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మ�ప����కటవ అ���యమ�

బ�బ� సమ�ఖమ�న మరణ�ం�న�ార�
1.స����ి �జయ�నం�, 2 .బ�ల��ాం' మ�� క�, 3 . నూల�ర�, 4 .��ఘ�ా�మ�డ�, 5 .ప��.

ఈ అ���యమ�ల� బ�బ� స����ల� ��ంతమం�� �� �ాట� ఒక ప��క�డ మరణమ� �� ందుటను గ����
��మ�� పంత� వ���ంచు చు���డ�.

ప��ా� వన

మరణ�ాలమ�న మనసు�నందున� ����క�ా� య�ల�చన�ా� �ా� భ�ష�త�� ను �శ��ంచును. భగవ��� త
8వ అ���యమ�న 5, 6 ��� కమ�లల� �� కృష�� ��ట��  �ె�ి�య����డ�. "ఎవర��ే �ా�� యంత�దశయందు
నను� జ��ి�యందుంచు��ందు�� �ార� నను� �ే��దర�. ఎవర��ే ఏ�ో మ��క ���� ����ం�ెద��, �ార�
����� �� ం�ెదర�." అంత��ాలమందు మనమ� మం� య�ల�చనల� మనసు�నందుంచు��న గలమను
�శ�యమ� ల�దు. అ��కమం�� అ��క �ారణమ�లవల�  భయప�� యద�� �� ��దర�. �ావ�న అంత�సమయ
మందు మనసు�ను �లకడ�ా ���ో మం�య�ల�చనయం�ే �ల�పవల�నన��� �త�మ� ��� నభ��ించు
టవసరమ�. భగవంత�� ���నమ� �ేయ�చు జ��ి�యందుంచు��� ఎల� ప��డ� భగవ���మస�రణ �ే�ిన��,
మరణ�ాలమందు �ాబ�ా పడక�ండ ఉండగలమ� ���శ�ర�లందర� మనక� బ� ��ంచుచుందుర�. భక�� ల�
�గ�లక� సర�స�శరణ�గ� �ే��దర�. ఏలన సర��� లగ� �గ�ల� ���� చూ�ి, యంత��ాలమ�న
స�యమ� �ే��దర� �ా�� నమ�కమ�. అట�వంట�� ���� �చ�ట �ె���దమ�.

1. �జయ�నం�

�జయ�నం� అను మ��� సు �ేశప� స����ి మ�నసస��వరమ�నక� య���� ర���� బయల��ే��ను. మ�ర�మ�ల�
బ�బ� సంగ� �� �����ల� ఆ��ను. అక�డ హ�����రమ�నుం� వ��న స����ియగ� �� మ�ేవ�ా���
క��ి����ను. మ�నసస��వరప� య�త�గ���� �వరమ�లను కను����ను. అ �ా�� స��వరమ�, గం������
500 ���ళ� ��ౖన గలద�య� ప�య�ణమ�న కల�గ� కష�మ�ల��ట�� వ���ం�ెను. మంచు ఎక��వ�య� బ�ష
ప�� 50 ��� సులక� మ�ర�న�య�, భ�ట�� ప�జల సంశయ��ౖజమ�ను, �ార� య���క�లను ��ట��  కష�మ�ల�
�దలగ��ా�� జ����ను. ���� �� స����ి ��ాశ�ెం�� య�త�ను మ�ను����ను. అతడ� బ�బ� వద�����
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�ా�ా� ంగనమ�ా�రమ� �ేయ�ా బ�బ� ��ప��ం� �ట���ను. "ఈ ప����ా� స����ి� త�����య�డ�. �ా�
�ాంగత�మ� మన క�పయ�క�మ� �ాదు." స����ి�� బ�బ� ��ౖజమ� �ె�యనందున అసంతృ�ి� క���ను.
క�ర��ం�� జర�గ�చున� �షయమ�ల��ట�� గమ�ంచుచుం�ెను. అ�� ఉదయమ�న జర�గ�ద�ా�ర�
సమయమ�. మ�ీదు భక�� ల�ే ���������ి య�ం�ెను. �ార� బ�బ�ను అ��క�ధమ�ల ప��ంచుచుం�ె��.
��ందర� �ా�� �ాదమ�ల క���కమ� �ేయ�చుం����. �ా�� బ� టన���ల�నుం�� �ర�మ�ను ��ందర� ��� గ�చుం����.
��ందర� ���� కండ� కదు� ��నుచుం����. ��ందర� బ�బ� శ��రమ�న కత�ర� చందనమ�లను ప�య�చుం����.
జ��మత ��దమ�ల� ల�క యందర�ను, ��వ �ేయ�చుం����. బ�బ� తనను ���ిం�నప�ట���, అత��� బ�బ�
యందు ���మ క���ను. �ావ�న ��త��� ఆ స�లమ� ���� ��ట�� ట ��ష�మ� ల�క�ం�ెను.

