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2019 జుల ై 27 మరియు 28 తేదీలలో ప్రశాంతినిలయంలో జరిగిన 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్్టర సాా యి ఆధ్యాతిిక సదససు వివరములు 

 
భగవాన్ బాబా వారి దివా అనసగీహ ఆశ్రససులతో ప్రశాంతినిలయం లో 2019 జుల ై 27 
మరియు 28 తేదీలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్్టర సాా యి ఆధ్యాతిిక సదససు జరిగినది. ఈ 
సదససులో ముఖ్ా అతిధ్ి భగవాన్ శ్రీ సత్ాసాయి బాబా వారు. ఈ కారాకీమములో శ్రీ 
సత్ాసాయి సేవా సంసాల ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్్టర అధ్ాక్షులు శ్రీ S.G. చలం గారు, ఉపాధ్ాక్షులు 
శ్రీ R. లక్ష్ిణరావు గారు, రాష్్టర ఆధ్యాతిిక సమనవయకరత శ్రీమతి N. ఉషారాణి గారు, రాష్్టర 
మహిళా సేవాదళ్ సమనవయకరత శ్రీమతి K.K. కిరణ్ గారు, రాష్్టర ఆధ్యాతిిక సహ 
సమనవయకరతలు శ్రీ ప్డయల ప్రసాద్ గారు, కుమారి సాయి అరుణ గారు, శ్రీ B.V.S.T. 
శాయి గారు, జిలాా ల నసండి విచ్ేేసిన ఆధ్యాతిిక విభాగం జిలాా  మరియు సమితి సాా యి 
సమనవయకరతలు మహిళలు ప్ురుష్టులు మొత్త ం ౩౦౦ మంద ివరకు పాలగొ న్యారు.  

    ముందసగా శ్రీమతి ఉషారాణి గారు విశలాష్టణ చ్ేసతత  ప్రతివారు ప్ుట్ట్ క నసండి చివరివరకు 
సాధ్న చ్ేయవలసిన ఆవశ్ాకత్ గురించి వివరించిరి. సామూహిక సాధ్న వలన 
ప్రయోజనములు, జప్ ధ్యానముల విశిష్్టత్, భజన ముందస వేద పారాయణ, భజన 
చివరలో సావమి వారి దివా సవరంతో ఆలపించిన భజన, సందేశ్ం త్ప్పనిసరిగా 
వినిపించవలసిన ఆవశ్ాకత్ వివరించ్యరు. అధ్ాయన మండళళు, సాధ్న్య దినము, సాధ్న్య 
శిబిరముల పరా ముఖ్ాత్ తెలియజేసిరి. అలాగే, సావమి వారి జనిదిన్ోత్ువ సందరభముగా 
చ్ేయవలసిన దీక్ష్లు కూడయ వివరించిరి. వేదం యొకక పరా ముఖ్ాత్ తెలియజేసి ప్రతి 
ఒకకరు వేద మంతయర లు న్ేరుేకోవాలని మరియు ప్బాిక్ ప్రదేశాలలో, అపార్్ట మ ంటా్లో 
బాలవికాస్ పిలాలచ్ే వేదపారాయణ చ్ేయించ్యలని కోరారు. సమితిలలో ల ైబరరీ నిరవహిసతత  
సావమి సాహిత్ాం చదసవుక ంట్ూ సావమి వారి సాహితయానికి సంబంధ్ించిన ప్ుసత కములు 
అన్ేక సందరాభలలో బహుమతిగా ఇవవవచసే అని చ్ెపాపరు. కోరికలప ై అదసప్ు పాట్ిసతత , 
సంసా గురించి ప్రిజఞా నం ప ంచసక ంట్ూ, నవసతత్ర ప్రవరతన్య నియమావళి, దశ్ 
సతత్రములు నిత్ాజీవిత్ంలో ఆచరిసతత  సావమి వారి అనసగీహానికి పాత్ుర లు కావలసిందిగా 
కోరారు.  

         2018 నవంబర్ట 20, 21 తేదీలలో ప్రశాంతినిలయంలో జరిగిన జఞతీయ సాా యి 
 ఆధ్యాతిిక సదససు వివరములు శ్రీ B.V.S.T. శాయి గారు వివరించిన్యరు. 
       బుక్ు & ప్బాికేష్టన్ు ట్రస్్ నసండి వచిేన ప్రతినిధ్సలు సావమి వారు సవయంగా 
వరా సిన వాహినిలు మరియు ఇత్ర ప్రచసరణలు గురించి వివరించి ప్రతి సమితి నందస 
ప్ుసత క వికీయశాల నిరవహించి సావమి సాహిత్ాం అందరికి అందసబాట్టలో ఉండేట్ట్టా  
చతసి సన్యత్నసారధ్ి చందయదయరులు ప రిగేట్ట్టా  కృషి చ్ేయాలని కోరారు.  



