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(öJdOq¸AKL¸)
rHÍí¥x<jŠ ML¸Ç¤ O~fSFL °CLëOq¸ ÔLÁÄ OqÄ ¥yGH¸Cy ±»JwNqk<j. AKcOqõ ®¸ÁOq ¬CLÂ ¿NqkXLF|¥h −QLáOqõJwtj¸Á. AKLOqë
®¸CL ¥yGH¸$c °¸<^¸ ²GHlð<k ÔLk<PoÍj. − °CLëOq¸ ML¸Ç¤ Í$qÜOqFLj¸¨ ML¼áFL^jæ CnÓjGSj. ¬Mnj¿¥c ÄQoadÓCy Ox=iF|$c O~sS
MLkMLjjÓj °CLëOqMoj ¬tjCo ¬¸CL$c ¿NqkXLF| ÔLkfH¸ÔcÆfSFL ¬MLGSOq¸ PoÍj. ¬tjCo ¬¸ÍjPy ³MLjj¸Á? OqÄ ÔLÁÄ ÄfS¿ ¥x=hæFL
°CLëO~Âï À£fS ÔLÁÄ¸Á.
''FcFLï$cOqk! FLMLjTdÚOq¸. ®¥qÚ< MojMLj¸Cc XoMLj¸. Ä£jOqk XoMLjMLjÂ CLÓjTdëFLj. ®GHlð<j Ä£j¥x¥q ¬F| rH÷×.¸=| ÄGRNqj¸
$qj¿¸¼ O~Nqj¥q CLGHð<¸ PoÍj. ¬FLõbEc AKcÄ¸ÔL¥q¸¨.
®GHlð<j MLjFL¸ °¸^jFLï ®Ój÷ On¸<j JwOqúF|û$c °¸Á. rHÍí JwOqúF|Py FoFLj Fc Š^j¸_¸, ¼FLï JwOqúF|Py Ä£jOqk, ¬MLjô
°¸^jFcïOqj. ¯ ®Ój÷ ¥xFL@~Â¥h Ä£jOqj ¥x¸CL GSVNqj¸ ÔoQcOqj. ¬¸ÍjMLÓFL Ä£jOqk ¬MLjô Ä£j ½¡ÄCc¸CL¸ öGHQc¸CL¸$c − JwOqúF|Py
°¸@~ÓÂ, °¸=cOqÂ ¬¸ÍOq¸ AKcÄ¸Ôc¸. ¥cÂ¢ öGHGSjëCL¸ Fc ¬CLëMLkMLjÓŠ ¬FLj¥yÂ ¬Mc¸CLOq¸ ML¼á¸Á. Mc+" ³¥nÎ¥q ŠMLkOqj<j
Mc+"Â ¥cÍÂ Ó¥yï ö=cF|ûIGHO| Ôotj¸ÔLjŠÂ MnÈ"JwNqk<j. Ä£jŠ CnÆfS¸Eo öGHGSjëCL¸ Mc+j"¸^jFLïÁ ¬Ení ¬JdO|æMnj¸=|. ¬Ení‚@~
²ŠÚML. ¬Á AKL¿¸Ôo fSìÀ −NqjFLŠ PoÍj. ¯ FnPe[OqjPy$c Mc+j" #eÈ¢ ÔoNqkÓ^. ¬¸Íj¥yGSMLjÂ Mc+"Â ®¥qÚ<¥é OqMLjôÂ Fc
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AKcOqõ ÔnfHð¸Í^. Mc+j" OoGHl IGHGSjæ¥qPe÷ ML¼á öGHGSjëCL¸ Ä£jOqj¸^jFLï JwOqúF|Py °¸=cOqj. Fc AKcOqõŠ ¼FLïfHPe÷¨Â ÔLk<^¸Py
Cy@~ð^j °¸^j¸Á. ¬¸ÍjMLÓFL ¯ FnPe[OqjPy$c Ä£jOqj MoOo ®¸=h¥y, ¬JdO|æMnj¸^j¥y Mn+"¥q CLGHðÍj. ¯ MojOqŠ FoFLj Fc
AKcOqõŠ ÔnGHð<¸ −Mnj Mc+" CLÆ÷Í¸ö<jÓŠ ÔnGHð<¸ ×.¿»¸Á. ¯ ÄGRNqj¸Py Ä£j GSÿ¥cOq¸ ¬¿íîGSkë FnPe[Oqj¥qPe÷ − JwOqúF|
#eÈ¢ÔoNqjMLjÂ ÔnGHð@~Â¥h ÔcPe ÄÔc¿GSjëFcïFLj''
®^j÷ Ä£j ösHMLj JdöCLj<j
ML¸Ç¤.
°CLëOq¸ ÔLÁÄ ®¸ÁOq ÂQoáGRjæO~Ótj¸Á. ®¸CL GbH\¡OqMLk! ¯ °CLëOq¸ O~fS¸Á ML¸Ç¤, CLFL rHÍí ¥x<j¥éFc? FLMLjôQL¥qõ¸$c
PoÍj. ¥cÂ¢ Mc¨ ÍGSkë¿¢ ¬Eo. AKLOqëŠ ¥yGHMnjj¼á¸Í¸=o O~Ec? Ä¤¨¥h CLÆ÷Í¸ö<jÓ ¥qFcï ¬CLëMLkMLjPo ²ŠÚMnÎJwNqkO~? Ä¤Bhê
FLMLjjôŠÂ CLMLjŠFLï ¼FLï ¬JdO|æMnj¸^j ¬Äjô, AKLOqë ¿=nÎO|Mnj¸^j KnÂIfH^kû ¥qÆfH MnjjCLë¸ 30 ÓXLÆÔcá¸. ¯ ®Ój÷ ''×ctj¸=|
ÿŠÚÓCy O~tj¸ÔLj¥y¸¨'' ¬Â FoFLj ÔnÃCo Mc<j ''²¸ÍjŠ FcFLï$cOqk? Fc Ä£jÍ Ä£j¥c FLMLjô¥q¸ PoEc? ¬Á¤$c¥q ¬Pe O~tjsSë
FcŠ ®¸=hÄ£jÍ PyF| O~Íj. PyF| PoŠ¸@~ FoFLj ¥xFLPoFLj'' ¬Â ÔnfHð FLÄjô¸¼ ®GHlð¨Pe ®¸=h FLj¸¼ _Nqj^Š
Mn+"MLj¸^jFcï<j. ¬Á¤ Mc+" ¬CLëMLkMLjÓFLj OqfHð¸¼ ¯ ®¸=y÷ rH<Cc<^. ®Á ²ML¿¥i ÔnGHlð¥yPo¸. ÔnGHlðŠ¸=o ²MLOqk FLMLjôOqj,
FLÄjôFc TdFLjAKLkÀ ÔLkGHOqj ‚<.
MLjFLGS¸Cc Ä¥qÓMLjtjJwtj¸Á ®¸ÁOqŠ. ML¸^ ÔnNqkõÓFo bEcõsSJwtj¸Á. −NqjFL ÔLksSë ¬Pe Š¿¢áPy
‚Ó_¨JwNqk<j. GHÓ¥q¿¸ÔcÓ¸=oFo AKLNqjMojGSjëFLïÁ. ¿=nÎOqNqkõ¥q ®^jML¸=h ÄGHCLÚOq GH¿fSìÀ MLGSjë¸ÍÂ ¥qÓPy ‚@~
¬FLj¥yPoÍj. ®¸ÁOq MLj¸ÔL¸ Ä£jÍ McÆJwtj¸Á. ®¸ÁOqŠ ÿ>OcCLjë$c MnjÓjŠML ML¼á¸Á. ¬GHlð@o =nÎMLjj GHFnï¸<j Ec=h¸Á.
−NqjFLŠ GHFnï¸<jFLïOq¥qPe÷ AKy¸ÔoNqj^¸ ¬ÓMc^j. Mn¸^Fo ML¸^Š °GHö¥qÄj¸¼¸Á.
ML¸^NojõMLOqŠ CLFLj ÔLk<PoÍj ¥cÂ¢ OqÄ TwIJdPyFo ÂöÍJwCLjFcï<j. ''PoML¸¨ μ¸=h$q¸^ Ec=h¸Á, AKy¸ ÔoÍjíOqj$cÂ''
''¬On, ¬¸CL =nÎMLjtj¸Ec? FoFLj GHFnï¸<j$q¸^ÓPo GH<jŠFLï^jæ $qjOqjë.'' ®ÍíOqk ¬tjGRæ¸$c À¸^k ²ML¿ −PyÔLFLPy÷ Mc+j"FcïOqj.
ÀÂ PoÔcOqj. OqÄ¥h ¿=nÎOqNqkõ¥q AKy¸ ÔofSFL Mn¸^Fo FL<j¸ McÓá^¸ ¬ÓMc^tj¸Á. ®¸ÁOq‚ ¯ ¬ÓMc=x¼á¸Á. MLj¸ÔL¸ Ä£jÍ
GH<jŠFcï¥q OqMo ÄGRNqj¸ ²Ccë<j.
''®¸ÁO~! ML¸Ç¤ ®Pe CLNqkOqNqkõ@oÄj=h?''
''®Í¸Cc Mc¨ AKcOqõ öJwÍóÓMLj¸¨. EcÂ¥h MLjFL Ä£jÍ ³ MLköCL¸ ösHMLkbÃMLkFcÓj PoMLl, ²GHlð<j EcÂ ÔLkGHl GHl=hæ¸=h
Ä£jEo, Mc+" bEcõsS. rH+"tjFL Í$qÜOqFLj¸¨ MLjFLMc<j MLjFLŠ ÍkOqMLjMLlCLkFo °Fcï<j. EcÂ¥hGHð=h¥h CLFL Jd÷FLj GHm¿ë$c FnOqMo¿¸Á.
³Ey TdMnjCL ÔnfHðFL^jæ ''¥x^æ¥qÚOqPoÍj, À^æ¥qÚOqPoÍj. ÔosSë GS¿'' ¬FLï^jæ MLjFL Mc¨ÔoCo MLjFL ¥q¸=y÷ Jv¨fH¸¼¸Á. Po¥qJwCo
Mc¨¥n¸CL bEnÎOqõ¸. Mc+" ¬CLëMLkMLjÓ ¥yGS¸ MLjFLÆï _Nqj^Š JvMLjô¸=c@~?''
OqÄ MLk=c÷<PoÍj. ³Ey −Py¼GSkë °¸¨JwNqk<j.
''FoÂ¸CL$c Ôn_jCLjFcï Ä£jOqj μ¥qÚMLk=c MLk=c÷<Oo?''
OqÄ FyOqj ÄGHðPoÍj. ¬CLÂ¥h μ¥q Â×.¸ CnÆfSFL^j÷FLïÁ.
''³¸^¸©, MLk=c÷<Oqj? ®Í¸Cc EcÂ GHFo¥qEc! EcÂ MLk^Ój ÄFo MLjFLŠ ÍkOqMnjÎJwCLjFcï<j?'' ®¸ÁOq MLk=c÷¨FL
ÔcPesSGH=h MLOqŠ OqÄ FyOqj ÄGHðPoÍj. ''¬MLlFLMLlFLj, FLjMLøFLïÁ Â×.MojPe °¸Á.''
''Â×.MojPe °¸<^Moj¸^¸©, GH¼á Â×.¸.''
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''¬MLlFLj, ®¸ÁO~ FoFLj ¥cPo½ ÔLÍjMLm, −IgHGSj GHFLjÓk CLGHð ®CLOq GHlGSë¥cÓj ²ŠÚML$c ÔLÍMLPoÍj. ³Ey GS¸ÍOqó¸Py MLk
FcFLï$c¿ PnÎö_¿¢ GHlGSë¥cPy÷Â μ¥q Ec¸=y÷ ''ÔL¿öCL GHlFLO~MLßCL¸ ¬MLlCLj¸Á'' ¬Â °¸Á. ¬GHlð<j Fc¥qÁ ¬Oqíî¸ ¥cPoÍj, ¥cÂ¢ ®GHlð<j
KybÍGH¨¸Á.''
''rHÍí GSMLjGSõ ML¼á MLjFL ¥x¸GHMLjjFLj$qjCLj¸=o ÔL¿öCL, rSÎFLjû ¬¸=cOoÄj^¸©?''
''¬Eo, ®¸ÁO~! ÔL¿öCL GHlFLO~MLßCLMLjMLlCLj¸Á'' ¬Â ¬¸^jFcïFLj.
''²ML¿ ÔL¿öCL, GHlFLO~MLßCLMLjMLø<MojÄj=h? ¯ sSæ=|Mnj¸=|¥h MLjFL GSMLjGSõ¥h GS¸_¸bÍMojÄj=h?''
''FLjMLlø, ÔcPe CnÆMnÎFLEcÂÄ. ²¸Cy MLjj¸ÍjÔLkGHl $qÓEcÂÄ. ¥x¸Ôn¸ −Py¼¸ÔLj, FoFLj ÔnfHðFL sSæ=|Mnj¸=|¥h MLjFL GSMLjGSõ¥h
°FLï GS¸_¸bÍ¸ Â¢Š ¬OqíîMLjMLlCLj¸Á'' ®¸ÁOq¥h ³MLköCL¸ ¬OqíîMLjML<¸PoÍj, −NqjFL MLk^Py÷Â ¬¸CLO~Oqíî¸.
¥x¸CLsSGHl ®ÍíOqk MLk=c÷<PoÍj.
®¸ÁOq¥h ÿ>OcCLjë$c μ¥q ÄGRNqj¸ CL=hæ¸Á. EcÂCy MLjjÔnáMLj^Ój JwQctj. _ÿjQc −NqjFL °EoíQLõ¸ `¬Á`¥cÍj¥qEc!
¬MLlFLj `¬Eo` ¬tjMLl¸^j¸Á. ³Äj^Á? ³MLk ÔL¿öCL EcÂ GHlFLO~MLßCL¸ ¬ML<¸? ¯ −[¿ MLk^Ój ®¸ÁOq CLFLPy
CcFLFLFLjŠFcï ¬Ä rHÎ¥é MLÔoáQctj. ''MLjÈ¢" Ôn_jCLjFcïFLj. Fc ÔoCL ÔnfHð¸ÔL<¸ ²¸ÍjŠ? FLjMoø −Py¼¸ÔLj ®¸ÁO~, Â¢¥é
¬OqíîMLjMLlCLj¸Á'' ¬MLlFLj GSkÔcNqj$c ¬OqíîMLjMLlCLjFo °¸Á. ¥cÂ¢ ¬¸»¤¥q¿¸ÔL@~Â¥h, rHÎ$c rHÎ¥h CLFL ¬¸»¤¥cOq¸ ÔnGHð@~Â¥h ¬ÿ¸
MLGHlð¥yÍj. ®EoEy MLjjGSj$qjPy $qjÍjíPe=n¸Íj¥qÂ −NqjFL ÔoCo ÔnfHðEcí¸.
''Fc¥é¸ ¬OqíîMLjML<¸ PoÍ¸©. Ä£jOqj ÔnfHðFLEcÂ¥h MLjFL öGHGSjëCL GSMLjGSõ¥h GS¸_¸bÍ¸ ³Äj=y?''
''°¸Á, ®¸ÁO~ ¬Á Â¢‚ CnÓjGSj. ¬tjFc Fc ÔoCL ÔnfHð¸ÔcÓÂ ÔLkGSjëFcïMLl. Ôn_jCcFLj CLGHð¥q Ôn_jCcFLj. ÔL¿öCL¸=o
³Äj=y Â¢Š CnÓjGSj, Nqj}S.N|j}S.²P|.fSPyFLk, ®¸^O|Ä£j¨Nqj=|PyFLk, Ã.²PyFLk FLjMLlø ÔL¿öCL ÔLÁMcMLl. ÔL¿öCL ¬¸=o
$q¨¼JwtjFL GS¸IGHj^FLÓ TdO~¸QL¸. ÔL¿öCL ¬¸=o $qCL ¬FLjAKLMcÓ −fSì. ÔL¿öCL MLkFLML GSMLk×cÂ¥h AKLÄGRõC| GSk¼¥q. ¼MLOq$c,
ÔL¿öCL - MLjFL¸ ÔofSFL CLfHðEcÆï GS¿ÁÍjíŠFo öGHNnk$qQcÓ.
''®¥q ÔL¿öCL GHlFLO~MLßCL¸'' ¬Fo MLk^Â MnjjÍ^$c ÔnfHðFLMc<j ''¥cÆF|MLl@|'' ¬Fo öÃ=h}R ÔL¿öCL¥cOqj<j.
''fUGSæ¿¢ ¿gH=|û ®=| rSP|ñ'' ¬FoÁ −NqjFL ÔnfHð¸Á. ®¸ÁOq¥h ¬¸Cc ¬OqíîMLjtj¸Á. ¥cÂ¢ ¬OqíîMLjtj¸EcÂÂ ¬OqíîMLjtjFL^j÷
ÔnÃCo −Mnj ®¸ÁOq ²¸Íj¥qMLlCLj¸Á?
''ÔcÓj Ä£j ÔL¿öCL Jd>OcÓj. Ä£j Jd>OcÓ¥h MLjFL öGHGSjëCL GSMLjGSõ¥h GS¸_¸bÍ¸ ³Äj=y ÔnGHð¸¨ ¬Á ÔcÓj.''
''MLjFL¸ ÔofSFL CLfHðÍ¸ ®GHlð<j MLjFLÄ£jÍ öGHNnk»¸GH_<jCy¸Á'' OqÄ ®¸CLMLOq‚ ÔnfHð ÄjFLïŠFcï<j. ¥x¸CLsSGHNqkõ¥q,
³¸ ¬Oqíî¸ ¥cFL^jæ MLjj[¸ rH=hæ ''¬¸=o?'' ¬¸Á ®¸ÁOq.
''®¸CL¥qFcï ÄMLOq* ÔnJdðÆfSFL ¬MLGSOq¸ PoÍFLjŠ¸^jFcïFLj. ¬tjFc FLjÄø¸CL$c ¬<j$qjCLjFcïMLl $qFLj¥q, FcŠ Cy¼FL
ÄMLOq* ®GSjëFcïFLj ®Ôoá MLjj¸Íj μ¥q=h ¬<j$qjCcFLj ÔnGHlð.''
''³Äj^Á?''
''MLjFL ¥y<Ój, ML¸Ç¤ AKcOqõ O~bÁ¥q CLFL GHl=hæ¸=h Mc+"Fo CLGHð MLjFLÆï GH=hæ¸ÔLj¥yML<¸PoÍj. Mc¨ MLjFLGSjû CLFL GHl=hæ¸=h
Mc+" MnÎGHlŠ MLjOqÓá<¸Py ×.NqjöGHÍ¸ ¬tj¸Á. ¬MLlFc?''
''¬MLlFLj. ¯ MLk^ FoFLj ®¸CLŠ MLjj¸Eo ÔnJdðFLj$c?''
''− CLsHð MLjFL MnÎGHlFc ×.¿»¸Á. Mc<k ²¸CLtjFc MLjFL GS¸CcFLMoj ¥qEc? Mc¨¥i MLjFL _jÍjíPo ¬_ò^¸Py
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−QLáOqõMojMLjj¸Á? ®GHlð<tjFc KybÍGH¨¸Ec, ®¸¥c ÄMLO~Py÷¥h MnWc"Pe?'' ®¸ÁOq öMLkFLð¨Jwtj¸Á. Fy^ MLk^PoÍj. ®¸¥c
ÄMLOq* ²¸ÍjŠ, AKLOqë ¬¸CL MLk^ ¬FoQc¥q!

2

®¸ÁOqŠ − O~öÀ ÂöÍGH^æPoÍj. ÂöÍ FL=hGSkë $qCL¸Py¥h ×c¿Jwtj¸Á.
AKLOqë¥h TdfUCLõ¸ Ä£jÍ ³ MLköCL¸ −GS¥hëPoÍj. Oy¾e ®¸»÷¤GRj sHGHOqj ¬¥qÚ<¥qÚ@~ ÔLÍML<¸ MLOq¥é, −NqjFL GH>OqFL¸. fHÓ÷Æï
GSkÚÓjŠ GH¸sHQc¥q, OqÄ −IgHGSjŠ MnÈ"JwNqk¥q CLFL GHÂ GHlGSë¥q GH>OqFLMoj. OqÄ °Eyõ$q¸ ²ŠÚML AKc$q¸ CnÓj$qjEoQL¸ ¥c¥qJwtjFc,
CnÓj$qj GHöÀ¥qÓj Ex¿¥é JvOqj$qj O~öadæPo. ¬¸ÍjÔoCL ®¸ÁOq ÔcPe GHöÀ¥qÓj ÔLÍjMLlCLj¸Á. ¥xÂï ¥xÂ, ¥xÂï PnÎö_¿¢PyFLk. CLFLŠ
¯ ¬ÓMc^j ¼FLïGHð=h FLj¸© °¸Á. Ã.²Py CLFLÁ Æ^OoÔLO| GSKnã¥qæML<¸ CLFL GHlGSë¥q GH>OqFcÂ¥h MLj¿¸CL Cy<ð¨¸Á. ¯ MLjbÍõFo
`¼FLjŠ` GHöÀ¥qPy ÔLÁÄFL μ¥q ¥qÄCL −MnjFLj −Py¼¸GH×ofS¸Á.
¬Âï ÄMcEcÓj / ÄAKoEcÓŠ / ¥cOqBcÓj / On¸@o ¥c¸rH÷ŠûÓj.
GSjgH¿Nqk¿=i / ®F|IgH¿NqkOq=i
®En¸CL Â×.¸.
OqÄCy CLFLŠ rH+"NojõGS¿¥é ¬CLFx¥q −IgHGSO|, −¸öbEcKcõ¸ŠPy. CLFL MLkMLj$cOqtjCo sSæ=| Kcõ¸ŠPy ¬GHð=h¥é gSÂNqjO|
−IgHGSO|. CLFL Š^j¸_ GH¿fSìÀ −¿íî¥q¸$c GH=hGRæfSìÀPy °Fcï CL¸ö¨ sSæ=| $qMLOqïMnj¸^jPy ¼OqjEyõ», ¥qÂ¢GS¸ $qjMLjTdë‚@~ ¥c<j.
¬¸Co rH+"tjFLGHð=hFLj¸¨, − MLk^ ¥xsSë rHÈ" ÂQLáMnjÎFLGHð=h FLj¸¨ CLFLŠ ¬CLëMc¿ MnÎGHlFL ¬¸Í¿ Ä£jÍ μ¥q Oq¥qMnjÎFL MLõÀOo¥q
AKcMLMLjj¸@oÁ. EcÂ¥h ¥cOq*MojÄj=y CLFLŠ CnÆsSÁ ¥cÍj. CLFL CLÆ÷Í¸ö<jÓj, ¬FLïÍMLjjôÓj CLFL ¬CLëMLkMLjÓFLj, AKLOqëFLj, −NqjFL
TwÍOqjÓFLj, −<GH<jÔLjÂ¢ ²¸Cy $pOqÄ¸ÔoMcOqj. Mc+k" CLFL CL¸ö¨ ²¸CL ¼FLï °Eyõ» ¬tjFc − AKoÍAKcML¸ ÔLkfH¸ÔoMcOqj ¥cÍj.
CLFLŠ ¯ MLõÀOo¥q AKcML¸, ¥cOq*¸ ³Äj=y rHÎFL ÔnfHðFL ¥qÄCL ÔLÁMc¥q ¬OqíîMLjtj¸Á. ¬OqíîMLjNqkõ¥q CLFL¥é ¬GSÿõMojfS¸Á, CLFL
öGHMLOqëFL Ä£jÍ ¬tjFc `Fp ®=i×| ^k Po=|`. MnFL¥hÚ À£GSjŠFo ¬ML¥cQL¸ ³ MLköCL¸ PoÍj$c¥q PoÍj. `GSjgH¿Nqk¿=i`
`®Â¢ñ¿Nqk¿=i`, `¥c¸rH÷Šû`Ój ¬¸=o ³Äj=y ¨XLFL¿¢Py ³MLjj¸Ey GS¿$c CnÓjGSj¥yMcÓÂ ÔLkfS¸Á. Mc=h AKcMcÓj ®Pe$qjFcïtj.
¥c¸rH÷ŠûÓ AKcML¸ ¬OqíîMLjNqkõ¥q CLFL öGHMLOqëFL GHm¿ë$c ¬OqíîMLjtj¸Á. CLFLÁ ®F|IgH¿Nqk¿=i ¥c¸rH÷¥|û. ¬¸Íj¥é CLFL
¬CLëMLkMLjÓj ³¸ MLk=c÷¨Fc CLFLŠ ¥yGH¸, ¼¥cŠ. ¥cÂ¢ CLFL AKLOqëCy ¥cGHlOq¸ ÔnNqjõ¥q CLGHðÍj. ¬¸ÍjMLÓFL CLFL ¬CLëMc¿Â, −
Š^j¸_ GSAKLjõÓFLj CLFL AKLOqëŠ ÍkOq¸ ÔnNqjõ<¸. ®Á¤ CLFL öJd×nŠæ. Á¤Â ¬MLjÓj rHÈ" ¬tjFL MLjOqjFc=h FLj¸© rSæ}H KnÎ rSæ}H
MnjjÍÓjrH=hæ¸Á. ÔcPe ×.NqjöGHÍ¸$c ¬MLjÓj ÔoGSjëFLï¸ÍjŠ ¬GHlð<GHlð<k CLÓjÔLjŠÂ CLFLPy CLFo FLMLløŠFoÁ. fHÓ÷Ók, −NqjFc
అడిగేవారు "ఎందుకు నీలో నువేవ్ నవువ్కుంటునాన్వు?” అని.
ఇంకో నవువ్ నవివ్ 'అబేబ్ ఏం లేదు' అని సమాధానం చెపిప్ వివరాలోల్కి వెళేల్ది కాదు. అయినా ఇటువంటి వంకర పనులు ఇతరులకు
చెపేప్వా? కానే కాదు కదా!
రవి ముగుగ్రునన్దముమ్లోల్ పెదద్వాడు. తన పెదద్మరిదీ సేట్ట బాయ్ంకులో ఫీలడ్ ఆఫీసర. చినన్మరిది పైరవేట ఉదోయ్గమైనా నెలకు
లక్షరూపాయల జీతం. అతను నాలుగేళుల్ అమెరికాలో ఉండి వచిచ్ ఇకక్డే సిథ్రపడాడ్డు. ఇక తన ఆడపడుచు కూడా సేట్ట బాయ్ంకులో ఆఫీసరే.
ఆమె భరత్ సెంటర్ల అండర టేకింగోల్ ఇంజనీరు.
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ఇక తనవైపు చూసేత్ తన బావది వాయ్పారం. తన పెదద్ అనన్యయ్ పోసట్ మెన. రెండవ అనన్యయ్, తన ఇదద్రు తముమ్ళుల్ చిరుదోయ్గులు.

తండిర్ సంగతి సరే సరికదా.. చిరుదోయ్గి!
తన వైపు వాళల్ను అతత్వారి వైపు వాళల్తో పోలిసేత్ ఎంత తేడా ! వాళల్ అఫీషియల పోజిషనెకక్డ తన వాళల్ చిరుదోయ్గాలు ఎకక్డ?
తనకు కోపంగా ఉండంటే ఉండదా మరి! తాను కోపమనే అంటుంది. కిటట్ని వాళుల్ అసూయంటారు.
రవి ఉదోయ్గం కరాన్టక, తమిళనాడు, మహారాషట్ర రాషాట్ర్లోల్నే సాగింది. అయినా ఆయన తలిల్దండుర్లు, అనన్దముమ్లు అందరూ
ఆంధార్లోనే ఉదోయ్గం. బెంగుళూరు, చెనన్య, నాగపూరల్కు విజయవాడకూ ఎంత దూరం? అయినా ఇరు కుటుంబాల మదయ్ రాకపోకలు
లేకుండా జాగర్తత్పడేది తను. తన తలిల్తండుర్లూ, అనన్దముమ్లూ అందరూ ఉండేది ఏలూరులోనే ఏలూరు వెళల్డానికి విజయవాడ మీదుగానే
వెళాల్లి. అయినా వీలనంతవరకు విజయవాడలో దిగకుండా పర్యాణం పాల్న చేసేది. ఎపప్డయినా తపప్ని పరిసిథ్తులోల్ అతత్వారింటికి వెళిల్ ఒక
రోజు . ఉంటే వచేచ్ రోజున ఏదో వంక పెటిట్ కయయ్ం వేసేది. ఈ దెబబ్లాట ఎందుకు వసుత్నన్దో అమాయకుడు తన భరత్కుగాని,
అతత్మామలుకు గాని అరథ్మయేయ్ది కాదు. తనవనీన్ ముందే తయారుచేసిపెటుట్కునన్ పాల్నులు గనుక వాళల్ మేధసుస్కు అందేవి కావు.
ఇక ఆడపడుచుని చూసేత్ తనకే కాదు. భరత్కూ అసూయ పుటిట్ంచేటటల్ వాళల్ మీద లేనిపోని చాడీలు చెపిప్ తమకూ వాళల్కూ - కనీసం
వాళల్ పిలల్లకూ తమ సంతానానికీ కూడా దూరం మెయినెట్యిన చేసేది, జయపర్దంగా...!
ఇక తన మామగారు. పెదద్ ఆఫీసరే కాదు, గొపప్ కవీ, రచయితా కూడాను. నీతి బోధలు చేసూత్ తమకు ఉతత్రాలు రాసేవారు. వాటిని
తన తెలివంతా ఉపయోగించి నెగెటివ వాయ్ఖాయ్నాలు చేసేది. పాపం రవి తన బుటట్లో అతి సులువుగా పడేవాడు. యేతావాతా ఏమిటంటే తన
భరత్కూ అతత్మామలకూ, మరుదులకూ, ఆడపడుచుకూ మధయ్ దూరం కర్మ కర్మంగా పెరుగుతూ వచిచ్ంది. ఇక రాకపోకలయితే చాలా చాలా
తకుక్వ.
పెళల్యిన అయిదారేళల్లో తాము బెంగుళూరులో ఒక చినన్ అపారెట్మ్ంట తీసికోవడం జరిగింది. అది ఆ రోజులోల్ పెదద్ చెపప్కో దగగ్
రేటు కాదు. అయినా రవి దగగ్ర కొనడానికి అంత డబుబ్లేదు. మామామగారిని అడుగుతాననాన్డు. తను వెంటనే తన వసుత్వులు అమిమ్
అపారెట్మ్ంట తీసికోమని, వాళల్నడిగితే లోకువయిపోతామని చెపిప్ ఒపిప్ంచి ఆ పర్కారం చేసింది. గృహపర్వేశానికి తన అతత్మామలు,
మరుదులు, ఆడపడుచూ, ఆమె భరత్ వాళల్ పిలల్లూ అందరు వచిచ్ ఫంక్షనోల్ పాలొగ్నాన్రు.

వాళల్తో భరత్ కలువకుండా వీలయినంత వరకూ

జాగర్తత్ పడింది. ఎంతో సందడిగా, హృదయపూరవ్కంగా వచిచ్న అతత్వారి తరపున బంధువులందరూ ఫంక్షన అయాయ్కా ఒక రోజు గడిపి
వెళిల్పోయారు. ఆ వెంటనే వాళల్ మీద లేనిపోని నేరాలు మోపుతూ ఒక పెదద్ ఉతత్రం రాసింది. అ ఆపూరవ్ కలయికని కకావికలు చేసూత్ రాసిన
ఉతత్రానికి వాళల్ దిమమ్ తిరిగిపోయింది. మరి వాళుల్ జనమ్లో తమ దగగ్రకు రాకుండా చేయడంలో గెలుపు సాధించినందుకు గరవ్ంతో
నవువ్కుంది.
తన మామగారు గొపప్ కవీ రచయిత కదా! తెలుగు సాహితాయ్నిన్ కూలంకషంగా చదివితే కాని రచయిత కాలేడు. ఆయనకి "పఠనం
జబుబ్" చినన్పప్టి నుండే ఉనన్దట! ఆయన సవ్ంతంగా కొనిన్ రచనలు చేసి పుసత్కాలు పర్చురించేవారు. తన సీవ్యచరితర్ కూడ రాసి కవి
పండితుల విమరశ్కుల మెపుప్ పొందారు. ఆ పుసత్కానిన్ అనేక పతిర్కలు సమీకిష్ంచి పర్శంసించాయి. ఇకక్డే ఆయన తపుప్లో కాలేశాడు.
సీవ్యచరితర్ అంటే నిజాలే వార్యాలి, పూరిత్ నిజాలే రాయాలి. అబదాధ్లు, హాఫ టూర్తస్ రాసేవారు అసలు సీవ్య చరితర్ రాయనేకూడదు. ఈ
సంగతి ఆయన రాసిన పుసత్కం ముందు మాటలోనే చెపప్డంతో తనకు తెలిసింది. అందరూ మెచుచ్కునన్ పుసత్కం కదా అని దానిని తన భరత్కు,
ఆఫీసు అడర్సుస్కు పంపేరు, నిజాలు రాసేటపుప్డు తన గురించి తనకు తెలిసిన నిజాలు అనాయ్పదేశంగా వేరే పేరు పెటిట్ వార్యడం జరిగింది.
ఎంతయినా భారయ్ను కదా, దానికి ఆయనకూ కోపం వచిచ్ంది. ఈ కోపం ఎంతవరకూ పోయిందంటే పుసత్కంతో తన (రవి) గురించి రాసిన
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అభినందన పూరవ్క విషయాలు మరుగున పడిపోయాయి. ఆ పుసత్కానిన్ంటికి తీసుకుని వచిచ్ తన కిచేచ్రు. ఆ పుసత్కం చదివితే తన కెంతో
సంతోషమేసింది. తనకి వయ్తిరేకంగా రాసినా కాని - ఈ రూపంగా తండిర్ కొడుకుల మధయ్ చిచుచ్పెటట్డానికి - అదే చాలా పెదద్ అంతరం
సృషిట్ంచడానికి ఈ పుసత్కం ఎంతగానో తోడప్డింది. దానితో ఆయన అపప్టి వరకూ అపప్డపుప్డు వెళిల్ చూసి

పర్కిర్య చాలా భాగం

ఆగిపోయింది.
మామగారికి మరో రకం వయ్సనం ఉంది. ఎకక్డో చదివింది. వయ్సనాలు మంచివీ, చెడడ్వీ కూడ ఉంటాయట. చెడడ్వేంటో అందరికీ
తెలిసినవే. ఇక ఆయన ఈ వయ్సనం చాల మంచిదని ఆయన అభిపార్యం. అంతవరకే కాదు. చాలా చోటల్ చదివాను కూడ. ఇంతకీ ఆ వయ్సనం
బంధుమితుర్లు తరచూ కలుసుకుంటూండాలట. దాని కోసం కొనిన్ ఫంక్షనస్ చెయాయ్లట. కొనిన్ ఫంక్షనస్ సృషిట్ంచాలట. దీని వలన అందరికీ
ఆయురారోగాయ్లు పెరుగుతాయట. ఇంకా వివరంగా చెపాప్లంటే ఈ సబెజ్కుట్ మీద ఆయనొక రైటప ని తన బంధువులకి పంపేవారు. మాకూ
ఒకటి వచిచ్ంది. దాని సారాంశం నేను పైన చెపిప్ందే.
ఈ వయ్సనానికి తోడు ఆయన ఒక సిటి లయనస్ కల్బ సంసథ్కు అధయ్కుష్డు. ఈ సంసథ్లో సాంసక్ృతిక విభాగానికి ఆయన ఇనాఛ్రజ్ దీని
తరుపునా అనేక సమావేశాలు, సభలు జరిపేవారు. ముఖయ్మైన వాటికి తమకూ ఆహావ్నాలు వచేచ్వి. ఇంటి అడర్సుకు వసేత్ రవికి అందకుండా
చింపేసే ది తను.
ఇక గృహఫంక్షనస్ కీ ఇదే గతి. ఆయన ఫోనులో రవికి చెబితే ఆయన పటిట్ంచుకునేవాడు కాదు. పైపెచుచ్ ఆఫీసు పనిలో పడి
మరిచిపోయేవాడు. ఆయన మతిమరుపు తనకు బాగా పనికి వచిచ్ంది, ఇరు కుటుంబాల మధయ్ అంతరం పెంచడానికి!
ఓ సారి మామగారు తమ పరిణయ రజతోతస్వం జరుపుకునాన్రు.

తను వెళల్లేదు. రవి హాజరయేయ్డు. ఆ తతంగమంతా

ఫోటోలు, వీడియోలతో చాల ఘనంగా జరిపేరట. ఆ సందరభ్ంలోనే మామగారొక కవితా సంపుటిని తీసుకుని వచాచ్రు. సభలో చదివిన
అభినందనలనీన్ ఆ పుసత్కంలో వచేచ్యి కూడా ! పెదద్ డినన్రోత్ ఫంక్షన ముగింపు, ఇందతా ఒక కళాయ్ణ మండపంలో ! రవి ఎంతో
సంతోషంతో తిరిగి వచిచ్ ‘నువెవ్ంతో మిసస్యాయ్వు ఇందిరా ! మన పిలల్లిన్ నినూన్ తీసుకుని రాలేదని ననున్ అనేక మంది అడిగితే
సమాధానాలు చెపప్లేక ఎంత సతమతమయేయ్ను తెలుసా?’ అనాన్డు.
తనలోతాను గొణుకుక్ంది..
“ఏం మాటాల్డవు ఇందిరా? ఈ సారి జరిగే అనిన్ ఫంక్షనిస్క్ మనం కుటుంబసమేతంగా వెళాల్లి సుమా!”
కొంతకాలం పోయాక పెదద్ మరిది గృహపర్వేశం, అతత్మామల వైవాహిక సవ్రోల్తస్వం కలిసివచేచ్టటుల్ మరో పెదద్ ఫంక్షన.. తనకు
హఠాతుత్గా గుండెనొపిప్ని తెపిప్ంచుకుని హాసిప్టలోల్ జాయినయింది. పాపం, ఇంకేం పర్యాణం ! ఇలాగే మామగారికి సపత్తి (70
సంవతస్రాలు నిండాక), అమృతోతస్వం, అమృతోతస్వం అయితే చాలా హైలెవలో గొపప్ కాసతరీ కళాయ్ణమండపం వేదిక, భారీ ఎతుత్న ఏరాప్టుల్,
ఆ సమయంలోనే మామాగారి 5 పుసత్కాల ఆవిషక్రణ, సమీక్షలు. సుపర్సిదుద్లయిన కవులూ, రచయితలూ, దూరంలో ఉనన్ బంధువులూ,
మితుర్లూ, ఒకక్ హైదరాబాదు నుండే బంధుమితుర్లు యాభై మంది దాకా వచేచ్రట. దానికి తన శకిత్నంతా ఉపయోగించి ఈ సారి వంశీకి
జబుబ్తెపిప్ంచి, డుమామ్ కొటిట్ంచింది. ఫైనలాగ్ అతత్మామల వైవాహిక వజర్కోతస్వం. ఇదీ పెదద్ ఎతుత్న జరిగింది. ఫంక్షనిక్ కావలిసిన ఆడవాళల్కి,
మగవాళల్కి పెటుబడుల బటట్లు రవినే కొనమని పురమాయించారు. 4 రోజుల ముందే ఆయన చేత ఫోను చేయించి “అకక్డే కొనండి, డబుబ్లు
నేనిసాత్ను" అనిపించి ఎగొగ్టించింది తాను. ..ఇలానే మామగారి కుటుంబానికి రవిని దూరం చేసింది… తనే కదా!
రాతిర్ 12 గంటలు కొటిట్ంది. రవి అసౌకరయ్ంగానే అయినా, నిదర్పోతునాన్డు. వంశీతో రేపు మాటాల్డి ఈ గడుడ్ సమసయ్ నుండి
గటెట్కాక్లి. ఆలోచనలు, తలపోతలతో టైము గడచిపోవడంతో నిదర్ వెంటనే పటేట్సింది.
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