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ప��యవ అ���యమ�

�ా�బ�బ� ��తమ� �ర�; �ార� పండ���ను బల� ; �����ల� �ా�� ��ాసమ�; �ా�� బ� ధల�; �ా��
యణక�వ; అ�సులభమ�ర�మ�.

ఎల� ప��డ� �ా�బ�బ�ను భ������మల�� జ��ి�యందుంచు��నుమ�. ఏలన �ార� ప�� మను�నక� ��ల�
�ేయ�టయం�ే �న���య�ండ��ార�; ఎల� ప��డ� ఆత����నమ�ల� మ����య�ం�ే�ార�. �ా���
జ��ి�యందుంచు��నుట�� �వన�రణమ�ల సమస�క� ప���ా�రమ� �ే�ి నట� గ�ను. �ాధనమ� ల��ట�ల�
����� ��ప���; అ� సులభ���న��; వ�య ప�య�సల� ల����. ����� శ�మవలన ��ప� ఫ�తమ� �� ందవచు�ను.
అందువలన మన బ���� స���ా నున�ప���ే ప�� ��షమ� ఈ �ాధనమ�ను అను�ి� ంచవల�ను.
ఇతర�ౖెవతమ�ల ��లవ� భ�మ. గ�ర���క�ే �ేవ�డ�. సదు� ర�వ� చరణమ�లను న�� ����న�� �ార� మన
యదృష�మ�ను బ�గ��ేయగలర�. మనమ� �ా��� బ�గ��ా ���ం�న�� సం�ారబంధమ�లనుం��
త�ి�ంచు��నగలమ�. ���య�ాస� �మ�, �మ�ంస �దలగ�న� చదువనవసరమ� ల�దు. కష�మ�ల�,
���రమ�ల� అ�� సమ�ద�మ�ల� �ా��� మన ��త కర������ా �ే�ి ��న��� మనమ� సులభమ��ా ఈ
�ాగరమ�ను ��టగలమ�. సమ�ద�మ�ల�, నదుల� ��ట�నప�డ� మనమ� ఓడనడ���ా� యందు
నమ�కమ�ం�నట�� , సం�ారమ�� �ాగరమ�ను ��ట�టక� సదు� ర�వ�నందు ప���� నమ�కమ�ంచవల�ను.
సదు� ర�వ� భక�� ల�క� య�ంతరం��క ���మ భక�� లను గమ�ం�, �ా���� జ�� నమ�ను �ాశ���నందమ�ను
ప��ా��ంచును.

గత అ���యమ�ల� బ�బ��క� ���టనమ�ను, భక�� ల యనుభవమ�ల� �దలగ�న� �ె�ి���. ఈ
అ���యమ�ల� బ�బ� ��క�డ�ం�ెను? ఏల�గ�ం�ెను? ఎట��  పండ���నుచుం�ెను? ఎట��  బ� ��ంచుచుం�ెను?
�దలగ�న� �ెప��దుమ�.

