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నల�బ���కటవ అ���యమ�

1.�త�పటమ� �క� వృ��� ంతమ� 2 . గ�డ����కలను �ొం���ంచుట 3 . జ�� ��శ��� �ా�ాయణమ�.

గత అ���యమ�ల� �ె�ి�న ప��ారమ� ఈ అ ���యమ�ల� �త�పటమ��క� వృ��� ంతమ�ను �ె���దమ�.

గత అ���యమ�ల� �షయమ� జ����న 9 సంవత�రమ�లక� అ�మహమ��, ��మ�� పంత�ను క��ి ఈ
��గ�వ కధ నత��� జ����ను.

ఒక��డ� బ� ంబ�� �ధులల� బ� వ�నప�డ�, ���ల� ����� యమ���ా�వద� అ�మహమ�� �ా�బ�బ�
పటమ�ను ����ను. ����� చట�మ� కట��ం�, తన బ�ం���  �ంట�ల� ��డక� ���ల�డ ����ను. అతడ� బ�బ�ను
����ంచుట�ే ప����� �త�పటమ� దర�నమ� �ేయ�చుం�ెను. ��మ�� పంత�క� ఆ పట�చు�టక� 3 ��లల
మ�ందు అతడ� �ాల��ద క�ర�ప� ల�� బ�ధపడ�చుం�ెను. ����� శస� ����త� జ����ను. అప��డతడ�
బ� ంబ��ల� నున� తన బ�వమర�� యగ� నూ� మహమ�� �ీ� ��� �ంట�ల� ప��య�ం�ెను. బ�ం��� ల�
తన �ల��  3 మ�సమ�లవరక� మ�యబ��య�ం�ెను. అక�డ ఎవ�ర�ను ల�క�ం����. అచ�ట ప��ి���జ�ం��న
అబ�� � ర��మ�� బ�బ�, మ�ల����ా��బ� మహమ�� హ���ను, �ా�బ�బ�, ������� బ�బ� �దలగ�
(స�వ) �గ�ల పటమ�ల�ం�ెను. �ా�� క�డ �ాలచక�మ� �డ�వల�దు. అతడ� �ా����� బ�ధపడ�చు
బ� ంబ��ల� నుం�ెను. బ�ం��� ల� ఆ పటమ�ల�ల బ�ధపడవల�ను? పటమ�లక� గ�డ ��వ�ప�ట�� క
ల�న�ట�� ం�ెను. పటమ�ల��య� �ా��ా� యదృష�మ� లనుభ�ం�ెను �ా� �ా�బ�బ� పటమ� మ�త�మ�
ఆ �ాలచక�మ�ను త�ి�ంచు����ను. అ�ెట��  త�ి�ంచు��నగ����� ����ంతవర��వర� �ెప�ల������. ���� బట��
�ా�బ�బ� స�ా�త�ా�� య�య�, సర��ా��ి య�య� ననంత శక�� డ�య� �ె�య�చున���.

అ��కసంవత�రమ�ల ���ందట ���యగ� అబ�� � ర��మ�� బ�బ��క� �న� పటమ�ను మహమ��
హ���� ����య� వద� సం�ా��ం�ెను. ���� తన బ�వమర��యగ� నూ� మహమ�� �ీ� బ���� ఇ�ె�ను.
అ�� యత� ట��� ల� 8 సంవత�రమ�ల� ప��య�ం�ెను. ఒక��డ� అతడ� ���� ��ెను. అతడ� ����
�� ట� �ా� ఫ� దగ� రక� ��ి����� � స�వప�మ�ణమంత ��ద����ా �ే�ం� ��� ప�త�లను తన బంధువ�లక�,
�����త�లక� పం���ట��ను. అందుల� ��కట� అ�మహమ�� ���ె�ను. ��� నతడ� తన బ�ం���  �ంట�ల�
బ�ట��ను. నూ� మహమ��, అబ�� � రహమ�� �ా�� �ష��డ�. గ�ర�వ� �ండ� ద�ా�ర�ల� నుండ�ా నతడ�
గ�ర�వ��ా���� ���� �ానుక�ా �చు�టక� �� �ా �ార� ����� ���ిం� ��ట�బ� � నూ� మహమ�దు
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నచట�నుం�� త������ి��. అతడ� �గ�ల ���రప�� ��ాక� �� ం�ెను. తన ద�వ�మంతయ� నష�పడ�ట��
�ాక, గ�ర�వ��ా�� ��పమ�నక�, అసంత��ి��� �ారణ మ���నుగ�� య� �ం�ం�ెను. �గ���ాధన
గ�ర�వ��ా���� ఇష�మ� ల�క�ం�ెను. ఆ పటమ�ను అ�� ల� బందర�క� �సు��� �� �, ఒక పడవను అ�ె�క�
గట��ంచు��� సమ�ద�మ�ల���� �� �, ��� నక�డ �ళ�ల� మ�ం�����ను. తన బంధువ�ల వద�నుం�
�����త�ల వద�నుం� పటమ�లను �ె�ి�ం� (6 పటమ�ల�) �ా�� క�డ బ�ం���  సమ�ద�మ�ల� మ�ం�ెను.
ఆ సమయమ�న అ�మహమ�� తన బ�వమర�� �ంట�ల� నుం�ెను. �గ�ల పటమ�లను సమ�ద�మ�ల�
పడ��ౖ�న�� తన �ా��� క�దుర�న� బ�వమర�� �ె���ను. ఇ�� �� అ�మహమ�� తన ����జ� ను బ�ం���
�ంట��� పం�ి యక�డ�న� పటమ�లన��ంట�� సమ�ద�మ�ల� ���ం�ెను.

��ండ���లల �ిమ�ట అ� మహమ�� తన �ంట��� ����� �ా�ా బ�బ� పటమ� ఎప�ట�వల� ��డ�ద నుండ�ట
గమ�ం� య�శ�ర�ప�ెను. తన ����జ� పటమ�ల�� ���ి��ౖ� బ�బ� పటమ� ��ట��  మర�ె�� అత���
�ె�యక�ం�ెను. ��ంట�� ���� ��ి �ర��ాల� ���ెను. ల�క�న� తన బ�వ�ార� ���� చూ�న�� ����
క�డ ��శనమ� �ేయ�న� భయప�ెను. ��� ��వ����వ�వల�ను? ��� ��వర� జ�గ�త� పర�ెదర�? ����
భద�మ��ా ��వర�ంచగలర�? అను �షయమ�ల ��ల��ంచుచుండ�ా, �ా�బ�బ��� స�యమ��ా తనక�
సల���� మ�ల��� ఇసు� మ�జ�ఫ� ను క��ి �ా�� య��ా� యమ� ప��ారమ� �ేయవల�ినద� �ె���ను.
అ�మహమ�� మ�ల���ను క��ి��� జ����న దంతయ� జ����ను. ఇర�వ�ర�ను బ�గ��ా ఆల��ం� య�
పటమ�ను ��మ�� పంత���వ� �శ��ం���. అతడ� ���� జ�గ�త� పరచున� ���ెను. ఇద�ర�ను ��మ��
పంత� వద�క� బ� ���. స�����న �ాలమ�ల� ���� బహ�క��ం���.

ఈ కధనుబట�� బ�బ�క� భ�తభ�ష�ద�ర�మ�నమ�ల� �ె�య�న�య�, ��కచక�మ�గ సూత�మ�ల� ల��� తన
భక�� ల ����కల ��ట��  ��ర��ర��చుం�ె�� క�డ �ె�య�చున���. ఎవ��క��ే అ�����క �షయమ�లల�
��క��వ శ�ద�� �ా��� బ�బ� ����ంచుట� �ాక �ా�� కష�మ�లను ��ల��ం� �ా��� ఆనందభ��త�ల��ా
జ�య�చుం��ర� �ాబ� వ� కధవలన �ె�య�ను.

గ�డ����కలను �ొం���ంచుట - జ�� ��శ��� చదువ�ట

�.� �ేవ� దహనుల� మ�మలత��ర�. జ�� ��శ���� ఇతర మతగ�ంధమ�లను చదువవల�న� చల �ాలమ�నుం��
��ర�చుం�ెను. భగవ��� తప� మ�ా�� ��షల� జ�� ��శ�ర�డ� �ా� �ిన �ా�ఖ��� జ�� ��శ���. ప����నమ�
భగవ��� తల� ��క య���యమ�ను ఇతర గ�ంధమ�ల నుం�� ���� ��గమ�లను �ా�ాయణ �ేయ�చుం�ెను.
�ా� జ�� ��శ��� � �ా� రం�ంచగ�� ఏ�ో అ�ాంతరమ� ల�ర�డ�ట�ే �ా�ాయణ ఆ���� వ�చుం�ెను. మ�డ�
��లల� ��లవ� ��ట�� , ������� ���� యక�డ నుం�� తన స��ా� మమగ� ��డ�క� బ� ��ను.
ఇతరగ�ంధమ�ల��య� అచట చదువగ���ను. �ా� జ�� ��శ��� �ా� రం�ంచగ�� ఏ� �ప��త���న



�ెడ�య�ల�చనల� తన మనసు�న ప����ంచుట�ే చదువల�క�ం�ెను. అత�ెంత ప�య��ం�నను ���� పంక�� ల�
క�డ చదువల�క�� ��ను. �ాబట�� బ�బ� తనక� ఆ గ�ంధమందు శ�ద� కల�గజ��ినప���ే, ���� చదువ�మ�
�ా�� ��ట���ంట వ��నప���ే ���� �ా� రం�ం�ెదన�య� అంతవరక� ���� �ెర�వన�య�, �శ�యమ�
�ే�ి����ను. అతడ� 1914 వ సంవత�రమ� �ిబ�వ�� ��లల� క�ట�ంబస��తమ��ా ������� �����ను. అక�డ
ప����నమ� జ�� ��శ��� చదువ�చుంట��ాయ� బ�ప��ా��బ� జ��, �ేవ��ా�� న����ను. �ేవ� తనక� అట�� ����క
గలద�య�, �ా� ���� �ా� రం�ం�ెదన�య� �ె���ను. అప��డ� జ��, ఒక ప�స�కమ�ను ���ి���
బ�బ�����న��, ���� �ార� ���� ప�త�మ� �ే�ి ��ె�దర�య� అప�ట�నుం�� ��ాటంకమ��ా
చదువవచు�న�య� �ేవ�క� సల� ��ె�ను. బ�బ�క� తన య��ే�శ�మ� �ె�య�ను గనుక �ేవ��ారట��
�ేయ�టక� అం��క��ంచల�దు. బ�బ� తన ����కను గ���ంచల���? ���� �ా�ాయణ �ేయ�మ� స�ష�మ��ా
��జ�� �ించల���? య��ను.

�ేవ� బ�బ�ను ద���ం�, ఒక ర��ా� ద��ణ ��ె�ను. బ�బ� 20 ర��ాయల� ద��ణ యడ�గ�ా ����
�ె�� ం�ెను. ఆ��డ� �ా�� బ�లక�ామ�డను �ా�� క��ి��� యతడ� బ�బ�యందు భ����, �ా��
యనుగ�హమ�ను ఎట��  సం�ా��ం�ెన� ప���ం�ెను. మర�సట� ��నమ� �ర� �ిమ�ట అంతయ� �ె�ి��దన�
యతడ� బదు��ె�ను. ఆ మర�సట� ��నమ� దర�నమ� ��రక� �ేవ� ��ళ��ా బ�బ� అత�� 20 ర��ాయల�
ద��ణ �మ���ను. ��ంట�� �ేవ� ���� �ె�� ం�ెను. మ�ీదు �ండ జనుల� �ం�� య�ండ�ట�ే �ేవ� ఒక
మ�లక� బ� � క�ర��ం�ెను. బ�బ� అత�� �ల� తన దగ� ర �ాంతమ��ా క����నుమ���ను. �ేవ�
అట� �� �ే��ను. మ���హ� �ర� �ిమ�ట భక�� లందర� �� �న తర��ాత �ేవ� బ�లక�ామ�� �� య�త�
ప�ర�వృ��� ంతమ����ాట� బ�బ� య�త� ����� �ె�����, ���నమ� ��ట��  ������� య� యడ�గ�ా
బ�లక�ామ�డ� ఇ��వరమ�ల� �ెప��టక� �ిద�ప�ెను. అంతల� బ�బ� చందు�  అను క�ష�� ��గ భక�� � బం�ి,
�ేవ�ను ��ి��� రమ���ను. �ేవ� బ�బ� వద�క� బ� �ా ��వ���� మ�ట�� డ�చుంట� వ� బ�బ� య����ను.
బ�లక�ామ���� మ�ట�� డ�చుంట� న�య�, బ�బ� ������ �నుచుంట�న�య� అతడ� �ె���ను. ����� బ�బ� 25

ర��ాయల� ద��ణ అ����ను. ��ంట�� �ేవ� సం��షమ��� ద��ణ �ె�� ం�ెను. అత�� బ�బ� ల�పలక�
���ి����� � స�ంభమ� వద� క�ర��ం�� "�� గ�డ� ���కలను ��క� �ె�యక�ండ �ొం���ం�� ��ల?" య��ను.
�ేవ� తనక� ఆ గ�డ� ���కలగ���� ���య� �ె�యద��ను. బ�బ� యత�� ��దక�మ��ను. అతడ�
��ద��ను. �ా� యచ�ట ఏ�య� �ొకరల�దు. బ�బ� ��ప��ం� �ట���ను. "ఇక�డ ఇం��వ�ర� ల�ర�
���క�డ�� �ొంగవ�. మ�స�తనమ��ే ��ంట�� కల� పం��నప�ట��� ఇచ�టక� �ొం���ంచుటక� వ����ా?"

య� ��ప��ం�ెను. బ�బ� మ� �ె��న �ా�వల� �ట�� ��ప��ం� ��ాట��  ��ట��ను. �ేవ� �శ�బ�మ��ా
క�ర��ం�ెను. �ేవ� ��ను పట�ా �ెబ�ల� క�డ �ను��� యను����ను. ఒక గంట తర��ాత బ�బ� యత��
�ా��క� ��ళ�� మ��ను. �ేవ� అచట����� జ����నదంతయ� జ�గ�క�, బ�లక�ామ�నక� �ె�యజ���ను.



�ాయం�ాల మంద��� రమ�� బ�బ� కబ�ర� పం��ను. మ�ఖ�మ��ా �ేవ�ను రమ���ను, "�� మ�టల�
వృదు� � బ���ం� య�ండవచు�ను �ా� యతడ� �ొం���ంచుత�ే ��నట��  పల�కవల�ి వ�ె�" న� బ�బ�
ను����ను. ����� బ�బ� 12 ర��ాయల� ద��ణ అ����ను. �ేవ� ���� వసూల��ే�ి �ె�� ం�,
�ా�ా� ంగనమ�ా�రమ� �ే��ను. బ�బ� �ట���ను. "ప����� జ�� ��శ���� చదువ�మ�; �� � �ా��ల�
క�చుండ�మ�. ప���త�మ� ��ం�ె���నను క�మమ� తప�క చదువ�మ�. చదువ�నప�డ� దగ� రనున��ా����
శ���� భక�� ల�� బ� ధపర� �ెప��మ�. ��ను �క� జల�� ర� ��ల��  �చు�టక� ఇచట క�����య����ను.
ఇతర�లవద�క� �� � �ొం���ం�ెద��ల? �క� �ోంగతనమ�నక� అల�ాట� పడవల�న� య�న���?"

బ�బ� మ�టల� �� �ే� సంత�ిం�ెను. బ�బ� తనను జ�� ��శ���� �ా� రం�ంచుమ� య�జ�� �ిం�ె న�య�,
తనక� �ావల�ిన�ే�ో య�� �ొ���� న�య�, అప�ట�నుం�� ��ను సులభమ�గ చదువగలన�య� అను����ను.
����� బ�బ� �ాదమ�లక� �ా�ా� ంగనమ�ా�ర �న���ను. ��ను శరణ� ���ెను. కనుక తనను �డ��ా ��ం�,
జ�� ��శ��� చదువ�టల� ��డ�డవల�ినద� బ�బ� ను ��డ�����ను. ���కల� �ొం���ంచుట యన�ా ��� �ేవ�
అప��డ� గ���ం�ెను. బ�లక�ామ�� ప���ంచుట�� గ�డ����కల� �ొం���ంచుట. బ�బ� కట�� ��ౖఖ�� �ష�మ�
ల�దు. ఏ ప�శ� ���న సమ���నమ� ఇచు�టక� ���� �ిద�మ��ా నుం����. ఇతర�ల నడ�గ�ట బ�బ�క�
ఇష�మ�ల�దు. అందు�ే నత� బ���ం� ��ాక� ��ట��ను అ��య�ను �ాక �తర�ల నడ�గక�ండ బ�బ���
సర�మ� అ���� �ె��ి��నవలయ� న�య�, �తర�లను ప���ంచుట �ష�ృ�జనమ�య� �ె���ను. �ేవ�
అ�ట� ను ప�వ��ల�, ఆ��ా�దమ�ల��ా ���ం� సంత��ి��� ఇంట��� బ� ��ను.

ఆ సంగ� యంతట��� సమ��ి� �ాల�దు. చదువ�మ� య�జ�� �ిం� బ�బ� ఊర���నల�దు. ఒక సంవత�రమ�
ల�ప��ా బ�బ� �ేవ� వద�క� ���� �ా� య�వృ���� కను����ను. 1914 వ సంవత�రమ� ఏ�ి�� ��ల 2 వ �ే��
గ�ర��ారమ� ఉదయమ� బ�బ� స�ప�మ�ల� �ా��త���ం� ��ౖ అతసు� ల� క�ర��ం�� "జ�� ��శ���
బ� ధపడ�చున��� ల�ఆ?" య� య����ను. "ల�దు" అ� �ేవ� జ�ా��ె�ను.

బ�బ�: ఇం�ా ఎప��డ� �ె��ి����దవ�?

�ేవ� కండ�  త����ట�� ��� "� కృపను వ���ంప��ే �ా�ాయణమ� ��ాక��ా నున���, బ� ధపడ�ట ��ల
కష�మ��ా నున���. ��ను ���� �శ�యమ��ా �ెప��చు���ను." అ��ను.

బ�బ� : చదువ�నప�డ� �వ� ��ందరపడ�చు���వ�. �� మ�ందర చదువ�మ�. �� సమ�మ�న చదువ�మ�.

�ేవ�: ఏ� చదువవల�ను?

బ�బ�: అ���త� చదువ�మ�.



ప�స�కమ�ను ��ి��� వచు�టక� �ేవ� �����ను. అంతల� ��లక�వ వ�� కండ��  �ెర�ెను. ఈ దృశ�మ�ను
��న �ిమ�ట �ేవ� ��ంత య�నందమ�, సం��షమ� క����� చదువర�ల� గ���ంత�ర� �ాక!
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నల�బ���కట అ���యమ� సంప�ర�మ�.
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