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��ండవ అ���యమ�

ఈ గ�ంధరచనక� �ారణమ�, ప�ను��నుటక� అసమర�తయ� అ�ౖెర�మ�; ��ప���ాదమ�; ��మ�ం� పంత�
అను �ర�దు ప���నమ�; గ�ర�వ��క� య�వశ�కత.

ఈ గ�ంధరచనక� మ�ఖ��ారణమ�

�దట� య���యమ�ల� ��ధుమలను �స�� య� �ిం��� ఊ��బయట చ��  కల�ా జ�డ�మ�ను త������ిన
బ�బ� �ంత చర�ను వ���ం���. ఇ�ే�ాక �� �ా� �క� �తర మ��మల� �� సం��ష����. ఆ
సం��ష�� న�� గ�ంధమ� �ా� య�టక� వ�������న��. ఇం�ే�ాక బ�బ� �ా�� �ంత�లలను చర�ల�ను
మనసు�న �ానందమ� కల�గజ�య�ను. అ� భక�� లక� బ� ధనల��ా ఉపక��ంచును. త�దక� �ాపమ�లను
బ� ��ట�� ను గ�� య� ���ం� బ�బ��క� ప�త� ��తమ�ను, �ా�� బ� ధల�ను �ా� య �ద�����.

���శ�ర�� ��తచ��త� తర�మ�ను ���యమ�ను �ాదు. అ�� మనక� సత�మ�, ఆ�����కమ���ౖన
మ�ర�మ�ను �ప�ను.

ప�ను��నుటక� అసమర�తయ�, �ౖెర�మ�

ఈ ప�� ��ర��ర��టక� త��న సమర�తగల�ాడను �ాన� ��మ�� పంత� అను����ను. అత��ట� ���ను. "��
�క� స����త �����త�� ��తచ��త��� ��క� �ె�యదు. �� మన��� ��క� ��చరమ� �ాక�న���. ఇట��
�ి��ల� ���శ�ర�� చ��త�ను ఎట��  �ా� యగల�గ�దును? అవ��రప�ర�ష�ల ల�ణమ�ల ��ట��  వ���ంచగలను?
��దమ�ల� �ా��� �� గడల�క�ం�ెను. ��ను ���య�న�ా� ��� �క� ��తమ�ను గ���ంచ జ�లడ�.
అట���� �ా�� మ��మల� ����ట��  �����ంచగలను? సప�సమ�ద�మ�ల ల�త�ను ��ల�వవచు�ను ఆ�ాశమ�ను
గ�డ�ల� ���ి మ�యవచు�ను. �ా� ���శ�ర�� చ��త� �ా� య�ట బహ�కష�మ�. ఇ�� ��ప� �ాహసకృత�మ�
��క� �ె�య�ను. నల�గ�ర� నవ��నట��  అగ�దు���య� భయప�� �� �ా�శ�ర�� అనుగ�హమ���రక�
�ా� ���ం���.

