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ప��ా� వన

�జమ��ా ��వ�డ� ��గ�ణమ�లక� అన�ా సత�రజస��గ�ణమ�లక� అ�త�డ�. �ా� మ�య�ే గప�బ��,
�ా� ��ౖజమగ� స����నందమ�ను మరచుచు ��ను శ��ర�� యను��నుచు, అట�� ��వన�� ���� �ేయ��ాడ�,
అనుభ�ంచు�ాడ� అ� యను��నుచు, ల�క�ల�� బ�ధలల� �క����నుచు �మ���� � �ాంచల�క����డ�.
��చనమ� నక� మ�ర��క�ట� గలదు. అ�� గ�ర�� �ాదమ�లయందు ���మ మయమగ� భ���.
��ప�నట�డగ� �ా� తన భక�� లను �����ంప�ే�ి �ా��� తన ��ౖజమ�ల���� మ����ను.

ఇంతక� ప�ర�మ� �ె�ి�న �ారణమ�ల�ే ��మ� �ా�� భగవంత�� యవ��రమ��ా ��ను�చు���మ�.
�ా� �ా��ల� ప��డ� ��మ� భగవంత�� ��వక�డన� �ె������ార�. �ార� అవ��రప�ర�ష�ల�నప�ట���
ఇతర�ల� సంతృ�ి�కరమ��ా ��ట��  ప�వ���ంపవల��� చూప�చుం�ె���ార�; ఆయ� వ�ా� శ�మమ�లక� ���ంపబ��న
కర�ల ��ట��  ��ర��ర�వల��� �ె������ార�. ఇతర�ల�� �ే�ల�న�న �� ట� ప�ె���ార� �ార�. తన��ర�����న
�ేయ�మ� �తర�లను ������ �ార� �ార�. సమస� �ేత���ేతనమ�లందు, భగవంత�� �డగ���న బ�బ�క�
�నయ�ల�� ఉ�తమ�, ఎవ��� ��ాద��ంచుట�ా�, అవమ��ంచుట �ా� �ా��ర�గర�. సమస��వ�లల�
�ార� ���ాయణ�� �ాంచుచుం�ె���ార�. "��ను భగవంత�డను" అ� �ా��న�డ� అనల�దు. భగవంత��
��ేయ ��వక�డన� �ె����ార�. భగవంత�� ఎల� ప��డూ తలచు�ార�. ఎల� ప��డ� "అల��  మ���" అన�ా
భగంత��ే స�ా����ా��య� యనుచుం�ె���ార�.

���తర �గ�ల��ర�గమ�. �ా��ట��  ప�వ���ంత���, ఏ� �ే��ద��, ఎట��  ���ద�� �ె�యదు.
భగవత�ట��మ��ే �ారవత��ం� యజ�� నులక�, బద��వ�లక� ��చనమ� కల�గజ���దర�
సూత���ర�గ�ర�మ�. మన ప�ణ������న య�న��� �గ�ల కధలను �లలను �నుటక� క�త�హలమ�
కల�గ�ను. ల���� నట��  జర�గదు. ఇక � య���యమ�ల�� మ�ఖ� కధలను చూ�ెదమ�.
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�గమ� - ఉ���ాయ

ఒక��డ� ��ా���సమ� �ేయ� ������� ఒకడ� �����ా��బ� ��ం�ోర�ర� �� ������� వ�ె�ను. అతడ�
�గ�ాస� �మ�నక� సంబం��ం�న గ�ంధమ�ల��య� చ����ను. త�దక� పతంజ� �గసూత�మ�ల� క�డ
చ����ను. �ా�, యనుభవ���య� ల�క�ం�ెను. అతడ� మనసు�ను ��ం���క��ం� సమ����ి��ల� ��ం�ెమ�
��ప�న నుండల�క�ం�ెను. �ా�బ�బ� తన ఎడ ప�సను��ౖెన�� ��ల��ప� సమ���ల�నుండ�ట �����దర�
అతడను����ను. ఈ ల��మ��� ��తడ� ������� వ�ె�ను. అతడ� మ�ీదుక� �� � చూచుస���� బ�బ� ఉ��
�ాయ�� ��ట�� �నుచుం����. ���� చూడగ�� అత��� మనసు�న ఒక య�ల�చన తట��ను. "ర��ల�� ��ట��ను
ప��య��� �ాయ�� �ను�ాడ� �� కష�మ�ల ��ట��  �ర�గలడ�? న���ట��  ఉద���ంచగలడ�?" �ా�బ�బ�
యత� మనసు�న నున����� క���ట�� �����ా��బ��� �ట� ���ను. "����! ఎవ������ే ఉ�� � ����ంచు��ను
శ��� గల�ో �ా�� ���� �నవల�ను." ఇ�� ��, ��� య�శ�ర�ప�ెను, ��ంట�� బ�బ� �ాదమ�లప� బ��
సర�స�శరణ�గ� �ే��ను. స�చ����న మనసు��� తన కష�మ�ల �ె��ి ప�త��త�రమ�ల బడ��ను. ఇట��
సంతృ�ి� �ెం�� య�నం��ం�న �ా�ౖె బ�బ� ఊ�� ప��ాదమ��� ఆ�ర�చనమ�ల�� ����� ����ెను.

�ామ��ాట�నుం�� �ా�మ�ను �ా�ాడ�ట

ఈ కధను �ా� రం�ంచక ప�ర�మ� ��మ�� పం�, �వ�� పంజరమ�ల�నున� �ామ�ల�క ��
స���� ల�వచు�న���, ��ండ�ను బం��ంపబ���� య�న��; ఒకట� శ��రమ�ల�ను, ��ండవ�� పంజరమందును.
��ండ�ను తమ ప�సు� త�ి���� బ�గ�న�ద� యను��నుచున��. స�యక�డ� వ��, �ా�� బంధమ�లనుం��
త�ి�ంచగ�� �ా��� �జమ� �ె�య�ను., భగవత�ట��మ��ే గ�ర�వ� వ�� �ా�� కండ� ను �ె���ిం�
బంధ�మ�క�� ల జ��ినప��డ� �ా�� దృ�ి� య��ట�కంట� ��ప� �ి����ౖప� బ� వ�ను. అప���ే గ�ం�న
��తమ�కంట� �ానున��� ��ప���య� గ���ంత�ర�.

గత అ���యమ�ల� ���క� క� �ానున� య�ాయమ� గ���ట�� ���నుం�� యత�� త�ి�ం�న కధ �ంట���.
అంతకంట� ఘనమగ� కధను ఇచ�ట ���దర�. ఒక��డ� �ా�మ�ను �షసర�మ� కర�ెను. అత�
�ట���న���ల�ను �ామ� కరచుట�ే శ��రమ�ల���� �షమ� �ా��ింప �ద��ెను. బ�ధ ఎక��వ�ా నుం�ెను.
�ా�మ� ��ను మరణ�ం�ెద నను����ను. �����త�ల�త� ���బ� గ����� ��ి����� వ �శ��ం���. �ామ�
�ాట��  అచ�ట బ�గగ�చుం�ెను. �ా� �ా�మ తన ���బ� యగ� బ�బ� వద�క� పర����ెను. బ�బ� అత��
�డగ�� ఊస��ంచు��� �ా�� �ట���రం�ం�ెను. ���� ��� �ిత�డ� బ�బ� �ట���ౖ��, "ఓ�� �ి����
ప�����త���! ఎక�వదు� , � �����న�� ��మగ��� చూడ�" మ� బ�����ం� తర��ాత ఇట��  గ���ం�ెను. "�� , ��డ�
�� మ��, ��గ�వక� �� మ��." బ�బ� ఇట��  ���� ��� �ిత�డగ�ట �� �ా�మ� ����� �స�య మం�ెను., ��ాశ



