్గించి, ని చ్ంతగా ఏ కోరికలు కోరకుండా 
జరిగేదంతా చూ త్ ఉండగలిగే బుదిధ్కుశలత దించు భూ.” అని మరల మరల 

రిథ్ంచు.  అంతే తపప్ నాకు ఇది కా లి అనాన్మంటే మనం ఆయనకు దూరం 
అ తునాన్నని గురుత్ంచుకో. 

నేనెపుప్డూ మాసట్ర్ తో ఫోటో తీ కోలేదు. ఒక రి మా ట్రు ఫోటో 
తీయించుకుంటా ? అని అడిగారు. అందరూ ళళ్మనాన్రు.  నేనేమో పలకలేదు.  
కా లంటే వచిచ్ తీయించుకో! అనాన్రు.  అందరు ననున్ రి దగగ్రకు నెటిట్ ఫోటో 
తీ రు.  అది రాలేదు.  తీయించుకుంటా  అని మా ట్రు అడుగుతునాన్రు. తీయించు 
కొందు రా అని అనలేదు కదా! నేను ఎందుకు ళాళ్లి.  నేను పోలేదు.  అందరూ 
తో రు.  అది రాలేదు.  రికి ఇషట్ం ఉంటే పిలు త్రు కదా! మనకి ఇ ట్యి ట్లు  
లేకుండా ఉండగలగటమే ధన.  ఆశ పోతే అంతా పోతుండాల్యాయ్ అనాన్రు  మి. 
ఆశ అంటే ఇషట్మే.  ఇ ట్యి ట్ల నుండి బయటపడడమే ధన.  ధన అంటే 

దాయ్లు, కరూప్ర రతులు, పూలమాలలు కాదు. నిజ న ధకుడుగా నిల లని 
మి రి కోరిక. అంతేకాని కషట్ ఖాలకు బెంబేలెతేత్ బేల  కాకూడదు.  

పదిమందికి నీడనిచేచ్ వృకష్ంగా మనం రూపుదాలాచ్లి, అంతే కానీ పది మందిని 
ఆ ంచే రము  కాకూడదు. మరలా మరలా  మా ట్రు రచనలు చదు .  
పారాయణలు అని  తొందరపడవదుద్. సతయ్ం హృదయగతం  చేయమని  మా ట్రిన్ 
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రిథ్ంచు. ఆయన నితయ్ సతుయ్  నిరంతరం మనను కనిపెటిట్ నడుపుతూ స న 
సమాధానమిచేచ్ందుకు రెడీగా ఉనాన్రు. ఆ అసమాన సదుగ్రు మూరిత్ ఆదే లను 
కరించి నడచుకునేటటుల్ మన బుదిధ్ని మలచమని రిధ్ంచు. 

ఆ లతో,  
పె. బబ్రామయయ్ 

********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 
మి, భగవంతుడు మనకిచిచ్న, ఇ త్నన్ అనుభ లను మననం చే కుంటూ 

రి చేతులో ఉపకరణలముగా ఎలా ఉండాలో, అలా జీ త్ ఎలా ఉంటుందో తెలుపు 
letter:   
8.9)  01-08-2005 న లకష్మ్కక్ గారికి: మనం భగవంతుని చేతిలో ఉపకరణాలము 
మా మే. 

గొలగమూడి,  
1-8-2005 

పూజయ్ గురుబంధు న మతి లకష్మ్కక్ గారికి పెసల బబ్రామయయ్ 
నమ క్రములు. 

అమమ్ మనం ఏ నా చెయాయ్లనాన్ చేయలేము. చేయలేకుండా ఉండాలనాన్ 
ఉండలేము. ఉదాహరణకు నా కొమారెత్ అపుప్డు లేలో లాపూర్ కక్న టిగీ అనే 
ట్షన్ లో ఫారమ్ ట్గా పనిచే త్ంది. అపుప్డే ట్ట్ బాయ్ంకులో ఉదోయ్గానికి నింగ్ కు  

తిరుపతి రమమ్ని ఆరడ్రు వచిచ్ంది. లే  పెదద్ సంసథ్ అని, ట్ట్ బాయ్ంకు చినన్ సంసథ్ అని,  
ట్ట్ బాయ్ంకు లో చేరేచ్ందుకు నాకిషట్ం లేక ఆ ఆరడ్రు కాగితం ఆమెకు పంపలేదు. 

భగవంతుని నిరణ్యం ఆమెను బాయ్ంకులో ఉదోయ్గం చేయించాలని.  గనుక ఆమె పనిచే  
మంలో ఆ ముందటి రోజు డాకట్రును చంపే యతన్ం చే రు. ఆ రోజు డాకట్రు 

లేకుండా ఉంటే మా అమామ్యికి ఆ మరాయ్ద జరిగి ఉండేదే. అందుకని తెలల్ రి మాను 
సరుద్కుని ఇంటికి రాబోతుంది. అదే సమయంలో నేను రిడీ పో లనే రేపణ 
పెటట్డంతో బాయ్ంక్ ఆరడ్రు ఊరక చూపెటాట్లని తీ కుపోయాను. రిడీ పొయేయ్ 
మారగ్ంలో టిగీ, కనుక అకక్డ దిగి ఆమెను చూచి రిడీ పో లని దిగాను. ఆమె 

మాను సరుద్కుని రెడీగా వచేచ్ందుకు దధ్ంగా ఉంది. షయం తెలు కుని రిడీ 
యాణం మానుకుని తెలల్ రి 10 గం.లకు తిరుపతి నింగోల్ చేరాచ్లని, ంటనే టిగీ 

నుండి తిరుపతి వచిచ్ నింగ్ లో చేరాచ్ను. నా రిడీ యాణం పోయింది.  
నేననుకొనన్ రిడీ యా  గలేదు. భగవంతుని నిరణ్యాను రం ఆమె ట్ట్ 

బాయ్ంకులో ఉదోయ్గి అయింది. బాయ్ంకు ఉదోయ్గినే హమాడి నెలూల్రులో 
కాపురమునాన్రు. 
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మనం ఒక పని చే ందుకు, చేయకుండా ఉండేందుకు చఛ్ లేని రము. 
భగవంతుని చేతిలో ఉపకరణాలము మా మే. ఇది తెలి  దేనికీ చింత చేయకుండా 

యిగా నీ ఇషట్మొచిచ్నటుల్ నడుపు తం  అంటూ సంతోషంగా ఉంటే ఈ 
నాటకరంగంలో మన పా  బాగా నటించిన రమ తాము. అటాల్గాక అంతా నేనే 
చే త్నాన్ను, పిలల్లను చెడగొడుతునాన్ను అనుకోవడం అ కం. చెడగొటట్డం, 
బాగుపరచడం మనచేతిలో ఏమీలేదు. మా అనన్ను చదు  కొరకు నెలూల్రులో మా 
మేనతత్గారింటోల్ ఉంచితే బీడీలు గేది నేరుచ్కుని, యిబులతో కు త్లు పటేట్ది 
నేరుచ్కొని చెపప్కుండా ఇంటికి వచేచ్ డు. ఇక ననున్ చదు కే నెలూల్రు 
పంపకూడదనుకొనాన్రు. కాని రెండురోజులు పూరిత్ నిరా రదీకష్ చే  చదు  కొరకు 
నెలూల్రు ళిల్ B.Sc., B.Ed అయాయ్ను. మనము ఏదీ చేయలేము, చేయకుండా ఉండలేము 
అంతా వమే చే త్నాన్డు 

 మి రి ఆ లతో,  
పెసల బబ్రామయయ్ 

********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 
8.10)  15-07-2005 న లకష్మ్కక్ గారికి: మి రి రకష్ణ 

గొలగమూడి, 15-07-2005 
పూజయ్ లకష్మ్కక్ గారికి బబ్రామయయ్  మి రి ఆ లు తెలుపుతూ 

యడం. మీ లెటర్ చేరింది. ఆ మహనీయుని ఆ యించడంలో మన పుణయ్ం ఇమిడి 
ఉంది. మనం ంద పడుతునాన్ రు మనలను పడనివ రు.  రో రెడిడ్ కుమారుని బండి, 
ఎదుద్లు, మని ని ఎలా రకిష్ంచారు. మనకు క ట్లు కలగడం మన మంచి కొరకే అని 
భా త్ రి పు చూ త్ంటే చాలు. మనం చలనం లేని సముతో రినంటి 
పెటుట్కోవడమే మన యతన్మంతా. పోయే ళల్ను పోనిచేచ్దే గదయాయ్  అనే మాట 
మనకు వరిత్ంచదు. రు చీటీల దారా చెపిప్న మాటకి మనం అంటిపెటుట్కుని 
నడుచుకుంటునాన్ము. పోయే ళల్ను పోనిచేచ్దే గదయాయ్ అనన్ ళళ్ సంగతంతా 
చాలా ఘోరం.  మి రు తయ్కష్ంగా శరీరముతో ఉండగా చెపిప్న మాటను ళుళ్ 
ఖాతరు చేయలేదు. కతిత్తో పొడు త్ అని చెపిప్నా రు తమ చెడడ్ నడవడి 
మారుచ్కోలేదు. అలాంటి రితో మనం పోలుచ్కుని అలా మనమూ అ తామని 
భయపడవదుద్. సర  హృదయాంతర రిత్ న ఆ మహనీయుడు మనలను తపప్క 
నడిపించి గటెట్కిక్ త్డు. 

భయము, ఆందోళన, దుఃఖము కాసత్ కూడా దరిచేరకుండా చూ కో లి. 
 భయము, ఆందోళన ఎంత ఎకుక్వగా ఉంటే అంత ఎకుక్వగా రి సర సమరధ్తము 
మరిచ్పోయామని అరథ్ం.   
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బ లో  రిజర్  చే న టికెటుల్ కాయ్నిల్ చేయించింది రే. దరాబాద్ డాకట్ర్ 
మిమమ్లను ంటనే రమమ్నకుండా కాగితం మీద త్ను అని అనిపించింది ఆయనే. 
మ  డాకట్రు 15  రోజులకు మందులు నటుల్ చే ంది రే. 15 ఆగ ట్ వ త్ంది. 
ఆగ ట్లో పరీకష్ రా కనే దరాబాద్ యాణం. అపుప్డు కూడా డాకట్ర్ గారు రమమ్ంటే 
ళుళ్తాము.  

ఇకక్డ ఒక వయ్కిత్ 40 రోజులు ఉండాలనాన్రు. సరేననాన్ను.  రు వచిచ్న పని 
మి కంటే ముఖయ్ం,  మికుల సంభాషణలని నాకు ఎలా తెలు త్ంది. ఒక వయ్కిత్ రా  

12 గంటలపుప్డు మాటాల్డుకుంటుంటే చూ  చెపాప్డు. నేను పటిట్ంచుకోలేదు. ఆమెకు 
రిన్ంగ్ ఇచాచ్ను. అపుప్డు ఆమె ఆ వయ్కిత్ మా ఎదురింటి డని నాకు చెపాప్లా. 

 మిని గురించి అడిగితే చెపాప్ను అంతే అనన్ది. తెలల్ రి మరికొనిన్ వరాలు 
తెలి యి. మొదట ఆమె చెపిప్న మాటలకు రెండవ రి పిలిచి అడిగినపుప్డు చెపిప్న 
మాటలకు పోలిక లేక కఠినంగా మాటాల్డి తరిమే ను. ఆ తరా త మరికొనిన్ వరాలు 
చెపాప్రు. రి మ ఫల  టీ గి చనిపో లని మందు లు ఉంటే చూ మని 
చెపాప్రు. రు   గి ఉంటే ముందు ననున్ పోలీ లు తీ కుపోతారు. అందరి దారా 
చే ది ఆ మహనీయుడే. నిండు హృదయంతో రిని ఆ యించడమే మన కరత్వయ్ము. 

పెసల బబ్రామయయ్ 
********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 

8.11)   25-10-2005 న యికి: సర ం మి రే సమకూరు త్రు. 
Golagamudi, 25-10-2005 

Dear Sai!  
నీ  జాబు యలేదని అనుకుంటావని త్నాన్ను. బొతిత్గా ం లేదు. ఈ 

వరాలు వదద్ంటే కురు త్నాన్యి. ముళుళ్ గుచుచ్కొని కాళల్కు కటుట్. యిమాషట్ర్ 
నిలయములో డూయ్టీ. What do you mean by negligence of duty? అనన్ మి 
రి ఆజఞ్ మనకు కూడా వరిత్ త్ంది. రు ఆదే ంచిన దివయ్మారాగ్నిన్ ఆచరించి రికి 

ఆనందం కలిగి త్ సృ ట్కరత్కు ఆనందం కలిగించిన రమ తామని నేను 
నముమ్తునాన్ను. కనుక మందిరంలో పూజ పోతే ఏ బాధా లేదు. సంతోషంగా ఉండడమే 
మన యతన్ం.  సర ం రే సమకూరు త్రు. 

నీ  కూడా అలానే టెనన్ లేకుండా రు నడిపినటుల్ పోతుండు. నాలుక మీద 
కనేన్  ఉండు. ఇం య ని హం లేనిదే మికృప పొందలేము. 

