
prev   next   Back   ఈ ��� � పంపం��

ఆరవ అ���యమ�

���ామనవ� ఉత�వమ�, మ�ీదు మ�ామత� గ�ర�వ��ా�� కరస�ర� ప���వమ� - �� �ామనవ�
య�త�వమ�, ��� �ా� రంభమ�, ప��ణ�మమ� �దలగ�న�. మ�ీదు మ�ామత�ల�.

గ�ర�వ��ా�� హస�ల�ఘవమ�

సం�ారమను సమ�ద�మ�ల� �వ�డ�� �డను సదు� ర�వ� నడ�ప�నప�డ� అ�� సులభమ��ాను జ�గ�ర��ాను
గమ��ా� నమ� �ేర�ను. సదు� ర�వన�ా�� �ా�బ�బ� జ��ి��� వచు�చు��ర�. �� కండ�  ��దుట �ా�బ�బ�
�ల�య�న�ట�� , �� నుదుట �భ�� ��ట�� చున�ట�� , �� �రసు� ��ౖ �ే����ి య��ర���ంచుచున�ట��
�� డమ�చున���. �� మనసు� సం��షమ�ల� మ���� �� కండ� నుం�� ���మ �� ం�� �� రల� చున���.
గ�ర�వ��ా�� హస�స�ర� ప���వమ� అదు�త���న��. సూ�� శ��రమ� (����కల�, ��వమ�ల మయమ�) అ���
�ే క�డ �ాలనట����. గ�ర�వ��ా�� హస�మ� తగ�ల�ా�� �ా��� వ�ను; జన�జన�ల �ాపమ�ల� పట�పంచల�ౖ
�� వ�ను. మత�షయమ�ల� భగవ���షయమ�లనగ�� అసహ�పడ��ా���� క�డ �ాం� కల�గ�ను. �ా�బ�బ�
చక�� య��ారమ� చూడగ�� సంతసమ� కల�గ�ను. కండ� �ండ �ర� �ండ�ను, మనసు� ఊహల�� �ండ�ను.
���� పరబ�హ�మ�నను �ౖెతన�మ�ను ��ల����ి ఆత��ా������ానందమ�ను క���ంచును. ��ను �వ� అను
��ధబ�వమ�ను ��ల��ం� బ���మ�ల� ��ౖక�మ� �ేయ�ను. ��దమ�ల��ా� ప��ాణమ�ల��ా� �ా�ాయణ
�ేయ�నప��డ� �� �ా�బ�బ� �ామ�డ��ా �ా�, కృష�� డ��ా �ా� ర�పమ� ధ��ం� తమ కథల� �నునట��
�ేయ�ను. ��ను ��గవత �ా�ాయణక� ప�ను��నగ�� �� �ా� య��ాదమస�కమ� కృష�� �వల� �ా��ంచును.
ఎవ������ౖ�� సం���ించునప�డ� �ా�బ�బ� కథల� ఉ��హరణమ�ల��ా �చు�టక� జ��ి��� వచు�ను. �����ౖెన
�ా� య తల��ట��న�� �ా�� యనుగ�హమ� ల���ే �క మ�ట�ా� �ాక�మ��ా� �ా� యల�ను. �ా��
య���ా�దమ� ల�ం�న ��ంట�� యంత�ల�నట��  �ా� యగల�� దును. భక�� �ల� యహం�ారమ� �జృం�చగ��
బ�బ� ���� యణ���య�ను. తన శ����� �ా� ����కను ��ర����� సంత�ష�� జ��ి య��ర���ంచును. �ా�
�ాదమ�లక� �ా�ా� ంగ నమ�ా�రమ��ే�ి సర�స� శరణ�గ� �ే�ిన�ా��� ధ�ా�ర� �ామ��మ�ల�
�ి���ంచును. భగవ� �ా��ధ�మ�నక� �� వ�టక� కర� , జ�� న�గ, భ��� యను ��ల�గ� మ�ర�మ�ల� కలవ�.
అ��ంట�ల� భ��� మ�ర�మ� కష����న��. ��� �ండ మ�ండ��  ��త�ల�ండ�ను. సదు� ర�� స�యమ���
మ�ండ� ను ��త�లను త�ి�ంచు��� నడ�న�� గమ��ా� నమ� అవ�ల�ా �ేరవచు�ను. ���� గట���ా నమ��డ�
�ా�బ�బ� �ెప��చుం�ెను.
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స�యంవ��� క���న బ�హ�మ��క� తత����రమ� �ే�ిన�ిమ�ట బ�హ�మ��క� శ��� (మ�య),

