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మ�ప�������దవ అ���యమ�

బ�బ��ా�� సంస�ృత ప��జ�� నమ�
1.భగవ��� త ��� కమ�నక� బ�బ��ా�� యర�మ�. 2 . మ�సమ��� మం��ర ��ా�ణమ�.

ఈ య���యమ�ల� భగవ��� తయందుగల ఒక ��� కమ�నక� బ�బ� �ె�ి�న యర�మ�న���. ��ందర� బ�బ�క�
సంస�ృతమ� �ె�యద�య� అ�� �����ా��బ� ��ం�ోర�� యను�ా��ద�య� ననుట�ే ��మ�� పంత� 50

వ అ���యమ�ల� ఈ సంగ�� �శ��క��ం�ెను. ��ండ���యమ�లల� �����షయమ�ండ�ట�ే ��ండ�ను
�ందుల� �� ందుపరచ��ౖన�.

���పల�క�

����� ప�త����న��, ���ర�ామ�� గ�డ �ావన���న�ే. ఏలన ���ా� యచట�� �వ�ించుచు, �ర�గ�చు,
మసల�చు త�దక� అక�డ�� మ�సమ��� �� ం����. ����� �ా� మప�జల� ధను�ల�. �ా�� సర��ార�మ�లను
బ�బ� ��ర��ర��చుం�ెను. �ా����ర�� ��లదూరమ� నుం�� యచటక� వ�ె�ను. �దట ����� ��ల
�న��ా� మమ�. �ా� బ�బ� యచట�వ�ించుట�ే ����� ��ప� �ా� మ�ఖ�మ� వ�ె�ను. త�దక�� ప�త����న
య���� స�లమ���ను. అచటనుండ� �ీ� �ల�క�డ ధను�ల�. బ�బ�యందు �ా��భ��� �స�ంశయమ��ా
ప��ప�ర����న��. బ�బ� మ��మను �ార� �ా�నమ� �ేయ�నప��డ�, �సుర�నప��డ�, ర�బ��నప��డ�,
��న�మ� దంచునప��డ�, త��తర గృహకృత�మ�ల� �ేయ�నప��డ� �ాడ�చుం�ె���ార�. �ా�� భ��� ���మల�
�ావనమ�ల�. �ార� చక�� �ాటల� �ాడ�చుం�ె���ార�. అ� �ా��న �ా����, �న��ా���� మన�ా�ం�
కల�గజ�య�చుం�ెను.

బ�బ� �ె�ి�న యర�మ�

బ�బ�క� సంస�ృతమ� వచు�న� నమ���ార�ండర�. ఒక��డ� భగవ��� తల�� ఒక ��� కమ�నక� బ�బ� చక��
యర�మ�ను �����ా��బ� ��ం�ోర�ర�క� బ� ��ం� ఆశ�ర�మ� కల�గజ���ను. ఈ �షయమ�ను గ����
�.�.�ేవ��ార� (���ా� �ల సంప�ట� IV, ప�ట 563 - సు�ట �షయ) �ా� �ి��ర�. �ార� స�యమ��ా
�����ా��బ� ��ం�ోర�� వద�నుం� ���� సంగత�ల� �ె��ి��నుట�ే ఆ వృ��� ంతమ� ఈ ��గ�వ �వ�బ�ెను.

�����ా��బ� ��ం�ోర�� ����ంతమ�ను బ��ా చ���న�ార�. ఆయన భగవ��� తను ��ధ�ా�ఖ��నమ�ల��

�� �ా�బ�బ� ��త చ��త�మ� -  �ి.���ాయణ�ావ� Back   Home 



చ���య�న�ందున తన �ాం��త�మ�నక� గ���ంచుచుం�ెను. బ�బ��� �షయమ��ా�, సంస�ృతమ��ా�
�ె�యద� ఆయన అ��ా� యమ�. అందు�ే ఒక��డ� బ�బ� యత� గర�మణ�ెను. ఆ ������లల� భక�� ల�
గ�ంప�ల�గ�ంప�ల��ా �ానప��డ� బ�బ� భక�� ల సంశయమ�ల ��ర��టక� ��ంట���ా �ా���� మ�ీదుల�
మ�ట�� డ�చుం�ెను. బ�బ� దగ� ర ���� క����� �ా�� �ాళ���త�� చు ��ట�ల� ఏ�ో ��ణ�గ���నుచుం�ెను.

బ�బ�: ����! ఏ� ��ణ�గ�చు���వ�?

����: సంస�ృత ��� కమ�ను వ�� ంచుచు���ను.

బ�బ�: ఏ ��� కమ�?

����: భగవ��� తల����.

బ�బ�: గట���ా చదువ�మ�.

����: (భగవ��� త 4 - వ అ���యమ�, 34 వ ��� కమ� ఈ ���ం�� �ధమ��ా చ����ను.)

"త������ ప�ణ��ా�ేన ప��ప����న ��వయ�
ఉప�ే��ం� �ే జ�� నం జ�� �న స�త�ద���నః"

బ�బ�: ����! అ�� �క� బ� ధప��న��?

����: అవ�ను.

బ�బ�: �క� �ె��ిన�� ��క� �ెప��మ�.

����: ��� ��త�ర����. �ా�ా� ంగనమ�ా�రమ� �ేయ�ట అన�ా �ాదమ�ల��ౖ బడ�ట, గ�ర�� ప���ంచుట,

�ా�� ��వ�ేయ�ట ����ా ఈ జ�� నమ�ను �ె��ి��నుమ�. అప��డ� ��మ�ను �� ందు జ�� నమ�గల�ార�
అన�ా, పరబ�హ�మ�ను �ె��ిన�ార� ఆ జ�� నమ� నుప�ే�ం�ెదర�.

బ�బ�: ����! ��� కమ��క� ��త�ర�మక�రల�దు. ప��ప��ర�మ� �ా�కరణమ�, మ��య� ��� యర�మ�
�ెప��మ�.

అప��డ� ���� ప�� పదమ�న కర�మ� �ె���ను.

బ�బ�: ����! ఉత� �ా�ా� ంగనమ�ా�రమ� �ే�ిన�� ��ల���?



����: ప�ణ��ాత యను పదమ�న ��ం��క యర�మ� ��క� �ె�యదు. ప�ణ��ాత యన�ా
�ా�ా� ంగనమ�ా�రమ� ��క� �ె�య�ను.

బ�బ�: ప��ప�శ� యన�ా ���?

����: ప�శ�లడ�గ�ట.

బ�బ�: ప�శ� యన�ా ���?

����: అ�ే, అన�ా ప���ంచుట.

బ�బ�: ప��ప�శ� యన�ను ప�శ� యన�ను ఒక�ట� య�న��, �ా�సుడ� "ప��" యను ప�త�యమ�ను
ప�శ�క� మ�ం�ేల య�ప���ం�ెను? �ా�సుడ� �ె�� తక��వ�ా��?

����: ప��ప�శ� యను మ�టక� ����తరయర����య� �ె�యదు.

బ�బ�: ��వ యన�ా ��ట����?

����: ప����� ��మ� �ేయ�చున�ట����.

బ�బ�: అట�� ��వ �ే�ిన ��ల���?

����: ��వయను పదమ�న��ంకను ���� యర���� గల�ో ��క� ��చుట ల�దు.

బ�బ�: ��ండవ పం���ల�� "ఉప�ే��ం� �ే జ�� నం" అను ���ల� జ�� నమను పదమ�ప���ంచక�ండ
�ం��కపదమ� ఉప���ంచగల�ా?

����: అవ�ను.

బ�బ�: ఏ పదమ�?

����: అజ�� నమ�.

బ�బ�: జ�� నమ�నక� బదుల� అజ�� నమ� ఉప���ం�న�� ఈ ��� కమ�ల� �����న అర�మ� గల��?

����: ల�దు. శంకర��ష� మ��ధమ��ా �ెప��ట ల�దు.

బ�బ�: �ార� �ెప���� �� �మ��. అజ�� నమ� అనుపదమ� నుప���ం�న ఎడల త��న యర�మ�



వచు�నప�డ� ��� నుప���ంచుట �����న ఆ��పణ కల��?

����: అజ�� నమను పదమ�ను �ే��� ��� యర�మ�ను �శదపరచుట ��క� �ె�యదు.

బ�బ�: కృష�� డ� అర�� ను� జ�� నులక� తత�దర��లక� నమ�ా�రమ�, ప���ంచుట, ��వ �ేయ�మ� �ెప���ల?

స�యమ��ా కృష�� డ� తత�ద����ా��? �ార� �జమ��ా జ�� నమ������ క��!

����: అవ�ను, అతడ� తత�ద�����, �ా� అర�� ను �తర జ�� నుల ��ల ���ంచుమ���� ��క� ��చుటల�దు.

బ�బ�: ����� బ� ధపడల���?

���� �ిగ�� ప�ెను. అత� గర�మణ��ను. అప��డ� బ�బ� �ట��  �ా�ఖ���ం�ెను.

1. జ�� నులమ�ందు ఉత� �ా�ా� ంగమ� �ే�ిన�� స���� దు. మనమ� సదు� ర�వ�నక� సర�స�శరణ�గ�
�ేయవల�ను.

2. ఊరకప���చుట ��లదు. దుర��������ా�, �ొంగ��త�� �� �ా�, �ా��� బ�ట�ల� ��య�టక��ా�, �ా��
తప��ల� పట�� టక��ా�, ప���మ��న య�స����� యడ�గక�డదు. �జమ��ా �ె��ి��� ����ే ��మ�
�� ందుటక��ా�, ఆ������ా�వృ������ా� యడ�గవల�ను.

3. ��వ యన�ా ఇష�మ�న��� �ేయవచు�ను, ల���� మ�నవచు�న�� య��ా� యమ��� �ేయ�న�� �ాదు.
శ��రమ� తన���ాద�య�, ����� ��ను యజమ�� �ాద�య�, శ��రమ� గ�ర�వ��ా��ద�య�, �ా����వ��ర��
శ��రమ�న�ద�య� ���ంపవల�ను. ఇట��  �ే�ిన�� సదు� ర�వ� ��� కమ�ల� �ెప�బ��న జ�� నమ� బ� ��ంచును.

గ�ర�వజ�� నమ�ను బ� ��ంచునన�ా, ����క� అర�మ��ాల�దు.

బ�బ�: జ�� నమ� ఉప�ేశ ��ట� గ�ను? అన�ా �ా�����రమ�ను బ� ��ంచుట ఎట�� ? అజ�� నమ�ను
న�ంపజ�య�ట�� జ�� నమ�.

జ�� ��శ�రమ��ా� ఇట��  �ె�ి�య����ర�. "అజ�� నమ�ను ��ల��ంచుట ఇట�� . ఓ అర�� ��! స�ప�మ�, �ద�
��ల���� �న�� �గ�లన�� �వ��ా గ���ంప�మ�. జ�� నమన�ా నజ�� నమ�ను న�ంపజ�య�ట��. �కట��
తర�మ�ట�� ��ల�త�ర�. �ౖె�తమ�ను న�ంపజ�య�ట�� అ�ౖె�తమ�. �కట�� న�ంపజ���ద మ�న��,
��ల�త�ర� గ���� �ెప��ట. అ�ౖె�తమ�ను �� ందవల�న�న��, �ౖె�తమను ��వమ�ను మనల�నుం�
��ి��యవల�ను. అ���� అ�ౖె�తమ�ను �� ందుజ�� నమ�. �ౖె�తమ�ల��� య�ం�� అ�ౖె�తమ�ను గ����
మ�ట�� డగల�ా��వ�ర�? ఎవ���న నట��  �ే�ిన�� �� �ి��ల���� �ార� వ������ా� �ా���� అ�� ఎట��  �ె�య�ను?



��� ��ట��  �� ం�ెదర�? �ష��డ� గ�ర�వ�వల� జ�� నమ������. ���ద����� ��ద��మన�ా గ���ంచు�ర�, ��ప�
�ా�����రమ�, ఆశ�ర�కర���న మ�న�ా�త సత�మ�, మ�శ���మత�మ�, మ��య� ఐశ�ర��గమ�.
సదు� ర�వ� �ర�� ణ�డ�, స����నందుడ�. �ార� మ�న�ా�ారమ�న నవత��ంచుట, మ�నవ�లను
ల�వ��త�� టక�ను ప�పంచమ� నుద���ంచుటక�ను మ�త���. ���వలన �ా�� యసల�న �ర�� ణస���వమ�
��ం�ెమ� గ�డ �ె���� దు. �ా�� సత�స�ర�పమ�, �ౖె�కశ���, జ�� నమ� తర�గక�ండ నుండ�ను. �ష��డ� క�డ
నట�� స�ర�పమ� కల�ా�ే. �ా� యత� అ��కజన�ల యజ�� నమ� ���� �ద��ౖెతన�మను సంగ��
క�ి���య�ను. అతడ� "��ను �ామ�న� �కృష��వ�డను." అను��నును. గ�ర�వ� ఈ యజ�� నమ�ను
మ�లమ��� ��ి��యవల�ను. త��న య�ప�ేశమ� �వ�వల�ను. ల�క�ల�న�� జన�లనుం� సం�ా��ం�న
యజ�� నమ�ను గ�ర�వ� �ర���ం� య�ప�ే�ించవల�ను. ఎ���జన�లనుం� ��ను �కృష��వ�డనను��ను
�ష��� గ�ర�వ� "��� �ౖెవమ�, శ��� య�త�డవ�, ఐశ�ర��ా��" అ� బ� ��ంచును. అప��డ� �ష��డ�
��ం�ెమ� ��ం�ెమ��ా ���� �ౖెవమ� గ���ంచును. ��ను శ��రమ�య�, ����క ��న�య� ల���
యహం�ారమ�య�, �ేవ�డ�, ల�కమ� తనకంట� ��ర�య� తలంచు ���ంతభ�మ అ��కజన�లనుం�
వచు�చున� �ోషమ�. �����ౖ ����రప�� �ే�ిన కర�లనుం�� �ా��� సం��షమ�, ���రమ�, ఈ ��ంట��క�
�శ�మమ� క���ను. ఈ భ�మను, ఈ �ోషమ�ను, ఈ మ�ల అజ�� నమ�నుగ���� అతడ�
���రమ�రం�ంచవల�ను. ఈ అజ�� న��ట��  అంక���ం�న��? అ�� ఎక�డ నున���? అను ���� చూప�ట��
గ�ర�ప�ేశమందుర�. ఈ ��గ�వ �వ��ం�న� యజ�� నల�ణమ�ల�:

1. ��ను ��� (�ా� ణ��)

2. శ��ర�� య�త� (��ను శ��రమ�ను)
3. భగవంత�డ�, ప�పంచమ�, �వ�డ� �����ర�.
4. ��ను �ేవ�డను �ాను
5. శ��ర మ�త��ాద� �ె��ి��నక�ండ�ట
6. �ేవ�డ�, �వ�డ� ప�పంచమ� ఒకట�య� �ె�యక�ండ�ట

ఈ తప��ల��య� చూ�ించ��ే, �ష��డ� �ేవ�డన�ా, ప�పంచమన�ా, శ��రమన�ా��� �ె�యజ�లడ�.
�ా�ల� �ా��� ఎట�� సంబంధమ� కల�ో, ఒకట� �ం��కట�కంట� �����న�� ల�క ��ండ�ను ఒక ట��� యను సంగ�
గ���ంపజ�లడ�. ఈ సంగత�లను బ� ��ంచుటక� �ా� యజ�� నమ� న�ంపజ�య�టక� �ెప��న�� జ�� నమ�?
అజ�� నమ�? జ�� నమ�������న �వ�నక� జ�� ��ప�ేశమ� �ేయ��ల? ఉప�ేశమనున�� �ా� తప��ను �ా���
చూ�ి �ా� యజ�� నమ�ను న�ంపజ�య�ట��ర��. బ�బ� ఇంకను ఇట� ��ను.

1.ప�ణ��ాత మన�ా శరణ�గ��ేయ�ట. 2. శరణ�గ� యన�ా తను (శ��రమ�), మన (మనసు�), ధనమ�ల



(ఐశ�ర�మ�) న���ంచుట. 3. ��కృష�� డ� అర�� ను� ఇతర జ�� నుల ��శ��ంచుమన��ల?

సద�క�� డ� సర�మ� �ాసు�ేవమయమ��ా ���ంచును. భక�� డ� ఏ గ�ర�వ���ౖన �� కృష�� �గ�� ���ంచును.
గ�ర�వ� �ష��� �ాసు�ేవ�డ��ాను, �� కృష�� డ� ఇద���� తన �ా� ణమ�, ఆత�ల� �ాను ���ంచును. అట�వంట�
భక�� ల� గ�ర�వ�ల� గలర� �� కృష�� ��� �ె��ియ�ండ�ట�ే, �ా��� గ���� అర�� ను��� �ె���ను. అట���ా��
��ప�తనమ� ���� యంద���� �ె�యవల�న��� కృష�� డట��  �������ను.

సమ���మం��ర ��ా�ణమ�

బ�బ� ��ను �ేయ �శ��ంచు���న పనులగ���� ఎప��డ�ను మ�ట�� డ��ార� �ార�. ఏ� సంద��
�ేయ��ార� �ార�. సంగ� సందర�మ�లను �ా��వరణమ�ను ����� య�����ా ��ర�ర� తప��స��
ఫ�తమ�ల� క���ంచుచుండ��ార�. అందుక� సమ���మం��ర ��ా�ణమ� ఒక ఉ��హరణమ�. ��గప�ర�
��ట�శ�ర�డ�, ��మ�� బ�ప��ా��బ� బ�ట��, �����ల� సక�ంట�ంబమ��ా నుం�ె���ాడ�. అత��� అచట �� ంత
భవనమ�ం��న బ�గ�ండ�న� య�ల�చన క���ను. �����ళ��ిదప ����� �ా��ల� ����ంచుచుండ�ా అత���క
దృశ�మ� క��ిం�ెను. బ�బ� స�ప�మ�ల� నగ�ప�� �క �ా��ను మం��రమ��� సహ����ంచుమ��ను.
అచ�ట ����ంచుచున� �ా�మ�క� క�డ అట�� దృశ�మ� గ��ిం�ెను. బ�ప��ా��బ� ల�� �ా�మ�
ఏడ��చుండ�ట చూ� �ారణమ����ను. �ా�మ� �ట��  �ె���ను. "బ�బ� �� దగ� రక� వ�� మం��రమ���
�ా��ను ����ంప�మ�. ��ను అంద�� ����కలను ��ర�����ద న��ను. బ�బ� ���మ మధుర���న పల�క�ల� ��,

��ను ���ా��శమ�న ���మర���; �� ��ంత�క య�ర������� ��ను. �� కండ�  �ర� �ార�చుం�ెను. ��ను
ఏడ��ట �ద�����." �ా��ద��� దృశ�మ�ల� ఒకట� య�నందులక� బ�ప��ా��బ� బ�ట�� �స�యమం�ెను.
ధనవంత�డగ�ట�ేతను, �ేతన�న�ాడగ�ట�ేతను. అచ�ట�క �ా��ను ����ంచుటక� �శ��ంచు���
మ�ధవ�ావ� (�ా�మ�) స�యమ��� ఒక �ా� ను �ా� ��ను. �ా�ా�ా��బ� ����� ��������ం�ెను. ����
బ�బ� మ�ందర ��ట��ా, బ�బ� క�డ ��ంట�� య����ం�ెను. కట�� ట �ా� రం�ం���. �ా�మ� పర����ణ
�ేయ�చుం�ెను. భ�మ��ప��గృహమ�, భ�గృహమ�, బ��, ప����య���ను. బ�బ� క�డ ల�ం����
�� వ�నప��డ�, ����� వచు�నప��డ� ���� మ�ర��లను సల�లను ఇచు�చుం�ెను. ����న ప�యంతయ�
బ�ప��ా��బ� జ�గ�ను చూడ�మ���. అ�� ����ంచునప�డ�, బ�ప��ా��బ� బ�ట���� ఒక య�ల�చన క���ను.
చుట��  గదుల�ం��, ��� మధ���క ��ాల���న �ల�ల� మ�ర�ధర�� (�� కృష�� �) ప��మను ప��ష�
�ేయవల�న� తట��ను. బ�బ��� సంగ� �ె�య�ే�ి �ా�� య��ా� యమ�ను కను��నవల�న� �ా�మ�క� �ె���ను.
�ా�� ప�క�నుం� బ�బ� �� వ�చుండ�ా �ా��� �ా�మ� �� �షయమ� నడ�గ�ా బ�బ� యందులక�
సమ��ం� "�ే�ాలయమ� ప���� �ా�ా�� ���� యచ�ట �వ�ించుటక� వ�ె�దను" అ� �ా�� వ�ప�
�చుచు "�ా�� ప����య�న �ిమ�ట మన�� ���� నుప���ంచు��నవల�ను. మనమందరమచ�ట



నుందమ�. అందర� కల�ి ��ల�ి య�డ���ందమ�. ఒక�� ��కర� �����ంచు��� సం��షమ��ా
ఉండవచు�ను." అ��ను. �ేవ�ా� నమధ�మం��రమ� కట�� ట క�� త��న �భసమయమ� య� �ా�మ�
యడ�గ�ా, బ�బ� సమ��ంచుట�ే �ా�మ� ��బ����ాయ �ె�� పగ�ల��ట�� ప�� �ా� రం�ం�ెను. �����
�ాలమ�ల� ప� ప���� య���ను. మ�ర�ధ� �గ�హమ� తయ�ర� �ేయ�ట �ాజ�� �ిం���. అ�� తయ�ర�
�ాకమ�ను�� ��� త� సంగ� జ����ను. బ�బ�క� �వ����న జ�రమ� వ�ె�ను. �ార� �ాయమ�ను �డ�చుటక�
�ిద�మ��ా నుం����. బ�ప��ా��బ� ����� ���రగ�సు� ����ను; ��ాశప�ెను. బ�బ� సమ��� �ెం��న��, తన
�ా�� బ�బ� �ాదమ�ల�ే ప�త�మ� �ాద�య�, ��ను మ�దుప� ��ట��న ల�ర��ాయల� వ�ర�మగ�న�య�
�ం�ం�ెను. �ా� బ�బ� సమ��� �ెందకమ�ందు "నను� �ా� మం��రమ�ల� నుంచుడ�" అన�ట�� పల�క�ల�
బ�ప��ా��బ��� �ాక యంద���� ఊరట క���ం�ెను. స�ాలమ�న బ�బ� ప�త� శ��రమ� మధ�మం��రమ�ల�
బ�ట�� సమ��� �ే�ి��. ఇట��  మ�ర�ధ� ��రక� �ర��ం�న స�లమ�నందు బ�బ�ను సమ����ేయ�ట�ే బ�బ���
మ�ర�ధర�డ�య�, బ�ట�� �ా���� సమ��� మం��రమ�య� అర�మ� గ���ంచవల�ను. �ా�� ��త���తమ�
ల�త�ను కను��న శక�మ� �ాదు. ��ను కట��ం�న �ా��ల� బ�బ� ప�త�శ��రమ� సమ��� యగ�ట�ే
బ�ప��ా��� బ�ట�� �గ�ల ధను�డ�, అదృష��ా�.
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మ�ప�������దవ అ���యమ� సంప�ర�మ�.
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