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ఇర�వ���కటవ అ���యమ�

1. �.���. �ాక�ర� 2 . అనంత�ావ� �ాటంక� 3 . పండ��ప�రమ� �ీ� డర� - ��� కధల�.

ఈ అ���యమ�ల� ��మ�� పంత� ���యక హ��శ�ంద� �ాక�ర� �.ఏ.అనంత�ావ� �ాటంక� (ప���),
పండ��ప�రమ� �ీ� డర� గ����న కధల� �ె���ను. ఈ కధల��య� ��నంద��యక���న�. ఇ� స���ా చ���
గ���ం�న��, ఆ�����కమ�ర�మ�నక� ���� చూప�ను.

ప��ా� వన

�ామ�న�మ�గ మన గతజన�ప�ణ�సమ��ార�నమ�వల� యదృష�మ��ే ���శ�ర�ల �ాంగత�మ� �� ం��
���వలన ��ల� �� ం�ెదమ�. ����� ఉ��హరణమ��ా ��మ�� పంత� తన సంగ��� �ెప��చు���డ�.
బ� ంబ�� దగ� ర�ానున� బ�ం��� క� ఇతడ� ��ల��ాలమ� ��జ�ీ� �ట�గ నుం�ెను. అక�డ �ీర�మ�ల��� యను
మహమ���య ���ప�ంగవ�డ� �వ�ించుచుం�ెను. అ��కమం�� ��ందువ�ల� �ార�క�ల�, ఇతర
మతసు� ల��� � �ా��� ద���ంచుచుం����. అత� ప�����త�డగ� య�న�, ��మ�� పంత�ను అ��క�ార��
�ీర�మ�ల���ను ద���ంచుమ� �ె���ను. �ా� ఎ�ో �ారణమ��ేత అతడ� చూడల�క�� ��ను. అ��క
సంవత�రమ�ల తర��ాత అత�వంత� వ�ె�ను. అతడ� ������� �� �, �ాశ�తమ��ా
������ా�సం�ా� నమ�ల� �ే��ను. దురదృష�� లక� ఇట�� �గ�ల �ాంగత�మ� ల�ంచదు. ��వలమ�
అదృష�వంత�ల�� యట���� ల�ంచును.

���శ�ర�ల వ�వస�

అత�ంత �ా� �న�ాలమ�నుం�� ప�పంచమ�న ���శ�ర�ల వ�వస� వ�న���. అ��కమం�� �గ�ల��క��ట�
అవత��ం� �ా�� �ా���� ���ంపబ��న పనులను ��ర�����దర�. �ార��క��ట�  ప� �ే�ినను అంద�ా భగవంత��
య�జ�� ను�ారమ� ��ర�����దర�. �ాన ఒకర� �ేయ�న�� �ం��క���� �ె�య�ను. ఒకర� �ే�ిన����
ఇం��కర� ప���� �ే��దర�. ���� బ� ��ంచుట ��కయ���హరణ � ��గ�వ కలదు.

�.���. �ాక�ర��ార� �.ఏ.

�ర� ����నూ� �ాఖల� గ�మ��ా� �ా నుం����. ఆయన ఒ�ా��కప��డ� బ�ళ�ాం స�పమంద� వ� �ాం అను
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పట�ణమ�న ��క స��� �ా����� వ�ె�ను. అక�డ "అప�" యను కన�డ���� ద���ం� �ా�� �ాదమ�లక�
నమస���ం�ెను. ఆ ��� �శ�ల��సు ర�ం�న "���ర�ాగర" మను ����ంతగ�ంధమ�ను సభల�
నున��ా���� బ� ��ంచుచుం�ెను. �ాక�ర� �� వ�నప�డ� �ా�� ��లవ� ��ర�ా �ా��ట��  �ె�ి���. "ఈ ప�స�కమ�ను
�వ� చదువవల�ను. � వట��  �ే�ిన�� � ����కల� ��ర��ర�ను. మ�ందుమ�ందు � య��ో�గమ�నక�
సంబం��ం�న ప��ద ఉత�ర��క��నక� బ� �నప��డ� ���క ��ప����� � యదృష�మ��ే క��ి����దవ�.
�ార� � భ�ష�త�� మ�ర�మ�ను చూ��దర�. � మనసు�నక� �ాం� కల�గజ���దర�. � �ానందమ�
కల�గజ���దర�."

�ాక�ర� �న�ర�క� బ��� య���ను. అచట��� �� వ�ట��� ����ఘ�ట� ల�యను ��ట� �� వల�ియ�ం�ెను. ఈ
ల�య ����� ల��ౖెన��. ���� ��ట�ట ��ల కష�మ�. ���� ��ట�ట ��నుబ� త� తప� �తర����య�
నుప���ంచర�. �ావ�న ఎనుబ� త���ౖ ల�యను ��ట�ట�ే అత��� బ�ధ క���ను. అచ�టనుం�� కల��� క�
��ద�య��ో�గమ���ౖ బ��� య���ను. అచట �����ా��బ� ��ం�ోర�ర��� ప��చయమ� క���ను. ఆయనవలన
�ా�బ�బ�గ���� య��క సంగత�ల� �ె��ి��� �ా��� చూడ�ాం��ం�ెను. ఆ మర�సట���న�� �����ా��బ�
������� వ�టక� �శ��ంచు����ను. �ావ�న �ాక�ర�ను తన�� క�డ రమ�� య����ను. �ాక�� తనక�
�ాణ�ల� �ి�� ��సుండ�ట�ే �ాల�న� �ె���ను. అందు�ే �����ా��బ� ఒక��ే �����ను. �ాక�ర� �ాణ�క�
�����ను. �ా� యచ�ట ��సు �ా��� ప�ెను. అతడ� �����ా��బ� ��ంట ������� ��ళ�క�� వ�ట�ే �����
ప�ా���� పప�ెను. అ�నప�ట��� ����� �����ను. అంతక�మ�ం�ొక��డ� �����ా��బ� ����� ������ట��న�
�ె���ను. ఇతర�����త�ల� ��ందర� క��ి��. �ార� �ాక�ర�ను బ�బ� వద�క� ���ి����� ���. అతడ�
బ�బ�ను �� �ా�� �ాదమ�లక� నమస���ం� ����� సంత�ిం�ెను. అత�కండ��  ఆనందబ�ష�మ�ల�ే
�ం�ెను; ఒడల� గగ�������ెను. ��ంత��పట��� సర��� డగ� బ�బ� �ట���ను. "ఇచ�ట� మ�ర�మ� అ�ా�
బ� ��ంచు�త�లంత సులభ���న�� �ాదు. ����ఘ�ట�ల� ఎనుబ� త� ��ౖన స�ా�� �ేయ�నంత సులభమ� �ాదు.
ఈ య���త�మ�ర�మ� �గ�ల క��న���న��. �ావల�ినంత కృ�ి �ేయవల�ియ�ండ�ను." �ాక���క����
�ె�య� ఈ మ�ఖ����న గ�ర�� ల� మ�టల� �నగ�� యతడ� య���నందపరవ�డ���ను. కన�డ ���
�ె�ి�న మ�టల� య��ర�మ�ల� గ���ం�ెను. ��ండ��ేత�ల� జ���ం� బ�బ� �ాదమ�ల��ౖ �రసు� ను ��ట��,
తనను �ీ�క��ం� య��ర���ంచవల�న� �ా� ���ం�ెను. అప��డ� బ�బ� �ట���ను. "అ�ా� �ె�ి�నదంతయ�
�జ�� �ా� యవ��య� అభ��ిం� ఆచరణల� ��ట�వల�ను. ఊరక�� చదువ�ట వలన ప��జనమ� ల�దు.
�వ� చ���నదంతయ� ��ల��ం� య�చరణల� ��ట���ల�ను. ల���� ��� ప��జన���య� నుండదు.
గ�ర�� య���ా�దమ� ల�� ఉత�ప�స�కజ�� న మ�త��ా�����రమ� ల���� ప��జనమ� ల����."
���రమ�ాగరమ�ను ప�స�మ�ల�� �ి��� ంత��గమ�తడ� చ���య�ం�ెను, �ా� య�చరణల� ��ట�త��న ����
�����ల� �����ను. ఈ ��గ�వ �ె�ి�న �ం��క కధ క�డ � సత�మ�ను బలపరచును.



అనంత�ావ� �ాటంక�

ప��� ��ద�మనుష���ొకడ� అనంత�ావ� �ాటంక� యను �ాడ� బ�బ�ను చూడ����ను. ����� వ�� బ�బ�
దర�నమ� �ే��ను. అత� కండ��  సంత��ి� �ెం�ెను. అత��నం��ం�ెను. అతడ� బ�బ� �ాదమ�లప�బ��,
త��న ప�జ�ే�ిన�ిమ�ట బ�బ��� ఇట� ��ను. "����క��వ�ా చ�����, ��దమ�లను, ����ంతమ�లను,
ఉప�షత�� లను చ�����. అ�ా� దశప��ాణమ�ల� �ంట��. �� మనసు�నక� �ాం� ���ననుకల�గ�ట ల�దు.
కనుక �� ప�స�కజ�� నమంతయ� �ష���జనమ�. ప�స�కజ�� నమ�ల�� ��ాడంబరభక�� ల� ��కంట� ��ల�.
మనసు� �ాం� �� ంద��� ప�స�కజ�� నమంతయ� వ�ర�మ�. � దృ�ి�వలన � చమ���రప� మ�టలవలనను
�వ� �ాం� ప��ా��ంత�వ� �ంట��. అందు�ే ���చ�ట��� వ����. �ావ�న ��యందు ����ణ�మ� చూప�మ�.
నను� ఆ�ర���ంచుమ�." �ిమ�ట బ�బ� ఒక ��కధను ఈ �ధమ�గ �ె���ను.

������ ఉండల గ�ర�ప�ల��� ��కధ (నవ �ధ భ���)

ఒక���ొకవర�క���క�డక� వ�ె�ను. అత�మ�ందు ఆడగ�ర�మ� ల�������ను. అ�� ������ య�ండల��ా ప�ెను.
�జ�� సు��ౖన య� వర�క�డ� పం�ె��ంగ� �ా� ������ య�ండల నందుల� ��ట�� ����ను. ఇట��  అతడ�
మనసు�ను ��ం���క��ంచగ���ను.

ఈ మ�టల యర�మ�ను �ాటంక� గ���ంచల�క�ం�ెను. అందు�ే నతడ� గణ�శ���ద� వ�ర� ���� ��ల�ర�
�ట��  అ����ను. "��� వలన బ�బ� య��ే�శ���?" అత��ట��  జ�ాబ� ఇ�ె�ను. "��క� గ�డ బ�బ�
�ె�ి�నదంతయ� �ె�యదు�ా� �ా�� ���రణ ప��ారమ�, ��క� ���న�� ��ను �ె���దను. ఆడగ�ర�మన�ా ఇచట
భగవంత�� యనుగ�హమ�. ������య�ండల ల��� యన�ా నవ�ధభ���. అ� ��మన.. 1. శ�వణమ�
(�నుట) 2. ��ర�నమ� (�ా� ���ంచుట) 3. స�రణమ� (జ��ి�యందుంచు��నుట) 4. �ాద��వనమ�
(�ా�ా� ంగనమ�ా�ర �నర��ట) 5. అర�నమ� (ప�జ) 6. నమ�ా�రమ� (వం�� నమస���ంచుట) 7.

��స�మ� (��వ) 8. సఖ�త�మ� (���హమ�) 9. ఆత����దనమ� (ఆత�ను సమ���ంచుట).

ఇ� నవ�ధ భక�� ల�. ��ల� ��ద�న ఒక మ�ర�మ�నందు నమ�కమ�ం� నడచు���న��డల భగవంత�డ�
సంత��ి� జ�ందును. భక�� � గృహమందు ప�త��మగ�ను. భ���ల�� �ాధనమ� ల��య� అన�ా జపమ�,
తపమ�, �గమ�, మతగ�ంధమ�ల �ా�ాయణ, �ా�ల�� సంగత�ల�తర�లక� బ� ��ంచుట యనున�
�ష���జనమ�. భ����� ల���� ��దమ�లల�� జ�� నమ�, జ�� �యను ��ప� ప�ఖ���, ��మమ�త�మ�న��
�ేయ�భజన వ�ర�మ�. �ావల�ిన�� ���మ�స�దమ�న భ��� మ�త���. �వ� క�డ ఆ వర�క�డనను��నుమ�.
ల��� సత�మ�ను �ె��ి��నుటక� ప�య��ంచుచున� వ���� నను��నుమ�. �ా�వల� నవ�ధభక�� లను ��� గ�
�ేయ�మ�. ఆత�రత�� నుండ�మ�. �ా�వల� నవ�ధభక�� లను ఆచరణల� ��ట�� టక� �ిద�మ��ా నుండ�మ�.



అప���ే �క� మనః����ర�మ� �ాం� కల�గ�ను.

ఆ మర�సట� ��నమ� �ాటంక� బ�బ�క� నమస���ంచుటక� �� �ా, "గ�ర�ప� ల��� ������ ఉండలను
��� గ��ే�ి��ా ల���?" య� ప���ం�ెను. అతడ� ��ను �స��య�డన�య� ప�ప�ధమమ�న తనను బ�బ�
య��ర���ంచవల�న�య� �ా� ���ం�ెను. అట��న�� �ా�� సులభమ��ా ��� గ��ేయవచు� న��ను. అప��డ�
బ�బ� �ా�� ఓ��ర��చు �ాం� ��మమ�ల� కల�గ�న� య��ర���ం�ెను. ఇ�� �� �ాటంక�
యప�����నందభ��త�డ���ను.

పండ��ప�రమ� �ీ� డర�

ఒక �న� కధ�� � అ���యమ�ను మ���ం�ెదమ�. ఆ కధ బ�బ� సర��� డ� �ెల�ప�ను. ప�జల� స�����న
మ�ర�మ�న బ�ట�� టక�, �ా�� తప��లను సవ��ంచుటక�, బ�బ� సర�జ�త�మ� నుప���ంచుచుం�ెను. ఒక��డ�
పండ��ప�రమ�నుం�� �క �ీ� డర� వ�ె�ను. అతడ� మ�ీదుక� �� ��ను; �ా�బ�బ�ను ద���ం�ెను; �ా��
�ాదమ�లక� నమస���ం�ెను; అడ�గక�ండగ�� ద��ణ ��ె�ను; జర�గ�చున� సం��షణల� �నుట��క
మ�ల గ�ర��ం�ెను. బ�బ� యత���ౖప� మ�ఖమ� ���ి� �ట���ను. "ప�జల�ంత టక�ర�ల�? �ార�
�ాదమ�లప� బ�ెదర�. ద��ణ ��ె�దర�; ��ట�న �ం�ెం�ెదర�." ఇ�� �త�మ� �ా��? ఈ ట��ి (మ�ట)

�ీ� డర�క� స���� ��ను; అతడ� ���� ధ��ం�ెను. ఎవ���� గ�డ ఈ �షయమ� బ� ధ పడక�ం�ెను. �ీ� డర�
���� గ���ం�ెను�ా�, ఎవ����� �ెప�ల�దు. �ా�� ల���� వ��న �ిమ�ట, �ీ� డర� �ా�ా�ా��బ� ����త�న
��ట� ���ను. "బ�బ� �ె�ి�నదంతయ� య��ర���. ఆ బ�ణమ� ��ప� ప����ం���. అ�� �� గ������.
����వ���, �ం��ంచక�డదు, తృణ�క��ంచ�ాద� బ� ��ంచుచున���. పండ��ప�రమ� స� జ���యగ� నూల�� తన
య����ా��వృ��� ��రక� ����� �� వ�ె�ను. అచ�ట మ�ామ� �ే��ను. �ీ� డర�  ��ా� ం� గ��ల� ���గ����
��ాదమ� జ����ను. స� జ��� బ�ధపడ�చుం�ె�� ��గమ� ల�య�షధమ�ను ���ంచక ������� �� �న
మ�త�మ�న బ�గ��ాగల�ా? అ� మ�ట�� డ������. స� జ���� �ా�ఖ� �ే�ి��. �ా�బ�బ�ను �ం��ం���. ��ను
క�డ అందు ��ంత ��గమ�ను వ��ం��� ��ను �ే�ిన�� సమంజసమ� �ాద� ఇప��డ� �ా�బ�బ�
�ర��ిం�ెను. ఇ�� ��క� దూషణ �ాదు. ������ య��ర�చన��. ఇ�� ��క� ఒక ఉప�ేశమ�. ���క�దట
ఎవ��� దూ�ించ�ాదు. ఎవ��� �ం��ంచ�ాదు ఇతర�ల �షయమ�ల� జ�క�మ� కల�గజ��ి��న�ాదు."

����� పండ��ప�రమ�నక� మ�డ� వందల ���ళ� దూరమ�ననున���. బ�బ� సర��� డగ�ట�ే
పండ��ప�రమ�ల�� �ీ� డర�  ��ా� ం� గ��ల� ��� జ������ �ె��ి�����. ఈ నడ�మనున� స�లమ�, నదుల�,
అడవ�ల�, పర�తమ�ల�, �ా�� సర�జ�త�మ�న కడ�� పడల�దు. �ార� సర�మ�ను �డ గ�����. అంద��
హృదయమ�లల� గల���� చదువగ�����. �ా���� �ె�య� రహస�����య� ల�దు. దగ� ర నున��,

దూరమ�గనున�� ప��వసు� వ� క�డ పగట��ాం�వల� �ా���� �ేట�ెల�మ�. ఎవడ�న దూరమ��ా �ా�



దగ� ర�ా �ా� య�ండ�మ��. బ�బ� స�ా�ంత�ా�� యగ�ట�ే �ా�� దృ�ి�నుంచు త�ి�ంచు��నుటక� �ల�
ల�దు. ���� బట�� �ీ� డ��క ��� ��ర������ను. ఒక��� గ���� �ెడ� �ెప��ాదు. మ��య� ననవసరమ�గ
�ా�ఖ��నమ� �ేయ�ాదు. బ�బ� అత� దుర�� ణమ�ను �� ��ట�� స���ర�మందు ��ట��ను.

ఇ�� �క �ీ� డర�ను గ����న�ౖెనప�ట��� అంద���� వ���ంచును. �ాబట�� �� కధ బ� ��ంచు ���
జ��ి�యందుంచు��� ��ల� �� ం�ెదమ� �ాక.

�ా�బ�బ� మ��మ అ�ాధమ�, అట� �� �ా�� �లల� క�డ అట����. �ా�� ��తమ� గ�డ అట�� �ే. �ార�
పరబ�హ�మ� �క� యవ��ర��.
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