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అ�దవ అ���యమ�

��ం� �ాట�ల� ��ం���  �ా���� కల�ి బ�బ� ����� ����� �ాక; �ా��య� �ా�గతమ�; ఇతర�గ�ల��
సహ�ాసమ�; �ాదుగల చ��త�; ���య����� �� క��ీ�; ��తమ�ల� మ�ర��; �ళ�ను నూ���ా మ�ర��ట;

జ�హ� ఆ� యను కపటగ�ర�వ�

��ం��� �ా���� కల�ి బ�బ� ����� ����� వచు�ట

ఔరం�ాబ�� �ల�� ల� ధూ� అను �ా� మమ� కలదు. అచ�ట ధ�క�డగ� మహమ���య� �ొకడ�ం�ెను. అత�
��ర� ��ం� �ాట�ల�. ఔరం�ాబ�దు �� వ�చుండ�ా అత� గ�ర�మ� త�ి��� ��ను. ��ండ�మ�సమ�ల�
����ం�నను ��� యంత� �ొరకక�ం�ెను. అతడ� ��ాశ �ెం�� భ�జమ���ౖ �ను ���ి��� ఔరం�ాబ�దునుం��
ధూ� �ా� పమ�నక� �� వ�చుం�ెను. 9 ���ళ�� నడ�న �ిమ�ట ��క మ�����ెట��  వద�క� వ�ె�ను. ���
�డల� ��క �ంత ప�ర�ష�డ� క�����య�ం�ెను. అతడ� తల��ౖ ట��ి, �� డ����న ���ా� ధ��ం�య�ం�ెను.
చంకల� పట�ా ��ట�� ��� �ల�మ� ��� గ�టక� ప�య��ంచుచుం�ెను. ���� ��ంట �� వ� ��ం� �ాట�ల�ను చూ�,

అత�� ��� �ల�మ� ��� �� ��ంతతడవ� ��ా� ం� ��నుమ��ను. �నుగ���ం� ప���ం�ెను. అ�� ��ను
�� ��ట�� ���న గ�ర�మ�ద� ��ం� �ాట�ల� బదుల� �ె���ను. దగ� ర�ా నున� �ాల�వల� ��దక�మ� ఫ��ర�
�ె���ను. అతడచటక� �� � గ��� ��య�చున� గ�ర�మ�ను చూ� ����� ఆశ�ర�ప�ెను. ఈ ఫ��ర�
�ా��రణమను�డ� �ాడ�య� ��ప� ఔ�య� (���ప�ంగవ�డ� ) అ�వ�ండవచు�న�య� అను����ను.
గ�ర�మ�ను ���ి��� ఫ��ర�వద�క� వ�ె�ను. �ల�మ� తయ�ర��ా నుం�ెను. �ా� �ర�, �ప�� �ావల�ి
య�ం�ెను. ఫ��ర� ఇనుపచువ�ను భ��ల���� గ�� చ��ా �ప�� వ�ె�ను. పట�ా�� ��ల��ౖ �ద�ా �ర�
వ�ె�ను. చ�ి� �� �ట�ల� త���ి, �ప���� �ల�మ�ను �����ం�ెను. అంతయ� �ిద�మ��ా నుండ�ట�ే ఫ��ర�
మ�ందు�ా �ల�మ� �ీ�� ��ం� �ాట�ల� కం��ం�ెను. ఇందంతయ� �� ��ం� �ాట�ల�
ఆశ�ర�మగ��డ���ను. ఫ��ర�ను తన గృహమ�నక� రమ��య�, అ����ా నుండ�మ�య� ��ం� �ాట�ల�
���ెను. ఆ మర�సట���న�� ఫ��ర� �ాట�ల� ఇంట��� �� � యచ�ట ��ంత�ాలమ�ం�ెను. ఆ �ాట�ల�
�ా� మమ�నక� మ�నసబ�. అత� ��ర� తమ��� ��డ�క� ��ం���  స��ిం�ెను. ��ం���  క�త�ర��� �����
�ా� మమ�. అందు�ే ����� �� వ�టక� �ాట�ల� �ావల�ినవ�� జ�గ�త� �ే�ి��� ప�య�ణమ�నక� �ిద�ప�ెను.
��ం��� �ా���� క�డ ఫ��ర� బయల��ే��ను. ఎట�� �క��ల� ల�క ��ాహమ� జ������ ��ను. ��ం���  �ార� ధూ�
�ా� మమ� ����� వ���� �ా� ఫ��ర� మ�త�మ� ����� ల� ఆ�� యచ�ట�� �ి�రమ��ా ���ెను.
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ఫ��ర�క� �ా���మ��ట��  వ�ె�ను?

��ం���  �ార� ����� �ేరగ�� ఖం�ోబ� మం��రమ�నక� స�పమ�న నున� భక�మ����ప� �ా�� �� లమ�ల�
నున� మ��� �ెట��  ���ంద బస �ే�ి��. ఖం�ోబ� మం��రమ�నక� త���య�న� ఖ�� జ��ాల� బండ��  ������.
బండ� ల� నున� �ా��క��తర��ాత ��కర� ������. ఫ��ర� క�డ అట� �� ����ను. భక�మ����ప� య� �న�ఫ��ర�
��గ�ట �� "దయ�ేయ�మ� �ా��" అ� �ా�గ�ం�ెను. త���న�ార� క�డ ఆయనను �ా� య�
�ిల�వ��రం�ం���. అ���దల� �ార� �ా�బ�బ� య� ప�ఖ��త�ల�ౖ��.

ఇతర �గ�ల�� సహ�ాసమ�

�ా�బ�బ� �����ల� ��క మ�ీదుల� ��ాస ��ర�ర�చు�����. బ�బ� �ాకప�ర��� �ే���సు అను ���
�����ల� ఎ��� సంవత�రమ�లనుం�� �వ�ించుచుం�ెను. బ�బ� అత��� �ాంగత�మ�న��ష�ప�ెను. అత���
కల�ి మ�ర�� �ే�ాలయమ�ల�ను, ��వ��ల� ��ంత�ాల �ంట���ానుం�ెను. అంతల� జ�న����సు ���ా�
అను�ం��క ��� యచ�టక� వ�ె�ను. బ�బ� ఎల� ప��డ� ఈ ����� మ�ట�� డ�చు �ాలమ�
గడ�ప�చుండ��ార�. ల��� బ�బ� ఉన� ��ట�క� జ�న����సు �� వ�చుం�ెను. అట� �� �క ��ౖశ����
ప�ణ��ంబ� నుం� వచు�చుం�ె���ాడ�. �ా����ర� గం�ా �ర�. అత��� సం�ార మ�ం�ెను. అతడ� బ�బ�
స�యమ��ా క�ండల�� �ళ�� ��ి ప�ల�ెట� క� �� య�ట �� �ట���ను. "ఈ మణ� �చ�ట�ండ�ట �ే
����� ప�ణ���త����న��. ఈ మను�డ� ఈ��డ� క�ండల�� �ళ�� బ� య�చు���డ�. �ా� �తడ�
�ామ�న�మ�నవ�డ� �ాడ�. ఈ ��ల ప�ణ�మ� �ే�ి���న�� గనుక �ా�బ�బ� యను � మణ�
�ాబట�� ��గ���ను." ��వల� �ా� మమ�ల� నున� మఠమ�ల� ఆనంద��ధుడ� అను ���ప�ంగవ�డ�ం�ెను.
అతడ� అక�� ��టక� మ��ా� �ష��డ�. అత�ొక��డ� ����� �ా� మ��ాసుల�� బ�బ�ను చూడ వ�ె�ను.
అతడ� �ా�బ�బ�ను చూ� ఇట�ల��ను. "ఇ�� యమ�ల���న రత�మ�. ఈతడ� �ామ�న�మ�నవ��వల�
�ా��ంచునప�ట���� ��� మ�మ�ల� �ా��ాదు. ����క రత�మణ�. మ�ందు మ�ం�� ఈ సంగ� �క�
�ె�యగలదు." ఇట� నుచు ��వల� �ే��ను. ఇ�� �� �ా�బ�బ� బ�ల�మ�న జ����న సంగ�.