�ెం�ెను, అతడ� మ�ీదు తన �ల�� �ా బ�బ� తన య�శ�యమ��ా ���ంచుచుం�ెను. ఇట��  త������ిన��
����క�డక� �� గలడ�? అతడ� �ా� ణమం��శ వదల���� య�రక�ం�ెను. ��ంత��పట��� బ�బ� మ�మ�ల�
�ి���� వ�ె�ను. �ా�మ� దగ� రక� �� � క�ర��ం�ెను. అప��డ� బ�బ� �ట���ను. "భయపడవదు� . ఏ
మ�త�మ� �ం�ంచక�. ఈ దయ�ర�� ఫ��ర� �ను� ర��ంచును. ఇంట��� �� � ఊరక క�ర��ండ�మ�. బయట���
�� వదు� . ��యందు ��ా�సమ�ంచుమ�. �ర�య�డవ� కమ��. ఆత�రపడవదు� ." ఇట� � �ా�మను ఇంట���
పం�ిం�ెను. ��ంట�� బ�బ� ����� పట�ల�ను, �ా�ా �ా��బ� ����త�ను అత�వద�క� పం�ి తన ��ష�మ�
వ��న� �నవచు�న�య�, గృహమ�ల��� �ర�గవచు�న�య�, �ా� పండ���నగ�డద�య�, ఈ సల�ల
ప��ారమ� నడ�చు��మ���ను. �����గంటలల� �ా�మ� బ�గ�ప�ెను. ఈ పట�� న జ��ి�యందుంచు��నవల�ిన
�ేమన బ�బ� ప���న 5 అ�రమ�ల మంత�మ� (�� , ��డ��� మ��, ���ందక� ��గ�) �ా�మ�ను ఉ�ే��ం�న���ాక
సర�మ�ను అజ�� �ిం�న మ�టల�. ��� �షమ� ��ౖ�� ఎక��ాద�య�, అ�� శ��రమంతట �ా��ింప�ాద�య�
ఆజ�� �ిం���. మంత�మ�లల� �����ే��న త���న�ా��వల�, �ా��మంత�మ� ఉప���ంప నవసరమ� ల�క�ం�ెను.
మంత��య�మ� �ా�, �ర�మ� �ా� ఉప���ంచనవసరమ� ల�క�ం�ెను. �ా�మ� ��తమ�ను ర��ంచుటల�
�ా�� పల�క�ల� ����� బల���న�.

ఎవ���న ఈ కధ�ా� �ంక �తరకధల��ా�, ��న�� బ�బ� �ాదమ�లయందు �ి�ర���న నమ�కమ�
కల�గ�ను. మ�యయను మ�సమ�ద�మ�ను ��ట�ట క� బ�బ� �ాదమ�లను హృదయమ�ల�
����ంచవల�ను.

కల�ా ��గమ�

ఒకప��డ� ����� ల� కల�ా భయంకరమ��ా �ెల��గ�చుం�ెను. �ా� మ�ాసుల� ����� భయప����.
�ా��తర�ల�� �ాక�� కల� మ����. �ా� మమ�ల� పంచ���ార� సభ�ే�ి ��ండత�వసర���న �యమమ�ల�
�ే�ి కల�ా �ర���ంచ ప�య��ం���. అ� ఏవన - 1.కట��ల బండ� ను �ా� మమ�ల���� �ా�యక�డదు. 2.

��కను �ా� మమ�ల� ��య�ాదు. ఎవర�న ��� ��క���ం�న�� �ా���� జ��మ��� ��యవల�న�
��ా��ం���. బ�బ� ��దంతయ� వట�� ��దస�మ� �ె�య�ను. �ాబట�� బ�బ� య� చట�మ�లను ల����ట�ల�దు.
ఆ సమయమ�ల� కట��లబం�� �కట� ఊ��ల���� ప����ంచుచుం�ెను. ఊ��ల� కట��లక� కర�వ�న�ద� అంద����
�ె�య�ను. అ�నప�ట��� కట��లబం��� త�����య�టక� ప�య��ంచుచుం����. బ�బ� �� సంగ�
�ె��ి����ను. అచ�ట��� వ��, కట��ల బం��� మ�ీదుక� ��ి����� మ�� య�త�ర�వ� ��ె�ను. బ�బ� చర�క�
వ����కమ�గ �ెప��ట��వ�ర� �ాహ�ించల�దు. ధు���రక� కట��ల� �ావల�ియ�ం�ెను. కనుక బ�బ� కట��లను
����ను. �������హ� ��వల� బ�బ� తన ��తమంతయ� ధు�� �����ం�ె�� య�ం�ెను. అందులక� �ా����
కట��లవసరమ� గనుక �ల��ేయ��ార�. బ�బ� గృహమన�ా మ�ీదు, ఎప��డూ �ెర�య�ం�ె����, ఎవర�న



