
విభూతి మహమి  

      పరమం పవిత్రం బాబా విభూతిం , పరమం విచిత్రం లీలా విభూతిం 

      పరమారథ ఇష్టా రధ మోక్షా పరదాత్ం ,  బాబా విభూతిం ఇదమాశ్రయామి !  
    సటయిబాబా విభూతిం ఇదమాశ్రయామి !!   

 
విభూతిని సటక్షాత్తు  పరమశివుడు ధర ంచును. విభూతిని ధర ంచిన వటర ని సదా శివదూత్లు 

వ ంట ఉండి కటపటడుదురు. విభూతి పూర ు వ రైటగ్య భావమును చూపును. సృష్టాలో పరతి వసుు వు 

చివరకు బూడది అగ్ును. కనుక దేని మీద వటయమోహం ప ంచుకోవదద ని తెలుపును.                  

శ్రర సత్య సటయి బాబా భకుు లందరూ నొసటప ై విభూతిని త్పపక  ధర సటు ము.   మర  ఆ విభూతి 

ఎంత్టి మహిమానిిత్మ నైదో , ఆ దవియ విభూతి  ఎంత్మంద ి  వటయధులను నివటర ంచగ్లిగ నదో  

తెలుసుకుందాము.  

విభూతి క ిఐదు పరేుు  కలవు:       

 1.విభూతి:- విశేషమ ైన శేరయసుును కలిగ సుు ంది, ఐశ్ిరటయనిి ఇసుు ంది, జ్ఞా నానిి పరసటదిసుు ంది. 

2. భసమం:- సరి పటపటలను భసమం చేసుు ంది.  భ - అంటే భసమము, సమ- అంటే సమరణము అని అరథం.  

 3.భాసటత్ం:- తెలు గట పరకటశిసూు , ధర ంచిన వటర ని పరకటశింప చేసుు ంద.ి  

4.క్షారం-ఆపదల నుండి రక్షిసుు ంది .శటరీరక మానసటక రోగటల నుండి కటపటడుత్తంది.  

5. రక్ష:  దుషా శ్కుు ల నుండి రక్షిసుు ంది కనక “రక్ష”అంటారు. 



విభూతిని నొసట ధర సటు ము. అచచట ఆఙ్నిచకరం ఉంట ంది. ఆ చకరము నందు కదలిక ఏరపడి, 

శ్రరీం చెైత్నయం అవుత్తంది. 

ఈ పవిత్రమ ైన విభూతిని ధర ంచడం వలన అనకే రకటల అనారోగటయలు పో తాయని, సటిమి 

యొకక ఆశ్రసుులు నిరంత్రం వటర నంట ి ఉంటాయని వటర  నమమకం. ఈ విభూతిని సటయి 

భకుు లు త్మ “గ్ుర ుంపు కటరుు గట” భావిసటు రు. 

భగ్వటన్ బాబా వటరు ఎనని లక్షల మందిక ివిభూతిని సృష్టా ంచి ఇచిచ, అనకే కషాముల నుండ ి

వటర ని కటపటడారు. త్నను ఆరటధించే భకుు ల గ్ృహములలో త్న చిత్రపటములు నుండ ి

విభూతిని పరసటదించిన సంఘటనలు ఎనని ఉనాియి.  

ఇటిా  విశిషామ ైన విభూతి ధారణ మనకు ఎంతో శేరయసకరము. అంతకేటకుండా భకుు లందర క ీ

పుటాపర ు నుంచి తిర గ  వ ళ్ళేటపుపడు విభూతిని త్యారు చేయించి, చిని పటయకటె ు గట చేసట 

వటర కి అందచసేవటరు.  

