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ఇర�వ�� య�రవ అ���యమ�

1.భక�పంత� 2 .హ��శ�ంద��ిత�� 3 .���ాల అంబ��ేక� కధల�.

ప��ా� వన

ఈ �శ�మ�నందు క��ించు ప��వసు� వ� ��వలమ� భగవంత�� మ�య�ే సృ�ి�ంచబ��న��. ఈ వసు� వ�ల�
�జమ�గ నుం��య�ండల�దు. �జమ��ా నుండ�న�� ఒక�ట�. అ�ే భగవంత�డ�. �కట�ల� ��డ�ను �ా�,

దండమ�ను�ా� చూ� �ామను��నునట�� , అట� �� ప�పంచమ�ల� క��ించు వసు� వ� బ�హ�మ�నక�
అగ�పడ�నట��  �ా��ంచును �ా� యంతర� తమ��ా నున� సత�మ�ను �ె��ి��నల�మ�. సదు� ర��� మన
బ����యను అ�లను �ెర�ిం� వసు� వ�లను స���ా �చునట�ల జ�య�ను. మన కగ�పడ�న��
�జస�ర�పమ� �ాద� గ���ం�ెదమ�. �ాబట�� సదు� ర�� యసల�న దృ�ి�� కల�గజ�య�మ�
�ా� ���ంతమ��ాక. అ�ే సత�దృ�ి�.

ఆంత��క ప�జ

��మ�� పంత� మన��క ��త�రకమ� ప�జ����నమ�ను బ� ��ంచుచు���ర�. సదు� ర�� �ాదమ�ల� కడ�గ�ట
�ానందబ�ష�మ�ల�� �����ళ� నుప���ం�ెదమ��ాక. స�చ����న ���మయను చందనమ�ను �ా��
శ��రమ�నక� ప���దమ��ాక, దృఢ��ా�సమను వస� �మ��� �ా�� శ��రమ�ను క���దమ��ాక,

అష��ా���క��వమ� ల��డ� ఎ���� ��మరప�ష�మ�ల� సమ���ం�ెదమ��ాక, ఏ�ాగ��త�మను ఫలమ�ను
సమ���ం�ెదమ��ాక, ��వమను బ��ా� �ా�� �రమ���ౖ జ��  భ���య�� �ల��� డ�ను కట��దమ��ాక, మన
�రసు�ను �ా�� బ� టన���ళ���ౖ నుం�ెదమ��ాక, సదు� ర�� ఈ ప��ారమ��ా నగల�� నలంక��ం� మన
సర�మ�ను �ా���� సమ���ంత�మ��ాక, ����� ��ల��ంచుటక� భ���య�� ��మరమ�ను ��ెదమ��ాక, అట��
య�నందకర���న ప�జ �ే�ిన �ిమ�ట ఇట�ల �ా� ���ం�ెదమ��ాక.

"మ� మనసు�ను అంతర��ఖమ� �ేయ�మ�. ���� ల�ప�వ�ప� �� వ�నట�ల �ేయ�మ�.
�����త�మ�లక� గల ��రతమ�మ�ను �ె��ి��ను శ��� దయ�ేయ�మ�. ప�ంచవసు� వ�లందు మ�క� గల
య�స���� �� ��ట�� మ�క� ఆత��ా�����రమ� కల�గ�నట�ల �ేయ�మ�. ��మ� మ� శ��రమ�ను �ా� ణమ�ను
సర�మ�ను �క� సమ���ం�ెదమ�. సుఖదుఃఖ�నుభవమ�ల� కల�గక�ండ�నట��  మ� ��త�మ�ల� ���ా
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�ేయ�మ�. మ� శ��రమ�ను మనసు�ను � �ా���న మందుంచు��నుచు � �ష�మ� వ��నట�ల �ేయ�మ�.
మ� చంచల మనసు� � �ాదమ�ల �ెంత ��ా� ం� �� ందు�ాక.

ఇక� అ���యమ�ల�� కధల ��ౖప� మరల�దమ�.

భక� పంత�

ఒక��డ� పంత� అను భక�� డ�, మ��క సదు� ర�� �ష��డ� అదృష�వశమ�న ������� వ�ె�ను. అత��� �ి����
�� వ� ఇచ�ల�క�ం�ెను. �ా� ����కట� తల�న �ౖెవ�ం��కట� తలచునందుర�. �.�.�ి.ఇ ���ల�� ల�
�� వ�చుం�ెను. అందుల� అ��క�ల� �����త�ల�, బంధువ�ల� క��ి��. �ారందర� ������� �� వ�చుం����.
�ారందర� తమ ��ంట రమ�� ��ర�ా �ా��� �ాదన ల�క�ం�ెను. �ార� బ� ంబ��ల� ������. పంత� ��ా� ల�
����ను. అచట తన గ�ర�వ�ను ద���ం�, ����� �� వ�టక� అనుమ� �� ం��, ఖర��ల ��త�మ� డబ��ను
క�ర����� యంద���� కల�ి ����� �� వ�ె�ను. ఉదయ�� ����� �ే����. 11 గంటలక� మ�ీదుక� �� ���.
బ�బ� ప�జ ��రక� �ే��న భక�� ల గ�ంప�ను �� యందర� సంత�ిం���. �ా� పంత�క� మ�ర� వ��
హ�ాత�� �ా ���ంద ప�ెను. �ారందర� భయప����. అత��� �ౖెతన�మ� క���ంచుటక� ప�య��ం���. బ�బ�
కట��మ��ే అత��� మ�ఖమ���ౖ �ళ�� చల� �ా �ె�� వ�ె�ను. �ద�నుం�� ల��న �ా�వల� ల�� క�ర��ం�ెను.
సర��� డగ� బ�బ�, �ం��క గ�ర�వ� ��ల�క� �ష��డ� గ���ం�, �ర�యమ��ా నుండ�మ� �ౖెర�మ�
�ెప��చు తన గ�ర�వ�నం�ే భ��� �ల�చునట�ల � ���ం�� �ధమ�గ బ���ను. "ఏ���నను �ా�ండ�, పట��
�డ�వ�ాదు. � గ�ర��యం�ే య�శ�యమ� �ల�ప�మ�; ఎల� ప��డ� �లకడ�ా నుండ�మ�, ఎప��డ� �ా��
���నమ�నం�ే మ���� య�ండ�మ�." పంత� ఈ మ�టల�క� �ా� మ�ఖ�మ�ను గ���ం�ెను. ఈ �ధమ��ా
తన సదు� ర�� జ��ి��� �ెచు�����ను. అతడ� తన ��తమ�ల� బ�బ� �ే�ిన �� ��ల�ను మర�వల�దు.

హ��శ�ంద� �ిత��

బ� ంబ��ల� హ��శ�ంద��ిత�� యను�ార�ం����. అత��� మ�ర� ��గమ��� బ�ధపడ�చున� ��డ���కడ�
గలడ�. ఇం��� ష� మందులను, ఆయ����ద మందులను క�డ �ా�ెను �ా� జబ�� క�దరల�దు. �ావ�న
�గ�ల �ాదమ�లప� బడ�ట య�� �ాధన �క�ట� ���ల�ను. 15వ అ���యమందు చక�� ��ర�నల�ే
��సుగణ� బ�బ� ������ బ� ంబ�� �ాజ���ల� ��ల� �� �ే��న� �ంట��. 1910 ల� �ిత�� అట�� కధల� ����ట��
���ను. �ా� నుం��, �తర�ల� �ె�ి�న���నుం��, బ�బ� తన దృ�ి��ేతను, ��క�ట�ేతను, బ�గ��ానట��
జబ��లను బ�గ��ేయ�న� గ���ం�ెను. �ా�బ�బ� ను �చుటక� మనసు�ల� ����క ప�ట��ను. సర��ధమ�ల
స���హ���, బహ�మ�నమ�లను ��ంట ��ట�� ��� పండ�  బ�ట�లను బట�� ��� ���ా��డ�ల�� ����� �� వ�ె�ను.
అతడ� మ�ీదుక� బ� ��ను. బ�బ�క� �ా�ా� ంగనమ�ా�రమ� �ే��ను. తన ���� ��డ�క�ను బ�బ� �ాదమ�ల��ౖ



��ౖ�ెను. బ�బ� య� �డ���ౖప� చూడగ�� �క �ంత జ����ను. �ిల� �ాడ� ��ంట�� కండ��  ��ర�� న ��ి�
�ౖెతన�మ�ను ద�ి� ��ల��ౖ బ�ెను. అత� ��ట ��ంగ �ా��ను. అత� శ��రమ�న �ెమట పట��ను. అతడ�
చ��న�ా�వల� ప�ెను. ���� �� త�� దండ�� ల� ����� భయప����. అట�వంట� మ�ర�ల�
వచు�చుం�ెను�ా� �� మ�ర� ��ల��పట�వరక�ం�ెను. త��  కంట��ర� వరదల�గ �ార�చుం�ెను. ఆ��
ఏడ��టక� �దల��ెను. ఆ�� �ి�� �ొంగలనుం�� త�ి�ంచు��నవల�న� �క గృహమ� ల���� పర���త��ా
అ�� తన ���� ప� బ��నట�ల�, ప���� భయప�� �ా���� � క�ా��ా� �ే�ల� ప��న య�వ�వల�, ఎండ�ే
బ�ధప�� �ెట��  �డక� �� �ా అ�� బ�ట�ా�� ప�బ��నట�� , ల��� భక�� డ� �ే�ాలయమ�నక� �� �ా అ�� �ా���ౖ
క��నట�ం�ెను. ఆ�� �ట�ల�డ��చుండ�ా బ�బ� య����ట�ల ������ను. "ఇట� ల�డ�వలదు.
��ంత���ాగ�మ�. ఓ�ిక �� నుండ�మ�. క�ర��ా�� బసక� ���ి��� �� మ��. అరగంటల� �ా��� �ౖెతన�మ�
వచు�ను." బ�బ� �ె�ి�న ప��ారమ� �ార� ��ర�������. బ�బ� మ�టల� య��ర�మ�ల���ను. �ా��ల����
���ి��� �� �ా��, క�ర��ా��� �ౖెతన�మ� వ�ె�ను. �ిత�� బ�బ� దర�నమ�న��� ��ర��� మ�ీదుక� వ�ె�ను.
బ�బ� �ాదమ�లక� �నయమ��� �ా�ా� ంగనమ�ా�రమ� �ే�ి �ా�� �ాదమ�ల ��త�� చు క�ర��ం����.
మనసు�ల� బ�బ� �ే�ిన య�ప�ారమ�నక� నమస���ంచుచుం����. బ�బ� �ర�నవ���� �ట� ���. "�
ఆల�చనల�, సంశయమ�ల�, భ����తమ�ల�, ఇప��డ� చల� బ��న�ా? ఎవ��క��ే నమ�కమ� ఓ�ిక
కల�ో �ా��� తప�క భగవంత�డ� ర��ంచును." �ిత�� ధ�క�డ�, మ��య�ద గల�ాడ�. అతడంద����
అప���తమ��ా ��ా� పం���ట��ను. బ�బ�క� చక�� పండ� ను ��ంబ�లమ� ��ె�ను. �ిత�� ��ర�
�ా��క��ాల�, ��ాడంబరమ�, ���మభక�� ల�� �ం��య�ం�ెను. ఆ�� స�ంభమ�నక� దగ� ర�ా క����� బ�బ�
��ౖప� దృ�ి� ������ కండ� నుం�� య�నందబ�ష�మ�ల� �ాల��చుం�ెను. అ�� ���హ���మ ��వమ�లను గ�
బ�బ� ����� సంత��ి� �ెం�ెను. �ేవ��వల� ���శ�ర�ల� క�డ తమ భక�� లప� ����రప�ెదర�. ఏ
భక�� డ� హృదయప�ర�కమ�గను, మనఃప�ర�కమ�గను ప��ం� శరణ� ��డ��� �ా��� భగవంత�డ�
��డ�డ�ను. �ార� ����� ���ల� బ�బ� వద� సుఖమ�గ నున� �ిమ�ట ఇంట��� �� వ�శ��ం�, బ�బ�
దర�నమ�నక� మ�ీదుక� వ����. బ�బ� �ా���� ఊ��ప��ాద��� ఆ�ర���ం�ెను. �ిత��ను దగ� రక� �ల�
�ట� ��ను. "బ�ప�, అంతక�మ�ందు 2 ర��ాయ��� య�ంట��. ఇప��డ� 3 ర��ాయ�చు�చు���ను.
��� � ప�జ�మం��రమ�ల� బ�ట�� ��� ప��ంచుమ�. �వ� ��ల� �� ం�ెదవ�." �ిత�� ��� ప��ాదమ�గ
నం��క��ం�ెను బ�బ�క� �ాష�ంగనమ�ా�రమ� �ే�ి య��ర�చనమ�లక� �ా� ���ం�ెను. ఇ�ే తనక� �����
�� వ�టక� �దట��ా�� కనుక, అంతక�మ�ందు 2 ర��ాయ��ె�నను బ�బ� మ�టల యర�మ�ను
గ���ంపల�క�ం�ెను. ���� �ె��ి��నవల�న� క�త�హలప�ెను �ా� బ�బ� య�ర����ను. స�గృహమ� నక�
�� � తన మ�దుస�త�� �� ఈ వృ��� ంతమంతయ� �ె�ి� బ�బ� యంతక� మ�ందు
��ండ�ర��ాయ��ె�న��ను; అ�ే�య� య����ను. అ�� తన ప�త�� న ��ట� ��ను. � ��డ�క��� ��ప��డ�
������� �� �నట�� , � తం��� �ను� ���ి��� అక�� ��� క� మ��ా��ా�� వద�క� బ� ��ను. ఆ మ��ా�



క�డ �ిద�ప�ర�ష�డ�; ప�ర����, సర��� డ�; దయ�ళ�వ�. � తం��� �ర�ల���న భక�� డ� కనుక ఆయన
ప�జను �ా�� ఆ���ం���. �ార� � తం����� ��ండ� ర��ాయ��� మం��రమ�ల� బ�ట�� ప��ంప�మ���.
� తం����ార� చ��� వ�వరక� �ా�� ప��ంచుచుం����. అట� �ిమ�ట ప�జ ఆ���� �న��. ర��ాయల�
�� �న�. ���� సంవత�రమ�ల �ిమ�ట ర��ాయల సంగ� ప�����ా మర���. �
వదృష�వంత�డవగ�ట�ే, అక�� ��� క� మ��ా� �� �ా� ర�పమ�ల� గ��ిం� � కర�వ�మ�ను జ��ి���
�ె��, � కష�మ�లను త�ి�ంప �చుచు���ర�. �ాబట�� �క�దట జ�గ�త��ా నుండ�మ�. సంశయమ�లను,
దు�ాల�చనలను �డ�వ�మ�. � ��తమ���� తల య���రమ� ప��ారమ� నడ�వ�మ�. సత��వర�నమ�
నవ�ం�మ�ప�. క�ట�ంబ�ౖెవమ�లను ప��ంప�మ�. ర��ాయలను ప��ంప�మ�. �ాట�� చక��ా ప��ం�
�ా� �ల�వను కను��� , �గ�ల య��ర�చనమ� �ొ����నందుక� గ���ంచుమ�. �� �ా� �ల�నున� భ����
��ల����� ��ర�. � ��ల���రక� ��� న�వృ��� �ే�ి��నుమ�." త��  మ�టల� �� �ిత�� �����
సం���ిం�ెను. �� �ా��క� స�ా�ంత�ా�� త�మ�నందు, �ా�� శ��� యందు అత��� నమ�కమ�
క���ను. �ా�� దర�న �ా� మ�ఖ�మ�ను గ���ం�ెను. అప�ట�నుం�� తన నడవ�� గ���� ��ల� జ�గ�త��ా
నుం�ెను.

అంబ��ేక� �ార�

ప�����ా�ి ���ాల ���ాయణ అంబ��ేక� బ�బ� భక�� డ�. ఆ� �ా�� ���ార�� ��ంట�ల� 10 సంవత�రమ�ల�
��క�� �ే��ను. �ాణ� �ల�� ల�, జ�హ� ���� ల�ను �ార��ో�గమ�లను జ��ి, �ర�ంచు�����. మ��క ఉ�ో�గమ�
��రక� ప�య��ం���, �ా� ఫ�ంచల�దు. అతడ��క కష�మ�ల �ాల���ను. అత� �ి�� �ాను �ాను అసంతృ�ి�
కరమ��ా నుం�ెను. ఈ ప��ారమ��ా 7 ఏండ��  గడ�ెను. అతడ� ప�� సంవత�రమ� ������� �� వ�చు బ�బ�క�
తన కష�మ�ల� �ెప��చుం�ె���ాడ�. 1916 ల� అత� �ి�� ��ల ��నమ��ా నుండ�ట�ే �����ల� �ా� ణ���గమ�
�ేయ �శ��ంచు����ను. అతడ� ��ర��� ������� వ�� ��ండ� మ�సమ�ల�ం�ెను. ����� �ా��క�
మ�ందున� ఎడ� బం���ద క����� ఒక��డ� �ా�� దగ� రనున� నూ�ల� బ�� ��వవల�న�
�శ��ంచు����ను. అత�� ప��ారమ��ా �ేయ �శ��ంచు��నగ��, బ�బ� మ���కట� �ేయ �శ���ెను.
���� అడ�గ�ల దూరమ�న ��క హ�టల�ం�ెను. ��� యజమ�� సగ�ణ��ర� ��య�. అతడ� బ�బ� భక�� డ�.
అతడ� అంబ��ేక� ను �ల� అక�� ��� క� మ��ా� �ా�� చ��త�ను చ�����ా? య� యడ�గ�చు
ప�స�కమ� ��ె�ను. అంబ��ేక� ���� �సు��� చదువ��ం�ెను. ప�స�కమ� �ెరచుస���� ఈ కధ వ�ె�ను.
"అక�� ��� క� మ��ా��ా�� �ాలమ�ల� ఒక భక�� డ� బ�గ��ానట�� ��ర���గమ��ే బ�ధ పడ�చుం�ెను.
బ�ధను స��ంచల�క ��ాశ�ెం�� బ��ల� దు���ను. ��ంట�� మ��ా� వ�� �ా�� బ��ల�నుం�� బయటక�
���ి �ట���ను. "గతజన� �ాపప�ణ�మ�లను �వ� అనుభ�ంచక �రదు. � యనుభవమ� ప���� �ాక�న���
�ా� ణ���గమ� �క� ��డ�డదు. ��ం��క జన� ���� , బ�ధ యనుభ�ంపవల�ను. చచు�టక� మ�ందు



��ంత�ాల��ల � కర� ననుభ�ంచ �ాదు? గత జన�మ�ల �ాపమ�ల ��ల త������య�ాదు? ����
�ాశ�తమ��ా �� వ�నట��  జ�య�మ�."

సమ��త���న ఈ కధను చ���, అంబ��ేక� �గ�ల ��శ�ర�ప�ెను. �ా� మనసు� కర��ను. బ�బ�
సల� �� ప��ారమ��ా ల�ంప��� �ాడ� చ���� య�ండ�ను. బ�బ� సర�జ�త�మ�ను దయ�ళ�త�మ�ను
�� అంబ��ేకర�క� బ�బ� యందు నమ�కమ� బలప�� అత��� గల భ��� దృఢమ���ను. అత� తం���
అక�� ��� క� మ��ా� భక�� డ�. �ాన ��డ�క� క�డ తం��� వల� భక�� డ� �ావల�న� బ�బ� ����క. అతడ�
బ�బ� య��ర�చనమ�ను �� ం�ెను. �ా� ���యసు� వృ����� ం��ను. జ���షమ� చ��� అందుల� �ా� �ణ�మ�
సం�ా��ం� �������ా తన ప���ి�� బ�గ��ే�ి����ను. �ావల�ినంత ధనమ�ను సం�ా��ంచు��నగ���ను.
�గత ��తమంతయ� సుఖమ��ా గడ��ను.

ఓం న� �� �ా�����య
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