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బ�బ� గయ ��ళ�ట - ��ండ� ��కల కధ

ఈ అ���యమ�ల� �ా�మ� �ా�, గయ, ప�య�గ య�త�లక� ��ళ��ట, బ�బ� �� ట�ర�పమ�న అత�కంట�
మ�ందు ��ళ��ట �ె���దమ�. బ�బ� ��ండ� ��కల ప�ర�జన�వృ��� ంతమ�ను జ��ి��� �ెచు�ట క�డ
�ెప����ందమ�.

���పల�క�

ఓ �ా�! � �ాదమ�ల� ప�త�మ�ల�న�. �ను� జ��ి�యందుంచు��నుట �గ�ల �ావనమ�.
కర�బంధమ�లనుం�� త�ి�ంచు � దర�నమ� క�డ ����� �ావనమ�న��. ప�సు� తమ� �
ర�పమ��చరమ�నప�ట���, భక�� ల� �యం�ే నమ�క మ�ం�న��, �ార� �వ� సమ��� �ెందకమ�ందు
�ే�ిన �లలను అనుభ�ం�ెదర�. �వ� కంట� కగపడ� �త����న ��రమ��� � భక�� లను దగ� రనుం���ా� ఎం��
దూరమ�నుం���ా� ���ె�దవ�. �ా��� దయగల త�� వల� ��గ�ంచు����దవ�. ���క�డ������ � భక�� లక�
�ె�యదు. �ా� �వ� చత�రత�� �గలను ల�గ�ట�ే �ా�� ��నుక�� �లబ�� ��డ�డ�చు���వ� త�ట�త�దక�
గ���ం�ెదర�. బ����మంత�ల�, జ�� నుల�, పం��త�ల� అహం�ారమ��ే సం�ారమ�� ���ల� ప�ెదర�. �ా� �వ�
� శ���వలన ��ాడంబర భక�� ల ర��ం�ెదవ�. అంత��కమ�గను, అదృశ�మ�గను ఆటంతయ� ���ెదవ�. �ా�
����� ���ట�� సంబంధమ� ల�నట��  గ��ిం�ెదవ�. ��� పనుల��య�ను ��ర��ర��చున�ప�ట��� ఏ�య�
�ేయ��ా�వల� నట�ం�ెదవ�. � ��తమ� ��వర� �ె�యజ�లర�. �ాబట�� ��మ� �ాపమ�ల నుం�� �మ����
�� ందుట ఎట� న - శ��రమ�ను, �ాక��ను, మనసు�ను � �ాదమ�లక� సమ���ం� � ��మమ���
జ�ించవల�ను. � భక�� ల ����క లను �వ� ��ర�����దవ�. ఎవ��క��ే ����కల�ండ�� అట���ా���� �వ�
బ���నందమ� ��ె�దవ�. � మధురమగ� ��మమ� జ�ించుట�� భక�� లక� సులభ�ాధనమ�. ఈ �ాధనవల�
మన �ాపమ�ల�, రజస��గ�ణమ�ల� �ష���ంచును. �ా��కగ�ణమ�ల� �����కత�మ� �ా� మ�ఖ�మ�
వ��ంచును. ����� �����త�మ�లక� గల ��దమ� ��ా���హమ�, జ�� నమ� ల�ంచును. మనమట��
సమయమందు గ�ర�వ��� యన�ా ��త���యనుసం��నమ� �ే��దమ�. ఇ���� గ�ర�వ�నక�
సర�స�శరణ�గ�. ����� తప��స�� ��� గ�ర��  - మన మనసు� �శ�లమ� �ాంతమ�నగ�ట. ఈ శరణ�గ�
��ప�దనమ�, భ���, జ�� నమ�ల�, ��ష����న�. ఎందుకన �ాం�, అ�మ�న�ా��త�మ�, ����� , తదుప��
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��మ�, ఒకట� ��నుక �ం��కట� ��న�ంట� వచు�ను.

ఒక��ళ బ�బ� ఎవ���న భక�� � ఆ���ం�న�� �ా��ంబవళ�� అత� �ెంత�� య�ం��, �ంట� వద�ను�ా�
దూర�ేశమ�న�ా� �ా�� ��ంబ��ంచుచుండ�ను. భక�� డ� తన �ష�మ� వ��న ��ట�నక� �� �మ��. బ�బ�
అచ�టక� భక�� �కంట� మ�ందు�ా బ� � ఏ�ో ఒక ఊ��ంచ�ా� ర�పమ�న నుండ�ను. ఈ ��గ�వకధ �����
ఉ��హరణమ�.

గయ య�త�

బ�బ��� ప��చయమ� క���న �����ళ� తర��ాత �ా�ా �ా��బ� తన ��ద� క�మ�ర�డ� బ�బ� ఉపనయనమ�
��గప�ర�ల� �ేయ �శ��ం�ెను. సుమ�ర�ే సమయమందు �����ా��బ� ��ం�ోర�ర� తన ��ద� క�మ�ర��
��ాహమ� �ా��య� ల� �ేయ �శ��ంచు����ను. �ా�ా�ా��బ�, �����ా��బ� ��ం�ోర�ర�ను, �������
వ�� బ�బ�ను ���మ�� ఆ �భ�ార�మ�లక� ఆ���ం���. �ా�మ�ను తన ప������ా ���ి��� ��ళ��డ�
బ�బ� ను����ను. ���� స�యమ��ా �ావల�ినద� బలవంత��ట��ా బ�బ� �ా���� �ా�మ�ను ��సు���
�� వల�ినద�య� "�ా� ప�య�గ య�త�ల� మ���య�స���� ��ను �ా�మ� కంట� మ�ందుగ�� గయల�
క��ి����ద" న� �ె���ను. ఈ మ�టల� గ�ర�� ంచు��నవల�ను. ఏలన అ� బ�బ� సర��ా��ియ� �ర��ించును.

బ�బ� ��లవ� ప�చు����, �ా�మ� ��గప�ర� �ా��యర� �� వ�శ��ం�ెను. అచట�నుం�� �ా�, ప�య�గ,

గయ �� వల�నను����ను. అ�ా����ే యత� ��ంట బ� వ �శ��ం�ెను. �ా��ర�వ�ర� �ట��దట
��గప�ర�ల� జర�గ� ఉపనయనమ�నక� బ� ���. �ా�ా�ా��బ� ����� �ా�మ�క� 200 ర��ాయల� ఖర��ల
��త�మ� �ానుక ��ె�ను. అచ�ట� నుం�� �ా��య� ��ం��� �� బ� ���. అచ�ట �����ా��బ� ��ం�ోర�ర�
�ా�మ�క� 100 ర��ాయల�ను, అత� బంధువగ� జ��� 100 ర��ాయల�ను ఇ����. అక���నుం�� �ా�మ�
�ా��� �����ను. అచ�ట జ��ర� �క� అంద���న ల�����ాయణ మం��రమ�ల� అత��� ��ప� స���రమ�
జ����ను. అచ�ట�నుం�� �ా�మ� అ�ధ�క� �� ��ను. అచ�ట జ��ర� ����జర� �� �ామమం��రమ�న
ఆ���ం� మ�ా�ద �ే��ను. �ార� అ�ధ�ల� 21 ���ల�ం����. �ా�ల� ��ండ� మ�సమ�ల�ం����.
అక�డనుం� గయక� �� ���. ���ల�బం��ల� గయల� ��� గ� గలద� �� ��ం�ెమ� ��ాక� ప����. �ా�� గయ
���షనుల� ���� ధర��ాలల� బస�ే�ి��. ఉదయ�� గయ పం�� వ�� �ట���ను. "య���క�లందర�
బయల��ేర�చు���ర�. �ర� క�డ త�రపడ�డ�." "అచ�ట ��� గ� గల��?" య� �ా�మ� ప���ం�ెను. ల�ద�
పం�� జ�ాబ� ��ె�ను. ��� స�యమ��ా వ�� చూచు��నుడ��ను. అప��డ� �ార� అత� ��ంట ���� పం��
ఇంట�ల� ������. ఆ �ల��  ��ల ��ద���. పం�� ఇ��న బసక� �ా�మ� ��ల సంత��ి� �ెం�ెను. అచ�ట గల బ�బ�
�క� అంద���న ��ద�పటమ� అత��� అ��ట�కంట� ఎక��వ �ీ��� కల�గజ���ను. అ�� ఇంట��� మ�ందు
��గమ�ల� మధ� నమర�బ��య�ం�ెను. ���� చూ� �ా�మ� ���మర�ెను. "�ా� ప�య�గ య�త�ల�



మ���య�స���� ��ను �ా�మ�కంట� మ�ందుగ�� గయక� బ� ��దను" అను బ�బ� పల�క�లను జ��ి���
�ెచు�����ను. కండ�  �ర� గ����ను, శ��రమ� గగ�������ెను, ��ంత�క య�ర����� �� ��ను. అతడ� �����
����� ఏడ��ా��ను. ఆ పట�ణమ�ల� ��� గ�జ�డ�మ� గలద� భయప�� ఏడ��చు����ే� య� పం��
యను����ను. పం��ను బ�బ� పట��క�డనుం�� �ె���వ� �ా�మ� య����ను. పం�� తన ప���ధుల�
��ండ�మ�డ�వందల మం�� మ���డ�ల�ను, ప�ణ��ంబ�ల�ను గలర�య�, �ార� గయక� �� ��య���క�ల
మం��ెడ�ల చూ�ెదర�య�, �ా��వల�  బ�బ� ����� �� బ�బ� దర�నమ� 12 ఏండ�  ���ందట �ే�ి�న�య�
�ె���ను. �����ల� �ా�మ� �ంట�ల� ���ల�డ�చున� బ�బ� పటమ�ను �� ����మ�� �����న�య� బ�బ�
యనుజ��� ం�� �ా�మ� ���� తన���ె�న�య� �ె���ను. �ా�మ� ప�ర�మ� జ����న దంతయ� జ��ి���
�ెచు�����ను. ప�ర�మ� తనక� పటమ� ���న �ా�మ��� ప�సు� తమ� తన �ంట న����ా నుండ�ట
గ���ం� పం�� ����� య�నం��ం�ెను. �ా��ర�వ�ర� ���మ�ను�ాగమ�లనుభ�ం� య���నందమ�ను
�� ం����. �ా�మ�క� పం�� చక�� �ాజల�ంచనమ�ల���� �ా�గత��ె�ను. పం�� ధనవంత�డ�. అత�ొక
పల� ��ల� క�ర��ం�� �ా�మ�ను ఏనుగ� ��ౖన క�ర��ండబ�ట�� ఊ����ం�ెను. అ����� త��న ��ఖ�మ�ల��య�
ఏర�ర�ెను.

ఈ కధవల�  ��ర����నవల�ిన �� :- బ�బ� మ�టల� అ��ాల� సత�మ�ల�య� బ�బ�క� తన భక�� లందుగల
���మ య�తమ�య� �ె�య�చున���. ఇ�����ాక, �ా���� జంత�వ�లయందు క�డ సమ�న ���మ
య�ం�ెను. �ార� �ా�ల� ��కర��ా ���ం�ె���ార�. ఈ ��గ�వ కధ ���� ��ల� ��ంచును.
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ఒక��డ�దయమ� బ�బ� ల�ం����టనుం�� ����� వచు�చుం�ెను. మ�ర�మ�న ��కలమందను ��ెను.
అందుల� ��ండ� ��కల �ద బ�బ� దృ�ి�ప�ెను. బ�బ� �ా�� స��ిం� ���మ�� ���� ల��ం� �ా�� 32

ర��ాయలక� ����ను. బ�బ� ��ౖఖ��� �� భక�� ల� ఆశ�ర�ప����. బ�బ� �గ�ల �స�� ��న�
�ారను�����. ఎందు�ేతనన�ా �����క���కను 2 �ా�, 3 �ా� 4 �ా� ర��ాయలక� ��నవచు�ను. ��ండ�
��కల�ను 8 ర��ాయలక� ��చు� �ాద���. బ�బ�ను �ం��ం���. బ�బ� ��మ����ా నూర����ను. �ా�మ�,
��������ే బ�బ�ను సమ���నమ� ��డ�ా బ�బ� "��క� ఇల�� �ా�, క�ట�ంబమ��ా� ల�క�ండ�ట �ేత ��ను
ధనమ� �ల�వ �ేయ�ాదు." అ���. మ��య� బ�బ� తమ ఖర������ 4 ��ర�  శనగపప��ను ��� �ా���
��ట�� మ� �ె���ను. �ిదప ఆ ��కలను �ా� యజమ���� ����� �������ను. �ా� ప�ర� వృ��� ంతమ�ను
ఈ ����ా �ె���ను.

"ఓ �ా�మ�! �����! ��� బ�రమ�ల� ��ను �స�� ��న� యను��నుచు���ర�. అట��  �ాదు, �ా�కధ
�నుడ�. గతజన�ల� �ార� మ�నవ�ల�. �ా�� యదృష�మ� ��ల�� �� జత�ాండ�� �ా నుం�ె���ార�. �ా����



త�� �డ�ల�. �దట �ా���� ��క����ౖ ��క���� ���మ య�ం�ెను. �ాను�ాను శత�� వ�ల�ౖ��. ��ద��ాడ� �� మ�� �ా�,

�న��ాడ� చుర����న �ాడ�. అతడ� ��ల ధనమ� సం�ా��ం�ెను. ��ద��ాడ� అసూయ �ెం�� �న��ా�� చం�ి
�ా� ద�వ�మ� నపహ��ంప ��ం�ెను. తమ �� దరత�మ�ను మర� �ా��ద�ర� కల��ం���. అన� తమ���
జంప�టక� ��క�� పను�గడలను ప���ను, �ా� �ష�ృ�జనమ�ల���ను. ఇద�ర� బద���ౖర�ల���. ఒక��డ�
అన� తన �� దర�� బ���ె�� ��ట��ను. �న��ాడ� అన�ను ��డ���� నర��ను. ఇద�ర�ే స�లమ�న చ��ప����.
�ా�� కర�ఫలమ��ే ��కల��ా ప�ట����. �� ప�క�నుం�� �� వ�చుండ�ా �ా��� ఆన�ాల� పట����. �ా�� ప�ర�
వృ��� ంతమ�ను జ��ి��� �ెచు���ంట��. �ా��యందు క�క��ం� �ా���� �ం�� ��ట��, ��ంత ��ా� ం� కల�గజ��ి
���ర�వల�న� యను��ంట��. అందు�ే �ంతద�వ�మ�ను వ�యపర���. అందులక� �ర� నను�
దూ�ించుచు����ా? �� బ�రమ� ���ష�పడక�ండ�ట�ే ��ను �ా� యజమ��వద�క� ����� పం�ి���ి��."

��కల��ౖ� క�డ బ�బ� ���మ ఎట�� �ో చూడ�డ�.

ఓం న� �� �ా�����య

�ాం�ః �ాం�ః �ాం�ః

నల�బ��య�రవ అ���యమ� సంప�ర�మ�.
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