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ఇర�వ�� ����దవ అ���యమ�

1. మ��� సు భజన సమ�జమ�, 2 .�ెండూ� క�, (తం��� - ��డ�క�ల�), 3 ��క�� �ా���� �ట�, 4 . �ామన
�����క� �దల�ౖన �ా�� కధల�.

ఈ అ���యమ�ల� ర��కరమ�ల� ఆశ�ర�కరమ�ల���ౖన మ������ �ా� కధల�న��.

1. మ��� సు భజనసమ�జమ�

1916 వ సంవత�రమ�న �ామ����ి - పం��క� �ెం��న మద�ాసు భజన సమ�జ�కట� �ా�య�త�క�
బయల��ే��ను. అందుల� ��క ప�ర�ష�డ� అత� ��ర�, అత� ��మ���� , అత� వ�ె��య� నుం����. �ా��
��ర�ల� �ె�యవ�. మ�ర�మధ�మ�న �ార� అహమదునగర� �ల�� , ��ప� �ాం ��ల��ాల� ����� యను
�ా� మమ�న �ా�యను ��క ��ప� ���శ�ర�డ����ర�య�, �ార� పరబ�హ� స�ర�ప�ల�య�,
ప��ాంత�ల�య�, ఉ��రస���వ�ల�య�, భక�� లక� ప����� ద�వ�మ� పం� ��ట��దర�య�, ����వంత�ల
క��క�శలతను బట�� య�ో�తమ��ా సత���ంత�ర�య� ����. ప����� ద��ణర�పమ��ా ��ల డబ��
వసూల��ే�ి, ���� భక���ం��� క�త�ర� 3 ఏండ�  అమ���� ఒక ర��ా� ��ండ� ర��ాయలనుం� 5

ర��ాయలవరక� ��ంద����, జమ���� 6 ర��ాయల�ను, అమ��త�� �� 10 ర��ాయల� �దల���� 20

ర��ాయల వరక�, ��ందర� భక�� లక� 50 ర��ాయల వరక� బ�బ� ఇచు�చుం�ెను. ఇదంతయ� ��
సమ�జమ� ������� వ��, యచట ఆ����. సమ�జమ� మం� భజన �ే��ను. �ా��ల� మ�గ�� ర� ���ాస
గల�ార�. యజమ�ను�ాల� మ�త�మట�� స���వమ� గల�� �ాదు. ఆ�� బ�బ� యందు ���మ��రవమ�ల�
కల��. ఒక��డ� మ���హ��ర� జర�గ�చుండ�ా, బ�బ� య��� భ�����ా�సమ�లక� �ీ�� జ�ం�� య���
�ష��ౖెవమ��క� దృశ�మ� ప��ా��ం�ెను. ఆ��క� బ�బ� ���ామ��వల� �ా��ం�ెను. �ా� �తర�లక�
మ�మ�ల� �ా���ధు�వల� �ా��ం�ెను. తన �ష��ౖెవమ�ను �� య��� మనసు� క����ను. ఆ��
కండ� నుం�� య�నందబ�ష�మ�ల� �ార�చుండ�ా ఆనందమ��� �ేత�ల� తట��ను. ఆ�� య�నంద��ౖఖ����
త���న�ా�ాశ�ర�ప����. �ా� �ారణ��� �ె��ి��నల�క�ం����. జ����న దంతయ� ఆ�� �ాయం�ాలమ� తన
భర��� �ె���ను. ఆ�� �ా�బ�బ�ల� �� �ామ�� ��� న��ను. ఆ�� అమ�యక భక�� �ాలగ�ట�ే, �� �ామ��
�చుట, ఆ�� ప��న భ�మ య� భర� యను����ను. అ�� యంతయ� వట�� ��దస�మ� �������ం�ెను. అందర�
�ా�బ�బ�ను �డ�ా ఆ�� �� �ామ�� �చుట యసంభవమ��ను. ఆ�� య� య���పణక� ��ప��ంచల�దు.
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ఆ��క� �� �ామదర�నమ� అప�డప�డ� తన మనసు� ప��ాంతమ��ా నుండ�నప�డ�, దు�ాశల� ల�నప�డ�ను,
ల�ంచుచు�� య�ం�ెను.

