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ఇర�వ�� ��ల�గవ అ���యమ�

బ�బ� �స�మ�, చమ���రమ�, శనగల �ల
1.��మ�� పంత� 2 .సు��మ 3 .అ��� �ంచణ�క�, మ���బ�� - కధల�.

ప��ా� వన

ఈ అ���యమ�ల��ా�, వ�ే� అ���యమ�ల��ా� ఫల���� �ె���దమనుట ఒక �ధమ�గ అహం�ార��.
మన సదు� ర�� �ాదమ�లక� అహం�ారమ�ను సమ���ం�న�ా�, మన ప�యత�మందు జయమ�ను
�� ందమ�. మన మహం�ారర��త�ల మ�న��, మన జయమ� �శ�యమ�.

�ా�బ�బ�ను ప��ంచుట�ే ఇహపర��ఖ�మ�ల� ��ంట�� �� ందవచు�ను. మన మ�లప�కృ�యందు
�ాత����, �ాం���ఖ�మ�లను �� ం�ెదమ�. �ాబట�� ఎవర��ే ��మమ�ను ����ద�� �ార� ��ర�ాదరమ�ల��
�ా�బ�బ� �లలను �నవల�ను; మననమ� �ేయవల�ను. ���� ��ర�����న�� �ార� సులభమ��ా
��తమరమ�వ��� �� ం�ెదర�. త�దక� ���నందమ�ను �� ం�ెదర�.

�ా��రణమ��ా నందర� �స�మ�, చమ���ర ��షణమన� �ష�ప�ెదర� �ా�, ��మ� ��ా�స�దులగ�ట
��ష�పడర�. �ా� బ�బ� చమ���రమ�ర�మ� ��ర�. అ�� అ�నయమ��� క���నప��డ� ��ల
సం��ష��యకమ�గ ����యకమ�గ నుం�ె����. �ావ�న ప�జల� ��మ� �������ంతల�ాల�ౖ నప�ట��� అంత�ా
బ�ధప�ే�ార� �ార�. ��మ�� పంత� తన �షయమ��� �� ���ంద �ెల�ప�చు���డ�.

శనగల కధ

�����ల� ఆ���ారమ���డ� సంత జ��������. చుట�� ప�క�ల పల�� ల నుం�� ప�జల� వ�� �ధులల� దు�ాణమ�ల�
���ి��� �ా�� సర�క�ల� అమ��చుం�ె���ార�. ప����� మ���హ�మ� 12 గంటలక� మ�ీదు �ండ�చుం�ెను.
మ�ఖ�మ��ా ఆ���ారమ���డ� ���������ి �� వ�చుం�ెను. ఒక ఆ���ారమ���డ� ��మ�� పంత� �ా�బ�బ�
మ�ందు క����� బ�బ� �ాదమ� ల�త�� చు మనసు�నందు జపమ� �ేయ�చుం�ెను. బ�బ� ఎడమ ��ౖప�
�ా�మ�, క�����ౖప� �ామన�ావ� వ�ం����. ��మ�� బ�ట��, �ా�ా�ా��� ����� �దలగ��ార� క�డ నుం����.
�ా�మ� నవ��చు అణ��  �ా��బ��� "� ��ట�క� శనగ��ంజ లంట�నట�� న�� చూడ�మ�" అ��ను. అట� నుచు
��మ�� పంత� ���ా��ేత�లను తట��ా శనగ��ంజల� ��ల �ాల�ను. ��మ�� పంత� తన ���ా� ఎడమ �ే�
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మ�ందు��గమ�ను �ా�ెను. అంద���� ఆశ�ర�మ� కల�గ�నట��  ���� శనగ��జల� ���ంద�� �ొర�� ట
�ా� రం�ం�ెను. అక�డ�న��ార� �ా�� ఏర������.

