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మ�ప�����ండవ అ���యమ�

గ�ర��, �ేవ�� ��దక�ట; ఉప�ాసమ� �����ంపక�ండ�ట
ఈ య���యమ�ల� ��మ�� పంత� ��ండ� �షయమ�లను వ���ంచును.

1 . బ�బ� తన గ�ర�వ�ను అడ�ల� ��ట��  క���ను, �ా�� ����ా �ేవ�� ఎట��  గ��ను.
2 . ��ఖల� �ా�� ��ర� మ�డ����ల�పవ�ించుట �శ��ంచు��న�ా �����ే బ�బ� ఎట��  బ� బ�ట��

���ిం�ెను.

ప��ా� వన

�ా� రంభమ�న ��మ�� పంత� సం�ారమ�ను, అశ�ర� వృ�మ��� �� ల��చు ��తల� �ె�ి�న ప��ారమ�, ���
���ళ�� �దక� ��మ�ల� ���ందక� గలవ��ను. ��� ��మ�ల� ���ం����ప� �����ౖప�గ�డ �ా��ిం� య�న��;

అ� గ�ణమ�ల�ే �� �ింపబడ�చున��. ��� యంక�రమ�ల� ఇం���య �షయమ�ల�. ��� ���ళ�� కర�ను
�ే�ంచుచు మ�నవప�పంచమ�వరక� �ా��ిం� య�న��. ��� స�ర�పమ� �ా� ��� య���రమ��ా�,

��� య�ద�ంతమ�ల� �ా� ఈల�కమ�న �ె�య�ావ�. ��ౖ�ాగ�మను పదు��ౖన క���� ఈ బల���న ���ళ�� గల
అశ�త�వృ�మ�ను న���� ఏ య�తమ�ర� మ� ననుస��ం�న ����� జన� ల��ో యట�� ��� ననుస��ంచవల�ను.

అట�� ����యందు నడచుటక�, ���� చూప� మం�గ�ర�వ� స�యమ� ����� యవసరమ�. ఒక�ెంత
పం��త��ౖెనప�ట���� ��ద����ంగమ�లను బ�గ�గ చ���నప�ట����, తన గమ��ా� నమ�నక� సుర��తమ�గ
�� ల�డ�. మ�ర� ద����� య�ం�� సహయప�� స�����న ���� చూ�ిన��, మ�ర� మ�ల� నున� ��త�లనుం��,
అడ� మృగమ�లనుం�� త�ి�ంచు��� సుగమమ��ా పయ�ంచును.

ఈ �షయమ�ల� బ�బ� యనుభవమ� బ�బ��� స�యమ��ా �ె���ను. ఇ�� ����� �త����న��. ���
ప��ారమ� జ�గ�త��ా నడచు��న��� నమ�కమ�, భ���, ��మ� �ా� �ి�ంచును.

అ���షణమ�

ఒ�ా��కప��డ� ��మ� నల�గ�రమ� మత గ�ంథమ�ల� చదువ�చు అజ�� నమ��� బ�హ�మ� ��ౖజమ�గ����
త���ంచ �ద�����. మ�ల� ��కడ� ఆత�ను ఆత��ే ఉద���ంచవల�ను �ా� �తర�ల��ౖ ����రపడ�ాదు
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అ��ను. అందుక� ��ండవ�ాడ� మనసు�ను �ా���నమ�ందుంచు��న��ా�ే ధను�డ�య� మనమ�
ఆల�చనలనుం�� ��వమ�లనుం�� మ�క�� ల���న�� మనకంట� �����న�� ఈ ప�పంచమ�ల� మ�����య� ల�ద�య�
�ె���ను. మ�డవ�ాడ� దృశ�ప�పంచమ� స��ప��ణ�మ�ల���న ద�య� ��ా�ార�� �ాశ�త���నద�య�
�ావ�న స���సత� �చ�ణ మవసర��య� �ె���ను. ��ల�గవ�ార� (అన�ా బ�బ�) "ప�స�క జ�� న��ందుక�
ప����ా���. మనక� ���ంపబ��న కర�ను మనమ� ప���� �ే�ి, తనువ�ను, మనమ�ను, పంచ�ా� ణమ�లను
గ�ర�వ� �ాదమ�ల��ౖ బ�ట�� శరణ� ��డవల�ను గ�ర��� �ౖెవమ�; సర�మ�ను �ా��ిం�న�ాడ�. ఇట��
ప�త�య��ర�డ�టక�, దృఢ���న యంత�ల�� నమ�కమవసరమ�" అ��ను.