ఆశ�ర�కర���న దర�నమ�

ఈ ప��ారమ��ా జర�గ�చుండ�ా ఒక��ట� �ా�� భర���క యదు�త���న దృశ�మ� ఈ ప��ారమ��ా కనబ�ెను.
అత�ొక ��ద� పట�ణమ�ల� నుం�ెను. అక��� �� �సుల� తనను బం��ం���. ��డ��� �ేత�ల� కట��, �క
పంజరమ�న బం��ం���. �� �సు�ార� ��డ� మ��� మ��ంత ���ంచుచుండ�ా �ా�బ�బ� పంజరమ� దగ� ర��
���య�ండ�ట ��, ���రమ��ా నత��ట� ��ను. "� ����� ��, � �ాదమ�ల వద�క� వ����. �వ�
స�యమ��ా �చట �ల� య�ండ�ా, ఈయ�పద��ప� బడ��ల?" బ�బ� �ట���ను. "�వ� �ే�ిన
కర�ఫ�తమ�ను ��� యనుభ�ంపవల�ను." అత��ట� ��ను. "ఈ జన�ల� ����ట�� య�పదవచు�టక� �����
�ాపమ� �ేయల�దు." బ�బ� �ట���ను: "ఈ జన�మ�ల� �ాక�న� గతజన�మ�ల� ఏమ�న �ాపమ�
�ే�ియ�ండవచు�ను" అత��ట� ��ను. "గత జన�మ�ల� ఏమ�న �ాపమ� �ే�ియ�న���, � సమ�ఖమ�న
��� ��ల �ప��మ�ందర ఎండ�గ���వల� దహనమ� �ేయ�ాదు?" బ�బ� "� కట�� ��ా�సమ� గల��" య�
యడ�గ అతడ� "కలదు" అ��ను. బ�బ� యప��డ� కండ��  మ�యమ��ను. అతడ� కండ��  మ��ి
�ెరచునంతల� ఏ�ో ���ందబ��న ��ద� చప��డ���ను. �� �సు�ార� రక�మ� �ార�చు ప���� � య�ం����. ��ను
బంధ�మ�క�� �ౖెయ�ం�ెను. అతడ� ����� భయప�� బ�బ� ��ౖప� ��ెను. బ�బ� �ట���ను. "ఇప��డ� �వ�
బ�గ�గ పట�� బ����, ఆ�ీసర�ల� వ�� �ను� బం��ం�ెదర�." అప��డతడ� ఇట�ల �న��ం�ెను. "�వ� తప�
ర��ం�ే�ా��వర�ను ల�ర�. నను� ఎట�ల�న �ా�ాడ�మ�." అప��డ� బ�బ� �ా�� కండ��  మ�య�మ��ను.
�ాడట�� �ే�ి, ����� �ెరచునంతల�, �ాడ� పంజరమ�నుం�� �డ�దుల�నట��  బ�బ� ప�క�నున�ట��
�ా��ం�ెను. అతడ� బ�బ� �ాదమ�ల��ౖ బ�ెను. బ�బ� �ట���ను: "ఈ నమ�ా�రమ�లక� ఇంతక�మ�ందట�
నమ�ా�రమ�ల�����న ��దమ� కల��? బ��ా య�ల��ం� �ెప��మ�." అతడ� ఇట� ��ను. "�ావల�ినంత
��దమ� కలదు. మ�ందట� నమ�ా�రమ�ల� �వద� ��ౖకమ� �సు��నుటక� �ే�ిన�. ఈ నమ�ా�రమ� �ను�
�ేవ���ా ���ం� �ే�ిన��. మ��య�ను, ��ను ��పమ��� �వ� మహమ���య�డ��ౖ ��ందువ�లను
�ాడ��ేయ�చుంట�వ� యను������ �ాడను." బ�బ� "� మనసు�ల� మహమ���య �ేవతలను నమ��ా?"

య� ప���ంప అతడ� నమ�న��ను. అప��డ� బ�బ� "� �ంట�ల� పంజ� ల���? �వ� �హరమప��డ�
ప�జ �ేయ�ట ల���? మ��య� � �ంట�ల� మహమ���య �ేవతయగ� �ా���� ల���? ��ం���  �దలగ�
�భ�ార�మ�లప������ను �ర� �ాం�ంపజ�య�టల���?" య��ను. అత�� ���కంతట��� �ప������ను.
అప�డ� బ�బ� �ట���ను. "� ��ంక ఏ� �ావల�ను?" అతడ� తన గ�ర�వగ� �ామ��సును ద���ంప ����క
గలద��ను. ��నుకక� ����� �డ�మ� బ�బ� య��ను. ��నుకక� ���గగ�� యత��� ఆశ�ర�మ� కల�గ�నట��



�ామ��సు తన మ�ందర నుం�ెను. �ా�� �ాదమ�ల��ౖ బడగ��, �ామ��సు అదృశ�మ���ను. �జ�� స గల�ా�ౖె
యతడ� బ�బ��� �ట�ల��ను. '�ర� వృదు� ల��ా గనబడ�చు���ర�. � వయసు� �క� �ె�య���?"

బ�బ�. '��ను మ�స��ాడననుచు����ా? ���� పర����� చూడ�" �ట�నుచు బ�బ� పర���డ �ద��ెను.
అతడ� క�డ ��ంబ��ం�ెను. ఆధూ�ల� బ�బ� అదృ��డ���ను. అతడ� �ద� నుం�� ��ల����ను.

��ల����న ��ంట�� స�ప�దర�నమ� గ���� �వ�మ��ా ఆల��ంచ �ద��ెను. �ా� మ����ౖఖ�� ప�����ా
మ���, బ�బ� ��ప�దనమ�ను గ���ం�ెను. అట��ిమ�ట �ా� సంశయ��ౖఖ�� ���ాస ప�����ా ��ల��ను. బ�బ�
�ాదమ�ల��ౖ అసల�న భ��� మనమ�న నుద��ం�ెను. ఆదృశ��క స�ప��� �ా�, యందుగల
ప����త�రమ�ల� ��ల మ�ఖ����న�, ర��కర���న�. ఆ మర�సట� య�దయమందర� మ�ీదుల� �ర���రక�
గ��గ��� య�ండ�ా అత��� బ�బ� ��ండ� ర��ాయల �ల�వగల ��ా��, ��ండ�ర��ాయల� నగదు
��� ఆ�ర���ం�ెను. అత� మ��������� ల�ండ�మ��ను. అత�� బ�బ� ఆ�ర���ం� ఇట� ���. "అల��  �క�
�ావల�ినంత డబ�� �చు�ను. �క� ��ల� �ేయ�ను." అత� కచ�ట ఎక��వ ధనమ� �ొర�కల�దు. �ా�
అ��ట�కంట� ��ల�ౖన వసు� వ� �ొ����ను. అ���� బ�బ� య���ా�దమ�. తర��ాత ఆ భజనసమ�జమ�న ��ం��
ధనమ� ల�ం�ెను. �ా�� య�త�క�డ జయప�దమ��ా �ా��ను. �ా�� ��ట�� కష�మ�ల� ప�య�ణ మధ�మ�న
కల�గల�దు. అందర� ��మమ��ా ఇల��  �ే����. �ార� బ�బ� పల�క�ల�, ఆ��ా�దమ�ల�, �ా�� కట��మ��ే
క���న ఆనందమ�ను గ���� మనమ�న �ం�ంచుచుం����.

తన భక�� లను వృ��� �ేయ�టక�, �ా�� మనసు�లను మ�ర��టక� బ�బ� యవలం�ం�న మ�ర�మ�లల� ��కట�
చూప�ట �� కధ య���హరణమ�. ఇప�ట��� �ట�� మ�ర�మ�లను బ�బ� అవలం�ంచుచు���ర�.

2. �ెండూల�� క�ట�ంబమ�

బ�ం��� ల� �ెండూల�� క�ట�ంబమ�ం�ెను. ఆ క�ట�ంబమ� �ారందర� బ�బ� యందు భ��� క���య�ం����.
�ా���బ�� �ెండూ� క�, "�� �ా���ధ భజనమ�ల" యను మ�ా�� గ�ంధమ�ను 800 అభంగమ�ల�,
పదమ�ల�� ప�చు��ం�ెను. ���ల� �ా� �ల ల��య� వ���ంపబ�ెను. బ�బ� యందు శ���� భక�� ల� గల�ార�
���� తప�క చదువవల�ను. �ా�� క�మ�ర�డ� బ�బ� �ెండూల�� ��ౖద�ప���క� క����నవల�న�
�ా��ంబవళ�� కష�ప�� చదువ�చుం�ెను. ��ందర� జ���ష��ల సల� �ే��ను. �ార� అత� జ�తకమ�ను ��
ఈ సంవత�రమ� గ�హమ�ల� అనుక�లమ��ా ల�వ� �ె�ి���. కనుక య� మర�సట� సంవత�రమ� ప���క�
క����నవల�న�య� అట�� �ే�ిన తప�క ఉ��ర�� డగ�న� �ె�ి���. ఇ�� �� అత� మనసు�క� ���రమ�
అ�ాం� క���ను. ������నమ�ల తర��ాత అత� త��  ������� �� � బ�బ�ను ద���ం�ెను. ఆ�� బ�బ�క�
అ��క �షయమ�ల�� �ాట� తన ��డ�క� ���రగ�సు� �ౖెన సంగ� క�డ �ె���ను. ఇ�� �� బ�బ� య���



��ట� ��ను. "��యందు నమ�కమ�ం� జ�తకమ�ల�, �ా� ఫ�తమ�ల� �ామ����క�ాస� ��� ల పల�క�ల�క ప�క�క�
�ో� �ి, తన �ాఠమ�ల� చదువ���నుమ� �ెప��మ�. �ాంతమనసు��� ప���క� ��ళ��మనుమ�. అతడ� ఈ
సంవత�రమ� తప�క ఉ��ర�� డగ�ను. ��యం�ే నమ�కమ�ంచుమనుమ�. �ర����హమ� �ెందవద�నుమ�."
త��  ఇంట��� వ�� బ�బ� సం�ేశమ� ��డ�క�క� ���ిం�ెను. అతడ� శ�ద��ా చ����ను; ప���క� క������ను.
�ా� తప���ల� బ�గ�గ �ా� ��ను �ా�, సంశయమ�ల� మ���� ఉ��ర�� డగ�టక� �ావల�ిన మ�ర��ల�
�ావను����ను. �ావ�న ��ట�ప���క� క����న �ష�పడల�దు. �ా� ప���క�ల� అత� ��ంటబ����. �ా� తప���ల�
ఉ��ర�� ����న�య�, ��ట�ప���క� �ావల�న�య� ఆ ప�������ా�� కబ�ర� ��ట��ను. ఇట��  �ౖెర�వచనమ� ��
య�తడ� ప���క� క����� ��ం��ంట�ల� ఉ��ర�� ����ను. గ�హమ�ల� వ����కమ��ా నున�ను, బ�బ�
కట��మ��ే ఆ సంవత�రమ� ప���ల� ఉ��ర�� డ���ను. సంశయమ�ల� కష�మ�ల� మన భ���� �ి�రపరచుటక�
మనలను చుట�� మ�ట�� ను; మనలను ప����ంచును. ప���� ��ా�సమ��� బ�బ�ను ��ల�చుచు మన కృ�ి
�ా��ం�న��, మన ప�యత�మ� ల��య� త�దక� �జయవంతమగ�ను.

ఈ ������� తం��� రఘ���ధ�ావ� బ� ంబ��ల� ��క ��ేశ కం���ల� ��ల�వ�ం�ెను. వృదు� లగ�ట�ే స���ా ప�
�ేయల�క ��లవ���ట�� ��ా� ం� �� ందుచుం�ెను. ��లవ��ాలమ�ల� అత� �ి�� ��రగ�పడల�దు. �ావ�న ��లవ�
�� ����ంచవల�నను����ను; ల��� ఉ�ో�గమ�నుం�� �ర�ంచు��నుట �శ�యమ� ���ెను. కం��� ����జర�
అత��� �ింఛను ఇ�� ఉ�ో�గ�రమణమ� �ే�ంచవల�న� �శ��ం�ెను. ����� నమ�కమ���
��ల�ాలమ� తమవద� ఉ�ో�గమ� �ే�ిన�ాడ� కనుక ఎంత �ింఛను ఇవ�వల� ననున�� య�ల��ంచుచుం�ె��.
అత� ��తనమ� ��లక� 150 ర��ాయల�. �ింఛను అందుల� సగమ� 75 ర��ాయల�. క�ట�ంబమ�
ఖర��లక� స���� దు. �ాబట�� ఈ �షయ��� �ారందర� ఆత�రత�� నుం����. త��� �ర�యమ�నక� 15 ���ల
మ�ందు బ�బ� �ెండూల�� ��ర�క� స�ప�మ�ల� గ��ిం�, "100 ర��ాయల� �ింఛను ఇ��న బ�గ�ండ�
నను��ందును. అ�� �క� సంతృ�ి�కరమ�?" య��ను. ఆ�� �ట��  జ�ా��ె�ను. "బ�బ� న���ల య����దవ�?
��మ� ���� �శ��ిం� య����మ�." బ�బ� 100 ర��ాయల� అ�నను, అత��� 10 ర��ాయల�
అ��కమ��ా అన�ా 110 ర��ాయల� �ింఛను ల�ం�ెను. తన భక�� ల��ౖ బ�బ� ఇట�� ��త����న
���మ�ను�ాగమ�ల� ప�ద ���ంచు�ార�.

3. �ా���� �ట�

�ా���� �ట� ��ా��ర�ల� నుండ��ాడ�. అతడ� బ�బ�క� క�ర��భక�� డ�. ఒక��డ� బ�బ� యత� స�ప�మ�ల�
గ��ిం� "నను� మర���ా?" య��ను �ట� ��ంట�� బ�బ� �ాదమ�ల� పట�� ��� "�డ� త�� � మర�న��,
అ�ెట��  బ�త�క�ను?" అనుచు ��టల���� బ� � ��జ� ఆనప�ాయ �ె�� క�ర �ే�ి ���ను, ద��ణను బ�బ�
క���ంపనుండ�ా నతడ� ��ల����ను. ఇ��యంతయ� స�ప�మను����ను. ఈ వసు� వ�ల��ట�� �����



�ా�బ�బ�వద�క� పంప �శ��ంచు����ను. ���� ��నమ�లతర��ాత �ా��య� �����ను. అక�డనుం�� 12

ర��ాయల� మ�ఆర�ర�����ా తన �����త�ల�నక� బం�ి అందుల� ��ండ� ర��ాయల�� ��� �ేయ�
వసు� వ�ల� ఆనప�ాయ ���, క�ర �ేయవల�న�, 10 ర��ాయల� ద��ణ�ా సమ���ంచవల�న� �ా� ��ను. ఆ
�����త�డ� ������� �� � �ావల�ిన �ామ�నుల� ����ను. �ా�, ఆనప�ాయ �ొరకల�దు. ��ం�ెమ���పట���
�క �ీ� � తల��ౖ ఆనప�ాయల గంపను ��ట�� ��� వ�ె�ను. క�ర�ాయల� ��� ��� �ిద�మ� �ే�ి �ా���� �ట�
ప�మ�న ���� బ�బ�క� అ���ం���. ��ంకర� మర�సట���నమ� అన�మ� క�ర �ే�ి బ�బ� క���ం�ెను.
బ�బ� ��జనమ� �ేయ�నప��డ� అన�మ�ను ఇతర ప��ర�మ�లను మ��, ఆనప�ాయ క�రను ���ను. ఈ
సంగ� �����త������ా �ె��ి��న� �ట� సం��షమ�న కంత� ల�క�ం�ెను.

