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ఓక
పూజ ఎందుకు చేయాలి ?
శ్రశ్రీశ్ర ర్గమస్వశ్ర యిా ిశ్ర పుస్ుయ్కశ్ర ముకదుమాటశ్ర లోశ్ర ీశ్ర స్ర్శ్ర శ్ర య్హాతుమ లుశ్ర
గొపప తనకశ్రతెలిన, వాుశ్రభకుు ల్కుశ్రఇచిి నశ్రఅనుభవాల్నుశ్రస్మ రకచుకొనిశ్రచేసేశ్రశ్ర
నయ్యిా మనికిశ్ర విలువశ్ర ఎకతోశ్ర ఎకుా వశ్ర అకటాు.శ్ర అలానేశ్ర ీశ్ర మాయిటు,
యిబాలీలాయ్ృతకలోశ్ర శ్ర ఉపోద్వాతకలోనేశ్ర శ్ర ీశ్ర యిబాశ్ర తనకుశ్ర చేననశ్ర మేలుశ్ర
స్మ రకచడకశ్రగుుబ్ుిశ్రతోనేశ్రఆరకభకశ్రచేయిుు.శ్ర
జజశ్ర అకటేశ్ర గుువునుశ్ర శ్ర స్తు శ్ాలుశ్ర బ్ుికచడక,
భశ్టాజుశ్ర
పగడులాకటిదేశ్ర య్ద్వశ్ర అనేశ్ర భావకఉనా శ్ర ీశ్ర యిర్శ్ర చేశ్ర ీశ్ర భరద్వా జశ్ర మాష్టటుశ్ర జజశ్రశ్ర
చేబాకచిశ్ర ద్వనిశ్ర విలువశ్ర తెలుపుాు.శ్ర యిా ిశ్ర దవ శ్ర ని
ి శ్ర శ్ర హ్ృర్గయగతకశ్ర
అబానశ్ర ీశ్ర యిర్శ్ర ెంకయ్య యిా ిశ్ర జజావిధానకశ్ర ముకదుమాటలోశ్ర జజశ్ర
శ్ాముఖ్ కశ్ర తెలుపుతూశ్ర “నిరకతరలౌకియ్శ్ర చికతనలోశ్ర ల్గా మైశ్ర య్లినమైనశ్ర
య్నబ్స ను, గుువుశ్ర యొయ్ా శ్ర స్థిల్శ్ర దవ శ్ర నతు
ి ల్శ్ర శ్ర చికతనపైశ్ర శ్ర రోజూశ్ర నిీ ీతశ్ర
స్య్యకలోశ్ర వినియోగిసేు, ఆయనశ్ర తతా ము-దవ తా కశ్ర శ్ర హ్ృర్గయరతమైశ్ర
ఆనoదోదేా గకతోశ్ర శ్ర నిరకతరశ్ర స్దుస్వుశ్ర చికతనలోశ్ర ల్గా కశ్ర అవుతుకద” అనిశ్ర
చెబుాు.శ్ర ద్వనికిశ్ర మార స్వకశ్ర రొజూశ్ర నిీ ీతకాల్కలోశ్ర జజశ్ర చేబ్కోవటమేశ్ర అనిశ్ర
చెబుాు.
శ్రఅలానేశ్ర ీశ్ర మాష్టటుశ్ర “యిబాస్నిా ధ” పుస్ుయ్కశ్ర లోశ్ర ీశ్ర మధాయ్ృషమా
ీ బాశ్ర
ఆచరణనుశ్ర చెబుతూ, శ్రీశ్ర యిబాశ్ర ఎకతోశ్ర దవ ని
ి శ్ర య్ుణశ్ర గల్శ్ర యియ్ర ి గల్శ్రశ్ర
స్దుస్వువుశ్ర అబాన్న, బహ్ మైనశ్ర వారశ్ర చర లు, య్నయ్వగతముశ్ర కానిశ్ర వారశ్ర
వాకా లుశ్ర శ్ర య్ననుశ్ర శ్ర య్ుగుపరచకుకడాశ్ర ఉకడాలిశ్ర అకటేశ్ర శ్ర వాుశ్ర భకుు ల్కుశ్ర
అనుశ్గహకచినశ్ర అనుభవాల్నుశ్ర య్ననకశ్ర చేబ్కుకటూ,
రోజూశ్ర వారకిశ్ర
భౌియ్మైనశ్ర జజ, ఆరతులు, సేవశ్ర చేబ్కోవడమేశ్ర అనిశ్ర చెబుాు.శ్ర శ్ర భౌియ్మైనశ్ర
వారశ్ర జజ,సేవశ్ర య్నశ్ర అహ్కకామనిా శ్ర త జకచిశ్ర వారకిశ్ర రరణాగిశ్ర చేయటానికేశ్రశ్ర
కాయ్,
స్దుస్వువుశ్ర వాకా ల్నుశ్ర య్నశ్ర స్ా కత-పరితశ్ర యుకాు యుయ్శ్రు బుదతో
ి ,
వివేచన్నశ్ర తోశ్ర ఆలోచనశ్ర చేయటకశ్ర మాని, ఆచరణతోశ్ర మేలుశ్ర పకదేశ్ర మార స్వకలోశ్ర
నడిపియిుయనిశ్రగుుచరశ్తశ్రలోశ్రభకుు ల్శ్రఅనుభవాలుశ్రతెలుపుాబా.
శ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రభగవకతుడుశ్ర కోరేశ్ర కాల్ము, య్నబ్స శ్ర ఇవా టానికి, య్నకుశ్ర
రరణాగి-శ్రమాననయ్శ్రపరశుర్గత
ి కుశ్రజజశ్రఉతుయ్మైనశ్రమార స్వకశ్రఅనీశ్రవీరశ్రవాకా లుశ్ర
అనిా శ్రతెలుపుతున్నా బా.
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పూజ ఎలా చేయాలి ?
శ్రీశ్ర మాష్టటుశ్ర “న్నకుతెలిననమాయిటు”
లోశ్ర జజశ్ర మూడుశ్ర
విధాలురశ్రజుగుతుకదశ్రఅనిశ్రఅవిశ్ర“శాీరయ్శ్రజజ, వాచయ్జజ, మాననయ్శ్రజజ”
అనిశ్రతెలుపుాు.శ్రమొర్గటశ్రనిీ ీతకాల్కలోశ్రయ్నకశ్రరోజూశ్రశ్రజజచేయటకశ్రద్వా మశ్ర
శాీరయ్శ్ర జజశ్ర మొర్గలుశ్ర పెటి,ట జజావిధానకశ్ర లోశ్ర ీశ్ర మాష్టటుశ్ర శ్వాననశ్ర
షోడశోపచారశ్ర జజ, న్నమాలుశ్ర ద్వా మశ్ర వాచియ్జజశ్ర శ్రర్గర
ద శ్ర చేబ్ుకటే,
య్నయ్నబ్స శ్ర ద్వా మశ్ర జజశ్ర చేయుటకుశ్ర శ్ర శ్య్య్మురశ్ర శ్ర య్నశ్ర య్నబ్స శ్ర శ్ర శిర్గక
ద శ్రశ్ర
అవుతుకర్గనిశ్ర ఎకర్గరోశ్ర శ్ర యిధనతోశ్ర య్హాతుమ ల్బానశ్ర వారశ్ర శ్ర ఆచరణశ్రశ్ర
తెలుపుతుకద.
శ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రీశ్ర మాష్టటుశ్ర “యిబాలీలాయ్ృతక”
ఉపోద్వాతకశ్ర లోశ్ర
ట్ల
ీ
దు
కుు
వివరకచిన ుశ్ర శ్ర స్ స్వుశ్ర జీవతవిధానక, భ ల్కిచిి నశ్ర దవ శ్ర అనుభవాల్శ్ర
ద్వా మశ్ర వారశ్ర దవ ని
ి శ్ర హ్ృర్గయగతకశ్ర చేబ్కుకటే, వారశ్ర దవ ని
ి కిశ్ర
అబురా రపడినశ్ర య్నశ్ర య్నబ్స శ్ర వారశ్ర జజకుశ్ర (స్మ రణకు)శ్ర నర్గక
ద శ్ర అవుతుకర్గని,
జజశ్రయిర ియ్కరశ్రజుగుతుకర్గనిశ్రతెలుబ్ుకద.శ్ర
శ్రీశ్ర మాష్టటుశ్ర జజావిధానకశ్ర వివరణలోశ్ర అకతటాశ్ర వా పికచిశ్ర ఉనా శ్ర
స్దుస్వును, య్నకశ్రజజశ్రకూ, విశ్గహ్కశ్రలోకిశ్రఆహాా నిoచేదశ్రఎలా? అవస్రమేి?
అని,
నిమకాుడు,
స్రా గతుడుశ్ర అబానశ్ర భగవకతుడుశ్ర భకుు ల్నుశ్ర
ఉర్గర
ద కచడానికిశ్ర య్ుణతోశ్ర యియ్రకరశ్ర అవతరకచటమేశ్ర కాయ్శ్ర ీశ్ర యిబా, యిా ిశ్ర
తనకుశ్ర తనశ్ర పటానికిశ్ర భేర్గకశ్ర లేదుశ్ర అనిశ్ర ఎకర్గరకోశ్ర ఇచిి నశ్ర అనుభవాల్నుశ్ర
గుర ుకచుకొకటేశ్రయ్నశ్రఎదుటశ్రవారేశ్రఉనా శ్రఎుయ్శ్రయ్లుగుతుకర్గనిశ్రచెబుాు.
“ఆశ్ర ఎుయ్శ్ర నిలుపుకొనిశ్ర స్రా స్య్ుిడు, య్ుణాయ్యుడుశ్ర అబానశ్ర
స్దుస్వువుశ్ర య్నశ్ర ఇకటికి, ఎదుటకుశ్ర వచిి నపుప డుశ్ర స్హ్జకరశ్ర పెర్గల్
ద కుశ్ర చేసేశ్ర
ర్గ
కి
ు
ఉపచామల్నుశ్ర శ్ర తో
ి , ఆశ్తతతో, భ తోశ్ర చేయటమేశ్ర షోడశోపచామల్తోశ్ర వారకిశ్ర
జజశ్ర చేయటక” అనిశ్ర ీశ్ర మాయిటుశ్ర “జజావిధానక” పుస్ుయ్కలోశ్ర చెబుాు.శ్ర శ్ర ీశ్ర
యిబాశ్రకూడాశ్రజజలోనైవేర్గ కశ్రపెటడ
ట కశ్రయ్రచినశ్రభకుు ని, శ్రీశ్రయిా ిశ్రనియ్మ కాయశ్ర
నైవేర్గ కశ్ర పెశ్రటిన
ట శ్ర భకుు నిశ్ర చ్చి రకచినశ్ర స్నిా వేశాల్శ్ర వకటివిశ్ర గుర ుకచుకొనిశ్ర
శ్రర్గతో
ి శ్ర చేయటకశ్ర వల్శ్రు శ్ర య్నశ్ర జజశ్ర స్జీవమైశ్ర శ్ర హ్ృర్గయబ్ుడు, పటకలోశ్ర
ఆసీనుడుశ్రఅబానశ్రస్దుస్వువుకుశ్రఅకదుతుకదశ్రఅనిశ్రచెబుాు.
శ్రశ్రీశ్ర యిబాశ్ర వర్గశ్రద దవ నుభావానిా శ్ర శ్ర పకద, అవిమయ్కరశ్ర ఎన్నా శ్రశ్ర
స్కవతస మలుశ్ర యిబాశ్ర చరశ్తశ్ర సేయ్రణ, కూుప , అనుభవాల్శ్ర రచనశ్ర వా స్కగకశ్ర
యిగికచినశ్రమాష్టటుకి, ఒయ్శ్రఅదుు తశ్రఅనుభవకరశ్రవారశ్రహ్ృర్గయాకతమలాల్లోశ్ర
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నుకడిశ్ర యిబాన్నమావళిశ్ర మవడక, య్నబ్స శ్ర వారశ్ర స్మ రణలోశ్ర రకగరకచరశ్ర
మాననయ్శ్ర జజశ్ర ద్వనికిశ్ర అదేశ్ర జుగుతుకదశ్ర శ్ర అనిశ్ర తెలుపుతుకద.శ్ర
“ెంకయ్య యిా ిశ్రజజావిధానక” పుస్ుయ్కశ్రలోశ్రకూడాశ్రఉనా , ఆశ్రదవ న్నమావళినిశ్ర
రోజూశ్ర వారశ్ర దవ లీల్ల్శ్రవివరణశ్రయ్లుపుకొనిశ్రస్మ రబ్ుమేటశ్ర య్నకుశ్ర కూడాశ్రమాననయ్శ్ర
జజశ్రజుగుతుకదశ్రఅనిశ్రీశ్రస్ర్శ్రఅనుభవకశ్రతెలుపుతుకద.శ్ర
సజీవపూజ జరగడానికి శ్ీ సర్ సూచంచన మారం
గ :
జజశ్ర కొన్నా ళ్ళు శ్ర శ్ర చేయరశ్ర యిమాన కరశ్ర శ్ర య్నకుశ్ర జరగేదశ్ర
యాకశ్ియ్మైనశ్రశ్రజజ.శ్రశ్రస్జీవజజశ్రజరగడానికిశ్ర ీశ్రస్ర్శ్రస్థచికచినశ్రమార స్వక:శ్రశ్రఒయ్శ్ర
108శ్రేజీల్శ్రపుస్ుయ్కశ్రపెట్లటకొని, ేజశ్రకిశ్రఒయ్శ్రన్నయ్కశ్రచొపుప నశ్రమబ్కొని, ఆశ్రేజీలోశ్ర
ఆశ్ర న్నమానికిశ్ర స్కబకధచినశ్ర యిబా, యిా ిశ్ర లీల్ల్నుశ్ర శ్వాబ్కోయ్నిశ్ర చెేప వాు.శ్రశ్ర
ఉద్వహ్రణకుశ్ర స్రా శ్ర స్య్ర ిశ్ర ీశ్ర యిా ిన్నధాయశ్ర నయ్ఃశ్ర ేజీశ్ర లోశ్ర రోనరెడిరరశ్ర
కుమాుడుశ్రబకడిశ్రఎదుదల్తోశ్రస్హాశ్ర40శ్రఅడుగుల్శ్రలోయలోశ్రపడయ్ముకదే, యిా ిశ్ర
చిటిశ్ర శ్ర తోడశ్ర పైశ్ర పెటిశ్రట ఆశిరా దిి శ్ర రక్షకచడక, యిబాలీల్య్ృతకలోశ్ర
ఉపయినిబబశ్ర కుశ్ర యోగయిధనలోశ్ర శ్ర య్ల్గినశ్ర అవాకతరకశ్ర వల్శ్రు య్లిన
స్వ శ్రశ్ర
అన్నరోర నిా శ్ర నివారకచిశ్ర వారశ్ర స్నిా ధలోశ్ర ఉకడేట్లుశ్ర చేయటకశ్ర మొశ్ర || నవిశ్ర
శ్వాబ్కోవచుి .శ్ర ీశ్రస్ర్శ్రఒయ్శ్రలెటర్శ్రలోశ్ర“స్దుస్వువుశ్రశ్పయిదకచినశ్రఒయ్ా శ్రఅనుభానిా శ్ర
కూడాశ్రస్మ రకచకుకడాశ్రచేసేశ్రజజశ్రజజేశ్రకాదు” అకటాు.శ్ర
స్దుస్వువుశ్రయ్నకుశ్రచేననశ్రమేలునుశ్రహ్ృర్గయగతకశ్రచేబ్కొని, స్మ రకచిశ్ర
వారశ్రస్మ రణతోశ్రచేసేశ్ర జజశ్ర య్నకశ్రస్య్రప కచగలిగినశ్ర ఉతుమోతుయ్శ్రపుషఫ య్ని,
అదశ్ర య్నశ్ర య్నబ్స నుశ్ర వారశ్ర పరకచేయగల్శ్ర మాననయ్శ్ర జజకుశ్ర ద్వరతీబ్ుకదశ్ర
అనిశ్రతెలుపుాు.శ్ర ీశ్రమాయిటుశ్రఆదవారకశ్రమొ|| సెల్వరోజులోుశ్రఉర్గయకశ్ర8శ్రగక||
నుకడిశ్ర1శ్రగక|| వరకుశ్రచేసేశ్రకాల్గిశ్రతెలియనిశ్రజజ, ీ
శ్ర శ్రయిర్శ్రపరవరకతోశ్ర20శ్రస్క||
పైరశ్ర యిా ిశ్ర స్నిా ధలోశ్ర పరవరకతోశ్ర చేసేశ్ర జజ, ఇదశ్ర ఎకతటిశ్ర ఉతుయ్మార స్వమోశ్ర
య్నకుశ్రతెలుపుతుకద.శ్రశ్ర
విరవ గురు పూజ :
స్దుస్వువుశ్ర భౌియ్శ్ర స్ా రూపకలోనేశ్ర కాయ్, విరా రూపకశ్ర లోనుశ్ర శ్పయ్టకశ్ర
అవుతున్నా రనిశ్ర శ్ర ీశ్ర మాయిటర, యిబా, యిా ిశ్ర జీవితశ్ర చరశ్తలు, భొర్గలుశ్ర
తెలుపుాబా.శ్ర జజాఫలానిా శ్ర అనుభవగతకశ్ర చేబ్కోవటానికిశ్ర జజలోశ్ర వివిధశ్ర
న్నమాల్తోశ్ర బ్ుికచి, య్ననకశ్ర చేబ్కొనేశ్ర విరా రూపజజకుశ్ర కుడాశ్ర రకశిర్గక
ి శ్ర
కావాల్నిశ్ర ీశ్ర యిర్, మాయిటరశ్ర భొర్గలుశ్ర తెలుపుాబా.శ్ర ీశ్ర మాయిటరశ్ర భోద్వయ్ృతకలోశ్ర
వివరకచినట్లుశ్ర “శ్ియ్రణబ్దశ్రి లోపకశ్ర వల్శ్రు య్నశ్ర జజలోశ్ర స్తా ర, స్తఫ లిాలుశ్ర
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మవటకశ్ర లేదు” అకటాు.శ్ర య్నకుశ్ర శ్ియ్రణబ్దశ్రి లోపకశ్ర ఎయ్ా డశ్ర ? అకటేశ్ర రోజూశ్ర
జజలోశ్ర శ్ర “పృద:శ్ర వా పసేుజోవాయుమకారశ్ర రా రూాయనయ్ః”, “పకచభూాతమ శ్ర
స్ా రూాయనయ్ఃశ్ర “
అనిశ్ర స్తు శ్తకశ్ర చేయిుముశ్ర కానిశ్ర రోజులోశ్ర ఎనిా శ్ర మాుుశ్ర
నీుశ్ాగిన్నశ్ర శ్ర శ్ర గుుశ్పయిర్గకశ్ర అబానశ్ర తీర ికశ్ర అనిశ్ర గుుువుకట్లకద్వ? అలానేశ్ర
రలినిశ్రఆస్ా దస్థి, భూిపైశ్రనడుస్థుశ్రఆకాస్కలోశ్ర(కాళీస్ల్
ి కశ్రలో)శ్రఉకటూశ్రఇనిా శ్ర
రూాల్లోశ్ర య్నతోనూ, య్నలోనూశ్ర శ్ర ఉన్నా రనా శ్ర గుుుశ్ర ఎపుప డైన్నశ్ర వబ్ుకద్వశ్ర ?
అనిశ్రఅడుగుశ్రాు.శ్ర
అలానేశ్ర శ్ర “తా మేవశ్ర మాాచ, పిాశ్ర తా మేవ” అనిశ్ర చదువుశ్ర ాము, కానిశ్ర
“నలుునుశ్ర చకాలిశ్ర అకటేశ్ర ఆలోచికచశ్ర వచుి శ్ర కానిశ్ర యిటిశ్ర వారనిశ్ర నికదకచటక,
తపుప శ్ర లెకచటక, అపుప డపుప డుశ్ర భాధశ్ర పెటడ
ట కశ్ర లొనూశ్ర ెంనకాడము.శ్ర య్రశ్ర
శ్ియ్రణశ్ర బ్దశ్రి ఎలాశ్ర నిలుపుకుముటన్నా ముశ్ర ?” అనుశ్ర మాయిటరశ్ర భోద్వయ్ృతకలోశ్ర
అడుగుాు.శ్రయ్నశ్రచుటూటశ్రఉకడేశ్రభార , పిల్లు
ు , తలిర్గ
ు కశ్డులు, సేా హతులు,
స్హాశ్ర ఉదో గులుశ్ర మొశ్ర || అకర్గరశ్ర రూాల్లోశ్ర విరా గుువేశ్ర ఈశ్ర జగన్నా టకానిా శ్ర
నడిపిబ్ుకటే, య్నశ్ర ధరమ శ్ర బర్గశ్రద ఆటాటల్తోశ్ర ిముమ మెపిప కపశ్ర వల్ననేశ్ర ీిశ్ర
శ్పవర ుబ్ునా మాశ్ర ?
విరా శ్ేరణాధకాుడు, స్రా శ్ేరణాదకాుడు, అనిశ్ర
జజలోశ్ర నిత కశ్ర చెదవేన్నమాల్నుశ్ర గుుుశ్ర తెచుి కొనిశ్ర య్నశ్ర హ్ృర్గయాల్లోశ్ర యిటిశ్రశ్ర
వారశ్ర హ్ృర్గయాల్లోశ్ర గల్ఫఫ శ్ర రేపుకోకుకడాశ్ర (య్నబ్శ్ర రొచుి శ్ర చేబ్కోకుకడా)శ్రశ్ర
ఉకట్లన్నా మాశ్రశ్ర? అనిశ్రఅడుగుశ్రాు.శ్ర
అబాతేశ్ర ఈశ్ర ీిశ్ర స్జీవమైనశ్ర జజశ్ర చేబ్కోవటానికిశ్ర కాని, ఆశ్ర స్మ రణశ్ర
ర్గృడకశ్రకావటకతోశ్రదైనకదనశ్రఆచరణలోశ్రవిరా గుుజజశ్రచేయటానికిశ్రకానీశ్రయ్నశ్ర
జీవితశ్ర విధానకశ్ర ఏశ్ర ీిశ్ర ఉకడాలో, తీబ్కోవల్ననశ్ర జాశ్గతులేిటోశ్ర ీశ్ర స్ర్శ్ర
ఆచరణశ్రతెలుపుతుకద.శ్ర
సార్ ఆచర్తంచ చూపిన పూజ :
శ్రీశ్ర స్ర్శ్ర యిా ిశ్ర స్మాధశ్ర శ్ర య్కదరకలోశ్ర శ్ర శ్ర 1982శ్ర నుకడిశ్ర ఉర్గయకశ్ర 2శ్ర గక||
ల్కుశ్ర జజశ్ర చేసేవాు.శ్ర జజశ్ర చేసేటపుప డుశ్ర ఎకతోశ్ర పరవస్కతో, శ్రీశ్ర యిా ినిశ్ర
జజ, శ్ార ినశ్ర చేసేశ్ర వాు.శ్ర రీరశ్ర స్ప ృహ్, బహ్ శ్ర స్ప ృహ్శ్ర ఉకడేదశ్ర కార్గకటేశ్ర
ు
అిరయోకిశ్రలేదు.శ్రస్ర్శ్రజజశ్రస్మాయకశ్రతెలియశ్రకుకడాశ్రచేసేశ్రవాు.శ్రస్య్యకశ్ర
అయా య్శ్ర ఇతరశ్ర సేవకులుశ్ర య్రె టన్శ్ర లాగితేశ్ర స్ర్శ్ర జజశ్ర ముగికచేవాు.శ్ర అలాశ్ర
జరగటానికిశ్ర ీశ్ర యిర్శ్ర తీబ్కొనేశ్ర జాశ్గతులుశ్ర ఎన్నా .శ్ర అవిశ్ర ీశ్ర స్ర్శ్ర కుశ్ర స్హ్జమేశ్ర
అబాన్న, జజలోశ్ర ఎపుప డోశ్ర కానిశ్ర పరవరకశ్ర మనిశ్ర య్నకు, స్జీవజజశ్ర చేయటకశ్ర
అల్వాట్లశ్రలేనిశ్రయ్నకు, తపప య్శ్రతెలుబ్కొనిశ్రఆచరకచవల్ననవి.
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“యుకాుహారవిహారస్ ” అనా శ్ర ీిశ్ర ఉర్గయకశ్ర 1శ్ర గక||శ్ర కుశ్ర లేవవల్ననశ్ర
కారణకర, ఎవుశ్రవచిి న్నశ్రయ్రశ్రఏదశ్రఅబాన్నశ్రస్రే, ీ
శ్ర శ్రయిా ిశ్రజజనుశ్రఎుయ్తోశ్ర
చేయుటకుశ్రమశ్ిశ్ర6శ్రగకశ్రకుశ్రఅనా కశ్రినటక, 9శ్రగకశ్రకుశ్రనిశ్ర్గకుశ్రఉపశ్య్ికచడకశ్ర
చేసేవాు.శ్ర
మశ్ిశ్ర ినటకలోశ్ర ఏశ్ర కొదశ్రద ఎకుా వశ్ర అబాన్నశ్ర రీరతాా నికిశ్ర పడనిదశ్ర
ిన్నా , రరరకశ్రఉర్గయకశ్రలెవరనేశ్రబర్గయ్
ి కరశ్రఉన్నా , స్హ్య్రకచయ్శ్రస్జీవమైనశ్ర
జజశ్ర జరగదు.శ్రఅకదుకుశ్ర ీశ్రయిా ిశ్రస్థచికచినశ్రఆహారనియయ్శ్రాల్నతోాట్లశ్ర
రీరతాా నికిశ్రస్రపడేశ్రపద్వర ిక, తగినకతే, జహ్ా శ్రచాపలా నికిశ్రావివా య్శ్రచివరశ్ర
వరకూశ్ర తీబ్కొకటూశ్ర యిగటకశ్ర ీశ్ర యిర్శ్ర శ్రర్గను
ి శ్ర తెలుపుతుకద.శ్ర య్నశ్ర ఆచరణనుశ్ర
శ్పశిా బ్ుకద.శ్ర
ీ
శ్ర శ్ర యిా ిశ్ర సేవలోకాని, ఇతరశ్ాశ్ర కాని, మగ, దేా ష్టల్కు, వియ్రశ ల్కు,
ావివా రనేశ్ర ీశ్ర యిా ిశ్ర చ్చి రకచేశ్ర వారనిశ్ర ీశ్ర స్ర్శ్ర చెేప శ్ర వాు.శ్ర అలాకటిశ్ర
పరనతు
ి ల్లోశ్రయిా ిసేవశ్రసీా య్రకచుశ్రఅనిశ్రస్ర్శ్రచెపిప నశ్రస్కఘటనలు:శ్రఒయ్రకిశ్ర
కాలుశ్రవిరగేతేశ్రఆశ్రవిషయకశ్రచెపిప నశ్రవారకిశ్ర(వారశ్రచేదుకేశ్రజరగికదశ్రఅనేశ్రభావకతో)శ్ర
ష్టక్శ్ర హకడ్శ్ర ఇచిి నశ్ర రోజుశ్ర యిా ిశ్ర 1శ్ర గకశ్ర || కుశ్ర అలారకశ్ర కొటకు
ట కడాశ్ర చేనశ్ర
తెలుపుాు.శ్రఅలానేశ్రయ్రోశ్రస్నిా వేస్కలోశ్రశ్రయిా ిశ్రజజకుెంళ్ళు శ్రముకదుశ్రధునిశ్ర
స్వరబ్ుకటేశ్ర శ్ర స్ర్శ్ర కాళ్ు శ్ర రెకటికిశ్ర చురయ్శ్ర అకటేలాచేయిుు.శ్ర యిా ిస్మ రణశ్ర లోశ్ర