బ�బ��ా�� ��త�శయ�

�ట��దట బ�బ� ��చ�ట పండ���నుచుం�ె��, ఎట��  పండ���నుచుం�ె�� చూ�ెదమ�. �����ా��బ�
�ేంగల� బ�బ� ����ంచుట��� �క కర� బల�  ను �ె�ె�ను. ��� �� డవ� ��ల�గ� మ�రల�, ��డల�� ఒక జ���డ�
మ�త��� నుం�ెను. ఆ బల� ను ��ల��ౖ ���ి పండ���నుటక� మ�ర��ా, ���� మ�ీదు�క� ��ను�పట��లక�
ఉ���లవల� ���ల�డ�నట��  �ాత ����న గ�డ��ీ�కల�� గట�� బ�బ� పండ���న �ద��ెను. గ�డ��ీ�కల�
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పల�చ��, బలమ�ల�నట���. అ� బల��క� బర�వ�ను ఎట��  �యగ����� యనున�� ��ప� సమస��ా
నుం�ెను. ఇంకను బ�బ��క� బర�వ�ను క�డ క��ిన�� న� �ట��  భ��ంచుచుం�ెననున��
య�శ�ర����దమ�లక� ��త�వ���ను. ఎల�గ���ౖ�ే ��� ��� బ�బ� �లలల� ��కట� యగ�ట�ే �ాతగ�డ�
�ీ�కల� యంత బర�వ�ను �యగ���ను. ఈ బల�  �క� ��ల�గ� మ�లలయందు ��ల�గ� ��పప�
ప��దల�ం� �ా��యంతయ� ��పమ�ల� �����ంచుచుం����. ఇ�� ��� �త�మ�! బల� ��ౖ ఆజ�నుబ�హ�డగ�
బ�బ� పండ���నుట�� స�లమ� ��లనప��డ� ��పమ�ల� ��ట�� టక� జ��ా ��క�����? బ�బ� బల� ��ౖన
పండ����న య� దృశ�మ�ను �ేవతల� స��తమ� చూ� �రవల�ిన�ే! ఆ బల� ��ౖ�� బ�బ� ��ట��
ఎక��చుం�ెను? ఎట��  ��గ�చుం�ెను? అనున� యందరక� ��శ�ర�మ� క���ంచుచుం�ెను. అ��క మం��
ఉత��కత�� బ�బ� బల� ��ౖ�� ��క��ట, ��గ�ట గమ�ంచుట��� క���ట�� ��� ఉం�ె���ార�. �ా� బ�బ� ��వ����
అంత� �ె�య�వ�ల�దు. జనుల� గ�ంప�ల� గ�ంప�ల�గ గ��గ�డ�ట�ే బ�బ� �సుగ��ెం�� య� బల�  ��క
��డ� �ర� �ార��ౖ�ెను. బ�బ� �ా���నమ�ల� అష��ిదు� ల�ం�ెను. బ�బ� �ా� నభ��ించల�దు. ��రనుల�దు.
�ార� ప��ప�ర�� ల� గనుక అ� సహజమ��ా�� �ా�� కలవ�ెను.

బ�హ�మ��క� సగ�ణ�వ��రమ�

మ�డ�న�ర మ�రల �� డవ� మనుష���వల� �ా�బ�బ� �ా��ం�నను �ార� అంద�� మనమ�లం
దుం�ె���ార�. అంతరంగమ�న ���హ�ల� �స�ృహ�ల�ౖనప�ట���, బ���రమ��ా బ�బ� ల�క�ల ��ల���ర��ా�గ
గ��ించు�ార�. ల�ల�పల �ా����వ��యందును అ�మ�న మ�ం�ె���� �ాదు. �ా� బయట�� ����కల
ప�ట�యన�ట��  క��ించు�ార�. అంతరంగమ�న �ాంతమ�నక� ఉ��� పట��నను చంచలమనసు��వల�
గ��ించుచుం�ెను. ల�పల పరబ�హ��ి�� య�న�ప�ట��� బయటక� దయ�మ�వల� నట�ంచుచుం�ె���ార�.
ల�పల య�ౖె�� ���నను బయటక� ప�పంచమ�నందు తగ�ల���న �ా�వల� �ా��ంచుచుం�ెను.
ఒ��క�ప��డందరను ���మ�� చూ�ె���ార�. ఇం��కప��డ� �ా����ౖ �ాళ�� �సర�చుం����. ఒ���క�ప��డ�
�ా��� �ట�� చుం����. ఒం��కప��డ� �ా��� ��గ�ంచు��� ��మ����ాను ఓ��� ��ను చంచలమ�
ల���ా�వల�ను గ��ించుచుం�ెను.

�ా��ల� ప��డ� ఆ���నుసం��నమం�ే మ����నుం�ె���ార�; భక�� ల��ౖ �ార�ణ�మ�ను �ప�చుం�ె���ార�.
�ా��ల� ప��డ� ���� య�సనమందు క�ర��ండ��ార�; ప�య�ణమ�ల� �ే��డ��ార� �ార�; �ా�� దండమ� �న�
�� ట�� కర�; ���� స�� �ే�ల� నుంచు�������ార�. ఇతర���న య�ల�చనల��య� ల�క ��ప��డ� �ాంతమ��ా
నుండ��ార�. ఐశ�ర�మ�ను �ా� ��ర� ప��స� లను �ా� ల����ట�క ���టనమ��ే ��ం�ెడ��ార�. అట��
��తమ�ను �ార� గ���ి��. ఎల� ప��డ� "అల��  మ���" య�����ార�. భగవంత��ే యజమ�� య� ���
��వమ�. భక�� లయందు సంప�ర����మ క��� య�ం�ె���ార�. ఆత�జ�� నమ�నక� ఉ���పట�� �ాను,



���ా�నందమ�నక� �������ాను గను�ించుచుండ��ార�. అద�ంతమ�ల� ల�� య�య���నట��,
��దర��త���నట���� బ�బ� �క� ��వ�స�ర�పమ�. �శ�మంతయ� ��వ��ం�న ఆ పరబ�హ�మ������ �����
�ా� యవ��రమ��ా ��ల��ను. �జమ��ా ప�ణ��ల�, అదృష�వంత�ల� మ�త��� య� ����
గ���ంచగల�గ�చుం����. �ా�బ�బ� �క� �జ���నశ���� కను��నల���ార�, బ�బ�ను
�ామ�న�మ�నవ���ా ��ం�న�ార�, ఇప�ట��� అట��  ���ంచు�ార� దురదృష�వంత�ల� �ెప�వచు�ను.

�����ల� బ�బ� ��ాసమ� - �ా�� జన� �ే��

బ�బ��క� త�� తండ�� లగ���ం� �ా�, �ా�� స�����న జన��ే���ా� ��వ���� �ె�యదు. �ార� �����ల�
నుండ�టనుబట�� ���� సుమ�ర��ా �శ��ంపవచు�ను. బ�బ� 16 ��ండ�  వయసు�న ����� వ�� మ�డ�
సంవత�రమ�ల� మ�త�మచట నుం����. హ�ాత�� �ా అచట నుం�� అదృ��ల�ౖ�� ���. ��ంత�ాలమ� �ిమ�ట
��ౖజ�మ� �ాజ�మ� ల�� ఔరం�ాబ�దుక� స�పమ�న గ��ిం���. 20 సంవత�రమ�ల �ా� యమ�న ��ం�
�ాట�ల� ��ం���  గ�ంప��� ����� �ే����. అప�ట�నుం� 60 సంవత�రమ�ల� ����� వదలక యచ�ట�� య�ం����.
అట��ిమ�ట 1918 వ సంవత�రమ�ల� మ�సమ��� �ెం����. ���� బట�� బ�బ� సుమ�ర� 1838వ
సంవత�ర�ా� ంతమ�లందు జ��ం�య�ందుర� ���ంచవచు�ను.

బ�బ� ల��మ�, �ా�� బ� ధల�

17వ శ��బ�మ�ల� �ామ��సను ���ప�ంగవ�డ� (1608-81) వ���ల�� ను. ��బ�� హ�ణ�లను
మహమ���య�లనుం�� ర��ంచు ల��మ�ను �ార� చక�గ �ర����ం���. �ార� గ�ం�న 200 ఏండ�  �ిమ�ట
��ందువ�లక� మహమ���య�లక� ����� ��ౖరమ� ప�బల�ను. ����� ���హమ� క�దుర��ట�� �ా�బ�బ�
అవత��ం�ెను. ఎల� ప��డ� �ార� ఈ ��గ�వ సల� ఇ�ె����ార�. "��ందువ�ల �ౖెవమగ� �� �ామ�డ�ను
మహమ���య�ల �ౖెవమగ� ర��మ�ను ఒక���. �ా��ర�వ���మధ� ��� ��దమ� ల�దు. అట��నప��డ�
�ా�� భక�� ల� �ా��ల��ార� కలహమ�డ�ట ఎందులక�? ఓ అజ�� నుల��ా! �ేత�ల� �ేత�ల� క��ి
��ండ�జ�త�ల�ను క��ి����ి య�ండ�డ�. బ������ ప�వ���ంప�డ�. జ��య ఐకమత�మ�ను సమక�ర��డ�.
��ాదమ�వల� �ా�, ఘర�ణవల� �ా� ప��జనమ�ల�దు. అందు�ే ��ాదమ�ను �డ�వ�డ�. ఇతర�ల�� �� ట�
పడక�డ�. ��క� వృ���� ��ల�ను చూచు��నుడ�. భగవంత�డ� �మ�� ర��ంచును. �గమ�,
���గమ�, తపసు�, జ�� నమ� ��మ�ను సం�ా��ంచ��� � �వతమ� వ�ర�మ�. ఎవ���న �క� ��డ�
�ే�ిన��, ప�త�ప�ారమ� �ేయక�డ�. ఇతర�ల��రక� ������న �ేయగ���న�� ��ల� ప��డ� ��ల� మ�త���
�ేయ�డ�." సంగ�హమ��ా ఇ���� బ�బ� �క� బ� ధ. ఇ�� �హమ�నక� పరమ�నక� క�డ ప���వచు�ను.