ప�త�మ� �ే�ిన ర��ా�

ఇం��క�ా�� �ట�క� తన �ంట�ల� బ�బ� ���� ప�త��న���న ర��ా� నుంచవల�న� ����క క���ను.
������� �� వ� ����త��ొకడ� తటస�పడ�ా �ా�����ా �ట� ర��ా� పం��ను. ఆ �����త�డ� ����� �ే��ను.
బ�బ�క� నమస���ం�న �ిదప తన గ�ర�ద��ణ �సం��ను. బ�బ� ���� జ�బ�ల� ��సు����ను. తర��ాత
�ట� ���న ర��ా�� ఇవ��ా బ�బ� �����ౖప� బ��ా చూ� తన క����ే� బ� టన���ల��� ��ౖ��గ�ర���ి
య��� ఆ�����త�న ��ట� ��ను .. "���� ��� యజమ���� ఊ��ప��ాదమ��� క�డ ఇ����య�మ�. �����
యక�రల�ద� �ెప��మ�. �ాంతమ��ా సం��షమ��ా నుండ�మనుమ�." ఆ �����త�డ� �ా��య� �����
వ�ె�ను. �ట�క� బ�బ� ప�త�మ� �ే�ిన ర��ా� ఇ�� జ����నదంతయ� �ె���ను. ఈ�ా�� �ట� �����
సంత��ి��ెం�ెను. బ�బ� సదు���� కల�గజ�య�న� గ���ం�ెను. మనఃప�ర�కమ��ా ��ర�ట�ే బ�బ� తన
����కను య��ప��ారమ� ��ర�����న� సంత�ిం�ెను.

4. �ామన �����క�

చదువర� �ం��క కధను ���దర��ాక. �ామన �����క� అను నతడ� బ�బ�ను ����� ����ంచు�ాడ�.
ఒక��డతడ� ఒక ర��ా� �ె�ె�ను. ����� ��కప�క� �ీ���ామల��ణ�ల�ను ఇం��క ప�క�
భ�ా� ంజ��య�డ�ను గలర�. అతడ� ���� బ�బ� ���ె�ను. బ�బ� ���� ���� ప�త��న��� ఊ��
ప��ాదమ��� తన��వ�వల�న� అత� ����క. �ా� బ�బ� ���� ��ంట�� జ�బ�ల� ���ి����ను. �ా�మ�, �����క�
ఉ�ే�శమ�ను �ెల�ప�చు, ���� ����� ఇ����య�మ� బ�బ�ను ���ెను. �ామన�ావ� ఎదుట బ�బ� ఇట� ��ను.
"��� ��ల అత���వ�వల�ను? ���� మన�� య�ంచు��ందమ�. అతడ� 25 ర��ాయ���న��, ����� �ా���
�ా����ె�దమ�." ఈ ర��ా���రక�, �ామన�ావ� 25 ర��ాయల� వసూల��ే�ి, బ�బ� మ�ందర బ�ట��ను.
బ�బ� ఇట� ��ను. "ఆ ��ణ�మ� �ల�వ 25 ర��ాయల ��ం�� ���ౖె�న��. �ా�మ�! �� ర��ా��



���ి��నుమ�. మన ��శమ�ల� ��� నుంచుమ�. ���� � మం��రమ�ల� బ�ట�� ప��ంచుమ�." బ�బ� ఎందుల��
మ�ర�మ� నవలం�ం��� యడ�గ�ట ��వ����� �ౖెర�మ� ��లక�ం�ెను. ఎవ������ ��మ� �ా���� �ె�య�ను.

ఓం న� �� �ా�����య

�ాం�ః �ాం�ః �ాం�ః

ఇర�వ������దవ అ���యమ� సంప�ర�మ�.

prev   next   Back   ఈ ��� � పంపం��


