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ఇర�వ�� ఎ��దవ అ���యమ�

�ిచు�కలను ������� ల�గ�ట
1.ల���చం� 2 .బ�ర�� ప�� మ��ళ 3 .��ఘ�ా�మ�డ� కధల�.

ప��ా� వన

�ా� యనంత�డ�. �మల�, ప�ర�గ�ల� �దల���� బ�హ�పర�ంతమ� సకల�వ�లందు వ�ించును. �ార�
స�ా�ంత�ా��. ��దజ�� నమందు, ఆ����ా�����ర�ద�యందు �ార� �ారంగత�ల�. ఈ ��ం��ంట�ల� �ా����
�ా� �ణ� మ�ండ�ట�ే �ార� సదు� ర�వ� ల��ించు��నుటక� సమర�� ల�. పం��త�ల�నప�ట��� �ష��ల ��వ����ే
������ిం� య�త��ా�����రమ� క���ంచల��� �ార� సదు� ర�వ�ల� �ా��రర�. �ా��రణమ�గ తం��� శ��రమ�ను
ప�ట��ంచును. �ిమ�ట ��వ� ��తమ�ను ��ంబ��ంచును. �ా�, సదు� ర�వ� ��వ�ప�ట�� కలను ��ంట��
��ట�ంత�ర� �ాబట�� �ారంద��కంట� దయ�ర�ృఅహృదయ�ల�.

�ా�బ�బ� య��క�ార� �ట�ల� ను�����. "�� మనుష��డ� ఎంత దూరమ�న నున�ప�ట���, 1000 ��� సుల
దూరమ�న నున�ప�ట��� �ిచు�క �ాళ�క� ��రమ� కట�� �����నట�ల అత�� ������� ల���దను." అట�వంట�
మ�డ��ిచు�కలగ���ం�, ఈ అ���యమ�ల� �ెప����ందమ�.

1. ల�ల� ల��చం�

అతడ� �ట��దట ���ల��ల�ను అట�తర��ాత బ� ంబ�� ల�� �� ��ంకట�శ�ర మ�ద�ణ�లయమ�నందును
తదుప�� �ా�� బ�దర�� కం���ల� గ�మ��ా� �ాను ఉ�ో�గమ� �ే��ను. 1910 వ సంవత�రమ�న అత��� బ�బ�
�ాంగత�మ� ల�ం�ెను. �ాం��క�� �ల�, ���� మ� పండ�గక� ఒకట���ండ� మ�సమ�లక� ప�ర�మ�,
స�ప�మ�ల� గడ�మ��� నున� �క మ�స��ా��, చుట��  భక�� ల� గ�ంప�ల� గ��� య�న�ట��  చూ�ెను.
�����ళ� తర��ాత ��సుగణ� ��ర�న �నుటక� తన �����త�డగ� ద��� �ే�య మం���� ��� �ంట���
�����ను. ��ర�న �ేయ�నప��డ� ��సుగణ� బ�బ� పటమ�ను సభల� ��ట�� ట య���రమ�. స�ప�మ�ల� చూ�న
మ�స��ా� మ�ఖల�ణమ�ల� ఈ పటమ�ల� నున� �ా��� స���� ��ను. �ావ�న ��ను �ా�బ�బ� ను
స�ప�మ�ల� ��నట�ల గ���ం�ెను. పటమ�, ��సుగణ� ��ర�న, త��ా�ాం ��తమ� (అప��డ� ��సుగణ�
�ెప��చున� హ��కధ) ఇవ��య� మనసు�న ��ట�, ల��చం� ����� �� �� వ�ట క���ళ��ర� చుం�ెను.
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సదు� ర�� ��దక�టల�ను అ�����కకృ�ి యందును �ేవ�డ� భక�� లక� స�యపడ� ననున�� భక�� ల
యనుభవ��. ఆ��ట� �ా�� 8 గంట� క� అత� �����త�డగ� శంకర�ావ� వ�� తల�ప� ��ట�� �������
వ�ె�ద�ాయ� య����ను. అత� య�నందమ�న కంత�ల�క�ం�ెను. ������� �� వల�న� �శ��ంచు����ను.
�ినతం��� ��డ�క�వద� 15 ర��ాయల� అప�� ప�చు���� �ావల�ిన ఏ�ా�ట� ల��య�ను జ��ి ���న
�ిమ�ట ������� పయనమ���ను. ���ల�ల� నతడ�ను అత� �����త�డగ� శంకర�ావ�ను భజన �ే�ి��.
�ా�బ�బ�ను గ���� ���� ప�య�ణ�క�ల న������. ��ల సంవత�రమ�లనుం� �����ల� నున� �ా�బ�బ�
��ప� ���ప�ంగవ�ల� �ార� �ె�ి���. ��ప� �ాం �ా�ా�� బ�బ���రక� జ�మపండ� ను ��నవల� నను����ను.
�ా�, య� �ా� మ ప��సరమ�లను ప�కృ� దృశ�మ�లను �� య�నం��ం� య� �షయమ�ను మర�ెను.
����� స��ించుచుండ�ా �ా���� సంగ� జ��ి��� వ�ె�ను. అప���ే �క మ�సలమ� ������ౖ జ�మపండ� గంప
��ట�� ��� తమ గ�ర�ప�బం����ంట పర���త�� ��� వచు�చుం�ెను. బం�� ���ి ���� ఎంప�డ� పండ� ను మ�త���
����ను. అప���� మ�సలమ� త���న పండ� ను క��� ��ి��� తన ప�మ�న బ�బ� క���తమ� �ేయ�డ�
����ను. జ�మపండ� ను ��నవల� నను��నుట, ఆ �షయ�� మరచుట, మ�సలమ� క��ి��నుట, య��� భ���,
�వ��య� �ద����� ఆశ�ర�మ�ను కల�గజ���ను. ఆ మ�సలమ� ��ను స�ప�మ�ల� చూ�న మ�స��ా�
బంధు��ౖ య�ండవచు� నను����ను. అంతల� బం�� ����� �ే��ను. మ�ీదుప� జం��లను చూ�
నమస���ం���. ప�జ� �ామ��� �� మ�ీదుక� ���� బ�బ�మ� ఉ�త �ధమ��ా ప��ం���. ల��చం� మనసు�
కర��ను. బ�బ�ను �� ��ల సంత�ిం�ెను. సు�ాసనగల ��మరప�వ��ను భ�మరమ� �� సంత�ించునట�ల
బ�బ� �ాదమ�ల �� సంత�ిం�ెను. అప��డ� బ�బ� �ట���ను. "టక��� �ాడ�; ����ల� భజన �ే��ను.
ఇతర�లను కనుగ�నుచుం�ెను. ఇతర�ల నడ�గ��ల? మన కండ� ��డ సమస�మ� చూడవల�ను. ఇతర�లను
నడ�గవల�ిన యవసర���? � స�ప�మ� �జమ�న�� �ా�� యనున�� య�ల��ంచుమ�. మ��ా���వద�
15 ర��ాయల� అప�� ��ి��� దర�నమ� �ేయవల�ిన యవసర���? హృదయమ�ల�� ����క
�ప��డ�న ��ర����న��?"

ఈ మ�టల� �� బ�బ� సర�జ�త�మ�నక� ల���చం� య�శ�ర�ప�ెను. బ�బ��� సంగత�ల��య� ��ట�ల
�ె��ినవ� అత��శ�ర�ప�ెను. ఇందుల� మ�ఖ�మ��ా గమ�ంపద��న�� బ�బ� దర�నమ� ��రక��ా�,

��లవ���� అన�ా పండ�గ��నమ� గడ�ప�టక� �ా�, �ర� య�త�క� �� వ�టక� �ా� అప�� �ేయ�ాద� బ�బ�
య��ా� యమ�.

�ాంజ�

మ���హ� ��జనమ�నక� గ�ర��న�ప��డ� ల���చందుక� ఒక భక�� డ� �ాంజ�ను ప��ాదమ��ా ��ె�ను. అ��
�� ల���చందు సంత�ిం�ెను. ఆ మర�సట���నమ� క�డ ��� ���ం�ెను. �ా�, ఎవర�ను �ాంజ�ను �ేల�దు.



అతడ� �ాంజ���� క���ట�� ��� య�ం�ెను. మ�డవ��� �ర� సమయమందు బ�ప��ా��� జ�� ���
��ౖ��ద�మ� ��ి��� �ావల�న� బ�బ�ను అ����ను. �ాంజ� ��ి��� రమ�� బ�బ� �ె���ను. భక�� ల� ��ండ�
క�ండల �ండ �ాంజ� �ె����. ల���చం� ��ల య�క��� నుం�ెను. అత� �ప� ���ి��ా నుం�ెను. బ�బ�
�ట� ��ను. "�వ� ఆక��� నుండ�ట ��ల�న��. �ావల�ినంత �ాంజ� �నుమ�. � �ప� ���ి��� ఏద�న
ఔషధమ� ��ి��నుమ�." బ�బ� తన మనసు�ను కను����న� ల���చం� ��ండవ �ా�� య�శ�ర�ప�ెను. బ�బ�
ఎంత సర��� డ�!

�ోష దృ�ి�

ఆ సమయమ�న�� ల���చందు ��వ�� య�త�వమ�ను ��ెను. అప��డ� బ�బ� దగ�� �ే బ�ధపడ�చుం�ెను.
ఎవ���ో �ోషదృ�ి� ప�స��ంచుట�ే బ�బ� క� బ�ధ క���న దను����ను. అ మర�సట� య�దయమ� ల���చందు
మ�ీదుక� �� �ా, బ�బ� �ా�మ� �� �ట� ���. "ఎవ���ో �ోషదృ�ి� ��ప� పడ�ట�ే ��ను బ�ధపడ�చు���ను."
ల���చందు మనసు�ల� ��� ���ంచుచుం�ె�� య�� యంతయ� బ�బ� ��ల� �� �ేయ�చుం�ెను.

ఈ �ధమ��ా సర�జ�తక�, �ార�ణ�మ�నక� �ావల�ిన�� �దర�నమ�లను గ� ల���చందు బ�బ�
�ాదమ�ల��ౖబ�� "� దర�నమ� వలన ����ం�� సం���ిం���. ఎల� ప��డ� ��యందు దయ�����ణ�మ�ల�
��ి నను� ర��ంచుమ�. ���� ప�పంచమ�ల� � �ాదమ�ల� తప� �తర�ౖెవమ� ల�దు. �� మనసు�
ఎల� ప��డ� � �ాద ప�జయందు, � భజనయందు �ీ�� జ�ందును�ాక. � కట��మ��ే నను�
ప�పంచబ�ధలనుం�� �ా�ాడ�దుర� �ాక! ����ల� ప��డ� � ��మమ��� జ�ించుచు సం��షమ��� నుందును
�ాక!" య� �ా� ���ం�ెను.

బ�బ� య���ా�దమ�ను, ఊ��ప��ాదమ�లను ప�చు���� ల���చం� సం��షమ��� తృ�ి��� �����త����
క��ి ఇంట��� ����� వ�ె�ను. ����ల� బ�బ� మ��మలను �����ంచుచుం�ెను. స�� బ�బ�క� �జ���న భక�� డ��ా
నుం�ెను. ప���త�ల� ������� �� వ��ా�� ����ా ప�లమ�లల�, కర��రమ�, ద��ణ పంప�చుం�ెను.

2. బ�ర�� ప�ర� మ��ళ

ఇం��క �ిచు�క (భక�� �ా�) వృ��� ంతమ� ��ెదమ�. బ�ర�� ప�ర�ల� ��క మ��ళక� �ా� స�ప�మ�ల�
కనప�� గ�మ�మ� వద�క� వ�� �నుటక� "�����" �ావల�న��ను. ��ల��� చూడ�ా తన ���రమ�వద�
��వ�ర� ల�క�ం����. చూ�న దృశ�మ�నక� ��ల సంత�ిం� ఆ�� యంద���� �ె�యజ���ను. తన భర�క� గ�డ
�ె���ను. అతడ� �� �ా� �ీసుల� ను�ో�గమ� �ేయ�చుం�ెను. అత�� అ��ల� బ��� �ే�ి��. ���ా�భర�ల� �����
�� వ �శ��ంచు��� ఒక �భ��నమందు ������� బయల��ే����. మ�ర�మధ�మ�న ��మ��ర�మ�ను ద���ం�
����� �ే��, అచట ��ండ�మ�సమ�ల�ం����. ప����� మ�ీదుక� బ� �బ�బ�ను ద���ం�, ప��ం� �����



సంత�ించుచుం����. �ార� బ�బ�క� ����� ప��ాదమ� న���ంచవల�న� ������� వ����. �ా� య�� 14 ���ల
వరక� తట�ి�ంచల�దు. అ��క� �ాలయ�పన �ష�మ� ల�క�ం�ెను. 15వ ��� ఆ�� ������� మ�ీదుక� 12

గంటలక� వ�ె�ను. మ�ీదుల� నందర� ��జనమ�నక� క�������. కనుక �ెర ���ి య�ం�ెను. �ెర���ి
య�ండ�నప�డ� ఎవర� ల�పల ప����ంచుటక� �ాహ�ించర�. �ా� ఆ�� �ల�వల�క �� ��ను. ఒక�ే��� �ెర
��ౖ���� ల�పల ప����ం�ెను. బ�బ య���డ� �������రక� క���ట�� ��� య�న�ట��  ���ెను. ఆ�� ����� యచట
��ట�గ�� బ�బ� సంతసమ��� మ�ద��దమ�ద� ��ంగ�ట �ా� రం�ం�ెను. బ�బ� �� య�త�రతను ��
యందర� ఆశ�ర�ప����. ఈ ����� కధను �న��ార� బ�బ�క� తన భక�� ల��ౖ అ�ా��రణ���మ య�ండ�ననుటను
�శ��ిం���.

3. ��ఘ�ా�మ�డ�

ఇక అ��ట�కంట� ��ద� �ౖెన మ�డవ �ిచు�క గ���ం� �నుడ�. �రం�ాం ��ా�ియగ� ��ఘ�ా�మ�డ�
హ�����యక �ా�� �ా�� వంటబ�� హ�ణ�డ�. అతడ� అమ�యక��ౖెన, చదువ��ా� �వభక�� డ�. ఎల� ప��డ�
�వపం����� "నమ���ాయ" జ�ించు�ాడ�. అత��� సం���వందనమ��ా�, �ాయ�� మంత�మ��ా�,

�ె�యక�ం�ెను. �ా���ా���� ��యందు శ�ద� గ��� �ాయ��మంత�మ��� సం���వందనమ� �����ం���.
�ా�బ�బ� �వ�� యవ��రమ� �ా�� అత��� బ� ��ం� ������� ప�య�ణమ� �ే�ం�ెను. బ�� � ���షనువద�
�ా�బ�బ� మహమ���య�డ� ఎవ�� �ెప��ా అత� మనసు� కలవరప�� తనను అచటక� పంపవద��
యజమ��� ��డ�����ను. �ా� ఆ యజమ�� ��ఘ�డ� ������� �� � �రవల�న� �శ��ం� అత��� ఒక
ప��చయప�ట�త�రమ� ����� �ా�ి తన మ�మ�ారగ� ������ల�ర�క� �ా� �ి �ా�బ�బ��� ప��చయమ�
కల�గజ�యవల�న� ఇ�ె�ను. ������� �ే�� మ�ీదుక� �� �ా బ�బ� ���ిం� అత�� ల�పలక� �ా�యక
"��ధవను త�� త�����య�డ�" అ� గ���ం�, ��ఘ���� �ట� ��ను. "�వ� ��ప�జ�� బ�� హ�ణ�డవ�. ����
తక��వజ�� మహమ���య�డను. ��చటక� వ��న��, � క�లమ� �� వ�ను. కనుక ��డ��� మ��." ఈ
మ�టల� �� ��ఘ�డ� వణక ��రం�ం�ెను. అతడ� తన మనసు�ల�నున� �షయమ�ల� బ�బ� ��ట�ల�
�ె���న� య�శ�ర�ప�ెను. ������నమ� లచట�� య�ం�� తనక� ���నట��  బ�బ�ను ���ంచుచుం�ెను. �ా�
యతడ� సంతృ�ి� �ెందల�దు. తర��ాత తన �ంట��� బ� ��ను. అక�డనుం�� త��ంబ� (���ి� �ల�� ) �� �
యచట ఒక సంవత�రమ� 6 మ�సమ�ల�ం�ెను. ����� ����� �� వ�ె�ను. ఈ�ా�� ���� ��ల��
క��ంచు��నుట�ే ��తడ� మ�ీదుల� ప����ంచుటక�, �����ల� నుండ�టక� బ�బ� సమ��ం�ెను.
��ఘ�ా�మ�నక� బ�బ� ఉప�ేశమ�����ా స�యమ� �ేయల�దు. అత� మనసు�ల��� మ�ర��
కల�గజ�య�చు ��ల� ��ల��ే��ను. అప�ట�నుం�� అతడ� �ా�బ�బ�ను �వ�� యవ��రమ��ా
���ంచుచుం�ెను. �వ�� యర�నక� �ల�ప�� �ావల�ను. ��ఘ�డ� ప����� ���ళ� ��ల�� నడ� ప��� �ె��
బ�బ�ను ప��ంచుచుం�ెను. �ా� మమ�ల� నున� �ేవతలనంద��� ప��ం�న �ిమ�ట మ�ీదుక� వ�� బ�బ�



గ�ె�క� నమస���ం� �ిదప బ�బ�ను ప��ంచుచుం�ెను. ��ంత��ప� �ా�� �ాదమ�ల ����న �ిమ�ట బ�బ�
�ాద�ర�మ�ను ��� గ�చుం�ె�� �ాడ�. ఒక��డ� మం��రమ� �ా��� మ��ియ�ండ�ట�ే ఖం�ోబ��ేవ��
ప��ంపక మ�ీదుక� వ�ె�ను. బ�బ� అత� ప�జక� అం��క��ంచక ����� పం�ి����ను. ఖం�ోబ�మం��రమ�
�ా��� �ెర�య�న�ద� �ె���ను. ��ఘ�ా�మ�డ� మం��రమ�నక� �� ��ను. �ా��� �ె��� య�ండ�ట�ే
ఖం�ోబ� ను ప��ం� ����� వ�� బ�బ�ను ప��ం�ెను.

గం�ా �ా�నమ�

ఒక మకరసం�ా� ం���డ� ��ఘ�డ� బ�బ� శ��రమ�నక� చందనమ� ప��ి గం�ాన��జలమ��� న���కమ�
�ేయదలం�ెను. బ�బ�క� అ�� ఇష�మ� ల�క�ం�ెను, �ా� యతడ��క�ార�ల� ��డ���న�ా బ�బ� సమ��ం�ెను.
��ఘ�ా�మ�డ� �ాను�� ను 8 ��� సుల దూరమ� నడ� ��మ�న���ర�మ� �ేవల�ియ�ం�ెను. అతడ� �ర�మ�
�ె��, యత�మ� ల��య� జ��ి���, బ�బ� వద�క� 12 గంటలక� వ��, �ా�నమ�నక� �ిద�మ��ా
నుండ�మ��ను. బ�బ� తన�ా య���కమ� వలద�య�, ఫ��రగ�ట�ే గం�ాన��జలమ��� ��ట��సంబంధమ�
ల�ద�య� �ె���ను. �ా� ��ఘ�డ� �నల�దు. �వ�� క���క �ష�మ� గనుక, తనక� �వ��ౖెన బ�బ�క�
అ���కమ� �ే�ి�రవల�న� పట�� పట��ను. బ�బ� సమ��ం� ���ం���� ���� �ీటప� క�ర��ం�� తల మ�ందుక�
�ా�, ఇట� ��ను. "ఓ ��ఘ�! ఈ �న� య�ప�ారమ� �ే�ి��ట�� మ�. శ��రమ�నక� తల మ�ఖ�మ�. �ావ�న
తల��ౖ�� �ళ�� �� య�మ�. శ��రమంతట���ౖ �� �ినట� గ�ను." అట� �� య� ��ఘ�ా�మ� �ొప�����,

�ళ�క�ండను ��ౖ���� తల��ౖ �� య య��ం�ెను. �ా�, భ��� �ారవశ�మ�న "హరగం��, హరగం��" యనుచు
శ��రమంతట���ౖ �ళ�� �� ��ను. క�ండ��క ప�క�క� బ�ట��, బ�బ� వ�ప� ��ెను. �ా� య�శ��ా�నందమ�లక�
��రల�దు. బ�బ� తల మ�త��� త���ి, శ��రమంతయ� �� ���ా నుం�ెను.

���లమ�, �ంగమ�

��ఘ�ా�మ�డ� బ�బ�ను ��ండ���ట�  ప��ంచుచుం�ెను. మ�ీదుల� బ�బ�ను స�యమ��ా ప��ంచుచుం�ెను.
�ా��ల� ���� �ా��బ� ��ం�ోర�� ఇ��నపటమ�ను ప��ంచుచుం�ెను. ఈ ప��ారమ� 12 ��లల� �ే��ను.
�ా� భ����� ��చు�����న� �ెల�ప�టక� బ�బ� అత���క దృ�ా� ంతమ� చూ��ను. ఒక��డ� ��క�వజ�మ�న
��ఘ�డ� తన శయ�ప� పండ���� కండ��  మ��ియ�న�ప�ట���, ల�పల ���నమ� �ేయ�చు, బ�బ�
ర�పమ�ను ��ెను. అతడ� ��ల���న� ట�ల �ె��ి���, బ�బ� య�తల� చ��  "��ఘ�, ���లమ�ను
�ా� య�మ�" అ� అదృ��డ���ను. బ�బ� మ�టల� ��, య�త�రత�ా కండ��  �ెర�ెను. బ�బ�ను చూడల�దు
�ా�, య�తలక�డక�డ ప��య�ం�ెను. బ�బ� వద�క� �� �, చూ�న దృశ�మ�ను గ���� �ె�ి�
���లమ�ను �ా� య�ట �ాజ� �మ���ను. బ�బ� �ట���ను. "�� మ�టల� �నల���? ���లమ�ను
�ా� య�మంట��. అ�� దృశ�మ� �ాదు. స�యమ��ా వ��, ���� �ె�ి���. �� మ�టల� �� ల�� �ావ�.



అర�వంతమ�ల�." ��ఘ� ��ట�� ప���ను. "�ర� నను� ల��ినట�ల ���ం���. తల�ప�ల�� ���ియ�ండ�ట�ే,

న�� దృశ�మను��ంట��." బ�బ� ����� �ట��  జ�ా��ె�ను. "ప����ంచుటక� ��క� �ా��� యవసరమ� ల�దు.
��క� ర�పమ� ల�దు. ��న�� ��ట�  �వ�ించుచు���ను. ఎవర��ే న��� న�� �� ���నమ�నం�ే
మ����య�ందు�� �ా�� పనుల��య� సూత�������ౖ ���� న���ిం�ెదను."

��ఘ�డ� �ా��క� ����� వ��, బ�బ� పటమ�వద� ��డ��ౖ ���లమ�ను ఎర�రంగ��� �ా� ��ను. ఆ మర�సట�
��నమ� ఒక �ామ���ి భక�� డ� ప���నుం�� వ�� బ�బ�క� నమస���ం� ఒక �ంగమ�ను సమ���ం�ెను.
అప���ే ��ఘ�డ� క�డ అచ�టక� వ�ె�ను. బ�బ� �ట���ను. "చూడ� శంకర�డ� వ����డ�; జ�గ�త��ా
ప��ంప�మ�." ��ఘ�డ� ���లమ�ను �ా� �ిన ��ంట�� �ంగమ� వచు�ట �� య�శ�ర�ప�ెను. �ా��ల�
�ా�ా�ా��బ� ����� �ా�నమ� �ే�ి �ా�� తలంచు��నుచుండ�ా తన మ��దృ�ి�యందు �ంగమ� వచు�ట
�ాం�ెను. అత��శ�ర�పడ�చుండ�ా ��ఘ�ా�మ�డ� వ��, బ�బ� తనక� �ంగమ� �ానుక�ా ��ె�న�
చూ��ను. ����త�డ� ���� �� స���ా న�� తన ���నమ�ల� కనప��న���వల� నున�ద� సంత�ిం�ెను. �����
���లల� ���లమ�ను �ా� య�ట ప���� �ా�ా, బ�బ� ��ఘ�ా�మ�డ� ప�జ�ేయ�చున� ��ద�పటమ�వద�
�ంగమ�ను ప���ి�ం�ెను. ��ఘ�ా�మ�నక� �వ�� ప��ంచుట ��ల �ీ�� గనుక ���లమ�ను �ా� �ం�
�ంగమ�ను ప���ి�ంచుట ����ా, బ�బ� �ా�యందుండ� నమ�కమ�ను �ి�రపర�ెను.

అ��కసంవత�రమ�ల� బ�బ� ��వ�ే�ి యన�ా 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 స�ంత ఖర��ల�� బ�� హ�ణ�లక� ��వ���� ఏ�ా�ట� �ేయ�మ��ను.
�ా�ా �ా��బ� ����� బ�బ� ఆజ� ��ర�����ను.

ఓం న� �� �ా�����య

�ాం�ః �ాం�ః �ాం�ః

ఇర�వ�� ఎ��దవ అ���యమ� సంప�ర�మ�.
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