�ా�బ�బ� సదు� ర�వ�



గ�ర�వ�లమ� �ెప����� �ర�గ��ార��క�ల� గలర�. �ార� ఇంట�ంట��� �ణ, �రతల� �ేతబట�� ���
అ������ాడంబరమ� ��ట�దర�. �ష��ల �ెవ�లల� మంత�మ�లనూ��, �ా�� వద�నుం� ధనమ� ల���దర�.
ప�త�మ�ర�మ�ను మతమ�ను బ� ��ం�ెదమ� �ె���దర�. �ా� మతమన�ా��� �ా���� �ె�యదు.
స�యమ��ా �ారప�త�� ల�.

�ా�బ�బ� తన ��ప�తన ��న�డ�ను ప�ద���ంచవల� నను ��నల�దు. �ా���� శ���ా�మ�నమ� ఏ మ�త�మ�
ల�క�ం�ెను. �ా� భక�� ల యందు ����� ���మమ�త�మ� ఉం�ె����. �యతగ�ర�వ�ల� అ�యతగ�ర�వ�ల�
గ�ర�వ�ల� ��ండ� �ధమ�ల�. �యతగ�ర�వ�లన�ా �య�ంపబ��న�ార�. అ�యతగ�ర�వ�లన�ా
సమయ�నుక�లమ��ా వ�� ���ౖెన సల���� మన యంతరంగమ�ననున� సుగ�ణమ�ను వృ��� �ే�ి
��మ�ర�మ� ��� ల�నట��  �ేయ��ార�. �యతగ�ర�వ�ల సహ�ాసమ� �వ� ��నను ద�ం�����ా� యమ�ను
�� ��ట�� �గమ�న ప���ి�ం� "తత�మ�ి" యగ�నట��  �ేయ�ను. సర��ధమ�ల ప�పంచజ�� నమ�ను
బ� ��ంచుగ�ర�వ�ల��క�ల� గలర�. �ా� మనల ��వర��ే సహజ�ి�� యందు నుల�చునట��  �ే�ి మనలను
ప�పంచప�ట������ అ�తమ��ా ��ి��� �� ��ద�� �ార� సదు� ర�వ�ల�. �ా�బ�బ� యట�� సదు� ర�వ�. �ా��
మ��మ వర����తమ�. ఎవ����� �ా��� ద���ం�న��, బ�బ� �ా�� �క� భ�తభ�ష�ద�ర�మ�నమ�
ల��ట�� �ెప���ార�. ప�� ��యందు బ�బ� �ౖెవత�మ�ను ��ే�ార�. �����త�ల�, ���ధుల� �ా����
సమ�నుల�. �ర�మ�నమ� సమత�మ� �ా��ల� మ����భ�ం�న�. దు�ా�ర�� ల యవసరమ�ల గ�డ
��������ార�. క�� ల�మ�ల� �ా���� సమ�నమ�. �ార� మ�నవశ��రమ��� నున�ప�ట���, �ా���� శ��రమందు
�ా�, గృహమందు�ా� య�మ�నమ� ల�క�ం�ెను. �ార� శ��ర��ర�ల వల� గ��ిం�నను �జమ��ా
�శ���ర�ల�, �వను�క�� ల�.