ఈ సంఘటనమ� �స�మ�నక� ����ె�ను. అక�డ�న��ారందర� ఆశ�ర�ప����. ఎవ���� ���నట��  �ార�
శనగల� ���ా��ే�ల� ��ట��  ప����ం�య�ం�ె�� ఊ��ంప��రం�ం���. శనగల� ���ా�ల� ��ట��  దూ�� యచట
�ల�వగ���న�� �మ�� పంత� క�డ గ���ంచ ల�క�ం�ెను. ఎవ������ స�����న సమ���నమ� ��చక జ�ాబ�
�వ�నప��డ� అందర�ను ఈ యదు�తమ�న �ాశ�ర�పడ�చుండ�ా బ�బ� ఇట� ���, "���� (అణ��ా��బ�క�)
����క��ే �ను దుర�� ణ �కట� గలదు. ఈ��డ� సంత��� శనగల� �నుచు ఇక�డక� వ����డ�. �ా�
��ౖజమ� ��క� �ె�య�ను. ఈ శనగల� ���� �దర�నమ�. ఈ �షయమ�ల� ��� య�శ�ర�మ�న���?"

��మ�� పంత� :- బ�బ� ����ప��డ� ఒంట���ా �� ఎర�గను. అ��ే �� దుర�� ణమ�ను ����ౖ ��ల
���దవ�? ఈ��ట��� ఎన�డ�ను �����ల�� సంత ��ను చూ� య�ండల�దు. ఈ ��నమ� క�డ ��ను సంతక�
�� ల�దు. అట��న�� ��ను శనగల ��ట��  ���య�ంట��? ��ను ��ననప�డ� ����ట��  ��య�ందును? ��
దగ� రనున��ా���� ��ట�క�ండ ����ప���ే�య� �� ఎర�గను.

బ�బ�:- అవ�ను అ�� �జ��. దగ� ర�న��ా�����ె�దవ�. ఎవర�ను దగ� ర ల�నప��డ� �వ��ా�, ��ను �ా� ఏ�
�ేయగలమ�? �ా� �వ� �నుటక� మ�ందు నను� స���ంత��ా? ����ల� ప��డ� � �ెంత ల���? ����ౖెన
�నుటక� మ�ందు ��క���ంచుచు����ా?

��

ఈ సంఘటనమ�న బ�బ� ఏ� �ె�ి��� జ�గ�ర��ా గమ�ం�ెదమ�. పం�ేం���యమ�లకంట� మ�ం�ే, మనసు�,
బ���� �షయ�నందమనుభ�ంచును. కనుక �దల� భగవంత�� స���ంచవల�ను. ఇట��  �ే�ిన��, ��� క�డ
ఒక�ధమ�గ భగవంత�� క���తమగ�ను. �షయమ�లను �డ� పం�ేం���యమ�ల�ండల�వ�. కనుక ఆ
�షయమ�లను �దట గ�ర�� క���ం�న�� �ా�యంద�మ�నమ� సహజమ�గ అదృశ������ వ�ను.
ఇ��ధమ��ా �ామమ�, ��� ధమ�, ల�భమ� �దలగ��ా� గ����న వృత�� ల��ట�� (ఆల�చనలను)
�ట��దట గ�ర�� క���ంచవల�ను. ఈ అ���సమ� ��చ��ం�న�� �ేవ�డ� వృత�� ల��య�
�ర��లనమగ�టక� స�యపడ�ను. �షయమ�ల ననుభ�ంచుమ�ందు బ�బ� మన�ెంత�� య�న�ట��
���ం�న��, �� వసు� వ�ననుభ�ంపవచు���? ల���? యను ప�శ� ఏర�డ�ను. ఏ�� యనుభ�ంచుటక� తగ�ో
���� ������ట��దమ�. ఈ �ధమ�గ మన దుర�� ణమ�ల��య� �ష���ంచును. మన �లమ� చక�బడ�ను.
గ�ర�వ� నందు ���మ వృ����� ందును. �ద�జ�� నమ� �ల��త�� ను. ఈ జ�� నమ� వృ����� ం��నప�డ� �ేహబ����
న�ం�, బ���� �ౖెతన�ఘనమ�న �నమగ�ను. అప���ే మన �ానందమ�, సంతృ�ి� కల�గ�ను. గ�ర�వ�నక�,



�ేవ�నక� ఎవర� ��దమ� ��ం�ెద�� �ార� �ౖెవమ� ��చ�టను �డల�ర�. ��ద��వమ�ల��ట�� ప�క�క� ��� �ి,

గ�ర�వ�ను, �ేవ�� ఒకట��ా ���ంచవల�ను. ఈ ప��ారమ�గ గ�ర�� ���ం�న�� భగవంత�డ� �శ�యమ�గ
�ీ���ెందును. మన మనసు�లను స�చ�మ� �ే�ి, ఆత��ా�����రమ� ప��ా��ంచును. క�� ప�మ�గ
�ెప��న�ేమన మనమ� గ�ర�� స���ంచ��ే ఏ వసు� వ�ను పం�ేం���యమ�ల�� ననుభ�ంచ�ాదు. మనసు�ను
ఈ �ధమ��ా ���ం�న�� మన��ల� ప��డ� బ�బ�ను జ��ి�యందుంచు����దమ�. మనక� బ�బ� ���న�����
��ట��  వృ����� ందును. బ�బ� సగ�ణస�ర�పమ� మన కండ�  ఎదుట �ల�చును. అప��డ� భ��� , ��ౖ�ాగ�మ�,
��మ� మన వశమగ�ను. మన మనసు�నందు బ�బ�ను ఎప��డ��ే �ల�పగల�, అప��డ� మనమ�
ఆక��, �ి�ాసను, సం�ారమ�ను మర�ెదమ�. ప�పంచసుఖమ�లందు గల య�ల�ష న�ం� మన
మనసు�ల� �ాం��, అనందమ�ను �� ందును.

సు��మ�� కధ

��ౖ కధ �ెప��చున�ప���ే ��మ�� పంత�క� సు��మ�� కధ జ��ి��� వ�ె�ను. అందుల�క�డ ఇ�ే ��
య�న���. కనుక ��� �క�డ �ెప��చు���మ�.

�� కృష�� డ�, ఆ� యన� బల�ామ�డ�, మ���క సహ�ా�� సుదమ�డను �ాడ�ను గ�ర�వగ� �ాం��ప�
య�శ�మమ�ల� �వ�ించుచుం����. �� కృష�బల�ామ�లను అడ��� �� � కట��ల� ��ి��� రమ�� గ�ర�వ�
పం��ను. �ాం��ప� ��ర� సు��మ�� క�డ అ�ే ప� �ద మ�గ�� ����రక� శనగ��� పం��ను. కృష�� డ�
సు��మ�� యడ�ల� గల�ి �ట���ను. "���� ��క� �ళ�� �ావల�ను, ��క� ��హమ� ��య�చున���."
సు��మ�డ�, "ఉత� కడ�ప��� �ర� ��� గక�డదు, కనుక ��ంత తడ�ాగ�ట మం�" ద��ను. �ా� తనవద�
శనగల�న�వ�, ��ం�ెమ� �నుమ� యనల�దు. �� కృష�� డ� అల�ియ�ండ�ట�ే సు��మ�� ��డప�
తలయ�ం� గ�ర�� ��ట�� చు �ద��� ��ను. ఇ�� క���ట�� సు��మ�డ� తన జ�బ�ల�� శనగల� ��ి �నుట
�ారం�ం�ెను. హఠత�� గ �� కృష�� ��ట� ���. "����! ఏ� �నుచుంట��? ఎక�డనుం� �� శబ�మ�
వచు�చున���?" సు��మ���ట� ��ను, "�నుట ��మ�న���? ��ను చ��� వణక�చు���ను. �� పండ��  కట కట
మనుచున��, �ష�� సహస���మమ�ను క�డ స��గ ఉచ���ంచల�క����ను." ఇ�� �� సర��� డగ� ��
కృష�� ��ట� ��ను, "����క స�ప�మ�ను గంట��. అందుల� ఒక��ం��క�� వసు� వ�లను ��నుచుం�ెను. ఏ�
�నుచుంట�వ� యడ�గ�ా ఏమ�న��� �నుటక� మ���? య��ను. అనగ �నుట���య� ల�ద� ��వమ�.
��ండవ�ాడ� "త��సు� " అ��ను. ����! ఇ�� ఒక స�ప�మ�. �� ��వ�క�ండ ���� �నవ� ��క� �ె�య�ను.
స�ప� ప���వమ��ే ���� �నుచుంట�వ� య������." �� కృష�� డ� సర��� డ��ా�, అత� �లల� �ా�
�ె��ియ�న��� సు��మ�డట��  �ే�ియ�ండడ�. �ాబట�� అతడ� �ే�ిన���� ���� యనుభ�ంపవల�ి వ�ె�ను.
�� కృష�� � �ి�య�����త�డ�నప�ట��� అత� ఉత�ర�ాల మంతయ� గర�����ద��మ��ే బ�ధపడవల�ి



వ�ె�ను. �����ళ�క� ��ర� కష�మ� �ే�ి సం�ా��ం�న �ి����డ� అట�క�ల� సమ���ంచగ�� �� కృష�� డ�
సంత�ిం� ఒక బం�ార� పట�ణమ� ననుభ�ంచుట ���ె�ను. ఎవ��క��ే దగ� ర�న��ా����య�క�ండ �ను
అల�ాట�ండ��� �ార� ���� జ��ి�యందుంచు��నవల�ను.

�� � క�డ ����� ����� �ెప��చున���. �దట భగవంత���� అ���ం�, ఆ భ�క� ��షమ��� మనమ�
అనుభ�ంచవల�ను. బ�బ� క�డ ����� �స�ర�పమ��ా య������ బ� ��ం�ెను.

అణ��  �ంచణ�కర�, మ���బ��

��మ�� పంత� ఇచట �ం��క �స�సంఘటనను అందుల� బ�బ� �ే�ిన మధ�వ���త�మ�ను వ���ం�ెను.
���ద� ఘ� �ా�ం బ�బ� వ�ర� అణ��  �ంచణ�క� యను భక�� �ొకడ� గలడ�. అతడ� సరళ�డ�,
�ట��ాడ�, మ�క��సూట�గ మ�ట�� డ��ాడ�, ఎవ��� ల����ట�� �ాడ� �ాడ�. ఉన�దున�ట��  �ె����ాడ�.
ఎప�ట� దప���ే �ేల���ాడ�. బయట��� క��ను�వల�ను, హఠమ� �ేయ��ా�వల�ను, గ��ం�నను, �ాడ�
మం�హృదయమ� గల�ాడ�. నక��త�� ల�ాడ� �ాడ�. అందు�ే బ�బ� �ా�� ����ంచుచుం�ెను. అందర�
��వ �ేయ�నట�� , �తడ� క�డ మ���హ�మ� బ�బ� ఎడమ�ే�� (కఠ�� ��ౖన ���ియ�ండ� ����)

��మ�చుం�ెను క���వ�ప�న ఒక మ�స� �తంత�వ� ��ణ�బ�� ��జ��  యను���� య�ం�ెను. అ��ను
బ�బ� "అమ��" య� �ిల�చుచుం�ెను. ఇతర�ల� మ���బ�� య� �ి��ె�� �ార�. అ��క�డ బ�బ�ను
���ంచుచుం�ెను. ఈ���� స�చ����న హృదయమ�. ఈ�� బ�బ� నడ�మ�ను �లను �ప�ను తన ��ండ�
�ేత�ల ���ళ�� అ�� , ����� ��క��చుం�ెను. అ�� ���� అ� �వ�మ��ా �ేయ�చుం�ెను. బ�బ� �ప� కడ�ప�
క��ి�� వ�నట��  �ా��ంచుచుం�ెను. ఇం��కప�క� అణ��  ��మ�చుం�ెను. మ���బ�� మ�ఖమ� ���ందక�
�దకగ�చుం�ెను. ఒక�ా�� య��� �ఖమ� అణ��  మ�ఖమ� నక� ��ల దగ� ర�ా బ� ��ను. �స�మ�డ�
��ౖజమ� గలదగ�ట�ే ���� �ట���ను. "ఓహ� ! �� అణ��  �ెడ��ాడ�, నను� మ�దు� బ�ట�� ��నుటక�
య��ంచుచు���డ�. ఇంత మ�స��ాడ�నప�ట��� నను� మ�దు�  బ�ట�� ��నుటక� �ిగ�� ల���?" య��ను.
అణ�� క� ��పమ� వ�ె�ను. ���ా� �ేత�ల� ��ౖ���� అత��ట� ��ను. "��ను మ�స��ాడను దు�ా�ర�� డ
ననుచు���వ�. ��ను ������ాడ��? ��� కలహమ�నక� �ాల�దువ��చు���వ�." అక�డ�న� �ారందర� ఈ
మ�స��ాండ� కలహమ�ను �� నవ��చుం����. బ�బ� �ద���� సమ�నమ�గ ����ంచు�ార�. కనుక ఇద����
ఓ��ర�వల�న� తల� �� ���ం�� �ధమ�గ ��ర���� సమ���నపర�ెను. బ�బ� ���మ�� "ఓ అణ�� !
ఎందుకనవసరమ�గ ��ల �ేయ�చు���వ�? త�� � మ�దు�  ��ట�� ���న�� ���ల� అ���త����?" అ��ను.
బ�బ� మ�టల� ��, ఇద�ర� సంత��ి� �ెం����. అందర� సర���ా న����. బ�బ� చమ���రమ�నక�
హృదయ�నందప���త�ల�ౖ��.

