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���పల�క�

గత మ�డ� అ���యంలల� బ�బ� ��వంగత�లగ�ట గ���� �ె�ి���. �ా�� ���క శ��రమ� మన దృ�ి� నుం��
�ష���ం�ెను, �ా� �ా�� యనంతస�ర�పమ� ల��� �ా�శ��� ఎల� ప��డ� ����� య�ండ�ను.
ఇప�ట�వరక� �ా�� ��త�ాలమ�ల� జ����న �లలను �ె�ి���. �ార� సమ��� �ెం��న�ిమ�ట ��� త��లల�
జర�గ�చున��. ����బట�� బ�బ� �ాశ�తమ��ా ను���ర�య� తమ భక�� లక� ప�ర�మ� వల�
��డ�డ�చు���ర�య� �ె�య�చున���. ఎవర��ే బ�బ� సమ��� �ెందక మ�ందు �ా��� ���� �ార�
�జమ�గ నదృష�వంత�ల�. అట���ా��ల� ��వ���న ప�పంచసుఖమ�లందు వసు� వ�లందు మమ�ారమ�
�� ��ట�� ��న���, �ా�� మనసు�ల� భగవత�రమ� �ా��� య�� �ా�� దురదృష�మ� �ెప�వచు�ను.
అప��డ��ాదు ఇప��డ�క�డ �ావల�ిన�� బ�బ� యందు హృదయప�ర�కమ�న భ��� . మన బ���� ,
ఇం���యమ�ల�, మనసు� బ�బ� ��వల� ��ౖక�మ� �ావల�ను. ����ట�� మ�త��� ��వల� లయమ� �ే�ి
త���న�ా�� ���� సంచ��ంచునట��  �ే�ిన��, ప��జనమ� ల�దు. ప�జ�ా� ���నమ� �ా� �ేయ
ప�ను���న�� ���� మనఃప�ర�కమ�గను ఆత�������డను �ేయవల�ను.

ప�వ�తక� తన భర�యందుగల ���మమ�, భక�� డ� గ�ర�వ� నందు చూపవల�ిన ���మ�� �� ల��దర�.
అ�నప�ట��� �దట��� ��ండవ ����� �� ల��ట�� �ల�ల�దు. ��తపరమ�వ��� �� ందుటక� తం����ా�,

త�� �ా�, �� దర�డ� �ా� �ంక త��తరబంధువ�ల�వ�ర� �ా� ��డ�డర�. ఆత��ా�����రమ�నక� �����
మన�� ��దక���� ప�య�ణమ�ను �ా��ంచవల�ను. �����త�మ�లక� ��దమ�ను �ె��ి ���, ఇహల�క
పరల�కమ�లల�� �షయసుఖమ�లను త��ం� మన బ�����, మనసు�ను �ా���నమందుంచు���
��మ�న��� �ాం��ంచ వల�ను. ఇతర�ల��ౖ ����రపడ�టకంట� మన స�శ���యం�ే మనక� ప���� నమ�కమ�
ఉండవల�ను. ఎప��డ��ే మనమ� �����త�మ�లక� గల ��దమ�ను �ాట�ం�ెద�, ప�పంచమ� అబద�మ�

�� �ా�బ�బ� ��త చ��త�మ� -  �ి.���ాయణ�ావ� Back   Home 



�ె��ి����దమ�. ���వలన ప�పంచ�షయమ�లందు �హమ� త��� , మనక� ��ా���హమ� కల�గ�ను.
క�మమ��ా గ�ర��� పరబ�హ�స�ర�పమ�య� �ావ�న �ా��క��� �జమ�య� గ���ం�ెదమ�. �ార� ఈ
జగత�� ను జ�ం�న �ార�ను ప�పంచమ�న క�త�ల�ను. అప��డ� �ా��� ప�� �వ�ా� యందు �డగ���
ప��ం�ెదమ�. ఇ���� అ�ౖె�తభజనమ� ల��� ప�జ. ఎప��డ��ే మనమ� బ�హ�మ�ను, ల��� గ�ర��
హృదయప�ర�కమ�గ ����ం�ెద�, మనమ� క�డ �ా��ల� ఐక���� ఆత� �ా�����రమ� �� ం�ెదమ�.
����ల, గ�ర�వ� ��మమ�ను జ�ించుట వలనను, �ా�� స�ర�పమ��� మనమ�న నుంచు���
����ంచుట�ేతను �ా��� సర�జంత���ట�యందు చూచుట కవ�ాశమ� కల�గ�ను. మనక��
�ాశ���నందమ�ను కల�గజ�య�ను. ఈ ��గ�వ కధ ���� �శ��క��ంచును.

�ా�ా�ా��బ� సంశయమ� - ఆనంద�ావ� దృశ�మ�

�ా�ా�ా��బ������ ను ప����� �� ఏక��ధుడ� �ా� �ిన గంధమ�లను అన�ా ��గవతమ�ను,
���ార��ామ�యణమ�ను చదువ�టక� బ�బ� ఆ�ే�ం�ెను. బ�బ� సమ����� ప�ర�మ� �ా�ా�ా��బ� ����� ఈ
గ�ంధమ�లను చదువ�చుం�ెను. బ�బ� సమ����ెం��న తర��ాత క�డ అట��  �ేయ�చుం�ె���ాడ�. ఒక��డ�
ఉదయమ� బ� ంబ�� �ౌ�ాట�ల� నున� �ా�ామ�జ� �ంట�ల� �ా�ా�ా��బ� ����� ఏక��ధ��గవతమ�
చదువ�చుం�ెను. �ా�మ�, �ా�ామ�జ� క�డ నచట నుం�� శ�ద��� ��గవతమ�ను �నుచుం����. �����
ఏ�ాదశస�ంధమ�ల�� ����య����యమ� చదువ�చుం�ెను. అందు వృషభక�ంట�ంబమ�ల�� నవ��ధుల�
ల��� �ిదు� లగ� క�, హ��, అంత���, ప�బ�ద�, �ిప�ల�యను, అ�� హ�త�, దృ�ళ, చమ�, మ��య� కరభజ�
ల� ��గవత ధర�సూత�మ�లను జనకమ��ా�క� �ెప��చుం����. జనక�డ� నవ��ధులను మ�ఖ����న
ప�శ�ల� ���� య����ను. �ా�����క�ర� సంతృ�ి�కర���న సమ���నమ������. అందుల� �దట��ాడగ� క�
��గవత ధర�మ�ను ����ం�ెను. హ�� భక�� � ల�ణమ�లను, అంత���డ� మ�యను ��ట�టను,
�ిప�ల�యనుడ� పరబ�హ�నును, అ�� హ�త�� డ� కర�ను దు� �ళ�డ� భగవంత�� యవ��రమ�లను �ా��
�లలను, చమ� భక�� డ� �ా��ాడ� చ��� �న �ిమ�ట ప���ి���, కరభజనుడ� య�గయ�గమ�లందు
భగవంత�� ఉ�ా�ించు �����ర� ���నమ�లను సంతృ�ి�కరమ��ా బ� ��ం���. �ా� �ా�ాశ��మన
క�య�గమ�ల� ��మ� �� ందుట ��క�ట� మ�ర�మ� గలదు. అ�ేమన గ�ర�� ల��� హ��
�ా��ర�ందమ�లను స���ంచుట. �ా�ాయణ మ���ం�న �ిమ�ట �ా�ా�ా��బ� �ర����హప�� �ా�మ���
�ట� ���. "నవ��ధుల� భ����షయ��� �ె�ి�న�� ఎంత అధు�తమ��ా నున���? ��� ��చ��ంచుట ఎంత
కష�మ�? నవ��ధుల� ప�ర�జ�� నుల��ా� మనవంట� మ�ర�� లక� �ార� వ���ం�న భ���� �� ందుటక� �లగ���?
అ��క జన�ల���నను మనమ� ���� సం�ా��ంచల�మ�. అట��న మనక� ��మ� వచు�ట�ట�� ? �ాబట��
యట������ మన మ��ంచ�ాద� �ె�య�చున���." �ా�ా �ా��బ� �ర����హమ�, ��ాశల� �ా�మ�
�ష�పడల�దు. ��ంట�� అత��ట� ��ను. "ఎవర��ే �ా�� యదృష�వశమ��ే బ�బ� వంట� య�భరణమ�ను



�� ం����, అట���ార� ��ాశ�ెం�� ఏడ��ట ���రకర���న సంగ�ే. �ా���� బ�బ�యందు �శ�ల���న ��ా�స��
య�న���, �ార� ��ాక� �ెంద��ల? నవ��ధుల భ��� బల���న�ౖె య�ండవచు�ను �ా�, మన�� మ�త�మ�
���మ�ను�ాగమ�ల�� �ం��య�ండల���? హ����మస�రణమ� గ�ర���మస�రణమ� ��ప�దమ� బ�బ�
������ె�ి�య�ండల���? అట��న�� భయమ�నక��ా�, ఆం�ోళనక��ా� యవ�ాశ����?" �ా�ా�ా��బ�
�ా�మ� �ె�ి�న సమ���నమ��� సంత��ి� �ెందల�దు. నన�ాధుల భ���� �� ందుట�ట�� ? అను మ����దన క���
ఆం�ోళన�� ��ాక��ా నుం�ెను. అ మర�సట� య�దయ�� �� ���ం�� యదు�తమ� జ����ను.

ఆనంద�ావ� �ాఖ��ే యను�ాడ� �ా�మ�ను ��దక�చు ప��ాణ �ాల��పమ� జర�గ�చున� స�లమ�నక�
వ�ె�ను. �ా�ా�ా��� ��గవతమ� చదువ�చుం�ెను. �ాఖ��ే �ా�మ�క� దగ� ర�ా క�చుం�� అత� �ె�ల�
��� �ెప��చుం�ెను. అతడ� ��ల� �ా ��ను �ాం�న స�ప� దృశ�మ�ను �ా�మ�క� �ెప�చుం�ెను. ఇ��
ప��ాణ�ాల��పమ�నక� ��ం�ెమ�టంకమ� గల�గజ���ను. �ా�ా�ా��బ� ప��ాణమ� చదువ�ట మ��
�ష���మ� య����ను. �ా�మ� �ట��  ను����ను. "�న� � సంశయమ�ను �ె��ి��. �����
సమ���న�����! బ�బ� �ాఖ��ేక� చూ�ిన స�ప�దృశ�మ�ను �నుమ�." ర�క���న భ��� �ాక ������య�ను
���� �ా��ంచల�దు. గ�ర�� �ాదమ�ల� భ����� ����ం�న ��ల�ను అ� బ�బ� ����� �ె�ి�య����ర�."
అందర� మ�ఖ�మ��ా �ా�ా �ా��బ� ఆదృశ�మ�ను �వరమ��ా �న������. �ా�� ����క ప��ారమ� �ాఖ��ే
య� దృశ�మ�ను ఈ ���ం�� �ధమ�గ �ెప� ��రం�ం�ెను.

ల��ౖెన సమ�ద�మ�ల� నడ�మ�వరక� ���� యచ�ట �ల���. హ�ాత�� �ా నచట �ా�బ�బ�ను చూ���.

రత�మ�ల� ���ిన చక�� �ిం�సనమ���ౖ బ�బ� క�ర���య�ం�ెను. �ా�� �ాదమ�ల� �ట�ల� నుం�ెను.
బ�బ� స�ర�పమ�ను �� �గ�ల ఆనం��ం���. అ�� �జమ�వల� నుం�ె�� �ా� స�ప�మ�వల�
�ాన�ాక�ం�ెను. ���� ��ను స�ప�మ� యను��నల�దు. మ�ధవ�ావ� క�డ అచ�ట �ల� య�ం�ెను.
�ా�మ� "ఆనంద�ావ�! బ�బ� �ాదమ�ల��ౖ బడ�మ�" అ� సల� ��ె�ను. "��క� క�డ
నమస���ంచవల�న��� య�న���, �ా� �ా�� �ాదమ�ల� �ట�ల� నున��. కనుక �� �రసు�ను �ా��
�ాదమ�ల��ౖ ��ట�� ంచగలను? ��ను �స��య�డను" అ� ��నంట��. అ�� �� యతడ� బ�బ��� �ట� ��ను. "ఓ
�ే�ా! �ట�ల� నున� � �ాదమ�లను బయటక� ��య�మ�." ��ంట�� బ�బ� తమ �ాదమ�లను బయటక�
���ను. �ణ���న ఆలస�మ� �ేయక ��ను �ా�� �ాదమ�లక� �� ��� ��. ���� �� బ�బ� నను� ���ం�
�ట� ��ను. "ఇక �� మ��. �వ� ��మమ�ను �� ం�ెదవ�. భయమ�నక� �ా� ఆం�ోళనక� �ా� �ారణమ� ల�దు.
�ా�మ�క� పట�� పం�ె �కట� ��నమ� �ేయ�మ�. ���వల�  ��ల� �� ం�ెదవ�."

బ�బ� య�జ�� ను�ారమ� �ాఖ��ే పట�� �ోవ�� �ె�ె�ను. మ�ధవ �ావ� ��వ�వల�ినద� �ా�ా�ా��బ�ను
���ెను. �ా�మ� యందుల��ప����నల�దు. ఏలన బ�బ� తనక� అట�� సల� �వ�ల�దు కనుక. ��ంత�ాదమ�



జ����న �ిమ�ట �ా�ా�ా��బ� �ట��  ���ి �ె��ి��నుటక� సమ��ం�ెను. సంశయ�షయమ�లందు �ట����ి
సంశయమ�ను ��ర����నుట �ా�ా�ా��బ� స���వమ�. "ప�చు���నుమ�" "��ాక��ంచుమ�" అను ��ండ�
�ట�ల� �ా� �ి బ�బ� �ాదుకలవద� బ�ట����. ఒక బ�ల���� అందుల� ��క���� ��ం���. "ప�చు���నుమ�"
అను �ట� ఎంచుట�ే మ�ధవ�ావ�క� �ోవ� ఇ����. ���� �ా�మ� యం��క��ం�ెను. ఇద�ర�ను సంత��ి�
�ెం����. �ా�ా�ా��బ� సంశయమ� ���ను.

ఇతర �గ�ల మ�టలను క�డ ��ర�ంచవల�ినద� �� కధ బ� ��ంచుచున���. �ా� మన త��యగ�
గ�ర�వ�నందు ప�ర����న భ��� ��ా�సమ� ల�ండవల�ను. �ా�� బ� ధల ప��ారమ� నడ�వవల�ను. ఎందుకన�ా
మన కష�సుఖమ��తర�లకంట� �ా���� బ��ా �ె��ి య�ండ�ను. �హృదయఫలకమందు బ�బ� �ె�ి�న ఈ
��గ�వ పల�క�లను �ెక��మ�. ఈ ల�కమ�ల� న��కమం�� �గ�ల� గలర�. �ా�, మనమ� మన
గ�ర�వ��క� పల�క�లను మర�వ�ాదు. ����ల, హృదయప�ర�కమ�గ � గ�ర�వ�ను ����ంచుమ�.
�ా��� సర�స�శరణ�గ� ��డ�మ�. భ����� �ా�� �ాదమ�లక� �� క��మ�. అట��  �ే�ిన�� సూర��� మ�ందు
�కట� ల�నట�� , �వ� ��టల�� భవ�ాగరమ� ల�దు.

కర�బల�  మంచమ� బ�బ��ే, మ����ప��� �ాదు

బ�బ� ������� �ే��న ����� �ాలమ�న�� 4 మ�రల �� డవ�, ఒక జ���డ� ��డల��గల కర�బల�  �ద ��ల�గ�
�వరలక� ��ల�గ� ��పప� ప��దల� ��ట�� �����ౖ పండ���ను�ార�. �����ళ�� గడ�న �ిమ�ట బ�బ� ����
���� మ�క�ల� �ే�ి �ార����ను. ఒక��డ� బ�బ� ��� మ��మను �ా�ా�ా��బ�క� వ���ం� �ెప��చుం�ెను.
ఇ�� �� యతడ� బ�బ� ��ట� ���. "� ��ంకను కర�బల�  యందు మక��వ య�న��� �ం��క బల�  ���రక�
మ�ీదుల� ���ల�డ ����దను. �����ౖ �ర� సుఖమ�గ ����ంచవచు�ను." అందుక� బ�బ� ఇట� ��ను.
"మ����ప�� ��గ�వ ���� ����క�డ�� ��ౖన పండ���నుట ��ష�మ� ల�దు." �ా�ా �ా��బ� ఇట� ��ను.
"మ����ప���ర��ం��క బల� ను తయ�ర� �ేయ�ం�ెదను," బ�బ� "అత�ెట��  బల� ��ౖ పర�ండగలడ�, బల��ద
అంత ఎత�� న పండ���నుట సులభమ�న ప� �ాదు. ఎవర� ����� ప�ణ�వంత�ల� �ా�� పండ���నగలర�.
ఎవర��ే కండ��  �ెర� ����ంచగల�� �ా���� య�� �లగ�ను. ��ను �ద��� వ�నప�డ�, మ����ప�� ��
ప�క�న క�ర��ం�� తన �ే� �� హృదయమ���ౖ నుంచుమ��దను. అచ�ట�నుం� వచు�
భగవ���మస�రణమ�ను �నుమ��దను. ��ను పండ����న�� నను� ల�వ��ట�� మ��దను. ����� యతడ�
��ర��ర�ల�క����డ�. �ద��� క�నుక��ాట��  పడ�చుండ�ను. �� హృదయమ���ౖ �ా� �ే�బర�వ�ను గమ�ం�,

ఓ భ�ా� ! అ� �ిల�ెదను. ��ంట�� కండ��  �ెర� కదల�ను. ఎవడ��ే ��ల��ౖ చక��ా ����ంచల��ో, ఎవడ�
కదలక�ండ య�ండల��ో, ఎవడ� �ద�క� ��వక��ో, �ాడ� ఎ�ె��న బల��ద ��ట��  పండ���నగలడ�?" అ��ను.
అ��క ప�ా�యమ�ల� బ�బ� తన భక�� లయందు ���మ�ే �ట� ��ను. "మం��ా�, �ెడ��ా�, ఏ�� మన�ో య��



మనదగ� ర నున���. ఏ�� ఇతర�ల�ో, య�� �తర�లవద� నున���."

ఓం న� �� �ా�����య!

�ాం�ః �ాం�ః �ాం�ః

నల�బ�� ఐదవ అ���యమ� సంప�ర�మ�.

prev   next   Back   ఈ ��� � పంపం��


