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బ� ంబ�� �ీ� � - కధల�
ఈ అ���యమ�ల� క�డ ఊ�� మ��మ వ���ంతమ�. ఊ�� ధ��ం� నంత మ�త�మ�న ��ట��  ఫలమ�ల� క�����

చూతమ�.

��క�ర� �ా�� ��నల�� డ�

���ి� �ల�� ల�� మ�ల��ాంల� ఒక ��క�ర�ం�ెను. ఆయన ��ౖద�మ�ల� పట�భదు� ల�. �ా�� ��నల�� డ�
నయమ��ానట�� �ాచక�ర�ప��� బ�ధ పడ�చుం�ెను. ��క�ర��ా���� �ాట� ఇతర ��క�ర��  క�డ నయమ��ేయ
ప�య��ం���. ఆప��షను �ే�ి��. �ా� ఏమ�త�మ� ��ల� జర�గల�దు. క�ర��ాడ� �గ�ల బ�ధపడ�చుం�ెను.
బంధువ�ల�, �����త�ల� త�తండ�� ల� �ౖెవస�యమ� ��ర�మ���. ����� �ా� బ�బ�ను చూడ�మ���. �ా��
దృ�ి� �ే అ��క క��న��గమ�ల� నయమ���న� బ� ��ం���. త�� దండ�� ల� ������� వ����. బ�బ� �ాదమ�లక�
�ా�ా� ంగనమ�ా�రమ� �ే�ి��. క�ర��ా�� బ�బ� మ�ందు బ�ట����. తమ �డ�ను �ా�ాడ�మ�
అ��క�నయ��రవమ�ల�� ��దు�����. దయ�ర�ృడగ� బ�బ� �ా��� ఓ����� ఇట� ��ను. "ఎవర��ే ఈ
మ�ీదుక� వ�ె�ద�� �ా��న�డ� ఈ జన�ల� ఏ �ా����ేతను బ�ధపడర�. కనుక ��గ నుండ�డ�. క�ర�ప���ౖ
ఊ��� ప�య�డ�. ఒక �ారమ� ���లల� నయమగ�ను. �ేవ��యందు నమ�కమ�ంచుడ�. ఇ�� మ�ీదు
�ాదు, ఇ�� ���రవ� ఎవర��ే �ందు �ాల� ���ద�� �ార� ఆ��గ�మ�ను ఆనందమ�ను సం�ా��ం�ెదర�.
�ా�� కష�మ�ల� గట��క��ను." �ార� క�ర��ా�� బ�బ� మ�ందు క�ర��ండబ�ట����. బ�బ� య� క�ర�ప��ద తమ
�ే�� �����ను. ���మ�స�ద���న చూప�లను ప�స��ంప�ే��ను. ���� సంత��ి� �ెం�ెను. ఊ�� �ాయ�ా క�ర�ప�
��మ���ం�ెను. ��������ల �ిమ�ట ప�����ా మ���� ��ను. త�� తండ�� ల� క�ర��ా��� గ�డ బ�బ�క�
కృతజ�తల� �ె��ి ����� �డ���. బ�బ� ఊ��ప��ాదమ�వల� ను �ా�� దయ�దృ�ి�వల� ను �ాచక�ర�ప�
మ���� � నందులక� �గ�ల సంత�ిం���.

ఈ సంగ� �� క�ర��ా� మ�మయగ� ��క�ర� ఆశ�ర�ప�� బ� ంబ�� �� వ�చు మ�ర�మ�న బ�బ�ను
చూడ����ను. �ా� మ�ల��ాంల�ను మ� మ�� ల�ను ఎవ�� బ�బ�క� వ����కమ�గ �ె�ి� అత� మనసు�ను
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������. �ావ�న నతడ� ������� �� వ�ట మ�ను��� �న��ా బ� ంబ�� �ే��ను. తనక� ����య�న�
��లవ�ల� అ�బ�గ�ల� గడ�ప వల�నను����ను. బ� ంబ��ల� మ�డ��ాత�� ల� వర�స�ా ��క కంఠధ��
"ఇంకను నను� నమ��ా?" య� ���ిం�ెను. ��ంట�� ��క�ర� తన మనసు�ను మ�ర����� ������� �� వ
�శ��ంచు����ను. అతడ� బ� ంబ��ల� ��క ������ అంట�జ�రమ�నక� ���త� �ేయ�చుం�ెను ������
నయమ� �ాక�ం�ెను. కనుక ����� ప�య�ణమ� �ా���పడ�నను����ను. �ా�, తన మనసు�ల� బ�బ�ను
ప����ంపదల� "���� �క� �ా��� ����డ� క�����న��, ���� ������� �� ��దను." అ� యను����ను. జ����న
�త���మన స���ా మ���శ�యమ� �ే�ినప�ట�నుం�, జ�రమ� తగ�� టక� �ా� రం�ం� త�రల� �ామ�న�
ఉష�తక� ����ను. ��క�ర� తన మ���శ�యమ� ప��ారమ� ������� �����ను. బ�బ� దర�నమ� �ే�ి �ా��
�ాదమ�లక� �ా�ా� ంగనమ�ా�ర�న���ను. బ�బ� అత��� ��ప� యనుభవమ� కల�గజ�య�ట�ే అతడ�
బ�బ� భక�� డ���ను. అక�డ 4 ���ల�ం�� బ�బ� ఊ����ను అ�ర�చనమ�ల��ను ఇంట��� వ�ె�ను. ఒక
ప�మ� ���లల� అత�� �జ�ప�ర�క� ��చు� �తమ���ౖ బ��� �ే�ి��. అత� ��నల�� � ��గమ� బ�బ�
దర�నమ�నక� ��డ��ెను. అప�ట�నుం� అత��� బ�బ�యందు భ��� క�����ను.

��క�ర� �ి���

��క�ర� �ి��� యను��తడ� బ�బ�క� �ి�యభక�� డ�. అత� యందు బ�బ�క� �గ�ల ���మ. బ�బ� అత�� ��వ�
(అ���) అ� �ిల�చు�ార�. బ�బ� యత��� ప���షయమ� సంప���ంచు�ార�. అత� ��ల� ప��డ� �ెంత
నుంచు��ను�ార�. ఒకప��డ� ఈ ��క�ర� ���య� ప�ర�గ�ల�ే (����ప�ండ�) బ�ధప�ెను. అతడ� �ా�ా�ా��బ�
����� �� "బ�ధ ��ల ��చు��ా నున���. ��ను భ��ంచల�క����ను. ���కంట� ��వ� ��ల� ��చుచున���.
గతజన�మ�ల� �ే�ిన �ాపమ�ను �� ��ట�� ��నుట��� ��� బ�ధ ననుభ�ంచుచు���ను. �ా� బ�బ� వద�క�
బ� � �� బ�ధ ��ప��ే�ి, ���� �ాబ� �� 10 జన�లక� పం���ట�వల�ినద� ��డ�" మ��ను. ����త� బ�బ�
వద�క� ���� య� సంగ� �ె���ను. బ�బ� మనసు� కర��ను. బ�బ� ����త� ��ట� ��ను. "�ర�య�డ��ా నుండ�
మనుమ�. అత�ేల ప��జన�లవరక� బ�ధ పడవల�ను? ప�����లల� గత జన� �ాపమ�ను
హ��ంపజ�యగలను. ���క�డ�ం�� �హపర��ఖ�మ��చు�టక� �ిద�మ��ా నుండ అత�ేల ��వ�ను
��రవల�ను? అత� ��వ�� �ప�ప� న�న ��ి��� రండ�, అత� బ�ధను �ాశ�తమ��ా �ర���ం�ెదను."

ఆ �ి��ల��� ��క�ర� ను �ె�� బ�బ� క�����ౖప�న, ఫ��ర� బ�బ� ఎప��డూ క�ర��ండ���ట, గ�ర��ండ బ�ట����.
బ�బ� అత��� బ��సు ��� �ట���ను. "ఇచ�ట ��మ����ా పర�ం�� ��ా� ం� ��ి��మ��. అసల�న
�ర�గ��ేమన�ా గతజన� �ాపమ� లనుభ�ం�, ��చనమ� �� ందవల�ను. మన కష�సుఖమ�లక� మన
కర��� �ారణమ�. వ��న ��� ��ర����నుమ�. అల�� �� య�����ర���ాడ�. �ా� ��ల� ప��డ�
����ంచుమ�. అత�ే ���మమ�ను చూచును. �ా�� �ాదమ�లక� � శ��రమ�, మనసు�, ధనమ�, �ాక��,



సమస�మ� అ���ంప�మ�. అన�ా సర�స�శరణ�గ� ��డ�మ�. అట���ౖ �ా��� �ే��ద�� చూడ�మ�."
�����ా��బ� కట��  కట��న�య� �ా� గ�ణ�య�ల�ద�య� ��క�ర� �ి��� �ె���ను. బ�బ� �ట���ను. "����
�ె��తక��వ�ాడ�; కట��  �ప��మ�. ల���� చ�ె�దవ�. ఇప���ే ఒక �ా�� వ�� �� డ�చును. అప��డ� �
క�ర�ప� నయమగ�ను."

ఈ సం��షణ జర�గ�చుండ�ా అబ�� � - మ�ీదు బ�గ��ే�ి ��పమ�ల �����ంచు�ాడ� వ�ె�ను. ��పమ�ల�
బ�గ��ేయ�చుండ�ా, అత� �ాల� స���ా �ి��� క�ర�ప��ద హ�ాత�� �ా ప�ెను. �ాల� �ా� య�ం�ెను.
���ప� అబ�� � �ాల�పడగ�� యందుల�నుం� ఏడ� ప�ర�గ�ల� ��క�బ�� బయటప�ెను. బ�ధ
భ��ంప�ా����ా నుం�ెను. ��క�ర� �ి��� �గ� ర�ా ��డ��ా��ను. ��ంత��పట��� ��మ���ం�ెను. అత��� ఏడ��,
నవ�� ఒకట� తర��ాత �ం��కట� వచు�చుం�ెను. బ�బ� �ట���ను. "చూడ�డ�! మన అన� జబ�� క�����
నవ��చు���డ�." �ి��� �ట���ను. "�ా�� ఎప��డ� వచు�ను?" బ�బ� �ట��  జ�ాబ� ��ె�ను. �వ� �ా���
చూడల���? అ�� ����� �ాదు. అబ�� ల� య� �ా��. ఇప��డ� �వ� �� � �ా��ల� ��ా� ం� ��నుమ�. �వ�
త�రల� బ�గ���దవ�."

ఊ�� ప�య�టవలన, ���� �నుటవలన ఏ ���త� �� ందక��, ఔషధమ�ను ప�చు���నక�� �ా��� ప�����ా
10 ���లల� బ�బ� �ె�ి�న ప��ారమ� మ���� ��ను.

�ా�మ� మరదల�

�ా�మ� తమ��డ� బ��ా� �ావ�� బ��దగ� ర నుండ��ాడ�. ఒక��డత� ��ర�క� ��� గ� త��ల�ను. ఆ��క�
�వ����న జ�రమ� వ�ె�ను. చంకల� ��ండ� బ� బ�ల� ల��ెను. బ��ా� �ా�మ�వద�క� పర����� వ��
స�యపడ�మ��ను. �ా�మ� భయప�ెను. �ా� య��ప��ారమ� బ�బ� వద�క� �����ను,
�ా�ా� ంగనమ�ా�రమ� �ే�ి �ా�� స�యమ� ����ను. �ా���� బ�గ��ేయ�మ� �ా� ���ం�ెను. తన తమ���
ఇంట��� బ� వ�టక� అనుజ� �మ���ను. బ�బ� ఇట� ��ను. "ఈ �ా�� సమయమందు ��ళ�వదు� . ఊ�� పంప�మ�.
జ�రమ�నక� �ా� బ� బ�లక� �ా� ల����ట� నవసరమ� ల�దు. మన తం���య�ను, యజమ��య� అ �ౖెవ��.
ఆ�� �ా��� సులభమ�గ నయమగ�ను. ఇప��డ� ��ళ�వదు� . ��పట� ఉదయమ� ��ళ��మ�. ��ంట�� �����
రమ��."

బ�బ� ఊ��యందు �ా�మ�క� సంప�ర���ా�స మ�ం�ెను. బ��ా� ����ా ���� బం��ను. బ� బ�ల��ౖ ����
ప��ి ��ంత �ళ�ల� క��ి ��� ��ం���. ���� ��ి���న ��ంట��, బ��ా �ెమట పట��ను; జ�రమ� త��� ను. ������
మం� �ద� పట��ను. మర�సట� య�దయమ� తన ��ర�క� నయమగ�ట �� బ��ా� య�శ�ర�ప�ెను.
జ�రమ� �� ��ను. బ� బ�ల� మ���ను. మర�సట� ఉదయమ� �ా�మ� బ�బ� య�జ� ప��ారమ� ��ళ��ా, ����



�� �� దగ� ర �ే�ర� తయ�ర� �ేయ�చుండ�ట చూ� య�శ�ర�ప�ెను. తమ��� అడ�గ�ా బ�బ� ఊ�� ఒక�
�ా��ల��� య� బ� బ�లను బ�గ��ే��న��ను. అప��డ� "ఉదయమ� ��ళ��, త�ర�ా రమ��" అను బ�బ� మ�టల
��వమ� �ా�మ� �ె��ి��నగ���ను.

ట� ��ి��� �ా�మ� ����� వ�ె�ను. బ�బ�క� నమస���ం� �ట���ను. "�ే�ా! ఏ� � య�ట! �ట��దట
త��ాను ల��ి మ�క� అ�ాం� కల�గ�ే��దవ�. ����� ���� �ాం�ంపజ��ి మ�క� ��మ��� ప��ా��ంత�వ�. "
బ�బ� �ట��  జ�ా��ె�ను. "కర��క� మ�ర�మ� �త����న��. ����� �ేయక�న�ను, న��� సర�మ�నక�
�ారణభ�త���ా ��ం�ెదర�. అ�� యదృష�మ�ను బట�� వచు�ను. ��ను �ా��భ�త�డను మ�త���. �ేయ��ాడ�
������ించు�ాడ� �ేవ��ే. �ార� ����� దయ�ర�ృహృదయ�ల�. ��ను భగవంత�డను �ాను. ప�భ�వ�ను �ాను.
��ను �ా�� నమ�క���న బంట�ను. �ా�� ��ల� ప��డ� జ�� పకమ� �ేయ�చుందును. ఎవర��ే తమ
యహం�ారమ�ను ప�క�క� �ో�ి భగవంత���� నమస���ం�ెద��, ఎవర� �ా��� ప�����ా న���ద��, �ా��
బంధమ�ల��� ��మ�ను �� ం�ెదర�.

ఇ�ా��ా� ��మ����

ఒక ఇ�ా��ా� యనుభవమ�ను చదువ�డ�. అత� ��మ����క� ప��గంటక� మ�ర� వచు�చుం�ెను.
మ�ర��ా�ా�� య��� మ�ట ల�డ ల�క�ం�ెను. �ాళ�� �ేత�ల� మ�డ�చు��� స�ృహ త�ి�
ప���� వ�చుం�ెను. ఏ మందుల� అ��క� నయమ� �ేయల�దు. ఒక �����త�డ� బ�బ� ఊ��
నుప���ంచుమ��ను. �ల��ా���  ల� నున� �ా�ా�ా��బ� ����� వద� ఊ�� ��ి��� రమ���ను. ఇ�ా��ాడ�
ఊ��� �ె�� ప����� �ట�ల� క��ి ��� ��ంచుచుం�ెను. �దట ప��గంటక� వచు�మ�ర� 7 గంటలక�
ఒక�ా�� �ా�ా��ను. ��������ల �ిమ�ట ప�����ా �మ��ం�ెను.

హ�ా�  ��ద�మ��ి

హ�ా� ప�ర (మధపరగణ�ల�) ��ా�ియగ� వృదు�  �ొకర� మ�త���శమ�ల� �ా��� బ�ధపడ�చుం�ెను.
అట���ాళ�� ఆప��షను �ే�ి ���దర�. కనుక, ఆప��షను �ేయ�ంచు��మ�� సల� �����. అతడ�
మ�స��ాడ�, మ��బలమ� ల���ాడ�. ఆప��షను ��ప����నక�ం�ెను. అత� బ�ధ �ం��క ����ా బ�గ�
�ావల�ియ�ం�ెను. ఆ �ా� మప� ఇ��మ���ర� అచటక� వచు�ట తట�ి�ం�ెను. అతడ� బ�బ� భక�� డ�. అత�వద�
బ�బ� ఊ�� య�ం�ెను. �����త�ల� ��ందర� �ెప�గ, వృదు� � క�మ�ర�డ� ఊ�� ��ి��� ���� �ళ�ల� క��ి
తం��� ���ె�ను. 5 �మ�షమ�లల� ఊ�� గ�ణ��ె�ను. �ా� క���� మ�త�మ� ��ంబ�� బయటప�ెను.
వృదు� డ� �ఘ�మ��ా బ�గ���ను.

బ� ంబ�� �ీ� �



�ాయస�ప�భ�జ���� �ెం��న బ� ంబ�� �ీ� � �క�ె ప�స�ంచుసమయమ�న �గ�ల బ�ధపడ�చుం�ెను. ఆ��
గర�వ����న ప���ా�� �గ�ల భయపడ�చుం�ెను. ఆ�� ���య� ��చక�ం�ెను. బ�బ� భక�� డ� క���
�ాసుడగ� �� �ామమ�ర�� ఆ��ను ప�స�ంచు��ట��� ����� ��ి��� �� మ�� సల� ��ె�ను. ఆ��
గర�వ� �ా�ా ���ా�భర�ల� ����� వ����. ���� మ�సమ�లక�డ నుం����. బ�బ�ను ప��ం���. �ా��
�ాంగత�మ�వలన సంప�ర�ఫలమ� �� ం����. �����ళ�క� ప�సవ��ళ వ�ె�ను. మ�మ�ల�గ�� ��ల� అడ��
గ��ిం�ెను. ఆ�� �గ�ల బ�ధప�ెను. ఏ� �ేయ�టక� ��చక�ం�ెను. బ�బ�ను ����ం�ెను.
ఇర�గ��� ర�గ��ార� వ��, బ�బ� ఊ��� �ళ�ల� క��ి �����. 5 ��షమ�లల� �� �ీ� � సుర��తమ��ా,
ఎట�� కష�మ� ల�క ప�స�ం�ెను. దురదృష�మ���ల�� చ��� �న�డ� ప�ట��య�ం�ెను. �ా� త��  ఆం�ోళనమ�,
బ�ధ త���ను బ�బ�క� నమస���ం� �ా��� ఎల� �ాలమ� జ��ి�యందుంచు�����.
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