భకుు లు త్మ సిగటర మాలకు, త్మ దేశటలకు తిర గ   వ ళ్ళేటపుపడు భార ీ మొత్ు ంలో విభూతిని 

తీసుకువ ళ్ేటానికి ఈ చిని పటయకటె ు  సర పో వని, ప దద  మొత్ు ంలో విభూతిని తీసుకళె్ు డానిక ి

వీలుగట విభూతి పటయకటె ు  త్యారు చయేవలసటన అవసరం ఉనిదని, సటిమి భకుు డయిన      

శ్రర ఖయాలద స్ సటిమిని పటర ర థంచగట, సటిమి ఈ విభూతి త్యారకీి త్న అంగకీటరటనిి, 

ఆశ్రరటిదానిి ననసంగ ర . 



భగ్వటన్ బాబావటరు విభూతి త్యారకీి ఒక పరతేయకమ నై విధానానిి, ఒక పరతేయక బృందానిి 

ఏరటపట  చేశటరు.  ఆ బృందానికి బుజ్జ మమ అను భకుు రటలిని నాయకురటలిగట నియమించారు. 

మర  ఆ విధానం ఏమిటో, విభూతి ఎలా త్యారు చేసటు రో తలెుసుకుందాము.  

విభూది పటయకటె్ త్యారకీి కటవలసటన భసమము పళ్ని నుంచి వసుు ంది. నూరు గటర ముల విభూద ి

పటయకటె్ లో 1% కనాి త్కుకవ ఆవుపడే బూడదిను, మర యు రెండు రకముల పర మళ్ ఘన

(Solid) పదారథములు, రెండు రకముల పర మళ్ దరవ(liquid) పదారటథ లు ఏ ఏ నిషపతిు లో 

కలుపవలెనన ఆ సూతరా నిి బుజ్జ మమ గటర కి తలెిపటరు. సటిమి నిరదదశించిన నిషపతిు  లోనే నాట ి

నుండ ినటే ివరకు విభూతి పటయకెట ు  త్యారు చయేబడుత్తనాియి. 

పర మళ్ దరవటయలను ఉపయోగ ంచటానికి, సటిమి వటరు దీవించిన “చెంచానే” నటే ి వరకు   

ఉపయోగ సుు నాిరు. 15 నుండ ి 20 మంద ి మహళి్లు నిశ్శబద ంగట, సటిమి నామానిి జ్పటసూు , 

పేరమతో, సమరథవంత్ంగట పనిచసేూు  ఉంటారు. వటరు చేసే ఈ పవిత్రమ నై సేవ దాిరట 

పరపంచంలోని సటిమి భకుు ల ఇళ్ు కు విభూతి చరేుత్తనిది. 

(ఇద ికుు పు ంగట విభూతి త్యారీ కథ రదడియో సటయి ఆధారంగట…) 

 



 పరశటంతి నిలయంలో మహాశివరటతిర పరిదినమున  భగ్వటన్ బాబా వటరు ష్టర డి సటయి బాబా 

రజిత్ విగ్రహానికి విభూతి అభిష్ేకం  చేసవేటరు. శివరటతిర పండుగ్ రోజు ఉదయం 10 -11గ్ంటల 

మధయ పూరణచందర సభామండప వదేికప ై ష్టర డ ిసటయి బాబా విగ్రహానిి అమరుసటు రు. విగ్రహం 

కుడవి ైపున శ్రర కసూు ర  గటరు కటనీ, శ్రర కటరుణాయనంద సటిమి గటరు గటనీ నిలబడ ిరెండు చేత్తలతో 

ఒక ఖాళీ చెకక బంద బో ర ుంచి పట ా కునవేటరు. బాబావటరు త్మ హసు ములను ఖాళీపటత్ర లోనికి 

దూర చ, త్మ చతేిని గ రగ రట తిపపంగటనే ఆ పటత్ర నుండి విభూతి వర షంచి, ఆ విగ్రహమునకు 

అభిష్కేం జ్రుగ్ుత్తంది. ఈ అక్షయ విభూతి అభిష్కేం ఒక మహాదుుత్మ నై దృశ్యము.  

