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నల�బ������దవ అ���యమ�

1.హ�� �ా��బ�, 2 .�� మ�ేవ �ా��, 3 .�����ా��బ� ��ం�ోర�ర� - కధల�.

���పల�క�

��దమ�ల�, ప��ాణమ�ల� బ�హ�మ�ను ల��� సదు� ర�వ�ను స���ా �� గడల�వ�. అట��నప��డ� మ� వంట�
మ�ర�� ల� సదు� ర�వగ� �ా� బ�బ�ను ఎట��  వ���ంచగలర�? ఈ �షయమ�ల� మ�ట�� డక ఊర��నుట��
��ల� ��చుచున���. మ�నవ�తమ�ను ప�నుట�� సదు� ర�� సు� �ంచుటక� త��న మ�ర�మ� ��చును. �ా�
�ా�బ�బ� సుగ�ణమ�లను ��న�� మ� వ�తమ�ను మర� మమ��లను మ�ట�� డ�నట��  ������ించును.
మన �����త�ల��ా�, బంధువ�ల��ా� మన�� ల�క�న���, మం� �ిం��వంటల� క�డ ర��ంపవ�. �ా�
�ార� మన�� నున��� ఆ �ిం��వంటల� మ��ంత ర��కరమ�లగ�ను. �ా��ల�మృతమ� క�డ అట�� �ే.

���� మన�ంట���ా �నల�మ�, �����త�ల�, బంధువ�ల� కల�ిన�� ��ల బ�గ��ా నుండ�ను.

ఈ కధలను �ా�బ�బ� ������ిం� �ా�� ��ా� ను�ారమ� మ��ే �ా� �ం�ెదర�. �ా���� సర�స�శరణ�గ�
�న��� �ా�� యం�ే ���నమ� �ల�ప�ట మ� కర�వ�మ�. �ర�య�త�, వ�తమ�, ���గమ�, ��నమ�లకంట�
తపసు� �ేయ�ట ��ప�. హ��� ప��ంచుట, తపసు� కంట� ��ల�. సదు� ర�� ����ంచుట య��ట�కంట�
��ల�న��. �ాబట�� మనమ� �ా���మమ�ను ��ట��� పల�క�చు �ా�� పల�క�లను మననమ� �ేయ�చు,
�ా�� య��ారమ�ను మనసు�న ���ంచు��నుచు, �ా����ౖ హృదయప�ర�కమగ� ���మ��, �ా����ర�� సమస�
�ార�క�మమ�లను �ేయ�చుండవల�ను. సం�ారబంధమ�నుం�� త�ి�ంచు��నుటక� ����� �ం�న �ాధనమ�
ల�దు. ��ౖన �వ��ంపబ��న ప��ారమ� మన కర�వ�మ�ను మనమ� �ేయగ���న��, �ా� తప��స��గ మనక�
స�యమ� �ేయ�ను. త�దక� ��మ� �చు�ను. ఇక � య���యమ� ల�� కధల��ౖప� మరల�దమ�.

హ���ా��బ�

హ�� �ా��బ� యను బ� ంబ�� ��ద�మనుష���ొకడ� తన �����త�లవల� , బంధువ�లవల�  బ�బ� �ల
ల��కమ�ల� ���ను. �ా� నమ�ల�దు. �ారణ��మన అత��� సంశయస���వమ�. బ�బ�ను స�యమ��ా
ప����ంచవల�న� యత� ����క. ��ంతమం�� బ� ంబ�� �����త�ల�� అతడ� ������� వ�ె�ను. అత� తల��ౖ
జల��ర��ాగ య�ం�ెను. అత� �ాదమ�లక� ��త��ెప��ల�ం�ెను. ��ంతదూరమ� నుం�� బ�బ�ను చూ�
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బ�బ� వద�క� బ� � �ా�ా� ంగనమ�ా�రమ� �ేయవల� నను����ను. ��� త� �ెప��ల�చ�ట నుంచవల��� అత���
�ె�యల�దు. �ెప��ల� మ�ీదు మ�ం�ొక మ�లన బ�ట�� బ�బ� దర�నమ�నక� బ� ��ను. బ�బ�క�
భ���ప�ర�క���న నమ�ా�రమ� �ే�ి, ఊ���, ప��ాదమ�ను బ�బ��ే� నుం�� యందు��� �����వ�ె�ను.
మ�లక��� � చూచుస���� �ెప��ల� క��ించల�దు. �ెప��ల��రక� ��ద��ను �ా� �ష�ృ�జనమ���ను.
��ల ��ాక� పడ�చు బసక� వ�ె�ను.

అతడ� �ా�నమ� �ే�ి, ప�జ �ే�ి, ��ౖ��ద�మ� ��ట�� ��జనమ� నక� క�ర��ం�ెను. �ా�, తన �ెప��ల
గ������ �ం�ంచుచుం�ెను. ��జ��ంతరమ�, �ేత�ల� కడ�గ���నుటక� బయటక� వ�ె�ను. ఒక మ�ా��
క�ర��ాడ� తన��ౖప� వచు�ట చూ�ెను. ఆ క�ర��ా� �ే�ల� ��క కర� య�ం�ెను. ��� �వరక� ��� త� �ెప��లజత
���ల�డ�చుం�ెను. �ేత�ల� కడ�గ���నుటక� బయటక� వ��న�ా���� అతడ� బ�బ� తనను బం��న�య�,
���ల� "హ���ా బ�ట�, జ���ా ��ట�" య� యరచుమ�య� �ె���న��ను. ఎవర�న ఆ �ెప��ల� తమ��
యన��� నత� ��ర� హ�� య�య�, నతడ� �ా��బ� ��డ�క�య�, అత� తల��ౖ జ���ా�ా గల�� యను
సంగ� ప����ం�న తర��ాత �ెప��ల �����య�మ� �ె���న��ను. ఈ క�ర��ా��ట��  �ెప��ట ��, హ��
�ా��బ� య�శ��ా�నందమ�ల� �� ం�ెను. క�ర��ా� వద�క� బ� � �ెప��ల� తన వ� ర��� �ే��ను. అతడ� తన
��ర� హ�� య�య�, ��ను �ా��బ� క�మ�ర�డన�య� తన తల��ౖ ధ��ంచు జ���ా�ాను చూ��ను. ఆ
క�ర��ాడ� సంతృ�ి�జ�ం�� �ెప��ల ��ె�����ను. హ�� �ా��బ� ����� య�శ�ర�ప�ెను. తన జల�� ర��ాగ
యంద���� క��ించవచు�ను�ా�, తన ��ర�, తన తం�����ర� బ�బ� ��ట��  �ె���ను? అ���� ������� �దట�
�ా�� తన �ాక. అతడచ�టక� బ�బ�ను ప����ంచుట�� వ�ె�ను. ఈ �షయమ�వల�  ��తడ� బ�బ� ��ప�
సత��ర�ష�డ� గ���ం�ెను. అత��� �ావల�ిన�� బ�బ�ను ప����ంచుట, అ�� ప����గ ��ర����ను, సం��షమ���
�ంట��� �� ��ను.

�� మ�ేవ�ా��

బ�బ�ను ప����ంచుట��� �ం��కర� వ����. �ా�� కధను �నుడ�. �ా�ా�ా��బ� ����� తమ��డ� �����
��గప����  �వ�ించుచుం�ెను. 1906 వ సంవత�రమ�ల� ��మ�లయమ�నక� బ� �నప�డ� �� మ�ేవ
�ా�� యను �ాధువ��� అత��� ప��చయమ� క���ను. ఆ �ాధువ� గం������ ��గ�వ ఉత�ర�ా� ��
�ెం��న�ార�. �ా�� మఠమ� హ�� ���రమ�ల� గలదు. ఇద�ర� పరస�రమ� తమ �ర���మ�ల� �ా� �ి�����. 5
సంవత�రమ�ల �ిమ�ట �� మ�ేవ�ా�� ��గప�ర� వ�� ����� �ంట��  ����ను. బ�బ� �లలను ��
సంత�ిం�ెను. ������� �� � బ�బ�ను చూడవల�న� అత��� గట�� ����క గ���ను. ����� వద�నుం�
ప��చయమ� ఉత�రమ�ను ���ి��� ������� �� ��ను. మ���డ�, ��పర�ాం ��ట�న �ిమ�ట ట�ం�ా �ే�ి���
������� �� వ�చుం�ెను. ����� స�పమ�నక� �ా�ా మ�ీదు��ౖ ��ండ� ��ద� జం��ల� క��ిం�ెను.



�ా��రణమ��ా �గ�ల� �����ర� ��ౖఖర�ల��ను, �����ర� �వనపద�త�ల��ను, �����ర�
బ���లం�ారమ�ల��ను ఉందుర�. �ా� �� ��ౖ ��ౖ గ�ర�� లనుబట�� ఇదంతయ� ���� పం���ా �ో�ెను. ��ండ�
ప��కమ�ల�గ�ర�ట చూడగ�� ���ట� ను����ను. "ఈ ��� జం��లయం�ేల మక��వ �పవల�ను? అ��
����� త��న�� �ాదు. ���� బట�� ఈ ��� ����� ��రక� �ాట�పడ�చున�ట��  ��చుచున���." యను����ను.
ఇట��  ఆల��ంచు���, ������� �� వ�ట మ�ను��న �శ��ం�నట��  తన��నున� �తర య���క�లక�
జ����ను. �ారత��� �ట� ���. "అట��న ఇంత దూరమ� వ�����ల? జం��లను చూ�నంతల� � మనసు�
��ాక� ప��న��, �����ల� రధమ�, పల� ��, గ�ర�మ� �దలగ� బ���లం�ారమ�ల� చూ�న�� మ��ంత
��ాక� �� ం�ెదవ�?" �� మ�ేవ�ా�� �ాభ�ాప�� �ట���ను. "గ�ర�మ�ల��ను, పల� ����ను, జట��ల��ను గల
�ాధువ�లను ����చ�ట �� య�ండల�దు. అట�� �ాధువ�లను చూచుటకంట� ������� వ�ట�� ��ల�" అ��ను.
ఇట� నుచు �ర�గ� ప�య�ణమ�నక� �ిద�మ���ను. త���న ���� ప�య�ణ�క�ల� అత��� తన ప�యత�మ�ను
మ�� ����� ల���� బ� మ����. అట�� వ�ా� ల�చనను మ�నుమ���. బ�బ� య� జం�� లను �ా� త���న
వసు� వ�లను�ా� ఆడంబరమ�లను �ా� �������ా� ల����ట���ార� �ె�ి���. అవ��య� నలంక��ం�న�ార�
బ�బ� భక�� ల��ా� ఆయన��� యవసరమ��ా� సంబంధమ��ా� ల�ద���. �ా�� భ��� ���మల��ల�� �ార�
�ాట�� క����ర� �ె�ి���. త�ట�త�దక� ప�య�ణమ� �ా��ం� ������� �� � �ా�బ�బ�ను చూచునట��  జ��ి��.
�� మ�ేవ�ా�� మ�ీదు ��గ�వనుం� బ�బ�ను ద���ంచగ�� అత� మనసు� కర��ను. అత� కండ��  �ట���
�ం�ెను; ��ంత�క య�ర����� �� ��ను. అత� క�ంట� య�ల�చనల��య� నడ�గంట� �� ��ను. "ఎచ�ట
మనసు� �ాం�ం� య�నందమ�ను �� ం�� య�క���ంపబడ��� అ�ే మనమ� ��ా� ం� �� ందవల�ిన స�లమ�"
అ� తన గ�ర�వ� �ె�ి�న���� జ��ి��� �ెచు�����ను. అతడ� బ�బ� �ాదధూ�ల� �ొర�� టక� తహతహల��ెను.
బ�బ� దర�నమ���రక� దగ� రక� �� �ా "మ� ��షమ� మ� దగ� ర��య�ండ�, � �ంట��� �వ� �� మ��. �����
మ�ీదుక� �ావదు� . ఎవర��ే మ�ీదు��ౖ జం�� ��గ�ర��ౖచుచు����� యట���ా�� దర�నమ� �ేయ��ల? ఇ��
��� ల�ణమ�? ఇక��ొక ��షమ�న ఉండవదు� " అ��ను. ఆ �ా�� �గ�ల య�శ�ర�ప�ెను. బ�బ�
తన మనసు�ను గ���ం� బయట��� ప�కట�ంచుచు���డ� �ె��ి����ను. అత�ెంత సర��� డ�! ��ను
�ె��తక��వ�ాడ�య� బ�బ� మ�ను��వ�డ�య� గ���ం�ెను. బ�బ� ��ంద��� �����ంచు��నుట, ��ంద���
య��ర���ంచుట, ��ంద��� ���ర��ట, ��ంద����ౖప� ����ణ�మ��� �చుట, ��ంద����ౖప� చూ� నవ��ట,

ఊ�� ప��ాదమ�ను ��ంద�� ��చు�ట, �ట��  అంద��� ఆనం��ంపజ��ి, సంతృ�ి� పరచుట �� తన ��క�����
��ల యంత క��నమ�గ �చుచుం�ె�� అత��� �ె�యక�ం�ెను. ��ణమ��ా ��ల��ం� బ�బ�
�ేయ�నదంతయ� తన యంతరంగమ�న నున������ స���ా నుం�ెన� గ���ం�ెను. ���వల�  �ాఠమ�
��ర����� వృ����� ందుటక� య��ంప��ల� గ���ం�ెను. బ�బ� ��పమ�మ�ర�ర�పమ�ల� నున�
య���ా�ద�� యను����ను. �����ళ� �ిమ�ట బ�బ� యందు అత��� నమ�కమ� బలప�ెను. అతడూ
బ�బ�క� ��ప� భక�� డ���ను.



�����ా��బ� ��ం�ోర�ర�

ఈ య���యమ�ను ��మ�� పంత� �����ా��బ� ��ం�ోర�ర� కధ�� మ���ం�ెను. ఒక��డ� �����ా��బ�
మ�ీదుల� మ����ప� �దలగ��ా���� క����� య�ండ�ా �జ�ప�ర�నుం�� ఒక మహమ���య�డ�
క�ట�ంబమ��� బ�బ�ను �చుటక� వ�ె�ను. అత��� ���ా �ీ� �ల�ండ�ట�ే �����ా��బ� అచ�టనుం�
ల�వ��ం�ెను. �ా� బ�బ� య�త� ��ా��ం�ెను. �ీ� �ల� వ�� బ�బ� దర�నమ� �ే�ి�����. అందుల� ��క �ీ� �
మ�సుగ� ���ి బ�బ� �ాదమ�లక� నమస���ం� ����� మ�సుగ� ���ి����ను. ���� �ా��బ� ఆ��
మ�ఖ��ందర�మ�ను చూ� మరల మరల చూడ����ను. ���� �క� ��ంచల�మ�ను ��, �ీ� �ల� ����
�� �న �ిమ�ట, బ�బ� ������ �ట� ��ను. "����! అనవసరమ��ా ��ాక� పడ�చుంట� ��ల? ఇం���యమ�లను
�ా� పనులను జ�య�మ��. �ా�ల� మనమ� జ�క�మ� కల�గజ��ి��న గ�డదు. �ేవ�డ� ఈ సుందర���న
ప�పంచమ�ను సృ�ి�ం�య����డ� �ాన అంద��� చూ� సంత�ించుట మన ���. క�మమ��ాను, ��ల� �ాను
మనసు� �ి�రప�� �ాం�ంచును. మ�ందు ���రమ� �ెర�య�ండ�ా, ��నుక ���రమ� గ�ం�� �� ��ల? మన
హృదయమ� స�చ�మ�గ నున�ంతవరక� ���య� �ోషమ� ల�దు. మనల� �ెడ� య�ల�చన
ల�నప����తర�లక� భయపడ ��ల? ��త�మ�ల� �ా�ప� య� ��ర��ర����నవచు�ను. �వ� �ిగ�� ప��
బ�దర��ల?"

�ా�మ� యచ�ట�� య�ం�ెను. �ా� బ�బ� �ె�ి�న���� గ���ంచల�క �� ��ను. ఇంట��� �� వ� ����ల� �ా�మ�
ఆ �ష���� ���� న����ను. ఆ చక�� �ీ� � ��ౖప� �� ��ను �� ం��న య� చంచలత�మ�ను గ���� ����
�ె���ను. బ�బ� ���� గ���ం� ఎట��  సల� ��ె��� �వ��ం�ెను. బ�బ� �ె�ి�న ��� ��వమ� ���� �ట��
�ెప� �ొడం��ను. "మనసు� సహజమ��ా చంచల���న��. ���� ఉ�ే���ంచునట��  �ేయ�ాదు. ఇం���యమ�ల�
చ�ంపవచు�ను. శ��రమ�ను �ా���నమ�నందుంచు��నవల�ను. ��� ���� �� వ�నట��  �ేయ�ాదు.
ఇం���యమ�ల� �షయమ�ల��ౖప� పర���త�� ను. �ా�, మనమ� �ా���ంట �� �ాదు. మనమ� ఆ �ష�మ�లను
��రగ�డదు. క�మమ��ాను, ��మ����ాను, �ాధన �ేయ�టవలన చంచలత�మ�ను జ�ంచవచు�ను.
ఇం���యమ�లక� మనమ� ల�బడక�డదు. �ా� �ా�� మనమ� ప����గ �ా���నమందుంచు��నల�మ�.
సమయ�నుక�లమ�గ �ా� నణ� స���ా నుంచు��ంచుండవల�ను. ��త�మ�లంద���న �ా�� �చుట��ర��
�వ�బ��న�. �షయమ�ల ��ందర�మ�ను �ర�యమ��ా చూడవచు�ను. భయమ�నక� �ా�, లజ�క� �ా�
యవ�ాశమ� ల�దు. దు�ాల�చనల� మనసు�నందుంచు��న�ాదు. మనసు�న ఎట�� ����కయ� ల�క భగవంత��
సుందర���న సృ�ి�� చూడ�మ�. ఈ �ధమ�గ �ం���యమ�లను సులభమ��ాను, సహజమ��ాను �ా���నమ�
�ే�ి��నవచు�ను. �షయమ�లనుభ�ంచుటల� క�డ �వ� భగవంత�� జ��ి�యందుంచు����దవ�.
బ����ం���యమ�ల మ�త�మ� �ా���నమందుంచు��� మనసు�ను �షయమ�ల��ౖప� పర���డ���న��,



�ా���ౖ అ�మ�న మ�ండ���న��, ��వ�ప�ట�� కల చక�మ� న�ంపదు. ఇం���య�షయమ�ల�
��కరమ�న�. ���కమ� (అన�ా �����త�మ�లక� ��దమ�ను గ���ంచుటను) �ార���ా, మనసు�ను
�ా���నమందుంచు��నవల�ను. ఇం���యమ�ల �చ� వ��నట��  సంచ��ంపజ�య�ాదు. అట�వంట� �ార����
�ష�� పదమ�ను �ేరగలమ�. అ���� మన గమ��ా� నమ�. అ���� మన �జ���న య��ాసమ�. అచటనుం��
����� వచు�టల�దు.

ఓం న� �� �ా�����య

�ాం�ః �ాం�ః �ాం�ః

నల�బ������దవ అ���యమ� సంప�ర�మ�.
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