
prev   next   Back   ఈ ��� � పంపం��

పం�ె�ండవ అ���యమ�

�� �ా � �లల�. 1 .� ా � ా మ�జ�, 2 .ధుమ� � �ీ� డర�, 3 .��ంక � �� ర�, 4 .మ�ల�� ా �ి� �, 5 .ఒక ��క� ర�
- ��� అ నుభవమ�ల�.

భక�� లను బ�బ� ఎట��  కల�సు�����ా�� ఎట��  ఆద��ం�ే�ా�� ఈ య���యమ�ల� చూ�ెదమ�.

�గ�ల క ర� వ�మ�

�ష�� లను ర��ంచుటక� దుష�� లను ���ంచుటక� భగవంత�డవత��ంచుచు���డను సంగ� ప�ర�ప�
అ���యమ�లల� �ె��ి�����మ�. �ా� �గ�ల కర�వ�మ� ప�����ా ����. �ా���� మం��ాడ�ను �ెడ��ాడ�ను
��కట�. �ార� దు�ా�ర�� లను క�క��ం� �ా��� స���ర�మ�న ప�వ���ంచునట��  �ే��దర�. భవ�ాగరమ�ను
హ��ంచుటక� �ారగసు� �ల వంట��ార�. అజ�� నమ�� �కట�� న�ంప�ేయ�టక� �ార� సూర���వంట��ార�.
భగవంత�డ� �గ�ల హృదయమ�న �వ�ించును. య��ర�మ�గ భగవంత��కంట� �ార� ��ర��ార�.
�గ�లల� ��కరగ� �ా�, భక�� ల ��మమ���రక� అవత��ం���. జ�� నమ�ల� నుత�ృష�� ల�ౖ, �ౖె��ేజసు���
ప��ా�ంచుచు �ార� అంద��� సమ�నమ�గ ����ంచు �ార�. �ా���� �ే�యందు న�మ�నమ� ల�క�ం�ెను.
శత�� వ�ల�, �త�� ల�, �ా�ల�, ఫ��ర�ల�, అందర� �ా���� సమ�న��. �ా�� ప�ాక�మమ�ను �నుడ�. భక�� ల
��రక� తన ప�ణ�మ� నంతను వ�యపర� ��ప��డ�ను �ా���� స�యమ� �ేయ�టక� �ిద�మ��ా
నుండ��ార�. �ా�� ��చ�ల���� భక�� ల� �ా��వద�క� �ాల�క�ం����. �ా�� వంత� �ా��ే �ార� బ�బ�ను
స���ంచు�ార� �ార�. �ా�� �లల� క�డ ఎ���� య�ండర�. అట���ా���� బ�బ�ను �చుట ��ట��  బ���� ప�ట�� ను?
��ందర� బ�బ�ను చూడవల�నను�����. �ా� బ�బ� మ�సమ��� �ెందుల�పల �ా���ా యవ�ా�ామ�
కల�గల�దు. బ�బ�ను ద���ంచువల�నను ����క కల�ార��క�ల����ర�. �ా� �ా�� ����కల� ��ర��రల�దు.
అట���ార� ��ా�సమ��� బ�బ� �లలను ��న�� దర�నమ�వల�  కల�గ� సంత��ి� �� ందుదుర�.
��ందరదృష�వశమ�న �ా�� దర�నమ� �ే�ి��న�ను, బ�బ� స����ల� ఉండవల�న� ����నను నచ�ట
ఉండల�క�ం����. ఎవ�ర�ను తమ �ష�ను�ారమ� ����� �� ల�క�ం����. అచ�ట నుండ�టక� ప�య��ం�నను
ఉండల�క�ం����. బ�బ� య�జ� ఎంతవరక� గల�ో యంతవర�� �ార� �����ల� నుండగ�����. బ�బ� �� మ��న
��ంట�� ����� �డ�వవల�ి వచు�చుం�ెను. �ాబట�� సర�మ� బ�బ� ఇష�మ���ౖ ����రప�� �ం�ెను.
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ఒకప��డ� బ� ంబ�� నుం�� �ా�ా మ�జ� ����� �� ��ను. అచ�ట�క �ారమ� ���ల�ం�� ��క�ల�ష��
య�త�వమ�ను చూడవల�నను����ను. బ�బ�ను ద���ం�న��ంట�� అత��� బ�బ� �ట����. "ఎప��డూ �����
�ంట��� �� ��దవ�?" ఈ ప�శ� �� �ా�ా య�శ�ర�ప�ెను. �ా� జ�ాబ� �వ�వల�ియ�ం�ెను. బ�బ� య�జ�
ఎప��డ�న నప���ే �� ��దన� �ా�ా జ�ా��ె�ను. అందులక� బ�బ� �ట����ను. "��ప�, �� మ��" బ�బ�
�ాక�� ఆజ� �� సమ�నమ�. �ావ�న నట��  �ేయవల�ి వ�ె�ను. అందు�ే �� మర�సట���న�� �ా�ా మ�జ�
����� ����ెను. బ� ంబ��ల� తన క�ే���� �� �ా�� �ా� యజమ�� �ా� ��ర�� క���ట�� ��� య�న�ట��
�ెల���ను. ఆ�ీసు ����జర� హ�ాత�� �ా జబ��ప�ెను. �ావ�న �ా�ా మ�జ� ఉండవల�ిన యవసర��ం�ే�
య�ం�ెను. యజమ�� �����ల� నున� �ా�ా ��క య�త�రమ� ఈ �షయ��� �ా� ��ను. అ�� బ� ంబ���� �����
�ే��న��.

�� వ� �ా ��బ� ధుమ� � (�ీ� డర�)

��ౖ ����� వ����కమగ� కధ �ప��డ� �నుడ�. ��వ� �ా��బ� ధుమ�� ��ర�� ప���ౖ ��ా� �� వ�చుం�ెను.
����ల� ���� ����� �� ��ను. బ�బ� దర�నమ� �ే��ను. ��ంట�� ��ా� �� వ ప���ం�ెను. �ా� బ�బ� యందుల
�ాజ� ఇవ�ల�దు. �����ల��� ఇం��క �ారమ�ండ�నట��  �ే��ను. ఈల��ా ��ా� ��జ��� �ట�క� కడ�ప����ి� వ�ె�
��సు �ా��� ప�ెను. తర��ాత ధుమ�� ��ా� క� �� � ��సుక� �జరగ�టక� ��లవ� �� ం�ెను. అ�� ����
��లలవరక� �ా��ను. నల�గ�ర� ������ �ట�ల� ���� �����ం���. త�ట�త�దక� ధుమ�� ���� ����ెను. అత�
క����ర� �డ�దల���ను.

��� క � �� ర�

��ను �ా� మం వతను��ర�ను, ��రవ������ �ట�ను అగ� ���� �ా��బ� ��నుక� , �����ల� తన ��ర���
నుం�ెను. ఆ దంపత�ల� తమ �ాలమంతయ� మ�ీదుల��� గడ�ప�చు బ�బ� ��వ �ేయ�చుం����.
బ�ల�ప�ర�ల� నున� �ా�� క�మ�ర�డ� జబ��ప�ెను. బ�ల�ప�� �� � బ�ల��, అచట� బంధువ�లను ��,

యక�డ ���� ��నమ� ల�ండవల�న� త��  �శ��ంచు����ను. �ా� ఆ మర�సట���న�� ����� �ావల�న� భర�
�ె���ను. ఆ�� సం��గ�మ�ల� ప�ెను. ఆ��క� ఏ� �ేయ�టక� ��చల�దు. ఆ�� �ౖెవమ� �� �ా���ధు�ే
య���క� స�యప�ెను. బ�ల�ప�ర�క� �� వ�టక� మ�ందు ఆ�� బ�బ� దర�నమ���� �����ను. అప��డ� బ�బ�
�ా���ాడ మ�ందర ���� �ా��బ� �దలగ��ా���� నుం�ెను. అ�� బ�బ� వద�క��� � �ా�ా� ంగ
నమ�ా�రమ�ల� �ే�ి బ�ల�ప�ర� �� వ�టక� ఆజ� �మ�� ��డ�����ను. బ�బ� ఇట��  �ె���ను. "��ళ��మ�,
ఆలస�మ� �ేయక�మ�, ప��ాంతమ��ా, ��మ����ా బ�ల�ప�ర�ల� సుఖమ��ా ��ల�గ���నమ� ల�ండ�మ�; �
బంధువ�లంద��� చూ�న �ిమ�ట ������� రమ��." బ�బ� మ�టల�ంత సమయ�నుక�లమ�గ నుం�ె��



గమ�ంచుడ�. ���� �ా��బ� ఆ�ేశమ�ను బ�బ� ఆజ� రదు� �ే��ను.

���ి� ��ా �ియగ� మ�ల�� ా �ి� �

మ�ల��ా�ి� � య���రమ�గల బ�� హ�ణ�డ�. ఆయన ���ి� ��ా�ి. ఆయన ఆర��ాస� �మ�లను చ�����.
ఆయనక� జ���షమ�, �ామ����కమ� క�డ బ�గ�గ �ె�య�ను. అతడ� ��గప�ర� ��ట�శ�ర�డగ� బ�ప�
�ా��బ� బ�ట��� క��ి��నుటక� ����� వ�ె�ను. బ�ట��� చూ�న �ిదప బ�బ� దర�నమ���� మ�ీదుక� �� ��ను.
బ�బ� తన డబ���� మ����పండ� ను, ���� ఫల�ర వసు� వ�లను ��� మ�ీదుల�నున� �ారంద����
పం���ట�� చుం�ెను. బ�బ� �త�మ��ా మ����పండ�ను అ�� ��ౖప�ల ��క��చుం�ెను. ���� �ను�ార� ��ట
బ�ట�� ��� చప��ేయ�టక� �లగ�చుం�ెను. అరట�పండ�  ���� గ��� ను భక�� లక� పం���ట�� ��క�ల� బ�బ�
�ంచు�������ార�. మ�ల��ా�ి� � �ామ����కమ� �ె��ిన�ాడగ�ట�ే ప����ంచుట��� బ�బ�ను �ే� ��చుమ�
య����ను. బ�బ� ���� �నక ��ల�గ� అరట�పండ�  ��ె�ను. తర��ాత నందర� �ా�� �ే����. మ�ల��ా�ి� �
�ా�నమ� �ే�ి మ��బట�ల� కట�� ��� య��� హ�త�మ� �దలగ�న� య�చ��ంచుటక� �ద��ెను. బ�బ�
మ�మ�ల�గ�� ల�ం����టక� బయల��ే��ను.

మ�ర�మధ�మ�న "��ర� (ఎర�రంగ�) తయ�ర�గ నుంచుడ�. ఈ��డ� �ా�ాయవస� �మ�ను ధ��ం�ెదను" అ�
బ�బ� య��ను. ఆ మ�ట ల�వ���� బ� ధపడల�దు. ��ంత��పట��� బ�బ� ల�ం����టనుం� �����వ�ె�ను.
మ���హ��ర� ��రక� సర�మ� �ిద�మ���ను. మ���హ��ర��� తన�� వ�ె�ద�ా య� మ�ల��ా�ి� ��
బ�ట�� య����ను. �ాయం�ాలమ� బ�బ� దర�నమ� �ే�ి����దన� �ా�ి� � బదుల� �ె���ను. అంతల� బ�బ� తన
య�సనమ���ౖ క�ర��ం�ెను. భక�� ల� �ా���� నమస���ం���. �ర� �ా� రంభమ���ను. బ�బ� ���ి�
బ�� హ�ణ�� వద�నుం�� ద��ణ �ెమ���ను. బ�ట�� స�యమ��ా ద��ణ �ెచు�ట��� �� ��ను. బ�బ� య�జ� అత���
�ెప�గ�� అతడ� ఆశ�ర�ప�ెను. తనల� ���ట� ను����ను. "��ను ప�����ా ఆ��రవంత�డను, ����ందులక� ద��ణ
�యవల�ను? బ�బ� ��ప� ������ వ�ండవచు�ను. ��ను �ా����ౖ ఆ��రప��య�ండల�దు." ��ప� ���వంట�
�ా� ధ�క�డగ� బ�ట������ా ద��ణ అడ�గ�ట�ే అతడ� �ాదనల�క �� ��ను. తన ప�జ మ���యక మ�ం�ే
��ంట�� బ�ట���� మ�ీదుక� బయల��ే��ను. ��ను ప�త�� డనను���, మ�ీదట���� �ాద�, బ�బ�క� దూరమ�గ
�ల�వబ��, ప�వ��లను బ�బ���ౖ �స��ను. హ�ాత�� �ా బ�బ� �ా� నమ�ల� , గ�ం�న తన గ�ర�వగ� �ల�
�ా�� క����� య�ం�ెను. అతడ� ఆశ�ర��� ��ను. అ�� �క స�ప����య� తల��ెను. �ా� యతడ�
జ�గ�దవస�ల� నున�ప��డ� స�ప���ట� గ�ను? అ��ే �ా�� గ�ర�వచ�ట ��ట��  వ�ె�ను? అత� ��ట మ�ట
�ాక�ం�ెను. �ౖెతన�మ� �ెచు���� ����� య�ల��ం�ెను. �ా� తన గ�ర�వ� మ�ీదుల� ��ందుక�ండ�న�
���ం�ెను. త�దక� మనస�ం��గ�మ� ల��య� �డ� మ�ీదు ��ౖ�����, తన గ�ర�వ� �ాదమ�ల��ౖ బ�� ల��
�ేత�ల� జ���ంచు��� �ల�పబ�ెను. త���న �ారందర� బ�బ� �ర�� �ా����. �ా� మ�ల��ా�ి� � తన గ�ర��



��మమ� నుచ���ం�ెను. ��ప�జ���ాడనను గర�మ�, ��ను ప�త�� డనను సంగ�� య�ట�ండ��� తన
గ�ర�� �ాదమ�ల��ౖబ�� �ా�ా� ంగ�న���, కండ��  మ��ి����ను. ల�� కండ��  �ెరచునంతల�, బ�బ� �ా��
ద��ణ యడ�గ�చున�ట��  �ాం�ెను. బ�బ��ా�� �న� య��ారమ�ను ఊహకంద� �ా�� శ���� �� మ�ల��ా�ి� �
���మర�ెను; ����� సంత��ి� �ెం�ెను. అత� ��త�మ�ల� సం��షబ�ష�మ�ల�ే �ం�ెను. బ�బ�క� �����
నమస���ం� ద��ణ ��సం��ను. తన సం�ేహమ� ���నద�య� తన గ�ర�వ�ను ద���ం��న�య� �ె���ను.
బ�బ� �క� ఆ య�శ�ర��లను �ాం�న �ారందర� ��ా� ంత�� ���. అప��డ� �ార� బ�బ� ప���న
పల�క�ల� "��ర� �ెండ�! �ా�ాయవస� �మ�ల ధ��ం�ెద" నను మ�టల అర�మ� గ���ం���. అట���� �ా��క�
య�శ�ర�కర���న �ల.

ఒక ��క� ర�

ఒక���ొక మ�మల� ��ర� తన �����త�డగ� ��క�ర��� ������� వ�ె�ను. ఆ ��క�ర� తన �ౖెవమ� ��
�ామ�డ�య�, ��ను మహమ���య���� నమస���ంచన�య�, ����� �� వ�టక� మనసు�
అం��క��ంచల�ద�య� �ె���ను. నమస���ంచుమ� బలవంత��ట�� �ార� �ా� �ెప���ార� �ా� ఎవర� ల�ర�
తన�� కల�ి �ావల�న�య� సం��షమ��ా �ాలమ� ప�చ�వల�న�య� మ�మలత��ర� జ�ా��ె�ను. ఇట��
ఉ�ే�శమ����� బ�బ�ను చూచుటక� �ార� మ�ీదుక� �� ���. అంద�� కంట� మ�ందు ��క�ర� బ�బ�క�
నమస���ంచుట �� అందర� ఆశ�ర��మగ��ల�ౖ��. తన మ���శ�యమ�ను మ�ర����� మహమ���య��
��ట��  నమస���ం�ెన� యందర� నడ�గ�ా����. తన ప�త���ౖెవమగ� �� �ామ�డ� య�గ�ె�యందు
�ా��ంచుట�ే �ా� �ాదమ�ల��ౖ బ�� �ా�ా� ంగనమ�ా�ర�న����న� ��క�ర� బదు��ెను. అట� నునంతల�
����� �ా�బ�బ��� యచ�ట �ాం�ెను. ఏ� ��చక "ఇ�� స�ప�మ� ���? �ార� మహమ���య� �ెట�� ?
�ార� ��ప� �గసంపను�లయవ��రమ�" అ� ను����ను.

ఆ మర�సట���న�� ��క�ర� ఒక ప��జ� �ే�ి య�ప�ాసమ�ం�ెను. బ�బ� తనను ఆ�ర���ంచువరక� మ�ీదుక�
బ� నను �శ�యమ��� మ�ీదుక� ��ళ��ట మ���ను. ఇట��  మ�డ� ���ల� గడ�ెను. ��ల�గవ ��నమ�న తన
�ి�య�����త��ొకడ� ఖ�ం�ేష�నుం�� �ా�ా �ా��� కల�ి మ�ీదుల�� బ�బ� దర�నమ�న��� �� ��ను.
బ�బ�క� నమస���ం�న �ిమ�ట ఎవ���న �ల�వ�ా ��ను వ�ె��� ఏ� య� బ�బ� అత�� ప���ం�ెను. ఈ
ప�శ� �నుస���� ��క�ర� మనసు� కర��ను. ఆ��ట� �ా���� �ద�ల� బ�బ� య���ా�ద మందు����ను. ��ప�
య�నంద మనుభ�ం�ెను. �ిమ�ట తన �ా� మమ�నక� బ� ��ను. ఆ య�నందమ� 15

��నమ�లవరకనుభ�ం�ెను. ఆ ప��ారమ��ా �ా� బ�బ� యందు భ��� �ా�క��క ��ట��  వృ��� �� ం�ెను.

��ౖ కధలవలన మ�ఖ�మ��ా మ�ల��ా�ి� � కధ వలన ��ర�����న �� ఏమన మనమ� మన గ�ర�వ�నం�ే
�ి�ర���న నమ�క మ�ంచవల�ను. ���� ఇం��క������ మ�ర�క�డదు. వ�ే� అ���యమ�ల� మ������



�ా��లల� �ె���దను.
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