
  భగవంతుడు తన భక్తు లను రక్షంచుటక ై అనేక్ రూపాలత ధరిస్తు  ఉంటాడు. భక్తు లప ై 

ఆయనక్తనన వాతసలయము అపారమ ైనది. మరి అటువంటి భగవంతుని మహిమలను 

గురించి తెలతస్ుక్తందాము.            

 అక్బర్ చక్రవరిుకి ప్రతి దినము ఉదయం ఏడు గంటలక్త “సేనా”అనే వయకిు వచిి, 

తలక్త నతనె అంటి, ఒళ్లంతా మసాజ్ చేసేవాడు. అతను చాలా వినయవిధేయతలత 

క్లవాడు మరియు  శ్రరక్ృష్ుు ని భక్తు డు. అతడు ప్రతి రోజు తెలలవారుజామునే లేచి, 

సాననం చేసి, శ్రరక్ృష్ుు ని విగరహం ముందు క్ూరుిని ధాయనం చేస్ుక్తనేవాడు. 

 ఒక్రోజు అతను ధాయనంలో క్ూరుిని ఉండగా, శ్రరక్ృష్ుు ని దివయ మంగళ్ రూప్ం 

అతనిని తనమయతవంలో ముంచేసింది. చాలా సేప్ు ఆ విధంగా క్ూరుినానడు. అతని 

భారయ “అయ్యయ! చక్రవరిు గారి కొలతవుక్త స్మయం మంచి పో తుంది. ఆలస్యంగా 

వెళితే ఏం శిక్ష విధిసాు రో ?” అని భయప్డషంది. పో నీ భరును పిలతదాా మా అంటే, ధాయన 

భంగం క్లిగించడం తప్ుు క్దా అని తలచినది. అదే స్మయంలో రాజభవనంలో 

అక్బర్ చక్రవరిుకి “సేనా” తలక్త నతనెను అంటి, వళ్ళంతా మసాజ్ చేస్ుు నానడు. 

అక్బర్ చక్రవరిు   “సేనా ! ఈరోజు నీ మసాజ్ ఎంతో ఆనందానిన క్లిగంిచుచుననద.ి నీ 

చేతిలో ఏదో మహిమ వుననది” అనానడు. సేనా నతనె గినెనను కింద ప టాా డు. 

రాజుగారు తలవంచుకొని, క్ళ్ళళ మూస్ుక్తని వునానరు.  

భక్ు రక్షణ 



కొంత సేప్టికి క్ళ్ళళ తెరవగా, శ్రరక్ృష్ుు ని దివయ స్ుందర రూప్ము అందులో 

క్నప్డషంద.ి అక్బర్ చక్రవరిుకి ఆశ్ిరయం వేసింది. తల ప ైక తిు  “సేనా “అని పిలిచాడు. 

సేనా అక్కడ లేడు. ఏదో ప్ని మీద వెళిల ఉంటాడు అని అనుక్తనానడు. కానీ అతని 

హృదయంలో ఆ దివయ మంగళ్ రూప్ం అలాగే ఉండషపో యంది. ఈ ర ండవ సేనా ఎవరో 

మీక్త అరథమ ైపో య ఉంటుంది క్దా. 

సాక్ాతుు  శ్రర క్ృష్ు  ప్రమాతుమడే తన భక్తు డైెన సేనాను రక్షంచుట కొరక్త అతని 

రూపానిన ధరించాడు. భక్తు లప ై ఆయనక్త ఉననటువంటి పేరమ అటువంటిద.ి      

భగవాన్ శ్రర స్తయ సాయ బాబా వారు తన అవతారంలో భక్తు లను స్ంస్కరించటమే 

ప్రధానవుదాేశ్యంగా తెలిపారు.  

 వేద పో ష్ణ 

విదవతోుష్ణ  

ధరమ రక్షణ 

 భక్ు స్ంరక్షణము క్ూడా  తన అవతార కారయక్రమంలోని ముఖ్య  లక్ాయలత అని 

తెలిపారు. భక్తు లను రక్షంచుటక్త సావమ ఎననన స్ందరాాలోల  అనేక్ రూపాలత 

ధరించారు. ఒక్సారి భోపాల్ లో ఉనన తన భక్తు ని ఎలా రక్షంచారంటే… 

భోపాల్ లో ఒక్ స ైనికాధికారి ఉనానడు. అతని భారయ శ్రర స్తయ సాయ బాబా వారి 
భక్తు రాలత. ఆ స ైనికాధికారి ర ండవ ప్రప్ంచ యుదధ స్మయంలో పాలగొ ని చాలా పేరు 
ప ందాడు.    
 

 

 



అక్కడ  రాషా్ర ప్ునరినరామణ కారయక్రమాలత జరుగుతుండటం వలల  స ైనయం లో 

వుననపాత అధికారులను తొలగించి, కొతు  అధికారులక్త నియమంచారు. పాతవారిని 

నిరాదరించుట వలన అతడు చాలా బాధప్డాా డు. అతనికి జీవితం మీద చాలా విరకిు 

క్లిగింద.ి ఆ స్మయంలో అతనిని ఓదారిడానికి ఎవవరూ లేరు. అతని భారయ క్ూడా 

ప్ుటిాంటికి వెళిల ఉననద.ి నిరాశ్ చెందిన అతను ఆతమహతయక్త పాలుడాా డు. అతని 

దగొర ఉనన రివాలవర్ తీస్ుక్తని, స్రిగాొ  ఉననది లేనిది చతచుక్తటక ై ఒక్సారి 

పేలాిడు. ర ండవసారి కాలతుతో తన పరా ణం తీస్ుకోబో యాడు. 

 స్రిగాొ  అదే స్మయంలో భగవాన్ శ్రర స్తయ సాయ బాబా వారు కొడైెక నాలోల  భక్తు లతో 

ఉనానరు. హఠాతుు గా లేచి నిలబడష “కాలివదుా ” అంటూ, తన స్తథ ల శ్రీరానిన వదిలి 

ప టాి వెళిల, ఒక్ గంట తరావత మళ్లల తన శ్రీరం లోనికి ప్రవేశించారు. అప్ుుడు భక్తు లత 

ఏమ ైందో  అని సావమని అడుగగా సావమ తన చెంతనే వునన స్చిిదానందతో 

“గాభరా ప్డవదుా . రివాలవర్ నా దగొర ఉననది—బాబా” అంటూ భోపాల్ కి “అర జంట్ 

టెలిగార మ్” ప్ంప్మని ఆదేశించారు. అప్ుుడు ఆయన సావమతో “సావమ! రివాలవర్ 

అనే ప్దం ఉంటే పో సాా ఫీస్ు వారు టెలిగార మ్ లో అంగీక్రించరు కాబటాి “ఇను ర్ర మ ంట్” 

అనే ప్దం వాడుదాము అనానరు. సావమ స్రేననానరు. టెలిగార మ్ ప్ంప్డం జరిగింది. 

కానీ భక్తు లక్త అస్లత ఏం జరిగిందో  అరథం కాలేదు. 

        అక్కడ భోపాల్ లో ఆ స ైనికాధికారి రివాలవర్ తో తన పరా ణములత 
తీస్ుకోబో తుండగా , ఇంటి తలతప్ులత వాటంతటవే తెరుచుక్తనానయ.  



గుమమంలో కాలేజీలో తనతో క్లిసి చదువుక్తనన తన పరా ణ సేనహితుడు,అతని భారయ, 

వారి సామాను మోస్ుక్తని వచిినటువంటి క్ూలీ వునానరు. ఆ స ైనికాధికారి వారిని 

సావగతించుట కొరక ై, గబగబా లోప్ల గదిలోనికి వెళిల రివాలవర్ దాచిప టిా  వచిి, నవువతూ 

వారిని ఆహ్వవనించి, వారి క్ేమ స్మాచారాలత అడషగారు. ఆ సేనహితుడు క్ూడా కాలేజీలో 

చదువుక్తనే విష్యాలనీన గురుు క్త తెచిి, అతనికి చాలా ఆనందం క్లిగించాడు. ఆ 

దంప్తులతో మాటాల డుతూ అతను తన బాధను మరిిపో యాడు . 

        ఒక్ గంట తరావత తన సేనహితుడు, అతని భారయ మరొక్ సేనహితుడు ఇంటికి 

వెళ్తామని, ఇంకోసారి తప్ుక్తండా వసాు మని, ఎంత బలవంతం చేసినా వినక్తండా 

వెళిళపో యారు. వారు వెళిళన తరావత ఆ స ైనికాధికారి గదిలోకి వెళిల చతడగా తన 

రివాలవర్ క్నిపించలేదు. ఆ గది అంతా వెతికాడు. ఎక్కడా దొరక్లేదు. వెంటనే సావమని 

పరా రిథంచుక్తని, ఇదంతా సావమ లీల తప్ు మరేమీ కాదు అనుక్తని తన సేనహితుడు, 

అతని భారయ వెళిళన ఇంటికి బయలతదేరాడు. అక్కడ వెళిల చతడగా వారిదారూ  అక్కడషకి 

రాలేదని తెలిసినది. “తనని రక్షంచటానికి సావమ వారి రూప్ంలో వచాిరని తెలతస్ుక్తని” 

ఇంటికి తిరిగి వచాిడు. వెంటనే బాబా నుంచి టెలిగార మ్ వచిింది. అందులో “గాబరా 

ప్డవదుా , ప్రిక్రం నా వదానే ఉననది” అని. ఎక్కడ నుంచి వచిిందో  చతడగా అది 

“కొడైెక నాల్ నుంచి వచిిన అరజంట్ టెలిగార మ్” అని తెలిసింది. అతను చాలా ప్శ్ాితాు ప్ం 

చెంది బాబా వారికి క్ృతజఞతా స్తచక్ంగా జరిగిన విష్యమంతా  వరా యగా అప్ుుడు 

అక్కడ ఉనన భక్తు లందరికీ సావమ “కాలివదుా ” అంటూ తమ స్తథ ల శ్రీరానిన వదిలి ఒక్ 

గంట సేప్ు భక్ు రక్షణ కోస్ం వెళ్లల రని  అరథమ ైంది. (తపో వనం ఆధారంగా) 

     



 ఈ విధంగా సావమ యొక్క భక్ు స్ంరక్షణక్త అవధులత లేవు. భక్తు లను రక్షంచాలంటే 

వారు ఆకాశ్ంలో ఉనన, భూగరాం లోవునననత, హిమాలయ ప్రవతాలలో వునననత 

రక్షంచుట వారి అవతార లక్షయం.  

ఒకొకక్కసారి , సావమ తమ  భక్తు లను స్ంరక్షంచే నిమతుమ ై వారిని తమ 

భుజస్కంధాలప ై మోసినటువంటి స్ంఘటనలత క్ూడా ఎననన ఉనానయ.. సావమ 

భక్తు లయన, క్తప్ుం వాస్ువుయల ైనటువంటి శ్రర రాధాక్ృష్ు  గారి యదారథ స్ంఘటన 

గురించి తెలతస్ుక్తందాం. 

  శ్రర రాధాక్ృష్ుయయగారు చాలా కాలంగా గాయసాిక్ టరబుల్ తో బాధ ప్డుతూ ఉండేవారు.. 

వారి బాధను  తాతాకలిక్ంగా నివారించుటక ై డాకా్ర్ ఆయనక్త “మారిిన్” అను మతుు  

ఇంజక్షన్ ఇచాిరు. అరధరాతిర స్మయంలో ఆయన లేచి బయటికి తవెళ్తు , 

నిదరమతుు లో చతస్ుకోక్తండా, వారి ప రటలల  వుననటువంటి నతతిలో 

జారిప్డషపో యారు. ఆ బావి 50 అడుగుల ఎతుు లో ఉననది. అందులో 30 అడుగుల 

వరక్త నీరు ఉననది. ఆయన భారయ శ్రరమతి రాధమమ గారు అరధరాతిర, తన భరు 

క్నిపించక్పో వడంతో ప రటలల  వెళిల పిలతస్ుు ండగా ఆయన నతతిలో ఉననటుా గా 

తెలిసినది. తక్షణమే ఆమ  వారి పిలలలత అందరీన నిదరలేపి వారిని ప ైకి తీస్ుక్తని 

వచుిటక ై ప్రయతినంచసాగారు. 

ఆ స్మయంలో ఒక్ ఇనెసెకా్ర్ గారు ఖ్ాకీ డెరస్ లో వచిి, విష్యం తెలతస్ుక్తని 
వారిని ప ైకి తీస్ుకొని వచుిటక్త స్హ్వయం చేశ్ారు. క్తరీికి తాడు క్టిా  బావిలోకి 
వదిలి, ఒక్ రాయ మీద వుండేటుల గా క్తరీిని దింపారు.  



హఠాతుు గా రాధాక్ృష్ుయయ గారు బంతిలాగా ఎగిరి వచిి ఆ క్తరీిలోకి వచిిప్డాా రు. 

అతనిన మ లల గా ప ైకి చేరిి, సో ఫాలో క్ూరోిబెటాి, డాకా్ర్ క్త క్బురుప్ంపారు. డాకా్రు 

ప్రీక్ష చేసి ఈయన మునుప్టిక్ంటే ఆరోగయంగా ఉనానరు. ఇది ఎలా సాధయం? ఒక్ 

చినన గాయం అయనా అవలేదే? అని ఆశ్ిరయపో యారు. 

 30 అడుగుల నీరు ఉనన ఆ బావిలో ఆయన నీటి మీదఎలా నిలబడష ఉనానరు ?  

ఆ డాకా్రు క్ూడా సావమ భక్తు డే క్నుక్ ఇది సావమ యొక్క అపార అనుగరహమని 

భావించి, సావమకి అంజలతలరిుంచారు. అంత హఠాతుు గా ఇనెసెకా్ర్ అక్కడషకి ఎలా 

వచాిరో అని అడగగా, ఈరోజు నా డతయటీ క్ూడా ఇక్కడ కాదు. ర ండు వీధుల 

అవతల గసీు  తిరుగుతుండగా, ఒక్ ముస్లి వయకిు వచిి “రాధాక్ృష్ుయయ క్త స్హ్వయం 

చెయయ. తవరగా వెళ్ళల  అని చెపాురు” అనానడు.అప్ుుడు వారు రాధాక్ృష్ుయయ గారిని 

“అంత సేప్ు ఆ నీటిలో ఎలా నిలబడగలిగారు. బావి చాలా లోతు ఉంది క్దా” అని 

అడగగా, ఆయన “నా కాళ్ళకింద ఏదో  ఆధారముననదని నాక్త తెలతస్ుు ననది. 

దానిప ైనే నిలబడష ఉనాననని క్ూడా తెలతస్ుు ననది” అనానరు. బావిలోని ఆ 

క్తరీిలోనికి క్ూడా తన ప్రమేయం ఏమీ లేక్తండా వచిినటుల గా ఆయన చెపాురు. 

అప్ుుడు అందరూ ”ఇది సావమ మహిమనే కానీ, అనయము కాదు” అని 

నిరాధ రించుక్తని, వెంటనే ప్రయాణమ ై ప్ుటాప్రిు చేరారు.  

వారిని చతడంగానే సావమ రాధాక్ృష్ుయయ గారి దగొరికి వెళిల . “నినన రాతరంతా నినున 
మోసి మోసి నా భుజాలత ఇంకా నొపిు ప డుతునానయ” అని అనానరు.  



అప్ుుడు వారంతా క్నీనటితో సావమ పాదములను అభిషేకించారు.(అనయధా శ్రణం 

నాసిు-ఆధారంగా వరా సినది).   

సావమ మన ఇంట, వెంట,జంట వుండష నిరంతరం మనలిన కాపాడుతూ వుంటారు 

అని తెలియజేసే ఇంకొక్ స్ంఘటన గురించి తెలతస్ుక్తందాం. 

సావమ బాలయమతుర లయన శ్రర నాగేశ్ం గారు మరియు స్తయనారాయణ గారు స ైనిక్ 
దళ్ంలో జవానుల గా ప్ని చేయుచుండషరి. వారిదారూ సావమ ప ై చాలా భకిు ప్రప్తుు లను 
క్లిగి యుండషరి. ర ండవ ప్రప్ంచ యుదధ స్మయంలో  తూరుుహిమాలయ 
పరా ంతంలో జవానుల  గా వారి సేవలను అందించుచునన స్మయంలో ఒక్రోజు 
హఠాతుు గా వారి స ైనిక్ శిబిరం నిప్ుంటుకొననది. వారు వెంటనే వారి బాలయ 
సేనహితుడు అయనటువంటి “బాబాని” కాపాడమని పరా రిథంచిరి. వెంటనే సావమ తమ 
స్తథ ల శ్రీరానిన వదిలి, హిమాలయ పరా ంతాలలో ఆప్దలో వునన తన మతుర లను 
కాపాడష తిరిగి వచిిరి. వారిదారూ ప్ుటాప్రిుకి వచిినప్ుుడు “యుదధ స్మయంలో 
తమని ఆప్ద నుంచి సావమ ఎలా కాపాడారో వివరించిరి”.(శ్రర స్తయ సాయ 
దిగివజయం ఆధారంగా). 

 అడవిలోనవునన ఆకాశ్మున నునన , ప్టాణమున నునన ప్ల ల నునన 

గుటా మీద నునన, నటేాట నుననను, మదనిి సాయ నినున మరువడపె్ుడు  

అంటారు సావమ.  అంతకేాక్ “మీరు ఎక్కడ వుననప్ుటకిీ, మీ కాలిక ిక్టాబడషన దారం 

నా చతేిలో వుననదని గురుు  ప టుా కోండష” అంటారు సావమ. సావమ యొక్క దివయ 

చరణారవిందములక్త నమస్ుసమాంజలతలత అరుిస్తు ...   

   

 

\ స్మస్ు  లోకాాః స్ుఖినన భవంతు                                                   ఓం శ్ాంతిాః శ్ాంతిాః శ్ాంతిాః 


