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బ�బ� మతగ�ంధమ�లను ���� ప�త�మ��ే�ి �ా�� తన భక�� లక� �ా�ాయణమ� ��రక� ప��ా��ంచుట
�దలగ�న� �� అ���యమ�ల� �ెప����ందుమ�.

ప��ా� వన

మ�నవ�డ� సమ�ద�మ�ల� మ�నగ�ా��, అ�� �ర�మ�లల�ను ప�ణ�నదులల�ను �ా�నమ� �ే�ిన ప�ణ�మ�
ల�ంచును. అట�ల�� మ�నవ�డ� సదు� ర�� �ా��ర�ందమ�ల ��శ��ంపగ��, ��మ�ర�� లక�
(బ�హ��ష�� మ��శ�ర�లక�) నమస���ం�న ఫలమ����ాట� పరబ�హ�మ�నక� నమస���ం�న
ఫ�తమ�క�డ ల�ంచును. ����కలను ��ర��ర�� కల�తర�వ�, జ�� నమ�నక� సమ�ద�మ�ను మనక�
ఆ����ా�����రమ�ను కల�గ జ�య�నట�� �� �ా�మ��ా�నక� జయమగ� �ాక. ఓ �ా�! � కధలందు
మ�క� శ�ద�ను కల�గజ�య�మ�. ��తకప�� ��ఘజలమ� ��� �� ఎట��  సంత�ించు��, అట�ల�� � కధలను
చదువ��ార�ను, �ను�ార�ను, ����� �ీ���� �ా�� గ���ంత�ర� �ాక. � కధల� �నునప��డ� �ా���� �ా��
క�ట�ంబమ�లక� �ా��క��వమ�ల� కల�గ�ను�ాక. �ా�� శ��రమ�ల� �ెమ��ంచు�ాక; �ా�� ��త�మ�ల�
క��ట��ే �ండ��ాక. �ా�� �ా� ణమ�ల� �ి�రపడ��ాక; �ా�� మనసు�ల� ఏ�ాగ�మగ��ాక; �ా���� గగ��ా�ట�
కల�గ��ాక; �ార� ��క��చు ఏ��� వణ��దర��ాక; �ా��ల�గల ��ౖషమ�మ�ల� తరతమ ��దమ�ల�
�ష���ంచు�ాక. ఇట��  జ����న��, గ�ర�వ��ా�� కట��మ� �ా�� ��ౖన ప�స��ం�న దను��నవల�ను. ఈ
��వమ�ల� �ల� క���నప��డ�, గ�ర�వ� ����� సంత�ిం� ఆత��ా�����రమ�నక� ���� చూప�ను.
మ�య�బంధమ�లనుం�� ���చ� �� ందుటక� బ�బ�ను హృదయప�ర�కశరణ�గ� ��డవల�ను. ��దమ�ల�
�ను� మ�యయ�� మ�సమ�ద�మ�ను ��ట�ంచల�వ�. సదు� ర��� య�ప� �ేయగలర�.
సర��వ��ట�యందును భగవంత�� చూచునట��  �ేయగలర�.

