
prev   next   Back   ఈ ��� � పంపం��

పదమ�డవ అ���యమ�

మ������ �ా��లల�, జబ��ల� నయమగ�ట, 1 .�మ���ాట�ల� 2 .బ�ల�షం�ీ 3 .బ�వ��ా��బ� బ�ట��
4.ఆళం���ా�� 5 . �ా�ామ�జ� 6 . �ర���ా�ి ద��� పంత�

మ�య�క� యనంతశ���

బ�బ� మ�టల� క�� ప�మ��ాను, ��వగ���తమ�గను, అర�ప�ర�మ�గను, శ��� వంతమ�గను, సమత�కమ���ను
నుం�ె���. �ార� ఎప��డ� తృ�ి��ా, ���ంత�ా నుండ��ార�. బ�బ� �ట���ను "��ను ఫ��ర�నప�ట���,
�ల�� �ా� ��ర��ా� ల�నప�ట���, ఏ �క��ంతల� ల�నప�ట��� ఒ����ట �వ�ించుచు���ను. త�ి�ంచు��నల��
మ�య నను� బ���ంచుచున���. ��ను నను� మర�నను ఆ��ను మర�వల�క����ను. ఎల� ప��డ� ఆ��
న���వ��ంచుచున���. ఈ భగవంత�� మ�య బ�హ� �దలగ� �ా���� ��ాక� పరచునప��డ�, ��వంట�
ఫ��రనగ �����ంత? ఎవర��ే భగవంత�� ఆశ��ం�ెద�� �ార� భగవంత�� కృపవల�  ఆ�� బ���నుం��
త�ి�ంచు��ందుర�." మ�య�శ��� గ���� బ�బ� ఆ �ధమ��ా ప���ను. మ���గవతమ�ల� �� కృష�� డ�
�గ�ల� తన �వస�ర�పమ�ల� ఉద�వ�నక� �ె�ి�య����డ�. తన భక�� ల ��ల���రక� బ�బ� ���
�ె�ి�య������ �నుడ�. "ఎవర� అదృష�వంత�ల� ఎవ�� �ాపమ�ల� ��ణ�ం�న��, �ార� ��ప�జ �ే��దర�.
ఎల� ప��డ� �ా� �ా� య� �వ� జ�ిం�న�� �ను� సప�సమ�ద�మ�ల� ��ట�ం�ెదను. ఈ మ�టలను
�శ��ింప�మ�. �వ� తప�క ��ల��� ం�ెదవ�. ప�జ తంత��� ��క� ప�ల�దు. �� డప��ప��రమ�ల� �ా�
అ�ా� ంగ�గమ�ల� �ా� ��క� అవసరమ� ల�దు. భ��� య�న� ��ట�� �� ��ాసమ�." బ�బ�క� ప�����ా
శరణ�గత�ల�ౖన�ా�� ��మమ���రక� బ�బ� ఏ� �ే���� �నుడ�.

�మ�� �ాట�ల�

ప��� �ల�� , �న�ర� ��ల��ా, ���ాయణ�ాం �ా� మమందు �మ���ాట�ల� 1909 వ సంవత�రమ�ల�
భయంకర���న ��ర����న ��� జబ���� బ�ధపడ�చుం�ెను. త�దక� అ�� �య�ా మ���ను. అ��రకమ�ల
ఔషధమ�లను �ా�ెను �ా� ప��జనమ� ల�క�ం�ెను. ��ాశ �ెం�� "ఓ భగవంత���! ���ాయణ�! ����ప��డ�
స�యమ� �ేయ�మ�." అ� �ా� ���ం�ెను. మన ప���ి�త�ల� బ�గ�ండ�నంతవరక� మనమ� భగవంత��
తలచమ� అను సంగ� యంద���� �ె��ిన�ే. కష�మ�ల� మనల ��వ��ంచునప��డ� మనమ� భగవంత��
జ��ి��� �ెచు���ందమ�. అట� �� �మ��క�డ భగవంత�� స���ం�ెను. ఈ �షయ��� బ�బ� భక�� డగ� ����

�� �ా�బ�బ� ��త చ��త�మ� -  �ి.���ాయణ�ావ� Back   Home 



�ా��బ� ��ం�ోర�ర��� సల� �ేయవల� నను����ను. �ావ�న �ా���� తన జబ���క� �వరమ�ల��య�
�ెల�ప�చు ��క ల�ఖ �ా� �ి యత� య��ా� యమ����ను. బ�బ� �ాదమ�ల��ౖ బ�� బ�బ�ను శరణ� ��డ���నుట
�క�ట� య���గ�మ�నక� �ాధనమ� �����ా��బ� ��ం�ోర�ర� జ�ాబ� �ా� ��ను. అతడ� �����ా��బ�
సల���ౖ ఆ��రప�� ����� �� వ�ట ���ా�ట�ల��య� �ే��ను. అత�� ������� �ె�� మ�ీదుల�నున� బ�బ�
మ�ందర ��ట����. �����ా��బ� �ా�మ గ�డ నచ�ట నుం����. ఆ జబ�� �ా� గత జన�ల�� �ాప కర�ల
ఫ�తమ� �ె�ి�, ���ల� జ�క�మ� కల�గజ����నుటక� బ�బ� �ష�పడక�ం�ెను. �ా� ���� తనక� ����
��క��ల�ద�య�, నందు�ే �వరక� �ా�� �ాదమ�ల ��శ��ం��న�య� �ర��ట�� ��� �ా�� కట��మ�న���
��డ�����ను. ��ంట�� బ�బ� హృదయమ� క����ను. �ా��ట� ���. "ఆగ�మ�, � య�త�రతను �ార�ో�ల�మ�; �
కష�మ�ల� గట�����న�. ఎంతట� �ీడ, బ�ధల�న� �ా���నను ఎప��డ��ే మ�ీదు ��ట��  ఎక��దు�� �ా��
కష�మ�ల��య� �ష���ం� సం��షమ�నక� �����య�ను. ఇచ�ట� ఫ��ర� ����� దయ�ర�ృహఋదయ�డ�.
�ా�� ��గమ�ను బ�గ��ే��దర�. అంద��� ���మ��ను దయ��ను, �ా�ా�ెదర�."

ప�� య�దు ��షమ�లక� రక�మ� గ�క��చుం��న ఆ ���� బ�బ� సమ�ఖమ�న �క�ా�����న రక�మ�
గ�క�ల�దు. బ�బ� �ా�� దయ�� �ా�ా�ెదనను ఆ�ాప�ర����న మ�టల� ప���న ��ంట�� ��గమ� నయమగ�ట
�ా� రం�ం�ెను. �ా�� �మ�బ�� �ంట�ల� బస�ేయ�మ� బ�బ� �ె���ను. అ�� సదు�ాయ���న���ా�,

య���గ�మ�న���ా� �ాదు. �ా� బ�బ� య�జ� ��ట�ా���. అతడ� అచ�ట నుండ�నప�డ� బ�బ� ��ండ�
స�ప�మ�లల� �ా�ొక �ాఠ�ాల� ��������ా పద�మ�ల� క���ాఠమ� �ేయ�క�ండ�ట�ే �ా� సు ఉ�ా���య�డ�
�ెబ�ల� ��ట��నట��  క��ిం�ెను. ��ండవ స�ప�మ�ల� �ా� �����ౖ ��ద�బండను ��ౖ� ���ందక� �దక� ���య�ట�ే
��ల� బ�ధ కల�గ�చున�ట��  ��ెను. స�ప�మ�ల� ప��న ఈ బ�ధల�� �ా� జబ�� నయ��� �ాడ� ఇంట���
�� ��ను. అతడప��డప��డ� ����� వచు�చుం�ెను. బ�బ� �ా��� జ��ిన ��ల�ను జ��ి�యందుంచు��� బ�బ�
�ాదమ�ల��ౖ �ా�ా� ంగనమ�ా�రమ�ల� �ేయ�చుం�ెను. బ�బ� తన భక�� ల వద�నుం� ���య�
�ాం��ం�ెడ��ార� �ార�. �ా���� �ావల�ిన�ేమన, భక�� ల� �� ం�ే ��ల�ను జ��ి�యందుంచు��ంటయ�,
మ�ర��ల�� గట��నమ�కమ�ను; భ���య�ను, మ��ాష��ేశమ�ల� ��ల��క�ా���ా�, ప�మ�న��క�ా���ా�
ఇండ� ల� సత����ాయణ వ�తమ� �ేయ�ట యల�ాట�. �ా� �మ���ాట�ల� �� సత����ాయణ వ�తమ�నక�
మ�ర��ా ��� త��ా �ా�సత�వ�తమ�ను తన పల��  �ే��న ��ంట�� �ా� రం�ం�ెను.

బ�ల�గణప� �ిం�ీ

బ�ల�గణప� �ిం�ీ యను�ాడ� బ�బ� భక�� డ�. మల���య� జబ���ే �గ�ల బ�ధప�ెను. అ��రకమ�ల
ఔషధమ�ల�, క�ాయమ�ల� ప�చు�����ను. �ా� �ష���జన మ���ను. జ�రమ� ��ం�ె���న తగ� ల�దు.
������� పర����ె�ను, బ�బ� �ాదమ�ల��ౖ బ�ెను. బ�బ� �ా��� �ంత �ర�గ�డ� - ల��మం��రమ�



మ�ందరనున� నల�  క�క�క� ��ర�గన�మ� క��ి ��ట�� మ� �ె���ను. �����ట��  ��ర��ర�వల��� బ�ల�క�
�ె�యక�ం�ెను. ఇంట��� �� �న ��ంట�� అన�మ� ��ర�గ� �ిద�మ��ా నుండ�ట ��ెను. ��ండ�ను క��ి
ల���మం��రమ� వద�క� �ె�ె�ను. అచ�ట�క నల� � క�క� ��క య���ంచు��నుచుం�ెను. ��ర�గన�మ�
క�క�మ�ందర ��ట��ను. క�క� ���� ���ను. బ�ల� గణప� మల���య� జబ�� �ాశ�తమ��ా �� ��ను.

బ�ప� �ా��బ� బ�ట��

ఒ�ా��కప��డ� బ�ప� �ా��బ� బ�ట�� �గట ���చనమ�ల��ను పమనమ�ల��ను బ�ధపడ�చుం�ెను. అత�
అలమ�ర� �ండ మం� మందుల�ం�ెను. �ా� ఏ�య� గ�ణ�య�ల�దు. ���చనమ�ల� వల� ను,
పమనమ�ల వల� ను బ�ప� �ా��బ� బ��ా �ర�ిం�ెను. అందు�ే బ�బ� దర�నమ�న��� మ�ీదుక�
�� ల�క�ం�ెను. బ�బ� �ా�� రమ�� కబ�ర� పం��ను. �ా�� తన మ�ందు క����ండబ�ట�� ��� �ట���ను.
"జ�గ�ర� ! �వ� ���చనమ� �ేయక�డదు" అనుచు బ�బ� తన చూప�డ� ���ల���ం�ెను. "పమనమ� క�డ
ఆగవల�ను" అ��ను. బ�బ� మ�టల సత�� వను గనుడ�. ��ంట�� ��ండ� �ా�ధుల� �ా���� ��ను. బ�ట�� జబ��
క�����ను.

ఇం��కప��డ� అతడ� కల�ా�ే బ�ధప�ెను. �వ����న ద�ి��� బ�ధపడ�చుం�ెను. ��క�ర� ����� య��
ఔషధమ�లను ప�య��ం�ెను. �ా� ��గమ� క�దరల�దు. అప��డూ బ�ప� �ా��బ� బ�బ� వద�క� ���� ఏ
ఔషధమ� ప�చు����న�� తన ��హమ� �� �, జబ�� క�దుర�న� సల� అ����ను. బ���మ� పప��, �ి�ా� ,
ఆ��� ట�, ��న��ట�� �ాల� చ���ర ల� ఉ����ం� ���న�� ��గమ� క�దుర�న� బ�బ� �ె���ను. ఇ�� జబ��ను
మ��ంత ����ంచున� ఏ ��క�ర�నను �ెప��ను. �ా� బ�ప��ా��బ� బ�బ� య�జ�ను �ర�ావ��ం�ెను.
�ాల�� తయ�ర��ే�ి ���� ���ం�ెను. �ంత�ా ��గమ� ��ంట�� క�����ను.

ఆళం�� �ా��

ఆళం��నుం�� �క స����ి బ�బ� దర�నమ�న��� ������� వ�ె�ను. అత��� �ె��� ట�క��వ�ా నుం��
�ద�పట�క�ం�ెను. �ార� శస� ����త� క�డ �ే�ంచు�����. �ా� �ా��� నయమ� �ాల�దు. బ�ధ ఎక��వ�ా
నుం�ెను. ఏ� �ేయ�టక� ��చక�ం�ెను. ����� �� వ�నప��డ� బ�బ� దర�నమ�న��� వ�ె�ను. అత� �ె��� ట�
తగ�� ట ���ౖెన �ేయ�మ� �ా�మ� ఆ �ా�� తరఫ�న బ�బ�ను ��డ�����ను. బ�బ� అత��ట��  ఆ�ర���ం�ెను.
"అల��  అ��� క���ా" (భగవంత�డ� �క� ��ల� �ేయ�ను) �ా�� ప��� �ే��ను. ఒక �ారమ� ���ల �ిమ�ట
������� ఉత�రమ� �ా� ��ను. �ె��� ట� త��� ను; �ా� �ాప� తగ� ల�దు. �ాప� �� ��ట�� ��నుట��� శస� ����త�
�ేయ�ంచు��నవల�న� బ� ంబ�� �����ను. ��క�ర� �ె� ప��� �ే�ి శస� � ���త� యవసరమ� ల�ద� �ె���ను.
బ�బ� �ాక��ల శ��� అంత యదు�త���న��.



�ా�ామ�జ�

�ా�ామ�జ� యను ���క భక�� డ� గలడ�. అతడ� �ళ� ���చనమ�ల�� బ�ధపడ�చుం�ెను. బ�బ� ��వ
�ాటంకమ� ల�క�ండ నట��  ఒక �ెంబ��ండ �ళ�� �� �ి మ�ీదుల� ��కమ�లక� ��ట�� ����ను. అవసరమ�
వ��నప���ెల�  �� వ�చుం�ెను. బ�బ� సర��� డగ�ట�ే �ా�ా బ�బ��� ��� �ెప���, బ�బ� �� త�రల�
బ�గ��ేయ�న� న���ను. మ�ీదు మ�ందర �ాళ�� ��పన �ేయ�టక� బ�బ� సమ��ం�ెను; �ావ�న ప�
�ా� రంభమ���ను. ��ంట�� బ�బ� ���� ��� �ిత��ౖె �గ� ర�ా నర�ెను. అందర� పర����� �ా���� ���. �ా�ా క�డ
పర���డ �ద��ెను. �ా� బ�బ� అత�� పట�� ��� యచ�ట క�ర��ండ బ�ట��ను. ఈ సంద��ల� ��వ��
��ర�శనగపప���� �న� సం�� అచ�ట ���� �ా���� ���. బ�బ� �క �ి����డ� శనగపప�� ��ి �ేత�ల��
న��ి, �� ట�� ను ఊ����ౖ� �భ����న పప��ను �ా�ా���� �నుమ��ను. �ట�� ట, �భ�పరచుట, �నుట
����ా�� జర�గ�చుం�ెను. బ�బ� క�డ ��ంతపప��ను ���ను. సం� ఉత��� �ా�ా�� �ళ�� �సు���రమ��
బ�బ� �ా�ాను ఆజ�� �ిం�ెను. �ా�ా క�ండ�� �ళ�� �ె�ె�ను. బ�బ� ���� �ళ�� ��� �� �ా�ాను క�డ
��� గ�మ��ను. అప��డ� బ�బ� �ట���ను. "� �ళ� ���చనమ�ల� ఆ���� �న�. ఇప��డ� �వ� �ాళ�� ��పన
జ�య� ప�� చూచు��నవచు�ను." అంతల� �ా���� �న �ారందర�ను వ����. ప� �ా� రం�ం���.
���చనమ�ల� ఆ���� వ�ట�ే �ా�ా క�డ �ా���� క���ను. �ళ� ���చనమ�లక� ��ర�శనగపప�� ఔషధమ�?
��ౖద��ాస� � ప��ారమ� ��ర�శనగ పప�� ���చనమ�లను ����ంచును �ా� త��� ంచల�దు. ఇందు �జ���న
ఔషధమ� బ�బ� �క� �ాక��.

��ా�  ��ా�ి ద��� పంత�

ద��� పంత� ��ా�  �ా� మ ��ా�ి. అతడ� కడ�ప����ి��� 14 సంవత�రమ�ల� బ�ధప�ెను. ఏ ఔషధమ� �ా���
గ�ణమ� �వ�ల�దు. బ�బ� ����� ���ను. �ార� జబ��లను దృ�ి��ేత�� బ�గ��ే��దరను సంగ� �ె��ి��� �������
�� �, బ�బ� �ాదమ�ల��ౖ బ�ెను. బ�బ� �ా���ౖప� ����ణ�మ��� చూ� య��ర���ం�ెను. బ�బ� అత� తల��ౖ
తన హస�మ� నుంచగ��, ఊ�� ప��ాదమ�, ఆ��ా�దమ� �క�గ�� అయ��� గ�ణ��ె�ను. ఆ జబ��వలన
����� బ�ధ ఎన�డ� ల�క�ం�ెను.

ఇం��క మ�డ� �ా�ధుల�

(1) మ�ధవ�ావ� �ేశ�ాం�ే మ�ల�ా��� �ే బ�ధప�ెను �� ��మ�� క�ాయమ�ను బ�బ� �ా����ె�ను. ఇ��
�ా��� గ�ణ��ె�ను. ��ండ� సంవత�రమ�ల �ిమ�ట జబ�� �ర�గ�ో�ెను. మ�ధవ�ావ� ఇ�ే క�ాయమ�ను
బ�బ� య�జ�ల�క�ండ ప�చు�����ను. �ా� �ా��� అ��కమ���ను. ����� బ�బ� ఆ��ా�దమ���
నయమ���ను.



(2) �ా�ా మ�జ� యన� గం�ాధరపంత� అ��కసంవత�రమ�ల� కడ�ప����ి��� బ�ధప�ెను. బ�బ� ����� ��
������� వ�ె�ను. కడ�ప����ి� బ�గ��ేయ�మ� బ�బ�ను ���ెను. బ�బ� �ా� కడ�ప� మ�ట�� ��� భగవంత��ే
బ�గ��ేయగలడ��ను. అప�ట�నుం�� కడ�ప� ���ి� త��� ను. �ా� �ా��� ప�����ా నయమ���ను.

(3) ఒకప��డ� �����ా��బ� ��ం�ోర�ర� కడ�ప����ి��� �గ�ల బ�ధప�ెను. ఒక��డ� పగలంతయ�
�ా��యంతయ� ��ాక� ప�ెను. ��క�ర�  ఇంజ�నుల� ఇ����. �ా�, య� ఫ�ంచల�దు. అప��డతడ� బ�బ�
వద�క� వ�ె�ను. బ�బ� ఆ�ర���ం�ెను. ���వల� �� అత� జబ�� ప�����ా ��ల���� ��ను.

ఈ కధల��య� �ర��ించు�ేమన; అ�� �ా�ధుల� బ�గగ�ట కసల�ౖన ఔషధమ� బ�బ� �క� �ాక��;
ఆ��ా�దమ� మ�త��� �ా� ఔషధమ�ల� �ావ�.

ఓం న� �� �ా�����య
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