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శీర్ సతయ్ సాయి సతయ్ నారాయణ కథ విధానము 
1. పూజా పర్దేశమున కూరొచ్నవలెయును 
2. జోయ్తిని వెలిగించండి 
3. ధూపము (అగరవతుత్ లు) వెలిగించండి 
4. పూలు, పండుల్ , విభూతి (పర్సాదము సిదధ్ము చేసుకోండి) 
5. పూజను చేయండి (ఒకొక్కక్రు లేక సామూహికంగాను) 

పూజకు తగు సూచనలు 
1. ఏకాగర్తతో ఓంకారమును మూడుమారుల్  జపించండి 
2. గణపతి రథ్న చేయండి 
3. గురు రథ్న చేయండి 
4. శీర్ సతయ్సాయి వర్తకథను ఐదు అధాయ్యములు చదవండి 
5. శీర్ సాయిగాయి  మంతర్మును మూడుమారుల్  జపించండి 
6. గణేశ భజనతో పాటు రెండు లేక మూడు భజనలు చేయండి 
7. సరవ్ ధరమ్ రథ్న చేయండి 
8. ఆరతిని చేయండి 
9. సమసత్ లోకాసుస్ఖినోభవంతు అనే శాంతి మం నిన్ మూడుమారుల్  చెపప్ండి 
10. విభూతి మం నిన్ చెపుప్చు భకుత్ లకు విభూతి పర్సాదానిన్ ఇవవ్ండి 
 

విశేషగమనిక: పౖెన తెలిపిన విధానములనిన్యు ఆచరించుటకు వీలు పడనిచో  
శీర్ సతయ్ సాయి సతయ్ నారాయణ కథలోని ఐదు అధాయ్యములను భకి త్ శర్దధ్లతో చదవండి.  
ఈ కథలను పౌరణ్మినాడు కాని, గురువారము నాడుకాని లేక పర్తిరోజుకాని చదవండి 

 

శీర్ సతయ్ సాయి సతయ్ నారాయణ కథలను భకి త్ విశావ్సములతో చదివినను లేక శర్వణము 
చేసినను	(వినన్ను) అటిట్వారెలల్రు భగవాన్ శీర్ సతయ్సాయి కృపకు పా లు కాగలరు 

మరియు	వారి రథ్నలు మనిన్ంచి భగవానుడు అనుగర్హించగలడు. 
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గణేశ రథ్న 
॥ వకర్తుండ మహాకాయ, సూరయ్కోటి సమపర్భ 
నిరివ్ఘన్ం కురుమేదేవ, సరవ్కారేయ్షు సరవ్దా ॥ 

 

వకర్మౖెనతుండము కలిగి, గొపప్శరీరము కలిగి	 
కోటి సూరయ్కాంతితో సమానమౖెన తేజసుస్ కలిగి	 

అనిన్వేళల, అనిన్ కారయ్ములకు ఏలాంటి విఘన్ములు రాకుండ	 
ఓ గణపతిదేవా కాపాడుము. 

 

గురు రథ్న 
॥ గురు బర్హమ్ గురురివ్షుణ్ ః, గురు దేవో మహేశవ్రః 
గురుసాకాష్త్ పరబర్హమ్, తసౖెమ్ శీర్ గురవేనమః ॥ 

 

పరమ పూజుయ్లౖెన గురువే బర్హమ్, విషుణ్ , మరియు మహేశవ్రి సవ్రూపము 
అలాంటి గురువే సాకాష్త్ పర బర్హమ్సవ్రూపులు.	 

అలాంటి గురువులకు నమసాక్రము. 
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మొదటి అధాయ్యము: భగవానుని బాలయ్ సంఘటనలు 
భగవాన్ శీర్ సతయ్సాయిబాబా వారు భారతదేశపు దకిష్ణ ంతమున నునన్ 

ఆంధర్ పర్దేశమందలి అనంతపురం జిలాల్  పుటపరి త్ మము నందు జనిమ్ంచిరి వీరిని 
కుమారునిగా పొందిన తం  పెదద్వెంకపప్రాజు, తలిల్  ఈశవ్రమమ్ మహాభాగయ్వంతులు.	 

ఈశవ్రమమ్ మహా భకుత్ రాలౖె తన జీవితానిన్ భగవంతుని సేవకై సమరిప్ంచిన 
ధనుయ్రాలు. సదా భగవంతుని పూజలు చేయుచు దౖెవానుగర్హ పిత్కౖ సేవచేయు 
చుండెడిది. ఆ తలిల్  భకి త్ శర్దధ్లకు సంతృపిత్ చెందిన భగవంతుడు లోకోధాద్ రణకై 
మరోమారు అవతరించ నిశచ్యించెను. ఈశవ్రమమ్ పెదద్వెంకపప్రాజులను 
తలిల్దం లుగా అనుగర్హించెను. 

ఈశవ్రమమ్ ఒకరోజు బావినుండి నీరు తోడుచుండెను. ఆసమయమున 
ఆకాశము నుండి నీలిరంగు కాంతిరేఖ మెరుసూత్  వచిచ్ ఈశవ్రమమ్ గరభ్మున 
పర్వేశించినటాల్ యెను ఆకష్ణమందే ఈశవ్రమమ్ మూరఛ్పోయెను. ఈశవ్రమమ్గారి అతత్ 
అచచ్టికి వచిచ్ చూచి ఉపచారము చేసెను. తరువాత జరిగిన విషయానిన్ తెలుసుకొని 
కోడలిని ఓదారుచ్చు భగవంతుని దయతో ఏదోఒక మంచి తమ ఇంటిలో 
జరుగనునన్దని తెలిపి భయపడవలదని ధౖెరయ్ము పలికెను. ఈ రహసయ్ము అతత్ 
కోడళళ్ మధయ్ మాతర్ముండెను. ఇతరులకెవవ్రికి తెలియదు. భగవంతుని జననము 
అందరివలె సామానయ్మౖెనదికాదు. తలిల్  ఈశవ్రమమ్ మహాసమాధియగుటకు 
కొదిద్రోజలకు ముందు సావ్మి తానే సవ్యంగా బావివదద్  నడచిన ఘటనను దాని 
అనుభవానిన్ గూరిచ్ తలిల్ని అడిగియుండెను. 

నెలలు గడిచినంత తొమిమ్దవనెలలో ఒక విచితర్ము జరిగెను. ఇంటిలోవునన్ 
వాదయ్ములు మృదంగం, తబల, వీణ మొదలగునవి తమంతకు తామే గదొడగెను. 
ఇంపౖెన సంగీతము వినిపించ దొడగెను. అది 1926 వ సంవతస్రం నవంబరు నెల 23 
వ తేది, సోమవారం అదిశివారాధనావారం అకష్యనామ సంవతస్రం కారీ త్కమాసం, 
బహుల తదియ. ఆరోజే ఈశవ్రమమ్గారి అతత్ సతయ్నారాయణ సావ్మి పర్సాదమును 
కోడలికి తెచిచ్యిచెచ్ను. ఈశవ్రమమ్ సతయ్నారాయణ సావ్మి సాదమును భుజించిన 
తరావ్తనే శీర్ సతయ్సాయికి జనమ్నిచెచ్ను. పుటిట్న శిశువు సుందరంగా, ముదుద్ గా, 
తేజోభరితంగావుండెను. ఆశిశువునకు సతయ్నారాయణయని నామకరణము జరిగెను.  
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ఒకానికదినం శిశువు సతయ్ ఊయలలో పరుండియుండగా దగగ్రలోవునన్ ఒక 
సీత్ర్త్ర్కి ఆశచ్రయ్కరమౖెన దృశయ్ం కనుపించెను. శిశువు ంద పరచియునన్ వసత్ర్ము 
కదలాడుచుండెను. అది చూసిన ఆమె గాభారపడి బిడడ్నెతుత్ కొనెను. అచచ్ట ఒక 
పాము కనుపించెను. ఆపాము కొంత దూరము సాగి అదృశయ్మయెయ్ను ఆదిశేషుడు 
వౖెకుంఠంలో శీర్మనాన్రాయణుని కానక, సావ్మి దరశ్నమునకై ఇచచ్టికి 
వచిచ్యుండవచుచ్ననెడి భావన కలిగెను.	 

బాలయ్మునుండి సతయ్నారాయణ మాంసాహారము భుజించలేదు. అంతేకాదు 
ఎవరి ఇంటిలో అలాంటి ఆహారమును వండుచుండిరో అలాంటి ఇండల్కు సహా 
వెళళ్లేదు. ఆవూరిలో కరణం సుబబ్మమ్ అనే పరమసాతివ్కగుణం కలిగ్ న 
సా«ధివ్వుండెడిది. సతయ్నారాయణ అంటే ఆమెకు అతయ్ంత తి. కరణం సుబబ్మమ్ 
ఇంటియందే సతయ్నారాయణ ఎకుక్వ సమయం గడిపేవాడు. సావ్మి అవతారంలో 
కరణం సుబబ్మమ్ యశోదలాంటిది.  

ఎవరౖెన బికాష్టన చేయువారు వచిచ్నచో సతయ్ వారిని వటిట్చేతులతో 
పంపుచుండలేదు. కొనిన్ సందరాబ్లలో సతయ్ తన ఆహారానేన్ భికుష్కులకు 
ఇచిచ్వేసేవాడు. ఇలా ఇచేచ్దానిన్ చూచిన, తలిల్  మరియు అకక్ కొదిద్గా కోపించేవారు 
కాని వెంటనే భోజనానికి రమమ్ని సతయ్ను పిలిచేవారు. సావ్మి పదమ్ములవంటి తన 
హసత్ములను చాచి వాసన చూడుమనేవాడు వారు చేతులనుండి వచిచ్న సువాసనకు 
ఆశచ్రయ్పడేవారు సువాసనలతో కూడిన తిండిని ఎచచ్ట తింటివని పర్శిన్ంచగా దానికి 
సమాధానంగా ఒక పెదాద్ యన తనకిచెచ్నని సహజంగా చెపేప్వాడు. 

బాలయ్ంనుండియే సతయ్ పర్కృతి మరియు మ తతాత్ నిన్ గూరిచ్ 
తెలియజేసూత్ వుండేవాడు. తన సేన్హితులు ఎలల్పుప్డుసంతోషంగా వుండేలా 
చూచుకొనేవాడు, సేన్హితులకు కలకండ, పెనిస్లు, రబబ్రు, మునన్గు వాటిని సృషిట్ంచి 
ఇసూత్  సంతోషపెటుట్ చుండేవాడు చినిన్ చినిన్ బొమమ్లను సేకరించి వాటికి ఇళళ్ను కూడా 
నిరిమ్ంచేవాడు. దేవతా చితర్పటాలను వుంచి సేన్హితులకు భజనలు నేరిప్ంచి 
చేయించేవాడు. 

థమిక విదాయ్బాయ్సం పరి త్లో పూరత్యినతరావ్త మాధయ్మిక విదాయ్భాయ్సానికై 
దగగ్రలోనునన్ బుకక్పటట్ణ మానికి వెళాళ్రు అకక్డకూడ తోటి విదాయ్రుథ్ లకెలల్  
యమౖెనారు. ఉపాదాయ్యులలో ఒకరు మెహబూబ్ ఖాన్ అనేవారుండేవారు.  
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వారికి సతయ్ అనన్చోచాలా మ ఒకదినం మరో ఉపాధాయ్యులు తరగతిలో పాఠం 
చెబుతూ నోటుస్ సుకొమమ్ని తెలిపారు. సుకొనకుండ పరధాయ్నంలో వునన్ సతయ్ను 
చూచి ఉపాధాయ్యుడు తన సావ్భిమానానికి భంగలమ కలిగ్ ందని భావించి సతయ్ను 
శికిష్సూత్  బెంచిపౖెన నిలుచుకొమమ్ని చెపాప్రు. కొంత సేపౖెన పిమమ్ట తన పాఠపు 
సమయం ముగిసి గంటకొటట్ ట్బడింది. ఉపాధాయ్యుడు కురీచ్నుండి లేచుటకు 
సిదధ్పడాడ్ రు, కాని ఆతని పర్యతన్ం విఫలమయియ్ంది కురీచ్నుండి లేవలేకపోయారు. 
అంతలో ఖాన్ మాషట్రు కాల్ సులో పర్వేశించారు జరిగిన విషయం తెలుసుకునాన్రు. 
బెంచిపౖెన నిలుచ్నన్ సతయ్ను చూచి దిగాబ్ర్ ంతి చెందారు. ఉపాధాయ్యుల మధయ్ నడచిన 
సంభాషణలు వినన్ పిలల్లు లోలోన నవువ్కునాన్రు. సతయ్ను ందికి దిగునటుల్ గా 
చెపప్మని ఖాన్ సహ ఉపాధాయ్యునితో తెలిపారు. అలాగే ఆ ఉపాధాయ్యుడు తెలప్గా 
సతయ్ ందిగి దిగాడు సతయ్ ందికి దిగిన తకష్ణమే ఉపాధాయ్యునకు కురీచ్నుండి 
లేవడానికి వీలయయ్ంది ఈ విధంగా సతయ్ తన మహిమను బాలయ్ంలోనే 
తెలియజేశాడు.	 

మరొక రోజు జటకా యజమాని తన గురర్ం కనుపించడం లేదని, అనిన్ చోటల్  
వెదకి కంగారయాయ్డు. అపుప్డే ఎవరో ఒక వయ్కి త్ జటకా యజమానితో మాటాల్ డుతూ 
బడిలో ఒక పిలల్వాడునాన్డు ఆబలునితో ఏదో మహిమయునన్టుల్ ంది నీ గురర్ం 
విషయం ఆబాలునిలో అడిగితే తపప్క తెలుసుత్ ంది. ఆబాలునిలో షిరిద్ బాబా 
అవతారంలా ఏదో మహిమ ఉనన్టుల్ గా కనుపిసుత్ ంది అని తెలియచెపాప్డు. ఆ జటకా 
యజమాని అలాగే బాలుని వదద్కు వచిచ్ అడిగాడు. గురర్ం ఊరి వెలుపల 
మామిడితోటవదద్  వునన్దని సతయ్ తెలిపాడు. సతయ్ చెపిప్నటుల్ గానే గురర్ం దొరికింద 
నాటినుండి జటకా యజమానులందరికి ఆబాలునిపౖె విశావ్సం కలిగ్ ంది. సతయ్ను తమ 
బండిలో వచిచ్ కూరొచ్నుమని రిథ్ంచేవారు సతయ్ తమ బండిలో కూరుచ్ంటే చాలు 
వారికి మంచి వాయ్పారం జరిగేది.	 
 

శీర్ సతయ్ సాయి సతయ్ నారాయణ కథ మొదటి అధాయ్యం సమాపత్ం.	 
శీర్ సతయ్ సాయి ఎలల్రకు శాంతి, మ సుఖాలను పర్సాదించుగాక. 
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రెండవ అధాయ్యము:  సాయిబాబా మహిమారంభము 
1940 వ సంవతస్రం మారిచ్ 8వతేది ఆనాడు సతయ్ భయంతో గటిట్గా అరచి 

పర్జాఞ్ హీనుడయాయ్డు. అపుప్డు సతయ్ తన కుడికాలు బొటన లును గటిట్గా 
పటుట్ కొనియునాన్డు, ఇంటిలోని వారెలల్రు సతయ్కు తేలు కుటిట్యుండవచుచ్నను 
కొనాన్రు కాని అసలు సంగతివేరు. సతయ్ తన భకుత్ లిన్ కాపాడుటకై తన భౌతిక శరీర 
జాఞ్ నానిన్ విసమ్రిసూత్  వుండేవాడు. అకక్డునన్వారెలల్  తేలు కొరకై వెదకనారంభించారు. 
కాని ఆతేలు అకక్డ వుండటం ఎలా సాధయ్ం? అదంతయు సతయ్ మహిమ 
అయివుండేది కొంత సమయం తరావ్త సతయ్ ఏమియు తెలియనివాని వలె 
మామూలుగా వుండి పోయేవాడు.	 

మరుసటి రోజు సహ సతయ్ పర్జాఞ్ హీనుడయాయ్డు కొంతసేపౖెన పిమమ్ట 
కళుళ్తెరచి చుటుట్ వునన్ వాళళ్తో మదేవత ముతాయ్లమమ్ కోపం చెందింది. ఎవరౖెన 
వెళిళ్ కొబబ్రికాయ కొటిట్  దీపారాధన చేసి రండి అని తెలిపాడు. అకక్డ ముతాయ్లమమ్ 
వదద్  కొబబ్రికాయ కొటట్గా ఇకక్డ ఇంటిలో వునన్ సతయ్ కొబబ్రికాయ మూడు 
ముకక్లయిందని తెలిపాడు అది నిజమయియ్ంది.  

దీనిన్ చూచిన కొందరు సతయ్లో ఏదో అగోచరశకి త్యునన్దని భావించారు 
ఔషదోపచారం చేయించారు మరికొందరు బుదిద్  భర్మణ అయివుండవచుచ్ననాన్రు. 
తలిల్ని తం ని పిలిపించి జరిగిన విషయం తెలియజేశారు. వారు వచిచ్ తమ ముదుద్ ల 
కుమారుని చూచి జరిగిన విషయములనిన్యు విని భయపడాడ్ రు. ఏమి చేయాలో 
తోచక సతయ్ను మాం కుని వదద్కు తీసుకొని వెళాళ్రు. ఆమాం కుడు కుష్దర్శకుత్ లను 
తరిమివేయ మికిక్లి ఘోర విధానములను అనుసరించాడు చినన్ బాలుడౖెన సతయ్ను 
పటుట్ కొని నెతిత్పౖెన చాకుతో గీరి నిమమ్పండుతో తికిక్ ఏదో పొడిని వేసిచికితస్చేసాడు. 
ఆమంటకు తటుట్ కోలేక పోయిన బాలుని కనున్లు ఊదుకొని అగిన్ గోళములయీయ్యి.	 

ముదౖెధ్ద్నముఖము భయంకరంగా తయారయియ్ంది కుమారుని భయానక 
సిథ్తిని చూచిన తలిల్  మరియు అకక్ చాలా దుఃఖించారు కాని వారు ఏమియు చేయలేని 
నిసస్హాయక సిథ్తిలో వుండిపోయారు. సతయ్ తన అకక్తో సౖెగ చేసూత్  దగగ్రలోనే 
ఏవోకొనిన్ మూలికలునాన్యని దాని రసమును పిండి కనులకు పూయమని తెలియ 
జేశాడు.  
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తలిల్  మరియు అకక్ మాం కుని బర్తిమాలి సతయ్ను తమ వెంటపంపుమని 
వేడుకునాన్రు. ఇంకొకమారు ఇలా జరిగి పర్జాఞ్ హీనుడౖెతే తామే పిలుచుకొని వసాత్మని 
తెలియ జెపాప్రు. సతయ్ను తమ వెంట పంపుమని రిథ్ంచారు. మాం కుడు 
తనకిషట్ము లేకునన్పప్టికి వారి మాటను మనిన్ంచి సతయ్ను వారి వెంటపంపాడు. సతయ్ 
తెలిప్నటుట్ గ వారు ఆరసమును కనున్లకు పూశారు. దానితో ముఖము, కళుళ్ 
మామూలుగా అయాయ్యి.	 

రోజులు గడచిన కొదిద్  సతయ్ మంలోని పిలల్లకు వేదాంత విషయాలు 
తెలుపుతూ వచాచ్డు. వేదాంతియౖెన శిరిడ్ సాయిబాబానుగురించి చెపప్డం 

రంభించాడు. తం యౖెన పెదద్  వెంకపప్రాజు ఈ మాటలిన్ లెకిక్ంచక చేతిలోకరర్ 
పటుట్ కొని సతయ్ ఎదురగుగా నిలిచ్ సతయ్లోని భూతానిన్ తరిమివేయ యతిన్ంచాడు. ' 
ఎవరు నీవు? సతాయ్నిన్ పలుక్' అని పర్శిన్ంచాడు సతయ్ నెమమ్దిగా, మతో సమాధానం 
పలుక్తూ నేను సాయిబాబా మీ ఇళళ్ను మీ మనసుస్లను శుభర్ంగా వుంచుకోండి 
అపుప్డు నేను సదా మీ తోనే వుంటాను. అని పలికాడు. 

తం  పెదద్  వెంకపప్రాజు చేతిలోని కరర్ జారి పడిపోయింది మూగవానివలె 
నోటమాటరాక నిరాఘ్ంతపోయాడు. కొంతసేపటి తరావ్త సతయ్ను చూసూత్  నీవు నిజంగా 
సాయిబాబ అనడానికి ఆధారమేమి? నీమాటలను ఎలా నమేమ్ది అని అడిగాడు? 
చేతిలో మలెల్పూలను గర్హించి నేలపౖె విసరి వేశాడు సతయ్. ఆ పూలు 'సాయిబాబ' అని 
తెలుగు అకష్రాలతో రూపుదాలాచ్యి.		

ఆనాటి నుండి ఆపలెల్లో మరియు చుటుట్ పటల్  మాలలోవునన్వారు 
పర్తియొకక్రు సతయ్ను 'సతయ్ సాయిబాబ' అని పిలువ నారంభించారు. అందరు భకి త్ 
శర్దధ్లతో ఆరాధిసూత్  వచాచ్రు. పర్తి గురువారం విశేషపూజలు భజనలు చేసూత్  
సేవిసూత్ వచాచ్రు. 
	

శీర్ సతయ్ సాయి సతయ్ నారాయణ కథ రెండవ అధాయ్యం సమాపత్ం.	 
శీర్ సతయ్ సాయి ఎలల్రకు శాంతి, మ సుఖాలను పర్సాదించుగాక. 
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మూడవ అధాయ్యము:  బాలసాయి దివయ్ మహిమలు 
 సతయ్ పెరిగి పెదద్వాడయేయ్ కొదిద్  చుటుట్ పటల్  మాల పర్జలు సావ్మి మహిమను 
గురి త్ంచి కర్మేణ సావ్మి అని పిలువ నారంభించారు. ఒకమారు సావ్మి తమ 
కుటుంబమువారితో కలసి హంపి విరూపాకష్ దేవాలయానిన్ దరిశ్ంచుటకై వెళాళ్రు. 
కుటుంబ సభుయ్లందరు దేవాలయంలో పర్వేశించగా సావ్మి మాతర్ం వారిని 
అనుసరించక ముఖ దావ్రంలోనే ఆగిపోయారు. దేవాలయంలో పూజా కారయ్కర్మాలు 
ఆరంభమయాయ్యి. అందరూ ఆశచ్రయ్పడేలా సావ్మి శివలింగ సాథ్ నంలో నిలిచ్ 
దరశ్నమిచాచ్రు.	సావ్మిని దావ్రం వదద్నే విడిచి వచిచ్నవారు సావ్మిని చూచి ఆశచ్రయ్ 
పడుచు ఇంత తవ్రగా ఇచచ్టికి ఎలా వచాచ్రు. అని ఆలోచిసూత్  తకష్ణమే దావ్రం వదద్కు 
వెళిళ్చూడగా, అచచ్ట మందహాసంతో నిలబడియునన్ సావ్మిని దరిశ్ంచారు. అందరు 
సావ్మి మహిమను గురి త్ంచి పాద పదమ్ములకు సాషాట్ ంగ నమసాక్రములు చేశారు.	  

ఇంకొక రోజు సావ్మి పాఠశాలనుండి వచిచ్ తన పుసత్కాల సంచిని విసరివేసూత్  
గటిట్గా ఇలా పలికారు మాయ ననున్ వదిలి వెళిళ్ంది. నేను మీవాడను కాను నా భకుత్లు 
నా కొరకు కాచుకొనియునాన్రు. ఆసమయంలోనే సావ్మి వారి వదిన ఇంటిలోపలి 
నుండి వెలుపలికి వచిచ్ సావ్మిని చూచింది. సావ్మి శిరసుస్ చుటుట్  ఆవరించిన తేజో 
భరితమౖెన దివయ్ తేజసుస్ను చూచి కష్ణకాలం దిగభ్ర్ మచెందింది ఆ పర్కాశవంతమౖెన 
దివయ్ తేజసుస్ను చూడలేక కనులు మూతబడాడ్ యి. 

సావ్మి వారి తలిల్  ఈశవ్రమమ్ ఈ విషయం తెలుసుకొని సావ్మిని రిథ్సూత్  నీవు మా 
అందరిని వదలి నీ భకుత్ ల వదద్కు వెళళ్డానికి బదులు ఇచచ్టనే పుటపరి త్యందే వుండి 
నీ భకుత్ లను రకిష్సూత్ , వారిపౖె దయను చూపిసూత్  అనుగర్హించమని కోరింది సావ్మి తన 
మాతృమూరిత్ రథ్నను మనిన్ంచి అంగీకరించారు.	 

సావ్మి కరణం సుబబ్మమ్గారి ఇంటలోనే ఎకుక్వకాలం గడిపేవారు కారణం తన 
దరశ్నానికై వచెచ్డి ఎకుక్వ భకాత్దులు చేరడానికి వారి ఇలుల్  విశాలంగావుండేది. కరణం 
సుబబ్మమ్ కూడ సావ్మిని అతయ్ంత భకితోత్ చూచేది. సావ్మిపౖె ఆమెకు ఎనలేని 
విశావ్సంకూడ సుబబ్మమ్ ఇంటికి భకుత్లు సావ్మి దరశ్నారథ్ము అనేక ంతాల నుండి 
వచేచ్వారు కొనిన్ వేళలలో వచిచ్న భకుత్ లకై వండిన వంటకాలు చాలకుండవచేచ్ది 
అలాంటి సమయంలో సుబబ్మమ్ సావ్మి సహాయానిన్ కోరేది. సావ్మి వంటశాలకు వెళిళ్ 
రెండు కొబబ్రికాయలను తీసుకొని ఒకదానితో నొకటి కొటిట్  కొబబ్రినీటితో ఆహారంపౖె 
కష్ణ చేసేవారు.  
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దానితో ఆహారం భకాత్దులందరకు తృపిత్ కలిగ్ ంచి ఇంకను మిగిలీపోయేది.	 
భకాత్దుల సంఖయ్ పెరిగే కొదిద్  సుబబ్మమ్ ఇంటి పర్కక్నవునన్ విశాల పర్దేశంలో 

భజన మందిరం నిరామ్ణమయియ్ంది. సావ్మి ఒకరోజు సుబబ్మమ్ గారి ఇంటిలోవుండగా 
ల యయ్ అనెడి ఒక పూజారి తన సేన్హితుణిణ్  మరియు అనారోగయ్ంతోవునన్ ఆతని 
భారయ్ను వెంటబెటుట్  కొని సావ్మి దరశ్నారథ్మౖెవచాచ్డు. సేన్హితుని భారయ్ మనోవాయ్ధితో 
బాధపడుతుండేది. ల యయ్ ఆదంపతులను చి వతి నదీ తీరంలో వుండమని చెపిప్ 
సుబబ్మమ్గారి ఇంటికి వచిచ్ బాలుణిణ్  చూచాడు. కాని ఆసమయంలో ఆ బాలుడే 
సావ్మియని తెలుసుకోలేకపోయాడు. తనపరిచయానిన్ చేసుకొనుచు ఇచచ్ట 
మహిమగలిగ్ న ఒక బాలుడునాన్డట. అతనిని దరిశ్ంచడానికి నేను నాసేన్హితుణిణ్  
అనారోగయ్ంలోవునన్ ఆతని భారయ్ను వెంటతీసుకొనివచాచ్ను సావ్మిని దరిశ్ంచి 

రిథ్ంచడానికి వచాచ్ము దయచేసి మముమ్లను ఆబాలుని వదద్కు తీసుకొని 
వెళుళ్మని రిథ్ంచాడు.	 

అపుప్డు సావ్మి ల యయ్ మాటలను వింటు నీవు నీమితృని అతని భారయ్ను 
పిలుచుకొని రా సాన్నం చేసూకొని వచిచ్ భక త్ సమూహంలో కూరొచ్పెటుట్  అనాన్రు. 
సావ్మి తెలిప్న విధంగా వారు వచిచ్ కూరుచ్నాన్రు సావ్మి విభూతిని సృషిట్ంచి అందరకు 
పర్సాదంగా ఇసూత్  కొంత విభూతిని అనారాగోయ్ంలో వునన్ ఆ సీత్ర్ నోటిలోవెశారు.	 ఆ 
దంపతులే తెచిచ్నా పళళ్లో కొనిన్ంటని భుజంచమని ఆమెకు ఇచాచ్రు. తినన్ కొదిద్  
సమయంలోనే ఆ మానసికరోగి మామూలుగా అయాయ్రు. అనారోగయ్ం కష్ణ కాలంలో 
మటుమాయమయియ్ంది. ఆ దంపతులు భకి త్తో సావ్మి పాదలకు నమసక్రించి 
ఆశీరావ్దానిన్ పొంది సంతోషంతో వెళాల్ రు. 

కరణం సుబబ్మమ్ యొకక్ కాలం సమీపిసోత్ ంది దానధరామ్లు చేయమను సావ్మి 
ఆమేకు తెలియ చేశారు. బకుమాయి సావ్మి బెంగళూరు వెళళ్న సందరభ్ంలో 
సుబబ్మమ్ ఆరోగయ్ం బాగా దెబబ్ తినింది. అయినను ఆమే మనసుస్ మాతర్ం. సావ్మి 
ధాయ్నంలోనేవుంది సావ్మి దరశ్నానికై తహ తహ పడుతోంది. ఆకరు కష్ణంలో సావ్మి 
నామసమ్రణ చేసూత్  ఇహలోకానిన్ వదలింది అ కష్ణంలోనే సావ్మి సుబబ్మమ్ పర్కక్న 
పర్తయ్కష్ మయాయ్రు. 

కరణం సుబబ్మమ్ జీవితం చరమదశకు చేరుకుంటుండగా సావ్మి ఆమెతో 
అనేక దానములు చేయించారు. సావ్మి చెనౖెన్ పటట్ణానికి వెళోళ్బోతుండగా కరణం 
సుబబ్మమ్ ఆరోగయ్ం బాగా కీష్ణించింది. కాని, ఆమె మనసుమాతర్ం యతముడౖెన 
సావ్మియందే నిలిచి ఉనన్ది.  
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సావ్మి పవితర్నామానిన్ ఎలల్వేళలా జపిసూత్  ఉండే ఆమె నోరు మూతబడి 
పోయింది. పెదవులు కదలటం మానివేశాయి. ఆమె శావ్స నిలిచిపోయింది. సావ్మి 
పేరు తలుసూత్  ఆఖరి విడిచింది. 

మూడు రోజుల తరువాత సావ్మి పరి త్కి తిరిగి వచాచ్రు. కరణం సుబబ్మమ్ దగగ్రికి 
వెళిల్  ఎంతో మతో 'సుబబ్మమ్! సుబబ్మమ్! నోరు తెరుపు' అనాన్రు. భౌతికంగా 
చనిపోయిన సుబబ్మమ్ మెలల్గా నోరు తెరిచింది. వణుకుతూ ఉనన్ ఆమె చేతులు 
నీరసంగా సావ్మి పాదాలు పటుట్ కోవటంకోసం వెతుకుతూ ఉనాన్యి. సావ్మి ఎంతో 
అనుగర్హంతో తన కుడి చేతితో ఆమె నోడిలో తులసితీరథ్ం పోశారు. ఆమె మెలల్గా ఆ 
తీరాథ్ నిన్ గుటక వేసింది. అపుప్డు సావ్మి నిజభకుత్ రాలౖెన సుబబ్మమ్ సావ్మి ముఖపదమ్ం 
వౖెపే చూసూత్  తన భౌతికదేహానిన్ విడిచిపెటిట్  సావ్మియందు ఐకయ్మౖెపోయింది. 

భకుత్ ల మనసులోని కోరికకు తగినటుల్ గా సావ్మి ఆయా రూపములలో వారికి 
దరశ్నం ఇసాత్రు. కొందరికి గణపతిగాను, కొందరికి మురుగన్ (సుబర్హమ్ణెయ్శవ్ర 
సావ్మి)గా, మరికొంతమందికి శీర్రాముడు లేక శీర్కృషుణ్ నిగా, ఇంకా కొంతమందికి 
సుత్ గా దరశ్నమిచిచ్ అందరికీ ఆనందానిన్ కలిగిసాత్రు. 

ఒకసారి పెనుగొండనుంచి కృషణ్మాచరి అనబడే ఒక లాయరు పుటట్పరి త్ 
వచాచ్రు. సావ్మిది అంతా మోసం అని నిరూపించటంకోసం మాతర్మే. ఆయనని 
సావ్మి దగగ్రకి అతని తీసుకువెళాళ్రు. సావ్మి ఆ లాయరును గదిలోనికి 
తీసుకువెళుళ్తూ కళుళ్మూసుకొమమ్ని చెపాప్రు. రూమలోకి వెళాళ్క కళుళ్ 
తెరవమనాన్రు. ఆ లాయరు కళుళ్ తెరచి చూసిసరికి శిరిడీసాయిబాబా సమాధి 
కనిపించటం చూసి చాలా ఆశచ్రయ్పటాట్ రు. ఆ సమాధిమీద దంత వేసి ఉనన్ది. అకక్డ 
పూజారి ఒకరు తన చేతులలో పూజసామా తో నిలబడి ఉనాన్రు. సావ్మి లాయరును 
అవతలివౖెపు చూడమని చెపాప్రు. అకక్డ అయన ఆంజనేయుడి గుడి, వేపచెటుట్ , 
గురుసాథ్ నము, ఇంకా శిరిడీలోని ఇతర పవితర్మౖెన సథ్లాలను చూశారు. ఈ లాయరుకు 
శిరిడిసాయి అంటే వలల్మాలిన భకి త్. శిరిడీసాయి దరశ్నం లభించిన తరువాత ఆ 
లాయరు సావ్మి పాదపదామ్లపౖె పడి కష్మాపణ వేడుకునాన్రు. దయామూరిత్ అయిన 
సావ్మి వెంటనే అతనిని కష్మించి మెలల్గా వీపుపౖె తటాట్ రు. 

సావ్మి సరవ్శకి త్మంతులు. మతో ఎవరు ఏ పేరున పిలిచినా ఆయన బదులు 
పలుకుతారు. ఆశీసుస్లు అందిసాత్రు. 

శీర్ సతయ్ సాయి సతయ్ నారాయణ కథ మూడవ అధాయ్యం సమాపత్ం.	 
శీర్ సతయ్ సాయి ఎలల్రకు శాంతి, మ సుఖాలను పర్సాదించుగాక. 
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నాలగ్ వ అధాయ్యము:  భక త్రకష్ణ 
శీర్మతి సాకమమ్ కాఫి తోటల యజమాని ఆమె సాతివ్క గుణం కలిగ్ న భకుత్ రాలు 

అనేక దాన ధరామ్లు చేయుచుండిన గొపప్వయ్కి త్ పేదలకు అనన్దానం - వసత్ర్దానం 
మునన్గు పలువిధములౖెన సేవలు చేయుచుండెడిది ఆమె చేయుచునన్ 
ధారిమ్కసేవలను గురి త్ంచిన మౖెసూరు మహారజు ధరమ్పరాయణి అనే బిరుదునిచిచ్ 
గౌరవించారు. 

ఒకరోజు ఉదయం ఆమె పూజను చేసుకొనుచునన్ వేళ ఆ ఇంటి నౌకరు వచిచ్ 
ఏవరోమిముమ్లను చూడడానికి కారులో వచాచ్రు. అని తెలియచేశాడు సాకమమ్ 
వెలుపలికి వచిచ్ చూచింది. ఒక పాతకారు ఆకారుపౖె కైలాస కమిటి అని 
యబడింది. కారు ముందు భాగాన 16 సంవతస్రాల వయసుస్ గలిగ్ న చెదరిన 

వెం కలు గలిగ్ న ఒక బాలుడు కూరొచ్ని వుండడం చూసింది వెనుక భాగాన ఒక 
వయసౖెన వయ్కి త్ గాంభీరయ్ంతో జింక చరమ్ముపౖె కూరొచ్నియునాన్డు. పవితర్ విభూతిని 
శరీరంపౖెన నొసటిపౖెన ధరించియునాన్డు అలాంటి వయ్కి త్ దరశ్నమయియ్ంది.	 

సాకమమ్ అ వయ్కి త్ని ఆహావ్నించి పాదపర్కాష్ళన చేసి పూజించింది ఫలపుషాప్దులు 
అరిప్ంచి గౌరవించింది ఆవయ్కి త్ సాకమమ్ను చూచి కైలాస్ కమిటీలో సభుయ్రాలుగా 
కావలెనని సభయ్తవ్పౖెకం ఒక వెయియ్ రూపాయలని తెలియజేశారు. ఆమె సంతోషంగా 
పౖెకం అంద జేసింది అయితే అతను రసీదును, మరియు పౖెకానిన్ సహా వెనుకకు 
ఇసూత్  మరో మారు వచిచ్ చూసాత్ నని తెలిపి వెళిళ్పోయాడు. కొనిన్ సంవతస్రాలు 
గడిచింది కాని కైలాస్ కమిటీ సూచనయే తెలియరాలేదు.	 

ఒకానొకదినం సాకమమ్ తన సేన్హితులిన్ కలవడానికి బెంగళూరు వచిచ్ంది 
అచట ఆమెకు ఆశచ్రయ్కరమౖెన సంఘటన జరిగింది. కైలాస కమిటి వచిచ్నపుడు 
తాను చూచిన ఆబాలుడు కనుపించాడు ఆబాలుణిణ్  సాకమమ్ చూచింది. ఆబాలుడు 
ఆనాడు చూచిన బాలునివలెను మరియు ఆనాటి పెదద్వయ్కి త్వలెను ఏకకాలంలో 
అగుపించాడు సాకమమ్ ఆబాలుని వదద్కు వచిచ్ నీవే కదా ఆనాడు కైలాస కమిటి పరంగ 
వచిచ్నది అని అడిగింది.	 

కొనిన్ సంవతస్రాల తం నీవు ఒక వెయియ్రూపాయలు ఇవవ్వలసియుంది దానిన్ 
తీసుకోడానికి ఇపుప్డు వచాచ్ను. అని తెలియ జేశాడు. ఆమాటలు వినన్ తకష్ణం 
సాకమమ్ కనున్లలో నీళుళ్ నిండుకొనాన్యి ఆనందసాగరంలో ఓలలాడింది సావ్మి 
పాదాలకు సాషాట్ ంగ పర్ణామములు ఆచరించి, ఆశీరావ్దానిన్ పొందింది.	 

11 



 

ఇంకొక రోజు మధాయ్హన్ం సావ్మి పడకపౖె పండుకొని భకుత్ లతో 
మాటాల్ డుతూవునాన్డు. ఉనన్దునన్టుల్ గా షూట్ చేయదుద్  షూట్ చేయదుద్  అని గటిట్గా 
అరుసూత్  పడిపోయి పర్జాఞ్ హీనులయాయ్రు. ఒక గంటతరావ్త సావ్మి లేచి నీ రివలావ్రు 
నావదద్  వునన్ది, భయపడవదుద్ , అని టెలి ం పంపమని తెలిపారు. ఒక భకుత్డు 
సావ్మితో వినయంగా రివలావ్ర్ అనేపదం వాడరాదు అలావాడితే పోషట్ల్ 
అధికారులవలల్  ఆకేష్పణరావచుచ్. రివాలవ్రుకు బదులుగా పరికరం అని చెపప్వచుచ్ 
అని వినన్వించాడు. ఆవిధంగానే టెలి ం పంపబడింది అందరూ ఆశచ్రయ్పడుతు 
ఆకసిమ్క సంఘటనను గూరిచ్ తెలుసుకొనుటకై పర్యతిన్ంచారు. అపుప్డు సావ్మి 
తవ్రలో ఈ విషయం మీకు తెలియగలదు అని అనాన్రు.	 