         మధ్యాహాం జరిగిన కారాకీమములో వేదము, నగరసంకీరతన-భజన, 
అధ్ాయనమండలి, సత్ుంగము, నవసతత్ర ప్రవరతన్య నియమావళి, దివాతయవనికి 
దశ్సతతయర లు, సాధ్న్యదినము/సాధ్న్యశిబిరము, సాయిసాహిత్ాము, దివా సందేశ్వాాపిత , 
ప్ూజలు-వరతయలు-పారాయణయలు-ప్ండుగలు అన్ే ప్ది అంశ్ముల మీద బృందచరేలు 
జరిగి, ఆ చరేల సారాంశ్ం ప్రతి గూీ ప్ు వారు వివరించిరి. 
       మొదట్ి రోజు చివరి అంశ్ముగా శ్రీమతి ఉషారాణి గారు జయాతిధ్యానం విశిష్్టత్ 
వివరించి పరా కి్కల్ గా అందరిచ్ేత్ జయాతిధ్యానం చ్ేయించిరి. 
     ర ండవరోజు కారాకీమములు ప్రశాంతి మందిరములో ఓంకారము, ససప్రభాత్ము తో 
మొదల ై నగరసంకీరతనలో పాలోొ నసట్తో పరా రంభం అయినవి.   

     శ్రీమతి ఉషారాణి గారు సాధ్న్య దినము, సాధ్న్యశిబిరము గురించి వివరముగా 
తెలిఅప్రచిన్యరు. ముఖ్ాంగా యువత్ కూడయ వీట్ిలో పాలగొ న్యలనియు, ఈ 
కారాకీమములలో సావమీ సందేశాలనస ప్రతివారిచే్తయ చ్ెపిపంచి వాట్ిని నిత్ా జీవిత్ంలో 
ఆచరించ్ేవిధ్ంగా ప్రయత్ాం జరగాలని చె్పాపరు.     

      శ్రీ B.V.S.T.శాయి గారి నిరవహణలో “భకీత-పేరమ” అన్ే అంశ్ం మీద అధ్ాయనమండలి 
డెమో నిరవహించబడినది. ఇందసలో ష్టుమారు 15మంది పాలగొ న్యారు. 
      శ్రీ R. లక్ష్ిణరావు గారు మహాగాయతీర మంత్ర జప్ యజాం గురించి చకకని విశలాష్టణ 
తో వివరించిరి. గాయతీర మంత్ర విశిష్్టత్ గురించి సావమివారి వాణి వినిపించి 
మంత్రముగుు లనస చే్శారు.  

      శ్రీ K. భాసకర్ట ప్రసాద్ గారు సావమి దివా సందేశ్ వాాపిత  గురించి మాట్ాా డుత్ూ, 
సావమి సాహిత్ాపారాయణ చ్ేసేత  గాని సావమి సందేశ్ం వాాపిత  చ్ేయలేమని, ఎవరు సావమి 
గురించి అడిగిన్య మనం సావమి గురించి వివరంగా చె్ప్పగలిగేలా ఉండయలని అన్యారు. 
సత్ాం శివం ససందరం, సత్ాసాయి ఆనందదయయి, సత్ాసాయి పేరమససధ్యసరవంతి 
మొదల ైన ప్ుసత కములు త్ప్పనిసరిగా చదవాలని సతచించ్యరు. 
     శ్రీ ప్డయల ప్రసాద్ గారు న్ెలవారీ మరియు అరుసంవత్ుర నివేదికల గురించి 
మాట్ాా డుత్ూ మనం రిపో ర్్ట్ ప్ంపించ్ేది సాక్షాత్ భగవత్ువరూప్మ ైన భగవాన్ శ్రీ 
సత్ాసాయి బాబా వారికే అన్ే విష్టయం గురితంచి ప్ంపించవలసినదిగా కోరారు. నివేదికలలో 
భజనలు, నగర సంకీరతనలు, సాధ్న్య శిబిరములు, మహిళాదిన్ోత్ువం, విదవనిహాసభలు, 
అభిషేకములు మరియు ఇత్ర కారాకీమములు గురించి విప్ులంగా విశ్దీకరిసతత , 
నివేదికలు వలన మనము చ్ేససత నా కారాకీమముల సాా యి  గురించి తెలుససత ంది కనసక 
వాట్ి విష్టయంలో  ఏవిధ్ంగా మనం అభివృదిు  చ్ేససకోవాలో అవగాహన రావట్ానికి 
అవకాశ్ం ఉంట్టంది కాబట్ి్  నివేదికల విష్టయంలో త్గు జఞగీత్త లు తీససకోవలసిందిగా 
కోరారు.      