గ�ంధమ�లను ప�త�మ��ే�ి �ానుక�ా �చు�ట

మ�ందట� అ���యమ�ల� బ�బ� బ� ధల�నర�� �ర�లను ����. అందుల� ��క������ ��
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అ���యమ�ల� ��ెదమ�. ��ందర� భక�� ల� మతగ�ంధమ�లను �ా�ాయణ �ేయ�టక� బ�బ� �ే����� బ�బ�
ప�త�మ� �ే�ిన�ిమ�ట �ా�� ప�చు��������ార�. అట�� గ�ంధమ�ల� �ా�ాయణ �ేయ�నప��డ� బ�బ� తమ��
నున�ట�ల ���ం�ె���ార�. ఒక��డ� �ా�ామ�జ� ఏక��ధ ��గవతమ�ను ���ి��� ������� వ�ె�ను.
�ా�మ� య� ప�స�కమ�ను చదువ�ట��� �సు��� మ�ీదుక� బ� ��ను. అచ�ట బ�బ� ���� ���ి��� �ే�ల�
����, ���� ప�టలను ���ి� �ా�మ� ���� ���� తన వద� నుంచు��మ���ను. అ�� �ా�ా ప�స�కమ�య�,
నందు�ే ��� ��త� ������యవల�న�య� �ా�మ� �ె���ను. �ా� బ�బ� "���� ��ను �������. ����
జ�గ�త��ా � వద� నుంచుమ�. అ�� �క� ప���వచు�" న���. ఈ ప��ారమ�గ బ�బ� అ��క ప�స�కమ�ల� �ా�మ�
వద� నుం�ెను. ���� ��నమ�ల �ిమ�ట �ా�ా మ�జ� ����� ��గవతమ�ను �ె�� బ�బ� ���ె�ను. బ�బ�
���� ���� ప��ాదమ��ా మ�జ��� ఇ�� ���� భద�పరచుమ��ను. అ�� య�త��� ��ల� �ేయ�న���.
�ా�ా �ా�ా� ంగనమ�ా�రమ��� �ీ�క��ం�ెను.

�ా�మ� �ష�� సహస���మమ�ల ప�స�కమ�

�ా�మ� బ�బ� క� ����� �ి�య భక�� డ�. బ�బ� యత��� ��ల� �ేయ �శ��ం� �ష�� సహస���మమ�ను
ప��ాదమ��ా ��ె�ను. ���� ఈ ���ం�� �ధమ��ా జ����ను.

ఒకప���ొక �ామ���ి (�ామ��సు భక�� డ�) ������� వ�ె�ను. �����ళ�� అక�డ నుం�ెను. ప�� ���
ఉదయ�� ల��, మ�ఖమ� కడ�గ����, �ా�నమ� �ే�ి, పట�� బట�ల� ధ��ం� �భ�� ప��ి���,

�ష�� సహస���మమ�� (భగవ��� తక� తర��ాత మ�ఖ����న��) అ���త��ామ�యణమ�ను శ�ద��� �ా�ాయణ
�ేయ�చుం�ెను. అత�� గ�ంధమ�ల న��క�ార�ల� �ా�ాయణ �ే��ను. ���� ��నమ�ల �ిమ�ట బ�బ�
�ా�మ�క� ��ల� �ేయ�శ��ం�, �ష�� సహస���మ �ా�ాయణం �ే�ంపదల�ెను. �ావ�న �ామ���ి�
�ల� తమక� కడ�ప� ���ి��ా నున�ద�య� �� ��మ�� ��ి��న��ే ���ి� తగ� ద�య�, కనుక బజ�ర�క�
�� � య� మందును ��ి��� రమ��య� ����ను. �ా�ాయణమ� ఆ�ి �ామ���ి బజ�ర�క� �� ��ను. బ�బ�
తమ గ�ె� ���� �ామ���ి �ా�ాయణ �ేయ� స�లమ�నక� వ�� �ష�� సహస���మ ప�స�కమ�ను ���ి����ను.
తమ స�లమ�నక� �����వ�� �ట���ను. "ఓ �ా�మ�! �� గ�ంధమ� �గ�ల �ల���ౖన��. ఫలప�ద���న��.
కనుక ����� బహ�క��ంచుచు���ను. �వ� ���� చదువ�మ�. ఒకప��డ� ��ను �గ�ల బ�ధప����. ��
హృదయమ� ��ట�� ����ను. �� ��త మ�ాయమ�ల� నుం�ెను. అట�� సం��గ��ి��యందు ��ను ఈ ప�స�కమ�ను
�� హృదయమ�నక� హత�� ��ంట��. �ా�మ�! అ�� ��క� ��ప� ��ల� �ే��ను. అల�� �� స�యమ��ా వ��
బ�గ� �ే��న� యను��ంట��. అందు�ే ���� ���చు�చు���ను. ���� ��ం�ెమ� ఓ�ిక�ా చదువ�మ�. ���న
��క ��మమ� చ���నను ��ల� కల�గజ�య�ను." �ా�మ� తన �ాప�స�కమక�రల�ద��ను. ఆ ప�స�కమ�
�ామ���ి��. అతడ� �ి���ాడ�, �ం���ాడ�, ���ి�ి�. �ావ�న �ా��� కయ�మ� వచు�న��ను. మ��య�
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��ను అ��గరక� డగ�ట�ే �ేవ��గ�� అ�రమ�ల� చదువల�న��ను.

