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ఈ అ���యమ�ల� బ�బ� తమ �ేహమ�ను ���ం�న వృ��� ంతమ� వ���ంతమ�.

���పల�క�

గత అ���యమ�లల� �ె�ి�న కధల�, బ�బ� కృపయను �ాం��ే ఐ��క ��తమంద� భయమ� ��ట�ల
��� �ి��యగల�, ��మ�నక� మ�ర�మ� ��ట��  �ె��ి��నగల� మన కష�మ�లను సం��షమ��ా ��ట��
మ�ర�గల� �ెప��ను. సదు� ర�� �ా��ర�ందమ�లను జ��ి�యందుంచు���న��, మన కష�మ�ల� న�ంచును.
మరణమ� ��� ��ౖజమ�ను ��ల��� వ�ను. ఐ��కదుఃఖమ�ల� న�ంచును. ఎవర��ే తమ ��మమ�ను
����ద�� �ార� �� �ా� �లలను జ�గ�త��ా �నవల�ను. అ�� �ా�� మనసు�ను �ావనమ� �ేయ�ను.

మ�ందు�ా సూ�ంచుట

చదువర� �ంతవరక� బ�బ� ��తకధలను �ంట���. ఇప��డ� �ార� మ�సమ���� ఎట��  �� ం����
���దర��ాక. 1918 �����ంబర� 28 వ �ే��న బ�బ�క� ��ం�ెమ� జ�రమ� త��ల�ను. జ�రమ� ��ండ�మ�డ�
��నమ� ల�ం�ెను, �ా� అట�తర��ాత బ�బ� ��జనమ�ను మ���ను. అందు�ేత క�మమ��ా బల��నుల�ౖ��. 17

వ ��� అన�ా 1918 వ సంవత�రమ� అ��� బ� 15 వ �ే�� మంగళ�ారమ� 2-30 గంటలక� బ�బ� ���క
శ��రమ�ను ����ెను. ఈ �షయమ�ను ��ండ� సంవత�రమ�లక� మ�ం�ే బ�బ� సూ�ం�ెను �ా�, య��
ఎవ���� బ� ధపడల�దు. అ�� �ట��  జ����ను. �జయదశ���డ� �ాయం�ాలమ� �ా� మమ�ల�� �ారందర�
�ీ�ల� ంఘన �న��� ����� వచు�చుండ�ా బ�బ� హ�ాత�� �ా ���� ���క�� ల�ౖ��. �ీ�ల� ంఘన మన�ా �ా� మప�
స���హదు� ను ��ట�ట. బ�బ� తమ తలగ�డ� , కఫ�, లం��ట� ��ి �ా�� �ం� మ�ందున� ధు� ల����
�స����ౖ���. ��� మ�లమ��ా ధు� ఎక��వ�ా మండజ��ె�ను. ఆ �ాం�ల� బ�బ� ����� ప��ా�ం�ెను.
బ�బ� అక�డ ��గంబర��ౖె �ల� ఎర��ా మండ�చున� కండ� �� �గ� ర�ా అర�ెను. "ఇప��డ� స���ా గమ�ం�
��ను ��ందువ���, మహమ���య�డ�� �ెప��డ�." అచటనున� ప���ాడ� గడగడ వణ���� ��ను. బ�బ�
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వద�క� �� వ�ట ��వ�ర�ను �ాహ�ించల�క�� ���. ��ంత��పట��� ����� �ం�ే (క�ష�� ��గ భక�� డ�) �ౖెర�మ���
దగ� రక� బ� � లం��ట�ను గట�� �ట���ను. "బ�బ�! �ీ�ల� ంఘనమ���డ� ఇదంతయ����?" "ఈ ��� ��
�ీ�ల� ంఘనమ�." అనుచు బ�బ� పట�ా�� ��ల��ౖ ��ట��ను. బ�బ� �ా�� 11 గంటలవరక� �ాం�ంచల�దు. ఆ
�ా�� ��వ�� య�త�వమ� జర�గ��� ల��ో య� యందర� సంశ�ం���. ఒక గంట తర��ాత బ�బ�
మ�మ�ల� �ి���� వ�ె�ను. ఎప�ట�వల� దుసు� ల� ���ి��� ��వ�� య�త�వమ�నక� తయ�ర���ను. ఈ
�ధమ��ా బ�బ� ��మ� దస�ా��డ� సమ��� �ెందుదుమ� సూ�ం��� �ా� య�� ఎవ���� అర�మ� �ాల�దు.
��గ�వ �వ��ం�న ప��ారమ� బ�బ� మ���క సూచన గ�డ �ే�ి��.

�ామచంద�, ��������ే �ాట�ళ� మరణమ� త�ి�ంచుట

ఇ�� జ����న ��ంత�ాలమ� �ిమ�ట �ామచంద� �ాట�ల� �వ�మ��ా జబ��ప�ెను. అతడ� ��ల బ�ధప�ెను.
అ�� ఔషధమ�ల� ఉప���ం�ెను �ా�, అ� గ�ణమ� �వ�ల�దు. ��ాశ �ెం��, ��వ�క� �ిద�మ��ా
నుం�ెను. ఒక��డ� న����� బ�బ� యత� ��ండ�వద� �ల�ెను. �ాట�ల� బ�బ� �ాదమ�ల� పట�� ��� "��ను
��తమ���ౖ ఆశ వదల������ను. ����ప��డ� మరణ�ం�ెద�� దయ�ే�ి �ెప��డ�" అ��ను. ����ణ�మ���� యగ�
బ�బ� "� �ాత�ర పడవదు� , � ��వ� �ట� ��ి���ి��. త�రల� బ�గ�ప�ెదవ�. �ా�, ����� ���ే �ాట�ల�
గ���� సంశ�ంచుచు���ను. అతడ� శక సం. 1840 �జయదశ���డ� (1918) మణ�ంచును. అ��
ఎవ����� �ె�య�యక�; �ా��� క�డ �ెప�వదు� . �ె�ి�న�� ����� భయపడ�ను." అ���. �ామచంద� ����
జబ�� క�����ను. �ా� య�తడ� �����గ���� సంశ�ంచుచుం�ెను. ఏలన బ�బ� మ�టక� �ర�గ� ల�ద�య�
కనుక ����� ��ండ� సంవత�రమ�లల� మరణమ� �ెందునను����ను. ���� రహస�మ��ా నుం�ెను, ఎవ�����
�ె�య�యల�దు. �ా� బ�ల��ిం�ి �� మ�త�మ� �ె���ను. �ామచంద��ాట�ల�, బ�ల��ిం�ియ�, ఈ �ర�వ�ర�
మ�త��� ����� గ���� భయపడ�చుం����.

�ామచంద� ���� త�రల� ప�క�నుం�� ల�� నడ�వ�ా��ను. �ాలమ� ��గమ��ా కద��� ��ను. 1918

��ద�పదమ� మ�����ను. ఆశ�య�జమ�సమ� స��ించుచుం�ెను. బ�బ� మ�టప��ారమ� �����
జబ��ప�ెను, మంచమ� బట��ను. అందు�ే బ�బ� దర�నమ�న��� �ాల�క�ం�ెను. బ�బ� క�డ జ�రమ���
నుం�ెను. �����క� బ�బ� యందు ప���� ��ా�సమ�ం�ెను; బ�బ� �� హ��� ప�����ా న��య�ం�ెను. �ౖెవ��
�ా�� ర�క�డ�. ����� ��గమ� అ��కమ���ను. అతడ� కదలల�క�� ��ను, ఎల� ప��డ� బ�బ���
స���ంచుచుం�ెను. బ�బ� ప���ి�� గ�డ ��ణ�ం�ెను. �జయదశ� స��ించుచుం�ెను. �ామచంద� ����య�,
బ�ల��ి�ియ� �����గ���� �గ�ల భయప����. �ా�� శ��రమ�ల� వణకజ��ె�ను, శ��రమంతయ� �ెమటల�
పట��ను. బ�బ� ను���నప��ారమ� ����� ��వ� దగ� రక� వ�ె�నను�����. �జయదశ� �ా�� వ�ె�ను. �����
���� బల��నమ���ను. త�రల� �ా� ణమ� �డ�చున� యను�����. ఇంతల� ��ప� �ంత జ����ను. �����



�ల�ెను, అత� మరణమ� త���ను. అత��� బదుల��ా బ�బ� గ�ం�ెను. �ా��ల��ార� మరణమ�
మ�ర����న�ట��  గ��ిం�ెను. బ�బ� తన �ా� ణమ�ను �������సమ���ం�ెన� జనులను�����. బ�బ�
ఎందు��ట��  �ే���� బ�బ��� �ె�య�ను. �ా�� కృత�మ�ల��చరమ�ల�. ఇ��ధమ��ా బ�బ� తమ సమ����
సూ�ం�ెను. తన ��ర�క� బదుల� ����� ��ర� �ె���ను.

ఆ మర�సట� య�దయమ� అన�ా అ��� బ� 16వ �ే��న పండ��ప�రమ�ల� ��సగణ�క� బ�బ� స�ప�మ�న
�ా��త���ం� �ట����. "మ�ీదు క���� �న��, వర�క�ల� నను� ��ల ��ాక� ��ట����, కనుక ఆస�లమ�ను
������ట����ను. ఈ సంగ� �క� �ె�యజ�య�ట��� వ�� ��ను. ��ంట�� యక�డక� �� మ��. నను� ���న��
ప�ష�మ�ల�ే గప��మ�." �����నుం�� వ��న వ�త�రమ�వలన క�డ ��సగణ��� సంగ� �ె���ను. అతడ�
��ంట�� �ిష��ల�� ������� �ే��ను. భజన��ర�న �ా� రం�ం�ెను. బ�బ�ను సమ��� �ేయ�టక� మ�ందు��జంతయ�
భగవ���మ స�రణ �ే��ను. భగవ���మస�రణ �ేయ�చు ��క చక�� ప�వ��ల �రమ�ను స�యమ��ా
గ�� �� ���� బ�బ� సమ�����ౖ ����ను. బ�బ� ��ర��� అన���నమ� �ే��ను.

ల���బ�� �ం�ేక� ��నమ�

దస�ా ల��� �జయదశ� హ�ందువ�లక� ��ప� సుభసమయమ�. ఆ ��నమ�న బ�బ� సమ��� �ెందుటక�
�శ��ంచు��నుట �గ�ల సవ�మ��ా నున���. ������నమ�లనుం�� �ార� �ా���గ�సు� ల��ా నుం����, ల�పల
మ�త�మ� ప�ర� �ౖెతను�ల��ా నుం����. �వ�� సమయమప��డ� హ�ాత�� �ా ఎవ�� స�యమ� ల�క�ండ, ల��
క�ర��ం�� మం� �ి��ల� నున�ట��  గనప����. అ�ాయ�ి�� ��ట�నద� బ�బ� ��ల���నుచుం�ెన�
యందరను�����. ��మ� త�రల� సమ��� �ెం�ెదమ� బ�బ�క� �ె�య�ను. �ాన, ల��బ�� �ం�ే క� ��ంత
ద�వ�మ�ను ��నమ� �ేయ �శ��ంచు�����.

బ�బ� సర��వ�ా��ి

ఈ ల���బ�� �ం�ే ధనవంత��ాల�, సుగ�ణవ�, �ా��ంబవళ�� ఆ�� మ�ీదుల� బ�బ� ��వ �ేయ�చుం�ెను.
�ా��సమయమందు భక� మ����ప�, �����, ల���బ�� �ం�ే తప� త��తర�ల�వ�ర�, మ�ీదుల�
�ాల���ట�� ట �ాజ��  ల�క�ం�ెను. ఒక��డ� �ాయం�ాలమ� బ�బ� మ�ీదుల� ������� క�����య�ండ�ా
ల���బ�� �ం�ే వ�� బ�బ�క� నమస���ం�ెను. బ�బ� �ట���ను, "ఓ ల���! ��క� ��ల ఆక�
��య�చున���." ��ంట�� య��� ల�� "��ం�ెమ� ���ాగ�మ�. ��ను త�రల� ��ట��ను ���ి��� వ�ె�దను." అ�న
ప��ారమ� ఆ�� త�ర�ా ��ట��, క�ర ��ి��� వ�� బ�బ� మ�ందు ��ట��ను. బ�బ� ���� అందు��� �క
క�క�క� ����ను. ల���బ�� �ట�����ను. "ఇ�� ఏ� బ�బ�! ��ను పర���త�� ��� �� � �� �ేత�ల�ర ���రక�
��ట�� �ే�ి��. �వ� ���� ��ం�ె���నను �నక క�క�క� ���ి��. అనవసరమ��ా ��క� శ�మ కల�గజ��ి��."



అందుక� బ�బ� �ట��  సమ���న��ె�ను. "అనవసరమ��ా �����ం�ెద��ల? క�క� య�క� ��ర��ట ��
య�క� ��ర��ట వంట���. క�క�క� క�డ ఆత� గలదు. �ా� ణ�ల� ��ర� �ావచు�ను. �ా� అంద�� య�క�
�కట���. ��ందర� మ�ట�� డగలర�. ��ందర� మ�గవల� మ�ట�� డల�ర�. ఎవర��ే య�క��� నున��ా����
��జనమ� ��ట��ద�� �ార� ��కన�మ� ��ట��నట�� . ����� ��ప����ా ఎర�గ�మ�." ఇ�� ��ల �న� �షయమ�
�ా�, బ�బ� ���వల�  ��ప� ఆ�����క సత�మ�ను బ� ��ం�, ఇతర�ల ��ట�� బ�ధయ� కల�గక�ండ
�త���తమ�ల� ���� ఆచరణల� ��ట�� ట ఎట�ల� చూ�ిం�ెను. ఆ��ట�నుం�� ల���బ�� ��ట�� �ాల� భ���
���మల�� బ�బ�క� ��ట�� చుం�ెను. బ�బ� ��చు���� ఎం�� ���మ�� �నుచుం�ె���ాడ�. అందుల� ��ంత ��ను
�� �గత �ా�����ష�మ���� పంప�చుం�ెను. ఆ�� బ�బ� భ�క� ��షమ��� ఎల� ప��డ� �నుచుం�ెను. ఈ ��ట��
కధను �షయ�ంతరమ��ా ���ంచ�ాదు. ����బట�� బ�బ� సర��వ�లయందు గలడ� �ె��ి ��నగలమ�.
బ�బ� సర��ా��ి, ��వ� ప�ట�� కల� ల���ార�, అమర�ల�.

బ�బ� ల���బ�� ��వలను జ��ి�యందుంచు�����. ఆ��ను మర�ెద��ట�� ? బ�బ� తమ ���క శ��రమ�ను
�డ�చునప�డ�, తన జ�బ�ల� �ే� ��ట�� �క�ా�� 5 ర��ాయల�, ఇం��క�ా�� 4 ర��ాయల� �త�మ� 9
ర��ాయల� ��ి ల���బ�� ������. ఈ సంఖ� 21 వ అ���యమ�ల�� నవ�ధభక�� లను �ె�యజ�య�ను.
ల��� ఇ�� �ీ�ల� ంఘన సమయమ�న �చు� ద��ణ యను��నవచు�ను. ల���బ�� �ం�ే
ధనవంత��ాలగ�ట�ే ����క� ధనమవసరమ�ల�దు. కనుక బ�బ� ఆ��క� మ�ఖ�మ��ా నవ�ధభక�� లను
గ���� బ� ��ం�య�ండవచు�ను. ��గవతమ� ఏ�ాదశస�ంధమందు దశమ����యమ�ల� ఆరవ ��� కమ�న
ప��ా�ర�మ�న 5, ఉత��ార�మ�న 4 �ధమ�ల భ��� �ెప�బ��య�న���. బ�బ� ఈ ప��ారమ�గ �దట 5,

తదుప�� 4 �త�మ� 9 ర��ాయల� ఇ�ె�ను. ఒక �����ే�ాక �������� ఎ�����ట��  ర��ాయల�
ల���బ�� �ే��దు�ా వ�య���న�. �ా� బ�బ� ఇ��న ఈ ������ ర��ాయల ���� ఎన�ట����
మర�వదు.

����� జ�గర�కత మ��య� ప�ర� �ౖెతన�మ� క���య�ండ� బ�బ� యవ�ాన�ాలమందు క�డ త��న జ�గ�త�
ప�ెను. తనభక�� ల ��ౖగల ���మ�ను�ాగమ�లయందు తగ�ల��నక�ండ�నట�� , �ారంద��� ల���� మ���ను.
�ా�ా�ా��బ� �����, బ�ప��ా��బ� బ�ట�� �దలగ� �ార� మ�ీదునందు ఆం�ోళన�� బ�బ�ను
గ���ట�� ���య�ం����. �ా� బ�బ� �ా��� �ాడక� బ� � ��జనమ� �ే�ి రమ���ను. �ార� బ�బ�ను �డ�వ
ల�క�ం����; బ�బ� మ�టను జవ��టల�క�ం����. మనసు�నందు ఇష�మ� ల�నప�ట��� �ార� �� ల�క �� ల�క మ�ీదు
���� �� ���. బ�బ� �ి�� య�ాయకరమ��ా నుం�ెన� �ా���� �ె�య�ను. కనుక �ార� బ�బ�ను
మర�వక�ం����. �ార� ��జనమ�నక� క�ర��ం���� �ా� �ా�� మనసు� ఎక�డ�� బ�బ���ౖ నుం�ెను. �ార�
��జనమ� ప���� �ేయక మ�ను�� బ�బ� తమ ���క శ��రమ�ను ����ెన� �ార� వ�ె�ను. ��జనమ�లను
���� యందర� మ�ీదుక� పర�������. బ�య�� ��డ��ౖ బ�బ� �ా� � య�ం�ెను. �ార� ��ల��ౖ �ా� తమ గ�ె���ౖ



�ా� పడల�దు. తమ స�లమ�ల� ప��ాంతమ��ా గ�ర��ం�� తమ �ే��� ��నమ� �ేయ�చు శ��రమ�ను
������. �గ�ల� శ��రమ� ధ��ం� ఏ�ో ప��ద ఈ ల�కమ�నక� వత�� ర�. అ�� ��ర����న �ిమ�ట �ా��ంత
��మ����ాను సులభమ��ాను అవత��ం��� యంత �ాంతమ��ా �����దర�.

ఓం న� �� �ా�����య

�ాం�ః �ాం�ః �ాం�ః

నల�బ����ండవ అ���యమ� సంప�ర�మ�.
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