అతడ� �����ల� ��ండ� ���ల�ం��న �ిమ�ట త�� �� జబ���ా నున�ద� మ��� సునుం�� ఉత�రమ� వ�ె�ను.
�సుగ��ెం�� అతడ� తన త��  వద�క� �� ����ను. �ా�, బ�బ� య�జ�ల���ే ����� �డ�వల�క�ం�ెను. ఉత�రమ�
��ి��� బ�బ� దర�నమ�న��� �����ను. ఇంట��� �� వ�టక� బ�బ� య�జ� ���ెను. సర��� డగ� బ�బ�, మ�ందు
జర�గబ� వ�న�� గ���ం� "� త�� � అంత ����ంచు�ాడవ��ే, స���స��ందుక� ప�చు���ంట��?

�ా�ాయవస� �మ�ల� ధ��ంచు�ా��� �ే�యంద�మ�నమ� చూప�ట తగదు. � బసక� �� � ��గ
క�ర��ండ�మ�. ఓ�ిక�� ����� ���ల� క�ర��ండ�మ�. �ా��ల� ��క�� �ొంగల����ర�. తల�ప� గ��య���ి���
జ�గ�త��ా నుండ�మ�. �ొంగ లంతయ� �ోచు��� �� ��దర�. ధనమ�, ఐశ�ర�మ� �దలగ�న� �త�మ�
�ావ�. శ��రమ� ���ల��� త�దక� న�ంచును. ���� �ె��ి��� � కర�వ�మ� ను జ�య�మ�, ఇహల�క పరల�క
వసు� వ�ల��ట�యందు గల య�మ�నమ�ను ���� ��ట�� మ�. ఎవర��ే ఈ ప��ారమ�గ జ��ి హ���క�
�ాదమ�లను శరణ� ���ెద��, �ార� సకల కష�మ�లనుం�� త�ి�ంచు��� ��మ�ను �� ం�ెదర�. ఎవర��ే
���మభక�� ల�� భగవంత�� ���నమ� �ే�ి మననమ� �ే��ద��, �ా���� �ేవ�డ� పర������� �, స�యమ�
�ేయ�ను. � ప�ర�ప�ణ���క��వగ�ట�ే � �క�డక� �ాగ�����. ��ను �ె�ి�న���� జ�గ�త�గ �� ��త
పరమ�వ��� �ాంచుమ�. ����కల� ల���ాడ��ౖ, ��పట�నుం�� ��గవతమ�ను �ా�ాయణ �ేయ�మ�. శ�ద���
మ�డ� స�ా� హమ�లను �ేయ�మ�. భగవంత�డ� సంత��ి� �ెం�� � ���రమ�లను �ొల��ంచును. � భ�మల�
�ష���ంచును. �క� �ాం� కల�గ�ను." అ���. అత� మరణమ� స��ిం�నందున, బ�బ� అత��� �ర�గ�డ�
నుప�ే�ం�ెను. మృత���ేవతక� "�ామ�జయమ�" �ీ�� యగ�ట�ే ���� చ���ం�ెను. ఆ మర�సట�
య�దయమ� �ా�నమ� �దలగ�న� య�చ��ం�న �ిమ�ట �జయ�నందుడ� ��గవతమ�ను ల�ం�� ��టల�
ఏ�ాంతమ�న చదువ�టక� �ా� రం�ం�ెను. ��ండ� �ా�ాయణమ�ల� �ేయగ�� యల�ి�� ��ను. �ా��క� వ��
��ండ� ��నమ�ల�ం�ెను. మ�డవ��� ఫ��ర� (బ�ే) బ�బ� ��డ��ౖ �ా� ణమ�ల� వదల�ను. బ�బ� ఒక��జంతయ�
శవమ� నట�ల� య�ంచుడ��ను. �ిమ�ట �� �సు�ాండ��  వ��, ���రణ జ�ౖ���ిన �ిమ�ట శవసం�ా�రమ�న
�ాజ� �����. య�ో�తమ��ా శ��రమ�ను త��న స�లమ�నందు ప������. ఈ �ధమ��ా బ�బ� స����ి సద� ���



స�యప�ెను.