బ�బ�ను భగ�ాను�వల� ప��ం�న ����� ప�జల� ప�ణ��త��ల�. �నుచు, ��� గ�చు, తమ �ొడ� ల�
�� లమ�లల�ను ప� �ే�ి��నుచు �ా��ల� ప��డ� �ా�� జ��ి� యందుంచు��� �ా� మ��మను �����ంచు
చుం�ే�ార�. �ా�తప� �ం��క �ౖెవమ�ను �ా������య�ండల�దు. ����� �ీ� �ల ���మను, భ���� ���
మ�ధుర�మ�ను వ���ంచుటక� మ�టల� ��లవ�. �ార� అజ�� నుల�నప�ట��� ���మ�� �ాటలను క�ర�����
�ా���� వచు� ���ాజ�� నమ��� �ాడ�చుం����. �ా���� అ�రజ�� నమ� �న�మ�నప�ట��� �ా�� �ాటలల�
�జ���న క�త�మ� గనవచు�ను. య��ర����న క�త�మ� �ె��వలన �ాదు. �ా� య�� యసల�ౖన
���మవలన ��ల�వడ�ను. �ిసల�ౖన క�త�మ� స�చ����న ���మ�ే ��ల�వడ�ను. బ����మంత�ల�� గ���ంచగలర�.
ఈ పల��  �ాటల��య� ��క��ంపద��న�. ఏ భక�� డ�న ��� �� �ా��ల సం�కల� ప�కట�ం�న
బ�గ�ండ�ను.

బ�బ��ా�� యణక�వ



భగవంత���� ఆర� ల�ణమ�ల� గలవ�. (1)�����, (2)ధనమ�, (3) అ�మ�నమ� ల�క�ండ�ట, (4) జ�� నమ�,
(5) మ��మ, (6)ఔ��ర�మ�. బ�బ�ల� ఈ గ�ణమ�ల��య� నుం�ెను. భక�� ల��రక� శ��రర�పమ�గ
అవ��ర���ె�ను. �ా�� దయ�����ణ�మ�ల� �ంత�న�. �ార� భక�� లను తనవద�క� ల�గ���నుచుం����.
ల����డల �ా��సంగ� ఎవ���� �ె��ియ�ండ�ను? భక�� ల��రక� బ�బ� ప���న పల�క� సరస���ే� క�డ
పల�క�టక� భయపడ�ను. ఇం�ొకట� �� ందుపరచుచు���మ�. బ�బ� ����� యణక�వ�� �ట�� ప���ను.
"బ��సలల� బ��సనగ� ��ను �క� ఋణసు� డను. � దర�నమ��ే ��ను తృప�� డ��ౖ ��. � �ాదమ�ల�
ద���ంచుట �� ��గ�మ�. � య�ద�మ�ల� ����క ప�ర�గ�ను. అట� గ�టవలన ��ను ధను�డను." ఏ� �ా��
యణక�వ! ���� ప�చు��ం� బ�బ�ను ��ంచప����న� ఎవ���న య�న��, బ�బ��ా��� �మ�పణ ����దను.
త���పప����ార���� బ�బ� ��మజపమ� �ే��దను. ఇం���య�ష�మ�ల ననుభ�ంచు�ా�వల� బ�బ� ��ౖ��
క��ిం�నను, �ా���� �ా�యం�ేమ�త�మ�ర�� య�ం�ె���� �ాదు. అనుభ�ంచు స�ృహ�� �ా����
ల�క�ం�ెను. �ార� భ��ంచునప�ట��� �ే�యందు �ా���� ర�� య�ం�ె���� �ాదు. �ార� చూచుచున�ట��
�ా��ం�నను �ా���� చూచు���యందు శ�ద� ల�క�ం�ెను. �ామమన��� �ార� హనుమంత��వల�
యస��తబ�హ���ర�ల�. �ా���� �ే�యందు మమ�ారమ� ల�క�ం�ెను. �ార� �ద��ౖెతన�స�ర�ప�ల�. ����క,

��పమ� �దలగ� ��వమ�లక� ��ా� ం� స�లమ�. ����ల �ార� �ర�మ�ల�; స�తంత�� ల�; ప��ప�ర�� ల�.
���� �వ��ంచుట ��క య���హరణమ�.

����వ��

�����ల� ��త�ప�ర�ష��ొకడ�ం�ెను. అత���ర� ����వ�� . అతడ� బ�బ� �షయమ�లను, పనులను
చక���ట�� చుండ��ాడ�. ఒక��డతడ� బ�బ�వద�క� �� �, గ�ె���ౖనుం� బ�బ�ను ��గ�మ� ����ను. అత���
�����ౖ క�ర��ండబ����ప�ట��ను. ��ంట�� బ�బ� ల�� గ�ె�ను ఖ���ే��ను. ����వ��  �����ౖ ��ంత��ప� క�ర��ం��
ల�� బ�బ�ను ����� క����నుమ��ను. బ�బ� తన గ�ె���ౖ క������ను. ����వ��  బ�బ� �ాదమ�లక�
�ా�ా� ంగనమ�ా�రమ� �ే�ి ������ ��ను. తన గ�ె� �దనుం� ���� �� మ��నను �����ౖ �ం��కర�
క�����నను, బ�బ� ��ట�� యసంత��ి� ���బ�చ�ల�దు. ����వ��  ��ంత ప�ణ��త���ో భక�� �ో �ా� బ�బ�
మ�సమ��� �ెం��న పదమ�డవ����తడ� �ేహ���గమ� �ే��ను.

అ�సులభ మ�ర�మ�

���శ�ర�ల క��శ�వణమ�; �ా�� �ాంగత�మ�

�ా�బ�బ� �ామ�న�మ�నవ��వల� నట�ం�నప�ట��� �ా�� చర�లను బట�� య�ామ�న����న ��శలమ�
బ����య� కల�ార� �ె�యవచు�ను. �ార� �ేయ�నదంతయ� తన భక�� ల ��ల���ర��. �ార�



ఆసనమ�ల��ా�, ��ా���సమ�ల� �ా�, మం��� ప�ేశమ�ల��ా� తమ భక�� లక� ఉప�ే�ంచల�దు.
�ె���ేటలను ప�క�క� బ�ట�� �ా� �ా� యను ��మమ�ను మ�త�మ� జ��ి�యందుంచు��నుమ���. అట��
�ే�ిన�� � బంధమ�లనుం�� �మ�క�� ల�ౖ, �ా�తంత��మ� �� ం�ెదర� �ె�ి���. పం��గ��ల నడ�మ
క����నుట, య�గమ�ల� �ేయ�ట, మంత�జపమ� �ేయ�ట, అ�ా� ంగ�గమ� �దలగ�న� బ�� హ�ణ�ల��
�ల�పడ�ను. అ� ఇతర వర�మ�ల�ా���� ఉపయ�క�మ��ావ�. ఆల��ంచుట� మనసు� �క� ప�. అ��
య�ల��ంచక�ండ �క� �మ�ష���న నుండల�దు. ������ౖెన ఇం���య�షయమ� జ��ి��� �ె��న��, �����
�ం�ంచుచుండ�ను. గ�ర�వ�ను జ��ి��� �ె��న�� గ�ర�వ��� �ం�ంచుచుండ�ను. �ర� �ా�బ�బ� �క�
��ప� తనమ�ను ��ౖభవమ�ను శ�ద��ా �ంట���. ఇ���� �ా��� జ��ి� యందుంచు��నుటక� సహజ���న మ�ర�మ�.
ఇ���� �ా�� ప�జయ� ��ర�నమ�.

���శ�ర�ల కధలను �నుట ��ౖన�ె�ి�న ఇతర�ాధనమ�ల వల� కష����న�� �ాదు. ఇ�� �����
సులభ�ాధ����న��. �ా�� కధల� సం�ారమ�నందు గల భయమ� ల��ట�� �ార�ో��
�ారమ����కమ�ర�మ�నక� ���ి����� వ�ను. �ాబట�� �� కధలను �నుడ�. �ా��� మననమ� �ేయ�డ�,
����ంచు��నుడ�. ఇంతమ�త�మ� �ే�ిన�� బ�� హ�ణ�ల� �ాక �ీ� �ల�, త���న జ�త�ల�ార� క�డ ప�త�� లగ�దుర�.
�ా� పం�క బ�ధ�తలందు తగ�ల��� య�న�ను � మనసు�ను �ా�బ�బ� క���ంచు�డ�, �ా�� కధలను
�నుడ�. �ార� తప�క �ను� ఆ�ర���ంచగలర�. ఇ�� ����� సులభమ�న మ�ర�మ�. అ��ే యందర�
��� ��ందుకవలం�ంచర�? అ� యడ�గవచు�. �ారణ��మన; భగవంత�� కృ�ాకట��మ�ల�� ��డల
�గ�ల చ��త�లను �నుటక� మనసు� అం��క��ంచదు. భగవంత�� కృప�ే సర�మ� ��ాటంకమ�,
సులభమ�. ���శ�ర�ల కధల� �నుట యన�ా �ా�� �ాంగత�మ� �ేయ�ట�. ���శ�ర�ల �ాంగత�మ��ే
కల�గ� �ా� మ�ఖ�మ� ��ల ��ప���. అ�� మన యహం�ారమ�ను, శ���ా�మ�నమ�ను న�ంప�ేయ�ను;
��వ� ప�ట�� కల�� బంధమ�లను క�డ న�ంప�ేయ�ను; హృదయగ�ంధులను �ెగ��ట�� ను. త�దక�
�ద��ౖెతన�ర�ప�డగ� భగవంత�� �ా��ధ�మ�నక� ��ి��� �� వ�ను. �షయ�ా��హమ�ల యంద�
మనయ�మ�నమ�ను త��� ం�, �ా� పం�క కష�సుఖమ�లందు �ర��� కల�గ�ే�ి �ారమ����కమ�ర�మ�న
నడ�వ�ను. �క� భగవ���మస�రణమ�, ప�జ, భ��� వంట� �తర�ాధనమ�ల� ల�� ��డల, ���శ�ర�ల
య�శ�యమ��� మనఃప�����ా �� ం��న�� �ార� �మ�� భవ�ాగరమ�ను త��ంచునట��  �ేయ�దుర�.
అందు��ర�� ���శ�ర�ల� �ారంతట �ార� భ����ౖ నవత��ం�ెదర�. ప�పంచ�ాపమ�ల ��లగజ�య�నట��
గం�ా, ����వ��, కృ�ా� , �ా���� మ�న�గ� ప�త�నదుల� క�డ, �గ�ల� వ�� తమ �ట�ల� �ా�నమ� �ే�ి
తమను �ావనమ� �ేయవల�నను �ాం�ంచుచుండ�ను. అట���� �గ�ల ��ౖభవమ�. మన ప�ర�జన�
సుకృతమ��ే మనమ� �ా�బ�బ� �ాదమ�లను బట����.

ఈ అ���యమ�ను �ా�బ�బ� ర�పమ�ను ����ంచుచు మ���ం�ెదమ�.



"మ�ీదు ��డ �ాను��� ఊ�� మ�ప��ాదమ�ను తన భక�� ల �గ��మమ�ల��� పం���ట��
సుందరస�ర�ప�డ�ను, ఈ ప�పంచమ� మ�య య� �ం�ంచు�ాడ�ను, ప��ప��ా� నందమ�ల� మ����య�ం��
�ాడ�నగ� �ా� �ాదమ�లక� �ాష�ంగనమ�ా�రమ�ల�."

ఓం న� �� �ా�����య

�ాం�ః �ాం�ః �ాం�ః

ప��యవ అ���యమ� సంప�ర�మ�.
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