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ఇద�ర� ��ద�మనుష��ల�

ఒక��డ� ���ానుం�� �ద�ర� ��ద�మనుష��ల� బ�బ� దర�నమ�న��� వ��, బ�బ� �ాదమ�లక�
�ా�ా� ంగమ��ా నమస���ం���. ఇద�ర� క��ివ��నప�ట���, బ�బ� �ా��ల� ��క���� 15 ర��ాయల� ద��ణ
�మ���ను. ఇం��కర� అడ�గక�ండగ�� 35 ర��ాయ�వ��ా నంద���� ఆశ�ర�మ� కల�గ�నట��  బ�బ�
��ాక��ం�ెను. అక�డ�న� �ా�మ� బ�బ� �ట� ����ను. "ఇ�� ఏ�? ఇద�ర� క��ి వ����. ఒక�� ద��ణ
య����ం���. ��ండవ�ా��� �రస���ం���. ఎందుల�� ��ద��వమ�?" బ�బ� ఇట��  జ�ా��ె�ను.
"�ా�మ�! ఎందుల�� ����య�ను �ె�యదు. ����వ��వద� ఏ�య� ��ి��నను. మ�ీదు మ�� బ����
��ర�ను. బ��� య�న� �ాడ� �ె�� ం�, ఋణ��చనమ� �� ందును. ����ల�� �ా�, ఆ�ి��ా�, క�ట�ంబమ� �ా�
గల�ా? �����యక�రల�దు. ����ప��డ� స�తంత�� డను. ఋణమ�, శతృత�మ�, హత��ే�ిన �ోషమ�
�ె�� ం��� �రవల�ను. ���� త�ి�ంచు��ను మ�ర�మ� ల�దు." �ిమ�ట బ�బ� తన ��ష��ోరణ�ల� �ట� ��ను.
"ప�ప�ధమమ�న అతడ� ��ద�ాడ�. ఉ�ో�గమ� �ొ����న�� �దట���ల �తమ� ��ె�దన� తన ఇష��ౖెవమ�నక�
�� క������ను. అత��� ��లక� 15 ర��ాయల య��ో�గమ� �ొ����ను. క�మమ��ా �తమ� ������ 15

ర��ాయలనుం� 30, 60, 100, 200 లక� ���ె�ను. త�దక� 700 లక� ���ె�ను. అతడ� ఐశ�ర�మ�
ననుభ�ంచు�ాలమందు తన �� క��ను మర�ెను. అత� కర�ఫల�� అత� �టక� ఊడ����� వ��న��. ఆ
�త�మ��� (15 ర��ాయల�) ��ను ద��ణ ర�పమ��ా న������."

ఇం��క కధ

సమ�ద��రమ�న �ర�గ�చుండ�ా ఒక ��ద� భవనమ�వద�క� వ��, ��� వ�ా�ా��ౖ క�ర��ంట��. యజమ��
నను� బ�గ�గ ��ద��ం� చక�� ��జనమ� ��ట��ను. �ర��ాప�క�న �భ����న స�లమ� చూ�ి యక�డ
పర�ండ�మ��ను. ��నక�డ �ద��� ���. ��ను �ాఢ�ద�ల� నుండ�ా, ఆ మ��ి �క �ా�పలకను ల���
��డక� కన�మ� �ే�ి, ల�పల ప����ం�, �� జ�బ�ల�నున� ద�వ�మ�నంతయ� �ొం���ం�ెను. ��ను ల��
చూచు��న�ా 30,000 ర��ాయల� �� �న�. ��ను �గ�ల బ�ధప����, ఏడ��చు క�ర��ంట��.

��ౖకమంతయ� ��ట�  ర�పమ��ా నుం�ెను. ఆ బ�� హ�ణ��ే ���� �ొం���ం�ెనను��ంట��. ��జనమ� �ర�
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ర��ంచవ���ను. వ�ా�ా��ౖ ఒక ప�మ� �ాలమ� క�ర��ం�� ��క� క���న నష�మ�న ��డ��చుంట��. �ిమ�ట
ఒక ఫ��ర� ������ంట �� వ�చు ����డ��చుండ�ట ��, ఎందుల��డ��చుంట�వ� య����ను. ��ను జ����న
వృ��� ంతమ� �ె�ి���. �ా��ట� ���. "��ను �ె�ి�నట��  �ే�ినట���ే � డబ�� �ొరక�ను. ఒక ఫ��ర� వద�క�
��ళ��మ�. �ా�� �ర���మ� ����ె�దను. �ా�� శరణ� ��డ�మ�. �ార� � ��ౖకమ�ను �క� �ె���� �ె�ి�ం�ెదర�.
ఈల��ా �క� �ి�య���న య��ర���ో ���� � ద�వ�మ� �ొరక�నంతవరక� �స���ంప�మ�." ��ను ఫ��ర�
�ె�ి�నట��  నడచు��ంట��. �� ��ౖకమ� ��క� ����న��. ��ను �ా��ను �డ� సమ�ద�ప�ట�డ�� నక� బ� ���.

అక��ొక �ీ�మర�ం�ెను. ���ల� జనుల� ఎక��వ�ా నుండ�ట�ే ల�పల ప����ంచల�క�� ���. ఒక మం�
��కర� ��క� ��డ�డ�ా ��ను ల�పలక� బ� ���. అ�� ఇం��క �డ�� నక� ���ి��� �� �న��. అక�డ
���ల�బం�� ����� �� మ�ీదుక� వ����.

కధ ప�����ా�ా�� బ�బ� ఆ య�ధులను ��జనమ���రక� ��ి��� �� మ�న�ా �ా�మ� యట��  �ే��ను. �ా�మ�
�ా���ంట��� ���ి����� � ��జనమ� ��ట��ను. ��జనసమయమ�ల� �ా�మ� బ�బ� �ె�ి�న కధ
�త�మ��ానున�ద��ను. బ�బ� �ా��న�డ� సమ�ద��రమ�నక� �� � య�ండల�దు. �ా��వద� 30,000

ర��ాయల�ప��డ� ల�క�ం�ెను. ఎన�డ� ప�య�ణమ� �ేయల�దు. ద�వ���ప��డ�ను �� వ�ట�ా� వచు�ట�ా�
జర�గల�దు. �ాన ��� ��వమ� తమ�����న �ె��ిన��? య� �ా��న����ను అ�ధుల మనసు�ల� కర��ను.
�ార� కండ�  త�� ��ట�� �����. ఏడ��చు బ�బ� సర��� డ�, అనంత�డ�, పరబ�హ�స�ర�ప��ేయ� ను�����.
బ�బ� �ె�ి�న కధ మ�గ������ �ార� �ె�ి�న దంతయ� మ� �షయ��. �ా���� ఎట��  �ె����� యనున��
��ప� �త�మ�. ��జన���న తర��ాత ప���� �వరమ�లను �ె���ద" మ���.

��జనమ�న �ిమ�ట ��ంబ�లమ� ��సు��నుచు అ�ధుల� �ా�� కధలను �ెప��ొడం����. అందుల� ��కర�
ఇట��  �ె�� ��. "ల�యల�నున� య�ర� మ� స��ా� మమ�. �వ���ా����� ��ను�ో�గమ� సం�ా��ం� ���ా
������. ��ను దత��ేవ���� ��క� ఉ�ో�గమ� ల�ం�న �� �దట���ల �తమ� ��ె�దన� �� క����ంట��.

�ా�� దయ వల�  15 ర��ాయల య��ో�గమ� ��క� �ొ����ను. ��క� క�మమ��ా �తమ� బ�బ� �ె�ి�న
ప��ారమ� 700 ర��ాయలవరక� ����న��. �� �� క��ను ��ను మర���. ���� బ�బ� ���ధమ��ా
జ��ి��� �ె�� ��వద� 15 ర��ాయల� ��ి�����. అ�� ద��ణ �ాదు. అ�� �ాతబ���; �ర����నక మర�న
�� క��ను �ె�� ంచుట."

��

బ�బ� ఎన�డ� డబ�� ����త�ల�దు, స��క�� తన భక�� ల� క�డ ��������నుటక� ఒప����నల�దు. �ార�
ధనమ�ను ప�మ�ద�ా���ాను, పరమ�ను �ా��ంచుట కడ�� �ాను ���ంచు�ార�. భక�� ల� ��� �ేత�లల�
�క�క�ండ �ా�ా�ె���ార�. ఈ �షయమ�న భక�మ����ప� �క �దర�నమ�. ఆయన ����� ��ద�ాడ�.