తేడాశ్రవసేుశ్ర ఆరికిశ్రయ్రూప రకశ్రఅకర్గదు, స్య్యానికిశ్రవికజాయ్రశ్రయ్నపడదుశ్రఅనిశ్ర
శ్రీశ్ర స్ర్శ్ర చెాప ు.శ్ర అలాశ్ర ఎన్నా శ్ర స్కవతస మలు, ఎకతోశ్ర శ్రర్గర
ి శ్ర జీవనశ్ర విధాన్ననిా శ్ర
ల్
స్వరముి కొకటూశ్ర అభా స్కశ్ర చేయటకశ్ర వ నే
ు , స్జీవశ్ర జజ, పరవరకశ్ర య్లిగేశ్ర
జజశ్రయిధ కశ్రఅనిశ్రగుర ుకచిశ్రశ్పయిా మాి లి.శ్ర
శ్రశ్రఇలాశ్ర ఒయ్ా శ్ర స్కవతస రకశ్ర పైరశ్ర జజశ్ర చేయరశ్ర ర్గమస్వశ్ర యిా ిశ్ర స్మాధశ్ర
య్కదరకలోకిశ్రమనిచాి ుశ్రఅనిశ్రశ్రయిర్శ్రనుశ్రజజకుశ్రమనవస్రకశ్రలేర్గన్నా ు.శ్రఅదశ్ర
అదశ్ర నిజకశ్ర కార్గని, తనశ్ర తపుప శ్ర అకదులోశ్ర ఏమీశ్ర లేర్గనిశ్ర తెలినన్నశ్ర యిర్శ్ర ఏమీశ్ర
బధపడకుకడటకశ్ర ీశ్ర స్ర్శ్ర మాననయ్శ్ర జజశ్ర కుశ్ర య్చుి తునయ్.శ్ర ీశ్ర యిా ిశ్ర సేవనుశ్ర
య్రెన్నా శ్రశ్రవిధాలురశ్రకొనయిగికచాు.శ్రఇచి టశ్రనిజమైనశ్రజజశ్రయ్నశ్రఅకతరకగకశ్ర
లోనిశ్రగుుసేవశ్రఅనిశ్రశ్రగుర ుకచి, వారకిశ్రశ్ీిశ్రయ్లిగేటట్లు, దేా ష్టల్కు, అస్కతృపిుశ్రకిశ్ర
ావివా య్శ్ర విరా గుుశ్ర సేవలోశ్ర ఎుయ్తోశ్ర నడవటమేశ్ర అనిశ్ర ఆచరకచిశ్ర చూపుతూ,
నిజమైనశ్రగుుజజశ్రఏిటోశ్రబోధకచాు.
అనిా శ్ర రూాల్లోశ్ర స్దుస్వువేశ్ర ఉన్నా ుశ్ర ఉనా దశ్ర మాననయ్శ్ర భావనశ్ర
చేయటకలోశ్ర తృపిుపడయ్శ్ర కార శ్ర రూేణశ్ర ఆచరణలోశ్ర జీవికచాు.శ్ర భకుు ల్శ్ర
ఆశ్రయానికిశ్ర యిబామాస్ర్
ట శ్ర శ్ర నిల్యకశ్ర య్టిక
ట చడక, అన్నధశ్ర రరణాల్యక,
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శ్బహ్మ కరరయ్ఠకశ్ర పునుర్గర
ి ణశ్ర చేనశ్ర స్తస కగకశ్ర జరపికచడక, ఎకర్గరోశ్ర
ర
ఆశ్శితుల్కుశ్రమా స్వకశ్రచూపిశ్రవారనిశ్రయిా ిశ్రపైశ్రఆధారపడిశ్రదవ నుభావాలుశ్రపకదశ్రశ్ర
ు
గుుభకిలోశ్ర
శ్ర నర
ి శ్ర పరచటక, యిబాశ్ర మాస్ర్
ట శ్ర విద్వ ల్యకశ్ర ద్వా మశ్ర శ్ర ేర్గశ్ర
విద్వ ుిల్కుశ్ర ఉచితశ్ర విర్గ శ్ర అకదకచటకశ్ర చేయిు.శ్ర శ్ర విరా గుునిశ్ర సేవికచటకశ్ర
కార రూేణాశ్ర చేసేశ్ర జజశ్ర అనిశ్ర ీశ్ర స్ర్శ్ర చెపప డమేశ్ర కాయ్శ్ర ీశ్ర స్ర్శ్ర జవిాచారణలోశ్ర
ముఖ్ శ్రభోధశ్రఅనిశ్రగుర ుకచాలి.శ్ర
య్నకుశ్రభగవకతుడుశ్రఇచిి నశ్రపనినిశ్రఆయనశ్రనుశ్రమెపిప కచేలాశ్రఆశ్రయనశ్ర
శ్పిికై, వాుశ్రకోరనట్లుశ్ర ధరమ బర్గక
ి శ్రరశ్రక్షుణక
ీ రశ్రచేయటకశ్రకుడాశ్రనిజమైనశ్రజజశ్ర
అనిశ్రస్ర్శ్రచేన, చెాప ు.శ్రచేఇమాి ుశ్రకుడా.విద్వ ుిల్కుశ్రచదువు, గృహ్బ్ుల్కుశ్ర
విదు య్శ్రు ధరమ క, గృహ్స్శ్రి విధులుశ్ర మొశ్ర || నవిశ్ర ీశ్ర స్ర్శ్ర లేటుుశ్ర వాచాశ్ర భోధశ్ర
అనుభవాల్శ్ర ద్వా మశ్ర నడిపికచటకశ్ర చేనశ్ర ఎకర్గరోశ్ర ఆచరకచేటట్లులుశ్ర చేయిు.శ్రశ్రశ్ర
యిబాశ్ర శివకుశ్ర లెటర్శ్ర ల్శ్ర ద్వా మశ్ర చదువుశ్ర పైశ్ర ఉనా శ్ర భావకశ్ర మారి శ్ర పుజారశ్ర
చేఇకచడక, వేణుగోాల్ఫశ్రరరకిశ్రవారశ్రస్కగత కశ్రలెటర్స శ్రద్వా మశ్రఆఫీబ్లోశ్రధరమ శ్ర
భర్గక
ి శ్ర రశ్ర ఎలాశ్ర ఉకడాలోశ్ర తెలిపిశ్ర నడిపికచడకశ్ర ిల్టీశ్ర యిా ికిశ్ర యిా ిశ్ర
స్నిా ధలోశ్ర ఎన్నా శ్ర య్ష్టటల్కుశ్ర ఓరి శ్ర ఉమెకదుకుశ్ర శ్పోతస హకచి, స్హ్య్రకచిశ్ర
ధా నకశ్రచెస్థుశ్రస్రరకశ్రవదలేశ్రదవ శ్రని
ి శ్రలోశ్రనిల్పడకశ్రీశ్రస్ర్శ్రవిరా శ్రగుుశ్రజజకుశ్ర
వివరణ.శ్రశ్రశ్రశ్రశ్ర
శ్రయిా ిశ్ర శ్పయిదకచిన, తనకు, ఇతుల్కుశ్ర జరగినశ్ర అనుభవాల్నుశ్రశ్ర
అనిా కటినిశ్ర య్ననకశ్ర చేబ్కొకటూశ్ర హ్ృర్గయగతశ్ర చేబ్కునిశ్ర జీవికచాు.శ్ర
“గుుబ్ుి” పుస్ుయ్కశ్ర తోశ్ర అకర్గరకిశ్ర అకదకచిశ్ర “గుుశ్ర శ్పయిర్గమైనశ్ర అనుభవాలుశ్ర
రెడీశ్రరయ్నర్శ్ర రశ్రఉకచుకోవాలి” అనిశ్రచేాప ు.శ్ర ఇదశ్రగుుుకచకుకటేశ్రశ్రవారశ్రదవ శ్ర
శ్రని
ి శ్రమెుగుపడుతుకర్గనిశ్రగుర ుకచాలి.శ్ర
ఈశ్ర విధకరశ్ర స్జీవమైన, శ్ియ్రణశుదతో
ి శ్ర శ్ర కూడిన, జజశ్ర నిత కశ్ర
చేబ్కోగల్శ్ర బుదని
ి , శ్రర్గను
ి శ్ర య్నకర్గరకీశ్ర అల్వడేలాశ్ర నడిపికచశ్ర య్నిశ్ర శ్ారస్థ
ి ు శ్ర
-యిబా.
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శ్ీ సార్ లెటర్్ :
పూజ శ్పముఖ్య ం చెబుతూ చేసుకోమని శ్ీ సార్ సందేరంశ్ర:
గొల్గమూడి
17-6-1997
జజ గుుశ్రబకదుశ్ర ీశ్రన్నగేరా రమవుశ్రమాష్టటుశ్రరరకిశ్రపె.బ్బరా మయ్య శ్ర
నయ్యిా రములు.శ్ర అకాశ్ర క్షేయ్ము.శ్ర మీుశ్ర యావన్శ్ర య్కదీశ్ర యిబాశ్ర మాషర్
ట శ్ర
ర్గయవల్శ్రు క్షేయ్య్నిశ్రఆశియిును.
కాల్ముశ్ర ఎకతశ్ర తా రరశ్ర నడిచిశ్ర ెంళ్ళతుకదోశ్ర య్నయ్కతశ్ర తా రరశ్ర
య్ృతు వునుశ్రస్మీపిబ్ున్నా య్నా శ్రస్త కశ్రయ్నకర్గరమూశ్రగుర ుకచకునా శ్రపరయ్శ్ర
స్త క.శ్రఅకదుకేశ్రచివటకశ్రఅయ్మ శ్ర"పదుదశ్ర గూకుతుకదశ్రచెబా శ్రచాచకడమ"శ్రఅనేశ్ర
వాు.శ్ర ర్గయ్మ ేటశ్ర వాబ్లుశ్ర ఎకతోశ్ర అర్గృషవ
ట కతులు.శ్ర ఆమాశ్తకశ్ర శ్ర నిత శ్ర
స్తస కరలుశ్ర జుపుకోగలుగుతున్నా ు.శ్ర మీుశ్ర అకదులోశ్ర భాగయిా ములుశ్ర
కావటక.దరశ్ర మీశ్ర అర్గృషక
ట , యిబాశ్ర బబుశ్ర పక్షశ్ర పశ్ియ్శ్ర ఆమధన్నకజలిశ్ర 97శ్ర స్క||
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నిష్టా య్శ్ర య్రమ కుశ్ర మాష్టటురరశ్ర ఆనడ్శ్ర టెబ్టశ్ర అనా శ్ర వా స్కశ్ర అకర్గరకిశ్ర చదవిశ్ర
ఆచరకచేకదుకుశ్రస్హ్య్రకచశ్రయ్నవి.
య్నశ్రఅగిా శ్రహోతకలోశ్రనిత క:
1
యికశ్బణిశ్ర స్య్రప కచడకశ్ర చాలాశ్ర ముఖ్ క, శ్రీశ్ర యిా ిశ్ర వాుశ్ర
"అయా శ్ర గుకడకలోశ్ర గకటెడుశ్ర యికశ్బణిశ్ర నిత కశ్ర వేబ్కుకటేశ్ర లెయ్ా శ్ర స్రపోద"ద శ్ర
అనిశ్రపదేశ్రపదేశ్రచెేప వాు.శ్రగనుయ్శ్రమేముశ్రనిత కశ్రయికశ్బణిశ్రస్య్రప యిుము.
2శ్ర శ్ర యిబాన్నథుడుశ్ర అగిా రూపకలోశ్ర ఉన్నా రనేశ్ర భావనశ్ర ముఖ్ కశ్ర వారకిశ్ర
నివేర్గనశ్రస్య్రప కచేటపుప డుశ్రఆశ్రపద్వమిల్నీా శ్రవిస్ురలోశ్రపెటిశ్రట స్య్రప కచడముశ్ర
ముఖ్ య్క.శ్ర య్నకశ్ర ఆహారకశ్ర ఎలాశ్ర తీబ్కుకటామో, అలాగేశ్ర వారకిశ్ర
నివేదకచాల్నిశ్రమాస్ు
ట రుశ్రచెేప వాు.శ్రవిస్ురలేకుకడాశ్రయ్నకశ్రభోకచేయుముశ్ర
గద్వ, గనుయ్శ్రఅలాశ్రవిస్ురలోశ్రపెటిశ్రట అగిా శ్రహోశ్తకలోశ్రస్య్రప సేుశ్రయ్కచిద.
3. ామయణతోశ్ర మాశ్తమేశ్ర తృపిుశ్ర చెకర్గయ్శ్ర నిత కజజశ్ర చేబ్కునేశ్ర
ు కశ్ర
విధానకశ్ర కూడాశ్ర స్తస కగీయుల్కుశ్ర అల్వాట్లశ్ర చేయయ్నవి.శ్ర మొర్గటశ్ర అషోటతర
తువాతశ్ర షోడషోవచారశ్ర జజశ్ర అల్వాట్లశ్ర చేయకడి.శ్ర నేనుశ్ర జజకటేశ్ర
అకగీయ్రకచకుకడేవాడను.శ్ర మాష్టటుశ్ర న్నచేతశ్ర జజశ్ర చేబాకచేటట్లుశ్ర
ఉాస హ్పరచిశ్ర ద్వనిశ్ర గొపప ర్గనకశ్ర వివరకచాు.శ్ర అదశ్ర మొర్గలుశ్ర చేబ్కొనేశ్ర వాణి.ీ శ్ర
ఉతుయ్శ్ర పుణా శ్ర య్రమ ల్లోశ్ర దేవ, దా జ, గుు, శ్ాజశ్రఞ జజనకశ్ర చెపప బడికద.శ్ర ఆశ్ర
జజశ్ర మాననయ్, వాచియ్, కాయయ్శ్ర జజరశ్ర ఉకట్లకద.శ్ర య్నీస్కశ్ర కాయయ్శ్ర జజైన్నశ్ర
చేబ్ుకటేశ్రఆవతలిశ్రశ్రమొట్లటశ్రఎకుా ాు.
య్నశ్ర కాలానిా శ్ర నిరా నియోగకశ్ర చేబ్కునేశ్ర స్దురా దని
ి శ్ర యిబాన్నధుడుశ్ర
య్నకర్గరకిశ్రశ్పయిదకచాల్నిశ్రశ్ారస్థ
ి ు,
మీ
బ్బరా మయ్య
ఓమ్
శ్ికరణ శుద్ధి లోపం
మానవుల్కుశ్ర శ్ియ్రణశ్ర శుదశ్రి లోపికచికదశ్ర బ్బరా మయ్యా శ్ర .శ్ర ఎకతశ్ర
ు కశ్రచేయిుము.శ్రకానీశ్రఆశ్రవిధకరశ్ర
చిశ్తమోశ్రచూడు.శ్రరోజుకుశ్రఎనిా శ్రమార ుబానశ్రఅషోటతర
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ఎపుప డబాన్నశ్ర చికతనశ్ర చేశామో? బహరకతరముల్కదుశ్ర వా పికచిశ్ర యున్నా వు.శ్ర
మోశ్ర హ్ృర్గయకలోశ్ర ఉన్నా వు.శ్ర శ్ాణవాయువు, శ్ాణశ్ర చల్నమూశ్ర నీవేశ్ర నీవులేనిశ్ర
ానేశ్ర లేదు.శ్ర స్రా కాల్శ్ర స్మా వస్ుల్శ్ర యకదుశ్ర ఉన్నా వుశ్ర అన్నా ము.శ్ర కానీశ్ర కాల్ముశ్ర
వృధాశ్ర చేయకుకడాశ్ర తీరయ్శ్ర స్య్యకల్లోశ్ర నైన్నశ్ర భగవకతునిశ్ర ఈశ్ర గుణాల్నుశ్ర
చికతనశ్ర చేబ్ున్నా మా? య్నకశ్ర శ్ాగేశ్ర నీుశ్ర భగవకతుడుశ్ర శ్పయిదకచినదేశ్ర గద్వ?
అకతయ్కటేశ్ర తీర ిమేమునా ద.శ్ర అకతయ్కటేశ్ర పవిశ్తమైనశ్ర దేముకద.శ్ర ఈశ్ర
విషయమెపుప డైన్నశ్ర గయ్నికచిశ్ర చికతనశ్ర చేశామా? శ్ాణవాయువుశ్ర భగవకతుడే,
శ్ాణచల్నమూశ్ర భగవకతుడే.శ్ర ఆశ్ర ర్గృర్డతో
ట శ్ర శాా స్నుశ్ర ఎపుప డైన్నశ్ర గయ్వికచామా?
ు కలోశ్ర
పృధవి, ఆపబ్స , తేజబ్స , వాయువు, ఆకారముశ్ర నీవేననిశ్ర అషోటతర
చెపుతున్నా ము.శ్ర ఆపస్స కటేశ్ర నీుశ్ర య్ద్వ!శ్ర ఆశ్ర నీటితోశ్ర ఎన్నా మాుుశ్ర యిా నకశ్ర చేస్థుశ్ర
కూడాశ్ర భగవకతుడేశ్ర న్నశ్ర రీమనికిశ్ర స్ా స్త
ి శ్ర చేకూరేి కదుకుశ్ర ఈశ్ర నీటిశ్ర రూపకలోశ్ర
న్నకుశ్ర స్హ్య్రబ్ున్నా డుశ్ర అనిశ్ర ఎపుప డైన్నశ్ర తల్చామా? దేహాస్ుశ్ర పృథివిశ్ర ఆఏబ్స ,
తేజో, వాయుశ్ర మకారశ్ర స్ా రూాయశ్ర నయ్ఃశ్ర అకట్లన్నా ము.శ్ర ఆశ్ర పకచభూతములుశ్ర
ు
భగవకతుడే.శ్రఈశ్రదేహానిా శ్రఆడికచేశ్రరకిశ్రభగవకతుడేశ్రగద్వ?
పైవిధకరశ్రఎపుప డైన్నశ్ర
చికతనేశ్ర చేబ్ున్నా మా? ఇదకాశ్ర శ్ియ్రణశ్ర శుదశ్రి లోపకశ్ర కాద్వ? పైశ్ర విధకరశ్ర తీరయ్శ్ర
వేళ్లోునైన్నశ్ర ఆలోచనశ్ర శ్రవకిలోశ్ర కొట్లటకొనిశ్ర పోకుకడాశ్ర పైశ్ర విధకరశ్ర చికతనశ్ర
చేబ్ుకటేశ్ర బేధయ్నేశ్ర అడుశ్ర గోడశ్ర తొలుగుతుకద.శ్ర యిబాయ్ృపశ్ర కొకతవరకైన్నశ్ర
పకర్గగలుగుాము.శ్రఅనిశ్రవిరికచాు.
పూజకు సమయ్ పాల్న శ్పాముఖ్య ర గూర్తి శ్ీ సార్ సూచన:
గొల్గమూడి
21-01-1000
జజ గుుశ్ర బకదుశ్ర ీయ్ిశ్ర న్నగయ్ణిశ్ర రరకిశ్ర ీశ్ర యిా ిశ్ర వారశ్ర ఆీబ్స లుశ్ర
స్ద్వశ్రయ్లుగవల్ననిశ్రశ్ాశ్రరస్థ
ి ు శ్రపెనల్శ్రబ్బరా మయ్య శ్రశ్వాయడక.
య్నశ్ర య్నబ్స శ్ర బగుకడయ్శ్ర పోయకదుకుశ్ర ఒయ్టేశ్ర కారణక.శ్ర అదశ్ర బరశ్ర
వకటపడితేశ్ర ిుగులేనిశ్ర మయ్బణకరశ్ర య్నశ్ర య్నబ్స శ్ర నిరకతరకశ్ర యిబాశ్ర
చెకతనశ్రఉకట్లకద.శ్రఅదేిటకటే
మాస్ు
ట రుశ్ర అకటాు:-“యిబాశ్ర నిరకతరకశ్ర య్నవైపుశ్ర చూబ్ుకటేశ్ర
య్నమెయ్ా డోశ్ర ఆలోచిస్థుశ్ర పరధా నకలోశ్ర ఉకడడకశ్ర అపచారకశ్ర గద్వ? ఈశ్ర య్ఠోరశ్ర
స్త కశ్రవకటశ్రపడితేశ్రఇయ్శ్రచీకుశ్రచికతల్కుశ్రావేలేదు.”
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మాష్టటుశ్ర య్రొయ్మాటశ్ర అకటాుశ్ర :-శ్ర “నీవుశ్ర నిరకతరకశ్ర య్ృతువుకుశ్ర
గ
ర్గ స్వరవుతున్నా వనిశ్ర ఎపుప డైన్నశ్ర గుర ుకచే?”
అనేవాు.శ్ర ఈశ్ర రెకడుశ్ర
విషయాలువకటశ్ర పడితేశ్ర చికతకుశ్ర ావేశ్ర లేదు.శ్ర మీశ్ర కుమాునిశ్ర ఆకిస డకట్శ్ర
అపుప డుశ్ర మీుశ్ర రనిశ్ర మీశ్ర కుమాుడుశ్ర రనీశ్ర ఆశ్ర క్షణకలోశ్ర యిబానిశ్ర పిలువలేదుశ్ర
గద్వ? వారేశ్ర య్ననుశ్ర ఆదుకున్నా ు.శ్ర అకటేశ్ర వాుశ్ర నిరకతరకశ్ర య్నవైపుశ్ర
చూబ్ున్నా రనిశ్ర మాట.శ్ర య్నమేశ్ర ఆయనవైపుశ్ర చూడకుకడాశ్ర వేరేశ్ర అనవస్రమైనశ్ర
ఆలోచనల్లోశ్రఉన్నా య్నా శ్రమాలు.శ్రయ్నశ్రఆలోచనల్శ్రవల్నశ్రఏిశ్రవుగుతుకద.శ్ర
కాల్కశ్రవృధాశ్రఅవడకశ్రతపప శ్రఏమీశ్రలేదు.శ్రమీశ్రకుపప శ్రతగుల్శ్రపెటేట
ట పుప డుశ్రకూడాశ్ర
యిబాశ్ర చూస్థునేశ్ర ఉన్నా ు.శ్ర కానీశ్ర ద్వనిా శ్ర ఆపలేదు.శ్ర అదశ్ర య్నశ్ర య్కచికేశ్ర అలాశ్ర
జుగనిచాి ు.శ్ర ఆశ్ర పనిశ్ర చేననశ్ర వారపైశ్ర దేా షశ్ర భావకశ్ర వహకచడక, కొకర్గరనిశ్ర
అనుమానికచడకశ్ర అకాశ్ర కూడాశ్ర యిబానిశ్ర య్రచిశ్ర య్నశ్ర శ్పయాా ల్లోశ్ర
ఉకడడమేశ్రఅవుతుకద.శ్రఅదశ్రయ్నశ్రయ్కచికేశ్రయిబాశ్రజరాు.శ్రఅదొయ్ా టేశ్రయ్నకుశ్ర
శ్రయోద్వయయ్క.శ్ర 25శ్ర స్వర ుశ్ర బకరరకశ్ర మాశ్ర సొముమ నుశ్ర మాశ్ర మాయ్రరశ్ర ఇకటోుశ్ర
ఉకచితేశ్ర దొకగలెతుు కుశ్ర పోయాు.శ్ర న్నకేమీశ్ర అనిపికచలా, స్గకశ్ర రనిశ్ర పోబాకద.శ్ర
జీవిాకతకశ్ర వాటినిశ్ర య్నమెయ్ా డశ్ర స్కరక్షకచగల్ముశ్ర అనిపికచికద.శ్ర గనుయ్శ్ర
మీుశ్ర య్నబ్శ్ర ాడుశ్ర చేబ్కోవదుద.శ్ర ఆశ్ర వడుుశ్ర ెంతశ్ర య్నకేమైకద.శ్ర య్ృతు వుకుశ్ర
ర్గగ స్వరశ్రకాకుకడాశ్రపోయామా? య్నబ్శ్రాడుశ్రచేబ్కొనిశ్రయ్నశ్రశాా స్లుశ్రయిబాపరకశ్ర
చేసేశ్రపనిశ్రమానివేబ్ున్నా ము.శ్రఆయనశ్రనిరకతరకశ్రయ్నవైపుశ్రచూబ్ున్నా డు.శ్రఅనేశ్ర
విషయకశ్ర య్రచిశ్ర పోతున్నా ము.శ్ర ఆశ్ర ఎుయ్తోశ్ర జీవికచేశ్ర పయిా కచాలి, అదేశ్ర
ఆనకద్వనికిశ్ర మార స్వకశ్ర అన శ్ర చికతల్నీా శ్ర పతనకశ్ర అవుాబా.శ్ర యిధనకాశ్ర శ్ర య్న్నశ్ర
న్నరన్ననికైతేశ్ర ఇలాకటిశ్ర భావాల్శ్ర వల్నశ్ర య్నబ్స శ్ర పెుగుతుకర్గట.శ్ర ఇచిి నశ్ర ఈశ్ర
స్ర్గవకారకశ్ర స్దా నియోగకశ్ర చేబ్కుకద్వక.శ్ర పిడయ్శ్ర లేుకునేశ్ర పనికిశ్ర స్ా నుశ్ర
చెబుద్వక.శ్రయిబాన్నథునిశ్రయ్ుణాశ్రరయినిా శ్రయ్ననకశ్రచేబ్కుకద్వక.శ్రయ్ృతువుకుశ్రశ్ర
ర్గగ స్వరవుతున్నా య్నిశ్ర అనుశ్ర క్షణకశ్ర గుుుకచుకుకద్వక.శ్ర స్తస కగీయుల్కదరనిశ్ర
అడిగినట్లుశ్రచెపప శ్రశ్ార ిన.
ఓమ్
పట్లటర్గల్, విశాా స్ము, ఓుప శ్ర ఒకేయిరశ్ర మవు.శ్ర నిత కశ్ర నిశ్ర్గకుపయ్రకచేశ్ర
ముకదుశ్ర విధరశ్ర ఆన్నడుశ్ర య్నకశ్ర చేననశ్ర కార శ్య్య్శ్ర య్కర్గలిశ్ర తపుప శ్ర ఒపుప ల్నుశ్ర
స్మీక్షకచుకోవాలి.శ్రఒయ్శ్ర5శ్రనిిష్టలుశ్రయ్నబ్స లోశ్రవిధరశ్రగుుుశ్రతెచుి కొనిశ్రయ్నకశ్ర
తపుప శ్ర చేననశ్ర తోటశ్ర హ్ృర్గయజరా య్కరశ్ర తీశ్వకరశ్ర యిబాన్నథునికిశ్ర క్షమాపణశ్ర
చెపుప కుకటూశ్రిరగిశ్రఅలాకటిశ్రపరాట్లశ్ర జుగకుకడాశ్రజాశ్గతుపడేశ్రశ్పయతా కశ్ర
చేస్థుశ్ర ఉకటేశ్ర శ్య్య్కరశ్ర అల్వడుతుకద.శ్ర ఎన్నా శ్ర జనమ లురశ్ర వచిి నశ్ర
స్కయిా మలుశ్రగద్వ!శ్రఇపప టిశ్రయ్నశ్రశ్పయతా కశ్రఎకతశ్రగటిర
ట శ్రఉకటేశ్రఅకతశ్రబరశ్ర
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ఆయాశ్ర దుుస్వణాలుశ్ర పోబాశ్ర స్దుస్వణాలుశ్ర అల్వడుాబా.శ్ర “వాచాశ్ర శూరతా కశ్ర కాదు.శ్ర
కార శ్ర శూరతా కశ్ర చూపు” అనిశ్ర జ జ ాదులుశ్ర మాస్ు
ట రుశ్ర ననా వేవాు.శ్ర
భగవకతునికిశ్రఇచిి నశ్రకాల్కశ్రయ్నశ్రసొకతశ్రపనుల్కుశ్రవాడుకోకుకడాశ్రముకదుకుశ్ర
యిగకడి.
నయ్సేు
పె.శ్రబ్బరా మయ్య
పూజలో సంకల్ప ం -మనసుకు కావల్సిన preparation గూర్తి
సూచన :

శ్ీ సార్

ఓమ్
ఓకశ్రగుుదేవశ్రభరద్వా జాయశ్రనయ్ః
జజకుశ్రమొకదుశ్రఈశ్రశ్కికదశ్రవిధమురశ్రయ్నబ్లోశ్రభావనశ్రచేయవలెను.
ష్ణీవుశ్రయొయ్ా శ్ర
ు
ఈశ్రచమచరశ్రవిరా య్కాశ్రస్రా శ్రవా పయ్శ్రచైతన శ్రరకియైనశ్రవి
ఆజాఞనుయిరకశ్ర ఆశ్ర చైతన కతోశ్ర నుకడిశ్ర (య్నబ్లోశ్ర నుకడిశ్ర బవములుశ్ర
వచిి నట్లు, నీటిలోశ్ర నుకడిశ్ర బుడగలుశ్ర ఏరప డినట్లు)శ్ర య్లాప లు, య్నా కతమలు,
యురలుశ్ర ర్గగ స్వరశ్ర నుకడిశ్ర ధా నికచేశ్ర క్షణకశ్ర వరకుశ్ర వునా శ్ర కాల్ముశ్ర
ద్వా ాకతరములుశ్ర య్కడిశ్ర య్నశ్ర స్ా గృహ్కశ్ర వరకూశ్ర ఉనా శ్ర శ్పదేశాలుశ్ర ఆయనశ్ర
స్కయ్ల్ప కశ్ర వల్నశ్ర ఏరప డాయనిశ్ర వీటనిా కటినిలోనూ, అనిా శ్ర రూాల్లోనూశ్ర ఆశ్ర
చైతన ముశ్ర ఉనా ర్గనిశ్ర య్నలోనూశ్ర ఆశ్ర కారణకరశ్ర వా పికచియునా శ్ర ఆశ్ర చైతనుశ్ర
మొనకుశ్ర శ్పస్నా మైశ్ర యిక్షాతా రకచడానికైశ్ర య్నకశ్ర ధా నికచిశ్ర జజబ్ున్నా య్నిశ్ర
గుుుశ్రచేసేదరశ్రఉకట్లకద.
స్కయ్ల్ప ము:-శ్ర య్నకశ్ర మొర్గటశ్ర జజకుశ్ర కూరొి నిశ్ర బబశ్ర పటకవైపుశ్ర
చూనశ్రయ్నబ్లోశ్రబబశ్రచరశ్తలోశ్రవాడాశ్రస్య్ల్దేవతలుశ్రతనశ్రరూపమేనని, ఉద్వ:శ్ర
మముడురశ్ర డాయ్ టుకు,
ాకడురకగడుర,
ఒకామెకుశ్ర ర్గాు శ్తేయుడిరశ్ర
ర్గరశ నిచిి నశ్రస్కఘటనలుశ్రతలుచుకొని, తువాతశ్రఇతరశ్రయ్హాతుమ ల్కర్గరూశ్ర
బబశ్ర ానేననిశ్ర తెలియపరచినశ్ర అనుభవాలుశ్ర గుుు శ్ర చేబ్కొని, తువాతశ్ర
పకచభూతములుశ్రవారశ్రశ్పిరూపకశ్రకాబటిశ్రట వారశ్రఆధీనకలోశ్రఉకటాయనిశ్రబబశ్ర
తెలియపరచినశ్ర అనుభవాలుశ్ర య్కటలుశ్ర ధునిలోశ్ర పైకెగుుతుకటేశ్ర “దగు, దగు”
అడనిశ్ర దకపుట.శ్ర వర షమునుశ్ర “ఆగు, ఆగు” అనిశ్ర ఆపుట.శ్ర వీటినిశ్ర తలుచుకొనిశ్ర
తువాతశ్రగకరవరశ్రతీర ిములుశ్ర ఆయనశ్రార్గయ్ల్లోనేశ్రశ్పవహకచుటశ్ర చివరకుశ్ర
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జడపద్వర దముల్బానశ్ర చిశ్తపటములుశ్రవిశ్గహ్ములుశ్రబబశ్ర చైతన శ్రరూపములేశ్ర
అనేశ్ర అనుభవములుశ్ర తలుచుకొనిశ్ర ఈశ్ర విధకరశ్ర చూసేుశ్ర అకర్గరశ్ర దేవతల్లో,
అకర్గరశ్ర య్హాతుమ ల్లోశ్ర ఏశ్ర దైవరకిశ్రు (శ్ర చైతన రకి)శ్రు ఆశ్ర చైతన రకిశ్రు యైనశ్ర దైవమేశ్ర
అనిా శ్ర జీవుల్శ్ర రూపముల్లోశ్ర పకచభూతముల్లోశ్ర ఈశ్ర విరా ములోశ్ర అనిా శ్ర
వబ్ువులుశ్ర పద్వర ిములు, వ కుు ల్శ్ర రూాల్లోశ్ర వా పికచి, కాల్ములోశ్ర కూడశ్ర
ఉనా ర్గనిశ్ర ఆశ్రపరమాతమ శ్రచైతనమేశ్రచివరకుశ్రయ్నశ్ర రూపములోశ్రకూడాశ్రఉనా ర్గనిశ్ర
ఇటాుశ్ర విరా య్కాశ్ర య్నలోను,
య్నశ్ర బయటశ్ర అకాశ్ర అనిా కటాశ్ర
కి
ు
వా పికచియునా శ్ర చైతన శ్ర ర యశ్ర య్నకుశ్ర ఈశ్ర స్త మునుశ్ర తెలియపరచుటకుశ్ర
శ్రీయిబారశ్రఅవతరకచిన్ను.శ్రఅట్లవకటిశ్రవిరా చైతన మైబానశ్ర ీయిబానిశ్రపటకశ్ర
రూపకలోశ్ర జజబ్ున్నా ము.శ్ర ఖ్చిి తకరశ్ర చైతన శ్ర రూపకలోశ్ర య్నశ్ర ఎదుటేశ్ర
ఉన్నా ు.శ్రఅనిశ్రర్గృఢకరశ్రభావికచుకోవాలి.శ్రయ్నలోశ్రకూడాశ్రఆశ్రచైతన కశ్రరూపకరశ్ర
యిబాబబశ్ర ఉన్నా శ్ర య్నకశ్ర గుర ుకచశ్ర లేయ్శ్ర పోవుచున్నా ము.శ్ర ఈశ్ర గుర ుకపుశ్ర
పకదుటకుశ్రయ్నలోనుశ్రవిరా య్కతటాశ్రనికడియునా శ్రదైవపా రూపమైనశ్రయిబానిశ్ర
ర్గరశ కచుటకుశ్రఈశ్రజజశ్రచేయుచున్నా ముశ్రఅనిశ్రభావనశ్రచెయా లి.
ఇదేశ్ర స్కయ్ల్ప మొశ్ర యొయ్ా శ్ర అర ిము, ఇదశ్ర నిలుపుకొనిశ్ర శ్రర్గర
ి శ్ర
ఉపచారములు, అకగజజ, న్నమావళిశ్రఅర ికతోశ్రస్హాశ్రచేబ్కోవాలి.
1శ్ర గకటశ్ర న్నయ్శ్ర జపకశ్ర చేసేుశ్ర కాలుశ్ర నొపిప , వాపుశ్ర తరస్వయకటేశ్ర ఎకతశ్ర
చిశ్తమోశ్ర చూడకడి.శ్ర నిత కశ్ర 10శ్ర నిిష్టలుశ్ర ఏిశ్ర ఖ్రమ శ్ర య్నీస్కశ్ర 1గకటశ్ర చేసేుశ్ర ఈశ్ర
జనమ శ్ర యిర ియ్య్వుతుకదశ్ర గద్వ!శ్ర ఇనిా శ్ర నరశ్ర స్కపర్గలు, య్కచిశ్ర ఆరోగ కశ్ర
శ్పయిదకచిశ్ర నకదుకుశ్ర భగవకతునకుశ్ర య్ృతజా
ఞ శ్ర భావకతోశ్ర వారశ్ర ఋరణకశ్ర
తీుి కోగలుగుశ్ర ాు.శ్ర య్నబ్లోశ్ర వేరేశ్ర ఆలోచనలుశ్ర మకుకడాశ్ర న్నయ్కరనిశ్ర
ామయణశ్ర రనిశ్ర చేబ్ుకడకడి.శ్ర య్నబ్లోశ్ర ఆలోచనలుశ్ర ఎకదుకుశ్ర వయిుబా.శ్ర
ఆయాశ్ర విషయాల్శ్ర ఆరశ్ర వల్,ు ఆరశ్ర కాకుకటేశ్ర దేా షకశ్ర వల్,ు అద్వశ్ర కాకుకటేశ్ర ఆయాశ్ర
విషయాల్శ్రపటశ్రు య్నశ్రయ్న్నశ్రభావాలుశ్రస్రరశ్రలేనకదువల్శ్రు వయిుబా.
విరా య్కాశ్ర అకటేశ్ర అనిా కటిలోశ్ర అకతటాశ్ర ఆశ్ర భగవకతుడేశ్ర ఉన్నా డు.శ్ర
య్నశ్ర అజాఞనకతోశ్ర వివరకరశ్ర తోస్థుశ్ర మగ,
దేా ష,
అస్థయలుశ్ర
పెకచుకుకట్లన్నా ము.శ్ర వాటినిశ్ర విడన్నడిశ్ర యిబాశ్ర య్ృపశ్ర పకర్గడమేశ్ర య్నశ్ర
ధ్య యము, అనిశ్ర పదేశ్ర పదేశ్ర య్ల్బ్స కుశ్ర బుదశ్రి చెాప లి.శ్ర స్కయిరకలోశ్ర రనీ,
పుగువారతోశ్ర రనీ, య్నశ్ర సేా హతుల్తోశ్ర రనీశ్ర మాననయ్కరశ్ర స్కబకధకశ్ర
తెకచుకునిశ్ర జీవిబ్ుకటేశ్ర యిబాశ్ర ర్గయశ్ర య్లుగుతుకద.శ్ర విశాా స్కశ్ర య్లుుతుకద.శ్ర
అస్లుశ్ర మగ, దేా షశ్ర అస్థయలుశ్ర విడన్నడిశ్ర లేకుకటేశ్ర గుువుశ్ర యుకడు.శ్ర విశాా స్శ్ర
మేముకట్లకద? బకదెశ్ర శ్ర పట్లటకోవాల్కటేశ్ర య్నశ్ర చేికుకడేశ్ర జడుపోతేశ్ర నీళ్ు శ్ర
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బకదెశ్ర ఎతుగల్ము.శ్ర చేికిశ్ర బోలుడుశ్ర జడుశ్ర వుకటేశ్ర బకదెశ్ర జారపోద్వ? య్నయ్శ్ర మగ,
దేా షశ్ర అస్థయాదశ్ర భావాలుశ్ర విడన్నడిశ్ర వారశ్ర స్మ రణకుశ్ర ఎకుా వకాల్కశ్ర
కేటాబాబ్ుకటేశ్ర య్నకుశ్ర కావల్నకదశ్ర వారేశ్ర చూస్థుశ్ర వుకటాు.శ్ర య్నకుశ్ర ఏదశ్ర
అవస్రమోశ్రఅదశ్రవాుశ్రచూయిుు.శ్రకానీశ్రయ్నకశ్రకోరకర్గలాుశ్రకాదు.శ్రయ్నకుశ్రఅనా క,
గుడ, ఆరోగ కశ్రఉకడాలి.శ్రతకిా నశ్రశ్ాపకచియ్శ్రవిషయాల్లోశ్రస్కబకర్గకశ్రలేకుకడాశ్ర
ఉకడాలి.
శ్ీ సార్ మాటలోో పూజా విధ్యనం :
గొల్గమూడి
30-04-2004
జజ శ్రరవికుమార్శ్రరరకిశ్రపెస్ల్శ్రబ్బరా మయ్య శ్రనయ్యిా రములు.
యాకశ్ియ్ముశ్ర
వివరకచయ్న్నా ు.
చేయిును.

లాకఛనశ్ర

శ్ాయమురనీశ్ర

జజశ్ర

చేయడకశ్ర

మీుశ్ర జజశ్ర ఎలాశ్ర చేయిురోశ్ర న్నకుశ్ర తెలియదు.శ్ర నేనుశ్ర ఈశ్ర కికదశ్ర విధకరశ్ర

1శ్రయ్నస్థప ర ురశ్రపరమాతమ శ్రయొయ్ా శ్రనిజని
ట నిశ్రస్మ రకచడక.శ్రన్నశ్రయొయ్ా శ్ర
దౌము గ పుశ్ర ని
ి నిశ్ర చెపుప కొని, న్నశ్ర ఆతమ బ్ిడైనశ్ర నీకుశ్ర న్నకేిశ్ర ఇవాా లోశ్ర
తెలియద్వశ్ర శ్పభూ-శ్ర , పరయ్శ్ర కాుణ మూర ువైనశ్ర తయ్ుశ్ర తయ్శ్ర దవ శ్ర
య్మవల్కబునశ్ర మొస్కగశ్ర ననుా శ్ర మీకుశ్ర శ్ీిశ్ర జరా య్మురశ్ర మీశ్ర పకచీల్శ్ర
స్థశ్ానిా శ్రఆచరకచేటట్లశ్రచేయయ్నిశ్రఅరయి
ి ు ను.
2శ్రగణపిశ్రజజ:శుకాుకబరశ్ర ధరకశ్ర విష్ణీకశ్ర చతుుు జకశ్ర శ్పస్నా శ్ర వర్గనకశ్ర ధా యశ్ర
స్రా విఘ్నా పశాకతయ.
స్రా గణముల్కుశ్ర(groups) అధపిశ్రమైనశ్రవాడు.శ్రస్రా ముశ్రానేశ్రయైనశ్ర
విష్ణీవునేశ్రశ్ారబ్ు
ి న్నా ము.శ్రఈశ్రకూడశ్రస్దుస్వుశ్రని
ి నిశ్రవర ీకచేశ్రశ్రశోుయ్మే.
స్దుస్వువుశ్రరెకడుశ్ర నతు
ి ల్లోశ్రఉకడగల్డు.శ్ర (1)నిుస్వణశ్రనిమకారశ్ర ని
ి శ్ర(2)
స్గుణశ్రయికారశ్రని
ి శ్ర-ఇపుప డేశ్రగణముల్కుశ్రఅధపిరశ్రవ వహ్రయిుు.
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3. షోడషోపచారశ్రజజ:-శ్రవుస్గశ్రఅనీా శ్రఉపచామలుశ్రచేస్థుశ్రఅకగజజశ్ర
గ
యి
ర్గ స్వరశ్రకొ ు ము.

తీర ిాద్వయశ్రనయ్ః-శ్రాదౌశ్రజజయాిశ్ర-శ్రతుల్స్య్మ శ్రమొర్గల్గుశ్రఅనేయ్శ్ర
య్కదకిశ్ర కాశిశ్ర వకటిశ్ర పుణ శ్ర క్షేశ్ాల్నుశ్ర క్షణకలోశ్ర ర్గరశ కపచేననశ్ర లీల్లుశ్ర
స్మ రకచడక.
బల్యాశ్ర నయ్ః-శ్ర జకఘేశ్ర జజయాి.శ్ర ఎకతోశ్ర బల్వకతుడుశ్ర -శ్ర రోజడిశ్ర
కుమాునిశ్ర మాిడిశ్ర కాయల్శ్ర బకడిశ్ర కొకడచరయలోశ్ర పడిపోతుకటేశ్ర ఎదుదలు,
బకడి, య్నిర్డకిశ్ర దెబరా తల్గకుకడాశ్ర పట్లటకునా శ్ర ఘనుడు.శ్ర అలానేశ్ర అనిా శ్ర
న్నమాల్కుశ్ర స్కబకదకచినశ్ర లీల్లుశ్ర స్మ రకచడకశ్ర ిారన్నయశ్ర నయ్:-శ్ర ఉర్గరకశ్ర
జజయాిశ్రఅకటాము.శ్ర
వాుశ్ర ఒకొా య్ా శ్ర రోజుశ్ర రేఖ్నికడాశ్ర పోననశ్ర గకటకాశ్ర శ్ాగేనశ్ర వేళ్ు తోశ్ర
న్నకేవాు.శ్రఒకొా య్ా శ్రరోజుశ్రఒయ్టిశ్రరెకడుశ్రగుయ్ా లుశ్రశ్ాగిశ్రిగిలినర్గకాశ్రగుకడకలోశ్ర
రనీశ్ర నేల్శ్ర మీర్గరనీశ్ర పోసేవాు.శ్ర ఏశ్ర రోజుశ్ర ఎకతశ్ర ితమోశ్ర వారకేశ్ర ఎుయ్.శ్ర నేనైతేశ్ర
ుచిరశ్ర ఉకర్గనిశ్ర ఎకతైన్నశ్ర ినేయిును.శ్ర ననుా శ్ర ిారనుకడిశ్ర చేయయ్నిశ్ర
హ్ృర్గయజరా య్కరశ్రశ్ార ికచడక.
తమా తశ్రస్ద్వస్తస ా రూపకశ్రశ్రఅనేశ్రస్తు శ్తకశ్రచదువుాను
ఇకదులోశ్ర మొర్గటిశ్ర శోుయ్కశ్ర స్ద్వస్తస ా రూపకశ్ర శ్ర చిద్వనకర్గశ్ర య్కర్గకశ్ర -శ్ర
ఎల్పు
ు ప డుశ్ర నిుస్వణశ్ర నిమకారశ్ర రూపకలోశ్ర ఆనకద్వనిా శ్ర అనుభవిస్థుశ్ర ఉకటావు.శ్ర ఆశ్ర
తమా తశ్ర లైనుశ్ర జగత్శ్ర స్కభవయిునశ్ర స్కహారశ్ర హతుకశ్ర -శ్ర స్గుణరూపకలోశ్ర స్ృర్డ,ట
ు యాశ్ర య్బ్షకశ్ర ర్గరశ యకతకశ్ర
శ్రని
ి , ల్యాల్నుశ్ర చేబ్ున్నా వుశ్ర -శ్ర స్ా భకేచి
భకుు ల్నుర్గర
ద కచశ్రభువిపైశ్రయ్నిర్డశ్రరూపకలోశ్రఅవతరకచావు.
ఇచి టశ్ర స్దుస్వునిశ్ర నిజని
ి నిశ్ర చెపుతున్నా ు.శ్ర స్గుణశ్ర యికారకలోనుశ్ర
నిుస్వణశ్రనిమకారకలోనుశ్రకూడాశ్రఉకడగల్వాడేశ్రస్దుస్వువు.
శ్రీశ్ర భరద్వా జశ్ర మాస్ర్
ట శ్ర చెపిప నట్లుశ్ర ఇకటిశ్ర గడపలోశ్ర ననా శ్ర య్నిర్డశ్ర ఏశ్ర
విధకరశ్ర ఇకటిశ్ర బయట.శ్ర ఇకటిలోపలాశ్ర కూడాశ్ర య్నబడుతుకదోశ్ర ఆవిధకరశ్ర
స్దుస్వుడుశ్రఅనుక్షణముశ్రరెకడుశ్రనతు
ి ల్నుశ్రఅనుభవిబ్ుకటాు.శ్రతమా త
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భవద్వా కతశ్ర విధా కనశ్ర మాము కడశ్ర మీడ కశ్ర -శ్ర య్న్నవాగతీతక.శ్ర భవముశ్ర
అనరశ్ర శ్ారబశ్రి య్రమ ల్నుశ్ర ర్గా కస్కశ్ర చేయుటకుశ్ర స్థు నితోశ్ర స్మానుడవు,
ఒయ్పుప డుశ్రనేనుశ్ర15శ్రరోజుల్నుకడిశ్రమశ్ిశ్రపగలుశ్రనిశ్ర్గశ్రఆహారముశ్రలేకుకడాశ్రబధశ్ర
పడుతున్నా ను.శ్ర నేనుశ్ర ీశ్ర యిా ిశ్ర వారశ్ర ర్గగ స్వరశ్ర కెళితేశ్ర ఇకటోుశ్ర వాళ్ు బాన్నశ్ర
నిశ్ర్గపోారనిశ్రనేనుశ్ర ీశ్రయిా ిశ్రవారశ్రర్గగ స్వరశ్రకెళ్ు రనేశ్రఎనిిదశ్రగకటలుశ్రఘాడకరశ్ర
నిర్గపోయాను.
అటాుశ్ర పదహనుశ్ర రోజులుశ్ర నిశ్ర్గపోయాను.శ్ర న్నశ్ర శ్ార ినశ్ర లేకుకడానేశ్ర న్నశ్ర
బధశ్ర తొల్గికచాు.శ్ర స్థర శ్ర దేవునిశ్ర శ్పస్నా కశ్ర చేబ్కోవాల్కటేశ్ర ఎకతశ్ర య్షక
ట శ్ర ,
ఎనిా శ్ర య్ఠోరనియమాలుశ్ర ాటికచాలి.శ్ర గనుయ్శ్ర స్థర దేవుడుశ్ర ీశ్ర యిా ిశ్ర వారతోశ్ర
యిటిశ్రకాగల్డా?
తమా తశ్రశోుయ్క:శ్రభవాకశ్రబోధశ్రయ్రా ర ిాన్నకశ్రజన్నన్నక
శ్ారబము
ద
శ్రఅనేశ్రస్ముశ్ర్గములోశ్రమునిగిశ్రపోవుచునా శ్రజనుల్శ్రనుర్గర
ద కచిశ్ర
రక్షకచుటకుశ్రఅవతరకచావు,
ఇతనుశ్ర కొదరో
ద జులోుశ్ర చనిపోాడనిశ్ర డాయ్ు
ట ుశ్ర తీమమ నికచాు.శ్ర అలాకటిశ్ర
వాడుశ్ర ీశ్ర యిా ిశ్ర వారశ్ర స్నిా ధకిశ్ర చేరరనేశ్ర ిరగిశ్ర ఆరోగ వకతుడైశ్ర ఉదో గకలోశ్ర
చేమడు.శ్ర పర్గమ శ్ర అనేశ్ర ఆమెనుశ్ర డాయ్ు
ట ుశ్ర ఏమీశ్ర చేయలేయ్పోయాు.శ్ర అమెశ్ర యిా ిశ్ర
స్నిా ధకిశ్రమరనేశ్రిరగిశ్రఆరోగ వకతుమలైనద.శ్రఇలాకటిశ్రలీల్లుశ్రస్మ రకచడక.
స్ద్వనికబశ్రవృక్షస్ శ్రయ్బలాధశ్రవాయిత్..
తనర్గకటూశ్ర ఒయ్శ్ర నర
ి నివాస్కలేయ్శ్ర శ్రయ్శ్ర శ్రయ్కశ్ర ిరగిశ్ర భకుు ల్శ్ర బధలుశ్ర
బేవాడు, రలిశ్ర వానల్కు, ఎకడశ్ర రడుప ల్కుశ్ర అన్నా హారముల్కుశ్ర ఎకతోశ్ర
నొచేి వాు.ఇలాకటిశ్ర య్ఠినశ్ర ద్వక్షలు, య్ఠోరశ్ర నియయ్శ్ర ాల్నశ్ర ఎకదుకుశ్ర చేశాు.శ్ర
య్ముమ ల్నుర్గర
ద కచుటకే, స్రా లోయ్శ్ర స్కరక్షణశ్ర కొరకేశ్ర గద్వ.శ్ర వాుశ్ర చూపినశ్ర ఈశ్ర
నియయ్ాల్నశ్రకొదర
ద నైన్నశ్రఆచరకచయ్శ్రవారశ్రయ్ృపకైశ్రదేబరకచుటశ్రధరమ మేన్న?
అనేకాశ్శుశ్రాతరా

శ్రలీలాశ్రవిలాసఃశ్ర...

ఏటిలోశ్ర నీుశ్ర ఎదుుశ్ర ారకచిన్నవు.శ్ర య్ఠినశ్ర శిల్నుశ్ర ెంనా రశ్ర మారప న్నవు,
ఆకుశ్ర ఆకుకుశ్ర శ్ర జాశ్ర పికదెలుశ్ర స్ృర్డక
ట చివావు.శ్ర ఎటిశ్రట దవ లీల్లుశ్ర చేనయున్శ్ర
స్రా మున్శ్ర భగవాన్శ్ర మాయశ్ర యటకచుశ్ర చాటిన్నవు.శ్ర సగల్తోడశ్ర బక్షానా శ్ర
య్ర ికచిన్నవు, నీపశ్ర సేవకునిశ్ర కెన్నా శ్ర సేర్గ పుశ్ర పనులోనరి శ్ర న్నవుశ్ర -శ్ర రవములుశ్ర
మోనన్నవు.శ్ర ఇటిశ్రట యిధారణతా శ్ర మేమేకదైనశ్ర శ్ర చూడగల్మే.శ్ర నీవుశ్ర చూపినశ్ర
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యిధారణతా శ్రిబ్య్కతయున్శ్రలేయ్శ్రఎనిా శ్ర జనమ ల్కైనశ్రనీశ్రయ్ృపపకర్గయిధ మాశ్ర
శ్పభూ.
ీ
శ్ర శ్రయిా మీరశ్రయ్ృానిదేశ్రఆభిల్శ్రనృణాక...
గుుదేవా!శ్ర తయ్ుశ్ర ఏకాకతకబునశ్ర శ్ర శ్బహ్మ కశ్ర బొకుా చున్నా ు.శ్ర ఇదశ్ర
న్న యమాశ్ర ? కాయ్శ్ర శ్కోధశ్ర య్ర్గశ్ర య్చఛ రములుశ్ర కాట్లశ్ర వేసెనయా , ఘ్నరముగశ్రశ్ర
కాట్లశ్ర వేసెనయా శ్ర .పిల్చినశ్ర పలుయ్వుశ్ర ఉల్య్వుశ్ర కోపమాశ్ర మాపైనశ్ర శ్ర నీశ్ర మాయయశ్ర
గద్వశ్ర నీశ్ర మార స్వమునశ్ర అడగికచునద.శ్ర నీశ్ర మాయశ్ర య్పహ్రకచశ్ర య్నబ్స శ్ర మద్వశ్ర
శ్పభూ.శ్ర శ్ర స్రా శ్ర స్య్ుిడవనిశ్ర అనకతశ్ర య్ుణానిధవనిశ్ర కొకడకతశ్ర బుదుశ్ర
వహకచిన్నవే, నీశ్ర బుదులేమాయశ్ర శ్పభూశ్ర – నీశ్ర విట్లుశ్ర కాఠిన ముశ్ర వహకచుటకుశ్ర
కారణమేమీ.
శ్రశ్పభూ.
న్నశ్ర ాపమేశ్ర కారణయ్కదువా? వేశ్ర ాపిని, ఘ్నరశ్ర ాపిని, గుుశ్ర శ్దోహ్ని.శ్ర
న్నయ్కటేశ్రాపిలేడు.శ్రనీశ్రయ్కటేశ్రాపశ్రహ్ుడుశ్రలేడు.శ్రననుశ్రశ్బోచిశ్రకానవాశ్రశ్పభూ.
ఇకశ్దయలోలుడన్, జహ్ా చాపల్ శ్ర ీలుడన్,
శ్బోచిశ్రకావకునా శ్రదకెా వా రోశ్రశ్పభూ.

ద్గసీుశ్ర లోలుడన్శ్ర ననుశ్ర

న్నశ్ర చాకపల్ కబులుశ్ర బోశ్దోలుకునా శ్ర నేవేమౌదున్నశ్ర శ్పభూ.శ్రశ్ర
కాల్య్కతయున్శ్ర శ్ర వ ర ిమాయె.శ్ర కాటికిశ్ర కాళ్ళు శ్ర చాపిన్శ్ర నీశ్ర య్ృపశ్ర మయ్శ్ర నీశ్ర ర్గయలేయ్శ్ర
నేనేశ్ర మౌదున్నశ్ర శ్పభూ, అనకతశ్ర య్ుణతోశ్ర మీుశ్ర చూననశ్ర య్ృపియకతయున్శ్ర
అడవిశ్ర రచినశ్రెంన్నా ల్శ్రజేనిన్, బూడిర్గశ్ర బోననశ్రపనీా ుశ్రచేనిన్శ్రననుశ్రరకచిశ్ర
రక్షకచుమాశ్రశ్పభూ, న్నశ్రశ్ార ినశ్రలేయ్యశ్రనీశ్రదవ శ్రస్నిా ధశ్రకీడిి ననుశ్రదేము గు నుశ్ర
చేయుటశ్ర ధరమ మా, ధరమ మూర ు?
న్నశ్ర పిలుేశ్ర అకర్గద్వశ్ర న్నశ్ర శ్ార ినయశ్ర
వినపడద్వ!శ్ర న్నశ్ర వాకుా శ్ర య్లినమాయె, న్నశ్ర య్నబ్శ్ర య్లినమాయె.శ్ర న్నశ్ర చేతల్ఫశ్ర
య్లినమాయె.శ్ర న్నశ్ర పిలుేల్శ్ర నినబడవయ .శ్ర శ్ర న్నశ్ర ఆతమ బ్ుడవైశ్ర శ్ర న్నశ్ర
స్రా యోచనలూశ్ర
ఎుగుచునా శ్ర
నీకుశ్ర
శ్పతే య్మురనేశ్రశ్ర
వినా వికచునదేమునా దశ్రశ్పభూ, ర్గయాయ్యాశ్రయ్ుణతోశ్రననురవుమాశ్రశ్పభూ.
రరత్శ్రబ్ధాకబ్శ్రయ్శ్పియ్శ్రశ్రశ్పకారకశ్ర.ు కలోశ్రఅనీా శ్రన్నమాలుశ్రచదువుాను.
ఆశ్రశోుకాల్నీా శ్రచదవిశ్రఅషోటతర
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మొర్గటిన్నయ్కశ్ర-శ్రస్రా శ్రస్య్ర ిశ్రస్శ్రదుస్వుశ్ర ీశ్రయిా ిశ్రన్నయయశ్రనయ్ఃశ్ర-శ్రశ్రనీశ్ర
కుు
భ నిశ్ర శ్ాణముల్ఫశ్ర రనశ్ర వృషభవాజకబునేశ్ర ఫణమురశ్ర వొడినశ్ర య్హానుబవ.శ్ర శ్ర నీశ్ర
భకుు నిశ్ర శ్ాణముల్ఫశ్ర రనశ్ర చెర్గలుశ్ర రూపముశ్ర ద్వలిి ివిశ్ర ీశ్ర స్దుస్వుశ్ర మయా, నీశ్ర
ఆుునిశ్ర య్నీా ుశ్ర బపశ్ర బుదశ్రి కురల్తశ్ర నొస్కగినశ్ర బుద్వదవార.శ్ర శ్ర అనకతకోటిశ్ర
భకుు ల్నుశ్ర రచుశ్ర నీశ్ర ర్గయశ్ర న్నపైశ్ర చూపవేశ్ర శ్పభూ.శ్ర కోరనుశ్ర నినుా శ్ర భోగభాగ ముల్ఫశ్రశ్ర
నరశ్ర స్కపర్గల్ఫశ్ర కోరనుశ్ర నీశ్ర దవ శ్ర య్మవల్కబునశ్ర మొస్కగినన్శ్ర కుుణశ్ర రనవేశ్ర
శ్పభూ.శ్ర
ఇదేశ్ర విధకరశ్ర న్నమాల్నీా శ్ర న్నయ్మ దరశ్ర చెపుప తూశ్ర పోయద.శ్ర య్ధ లోశ్ర ఏశ్ర
న్నమానికిశ్ర స్కబకదకచినశ్ర లీల్లుశ్ర య్నకుశ్ర తోసేుశ్ర వాటినిశ్ర య్ననకశ్ర చేసేద.శ్ర
ఉద్వహ్రణకు:
అరషడా ర స్వశ్ర విన్నరకాయశ్ర నయ్ఃశ్ర – నీశ్ర అకకితశ్ర భకుు లెకర్గరకోశ్ర మాటశ్ర
మాశ్తముననేశ్రఅరషడా ర స్వములుశ్రతుడిచిశ్రపెటిన్న
ట న్నశ్ర -శ్రఅల్శ్రపోలిశ్రరెడి, రోనరెడి,
ు
తుల్స్య్మ , వకెా య్మ , నరస్య్మ ల్న్శ్ర రచిశ్ర రక్షకచిన్నెం, వారశ్ర గుుశ్ర భకియున్శ్ర
సేవాశ్ర నిరియున్, ధరమ శ్ర నిరియున్శ్ర ఇబ్య్కతశ్ర న్నయ్నుశ్గహకచిశ్ర శ్బోవవేశ్ర
వరద్వ.
స్రా లోయ్శ్రయిక్షణేశ్రనయ్ఃశ్ర-శ్రవిరా శ్రయిక్షవిశ్రగద్వశ్రశ్పభూ.
న్నశ్ర హ్ృర్గయబ్ుడవైయునా శ్ర నీకుశ్ర న్నశ్ర హ్ృర్గయగతశ్ర భావాలుశ్ర
తెలియద్వ.శ్ర నీశ్ర దవ శ్ర య్మవల్కబునశ్ర మొస్కగిశ్ర ననుశ్ర నీశ్ర శుశ్భమార స్వకబునశ్ర
నడిపికచుమాశ్రశ్పభూ.శ్రనీశ్రశ్రపకచీల్శ్రశ్రస్థశ్తయ్కబునుశ్రనీకుశ్రశ్ీిశ్రజరా య్మురశ్ర
అచరకచునట్లుశ్రచేయగదేశ్రతకశ్డీ.
( స్త క, ధరమ క, స్కపనా తా క, యిధారణతా క, స్దుస్వుశ్రసేవశ్రశ్రద్వనినేశ్ర
పకచశ్రీల్శ్రస్థశ్తయ్న్నా ను)
ఇదేశ్ర విధకరశ్ర ఇకకేశ్ర న్నమాల్కైన్నశ్ర అర ికశ్ర తెలుబ్కొనిశ్ర ఆశ్ర న్నమాల్కుశ్ర
స్కబకధకచినశ్ర లీల్లుశ్ర స్మ రస్థుశ్ర జజశ్ర చేబ్ుకటేశ్ర యాకశ్ియ్ముశ్ర లాకచనశ్ర
శ్ాయముశ్ర అబానశ్ర జజశ్ర పోబాశ్ర స్జీవమైనశ్ర జజశ్ర చేయడకశ్ర జుగుతుకద.శ్ర ఆశ్ర
య్హ్నీయుడుశ్ర విరా శ్ర చైతన కతోశ్ర ాద్వతమ కశ్ర చెకదయున్నా ు.శ్ర య్నపైశ్ర
అనకతశ్ర య్ుణతోశ్ర య్నస్ా రూపముశ్ర ద్వలిి శ్ర య్నశ్ర య్ధ శ్ర ిరగిన్ను.శ్ర నేటికీశ్ర
స్రా వా పిరశ్ర ఉకటూశ్ర కోరనశ్ర వారకిశ్ర కోరనశ్ర చోటనేశ్ర అనుభవిబ్ున్నా ు.శ్ర గనుయ్శ్ర
య్నకశ్ర వారశ్ర ని
ి ని, రకిశ్రు యియ్శ్రమి ల్నుశ్ర అనుమానికచకుకడాశ్ర శ్ార ినశ్ర జజశ్ర
చేబ్ుకటేశ్ర వారశ్ర య్ృపశ్ర మాశ్తమేరయ్శ్ర వారశ్ర భౌియ్శ్ర ర్గరశ నకశ్ర పకదుచునా శ్ర
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ధన్న తుమ లున్నా ు.శ్ర అదేిటిశ్ర యిా ిశ్ర అకటేశ్ర వాళ్ళు కడేశ్ర ద్వనిా శ్ర బటాటయా శ్ర
య్నశ్రముకడేదశ్రఅన్నా ు.
గనుయ్శ్ర నిత కశ్ర ఒకేశ్ర టకలోశ్ర జజశ్ర చేబ్ుకడి, బకదుశ్ర ిశ్తులుశ్ర య్నశ్ర
తీరయ్లేనిశ్ర పనులుశ్ర య్ననుశ్ర అపర్గశ్ర స్య్యకలోశ్ర అదుకోలేవు.శ్ర ఆదుకునేశ్ర
న్నథుడుశ్ర -శ్ర శ్రీయిా ిశ్ర వారొయ్ా రేశ్ర ననేదశ్ర బరశ్ర గుుుశ్ర పెట్లటకో, య్ుేశ్ర
య్రణయ్న్నా ు.
నయ్యిా రముల్తోశ్ర
పెస్ల్శ్రబ్బరా మయ్య శ్ర
గృహసుాకు ఆచరణలో ఉండవల్సిన గురుపూజ శ్ీ సార్
సూచసుిన్నా రు
05-05-2004
Om
Dear Sir
ీ
శ్ర యిా ిశ్రవారశ్రఆీబ్స లుశ్రస్ద్వశ్రిముమ శ్రెంనా కటిశ్రకాాడల్నిశ్రశ్ారస్థ
ి ు శ్రశ్ర
పె.శ్రబ్బరా మయ్య శ్రశ్వాయడక.
మాశ్ర గుువుశ్ర రుశ్ర జజ శ్ర ీశ్ర ఆచార శ్ర భరద్వా జరు, వీరనిశ్ర
శ్పపకచయ్కాశ్ర ఎరగినశ్ర వారే, మాశ్ర ఇకటోునిశ్ర ఈిశ్ర భార్గలుశ్ర వారకిశ్ర చెపుప కుకటేశ్ర
వారనేశ్ర వాుశ్ర -శ్ర జజలోశ్ర తా మేవశ్ర మాాశ్ర చశ్ర పిాశ్ర తా మేవశ్ర శ్ర బకధురి శ్ర స్ఖాశ్ర
తా మేవ, తా మేవశ్రస్రా కశ్రయ్య్శ్రదేవశ్రదేవ"శ్రఅనిశ్రయ్నకశ్రఎనిా శ్రమాుుశ్ర జజశ్రచేసేుశ్ర
అనిా శ్ర మాుుశ్ర చెపుాము.శ్ర కానీశ్ర శోయ్కశ్ర అర ికశ్ర ఆచరకచముశ్ర -శ్ర ఆశ్ర శ్రశోుయ్కశ్ర ఏిశ్ర
చెబుతుకద.శ్ర నీవేశ్ర న్నతలిని
ు , తకశ్డివి, నీవేశ్ర న్నశ్ర బకధువులు, సేా హతులుశ్రశ్ర
డ
భామ శ్ర బ లుశ్ర స్ుా లూశ్ర స్రా ముశ్ర నీవేశ్ర య్రశ్ర ఆయనశ్ర పటానిా శ్ర శ్రర్గర
ి శ్ర
జజయిుము, నైవేర్గ కశ్రపెడాము.శ్రయ్నశ్రభామ బడలు, బకధుశ్రిశ్తులు, మాాశ్ర
పితుల్శ్ర రూాల్లోశ్ర ఆయనశ్ర య్నశ్ర ఎదుురశ్ర ఉకటేశ్ర వాళ్ు కాశ్ర ఆశ్ర
పరమాతమ యననిశ్రగుర ుకచిశ్రశ్రద్విశ్రభకుు ల్తోశ్రసేవికచముశ్రగద్వ!శ్రయ్రశ్రయ్నకుశ్రవారశ్ర
య్ృపశ్రఎలాశ్రయ్లుగుతుకదశ్రఅనిశ్రచెేప వాు.

20

శ్రీశ్రర్డీశ్రయిబాబబ

శ్రీశ్రభరద్వా జశ్రమాస్ర్
ట

శ్రీశ్రబ్బరా మయ్య శ్రరు

శ్రీశ్రెంకయ్య యిా ి

శ్రీశ్రర్గమస్వయిా ి

గృహ్బ్ురశ్ర య్నకశ్ర య్నశ్ర భాధ తలుశ్ర చయ్ా రశ్ర న్నరవేమి లి.శ్ర భర ుశ్ర అకటేశ్ర
భరకచుశ్ర వాడుశ్ర అనిశ్ర అర ికశ్ర -శ్ర భామ బడలు, తలిశ్రు ర్గకశ్డుల్నుశ్ర భరకచుశ్ర వాడుశ్ర
అనిశ్రగద్వశ్రఅర ిక.శ్రఇషక
ట .శ్రఅబాషక
ట శ్రలేకుకడాశ్రజీవికచడమేశ్రభగవకతుడుశ్రఅితశ్ర
శ్ీిశ్రయ్లిక
స్వ చేశ్రజజ, ఈశ్రఇషక
ట , అబాషక
ట శ్రఎకదుకుశ్రయ్లుగుతున్నా బా? ఆరశ్రవల్శ్రు
లు
య్ స్వతున్నా బా.శ్ర ఆరశ్ర అకటేశ్ర కోటీరా ుడుశ్ర కావాల్నేశ్ర కోరయ్శ్ర గద్వశ్ర అనుకోబయ్కడి.శ్ర
ఇదశ్రఇలాశ్రఉకటేశ్రబగుకట్లకదశ్రఅనిశ్రఆశికచడమేశ్రఆర.శ్రఅదశ్రఅలాశ్రజుగకుకటేశ్ర
నిమర.
భగవకతుడుశ్ర య్నల్నుశ్ర ఎలాశ్ర ఉకచితేశ్ర అలాశ్ర ఉకడడకశ్ర నేుి కునిశ్ర
అలాశ్ర ఉకట్లకటేశ్ర భగవకతునకుశ్ర ఎకతోశ్ర శ్ీిశ్ర య్లుస్వతుకట్లకద.శ్ర భర ురశ్ర య్నకశ్ర
య్నశ్ర బధ తశ్ర నిరా హకచాలి.శ్ర ఇదశ్ర ఇటాుగేశ్ర జరరలిశ్ర అనిశ్ర అనుకోవడకశ్ర తపుప .శ్ర
జీవుల్శ్ర శ్ారబక
ద శ్ర అనుస్రకచిశ్ర అనిశ్ర శ్ాపిుయిుబా.శ్ర అకతేరనీశ్ర య్నకశ్ర కేవల్కశ్ర
అషోటశ్రతురకశ్ర చడివినకతశ్ర మాశ్ానశ్ర య్నకశ్ర కోరనట్లుశ్ర అకాశ్ర భగవకతుడుశ్ర
జుపుామ? గనుయ్శ్ర ఇదశ్ర ఇటాుశ్ర జరగితేశ్ర య్కచిద, బగుకట్లకద, అనేశ్ర పర్గి
ద శ్ర
విరికచిశ్ర య్గవకతుడుశ్ర య్నకుశ్ర శ్ాయిదకచినశ్ర ద్వనినిశ్ర రకిశ్రు వకచనశ్ర లేకుకడాశ్ర
పనిచేనశ్ర భగవకతునిశ్ర మెపిప కచడమేఆరశ్ర శ్ర లేకుకడాశ్ర పోవడయ్కటే, “ఆరశ్ర పోతేశ్ర
అకాశ్రపోతుకడాయా ” అన్నా ు.శ్రీశ్రెంకయ్య శ్రయిా ిశ్రవాు.
నేనుశ్ర బ.యస్ట.నశ్ర చదవాయ్శ్ర ఉదో గకశ్ర మలేదు.శ్ర రైలుశ్ర య్టశ్రట మీర్గశ్ర ర కగీశ్ర
పనిశ్రచేయిుననిశ్రపోతేశ్రఅదశ్రమలేదు.శ్రఅనేయ్శ్రపయాా లుశ్రచేశాను, అనేయ్శ్రచోటశ్రు వీలుశ్ర
కాలేదు.శ్ర య్ిుశ్ర తీబ్కొనిశ్ర య్టెలు
ట శ్ర కొట్లటకొచేి వాడిని.శ్ర య్నీస్కశ్ర న్నల్కుశ్ర 50/- య్టెలు
ట శ్ర
టో
లి
ఇక ు కిశ్ర కావాలి.శ్ర ఆశ్ర యాభైశ్ర రూాయలుశ్ర మాశ్ర త ర
ు రకిశ్ర ిగిలికచినశ్ర
వాడినౌాననిశ్ర తల్చాను.శ్ర నేనుశ్ర ినేశ్ర అన్నా నికిశ్ర కొకతశ్ర న్న యకశ్ర
చేకూరి గల్ననిశ్ర తల్చిశ్ర తొిమ దశ్ర న్నల్లుశ్ర అలాశ్ర య్ఠోరకరశ్ర య్టెలు
ట శ్ర కొటాటను.శ్ర ఆశ్ర
తమా తశ్ర భగివకతుడుశ్ర నేననుకొనా శ్ర పనులుశ్ర కాకుకడాశ్ర అన్శ్ర శ్టబాన్శ్ర టీచుశ్ర
పనిశ్ర ఇచాి ు.శ్ర న్నల్కుశ్ర వకర్గశ్ర రూాయల్కుశ్ర ఆపనిశ్ర చేశాను.శ్ర య్షమే
ట శ్ర ఆశ్ర పని.శ్ర ఆశ్ర
జీతకశ్ర -శ్ర వాళ్ు చేి దశ్ర -శ్ర అకతేశ్ర భగవకతుడిచిి నశ్ర పనిశ్ర ద్వకతోశ్ర స్కతోర్డకచిశ్ర
పిల్ల్
ు కుశ్ర బరశ్ర చదువుశ్ర చెాప లిశ్ర అనేదేశ్ర ధ్య యమైకద.శ్ర ఎకదుకు?
భగవకతుడిచిి నశ్రపనిశ్రఆయనశ్రమెచుి కొలేటట్లుశ్రచేయాలిశ్రఅనిశ్రన్నశ్రభావన.
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శ్ీ సర్ సనిా ధి లో విశేషాలు: సాయి శివ డైరీ నండి 6 అకోోబ్ర్ 2004 న
శ్రఅనా య శ్ర కోస్కశ్ర యిర్శ్ర ఎపుప డూశ్ర ినేశ్ర రవా లోశ్ర 1/4శ్ర వకతుశ్ర మాశ్తమేశ్ర
ికట్లన్నా ు.శ్ర "యిబాకిశ్ర చెబుతున్నా ను.శ్ర నేనుశ్ర చేయొచుి "శ్ర అనిశ్ర అలాశ్ర
చేబ్ున్నా రట.శ్రఅలాగేశ్రఎకడుశ్రశ్ద్వక్షశ్రినటకశ్రమానేశాు.శ్రఅట్లకులుశ్రమానేశాు.శ్ర
పకచద్వరశ్ర ఇపుప డుశ్ర అరశ్ర స్థప నేశ్ర వేబ్కుకట్లన్నా రట.శ్ర (ఇదవరకుశ్ర బరశ్ర
ఎకుా వరశ్రినేవాు)శ్రబరశ్రబల్హీనమైన, స్నా బడిన్నశ్రశ్రినటేదు
ు .శ్ర
అలాగేశ్ర బరశ్ర న్నయ్స్మ రణశ్ర చేయయ్నిశ్ర చెపిప శ్ర అలాశ్ర చెపప టానికిశ్ర
ముకదునుకడీశ్రయిర్శ్రబరశ్రచేయటకశ్ర(పడకుా ీి లోశ్రకూుి ని)శ్రతువాతశ్రకొనిా శ్ర
రోజుల్కుశ్ర గోధుయ్లుశ్ర తీనశ్ర శ్పయ్ా నశ్ర పెడుతూశ్ర న్నయ్స్మ రణశ్ర చేయయ్నిశ్ర చెపిప ,
యిర్శ్ర కూడాశ్ర కిలోశ్ర గోధుయ్లుశ్ర కొనిశ్ర చేయటక.శ్ర శ్ర ధా నకశ్ర రోజుశ్ర ఆలోచనలుశ్ర
మకుకడాశ్రకూుి నిశ్రవచిి నవిశ్రమబ్కొయ్మ నిశ్రమాకుశ్రచెపప డానికిశ్రముకదునుకడిశ్ర
చేనశ్ర చెపప డకశ్ర (అకతకుశ్ర మునుపుశ్ర యిర్శ్ర యియకశ్తకశ్ర హారికిశ్ర వచేి వాు.శ్ర
తువాతశ్రనుకడిశ్ర6:00శ్రనుకడిశ్ర7:00శ్రవరకుశ్రతపప కుకడశ్రధా నకశ్రచేబ్ున్నా ు.
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గురుపూజ – శ్ీ సుబ్బ రామయ్య సర్ తో నగేష్ అనభవాలు
శ్రశ్రశ్రశ్రశ్రీశ్రగుుభో నా య్ః
గుుదేవులుశ్ర ీశ్ర బ్బరా మయ్య శ్ర స్ర్శ్ర శ్ర ఎవా రనీశ్ర తయ్శ్ర ాద్వల్కుశ్ర
నయ్యిా రకశ్ర చేయనిచేి వాుశ్ర కాదు.శ్ర కొకతయ్కదకైతేశ్ర చాలాశ్ర కోపకతోశ్ర వర్గని
ద శ్రశ్ర
సేు
చెేప వాుశ్ర.శ్రఇకకొకతయ్కదకైతే, వాుశ్రనయ్స్ా రకచాటానికిశ్రశ్పయిా
, స్ర్శ్ర
కూడాశ్ర వారకిశ్ర వకగిశ్ర నయ్యిా రకశ్ర చేయబోవటకశ్ర చూనశ్ర వాుశ్ర హ్డలిపోబాశ్ర
ెంళిు పోయవాుశ్ర .శ్ర ఇలాకటిశ్ర పరనతు
ి ల్లోశ్ర శ్ర ఒయ్యిరశ్ర ర్గయ్మ ేటశ్ర ెంకయ్ట్శ్ర (శ్ర
ెంకయ్టేరా రమవు)శ్రస్ర్శ్రాద్వల్కుశ్రనయ్స్ా రకచిశ్రెంళ్ు టకశ్రచూనశ్రనేనుశ్రఆరి ర శ్ర
పోయాను.శ్ర స్ర్శ్ర కూడాశ్ర అలాశ్ర చేయవర్గని
ద శ్ర వర్గని
ద శ్ర అతనికిశ్ర శ్ర చెపప లేదుశ్ర .శ్ర నేనుశ్ర
స్కదగ ికలోశ్ర పడాను.శ్ర నేనుశ్ర మాశ్తకశ్ర ాద్వల్కుశ్ర నయ్యిా రకశ్ర పెటలే
ట దుశ్ర .శ్ర మాశ్ర
బృకర్గకలోశ్రశ్రకూడాశ్రఎవరూశ్రయిహ్నకచలేదు.
వేరొయ్శ్ర స్కర్గరు కలోశ్ర ఒయ్శ్ర డాయ్ టర్శ్ర ఫ్య ిలీశ్ర వచిి నపుప డుశ్ర శ్ర వాుశ్ర స్ర్శ్ర తోశ్ర
“మాకుశ్ర ఒయ్శ్ర య్కచిశ్ర ఫోటోశ్ర జజకచుకోవటానికిశ్ర కావాలి” అనిశ్ర చెపిప శ్ర చాలాశ్ర
ఫోటోలుశ్ర
తీబ్కున్నా ు.శ్ర
వాుశ్ర
ఎపప టినుకచోశ్ర
స్ర్శ్ర
ఫొటోకుశ్ర
జజచేబ్కునుున్నా రకట.శ్రఇకకాశ్రయ్కచిశ్రశ్రఫొటోశ్రకోస్కశ్రచాలాశ్రర్గమారశ్రఅడిగిశ్రయ్ీ,
నచిి ననిా శ్ర ఫోటోలుశ్ర తీబ్కున్నా ుశ్ర .శ్ర ఇర్గకాశ్ర చూబ్ునా శ్ర న్నకుశ్ర ఉశ్కోషకశ్ర
వచిి కదశ్ర .శ్ర స్ర్శ్ర తోశ్ర అన్నా నుశ్ర “మీుశ్ర న్నకుశ్ర ఫొటోకుశ్ర ఒపుప కోుశ్ర వారకిశ్ర మాశ్తకశ్రశ్ర
వపుప కున్నా ర” నిశ్ర .శ్ర స్ర్శ్ర అన్నా ుశ్ర -శ్ర “నువుా శ్ర ఇపప టికేశ్ర చాలాశ్ర ఫోటోలుశ్ర
తీబ్కున్నా వుశ్ర య్ద్వ!శ్ర ఇకకాశ్ర చాల్వాశ్ర ?” . గొల్గమూడిశ్ర లోశ్ర స్ర్శ్ర తయ్శ్ర ాద్వల్నుశ్ర
ాయ్నివా ుశ్ర కానిశ్ర , ఆశ్ర డాయ్ టర్శ్ర ఫ్య ిలీశ్ర శ్ర శ్పిరోజూశ్ర ఇకటోుశ్ర స్ర్శ్ర ఫొటోకుశ్ర శ్ర జజశ్ర
కూడాశ్ర చేబ్కుకట్లన్నా ు, అదశ్ర కూడాశ్ర స్ర్శ్ర కుశ్ర చెపిప శ్ర య్ీశ్ర శ్ర ..శ్ర శ్ర “ స్ర్శ్ర నుశ్రశ్ర
జజకచుశ్రకోవటానికి” కిశ్రమాకుశ్రఅపప టికిశ్రఇకకాశ్రపరపయ్ా తశ్రమలేదేమోశ్ర!
కాల్శ్య్య్కలోశ్ర స్ర్శ్ర నుకచిశ్ర అదుు తమైనశ్ర , ఆరి ర య్రమైనశ్ర
అనుభవాలుశ్ర య్లుగుతుకడటకశ్ర వల్నశ్ర స్హ్జకరనేశ్ర స్ర్శ్ర కుశ్ర ార్గశ్ర నయ్యిా రకశ్ర
చేయడకశ్ర మొర్గలుపెటాటనుశ్ర .శ్ర స్ర్శ్ర ఎపుప డూశ్ర శ్ర వర్గని
ద శ్ర చెపప లేదుశ్ర .శ్ర స్ర్శ్ర చేబాశ్ర
ిు
పైకె శ్రఆీబ్స లుశ్రకూడాశ్రఇచేి వాుశ్ర.
ఒయ్రోజుశ్ర చాలాయ్కదశ్ర స్ర్శ్ర ర్గరశ నకశ్ర కోస్కశ్ర వచాి ుశ్ర .శ్ర కానిశ్ర ఆశ్ర టకలోశ్ర
స్ట
స్ర్శ్ర రె శ్రట తీబ్కుకట్లన్నా ుశ్ర అకదువశ్రల్శ్రు వీలుకాయ్శ్ర ెంనుదరగిశ్ర ెంళిు పోయాుశ్ర .శ్ర
ఎయ్ా డోశ్ర చదవానుశ్ర – “ఇతుల్చేతశ్ర గుువుకుశ్ర నయ్స్ా రకపశ్ర చేయటకశ్ర కుడాశ్ర
గుుసేవలోశ్రభాగయ్”ని.శ్రస్ర్శ్రమేలుకొనా శ్రతువాతశ్ర, స్ర్శ్రకుశ్రఈశ్రవిషయకశ్రచెపిప శ్ర
పరమ షన్శ్ర అడిరనుశ్ర .శ్ర స్ర్శ్ర ఇలాశ్ర శ్ర చెాప ుశ్ర శ్ర శ్ర :శ్ర “అలాశ్ర ఐతేశ్ర అకర్గరనిశ్ర ఒకేయిరశ్ర
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రయ్మ నుశ్ర ఒకొా య్ా ుశ్ర ఐతేశ్ర న్నకుశ్ర ఇబరా కదరశ్ర ఉకట్లకద” అన్నా ుశ్ర .శ్ర శ్ర స్ర్శ్ర
పరమ షన్శ్ర ఇచిి నశ్ర ెంకటనేశ్ర వారకోస్కశ్ర ెంళిశ్రు చుసేుశ్ర చాలాయ్కదశ్ర ెంళిు పోయాుశ్ర .శ్ర
నేనుశ్ర నిమరశ్ర పడానుశ్ర .శ్ర ద్వనికిశ్ర బదులురశ్ర అకతయ్కదనిశ్ర పిలిచిశ్ర స్ర్శ్ర కుశ్ర
గుుజజశ్ర చేబ్కోవటానికిశ్ర , ద్వనికోస్కశ్ర అకర్గరకీశ్ర ఆహాా నికచడానికిశ్ర అనుయ్ిశ్ర
అడిరనుశ్ర .శ్ర స్ర్శ్ర ద్వనికిశ్ర పరమ షన్శ్ర ఇచాి ుశ్ర .శ్ర అయ్మ రరశ్ర (శ్ర బ్బరా మయ్య శ్ర స్ర్శ్ర
వారశ్ర భార శ్ర )శ్ర అనుయ్ిశ్ర శ్ర కూడాశ్ర దొరకికదశ్ర .శ్ర మాశ్ర శ్గూప్శ్ర లోశ్ర ఉనా శ్ర శ్పయిద్, శ్గూప్శ్ర
లీడర్శ్రవేణుగోాల్ఫశ్రస్ర్శ్ర, యిబాశ్ర, హైర్గమబద్శ్రెంకయ్టేరా రమవుశ్ర, ెంకయ్టేరా ుుశ్ర
,శివరతా క, చ్డ్-మాస్ర్
ట శ్ర కోటి, శేష్ణయ్ృషశ్రీ , కిషోర్శ్ర లుశ్ర చాలాశ్ర ఆనకర్గకశ్ర ,
ు స్ర్శ్ర
ఉాస హ్కశ్ర తోశ్ర వైభవకరశ్ర ఏమప ట్లుకుశ్ర జనుకున్నా ుశ్ర .శ్ర అిధులుశ్ర శ్ర భకితోశ్ర
ార్గముల్కుశ్ర జజ, స్ర్శ్ర కుశ్ర శాలువల్తోశ్ర స్ాా మలుశ్ర చేయిుశ్ర .శ్ర శ్ర యిబాశ్ర శివశ్ర
అకర్గరతోశ్రన్నయ్జపకశ్రచేబాకచాు.శ్రశ్రస్ర్శ్రకుశ్రశ్ర12-09-2015శ్రనశ్రమొర్గటిరశ్ర ీశ్రస్ర్శ్ర
కుశ్ర భౌియ్కరశ్ర శ్ర గుుజజశ్ర మాశ్ర ఊహ్కుశ్ర శ్ర అకర్గనకతశ్ర బరశ్ర జరగికద.శ్ర మాశ్ర
జజను, స్ాా మనిా శ్ర సీా య్రకచిశ్ర , అకర్గరశ్ర ార్గనయ్యిా మల్నుశ్ర శ్ర శ్ేయ్తోశ్ర
అనుయ్ికచాుశ్ర.
స్ర్శ్రకుశ్రజజశ్రస్య్రప ణశ్రతువాతశ్రహారిశ్రఇచాి ముశ్ర.శ్రెంకటనేశ్రశ్పయిద్,
బ్బరా మయ్య శ్ర స్ర్శ్ర తోశ్ర మేముశ్ర య్ుస్టిశ్ర స్కవతస రo కూడాశ్ర ఇలానేశ్ర
జుపుకుకటాయ్నిశ్రశ్రఅడిరడు.శ్రఇకయ్శ్రశ్పిశ్రస్కవతస రకశ్రశ్రకొనయిగికచాల్నిశ్రనేనుశ్ర
కూడాశ్ర జతశ్ర య్లియినుశ్ర .శ్ర స్ర్శ్ర య్ుస్టిశ్ర స్కవతస రo కూడాన్న!!శ్ర అనిశ్ర స్య్మ ిరశ్ర
నవాా ుశ్ర ..శ్ర అలాశ్ర మొర్గలైనశ్ర స్ర్శ్ర గుుజజశ్ర శ్పిశ్ర స్కవతస రకశ్ర జుగుతూశ్ర
వబ్ుకదశ్ర.శ్రఇపుప డుశ్రీశ్రస్ర్శ్రకుశ్ర(శ్రస్మాధశ్రకిశ్ర)శ్రుశ్ద్వభిషేయ్కశ్రకూడాశ్రజుగుతుకదశ్ర.
ఫోటోల్కుశ్ర , విశ్గహాల్కుశ్ర బ్ల్భకరశ్ర జజశ్ర చెయ వచుి శ్ర .శ్ర కానిశ్ర అిశ్ర
యిమాన మైనశ్ర య్నిర్డశ్ర రూపకలోశ్ర య్నశ్ర ఎదుురశ్ర య్నిపిబ్ుకటేశ్ర దేవుడనిశ్ర ,
గుువనిశ్ర ఎలాశ్ర జజశ్ర చేయగల్కశ్ర ? మొర్గటిరశ్ర ద్వనికిశ్ర వారశ్ర య్ృపశ్ర కావాలి.శ్ర వారశ్ర
లీల్లుశ్ర అనుభావానికిశ్ర మవాలి, అవిశ్ర బల్పడాలి, విశాా స్కశ్ర నిల్వాలి.శ్ర
స్కదేహాలు, భయకశ్ర పోవాలిశ్ర .శ్ర అస్లుశ్ర స్ర్శ్ర నయ్యిా మనికేశ్ర ఒపుప కోరేశ్ర ..శ్ర య్రశ్ర
జజశ్ర ఎలాశ్ర చేయడకశ్ర ?
స్య్రప ణశ్ర బుదతో
ి శ్ర జజశ్ర చెయ టానికిశ్ర విశాా స్కశ్ర
కావాలి.శ్ర విశాా స్కశ్ర ఎపుప డూశ్ర ఒకేలాశ్ర నర
ి కరశ్ర ఉకడదుశ్ర (శ్ర న్నలాకటిశ్ర వారకిశ్ర ).శ్ర స్ర్శ్ర
కూడాశ్ర శ్ర య్నలాగేశ్ర శాీరయ్శ్ర బధశ్ర పడుతుకటేశ్ర ఈశ్ర రీరకశ్ర లోశ్ర ఉనా శ్ర భగవకతుడుశ్ర
అనా శ్ర భావకశ్ర ఎలాశ్ర నర
ి కరశ్ర ఉకట్లకదశ్ర ? నేనుశ్ర మాశ్తకశ్ర చాలాశ్ర యిుుశ్ర స్ర్శ్ర
య్హయ్ల్నుశ్ర శ్ర చెక్శ్ర చేయినుశ్ర .శ్ర అనిా యిుుశ్ర నిరూపణశ్ర అయా బాశ్ర .శ్ర శ్ర ఒయ్యిరశ్ర స్ర్శ్ర
న్నతోశ్రడైరెక్ టశ్రరనేశ్రఅన్నా ుశ్ర..శ్ర“ఇపప టికిశ్రఎనిా యిుుశ్ర ననుా శ్రచెక్శ్రచేనశ్రఉకటావుశ్ర?
40 , 50శ్ర యిుుశ్ర ?” అనిశ్ర .శ్ర ెంనుెంకటనేశ్ర ఒయ్శ్ర అదుు తకశ్ర -శ్ర నేనుశ్ర చేయకుకడానేశ్ర
అరె ాకట్శ్రరశ్రచేయవల్ననశ్రఒయ్శ్రచినా శ్రశ్ాజెక్ టశ్రయ్కీట్
ు శ్రచేసేనశ్రవుకదశ్ర, గొల్గమూడిశ్ర
ల్
లోశ్ర న్నట్శ్ర వర్ా శ్ర బరలేయ్పోవటకశ్ర వ శ్రు అదశ్ర న్నకుశ్ర చాలాశ్ర టకశ్ర పడుతుకద.శ్ర ఆశ్ర
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శ్ాజెక్ టశ్ర ఆశ్ర య్ధా హ్ా మేశ్ర జర ుశ్ర చేయాల్నిశ్ర మాశ్ర య్బాకట్శ్ర
ు
చెాప ు.శ్ర అదశ్ర నేనేశ్రశ్ర
ీ
చేయాలి, కానిశ్రనేనుశ్రచేయకుకడానేశ్రయ్క ట్
ు శ్రచేనశ్రఉకద.
స్ర్శ్ర కిశ్ర శ్ర సేవచేబ్కునేకదుకేశ్ర య్నకోస్కశ్ర శ్ర “అన్నరోగ కశ్ర అనేశ్ర లీల్”
శ్పర్గరశ కచారేమోశ్ర అనిపిబ్ుకదశ్ర .శ్ర మొర్గటిలోశ్ర య్షక
ట రశ్ర నడిచేవాు.శ్ర ఎట్లవకటిశ్ర
సేవనుశ్ర ఒపుప కునేవాుశ్ర కాు.శ్ర కానిశ్ర న్నశ్ర తపనశ్ర వల్శ్రు న్నయ్మ దరశ్ర ఒపుప కోవటకశ్ర
చేసేవాుశ్ర.శ్రస్ర్శ్రకుశ్రయిా నకశ్రచేబాకచడక, బడీశ్రలోషన్శ్రమయటకశ్ర, య్కదులుశ్ర
జయటకశ్ర , ఒకోా యిరశ్ర ినిపికచడకశ్ర , పయ్ా బటలు
ట శ్ర స్ర దటకశ్రశ్రఅనీా శ్రస్జీవమైనశ్ర
ఉపచామలుశ్రశ్రఒయ్ా య్ా టిశ్రరశ్రఅనుశ్గహకచేవాుశ్ర.
అలాకటిశ్ర స్కర్గము ల్లోశ్ర న్నకుశ్ర కొనిా శ్ర పుస్ుకాలుశ్ర దొరకేవి.శ్ర అవిశ్ర అచి కశ్ర
గుువుకుశ్రశిష్ణ లుశ్రఎలాశ్రసేవచేయాలిశ్రఅనిశ్రతెలిేశ్రపుస్ుకాలు, ఇకకాశ్రస్దుస్వుశ్ర ీశ్ర
శివానకర్గశ్రమూర ుశ్రరరకిశ్రవారశ్రశిష్ణ లుశ్రచేననశ్రగుుజజలుశ్రగురకచినశ్రపుస్ుకాలుశ్ర.శ్ర
వాటినిశ్రకొనిా శ్రఅలానేశ్రఅయ్లుశ్రపరచేశ్రవాడిని, కొనిా శ్రనేనుశ్రఎలాఐతేశ్రశ్రచేబ్ున్నా న్నశ్ర
అలానేశ్ర చేయాల్నిశ్ర ఆశ్ర పుస్ుకాలోుశ్ర శ్ర ఉకడేవిశ్ర .శ్ర ఆశ్ర టకశ్ర లోశ్ర నేనుశ్ర ఎపుప డూశ్ర
జజకచనిశ్ర భరద్వా జశ్ర మాస్ర్
ట శ్ర రుశ్ర య్ల్లోశ్ర య్నిపికచిశ్ర ఒయ్శ్ర విస్ురశ్ర లోశ్ర భోజనకశ్ర
చూపికచిశ్ర ినయ్నిశ్ర స్థచికచాు.శ్ర ినా తువాతశ్ర ాకబూల్కశ్ర ఇచిి శ్ర
ఆీరా దకచాుశ్ర .శ్ర అదశ్ర న్నకుశ్ర గుుశ్ర అనుశ్గహ్కరశ్ర శ్ర వచిి నశ్ర ఆీబ్స లుశ్ర అనిశ్ర
ఇకకాశ్ర ఉాస హానిా శ్ర ఇచిి కదశ్ర .శ్ర స్ర్శ్ర ఇకకాశ్ర ఎకుా వరశ్ర అనుశ్గహస్థుశ్ర నేనుశ్ర చేసేశ్ర
ఇడీలు
ు శ్ర ినేవాు.శ్ర అవిశ్ర ఉపుప శ్ర లేయ్పోబాన్నశ్ర అదుు తమైనశ్ర ుచిరశ్ర ఉకడేవి.శ్ర
ఒయ్యిరశ్రఅవిినా శ్రకిషోర్శ్రఎకతశ్రబగున్నా యోశ్రఅనిశ్రఆరి ర పోయాడుశ్ర.శ్రన్నయ్కాశ్ర
చిశ్తకరశ్రఉకడేదశ్ర.
ఒయ్యిరశ్ర ఏబ్శ్కీబ్ుశ్ర కుశ్ర ఒయ్శ్ర ద్గసీుశ్ర చాలాశ్ర ఖ్ీర్గబానశ్ర పెరూఫ మ్శ్ర ల్శ్ర తోశ్ర
ాద్వల్కుశ్ర అభిషేయ్కశ్ర చేబ్ుకదశ్ర .శ్ర అదశ్ర చూననశ్ర ఒయ్శ్ర వ కిశ్రు ఆశ్ర డబురా ల్తోశ్ర
చాలాయ్కదశ్ర ేర్గవారకిశ్ర భోజనకశ్ర పెటవ
ట చుి య్ద్వశ్ర , వృధాశ్ర చేయటకశ్ర ఎకదుకుశ్ర
అకటాడుశ్ర .శ్ర అపుప డుశ్ర శ్కీబ్ుశ్ర ఇలాశ్ర బదులుశ్ర ఇచాి ుశ్ర శ్ర “ ేర్గవాుశ్ర ఎపుప డూశ్ర
ఉకటాుశ్ర .శ్ర కానిశ్ర జీస్స్టశ్ర ఉకడడుశ్ర ” అనిశ్ర .శ్ర శ్ర నేనుశ్ర ఈశ్ర విషయకశ్ర బ్బరా మయ్య శ్ర
స్ర్శ్రకిశ్రచెపిప శ్రఅలాశ్రజజశ్రచేబ్కోవటానికిశ్రఅనుయ్ికచయ్నిశ్రశ్ార ికచానుశ్ర.శ్రస్ర్శ్ర
“స్రే” అన్నా ుశ్ర .శ్ర చాలాశ్ర ఆనకర్గకశ్ర రశ్ర శ్ర అపుప డుశ్ర ఒయ్ా డినేశ్ర అలాశ్ర జజశ్ర
చేబ్కున్నా నుశ్ర..
స్ర్శ్రదేవుడైతేశ్రకొబరా రకాయశ్రకూడాశ్రస్య్రప కచవచుి శ్రయ్ద్వ.శ్రఅకదుకేశ్రస్ర్శ్ర
కిశ్రఒయ్యిరశ్రకొబరా రకాయశ్రఇచాి ను.శ్రస్ర్శ్రద్వనిా శ్రతీబ్కునిశ్రయ్ళ్ు కుశ్రఅదుదకునిశ్రనీకుశ్ర
నచిి నశ్ర ర్గగ స్వరశ్ర కొట్లటశ్ర అన్నా ుశ్ర .శ్ర కానిశ్ర నేనుశ్ర పిచిి పనిశ్ర చేయినుశ్ర .శ్ర ఆశ్ర కొబరా రకాయశ్ర
తీబ్కెళిు శ్ర ెంకయ్య యిా ిశ్ర గుడిశ్ర ర్గగ స్వరశ్ర కొటాటను.శ్ర తువాతశ్ర బుదశ్రి వచిి శ్ర స్ర్శ్ర
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దేవుడుయ్ద్వశ్రయ్రశ్రస్ర్శ్రఇకటిశ్రవదేదశ్ర కొబరా రకాయశ్రకొటవ
ట చుి శ్రయ్ద్వశ్రఅనిశ్రతల్చానుశ్ర.శ్ర
య్ళీు శ్రయిరశ్ర ఆశ్రతపుప శ్రచేయకుకడాశ్రస్ర్శ్ర కుశ్ర కొబరా రకాయశ్రస్య్రప కచిశ్ర , ఈశ్రయిరశ్ర
స్ర్శ్రఇకటిముకదేశ్రకొటాటనుశ్ర.శ్ర
“గుుశ్ర ర్గరశ న్ననికిశ్ర ెంళ్ళు టపుప డుశ్ర వటిశ్రట చేతుల్తోశ్ర ెంళ్ు కూడర్గ”శ్ర నిశ్ర
చదవాను.శ్ర అపప టినుకచిశ్ర శ్ర బకగుళూుశ్ర నుకచిశ్ర వచేి టపుప డేశ్ర న్నలూుుశ్ర
మారెా ట్శ్రలోశ్రపువుా లుశ్రకొనుకుా నిశ్రస్ర్శ్రాద్వల్పైశ్రశ్రజజశ్రరశ్రవేసేశ్రవాడిని.శ్రవాటిలోశ్ర
కొనిా శ్ర స్ర్శ్ర తీబ్కునిశ్ర స్రరశ్ర కాలిశ్ర వేళ్ు శ్ర య్ధ లోశ్ర పెట్లటకునేశ్ర వాుశ్ర .శ్ర స్ర్శ్ర న్నశ్ర
జజనిశ్ర అలాశ్ర సీా య్రకచేవాుశ్ర .శ్ర నగేష్శ్ర తెచాి డుశ్ర య్ద్వశ్ర ఆశ్ర శ్ర అరటిపళ్ళు శ్ర ఇవుా శ్ర
అనిశ్రఅయ్మ రరనిశ్రశ్రఅడిగేశ్రవారకట-శ్రఅయ్మ రుశ్రచెాప ుశ్ర.శ్ర
రీరకలోశ్ర నడచేశ్ర దేవుడేశ్ర గుువనిశ్ర రకయ్మచాు లుశ్ర చెాుు.శ్ర
“గుుయిస క్షాత్శ్రపరశ్బహ్మ ” అనిశ్రగుుశ్రగీతశ్రచెపుతుకద.శ్రస్దుస్వువుశ్రకుశ్రచేసేశ్రజజశ్ర
స్య్ల్శ్ర స్ృర్డశ్రట కిశ్ర చేననశ్ర జజశ్ర య్కటేశ్ర ఎకుా వ.శ్ర అలాకటిశ్ర గుువుశ్ర రీరకశ్ర తోశ్ర
ల్భికచటక, గుుశ్ర జజశ్ర చేబ్కునేశ్ర అర్గృషక
ట శ్ర శ్పయిదకచటకశ్ర య్నకర్గరశ్ర
భాగ క.
శిరీష (సాయి సుశ్బ్హూ ణయ ం భారయ ) ఇలా చెబుతున్నా రు:
మాశ్ర ఇకటోుశ్ర యిబాబబశ్ర పటానికిశ్ర నయ్యిా రకశ్ర చేబ్కునేవాళ్ు క.శ్ర
భజనలు, య్కదరశ్రర్గరశ నల్తోశ్రాట్లశ్రస్రద్వశ్రయ్బుుుశ్ర కూడాశ్రఉకడేవి.శ్రపెళ్ ుబానశ్ర
తమా తశ్ర మొటమొ
ట
ర్గటిశ్ర యిరశ్ర బ్బరా మయ్య శ్ర స్ర్శ్ర ర్గరశ నకశ్ర అబా కద.శ్ర
మావాుశ్రగొల్గమూడిశ్రలోనేశ్ర ీశ్రబ్బరా మయ్య శ్రయిర్శ్రవర్గశ్రద ఉకడాలిశ్రఅనుకోవటకశ్ర
వల్శ్రు మాశ్ర కాపురకశ్ర గొల్గమూడిలోశ్ర యిర్శ్ర వాళిు కటిశ్ర శ్పయ్ా శ్ర పోర షన్శ్ర లోశ్ర
శ్ారకభమైకద.శ్ర శ్ర అపుప డుశ్ర మావాుశ్ర న్నలూుర్శ్ర ెంకయ్టాచల్కశ్ర లోనిశ్ర కూ బశ్ర
కాలేజీలోశ్రశ్పఫెస్ర్శ్రరశ్రపనిచేబ్ుకడేవాు.శ్రగొల్గమూడిలోశ్రజీవనశ్రవిధానకశ్రనేనుశ్ర
అనుకునా ట్లటరశ్రలేదు.శ్ర అకతేరకుకడాశ్ర మాశ్ర ఆయనశ్రశ్పిశ్రఒయ్ా శ్రవిషయకశ్రయిర్శ్ర
తోశ్ర చెేప వాళ్ళు .శ్ర న్నతోశ్ర ఎకుా వశ్ర మాటాుడేశ్ర వాుశ్ర కాదు.శ్ర అకదువల్శ్రు యిర్శ్ర మీర్గశ్ర
య్కచిశ్ర య్న్నా భేర్గశ్ర అభిశ్ాయకశ్ర ఉకడేద.శ్ర కానీశ్ర అయ్మ రరతోశ్ర (యిర్శ్ర ధరమ పిా )శ్ర
బరశ్రమాటాుడేర్గనిని.శ్రఅయ్మ రుశ్రకూడాశ్రఅనీా శ్రవిషయాలుశ్రమాటాుడేవాు.
ఒయ్శ్ర యిరశ్ర స్ర్శ్ర నుశ్ర ఎదోశ్ర అన్నా ననిశ్ర మాశ్ర ఆయనశ్ర ననుా శ్ర అన్నా ు.శ్ర న్నకుశ్ర
కోపకశ్రవచిి శ్రపెటెశ్రట పట్లటకొనిశ్రమాశ్రఇకటికిశ్రెంళ్ు టానికిశ్రబయలేమ
ద ను.శ్రశ్రమాశ్రఆయనశ్ర
ెంళ్ు ర్గని
ద శ్ర కుడాశ్ర అనలేదు.శ్ర ఇకటోునేశ్ర ఉన్నా ు.శ్ర రోడుమీర్గశ్ర వరకుశ్ర ెంళ్ళు ను.శ్రశ్ర
బహుశాశ్ర ధా నకశ్ర చేబ్కుకట్లనా శ్ర యిర్శ్ర చిశ్తకరశ్ర (ఇకటోుశ్ర వేబ్కొనే)శ్ర నియ్ా ుశ్ర తోశ్ర
వచిి శ్ర ననుా శ్ర ెంళ్లుర్గని
ద శ్ర ఇకటికిశ్ర రయ్మ న్నా ు.శ్ర నేనుశ్ర మనన్నా ను.శ్ర యిబాశ్ర నినుా శ్ర
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బరశ్రచూబ్కునేశ్రజచీశ్రన్నద్వశ్రఅన్నా ు.శ్రఅపుప డుశ్రన్నశ్రయ్నబ్శ్రకొకచెకశ్రశాకికచిశ్ర
యిర్శ్ర తోశ్ర ెంనయ్కుశ్ర ెంళ్ళు ను.శ్ర తమా తశ్ర యిర్శ్ర ఎయ్ా డికైన్నశ్ర తీబ్కుెంళ్ు య్నిశ్ర
చెపప డక,శ్ర మేముశ్ర ఎపుప డైన్నశ్ర న్నలూుర్శ్ర కిశ్ర ెంళ్ు టకశ్ర మొర్గలైకద.శ్ర యిర్శ్ర తువాతశ్ర
య్య్మ లిా శ్ర ననిమాకుశ్ర కూడాశ్ర పకాు.శ్ర పెళిశ్రు అయా య్శ్ర ననియ్హ్ల్ఫశ్ర లోశ్ర మాశ్ర
ఆయనతోశ్ర ననిమాశ్ర చూడటకశ్ర అదేశ్ర మొర్గటిద.శ్ర ఇపుడుశ్ర ెంనకిా శ్ర ిరగిశ్ర
చూబ్కుకటేశ్ర అకతటిశ్ర య్హ్నీయుడుశ్ర వచిి శ్ర ననుా శ్ర పిల్చినశ్ర విధానకశ్ర చూసేుశ్ర
యిధారణాా నికిశ్రశ్పిరూపమాశ్రఅనిశ్రఅనిపిబ్ుకద.
న్నశ్ర అస్కతృపిుశ్ర అచి టశ్ర ఇయ్డశ్ర లేకుకడటకశ్ర మాశ్ర ఆయనశ్ర యిుా శ్ర
చెబతేశ్రశ్రీశ్రశ్రయిర్శ్రఇయ్ా డేశ్రఇకటోునేశ్రఉకడిశ్రభాధశ్రపడితేశ్రఏిశ్రఅవుతుకదశ్రెంకయ్య శ్ర
యిా ిశ్ర వర్గకు
ద శ్ర ెంళిశ్రు కాలానిా శ్ర (శ్పిరోజూశ్ర ఒకేశ్ర స్య్యకలో)శ్ర ఇసేుశ్ర య్ద్వశ్ర ?శ్ర అనిశ్ర
చెాప ు.శ్ర మాశ్ర అతుయ రుశ్ర కూడాశ్ర తరచూశ్ర ెంకయ్య యిా ిశ్ర గొపప శ్ర
భగవకతుడుశ్ర అనిశ్ర చెేప వాు.శ్ర శ్ర అపుప డుశ్ర నేనుశ్ర ెంకయ్య శ్ర యిా ిశ్ర ర్గగ స్వరకిశ్ర
ఉర్గయకశ్ర 10:30 AM కిశ్ర ెంళిు శ్ర శ్పర్గక్షణలుశ్ర చేనశ్ర ఇకటికిశ్ర వచేి స్రకిశ్ర య్ధా హ్ా శ్ర
ఆరిశ్ర స్య్యకశ్ర అయ ద.శ్ర నేనుశ్ర ెంకయ్య శ్ర యిా ిశ్ర కోస్కశ్ర శ్పయిద్వలుశ్ర చేనశ్ర
యిబామాస్ర్
ట శ్ర నిల్యకలోశ్ర ఆరిశ్ర స్య్యకలోశ్ర నివేదకచేద్వనిా .శ్ర నేనుశ్ర శ్రీశ్ర
ెంకయ్య యిా ిశ్ర ర్గగ స్వరశ్ర బరశ్ర శ్పర్గక్షణలు, న్నయ్స్మ రణశ్ర చేననటబా
ు తేశ్ర యిర్శ్ర
ిన్నలిశ్ర అనుకునేశ్ర ద్వనిా శ్ర అలానేశ్ర శ్ర ినేవాు, స్రరశ్ర జరగనపుప డుశ్ర ినేవాుశ్ర
కాదు.శ్ర
నేనుశ్ర ెంకయ్య శ్ర యిా ిశ్ర ర్గగ స్వరకిశ్ర ెంళిు నపుప డుశ్ర ెంకయ్య శ్ర యిా ిశ్ర తోశ్ర
"యిా ిశ్ర మీుశ్ర దేవుడుశ్ర య్ద్వ!శ్ర న్నకుశ్ర గొల్గమూడిలోశ్ర ఉకడటకశ్ర ఇషక
ట శ్ర లేదుశ్ర
ఇయ్ా డశ్ర నుకడిశ్ర ఇకకొయ్శ్ర చోటికిశ్ర పకపికచయ్ని” చెపుప కున్నా ను.శ్ర శ్ర తరవాతశ్ర కొనిా శ్ర
వామల్కేశ్ర ీశ్ర స్ర్శ్ర మాశ్ర ఆయనతోశ్ర ఈశ్ర ద్గపైవేట్లశ్ర కాలేజలోశ్ర ధరమ కశ్ర ాటికచడానికిశ్ర
compromise అవుతూశ్ర ఉయ్దనయ్ా రలేదు.శ్ర Postdoc అపెలశ్రు చేబాశ్ర అనిశ్ర మాశ్ర
ఆయనకుశ్ర చెపప డక, శ్ఫ్యన్స శ్ర పోస్టశ్రట డాయ్ టరేట్శ్ర వచేి ట్లుశ్ర చేయటకశ్ర జరగికద.శ్ర
ెంకయ్య శ్రయిా ిశ్రపకపికచినట్లుశ్రవీయిశ్రఒయ్ా రోజులోశ్రవచేి నకద.శ్ర
శ్ఫ్యన్స శ్ర కిశ్ర ెంళిు నశ్ర తమా తశ్ర అయ్ా డశ్ర శ్పిశ్ర వామకతముశ్ర నకదుశ్ర వివిధశ్ర
శ్పదేశాల్కుశ్ర ెంళ్ళు వారము.శ్ర శ్ఫ్యన్స శ్ర లోశ్ర మావాుశ్ర వారకశ్ర వారకశ్ర స్ర్శ్ర కుశ్ర ఫోన్శ్ర
చేసేటపుప డుశ్ర అపుప డపుప డుశ్ర నేనుశ్ర మాటాుడేశ్ర ద్వనిని.శ్ర శ్ర శ్ఫ్యన్స శ్ర లోనేశ్ర నేనుశ్ర
గరు వినిశ్ర అయా ను.శ్ర న్నరమ ల్ఫశ్ర డలివీశ్ర కుశ్ర శ్ర యిర్శ్ర ఆనస బ్లుశ్ర అడిగితెశ్ర రోజూశ్ర
నిర ీతశ్రకాల్కశ్రలోశ్రఆరిశ్రఇయ్మ న్నా ు.శ్రకొనిా శ్రన్నల్ల్శ్రతమా తశ్రఇకడియాకిశ్రవచిి నశ్ర
తమా తశ్ర ఆరి,శ్ర శ్పర్గక్షణాలుశ్ర చేయటకశ్ర ఆగిపోబాకద.శ్ర పటాల్కుశ్ర జల్శ్ర
మాల్లుశ్ర య్టేశ్రట ద్వనిని.శ్ర కుటేశ్రట స్య్యకలోశ్ర య్బుుుశ్ర వచేి వి.శ్ర ఈశ్ర విషయకశ్ర మాశ్ర

29

శ్రీశ్రర్డీశ్రయిబాబబ

శ్రీశ్రభరద్వా జశ్రమాస్ర్
ట

శ్రీశ్రబ్బరా మయ్య శ్రరు

శ్రీశ్రెంకయ్య యిా ి

శ్రీశ్రర్గమస్వయిా ి

ఆయనకుశ్ర కూడాశ్ర తెలియదు.శ్ర న్నకుశ్ర న్నరమ ల్ఫశ్ర డలివీశ్ర అవదేమోశ్ర అనిశ్ర మాశ్ర
శ్ఫెకడ్స శ్ర చెపిప నద్వనినిశ్ర బటిశ్రట భయక.శ్ర నజేరయన్శ్ర అవుతుకదశ్ర ఏమోశ్ర అనిశ్ర
విపీతశ్ర భయకరశ్ర ఉకదశ్ర అనిశ్ర మాశ్ర ఆయనకుశ్ర చెపప ను.శ్ర శ్ర ఆయనశ్ర యిర్శ్ర కిశ్ర న్నశ్ర
విషయకశ్ర చేపిప నపుప డుశ్ర యిర్శ్ర "య్బుుుశ్ర చెబుతూశ్ర మాల్లుశ్ర య్డితేశ్ర ఏిశ్ర
అవుతుకదశ్ర ? ఓకశ్ర న్నమయణశ్ర –ఆదశ్ర న్నమయణశ్ర న్నయ్స్మ రణశ్ర చేస్థుశ్ర
శ్పర్గక్షణాలుశ్రచేయయ్ను"శ్రఅనిశ్రచెాప ు.శ్ర మాశ్రఆయనశ్రఆశ్రవిషయకశ్రచెేప స్రకిశ్ర
ఎయ్ా డోశ్ర మజయ్కశ్డిశ్ర లోశ్ర నేనుశ్ర చేసేశ్ర పనిశ్ర యిర్శ్ర కిశ్ర ఎలాశ్ర తెలినకద్వశ్ర అనిశ్ర
ఆరి ర మేనకద. అదేశ్రీ
శ్ర శ్రస్ర్శ్రతోశ్రన్నశ్రమొర్గటిశ్రఅనుభవక.శ్ర
అకోబ
ట ర్శ్ర29 డలివీశ్రడేట్.శ్రఅకోబ
ట ర్శ్ర28 న భయమేనశ్రయిర్శ్రకిశ్రఫోన్శ్రచేనశ్ర
స్ర్శ్ర మీుశ్ర న్నశ్ర గూరి శ్ర ెంకయ్య శ్ర యిా ికిశ్ర శ్ార ినశ్ర చేనశ్ర టెకకాయశ్ర గుకడకలోశ్ర
వేయకడిశ్ర యిర్శ్ర అనిశ్ర చెపప ను.శ్ర యిర్శ్ర “నీవేశ్ర ెంకయ్య శ్ర యిా ినిశ్ర పట్లటకొమామ .”శ్ర
అన్నా ు.శ్రశ్ర ఆశ్రరోజుశ్రమాశ్రవారశ్రతోశ్రఈశ్రవిషయకశ్రచెబతేశ్ర నీశ్రభయకశ్రస్ర్శ్రకూశ్రచెపుప శ్ర
చాలుశ్రఅన్నా ు.శ్రయ్ురోజుశ్రఇకకాశ్రన్నపుప లుశ్రమయ్శ్రపోయశ్రస్రకిశ్రఇకయ్శ్రనజారయన్శ్ర
అవవుతుిదశ్ర అనిశ్రహానప టల్ఫశ్రలోశ్రజాబాన్శ్రఅవాా ల్నిశ్రచెాప ు.శ్రనేనుశ్రభయకతోశ్ర
ెంకయ్య శ్రయిా ికిశ్రఅపుప డుశ్ర పటమ్శ్రశ్రపెట్లటకొనిశ్ర 108శ్రశ్పర్గక్షణాలుశ్రచేనశ్రయ్రలాశ్ర
భయకతోశ్ర ీశ్ర యిర్శ్ర కుశ్ర ఫోన్శ్ర చేనశ్ర భయకరశ్ర ఉకదశ్ర యిర్శ్ర అకటేశ్ర "అకాశ్ర
బగుకట్లకదశ్ర లేమామ "శ్ర అన్నా ు.శ్ర యిర్శ్ర అనా టేశ్రు న్నకుశ్ర చాలాశ్ర తకుా వశ్ర
స్య్యకలోశ్ర ద్వద్వపుశ్ర ఏమీశ్ర నొపుప లుశ్ర లేకుకడాశ్ర బ్ఖ్శ్ర శ్పస్వకశ్ర అబా కద.శ్ర
మొటమొ
ట
ర్గటశ్ర మాశ్ర అమామ బాకి వాళ్ు శ్ర న్ననా శ్ర చేతరని, యిర్శ్ర చేతరనిశ్ర ఏదైన్నశ్ర
చెపిప ద్వదయ్నిశ్రఅనుకున్నా ను.శ్రమాశ్రఆయనతోశ్రమాటాుడటకశ్రకుర్గరలేదు.శ్రయిర్శ్రతోశ్ర
మాటాుడాను. అపుప డుశ్ర ఫోన్శ్ర లోశ్ర యిర్శ్ర మాశ్ర అమామ బాకి “ఓకశ్ర న్నమయణశ్ర
ఆదన్నమయణ”శ్రఅనేశ్రయ్హాశ్రయ్కశ్ానిా శ్రమూడుశ్రయిుుశ్రచెాప ు.
రెకడోశ్ర యిరశ్ర గరు కశ్ర ధరకచినపుప డుశ్ర తొిమ దశ్ర న్నల్లుశ్ర నికడిన్నశ్ర ఏకశ్ర
నొపుప లూలేవు.శ్ర తొిమ దోశ్ర న్నల్లోశ్ర ఒయ్శ్ర రోజుశ్ర యియకశ్తకశ్ర డాయ్ టర్శ్ర ర్గగ స్వరకిశ్ర ెంళితే
ు శ్ర
ఆమెశ్రపీక్షకచిశ్రనీకుశ్రఉయ్మ శ్రనీుశ్రలేదు.శ్రఅకదువల్నశ్రఆపరేషన్శ్రచేయాలిశ్రఅనిశ్ర
చెపిప ,శ్ర శ్రబడ్
ు శ్ర రపోర్ టశ్ర చూడాలిశ్ర అన్నా ు. బబ,శ్ర యిా ిశ్ర ఇలాశ్ర చేయిుశ్ర అనేశ్ర
కోపకతోశ్ర వాళ్ు నుశ్ర ిట్లటకున్నా ను,శ్ర తువాతశ్ర ముకదుశ్ర శ్రబడ్
ు శ్ర రపోశ్రర్ టస శ్ర
తెచుి కుకద్వముశ్ర అనిశ్ర హానప టల్ఫశ్ర కూశ్ర ెంళ్ళు ను.శ్ర డాయ్ టర్శ్ర చూనశ్ర అడిమ ట్శ్ర
అవా య్న్నా ు.శ్ర మాశ్ర అయ్మ రుశ్ర బటలు
ట శ్ర తీబ్కుశ్ర వయిుయ్నిశ్ర చెపిప శ్ర ఇకటికిశ్ర ెంళిశ్రు
బ్మాుశ్ర30 నిిష్టల్లోశ్రవచేి స్రకిశ్రన్నకుశ్రబ్ఖ్శ్రశ్పస్వకశ్రఅబాపోబాకద.
మాకుశ్ర తెలిననశ్ర వారకిశ్ర 4 స్కవతస మలుశ్ర అబాన్నశ్ర పిల్లు
ు శ్ర పుటలే
ట దు.శ్ర
వాుశ్ర శ్పయాా లుశ్ర ఎన్నా శ్ర చేయిు.శ్ర వారకిశ్ర గొల్గమూడిశ్ర గురకచిశ్ర గుుుశ్ర చేనశ్ర
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అయ్ా డకుశ్ర ెంళిు శ్ర బ్బరా మయ్య శ్ర యిర్శ్ర నిశ్ర ర్గరశ కచుకో, ఆయనశ్ర య్హాతుమ లు,
వారనిశ్ర ర్గరశ కచుకుకటేశ్ర ాపశ్ర య్రమ శ్ర పోతుకదశ్ర అనిశ్ర చెాప ను.శ్ర అపప టిశ్ర నుకడిశ్ర
వారశ్రభార శ్రఅవధూతశ్రలీల్శ్రామయణశ్రశ్ారకభికచికద.శ్రఆశ్రర్గకపతులుశ్రయిర్శ్రనిశ్ర
ర్గరశ కచుకునిశ్రయిర్శ్రతోశ్రచెపుప కున్నా ు.శ్రయిర్శ్రఅకాశ్రవినిశ్రఏమీశ్రచెపప లేదు.శ్రఒయ్శ్ర
న్నల్శ్ర తమా తశ్ర ఆశ్ర అమామ బాశ్ర బహస్థుశ్ర కాలేదు.శ్ర పీక్షశ్ర చేబాసేుశ్ర య్డుపులోశ్ర గడశ్ర
ఉకదశ్రఅని,శ్రద్వనినిశ్రతీసేయాలిశ్రలేయ్పోతేశ్రశ్పమార్గకశ్రఅన్నా ు.శ్రకానీశ్రఆశ్రఅమామ బాశ్ర
నేనుశ్ర గొల్గమూడిశ్ర ెంళిు శ్ర వచాి నుశ్ర అకదువల్నశ్ర ెంకయ్య యిా ిశ్ర న్నకుశ్ర
బడనియిుుశ్ర అనిశ్ర చెపిప శ్ర డాయ్ టర్శ్ర ఇచిి నశ్ర య్కదులుశ్ర కూడాశ్ర వేబ్కోలేదు.శ్ర ఆమెశ్ర
విశాా స్మేశ్ర ఆమెకుశ్ర రక్షయైశ్ర శ్రీశ్ర ెంకయ్య యిా ిశ్ర ర్గయశ్ర వల్నశ్ర చయ్ా టిశ్ర య్గశ్ర
పిల్వా
ు డుశ్రపుటాటడు.
నేనుశ్రఅడగయ్నేశ్రశ్రీశ్రయిర్శ్రచెకతకుశ్రచేుి కొనిశ్రవారశ్రగొపప ర్గనకశ్రఎుయ్శ్రపరచుకొని,శ్ర
రక్షణనుశ్రఇస్థు,శ్రశ్రమావాళ్ు నుశ్రకూడాశ్రఆదుకుకటూ,శ్రయ్కచిశ్రమార స్వకలోశ్ర
నడిపిబ్ునా కదుకుశ్రఎకతోశ్రయ్ృతఙ్త
ఞ లుశ్రతెలుపుకుకట్లన్నా ను.శ్రశ్రశ్ర
న్నగల్క్ష్మూ (శ్పసాద్ భారయ ) ఇలా చెబుతున్నా రు
న్నశ్రపెళిశ్రు అబానశ్రవామనికిశ్రనేను, న్నశ్రభర ుశ్రయ్ల్నశ్రగొల్గమూడికిశ్రెంళ్ళు ము.శ్రశ్ర
అయ్ా డశ్రబ్బరా మయ్య శ్రరరనిశ్రచూశాను.శ్రపెళ్ ుబానశ్రకొతులోశ్రరెకడుశ్రవామల్కిశ్రఒయ్శ్ర
యిరశ్ర గొల్గమూడికిశ్ర యిర్శ్ర ర్గగ స్వరకిశ్ర ెంళ్ళువారము.శ్ర అయ్ా డశ్ర బ్నీత, బ్నీతశ్ర వాళ్ు శ్ర
అయ్ా శ్ర భారి, శివరతా కశ్ర యిర్శ్ర గురకచిశ్ర చెబుతూశ్ర ఉకడటకశ్ర వల్శ్రు యిుశ్ర
గొపప వాుశ్ర అనిశ్ర అనుకున్నా ను.శ్ర అకతేరకుకడాశ్ర యిుశ్ర ీశ్ర ెంకయ్య శ్ర యిా ిశ్ర
ర్గగ స్వరకిశ్ర వచిి నశ్ర వాళ్ు కిశ్ర అవస్మనికిశ్ర తగినశ్ర ఏమప ట్లుశ్ర చేయటక, బ్నీత,
శివరాా నిా శ్ర చదవికచడక, యిా ర ికశ్ర లేకుకడాశ్ర పనులుశ్ర చేయటకశ్ర వీటనిా టినిశ్ర
బటిశ్రట యిర్శ్రగొపప వాుశ్రఅనిపికచికద.శ్ర
యిుశ్ర ఒయ్యిరశ్ర బకగుళూులోశ్ర య్కదరకశ్ర ర్గగ స్వరశ్ర శ్పర్గక్షణలుశ్ర
చేయయ్న్నా ు.శ్ర నేనుశ్ర శ్పర్గక్షణలుశ్ర చేబ్ున్నా శ్ర య్నబ్లోశ్ర పిచిి శ్ర పిచిి శ్ర
ఆలోచనలుశ్రవచేి వి.శ్రఒయ్యిరశ్రగొల్గమూడిశ్రకిశ్రెంళిు నపుప డుశ్రస్తస కగమ్శ్రలోశ్రయిర్శ్ర
చెబుతూశ్ర శ్పర్గక్షణలుశ్ర ఊరకేశ్ర చేసేుశ్ర కాదుశ్ర య్నబ్లోశ్ర ఏశ్ర ఆలోచనలుశ్ర లేకుకడాశ్ర
శ్రర్గశ్రద పెటిశ్రట చేయాలి.శ్ర ఊరకేశ్ర ిరగటకశ్ర వల్నశ్ర శ్పయోజనకశ్ర లేర్గనిశ్ర ఎవరకొశ్ర
చెపుతుకటేశ్ర ఆశ్ర విషయకశ్ర న్నకేశ్ర చెబుతున్నా రేమోననిపికచికద.శ్ర న్నకుశ్ర
బకగుళూులోశ్రగుడిలోశ్రశ్పర్గక్షణాలుశ్రచేననపుప డుశ్రవచిి నశ్రశ్రఆలోచనలుశ్రయిర్శ్రకిశ్ర
ఎలాశ్రతెలుబ్శ్రఅనిశ్రఅనిపికచికద.శ్ర
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యిర్శ్ర ర్గగ స్వరకుశ్ర ెంళి ునపుప డుశ్ర యిర్శ్ర తోశ్ర న్నకుశ్ర ఉనా శ్ర శాీరయ్శ్ర ఇబరా కదశ్ర
గురకచిశ్ర చెాప ను.శ్ర అపుప డుశ్ర యిర్శ్ర 40శ్ర రోజులుశ్ర ద్వక్షశ్ర -శ్ర ఏడుశ్ర రోజుల్కుశ్ర ఒయ్యిరశ్ర
అవధూతశ్ర లీల్శ్ర చరశ్తశ్ర ామయణ,
ఒకటిశ్ర జటశ్ర భోజనక, ఎవరతోనూశ్ర
అనవస్రశ్ర స్కభాషణలుశ్ర చేయకుకడాశ్ర అిశ్ర తకుా వరశ్ర మాటాుడయ్ని, ఖాళీశ్ర
స్య్యకలోశ్ర న్నయ్స్మ రణశ్ర చేబ్కుకటూశ్ర ఉకడయ్ని, వీలైనపుప డుశ్ర న్నయ్కశ్ర
శ్వాయయ్ని, 108శ్రశ్పర్గక్షణలుశ్రశ్పిరోజూశ్రచేయయ్నిశ్రచెాప ు.శ్రవీలునా పుప డలాుశ్ర
యిా ిశ్ర ర్గగ స్వరకిశ్ర మవాలిశ్ర అనిశ్ర చెాప ు.శ్ర శ్ర యిర్శ్ర చెపిప నటేశ్రు 40శ్ర రోజులుశ్ర ద్వక్షశ్ర
చేయగలిరను.శ్రద్వక్షశ్రఅబానశ్రకొనిా శ్రరోజుల్శ్రతమా తశ్రగొల్గమూడికిశ్రెంళిు నపుప డుశ్ర
యిర్శ్ర తోశ్ర మాటాుడుతునా పుప డుశ్ర పెళ్ ుబాశ్ర స్కవతస రకశ్ర అబాకదశ్ర ఇకకాశ్ర పిల్లు
ు శ్ర
య్ల్గలేదుశ్ర అనిశ్ర యిర్శ్ర తోశ్ర శ్ర బధరశ్ర చెపుప కున్నా ను.శ్ర ెంకటనేశ్ర యిర్శ్ర "ఎకదుయ్మామ శ్ర
పిల్లు
ు ? పిల్లు
ు శ్రపుడితేశ్రఎనిా శ్రబధలో!"శ్రఅనిశ్రచెపుప తుకటేశ్రఎకదుకుశ్రయిర్శ్రఇలాశ్ర
చెపుతున్నా ుశ్ర అనిశ్ర శ్ర అస్హ్న్ననికిశ్ర లోనయా ను.శ్ర కానీశ్ర కొనిా న్నల్ల్శ్ర తువాతశ్ర
నేనుశ్ర గరు వినిశ్ర అయా ను.శ్ర న్నకుశ్ర య్గశ్ర పిల్వా
ు డుశ్ర పుటాటడు.శ్ర న్నయ్య్ర ిమైకదశ్ర
ఏయ్కటే,శ్ర యిర్శ్ర య్నకుశ్ర ఏదైన్నశ్ర కోరయ్శ్ర ఉకటేశ్ర ద్వనిశ్ర మీర్గశ్ర వా మోహ్కశ్ర తీసేనశ్ర ఆశ్ర
కోరయ్ల్నుశ్రన్నరవేుయిుుశ్రఅనిశ్రఅనిపికచికద.శ్రశ్ర
నేనుశ్ర య్డుపుతోశ్ర ఉనా పుప డుశ్ర యిర్శ్ర "మీశ్ర భార శ్ర భర ులిర్గదరూశ్ర రోజూశ్ర ఒకేశ్ర
టమ్శ్ర లోశ్ర ఒయ్శ్ర అర ిశ్ర గకటసేపుశ్ర ామయణశ్ర చేయ"శ్ర య్న్నా ు.శ్ర యిర్శ్ర ర్గయశ్ర వల్నశ్ర
delivery ముకదుశ్రరోజుశ్రద్వకాశ్రఆగకుకడాశ్రజరగికద.శ్రఅకతేరకుకడాశ్రన్నశ్రచేతశ్రర్గమస్వశ్ర
యిా ిశ్ర "దైవకశ్ర మానుషశ్ర రూేణ"శ్ర పెర్గశ్రద పుస్ుయ్కశ్ర మొతుకశ్ర టపుశ్ర చేబాకచాు.శ్ర
అలాశ్ర యిర్శ్ర న్నకుశ్ర యిా ిశ్ర సేవశ్ర చేబ్కునేశ్ర భాగ కశ్ర య్లిగికచాు.శ్ర ఒయ్శ్ర యిరశ్ర యిర్శ్ర
న్నతోశ్రడలివీశ్రఅకటేశ్రయిమాన మైనశ్రవిషయకశ్రకాదు.శ్రఆడవాళ్ు కుశ్రఇకకొయ్శ్రజనమ శ్ర
అనిశ్ర చెాప ు.శ్ర న్నకుశ్ర శ్పస్వకశ్ర అపుప డుశ్ర భయమేనకదశ్ర delivery తమా తశ్ర కానీశ్ర
యిర్శ్రచెపిప నశ్రమాటలుశ్రఅర ికశ్రకాలేదు.శ్ర
న్నకుశ్ర పిల్వా
ు డుశ్ర పుటిన
ట శ్ర తువాతశ్ర ాలుశ్ర మలేదు.శ్ర రెకడుశ్ర మూడుశ్ర
రోజుల్శ్రతమా తశ్రాలుశ్రవయిుబాశ్రఅనిశ్రశ్రడాయ్ టర్శ్రచెపిప కద.శ్రకానీశ్రన్నకుశ్రవయిుయాశ్రమవాశ్ర
అనేశ్ర అనుమానకతోశ్ర భయమేనకద.శ్ర మావాుశ్ర ఆశ్ర స్య్యకలోశ్ర యిర్శ్ర ర్గగ స్వరశ్ర
ఉనా పుప డుశ్ర యిర్శ్ర కిశ్ర పిల్వా
ు డిశ్ర ాల్శ్ర స్కగిశ్ర చెపిప శ్ర యిర్శ్ర చేితోశ్ర ాకికచినశ్ర
విభూి, ద్వరకశ్రతీబ్కుశ్రరయ్మ నిశ్రచెాప ను.శ్రమాశ్రవాుశ్రఆశ్రవిషయకశ్రయిర్శ్రకిశ్రచెపితేశ్ర
యిర్శ్ర"మీశ్రఆవిడకిశ్రఇపుప డుశ్రనేనుశ్రగుుు కుశ్రవచాి న్న?" అనిశ్రనవిా శ్రవిభూి, ద్వరకశ్ర
ాకిశ్ర ఇచాి ు.శ్ర అదేశ్ర స్య్యకలోశ్ర గొల్గమూడిలోశ్ర ఒయ్తనికిశ్ర ఆకిస డకట్శ్ర అబా శ్ర
దెబరా లుశ్ర తగిలిశ్ర పడిపోయడానిశ్ర కొకతయ్కదశ్ర భకుు లుశ్ర యిర్శ్ర కిశ్ర చెాప ు.శ్ర ఆశ్ర
విషయకశ్ర ఏిటోశ్ర చూనశ్ర అవస్రమైతేశ్ర న్నలూుర్శ్ర హానప టల్ఫశ్ర లోశ్ర చేరప కచుశ్ర మీశ్ర
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ఆవిడకిశ్ర అనీా శ్ర బగుకటాబాశ్ర అనిశ్ర యిర్శ్ర మాశ్ర వారకిశ్ర శ్ర చెాప ు.శ్ర యిర్శ్ర
ఆీరా దకచినటేశ్రు న్నకుశ్రాలుశ్రపడాబా.శ్ర
2017 ఏశ్పిల్ఫశ్ర ఎనిిదోశ్ర ాీఖునశ్ర గొల్గమూడిశ్ర ీశ్ర యిబాశ్ర మాస్ర్
ట శ్ర
విద్వ ల్యకశ్ర ఆను వల్ఫశ్ర day ఫకక్షన్శ్ర కిశ్ర శివకుమార్శ్ర టీచర్శ్ర రుశ్ర కూడాశ్ర
వచాి ు.శ్ర ఆశ్ర రోజుశ్ర యియకశ్తకశ్ర యిర్శ్ర కిశ్ర ార్గశ్ర జజశ్ర చేశాము.శ్ర ఆశ్ర రోజుశ్ర మశ్ిశ్ర
శివకుమారశ్ర టీచర్శ్ర రుశ్ర గుకటూర్శ్ర కిశ్ర బబ్స లోశ్ర బయలుదేము.శ్ర ఏశ్పిల్ఫశ్ర 9 వశ్ర
ాీఖుశ్ర తెల్వా
ు ుఝామునశ్ర బబ్స లోశ్ర కునుకుశ్ర పటిక
ట ద.శ్ర అపుప డుశ్ర స్ా పా కశ్ర
వచిి కద.శ్ర ఆశ్ర స్ా పా కలోశ్ర యిర్శ్ర నిశ్ర న్నలుగుశ్ర వైపులాశ్ర పట్లటకునిశ్ర ఎిుశ్ర జలుశ్ర
జలుుతునా ట్లుశ్ర వచిి కద.శ్రగుకటూర్శ్రలోశ్రఇకటికిశ్రచేుకునా శ్రతమా తశ్రన్నకుశ్రఫోన్శ్ర
చేనశ్ర ఆశ్ర విషయకశ్ర చెపిప , అకతకుశ్ర ముకదుశ్ర ఒయ్శ్ర య్హ్నీయుడుశ్ర స్మాధశ్ర చెకదేశ్ర
ముకర్గరశ్ర కూడాశ్ర ఇలానేశ్ర స్ా పా కశ్ర వచిి కద, కొనిా శ్ర రోజుల్కిశ్ర స్మాధశ్ర అయా ుశ్ర
అకదువల్నశ్ర ఈశ్ర రోజుశ్ర ఉర్గయకశ్ర వచిి నశ్ర య్ల్నుశ్ర బటిశ్రట యిర్శ్ర తా రలోశ్ర స్మాధశ్ర
అవుారనిశ్ర బధశ్ర పడికద.శ్ర ఆమెకుశ్ర స్ా పా కశ్ర వచిి నశ్ర రెకడుశ్ర న్నల్ల్శ్ర తమా తశ్ర
అకటేశ్ర జూన్శ్ర 9 వశ్ర ాీకుశ్ర 2017 నశ్ర (జే షశ్రట పౌర ీిశ్ర శుశ్య్వారక)శ్ర యిర్శ్ర స్మాధశ్ర
అయా ు.
నేనుశ్రఅడగయ్నేశ్రశ్రీశ్రయిర్శ్రచెకతకుశ్రచేుి కొనిశ్రవారశ్రగొపప ర్గనకశ్రఎుయ్శ్రపరచుకొని,శ్ర
రక్షణనుశ్రఇస్థు,శ్రశ్రస్తస కగకశ్రశ్పయిదకచినకదుకుశ్రఎకతోశ్రయ్ృతఙ్త
ఞ లుశ్ర
తెలుపుకుకట్లన్నా ను.శ్రశ్రశ్ర
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