మి రి ఆ లతో, పెసల బబ్రామయయ్ 
********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 



సదుగ్రు  బబ్రామయయ్ ర్ లేఖలు 

93 | Page 
 

8.12)  01-08-2005 న లకష్మ్కక్ గారికి: Live in the Present; సర సయ్ శరణాగతి చే  
కూరోచ్వల ందే. 
రమణ థ్న్ ప క నుండి: 

 రమణ చరమోపదేశం దేవ రాజ మొదలియార్ 
“నా శయయ్రేన్, ఇలేల్, నీ“సరెండర్” 
పణిణ్వటుట్ మామ్ ఇరుకక్ ండియదు దానే” 
తాతప్రయ్ము: నేను చే త్ను, చెయయ్ను. ఇది నీకు సంబంధించినది కాదు. నీ  

చేయవల నదలాల్ “శరణాగతి” – ఇది అని, అది అని తలచకుండా మౌనంగా 
ఉండటమే”. 

భగ న్ దే రోగయ్ం బాగుండలేదని ని 1947 ఏ యల్ లో ఆ మానికి 
వచాచ్ను అపుప్డు నాకు భగ న్ పరిపూరణ్ శరణాగతి మారాగ్నిన్ ఉపదే ంచారు. అదే 
భగ న్ నుండి అందిన చరమోపదేశం! అందుచేత అది నాకు అతయ్ంత లు నది. నాకే 
కాదు, భకుత్లందరూ హృదయంలో భ పరచుకోవల న ది య్పదేశమది! 

 అపుప్డు నేను మాన కంగా బాగా కృంగిపోయాను. ఇక భగ న్ దేహం 
ఎటాల్గూ ఎకుక్వ కాలం నిలువదు. భగ న్ నాకు చేయవల న స యానిన్ చేయటం 
లేదు.  నా పాటుకు ననున్ వదిలి రు. 

 “ డెనన్టికీ బాగుపడే రకం కాదు” అని తలచి గు చెంది ంటారు. 
భగ నే ననున్ వదిలే త్ ఇక నాకు ఎవరు దికుక్ ? ఎవరు రకష్కుడు ? ఈ మాన క థ్తిలో 
మే 17 న యం ం 3 గంటలకు నేను భగ న్ ని సమీపించి “భగ న్, నా మనో థ్తి 
అంతా మీ పాదాలముందు ళళ్బో కో లని ఉంది. అది నా మాటలోల్ లల్డించలేను. 
అందుచేత వ కాశం పిళైళ్ న  తమ  మూడు పాటలు పాడతాను, అ  నా 
మనో థ్తి ని చకక్గా లల్డి త్యి. కనుక భగ న్ దయతో దధ్ గా నాలని 

రిధ్ త్నాన్ను” అని అనాన్ను.  
ఆ మూడు పాటలు పాడాను. ఆ పాటల రాంశం ఇది. 
“భగ న్ మీరిటాల్ బోధించారు – 
“మను య్లు శతకోటి పాల్నులు త్ ంటారు అ  సయంగా ఫలించ . 

దే ని అను హం చేతనే ఫలి త్యి. కనుక ఉతత్మ భకుత్డు అసలు పాల్నులు యడు” 
అని 

ఈ మ రధ్ం నా హృదయగతం కాలేదు. తిరుగుబో న నా మన ను అదుపు 
చేయలేకపోతునాన్ను. “ఓ భగ న్! అ ధారణ న ఓ మ  గురూ, నీ  బోధించిన 
మ నన్త న మారాగ్నిన్ అనుసరించలేక పోతునాన్ను. ఈ పంచ సంబంధ న 
పా లను కో  యలేకపోతునాన్ను. ఈ లాలసత నుండి నేను డివడలేక 
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పోతునాన్ను. న ంచే ఈ దేహం నేను కాదని మాన కంగా నేను గురిత్ంచేటుట్ 
చేయగలిగారు మీరు. కాని ఈ సతయ్ం దరనం అయేయ్టుట్ అను ంచలేదు! మీరు. 

“కరుణాపూరుణ్ న గురు  దా ని దో లను, చపల చితాత్నిన్ తుడిచి  అతనిన్ 
సతయ్ంలో థ్రపరు త్డు. ఇంతేగాని చకక్దిదద్డానికి లేల్ని మూరుఖ్డని తలచి అతని 
పాటుకు అతణిణ్ వదిలి యడు”. 

“భగ న్! గురుదే డా! నీ  ఇటాల్గ ఉపేకష్ చే త్ంటే, ఈ దీనుడు చితత్ం వచిచ్న 
రీతిలో పరుగెతుత్తాడు. ఇది నాయ్యమా? నేను ఎటాల్ రకిష్ంచబడతాను? ఇక 
రకష్కుడెవరు? నేను దురబ్లుణిణ్. అందుచేత ననున్ నేను ని ంచుకోలేక పోతునాన్ను. 

ఓ భూ, గురుదే డా! ననున్ ఉదధ్రించ ? ఈ జనమ్లోకాని, వచేచ్ జనమ్లో కాని 
నీ  తపప్ నాకు గతెవ రు? స యకులెవరు? ననున్ ఏమి చేయదలచుకొనాన్ ? నీ 
నిజ న నోదం ఏమిటి ? ఇటాల్ ంస పడుతుంటే చూడటమా? లేక ననున్ 
రకిష్ంచటమా? ఇది నాకు చాలా ర న డగా కనపడుతోంది. ఓ నా గురుమురీత్ ఇది 
నీకు నాయ్యం కాదు” 

ఇటాల్ నా ఆ దనాగిన్ తో నిండిన నా రధ్న ముగి ంది. భగ న్ గంభీరు  
రెండు మూడు నిము లు ఉండి , అవధి లేని అను హంతో ఇటాల్ అను ంచారు. 

“నా శయయ్రేన్, ఇలేల్, నీ“సరెండర్” 
పణిణ్వటుట్ మామ్ ఇరుకక్ ండియదు దానే” 

దీనికి తెలుగు తాతప్రయ్ము : 
నేను చే త్ను, చెయయ్ను. ఇది నీకు సంబంధించినది కాదు. నీ  

చేయవల నదలాల్, శరణాగతి. ఇది, అది అని తలచకుండా మౌనంగా ఉండటమే! 
భగ న్ తమిళం లో చెపిప్నపుప్డు “సరెండర్” అనే ఆంగల్పదం ఉదగ్త ంది . 

ఇది ఒక షం ! ఇంతే కాకుండా మరో ముఖయ్ షయమేమంటే భగ న్ తమను 
“నేను” అంటూ ఉతత్మ పురుషలో పేరొక్ని కరత్ య్నిన్ తమ  నిలుపు కోవటం. ఇంతకంటే 
అభయం ఏమి కా లి ? ఇంతకంటే మరే ధంగా అభయం తెలియజేయగలరు? ఇటాల్ 
భగ న్ ఉనన్తోనన్త న శరణాగత మారాగ్నిన్ భోదించి భకుత్లకు అభయం ఇచాచ్రు. 

