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ఇర�వ�� ఐదవ అ���యమ�

��మ� అ��� �ా�ా� (అహమదునగర�)
1 .పట��  �ా��ారమ� 2 .మ����పండ�  కధ.

ప��ా� వన

భగవదవ��రమ�ను, పరబ�హ�స�ర�ప�డ�ను, మ����శ�ర�డ�ను, కర�ణ��ాగర�డ�ను అగ� ��
�ా���ధునక� �ా�ా� ంగనమ�ా�రమ� ల�న��� ఈ అ���యమ�ను �ా� రం�ం�ెదమ�. ���
చూ��మణ�యగ� �� �ా���ధమ��ా�క� జయమగ� �ాక! సమస� �భమ�లక� �లయమ�, మన
ఆ����ామ�డ�, భక�� ల�ా�ట� ఆశ�య��తయగ� �ా��� జయమగ��ాక. ����శయమ�ను, పరమ�వ���
�ాం�న బ�బ�క� ప�ణ�మమ�ల�.

�ా�బ�బ� ఎల� ప��డ� కర�ణ�ప�ర�� ల�. మనక� �ావల�ిన�� �ా��యందు మనఃఅప�ర�క���న భ���. భక�� నను
�ి�ర���న నమ�కమ�, ప�ర�భ��� య�న�ప��డ� �ా� ����కల��య� �ఘ�మ��ా ��ర��ర�ను. ��మ�� పంత�
మనసు�నందు బ�బ� ��త�లలను �ా� య�����క జ�ంచగ��, బ�బ� ��ంట�� అత��ే �ా� �ం�ెను.
సంగ�హమ��ా సంగత�లను �ా� �ి��నుమ� బ�బ� య�జ� ���న ��ంట�� ��మ�� పంత�క� ���రణక���
గ�ంధరచనక� �ావల�ిన బ����, శ��� , �ౖెర�మ�, క��� ���� మ���ం�ెను. ���� �ా� య��గ�త �దట
అత��� ల�క�ం�ెను. �ా� బ�బ� దయ�ప���తమగ� ఆ�ర�చనమ�ల�ే ��� నతడ� ప���� �ేయగ���ను. ఈ
�ధమ��ా సచ���త� �ిద����న��. అ�� �క చంద��ాంతమణ� వంట���. ���నుం�� �ా��లలను నమృతమ�
స��ంచును. ���� చదువర�ల� మన�ార ��� గవచు�ను.

భక�� నక� �ా�యందు ప�ర����న హృదయప�ర�కమగ� భ��� క���నప��డ� దుఃఖమ�లనుం��,
య�ాయమ�లనుం�� బ�బ� �ా�ా�� ర��ంచుచుం�ెను. �ా� �గ��మమ�ల� బ�బ� చూచుచుం�ెను.
అహమ� నగర ��ా�ియగ� (ప�సు� తమ� ప��� �ా�ి) ���ద� �ావ� �ాం �ాస�� �ా�ా� వ�ర� ��మ�
అ��� కధ ��ౖన ������న �ాక�మ�నక� ఉ��హరణమ��ా ��గ�వ �వ�బ��న��.

��మ� అ��� (���ద� �ావ� �ాం �ాస��)

6వ అ���యమ�ల� �� �ామనవ� య�త�వసందర�మ�న ఇత� గ���� �ె�ి���. చదువర�ల� ����
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జ��ి�యందుంచు����� య�ందుర�. అతడ� 1895 వ సంవత�రమ�న �� �ామనవ� య�త�వమ�
�ా� రం�ం�నప��డ� ������� �� ��ను. అప�ట�నుం�� ఇప�ట�వరక� అలక��ం�న ప��క �కట� �ానుక�ా
�చు�చు���డ�. అ��య�ను �ాక ఉత�వమ�నక� వచు� �దలక� అన���నమ� �ేయ�చు���డ�.

అత� జట�� �ా��ారమ�ల� 1.ప���

బ� ంబ�� �����త��ొకడ� ��మ� అ���క�, ప���ల� జట�� �ా��ారమ� �ే�ి ��గసు� డ��ా సుమ�ర� ��ండ�ల�ల
ర��ాయల� ల�భమ� సం�ా��ంచవల�న� �ా��ను. �ా��ారమ� ల�భకర���న ద�య�, ��ంతమ�త�మ�
ప�మ�దకరమ� �ాద�య�, గనుక అవ�ాశమ� �� ��ట�� ��నవలద�య� అతడ� �ా� ��ను. ��మ� అ��� య�
బ�రమ�ను �ేయ�టయ�? మ�నుటయ�? యను ��ం�ోళనల� ప�ెను. జట�� �ా��ారమ�ను �ేయ�టక� ��ంట��
�శ��ంచు��నల�క�ం�ెను. ��� గ���� బ�గ�గ ఆల��ం�, ��ను బ�బ� భక�� డగ�టను �వరమ�ల�� �ా�మ�
��క ఉత�రమ� �ా� �ి బ�బ� న����, �ా�� సల�ను �ె��ి��నుమ��ను. ఆ మర�సట� ��నమ� అ ఉత�రమ�
�ా�మ�క� మ�ట��ను. �ా�మ� ���� �సు��� మ�ీదుక� బ� ��ను. బ�బ� మ�ందరబ�ట��ను. బ�బ� య�
�ా��త��మ� య����ను. సమ���ర ��మ��ను? �ా�మ� అహమ� నగర� నుం�� ��మ� అ��� ఏ�ో
కను��నుటక� �ా� �ి��డ��ను. బ�బ� ఇట� ��ను.. "ఏ� �ా� య�చు���డ�? ఏ� ఎత��  ��య�చు���డ�?
భగవంత� ����న����� సంత��ి� జ�ందక య��ాశమ�న��గ�ర ప�య��ంచుచున�ట�� న���. �ా� య�త�రమ�
చదువ�మ�." బ�బ� �ె�ి�న�ే ఆ య�త�రమ�ల� గల సమ���రమ�, �ా�మ� "�ే�ా! ��క�డ�� ప��ాంతమ�గ
క�����, భక�� ల ��ం�ోళన�ాల� �ే��దవ�. �ార� �ా�క�ల�లగ�ట�� �ా�� �చట ��డ����� వ�ె�దవ�.
��ంద��� ప�త��మ��ాను, ��ంద��� ల�ఖల ర�పమ��ాను �ె�ె�దవ�. ఉత�రమ� ల�� సంగత�ల�
�ె��ియ�న���ల చదువ�మ� బలవంత ��ట�� ను���వ�?" అ��ను. బ�బ� �ట����: "ఓ �ా�మ�! దయ�ే�ి
చదువ�మ�. �� ��ట��� వ��న�� ��ను మట�� �ెదను. నను� �శ��ించు �ా��వ�ర�?"

అప��డ� �ా�మ� ఉత�రమ�ను చ����ను. బ�బ� జ�గ�త��ా �� క�కరమ��� �ట� ���. "��ట�క� �ి�� ఎ��న��.
అత� గృహమం�ేల�ట� ల�ద� �ా� య�మ�. తనక�న� సగమ� ��ట���� సంత��ి� �ెందుమ� �ా� య�మ�.
ల�ల����ంచుటక� అయ�సపడవద�� �ెప��మ�." �ా�మ� జ�ాబ�ను పం��ను. �����ర�ాత�ర�� ��మ� అ���
క� ��ట�� ��� య�ం�ెను. జ�బ� చదువ���� అతడ� తన య�శయంతయ� అ��య�స ���నదను����ను. �ా�
స�యమ��ా వ�� మ�ట�� డ�టక�, ఉత�రమ� �ా� య�టక� ��దమ� కలద� �ా�మ� �ా� య�ట�ే ����
స�యమ��ా ����� ���� బ�బ� �� స�యమ��ా మ�ట�� డవల�న� యను����ను. అందు�ే ������� �����ను.
బ�బ�క� నమస���ం�ెను. బ�బ� �ాదమ�ల� ఒత�� చు క�ర��ం�ెను. అత��� బ�బ�ను బ��రంగమ��ా జట��
�ా��ారమ� గ���� యడ�గ�టక� �ౖెర�మ� ��లక�ం�ెను. బ�బ� స�యప��న�� �ా��ారమ�ల�
��ంతల�భమ� బ�బ� ����న�� బ�గ�ండ� నను����ను. ఇట��  రహస�మ��ా ��మ� అ��� తనమనసు�న



నను����ను. బ�బ�క� �ె�య��ే�య� ల�దు. అర�ేతనున� య��ి���ాయవల� భ�తభ�ష��
వర�మ�నమ�ల� క�డ బ�బ� �ె��ిన�ార�. �డ�క� ��ి వసు� వ�ల� �ావలను. �ా� త��  �ేదుమ�త��చు�ను.
��ివసు� వ�ల� ఆ��గ�మ�ను జ�రచును. �ేదుమ�త�ల���గ�మ�ను వృ��� �ేయ�ను. త��  తన �డ� �క�
��ల�ను �ాం��ం� బ�జ���ం� �ేదుమ�త�ల� �చు�ను. బ�బ� దయగల త�� వంట��ార�. తన భక�� ల భ�ష��
వర�మ�నమ�ల ల�భమ�ల గ���� బ�గ�గ �ె��ిన�ార�. ��మ� అ��� మనసు�ను గ���ట�� బ�బ� ఇట� ��ను.
"ప�పంచ �షయమ�లల� తగ�ల��నుటక� ����ష�మ� ల�దు." బ�బ� �క� యసమ�� గ���ం� ��మ� అ���
య� ప�� మ�ను����ను.

2. ��న�మ�ల బ�రమ�

�ిమ�ట ��న�మ�, �య�మ�, ��ధుమల� �దలగ� �ా� �ా��ారమ� �ేయతల��ట��ను. ఈ య�ల�చనక�డ
బ�బ� గ���ం� �ట���ను. "�వ� 5 ��ర�  ��ప��న ��� 7 ��ర�  ��ప��న అమ�వల�ి వచు�ను. కనుక �
�ా��ారమ� క�డ మ�ను��ను" మ��ను. �����ళ� వరక� ��న�మ� ధర ��చు��ా�� య�ం�ెను. �ా� �క
మ�సమ� ��ండ� మ�సమ�ల� వర�మ�ల� ���షమ��ా క�����ను. ధరల� హ�ాత�� �ా ప���� ��ను. ��న�మ�ల�
�ల�వ�ే�ిన �ా��ల� నష�ప����. ఈ దురదృష�మ� నుం�� ��మ� అ��� �ా�ాడబ�ెను. ప��� జట�� �ా��ారమ�
క�డ క���� ��ను. ఆ ద���� ఇం��క వర�క�� స�యమ��� �ా��ారమ� �ే��ను. మదుప� ��ట��న�ా����
��ప� నష�మ� వ�ె�ను. బ�బ� తనను ��ండ� �ార�ల� ��ప� నష�మ�లనుం�� త�ి�ం�ెన�, ��మ� అ���క�
బ�బ� యందుగల నమ�కమ� ���ె�ను. బ�బ� మ�సమ��� �ెందువరక� �ా���� �జ���న భక�� డ��ా
నుం�ెను. �ా�� మ�సమ��� �ిమ�ట క�డ ఇప�ట�వరక� భ����� ను���డ�.

ఆమ��ల (మ����పండ�  చమ���రమ�)

ఒక��డ� 300 మ����పండ�  �ా���ల� వ�ె�ను. �ాల�యను మ�మలత��ర� ���ానుం� �ా�మ ��ర�న
బ�బ�క� పం��ను. అ�� �ెరచునప�ట��� పండ� ��య� బ��ా�� య�ం�ెను. అ�� �ా�మ� �ా���నమ�ల� ��ట����.
అందుల� 4 పండ��  మ�త�మ� బ�బ� ��లంబల� (క�ండల�) ��ట��ను. బ�బ� "ఈ ��ల�గ� ��మ� అ���క�, అ�
యక�డ�� య�ండవల�" న��ను.

��మ� అ���క� మ�గ�� ర� ��ర�ల� గలర�. అత�ే �ె�ి�న ప��ారమ� �ా� ��ద��� ��ర�ల�. �ా� యత���
సం��నమ� ల�క�ం�ెను. అ��క జ���ష��లను సంప���ం�ెను. అతడ� క�డ జ���షమ�ను ��ంతవరక�
చ����ను. తన జ�తకమ�ల� దుష�గ�హప���వ మ�ండ�ట�ే అత��� సం��నమ� కల�గ� నవ�ాశమ�
ల�దను����ను. �ా� అత��� బ�బ� యందు ����� నమ�కమ� గలదు. మ����పండ��  అం��న ��ండ�
గంటలక� అతడ� ������� �ే�� బ�బ�క� నమస���ంచుటక� �� �ా బ�బ� �ట���ను. "అందర� మ����పండ� ��ౖప�



చూచుచు���ర�. �ా� అ� ��మ���రక�ం�న�. �ావ�న అ� ��మ�� �� ��వవల�ను." ��మ� ఈ మ�టల�
�� భయప�ెను. �ా� మ����ప� (బ�బ� మ�ఖ�భక�� డ�) ���� �ట��  సమ���ం�ెను. "��వనున��
యహం�ారమ�ను గ����. ���� బ�బ� మ�ందు చంప�ట �క య���ా�దమ�." బ�బ� యత� ��ట� ���:
"�వ� �నవదు� . � �న� ��ర���మ��. ఈయ�మ��ల ఆ��క� నల�గ�ర� ��డ�క�లను, నల�గ�ర� ��మ����లను
ప��ా��ంచును." ��మ� ఆప��ార�� �ే��ను, ��ంత�ాలమ�నక� బ�బ� మ�టల� �జమ���ను. జ���ష���
మ�టల� ఉత��ా��ను.

బ�బ� మ�టల� �ా�� సమ����� ప�ర��� �ాక ఇప��డ� గ�డ �ా�� మహత��మ�ను �ా� �ించుచున��. బ�బ�
�ట� ��ను. "సమ��� �ెం��నప�ట��� �� సమ���ల�నుం� �� ఎమ�కల� మ�ట�� డ�ను. అ� �క� ఆశను
నమ�కమ�ను క���ంచును. ���� �ాక �� సమ���క�డ మ�ట�� డ�ను; కదల�ను. మనసూ����గ శరణ�జ���న
�ా���� మ�ట�� డ�ను. ��ను �వద�నుండ��� య� ��ాం�ోళన పడవదు� . �� ఎమ�కల� మ�ట�� డ�చు �
��మమ�ను కను��నుచుండ�ను. ఎల� ప��డ� న��� జ��ి�యందుంచు��నుడ�. ��యం�ే మనఃప�ర�కమ�గను
హృదయప�ర�కమ�గను నమ�కమ�ంచుడ�. అప���ే �ర� ����� ��ల��� ం�ెదర�."

�ా� ర�న

��మ�� పంత� ఈ అ���యమ� ��క �ా� ర�న�� మ���ంచుచు���డ�.

"ఓ �ా� సదు� ర�! భక�� ల ����కల ��ర��ర�� కల�వృ�మ�! � �ాదమ�ల ����న�ట��� మర�వక�ందుమ�
�ాక. � �ాదమ�ల ��ప��డ� చూచుచుం�ెదమ� �ాక. ఈ సం�ారమ�న ��వ�ప�ట�� కల�ే �����
బ�ధపడ�చుంట��. ఈ ��వ�ప�ట�� కలనుం� మమ�� త�ి�ంప�మ�. మ� ఇం���యమ�ల� �షయమ�ల��ౖ
బ� �యక�ండ యడ�� ��నుమ�. మ� దృ�ి�� ల�పలక� మర�� య�త��� మ�ఖ�మ�� జ�య�మ�.
ఇం���యమ�ల�, మనసు� బయటక� �� వ� ��ౖజమ� ��ప�నంతవరక�, ఆత��ా�����రమ�నక� అవ�ాశమ�
ల�దు. అంత��ాలమ�న ��డ�క��ా�, బ�ర��ా�, �����త�డ� �ా� య�ప�గపడర�. ��� మ�క�
అనందమ�ను, ��మ�ను కల�గ జ�య��ాడను. ��ాదమ�లందు, దు�ా�ర� ప� పనులందు మ�క� గల
య�స���� ప����గ న�ంపజ�య�మ�. � ��మస�రణమ� �ేయ�టక� �హ� య�త���ంచు�ాక. మ�
య�ల�చనలను అ� మం��� యగ��ాక �ెడ��� యగ��ాక త��� ��య�మ�. మ� గృహమ�లను
శ��రమ�లను మరచునట��  జ�య�మ�. మ� యహం�ారమ�ను �ర���ంప�మ�. � ��మ�� ఎల� ప��డ� జ��ి�
యందుండ�నట�ల �ేయ�మ�. త���న వసు� వ�ల��ట�� మరచునట��  జ�య�మ�. మనః�ా�ంచల�మ�ను
��ి��య�మ�. ���� �ి�రమ��ా ప��ాంతమ��ా నుంచుమ�. �వ� మమ��లను గట��గ పట��య�ం�న�� మ�
యజ�� ��ంధ�ారమ� �ష���ంచును. � ��ల�త�ర�నందు ��మ� సం��షమ�గ నుం�ెదమ�. మమ��లను �ద�
నుం�� ల�ప�మ�. � �ల�మృతమ� ��� గ� ��గ�మ� � కట��మ� �ేతను గత జన�లల� ��మ� �ే�ిన



ప�ణ�మ�వలనను క���న��."

��ట�: ��మ� అ��� ���న �ా��లమ� ఈ సందర�మ�న గమ�ంప ద��న��.

ఒక��డ��కమం���� ��ను గ�డ బ�బ� �ాదమ�లవద� క����� య�న�ప��డ�, �� మనసు�న ��ండ�
సంశయమ�ల� క���ను. ఆ ��ంట��� బ�బ� �ట��  జ�ా��ె�ను.

1.�ా�బ�బ�వద� అ��కమం�� గ��గ�డ� చు���ర�. �ారందర� బ�బ� వలన ��ల� �� ం�ెద�ా?

����� బ�బ� �ట��  జ�ా��ె�ను. "మ�����ెట�  వ�ప� ప�త ప��ియ�న�ప��డ� చూడ�మ�.
ప�వ��ల��య� పండ��  అ�న��, ��ంత మం� పంట యగ�ను? �ా� యట��  జర�గ���? ప�వ���ా�� ��ల
మట�� క� �ా��� వ�ను. �ా��� ���� �ిం�ెల� �ా��� వ�ను. ���� మ�త��� �గ�ల�ను.

2.ఇ�� �� గ���ం� య����న��. బ�బ� ���క శ��రమ� ����న �ిమ�ట, �� ��తమ�� ఓడ ��ట��
నడపగలను? అ�� ఎట� ��ట�� ��� �� వ���? అ�న�� �� గ� ఏ�?

����� బ�బ� జ�ా�ట��  ఇ�ె�ను. "ఎక��ౖెననూ ��ప��డ�ననూ �� గ���ం� �ం�ం�న�� ��నక�డ��
య�ం�ెదను." 1918 �� మ�ందు �ా�� �ా�ా� నమ� ప��ారమ� �ార� ��ర��ర��చుం����. 1918 తర��ాత క�డ
��ర��ర��చు���ర�. ఇప�ట��� ������ య����ర�. ఇప�ట��� ��క� ���� చూప�చు���ర�. ఇ�� 1910-11

�ాలమ�ల� జ����ను. �� �� దర�ల� ��ర�ప����. �� �� ద�� �ాలధర�మ� ��ం�ెను. �ొంగతనమ� జ����ను.
�� �సు ���రణ జ����ను. ఇవ��య� నను� కల�� లపర�న�.

�� �� ద�� చ��� �ా, �� మనసు� �కలమ���ను. ��ను ��తమ�ను సుఖమ�లను ల����ట�ల�దు. ��ను బ�బ�
వద�క� �� �ా, �ార� ఉప�ేశమ��� �ాం�ంపజ��ి, అ�ా� క�లక��� �ంట�ల� బ� బ�ట� �� �ందు �ా�ం���. ��
నుదుట చందనమ� ప��ి��.

�� �ంట�ల� �ొంగతనమ� జ����న��. ��క� మ�ప��� సంవత�రమ�లనుం�� �క �����త�డ�ం�ెను. అతడ�
�� ��ర��క� నగల��ట�� �ొం���ం�ెను. అందుల� �భమగ� నత��  (���ి�ాభరణమ�) ఉం�ెను. బ�బ� �� ట�
మ�ం�ే�����. ఆ మర�సట� ��న�� య� మ��ి నగల ��ట��ను ����� ������ి �మ�పణ ����ను.

ఓం న� �� �ా�����య

�ాం�ః �ాం�ః �ాం�ః

ఇర�వ�� ఐదవ అ���యమ� సంప�ర�మ�
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