ఈ ప��ారమ��ా త���ంచుచు, ��మ� నల�గ�ర� పం��త�లమ� భగవంత�� ��దక�ట కడవ�లల� �ర�గ
��రం�ం���. త���న మ�గ�� ర�ను �ా�� స�తంత�బ���� నుప���ం� ��దక �శ��ం��� ����ల� ఒక
వర�క�డ� (బంజ��ా) మమ��లను క��ి "ఇప��డ� ��ల� ఎండ�ా నున���. ఎంతదూరమ� �� వ�చు���ర�?
ఎక����� �� వ�చు���" ర� య����ను. అడవ�ల� ��దక�టక� ��మ� జ�ా�����. ఏ� ��దక�టక�
ప�ను��ంట�ర� యతడ� �ర�గ న����ను. ఏ�ో సం��గ����న య���� జ�ా�����. �ే�యర��తమ��ా ��మ�
�ర�గ�ట చూ�, యతడ� క�క��ం� �ట� ��ను. "అడవ�ల సంగ� ప����గ �ె�యక�ండ � �ష�మ�
వ��నట��  �ర�గ�ాదు. అడవ�లల� సంచ��ంపదల�న�� � ��ంట ��క మ�ర� ద��� య�ం���� �రవల�ను.
అనవసరమ��ా ఈ ఎండ ��ళప��డ� ప�య�సప�ెద��ందుక�? � రహ�ా����షణమ� ��క� �ెప�నక�రల�దు.
అ�నను �ర� క�ర��ం��, ��జనమ� �ే�ి, �ళ�� ��� �� ��ంత ��ా� ం� �సు���న �ిమ�ట �� వచు�ను.
ఓ�ిక �� నుండ�" డ��ను. అతడంత మృదువ��ా మ�ట�� ��నను, �ా�� ��ాక��ం� నడ�వ�ా����. మ�క��
సంగత�ల� �ె�య�ను, �ాన �తర�ల స�యమక�ర ల�దను��ంట��. అడవ�ల� ��ద��, మ�ర� మ�ల�
ల���. �ెట��  దగ� ర�ాను, ఎత�� �ాను నుండ�ట�ే సూర�ర�� ల�పల ప����ంపక�ం�ెను. కనుక ���� త�ి�
యట��ట� ��ల��ప� ������� త�ట�త�ద��క�డ నుం�� బయల��ే���� యచ�ట��� యదృష�వ�ాత��  �����
వ����. బంజ��ా ����� క��ి��� �ట� ��ను. "� �ె���ేటల��ౖ ����రప�� �ర� ���� త�ి����.
�న�������ా�, ��ద�������ా� స�����న మ�ర� మ� చూప�ట��క మ�ర� ద��� య�ం���� �రవల�ను.
ఉత�కడ�ప��� ��య���షణమ� జయప�దమ� �ాదు. భగవంత�డ� సంక��ంచ��ే మనక� ����ల� ��వ�ర�
క�యర�. ��ట��న ��జనమ� వద�నక�డ�. వ���ం�న �స���� ��� �ి��యక�డ�. ��జనప��ర�మ� ల���ంచుట
�భసూచకమ�ల�." ఇట� నుచు ����� మమ��లను ప��ాంతమ��ా ��జనమ� �ేయ�మ� బ�మ�ల�ను. ఈ
య��ధ�మ�న ��ష�పడక ��ాక��ం��� ��. �����ంచక ��జనమ� �ేయక ఆ మ�గ�� ర� �����
�ా���� వ��రం�ం���. �ా�� హఠ మ��ధమ��ా నుం�ెను. ��ను మ�త�మ�క���ను, ��హమ���ను నుంట��.

బంజ��ా ప�ద���ం�న య�ామ�న����మక� ల�ం���� ��. ����ం�� �ె���ౖన�ార మను��ంట�� �ా�,

దయ�����ణ�మ�లక� దూరమ���. బంజ��ా చదువ���న� �ాడ� �ాడ�. �గ�తల� ల���ాడ�;



తక��వజ���ాడ�. �ా�, �ా� హృదయమ� ���మమయమ�. ��జనమ� �ేయ�మ� మమ��ల ���ెను. ఈ
�ధమ��ా ఫల���� ల�క�ండ ఎవర��ే �తర�లను ����ం�ెద�� �ార� �జమ��ా ��గ��క�ల� ఎం� �ా�
య��ధ�మ� �����ంచుట�� జ�� నమ�నక� ప�ధమ �� �ానమ� యను��ంట��. ����� మ�ా�ద�� అతడ�
��ట��న ��జనమ� ��ను �� (అన�ా బ�బ�) �ళ�� ��� ����.

ఏ� య�శ�ర�మ�! ��ంట�� మ� గ�ర�వ��ార� వ�� మ� ఎదుట �ల���. �ారడ�గ�ట�ే జ����న
వృ��� ంతమంతయ� �శదపర���. అప��డ� �ార� "���� వచు�ట ��ష�ప�ెద�ా? �క� �ావల�ిన�ే�ో ��ను
���దను. ��యందు ��ా�సమ�న��ా���� జయమ� కల�గ�ను" అ���. త���న�ార� �ా�� మ�టలక�
సమ��ంపక ఎక����� �� ���. ��ను మ�త�మ� �ా���� ��రవప�ర�కమ��ా నమస���ం� �ా�� య�జ�క�
ల�బ����. అంతట �ార� న���క బ�� వద�క� ���ి��� �� ���ర�. �� �ాళ�ను ��డ��� కట�� నను�
తల���ందుల�గ ఒక �ెట�� క� గట�� బ��ల� �ళ�క� మ�డడ�గ�ల �దు�ా నను� ���ల�డ���ి��. �� �ేత�ల��
�ా�, ��ట��� �ా� �ళ�ను అందు��నల�క�ంట��. నను� ఈ �ధమ��ా ���ల�డగట�� �ార� ఎచ�ట��� �� ���. 4,

5 గంటల తర��ాత �ార� మరల వ�� నను� బ��ల�నుం� బయట��� ���ి, ఎట�� ంట�వ� య������.
"ఆనందమ�ల� మ����య�ంట��. ��ను �� ం��న య�నందమ�ను ��వంట� మ�ర�� �ెట��  వ���ంచగలడ�" అ�
జ�ా�����. ���� �� గ�ర�వ��ార� ����� సంత��ి� �ెం����. నను� దగ� రక� �ేర���ి, �� �ప�ను తమ
�ేత�ల�� తట�� నను� �ా��వద� నుంచు�����. త��  ప�� �ిల� ప�లను జ�గ�త��ా �చునట��  నను� �ార�
�ా�ా����. నను� తమ బ��ల� �ేర�������. అ�� ��ల అంద���న బ��. అక�డ ��ను �� త�� తండ�� లను
మర���. �� య�మ�న మంతయ� ��ల��ను. ��క� సులభమ��ా ��చనమ� క���ను. గ�ర�వ��ా��
��డను �����ంచు��� �ా��� త�ేక దృ�ి��� ��ల� ప��డ� చూచుచుండవల� న��ిం�న��. �ా�� ప���ంబమ� ��
కను�ాపలందు �ల�వనప��డ� ��క� కనుల� ల�క�ండ�ట� ��ల��ిం�ె����. అ�� యట�వంట� బ��. అందుల�
ప����ం�న�ా��వర�ను ��క�హస�మ�ల�� బయటక� �ార�. �� గ�ర��� ��క� సమస�మ��ా ��చుచుం�ెను. ��
ఇల�� , �� య��ి�, �� త�� దండ�� ల� అంతయ� �ా��. ���ం���యమ� ల��య� తమతమ �ా� నమ�ల� �డ�,

�� కండ�  అందు ��ం���కృతమ���ను; �� దృ�ి� గ�ర�వ�నందు ��ం���కృతమ���ను. �� ���నమంతయ� ��
గ�ర�వ���ౖన�� �����. �� ��ం��క���యందు స�ృహల�క�ం�ెను. �ా��� ���నమ� �ేయ�నప��డ� ��
మనసు, �� బ���� స�బ� మగ�చుం�ెను. �శ�బ�మ�గ �ా��� నమస���ంచుచుంట��.

ఇతర �ాఠ�ాలలల� ప�����ా మ��క �ధ���న దృశ�మ�ల� �ానవచు�ను. భక�� ల� జ�� నమ� సం�ా��ంచుటక�
�� � ద�వ�మ�ను, �ాలమ�ను, కష�మ�ను వ�యమ� �ే��ను. త�ట�త�దక� ప�ా���� పప�ెదర�. అక�డ�న�
గ�ర�వ� తనక� గల రహస�శ���� గ���ం� తన ఋ�వర�నమ� గ���� �� గడ���నుచు తన �ా�త��మ�ను
ప�ద���ంచు�� �ా�, హృదయమ� మృదువ��ా నుండదు. అతడ��క�షయమ�ల గ���� మ�ట�� డ�ను. తన
మ��మను త�� �� గడ���నును. �ా� యత� మ�టల� భక�� ల హృదయమందు ��టవ�, �ా��� ��ి�ంప



జ�యవ�. ఆత��ా�����ర మత��� �ె�య�� �ె�యదు. అట�వంట� బడ�ల� �ష��ల ��� ��ల� �ేయ�ను?
�ా�� ��� ల�భమ�? �ా�, ��ౖన �����న� గ�ర�వ� మ��క రకమ��ార�. �ా�� కట��మ��ే ఎట�� శ�మల�క��
య�త�జ�� నమ� ���మట�� క�� ��యందు ప��ా�ం�ెను; ��ను ��ర�ట ���య� ల�క�ం�ెను. సర�మ�
���మట�� క���� పగట� ప��ాశమ�వల� బ� ధప�ెను. తల���ందుగను, �ాళ�� �ర�గను నుంచుట వలన గల�గ�
ఆనందమ� గ�ర�వ��� �ె�య�ను.

నల�గ���ల� ఒకడ� కర�క�డ� (అన�ా కర�లయందు నమ�కమ� గల�ాడ�) అత��� ���� కర�ల� �ధుల�
���ధమ�ల� మ�త��� �ె�య�ను. ��ండవ�ాడ� జ�� �. అతడ� తనక�న� జ�� నమ�నక� గ���ంచు�ాడ�.
మ�డవ�ాడ� భక�� డ�, భగవంత���� సర�స�శరణ�గ� �ే�ిన �ాడ�. భగవంత��ే సర�మ�ను �ేయ��ాడ�
అత� నమ�కమ�. �ా��ట��  త���ంచుచు ��ాదపడ�చుండ�ా �ేవ�� సమస� వ�ె�ను. �ార� తమక� �ె��ిన
�ద���ౖ ����రప��, �ేవ�� ��దక�టక� �� ���. ���కమ�నక�, ��ౖ�ాగ�మ�నక� అవ��రమగ� �� �ా� ఆ
నల�గ���ల� ��కర� పరబ�హ�స�ర�ప�ల�ౖ క�డ �ా��ందు�ేత �తర�ల�� క��ి �ె��తక��వ�ా ప�వ���ం�ర�
ఎవ���న నడ�గవచు�ను. ప�జ���ా� యమ�ను, �ా�� మం�� సం�ా��ంచుటక�ను, �ా����క య���హరణమ�
�ప�టక�ను, �ా��ట��  �ే�ి��. �ార� అవ��రప�ర�ష�ల�ౖ నప�ట��� ఒక �ా��ర�ణ��ౖెన బంజ��ాను ��ర�ం�
�ా� య��రమ� �����ం���. అన�మ� పరబ�హ�స�ర�పమ� �ా�� నమ�కమ�. బంజ��ా �ా�
య��రమ�ను ��ాక��ం�న �ార� కష�మ�ల �ాల���. గ�ర�వ� ల���ే జ�� నమ� సం�ా��ంచుటక�
�ల��ాద� �ార� బ� ��ం���. �ౖె�����ప�షత��  త�� �, తం����, గ�ర�వ�ను, ��ర�ం�
ప��ం�మతగ�ంధమ�ల నభ��ింపవల�న� �ెప��చున���. ఇ��� మన మనసు�ను �ావనమ� �ేయ�టక�
మ�ర� మ�ల�. మనసు�ను �ావనమ� �ేయ��ే ఆత��ా�����రమ� �� ందల�మ�. ఇం���యమ�ల��ా�,

మనసు��ా�, బ�����ా�, ఆత�ను �ేరల�వ�. ప�త��మ�, అనుమ�నమ� �దల�ౖన ప�మ�ణమ�ల� మనక� ఈ
�షయమ�ల� స�యపడవ�. గ�ర�వ� �ా�� కట���� మనక� ��డ�డ�ను. ధర�మ�, అర�మ�, �ామమ�,
మన కృ�ివల�  ల�ంచును. �ా� ��ల�గవ��యగ� ��మ� గ�ర�వ� స�యమ� వలన�� �� ందనగ�ను.

�ా� ద�ా�ర�ల���� అ��కమం�� వ��, �ా���� �ె�య��ద�లను ప�ద���ం� �� �����ార�. జ���ష��ల�
�ాబ� వ� �షయమ�ల� �ెప��చుం�ె���ార�. య�వ�ా�ల�, ��రవ�య�ల�, �ామ�ను�ల�, ��ద�ార�,
స���సుల�, �గ�ల�, �ాట�ాండ��  �దలగ��ార� బ�బ� దర�నమ�న��� వ�ె����ార�. ఒక మ�ర�
(మ�ల�ాడ�) వ�� జ��ర� �ే�ి �� �ా� "మ�� బ�ప" (త�� య� తం���య�) అ�య�, �ార� మన
��వ�ప�ట�� కలను త������య�దుర�య� �ె���ను. �ార���ాండ�� , గ�� ����ాండ�� , ��ట��ార�, నర�క�ల�
��ధసంప���యమ��ార� పగట� ��షమ�ల�ార� క�డ సమ�ద��ంపబడ�చుం����. తన వంత� �ా�ా, ఆ బంజ��ా
క�డ �ా��ం�ెను. తన �ాత�ను మ���ం�ెను. మన�ప����ం��క కధను �ందమ�.



��ఖల� �ా�� ��ర� - ఉప�ాసమ�

బ�బ� ఎన�డ� ఉపవ�ించల�దు. ఇతర�లను క�డ ఉప�ాసమ� �ేయ�చు��ార� �ార�. ఉప�ాసమ�
�ేయ��ా�� మనసు� �ి��తమ��ా నుండదు. అట���ాడ� పరమ�ర���ట��  �ా��చును? ఉత�కడ�ప��� �ేవ��
చూడల�మ�. �ట��దట ఆత�ను �ాం�ంప �ేయవల�ను. కడ�ప�ల� త�� కల�గజ�య� ఆ�రమ� �ా�,

���ి�క శ��� �ా� ల�నప��డ� భగవంత���కండ� �� చూడగలమ�? ఏ ��ల�క�� �� గడగలమ�. ఏ �ెవ�ల�� �ా��
�నగలమ�? ����ల మన యవయవమ� ల��య� �ా� శ��� � అ� సం�ా��ంచు��న�ప��డ�, అ� మం�
�ి��ల� నున�ప���ే మనమ� భ��� �దలగ� �ాధనమ�ల ��చ��ం� �ేవ�� �ేరగలమ� �ాబట�� ఉప�ాసమ�
�ా� ���ం�న ��జనమ��ా� మం��� �ాదు. ఆ�రమ�ల� �� శ��రమ�నక� మనసు�నక� క�డ
మం���.

��ఖల� �ా�� ��ర�, �ా�� క� �ా�� ��ర�వద�నుం� ���� ��ల�ర�క� జ�బ� �సు��� ������� వ�ె�ను. అ��
బ�బ� �ాదమ�లవద� మ�డ����ల�పవ�ిం� క����ను �శ�యమ��� వ�ె�ను. అంతక� మ�ందు��� బ�బ�
������ల�ర��� తన భక�� లను హ� �పండ�గ ��డ� ఉప�ాసమ� �ేయ�యన� �ె�ి�య�ం�ెను.
�ార�పవ�ిం�న�� బ�బ� (తన) �క� ఉప�గ��మ��ను. అ మర�సట���నమ� ఆ �ీ� � ��ల�ర��� �� �
బ�బ� వద� క�ర��ండ�ా బ�బ� ��ంట�� య����� "ఉప�ాసమ� �ేయవల�ిన యవసర���? ���� భట��
ఇంట��� �� � బ� బ�ట��  �ే�ి అత� �ిల� లక� బ�ట�� �వ�క�డ �నుమ�." అ��ను. హ� � పండ�గ వ�ె�ను.
��ల�ర���ర� బయట �ే��ను. ��దభట��  ఇంట��  వండ�ట ��వర� ల�క�ం����. �ావ�న బ�బ� సల�
సమ��తమ��ా నుం�ెను. ��ఖల��ా�� ��ర� ���� భట��  ఇంట��� బ� � బ� బ�ట��  �ే��ను. ఆ��� అక�డ��
య�ం�ెను. ఇతర�లక� బ�ట��ను, ��ను ���ను. ఎంత మం� కధ! ఎంత చక�� ��!

బ�బ� స�ా�ర�

బ�బ� తన బ�ల�మ�ల� జ����న కధను ఈ �ధమ��ా �ె���ను. "�� �న�తనమ�ల� భ���� ��రక� ��దక�చు ��
�ాం ������. అక�డ ��క� బట�ల��ౖ �ేయ� అ�� క ప� �ొ����ను. శ�మ యనక కష�ప�� ప� �ే�ి��.

యజమ�� ��ప��� సంత��ి� �ెం�ెను. ��కంట� ప�ర�మ� మ�గ�� ర� క�ర��ాళ�� ప�ల� నుం����.
�దట��ా��� 50 ర��ాయల� ��ండ�ా��� 100 ర��ాయల�, మ�డవ�ా��� 150 ర��ాయల� ����
మ�డ� �త�మ�లక� ��ం��ంతల� అన�ా 600 ర��ాయల �త��ె�ను. �� �ె���ేటల� ��, యజమ��
నను� ����ం� నను� ��చు����, �ండ�దుసు� ���, నను� ��ర�ం�ెను. (తల�ా�ా, ��ల�� ) ��� �ాడక�ండ
జ�గ�త��ా ��చు��ంట��. మ�నవ�����న�� త�రల� సమ�ి�� వ�ను�ా�, �ౖెవ�చు�న�� �ాశ�తమ�గ �లచును.
ఇం��వ�����న�� ����� స���� ల�ల�మ�. �� ప�భ�వ� "��ి��, ��ి��" అనును �ా�, ప���ాడ� �� వద�క� వ��



"�ే, �ే" యనుచు���డ�. ����� �ెప��చు����� గ���ంచు�ా�ొక�డ�ను ల�డ�. �� స�ా�ర� �క� ఖజ���
(ఆ�����క ధనమ�) �ండ��ా నున���. అ�� యంచు వరక� �ం�� �� ం���� వ�చున���. ��ను త���, ఈ
ధనమ�ను బండ� �� �సుక�� ండ�. సుప�త�� �ౖెన�ాడ� ఈ ద�వ�మ� నంతయ� ఆ���నవల�ను." అనుచు���ను.
�� ఫ��ర� చత�రత, �� భగ�ాను� �లను, �� స�ా�ర� అ�ర�� �గ�ల య�ఘ���న�. �� సంగ�
ఏ�? శ��రమ� మట��ల� క�య�ను. ఊ�ి�� �ా�ల� క�య�ను ఇట�� యవ�ాశమ� ����� �ాదు. ����క�����
�� ��దను; ఎక�డ�� క�ర��ం�ెదను; మ�య నను� �గ�లబ���ంచుచున���. ఐనప�ట��� ���ా�� ��రక�
��ను ఆత�రప�ెదను. ఎవర�న �����న �ాధన �ే�ిన�� త��న ఫ�తమ� �� ం�ెదర�. ఎవర��ే ��
పల�క�లను జ��ి�యందుంచు����ద��, �ారమ�ల����న య�నందమ�ను �� ం�ెదర�.

ఓం న� �� �ా�����య

�ాం�ః �ాం�ః �ాం�ః

మ�ప�����ండవ అ���యమ� సంప�ర�మ�.
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