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ప�సు� త గ�ర�చ��త�

మ��ాష� � �ేశమ�ల�� �ారంద���� ప��ి��� �����న గ�ర�చ��త� �ె��ి�� య�న���. �ేశమంతటను ద��� �ే�య
భక�� ల�, ���� చ����దర�. ��ందర� ���� �త��ా�ాయణ �ే��దర�. ���� ర�ం�న �ార� సరస��
గం�ాధర�డ�. ఇందుల� ���ాద ��వల� భ�ా�� �క�య�, �� నర�ింహ సరస���ా�� �క�య�
�లల�ను, ��త� చర�ల�ను వ���ంపబ�� య�న��. ���ద�ర� ద��� �ే�య�ేవ�� మ�ఖ��వ��రమ�ల�. మ�ా��
గ�ంధమ�ల� �ా� య�టల� ��ర���యగ� �ాం�ారక� అ��ా� యమ� ప��ార� ��ండవ��రమ�ల� 14, 15

శ��బ�మ�లల� ��ల��ను. ద��� �ే�య�� తదుప��యవ��రమ�ల� క�డ గలవ�. అందుల� మ�ఖ����న�
��ౖజ�మ� ఇల�ఖ�ల� మ�ణ�క�ప�భ�వ�ను, �� ల�ప�ర� �ల�� ల� �� అక�� ��టక� మ��ా��ార�ను,
త�ట�త�దక� అహమదునగర� �ల�� ల�� �����ల� �� �ా�బ�బ�య�ను. బ�బ� 1918 వ సంవత�రమ�ల�
సమ��� �ెం����. �� అక�� ��టక� మ��ా� అవ��రమ��క� పరంపర�� �� �ా� బ�బ�య� ��ందర�
భక�� ల నమ�కమ�. అ�దవ య���యమ�ల� ��ప�ెట��  ���ంద �ాదుకల� �ా� �ిం�న కధయ�,
�ర�వ��య�రవ య���యమ�ల� హ��శ�ంద��ిత�� కధ�, ఈ నమ�కమ�ను దృఢపరచుచున��.

��ౖన �వ��ం�న ��ండ� అవ��రమ�ల ��త��లలను గ�ర�చ��త�మను గ�ంధమందు 53 అ���యమ�లల�
సరస�� గం�ాధర� �ెట��  వ���ం�ె��, యట��� �� �ా��లలను �� ���ందరరఘ���� ఉర� అ����ా��బ�
����ళ�ర� (��మ�� పంత�) అను�ార� �� �ా�సచ���త�మను గ�ంధమ�ను 53 అ���యమ�లల�
�ా� �ియ����ర�. కనుక � �ా� సచ���తమ� ప�సు� త గ�ర�చ��త�య� �ెప�వచు�ను.

ఈ ��గ�వ �వ��ం�న �ా��, ��ౖ చ��త�ల గ���� జ��ి�యందుంచు ��నవల�ను.

1. గ�ర�చ��త�ను �ా� �ిన�ార� కన�డమ��ార�. �ాబట�� �ా���� మ�ా�� ��ష �ె�యక�ం�ెను. అ�నప�ట���
�ా�� ఇష��ౖెవమ� ఆ��ా�దమ�వల�  మ�ా����షల� ప��ి��� �����న ��ప� గ�ంధమ�ను �ా� యగ�����. ���ా�
సచ���త�మ� గ�ంధకర� సుప��ిద� మ�ా���ార�. �ార� మ��ాష� � �ేశమ�ల�� య��క�గ�ల చ��త�లను
చ���య����ర�. ప��ి��� �ెం��న ఏక��ధ ��గవతమ� �ా�� �త��ా�ాయణ గ�ంధమ�. జ�గ�ర��ా
చదవ�నట���ా�ా గ�ంధమ�ల�� �షయమ�ల� �� �ా�సచ���త�మ�ల� చూడగలర�.
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2. గ�ర�చ��త� మ�ఖ�మ��ా కర��ాండ��ౖ ����రప�� య�ండ�ట�ే ���� బ� ధపరచు��నుట బహ�కష�మ�.
��� ��చరణల� బ�ట�� ట మ��ంత కష�మ�. ద��� �ే�య�� మ�ఖ��ష��ల� గ�డ ��� ��చరణల� ��ట�ల�క����ర�.
�� �ా�సచ���త� �షయ మట���� �ాదు. �ందుల�� �షయమ�ల� �ేట�ెల�మ�ల�. ����� �ామ�న�
���న�. �ందుల� �ె�ి�న�ా�� అందర� సులభమ��ా గ��ం� య�చరణల� ��ట�గలర�.