Click this Link to view the abhishekam : https://youtu.be/4jvBSvHloc4 

మర  ఈ విభూతి ఎంత్టి మహిమానిిత్మ ైనదో  తెలుసుకుందాం. 

         విభూతితో కటయనుర్ మాయం 

  ఒకసటర  ఒక నాయయవటద ిపరశటంతి నిలయమునకు వచాచరు. అత్నిక ిసటగ్రెట్ తాగ్టం అలవటట  
ఉనిందువలు , కంఠటనికి కటయనుర్ వటయధి సో కింది. డాకారుు  ఆపరదషన్ చేసట, కీమోథెరపీ, రదడయిో 
థెరపీ చేయవలెనని చెపటపరు. ఈ వ దైయం చేయించుకునే ముందు సటిమి ఆజా్ కొరకెై అత్ను 
పరశటంతి నిలయం వచాచరు. దయామయుడెనై సటిమి అత్నిని ఇంటరూిూ గ్దిలోక ి పటలిచి, 
దో సటలి నిండా విభూతి సృష్టా ంచి ఇచిచ, ఆ మొతాు నిి తినమనాిరు. ఆ విభూతి నలు ని రంగ్ులో, 
చేదుగట ఉనిది .  సటిమి పేరమతో బుజ్జ గ సూు  అత్ని చతే్ ఆ విభూతిని పూర ుగట తినిపటంచారు. 
ఇంటరూిూ త్రటిత్  ఆయన కటఫ ీ తరా గ్డానికి కటయంటీన్ కి వ ళ్లు , అకకడ ఉని పకోడలీు చూసట, 
తినాలనే కోర కను ఆపుకోలేక ఒక పేు ట్ పకోడీ తినేసటడు. ఇనిిరోజులు కంఠటనికి కటయనుర్ 
ఉనిందువలన ఏమీ తినలేక పో యిేవటడు.  



ఇపుపడు చాలా తలేికగట హాయిగట తిన గ్లిగ నందుకు, ఆశ్చరయం వసేట , వ ంటన ేత్న గ ంత్తలో 

త్డమిి  చూడగట, అత్ని కంఠంలో ఉండే వరణం మాయమ  ైపో యినట ా గట గ్రహించాడు. సటిమి 

యొకక అపటరమ నై అనుగ్రహానికి, అత్ని కనుిలు ఆనంద భాష్టపలను కటరచసటగటయి. 

మరునాడు సటిమి మళీు ఇంటరూిూ గ్దలిోకి పటలిచారు. త్నకు కటయనుర్ నయం చేసటనందుకు 

కృత్జా్త్లు తలెుపుత్ూ సటిమి పటదాలప  ైపడి పో యాడు. అపుపడు అత్ను త్నకు సటంధ ీభాష 

వచుచనని, సనాత్న సటరధ ిమాస పతిరకను సటంధ ీభాషలోనిక ిఅనువటదం చసేట పరచుర ంచే 

అవకటశటనిి పరసటదించ వలసటందిగట సటిమి వడేుకునాిరు.  (త్పో వనం ఆధారంగట)  

నీ కటయనుర్ కటయనిుల్ అంటారు సటిమి 

         అసటుం రటషార విభజ్నకు ముందు, అరుణాచల్ పరదశే్ లో ఆదిమవటసుల జ్నాభా 
అధకింగట ఉండి, వటరంతా అసటుం పరజ్లతో కలిసట వుండక గ ర లాు  యుదధ ం చసేుు ండిర . ఆ రటషార 
పరభుత్ిం ఆ ఆదివటసులను భారతీయులుగట కలుపుకొనుట కోసం ఎనని పరయతాిలు చసేూు , 
ఆ పటర ంత్ అభివృదిధ కి కోటు  ధనం ఖరుచ ప టాా రు. ఎనని పటఠశటలలు, హాసటపటల్ు కటిా ంచారు. 