బ�బ� ��ౖజమ�, భక�ప�ాయణత�మ�



బ�బ� తన భక�� లను �ా�� �ా�� ��ా� ను�ారమ� ��వ �ేయ�టక� అనుమ�ంచుచుం�ెను. ���ల� �తర�ల�
జ�క�మ� కల�గజ��ి��నుట బ�బ� ��ష�మ� ల�దు. ఒక ఉ��హరణమ� ��ె�దమ�. ఈ మ���బ����
���కప��డ� బ�బ� �� ��కడ�ప�ను ��మ�చుం�ెను. ఆ�� ప����ంచు బలమ�ను ��, �తర భక�� ల�
ఆత�రప����. �ా��ట� ���. "అమ��! ��ం�ెమ� ��ల� �ా ��మ�మ�. బ�బ� కడ�ప�ల�� ���వ�ల�, నరమ�ల�
�ె���� గలవ�", ఇట� నగ��, బ�బ� ��ంట�� ల�� ��పమ��� పట�ాను ��ల��ౖ ��ట��ను. �ా�� కండ��
�ప��కణమ�లవల� ఎర�����ను. బ�బ�ను �చుట ��వ����� �ౖెర�మ� ల�క�ం�ెను. బ�బ� పట�ా �వరను ��ండ�
�ేత�ల�� పట�� ��� �� ��కడ�ప�ల���� గ�� చు�����ను. ఇం��క �వరను స�ంభమ�నక� ��ట�ం�ెను. పట�ా
యంతయ� �� ��కడ�ప�ల� దూర�నట��  �ానవచు�చుం�ెను. ����� ��పట�ల� �� �� కడ�ప� ���ల� నను�����. బ�బ�
క�మమ��ా స�ంభమ���ౖప� �� వ�చుం�ెను. అందర� భయప����. అశ�ర�మ���ను, భయమ���ను మ�ట�� డల�క
మ�గ�ాండ�వల� �����. బ�బ� తన భక�� �ా� ��రక� ఈ కష�మ� అనుభ�ం���. త���న భక�� ల� అ��ను
బ�బ�క� ��ల�ంక�ండ ��మ�మ���. మం� య��ే�శమ��� �ార� ఈ మ�టల���. �����క�డ బ�బ�
�ప����నల�దు. �ా�� మం� ఉ�ే�శ�� బ�బ�ను కష�మ�ల� ��ం�నందుక� �ా�ాశ�ర�ప����. ఏ�య�
�ేయల�క క���ట�� ��� చూచుచుం����. అదృష�మ��ే బ�బ� ��పమ� త��� ను. పట�ాను ���� గ�ె�ప�
క�ర��ం����. అప�ట�నుం�� భక�� ల ��ా� ను�ారమ� ��వ �ేయ�నప��డ� ఇతర�ల� జ�క�మ�
కల�గజ��ి��న�ాదను ��� ��ర�������. ఎవ�� ��వ ఎట�� �ో బ�బ��� గ�ర�� .

ఓం న� �� �ా�����య

�ాం�ః �ాం�ః �ాం�ః

ఇర�వ����ల�గవ అ���యమ� సంప�ర�మ�

prev   next   Back   ఈ ��� � పంపం��


