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ఏబ��యవ అ���యమ�

1.�ా�ా �ా��బ� ����� 2 .ట�ంబ��ా�� 3 .బ�ల��ాం ధురంధ� కధల�.

సచ���త� మ�లమ�ల�� 50 వ అ ���యమ� 39 వ అ���యమ�ల� �ేర��ట జ����న��. �ారణమ�
అందుల�� ��వృత�మ�గ�డ న���� కనుక. సచ���త�ల�� 51 వ అ���య�చ�ట 50 వ అ���యమ��ా
ప��గణ�ంచవల�ను.

���పల�క�

భక�� ల �ాశ�య���న �� �ా��� జయమగ��ాక! �ార� మన సదు� ర�వ�ల�. �ార� మనక� ����ర�మ�ను
బ� ��ం�ెదర�. మనక� సర�శక�� లను కల�గజ�య�దుర�. ఓ �ా��! మ�యందు క�క��ంచుమ�. మమ��
కట���ంప�మ�. చందనవృ�మ�ల� మలయపర�తమ���ౖ ������ ����� �� ��ట�� ను. ��ఘమ�ల� వర�మ�ను
గ����ిం� చల� దనమ� కల�గజ�య�చున��. వసంత ఋత�వ�నందు ప�ష�మ�ల� �క�ిం� �ా��� �ేవ��
ప�జ �ేయ�టక� �ల� కల�గజ�య�చున��. అట� �� �ా�బ�బ� కధల� మనక� ఊరటను సుఖ�ాంత�లను
కల�గజ�య�చున��. �ా� కధల� �ెప��ార�ను �ను�ార�ను ధను�ల�, �ావనుల�. �ెప���ా�� ��ర�ను,
�ను�ా�� �ెవ�ల�ను ప�త�మ�ల�.

(�ా�ా�ా��బ� ����� 1864 - 1926)

మధ�పరగణ�లల�� ఖ�ంట�� �ా� మందు వడనగర ��గరబ�� హ�ణ క�ట�ంబమ�ల� హ���ీ���ాం ఉర�
�ా�ా�ా��బ� ����� జ��ం�ెను. �ా� ధ�క �ధ�ను ఖ�ం���ల� ��ంగ� ఘ�� లల� ప���� �ే��ను,
��గప�ర�ల� ��ట��� వరక� చ����ను. బ� ంబ�� �ల��, ఎ��� స�� �ాల��లల� చ��� 1883 ల�
పట�భదుడ���ను. ���య�ా�� ప���ల� క�డ ఉ��ర�� �ౖె �ట�� అండ� కం���ల� ��ల�వ�నక� �ే��ను. త�దక�
తన �� ంత ���య�ాదుల కం��� ��ట�� ����ను.

1909 �� మ�ందు �ా�బ�బ� ��ర� �ా�ా�ా��బ� ����� క� �ె�యదు. అట��ిమ�ట �ార� బ�బ�క� ��ప�
భక�� ల�ౖ��. ఒ�ా��కప��డ� ల���వల�ల� నున�ప��డ�, తన �ాత�����త�డగ� �����ా��బ� ��ం�ోర�� ను
��ెను. ఇద�ర�ను క��ి ఏ�� �షయమ�ల� మ�ట�� డ������. �ా�ా�ా��బ� ��ను లండనుల� ���ల�బం��
ఎక��చుండ�ా �ాల�జ���ప��న య�ాయమ�నుగ���� వ���ం�ెను. వందల��ల�� ఔషధమ�ల� ���� నయమ�
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�ేయల�క�� ��ను. �ాల� ���ి�య�, క�ంట�తనమ�ను �� వల�నన���, అతడ� సదు� ర�వగ� �ా�బద�క�
�� వల�న� �����ా��బ� సల� ��ె�ను. �ా�బ�బ� �షయ��� ప���� వృ��� ంతమ�ను �శదపర�ెను.
�ా�బ�బ� "�� భక�� � సప� సమ�ద�మ�ల �ద నుం�గ�డ �ిచు�క �ా��� ��రమ�కట�� �����నట��
ల�గ���� వ�ె�దను." అను �ా�ా� నమ�ను, ఒక��ళ �ాడ� తన�ాడ� �ా��� �ార� తన�ే ��క���ంపబడడ�య�,
�ాడ� తన దర�న�� �ేయల�డ�య� బ�బ� �ె�ి�న సంగ� �ె�యజ���ను. ఇదంతయ� �� �ా�ా�ా��బ�
సంత�ిం�, "�ా�బ�బ� వద�క� �� �, �ా��� ద���ం� �ాల��క� క�ంట�తనమ�కంట� �� మనసు��క�
క�ంట�తనమ�ను బ�గ��ే�ి �ాశ�త���న య�నందమ�ను కల�గజ�య�మ� ��డ�����ద" న� ���� �ా��బ���
�ె���ను.

��ంత�ాలమ� �ిమ�ట �ా�ా�ా��బ� అహమ� నగ� �����ను. బ� ంబ�� ల��� ల�ట�� ����� ల� ��ట� ���
స�ా� � �ా�ా�ా��బ� ���క� �ంట�ల� ����ను. �ా�ా�ా��బ� ���క� ��డ�క� బ�ల� �ా��బ� ���క�. �ర�
��ప� �ాంక� మ�మలత��ర�. �ర� క�డ గ�ర�ప� ప�దర�న సందర�మ�ల� అహమ� నగర� వ�� య�ం����.
ఎల�ను ప�������న �ిమ�ట �ా�ా�ా��బ� ������� �� వ �శ��ంచు����ను. ���క� తం�����డ�క�ల� ����
ఎవ����ంట ������� పంపవల��� య� య�ల��ంచుచుం����. �����ల� �ా�బ�బ� ���� ఆ���ంచుటక�
�ిద�పడ�చుం�ెను. అహమ� నగర�ల�నున� �ా�మ� మ�మ�ార� తన ��ర� ఆ��గ�మ� బ��ా ల�ద�య�,
�ా�మ�ను తన ��ర��� గ�డ �ావల�ినద�య� ట���ా� ం ఇ����. బ�బ� య�జ�ను �� ం�� �ా�మ� అహమ�
నగర� �ే�� తన అత��ా���� ��ం�ెమ� నయమ��ా నున�ద� �ె��ి����ను. మ�ర�మ�ల� గ�ర�ప�
ప�దర�నమ�నక� బ� వ� చున� �����ా��బ� �ా���, అ�ా��ా��బ� గ�ే�య� �ా�మ�ను గ��ి, ���కర� ఇంట���
�� � �ా�ా�ా��బ� ����త�� క��ి, �ా��� ������� ��ి��� ��ళ��మ���. �ా�ా�ా��బ� ����త�క�
���కర�లక� �ా�మ� అహమ� నగర� వ��న �షయమ� �ె�యజ��ి��. �ాయం�ాలమ� �ా�మ�
���కర�లవద�క� �� ��ను. �ార� �ా�మ�క� �ా�ా�ా��బ������ �� ప��చయమ� కల�గజ��ి��. �ా�మ�
�ా�ా�ా��బ� ����త��� ��ప� �ాంక� ఆ��ట� �ా�� 10 గంటల ���ల�ల� �� వలన� �శ��ం���. ఇ��
�శ��ం�న ��ంట�� �క �ంత జ����ను. బ�బ� �క� ��ద�పటమ� ��� �ెరను బ�ల��ా��బ� ���కర�
��ి ���� �ా�ా�ా��బ� ����త�క� చూ��ను. �ా�ా�ా��బ� ������� �� � ఎవ��న��ే ద���ంచవల�న�
�శ��ంచు������, �ా�� పటమ� ర�పమ��ా నచట తను� ఆ�ర���ంచుటక� �ిద�మ��ా నున�ట��  �ె��ి
యతడ� ����� య�శ�ర�ప�ెను. ఈ ��ద�పటమ� ��ఘ�ా�మ����. �����ౖ యద�మ� ప���నందున ��తడ�
�����ం��క యద�మ� ��య�టక� ���కర�లవద�క� బం��ను. �ేయవల�ిన మరమ�త� ప���� �ే�ి ఆ
పటమ�ను �ా�ా�ా��బ�, �ా�మ� ల ����ా ������� పంప�టక� �శ��ం���.

10 గంటల ల�పల ���షనుక� �� � ట����ట��  �����. బం�� �ా�ా ��కం� �ా� సు ���������ి య�ండ�ట�ే �ా����
జ��ా ల�క�ం�ెను. అదృష�వ�ాత��  �ార��  �ా�ా�ా��బ� �����త�డ�. అతడ� �ా��� ఫసు�  �ా� సుల�



క�ర��ండబ�ట��ను. �ార� ��ఖ�మ��ా ప�య�ణమ� �ే�ి ��ప� �ాంల� ������. బం�� ��గ�ా�� ������� �� వ�టక�
�ిద�మ��ా నున� �����ా��బ� ��ం�ోర�ర�ను �� ����� య�నం��ం���. �ా�ా�ా��బ�, �����ా��బ�
��గ�ంచు�����. �ార� ����వ��ల� �ా�నమ� �ే�ిన �ిమ�ట ������� బయల��ే����. ����� �ే�� బబ� దర�నమ�
�ేయ�ా, �ా�ా�ా��బ� మనసు� కర��ను. కండ��  ఆనందబ�ష�మ�ల�ే �ం�ెను. అత��నందమ��ే
�� ం���� రల�చుం�ెను. బ�బ� క�డ �ా����రక� ��మ� క���ట�� ��� య�న�ట�� ను �ా��� ���ొ�� వచు�ట��
�ా�మ�ను బం�ినట�� ను �ె�యజ���ను.

�ిమ�ట �ా�ా�ా��బ� బ�బ��� ����� సంవత�రమ�ల� సం��షమ��ా గడ��ను. �����ల� ��క �ా��ను గట��
����� తన ��ాసస�లమ��ా జ��ి����ను. అతడ� బ�బ� వల�  �� ం��న యనుభవమ�ల� ల�క�ల�న�� గలవ�.
�ా� న��ట�� ఇచ�ట �����నల�మ�. ఈ కధను ఒక �షయమ��� మ���ం�ెదమ�. బ�బ� �ా�ా �ా��బ���
"అంత��ాలమ�న �ను� �మ�నమ�ల� �సుక�� ��దను" అన� �ా�ా� నమ� సత����న��. 1926 వ
సంవత�రమ� �ల�ౖ 5 వ �ే��న అతడ� ��మ�� పంత��� ���ల� ప�య�ణమ� �ేయ�చు బ�బ� �షయమ�
మ�ట�� డ�చు, �ా�బ�బ� యందు మనసు� �నమ� �ే��ను. ఉన�ట�� ం�� తన �రమ�ను ��మ�� పంత�
భ�జమ���ౖ �ా�� ఏ బ�ధయ� ల�క, ఎట�� ��ాక� �� ందక �ా� ణమ�ల� ����ెను.

�� ట�ంబ� �ా��

�గ�ల� ఒక����కర� అన�దమ��లవల� ����ంచు����దర�. ఒ�ా��కప��డ� �� �ాసు�ే�ానంద సరస��
�ా�మ�ల�ార� (ట�ంబ� �ా��) �ాజమం��� ల� మ�ాం �ే�ి��. ఆయన ��ప� ��ౖ�ి�క�డ�.
ప��ా���రప�ాయణ�డ�. జ�� �, ద��� �ే�య�� ���భక�� డ�. ��ం�ేడ� �ీ� డరగ� ప�ండ�క�ావ� �ా���
�చుట��� ��ంతమం�� �����త�ల�� �� ��ను. �ార� �ా�మ�ల�ా���� మ�ట�� డ�చున�ప��డ� �ా�బ�బ�
��ర� ����� ��ర� వ�ె�ను. బ�బ� ��ర� �� �ా�� �ేత�ల� జ���ం�, ఒక ట�ం�ాయను ���ి ప�ండ�క�ావ�
���� �ట����. "���� �� �� దర�డగ� �ా��� �� ప�ణ�మమ�ల�� న���ంప�మ�, నను� మర�వవద��
��డ�మ�. ��యందు ���మ చూప�మనుమ�." ఆయన �ా�మ�ల� �ా��రణమ��ా �తర�లక�
నమస���ంచర�య� �ా� బ�బ� �ష�మ�న ఇ�� �క అప�ాదమ�య� �ె���ను. ప�ండ�క�ావ� ఆ
ట�ం�ాయను, సమ���రమ�ను ������� ���ి��� �� వ�టక� సమ��ం�ెను. బ�బ�ను �ా�� �� దర�డనుట
సమంజసమ��ా నుం�ెను. ఏలన బ�బ� వల� �ార�ను �ా��ంబవళ�� అ���హ� త�మ�ను �����ం��� య�ం���.

ఒక ��ల �ిమ�ట ప�ండ�క�ావ� త��తర�ల�ను ������� ట�ం�ాయను ���ి��� ������. �ార� మ���డ� �ే����.
��హమ� ��య�ట�ే ఒక ��ల��ర� కడక� బ� ���. ప��గడ�ప�న �ళ�� ��గక�డద� �ారప� అట�క�ల�
ఉ�ా�రమ� �ే�ి��. అ� ����� �ారమ��ా నుండ�ట�ే ట�ం�ాయను పగ�ల��ట�� ��� ��ర�ను అందుల� క��ి
యట�క�లను ర��కరమ��ా జ��ి��. దురదృష�మ���ల�� య� ��ట��న ట�ం�ాయ �ా�మ�ల�ార� ప�ండ�క�ావ�



����న��. ����� �ేర�నప�ట��� ప�ండ�క�ావ� �� �షయమ� జ��ి��� వ�ె�ను. అతడ� �గ�ల �����ం�ెను.
భయమ��ే వణక�చు �ా�బ�బ� వద�����ను. ట�ం�ాయ �షయమప�ట��� సర��� డగ� బ�బ� గ���ం�ెను. బ�బ�
��ంట�� తన �� దర�డగ� ట�ంబ��ా�� పం�ిం�న ట�ం�ాయను �ెమ���ను. ప�ండ�క�ావ� బ�బ� �ాదమ�ల�
గట���ా పట�� ���, తన తప��ను ఆల��మ� ను ���బ�చు�చు, ప�ా���� పపడ�చు, బ�బ�ను �మ�పణ ���ెను.
����� బదు�ం��క ట�ం�ాయను సమ���ం�ెదన��ను. �ా� �ా�ా యందులక� సమ��ంచల�దు. ఆ ట�ం�ాయ
�ల�వ �ా��రణ ట�ం�ాయ ����� ��ట� �య� ��� �ల�వక� స���� వ�న�� ఇం��కట� ల�ద�య� �ెప��చు
��ాక��ం�ెను. ఇంకను బ�బ� ఇట� ��ను. "ఆ �షయ��� ���మ�త�మ� �ం�ంపనవసరమ� ల�దు. అ�� ��
సంకల�మ� ప��ారమ� � ��వ�బ�ెను. త�దక� ����ల� పగ�ల��ట�బ�ెను. ����� ���కర�వ� యను��న��ల?

మం� �ా� �ెడ��ా� �ేయ�టక� �వ� కర�వ� యను��న�ాదు. గ�ా�హం�ార ర��త�డవ� య�ండ�మ�.
అప���ే � పర�ంతన య�వృ��� �� ందును." ఎంత చక�� ����ంత�షయమ�ను బ�బ� బ� ��ం�ె�� చూడ�డ�!

బ�ల��ాం ధురంధ� (1878 - 1925)

బ� ంబ���� దగ� రనున� �ాం��క�� �ల� ప�ా��ప�భ�జ���� �ెం��న బ�ల��ాం ధురంధ� యను�ార�ం����. �ార�
బ� ంబ�� �����ర�� ల� ���య�ా��. �����ళ�� బ� ంబ�� ���య�ాస� � క���ాలక� �ి����ాల��ా నుం�ెను.
ధురంధ� క�ట�ంబమ�ల�� �ారందర� భక�� ల�, ప�త�� ల�. భగవ��ంతన గల�ార�. బ�ల��ాం తన జ���� ��వ
�ే��ను. ఈ �షయ��� �క గ�ంధమ� �ా� ��ను. అట��ిమ�ట తన దృ�ి�� మతమ� ఆ�����క�ష�మ�ల��ౖప�
మర�ం�ెను. ��తను, జ�� ��శ����, ����ంత గ�ంధమ�లను, బ�హ��ధ� �దలగ��ా�� చ����ను. అతడ�
పండ��ప�ర ���బ� భక�� డ�. అత��� 1912 ల� �ా�బ�బ��� ప��చయమ� క���ను 6 ��లల� ప�ర�మ� తన
�� దర�లగ� బ�బ���య�ను, �ామన�ావ�ను ������� �� � బ�బ� దర�నమ� �ే�ి��. ఇంట��� వ�� �ా��
యనుభవమ�లను బ�ల��ామ�నక� ఇతర�లక� �ె�ి���. అందర� బ�బ�ను చూడ �శ��ం���. �ార� �������
�ాకమ�ను�� బ�బ� �ట��  �ె���ను. "ఈ ���న �� ద�ా�ర� జనుల� వచు�చు���ర�." ధురంధర �� దర�ల�
తమ �ాకను బ�బ�క� �ె�యజ�యనప�ట��� బ�బ� ప���న పల�క�ల� ఇతర�ల వలన ��, �స�య�ం����.
త���న�ారందర� బ�బ�క� �ా�ా� ంగనమ�ా�రమ� �ే�ి �ా���� మ�ట�� డ�చు క����� య�ం����. బ�బ� �ా����
�ట� ��ను. "��� �� ద�ా�ర� జనుల�. ఇంతక� మ�ందు ��� �ాక�� �క� �ె�ి�య�ంట��." బ�బ� ధురంధర
�� దర�ల�� �ట� ��ను. "గత 60 తరమ�ల నుం�� మన �ం�ొర�లమ� ప��చయమ� గల�ారమ�".
�� దర�లందర� �నయ��ేయతల� గల�ార�. �ార� �ేత�ల� జ���ంచు��� �ల�, బ�బ� �ాదమ�ల ��ౖప� దృ�ి�
�����ం���. �ా��క��వమ�ల� అన�ా కండ�  �ర� �ార�ట, ��మ�ంచమ�, ��క��ట, ��ంత�క య�ర�����
�� వ�ట, �దలగ�న� �ా�� మనసు�లను కర��ం�ెను. �ారంద�ానం��ం���. ��జ��నంతరమ� ��ంత
�శ��ం� ����� మ�ీదుక� వ����. బ�ల��ాం బ�బ�క� దగ� ర�ా క����� బ�బ� �ాదమ�ల�త�� చుం�ెను.
బ�బ� �ల�మ� ��� గ�చు ���� బ�ల� �ామ�న���� �ీల��మ��ను. బ�ల��ామ� �ల�మ� �ీల��ట



కల�ాట�ప�� య�ండల�దు. అ�నప�ట��� ���నందు��� కష�మ��� �ల��ను. ���� �����
నమ�ా�రమ�ల�� బ�బ� కందజ���ను. ఇ���� బ�ల��ామ�నక� �భసమయమ�. అతడ� 6
సంవత�రమ�లనుం�� ఉబ�సమ� �ా����� బ�ధపడ�చుం�ెను. ఈ �� గ అత� �ా��� � ప����గ నయమ�
�ే��ను. అ�� అత�� ����� బ�ధ��ట�ల�దు. 6 సంవత�రమ�ల �ిమ�ట ��క��డ� ఉబ�సమ� మరల వ�ె�ను.
అ�ే��� అ�ే సమయమందు బ�బ� మ�సమ��� �ెం�ెను.

�ార� ������� వ��న�� గ�ర��ారమ�. ఆ �ా�� బ�బ� ��వ�� య�త�వమ�ను �చు��గ�మ� ధురంధర
�� దర�లక� క���ను. ��వ��ల� �ర� సమయమందు బ�ల��ామ� బ�బ� మ�ఖమందు �ాండ�రంగ�
�ేజసు� ను ఆ మర�సట� ఉదయమ� �ాకడ �ర� సమయమందు అ�ే �ాం�� �ాండ�రంగ �ఠల��
ప��ాశమ�ను బ�బ� మ�ఖమ�నందు గ��ను.

బ�ల��ాం ధురంధ� మ�ా�� ��షల� త��ా�ాం' ��తమ�ను �ా� ��ను. అ�� ప�కట�ంపబడకమ�ను�� అతడ�
చ��� ��ను. 1928 ల� అత� �� దర�ల� ���� ప�చు��ం���. అందు బ�ల��ామ� ��తమ� ప�ప�ధమమ�న
�ా� యబ�ెను. అందు �ార� ������� వ��న �షయమ� �ెప�బ��య�న���.

ఓం న� �� �ా�����య

�ాం�ః �ాం�ః �ాం�ః

ఏబ��యవ అ���యమ� సంప�ర�మ�.
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