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                     ఎవరు గొప్ప ? 

ఒకరోజు నారదుడు శ్రీమనాారాయణుని సందర్శంచుటక  ై
వెైక ంఠానికి వెళ్లా డు. అప్పుడు 

నారాయణుడు “నారదా! నీవప ముల్లా కాల్ల్ల సంచర్సతూ  
ఉంటావప కదా! ప్ంచభూతాల్ ైన భూమి, అగ్్ా, జల్ము, 
వాయువప, ఆకాశంల్ల ఏది గ్ొప్ుద ి?” అని ప్రశ్ాంచాడు. 
నారదుడు క ంత యోచంచ “స్ాామీ, భూమియే గ్ొప్ుది.” ఇది తప్పు నారదా! 
విశాంల్ల మూడు భాగముల్  జల్ముతో నిండి ఉనాది కదా.  

“అయతే జల్మే గ్ొప్ుది స్ాామి” అనాాడు నారదుడు.”తప్పు 
తప్పు నారదా! అగసూ యమహర్ి 
సముదరా ల్ల్లని నీరంతా ఒకకస్ారే 
అవపో సనం ప్టటే శాడే; మర్ జల్ం 

గ్ొప్ుదా? అగసూ య మహర్ి గ్ొప్ువాడా?” అని అడిగ్ాడు 
నారాయణుడు. “అగసూ య మహర్ి యే గ్ొప్ువాడు స్ాామీ! 
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”కాదు కాదు నారదా! ఆ అగసుూ యడు ఆకాశంల్ల ఒక నక్షతర సారూప్పడ ై ఉనాాడు. 

మర్ ఆకాశం గ్ొప్ుదా ? ల్ేక అగసుూ యడా ?” అని 

అడిగ్ాడు నారాయణుడు.” ఆకాశమే గ్ొప్ుది స్ాామి. 
“నారద బాగ్ా ఆల్లచంచు. భూమి ,ఆకాశము ర ండు చేరన్టువంటి దానిని 

భగవంతుడు వామనావతారంల్ల ఒకక పాదం కింద తీసుక నాాడు. భగవంతుని 

పాదం గ్ొప్ుదా? ఆకాశం గ్ొప్ుదా? అని 

అడిగ్ాడు నారాయణుడు.  “భగవంతుని 

పాదమే గ్ొప్ుది” మర్యు“భగవంతుని 

ససారూప్ము కూడా గ్ొప్ుది “అనాాడు 

నారదుడు.  భగవంతుని ససారూప్ము గ్ొప్ుది అయనప్పుడు, అటిే  

భగవంతునిా, భక ూ డు తన హృదయ మందిరముల్ల బంధిస్ాూ డు కదా!” మర్  

భగవంతుడు గ్ొప్ువాడా? భక ూ డు గ్ొప్ువాడా? చ ప్పు నారదా అని అడిగ్ాడు 

నారాయణుడు. భగవంతుని కంటట భక ూ డే గ్ొప్ు వాడు స్ాామి! అని చ పాుడు 

నారదుడు. 
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అవపను నారదా! “భగవంతుని కంటట భక ూ డే గ్ొప్ువాడు. 

ఎందుకంటట  భక ూ డు తన భకిూ యొకక శకిూ చతే భగవంతునిా 

తన హృదయంల్ల శాశాతంగ్ా నివస ంప్ చేస్ాూ డు. 

భగవంతుడు భక్త ప్రాధీనుడు. కనుక భక్తత డే శక్తతమంతుడు 

“అనాాడు నారాయణడు. 

 ప లా్ల్ూ, శీ్రరామచందుర ని సీతా ల్క్షమణ సమేతంగ్ా తన 

హృదయంల్ల నెల్క ల్ ుక నా హనుమంతుని భకిూ గురం్చ మనక  త ల్ సు కదా! 

 

అల్ాగ్ే ప్ంచభూతాల్  ప్రమాతమ సారూపాల్ . ఈ ప్ంచ భూతాల్  ల్ేక ండని ఈ 

జగతుూ  ల్ేదు. ఈ ప్ంచభూతముల్  మానవ శరీరంల్ల యేయే స్ాా నముల్ందు, ఏ 

గుణముల్తో వపనావో కిీంద చతప్బడినవి. 
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ప్ంచభూతముల్ ... జఞా న ందిరయముల్ ..... గుణము 

భూమి....         ముక క.................. వాసన(గంధము) 

అగ్్ా.............. కనుా.................... రూప్ము 

వాయువప......  చరమము................ సురశ 

జల్ము.........  నాల్ క................... రసము (రుచ) 

ఆకాశము......... చ వి...................... శబద ము 

   ప్ంచభూతముల్  మానవ శరీరంల్ల ఎంతో శకిూవంతమ నైవి కనుక మానవపని 

హృదయంల్ల భగవంతుడు నివస ంచు చునాాడు.వీట ిసదిానియోగమే మానవపని 

క్షేమానికి మారగ ము.  

ప్ంచభూతముల్ సదిానియోగము నితయజీవితంల్ల విల్ వెైన సతయ, ధరమ, శాంతి, 

పరరమ, అహింసల్ ఆచరణ దాారా బహిరగ తమవపతుంది. 
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        See Good  - See no Evil 

        Hear Good - Hear no Evil 

       Do Good - Do no Evil 

       Speak Good - Speak no Evil.  అని స్ాామి 

      అనాారు. 

ప లా్ల్ూ ఒకకస్ార్ ప్పనశచరణ చేసుక ందామా: 

1 ప్ంచ భూతముల్  ఎనిా ?  

2. అవి ఏవి ?  

3. అవి మన శరరీం యేయే స్ాా నము నందు, ఏ ఏ గుణముల్ను కలిగ్్ ఉనావి ? 

4. మన హృదయముల్ల ఎవరు నివస ంచుచునాారు ?  

5. ప్ంచ భూతముల్ల్ల ఒకటి అయన “జల్మును” నీవప ఏ విధంగ్ా 

సదిానియోగ ప్రచునాావప ? 