నేను ఎపుప్డూ సహజంగా శరణాగతి మారాగ్నిన్ అనుసరించే నిన్.  నా 
బాధయ్తలను భారాలను భగ న్  ఉంచి సరమూ ఆయనకే వదలి నా శకిత్ 
అనుమతించినంత వరకు శరణాగతి చెందటమే చేతనౌను. ఇపుప్డు భగ న్ తమ మ  
సమాధి ముందు గూడా ఈ మారాగ్నేన్ నాకు అను ంచారు. శరణాగతిని ఇటుల్ 
చెపుప్కోవచుచ్. 
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 “నీ  చేయవల నదలాల్ శరణాగతి చెందటమే! సకలమూ నాకు వదులు. 
నిజంగా పరిపూరణ్ శరణాగతి చెందిన నికి గురు  – “ఇది చేయలేదు, అది చేయలేదని 
ఫిరాయ్దు చేయటానికి అవకాశం లేదు”. 

 నిజానికి శరణాగతి అనేది సరికొతత్ మారగ్ం కాదు. అను తం వ త్నన్దే.  కాని 
ఇపుప్డు తేయ్క పరి థ్తులోల్ భగ న్ నాకు భోదించడం మ భాగయ్మని భా త్నాన్ను. 

 భగ న్ ఇటాల్ కా లనే అను ంచారు. ఇది యాదృచిచ్కం కాదని గాఢoగా 
నముమ్తునాన్ను.  ఈ భోధామృతం నాకు గొపప్ ంతిని, థ్మితానిన్ ఇచిచ్ంది. ఏది ఎటాల్ 
జరుగుతునాన్, భగ న్ నావంకే చూ త్నాన్రు. సందేహంలేదు.  భగ న్ నా వంక 
చూడటం లేదని నా కొరకు –“ఇది చేయలేదు, అది చేయటంలేదు” అని తలచటం 

తనం. 
 జగ కష్కు న భగ న్ సరదా కాపాడుతూనే నాన్, ఈ అభయానిన్ 

అనేక రుల్ భగ న్ చూపునుండి, మాటలనుండి అంతేకాక నిజజీ తంలో 
అనుభవపూర కంగా కూడా ంచాను. జగదీశ రు న   రమణదే నకు శరణాగతి 
చెందుదము గాక! 

 అమామ్! మనం ఏమీ చేయలేము – చేయకుండా ఉండలేము.             
ఆ మహనీయుడు ఎలా ఆడి త్ అలా ఆడవల ందే. సర సయ్ శరణాగతి చే  
కూరోచ్వల ందే. రెలా ఆడమంటే అలా ఆడవల ందే. మనం తపుప్లు చే  బాధలు 
తెచుచ్కుంటూ ఉంటే ఆ మహనీయుడు చూ త్ ఊరుకుంటాడా? అందరి షయం రు, 
మన షయం రు. ని చ్ంతగా ఉండడమొకక్టే మనం చేయవల ంది. అంతా మంచిగా 
ఉండాలని ఆ ంచుచునాన్. 

ఉదా నో గతవయ్ధః సరా రంభ పరితాయ్గీ మయోదభ్కత్ సమే యః 
గతానిన్ గూరిచ్ చింతించక, భ షయ్తుత్ని గూరిచ్ పాల్నుల్ యక, live in the present 

లో ఉనన్ ళేళ్ నాకు మంచి భకుత్లు. ఇది గీతా కయ్ము.   మా ట్రి మాట.  ని చ్ంతగా 
ఉండండి. 

 మి రి ఆ లు సదా మిముమ్ రకిష్ంచాలని రిధ్ త్  
మీ పె. బబ్రామయయ్  

********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 
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అడగకనే వచేచ్ భగవత ందేశం – స యం– దానికిమారగ్ము: 

8.13)  02-08-2005న యికి: మాధవదా  గారి తీ  యతన్ం - గురుభకిత్. 
గొలగమూడి, 02-08-05 

Dear Sai, 
నినన్ శరణాగతిని గూరిచ్ రమణమహరి  గారి కయ్ం ను. ఇందులో 

మాధవదా గారి ఆచరణ ఎంతగొపప్గా ఉందో గమనించాలి. మాధవదా  గారు 
మరియు రి గురు గారు యమునానదీ తీరాన ఘోరారణయ్ములో పోతునాన్రు. 
గురు గారు నడవలేనపుప్డు మాధవదా గారు రిని తన భుజాన ఎతుత్కుని 
నడిచిపోతునాన్డు. ఒకచోట గురు గారు తనకు దాహం అధికంగా ఉనన్దనియు 
తనను ఒక చెటుట్ నీడన దించి తాగేందుకు నీరు తెమమ్ని మాధవదా ను అడుగుతాడు. 
అపుప్డు మాధవదా గారి థ్నంలో నేను ఉంటే - ఓ గురు గారు ఈ ఘోరారణయ్ములో 
నీరు ఎకక్డుందో తెలియదు. నా కాళల్కు చెపుప్లు లే . కనుక దయచే  కొంత పు ఓపిక 
పటట్ండి. కక్ మానికి చేరి తాగుదాము. నా న ఎకక్ండి మో కుపోతాను, అని 
సల  ఇచేచ్ డిని. కానీ మాధవదా  గురు గారి మాటకు ఎదురుచెపప్ని ఉతత్మ 

య్డు. ంటనే చెంబు తీ కుని నీటికొరకు ఆ ఘోరారణయ్ములో తుకుతూ 
ళుతాడు. నీటి కొరకు తికి తికి రి, దారి తపిప్ చాలా తీ ంగా 

బాధపడుతునాన్డు. అలాంటపుప్డు తన గురు  గారు హంసరూపములో ఆకాశమున 
వచిచ్ మాధవదా కు ఎండ తగలకుండా గొడుగువలె ఆ హంసలు నీడనిచిచ్ నీరు 
చూపుతాయి. హంసలు మనుషయ్భాషను అరథ్ం చే కుని మనుషయ్భాషలో 
మాటాల్డుతాయి. ఇదంతా మాధవదా  గురు  మాటకు ఎదురు చెపప్కుండా నీటి 
కొరకు యతన్ము కాదు, తీ తితీ  యతన్ం చే నందున జరిగింది. అలాంటి 
యతన్మే చేయకుంటే కథ అడడ్ం తిరిగి ఉండేదే.  ఈ కథను చది  నిపించు కోవడం 

దారా ంకయయ్ మి రు మనకు య్డంటే ఎలా వరిత్ంచాలో అనేదానిన్ 
బోధి త్నాన్రు. ఈ బోధను జనమ్ సం క్రముగల రో రెడిడ్ ఆచరించి చూపారు. తనకు 
కళుళ్ కనపడని చివరిదశలో కూడా ఆ రం తీ కోనందున బల నంగా చాలా 
బల నంగా ఉండే దశలో కూడా మి రి ఆజఞ్మేరకు నితయ్ం భికష్ చేయడమనే 
కారయ్ం నెర రాచ్లని తీ  యతన్ం చే డు. గనుకనే భికాష్టనానికి స లప్ంగా చూపువచిచ్ 
కొండంత బలంవచేచ్ది. భికష్ నుంచి ఆ మం చేరగానే చూపుపోయి బలంపోయి 
పడుకునే డు. అదే గురుమ మ. కనుక గురు గారి ఆజఞ్ను పాటించి తీ తి తీ  
యతన్ం చేయడమే మన కరత్వయ్ం.  మిగిలినదంతా రి దయ.  మి రి కృప సదా 

మీకు ఉండాలని రిథ్ త్,  
మీ పె. బబ్రామయయ్. 