తనక� �ామ���ి�� బ�బ� కయ�మ� కల�గజ�య� చు���డ� �ా�మ� అను������ �ా� బ�బ� తనక� ��ల�
కల�గ జ�యను���డ� యను��నల�దు. బ�బ� య� సహస���మమ�� మ�లను �ా�మ� ��డల� ��య
�శ��ం�ెను. అతడ� అ��గరక�డ�నప�ట��� బ�బ�క� మ�ఖ�భక�� డ�. బ�బ� ఈ ప��ార మత��
ప�పంచబ�ధలనుం�� త�ి�ంచ����ను. భగవ���మఫ�త మంద���� �శద��. సకల�ాపమ�లనుం��
దు�ాల�చనలనుం��, ��వ�ప�ట�� కలనుం�� అ�� మనలను త�ి�ంచును. ���కంట� సులభమ�న �ాధన
�ం��కట� ల�దు. అ�� మనసు�ను �ావనమ� �ేయ�టల� ����� సమర����న��. ��� ��ట�� తంత� క�డ
అవసరమ� ల�దు. ����� �యమమ� ల��య� ల�వ�. అ�� �గ�ల సులభ���న��; ఫలప�ద���న��. �ా�మ�క�
ఇష�మ� ల�నప�ట��� �ా��ే ��� నభ��ింప �ేయవల�న� బ�బ�క� దయక���ను. కనుక ���� బ�బ�
�ా�ప� బలవంతమ��ా ర��ె�ను. ఆ ప��ారమ�గ�� ��ల �ాలమ� ���ందట ఏక��ధమ��ా� బలవంతమ��ా
�ష�� సహస���మను ��క �ద బ�� హ�ణ���ే �ా�ాయణ �ే�ం� �ా�� ర��ం�ెను. �ష�� సహస���మ
�ా�ాయణమ� �త����� ��క ��ాలమ�న చక�ట� మ�ర�మ�. �ాన ���� బ�బ� �ా�మ� క� బలవంతమ��ా
ఇ�ె�ను.

�ామ���ి త�రల� �� ��మ�� �ె�ె�ను. అ��� �ంచణ�క� యక�డ�� య�ం�ెను. ��రదమ��వల� నట�ం�
జ����న దంతయ� �ా��� �ె���ను. �ామ���ి ��ంట�� ��పమ��� మం��ప�ెను. ��పమ��� �ా�మ�ప�బ��,
�ా�మ� �� కడ�ప����ి� �ాక��� బ�బ� తనను బజ�ర�క� పంప�నట��  �ే�ి ఈ ల�పల ప�స�కమ�ను
��ి����న� య��ను. �ా�మ�ను �ట���రం�ం�ెను. ప�స�కమ� ఈయ��� తల పగ�ల��ట�� ��ందున��ను.
�ా�మ� ��మ����ా జ�ా��ె�ను. �ా� ప��జనమ� ల�క�ం�ెను. అప��డ� దయ�� బ�బ� �ామ���ి �� �ట��
ప���ను. "ఓ �ామ���ీ! ఏ� సమ���రమ�? ఎందులక� ��ాక�పడ�చు���వ�? �ా�మ� మన�ాడ� �ా��?
అనవసరమ��ా �ా� ��ల �ట��దవ�? ఎందుక� జగడ మ�డ�చు���వ�? ��మ����ా ���మ�� మ�టల�డల��ా?
ఈ ప�త����న గ�ంధమ�లను �త�మ� �ా�ాయణ �ేయ�చుంట�� �ా�; �కను � మనసు� నప�త�మ��ాను,
అ�ా���నమ��ాను ఉన�ట�� న���. ���ట�� �ామ���ివయ��? సమస��షయమ� లందు �వ� �ర�మ�డవ��ా
నుండవల�ను. � �ాప�స�కమ�ను అంత�ా న�ల�ించుట �ంత�ా నున���. �జ���న �ామ���ి�� మమత �ాక
సమత య�ండవల�ను. ఒక ప�స�కమ� ��రక� �ా�మ��� �� �ాడ�చు����ా? ��ళ��, � స�లమ�ల�
క����నుమ�. ధ����న ప�స�కమ� ల��కమ�ల� వచు�ను. �ా� మనుష��ల� �ార�. బ��ా ఆల��ంచుమ�,
�ె���ా ప�వ���ంప�మ�. � ప�స�కమ� �ల�వ ఎంత? �ా�మ�క� ����� ��ట�� సంబంధమ� ల�దు. ���� ����
��ి��� �ా� ������. �క�� కంఠ�ాఠమ��ా వచు�ను క��! �ావ�న �ా�మ� ���� చ���, ��ల� �� ందు
నను��ంట��. అందు�� ��� నత�������."
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బ�బ� పల�క�ల�ంత మధురమ��ా, ��త��ా, ��మలమ��ా అమృతత�ల�మ��ా నున��! �ా� ప���వమ�
��త�మ�న��. �ామ���ి �ాం�ం�ెను. ����� బదుల� పంచరత���తయను గ�ంధమ�ను �ా�మ� వద�
��ి����దన��ను. �ా�మ� ����� సంత�ిం�ెను. "ఒక�ట�ల? ప�� ప�స�కమ�ల��ె�ద" న��ను.

ఈ �ధమ��ా బ�బ� �ా�� తగవ�ను ����ను. ఇందు ఆల��ంచవల�ిన �షయ��మన �ామ���ి పంచరత�
��త ��ల ����ను? అతడ� ల�నున� భగవంత�� �ె��ి��నుట ��న�డ� య��ం�య�ండల�దు. ప���త�మ�
మతగ�ంధమ�లను మ�ీదుల� బ�బ� మ�ందర �ా�ాయణ �ేయ��ాడ�, �ా�మ��� బ�బ� ఎదుట ఏల
జగడమ��ెను? మనమ� ఎవ��� �ం��ంచవల���, ఎవ��� తప��పట�వల��� �� ల����నల�మ�. ఈ కధ �
�ధమ��ా న���ించక�� �న�� ఈ �షయమ��క� �ా� మ�ఖ�మ� భగవ���మ స�రణఫ�తమ�,
�ష�� సహస���మ �ా�ాయణ �దలగ�న� �ా�మ� క� �ె��ియ�ండవ�. బ�బ� బ� ��ంచు మ�ర�మ�
�ా� మ�ఖ�మ� కల�గజ�య� �షయమ�ల� �ాట�ల���. ఈ గ�ంధమ�ను క�మమ�గ �ా�మ� చ��� ���ల� ��ప�
�ా� �ణ�మ� సం�ా��ం�ెను. �� మ�� బ�ట�� అల�� డగ� �.�.�����క� బ� ��ంచగ���ను. ఈ ����� ప���
�ంజ���ంగ� �ాల�� �ి����ాల��ా నుం�ెను.

���� రహస�మ�

బ�హ��ద� నధ�యనమ� �ేయ��ా��� బ�బ� ఎల� ప��డ� ����ంచు�ార�, ��� త���ంచు�ార�. ఇచట �����క
ఉ��హరణ ��ె�దమ�. ఒక��డ� బ�ప��ా��బ�జ�� క� ఒక �ా���ల� వ�ె�ను. అందుల� �ళ� �ా� �ిన
����రహస�మ�ం�ెను. అత�� �ార�ల�ను తన చంకల� ��ట�� ��� మ�ీదుక� వ�ె�ను. బ�బ� క�
�ా�ా� ంగనమ�ా�రమ� �ేయ�నప��డ�� ���ందప�ెను. అ�ేమ� బ�బ� య����ను. అక�డ�� ���� ��ి� బ�బ�
�ే�ల� ఆ ప�స�కమ� నుం�ెను. బ�బ� ���� ��షమ�ల� ప�స�కమ�ల�� ���లను ����ి� తన జ�బ�ల�నుం��
ఒక ర��ా� ��ి ప�స�కమ���ౖ బ�ట�� ద��ణ�� గ�డ ప�స�కమ�ను జ�గ�న కం��ంచుచు "���� ప����గ
చదువ�మ�, �క� ��ల� కల�గ�ను." అ��ను.

ఖ�ప��� దంపత�ల�

ఖ�ప���ల వృ��� ంతమ��� � య���యమ�ను మ���ం�ెదమ�. ఒకప��డ� ఖ�ప��� తన ��ర��� ������� వ��
���� ��లల�ం�ెను. �����ా��బ� ఖ�ప��� �ామ�ను�డ� �ాడ�. అమ�ావ�ల� ����� ప��ి��������న �ీ� డర�,
����� ధనవంత�డ�, ����  ����ల�ల� సభ��డ�, ����� �ె�వ�న�ాడ�, ��ప� వక�. �ా� బ�బ� మ�ందర
��ప��డ� ��ర� �ెరవల�దు. అ��కమం�� భక�� ల� పల�మ�ర�ల� బ�బ��� మ�టల�����, �ా��ం���; �ా�
మ�గ�� ర� మ�త�మ� ఖ�ప���, నూల��, బ�ట�� - �శ�బ�మ��ా క�ర��ండ��ార�. �ార� �నయ��ేయత నమ�త
ల�న� ప�మ�ఖుల�. పంచద�� ఇతర�లక� బ� ��ంచగ���న �ాప��� బ�బ� మ�ందర మ�ీదుల�
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క����నునప��డ� ������ మ�ట�� డ��ాడ� �ాడ�. �జమ��ా మ�నవ��ెంత చ���న�ా�ౖెనను, ��ద�ా�ాఉయణ
�ే�ిన�ా�ౖెనను, బ�హ�జ�� � మ�ందర ��ల��లబ� వ�ను. ప�స�కజ�� నమ�, బ�హ�జ�� నమ� మ�ందు �ాణ�ంచదు.
�����ా��బ� ఖ�ప��� 4 మ�సమ�ల�ం�ెను. �ా�, యత� ��ర� 7 మ�సమ� ల�ం�ెను. ఇద�ర�ను �����ల�
నుండ�ట�ే సంత�ిం���. ఖ�ప��� �ా�� ��ర� బ�బ� యందు భ���శ�ద�ల� గ��� య�ం�ె����. ఆ�� బ�బ�ను
�గ�ల ����ంచుచుం�ెను. ప�� ��� 12 గంటలక� బ�బ� ��రక� ��ౖ��ద�మ� స�యమ��ా �ెచు� చుం�ెను.
���� బ�బ� య����ం�న తర��ాత ��ను ��జనమ� �ేయ�చుం�ెను. ఆ�� �క� �లకడను,
�శ�లభ���� బ�బ� �తర�లక� బ� ��ంచ��ం�ెను. ఆ�� ఒక��డ� మ���హ���జనసమయమ�న ఒక
ప���మ�ల� �ాంజ�, ప���, అన�మ�, ప�ల�సు, పరమ�న�మ� �దలగ�న� మ�ీదుక� �ె�ె�ను. గంటల
��ల�� య�రక�� య�ండ� బ�బ� య���డ� ��ంట�� ల��, ��జన స�లమ�ల� గ�ర��ం��, య��� �ె��న