3. గ�ర�చ��త�ల� వ���ం�న �షయమ�ల� జ������ �న నూ��ండ� క� అ�� �ా� యబ�ెను. �ా� ��
�ా�సచ���త�ల�� ���� �లల� రచ�త స�యమ��ా చూ�ెను. రచ�త బ�బ� �లలను ట����ా �ా� �ి���
�� �ా�బ�బ� �క� యనుమ� �� ం��, �ా�� య���ా�దమ��� ఈ గ�ంధమ� �ా� రం�ం�ెను. �ా��
య�జ�� ను�ారమ� అక�డక�డ మ�ఖ����న �షయమ�ల� ట����ా �ా� �ి యంచు����ను. 1918వ
సవత�రమ�ల� �ా�బ�బ� సమ��� �ెం��న ��ంట��, �� �ా��ల మ�సప��కల� �ా�� చ��త� ��ం�ెమ�
��ం�ెమ��ా ప�కట�ం�ెను. ���� 1923 వ సంవత�రమ�ల� �ా� రం�ం� 1930ల� ప���� �ే��ను. కనుక ��
�ా�సచ���త�మను ప�సు� త గ�ంధమ� నమ�ద��న��. �����ల� �ా�బ�బ�ను చూడ� �ా��గ�ంధమ�ను
చ���న�� �ార� ���ా�� చూ�నట��  ���ంచు���, ���� వరప��ాదమ��ా ���ం�ెదర�.

రచ�త, ��మ�� పంత�

�� �ా�సచ���త�మ� అ����ా��బ� ����ళ�ర� క����ను. �ా�, ప�� అ���యమ� �వరను ���ా�
�����పణ�ే ��మ�� పంత��ే �ా� యబ��నట�� న���. ��వ�న ఈ ��మ�� పంత� ఎవర�
చదువర�లడ�గవచు�ను. అ����ా��బ� ����ళ�ర� �ట��దట� �ా�� ���ా�బ�బ�ను సంద���ం�నప��డ�,
�ా�� �ర�దును ����ళ�ర�క� కర�ణ�ం���. ఎప��డ�, ఏ సందర�మ�ల� � �ర�దును అత��� కర�ణ�ం���
యను�షయమ� ��ండవ అ���యమ�ల� రచ�త�� �ె�ి�య����ర�. అ����ా��బ� ��తచ��త� ��
��గ�వ క�� ప�మ��ా �ెప�బ��న��.

గ�ంధరచ�తయగ� ����ళ�ర� 1859వ సంవత�రమ�ల� �ద ఆద���డ బ�� హ�ణ క�ట�ంబమ�ల�
�ాణ��ల�� ల�� �����మ���మ� నందు జ��ం���. �ా�� ��తతండ�� ల� �ౖెవభ��� గల�ార�. క�ట�ంబమ� �ద��
యగ�ట�ే �ా� ధ�క �ద� స��ా� మమ�నందు అభ��ిం� ప���ల� ఇం��� ష� 5 వ తరగ� వరక� చ�����. �ా��
ఆ���కప���ి�త� లంత బ�గ��ా నుండక�ండ�ట�ే �ార� ��ౖ �ా� సుల� చదువ�ట మ�ను��� అప�ట��  నున�
స�ా�ర�నవ�క�� ప���ల� ను��ర�� ల�ౖ తన ఊ��ల� బ��పంత�ల� ఉ�ో�గమ�ల� ప����ం���. ఆ సమయమందు
క�ల�బ� �ల�� ల� మ�మల� ��ర��ా నున� �ాబ�� �ం��మణ� �ట��� అను�ార� ��� మం� ��ౖజమ�ను
�ె��� ��వను చూ� ��చు���� తల��� యను �ా��ో����ా �య�ం���. తర��ాత ఇం��� ష� గ�మ��ా� �ా
���ి��. �ిమ�ట మ�మల� ��ర� క�ే��ల� ��� గ�మ��ా� �ా �య�ం���. ��ంత�ాలమ� జ����న �ిమ�ట



అడ� ఉ�ో����ా బ�� �ల� �య�ం���. ఆ ఉ�ో�గమ�ల� �ేయవల�ిన పనుల� చక��ా ��ర��ర��ట వలన
1901 వ సం|| ల� �ాణ� �ల�� ల� �ా�ప�ర�ల� మ�మల� ��ర��ా ���ి��. 1903 వ సం||ల� ఫసు� �ా� సు
���ి�ెంట� ��జ��� �ట��ా బ�ం��� ల� �య�ం���. �ారచ�ట 1907 వరక� ఉ�ో�గమ� �ే�ి��. అప��డ� �ా���
మ��ా�డ�, ఆనం�, బ� ర�దులక� బ��� �ే�ి��. ����� 1910 వ సం|| ల� బ�ం��� ల� ���ి�ెంట� ������ �ట��ా
�య�త�ల�ౖ��. ఈ సంవత�రమం�ే �ా���� ������� �� � బ�బ� దర�నమ� �ేయ� ��గ�మ� క���ను.

1916 వ సం|| ల� �ార� ఉ�ో�గమ�నుం�� �ర�ంచు���న �ిమ�ట ���� ��లలవరక� మ�త��� ������క
ఉ�ో����ా �య�ంపబ����. అ�� �ర�ం�న త� �ణ�� �ా�బ�బ�క� హృదయప�ర�కమ��ా మ�
సమ��� �ెందువరక� ��వ�ే�ి��. బ�బ� సమ��� �ిమ�ట ����� చత�రత��ను, ��ర����ను ����� ��
�ా�సం�ా� నమ�ను, ��ను 1929 వ సం|| ల� మరణ�ంచువరక�ను న���ి��. �ా���� ��ర�, ఒక ��డ�క�,
అ�దుగ�ర� ��మ����ల� గలర�. �డ�లక� త��న సంభంధమ�ల� �ొ����న�. అందర� ��మమ��ా ను���ర�.

ఓం �ాం�ః �ాం�ః �ాం�ః

�ా�బ�బ� ��వర�?

�ా�బ�బ� ��వర�? అను ప�శ�క� మ�డ� �ధమ�ల��ా సమ���నమ� �ెప�వచు�ను.

1. ���ా� ల�చన �ేయక��, �షయమ�లగ���� �ా�, మనుష��లను గ���� �ా� య��ా� యమ� �ెప��
అ���సమ� గల�ార� �ా�బ�బ���క �ి��ఫ��ర� అ�య� �ార� ����ల� ���ల��� �ాడ� ప��న మ�ీదుల�
న��క సంవత�రమ�ల� �వ�ిం�ర�య�, ఇష�మ� వ��నట�� �ా మ�ట�� డ�చు, తమను చూచుట��� వ��న�ా��
నుం�� ధనమ� ద��ణర�పమ��ా వసూల� �ేయ�చుం��ర�య� �ెప��దుర�.

ఈ య��ా� యమ� తప��. R.A..తరఖ� క� �ా�� �����త�డ� బ� ంబ�� ����� �� వ�నప�డ�, బ�బ� ��లవ�
ప�చు���ను సమయమందు, కంట త����ట�� ����ను. అత��� బ�బ� �ట���ను. "�ి���ా�వల�
ప�వ���ంచుచు������? ��ను ��� బ� ంబ��ల� ల���?" ఆ �����త���ట��  జ�ా��ె�ను. "���ా �షయమ�
�ె�యదు�ా�, �ర� బ� ంబ��ల� ���� నున�ట��  ��కనుభవమ� కల�గ�నట��  �ేయల�దు." అందులక� బ�బ�
�ట� ���ను. "ఎవర��ే బ�బ� �����ల��� ఉ���డ� యను����ద�� �ార� బ�బ�ను �జమ��ా గ���ంపల�ద�
���ంప�మ�".

2. ��ందర� �ా�బ�బ�ను ���య���. మహమ���య�ల� బ�బ�ను �ీర�లల� ��క��ా ���ం���.
��ందువ�ల� బ�బ�ను �గ�లల� ��క��ా గ���ం���. ప�� సంవత�రమ� �����ల� జర�గ� ఉత�వమ�ల�
నడ�ప��ార� బ�బ�ను ��� చూ��మణ��ా ���ం�ెదర�.



ఈ య��ా� యమ� క�డ స�����న�� �ాదు.

3. ఎవర��ే �ా�బ�బ�ను �జమ��ాను, ���మ��ను గ���ంచగ����� �ార� బ�బ�ను భగవంత��
యవ��రమ��ా చూచు��నుట�� �ాక �ప�ట��� �ారట��  ���ంచుచు���ర�. ����� ��గ�వ ����
దృ�ా� ంతమ�ల ��ె�దమ�.

1. �.�.నర�ింహ�ా�� �ార� ర�ం�న "బ�బ� సూత�మ�ల� పల�క�ల�" అను గ�ంధమ�నక� �ీ��కల�
ఇందూర� �����ర��  జ����ారగ� M.B.�����ార� ఇట��  �ా� �ియ����ర�.

"బ�బ� సమ��� �ెందకమ�ందు తమ �ాక��ల అనంతశ��� వలనను, పనుల వలనను, మ�టలవలనను
�ాధక�� మ�ర�మ�ను ప��ా�ంపజ�య�చుం�ె���ార�. �ా�� న�ంచు శ��రమ� మ�య����� �న�� �ా�,

���ల� నుండ� "బ�బ�" మ�త�మ� ఇప�ట���� అనంతశ���వల� ��� �ార� సమ��� �ెందకమ�ందు భక�� లక�
��డ���నట��  ఇప�ట��� �శ�బ�మ��ా �ా���� య�శ��ంచు యసంఖ��క�లగ� భక�� లక� స�యపడ�చు���ర�."

"��ను �ా�బ�బ�ను సృ�ి� �ి��లయ�ారక�డ��ా ���ం�ెదను 1918వ సం||ల� �ార� మ�సమ���
�ెందకమ�ందు ��నట��  ���ం���. ఇప�ట��� ��నట��  ���ంచుచు���ను. ��క�మ�త�మ� �ార� సమ���
�ెం��నట��  ల�దు. ఇప�ట���� �ార����ర� �ెప�గలను.

�� య��ా� య��మన, �ా��� �ా��ంచున �ే��య�ల�దు. �ార� మ��� క��ియ�న�ప��డ� �ా����
మ�నవశ��ర మ�ం�ెను. ఒ���క�ప���� �షయమ�ను మ�జ��ి��� �ెచు�చుం�ె���ార�. �ా��ల� నున�
యనంతశ��� మ�త�మ� మ� మ�ందర ����� �న��. �ా��� మ�న�ిక ప���ంబమ�వల� ���ం���.

తమ�� �ాశ�తమ�న ��� �క�, య�ాశ�తమ�న ����క� స�����న స���ళనమ��ా ���ం�
య�ాశ�త���న మ�నవ�ేహమ� �����క�ప��డ� మ�మ�ందర నగ�పడ�నట��  �ేయ�చుం��ర� ���ం�ెదను.
ఇప��డ� శ��ర మ�ను �డ�చుట�ే �ాశ�తమ�న శ����� �ా�బ�బ�వల� ���య�న���."

3. B.V. నర�ింహ�ా���ా���ే ర�ంపబ��న "భక�� ల యనుభవమ�ల�" అను గ�ంధమ�ల� 19-20 ప�టలల�
ఆ��ర� G.G.����� (M.A.;M.Sc.; ప��� ఇంజ���ంగ� �ాల��) �ట��  �ెప��య����ర�.

"ఇంట�వద� �త�మ� ��ను ప��ంచు గృహ�ేవతల మధ� �ా�బ�బ� ��కర��ా నుం���. �ా�బ�బ�
భగవంత�డ�, అతడ� �ామ�న� సత��ర�ష�డ� �ాడ�. మ� మ�మ�ారగ� బ�ట�� , �� ��ర�, �� త��  �ా�బ�బ�
�క� ��ప� భక�� ల�ౖ �ా��� భగవంత��వల� ప��ంచు�ార�.

��ను ��� త��ా ������� �� �నప���ొక �ర� సమయమ�ల� �ా�బ�బ� ����� ���� ��� �ిత��ౖె య�ం�ెను.



అ�ారణమ��ా �ార� ���ించుచు, శ�ించుచు, భయ��ట�� చుం����. అతడ� �ి���ా�� ��మ� ��ను
సంశ�ం���. అట�� య�ల�చన �� మనసు�నక� తట��ను. మ�మ�ల�గ�� �ర� ప����య���ను. ఆ��ట�
�ాయం�ాలమ� ��ను బ�బ� �ాదమ�లను, �ాళ�ను ఒత�� చుంట��. ��ంట�� బ�బ� �� తలను దువ��చు
�ట� ��ను. "��ను �ి���ాడను �ాను" ఎంత య�శ�ర�మ�!! �� హృదయమ�ల� నున�����
గ���ంచుచు���ర�. �ా���� �ె�యక�ండ మనమ� ఏ రహస�మ�లను ఉంచజ�లమ�. �ార� �� యంత�ా�� -

�� య�త��క� యంత�ాత�య� యను��ంట��. అట��ిమ�ట �ా�� యంత�ా��త�మ�ను గ����
��క��క �దర�నమ�ల� క���ను. �ార� ���� మ�ట� డ�నప��డ� �� హృదయమ�ల� క�ర��ం��
మ�ట�� డ��ా�వల� మ�ట�� ����. �� హృదయమ�ల�గల య�ల�చనలను, ����కలను గ���ంచుచుం�ె���ార�. �ర�
��ల�నున� భగవంత�డ�, ��� భగవంత�డ� �శ��ంచుటల� ����ట�� సం��చమ� ల�క�ం�ెను. ఒ���క�ప��డ�
�ా��� ��ను ప����ంచుచుంట��. ప�� ప���ల� �ార� సర��� ల�య�, �ా�� ����ను�ారమ� సర�మ�ను
న���ిం�ెదరను ఒ�� నమ�కమ� కల�గ�చుం�ెను.

4. R.B.M.W..ప���� �ా� �ిన "����� �ా�బ�బ�" యను గ�ంధమ�నక� ఉ�� ��� తమ�ల� ��రవ�య�ల�ను,
అమ�ావ�ల� ప��ి��� �����న వ��ల�ను నగ� �����ా��బ� ఖ�ప��� �ట��  �ె�ి�య����ర�.

ప���ా�� యంతరంగమందుగల య�ల�చనల��య� �ె��ిన �ా�వల� �ా��ం�ెను. �ా�� ����కల� �ర��చు
సుఖమ� కల�గజ�య� చుం�ెను. భ�ల�కమందు గల భగవంత�డను ��వమ�ను క���ంచుచుం�ెను.

5. ��సగణ� మ��ా� తమ "స�పన మంజ��" యను ��� త�మ�నందు �ా�బ�బ�ను ప�పంచసృ�ి�కర��ాను,
�ర�లమ�న యంత�ాత��ాను, �త��ాంతమ����గను వ���ం� ����ర�.

6. ��మ�� పంత� తన �ా� సచ���త� �దట� అ���యమ�ల� �ా�బ�బ�ను �ంత����ాను, ��ధుమల�
�సుర��ా�వల�ను �ా� ��ను. �ా� �ాను �ాను బ�బ��� సంబంధమ� ������న �ిమ�ట బ�బ�ను
భగవంత�డ�య�, పరబ�హ�స�ర�ప�డ�య� �ె�ి�య����ర�.

7. ����� భక�� లందర�, మ�ఖ�మ��ా మ�ధవ�ావ� �ేశ�ాం�ే వ�ర� �ా�మ� యను�ార� బ�బ�క� �����
భక�� ల�; వ��న భక�� లంద���� క��ి��ల�ి �ర�గ��ాడ�. ఆయ��ల� ప��డ� బ�బ�ను �ే�ా య�
సం����ంచు�ాడ�.

ఈ భక�� లంద�� య��ా� యమ�లను ఆ���ం� �ారందర� �ె�ి�న�� య��ర�మ� �� �ా� యవ��రప�ర�ష�
డ�య� న���దమ�.

భగవంత�డ� స�ా�ంత�ా�� యను �ి��� ంతమ�



మన ప�ర� ౠష�ల�, ఉప�ష� ద�ష�ల�, భవంత�డ� స�ా�ంత�ా��యను �ి��� ంతమ�ను గ���ట����.
బృహ��రణ�క, ��ం�ోగ�, కఠ, �����శ�తర ఉప�షత�� లల� ప�కృ� యంతయ�, సర�వసు�  సమ���యమ�ను
�వ��ట��� స� భగవంత�� రచనయ�య�, అ��యంతయ� నంత�ా���ే అన�ా సర�మ�ను
ప���ా�ంచు�ా��ే �ా��ించబ�� �న�ద�య� వ�ా�ణ�ంచును. ఈ �ి��� ంతమ�ను �ర�పణ �ేయ�టక�
త��న య���హరణమ� �� �ా���. �� �ా�సచ���త�ను, �ా��� సంబం��ం�న ఇతర గ�ంధమ�లను
ఏమను�ం�ౖెన చ���న�� నతడ� తప�క ఈ �ి��� ంతమ�ను న�� య��ర�మ�న �� �ా�� గ���ంపగలడ�.

ఓం �ాం�ః �ాం�ః �ాం�ః
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