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నల�బ����డవ అ���యమ�

బ�బ� �ా�� స�ృత�ల�
�రభద�ప�, �ెన�బసప� (�ామ� - కప�) కధ

గత అ���యమ�ల� ��ండ� ��కల ప�ర�వృ��� ంతమ�ను బ�బ� వ���ం�ెను. ఈ అ���యమ�న క�డ అట��
ప�ర�వృ��� ంతమ�ల వ���ంచు �రభద�ప� �క�య�, �ెన�బసప� �క�య� కధల� �ెప��దుమ�.

���పల�క�

�� �ా� మ�ఖమ� �ావన���న��. ఒక��ా�� �ా����ౖప� దృ�ి� �����ం�న��, గత ����� జన�ల ���రమ�ను
న�ంపజ��ి ��ం�� ప�ణ�మ� �ా� �ి�ం�నట�ల జ�య�ను. �ా�� దయ�దృ�ి� మన��ౖ బర�ిన��, మన
కర�బంధమ�ల� ��ంట�� ����� � మన మ�నందమ�ను �� ం�ెదమ�. గం�ాన��ల� �ా�నమ� �ేయ��ా��
�ాపమ�ల��య� ��లగ�ను. అట�� �ావన���న న�� క�డ �గ� ల�ప��డ� వ�� తనల� మ����, తనల�
��� ���న �ాపమ�ల��ట�� �ా�� �ాదధూ��ే �� ��ట��ద�ా య� య�త�రత�� �చును. �గ�ల
ప�త��ాదధూ� �ేత�� �ాపమంతయ� కడ�గ���� �� వ�న� గం�ామ�తక� �ె�య�ను. �గ�లల�
మ�ఖ��లం�ారమ� �� �ా� �ావనమ� �ేయ� ఈ ���ం�� కధను �ా��నుం�� �నుడ�.

సర�మ�, కప�

�ా�బ�బ� ఒక����ట��  �ెప��ొడ��ను. "ఒక��డ�దయమ� ఉ�ా�రమ� మ���ం�న తర��ాత �ా�����
�� � �క �న� న�� �డ�� న �ే����. అల�ి�� వ�ట�ే నచట ��ా� ం� ��ం����. �ేత�ల� �ాళ��
కడ�గ���� �ా�నమ� �ే�ి, ���ా క����� య�ంట��. అచట �ెట� �డల�న� �ా���� వ బం�� ��� వల�
��ండ�ను కలవ�. చల� � �ా� ��ల� �ా �చుచుం�ెను. �ల�మ�ను ��� గ�టక� తయ�ర� �ేయ�చుండ�ా కప�
�కట� బ�కబ�క ల�డ�ట �ంట��. �ెక�మ����ా� ��ట�� �ప�� �య�చుండ�ా ఒక ప�య�ణ�క�డ� వ�� ��
ప�క�న క�ర��ం�ెను. ��క� నమస���ం� తన ఇంట��� ��జనమ�నక� రమ�� �నయమ��� �����ం�ెను.
అతడ� �ల�మ� �����ం� �� కందజ���ను. కప� బ�కబ�క మనుట ����� ���ిం�ెను. అతడ� అ�ే��
�ె��ి��న ����ను. ఒక కప� తన ప�ర� జన��ాపఫలమ� ననుభ�ంచుచున�ద� �ె�ి���. గత జన�ల�
�ే�ిన��� ఫలమ� � జన�ల� ననుభ�ం� �రవలయ�ను. ���� గ���� దుః�ం�న�� ప��జనమ� ల�దు.
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�ాడ� �ల�మ�ను ��� నకందజ��ి ���� స�యమ��ా �� � చూ�ెదన� �ె���ను. ఒక కప� �ామ��ే
పట�� ��నబ�� యరచుచుం�ెన�య� గత జన�ల� ��ండ�ను దు�ా�ర�� ల��ాన, ఈ జన� యందు గత జన�
�క� �ాపమ� � శ��రమ��� ననుభ�ంచు చున�వ�య� �ె�ి���. అతడ� బయటక� �� � ఒక నల� �
��ద� �ామ� ఒక కప�ను, ��ట��� బట�� ��� య�ండ�ట చూ�ెను.

అతడ� ��వద�క� వ�� 10,12 ��షమ�లల� �ామ� కప�ను ��ంగ�న� �ె���ను. ���ట� ంట��. "ల�దు. అట��
జర�గ��రదు. ���� ��� తం���� (ర�క�డను) ���చట�� య����ను. �ామ� �ేత కప� ��ట��  ���ిం�ెదను?
���క�డ ఊరక�� య������? ��� ��ట��  ����ిం�ెద�� చూడ�."

�ల�మ� �ీ��న �ిమ�ట, ��మ� స�లమ�నక� �� ��. అతడ� భయప�ెను. నను� క�డ దగ� రక� �� వద��
��చ���ం�ెను. �ామ� �దప�� కరచున� �ా� భయమ�. అత� మ�ట ల����ంచక�� ��ను మ�ందుక� �� �
ఇట� ంట��. "ఓ �రభద��ా�! � శత�� వ� బసప� కప� జన����� ప�ా���� పపడ�ట ల���? �వ� సర�జన�
����నప�ట���� �ా� యందు శత�� త�మ� వ��ం� య�����ా? �, �ిగ��  ల���! � �ే�షమ�ల� �డ�
�ాం�ంప�డ�."

ఈ మ�టల� ��, య� సర�మ� కప�ను ��ంట�� ���� �ట�ల� మ���� అదృశ�మ���ను. కప� క�డ
గంత����ి �ెట� �� దలల� ����ను.

బ�ట�ా�� ఆశ�ర�ప�ెను. �రన� మ�టలక� �ామ� కప� ��ట��  వద� యదృశ�మ���ను? �రభద�ప�
��వర�? �ెన�బసప� ��వర�? �ా�� శత�� త�మ�నక� �ారణ���? అ� యతడ� ప���ంప�ా, నత���
క��ి �ెట��  �దట��� �� ���. �ల�మ� ���� �ీల��ల� �ీ��, వృ��� ంతమంతయ� �����ా బ� ��ం���.

"మయ����� 4,5 ���ళ� దూరమ�న ఒక ప��ాతన ��ాలయమ� కలదు. అ�� పతబ�� ���లమ���ను. ఆ
�ా� మమ�ల�� ప�జల� ���� మ�ామత� �ేయ�ట��� ��ంత ధనమ�ను ��� గ��ే�ి��. ��ంత ��ద� �త�మ� ��� ���న
�ిమ�ట, ప�జ��రక� త��న ���ా�ట�ల� �ే�ి��. మ�ామత� �ేయ�ట కంచ�� ���ి��. ఊ��ల�� ధనవంత��
���ా���ా���ా �య�ం� సర�మ� అత� �ే�ల� ��ట����. ల�క�లను చక��ా �ా� య� బ�ధ�త �ా���ౖ బ�ట����.
�ాడ� పరమల��; �ే�ాలయమ� బ�గ� �ేయ�టక� ��ల తక��వ వ�యమ� �ే��ను. �ే�ాలయమ�ల� ���
య�వృ��� �ాన�ాల�దు. అతడ� ధనమంతయ� ఖర����ట��ను, ��ంత ��ను ��ం��ను. తన �� ంత డబ��
��ం�ె���నను ������ ����ంచల�దు. �య�� మ�టల� �ెప���ాడ�. అ�వృ��� �ాక�ండ�ట���� �ారణమ�ల�
�ె������ాడ�. �ా� మసు� ల� ����� �ా�వద�క� బ� � అతడ� �� ంతమ��ా త��న ధనస�యమ� �ేయ���డల
మం��రమ� వృ����ాద� �ె�ి���. �ా�� అంచ�� ప��ారమ� ప� �ా��ంచవల�ినద� �ెప��చు మ�� ��ంత
ద�వ�మ�ను వసూల��ే�ి య�త� ������. �ా��ధనమ�ను ప�చు����, ప�ర�మ� వల��� య�రక



క�ర��ం�ెను. �����ళ� �ిమ�ట మ��ేవ�డ� �ా� ��ర�క� కలల� గ��ిం� �ట��  �ె���ను. "�వ� ల��
�ే�ాలయప� �ఖరమ�ను గట�� మ�. �వ� ఖర����ట��న ����� 100 ��ట��  ఇ�ె�దను." ఆ�� �� దృశ�మ�ను
తన భర�క� �ె���ను. అ�� ధనమ� వ�యమగ�టక� ��త�వగ���� య� భయప�� ఎగ��� �ేయ�చు అ��
ఉత� స�ప�మ�య�, ���� నమ�నవసరమ� ల�ద�య�, ల�క�న��� �ేవ�డ� తనక� స�ప�మ�ల� గనప��
��ల �ెప�ల�ద�య�, ��ను మ�త�మ� దగ� ర�ా ల�క�ం�ె�� య�య�, ఇ�� దుస��ప�మ�వల�
గ��ించుచున�ద�య�, ���ా�భర�లక� ���ధమ� క��ంచునట�ల ��చుచున�ద�య� అతడ� సమ���నమ�
�ె���ను. అందు�ే ఆ�� ఊర���నవల�ి వ�ె�ను.

��తలను బ���ం� వసూల� �ేయ� ��ద� �త�మ� చం��ల యందు �ేవ�నక� ఇష�మ�ండదు. భ�����ను,
���మ��ను, మన�న��ను ఇ��న �న� �న� �త�మ�లక�న �ౖెవ�ష�పడ�ను. ���� ��నమ�ల �ిమ�ట,

�ేవ�����క� స�ప�మ�ల� ����� క��ిం� ఇట� ��ను. "భర� దగ� రనున� చం��లగ���� ��ాక�
�ెందనవసరమ�ల�దు. �ే�ాలయమ���త������న వ�యమ� �ేయ�మ� య�త� బలవంతమ� �ేయవదు� .
��క� �ావల�ిన� భ��� , మ��య� స���వమ�. �ాబట�� � ��ష�మ�న� �� ంతమ� �ే�ౖెన ఇవ�వల�ను." ఆ�� తన
భర� �� సంప���ం� తన తం��� తన����న బం�ార� నగల� ��నమ� �ేయ �శ��ం�ెను. ఆ ల�� ఈ సంగ�
��, ��ాక� �ెం��, భగవంత�� క�డ �సమ� �ేయ �శ��ంచు����ను. ఆ�� నగల��ం�� తక��వ ధరకట��
1000 ర��ాయలక� ���� ���, నగదునక� బదుల��ా ��క �� లమ� �ేవ�ేయమ��ా ��ె�ను. అందులక�
��ర� సమ��ం�ెను. �� లమ� �ా� �� ంతమ� �ాదు. అ���క ��ద�ాలగ� డ��� యను������. ఆ��
���� 200 ర��ాయలక� క�దువ ��ట�� య�ం�ెను. ఆ�� ���� �ర�ల�క �� ��ను. ఆ టక��� ల�� తన
��ర�ను, డ����, �ౖెవమ�ను క�డ అంద��� �స��ం�ెను. ఆ ��ల ప����ా���, �ాగ�ల� ల�దు, ��� �ల�వ
��ల తక��వ. ���వలన ఆ��య���య� ల�దు.

ఈ వ�వ�ర�ట��  సమ��ి� �ెం�ెను. ఆ �� లమ�ను ప�జ��� య��నమ�ల� నుం���. అందులకతడ�
సంత�ిం�ెను. �����ళ�క� ఒక �త�మ� జ����ను. ��ప� త��ాను సంభ�ం�ెను, క�ంభవృ�ి� క�����ను, ల��
ఇంట��� �ిడ�గ� �ాట� తగ� �ాడ�, �ా� ��ర� చ��� ���. డ��� �ాలగ� �ెం�ెను.

తర��ా� జన�ల� ఆ ల�� మధు�ాపట�ణమ�ల� ��క బ�� హ�ణ క�ట�ంబమ�ల� ప�ట�� �రభద�ప�యను
��రనుం�ెను. అత� ��ర� ప�జ��� ��మ�����ా జ��ం�ెను. ఆ��క� ���� య� ��ర� ��ట����. డ��� మం��రప�
��రవ ఇంట�ల� మగ ��వ��ా జ��ం�ెను. అత��� �ెన� బసప� య� ��మ�����. ఆ ప�జ��� ��
�����త�డ�. అతడ� �� వద�క� తర�చు�ా వచు�చుం�ెను. �� వద� క�ర��ం�� మ�ట�� డ�చు �ల�మ�
�ీల�����ాడ�. అత� ��మ���� ���� క�డ �� భక�� �ాల�. ఆ�� త�ర�ా ��దుగ�చుం�ెను. ఆ�� తం��� వర�����
��దక�చుం�ెను. ఆ �షయ��� ��ాక�పడ నవసరమ� ల�ద�య�, ���� భర� ����ౖ ��దక���� వచు�న�య�



��ను �ె�ి���. �����ళ�క� �రభద�ప� యను ఒక �ద బ�� హ�ణ బ�ల�డ� ����� ప�జ��� ఇంట��� వ�ె�ను.
ప�జ��� �� సమ�� ప��ారమ� �ా��� ���� ��� ��ం���  �ే��ను. అతడ�క�డ �� భక�� డ���ను. ఏలన �ా���
�ిల� ను క�������న� ��యందు ��ా�సమ� చూప�చుం�ెను. �ాడ� ఈ జన�ల� క�డ ధనమ�న��� �గ�ల
��పత�య పడ�చుం�ెను. ��వద�క� వ�� య�తడ� క�ట�ంబమ��� నుండ�ట�ే తన ��క��వ�ా ధనమ�
వచు�నట��  �ేయమ� బ�మ�ల�చుం�ెను.

ఇట�� ండ�ా ���� ��త�మ�ల� జ����ను. ధరల� హ�ాత�� �ా ������ను. ���� యదృష�మ���ల�� �� లమ�నక� ధర
������ను. �ానుక�ా ���న �� లమ� ఒక ల� ర��ాయలక����. ఆ�� య�భరణమ�ల �ల�వక� 100 ��ట��
వ�ె�ను. అందుల� సగమ� నగదు�ా �����. �గ�� ���� 25 �ా���లల� ఒ���క� �ా���క� 2000

ర��ాయల ��ప��న ఇచు�టక� �శ��ం���. అందుకందర� సమ��ం���. �ా�, ధనమ�న��� తగవ�ల�����.
సల���రక� ��వద�క� వ����. ఆ య��ి� మ��ేవ����, �ాబట�� ప�జ�����. ప�జ����� ��డ�క�ల� ల�నందున
సర�హక��ల� ������ వ�ె�ను. ఆ�� సమ�� ల���ే ��� ఖర�� �ేయవద�� �ె�ి���. ఆ�� భర�క� ఈ
��ౖకమ���ౖ ��ట�� య���ారమ� ల�ద� బ� ��ం���. ఇ�� �� �రభద�ప� ����ౖ ��ప��ం�ెను. ఆ�ి� ��ౖ ������ హక��
గలద� ��ా��ం�, ���� కబ�ంచుటక� ��ను య��ంచుచు���న� ను����ను. అత� మ�టల� ��
భగవంత�� ����ం� ఊర��ంట��. �రభద�ప� తన ��ర� ����� �ట��ను. అందు�ే ���� పగట� ప�ట �� వద�క�
వ�� ఇతర�ల మ�టల� పట��ంచు��నవలద� తనను క�త�ర��ా �చు��నవల�న� ��డ�����ను. ఆ�� ��
యశ�యమ�ను ��ర�ట�ే ������ను ర��ంచుటక� సప�సమ�ద�మ�ల�ౖన ��ట�దున� �ా�ా� న�����. ఆ��డ�
�ా�� ������క స�ప� దృశ�మ� గనప�ెను. మ��ేవ�డ� స�ప�మ�ల� గ��ిం� ఇట� ��ను. "ధనమంతయ�
��ే. ఎవ���� ���య�ను ఇవ�వలదు. �ెన�బసప� �� సల� �ే�ి �ే�ాలయప� మ�ామత� ��త�మ� ��ంత
ఖర�� �ేయ�మ�. ఇతరమ�ల��� వ�యమ� �ేయవల�� వచు�నప�డ� మ�ీదుల�నున� బ�బ� సల�
��ి��మ��." ���� ���� వృ��� ంతమంతయ� �ె���ను. ��ను త��న సల� �����. అసల�ను ��ి��� వ���ల�
సగమ� మ�త�మ� �ెన�బసప� ��వ��మ�య� �రభద�ప� ��ందుల� జ�క�మ� ల�ద�య� ��ను ������ సల�
�����. ���ట��  మ�ట�� డ�చుండ�ా �రభద�ప�, �ెన�బసప� ��ట�� డ�చు �� వద�క� వ����.
�ాధ����నంతవరక� �ా��� సమ���నపర���. ������ మ��ేవ�డ� చూ�ిన స�ప�దృశ�మ�ను �ె�ి���.

�రభద�ప� �గ�ల ���ిం� �ెన� బసప�ను మ�క�ల� మ�క�ల��ా న����దన� బ�ద��ం�ెను. �ెన�బసప�
�ి�����ాడ�, �ాడ� �� �ాదమ�లబట�� న��� య�శ��ం�ెను. �ా� ���ి�ి� శత�� వ� బ���నుం�� �ా�ా�ెదన�
��ను �ా��� �ా�ా� నమ� �ే�ి��. ��ంత�ాలమ�నక� �రభద�ప� చ��� � �ామ��ా జ��ం�ెను. �ెన�బసప�
క�డ చ��� � కప��ా జ��ం�ెను. �ెన�బసప� బ�కబ�క ల�డ�ట ��, ��ను �ే�ిన �ా�ా� నమ�ను జ��ి���
�ెచు����, ఇక�డక� వ�� �ా�� ర��ం�, �� మ�టను �ా�ంచు��ంట��. భగవంత�డ� ఆపద సమయమందు
భక�� ల ర��ంచుట��� �ా�� వద�క� పర���త�� ను. భగవంత�డ� న��చటక� బం�ి �ెన�బసప�ను ర��ం�ెను.



ఇదంతయ� భగవంత�� �ల."

��

ఈ కధ వల�  మనమ� ��ర�����న �� ��మన ఎవర� �ే�ిన ���� �ా�� యనుభ�ంచవల�ను. ఇతర�ల��గల
సంబంధమ�ల��ట��, బ�ధను క�డ అనుభ�ంచవల�ను. త�ి�ంచు��ను �ాధనమ� ల�దు. తన ��వ������ౖన
శత�� త�మ�న� ��డల ���నుం�� �మ����� �� ందవల�ను. ఎవ�����న ఏ���న�� బ���య�న� ����
������యవల�ను. ఋణమ� �ా�, శతృత���షమ��ా� య�న��� ����� త��న బ�ధ పడవల�ను. ధనమ�నందు
���ాసగల�ా� న�� ��న�ి���� �ెచు�ను. త�ట�త�దక� �ా��� ��శనమ� కల�గజ�య�ను.

ఓం న� �� �ా�����య

�ాం�ః �ాం�ః �ాం�ః

నల�బ����డవ అ���యమ� సంప�ర�మ�.
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