అయినా ఆ ఆదవిటసులు అంగకీర ంచలేదు. అట వంట ిపర సటథ తిలో ఆ ఆదివటసుల నాయకుడిక ి
అంత్తచికకని వటయధ ివచిచంది. పరభుత్ిం అత్ని వటయధ ికొరకు ఎనని పరకీ్షలు చయేించి, వ ైదయం 
చేయించినా ఫలిత్ం లేకపో యింది. అత్ను ఆహారటనిి తీసుకోలేక పో యివేటడు. తిని ఆహారం 
అరగ్క వటంత్తలు అయిేయవి. 



ఆ సమయంలో అపపటి హో మ్ మినిసార్ అయిన శ్రర రటజ్ఞవటరు అత్నిని శ్రర సత్యసటయి 

భగ్వటనుడి సనిిధకిి తీసుకొని వ ళ్లత ే బాగ్ుంట ందని, భారత్ పరభుతాినికి అనుమతి కొరకు 

దరఖాసుు  ప టాా డు. అనుమతి దొ ర కని వ ంటనే ఆ నాయకుడి తో పటట  మర క 8 మంది కలిసట  

పుటాపర ుక ిచరేుకునాిరు. 

     దరశనంలో సటిమి నరేుగట వటర  వదద కు వచిచ “ఎకకడ ి నుంచి వచాచరు?” అని పరశిించి, 

వటర ని ఇంటరూిూ గ్దలిోకి రమమనాిరు. ఇంటరూిూ గ్దలిో సటిమి త్మ హసు  చాలనంతో 

విభూతి సృష్టా ంచి, ఆ నాయకుడిక ిఇచిచ, తినమని ఆదశేించారు.  

“ఏం పరటిలేదు. అంతా నయం అయిపో త్తంది. నీ కటయనుర్ కటయనిుల్ ” అని అభయమిచిచ, 

ఆశ్రరిదించారు. 

  ఆ త్రటిత్ ఆ ఆదవిటసులు అందరూ, ఫలహారం చయేుటకెై కటయంటనీ్ కు వ ళ్ు గట, ఆ 

నాయకుడు అకకడ ఉని ఇడీు  చూసట ఒకదాని వ ంట ఒకటిగట 32 ఇడీు లు తినాిడు. ఎనని 

రోజులుగట ఆహారం సీికర ంచని అత్ను ఆ విధంగట ఇడీు లు తినటం చూసట అందరూ 

ఆశ్చరయపో యారు. సటిమి “ఏం పరటిలేదు, అంతా నయమ పైో త్తంది” అని విభూతి ఇచాచరు 

కదా.  వటరంతా సటిమికి అంజ్లి ఘటించారు.  (త్పో వనం ఆధారంగట)  

ఈ విధంగట సటిమి దివయ విభూతి మహిమలు అంత్తలేనివి. 



హ దైరటబాద్ మ హదిపీటిం శ్రర సత్య సటయి సవే సమితి, 1987లో జ్ర గ న విభూతి మహమిను 

గ్ుర ంచి తలెుసుకుందాము. శ్రర. ముదగి ండ నాగదశ్ిరరటవు గటరు, వటర  కుట ంబ సభుయలందరూ 

సటిమి భకుు లు. పరతి సంవత్ురం వటర  ఇంటలిో సటిమివటర   జ్నమదినవడేుకలు ఎంతో 

వ ైభవంగట జ్ర గదవి. అందులో “పఠటకటయలు(Crackers) కటలచటం”  విశషేమ నై వేడుక. ఆ రోజు 

భజ్న త్రటిత్ భకుు లందరూ, పరతయేకంగట త్యారు చయేించిన “కుండ బురుజులను”(Flower 

Pots) కటలుచటకెై బయటకు వచాచరు. అపుపడు 8 సంవత్ురముల వయసుుగ్ల   పటప, ఎవర  

సహాయం లేకుండా, బురుజులు కటలుచటకెై పరయతిించుచుండగట, ఒక యువకుడు వ ళ్లు, ఆ 

పటపను వటర ంచి, ప దద  వటర  సహాయం లేకుండా కటలిసేు , ఆ బురుజు నీ మొఖం ప  ైపలేుత్తంది 

కదా అంటూ, ఆ పటపతో ఆ బురుజును, కటలిపంచ బో యాడు. హఠటత్తు గట బురుజు 

పేలిపో యింది. ఆ యువకుడు  ముంజ్దయి కటలి మాంసం ముదద గట అయిపో యింది.  

ఆ యువకుడు ఆ పటపను కటపటడుటకె ై సటిమి త్నని ఉపకరణంగట ఎనుికునాిరని 
గ్రహించాడు. వ ంటనే అకకడుని సవేట కటరయకరులు అత్నిి డాకార్ వదద కు తీసుకళె్ు గట, ఇది ఫసా్ 

అండ్ స కండ్ డగిీర బర ింగ్సు లో ఉనిది అని, అత్యవసర చికతి్ు చసేట, మరుసటి దనిము 

అపో లో హాసటపటల్ కి తీసుకు వ ళ్ు వలసటందగిట సూచించారు. కొదిద  కటలం త్రటిత్ మ లు గట నయం 
కటవడం మొదలెైనది. అయినపపటిక ీ బొ టనవలేు మర యు ముంజ్దతి కింద భాగ్ంలో తలెు ట ి
మచచలు అలాగద ఉండ ిపో యాయి.  



ఆ మచచలు కనపడకుండా ఉండుటకె ై ఆ యువకుడు పొ డవు చతే్తల చ కటక వసేుకుంటూ 
ఉండవేటరు. ఆరు న లల త్రటిత్ ఆ యువకుడు, త్లిుదండుర లతో కలిసట పుటాపర ుకి వ ళ్లు రు.  

అపుపడు  సటిమి వటర ని ఇంటరూిూకి పటలిచి వటర తో మాటాు డుత్ూ, ఆ యువకుడు వ పైు 
చూసట “ఏమి ఎలా వుంది నీ చయేి, ఆ చెయియ కటలింది కదా? పటపకు కళ్ేక ి పరమాదము 
త్పటపంచాను! నీకు ఇంకట తలెు  తెలు  మచచలు ఉనాియి కదా. త్గ్గలేదు కదా” అని అడగిటరు. 

ఆ యువకుడు చెయియ చూసట,  “ఇంకట మచచలు పో లేదు కదా, అయిత ేఒక పని చేయి సటిమి 

విభూతి, బ కటంప ు క్సు టాబలు ట్ తీసుకో త్గ గ పో త్తంది” అని చపెటపరు. సటిమి చెపటపన విధంగట 

దివయ విభూతిని, బీ కటంప ు క్సు టాబలు టోు  సవేించగట,  కొదిద రోజులలో అత్ని చతేి మీద వుని 

మచచలనీి త్గ గ నాయి.  (ఆ యువకుడతిో పరత్యక్ష ముఖాముఖి ఆధారంగట)  

ఇపుపడు Azerbaijan దశే్ం లో(రష్టయ దశే్ం పరకకన)  జ్ర గ న విభూతి మహమిను 

తలెుసుకుందాం.  

Riza Khalilov అనే వయకిు మొటామొదటగిట వటరటు పతిరకలలో శ్రర సత్య సటయిబాబా వటర  గ్ుర ంచి , 

వటర  మహిమల గ్ుర ంచి, వటరు విభూతి  సృష్టా ంచడం గ్ుర ంచి Azerbaijan నషేనల్ కోఆర ునటేర్ 

అయినట వంట ిOleg Polyakov అనే వయకిు రటసటనట వంట ిశ్రర షకను చదవిి పరభావిత్తడయాయడు.  

