
తలి్ల ~ తండ్ర ి~ గురువు ~ ద వైం 
పిలి్ల్ూ! వేదాల్ు మనకు “మాతృదేవోభవ-పితృదేవోభవ-ఆచారయదేవోభవ” అని త ల్ుపుతున్ాాయి.    

 కల్లయుగ ద ైవము భగవాన్ శ్ర ీసతయ సాయి బాబా వారు కూడ్ా ఎలి్పుుడూ “నీ తలి్లదండరిల్ను 

సేవంచు, పేిమంచు, పూజంచు, గౌరవంచు”అంటూ వారి ఎడల్ మన బాధ్యతను గురుు  

చేసుు ంటారు. 

                    “పరే ంట్” అనగా “ప ే– ర ంట్ “అని చ పూు  మనము పరే ంట్్ కి ‘కృతజ్ఞత’ అన్ ే

“ర ంట్” చ లి్లంచవల్సి ఉంట ంది అని చ ప్ాు రు. అల్ా  తన ఆఖరి శ్ాాస వరకు తన తలి్లదండరిల్ 

సేవయిే తన జీవత పరమావధిగా భావంచిన వాడర “శ్వీణ  కుమారుడర”. మరి శ్వీణ కుమారుడర తన తలి్లదండరిల్ను ఎల్ా 

సేవంచాడ్ో  త ల్ుసుకుందామా? 

                 కోసల్ దేశ్ానిా దశ్రథ మహారాజు పరిప్ాల్లసుు నా కాల్ంల్ో” శ్వీణ కుమారుడర” అన్ే బాల్ుడర ఆయన 
రాజ్యంల్ో నివసించేవాడర. అతని తలి్లదండరిల్ు ముసల్లవారు, గుడ్రివారు. శ్వీణుడ్రకి తలి్లదండరిల్ు  అంటే అమతమ ైన   
పేిమాభిమాన్ాల్ు, భకిుశ్దీధల్ు ఉండ్ేవ. నిరంతరం వారిని సేవంచుటయేి తన జీవత పరమావధిగా భావంచుచుండ్ేవాడర. 
ఒకసారి అతని తలి్లదండరిల్ు వారిని తీరథయాతలి్ను చేయించవల్సిందిగా కోరారు. తలి్లదండరిల్ కోరికను అంగీకరించిన 
శ్వీణుడర తీరథయాతలి్కు వెళ్లి  పయితాాల్ను ప్ాిరంభించాడర . 



అతనికి త ల్లసిన వడంిగి (Carpenter) వదదకు వెళి్ల, ఒక కావడ్ర తయారు  

చేయించి, అందుల్ో తన తలి్లదండరిల్ను కూరుచండబెటటి , ఆ కావడ్రని తన  

భుజ్ానిక తుు కుని తీరథయాతలి్ను ప్ాిరంభించాడర. ఈ వధ్ంగా 

శ్వీణుడర దీక్షతో, భకిు శ్దీధల్తో,తలి్లదండరిల్కు అన్ేక యాతాిసథల్ాల్ను చూపించసాగ ను. ఇది 

చూసిన పజి్ల్ందరూ “తలి్లదండరిల్ యిెడల్  అతనికి కల్ భకిు శ్దీధల్ను వేన్ోళ్ళ కొనియాడ్రరి”. 

 ఇల్ా ఉండగా ఒకరోజు రాత్రి వారు అడవకి దగగరగా కల్, సతంి యందు బసచేసిరి. ఆ సతంిల్ో 
వశ్ాీంత్ర తీసుకొనుచుండగా, అతని తలి్లదండరిల్ు వారికి దాహంగా ఉనాదని త ల్పగా, 
శ్వీణుడర ఒక కుండను తీసుకుని నీటట కొరక ై దగగరల్ో ఉనా నదికి వెళ్లి ను.  

ఆ కుండ నీటటల్ో ముంచు చుండగా, ఎకకడ్రనుంచ  ోఒక బాణము రివుాన వచిచ శ్వీణుని 
గుండ్ ల్ల్ో గుచుచకొన్ెను. ఆ బాణం వేసినది ఆదేశ్ మహారాజ్ ైన దశ్రధ్ుడర.అతడర శ్వీణుడ్ర కేక వని పరిగ తుు కొని వచిచ, 
అతని గుండ్ ల్ోి  కుచుచకునా బాణమును చూచి ఎంతోబాధ్పడ్ ను.  . 



అతనిా చూసిన శ్వీణకుమారుడర, ప్ాిణాప్ాయ సిథత్రల్ో ఉండ్ర కూడ్ా  “అయాయ! ఇకకడ్రకి  

దగగరగా కల్ సతంిల్ో న్ా తలి్లదండరిల్ు దాహంతో బాధ్ పడరచున్ాారు. మీరు వెంటన్ే వెళి్ల వారికి \ 

నీరు అందించండ్ర” అంటూ ప్ాిణాల్ు వదిల్ెను. అందుకే సాామ ఇల్ా చ ప్ాు రు:“ఏ ఋణానిా అయిన్ా  

తీరుచకోవచుచ కానీ, తలి్లదండరిల్ ఋణానిా ఎనాటటకీ తీరుచకోల్ేము. ఎందుకనగా మీ హెడరి , బిడరి , ఫుడరి , దుడరి  

(Money) అనీా మీకు మీ తలి్లదండరిల్ నుండ్ర వచిచనవే.  

వారిని సంతోష పెటిటమే మీ కరువయం . తన చివరి శ్ాాస వరకు తలి్లదండరిల్ సేవయిే తన జీవత పరమారథం గా భావంచిన 

శ్వీణకుమారుని ఆదరాానిామీ హృదయంల్ో నిల్ుపు కొనుడర” అని. 

తలి్లదండరిల్ు తమ పిలి్ల్ు మంచి వదాయబుదుధ ల్ు న్ేరిచ, సత్రవరున కల్లగి ఉండరటక ై గురువును చూపిసాు రు. 

గురువుల్ను గౌరవంచే సంపదిాయం మన భారతీయుల్ది.  

గురువుల్ు తమ శిషుయల్ల్ో  సత్రవరున  అన్ే బీజ్ముల్ు న్ాటట, వారిని జ్ాఞ నవంతుల్ుగా తీరిచదిదదడమే కాక, 

నిరంతరము వారిని సంరక్రంచుటక ై తాము శిక్ష అనుభవంచుటకు కూడ్ా వెనుకాడరు. 

 



  అట వంటట వారలి్ో శివాజీ గురువెనై సమరథ రామదాసు గురంిచి 
త ల్ుసుకుందామా! 

    సమరథ రామదాసు ఒకసారి తన శిషుయల్తో శివాజీ వదదకు బయల్ుదేరాడర. 
బాల్యము నందు వాజీకి వదాయబుదుధ ల్ు న్ేరిునందువల్న, తరచుగా వెళ్లళ 

అతని యోగ క్ేమముల్ను వచారించి, తగిన సల్హాల్ను అందించేవాడర.  

మారగమధ్యంల్ో సమరథ రామదాసు శిషుయల్కు ఆకల్ల, దాహము కల్ుగుటచే, వారు దగగరల్ో వునా ఒక చ రుకుతోటల్ో 

పవిేశించి, చ రుకు గడల్ను త్రనసాగిరి. అది చూచిన ఆ తోట యజ్మాని పరిగ తుు కొని వచిచ, ఒక కర ీ తీసుకుని ఆ 

శిషుయల్ను కొటటి, వారిపెై సమరథ రామదాసుకు ఫిరాయదు చేసెను.  సమరథ రామదాసు తన శిషుయల్ు చేసిన పనికి క్షమాపణల్ు 

కోర,ి జహాచాపల్యం అరికట ి కోల్ేని తన శిషుయల్ను మందల్లంచ ను. కొదిదసేపటటకి వారు శివాజీ భవనం చేరగా, శివాజీ 

సాయంగా గురువుగారికి ఎదురేగ,ి ప్ాదాభివందనం చేసి, సాధారంగా ల్ోనికి ఆహాానించ ను. గురువు గారికి తన్ే సాయంగా 

సాానం చేయించవల్ెనని, సాాన్ాల్ గదిల్ోనికి తీసుక ళ్లి ను. గురువుగారి వీపుమీద ఎరనీి చారల్ు, 

బొ బబల్ు చూసి బాధ్తో” గురుదేవా! ఎవరు మమమల్లా ఈ వధ్ంగా కొటాి రు ?” అని పశిిాంచగా, 

గురువుగారు ఏమ సమాధానం చ పుల్ేదు. తరాాత శివాజీ శిషుయల్ను ఈ వషయం అడగగా, వారు 

సిగుగ తో జ్రిగిన వషయం వవరించిరి.  

 తమ శిషుయల్ను రక్రంచే నిమతుమ ై గురువుగారు ఈ ద బబను సవాకరించిరి  

అనా వషయమును శివాజీ గహీ ంచి, ఆ చ రుకు తోట యజ్మానిని సభకు పిల్లపించి, గురువుగారు  

ఎదుట నిల్బెటటి ,” గురుదేవా! ఇతనికి ఏ శిక్ష వధించమంటారు?” అని అడ్రగ ను. 



అందుకు సమరథరామదాసు శ్ాంతంగా,” కుమారా! తపుు చేసినది న్ా శిషుయల్ు. అతడర కాదు కదా.  

న్ా శిషుయల్ుగా ఉండ్ర, ఇందియి నిగహీం ల్ేక, యజ్మాని అనుమత్ర ల్ేక చ రుకు గడల్ను త్రనుట అపరాధ్ం కాదా!  

కనుక నషి పరిహారము మనమే అతనికి చ లి్లంచాల్ల. దానిక ై నీవు రాజుగా అతని చ రుకు తోట పెై వధించే పనుాను 
రదుద చేయి” అన్ాాడర.  

చూశ్ారా పలిి్ల్ూ! ఆదరా గురువు తన శిషుయల్ను రక్రంచుటక ై, తామే 
సాయంగా శిక్షను అనుభవంచ దరు. అందుక ే“గురు సాక్ాత్ పరబహిమ తసెమై 

 శ్ర ీగురవ ేనమః” అంటారు. కనుక పిలి్ల్ూ ఈరోజు నుంచి మనము,  పతియక్షద ైవ 

సారూప్ాల్ెైన తలి్లదండరిల్కు పతి్రరోజు నిద ి ల్ేవగాన్ే కాళ్ళకి నమసాకరము 

పెట ి కుందాము. 

  త్రిమూరిు సారూపుడర అయినట వంటట గురువు యందు భకిుశ్దీధల్ు కల్లగి గురుభకిుని పకిటటంచుకుందాము. గురువు 

ద ైవము ఒకకటే. ప్ాిచీన ఋషుల్ు కూడ్ా భగవంతున్ేా గురువుగా వశ్ాసించేవారు.     

 మన తలి్ల ,తండ్రి ,గురువు, ద ైవం అయినట వంటట భగవాన్ శ్ర ీసతయ సాయి బాబా వారు కూడ్ా వారి తలి్లదండరిల్ పటి ఎంతో 

పేిమానురాగాల్ను పకిటటంచేవారు. సాామ యొకక తలి్ల గార ైన ఈశ్ారమమ గారు  కోరిన మూడర చినాకోరికల్ను సమసు  

మానవుల్కు ఉపయోగపడ్ే వధ్ంగా  తీరాచరు. 

 

   . 



 అవ ఏమనగా, సాామ! మన గాీమంల్ో పిలి్ల్కి ప్ాఠశ్ాల్ కటటించండ్ర  అని తలి్ల కోరగా,  

ఆమ  కోరికమేరకు ఈశ్ారాంబా ప్ాిథమక వదాయల్యం  కటటించారు. ఆ చినా ప్ాఠశ్ాల్ 
ఇపుుడర” శ్ర ీసతయ సాయి వశ్ావదాయల్యంగా” రూప్ ందింది .. సాామ! మన గాీమంల్ోని 
పిలి్ల్కు సర ైన వెైదయ సదుప్ాయం ల్ేదు, కనక చినా వైెదాయల్యం కటటించండ్ర  అని కోరగా. 
కటటించిన ఆ చినా వెైదాయల్యము న్ేడర “శ్ర ీసతయ సాయి సూపర్ సెుషాల్లటీ హాసిుటల్ “ గా రూప్ ంది ఎన్ోా ల్క్షల్ 
మందికి వెైదయ సదుప్ాయము అందిసుు నాది. 

సాామ! మన గాీమంల్ో పజి్ల్ు నీటట కొరక ై చాల్ా ఇబబందుల్ు  

పడరతున్ాారు. కాబటటి  నీటట సదుప్ాయానిా కల్లగించండ్ర అని  

తలి్ల అడరగగా. కటటించిన చినా బావ న్ేడర “శ్రీ సతయ సాయి  

సుజ్ల్ సవింత్రగా” కొనిా ల్క్షల్ మందికి దాహారిుని తీరుస్ు ంది.  

చూశ్ారా పలిి్ల్ూ! సాామ తన తలి్ల కోరని  కోరకిల్ను  

ఎల్ా తీరాచరో.  మనమందరం కూడ్ా సాామ బాటల్ో పయనిసూు ,మన 

తలి్లదండరి ల్కు ఆనందానిా అందదిాద ము ! 

 

 

సమసు  ల్ోకః సుఖిన్ో భవంతు 


