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Uşaqlar,

əlinizdəki kitabda bir insan haqqında danışılır.
Onun adı Covanni Boskodur. O, bütün ömrünü
gənclərə həsr etmişdi. İtaliyada anadan olmuş
və orada gördüyü yuxunu həyata keçirmişdi:
O, Torinodakı küçələrdə gəzən oğlanlara çörək
və başını soxmağa dam verirdi, onların maraq-
larını, problemlərini, həm də dəcəlliklərini ba-
şa düşürdü, amma ən əsası onlara Allahın yo-
lunu göstərirdi. Bu gün onu tək İtaliyada deyil,
bütün qitələrdə, hətta Nyu-Yorkdakı binaların
arasında, Amazondakı meşələrdə, günəşdən
qızan Afrikada, Yaponiyada, Honqkonqda...
tanıyırlar. Bu, bir daha sübut edir ki, bu insanın
sonsuz məhəbbəti, „Don Boskonun Salezyan-
ları” təşkilatı (hansını ki, özü yaratmışdı) va-
sitəsilə həmişə yaşayır. Bu kitab vasitəsilə siz də
onu tanıya bilərsiniz.

Bu kitab necə yaranıb? O dövrdəki salezyan-
ların başçısı slovak keşişi Andrey Paulinini, To-
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rinodakı „Filmine don Bosco“ film studiosunda
çalışmağa dəvət etdi. O, iş yoldaşları ilə bir-
likdə Covanni Boskonun filmini çəkmək fikrinə
düşdü. O vaxt Don Bosko bütün dünyada artıq
tanınırdı. Terezio Bosko ilə birlikdə ssenarı
yazdılar, rəssam Nino Musio isə şəkillərini
çəkdi. Əvvəlcə hər əhvalat barədə söhbət edir-
dilər, sonra rəssam bir neçə növ şəkil çəkib
göstərirdi. Nəhayət ki, ən yaxşı şəkli seçdilər. O
şəkillərdən Andrey Paulini bu kitabı düzəltdi.
(Kitab birinci dəfə 1982-ci ildə Romada slovak
dilində çap edildi).

Sizə arzulayırıq ki, bu kitabı oxuyanda daxili-
nizdəki o qeyri-adi təəssürat hekayənin son
nöqtəsində qurtarmasın. Əksinə, sizin ürəyi-
nizdə Allaha, valideynlərinizə, dostlarınıza, si-
nif yoldaşlarınıza və ya bir ağır çanta daşıyan
nənəyə qarşı yeni nəyinsə gözəl bir başlanğıcı
olsun.

Sizin fikrinizcə, Don Bosko nə edə bilərdi?

sizin dostlarınız
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Yaşıl libas geymiş dağların arasında, üzüm bağlarının
içərisində kasıb bir kənd evi vardı. Bu evə sakitlik çök-
müşdü, çünki Monferratoya gecə düşəndə hamı
dincəlirdi. Bu gecə çoxlu oyun və işlə dolu olan günü
əvəzləmişdi.

Covanni (Yəhya) Bosko yatırdı. Onun doqquz yaşı vardı.
O, iki yaşında olarkən, atası vəfat edib, beləliklə, Mar-
garita ana bütün ev işlərinə tək baxır. Covanninin iki
qardaşı var: öz qardaşı Cüzeppe (Yusif) və ögey qardaşı
Antonio. Bekki adlı kənddə onlarla birlikdə nənələri də
yaşayırdı. Kasıb, amma xoşbəxt yaşayan ailədə Margari-
ta ana uşaqları böyük məhəbbətlə tərbiyə edirdi.
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Bir dəfə o qeyri-adi yuxu gördü və bu yuxu
onda dərin izlər buraxdı. Bu yuxu adi yuxu
deyildi, çünki yuxuda Allah gələcəkdə ona
nə edəcəyini bildirirdi. Covanni gələcəkdə
bu yuxunu danışanda deyir: 
„Bizim evimizin qabağındakı çəmənlik
qəflətən böyük həyətə çevrildi. Bu həyətdə
çoxlu oğlanlar gördüm. Onlardan bəziləri
gülür, bəziləri oynayır, qaçırdı və hop-
panırdılar. Təəssüf ki, bəziləri də qarğış və
pis sözlər işlədirdi.
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Bu sözləri eşidəndə aralarına girdi və onları cəzalan-
dırmağa başladı:
– Ay oğlanlar, nə vaxt qarğışı qurtaracaqsınız?
– Sənə nə? İşinlə məşğul ol, – bəziləri ona belə cavab
verdi.
– Ay bala, ananın yanına get! – bir böyük oğlan ona
qışqırdı.
– Mən balayam? Al, gəldi! Hələ bir dənə də! – ona hara
gəldi vurmağa başladı.
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O an soylular kimi geyinmiş, orta yaşlı kişini
gördü. Bədəni ağ libasla örtülü idi və onun
nuru o qədər parlaq idi ki, ona baxmaq çətin
idi. O kişi adını çəkərək ona oğlanların qey-
dinə qalmasını söylədi.
– Onların qəlbini yumruqla yox, sevgi və
mərhəmətlə qazanmalısan. Onlara günahın
çirkinliyi haqqında danış, de ki, günahsız ya-
şasalar xoşbəxt ola biləcələr.
O, bəhanə axtarmağa başladı ki, o ancaq adi
oğlandır və onun belə danışıq qabiliyyəti
yoxdur.
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O soruşdu:
– Siz kimsiniz ki, belə mümkün olmayan
şeyləri məndən istəyirsiniz?
– Bunlar sənin üçün mümkün olacaqdır.
İndi isə sən itaət etməyi və elmə yiyələn-
məyi öyrənməlisən.
– Bunları harada və necə öyrənəcəm? Pulu
haradan tapım? – o, soruşdu.
– Mən sənə müəllimə verəcəm, onun say-
əsində ən ali müdrüklüyə çatacaqsan. 
– Axı siz kimsiniz?
– Sən mənim anamı tanıyırsan. Ananın öyrətdiyi kimi
gündə üç dəfə Onu salamlayırsan.
– Amma anam mənə deyib ki, tanımadığım insanlarla
danışmayım. Adınız nədir?
– Anamdan soruş. 
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Kişi sözünü qurtarar-qurtarmaz, o, gözəl görünüşlü bir
qadın gördü. Onun libası o qədər parlaq idi ki, elə bil
onu ulduzlar tikmişdi. O gördü ki, doqquz yaşlı Covanni
həyəcanlıdır, ona görə də onun əlini tutaraq dedi:
– Bax!
Covanni arxaya dönəndə oğlanların yerində canavar,
ayı, it və başqa heyvanlar var idi.
Qadın ona məhəbbətlə baxdı və
dedi:
– Sənin yerin buradır. Burda işlə.
Cəsarətli, təvazökar və güclü ol. İndi
bu heyvanlarla edəcəklərimi, sən də
oğlanlarımla edəcəksən.
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O an vəhşi heyvanların yerinə sakit quzuları gördü. Co-
vanni təəccübləndi və ağlamağa başladı. Qadından ona
hər şeyi başa salmasını xahiş etdi. O, əlini onun başına
qoydu və dedi:
– Narahat olma, vaxtı gələndə hər şeyi başa düşəcəksən. 
Bu sözləri demişdi ki, hər şey yox oldu və o oyandı.
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Oyandıqdan sonra pəncərəyə tərəf ge-
dib, gözəl təbiətə baxdı. Yuxu onu nara-
hat edirdi. Beynində çoxlu suallar gəzirdi:
O yaxşı kişi kim idi? Bəs gözəl qadın? Nə
qəribə yuxudur! Yox, bu yuxu deyil! Bəs
nədir?
O qərara gəldi ki, hər şeyi anasına
danışsın... Amma sabah, qardaşları və
nənəsi də evdə olanda. Ona maraqlı idi ki,
görəsən onlar nə deyəcəklər?
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Ertəsi gün Covanni hər şeyi evdəkilərə danışdı.
– Mən başa düşdüm. Sən sürü görmüsən, dem-
əli, çoban olacaqsan. – Yusif dedi.
– Orda canavar da var idi! Cinayətkar başçısı
olacaqsan, – gülərək Antoniyo dedi və çörək
doğramağa davam etdi.
– Mən artıq qocalmışam, həyatın nə olduğunu
bilirəm. Yuxuya inanmaq lazım deyil, – küncd-
əki nənəsi dedi.
Ancaq ana masaya yeməyi qoyanda sakitcə de-
di:
– Kim bilir, bəlkə də, keşiş olacaqsan...
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Aydındır ki, Marqarita ana yuxunu düzgün başa
düşmüşdü. Oğlunu ən yaxşı anası tanıyırdı və
əvvəlcədən onun keşiş olmaq istədiyini hiss edirdi.
Bir dəfə Covanni ona dedi:
– Ana, bir gün keşiş olmaq istəyərdim. Bütün həy-
atımı uşaqlara həsr edərdim. Onlarla mehriban
olardım və İsanın ardınca getməyi öyrədərdim.
Beləliklə, o, yavaş-yavaş öz yuxusunu həyata ke-
çirməyə başlayırdı. Yaxın kəndlərdən və balaca
şəhərciklərdən keçib sehirbazlıq edənlərə, kəndir-
bazlara və klounlara diqqətlə baxırdı ki, onların
etdiklərini öyrənsin.
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Öyrəndiklərini öz dostlarına göstərirdi, on-
lar isə gözlərini bərəldib təəccüblə seyr edir-
dilər. O, burnunun üstünə çöp, onun isə
üstünə top qoyaraq o tərəf-bu tərəfə gedir-
di. Amma top yerə düşmürdü. O, bəzi se-
hirlər öyrənmişdi. Məsələn: ona bir neçə yu-
murta verirdilər, o isə həmin yumurtaları iki
qat çoxaldırdı, toyuğu öldürüb yenidən diril-
dirdi, qəpik udub uşaqların burnundan
çıxarırdı.
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Bunları yoxlayandan sonra hər bazar
günü tamaşalar təşkil edirdi. Evin qa-
bağındakı çəmənlikdə armud ağacın-

dan alma ağacına bir kəndir bağlayıb üstündə ak-
robatik hərəkətlər göstərirdi: gəzirdi, rəqs edirdi,
ipdən asılı qalırdı, gah bir ayağını, gah da o biri
ayağını qaldırırdı, ya da elə fırlanırdı ki, ona ba-
xan həm cavanların, həm də yaşlıların damar-
larında qan donurdu. Amma tamaşanın ən ma-
raqlı yerində fasilə edib ciddi deyirdi: 
– İndi bir az dua eləyək və mən sizə keşişin bu
günki sözlərini təkrar edəcəyəm.
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Marqarita ana hər gün daha çox başa düşürdü ki, Al-
lahın Covanni ilə bağlı planı var. Ona görə də onu Evxa-
ristiyanı (birləşmə) qəbul etməyə hazırlaşdırdı. 1826-cı
ildə oruc dövrəsi ərzində anası Covannini Kastelnuovo-
ya din dərsinə göndərdi. Covanni dərsləri tez və asan
öyrənirdi və çətin sualların cavabını tez açırdı. Birinci
dəfə Evxaristiyanı və tövbə sirrlərini qəbul etm-
əmişdən əvvəl anası ona bir söz dedi:
– Oğlum, hər dəfə Evxaristiyanı qəbul edəndə, ona Al-
lahın böyük lütfü kimi bax. Tövbə edəndə ürəkdən et
və heç vaxt heç nə gizlətmə. Hər elədiyin pis hərəkətlər
üçün peşman ol və Allaha söz ver ki, daha da yaxşı ola-
caqsan.
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O gündən sonra Covanni daha çox arzulayırdı ki, keşiş
olsun. Amma, bu, ona bir az qeyri-mümkün görünürdü,
çünki Bosko ailəsi çox kasıb idi və o illərdə müharibədən
sonra oxumaq üçün çox pul lazım idi. O, ancaq oxuya və
yaza bilirdi. Amma, o, ümidini itirmirdi. Hər gün başqa-
ları ilə tarlaya işləməyə gedirdi, axşam, evə qayıdanda,
ağacın altında oturarkən kitablarını oxuyurdu.
Hərdənbir onun beynindən gözəl yuxusunun sözləri ke-
çirdi: „Onlara günahın çirkinliyi haqqında danış və de
ki, günahsız yaşasalar xoşbəxt ola biləcəklər... Əvvəlcə
itaət etməyi və elmə yiyələnməyi öyrənməlisən...“ 
Bu sözlər ona oxumaq üçün daha çox güc verirdi.
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Bir keşişi görəndə, onun yanına qaçırdı...
Bir dəfə, Morialdoda, əyləncəklərin arasında
gəzə-gəzə sehirbazlara və akrobatlara baxa-
raq yeni nəsə öyrənirdi ki, bu an kilsənin qa-
bağında Kafassonu, dini universitetdə oxu-
yan gənci gördü.
– Şənlik sənin xoşuna gəlir? – o, Covannidən
soruşdu.
– Bəli, – o, cavab verdi.
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Kafasso öz səmimiliyi ilə Covanninin qəlbini qa-
zandı.

– Haralısan? – Covannidən soruşdu.
– Bekkidənəm. Mənim adım Covannidir. Mən də

keşiş olmaq istəyirəm və əminəm ki, Allah mənə
kömək edəcək. Siz də əylənmək üçün mənimlə mey-
dana gəlin!

– Yox, Covanni, mənim üçün kilsənin mərasimləri
əyləncədir…

– Mənim də kilsənin mərasimlərindən xoşum gəlir,
amma yarmarkaya da getmək olar…

– Əziz Covanni, kim ki özünü tamamilə Allaha həsr
edir, ona artıq dünyanın əyləncəsi maraqsızdır…
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İkinci keşiş, Allah tərəfindən göndərilən don Kalosso idi.
O, bir axşam Buttilyieridən piyada qayıdarkən onu gördü.
– Ay oğlan, keşişin messada danışdıqlarından yadında nə
qalıb? – don Kalosso soruşdu.
– Sizə dünənki, yoxsa bu günki sözləri təkrar edim?
– Hansını istəyirsən seç, amma dünənki söhbətdən dörd
cümlə mənə desən, sənə dörd manat verəcəm.
– Keşiş danışırdı ki, biz Allahın dostları olmalıyıq və öz
həyatımızı dəyişdirməyi gecikdirməməliyik. Bu fikri üç ad-
dımda başa saldı: kim öz həyatını dəyişdirməyi gecikdirsə,
bəlkə də, vaxtı çatmayacaq, ya Allahın lütfünü tapmaya-
caq, ya da ki, onun istəyi yerinə yetməyəcək.
– Ay oğlan, sabah mənim yanıma gəl danışaq.
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Ertəsi gün Covanni Bosko don Kalossoya qonaq getdi.
– Ay oğul, oxumaq istəyərdin?
– Əlbəttə, bu mənim arzumdur.
– Niyə oxumaq istəyirsən?
– Keşiş olmaq üçün. Həyatımı gənclərə həsr edərdim.
– Yaxşı. Görürəm ki, sənin yaddaşın çox yaxş-
ıdır və nə oxuduğunu yaxşı başa düşürsən.
Mən sənə latın dilini öyrədərəm.
– Mən çox istəyirəm, amma bilmirəm evd-
əkilər nə deyəcəklər?
– Mən həll edərəm. Anan ilə danışaram.
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Ögey qardaşı Antonio bu barədə heç nə eşitmək
istəmədi:
– Bəyzadə oxumaq istəyir! Biz isə səhərdən-axşama
qədər belimizi əyib yer qazırıq... Buna heç vaxt icazə
verməyəcəm!
– Onun yerinə mən işləyərəm... – Marqarita ana sakitcə
dedi.
– Burda ağa kimdir? Qərarı mən verirəm və nəhayət ki,
açığını deyəcəm: O işə yaramazı evimdə istəmirəm. Ki-
tab oxumamışamsa da güclü və böyüyəm. 
Covanni bu sözlərə cavab verdi: 
– Sən düz demirsən. Bax bizim eşşəyimiz də məktəbə
getməyib amma səndən də güclü və böyükdür. Ona
paxıllıq edirsən?
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Gərgin söhbət gündən-günə güclənirdi. Antonionun
kobud sözləri Covanni və anasını incidirdi. Evdə sakitçi-
lik olsun deyə anası Covanniyə bir gün dedi:
– Oğlum, mənim üçün əzablıdır, amma sən özün gö-
rürsən ki, Antonionun gözünə tikan kimi görünürsən.
�n yaxşısı bir fermada iş tapasan. Əgər yaxında tapa
bilməsən, Monkukkoya Molia ailəsinə get. Molia yaxşı
və varlı fermerdir. O, səni qəbul edəcək.
Səhər anası ona bir qədər paltar verdi və o, kitablarını
götürüb yola düşdü. O vaxt onun on üç yaşı var idi.
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Molia əvvəlcə bəhanə axtardı:
– Nə danışırsan, elə bu vaxtlar iş tapmaq çətindir. Get
yazda martın sonunda gəl! Bəs sən kimlərdənsən, haral-
ısan?
– Atam vəfat edib, anam – Marqarita Okkiena isə mənə
sizin yanınıza gəlməyimi dedi. Qardaşım məni döyür və
mənə söyüş söyür, ona görə də anam məni buraya gön-
dərdi. Xahiş edirəm, məni qəbul edin! 
Fermer nə edəcəyini bilmədi. Amma onun arvadı Co-
vanni üçün ərinə xahiş etdi:
– Bir neçə gün onu yoxlayaq. 
Onlar peşman olmadılar da. Covanni başqa işçilərə çox
yaxşı nümunə oldu.
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Covanni orada iki il işlədi. Hamı onu sevirdi və
ondan razı idi. Gündüzlər işləyirdi, gecələr isə
oxuyurdu. 
Covanninin əmisi onun necə məqsədyönlü ol-
duğunu görüb Don Kalossodan xahiş etdi ki, onu
evinə aparıb öyrətsin. 
Don Kalosso təqaütçü idi və sevinə-sevinə on beş
yaşlı gənci qəbul etdi.
„Don Kalosso mənim mələyim idi“, – don Bosko
xatırlayırdı. – „Onu atam kimi sevirdim. Həmişə
onun üçün dua edirdim və ona xidmət etməyi çox
sevirdim. Onun yanında bir gündə öyrəndiyim
təlimi evdə bir həftəyə öyrənirdim.“
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Onun xoşbəxtliyi çox çəkmədi. 1830-cu ilin noya-
brında don Kalosso iflic oldu. O hər şeyi başa düşür,
amma danışa bilmirdi. Bir şkafın açarını Covanniyə
verdi və göstərdi ki, şkafın içindəki hər şey onundur.
– Don Kalosso, don Kalosso, məni tərk etməyin…! 
Amma bu yaxşı keşiş bir az sonra öldü.
Şkafda 6000 lir var idi, o vaxt bu çox
pul idi. Pul o qədər çox idi ki,
Covanninin təhsilinə tamamilə
çatardı. O isə pullara əl vur-
madı, don Kalossonun qohu-
mlarına verdi.
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Don Kalossonun ölümündən sonra Covan-
ni evə qayıtdı. Marqarita ana yeni çətinli-
klərdən qorxmadı və Covanninin Kastel-
nuovoda təhsilini davam etdirməsini istədi.
Beləliklə, o, hər gün on iki kilometr yol qət
edirdi, çox vaxt ayaqqabısız gedirdi. (qışda
geymək üçün).
Bir gecə doqquz yaşında gördüyü yuxunu

yenidən gördü. Yenə də o gözəl qadın ona böyük qoyun
sürüsünü göstərdi.
– Qorxma, sənə kömək edəcəm! – ona dedi.
Artıq Covanninin şübhəsi yox idi. Bilirdi ki, təvazökar,
cəsarətli və güclü olmalıdır, çünki bir gün bu sürünün ba-
şında duracaq, keşiş olacaq.
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Birinci təhsil həftələri çox çətin idi. Ona görə yox ki,
oxumaq çətin idi, sadəcə olaraq uşaqlar ona lağ edir-
dilər, çünki onlar üçün o yaşlı idi. Onların arasında
on altı yaşlı oğlanı seçməmək çətin idi. O, tez bir
zamanda öz düzgünlüyü, mehribanlığı, gülərüzü
və bacarığı ilə onların bəzilərinin qəlbini ələ ala
bildi. O, tezliklə onların başçısı oldu və artıq uşaq-
lar ona o qədər öyrəşmişdilər ki, o olmayanda
darıxırdılar. Onlar bir qrup yaratdılar və onun adını
„Nəşəli Şirkət” qoydular. Şirkətin aşağıdakı qayda-
ları var idi: Şən olmaq, həvəslə oxumaq və başqa-
larına qarşı, mərhəmətli və yaxşı olmaq.
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Covanni Bosko görürdü ki, bəzi keşişlər gənclərlə ma-
raqlanmırlar.
– Keşiş olsaydım, mən başqa cür edərdim. Onların yan-
ına gedərdim, onları bir yerə yığardım və sevgilərini qa-
zanardım, onları çox sevərdim və bütün gücümlə çal-
ışardım ki, xilas olsunlar, – o, ürəyini anasına açdı.
– Amma keşişlərin onlarla oynamağa vaxtları yoxdur, –
ana cavab verdi. 
– Bəs oğlanlar onların quzuları deyilmi? Həvarilər uşaq-
ları qovanda, Rəbb onları cəzalandırmadı? 
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Kastelnuovodakı məktəbi bitirdikdən
sonra Bosko öz gələcəyi haqqında fikirləş-
di. 
– Məncə, ən yaxşısı mən rahib olum, – o,
anasına dedi.
O isə belə cavab verdi:
– Oğlum, bu çox vacib addımdır. Yaxşı fi-
kirləş, ürəyin nə deyirsə, onu et və heç
nəyə fikir vermə. Kəndimizdəki keşiş mənə

deyir ki, mən qocalanda köməyə ehtiyacım olacaq. Amma
mən sənə deyirəm ki, ən əsası Allahdır. Kasıb doğulub
kasıb öləcəm. Covanni fikirləşdi və bir az sonra dedi:
– Sabah Torinoya gedib don Kafasso ilə məsləhətləşərəm.
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Don Kafasso bu müddət ərzində keşiş olmuşdu. Amma
hələ də təhsili davam edirdi. Yeniyetmə Bosko ona özü-
nün rahib olmaq planı haqqında danışanda, Kafasso Co-
vanniyə əminliklə dedi:
– Monastıra getmə, sənin yolun deyil! Təhsilini davam
et, sonra sənədlərini Kieridəki dini instituta ver. 
– Amma anam çox kasıbdır, məni institutda oxuda
bilməz, – o, qəmgin-qəmgin dedi.
– İmkanım olsa, mən sənə kömək edəcəm. Əgər nəsə
çatmasa Allah sənə başqa yolla kömək edəcək. Təki sən
yolundan çəkinməyəsən, Allahın səni böyük işlərə
çağırdığını görəcəksən.
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Beləliklə, Covanni Kieriyə gəldi və təhsilini davam et-
dirdi. Bir il ərzində iki sinif bitirdi. O, əla oxuyurdu,
ancaq qaldığı yerdə problem var idi. Ev və yemək pu-
lunu sahibinin evində işləyərək qazanırdı. Əvvəlcə
Mattagildə qalırdı, sonra bir restorana köçdü. Oranı
süpürürdü, mətbəxdə kömək edirdi, axşam isə ofi-
siant kimi çalışırdı. Gecə işi qurtarandan sonra şam
işığında oxuyurdu. Bu zəif işıqda sabahkı dərsi oxuyub
qurtarırdı. Onun sinif yoldaşlarından bəziləri yəhudi
idi. O, əsasən Yunus adlı oğlanla dostluq edirdi.
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Yunus Covanni Boskoya, xüsusilə də onun şən olmasına
çox heyranlıqla baxırdı,. Onlar söhbət edəndə inam
haqqında da danışırdılar. Covanni ona başa saldı ki,
məsihçilərin qəmli olmağa səbəbi yoxdur, çünki əgər gü-
nah etmiş olsalar, İsa onları həmişə pis yoldan qayıdıb,
tövbə etməyə çağırır. Yunus yavaş-yavaş Məsihçiliklə cid-
di maraqlanmağa başlayırdı. Tezliklə „Göylərdə olan
Atamız” və „Salam, mübarək Məryəm” dualarını öyrən-
di. Sonra Covanni dostu ilə birlikdə dini dərslər keçməyə
başladı. O, bu dərsləri həvəslə öyrənirdi və bir müddət
sonra Məsihçi olmaq arzusunu dilə gətirdi. Onun vali-
deynləri bunu biləndə çox hirsləndilər. Atası onu evdən
qovdu. Amma Yunus öz qərarından geri dönmədi.
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Kieridəki bütün yəhudilər qorxurdular ki, onlardan biri
Məsihçi olacaq, buna görə də onlar Yunusu hər yolla yo-
la gətirməyə çalışırdılar ki, qərarını dəyişsin. O isə cəsarət-
li idi və bütün maneələri aşırdı. Beləliklə, Covanni Bosko-
nu böyük sevinc gözləyirdi – onun dostu vəftiz qəbul
etdi. Vəftiz zamanı keşiş Yunusun başına su tökəndə və
„Peter, mən səni Ata, Oğul və Müqəddəs ruhun adına
vəftiz eləyirəm” deyəndə, Covanni belə bir dua etdi:
„Rəbbim, yeni quzunu qəbul et və ona kömək elə ki,
həmişə sənə vəfalı olsun.”
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Sinif yoldaşı Komollonun dostluğu gənc Boskonun həy-
atına təsir etmişdi. Covanni birinci dəfə məktəbə
gedəndə onun barəsində yaxşı təriflər eşitmişdi. Ona
görə də onunla tez tanış olmaq istəmişdi. Günlərin bir
günündə bu tanışlıq baş tutdu. 
Bir qrup oğlan dəcəl oyunlar oynayırdı. Komollonu da
öz yanlarına dəvət etdilər. O isə bəhanələr gətirməyə
başladı. 
– İndi gələ bilmərəm, özü də sizin bu oyunu oynaya bil-
mirəm, həm də sizin oyununuzu pozmaq istəmirəm.
Onlardan biri hirslənib, Komollonun yanına gəldi və
onu vurdu. Covanni Bosko bu hadisəni yaxından gördü.
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Covanni o qədər hirslənmişdi ki, elə bil başından
tüstü çıxırdı. O, oğlanların üstünə cumdu və on-
lara necə gəldi vurmağa başladı. Çox keçməmiş-
di ki, üç oğlan artıq yerdə idi, qalanları isə qaç-
mağa üz qoymuşdular. 
– Bax bu vurduğunuza, bu isə pis söz dediyinizə gör-
ədir! Bir də təkrar etsəniz gələn dəfə daha çox ala-
caqsınız. 
Komollo bu davaya baxa bilmədi və Boskodan qurtar-
mağını xahiş etdi. Aydındır ki, oğlanlar həmin an qaç-
mağa başladılar.
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Onlar tək qalanda Komollo ona dedi: 
– Dostum, sənin gücünə heyranam, amma məncə Allah
onu sənə verməyib ki, sən sinif yoldaşlarını döyəsən. 
– Səni qorumalıydım axı, – deyərək Bosko bəhanə gətir-
məyə başladı.
– Sənə çox minnətdaram, amma Allah istəyir ki, biz bir-
birimizi sevək, bağışlayaq və bizə pislik eləyən adamla-
ra yaxşılıq edək.
Bu əhvalatdan sonra Komollo və Bosko, fərqli xasi-
yyətdə olmalarına baxmayaraq, bir-birinə çox bağlı do-
st oldular. Allaha sevgi, oxumaq istəyi, bakirə Məryəmə
hörmət, başqalara kömək və hamının yaxşılığı arzula-
maq onları bir-birinə bağlayan cəhət idi.
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Litseyi qurtaranda, Bosko axırıncı tətilini qohumlarının
yanında keçirtdi. Payızda o, Kieridəki din institutuna qəbul
olmalıydı.
– Bosko, biz eşitmişik ki, payızda din institutuna gedirsən.
Bu düzdür? – onun dostları qonaq gələndə soruşurdular.
– Bəli, cavanlara kömək etmək üçün keşiş olmaq istəyirəm.
Başqa keşişlərdən fərqli olacağam, cavanlara öz qəlbimi,
sevgimi bəxş etmək istəyirəm. Kieridə mənə qonaq ol-
sanız, çox şad olaram. Axı Kieri dünyanın o başında deyil.
Dostlar söz verdilər, amma onu da bilirdilər ki, onlar üçün
çox çətin olacaq, çünki nəqliyyat vasitələri o vaxtlar bu
günki kimi deyildi.
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O vaxtlar adətə görə keşiş olmaq istəyən tələbələr ke-
şişliyə başlayanda xüsusi mərasimdən keçirdilər. O
mərasimdə onlar birinci dəfə keşiş paltarları geyinir-
dilər. Margita ananın isə öz oğluna belə paltar almağa
pulu yox idi. Amma yaxşı qonşuları onlara kömək el-
ədilər. Bəziləri paltar, bəziləri ayaqqabı və bəziləri isə
lazım olan əşyaları aldılar.
1835-ci il oktyabrın iyirmi beşi Covanninin mərasim gü-
nü idi. Mərasim Kastelnuovodakı kilsədə idi. Covanni
adi paltarı soyunub, keşiş paltarı geyindi. Kəndli keşiş
ona xeyir-dua verdi. Bir neçə gündən sonra doğma evi
ilə xüdahafizləşdi və Kieriyə, din institutuna yollandı.
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Tələbə Covanni Bosko hər şeydə nümunəvi idi. O, din-
dar, ağıllı, şən... idi. Amma onun həyatında müdriyyətin
xoşuna gəlməyəcək bir şey var idi. Onu gənclərlə çox oy-
nadığına görə danlayırdılar.
– Qoy kiçik dünyalarında onlar özləri yaşasınlar... Sən isə
vaxtını daha vacib işlərə sərf et! – bir dəfə bir professor
ona dedi. 
Bosko onunla heç cür razılaşa bilmirdi, ona görə də daha
çox dua edirdi:
„Allahım, sən bilirsən ki, yaxşı keşiş olmaq istəyirəm. Həm
də bilirsən ki, sən göstərdiyin kimi ucalmaq istəyirəm. Sən
istəyirsən ki, mən sürünün başçısı olum... Mən
təmənnasız gənclərin keşişi olmaq istəyirəm. Bu tapşırığı
düzgün formada yerinə yetirmək üçün mənə yol göstər.”
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Bir il keçdi. Boskonun yaxın dostu Komollo da din in-
stitutuna daxil oldu. İkisi tez-tez universitetin yanındakı
kilsədə görünürdülər.
Niyə ora gedirdilər? O vaxtlar institutlarda yansenizmin
çox ciddi qaydaları var idi. Yansenizm bir dini-siyasi
hərəkat idi. Onun belə bir ideyası var idi ki, hər gün Ev-
xaristiyanı qəbul etmək lazım deyil. Ona görə ki, onu
daha tez-tez qəbul etmək istəyən tələbələr şəhərin baş
kilsəsinə getməliydilər. Buna görə də səhər yeməyi
yemək üçün vaxt qalmırdı.
Bosko və Komollo qəbul edənlərin sırasında idilər. Evxa-
ristiyanı qəbul etmək onlar üçün səhər yeməyindən da-
ha vacib idi.
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Zaman keçdikcə Boskonun dostları yanına qonaq
gəlməyə başladılar. Müdriyyət əvvəlcə narazı olmasına
baxmayaraq, axırda icazə verdi. Demək lazımdır ki, do-
stların gəlişi müdriyyətin xoşuna gəlməsə də, məcbur
qalıb göz yumurdular.
Oğlanların Covanni ilə geniş həyətdə doyunca oynama-
ları çox xoşlarına gəlirdi. Evə getməmişdən əvvəl həmişə
dua etmək üçün kilsəyə gedirdilər. 
Bu cür keçirilmiş vaxtdan sonra daha rahat şəkildə, daha
çox öyrənmək və itaət etmək istəyi ilə evə gedirdilər. On-
lar ümid edirdilər ki, yenidən öz dostu ilə görüşəcəklər.
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Bekki və Kastelnuovodan da artıq böyüyüb gənc
oğlanlar olmuş dostları Covanninin yanına gəlirdilər və
hərdənbir özləri ilə yeni dostlar gətirirdilər. Təzə
gələnlər də tez bir zamanda Covanninin dostu olurdu.
– Mən çox şadam ki, sizinlə tanış oldum, çünki keşişlərlə
yaxşı münasibətim yoxdur! – Bir gün böyük oğlanlardan
biri Boskoya dedi.
– Amma inanıram ki, mənimlə yaxşı münasibətin olacaq.
– Niyə?
– Çünki mən hələ keşiş deyiləm. Keşiş olanda isə bir yol
taparam ki, bizim dostluğumuzu saxlayım.
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Bosko böyük oğlanlarla onların yaşında baş qaldıran
həyat tufanlarını necə təmiz ürəklə keçə bilmələri
haqqında söhbət edirdi.
Onlarla söhbət etdikdən sonra isə birlikdə kilsəyə gedib
bakirə Məryəm ilə dua edirdilər ki, Allah onları hər pi-
slikdən qorusun, şad və təmiz həyat yollarını birgə gedə
bilsinlər.
Boskoya isə bu cür görüşlər həmişə böyük sevinc gətirir-
di və ona bütün çətinlikləri keçməsinə kömək edirdi ki,
gələcəkdə həyatını ancaq gənclərə həsr edən keşiş olsun.
Bu barədə Boskonun sinif yoldaşı çox gözəl sözlər deyib:
„Vaxt keçdikcə daha çox inanırıq ki, Bosko ancaq
gənclərə görə yaşayır.”

47



Kieridəki tələbələrin uzun tətili var idi, təxminən dörd
aya qədər davam edirdi. Bosko tətili müxtəlif yerlərdə
keçirirdi. Bir müddət anası ilə yaşadı, sonra qardaşının
evinə yollandı. O həm də xidmət etdiyi Molio ailəsinin
yanına getdi. Amma ən çox vaxtını Kastelnuovodakı pri-
xodda keçirdi. Onu hər yerdə sevirdilər. 
O isə özünü daha çox gənclərin arasında yaxşı hiss edir-
di. Onları sevirdi. Bilirdi ki, Allah onu gənclər üçün ya-
şamağa çağırırdı. Onun qədər heç kim olanlara şəfqət
göstərmirdi və o, bacardığı qədər onlara kömək eləyir-
di. O, əmin idi ki, onlar üçün dünyaya gəlib.
Cavanlar onun böyük məhəbbətinə vəfa və etibarla ca-
vab verirdilər.
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Covanni Boskonun Kastelnuovodakı keşişin kitabxana-
sından kitab seçmək imkanı var idi. O, bu yolla oxuduq-
larını öz bildiyinə əlavə edə bilərdi. O, hər axşam-üstü
evin qabağındakı çəmənliyə çıxıb orda kitab oxuyurdu. 
Bir gün yenə doqquz yaşında gördüyü yuxuya bənzər
yuxu gördü. Yuxuda gördü ki, qardaşının evinin qa-
bağındakı çəmənlik şəhərə çevrildi. Küçələrdə və mey-
danlarda heç kimin qayğısına qalmadığı çoxlu gənc var
idi. Cavanlar öz başına buraxılmışdılar, bəziləri qarğış və
pis sözlər işlədirdilər və müxtəlif dəcəlliklər edirdilər.
Bosko onlara yumruqla cavab vermək istədi, amma elə
bu an əzəmətli bir kişi və çox gözəl bir qadın gördü. On-
lar onu ürəkləndirdilər ki, o, həyatını bu cavanlara həsr
etsin.
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Bəzi keşişlər Covanni Boskonu onların kilsələrində də gü-
nortadan sonrakı duada bir balaca nitq söylənsin deyə
dəvət etdilər.
Bir dəfə o dua haqqında elə gözəl danışdı ki, insanlar evə
gedəndə bir-birindən böyük maraqla soruşdular: 
– O, belə gözəl danışan keşiş kimdir?
– O, hələ keşiş deyil. O, hələ keşiş olmaq üçün oxuyur.
– Bilirsiniz, bütün gənclər onun ardınca necə gedirlər? O,
onlarla necə oynayır, onlara Allah haqqında necə danışır?
– Onlara Kilsənin tarixindən əhvalatlar danışarkən onun
ağzından necə asılırlar... 
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Dəvət edən keşiş də Boskonu təriflədi:
– Çox yaxşı nitq söylədin. Çox şey bilirsən, sənin gözəl
səsin və danışmaq qabiliyyətin var.
– Çox sağ olun. Əlimdən gələni elədim. Amma əsas işi
insanların qəlbində Allah eləməlidir. 
– Düz deyirsən. Sənə məsləhət vermək istəyirəm. Hamı
səni başa düşsün deyə, daha asan, daha sadə danışmal-
ısan. Hərdənbir real həyatdan nümunə də de, çünki nü-
munə ilə daha çox şey öyrətmək olar.
– Çox sağ olun. Sizin dediyiniz məsləhətdən istifadə
edərəm, xüsusilə də cavanlarla danışanda.
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Tətilin sonu yaxınlaşırdı. Bu, ən çox
gənclərin xoşuna gəlmirdi. Bosko
gedəcək... Onlar hiss edirdilər ki, ən yaxın
dostlarını itirirlər. Bosko keşiş olsa, yepi-
skop onu hansısa bir kəndə göndərəcək
və o, onları unudacaq...
– Sizi unutmayacam. Hətta əgər istəsəm
belə, alınmayacaq. Qorxmayın! Keşiş ol-
sam belə, gənclər üçün keşiş olacam!
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Bosko instituta qayıdarkən Torinodakı Borel adlı təcrüb-
əli bir keşiş ilə tanış oldu. O, Kieriyə nitq incəsənəti öyrət-
məyə gəlmişdi. Boskonun gənclərin ehtiyaclarını başa
düşdüyündən don Boreldən çox xoşu gəldi. 
– Tərk edilmiş gənclik üçün nəsə eləməliyik. Kaş Torinoya
gələydin! Bilirsən, orda nə qədər kasıb oğlanlar var? İn-
sanlar isə onlardan ancaq şikayət eləyirlər, ona görə də
həbsxanalar doludur.
– Bir bilsən, gənclərlə işləmək üçün artıq indidən keşiş ol-
mağı necə istəyirəm! – Covanni dedi.
– Tələsmə, özünü yaxşı hazırlaşdır. Allahın səninlə bağlı
planları var.
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1839-cu il Boskonun yaddaşında dərin iz buraxdı. Onun
ən əziz dostu Aloyz Komollo dəhşətli xəstəliyə tutuldu.
O ölürdü. 
Komollo dindar və həmişə Allaha ümid edən bir insan
idi. Amma o, bir anlıq qorxudan qışqırmağa başladı, Al-
lahın məhkəməsində necə olacaq? Sonra isə rahatlaşdı,
özünə gəldi və Evxaristiyada İsanın bədənini əbədi
həyata çatmaq üçün qida kimi qəbul etdi. Bosko onun
baş ucunda oturmuşdu və çox kədərli idi. 
– Covanni, bir-birimizlə ayrılmaq vaxtıdır. Düşünürdük
ki, hər ikimiz də keşiş olacağıq, bir-birimizə kömək ed-
əcəyik və məsləhət verəcəyik. Allahın iradəsi isə fərqli-
dir. Söz ver ki, mənim üçün dua edəcəksən...
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1839-cu il aprelin ikisi, çərşənbə axşamı idi. Günəş çıxan-
da Komollo canını Allaha tapşırdi. O, bu an Covanninin
əlini tutmuşdu.
Aprelin üçündən dördünə keçən gecə, seminariyada qey-
ri-adi əhvalat baş verdi.
Don Bosko bu haqda belə yazırdı:
„Komollo dəfn olunduqdan sonrakı gecə başqa
tələbələrlə birlikdə yataq otağında idim. Gecə yarısı,
dəhlizin sonundan qəribə səs-küy eşidildi. Get-gedə səs
yaxınlaşıb, artır və əks-səda verirdi. Artıq bütün tələbələr
oyanmışdı. Qorxudan yerimdəcə donub qaldım. Qəflətən
rəngli işıq gördüm və Komollonun səsini eşitdim: „Bosko,
mən xilas edildim”. O, bu cümləni üç dəfə təkrar elədi.”
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Bu əhvalat hamını sarıtmışdı, amma daha çox
Boskoya təsir etmişdi. O, möhkəm xəstələndi. Şəfa
alarkən yepiskop Fransoninin yanına getdi.
– Sənin rəhbərlərindən eşitmişəm ki, sən sinif yol-
daşlarından bir il daha tez həyatını keşişliyə həsr
etmək istəyirsən. 
– Hörmətli yepiskopumuz, birdən Allah məni də,
Komollo kimi çağırsa... axı mən sinif yoldaşlarım-
dan daha böyüyəm. Amma başqa səbəbim də var... 
Tələbə Bosko həyatını gənclərə həsr etmək arzusu
barəsində elə həvəslə danışdı ki, Torinodakı yepiskop
onun xahişinə icazə verdi. 
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İnstitutun rəhbərlərinin fikri də müsbət idi, beləliklə
1840-cı ildə sentyabrın on doqquzu Bosko keşişliyin bi-
rinci dərəcəsini qəbul etdi və Pasxadan əvvəl, 1841-ci ildə
martın on doqquzunda dyakon oldu.
O, mayın sonunda Torinoya dua etməyə yollandı. Bu,
keşişliyi qəbul etməzdən əvvəl axırıncı hazırlıq idi. Co-
vanni Bosko həyatının sonuna qədər özünə verdiyi
tapşırıqları yazdığı o balaca dəftərini saxladı. Onların bi-
ri xüsusilə maraqlıdır:
„Canları xilas etmək üçün hər əziyyətə dözəcəm,
əlimdən gələni edəcəm və itaətkar olacam.”
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Keşişliyi qəbul etməzdən əvvəl axşam belə bir dua elədi: 
„Rəbbim İsa, sabah sənin keşişin olacam. Mənim sözl-
ərimə görə sən mehraba enəcəksən. Sənin günahsız
bədənini və günahsız qanının piyaləsini qəbul edəcəm.
Mənim vasitəmlə səninlə görüşəcək gəncləri əbədi həya-
ta qovuşdurmaq üçün, müqəddəs nişanlarla Sənin həy-
atını onlara verəcəm və Sənin sözlərini çatdıracam. Bütün
həyatımı cavanlara həsr etmək istəyirəm. Özümü hədiyyə
kimi Sənə verirəm. Bu hədiyyəni qəbul et! Sənin anan,
bakirə Məryəm, mənim müəlliməm olsun. İndi mənim
həyat tapşırığımı göstərən yuxunu başa düşməyə başlay-
ıram. Məryəm məni gənclərin yanına yola salsın və
mənim anam olsun!”
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Böyük gün gəldi, şənbə günü 1841-ci il iyunun beşi. To-
rinodakı yepiskop Fransoninin qabağında vaxtilə Bek-
kidən gələn kasıb balaca çoban diz üstündə durub ke-
şişlik sirrini qəbul edir. Bu, onun həyatının ən müqəddəs
anıdır. Boskonun yaddaşında bu vaxta qədər çəkdiyi əzi-
yyətləri, qurbanları, təhqirləri yoxdur, amma yepisko-
pun İncildən dediyi sözlər onun qəlbinin dərinliyinə
qədər işləyirdi: „İsa deyir: Siz məni yox, mən sizi seç-
mişəm.” Bu sözlərə görə onun başına əlini uzatması ilə
o, „ikinci Məsih” oldu.
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Ertəsi gün, Müqəddəs Üçlüyün bayramında, yeni keşiş
Bosko Françesko Assizi adına Kilsədə ilk dəfə olaraq
müqəddəs messanı ibadət etdi. Mehrabın yanında
onunla don Kafasso idi. O, bu Kilsədə xidmət edirdi və
Boskonun həmvətəni və dostu idi.
Sonra müqəddəs messanı ana yurdunda ibadət etdi.
Onun Kastelnuovodakı kilsəsinə çoxlu adam yığılmışdi:
Margarita ana, qohumları, ona kömək edən insanlar,
dostları, sinif yoldaşları. Heç kəs inana bilmirdi ki,
müqəddəs messanı onlarla birlikdə tarlada işləyən, ipin
üstündə gəzən, Allah haqqında danışan Covanni ibadət
edir... O, onların keşişi idi. O, çoxlu əzab çəkmişdi, am-
ma nəticədə arzu etdiyi məqsədinə çatmışdı.
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Həmin gün axşam Margarita ana öz oğluna çox vacib
sözlər demək üçün vaxt ayırdı:
– Covanni, indi keşişsən. Yadda saxla ki, Messanı ibadət
etməyə başlamaq əziyyət çəkməyə başlamaq deməkdir.
Sən yalnız və yalnız İsa Məsihin müqəddəs keşişi olmaq
haqqında düşünməlisən. Mənə görə narahat olma. Kasıb
doğulmuşam, kasıb da ölmək istəyirəm. Bundan sonra
ancaq insanların canlarını xilas etmək haqqında fikirləş.
– Ana, keşiş olduğuma görə sənə minnətdaram. Sənin bu
sözlərini mənim həyat programım kimi qəbul edirəm:
„Ya Rəbbim, qəlbləri mənə ver, başqa şeylər sənindir!”
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Bu bayramdan sonra don Bosko bir neçə ay öz evində
qaldı. Cenovadakı bir varlı ailədə ona tərbiyəçi kimi iş
yeri təklif etdilər. Amma o əvvəlcə don Kafasso ilə
məsləhətləşmək üçün Torinoya yollandı.
– Don Bosko, Torinoya gəlib öz keşiş biliyini mükəm-
məlləşdir.
Don Bosko onun sözünə qulaq asdı. Bəs nə yaxşı elədi!
Oxuyanda padşahın şəhəri olan Torinonun bütün çətin-
likləri ilə, həm də ki ruhani çətinliklərlə üzləşdi. O,
küçələrdə qayğısız, boş-boş gəzən oğlan qruplarını gö-
rürdü, hətta hərdənbir ölüm cəzasına məhkum edil-
mişlərə də rast gəlirdi. Don Kafasso bu yazıqlara kömək
edərdi.
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Don Kafasso don Boskonu həbsxanaya apardı. Cəzalan-
dırılanlarla ilk görüş dəhşətli idi.
– Ay keşiş, sənin sözlərin mənə kömək etməyəcək. Mənə
daha təcrübəli keşiş belə kömək edə bilmədi. Güya, səndə
bir şey alınacaq? Bilirsən mənə neçə il veriblər? İyirmi!
Burda ölməliyəm! Əgər canım varsa, ... cəhənnəmdə ola-
cam... ata və anam ilə birlikdə... Çıx burdan!
Bu an don Boskonun doqquz yaşında gördüyü yuxusu
yadına düşdü: „Bu cavanarları quzulara çevirməlisən!” 
– Amma necə, ay Rəbbim? – cavan keşiş söylədi.
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Don Bosko tərk edilmiş oğlanları axtarmağa başladı.
Küçədə gördükləri onun nəfəsini kəsirdi. Gənclər bir-bi-
rini döyürdülər, qışqırırdılar, pulla kart oynayırdılar. Da-
ha pis şeylər edən oğlanlar da olurdu: bəziləri qarğış və
pis sözlər işlədirdilər. Don Bosko onların yanına yaxın-
laşmaq istəsə də, bir şey alınmırdı. Bəziləri qaçır, bəzil-
əri onu ələ salır, bəziləri isə ona heç fikir də vermirdilər.
O, evə çox vaxt qəmgin gəlirdi. Bu gördüklərindən son-
ra bakirə Məryəmə dua eləməyə başladı. Xahiş etdi ki,
gənclərlə işləmək, onlara kömək etmək üçün ona bir yol
göstərsin. 
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Bakirə Məryəm onu çox gözləməyə qoymadı. 1841-ci il
dekabrın səkkizində, bakirə Məryəmin bayramında
müqəddəs Françesko Assizi adına kilsədə messanı apar-
mağa hazırlaşarkən, qəfildən qışqırıq eşitdi: 
– Çıx buradan, avara! Messada xidmət eləməyi bacar-
mırsansa, burada nə axtarırsan? Nəsə oğurlamaq istəy-
irdin? Çıx buradan!
– Nə edirsiniz? Niyə onu vurursunuz? O, mənim do-
stumdur!
– Sizin dostunuzdur? Bunu fikirləşməmişdim...
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Don Bosko qorxmuş oğlana yaxınlaşıb şəvqətlə soruş-
du: 
– Qorxma! Sənə heç bir pislik eləməyəcəm. Adın nədir?
– Bartolomey Garelli.
– Haralısan?
– Astidən.
– Nə vaxtsa messada olmusan?
– Heç vaxt.
– Yaxşı. İndi mənimlə gəl, qorxma! Messadan sonra bir-
likdə söhbət edərik. Bəlkə xoşuna gəldi.
Oğlan razılaşdı.
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Messadan sonra don Bosko oğlanla bir-
likdə söhbəti davam etdirdi: 
– Torinoda nə eləyirsən?
– İnşaatda işləyirəm.
– Atan var?
– Yox, vəfat edib.
– Bəs anan?
– O da.
– Oxuya və yaza bilirsən?
– Yox, bilmirəm.
– Amma fit çala bilirsən də?
Oğlan gülümsədi, don Bosko isə təbii ki, xoşbəxt idi.
Oğlanın gülüşü sübut edirdi ki, oğlanın inamını qa-
zanmışdı. 
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Oğlanın don Boskoya inamı söhbəti qabağa apardı. 
– Evxaristiya qəbul etmisən?
– Hələ yox.
– Amma tövbə eləmisən.
– Bəli, amma çoxdan, balaca olanda.
– Din dərsinə gedirsən?
– Getmirəm, çünki balacalar məndən daha çox bildiyinə
görə utanıram.
– Əgər mən səni öyrətsəm, gələrsən?
– Bəli, məmnuniyyətlə.
– Nə vaxt başlaya bilərik?
– Sizdən asılıdır.
– Məsələn indi?
– Bəli, başlayaq!
Don Bosko hiss elədi ki, bu çox vacib andır. Bu an böyük
şeylərin başlanğıcı idi.
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Bartolomey don Bosko ilə vidalaşanda ona söz
verdi ki, gələn dəfə öz dostlarını da gətirəcək
və gələn bazar günü həqiqətən də oğlan qru-
pları gəldi. Garelli altı nəfər gətirmışdi, bəziləri
isə don Kafasso ilə gəlmişdilər. Onlar çox şa-
dyanalıqla xeyirxah müəllimin bütün sözlərinə
qulaq asırdılar. Belə ürəkdən və sadə şəkildə
onlarla hələ heç kim danışmamışdı.
– Oğlanlar, gələn bazar günü də gəlin və öz do-
stlarınızı da gətirin!
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Bir neçə gün sonra gənclərin balaca bir qrupu kilsənin
yanındakı otağa daxil oldu. Həyətdə kimsə üzüm əkmiş-
di. O, indiyə qədər yavaş-yavaş böyüyüb, divar boyu
uzanırdı, sanki kiminsə gəlib, onun meyvələrini
dərməsini gözləyirdi. 
Gündən günə şagirdlərin sayı artırdı.

Bir aydan sonra gənclərin sayı artıq 30
nəfərdən daha çox idi. Onlar cavan, ağır işdən
yorğun gələn inşaatçılar idi. Onlardan heç biri
Allah və ya İsa haqqında heç nə bilmirdi. 
Don Bosko həftə içində onların iş yerlərinə qo-
naq gedirdi və tez-tez onları ustalardan qoru-
yurdu. Get-gedə don Boskonun onların
qayğısına qaldığını və canlarına fikir verdiyini
görəndə onu sevməyə başladılar.
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Gündən–günə otaq balacalaşırdı. Don Kafasso cavan-
lara həyətdə oynamağa icazə verdi. 
Daha sonra don Bosko markiza Barolo tərəfindən kasıb
qızlar üçün yaradılan evdə xidmət eləyirdi. Evinin
ətrafındakı çəmənliklərə cavanlar həmlə çəkmişdilər.
Markiza Barolo isə onların səslərinə dözə bilmirdi, ona
görə də don Boskonu xidmətdən azad etdi. O, gənclər
üçün (onların sayı zamanla 200 nəfərə çatmışdı) başqa
yer axtarmalıydı. Amma bu, çox çətin idi.
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Don Boskonun oğlanlarını heç bir yerdə qəbul etmək
istəmirdilər. Bir dəfə o, yenə də yuxu gördü. Yuxuda şi-
kayət etməyə başladı:
– Bilmirəm, onlarla hara gedim? Onlar çoxdur, hamıya
mane olurlar...
Bu an yenidən göy Məleykəsini gördü. Məryəm ona dedi:
– Valdokkoda bir çəmənlik var. Orada Torinolu şəhidlər
Adventor, Solutor və Oktavius öz inamına görə ağır
işgəncə ilə öldürülüblər. Öz oğlanlarını o yerə apar. 
Sonra ona həmin çəmənlikdə olan gözəl bir kilsəni gös-
tərdi.
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Don Bosko yuxuda gördüyü yeri axtarmağa getdi, am-
ma Xanımın dediyi yeri tapa bilmədi. Onsuz da öz oğlan-
ları Dora çayının sahilindəki çəmənlikdə toplaşırdı.
Burada bir gün Mikele Ruanı gördü. Onu yanına çağırdı,
sol əlini ona tərəf uzatdı və sağ əlini ona göstərdi,
elə bil ki, əlinin yarısını ona vermək istəyirdi.
Bunu göstərərkən dedi:
– Biz ikimiz, hər şeyimizlə yarıbayarı payla-
şacağıq. 
– Başa düşmürəm. Nə demək istəyirsiniz? –
oğlan cavab verdi.
– Qorxma, vaxtı gələndə hər şeyi başa
düşəcəksən. Amma yaxşı və dindar ol! Allahın
səninlə bağlı planı var.
Mikele Rua bir neçə ildən sonra don Boskonun birinci
davamçısı oldu.
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1845-ci ilin may ayında don Bosko cavanlarla müxtəlif
çəmənliklərə getməyə başladı. Sonralar köhnə, işlən-
məyən qəbiristana gedirdilər. Kilsənin cavabdehi, don
Tesio, cavanların görüşlərinə icazə verirdi. Amma onun
köməkçi qadını şikayət edirdi:
– Daha belə ola bilməz! Bir baxın! İşə yaramazlar bağa
zərər vurublar, pəncərələri sındırıblar, çəmənliyi xarab
eləyiblər... Don Bosko bunların hamısına görə cavabdeh-
dir!
– Bəs bu qədər oğlanla hara getsin? – don Tesio soruşdu.
– Mənə nə? Onları burada görmək istəmirəm! – qadın
qəti qərarını bildirdi.
O, doğrudan da, bir daha onları görmədi. Bir həftə
içində o öldü.
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Gənclər qəbiristandan da qovulduqlarına görə şi-
kayət eləyəndə, don Bosko onları sakitləşdirirdi:
– Dözməliyik! Allah bizə Məryəmin duasına görə
kömək eləyəcək. Gələcəkdə yalnız bizə aid olan həy-
ətlərimiz, idman meydançalarımız olacaq. Heç kim bi-
zi qova bilməyəcək. 
– Bunu haradan bilirsiniz, don Bosko? – gənclər
təəccüblənirdilər.
– Sadəcə olaraq bilirəm, amma hələ bir müddət qu-
şlar kimi bir yerdən başqa yerə köçməliyik. Hamıya
deyin ki, gələn bazar günü Emanuel Filiberto adına
meydanda görüşəcəyik. Orada həm oyunlar həm də
dərs üçün yer var.
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Bazar günü don Boskonun gənclərini meydanda
görəndə, insanlar bir-birindən onlar haqqında soruşur-
dular.
– Onlar həmin oğlanlardır ki, o cavan keşiş onların
qayğısına qalır. 
– Bəs, yaxşı, birdən gənclər daha onun sözünü dinləm-
ədilər, bəs bu təhlükəli deyil? Onlar insanlara, mağaza-
lara hücum etməzlərmi?
– Bunlardan qorxmayın! O keşiş onların generalı kimi-
dir. Onun bir baxışı bəsdir ki, cavanlar diqqətli olsunlar.
Onları öyrədir, birlikdə kilsəyə gedirlər o, onları vicdanlı
vətəndaşlar və yaxşı məsihçilər kimi tərbiyə edir.
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Bir müddət sonra don Boskonun ətrafında artıq 400-
dən çox gənc toplaşmışdı. Bazar günlərində, hava yaxşı
olanda, Superga təpəsinə səyahətə gedirdilər. Orada
meşə, çəmənlik, kilsə var idi. Onlar istədikləri qədər oy-
naya bilirdilər, amma ən vacibi o idi ki, böyük dostu ilə
söhbət edə bilirdilər. Əgər don Bosko onlara xoş nəsə
deyirdisə, çox xoşbəxt olurdular. Onlar səbirsizliklə
gələn bazar gününü gözləyirdilər ki, təzədən onunla
görüşsünlər.
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Kavour nazirinin qulağına xəbər çatdı ki, don Bosko
ətrafında yüzlərlə cavan toplayır. Ona görə də don Bo-
skonu yanına çağırtdırdı:
– Don Bosko, sizdən soruşmaq istərdim ki, əgər bu ca-
vanların üzərində idarə etməni əldən versəydiniz nə
olardı? Siz başa düşürsünüz ki, necə böyük bir cavabde-
hliyi öz üzərinizə götürürsünüz? Bu gün onların sayı dö-
rd yüzdür, sabah beş yüz, min olacaq... Bəs bilirsinizmi
ki, belə gənclər nə eləyə bilərlər? Yox, yox... bu cür da-
vam edə bilməz! Ümümi nizam intizama cavabdeh
mənəm. Ona görə də sizdən tələb edirəm ki, bu gəncləri
ətrafınıza toplamağı qurtarasınız. 
– Bağışlayın, cənab nazir, amma sizin istədiyiniz kimi
eləyə bilmərəm. Sizə isə söz verirəm ki, heç bir pis şey ol-
mayacaq, çünki məhəbbət və səbirlə böyük məqsədə ça-
ta bilərik.
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Don Bosko bir müddətlik iki fermerdən bir çəmənliyi ki-
rayə ala bildi. 
Çox keçmədi, fermerlər onu çağırdılar: 
– Don Bosko, bir baxın, sizin oğlanlarınız bu çəmənliyi
necə xarab eləyiblər. Biz onu sizə kirayə vermişik, amma
istəyirdik ki, cavanlar bizə zərər vurmasınlar. Baxın, görün
nə eləyiblər.
– Təəssüf edirəm... bilirəm ki, pis bir əməldir... çalışaram
ki... sizə söz verirəm ki, bu gündən... – don Bosko üzr
istəməyə başladı.
– Bu gündən bizim müqaviləmiz qüvvəsini itirirdi. Bizə
zərərimizi ödəməlisiniz və gənclərinizə buraya girmək qa-
dağandır!
– Bəs haraya getsinlər?
– Bu sizin probleminizdir. Zərəri ödəyib çıxın!
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Bazar günü axşam, gəncləri buraxmaz qabaq o, kilsədə
dua elədi: „Haraya gedək? Şəhərə yox, şəhərin ətrafına
da yox, nə də çəmənliyə olmaz... Bəs haraya? Yazıq
oğlanlar. Çox dəcəldirlər, məsuliyyətsizdirlər, amma on-
lar da əylənməlidirlər. Ən vacibi budur ki, onların
qəlbləri təmizdir, onları tərbiyə etmək mümkündür. Al-
lahım, məni tərk etmə! Bakirə Məryəm, mənə sənin gös-
tərdiyin çəmənliyi tapmağa kömək et. Allah, yalnız sənə
ümid eləyirəm!
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Həftə içində cənab Soave don Boskonun yanına gəldi. 
– Bağışlayın, don Bosko sizsiniz?
– Bəli, mənəm.
– Eşitmişəm ki, siz laboratoriya üçün yer axtarırsınız.
– Laboratoriya deyil, oratoriyadır, – don Bosko onu yox-
ladı– Oratoriya, başqa sözlə, bir görüş, dərs, oyun, dua
yeri, – o, başa salmağa başladı.
– Mənim üçün fərqi yoxdur. Bir yer tanıyıram, bəlkə sizin
işinizə yaradı. Bu, cənab Pinardinin evinin arxasındakı
köhnə anbardır. Onun ətrafında çəmənliklər də var.
– Gedək, baxaq! – don Bosko səbirsizliklə dedi.
Soave don Boskonu Dora çayının qırağına apardı.
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Don Bosko sınmış pəncərəli köhnə evi gördükdə başa
düşdü ki, bu, yuxuda gözəl qadının göstərdiyi yerdir.
Ona görə düşünmədən cənab Pinardidən evini ətrafın-
dakı torpaqla bərabər kirayə aldı.
Gənclər bunu biləndə, çox xoşbəxt oldular. Bir yerdən
başqa yerə tükənməyən köçmələrə son verilmişdi!
Ev alçaq və sınıq-salxaq idi. Onun döşəməsi dəlmə-deşik,
qapısı isə yox idi və burada çoxlu siçanlar vardı. Başqa
birisi olsaydı, bəlkə də, cəsarətini itirərdi, amma don
Bosko yox.
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Don Bosko və onun oğlanları həvəslə işləməyə
başladılar. Ev oğlanların fantaziyası altında yavaş-
yavaş dəyişdikcə, hər şey daha da gözəlləşirdi.
– Belə divarı heç padşahın sarayında da tapa
bilməzlər, – inşaat şagirdlərindən biri özünü
təriflədi.
– Bu taxta o qədər yaxşı cilalanıb ki, bütün Tori-
noda bunun bənzəri tapılmaz, – dülgər şagird
olan gənc dedi.
– Ancaq sevgi ilə hər şeyi eləyin axı özünüz üçün
eləyirsiniz. Bu ev sizin eviniz olacaq, – don Bosko
onları həvəsləndirirdi.
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Bir neçə gündən sonra anbar tamamilə dəyişdi. Onun
yerində balaca kilsə oldu.
– Nə gözəldir! – oğlanlardan biri don Boskoya dedi.
– Bu, indi bizim kilsəmiz olacaq. Amma bir gün gələcək
burada həyətlərlə, evlərlə, məktəblərlə və sexlərlə bir-
likdə böyük bir kilsə ucalacaq.
– Bunu haradan bilirsiniz, don Bosko? – oğlan hey-
ranlıqla soruşdu.
– Bilirəm. Bir gözəl yuxuda bunu görmüşəm. Mənə bu-
nu Bakirə Məryəm deyib.
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Oğlanlar öz balaca kilsələrini çox sevirdilər.
Hiss eləyirdilər ki, bu sadə divarların arasında
onların böyük dostunun ürəyindən başqa
ürək də var. O, Göylərdə olan Atanın ürəyidir
və onlarla birlikdə Məryəm də dua eləyir.
Torinodakı yepiskop Fransoni oraya qonaq
gələndə oğlanlar çox xoşbəxt olurdular. O,
gənclərlə dostcasına söhbət eləyirdi. Oğlanlar
ona söz vermişdilər ki, don Boskonun sözünə
baxacaqlar və böyük səylə oxuyacaqlar.
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Torinodakı bəzi keşişlər don Boskonun ilk müvəff-
əqiyyətləri və gələcək planları haqqında eşidəndə buna
inana bilmirdilər və başlarını bulayırdılar.
O isə cəsarətlə deyirdi:
– Zaman gələcək, bizim də kilsələrimiz, mərkəzləri-
miz, məktəblərimiz, sexlərimiz, oratoriyalarımız, id-
man meydançasılarımız olacaq. Orada təmin olun-
mamış gənclər üçün çoxlu keşişlər, rahiblər,
müəllimlər, köməkçilər işləyəcək...
– Ay don Bosko, sizcə, bir az şişirtmirsiniz ki? –
bəziləri ona belə deyirdilər.
– Şişirdirəm? Yox! Bir gün mərkəzlər ancaq Pie-
montda yox, bütün İtaliyada, Avropada və
hətta bütün dünyada da olacaq, – o, bir daha
dediklərinin üstündə dururdu.
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Don Bosko onun sözlərinə inanmadıqları üçün çox pis
olurdu. Ona gəncləri işlə təmin etməyə kömək edən To-
rinolu keşiş don Borelə öz ürəyini açdı. Don Borel onun
birinci köməkçisi idi.
– Don Borel, siz də mənə inanmırsınız? Amma mən
əminəm ki, mənim söylədiklərim doğrudur. Bakirə
Məryəm mənə dedi ki, bu, Allahın sənə verdiyi tapşırıq-
dır. Yuxuda bizim mərkəzimizə və gözəl kilsəmizə
gedən sonsuz sayda gənc gördüm.
– Don Bosko, yazıq don Bosko! Amma indiyə qədər sizin
ancaq köhnə eviniz və bir çəmənliyiniz var.
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Bir neçə keşiş don Boskonun ruhi xəstə olduğunu fi-
kirləşməyə başladılar. Qərara gəldilər ki, onu psixiatr mü-
ayinəsinə göndərsinlər. İki keşişə – Ponzati və Nasiyə
tapşırıq verdilər ki, bir səbəb tapıb onu psixiatrik xəstəxa-
naya aparsınlar.
Keşişlər bir dəfə ona söz arası təklif etdilər:
– Don Bosko, biz bir gəzintiyə çıxmaq istəyirik.
Bizimlə getmək istəyirsinizmi? Araba evinin qa-
bağında gözləyir. Bir az təzə hava sizə də yaxşı
təsir edərdi.
Don Bosko razılaşdı, amma arabaya minəndə
hər iki keşişə hörmətlə yol verdi. Onlar arabaya
minəndə tez qapını bağladı və sürücüyə dedi ki,
onların cəld dedikləri yerə aparsın.
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Psixiatrik xəstəxanada artıq hazır halda onları gözləyir-
dilər. Amma çox təəccüblü idi ki, bir keşişin yerinə iki
keşiş gəlmişdi. Həkimlər onları otaqlara aparmaq
istəyəndə, onlar bir təhər zorla özlərini qorudular. 
– Bu, bir səhvdir, biz dəli deyilik! 
Hadisənin üstü ancaq bir qədər keçdikdən sonra açıldı.
Amma axşama qədər bütün şəhər bundan xəbər tutub
güldü. Bundan sonra heç kim, don Boskoya dəli demədi.
Bir çox keşiş onun gənclərlə işləməsinə, artıq fərqli
şəkildə, müsbət mənada baxmağa başladılar.

89



Aylar keçdikcə don Boskonun adı məşhurlaşırdı. Buna
görə də o, kasıb və heç kimin qeydlərinə qalmadığ
gənclərin daha çox qayğısına qala bilirdi. Tez-tez onu
inşaatda görürdülər. O, gənclərin maaşları, iş vaxtları,
sağlamlıqları haqqında məlumat alırdı. Əgər nəsə düz-

gün olmayıbsa, cavanların xeyrinə çalışırdı. Buna görə
Don Bosko xüsusi bir şey elədi: o, ustaların və şagirdl-
ərin arasında əmək müqaviləsinin bağlanmasına nail
olmağa çalışan ilk insan idi.
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Bir dəfə o, bir inşaat ustasından şagirdinə daha çox ma-
aş versin deyə xahiş etdi.
– Bu oğlana daha çox pul verə bilmərəm. Əgər ona ki-
fayət etmirsə, başqa yerə işləməyə gedə bilər!
– Bilirəm ki, siz düzgün insansınız. Vaxt çətindir... pul
azdır, – don Bosko çəkinə-çəkinə söylədi. 
– Nə demək istəyirsiniz? Əgər istəsəm, şagirdlərimə da-
ha çox pul verə bilərəm.
– Bəs əgər sizin yaxşı qəlbinizə görə sizdən xahiş edər-
dimsə?
– Ay, don Bosko. Siz maraqlı insansınız! Yaxşı, mən ona
daha çox maaş verərəm.
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1846-cı il iyun ayının başlanğıcında don Bosko bərk
xəstələndi. Bazar günü axşam evə çatanda gücü tama-
milə tükəndi və özündən getdi.
Həkim ancaq başını buladı:
– Don Bosko çox zəifləyib. Onun nəbzi çox zəifdir və
qorxuram ki... Qohumlarına xəbər verin! Təəssüf
edirəm, amma bu vəziyyətdə olan insanların axırı, ad-
ətən, pis qurtarır...
Gələn bazar günü don Borel onunla birlikdə dua elədi,
onu ölümə hazırladı. Onun anası Margarita və qardaşı
Yusif də gəlmişdilər. Bekkidən onunla vidalaşmağa
gələnlər də vardı.
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Bu günlərdə gənclər nə edirdilər!
Bəziləri gecə-gündüz onun çar-
payısının yanında xidmət eləyir, bəzil-
əri isə axşam pilləkənlərdə oturub
onun sağlamlığı ilə bağlı yeni xəbərlər
gözləyir dua edilər. Onun vəziyyəti
pisləşəndə isə daha da çox dua edir-
dilər.
„Təsəlli verən bakirə Məryəm adına
kilsə”də cavanlar qrupu don Bosko-
nun sağalması üçün dua edirdilər və
onun üçün Allahdan möcüzə xahiş
edirdilər. Bəziləri böyük dostlarının sa-
ğalması üçün özlərini qurban verdilər.
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Mərhəmətli Allah onların dualarını qəbul etdi və don
Bosko sağaldı. Güc toplasın deyə, anasının evinə getdi.
Üç ay don Borel bir neçə başqa keşişlə birlikdə gənclərin
qayğısına qaldılar. Don Bosko sağaldığı müddətdə öz
gəncləri barədə düşünürdü. Onlar piyada hətta altmış
kilometr getməli olsalar belə, bir neçə dəfə don Bosko-
nu Bekkidə ziyarət etdilər.
Üç ay sonra don Bosko Torinoya qayıtmaq qərarına
gəldi. Margarita ananı da özü ilə aparmaq istədi. Ana
isə əvvəlcə bu barədə heç düşünmürdü də, amma axırda
o da öz evini tərk etmək qərarına gəldi və oğlu ilə Tori-
noya getdi. Bu sevən ananın qəhrəman jesti idi.
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Don Bosko Pinardinin evində üç otaq kirayəyə götü-
rürdü. Oraya anasını apardı.
– Otaqlar necədir?
– Bura Bekki kimidir. Mənim xoşuma gəldi.
– Mən şad olum deyə dediyini bilirəm. Amma əslində
əzab çəkirsən...
– Yox, bəsdir... İndi boşqabları çıxarıb axşam yeməyini
hazırlamalıyam. Axı Bekkidən buraya yol uzun və ağır
idi. Sən öz sağlamlığının qeydinə qalmalısan.
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Bir neçə gündən sonra Pinardinin evinin üç otağı
demək olar ki, hazır idi. Don Bosko orada bu vaxta
qədər Pad çayının körpüsünün altında və ya parkdakı
oturacaqlarda yatan gəncləri qəbul etməyə başladı.
Amma elə birinci gecə də onun sevgisinə çox „gözəl“
cavab verdilər. Səhər tez oyanıb döşəkləri və yorğanları
oğurladılar. Belə gənclər bir neçə dəfə oldu. Hərdənbir
döşəkləri və yorğanları, hətta yatdıqları küləşi də
aparırdılar.
– Səhər o keşiş və qoca arvad üçün yaxşı sürpriz olacaq,
– gecə gizli qaçanda bir-biri ilə gülə-gülə pıçıldaşırdılar.
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Don Bosko gənclərlə görüşmək üçün hər imkandan is-
tifadə edirdi. Məsələn, bərbərxanaya girəndə istəyirdi
ki, onun üzünü şagird qırxsın. Adətən, usta isə razılaş-
mırdı:
– Don Bosko, üzünüzü ona qırxdırmaq istəyirsiniz? O
hələ heç ülgücü tuta bilmir!
– Amma nə vaxtsa başlamalıdır, ya yox? Ay oğlan, haydı
qabağa! Ancaq burnumu kəsmə! Adın nədir?
– Karlo... vay, vay, bağışlayın, sizi bir-az kəsdim.
– Narahat olma. Davam et! Sənin atan nəçidir?
– Atam yoxdur. Vəfat edib... Ağrımır ki? 
– Yox... Bəs anan?
– O xəstədir.
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Beləliklə, don Bosko oğlanın dostluğunu qazandı.
Bərbər şagirdi yaxşı keşişi unutmadı. Bir gün o,
xəstələndi. Onu xəstəxanaya aparanda həmin keşişi öz
yanına çağırdı.
– Yadınızdayam? 
– Əlbəttə ki, sən Karlosan, qabiliyyətli bərbər şagirdisən.
– Don Bosko, anam öldü və buna görə mən çox
xəstələndim. İndi dünyada heç kimim yoxdur. 
– Necə heç kimin? Bəs mən? Mən kiməm? Sağalanda
mənim evimə yaşamağa gələcəksən. Mən anamla bir-
likdə səni böyüdəcəyik. 
Bu artıq dördüncü yetim idi ki, don Bosko öz evinə
qəbul edirdi.
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Don Bosko beynində həmişəki kimi yeni bir plan ya-
ratdı. Artıq evi olduğu üçün, axşam məktəbi təşkil et-
məyə başladı. 
Cavanların çoxunun yaza və oxuya bilmədiyini görəndə,
don Bosko axşamlar, onlar işdən qayıdandan sonra, əsas
şeyləri onlara öyrədirdi. Dərsləri öyrətmək üçün ona
həm də şəhərdəki müəllim dostları da kömək eləyirdilər. 
Don Bosko zamanla Pinardinin evindəki otaqları bir-bir
kirayəyə alırdı, amma siniflər həmişə az idi. Beləliklə,
gənclər öyrənmək mümkün olan hər yerdə dərs keçir-
dilər.
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Yavaş-yavaş kirayəyə götürülən bütün Pinardi evi ki-
fayət etmirdi. Ona görə də don Bosko 1852-ci ilin yayın-
da inşaata başladı. Artıq 1853-cü ilin yazında Pinardinin
evinin sağ tərəfində təzə iki mərtəbəli bina ucaldı.
Bir neçə il sonra bütün Torino və şəhər ətrafındakı ca-
maat don Bosko haqqında danışırdı. Valideynlər həvəslə
öz uşaqlarını onun mərkəzinə aparırdılar, çünki qısa
müddətdən sonra onların davranışlarındakı fərqi görür-
dülər: onlar daha itaətli, açıq və yaxşı idilər. Beləliklə, o
birinci mərkəz yenə də kifayət etmədi. Don Bosko təzə
mərkəzlər açmalı idi. Onlardan birincisi dəmir yolu va-
ğzalının yanında idi.
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Don Boskonun çəkdiyi çətinliklər və gördüyü işi ilk
bəhrələrini gətirdi. Onun yanında böyüyən gənclər
tərbiyə almaqla kifayətlənmək istəmirdilər. Oğlanlar
ona oxşamaq istəyirdilər, keşiş olmağı arzulayırdılar.
Beləliklə, don Boskonun mərkəzində 1851-ci il fevralın
ikisi böyük bayram keçirildi. Həmin gün dörd gənc – Yo-
zef Buzzetti, Karlo Gastini, Feliks Revilyio, Yaqub Belli-
ya – ilk dəfə olaraq keşiş paltarları geyindilər. Bu paltar
onların keşiş olmaq və ya öz həyatını Allaha həsr etmək
qərarını göstərdi.
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Covanni Bosko evində peşə məktəbi də yaratdı. Bir
dəfə ondan bir gənc soruşdu:
– Don Bosko, biz keşiş olmasaq da sizə kömək etmək is-
təyirik. Olar?
– Bəli. Bir vaxt olacaq ki, mənim oğullarımın arasında
dərzi, çəkməçi, dülgər, çap edən, mexanik, müəllim ola-
caq... hamısı mənim övladlarım olacaq... keşişlər və
tələbələr kimi, onlar da mənim övladlarım
olacaq.
– Bunu haradan bilirsiniz?
– Yuxumda Məryəm mənə mənim həy-
atımdan sonra arxamca gələnləri gös-
tərdi. Neçə-neçə yaxşılıq eləyəcəklər!
Neçə-neçə can xilas edəcəklər. Onlar
yeni növ rahiblər olacaqlar. Onların
rahib paltarları açıq qol olacaq.
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Don Bosko həmişə öz həyatında Allahın olduğunu hiss
etməyi bacarırdı. Həmişə istəyirdi ki, bütün işləri, hətta
ən xırda işi belə, Allaha həmd olsun. Ona görə də, Allah
onun vasitəsilə də maraqlı şeyləri demək olar ki, mö-
cüzələri edirdi.
Bir axşam oğlanlarına qovrulmuş şabalıdlar payladı.
Gənclər çox, şabalıd isə az idi.
– Bizə çatacaq? – sıradakı axırıncı cavanlar qorxa-qorxa
soruşdular. 
– Hələ bir az var, amma hamıya çatmayacaq, – bəziləri
dedi.
Amma don Bosko paylamağa davam etdi. Qəfildən
gənclər qışqırmağa başladılar:
– Don Bosko şabalıdı çoxaldır! Möcüzə! Don Boskoya
eşq olsun!
– Yox. Allaha eşq olsun! O, möcüzələri eləyir.
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Margarita anaya şabalıd əhvalatı çox təsir elədi.
– Mən məəttəl qalmışam. Evdə bir neçə şabalıd var idi...
Oğlanlar nə qədər idi... iki yüz? – Margarita ana soruşdu. 
– İki yüzdən daha çox. Allah sənin işinə xeyir-dua verir.
Məncə, sən də çox yorğunsan, – sevgi ilə oğlu ona söylədi.
– Yox... Allah məni sənin yanında qoysa, heç nədən qorx-
muram. Sonra... mən gedəndə...
– Ay ana! Nə kədərli düşüncələrin var.
– Oğlum, özünə yaxşı bax. Ehtiyatlı ol! Kilsənin düşmənl-
ərinin gözü sənin üzərindədir. Onlara mane olursan. Səni
öldürmək istəyirlər.
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Margarita ana düz deyirdi. Bir axşam, gənclərə dərs
keçən zaman, sekta tərəfindən pul alan bir kişi ona
tüfənglə atəş açmağa çalışdı. Güllə onun qoltuğunun al-
tından keçib paltarlarında deşik açdı.
– Oğlanlar, qorxmayın. Bu ancaq pis bir zarafat idi.
Düşmənləri onu bütün qüvvələri ilə susdurmaq istəyir-
dilər, çünki o vaxt don Bosko nəşr fəaliyyətinə ba-
şlamışdı və sektalara qarşı çoxlu məqalələr yazırdı. Don
Bosko Katolik kilsəsi barəsində həqiqəti yazırdı, ona
görə ki, sektalar Katolik kilsəsi haqqında yalan danışa-
raq, onu məhv etmək istəyirdilər.
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Bir dəfə don Boskonu can verən adamın yanına
dəvət etdilər. Dedikləri evə girəndə gördü ki,
onun köməyi heç kimə lazım deyil. Birdən-birə
otaqda işıq söndü və kişilər əllərində çubuqla
ona hücum etməyə başladılar. Ancaq don
Boskonun çox diqqətli olması və başının
üstündə tutduğu stul onu xilas etdi.
Bu əhvalatdan sonra don Bosko çox ehti-
yatlı davranırdı. Axşam evdən çıxanda,
lazım gəldikdə, özü ilə böyük oğlanları
aparırdı.
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Bir neçə dəfə don Boskonun həyatını böyük
it xilas etdi. Onun adı Boz idi. Heç kim onun
sahibinin kim olduğunu bilmirdi. Lazım olan
anda qəzəblə düşmənlərə hücum edirdi.
– Kömək edin! Don Bosko, onu çağırın! O,
məni parçalayacaq. Kömək edin! 
– Boz, burax onu! Bura gəl!
Boz da qulaq asırdı, hücum edəni buraxırdı,
amma o, gedənə qədər də hürürdü. Sonra
don Boskonu evə yola salırdı. Beləliklə, Boz
onu bir çox gündüzlər və gecələr qorumuşdu.
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Hücum edənlər çox olanda, Boz lap qəzəblənirdi. Biri-
ni dişləyir, başqasına tullanırdı... Bu, artıq it deyildi! Bu,
düşmənin üstünə atılan, quduzlaşmış vəhşi heyvan idi. 
Heç kim haradan gəldiyini bilmirdi. Oğlanlar onunla oy-
nayır, onu sığallayır və zarafatla sataşırdılar. Bozun bun-
