
(UDYAPANA)  ఉదయపన నయమలు 
                      వతర ము యధవధగ చస 9    వ గురువరంతపరత చయయల.

  తమమదవ గురువరం 5    మంద బదలక అననదనం చయయల(   భకతన సతమతను బటట)             
           ఈ వతర ముయకక శకతన పరజలక తలయజయడనక సయబబ వతర ం పసతకములను (5 లక11 లక21)  ఉచతంగ పంచపటటల 

         తమమద గురువరం ఈ పసతకములను పజ గృహమునందుంచపజంచ ఇతరులక పంచత ,    పసతకం పరసదముగ అందుకన వరక 
 దైవనుగరహం లభంచును. 

             పైన చపపన నయమలతఈ వతర మును ఆచరంచ ఈదనములు గవంచనచ సయబబ కృపత భకతనయకక కరకలు,  పరరథనలు నరవరును.

(SAIBABA  VRATHA   KATHA)  సయబబ వరతకథ

           కకల అను సధువైన సత తన భరత మహష త ఒక నగరంల నవససతంద.  పరసపర పరమనురగలత,    అనయనయంగ వరు సంసరం సగసుతననరు.
 కన,    మహష ద దబబలడ సవభవం.   మరయు అతనమటలల,      భషల సభయత అను హదుుల ఉండవ కవ.    ఇరుగు పరుగు వళళక మహష 

    సవభవం చల ఇబబంద కరంగ ఉండద.       కన కకల చల శంత సవభవ రలైన భకతరలు.      అపరమైన వశవసంత ఆమచల సహనంత అనన 
  కషటలను సహసూత వసూతండద.          కలకరమంగ ఆమ భరతయకక వయపరం దబబతనగ సంసరం సగడమ కషటంగ ఉండద.   కన మహష పదుసతమనం 

       ఇబబందులక గురవతూ చటకమటక భరయత పటలడతూ ఉండవడ.         ఒక రజమధయహనం ఒక సధువ వర గృహము ముందు నలచడ.
    ఆ సధువ కకల వదనం చూస,     బయయం మరయు పపప భకం అడగుతూ,      సయబబ ననున అనుగరహంచుగక అన కకలను దవంచడ.

            కకల చల బధపడతూఈ జవతంల తనక సంతషమనద రయబడ లదంటూ తన వషద గథను చపపకంద.

     ఆ సధువ ఆమను సయబబ వతర మును 9    గురువరములు ఆచరంచమన ఉపదశంచనడ.   వతర ము సమయమునందు పళుళ,  పనయములు లక 
     ఒక పట ఆహరముమతరము భుజంచలన ఆదశంచడ.         సధయమైత సయబబమందరనక వళళ పరరధంచలన లద గృహంల సయపజను 

 ఆచరంచ 9            గురువరములు తన శకత సమరధయలక అనుగుణంగ నరుశంచబడన నయమలను అనుసరంచ బదలక అననదనం గవంచ 5 మందక 
 లక 11        మందక శర సయ వతర పసతకములను ఉచతంగ వతరణ గవంచల.     ఈ వతర ఆచరణ చల మహతవపరతమైనద.   మరయు కలయుగనక చల 

యుకతమైనద.     ఈ వతర ము భకతనయకక కరకలను తరుును.         కన భకతనక సయ పై పరగఢ వశవసం మరయు భకత ఉండల.    ఏ భకతడైత ఈ వతర మును 
     నయమనుసరంగ భకతశరదధలత ఆచరంచున అతన సమసత కరకలు,   పరరధనలు సఫలయం గవంచును.     సయబబ అనుగరహం లభంచును అన సధువ 

చపపను.

                 కకలకడఈ నవ గురువర వతర ము ఆచరంచలననదకను గకైన నరుశంచబడన సమయనుసరంగ బద సదలక అననదనం గవంచ సయ వతర  

        పసతకములను తమమదవ గురువరము ఉచతముగ వతరణ గవంచ వతర దకను పరతగవంచనద.        అల కనన రజలు గడచన పమమట ఆమ కషటలనన 
మయమైనవ.  గృహంల సుఖము,  శంత వలసనవ.       మహష యకక కలహ సవభవము శశవతంగ అంతరంచనద.   అతన వయపరము కసగనద. 

   వర జవనం వృదధ చందనద.      మరయు ఆనందముత జవనం కనసగంచడంమదలు పటటరు. 

      ఒక దనం సూరత నుండ కకలయకక బవ,  అతన భరయ,   కకల ఇంటక వచుశరు.       వరు తమ పలలలు చదువలబగ వనుక పడడరనయు, 
   పరకలల ఉతతరుులు కలదనయు వపయరు.   కకల వరక 9      గురువరముల సయబబ వతర మును గూరు వవరంచనద.    ఆతమ వశవసం మరయు 
          సహనంత సయబబను పరరధంచనచ వర పలలల చదువలల పరగత చూపనన వరక సలహ ఇచునద.    కకలయకక బవ భరయ,  వరక వతర ము 

  యకక వవరణలు చపపమంద. 
(Rules for observing Sai vrat)     సయ వరతం చయుటక నయమలు

 కకల చపపంద---   తమమద గురువరములు ఫలములు,    పనయములు తసుకన గన,       ఒక సరమతరము ఆహరం తసుకన గన ఉండల.తమమద 

     గురువరములు సయమందరముల సయనథున దరశనం చసుకవల.
         ఏ భకతడైన సత పరుష వయసుు భదము లకండఈ వతర మును ఆచరంచవచుును.
   ఏ కలము వరైన సర,       ఏ మతము వరైన సర ఈ వతర ము ఆచరంచవచుును.
           ఈ వతర మును సంపరు ఆతమవశవసంత మరయు అతయంత భకతతను ఆచరంచనచ మహతవ పరతమైన ఫలము పరపతంచును. 

 పరరధనలు ఫలంచలంట,           కరకలు తరలంట భకత పరతముగ సయభగవనున పరరధంచ గురువరం రజనఈ వతర మును పరరంభంచల.
ఉదయమైనను,  సయంతర సమయమైనను,   ఈపజను ఆచరంచవచుును.

        ఒక పలకను సంహసనముగ అమరు ఒక పసుప వసమును దనపై పఱచ,    దనపై సయనథున పటమును గన,   వగరహమును గన పరతషఠంచ 

      సయనథున నుదుటపై చందనం మరయు కంకమ తలకం దదుల.        పసుప రంగు పలమలను గన పసుప రంగు పషపములను గన 

 సయనథునక సమరపంచల.
     దప సథంభంల సయజయతన వలగంచ సంబరణ,      అగరు ధూపములను సమరపంచ సయబబ వతర గథను భకతత(  అధయయనం చయల)చదువల.

   ధయనం చసూత సయబబను పరరథంచల.  హృదయపరవకంగ పరరథనలను,   భకతత కరకలను వననవంచుకవల.  తరువత సయనథునక 



 నైవదయమును సమరపంచల.     పవతర ఆహర రూపంలనునన చకకర గన,మఠయగన, ఫలములుగన,  నైవదయముగ సమరపంచల.
      వతర ములకరుుననవరక పవతర పరసదమును సమంగ పంచ భుజంచల. 

 పలు గన,  కఫ గన,  ట గన,   లక మఠయలను గన,    ఫలములను గన ఆహరముగ సవంచ,       లక వతర మును ఆచరంచు భకతడ ఒకపటమతరం 
(మధయహనం/రతర)   ఆహరము సవంచ వతర మునుఆచరంచల.    పరతగ ఉపవసం ఉండ గన,       లద ఆకల కడపతగనఈ వతర ము ఆచరంచరదు.

 వలైనచ 9     గురువరములు సయమందరమునక వళళ పరరధంచల.        సయబబమందరము దగగరల లన పకంల గృహంలన అతయంత భకతత 

 పజను ఆచరంచల.
   భకతలు వర గరమనక వళళన,   ఈ వతర మును కసగంచవచుును.

           ఈతమమద గురువరము లల సతలు మైల పడత లక ఏద కరణం చత గన,  పజను ఆచరంచనచ,   ఆ గురువరం వదలవయవచుును. ఈ 

  వదలవయబడన గురువరం లకకంచరదు.        మరయు రబవ గురువరం ఈపజను ఆచరంచ 9   గురువరములూపరత చయల.
 (Miracles)మహమలు
       పై వధముగ సయవతర ం చయలన కకల వరక వవరంచంద.           కనన దనముల తరువత సూరతల ఉనన కకల అకక బవల నుండ కకలక 

ఉతతరంవచుంద.     ఆమ పలలలు సయ వతర మును పరరంభంచనరనయు,   పలలలు బగ చదువతుననరనయు,      తము సహతం వతర ము ఆచరంచ సయ 

       వతర ం పసతకములను ఉచతంగ పంచనమన ఆ ఉతతరం దవర తలయజశరు.         ఈ వతర ం ఆచరంచడం దవర ఆమ సనహతురలుయకక కమరతక
    ఒక చకకన అబబయత వవహం నశుయమైనదనయు,      పకకంట ఆమ నగల పటట కనపడకపగ ,    వరు సయవతర ం ఆచరంచన 2 నలలక 

           పగటుటకనన నగల పటటను ఎవర ఆగంతకడవరక పంపడన ఆ ఉతతరం దవర తలయజసంద.     ఇంత అదుుతమైన అనుభవలను ఉతతరం దవర 

 కకలక తలయజసంద.     కకల సయ భగవనున శకతన ,   సయవతర మహమను తలుసుకననద.      దనత సయనథున మదునన భకత మర గఢమైనద. 
 ఓ సయనథ!  మముమ దవంచుము.    మపై న కరుణ,  కృపను జపము.

                                      -----------------------


