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గత అ���యమ�ల� గ�ర�వ� మ��మను వ���ం���. ఇందుల� ఊ�� మ��మను వ���ం�ెదమ�.

ప��ా� వన

మన�ప��డ� ��ప� ���శ�ర�లక� నమస���ం�ెదమ�. �ా�� కర�ణ�కట��మ�ల�, ��ండంత �ాపమ�లను
గ�డ న�ంపజ�య�ను. మనల�� దుర�� ణమ�లను �� ��ట�� ను. �ా�� �ామ�న�ప� పల�క�ల� మనక� �త�ల�
బ� ��చును. అమృ��నందమ�ను ప��ా��ంచును. "ఇ�� ����, అ�� ���, యను ��ద��వమ� �ా�� మనసు�లందు
ప�ట�దు. �ా�� ఋణమ�ను ఈ జన�యందు�ా� వ�ే� ��క��జన�లయందు �ా� మనమ� �ర����నల�మ�.

ఊ�� �ా� �ాదమ�

బ�బ� యంద��వద�నుం� ద��ణ �సు��నుచుండ�న� యంద���� �ె��ిన �షయమ�. ఈ �ధమ��ా
వసూల��ే�ిన �త�మ�ల� ��క��వ బ�గమ� ��నమ� �ే�ి �గత����� వంట �ెరక�ను (కట��లను)
��నుచుం�ెను. ఈ కట��లను బ�బ� ధు�ల� ��య�చుం�ెను. ���� �త�మ� మంట ��ట�� చుం�ెను. అ��
ఇప�ట��� నట�ల� మండ�చున���. అందుల�� బ���ద�� ఊ�� యనుచు���మ�. బ�బ� ���� భక�� లక�
తమతమ ఇండ� క� ����� �� వ�నప��డ� పం���ట�����ార�.

ఊ��వలన బ�బ� ఏ� బ� ��ంచ ను�ే��ం�ెను? ప�పంచమ�ల� క��ించు వసు� వ�ల��య� బ���దవల�
అ�ాశ�తమ�ల�. పంచభ�తమ� ల�ే �ేయబ��న మన శ��రమ�ల��య� ��ఖ�మ�ల ననుభ�ం�న �ిమ�ట
పతన����� � బ���ద యగ�ను. ఈ సంగ� జ��ి��� �ెచు�ట��� బ�బ� భక�� లక� ఊ�� �ా� �ాదమ�ను
పం���ట�� చుం�ెను. ఈ ఊ�� వలన�� బ�హ�మ� �త�మ�య�, ఈ జగత��  అ�ాశ�తమ�య�, ప�పంచమ�ల�
గల బంధువ�ల�, ��డ�క��ా�, తం����ా�, త�� �ా�, మన�ాండ��  �ార�య� బ�బ� బ� ��ం�ెను. ఈ
ప�పంచమ�ల���� మనమ� ఒంట���ా వ����. ఒంట���ా�� �� ��దమ�. ఊ�� య��క�ధమ�ల �ా����క
మ�న�ిక ��గమ�లను బ�గ��ేయ�చుం�ెను. భక�� ల �ెవ�లల� బ�బ� ఊ������ా ద��ణ ����ా
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�����త�మ�లక� గల ��రతమ�మ�, అ�త����న���యంద�మ�న�ా��త�మ� గంట�� తవల�
���ించుచుం�ెను. �దట��� (ఊ��) ���కమ�ను, ��ండవ�� (ద��ణ) ��ౖ�ాగ�మ�ను బ� ��ంచుచుం�ెను. ఈ
��ండ�ను క���య�న��ా� సం�ారమ�� �ాగరమ�ను ��టల�మ�. అందు�ే బ�బ� య���� ద��ణ
��ి��నుచుం�ెను. �����నుం� �ంట��� �� వ�నప��డ� భక�� లక� ఊ���� ప��ాదమ��ా ���, ��ంత నుదుట���ౖ
�ా� �ి తన వరదహస�మ�ను �ా�� �రసు�ల��ౖ నుంచుచుం�ెను. బ�బ� సం��షమ��� నున�ప��డ�
�ాడ�చుం�ె���ార�. �ాటలల� ఊ�� గ���ం� �కట� �ాడ�చుం����. ��� పల� � "కల��ణ �ామ �ారమ��;
����ల�� ఊ�� �ే�ెమ��." బ�బ� ���� చక�� �ాగమ��� మధురమ��ా �ాడ�చుం�ె���ార�.