dan çox xoşu gəlirdi. Sevinə-sevinə quyruğunu tərpədir-
di. O, oratoriyadakıları çox sevirdi.
Hərdən uzun müddət çıxıb gedirdi. Heç kim harada
yatdığını bilmirdi. Heç kim onun yemək yediyini görm-
əmişdi.
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Bir axşam şəhərdə don Boskonun təcili işi var idi. Evdən
çıxanda, qapının yanında oturan Boza dedi: 
– Boz, yol ver! Mənə mane olma!
Amma it tərpənmədi. Ancaq kədərli hürüb oturmağına
davam etdi. Don Bosko yenidən keçmək istədi, amma o,
möhkəm hürməyə başladı. Margarita ana bunu
görəndə, oğluna yalvardı:
– Covanni, mənə qulaq asmaq istəmirsən, heç olmasa bu
yaxşı heyvana itaət et! Bu axşam evdə qalmalısan. Yəqin
ki, sənə şəhərdə kimsə pislik etmək istəyir.
Don Bosko evdə qaldı. Ertəsi gün bildi ki, onu bir neçə
kişi əlində tapança ilə küçədə gözləyirmiş.
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1854-cü il iyul ayında Torinoda vəba xəstəliyi yayılmağa
başladı. Həyatda qalanların çoxu (onların arasında pad-
şahın ailəsi də var idi) qaçdı, qalanlar isə evlərində gizl-
ənirdilər. Amma bütün cəhdlər boş idi. Şəhərdə ölüm
qalib gəlmişdi. Xəstəxanalarda nə yer, nə də həkimlər
var idi. Yepiskop keşişləri, rahibləri və rahibələri öz
həyatlarını qurban verməyə və xəstələrə xidmət el-
əməyə çağırdı.
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Vəziyyət pisləşmişdi, kömək etməyə adam olmayanda,
don Bosko öz oğlanlarına dedi:
– Əziz uşaqlar! Yepiskop yaxşı iradəsi olan bütün insan-
lardan xəstələrə qulluq etməyi xahiş edır. Biz də
kömək eləməliyik. Kim bu çətin, amma qəhrəman işi
edə bilər, desin! Mən inanıram ki, hər kim ki, „Bakirə
Məryəm – Məsihçilərin köməkçisi” kimi, xidmət
eləsə, vəba xəstəliyinə tutulmayacaq.
Bir neçə gənc könüllü yazıldı. Don Bosko onların bo-
yunlarına üzərində Məryəmin şəkli olan medalı asıb
xatırlatdı: 
– Allaha dua edib xidmət eləyin! Məryəm, Məsihin anası
sizinlə olacaq və Allah sizi qoruyacaq.
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Don Bosko da xəstələrə kömək eləyirdi. Bir
çarpayıdan başqa çarpayıya gedirdi.
– Narahat olmayın... sizin uşaqlarınıza baxa-
ram. Neçə uşağınız var? Onların neçə yaşı
var?
– Oğlumun birinin yeddi yaşı var, o birinin do-
qquz, qızımın isə beş.
– Oğlanları mənim evimə apararam, qızına ra-
hibələr kömək edəcəklər.
– Çox sağ olun, don Bosko! İndi artıq rahatlıq-
la ölə bilərəm, Allahın iradəsi sizinlə olsun.
Beləliklə, don Bosko həftələrlə işlədi.
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Oğlanlar xəstələrə çox yaxşı xidmət edirdilər. Onlar
həkimlər və tibb bacıları ilə birlikdə xəstəxanalarda və
təcili müalicəxanalarda da çox ciddi işləyirdilər.
– Bizcə ürəkli olun! Bu dərman sizə yaxşı kömək eləyəcək.
– Çox sağ ol, minnətdaram... Sən də don Boskonun
oğlanlarındansan?
– Bəli.
– Sənin adın nədir?
– Dominik Savio.
– Ay oğlan, necə də yaxşısan. Bizə kömək eləyən oratori-
yadakı oğlanlar neçə nəfərdir?
– Təxminən əlli.
– Mərhəmətli Allah sizə kömək olsun!
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Vəba xəstəliyi qurtarandan sonra, şəhərə təzədən həy-
at qayıtdı və gənclər də öz kitablarına, işlərinə və oyun-
larına qayıtdılar. Don Boskonun uşaqlarından heç kim
xəstələnmədi, hamı sağ və şən idi.
– Dünən məndən şəhərdə soruşdular ki, nəyə görə
bizdən heç kim xəstələnmədi.
– Məndən də soruşublar. Dedim ki, don Bosko bizim bo-
yunlarımıza üzərində Məryəmin şəkli olan medalı asıb.
Həm də dedim ki, „Bakirə Məryəm – Məsihçilərin kö -
məkçisi” bizimlə oldu, bizim üçün Allahdan bizi qoru-
sun deyə xahiş etdi.
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Don Boskonun yaxşılığı, onun cavanları başa düşməsi,
həm də onun Allahla münasibəti cavanlarda ona qarşı
sonsuz etibar yaratdı. Ona görə də onun bütün dedikl-
ərini, istədiklərini və məsləhətlərini qəbul eləyirdilər. Bir
neçə həftə onunla birlikdə yaşamaq bəs idi ki, bütün pis
xasiyyətlər dəyişilsin.
Dəcəl və çox şən oğlan, Covanni Kalyiero, don Boskoya
görə özünü oda atardı. Daha sonralar da salezyançı ol-
du, Amerikada işlədi, orda yepiskop və kardinal oldu.
Mikele Magone Karmanyolada, bir küçədəki gənclər
qrupunun başçısı idi. Don Bosko onun qəlbini bir oyun
zamanı qazandı. Onu bir tərbiyəsiz və vəhşi oğlandan
müqəddəs oğlana çevirdi. Bu dəyişikliyə tövbə sirri və
evxaristiyanın qəbulu kömək elədi. Bunları Torinolu ke-
şiş iki ən yaxşı tərbiyə vasitəsi kimi sayırdı.
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Don Boskonun xüsusi tərbiyə sistemi var idi. O, ona
„qarşısını alan” tərbiyə sistemi adını vermişdi.
Bu sistemə görə tərbiyəçi gəncə hər ziyan verən şeyə
diqqətlə fikir verib onu gəncin özü ilə həll etməyə kömək
eləməlidir. Ona görə də onların hər ikisi də bir-birilərinə
çox etibar etməlidirlər. 
Don Bosko tərbiyəçilərə məsləhət verdi ki, tərbiyə edəndə
üç şeyə diqqət yetirsinlər: ağıl, inam və məhəbbət.
Əgər ağıl və məhəbbətin bünövrələri inamda varsa, onda
ən çətin xasiyyətli gənclərə belə tərbiyə vermək olar. Əgər
tərbiyəçi gənclərin onun təklif elədiklərini xoşlamalarını
istəyirsə, onda özü də onların xoşladıqları ilə də maraq-
lanmalıdır. Tərbiyədə etibar, dostluq və məhəbbət əsas
rol oynamalıdır.
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İndi isə don Boskonun həyatından bir neçə ay əvvələ
qayıdaq.
Çoxdandır ki, onun beynində bir fikir yaranmışdı. O,
gənclərə tərbiyə vermək üçün bir təşkilat yaratmaq is-
təyirdi. Amma o vaxt Piemontda çox çətin vəziyyət idi.
Piemontdakı dövlət monastırları və seminariyaları ba-
ğlayırdı. Amma kilsəyə qarşı olan nazir Rattatsi don Bos-
koya qiymətli bir məsləhət verdi:
– Sizin işinizi davam və inkişaf etdirən təşkilat yarat-
malısınız. 
– Hörmətli cənab nazir, bir az əvvəl siz monastırları və
seminariyaları bağlamaq üçün qanun çıxartdınız. 
– Don Bosko, siz o qanunla yaxşı tanışsınız. Oldu, bu qa-
nuna görə elə təşkilat yaradın ki, onun üzvləri Kilsənin
qarşısında rahiblər olsun, dövlətin qarşısında isə adi
vətəndaşlar olsun.
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Don Bosko Roma şəhərinə yollandı və Roma papası IX
Pius onu qəbul etdi.
– Don Bosko, çox işlər görmüşsünüz. Amma siz öləndə
işləriniz necə olacaq? – Roma papası soruşdu. 
– Müqəddəs ata, elə ona görə də Roma şəhərinə
gəlmişəm. İstəyərdim ki, mənə hazırki dövrün
tələblərinə cavab verən rahib təşkilatını yaratmağa
kömək eləyəsiniz.
– Siz gələcək rahib təşkilatının qaydalarını yazın, amma
elə eləyin ki, dövlət sizə problem yaratmasın. Digər
tərəfdən bu təşkilat elə olmalıdır ki, onun üzvləri əsl ra-
hib and içməlidirlər, – Roma papası ona məsləhət verdi.
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Covanni Bosko bir dəqiqə də gözləməyib dərhal işə baş-
ladı. Bizə təkcə don Rua tərəfindən salezyan təşkilatının
yaradıldığını göstərən sənədi almaq qaldı. Sənəddə deyi-
lirdi:
„Biz 1854-cü il yanvarın iyirmi altısı axşamı don Boskonun
otağında yığıldıq. Rokkyetti, Artilyia, Kalyiero və Rua da
burada idilər. Don Bosko orda olanlara təklif elədi ki, Al-
lahın köməyi ilə bütün insanları sevməyi bacarsınlar. Bu,
bir sınaq idi. Daha sonra isə onlar artıq söz verəcəklər və
axırda, əgər mümkün olsa, Allahın qarşısında həm
edəcək, həm də and içəcəklər. Onlara örnək götürmək
üçün müqəddəs Françesko Saleskini seçdi. Ona görə də bu
sınağa başlayan və əməl edən hamı salezyan adlanacaq.”
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Don Bosko həm əla tərbiyəçi, həm də böyük kilsələrin
inşaatçısı idi. Bir gecə yuxuda ona bakirə Məryəm onun
evinin yanında olan geniş torpağı göstərdi. Qəflətən,
sanki qeybdən gözəl bir kilsə böyüməyə başladı. Bu ha-
disə baş verərkən parlaq qadının səsini eşitdi:
– Bu, mənim evimdir. Ordan mənim şöhrətim yayılacaq. 
Bu hadisədən sonra „Məsihçilərin Köməkçisi bakirə
Məryəm”ə yuxusundakı kilsəni tikmək don Boskonun
ən böyük arzusu oldu. Layihəni hazırladı və onu Torino
şəhərinin icra hakimiyyətinə göstərdi. Əvvəlcə kilsənin
adına görə inşaata icazə vermək istəmədilər.
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Əlbəttə ki, don Boskonun kilsənin inşaatı ilə problemləri
var idi. 1863-cü ilin payızında inşaat üçün torpaq alıb bü-
növrə daşını qoydu. Bu mərasimi keçirərkən memar Buz-
zettiyə söylədi:
– İndi sizə bu böyük iş üçün pul vermək istəyirəm. Bəs ol-
madığını bilirəm, amma sizə bütün pulumun hamısını ve-
rirəm – və onun əlinə bir az xırda pul verdi. 
– Ay don Bosko, zarafat edirsiniz! Səkkiz manat?! – me-
mar təəccüblü dedi.
– Ancaq səbirli olmalısınız. Bu kilsə üçün pulları bakirə
Məryəm özü verəcək. Mən yalnız onun mühasibi olacam.
Hərdən tikmək üçün pul olmurdu. O vaxt bakirə Məryəm
çox kömək edirdi və don Boskonu problemdən çıxardırdı.
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Kilsənin inşaatını qurtarandan sonra don Bosko dedi:
– Bu kilsənin hər bir daşı Allahın yaxşılığı və bakirə
Məryəmin köməyi haqqında danışır!
Məryəm-məsihçilərin Köməkçisi kilsəsinin əsas daşının
qoyulmasından beş il keçmişdi. İndi isə bu kilsənin
təqdis edilməsinin günü – 1868-ci il iyunun doqquzu idi.
Təqdis mərasimini Torinolu yepiskop Rikkardi keçirdirdi.
Kilsə insanlarla ağızbaağız dolmuşdu. Birinci təntənəli
messanı yepiskop, ikincini isə don Bosko apardı.
Valdokkoda bütün gün musiqi və mahnı sədaları
yayılırdı. Axşam kilsə bayram işıqları ilə alışıb yanırdı və
günbəzdə Məsihçilərin köməkçisinin Məryəmin heykəli
böyük işıqlarla parıldayırdı.
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1872-ci ildə don Bosko Mariya Dominika Mazzarello ilə
birlikdə „Məsihçilərin köməkçisi Məryəmin qızları” təşki-
latını yaratdılar. Bu təşkilatın əsası Piemontdakı balaca
Morneze kəndində idi. Orda bir qrup qız yaşayırdı. Ma-
riya Dominika orda işləyən Pestarino adlı keşişlə birlikdə
onlara kömək edirdi. 
– Sizin təşkilatınızın adı belə olacaq: „Məsihçilərin
köməkçisi Məryəmin qızları”. Bu ad çoxdan mənim
qəlbimdədir. Bakirə Məryəm sizin vasitənizlə bütün
qızların yanında olmaq istəyir. Onunla birlikdə qızlara
Allahın yanına getməyə kömək eləyəcəksiniz. Siz
kasıbsınız və sizin sayınız azdır. Amma vaxt gələcək, sizin
qızlarınız o qədər çox olacaq ki, onlarla haraya gedəcək-
siniz... – don Bosko birinci salezyan rahibələrə dedi.
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Don Bosko heç vaxt dənizin o biri kənarında işləm-
əmişdi, amma bu, onun böyük arzusu idi.
1871-ci ildə salezyanlara belə bir yuxunu danışdı:
„Mən gördüm ki, böyük, geniş bir çəmənlikdəyəm.
Uzaqdan mənim yanıma hündür boylu və vəhşi baxışlı
insanlar gəlirdilər. Onların əllərində uzun nizələri və sa-
panları var idi. Bəziləri vəhşi heyvanlar ovlamışdılar,
bəziləri hindularla, ya da ki, əsgər və müstəmləkəçilərlə
amansız döyüşmüşdülər. Yerdə çoxlu ölü var idi.
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Qəflətən arxadan bir insan
qrupu çıxdı. Onların paltar-

larından bildim ki, keşişdirlər.
Onların üzləri gülürdü və çox

mehriban görünürdülər. Onlar
hindulara yaxınlaşa-yaxınlaşa Al-

lahın sözlərini onlara deməyə ba-
şladılar. Amma hindular onlara

vəhşicə hücum edib öldürdülər.
İsa Məsihin sözlərini yayanların öl-

dürüldüyünə görə çox pis olmuşdum.
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Bir az sonra başqa keşişlər gördüm. Onlar da şən idilər,
amma əvvəlcə hinduların uşaqlarının ürəklərini qazan-
mağa çalışırdılar. Bir çox gənclər keşişlərlə söhbət elədi.
Çox qorxdum... Diqqətlə baxıb gördüm ki, bu keşişlər
mənim oğullarım, salezyanlarımdır... Onları xilas etmək
üçün səsləmək istədim. Amma qeyri-adi nəsə baş verdi.
Hindular onların gəldiyini sevinclə qarşıladılar.
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Keşişlər gəlib hindulara dost kimi dərs verməyə başlad-
ılar. Hindular diqqətlə qulaq asırdılar və tez öyrənir-
dilər, məmnuniyyətlə onların məsləhətlərini qəbul edir-
dilər. Sanki böyük uşaq idilər. Çox keçməmişdi ki,
salezyanlar onlara dua etməyi və mahnı oxumağı öyrət-
dilər. Hindular elə həvəslə mahnı oxudular ki, hətta
məni oyandırdılar və yuxum qurtardı.
Bu yuxu mənə göstərdi ki, öz oğullarımı Məsih üçün
gənclərin qəlblərini qazanmağa göndərməliyəm”.
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Dörd il sonra don Boskonun bu yuxusu gerçək oldu.
1875-ci il noyabrın on biri Torinodakı bakirə Məryəm ad-
ına Kilsə insanlarla dolu idi. Onlar Amerikaya ge dən -
lərlə vidalaşmağa gəlmişdilər. Don Bosko ürəkləndi. O,
on salezyana xaç nişanı verdi. Oğlanlarını ata kimi qu-
caqladı. Altı salezyan keşiş, dördü isə koadyutor adlan-
dıran rahib-tərbiyəçi oldu. Onlar Cənubi Amerikaya get-
dilər. Bu qrupun başçısı keşiş Covanni Kalyiero idi. O,
otuz il orda işlədi. Kalyiero birinci salezyan yepiskop idi.
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Don Bosko gedənləri Cenovadakı dəniz limanına qədər
yola saldı. Onlarla hətta Argentinaya aparan Savoie
gəmisinə çıxdı. Vidalaşarkən onlara bir neçə məsləhət
verdi:
– Qəlbləri axtarın! Pul, hörmət, idarə yox! �n çox uşaqla-
ra, xəstələrə, qocalara və kasıblara xidmət eləyin!
Qrupun başçısı olan don Kalyieroya dedi:
– Əlimizdən gələni eləyəcəyik! Bizim bacarmadığımızı isə
Allah eləyəcək. Hər şeydə İsa Məsihə ümid eləyin, bakirə
Məryəmlə dua eləyin, onda möcüzələri görəcəksiniz.
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Salezyanlar bütün İtaliyada və başqa ölkələrdə yayılan-
da, don Bosko istəyirdi ki, salezyan işində ailədə yaşay-
anlar da iştirak etsinlər. Müəllimlər, sənətkarlar, ustalar,
professorlar, ailənin ata və anaları, jurnalistlər, yazıçılar,
rəssamlar, həkimlər, bir sözlə salezyan kimi işləmək
istəyən bütün insanlar qəbul edilir. Onlar „salezyan-
əməkdaşı” adlandırılırlar. Onlar həm salezyan mər kəz -
lərində çalışır, həm də hər birinin öz iş yerləri də var. Hər
yaşadıqları yerlərdə nümunəvi məsihçilər və yaxşı və tən -
daşlar olmağı bacarırlar.
Bütün valideynlərə məsləhət verilir ki, öz övladlarına
don Bosko kimi tərbiyə versinlər, „qarşısını alan” adlan-
dıran tərbiyə sistemindən istifadə etsinlər.
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„Salezyan-əməkdaşı” təşkilatı ilə birlikdə işləmək
üçün don Bosko „Salezyan xəbərlər” jurnalını yaratdı.
O, ilk dəfə 1877-ci ildə İtaliyan dilində çıxdı və bu gün isə
iyirmi yeddi dildə çıxır.
Bu jurnal salezyan dünyasından xəbərlər verir. Bundan
başqa qiymətli mətnlər təklif eləyir: psixoloji dü-
şüncələr, cavanların tərbiyəsi haqqında, müxtəlif öl-
kələrdə olan salezyan işi haqqında və s. Eyni zamanda
da bu jurnalda salezyan ailəsinin həyatının müxtəlif
tərəfləri haqqında da danışılır. „Salezyan xəbərlər” jur-
nalı məsihçilərin həyatından nümunələr də gətirir.
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Don Boskonun işi çoxaldıqca, daha da çox pul lazım
olurdu. Amerikada salezyanların işlərinə və bir çox həbs
olunmuş gənclərə kömək etmək üçün o, İtaliyaya, Fran-
saya və İspaniyaya pul xahiş etməyə getməli idi.
1833-cü ildə Marsel, Lion, Avinyon və Parisə baş çəkdi.
Hər yerdə camaat onu vəcdlə gözləyirdi, bəziləri onun
paltarlarından parçalarını yadigar saxlamaq üçün kəsir-
dilər. 
Don Bosko hiss edirdi ki, Allah ona xeyir-dua verib, ba-
kirə Məryəm onunla birgə gedir. Don Bosko vasitəsilə
Allah bir neçə möcüzə elədi.
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Don Bosko Fransadan qayıdarkən don Rua onunla yol
yoldaşı oldu. Bir müddət don Bosko sakit idi. Bu öl-
kədəki səyahəti, xüsusilə Parisdəki bayram barəsində fi-
kirləşirdi. Daha sonra başını bulayıb, gülümsəyərək söyl-
ədi:
– Əziz don Rua! Buttilyieridən Muriyaldoya qədər olan
yol yadındadır? Yolun yanında təpə var. Onun üstündə
kasıb bir ev var. Bu evdə anadan olmuşam və onun
yanındakı çəmənlikdə inəkləri otarmışam... Əgər Parisd-
əki xanımlar və cənablar bilsəydilər ki, inəkləri otaran
kasıb çobanı tərifləyiblər, görəsən, nə deyərdilər?
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Bir neçə il idi ki, Roma papası XIII Lev, Roma şəhərində
„İsa Məsihin qəlbinə” həsr edilən kilsə tikmək istəyirdi.
İnşaat işləri artıq başlamışdı, amma pul çox tez qurtardı
və inşaat dayandı. O vaxt kimsə Roma papasına
məsləhət verdi ki, bu işi don Boskoya tapşırsın.
– Don Bosko, istəyərdim ki, siz bu kilsənin inşaatını qur-
tarasınız. Buna nə deyirsiniz?
– Müqəddəs ata, sizin istəyiniz mənim üçün əmrdir!
– Amma mən sizə pul verə bilmərəm...
– Mən pul xahiş etmirəm. Mənim istəyim budur ki, kils-
ənin yanında həbs edilmiş gənclər üçün mərkəz də ti-
kim. Sizdən xeyir-duanızı xahiş edirəm.
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Don Bosko yenə səyahətə getdi. İndi isə Romadakı „İsa
Məsihin qəlbi” adına kilsənin tikintisi üçün.
1887-ci ildə kilsənin inşaatı qurtardı.
Kilsənin təqdis edilməsindən sonra don Bosko yanındakı
mehrabda messanı apardı. Messanın başlanğıcında həy-
əcanla ağlamağa başladı. Onun gözlərindən sevinc ya-
şları axırdı. Ondan ağladığının səbəbini soruşanda, ca-
vab verdi:
– Doqquz yaşım olanda, bakirə Məryəm mənə dedi: „Bir
vaxt hər şeyi başa düşəcəksən”. İndi həyatım haqqında
düşünəndə, deyəsən, başa düşdüm, hər şeyi başa düş-
düm...
Torinoya qayıdarkən don Bosko xəstələndi.
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Don Boskonun gəncləri inanmırdı ki, o, ölə bilər. 1888-
ci ildə yanvarın əvvəllərində xəbər yayıldı ki, don Bosko
özünü çox pis hiss eləyir. Bütün dünyada salezyan
mərkəzlərindəki gəncləri acı kədər bürüdü.
1888-ci ildə yanvarın otuz biri səhər don Bosko həy-
atının axırıncı anlarını yaşadı.
Yığılmış salezyanlara sakit səslə belə dedi:
– Həmişə əlimdən gələni eləmişəm. Heç vaxt pislik et-
məyin, yaxşı əməllərinizi isə əsirgəməyin. Mənim oğlan-
larıma deyin ki, onları cənnətdə gözləyirəm!
Səhər zənginin səsi eşidiləndə, onun bütün illər ərzində
işə getdiyi vaxtda, don Bosko bu dünyadan əbədi mü-
kafatı qəbul etməyə getdi.
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0, 1888-ci il yanvarın otuz biri səhər, saat beşə on beş
dəqiqə qalmış vəfat etdi. Onun yetmiş iki yaşı var idi.
Amma kədərli gün deyildi.
Fevralın ikisi onun dəfn mərasimi idi. Bu, şərəfli yürüş
idi. Onun cansız bədəni Torinodakı küçələrdən Valsali-
çeyə aparıldı. Yüz minlərlə adam şəhərin yollarının
kənarında durub onunla vidalaşırdılar.
Bəziləri onun qəbrindən güllərini və bəzəklərini don Bo-
skonun yadigarı olduğuna görə götürmüşdülər. 
Valsaliçedə, Pad çayının o biri sahilində olan salezyan
mərkəzində don Boskonu pilləkənin yanındakı divarda
dəfn etdilər. Bu pilləkən gənclərin oyun oynadıqları
həyətə gedir. Beləliklə, don Bosko ölümündən sonra da
sevinclə oynayan oğlanlarının yanında oldu.
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Don Boskonu dəyərli qonaq sayan Roma papası XI Pius,
1929-cu il iyunun ikisi onu bütün kilsələrə örnək gətirdi.
Pasxa bayramında, 1934-cü il aprelin biri don Boskonun
müqəddəs olduğu elan olundu.
O, onun bədəninin qalıqlarını Torinodakı Məryəm –
məsihçilərin köməkçisi adına kilsəsinə təntənə ilə apardı
və onun şərəfinə tikilən xüsusi məzara qoydu. 
Hər gün bu məzara ziyarətçilər, salezyanlar və gənclər
gəlib inamla dua eləyirlər:
„Hər şeyə qadir Allah! Sən cavanlara Covanni Boskonu
mehriban ata və müəllim kimi verdin. Səndən xahiş edirik
ki, onun qəlbi məhəbbətlə alışdığı kimi bizim də qəlbimiz
də elə məhəbbətlə alışsın. Həmişə gənclərə yaxşılıq eləyək
və yalnız inadla Sənə xidmət eləyək.”
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