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��మ�� పంత�ను బ�బ� ఎట��  ఆ���ం� య��ర���ం�ెను? �ా�� �ా�� కధ �ేశమ�� �ా�� ��ర�కధ;

స�����రమ�లను ��� త���ం� �ా�����రమ�నక� �����ప�ట; ఉప�ేశమ�ల� ��ౖ�ధ�మ�; �ందగ���� బ� ధ;

కష�మ�నక� క��.

గత ��ండ� అ���యమ�లల� బ�హ�జ�� నమ� న�ల�ించు ఒక ధ�క�� బ�బ� ఎట��  ఆద��ం�ె�� ��మ�� పం�
వ��� �ెను. ఈ వ�ే� ��ండ� అ���యమ�లల� ��మ�� పంత�ను బ�బ� ఎట��  అ���ం� ��మ�నక�
మ�ర�మ� చూప�చుం�ె��, ఆ���న�� గ����, �ం�� �ాక�మ�లగ����, కష�మ�నక� క��
�దలగ��ా�గ����, బ�బ� �ా�� ప�బ� ధల�ట���� వ���ంత�మ�.

ప��ా� వమ�

సదు� ర�వ� �ట��దట తన �ష��ల �గ�తను గ���ట��, �ా�� మనసు� కలత�ెందక�ండ త��న బ� ధ�ే�ి,

త�దక� �ా�� ల�����న ఆత��ా�����రమ�నక� ���� చూప�నను�షయ మంద���� �ె��ిన�ే. ఈ
�షయమ�ల� సదు� ర�వ� బ� ��ంచు��� �తర�లక� ��ల� �� �ేయ�ాద� ��ందర��దర�. అట��  గ�ర�వ�
బ� ��ం�న���� ��ల� �� �ే�ిన�� ఆ బ� ధల� �ష���జనమ� లగ�న� �ా�� య�ల�చన. ఇ�� స�����న�� �ాదు.
సదు� ర�వ� వర��ాలప� ��ఘమ�వంట��ార�. �ార� తమ యమృతత�ల�మ�ల�ౖన బ� ధల� ప�ష�లమ��ా
��ాలప��ేశమ�లందు క�����దర�. �ా�� మనమనుభ�ం� హృదయమ�నక� తృ�ి�కరమ��ా ����ంచు���
�ిమ�ట �స�ం��చమ��ా ఇతర�ల ��ల���రక� ��ల� �� �ేయవల�ను. ఇ�� �ార� మన జ�గ�దవస�ల��� �ాక
స��ా�వస�ల� క�డ �ె�యజ�య� �షయమ�లక� వ���ంచును. తన స�ప�మందు గ�న
"�ామర����� త�మ�ను బ�ధ���క ఋ�ి ప�చు��ం�న య���హరణమ� �చ�ట �ె���దమ�."

���మగల త�� , గ�ణ�చు��ే�ౖెన ఔషధమ�లను �డ� ��మమ���ర�� బలవంతమ��ా ��ంత�కల����
���య�నట�� , ఆ�����క �షయమ�లను బ�బ� తన భక�� లక� బ� ��ంచు�ార�. �ా�� మ�ర�మ� రహస����న��
�ాదు. అ�� బ��రంగ���న��. �ా�� బ� ధల� ననుస���న భక�� ల �ే�యమ� ��ర��������. �ా�బ�బ� వంట�
సదు� ర�వ�ల� మన జ�� న ��త�మ�లను �ె���ిం� య�త��క� �ౖె���దర�మ�లను ��ి, మన �ాం�లను
��ర�����దర�. ఇ�� జ����న �ిమ�ట, మన ఇం���య �షయ �ాంఛల� �ష���ం�, ���క ��ౖ�ాగ�మ�లను జంట
ఫలమ�ల� �ే��� వచు�ను. �ద�ల� క�డ ఆత�జ�� నమ� �ల��త�� ను. సదు� ర�వ�ల సహ�ాసమ� �ే�ి, �ా���
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���ం�, �ా�� ���మను �� ం��న�� �దంతయ� మనక� ల�ంచును. భక�� ల ����కల� ��ర��ర�� భగవంత�డ�
మనక� ��డ���, మన కష�మ�లను బ�ధలను ��ల��ం�, మనల సం��ష��ట�� ను. ఈ య�వృ��� ప�����ా
సదు� ర�� స�యమ� వలన�� జర�గ�ను. సదు� ర�వ�ను భగవంత�� వల� ��ల�వవల�ను. �ాబట�� మనమ�
సదు� ర�వ�ను ��దకవల�ను. �ా�� కథలను �నవల�ను. �ా�� �ాదమ�లక� �ాష�ంగనమ�ా�రమ� �ే�ి �ా�� ��వ
�ేయవల�ను. ఇక ఈ అ���యమ�ల�� మ�ఖ� కధను �ా� రం�ం�ెదమ�.