�� వచు�ను. ����� ��ళమ� �ా� �ె��ా� ల�దు. ��ందర� తమ య�ప�గమ� ��రక� ���� కర�లను
��ి��� �� వ��ార�. అందుక� బ�బ� ఎప��డ�ను ��ణ�గ���నల�దు. ఈ ప�పంచమంతయ� �ేవ��ే య�వ��ం�
య�ండ�ట�ే �ా���� ఎవ��యందు శతృత�మ�ం�ె���� �ాదు. �ార� ప��ప�ర���ాగ�ల�ౖ నప�ట���,
�ా��రణగృహసు� లక� ఆదర�మ�గ నుండ�ట��� �ట��  �ేయ�చుం�ె���ార�.

గ�ర�భ���� ప����ంచుట

��ండవ కల�ా �బంధనమ�ను బ�బ� ఎట��  ��క���ం�ె�� చూతమ�. �బంధన లమల�ల� నున�ప���ెవ��
�క ��కను మ�ీదుక� �ె����. ఆ మ�స� ��క దుర�లమ�గ ��వ�క� �ిద�మ�గ నుం�ెను. అ
సమయమ�న మ�ల��ాం ఫ��ర� �ీ� మహమ�� ఉర� బ�ే బ�బ� యచట�� య�ం�ెను. �ా� బ�బ� ����
ఒక క�� ���ట��� న����, బ� ��య�మ� బ�ేబ�బ�క� �ె���ను. ఈ బ�ేబ�బ� యందు �ా�బ�బ�క� ఎక��వ
��రవమ�. ఆయన ఎల� ప��డ� �ా�బ�బ�క� క���వ�ప� క���������ార�. �ల�మ� బ�ేబ�బ� �ీ��న�ిదప,

�ా� బ�బ� �ీ�� �తర�ల ���ె����ార�. మ���హ���జనసమయమందు �ా� బ�ేబ�బ�ను �ి��
ఎడమప�క�న క�ర��ండబ�ట�� ���న �ిమ�ట ��జనమ�ను �ా� రం�ంచు�ార�. ద��ణర�పమ��ా వసూల�న
��ౖకమ�నుం� ఆయనక� ��న�క�ంట��� 50 ర��ాయల� �ా�బ�బ� �చు�చుం�ె���ార�. బ�ేబ�బ�
�� వ�నప�డ� 100 అడ�గ�లవరక� �ా�బ�బ� ��ంబ��ంచు�ార�. అట���� బ�బ�క� �ా���� గల సంబంధమ�.
�ా�బ�బ� �ా��� ��కను నర�క� మన�ా అనవసరమ��ా ���� చంప��ల య� బ�ేబ�బ� ��ాక��ం�ెను.
అప��డ� �ా�బ�బ� �ా�మ�ను ఆప� �ేయ�మ��ను. అతడ� �ా��కృష�మ��వద�క� బ� � క��� �ె��
బ�బ� మ�ందు ��ట��ను. ఎందులక� క��� �ె�ి�ం��� �ె��ి���న �ిమ�ట �ా��కృష�మ�� ���� �����
�ె�ి�ంచు����ను. ఇం��క క�� �ెచు�టక� �ా�మ� �� ��ను, �ా� �ాడల� నుం�� త�ర�ా �ాల�దు. తర��ాత
�ా�ా�ా��బ� ����� వంత� వ�ె�ను. �ార� ���� బం�ార�� �ా�, ���� ప����ంచవల�ను. ఒక క�� �ె��
నర�క�మ� బ�బ� య�జ�� �ిం�ెను. అతడ� �ా���ాడక� బ� � క��� �ె�ె�ను. బ�బ� య�త�ర�వ� �ా�ా��
���� నరక�టక� �ిద�మ��ా నుం�ెను. అతడ� స�చ����న బ�� హ�ణక�ట�ంబమ�ల� ప�ట�� చంప�ట యనున��
ఎర�గక�ం����. ��ం�ించుపనులను �ేయ�టయం��ష�మ� ల���ాడ�నప�ట���, ��కను నరక�టక�
సం�ిదు� డ���ను. బ�ేబ�బ� యను మహమ���య��ే �ష�పడనప��డ� ఈ బ�� హ�ణ��ేల �ిద�పడ�చుం�ెన�
యంద�ాశ�ర�పడ�చుం����. అతడ� తన �ోవ�� ఎ�� ���ం� కట�� ����ను. క��� ప����� బ�బ� య�జ����
ఎదుర� చూచుచుం�ెను. బ�బ� 'ఏం య�ల��ంచుచుంట��? నర�క�మ�" అ��ను. అత� �ే�ల�నున� క��
��క��ౖ పడ�టక� �ిద�మ��ా నుండ�ా బ�బ� "ఆగ�" మ��ను. "ఎంతట� క����త��డవ�. బ�� హ�ణ�డవ�
��కను చం��ద�ా?" య��ను. బ�బ� య�జ�� ను�ారమ� ����� క��� ���ందబ�ట�� బ�బ��� �ట����. "�
యమృతమ�వంట� పల��� మ�క� చట�మ�. మ���ం��క చట����య� �ె�యదు. ���� ఎల� ప��డ�
జ��ి�యందుంచు����దమ�. � ర�పమ�ను ����ంచుచు �ా��ంబవళ�� � య�జ�ల� �ాట�ంత�మ�. అ��



ఉ�తమ�? �ా��? యనున�� మ�క� �ె�యదు, ���� ��మ� �����ంచమ�. అ�� స�����న��? �ా��?
య� �ా��ంచమ�, త���ంచమ�, గ�ర�వ� ఆజ� అ��ాల �ా�ంచుట�� మ� ���, మ� ధరమ��."

బ�బ��� ��కను చం�ి బ�����దన� �ె�ి���. ��కను "త��య�" యను��ట చంప�టక� �శ��ం���. ఇ��
ఫ��ర�ల� క����ను స�లమ�. అచటక� ���� ��ి����� వ�నప�డ� మ�ర�మధ�మ�న అ�� �ా� ణమ�ల�
����ెను.

�ష��ల��� రకమ�ల� �ెప��చు ఈ య���యమ� ��మ�� పంత� మ���ంచుచు���ర�. �ష��ల� మ�డ�
రకమ�ల� - 1. ఉత�మ�ల� 2. మధ�మ�ల�, 3. �ా��రణ�ల�.

గ�ర�వ�ల��� �ావల��� గ����ం� ��ంత�� �ా�ాజ�� �ించక ప�ర��� ���� ��ర��ర���ార� ఉత�మ� �ష��ల�.
గ�ర�� య�జ�� ను�ారమ� ఆల�ింపక అ��ాల ��ర��ర���ార� మధ�మ�ల�. మ�డవ రకమ��ార�,
అడ�గడ�గ�నక� తప��ల� �ేయ�చు గ�ర�� అజ�ను �ా��� ����దర�.

�ధు�లక� దృఢ���న నమ�కమ�ండవల�ను. ��డ��ా బ����క�శలత ���� య�న��� అట���ా����
ఆ�����కపరమ�వ�� దూరమ� �ాదు. ఉ����స, ��ా��సమ�లను బం��ంచుట�ా�, హఠ�గమ� �ా�
�తర క��నమ�న �ాధనల��య� ననవసరమ�. ��ౖన �ె�ి�న గ�ణమ�ల నలవరచు��న���, �ార�
ఉత���త���ప�ేశమ�ల కర�� లగ�ర�ర�. అప��డ� గ�ర�వ� తట�ి�ం� ��తపరమ�వ��� �� ందుట��� ఆ�����క
మ�ర�మ�న న���ింత�ర�.

వ�ే� అ���యమ�ల� బ�బ� �ా�� �స�మ�, చమ���రమ�ల గ���� �ెప����ందమ�.
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