నాలుగ్  రోజుల తరావ్త భూపాల్ నుండి ఒక జాబు వచిచ్ంది ఆ జాబు ఒక 
సౖెనాయ్ధికారి సినది. కొనిన్ కారణాల వలల్  సౖెనాయ్ధికారి (ఆరీమ్ అఫీసర్) మనసుస్ సరిగా 
లేక ఆతమ్హతయ్చేసుకోడానికి నిశచ్యించి, ఒక మారు గాలిలో గుండు పేలిచ్ రివలావ్రు 
సరిగా వునన్దో లేదో అని పరీకిష్ంచుకునాన్డు. ఆసమయమందే పరి త్లో సావ్మి షూట్ 
చేయవదుద్  అని గటిట్గా అరిచారు.	 

అదే సమయంలో సౖెనాయ్ధికారి ఇంటి తలుపులు ఎవవ్రో తటాట్ రు సౖెనాయ్ధికారి 
రివాలావ్రును పరుపు ంద దాచి వచిచ్ తలుపు తెరిచాడు. ఆతని పాత మితృడొకడు 
భారయ్తో నౌకరుతో కలిసి చూడడానికి వచాచ్డు. వారిని లోపలికి ఆహావ్నించి కొంతసేపు 
మాటాల్ డాడు తరువాత ఆ వచిచ్నవారు మరో మితృని కలవాలని తెలిప్ వెళిళ్పోయారు. 
సౖెనాయ్ధికారి వారిని పంపి తలుపువేసుకొని వచిచ్ రివాలావ్రును వెదికాడు కాని అది 
కనుపించలేదు. అంతలో మరల తలుపు చపుప్డు వినపడింది. వెళిళ్ తలుపు తీశాడు 
పోస్ట్  మాయ్న్ వచిచ్ టెలి ం అందించాడు. అందులో నీ పరికరం నావదద్  వునన్ది 
భయపడవదుద్  అని యబడి పంపిన వారిపేరు బాబా అని ఉంది. 

మన సావ్మి ఎలల్పుప్డు నమిమ్నవారిచేయి వదలడు. ఎవరౖెనను సరే సావ్మిని 
నమిమ్తే చాలు. నమిమ్నవారు ఒకమారు పిలిసేత్చాలు తకష్ణం పరుగుపరుగున వచిచ్ 
తన సతయ్ ధరమ్, శాంతి, మలనే చేతులు చాచి సంరకిష్సాత్రు. వీటిలో సావ్మి యొకక్ 
అపార మ, మహిమ నిండియుంటుంది. ఇంతవరకు తెలుసుకునన్ సౖెనాయ్ధికారి 
భారయ్ దృడ భకి త్గలిగ్ న సావ్మి భకుత్ రాలు. 

 
 

శీర్ సతయ్ సాయి సతయ్ నారాయణ కథ నాలగ్వ అధాయ్యం సమాపత్ం.	 
శీర్ సతయ్ సాయి ఎలల్రకు శాంతి, మ సుఖాలను పర్సాదించుగాక. 
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ఐదవ అధాయ్యము:  దయామయుడు సావ్మి 
 ఒకమారు సావ్మి బెంగళూరులో భకుత్ ల వదద్కు వెళాళ్రు. ఆ చోటికి అనేక 
భకుత్లు దరశ్నారథ్ం వచాచ్రు. వారిలో కొందరు పూలు, పండుల్  సావ్మికి 
సమరిప్ంచడానికి తెచాచ్రు. మరి కొందరు సావ్మి అదుబ్త మహిమలిన్ గురించి 
చెపుప్కొనుచునాన్రు.	 

ఒక పేద వాడౖెన చెపుప్లు కుటుట్ కొనెవాడు వారి మాటలిన్వినాన్డు. వానికి 
అవతార పురుషుడౖెన సావ్మిని దరిశ్ంచాలనే కోరిక కలిగ్ ంది ఒక గులాబి పూవును చేత 
పటుట్ కొని భకుత్ ల గుంపులో పర్వేశించాడు సావ్మి కూరుచ్నన్ చోటికి నెమమ్దిగా వచాచ్డు 
సావ్మివౖెపు తొంగిచూచాడు. అదే సమయంలోనే సావ్మి కూడా వానివౖెపు తొంగి 
చూడడం జరిగింది. ఆ కష్ణంలో వారిదద్రి చూపుల మిళనం జరిగింది, సావ్మి చూపులు 
తనపౖెన బడగానే అతనిలో సావ్మిపౖె అపార మపొంగిపొరలింది.	 

సావ్మి మతో అతనిని దగగ్రకు పిలిచాడు అతను సావ్మి వదద్కు వెళిళ్ భకి త్తో 
పుషాప్నిన్ అందించాడు, సావ్మి ఆనందంతో ఆ పూవును గర్హించి ఆతని 
మాతృభాషయౖెన తమిళంలో తంగమా ఉనకెక్నన్ వేణు? బంగారూ నీకు ఏమికావాలి? 
అని అడిగారు. అతడు ఏమి అడగడానికి సిదధ్ంగాలేడు. కాని భకి త్తో సావ్మీ ఒకక్ మారు 
మా ఇంటికి రావాలని రిథ్ంచాడు తపప్క వసాత్ నని సావ్మి అభయమిచాచ్రు ఆతని 
కనున్లు ఆనందా వులతొ చెమమ్గిలాల్ యి. సావ్మి పాద పదమ్ములకు నమసక్రించి 
సంతోషంలో సావ్మి ఎపుప్డు వసాత్ డనే విషయానిన్ అడగడం మరచిపోయాడు రోజులు 
గడుసుత్ నాన్యి కాని సావ్మి అతని గుడిసెకు రాలేదు.	 

ఒక రోజు అతడు చెపుప్లు కుటుట్ తు కూరొచ్ని యునాన్డు ఒక కారు వచిచ్ అచట 
ఆగింది వాడు ఆకారును చూచి పోలీసుకారని అనుకొని పరుగెతిత్ వెళళ్డానికి 
సిదద్పడాడ్ డు. తనను ఆచోటినుంచి తరిమి వేయడానికి పోలీసులు వచిచ్నారని 
అనుకునాన్డు. కాని కారునుండి సావ్మి దిగి భయపడవదుద్  అని ధౖెరయ్ం పలికారు 
అతనిని తన కారులో కూరోచ్బెటుట్ కొనాన్రు. అతనికి మాటాల్ డడానికి నోరు రాలేదు 
సావ్మి యే డైర్వరుతో అతని ఇంటికి వెళుళ్మని మారగ్ం కూడా తెలిపారు. కారువెళిళ్ 
గుడిసెవదద్  ఆగింది.  
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సావ్మిని తనగుడిసెలోనికి తీసుకొని వెళిళ్ కూరోచ్డానికి చాపవేశాడు. సావ్మి 
ఆనందంతో చాపపౖెన కూరుచ్నాన్రు. సావ్మికి అరిప్ంచడానికి తమ ఇంటిలో ఏమియు 
లేదుకదా అని భారయ్ భర త్లిరువ్రు బాధపడుచూ చేతులు నలుపుకునాన్రు. 

వారిని చూచిన సావ్మి బాధపడవదద్ండి నేను వచిచ్నది ఇవవ్డానికేగాని 
తీసుకోడానికి కాదు మీనుండి నేను కోరేది మమాతర్మే! అనాన్రు. సావ్మి పండల్ను 
విభూతిని సృషిట్ంచి ఇచాచ్రు. పవితర్ విభూతిని సావ్మియే చేతులార ఆతని 
నొసటపూశారు. వెళళ్డానికి సిదధ్మౖెన సావ్మి ఆతనిని చూసూత్  ఇకనేను వెళిళ్వసాత్ను 
నీవు బాధపడవదుధ్ . నేను ఎలల్పుప్డు నీతోనే వుంటాను. అని అభయమిచాచ్రు. 
ఆతడేమో చెపప్డానికి ముందే సావ్మి ఆచటనుండి వెళిళ్పోయారు. ఆపేదవాని 
కుటీరానిన్ సావ్మి తమ అనుగర్హంతో దేవాలయంగా మలిచారు. ఆ గుడిసెఉనన్ 
చోటనే తరువాత ఒక దేవాలయం నిరామ్ణమౖెనది. 

సావ్మి ఒకమారు తిరుచునాపలిల్కి వెళాళ్రు. ఆచచ్ట కొందరు సావ్మిని గూరిచ్ 
తపుప్గా మాటాల్ డుతునాన్రు. ఆరోజు సాయంకాలం సావ్మి భక త్ సమూహానిన్ 
గూరిచ్మాటాల్ డు వేళ ఒక భికుష్కుడౖెన పుటుట్ మూగవాడౖెన ఒకనిని పిలిచారు. వానిని 
గూరిచ్ అందరకు తెలియును. సావ్మి అటిట్వానిని వేదికపౖెకి రమమ్ని పిలిచి అందరి 
ఎదుట నీపేరేమి? అని అడిగారు పుటుట్ కతో మూగవాడౖెన అతడు గటిట్గా తనపేరు 
వెంకటనారాయణ అని చెపాప్డు సావ్మిని గురించి తపుప్గా మాటాల్ డుకునన్వారెలల్రు 
సిగుగ్ తో తలవంచుకునాన్రు. తమ తపుప్ను తాముతెలుసుకునాన్రు 

యశిచ్తత్ంచేసుకునాన్రు.	 
తిరువణాణ్ మలౖెలో అమృతానంద సావ్మిజి అనారోగయ్ంతో బాధపడుతుండే వారు 

వారి కొరకై సావ్మి కొనిన్ ఓషధులను సృషిట్ంచారు. ఇంకొకమారు డా॥ భగవంతం గారి 
కుమారునకు సావ్మియే శసత్ర్ చికితస్ చేసి కాపాడారు. శసత్ర్చికితస్కొరకై ఒక 
సాధనానిన్సహ సావ్మి సృషిట్ంచారు. ఆసాధనం ఇంకను డా॥ భగంవంతంగారింటిలో 
వునన్ది.	 

డా॥ శంకర్ అనువారు మరొక సావ్మి భకుత్లు అనేకమారుల్  సావ్మి డా॥ శంకర్ 
గారి భౌతికాంశంలో పర్వేశించి అనేకానేక కిల్షట్ తరమౖెన చికితస్లను విజయవంతం 
చేశారు.	 
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ఆంధర్పర్దేశ్ లో కారుణాయ్నందసావ్మీజి ఒక ఆశర్మానిన్ నడిపిసూత్  వుండేవారు 
వారు తమ ఆశర్మంలో ఒక వౖెదాయ్లయానిన్ కూడా నడిపేవారు. ఆవౖెదాయ్లయంలో బాబా 
ఫోటోలువేయబడియుండెను అసహాయకురాళౖెన ఒక గరిభ్ణి సహాయానిన్ కోరి 
ఆశర్మానికి వచిచ్ంది. ఆశర్మవౖెదాయ్లయంలో చేరింది ఒకనాటి రా  దాది గరిభ్ణిని 
ఒంటరిగా వదలి సినిమా చూడడానికి వెళిళ్ంది. అదేరా  ఆమకు పురిటి నొపుప్లు 
ఆరంభమయాయ్యి. ఆమె బాధను అసహాయకతను చూచిన సావ్మి గోడకు 
లాడుచునన్ చితర్పటమునుండి దిగివచచ్ ఆమెకు సేవచేసి సుఖపర్సవమగునటుల్  

గావించి, అపుప్డే జనిమ్ంచిన శిశువును సాయిమాత శుబర్ంచేసి తలిల్  పర్కక్లో 
పరుండబెటిట్ , శిశువు తలిల్పాలు గునటుల్ గ చేసింది సినిమా చూచుకొని వచిచ్న దాది 
అకక్డి దృశాశ్నిన్ చూచి ఎవరు వచాచ్రని ఆతలిల్ని అడిగింది. ఆమె ఫోటోచూపిసూత్  
ఆసాధుమాతయే వచిచ్ సహాయం చేసిందని తెలిప్ంది. ఆసాధుమాతయే సావ్మి 
సతయ్నారాయణుడని ఆమె గురి త్ంచలేక పోయింది.	 

ఆనారాయణుడే శీర్ సతయ్నారాయుణడౖె అవతరించి అందరిను 
రకిష్ంచుచునాన్డు. ఆసావ్మిపౖె ఎవరికి విశావ్సమునన్దో వారిని సదా కాపాడుతునాన్డు. 
నారాయణుడే మనపాలిటి అదృషట్ముగనునాన్డు. భగవంతుని దరశ్నం, సప్రశ్నం, 
మరియు సంభాషణాభాగాయ్నిన్ పొందడమే మన జనమ్ల పుణయ్ఫలంగా వుంటునన్ది.	 

సావ్మియొకక్ పర్ముఖగుణమే మ ఎవరు భకి త్ ధరమ్ మారగ్ములలో నడుసాత్ రో 
వారిని సావ్మి తపప్క రకిష్సాత్డు. సావ్మిని కొందరు ఈశవ్రుడని, మరికొందరు మహా 
విషుణ్ వని, ఇంకాకొందరు తలిల్యని, తం యని, అలాల్ యని, సుత్ యని పిలుసూత్  
సేవిసుత్ నాన్రు.	 

భగవాన్ శీర్ సతయ్సాయిబాబ, భగవంతుని అనేక అవతారములలో 
ఒకరౖెయునాన్రు. అనిన్ అవతారములు అనిన్ నామములు ఆసావ్మివే భకుత్ లపౖె దయ 
కురిపిసూత్  భకుత్ ల కోరెక్లను నెరేవేరుసుత్ నాన్రు. ధరమ్గుణములే మానవ జీవన మారగ్ం 
అని తెలుపుతునాన్రు. సతయ్ ధరమ్ శాంతి మ లేని విదయ్ శూనయ్మని ఈ సతయ్ ధరమ్ 
శాంతి మలు లేని దాన ధరమ్ములుగూడ వయ్రథ్మని ఈ గుణములు లేని 
ఆచరణాలకు కూడ విలువలేదని బోధించుచునాన్రు.  
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సతయ్ ధరమ్ శాంతి మలు సనాతన ధరమ్ భవనానికి నాలుగు ఆధార 
సత్ంబములనియు, సనాతన భగవాన్ శీర్ సతయ్ సాయి బాబాగారు తెలియ జేసూత్  మానవ 
లోకానికి సదా భగవంతుని చింతన ముఖయ్మని ఉపదేశిసూత్ నాన్రు. 

ఎవరు శీర్ సతయ్ సాయి పూజను మతో భకి త్తో ఆచరించెదరో అటిట్వారిని 
భగవంతుడు శీర్ సతయ్సాయి రూపంలో రకిష్సూత్  వుంటారు. సుఖ శాంతులను 
సంతోషమయ జీవితానిన్ అనుగర్హించి కషట్ముల నుండి దుఃఖాలనుండి దూరం చేసి 
అనుకష్ణం కంటికి రెపప్ల సావ్మి కాపాడుతూ వుంటారు.		
 

