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పదు��కండవ అ���యమ�

�ా� సగ�ణబ�హ� స�ర�ప�డ�, ��క�� పం��� �ా�� ప�జ; �� �ి���� �ాల��; పంచభ�తమ�ల
�ా���నమ�.

ఈ అ���యమ�ల� సగ�ణబ�హ�మ��ా నవత��ం�న �ా� ఎట��  ప��ంపబ����, �ార� పంచభ�తమ�ల ��ట��
�ా���నమందుంచు����� వ���ంత�ను.

�ా�, సగ�ణ బ�హ� స�ర�పమ�

భగవంత�డ� ల��� బ�హ�మ� ��ండ� �ధమ�ల��ా నవత��ంపవచు�ను. (1) �ర�� ణస�ర�పమ�, (2)

సగ�ణస�ర�పమ�. �ర�� ణ స�ర�పమ�నక� ఆ�ారమ� ల�దు. సగ�ణస�ర�పమ�నక� ఆ�ారమ� గలదు.
��ండ� స�ర�పమ�ల�ను పరబ�హ���. �దట����� ��ందర� ప��ంత�ర�. ��ండవ���� ��ందర�
ప��ంత�ర�. భగవ��� త 12వ అ���యమ�ల� సగ�ణస�ర�పమ�ను ప��ంచుట�� సులభమ� కలదు.
�ావ�న ����� అనుస��ంపవచు�న� �ె�ి���. మనుష��డ� ఆ�ారమ��� ను���డ�. �ావ�న భగవంత�� గ�డ
ఆ�ారమ��� నున�ట�� �ా�� ���ం�, ప��ంచుట సులభమ�; సహజమ�.

మన భ��� ���మల� �����ళ�వరక� సగ�ణస�ర�పమగ� బ�హ�మ�ను ప��ం�న�ా� వృ��� �ెందవ�. �ాను�ాను
ఆ భ��� �ర�� ణస�ర�పమగ� పరబ�హ�మ�ను ప��ంచుటక� �����య�ను. �గ�హమ�, యజ�����క, అ���,

��ల�త�ర�, సూర��డ�, �ర�, బ�హ�మ� - ఈ ఏడ� ప��ంపద��న�. �ా� సదు� ర�వ� �� య��ట�కంట�
నుత�ృష�� డ�. ఈ సందర�మ�ల� �ా���ధు� మనమ�న ����ం�ెదమ�. �ార� ����హమ�న కవ��రమ�;
పరమభక�� లక� ఆశ�య�ా� నమ�. మనక� �ా�� �ాక��లయందుగల భ����� య�సనమ�. మన ����కల��య�
�ర�ించుట�� సంకల�మ� (ప�జ �ా� రం�ం� ప���� �ే��దమను మ���శ�యమ�). ��ందర� �ా�బ�బ�
భగవద�క�� డ��దర�. ��ందర� మ���గవత� డందుర�. �ా� మ�క� బ�బ� భగవంత�� యవ��ర��. �ార�
తప�� �ే�ిన�ా��� ��ంచు�ార�. ఎన�డ� ���ించు�ార� �ార�. సూట�గను, ��మ���గను, ఓర��క���,
సంత��ి�గ నుండ��ార�. �� �ా�బ�బ� య��ారమ��� నున�ప�ట��� ��ా�ారస�ర�ప�ల�. �ా��ల� ప��డ�
ఉ�ే�కమ�, అ�మ�నమ� ల�క�ండ �త�మ�క�� ల��ా నుండ��ార�. గం�ాన�� సమ�ద�మ�నక� �� వ�
మ�ర�మందు �����ే బ�ధపడ� �వ�లక� చల� దనమ� కల�గజ�య�చు �ెట� క� �ేమలక� �వకళ �చు�చు
న��క�ల ��హమ�ను �ర��చున���. అట� �� �ా� వంట� �గ�ల� తమ �వనమ� ��మ� గడప�చు
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త���న�ారంద���� సుఖమ�ను ఓర��ను ప��ా��ంచుచు���ర�. భగవ��� తయందు �� కృష�� డ� ��� తన
య�త�య�య�, �వత���మయ�య�, ���� �ార�య�, �ా�� ��న�య� ను���య����డ�.
వ���ంపనల��ా� య� స����నందస�ర�ప�� �����ల� �ా�ర�పమ��ా నవత��ం�ెను. �� త�ల�
బ�హ�మ�ను ఆనందస�ర�పమ��ా వ���ంచుచున��. (�ౖెత���య ఉప�షత�� ) ఈ సంగ� ప�����
ప�స�కమ�లందు చదువ�చు���మ�. �ా� భక�� ల� ఈ పరబ�హ�స�ర�పమ�ను �����ల� అనుభ�ం���.
సర�మ�నక� ఆ��ర భ�తమగ� బ�బ� ఎవ��� య�శ��ం� �ండల�దు. �ా�� య�సనమ� ��రక� ����సం�
నుప���ం���. �ా�� భక�� ల� �����ౖ �న� పర�ప� ���ి �ప� ఆను��నుటక� �న� బ�ల�సును సమక������.
బ�బ� తన భక�� ల య��ా� యమ� ��ర��ర��చు �ా�� ��ా� ను�ారమ� తనను ప��ంచుట ��ట��
యభ�ంతరమ� �పక�ం�ెను. ��ందర� ��మరమ�ల ��ను, �సనకర�ల��ను �సర�చుం����. ��ందర� సం��త
�ాద�మ�లను �� ��ంచుచుం����. ��ందర� �ా�� �ేత�లను �ాదమ�లను కడ�గ�చుం����. ��ందర� �ా����
చందనమ�, అత�ర� ప�య�చుం����. ��ందర� ��ంబ�లమ�ల� సమ���ంచుచుం����. ��ందర� ��ౖ��ద�మ�
సమ���ంచుచుం����. �����ల� �వ�ించునట��  �ా��ం�నప�ట��� �ార� స�ా�ంత�ా��. ఎక�డ ��నను �ా��
య�ండ��ార�. �ా�� భక�� ల� బ�బ��క� స�ా�ంత�ా��త�మ� ప����� అనుభ�ంచుచుం�ె���ార�.
స�ా�త�ా��యగ� ఈ సదు� ర�వ�క� మ� �నమ� �ాష�ంగనమ�ా�రమ�ల�.

��క�ర� పం��త�� ప�జ

������ా��బ� నూల�ర� �����త�డగ� ��క�ర� పం��� బ�బ� దర�నమ�న��� ����� వ�ె�ను. బ�బ�క�
నమస���ం�న �ిమ�ట మ�ీదుల� ��ంత��ప� క�ర��ం�ెను. అత�� ����భట��  ��ల�ర�వద�క� �� మ��
బ�బ� �ె���ను. అట� �� ��క�ర� పం��� ���� భట��  వద�క� �� ��ను. ����భట��  అత�� స��రవమ��ా
ఆ���ం�ెను.

����భట��  బ�బ�ను ప��ంచుట��� ప�జ��ామ��� ప���మ��� మ�ీదుల�నున� బ�బ� వద�క� వ�ె�ను. ��క�ర�
పం��� క�డ అత� ��ంట వ�ె�ను. ����భట��  బ�బ�ను ప��ం�ెను. ఇంతవర��వ�ర�ను బ�బ� ను��ట���ౖ
చందనమ� ప�య�టక� �ాహ�ించల�దు. ఒక� మహ���ప��� బ�బ� కఠమ�నక� చందనమ�
ప�య�చుం�ెను. �ా� �� అమ�యకభక�� డగ� ��క�ర� పం��� ����భట��  �క� ప�జ�ప���రమ�నుం��
���ి��� య� చందనమ�ను బ�బ� నుదుట���ౖ ��ప�ం��� �ారమ�గ �ా� ��ను. అంద���� ఆశ�ర�మ� కల�గ�నట��
బ�బ� మ�ట�న ఆడక య�రక�ం�ెను. ఆ��డ� �ాయం�ాలమ� ����భట��  బ�బ�ను ఇట� ����ను. "బ�బ�!
ఎవర�న ను��ట���ౖ చందనమ� ప�య�దుమన� ��ాక��ంత���? ��క�ర� పం��� �ా� య�ా ఈ���ేల
య�రక�ంట��?" అందులక� బ�బ� �ట��  సమ���న��ె�ను. "��క�ర� పం��గ�� గ�ర�వ�, రఘ����
మ��ా�, �ో��శ�ర��ా�ి. �ా��� �ా�ా ప��ాణ�� య� క�డ �ి��ెదర�. ��క�� పం��� నను� తన



గ�ర�వ��ా ���ం� తన గ�ర�వ�నక� చందనమ� ప�య�చున�ట��  �� ను��ట���ౖ చందనమ� ప���ను. �ాబట��
��ను అడ��  �ెప�ల�క�� �" న��ను. ����భట��  ��క�ర� పం��త�� ప���ంచ�ా ��క�ర�, బ�బ�ను తన గ�ర�వ��ా
���ం� తన గ�ర�వ�న ��న��ం�నట��  బ�బ� ను��ట���ౖ ��ప�ండ�మ�ను �ా� �ి�న��ను.

భక�� ల ��ా� ను�ారమ� తనను ప��ంచుటక� బ�బ� �ప����నను ఒ���క�ప��డ� బ�బ� ����� �ంత�ా
ప�వ���ంచు�ార�. ఒ���క�ప��డ� ప�జ�ద�వ�మ�ల ప���మ�ను �స����య�చు ��పమ�నక� అవ��రమ�వల�
గనబడ�చుం�ెను. అట��న�� బ�బ�ను స��ించు�ా��వ�ర�? ఒ���క�ప��డ� భక�� ల ��ట�� �ం�ెను.
ఒ���క�ప��డ� ���నమ�కంట� ��త��ా గ��ించుచుం�ె���ార�. �మ��ాంతమ�ల ప��మవల�
�ా��ంచుచుం�ెను. బయట��� ��పమ��� వణక�చు, ��ర�కండ��  ఇట�నట� ���ప��నప�ట���, మ�తృ���మ
యను�ాగమ�ల ప��ాహమ�వల� నుండ��ార�. ��ంట�� తన భక�� లను �ల� �ట���ను. "భక�� లను
���ిం�నట�ల� ����న�డ� ������య�ండల�ద��ను. తల�� ల� �డ�లను త������ినట��న, సమ�ద�మ�
నదులను �ర�గ��ట��న�� బ�బ� తన భక�� లను ��ాద��ంచును. భక�� ల �గ��మమ�లను ఉ����ంచును. బ�బ�
తన భక�� ల ��వక�లమ���. భక�� ల ��ంట�� య�ం�� �ార� ��ర�నప��ెల�  ఓహ�య� సమ���న�చు�ట��
�ాక �ా�� భ��� ���మలను �ాం��ంచుచుం�ెద" న� �ె�ి���.

�� �ి���� �ాల��యను భక�� డ�

బ�బ� ఎప��డ� ఏ భక�� � ఆ�ర���ంచు�� ఎవ���� �ె�యదు. అ�� �ా�� �ష�మ���ౖ ఆ��రప��య�ం�ెను. ��
�ి���� �ాల�� కధ ఇందు క���హరణమ�. �ి���� �ాల��యను మహమ���య�డ� కల��� ��ా�ి మ�ా�
మ��న య�త�ల� �ే�ిన �ిమ�ట ����� �ే��ను. ��వ�� ఉత�ర��గమ�న బస�ే��ను. మ�ీదు మ�ందున�
ఖ��జ��ాల� క����నుచుం�ెను. ������ ��లలవరక� బ�బ� �ా� ను����ం�ెను. మ�ీదుల� �ాదమ�
��ట��వ�ల�దు. �ాల�� ����� యసంత��ి� �ెం�ెను. ఏ� �ేయ�టక� అత��� ��చక�ం�ెను. ��ాశ
�ెందవద�� ��ంద���������. �ా�మ� అను భక�� �����ా బ�బ� వద� ��గ�మ� సల� �����. �వ��వద�క�
అత� ��వక�డ�ను భక�� డ�నగ� నం��శ�ర�� ����ా ��ళ��నట��  �ా�బ�బ� వద�క� మ�ధవ�ావ� �ేశ�ాం�ే
�ా�మ� ����ా ��ళ��మ� �ె�ి���. �ాల�� ��� �����ం�ెను. తన తరఫ�న మ�ట�� డ�మ� �ా�మ�ను
��డ�����ను. �ా�మ� యందులక� సమ��ం�ెను. సమయమ� క���ట�� బ�బ��� �ట� ���ను.

"బ�బ�! ఆ మ�దుస� ��� మ�ీదుల� �ాల� ��ట��య��ల? అ��కమం�� వ�� �ను� ద���ం�
�� వ�చు���ర�. �ా� ��ల య��ర���ంచవ�?" బ�బ� �ట�� జ�ా��ె�ను. "�ా�మ�! �షయమ�లను
గ���ం�ేశ��� �క� ల�దు. �వ� �న� �ాడవ�. అల��  �ప����న��� ����� �ేయగలను? �ా�� కట��మ�
ల���� మ�ీదుల� �ాదమ� ��ట�గల�గ��ా��వ�ర�? స��, �వ� �ా�వద�క� �� � �ా�� బ�ర� నూ���
దగ� రనున� �ా�బ�టక� �ాగల�ే� యడ�గ�మ�." �ా�మ� �� � కను��� �� అందులక� సమ��ం�ెన�



�ె���ను. నల�బ����ల ర��ాయల� ��ల�గ� �ా���లల� �వ�గల�ే� కను��నుమ� ����� బ�బ�
య����ను. �ా�మ� ��ంట�� �� � జ�ాబ� �ె�ె�ను. ��ల�గ� ల�ల� క��� ఇచు�టక� �ిద�మ��ా ను���డ�
బదుల� �ె���ను. స�� మరల �� � �ా� �ట� డ�గ�మ�. "మ�ీదుల� ఈ��డ� ��కను ����దమ�. �ా��� ���
మ�ంసమ� �ావల��� ��ం�� �ావల��� కప��రమ�ల� (వృషణమ�ల�) �ావల��� కను��నుమ�."

బ�బ� �ా�� మట���ాత�ల� నున� �న�మ�క��� సంత��ి� �ెం�ెదన� �� �ె���న� �ా�మ� బదుల� �ె���ను.
ఇ�� �నగ�� బ�బ� �గ�ల ���ిం� మ�ీదుల�� మట���ాత�ల�, ��లంబ �స����ౖ� �న��ా ��వ��ల� నున�
��వద�క� బ� � కఫ� (�� డ����న ���ా�) � ��ౖ���� �ట���ను. "మహ�య��వల� ఏల నట�ంచుచు���వ�?
�ె��ిన �ా�వల� ఏల క�య�చు���వ�? మ�స� ��వల� నట�ంచుచు�����ల? ఖు�ాను ఇట��  �ా�ాయణ
�ేయ�చు����ా? మ�ా�య�త� �ే�ి�న� గ���ం� నను� కను��నల�క�ంట��ా?" �ట��  �ట��నందుక� ��
�ాబ�ా ప�ెను. బ�బ� మ�ీదుక� �� ��ను. ���� గంపల మ����పండ� ను ��� ���� పం��ను. �����
��వద�క� వ�� తన జ�బ�ల�నుం� 55 ర��ాయల� ��ి �� �ే�ల� ��ట��ను. అప�ట�నుం� ��� బ�బ�
����ంచుచుం�ెను. ��జనమ�నక� �ల�చుచుం�ెను. అప�ట�నుం�� �� తన ��ష�మ� వ��నప���ెల�
మ�ీదుల���� వచు�చుం�ెను. బ�బ� �క�క�ప��డ� �ా��� డబ�� �చు�చుం�ెను. బ�బ� ద�ా�ర�ల�
అత�� గ�డ �ేర�������.

పంచభ�తమ�ల� బ�బ� �ా���నమ�

బ�బ�క� పంచభ�తమ�ల� �ా���న���న�� �ెల�ప� ��ండ� �షయమ�లను వ���ం�న �ిమ�ట ఈ
య���యమ�ను మ���ం�ెదమ�.

(1) ఒక��డ� �ాయం�ాలమ� �����ల� ��ప� త��ాను సంభ�ం�ెను. నల� � ��ఘమ�ల� ఆ�ాశమ�ను
క���ను. �ా� �వ�మ��ా ��ెను. ఉర�మ�ల� ��ర�ప�ల�� క�ంభవృ�ి� క�����ను. ��ంత��పట�ల� ��లయంతయ�
�ట�ల� మ����ను. �వ��ట�ల��య� ప�ల�, జంత�వ�ల�, మనుష��ల�, ����� భయప����.
తల��చు��నుట కందర� మ�ీదుల� ప����ం���. �����ల� అ��క �ా� �క �ేవతల�న�ను �ా��� ఆదు��నల�దు.
�ావ�న �ారందర� త��ానును ఆ�ి��య�డ� బ�బ�ను ��డ������. బ�బ� �ా�� భ����� ���ె�ను. బ�బ�
మనసు� క����ను. �ార� బయట�� వ�� మ�ీదు అంచున �లబ��, �గ� ర�ా �ట��  గ���ం���. "ఆగ�, య�గ�, �
��పమ�ను త��� ంచు, ��మ���ంచు." ���� ��షమ�లల� వర�మ� త��� ను. �ా� �చుట మ���ను. త��ాను
ఆ���� ��ను. చందు� డ� ఆ�ాశమ�న గ��ిం�ెను. ప�జలందర� సంత��ి� �ెం�� �ా�� �ా�� గృహమ�లక�
�� ���.

(2) ఇం��కప��డ� �ట�మ���హ�మ� ధు�ల�� మంట యప���తమ��ా ల��ెను. మ�ీదు ��ను�



పట��లవరక� �� వ�నట��  గ��ిం�ెను. మ�ీదుల� క����న��ా�� ��� �ేయ�టక� ��చక�ం�ెను. బ�బ���
ధు�ల� �ళ�� �� య�మ� �ా� మంటల� చల�� ర��టక� మ�����న సల� �చు�టక� �ా� �ార�
భయపడ�చుం����. ఏ� జర�గ�చున��ో బ�బ� ��ంట�� గ���ం�ెను. తమ పట�ాను (�� ట�� కర�) ���ి
దగ� రనున� స�ంభమ���ౖ ��ట�� చూ "��గ�, ��గ�, �ాం�ంచుమ�" అ���. ఒ���క� పట�ా �ెబ�క�, మంటల� త���
������ వ�చు ���� ��షమ�లల� ధు� చల� బ�� మ�మ�ల��ా నుండ����వల� �ాం�ం�ెను.

ఇట���ార� భగవదవ��ర���న �� �ా���ధుడ�. �ా�� �ాదమ�ల��ౖ బ�� �ాష�ంగనమ�ా�రమ� �ే�ి
సర�స�శరణ�గ� ����న�ా����ల�  ర��ంచును. ఎవర��ే భ��� ���మల�� � య���యమ�ల�� కధలను �త�మ�
�ా�ాయణ �ే��ద�� �ార� కష�మ� ల��ట�నుం�� �మ�క�� లగ�దుర�. అం�ే�ాక �ా�యం�ే య�ర��, భ��� ,
క��� త�రల� భగవ� �ా�����రమ�ను �� ం�ెదర�. �ా�� ����కల��య� ��ర��ర�ను. త�దక� ����కలను
�డ�న�ా��� ��మ�ను సం�ా��ం�ెదర�.

ఓం న� �� �ా�����య

�ాం�ః �ాం�ః �ాం�ః

పదు��కండవ అ���యమ� సంప�ర�మ�

prev   next   Back   ఈ ��� � పంపం��


