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మ�ందు�ా స���హమ�

��ందువ�లల� ��వ���న మరణ�ంచుటక� �ిద�మ��ా నున�ప��డ� మతగ�ంధమ�ల� చ��� ���ించుట
�ా��రణ���రమ�. ఏలన ప�పంచ �షయమ�లనుం�� అత� మనసు�ను మర�ం� భగవ���షయమ�లందు
�న�న���న�� నతడ� పరమ�ను సహజమ��ాను, సులభమ��ాను �� ందును. ప����న���ా� బ�� హ�ణ
ఋ�ిబ�ల���ే శ�ింపబ�� �ారమ� ���లల� చ��� వ�టక� �ిద�మ��ా నున�ప��డ� ��ప� ��� యగ�
�క�డ� ��గవతప��ాణమ�ను ఆ �ారమ�ల� బ� ��ం�ెను. ఈ అ���యసమ� ఇప�ట���� అల�ాట�ల�
నున���. చ��� వ�టక� �ిద�మ��ా నున��ా���� ����, బ�గవతమ� �దలగ� గ�ంధమ�ల� చ���
���ిం�ెదర�. �ా� బ�బ� భగవంత�� యవ��రమగ�ట�ే �ా�� కట���� యవసరమ� ల�దు. �ా�, ఇతర�లక�
ఆదర�మ��ా నుండ�టక� ఈ యల�ాట�ను �ాట�ం���. త�రల��� �ేహ���గమ� �ేయ�ను���మ� �ె�యగ��
�ార� వజ� యను ��త� �ల� �ామ�జయమను గ�ంధమ�ను �ా�ాయణ �ేయ�మ���. అతడ� �ారమ�ల�
గ�ంధమ�ను ��క�ా�� ప��ం�ెను. ����� ���� చదువ�మ� బ�బ� య�జ�� �ింప�ా అతడ� �ా��ంబవళ�� చ���
���� మ�డ� ��నమ�లల� ��ండవ �ా�ాయణమ� ప���� �ే��ను. ఈ �ధమ��ా 11 ��నమ�ల� గడ�ెను.
అతడ� ����� 3 ���ల� చ��� యల�ి�� ��ను. బ�బ� అత��� ��ల��� �� మ���ను. బ�బ� ��మ����ా నుం��
ఆ���నుసం��నమ�ల� మ���� �వ�� �ణమ�క� ఎదుర� చూచుచుం����.

��ండ�మ�డ� ��నమ�ల మ�ందునుం�� బ�బ� �ా� మమ� బయటక� �� వ�ట, ���టనమ� �ేయ�ట
�దలగ�న� మ�� మ�ీదుల� క�ర��ం����. �వరవరక� బ�బ� �ౖెతన�మ��� నుం��, అంద��� �ౖెర�మ��ా
నుండ�మ� సల� ఇ����. �ా��ప��డ� �� ��ద�� ఎవ����� �ె�య�యల�దు. ప����నమ� �ా�ా�ా��బ�
����త�, ��మ�� బ�ట�� య� �ా���� క��ి మ�ీదుల� ��జనమ� �ేయ�చుం�ె���ార�. ఆ��డ� (అ��� బర� 15 వ
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����ఖు) �ర� �ిమ�ట �ా��� �ా���ా�� బలసక� బ� � ��జనమ� �ేయ�మ��ను. అ�నను ��ంతమం��
ల���బ�� �ం�ే, ����� �ిం�ే, బ�య��, ల��� బ�ల��ిం�ి, �����ా��బ� ��� క� యక�డ��
య�ం����. ��గ�వ ��ట��ద �ా�మ� క�����య�ం�ెను. ల���బ�� �ిం�ేక� 9 ర��ాయలను ��నమ�
�ే�ిన�ిమ�ట, బ�బ� తన �ాస�లమ� (మ�ీదు) బ�గల�ద�య� అందు�ేత తనను �ా��� కట��న బ�ట�� ��డ
ల���� ���ి��� �� �న నచట బ�గ��ా నుండ�న�య� �ె���ను. ఈ త���పల�క� ల�డ�చు బ�బ� బ�య��
శ��రమ���ౖ ఒ���� �ా� ణమ�ల� ����ెను. ����� ���� గ���ట��ను. ��గ�వ క�����య�న� �����ా��బ�
��� క� క� ఈ సంగ� �ె���ను. �����ా��బ� �ళ�� �ె�� బ�బ� ��ట�ల� �� ��ను. అ� బయటక� వ�ె�ను.
అతడ� �గ� ర�ా ఓ �ే�ా! య� యర�ెను. అంతల� బ�బ� కండ��  �ెర� ��ల� �ా "ఆ�" య��ను. బ�బ� తన
���క శ��రమ�ను ������ట��న� �ే��� ��ను.

