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పదు��ల�గవ అ���యమ�

��ం�ే� ��ా�ియగ� రత� � �ా��య�, మ�ల��ా��బ� అను ���; ద��ణ �మ�ంస.

గత అ���యమ�ల� బ�బ� �క� �ాక�� ఆ��ా�దమ�ల�ే అ��క���న అ�ాధ� ��గమ�ల�ట��  నయమ�����
వ���ం��మ�. ఈ అ���యమ�ల� రత� ��ా��య� యను�ా�� బ�బ� ఆ�ర���ం� సం��నమ���ట��
కల�గజ����� వ���ం�ెదమ�.

ఈ ���శ�ర�� ��తమ� సహజమ��ా ల�పల ��ల�పల క�డ మధురమ��ా నుండ�ను. �ార� �ేయ�
పనుల�, ��జనమ�, నడక, పల�క�ల�, అ��య� మధురమ��ా నుండ�ను. �ా�� ��తమ� ఆనందమ�న
కవ��రమ�. ���ా� తమ భక�� ల� జ��ి�యందుంచు��ను ��త�మ� �ా�� �ె�ి���. భక�� ల� �ేయవల�ిన
పనుల న��కకధల ర�పమ��ా ����ం���. క�మమ��ా న� యసల�ౖన మతమ�నక� మ�ర�మ�ను �ప�ను.
ప�పంచమ�ల�� జనులందర� ���ా నుండవల�న� బ�బ� య��ే�శ�మ�. �ా� �ార� జ�గ�త��ా నుం��
����శయమ� అన�ా ఆత��ా�����రమ�ను సం�ా��ంచవల�న� �ా�� య��ే�శమ�. గతజన�ల
ప�ణ�మ���ల�� మనక� మ�నవజన� ల�ం�న��. �ాబట�� ��� స�యమ��� భ��� నవలం�ం� ���వల�
జన��ా��త�మ�ను �� ందవల�ను. కనుక, మన ��ప��డ�ను బద���ంచ�ాదు; ఎల� ప��డ� జ�గ�త��ా నుం��
����శయమ�ను, ��� మ�ఖ���ే�శమ�ను��ౖన ��మ�ను సం�ా��ంచవల�ను.

ప���త�మ� �ా��లల� ��న��, �వ� �� �ా�� చూడగలవ�. � మనసు�న �ా��� �ా��ంబగళ��
జ��ి�యందుంచు��నుమ�. ఈ ప��ారమ��ా �� �ా�� అవ�ాహనమ� �ే�ి��న��� � మనసు�
��ంచల�మంతయ� �� వ�ను. ఇట�ల� ��న�ా��న��డల త�దక� �ద� �ౖెతన�మ�నందు క��ి�� దువ�.

��ం�ేడ� పట� ణ ��ా�ియగ� రత� �

ఇక ఈ అ���యప� మ�ఖ�కధను �ా� రం�ం�ెదమ�. ��ౖజ�మ� ఇల��ాల�� ��ం�ేడ�ల� �ా���
వర�క��ొకడ�ం�ెను. అత� ��ర� రత� � �ాప���� �ా��య�. అతడ� ��ల ధనమ� ��� గ��ే��ను. �� లమ�ల�,
��టల�, సం�ా��ం�ెను. ప�వ�ల�, బండ�� , గ�ర�మ�ల� �దలగ� ఐశ�ర�మ��� త�లత�గ�చుం�ెను.
బయటక� �చుటక� ��ల సంత��ి��ా సం��షమ��ా �ా��ం�ె���ాడ�. �ా� ల�పల �ాస�వమ��ా
నట�� ం�ె���ాడ� �ాడ�. ఈ ల�కమ�నందు ప����సుఖమ��ా నున� �ా��క�ర� ల�ర�. ధ�క�డగ� రత� � గ�డ
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ఏ�ో �ంత�� నుం�ెను. అతడ� ఔ��ర�మ� గల�ాడ�. ��నధర�మ�ల� �ేయ��ాడ�; �దలక� అన���నమ�
వస� ���నమ� �ేయ�చుండ��ాడ�. అంద�� క�� �ధమ�ల సహయమ�ను �ేయ�చుండ��ాడ�.
చూ�న�ారందర�ను "అతడ� మం��ాడ�; సం��షమ�గ ను���"డ� యను��న�ా����. �ా� రత� � ��ల
�ాలమ� వరక� సం��నమ� ల�క�� వ�ట�ే �ర��������� య�ం�ెను. భ���ల�� హ��కధవల� వర�సల��
సం��తమ�వల�, జం�ెమ�ల�� బ�� హ�ణ��వల� ప�పంచజ�� నమ�ల�� �ాస� ���త�వల�, ప�ా�త�పమ�ల�� య�త�వల�,
కం�ాభరణమ�ల�� యలం�ారమ�వల� రత� � ��తమ� ప�త�సం��నమ� ల�క �ష�ృ�జనమ��ాను,
అంద��ారమ��ాను నుం�ెను. రత� � ��ల� ప��డ� ఈ �షయమ�ను గ������ �ం�ంచుచుం�ెను.

రత� � తనల� ���ట� ను����ను. "భగవంత� �ెన�డ�న సంత��ి� �ెం�� ప�త�సం��నమ� కల�గజ�య��?
మనసు�నంద� �ంత�� ఆ�రమ�నందు ర�� ��ల����ను. �ా��ంబవళ�� తనక� ప�త�సం��నమ�
కల�గ���? ల���? అను ��త�రత�� నుండ��ాడ�. ��సుగణ� మ��ా� నందు ��ప� ��రవమ�
క���య�ం�ె���ాడ�. ఒక��డ� �ా��� �ాం�, తన మనసు�ల�� ����కను జ����ను. ����� ��ళ��మ� �ా���
��సుగణ� సల� ��ె�ను; బ�బ� ను ద���ంచుమ��ను; బ�బ� ఆ��ా�దమ� �� ందుమ��ను; సం��నమ�
��రక� ��డ���నుమ��ను. రత� � ����� సమ��ం�ెను. ����� ��ళ��టక� �శ��ం�ెను. ���� ��నమ�ల�
గ�ం�న �ిమ�ట ����� �����ను. బ�బ� దర�నమ� �ే��ను. బ�బ� �ాదమ�ల�ద ప�ెను. ఒక బ�ట�ను �ెర�
చక�� ప�లమ�లను ���ి బ�బ� ��డల� ���ి, �క గంప�� పండ� ను బ�బ�క� సమ���ం�ెను; �����
�నయ��ేయతల�� బ�బ� దగ� ర క������ను. �ిమ�ట ఇట��  �ా� ���ం�ెను.

"కష�దశల� నున� �ార ��కమం�� � దర�నమ�నక� �ా�ా �ా��� ��ంట�� ర��ం� �ా�ా�ెదవ�. ఈ సంగ� ��
� �ాదమ�ల ��శ��ం���, కనుక దయయ�ం� ��క� ఆ�ాభంగమ� కల�గజ�యక�మ�." బ�బ� రత� �
ఇవ�దల�న 5 ర��ాయల� ద��ణ �మ�� య����ను. అందుల� ర�. 3-14-0 ఇంతక� ప�ర���
మ�ట��య�ం�ెను. �ాన ����న ర�.1-2-0 మ�త��� �మ���ను. ఇ�� �� రత� � మ�గ�ల
��శ�ర�ప�ెను. బ�బ� య���న మ�టలను రత� � గ���ంచు��నల�క �� ��ను. �ా� బ�బ� �ాదమ�లవద�
క�ర��ం�� �గత ద��ణ ��ె�ను. ��ను వ��న ప� యంతయ� బ�బ�క� బ� ధపర� తనక�
ప�త�సం��నమ�కల�గజ�య�మ� బ�బ�ను ���ెను. బ�బ� మనసు� క����ను. "��ాక� పడక�, � ��డ� ���ల�
మ����ిన�, అల��  � మనసు�ల�� ����కను ��ర��ర��" న� �ె���ను.

బ�బ� వద� ��లవ� ప�చు���� రత� � ��ం�ేడ� వ�ె�ను. ��సుగణ�క� �����ల� జ����న వృ��� ంతమంతయ�
�ె���ను. అంతయ� సవ�మ��ా జ����న�య� , బ�బ� దర�నమ�, �ా�� య���ా�దమ�, ప��ాదమ�
ల�ం�నవ�య�, ఒక�ట� మ�త��� తనక� బ� ధపడ� సంగ� య��ను. బ�బ� య���న మ�టలకర���మ�
��సుగణ� న����ను. ����ప��డ� ������� ����య�ండల��ే! ��వల�  బ�బ�క� ర�.3-14-0 ఎట��  మ�ట��ను? అ��



��సుగణ�క� క�డ సమస��ా నుం�ెను. �ాబట�� ���� గ���� ��ంత��ప� అల��ం�ెను. ��ంత�ాల మ�న
�ిమ�ట అత��� ��� �వరమంతయ� తట��ను. ఎప���ో మ�ల��ా��బ��ా���� ర�.3-14-0 �� సత���ం�నట��
జ�� పకమ� వ�ె�ను. ��ం�ేడ�ల� మ�ల��ా��బ� గ���� �ె�య��ార� ల�ర�. �ార� ��మ��ౖెన ���. రత� �
������� �� వ �శ��ంచగ�� �� మ�ల��ా��బ� రత� � ఇంట��� వ�ె�ను. ఆ��ట� ఖర�� స��గ 3-14-0

యగ�ట �� అందర� ఆశ�ర�ప����. అంద���� బ�బ� సర��� డ� స�ష�ప��న��. �ార� �����ల� నున�ప�ట���
దూరమ�ల� ��� జర�గ�చుం�ె�� �ా���� �ె�య�చుం�ెను. ల���� మ�ల��ా��బ� ����న ర�.3-14-0

సంగ� బ�బ� ��ట��  �ె�యగలదు? �ా��ద���క�ట� య� గ���ం���.

రత� � య� సమ���నమ�నక� సంత��ి� �ెం�ెను. అత��� బ�బ� యందు �ి�ర���న నమ�కమ� క���ను. భ���
�������ను. ������ాలమ� �ిమ�ట అత��� ప�త�సం��నమ� క���ను. ఆ దంపత�ల య�నందమ�నక�
��ల�క�ం�ెను. �����ళ�క� �ా���� 12గ�ర� సం��నమ� క�� ��. �ా� నల�గ�ర� మ�త�మ� బ������.

ఈ య���యమ� �వరన హ�����యక �ా�� యను �ాడ� �దట� ��ర� �ాలమ� �ే�ిన �ిమ�ట ��ండవ
��ాహమ� �ే�ి���న�� ప�త� సం��నమ� కల�గ�న� బ�బ� య��ర���ం�న కధ గలదు. అట��  ��ండవ ��ర�
వ��న�ిమ�ట �ా���� ఇద�ర� క�మ����ల� గ�����. �ావ�న �ర����హమ� �ెం�ెను�ా� బ�బ� మ�టల�న�ట���
అసత�మ�ల� �ా��రవ�. మ�డవ�ా�� ��డ�క� ప�ట��ను. ఇట��  బ�బ� �ాక�మ� �జమ��ా జ����న��.
అంతనతడ� ����� సంత��ి� �ెం�ెను.

ద��ణ �మ�ంస

ద��ణ గ���� క�� ప�మ��ా �ె�ి� �� య���యమ�ను మ���ం�ెదమ�. బ�బ�ను �చుటక� ����న�ా�� నుం��
బ�బ� ద��ణ ప�చు���నుట యంద���� �ె��ిన సంగ�ే. బ�బ� ఫ��ర�న��, �ా���� �ే�యందు అ�మ�నమ�
ల�క�న���, �ార� ద��ణ ��ందు కడ�గవల�ను? �ార� ధనమ���ల �ాం��ంచవల�న� ఎవ���న యడ�గవచు�.
����� ప���� సమ���న���.

�ట��దట బ�బ� ���య� ప�చు��������ార� �ార�. �ా��న య��� ప�ల� లను జ�గ�ర� ��ట�� ��� జ�బ�ల�
��సు�������ార�. భక�� లను �ా� త��తర�లను �ా� బ�బ� ఏ�య� న�������ార� �ార�. ఎవ����� ��క
�ా��ా� ��ండ� �ానుల� �ా� ���న�� ����� నూ��, �� �ాక� �������ార�. ����ా� �ల�మ��ా�
�ీల���ార�. ��క�హస�మ�ల�� �గ�లను చూడ�ాద� ��ందర� ఒకట��ా� ��ండ��ా� ��ౖసలను బ�బ� మ�ందర
��ట���ార�. ఒక� �ా� ���న�� బ�బ� జ�బ�ల� నుంచు�������ార�. అర�ణ� అ�న�� ����� ��ే��ార�.
బ�బ� �ా�� ����� అ����శలక� �ా��ిం�నతర��ాత అ��కమం�� బ�బ� దర�నమ�న��� గ�ంప�ల� గ�ంప�ల��ా
�ాజ�����. అప��డ� బ�బ� �ా��� ద��ణ యడ�గ�చుం�ెను.



"�ేవ�� ప�జయందు బం�ార� ��ణ�మ� ల���ే య� ప�జ ప�����ాదు" అ� ��దమ� �ెప��చున���. �ేవ��
ప�జయందు ��ణ�మవసర���న�� �గ�లప�జల� మ�త���ల �ండ�ాదు? �ాస� �మ� లల� గ�డ ��మ�
�ెప�బ��న�ో �నుడ�. భగవంత��, �ా�ను ����, గ�ర�� ద���ంచుటక� �� వ�నప��డ� ��క�హస�మ�ల��
�� �ాదు. ��ణ�మ��ా� డబ���ా� సమ���ంచవల�ను. ఈ �షయమ� గ���� య�ప�షత�� ల� ఏమ�
��ించుచున��� చూ�ెదమ�. బృహ��రణ���ప�షత�� ల� ప�జ�ప� �ేవతలక�, మ�నవ�లక�, �ా�సులక� "ద"

యను న�రమ�ను బ� ��ం�ెను. ఈ అ�రమ�వల�  �ేవతల� "దమమ�" నవలం�ంచవల�న� గ���ం���. (అన�ా
��త�ను �ా���నమందుంచు��నుట) మ�నవ�ల� ఈ య�రమ�ను "��నమ�" �ా గ���ం�ెను. �ా�సుల� ����
"దయ" య� గ���ం���. ���� బట�� మ�నవ�ల� ��నమ� �ేయవల�నను �యమ��ర��ెను.
�ౖె�����ప�షత��  ��నమ��దలగ� సుగ�ణమ�ల నభ��ించ వలయ�న� �ెప��ను. ��నమ� గట��
��ా�సం��ను, ���ాళమ�గను, అణక�వ��ను, భయమ���ను, క�కరమ���ను �ేయవల�ను. భక�� లక�
��నమ�గ���� బ� ��ంచుటక�, ధనమందు �ా����గల అ�మ�నమ�ను �� ��ట�� టక� �ా�� మనమ�ల
�భ�పరచుటక� బ�బ� ద��ణ యడ�గ�చుం�ెను. �ా� ఇందుల� ��క ���షమ�న���. బ�బ� ప�చు���న������
వంద��ట��  ����� �వ�వల�ి వచు�చుం�ెను. ఇట� ��కమం���� జ����ను. ��ం��క య���హరణమ�.
గణప��ావ� బ� డ� యను ��ప� నట�డ�, తన మ�ా�� ��తచ��త��� గ��య గ��యక� బ�బ� ద��ణ
అడ�గ�చుండ�ట�ేత ధనమ�ంచు��ను సం� ��ి బ�బ� మ�ందు క�మ���ం��న�య�, ��� ఫ�తమ��ా
ఆ��ట�నుం�� తన ��తమ�ల� ధనమ�నక� ల�ట� ల�క�ం�ెన�య� �ా� ��ను. ఎల� ప��డ� �ావల�ినంత ధనమ�
గణప��ావ� బ� డ� క� �ొరక�చుం�ెను.

ద��ణ యడ�గ�ా ధన�య నక�రల�దను నర�మ� గ�డ ��క��సంఘటనలవలన �ె�యవచు�చున���. �����
��ండ� య���హరణమ�ల�.

(1) బ�బ� 15 ర�||ల� ద��ణ �మ�� ��� ��స� �.�.����� నడ�గ�ా నతడ� తనవద� ద����య�న
ల�ద��ను. బ�బ� య�ట� ��ను. "� వద� ధనమ� ల�ద� ��క� �ె�య�ను. �ా� �వ� �గ�ా�ిష�మ�
చదువ�చు���వ�. ���నుం� ��క� ద��ణ �మ��." ద��ణ యన�ా �చ�ట గ�ంధమ�నుం� ��ర�����న
�షయమ�లను జ�గ�ర��ా హృదయమ�ల� ��చు��నుమ��� యర�మ�. (2) ఇం��క�ా�� బ�బ�, తరఖ�
��ర�ను 6 ర�||ల� ద��ణ �మ�� య����ను. అ��వద� ��ౖకమ� ల�క�ండ�ట�ే ���� �గ�ల �న�బ� ��ను.
��ంట�� ���� భర� యక�డ�� య�ండ�ట�ే బ�బ� �ాక��ల క� అర�మ� �ె���ను. ఆ�� �క� య�ర�గ�ర�
శత�� వ�లను (�ామ ��� ధ ల���దుల�) బ�బ�క� ప�����ా సమ���ంచవల�న� యర�మ�. అందులక� బ�బ�
ప�����ా సమ��ం�ెను.

బ�బ� ద��ణర�పమ��ా �ావల�ినంత ధనమ� వసూల� �ే�ినప�ట��� ���నంతయ� ఆ���ే



పం���ట�� చుం�ెను. ఆ మర�సట� య�దయమ�నక� మ�మ�ల� ��ద ఫ��రగ�చుం�ెను. 10 సంవత�రమ�ల
�ాలమ� ��ల ��ల�� ర��ాయలను ద��ణర�పమ��ా ప�చు����నను బ�బ� మ�సమ��� �� ందు నప�ట��� 7
ర��ాయల� మ�త��� �ా�� �ెంత ���ల�ను. ����ల బ�బ� ద��ణ ప�చు���నుట భక�� లక� �ానమ�ను,
���గమ�ను ��ర��ట��ర��.

ద��ణ గ���� �ం��క�� వర�న

�.�.�ే� �ాణ� ��ా�ి; ఉ�ో�గమ� �ర�ంచు���న మ�మలత��ర�. బ�బ� భక�� డ�, ద��ణ గ���� ��
�ా��ల �ారప��కల� �ట��  �ా� �ియ����ర�.

బ�బ� యంద��� ద��ణ నడ�గ��ార� �ార�. అడ�గక�ండ ఇ��న�� ��క�క�ప��డ� ప�చు��������ార�;
ఇం���క�ప��డ� ��ాక��ంచు�ార�. ��ంతమం�� భక�� లవద� ద��ణ యడ�గ�చుం�ెను. బ�బ� య����న��
��ె�దమను��ను �ా��వద� బ�బ� ద��ణ ప�చు��������ార� �ార�. తమ ఇష�మ�నక� వ����కమ��ా ��వ���న
ద��ణ ���న��, బ�బ� ���� మ�ట���ార� �ార�. ఎవ���న తమ మ�ందుం�న�� ���� ��ి���
�� మ�నుచుం����. బ�బ� య����డ� ద��ణ ��ద� �త�మ�ల��ా� �ెన� �త�మ�ల��ా� భక�� ల ����కల�, భ���,
��కర�మ�ల బట�� య�ండ�ను. �ీ� �ల�, �ిల� లల వద� క�డ బ�బ� ద��ణ యడ�గ�చుం�ెను. �ార� అందర�
ధ�క�లను �ా� అందర� �దలను �ా� ద��ణ యడ�గల�దు.

అ����నను ద��ణ �య���ా����ౖ బ�బ� ���ిం�య�ండల�దు. ఎవ�����ర��ౖన భక�� ల� ద��ణ పం�ిం�న��,
�ార� ���� మరచునప��డ�, �ా��� ���� గ���� జ��ి��� �ె��, ద��ణ ప�చు���ను�ార�. ఒ���క�ప��డ�
�ె�� ం�న ద��ణ నుం� ���� ర��ాయల� ����� ���, ప�జల� ��ట�� ��� ప��ంచుమను�ార�. ���వలన
భక�� ��� ����� ప��జనమ� గ��ించుచుం�ెను. అనుక�న� ���కంట� ��క��వ ���న��,
�ావల�ిన����� య�ంచు���� �గ�� ���� ����� �����య�చుం�ెను. ఒ���క�ప��డ� భక�� లను���న
���కంట� ��క��వ�ా ఇవ��మనుచుండ��ార�. ల�ద�న�� ��వ��వద�న�న బదుల� ప�చు�����ా� అ�����ా�
�వ��మనుచుం�ెను. ��ంద��వద�నుం� ఒ����� మ�డ� ��ల�గ��ార�ల� ద��ణ ��ర�చుం�ెను.

ద��ణ ర�పమ��ా వసూల�న ��ౖకమ�నుం� ��ం�ెమ�మ�త��� �ల�మ�నక�, ధు���రక� ఖర��
��ట�� చుం�ెను. �గత��� నంతయ� �దలక� ��నమ� �ేయ�చుం�ె���ార�. 50 ర��ాయల� �దల� ఒక
ర��ా� వరక�ను ఒ���క����� �త�మ� ��నమ� �ేయ�చుండ��ార�. ����� సం�ా� నమ�ల� నున� �ల���ౖన
వసు� వ�ల��య� �ా��కృష�మ�� సల��ే భక�� ల� �ె�� �����. ఎవర�న �ల���ౖన వసు� వ�ల� �ె��
న�� బ�బ� �ా��� �ట�����ార�. �����ా��బ� ��ం�ోర�ర��� తన య��ి� యంతయ� ��క ���ీనమ�, ఒక
���గ�డ�, �క కఫ�, �క తం���ల��ా� సు మ�త��� న�య� అ�నప�ట��� భక�� లనవసర���న



�ష���జనమ�న �ల���ౖన వసు� వ�ల� �ెచు�చు���ర� �ెప��చుం�ెను

మన �ారమ����కమ�నక� ఆటంకమ�ల� ��ండ� గలవ�. �దట��� �ీ� �; ��ండవ�� ధనమ�. �����ల� బ�బ� ఈ
��ండ� సంస�లను �య�ం� య����ర�. అం�ొకట� ద��ణ; ��ండవ�� �ా��కృ�ా� మ��. తన భక�� ల� ఈ
��ంట�� ఎంతవరక� ������ట���� ప����ంచుట��� బ�బ� ��� �య�ం�ెను. భక�� ల� �ా�ా�� ద��ణ య����
ప�చు���� "బ����" (�ా��కృష�మ�� గృహమ�) పంప�చుం�ెను. ఈ ��ండ� ప���లక� తట�� ��న��� అన�ా
కనకమందు, �ాంతయందు అ�మ�నమ� �� �నద� �ర��ిం�నప��ే బ�బ� దయవలన
ఆ��ా�దమ�వలన �ా�� �ారమ����క ప�గ� �ఘ�మగ�ట దృఢపడ�చుం�ెను.

భగవ��� తల�ను, ఉప�షత�� లల�ను, ప�త����న స�లమందు ప�త�� న����న ��నమ�, ఆ��త�క�
�గ��మమ�లక� అ��కమ��ా ��డ�డ�న� య�న���. ����� కన� ప�త�స�ల����? అందున� �ౖెవమ�
�ా�బ�బ� కన� �న� ఎవర�?

ఓం న� �� �ా� ����య
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