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ఏడవ అ���యమ�

అదు���వ��రమ�; �ా�బ�బ� ��ౖఖ��; �ా�� ��ాఖ��నమ�; �ా�� స�ా�ంత�ా��త�మ�; క�ష�� భక�� �
��వ; ఖ�ప��� ��డ�క� ��� గ� సంగ�; పండ��ప�రమ� �� వ�ట.

అదు���వ��రమ�

�ా�బ�బ�క� ��ా���సమ� ల��య� �ె��ియ�ం�ెను. షణ��ర�మ�లందును బ�బ� ఆ���ే��న�ార�.
అందుల� ���� �ౌ�, ఖండ�గమ�; సమ��� �దలగ�న�; �ౌ� అన�ా 3 అంగ�ళమ�ల ��డల��, 22 1/2

అడ�గ�ల �� డవ�గల త��గ�డ��� కడ�ప�ను ల�పల �భ�పరచుట. ఖండ�గమన�ా శ���ావయవమ�ల��
య� �డ���ి ����� కల�ప�ట.

బ�బ� ��ందువన��� �ార� మహమ���య దుసు� ల�� నుం�ె�� �ార�. మహమ���య�డన���
��ందూమ����ర సంపను�డ�గ �ా��ంచుచుం�ెను. బ�బ� �ా��� � క�మ�గ ��ందువ�ల ���ామనవ�
య�త�వమ�ను జర�ప�చుం�ెను. అ�ే �ాలమందు మహమ���య�ల చంద��త�వమ� జర�ప�టక�
అనుమ�ం�ెను. ఈ య�త�వసమయమందు క��ీ�లను ��� త���ంచుచుండ��ార�. ����న�ా����
బహ�మత��చు� �ార� ��క�ల�ష����డ� "���ా� �ాల�" య�త�వమ� జ���ించుచుం�ెను. ఈదు� �ిత�
పండ�గ��డ� మహమ���య�ల�ే మ�ీదుల� నమ�� �ే�ంచుచుం�ె���ార�. �హర�ం పండ�గక�
��ంతమం�� మహమ���య�ల� మ�ీదుల� ���య� ల�క ��బ�త� ��� ���� ��నమ�ల� ���నచ�ట
నుం�న�ిమ�ట �ా� మమ�ల� నూ����ం�ెదమ���. ��ల�గ� ��నమ�లవరక� మ�ీదుల� ��బ�త�నుంచుటక�
బ�బ� సమ��ం� య�దవ��డ� ������రమ�గ ఏ సంశయమ� ల�క ���� ���� ��ి ����ను. �ార�
మహమ���య�లన��� ��ందువ�లక�వల� �ా�� �ెవ�లక� క�ట�� ం�ెను. �ార� ��ందువ�లన��� సు� �
�ే�ి��నుమ� సల� �చు�చుండ��ార�. �ా� �ార� మ�త�ం సు� � �ే�ి���య�ండల�దు. బ�బ�
��ందు��ౖన�� మ�ీదునం�ేల య�ండ�ను? మహమ���య��ౖెన�� ధు�యను అ��� హ�త�మ�ను ఏల
�����ం�ెయ�ండ��ార�? అ�ే�ాక మహమ���య మతమ�నక� వ����కమ��ా �ర�గ��� �సర�ట,

శంఖమ�దుట, గంట�ా�ంచుట హ�మమ��ేయ�ట, భజన �ేయ�ట, సంతర�ణ�ేయ�ట, అర���ాద�మ�ల�
సమ���ంచుట �దలగ�న� జర�గ�చుం�ెను. �ా�� మహమ���య�ల�ౖన�� క���ష�� లగ�
స��త����రప�ాయణ�ల�ౖన బ�� హ�ణ�ల� �ా�� �ాదమ�ల��ౖ �ా�ా� ంగ నమ�ా�రమ� ల�ట�ల�
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�ేయ�చుం�ె���ార�? �ా�� �ెగ�ార� యడ�గబ� �న �ా��ల� ర� �ా��� సంద���ం�న ��ంట�� మ�గలగ�చు
పరవ�ంచుచుం����. అంచు�ే �ా�బ�బ� ��ందువ��ో మహమ���య��ో ఎవర�ను స���ా
�ర��ంచల�క�ం����. ఇం���క �ంత �ాదు. ఎవర��ే సర�మ�ను త��ం� భగవంత�� సర�స�శరణ�గ�
�న��ం�ెద�� �ార� �ేవ��ల� ��ౖక������ ��దర�. �ా���� �ే��� సంబంధమ��ా�, ��ద��వమ��ా�
య�ండదు. �ా���� జ��మతమ�ల�� ��ట�� సంబంధమ� ల�దు. �ా�బ�బ� అట���ార� �ా���� జ�త�లందు
��దమ� �ా��ంచక�ం�ెను. బ�బ� ఫ��ర�ల�� క��ి మత��మ�ంసమ�ల� భ��ంచుచుం�ెను. �ా� �ా��
��జనప���మ�ల� క�క�ల� మ����ట��నను సణ�గ��ార� �ార�.

�� �ా� యవ�ాతమ� ��ష����న��; యదు�త���న��. �� ప�ర�సుకృతమ��ే �ా�� �ాదమ�లవద� క����ను
��గ�మ� ల�ం�న��. �ా�� �ాంగత�మ� ల�ంచుట �� యదృష�మ�. �ా�� స����ల� ��క� క���న
య�నందమ� ఉల�� సమ� �ెప�నల� �ా��. �ా�బ�బ� �జమ��ా ���� నంద �ౖెతన�మ�ర�� ల�. ��ను �ా��
��ప�తనమ�ను, ��ష�తను ప�����ా వ���ంచల�ను. ఎవర� �ా�� �ాదమ�లను న���ద�� �ా����
ఆ���నుసం��నమ� కల�గ�ను. స���సుల�, �ాధక�ల� ��మ�న��� �ాట�పడ� త��తర�ల��కమం��
�ా�బ�బ� వద�క� వ�ె����ార�. బ�బ� �ా���� నడచుచు, మ�ట�� డ�చు, నవ��చు అల�� మ��� య�
��ల� ప��డ� పల�క�చుం�ె���ార�. �ా���� ��ాదమ�ల��ా�, చర�ల��ా� �ష�మ� ల�దు. అప��డప��డ�
���ిం�నప�ట��� �ా��ల� ప��డ� ��మ����ా నుం�� శ��రమ�ను ప�����ా �ా���నమ�ల� నుం� �������ార�.
ఎల� ప��డ� ����ంతమ�ను బ� ��ంచుచుండ��ార�, ఆఖర�వరక� బ�బ� ��వ�� ఎవ���� �ె�య��ల�దు. �ార�
�ా�లను, ��క�లను ���� ����ా ఆద��ం���. అంద�� యంతరంగమ�లందు గల రహస�మ�ల�� బ�బ�
ఎ�������ార�. బ�బ� ఆ రహస�మ�లను ���బ�చ�గ�� యందర� ఆశ�ర�మగ�� లగ�చుం����. �ార� సర���
ల�నప�ట��� ఏ�య� �ె�య��ా�వల� నట�ంచుచుం����. స���నమ�లన��� �ా���� అ�ష�మ�.
�ా�బ�బ� ��ౖజమట����. మ�నవశ��రమ��� నున�ప�ట��� �ార� �ేయ�పనులను �డ �ా��త��  భగవంత�డ�
�ెప�వల�ను. అందర�ను �ా��� �� �����ల� ��ల�ిన భగవంత�డ� �� యను��నుచుం����.

�ా�బ�బ� ��ౖఖ��

��ను వట�� మ�ర�� డనగ�ట�ే బ�బ� మ��మలను వ���ంచల�ను. బ�బ� �����ల� నున� �ే�ాలయమ�ల��ట��
మ�ామత� �ే�ం�ెను. ������ాట�ల� స�యమ��� �ా� మమ�ల�నున� శ�, గణప�, �ార��శంకర,

�ా� మ�ేవత, మ�ర���ే�ాలయమ�ల మ�ామత� �ే�ం�ెను. �ా�� ��నమ� �� గడద��న��. ద��ణర�పమ��ా
వసూల�న ��ౖకమంతయ� �����క����� ��� ��క�ంట��� ర�.50/- 20/- 15/- ��ప��న ఇష�మ� వ��నట��
పం���ట�����ార�.

బ�బ�ను ద���ం�న మ�త�మ�న ప�జల� �భమ� �� ందు�ార�. ��ందర� ఆ��గ�వంత�లగ�చుం����. దు�ా�ర�� ల�



స���ర�� ల��ా మ�ర�చుం����. క�ష�� �ార� క�డ ��గ�మ�క��  లగ�చుం����. అ��క�లక� ����కల�
��ర��ర�చుం�ెను. కంట�ల� రసమ��ా� మందు�ా� ��యక�� గ�� ����ా���� దృ�ి� వచు�చుం�ెను; క�ంట��ా����
�ాళ�� వచు�చుం�ెను. అంత�ల�� బ�బ� ��ప�తనమ�ను �ారమ�ను ఎవ�ర�ను కను��నక�ం����. �ా�� �����
��ల దూరమ�వరక� �ా��ిం�ెను. అ�� �ేశమ�ల భక�� ల� �����ల� గ��గ�డ�చుం����. బ�బ� ఎల� ప��డ�
ధు�వద��� ���నమగ��ల� క����నుచుం�ెను. ఒ���క�ప��డ� �ా�నమ� క�డ మ������ార�.

�����నమ�లల� బ�బ� �ెల� �ా�ా, �భ����న �ోవ�, ���ా� ధ��ంచు�ార�. �దట �ా� మమ�ల� ��గ�లను
ప����ం� ఔషధమ� ��ె����ార�. �ా�� �ే��� ���న మందుల� ప��ేయ�చుం�ె���. మం� హస��ా�ిగల
��క�ర� ��ర� వ�ె�ను. ఈ సందర�మ�న ��క �ంత �షయమ� �ెప�వల�ను. ఒక భక�� � కండ��  �ా� �����
ఎర�బ�ెను. �����ల� ��క�ర� �ొరకల�దు. ఇతర భక�� ల�త� బ�బ�వద�క� ����� ���. అట�� ��గ�లక�
అంజనమ�ల�, ఆవ��ాల�, కర��రమ��� �ే�ిన ఔషధమ�ల� ��క�ర��  ఉప���ం�ెదర�. �ా� బ�బ� �ే�ిన
���త� ��ష����న��. నల�  �����ంజలను నూ�� ��ండ� మ�త�ల� �ే�ి ఒ���క�కంట�ల� �����క����� దూ���
గ�డ��� కట�� కట��ను. మర�సట� ��నమ� కట�� లను ��ి� �ళ�ను ��ర�ా �� ��ను. కండ� ల� � ప��ి త���
కంట��ాపల� �ెల� బ�� �భ�మ���ను. నల� ����ిక�లమందు ��ట��నప��డ� సు��త���న కండ��  మండ��ల�దు.
అట�వంట� �త�మ�ల��కమ�ల� గలవ�. �ా� యందు ఒకట� మ�త��� �ెప�బ��న��.

బ�బ� ��ా���సమ�ల�

బ�బ�క� �గమ�ల��య� �ె�య�ను. �ా� యందుల� ��ండ� మ�త��� వ���ంపబడ�ను.

1. �ౌ� ల�క �భ�పరచు ���నమ�

మ�ీదుక� ��ల దూరమ�న ఒక మ��� �ెట��  కలదు. అక��ొక బ�� కలదు. ప�� మ�డవ��� బ�బ� యచ�టక�
�� � మ�ఖప���ళనమ�, �ా�నమ� �ేయ�చుం�ెను. ఒక��డ� బ�బ� తన య��ి�� �త�� లను బయట�� క���
�ాట�� �ట��� �భ�పర� ����డ��ెట�� ��ౖ ఆర��య�ట ��ందర� గమ�ం���. �����ల�� ��ందర� ����
కం��� రచూ� �ె�ి���. మ�మ�ల��ా �ౌ�యన�ా 3 అంగ�ళమ�ల� ��డల�� 22 1/2 అడ�గ�ల �� డవ�గల
గ�డ�ను ��ం�� కడ�ప�ల� అరగంటవరక� నుండ���న �ిమ�ట ���దర�. �ా� బ�బ� �ా�� �ౌ� ��ల
��ష�మ�, అ�ా��రణమ� ��ౖన��.

2. ఖండ�గమ�

బ�బ� తన శ���ావయవమ� ల��య� ��ర��ే�ి మ�ీదునందు �����ర� స�లమ�లల� ������ట�� �ార�.
ఒక���ొక ��ద�మ��ి మ�ీదునక� �� � బ�బ� అవయవయమ�ల� �����ర� స�లమ�లందు ప��య�ండ�ట



చూ� భయకం�ిత��ౖె బ�బ�ను ఎవ�� ఖూ��ే�ిరను��� �ా� మ మ�నసబ� వద��� �� � �ి�ా�దు�ేయ
�శ��ంచు����ను. �ా� �ట��దట �ి�ా�దు�ే�ిన�ా��� ఆ �షయమ�గ���� ��ం�ె���న
�ె��ియ�ండ�న� తన�� అనుమ��ం�ెదర� య�ర����ను. మర�సట���నమతడ� మ�ీదుక� బ� ��ను. బ�బ�
ఎప�ట�వల� ���ా క����� య�ండ�ట చూ�ి య�శ�ర�ప�ెను. మ�ందు��నమ� ��ను చూ�ినదంతయ�
స�ప�మను����ను.

3. �గమ�

బ�ల�మ�నుం� బ�బ� ��ా���సమ� �ేయ�చుం�ెను. ���ల� �ా��ంత ��ా� త�ల� ఎవ���� �ె�యదు. �ా��
ఊ�� ప��ాదమ� వల�  బ�గ�ప��న ��గ�లవద�నుం� డబ�� ప�చు���నక య��తమ��ా�� ��వ �ేయ�చుం����.
అ��కమం��� య���గ�వంత�ల�గ జ��ి��. �ార� �ేయ� ప�ణ��ార�మ�లబట�� �ా���� ��ప� ����� వ�ె�ను. బ�బ�
�� ంతమ���రక� ఏ�య� �ేయక �తర�ల ��ల���ర�� ��ల� ప��డ� �ాట�పడ��ార�. ఒక�క�ప��డ�
ఇతర�ల �ా���� తన��ౖ ���ి��� ��ను ����� బ�ధ ననుభ�ం�ె���ార�. అందుల� ��కట� ఈ ��గ�వ
�����ందును. ����బట�� బ�బ� సర��� డ�య� ����� దయ�ర�ృఅ హృదయ�డ�య� �ె�య�ను.

బ�బ� స�ా�ంత�ా��త�మ�, �ార�ణ�మ�

1910 వ సంవత�రమ� ���ావ� పండ�గ��డ� బ�బ� ధు�వద� క�ర��ం�� చ� �ాగ�చుం�ెను. బ�బ� ధు�ల�
కట��ల� ��య�చుం�ెను. ధు� బ�గ��ా మండ�చుం�ెను. ��ంత��ప�న తర��ాత కట��ల� ��య�టమ�� తన
�ే�� ధు�ల� ��ట��ను. ��ంట�� �ే� �ా��� ��ను. మ�ధవ�డ�� ��కర�ను, మ�ధవ�ావ� �ేశ�ాం�ేయ� ����
చూ���. ��ంట�� పర����� బ�బ�ను పట�� ��నుకక� ల�����. �ే�ా! ఇట�� ల �ే�ి�ర� య������. స�ృహ �ెచు����
బ�బ� �ట��  జ�ా��ె�ను. "దూర�ేశమ�న ఒక కమ��� ��ర� �����త�� లను ఊదుచుం�ెను. అంతల�
���� భర� �ి��ెను. తన ���ల� �డ�య�న� సంగ� మర� ఆ�� ��ందర�ా ల�� పర���డజ��ె�ను. ఆ �డ�
మండ�చున� ����ల� బ�ెను. అందు�ేత ��ంట�� ���ే�� ����ల� ��� దూ��� �డ�ను ర��ం���. ��
�ే� �ాల�ట ��కంత బ���కరమ� �ాదు. �ా� �డ� ర��ంపబ�ెనను �షయమ� ���ానందమ�
గల�గ�ేయ�చున�" ద� బ�బ� ను����ను.

క�ష�� ��గ భక�� � ��వ

బ�బ� �ే�� �ాల������న� మ�ధవ�ావ� �ేశ�ాం�ే ���� �ా��బ� ��ం�ోర�ర�క� �ె�య�ే��ను. ��ంట��
ఆయన బ� ంబ�� నుం�� ��క�ర� పరమ�నందు� మందుల ��ట���� ��ంటబ�ట�� ��� వ�ె�ను. ���� బ�బ�ను
���త� �ేయ�ట��� ��క�ర�ను �ే� చూడ�మ�� ����ను. బ�బ� యందులక� ఒప����నల�దు. �ే� �ా�న
ల�ాయత� ������ం�ే యను క�ష�� ������ కట��  కట�� చుం�ెను. �ా�న �ే���ౖన ���� �ా�ి, య�క� ���ి



గ�డ��� కట��  కట�����ాడ�. ���� ��ంత ����నను బ�బ� ��క�ర��ా���ే ���త� �� ందుటక� సమ��ంపల�దు.
��క�ర��ార� క�డ అ��క�ార�ల� ��డ������. �ా� అల�� �� తన �ాక�ర� బ�బ� �ాలయ�పన �ేయ�చుం�ెను.
అందు�ే ��క�ర� మందుల ��ట�� మ�త���న �యక�ండగ�� ����� �� ��ను. �ా� ��క�ర��ా���� బ�బ�
దర�న��గ�మ� ల�ం�ెను. బ�బ� ప����� ������ే �ే��� కట��  కట��ంచు��నుచుం�ెను. ���� ��నమ�ల
తర��ాత �ే� బ�గ�ప�ెను. అందర� సం���ిం���. ఇప�ట���� ఏ���న ���ి� ������ �న��యను సంగ�
ఎవ���� �ె�యదు. ప����� ఉదయమ� ����� కట�� లను ��ి�, ����� ���, ����� కట�� లను
కట�� చుం�ె���ాడ�. బ�బ� మ�సమ��� వరక� ఇ�� జర�గ�చు��య�ం�ెను. బ�బ� �ిద�ప�ర�ష�డగ�ట�ే �ా��
��దంతయ� నవసరమ�ల�నప�ట��� ����� భక�� �యందు గల ���మ�ే అత�ొనర�� ఉ�ాస����వక�
సమ��ం�ె���ార�. బ�బ� ల�ం����టక� �� వ�నప�డ� ����� బ�బ� తల��ౖ ��డ�గ� పట�� ��� ��ంట ����� �ాడ�.
ప����� ఉదయమ� బ�బ� ధు��ద� క����నగ��, ����� తన ���ా�ార�మ� �ద�డ��ాడ�.
గతజన�యందు ����� �ా�ి. కనుక�� క�ష�� ��గమ��ే బ�ధపడ�చుం�ెను. �ా� ���ళ��
ఈడ������� �య�ం�ెను. �ా� శ��రమంతయ� �మ� �ార�చు, దు�ా�సన ��ట�� చుం�ెను. బ�హ�మ�నక�
దురదృష�వంత��వల� �ా��ం�నప�ట��� అతడ� అదృష��ా�య�, సం���ియ�, ఎందుకన�ా అతడ� బ�బ�
��వక�లంద��ల� �దట��ాడ�; బ�బ� సహ�ాసమ� ప�����ా ననుభ�ం�ెను.

ఖ�ప��� క�ర��ా� ��� గ� జ�డ�మ�

బ�బ� ��త� �లలల� �ం��క���� వ���ం�ెను. అమ�ావ� ��ా�ియగ� �����ా��బ� ఖ�ప��� ��ర� తన
�న� ��డ�క��� �����ల� మ�ాం �ే��ను. ��డ�క�క� జ�రమ� వ�ె�ను. అ�� ��� గ� జ�రమ����ంద మ���ను. త��
����� భయప�ెను. ����� �డ� అమ�ావ� �� వల�నను��� �ాయం�ాలమ� బ�బ� బ�ట���ా��వద�క�
వచు�చున�ప��డ� �ా�� ��లవ� నడ�గ బ� ��ను. వణ�క�చున� ��ంత��� తన �న� ��డ�క� ��� గ���
ప��య����డ� బ�బ�క� �ె���ను. బ�బ� య����� �ార�ణ�మ���, ��మ����ా మ�ట�� డ�ొడ��ను. ప�సు� తమ�
ఆ�ాశమ� ��ఘమ�ల�ే కప�బ��య�న��� �ా� య� �ెద�� �� ��������పట��  ���ాశమంతయ� మ�మ�ల�
����ా నగ�న� బ�బ� ������ను. అట� నుచు తన కఫ� � ��ౖ���� చంకల� ���� గ�� డ� ంత ��ద�� ��ల�గ� ��� గ�
�� క��లను అచట��ా���� ���ను. "చూ���ా.. �� బక�� ల��రక� ����ట��  బ�ధప�ెద��! �ా�� కష�మ�ల��య�
���గ�� ���ం�ెదను." ఈ మ�దు�త�లను �� ���శ�ర�ల� భక�� ల��ర��ట��  బ�ధ లనుభ�ంత���
జనులక� ��ా�సమ� క�����ను. ���శ�ర�ల మనసు� ���నమ�కన� ��త����. �����లవల� మృదు��ౖన��.
�ార� భక�� లను ప�త��ప�ారమ� ��రక�� ����ం�ెదర�. భక�� లను తమ బంధువ�లవల� ��ెదర�.

