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పల��ల�

�ా�బ�బ� �క� యనుమ�య� �ా�ా� నమ�ను

��నుకట� య���యమ�ల� వ���ం�న ప��ారమ� �� �ా�సచ���త� �ా� య�టక� బ�బ� ప���� యనుమ�
��సంగ�చు �ట��  ను�����. "సచ���త� �ా� య��షయమ�ల� �� ప���� సమ����ె�దను. � ప�� �వ�
�ర����ంచుమ�. భయపడక�మ�. మనసు� �లకడ�ా నుంచుమ�. �� మ�టలయందు ��ా�సమ�ంచుమ�. ��
�లల� �ా� �ిన�� న�ద� �ష���ం� �� వ�ను. �ా�� శ���� భక�� ల�� ��వర� ���ద�� �ా���� ప�పంచమందు
మమత ��ణ�ంచును. బల���న భ��� ���మ ��రటమ�ల� ల�చును. ఎవర��ే �� �లలల� మ����ద�� �ా����
జ�� నరత�మ�ల� ల�ంచును.

��� �� రచ�త ����� సంత�ిం�ెను. ��ంట�� �ర�య�డ���ను. �ార�మ� జయప�దమ��ా �ాగ�న�
�ౖెర�మ� క���ను. అట���ౖ� మ�ధవ�ావ� �ేశ�ాం�ే��ౖప� ����� బ�బ� �ట� ��ను.

"�� ��మమ� ���మ�� నుచ���ం�న�ా�� ����క ల��య� ��ర�����దను. �ా�� భ���� ����ం�ెదను. �ా��
న�� ��శలందు �ా�ా�ెదను. ఏ భక�� ల��ే మనఃప�ర�కమ��ా ����ౖ ����రప��య������ �ా�� కధల�
�నునప��డ� ����� సంత�ిం�ెదర�. �� �లలను �ాడ��ా�� కంత�ల�� య�నందమ�ను �ాశ�త���న తృ�ి��
ఇ�ె�దన� నమ��మ�. ఎవర��ే నను� శరణ�గ� ���ెద��, నను� భ��� ��ా�సమ�ల�� ప��ం�ెద��, న���
స���ం�ెద��, �� య��ారమ�ను మనసు�న ����ద�� �ా��� బంధనమ�లనుం�� త�ి�ంచుట ��
మ�ఖ�ల�ణమ�. ప�పంచమ�ల�� �ా�న��ట�� మర� �� ��మమ��� జ�ించుచు, �� ప�జ�� సల��చు, ��
కధలను ��తమ��� మననమ� �ేయ�చు, ఎల� ప��డ� నను� జ��ి�యందుంచు��ను�ార� ప�పంచ
�షయమ�లం�ెట��  తగ�ల���ందుర�? �ా��� మరణమ�నుం�� బయటక� ల���దను. �� కధల� ��న�� అ��
సకల��గమ�ల� ��ా��ంచును. �ాబట�� భ���శ�ద�ల�� �� కధలను �నుమ�. �ా�� మనమ�న �ల�ప�మ�.
అనందమ�నక� తృ�ి��� ����� మ�ర� మ�. �� భక�� ల�క� గ�ా�హం�ారమ�ల� �ష���ం��� వ�ను.
�ను�ా���� �ాం� కల�గ�ను. మనఃప�ర�క���న నమ�కమ�గల�ా���� �ద��ౖెతన�మ��� ����త��మ�
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కల�గ�ను. �ా� �ా� యను ��మమ�ను జ��ి� యందుంచు��న�ంత మ�త�మ�న, �ెడ� పల�క�టవలన,

�నుటవలన కల�గ� �ాపమ�ల� ����� �� వ�ను."

