శశ పపురరుషషో తత్తమ్ గగౌడ్ రరేగగగొండ గగశమగొంలలో నివససగొంచచే ఆధధధ్యాతత్మిక భభావగలలునన్న వధ్యాకకత్త , ఆగొంజననేయసగస్వామ
పరమభకలుత్తడడ -సగమమానధ్యా కలుటటగొంబీకలుడడ. 1982 వ సగొంవతత్సరగొంలలో సదదద్గురరువపులలు శశవిశగస్వామతత్రగగరరితత

అననూహధ్యా పరరిచయగొం జరరిగరిగొందద - వగరరి అనదగశహగొంతత ఉగశనరససగొంహ మరరియయు వరగహహి మమూల మగొంతధత్రల
ఉపదచేశగొం పప గొందధరరు. ఉపదచేశగొం తీసదకకొనన్న దగద్గురనదగొంచి వరగహహిమమాతకలు దధసదలలలై ఆమమెనద అతధ్యాగొంత భకకత్త
శశదద్ధలతత

నితధ్యాగొం

పపూజిసనూత్త,మగొండల

దదక్షలలు,హహో మమాలతత

తీవత్రసగధన,

మగొంతతత్రపగసన

చచేశగరరు.

వరగహహిమమాత పత్రసనన్నమయి శశగగౌడ్ కలు అలలౌకకకశకలుత్తలలు - వనమమూలికగ వవలైదధ్యావిజజజ్ఞానమయు అనదగశహహిగొంచి
యిబబగొందదలలోల్లో వపునన్నవగరరికక సహాయగొం చచేయమని ఆదచేశమచిచగొందద.
అమత్మివగరరి ఆదచేశగనదసగరగొం శశగగౌడ్ - ఎయిడ్త్స బభాధదతతులలు మరరియయు మగొండడి వగధ్యాధదలతతవపునన్న
దదీరర్ఘకగల రరోగయులకలు వనమమూలికగ వవలైదధ్యా విధధనమయు తతెలియచతెపసప్పి సలహాలనద ఇచిచ సహాయమయు
చచేసగరరు. అధదకసగొంఖధ్యాలలో విజయవగొంతగొంగగ వగరరి జీవనగొం మమెరరుగయుపడటభానికక సహాయగొంచచేసగరరు.
ఇగొంతచేగగక శశగగౌడ్, భకలుత్తల కకోరరికలలు-అవసరగలనదబటటట్టి హహో మమాలలు, పత్రతచేధ్యాక పపూజలతత - వరగహహిమమాతనద
పత్రసనన్నగొం చచేససకకొని వగరరి యియీతబభాధలలు తీరగచరరు కగమమాధ్యారద్ధససదదద్ధ కలిగరిగొంచధరరు. వరగహహిమమాతకలు
పపత్రతపగతతుత్రడయి, ససదదద్ధడయి, సగమమానధ్యాపత్రజలకలు అగొందదబభాటటలలోవపుగొంటటూ వగరరిని కషగట్టిలలలో ఆదదకకొననే
శశగగౌడ్ నద అగొందరరూ “రరేగగగొండసగస్వామ” అని పసలవటగొం మమామమూలయిగొందద.
శశగగౌడ్ ఉపగసనధదదీక్ష, ససేవగతతప్పిరతకలు పత్రసనదన్నలలలై సదదద్గురరు విశగస్వామతత్ర 1999 లలో ఈయనకలు
పగదదకగదదీక్షనిచిచ "దధసగనగొంద" అని పసేరరుపపెట,టట్టి తన ఉపగసనధశకకత్తని సగొంపపూరరగొంగగ దధసగనగొంద పరగొంచచేసస
- పత్రధమ శిషతుధ్యాడడిగగ నియమగొంచధరరు.
1999 వ సగొంవతత్సరగొంలలో వవొకసగరరి శశగగౌడ్ మరరియయు కకొగొందరరు శిషతుధ్యాలలు - మమేడధరగొంలలోని సమత్మికకసగరకక సనిన్నధదలలో వరగహహిహహొమగొం చచేసదత్తగొండగగ వరగహహిమమాత - పత్రసనన్నలకకత్మి రరూపగొంలలో (వవొక చచేత
కమలగొం రరగొండవచచేయి అభయహసత్తమయుదత్ర ) వపునన్న శశస్వాతలకడిత్మి వరగహహిగగ సగకక్షాతకరరిగొంచి రరేగగగొండలలో తన
మగొందదరగనిన్న నిరరిత్మిగొంచమని ఆదచేశమచిచగొందద. అపప్పిటటనదగొండడి వగరగహహిమమాతనద శశగగౌడ్- వరగహమయుఖియియయ
పత్రసనన్నలకకత్మిరరూపగొంతతవపునన్న- శశస్వాతలకడిత్మి వరగహహిగగ దరరిరగొంచటగొం, ఆరగధదగొంచటగొం జరరుగయుతతునన్నదద.
2002 వ సగొంవతత్సరగొంలలో మమాత ఆదచేశగనదసగరగొం మగొందదరనిరగత్మిణధరద్ధగొం రరేగగగొండగగశమ శివగరల్లోలలోని తమ
సప గొంతభమూమలలో కకొగొంతభభాగమయు కరేటభాయిగొంచి గయురరువపుగగరరరైన శశవిశగస్వామతత్రచచే శగొంకలుసగస్థాపన జరరిపసగొంచధరరు.
సదదద్గురరు శశవిశగస్వామతత్ర శిషతుధ్యాలలు కకొగొంతమగొందదతత కలిసస దధసగనగొంద తమ గయురరువపుగగరరి గగౌరవగరద్ధగొం 2005
లలో వవొక పపఠగనిన్న సగస్థాపసగొంచధరరు. రరేగగగొండలలో శశ శశస్వాత లకడిత్మి వరగహహి దచేవగలయ నిరగత్మిణగొం మయుఖఖధ్యాదచేద్దేశగొంతత
2010 లలో యియీపపఠగనిన్న- యోగగశశమగొంగగ మమారరిచ శశవిశగస్వామతత్ర ఆనగొందనధధ యోగగశశమగొం,పరకగల గగ
రరజిససేట్టిస్ట్రేషన్ చచేయిగొంచధరరు. దధసగనగొందకలు శశస్వాత లకడిత్మి వరగహహిమమాత అలయనిరగత్మిణగొంలలో పగటటనచవలససన

నియమమాలలు, ఆలయనిరగత్మిణవిధధనగొం, మమూలవిరగట విగశహకకొలతలలు మరరియయు రరూపగొం - వవొకచచేతలలో
కమలగొం రరగొండవచచేయి అభయహసత్త మయుదత్రలలో వరగహమయుఖి అయిన పత్రసనన్నలకకత్మిరరూపగొంగగ వపుగొండధలని,
గరర్భగయుడడికక దధస్వారపగలికలలుగగ- ఎడమవవలైపపున వరరిరని - కలుడడివవలైపపున సదపపుషసట్టినిలనద పపెటభాట్టిలని,
గరర్భగయుడడికక

తలలుపపులలు

-సగకక్షాతధకరలలలో

పపెటట్టిరగదని,

సస్వాయగొంగగ

ఆలయమానికక

యిచిచగొందద.

దధసగనగొంద

కరేతత్రపగలకలులలుగొండరరు
అమత్మివగరరిన్న

-వగొంటట

పగత్రరరిద్ధగొంచి

-

ఆదచేశగలలు
కగమధ్యాపత్రద

హనదమగొంతతుని విగశహగొంకకూడధ ఆలయగొంలలో పత్రతషసట్టిగొంచడధనికక అనదమతపప గొందధరరు.
భకలుత్తల విశశష ధన వసదత్త సహకగరగలతత 2013 ఏపసత్రయల్ నధటటకక శశ శశశ్వేత లకకక్ష్మి వరరాహహి మమందదిర
నిరగత్మిణగొం దరరిదధపపుగగ పపూరత్తయి మమూలవిరగట మరరియయు కగమధ్యాపత్రద హనదమగొంతతుని విగశహపత్రతషట్టిలలు
ఉగగదదపరస్వాదదనగొం 11/04/2013 న జరరిగగయి.
విగశహపత్రతషషో ట్టితత్సవగొం ఫప టటోలలు - గగధ్యాలరర-ఫప టటోలలు పసేజి లలో చనూడవచదచ.

