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ప��ా� వన

బ�బ�ను ����ంచుట�ట�� ? భగవంత�� ��ౖజమ�ను�ా�, స�ర�పమ�ను�ా�, అ�ాధమ�ల�. ��దమ�ల��ా�
���� ��ల�కల� గల ఆ����ష�డ��ా� �ా�� ప����గ వ���ంపల�ర�. భక�� ల� భగవంత�� ర�పమ�ను చూ�
కను��� �రవల�ను. ఎందుకన�ా తమ య�నందమ�నక� భగవంత�� �ాదమ�ల� మ�ఖ�మ�ర�మ� �ా����
�ె�య�ను. ��త పరమ�ర�మ�ను �� ందుటక� గ�ర�� �ాదమ�ల�� ����ంచవల�ను �ా�, �ం��క మ�ర�మ�
ల�ద� �ారలక� �ె�య�ను. ��మ�� పంత� ఒక సులభ���న మ�ర�మ�ను ఉప�ేశర�పమ��ా
�ెప��చు���డ�. అ�� ���నమ�నక� భ�����క�డ అనుక��ంచును.

��లల� కృష�ప�మ�న �ాను�ాను �����ల క�మమ��ా ��ణ�ంచును. త�దక� అమ��ాస���డ� చందు� డ�
�ాన�ాడ�. �����ల క�డ �ాదు. �క� ప�మ�ను �ా� రం�ంచగ�� ప�జల� చందు� � చూచుటక� ఆత�రప�ెదర�.
�దట� ��నమ� చందు� డ� �ాన�ాడ�. ��ండవ��డ�� స���ా క��ించదు. అప��డ� ��ండ� �ెట�� ��మ�ల మధ�
గ�ం�� చూడ�మ��దర�. ఆత�రత�� ��క���నమ��� ఆ సందు����ా చూచునప�డ� దూరమ��ా నున�
చందు� � య��ార�క ��తవల� �ా��ంచును. �ారప��డ� సంత�ిం�ెదర�. ఈ సూత�మ� ననుస��ం� బ�బ�
�ేజమ�ను ��ెదమ��ాక. బ�బ� క�ర��న� ���నమ�ను �డ�డ�. అ�� ��ంత సుందరమ��ా నున���!
�ార� �ాళ�ను ఒక �����ౖ� ఇం��కట� ���ియ�న�ర�. క����ాల� ఎడమ ��ాల���ౖ ���ియ����ర�.
ఎడమ�ే� ���ళ�� క��� �ాదమ���ౖ ���ియ����ర�. క����ా� బ� టన���ల���ౖ చూప�డ� ���ల�ను�, మధ����ల�ను�
వ�న��. ఈ క�ర��న� �ధమ�ను బట�� చూడ�ా బ�బ� మన�� ��గ�వ �షయమ� �ెప�
�శ��ంచు��న�ట�� న���. "�� ప��ాశమ�ను చూడవల�నంట�, అహం�ారమ�ను ���� ����� యణక�వ��
చూప�డ� ���ల�క� మధ� ���ల�క� మధ�నున� బ� టన���ల���ౖ దృ�ి�� �ా��ం�న�� �� ప��ాశమ�ను చూడగలర�.
ఇ�� భ����� సులభ���న మ�ర�మ�."