 



 ఒకసటర  Baku నగ్రంలోని శ్రర సత్య సటయి సేవట కదందరం వటరు సటిమి జ్నమదనినత్ువ 

వేడుకలకు ఆహాినించిగట వ ళ్లు రు. వడేుకల అనంత్రం ఆ సంసథ  వటరు సటిమి యొకక  “Pure 

love” అని వీడయిోను పరదర శంచారు.  

  ఆ వీడియోలో సటిమిని చూచి, సటిమి యొకక పేరమను చూసట, భజ్నలను విని చాలా  

పరభావిత్తడయాయడు. ముఖయంగట సటిమి ధర ంచినట వంట ి ఆరెంజ్ కలర్ రోబ్ అత్నిని 

కటిాపడేసటంది. అందుచతే్ త్రచుగట అకకడ జ్రుగ్ు సత్ుంగ్ంలో కూడా పటలగగ నసటగటడు.  

Oleg Polyakov మర యు అత్ని బృందం పుటాపర ు నుండ ి తిర గ  వచాచక వటర ని కలిసట, 

భగ్వటన్ బాబా వటర  గ్ుర ంచి తలెుసుకునాిడు. 

ఆయన త్న జీవిత్ విధానం అంతా, సటిమి యొకక పేరమకు పటత్తర డెనై Oleg Polyakov 

మాటలచతే్ మార పో యిందని తెలుసుకుని, కరమంగట ఆ కదందరంలో జ్ర గద సత్ుంగ్ములకు, 

భజ్నలకు వ ళ్ేసటగటడు. 

ఒకనాడు Riza సత్ుంగ్మునకు వ ళ్లు, తిర గ  త్న ఇంటిక ి చరేుత్తని సమయంలో, వటర  
సమీపంలోని ఇంటలిో ఒక సీు  ీ హృదయ విదారకమ నై ఆకరందన వినిపటంచింది. వ ంటనే అత్ను 
వ ళ్లు చూడగట, ఆ సీు  ీ త్న చతేిలోని నిరీజవంగట ఉని ఆరు న లల పసటకందును చూపటంచింది.     
ఆమ  త్న పటపకి సటినం చయేించి, టవల్ తో త్తడవబో గట పటప నిరీజవంగట ఉనిదని తెలిపట 

ఏడవసటగ ంది.  



వ ంటనే అత్ను వటర   సో దర  దాిరట విభూతి తపెటపంచి, సటయి గటయతిర మంతరా నిి పఠ సూు  ఆ 

పసటకందు శ్రరీం మొత్ు ం పూయసటగటడు. వ ంటనే ఆ పసటకందు మ లు గట కళ్ళే తరె చింది. 

ఇదచిూసటన అందరూ ఎంతో సంభరమాశ్చరటయలకు లోనయాయరు. ఆ పసటకందును కటపటడుటకు, 

విభూతి మహిమను తెలియజ్దయుటకు సటిమి త్నను ఒక ఉపకరణంగట ఎనుికునిందుకు 

అత్ను సటిమి పటదాలకు పరణమిలాు డు. (Source - Sri Sathya Sai Supreme Master) 

ఈ విధంగట పరతి ఒకకర  ఇంటోు  విభూతి మహమిలు ఎనని , ఎన ినని మనం చూసూు నే 

వునాిం. చిని కడుపు నొపటప, త్లనొపటప నుంచి, ప దద  ప దద  గ్ుండ ె జ్బుులను సటిమి 

విభూతితో నివటర ంచిన సంఘటనలు కోకొలు లు. ఎన ి నిి వటర యగ్లం, ఎన ినిి చపెపగ్లం  

అంత్తలేని  ఈ విభూతి మహమిలను! 

 అందుకనే, పటలు లు మనము బయటకు వ ళ్ళేటపుపడు విభూతి ప ట ా కుంటే సటిమి మనతోనే 

వుండ ి మనని కటపటడుతారు. విభూతి మనకు రక్షణ  కవచం లా ఉంట ంది. మనకు అనీి 

విజ్యాలే! 

 

 

సమసు  లోకః సుఖినన భవంత్త 
 

  