2. బ�ల��ాం మ�� క�

బ�ల��ాం మ�� క� అను గృహసు� �ొకడ� బ�బ� భక�� డ��ా నుం�ెను. అత� ��ర� చ��� ��ను. అతడ� �ర���
�ెం�� ��డ�క�నక� గృహ��రమప���ం� ������� వ�� బ�బ��� నుం�ెను. అత� భ����� బ�బ� ��చు����,

అత� సద� �కల�గజ�యవల�న� �� ��గ�వ���గ జ���ను. బ�బ� అత��� 12 ర��ాయ��� స���ా �ల�� ల��
మ��ంద�గడల� నుండ�మ��ను. బ�బ�ను ������ట�� మ��ంద�గడల� నుండ�ట అత� ��ష�మ� ల�క�ం�ెను.
�ా� య�ే అత��� మం� మ�ర�మ� బ�బ� ��ి�ం�ెను. అచట ���క� మ�డ��ార�ల� ���నమ�
�ేయ�మ��ను. బ�బ� మ�టలందు నమ�కమ�ం� మ�� క� గడమ�క� వ�ె�ను. అక��� చక�� దృశ�మ�ను,
�భ����న �ట��, ఆ��గ����న �ా��, చుట�� ప�క�ల గల ప�కృ���దర�మ�ను �� సంత�ిం�, బ�బ�
��ల���న ప��ారమ� ����� �వ�మ��ా ���నమ��ేయ�ద��ెను. ��ల�� ��నమ�ల �ిమ�ట
�కదృశ�మ�ను గ��ను. �ా��రణమ��ా భక�� ల� సమ����ి��యందు దృశ�మ�లను �� ం�ెదర��ా� మ��
క� �షయమ�ల� నట�� �ాక �ౖెతన�మ�నక� వ��న �ిమ�ట దృశ�మ� ల�ం�ెను. అత��� బ�బ�
స�యమ��ా �ా��ం�ెను. మ�� క� బ�బ�ను �చుట���ాక తన నచట ��ల పం�ి�వ� య����ను. బ�బ�
�ట��  �ె���ను. "�����ల� అ���ాల�చనల� � మనసు�నల��ెను. � చంచలమనసు�నక� �లకడ
కల�గజ�యవల�న� �చటక� బం�ి��. �వ� పం�ేం���యమ�ల�� మ�డ�న�ర మ�రల మ��ి�ా నను�
���ం���. ����ల� ప��డ� �����ల��� య�ం�ెదనను��ంట��. ఇప��డ� � �చట చూ�న ��ర�పమ� �����ల�
చూ�న ��ర�పమ��� సమ�నమ��ా నున��ోల��ో ��ా� ��ంప�మ�. ఇందు�� ���చట��� బం�ి��."

