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�దట� అ���యమ�

నమ�ా�రమ�ల� --- ��ధుమల� ��ి��న కధ ��� ����ంత�ా� మ�ఖ�మ�

ప�ర� సంప���యప��ారమ� ��మ�� పంత� �� �ా�సచ���త�ను నమ�ా�రమ�ల�� �ా� రం�ంచుచు���ర�.

1. ప�ప�ధమమ�న ����శ�ర�� స���ంచుచు ఆటంకమ�ల� ��ల��ం� �� గ�ంధమ� జయప�దమ�గ
�ాగ�నట��  ��డ���నుచు �� �ా���ధు�ే �� గణ��డ� �ెప��చు���ర�.

2. �ిమ�ట �� సరస�� �ే�� స���ం� య��� తన� గ�ంధ రచనక� ప�������నందులక� నమస���ంచుచు ��
�ా�క�డ ����ల� ��కర�య� ���� తన�క� కధను �ాడ�చు���ర�య� �ెప��చు���ర�.

3. తదుప�� సృ�ి�, �ి��, లయ�ారక�లగ� బ�హ�, �ష�� , మ��శ�ర�లను �ా� ���ం� �� �ా�క�డ ���ల�
��కర�య�, �ార� ��ప� గ�ర�వ�ల�య�, �ార� మనలను సం�ారమను న��� ��ట�ంచగలర�య�
�ెప��చు���ర�.

4. తర��ాత తమ గృహ�ేవతయగ� ���ాయణ అ����ధునక� నమస���ం�, �ార� ��ంకణ�ేశమ�ల�
��ల�ిర�య�, ఆ భ�� పర��ామ�డ� సమ�ద�మ�నుం�� సం�ా��ం�నద�య� �ెప��చు �ా�� క�ట�ంబమ�
మ�లప�ర�ష�� ��� త�మ� �ే�ి��.

5. అట��ిమ�ట �ా�� స��త�� డగ� భర���జమ��� స���ం�ెను. అ��య��ాక పల�వ�ర� మ�నులను,
య�జ�వల���డ�, భృగ�డ�, ప�ాశర�డ�, ��రదుడ�, సనకసనంద��దుల�, సనదు�మ�ర�డ�, జ�ౖ��
��ౖశం�ాయనుడ�, నవ���ందులను, ప�సు� త���శ�ర�లగ� �వృ�� , జ�� న�ేవ�, �� �ాను, మ��ా� బ��,

జ��ర�ను, ఏక��ధు, ��మ�ేవ�, త��ా�ాం, �ాన�, నరహర�లను క�డ �ా� ���ం�ెను.

6. తర��ాత తన �ి��మహ�డ� స���వ�నక�, తం��� రఘ���ధునక�, కన�త�� ��, �న�తనమ�నుం�� ��ం�
��ద��ే�ిన ��నత�క� తన జ��ష� �� దర�నక� నమస���ం�ెను.

7. అట���ౖన చదువర�లక� నంస���ం� తన గ�ంధమ�ను ఏ�ాగ��త�మ��� �ా�ాయణ �ేయ�మ� �ా� ���ం�ెను.

8. త�దక� తన గ�ర�వ�ను, ద��� వ��రమ�ను అగ� �� �ా� బ�బ�క� నమస���ం�, �ా����ౖ ప�����ా
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����రప�� య����డన� �ెప��చూ, ఈ ప�పంచమ� �ధ� అయ�య�, బ�హ��� సత�మ�య�, తనక�
అనుభవమ� క���ంచు శ��� �ా���� కలద�య�, �ెప��చు � ప�పంచమ�ల� ���� �వ�లందు పరమ�త��డ�
�వ�ించుచు����ో �ారలంద����� నమస���ం�ెను.

ప�ాశర�డ�, �ా�సుడ�, �ాం��ల��డ� �దల��ా గల�ారల� �ె�ి�న భ��� మ�ర�మ�లను �� గ��, వ���ం�న
�ిమ�ట ��మ�� పంత� ఈ ���ం�� కధను �ెప��టక� �ా� రం�ం�ెను.

1910 తదుప�� �క��ట� ఉదయమ�న ��ను ����� మ�ీదుల� నున� �� �ా�బ�బ� దర�నమ���రక�
������. ఈ ���ం�� �షయమ� గమ�ం� ����� య�శ�ర�ప����. మ�ఖప���ళనమ� �ే�ి ���న��ంట��
బ�బ� ��ధుమల� �సుర�టక� సం�ిదు� డగ�చుం�ెను. �ార� ��ల��ౖ ���� పర�, �����ౖ �ర�గ� �ం���. �ేటల�
���� ��ధుమల� �� �ి���, కఫ� (���ా�) �ేత�ల� ��ౖ���� �ి����డ� బ� ప��న ��ధుమల� ��య�చు
�సుర�చుం�ెను. అ�� చూ�ి ��ల� ��ను "ఈ ��ధుమ�ిం��� బ�బ� ����ేయ�ను? అత�ెందులక�
�సర�చుం�ెను? �ార� ���టనమ��ే ��ంచు�ా��! �ా���� �సర�ట�� ��� ��త�మ�? �ా���� �ల�
�ేయవల�ిన అగత�మ� ల��ే!" య� �ం�ం���. అచ�టక� వ��న మ����ంతమం�� క�డ ��ట��
య�శ�ర�మగ��ల���. �ా� మ�ల� ��వ���� గ�డ బ�బ�ను ప���చుటక� �ౖెర�మ� ��లక�ం�ెను. ఈ సంగ�
��ంట�� �ా� మమ�ల� �ా��ిం�ెను. ఆబ�ల���ాలమ� ఈ �ంతచర�ను చూచుట��� బ�బ� వద� గ��గ�����.
ఏల�గ�న�� నల�గ�ర� �ీ� �ల� �ాహ�ిం� మ�ీదు ��ట�� ��� బ�బ�ను ప�క�క� జ���ి, �ా�� �సర�టక�
�ా� రం�ం���. �ార� �ర�గ� �ి��� �ేత పట�� ��� బ�బ� �లలను �ాడ�చు �సర�ట �ా��ం���. ఈ చర�ను
చూ� బ�బ�క� ��పమ� వ�ె�ను �ా�, �ా�� ���మక� భ����� �గ�ల సంత�ిం� �ర�నవ�� న���ను.
�సర�నప��డ� �ీ� �ల� తమల� ���ట� ను�����. "బ�బ�క� ఇల��  �ిల� ల� ల�ర�, ఆ�ి��ాసు� ల� ల�వ�, �ా����ౖ
ఆ��రప��న�ార� ల�ర�, �� �ించవల�ిన �ా��వర�నూ ల�ర�. �ార� ���టనమ��ే ��ంచు�ార� కనుక �ా����
��ట�� �ే�ి��నుటక� ��ధుమ �ిం���� ��త�మ� ల�దు. అట�� ప���ి�త�లల� బ�బ�క� ��ధుమ�ిం���� ���ప�?

బ�బ� �గ�ల దయ�ర�ృహౄదయ�డగ�ట�ే మన�� �ిం��� పం���ట�� ను �ాబ� ల�." ఈ �ధమ��ా మనమ�న
�����ర� �ధమ�ల �ం�ంచుచు �ాడ�చు �సర�ట మ���ం�, �ిం��� ��ల�గ� ��గమ�ల� �ే�ి ����క�ర�
ఒ���క� బ�గమ�ను ��ి��ను�ం����. ఇంతవరక� �ాంతమ��ా గమ�ంచుచున� బ�బ� ల�� ��పమ��� �ా���
�ట�� చు �ట� ��ను.

"ఓ వ�తల��ా! �క� �ి�� పట��న�� ���? ఎవరబ� �� మ�ను��� ల�ట� �ేయ�చుంట���? � వద�నుం��
��ధుమల� �ాడ���ంట��� ఏ�? ఏ �ారణమ��ేత �ిం��� ��ం�� వ�టక� య��ంచుచు���ర�? స��, �ట��
�ేయ�డ�, �ిం��� ��ి����� � �ా� మప� స��హదు� ల��ౖ� చల�� డ�." ఈ సంగ� �� య� వ�త
ల�శ�ర�మగ�ల���, �ిగ�� ప����. గ�సగ�సల�డ���నుచు ఊర� స��హదు� లవద�క� �� � బ�బ�



య�జ�� ను�ారమ� �ిం��� చ�� ��.

���దంతయ� �� ����� ప�జలను బ�బ� చర�ను గ���� ప���ం���. ఊ��ల� కల�ా జ�డ�మ� గలద�య�,
���� �ాం�ంప �ేయ�టక�� బ�బ� �ాధనమ�య� �ె�ి���. అప��డ� �ార� �స��న� ��ధుమల� �ావ�య�,
�ార� కల�ా జ�డ�మ�ను �స�� ఊ��కవతల �ార�ో��ర�య� �ె�ి���. అప�ట�నుం�� కల�ా త��� ను. �ా� మమ�
ల�� ప�జలందర� సం��షమ��� నుం����. ఇందంతయ� ��న ��క� ����� సంతసమ� క���ను.
��ధుమ�ిం���� కల�ాజ�డ�మ�నక� సంబంధ���? ఈ ��ం��ంట��� గల �ార��ారణ సంబంధ���? ఒకట�
ఇం��క�����ట��  �ాం�ంపజ���ను? ఇదంతయ� అ��చరమ��ా ���ెను. అందు�ే ��ను తప�క ��
�షయమ�ను గ���� �ా� �ి బ�బ� �లలను మన�ా�ా �ాడ�టక� �శ��ంచు��ంట��. ఈ �లను �� �ట��
���ంచు��� హృదయ�నంద ప���త�డన���. ఈ ప��ారమ��ా బ�బ� సచ���త�ను �ా� య�టక�
������ింపబ����. అట��  బ�బ� కృ�ా�ాట��మ�ల�ే ఆ��ా�దమ�ల�ే గ�ంధమ� ����ఘ�మ�గను,
జయప�దమ�గను ప�������న��.

�సుర�ట - ��� ����ంత��వమ�

�సర�టనుగ���� �����ప�జ లను��ను������ాక ���ల� ����ంత��వమ� క�డ కలదు. �ా�బ�బ�
�����యందు 60 ఏండ��  �వ�ిం�ెను. ఈ �ాలమంతయ� �ార� �సర�చు�� �ం����. �ార� �త�మ�
�సర�న�� ��ధుమల� �ావ��ా�, భక�� ల �క� �ాపమ�ల�, మ�����రమ�ల� �కలగ�న�. �ర�గ�
�క� ���ం���ా� కర�, ����ా� భ��� ; �ే��� పట�� ���న �ి�� జ�� నమ�. జ�� ��దయమ�నక��ా�,

ఆత��ా�����రమ�నక��ా� �ట��దట �ాపమ�లను, ����కలను త���� ��యవలయ�ను. అట��ిమ�ట
��గ�ణ�ా��త�మ� �� ందవల�ను. అహం�ారమ�ను చంప���నవలయ�ను.

ఇ�� �నగ�� క�ర�కధ జ��ి��� వచు�ను. ఒక��డ� �ీ� � �క�ె �ర�గ�ల� ��న�మ�ను ���ి �సర�చుం�ెను.
���� చూ� క�ర� ��డ��ా��ను. �ా�� గ�ర�వగ� �ప�రంజనుడ� �ారణ మడ�గ�ా క�ర� ఇట��
జ�ా��ె�ను. "��ను క�డ ఆ ��న�మ�వల� ప�పంచమను �ర�గ�ల� �సరబ�ెదను క��" య��ను.
�ప�రంజను��ట��  బదుల� �ె���ను.

"భయపడవదు� . �ర�గ��ి��� గట���ా పట�� ��నుమ�. అన�ా జ�� నమ�ను �డ�వక�మ�. ����ట��  గట���ా
పట��య������ �వ�ను అట��  �ేయ�మ�. మనసు�ను ��ం���క��ంచుమ�. దూరమ��ా �� �యక�మ�.
అంత�ాత�ను �చుటక� దృ�ి�� ల���� �� �మ��. �వ� తప�క ర��ంపబ�ెదవ�.
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