ప���మ� ప� య�క� ���ి త�ర�ా �న ��రం�ం�ెను. �ా�మ� �ట�����ను. "ఎందు�� ప��ాతమ�? ఇతర�ల
ప���మ�ల ��ట����ౖ�ెదవ�. �ా� ��ౖప� చూడన�న చూడవ� �ా�, ���� � దగ� ర ��డ����� �నుచు���వ�.
ఈ�� �ె��న ��జన��ందుకంత ర��కరమ�? ఇ�� మ�క� సమస��ా నున���." బ�బ� �ట��  బ� ��ం�ెను.
"ఈ ��జనమ� య��ర�మ��ా ����� యమ�ల�మ�న��. గత జన�ల� ��� ఒక వర�క�� య�వ�. అ��
బ��ా �ా�చు�చుం�ెను. అచ�టనుం�� �ష���ం�, ఒక ��టమ�� �ంట�ల� జ��ం�ెను. తదుప�� �క
���య�� �ంట�ల� జ��ం� �క వర�క�� ��ాహమ��ెను. తర��ాత ఒక బ�� హ�ణ�� క�ట�ంబమ�ల�
జ��ం�ెను. ��ల�ాలమ� �ిమ�ట ఆ��ను ��ను ���� �ావ�న ఆ�� ప���మ� నుం�� �ంకను ����
���మమతమగ� మ�ద�లను ���ి��న�ండ�." ఇట� నుచు బ�బ� య��� ప���మ� ఖ�� �ే��ను. ��ర� �ేత�ల�
కడ�గ���� �ే�ను�ల� �య�చు, ����� తన గ�ె�ప� క�ర��ం�ెను. బ�బ� య����� మ�ట�� డ�ొడం��ను. బ�బ�
�ాళ�ను ��మ�చున� య����ేత�లను బ�బ� ��మ�టక� �ా� రం�ం�ెను. గ�ర��ష��ల బం�ొర�ల� ��వ
�ే�ి��నుట �� �ా�మ� �ట�ల��ను. "��ల బ��ా జర�గ�చున���. భగవంత�డ�ను, భక�� �ాల�ను
ఒక����కర� ��వ �ే�ి��నుట �గ�ల �ంత�ా నున���." ఆ�� య��ర�మ�న ���మక� సంత�ిం�, బ�బ�
��ల� �ా, మృదువ�న య�క���ంచు కంఠమ��� "�ాజ��ాం" యను మంత�మ�ను ఎల� ప��డ� జ�ించు మనుచు
�ట� ���ను. "��ట��  �ే�ిన��, � ����శయమ�� �� ం�ెదవ�. � మనసు� �ాం�ంచును. �క� ��లగ�ను"
అ�����కమ� �ె�య��ా����, ఇ�� �ామ�న��షయమ� వల� �ా��ంచును. �ా� య�� యట�� �ాదు. అ��
శ����ాతమ�. అన�ా గ�ర�వ� �ష��నక� శ��� ప��ా��ంచుట. బ�బ� �క� మ�టల�ంత బలమ�న�! ఎంత
ఫలవంతమ�న�! ఒక �ణమ�ల� న� య��� హృదయమ�ను ప����ం�, �ి�రప�ెను.

ఈ �షయమ� గ�ర�వ�నక� �ష��నక� గల సంబంధమ�ను బ� ��ంచు చున���. ఇద�ర� పరస�రమ� ����ం�
��వ �ే�ి��నవల�ను. �ా��ద����� మధ� ��దమ� ల�దు. ఇద���కట�. ఒకర� ల���ే మ���కర� ల�ర�. �ష��డ�
తన �రసు�ను గ�ర�వ� �ాదమ�ల �ద బ�ట�� ట, బ�హ�దృశ����ా�, య��ర�మ��ా �ా��ర�వ�ర� ల�పల
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ఒక�ట�. �ా�� మధ� ��ధమ� �ాట�ంచు�ార� పక�మ�నక� �ా��ార�; సంప�ర�జ�� నమ� ల���ార�ను.

ఓం న� �� �ా�����య

�ాం�ః �ాం�ః �ాం�ః

ఇర�వ����డవ అ���యమ� సంప�ర�మ�
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