నామ మహిమ
ఒక రోజు నారదుడు ీ
శ్ర న్ననారా
మ
యణుని దరశ నాికై

వైకుంఠాికి వెళ్ల ి శ్రీరికకి
మ
ప్రణమిల్ల,ి “స్వా మి! నాక
యన్న నాన్నుం యొకక అర థుం తెల్లణుజేణుుండి”. అి
అడిగాడు. అుందుక శ్రీరిక,
మ
“సరే నారదా! ఆ చెట్టు కొన్నమ మీద
ఉన్రా చిలుకను అడుగు.
చిలుక నీక చెబుతుంది “అి సమాధాన్ుం ఇచ్చా డు.శ్రీరిక
మ
ఆజ్ ఞ
మేరక నారదుడు చెట్టును సమీపుంచి చిలుక నుద్దేశుంచి “ఓ
చిలుకా! ‘యన్న’అుంటే అర థుం మీక తెలుస్వ ?” అి అడిగాడు.
‘యన్న'అనే శబ్ుం
ే విిన్ వెుంటనే ఆ చిలుక వెుంటనే చెట్టునుుండి
ప్కిుంద రడి ప్ాణుం విడిచిుంది.

అది చూసిన్ నారదుడు భణురడి,నాయణునడి వదక
ే
వచిా ,స్వా మి!

మీరు

చెపి న్ట్టుగా ఆ చిలుకను అడిగితే, అది కిుంద రడి ప్ాణుం
వదిల్లుంది.”యన్న”అుంటేశ్ర అర థముశ్ర ప్ాణుంశ్ర పోవడమేనాశ్ర ?

అుంటూశ్ర బాధశ్ర రడ్డాడు. అప్పి డుశ్ర నాయణునడుశ్ర నారదుితో”
నారదా! యన్నశ్ర నాన్నశ్ర న్నహిన్నశ్ర తెలుసుకోవాలుంటేశ్ర గట్టశ్రు రట్టద
ు లశ్ర
ఉుండ్డల్ల.

ఇప్పి డేశ్రభూలోకుంలోశ్రఒకశ్రప్బారిమ నిశ్రఇుంట్లిశ్రఆవుశ్రదూడశ్ర
ప్పట్టుం
ు ది. ఆశ్ర

దూడనుశ్ర

అడుగు. నీకశ్ర

సమాధాన్ుంశ్ర

దొరుకతుంది” అనారా డు.

నారదుడుశ్ర‘దూడశ్రకూడ్డశ్రచిలుకలాగేశ్రప్ాణాలుశ్రవదిల్లవేసుతుంద్దమో. ఆశ్రణుజ్మాి
శ్రతన్నుశ్రశక్షిస్వతడేమో'అిశ్రభణురడుతూశ్రవెళ్ళా డు. ఆశ్రప్బారిమ నడుశ్రనారదుి
శ్రగౌరవుంగాశ్రఆహ్వా ిుంచ్చడు.

ఎవరూశ్రలేిశ్రసన్నణుుంశ్రచూసుకిశ్రనారదుడుశ్రఆశ్రదూడశ్రవదక
ే శ్రవెళ్ల ి “ఓశ్రదూడ్డ!

యమా! అుంటే అర థుం ఏమిట్ట? అి అడిగాడు. వెుంటనే ఆ
దూడ తోక ఆడిస్తత ప్ాణాలు వదిల్లుంది.
నారదుడు న్నళ్ల ి శ్రీన్ననారా
మ
యణుని వదక
ే వచిా

“స్వా మి!

ఆవు దూడ కూడ్డ చిలకవలే ప్ాణాలు వదిల్లుంది. యమా
అుంటే అర థుం ఇుంతేనా ?” అి అడిగాడు. అప్పి డు

నాయణునడు నారదా! కాస త ఓపక రట్టు, “ ఇప్పి డే
భూలోకుంలో ఒక న్నహ్వయజుక లేకలేక కమారుడు ప్పట్టుడు. వెళ్ల ి ఆ కమారుి
అడుగు” అనారా డు. అప్పి డు నారదుడు స్వా మీ! ఆ చిలుక,ఆవు దూడ లాగా ఈ
యకమారుడికి ప్ాణహ్వి కల్లగిన్చో న్నురా అకక డే బ్ుందిుంచేస్వతరు.
అుంతా

నీద్ద

భారుం

అుంటూ

అకక డి

నుుంచిశ్రశ్ర

కదిలాడు.ప్పప్తోదణుుంతోశ్ర సుంతోషుంగాశ్ర ఉన్రా శ్ర ఆశ్ర న్నహ్వయజుశ్ర
నారదుిరా శ్రచూసిశ్రశ్రఆన్ుందుంగాశ్రస్వా గతుంశ్రరల్లకాడు.” రుండి
శ్రస్వా మీ? న్నుంచిశ్రశ్రసన్నయాికిశ్రవచ్చా రు. నాకశ్రలేకశ్రలేకశ్రఒకశ్రశ్ర

కమారుడుశ్రకల్లగాడు.
త శ్రశ్రయజ్కమారుిరా శ్రఒకశ్రబ్ుంగారు
మీరుశ్రశ్రఆీరా దిుంచుండి” ప్ాక థుంచ్చడు.చెల్లకతెలు
శ్రతటలో
ు శ్రశ్రపెట్టుకిశ్రనారదుిశ్రవదక
ే శ్రతీసుకిశ్రశ్రశ్రవచిా , ఆీరా దిుంచన్నికోయరు.
.

త
చెల్లకతెలు

యజ్కమారుిరా

ఒక

బ్ుంగారు తటలో
ు
పెట్టుకి నారదుడు
నారదుడుశ్ర యజ్కమాయ! ‘శతమాన్ుంశ్ర భవతి'శ్ర అిశ్ర
వేదశ్ర
యజ్కమాయ!

న్నుంప్తాలుశ్ర
యన్నశ్ర

చదువుతూశ్ర

అుంటేశ్ర

అర థుంశ్ర

న్నధయ లోశ్ర
ఏమిట్ట?”

“ఓశ్ర
అిశ్ర

ప్రశరా ుంచ్చడుయజ్కమాయ! ‘శతమాన్ుం భవతి' అి వేద న్నుంప్తాలు చదువుతూ
న్నధయ లో “ఓ యజ్కమాయ! యన్న అుంటే అర థుం ఏమిట్ట?” అి రప్రశరా ుంచ్చడు.
అది విిన్ యజ్కమారుడు ఫకక న్ న్విా “మునీుంప్దా!
సరా ము తెల్లసిన్ మీక యన్న నాన్నుం యొకక న్నహిన్న
తెల్లణుదా? నేను చెబుతాను విన్ుండి.
నేను చెట్టు మీద చిలక గా ఉన్రా ప్పి డు మీరు వచిా యన్న
నాన్నుం అర థుం అడిగారు. ఒకక స్వక యన్ననామాిరా విన్రా ుంతనే నా జ్న్మ స్వర థకుం
అయుంది. వెుంటనే నేను ఆ ద్దహ్విరా వదిల్ల ఒక ప్బారిమ ని ఇుంట్లి ఆవు దూడనై
ప్పట్టును. మీరుశ్రఅకక డికిశ్రన్నళ్లశ్రి వచిా శ్రయన్నశ్రనాన్నుంశ్రఅుంటేశ్రఅర థుంశ్రఅడిగారు.
రుండవస్వకశ్రయన్ననాన్నుంశ్రవిిశ్రనేనుశ్రఆజ్న్మ నుశ్రకూడ్డశ్రవదల్లశ్రఇప్పి డుశ్ర
శ్రయజ్కమారుడిశ్రగాశ్రప్పట్టును. ఇప్పి డుశ్రఅర థముందా
శ్రమునీుంప్దా! “ యన్నశ్రనాన్నశ్రశ్రన్నహిన్న” యన్ననాన్నశ్రప్శవణము
“చిలుకశ్రగాశ్రఉన్రా శ్రన్నురా శ్రయశ్రకమారుిశ్రచేసిుంది” అనారా డు

చూశాయ పలలూ
ి
! ‘యన్ననాన్నన్నహిన్న’ ఎుంత గొరి దో. కేవలుం ‘నాన్న
ప్శవణుం' వల ి ఇుంతట్ట న్నరితయ ుం కల్లగితే, ‘నాన్నసమ రణ’ వల ి ముకి త
కలుగుతుంది అన్టుంలో సుంద్దరిుంశ్రలేదు. న్నకశ్రిరుంతరశ్రనాన్నసమ రణశ్ర
త
ఎుంతశ్రశకివుంతమన్దోశ్ర
తెలుసుకుందామాశ్ర !

త
చెల్లకతెలు

యజ్కమారుిరా
ఒక
తటలో
ు పెట్టుకి న్

బ్ుంగారు

నామస్మ రణ ప్రభావము:
ఒకస్వక భగవాన్ బాబా వారు తన్న దివ్యయ రనాయ సుంలో “గాణుప్తీ న్నుంప్తము ప్శదగా
ధ
జ్పస్త త ఆ న్నుంప్తము ప్రమాదాల నుుంచి రక్షిసుతుంది, ప్ేణుసుు చేకూరుసుతుంది” అి
తెల్లారు.
స్వా మి కాలేజీలో చదువుతన్రా

ఒక విదాయ క థ రిృదయాికి ఈ మాటలు బాగా

రితతకనారా య. ఇక అతడు ప్రతిరోజు రిృదణుపూరా కుంగా ‘గాణుప్తిన్నుంప్తుం’
జ్పుంచస్వగాడు.ఒక రోజు ఆ విదాయ క థ హ్వసల్
ు నుుండి కాలేజీకి ప్రరిరీ గోడ లోరల వైప్ప
ఉన్రా మార గుంలో వెళ్తతనారా డు.
దాికి అడుం
ా గా ఒక కరుంట్ట వైర్ రడి ఉుండటుం అతను గన్నిుంచలేదు. అతి
ాదుం ఆ వైరు పైరడిుంది. వెన్క న్డుసుతన్రా

న్నరొక విదాయ క థ అది చూసి అతిరా

రకక కశ్ర నెట్టుడు. ముుందుశ్ర వైరుశ్ర మీదశ్ర కాలుశ్ర వేసిన్శ్ర ఈశ్ర విదాయ క థశ్ర
బాగానేశ్ర ఉనారా డు. కానీశ్ర వెన్కశ్ర నుుండిశ్ర నెట్టన్
ు శ్ర విదాయ క థకిశ్ర
విరరీతమన్శ్ర షాక్శ్ర తగిల్లుంది. ఆశ్ర వైరులో 250 ఓలలు శ్ర విదుయ త్తశ్రత
త రా ది. ఈశ్ర విషణుుంశ్ర తెలుసుకన్రా శ్ర కాలేజీశ్ర లెకా రర్ు శ్ర
ప్రవహిసున్
మొదట్టశ్ర విదాయ క థిశ్ర ఏమిశ్ర జ్కగిుంది? అిశ్ర అడిగారు. అతడుశ్ర

‘తన్కశ్రఏమీశ్రతెల్లణుదు'శ్రఅిశ్రఅనారా డు.

దరశ న్ము సన్నణుుంలో లెకా రర్ స్వా మికి విషణుుం చెపి “అసలు కరుంట్ట వైరుి

ు దు స్వా మి? వెన్క నుుండి తోసిన్ విదాయ క థకి ఎుందుక
తొకిక న్ ఆ విదాయ క థకి షాక్ కొటలే
షాక్ తగిల్లుంది? అి అడిగారు.
అప్పి డు స్వా మి” వాడు నా మాట మీద న్న్నమ కుం పెట్టుకి గాణుప్తీ జ్రుం
చేసుతనారా డు. ఆ కరుంట్ రవర్ కుంటే గాణుప్తి రవర్ ఎకక వ. కాబ్ట్ట ు వాడికి షాక్
కొటలే
ు దు. అి చెాి రు.

అుంతేకాక స్వా మి విదాయ రుథలతోశ్ర“పలలూ
ి
! గాణుప్తి న్నుంప్తాిరా జ్పుంచుండి
త
తల్లద
ి ుంప్డులను దైవుంగా భావిుంచి స్తవిుంచుండి. ఈ రుండు ఒక దివయ శకి గా
రూపుందిుంది మీ జీవితాలక వెలుగు ిచిా స్వర థకుం చేస్వతయ” అి చెాి రు.

