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మ�ప������దవ అ���యమ�

(ఊ��ప���వమ�)
ప����ంపబ�� ల�ట�ల�ద� కను��నుట

1.�ా�ామ�జ� �����త�డ�, యజమ�� 2 . బ�ం���  అ�ద� ���� 3 . బ�ల��ాట�ల� ���ాస��

ఈ అ���యమ�ల� క�డ ఊ��మ��మ వ���ంతమ�. ఇందుల� బ�బ� ��ండ� �షయమ�లల� ప����ంపబ��
ల�పమ� ల�ద� కను��నబడ�ట గ�డ �ెప�బ��న��. బ�బ�ను ప����ంచు కధల� �ట��దట �ెప�బడ�ను.

ప��ా� వన

ఆ�����క�షయమ�ల� ల��� �ాధనలందు, �ాఖల�, మనయ�వృ����� అడ�� పడ�ను. భగవంత�డ�
��ా�ార�డ� నమ���ార� భగవంత����ారమ�గల�ాడ� నమ���ా��� ఖం��ం� య�� వట�� భ�మ య��దర�.
���శ�ర�ల� మ�మ�ల� మ�నవ�ల� మ�త���, కనుక �ా���� నమస���ంప��ల యందుర�.
ఇతర�ాఖల�ార� క�డ అ��పణ �ేయ�చు �ా�� సదు� ర�వ� �ా���� ఉండ�ా ఇతర �గ�లక� నమస���ం�
�ా���� ��వ �ేయ��ల? యందుర�. �ా�బ�బ� గ���� క�డ నట�� య���పణ �ే�ి��. ������� ����న ��ంద���
బ�బ� ద��ణ య����ను. �గ�ల� ఈ ప��ారమ��ా ధనమ� ��� గ��ేయ�ట ���యస�రమ�? �ా��ట��  ధనమ�
జ�గ�త� �ే�ిన�� �ా�� ���గ�ణమ� ల�క�డ? అ� �మ���ం���. అ��కమందు బ�బ�ను �������ంచుటక� �������
���� త�దక� �ా��� �ా� ���ంచుట కచట�� ����� ���. అట�వంట� ��ండ� ఉ��హరణ � ��గ�వ
�చు�చు���మ�.

�ా�ా మ�జ� �����త�డ�

�ా�ా మ�జ� �����త�డ� ��ా�ారస�ర�ప�డగ� భగవంత����ా��ంచు�ాడ�. �గ���ాధనమ�న �ాతడ�
�మ�ఖుడ�. అతడ� ఊరక�� �ంతల����న �ె��ి��నుటక� ������� �� వనం��క��ం�ెను. �ా� బ�బ�క�
నమస���ంచన�య�, �ా���� ద��ణ �వ�న�య� �ె���ను. �ా�ా య� షరత�లక� ఒప������ను. ఇద�ర�ను
శ��ారమ���డ� �ా�� బ� ంబ�� ���� య� మర�సట� ��నమ� ����� �ే����. �ార� మ�ీదు ��ట� ను ఎక�గ��
��ం�ెమ� దూరమ�న నున� బ�బ�, మ�జ� �����త�� మం�మ�టల�� �����ం�ెను. ఆ కంఠధ��
����� �త�మ��ా నుం�ెను. ఆ కంఠమ� అత� తం��� కంఠమ�వల� నుం�ెను. ఆ కంఠమ� గ�ం�న తన
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తం���� జ��ి��� �ె�ె�ను. శ��రమ� సం��షమ��� ను�� �ం��ను. కంఠప� ఆకర�ణశ��� ఏమ� �ెప��దును? �గ�ల
��శ�ర�ప�� య� �����త�డ� "ఇ�� తప��స��గ మ� తం��� కంఠ��" య��ను. ��ంట�� మ�ీదు ల�ప��� ����,
తన మ���శ�యమ�ను మర�న�ా�ౖె, బ�బ� �ాదమ�లక� నమస���ం�ెను.

ఉదయ�క�ా�� మ���హ��క�ా�� బ�బ� ద��ణ యడ�గ�ా �ా�ా మ�జ� ��ె�ను. బ�బ� �ా�ా��
ద��ణ యడ�గ�చుం�ెను. �ా� యత� �����త�� అడ�గల�దు. అత� �����త�డ� �ా�ా �ె�ల� "బ�బ� ����
��ండ��ార�ల� ద��ణ య����ను. ��ను ��� ను���ను. న���ందుక� ������ట�� చు���ర�?" అ� య����ను.
"��� బ�బ�ను అడ�గ�మ�" అ� యతడ� జ�ా��ె�ను. తన �����త��ేమ� �ె�ల� నూదుచు���డ� బ�బ�
�ా�ా మ�జ� నడ�గ�ా, తన �����త�డ� ��నుక�డ ద��ణ �వ�వచు���య� బ�బ�ను య����ను. బ�బ�
"� ��చు�టక� మనమ�న �ష�మ� ల�క�ం�ెను. �ాన �న�డ�గల�దు. �ా�, �ప��డ� ���ష�మ�న� ఎడల
ఇవ�వచు�" న��ను. �ా�ా ���నంత అన�ా 17 ర��ాయల� ద��ణను అత� �����త�డ� క�డ ��ె�ను.
బ�బ� యప�డ� ���� మ�టల� సల�ర�పమ��ా �ట��  �ె���ను. "�వ� ���� ��ి��య�మ�; మనక� మధ�
నున� యడ�� ను ��ి��య�మ�. అప��డ� మన�క����కర� మ�ఖ�మ�� చూచు��నగలమ�;
క��ి��నగలమ�." �� వ�టక� బ�బ� �ా���� ��లవ���ె�ను. ఆ�ాశమ� ��ఘమ�ల�� క��య�న�ప�ట���
వర�మ� వచు����యను భయమ� కల�గ�చున�ప�ట��� ప�య�స ల�క�ండ ప�య�ణమ� �ాగ�న� బ�బ�
య��ర���ం�ెను. ఇద�ర� సుర��తమ��ా బ� ంబ�� �ే����. అతడ� ఇంట����� � తల�ప� �య�స���� ��ండ�
�ిచు�కల� చ��ప��య�ం�ెను. ఇం��కట� ��ట��� ����ా ఎ������ ��ను. ���� ��ట���ల� �ెర�య�ం�న��
�ిచు�కల� ర��ంపబ��య�ండ�ను. �ా� యదృ�ా� ను�ారమ�గ న� చ�ె�ను. మ�డవ���� ర��ంచుట��� బ�బ�
త�ర�ా తనను బం��నను����ను.

�ా�ామ�జ� - యజమ��

ధక�� ధర��� జ��ా���, �����ర��  �ీ� డర� ��క కం��� గలదు. ���ల� �ా�ా ����జ� �ా ప��ేయ�చుం�ెను.
యజమ��య� ����జర�ను అ���న�మ��ా నుం�ె���ార�. �ా�ా ������� అ��క�ార�ల� �� వ�ట,

������నమ�లచటనుం�� ����� బ�బ� యనుమ� �� ం�� వచు�ట, �దలగ�న� ధక�ర�క� �ె�య�ను.
క�త�హలమ� ��సమ�, బ�బ�ను ప����ంచు ఆశ�����ను, ధక�� �ా�ా�� హ�� ��లవ�లల� ������� �� వ
�శ��ంచు����ను. �ా�ా ఎప��డ� ����� వచు��� యనున�� �శ�యమ��ా �ె�యదు కనుక
ధక���ం��క��� ��ంట �సు��� �����ను. మ�గ�� ర� కల�ి బయల��ే����. బ�బ� ��చు�ట��� �ా�ా ��ండ���ర�
ఎండ���� �పండ��  (��ంజల��నున��) ����ల� ����ను. �ార� ������� స�����న ��ళక� �ే��, బ�బ�
దర�నమ�నక� మ�ీదుక� బ� ���. అప��డక�డ బ�బ��ా��బ� తర�డ�ం�ెను. ధక�� ���ందుక�
వ���ర� తర�డ� న����ను. దర�నమ���రక� తర�డ� జ�ా��ె�ను. మ��మ ల����న జ����న�ాయ� ధక��



ప���ం�ెను. బ�బ� వద� ఏ���న అదు�తమ�ల� చూచుట తన ��ౖజమ� �ాద�య�, భక�� ల� ���మ��
�ాం��ంచున�� తప�క జర�గ�న�య� తర�� �ె���ను. �ా�ా బ�బ� �ాదమ�లక� నమస���ం� ఎండ�
��� �పండ� ను అ���ం�ెను. బ�బ� �ా�� పం���ట�� మ� య�జ�� �ిం�ెను. ధక�ర�క� ���� ��� �ల� �ొ����ను.
అత��� అ� �నుట��ష�మ� ల�దు. ఎందు�ేతనన�ా తన ��ౖదు�డ� క���� �భ�పరచ��ే �నక�డద� సల�
���య�ం�ెను. ఇప����త��� అ�� సమస��ా ���ెను. తనక� �ా�� �నుట ఇష�మ�ల�దు. �ా� బ�బ�
�నుట �ాజ�� �ించుట�ే �ార��యల�క�ం�ెను. �ార���ినట���ే బ�గ�ండద� �ా�� ��ట�ల� ���ి����ను. ��ంజల
��� �ేయవలయ��� ��చక�ం�ెను. మ�ీదుల� ��ంజల�����య�టక� జంక�చుం�ెను. తన �ష�మ�నక�
వ����కమ�గ త�దక� తన జ�బ�ల��� ���ి����ను. బ�బ� ��� య�న�� తనక� ��� �పండ��  ఇష�మ� ల�ద�
�ె�య��? బ�బ� �ా���ల బలవంతమ��ా ��ె�ను? ఈ య�ల�చన అత� మనసు�న తట��ా�� బ�బ�
ఇంకను మ������ ��� �పండ��  ఇ�ె�ను. అతడ� �ా�� �నల�దు. �ే�ల� పట�� ����ను. బ�బ� �ా��
�నుమ��ను. �ా�� య�జ�� ను�ారమ� �న�ా �ా�ల� ��ంజల� ల�క�ం�ెను. అందుకతడ� �గ�ల
��శ�ర�ప�ెను. అదు�తమ�ల� చూడల�దను����ను �ాన ��త���ౖ � యదు�తమ� ప����ంపబ�ెను. బ�బ�
తన మనసు�ను గ���ట�� ��ంజల�గల ��� �పండ� ను ��ంజల� ల���ా��ా మ��������ను. ఏ� య�శ�ర�కర���న
శ���! బ�బ�ను ప����ంచుటక� తర�డ� ��ట�� ��� �ల� �ొ����న� య����ను. ��ంజల��నున�� �ొ����న� తర��
�ె���ను. ధక�ర� ఆశ�ర�ప�ెను. తనయందుద��ంచుచున� నమ�కమ� దృఢపరచుట��� బ�బ� య��ర�మ��ా
��� ఐన�� ��� �పండ��  �ట��దట �ా�ా ��వ�వల�నను����ను. అత� మనసు�నందున� �� సంగ�
క�డ గ���ం�, బ�బ� �ా�ావద�నుం� ఎండ���� �ల పం�ిణ� �ా� రం�ంపవలయ�న� య�జ�� �ిం�ెను. ఈ
�దర�నమ��� ధక�ర� సంత��ి� �ెం�ెను.

�ా�మ� ధక�ర�ను �ా�ా యజమ��గ బ�బ�క� ప��చయమ� �ే��ను. అందుక� బ�బ� �ట���ను. "అత�ెట��
�ా��� యజమ�� �ాగలడ�? అత� యజమ�� ����కర� గలడ�." �ా�ా �� జ�ాబ�క� ��ల� �ీ���ెం�ెను.
తన మ���శ�యమ� మర� ధక�ర� బ�బ�క� నమస���ం� �ా��క� ������� ��ను.

మ���హ��ర����న �ిమ�ట, �ారందర� బ�బ� ��లవ� ���ి��నుటక� మ�ీదుక� బ� ���. �ా�మ� �ా��
ప�మ�న మ�ట�� �ెను. బ�బ� ఇట��  �ెప��ొడం��ను.

"ఒక చంచలమనసు�గల ��ద�మనుష��డ�ం�ెను. అత��� ఆ��గ�మ� ఐశ�ర�మ� క�డ నుం�ెను. ఎట��
���రమ�ల� ల�క�ం�ెను. అనవసర���న య��ాటమ�ల� ��ౖన ��సు���, యక�డక�డ �ర�గ�చు మన�ా�ం��
�� ��ట�� ��నుచుం�ెను. ఒ���క�ప��డ� ��రమ�ల��య� వద���య�చుం�ెను; మ��కప��డ� �ా��
�య�చుం�ెను. అత� మనసు�నక� �లకడ ల�క�ం�ెను. అత� �ి�� క���ట�� క�క��ం� ��ను � ��ష�మ�
వ��న ��ట � నమ�కమ� �ాదు��ల��మ�. ఎందు��ట��  భ��ం�ెదవ�? ఒ�� ��ట� ��శ��ంచు��� �లకడ�ా



నుండ�" మ� �ె�ి���.

��ంట�� ధక�����యంతయ� తన గ������ య� గ���ం�ెను. �ా�ా క�డ తన ��ంట �ావల�నను����ను. �ా�
�ా�ాక� అంత త�ర�ా ����� �డ�చుట �ాజ� �ొర�క�న� ఎవ�రను��నల�దు. బ�బ� ���� క�డ కను���
�ా�ాను అత� యజమ�� �� �� వ�ట కనుజ� ఇ�ె�ను. ఈ �ధమ��ా బ�బ� సర��� డనుటక� ధక�ర� ��ం��క
�దర�నమ� �ొ����ను.

బ�బ� �ా�ాను 15 ర��ాయల� ద��ణ య���� ప�చు���� అత� ��ట� � �ె���ను. "���� ఒక ర��ా� ద��ణ
ఎవ��వద�నుం� �ా� ��� ��న�� ����� ప����ట��  ఇవ�వల�ను. ��నూరక�� ఏ� ��ి��నను.
య��ా� య�క�మ�ల� �ె�యక�ండగ ����వ��� అడ�గను. ఫ����వ��� చూప��� �ా��వద��� ��ను �సు����దను.
ఎవ���న ఫ��ర�క� గతజన�నుం� బ��� య�న���, �ా�వద��� ధనమ� ప�చు���ందును. ��నమ�
�ేయ��ా��చు�న�� ప�సు� తమ� �త�నమ�ల� ��ట�టవంట���. అ��మనుమ�ందు ��ప� పంట అనుభ�ంచుట
��ర��. ధర�మ� �ేయ�టక� ధనమ�ప���ంచవల�ను. ���� �� ంతమ�నక� �ాడ����న న�� వ�ర�మ�
�� వ�ను. గతజన�ల� � ���య�ంట��� �ా�, ��ప��డనుభ�ంచల�వ�. కనుక ధనమ�ను �� ందవల�న���,
���� ప�సు� త �తర�ల ��చు�ట� స�����న మ�ర�మ�. ద��ణ �చు�చున��� ��ౖ�ాగ�మ� ��ర�గ�ను.
���వలన భ���జ�� నమ�ల� కల�గ�ను. ఒక ర��ా� ��� 10 ర��ాయల� �� ందవచు�ను."

ఈ మ�టల� ��, ధక�ర� తన �శ�యమ�ను మర� 15 ర��ాయల� బ�బ� �ే�ల� ��ట��ను. ������� వచు�ట
��ల�న దను����ను. ఏలన, అత� సంశయమ�ల��య�ను ��ల��ను. అత�ెంత� ��ర������ను.

అట�వంట��ా�� �షయమ�ల� బ�బ� ప����ంచు య��� ����� య�ఘమ�న��. అ�� బ�బ���
�ేయ�చున�ను, �ే�యంద�మ�న మ�ంచల�దు. ఎవర�నను నమస���ం�నను నమస���ంచక �� �నను,
ద��ణ ���నను, ఈయక�న�ను తన కందర� సమ�న��. బ�బ� ఎవ��� అవమ��ంచల�దు. తనను
ప��ం�నందుక� గ���ం�ె���ార� �ాదు. తనను ప��ంచల�ద� �����ం�ే�ార� �ాదు. �ార� ద�ం����త�ల�.

�ద�పట� � ��గమ�

బ�ం��� ��ా�ి �ాయస�ప�భ�జ���� �ెం��న ఒక ��ద�మనుష��డ� ��ల�ాలమ� �ద�పట�క బ�ధపడ�చుం�ె���ాడ�.
����ంచుట��� నడ�మ� �ాల�గ�� గ�ం�న తన తం��� స�ప�మ�ల� �ా��ిం� �వ�మ��ా �ట�� చుం�ె���ాడ�.
ఇ�� అత� �ద�ను భంగపర� �ా��యంద�ి�ర���ా �ేయ�చుం�ెను. ప�����ట��  జ����, ఏ� �ేయ�టక�
��చక�ం�ెను. ఒక��డ� బ�బ� భక�� ��� � �షయమ� మ�ట�� �ెను. బ�బ� ఊ���� ���� తప��స��గ
బ�గ��ేయ�న� అతడ� సల� ఇ�ె�ను. అతడ��ా��� ��ంత ఊ�� ��� ప����� ����ంచుటక� మ�ందు
��ం�ెమ� నుదుట��� �ాసు��� �గత �� ట�మ�ను తల���ంద ��ండ�క� ��గ�వ బ�ట�� ��నుమ��ను. ఇట��  �ే�ిన



�ిమ�ట, సం��షమ�, ఆశ�ర�మ� కల�గ�నట��  అత��� మం��ద�పట��ను. ఎట�� ��ాక� ల�క�ం�ెను. అతడ�
�ా�� �త�మ� స���ంచుచుం�ెను. �ా�బ�బ� పటమ�ను �ె�� ��డ��ౖ ���ల�డ����ను. ���� ప�����
ప��ంచుచుం�ెను. గ�ర��ారమ� ��డ� ప�లమ�ల ��య�చుం�ెను. ��ౖ��ద�మ� సమ���ంచుచుం�ెను.
�ిమ�ట నత� �ా��� ప�����ా త��� �� ��ను.

బ�ల�� �ాట�ల� ���ాస�ర�

�ర� బ�బ�క� ��ప�భక�� ల�. �ర� ఫల���� ల�క�ండ ��లమం� ��వ �ే�ి�� ఇతడ� �����ల� బ�బ� ఏఏ
మ�ర�మ�ల ����ా �� వ�చుం�ె�� �ా�న��ట�� త���� �భ�మ� �ేయ�చుం�ెను. �ా�� యనంతరమ� ఈ ప�
�ా��కృ�ా� మ��, య��భ�మ�గ ��ర��ర��చుం�ెను. ఆ�� తర��ాత అబ�� ల��  �ేయ�చుం�ెను. బ�ల��
ప��సంవత�రమ� పంట ��యగ�� ��� నంతయ� �ె��, బ�బ� క���తమ� �ేయ�చుం�ెను. బ�బ�
ఇ��న����� ��ను క�ట�ంబమ�ను �� �ించు��ను�ాడ�. ఈ ప��ారమ��ా నతడ� ��లసంవత�రమ�ల�
�ే��ను. అత� తర��ాత అత� క�మ�ర�డ� ���నవలం�ం�ెను.

ఊ�� ప���వమ�

ఒక��డ� బ�ల�� �ాంవత���కమ���డ� ���ాస�ర� క�ట�ంబమ� �ార� ��ంతమం�� బంధువ�లను
��జనమ�నక� �ల���. ��జనసమయ���� �ిల�న�ా��కంట� మ�డ���ట��  బంధువ�ల� వ����. ���ాస�ర�
��ర�క� సంశయమ� క���ను. వం��న ప��ర�మ�ల� వ��న �ా���� ��లవ�య�, క�ట�ంబ��రవమ�నక�
భంగమ� కల�గ�న�య� ఆ�� భయప�ెను. ఆ�� యత��ార� ఓ��ర��చు, "భయపడక�మ�, ఇ�� మన��
�ాదు. ఇ�� �ా� య��ర��. అ�� �ాత�ల� గ�డ�ల��  ప����గ క�ి���య�మ�. �ా�ల� ��ం�ెమ� ఊ��
��య�మ�. గ�డ� ప����గ �యక�ండ వడ�న �ేయ�మ�. �ా� మనలను �ా�ాడ�ను" అ��ను. ఆ�� య�
సల� ప��ార�� �ే��ను. వ��న�ా���� ��జనప��ర�మ�ల� స���� వ�ట���ాక, ఇంకను ��ల ���ల�ను.
�వ�మ��ా �ా� ���ం�న�� య��ప��ారమ� ఫ�తమ�ను బ� ందవచు�న� �� సంఘటనమ� �ెల�ప�చున���.

�ా� �ామ�వల� �ా��ంచుట

ఒక��డ� �������ా�ి రఘ��ాట�ల� ���ా��ల� నున� బ�ల�� �ాట��ంట��� �����ను. ఆ��డ�
�ాయం�ాల�క�ామ� ఆవ�ల��ట�మ�ల���� బ�స��ట�� చు దూ��ను. అందుల�� ప�వ�ల��య� భయప��
కదలజ��ె�ను. ఇంట�ల���ారందర� భయప����. �ా� బ�ల�� �� �ా��� ఆ ర�పమ�న వ�ె�న�
���ం�ెను. ఏ�య� భయపడక ������� �ాల� �ె�� సర�మ� మ�ందు బ�ట�� �ట���ను. "బ�బ� ఎందుక�
బ�స��ట�� చు���వ�? ఎందుల�� యలజ��? మమ�� బయ��ట�దల���ా? ఈ �����డ� �ాలను ��సు���
��మ����ా ��� గ�మ�." ఇట� నుచు అతడ� ��� దగ� ర �ర�యమ��ా గ�ర��ం�ెను. ఇంట�ల�� త���న �ార�



భయప����. �ా���� ఏ� �ేయ�టక� ��చక�ం�ెను. ����� ��పట�ల� సర�మ� తనంతట ���� మ�య����� ��ను.
ఎంత ��ద��నను క��ించల�దు.

బ�ల�� �� ఇద�ర� ��ర�ల�, ��ంతమం�� �డ�ల�ం����. బ�బ� దర�నమ�న��� �ారప��డప��డ� �������
�� వ�చుం�ె���ార�. �ా����రక� �రల�, బట�ల� ��� య��ర�చనమ�ల�� బ�బ� �ా���� ఇచు�చుం�ె�� �ార�.

ఓం న� �� �ా�����య

�ాం�ః �ాం�ః �ాం�ః

మ�ప������దవ అ���యమ� సంప�ర�మ�

ఇర�వ������దవ అ���యమ�

అ��కసంవత�రమ�ల� బ�బ� ��వ�ే�ి యనగ ప�జ�మ���హ� �ాయం�ాల �ర� ��వల� �ే�ి త�దక� 1912 ల�

��ఘ�ా�మ�డ� �ాలమ� ��ం�ెను. బ�బ� �ా� క��బరమ�ప� �ేత�ల� ��� "ఇతడ� �� �జమ�న భక�� "డ��ను. బ�బ� తన

��ంత ఖర��ల�� బ�� హ�ణ�లక� ��వ���� ఏ�ా�ట� �ేయ�మ��ను. �ా�ా �ా��బ� ����� బ�బ� ఆజ�  ��ర�����ను.

ఓం న� �� �ా�����య

�ాం�ః �ాం�ః �ాం�ః

ఇర�వ������దవ అ���యమ� సంప�ర�మ�
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