మ��ాష� � �ేశమ�ల�� �ట��దట�క�య�, ���శ�ర�డ�నగ� జ�� ��శ�రమ��ా� �గ�లచ��త�
�ా� �ిన�ా��� భగవంత�డ� ����ంచున� �ె�ి�య����ర�. ఏ భక�� ల� �గ�ల చ��త�మ�ల� �ా� య
క�త�హలప�ెద�� �ా�� ����కలను ��ర��ర�నట��  �ా�� గ�ంధమ�ల� ��న�ాగ�నట��  �ేయ�టక� �గ�ల��క
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మ�ర�మ�ల నవలం�ం�ెదర�. �గ�ల� యట��ప��� ������ింత�ర�. ���� ��ర��ర��ట భక�� � �ారణమ�త�� ��ా
నుం� �ా���ా�� �ార�మ�లను �ా�� ��న�ా��ంచు����దర�. 1700 శ.క. సంవత�రమ�ల� మ��ప�
పం��త�డ� ���శ�ర�ల చ��త�లను �ా� య�టక� �ాం��ం�ెను. �గ�లత�� ��� త���ం�, �ార�మ�ను
��న�ా��ం���. అట��  1800 శ.క. సంవత�రమ�ల� ��సగణ��క� ��వను ఆ���ం���. మ��ప� ��ల�గ�
గ�ంధమ�లను �ా� ��ను. అ� భక��జయమ�, సంత�జయమ�, భక��ల�మృతమ�, సంత�ల�మృతమ�
అనున�. ��సగణ� �ా� �ిన� భక��ల�మృతమ�, సంతక��మృతమ�ను మ�త���. ఆధు�క �గ�ల� చ��త�ల�
��యందు గలవ�. భక��ల�మృతమ�ల�� 31,32, 33 అ���యమ�లందును, సంతక��మృతమ�ల�� 57వ
య���యమందును �ా�బ�బ� ��తచ��త�య�, �ా�� బ� ధల�ను చక��ా �శ��క��ంపబ��న�. ఇ�
�ా��ల� మ�సప��క, సం�కల� 11,12, సంప�టమ� 17 నందు ప�చు��తమ�. చదువర�ల� ఈ
య���యమ�ల� క�డ ప��ంచవల�ను. �� �ా�బ�బ� అదు�త�లల� బ�ం���  ��ా�ియగ� �ా��� బ��
రఘ���� �ెండూల�� �ే చక�� �న� ప�స�కమ�ల� వ���ంపబ��న�. ��సగణ� మ��ా��ార� క�డ ��
�ా� �ాటల� మధురమ��ా �ా� �ియ����ర�. గ�జ�ా� ��షల� అ���సు భ�ా� �హ�� అను భక�� డ� ��
�ా� కధలను మ����ం���ర�. �ా���ధ ప�భ అను మ�సప��క �����ల�� ద��ణ �� సంద��ార� ప�చు��ం�
����ర�. ఇ�� గ�ంధమ�ల�ండ�ా ప�సు� త సచ���త� �ా� య�టక� �ారణ�����య�ండ�ను? ���
యవసర���? య� ప���ంపవచు�ను.

����� జ�ాబ� ����� �ే�క. �ా�బ�బ���తచ��త� సమ�ద�మ� వల� ��ాల���న��; ల��ౖెన��. అందర�
���యందు మ���� భ��� జ�� నమ�లను మణ�లను ��ి �ావల�ిన�ా���� పం���ట�వచు�ను. �� �ా�బ�బ�
��బ� ధకమగ� కధల�, �లల� ����� య�శ�ర�మ� కల�గజ�య�ను. అ� మ���కలత �� ం��న �ా����
���రగ�సు� లక� �ాం� సమక���� య�నందమ� కల�గజ�య�ను. ఇహపరమ�లక� �ావల�ిన జ�� నమ�ను
బ����� ఇచు�ను. ��దమ�లవల� రజకమ�ల� ఉప�ేశకమ�ల�నునగ� బ�బ�ప�బ� ధల� ��, �ా�� మననమ�
�ే�ిన�� భక�� ల� �ాం�ంచున� అన�ా బ�����క��గమ�, అష�ంగ�గ �ా� �ణ�మ�, �����నందమ�
�� ం�ెదర�. అందు�ే బ�బ� �లలను ప�స�కర�పమ�న �ా� య �శ��ం���. బ�బ�ను సమ����� మ�ందు
చూడ� భక�� లక� ఈ �లల� �గ�ల ఆనందమ� కల�గజ�య�ను. అందు�ేత బ�బ� �ా��
య�త��ా�����రఫ�తమగ� పల�క�ల�, బ� ధల� సమక�ర��టక� ప�ను��ంట��. �ా�బ�బ��� ��
�ార�మ�నక� నను� ��� త���ం�ెను. �� యహం�ారమ�ను �ా�� �ాదమ�ల��ౖ నుం� శరణంట��. �ావ�న ��
మ�ర�మ� సవ����నద�య� బ�బ� �హపర��ఖ�మ�ల� తప�క దయ�ేయ�న�య� న��య�ంట��.

��ను �� యంతట ఈ గ�ంధరచనక� బ�బ� �క� యనుమ�� �� ందల�క�ంట��. మ�ధవ�ావ� �ేశ�ాం�ే
ఉర� �ా�మ� అను �ార� బ�బ�క� మ�ఖ�భక�� డ�. �ా��� �� తరఫ�న మ�ట�� డ�మంట��. �� తరఫ�న �ార�
బ�బ��� �ట� ���. "ఈ అ����ా��బ� � ��తచ��త�ను �ా� య �ా��ంచుచు���డ�. ���టనమ��ే ��ంచు



ఫ��ర�ను ��ను, �� ��తచ��త� �ా� యనవసరమ� ల�ద� యనవదు� . �ర� సమ��ం� స�యప��న�� �ార�
�ా� ��దర�. ల��� � కృప�� ���� �ి���ంపజ�య�ను. � �క� యనుమ� య���ా�దమ� ల���ే
����య� జయప�దమ��ా �ేయల�మ�." �ా�బ�బ� ���� ��నంత�� మనసు� క���� ��క� ఊ�� ప��ాదమ�
��ట�� య��ర���ం�ెను. మ��య� �ట��  �ెప� �ొడం��ను. "కధను, అనుభవమ�లను, ��� గ� �ేయ�మను.
అక�డక�డ ���� మ�ఖ��షయమ�లను ట����ా �ా� య�మను. ��ను స�యమ� �ే��దను. �ాడ�
�ారణమ�త�� �ే �ా� �� ��తచ��త� ���� �ా� �ి �� భక�� ల ����కల� ��ర��ర�వల�ను. �ాడ� తన
యహం�ారమ�ను �డ�వవల�ను. ���� �� �ాదమ�ల��ౖన బ�ట�వల�ను. ఎవర��ే �ా�� ��తమ�ల� �ట��
�ే��ద�� �ా���� ��ను ����� స�యమప�ెదను. �� ��త చర�ల��ర�� �ాదు. �ాధ����నంతవరక� �ా��
గృహకృత�మ�లందును ��డ��ెదను. �ా� యహం�ారమ� ప�����ా ప���� �న �ిమ�ట అ�� మచు�నక�
క�డ ల�క�ండ�నప��డ� ��ను �ా� మనసు�ల� ప����ం� �� చ��త�ను ���� �ా� �ి��ందును. �� కధల� బ� ధల�
�న� భక�� లక� భ��� ��ా�సమ�ల� క�దుర�ను. �ార� ఆత� �ా�����రమ�ను బ���నందమ�ను �� ం�ెదర�.
�క� ���న ����� �వ� ��ా� రణ �ేయ�టక� ప�య��ంచక�మ�. �తర�ల య��ా� యమ�లను
��ట����య�టక� ప�య��ంచక�మ�. ఏ ��షయమ���ౖ��ౖననూ ��డ� ��ల� ఎంచు ��ాదమ� క�డదు."

��ాదమనగ�� నను� ��మ�� పంత� అ� �ిల��టక� �ారణ��� �క� �ె���దనను �ా�ా� నమ� జ��ి���
వ��న��. ����� �క� �ెప�బ� వ�చు���ను. �ా�ా �ా��బ� �����, ���� �ా��బ� ��ం�ోర�ర�ల�� ����క��వ
���హమ��� నుంట��. �ార� నను� ����� �� � బ�బ� దర�నమ� �ేయ�మ� బలవంతమ� �ే�ి��. అట��
�ే��దన� �ా���� ��ను �ా�ా� నమ� �ే�ి��. ఈ మధ� ���ో జ����న��. అ�� �� ����� ప�య�ణమ�న
కడ�� ప��న��. ల���వల�ల� నున� �� �����త�� ��డ�క� జబ��ప�ెను. �� �����త�డ� మందుల�,
మంత�మ�ల��య� నుప���ం�ెను �ా� �ష�లమ���ను. జ�రమ� తగ� ల�దు. త�దక� �ా� గ�ర�వ�ను
�ి��ిం� ప�క�న క�ర��ండబ�ట�� ����ను. �ా� ప��జనమ� ల�క�ం�ెను. ఈ సంగ� �� "�� �����త��
క�మ�ర�� ర��ంచల�నట�� గ�ర�వ��క� ప��జన���? గ�ర�వ� మనక� ఏ� స�యమ�
�ేయల�నప��డ� ��ను ����� ఏల �� వల�ను?" అ� ���ం� ����� ప�య�ణమ�ను అ�ి��. �ా� �ానున���
�ాక మ�నదు అ�� �� ���ం�� �ధమ��ా జ����ను.

�����ా��బ� ��ం�ోర�� �ా� ంత ఉ�ో���. వస��� �� వ�చుం�ెను. �ాణ� నుం�� ��దర�క� వ�� యచ�ట
వస�� �� వ� బం�� ��రక� క���ట�� ��� �ం�ెను. ఈల��ా బ�ం���  ల�క� బం�� వ�ె�ను. ���ల� క�����
బ�ం���  వ�� నను� �ి��ిం� ����� ప�య�ణమ�ను �ా��� ��య�టవల�  ����ౖ ���ిం�ెను. ���� �ె�ి�న��
���దమ�గను సమ�తమ��ానూ ఉం�ెను. అందు�ే �� �ా���� ����� �� వ �శ��ం���. �ామ�నులను
కట�� ��� ����� బయల��ే����. ��దర� ���� యచ�ట మ� మ�� ���ల���రక� ��� �ంట��. బం��
బయల��ేర�నప��డ� ��ను క�����న ��ట��ల���� �ా�బ� కడ� ��ందర�ా వ�� �� వసు� వ�ల��య� ��



ఎక�డక� �� వ�చుంట�ర� నను� ప���ం�ెను. �� య�ల�చన �ా���� �ె�ి���. ��ంట�� బ� ��బందర� ���షనుక�
బ� వలయ�న� ��క� సల� �ె���ను. ఎందుకన�ా మ���డ� �� వ�బం�� ��దర�ల� ��గద��ను. ఈ �న�
�ల�� జరగక�ం��న�� ��నను���న ప��ారమ� ఆ మర���ట� ఉదయమ� ����� �ేర���ల�క�� �����ాడను.
అ��క సం�ేహమ�ల�క�డ క��� �ండ�ను. �ా� య�� యట��  జర�గల�దు. �� యదృష�వ�ాత��  మర�సట�
��నమ� సుమ�ర� 9,10 గంటలల��ా ����� �ే����. �� ��రక� �ా�ా�ా��బ� ����� క���ట�� ��� య�ం�ెను.

ఇ�� 1910 �ా� ంతమ�ల� జ����న��. అప�ట��� �ా���ాడ �క�ట��� వచు� భక�� ల��రక� ����ంపబ��
�ం�ెను. ట�ం�ా ����న ��ంట�� ��క� బ�బ�ను ద���ంచుటక� ఆత�మ� క���ను. అంతల� ������ా��బ�
నూల�ర� అప���ే మ�ీదునుం�� వచు�చు బ�బ� �ా�� �వరన ఉ���ర� �ె���ను. �ట��దట ధూ�
దర�నమ� �ేయ�మ� సల� ��ె�ను. �ా���ంతరమ� ఓ�ిక�ా మరల చూడవచు�న��ను. ఇ�� ��న��డ��
బ�బ� �ాదమ�లక� �ాష�ంగనమ�ా�రమ� �ే�ి��. ఆనందమ� �� ం���� ర�న��. �����ా��బ� ��ం�ోర�ర�
�ె�ి�న����� ఎ��� ��ట��  అనుభవ���న��. �� స���ం���యమ�ల� తృ�ి��ెం�� య�క� ద�ి�కల� మర���.

మనసు�నక� సంత��ి� క���ను. బ�బ� �ాదమ�ల� పట��న ��ంట�� �� ��తమ�ల� ��ప� మ�ర�� క���ను.
��క� ����� �� వల�ినద� ��� త���ం�న �ారంద���� ����ం�� ఋణప��నట�� �ా ���ం���. �ా��� ��
�జ���న �����త�ల��ా ���ం���. �ా�� ఋణమ�ను ��ను �ర����నల�ను. �ా��� జ��ి��� �ెచు����, �ా����
�� మనసుల� �ాష�ంగప�ణ�మమ� �ే�ి��. ��క� �ె��ినంతవరక� �ా�బ�బ� దర�నమ�వల�  కల�గ�
�త���మన మనల�నున� య�ల�చనల� మ����� వ�ను. ��నుకట� కర�ల బలమ� తగ�� ను. క�మమ��ా
ప�పంచమందు �ర��� కల�గ�ను. �� ప�ర�జన�సుకృతమ��ే ���� దర�నమ� ల�ం�నదను��ంట��.

�ా�బ�బ�ను చూ�నంత మ�త�మ�న � ప�పంచమంతయ� �ా�బ�బ� ర�పమ� వ��ం�ెను.

��ప� ��ాదమ�

��ను ����� �ే��న �దట� ��నమ�న�� ��క�నూ బ�ల��ా��బ� ��ట�క�ను గ�ర�వ��క� య�వశ�కతను
గ���� ��ప� ��ాదమ� జ����ను. మన ���చ�ను ���� �ం��క���� ఎందుక� ల�ం��య�ండవల�న� ��ను
�ా��ం���. మన కర�లను మన�� �ేయ�టక� గ�ర�వ� �క� య�వశ�కత ఏ�? తనంతట ���� కృ�ి
�ే�ి ����� య��ం� జన�నుం�� త�ి�ంచు��నవల�ను. ఏ� �ేయక �� మ���ా క����ను�ా��� గ�ర����
�ేయగలడ�? ��ను ���చ� ప�మ�ను ఆశ��ం���. ��ట� �ం��క మ�ర�మ� బట�� �ా� రబ�మ� తరఫ�న
�ా��ంచుచు "�ానున��� �ాకమ�నదు. మహ�య�ల�క�డ � �షయమ�ల� ������ ���. మను��ొకట�
తలం�న భగవంత�డ� ����కట� తలంచును. � �ె�� �ేటలను అట�ండ�మ��. గర�మ��ా� యహం�ారమ�
�ా� �క� ��డ�డవ�." ఈ �ాదన �క గంటవరక� జ����ను. �ా� �ద�త�మ� �ెప�ల�క�ంట��.

అల�ి�� వ�ట�ే ఘర�ణ మ�ను��ంట��. ఈ ఘర�ణ వల�  �� మన�ా�ం� త�ి�న��. శ��రస�ృహ, అహం�ారమ�



ల�క�న��� ��ాదమ�నక� ��వ�ల�ద� �శ��ం���. ����ల ��ాదమ�నక� మ�ల�ారణం
అహం�ారమ�.

ఇతర�ల�� క�డ ��మ� మ�ీదున�� �� �ా బ�బ� �ా�ాను ��� �ట�డ�గ �ొడం��ను. "�ా���ాడల� ���
జ����న��? ఏ�ట� ��ాదమ�? అ�� �ే�� గ����? ఈ ��మ�� పంత� ఏమ� ప���ను?"

ఈ మ�టల� �� ��ను ఆశ�ర�ప����. �ా���ాడ మ�ీదునక� ��ల దూరమ�గ నున���. మ�
��ాదమ�నుగ���� బ�బ���ట��  �ె���ను? అతడ� సర��� �ౖె �ండవల�ను. ల���� మ� �ాదన ��ట��
గ���ంచును? బ�బ� మన యంత�ాత���ౖ న���ా����� �ండవచు�ను.

��మ�� పంత� అను �ర�దునక� మ�ల�ారణమ�

న���ందుక� ��మ�� పంత� అను �ర�దు�� �ి��ెను? ఇ�� ��మ����పంత� అను ��మమ�నక� మ�ర���ర�.
�ేవ���� య�దవ వంశమ�న బ�ట��న �ా�లక� మ�ఖ�మం�� ��మ����పంత�. అతడ� ��ప� పం��త�డ�, మం�
స���వమ� గల�ాడ�; చత�ర�ర�  �ం��మణ�, �ాజప�శ�ి�యను ��ప� గ�ంధమ�లను ర�ం�న�ాడ�; ���
��షను క���ట��న�ాడ�. ��� త� పద�� ల�క�లను క���ట��న�ాడ�. ���� �ా��� వ����క బ���� కల�ాడను.
����శ��� యంత�ా ల���ాడను. �� ��ందు�� �ర�దు ��సం���� �ె�యక�ం�ెను. ఆల�చన �ేయ�ా ��� ��
యహం�ారమ�ను చంప�ట��క యమ��య�, ����ప��డ�ను అణక�వ నమ�తల� క��� �ండవల�న� బ�బ�
����క య� �ండవచు�న�య� గ���ం���. ��ాదమ�ల� ����నందులక� బ�బ� �� ����ా �ె����
అ�నందనమ� ���య�ండ�న� యను��ంట��.

భ�ష�చ���తను బట�� చూడ�ా బ�బ� పల�క�లక� (����ల�ర�ను ��మ�� పం� అనుట) ��ప� �ా� మ�ఖ�మ�
కలద�య�, భ�ష�త�� ను �ె��ి�� యట���న�య� ���ంచవచు�ను. ఏలయన�ా ��మ�� పంత� ��
�ా�సం�ా� నమ�ను చక�� �ె���ేటల�� న����ను. ల�క�లను బ�గ��ా నుం�ెను. అ�ే �ాక భ���, జ�� నమ�,
��ా���హమ�, ఆత��ా�����రమ� �దలగ� �షయమ�ల�� �� �ా� సచ���త�యను ��ప� గ�ంధమ�ను
ర�ం�ెను.

గ�ర�వ��క� య�వశ�కత

ఈ �షయ��� బ�బ� ��మ���� ��మ�� పంత� �ా� �ి�ండల�దు. �ా� �ా�ా�ా��బ� ����� ఈ �షయమ�ను
గ���� ��ను �ా� �ి ���న ���� ప�కట�ం�ెను. ��మ�� పంత� బ�బ�ను కల�ిన ��ండవ ��నమ� �ా�ా�ా��బ�
����� బ�బ� వద�క� వ�� ����� నుం�� ��ళ�వచు��� య� య����ను. బ�బ� యట��  అ� జ�ా��ె�ను. ఎవ��
��క�డక� అ� యడ�గ�ా, ��ల ��ౖ�� అ� బ�బ� �ెప��ా , మ�ర������ అ� అ������. "అక�డక� �� వ�టక�



అ��కమ�ర�మ�ల� కలవ�. ����� నుం� క�డ ��క మ�ర�మ� కలదు. మ�ర�మ� ప�య�సకర���న��. మ�ర�
మధ�మ�న నున� యడ�ల� ప�ల�ల�, ���ేళ�� కల" వ� బ�బ� బదు��ెను. �ా�ా�ా��బ� ల��
మ�ర� దర�క�� ��ంట���ి��� �� �న�� న� యడ�గ�ా, నట��న�� కష��� ల�ద� జ�ా��ె�ను. మ�ర�
దర�క�డ� �న��ా గమ��ా� నమ� �ేర��ను. మ�ర�మధ�మ�న నున� ���ేళ��, ప�ల�ల�, ��త�ల నుం��
త�ి�ంచును. మ�ర� దర�క��ే ల���� అడ� మృగమ�ల�ే చంపబడవచు�ను. ల��� ���� త�ి� గ�ంటలల�
ప���� వచు�ను. ����ళ�ర� అచ�ట�� �ండ�ట�ే తన ప�శ� ������ త��న సమ���నమ� గ����ం�ెను.
����ంత�షయమ�లల� మ�నవ�డ� ������పర��� �ా��? యను ��ాదమ�వలన ప��జనమ� ల�ద�
గ���ం�ెను. �జమ��ా, పరమ�ర�మ� గ�ర�బ� ధలవల� �� �క��న�య� �ామకృష�� ల� వ�ిష�  �ాం��ప�లక�
ల�ం�� యణక�వ�� నుం�� య�త��ా�����రమ� �� ం��ర�య�, ����� దృఢ���న నమ�కమ�, ఓ�ికయను
��ండ� గ�ణమ�ల� ఆవశ�కమ�య� గ���ం�ెను.

ఓం న� �� �ా�����య
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��ండవ అ���యమ� సంప�ర�మ�
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