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16,17 అ���యమ�ల�

బ�హ�జ�� నమ�ను త�ర�ా సం�ా��ంచుట

గత అ���యమ�ల� ��ల�ర� తన �� క�� ��ట��  �ె�� ం�ె�� బ�బ� ��� ��ట��  ఆ���ం�ె�� �ె�ి���. ఈ
కధల� ఏ ��ం�ె���నను భ������మల�� ���న���� ఆ���ం�ెదన�య� గర�మ���ను, అహం�ారమ���ను,
���న ���� �రస���ం�ెదన�య� బ�బ� �ర��ిం�ెను. బ�బ� ప�ర�స����నంద స�ర�ప�డగ�ట�ే
��వలం బ�హ�తంత�ను ల����ట���ార� �ార�. ఎవ���న భ��� ���మల�� ���ౖెన సమ���ం�న�� �����
సం��షమ��� ఆత�మ��� ���� ప�చు��������ార�. �జమ��ా సదు� ర��ా�కంట� ను��రస���వ�ల�,
దయ�ద�ృఅహృదయ�ల� ల�ర�. ����కల� ��ర��ర�� �ం��మణ�, కల�తర�వ�, �ా���� సమ�నమ� �ావ�.
మనమ� ����న�ెల�  �చు� �ామ�ేనువ� క�డ బ�బ��� సమ�నమ� �ాదు. ఏలన, య� మనమ� ��ర�న�
మ�త��� �చు�ను. �ా� సదు� ర�వ� అ�ంత�మ� అనుపలభ�మ���ౖన ఆత��ా�����రమ�ను ప��ా��ంచును.
ఒక���ొక ధ�క�డ� �ా�బ�బ� వద�క� వ�� బ�హ�జ�� నమ�ను ప��ా��ంచుమ� బ�మ�ల�ను. ఆ కధ
�చ�ట �ెప��దును.

సకల�ౖశ�ర�మ�ల ననుభ�ంచుచున� ధ�క��ొకడ�ం�ెను. అత��ండ� ను, ధనుమ�ను, �� లమ�ను, ��టలను
సం�ా��ం�ెను. �ా� క��క మం�� ��వక�ల�ం�ె���ార�. బ�బ� ����� �ా� �ెవ�ల పడగ�� ������� �� � బ�బ�
�ాదమ�ల��ౖ బ�� బ�హ�జ�� నమ�ను ప��ా��ంచుమ� బ�బ�ను ��డ�����దన� తన �����త���� �ె���ను.
తనక� �����య� వలద�య�, బ�హ�జ�� నమ� �� ం��న�� తనక� ����� సంతసమ� కల�గ�న�య� �ె���ను.
�����త���ట� ��ను. "బ�హ�జ�� నమ�ను సం�ా��ంచుట సులభ���నప� �ాదు. మ�ఖ�మ��ా �వంట� ���ాశగల
�ా��� �గ�ల దుర� భమ�. ధనమ�, ��ర� �డ�ల�� �ే� మ�నుగ�చున� �వంట��ా��� బ�హ�జ�� నమ�
��వ���ె�దర�? ���క ��ౖసయ�న ��నమ� �ేయ��ాడ��! �వ� బ�హ�జ�� నమ�న��� ��దక�నప�డ� � ����క
��ర��ర���ా��వర�?"

