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నల�బ�� ఎ��దవ అ���యమ�

భక�� ల ఆపదల� బ�ప�ట
1.��వ�ే 2 .సప�ే�కర�ల కధల�

ఈ అ���యమ� �ా� రం�ంచునప���ెవ�� ��మ�� పంత�ను "బ�బ� గ�ర��ా? ల�క సదు� ర��ా?" య�
ప���ం���. ఆ ప�శ�క� సమ���న�చు�ట��� సదు� ర�వ� ల�ణమ�లను ��మ�� పంత� ఇట��
వ���ంచుచు���ర�.

సదు� ర�� ల�ణమ�ల�

ఎవర� మనక� ��ద����ంతమ�లను, ష� �ాస� �మ�లను బ� ��ం�ెద��, ఎవర� చ�ా� ం��తమ� �ే��ద��, ఎవర�
ఉ����స��ా��సమ�లను బం��ం�ెద��, బ�హ�మ�ను గ���� అందమ��ా నుపన��ిం�ెద��, ఎవర� భక�� లక�
మం��� ప�ేశమ� �ే�ి ���� ప�నశ�రణమ� �ేయ�మందు��, ఎవర� తమ �ాక���� �ే ��తపరమ�వ���
బ� ��ంచగల�� �ా� ఎవర� స�యమ��ా ఆత��ా�����రమ� �� ందల��� అట���ార� సదు� ర�వ�ల� �ార�.
ఎవర��ే చక�� సం��షణలవల�  మనక� ఇహపరసుఖమ�లందు �ర��� కల�గజ���ద��
ఎవ�ాత��ా�����రమందు మన క�ర�� కల�గ�నట��  జ���ద�� ఎవ����ే ఆత��ా�����ర �షయమ�న
ప�స�కజ�� న���ాక ఆచరణయందనుభవమ� క�డ �� ం�� య������ అట���ార� సదు� ర�వ�ల�.
ఆత��ా�����రమ�ను స�యమ�గ �� ంద� గ�ర�వ� ���� �ష��ల ��ట��  ప��ా��ంచగలర�? సదు� ర�వ�
స�ప�మంద�నను �ష��లనుం�� ��వను�ా� ప��ఫలమ�ను �ా� య��ంచడ�. ����� బదుల��ా �ష��లక�
��వ �ేయతలచును. ��ను ��ప� �ాడ�య� తన �ష��డ� తక��వ�ాడ�య� ���ంచడ�. సదు� ర�వ� తన
�ష��� ��డ�క�వల� ����ంచుట���ాక తన�� స��సమ�నమ��ా �చును. ల��� పరబ�హ�స�ర�పమ��ా
�చును. �ా��న�డ� ��పల�మ�ను�ా� ��ాక� �ా� �ెందర�. తమ �ాం��త�మ�నక� �ార� గ���ంచర�.
ధనవంత�ల�, ��దల�, ఘనుల�, �చుల� �ా���� సమ�న��.

��మ�� పంత� తన ప�ర�జన� సుకృతమ��ే �ా�బ�బ� వంట� సదు� ర�వ� ఆ��ా�దమ�ను, సహ�ాసమ�ను
�� ం�ెన� తలం�ెను. బ�బ� య�వనమందు క�డ ధనమ� క�డబ�ట�ల�దు. �ా���� క�ట�ంబమ� �ా�,

�����త�ల��ా�, �ల�� �ా�, ఎట�� య���రమ��ా� ల�క�ం�ెను. 8 ఏండ�  వయసు�నుం�� �ార� మనసు�ను
�ా���నమందుంచు�����. �ా��ంట���ా, �ర�యమ��ా నుం�ె���ార�. �ా��ల� ప�������నుసం��నమందు
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మ���� య�ం�ె���ార�. భక�� ల స�చ����న య�మ�నమ�ను �� �ా�� ��ల� ��ర�����న
�ేయ�చుం�ె���ార�. ఈ �ధమ��ా �ార� తమ భక�� ల��ౖ ఆ��రప�� య�ం�ె���ార�. �ార� ���క శ��రమ���
నున�ప��డ� తమ భక�� లక� ఏ యనుభవమ�ల �చు�చుం����, యట��� �ార� మ�సమ��� �ెం��న �ిమ�ట
క�డ తమ యంద�మ�నమ� గల భక�� �ప�డ� క�డ అనుభ�ంచుచు���ర�. అందు�ే భక�� ల�
�ేయవల�ిన�ేమన - భ��� ��ా�సమ�ల��డ� హృదయ��పమ�ను స���ేయవల�ను. ���మ యను వ���
�����ంచవల�ను. ఎప����ట��  �ే��ద��, యప��డ� జ�� నమ�� జ��� (ఆత� �ా�����రమ�) ����� ఎక��వ
�ేజసు��� ప��ా�ంచును. ���మల�� జ�� నమ� ఉత���. అట�� జ�� న��వ���� అక�రల�దు. ���మ ల����
సంతృ�ి�య�ండదు. కనుక మనక� అ���న����న అప���త���మ య�ండవల�ను. ���మను మన ��ట��
�� గడగలమ�? ప�� వసు� వ� ��� ఎదుట �ా� మ�ఖ�మ� ల��దగ�ను. ���మ యనున�ే ల�� ఎడల
చదువ�ట�ా�, �నుట�ా�, ��ర����నుట �ా� �ష�లమ�ల�. ���మ యనున�� �క�ిం�న�� భ��� ,
��ా���హమ�, �ాం�, ���చ�ల� ప�����ా ��కట� తర��ాత �ం��కట� వచు�ను. �ే��గ���� �ా� �����
�ం�ంచ��ే ���యందు మనక� ���మ కల�గదు. య��ర����న �ాం�, ఉత�మ���న ��వమ�న� ��ట��
భగవంత�డ� ����ౖ �ా��త���ంచును. అ���� ���మ; అ�ే ��మ�నక� మ�ర�మ�.

ఈ య���యమ�ల� �ెప�వల�ిన మ�ఖ� కధను ప����ం�ెదమ�. స�చ����న మనసు��� ��వ���న �జ���న
���శ�ర�� వద�క� బ� � �ా�� �ాదమ�ల��ౖ బ��న��, త�ట�త�దకతడ� ర��ంపబడ�ను. ఈ �షయమ�
��గ�వ కధ వలన �శదపడ�ను.

��వ�ే

�� ల�ప�� �ల��  అక�� ��ట ��ా�ి సప�ే�క� ���య ప���క� చదువ�చుం�ెను. ���� ������� ��వ�ే అత���
�ే��ను. ఇతర ����ర�� ల� క�డ గ��గ��� తమ �ాఠమ�ల జ�� నమ� స���ా నున��� ల����
చూచు��నుచుం����. ప����త�మ�లవలన ��వ�ేక� ఏ�య� �ానట��  ���ెను. త���న ����ర�� ల� అత��
�������ం���. అతడ� ప���క� స���ా చదువక�� �నను తనయందు �ా�బ�బ� కృప య�ండ�ట�ే ఉ��ర�� డ
నగ�దున� �ె���ను. అందుక� సప�ే�క� య�శ�ర�ప�ెను. �ా�బ�బ� ఎవర�? �ా����ల యంత
�� గడ�చు���వ�? అ� అ����ను. అందులక� ��వ�ే �ట���ను. "����� మ�ీదుల� ��క ఫ��ర� గలడ�. �ార�
��ప� సత��ర�ష�ల�. �గ��తర�ల�న�ను, �ార�ఘ���న�ార�. ప�ర�జన�సుకృతమ�ంట��� �ా�,

మనమ� �ా��� ద���ంచల�మ�. ��ను ప�����ా �ా���� న��య����ను. �ార� పల�క�న�� ఎన�డ� అసత�మ�
�ా��రదు. ��ను ప���ల� తప�క య���ర�� డనగ�దున� �ార� నను� ఆ�ర���ం� య����ర�. కనుక తప�క
�ా�� కృప�ే �వ�� ప���యందు��ర�� డన���ద" న��ను. సప�ే�క� తన �����త�� �ౖెర�మ�నక� న���ను.
�ా��, బ�బ� ను క�డ �������ం�ెను.



సప�ే�కర� - ���ా�భర�ల�

సప�ే�క� ���యప���ల� ను��ర�� డ���ను. అక�� ��టల� వృ��� �ా� రం�ం�, యచట ���య�ా�� ఆ��ను.
ప�� సంవత�రమ�ల �ిమ�ట అన�ా, 1913 ల� �ా��� గల ��� క�మ�ర�డ� ��ంత� �ా����� చ��� ��ను.
అందువలన అత� మనసు� �కలమ���ను. పండ��ప�రం, �ాణ�ాప�రం, �దలగ� ప�ణ���త�మ�లక�
య���� ర�మ��� �, �ాం� �� ందవల�నను����ను. �ా� యత��� �ాం� ల�ంచల�దు. ����ంతమ� చ����ను
�ా�, య��క�డ స�యపడల�దు. అంతల� ��వ�ే మ�టల� అత��� బ�బ� యందుగల భ���య� జ��ి���
వ�ె�ను. �ాబట�� ��ను క�డ ������� �� � �� �ా�� చూడవల�నను����ను. తన �� దర�డగ� పం��త�ావ���
������� �����ను. దూరమ�నుం���� బ�బ� దర�నమ� �ే�ి సంత�ిం�ెను. ��ప� భ����� బ�బ� వద����� �క
ట�ం�ాయనచట ��ట�� , బ�బ� �ాదమ�లక� �ా�ా� ంగనమ�ా�రమ� �ే��ను. "బయటక� �� మ��" అ� బ�బ�
యర�ెను. సప�ే�క� తలవంచు��� ��ం�ెమ� ��నుకక� జ���� యచట క�ర��ం�ెను. బ�బ� కట��మ�ను
�� ందుట��వ�� సల����న ��ి��నుటక� య��ం�ెను. ��ందర� బ�ల��ిం�ి ��ర� �ె�ి���. అత� వద�క� �� �
స�యమ�ను ����ను. �ార� బ�బ� �� ట�లను ��� బ�బ� వద�క� మ�ీదుక� ������. బ�ల��ిం�ి ఒక �� ట�ను
బ�బ� �ే�ల� బ�ట�� య�ెవ��ద� య����ను. ���� ����ంచు�ా��ద� బ�బ� �ెప��చు సప�ే�క� వ�ప�
చూ��ను. బ�బ� నవ��ా నచట��ారందర� న����. బ�ల� ఆ నవ���క� �ా� మ�ఖ���మ� బ�బ�ను
అడ�గ�చు సప�ే�క� ను దగ� ర�ా జ���� బ�బ� దర�నమ� �ేయ�మ��ను. సప�ే�క� బ�బ� �ాదమ�లక�
నమస���ంచ�ా, బ�బ� ����� ��డ��� మ�� యర�ెను. సప�ే�కర� ��� �ేయవల��� ��చక�ం�ెను.
అన�దమ���ద�ర� �ేత�ల� జ���ంచు��� బ�బ� మ�ందు క�ర��ం����. మ�ీదు ఖ���ేయ�మ� బ�బ�
సప�ే�క� ను ఆజ�� �ిం�ెను. ఇద�ర� ���రమ��� ��ాశ జ�ం����. బ�బ� య�జ�ను �ా�ంచవల�ి య�ండ�ట�ే
సప�ే�క� ����� �డ�వవల�ి వ�ె�ను. ఇం��క�ా�� వ��నప��ౖెన దర�న�వ�చల�న� అతడ� బ�బ�ను
���ెను.

సప�ే�క� ��ర�

ఒక సంవత�రమ� గడ�ెను. �ా�, యత� మనసు� �ాం� �� ందక�ం�ెను. �ాణ�ాప�రమ� �����ను �ా�
య�ాం� ���ె�ను. ��ా� ం���� మ��ే�ాం �����ను; త�దక� �ా� ��ళ��టక� �శ��ంచు����ను. బయల�
�ేర�టక� ��ండ���నమ�లక� మ�ందు అత� ��ర���క స�ప� దృశ�మ� గనప�ెను. స�ప�మ�ల� ���� �ళ�
��రక� క�ండపట�� ��� లక���  బ���� �� వ�చుం�ెను. అచట ��క ఫ��ర� తల��క గ�డ� కట�� ���, ��ప�ెట��
�దట క�ర��న��ార� తన వద�క� వ�� "ఓ అమ���! అనవసరమ��ా శ�మ ప�ెద��ల? ��ను స�చ�
జలమ��� �క�ండ ���దను" అ��ను. ఆ�� ఫ��ర�క� భయప��, ఉత�క�ండ�� ��నుకక� ����� �� ��ను. ఫ��ర�
ఆ�� ��న�ంట�ను. ఇంతట�ల� అ��క� ��లక�వ క��� ��త�మ�ల� �ెర�ెను. ఆ�� తన కలను భర�క� జ����ను.



అ���� �భశక�న మను��� ఇద�ర� ������� బయల��ే����. �ార� మ�ీదు �ేర�నప�ట��� బ�బ�
యక�డల�క�ం�ెను. �ార� ల�ం����టక� ����య�ం����. బ�బ� ����� వచు�వరక� �ారచట ఆ����. ఆ��
స�ప�మ�ల� ��ను ��న ఫ��ర�క� బ�బ�క� ��ధ���య� ల�ద��ను. ఆ�� �గ�ల భ����� బ�బ�క�
�ా�ా� ంగమ��ా నమస���ం� బ�బ� ను చూచుచు అచట�� క�ర��ం�ెను. ఆ�� యణక�వ �� సంత�ిం�
బ�బ� తన మ�మ�ల� పద��ల� ఏ�ే ��క కధ �ెప��టక� �ద��ెను. "�� �ేత�ల�, �� �� కడ�ప�, నడ�మ�,
��ల ���లనుం�� ���ి� ��ట�� చున��. ��న����షధమ�ల� ప�చు���ంట��, �ా� ��ప��ల� తగ� ల�దు. మందుల�
ఫల�యక�� వ�ట�ే �సుగ� జ�ం����. �ా� ��ప��ల��య� �చట ��ంట�� �ష���ంచుట
�ాశ�ర�పడ�చుంట��." అ��ను. ��ర� �ెప�నప�ట��� ఆ వృ��� ంతమంతయ� సప�ే�క� ��ర��ే. ఆ�� ��ప��ల�
బ�బ� �ె�ి�న ప��ారమ� త�రల��� త��� �� వ�ట�ే ���� సంత�ిం�ెను.

సప�ే�క� మ�ందు�ా �� � దర�నమ� �ే�ి����ను. మరల బ�బ� బయటక� బ� మ���ను. ఈ�ా�� యతడ�
����� ప�ా���� పప�� ��క��వ శ�ద��� నుం�ెను. ఇ�� బ�బ�ను ��ను ప�ర�మ� �ం��ం� ఎగ��� �ే�ిన���
ప��ఫలమ� గ���ం�, ��� �ర�గ�డ���రక� ప�య��ంచుచుం�ెను. బ�బ� ��ంట���ా క��ి��� �ా���
�మ�పణ ��రవల�న� య��ంచుచుం�ెను. అట��  �న���ను. అతడ� తన �రసు�ను బ�బ� �ాదమ�ల��ౖ
బ�ట��ను. బ�బ� తన వరదహస�మ�ను సప�ే�క� తలప� ��ట��ను. బ�బ� �ాళ���త�� చు సప�ే�క� అక�డ��
క�ర��ం�ెను. అంతల� ఒక ��ల�  �ీ� � వ�� బ�బ� నడ�మ�ను బట�� చుం�ెను. బ�బ� �క ��మట�గ���� కధ
�ెప��ొడం��ను. �ా� ��తమ�ల�� కష�మ�ల��య� వ���ం�ెను. అందుల� �ా� ��� ��డ�క� మరణ�ం�న
సంగ� క�డ �ె���ను. బ�బ� �ె�ి�న కధ తన�ే య� సప�ే�క� ����� య�శ�ర�ప�ెను. బ�బ�క� తన
�షయమ�ల��య� �ె�య�ట�ే �స�యమం�ెను. బ�బ� సర��� డ� గ���ం�ెను. అతడంద�� హృదయమ�ల
గ���ంచున��ను. ఈ య�ల�చనల� మనసు�న ��దల�చుండ�ా బ�బ� ఆ ��ల� �ీ� ��� �ెప��చున�ట��  నట�ం�
సప�ే�క� ��ౖప� ��ిం� �ట���ను. "�డ� తన��డ�క�ను ��ను చం�ి�న� నను� �ం��ంచుచు���డ�. ��ను
ల�క�ల �డ�లను జం��ద��? ఇతడ� మ�ీదునక� వ�� ఏడ��చు����ేల? అ�ే �డ�ను ����ర�
గర�మ�ల���� మరల �ె�ె�దను." ఈ మ�టల�� బ�బ� యత� తల��ౖ హస�మ�ం� ������ �ట����.."ఈ
�ాదమ�ల� మ�దుస��, ప�త����న�. ఇక � కస�మ� ����� �న�. ��యం�ే నమ�క మ�ంచుమ�. �
మ���ష�మ� ��ర��ర�ను." సప�ే�క� ���మర�ెను. బ�బ� �ాదమ�లను క��ట��� త����ను. తర��ాత తన
బసక� �� ��ను.

సప�ే�క� ప�జ��ామ��� నమర����� ��ౖ��ద�మ��� మ�ీదుక� ��ర��� బ� � ప����� బ�బ�క� సమ���ం�
�ా��వద� ప��ాదమ� ప�చు���నుచుం�ె���ార�. ప�జల� మ�ీదుల� గ��గ��� య�ం�ె�� �ార�. సప�ే�క�
మ�ట�మ�ట��� నమస���ంచుచుం�ెను. ���మ �నయమ�ల�� ��క��ా�� నమస���ం�న ��ల�న� బ�బ�
ను����ను. ఆ��డ� �ా�� సప�ే�క� బ�బ� ��వ�� య�త�వమ�ను ��ెను. అందు బ�బ� �ాండ�రంగ�వల�



ప��ా�ం�ెను.

ఆ మర�సట���న�ంట��� �� వ�నప��డ� బ�బ�క� �దట ఒక ర��ా� ద��ణ ��� ����� య����న��
��ండవ ర��ా� ల�దనక �వ�చు�న� సప�ే�క� యను����ను. మ�ీదుక� బ� � ఒక ర��ా� ద��ణ
�వ��ా బ�బ� �ం��క ర��ాయక�డ న����ను. బ�బ� �ా�� ఆ�ర���ం� �ట���ను. "ట�ం�ాయను
���ి��నుమ�. � ��ర� �ర��ంగ�ల� ��ట�� మ�. ���ా �� మ��. మనసు�నం�ెట�� ఆం�ోళనమ� నుంచక�మ�."
అతడట��  �ే��ను. ఒక సంవత�రమ�ల� ��డ�క� ప�ట��ను. 8 మ�సమ�ల ��వ��� ���ా�భర�ల� ������� వ��,
ఆ ��వ�ను బ�బ� �ాదమ�ల��ౖ బ�ట�� �ట��  �ా� ���ం���. "ఓ �ా��! � బ��� ��ట�ల �ర����నగల� మ�క�
��చక�న���. కనుక �క� �ా�ా� ంగనమ�ా�రమ� �ేయ�చుంట��. �స��య�ల మగ�ట�ే మమ��
ఉద���ంచ వల�ిన��. ఇక �దట ��మ� � �ాదమ�ల�� య�శ��ం�ెదమ� �ాక. అ���ాల�చనల�,
సంగత�ల�, స��ా�వస�ల�ను, జ�గ�దవస�ల�ను మమ��ల బ���ంచును. మ� మనసు�లను � భజన ��ౖప�
మర�� మమ�� ర��ంప�మ�."

క�మ�ర�నక� మ�ర�ధ� యను ��ర� ��ట����. తర��ాత ��స��, ��నక� యను �ద�ర� జ��ం���. బ�బ�
మ�టల� వృ�� �� వ� సప�ే�క� దంపత�ల� గ���ం���. అ� య��ాల జర�గ�న� క�డ న����.

ఓం న� �� �ా�����య

�ాం�ః �ాం�ః �ాం�ః

నల�బ�� ఎ��దవ అ���యమ� సంప�ర�మ�.
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