ఇదంతయ� ఊ���క� అ�����క �ా� మ�ఖ�మ� ����� ���క �ా� ��న�మ� క�డకలదు. అ�� ఆ��గ�మ�
ను, ఐశ�ర�మ�ను య�త�ర�తలనుం�� ��చనమ� �దలగ�న� �సగ�చుం�ెను. ఇక ఊ�� గ����న
కధలను �ా� రం�ం�ెదమ�.

�ేల��ాట�

���ి� ��ా�ియగ� ���ాయణ ���ాం జ�� యనునతడ� బ�బ� భక�� డ�. అతడ� �ామచంద� �ామన�ద�
యను బ�బ� భక�� � వద� ఉ�ో�గమ� �ేయ�చుం�ెను. అతడ� ఒక�ా�� తన త�� �� ������� �� � బ�బ� ను
ద���ం�ెను. అప��డ� స�యమ��ా బ�బ� అతడ� �ద� ��వను మ��, ��ను �� ంతమ��ా �ా��ారమ�
��ట�� ��నవల�న� �ె���ను. ������నమ�ల తర��ాత బ�బ� మ�టసత�మ���ను. ���ాయణ జ�� ఉ�ో�గమ�
మ�� స�యమ��ా "ఆనం��శ�మమ�" అను హ�టల� ��ట��ను. అ�� బ��ా అ�వృ��� �ెం�ెను. ఒక�ా�� ��
���ాయణ�ావ� �����త���� �ేల� క�ట��ను. ��� బ�ధ భ��ంప�ానంత య�ం�ెను. అట�వంట� �షయమ�లల�
ఊ�� బ��ా ప��ేయ�ను. ���ి�య�న���ట ఊ��� �ాయవల�ను. అందు�ే ���ాయణ�ావ� ఊ�� ��రక�
��ద��ను. �ా� అ�� క��ించల�దు. అతడ� బ�బ� పటమ� మ�ందర �ల� బ�బ� స�యమ� ����, బ�బ�
��మజపమ� �ే�ి, బ�బ� పటమ� మ�ందు �ా�ప��న అగర�వ�� బ���ద �ట���డంత ��ి����� ఊ���ా
���ం� ���ి� య�న���ట �ా��ను. అతడ� ఊ�� �ా�ిన �ే� ��ి��యగ�� ���ి� మ���� ��ను. ఇద�ర�
ఆశ��ా�నందమ�లల� మ������.

��� గ� జబ��

ఒ�ా��కప��డ� బ�ం���  ల� నుండ� బ�బ� భక�� � ��మ���� ����క�ా� మమ�న ��� గ� జ�రమ���
బ�ధపడ�చుం�ెను. తనవద� ఊ�� ల�ద�య�, కనుక ఊ�� పంప�మ�య� �����ా��బ� ��ం�ోర�ర� �ా����
అతడ� కబ�ర� పం��ను. ఈ �ార� �����ా��� క� �ాణ� ���ల�����షనువద� �ె���ను. అప��డతడ� ��ర��� క�డ
"కల���" �� వ�చుం�ెను. �ా��వద� అప��డ� ఊ�� ల�క�ం�ెను. �ావ�న ��డ�� ��ౖ� మట��� ��ం�ెమ� ��ి, �ా�



��మజపమ� �ే�ి, స�యమ� నభ����ం� ���� �ా��బ� తన ��ర� ను��ట���ౖ �ా��ను. ఆ భక�� ��దంతయ�
��ెను. అతడ� తన ��మ���� ఇంట��� �� వ�స���� మ�డ� ���ల నుం�� బ�ధపడ�చున� �ా� క�త�ర� జబ��
�����ా��బ� తన ��ర� ను��ట���ౖ మట��� ప��ినప�ట�నుం�� త��� న� �� ����� సంత�ిం�ెను.

జ����� చమ���రమ�

1904-1905 వ సంవత�రమ�న �����ా��బ� ��ం�ోర�� జ����� ల�, మ�మలత��ర��ా నుం�ెను. ఇ��
ఖ�ం�ేష� �ల�� ల� ������� 100 ���ళ� దూరమ�ల� నున���. ఆయన ��మ���� ���న��� గ���ణ�,
ప�స�ంచుటక� �ిద�మ��ా నుం�ెను. ఆ�� �ి�� బ�గ�ల�క�ం�ెను. ఆ�� ��ండ�మ�డ� ��నమ�లనుం��
ప�సవ��దన పడ�చుం�ెను. �����ా��బ� ఔషధమ� ల��య� �ా�ెను. �ా� ప��జనమ� ల�క�ం�ెను.
అప��డ� బ�బ�ను జ��ి��� �ెచు���� �ా�� స�యమ� ���ెను. �����ల� �ామ���� బ�వ యను స����ి
య�ం�ెను. బ�బ� అత�� బ�ప���� బ�వ యను�ార�. అత� స��ా� మమ� ఖ�ం�ేష�ల� నుం�ెను.
అతడ��ట��� �� వ�టక� �శ��ంచు����ను. బ�బ� అత�� ��� మ�ర�మధ�మ�న జ����� ల� ��ంత
��ా� ం� ��ి��� �����ా��బ� క� ఊ��� �ర� �ాటను ఇమ���ను. తనవద� ��ం�ేర��ాయల�న�వ�య�,
అ� జల�ాం వరక� ���ల�ట����ట�క� స���� వ�న�య�, �ాబట�� జల�ాం నుం�� జ����� �� వ�టక� (సుమ�ర�
30 ���ళ��) ధనమ� ల�ద� �ామ��� బ�వ �ె���ను. అ��య� స���ా అమర�ను �ాన, �వ�
కలతజ�ందనవసరమ� ల�ద� బ�బ� ప���ను. �ా�మ�ను ��� మ�ధవ ఆడ�� ర�ం�న �ర��
�ా� య�మ��ను. �ర� �ాటను ఊ��� �ామ��� బ��ా���� �����ా��బ�క� అందజ�య�మ��ను. బ�బ
మ�టలప� ఆ��రప�� �ాం��� బ�వ ����� ����, �ా�� ��ండ�న�ర గంటలక� జల�ాం' �ే��ను. అచట���
�ేర�నప�ట��� అత��ెంత 2 అణ�ల� మ�త��� య�ం�ెను. �ాబట�� కష�దశల� నుం�ెను. అప���ే ఎవ��
"బ�ప���� బ��ా ఎవర�?" అ� ��క ��ౖచుచుం����. బ��ా యచ�ట��� �� � ����య� �ె���ను. �����ా��బ�
పం�ిం���ర� �ెప��చు ఆ బంట�� త� ఒక చక�� ట�ం�ావద�క� ���ి��� �� ��ను. ����� ��ండ� మం�
గ�ర�మ�ల� కట��య�ం�ెను. ఇద�ర� అందుల� క�ర��ం�� బం��� వద���. ట�ం�ా ��గమ��ా బ� ��ను.
�ెల� �ార�జ�మ�న ట�ం�ా �క ��ల��ర�వద�క� �ే��ను. బం�� ��ల��ాడ� గ�ర�మ�లను �ళ�� ��� ��ంచుటక�
�� ��ను. బంట�� త� �ామ��� బ��ాను ఫల�రమ� �ేయ�మ�, ఫల�రప� ��నుసులను బ����ను.
గడ�మ��సమ�ల�న� ఆ బంట�� త� బట�ల� చూ� �ామ��� బ��ాయతడ� మహమ���య�డ� సంశ�ం�
ఫల�రమ�ల� �నక�ం�ెను �ా� య� బంట�� త� ��ను ��ందువ�న�య�, గ� �ా� �ేశప�
���య�డన�య�, �����ా��బ� ఆ ఫల�రమ�ల బం��ను గన, �నుటక� ��ట�� సంశయమ� వలద��ను.
అప����ద�ర� క��ి ఫల�రమ� �ే�ి బయల� �ే����. ఉషః�ాలమ�న జ����� �ే����. ఒంట��� �� సు��నుట���
�ామ��� బ��ా ట�ం�ా ���� ��ండ� మ�డ� ��షమ�లల� వ�ె�ను. ����� వచు�స���� ట�ం�ా �ా�, ట�ం�ా
��ల��ాడ� �ా�, బంట�� త� �ా� ల�క�ం����. బ�ప���� బ�వ ��ట���ంట మ�ట �ాక�ం�ెను. దగ� రనున� క�ే����



బ� � యడ�గ�ా, ���� �ా��బ� ఇంట�వద��� య�న�ట��  �ె���ను. �����ా��బ��ా��ంట��� ���� ��ను �����
�ా�బ�బ� వద�నుం� వ��నట��  �ె���ను. బ�బ� ఊ��, �ర� �ాట �����ా��బ�కందజ���ను. ���న���
��ల దు�ి��ల� నుం�ెను. అంద�ా��గ���� �గ�ల ఆం�ోళన పడ�చుం����. �����ా��బ� తన ��ర�ను ���
ఊ��� �ళ�ల� క��ి ��మ���� ���� �ర�� �ాడ�మ���. బ�బ� మం� సమయమ�ల� స�యమ�
బం��నను�����. ����� ��షమ�లల� ప�సవమ� సుఖమ��ా జ����న� �ార� వ�ె�ను. గండమ� గడ�నద�
�ె�ి���. �����ా��బ� �ార� ట�ం�ాను ��కర�ను, ఫల�రమ�లను పం�ినందుక� బ�ప���� బ��ా ఆయనక�
కృతజ�త �ెల�ప�ా ��తడ� ����� య�శ�ర�ప�ెను. ����� నుం�� ఎవ�ర� వచు�చున��� అత��� �ె�యదు.
కనుక నత�ే�య� పం�ియ�ండల�ద� �ె���ను.

�.�.�ే� �ా���షయ��� బ�ప��ావ� ��ం�ోర�ర�ను, �ాం��� బ��ాను క��ి��� �����ం� �ా� �ల�
మ�గజ�ౖ� ల� (xiii-11, 12, 13) ��ప� �ా�సమ�ను ప�కట�ం���ర�. �.�. నర�ిమ� �ా�� ��������,

బ�ప��ావ� ��ం�ోర�ర�, �ామ���� బ��ాల �ా��లమ�ను ��క��ం� "భక�� ల అనుభవమ�ల�" అనుగ�హమ�న
(3వ ��గమ�) ప�కట�ం���ర�.

భక����ాయణ�ావ�క� బ�బ�ను ��ండ��ార�ల� దర�నమ� �ేయ���గ�మ� క���ను. బ�బ� సమ��� �ెం��న
మ��ేండ� క� ����� �� వల�నను����ను. �ా�, �� ల�క�� ��ను. బ�బ� సమ��� �ెం��న �క సంవత�రమ�ల�
నతడ� జబ�� ప�� �గ�ల బ�ధపడ�చుం�ెను. �ా��రణ ���త�లవలన ప��జనమ� కల�గల�దు. �ావ�న
�ా��ంబవళ�� బ�బ�ను ����ం�ెను. ఒక��డ� స�ప�మ�ల� ��క దృశ�మ�ను ��ెను. అందు బ�బ� అత��
ఓ����� �ట���ను. "ఆం�ోళన పడవదు� . ��పట�నుం� బ�గగ�ను. �ారమ� ���లల� నడ�వగలవ�."
స�ప�మ�ల� �ె�ి�న ����ా ��గమ� �ారమ�ల� క�����ను. ఇచట మన మ�ల��ంచవల�ిన �షయ���.
"శ��రమ�న����ళ�� బ�బ� బ���� య�ం���ా? శ��రమ� �� �న���ాన చ��� ����ా?" ల�దు. ఎల� ప��డ�
��ం��� య����ర�. �ార� జననమరణమ�ల క�త�ల�. ఎవర��ే బ�బ� ��క�ా��
హృదయప�ర�కమ��ా ����ం�ెద�� �ా��క�డ�న�ప�ట��� ఎట�� సమయమందు�ా� బ�బ�నుం� త��న జ�ాబ�
�� ం�ెదర�. �ా��ల� ప��డ� మన ప�క��� య�ందుర�. ఏర�పమ� ల��� భక�� నక� దర�న��� �ా� ����కను
��ర�����దర�.

బ�లబ�వ సు���

బ� ంబ��ల� నుండ� ���యగ� బ�లబ�వ సు��� 1917 వ సంవత�రమ�న �దట��ా�� ����� వ�ె�ను.
అతడ� ��ప�భక�� డ� �ా��ల� ప��డ� ���నమ�, భజన �ేయ�ట�ే �ా��� "నవయ�గ త��ా�ాం'" అ�
�ిల�చు�ార�. �ార� బ�బ�క� నమస���ంచ�ా బ�బ� "���త�� ��ల�గ� సంవత�రమ�లనుం�� ఎర�గ�దును."
అ��ను. ��ను �దట� �ా���ా ఇప���ే ����� వ��న�ాడగ�ట�ే బ�లబ�వ ఇ�ెట��  సంభవమను����ను. �ా�



�వ�మ�గ ��ల��ంచ�ా బ� ంబ��ల� 4 సంవత�రమ�ల ���ందట బ�బ� �� ట�క� నమస���ం�నట��  జ��ి���
వ�ె�ను. బ�బ� మ�టల �ా� మ�ఖ�మ�ను గ���ం�ెను. తనల� ���ట� ను����ను. "�గ�ల�ంతట� సర��� ల�
స�ా�ంత�ా�మ�ల�? తన భక�� లందు �ా�� ��ంత ���మ? ��ను �ా�� �� ట�ను చూచుట �ా��� స�యమ�గ
చూ�న����� సమ�నమ� ��క� బ� ��ం���."

అ�ా� �ా��బ� క�లక���

1917 వ సంవత�రమ�న అ�ా��ా��బ� క�లక��� వంత� వ�ె�ను. అతడ� �ాణ� క� బ��� య���ను.
బ�ల��ా��బ� ��ట� అత��� బ�బ� �� ట� ���య�ం�ెను. అతడ� ���� జ�గ�త��ా ప��ంచుచుం�ెను.
ప�వ��ల�, చందనమ�, ��ౖ��ద�మ� బ�బ�క� �త�మ���ంచుచు బ�బ�ను చూడవల�న� �గ�ల
�ాం��ంచుచుం�ెను. ఈ సందర�మ�న బ�బ� పటమ�ను మనఃప�ర�కమ�గ చూ�న�� బ�బ�ను ప�త��మ��ా
చూ�న����� సమ�న�� య� �ెప�వచు�ను. (����� �దర�నమ� ��ౖన �ెప�బ��న కధ).

క�లక��� �ాణ�ల� నుండ�ా �వం�� పర�టనక� బ� వల�ివ�ె�ను. ఒక �ారమ����ల ల�పల ����� వచు�ట
కవ�ాశమ� ల�క�ం�ెను. అతడ� ల�నప��డ� మ�డవ���న ఈ ��గ�వ య�శ�ర�మ�న సంగ� జ����ను.
మ���హ�మ� 12 గంటలక� ఒక ఫ��ర� అ�ా�క�లక��� �ంట��� వ�ె�ను. �ా�� మ�ఖల�ణమ�ల�
�ా�బ�బ� మ�ఖల�ణమ�ల�� స���� ��ను. క�లక��� �ా�� ���ా��డ�ల� �ార� ����� �ా�బ�బ� �� య�
య������. �ా��ట��  ను�����. "ల�దు. ��ను భగవంత�� ��వక�డను. �ా�� య�జ�� ను�ారమ� �
�గ��మమ�లను కను��నుటక� వ����." అట� నుచు ద��ణ న����ను. ఆ�� ఒక ర��ా� ��ె�ను. �ా��క
�న��� ట�మ��� ఆ��క� ఊ�� ���, ���� ప�జల� �� ట��� క�డ నుంచు��� ప��ంచుమ���. �ిమ�ట
�ల��  ���� ������ ���. ఇక �త����న �ా��లను �నుడ�.

�వం��ల� తన గ�ర�మ� జబ��పడ�ా అ�ా��ా��బ� తన పర�టన మ�ను��నవల�ి వ�ె�ను. ఆ��ట�
�ాయం�ాల�� ����� ఇల��  �ే��ను. ఫ��ర� �ాక ��ర� వల�  ���ను. ఫ��ర��ా�� దర�నమ� �ొరకనందులక�
�గ�ల మ����దన �� ం�ెను. ఒక�ర��ా� మ�త��� ద��ణ �ా �చు�ట��ష�పడక�ం�ెను. ����
�ంట�వద�నున��� 10 ర��ాయలక� తక��వ�ాక�ండ ద��ణ ��� యందున��ను. ��ంట�� ఫ��ర�ను
��దక�ట��� బయల��ే��ను. మ�ీదులల�ను, త���న ��ట� ను ��జనమ� �ేయక�� �ా����రక� ��ద��ను. అత�
య���షణ �ష�లమ���ను. ఇంట��� వ�� ��జనమ� �ే��ను. 32 వ అ���యమ�ల� ఉత�కడ�ప���
భగవంత�� ��దక�ాద� బ�బ� �ె�ి�న�� చదువ�� గమ�ంచవల�ను. అ�ా��ా���చ�ట ఒక ���
��ర������ను. ��జనమ�న తర��ాత ��ే�యను �����త���� �ా����� బయల��ే��ను. ��ంతదూరమ�
�� �ా ��వ�� �ా����ౖప� త�ర�ా వచు�చున�ట��  �ా��ం�ెను. �ా�� మ�ఖల�ణమ�లబట�� �ార� తన �ంట���
12 గంటలక� వ��న�ా�� య� యను����ను. ��ంట�� ఫ��ర� �ే� ��� ద��ణ య����ను. అ�ా��ా��బ�



ఒక ర��ా� ��ె�ను. �ార� ����� యడ�గ�ా ఇం�ా ��ండ� ర��ాయ��ె�ను. అప�ట��� అతడ� సంత��ి�
�ెందల�దు. అ�ా��ా��బ� ��ే�వద�నుం� మ�డ� ర��ాయల� �సు��� ఫ��ర�క� ఇ�ె�ను. �ా��ంకను ద��ణ
�ావల�న���. అ�ా��ా��బ� �ా���ంట��� �ావల�ినద� ��డ�����ను. అందర� ఇల��  �ే����. అ�ా��ా��బ�
�ా���� 3 ర��ాయ��ె�ను. �త�మ� ������ ర��ాయల� మ�ట��ను. అప�ట��� సంత��ి� �ెందక ఫ��ర�
ఇంకను ద��ణ �మ���ను. అ�ా��ా��బ� తనవద� ప��ర��ాయల ��ట� గలద��ను. ఫ��ర� ����
ప�చు���� ������ ర��ాయల� ����� ������ి యక�డనుం�� ��డల�ను. అ�ా��ా��బ�
ప��ర��ాయ��ె�దన��ను గనుక ఆ �త�మ�ను ���ి��� ప�త�పర�న �ిమ�ట ������ ర��ాయల�
�������ను సంఖ� 9 ��ల మ�ఖ����న��. అ�� నవ�ధభక�� లను �ె�యజ�య�ను. (బ�బ� ల���బ�� �ం�ే
క� 9 ర��ాయల� సమ��� సమయమం������.) అ�ా��ా��బ� ఊ�� �� ట�మ� ��ి� చూ�ెను. అందుల�
ప�వ��ల��క�ల�ను అ�తల�నుం�ెను. ��ంత�ాలమ� �ిమ�ట బ�బ�ను �����ల� ద���ం�నప��డ� �ా�� ��ంట�� క
ఒకట� ����ను. అతడ� ఊ�� �� ట�మ�ను, ��ంట�� కను, ఒక ����త�� ల� ��ట�� తన దండ��ౖ కట�� ����ను.
అ�ా��ా��బ� ఊ�� ప���వమ�ను గ���ం�ెను. అతడ� ����� �ె���ౖన�ాడ�నప�ట��� ��లక� 40

ర��ాయల� �తమ� మ�త��� �ొరక�చుం�ెను. బ�బ� �� ట�ను ఊ��� �� ం��న తర��ాత 40 ర��ాయల
����� ��ట��  ఆ��యమ� వ�ె�ను. మం� పల�క�బ��య� అ���ారమ�ను ల�ం�ెను. ఈ ల���క���న
�ానుకల��ాక �ౖెవభ���క�డ వృ��� యగ�చుం�ెను. �ావ�న బ�బ� ఊ��� �� ందు ��గ�మ� కల�ార� �ా�నమ�
�ే�ిన�ిమ�ట ఊ��� నుదుట �ా�ి���, ��ం�ెమ� �ట�ల� క��ి బ�బ� ప�త����న �ర�మ�గ ���ం�
ప�చు���నవల�ను.

హ����వ� క����

�ాణ� �ల��  దహను �ా� మమ�నుం�� హ����వ� క���� అనునతడ� 1917 వ సంవత�రమ�న
గ�ర���ర����డ� ����� �� వ�� బ�బ�ను త��న ల�ంచనమ�ల�� ప��ం�ెను. వస� �మ�ల� ద��ణ
సమ���ం�ెను. �ా�మ�����ా బ�బ� ��లవ� �� ం�� మ�ీదు ��ట��  ����ను. అప���ే �ం��క ర��ా�
బ�బ�క� ద��ణ �వ�వల�న� ��చ�ా మ�ీదు మరల ఎక��చుండ�ా, బ�బ� ��లవ��� ం��న �ిమ�ట �����
��నుకక� �ా�ాద� �� ఇంట��� బయల� �ే��ను. మ�ర�మధ�మ�న ���ి� ల� �ాల�రమ�� మం��రమ�
ప����ం� దర�నమ� �ే�ి��� ��ల�ప��� వచు�చుండ�ా నర�ింగ మ��ా� అను ��� తన �ష��లను
�డ� ల�పల నుం�� బయట�� వ��, హ�� ��వ� మ�ంజ�� � బట�� ��� "�� ర��ా� ����మ��" అ��ను.
క���� �గ�ల ఆశ�ర�ప�ెను. ర��ా�� సం��షమ�గ ���, �ా�బ�బ� ���ధమ��ా
���వ��శ��ంచు���న ర��ా�� నర�ింగ మ��ా�����ా గ���ం�ెనను����ను.

���శ�ర�లంద ��కట� య�య�, ఏ�ాత���వమ��� �ార�మ� ల�నర�� ర�య� �కధ �ెల�ప�చున���.
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