ఒక �ణమ� బ�బ� ��తమ�ను గమ�ం�ెదమ�. బ�బ� ��ాసమ� వలన ����� �క య���� స�లమ���ను.
అ�� మ�లలనుం�� ప�జలచట గ��గ�డ�చుం����. �ద�ార� ��ప��ార� క�డ అ��క�ధమ�ల ��ల�
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�� ందుచుం�ె���ార�. బ�బ� �క� యనంత ���మను, ఆశ�ర�కర���న సహజ���న �ా�� జ�� నమ�ను, �ా��
స�ా�ంత�ా��త�మ�ను వ���ంచగల �ా��వ�ర�? ��ల� ���ౖెన ��క���� �ా�, య��య��ా�
యనుభ�ం�న�ార� ధను�ల�. ఒ���క�ప��డ� బ�బ� ��ర�మ�నమ� �ాట�ంచు�ార�. అ�� �ా���క�
బ�హ�బ� ధమ�. ఇం��కప��డ� �ౖెతన�ఘనుల��ా నుండ��ార�. ఆనందమ�నకవ��రమ��ా, భక�� ల�ే
ప�����ి�త�ల�ౖ య�ం�ె���ార�. ఒ���క�ప��డ� �ార� �� బ� ��ంచు కధలను �ె������ార�. ఇం��కప��డ�
�స�మ�, తమ��ా �ేయ�టల� మ�������ార�. ఒకప��డ� సూట��ా మ�ట�� డ��ార�. ఒ���క�ప��డూ
���� ��� �ిత��� య� ��చు�ార�. ఒ���క�ప��డ� తమ బ� ధల� క�� ప�మ��ా �ెప��చుం�ె���ార�.
ఒ���క�ప��డ� ��ర� ��ాదమ�ల���� ��ం�ె���ార�. అ��క�ార��  ఉన�దున�ట��  మ�ట�� �ె���ార�. ఈ
ప��ారమ�గ �ార��క సల�ల� అవసరమ� ప��ారమ��క మం���� ఇచు�చుం�ె���ార�. �ా��
��తమ��చర���న��. మన ����శ����� ��షక� అందుబ�ట�ల� నుం�ె�����ాదు. �ా�� మ�ఖమ�ను
�చుటయందు ఆస����ా� �ా���� సం���ించుట�ా�, �ా�� �లల� �నుటయందు�ా� త�� ������� �ాదు.
అ�నప�ట��� సం��షమ��� ను�� �ంగ�చుం�ే�ారమ�. వర��ందువ�లను ల����ంచగలమ�; ��ల�సం�ల�
�ా�� మ�యగలమ�. �ా� బ�బ� �లలను ల����ంపల�మ�. �ా�ల� ��క����� గ���� �ె���దమ�. భక�� ల
య�పదలను కను��� భక�� లను �ా�నుం�� స�ాలమ�న బ�బ� ఎట��  త�ి�ంచుచుం�ె�� �చట �ెప��దుమ�.

బ�ల��ా��బ� ���క�

స�ా� ర� �ా�ా�ా��బ� ���క� ��డ�కగ� బ�ల� �ా��బ� ���క� ��ప� �ాం క� మ�మల� ��ర��ా నుం�ెను.
�త� �ా� మ పర�టనక� �� వ�చుం�ెను. మ�ర�మధ�మ�న బ�బ� ను చూచుటక� ����� వ�ె�ను. మ�ీదుక�
బ� �, బ�బ�క� నమస���ం�ెను. అత� �గ��మమ�ల గ���� మ�ట�� డ�నప��డ� బ�బ� జ�గ�ర��ా
నుండవల�న� ��చ���క �ేయ�చు �ట� ����ను. "�క� మన ���ర�ామ�� �ె�య���?" బ�ల� �ా��బ�నక�
బ� ధపడక �� వ�ట�ే అతడూరక�ం�ెను. "� �ప��డూ క�ర��న��ే ���ర�ామ��. ఎవర��ే
య�����డప� క������ద�� య��� �ా��� కష�మ�లనుం�� య�త�రతల నుం�� త�ి�ంచును. ఈ
మ�ీదుత��  ��ల దయ�ర�ృ హృదయ��ాల�. ఆ�� ��ాడంబర భక�� లక� త�� . �ా��� కష�మ�లనుం��
త�ి�ంచును. ఒక��ా�� మను�ల� ఆ�� ��డ��ౖ క�����న��, �ా�� కష�మ� ల��య� �� వ�ను. ఎవ�ా��
�డ ��శ��ం�ెద�� �ా���� ఆనందమ� కల�గ�ను." అ��ను. �ిమ�ట బ�ల� �ా��బ�క� ఊ��ప��ాద��� �ా�
�రసు���ౖ �ే� ����ను. బ�ల��ా��బ� �� వ�చుండ�ా బ�బ� �ట���ను. "�క� �� డ��ాట� బ�బ� �ె�య���?
అన�ా సర�మ�." ఎడమ �ే�� మ��ి, ���� క����ే� వద�క� �ె�� �ామ�పడగవల� వం�, "అ�� �����
భయంకర���న��. �ా� ���ర�ా మ���డ�ల ��� �ేయగలదు? ���ర�ామ�� �ా�ాడ�చుండ�ా, ఆ
సర���� �ేయగలదు?" అ��ను.