బ�బ� దుసు� ల� - �ా�� �త�కృత�మ�ల�

య�వనమ�నందు బ�బ� తల��ంట�� కల� క����ంచక �ట��  ��ంచుచుం�ెను. ప��ల��నువల� దుసు� ల�
���ి�������ార�. ������� మ�డ����ళ� దూరమ�ల� నున� ర��� �� �నప�డ� బం�, గ���ర�, �త�మల��
�క�ల� ��ి���వ��, ��లను చదును�ే�ి, �ా�� ��ట�, �ళ�� �� య�చుం�ెను. బ��నుం�� �ళ�� �ే��
క�ండల� భ�జమ���ౖ ��ట�� ��� �య�చుం�ెను. �ాయం�ాలమ� క�ండల� ��ప�ెట��  �దట బ� ��� ంచుచుం����.
�ాల��వగ�ట�ే అ� ��ంట�� ����� మ�క�ల� మ�క�లగ� చుం�ె���. ఆ మర�సట� ��నమ� ����� �ం��క



��ండ� క�ండలను ఇచు�చుం�ె���ాడ�. ఇట��  మ�డ� సంవత�రమ�ల� గడ�ెను. �ా�బ�బ� కృ�ివలన
అచ�ట ��క ప�ల��ట ల��ెను. ఆ స�లమ�ల��� �ప��డ� బ�బ� సమ��� �న���. ����� సమ���మం��ర
మందుర�. ���� ద���ంచుట ��ర�� య��కమం�� భక�� ల� ���షమ��ా �� వ�చు���ర�.

��ప�ెట��  ���ంద నున� �ాదుకల వృ��� ంతమ�

అక�� ��టక� మ��ా� �ార� భక�� డ� ��� కృష�� ఆ� బ�� క�. ఇంతడ� అక�� ��టక�
మ��ా��ా�� �� ట�ను ప��ం�ె���ాడ�. అత�ొకప��డ� �� ల�ప�ర� �ల�� ల�� అక�� ��ట �ా� మమ� నక�
�� � మ��ా��ా�� �ాదుకల� ద���ం� ప��ంపవల�న� యను����ను. అతడచ�ట��� �� కమ�ను��
స�ప�మ�ల� మ��ా� దర�న��� �ట��  �ె���ను. "ప�సు� తమ� ����� �� ��ాసస�లమ�. అచ�ట��� �� �
� ప�జ �న��ంప�మ�." అందు�ే ��� కృ�ా� � తన �ర�య మ�ను మ�ర����� ����� �ే�� బ�బ�ను
ప��ం� యచ�ట�� య�ర�మ�సమ�ల� ఆనందమ��� నుం�ెను. ��� జ�� ప�ార�మ� �ాదుకల� �ే�ం�
�ా� వణమ�సమ�ల� ��క �భ��నమ�న ��ప�ెట��  ���ంద ప��ష�  �ే�ం�ెను. ఇ�� 1912వ సంవత�రమ�ల�
జ����ను. ���� ��ల�� ఉ�ాస� బ�బ� అను�ార� ప�జను �ా��� � క�మ��ా జ���ి��. ఒక ����� బ�� హ�ణ�డ�
�త�ప�జ �ేయ�టక� �య�ంపబ�ెను. ���� పర�����ంచు అ���ారమ� భక�సగ�ణ�న కబ��ను.

ఈ కధ �క� ప���� �వరమ�ల�

�ాణ��ా�ి �.�.�ేవ� బ�బ�క� ��ప� భక�� డ�. �ర� �ర�ం�న మ�మలత��ర�. ��ప�ెట��  ���ంద �ాదుకల
�షయమ� సంగత�ల��య� భక�సగ�ణ�నుం�� ���ందకమల�క� ����� నుం�� సం�ా��ం� �ాదుకల ప����
వృ��� ంతమ�, �� �ా��ల 11 వ సంప�ట�ల� �����ా ప�చు��ం���ర�.

1912వ సంవత�రమ� బ� ంబ�� నుం�� �ామ��ావ� ���ా�� యను ��క���కడ� ����� వ�ె�ను. �ా�
�త�� �ొకడ�ను, �ా� కం��డ� ��� కృ�ా� � అ�బ�� క� అనునతడ� ��ంట వ����. �ార� భక�సగ�ణ���ను
�.��. ����� ��ను ���హమ� �ే�ి��. అ��క �షయమ�ల� తమల� ��మ� చ���ంచు��నునప�డ� బ�బ�
ప�ప�ధమమ�న ����� ప����ిం� ��ప�ెట��  ���ంద తపసు� �ే�ిన��� జ�� ప�ార�మ� బ�బ� �క� �ాదుకలను
��ప�ెట��  ���ంద ప���ి�ంచవల�న� �శ��ంచు�����. �ాదుకలను �ా��� �ె���ంచుటక� �శ��ం���.
అప��డ� ���కృష�� �����త�డగ� కం��ండ� ల�� య� సంగ� ��క�ర� �ామ��ావ� ���ా�� క� �ె��ిన��
చక�� �ాదుకల� �ె���ం�ెదర� ను����ను. అందర� ఈ సల�క� సమ��ం���. ��క�ర��ా���� ఈ �షయమ�
�ె�యపర���. �ార� ��ంట�� ����� వ�� �ాదుకల నమ��� �ా� �ం���. ఖం�ోబ� మం��రమందున�
ఉ�ాస� మ��ా� వద�క� �� � ��మ� ��� �ిన �ాదుకలను ��ి��. �ార� ���� మ�ర��లను జ��ి,

పద�మ�, శంఖమ�, చక�మ� �దలగ�న� �ే��� బ�బ� �గశ���� ��ప�ెట��  ��ప�తనమ�ను �ెల�ప� ��



���ం�� ��� కమ�ను క�డ �ెక��మ���.

స�� �ంబవృ�స� మ�ల����ా�ా�
సు���ా� �ణం �క�మప��ి�యం తం |
తర� కల�వృ����కం �ాధయంతం
నమ��శ�రం సదు� ర�ం �ా���ధం ||

ఉ�ాస� సల�ల �����ం� �ాదుకల� బ� ంబ�� ల� �ే�ం� �ాం��ండర� ����ా పం�ి��. �ా� వణ
��ర����డ� �ా� పన �ేయ�మ� బ�బ� య�జ�� �ిం�ెను. ఆ��డ� 11 గంటలక� �.��. ����� తన �రసు���ౖ
�ాదుకల� ��ట�� ��� ఖం�ోబ� మం��రమ�నుం�� ���ర�ామ���� ఉత�వమ��� వ����. బ�బ� య�
�ాదుకలను ����ను. అ� భగవంత�� �ాదుకల� ను����ను. �ెట�� ���ంద ప���ి�ంప�డ� య�జ�� �ిం�ెను. �ా� వణ
��ర�� మ�ందు��� బ� ంబ�� �ా�ా� ��� యను �ా��� భక�� �ొకడ� మ�య�ర�ర�����ా ర� 25 ల� పం��ను.
బ�బ� �� ��ౖకమ� �ాదుకలను �ా� �ించు ఖర���త���ె�ను. �త�మ� ర�.100 ల� ఖర�� ��ట����. అందుల�
ర�.75 ల� చం��లవల�  వసూల� �ే�ి��. �దట� 5 సంవత�రమ�ల� �.��.����� యను బ�� హ�ణ�డ� ఈ
�ాదుకలక� ప�జ �ే��ను. తర��ాత ల��� క�ేశ�� జఖ��ె యను బ�� హ�ణ�డ� (��నుమ�మ� ప�జ���)
ప�జ �ేయ�చుం�ెను. �దట� 5 సం||మ�ల� ��లక� ర�.2 ల� ��ప��న ��క�� ���ా�� ��పప� ఖర��
��త�మ� పంప�చుం�ెను. �ాదుకలచుట��  కం�ెక�డ పం��ను. ఈ కం�ెయ�, ��ౖ కప��ను ��ప� �ాం ���షను
నుం�� ����� �ెచు�టక� 7-8-0 ఖర�� భక�సగ�ణ� ఇ�ె�ను. ప�సు� తమ� జఖ��ె ప�జ�ేయ�చు���దు.
సగ�ణ�డ� ��ౖ��ద�మ�ను, ��పమ�ను ��ట�� చు���డ�.

�ట��దట ���కృష�� అక�� ��టక� మ���ా� భక�� డ�. 1912 వ సం||మ�ల� ��ప�ెట��  ���ంద
�ాదుకల� �ా� �ించునప�డ� అక�� ��టక� �� వ�చు మ�ర�మధ�మ�న ����� యందు ����ను. బ�బ�
దర�నమ�ను �ే�ిన తర��ాత అక�� ��ట �ా� మమ�నక� �� వల�నను��� బ�బ� వద� ���� యనుమ�
�మ���ను. బ�బ� �ట� ��ను. "అక�� ��టల� ��మ�న���? అక�డ��ల �� ��దవ�? అక�డ�ం�ే మ��ా�
ప�సు� త�క�డ ను���ర�. �ార� ����." ఇ�� �� ��� కృ�ా� � అక�� ��ట ��ళ��ట మ�ను����ను. �ాదుకల
�ా� పన తర��ాత అ��క ప�ా�యమ�ల� ����� య�త� �ే��ను.

��మ�� పంత�న�� సంగత�ల� �ె�యవ�. �ా���� �ె��ియన��� సచ���త�ల� �ా� య�ట మ��య�ండర�.

���య����� తంబ� ��� క��ీ� - ��తమ�ల� మ�ర��

����� �ా� మమ�ల� క��ీ�ల� పట��  �ాడ�క. అచ�ట ���య����� తంబ� � యను�ాడ� తరచు�ా క��ీ�ల�
పట�� చుం�ె���ాడ�. �ా��� బ�బ�క� ఒక �షయమ�ల� ������ా� యమ� వ�� క��ీ�పట����. అందుల� బ�బ�



����� ��ను. అప�ట�నుం�� బ�బ�క� �ర��� క��� తన దుసు� లను, �వ�ించు ���� మ�ర������ను. లం��ట�
���ంచు��� �� డ��ాట� ���ా�ను ��������� ������ౖ� గ�డ� కట�� �����ార�. ఒక ���� మ�క���ౖ క�ర�����ార�.
�ం��గ�డ�ల�� సంత��ి� �ెం�ే�ార�. �ాజ���గమ�కంట� ����ద���� ��ల� ను����డ��ార�. ద��దు� � �����త�డ�
భగవంత��ే. గం�ా�ర� క� క�డ క��ీ�లయందు ���మ. ఒక��డ� క��ీ� పట�� చుండ�ా ��ౖ�ాగ�మ� క���ను. అ�ే
�ాలమందు శ��రమ�ను మ���� �ేవ�� సహ�ాసమ� �ేయవల�న� య��ాశ�ాణ� ప���ను. అప�ట�నుం��
గం�ా�ర� సం�ారమ�ను ����ెను. ఆత��ా�����రమ� ��రక� �ాట�ప�ెను. ప�ణ��ంబ� దగ� ర న���డ�� న
�క మఠమ�ను �ా� పం� తన �ష��ల�� �వ�ించుచుం�ెను.

�ా�బ�బ� జనుల�� కల�ి ��ల�ి �ర�గ��ార� . అ����నప�డ� మ�త�మ� జ�ా�చు��ార�. ��నమంతయ�
��ప�ెట�� �డయందు, అప��డప��డ� ఊరవతలనున� �ాల�వ �డ�� నందుండ� త�మ��ెట��  �డన
క���������ార�. �ాయం�ాల మ�రక�� ప��ర� �ేయ��ార�. ల��� �మ�ాం �� వ�చుం�ె���ార�. త�యంబ�
�.�ేంగల� యనునత� �ంట��� తరచు�ా �� వ�చుం�ె���ార�. �ేంగల�యందు �ా�బ�బ�క� ����� ���మ.

అత� తమ��� ��ర� ���� �ా��బ�. అతను ����య ��ాహమ� �ే�ి��న�ను సం��నమ� కల�గల�దు. బ�బ�
�ా��బ��ేంగల� ���� �ా��బ�ను �ా�బ�బ� వద�క� పం��ను. �ా�� యనుగ�హమ��ే ప�త�సం��నమ�
క���ను. అప�ట�నుం� బ�బ�ను ద���ంచుటక� ప�జల� తం�ోపతండమ�ల��ా వచు�చుం����. �ా�� ����� యంతట
��ల� ��య���ను. అహమ� నగర� వరక� �ా��ిం�ెను. అక�డనుం� �����ా��బ� ��ం�ోర�ర�, ��శవ
�దంబ� �దల��ాగల య��కమం�� ������� వచు�ట �ా� రం�ం���. ��నమంతయ� బ�బ�ను భక�� ల�
చుట��య�ం�ె���ార�. బ�బ� �ాత�� లందు �ాడ�ప��న �ాతమ�ీదు నందు శయ�ంచు చుం�ెను. అప�ట��
బ�బ��క� �ామ�నుల� ��ల� తక��వ. అ� �ల�మ�, �� �ాక�, తం���ల��ా� సు, �� డ�గ����ా�, తల��ౖ
గ�డ�, ఎల� ప��డ� దగ� రనుంచు��ను పట�ా మ�త���. తల��ౖగ�డ� జడవల� చుట�� యడమ�ె���ౖ నుం� ��నుకక�
���ల�డ�నట��  ���ి��ను�ార�. ���� �ారమ�లతబ�� ఉత�కక�ండ నుంచు�ార�. �ెప��లను �������ార� �ార�.
��నమంతయ� ����గ�డ���ౖ�� క�������ార�. ���ీనమ� ధ��ంచు�ార�. చ�� �ా��ంచుటక� ధు� ��దుర��ా
��డమ�ే� కట�����ౖ ���ి ద��ణ��మ�ఖమ��ా క�ర��ండ��ార�. ఆ ధు�ల� అహం�ారమ�ను, ����కలను,
ఆల�చనలను ఆహ�� �ే�ి అల�� �� యజమ�� అ� ప����ార�. మ�ీదుల� ��ండ�గదుల స�లమ�
మ�త�మ�ం�ెను. భక�� లందరచటక� �� � బ�బ�ను ద���ంచుచుం����. 1912 తదుప�� ���ల� మ�ర��
క���ను. �ాతమ�ీదు మ�ామత� �ే�ి ��ల��ౖ న���ీ�ాళ�� ��పన �ే�ి��. బ�బ� య� మ�ీదుక� �ాకప�ర�మ�
'త��య�' (రచ�) ల� ��ల� �ాలమ� �వ�ిం���. బ�బ� �ాళ�క� ��� మ�వ�ల� కట�� ��� �� గసు�ా ��ట�మ�
�ే���ార�. భ��� ప�ర�క���న �ాటల� �ా�ే�ార�.

�ళ�ను నూ���ా మ�ర��ట



�ా�బ�బ�క� ��పమ�లన� ��ల� �ష�మ�. ఊర�ల�నున� �ాహ��ార� ను నూ�� య���� �ె�� మ�ీదునందు
�ా��యంతయ� ��పమ�ల� �����ంచుచుం�ెను. �����ళ�� ఇట��  జ����ను. నూ�� ఇచు� ��మట��  అందర�
క��� బ�బ�క� నూ�� ఇవ�క�డద� �శ��ంచు����ను. బ�బ� �ా�� దు�ాణమ�లక� ఎప�ట�వల� �� �ా నూ��
ల�ద���. బ�బ� కలత �ెందక వట�� వత�� ల� మ�త��� ప��దలల� బ�ట�� య�ం�ెను. ��మట��  ఆత�రత��
�దంతయ� గమ�ంచుచుం����. ��ండ�మ�డ� నూ��చుక�ల�న� తం���ల� �ొక��ల� �ళ�� �� �ి ���� బ�బ�
��� ��ను. �ట�� ఈ �ధమ��ా �ావనమ� �ే�ిన �ిమ�ట, �రంతయ� �ొక��ల� ను�� య� �ట�� ప��దలల�
�ం��ను. దూరమ��ా ��� ప����ంచుచున� ��మట��  �స�య�ందునట��  ప��దల��య� �ెల� �ార���క
చక��ా ��ల�గ�చుం�ెను. �ాహ��ార��  ఇదంతయ� �� ప�ా���� పప����; �మ�పణ ������. బ�బ� �ా���
��ం�ెను. ఇక �దట సత��వర�నను అలవరచు��నుడ� పం��ను.

జ�హ� ఆ� యను కపటగ�ర�వ�

��ౖన �వ��ం�న క��ీ� జ����న య��ేండ�  తర��ాత అహమదునగర� నుం� జ�హర� అ� అను ఫ����కడ�
�ష��ల�� ర��� వ�ె�ను. �రభద�మం��రమ�నక� స�పమ�న నున� స�లమ�ల� ����ను. ఆ ఫ��ర� బ��ా
చదువ���న��ాడ�; ఖు�ానంతయ� వ�� ంచగలడ�, మధుర ��షణ�డ� ఆ య���ల�� భక�� ల� వ�� �ా��
స����ంచుచు ��రవమ��� చూచుచుం�ె���ార�. �ా�� స�యమ��� �రభద� మం��రమ�నక� దగ� ర�ా "ఈ�
�ా" యను ��డను ����ంచుటక� ప�ను����ను. ఈదు� �ిత� అను పండ�గ��డ� మహమ���య�ల�
�ల�చు��� �ా� ���ంచు ��డ�� ఈ��� . ఈ �షయమ�ల� ��ట�� ట జ���� జ�హ� ఆ� రహ�� ����, ����� ల�
బ�బ� �� మ�ీదునందుం�ెను. ప�జల� �ా� ��ి మ�టలక� �స�����. అతడ� బ�బ�ను తన �ష��డ�
�ెప���ాడ�. బ�బ� అందులకడ��  �ెప�క �ేల�గ నుండ�టక� సమ��ం�ెను. గ�ర�వ�నక� �ేల� శ��� ���య�
�ె�యక�ం�ెను. �ా� �ేల�క� గ�ర�వ��క� ల�పమ�ల� బ��ా �ె�య�ను. అ�నప�ట��� �ా� ��ప��డ�
అ��ర�ంచల�దు. �ా� పనుల��య� చక��ా ��ర��ర��చుం�ె���ార�. అప��డప��డ� ������� ఇర�వ�ర� వ��
�� వ�చుం�ె���ార�. �ా� అ��కమ��ా ర���ల� �వ�ిం�ే�ార�. �����ల� బ�బ� భక�� లక� బ�బ� ర��� ల�
నుండ�ట ఎంతమ�త��ష�మ�ల�దు. అందు�ే �ారందర� కల�ి ర���నుం�� బ�బ�ను �ెచు�టక� �� ���.
�ార� ర���ల� బ�బ�ను ఈ���  వద� చూ� బ�బ�ను ����� ����� ��ి����� వ�ట��� వ����మ� �ె�ి���. ఫ��ర�
మ�����ి; �ెడ��ాడ�. తనను ����ె��ట�డ� గనుక ఫ��ర� వచు�ల�పల �ార� తనయందు ఆశ ���� �����
�� వ�ట మం�ద� బ�బ� �ా���� సల� ఇ�ె�ను. �ా��ట��  మ�ట�� డ�చుండ�ా ఫ��ర� వ�� బ�బ�ను ��ి���
�� వ�టక� ప�య��ంచుచున� ����� ప�జలను మంద�ం�ెను. ��ంత ��ాదమ� జ����న �ిమ�ట
గ�ర�వ��ార�నూ� �ేల�ను ����� ����� �� వ�టక� �ర�య���న��.

�ాబట�� �ార� ����� �ే�� యచ�ట �వ�ించుచుం����. ���� ��నమ�ల �ిమ�ట �ే���సు కపటగ�ర�వ�ను



ప����ం� ల�ట��ాట� ల��కమ�ల�న�ట��  గ���ట��ను. బ�బ� ����� ప����ంచుటక� 12 సంవత�రమ�ల� మ�ందు
�ే���సు 10 ల��� 11 ఏండ�  బ�ల�డ��ా ����� �ే��ను. �ార� మ�ర�� �ే�ాలయమ�ల� నుం�ే�ార�. �ే���సు
చక�� మ�ఖల�ణమ�ల�, ప��ా�ం�ే ��త�మ�ల� క��� ��ా�������వ��రమ�వల� జ�� �వల�
కనబడ�చుం�ెను. �����బ� �ాట�ల�, �ా���ధు �దల��ాగల య��కమం�� �ే���సును గ�ర�వ��ా
మ��ంచుచుం����. �ార� జ�హర�ను �ే���సు వద�క� �ె����. జ����న �ాదమ�ల� త��న సమ���న�వ�ల�క,

జ�హర� ఓ���� � ����� ���� �ా���� �, �జ�ప�రమ�ల� నుం�ెను. ��ల� ఏండ�  తర��ాత ������� �����
వ�� బ�బ� �ాదమ�ల��ౖ బ�ెను. ��ను గ�ర�వ�, �ా�బ�బ� �ేల�యను తప��డ� అ��ా� యమ� �ా�
మనసు�నుం�� ��ల��ను. ప�ా���� పపడ�ట�ే �ా�బ�బ� �ా�� ��రవమ��ా�� చూ�ెను. ఈ �ధమ��ా
బ�బ�, �ష��డ� గ�ర�వ� ��ట��  ��ల�వవల��� ఎట��  అహం�ారమ�ను ���� గ�ర���� ష�ే�ి త�దక�
ఆత��ా�����రమ�ను �� ందవల��� �ర��ిం�ెను. ఈ కధ భక� మహ���ప� �ె�ి�న����ా �ా� యబ��న��.
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