అత��� ��జనవస��� క�డ జర�గ�బ�ట� ల�క�ం�ెను. అ�నను అతడ� ద�వ�మ� సం�ా��ంచుటక� బ�బ�
అనుమ�ంచల�దు; ద��ణల�నుం�� క�డ ���య� ఈయల�దు. ఒక��డ� ఉ��రవర�క��ౖెన హంస�ా�
అనుబ�బ� భక�� �ొకడ� ��ల ద�వ�మ�ను బ�బ� సమ�ఖమ�న మ����ప� ���ె�ను. �ా� బ�బ� ����
ప�చు���నుట కనుమ�ంచల�దు.

�ిమ�ట ��ండవ య��� తన కధ �ట��  �ా� రం�ం�ెను. "�� బ�� హ�ణ వంటమ��ి �� వద� 35

సంవత�రమ�లనుం�� ��క�� �ేయ�చుం��నను, దురదృష�మ�న �ాడ� �ెడ� మ�ర�మ�ల� ప�ెను. �ా�
మనసు� మ����� ��ను. �ాడ� �� ద�వ�మ�నంతయ� �ొం���ం�ెను. �ా�పలకను ��ల��ం�, ధనమ� ���న
బ� �ాణమ�న� గ��ల� ప����ం� ��య��ి� సర�మ�ను అన�ా 30,000 ర��ాయల క����� �ొం���ం�
�ా���� ��ను. బ�బ� స���ా ఆ �త�మ��� ఎట��  �ెప�గ����� ��క� �ె�యదు. �ా��ంబవళ�� ఏడ��చు
క�ర��ంట��. �� ప�యత�మ�ల��య� �ఫల���న�. ఒక ప�మ�వరక� ��ల య��ాటప����.

���రగ�సు� డ��ౖ దుఃఖమ��� అర�గ���ౖ క�����య�ండ�ా ఒక ఫ��ర� �� �ి��� గ���ట�� �ారణమ�ను
�ె��ి����ను. ��ను �వరమ�ల��య� �ె��ి��. అతడ� "����� �ా� యను ఔ�య� య����ర�. �ా����
�� క��మ�. �క� �ి�య���న య��రమ�ను �డ�వ�మ�. � మనసు�ల� �ా�� దర�నమ� �ేయ�వరక� �క�
�ి�య���న య��రమ�ను �నన� �� క����నుమ�." అ��ను. ��నట�� ల� "బ�బ�! �� ద�వ�మ� �ొ����న
�ిమ�ట, � దర�నమ� �ే�ిన �ిమ�ట, ��నన�మ�ను ���దను." అ� �� క����ంట��.

��� తర��ాత 15 ��నమ�ల� గడ�ెను. బ�� హ�ణ�డ� తనంతట ���� �� డబ��ను �����ె�ను. �� శరణ�
���ెను. �ా��ట� ���ను. "��ను �ి�������ట��  �ే�ి��ను. �� �రసు� � �ాదమ�ల��ౖ బ�ట����. దయ�ే�ి
��ంచుమ�." ఈ �ధమ�గ కధ �ఖ�ంత���న��. ��క� క��ిం� స�య�న���న ఫ��ర� �����
కనబడల�దు. ఫ��ర� �ె�ి�న ����� �ా�బ�బ�ను చూచుట ��ం�� �ాఢ���న ����క క���న��. మ� �ంట�కంత
దూరమ� వ��న�ార� ����� �ా�బ�బ��� య� �� నమ�కమ�. ఎవర��ే ��క� కనబ�� �� ద�వ�మ�ను
����� �ె�ి�ం��� అట���ార� 35 ర��ాయల ��రక� ���ాస చూ��ద�ా? ����� వ����కమ��ా మ� వద�నుం�
ఏ�య� ఆ�ంచక, ఎల� ప��డ� తమ �ేతన�నంతవరక� బ�బ� మమ��లను ఆ�����కమ�ర�మ�న
న���ింత�ర�.

�ొం���ం�న �� ద�వ�మ� �ొ����న ��ంట�� ����� సంత�ిం� ���మర� �� �� క��ను మర���. ఒక��ట�
�ా�� ��ను ��ల�బ�ల� నున�ప��డ� బ�బ�ను స�ప�మ�ల� ����. ������� �� వల�నను సంగ� యప��డ�
జ��ి��� వ�ె�ను. ��ను ���ా ������, అక�దనుం�� �ీ�మ� �ద బ� ంబ�� ���� అట�నుం�� ������� �� వ
�శ��ం���. ��ను �ర�ర�వద�క� �� �ా �ీ�మర�ల� జ��ా ల�క�ం�ెను. �����ను ఒప����న ల�దు �ా�, ��క�
ప��చయమ�ల�� నవ�క��కడ� �ెప��ా ��ప����� నను� �ీ�మర�ల� బ� ంబ���� ��ి���వ�ె�ను.



అక�డనుం�� �క�డక� ���ల�ల� వ����. �ాబట�� బ�బ� సర��� డ�, స�ా�ంత�ా��. ����క�డ? మ�
�ల�� క�డ? మ� అదృష���మ� �ెప�వల�ను! బ�బ� మ� ద�వ�మ�ను ����� �ాబట��ను. ఇక�డక�
ల�గ����వ�ె�ను. ����� జనుల��ా! �ర� మ�కంట� ప�ణ��త��ల�, మ�కంట� యడ�� ష�వంత�ల�. ఏలన, బ�బ�
��� య���, న��, మ�ట�� �� ఎ��� సంవత�రమ�ల� ��� �వ�ిం�ెను. � ప�ణ�మనంతమ�. ఎందుకన�ా
అ�� బ�బ�ను ������� ల���ను. �ా��� మన దత�� డ�. �ా�� �� క����మ�� నను� ఆజ�� �ిం���. �ీ�మర�ల�
జ��ా ��ి�ం���. నను� ఇచ�టక� �ె����. ఇట��  �ా�� సర�జ�త�మ�ను సర�శ���మత�మ�ను �ర��ిం���.

ఔరంగబ�దుక� ��ర�

�� ల�ప�ర� ��ా�ియగ� సఖ��ాం ఔరం�ాబ�� క� ��ర�క� 27 సంవత�రమ�ల�ౖనను సం��నమ�
కల�గల�దు. ఆ�� అ��క�ేవతలక� �� క��ల� �� ���ను, �ా� �ష�ృ�జనమ���ను. త�దక� ��ాశ
�ెం�ెను. ఈ �షయ��� �వ�� ప�యత�మ� �ేయ �శ��ంచు��� తన సవ���డ�కగ� �శ���ధు�� �������
వ�ె�ను. అచ�ట బ�బ� ��వ�ేయ�చు ��ండ� ��లల� గడ��ను. ఆ�� ఎప��డ� మ�ీదుక� �� � నను అ��
భక�� ల�ే ���య�ం�ె����. బ�బ� చుట��  బక� మండ� మ���య�ండ��ార�. బ�బ� ��ంట���ా ��, �ా��
�ాదమ�ల��ౖ ప�� తన మనసు�ను ��ి� �ె�ి� తన ��క సం��నమ� �ావల�న� ��ర���నుట��� త��న
యవ�ాశమ�న��� క���ట�� ��� య�ం�ెను. త�ట�త�దక� �ా�మ� ��సంగ� �ె�ి�, బ�బ� �ంట���ా
నున�ప��డ� తన �షయమ�ల� జ�క�మ� గల�గజ��ి��నుమ��ను. �ా�మ�, బ�బ� ద�ా���ల� ప��డ�
�ెర�య�ండ�న�య�, ఐనను, ఆ�� గ���� ప�య��ం�ెదన�య� �ా�ప�భ�వ� ఆ�ర���ంచవచు�న�య�
�ె���ను. బ�బ� ��జనసమయమ�న మ�ీదు �ా���ల� ��బ����ాయ, అగర�వత�� ల�� �ిద�మ��ా
నుండ�మ�య� ��ను ��ౖగ �ేయగ�� మ�ీదు��ౖ�� �ావల�న�య� �ె���ను. ఒక��డ�
మ���హ�ం��జనంతరమ� �ా�మ� బ�బ� �ేత�ల� త��ాల��� త�డ�చుచుండ�ా బ�బ� �ా�మ� బ�గ� ను
��ల�� ను. �ా�మ� ��ప��ం� "�ే�ా! �� బ�గ� ను ��ల�� ట �క� తగ���? మ� బ�గ� ల� ��ల�� నట�� ��ం�� �ేవ�డ�
మ�కక�రల�దు. ��మ� ���ౖ ����రప��య����మ�? ఇ������ మన �ా����త� ఫ�తమ�?" అ��ను.
బ�బ� ఇట� ��ను "�ా�మ�! 72 జన�లనుం� �వ� ���� నున�ప�ట��� ��ను �ను� ��ల� ల�దు." ఇ���ళ�క�
��ల� �ా �క� ��పమ� వచు�చున���. �ా�మ� �ట����ను. "ఎల� ప��డ� మ�దు� ల�, ��ా� �చు� �ౖెవమ�
మ�క��ావల�ను. � నుం�� మ�క� ��రవమ��ా�, స�ర�మ��ా�, �మ�నమ� �ా� యవసరమ� ల�దు. �
�ాదమ�లయందు నమ�కమ� మ� ��ప�డ�ను నుండ��ాక." బ�బ� �ట���ను. "అవ�ను ��ను వ��న��
యందు�� ఇ���ళ�నుం� �క� ��జనమ� ��ట�� �� �ించుచుంట��. � యందు ��క� ���మ�ను�ాగమ�ల�న��."

అట� నుచు బ�బ� ��ౖ�� ���� తన గ�ె�ప� క������ను. �ా�మ� య���ను �ేసన��ే�ి రమ���ను. ఆ��
మ�ీదు��ౖ�� వ�� బ�బ�క� నమస���ం�, ��బ����ాయ, అగర�వత�� ��ె�ను. బ�బ� ఆ ట�ం�ాయ ����ం�ెను.



అ�� ఎండ��� కనుక ల�పల క�డ�క ఆడ�చు శబ�మ� వచు�చుం�ెను.

బ�బ�:- �ా�మ�! ��� గ�ండ�మ��ా ల�పల �ర�గ�చున���, అ�� ఏమనుచున��ో �ను.

�ా�మ�:- ఆ�� తన గర�మందు ఒక �డ� అట�ల� ఆడవల�న� ��డ�చున���. �ాన, ట�ం�ాయను �
య���ా�దమ��� �మ��.

బ�బ�:- ట�ం�ాయ �డ�ను ప��ా��ంచు��? అటను��నుటక� ప�జల�ంత ��డగ�ల�?

�ా�మ�:- � మ�టల మ��మయ�, ఆ��ా�దప���వమ�ను ��క� �ె�య�ను. � ఆ��ా�ద�� ఆ��క� �డ�ల
పరంపరను ప��ా��ంచును. �వ� మ�టల�ే �ాలయ�పన �ేయ�చు, ఆ��ా�దమ�ను ఇవ�క����వ�.

ఆ సం�ాదమ� ��ంత��ప� జ����ను. బ�బ� ప�ేప�ే ట�ం�ాయను ��ట�� మనుచుం�ెను. �ా�మ� ట�ం�ాయను
��ట�క�ండ �� �ీ� ��� ఇవ��మ� ��డ�చుం�ెను. త�దక� బ�బ� ల�ం�� "ఆ��క� సం��నమ� కల�గ�" న��ను.
ఎప��డ� �ా�మ� య����ను. 12 మ�సమ�లల�న� బ�బ� జ�ా��ె�ను. ట�ం�ాయను పగ�ల��ట����. ఒక
�ప�ను ఇర�వ�ర� ����. ��ండవ�ప� ����������.

అప��డ� �ా�మ� య� �ీ� ���ౖప� ����� "అమ��! �వ� ��మ�ట లక� �ా���. �క� 12 మ�సమ�లల�
సం��నమ� కల�గ���, ఈ �ేవ�� తల��ౖ ��క ట�ం�ాయను ��ట�� ఈ మ�ీదునుం� త�������దను. ఇందుక�
త�ి�న�� ��ను మ�ధవ�డ�ాను. �ర� ���� ��ెదర��ాక" య��ను.

ఆ�� ఒక సంవత�రమ�ల� ��డ�క�ను గ��ను. 5 వ మ�సమ�ల� ��డ�క�ను మ�ీదుక� ��ి���వ��
���ా�భర�ల� బ�బ� �ాదమ�ల��ౖ బ����. కృత�� డగ� తం��� 500 ర��ాయ��ె�ను. బ�బ� గ�ర�మ� �ా�మకర�
క� ఈ ధనమ��� �ాల కట��ం�ెను.

ఓం న� �� �ా�����య

�ాం�ః �ాం�ః �ాం�ః

మ�ప���య�రవ అ���యమ� సంప�ర�మ�.
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