బ�హ�సృ�ి�� గ���� �ె�ి� �ాస�వమ�న�� మ�డ�ను ��కట���య� �ి��� ం�క��ం�, రచ�త బ�బ� తన
భక�� ల ���యసు���� �ే�ిన యభయప���న�ాక�మ�లను ఈ ���ంద ఉ��హ��ంచుచు���డ�.

"�� భక�� � �ంట�ల� అన�వస� �మ�లక� ఎప��డ� ల�ట�ండదు. ��యం�ే మనసు� ���ి, భ���శ�ద�ల��
మనఃప�ర�కమ��ా న��� య��ా��ంచు�ా�� �గ��మమ�ల ��ను ��ెదను. భగవ��� తల� �� కృష�� డ� క�డ
ఇట� �� �ె�ి�య����డ�. �ావ�న వ�ా� � �రమ�ల ��రక� ప�య�సపడవదు� . � �����న �ావల�ిన భగవంత��
��డ���నుమ�. ప�పంచమ�ల� ��ర���ర�� ల� సం�ా��ంచుట మ�� భగవంత�� కర�ణ�కట��మ�ల� �� ందుటక�,
భగవంత���ే ��రవమందుటక� య��ంచుమ�. ప�పంచ��రవమందు��ను భ�మను �డ�వ�మ�.
మనసు�నందు ఇష��ౖెవమ� �క� య��ారమ�ను �ల�ప�మ�. సమ���ం���యమ�లను మనసు�ను
భగవంత�� య��ాధన ��ర�� �య�ంప�మ�. ఇతరమ�ల ��ౖప� మనసు� �� �వ�క�మ�. ఎల� ప��డ� న���
జ��ి� యందుంచు��నునట��  మనసు�ను �ల�ప�మ�. ���� శ��రమ�, ధనమ�, ఇల��  పట�  సంచ��ంచక�ండ
గట���ా �ల�ప�మ�. అప��డ�� �ాం� వ��ం� ��మ����ాను, ��ట�� ��ాక� ల�క �ండ�ను. అప���ే మనసు�
స�����న �ాంగత�మ�ల� నున�ద� గ���ంచుమ�. మనసు� చంచలమ�గ నున��� ����� ఏ�ాగ�త ల�నట�� ."

బ�బ� మ�టల���హ��ం�న �ిమ�ట గ�ంధకర� �����ల� జర�గ� ���ామనవ� య�త�వమ�ను వ���ంచుటక�
�ద��ెను. �����ల� జర�గ� నుత�వమ� ల��ట�ల� ���ామనవ��� ��ప���. �ావ�న �ా��ల
(1925-ప�ట 197) ప��కల� �ప�లమ�గ వ���ంపబ��న ���ామనవ� య�త�వమ�ల సంగ�హ�ట
�����నబడ�చున���.

��ప� �ాం� ల� ���ాల�ావ� గ�ం� అనునతడ� �� �సు స���ల� ఇ� ���క�ర��ా నుం�ెను. అతడ� బ�బ�క�
��ప�భక�� డ�. అత��� మ�గ�� ర� ��ర�ల�న�ప�ట��� సం��నమ� కల�గల�దు. �� �ా� య��ర�చనమ��ే
అత� ��క ��డ�క� బ�ట��ను. ����ాతడ� ����� సంత�ిం� �����ల� నుత�వమ� �ే�ిన బ�గ�ండ�న�
1897ల� ���ం�ెను. ఈ �ష���� త���న భక�� లగ� ������ాట�ల�, ���� ���ే�ాట�ల�, మ�ధవ�ావ�
�ేశ�ాం�ేల�� సంప���ం�ెను. �ారం�� ����� సమ��ం���. బ�బ� ఆ�ర�చనమ�ను, అనుమ�� �� ం����. �ల��
కల�క�ర� అనుమ���� దరఖ�సు�  ��ట����. �ా� మకరణమ� �����ౖ ���ో వ����కమ��ా �ె�ి�నందున అనుమ�
�ాల�దు. �ా� బ�బ� ఆ�ర���ం�య�ండ�ట�ే ��ండవ ప�ా�యమ� ప�య��ంచ�ా ��ంట�� యనుమ�
వ�ె�ను. �ా�బ�బ��� మ�ట�� ��న �ిమ�ట ఉత�వమ� ���ామనవ���డ� �ేయ�టక� �శ��ం���. ���ల�
బ�బ� �ా�����ో �ం��క ఉ�ే�శ�మ�న�ట��  �ాను�ించుచున���. ఈ ఉత�వమ�ను ���ామనవ��� కల�ప�ట,

��ందువ�ల మహమ���య�ల �������రక� �ాబ� ల�. భ�ష�త�ంఘటనలను బట�� చూడ�ా బ�బ� ��ే�శమ�ల�
��ండ�ను ��ర����న�.



ఉత�వమ�ల� జర�ప�టక� అనుమ� వ�ె�ను�ా� �తర కష�మ�ల� �ా��ం�ెను. ����� �న� �ా� మమగ�ట�ే
�ట� �బ�ం�� �క��వ�ానుం�ెను. �ా� మమంతట��� ��ండ� నూత�ల�ం�ె���. ఒకట� ఎం�� �ాలమ�ల�
��ం���� వ�చుం�ెను. ��ండవ���ల� �ళ�� ఉప���. ఈ ఉప�� �ట� బ��ల� బ�బ� ప�వ��ల� ���ి
మం��ళ�బ���ా మ����ను. ఈ �ర� ��లక�� వ�ట�ే ������ాట�ల� దూరమ�నుం� �టల����ా �ర�
�ె�ి�ం�ెను. అప�ట��� మ�త��� ప���వచు�నట��  అంగళ�� ���ి��. క��ీ�ల ��ర���ా�ట� �ే�ి��.

���ాల�ావ�గ�ండ�న ��క�����త�డ� గలడ�. �ా� ��ర� ��మ� అణ��  �ా�ా�. అత��� అహమ� నగర�.
అత��� క�డ ఇద�ర� ��ర�ల�న�ప�ట��� సం��నమ� ల�క�ం�ెను. అత��� క�డ బ�బ� య���ా�దమ��ే
ప�త�సం��నమ� గ���ను. ఉత�వమ���రక� ఒక జం�� తయ�ర� �ే�ంచవల�న� ���ాల�ావ� అత���
�ె���ను. అందులకతడ� సమ��ం�ెను. అట� �� �����ా��మ� ��� కర�ను ప�����ంచ�ా అతడ� క�డ ఒక
న���ీజం�� �చు�టక� ఒప������ను. ఈ ��ండ� జం��ల� ఉత�వమ��� ��ి����� � మ�ీదు
��ండ�మ�లలమందు �లబ�ట����. ఈ పద�� ఇప�ట���� అవలం�ంచుచు���ర�. బ�బ� య�ండ� మ�ీదునక�
���ర�ామ�� అ� ��ర�.

చందన ఉత�వమ�

ఈ �త�వమ�ల� �ం��క ఉత�వమ� క�డ �ా� రంభమ���ను. ���ా���  �ా� మమందు అ�ర� షక�� అను
మహమ���య భక�� డ� గలడ�. అతడ� చందన ఉత�వమ�ను �ా� రం�ం�ెను. ఈ ఉత�వమ� ��ప�
మహమ���య ఫ��ర�ల ��ర�ార�మ� �ేయ�దుర�. ��డల�� ప���మ�ల� చందనప� మ�ద�నుం� తల��ౖ
��ట�� ��� �ాంబ�� ణ� ధూపమ�ల�� బ�జ�భజం��ల�� ఉత�వమ� �ా��ం�ెదర�. ఉత�వమ�����న �ిమ�ట
మ�ీదునక� వ�� మ�ీదు గ�ట�ల�ను, ��డల��ౖ నను ఆ చందనమ�ను �ే��� నందర�ను తట��దర�. �దట�
మ�డ� సంవత�రమ�ల� ఈ య�త�వమ� అ�ర�షక�ర� జ����ను. �ిమ�ట అత� ��ర� జ����ను.
ఒ����నమందు పగల� ��ందువ�ల�ే జం��య�త�వమ�, �ాత�� లందు మహమ���య�ల�ే చంద��త�వమ� ఏ
��ట�� టల� ల�క జర�గ�చున��.

ఏ�ా�ట��

�� �ామనవ� బ�బ�భక�� లక� మ�ఖ����న��; ప�త����న��. భక�� లందర� వ�� ఈ �త�వమ�ల�
�ాల�� నుచుం����. బయట� ఏ�ా�ట� ��య� ��������ే�ాట�ల� చూచు�������ార�. ఇంట�ల�పల
�ేయవల�ినవ��య� �ా��కృష�మ�� యను భక�� �ాల� చూచుచుం�ెను. ఆ�� �ంట��ం�� భక�� ల�
�����ార�. ఆ�� �ా���� �ావల�ినవ��య� సమక�ర��చుం�ెను. ఉత�వమ�నక� �ావల�ినవ��య�
�ిద�పరచుచుం�ెను. అ�� స�యమ��ా మ�ీదును �భ�పర� ��డలక� సున�మ� ��య�చుం�ెను.



మ�ీదు��డల� బ�బ� �����ంచు ధు�మ�లమ��ా మ�ి�� �ం��య�ం�ె���. �ా�� చక��ా క���� సున�మ�
ప�య�చుం�ెను. ఒ���క�ప��డ� మండ� ధు� క�డ ��ి బయట ��ట�� చుం�ెను. ఇదంతయ� బ�బ� ��వ��ల�
పర�ండ�నప��డ� �ే����. ఈ ప�� �� �ామనవ��� ఒక��� మ�ం�ే �ేయ�చుం�ెను. �దలక�
అన���నమన�ా బ�బ�క� ��ల� �ీ��. అందు�ే �దలక� అన���నమ� ఈ య�త�వసమయమందు �����ా
�ేయ�చుం����. వంటల� ��ా� రమ��ా, ��ా� ��నుసుల�� �ా��కృ�ా� మ�� ఇంట�ల� �ేయ�చుం����.
ఇందుల� అ��కమం�� భక�� ల� ప�ను��నుచుం�ె���ార�.

���� ల��� ఉత�వమ�ను ���ామనవ� ఉత�వమ��ా మ�ర��ట

ఈ ప��ారమ��ా 1897 నుం�� 1911 వరక� ఉత�వమ� ��ౖభవమ��ా జర�గ�చుం�ెను. �ాను�ాను
వృ���యగ�చుం�ెను. 1912 ల� ��క మ�ర�� జ����ను. "�ా� సగ�ణ��ాసన" ను �ా� �ిన క�యగ� కృ�ా� �ావ�
జ���శ�ర �ష�యను�ాడ� �����ా��బ� ఖ�ప��� (అమ�ావ��ా�ి) �� నుత�వమ�నక� వ�ె�ను. �ార� �����
�ా��ల� బస�ే�ి��. కృ�ా� �ావ� వ�ా�ాల� �ేర��� య�ండ�ా �ా�ామ�జ� ప�జ�ప��కరమ�ల ప���మ���
మ�ీదుక� �� వ�చుండ�ా అత��� ఒక ��� త� య�ల�చన తట��ను. �ా�� �ి�� �ట���ను. 'ఈ య�త�వమ�ను
���ామనవ� ��డ� �ేయ�టల� భగవదు�ే�శ ����� య�ండవచు�ను. ���ామనవ� య�త�వమన�ా
��ందువ�లక� ��ల� మ�ఖ�మ�. కనుక �� ��నమందు ���ామనవ� ��ల జర�పక�డ" ద� య����ను.
�ా�ామ�జ� �� య�ల�చనక� సమ��ం�ెను. బ�బ� యనుమ� �ెచు�టక� �శ��ం���. ఒక కష�మ�
మ�త�మ� �ర����ా �ా��ం�ెను. అ�� హ����సును సం�ా��ంచుట. భగవన���మలను ��ర�న�ేయ�టక�
హ����సు ��చ�టనుం�� �ేవల�ననున�� ��ప� సమస��ా నుం�ెను. త�దక�� �ష���ే ప��ష���ం�ెను. ఎట� న,

అత� �ామ�ఖ��నమను ���ామ�� చ��త� �ిద�మ��ా నుండ�ట�ే నతడ� ���� ��ర�న �ేయ�టక�,
�ా�ామ�జ� �����యం �ా�ంచుటక� �శ��ం���. చ���ర �� క��ిన ��ం�� గ�ండ ప��ాదమ�
�ా��కృ�ా� మ�� �ేయ�ట ���ా�ట���ను. మ�ీదునందుం���� గ���ంచుచున� బ�బ� �ాడల� ���
జర�గ�చున�ద� మ�జ�� ప���ం�ెను. బ�బ� య����న ప�శ�ను మ�జ� గ���ంచల�క�� వ�ట�ే బ�బ�
య�ేప�శ� �ష��న����ను. అతడ� ���ామనవ� య�త�వమ� �ేయ �శ��ం��మ�య� నందులక�
బ�బ� యనుమ� �వ�వల�న�య� ����ను. బ�బ� ��ంట�� య��ర���ం�ెను. అందర� సంత�ిం� జయం�
ఉత�వమ�నక� సం�ిదు� ల�ౖ��. ఆ మర�సట� ��నమ�న మ�ీదు నలంక��ం���. బ�బ� ఆసనమ�నక� మ�ందు
ఊ��ల ���ల�డగట����. ���� �ా��కృష�మ�� ఇ�ె�ను. ���ామజ���త�వమ� �ా� రంభమ���ను. �ష��డ�
��ర�న �ెప��టక� ల��ెను. మ�జ� �����యం �ా�ంచుచుం�ెను. బ�బ� మ�జ�� �ి��ిం�ెను. అతడ�
��ం�ెమ� జం��ను. జ���త�వమ� జర�ప�టక� బ�బ� �ప����ను�� ల��ో య� అతడ� సంశ�ం�ెను.
అతడ� బ�బ� వద�క� ����న ��డ�� ���యంతయ� ��మ� బ�బ� య����ను. ఆ ఊయల �ందుక� కట��ర�
య����ను. ���ామనవ� మహ�త�వమ� �ా� రంభ���నద�య� అందుల�� ఊయల కట��ర�య� అతడ�



�ె���ను. బ�బ� మ�ీదుల� నుండ� భగవంత�� �ర�� ణస�ర�పమగ� "�ంబ�ర�" (గ�డ�) నుం�� �క
ప�లమ�లను ��ి మ�జ� ��డల� ���ి �ం��కట� �ష����� పం��ను. హ��కధ �ా� రంభమ���ను.
��ంత��పట��� కధ మ�����ను. '���ామచంద�మ������ జ�ౖ ' య� ఎర�గ�ండ బ�జ�భజం��ల ద�నులమధ�
అంద����ౖన బడ�నట��  �����ా జ�� ��. అందర� సం��షమ�ల� మ������. అంతల� ��క గర�న �నబ�ెను.
చల�� చుం��న గ�ల�� యను ఎర� �� డ�మ� ఎట�ల�� బ�బ� కంట�ల� ప�ెను. బ�బ� ���ిం�న �ా�ౖె �గ� ర�ా
�ట�� ట �ా� రం�ం�ెను. జనులందర� ��� చూ� భయప�� �ా���� ���. �ా� బ�బ� భక�� ల�, అవ��య� �ట�
ర�పమ��ా తమ ����న బ�బ� య���ా�దమ� గ���ం� �� క�ం����. ���ామచందు� డ� ప�ట��నప��డ�
�ావణ�డ�� యహం�ారమ�ను, దు�ాల�చనలను చంప�ట��� �శ�యమ��ా బ�బ� ర�పమ�ల�నున� �ామ�డ�
తప�క ���ించవల�న���. �����ల� ఏ�ౖెన ��� త��� �ా� రం�ంచునప��ెల�  బ�బ� ���ించుట �క యల�ాట�.
���� �ె��ిన�ార� గమ��న నూరక�ం����. తన ఊయలను బ�బ� �ర�చునను భయమ��� �ా��కృ�ా� మ��
మ�జ�� ��� ఊయలను ���ి��� రమ���ను. మ�జ� �� � ���� �ప��చుండ�ా బ�బ� అత�వద�క�
�� � ఊయలను �యవలద� �ె���ను. ��ంత��పట��� బ�బ� �ాం�ం�ెను. ఆ��ట� మ�ప�జ �ర�
�దలగ�న� మ�����ను. �ాయంత�మ� మ��జ� �� � ఊయలను �ప��చుండ�ా ఉత�వమ�
ప�����ానందున బ�బ� ���� �ప�వద�� �ె�ి�య� మర�సట� ��నమ� �� కృష� జననమ���డ� �ాట�ంచు
"�ాల�హం��" యను నుత�వమ� జ���ిన �ిమ�ట ��ి��యవచు�న� �ె���ను. �ాల�హం�� యన�ా నల� �
క�ండల� యట�క�ల�, ��ర�గ�, ఉప���ారమ� క��ి ���ల�డగట��దర�. హ��కధ సమ�ప����న �ిమ�ట ����
కట���� పగ�ల��ట��దర�. �ా�ప��న యట�క�లను భక�� లక� పం���ట��దర�. ��కృష� పరమ�త��డ� ఈ మ������ా��
తన �����త�లగ� ��ల� �ిల� �ాండ�క� పం���ట�� చుం�ెను. ఆ మర�సట� ��నమ� ఇవ��య� ప�������న�ిమ�ట
ఊయలను �ప��టక� బ�బ� సమ��ం�ెను. పగట���ళ ప����త�వమ�, �ా�� యందు చంద��త�వమ� ��
�ామనవ� ఉత�వసమయమందు ��ప� ��ౖభవమ��ా జర�గ�చుం�ెను. అప�ట�నుం�� మ�మ�ల� జ�తర
(��ళ) �� �ామనవ� య�త�వమ��ా మ���ను.

1913 నుం� ���ామనవ� య�త�వమ�ల�� యంశమ�ల� ����ం���. �ౖెత��ాడ��నుం�
�ా��కృష�మ�� "��మస�ా� హమ�" �ా� రం�ంచుచుం�ెను. భక�� లందర� అందు �ాల�� ందుర�. ఆ�� క�డ
��క�వజ�మ�న భజనల� �ేర�చుం�ెను. �ేశమంతట �� �ామనవ� ఉత�వమ�ల� జర�గ�ట�ే
హ��క���ాల��పమ� �ేయ� హ����సు �క��ట దుర� భమ��ా నుం�ెను. ���ామనవ��� 5,6 ���ల� మ�ందు
మ�జ� బ�లబ�వ మ��� (ఆధు�క త��ా�ాం) క��ియ�ండ�ట�ే ��ర�న �ేయ�టక� �ా��� ���ొ��వ�ె�ను.
అ మర�సట� సంవత�రమ� అన�ా 1914 ల� స���ా�ల��  �ర�� �ిద�కవ�� �ా� మమ�ల�� హ����సుడగ�
బ�లబ�వ స��ర�� స��ా� మమ�ల� ��� గ� �ా��ిం�య�ండ�ట�ేత కధల� �ెప�క ఖ���ా నుం�ెను. బ�బ�
యనుమ� �ా�ా ����ా �� ం�� అతడ� ����� �ే��ను. హ��కధ �ె���ను. బ�బ� అత�� త��నట��  సత���ం�ెను.



ప�� సంవత�రమ� ఒ���క� ��� త� హ����సును �ిల�చు ఈ సమస�ను 1914 వ సంవత�రమ�ల� �� �ా�
ప��ష���ం�ెను. ఈ ప� �ాశ�తమ��ా ��సగణ� మ��ా�నక� అప���ం�ెను. ఈ��ట� వరక� ��సగణ� ఈ
�ార�మ�ను జయప�దమ��ా జర�ప�చు���ర�.

1912 నుం�� ఈ ఉత�వమ� �ాను �ాను వృ����� ందుచుం�ెను. �ౖెత��ద� అష�� �దల� ���ద� వరక� �����
త����దల పట�� వల� ప�జల�� నుండ�చుం�ెను. అంగళ� సంఖ� �������� ��ను. క��ీ�లల� న��కమం��
�ాల�� నుచుం����. �దలక� అన�సంతర�ణ బ�గ�గ జర�గ�చుం�ెను. �ా��కృష�మ�� కృ�ి�ే �� �ా�సం�ా� న
��ర��ెను. అలం�ారమ�ల�; ఆడంబరమ� ల�క���ా��ను. అలంక��ంపబ��న గ�ర�మ�, పల� ��, రధమ�,
�ాత�ల�, ��ం���ామ�నుల�, బ���ల�, వంట�ాత�ల�, పటమ�ల�, �ల�వ�టద�మ�ల� బహ�క��ంపబ�ెను.
ఉత�వమ� నక� ఏనుగ�ల� క�డ వ�ె�ను. ఇవ��య� ����నప�ట��� �ా�బ�బ� ��� ల����ం�ే�ార�
�ార�. ఈ య�త�వమ�ల� గమ�ంపవల�ిన మ�ఖ��షయ��మన ��ందువ�ల�, మహమ���య�ల�
కల�ి��ల�ి ��ట�� కలహమ�ల� ల�క�ండ గ�����ార�. �దట 5,000 �దల� 7,000 వరక� య���క�ల�
వ�ే��ార�. త�దక� 75,000 వరక� �ాజ�����. అంతమం�� గ��గ���నప�ట��� ఎన��ౖెనను �ా�ధుల��ా�
జగడమ�ల� �ా� క��ించల�దు.

మ�ీదు మరమత�ల�

���ాల�ావ�గ�ండ�నక� ఇం��క మం� య�ల�చన తట��ను. ఉత�వమ� �ా� రం�ం�నట��  మ�ీదును త��నట�� �ా
������ద�వల�న� �శ��ంచు����ను. మ�ీదుమ�ామత��ేయ� ��త���� �ాళ�ను �ె�ి�ం� �ె���ం�ెను. �ా�
ఈ ప� బ�బ� అత��� �య�ంచల�దు. ఈ ప� �����ా��బ� ��ం�ోర�ర�క�, �ాళ�� ��పన
�ా�ా�ా��బ������ క� ����ం�ెను. ఈ పనుల� �ే�ంచుట బ�బ���ష�మ� ల�క�ం�ెను. �ా� భక�� డగ�
మహ���ప� క�� ంచు��నుటవలన బ�బ� యనుమ� ��ె�ను. బ�బ� ��వ��ల� పండ���న� ఒక� �ా��ల�
మ�ీదు ��లను చక��ా �ాళ��ే ��పన�ేయ�ట మ���ం���. అప�ట�నుం�� బ�బ� ����గ�డ���ౖ క�ర��ండ�ట
మ�� �న� పర�ప��ద క�ర��ండ��ార�. ��ప� వ�యప�య�సల�� 1911వ సంవత�రమ�ల�
స��మండపమ� ప���� �ే�ి��. మ�ీదుక� మ�ందున� జ��ా ��ల� �న���. ��కర�మ��ా ల�క�ం�ెను.
�ా�ా�ా��బ� ����� ���� ��ాలపర� ��ౖకప�� ��యదల�ెను. ఎం�� డబ����ట�� �నుపస�ంభమ�ల�
�దలగ�న� �ె�ి�ం� ప� �ా� రం�ం�ెను. �ా��యంతయ� శ�మప�� స�ంభమ�ల� ��ట���. ఆ మర�సట�
��నమ� �ా� తః�ాలమ�న�� బ�బ� ��వ�� నుం�� వ�� య�� యంతయ� చూ� ���ిం� �ా�� �ీ�� �ార��ౖ�ెను.

ఆ సమయమందు బ�బ� ����� ���� ��� �ిత�డ���ను. ఒక �ే��� ఇనుపస�ంభమ�ను బ�క�ంచుచు,
��ండవ�ే�ల� ������ాట�ల� �ీకను బట�� ����ను. ����� తల�ా�ాను బలవంతమ��ా ���ి, య��� ప�ల� ��
�ప�ంట�ం�, �క ���ల� �ార��ౖ�ెను. బ�బ� ��త�మ�ల� �ప��కణమ�లవల� ��లగ�చుం�ెను. ఎవ����� బ�బ�



��ౖప� చూచుటక� �ౖెర�మ� ��లక�ం�ెను. అందర� భయకం�ిత�ల�ౖ��. బ�బ� తన జ�బ�ల�నుం�� ఒక ర��ా�
��ి యట���ౖప� �స��ను. అ�� �భసమయమందు �ేయ� య�హ��వల� కనబ�ెను. �����క�డ ��ల
భయప�ెను. �������� జర�గనున��ో ఎవ���� ఏ�య� �ె�యక�ం�ెను. అందుల� క��ంచు��నుట ��వ�����
�ౖెర�మ� ల�క�ం�ెను. క�ష�� ���� య� బ�బ� భక�� డ� నగ� ����� �ం��య� ��ం�ెమ� మ�ందుక� �� �ా బ�బ�
�ా�� ఒక ప�క�క� ��� ��ను. మ�ధవ�ావ� ప�య��ంచ�ా �ా���ౖ బ�బ� ఇట�క�ా� ర����ను. ఎంతమం��
జ���� �� ద���� అంద���� ���గ� పట��ను. �ా� ��ంత��పట��� బ�బ� �ాం�ం�ెను. ఒక దు�ాణ��ర��
�ి��ిం�ెను. �ా� వద�నుం�� జ���ా�ాను క�యమ�నక� ���ి����ను. ���� బ�బ� స�యమ��ా ����� తలక�
చుట��ను. ����� ను ప��ే�కమ��ా ��ర�ంచుటక� బ�బ� యట��  �ే�ియ�ండ�ను. బ�బ� �క� �� ��ౖఖ���
��న�ా��ల� ర� ��శ�ర�మగ��ల�ౖ��. అంత త�రల� బ�బ� ��ట��  ��పమ� వ�ె�ను? ఎందు�ేత � �ధమ��ా
�����ను ���ం�ెను. �ా�� ��పమ� త� �ణ�� ఎట��  చల� బ�ెను? అ� యందర� ఆల��ంచుచుం����. బ�బ�
ఒ���క�ప��డ� �ాంతమ����వల� గ�ర��ం�� యత�ం��ను�ాగమ��� మ�ట�� డ�చుండ��ార�. అంతల�
న�ారణమ��ా ���ిం�ె���ార�. అట�వంట� సంఘటనల� అ��కమ�ల� గలవ�. �ా� ���� �ెప�వల�నను
�షయమ� �ేల����నల�క����ను. అందు�ే ��క� జ�� పకమ� వ�ె�నప��ెల�  ఒ���క�ట� �ె���దను.
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