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మ�ప�దవ అ���యమ�

������� ల�గ�ట
1.�ాణ���ా�ి �ా�ా� ��ౖద�, 2 . బ� ంబ�� ��ా�ి పంజ�� �ామల��.

ఈ అ���యమ�ల� బ�బ� ������� ఈ���న �ద�ర� భక�� ల వృ��� ంతమ� �ెప����ందమ�.

ప��ా� వన

దయ�మయ�డ�, భక�వత�ల�డ�నగ� �� �ా��� నమ�ా�రమ�. �ార� దర�నమ�త�మ�న�� భవ�ాగరమ�ను
త��ంపజ��ి మన ఆపదలను బ���దర�. �ార� �ర�� ణస�ర�ప�ల�ౖనను, భక�� ల ��ర�ట�ే సగ�ణ స�ర�పమ�
వ��ం���. భక�� ల �ాత��ా�����రమ� క���ంచుట� �గ�ల కర�వ�మ�. అ�� ���శ�ర��ౖెన �ా���ధునక�
మ�ఖ�తమ ���న��, తప��స�� ���న��. �ా�� �ాదమ�ల ��శ��ం�న�ా�� �ాపమ� ల�ల�  న�ంచును.
అట���ా�� ప�గ� �శ�యమ�. �ా�� �ాదమ�ల� స���ంచుచు ప�ణ���త�మ�లనుం�� బ�� హ�ణ�ల� వ�� �ా��
స����ల� ��ద�ాస� �మ�ల� �ా�ాయణ �ే�ి, �ాయ��మంత�మ�ను జ�ిం�ెదర�. దుర�ల�లమ�, ప�ణ���నుల
మగ�ట�ే భ��� యన�ా ��� మనక� �ె�యదు. మన��ంత మ�త�మ� �ె�య�ను. ఇతర�ల� మనలను
������ట�� నప�ట��� �ా� మ�త�మ� మనలను �డ�వడ�. �ా�� కృపక� �ాత�� ల�ౖన�ార� �ావల�ినంత శ���,
జ�� నమ�, �����త����కమ�లను �� ం�ెదర�.

భక�� ల ����కలను ప�����ా గ���ం� �ా� �ా�� ��ర��ర��ను. అందు�ేత ఎవ���� �ావల�ిన� �ార� �� ం��,
కృతజ�త�� నుం�ెదర�. �ా� ��మ� �ా���� �ా�ా� ంగనమ�ా�రమ� �ే�ి, ��డ�����దమ�. మ� తప��ల��య�
��ం� �ా� మ� య��ాటమ�ల��య� బ�ప��ాక. కష�మ�ల�ాల�ౖ �ా���ధమ��ా �ా� ���ంచు�ా��
మనసు� �ాం�ం�, బ�బ� కట��మ��ే �ార� సంత��ి� నం�ెదర�.

దయ�సమ�దు� డగ� �ా� కట���ంచుట�ే ��మ� పంత� ఈ గ�ంధమ�ను �ా� యగ���న� �ెప������ను.
ల�క�న��� తనక� గల �గ�త ఎంత? ఎవ��ంత క��న���న ప��� ప�ను��నగలర��ను. �� �ా� ఈ
��రమంతయ� వ��ంచుట�ే ��మ�� పంత�క� కష�మ� �ా�, శ�మ�ా� �ానరక�ం�ెను. తన �ాక��ను,
కలమ�ను గ�డ ������ించుటక� శ���వంతమగ� జ�� నమ�� ��ల�త�ర�ండ�ా నతడ� సంశయమ� �ా�,

ఆ�ాటమ� �ా� �� ంద��ల? అతడ� �ా� �ిన �� ప�స�కర�పమ�న �� �ా� అత� ��వను �������ను. ఇ��
యత� గత జన�ల ప�ణ�పరంపర�ే �ా� �ి�ం�ెను. �ావ�న ��తడదృష�వంత�డన�య� ప�ణ��త��డన�య�
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అను����ను.

ఈ ���ం�� కధ �ా��రణ కధ �ాదు; స�చ����న యమృతమ�. ��� ��వర� ��� ��ద��, �ార� �ా� మ��మను
స�ా�ంత�ా��త�మ�ను �ె��ి��ందుర�. �ా��ంచు�ార�, �మ���ంచు�ార� ఈ కధలను చదువనక�రల�దు.
����� �ావల�ిన�� యంత�ల�� ���మ, భ���, ��ాదమ� �ాదు. జ�� నుల�, భ�����ా�సమ�ల� గల�ార� ల���
�గ�ల ��వక�ల మను��ను�ార�, ఈ కధల�ష�ప�� ��చు�����దర�. త��తర�ల� �ాకమ�కధ లను��ందుర�.
అదృష�వంత�ల�న �ా�భక�� ల� �ా� �లలను కల�తర�వ��ా ���ం�ెదర�. ఈ �ా� �ల�మృతమ�ను
��� ��న�� అజ�� నులక� జన��ా��త�మ� కల�గ�ను, గృహసు� లక� సంతృ�ి� కల�గ�ను, మ�మ��వ�ల ����
�ాధన�ా నుపక��ంచును. ఇక ఈ అ���యమ�ల�� కధను �ా� రం�ం�ెదమ�.

�ా�ా� ��ౖద�

���ి� �ల��  �ాణ� ల� �ా�ా���ౖద� యను�ాడ�ం�ెను. అతడచట� సప���ం�� �ేవతక� ప�జ���.
అతడ��కకష�నష�మ�ల �ాల�ౖ మన�ా�ం�� �� ��ట�� ���, చంచలమనసు�డ���ను. అట�� ప���ి�త�లల� ఒక��ట�
�ాయం�ాలమ� �ేవ��లయమ�నక� బ� � తనను ఆం�ోళననుం�� �ా�ాడ�మ� హృదయప�ర�కమ��ా
��డ�����ను. అత� భ����� �ేవత సంత�ిం� య���ట� �ా�� య�త��� స�ప�మ�న �ా��ం� "బ�బ� వద�క�
�� మ��, � మనసు� �ాం� వ��ంచు" న��ను. ఈ బ�బ� ఎవ�� �ే� న���� �ె��ి��నుటక� �ా�ా�
య�త���ం�ెను. �ా� ఇంతల��� అత��� ��లక�వ క���ను. ఈ బ�బ� ఎవ��� య�ండవచు�న� అతడ�
��ం�ెను. ��ంత��ప� అల��ం�న�ిమ�ట �� బ�బ� త�యంబ��శ�ర�డ� (�వ�డ�) �ావచు�న� అతడ�
ప�ణ�స�లమగ� త�యంబకమ� (���ి� �ల�� ) �����ను. అచ�ట ప�����ల�ం�ెను. అక�డ�న�ంత�ాలమ�
��క�వజ�మ�న �ా�నమ� �ే�ి, ర�ద�మ�ను జ�ించుచు, అ���కమ�ను త��తరప�జలను �ా�ం�ెను.
అ�నప�ట��� మ�నుపట�వల��� అ�ాంతమనసు�డ��ా నుం�ెను. �ిమ�ట స��ా� మమ� నక� �����వ��
�ేవతను ����� ��డ�����ను. ఆ �ా�� ఆ�� స�ప�మ�ల� గ��ిం� �ట���ను. "అనవసరమ��ా త�యంబ��శ�ర
��ందుక� ������వ�? బ�బ� యన�ా ����� �ా�బ�బ� య� �� అ��ా� యమ�."

������� �� వ�ట�ట�� ? ఎప��డ� �� వల�ను? బ�బ�ను �చుట�ట�� ? అ� �ా�ా� మ���ా�క�లత �� ందుచుం�ెను.
ఎవర�న ���శ�ర�� చూడవల�ననుక�న���, ఆ ������ాక �ౖెవమ�క�డ అత� ����కను
��ర��ర��టక� స�యపడ�ను. య��ర�మ��ా ���య�, భగవంత�డ�ను ��క��. �ా��ల� ���య� ��దమ�
ల�దు. ఎవ���న ����ౖ �� � ���� ద���ంచుటన��� య�త� బ�టకమ�. ��� సంక��ంచ��ే �ా���
�డగల�గ� �ా��వర�? యత� య�జ� ల�క �ెట��  ఆక� గ�డ కదలదు. ��� దర�నమ�న��� భక�� డ� ఎంత
��దన పడ���, ఎంత భ�����ా�సమ�ల� �ప���, యంత త�ర�ాను, బలమ��ాను, అత� ����క ��ర��ర�ను.
దర�నమ�న��� ఆ���ంచు�ా�ే వచు��ా��� �ా�గతస���హమ� ల�నర��ను. �ా�ా� �షయమ�ల� అట��



జ����ను.

