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����దవ అ���యమ�

బ�బ�వద� ��లవ� ప�చు���నునప��డ� �ా�� య�జ�ను �ా�ంచవల�ను. �ా�� య�జ�క� వ����కమ��ా నడ�న
ఫ�తమ�ల�; ���� ఉ��హరణమ�ల�; ��, ��� య�వశ�కత; భక�� ల యనుభవమ�ల�.

����� య�త� �క� ల�ణమ�ల�

బ�బ� య�జ� ల���ే ఎవర�ల� ����� �డ�వ ల�క�ం����. బ�బ� య�జ�క� వ����కమ��ా �� �న�� నను��న�
కష�మ�ల� వచు�చుం�ె���. బ�బ� య�జ�ను �� ందుటక� �ా�� వద�క� భక�� ల� �� �నప��డ� బ�బ� ����
సల�ల� ఇచు�చుం�ె���ార�. ఈ సల� ప��ారమ� నడ� �రవల�ను. వ����కమ��ా �� �న�� ప�మ�దమ�
ల��� తప�క వచు�చుం�ె���. ఈ ��గ�వ అట�� య���హరణమ�ల� ���� ఇచు�చు���ను.

��������ే �ాట�ల�

ఒక��డ� ట�ం�ాల� ����� ��ప� �ాం సంతక� ��ళ��చుం�ెను. ��ందర�ా మ�ీదుక� వ�� బ�బ�క�
నమస���ం� ��ప� �ాం సంతక� �� వ�చుంట�న� �ె���ను. బ�బ� ఇట� ��ను. "��ందర పడవదు� .
��ం�ెమ�గ�మ�. సంత సంగ� యట�ండ�మ��. పల��  ����� బయట�� �� వలదు." అత� య�త�రతను ��
"మ�ధవ�ావ� �ేశ�ాం�ేన�న ��ంట ���ి��� �� మ�"� బ�బ� య�జ�� �ిం�ెను. ���� ల�క��ేయక �����
��ంట�� ట�ం�ాను వ��ల�ను. ��ండ� గ�ర�మ�లల� ��కట� ��� త���; ����� చుర����న��. అ�� ర�.300 ల �ల�వ
జ�య�ను. �ాప�� బ�� ��ట�న ��ంట�� అ�� వ���ా పర����ె�ను. ��ంతదూరమ� �� �న�ిమ�ట �ాల� బ�ణ���
య�� క�లబ�ెను. �����క� ��ద� �ెబ� తగ�లల�దు. �ా� త�� ���మగల బ�బ� య�జ�ను జ��ి��� �ెచు�����ను.
ఇం��కప��డ� ����ర� �ా� మమ�నక� �� వ�నప�డ� బ�బ� య�జ�ను వ������ం� ట�ం�ాల� �� �
ప�మ�దమ�ను �� ం�ెను.

ఐ���ా�ేశప� ��ద�మ��ి

బ� ంబ��నుం�� ఐ���ా�ేశప� ��ద�మ��ి �కడ� ����� వ�ె�ను. �����ా��బ� ��ం�ోర�ర� వద�నుం�
తనను గ���� బ�బ�క� ఒక ల�ఖను ��ి��� ���ో ఉ�ే�శమ��� ����� వ�ె�ను. అత��� ఒక గ���రమ�ల�
సుఖ����న బస ��ర�ర���. అతడ� బ�బ� �ాదమ�లక� నమస���ం� �ా���ే�� మ����డవల�న�
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మ�డ��ార�ల� మ�ీదుల� ప����ంప య��ం�ెను. �ా� బ�బ� అత�� �����ం�ెను. ���ంద
బ��రం�ావరణమ�ల� క�ర��ం���� ద���ంచవల�న���. అతడ� తన�� జ����న మ��య�దక� అసంత��ి�ప��
��ంట�� ����� �డ�వవల�న� �శ��ం�ెను. బ�బ� ��లవ� �� ందుటక� వ�ె�ను. ��ందరపడక మర�సట�
��నమ� �� మ�� బ�బ� �ె���ను. త���న�ార� క�డ అట� �� సల� ఇ����. �ా�� సల�క� వ����కమ��ా
అతడ� ట�ం�ాల� బయల��ే��ను. ప�ప�ధమమ�న గ�ర�మ�ల� బ�గ�గ�� పర�����న�. �ావ�� బ�� ��ట�న
��ంట�� �క ��� క��డ�బం�� ఎదుర� వ�ె�ను. ���� �� గ�ర�మ�ల� బ�ద�� త�ర�ా పర���డ�ా��ను. ట�ం�ా
తల���ందుల���ను. ��ద�మ��ి ���ందబ�� ��ంత దూరమ� ఈడ�బ�ెను. ఫ�తమ��ా �ాయమ�లను బ�గ�
�ే�ి��నుట��� ��ప� �ాం ఆసుప��ల� ప��య�ం�ెను. ఇట�వంట� అ��క సంఘటనల మ�లమ�న బ�బ�
య�జ�ను ��క���ంచు�ార� ప�మ�దమ�ల �ాలగ�దుర�య� బ�బ� య�జ�� ను�ారమ� �� వ��ార�
సుర��తమ��ా �� వ�దుర�య� జనుల� గ���ం���.

�� �క� య�వశ�కత

బ�బ��� భగవంత�డ�న�� �ార� ���టనమ��ే �వతమంతయ� గడ�ప��ల? యను సం��యమ� ��ల�
మం���� కల�గవచు�ను. ఈ ప�శ�క� ��ండ� దృ���ణమ�లల� సమ���నమ� �ెప�వచు�ను. (1) ���టనమ�
�ే�ి, ��ంచుట ��వ���� హక�� కలదు? (2) పంచసూనమ�ల�, �ా�� �� ��ట�� ��ను మ�ర�����? యను ��ండ�
ప�శ�లక� సమ���నమ� �ెప� వచు�ను.

సం��నమ�, ధనమ�, ����� సం�ా��ంచుటయం ����� వదల���� సన��ించు�ార� ���టనమ��ే
��ంపవచు�న� మన �ాస� �మ�ల� ��ించుచున��. �ార� ఇంట�వద� వంట ప�యత�మ�ల� �ే�ి���,

�నల�ర�. �ా���� ��జనమ� ��ట��  బ�ధ�త గృహసు� ల��ౖ గలదు. �ా�బ�బ� గృహసు� డ� �ాడ�; �ాన ప�సు� డ�
క�డ �ాడ�; �ారస��త బ�హ���ర�ల�. బ�ల�మ� నుం� బ�హ�చర�మ��� అవలం�ంచుచుం����. ఈ జగత��
�ా�� గృహమ� �ా�� నమ�కమ�. ఈ జగత�� నక� �ార� �ారణభ�త�ల�. �ా����ౖ జగత��  ఆ��రప��య�న���.
�ార� పరబ�హ�స�ర�ప�ల�. �ాబట�� �ా���� ���టనమ� �ేయ� హక�� సంప�ర�మ��ా కలదు.

పంచసూనమ�ల�, �ా�� త�ి�ంచు��ను మ�ర�మ�ను ఆల��ంతమ�. ��జనప��ర�మ�ల� తయ�ర� �ేయ�టక�
గృహసు� ల� అ�దు పనుల� తప�క �ేయవల�ను. అ� ��వన 1.దంచుట, ర�బ��ట�, 2. �సర�ట 3. �ాత�ల�
��మ�ట, 4. ఇల��  ఊడ��ట, త�డ�చుట, 5.�� �� యంట�ంచుట. ఈ అ�దు పనుల� �ేయ�నప��డ��క
������ట�ాదుల� మరణ�ంచుట తప�దు. గృహసు� ల� ఈ �ాపమ� ననుభ�ంచవల�ను. ఈ �ాపప���రమ�నక�
మన �ాస� �మ�ల� ఆర� మ�ర�మ�ల� ప�����ంచుచున��. 1.బ�హ�యజ�మ�, 2.�������యనమ�,
3.�ితృయజ�మ�, 4. �ేవయజ�మ�, 5. భ�తయజ�మ�, 6. అ���యజ�మ�. �ాస� �మ�ల� ���ం�న ఈ
య�జ�మ�ల� �ర����ం�న�� గృహసు� ల మనసు�ల� �ాపర��తమ�లగ�ను. ���ాధనమ�నక�



ఆత��ా�����రమ�న ��� ��డ�డ�ను. బ�బ� �ంట�ంట��� ���� �� యడ�గ�ట�ే, ఆ �ంట�ల���ా���� �ార�
�ేయవల�ిన కర�ను బ�బ� జ��ి��� �ెచు�చుం�ెను. తమ ఇంట� గ�మ�మ� వద��� �ంత ��ప� సంగ� బ�బ�
బ� ��ంచుటవలన ����� ప�జల�ంతట� ధను�ల�!

భక�� ల యనుభవమ�ల�

ఇం��క సం��ష��యకమగ� సంగ�, �� కృష�� డ� భగవ��� త (9అ.25��� .) యం��ట��  ను����ను. శ���� భక�� ల��
ఎవ���న పత�మ�ను�ా� ప�ష�మ��ా� ఫలమ��ా� ల��� �ర��ా� య���ం�న�� ���� ��ను గ���ం�ెదను.
తన భక�� �ే�ౖెన సమ���ంచవల�నను��� మర�న�� అట���ా�� బ�బ� జ�� పకమ� �ే�ి, ఆయ���తమ�ను
గ���ం� య��ర���ంచు�ార�. అట��� ���� ఈ ���ంద �ె�ి�న య���హరణల�.

త� ఖ� క�ంట�ంబమ� (తం���, ��డ�క�)

�ామచంద� ఆ����ాం వ�ర� బ�బ��ా��బ� త� ఖ� ��ా��కప��డ� �ా� ర�నసమ�జసు� �ౖెనను బ�బ�క�
�ి�యభక�� డ�. �ా� బ��ా�ప�త�� ల� క�డ బ�బ�ను �గ�ల ����ంచుచుం����. త�� �� క�డ ��డ�క� �����
�� � యచ�ట ��స� ��లవ�ల� గడ�పవల�న� �ర��ం���. �ా� ��డ���ష�పడల�దు. �ారణ��మన తన తం���
�ా� ర�న సమ�జమ�నక� �ెం��న�ాడగ�ట�ే ఇంట�వద� బ�బ��క� ప�జ స���ా �ేయక�� వచు�న�
సంశ�ం�ెను. �ా� తం���, ప�జను సక�మమ��ా �ే��దన� �ా�ా� నమ� �ేయ�ట�ే బయల��ే��ను. అందు�ే
�క��ారమ� �ా�� త�� , ��డ�క� బయల� �ే�� ����� వ����.

ఆ మర�సట���నమ� శ��ారమ���డ� తం���యగ� త� ఖ� త�ర�ా ల��, �ా�నమ��ే�ి, ప�జను
�ా� రం�ంచుటక� ప�ర�మ� బ�బ� పటమ�నక� �ాష�ంగనమ�ా�రమ� �ే�ి ల�ంఛనమ�వల� �ాక ��డ�క�
�ేయ�నట��  ప�జను సక�మమ��ా ��ర�����దన� �ా� ���ం�ెను. ఆ��ట� ప�జను సమ��ి��ే�ి ��ౖ��ద�మ�
��త�మ� కలకండను అ���ం�ెను. సమయమందు ���� పం���ట��ను.

ఆ��ట� �ాయంత�మ�, మర�సట���నమ� ఆ���ారమ� ప�జ యంతయ� సవ�మ��ా జ����ను. �����
మర�సట���నమ� �� మ�ారమ� క�డ చక��ా గ���ెను. ఆ����ామ�డ� ఎప����ట��  ప�జ�ే�ియ�ండల�దు.
ప�జయంతయ� ��డ�క�నక� �ా�ా� నమ� �ే�ినట��  స���ా జర�గ�చున�ందుక� సంత�ిం�ెను.
మంగళ�ారమ���డ� ప�జ��ప�ట�వల� స��ి క�ే���� �� ��ను. మ���హ���జనమ�నక� వ��నప��డ�
�నుటక� ప��ాదమ� ల�క�ం�ెను. ��కర�ను, అడ�గ�ా ఆ��డ� ప��ాదమ���ంచుట మరచుట�ే ల�ద� బదుల�
�ె���ను. ఈ సంగ� �నగ�� ఆ����ాం ��జనమ�నక� క�ర��న��ాడ� ల�� బ�బ� పటమ�నక�
�ా�ా� ంగనమ�ా�రమ��ే�ి బ�బ�ను �మ�పణ ����ను. బ�బ� తనక� ఆ �షయమ� జ��ి��� �ేనందుక�
�ం��ం�ెను. ఈ సంగత�ల��ట�� �����ల� నున� తన ��డ�క�నక� �ా� �ి బ�బ�ను �మ�పణ ��డ�మ��ను. ఇ��



బ�ం��� ల� మంగళ�ారమ� 12 గంటలక� జ����ను.

అ�ే సమయమందు మ���హ��ర� �ా� రం�ంచుటక� �ిద�మ��ానున�ప��డ�, బ�బ� య�����ామ��
బ�ర��� "త�� ! బ�ం��� ల� � ఇంట��� ఏమ�న ��� ఉ�ే�శమ��� �� ���ను. తల�ప� ��ళమ� ���ియ�ం�ెను.
ఏల�గ�న�� ల�పల ప����ం���. �ా� �నుట ���ల�క ����� వ����." అ��ను.

ఆ��క� బ�బ� మ�టల� బ� ధపడ��ల�దు. �ా� ప�క���య�న� క�మ�ర�డ� ఇంట�వద� ప�జల� ����
ల�ట��ాట�ల� జ����నవ� గ���ం� �ంట��� �� వ�టక� ��లవ� �మ�� బ�బ�ను ���ెను. అందులక� బ�బ�
��ాక��ం�ెను. �ా� ప�జను అక�డ�� �ేయ�మ��ను. ��డ�క� ��ంట�� తం����� �����ల� జ����న��� నంతట��
�ా� ��ను. ప�జను త��న శ�ద��� �ేయ�మ� ��డ�����ను.

ఈ ��ండ� ఉత�రమ�ల� ఒకట���కట� మ�ర�మధ�మ�న తటస�ప�� తమతమ గమ��ా� నమ�లక� �ే��ను. ఇ��
ఆశ�ర�కరమ� క��!

ఆ����ామ�� ��ర�

ఆ����ామ�� ��ర��షయమ�ల��ంతమ�. ఆ�� మ�డ� వసు� వ�ల� ��ౖ��ద�మ� ��ట�� టక�
సంక��ంచు����ను. 1.వం�ాయ ��ర�గ�పచ���, 2.వం�ాయ ��ప�డ� క�ర, 3.����. బ�బ� ����ట��  గ���ం�ె��
చూ�ెదమ�.

బ�ం���  ��ా�ియగ� రఘ��ర��స�రప�రంద�� బ�బ�క� ����� భక�� డ�. ఒక��డ� ��ర��� �����
బయల��ేర�చుం�ెను. ఆ����ామ�� ��ర� ��ద�వం�ాయల� ��ం��ంట�� �గ�ల ���మ�� �ె�� ప�రందర��
బ�ర� �ే����� �కవం�ాయ�� ��ర�గ�పచ���� ��ండవ����� ��ప�డ�ను �ే�ి బ�బ�క� వ���ంచుమ�
���ెను. ����� �ే��న ��ంట�� ప�రందర�� ��ర� వం�ాయ ��ర�గ�పచ��� �ే�ి బ�బ� ��జనమ�నక�
క�ర��న�ప�డ� ��ి��� �����ను. బ�బ��ాపచ��� ��ల� ర���ా నుం�ెను. �ాన ��� నంద���� పం���ట��ను.
బ�బ� వం�ాయ ��ప�డ� క�డ అప���ే �ావల�న��ను. ఈ సంగ� �ా��కృష�మ���� �ె�యపర���. అ��
వం�ాయల �ాలమ� �ాదు గనుక య��� ���య� ��చక�ం�ెను. వం�ాయ ల�ట��  సం�ా��ంచుట యనున��
ఆ��క� సమస�య���ను. వం�ాయపచ��� �ె��న �ెవర� కను��న�ా ప�రందర�� ��ర�య� �ె�య�ట�ే
వం�ాయ��ప�డ� గ�డ ఆ���� �ే�ి��ట�వల�న� �శ��ం���. అప��డంద���� బ�బ� ����న వం�ాయ
��ప�డ�క� గల �ా� మ�ఖ�మ� �ె��ిన��. బ�బ� సర��� డ� యంద�ాశ�ర�ప����.

1915 ����ంబర�ల� ���ంద బల�ాం మంక� యను�ాడ� ����� �� � తన తం����� ఉత�ర���యల�
�ేయవల�నను����ను. ప�య�ణమ� నక� ప�ర�మ� ఆ����ామ��వద�క� వ�ె�ను. ఆ����ాం ��ర�



బ�బ���ర�����న పంపవల� నను����ను. ఇల� ంతయ� ��ద��ను. �ా� �క� ���� తప� ���య�
�ాం�ించల�దు. ఈ ���� యప�ట��� బ�బ�క� ��ౖ��ద�మ� ��ట��య�ం�ెను. తం��� మరణ�ంచుట�ే ���ందుడ�
���రగ�సు� �ౖె �ం�ెను. �ా� అ�� బ�బ�యందున� భ������మల�ే, య� ����ను అత� ����ా పం��ను. బ�బ�
���� ప�చు���� �నున� న��య�ం�ెను. ���ందుడ� ����� �ే��ను. బ�బ�ను ద���ం�ెను. ����
��ి�����ళ��ట మర�ెను. బ�బ� ఊరక�ం�ెను. �ాయంత�మ� బ�బ� దర�నమ�న��� ����నప�డ� క�డ ����ను
��ి����� వ�ట మర�ెను. అప��డ� బ�బ� ��ికపట�క తన��ర��� �ె�ె���వ� య����ను. ఏ�య�
��ి��� �ాల�ద� ���ందుడ� జ�ా��ె�ను. ��ంట�� బ�బ� "� ఇంట�వద� బయల��ేర�నప��డ� ఆ����ామ��
��ర� ����రక� � �ే��� ��ా� ఇవ�ల���?" య� య����ను. క�ర��ాడ��యంతయ� జ��ి��� �ెచు����
�ిగ�� ప�ెను. బ�బ�ను �మ�పణ ����ను. బసక� పర����� ����ను �ె�� బ�బ� �ే����ె�ను. �ే�ల� ప��న
��ంట�� బ�బ� ���� గ�ట�క��న ��ం��ను. ఇ��ధమ��ా ఆ����ామ�� ��ర� �క� భ���� బ�బ�
��చు�����ను. "�� భక�� ల� నను� న��నట��  ��ను �ా��� �ేర����దను." అను �����ాక�మ� (4-11)

�ర��ిం�ెను.

బ�బ�క� సంత��ి��ా ��జనమ� ��ట�� ట ��ట�� ?

ఒకప��డ� ఆ���రమ�� ��ర� �����ల� ��క ఇంట�యందు ����ను. మ���హ� ��జనమ� తయ�ర���ను.
అంద���� వ���ం���. ఆక���నున� క�క� �కట� వ�� �ర�గ�ట �ా� రం�ం�ెను. ��ంట�� తర�� ��ర� ల��
�క ��ట�� మ�క�ను �స��ను. ఆ క�క� ఎం�� మక��వ�ా ఆ ��ట�� మ�క�ను ���ను. ఆ��డ�
�ాయం�ాలమ� ఆ�� మ�ీదునక� �� �ా బ�బ� �ట���ను. "త��  ! ��క� కడ�ప��ండ ��ంత�వరక� ��జనమ�
��ట����వ�. �� �వశక�� ల� సంత��ి� �ెం��న�. ఎల� ప��డ� ఇట� �� �ేయ�మ�. ఇ�� �క� సద� � కల�గజ�య�ను. ఈ
మ�ీదుల� గ�ర��ం�� ����న�డసత�మ�డను. య�యం��ట��  దయ య�ంచుమ� �దట ఆక��� నున� ����
��జనమ� ��ట��న �ిమ�ట �వ� భ��ంప�మ�. ���� జ�గ�ర��ా జ��ి�యందుంచు��నుమ�." ఇదంతయ� ఆ��క�
బ� ధపడ�� ల�దు. �ావ�న ఆ�� �ట��  జ�ా��ె�ను. "బ�బ� ��ను ���ట��  ��జనమ� ��ట�గలను? ��
��జనమ���ర ��తర�ల��ౖ ఆ��రప�� య����ను. ��ను �ా���� డ���� ��జనమ� �ేయ�చు���ను. అందులక�
బ�బ� ఇట��  జ�ా��ె�ను. "� ���న ���మప�ర�క���న య� ��ట��మ�క�ను �� �ప�ట��� �ే�నుప�ల�
�య�చు���ను. � ��జనమ�నక� ప�ర� ��క�క�ను �వ� �� ��ట�� ��ట����� అ��య���ను ఒక�ట���.
అట� ��, �ిల�� ల�, పందుల�, ఈగల�, ఆవ�ల� �దల��ా గలవ��య� �� యంశమ�ల�. ���� �ా�
య��ారమ�ల� �ర�గ�చు���ను. ఎవర��ే �వ��ట�ల� నను� �డగల�గ�దు�� �ా�� �� �ి�యభక�� ల�.
�ాబట�� ����కట� త���న �వ�ా� �ం��కట� యను ద�ంద���వమ�ను ��దమ�ను ���� నను� ���ంప�మ�."
ఈ అమృతత�ల�మగ� మ�టల� �� ఆ�� మనసు� కర��ను. ఆ�� ��త�మ�ల� క��ట��� �ం�ెను. ��ంత�
ఆర������� ��ను. ఆ�� ఆనందమ�నక� అంత�ల�క�ం�ెను.



��

"భగవంత�� �వ�ల��ట�యందు గనుమ�" అనున�� �� అ���యమ�ల� ��ర����నవల�ిన ��.

ఉప�షత�� ల�, ��త, ��గవతమ� �దలగ�న� అ��య� భగవంత�� ప����యందు చూడ�మ�
ప�����ంచుచున��. ఈ య���యమ� �వర �ె�ి�న య���హరణమ� నను ఇత�ా��కమ�ల మ�లమ�నను,
�ా�బ�బ� ఉప�షత�� లల�� ప�బ� ధలను, ఆచరణర�పమ�న ��ట�� ంచవల��� యనుభవప�ర�కమ��ా
��ా� రణ �ే�ి య����ర�. ఈ �ధమ��ా �ా�బ�బ� ఉప�షత�� ల �ి��� తమ�లను ����ంచు చక�� గ�ర�వ�
మనమ� గ���ంచవల�ను.
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