హ�� ���యక �ా��

�ా�� యను�ాడ� ఒకప��డ� ����� పల�క�బ�� క���య�ం�ెను. �ాల�ంతరమ�న �ా��ారమ�ల� ��ల
నష�మ� �� ం�ెను. ఇంక మ�� ���� �షయమ�లత�� ��ాక� పర�ెను. అందు�ే నతడ� ���ర
గ�సు� డ���ను; �ర��� �ెం�ెను. మనసు� �ె�� చంచలమగ�ట�ే �ల��  �డ� ��ల� దూరమ� �� వల�నను����ను.
మ�నవ�డ� �ా��రణమ��ా భగవంత�� గ���� �ం�ంచడ��ా� కష�మ�ల�, నష�మ�ల� దుఃఖమ�ల�
చుట�� ���నప��డ� భగవంత�� ���నమ� �ే�ి �మ���� �� ందుటక� �ా� ���ంచును. �ా� �ాపకర�ల�
మ���య���ళ�� భగవంత�డ� �ా���క ���శ�ర���� క��ి��నుట సంభ�ంప�ేయ�ను. �ార� త��న సల�
��� �ా� ��మమ�ను ��ెదర�. �ా�� �ా���� క�డ అట�� అనుభవమ� క���ను. అత� �����త�ల� �������
��ళ��మ� సల� �����. ఆచ�ట �ా�బ�బ�ను ద���ం� య��కమం�� �ాం� �� ందుచుం����. �ా�� ����కల�
గ�డ ��ర��ర�చుం�ెను. �ా���ా���� ఇ�� న�ె�ను. ��ంట�� 1917 వ సంవత�రమ�ల� ����� �� వ�ె�ను. అచ�ట
�ాశ�త బ�హ�వల� స�యంప��ా��ౖె, �ర�ల�డ� �ద�స�ర�ప�డ�నక� �ా�బ�బ�ను చూ�న ��ంట��
యత��� మన�ా�ంచల�మ� త��� �� � �ాం� క���ను. �ా� ప�ర�జన� ప�ణ�మ�వలన బ�బ� �క�
ప�త�మ�న �ాద��వ ల�ం�ెను. అతడ� ��ప� మ��బలమ� గల�ాడగ�ట�ే ��ంట�� గ�ర�చ��త�
�ా�ాయణమ� �దల���ట��ను. 7 ���లల� చ��త� చదువ�ట ప�����ా�ా�� బ�బ� య���డ��ా�� అత���క
దృ�ా� ంతమ�ను చూ��ను. అ�� �ట�� ం�ెను. బ�బ� గ�ర�చ��గ�మ� �ే�ల� బట�� ��� ���ల�� �ష�మ�లను
ఎదుట క�ర��న� �ా��క� బ� ��ంచుచున�ట�� , అతడ� ���� శ�ద��ా �నుచున�ట��  చూ�ెను. �ా�� �ద�నుం��
ల��న ��ంట�� కలను జ�� పకమ�ంచు����ను. �గ�ల సంత�ిం�ెను. అజ�� నమ�� �ద�ల� గ�ర�� ��ట��
�ద��� వ�చున� తనవంట� �ా��� ల��ి, గ�ర�చ����మృతమ�ను ర�� చూప�ట బ�బ� �క�
దయ�ర�ృఅహృదయ�� గ�� యను����ను. ఆ మర�సట� ��న మ�దృశ�మ�ను �ా�ా �ా��బ� ����త�క�
�ె�యజ�� ��� ��వ��మ� య�ండ��� �ా�బ�బ� న���� �ె��ి��నుమ��ను. ఒక స�ా� హమ� ��ల���
ల�క �ం��క స�ా� హమ� �ేయవల��� కను��ను మ��ను. సమయమ� �ొ����నప��డ� �ా�ా �ా��బ� బ�బ�ను
ఇట� ����ను. "ఓ �ే�ా! �� దృశ�మ�వలన �ా��క� ఏమ� �ెప� �శ��ం���? ఆతడూర��నవల��� ల�క
�ం��క స�ా� హమ� �ేయవల��� అతడ� అమ�యక భక�� డ�; అత� ����క ��ర��ర�వల�ను. అత���
దృ�ా� ం��ర�మ�ను బ� ��ంచవల�ను. �ా� ���ర���ంప�" డన బ�బ� "అతడ� గ�ర�చ��త� �ం��క స�ా� హమ�



�ా�ాయణ �ేయవల�ను. ఆ గ�ంధమ�ను జ�గ�ర��ా ప��ం�న�� ��తడ� �ావనుడగ�ను; ��ల� �� ందగలడ�
భగవంత�డ� �ీ�� �ెం�� �ా�� ప�పంచబంధమ�లనుం�� త�ి�ంచును" అ��ను.

ఆ సమయమ�న ��మ�� పంత� అచ�ట నుం��, బ�బ� �ాళ���త�� చుం�ెను. బ�బ� పల�క�ల� �� యతడ�
తన అనసు�ల� �ట� ను����ను. "�ా�� ఒక��ార�� �ా�ాయణ �ే�ి ఫ�తమ�ను �� ం�ె�� ��ను నల�బ��
సంవత�రమ�లనుం�� �ా�ాయణ �ేయ�చు���ను. �ా� ��క� ఫ�తమ� ల���! అత��క�డ 7 ��నమ�ల�
మ�త��� �వ�ిం�ెను. ���� 7 సంవత�రమ�లనుం� య����ను. �� ప�యత�మ�ల� �ష�లమ� ఏ�?

��తకప�� ��ఘమ�నుం� పడ� �ట��ందువ���� క���ట�� ��� య�న�ట��  ��ను క�డ బ�బ� తమ
దయ�మృతమ�ను ����ౖ వ���ం�ెదర� �ా�� బ� ధనల�ే నను� ఆ�ర���ం�ెదర� క���ట�� ��� య����ను." ఈ
య�ల�చన �ా� మనసు�ల� �ద�న ��ంట�� బ�బ� ���� గ���ం�ెను. భక�� ల మనసు�ల� నుం�ె��
య�ల�చనల��య� బ�బ� గ���ం�ె���ార�. అం����ాక, �ెడ� య�ల�చనలను అణచుచు, మం�
య�ల�చనలను ��� త���ంచు�ార�. ��మ�� పంత� మనసు�ను గ���ట�� బ�బ� �ా�� ��ంట�� ల��ి, �ా�మ�
వద�క� �� � అత�వద� 15 ర��ాయల� ద��ణ ��ి���, అత��� ��ంత��ప� మ�ట�� ��న �ిమ�ట రమ���ను.
బ�బ� మనసు�న �ార�ణ��దయమ���ను. �ాన �ా��ట��  ఆజ�� �ిం���. బ�బ� య�జ�ను జవ��ట
గల�ా��వ�ర�?

��మ�� పంత� ��ంట�� మ�ీదు �డ� �ా�మ� గృహమ�నక� వ�ె�ను. అప���ే యతడ� �ా�నమ� �ే�ి
�ోవ� కట�� ��నుచుం�ెను. అతడ� బయట�� వ�� ��మ�� పంత��ట� ����ను. "మ���హ� �ర�
సమయమందు ���క�డ ��లయ����ర�? �ర� మ�ీదునుం�� వచు�చున�ట�� న��ే! ���ల ��ాక���
చంచలమ��ా ను���ర�? ���ంట���ా వ������ల? ��ంత��ప� క����� ��ా� ం� �ెందుడ�. �� ప�జను
మ���ం� వ�ె�దను. ఈల��ా ��ంబ�లమ� ���ి��నుడ�. �ిమ�ట సం��షమ��ా ��ంత��ప� క�����
మ�ట�� �ెదమ�." అట� నుచు అతడ� ల�ప��� �� ��ను. ��మ�� పంత� మ�ందర వ�ా�ాల� క������ను.
��ట���ల� "��ధ��గవత" మను ప��ిద� మ�ా�� గ�ంధమ�ం�ెను. ఇ�� ��గవతమ�ల�� ఏ�ాదశస�ంధమ�నక�
ఏక��ధుడ� �ా� �ిన �ా�ఖ��నమ�. �ా�బ�బ� �ి�ారసు �ేయ�ట�ే బ�ప��ా��బ� ����త� ప����నమ�
�����ల� భగవ��� త, ��� మ�ా�� �ా�ఖ��నమ� "���ార����ిక" ల��� జ�� ��శ��� (�� కృష�� నక� అర�� నునక�
జ����న సం��షణ) ��ధ��గవతమ�, (�� కృష�� నక� అత� ��వక�డగ� ఉద�వ�నక� జ����న సం��షణ) ���ార�
�ామ�యణమ�ను, �త�మ� చదువ�చుం�ె���ాడ�. భక�� ల� వ�� బ�బ�ను ప�శ�ల� ��య�నప�డ� బ�బ�
��ంతవరక� జ�ా���, అట���ౖన �ా��� ఆ గ�ంధమ�ల ప��ాణ �ాల��పమ� �నుమనుచుం�ెను. ఈ
గ�ంధమ�ల� ��గవత ధర�మ�ల�� మ�ఖ�గ�ంధమ�ల�. భక�� ల� �� � �నునప��డ� �ా�� ప�శ�లక�
సంతృ�ి�కర సమ���నమ�ల� ల�ంచుచుం�ెను. ��మ�� పంత� క�డ �త�మ� ��ధ��గవతమ�ను
�ా�ాయణమ� �ేయ��ాడ�.



ఆ ��నమ� �త�మ� చదువ� ��గమ� ప���� �ేయక�� ��ందర� భక�� ల�� కల�ి మ�ీదుక� �� ��ను. �ా�మ�
ఇంట� ��ట���ల�నున� ��ధ��గవతమ� �య�ా ������డ� ప���� �ేయ� ��గమ� �ెరచు����ను. తన �త�
�ా�ాయణమ� ప���� �ేయ�ట�� �ాబ� ల� బ�బ� యచ�టక� పం��న� యను����ను. �ావ�న ���� ప����
�ే��ను. �ిమ�ట �ా�మ� తన ప�జను మ���ం� బయట�� వ�ె�ను. �ా��ర�వ����� ఈ ��గ�వ సం��షణ
జ����ను.

��మ�� పంత� :- ��ను బ�బ� వద� నుం�� �క �ార� ��ి��� వ����ను. �వద� నుం�� 15 ర�|| ల� ద��ణ
��ి��� రమ�� �ార� నను� అజ�� �ిం� య����ర�. ��ంత��ప� ��� క����� మ�ట�� ��న �ిమ�ట మ�ీదుక�
రమ�� య���ర�.

�ా�మ�:- (ఆశ�ర�మ���) �� వద� డబ��ల�దు. �� 15 �ా�ా� ంగ నమ�ా�రమ�ల� డబ��నక� బదుల��ా
��ి��� బ�బ� వద�క� ��ళ��మ�.

��మ�� పంత�:- స�� � నమ�ా�రమ� ల����ంచబ�ెను. మనమ� క����� ��ంత��ప�
మ�ట�� డ�����దమ�. మన �ాపమ�లను న�ంప�ేయ�నట�� బ�బ� �లల�ను, కధలను �ెప��మ�.

�ా�మ�:- అ��ే ��ంత��ప� క����నుమ�. ఈ భగవంత�� (బ�బ�) �లల� ����� య�శ�ర�కర���నవ�
�����వర�� �ె�య�ను. ��ను పల�� ట����ాడను; ��ా చదువ���న� పట�ణ�ా�ి�. ��క�డక� వ��న తర��ాత
���� �లల� చూ��� య�ందువ�. �ా�� � మ�ందు ����ట��  వ���ంచగలను" స�� �� తమల�ాక�ల�, వక�,
సున�మ�, ��ి��� ��ంబ�లమ� ���ి��నుమ�. ��ను ల�పలక� బ� � దుసు� ల� ధ��ం� వ�ె�దను.

����� ��షమ�లల� �ా�మ� బయట�� వ�� ��మ�� పంత� �� మ�ట�� డ�చు క������ను. అత��ట� ���ను.
"ఈ భగవంత�� (బ�బ�) �ల కను��నశక�మ� �ా���. �ా�� �లల కంత�ల�దు. �ా� ��వర� గమ�ంచగలర�?
�ా�� �లల�� �����ంచు నట� గ�ప��నను �ార� �ా� నంట�నట��  �ా��ంచర�. మ�వంట� జ�నపదుల ���
�ె�య�ను? బ�బ��� �� కధల ��ందుక� �ెప��ాదు? � వంట� పం��త�లను �� వంట� మ�ర�� � వద� ��ల
పంప�చు���ర�? �ా�� మ�ర�మ�ల� ఊ��ంచ�ా��. అ� మ�నవ�ల �ేష�ల� �ావ� �ెప�గలను." ఈ
ఉ�� ��� తమ��� �ా�మ� �ట���ను. "����క కథ జ�� పకమ�నక� వచు�చున���. ఇ�� �క� �ె���దను. �� క��
స�యమ��ా �ె�య�ను. భక�� �ెంత మ���శ�యమ��� పట�� దల�� నుండ���; బ�బ� యంత త�ర�ా
స�యపడ�ను. ఒ���క�ప��డ� బ�బ� భక�� లను క��నప��� �ే�ిన �ిమ�ట �ా���� ఉప�ేశమ� �చు�ను.
(ఇచ�ట ఉప�ేశమన�ా ����శనమ�.)

ఉప�ేశమనుమ�ట �న���డ�� ��మ�� పంత� మనసు�ల� ��క స�ృ� తళ�క��మ��ను. ��ంట�� �ా���ా��



గ�ర�చ��త� �ా�ాయణమ� జ��ి��� వ�ె�ను. తన మనసు�నక� �ాం� క���ంచు ��త�మ� బ�బ తన నచ�టక�
పం�ియ�ండ� నను����ను. అ�నప�ట��� ఈ ��వమ� నణచు���, �ా�మ� �ెప�� కధలను �నుటక�
�ిద�ప�ెను. ఆ కధ ల��య� బ�బ�క� తన భక�� లం�ెట�� దయ�����ణ�మ�ల� గల�� �ెల�ప�ను. �ా�� �నగ
��మ�� పంత�క� ఒక �ధ���న సం��షమ� క���ను. �ా�మ ఈ ��గ�వ కధను �ెప��ొడం��ను.

��మ� �ా��బ�� �ే� మ��

�ా��బ�� యను మ�సలమ� య�ం�ెను. ఆ�� ఖ��ాబ� �ే� మ�� త�� . బ�బ� ప�ఖ��� �� ఆ��
సంగమ��ర� �ా� మ ప�జల�� కల�ి ����� �� వ�ె�ను. బ�బ� ను ద���ం� ����� తృ�ి� �ెం�ెను. ఆ�� బ�బ�ను
�ాఢమ�గ ����ం�ెను. బ�బ� ను తన గ�ర�వ��ా �ే�ి��� ఏ�ౖెన య�ప�ేశమ�ను �� ందవల�న�
మ���శ�యమ� �ే�ి����ను. ఆ�� ��ం���య� �ె�యక�ం�ెను. బ�బ య���ను ఆ���ంచక
మం��� ప�ేశమ� �ేయ��� నుప�ాసమ�ం�� చ�ె�దన� మ���శ�యమ� �ే�ి����ను. ఆ�� తన బసల���
య�ం�� ��జనమ�, �ర� మ�డ���నమ�లవరక� మ������ను. ఆ�� పట�� దలక� ��ను (�ా�మ�) భయప��
య��� ప�మ�న బ�బ��� �ట� ంట��. '�ే�ా! ���� �ా� రం�ం����? � వ��కమం�� �చ�టక� ఈ�ె�దవ�. ఆ
మ�దుస��, � �������� య�ందువ�. ఆ�� ����� పట�� దల గల��. ఆ�� ���ౖన ఆ��రప�� య�న���. ఆ��
చచు�వరక� ఉపవ�ింప �శ��ంచు��� య�న���. �వ� ఆ�� �����ం� ఉప�ేశ�చు�నంతవరక� �ా��
�ట��  �ేయనున���. ఏ���న �� జ����న�� ప�జల� ���� �ం��ం�ెదర�. �వ� త��న ఆ�ేశ �వ�క�� వ�ట�ే
ఆ�� చ��నద� ల�క�ల��దర�. �ాబట�� య���ను కర�ణ�ంచుమ�. ఆ�ర���ంచుమ�. త��న సల� �మ��."
ఆ�� మ���శ�యమ�ను ��, బ�బ� య���ను ���ిం�, ఈ ���ం�� �ధమ��ా బ� ��ం� య���
మనసు�ను మ����ను.

"ఓ త�� ! అనవసర���న య�తన ��ల �ాల��� ��వ�ను ��ర�చు���వ�? �వ� �జమ�గ �� త�� �; ��ను �
�డ�ను. �� యందు క�క��ం� ��ను �ెప��న�� ప�����ా �నుమ�. �క� �� వృ��� ంతమంత �ె���దను. �వ�
���� బ��ా ��న�� � క�� ��ల� �ేయ�ను. ����క గ�ర�వ�ం�ెను. �ార� ��ప� ���శ�ర�ల�; �����
దయ�ర�ృఅ హృదయ�ల�. �ా���� ��ల��ాలమ� ��� ష �ే�ి��. �ా� �� �ె�ల� �ా�� మంత�మ� �డల�దు.
�ా��� �డ�చు తల�� ల�క�ం�ెను. �ా������ య�ండ�టక�, �ా����వ �ేయ�టక�, �ా��వద� ����
ఉప�ేశమ�లను గ���ంచుటక� �శ��ంచు��ంట��. �ా� �ా�� మ�ర�మ� �ా����. �ార� �� తల ������ం���;
��ండ� ��ౖసల� ద��ణ య������. ��ంట�� �����. "� గ�ర�వ��ార� ప�ర��ామ� ల�న�� �ార�
�మ��లను ద��ణ యడ�గ��ల? �ార� ��ా�మ�ల� ��ట� ��ించు��ందుర�?" అ� �రడ�గవచు�ను.
����� సమ���నమ� సూట��ా �ెప�గలను. �ార� డబ��ను ల����ట���ార� �ార�. ధనమ��� �ార� �ేయ�న
�ేమ�న���? �ార� ����న ��ండ� �ాసుల� 1.దృఢ���న ��ా�సమ� 2. ఓ�ిక ల��� సహనమ�. ��� ��ండ�



�ాసులను ల��� వసు� వ�లను �ా�� క���ం���. �ార� సం���ిం���.

�� గ�ర�వ�ను 12 సంవత�రమ�ల� ఆశ��ం���. �ార� నను� ��ం���. ��జనమ� నక��ా�
వస� �మ�నక��ా� ��క� ల�ట� ల�క�ం�ెను. �ార� ప��ప�ర�� ల�. �ా���� ���మ�వ��రమ� �ెప�వచు�ను. ��ను
�ా�� ��ట��  వ���ంచగలను? �ార� నను� ����� ����ం�ె���ార�. ఆ �ధ���న గ�ర��� య�ండర�. ��ను �ా���
�చునప��డ�, �ార� ��ప� ���నమ�ల� నున�ట��  గను�ించుచుం����. ���ద�రమ�నందమ�ల�
మ�������ారమ�. �ా��ంబవళ�� ���� �రమ�ల� ల�క ��ను �ా����ౖప� దృ�ి� ��������. �ా��� చూడ���
��క� �ాం� ల�క�ం�ెను. �ా�� ���నమ� �ా�� ��వ తప� ����ం��కట� ల�క�ం�ెను. �ా�� �� య�శ�యమ�. ��
మనసు� ఎల� ప��డ� �ా��యం�ే ��ట���� య�ం�ె����. ఇ���� ఒక ��ౖ�ా ద��ణ. �ాబ��� (ఓ�ిక) యనున��
��ండవ ��ౖ�ా. ��ను ����� ���� �� ��ల�ాలమ� క���ట�� ��� �ా�� ��వ �ే�ి��. ఈ ప�పంచమ��
�ాగరమ�ను ఓ�ిక అను ఓడ �ను� సుర��తమ��ా ��ట�ంచును. �ాబ��� యనున�� ప�ర�షల�ణమ�. అ��
�ాపమ� ల��ట�� ��ల��ంచును; కష�మ�లను �ార�ో�ల�ను. అ��క �ధమ�ల అ�ాంతరమ�ల ��ల��ం�,

భయమ�ను �ార�ో�ల�ను. త�దక� జయమ�ను కల�గజ�య�ను. �ాబ��� యనున�� సుగ�ణమ�లక� గ�,

మం� య�ల�చనక� ��డ�వంట���. �ష� (నమ�కమ�), �ాబ��� (ఓ�ిక) అ���న�మ� ����ంచు అక��ెల�� ండ�
వంట��ార�.

�� గ�ర�వ� ��నుం�� �తర ���య� ���ం�య�ండల�దు. �ార� నను� ఉ����ంపక
సర��ాలస�ా�వస�లయందు �ా�ాడ�చుం�ె�� �ార�. ��ను �ా���� కల�ి య�ం�ె���ాడను. ఒ���క�ప��డ�
�ా��� ���� య�ం��నను �ా�� ���మక� ఎన�డ�ను ల�ట� కల�గల�దు. �ార� తమ దృ�ి��ేత�� నను�
�ా�ాడ�చుం�ె���ార�. ��బ�ల� తన �ిల� లను ��వలమ� దృ�ి��� ��ంచునట��  నను� క�డ మ� గ�ర�వ� దృ�ి���
�� �ించుచుం�ె���ార�. త��  ��బ�ల� ఒక ఒడ�� న నుండ�ను. �డ� ��బ�ల� ��ండవ �డ�� న ఉండ�ను. త��
��బ�ల�, �ిల�  ��బ�ల� అ�రమ� ��ట�� ట�ా� �ా�చు�ట�ా� �ేయదు. త��  �ిల� ల��ౖ దృ�ి�� �� �చు�ను.
�ిల� ల����� ��ద�� యగ�ను. అట� �� మ� గ�ర�వ��ార� తమ దృ�ి�� ��యందు ��� నను� ���మ�� �ా�ా����. ఓ
త�� ! �� గ�ర�వ� ��క� మంత����య� ఉప�ే�ంచల�దు. ��ను � �ె�ల� మంత���ట��  ఊదగలను?
గ�ర�వ��ా�� ���మమయమ�న ��బ�ల� చూ�� మనక� సం��షమ� �చు�న� జ�� పక మ�ంచు��నుమ�.
మంత�మ��ా� య�ప�ేశమ��ా� ఎవ���వద�నుం� �� ందుటక� ప�య��ంచక�మ�. � య�ల�చనల� � �ేష�ల�
����ర�� �����ంచుమ�. �వ� తప�క పరమ�ర�మ� �� ం�ెదవ�. �� ��ౖప� సంప�ర�హృదయమ���
చూడ�మ�. ��ను � ��ౖప� అట� �� చూ�ెదను. ఈ మ�ీదుల� క����� ��ను �జమ��� �ె���దను. �జమ� తప�
మ���య� మ�ట�� డను. ఏ �ాధనమ�ల��ా� య�ర� �ాస� �మ�లల� �ా� �ణ�మ��ా� యవసరమ� ల�దు. �
గ�ర�వ� నందు నమ�కమ� ��ా�సమ� నుంచుమ�. గ�ర��� సర�మ�ను �ేయ��ాడ� కర�య�య� ప�����ా
నమ��మ�. ఎవర��ే గ�ర�వ� �క� మ��మను, ��ప�దనమ�ను గ���ం�ెద��, ఎవర��ే గ�ర�వ�



హ��హరబ�హ�ల (��మ�ర�� ల) యవ��రమ� ఎం�ెద�� �ా�� ధను�ల�."

ఈ ప��ారమ��ా ఉప�ే�ం� బ�బ� య� మ�సలమ� ను ఒ�ి�ం�ెను. ఆ�� బ�బ�క� నమస���ం�
య�ప�ాసమ�ను ఒదల�����ను.

ఈ కధను జ�గ�ర��ాను, శ�ద��ాను �� ��� �ా� మ�ఖ�మ�ను, సందర�మ�ను గ����ం�, ��మ�� పంత� �����
య�శ�ర�ప�ెను. ఈ య�శ�ర�కర���న బ�బ� �లను �� అత� ఆ�ాద మస�కమ� ప�లక��ం�ెను.
సం��షమ��� ను�� �ం��ను. ��ంత�క య����� ��ను. ఒక� మ�ట�ౖన మ�ట�� డ�టక� �ేత�ాక�ం�ెను. �ా�మ�
అత� � �ి��ల� �� "ఏ� జ����న��; ఏల� య�రక����వ�? అట�� బ�బ� �లల� ����� వ���ంచవల�ను?"

అ� య����ను.

అ�ే సమయమందు మ�ీదుల� గంట �� ��ను. మ���హ� �ర� ప�జ �ా� రంభమ���న� గ���ం���. కనుక
�ా�మ�, ��మ�� పంత� మ�ీదుక� త�ర�ా �� ���. బ�ప��ా��బ� జ�గ� అప���ే �ర� �ా� రం�ం�ెను.
�ీ� �ల� మ�ీదు �ం����. ��గ�వ ఖ�� జ��ాల� ప�ర�ష�ల� �ం����. అందర� బ�జ�భజం��ల�� ���� వర�స��
�ర� �ాడ�చుం����. బ�బ�క� క�����ౖప� �ా�మ�; మ�ందర ��మ�� పంత� క�������. �ా��� �� బ�బ�
��మ�� పంత�ను �ా�మ� ���న ద��ణ �మ���ను. �ా�మ� ర��ాయలక� బదుల� నమ�ా�రమ�ల
���న�య�, �ా�మ� ప�త��మ��ా గలడ� కనుక అడ�గవచు�న��ను. బ�బ� ఇట� ��ను, "స��, ���ద�ర�
��ంత��ప� మ�ట�� ����ా అట��న�� ����� మ�ట�� ����� �ెప��మ�." గంటల చప��డ�ను, మ�ె�ల
శబ�మ�ను, �ాటల ధ��� ల����ంపక ��మ�� పంత� బ�బ�క� జ����న దంతయ� �ెప��టక� ఆత�రప�ెను.
��మ� మ�చ�ట�ం�న దంతయ� ��ల� ఆనందమ� కల�గ�జ��ినద�య� మ�ఖ�మ��ా మ�సలమ� కధ
����� య�శ�ర�మ� కల�గజ��ినద�య�, ���� �� బ�బ� �లల� అ��చరమ�, �ె��ి��ంట�న�య�, ఆ
కధ ర�పమ��� తను� బ�బ� ఆ�ర���ం�ర� ��మ�� పంత� �ె���ను. అప��డ� బ�బ� �ట����, "కధ
��ల అదు�త���న��. � ��ట��  ఆనం��ం���? ���ా �షయ��� �వరమ�ల��య� �ెప��మ�." అప��డ�
��మ�� పంత� ���ంతక�మ�ందు �న� కధను ప�����ా బ�బ�క� ���ిం�, య�� తన మనమ�నందు
�ాశ�త ప�భవమ�ను క���ం�నద� �ె���ను. ఇ�� �� బ�బ� �గ�ల సంత�ిం�ెను. "ఆ కధ �క� న��న��?
��� �ా� మ�ఖ�మ�ను �వ� గ����ం���ా?" య� బ�బ� ��మ�� పంత� న����ను. "అవ�ను బ�బ�! ��
మన�ా�ంచల�మ� �ష���ం�న��. ��క� �జ���న �ాం� ��ా� ం� క���న��. సత� మ�ర�మ�ను
కను��నగ�����." అ� ��మ�� పంత� బదు��ె�ను.

బ�బ� �ట��  �ె���ను. "�� పద�� ����� ��ష����న��. ఈ ఒక� కధను జ��ి�యందుంచు��నుమ�. అ��
����� య�ప���ంచును. ఆత��ా�����రమ�నక� ���న మవసరమ�. ��� నలవరచు ��న���
వృత�� ల��య� �ాం�ంచును. ����కల��య� �డ� ��ా����ౖ, �వ� సమస� �వ�ా�యందుగల



భగవంత�ను ����ంచుమ�. మనసు� ఏ�ాగ����న�� ల��మ� ��ర��ర�ను. స�� �� ��ా�ార స���వమ�ను
����ం�న అ���� జ�� నస�ర�పమ�; �ౖెతన�మ� ఆనందమ�. ����� �ేయల���� �ర� �ా��ంబవళ��
చూచుచున� �� య��ారమ�ను ����ంచుడ�. ���ట��  �����ళ�� �ేయ�ా � వృత�� ల� ��ం���కృతమగ�ను.
���త, ���నమ�, �ే�యమ� అను మ���ంట��� గల ��ధమ� �� � ����ంచు�ాడ�, �ౖెతన�మ��� ��ౖక����,
బ�హ�మ��� న�న�మగ�ను. త��  ��బ�ల� న���� ఒక �డ�� న నుండ�ను. ��� �ిల� �ం��క �డ�� న
నుండ�ను. �ా��� �ా�చు�ట�ా�, �� దువ���నుట�ా� �ేయదు. ��� చూప� మ�త��� �ా��� �వశ���
�చు�చున���. �న� ��బ�ళ�� ఏ� �ేయక త�� � జ�� పకమ�ంచు��నును. త��  ��బ�ల� చూప� �న��ా���
యమృత��రవల� ప� �ేయ�ను. అ���� �ా� బ�త�క�నక� సం��షమ�న �ా��రమ�. గ�ర�వ�నక� �ష��నక�
గల సంబంధమ� ఇట�� �ే." బ�బ� �� మ�టల� ప���� �ేయ�స����, �ర� ప���� య���ను. అందర� "��
స����నంద సదు� ర� �ా���� మ��ా� �� జ�ౖ" య� ��క ��ట����. ఓ �ి�య���న చదువర�ల��ా! ��
సమయమందు మనమ�క�డ మ�ీదుల�� గ�ంప�ల� కల�ి య�న�ట��  ���ం� మనమ� క�డ జయజయ
ధ�నులల� �ాల�� ందమ�.

�ర� ప���� �ా�ా��, ప��ాదమ� పం� ��ట����. బ�బ�క� నమస���ం� బ�ప��ా��బ� జ�� బ�బ� �ే�ల�
కలకండ మ�క�ను ��ట��ను. బ�బ� ���నంతను ��మ�� పంత� �ే�ల� ��ట�� �ట���ను. "ఈ కధను �వ�
మనసుక� పట��ంచు��� జ��ి� యందుంచు���న��, � �ి�� కలకండ వల� �య��ా నుండ�ను. � ����కల��య�
��ర��ర�ను. �వ� సుఖమ��ా నుందువ�." ��మ�� పంత� బ�బ�క� �ా�ా� ంగనమ�ా�రమ� �ే�ి "ఇట��
ఎల� ప��డ� ��క� ��ల� �ేయ�మ�, ఆ�ర���ంచుమ�. �ా�ాడ�మ�." అ� బ�మ�ల�ను. అందుక� బ�బ� �ట��
జ�ా��ె�ను. "ఈ కధను �నుమ�. ���� మననమ� �ేయ�మ�. ������సనమ� �ేయ�మ�. అట��న�� �వ�
భగవంత�� ఎల� ప��డ� జ��ి�యందుంచు��� ����ం�ెదవ�. భగవంత�డ� � మ�ందర ప�త��మగ�ను."

ఓ �ి�య���న చదువర�ల��ా! అప��డ� ��మ�� పంత�క� కలకండ ప��ాదమ� �ొ����ను. ఇప��డ� మనమ�
ఈ కధయ�� కలకండ ప��ాదమ� �� ం�ెదమ�. ���� హృదయప���తమ��ా ��� ��, ����ం�, మనసు�న
����దమ�. ఇట��  బ�బ� కృప�ే బలమ��ాను సం��షమ��ాను నుం�ెదమ�. త��సు� .

19 వ అ���యమ� �వర ��మ�� పంత� ���� �తర �షయమ�లను జ��ి�య����ర�. అ� �� ��గ�వ
�� ందుపర���.

మన ప�వర�న గ���� బ�బ� య�ప�ేశమ�.

ఈ ��గ�వ �ె�ి�న బ�బ� పల�క�ల� �ా��రనణ���నవ�నప�ట��� అమ�ల�మ�ల�. �ా��
మనసు�నందుంచు��� యట��  �ే�ిన��, న� మనక� ��ల� �ేయ�ను. "ఏ�ౖెన సంబంధ మ�ండ��ే �కర�



ఇం��క�� వద�క� �� ర�. ఎవర��ా� ��ట�� జంత�వ��ా� � వద�క� వ�న�� ��ా� ��ణ�మ��ా �ా��
త�����యక�మ�. �ా�� చక�గ ఆ���ం� త��న మ�ా�ద�� చూడ�మ�. �వ� ��హమ� గల�ా����
�����న��, ఆక��� నున� �ా���� అన�మ� ��ట��న��, ��గంబర�లక� గ�డ� ���న��, � వ�ా�ా �తర�ల�
క����నుటక� ��ా� ం� ��ి��నుటక� �����ం�న�� �శ�యమ��ా భగవంత�డ� ����� �ీ��జ�ందును.
ఎవ���న ధనమ���రక� � వద�క� వ��న��, � ��చు�ట ��ష�మ� ల�క�న��� �వ� �వ�నక�రల�దు, �ా�
�ా���ౖ క�క�వల� �రగవదు� . ఇతర�ల� ����ంత�ా �ం��ం�నను, �వ� క��నమ��ా జ�ాబ� �వ�క�మ�.
అట�� �ా�� ���ల� ప��డ� ఓర�����న�� �శ�యమ��ా �క� సం��షమ� కల�గ�ను. ప�పంచమ� తల���ందుల�ౖ
నప�ట��� �వ� చ�ంచక�మ�. �వ�న� ��ట�� ����ర�మ��ా �ల�, ��మ����ా � మ�ందర జర�గ�చున�
��టకమ�ను చూచుచుండ�మ�. �క� ��క� మధ� గల ��డను �ర���ంచుమ�. అప��డ� మన �ద�రమ�
క�య� మ�ర�  ��ర�డ�ను. ��క� �క� ��ధమ� గలదనున���� భక�� � గ�ర�వ�నక� దూరమ��ా
నుంచుచున���. ���� న�ంపజ�య�న�� మన ఐక�త కల�గదు. "అల��  మ���" భగవంత��ే స�ా����ా��.
ఇతర�ల�వ�ర� మనలను �ా�ాడ��ార� �ార�. భగవంత�� మ�ర�మ�ామ�న�మ�; ����� �ల���ౖన��;
కను��న�ల�ల����. �ా�� ����ను�ార�� మనమ� నడ�ెదమ�. మన ����కలను �ార� ��ర�����దర�.
మనక� ���� చూ��దర�. మన ఋణ�నుబంధమ��ే మనమ� క��ి��. ఒక�� ��కర� ��డ��� ����ం�
సుఖమ��ాను, సం��షమ��ాను నుందమ� �ాక. ఎవర��ే తమ ��తపరమ�వ��� �� ం�ెద�� �ార�
అమర�ల�ౖ సుఖమ��ా నుం�ెదర�. త���న�ారందర� ��ర�న�� ఊ�ి�� సల�ప�వరక� మ�త��� బ����దర�.

స�����రమ�లను ��� త���ం� �ా�����రమ�నక� ����చూప�ట

�ా�బ�బ� స�����రమ�ల ��ట��  ��� త���ంచుచుం�ె�� �ె��ి��నుట �గ�ల ఆస���కరమ��ా నుండ�ను. భ���
���మల�� �ా���� సర�స�శరణ�గ� �ే�ిన�� �ార� � ��ట��  ప�ే ప�ే స�యప�ెద�� �ె�య�ను. ప�క�నుం�
ల�వగ�� � ��మ�న మం� య�ల�చన క���న, తర��ాత పగలంతయ� ���� వృ��� �ే�ిన�� � ����శ���
వృ��� �� ందును. � మనసు� �ాం� �� ందును. ��మ�� పంత� ������ ప�య��ంచదల�ెను. ఒక బ�ధ�ారమ�
�ా�� పండ�����టప����ట� ను����ను. ��ప� గ�ర��ారమ�. �భ��నమ�. ����� ప�త����న స�లమ� �ావ�న ��పట�
��నమంతయ� �ామ��మ స�రణ���� �ాలమ� గడ��దను అ� �శ��ంచు��� పర�ం�ెను. ఆ మర�సట�
��నమ� ల�వగ��, �ామ��మమ� ప�యత�మ� ల�క�ండ జ��ి��� వ�ె�ను. అతడ� ����� సంత�ిం�ెను.
�ాలకృత�మ�ల� ��ర�����న �ిమ�ట బ�బ�ను �చుటక� ప�వ��లను ���ి��� �� ��ను. ����� �ా�� ����
బ�ట���ా�� ��ట�చుండ�ా ఒక చక�� �ాట �వబ�ెను. ఔరంగబ�దునుం� వ��న�ా�ొకడ� మ�ీదుల� బ�బ�
మ�ందర �ాడ�చుం�ెను. అ�� ఏక��ధుడ� �ా��న�ాట "గ�ర�కృ�ాంజన �ా� ���� ���" యనున��.
గ�ర�వ� కృపయను అంజనమ� ల�ం�ెన�య� ��� మ�లమ�న తన కంట��  �ెర�వబ�� నవ�య�, ����ే
��ను �� �ామ�� ల�న, బయట, ���� వస�ల�ను, జ�గ�దవస�ల�ను, స��ా�వస�ల�ను న����ట� ను చూ��న�



�ె���డ� �ాట య��. అ��క �ాటల�ండగ బ�బ� భక�� డగ� ఔర�ాబ�దు��ా�ి �� �ాట ��ల �ా�ెను? ఇ��
సంద�ా�ను�ారమ�గ బ�బ� �ే�ిన ఏ�ా�ట� �ా��? ��మ�� పంత� ఆ��డంతయ� �ామ��మస�రణ�ే
�ాలమ� గడ�ప ��ం�న�ాడ� �ావ�న ��త� మ���శ�యమ�ను దృఢపరచుట��� బ�బ� �� �ాటను
�ా��ం�య�ండ�ను.

�ామ ��మస�రణఫ�తమ�ను గ���� ���శ�ర�లంద���� ఒ�� ��వమ�. అ�� భక�� ల ����కల� ��ర�����
�ా��� కష�మ�ల నుం�� �ా�ాడ�ను.

ఉప�ేశమ�ల� ��ౖ�ధ�మ� - �ందగ���� బ� ధ

ఉప�ే�ంచుటక� �ా�బ�బ�క� ప��ే�కస�లమ��ా�, ప��ే�క సమయమ��ా� యక���� దు. ఏ�ౖెన యవ�ాశమ�
క���నప��డ� అవసరమ� వ��నప���ెల�  �ార� �����ా బ� ��ంచు�ార�. ఒక��డ� భక�� �ొకడ� ఇం��క
భక�� �గ���� ప���మ�న ఇతర�లమ�ందు �ం��ంచుచుం�ెను. ఒప��ల� ���� భక��� దర�డ� �ే�ిన
తప��ల��ను�చుం�ెను. ����� ��నమ��ా �ట�� ట�ే �న��ార� ��ి����. అనవసరమ�గ ��ంద��తర�లను
�ం��ంచుట�ే అసూయ, దుర��ా� యమ� �దలగ�న� కల�గ�ను. �గ�ల� �ందల �ం��క�ధమ�గ
���ం�ెదర�. మ�నమ�ను �� ��ట�� టక� క��కమ�ర�మ�ల� గలవ�. మట�� , �ర�, సబ��ల��� మ��న�మ�
కడ�గవచు�ను. పర�లను �ం��ంచు�ా� మ�ర�మ� ��ర�. ఇతర�ల మ�నమ�లను �ాడ� తన ���క��
�భ�పరచును. ఒక�ధమ��ా �ాడ� �ం��ంచు�ా��� ��వ �ేయ�చు���డ�. ఎట� న, �ా� మ�నమ�ను �డ�
తన ��ల�క�� �భ�పరచుచు���డ�. �ావ�న �ట�బ��వ�ాడ�, �ట��న �ా��� కృతజ�తల� �ెల�పవల�ను.
�ం��ంచు�ా�� బ�బ� స����దు�  పద�� ��ష����న��. �ం��ంచు�ాడ� �ే�ిన యప�ాధమ�ను బ�బ�
సర��� డగ�ట�ే గ���ం�ెను. ల�ం����టక� బ� వ�నప��డ� �ట�మ���హ�మ� �ాడ� బ�బ�ను క���ను. బ�బ�
�ా���క పం��� చూ�ి ఇట� ��ను. "చూడ�మ�! ఈ పం�� కసుప�ను ఎంత ర���ా �నుచున��ొ! �
స���వమట����. � మనసూ�����ా � �� దర��� �ట�� చు���వ�. ఎంత� ప�ణ�మ� జ�యగ �క� మ�నవ జన�
ల�ం�న��. ఇట�� �ే�ిన�� ����� �క� ��డ�డ���?" భక�� డ� ��� గ���ం� ��ంట�� �� ��ను.

ఈ �ధమ�గ బ�బ� సమయమ� వ��నప���ెల�  ఉప�ే�ంచు చుం�ె���ార�. ఈ య�ప�ేశమ�లను
మనసు�నందుంచు��� �ాట�ం�న�� ఆత��ా�����రమ� దూరమ� �ాదు. ఒక ల������ కలదు. "��
�ేవ�డ�న��� ��క� మంచమ���ౖ� క�డ బ�వ� ��ట�� ను." ఇ�� ��జనమ�, వస� �మ�లగ���� �ె�ి�న��.
ఎవర�న ���� ఆ�����క �షయ��� నమ����� ఊరక�న��� �ె���� ��దర�. ఆత��ా�����రమ�న���
�ాధ����నంత �ాట� పడవల�ను. ఎంతకృ�ి �ే�ిన నంత ��ల�.

బ�బ� ��ను స�ా�ంత�ా��న� �ె������ార�. అ��ట�యందు అనగ భ��, �ా�, �ేశమ�, ప�పంచమ�,



��ల�త�ర�, స�ర�మ�లందు �ార� గలర�. అతడ� అనంత�డ�. బ�బ� మ�డ�న�ర మ�రల శ��రమ�
యనుక�న��ా���� �ాఠమ� �ెప��ట�� �ార� ఈ ర�పమ�ల� నవ��ర������. ఎవ���న సర�స�శరణ�గ� �ే�ి
�ా��ంబవళ�� �ా��� ����ం�న��, చ���ర, ��ి, ��రటమ�ల� సమ�ద�మ�, కను� �ాం�, క��ి య�న�ట��
అనుభవమ� �� ం�ెదర�. ఎవర��ే ��వ�ప�ట�� కలనుం�� త�ి�ంచు��నుటక� ప�య��ం�ెద�� �ార� �ాంతమ�
�ి�ర���న మనసు��� �����క�వనమ� గడ�పవల�ను. ఇతర�ల మనసు� బ���ంచునట��  మ�ట�� డ�ాదు.
��ల�న��ంచు పనుల�� �ేయ�చుండవల�ను. తన కర�వ�కర�ల ��చ��ంచుచు భగవంత���� సర�స�శరణ�గ�
�ేయవల�ను. �ాడ� �ే��� భయపడనవసరమ� ల�దు. ఎవర��ే భగవంత�� ప�����ా న���ద��, �ా��
�లలను ��, �తర�లక� �ె���ద��, ఇతర�షయమ�ల��య� ��ల��ంచ��, �ార� తప�క
ఆత��ా�����రమ� �� ందుదుర�. అ��కమం���� బ�బ� ��మమ�ను జ��ి�యందుంచు���, శరణ���డ�మ��దర�.
"����వర�" అను���� �ె��ి��న��ర��ా���� శ�వణమ�ను, మననమ�ను �ేయ�మ� సల� ��ె����ార�.
��ంద���� భగవ���మమ�ను జ��ి�యందుంచు��నుమను�ార�. ��ంద���� తమ �లలను �నుట, ��ంద���� తమ
�ాదప�జ, ��ంద���� ఆ���త��ామ�యణమ�, జ�� ��శ��� �దలగ� గ�ంధమ�ల� చదువ�ట, ��ంద���� తమ
�ాదమ�లవద� క����నుట, ��ంద��� ఖం�ోబ� మం��రమ�నక� బంప�ట, ��ంద���� �ష�� సహస���మమ�ల�,
��ంద���� ��ం�ో���ప�షత�� , భగవ��� త �ా�ాయణ �ేయ�మ� ���ంచుచుం�ెను. �ా�� య�ప�ేశమ�లక�
ప���� ల�దు; అడ��  ల�దు. ��ంద���� స�యమ�గ �చు��ార�; ��ంద���� స�ప�మ�ల� ��ే��ార�. ఒక
��� గ�బ� త�క� స�ప�మ�ల� గ��ిం�, �����ౖన క�����, ���� ��������ి ఎన�డ� ��� గన� �ా�ా� నమ�
�ే�ిన�ిమ�ట వదల�ను. ��ంద���� స�ప�మ�ల� "గ�ర�బ�����" మం��� ర�మ�ల బ� ��ం�ెను. ఒకడ� హఠ
�గమ� �ేయ�చుండ�ా ���� మ�నుమ��ను. �ా�� మ�ర�మ�లను జ�ప��ట కల� �ాదు.
ప�పంచ�షయమ�ల� తమ ఆచరణల� ఉ��హరనమ��ా బ� ��ంచు�ార�. అట�� �ా�ల� ఒకట�.

కష�మ�నక� క��

ఒక��డ� �ట�మ���హ�మ� బ�బ�, �ా��కృష�మ�� �ంట� స�పమ�నక� వ�� "��ె�న ��ి��� రమ��"
అ��ను. ఒకడ� �� � ���� �ె�� �ంట��� �ేర����ను. బ�బ� �ామన��� క� �ంట� ��ౖకప�� ఎ���
�ా��కృష�మ�� �ంట� ��ౖకప��ను ��ట�, ఇం��క ప�క� ����ను. బ�బ� య��ా� య��� ఎవ����
�ె�యల�దు. �ా��కృష�మ�� మల���య� జ�రమ��� నుం�ెను. అ�� జ�రమ�ను ��ల��ంచుట��� బ�బ�
�ట��  �ే�ియ�ండ�ను. ����న ��ంట�� బ�బ� ��ండ� ర��ాయల� ��ె�న �ె��న�ా� ���ె�ను. ఎవ�ో
�ౖెర�మ��ే�ి ��ె�న �ె��నంతమ�త�మ�న వ��� ��ండ� ర��ాయల�ల �వ�వల�న� బ�బ�ను ప���ం�ెను.
ఒక�� కష�మ� �ం��కర�ంచు��న�ాదు. కష�పడ��ా� క�� స���ాను ��తృత�మ���ను ���ాళమ�గ
�వ�వల�న� బ�బ� �ె���ను. బ�బ� సల� ప��ారమ� ప�వ���ం�న�� క�� �ాడ� స���ా ప� �ేయ�ను. ప�
�ే�ం�ే�ాడ�, ప� �ే���ారల�క�డ సుఖప�ెదర�. స���లక� ��వ�ండదు. మదుప� ��ట�� �ా���, కష�ప��



క�� �ేయ��ాండ�క� మనస�ర�ల�ండవ�.

ఓం న� �� �ా�����య

�ాం�ః �ాం�ః �ాం�ః

18, 19 అ���యమ�ల� సంప�ర�మ�.
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