తన �����త�� సల�ను ల����ట�క, �ాను�� ను ట�ం�ాను బ�డ�గక� కట��ంచు��� అతడ� ������� వ�ె�ను.
మ�ీదుక��� �, బ�బ�ను �� �ా�� �ాదమ�లక� �ా�ా� ంగనమ�ా�రమ� �ే�ి �ట���ను. "బ�బ�! ఇక�డక�
వ��న�ా���� ఆలస�మ� �ేయక బ�హ�మ�ను ���దర� �� ���ంతదూరమ�నుం�� వ����. ప�య�ణమ��ే
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��ను ����� బడ���. �ర� బ�హ�జ�� నమ�ను ప��ా��ం�న�� ��ను ప��న శ�మక� ఫ�తమ� ల�ంచును".
బ�బ� �ట��  బదుల� �ె���ను. "�� �ి�య���న �����త���! ఆత�రపడవదు� . త�రల� �ప���ే �క�
బ�హ�మ�ను ���దను. �� బ�రమంతయ� నగ�ే �ా�, యర�వ� �ాదు. అ��కమం�� �� వద�క� వ�� ధనమ�,
ఆ��గ�మ�, పల�క�బ��, ��రవమ�, ఉ�ో�గమ�, ��గ��ారణమ� �దలగ� �ా� పం�క �షయమ�ల��
యడ�గ�దుర�. �� వద�క� వ�� బ�హ�జ�� నమ� �వ��మ� యడ�గ��ార� ��ల తక��వ. ప�పంచ�షయమ�ల�
�ావల�న� యడ�గ� �ా���� ల�ట� ల��� ల�దు. �ారమ����క��� ��ంచు�ార� ����� యర�దు. �ావ�న
�వంట��ార� వ�� బ�హ�జ�� నమ� �ావల�న� యడ�గ� సమయమ� �భ���న��; ������యక���న��. కనుక
సంతసమ��� �క� బ�హ�మ�ను ����� సంబం��ం�న �ా� న��ట�� ���దను."

ఇట� � బ�బ� �ా��� బ�హ�మ�ను �ప�టక� �ద��ెను. �ా� నక�డ క�ర��ండ�మ� ఏ�ో సం��షణల����
��ం�ెను. అప�ట��ాతడ� తన ప�శ� ���� మరచునట��  �ే��ను. ఒక బ�ల�� �ల� నందుమ��ా��� వద�క�
బ� య� 5. ర�. బదుల� �ెమ���ను. క�ర��ాడ� �� � ��ంట�� �����వ�� నందు ఇంట� వద� ల�డ�య� �ా�
�ంట� �ా����� ��ళమ� ���ి య�న�ద�య� �ె���ను. ���ాణదు�ాణ��ర�డ� బ�ల� వద�క� �� � అప��
�ెమ�� బ�బ� అ��ను. ఈ�ా�� క�డ క�ర��ాడ� వట�� �ేత�ల�� �����వ�ె�ను. ఇంత��ద�ర� మ�గ�� �� వద�క� �� �ా
ఫ�తమ� ల�క�� ��ను.

�ా�బ�బ� �ా��� పరబ�హ�వ��ర��య� మన�� �ె�య�ను. అ�న�� 5 ర�.ల� అప�� �ేయవల�ిన
యవసర���? �ా���� అంత �న� �త�మ��� ��� ప�య� ఎవ���న అడ�గవచు�ను. �ా���� ఆ డబ��
అవసర�� ల�దు. నందు మ��య� బ�ల� �ంట�వద� ల�ర� �ా���� �ె��ి�� య�ండ�ను. ఇ�� అంతయ�
బ�హ�జ�� నమ� ���� వ��న�ా� ��ర��� జ���ి య�ందుర�. అ ��ద�మ��ి వద� ��ట�లకట� య�ం�ెను. అత���
�జమ�గ బ�బ� వద�నుం�� బ�హ�జ�� నమ� �ావల�ి య�న��� బ�బ� అంత
ప�య�సపడ�చున�ప��డతడూరక�� క�ర��ండడ�. బ�బ� య� ��ౖకమ�ను ����� �����య�న� క�డ
�ా��� �ె�య�ను. అంత �న� �త�మ�నప�ట���� �ాడ� �ౖె��ం� �వ�ల�క�� ��ను. అట���ా��� బ�బ�
వద�నుండ� బ�హజ�� నమ� �ావల�నట! �జమ��ా బ�బ� యందు భ������మల� కల�ా�ెవ�ౖెనను ��ంట�� 5
ర��ాయల� ��ి ��� య�ండ��� �ా� ����క��వల� ఊర�� చూ� య�ండడ�. ఈ ��ద�మ��ి ��ౖఖ�� �ద�
�ర�ద�మ�గ నుం�ెను. �ాడ� డబ�� ఇవ�ల�దు స��క�� బ�బ�ను త�ర�ా బ�హ�జ�� న�వ��మ� ��ాక�
పరచుచుం�ెను. అప��డ� బ�బ� �ట���ను. "ఓ �����త���! ��ను నడ�ప�చున���� నంతట��
గ���ంచల�క�ంట��ా ఏ�? ఇచ�ట క�ర��ం�� �వ� బ�హ�మ�ను �చుట��� �దంతయ� జర�ప�చు���ను.
సూ��మ�గ �షయ���. బ�హ�మ�ను �చుటక� 5 వసు� వ�లను సమ���ంచవల�ను. అ� ఏవన :-

1.పంచ�ా� ణమ�ల�; 2. పం�ేం���యమ�ల�; 3.మనసు�; 4.బ���� ; 5.అహం�ారమ�. బ�హ�జ�� నమ� ల���
య�త��ా�����రమ�నక� బ� వ� ���� ��ల క��న���న��. అ�� క�� �ాదరవల� ����� పదు��ౖన��.



అట� నుచు బ�బ� �� �షయమ�నక� సంబం��ం�న సంతగ�ల��య� �ె���ను. �ా�� క�� ప�మ��ా ఈ ��గ�వ
�� ందుపర���.

బ�హ�జ�� నమ� ల��� ఆత��ా�����రమ�నక� �గ�త

అందర�ను తమ ��తమ�ల� బ�హ�మ�ను �డల�ర�. ����� ��ంత �గ�త యవసరమ�.

1.మ�మ��త ల��� ���చ� నందుటక� �వ�మ�న ����క

ఎవడ��ే ��ను బదు� డన� గ���ం� బంధనమ�లనుం�� ���బడ�టక� కృత�శ�య��ౖె శ�మప��
ఇతరసుఖమ�లను ల����ట�క ���� �� ందుట��� ప�య��ంచు�� �ాడ� ఆ�����క ��తమ�న కర�� డ�.

2. �ర��� ల��� ఇహపర��ఖ�మ�లందు �సుగ� �ందుట

ఇహపరల�కమ�లందు గల ��రవమ�లక� �ష�మ�లక� �సుగ� �ం��న�ా� �ారమ����క రంగమ�ల�
ప����ంచుటక� అర�త ల�దు.

3. అంతర��ఖత (ల�నక� �చుట)

మన �ం���యమ�ల� బ�హ�మ�ను �చుట�� భగవంత�డ� సృ�ి�ం�య����డ�. కనుక మనుష��
�ెప��డ�ను బయట నున� �ా�� చూచును. �ా� ఆత��ా�����రమ� ల��� ��మ�ను ��ర��ాడ� దృ�ి��
ల�పలక� �� ��� ల�నున� య�త� ��క���నమ��� �డవలయ�ను.

4. �ాప��చన �� ందుట

మనుష��డ� దు�ా�ర�  మ�ర�మ�నుం�� బ����� మర�ంచనప��డ� తప��ల� �ేయ�ట మ�ననప��డ�
మనసు�ను చ�ంపక�ండ �లబ�ట�ల�నప��డ� జ�� నమ����ర క�డ ఆత��ా�����రమ�ను �� ందల�దు.

5. స��య�న నడవ��

ఎల� ప��డ� సత�మ� పల�క�చు, తపసు� �ేయ�చు, ల�న �చుచు, బ�హ�����గ నుం��న�ా�
ఆత��ా�����రమ� ల�ంచదు.

6. �ి�య���న�ా�కంట� ���యస�ర���న�ా�� ��ర�ట

ల�కమ�ల� ��ండ� �ర�ల వసు� వ�ల�న��. ఒకట� మం���, ��ండవ�� సం��షకరమ�న��. �దట���



����ంత�షయమ�లక� సంబం��ం�న��. ��ండవ�� �ా� పం�క�ష�యమ�లక� సంబం��ం�న��. ఈ ��ండ�ను
మ�నవ�� �ేర�ను. ��ల� ��క���� అత�ెంచు��నవల�ను. �ె�� గల�ాడ�, �దట����� అన�ా �భ���న
���� ��ర�ను. బ���� తక��వ�ాడ� ��ండవ���� ��ర�ను.

7. మనసు�ను, ఇం���యమ�లను �ా���నమందుంచు��నుట

శ��రమ� రథమ�; ఆత� ��� యజమ��; బ���� ఆ రథమ�ను నడప� �ార��; మనసు� క���మ�;
ఇం���యమ�ల� గ�ర�మ�ల�; ఇం���య �షయమ�ల� �ా� మ�ర�మ�ల�. ఎవ���� గ���ంచు శ��� ల��ో, ఎవ��
మనసు� చంచలమ�న�ో, ఎవ�� �ం���యమ�ల� అ�ా���నమ�ల� (బం�� ��ల��ా� దు�ా�ర� ప�
గ�ర�మ�లవల�) �ాడ� గమ��ా� నమ�ను �ేరడ�. ��వ�ప�ట�� కల చక�మ�ల� ప���� వ�ను. ఎవ���� గ���ంచు శ���
గల�ో, ఎవ�� మనసు� �ా���నమందున��ో, ఎవ�� �ం���యమ�ల� �ా���నమందుండ��� (బం�� నడ�ప��ా�
మం� గ�ర�మ�లవల�) �ాడ� గమ��ా� నమ�ను �ేర�ను. ఎవర� తన బ���� � మ�ర� ద����ా గ���ం� తన
మనసు�ను పగ�మ��� ల��� పట�� ��నగల�ో �ాడ� తన గమ��ా� నమ�ను �ేరగలడ�; �ష�� పదమ�ను
�ేరగలడ�.

8. మనసు�ను �ావనమ� �ేయ�ట

మ�నవ�డ� ప�పంచమ�ల� తన �ధులను తృ�ి��ా, ఫల���� ల�క�ండ �ర����ంచ���డల నత� మనసు�
�ావనమ� �ాదు. మనసు� �ావనమ� �ా��ే యతడ� య�త��ా�����రమ� �� ందల�డ�. �ావన���న
మనసు�ల��� ���కమ� (అన�ా సత����న���� యసత����న ద�� కను��నుట) ��ౖ�ాగ�మ�
(అసత����న���యంద�మ�నమ� ల�క�ండ�ట) �లకల��� క�మమ��ా ఆత��ా�����రమ�నక� ����
�య�ను. అహం�ారమ� �ా��� ���ే, ల�భమ� న�ంచ��ే, మనసు� ����కలను �డ���ట���ే,

ఆత��ా�����రమ�నకవ�ాశమ� ల�దు. ��ను శ��రమను��నుట ��ప� భ�మ. ఈ య��ా� యమంద�మ�న
మ�ండ�ట�� బంధమ�నక� �ారణమ�. ��ాత��ా�����రమ�ను �ాం��ం�న�� � య�మ�నమ�ను
�డ�వవల�ను.

9.గ�ర�వ��క� య�వశ�కత

ఆత�జ�� నమ� ����� సూ��మ� గ�ఢమ���ౖన��. ఎవ����నను తమస�శ��� �ే ���� �� ందుట �ా�ంచల�ర�.
కనుక ఆత��ా�����రమ� �� ం��న �ం��క�� (గ�ర�వ�) స�యమ� ����� యవసరమ�. ��ప� కృ�ి �ే�ి,

శ��ం� ఇతర� �వ�ల����� న�సులభమ��ా గ�ర�వ�నుం�� �� ందవచు�ను. �ా�ా మ�ర�మందు
నడ�య�న��ార� �ావ�న �ష��� సులభమ��ా ఆ�����క ప�గ�ల� క�మమ��ా ఒక ��ట��  �దనుం�
�ం��క ��ౖ ��ట�� నక� ��ి��� �� గలర�.



10. భగవంత�� కట��మ�

ఇ�� అ��ట�కంట� ����� యవసర���న��. భగవంత�డ� తన కృపక� �ాత�� ల�న�ా���� ���కమ� ��ౖ�ాగ�మ�ను
కల�గజ��ి సుర��తమ��ా భవ�ాగరమ�ను త��ంప�ేయగలడ�. ��దమ� లభ��ించుట వల�  �ా� ����శ��� వల�
�ా� ప�స�కజ�� నమ�వల�  �ా� య���నుభ�� �� ందల�ర�. ఆత� ఎవ��� వ��ంచు�� �ా�� ���� �� ందగలర�.
"అట�� �ా���� య�త� తన స�ర�పమ�ను �ె�యజ�య�" న� క��ప�షత��  �ెప��చున���.

ఈ య�ప���సమ� మ����ిన �ిమ�ట బ�బ� య� ��ద�మనుష�����ౖప� ����� "అయ��! � జ�బ�ల� బ�హ�మ�
య�బ��ంతల� 5 ర��ాయల ��ట�  ర�పమ��� నున���. దయ�ే�ి ���� బయటక� ��య�మ�." అ��ను. ఆ
��ద�మనుష��డ� తన జ�బ�నుం�� ��ట�కట�ను బయటక� ����ను. ల�క���ట��ా స���ా 25 ప��ర��ాయల
��ట�� ం�ెను. అందర� ����� య�శ�ర�ప����. బ�బ� సర�జ�త�మ�ను �� �ా�� మనసు� కర��ను. బ�బ�
�ాదమ�ల��ౖ బ�� �ా�� య���ా�దమ�న��� ���ెను. అప��డ� బ�బ� �ట���ను. "� బ�హ�ప� ��ట�లకట�లను
చుట����ట�� మ�. � ���ాశను, ల�భమ�ను ప�����ా వదలనంతవరక� �వ� �జ���న బ�హ�మ�ను చూడల�వ�.
ఎవ�� మనసు ధనమందు సం��నమందు, ఐశ�ర�మందు లగ����య�న��ో, �ా�� య�మ�నమ�ను
�� ��ట�� ��ననంతవరక� బ�హ�మ� ��ట��  �� ందగలడ�? అ�మ�నమ�� భ�మ, ధనమందు తృష� , దుఃఖమను
సు��గ�ండమ� వంట���. అ��యసూయ యహం��వమను �సళ��� �ం��య�న���. ఎవడ� ����కల�
ల���ా�ో �ాడ� మ�త��� ఈ సు��గ�ండమ�ను ��టగలడ�. ���ాసయ� బ�హ�జ�� నమ� ఉత�ర ద��ణ ధు� వమ�ల
వంట��. అ� �ాశ�తమ��ా ఒకట���కట� బద���ౖరమ� గల�.

ఎక�డ ���ాస గల�ో యక�డ బ�హ�మ� గ���� య�ల��ంచుటక� �ా� ���నమ�నక� �ా� ��వ�ల�దు.
అట��న�� ���ాసగల �ాడ� �ర����, ��మ�ను ఎట��  సం�ా��ంచగలడ�? ల���� �ాం� �ా� సంత��ి��ా�,

దృఢ�శ�యమ��ా� �ండవ�. మనసు�నం�ేమ�త�మ� ���ాస య�న�నూ �ాధనల��య�
(ఆ�����కప�యత�మ�ల�) �ష���జనమ�ల�.

ఎవడ��ే ఫల����ర��త�డ� �ా�ో, ఎవడ� ఫల���� �ాం�ను �డ�వ�ో, ఎవ��� �ా�యందు �ర��� ల��ో
యట���ాడ� ��ప� చదువ�� ఐనప�ట��� �ా� జ�� న��ందుక� ప����ా���. ఆత��ా�����రమ� �� ందుట����
�ా��� స�యపడదు. ఎవరహం�ారప���త�ల�, ఎవ��ం���య �ష�మ�లగ�� ఎల� ప��డ� �ం�ం�ెద��,
�ా���� గ�ర�బ� ధల� �ష���జనమ�ల�. మనసు�ను ప�త��నర��ట తప��స�� యవసరమ�. అ�� ల����
మన ఆ�����కప�యత�మ�ల��య� ఆడంబరమ� ��ం�కమ� ��రక� �ే�ినట� గ�ను. �ావ�న �ే��
����ంచు��నగల�ో �ే�� శ��రమ�నక� పట��ంచు��నగల�ో ����� �ాడ� �సు��నవల�ను. �� ఖజ��� �ండ��ా
నున���. ఎవ������ �ావల�ిన, ���� �ా� ��వ�గలను. �ా� �ా��� ప�చు���ను �గ�త గల�� ల���?



య� ��ను �దట ప����ంచవల�ను. ��ను �ె�ి�న���� జ�గ�త��ా �న��� �వ� తప�క ��ల� �� ం�ెదవ�. ఈ
మ�ీదుల� క����� ����ప��డ� అసత�మ�ల� పల�కను."

ఒక య���� ఇంట��� ���నప��డ�, ఇంట�ల���ార�, అక�డ�న��ార�, �����త�ల�, బంధువ�ల� గ�డ
అ������ాట� �ందుల� �ాల�� ందుర�. �ావ�న నప��డ� మ�ీదుల� నున� �ారందర� బ�బ� ఆ
��ద�మనుష��నక� �ే�ిన ఈ ఆ�����క �ందుల� �ాల�� ���. బ�బ� య���ా�దమ�లను �� ం��న �ిమ�ట
అచ�ట నున��ారందర�ను ��ద�మ��ి�� స�, ����� సం��షమ��� సంత��ి� �ెం��న�ా��� ������ ���.

బ�బ��ా�� ��ౖ�ష��మ�

అ��కమం�� స���సుల� ఇండ��  �డ� యడవ�లల�� గ�హలల�ను, ఆశ�మమ�లల�ను, ఒంట���ా నుం��
జన��ా��త�మ�ను �ా� ��మ�ను�ా� సం�ా��ంచుటక� ప�య��ం�ెదర�. �ా��తర�లగ���ం� ఆల��ంచక
ఆ���నుసం��నమం�ే మ���� య�ందుర�. �ా�బ�బ� అట���ార� �ాదు. బ�బ�క� ఇల�� �ా�, ��ర��ా�,

సం��నమ��ా� బంధువ�ల��ా� ల�ర�. అ�నప�ట��� సమ�జమ�ల��� య�ం�ె���ార�. బ�బ�
��ల�గ���ండ� నుం�� �� �ే�ి, ఎల� ప��డ� ��ప�ెట��  ���ంద క������డ��ార�. ల���క �ష�మ�లందు మగ��ల�ౖ,
ఈ ప�పంచమ� ��ట��  ప�వ���ంచవలయ��� జనులక� బ� ��ం�ెడ��ార�. ఆత��ా�����రమ� �� ం��న �ిమ�ట
క�డ ప�జల ��మమ�న��� �ాట�పడ� �ాధువ�ల�, �గ�ల� ����� యర�దు. �ా�బ�బ� ప�జల���
�ాట�బడ� �ా��ల� ప�ధమగణ��డ�.

కనుక ��మ�� పంత� ఇట��  �ె���ను. "ఏ �ేశమ�నందు ఈ యప�ర����న �ల�వగల ప�త�రత�మ� ప�ట��న�ో
య� �ేశమ� ధన�మ�. ఏ క�ట�ంబమ�ల� �ర� ప�ట���� య��య� ధన�మ�. ఏ త�తండ�� లక� �ర� ప�ట����
�ార�ను ధను�ల�."

ఓం న� �� �ా�����య

�ాం�ః �ాం�ః �ాం�ః
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