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గత అ���యమ�ల� బ�బ��ా�� ��వ�� య�త�వమ� వ���ం���. ఈ య���యమ�ల� మనమ� బ�బ�
వంట�ాత� �దలగ��ా�� గ���� చ����దమ�.

���పల�క�

ఓ సదు� ర��ా��! �వ� �ావనమ�����; ప�పంచమంతట��� ఆనందమ� కల�గజ��ి��, భక�� లక� ��ల�
కల�గజ��ి��, � �ాదమ�ల ��శ���న�ా�� బ�ధలను ��ల��ం���. �ను� శరణ� జ���న �ా���
ఉ��రస���వ�డవగ�ట�ే �ా��� �� ��ం� ర��ం�ెదవ�. � భక�� ల ����కల ��ర��ర��టక�, �ా���� ��ల�
�ేయ�ట��రక� �వవత��ం�ెదవ�. ప���� త�యను ద�వ�ారమ�ను బ�హ�మ���� యచు�ల� �� య�ా ���నుం��
�గ�లల� నలం�ారమగ� �ా� ��డల�ను. ఈ �ా� య�����ామ��ే. స�చ����న �ౖె��ానందమ�నక�
�ార� ప�ట���ల�� . ���చ� ల��య� �� ం��న�ా��� �ార� భక�� లను ��ా�మ�లను �ే�ి �మ�క�� ల జ��ి��.

బ�బ� వంట�ాత�

య�గయ�గమ�లక� �ాస� �మ�ల� �����ర� �ాధనమ�లను ఏ�ా�ట� �ే�ియ�న��. కృతయ�గమ�ల� తపసు�,
�ే���య�గమ�ల� జ�� నమ� ���పరయ�గమ�ల� యజ�మ�, క�య�గమ�ల� ��నమ� �ేయ�వల�న�
�ాస� �మ�ల� ��ించుచున��. ��నమ� ల��ంట�ల� అన���న�� ���ష�మ�న��. మ���హ�మ� 12

గంటలక� ��జనమ� �ొరక��� మనమ� ��ల బ�ధప�ెదమ�. అట�� ప���ి�త�లల� �తర �వ�ల�క�డ నట��  బ�ధ
పడ�ను. ఈ �షయమ� �ె��ి ఎవర��ే �దలక�, ఆక��� నున��ా����, ��జనమ� ��ట��ద�� �ా�� ��ప�
��తల�, �ౖెత����ప�షత��  ఇట��  �ెప��చున���. "ఆ�ర�� పరబ�హ�స�ర�పమ�, ఆ�రమ�నుం�ె��
సమస��వ�ల� ఉద��ం�న�. చ��న �ిమ�ట న� ����� ఆ�రమ�ల� ప����ంచును." �ట�మ���హ�మ�
మన �ంట���వ���న అ��� వ��న��, �ా�� �����ం� ��జనమ� ��ట�� ట మన ���. ఇతర ��నమ�ల�
అన�ా ధనమ�, బట�ల� �దలగ�న� �చు�నప�డ� ��ంత �చ�ణ �ావల�ను. �ా� య��ర�షయమ�ల�
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నట�� య�ల�చన యనవసరమ�. మన �ంట��� �ట�మ���హ� ��వర� వ��నను �ా���� �ట��దట
��జనమ� ��ట�వల�ను. క�ంట�, గ�� ���, ����ష�� ల� వ��న�� �ా���� �ట��దట ��జనమ� ��ట��న �ిమ�ట
ఆ��గ�వంత�లక�, అట��ిమ�ట మన బంధువ�లక� ��ట�వల�ను. మం� గ�న��ా���� ��జనమ� ��ట�� టకంట�
��గ�లక�, �ేత�ా��ా���� ��ట�� ట ఎం�� ���యస�రమ�. అన���నమ� ల�క�న��� �తర ��నమ�ల�
ప��ా�ంచవ�. ఎట� న చందు� డ� ల�� న�త�మ�లవల�, పతకమ�ల�� కంఠ �రమ�వల�, �ింఛమ� ల��
����టమ�వల�, కమలమ� ల�� �ెవ�లవల�, భ���ల�� భజనవల�, క�ంక�మబ� ట��  ల�� ప�ణ��ీ� �వల�, బ� ంగ�ర�
కంఠమ�గల�ా� �ాటవల�, ఉప�� ల�� మ��గవల� ర��ంపవ�. అ�� వ�ంజనమ�లకంట� పప����ర� ఎట��
ఎక���� అట��  అ�� ప�ణ�మ�లల� అన���న��క��వ. బ�బ� ఆ�రమ� ��ట��  తయ�ర��ే�ి పం�
��ట�� చుం�ె�� చూ�ెదమ�.

బ�బ� ��రక� ��లతక��వ ��జనమ� �ావల�ియ�ం�ెను. అ��య� ���� �ండ� నుం�� ���టనమ� �ే�ి
�ెచు��������ార� ఇ��వర�� �ె��ి��ంట��. ఏ���ౖెన అంద���� ��జనమ� ��ట�వల�న� బ�బ�
�శ��ంచు��న��� �దట�నుం�� �వ��వరక� �ావల�ిన ఏ�ా�ట� ల��య� �ా�� స�యమ��ా
�ే�ి�������ార�. ఈ �షయ��� ఇతర�ల��ౖ ఆ��రపడల�దు; ఎవ����� బ�ధ కల�గజ�యల�దు. �ట��దట
బజ�ర�క� ���� ��న�మ�, �ిం��, మ�ాల� ��నుసుల� �దలగ�న� య��య� నగదు ����������ార�.
�ా�� �సర�చుం�ె���ార�. మ�ీదు మ�ందున� ఖ�� స�లమ�ల� మధ�న �� �� బ�ట�� �����ౖ ��ద� వంట�ాత�ల�
��లతప��ారమ� �ళ���� �ి ��ట�����ార�. �ా��వద� వంట�ాత�ల� ��ండ� గలవ�. ఒకట� ��ద��� వందమం����
స���� వ�న��, ��ండవ�� �న��� 50 మం���� మ�త�మ� స���� వ�న��. ఒ���క�ప��డ� చ���ర�� ంగ� వం�ే
�ార�. మ��క�ప��డ� మ�ంసప� �� ల�� వం�ె���ార�. ఒ���క�ప��డ� పప����ర�డ�క�నప��డ� ��ధుమ�ిం��
�ళ�ల నందుల���� వ��ల��ార�. మ�ాల� వసు� వ�లను చక��ా నూ�� ���� వంట�ాత�ల� �����ార�.
ప��ర�మ�ల� ��ల� ర���ా నుండ�ట ��ంత శ�మ ��ి��నవల��� అంత శ�మను పడ�చుం�ె���ార�.
అప��డప��డ� అంబ� వం�ె���ార�. అన�ా జ�న��ిం��� �ళ�ల� నుడకబ�ట�� ���� మ��గల�
కల�ప�చుం�ె���ార�. ��జనప��ర�మ�ల�� అంబ� క�డ అంద���� ��ం�ెమ���ం�ెమ��ా ��ట�����ార�.
అన�మ� స���ా ను����న�ో ల��ో య� ప����ంచుటక� బ�బ� తన కఫ�� ��ౖ���� �ే�� �ర�యమ�గ
మర�గ�చున� �ే���ాల� బ�ట�� కల�ప�చుం�ే�ార�. �ా�� మ�ఖమ�నందు భయ�హ�మ�ల� �ా� �ే�
�ాల�నట��  �ా� క��ిం�ె���� �ాదు. వంటప���� �ా�ా��, బ�బ� ఆ �ాత�లను మ�ీదుల���� �ె��, మ����ే
ఆర��ంప� ��ట��ం�ే�ార�. �ట��దట ��ంత మ����ప���, �����క� ప��ాదర�పమ�గ పం�ిం�న �ిమ�ట
�గత���� �ద�ాండ�క� ��క��ల���ా���� సంతృ�ి��ా బ�ట�� చుం����. బ�బ� స�యమ��ా తన �ేత�ల��
తయ�ర� �ే�ి స�యమ��ా వ���ంచ�ా ��జనమ� �ే�ిన�ార� �జమ��ా ఎం�� ప�ణ��త��ల�
అదృష�వంత�ల� య�ండవల�ను.



బ�బ� తన భక�� లంద���� �ా�ా�రమ� మ�ం�ా�ర �������ా బ�ట�� చుం�ె��య� ఎవ�����న సం�ేహమ�
కల�గవచు�ను. ��� జ�ాబ� సులభమ�, �ామ�న����న��. ఎవర� మ�ం�ా�ర�ల� అట���ా���� ఆ వంట
�ాత�ల���� ��ట�����ార�. మ�ం�ా�ర�ల� �ా��ా�� �� �ాత�ను గ�డ మ�ట��యల�దు. �ా�� మనసుల� ����
�నుటక� ����క క�డ కల�గ��ె����ార��ార�. గ�ర�వ��ా���ౖె�� ఇ��నప��డ� ���� �నవచు��� ల���
య� ��ంచు �ష��డ� నరకమ�నక� �� వ�నను ర��� కలదు. ���� �ష��ల� బ��ా గ���ం�
��ర��ర��చుం���� ల��ో చూచుటక� బ�బ� ����క�ప��డ� ప����ంచుచుం�ె���ార�. �����క ఉ��హరణమ�.
ఒక ఏ�ాద���డ� ���� ��ల�ర�క� ���� ర��ాయ��� ���ాల��క� �� � మ�ంసమ�ను ����ెమ���ను.
ఇతడ� స��త����ర ప�ాయణ�డగ� ��� హ�ణ�డ�ను ఆ��రవంత�డ�ను. సదు� ర�వ�క� ధనమ�, ��న�మ�,
వస� �మ�ల� �దలగ�న� ఇచు�ట ��లద�య�, �ావల�ిన�� అ��ాల గ�ర�వ� ఆజ�ను �ాట�ంచుట� య�య�
గ�ర�వ� ఆజ�� ను�ారమ� ��ర��ర��ట�� య�య�, ఇ���� �జ���న ద��ణ య�య�, ���వల� �� గ�ర�వ�
సంత��ి� �ెం�ెదర�య� అత��� �ె�య�ను. కనుక ������ల�ర� దుసు� ల� ధ��ం� బజ�ర�క� బయల�ే��ను.
�ా� బ�బ� అత�� ��ంట�� �ిల� ���� స�యమ��ా �� వలద�య� �ం��వ����ౖన పంప�మ��ను. అతడ�
�ాండ�వను ��కర�ను బం��ను. �ాడ� బయల��ేర�ట �� బ�బ� �ా��క�డ ��నుకక� ���ిం� య���డ�
మ�ంసమ� వండ�ట మ�ను�����. ఇం��క�ా�� బ�బ� ������ల�ర�ను �ల� �� ���దనున� �� ల��
ఉ����న�ో ల��ో చూడ�మ��ను. ��ల�� ���� ప����ంచక�� స���ా నున�ద� జ�ా��ె�ను. అప��డ� బ�బ�
"�వ� కండ� �� ���� చూడల�దు, ��ల�క�� ర�� చూడల�దు, ర���ానున�ద� ఎట��  �ె�ి���. మ�త ��ి
చూడ�మ�." అనుచు బ�బ� యత� �ే�� బట�� ��� మర�గ�చున� �ే���ాల� బ�ట��ను. ఇంకను �ట� ��ను. "�
�ే�� �య�మ�. � ఆ��రమ� ��క ప�క�క� బ�ట�� �ెడ�� �� ���ి, ��ం�ెమ� ��� ట�ల� ���ి స���ా ఉ����న�� ల����
�ె��ి��నుమ�." త��  మనసు�న �జ���న ���మ జ�ంచునప��డ� ఆ�� తన �డ�ను ����  ఆ �డ� ఏడ��నప�డ�
���� �����ం� మ�దు� బ�ట�� ��నును. అట� �� బ�బ� క�డ కన�త�� వల� ���� ��ల�ర�ను ఈ �ధమ��ా ��ల�� ను.
�జమ��ా ఏ ����ా�, గ�ర�వ��ా� తన �ష��నక� ������రమ�ను �� �ె���� మ�� �ెప�డ�.

ఈ వంట�ాత�ల� వండ�ట 1910 వ సంవత�రమ� వరక� జ����న �ిమ�ట ఆ���� ��ను. ప�ర�మ� �ె�ి�న
����ా ��సుగణ� బ�బ� ������ తన హ��కధల����ా బ� ంబ�� �ాష� �మ�ల� ��ల� �� �ే��ను. ఆ �ా� ంతమ�నుం��
ప�జల� తం�ోపతండమ�ల��ా ������� వచు�చుం����. ��ల�� ��నమ�లల� ����� �క ప�ణ���త�మ���ను.
భక�� ల��క రకమ�ల య��రమ�లను బ�బ�క� ��ౖ��ద�మ� ��ట�� చుం����. �ార� �ె��న ప��ర�మ�ల�
ఫ��ర�ల�, �దల� �న�ా �ంకను �గ�ల�చుం�ెను. ��ౖ��ద�మ���ట��  పం���ట�����ా�� �ెప��టక� మ�ందు
బ�బ�క� ����� ల�� �ే�ాలయమ�లందును, నందుండ� �ేవతలయందును గల ��రవమ�ను ��ట�డ�
�����ా��బ� ��ం�ోర�ర� కధ �ె��ి��ందమ�.



�����ా��బ� �ే�ాలయమ�ను అ��ర�ంచుట

ఎవ���� ���నట��  �ా�ాల��ం� ఊ��ం� బ�బ� బ�� హ�ణ�డ� ��ందర�, మహమ���య�డ� మ����ందర�
�ెప��చుం����. �జమ��ా బ�బ� ఏజ���� �ెం��న�ార� �ార�. �ా��ప��డ� ప�ట����, ఏజ��యందు ప�ట����, �ా��
త�� దండ�� ల�వ�� ఎవ����� �ె�యదు. కనుక �ార� బ�� హ�ణ�డ� �ా�, మహమ���య�డ��ా� ఎట��
�ాగలర�? �ార� మహమ���య�ల�న�� మ�ీదుల� ��ప��డ� ధు� ��ట��  మండ�త�� ర�? అ���ట
త�ల�ీబృం��వన ��ట�� ండ�ను? శంఖమ� ల�దుట��ట��  ఒప����ందుర�? గంటలను ���ంచుట ��ట��
సమ��ంత�ర�? సం��త�ాద�మ�ల ��ట�ల �ా�ంచ�త�� ర�? ��ందువ�ల మతప��ారమ��ా �� డ��ప��ర
ప�జల�ట�ల జర�గ�త�� ర�? �ార� మహమ���య�ల�న�� �ెవ�లక� క�ట��  (రంధ�మ�) ఎట�ల�ండ�ను?
�ా� మమ�ల� ��ందూ�ే�ాలయమ� ల��ట�� ఏల మరమ�త� �ే�ం���? బ�బ� ��ందూ�ే�ాలయమ�లను
�ేవతలను ఏమ�త�మ� అ��ర�ం�నను ఊర��������ార� �ార�.

ఒక��డ� �����ా��బ� ��ం�ోర�ర� తన షడ�క�డగ� ��వల�� �� ������� వ�ె�ను. బ�బ� వద�క�����
మ�ట�డ�చుండ�ా �����ద బ�బ� హ�ాత�� �ా ��ప��ం�, "�� సహ�ాసమ� ఇ���ళ�� �ే�ియ� �ట��
�ే�ి��?" అ��ను. �����ా��బ� �దట ���� గ���ంచల�క�� ��ను. కనుక అ�ే�ట� �వ��ంపవల�ిన���ా
�ా� ���ం�ెను. ��ప� �ాం నుం�� ������� ఎట��  వ���వ� బ�బ� యత� న����ను. �����ా��బ� ��ంట�� తన
తప��ను గ���ం�ెను. �ా��రణమ��ా ������� �� వ�నప��ెల�  ���� �ా��� ��ప� �ాంల� ���� దత�దర�నమ�
�ే�ి�������ార� �ా� ఈ�ా�� తన బంధువ� దత�భక�� డ�నప�ట��� అత��గ�డ ��ళ��యక,

య�లస�మ��� వ�న� �ెప��చు �న��ా ������� �ే���ను. ఇదంతయ� బ�బ� క� �ె�యజ�య�చు, ��ను
����వ��ల� �ా�నమ� �ేయ�నప���ొక మ�ల��  �ాదమ�ల� గ�� చు���� తనను ��ల బ�ధ ��ట��న� �ె���ను.
బ�బ� య�� ��ంతవరక� �ా� య��త��� యనుచు �క�దట జ�గ�త�య� ��చ���ం�ెను.

�ాల� (�శ�మమ�)

ఇక ��ౖ��ద���ట�ల పం���ట��డ��ా�� చూ�ెదమ�. �ర� �ిమ�ట భక�� లంద���� ఊ���� తమ ఆ��ా�దమ�ల�
ఇ�� పం�ి���ిన �ిమ�ట బ�బ� మ�ీదుల���� బ� � �ంబ�ర���ౖప� �ప� బ�ట�� క����నుచుం�ెను. క�����ౖప�
��డమ��ౖప� భక�� ల� పంక�� లల� క����నుచుం����. ��ౖ��ద�మ� �ె��న భక�� ల� ప���మ�లను మ�ీదుల� బ�ట��
బ�బ� య���ా�దమ�ల��� ఊ����� క���ట�� ��� బయట �ల�చుచుం����. అ�� రకమ�ల ప��ాదమ�ల�,
బ�బ�క� వచు�చుం�ె���. ప���ల�, మ�ెగల�, బ� బ�ట�� , బ�సుం��, �ాంజ�, పరమ�న�మ�
�దలగ�నవ��య� ఒక����ల� ���ి బ�బ� మ�ందుంచు�ార�. బ�బ� ���� �ేవ�నక� సమ���ం�,

�ావన�నర��చుం�ెను. అందుల� ��ంత��గమ� బయట క���ట�� ��� య�న��ా���� పం� త���న��



బ�బ�క� అట��ట� ��ండ� వర�సలల� క�ర��ం��న భక�� ల� సంతృ�ి��ా �నుచుం����. �ా�మ, �����ా��బ�
��ంక� వ���ంచు�ార�. వ��న�ా�� ��కర�మ�లను �ర� చూచు�ార�. �ా�ాప� అ�జ�గ�త��ాను,
ఇష�మ��ాను �ేయ�చుం����. �నుప����ణ�వ� క�డ తృ�ి�య�, సత�� వయ� కల�గజ�య�చుం�ెను. అ�� యట��
ర��, ���మ, శ��� గ���న య��రమ�. అ�� స�� �భ����న��, ప�త����న��.

ఒక �����డ� మ��గ

ఒక��డ� ��మ�� పంత� మ�ీదుల� నంద���� కడ�ప��ండ ���ను. అట��సమయమ�న బ�బ� అత���క
�����డ� మ��గ ��� గ�మ� ��ె�ను. అ�� �ెల� �ా చూచుట ��ంప�గ నుం�ెను. �ా� యత� కడ�ప�ల� ఖ��
ల�నట�� ం�ెను. ��ం�ెమ� �ీల��ా అ�� ����� ర���ా నుం�ెను. అత� గ�ంజ�టనమ� గ���ట�� బ�బ�
యత��� �ట� ��ను. "��� నంతయ� ��� గ�మ�. ���క�దట ఇట�� యవ�ాశమ� �ొరకదు" అతడ� ��ంట��
���నంతయ� ��� ��ను. బ�బ� పల�క�ల� సత�మ���ను. ఏలన త�రల� బ�బ� సమ��� �ెం����.

చదువర�ల��ా! ��మ�� పంత�క� మనమ� �జమ��ా నమస���ంచవల�ను. అతడ� �����డ� మ��గను
ప��ాదమ��ా ��� ��ను. �ా� మనక� �ావల�ినంత యమృతమ�ను బ�బ� �లల ర�పమ��ా ��ె�ను.
మనమ� ఈ యమృతమ�ను �����ల�� ��� �� సంత��ి��ెం�� య�నం��ం�ెదమ��ాక.

ఓం న� �� �ా�����య

�ాం�ః �ాం�ః �ాం�ః

మ�ప�������దవ అ���యమ� సంప�ర�మ�.
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