�ా�మ� �� క��

�ా�ా� ������� �� వ�ట �ాల��ంచుచుండ�ా, ఒక య��� అత�� ������� ��ి����� వ�ట కత� �ంట���
వ�ె�ను. అత��ం��వ�ో �ాదు , బ�బ�క� మ�ఖ�భక�� డగ� �ా�మ���. �ా�మ� ఆసమయమ�న �ాణ��� ఎట��
వ�ె��� చూతమ�. �ా�మ� బ�ల�మ�ల� జబ��ప�� నప��డ� ఆయన త��  తమ గృహ�ేవతయగ� �ాణ�ల� �
సప���ం�� �� జబ�� నయమ� �ా�ా�� � దర�నమ� నక� వ��, �డ�ను � �ాదమ�ల��ౖ బ�ట��దన�
�� క������ను. ���� సంవత�రమ�ల �ిమ�ట.. ఆ త�� �� క�చమ�ల��ౖ ��మర ల�� అ� �����
బ�ధప�ెను. తనక� నయ���న�� ��ండ� ��ం�� క�చమ�ల� సమ���ం�ెదన� అప����ం��క �� క�� �� ���ను.
�ా� ఈ ��ండ� �� క��ల� క�డ ఆ�� �ె�� ంచల�దు. ఆ�� చ��� వ�నప�డ� ఈ సంగ� �ా�మ� క� �ె�ి� ��ండ�
�� క��ల� �ె�� ంచు ��రమ� ��త���ౖ ��ౖ� అ�� మృ��ెం�ెను. �ా�మ� �����ళ�క� ఈ �� క��లను ప�����ా
మర�ెను. ఇట��  30 సంవత�రమ�ల� గడ�ెను. అప�ట��  ������� ఒక ��ర��� ం��న జ���ష��డ� వ�� ��ల
��నమ�లచట మ�ామ� �ే��ను. అతను ��మ�� బ�ట�� �దలగ��ా���� �ె�ి�న భ�ష�త��  సంతృ�ి�కరమ��ా
నుం�ెను. �ా�మ� తమ��డ� బ��ా� జ���షప��త�� సంప���ంచ�ా అతడ� త��  �� క��క�న� �� క��ల�
�ె�� ంచక �� వ�ట�ే �ా���� కష�మ�ల� సప���ం���ేవత కల�గజ�య�చున� ద��ను. బ��ా� �� సంగ�
�ా�మ�క� �ె�యపర�ెను. అప��డ� �ా�మ� క� సర�మ� జ��ి��� వ�ె�ను. ఇంకను అలస�మ� �ే�ిన��
��కరమ� ఎం� �ా�మ� ఒక కం�ా�� �ల�, ��ండ� ��ం�� క�చమ�లను �ే�ం�ెను. మ�ీదుక� బ� �,

బ�బ� �ాదమ�ల��ౖ బ��, ��ండ� క�చమ�ల నచట బ�ట�� , తన �� క��లను �ెల�  జ�య�మ�, బ�బ��� తన
సప�సృం�� �ేవత యగ�ట�ే �ా� �����ంచుమ� ���ెను. �వ� స�యమ��ా బ� � సప�సృం�� �ేవతక�
�� క��ను �ె�� ంప�మ� బ�బ� �ర�ం��ం�ెను. బ�బ� ఊ��� ఆ��ా�దమ�ను �� ం��, �ా�మ� �ాణ�
పట�ణమ�నక� బయల��ే��ను. ప�జ��� �ల��  ��దక�చు త�దక� �ా�ా� �ల��  �ే��ను. అప��డ� �ా�ా�
������� �� వల�న� ��ప� క�త�హలమ��� నుం�ెను. అట�� సమయమ�ల� �ా�మ� �ా��ంట��� �����ను. ఇ��
ఎంత ఆశ�ర�కర���న కల�క� చూడ�డ�!

"����వ�ర�? ఎచటనుం�� వ����" ర� �ా�ా� య����ను. "���� �����, ��ను సప�శృం���� �� క��
�ె�� ంచుట��క�డక� వ����" న� �ా�మ� య��ను. ����� నుం�� వ�ె�న� �ె�య�ా�� �ా�మ�ను �ా�ా�
�����ంచు����ను. ���మ�ే ���మర�ెను. �ార� �ా��లల గ���� మ�చ�ట�ంచు�����. �ా�మ�
�� క��ల��య� �ె�� ం�న �ిమ�ట �ా��ద�ర� ������� బయల��ే����. ������� ��రగ��, �ా�ా� మ�ీదుక�
బ� � బ�బ�ను ��, �ా�� �ాదమ�ల��ౖ బ�ెను. అత� కండ��  క��ట��� �ం�ెను. అత� మనసు�
�ాం�ం�ెను. సప���ం���ేవత స�ప�మ�ల� �ె�యపర�న ����ా బ�బ�ను చూడగ�� అత� మనసు� ల��



చంచలత�మంతయ� �� � ప��ాం� వ��ం�ెను. �ా�ా� తన మనసు�ల� �ట� ను����ను. "ఏ� ఈ
యదు�తశ��� , బ�బ� ఏ�య� పల�కల�దు ఉత�ర ప�త��త�రమ�ల� క�డ జర�గల�దు. ఆ�ర�చనమ�ల ��ౖన
పల�కల�దు. ��వలమ� �ా�� దర�న�� సం��షమ�నక� �ారణమ���ను. �ా�� దర�నమ�త�మ�న��
��మ����ంచల�మ� �� �న��. అంతరంగమ�న ఆనందమ�ద��ం�న��. ఇ���� దర�న��గ�మ�. "అతడ�
తన దృ�ి� �ా���ధు� �ాదమ�ల��ౖ �����ం�ెను. అత� ��ట మ�ట �ాక�ం�ెను. బ�బ� �లల� ��, యత�
సం��షమ�న కంత�ల�క�ం�ెను. బ�బ�ను సర�స� శరణ�గ� ���ెను. తన ��దనను బ�ధలను మర�ెను.
స�చ����న య�నందమ�ను �� ం�ెను. అక�డ 12 ���ల� సుఖమ��ా నుం�� త�దక� బ�బ� శలవ� �సు���
�ా�� ఊ�� ప��ాదమ�, ఆ�ర�చనమ� �� ం�� �ల��  �ే��ను.

రహ�� క��ా� చం�

�ెల� �ార�జ�మ�న వ��న స�ప�మ� �జమగ�న� యందుర�. ఇ�� సత��� �ావచు�. �ా� బ�బ�
స�ప�మ�లక� �ాల�యమమ� ల�దు. ఒక ఉదహరణమ�: ఒక��డ� �ాయం�ాలమ� బ�బ� �ా�ాస��బ�
����త�ను �ాహ��క� �� �, ��ల���లనుం�� చూడక�ండ�ట�ే, క��ా� చం� ను ��ి��� రమ���ను. ఒక
ట�ం�ాను ���ి��� �ా�ా �ా��� �����ను. క��ా� చం� ను క��ి��� బ�బ� �ె�ి�న �ార� నందజ���ను. ����
�� క��ా� చం� య�శ�ర�ప�ెను. మ���హ� ��జ��నంతరమ� �ద��� వ�చుండ�ా తనక� స�ప�మ�ల�
బ�బ� కనబ�� ��ంట�� ������� రమ��నందున నతడ� ������� �� వ�టక� ఆత�రత�� ను���న� �ె���ను. తన
గ�ర�మ� అచ�ట ల�క�ండ�ట�ే, తన క�మ�ర�� బ�బ�క� ఈ సంగ� �ెల�ప�ట��� పం��ను. క�మ�ర�డ� ఊర�
బయటక� �� వ�స���� ����� ట�ం�ా ��ి��� వ�ె�ను. క��ా� చందును ���ి��� �ావల�ినద� బ�బ�
����త�క� �ెప��ట�ే, �ద�ర� ట�ం�ాల� క�ర��ం�� ����� �ే����. క��ా� చం� బ�బ�ను ద���ం�ెను. అందర�
సంత�ిం���. బ�బ� ఈ �లను ��, క��ా� చం� మనసు� కర��ను.

పంజ�� �ామల�� (బ� ంబ��)

ఒక��డ� బ� ంబ��ల� నుండ� పంజ�� బ�� హ�ణ�డ� �ామల�� యను�ాడ� స�ప�మ�ను �ాం�ెను.
స�ప�మ�ల� బ�బ� కనప�� ������� రమ���ను. బ�బ� �ా��� మహంత�వల� గ��ిం�ెను. �ా� అత���
�ా��చట గల�� �ె�యక�ం�ెను. �� � �ా��� చూడవల�న� మనమ�న �శ��ం�ెను. �ా� �ర���మ�
�ె�యక�ండ�ట�ే �ేయ�ట ���య� ��చక�ం�ెను. ఎవ����ౖన మనమ� �ి��న�� వచు��ా�� ��రక�
�ావల�ిన వ��య� మనమ� సమక����దమ�. ఈ �షయమ�ల� క�డ అట� �� జ����ను. అతడ� ఆ��డ�
�ాయం�ాలమ� ���ల� �� వ�చుండ�ా ఒక దు�ాణమ�ల� బ�బ� �� ట�ను ��ెను. స�ప�మ�ల� ��న
మహంత� మ�ఖల�ణమ�ల� పటమ�ల� నున��ా��� స���� ��ను. కను��న�ా య� పటమ� �ా�బ�బ�ద�
�ె���ను. అతడ� ��ంట�� ������� �� � యచ�ట�� తన యంత��ాలమ�వరక�ం�ెను.



ఈ �ధమ��ా బ�బ� తన భక�� లక� దర�న �చు�ట��� ������� ��ి��� వచు�చుం�ెను. �ా�� �హపరమ�ల
����కల� ��ర��ర��చుం�ెను.

ఓం న� �� �ా�����య

�ాం�ః �ాం�ః �ాం�ః

మ�ప�దవ అ���యమ� సంప�ర�మ�

��ల�గవ��� �ా�ాయణమ� సమ�ప�మ�.
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