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బ�బ� కధల�
1. �ేవ��ా�� ఇంట�ల� ఉ���పనక� బ�బ� స����ి ��షమ��� మ�� ఇద���� ���ొ�� �� వ�ట. 2 . ��మఆ�

పంత� ఇంట��� �� ట�  ర�పమ�ల� �� వ�ట.

ఈ య���యమ�ల� ��ండ� కధల� �ెప��దుమ�. 1. దహనుల� �.�.�ేవ��ా��ంట��� �ా�� త��  య�చ��ం�న
ఉ���పనవ�తమ�నక� బ�బ� ��ళ��ట 2. బ�ం��� ల�� ��మ�� పంత� ఇంట��� హ� � పండ�గ��డ�
��జనమ�నక� �� వ�ట.

���పల�క�

�� �ా�సమర�� డ�, �ావనమ���� . తన భక�� ల ��హపర �షయమ�లందు త��న సల�ల ���
��తపరమ�వ��� �� ందునట��  �ే�ి �ా��� సం��ష��ట�� ను. �ా� తన హస�మ�ను భక�� ల తల��ౖ ��ట�� తమ
శక�� లను �ా��ల���� పం�ిం� ��దబ�వమ�ను న�ంపజ��ి, అ�ా� ప�మ�ను �ా� �ింపజ�య�ను. �ార� తమ
భక�� ల ��డ ��దమ� ల�క నమస���ం�న�ా��� ��గ�ంచు��ను�ార�. వ�ా� �ాలమ�ల� నదుల�
క�య�సమ�ద�మ�వల� బ�బ� భక�� ల�� క�� తమ శ���� �ా� �� �ష��ల��చు�ను. ����బట��, ఎవర��ే
భగవ� భక�� ల �లలను �ా�ెద�� �ార� భగవంత�� �లలను �ా��న�ా��కంట��ా�, యంతకంట� ఎక��వ�ా�
�ేవ�� ���మక� �ాత�� లగ�దుర� �ె�యవల�ను. ఇక ఈ అ���యమ�ల�� కధల ��ౖప� మరల�దమ�.

�ేవ��ా��ంట ఉ���పనవ�తమ�

దహనుల� �.� �ేవ��ార� మ�మలత��ర��ా నుం�ెను. �ా�� త��  25, 30 ��మ�ల� ���ెను. �ా� ఉ���పన
�ేయవల�ి య�ం�ెను. ఈ �ార�మ�ల� 100,200 బ�� హ�ణ�లక� ��జనమ� ��ట�వల�ి య�ం�ెను. ఈ
�భ�ార�మ�నక� మ�హ�ర�మ� �శ�యమ���ను. �ేవ��ార� బ�ప� �ా��బ�జ�� �ా�� ��క ల�ఖ �ా� �ి��.
అందుల� బ�బ� ఈ �భ�ార�మ�నక� దయ�ేయవలయ�న�య�, �ార� �ాక�న��� అసంతృ�ి�కరమ��ా
నుండ�న�య� �ా� ��ను. జ�� ఆ య�త�రమ� చ��� బ�బ�క� ���ిం�ెను. మనఃప�ర�కమ�న �జ�� పనను
�� బ�బ� �ట�����. "న��� గ�ర�త�ంచు��ను�ా��� ��ను మర�వను. ��క� బం�� �ా�, టం�ా�ా�,

���ల��ా�, �మ�నమ��ా� యవసరమ�ల�దు. నను� ���మ�� �ల���ా���ద�క� ��ను పర������� �
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ప�త��మ���దను. అత��� సం��షమ�న జ�ాబ� �ా� య�మ�. �వ�, ��ను, ఇం��కర� సతర�ణక�
వ�ె�దమ� �ా� య�మ�" జ�� బ�బ� �ె�ి�న�� �ేవ�క� �ా� ��ను. �ేవ��ా��ం�� సంత�ిం���. �ా� బ�బ�
�ా���, ర��, �మ�ాం ��ట� ప�త��మ��ా ఎక����� �� ర� ఆయనక� �ె�య�ను. బ�బ�క�
అ�ాధ����న�ే�య� ల�దు. �ార� స�ా�ంత�ా�� యగ�ట�ే హ�ాత�� �ా ��ర�పమ�న న�న వ��, తమ
�ా�ా� నమ�ను �ా�ంచవచు� నను����ను.

ఉ���పనక� ��������ల� మ�ందు�ా, బ�ం�ా�దుసు� లను ధ��ం�న స����ి �కడ� ��సం ర�ణక�
��వ�ేయ�చు దహను ���హ� మ�స�ర� వద�క� చం��ల� వసూల��ేయ� �ష�� వ�ె�ను. ���ష� మ�స�ర�, ఊ��
ల������ � మ�మలత��ర�� క��ి��� �ా�� స�యమ��� చం��ల� వసూల� �ేయ�మ��ను. అంతల�
మ�మలత���� యచ�ట��� వ�ె�ను. ���షను మ�స�ర� �ేవ��ా���� ప��చయ�న���ను. ఇద�ర� �ా� � �ారం
�ద క�ర��ం�� మ�ట�� ����. �ేవ�, ఊ��ల� ���ో మ��క చం�� పట�� �ావ��ా��బ� న��త�మ ��ట��
నడ�ప�చుండ�ట�ే, �ం��కట� �ప���ే తయ�ర� �ేయ�ట బ�గ�ండద� �ె�ి� 2 ల��� 4 మ�సమ�ల �ిమ�ట
రమ���ను. ఈ మ�టల� �� స����ి యచటనుం�� �� ��ను. ఒక��ల �ిమ�ట య� స����ి �క ట�ం�ాల�
వ��, 10 గంటలక� �ేవ��ా�� �ంట�మ�ందర ఆ��ను. చం��ల ��రక� వ�ె����య� �ేవ� అను����ను.
ఉద�పనక� �ావల�ిన పనులల� �ేవ��ార� �మగ��ల�ౖ య�ండ�ట ��, ��ను చం��ల��రక� �ాల�ద�య�
��జనమ�న��� వ���న�య� స����ి �ె���ను. అందుక� �ేవ� "మం���; ��ల మం���, �క� �ా�గతమ�.
ఈ గృహమ� ��ే" య��ను. అప��డ� స����ి "ఇద�ర� క�ర��ాళ�� ���� ను���ర�." అ��ను. �ేవ�: "మం��ే,

�ా���� క�డ రండ�." అ��ను. ఇం�ా ��ండ�గంటల �ాలప���� య�ండ�ట�ే, �ా����రక� ఎచ�ట���
పంపవల�న� య����ను. స����ి ఎవ��� బంపనవసరమ� ల�ద�య� ���� స�యమ��ా వ�ె�దమ�య�
�ె���ను. స���ా 12 గంటలక� రమ�� �ేవ��ె���ను. స��గ 12 గంటలక� మ�గ�� ర� వ�� సంతర�ణల�
��జనమ� �ే�ిన �ిమ�ట ��డ��� ���.

ఉ���పన ప�����ా�ా�� �ేవ��ార� బ�ప��ా��బ� జ�గ�క� ఉత�రమ� �ా� ��ను. అందుల� బ�బ� తన మ�ట
త���న� �ా� ��ను. జ�గ� ఉత�రమ� ��ి��� బ�బ�వద�క� �����ను. ���� �ెర�వకమ�ను�� బ�బ� �ట���ను.
"�! �ా�ా� నమ� �ే�ి, ద�ా �ే�ి�ననుచు���డ�. ఇద����� క�డ ��ను సంతర�ణక� �జర���, �ా� నను�
�� ల����నల�క�� ��న� �ా� య�మ�. అట���ాడ� నను� �ిల�వ��ల? స����ి చం��ల ��రక� వ�ె�న�
యను����ను. అత� సంశయమ�ను ��ల��ంచుట�� మ��ద����� వ�ె�దనంట��. మ�గ�� ర� స���ా ��జనమ�
��ళక� వ�� య�ర��ంచల���? ��మ�ట �లబ�ట�� ��నుటక� �ా� ణమ�ల��ౖన ����ెదను. ��మ�టలను ����ప��డ�
�� ల��  �ేయను." ఈ జ�ాబ� జ�� హృదయమ�ల� ��నందమ� కల�గజ���ను. బ�బ� సమ���నమంతయ�
�ేవ��ా���� �ా� ��ను. ���� చదువగ�� �ేవ�క� ఆనందబ�ష�మ�ల� �ొరల�ను. అనవసరమ��ా బ�బ� ను
�ం��ం�నందులక� ప�ా���� పప�ెను. స����ి �దట��ాక�ే ����ట��  �స������; స����ి చం��లక�



వచు�ట, మ��ద����� కల�ి ��జనమ�నక� వ�ె�దనను అత� మ�టల� ��ను గ���ంపల�క �స�� వ�ట -

�దల�ౖన� అత��� ఆశ�ర�మ� కల�గజ���ను.

భక�� ల� ప�ర�మ��ా సదు� ర�వ�ను శరణ� ����న��, �ార� తమ భక�� ల �ండ� ల� �భ�ార�మ�లను సవ�మ��ా
��ర��ర�నట��  ��ెదర� అనున�� �� కధవల�  స�ష�పడ�చున���.

��మ�� పంత� ఇంట హ� � పండ�గ ��జనమ�

ఇక బ�బ� తన �� ట� ర�పమ�న �ా��త���ం� భక�� � ����క ��ర�����న మ��క కధను �ె���దమ�.

1917 వ సంవత�రమ� హ� � పండ�గ��డ� ��క�వజ�మ�న ��మ�� పంత���క దృశ�మ� క��ిం�ెను. చక��
దుసు� ల� ధ��ం�న స����ివల� బ�బ� �ా��ం�, �ద� నుం�� ల��ి ఆ��డ� ��జనమ�నక� �ా��ంట��� వ�ె�దన�
�ె���ను. ఇట��  తనను �ద�నుం�� ల��ిన�� క�డ కలల�� బ�గ��. �జమ��ా ల�� చూచుస���� స����ి�ా�,

బ�బ��ా� క��ించల�దు. స�ప�మ�ను బ�గ��ా గ�ర�� క� �ెచు���న�ా స����ి �ె�ి�న ప��మ�ట
జ�� పకమ�నక� వ�ె�ను. బ�బ��ా�� సహ�ాసమ� ఏడ� సంవత�రమ�లనుం�� య�న�ప�ట���, బ�బ� ���నమ�
��ల� ప��డ� �ేయ�చున�ప�ట���, బ�బ� తన ఇంట��� వ�� ��జనమ� �ేయ�న� అతడను��నల�దు. బ�బ�
మ�టలక� �గ�ల సంత�ిం� తన ��ర�వద�క� బ� � ఒక స����ి ��జనమ�నక� వచు�ను�ాన, ��ం�ెమ�
�య�మ� ఎక��వ �� యవల�న� �ె���ను. అ�� హ� � పండ�గ��నమ� వచు��ా��వర� ఎక�డనుం��
వచు�చు���ర� య��� య����ను. ఆ�� ననవసరమ��ా ��డ���� పట��ంచక ఆ�� ఇం��క �ధమ��ా
���ంపక�ండ�నట�� , జ����న�� జ����నట�� �ా �ెప���ం�, ��ను �ాం�న స�ప�మ�ను �ె�యజ���ను. �����ల�
మం� మం� �ిం��వంటలను ���� బ�బ� తమవంట��ా��ంట��� బ�ం��� క� వచు���య�, య���క�
సంశయమ� క���ను. అందులక� ��మ�� పంత� బ�బ� స�యమ��ా �ాక�� వచు�. �ా� ఎవ����ౖన
బంపవచు�ను కనుక ��ం�ెమ� �య�మ� ఎక��వ �� �ిన�� నష�మ� ల�ద��ను.

మ���హ� ��జనమ�న��� ప�యత�మ� ల��య� �ే�ి��. �ట� మ���హ�మ�నక� సర�మ� �ిద�మ���ను.
హ� � ప�జ మ�����ను. �స�ళ�� ���ి��, మ�గ�� ల� ��ట����. ��జనమ�నక� ��ండ� పంక�� ల� ������. ��ం��ంట�మధ�
��క �ీట బ�బ� ��రకమ�����. గృహమ�ల�� �ారందర� ��డ�క�ల�, మనుమల�, ��మ����ల�, అల�� ళ��
�దలగ��ారందర� వ�� �ా���ా�� స�లమ�ల నలంక��ం���. వం��న ప��ర�మ�ల� వ���ం���. అందర�
అ�����రక� క���ట�� ���య�ం����. 12 గంటల� ��ట�నప�ట��� ఎవర� �ాల�దు. తల�ప� ���ి ��ం�ె�మ� ��ట����.
అన����� య���ను, అన�ా ���� వ���ం���. ��జనమ� �ా� రం�ంచుట ���� �క గ�ర�� . అ���హ� త�� నక�
�� కృష�� నక� ��ౖ��ద�మ� సమ���ం���. అందర� ��జనమ� �ా� రం�ంపబ� వ�చుండ�ా, ��డ ��ట�  ��ౖ చప��డ�
���ిం�ెను. ��మ�� పంత� ��ంట�� �� � తల�ప��య�ా ఇద�ర� మనుష��ల� లచట నుం����.



1.అ�మహమ��, 2. మ�ల��� ఇసు�మ�జ�ఫ�, ఆ �ర�వ�ర�, వడ�న మంతయ� ప������� అందర�ను
��జనమ� �ేయ�టక� �ిద�మ��ా నుండ�టను గమ�ం� ��మ�� పంత�ను ��ంచుమ� �����ట��  �ె�ి���.
"��జన స�లమ� ������ట�� మ� వద�క� పర���త�� ��� వ����. త���న�ార� � ��రక� చూచుచు���ర�.
�ావ�న, ఇ���� � వసు� వ�ను �వ� �సు��నుమ�. తర��ాత �ర�బ���ా వృ��� ంతమంతయ� �ె���దమ�."
అట� నుచు తమ చంకల�నుం� ఒక �ాత �ా�ా� ప��కల� కట��న పటమ�ను ��ి� ట��� ��ౖన బ�ట����. ��మ��
పంత� �ా��తమ� ��ి� చూచుస���� అందుల� ��ద��� యగ� చక�� �ా�బ�బ� పటమ�ం�ెను. అతడ� �గ�ల
ఆశ�ర�ప�ెను. అత� మనసు� కర��ను. కండ� నుం�� �ర� �ా��ను, శ��రమ� గగ��ా�ట� �ెం�ెను. అతడ�
వం��పటమ�ల�నున� బ�బ� �ాదమ�లక� నమస���ం�ెను. బ�బ� �� �ధమ��ా తన �ల�ే ఆ�ర���ం�ెన�
యను����ను. ��ప� య�శ����� ��ా పట��ట�� వ�ె�న� అ�మహమ�� ను అ����ను. అత�� పట�క
యంగ��ల� ��ంట�న�య�, ����� సంబం��ం�న �వరమ� ల��య� తర��ాత �ె�యజ���దన��ను.
త���న�ార� ��జనమ�నక� క���ట�� ��� య�ండ�ట�ే త�ర�ా �� మ�� య��ను. ��మ�� పంత� �ా����
అ�నందనమ� �ె�� ��జన�ాలల���� బ� ��ను. అ పటమ� బ�బ� ��రక� ���ిన �ీటప� బ�ట�� వం��న
ప��ర�మ�ల��య� వ���ం��, ��ౖ��ద�మ� ��ట��న�ిమ�ట అందర� భ��ం�, స�ాలమ�న ప���� �ే�ి��. పటమ�ల�
నున� బ�బ� �క� చక�� ర�ప�ను �� యందర� అ���నందభ��త�ల���. ఇదంతయ� ��ట��  జ����న�
య�శ�ర�ప����.

ఈ �ధమ��ా బ�బ� ��మ�� పంత�క� స�ప�మ�ల� జ��ి�న మ�టలను ��ర����� తన �ా�ా� నమ�ను
�ా�ంచు����ను. అ �� ట� �వరమ�ల� అన�ా న�� అ�మహమ�దు ��ట��  ������ను? అత�ెందుక� �ె�ె�ను?
���� ��మ�� పంత� ��ందు���ె�ను? అనున� వ�ే� అ���యమ�ల� �ెప����ందమ�.
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నల�బ��యవ అ���యమ� సంప�ర�మ�.
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