��ంత�ాలమ� గడ�న�ిమ�ట మ�� క� గడమ�ను �డ� బ�ం��� క� పయనమ���ను. ప��� నుం��
��దర�క� ���ల�ల� �� వల�నను����ను. ట����ట���రక� బ���ం� ఆ�ీసుక� �� �ా న�� ����� ���������ి
య�ం�ెను. అత��� ట����ట� �ొరకక�ం�ెను. లం��ట� కట�� ��� కంబ� కప����� ఒక పల�� ట����ాడ� వ��,
"���క����� �� వ�చు���" ర� య����ను. ��దర�క� మ�� క� బదుల� �ె���ను. అత��ట� ��ను. "దయ�ే�ి ��
��దర� ట����ట� �సు��నుమ�, ��కవసర���న ప� య�ండ�ట�ే ��దర�క� ��ళ��ట మ�ను��ంట��." ట����ట�
ల�ం�నందున మ�� క� ఎం�� సంత�ిం�ెను. జ�బ�ల�నుం� ��ౖకమ� �య�నంతల� ��
జ�నపదుడంత�ా� నమ���ను. మ�� క� ఆ గ�ంప�ల� అత���� ��ద��ను. �ా� ల�భమ� ల�క�� ��ను.
అత���రక� బం�� కదల�నంతవర�ా��ను. �ా� �ా� జ�డ�� �ాన�ాక�ం�ెను. మ�� క� క� క���న �ంత
యనుభవమ�లందు ఇ�� ��ండవ�� ఇంట��� �� �వ�� ����� మ�� క� ����� �ే��ను. అప�ట�నుం�� �����ల���
బ�బ� �ాదమ�ల��శ��ం� య�ం�ెను. �ా�� సల�లననుస��ం� నడ�చు��నుచుం�ెను. త�దక� బ�బ�
సమ�ఖమ�న �ా�� య���ా�దమ�ల�� ఈ ప�పంచమ�ను ����నందువలన అత�ెం�� యడృష�వంత�డ�
�ెప�వచు�ను.



3. ����� �ా��బ� నూల��

����� �ా��బ� నూల�� గ���� ��మ�� పంత� ఏ�య� �ె�ి�య�ండల�దు. �ార� �����ల� �ాలమ�
�ే�ి��ర� మ�త�మ� �ె���ను. �ా��ల� ప��కనుం� �� వృ��� ంతమ�ను గ���ం��మ�.

1909 వ సంవత�రమ�ల� ������ా��బ� పండ��ప�రమ�ల� స� జ����ా నుం�ెను. అప��డ� �����ా��బ�
��ం�ోర�ర� అచట మ�మలత��ర��ా నుం�ెను. ఇద�ర� ��ల�ార��  క��ి��� మ�ట�� డ�చుం����.
������ా��బ�క� �గ�లయందు నమ�కమ� ల�క�ం�ెను. �����ా��బ�క� �ా��యందు �గ�ల ���మ. అ��క
ప�ా�యమ�ల� �����ా��బ�, నూల�� క� బ�బ� �లలను �ె�ి�, ������� �� � �ా�� దర�నమ� �ేయ�మ�
బలవంత��ట��ను. త�దక� ��ండ� షరత�ల��ౖ నూల�� ఒప������ను. అందుల� ఒకట� బ�� హ�ణవంట�ాడ�
��రకవల�ను. ��ండవ�� బహ�క��ంచుటక� చక�� ��గప�ర� కమల�ఫలమ�ల� �ొరకవల�ను.
భగవత�ట��మ��ే ఈ ��ండ�ను తట�ి�ం�ెను. ఒక బ�� హ�ణ�డ� �����ా��బ�వద�క� �ా�ా అతడ� �ా��
������ా��బ� నూల�� వద�క� పం��ను. ఎవ���ా� 100 కల�ఫలమ�లను నూల�� క� పం�ి��. ��ండ�
షరత�ల� ��ర��ర�ట�ే ����� �ా��బ� ����� తప�క �� వల�ి వ�ె�ను. �ట��దట బ�బ� అత���ౖ
��ప��ం�ెను. క�మమ��ా బ�బ� యవ��రప�ర�ష�డ� త��న �దర�నమ�ల� ������ా��బ� నూల�� క�
ల�ం�ెను. కనుక నతడ� బ�బ� ఎడ మక��వప�� తన యంత�దశవరక� �����ల��� నుం�ెను. తన
యంత�దశల� మతగ�ంధమ�ల �ా�ాయణమ� ���ను. �వ�� సమయమ�ల� బ�బ� �ాద�ర�మ� అత�������.
అత� మరణ�ార� �� బ�బ� �ట���ను. "అ��! ����� మనకంట� మ�ం�ే ������ ��ను. అత���
ప�నర�న�మ� ల�దు."

4. ��ఘ�ా�మ�డ�

28 వ అ���యమ�ల� ��ఘ�� కధ �ె�ి���. ��ఘ�ా�మ�డ� మరణ�ంచ�ా �ా� మ�ాసులందర�
శవమ���ంట ������. బ�బ� క�డ ��ంబ��ం�ెను. బ�బ� అత� శవమ���ౖ ప�వ��ల� చల�� ను.
దహనసం�ా�ర���న �ిమ�ట బ�బ� కంట �ళ�� �ా��ను. �ా��రణ మ�నవ��వల� బ�బ�
�ం�����రమగ���ౖెనట��  కనబ�ెను. శవమంతయ� ప�ల�� క�ి�, దగ� ��బంధువ�వల� ����� బ�బ� మ�ీదుక�
�����వ�ె�ను.

�గ�ల��క�ల� భక�� లక� సద� � �చు�ట �ందుమ�. �ా� బ�బ� ��ప�దన మ�ఘ���న��. క�� ర���న ప��
క�డ �ా��వలన సద� ��� �� ం�ెను. ఆ కధ�� ఇప��డ� �ెప��దును.

5. ప��



బ�బ� సమ��� �ెందుటక� 7 ���ల మ�ం�ొక ��త����న సంగ� �����ల� జ����ను. ఒక ��ట�బం�� వ��
మ�ీదు మ�ందర ఆ��ను. ఆ బం����ౖ �నుప��ల�సుల�� కట��య�ం�న ప�� య�ం�ెను. ��� భయంకర���న
మ�ఖమ� ��నుకక� ����� య�ం�ెను. ���� మ�గ�� ర� దు���ష�ల� ��ంచుచు ఊర�ర� ���ి� డబ��
సం�ా��ంచు��నుచుం����. అ�� �ా�� �వ���ా��. అ ప�� ఏ�ో జబ���� బ�ధపడ�చుం�ెను. అ�� �ధమ�ల
ఔషధమ�లను �ా����. �ా� �ా�� ప�యత�మ�ల� �ష�లమ���ను. బ�బ� ����� �� �ార� ���� �������
��ి��� వ����. ���� ��ల�సుల�� పట�� ��� ���రమ�వద� �లబ�ట�� , దు���ష�ల� బ�బ� వద�క� బ� � ���
�షయమంతయ� బ�బ�క� �ె�ి���. అ�� చూచుటక� భయంకరమ��ా నుం��య� జబ���� బ�ధపడ�చుం�ెను.
అందు�ే అ�� �గ�ల ��ాక� పడ�చుం�ెను. భయ�శ�ర�మ�ల�� �����ౖప� ప�జలందర� చూచుచుం����. బ�బ�
���� తన వద�క� ���ి��� రమ���ను. అప��డ� ���� బ�బ� మ�ందుక� ��ి��� ������. బ�బ� �ాం���
తట�� ��నల�క అ�� తల �ాల��ను. బ�బ� �����ౖప� చూడ�ా, న�� బ�బ� ��ౖప� ���మ�� చూ�ెను. ��ంట�� తన
��కను ��ల��ౖ మ�డ��ార��  ��ట�� �ె��త�ి� ���ందప�� చ�ె�ను. అ�� చచు�ట �� ద���ష�ల� �ర��� జ�ం��
���రమ�ల� మ������. ��ంత��పట��� �ా���� �ె�� క���ను. ఆ జంత�వ� ��గమ��� బ�ధపడ�చు చచు�టక�
�ిద�మ�గ నుండ�ట�ే న�� బ�బ� సమ�ఖమ�న �ా�� �ాదమ�లవద� �ా� ణమ�ల� ��ల��వ�ట ���
ప�ర�జన�ప�ణ��� య� ���ం���. అ�� �ా���� బ���ప�� య�ం�ెను. ��� బ��� ���న ��ంట�� య��
��చనమ� �� ం��, బ�బ� �ాదమ�ల�ెంత �ా� ణమ�ల� ����న��. �గ�ల�ాదమ�లకడ �నమ�� ల�ౖ
�ా� ణమ�ల� �డ�చు�ార� ర��ంప బడ�దుర�. �ా��ం�� ప�ణ�మ� �ేయ��ే �ా�� కట�� సద� � ఎట��  కల�గ�ను?

ఓం న� �� �ా�����య

�ాం�ః �ాం�ః �ాం�ః

మ�ప����కటవ అ���యమ� సంప�ర�మ�.
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