పరమ పవితర్మౖెన శీర్ సతయ్ సాయి సతయ్ నారాయణ కథ ఇంతటితో ముగుసుత్ నన్ది.  
శీర్ సతయ్ సాయి ఎలల్రకు శాంతి, మ సుఖాలను పర్సాదించుగాక. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
యతమ భగవాన్ ఈ కథను పర్శాంతి నిలయంలో 2002 ఫిబర్వరి 7వ తేది 
గురువారంనాడు డా॥ హెచ్. ఎస్. భట్ గారిచే రూపించబడినది తరువాత  

2009 అకోట్ బర్ 22వ తేది గురువారంనాడు ఎమ్. ఎన్. మోహన్ కుమార్ గారి దావ్రా 
ఎంతో అనుగర్హంతో ఆశీరవ్దించారు. 
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 సాయి గాయి  మంతర్ము 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ఓం సాయీశవ్రాయ విదమ్హే 
సతయ్దేవాయ ధీమహీ 

తనన్ః సరవ్ః పర్చోదయాత్ 
 

శరీరము మనసుస్ మరియు ఆతమ్తో ననున్  
నేను సమరిప్ంచుకొనుచునాన్ను 

[ఈ మంతర్మును పర్ ో  ప ించం ి.] 
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సరవ్ధరమ్ రథ్న 
ఓం తతస్త్ శీర్ నారాయణ తు పురుషోతత్మగురు తు 

సిదధ్  బుదధ్  తు - సక్ంద వినాయక 
సవితా పావక తు- సవితా పావక తు 

బర్హమ్ తు యొహావ శకి త్ తు ఏసుపిత పర్భు తు 
రుదర్ విషుణ్  తు - రామ కృషణ్  తు 
రహీమ్ తావ్ తు- రహీం తావ్ తు 

వాసుదేవ గో విశవ్రూప తు చిదానంద హరి తు 
అదివ్తీయ తు అకాల నిరభ్య ఆతమ్లింగ శివ తు 

ఆతమ్లింగ శివ తు ఆతమ్లింగ శివ తు 
 

ఓంకార సవ్రూపమౖెన తత్ సత్ సవ్రూపమ,  
నీవే నారాయణుడవు - పురుషోతత్ముడవు 
గురుసవ్రూపుడవు - సిదుద్ డవు - బుదుద్ డవు 

సక్ంధుడవు, వినాయకుడవు, సవిత పావక సవ్రూపుడవు బర్హమ్వు యొహావ వు 
శకి త్వి తం వి పర్భువు అయిన్ ఏసువు,  
రు డవు, విషుణ్ వవు రామ షణ్రూపుడవు 

రహీముడవు, వాసుదేవుడవు, విశవ్రూపుడవు చిదానందహరివి 
అదివ్తీయుడవు అకాల నిరభ్యుడవు 

ఆతమ్లింగ సవ్రూపుడవు - అయిన శివుడవు 
అంతయు నీవే - అంతయు నీవె 
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హారతి 
 

ఓం జయ జగదీశ హరే 
సావ్మి సతయ్ సాయి హరే 
భక త్జనా సంకకష్క x2 
పరి త్ మహేశవ్రా 

ఓం జయ జగదీశ హరే 
 

(విశవ్మునకు ఈశవ్రుడవౖెన, భక త్జనులను సంరకిష్ంచెడి పరి త్మహేశవ్రుడౖెన 
శీర్ సతయ్ సాయి పర్భువునకు జయము జయము). 

 
శశి వదన శీర్కరా సరవ్ ణపతే 

సావ్మి సరవ్ ణపతే 
ఆ త కలప్లతీక x2 

ఆపదాబ్ంధవా 
ఓం జయ జగదీశ హరే 

 

(చం నివంటి ముఖముగలిగ్ న సంపదలను పర్సాదిచెడి సమసత్ ణికోటికి 
అధినాయకుడౖెన, ఆశర్యించిన వారిపాలిట కలప్వృవృకష్మౖెన, ఆపదలోవునన్ 
వారిపాలిట రకిష్ంచెడి బంధువౖెన, జగదీశవ్రుడౖెన సావ్మికి జయము-జయము) 

 
మాత పిత గరు దౖెవము మరి అంతయునీవె 

సావ్మి మరి అంతయునీవె 
నాదబర్హమ్ జగనాన్థా x2 

నాగేందర్శయనా 
ఓం జయ జగదీశహరే 
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(నీవే తలిల్వి తం వి గురువు దౖెవము మరియు అంతయు నివే - నాదబర్హమ్వు, 
జగనాన్ధుడవు, పామునే పడకగ కలిగ్ న నాగశయనుడవు  

అయిన జగదీశవ్రునకు జయము-జయము) 
 

ఓంకార రూప ఓజసీవ్ ఓం మహాదేవా 
సతయ్సాయి మహాదేవా 

మంగళహారతి అందుకో x2 
మందరగిరిధారీ 

ఓం జయ జగదీశహరే 
 

(ఓంకార రూపుడవు ఓ జోగుణము కలిగ్ న సతయ్సవ్రూపుడౖెన మహాదేవుడవు 
నీవు ఓ జగదీశవ్రుడౖెన మందరపరవ్తమును మోసిన దేవా  

మంగళ హారతిని అందుకొనుము) 
 

(ఈ ంది రథ్నను మూడు మారుల్  పాడండి మొదటి సారి కంటే వేగంగా 
రెండవ సారి పాడండి రెండవ సారి కంటే వేగంగా మూడవ సారి పాడండి) 

 
నారాయణ నారాయణ ఓం 

సతయ్నారాయణ నారాయణ నారాయణ ఓం 
నారాయణ నారాయణ ఓం 

సతయ్నారాయణ నారాయణ ఓం x2 
ఓం జయ సదుగ్ రు దేవా 

 

(నారాయణుడే సతయ్ నారాయణుడే ఓంకార సవ్రుపుడు అతడే సదుగ్ రు దేవుడు) 
 

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః 
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సమసత్లోకా 
 

సమసత్లోకా సుఖినోభవంతు (3 మారుల్ ) 
ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః 

 
అనిన్ లోకములు సకల జీవరాసులు సంతోషముగ శాంతితో వుండుగాక 

 
 

జౖె బోలో భగవాన్ శీర్ సతయ్సాయి బాబాజీకీ జౖె! 
 
 

విభూతి రథ్న 
 

పరమం పవితర్ం బాబా విభూతిం 
పరమం విచితర్ం లీలా విభూతిం 
పరమారథ్ ఇషాట్ రథ్ మోకష్ పర్దాతం 
బాబా విభూతిం ఇదమాశర్యామి 

ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః 
 

(పరమపవితర్మౖెన-పరమ విచితర్మౖెన ఇషాట్ రథ్ములను నెరవేరుచ్నదౖెన మోకష్ము 
నొసంగెడిదౖెన శీర్ బాబా విభూతిని ఆశర్యించి గర్హించి ధరించు చునాన్ము) 
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ఓ దేవా!  ఏమని నినున్ కోరేది 
 

ఓ నా దౖెవమౖెన సాయీ నేను నినున్ కోరదగినది ఏదియులేదు 
ననున్ సంపూరణ్ంగా మీరు అనుగర్హించారు 

ఆలోచించడానికి వునన్ బుదిధ్-అదికూడ మీ పర్సాదమే 
దరిశ్ంచడానికి కనున్లు -వినడానికి చెవులు ఇవనిన్యు మీ అనుగర్హమే 

ఈ విశాలమౖెన విశావ్నిన్ నా ఎదుట మీరుంచారు 
దీనిన్ సదుపయోగం చేసుకోవడం మీ కరుణవలేల్  

మీ దయను కోరి సరవ్దా మీ రథ్న చేసూత్ వుంటాను 
ఈ రిధ్ంచే శకి త్ని పర్సాదించినదికూడా మీదయయే 

మీకు నే చేసినది ఏదియులేదు కాని మీరునాకు అంతయు అనుగర్హించారు 
నాలోపల-బయట అంతయు మీ పర్భావమే నిండియునన్ది 

మీ అనుగర్ము తపప్ మరేదియు నే కోరుట లేదు 
మీ మహిమలను సదా నేను గురి త్ంచేలా కరుణించండి 
నా యొకక్ పతిసాధనలోను - నాయొకక్ సామరథ్య్ంలోను 

మీ పర్భావానేన్ దరిశ్ంచేలా అనుగర్హించండి 
 

సాయిరాం 
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నా వైపు ఒకక్ అడుగు వేయండి 

నేను మీ వైపు వంద అడుగులు వేసాత్ను. 
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