పండ��ప�రమ� �� � యచ�ట�ండ�ట

�ా�బ�బ� తన భక�� ల��ట��  ����ంచుచుం�ె�� �ా�� ����కలను, అవసరమ�ల ��ట��  గ���ంచుచుం�ె�� యను



కధను �ె�ి� ఈ అ���యమ�ను మ���ం�ెదను. �����ా��బ� ��ం�ోర�ర� బ�బ�క� ��ప� భక�� డ�. అతడ�
ఖ�ం�ేష�ల�� నందుర�బ�ర�ల� మ�మలత��ర��ా నుం�ెను. అత��� పండ��ప�రమ�నక� బ��� జ����ను.
�ా�బ�బ� యందు అత��� గల భ���యను ఫలమ���ట��� పం�ెను. పండ��ప�రమ�ను భ�ల�క��ౖక�ంఠ
మ��దర�. అట�� స�లమ�నక� బ��� యగ�ట�ే ��తడ� ��ప� ధను�డ�. �����ా��బ� ��ంట�� పండ�� �� �
ఉ�ో�గమ�ల� ప����ంచవల�ి య�ం�ెను. �ాన ����� �� ఉత�రమ� �ా� యక�� పండ��ప�రమ� �� వల�న�
బయల��ే��ను. ������� హ�ాత�� �ా �� � తన ���బ�యగ� బ�బ�ను ద���ం� పండ���� వల� నను����ను.
�����ా��బ� ����� వచు�నను సంగ� ఎవ���� �ె�యదు. �ా� బ�బ� సర��� డగ�ట�ే గ���ం�ెను.
�����ా��బ� �మ�ాం �ేర�స���� ����� మ�ీదుల� కలకలమ� క���ను. బ�బ� మ�ీదుల� క�ర��ం��
మహ���ప�, అ�ా��ం�ే, �ా��ామ�ల�� మ�ట�� డ�చుం�ెను. ��ంట�� బ�బ� �ట����ను. "మన
నల�గ�రమ� కల�ి భజన �ే��దమ�. పండ�� ���రమ�ల� �ెర���ర�. కనుక ఆనందమ��ా �ా�ెదమ�
ల�ండ�." అందర� కల�ి �ాడ�ొడం����. ఆ �ాట ��వ��మన, "��ను పండ�� �� వల�ను. ��నక�డ
�వ�ించవల�ను. అ�� �� �ౖెవమ� �క� భవనమ�."

బ�బ� �ాడ�చుం�ెను. భక�� లందర� బ�బ�ను అనుగ�ం���. ����� ��పట��� ���� క�ట�ంబమ��� వ�� బ�బ�
�ాదమ�లక� �ాష�ంగనమ�ా�రమ� �ే�ి, బ�బ�ను పండ��ప�రమ� వ�� �ా���� కల�ి యక�డ�ండ�మ�
��డ������ను. ఈ బ�మ�ల�ట కవసరమ� ల�క�ం�ెను. ఏలన బ�బ� యప�ట��� పండ�� �� వల�ను; అచ�ట
నుండవల�నను ��వమ�ను ���బ�చు�చుం�ెన� త���న భక�� ల� �ె�ి���. ఇ�� �� ���� మనసు� క���� బ�బ�
�ాదమ�ల��ౖ బ�ెను. బ�బ� �క� ఆజ�ను �� ం�� ఊ�� ప��ాదమ�ను గ���ం�, ఆ��ా�దమ�ను �� ం�� ����
�ా��బ� పండ���� �� ��ను. ఇట�� బ�బ� �లల కంత�ల�దు.

ఓం న� �� �ా�����య

�ాం�ః �ాం�ః �ాం�ః

ఏడవ అ���యమ� సంప�ర�మ�

�దట���� �ా�ాయణ మ����ిన��
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