అక�డ�న��ారందర� ��� ��వమ�ను �ె��ి��నుటక�, ����� ���కర�క� గల సంబంధమ�ను �ె��ి��నుటక�
క�త�హల పడ�చుం����. �ా� బ�బ� ��షయ��� యడ�గ�టక� �ౖెర�మ� ల�క�ం�ెను. బ�ల� �ా��బ� బ�బ�క�
నమస���ం� మ�ీదును �డ� �ా�మ��� �����ను. బ�బ� �ా�మ�ను �ల� బ�ల��ా��బ��� �త� ����
య�నం��ంచుమ��ను. బ�బ� య�జ�� ను�ారమ� �ా�మ� క�డ తన��ంట వ�ె�దన� బ�ల��ా��బ��� �ె���ను.
అ��కర�మ�గ నుండ�న� �ాన, �ావద�� బ�ల��ా��బ� �ా�మ��� �ె���ను. �ా�మ� బ�బ��� సంత�� �ె���ను.
బ�బ� �ట���ను. "స��, ��ళ�వదు� , �ా� మం� మనమ� ������. ఏ�� నుదుట �ా� �ియ�న��ో య�� �ాక
తప�దు."

ఈ ల�పల బ�ల�స��బ� ����� య�ల��ం� �ా�మ�ను ��ంటరమ���ను. �ా�మ� బ�బ� వద����� ��లవ�
ప�చు���� బ�ల��ా��బ� �� ట�ం�ాల� బయల��ే��ను. �ార� �ా�� 9 గంటలక� �త� �ే����.
ఆంజ��య�లయమ�ల� బస�ే�ి��. క�ే�� ల� ప��ేయ��ా��వ�ర� �ాల�దు; �ావ�న ��మ����ా ��కమ�ల
క����� మ�ట��డ�చుం����. ��ప��ౖ� క����� బ�ల����బ� �ా�ా� ప��క చదువ�చుం�ెను. అతడ� ధ��ం�న
అంగవస� �మ���ౖ ��క సర�మ�ం�ెను. ��� ��వ�ర�ను చూడల�దు. అ�� బ�స��ట�� చు కదల�చుం�ెను. ఆధ��
��కర� ���ను. అత�ొక ల�ంతర� �ె��, సర�మ�ను �� �ామ��ామ� యర�ెను. బ�ల��ా��బ�
భయప�ెను. వణ�క�ట �ా� రం�ం�ెను. �ా�మ� క�డ ఆశ�ర�ంప�ెను. అందర� ��ల� �ా కట��లను ���ి��.
బ�ల��ా��బ� నడ�మ�నుం�� �ామ� ��గ�టక� �ా� రం�ం�ెను. ���� ��ట�� చం�ి���ి��. ఈ ప��ారమ��ా బ�బ�
మ�ందు�ా ��చ���ం� బ�ల��ా��బ�ను ��నుం�� త�ి�ం���. బ�బ�యందు బ�ల��ా��బ�క� గల ���మ
దృఢమ���ను.

బ�ప��ా��బ� బ�ట��

���� �ా��బ� �ేంగల� యను ��ప� జ���ష��డ�, బ�ప��ా��బ� బ�ట�� �����ల� నుండ�నప�డ� ఒక����ట� ��ను.
"ఈ ��నమ� ఆ�భమ�. � �ా� ణమ�నక� �� కలదు." ఇ�� బ�ప� �ా��బ�ను చ�ంపజ���ను. ఆయన
య��ప��ారమ� మ�ీదుక� �ా�ా బ�బ� బ�ప��ా��బ��� �ట� ���. "ఈ ���� ఏమనుచు���డ�? �క�
మరణమ�న�ద� �ెప��చు���డ�. స��, �వ� భయపడనక�రల�దు. �ా��� �ౖెర�మ��� �ట��  �ెప��మ�.
"మృత��వ� ఎట��  చంప��� చూ�ెదమ� �ాక." ఆ��ట� �ాయం�ాలమ� బ�ప��ా��బ� బ�ట�� మర�గ��ొ�����
�� ��ను. అక��ొక �ామ�ను ��ెను. అత� ��కర� ���� చూ�ెను. ఒక �ా����� ��ట�బ� ��ను.
బ�ప��ా��బ� ��ద�కర�ను ���ి��� రమ���ను. ��కర� కర�ను ��ి��� వచు�నంతల�, �ామ� కద��� �
యదృశ�మ���ను. �ౖెర�మ��� నుండ�మ� ఆ��న బ�బ� పల�క�లను బ�ప�స��బ� జ��ి��� �ెచు����
సం���ిం�ెను.



అ�ర� శక��

��ప� �ాం ��ల��ాల� ���ాల� �ా� మ��ా�ి అ�ర� శక��. అతడ� క�ా� జ���� �ెం��న�ాడ�; బ�ం��� ల�
క�షను �ా��ా��, పల�క�బ�� కల�ాడ�. అతడ� ��ళ� �ాతమ� జబ���� బ�ధపడ�చుండ�ట�ే భగవంత��
జ��ి��� �ెచు���� �ా��ారమ�ను ������ట�� ����� �ే�� బ�ధ నుం�� త�ి�ంప�మ� బ�బ�ను ���ెను. ��వ��ల�
క����నుమ� బ�బ� య�జ�� �ిం�ెను. అట�వంట� ������ ఈ స�లమ� స�����న�� �ాదు. అ�� ఎల� ప��డ� �ెమ�గ
నుండ�ను. �ా� మమ�ల� �ం���ౖెన స�లమ� బ�గ�ం�ె����. బ�బ� పల�క�ల� త��న య�షదమ�, �ర�యసూత�మ�.
మ�ీదుక� వచు�టక� బ�బ� యనుజ��వ�ల�దు. ��వ��ల� క����నుమ� య�జ�� �ిం�ెను. అ�� �ా��� �����
ల�భ�ా�� య���ను. ఎందుకన�ా బ�బ� ఉదయమ� �ాయం�ాలమ� ��వ�� ��ౖప� �� వ�చుం�ెను. అ��య�ను
�ాక ��నమ� ���� ��నమ� ఉత�వమ��� బ� య� బ�బ� యచట ����ంచుచుం�ెను. అందు�ే అ�ర� బ�బ�
�క� �ాంగత�మ�ను సులభమ�గ �� ందుచుం�ెను. ప����గ 9 మ�సమ�ల� అ�ర� శక�� అక�డ
నుం�ెను. తర��ాత ఆ స�లమ���ౖ �సుగ� క���ను. ఒక��ట� �ా�� ఎవ���� �ెప�క�ండ ��ప� �ాం �ా���� ��ను.
అచ�ట�క ధర��ాలల� ����ను. అచ�ట�క ఫ��ర� చచు�టక� �ిద�మ��ా నుం�ెను. �ళ�� �ావల�నన�ా, అ�ర�
�� � �ె�� ��ె�ను. ఆ �ళ�ను ��� �� ఫ��ర� చ��� ��ను. అ�ర� �క��ల� ప�ెను. అతడ� �� �సు�ా����
�ె�యపర�న��, �ట��దట సమ���రమ�ను �ె��న �ాడగ�ట�ే ���ా�షయ�����న �ె��ియ�ండ�న�
పట�� ����దర�. ఆ ��వ�నక� క�డ అతడ� �ారణభ�త�డ� య�ండవచు�న� యనుమ��ం�ెదర�. బ�బ�
య�జ� ల���� ����� ���� ��ట�� ట తన�ే తప�� అతడ� గ���ం�ెను; ప�ా���� పప�ెను. ����� �� వ
�శ�య�ంచు��� య� �ా���� యచట�నుండ� ������� �� ��ను. మ�ర�మధ�మ�న బ�బ� ��మమ�ను
జపమ� �ేయ�చుం�ెను. సూ���దయమ�నక� మ�ందు ����� �ే�� య�త�రతనుం�� త�ి�ంచు����ను. బ�బ�
య�జ�� ను�ారమ� ��వ�� ల��� య�ం�� ��గమ�క�� డ���ను. ఒక��డ� మధ��ా�� బ�బ� "ఓ అబ�� �!

పర�ప���ౖప� ఏ�ో దుష��ా� ణ� వచు�చున���." య� యర�ెను. ల�ంతర� ���ి��� అబ�� � వ�� బ�బ� పర�ప�
��ెను �ా�, ఏ�య� �ా��ంచల�దు. జ�గ�ర��ా చూడ�మ� బ�బ� �ెప��చు ��ల��ౖ పట�ా�� ��ట�� చుం�ెను.
అ�ర�శక�� బ�బ� �లను �� అచ�టక� �ామ� వ�ె�న� బ�బ� అనుమ��ం� య�ండ�న�
యను����ను. బ�బ� �ాంగత�మ�వలన, బ�బ� య�డ� మ�టల �ేయ� ���యల ��వమ�ను అ�ర�
గ���ంచుచుం�ెను. (బ�బ� అబ�� � ను ల�ంతర� ��ి��� రమ���ను.) అ�ర� తన ��ండ�క� స�పమ�న ���ో
కదల�చుండ�ట గమ�ం�ెను. అంతల� నచ�ట�క �ామ� కనబ�ెను. అ�� తలను ���ం���� ప���
ఆ��ంచుచుం�ెను. ��ంట�� ���� చం�ి��. �ట��  బ�బ� స�ాలమ�న ��చ���క �ే�ి అ�ర�ను �ా�ా�ెను.

��మ�� పంత� (�ేల� - �ామ�)

1. �ేల� :- బ�బ� �ెప��ట�ే �ా�ా�ా��బ� ����త� �� ఏక��ధ మ��ా��ా�� ��ండ� గ�ంధమ�ల�



��గవతమ�ను, ���ార��ామ�యణమ�ను �త�మ� �ా�ాయణ �ేయ�చుం�ెను. ఒక��డ� ప��ాణ
�ాల��పమ� జర�గ�చుండ�ా ��మ�� పంత� గ�డ ��� త య���ను. �ామ�యణమ�ల� ఆంజ��య�డ� తన
త��  య�జ�� ను�ారమ� �� �ామ�� మ��మను ప����ంచు��గమ� చదువ�నప�డ� �ను�ారందర� ���మర�
య�ం����. అందుల� ��మ�� పం��కడ�. ఒక ��ద� �ేల� ��మ�� పంత� భ�జమ� ��ౖబ�� �ా�
య�త���యమ�ప� క�ర��ం�ెను. �దట ���� ��వ�ర� గ���ట�క�ం����. ఎవర� ప��ాణమ�ల ���ద��
�ా��� భగవంత�డ� ర��ంచును �ావ�న ��మ�� పంత� తన క��� భ�జమ���ౖ నున� �ేల�ను చూ�ెను. అ��
చ��న���వల� �శ�బ�మ��ా కదలక�ం�ెను. అ�� క�డ ప��ాణమ� �నుచున�ట��  గను�ిం�ెను. భగవంత��
కట��మ��ే �తర�లక� భంగమ� కల�గజ�య�క�ండ తన య�త���యమ� ��ండ� �చరలను పట�� ���, ���ల�
�ేల�ండ�నట��  జ��ి, బయటక� వ�� ��టల� �ార��ౖ�ెను.

2. �ామ� :- ఇం��కప��డ� �ాయం�ాలమ� �ా�ా�ా��బ� ��డ�ద ��ందర� క����� య�ం����. ఒక
సర�మ� ��ట���ల� నున� �న� రంధ�మ� ����ా దూ�� చుట�� ��� క������ను. ��పమ�ను �ె����. �దట
య�� ��ల�త�ర�క� తడబ�ెను. అ�నప�ట��� అ�� ��మ����ా క������ను. ��� తలమ�త�మ� ���ందక�
�దక� ����ంచుచుం�ెను. అ��కమం�� బ���ెల�, కర�ల� �సు��� ��గమ�గ �� ���. అ�� ఎట��ా�
స�లమ�ల� నుండ�ట�ే ���� చంపల�క�ం����. మనుష��ల శబ�మ�ను �� య� సర�మ� వ��న
రంధ�మ�ల���� గబగబ దూ��ను. అందర� ఆపదనుం�� త�ి�ంచు�����.

బ�బ� అ��ా� యమ�

మ��ా� �ాం యను ��క భక�� డ� �ామ� త�ి�ంచు��� �� వ�ట�ే మం��� జ����నద��ను. ��మ�� పంత�
అందుల ��ప����నల�దు. అ�� స�����న య�ల�చన �ాద��ను. �ామ�లను చంప�ట�� మం�ద��ను. ఇద�����
��ప� �ాక�లహమ� జ����ను. మ��ా� �ాం సర�మ�ల� �దలగ� క�� రజంత�వ�లను చంపనవసరమ�
ల�ద��ను. ��మ�� పంత� �ా�� తప�క చంపవల�న��ను. �ా�� స��ిం�ెను. కలహమ� సమ��ి� �ాక�ం�ెను.
ఆ మర�సట���న మ� ప�శ� ను బ�బ�న������. బ�బ� �ట��  జ�ా��ె�ను. భగవంత�డ� సకల�వ�లందు
�వ�ించుచు���డ�. అ� సర�మ�ల��ా�, �ేళ���ా� �ా�ండ�. ఈ ప�పంచమ�ను న���ించు సూత�����
భగవంత�డ�. సకలజంత���ట� �ామ�ల�, �ేళ��� స� భగవ��జ�ను �ర�ావ��ంచును. �ా�� య�జ����న�ా�
ఎవర� ఇతర�లక� �� �ేయల�ర�. ప�పంచమంతయ� �ా���ౖ ����రప�� య�న���. ఎవ�ర�ను స�తంత�� ల�
�ార�. �ాబట�� మనమ� క�క��ం� అ�� �వ�లను ����ంచవల�ను. అనవసర���న కలహమ�లందు,
చంప�టయందు �ాల�� నక ��ిక�� నుండవల�ను. �ేవ�డంద��� ర��ంచు�ాడ�."

ఓం న� �� �ా�����య
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