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పదు��ౖదవ అ���యమ�

��ర��య ��ర�నపద��; ��ల�ర� చ���రల�� ట�; ��ండ� బల�� ల�.

6వ అ���యమ�ల� �����ల� జర�గ� �� �ామనవ� య�త�వమ�గ���� �ె�ి���. ఆ య�త�వ��ట��
�ా� రంభమ���ను? ఆ సమయమ�ల� హ����సును �ెచు�ట ఎంత కష�మ��ా నుం�ె����? త�దక� ఆ ప��
��సుగణ� మ��ా� �ర���ంచునట��  బ�బ� �ాశ�తమ��ా �య�ంచుట, ���� ఇప�ట�వరక� ��సుగణ�
జయప�దమ��ా నడ�ప�ట యనున�. (చదువర�ల� జ�� పకమ�ంచు����� య�ందుర�) ఈ అ���యమ�ల�
��సుగణ� హ��కధల ��ట��  �ెప���ా�� వ���ంపచడ�ను.

��ర��య��ర�న పద��

�ా��రణమ�గ మ��ాష� � �ేశమ�ల� హ����సుల� హ��కధ �ెప��నప��డ� ఆడంబర���న �ండ� అంగరఖ�ల�
���ి����దర�. తల��ౖ� �ా�ా �ా�, ��ట� (ఒక�ధ���న ఎర�� మ��ాష� �ప� ట��ి) �ా�, �� డ��ౖన ��ట�, ల�పల
���ా�, ��ౖన నుత���యమ�, మ�మ�ల��ా ధ��ం�ె�� �ొవ�� కట�� ����దర�. ఈ ప��ారమ�గ దుసు� ల� ధ��ం�,

�����ల� హ��కధ �ెప��ట��� ��సగణ� తయ�ర���ను. బ�బ� ��లవ� �� ందుట��� బ�బ� వద�క� బ� ��ను. బ�బ�
అత��� "ఓ ��ం���  ��డ��ా! ఇంత చక��ా దుసు� ల� ���ి��� ఎక�డక� �� వ�చు���వ�?" అ��ను. హ��కధ
�ెప��టక� �� వ�చు���న� ��సుగణ� జబ���ె�ను. అప��డ� బ�బ� ఇట� ����. "ఈ దుసు� ల�� ఎందుక�?
��ట�, కండ��ా, ట��ి �దలగ�న� �� మ�ందర ��ంట�� ���ి �ార��య�మ�. శ��రమ� ��ౖన�
���ి��నక�డదు." ��ంట�� ��సుగణ� �ా�న��ట�� ��ి బ�బ� �ాదమ�లవద� నుం�ెను. అప�ట�నుం� హ��కధ
�ెప��నప��డ� �ా�� ��సుగణ� ధ��ంచల�దు. నడ�మ� �దల� తలవరక� ఏ�య� ���ి��నల�దు. �ే�ల�
�ర�తల� ��డల� ప�లమ�ల ధ��ం�ే�ాడ�. ఇ�� త���న హ����సుల� అవలం�ంచు పద���� వ����కమ�.
��రదమహ��� �� హ��కధల� �ా� రం�ం�న�ాడ�. �ార� తల��ౖ�, శ��రమ� ��ౖన ఏ�య� �������ార� �ార�.
�ే�యందు �ణను ధ��ం� ఒక��ట�నుం� ఇం��క ��ట��� హ����మ సం��ర�న �ేయ�చు �� వ��ార�.

��ల�ర� చ���ర ల�� �ే�ర�

ప��� అహమ�దునగర� �ల�� లల� బ�బ�ను గ���� యంద���� �ె�య�ను�ా� �����ా��బ� ��ం�ోర�ర�
ఉప���సమ�ల వల� ను, ��సుగణ� హ��కధలవల� ను, బ�బ� ��ర� ��ంకణ�ేశమంతయ� �ా� ��ను. �జమ��ా
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��సుగణ� తన చక�� హ��కధల వల�  బ�బ�ను అ��క�లక� ప��చయ �న���ను. హ��కధల� �నుటక�
వ��న�ా���� అ��కర�చుల�ండ�ను. ��ందర� హ����సు�ా�� �ాం��త�మ�నక� సంత�ిం�ెదర�; ��ంద���� �ా��
నటన; ��ంద���� �ా�� �ాటల�; ��ంద���� �స�మ�, చమ���రమ�; సంతసమ� గల�గజ�య�ను.
క��ప�ర�మ�న ��సు�ార� సం���ించు ����ంత�షయమ�ల� �నుటక� ��ందర�; అసల� కధను �నుటక�
��ందర� వ�ె�దర�. వ��న�ా��ల� ��ల �����మం���� మ�త��� భగవంత��యందు�ా�, �గ�లయందు �ా�,
���మ-��ా�సమ�ల� కల�గ�ను. �ా� ��సుగణ� �క� హ��కధల� �ను�ారల మనసు�ల��ౖ కల�గ� ప���వ
మ�స��హనకరమ��ా నుం�ెను. ఇచ�ట ��క య���హరణమ� ��ె�దమ�.

�ాణ� ల� నున� ���ీ��శ��ాలయమ�ల� ఒక��డ� ��సుగణ� మ��ా� హ��కధ �ెప��చు �ా� మ��మను
�ాడ�చుం�ెను. కధను �నుటక� వ��న�ా��ల� ��ల�� యనునతడ�ం�ెను. అతడ� ��ద�ాడ�. �ాణ� �ి��
��ర�� ల� గ�మ��ా� �ా ప��ేయ�చుం�ెను. ��సుగణ� ��ర�న న�జ�గ�త��ా ���ను. �ా� మనసు� కర��ను.
��ంట�� అక�డ�� మనసు�నందు బ�బ� ను ����ం� ఇట��  �� క������ను. "బ�బ� ��ను ��ద�ాడను,
��క�ంట�ంబమ��� ��ను �� �ించు��నల�క����ను. � యనుగ�హమ��ేత స�ా�ర��ా�� ప���ల� ను��ర�� డ��ౖ
ఖ�య���న ఉ�ో�గమ� ల�ం�న�� ��ను ����� వ�ె�దను. � �ాదమ�లక� �ాష�ంగనమ�ా�రమ� �ే��దను.
� ��ర�న కలకండ పం���ట�� దును." �ా� యదృష�మ��ే ��ల�ర� ప���ల� �ా�స���ను. ఖ��య���న
య��ో�గమ� �ొ����ను. కనుక �� క�� �ె�� ంచవల�ిన బ�ధ�త ఎంత త�ర�ా ����న�� నంత బ�గ�ండ�
నను����ను. ��ల�ర� �ద �ాడ�. �ా� క�ట�ంబమ� ��ల ��ద���. కనుక ����� య�త� �ేయ�టక� ఖర��
��ట�� ��నల�క�ం�ెను. అంద���� �ె��ిన ల������ ప��ార��వ���న పర�త�ఖరమ���ౖన ��టవచు�ను�ా� �ద�ాడ�
తన �ంట� గడప�� ��టల�డ�.

��ల�ర�న ��ట�ల�ౖన �� �ా� �� క��ను త�రల� �ె�� ంచవల�న� య�త�రత గ���ను. �ావ�న తన
సం�ారమ�నకగ� ఖర��లను త��� ం� ��ంత ��ౖకమ�ను �గ�ల�వల�న� �శ��ంచు����ను. �ే�ట�ల� ��య�
చ���రను మ�� య� ����న ద�వ�మ�ను ��చుటక� �ా� రం�ం�ెను. ఇ��ధమ��ా ��ంత ద�వ�మ� �����న
�ిమ�ట, ����� వ�� బ�బ� �ాదమ�ల��ౖ బ�ెను. ఒక ట�ం�ాయ బ�బ� క� సమ���ం�ెను. ��ను �� క��క�న�
ప��ారమ� కలకండ పం���ట��ను. బ�బ��� ��ను సంత�ిం�నట��  తన ����కల��య� ఆ��డ� ��ర����న�య�
�ె���ను. ��ల�ర� బ�ప��ా��బ� జ�గ� గృహమందు ����ను. అప��డ� ���ర�వ�ర� మ�ీదుల� నుం����. ఇంట���
�� వ�ట��� �ార� ల�� �ల�వ�ా బ�బ� జ�గ�ను ��� ఇట� ��ను. "� య����� ట� కప��లల� �����ా చ���ర ���ి
�మ��" ఈ పల�క�లల�� ��వమ�ను గ���ం�న�ా�ౖె ��ల�ర� మనసు� కర��ను. అత��శ�ర�మగ��
డ���ను. �ా�కండ��  బ�ష�మ�ల�ే �ం�ెను. ����� బ�బ� �ాదమ�ల��ౖ బ�ెను. జ�గ� క�డ ఈ మ�టల� ��
ట� కప��లల� చ���ర ఎక��వ�ా కల�ప�ట యను��� ��వమ� ఏ���య�ండ��� అ� ��ం�ెను. బ�బ� తన
పల�క�ల�ే ��ల�ర� మనసు�నందు భ���, నమ�కమ�లను కల�గ�ేయవల�న� య��ే��ం�ెను. �ా� �� క��



ప��ారమ� తనక� �ావల�ిన కండచ���ర మ�ట��నద�య�, �ేయ�క��ళ�ల� చ���ర నుప���ంచక �� వ�ట
అను రహస�మ���శ�యమ�ను చక��ా కను����న�య� �ె���ను. బ�బ� ఇట��  �ెప�ను�ే��ం�ెను. "��
మ�ందర భ����� � �ేత�ల� ���ిన�� ��ంట�� �ా��ంబవళ�� � �ెంత ��నుం�ెదను. శ��రమ��� ���చ�ట
నున�ప�ట��� సప�సమ�ద�మ�ల కవ�ల �ర� �ేయ�చున� పనుల� ��క� �ె�య�ను. ప�పంచమ�న
���చ�వ��న ��ట�క� �� వ�డ�. ��ను � �ెంత�� య�ం�ెదను. �� ��ాసస�లమ� � హృదయమ�నం�ే
కలదు. ��ను � శ��రమ�ల��� య����ను. ఎల� ప��డ� � హృదయమ�లల�ను
సర�జనహృదయమ�లందుగల నను� ప��ంప�డ�. ఎవ�ర� నను� ఈ �ధమ��ా గ����ం�ెద�� �ార� ధను�ల�;
�ావనుల�; అదృష�వంత�ల�.

బ�బ� ��ల�ర���ంత చక�� మ�ఖ����న ��� ఈ �ధమ��ా బ� ��ం�ె�� గ��!

��ండ� బల�� ల�

ఈ అ���యమ�ను ��ండ� �న� బల�� ల కధ�� మ���ం�ెదమ�. ఒక��డ� బ�బ� మ�ీదుల� క�����
య�ం�ెను. ఒక భక�� డ� బ�బ� మ�ందర క����� య�ం�ెను. ఒక బ��  ట�క��ట�క��మ� ప���ను.
క�త�హలమ�న��� య� భక�� డ� బ��  ప���న��� కర���మ� బ�బ�న����ను. అ�� �భశక�నమ�, ల�క
య�భమ� య� ప���ం�ెను. �ెల�� ల� ఔరం�ాబ�దునుం�� తనను చూచుటక� వచు�న� య� బ��
య�నం��ంచుచున�ద� బ�బ� ప���ను. భక�� డ� ��ా� ంత�� � ��మ�నక క�ర��ం�ెను. బ�బ� ప���న����
అతడ� గ���ంచల�క�ం�ెను. ��ంట�� ఔరం�ాబ�దునుం�� ఎవ�� గ�ర�మ���ౖ �ా�బ�బ� దర�నమ�న��� �����
వ����. అత��ంకను ��ందదూరమ� �� వల�ియ�ం�ెను. �ా� �ా� గ�ర�మ� ఆక��ే మ�ందుక� �� ల�క�ం�ెను.
గ�ర�మ�నక� ఉలవల� �ావల�ి య�ం�ెను. తన భ�జమ���ౖ నున� సం�� ��ి ఉల�వల� �సు��� వచు�ట���
�� వ�నప��డ� ���ల� నున� ధూ�� ���ల�ం�ెను. అందుల� నుం�� ఒక బ��  ���ందప�� యందర�
చూచుచుండ�ా ��డ �����ను. ప���ం�న భక�� న కదంతయ� జ�గ�త��ా గమ�ంచుమ� బ�బ� �ె���ను. ��ంట��
య� బ��  తన �ెల�� ల�వద�క� సం��షమ��� �� ��ను. ��ల�ాలమ� �ిమ�ట అక��ెల�� ండ��  క��ి�����. �ాన
ఒక����కర� ��గ�ంచు��� మ����డ������. గ�ండ�మ��ా �ర�గ�చు న��క ���మ�� ������. ����� ఎక�డ?
ఔరం�ాబ��ెక�డ? గ�ర�ప���త� ఔరం�ాబ�దునుం� బ�� � ��ి��� ������� ఎట��  వ�ె�ను? �ాబ� �� �ద�ర�
అక� �ెల�� ండ��  క�య�దుర� బ�బ� మ�ందుగ�� ఎట��  �ెప�గ���ను? ఇ�� యంతయ� బహ���త�మ��ా
నున���. ఇ�� బ�బ� సర��� డ� �ర��ించుచున���.

ఉత�ర ల�ఖనమ�

ఎవరయ��ే ఈ అ���యమ�ను భ���శ�ద�ల�� �త�మ� �ా�ాయణ �ే��ద�� �ా�� కష�మ�ల��య� ��



�ా���ధు� కృప�ే ��లగ�ను.

ఓం న� �� �ా�����య

�ాం�ః �ాం�ః �ాం�ః
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