భక�� లక� �����ర� పనుల� �య�ంచుట

భగవంత�డ� �����ర� భక�� లను �����ర� పనులక� �య�ంచును. ��ందర� �ే�ాలయమ�ల�, మఠమ�ల�,
నదులల� ��ట�� , కట�� టక� �య�త�లగ�దుర�. భగవంత�� �లలను �ాడ�టక� ��ందర�
�య�క�� లగ�దుర�. ��ందర� �ర�య�త�లక� �� దుర�. న�� సచ���త� �ా� య�మ� �య�ం���. అ��
�షయమ�ల� ప�����ా �ె�య� �ా��నగ�ట�ే, � ప��� ��క� అర�త ల�దు. అ��ే �ంత క��న���న ప�
����ందుక� ఆ���ంచవల�ను? �ా�బ�బ� ��తచ��త�ను వ���ంచు�ా��వ�ర�? �ా��క� కర�ణ��
యంత క��న���న ప� �నర�� శ���� ప��ా��ం�న��. ��ను �ేత కలమ� పట�� ��నగ�� �ా�బ�బ� ��
యహం�ారమ�ను ���������ి �ా�� కధలను �ా�� �ా� �ి�����. కనుక ఈ కధల� �ా� �ిన ��రవమ� �ా�బ�బ���
�ెందును �ా� ��క� �ాదు. బ�� హ�ణ�డ��ౖ ప�ట��నప�ట���� �� � స�ృ� యను ��ండ� కండ��  ల�క�ండ�ట�ే
�ా�సచ���త�ను �ా� యల�క�ంట��. �ా� భవగంత�� అనుగ�హమ� మ�గ�ా� మ�ట�� డ�నట��  �ేయ�ను;
క�ంట����� పర�తమ�ల� ��ట�నట��  �ేయ�ను. తన ����ను�ారమ� పనుల� ��ర��ర����నుటల� ఆ
భగవంత���� య� ��త�ర�మ� కలదు. �����యమ�నక� �ా� ��ణ�వ�నక� �ా� ధ�నుల� ఎట��
వచు�చున��� �ె�యదు. అ�� �ా�ంచు�ా��� �ె�య�ను. చంద��ాంతమ� ద��ంచుట, సమ�ద�మ��� �ంగ�ట
�ా�వల�  జర�గదు, �ా� చం�ో�దయమ�వల�  జర�గ�ను.

బ�బ� కధల� ��పస�ంభమ�ల�

సమ�ద�మధ�మందు ��పస�ంభమ�ల�ండ�ను. పడవల��ౖ �� వ��ార� ఆ ��ల�త�ర� వల�  �ాళ�� రప�లవల�
కల�గ� హ� నులను త�ి�ంచు��� సలభమ��ా �� వ�దుర�. ప�పంచమను మ�సమ�ద�మ�ల� బ�బ� కధలను
��పమ�ల� ����చూప�ను. అ� అమృతమ�కంట� �య��ా నుం�� ప�పంచయ�త� �ేయ� మ�ర� మ�ను
సులభమ�గను నున�గను �ేయ�ను. ���శ�ర�ల కధల� ప�త�మ�ల�. అ� మన �ెవ�ల����ా
హృదయమందు ప����ంచునప�డ� శ��ర స�ృహయ�ను, అహం�ారమ�ను, ద�ంద���వమ�ల�ను
�ష���ంచును. అ� మన హృదయమందు �ల��ే�ిన�� సం�ేహమ�ల� పట�పంచల��� వ�ను.
శ��రగర�మ� మ�య����� � �ావల�ినంత జ�� నమ� �ల� �ేయబడ�ను. �� �ా�బ�బ� �����, వర�నల�
���మ�� �ా��న�ా� ��న �ా� భక�� � �ాపమ�ల� పట�పంచలగ�ను. �ాబట�� ���� ��మ�నక�
సులభ�ాధనమ�. కృతయ�గమ�ల� శమదమమ�ల� (అన�ా �శ�లమనసు�, శ��రమ�) �ే���య�గమ�ల�
య�గమ�, ���పరయ�గమ�ల� ప�జ, క�య�గమ�ల� భగవన���మలను ��మమ�లను �ాడ�ట,

��మ�ర� మ�ల�. ��ల�గ� వర�మ�ల�ార� ఈ �వ�� �ాధనమ�ను అవలం�ంచవచు�ను. త���న



�ాధనమ�ల� అన�ా �గమ�, య�గమ�, ���నమ�, ��రణమ� అవలం�ంచుట కష�తరమ�. �ా�
భగవంత�� ������ మ��మను �ాడ�ట య�సులభమ�. మనమనసు�ను మ�త�మ� అట���ౖప� ��ప�వల�ను.
భగవత�ధలను �నుటవల� �ాడ�ట వలన మనక� శ��రమందు గల అ�మ�నమ� �� వ�ను. అ�� భక�� లను
����హ�ల�గ జ��ి, త�దక� ఆత��ా�����రమ� �� ందునట��  �ేయ�ను. ఈ �ారణమ��ేత�� �ా�బ�బ� ��క�
స�యప�� ���ే ఈ సచ�����మృతమ�ను �ా� �ం�ెను. భక�� ల� ���� సులభమ�గ చదువగలర�;
�నగలర�. చదువ�నప��డ� �నునప��డ� బ�బ�ను ����ంచవచు�ను. �ా�� స�ర�పమ�ను మనసు�నందు
మననమ� �ే�ి��నవచు�ను. ఈ ప��ారమ��ా గ�ర�వ�నందు తదుప�� భగవంత��యందు భ��� కల�గ�ను.
త�దక� ప�పంచమందు �ర��� �� ం�� య�త��ా�����రమ� సం�ా��ంచగల�గ�దుమ�. సచ�����మృతమ�
�ా� య�ట ��యర��ేయ�ట బ�బ� �క� కట��మ��ేత�� �ి���ం�న�. ��ను ��త�మ�త�� డ�గ�� �ంట��.

�ా�బ�బ� �క� మ�తృ���మ

ఆవ� తన దూడ ��ట��  ����ంచు�� యంద���� �ె��ిన �షయ��. ��� �� దు��ల� ప��డ� �ం���� �ండ�ను.
దూడక� �ావల�ినప���ెల� క����న�� �ాల� ��ర�ా �ార�ను. అల�గ�న�� �డ�క� ఎప��డ� �ాల� �ావల��� త��
గ���ం� స�ాలమ�ందు �ా�చు�ను. �డ�క� గ�డ�ల� ��డ�గ�టయందును, అలంక��ంచుటయందును త��  త��న
శ�ద� ��ి��� స���ా �ేయ�ను. �డ�క� ఈ �షయ���య� �ె�యదు�ా� త��  తన �డ�ల� చక�గ దుసు� ల�
ధ��ం� అలంక��ంపబడ�ట చూ� య���నందం �� ందును. త��  ���మక� స���� ల� ద��న �ే��య� ల�దు. అ��
య�ామ�న�మ�; ��ా��జమ�. సదు� ర�వ�ల� క�డ � మ�తృ���మ �ా�� �ష��లందు చూప�దుర�.
�ా�బ�బ�క� గ�డ ��యందట�� ���మ �ం�ెను. ����� ���ం�� య���హరణ �కట�.

1916 వ సంవత�రమ�ల� ��ను స�ా�ర� ఉ�ో�గమ�నుం�� �ర�ం���. ����య �శ��ం�న �ించను
క�ట�ంబమ�ను ��రవమ��ా �ాక�టక� ��లదు. గ�ర���ర����డ� ఇతర భక�� ల�� ��ను క�డ �����
�� ���. అణ�� �ంచణ�క� ��గ���ం� బ�బ��� �ట� ��ను. "దయ�ే�ి �ా� యందు ����ణ�మ� చూప�మ�.
�ా��� వచు� �ించను స���� దు. �ా� క�ట�ంబమ� ��ర�గ�చున���. �ా� ��ం�ే�ౖెన ఉ�ో�గ ��ి�ంచుమ�.
�ా� య�త�రతను ��ి��య�మ�. �ా� �ానందమ� కల�గ�నట��  �ేయ�మ�." అందులక� బ�బ� �ట��
జ�ా��ె�ను. "�ా� ��ం��క ఉ�ో�గమ� �ొర�క�ను, �ా� �ా��ప��డ� �� ��వ�� తృ�ి�పడవల�ను. �ా�
��జన�ాత�ల� ఎప��డ� ప�ర�మ�గ�� �ండ�ను. ఎన�ట��� �ండ���నవ�. �ా� దృ�ి� నంతట�� �� ��ౖప�
��ప�వల�ను. ���ి�క�ల దు�ా�ర�� ల సహ�ాసమ� �డ�వవల�ను. అంద����డ అణక�వ, నమ�తల�ండవల�ను.
నను� హృదయప�ర�కమ�గ ప��ంచవల�ను. ����ట��  �ే�ిన�� �ాశ���నందు �� ందును."

నను� ప��ంప�డను ���ల�� ఈ "నను�" ఎవర�? అను ప�శ�క� సమ���నమ� "�ా�బ�బ� ఎవర�" అను
���ల� �శ��క��ంపబ�� �న���. �దట� అ���యమ�నక� ప�ర�మ� ఉ�� ��� తమ�ల� చూడ�డ�.



����ల��  కధ

����ల��  కధ �న��� బ�బ� ���మ ��ట�� �ో బ� ధపడ�ను. �� డ��ాట��ాడ�ను, �� డ����న ���ా� ������న�ాడ�ను,
బలవంత�డ�నగ� ����ల��  �కడ� బ�బ� ����� �� �ా����త��ౖె ����� ల� �ి�ర��ాసమ� ఏర�ర�చు����ను.
�ా��ంబగళ�� ఖు�ానుల�� కల��ను చదువ�చు "అల�� హ� అక��" య� ఆబ� త� రం����య�నట��  �గ� ర�ా
నరచుచుం�ెను. పగలంతయ� �� లమ�ల� కష�ప�� ప��ే�ి �ంట��� వ��న ����� ప�జలక� ���� భంగమ�ను
అ��కర�మ�ను కల�గ�చుం�ెను. �����ళ�వరక� �ార� ���� ఓర�������. త�దక� బ�ధ ��ర�ల�క బ�బ� వద�
���� ����ల��  అరప�ల ��ప�మ� బ�మ����. బ�బ� �ా�� �ి�ా�దును �నక�� వ�ట�� �ాక �ా����ౖ ���ిం�
�ా�� పనుల� �ార� చూచు��నవల�ిన�ే �ా� ����ల��  జ���� �� వద�� మంద�ం�ెను. ����ల�� క� ఒక
�ౌ�ా�గ�ప� ��ర�గలద�య�, ఆ�� గయ��� య�య�, ఆ�� వ�� ����ల�� ను తనను బ�ధ��ట�� న�య�,
����ల��  �ా� ర�నల� �� అ����� �ేయల�క ఊరక య�ండ�న�� బ�బ� �ె���ను. �జమ��ా ����ల�� క�
��ర��� ల�దు. ��ర�యన�ా దుర�����య� బ�బ� య��ా� యమ�. బ�బ�క� అ��ట�కంట� �ౖెవ�ా� ర�నలందు
�క��టమగ� ���మ. అందు�ే ����ల��  తఫ�న �ా��ం�, ఊ��ల���ా�� ���ిక�� ��ర����� బ�ధను
స��ంపవల�ినద�య� న�� త�రల� తగ�� న�య� బ�బ� బ���� �ె���ను.

బ�బ� �క� యమృతత�ల�మగ� పల�క�ల�

ఒక��డ� మ���హ��ర� య�న �ిమ�ట భక�� లందర� తమ తమ బసలక� �� వ�చుం����. అప��డ� �ా����
బ�బ� �� ���ం�� చక�� య�ప�ేశ�����.

� ��క�డ నున�ప�ట��� ��� �ే�ినప�ట��� ��క� �ె�య�న� బ�గ��ా జ�� పకమ�ంచు��నుడ�. ��నంద��
హృదయమ�ల �ా�ంచు �ాడను; అంద�� హృదయమ�లల� �వ�ించు�ాడను. ప�పంచమందుగల చ�ాచర
�వ��ట� ��వ��ం�య����ను. ఈ జగత�� ను న���ించు�ాడను సూత������ ����. ���� జగ���తను, ��గ�ణమ�ల
�ామరస�మ�ను ����, ఇం���య ��లక�డను ����. సృ�ి� �ి��లయ�ారక�డను ����. ఎవర��ే తమ దృ�ి��
����ౖప� �����ద�� �ా���� ���ా� బ�ధ�ా� కల�గదు. ఎవర��ే నను� మర�ెద�� �ా��� మ�య
���ంచును. ప�ర�గ�ల�, �మల�, దృశ�మ�న చ�ాచర�వ��ట� యంతయ� �� శ��ర��, �� ర�ప��.

ఈ చక�� యమ�ల���న మ�టల� ��� ��ంట�� �� మనసు�ల� ��వ�� ��వ �ేయక గ�ర���వ�� �ేయ�టక�
�శ��ం���. �ా� అణ�� �ంచణ�కర� ప�శ�క� బ�బ� �ె�ి�న సమ���నమ� �� మనసు�నందుం�ెను. అ��
జర�గ��� ల��� య� సం�ేహమ� కల�గ�చుం�ెను. భ�ష�త�� ల� బ�బ� ప���న పల�క�ల� సత�మ�ల�ౖన�.

����క స�ా�ర� ఉ�ో�గమ� �ొర��ను. �ా� అ�� ������ాలమ� వర��. అట��ిమ�ట ���� ప�����య� �ేయక ��
�ా� ��వక� �� ��తమంతయ� సమ���ం���.



ఈ య���యమ� మ���ంచకమ�ందు, చదువర�లక� ��ను �ెప���ేమన, బద�కమ�, �ద�, చంచలమనసు�,
శ��రమంద�మ�నమ� �దలగ� �ా�� ����, �ార� తమ య�వత��  దృ�ి�� �ాఇబ�బ� కధల ��ౖప�
��ప�వల�ను. �ా�� ���మ సహజమ��ా నుండవల�ను. �ార� భ��� �క� రహస�మ�ను �ె��ి��ందుర� �ాక.

ఇతర మ�ర� మ� లవలం�ం� అనవసరమ��ా నల�ి�� వదు� . అందర� ���� మ�ర� మ�ను ��� క��దుర� �ాక.

అన�ా �� �ా� కధలను �ందుర��ాక. ఇం�� �ా�� యజ�� నమ�ను న�ంపజ�య�ను; ��మ�ను సం�ా��ం�
��ట�� ను. ల����క�డ నున�ప�ట���� �ా� మనసు� ��ను �ా���ట��న �� త�� నం�ే య�ండ�నట�� , బ�బ�ను
క�డ ��ల� �ార� తమ హృదయమ�లందు �ా� �ించు ��ందుర��ాక.

ఓం న� �� �ా�����య

ఓం �ాం�ః �ాం�ః �ాం�ః

మ�డవ అ���యమ� సంప�ర�మ�
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