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ఎ��దవ అ���యమ�

మ�నవజన� �ామ�ఖ�మ�; �ా�బ�బ� ���టనమ�; బ�యజ�బ�� ��వ; �ా�బ�బ� పడక జ��ా;
క���� చం� ��ౖ �ా�� ���మ.

మ�నవజన� �క� �ా� మ�ఖ�మ�

ఈ యధు�త �శ�మందు భగవంత�డ� ��ట� ��ల�� �వ�లను సృ�ి�ం� య����డ�. �ేవతల� �ర�ల�,
జంత�వ�ల�, ప�ర�గ�ల�, మనుష��ల� �దలగ��ా�� సృ�ి�ం�ెను. స�ర�మ�, నరకమ�, భ��
మ�సమ�ద�మ�, ఆ�ాశమ�నందు �వ�ించు �వ��ట� యంతయ� సృ�ి�ం�ెను. ���ల� ��వ��ప�ణ�
��క��వగ��� �ార� స�ర�మ�నక� �� � �ా�� ప�ణ�ఫలమ� ననుభ�ం�న �ిమ�ట ��� �ి ��యబడ�దుర�.
ఎవ�� �ాప ��క��వగ��� �ార� నరకమ�నక� �� దుర�. అచ�ట �ార� �ాపమ�లక� త��నట��  బ�ధలను
�� ం�ెదర�. �ాపప�ణ�మ�ల� సమ�నమగ�నప��డ� భ����ౖ మ�నవ�ల��ా జ��ం� ���ాధనమ�న���
యవ�ాశమ� �ాం�ెదర�. �ా�� �ాపప�ణ�మ�ల� �ష���ంచునప�డ� �ా���� ��మ� కల�� ను. ����ల?

��మ��ా�, ప�ట�� క�ా� �ార��ార� �ే�ి���న కర���ౖ ఆ��రప�� య�ండ�ను.

మ�నవశ��రమ��క� ప��ే�క �ల�వ

�వ��ట� యంతట��� ఆ�రమ�, �ద�, భయమ�, సం��గమ� �ామ�న�మ�. మ�నవ�న ����ాక �ం��క శ���
గలదు. అ���� జ�� నమ� ��� స�యమ�న�� మ�నవ�డ� భగవ� �ా�����రమ�ను �� ందగలడ�. ఇం��
జన�మందును ��� కవ�ాశమ� ల�దు. ఈ �ారణం �ేత�� �ేవతల� క�డ మ�నవజన�ను ఈర���� చూ�ెదర�.
�ార� క�డ భ����ౖ మ�నవజన����� ��మ�ను �ా��ంచవల�నను ����దర�.

��ంతమం�� మ�నవజన�మ� ��ల �చ���నద�య�; �మ�, రక�మ�, మ������� �ం��య�ండ�న�య�;
త�దక� ���లమ� ��గమ�నక� మరణమ�నక� �ారణమగ�నందుర�. ��ంతవరక�� క�డ �జ��. ఇ��
ల�ట�ల�న�ప�ట��� మ�నవ�నక� జ�� నమ�ను సం�ా��ంచు శ��� కలదు. మ�నవ శ��రమ�ను బట���� జన�
య�ాశ�తమ� గ���ంచుచు���డ�. ఈ ప�పంచ మంతయ� �ధ�య�, �ర��� �� ందుచు ఇం���యసుఖమ�ల�
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అ�త�మ�ల�, అ�ాశ�తమ�ల� గ���ం� �����త�మ�లక� ��దమ� కను���, య�త�మ�ను �స���ం�
త�దక� ��మ�న��� మ�నవ�డ� �ా��ంచును. శ��రమ� మ������� �ం��య�న�ద� ��ాక��ం�న��
��మ�ను సం�ా��ంచు అవ�ాశమ�ను �� ��ట�� ����దమ�. శ��రమ�ను మ�దు� �ా ��ం� �షయసుఖమ�లక�
మర��ం�న�� నరకమ�నక� �� ��దమ�. మనమ� నడ�వవల�ిన ��� వ ��దన�ా శ��రమ� నశ�ద�
�ేయక�డదు. ���� ����ంచక�డదు. �ావల�ినంత జ�గ�ర� మ�త��� ��ి��నవల�ను. గ�ర�ప���త� తన
గమ��ా� నమ� �ేర�వరక� గ�ర�మ�ను ఎంత జ�గ�ర��� చూచు��ను�� యంత జ�గ�ర� మ�త��� ��ి��నవల�ను. ఈ
శ��రమ�ను ��మ� సం�ా��ంచుట�ా� ల�క య�త��ా�����రమ� ��రక� �ా� �����ంచవల�ను.
ఇ���� �వ�� పరమ�వ����� య�ండవల�ను.

భగవంత�డ��క �వ�లను సృ�ి�ం�నప�ట��� అత��� సంత��ి� కల�గల�దట. ఎందుకన�ా భగవంత�� శ����
య� గ���ంచల�క �� �న�. అందు�ేత ప��ే�కమ��ా మ�నవ�� సృ�ి�ం�ెను. �ా��� జ�� నమ�� ప��ే�కశ���
��ె�ను. మ�నవ�డ� భగవంత�� �లలను, అదు�త�ార�మ� లను బ����� ��చు���నునప��డ� భగవంత�డ�
����� సంత��ి� �ెం�� య�నం��ం�ెను. అందు�ే మ�నవజన� ల�ంచుట ��ప� యదృష�మ�. బ�� హ�ణజన�
�� ందుట అంతకంట� ��ల�న��. అ��ట�కంట� ��ప��� �ా�బ�బ� చరణ�ర�ందమ�ల��ౖ సర�స� శరణ�గ�
�ేయ� అవ�ాశమ� కల�గ�ట.

మ�నవ�డ� య��ంచవల�ిన��

మ�నవజన� �ల���ౖనద�య�, త�దక� మరణమ� తప�ద�య�, గ���ం� మ�నవ��ెల� ప��డ� జ�గర�క��ౖె
య�ం�� ��త పరమ�వ��� సం�ా��ంచుట��� య��ంచవలయ�ను. ఏమ�త�మ�ను అశ�ద��ా� ఆలస�మ��ా�
�ేయ�ాదు. త�రల� ���� సం�ా��ంచుటక� త�రపడవల�ను. ��ర� చ��� �న �ాడ� ��ండవ ��ర���ర��ంత
ఆత�ర�తపడ���, ��ల���న య�వ�ా���� చక�వ��� ��ంత�ా ��దకయ��ంచు�� యట���
య�త��ా�����రమ� �� ందువరక� �ా��ంబవళ�� �సుగ� ��ామమ� ల�క కృ�ి �ే�ి సం�ా��ంచవల�ను.
బద�కమ�ను, అలసటను క�నుక��ాట� ను దూర�న��� �ా��ంబవళ�� ఆత�యం�ే ���నమ� �ల�పవల�ను.
ఈ మ�త�మ� �ేయల���� మనమ� ప��ా� య�ల మగ�దుమ�.

నడ�వవల�ిన మ�ర�మ�

మన �ే�యమ� త�రల� ఫ�ం�ే మ�ర���దన, ��ంట�� భగవ� �ా�����రమ� �� ం��న సదు� ర�వ�వద� ��గ�ట.

మతసంబంధ���న య�ప���సమ�ల� ��నప�ట��� �� ందనట����య�, మతగ�ంధమ�ల� చ���నను
�ె�యనట����య� నగ� ఆత��ా�����రమ� సదు� ర�వ�ల సహ�ాసమ��ే సులభమ��ా �� ందవచు�ను.
న�త�మ�ల��య� క��ి �వ�ల�� ��ల�త�ర� సూర���ెట��  ఇవ�గల�గ�చు����ో యట���



మ��ప���సమ�ల�, మత గ�ంధమ�ల� ఇవ�ల�� జ�� నమ�ను సదు� ర�వ� ��ి� �ెప�గలర�. �ా�� ��ౖఖ��,
సం��షణల� గ�ప�మ��ా మనక� సల� �చు�ను. �మ, ��మ���, ��ౖ�ాగ�మ�, ��నమ�, ధర�మ�,
శ��రమ�ను, మనసు�ను �ా���నమందుంచు��నుట, అహం�ారమ� ల�క�ండ�ట �దలగ� �భల�ణమ�లను
- �ార� అనుస��ంచునప��డ� �ా�� �ావన��తమ�నుం� భక�� ల� ��ర����ందుర�. ఇ�� భక�� ల మనమ�లక�
ప���ధమ� కల�గ�ే�ి �ారమ����కమ��ా ఉద���ంచును. �ా�బ�బ� యట�� ���ప�ంగవ�డ�; సదు� ర�వ�.

బ�బ� ఫ��ర�వల� నట�ంచునప�ట���� �ా��ప��డ�ను ఆ���నుసం��నమ�నం�ే �మగ��లగ�చుం����. �ౖెవభ���
గల�ా���, ప�త�� ల��ల� ప��డ� ����ంచుచుం����. సుఖమ�లక� ఉ�� �ంగ��ార� �ార�. కష�మ�లవలన
క�� ం���� వ��ార� �ార�. �ా�ను�, ���ాల� ��ిన �ాడ�నూ బ�బ�క� సమ�న��. తమదృ�ి� మ�త�మ�న
మ��ి��ా�� చక�వ���� �ేయగలశ��� య�న�ప�ట��� బ�బ� �ంట�ంట��� ��క� �� ���ార�. �ా�� �� ఎట�� �ో
చూతమ�.

బ�బ� �క� ���టనమ�

����� జనుల� ప�ణ��త��ల�. �ా�� �ండ���దుట బ�బ� ��క��వల� �ల� "అ�ా�! ��ట�� మ�క���ట�� "
అనుచు ���� అందు��నుటక� �ే� ���ె���ార�. ఒక �ే�ల� తం���ల��ొక��, ఇం��క �ే�ల� గ�డ�జ��
పట�� ��� �� వ��ార�. ప����� ���� �ండ� క� మ�త��� �� వ��ార�. పల�చ� ప��ర�మ�ల�, ప�ల�సు, మ��గ,

క�రల� �దలగ�న� �ొక��ల� �� సు�������ార�. అన�మ�, ��ట��ల�, �దలగ�న� జ�ల�ల�
���ంచు�������ార�. బ�బ�క� ర�� యనున�� ల�దు. �ార� ��ల�కను �ా���నమందుంచు�����. �ాన
అ��వసు� వ�ల�ను �ొక��ల�ను, జ�ల�ల�ను ���ి�������ార�. అ��ప��ర�మ�లను ఒ���ా�� క��ి �� సంత��ి�
�ెం�ే�ార�. ప��ర�మ�ల ర��� �ాట�ం�ే�ార� �ాదు. �ా�� ��ల�కక� ర�� యనున�� ల�నట��
�ా��ంచుచుం�ెను. బ�బ� స��గ 12 గంటలవరక� �� �ే���ార�. బ�బ� ��క� �ాలప���� ల�క�ం�ెను.
ఒక�క���నమందు ���� �ండ� క� మ�త��� �� �����ార� �ా��రణమ��ా 12 గంటలవరక� �� �ే���ార�.
��ల� �ొ����న ప��ర�మ�ల న��ట�� ఒక మట���ాత�ల� �����ార�. ���� క�క�ల�, �ిల�� ల�, �ాక�ల�
�చ�ల����ా �నుచుం�ె���. �ాట�� త�����ార� �ార�. మ�ీదు త���� �భ�మ� �ేయ� �ీ� � 10, 12

��ట��మ�క�లను ��ాటంకమ��ా ��ి��నుంచుం�ె����. క�క�లను, �ిల�� లను కలల� గ��� అడ�� �ెప���ార�,
ఆక�బ�ధ�� నున� మ�నవ�లక� ��జనమ� ��ట�� ట మ�నుదు�ా? ఆయన ��తమ� �గ�ల �ావన���న��.

�దట ����� ప�జల� బ�బ�ను �ి��ఫ��ర� �ి��ె���ార�. ఎవర��ే ��జ���ా����� �ా� మమ�ల�
��ట��మ�క�ల��ౖ ����రపడ�దు�� అట���ార� ��ర�ంపబడ�దు�ా? �ా�� మనసు�, �ే� ���ాళమ�న�,

ధ�����ల�క ����ణ�మ� చూప��ార�. బయట��� చంచలమ�గ సు�ి�రత�మ�ల���ార�గ �ా��ం�ననూ ల�న
�ార� �ి�ర మనసు� గల�ార�. �ా�� మ�ర�మ� �ె�య�ా���. అంత �న� �ా� మమ�ల� క�డ దయ�ర��



హ�� దయ�ల�ను, ప�త�� ల�ను ��ంతమం�� బ�బ�ను మ�ను��వ���ా గ����ం���. అట���ా�� �షయ�కట�
�చట �ెప��చు���ను.

బ�యజ�బ�� ��ప� ��వ

��������ే పట�ల� త�� ��ర� బ�యజ�బ��. ఆ�� ప�� ��� తల��ౖ ఒక గంపల� ��ట��, క�ర ��ట�� ���,

యడ�ల� బ�బ� తపసు� �ేయ�చున� ��ట��� �� � బ�బ�క� ��జనమ� ��ట�� చుం�ెను. ఒ���క�ప��డ�
���ళ���ల�� మ�ండ�� , �� దల� ��ట� బ�బ�ను ��త�� పట�� ��� �ాష�ంగనమ�ా�రమ� �ేయ�చుం�ెను. ఫ��ర�
��మ����ా కదలక ��దలక ���నమ� �ేయ�చుండ��ాడ�. ఆ�� బ�బ� ��దుట �స���కట� ���ి
��జనప��ర�మ�ల�, ��ట��, క�ర �దలగ�న� ��ట�� బ�బ�ను బలవంతమ� �ే�ి ���ించుచుం�ెను. ఆ��
భ�����ా�సమ�ల� �త����న�. ప����� అడ�ల� 12 గంటలక� ���ళ���ల�� నడ� బ�బ�ను ��ద�� పట�� ���
��జనమ� �ేయ�మ� బలవంతమ� �ేయ�చుం�ె����. ఆ�� ��వను బ�బ� మ�సమ��� యగ�నంతవరక�
మర�వల�దు. ఆ�� ��వక� త��నట��  ఆ�� ప�త�� డగ� ������ాట�ల�నక� బ�బ� ��� ఒక�ంట��� ర� 25/-

�ానుక�ా �చు�చుం�ెను. త��  ��డ�క�లక� బ�బ� �ా��� భగవంత�డ���� ��ా�సమ�ం�ెను. బ�బ� ఫ��ర�
పద��� �ాశ�తమగ� �ాజత�మ�య�, ల�క�లను���� ధనమ�వట�� భ�టకమ�య� �ెప��చుం�ెను. ����
సంవత�రమ�ల� తదుప�� బ�బ� యడవ�లక� బ� వ�ట మ�� మ�ీదుల��� క�ర��ం�� ��జనమ� �ేయ��ార�.
అప�ట�నుం� �� లమ�ల� �ర�గ� కష�మ� బ�యజ�బ���� త�ి�న��.

మ�గ�� ర� - పడక స�లమ�

���శ�ర�ల� ��ప� ప�ణ��త��ల�. �ా�� హృదయమందు �ాసు�ేవ�డ� వ�ించును. �ా�� సహ�ాసమ�
ల�ంచు భక�� ల� ��ప� యదృష�వంత�ల�. అట���ా��ద�ర�; ��������ే �ాట�ల�, మ����ప�. బ�బ� �ా���
సమ�నమ��ా ����ంచు�ార�. ఈ మ�గ�� ర� మ�ీదుల� తలలను త�ర��, పడమర, ఉత�రమ�ల��ౖప� �ే�ి ఒక��
�ాళ�� ఒక���� మధ� తగ�ల�నట��  �దు� ంచుచుం����. ప�క�ల� పరచు���, �ా���ౖ చ���లప�� సగమ�
���వరక� ఏ�� సంగత�ల� మ�ట�� డ���నుచుం����. అందుల� ��వ���న పండ���న�ట��  �ా��ం�న త���న�ార�
�ా��� ల�వ��ట�� నుం����. ����� పండ���� గ�ర�� ��ట��న�� బ�బ� �ా�� యట��ట� ఊ�ి �ా� �రసు� గట���ా
��క��చుం�ెను. మహ���ప�� ��గ�ంచు���, �ాళ�� ����� �ప� �������ార�. ఈ �ధమ��ా 14 సం||ల�
����� త�దండ�� లను �డ� బ�బ���ౖ ���మ�ే మ�ీదుల� పండ�����ను. అ� మరప��ా� సం��ష��నమ�ల�.
బ�బ� ���మ కట��మ�ల� ��ల�వ�ా��; ఇంతయ� �ెప��టక� �ల�ల���. తం��� చ��� �న �ిమ�ట �����
�ంట� యజమ�� యగ�ట�ే �ంట�ల��� ����ంచుటక� �ా� రం�ం�ెను.

రహ�� ��ా�ి క��ా� చం�



�����ల�� గణప� ���ే �ాట�లను �ా�� బ�బ� ����ంచు�ార�. అంతట� ���మ���� �ా��� ��ా�ియగ�
చంద���ను ��� మ��ా���� �చుచుం�ెను. ఈ ��� చ��� �న �ిమ�ట �ా� యన� ��డ�కగ� క��ా�
చందును గ�డ ����� ���మ�� �చుచు �ా��ంబగళ�� �ా� ��మ మరయ�చుం����. ఒ���క�ప��డ�
ట�ం�ాల�ను, ఇం��కప���ెదు� ల బం�� �ద బ�బ� తన �ి�య భక�� ల�� �ా��� �� వ� �ార�. �ా��� ప�జల�
బ�జ�భజం��ల�� బ�బ�ను �ా� మస��హదు� ���రమ�వద� క��ి �ాష�ంగనమ�ా�రమ�ల� �ే���ార�. ��ప�
��ౖభవమ��� బ�బ�ను �ా� మమ�ల���� ��ి��� ������ార�. క��ా� చందు బ�బ�ను తన �ంట���
��ి����� � త��న య�సనమ�నందు క�ర��ండ�ే�ి ��జనమ� ��ట�����ార�. ఇర�వ�ర� ��ంత��ప�
���మ�స�దమ��ాను, ఉల�� సమ��ాను మ�ట�� �ె���ార�. తదుప�� బ�బ� �ా��� ఆ�ర���ం� �����
�ేర�చుండ��ార�.

����� �ా���క�, ద��ణమ�న �మ�ాంక� ఉత�ర��శయందు మధ�నున���. ఈ ��ండ� �ా� మమ�ల� ����
బ�బ� ఎన�డ� ఎచ�ట��� �� �య�ండల�దు. ���ల�బం�� చూ� య�ండల�దు. �����ౖ ప�య�ణమ� �ే�ి ఎర�గర�.
�ా� బండ�  �ాక�� కల� స���ా �ె��ియ�ం�ె���ార�. బ�బ� ��లవ� ప�చు���� �ా�� య�జ�� ను�ారమ�
ప�య�ణమ� �ేయ��ారల �� కష�మ� ల�ం�ె��� �ావ�. బ�బ� య�జ�క� వ����కమ�గ �� వ��ార��క
కష�మ�ల�ాలగ�చుం����. ఈ వృ��� ంతమ� ఇంకను ఇతర�షయమ�ల� వ�ే� య���యమ�ల� �ె���దను.
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