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ఋతంభర: 1 (� ఇంట��� ఆ� �ష���) - అ�తం�� ఆ�చన� 

- ప��� మ� �� 

 

ఋతంభర ఒక �శ� �� న �శం. ఋతంభర అ�� �వ� సం��ల�, అ���ల� �లం. ఋతంభర ఆ����క 

�ర��� ��� నం. అ� అ�� ���  �శ�మంత ���ం�న �తౖన�ం. ఎక��ౖ� ఉం�, ఎక���ం�ౖ� ��� డ గల అ�త 

పర�హ�� సృ��� అ�సం�నం �� ��య ఋతంభర.  �వత�, మహ�� �, �ధ��, �న��, జం���, 

ఇం� �వ��ల, ���వ ��ల �ౖతన�మం� ఇ��ఉం� ��� ����ం� ఓ �వ� శ� � �లం ఋతంభర. ఇ� 

�ం�క�ంచబ� ఒ�� వ�� �� ��ర�ౖ� అత� తన �����, �వ� శ� ��� 'క��� ' అ���. ఆ �ధ��  భృ� 

మధ�ం, అం� �� ��ం ఉం� (క��మ�ల మధ�) �ట�ం� సృ��  సం��� వ�� , �� ���ంచడం 

�రం��� �. అత� �క ఆ� �త, భ�ష��, వర ���లక�తం� �ష�ల� ద��ంచ గల�, �నగల�, ఏ�ౖ� 

���� గల�. ఆ��  చ�ం �����, అంత��ఖ�ౖన �� న చ��� �����, ��న� �న� '�� ' అ� వృత �ం 

�ం� బయ��, తన �ౖనం�న ��రణ �వన ప���ం� బయట� వ��, �శ���పక అ�దృశ శ� � అ��� �ం��, 

అ��డ��� ఆ మ� �వ� �ం�ల� అ�భ��� �ం�� మ�� ��� ప���� వ��  ఉం��. అ� 

��� �ట��  ఇ� ఒక �ౖల� �న చర� � ఉం�ం�. �ంత �� ఆ�శ ��రం, ఎగరన��� �ంత ఇహ�క� 

��రం. 

 

 

ఇ�ం� ఋతంభర శ� � ఏ ���క వ��� ల� ���ం�ం� ��. ఇ� సృ��� �� ��� �ంతం. �� �� �� �� బ��  

�� ��� వ���, ఆ శ� �� �ం��వ���.  ��� క�� ���� ఎ�ౖ� ��ల��న���� ఆ దర���� 

అం�� �జ� ఋతంభర. ఎక�� ఉన� ��క ఏ��� ����న� త��� �� ఏ� జ���ంద� ��� శ� � ఋతంభర. 
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అ���� మ�� ��త��త� ఇష�  �వత జపం ��� న���� ఆ �వత వ��ంద� ��� �చనలం�ం� �శ�బ�  శ� � 

ఋతంభర. 

 

�నవ శ�రం� నరనర�, చర��, అ�వ�� ఏక�ౖ ఒక మ��� ఉం� ఎక�� �� ��� �బ� త��� తల �� 

�ద�� ��� ���� ఎ� 'ఏకత�ం ' ఉం� అ�� సృ��  అంత� �����  ఉం� '��� ' ఋతంభర.  ���� 

ఋతంభర� ఏ �� ��. �� �ట�డం వల�  �� ��ం� ��� � �వడం ��వ��ం�. �� �ట�డం అ�నంత 

��న ఒక �షయం అర�మ� ��. అర�ం ���వడం �దల��ం�. �త �� ���న �డ�� �� ��� ��తం 

�ద���ం� ఆ �� �ద. ఇం� కధ ఎం� ఉం�ం� - ఇ� అ��. �� ��య�� అర�ం - అర�ం �� అవ�. 

మం�ం ����� ��� వ��య�, �ధన �దల��ం�. సృ��  బ��, అమ� వ�� మ�� ��� �� తన తప��� 

�ద� �డ��. ఋతంభర� అ��� అ�క ���  ద��ం��. ఒ�� �ణం�ం� ఒక� ����. అ�� క��� ఆ 

ఋతంభర �� � ��. '�� � ' అం� ఏ�� ? '�వ� దృ��  ' అం� ఏ�� ? '�కృ� ' ��� డడం అం� ఏ�� ఇ� 

ఎ�� ఇ���� ఈ �����  ���  �ట� స��ం�ం. అ�� క���, ఆ �వ� శ� �� ఎ� �ప��� అ�� ఋతంభర�! 

 

���  ఏళ� �త�, అ�� �� ��. ���� �� దగ�ర ��� ఉ���. �డ �ద ఒక బ�� అ��ం�. అక��న� ఒక 

భ�� � ��� అ���, ఆ బ�� ఏమం�ం� అ�. �� న�� ����, ఆ బ�� ఆనందం� ఉం� ఇ��ళ �� �ద� 

ఔరం��� �ం� వ�� ం� అ�.  ����ప�� � ఔరం��� �ం� ఒక భ�� � �వడం జ��ం�. అత� తన ���� 

గ��  ���  ఆ సం�� �లపడం అం��ం� ఒక బ�� పడడం అంద� ���. ఆ �త�� వ��న బ�� గబ గ� 

���ం� �డ �ద� ��� అక��న� బ��� ఎ���  ��� ఆడడం అంద� ���. అంద�� అర�ం ���మం� 

అస� ఈ బ�� �ట� �� �� అర�మ���? ఔరం��� �ం� బ�� వ�� ంద� ఆయన�� ���? ఈ ���� 

బ��� ఆ బ�� ��� ఎ� అ��ం�? ఇ�ం�� మన� '��క� ' � అర�ం �� �శ��. ��ల� అ�� �ష� 

ఋతంభర అర�మ��� ��� ం� అనడం క��, ఋతంభ� ఒక �ష అనడం సబ�. 
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'��� �� లభ� �� నం ' అ��� భగవ�� త�. �ద�� ���� �ల��న��ళ�� ఆ �� నం ల�ం� ���ం�. 

ఋతంభర ��� ఆ �ష��� సంబం�ం�న �� ��, �స���, �క మ�గతం��, �క స�ప�ం �� ఈ �� నం క�� 

���ం�. క�� ��� ��� క���� ం�. క�� ����� క��ంచ� �� నం. అంధ�రం �ం� ర��ట. అ�� నం 

వల� , అతక� �� నం వల� . ఒక� �క� వల�  క��ంచ��, ఇం�� 'అహం ' అ� అ��� �ం� వల�  ఏర���ం�. 

�ం��� మన� ��క��ంచన��, ��వ� శ� � (వ�� � ��, ఎం�కం� '��రస� ���� ��రస� అంధ�ర 

��ధకః అ� �� శ�� �� �ర�చనం క�క) అ�� �ర�ం ���� ం�. ఆ శ� �� ���ం� ప�� ���  శ� � ఋతంభర.   

 

�ంద� ఋతంభర� 'ఆ��� ����� ' � ���� �. �ంద� ��� '�దం ' అ���. ��� ���  మనం మన '�ల ' 

త��ం� త� తలం� �ం� ���ం� సం�తం ఋతంభర. మన చల�ల� త��ం� సృ��  చల�ల� అర�ం ���వడం 

�ద� ��� క�� అవ�న, క��ం� ���, �� తం�� - సంఘటనల� �న�ల, ఆ�చనల� అవతల అ�డ�� 

స�ష� ం� క��ం� తం���  ఋతంభర. ఈప� ����� , అ� ��� అ� మం� �ర�ం� న����  మన�ం� ��� � 

ద������ ఋతంభర.   

�ంద� ఇప��� న���� - ��� ఈ �శ�ం క�� �ద ఆ�శం� ఎక�� ఉం�డ�. అ�� �వ�� �� మనం 

అ��ం�న� ��క�� మనదగ�ర� ఎ��వ��� వ�� �ట. ఋతంభర� మం��� ం�, ������ ం� �న� �న� 

�ర�న�ం��ట. ఒక �న� �ర�న, ��� �న� అత�ంత �నయ��త�ౖన భ� �� పం�న�� అ� ఋతంభర�ం� 

�వ� త��� ���ం�ట. 

 

ఆ�శం� ఆ మ� �ం�మయ�ౖన �� ��� ���? ��� �జ� '���� ' అం����. ��� �న�ప���ం� 

���� అ� మన� �ర�బ�� , �డబ��  ��� �� ��, మనం �� సం��ం�ం - ఓ ���ం� ఇ� ���� అ�. 

మన� �� నం వ��న��  అ��ం�ం�. �ంత���� ���ం� అ� ఒక న��ం, మనం �� అ� �హం �ద ఉ��మ�. 

�� నం ���న�� ం�, ఇంత� �ం� క�� మన� ఎ��వ ��� క�క. ��, �� �� మన� ���� న��ం 

అ���ం� ఆనం�ంచ�ం� అ� ఒక ��క �ల�ల �ద�� ���� ం� మన� '���� ' అ� అ��� 

��ం�. �ం� �ర� త���� �ర�ం. ��త� �జ�ౖన అ��� 'రస� ' అ� ����  �� ����. ��కృష� 

తత�ం� ర���� �న� ��ఖ�త ఇంక ��� ��. సృ��  అ� అ����� �� అ��� �ందడం ఒక అదృష� ం, 

అ� పంచ గలగడం వరం. 
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సం�� వందనం ��� న� ఋ� �వలం 'ర� ' అ� ��క �జ��� నమస��ంచడం ��. ��క, �వ��క, �వ���ల� 

�జం� �ం� - ���� ��దనం �� ఆ అంతః ����� నమస���� ��ం. �కృ�� �� సంఘట� ���. ఇం� 

ధన�� �ం� అ�� ����� �� అం� అ��ప �ందర��! �వ �ౖతన�ం �సం ఎ�� ��య��  

ఖ�������ం?! ఎక�� ఉన� ���హం ��� ఉప�హ�ౖన ��� �ద ఉన� మం� ఉప�తలం �ంద ఉన� 

జలం� �వ��� క��� ������� అ� ������ం. అ��త� �� మన పక��న� �ళ� మ�వ�ధ� 

అర�ం ���� �యత�ం� �ంద�� ��� ం. అ���� అర��� సర���పక �హ� శ� � ఏం�! క�సం ఈ �న� 

��తం ��� �� ల�ం ఏ��! 

�� కణం� అ��� ఉం�ట అ��త రహస�ం. �ౖ�� ��ంత ఉప�గ ప��ం� ���నర�ం ����ం�� ! 

��� ���ణ �� ��� ����ం�� �� �ష�, ��� ఇ��న ఆ ���� ���డక తప�� ��డ���ం�, � 

�� �ం�. 

 

ఇ�� ��య� సంవత��ల త��త మన� ��� సృ�� ం�న ��ంటం ���� � ��ంటం అంత �క� �� అర�ం 

���. ��� ఇం� ఎం�ం� ఈ సృ�� , ఏ� �� ���న ���  �� నం� మత �ం�� అ� �����, మం�� 

అ� చ����� ఆనం�ం��� ��ం. ఇ� ప� ��� ��� �� �����ంత శ� ����. క�సం ఒక �ం� �� 

వందల సంవత���ౖన (ఉ���� అ� అక����) �� �ర�న �సం సమయం ఇ��. ఇంత �న� ��� ఎంత ��������? 

��� �ం� సంవత��ల (�ం� �కన�) �ర�ౖ� ��ణం �య�� �� ���� ����� ? ఎక�డ క����? 

��� (���) �వ� �� ���, ��పల ��పల అంతర���ష�మ� ఈ స� �న�� �ౖం��  ఎక�� ఉ��వ� ��� 

��య���. � అ��ప �� �మర��ం అ��� క���� ం�. క��ం��� �ల�ౖన � కం�� ��� �పల 

అద�ం� ���న� �క� �ం� � �ం�, ఇంత మ� ��ల� ఆ�శం� ఏ ఆ�రం ��ం� �వలం ����కర�ణ శ� �� 

��డ��న �� �� �ద�� ���ం��� ��. � సృ��� ��� ��న � ఆశ�ర�ం �ర ��ం��, ఇం� 

����ం�� �న�ల అ���  ��� సంవత��� �య�మ� ���ం����.    
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అ����� ఇం� ��ం �� గర�స� ���� ���ం� త��� అ�సం�న�ౖ ఉన���  సృ��  జగ��త� �న�ౖ, �� 

ఒక ��న�ౖ, స�ప�, ��క ��ల మధ� సంచ���  మమ��� �మ���ం��ం� �న����ంచటం. �ం� కష��! 

���జం� స�యం��� ��ల�ల �ౖన ఋతంభర�, 'సర� ��పక దృ��  ' �హ�ం� � కళ�� ���� ���. 

మమ��� �రంతరం ��� ��వ� ���� ���.  

 

�కర�మ��ం�, � ���ౖన ���? �����ం� ������న��  - ��వ�� ��య�క�డ. వ��ం క�క అం� 

����� �య���� , �జం�� �ంద� ����ల� ����, ఆ������  వ��� , ��� అవ�� ��� ��ం. 

��వ�� ��య�, ��వ��� ��యం �ంత ����. ��త�� �� ��� � సృ�� � �� స� అం� అ�త�! 

అ�� అ��త�! �� ��య� ఎం��, ఎ� ��� ��య� ������ మమ��� త�� ���..ఆ స��క � 

�వ మ� కణం చలన ��నమ� ఈ ��-తం ఇ� ఎం��ం�! అవ�క �ం, అ�తం �� ��� జ���. అ�త� ��తం 

ఈ��ష�. అవ����� ��ం�లం� శ� � ���. శ� � �ంద���  �� నం ���. అం�� ఒక మం�ం ���. అస� 

�న� �ట - ఎంత ����ం��� ఇం� ఎం� ఉం�� ఎ� సృ�� ం�� � సృ�� �? 

 

��� �� అ��� అస� ఋతంభర అం� ఏ�� అ�. �� ప��� మన� అర�మ�� అర�ం �న�ల అర�ం �న�ల 

ఒక �ల తత�ం ఉం�ం�. (�� ��ం� �జం� జ��న ఓ కధ ����) అ� ��ం� ఉం�ం�. ఆ తలం� జ�� 

���� ఆయన. ఋతంభర అ�� ఇం���� '�ధం ' అం�ం క� ��� సంబం�ం�న� అ�. �థం అ�� కంప��� 

(�ౖ�ష�) ���� ం�. అ� తరం�ల� సృ���� ం�. అ� ���ం� మన ��� ��� అ� మన ���� ప��� ప��, 
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మన ��� ��, �ద� అర�ం ���� ���ం� ఇ� సంగ� అ�. ఇ� ���ద���ంత తరం��ౖ� �ం� 

అం���ం. ��� ��ం. అం� మన ��� ��� అ�� తరం��. అ�� �థం జ���! మన�� ఆ��ం�, 

�ద�� ��� ����, �ష� ఇ�� ఇం�ళ� �ద�� శబ�  తరం��� పం����ం. ఈ పనం� �ద� �ం� 

�ద�� '��క� ' � జ���ం� అ� ఆ�చనల ����. ���మం� ఋతంభర మన� ��� � ��య. 

మన�� ���. మన� ఇం�యం� ఆ�చనల� '��� ' ����. ��� ��, మన� �� (అం�� హస� ���క 

��ం� �ౖ� ఆ� �ౖం� ��, �ౖ� ఆ� ��� �� - ఋతంభర ��లం� ��� �ర�త�ం �ం� ఉం��, �� ��� 

�� ���� ��క�ౖన హృదయం �� అ�). మన�� �� ఈ �కంప��, మన �ల తత��ౖన సృ��  కర �� 

అ�సం�నం� ఉం��. ఇ� హృదయ �� న�ౖన అ�హత చ��� �ం�న� � �ప�వ�� (అం�� త�� ���� తన 

హృ� స�ందన ���ం� ఎడం�ౖ� ఉం� ప�����ం�?). మన� �ర����� �ం� ���  �ధ�� ఋతంభర ఉన�త 

���� �� శబ�ం అ���� �� ����� �� మ� �� న ��ర�, 'మ� ��శ�ర ' �� న�, అ�ం�య శ� �� ఉన�త 

��న� ఐన ఆ��  చ��� �� అక���ం� సం��� పంపడం, ����వడం �యగ����. క��మ�ల మధ� 

ఉన� అ��  చ�ం� �మ�, ���, �ం�మ ��� �న���డ��  ఆ శ� �� ����� ��మన� �ట.  

 

అ��� జ��� �� ఇ�ం� అ���� ��. ఓ �� �� �� కృ�� � ���� అ��ం�ట - "��� కృ�� �� 

�వ�ం� ఎం�కంత ఇష� ం? " అ�. "ఏ�ంద�� �� అం� �� - ఆయన ఏ� ఊ�� అ� ..." అం�ట. అస� కృష� 

తత�ం�� అ�క రహ��� ఇ������ట. కృ�� � ��� ఋతంభర అ�త ���� ��క అం��. ఆయన 

�ర��న �మ�క�� �� �� ����న� �� క��� �చన అం�� ���. పర�నంద �ద�హ�� 

అ��� �ం� ��� మనం ��లం� �ర�ల�ౖన మన�� ���ట, ఏ మం�ం ఫ�ం�ల��, ఋతంభర 

���ం�ల��. అ�� మన� �ం �సనం� మనం ���� ఉం� ఆ కృ�� �క�డ ��ం��, ఆ పర�త� �వ�త�ం 

ఎక�డ ��ర��ం�? అ� రమణ మహ�� ����. ���వ� ��� ���� ��� ��� అ�� అ�. అం��� 

��య�� ��� �వ���ం�న� �న� �ద�, ఈ �కమం� �ద�. ఆ �వనకల�� �ం� సం�ం� అల��  వ�� ఈ 

��� సంఘటనల� ��� చ�ం���న ప� �ద�, ఇంతక�� �ద�  ప� ����� ఉంద�, అ�ం� ��� ��� ���� 

అ�.  

 

� ���� నమః 
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