********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 
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8.14)  27-07-2005న యికి: సంపూరణ్ శరణాగతి - భగవంతుని  ఆధారపడే 
మారగ్ం. 

గొలగమూడి, 27-7-05 
Dear Sai, 

Total Surrender,  
సంపూరణ్ శరణాగతి అంటే ఎలా ఉండాలో అనేది మా ట్రి ఆచరణ చూ  

మనం బాగా యోచించి తెలు కో లి. దాయ్నగర్ గలాటాల కారణంగా రు అకక్డ 
ఉంటే మా ట్రి గారిని  కొటాట్లని ధనుంజయ బంధువరగ్ము, ఆయన మీద ఈగ లితే 
కొనిన్ తలలు ఎగిరిపోతాయి అని కాలేజీ ట్డెంటూ , మాసట్ర్ ఇంటి సమీపాన చుటూట్ 
ఇండల్లో పదింటికి 4 or 5 students బిచుచ్వ కతుత్లు, క లు మారణాయుధాలతో రెడీగా 
ఉనాన్రు. అటిట్ సమయములో శరత్ బాబు  “ మా ట్రిన్ పరిమ్నెంట్ గా  ఒంగోలులో 
ఉంచుకో లనే ఉదేద్శయ్ంతో కారు తెచిచ్ మా ట్రు ఇంటి ముందు పెటిట్ రెండు రోజులు 
మీరు దాయ్నగర్ వదిలి ళిళ్పోతే డి తగిగ్పోతుంది. డి తగిగ్నాక తిరిగి రా చుచ్.  
కారు ఎకక్ండి” అని ఒకపారీట్. “ధరమ్ం మన కక్ ఉంది, యి మన కక్ ఉనాన్డు, ళల్కు 
భయపడి పారి పోబళేళ్దు.  రమమ్ను ఎవడినో చూ త్ ళల్ంతు” అని మరొకపారీట్ - ఈ 
ఇరు రు పారీట్ల మధయ్ ఊగిసలాడే మధయ్వరుత్లు అటు ఇటు చెపప్లేని రు మరొక పారీట్ 
తయారయాయ్రు.  అటిట్ పతక్ర, భయానిక పరి థ్తిలో సంపూరణ్ శరణాగతి చెందిన 
మహనీయమూరిత్ అయిన మా ట్రు చెపాప్రు. మీరంతా ఒక అరగంట ఇకక్డి నుండి 
ళిళ్పోయి తిరిగిరండి. నేను యిని అడిగి చెపాత్ను అని రిని రూమ్ నుండి పంపే  

ఒక అగరువతిత్ లిగించి యికి సమరిప్ంచి మామూలు గళళ్లుంగీ బనీనుతో కూరొచ్ని 
(సత ంగరూములో) బాబా నాకు పో లని లేదు. ఉండాలని లేదు. మీరు ఉండమంటే 
ఇకక్డే ఉంటా, పొమమ్ంటే ఇకక్డనుండి ళిల్పోతా.  అరగంటలోగా ఈ రూములోకి 
మొదట ఎవరు ంచి ఏ సల  ఇ త్రు దానిని ఆచరి త్ను. ఎవరి దారా 
పలుకుతారు మీ అభి యం తెలపండి అని కూరుచ్నాన్రు. రి ఆంతరయ్ంలో దాయ్నగర్ 
ళేల్ ఏదో ఒకపారీట్ రు వచిచ్ ఏదో సల  ఇ త్రు అని అనుకునాన్రట. కానీ ఊరికి కొతత్ 

ఆయన, అనంతపురం నుండి రావడం, వ త్నే కిటోల్ నుండి “ ర్ ఎకక్డికో 
ళేల్టుల్నాన్రు, ఈ పూలు పండుల్ తీ కొనిపోండి” అని అనటం .  ఆ తరా త మా ట్ర్ 

అనన్ మాటలు నీకు తెలు  కదా. “బ లో ఎవరితో మాటాల్డా , బ ట్ండోల్ ఎవరితో 
మాటాల్డారు”, “నేను ఎవరితో మాటాల్డలేదు ర్”. “అయితే కొతత్ డి  కదా ఈ 
మానికి ఎవరితో మాటాల్డకుంటే నా ఇలుల్ నీకు ఎలా తెలి ంది?” “లేదు ర్. 

బ ట్ండోల్ ఫలానా ఇంగీల్  లెకచ్రర్ భరదా జ గారి ఇలుల్ ఎకక్డ అని మా ం అడిగాను. 
ళుల్ ఈ రోడుడ్ని పో. కుడి పు చివరి ఇలుల్. ఇంటి ముందు బా  ఉంది. ఆ ఇంటి 

అవతల ఇండుల్ లే  అని చెపాప్రు. ఇకక్డకు వ త్ ఎదురుగా మీరునాన్రు” అనాన్డు. 
“అయితే కిటోల్కి వ త్నే మీరెకక్డకో పోయేటటుల్ ఉనాన్రు ఇది తీ కుని ళళ్ండి అని 
పండుల్ పూలు చూపారే నేను ఎకక్డి నా పోయేటటుల్ ఉనాన్నని మీకు ఎలా తెలి ంది?” 



సదుగ్రు  బబ్రామయయ్ ర్ లేఖలు 

98 | Page 
 

అని అడిగారు. “Very Sorry sir ( రీ రీ ర్) నాకు ఊరక అలా అనిపించి అలా 
అనే ను. అంతేగాని మీరు పోతునాన్రని నాకు ఎవరూ చెపప్లేదు” అనాన్డు. సరే ఇదే 
బాబా సంకేతమని కారు వ త్ దానిలో చొకాక్ కుని ళిల్పోయారు. 

ఇకక్డ సంపూరణ్ శరణాగతి ఎలా ఉందో నీ  యోచించు. రు ళేల్ందుకు 
దధ్మే. కానీ బాబా ఆదే నికి ఎదురు చూ రు. రు ఆజాఞ్పించినటుల్ కారు 

ఎకుక్తునాన్రు. ంకటగిరి ళిల్ సత ంగాలు చే త్ ఒంగోలు పోతునాన్డు కాని ఓ బాబా, 
నీ  ననున్ ఎకక్డి నా నీ యోగశకిత్తో తీ కుపో, లేకుంటే నీ యోగశకిత్తో ఈ గలాటాలు 
లేకుండా చేయమని అడగలేదు. నీ  ఆదే త్ నేను కదిలిపోతాను, అందుకు రెడీ. 
కదిలిపోయేందుకు రెడీ. అకక్డి నుండి నేను కదలను నీ యోగశకిత్తో ననున్ తీ కుపో 
అనలేదు. నీ మి చే త్నాన్ . నేను టెనన్ మానను, చదవలేను, నీ యోగశకిత్తో ననున్ 
నడుపు అంటునాన్ . అది పదధ్తి కాదు యతన్ం మనం చేయాలి. శకిత్నంతా 
నియోగించి కృ  చేయాలి. ఒకక్ అడుగు మనలను యమంటారు బాబా. అపుప్డు 

తాను పది అడుగులు మన పు త్రట. మనం ఒకక్ అడు నా యిలేకుంటే, ఒకక్ 
అడుగు  తీ యతన్ నా చేయాలట. హృదయపూర క యతన్ం చేయి అంటారు. 
అపుప్డు నేను నా హసత్ం అంటే అదృశయ్హసత్ం ఇచిచ్ నినున్ రకిష్ త్ను, నడిపి త్ను 
అంటారు. కనుక మన పు నుండి తీ తితీ న చది  యతన్ం ఉండాలంటారు. 
అంతా నీ  నడుపు అని పుసత్కాలు ముందే  కూరోచ్వడం తపుప్. నీ డూయ్టీ నీ  
సంపూరణ్ంగా చెయియ్ శకిత్నంతా నియోగించి చెయియ్. నా స యం వ త్ంది. 
వస యం ఎవరికి వ త్ంది? కషట్పడే నికి వ త్ంది. చెటుట్ నీడ నుండి వమా నా 

బండి బురదలో ఇరుకుక్ంది స యం చేయమంటే చెయయ్నే చేయడు స యం. 
సంపూరణ్ హృదయపూర క యతన్ం చెయాయ్లి. భా లు మటిట్గడడ్లు మానేయ్. 

మీ పె. బబ్రామయయ్. 
********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 

8.15)  24-11-2003 న యి కి: శరణాగతి తరా త దిగ జారి అసకుత్లవటం ఎందుకు 
జరుగుతుంది? 

గొలగమూడి, 24-11-౦౩ 
Dear Sai, 
1. Mental గా enlightenment – శరణాగతి, తరా త దిగ జారి అసకుత్లవటం 

ఎందుకు జరుగుతుంది ? 
శరణాగతి అనేది ఒక రోజు చే  తరు త free గా ఉండటం కాదు. జీ తాంతం 
శరణాగతిలోనే ఉండాలి. ఈ నాటి mental enlightenment అది ఈ జనమ్లో 

ధించినది కాదు. అది పూర  జనమ్ ధనా ఫలితం. ఈ జనమ్లో శరణాగతి 
పోగొటుట్కుని మాన క న చంచలత ం వ త్ంది. దాంతో సత్, అసత్ గురిత్ంచే శకిత్ 
పోయి, సదుగ్రు ను వదిలి, ( గా) తానే సదుగ్రు ను అడడ్ం పెటుట్కుని తానే జల 
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భాధలు తీరు త్నన్టుల్ నటి త్ంటారు. దాంతో మరల జిడుడ్ అంటుకో గుతుంది. 
దిగజారి పోతాడు. తన డౌన్ ఫాల్ తను గురిత్ంచ లేడు ఎందుకని? తనను 
ఆ యించిన రి పొగడత్లతో కళుళ్ మూ కుపోతాయి. చివరకు చిపప్ చేతికి 
వ త్ంది. ఎంత enlightenment వచిచ్నా తన గురు ను వదలటం లోనే తన డౌన్ 
ఫాల్ మొద ందని గురిత్ంచలేడు. 

2. ఇం య చాపలాయ్లకు లొంగక ఆచరించేదేలా? లొంగితే ఏమి?  
భగవదీగ్తలో చెబుతాడు – ఇం య లోలత ం దారా మాన ని జఞ్ హరించి 
పోతుంది – గాలి వలన పడవ గం న ంచినటుల్ అంటారు. ( జఞ్ అంటే మాన క, 
రీరిక మరాధ్య్లు అని అరధ్ం.) అ  పోయాక ఇక మనం ఎందుకూ పనికిరాము. 

మనలో భలూల్కపు పటుట్దల ండాలి. ఈ పటుట్దల సడలకుండా ండాలంటే 
నితయ్ం సదుగ్రు  మనకు చే న స యాలు, ఇచిచ్న అనుభ లు తలచుకుని 
పులకించి పో లి. పూజలో గగురాప్టు రా లి. నితయ్ం గగురాప్టు వచేచ్ ధంగా 
మన అనుభ లు మననం చే త్ండటమే గొపప్ పూజ. ఆ కాలమే సదుగ్రు కు 
అరిప్ంచిన ఉతత్మోతత్మ పుషప్ం. అపుప్డు ఇం య చాపలాయ్లకు ఎందుకు 
లొంగకూడదో, భలూల్కపు పటుట్దల ఎందుకు అవసరమో తెలి  వచిచ్ ముందుకే 
ళతాం కానీ నుకంజ ఉండదు. మనకిచిచ్న ఒకక్ అనుభ నిన్ కూడా సమ్రించని 

పూజ పూజే కాదు. అది యాం కము లాంఛన య నది. అనుభ లు రాని 
ళళ్ సంగతి అలా ఉంచాలి. ళుళ్ ఇతరుల కిచిచ్న అనుభ లు సమ్రి త్రు. 

సమ్రించాలి. లేకుంటే అంతా wasteful thing. 
3. మొదట రావలి న పరిణితి సమేనా ? దానికి మారగ్మేది ? 

మొదట రావలి న పరిణితి సమే : దానికి మారగ్మేది ?  i)పుణయ్ం 
ii)నియమపాలన.  సం కలిగాక అది బాగా పెరిగి మ వృకష్ మ లంటే– 
మనకు సదుగ్రు  చే న మ పకారాలను లోతుగా మననం చే త్ గగురాప్టు 
చెందుతుండటమే.  అలా చే త్ మన సం సడలదు. అంతేకాక చకక్గా 
పెరుగుతుంది.  

4. ఆ ర నియమం ఎపుప్డూ అవసరమేనా? 
ఆ ర నియమం ఎపుప్డూ అవసరమే. కారుకు పె లు బదులు డాయిలు 
కిరో న్ పో  నడిపితే ఏమౌతుంది? కారు నడు త్ంది. కానీ ఇంజన్ చాలా త రగా 
చెడి పోతుంది. Irreparable అ తుంది. వం వచిచ్ ఆ ర నియమం 
చెపప్నకక్రలేదు. మన శరీరం ఏది తింటే సరిగా పని చే త్ందో మనమే 
తెలు కోగలం. ఇం య చాపలాయ్లకు లొంగకుండా భలూల్కపు పటుట్దలతో 

గటమే. బోంబే లే  ట్షన్ లో కిరో న్ సట్  పెటిట్ 2 kg బియయ్ం అనన్ం వండాను. 
అంతా సదుగ్రు చే చేయబడింది. 

మొదట మనలో పటుట్దల ఉండాలి. భలూల్కపు పటుట్దల. 
ఆ లతో  పె. .  
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మనకు మి ఇచిచ్న అనుభ లను సమ్రి త్ క ట్లను లెకక్ చేయక 
సంతోషంగా మి వ చే త్ మికి ఎంత సంతృపిత్గా ఉంటుంది? ర్ మాటలోల్, 
ఆచరణలో:  
8.16) 19-11-05న లకష్మ్కక్ గారికి, యికి: సర సమరుద్డయిన మి ఉండగా 
భయమెందుకు 

గొలగమూడి, 19-11-2005 
Dear Sai !   పూజయ్ లకష్మ్కక్గారు! 

మీ లెటర్ చేరింది. అమామ్ ఆ మహనీయుని మాట జవదాటకుండా ఆచరించే 
యతన్ం చే క ఇక భయానికి తా లేదు. ఆయన మనతో ఉనాన్డు. గొలగమూడిలో 

మా మే కాదు అనేది గటిట్గా నమమ్ండి. ఏది నిజం మరలా మరలా చదవండి. ఢిలీల్, 
అమెరికా, కా  దగగ్ర లోల్ చే న రథ్నలు మనిన్ త్ ఉనాన్డంటే రు ఎకక్డునన్టుల్ ? 
అర ంద్ అమమ్గారిని లు మాదం నుండి తపిప్ంచారంటే, ఆ ఒకక్ అనుభవం చాలు. 
మనలిన్ ఉదధ్రించేందుకు. యి ఒక పరీకష్ తపిప్నా ఆ ఫెసర్ వచిచ్ Admit him 
అనాన్రంటే ఆయన కృప తెలు త్ంది. మనం ఇంకా భయపడడం అరధ్ర తము. 
నిరమ్లంగా పారాయణ, నామసమ్రణతో ధానయ్ం ఏరి అగిన్గుండానికి సమరిప్ంచడం, 
ఎంతో సంతోషంగా చే త్ంటే ఆ మహనీయుడు మన వరత్నకు ఎంతో సంతో త్డు 
కదా. ఆయనకు నేనేమీ చేయను. అందరికీ లెటరుల్ యడం, పుసత్కాలు పంపడం, కొతత్ 
పుసత్కాలు తయారుచేయడం. నాకు ఇబబ్ందులు రా ? అంటే వ త్ంటాయి. టిని 
లెకక్చేయను. సర సమరుద్డయిన ఆయన ఉండగా ఇంక భయమెందుకు. చకక్గా 
తినడం, బలం తెచుచ్కుని ఆయన వ చేయడం. తినకుంటే ఆయన వ చేయలేము.  

మి రి ఆ లతో      
  పెసల బబ్రామయయ్ 

********* సదుగ్రు దే  శరణం శరణం ********* 
ఈ అమృత లేఖావళి లోని తీ భావం హృదయగతం చేయమని, మన ఆచరణలో ఆ 
ఎరుకను నిలిపి నడిపించమని   ర్ ను రిథ్ త్ – SMST.  సదుగ్రు దే  శరణం. 
 
 
 
 
 

 ర్ న letters, ఈ ంధలో లేని  చదువరుల వదద్ ఉనన్టల్యితే,  యి 
మాసట్ర్  ట్ కు e-mail దారా కానీ ంద ఇచిచ్న భకుత్లతో కానీ sacn చే  పంచుకో 
మన . టిని తరా త edition ల లో అందరితో పంచుకోగలము  .  

saimaster.sevatrust@gmail.com 
యి హమ్ణయ్ం  + 91 91770 70632 
ద్  + 91 93430 97603 
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భగవంతునికి ఇషట్ న షయాలు, పుణయ్ం పెంపొందించుకునే మారాగ్లు 
 బబ్రామయయ్ ర్ చెపిప్న భగవంతునికి ఇషట్ న షయాలు, పుణయ్ం 

పెంపొందించుకునే మారాగ్లు ధ సందరాభ్లలో ధ భకుత్లకు, సత ంగాలలో 
చెపిప్న  కొనిన్ ఇకక్డ పొందుపరచాము. 

1. ఉదయం ని  లేచిన తరా త టాయిలెట్ కి ళిళ్ వచిచ్న తరా త లునన్ంత పు 
భగవంతుని దగగ్ర కూరొచ్ని తమకు చే న మేలును గురిత్ంచాలి 

2. తిరోజు ఒక నిరిద్షట్ సమయం భగవంతునికి కేటాయించి ఆ సమయంలో ఎకక్డ 
ఉనాన్ పారాయణ, పూజ, నామసమ్రణ, ధాయ్నం, సత ంగం, దకిష్ణలు చేయటం 
మొ||  ఏది ఇషట్ తే అ  చేయటం. 

3. గుడికి ళిళ్ దకిష్ణలు చేయలేనపుప్డు ఇంటోల్నే కురీచ్లో మనకిషట్ న సదుగ్రుని 
ఫోటో పెటుట్కుని దకిష్ణలు చేయటం. 

4. భగవంతుని నామానిన్ యటం. 
5. బియయ్ం , కందిపపుప్, నగలు మొ||  దద్తో ఏరి, టిని మి ధునిలో 

సమరిప్ంచటం లేదా టిని ఇంటోల్ వంటలో ఉపయోగించటం. 
6. మి దరనం చాలా భావంత నది. అందువలన నెలకు ఒక నా, లుంటే 

రానికి ఒకక్ నా, లేదా తిరోజు మి దరనం   చే కోవటం ఉతత్మమని 
చెపేప్ రు. 

7. లధారలాగా మి లేదా గురు నామం సమ్రించటం. 
8. దకిష్ణలు చే త్ మి నామాలు తలచుకుని టి అరాథ్లని ల్ ంచుకోవటం. 
9. ఆలోచనలు లేకుండా నిశచ్లంగా ఎంత పు తే అంత పు మి- సనిన్ధిలో 

కూరోచ్వటం వలన పాపాలు ద ంచుకుపోతాయని చెపాప్రు. 
10. ఎవరితో మాటాల్డుతునాన్ రికి మి లీలలు చెపప్టం వలన రెండు 

యోజనాలు. ఒకటి మన సమయం మి చింతనలో గడవటం. రెండవది 
కక్ రికి ఏ నా ఇబబ్ందులలో కానీ, ఆపదలో కానీ తపప్కుండా ఏదో ఒక 
మి లీల రికి ఫ్రించి మిని ఆ యి త్రు. 

11. కాకబలి పెటట్టంలో కిటుకు: మనం తయారుచే కునన్ ఆ రం బయట 
పడేయటం ఓటి పుణయ్ం. అదే ఆ రం ఏ నా జీ  ఆకలి తీరుతుందని బయట 
రాయి మీద పెటట్టం మధయ్సథ్ పుణయ్ం, అదే ఆ రం కాష్తుత్ భగవంతుడే 
కరి త్డని బయట రాయిని ంగా కడిగి కాగితంలో గానీ, పళెళ్ంలో గానీ 

సమరిప్ంచటం గటిట్ పుణయ్ం. 
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12. ఆ రం కరించేటపుప్డు ఎంతమంది కషట్పడితే ఆ ఆ రం మన దగగ్రకి 
వచిచ్ందనే షయానిన్ పులంగా సమ్రి త్ ఆ రం తీ కోవటం 

4-5-77 న  భరదా జ మాసట్ర్ గారు చెపిప్న ఉపాయము: ధన చేయాలనిపించడం 
మరలా అదే కష్ణంలో ఇషట్ం ఉండకపోవడం ఆ రదోషం వలల్కానీ, చెడు న్హం 
వలల్కానీ, క రాగాయ్లతో ఆలోచించనందువలల్ కానీ వ త్ంది. ఈ సమయంలో ‘నేను’ 
ను చూడటం లు . ఇదీ ధయ్ం కాకుంటే ప  ంథపఠనం లేక య్యామం, బాగా 
గంగా నడవటం, ణాయామం చేయటం వలల్ నిరోధించవచుచ్. 
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మా ఇతర చురణలు 
భగ న్    ంకయయ్ మి ంధములు 

1. అవధూత లీల (తెలుగు) –  40 /- 
(  ంకయయ్ మి రి చరి  నితయ్ పారాయణ ంధము) 

2. అవధూత లీల (తెలుగు బౌండ్ పుసత్కము) 60 /- 
3. అవధూత లీల (తమిళo)  50 /- 
4. అవధూత లీల (ఇంగీల్ )  30 /- 
5. అవధూత బోధామృతం (  మి రి బోధలు)  15 /- 
6.  మి సనిన్ధి (  మి రి వకుల అనుభ లు)  15 /- 
7. చూచి నేరుచ్కో  15 /- 
8.  ంకయయ్ మి అరవం చినన్ పుసత్కం  5 /- 
9. అవధూత లీల (ఇంగీల్  చినన్ పుసత్కము)  5 /- 
10. గురు త్తి  9 /- 
11.  ంకయయ్ మి ఆరతులు  5 /- 
12. బోధ యజాఞ్య నమః  4 /- 
13.  ంకయయ్ మి రి పూజ  4 /- 
14. భగ న్  ంకయయ్ మి ందీ చినన్ పుసత్కం 3 /- 
15. మౌన బోధ  3 /- 
16. పిలిచిన పలికే వం  3 /- 
17. ధరమ్మూరిత్  3 /- 
18. దివయ్ లీలలు  3 /- 
19.  మి కృప  3 /- 
20.  మి రి భజన పాటలు  3 /- 
21. నమమ్లేని పచిచ్ సతాయ్లు  3 /- 
22. నెన్ల పు లు (  ంకయయ్ మి రి దివయ్త ం)  3 /- 
23. సమ్ృతి మా  సనాన్య నమః  3 /- 
24. సమ్ృతి ర త సనాన్య నమః 3 /- 
25. సర సమరుథ్డు  3 /- 
26. ళుళ్ండే దానిన్బటిట్ గదయాయ్ మనముండేది!  3 /- 
27. మి అను హము  3 /- 
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 ఆచారయ్ ఎకిక్రాల భరదా జ మా ట్రి ంధములు 
28.  మా ట్రు గారి బోధామృతం  40 /- 

(నాకు తెలి న మా ట్రు 1, 2 భాగములు,  మా ట్రి మంచి మాట) 
29.  భరదా జగారితో భకుత్ల అనుభ లు  4 /- 
30. మృతుయ్  ఘన జయము  4 /- 
31. దధ్ తనయ్మే తా న పూజయ్  భరదా జ మాసట్ర్ గారు  4 /- 
32. అమృత కుక్లు  3 /- 
33. మన ధరమ్ము కరత్వయ్ము  4 /- 

ఇతర మహనీయుల ంధములు 
34. జాఞ్నేశ రి భగవదీగ్త 210 /- 
35. రాత్లాపము (రెండు పుసత్కములు) 150 /- 
36.  ధునీ లా దాదా చరి   15 /- 
37.  వ నేశన్ మీజీ దివయ్ చరితము  12 /- 
38.  బూరెల్ రంగనన్బాబు గారి దివయ్ చరి   10 /- 
39.  పుండీ మి రి దివయ్ చరి   5 /- 
40. నెలూల్రు  య  దరాగ్ మి రి దివయ్ చరి   5 /- 

       (  సయయ్ద్ అహమ్ద్ బాబా గారి దివయ్ చరి ) 
41. మం ం ఎకక్డుంది?  తం ం ఎకక్డుంది?  5/- 

(  మాధవదా  గారి దివయ్ చరి ) 
42. వం మానుష రూపేణ (సదుగ్రు    దరాగ్ మి గారి దివయ్ చరి )  50 /- 
43.  నలల్ మ త్న్ బాబా గారి దివయ్ లీలలు  5 /- 
44.  నాంపలిల్బాబా గారి దివయ్ లీలలు  7 /- 
45.  మాయి అమమ్ 4 /-  
46.  నరోపా గారి జీ త చరి   3 /- 
47.  కృషణ్యయ్ మి రి దివయ్ చరి , దుద్టూరు 3 /- 
48.    ధీం  బాబు గారు  3 /- 
49.  జాఞ్నేశ ర మహరాజ్ చరి   3 /- 

సదుగ్రు  బబ్రామయయ్ ర్ ంధములు 
50. మతో వ ‐ వతో వలయ్ం  5 /- 
51. పరోపకారారధ్ మిదం శరీరం (సదుగ్రు  బబ్రామయయ్ ర్ జీ త చరి ) 6 /-  
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