బ�బ� సమ��� �ెం�ెనను సంగ� ����� �ా� మమ�ల� �ా���చు� వల� �ా��ిం�ెను. ప�జలందర� �ీ� �ల�,
ప�ర�ష�ల�, �డ�ల� మ�ీదుక� �� � ఏడ��ా����. ��ందర� �గ� ర�ా �������. ��ందర� �ధులల� ��డ��చుం����.
��ందర� �ె��త�ి� ప����. అంద�� కండ� నుండ� �ళ�� �ాల�వలవల� �ార�చుం�ెను. అందర�ను
���రగ�సు� ల���.

��ందర� �ా�బ�బ� �ె�ి�న మ�టల� జ�� పకమ� �ే�ి��న�ద�����. మ�నుమ�ందు ఎ���ేండ�  బ�ల���ా
ప�త��మ���దన� బ�బ� తమ భక�� ల�� �ె�ి�ర� �కర���. ఇ� ���శ�ర�� �ాక��ల� కనుక
��వ�ర�ను సం�ే��ంపనక�రల�దు. ఏలన కృ�ా� వ��రమ�ల� �� మ��ష��  ��ార��� �న���ను. సుందర
శ��రమ���, ఆయ�ధమ�ల� గల చత�ర��జమ�ల�� �� కృష�� డ� �ేవ���ే��� �ా�ా�ారమ�న ఎ���ేండ�
బ�ల�డ��ా�� ప�త��మ���ను. ఆ యవ��రమ�న �� కృష�� డ� భ����రమ�ను త��� ం�ెను. ఈ యవ��రమ�
(�ా� బ�బ�) భక�� ల నుద���ంచుట��� వ��న��. కనుక సంశ�ంప �ారణ�� మ�న���? �గ�ల
జ�డలగమ���చరమ�ల�. �ా�బ�బ�క� తమ భక�� ల���� సంబంధ ��క� జన������ే �ాదు, అ�� కడ�న
�ెబ�����ండ� జన�ల సంబంధమ�. ఇట�� ���మబంధమ�ల� క�� ం�న య� మ���ా� (�ా�బ�బ�) ఎచట���
పర�టన��� �� �నట� ��ించుట �ార� ��ఘ�మ��ా�� ����� వత�� రను దృఢ��ా�సమ� భక�� లక� గలదు.

బ�బ� శ��రమ���ట��  సమ��� �ేయవల�నను �షయమ� ��ప� సమస� య���ను. ��ందర�
మహమ���య�ల� బ�బ� శ��రమ�ను బయట సమ��� �ే�ి �����ౖ ���� కట�వల�న���. ఖు�ా� చం�, అ�ర�
శక�� క�డ ఈ య��ా� యమ��� ���బ����� �ా� �ామ చంద��ాట�ల� అను �ా� మమ�నసబ� �ా� మమ�ల��
�ారంద���� ���త���న దృఢకంఠస�రమ��� "� య�ల�చన మ� కసమ�తమ�. బ�బ� శ��రమ� �ా�
�ా��ల� ��ట�వల�ిన�ే" య���. అందు�ే �ా� మసు� ల� ��ండ� వర�మ�ల��ా ����� � ఈ ��ాదమ� 36

గంటల� జ���ి��.



బ�ధ�ార మ�దయమ� �ా� మమ�ల�� జ���ష��డ�ను, �ా�మ�క� ��నమ�మయ�నగ� ల��� మ�మ�జ��ి��
బ�బ� స�ప�మ�ల� క��ిం�, �ే�పట�� ల��� �ట���ను. "త�ర�ాల�మ��, బ�ప��ా��బ� ��ను మరణ�ం��
నను��నుచు���డ�. అందు�ే నతడ� �ాడ�. � ప�జ �ే�ి, �ాకడ�ర�� ఇమ��." ల��ణమ�మ�
స��త����రప�ాయణ�డ�న బ�� హ�ణ�డ�. ప����� ఉదయమ� బ�బ�ను ప��ం�న �ిమ�ట త���న
�ేవతలను ప��ంచుచుం�ె���ాడ�. అత��� బ�బ� యందు ప�ర�భ�����ా�సమ� ల�ం�ెను. ఈ దృశ�మ�ను
చూడగ�� ప�జ�ద�వ�మ�ల ప���మ�ను �ేత ధ��ం� మ���ల� ఆటంకపరచుచున�ను ప�జను �ర�� �ే�ి
�� ��ను. �ట� మ���హ�మ� బ�ప� �ా��బ� జ�� ప�జ�ద�వ�మ�ల�� నంద���� మ�మ�ల��ా వ��
మ���హ� �ర�� ��ర�����ను.

బ�బ� త���పల�క�లను ��ర�ం� ప�జల� �ా�� శ��రమ�ను �ా��ల� నుంచుటక� �శ��ం� అచట� మధ�
��గమ�ను త�వ��ట �ా� రం�ం���. మంగళ�ారమ� �ాయం�ాలమ� �ా���నుం�� స� ఇ� ���క�� వ�ె�ను.
ఇతర�ల� త���న స�లమ�లనుం�� వ����. అందర� ���� అ���ం���. అ మర�సట� య�దయమ� అ��
��� బ� ంబ�� నుం�� వ�ె�ను. ��ప� �ాం నుం�� మ�మలత��ర� వ�ె�ను. ప�జల� ������ా� యమ�ల��
నున�ట��  ���ెను. ��ందర� బ�బ� శ��రమ�ను బయట�� సమ��� �ేయవల�లన� పట�� బట����. కనుక,

మ�మలత��ర� ఎ��క ����ా �శ��ంచవల� న��ను. �ా�� నుప���ంచుటక� ��ండ���ట� కంట� ఎక��వ
��ట��  వ�ె�ను. అ�నప�ట��� �ల��  కల�క�ర��� సంప���ంచవల�న� అతడ��ను. కనుక �ా�ా �ా��బ� �����
అహమ� నగ� �� వ�టక� �ిద�ప�ెను. ఈ ల�పల బ�బ� �����పణవల�  ��ండవ �ా��� �క� మనసు� మ���ను.
అందర� ఏక���వమ��ా బ�బ�ను �ా��ల� సమ��� �ేయ�టకం��క��ం���. బ�ధ�ారమ� �ాయం�ాలమ� బ�బ�
స��రమ�ను ఉత�వమ��� �ా��క� ��ి����� ���. మ�ర�ధ� ��రక� కట��న ��ట �ా��� క�మ��ా సమ���
�ే�ి��. య��ర�మ��ా బ�బ��� మ�ర�ధర�డ�. �ా�� �ే�ాలయమ���ను. అ�� �క ప�జ�మం��ర
మ���ను. అ��కమం�� భక�� లచ�టక� బ� � �ాం� ��ఖ�మ�ల� �� ందుచు���ర�. ఉత�ర ���యల�
బ�ల��ా��బ� ��ట� ఉ�ాస� బ�బ� ���������. ఉ�ాస� బ�బ�, బ�బ�క� ��ప� భక�� డ�.

ఈ సందర�మ�ల� ��క �షయమ� గమ�ంచవల�ను. ��� ��సర� ����� కధనమ� ప��ారమ� బ�బ� శ��రమ� 36

గంటల� �ా� పట��నప�ట��� అ�� ����ి�� ల�దు. అవయవమ�ల��య� �ాగ�చుం�ెను. �ా�� కఫ� �ంపక�ండ
సులభమ��ా ��యగ�����.

ఇట�క�ా� �ర�గ�ట

బ�బ� ���క శ��రమ�ను �డ�చుటక� ���� ��నమ�ల మ�ందు ఒక దుశ�క�నమ���ను. మ�ీదుల� ఒక
�ాత �ట�క య�ం�ెను. బ�బ� �����ౖ �ే����ి య�ను��� క�చుండ��ార�. �ాత�� లందు �����ౖ ఆను���



య�సనసు� లగ� చుం����. అ��కసంవత�రమ��ట��  గడ�ెను. ఒక��డ�, బ�బ� మ�ీదుల� ల�నప��డ�, ఒక
బ�ల�డ� మ�ీదును �భ�పరచుచు, ���� �ే��� పట�� ���య�ండ�ా అ�� �ే�నుం�� జ��� ���ందప��
��ండ�మ�క�ల�����ను. ఈ సంగ� బ�బ�క� �ె�యగ�� �ార� �గ�ల �ం�ం� �ట�� ఏ�����.
"ఇట�క�ాదు, �� యదృష��� మ�క�ల� మ�క�ల��ా ������� �న��. అ�� �� ��తప� ��డ��డ. ���
స�యమ�వలన�� ��ను ఆ���నుసం��నమ� �ేయ�చుం�ె�� �ాడను. �� ��తమ�నందు ����ంత ���మ�,

���యందు �� కంత ���మ. ఈ ��� అ�� నను� ����న��," ఎవ���న ఒక ప�శ� అడ�గవచు�ను. "బ�బ�
�����యగ� ఇట�క ��స�ంత ���రపడ��ల?" అందులక� ��మ�� పంత� ఇట��  సమ���న��ె�ను.
"�గ�ల� ��ద�ా����, �స��య�లక� స�యమ� �ేయ�టక� యవత��ం�ెదర�. �ార� ప�జల�� కల�ి
మసల�నప��డ� ప�జలవల� నట�ంత�ర�. �ార� మన వల� బ�హ�మ�నక� న���దర�, ఆ�ెదర�, ఏ�ె�దర�. �ా�
ల�పల �ార� �ద��ౖెతను�ల� �ా�� కర�వ��ధుల ��ర�గ�దుర�.

72 గంటల సమ���

ఇట�క �ర�గ�టక� 32 సంవత�రమ�లక� ప�ర�మందు అన�ా, 1886 సంవత�రమ�ల� బ�బ�
�ీ�ల� ంఘనమ� �ేయ ప�య��ం�ెను. ఒక మ�ర� �ర��ర�� ��డ� బ�బ� ఉబ�సమ� �ా����� ����� బ�ధ
పడ�చుం�ెను. ���� త�ి�ంచు��నుట��� బ�బ� తన �ా� ణమ�ను ��ౖ�� ��ి����� � సమ���ల�
నుంచవల�నను���, భక�మ����ప��� ఇట� ���. "�� శ��రమ�ను మ�డ� ���లవరక� �ా�ాడ�మ�. ��ను
����� వ��నట��న స��, ల����డల �� శ��రమ� ��దుర��ా నున� ఖ�� స�లమ�ల� �ా���ట�� గ�ర�� �ా ��ండ�
జ�ం��లను �ాత�మ�." అ� స�లమ�ను ��ి��. ఇట� నుచు �ా�� 10 గంటలక� బ�బ� ���ంద క�ల�ను. �ా��
ఊ�ి�� �ల��� ��ను. �ా�� ����క�డ ఆడక�ం�ెను. శ��రమ�ల� నుం�� �ా� ణమ� �� �నట�� ం�ెను. ఊ��
�ారందరచ�ట �ే�� ���య ���రణ �ే�ి బ�బ� చూ�ిన స�లమ�ల� సమ��� �ేయ�టక� �శ��ం���. �ా�
మ����ప� యడ���ం�ెను. తన ��డ��ౖ బ�బ� శ��రమ�నుంచు��� మ�డ����లట��  �ా�ాడ�చు క�చుం�ెను.
3 ��నమ�ల �ిమ�ట �ెల� �ార�జ�మ�న 3 గంటలక� బ�బ� శ��రమ�ల� �ా� ణమ�న�ట��  గ��ిం�ెను. ఊ�ి��
య�డ ��రం�ం�ెను; కడ�ప� కదల�ను. కండ��  �ెర�ెను. �ాళ�� �ేత�ల� �ాగ��య�చు బబ� ల��ెను.

���� బట�� చదువర� ల�ల��ంచవల�ిన �షయ��మన బ�బ� మ�రల శ��రమ� ల�క ల�పలనున�
య�త�య�? పంచభ���త�కమగ� శ��రమ� ��శనమగ�ను. శ��ర మ�ాశ�తమ� �ా�, ల�నున� య�త�
పరమసత�మ�, అమరమ�, �ాశ�తమ�. ఈ �ద�స��� �� బ�హ�మ�. అ���� పం�ేం���యమ�లను,
మనసు�ను �ా���నమందుంచు��నున��, ప���ా�ంచున��. అ���� �ా�. అ���� ఈ జగత�� నందు గల
వసు� వ�ల��ట�యందు �ా��ిం�య�న���. అ�� ల��స�లమ�ల�దు. అ�� ��ను సంక��ంచు���న �ార�మ�ను
��ర��ర��టక� ���క శ��రమ� వ��ం�ెను. ���� ��ర�����న �ిమ�ట, శ��రమ�ను ����ెను. �ా�



ఎల� ప��డ� ఉండ��ార�. అట� �� ప�ర�మ� �ాణ�� ప�రమ�ల� ��ల�ిన దత��ేవ�� యవ��రమగ� �� నర�ిమ�
సరస��య�, �ార� సమ����ెందుట బ�హ�మ�న�� �ా�, సమస��ేత���ేతనమ�లందు గ�డ నుం�� �ా��
�య�ంచు�ార�ను, ప���ా�ంచు�ార�ను �ా��. ఈ �షయమ� ఇప�ట���� సర�స�శరణ�గ� �ే�ిన �ా�����
మనసూ����గ భ����� ప��ంచు�ా����� అనుభవ�యమ�న సంగ�.

ప�సు� తమ� బ�బ� ర�పమ� చూడ �ల�ల�నప�ట����, మనమ� ������� ����న��, �ా�� ��త ��త�� పటమ�
మ�ీదుల� నున���. ���� �ా�మ�ావ� జయక� యను ��ప� �త��ార�డ�ను బ�బ� భక�� డ�ను
�ా� �ియ����డ�. ��వ�క�డ� భక�� డ� ��ౖన ����క���� ఈ పటమ� ఈ ��ట���� బ�బ�ను ���క శ��రమ���
చూ�నంత తృ�ి� కల�గజ�య�ను. బ�బ�క� ప�సు� తమ� ���క శ��రమ� ల�నప�ట��� �ారక�డ���ాక ప�� ��ట�న
�వ�ించుచు ప�ర�మ�వల��� తమ భక�� లక� ��ల� �ేయ�చు���ర�. బ�బ� వంట� �గ�ల� ఎన�డ�
మరణ�ంచర�. �ార� మ�నవ�ల వల� గ��ిం�నను �జమ��ా �ా�� �ౖెవమ�.

బ�ప��ా��బ� జ�� �ా�� స���సమ�

జ�గ� స���సమ� ప�చు����న కధ�� ��మ�� పంత� ఈ అ���యమ�ను మ���ంచుచు���డ�. సఖ��ాం
హ��, వ�ర� బ�ప��ా��� జ�� ప��� ��ా�ియగ� సుప��ిద� �ార��� �ష��  బ�వ జ�� �ా���� మ�మ. 1909

వ సంవత�రమ�న స�ా�ర� ఉ�ో�గమ�నుం�� �ర�ం�న తర��ాత (P.W.D.Supervisor), ��ర��� �������
వ�� �వ�ించుచుం�ెను. �ా���� సం��నమ� ల�క�ం�ెను. ���ా�భర�ల� బ�బ�ను ����ం�, బ�బ� ��వయం�ే
�ాలమంతయ� గడ�ప�చుం����. ��ఘ�ా�మ�డ� చ��� �న �ిమ�ట, బ�ప��ా��బ� జ�� మ�ీదుల�ను,
��వ��ల�ను క�డ బ�బ� మ�సమ��� �� ందువరక� �ర� ఇచు�చుం�ెను. అ��య�ను �ాక ప�����
�ా���ాడల� జ�� ��శ���య�, ఏక��ధ ��గవతమ�ను చ���, �నవ��న �ారంద���� బ� ��ంచుచుం�ెను.
అ��కసంవత�రమ�ల� ��వ�ే�ిన �ిమ�ట జ��, బ�బ��� "������ళ�� � ��వ �ే�ి��. �� మనసు� ఇంకను
�ాంతమ� �ాల�దు. �గ�ల�� సహ�ాసమ� �ే�ినను ��ను బ�గ� �ాక�ండ�టక� �ారణ���? ఎప��డ�
కట���ం�ెదవ�?" అ��ను. ఆ �ా� ర�న ��, బ�బ� "����� �ాలమ�ల� � దుష�ర�ల ఫ�తమ� న�ంచును. �
�ాపప�ణ�మ�ల� భస�మగ�ను. ఎప��డ� �వ�మ�నమ�ను �� ��ట�� ���, �హమ�ను, ర���,

జ�ం�ెద��, య�టంకమ� ల��ట�� కడ�ెద��, హృదయప�ర�కమ�గ భగవంత�� ���ంచుచు స���సమ�
బ�చు�����ద��, అప��డ� �వ� ధను�డవ���దవ�" అ���. ����� �ాలమ��ిమ�ట బ�బ� పల�క�ల�
�జమ���ను. అత� ��ర� చ��� ��ను. అత���ం��క య�మ�న����య� ల�క�ండ�ట�ే నతడ�
������పర��ౖె స���సమ�ను గ���ం� తన ��త పరమ�వ��� �� ం�ెను.

అమృతత�ల�మగ� బ�బ� పల�క�ల�



దయ�����ణ�మ����యగ� �ా�బ�బ� ��క���ార�ల� మ�ీదుల� ఈ ��గ�వ మధుర�ాక�మ�ల� ప�����.
"ఎవర��ే నను� ఎక��వ�ా ����ం�ెద�� �ార� ఎల� ప��డ� నను� ద���ం�ెదర�. ��ను ల�క ఈ జగత�ంతయ�
�ా��� �న�మ�, �� కధల� తప� మ���య� �ెప�డ�. స�� న��� ���నమ� �ేయ�ను. �� ��మమ���
ఎల� ప��డ� జ�ించుచుండ�ను. ఎవ����ే సర�స�శరణ�గ� �ే�ి, న��� ����ంత��� �ా���� ��ను ఋణసు� డను.
�ా���� ��మ� ��� �ా�� ఋణమ� ��ర������దను. ఎవర��ే న��� �ం�ంచుచు �� గ������ �����
నుందు��, ఎవర��ే �� క���ంచ��ే ఏ�య� �న�� అట���ా����ౖ, ��ను ఆ��రప�� య�ందును. ఎవర��ే ��
స����నమ�నక� వ�ె�ద��, �ార� న�� సమ�ద�మ�ల� క��ి�� �నట��  ��ల� క��ి�� వ�దుర�. కనుక �వ�
గర�మ� అహం�ారమ� ల�శ���న ల�క�ండ, � హృదయమ�ల� నున� నను� సర�స�శరణ�గ� ��డవల�ను."

��నన�ా ��ర�?

��ను అన�ా ��వ��� �ా�బ�బ� ఎ��� �ార��  బ� ��ం�ెను. �ా��ట� ���. "నను� ��దక�టక� �వ� దూరమ� �ా�
మ��చ�ట��� �ా� �� నక�రల�దు. � ��మమ� � య��ారమ� ����న�� ��ల����ాక అ�� �వ�లల�ను,
�ౖెతన�మ� ల��� యంత�ాత� య� �కట� య�ండ�ను. అ�ే ��ను. ���� �వ� గ���ం�, �ల����ాక
అ��ట�ల�ను నను� �డ�మ�. ���� � వభ��ిం�న��, సర��ా�పకత�మనుభ�ం� ��ల� ఐక�మ�
�� ం�ెదవ�."

��మ�� పంత� చదువర�లక� ���మ�� నమస���ం� ��డ�న�ేమన �ార� �నయ��ేయతల�� �ౖెవమ�ను,
�గ�లను, భక�� లను ����ంత�ర��ాక! బ�బ� ��క���ార�ల� "ఎవ����ే ఇతర�లను �ం��ంచుదు�� �ార� నను�
��ం�ిం�న�ారగ�దుర�. ఎవర��ే బ�ధననుభ�ం�ెద��, ఓర����ందు�� �ార� ��క� �ీ�� గ����దర�." అ�
�ె�ి��� గ��! బ�బ� సర�వసు� �వసమ���యమ�ల� ��ౖక����య����ర�. భక�� లక� నల�ప�క�ల �ల�
స�యప�ెదర�. సర��వ�లను ����ంచుట తప� �ార� మ���య� ��రర�. ఇట�� �భమ�న
ప���భ�మ�న యమృతమ� �ా�� ��దవ�లనుం�� స��ంచుచుం�ెను. ��మ�� పంత� ఇట��
మ���ంచుచు���ర�. ఎవర� బ�బ� ������ ���మ�� �ా�ెద��, ఎవర� ���� భ����� ���ద�� ఉభయ�ల�ను
�ా��� ��ౖక�మగ�దుర�.

ఓం న� �� �ా�����య

�ాం�ః �ాం�ః �ాం�ః

43, 44 అ���యమ�ల� సంప�ర�మ�.

6వ ��� �ా�ాయణ మ����ిన��.
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