     శ్రీ M.S. ప్రకాశ్రావు గారు నగర సంకీరతన, భజన పరా ముఖ్ాత్ గురించి చె్ప్ూత  వీటి్ని ఏ 
విధ్ంగా ఆచరిసేత  సావమి వారి అనసగీహానికి పాత్ుర లవుతయమో వివరించ్యరు. భజనకు 



ప్ున్యది విశావసం అని చె్ప్ూత  జీవిత్ంలో విజయానిా,సంతోషానిా,శాంతిని, భదరత్నస 
అందించ్ేది భజన అని వివరించ్యరు. భజన భకుత నికి బలం అయితే అదే భగవంత్ుని 
బలహీనత్, భజన భగవంత్ుని హృదయం కరిగిససత ంది అని చ్ెపాపరు. భజన కేవలం 
ఆధ్యాతిిక సాధ్న మాత్రమ  కాక ఆరోగాానికి కూడయ మంచిది అని వివరించిరి. భజన ఎలా 
ఉండయలో వివరిసతత , ఆరోజే భజనకు మొదట్సారి వచిేన నిరక్ష్రాససాడు కూడయ గ ంత్ు 
కలిపి పాడకలిగేదే నిజమ ైన భజన అని చ్ెపాపరు. 2024 సంవత్ురానికి  అనిా 
సమితి/భజననమండలులలో భజన్ కోఆరిినే్ట్ర్ట ని త్ప్పక నియమించ్యలని చ్ెపాపరు. 
భజన్ స ంట్ర్టు లేని ర వెనతామండలాలలో భజన్ స ంట్ర్ట ఏరాపట్ట చ్ేయాలని, ప్బాిక్ 
ప్రదేశాలలో భజనలు ప ట్ట్ కోవాలని,”న్యమసిరణ-కలియుగ సాధ్న” చ్యర్్ట్ ఏరాపట్ట 
చ్ేససకోవాలని సతచించ్యరు.  

     శ్రీ సత్ాసాయి సేవా సంసాల జఞతీయ ఆధ్యాతిిక సమనవయకరత శ్రీ మురళీజఞజూ గారు 
మాట్ాా డుత్ూ, ఈ సమావేశ్ం ఒక సాధ్న్య కాాంప్ వలే ఉనాది అని చె్ప్ూత  శ్వీణం కీరతనం 
పరా ముఖ్ాత్ గురించి వివరించ్యరు. సావమి తో వారికి ఉనా అనసభవాలనస వివరించ్యరు. 
ఆచరణ లేకుండయ మాట్ాా డే మాట్లకు విలువవుండదస అని చ్ెపాపరు. మనం చ్ేసే 
సాధ్నలన్నా మనలో అంత్రొత్ంగా ఉనా దివాతయవనిా గురితంచ్ేందసకే అనా విష్టయానిా 
ఎప్ుపడత గురుత ంచసకోవాలని చ్ెపాపరు. భజనల పరా ముఖ్ాత్ గురించి మరియు నవ సతత్ర 
ప్రవరతన్య నియమావళి ఆచరణ గురించి వివరించ్యరు. ఇత్రులలో భగవంత్ుని చతచసట్ే 
ఆధ్యాతిికత్ అని చె్ప్ూత , ముందస నసవువ సావమిగా మారి త్రావత్ సావమి గురించి 
ప్రచ్యరం చ్ేయాలి అని సావమి చె్పిపన మాట్లు గురుత  చే్సి ముగించ్యరు. 
   శ్రీ సత్ాసాయి సేవా సంసాల ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్్టర అధ్ాక్షులు శ్రీ చలంగారు మాట్ాా డుత్ూ, 
ప్రతి వాకీత త్మ త్మ వృతిత  జీవిత్ం గడుప్ుక ంట్ూ ఆధ్యాతిిక సాధ్న్య మారొంలో 
ప్రయాణించ్యలని కోరారు. యువత్నస కూడయ వివిధ్ సేవలలో నిమగాం అయిే విధ్ంగా, 
ఆధ్యాతిిక కారాకీమాలలో నిమగాం అయిేలా చతడయలని కోరారు. అధ్ాయన మండళళు, 
సాధ్న్య శిబిరములు సంఖ్ా ప రిగే విధ్ంగా కృషి జరగాలని, ముఖ్ాంగా 2020 న్యట్ికి 
అనిా సమితిలు, భజనమండళళులో ఇవి జరిగేలా చరాలు తీససకోవాలని  సతచించ్యరు. 
ఇంట్ింట్ి భజనలు మరియు కుట్టంబ భజనలు జరుగునట్టా  చతడయలన్యారు. సావమి 
సాహిత్ాం చదసవుత్ూ సావమి సందేశ్ వాాపిత కి కృషి జరగాలని కోరారు. అధ్ాయన 
మండలిలో సన్యత్న సారధి్లోని సావమి సందేశానిా అంశ్ంగా జరుప్ుకోవచసేనని 
సతచించ్యరు.  
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