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మ�ప�����డవ అ���యమ�

��వ�� య�త�వమ�

��మ�� పంత� ఈ అ���యమ�ల� ���� ����ంత�షయమ�ల� ప��ా� �ం�న �ిమ�ట ��వ��
య�త�వమ�గ���� వ���ంచుచు���ర�.

���పల�క�

�� �ా���తమ� �గ�ల �ావనమ�న��. �ా�� �త�కృత�మ�ల� ధన�మ�ల�. �ా�� పద�త�ల�, చర�ల�
వ���ంపనల��ా��. ���� సమయమ�లందు �ార� బ���నందమ��� ���మర�ె���ార�. మ������
సమయమ�లం��త�జ�� నమ��� తృ�ి� �� ం�ె���ార�. ఒ���క�ప��డ��పనులను ��ర��ర��చు ఎట�� సంబంధమ�
ల�నట�� ం�ె���ార�. ఒ���క�ప���ే�య� �ేయనట��  గ��ం�నప�ట���� �ార� �� మ���ా �ా�, ����త�ల��ా
�ా�, క��ిం�ెడ��ార�. �ార� ఎల� ప��డ� ఆ���నుసం��నమ� �ే�����ార�. �ార� సమ�ద�మ�వల� �ాంతమ��ా
��ణకక య�ం��నట��  గ��ిం�నను �ా�� �ాం�ర�మ�, ల�త�కను��న�ా��. వర����తమ�న �ా�� ��ౖజమ�
వ���ంపగల�ా��వ�ర�? ప�ర�ష�లను అన�దమ��లవల�, �ీ� �ల నక��ెల�� ండ�వల� తల�� లవల� చూచు�������ార�.
�ా�� �ాశ���స��త బ�హ�చర�మ� అంద������న�ే. �ా�� �ాంగత�మ�న మనక� క���న జ�� నమ� మనమ�
మరణ�ంచువరక� �ల�చు�ాక! ఎల� ప��డ� హృదయప�ర�కమ�గ� భ����� �ా�� �ాదమ�లక� ��వ �ే��దమ�
�ాక. �ా��� సకల �వ��ట�యందు ��ెదమ� �ాక! �ా�� ��మమ� ��ల� ప��డూ ����ం�ెదమ� �ాక.

����ంతసంబంధ���న ����� ప���సమ� �ే�ిన �ిమ�ట ��మ�� పంత� ��వ�� య�త�వమ�ను వ���ంచుటక�
�ద��ెను.

��వ�� య�త�వమ�

బ�బ� శయన�ాలను ఇ��వర�� వ���ం���. �ార� ఒక��డ� మ�ీదుల�ను, ఇం��క��డ� ��వ��ల�ను
����ంచుచుం����. మ�ీదుక� దగ� రగ�� ��వ�� ��ండ� గదుల�� నుం�ె����. బ�బ� మ�సమ��� �ెందువరక�
ఒక��� మ�ీదుల�, ఇం��క��� ��వ��ల� ����ంచుచుం����. 1909 ��శంబర� 10 వ �ే��నుం�� ��వ��ల�
భక�� ల� ప�జ��రత�ల� జర�ప �ద�����. �ా�� కట��మ��ే ����� �ప��డ� వ���ంత�మ�. ��వ��ల�
����ంచు సమయమ� �ా�ా భక�� ల� మ�ీదుల� గ��గ��� ��ంత��ప� మండపమ�ల� భజన �ే�����ార�.
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భజనబృందమ� ��నుక రథమ�, క�����ౖప� త�ల�ీబృం��వనమ�ను, మ�ందర బ�బ� �� మధ� భజన
జర�గ�చుం�ెను. భజనయందు �ీ�� గల ప�ర�ష�ల�, �ీ� �ల� స�����న �ాలమ�నక� వచు�చుం�ె��. ��ందర�
��ళమ�ల�, �రతల�, మృదంగమ�, క��ా, మ�ె�లల� పట�� ��� భజన �ేయ�చుం�ె���ార�.
సూదంట��ా�వల� �ా�బ�బ� భక�� లంద��� తమ వద�క� ఈడ���������ార�. బయట బ��రమగస�లమ�ల�
��ందర� ���ట�ల� స���ేయ�చుం����. ��ందర� పల� �� నలంక��ంచుచుం����. ��ందర� బ�త�మ� లను �ేత ధ��ం�
"�� �ా���ధ మ��ాజ�� జ�" య� ��కల� ��య�చుం����. మ�ీదు మ�లల� ��రణమ�ల��
నలంక��ంచుచుం����. మ�ీదు చుట��  ��పమ�ల వర�సల� �ాం�� ��దజల�� చుం�ెను. బ�బ� గ�ర�మ� �ా�మకర�
స��త��� బయట �ల�చుండ�ను. అప��డ� ����� �ాట�ల� ��ంతమం��� ��ంటబ�ట�� ��� వ�� బ�బ�ను
�ిద�మ��ా నుండ�మ� �ె������ాడ�. బ�బ� �శ�లమ��ా క���������ార�. ����� �ాట�ల� వ�� బ�బ�
చంకల� �ే����ి ల�వ��త�� చుం�ెను. ����� బ�బ�ను మ�మ� య� �ిల�ెడ��ార�. �జమ��ా �ా��
బ�ంధవ�మ� ����� స����తమ�న��. బ�బ� శ��రమ���ౖ మ�మ�ల� కఫ� ���ి ���, చంకల� పట�ా
��ట�� ���, �ల�మ�ను �� �ాక�ను �సు��� ��ౖన ఉత���యమ� ��సు���, బయల��ేర�టక� �ిద�పడ�చుం����.
�ిమ�ట ����� జల��ర���ల�� ను బ�బ� ఒడ���ౖ �������ాడ�. అట� �ిమ�ట బ�బ� తన క����ాదమ�
బ� టన���ల��� ధు�ల�� కట��లను మ�ందుక� ��� �ి, క����ే��� మండ�చున� ��పమ������, ��వ����
బయల��ే�����ార�. అ�� �ా�ద�మ�ల� �� �����; మ��బ� మందు�ామ�ను ల��కరంగ�ల� ప�ద���ంచుచు
�ాల����. ప�ర�ష�ల�, �ీ� �ల� బ�బ� ��మమ� �ాడ�చు మృదంగమ��ణల స�యమ��� భజన �ేయ�చు
ఉత�వమ�ల� నడచుచుం����. ��ందర� సంతసమ��� ��ట�మ�డ�చుం����. ��ందర� జ�ం��లను
�ేతబట�� ��నుచుం����. బ�బ� మ�ీదు ��ట� ��ౖ�� �ా�ా ��ల�� ర�ల� "�� �ా���ధ మహ�ా� �� జ�" అ�
��కల� ��ట�� చుం����. మ�ర�మంతయ� అడ�గ�లక� మడ�గ�ల� పర�ెడ��ార�. �ా���ౖ బ�బ� భక�� ల��ల�త��
నడ�ెడ��ార�. ����� ఎడమ�ే�� మ����ప� క����ే��, బ�ప��ా��బ�జ�� �రసు���ౖ చత�మ�ను
పట�� �������ార�. ఈ ప��ారమ��ా బ�బ� ��వ���� పయనమగ�చుం�ెను. బ�గ��ాను, ప�����ాను నలంక��ం�న
ఎర� గ�ర�మ� �ా�మకర����� �య�చుం�ెను ��� ��నుక �ా�ెడ� �ార�, భజన �ేయ��ార�, �ా�ద�మ�ల
�� ��ంచు�ార�, భక�� ల సమ�హమ�ం�ె����. హ����మస�రణ��ను, బ�బ� ��మస�రణ��ను ఆ�ాశమ�
బద�లగ�నట�ల మ�ర��� గ�చుం�ెను. ఈ మ�����గ ����య�త� మ�ీదు మ�ల �ేర�స���� ఉత�వమ�ల�
�ాల�� ను�ారందర� ఆనం��ంచుచుం����.

ఈ మ�లక� వచు�స���� బ�బ� ��వ����ౖప� మ�ఖమ���ట�� ��� �క ��త�మ�న ప��ాశమ���
��������ార�. �ా�� మ�ఖమ� ఉదయసంధ�వల� ల��� బ�ల��ను�వల� ప��ా�ంచుచుం�ెను. అచట బ�బ�
ఉత�రమ���ౖప� మ�ఖమ�బ�ట�� ��ం���క��ం�న మనసు��� �ల�ె���ార�. �ా��వ���� �ిల�చునట�ల గ��ిం�ె����.
సమస� �ా�ద�మ�ల� �� గ�చున�ప��డ� బ�బ� తన క����ే�� ���ందక� �దక� ఆ��ం�ె���ార�. అట��



సమయమ�న �ా�ా�ా��బ� ����� మ�ందుక� వ��, �క ��ం��ప���మ�ల� ప�వ��ల� గ�ల�� �� ���
���ి��� బ�బ���ౖ ��క���ార��  చల�� చుం�ెను. అట�� సమయమందు సం��త �ా�ద�మ�ల� �ా� శ�����ల��
ధ��ంచుచుం�ెను. బ�బ� మ�ఖమ� �ి�ర���న ���గ�ణ�కృతప��ాశమ���ను, ��ందర�మ���డను,
��ల�గ�చుం�ెను. అందర� ఈ ప��ాశమ�ను మన�ా�ా ��� ల�చుం����. ఆ దృశ�మ�ను ఆ ��భను వ���ంచుటక�,
మ�టల� ��లవ�. ఒ���క�ప����నందమ�ను భ��ంచల�క మ����ప� �ేవత ఆ���ం�న �ా�వల� నృత�మ�
�ేయ��ాడ�. �ా�, బ�బ� �క� ���న��మ�త�మ� �ెదరక య�ం�ె����. �ే�ల� ల�ంతర� పట�� ���
������ాట�ల� బ�బ�క� ఎడమప�క� నడచుచుం�ెను. భక� మ����ప� క���వ�ప� నడచుచు బ�బ�
��ల�� యంచును పట�� �������ాడ�. ఆ య�త�వ��ం�� రమణ�యమ�గ నుం�ె����. �ా�� భ��� �ెప�నల��ా���.
ఈ పల� �� య�త�వమ�ను చూచుటక� ప�ర�ష�ల�, �ీ� �ల�, ధ�క�ల�, ��ద�ార� గ��గ�డ�చుం����. బ�బ�
��మ����ా నడచుచుం�ెను. ���మభక�� ల�� భక�మండ� బ�బ� ��ర�ప�క�ల నడ�చుచుం�ె���ార�.
�ా��వరణమంతయ� ఆనందప�ర���� య�ండగ ����య�త� ��వ�� �ేర�చుం�ెను. ఆదృశ�మ�, ఆ �ాలమ�
గడ��� �న�. ప�సు� తమ� �ా�, �కమ�ందు �ా� య� దృశ�మ�ను గనల�మ�. ఐనను ఆ దృశ�మ�ను
జ��ి��� �ెచు���� ��వన �ే�ిన�� మనసు�క� �ాం� తృ�ి� కల�గ�ను.

��వ�� బ�గ��ా నలంక��ంచుచుం����. ���� �ెల� � ��ౖకప����ను, �ల�వ�టద�మ�ల��ను అ��కరంగ�ల
��పమ�ల��ను ���ల�డగట��న �ా�బ����ల��ను అలంక��ంచుచుం����. ��వ�� �ేరగ�� ����� మ�ందు ప����ం�
�క య�సనమ� ���ి బ��సు నుం� బ�బ�ను క�ర��ండబ�ట�� మం� యంగరఖ� ������ం�న�ిమ�ట
భక�� ల� బ�బ�ను ��� �ధమ�ల ప��ంచుచుం����. బ�బ� తల��ౖ త��ా� ����టమ�ను బ�ట��, ప�వ��ల
మ�లల� ���ి, ��డల� నగల� ��య�చుం����. మ�ఖమ� నక� కసూ� �� ��మమ�ను, మధ�ను బ� ట�� ను ��ట��
మనసూ�����ా బ�బ� ��ౖప� హృదయ�నందకరమ��ా ��ె���ార�. తల��ౖ ����టమ� అప��డప��డ�
�య�చుం�ె���ార�. ల���� బ�బ� ���� �స����ౖచున� �ా���� భయమ�. బ�బ� �ా�� యంతరంగమ�ను
గ���ం� �ా�� ����కలక� ల�ం��య�ం�ె���ార�. �ార� �ేయ������ అభ�ంతర��ట�� �ార� �ాదు. ఈ
యలం�ారమ��� బ�బ� ����� సుందరమ��ా గను�ించుచుం����.

�����ా��బ� ��ంక� ��ర�� న �ర�గ�క�చు�ల ఛత�మ�ను పట�� ��నుచుం�ెను. బ�బ� �ా��బ� జ�� �క
��ం�� ప���మ�ల� బ�బ� �ాదమ�ల� క����, యర���ాద�మ�లన���ం� �ేత�లక� గంధమ� ప��ి, ��ంబ�లమ�
�చు�చుం�ెను. బ�బ� గ�ె���ౖ క�����య�ండ�ా ����� �దలగ� భక�� ల� �ా�� �ాదమ�లక�
నమస���ంచుచుం����. బ��సు��ౖ ఆను��� బ�బ� క����� య�ండ�ా భక�� ల� ఇర���ౖప�ల ��మరమ�ల��ను,
�సనకర�ల��ను �సర�చుం����. అప�డ� �ా�మ� �ల�మ�ను తయ�ర��ే�ి, �����క� ఇవ��ా నత�ొక
�ీల���ీ�� బ�బ� ��చు�చుం�ెను. బ�బ� �ీ��న �ిమ�ట భక� మ����క� ఇ�ె�డ��ార�. తదుప��
�తర�లక� ల�ంచుచుం�ెను. జడమగ� �ల�మ� ధన����న��. �ట��దట అ�� య��క తపః ప���ల



�ాగవల�ివ�ె�ను. క�మ�ర�ల� ���� ��� క��ట, ఎండల� ఆరబ�ట�� ట, �ప��ల� �ాల��ట వంట�� స��ం�
త�దక� అ�� బ�బ� మ�దు� క� హస�స�ర�క� ��చు��న���. ఆ య�త�వమ� ప���� య�న �ిమ�ట భక�� ల�
ప�లదండలను బ�బ� ��డల� �������ార�. �ాసన చూచుటక� ప�వ��లగ�త�� లను �ే����ే��ార�. బ�బ�
��ా���హమ� అ�మన�ా��త�మ�లకవ��రమగ�ట�ేత ఆ యలంకరణమ�లను �ా� మ��య�దలను
�ా� ల�క���ట�� �ార� �ార�. భక�� లందుగల యను�ాగమ��ే, �ా�� సంత��ి���రక� �ా�� �ష�ను�ారమ�
�ేయ�టక� ఒప����నుచుం�ెను. అఖర�క� బ�ప� �ా��� జ�� సర�ల�ంఛనమ�ల�� �ర� �చు��ాడ�.
�ర�సమయమ�న బ�జ�భజం�� ��ళ��ళమ�ల� ���చ��ా �ా�ంచు�ార�. �ర� మ����ిన �ిమ�ట
భక�� ల� ఆ��ా�దమ�ను �� ం�� బ�బ�క� నమస���ం� �క�� తర��ాత ఇంకర� తమతమ �ండ� క�
బ� వ�చుం����. �ల�మ�, అత�ర�, ప��ర� సమ���ం�న �ిమ�ట ����� �ంట��� �� వ� టక� ల�వ�ా, బ�బ�
���మ�� ��త��� �ట� నును. "నను� �ా�ాడ�మ�. ��ిష�మ�న��� ��ళ��మ�. �ా� �ా�� �కస�� వ����
గ���� కను��నుచుండ�మ�." అట� �� �ేయ�దుననుచు ����� ��వ�� �డ� గృహమ�నక� �� వ�చుం�ెను.
బ�బ� తన పర�ప�ను ���� యమర����ను�ార�. 50, 60 దుప�ట� ను ఒక�����ౖ �ం��కట� ���ి �����ౖ
����ంచు�ార�.

మనమ� క�డ ఇప��డ� �శ��ం�ెదమ�. ఈ య���యమ�ను మ���ంచకమ�ందు భక�� ల ��క మన�.

ప����� �ా�� ����ంచుటక� మ�ందు �ా�బ�బ�ను �ా�� ��వ�� య�త�వమ�ను జ��ి��� �ెచు���నవల�ను.

ఓం న� �� �ా�����య
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మ�ప�����డవ య���యమ� సంప�ర�మ�.
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