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 MLjÂ¢ Jd÷¸=|                            @~.ÅÇ¢MLjÀ ¥x>Oc¿ McBi ÔLÓGHÀO~MLl

 
 n|üPs¡«∫‘·Á ( dæ˙ ìsêàD dü+düú ) düVü≤ø±s¡+‘√ øöeTT~ ` s¡#·q ìs¡«Væ≤+∫q  ø£<∏ä\ b˛{°˝À   
                                ãVüQeT‹ bı+~q ø£<∏ä.   
     

        ÔoÀPyÂ fSæ¥| FLj ±GHlCLk rHÍí rHÍ ¬¸$qÓCy Mc¥h¸$| ÔoGSjëFcïFLj. Fc ½¡ÄCL¸Py FcŠ FLÔLáÂ ÄGRNqj¸ ¬Ex¥qÚ=o.. 
Mc¥h¸$|. ²¥qÚ¨¥nÈ"Fc ¥cÓj ¥h¸ÍrH=oæ ¬MLGSOq¸ PoŠ¸@~ $cOo½¡Py On¸<j¥cOqj÷ ²GHlð<k fSÍíî¸$c °¸=ctj. ³ GHÂ¢ GSøNqj¸$c 
ÔoGSjŠFo ¬MLGSOq¸ PoŠ¸@~ ®¸=hÂ¸@~ Fp¥qOqj÷, Ôc¥qOqj÷ °FcïOqj. GSk^j÷ Pe¸ö© FLj¸¼ Cn¼á On©$c rH=oæMc<j μ¥q<tjCo, GRk}S 
JdÆ}R ÔofS Cn¼á ¥c+" Í$qÜOq rH=oæMc<j MLjOx¥q<j. ‚OqjáFLï Í$qÜ¿¥h ¥cIgH, =iÓj, GH+"OqTdÓj Cn¼á ®ÔoáMc<j μ¥q<tjCo, FoFLj 
²¥qÚ¨¥nÈ"Fc Fc öÃ¢}H¥é}S MnkGSkë Fc Mn¸^ À¿$oMc<j MLjOx¥q<j. ³ GHÂ¢ GSøNqj¸$c ÔoGSj¥yMcÆûFL ¬MLGSOq¸ PoŠ¸@~ ÍO~ã$c 
O~×cPe Oy¾Ój ¬¸$qOq¸$q MnÎAKLML¸$c $q¨¼JwCLjFcïtj - ¬Pe¸=h GSMLjNqj¸Py ²GHð=hPe ×.FLOqP| Ôn¥q}H ¥yGSMLjÂ ®¸=h¥x¼áFL MLk 
IJdõÄjÆ£ @~¥qæOqj `IJd¿¢æ rIHÎM|Py ¬<j$qj rH=cæOqj ¥qEc.. ®¥q FLj¸Ôi Ä£jOqj ¥cGSë rUP|ë ¥éO| À£GSj¥yMcÆ. Kc© Mntj=| ¥xÁí$c rH¿»¸Á. 
¥xÓöTdæP| °¸@~ÆûFL EcÂ¥qFcï ¥x¸Ôn¸ ²ŠÚML °¸Á. ÄbÁ$c Ä£jOqj Mc¥h¸$| ÔnNqkõÆ. MLjj¸Íj ×cö$qCLëÓj À£GSj¥y¥qJwCo − CLOqjMcCL 
¥qGRæMLjMLlCLj¸Á` ¬Fcï<j.  

`®En¥qÚ¨ $yÓO~ Kc_k` ¬FLjŠFcïFLj ¼O~Š$c. MLk ¬MLjô FLFLjï ¼FLïGHlð<j ¥cÆ¥h MLj=hæ ¬¸^Š¸@~ Fp¥qOq÷ 
ÔL¸¥qFnÀë¸¼ −NqjMLjô ¬OqÔoCLjPy÷ ¬<j$qjPotj¸¼ ¥cOq÷Py _¨¥h GH¸fH¸¼ rH¸¼¸Á.  

®¥q ¥y^÷ ^OyïMLO|Cy Ã½Fn}S ÔosS FcFLï <_jò Ä£jEo Fc ½¡ÄCL¸ FL¨ÔoPe GS¥qÓ Tz¥qO~õÓk GSMLj‚¿á rH=cæ<j.  
¥cŠ¸=o - `¥q<jGHlPy ÔLÓ÷¥qÍÓŠ¸@~ IJwM|j Š¿¢áPy ‚OqjáÂ Peõ}H =c}H MLjj¸Íj rH^jæŠÂ ®¸^O|Fn=| EcøO~ Ã½Fn}S 

MLk$nï=| ¥cMcÆ. PoŠ¸=o MLjFL TdöMLk×.õ¸ ŠGHð‚ÆJwCLj¸Á ×cö$qCLë. ²GHlð<j ²MLOqj MLjFL TdöMLk×.õ¸ Ä£jÍ Ec¨ ÔoTdëOy 
ÔnGHðPo¸` ¬Â rUÔLá¿¥qÓj ×c¿¢ ÔosSMcOqj. Fc ÍßfRæ MLjOy MnÎGHlŠ MLj+"Š¸@~ GSøNqj¸$c Ä¤ÓjEx¿¥hFLGHlð<Pe÷ CLFL McõJdOq¸ 
$qj¿¸¼FL Mnj+ŠMLÓj, OqÿTdõÓj, ²CLjëÓj... rHÎ ²CLjëÓj ¬Â¢ï Fo¿ð¸ÔcOqj. `®¥q IGHOqMcPoÍj - Ec¿FL GH@~è<j` ¬ÂfH¸¼FL CLO~øCL 
Fc MLkFcFL FLFLjï MLÁPoTdOqj. rHÎ ²CLjëFL MLköCL¸ FcÄ£jÍ ¶ ¥qFoïfS °¸ÔoMcOqj.  

McõJdOqGSjëÓŠ _jöOqCy Kc©Cy GHÂ °¸<Íj $qFLj¥q $q¸^Ó¥xÁ¤í ®¸=y÷, IJdõ¥qæ¿¢ −IgHGSjPy Peõ}H=c}H MLjj¸Íj ‚OqjáÂ 
PeMcEoÄ¤Ój FL<jGHlCLj¸<^¸ MLÓ÷ ¯ MLjbÍõ KxöOq¥cGSë Kc$cFo rH¸ÔcFLj.  

`¬Á¤ @~¥qæO| ¥q¸GH÷tj¸=|. À¸¨ CL»Ü¸ÔLMLjFcï<j. EoMLl¨¼áFL ¥c+"FLj ¥cGSë¸CLtjFc °GHNnk»¸ÔLMLjFcï<j` CLGHðÂGS¿ 
GH¿fSìÀPy ¯ MLjbÍõ Mc¥h¸$| ÔoGSjëFcïFLj. ¬ÓMc^jPoÂ QL¿¢Oq¸ MnjjÍ=y÷ GSsSÄjO~ ¬¸Á. ¥c+k", ÔoCLjÓk ¥qÍÓFLÂ Mnjj¸¨¥éTdtj. 
_Ííî¥q¸ Kc$c CLÓ¥n¥hÚFL MLjFLGSj CLFLk MnjjO~tj¸¼¸Á. FcÓj$q<j$qjÓ FL<¥q¥é −NqkGS¸. ML+"¸Cc ¼CLë¨ ¼CLë¨$c ÔnMLj^Ój 
¼O~Š GHl=hæGSjë¸=o EoMLl¨ Ä£jÍ fH¼á¥yGH¸ MLÔoáÁ. ¬Â¢ï ®¼áFL=oæ ®¼á MLjÈ¢" ¬¸CLPyFo. ®Eo¸=h?  
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¥qGRæGH<^¸ ¬ÓMc^j PoÂ Mc¨¥h ¯ Mc¥h¸$|Ój, ²¥qûO|GStj×|Ó $x<Mo¸=h. ¥cOq÷Py À¿$oMc¨Â ÔLksSë μ¥q sSæ×| ¥xÔcá¥q − 
EoMLl¨¥h ‚@~ ×.ÓgS GHl<jCLj¸ÍFLjŠ¸=c- ®¸¥cGSëtjCo GSøOqÜGSj#eÓCy CLFL¥n¥qÚ< ¥c¸fH=oGRF| MLTdë@yFLÂ! ¬FLjŠ¸^j¸<$c MnFL¥q 
FLj¸¼ ²MLOy fHÆ¼FL^ætj −» MnFLŠÚ À¿» ÔLkTdFLj.  

''³MLj¸@yN|j ÅÇ¢GHÀ$cOqk −$q¸@~$q¸¨'' ¬¸^k CnÓ÷ bEyMLÀ, CnÓ÷ Ôx¥cÚ, AKLj×cFL °CLë¿¢Nqj¸, ÔoÀPy $x<j$qjCy ¶ 
FL¨MLNqjGSj MLõ¥hë GHOqj$qjPe¸=h FL<¥qCy Fc MnÎsH O~ML^¸ ÔLkfS −QLáOqõJwNqkFLj.  

−NqjÂï ²¥qÚ@y ÔLkfSFL^jæ ¬ÂfH¸¼¸Á. MLjÈ¢" ¬¸CLPyFo ÔLkGSjë¸=oFo `ŠÔoÓj¨ CLMLjjô¨Pe °FLï ¯NqjFLCy FcŠ 
GH¿ÔLNqj¸ ³Äj=h?` ¬FLï ¬ÿ¸ ¬@xè¼á¸Á. ¥q^jæŠ¸Á CnÓ÷_^æPo ¬tjFc Â¢Oqj ¥cÄ Oq¸$qj ¥xÔoáTdtj. ®ögSëPoÍj. ¬Â¢ï MLjj<CLPo.  

Mnjjÿ¸ ‚@~ ½<jè ¥cOqjCLk °¸Á.  
''FLFLjï fHÆÔcO~ Ä£jOqj?'' ¬FcïFLj ¬FLjMLkFL¸$c. −NqjÂï `Ä£jOqj` ¬Â fHÓML=cÂ¥h MLjFLGSÚ¿¸ÔL¥qJwtjFc ¥qÂ¢GS MLjO~õÍ$c 

¬Pe fHÓML¥q CLGHðPoÍj ¬GH¿¼CLj<j $qFLj¥q.  
''¬MLlFLj ÄjMLjôPoï fHÆÔcFLj. MLj¿áJwNqkO~. Ä£jOqj FcŠ MLjjGHðtj OqkJdNqjÓj ®McøÆ. − Oy¾ À£GSjŠFcïOqj.'' ¬Fcï<j 

OxGHlðCLk.  
''Ä£j Í$qÜOq FoFLj <_jòÓj À£GSj¥yML^¸ ³Äj=h? ³¸ MLk=c÷<jCLjFcïOqj Ä£jOqj?'' ¬FcïFLj ¼O~Š$c.  
''¬Nnkõ ¬Pe ²Pe MLj¿áJwNqkOq¸©!? Fc ¥qtjCo ²ML¿ Í$qÜOqFLFcï <_jòÓj _ÍjÓj À£GSjŠ¸=o MLjÈ¢" À¿» ®¼á¸Ec¥c 

Mnj¸^P| gH}S °¸<Íj. FoFLj ²ML¿¥qtjFc ®¼áFc MLjÈ¢" MLGSkÓj ÔoGSjŠ¸Ec¥c ¬¸CoFLFLj¥y¸¨. MLj¿ Ä£jOo¸=h. ¬Pe ²Pe 
MLj¿áJwNqkOqj.''  

''Ä£jOnMLOy FcŠ CnÆNqjÍj. Ä£j Í$qÜOq FoFLj <_jòÓj À£GSj¥yML^¸ ³Äj=h ¬GSÿõ¸$c ¬tjFc μ¥q+" Í$qÜOq <_jòÓj 
À£GSj¥yMcÆûFL ¬MLGSOq¸ Fc¥é¸=h?'' ¬FcïFLj ¥yGH¸$c ¬GSÿFL¸$c.  

''Kc$c $qjOqjëCnÔLjá¥y¸¨. −Oy¾ MLOqú¸ GH<jCy¸Á. OoGRF| adGHl¥qÂ ML¼á − Oy¾ $x<j$qj MLj¿áJwML^¸Cy CL<jGSkë 
Oy<jèÄ£jÍ FLj¸ÔLjFcïFLj. ®¸CLPy Ä£jOqj ¥cOqjPy ¬^j MLGSkë ¥qÂfH¸ÔcOqj. ¥x¸CL ÍkOqMLjFcï Æ}IHæ Ex¿¥hCo ¬¥qÚ¨FLj¸¼ ²Pe$yPe 
®Ój÷ÔoOqj¥yMLÔLjáFLÂ. ¥cOqjŠ ¬<è¸$c ML¼á Æ}IHæ ¬¨$cFLj. Ä£jOqj FcŠ Æ}IHæ ®MLø^¸ ®GRæ¸ PoÍFLï^jæ MLjj[¸ rH=cæOqj. ¬tjFc 
ÄjMLjôÆï FoFLj MLÍÓPoÍj. gH÷×| gH÷×| ¬¸^k gH¨¸ÔLjŠ ÀFcïFLj. `JwÂ¢Pn¸¨ JdGH¸. sHÍ öKcÿô*j¨Pe °Fcï<j.` ¬Fcï<j ö@nÎMLO|  
@yO| À£GSkë ML¼á ¬CLÂ GH¥qÚFL ‚OqjáFcïFLj OoGRF| GS¸¼ CL<MLŠ¸@~ GH^jæŠ¸^k. − CLO~øCL Ä£jOqj μ¥q Í$qÜOq ¥cOqj −fH¸¼ 
ö@nÎMLO|Â MnÈ" fS$qOn=| rH=næÓj GH^jæŠOqMLjôÂ MntjõOqkJdNqjÓ Fy=hÔcáOqj. ¬CL<j ¼Ó÷Oq PoÍ¸^jFcï<Â`À¿» MLsSë`− Mntjõ 
OqkJdNqjÓŠ ²Âï MLsSë ¬Âï ®MLjôFLj` ¬FcïOqj Ä£jOqj ¥yGH¸$c.  

`¬Âï PoML^` ¬Â MLjÈ¢" À¿$xÔcá<j ö@nÎMLO| `CLFL Í$qÜO~ <_jòPoMLFLï^jæ ×o_jÓj CL<jMLjjŠ¸^k.  
''Fc Í$qÜOq MLjjGHðtj OqkJdNqjÓjFcïtj'' ¬FcïFLj FoFLj ×o_jPy FLj¸¼ GHOqjû À£GSkë. Fc JdCL GHOqjûML¸¥c Fc ÔoÀPyÂ 

<_jòÓ ML¸¥c Ä£jOqj MLk¿á MLk¿á ÔLkGSjë¸<$cFo ö@nÎMLO| − <_jòÓj À£GSjŠÂ Ä£j Í$qÜOqjFLï MLj¿ ¥xÂï GHÁOqkJdNqjÓ Fy^j÷ 
À£GSjŠÂ μ¥q fS$qOn=| <Kcò CnÔcá<j.  

®MLø=cÂ¥qtjCo ®ÔcáFLj $cÂ¢ Ä£jOnMLOy ²¥qÚ<j¸=cOy MLjÈ¢" − <_jòÓj O~_^jæ¥yML<¸ ²Pe$y CnÆNqj¥q − CLO~øCL 
KyPn<j [¸$cOqj GH¨JwNqkFLj.  
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¬ö<GSj CnÓjGSjŠÂ °¸=o ²¸Íj¥qtjFc MLj¸¼ÍÂ Ä£j ö<tjMLO|FLj `TdO| ²¥qÚ<j¸=c<j?` ¬Â MLk^Py÷ rH=cæFLj. MLk 
Ä¤bÁPyFo. ®¸¥x¸Ôn¸ MLjj¸ÍjŠ °¸=cOqÂ $ybÍjMLj Oq¸$qj MLjk<¸CLGSjëÓ Moj< Ä£jEoFLÂ¢ CnÆfS KyPn<j −FL¸ÍGH¨JwNqkFLj. − 
Oy¾ MLk ®¸=h Í$qÜOqŠ O~$cFo `μ¥qÚ ÂMLjjGR¸ ¥cOqj −GHMLjÂ` ÔnfHð Á»Jwtj − MLjO~ï<j, − CLOqjMcCL On¸<j TdOqj÷ Kc¥i 
MLGSkÓj ¥yGS¸ Ä£j $o^j MLjj¸Íj$c ÔLkGSjŠ¸^k MnWc"FLj$cÂ¢ −PoûfRNqjF| Š¥qÚ FLFLjï ÔLkfS `AKp! AKp!` MLjÂ ¬¿¼¸Á. 
rS‚õ¿=i $cOqjèŠ Fc CnÓj$qj ¬Oqíî¸¥c¥q `×cM|! ×cM|!` ¬Fcï<j ` ¬Â −NqjFL Ôn_jCLk °¸=o − Ä¸CL MLõ¥hëÂ ÔLkfS KyPn<j 
−QLáOqõJwNqkFLj FoFLj.  

`°FLïMc+" öJdGH¥q¸ ¥yGS¸ Á$qjML MLjbÍõCLOq$qÀMc+j" Cn$q −O~^GH<^¸ FcŠ CnÓjGSj. ¥cÂ¢ ¯NqjFoÄj=h 
`MLjjGHðtjOqkJdNqjÓj Kc¥i °FcïML¸^k `FLXLöCLŠ¨Pe` Fc Mn¸^GH¨ ®Pe MobÁGSjëFcï<j. Ä¼öCL¸ ¥cŠ¸=o ¥q^æÓj ¥q^æÓj <_jòÓj 
²GHlð<k öÃ¢}IH ¥é}SPy °¸ÔLjŠFo FoFLj MLjjGHðtj OqkJdNqjÓ ¬GHlðFLj Fc öGHMojNqj¸ ³Š¸@~Fo FoFLj ¯NqjFL Í$qÜOq ÔoNqj^¸ 
³Äj=h?` EcÂ¥h ¯NqjFL ÓXLPy, ¥y=y÷ Kc¥i GH<è^jæ ®¸CL ÃÓè}H ³¸=h? ®Âï ¥cOqj÷FLï FcŠ Mc¥h¸$| [Oqô GH=hæFL^jæ. ®Á 
¬Pe¸=hEoFc?! ¬ÂfH¸¼¸Á.  

− CLOqjMcCL ²Pe$qtjFc −NqjÂï MLÁÆ¸ÔLj¥yML^¸ ¥yGS¸ ÔL^jŠÚFL ×o_jPy FLj¸¼ GHO|û À£TdFLj. ¥xÂï ML¸Í OqkJdNqjÓ 
Fy^÷ MLjbÍõ ¶ NqkAKnÎ OqkJdNqjÓ Fy^j ¥qÂfHsSë À£fS ®MLøKyNqkFLj.  

''MLjÈ¢" ÕÔo¸×| öJw_÷MLk? Fc Í$qÜO~ ®OqMnÎ OqkJdNqjÓj PoMLl'' ¬Fcï<j −NqjFL ×o_jÓj CL<jMLjjŠ¸^k.  
''IGHOqMcPoÍj °¸ÔL¸¨'' ¬FcïFLj FcŠ ®Ex¥q Pn¥qÚ ¥cÍFLï^jæ.  
''¯ ®OqMnÎ ¬GHlð À£Oqá^¸ ¥yGS¸ MLjÈ¢" Ä£jOn¥qÚ< ¥qFL_<CcO~ ¬Â MnCLjŠCLk °¸@~Æ FoFLj''  
''À£OqáFLMLGSOq¸ PoÍj!''  
''¬Pe ÔosSë Ä£j _jjBcFL GH¨ ¯ Kc¥i À£Oqá<¸ ¥yGS¸ MLjÈ¢" MLjOy ×.FLô ²CcëÆû °¸^j¸Á FoFLj. ¬¸Cc _jjBcFLj_¸bÍMoj 

¥qÍ¸©'' ¬Fcï<j.  
−NqjFL MLk^Ój −NqjFL FLMLjô¥cÓj FcŠ −QLáO~õÂï ¥qÆ»¸Ôctj.  
''®GHlð@o¸ ÔoNqjMLj¸=cOqj?'' ¬FcïFLj NqkAKnÎ Fy^j −NqjFLŠ ÔLkfHGSkë ÄGSj$cÜ.  
''MLk −Ä< ²Pe$qk ¶ JdMLl¥hPy ¼¸CLGH¸<j CnMLjô¸Á. ¬Á$y − ²ÍjOqj$c ¥qÂfH¸Ôo ¥hO~Bc ¥x=y÷ ¬Á À£GSjŠ¸=o 

¼Ó÷Oq ²Pe$qk MLGSjë¸Á $qFLj¥q Ä£j ®OqMnÎ Ä£jOqj À£GSj¥yMLÔLjá'' ¬¸^k Fc ÔoÀPyÂ Fy^j À£GSjŠÂ ¬<j$qjPy ¬<j$oGSkë MnWc"<j 
−NqjFL.  

`¯ öGHGH¸ÔL¸Py ®¸CL Ä¼öCLMLõŠëÓj °FcïO~` ¬FLjŠFcïFLj. ¬¥qÚ@o ÂÓjÔLj¸¨JwCLk MLÔoá^GHlð<j FL<MLPo¥q 
FL<jGSjëFLï^j÷$c ML¼á - ''Mnk¥c+" FxGHlðÓ¸© Kc_k! ¬=oæ FL<MLPoFLj. ¬Pe$qÂ ®¸=y÷ ‚Oqjá¸@o GHFLjPnPe ¬MLlCctj? MLk 
rHÍíMLkôtj Mc+j" ®¥qÚ@o °¸=cOqj. MLk MLjFLML¨¥h ´EcOqj Oy¾Ó FLj¸¼ rUÎ =n¸GHOoÔLO|. ÔLkfS MLj¸ÍjÓ‚ Mc=h¥i ¥cfSÂ 
<_jòÆ¼áJwEcMLjÂ MLÔcáFLj. Mc+"Á¤ ¬¸CL¸CL MLköCL¸ GS¸TdOqMojFcNnj. fHÓ÷ ®_ò¸Á GH<jCLj¸=o ÔLkGSkë ±OqjŠ¸<PoÍj$c Fc 
öJd*¸.'' ¬Â FcCy MLk=c÷<jCLk FL<jGSkëFo MnFL¥qFLj¸¼ MLGSjëFLï ¶^kÄ¤ÓO| FLj `Æ}IHæ gH÷×|` ¬Â ¬¨» ''MLTdëFLNqkõ.. MLjÈ¢" ®Pe$o 
®¸¥yOy¾ ¥qÓjEcí¸!'' ¬¸^k CLjöOqjFL MnÈ"JwNqk<j −NqjFL. −NqjFL − ÔxOqML - _CL¥qFo¿áFLCLFL¸ ÔLkfS FoFLj MLjOyMLkOqj 
−QLáOqõJwNqkFLj.  
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®¸=h¥nWc"¥q, −NqjFL $qj¿¸¼ Fc AKcOqõ MLj¸¾ÓŠ ÔnÃCo `JdGH¸ !` ¬Â TdFLjAKLkÀ MLõ¥që¸ ÔofS¸Á −NqjFL $qj¿¸¼ 
CLFLŠ ¬¸Cc CnÆfSJwtjFL^jæ.  

`¬tjFc ¥qOn¥|æ$cFo $n}S ÔofS °¸^j¸Á −NqjÂï. ²¸Íj¥q¸=o ¯Ä@~ − ¥é^»¿¢ MLjÂsR$c ²ML¿ `Í$qÜ¿` Mc+" $qj¿¸¼FL 
ÄGRNqkÓj Mc+"¥é Kc$c CnÓjTdëtj` ¬FLj¥y$cFo MLk rHÈ" IJd÷}R Kcõ¥| ¥q+"MLjj¸Íj MnjÁÆ¸Á.  

MLj¸¾Ó ÔcPe ¬¸Í¸$c °¸^j¸Á. ¥qFnïfHÓ÷$c ¬GHlð<j ®¸¥c Kc$qj¸@oÁ. GHÔLá=h ML¸=h Oq¸$qj MLk=c÷<jCLjFLï^jæ¸@o 
¬¸ÍMnjÎFL ¥q+j" MLCnÎëFL Jv<Mc=h FLÓ÷=h ×.<Jv<j$cÜ Fc¾e$cÜ °¸@o GHOqûFcÆ=iCy ÔLk<$cFo FLFLjï −¥q¿ú¸¼¸Á. MLk ¬MLjôŠ − 
¬MLkôtjÂ ÔLkfHsSë - Mn¸^Fo CLFL $qj¿¸¼ ²¸¥qøtj¿¢ ÔofS¸Á.  

`¬MLkôtj Kc$qj¸Á ¥cÂ¢ MLjFL PnMLP|Š GS¿GH¨FLMc+j" ¥cÍj. MLjbÍõCLOq$qÀ Š^j¸_¸. ¬tjFc FcŠ ¬AKLõ¸CLOq¸ PoÍj. 
²¸Íj¥q¸=o ¥y<ÆÂ CLŠÚML ®¸=hFLj¸¼ CnÔLjá¥yMcÓÂ ¬¸=cOqj. ¬Pe¸=h fHÓ÷ÓtjCo MLjFL¸ ÔnfHðFL^jæ FL<jÔLjŠ¸=cOqj. 
AKLNqjAKLŠëÓCy °¸=cOqj. ®¥q −Py¼¸ÔLj¥yMLÓfS¸Á FLjMoø!` ¬¸Á.  

− XL*¸Py − ¬MLkôtj ¬¸Í¸. − ¬¸Í¸Cy Jv¸Íj CLGHð MLjOoÄ£j ¥qÂfH¸ÔLPoÍj. ¶¥é ÔnsHðTdFLj. OqkJdtj ¥q^ï¸  
PoŠ¸@~ rHÁí¸=h fHPe÷<j ¬Ój÷¨$c Ex¿¥hFL¸ÍjŠ MLj¸¾Ó CL¸ö¨ Cn$q MLjj¿fSJwNqk<Â CnÆfS¸Á.  

¥cÂ¢ - ²¸Íj¥qFy − Oy¾ FLj¸Ôi ¯ Oy¾ MLOqŠ MLj¸¾Ó ¥q+"Py÷ MLk^Py÷ Kc© Pe¸$oø×|Py ²¥qÚ@~ FcŠ CLFLÂ 
rHÈ"ÔoGSjŠFLï¸ÍjŠ ¥qßCL×åCL$cÂ¢ ¬OqüCLFLj Äj¸¼ rHÁí¸=h ¥y<ÓtjFL¸ÍjŠ AKLNqj, AKLŠëÓj $cÂ¢ ML¸»MLl¸@o CLCLø¸$cÂ¢ 
¥qÂfH¸ÔLPoÍj. ²GHlð<k CLFLj FcŠ TdP|ø¥cÂ öJw_÷M|jPe$o ¥q>OhFL¸$c ¬ÂfHGSjë¸Á. `¯Ä< MLjOy Ä¼öCLMLõ¥hëPe °¸Á. ®¸Ec¥q − 
MLjjGHðtj OqkJdNqjÓ rHÍíMLjÂfR $qj¿¸¼ ÔnfHð `Ä¼öCLMLõ¥hë`, ¬Â FoFLj ¬¸=o - Mn¸^Fo ¬¸ÍjŠÂ - `−NqjFL Ä¼öCLMLõ¥hë¥cÍj 
Ä£jŠ ¬Oqíî¸¥cÂ MLõ¥hë. ¬¸ÍOqk ¬¸Í¿¥i ¬Oqíî¸ ¥cOqj. μ¥q Mnj^jæ ²¥qÚ^Mnk - μ¥q Mnj^jæ Á$q^Mnk ÔcCL¥cFLGHlð<j ²Íj=hMc+" 
_CLjŠ ¼öCcÓj μ¥q GH=cæFL ¬Oqíî¸¥cMLl` ¬¸Á MLj¸¾Ó. MLkOqjMLk=c÷<Š¸@~ °¸¨JwNqkFLj FoFLj.  

MLj¸¾Ó MLjFLsS ¥cÍj - MLk^Ók GS¿$c FcŠ ¬Oqíî¸ ¥cMLl. ¬Oqíî¸¥cÂ ÄGRNqj¸ $qj¿¸¼ CLÓ_ÍíÓj ¥x^jæŠFo ¬ÓMc^j 
GSMLjNqj¸ FcŠ PoMLl.  

PPP 
®¸$qjML ¥q=hæFL $qj<è McGSFLÓj JwFL^jæ Fc AKcOqõ MLj¸¾ÓŠ FoFn¸CL=h [¿¢ÍtjFL ½¡ÄCcÂï ®¼áFc rHÈ"¥c¥qMLjj¸Íj 

GHl=hæ¸=y÷ ²¸CL TdbEcOq* ½¡ÄCcÂï $q¨fH¸Ey ¬Pe$o °¸^j¸Á. CL¸ö¨ ÔcÆ£ÔcÓÂ ½¡CLGHl _¨GH¸CLjÓj °Eyõ$q¸ MnÓ$qKn=oæMc<j. 
MLj$qGS¸CcFL¸ ¥yGS¸ ²ÍjOqj ÔLkGSkë ÔLkæ_iCLk ´Íj$qjOqj −<fHÓ÷ÓFLj ¥qFcïOqj. MLk ¬CLëOqj ¬FLjMnÎFL ÔiOq¥q^jæ¥y$c GHlrSëÓj, 
FLÓ÷GHmGSÓj CLGHð ¬ÍFLGHl FL$qrH^jæ¥y$c FoFnGHlð<k ÔLk<PoÍj. MLj¸¾ÓFLj ¥y¿ FoFLj rHÈ" ÔoGSjŠ¸=cFLFL$cFo ¥q^ï¸ KcbÍ 
CLfHð¸ÍÂ Cn$qGS¸CyGRGH¨JwNqkOqj.  

− ¥qßCL×åCL ®GHð=h¥i Mc+"Py ¥qÂfHGSjë¸Á $cÂ¢ MLj¸¾Ó MLköCL¸ `®Ex¥q IGHjFL¥cOqõMLk?` ¬FLï^jæ MLkMLjkÓj$c °¸^j¸Á.  
Fc MnÎAKLMcÂï ÔLkGSkë MLj¸¾ÓFLj ÔLksSMc+j" `ÔcPe fS¸GHlP| MLjÂfR` .. Â$q¿ø` ¬¸=cOqj.  
FcŠ MLköCL¸ ¬Pe ¬ÂfH¸ÔLÍj. °FLïEcÂï ¬FLjAKLÄ¸ÔL^¸ ÔoCL$cÂ MLjÂfR` ¬ÂfHGSjë¸Á. `@~_j, ÍOqð¸, ¨»ï=i GHl^æ¥qCy 

Oq¥që¸Py O~McÆ$cÂ¢ MLjbÍõPy Fo¿ðsSë MLÔoáÄ ¥cMLl` ¬ÂfHGSjȩ̈ Á. `GHÂMc+" Í$qÜOq CLŠÚML MLk=c÷<jCLk Nqj×.MLkÂ ÿyEcCy 
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¬bÁ¥cOq¸ ÔLÓtjGSkë >OiÄ$c °¸@~ÓÂ` ²FyïTdOqj÷ ÔnJdðFLj. ¬tjFc ÄFLÍj. Mc+" ¥qGRæ GSj#eÓj, ¬MLGSO~Ój ¬Â¢ï CLFL¥é ¥cMcÆ. 
®¸Ec¥q=h FLj¸Ôi MLk GHÂfHÓ÷ ÓXhôCy ²Pe MLjjÔLá^j÷ Ôn_jCy¸Ey Ä¸^j¸=o μ+"¸Cc ¥q¸GHOq¸ GHl<jCy¸Á.  

''ÂFLï GHÂ¥h O~PoEoMoj MLjÈ¢" Ä£j ¬¥qÚŠ Kc$yPoEc?''  
''Kc$qPoÍMLkô.. MLk=c GHÓj‚ PoŠ¸@~ ¬tjJwtj¸Á. _CL¥qÍ¸^jFcïOqj @~¥qæOqj÷. ³Ey ¥h©ïÓ×._ò^. VGSð^P| [OqjáÓŠ 

MoÓŠ MoÓj ¬MLlCLjFcïtj. `ÔL¼á¸Á ¥cÍj _À¥h¸Á ¥cÍj` ¬¸^k MLk FcNqjFL CLÓGH^jæŠ¸^jFcï<j. ''  
''fHÓ÷Ój ¥qÍk?''  
''− ®ÍíOqj fHÓ÷Ój MLk ¬¥qÚ¥éMLjFcï ¬tjCo ®¥q − fHÓ÷Æï ²MLOqj ÔLk@~Ó? ¬¸Íj¥é FLFLjï ®EcíMLjFLjŠ¸^jFcïOqj MLk 

KcMLŠ''  
''Â¢ ¥hGRæMojFc MLj¿ Ä£j KcMLFLj ÔoGSj¥yML^¸?''  
''®GRæMnjÎFc ¥qGRæMnjÎFc CLGHðÍj ¥qÍMLkô! MLk ¬¥qÚ Oy$cÂ¥h ®¸CLrH=hæ OoGHl MLjÈ¢" FcŠ ¥q^ï¸ ®¼á rHÈ" ÔoNqj^MLj¸=o MLk 

FcNqjFL MLÓ÷ ¬tjEcí? FLÂïsSë MLk KcML ²ÍjOqj¥q^ï¸ ®TdëFL¸^jFcï<j. − <_jòÓj MLk ÔnÆ÷ rHÈ"¥qtjFc GHÂ¥xTdëtj ¥qEc..?''  
''®¸CL ¼FLï MLNqjGSj¥é ²Âï −PyÔLFLPo Â¢Š?'' ¬Â GHÂfHÓ÷FLj MnjÔLjáŠ¸Á MLj¸¾Ó.  
FcŠ MLköCL¸ ML+j" MLj¸¨Jwtj¸Á.  
¬Á MnÈ"JwNqk¥q MLj¸¾ÓCy ¬FcïFLj. ''³¸=h ¬¸CL$c MnjÔLjáŠ¸^jFcïM| − fHÓ÷FLj - rHÍí CnÆÄ$qÓÁ ¬tjFL^j÷. 

ÔcMLl_CLjŠPy÷ °FLï Ã<èFLj `ÔL¼á¸Á ¥cÍj _À¥h¸Á ¥cÍj` ¬Fo CL¸ö¨ ®¸¥c ÔcML¥q MLjj¸Eo rHÈ" KoO~Ój. <_jò! <_jò! ¯ 
sHEy+j" <_jò ¥yGS¸ ³MLjtjFc ÔoTdëOqj. Â¢À, ÂNqjMLj¸, MLj¸¼ Ôn<j PoÂ MLjFLjGRjÓj!'' ¬FcïFLj ¯GS¨¸GHl$c.  

''μ<jèFL ‚OqjáFLïMc<j Â¢^MLjjFLj$qjCLjFLï Mc¨Â ÔLkfS −GSO~ ®MLøŠ¸@~ `¬Pe ²Pe MLjjFLj$qjCLjFcïM| GH@o^GHlð<j ¥q+j" 
¥qFL_<PoEc?` ¬Â ÄMLj¿ù¸¼FL^jæ$c °¸Á Ä£j GHÍíÀ. ÍkOq¸$c °¸¨ ÔLksSë ¥x¸CLMLj¸Á ½¡ÄCcÓj... ¬¸Í¿¥i ¬Oqíî¸ ¥cMLl. ¬Á 
¬¸Co! ' ¬¸Á Š÷GHë¸$c, CLFoMLjFLïEy ²ML¿Â °EoíÇ¸¼ ¬FLïEy ¬Oqíî¸ ¥c¥q ®¥q ¬FLMLGSOq ÄGRNqkÂï Jv¨»¸Ôo ¶fH¥q Po¥q FoFLk 
¥cM|j$c °¸¨JwNqkFLj.  

MLk ML¸^MLjô$cOqj ''¬MLkôN|j! ‚Oq ³¸ ÔoNqjMLj¸=cM|?''  
¬Â ML¸=h¸=h $qjMLjô¸Py FLj¸¼ Cx¸» ÔLkGSkë ¬<$q^¸Cy MLj¸¾Ó ‚@~ ¬^jMnÎGHl MnÈ"¸Á.  
MLk ML¸^MLjô$c¿ sHOqj JdOqøCLMLjô.  
`MLkOqjMoGR¸Py °FLï TdXcCLjë − JdOqøÀ£EoMo!` ¬¸^j¸Á MLj¸¾Ó −Ä< $qj¿¸¼ ÔnsHð^GHlð<j.  
$ybÍjMLj Oq¸$qj QL¿¢Oq ÕÔctjCy ¥q+$c °¸@o MLjj[¸ Ä£jÍ ¬OqíîOqkJdtj Ã+"¸CL Š¸ŠMLj Kx^jæCy FL¨JdCL $yOq¸ÔLj ×.¿¢ 

ÔiOqCy MnjWy" GHGSjGHlCc<j, FLÓ÷GHmGSÓ Í¸<Cy Â¸<j$c °¸^j¸Á −Ä< `MLjÂfR` MLköCLMoj¥cÍj `GHÂ` ‚@~ Kc$qj¸^j¸Á. 
QLj¼$c Oqj¼$c ML¸^ ÔoGSjë¸Á. GHÂ ¬tjJwNqj¥q ML¸=hÓj÷ QLjöAKL¸$c GS¿í MLj¸¾Ó ³ ‚Oy, GHJwð ®sSë ®¸=h¥h GH^jæ¥n+jCLj¸Á. 
`®¥qÚ< AKy×.FL¸ ÔofS Mn+"¸¨` ¬¸=o `MLÍíMLkô! Fc ¥yGS¸ MLk −NqjFL ²ÍjOqj ÔLkGSkë °¸=cOqj. −NqjFLŠ rH^æ¸Eo FcŠ MLjjÍí 
Fy=h¥h JwÍj` ¬¸^j¸Á.  

öGHÀ GHÂ¢ GSøNqj¸$c CLFo ÔoGSj¥yML=cÂ¥h ®GRæGH@o MLj¸¾Ó MLjj¸Íj ML¸^MLjÂfR MLÍí¸=o MLÍí¸Á. FoFo MLj¸¾Ó ÿyEcFLj, 
ÍO~ðÂï Fc PnMLP|¥h CL$qÜ^jæ$c rH¸ÔL<¸ ¥yGS¸ ²ML¿¥y ÔnfHð − ML¸=cÄ<FLj CnfHð¸ÔcFLj. MLj¸¾Ó ¬¸ÔLFcÓFLj CLÓ÷ö¥h¸ÍjÓj ÔoGSkë 
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®¸=hMLjÂfRPe −Ä< ML¸^ ö_Vô¸<¸$c ÔnNqjõ^¸ FLkFn MLjOq¥qÓj, ¬FLï¸ MnjCLjŠÓj PoŠ¸@~ ML¸^$qÁÂ Â¢=|$c ¥q¨» QLjöAKL¸$c 
°¸ÔL^¸Cy MLj¸¾ÓŠ −Ä< ML¸^$qÁÂ Â¢=|$c ¥q¨» QLjöAKL¸$c °¸ÔL^¸Cy MLj¸¾ÓŠ −Ä< Cn$qFLÔoáfS¸Á.  

−Ä< ML¸^ À¸^j¸=o ¬ÔLá¸ Mc+" ¬MLjô ÔoÀ ML¸^Pe °¸^j¸ÍÂ JwtjFL Mc+" ¬MLjôFLj CLÓjÔLjŠ¸^k −Ä<FLj 
`¬MLkô!` ¬Â fHÓjGSjë¸Á.  

−Ä< rSÎCL¸ MLj¸¾ÓFLj `¬MLkôN|j!` ¬Â fHÓjGSjë¸Á. °ÍNqj¸ GHÁ$q¸^ÓŠ ML¼á MLjbEcõÿï AKy×.FL¸Cy Jd^j ¬ÍFL¸$c 
OqöÀ¥h MLjOy ‚Oq ÔofS V=| Jdõ¥|Py rH=hæ MnÈ"JwCLj¸Á. ¬FLï¸ μ¥qÚ=o MLj¸¾Ó ²Óö¥hæ¥| Š¥qÚO|Py ML¸@oGSjë¸Á. ¬Á$c¥q ²GHlð<j 
²¥|ûöadæ ³ GHÂ GH¨Fc Fp¥qOq÷FLj GH¸fH¸¼ ML¸^MLjô$c¿Â fHÆfH¸ÔLjŠ¸^j¸Á MLj¸¾Ó. ³ Ó<kèFy, ×.¸À¥qPy ÔoNqkÓFcï 
$qjMLjô¨¥cNqj ML¨NqkÓj rH=cæÓFcï −Ä<Š ¥q_jOqj MnWc"Æû¸Eo. −Ä< O~McÆû¸Eo. MLk ®¸=y÷ MLjÂfRPe ¬Pe ¥qÆfSJwtj¸Á 
JdOqøCLMLjô$cOqj.  

MLj¸¾Pe ¬¸Co. öGHÀ ÍGSO~ GH¸<$q¥h −Ä<Š ÔiOqCy Jd^j −Ä< AKLOqëŠ GH¸ÔLÓ ÔcGHl GH¸fH¸ÔL<¸, ¬<JdÍ<Jd <_jò 
¬MLGSO~Ój ³Á GH¨Fc GSMLjNqkÂ¥h TdNqj¸ ÔofS −Íj¥yML^¸ ÔoGSjë¸^j¸Á.  

−Ä< ‚@~ rHÎGSÓCy GSV Pn¥qÚ$q=hæ MLj¸¾Ó Í$qÜOq À£GSjŠFLï Ôo_Íj+j" À£OqjGSkë °¸^j¸Á.  
MLk ®¸=h¥h ML¼áFL ²MLOqtjFc McÈ"Íí¿ ¬FyïFLõ¸ ÔLkfS MLjjŠÚFL MoPoGSjŠ¸^k °¸=cOqj.  
`GHÂMc+"FLj ²¥qÚ¨ Mc+"FLj ¬¥qÚ< °¸<ÂMcøÆ` ¬Â öGHÀOy¾e ÔnsHð FoFo ML¸^MLjô$c¿ ÄGRNqj¸Py MLköCL¸ − ¬¸CLOq¸ 

ÔLkfH¸ÔL¥qJwML^¸ Fc¥é −QLáOqõ¸ MoGSkë °¸^j¸Á.  
PPP 

½¡ÄCL¸Py ¬FLj¥yŠ¸@~ CcOqGSGH@o MLõŠëÓj ¥x¸CLMLj¸Á MLÁÆ¸ÔLjŠ¸EcMLjFcï MLÍÓŠ¸@~ GHEo GHEo CcOqGSGH<jCLk 
ÄfS»GSkë °¸=cOqj. ¥c+"Š _¸bEcÓj MoGSkë °¸=cOqj. MLk=c÷<^¸ MLjFLŠ ®GRæ¸ Po¥qJwtjFc MLk=c÷¨GSkë °¸=cOqj. `Mc+"Cy ³ 
MLõMLVOq¸ ¬tjFc MLjFLŠ ÃPy ¨»ï=i` ¬ÂfH¸¼Fc ¬Á ¬Oqíî¸ ÔoGSj¥yŠ¸@~ O~GSjŠÂ GHmGSjŠÂ ÀOq$cÓFLjŠ¸=cOqj.  

¬Á FcŠ ÔcPe ¼O~ŠÂ, ¬GSÿFcÂï ¥qÆ»GSkë °¸^j¸Á. ¬tjFc `²¸CL=hMcOqÓtjFc` ¬FLï^jæ μ¥yÚTd¿ MLjFL PnMLP|Â 
CL»Ü¸ÔLjŠÂ Mc+" PnMnP|¥h Á$q×cOq¥q CLGHðÂ GS¸ÍO~óÓj MLGSjë¸=ctj. μ¥q TdMLkFLjõ¨Pe Oy<jèÄ£jÍ `Mc¥h¸$|` sH¿^ FL<McÆû 
MLGSjëFLïGHð=h FLj¸Ôi ¯ FoÓKcOqj MLjFLjGRjÓCy ¥qÓtj¥q, MLk=cMLj¸À£ CLGHð<¸ PoÍj FcŠ.  

− Oy¾e ¬Pe$o fSæ¥| ÔoCL_^jæŠÂ rHÍí rHÍí ¬¸$qÓCy Mc¥h¸$|¥h Mn+jCLj¸=o CLFL ®¸=h Ä¤bÁ ¬Oqj$qj Ä£jÍ ŠOqjáFLï − 
rHÍíMLjÂfR ¬Eo − FLXLöCLŠ<j − ŠÔoÓjÂ CLMLjjô<j MLjÈ¢" MnFL¥qFLj¸¼ ''ÅÇ¢GHÀ$cOqk ³MLj¸@yN|j ÄjMLjôPoï'' ¬¸^k μ¥qÚ $cMLl 
¥é¥qrH=cæ<j.  

FL¨JdCL GH¸ÔnCy ML¸=h Ä£jÍ ×.¸bÍõ¸ Jw$qj CLGHð _Â¢FLj PoŠ¸@~ μ¥q ¥cÓj MLjj¨¼ μ¥q ¥cÓj ×cfH −NqjFL ¬Oqj$qjÄ£jÍ 
‚OqjáFLï − À£Oqj FcŠ ¬GSÿõ¸ ¥qÆ»¸¼¸Á. `¬Pe −Oqj_Nqj^ Oy<jèÄ£jÍ ¬Oqj$qj Ä£jÍ ²Pe ‚Oyá_jÍíMLlCLj¸Ey ¯ 
MLjFLjGRjÓŠ Po¥h MLjFLjGRjÓj. Po¥h ÔoGRæÓj ¬FLjŠFcïFLj. − CLOqjMcCL -  

`MLjÈ¢" fHÓjGSjëFcï<j MLjÈ¢" ¯NqjFLŠ FoFoÄ£j Kc¥iGH<PoÍj¥qEc!' ¬FLjŠFcïFLj.  
''®Eo MLk ®Ój÷ Oq¸¨ μ¥qTd¿ PyGHÓŠ'' ¬Â ‚OqjáFLïÔy^j FLj¸¼ Po¼ PyGHÆ¥h Ec¿ ÔLkfHGSjë¸=o Fc TdìtjÂ 

¥h¸ÔLGHOqjGSkë −NqjFL ÔLkfHGSjëFLï − ¬À ÔLFLjMLlŠ ¬MLMLkFL¸$c ¬ÂfH¸¼ ¥yGH¸ ‚@~ ML¼á¸Á.  
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''FoFLj MnWc"Æ!'' ¬FcïFLj Mnjj¸¨$c.  
''Mn+jÍjOqj$cÂ Pn¸¨. Mc¥h¸$| ¥é$c ²Ey μ¥q=h On¸<j TdOqj÷ ¬FLj¥yŠ¸@~ ¥qÓjGSjŠÂ GH¿ÔLNqjGSjëÓMLjNqkõ¸. rHÎ$c μ¥q 

Ä¤bÁPy °¸=c¸ ³Ey ¥cGSë ¥cÓXoGH¸ FcÓj$qj ¥q_jOqj÷ ÔnGHlðŠ¸=o öJdBcÂ¥h Vtj$c °¸^j¸Á!'' ¬Â ½<jèPe GH^jæ¥yML<¸Cy 
PyGHÆ¥h Mn+"¥q CLGHðPoÍj FcŠ.  

μ¥q JdCL FLMcOqj MLj¸ÔL¸ On¸<j Ôn¥qÚ Š¿¢áÓj. FcGHO~+j" GH¿¼FL ®¸=h $qÔLjá rHÔLjáÓj ±<jCLjFLï JdCL GSjFLï¸$y<Ój 
ÔLkfS −NqjFL ®¸=y÷ Cc¸<MLMLk<jCLjFLï Í¿öEcÂï FoFLj ¬¸ÔLFc MoNqj$qÆ$cFLj. ®¸=hMLjj¸Íj ³GHl$c rHÎ¥h ²$qKc$qjCLjFLï^j÷FLï rHÍí 
rHÍí −ŠÓ GHÔLá=h MLjÂ¢Jd÷¸=| MLköCL¸ À£$qTd» ÔLk<$cFo FLFLjï −¥q¿ú¸¼¸Á. $qjMLkôÂ¥h ¬^k ®^k °FLï On¸<j Mnjj¥qÚÓj rHÎ¥h 
Jd¥c¥q −¿áPe CLNqkOnÎ ®¸=h¥h ML¼áFLMc¿¥h −VøFL¸ GHÓjŠCLjFLï^jæ °Fcïtj.  

Mc=hML¸=o ÔLkGSjëFLï FLFLjï °EoíÇ¸¼ ''MLjÂ¢Jd÷¸=| ®¸=y÷ °¸=o ö¥qMLjö¥qMLj¸$c ¬Á rHOqj$qjCLjFLï=oæ. MLjFL ®¸=y÷ ‚@~ MLjÂ¢ 
rHOqj$qjCLj¸ÍÂ ²MLOy ÔnÃCo μ¥q=h ¥cÍj On¸<j Mnjj¥qÚÓj Cn¼á MoTdFLj. ¬Ä GHÔLá$c ³GHl$c rHOqj$qjCLjFcïtj$cÂ¢ ®¸=y÷ MLjÂ¢ 
MLköCL¸ ²GHlð<k ÂPo÷!'' ¬Fcï<j −NqjFL FyOq¸Cc Cn¿¼ rHÍí$c FLMLløCLk.  

− FLMLlø ²¸Íj¥y ¬NqkNqj¥q¸$c CLMLkad$c ¬ÂfH¸¼¸Á FcŠ. −NqjFo ¬Fcï<j ''¬tjFc.. ³Ey FLMLjô¥q¸ ¬Ex¥q Mnö¿ 
öGHNqjCLï¸ ¬¸Co$cÂ¢ MLjÂ¢Jd÷¸=| rH¨Co MLjÂ¢ MLGSjë¸Í^¸©. ¥qGRæGH¨ GS¸JdÁsSë MLGSjë¸Á$cÂ¢, ¬GSÓj ¯ Mnjj¥qÚŠ − sHOqj 
rH=hæFLMc¨ï ¬FcÆ. ¬FLMLGSOq¸$c ®¸CLMLj¸ÁPy ²¸Cy −QL ¥qÆðGSjëFLï¸ÍjŠ. Fc ¼FLïGHlð<j MLk FcFLïÂ ¬Ä¤, ®Ä¤ ¥xFLj¥yÚML@~Â¥h 
OqkJdNnk, ¬Oyíî ¬¨»Co ''<_jòÓj ®¥qÚ< Ôn^÷Š ¥cGSjëFcïNqj^O~ MnbÍMc! μ¥qÚ rHÎTd GSøNqj¸$c GS¸JdÁ¸¼ ÔLk<j ¬GHlð<j 
CnÓjGSjë¸Á ¬¸ÍjPyÂ TdbÍ¥qKcbÍ¥cÓj ³Äj=y!` ¬FoMc<j.  

°FLï¸CLPy GSOqjíŠJwNoj CLCcøÂï <_jò ÄGRNqj¸Py Â¥qÚ¼áCLFcÂï MLjFLŠFLï Ec¸=y÷Fo MLjOx¥q¿¥h rH=oæ CLCcøÂï −NqjFL 
FLj¸Ôo FoFLj FoOqjáŠFcïFLj. CLßfHëPoÂMc¨¥h ²¥qÚ¨ <_kò GS¿JwÍj. ¬Á °FLïMc¨¥h rHÎTdPy GHOqMLkCLô ¥qÂfHTdë<j. <_jò ¬MLGSOq¸ 
°FLï Td=h MLjÂfR ¥qÂfHTdë<j.'' ¬FL$cFo FcŠ _jÍjí¨Pe KybÁ MLßXL¸ ¥h¸Í ‚OqjáÂ °FLï AKcML¸ ¥qÆ»¸Á. FoFLPe ö=cF|ûPy 
°¸<$cFo −NqjFL PyGHÆ¥h ÄÂfH¸ÔoPe ''®Á$y ³¸ ÔoGSjëFcïM|. MLjFL ®¸=h¥h ¶ ¬ÀbÁ MLÔcáOqj ¥cGSë Mo¨JdÂ¢NqjMnk Ç¤CLÓJdÂ¢NqjMnk 
³ÍtjFc'' ¬Â AKcOqõ FLjEoíÇ¸¼ ¥cKyÓj ¬FcïOqj.  

−NqjFL MLk^Ój ®¸¥c GHm¿ë¥cŠ¸@~Fo $qjMLkôÂ¥h À£$qCy CL»Æ¸¼FL `JdCL ÔiOq ¥qOnæF|`FLj CxÓ»¸ÔLjŠÂ ¶ rHEcíÄ< 
MnjÆ÷$c _Nqj=h¥h ML¼á¸Á. −Mnj ÔoÀPy gSæÓj $c÷GSj °¸Á. −MnjFLj ÔLkgS ÔLk<$cFo −QLáOqõ¸Cy ¬Pe$o °¸¨JwNqkFLj FoFLj. −Ä< 
MLk ML¸^MLjÂfR JdOqøCLMLjô$cOqj.  

−Ä@~ FLFLjï ÔLkfS −QLáOqõJwCLk ''Ä£jO~?!'' ¬Â, AKLOqëMnÎGHl À¿» ''Ä¤¿¸=y÷Fo FoFLj ML¸^ ÔosSÁ!'' ¬¸Á.  
''¬MLlFc! ¬tjCo ®¸¥é¸ MLjFL¸ MLjFL¸ ¥cMLÆûFL Mc+"Moj. − EoMLl<j Ôn^jæÄ£jÁ ¥cNqjŠ GSMLjjöÍ¸PyÂ °GHlð‚ 

−ML¥cNqj¥cOq¸ ×c©Py Æ¸Š rH=hæFL^jæ MLjÂfR¥i MLjÂfR¥i ¼öCL Ä¼öCL _¸bEcÓCy ¬FLj_¸bEcÓCy ¬MLGSO~ÓCy ²Pe Æ¸Š rH<Cc@y 
ÔLk<j. ¬Eo MLjÂfR¥h ¥cMcÆûFL MLjÂfR GS¸JdÁ¸ÔLj¥yMLÆûFL ¬GSÓj bÍFL¸. MLjÂ¸=y÷ ¯ MLjÂ¢Jd÷¸=| rH¸ÔL<¸ MLPo÷ ¬FLj¥yŠ¸@~ 
®_ò¨ MLjj_ò¨$c MLjFLŠ öGHÀÂCLõ¸ − bÍFL¸ ExOqjŠCy¸Á. ÔLkTdMc Fc FLMLjô¥q¸ MLMLjjô ¥cPoÍj'' ¬Fcï<j −NqjFL ¼FLïfHPe÷¨Pe 
MLjj¿fSJwCLk Td=hMLjÂfR ¥qÂfH¸ÔL$cFo −NqjFL Jv¸Eo −FL¸Í¸ $qCL¸Py On¸<j TdOqj÷ FoFLj $qMLjÂ¸¼¸Eo. $qFLj¥q ¬GHlð<j ¥xCLë$c 
Fc¥éÄ£j ¬ÂfH¸ÔLPoÍj. ¼FLïfHPe÷¨Pe MLk¿Jwtj °Pe÷GS¸$c, °Ccûÿ¸$c ÔLFLjMLl$c, ÂOxôÿMLk^¸$c, ösHMLj$c Mc+"Cy 
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öÀCL¸öCL¸                       @~.MLjkPe OqÄŠMLkO|

MLjGSÓjCc<j. Mc+" ¬MLGSO~Ój À£OqjGSkë CLFL ¬MLGSO~Ój À£OqjáŠ¸^k °¸=c<j. PoÂJwÂ ¬VÓCy Ã$qjGSjŠJwNnk Cn¼árH^jæŠFLï 
MnjjÿMLk=cÓCy ÍkOq¸ rH¸Ôy ¥c¥q ¥qÆÄ¨$c °¸=c<j` ¬¸^k −NqjFL MLõ¥hëCcøÂï ¬¸ÔLFc MoNqj<¸ MnjjÍÓj rH=hæ¸Á Fc 
MLjFLGSjPy Oo#eMLköCL¸$c ³Ey ¬GHO~bÍ AKcML¸ Cx¸»ÔLkfS¸Á. ¬ÿ¸ ¬¥qÚ¨¥q¥qÚ@o Cy¥qMLjj¨¼FL^j÷ ¬FLjAKLMLMLjtj¸Á.  

''=i À£GSj¥y¸¨'' ¬¸Á JdOqøCLMLj¸$cOqj FLFLjï °EoíÇ¸¼. Â¢+"Py =iJv¨ MofS MLj¿»¸¼ ¥xÁí$c JdÓj JwfS CLNqkOqj ÔofSFL 
− =i FcŠ ¬MLjßCL¸Pe Oqj¼¸¼¸Á. Mc+" MLjFLGSjPe÷$o − ®¸=y÷FLj¸¼ _Nqj^Š MLGSjë¸=o $qjOqjŠÓ¸Py ÔLÍjMLlŠÂ MLGSjëFLï 
AKcMLFL.  
 

PPP 

       ''AKcMLk ¥qPeGH¸ $qj¿¸¼ ÄFcïMc?'' MLk −Ä*ê¨$cFLj.  

''FoFLj ÄjÓö=i ¥é¸=hF|Py GS_jòÓk sHGSjæÓk CnMLjô¸=o AKcMLk ¥qPeGH¸ ³Äj=h?''  
''Ôn_jCc. MLjj¸Íj FoFL¨»¸Á ÔnGHlð.''  
''sHOqj ÄFcïFLj. EcÂ$qj¿¸¼ rHÍí$c CnÆ£Íj.''  
''‚¼GHm¨Py ¬Á μ¥q öGHö¥hNqj. ÅÇ¢¥qßGRjê¨ (ösHMLj) ¥yGS¸ GSCLõAKcMLk, O~bEc McÍjPe<j¥yML<¸. Fc^õGHOq¸$cFo ¥c¥q 

TdfUCLõ GHOq¸$c ‚@~ ÔcPe $xGHð öGHö¥hNqj.''  
''¬tjCo?''  
''¬¸ÍjPy °FLï VGSõJdöCLÂ ÅÇ¢¥qßGRjê<j `MLkbÍMLO~Nqk` ¬Fo GHlOqjGR sHOqjCyFLk, GSMLCLjÆÍíOqk `MLkbÍÄ¤` ¬Fo 

ÔnÆ¥qCnë$cFLk fHÆsSë, GS¸ÍO~óÂ¥h CL$qÜ VGSõ¸ μÆ¥hTdë@~ JdöCLbEc¿.''  
''ÄGRNqj¸ ÔnGHðŠ¸@~Fo ®¸CL °JwEcÝCLMLk! fHÓ÷Ó¥h Jd>OcÓj ÔnGHð@~Â¥h ¥x¸Ôn¸ _jYæ Äj$qÓá¸¨.''  
''°JwEcÝCL¸ ¬tj¸Á. ¬¸ÍjPy ¥qßGRjê<j, `MLkbÍMLO~Nqk, GHÍjFcÓj$qj AKLjMLFLMLjjÓk, MLjjPy÷¥qMLjjÓk FcNqj¸EoNqjjFLïÄ. 

FcKcÓõMLjjFL Fc CLÆ÷ NqjQyÍŠ FyOqj Cn¿¼ ÔLkfH¸¼ÀÂ¢ ¬Â $q¸bÃ¢Oq¸$c ÔnÃCo, `TdøÄ£j, ¼FLïGHFLj¸Á μ¥qÚTd¿ FyOqjCnOqjTdëO~` 
¬Â ¬<j$qjCc<j. `²¸ÍjÓŠ MLkbÍMLO~Nqk?` ¬¸=o, `TdøÄ£j, ÂFLï FoFLj GHEcõÓj TdbÍFL ÔoGSjŠ¸^k, GHQLjMLlÓ Jd¥qPy¥nÈCo, 
MLk $oÍ Oq]j<jGSjŠÂ, ¥q^jæCn¸GHlŠÂ Jd¿Jwtj¸Á. ²¸CLMnÀ¥hFc ExOq¥qPoÍj. Ä£jOqj FyOqj Cn¿rSë, ²ML¿JvÓ¸Py °¸Ey ÔLkfS MnÈ" 
CyÓj¥xTdëFLj, ¬GSPo ÔLk¨$oEn ¬¸=c<j, VGSõ$c<j.''  

¬¸CL ¬GSÿFL¸PyFLk $qÓ$qPe FLÄø, ''VGSõ¸ Kc$cFo °¸Á ®GHlð@n¸ÍjŠ ÔnfHðFL^jæ?'' ¬Â ¬¨»¸Á.  
''®¸¨NqjF| −¿¢ôPy −IgHGSO| JwGSjæ¥h ®¸^Oqkøõ fHÓjGHl ML¼á¸ÍÂ FoFLj GS¸CyfRGSkë °¸=o, Mntjõ ¥hPyÄ£j^Oq÷ ÍkOq¸ 

FLj¸¼, OqkJdtk, ¬OqíîOqkJdtk CL$qjÜCLj¸ÍÂ GS_jòÓk, sHGSjæÓk CnMLjô¸=cMc? ´Fc ¥é¸=hF| GSÍjJdNqj¸ rSPn¥qæNqkõ¥q 
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°¸^j¸Á $cÂ¢, ¬EoÄ£j GHÔc¿¢ Íj¥c*¸ ¥cÍj. ¬¥qÚ< ´@n¸=h=i ¥cOqkè ML$nÎO~Ój ÔLkfH¸ÔcÆ. ®¸^Oqkøõ ¥xÔoá Mc+"¥éÄ£j ®MLøOqj. 
¬tjFc ¥cÇ¤MnÈ" $c¨ÍÂ MnkGSj¥xÔoáOq^, ÔLML$cÜ Ex¿¥h¸ÍÂ.''  

−¿¢ôPy fSÄP| ®¸×.Â¢Oq÷¥h adO|æ GS¿¢ø}S ¥qÄjGRF| EcøO~ AKL¿¢ë¥yGS¸ FoFLj GH¸fHFL ÍOq#eGSjë ¬¸»¤¥q¿¸GH_¨, MLÙº¥q GH¿¢XL¥h 
V×.Oqj ¥qMLjôÂ ML¼áFL −VøFL GHöCL¸ ÔLkfS MLk −Ä<, MLGSkë MLGSkë, −¿¢ô ¥é¸=hF|Py GS_jòÓk sHGSjæÓk CnMLjôÂ ÔnfHðFL CLOqjMcCL 
MLk MLjbÍõ rHÎ GS¸AKcGR* ×.¿»¸Á.  

Â×cÂ¥h FoÂ¢ ®¸^Oqkøõ ¥n+"^¸ −Ä<¥hGRæ¸ PoÍj.  
MLjkö@y¾Ó ¥h¸Í^ JwGSjæ ÔLk<$cFo ¬¸Á, `−¿¢ôPy¥h MnWx"Íí`Â.  
''¬Á °×yã$q¸Py ÔoOqMLjÂ ML¼áFL ¥q_jOqj ¥cÍj. ´Fc FoFLj ÔoO~ÓFLj¥y$cFo ²öOqÀMcÔi GH¿ÔnNqjõOnMLOqk. Mc+"¥h ®OqMnÎMLj¸Á 

®¸×.Â¢Oqj÷ ¬MLGSOqMnjÎCo, ®¸^Oqkø ¥x¼áFL ´Ex¸ÍÓ MLj¸ÁPyFLk GHÁsUFLjMLj¸Eo Mc+" öGHMLkBcPy÷ ¬OqjüPnÎCo, ´Ík #eÈ¢$c 
MLÁPoTdëOqj $cÂ¢, Äj»ÆFL FcÓj$x¸ÍÓ ²FLAKnÎ ¬tjÍjPy, rHÎ ´Íj$qj¿¢ï À£GSj¥yOqj. ¬¸ÔoCL, MLjj¸Íj Mc+"¥h FoFLïÔcáÆ. μ¥qMo+ rSPn¥|æ 
¥c¥qJwtjFc − ´Íj Oy¾Ó ®¸^Oqkøõ ®MLø^Moj μ¥q $xGHð ¬FLjAKLML¸'' FcŠ CnÆfS¸Á ÔnJdðFLj.  

''¬Pe FL¼áCo?'' `¥x¸GHÀ£fS ×ctjFLtjJwCcO~` ¬FLï^jæ ¬¨»¸Á.  
''¬Ey $xGHð ¬ML¥cQL¸. MLÍÓ‚<Íj.'' Â¢ AKLNqj¸ Â×.Moj ¬FLï^jæ ÔnJdðFLj.  
''ÂMLjô¥cNqjOqGS¸ fH¸@ofSFL^jæ fH¸@oTdëOq^¥qEc, −¿¢ôPy GHÂÔosS ®¸×.Â¢Oq÷FnÎFc, @~¥qæOq÷FnÎFc?''  
''¬Pe fH¸@oNqj^¸ MLÓ÷ ³Oqð¨FL #eÈ¢Py ¬MLjßCL¸ Â¸GHl¥yMLÔLjá''  
''Mc+"¥é¸=hFy÷ ¬Á ÔLML^¥qEc. ¥x¸Ôn ²ŠÚML <_jòÓj rH=hæ _Nqj^ ¥xFLj¥yÚML^¸ MLkFofS, EcÂ¥yGS¸ ¬OqjBcÔLP| öGHEoQ§ 

¥x¸<Py÷FLk, ¥cÇ¤ôO| MLj¸ÔLjPyFLk, O~×.TdëF| ²@~OqjPy÷FLk GHÂÔoTdëFL¸=cOo¸=i. Ä£jŠ − ¬MLjßCL¸ ÔLML$cÜ ¥cMcÓ¸=o, Ä£j ¬CLëMc¿ 
®¸=hFLj¸¼ $q¸^PyGHÓ NqkFc¸ MLÔoáGSjë¸Á. ¥c¥hFc<Py @nKnÎòOqkJdNqjÓ GSOqjŠ ¬¥qÚ< FLÓ_NojõFL^.''  

''¬Nnkõ, FoFLj Â¸JdÓFLjŠFLïÁ ¬Pe ²ŠÚML [¿¢Íj¥h _Nqj^ Ex¿¥é ¬MLjßCL¸ ¥cÍMLkôN|j. μ¥qMo+ ¬Á ÔLML$cÜ ¥cMLÆsSë, 
Fc örIH¸@|û −¿¢ôPy GHÂÔoGSjëFcïOqj. NqkFc¸ Pe¸=h Ôy^ ¥qŠÚ¿ëGH¨, MLk ¬CLëMc¿¸=y÷ sHOqjGH<ÍÓjá¥yPoÍj.''  

''¬¥qÚ¨¥h MLk McÈ"¸=y÷ Ä£j¥éEy KyÓè¸CL MLj¸¼ sHOqjFLï^kæ! Ä£jCy FoFnGHlð<k ¥c¥hFc< MnÈ"Fc FcŠ AKLNqjMoj, ²ML¿Cy 
²Pe MLk=c÷@oTdëOyFLÂ. ®¸CL¥i −¿¢ôPy Ä£jOqj −ÇGSjëFLï ¬MLjßCL¸ ³¸=i?''  

''¬MLjßCL¸ ¬¸=o, ÔLk<j, ¯ IJw=yPy ³¸ ¥qÂfHTwë¸Á?''  
''μ¥q MLjjfSÆ −¿¢ô −IgHGSOqk, μ¥q rHÍí −¿¢ô −IgHGSOqk °FcïOqj.''  
''FLjMLøFLï MLjjGSÆ −IgHGSOqj MLNqjGSjû Cx¸AKnÎ ¬tjEo+j". −NqjFL GH¥qÚFLjFcïNqjFL öGHGSjëCL −¿¢ô Ôi}IH, ¬OqMLNojõWc"NqjFL.''  
''Cx¸AKnÎ ¬tjEo+"MLOq‚ ¿=nÎOqMLPoEc, PoEc ¿=nÎOqNqkõ¥q ‚@~ NqjkÂIJd¸ GSOqEc$c MoGSjŠFcï@~?''  
''MLkMLjjÓj$c ¬tjCo, −¿¢ô Ôi}IH, `×.FLOqP|` ¬Fo Oo¸¥|Py °¸=c<j, ¬OqMLNnkõ, ¬OqMnÎOn¸@y ³+"¥h ¿=nÎOpCc<j.  
¥cÂ¢, GS¿¢øGSjPy ¬TdbEcOq* öGHÀAKL ÔLkfHFL ×.OqP|¥h AKcOqCLöGHAKLjCLø¸ `IgHP|è MLkOqúP|` ¬Fo $pOqMLOo¸¥| ®GSjë¸Á. Ä¤¿¥h 

GH¿JdÓFcbÁ¥cO~Ój¸<MLl, ¥cÂ¢ ½¡Ä¸¼FLFcï+k", ¿=nÎOnô¸^k °¸<Íj. $qCL ¬OqMLNojõ+"Py GHÁsUFLjMLj¸Á¥h rHÎ$c −¿¢ô Ôi}IHÓPy 
IgHP|è MLkOqúP| O~¸¥| Jv¸Á¸Á ®ÍíOo. FLjMLlø MLjjGSÆ −¿¢ô −IgHGSO| ¬FcïNqjFL IgHP|è MLkOqúP| MLkFn¥| ad. ¬¸Íj¥é −NqjFL 
NqjkÂIJd¸Py °Fcï<j. −NqjFL −¿¢ô Ôi}IH$c ¿=nÎOqNojõGS¿¥h öGHGSjëCL Ôi}IH ³ ö=nÎÂ¸$|PyFy °¸¨ °¸=c<j.''  
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''³Ey ½¡¥é GHlGSë¥q¸Py MLkFn¥| ad sHOqj ÔLÁÄFL^jæ $qjOqjë. ®¸CL¥i ¬MLjßCL¸ ÔLkrH<CcFLÂ, ¯ IJw=y ÔLkrH<CcOoÄj=i.''  
''¬¥qÚ¨¥é MLGSjëFcïFLj. MLkFn¥| ad $c¿ ÔoCLjÓj ÔLk<j. ÔLOqô¸ $qj<èPe MoPe<jCy¸Á. MLjj[¸Py ¬Â¢ï MLjj<CLPo. ¥cÂ¢, 

Mnjjÿ¸Py ÔLjOqjŠÍFL¸ ÔLk<j. ®GHð=h¥hGHlð<j NqjjÍí¸ MLjbÍõPy FLj¸ÔLjÂ, Nqj¸$| −IgHGSOq÷Â $nÎ@| ÔnNqjõ=cÂ¥h fSÍíî¸ ¬FLï^jæ 
Po<k? ®¸¥y FLMLjôPoÂ Â×.¸ ³Äj^¸=o, On¸@y öGHGH¸ÔL NqjjÍíî¸Py ¯NqjFL¥h QL¿¢Oq¸Py ÄOq$q$qÆ$o öGHÀ£ ²MLjj¥c Ä¿», ¬GHTdôOq¥q 
fSìÀPy MLjk<jFnÓÓjFcï¥c MLjOy ³@~Á VfSð^Py÷ $q¨fH, <kõ=iPy Ôo¿, ´Eo+j" ÀOqŠÚ¸@~Fo, ¥cÇ¤ôOqj ÄÆ£FL¸ GS¸ÍOqó¸$c ×.¿»FL 
ÄjÓ^¿¢ ÔLOqõPy÷ JdPxÜÂ, _¸$c÷EoQ§ −ÄO~óML¸ Fc=h¥h −¿¢ô Ôi}IH ¬Nqkõ<j. − GS¸ÍOqó¸$cFo AKcOqCL öGHAKLjCLø¸ ¯NqjÂï IgHP|è 
MLkOqúP| ÔofS¸Á. ¬¸=o −¿¢ô ½¡ÄCL¸ ¥x¸CL ¬MLjßCL¸ Â¸GHlCLjMLjFo$c. MLjßCLjõMLl‚@~ −NqjFL¥h rSÓkõ=| ÔofS À£GSj¥nWc"Æû¸Eo.''  

''rHEcíNqjÂï ML¸Eo+k" ö_CL¥qÂMLø¸¨''  
''−NqjFL¥h FLkOy GHl=hæFLOy¾ ×.¿sH ¬ÍßGRæ¸ ¯ EoQcÂ¥h PoÍj, JwtjFo@~Á GSøOqÜGSjë<Nqkõ<j. FoFLj ÔLkfHGSjëFLï IJw=y 

−NqjFLŠ MLjßCLjõMLl rSÓkõ=| ÔoNqj=cÂ¥h MLjkBnêÓ÷ ¥h¸Í=hÁ.''  
''Ä£j‚Ú@~ IgHP|è MLkOqúP| ¬McÓFLj¸Ec?'' NqkAKLNnkõ ³^ ²MnjôPoõ =h¥n=|¥h öGHNqjÀïGSjëFLï ¬FcMLjŠBhê `öGHbEcFLMLj¸öÀ 

¬McÓÂ °¸Ec?`¬Â ¬¨»FL^jæ ¬¨»¸Á.  
''®OqMLNnkõ ³^, PnIfHæFn¸=| ¬Fo öJdOq¸AKL Oo¸¥|Cy ¥n¿¢O|Py¥h ¬<j$qjrH=oæ −IgHGSOq÷Py FLk=h¥h Cx¸AKnÎ¥h rHÎ$c, NqkAKnÎ ²ÂÄjEy 

³^, FcÓj$y GHEyFLïÀCy ¥qÓïP| $cFy, − rHÎFLjFLï öÃ$o¨NqjO|$cFy ¿=nÎOqMLlCc<j. ×.FLOqP| ¬FoÁ ²ÂÄjEy GHEyFLïÀCy MLÔoáÁ. 
®OqMLNqkõOo+" ®¸×.Â¢¿ï, JvOqJd^jFL rSPn¥nÎæCo, ´Eo+" CLO~øCL On¸@y Oo¸¥|Py ¥nrHæF|$cFy, MLjOy ´Eo+" Jv¨»¸GHl ŠÁ¿Co, MLjk@y 
Mnj^jæ Moj×.O|$cFy _Nqj^¥xsSë ¯ ½¡ÄCcÂ¥cJd=h ¬MLjßCL¸ ÔcÓj.''  

''Moj×.O| ¬¸=o ¬<j$qjFLj¸Ôi MLjk@y Oo¸¥éFc? MLj¿ μ¥q fU=| fSÂMLkPy, MLjFLMLÓ CcCL ¥cÇ¤ôO| À£öMLMcÍjÓCy JwO~¨ 
Moj×.O|$c ¿=nÎOqML^¸ ÔLkGSFo''  

''GSÿ×.CLø¸ ¬FoÁ CnÓj$qj fSÂMLk¥h öGHbÍMLj QLCLßMLl. ´³²}S JdGStjFL gUOy Mn¸^Fo GSø¸CL ½Pe÷ ¥qPn¥qæO|$c 
O~ML^¸Pe¸=hEo ®Á‚@~. ¬tjFc FLjMLlø ÔnfHðFL Moj×.O| JdöCLbEc¿¥h − fSÂMLk À£sSFc=h¥é @nKnÎò ³+j". ¬Á¤¥c¥q, −NqjFL 
bÍjOyõbÍFLj¨ MoGR¸ MosSë − fSÂMLkPy bÃ¢MLjj<j ÔLML=c, ÍÍíMLjôPe °¸<MLÓfS¸Eo ¥qEc! MLjVAKcOqCcFoï MLkOoáMc+"¥h ÄjÓ^¿¢ 
OqkPyûPn¥cÚ?''  

''fH^æ¥qDÍÓj ÔcÓj$cÂ¢ Fc ¬GSÓj GS¸Eoÿ¸ À£OqPoÍj.'' Â¢=h JdOqjÍÓ Qc[Py ¬fSrSæ¸=| ®¸×.Â¢Oqj$c fSìOqMnjÎFL °×yã$q¸Py 
°¸^k, ¯ öGHNqjCcïPn¸Íj¥qÂ −Ä< ¬GSÓj GS¸Eoÿ¸.  

''Fc¥qGSPnÎFL ösHOq* ²¥qÚ< °¸Ey ÔnGHð$qÆ$o öGHQLï MoQcM|. ÄFLj. ¥h¸Í=o<j FLÓ÷MLjÓ ¥x¸<Æï ExÆ¼ TvOq¸$q ¥cÓjML öCLMoø 
GHÂÄjÍ GSOoø ×.Oqj$qjCy¸Á.''  

PPP 
²}S ¯ $cOqj ¬FL_@o GSkGHOn¸=n¸@n¸=| ®¸×.Â¢O| O~IGHjMLO~MLm ¯¯ ¬FL_@o ²¥hã‚õ=hM| ®¸×.Â¢Oqj $yJdÓk, ³tk 

¥hOqB| ŠMLkO|, ®ÍíOqj GSkGHO| MnÎ×.Oqk÷, μ¥q ¥q÷OqkÚ, μ¥q ²=n¸<Oqk, ½¡GHlPy ÅÇ¢QnÎÓ¸ FLj¸¼ _NqjÓjEo¿ FcÓj$qÜ¸^Ó CLO~øCL 
TvOq¸$cÓj CLMcøÆûFL ¥x¸<ÓMLjbÍõ ¬GHð=h¥é fSÍíî¸ ÔofS °¸¼FL rSÎ=| −IgH}S ÔoOqjŠFcïOqj. −IgH}S ÔLkGSkëFo ö@nÎMLO|, ¥hOqB|Â ¬¨$c<j. 
''MLjk<jOy¾Ó ö¥hCL¸ ®¥qÚ@oÄ£j PoÍj ¥qEcûO|!''  
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''Á¤Âï ögH IsHöÃ¥é=n@| Ôo¸_O| ¬¸=cOqj Æ¸$qJdð. rIHÎ_O|Cy Jw÷Oqk, $y<Ók, ¥h=h¥iÓk, rHÎ¥qGHmð, ¬Â¢ï ¥xÓCLÓ öGH¥cOq¸ 
IsH¥qæ¿¢Py CLNqkOqjÔofS, ö^ŠÚPy÷ ¥cMLÓfSFL Ôy^¥h À£GSj¥nÈ", ¬¥qÚ< Ä¤=hÂ ¬MLj¿á,FL^k÷, KyÓjæÓk Ã»¸ÔosSë, μ¥q GHmCLPy ¯rSÎ¾ 
ÃÆè¸$| CLNqkOqMLlCLj¸Á. ®¥qÚ< GHÂ ¬tjJw$cFo ÄsHðfS, ¬MLGSOqMnjÎFL Ôy^¥h À£GSj¥nÈ" Ã»¸ÔLj¥yMLÔLjá. [Oqjá EcEcGHl ¥c¸ö¥i^j 
ÃÆè¸$| ¬¸Cc ¬MLlCLj¸Á $cÂ¢, ÔcPe Cx¸ÍOq$c ¬ML^Moj ¥c¥q, GHEo+" MLõMLbÁPy ¥qÂ¢GS¸ FcÓj$qjÔy^÷¥h MLkOqjá¥yMLÔLjá. − CLO~øCL 
CLjŠÚ ¬MLlCLj¸ÍFLj¥y.'' ¥hOqB| ÔnJdð<j.  

Ä¤+j" ¥x¸Ôn¸ sSÍÀ£O~¥c, ¥q¸ö=cŠæ Jv¸ÁFL ¥q¸rHÂ¢, MLÇGRæ öJw×n¥|æû FLj¸¼, @nÎOn¥qæOqk, ×.FLOqP| MojFo×.Oqk, ®ÍíOqj 
rSÎ=|MojFo×.Oqk÷, GHÁMLj¸Á rSÎ=| ®¸×.Â¢Oqk÷ MLOq‚ ML¼á, ¥qÆTdOqj. ®^j öGH¥qÚ ¥hOq*k, ¬^j öGH¥qÚ rSÎ=| ®¸×.Â¢Oqk÷ ÄFcïOqj. 
Äj»ÆFLMc+j", Mc+" TdìtjÓFLj ¬FLjGS¿¸¼ MLk=c÷@~Oqj. MLjOy $q¸^ CLOqMcCL ²}S¯, ¯¯Ój ¬Eo ½¡GHlPy ÅÇ¢QnÎÓ¸ MnÈ"JwNqkOqj. 
¥hOq*k, ²Æ£ègS CLMLj TdMLkFL÷Cy IsHöÃ¥é=n@| $qÁPy ¥n+"$c, Äj»ÆFLMc+j" ¥x¸Ôn¸ ÍkOq¸Py MofSFL $qj@~O~Py÷ GSOqjíŠFcïOqj.  

MLjO~ï<j ¥q¸rHÂ¢ rSÎ=| ®¸×.Â¢Oqj ¬¨$c<j. ''¯¯ $cOqj ®¥qÚ@o °¸=cOqÂ ÔnJdðOqj ¥qEc TdO|?''  
Mc+" MojFo×.O| ÔnJdð<j. ''−NqjFL¥h FL¼áFLÔy^ °¸@o ¬bÁ¥cOq¸ °¸Á. MLjFL¸ MLköCL¸, −NqjFL ®¥qÚ<jFLï=oæ GHÂÔofS ³¯ 

$c¿ GS¸CL¥q¸ À£GSjŠ¸=o, McO~Â¥yTd¿ −NqjÂ¥qÚ¨¥x¼áFLGHlðÍj, ¬Âï sHGHOq÷Ä£jEc ²}S ¬ÂfH¸ÔLj¥yMcÆ.''  
−On¸@| Ã¢Py ö@nÎMLO|$c ¿=nÎOqtj, ®GHl<j Mc+" ¥q¸rHÂ¢Py ½¡GHl FL<jGHlCLjFLï MLjÓ÷FLï ÔnJdð<j. ''TdO|, ²}S¯ $cOqj ÅÇ¢QnÎÓ¸Py 

°¸@~Æ $cÂ¢, McO~Â¥h On¸<jOy¾Ój rUÎÍO~KcE§ Py GHÂ °¸^j¸Á. ¬¸Íj¥qÂ, ®¥qÚ< ³ ¯ $cOx¥qÚOo rSÎ=|Py °¸=cOqj.''  
On¸@yOy¾ MojFo×.O| ÔnJdð<j. ''OoGH=hï¸Ôi MLjFLCyJd^j ×.FLOqP| MojFo×.O| ML¼á MLjFLCy Jd=o °¸=cOqj. MLjFL¸ ÔcPe 

×cö$qCLë$c GHÂÔnNqkõÆ.''  
''¬¸CL rHÍí −IgHGSO| MLO~Â¥yTd¿ ML¼áJwCcOqj$cÂ¢ Oy¾e °¸=cO~?'' μ¥qKcòtj ¬¨$o<j.  
''³ ×.FLOqP| MojFo×.Oqk °¸<<j. ¥cÂ¢ ¯NqjFL −¿¢ôPy GHÂÔofSFL ®¸×.Â¢Oqj. sHOqj ¥qÓïP| FcNqjO|. CnÓj$qj KcFo MLÔLá^.'' 

MojFo×.O| ÔnJdð<j.  
''¥qOqïP| TdK| IJz×|Moj _ÿjC| _@o −IgHGSO| ÿyCcrUÎ.'' rSÎ=h¸×.Â¢Oq÷Py μ¥q@nÎFL Pe[F| fS¸$| ÔnJdð<j. °CLëO~ÁMcOqj, 

¥nrHæF|Â, ¥qJdëF| TdK|, ¬Â¢ ¥qÓïP|Â, ¥qOqïP| TdK| ¬Â¢ GHÓjŠCcOqj.  
MLjO~ï<j FcNqjO| MLGSjëFo ¬¸Í¿¢ï GH¿ÔLNqj¸ ÔoGSjŠFcï<j. ¬¥qÚ< ³¥nÎ¥q öGHAKLjCLø ¬bÁ¥c¿ ¬ML^¸ MLÓ÷ ¥hOqB|Cy CLOqÔLj$c 

MLk=c÷@oMc<j. CLFL ¥q¸rHÂ¢ Mc+"¸Í¿¢ï GHOqj$qjÓj rH=hæ¸ÔoMc<j. ¬GHð=hMLOq‚ ½¡²¸ TdëtjMc<j rSÎ=|Py Oy¾ÓCLOq_¨ °¸<^Moj 
Ä¸CL ¬tjCo, ®GHlð<Pe °FLïMc<j CLMLj¥q¸=o ®OqMLNojõ+j" rHEnÎíFc Mo$q¸$c FL<ML^¸, ¬ÓGS^ Po¥qJwML^¸ ML$nÎO~ ÓXLBcÓj 
¥qÂfH¸ÔoGS¿¥h Ä¤+" ¬ÓGS^ ÔnGHðPo¥c GHÂÔnNqjõPo¥c CL¸=cÓj GH@oMcOqj.  

¥hOqB| ‚@~ ¥qÓïP| ÔLjOqjŠÍFcÂ¥h, GHÂPy ÔLksH öQLÍíî¥h MLjj$qjíî@nÎ, CLFL ¨JdO|æ Mnj¸=|Py FcÓj$qj Oo¸ŠÓ rHÎMc¨¥hÔoá 
$pOqML¸ ®GSkë CLFL GS¸EoVÓj À£OqjáŠFoMc<j. ®Á ÔLkfSFL ¥q÷OqjÚÓj ÔnfHð ÔLkTdOqj. ''TdO| MLjFL¸ $qMLOqïMnj¸^jMc+"¸. ¥qFLöGSæXLF| 
¥q¸rHÂ¢ −IgHGSOq÷¥h ¬¸CL OnrSð¥hæMLø‚<Íj.'' ¥hOqB| Ä¸=o$c.  

¥hOqB| ¬¸Í¿Pe¸=h ³¯ ¥cÍÂ, ¨JdO|æ Mnj¸=|Py ö@nÎMLOqj, GHmõFLjCy GSV ²ML¿ °GHEoQcÓk ÔnÄ¥n¥hÚ¸ÔLj¥yML^¸ PoÍFLï 
ÄGRNqj¸ ö$qfU¸Ôc¥q, ¥qÓïP| ¥hOqB|Â −JdõNqj¸$c ÔLksSMc<j.  
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MLk^Ó GS¸ÍOqó¸Py ¬Fcï<j. ''¥hOqB|, Ä£jOqj ¥cOxðOo=| rS¥qæO|Py Kc$c O~Bh¸ÔL$qÓOqj. Ä£j sSÓ¿¢¥h On=hæ¸GHl Ä£jÍ FoFLj 
®GHlð@o À£GSj¥y$qÓFLj. μ¥q On¸@o+"Py ÄjMLjôÆï Ä£jOqj ÂOqkfH¸ÔLj¥y$qÆ»Co ®¥q ¬@oè °¸<Íj. Fc¥h¸Í GHÂÔosS rSÎ=h¸×.Â¢Oq÷¸ÍOqk 
Oy¾e GH¿fSìCLjÆ£ï FLFLkï À^jæŠ¸^k GHÂÔnNqjõ^Moj $cÂ¢, μ¥qÚOy¾ ‚@~ ®GRæ¸Cy GHÂÔnNqjõ=o÷Íj. Ä£jPe¸=hMc+"Â ³ ¥q¸rHÂ¢ 
¬tjFc $pOqÄGSjë¸Á''  

''¥cÂ¢ $qMLOqïMnj¸=| ×cK| MLÁPosS ¿}SÚ ÔnNqjõPoFLj TdO|'' ¥hOqB| ÔnJdð<j.  
FcöPy¾Ó CLO~øCL ¥qÓïP| ÔnJdð<j. ''MLk Mc+"¥h Mnk=hMoGRF| ¥yGS¸ μ¥q MojFo×| Mnj¸=| ²¥|ûrHO|æCy MLjk<jOy¾Ó öJwö$c¸ 

rH=hæ¸ÔcFLj. Ä£jOqj ‚@~ ¬¸ÍjPy ‚Oyá¸Á.'' ¬Â  
¥hOqB| ¬¸ÍjPy ‚OqjáÂ ¨JdO|æMnj¸=| GHOqjMLl À£GSjëFcï<FLï fHO~õÍj ²}S¯ ¥h Ôo¿¸Á. ²}S ¯ MLköCL¸ ¥hOqB|Â $q=hæ$c 

Mc¿¸ÔLPoÍj. rSÎ=|Py ®_ò¸Á ¬Â ®ÁMLOqŠ On¸<j rUÎÍO~KcE§ öJwö$c¸Py ¥hOqB|Â Mn+"Š¸@~ ¬<jèŠFLïMc<j ¥qEc!  
²¥|ûrHO|æ CnÓj$cNqjFo. b¨Æ£÷Py ³Ey MojFo×|Mnj¸=| GSkÚPy÷ öJvrIHGSOqj. NqkAKnÎ³+j"rHÎFo °¸=ctj. MLjk<jOy¾Ók ³MoMy 

ÔnfHð, ¥xÂï ö$qk}H =c}SÚÓk, ¥é}S GSæ©Ók Ôotj¸¼, −[Oqj Oy¾FL IgH@| Ko¥|Cy Jd^j, Ä£j GSMLjGSõPoÄj^Â ¬¨$c<j. ¬GHð=h¥h 
μ¥qGHm^ Äj»Æ °¸Á.  

²MLOqk MLk=c÷<¥qJwCo öJvrIHGSO| ÔnJdð<j. ''Ä£j IfHO~õÍjÓj FLFLjï Ec=h Ä£j KcGSjÓŠ ÔoOqMLl.''  
''μ¥qKcòtj ÔnJdð<j. ½¡²¸ $c¿¥h μ¥q IsHöÃ¥é=n@| Ôc¸_Oqk, ®ÍíOqj MojFo×.Oq÷¥i ¥qÆfH μ¥q=h °¸=o, MLk GHFnï¸<jMLj¸Á¥i 

¥qÆfH On¸@o °Fcïtj TdO|.''  
''JwtjFL McOq¸ @nÎOq¥qæOqj$cOqj Ä½=|¥h ML¼áFLGHlð<j ®¥qÚ< μ¥qOy¾ rH=hæFL [Oqjá MLk ¬¸Í¿Ä£jEc μ¥qFnÓ rH=hæFc Moj¸ 

GS¸CyfRTdë¸ TdO|.''  
''MLkŠ rSÓMLÓj ®McøÓ¸=o MLk CLÓ¥cNqjÓj Pn¥nÚ=hæ, ¥qÂ¢GS¸ GHÁMLj¸ÁÂ rSÎ=|Py °¸@o^^jæ ÔLkfS ®TdëOo$cÂ¢, MLk 

¬MLGSO~Âï GH=hæ¸ÔLj¥yOqj TdO|.''  
''³@~Á ö¥hCL¸ MLjÍõöGHEoQ§Py °FcïOqj TdO|. MLÔoá ³@~Á¤Jd=h¥n¥qÚ<j¸=cFy CnÆNqjÍj. ®Pe ¬tjCo IsHÄ£j÷ ³MLjMcÆ TdO|?''  
¬Pe¸=h ¥xÂï fHO~õÍjÓj ÄFcï¥q öJvrIHGSOqj$cOqFcïOqj. ''μ¥qOy¾ _jÍjí¨ Í$qÜOq¥h μ¥cÄ< CLFL MLjk@o+" ¥x<jŠ QLMcÂï Cn¼á 

Ä£j MLjfUMLjCy Ä¤Bhê ö_À¥h¸ÔLMLjÂ ¬¨»¸Í^.''  
''ö_À¥h¸Ôc@~ TdO|? ´Fc ¬Á ¥q>bEo ¥qEc!''  
Mn¸^Fo − ®Pe÷ÆCy _jÍjí<j, ''±Wy"¥h MnÈ" ²ML¿ ®¸=hFLj¸ÔnÎFc fH¨¥n<j $ybÍjMLjÓj À£GSjŠO~. ¥c¥qJwCo − ®¼áFL 

McÈ"¸=y÷ ®¸CLMLOq‚ ²Pe¸=h MLjOqFLMLjk ×.Oq$qPoÍFLï CLOqjMcCo $ybÍjMLjÓj gSø¥q¿¸ÔLj'' ¬Â ÔnJdð<j^.  
°GSjûOqjMLjFcïOqj ®¸×.Â¢Oqj÷, CLMLj¥h¼áFL GS¸EoQL¸ ¬OqíîMLjtj.  
''ÂOqjCcûÿGH<¥q¸¨. NqjjÍíî¸Py °FLï öGHÀ£ rSÎÂŠ¨¥i μ¥é Oq¥qMnjÎFL ¥qadæÓj °¸=ctj. ¥c¥qJwCo, rHÎ ¬bÁ¥cOqjÆ£ï GH¿fSìCLjÆ£ï 

À^jæŠ¸^k °¸@oMc¨Cy JwÆsSë McGSëML¸ CnÓjGSjŠÂ GSMLjGSõÆï bEnÎOqõ¸$c, Ä¤PnÎCo ¼OqjFLMLløCy ²ÍjOxÚÂ JwO~@oMc¨ 
Ä×.NqkML¥cQcÓj ²ŠÚML.''  

''ÄjÓö=i °EcÿOqBhÔoá@o¸=i? MLjFL ¥qÓïP| ¥q¿¼FL^jæFcï<j'' ¥hOqB| öGH¥qÚFLjFLï Mc<j $xBh$o<j.  
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MLjÈ¢" öJvrIHGSOo MnjjÍPn=cæ<j. ¼FLïGHlð<j, GH¸ÔLCL¸öCL¸ ¥qDÍÓk, MoMLjFL, GSjMLjÀ£ QLCL¥cÓk MLjbÍõ rH¿$cFLj. ®OqMnÎ On¸@y ³^ 
@~¿ãÆ¸$| =i ²sSæ=|Py MLOqÚO|û Ä£jÍ GSkGHO| MnÎ×.O|$c °Eyõ$q¸ öJdOq¸bÃ¸¼ ÔcPe ±+j" MLk¿ MLjjrHÎð ³+" CLOqjMcCL ®Pe °FcïFLj. 
Fc¥nGHlð<j GSMLjGSõ ML¼áFc, − GS¸ÍO~óÂï $qjOqjëÔosS ¥q>bEy, GHÍõMnk $qjOqjë ÔoGSj¥xFoMcBhê. Ä£jGSMLjGSõÓj, Fc MLjjrHÎð ³+"¥h¸Í=h 
GSMLjGSõÓ¥h ³ MLköCL¸ À£fSJwMLl. ¥cÂ¢ ¥n¿¢O| Py McGSëML¸ CnÓjGSj¥y¸¨'' ¬¸CLk CLFL öÃ¢}IH¥é}S Py¸¼ μ¥q gS© À£fS À£Ä¤Py 
sH÷ÔoTd<j. MLjj¸Íj$c ¥éOq+Py μ¥q EoMcÓNqj Äö$qVÓj ±Oo»¸Ôo ³FLj$qj ÁFLÔLOqõ, − CLOqjMcCL $qjöOqGHð¸EoPy÷ Mc@o $qjöO~Ó Ä£jÍ 
Ä¤¨Nnk, ¼MLOq$c fUMLkÓNqkPy÷ GSOqjŠ OqMcBc¥h Mc@o $c¨ÍÆ£ï ÔLkfH¸ÔcOqj, − JdMLl$q¸^ Ä¤¨NnkPy.  

− Ä¤¨Nnk EcøO~ öJvrIHGSO| ÔnGHðÍÓÔLjŠFLïEoÄj=y Ä¤+" ¥qOqíî¸ ¥cPoÍj.  
öJvrIHGSO| =iÄ −fH MnjjÍPn=cæ<j. ''®GHlð<j FoFLj ÔLkfH¸¼FL MLjk<j ×.¸CLjMLlÓk μ¥é Ôy^ °FLï^jæ ±fU¸ÔLjŠÂ, 

FoFL¨»FLMc=h¥h ÔnGHð¸¨. $c¨ÍÂ ÔLk<$qFo Ä£j¥éMLjÂfHGSjë¸Á?  
''Á¤Fyï CLFLjï CLFxïÔLáÂ, TdO|.'' FLMLløCLk ÔnJdð@y ®¸×.Â¢O|.  
''$c¨Í QL¿¢Oq¸ _OqjMLl ²¸CL °¸^j¸Á?''  
''On¸@x¸ÍÓ ¥é½¡ÓŠ ¬^k ®^j$c, TdO|''  
''MLj¿EcÂ MnFLjï Ä£jÍ MosS _OqjMLl?''  
''ML¸Í¥é½¡ÓMLOq‚''  
''MojCL?''  
''$qj¸GHl MLjbÍõPy $q¨èGH@oTdëOqj. ÔcÓ¥qJwCo, ¥qÂfH¸¼FL ÔnCLë À¸^j¸Á.''  
''μ¥q ¥cGH¿ ²Âï $c¨ÍÆï ÔLkGSjëFcï<j?''  
''¥qÂ¢GS¸ ®OqMnÎ''  
''³ $c¨EnÎFc Â¢OqGS¸$c °¸=o''  
''− Oy¾¥h EcÂï MLj¿¼JwCcOqj.''  
''GS¿$cÜ FL<MLPo¥qJwCo?''  
''_kCLjÓj À<jCLk, ¶ CLFLjï CL¸CcOqj''  
''CLFLjïÓj ÀFLï $c¨Í ¥yGH¸$c ÔLkGSjë¸Ec?''  
''³ MLköCL¸ O~Íj, O~‚<Íj''  
''$qjY~þÂï ÔLk<$cFo ³MLjÂfHGSjë¸Á?''  
''EcÂ ÍO~ã, _Ó¸, ÔLjOqjŠÍFL¸, ²MLOnÎFc MnjÔLjá¥yMLÓfS¸Eo, TdO|''  
''EcÂ _OqjMLl?''  
''´Ex¸ÍÓ¥é½¡Ój''  
''¬Á MnksS _OqjMLl?''  
''@nKnÎò ¥é½¡Ó MLjÂfR MnkGSkë GHOqj$n=cæÆ, TdO|''  
''Mo$q¸ CL»ÜCo''  
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¥xOq@~Cy ¬ÁÆGSkë, ²ŠÚML QL_í¸, CLŠÚML FxgHð MLÔoá^^kæ ¥x<jCLjFcïOqj''  
''MojCL?''  
''μ¥yÚ $qjY~þÂ¥i Ä¨$c rH<CcOqj. GS¿Jwtj¸Ey PoEy, ¬½¡¿ë ÔofS¸EoMnk ÔLkfS, MLjO~ï=h EcBc MoTdëOqj.''  
''Mc=h GS¸OqXLBc?''  
''EcEcGHl MLjk@ofS $qjY~þÓ¥x¥q MLjÂfR °Fcï<j''  
''GS¸OqXL* CL»ÜCo''  
''$qjYæ¸ ¥yGH»GSjë¸Á. ¬GHlð<j EcÂï, ÍjÄ¤ø, KnÓ÷¸ ÀÂfH¸Ôi, Qc¸CLGHOqjTdëOqj''  
''³FLj$qjÂ Í$qÜOqFLj¸¼ ÔLk<$cFo ³MLjÂfHGSjë¸Á?''  
''MnjjÍ^ AKLNqj¸, CLOqjMcCL $pOqML¸''  
''_OqjMLl''  
''MLjk<jMoÓ¥é½¡ÓrHÎFo''  
''MnksS _OqjMLl''  
''On¸@x¸ÍÓ ¥é½¡ÓPysH. ¬Á‚@~ ³@~Á¥h FcÓj$nÎÍj TdOo÷''  
''MojCL?''  
''ÔcPe ×cö$qCLë$c, ¥xÂï ÁFLjGSjPnÎCo, GHÂMc+j" Oqj¼ ÔLkfS MLj¿¢ rH<CcOqj.''  
''EcÂ GS¸OqXL*?''  
''μ¥q MLjÂfR GHm¿ë$c EcÂ¥h¸Eo °¸¨JwMcÆ. ±Oo»¸GHGHlð@nÎCo, EcÂï ¥qÂrH=oæMc+j" FLÓj$qjOqj''  
''EcÂ¥nGHlð@nÎFc ¥yGHMnjjGSjë¸Ec''  
''ÍkOq¸ FLj¸¼ ÔLkfS, ¥yGH¸ PoÍÂ CnÆTd¥é Í$qÜOq¥n+CcOqj.''  
''μ¥q ³FLj$qjÂ MojsH [OqjáCy ²Âï $qjY~æÆï MojJvÔLjá''  
''¥qÂ¢GS¸ ´EcOqj''  
''μ¥q $qjYæ¸ [OqjáCy, ²Âï $c¨ÍÓj rH¸ÔxÔLjá?''  
''¥qÂ¢GS¸ ´EcOqj.''  
''MLj¿ ³ $c¨EnÎFc, $qjöO~ÓÄ£jEc, ³FLj$qjÓ Ä£jEc ¬Ó$qMLÔcá? Mc=hCy CLMLjÂ JwÓjá¥yMLÔcá?''  
''¬Pe¸=h$c¨ÍÆï Mn+"$x=cæÆ TdO|.''  
''CLGHlð Kc_j. CLMLjrHÎFLjFLï ×.¸CLjMLlÓ EcBc MnjjNqkõÆû¸Á ‚@~ $c¨ÍPo. ¬tjFc Ä£j ¬bÃöJdNqkÓj Ä£jÄ. FoFLj 

´ÍjÂÄjadÓj _Nqj^Š MnÈ" MLTdëFLj. ¯PyGHÓ, $qCL $q¸^FLïOq$c ×.¿»FL öGHÀ£ GS¸AKcGR*Â¢ MLjFLFL¸ ÔoGSj¥x¸¨''  
´Íj ÂÄjadÓ CLOqjMcCL öJvrIHGSO| MLjÈ¢" MLÔoáGS¿¥h FLMLløÓj −$ctj. μ¥q<Fcï<j. ''MLj¿¢ MLjMLjôÆï Mc=hCy JwPeáOo¸=h 

TdO|?''  
''Fc ¥n¿¢O|Py MnjjÍ=h GHÁsUFo+k" FoFLk ¬Pe$o °FcïFLj. öGHAKLjCLø¸Py ¬tjCo ¬Nojõ²}S, ´gH²}S Pe¸=h Mc+j" CLGHð 

Äj»ÆFL ¬bÁ¥cOqjÓŠ ‚@~ Ä£jŠFLï GSMLjGSõPo °¸=ctj. °FLïÔy^j, GHÂ GSøAKcML¸ MLÓ÷ GSMLjGSõÓ À£öMLCLPy rUÔLjá CL$qjÜÓj¸=ctj''  
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    కను పుప్కను పుప్                   ఆకెళళ్ఆకెళళ్  కృషణ్ కుమారికృషణ్ కుమారి

''®¸CL¥i ¯ ¥qDÍ sHOo¸=h TdO|?''  
''MLjk<j ×.¸CLjMLlÓjFLïÁ ¥qFLj¥q öÀCL¸öCL¸ ¬Â rHÍEc¸.'' MLjOy rSÎ=h¸×.Â¢OqFcï<j.  
''¥cÂ¢ GH¸ÔLCL¸öCL ¥qDÍÓj ´Íj ×.¸CLjMLlÓŠ GS¸AKL¸Á¸¼FLÄ ¥cEo'' ¥hOqB| ¥xö¿¢ MoTd<j.  
''−PyÔLFLÂ MnjÔLjá¥yŠ¸@~ ¬AKLõ¸CLO~Ój rH<jCLjFcïM|. ²¸CnÎFc $qMLOqïMnj¸^j Mc¨Ä ¥qEc!'' öJvrIHGSO| FLMLløCLk ¬FcïOqj.  
MLj¿¥xÂï ŠPeTd ¥q_jOq÷Cy ¥cOqõö¥qMLj¸ MLjj»fS¸Á.  

PPP 
''®¸CL¥i öÀCL¸öCcÂ¯ ÄjÓö=i °×yã$cÂ¥h GHm¿ë$c Æ¸Š ¬OqíîMLjMLPoÍj'' MLk −Ä<¸Á.  
''− öJvrIHGSO| $c¿ öJwö$c¸ CLO~øCL ¥qÓïP|Â Kc$c GH¿Ç¤Æ¸Ôc. −NqjFL, rSÎ=|Py GHÂÔoGSjëFcï, ¬Eo ¬OqüCL, ¬¸Co ¬FLjAKLML¸ 

°FLï Äj»ÆFL rSÎ=cIgHGSOq÷¥qFcï ²¸Cy °FLïCL¸$c °Fcï<j. ¬Á¤¥c¥q, ¥q¸rHÂ¢ @nÎOn¥qæOqj÷ ML¼áFLGHlð<j Äj»ÆFL rSÎ=cIgHGSOqj÷ öGHÍ¿ù¸Ôo 
ÄFLNqkÓj öGHÍ¿ù¸ÔL<j. ¥xÂï GSÍjJdNqkÓj, ¥q¸rHÂ¢ @nÎOq¥qæOq÷Cy EcEcGHl GSMLj¸$c °¸=ctj. CLFLCy 
MLk=c÷¨FLGHlð<OqíîMnjÎ¸EoÄj^¸=o, −Onô@| IJwO|û ¬bÁ¥cOqjÓ ÄbÍjÓ GSøAKcML¸ MLÓ÷, Ä¤+" öGHMojNqj¸ Po¥qJwtjFc, bEnÎOqõ¸, ö¥qMLjÇXL*, 
FcNqj¥qCLø ÓXLBcÓj ¬ÓML<Cctj ¬Â ¬Oqíî¸ ¬tjõ¸Á. ¬¸CLPy ¯ adO|æ GS¿¢ø}S ¥qÄ£jGRF| öGH¥q^FL O~ML^¸, ²rHÎ÷ ÔosSMLjj¸Íj 
¥qÓïP| GSÓV À£GSj¥yML^¸ ×.¿$ctj.''  

''¬¸Cc Kc$cFo °¸Á, $cÂ¢..'' Mnjjÿ¸ ÄÔcOq¸$c rH=hæ¸Á.  
''³MnjÎ¸Á?''  
''FcŠ rHÈ" GS¸_¸bEcÓj ÔLksS Oy¾Py÷, μ¥q Td}IHæ MoO| ®¸×.Â¢Oqj¥h, FnÓ¥h ÓXLOqkJdNqjÓ ½¡CL¸ °Fcï, $qjFLï³FLj$qjPe 

°Fcï<Â MLÍíFLjŠFcïOqj @~©. ÄjMLjôÆï ÔLk<$cFo OoGSj $qjöOq¸Pe °FcïOqFLjŠÂ, ®GHð=hMLOq‚ ¬Pe$o MLjj¿fSJwNqkFLj. ®GHlð<j 
Ä£jOqj $qjöOq¸ ¥cÍÂ, CnÆTd¥q..'' Mnjjÿ¸ ÄÔcOq¸$c °¸ÔL=cÂ¥h ¥qGRæGH<jCy¸Á.  
 

PPP 

 

“ అనిత వాళుళ్  లెకస్స  కారు కొనాన్రుట  వినాన్రా?” అంది కవిత. 
“ఆ. చూశాను కూడాను. చాలా బాగుంది” అనాన్డు సుందరం. 
“ మరి మన మెపుప్డు కొనుకుక్ంటాం అలాంటి కారు? మనం, మన టొయోటా నేనా, ఎపప్టికైనా లెకస్స కారు 

కొనుకోక్గలమా?” 
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“చూడు, కవితా,  పర్సుత్తం మన అవసరాలకు టయోటా బాగానే ఉంది.  అనితా వాళుళ్ కొనుకుక్నాన్రు కనుక మనం 
లెకస్స  కొనుకోక్నకక్రలేదు.  సతయ్ం డాకట్రు.  బాగా సంపాదిసుత్నాన్డు.  పైగా  వాళళ్కు  మంచి పెదద్ కారు  అవసరం. అందుకని వాళళ్తో 
పోలుచ్ కోకు.  ఉనన్దానితో తృపిత్పడు”. 

“మీరెపుప్డూ ఇంతే. అందరూ అనీన్ కొనుకోక్వాలని చూసుత్ంటారు. మీకు అలాంటి ధాయ్సే ఉండదు. నేను చెపిప్నా వినరు”  
అని కోపం తెచుచ్కుంది కవిత. 

కవిత, సుందరంలకు ఇది అలవాటే. సుందరం తండిర్ సూక్లు మాసట్ర . తండిర్ కషట్పడి సుందరానికి ఇంజినీరింగ 
చెపిప్ంచాడు. సుందరం కూడా  తలిల్తండుర్ల కషట్సుఖాలు అరధ్ం చేసుకుని, బాగా చదివి  పైకొచాచ్డు. ఇపుప్డు నూయ్ జెరీస్  లోసాఫుట్వేరు 
ఇంజినీర గా పని చేసుత్నాన్డు.  సౌముయ్డు.  అమెరికాలో ఉదోయ్గాలు, వాటి అభదర్త తెలుసు కనక డబుబ్ విషయంలో  జాగర్తత్గా ఉంటాడు.  
అలా అని అవసరాలకు ఖరుచ్ పెటట్టానికి వెనకతీయడు. 

కవిత తండిర్ ఇంజినీర. కవిత  హైదరాబాద లో  MCA  చేసి, సుందరంని  పెళిళ్ చేసుకుని అమెరికాకి వచిచ్ంది. మొదటోల్ 
కొనాన్ళుళ్ ఇంటోల్ ఉంది కాని కొడుకు వసంత సూక్లోల్ చేరిన తరావ్త  ఉదోయ్గం చేసోత్ంది.  వాళల్ అమమ్, నానన్లకు ఒకక్తేత్  కూతురు. 
గారాబంగా పెరిగింది. ఏదైనా కావాలంటే అమమ్,నానన్ వెంటనే తెచిచ్పెటట్టం అలవాటు. అమెరికాలో ఇనిన్ వసుత్వులు చూసుత్ంటే అనీన్ 
కొనుకోక్వాలని మోజు పడుతుంది. మనసుస్ మంచిదేకాని కోపం తవ్రగా వసుత్ంది. 

భారాయ్భరత్లిదద్రికీ మనుషుయ్లు కావాలి. అందుకని చాలామంది సేన్హితులునాన్రు.  డాకట్రుల్,  బిజినెస వాళుళ్, సాట్రట్ప లో 
డబుబ్  వచిచ్నవాళుళ్,  రకరకాల వాళుళ్ ఉనాన్రు. 

ఒక రోజు  సుందరం సేన్హితుల ఇంటోల్ పారీట్ కి  వెళాళ్రు ఇదద్రూ. అకక్డ  ఆడవాళుళ్ అందరూ రకరకాల చీరలు, సరి 
కొతత్ఫాషనల్వి కటుట్కు వచాచ్రు.  ఆ చీరల గురించి అందరూ మాటాల్డుకునాన్రు. బాగునన్వాటిని చూసి చాలా మెచుచ్కునాన్రు.  అకక్డినించి  
ఇంటికి  వచీచ్ రాగానే సాధించటం  మొదలు పెటిట్ంది కవిత. “ లలిత ఎంత మంచి చీర కటుట్కు వచిచ్ందో పారీట్కి.  25 వేలకు  వాళాళ్యన 
బెంగుళూరులో కొనాన్డుట. పటుట్చీరంతా కుటుట్పని చాలా చకక్గా చేశారు. ఎంతో బాగుంది. అలాంటిది ఒకక్టైనా నాకు కొని పెటాట్రా 
మీరు? ఒకక్ సరదా అయినా లేదు” అంటూ. 

“నువువ్ కటుట్కునన్ చీర కూడ ఎంతో బాగుంది. కంచి పటుట్ చీర కావాలని తెచాచ్ను నీకు.  ఈ రంగు నీకు బాగా నపిప్ంది” 
అని సుందరం చెబితే వినిపించుకోలేదు.  ఏదో తనకు తకుక్వైందని బాధ పడుతూనే ఉంది ఆ రాతర్ంతా.  

భారాయ్భరత్లిదద్రికీ ఊళోళ్ అమమ్కానికి పెటిట్న ఇళుళ్ శనివారం వెళిళ్ చూడటం అలవాటు. ఇదద్రికీ అలా చూడటంలో సరదా 
ఉంది. 

 ఒక రోజు కవిత ఇంటికి రాగానే, “ ఏమండీ, ఈ సంగతి వినాన్రా. మొనన్ మనం ఓపెన హౌస కి వెళిళ్ చూశామే, మన 
పకక్ వీధి లో 5 బెడూర్ములు,   ౩ బాతూర్ములు, పెదద్ కాంపౌండు తో ఉనన్ ఇలుల్ , అది కృషణ్ కొనాన్డు ట. ఈ 16 న గృహపర్వేశాని కి మనలిన్ 
పిలిచారు” అని చెపిప్ంది.   

 ఇదద్రూ  ఆ గృహపర్వేశానికి వెళాళ్రు. కృషణ్  దంపతులు ఆ ఇంటోల్ మంచి ఫరిన్చర కొని, అనిన్ గదులోల్నూ మంచి 
పెయింటింగస్ పెటిట్ ఇలుల్ చాలా బాగా అలంకరించారు.  అది చూసి  వచిచ్నపప్టినించి అలాంటి  ఇలుల్ మనకు లేదే అని బాధ పటుట్కుంది 
కవితకి.  
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“మనకి  పర్సుత్తానికి మంచి 3 బెడూర్ముల ఇలుల్ ఉందికదా. మన ముగుగ్రికి ఇదే చాలా పెదద్ది గా ఉంది. చేతులో బాగా 
డబుబ్ వచిచ్, మనకు అవసరమైనపుప్డు పెదద్ ఇలుల్  కొనుకోక్వచుచ్ను” అని సుందరం చెబితే నచచ్లేదు. 

కవిత కొలీగ మేరీకి  రకరకాల నగలు కొనుకోక్టం  ఇషట్ం.  కొతత్ నగలు కొనుకుక్నన్పుప్డలాల్ కవితకి చూపించి , ఎకక్డ 
కొనన్దో,  ఎంత ఖరీదో చెబుతూ ఉంటుంది.  ఒక రోజు మంచి డైమండ ఉంగరం  పెటుట్కుని వచిచ్ంది. 

 “ చాలా బాగుంది. ఒక కారట,  ఒకటే రాయి.  ఎకక్డకొనాన్వు?” అని అడిగింది కవిత.   
“ నేను కొనలేదు. నా 40 వ పుటిట్నరోజుకి మా ఆయన ఇచిచ్న కానుక” అని చెపిప్ంది మేరీ.     
ఉంగరం చాలా  బాగుందని  మెచుచ్కుంది  కవిత. 
 ఇంటికి రాగానే మొగుడితో పోటాల్ట పెటుట్కుంది “ ఈ దేశంలో 40 వ పుటిట్నరోజు అంటే చాలా విశేషం. ఆ రోజు   

మొగుడు  పెళాళ్నికి మంచి  కానుక ఇసాత్డు.   మీకు అచచ్టా, ముచచ్టా ఏమీలేదు.   మీరు  నా 40 వ పుటిట్నరోజుకి నాకు  డైమండ 
ఉంగరం కాదు కదా, మామూలు ఉంగరమనాన్  ఇవవ్లేదు” అంటూ.   

“ ఆవేళ  నువువ్ మంచి డెర్స కావాలంటే కొనాన్ను కదా “ అని సుందరం చెబితే , ఆ మాటే వినిపించుకోలేదు.                         
దసరాకి కవిత  సేన్హితురాలు రజని  ఇంటోల్ పారీట్ కి పిలిసేత్ వెళాల్రు కవిత, వాళాళ్యన.  రజని, కుటుంబం అపుప్డే  

శలవలోల్ ఇటలీ వెళిల్ వచాచ్రు.   అకక్డ వాళుళ్  చూసిన సిసిట్న చాపెల,  టేర్వీ ఫౌంటెన , డేవిడ శిలప్ం, కేపిర్  దీవ్పం గురించి చెపిప్,  వాళుళ్ 
తీశిన  ఫొటోలు, విడియోలు చూపించారు అందరికీ.  అపప్టినించి  కవితకు  తను కూడా అలా అనిన్ దేశాలు తిరగాలనన్ కోరిక పటుట్కుంది. 

ఇలాంటివి  తీసిన  కొదీద్ కవిత కి రాను, రాను తనకు అనీన్ లేవే అనన్ అసంతృపిత్ ఎకుక్వ కావటం మొదలు పెటిట్ంది. 
సుందరం ఎంత నచచ్చెపప్టానికి చూసినా, అతని మీద కోపం వచిచ్ందే కాని ఫలితం లేకపోయింది. సుందరానికి ఏం చెయాయ్లో తోచలేదు. 

ఇలా ఉండగా ఒకరోజు కవిత నానన్గారికి గుండెపోటు వచిచ్ందని, హాసిప్టలోల్ ఉనాన్రని ఇండియా నించి ఫోను వచిచ్ంది. 
ఆ కబురు తెలియగానే కవితకి ఒకక్సారి గా షాకు వచిచ్నటుల్ అయింది. జీవితంలో మొదటి సారి ఇలాంటి కషట్ం వసేత్  తటుట్కోలేకపోయింది. 
సుందరం వెంటనే  కవితకి, వసంత కి  టికెక్టుట్ కొని పేల్ను ఎకిక్ంచాడు. వాళల్ నానన్గారికి వైదాయ్నికని కొంత డబుబ్ చేతికి ఇచాచ్డు. 
వెళేళ్టపుప్డు  “మీ నానన్గారికి మంచి వైదయ్ం చేయించు, ఇంకా  డబుబ్ కావాలంటే నేను  పంపిసాత్ను” అని చెపాప్డు. 

దేవుడి దయవలన కవిత నానన్గారికి తవ్రగానే నయమయింది. కొనాన్ళళ్లో హాసిప్టలిన్ంచి ఇంటికి వచేచ్శారు. ఆయనకి 
బాగా కులాసాగా ఉండేదాకా కవిత అకక్డే ఉండి, తరావ్త అమెరికా వచేచ్శింది. 

ఈసారి వచిచ్నపప్టి నుంచీ కవిత చాలా హాయిగా ఉంది.  సేన్హితుల ఇళళ్లోల్ పారీట్లకి వెళిల్నాకూడా ఏమీ గొడవ చేయటం 
లేదు. సుందరానికి కవితలో ఈ మారుప్ ఎలా వచిచ్ందో అరథ్ం కాలేదు. 

ఒకరోజు కవిత చాలా సంతోషంగా ఉనన్ టైము చూసి సుందరం  అడిగాడు, “కవితా, నువువ్  ఈసారి ఇండియా వెళిళ్ 
వచిచ్న తరావ్త చాలా మారావు.  ఏమి జరిగింది?”  అని. 

అపుప్డు కవిత “ అవునండీ. నిజంగానే నాలో మారుప్ వచిచ్ంది. మా నానన్గారికి జబుబ్ చేసిందని వినగానే ముందు  నాకు 
షాకు వచిచ్ంది. నానన్గారు ఉండరేమోననన్ ఆలోచనవసేత్నే  భయం వేసింది.  ఆయన కులాసాగా ఉండి ఇంటికి వసేత్, నేనే పెదద్ జబుబ్ పడి 
లేచినటుల్ అనిపించింది.   
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‘పెళిళ్ అయి అమెరికా వచిచ్న  తరావ్త ఎపుప్డు ఇండియా వెళిల్నా హడావిడిగా అందరీన్ కాసేపు చూడటం, కబురుల్,  
షాపులకి వెళల్టం తపప్  నిదానంగా ఒకచోట ఎపుప్డూ ఉండలేదు నేను.  ఈసారి మా నానన్గారిని చూసుకుంటూ ఇంటోల్నే ఉనాన్ను. ఎకక్డికీ 
వెళళ్లేదు. అందువలన నా చుటూట్తా ఉనన్  పర్పంచం కాసత్ నిశితంగా గమనించటానికి టైము దొరికింది’. 

‘ఆ రోజులోల్ నానన్గారిన్, మమమ్లిన్  చూడటానికి  చాలా మంది  బంధువులు వచేచ్వారు. మా  పినిన్ వసుధ జాఞ్పకముందా 
మీకు?’ 

‘ఎవరూ? ఎంతో ఆపాయ్యంగా మాటాల్డే పినేన్నా?’ 
‘ఆ, ఆ పినేన్. తరుచు   వచేచ్ది.  ఆవిడకి ఈ సంవతస్రమే భరత్ చనిపోయాడు. ఇదద్రు కొడుకులు చదువు కుంటునాన్రు.  

వెనకాల పెదద్ ఆసిత్పాసుత్లు లేవు. ఆవిడ టీచరు ఉదోయ్గం చేసూత్ పిలల్లిన్ చదివించుకుంటోంది. మనిషి చాలా కషాట్లోల్ ఉంది.  అయినా కాని తన 
కషాట్లు చెపుప్కునేది కాదు. ఎపుప్డూ నవువ్తూ, నవివ్సూత్  ఉండేది. ఆవిడకి ఉనన్ కషాట్లతో ఆవిడ  అలాగ నవువ్తూ ఎలా ఉండగలదా అని  
ఆశచ్రయ్ంగా ఉండేది నాకు.’ 

‘మా అతత్ శాలిని గురించి చెపేప్ దానిన్, జాఞ్పకముందా?’ 
‘చాలా నగలు వేసుకుని, ఎపుప్డూ నగలు, చీరలు గురించి మాటాల్డే ఆవిడేనా?’ 
 ‘అవును.  ఆవిడే.  ఆవిడ కూడా అపుప్డపుప్డు వసూత్ ఉండేది. ఆవిడ భరత్ మంచి పొజిషన లో ఉనాన్డు. మంచి జీతం, పెదద్  

కారు, ఇంటోల్ పనివాళుళ్, వెనకాల ఆసిత్  అనీన్ ఉనాన్యి. తను ఇంటోల్ ఏమి పని చెయయ్నకక్ర లేదు. భరత్ మంచివాడు. పిలల్లు బుదిధ్మంతులు. 
బాగా చదువుకుంటునాన్రు.  ఇనిన్ ఉనాన్ ఆవిడ ఎపుప్డూ ఏదో లేదని  గొడవ పడుతూనే  ఉండేది.  భరత్ ఇంకా పెదద్ ఇలుల్ కొనలేదని, తనకు 
మంచి చీరలు తేలేదని, నగలు కొనిపెటట్లేదని  ఎపుప్డూ ఏదో తన  బాధలు చెపుప్కుంటూనే ఉండేది.  ఆవిడని చూసినపుప్డలాల్ నేను ఏదో 
కొనలేదని  మిమమ్లిన్ సాధించటమే జాజ్ఞ్పకం వచేచ్ది. అనుకోకుండానే మా అతత్నూ, ననూన్  పోలుచ్కునేదానిన్.’ 

 ‘వీళళ్ందరూ వసేత్ మా ఇంటోల్ పనిచేసే పునన్మమ్, ఇంటోల్ పని అంతా  చేసూత్,  వీళళ్ందరినీ బాగా చూసుకునేది.  దానికి 
ఇదద్రు చినన్  పిలల్లు. మొగుడు  అవిటివాడు.  పునన్మమ్కి  గినెన్లనీన్ తోమి, ఇలుల్ తుడిచి, బటట్లు ఉతికి  పని చేసేత్, మా అమమ్  1000 
రూపాయలు అంటే 20 డాలరుల్ ఇసుత్ంది నెలకి.  ఇంకా ఇలాంటి రెండిళళ్లో పని చేసుత్ంది. దాంతోనే  అది హాయిగా ఉండి, రోజూ శుభర్ంగా 
తయారై, నవువ్కుంటూ పనికి వచేచ్ది.’ 

‘మా పినిన్ని, ముఖయ్ంగా మా పనిమనిషి  పునన్మమ్ని చూసిన తరావ్త, వీళుళ్  ఇంత తకుక్వ డబుబ్లతో, ఇనిన్ కషాట్లతో  
హాయిగా ఉండగలుగుతునాన్రు ,  మరి నాలో ఇంత అసంతృపిత్ ఎందుకు, నేను ఎందుకు హాయిగా ఉండలేకపోతునాన్ను   అని ఆలోచించటం 
మొదలు పెటాట్ను.  నాకు  ఒక సంగతి బాగా అరధ్మైంది.   వాళుళ్ ఉనన్దానితో తృపిత్ పడి చేతనైనంత సంతోషంగా ఉండటానికి చూసుత్నాన్రు. 
లేనివాటికి గొడవ పడటం లేదు. ఈ ఆలోచన రాగానే ఒకక్సారిగా నా కళుళ్  తెరుచుకునన్టుల్ అయింది.  వాళళ్తో పోలుచ్కుంటే  నాకు ఎనిన్ 
ఉనాన్యో ననిపించింది. 

‘ ఇపప్టిదాకా ఏదో నాకు తకుక్వైందని అనుకోవటమేగాని నాకు ఏమి ఉనాన్యో  నేను చూసుకో లేదు.  ఎనిన్ ఉనాన్, ఇంకా 
మనకు లేనివి చాలానే ఉంటాయి. ఈ కోరికలకు అంతు ఎకక్డ? నేను కూడా ఈ కోరికల వలయంలో, అమెరికా పోటీతతవ్ంలో  పడి కొటుట్కు 
పోతునాన్నని  బాగా తెలిసి వచిచ్ంది.  కషట్ం, సుఖం కాని,  సంతృపిత్, అసంతృపిత్ కాని మన మనసుస్ను బటిట్, మనం చూసే పదధ్తిని  బటిట్ 
ఉంటుందని అరధ్మైంది.’   
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మారగ్ మేదేమారగ్ మేదే  మనమన ??        తాడికొండ కెతాడికొండ కె. . వకుమార శరమ్వకుమార శరమ్

‘నేను  అదృషట్వంతురాలిన్.  నాకు అనీన్ఉనాన్యి. గారాబంగా చూసే తలిల్తండుర్లు, పేర్మగా  చూసి, బాధయ్తగా  మంచి, 
చెడడ్లు చెపేప్ మీలాంటి  భరత్,  చకక్టి కొడుకు, ఉండటానికి మంచి ఇలుల్, సంపాదించుకోవటానికి కావలసిన చదువు,  ఇంతకనాన్ ఏమి 
కావాలండీ?  ఇకనించి ఉనన్వాటికి సంతోషిసూత్, వసుధ పినిన్ లాగ, పునన్మమ్ లాగ  హాయిగా ఉండాలి అని నిశచ్యం చేసుకునాన్ను” అని 
చెపిప్ంది. 

అంతా వినన్ సుందరం కవితలో మారుప్కి మనసారా సంతోషించి, కవితని చూసి  గరవ్పడాడ్డు. 
 

PPP 
 

      "సంగీతజాఞ్నము భకిత్ వినా సనామ్రగ్ము గలదే ఓ మనసా" అనాన్టట్ తాయ్గయయ్.  భకిత్ నాకు చాలా ఎకుక్వంటుంది మా ఆవిడ. 
వెంటబడలాల్ పెళిళ్చేసుకోవడానికి - ననేన్, ఇంకెవరినీ కాదు - ఒపిప్ంచాను గనుక నాకు మనసుందంటానికి ఋజువు తనేనంటాను.  పెళైళ్న 
కొతత్లోల్ ఆ డైలాగ కొటట్గానే నాకు ఓ ముదిద్చేచ్ది.  ఇపుప్డు మాతర్ం, "మ పోయి నస మిగిలింది" అంటుంది.  

నా భకిత్ ఆవిడమీదయితే కోపం తెచుచ్కోవడానికి ఆవిడకి అంత అవకాశం ఉండేదికాదు. అది ఆ రామయయ్ మీద మాతర్మే అయినా 
ఆవిడ చెపిప్న పనులనీన్ చేసిన తరువాత తీరిక సమయాలోల్ "జై శీర్రాం" అనుకుంటే ఆవిడకేమీ అబెజ్క్షన వుండేదికాదు. కానీ, ఆవిడ చెపేప్ 
పనులు చెయయ్డానికి కుదరనీయకుండా, ఆ భకిత్కి ఎరువులేసి, నీళుళ్పోసిన రామానందసాగర గారంటే ఆవిడకి చెపప్లేనంత కోపం.  
ఎందుకంటే, ఆయన తీసిన రామాయణం సీరియల అమెరికాలో మాకు శనివారం పొదుద్నన్ పది గంటల పార్ంతంలో టీవీలో పర్సారం 
చేసేవాళుళ్. అది సరిగాగ్ మా పిలల్లకి సివ్మిమ్ంగ కాల్సుల సమయం. నేను రామాయణం వంకపెటుట్కుని శనివారం అనికూడా దయలేకుండా, 
బయట ఎండయినా ఎముకలు కొరికే చలి అయినా నిరాద్కిష్ణయ్ంగా ఆవిణిణ్ పొదుద్నేన్ నిదర్లేపించి, మా మూడు, ఆరు ఏళళ్ పిలల్లని 
తయారుచేయించి, కారోల్ అయిదుమైళుళ్ తోలుకుని వెళేళ్లా చేశానని ఆవిడకి నామీదే కాక దానికి కారణభూతుడయినందుకు ఆ సాగర 
గారిమీద కూడా కోపం. 

ఎంత కోపం అంటే, నేను ఆ సాగర గారి రామాయణం పోసట్ర ఒకటి ఇండియా టిర్పుప్లో పటుట్కొచాచ్నా - అదే, సీతాలక్షమ్ణమారుతి 
సహిత రాముడుండేది - దానిన్ మా లివింగ రూంలో తగిలిసాత్నంటే ఆవిడ ససేమిరా అంది. "రాముడి బొమమ్ని కూడా ఇంటోల్ ఉండనియయ్వా, 
నువావ్ రావణుడి చెలెల్లువా? " అని ఎగిరాను. ఆ నాగాసాత్ర్నిన్, "మీ భారయ్ని" అనన్ గరుడాసత్రంతో ఛేదించింది. నాకు చిరెర్తిత్ ఏకంగా సాగర 
గారి ఫోటోనే సంపాదించి ఫేర్ం కటట్లాల్ నిలబెటాట్ను. ఆ పాశుపతాసాత్ర్నిన్ తటుట్కోలేక ఆవిడ ఆ పకక్నించీ వెళిళ్నపుప్డలాల్ కళళ్కు చెయియ్ 
అడుడ్పెటుట్కునేది.   
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పర్తీ సీరియల కీ మొదటి ఎపిసోడ లాగానే చివరి ఎపిసోడ కూడా తపప్దు అనేది జగమెరిగిన సతయ్ం.  దాని మీద పెటుట్కునన్ మా 
ఆవిడ ఆశలు కాసాత్ వెనువెంటనే "మహాభారాత" మొదలుకాగానే ఆవిడతోబాటు సివ్మిమ్ంగ పూల కి వెళిళ్ అందులో దూకి ఆతమ్హతయ్ 
చేసుకునాన్యి. 

ఈ కాలంలోనే మా ఇండియా గోర్సరీ షాపువాడు రామాయణం వీడియోటేపుల సెటుట్ని అముమ్తుంటే నాలుగు వందల డాలరుల్ పెటిట్ 
కొనుకొక్చేచ్శాను. దానితో, శని ఆదివారాలోల్నే కాకుండా మిగిలిన రోజులోల్ కూడా, పిలల్లకి కలచ్ర గూరిచ్ చెపప్డానికి ఇది మంచి మారగ్ం అని 
తోచడంవలల్, ఆఫీసునించీ  ఇంటికొచిచ్న తరువాత  ఆ టేపులని  పేల్ చేసూత్ండేవాణిణ్. తరువాతత్రువాత మెలిల్గా జారుకునాన్రుగానీ నేను చెపిప్ంది 
వింటూ మొదటోల్ పిలల్లు శర్ధధ్గానే చూశారు. పర్తేయ్కంగా ఆ హిందీ రామాయణంలో నాకు నచిచ్నదేమిటంటే, డైలాగ కీ డైలాగ కీ మధయ్, దానిని 
తీరిగాగ్ తరుజ్మా చేసే సమయం ఉండడం. మీకూ గురుత్ండే వుంటుంది. ఒక సీనోల్ నలుగురు వయ్కుత్లు - ఉదాహరణకి రాముడు, దశరథుడు, 
వసిషుఠ్డు, విశావ్మితుర్డు - ఉనాన్రనుకుందాం. దానోల్ విశావ్మితుర్డు, "రాముణిణ్ నాతో పంపించండి మహారాజా" అనన్ డైలాగ చెపిప్న 
తరువాత, కెమేరా లాంగ షాట లో మొదలై, మెలిల్గా కోల్జపుప్లోకెళిళ్ చిరునవువ్తోవునన్ రాముడి ముఖానిన్ టీవీ సీర్క్న  మొతత్ం నిండేలాగా 
చూపించి మళీళ్ అంత మెలిల్గానూ లాంగ షాట లోకెళిళ్, ఆ తరువాత అదే విధంగా దశరథ మహారాజునీ, అటు పిమమ్ట వసిషుఠ్ణీణ్, మళీళ్ 
విశావ్మితుర్ణీణ్ లాంగ షాట-కోల్జప-లాంగ షాట కాంబినేషనోల్ చూపించిన తరువాత గానీ దశరథుడు విశావ్మితుర్డికి జవాబివవ్డు. ఈ 
సమయం పిలల్లకి ఆ డైలాగ ని తరుజ్మా చెయయ్డానికి మాతర్మే కాక, వాళల్కి అపుప్డపుప్డూ వచేచ్ సందేహాల నివృతిత్కై హరికథలోల్నూ, పురాణ 
పర్వచనాలోల్నూ దొరేల్ పిటట్కథలాంటివాటిని కూడా చెపప్గలిటంత వయ్వధినిచేచ్ది. ఆ నటీనటుల హావభావాలిన్ అంత అందంగా కాపచ్ర చేసిన 
సాగర గారంటే నాకు ఎనలేని గౌరవం వునాన్గానీ ఆ సమయానిన్ కాఫీ తయారుచేసుకోవడానికీ, బాతూర్ంకి వెళిళ్రావడానికీ కూడా 
అపుప్డపుప్డూ వినియోగించుకొనేవాణిణ్.  మళీళ్ వచిచ్ కురీచ్లో కూరుచ్నన్పుప్డు ఆయనున్ క్షమాపణ కోరుకుంటూ చెంపలేసుకునేవాణిణ్. 

మా పెదద్వాడికి పదేళుళ్ వచేచ్సరికి మాకు తెలుగు పోర్గార్ములు టీవీలో రావడం మొదలుపెటాట్యి. వారానికి ఏదో ఒక అరగంట 
రావడంలా కాకుండా మాటీవీ, ఈటీవీ, ఆటీవీ, ఏదోఒకటీవీ - అబబ్ ఎనిన్ ఛాయిస లో - 24గంటలూ రావడం మొదలుపెటాట్యి. ఇవొవ్చిచ్ నా 
రామాయణం చూసే సెక్డూయ్ల కి అంతరాయం కలిగించాయి - ఎందుకంటే, రిమోట కంటోర్ల మా ఆవిడకి ఒక శరీరభాగమైపోయింది.  
పిలల్లు హోంవరక్ చేసే టైంలో ఈ సీరియలస్ ఎందుకు అని నేను విసుకుక్ంటే, ఇలాగయినా తెలుగుభాష పిలల్ల చెవిని పడుతుందని ఆవిడ 
పర్జాసేవ చెయయ్డానికి మాతర్మే ఎలక్షనల్లో నిలబడుతునాన్ననన్ రాజకీయ నాయకుని చందాన వాదించింది.  నాకూక్డా 
అవుట సోరిస్ంగులవలల్ విదేశాలలో వునన్వాళళ్తో – అదే, భారతదేశంలో వునన్వాళల్తో - డీల చెయయ్వలసివచిచ్ నా రూంలోకెళిళ్ తలుపేసుకుని 
పనిచేసుకోవడంవలల్ నేను టీవీ చూడడం బాగా తగిగ్పోయింది.   

సనామ్రాగ్నికి తాయ్గయయ్ చెపిప్న రెండు ముఖయ్మయిన వాటిలోల్నూ నేనిపప్టిదాకా రెండోదానిన్ గూరిచ్ మాటాల్డలేదెందుకని అనన్ 
సందేహం మీకు రావడం సహజమే.  దానికి కారణం సీతారావుఁడు. నేను ఐఐటీ మదార్సులో పీహెచ డీ చేసుత్నన్ రోజులోల్ వాడు హాసట్లోల్ నా 
పకక్రూంలో ఉండేవాడు. వాడిని అకక్డే వదిలేశాననన్ తృపిత్నీ, ఆనందానీన్ఓ పదిహేనేళళ్పాటు హాయిగానే అనుభవించాను. వాడు ఈసారి 
పరమ్నెంట గా నాజీవితంలో పర్వేశించడానికి కారణం మా ఆవిడ. 

ఒక శనివారంనాడు నేనింటోల్వునన్ సమయంలో "ఓ" అని దీరఘ్ంగా సాగదీసూత్ ఏడుసుత్నన్ ఒక గొంతు నాకు వినిపించింది. 
సీతారావుఁడు మా యింటికెపుప్డొచాచ్డు అని నేను గబగబా మా లివింగ రూంకి వచిచ్ చూసినపుప్డు వాడు కనపడలేదుగానీ మా ఆవిడ 
చూసుత్నన్ టీవీలోంచి ఎవరో ఒకావిడ రెపప్లారచ్కుండా మా లివింగ రూంలోకే చూసోత్ంది.  ఆపాటికే ఆవిడ మా యింటోల్ కనిపిసుత్నన్ 
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సరంజామా అంతా చిటాట్రాసుకుని వుండకపోతే, నేనొచిచ్ ఆవిడని చూసూత్ వుండిపోయిన సమయంలో ఖచిచ్తంగా ఆ పనిని ముగించి 
వుండవచుచ్.  ఆవిడని టీవీదావ్రా లోపలకి రానిచిచ్న మిగతా ఇళళ్లోల్ వునన్ సామానంతా కూడా చిటాట్ని రాసుకోగలిగేంతసేపు ఆవిడ అలా 
చూసిందనే నా నమమ్కం.  కెమెరా ఏంగిల మారేసరికి ఆవిడకి సమాధానమిచిచ్నవాడు మా యింటికపుప్కేసి చూసుత్నాన్డు. బావుంది – 
ఆవిడేమో సామానల్ చిటాట్ రాసుత్ంది, వీడేమో యింటివాసాలు లెకఖ్పెడతాడు – టీం వరక్నన్మాట! అనుకునాన్ను. ఎంతయినా, రాముడు నా 
కళల్లోల్కి చూటట్ం వేరు,  వీళెల్వరో మా యింటోల్కి అలా చూటట్ం వేరు – కాదంటారా, చెపప్ండి!     

నేనీమాతర్ం నా మెదడుకి డైవరష్న ని కలిపించి వుండకపోతే టీవీలో వసుత్నన్ సీతారావుఁడి ఘోషకి సప్ృహకోలోప్యిన ననున్ అరెజ్ంటుగా 
హాసిప్టల కి తీసుకెళాళ్లిస్వచేచ్ది.  దానికి కూడా మా ఆవిడ ఆ ఎపిసోడ అయిపోయేదాకా ఆగేదనే నా నమమ్కం. రాయిలా బిగదీసుకుపోయి 
నిలబడివునన్ ననున్ చూసేసరికి మా ఆవిడకి ఆనందం వేసింది. "రండి, కూరుచ్ని బిగదీసుకు పొండి," అని సోఫాలో పకక్న చోటిచిచ్ంది.  
భయపడి అకక్ణిణ్ంచీ పారిపోయి నా రూంలోకి దూకి ధడాలన్ తలుపేసి చెవులోల్ దూదిపెటుట్కునాన్ను. 

చెవులు ముయయ్గలనుగానీ మెదడులో తిరిగే నూయ్రానల్ను ఆపగలనా? కళళ్కి చేతులని అడడ్ంపెటట్గలనుగానీ మూసిన కనురెపప్ల 
వెనుక వేసే సినిమాని చూడకుండా వుండగలనా? వదద్నాన్ సీతారావుఁడు కనిపించాడు.   

వాణిణ్గురించి చెపాప్లంటే ముందు వాడి హారోమ్నియంగూరిచ్ చెపాప్లి. ఆ నోరులేని జీవంమీద  వాడి చుటుట్పకక్ల వుండేవాళళ్కి 
అమితమైన కసిని కలిగించినవాడు వాడే. దాని దశ బావునన్పుప్డు వాళళ్ తాతయయ్కి నాటకరంగం మీద ఒక వెలుగు వెలగడానికి హీరోలాగా 
తోడయియ్ంది.  ఈ దశలో, ముసలివాడయిన హీరో ఏదో ఒక సైడ కారెకట్ర దొరికితే చాలు ఈపూట గడవడానికి అని తిరిగినటుల్గా ఆశతో 
వీడిదగగ్రకి చేరింది.  నా దురదృషట్ంకొదీద్, వాడు నాకు ఆపుత్డయిన తరువాతకానీ అది రంగసథ్ల పర్వేశం చెయయ్లేదు. (అలా కాపోయుంటే 
వాడికి దూరంగా ఎపుప్డో పారిపోయుండేవాణిణ్.) అంటే అది నడిచొచిచ్ందనికాదు. వాడే పటుట్కొచాచ్డు.  తాతగారి పర్తిభని ఆయన 
పోయినదాకా గురిత్ంచనందుకు వాడు చింతించి, ఎపుప్డో వినన్ "పరాబర్హమ్ పరమేశవ్ర"ని దానిమీద వాయిసూత్ గొంతుకలపబోయాడు.   

అయితే, దానికి అతని శరీరభాగాలు అంతగా సహకరించలేదు. వాడి గొంతులోనుండీ వెలువడే శబాద్లను కలవడానికి 
హారోమ్నియంలో ఏ మెటుల్ ఎకాక్లో వేటిని తొకాక్లో చేతివేళళ్కి  తెలియలేదు. వాడి గొంతులో పలికినది తపప్కుండా ఏదో ఒక సవ్రం 
అయేయ్వుంటుంది. ఆ హారోమ్నియంలో కూడా ఏదో ఒక మెటుట్తో అది కలవవచుచ్. కానీ ఈ వేళేల్ భకిత్సోపానపటంలో ఎదురయేయ్ 
దేవకాంతలాల్గా అడొడ్చాచ్యి. హారోమ్నియం శబాద్లకీ వాడి గొంతు పోకడలకీ పొసగటేల్దని వాడి చెవులకి తెలియకనైనా వుండాలి లేక చెవులు 
చేరేసినా అరథ్ం చేసుకునే సామరథ్య్ం వాడి మెదడుకైనా లోపించివుండాలి. ఇంక గొంతు విషయానికొసేత్, సంగీతం బాగా నేరుచ్కునన్వాళల్కి 
కూడా ఎంతో కృషిచేసేత్గానీ రాని శృతిభేదం వాడికి అలవోకగా పటుట్బడింది -  వాడి గొంతు ఒక శృతిలో ఎపుప్డూ ఏ పాటనీ పూరిత్గా 
వెలువరించకుండా వీడికోసమే తయారుచేసిన పర్తేయ్క కేటగిరీలో గినిన్స బుక రికారుడ్లోల్కి వీణిణ్ ఎకిక్ంచింది. 

హాసట్లోల్ మూడవ అంతసుత్లో మొదటోల్ అపుప్డపుప్డూ ఆ తరువాత కర్మంగా ఎలల్పుప్డూ అరధ్రాతిర్వేళ మొదలుపెటేట్ వీడి 
సంగీతవిభావరి చుటుట్పకక్ల చెటల్మీద నిదర్పోతునన్ కాకులని భయపెటట్డమే కాకుండా అవి కొంపలు మునిగిపోతునన్టుల్ బావురుమంటూ చేసే 
ఆకోర్శాలను కూడా కలిపి చుటుట్పకక్ల వాళుల్ “కాకిగోల” అని తిటేట్ తిటుల్ వాడిగూరేచ్ననన్ సందేహం వాడికెపుప్డూ రాలేదు. అకక్డ 
భారతదేశభాషలనీన్ రిపర్జెంట చెయయ్బడడంవలల్  మిగిలిన భాషలోల్ తిటల్నీన్ అపుప్డయితే ఎంత నిదర్లోవునన్పుప్డు ననున్ లేపినా చెపేప్వాణేణ్గానీ 
ఇపుప్డేవీ గురుత్లేవు. భాష వాడకపోతే మరిచ్పోతారంటారుగదా, నా విషయంలో అదే జరిగింది.  ననున్ ఒకసారి వాడి కచేరీగూరిచ్ నా 
అభిపార్యానిన్ అడిగినపుప్డు కరర్ విరగకుండానూ పాము చావకుండానూ వుండేటందుకని, “నువువ్ తపప్ ఎవరూ అలా కచేరీ చెయయ్లేరురా” 
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అని చెపాప్. అపప్టినించీ వాడి కచేరీకి ఒక వేళాపాళా లేకుండాపోయింది. ముఫైఫ్రెండు రూముల ముందు పొడుగాగ్వునన్ కారిడార కి రెండు 
చివరాల్ బాత రూములునాన్, వాడి రూముని దాటడానికి భయపడడ్వాళళ్ంతా ముఫైఫ్ రూములని దాటైనా సరే వెళిల్ ఎపుప్డూ రెండో బాత రూం 
దగగ్రే కూయ్ కటేట్వారు.  

నేను వాడిని పోర్తస్హించానని మా హాసట్లోల్ మిగతావాళుల్ నాతో మాటాల్డడ్ం మానేశారు.  నాకోక్పంవచిచ్, ఒకరోజున నేను వాడి 
రూంతలుపు తెరిచివుండగా చెయియ్పటుట్కుని అరెజ్ంటుగా నారూంకి లాకొక్చాచ్.  ముందుగా పాల్న చేసిన పర్కారం మా మెస వరక్ర ఒకడు ఆ 
హారోమ్నియానిన్ ఎతుత్కెళిళ్పోయాడు.  ఒపప్ందం పర్కారం వాడు డాబామీదకెకిక్ అకక్ణిణ్ంచీ పడెయాయ్లి. మాకు అది పడడ్ శబద్ం 
వినిపించలేదుకానీ, అది మాయమయియ్ందికదా అని తృపిత్పడాడ్ం. ఆరోజు నిదర్ కరువయియ్ంది సీతారావుఁడికొకక్డికే. 

ఆ పర్శాంతత రెండోర్జులుకూడా నిలవలేదు. ఒకనాడు రాతిర్ తొమిమ్దిగంటలకు హాలీవుడ హారర సినిమాలోల్ వచేచ్ శబద్ంవంటిది 
వినిపించి భయపడుతూ వాడి గదిలోకి తొంగిచూసేత్ అకక్డ వాడి చేతిలో ఒక వయొలిన కనిపించింది. నేరుచ్కుంటునన్ మొదటోల్ వయొలిన 
దానిన్ నేరుచ్కునేవాడికిచేచ్ సహకారం వైలడ బుల బుల ఫైటర కిచేచ్టంత. అయితే, ఆ దునన్పోతు వలల్ బాధపడితే పడేది ఆ బుల ఫైటర మాతర్మే. 
వయొలిన కలిగించే వయొలెనస కి గురయేయ్ది మాతర్ం చుటుట్పకక్లవాళల్ందరూను. హారోమ్నియం వాయిసుత్నన్పుప్డు ఏ మెటుట్ నొకిక్నా సవ్రం 
శుధధ్ంగానే వసుత్ంది.  అలాంటిదానిన్ వయొలిన లోంచి బయటికి లాగాలంటే ఎంతో కృషిచెయాయ్లి.  మా ఖరమ్ం కాలి, ఎంత కషట్పడాడ్ గానీ ఏ 
ఒకక్ సవ్రం చిరునామాని కూడా వాడు ఆ వయొలిన లో పటుట్కోలేకపోయాడు.     

పర్తీ శనివారం రాతిర్ తొమిమ్దనన్రకి ఆలిండియా రేడియోలో వచేచ్ శాసతరీయ సంగీతం కారయ్కర్మంలో హిందూసాత్నీ గాతర్సంగీతం 
వచిచ్నపుప్డు వాడికి పగాగ్లేల్కుండాపోయేవి. వాడు ఆ గాయకులతోబాటు సమంగా గొంతు కలుపుతునాన్డనుకునాన్డుకానీ మా అభిపార్యానిన్ 
చెపప్మని ఎపుప్డూ అడిగిన పాపాన పోలేదు. అడగకుండానే చెపితే దానిన్ జెలసీకింద కొటిట్పారేశాడుకూడా. ఇంక ఎవరయినా పర్ముఖవయ్కిత్ 
దివంగతుడయినపుప్డు పర్భుతవ్ం సంతాపదినాలుగా పర్కటిసేత్ వాడి ఆనందానికి అవధులుండేవికాదు. రోజంతా వచేచ్ ఆ సారంగి, సరోద ల 
సంగీతమంటే వాడు చెవికోసుకునేవాడు. వయొలిన మీద వాడు పలికిసుత్నన్ పర్తీ సవ్రమూ ఆ సంగీతమేననుకునేవాడు. రాజీవగాంధీ 
పోయినపుప్డు పదిరోజులకే దేశమంతటా సంతాపపర్కటన ఆగిపోయినా మాకుమాతర్ం వాడి వయొలిన వలల్ పర్తీ దినమూ సంతాపదినమే.    

ఇలాకాదని ఒకరోజు వాణిణ్ మా ఓపెన ఎయిర థియేటరోల్ వేసుత్నన్ జాస సినిమాకి లాకొక్నివెళాల్ను – వాడి వయొలిన కి కాకపోయినా 
చుటుట్పకక్ల కాకులకయినా కొంచెం విరామానిన్దాద్మని.  వాడు ఏ చేతబడికి గురయాయ్డోగానీ ఆ సినిమాలోని నేపథయ్సంగీతం వాడిని బాగా 
ఆకటుట్కొంది. ముఖయ్ంగా ఆ షారక ని బోటులో వేటాడుతూ వెడుతునన్ సీనోల్. మరునాడు వాడి రూంలో ఒక డర్ంసెట పర్తయ్క్షమయింది. ఆ 
తరువాత వాణిణ్ హాలీవుడ సినిమాలు చూడనీకుండాగానీ  ఆ ఛేజింగ సీనల్ మూయ్జిక ని  పార్కీట్స చెయయ్నీకుండాగానీ ఆపడం నావలల్ కాలేదు. 
అవేవ్ కాక మాసోక్ ఆన ది హడస్న సినిమా చూసి రొమాంటిక సీనల్కోసం శాకస్ఫోన ని కూడా కొనాన్డు.  ఆ తరువాత కాల్రినెట.    

“వాడిటాల్ వాయిదాయ్ల ఘోషలో పడి కొటుట్కుంటుంటే చదువుకి అది అడడ్ంరాదా?” అనన్ పర్శన్ మీకు కలగవచుచ్. కానీ, రీసెరచ్ 
చేసేటపుప్డు తవ్రగా అవగొటాట్లనన్ తపన ఆ పరిశోధకుడికుండాలి. ఆ తొందర వాడికిలేదు.  అయితే,  ఆ ఘోష కలిగించిన కలవరానిన్ 
కాకులే వాళల్ నానన్కి చేరేసివుండాలి.  ఆయన వచిచ్ వాడి గైడ ని కలిశారు.  అపప్టికి వాడు ఏడేళుల్ అకక్డ గడిపేశాడు మరి!  డిగీర్ చేతిలో పడితే 
చాలు వుదోయ్గం వేయించుకుంటానని ఆయన చెపాప్రనీ, గైడ గారు తన కూతురిన్ వాడు పెళిల్చేసుకుంటేనే అనన్ షరతుని విధించారనీ 
గిటట్నివాళుల్ చెపుప్కునాన్గానీ ఆరోజు వాడి హాసట్ల లో వాళుల్ పండగ చేసుకునాన్రని నాకు తరువాత తెలిసింది – అపప్టికి నేను ఆ హాసట్లిన్ 
వదిలి అమెరికాచేరి రెండేళల్యింది. 
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అదిగో, దాని తరువాత వాడిగొంతుని వినడం నేనిదే.  అయినాగానీ, ఘంటాపధంగా ఒకటిమాతర్ం చెపప్గలను.  వాడి గొంతు 
అమెరికా కాకులనికూడా లేపే సాథ్యికి చేరింది. ఎంతో ఓరుప్ని పర్దరిశ్ంచి మా ఆవిడపకక్న కూరుచ్ని ఇంకొనిన్ సీరియలూస్ ఎపిసోడూస్ 
చూశాను – చకర్వాతం, అకాక్తముమ్ళుల్, పూతరేకులు …. పర్తీదాంటోల్నూ వాడి పర్తిభ కొటొట్చిచ్నటుల్ కనిపించింది.  చెపుప్లోల్ కాళుల్ 
దూరచ్బోతునన్పుప్డు గుండెలదిరిపోయేలా డర్ంస వినవసాత్యి - ఆ చెపుప్లోల్ బాంబు వునన్దని పేర్క్షకుడికి సంకేతమిసుత్నన్టుల్గా.  కానీ ఏ 
బాంబూ పేలదు! బీరువా తీసుత్ంటే నకక్లు ఊళపెడతాయి దానోల్నించీ దయయ్ం బయటికివసుత్ందనన్టుల్గా.  ఏ దయాయ్నికీ ఆ టీవీవాళుల్ టీవీ 
సూట్డియో చిరునామా ఇచిచ్నటుట్ కనబడదు!! దండెం మీద తుండుగుడడ్  వెయయ్బోతుంటే సస్ సస్ అని శబద్ం వినవసుత్ంది అకక్డేదో పాము 
కరవడానికి నకిక్వుందనన్టుల్గా.  అకక్డ పాముకాదు సరిగదా వానపాము కూడా వుండదు!!!      

వాడు చేసిన (సంగీతం సమకూరిచ్న – అని నాచేత అనిపించడం మీ వలల్కాదు!) సీరియలస లో పర్తీదానికీ పర్తేయ్కత వుంది. పళేల్ల 
శబాద్లు ఒక సీరియలోల్ మాతర్మే వినిపిసాత్యి. చెంప ఛెళ మనడాలు ఒకదానికి పర్తేయ్కం. ఇవేకాక అనిన్ంటిలోనూ నకక్లు ఊళపెడునన్టుల్ 
వాడి ఆకోర్శం, వయొలిన గరగర, డర్ముమ్ల డబడబ, సనాన్యి పీపీ, గురార్ల గిటట్లమోత, రైలింజన శబాద్లూ, హారోమ్నియంలో ఏవో 
రెండుమెటల్ని మారిచ్ మారిచ్ వాయించడాలూ – ఈపాటికి పరిసిథ్తి మీకు అరథ్మయేయ్వుంటుంది. నేను గమనించినదేవిటంటే, ఇదంతా డైలాగ కీ 
డైలాగ కీ మధయ్ ఫిలల్ర మాతర్మే!  కనిపించే దృశయ్ంతోగానీ, కలిప్ంచిన సనిన్వేశంతోగానీ, చెబుతునన్ డైలాగ తోగానీ ఏమాతర్ం సంబంధం ఆ 
ఫిలల్ర కి ఉండనకక్రలేదు. ఉదాహరణకి, సూరోయ్దయం సీర్క్న మీద కనిపిసుత్నన్పుప్డు వాడి గొంతులో ఆకోర్శం వినపడుతుంది.  సూరుయ్డు 
కాబటిట్ దానిన్ తటుట్కుంటునాన్డు.  అతడే గనక నాలాంటి అరభ్కుడయితే పారిపోయి పర్పంచానన్ంతటినీ పరమ్నెంట గా చీకటోల్ ముంచేసేవాడు. 
వాడు గాతిర్సుత్నన్పుప్డు మాతర్ం అది హిందూసాథ్నీ సంగీతమేనని వాడు అనుకుంటాడని నా పూరిత్నమమ్కం. 

నాకు అరథ్ంకానిదలాల్ ఒకటే.  వీడికి ఒకక్సవ్రమయినాగానీ – అది వయొలిన మీదయితేనేం, శాకాస్ఫోన మీదయితేనేం – సరిగాగ్ 
వాయించడం ఎపుప్డొచిచ్ందా అని.  ఇండియా వెళిళ్ వాణిణ్ కలిసినపుప్డు తెలిసింది – అది కీబోరడ్ పర్తిభ అని.  (ఆ మాతర్ం తెలియని 
నాలాంటివాడి పి.హెచ.డీ డిగీర్ని ఇచిచ్నవాడు తలకిమాసినవాడని మా ఆవిడ తీరామ్నించిందనుకోండి, అది ఉనన్విషయం కావచేచ్మో కానీ 
తపప్కుండా వేరేవిషయం!) వాడి అడర్స ని టీవీ సేట్షనల్ దావ్రా సంపాదించి వాణిణ్ కలిశాను. వాడు తలుపు తీసి ననున్ ఆపాయ్యంగా 
కావలించుకుని లోపలకి తీసుకువెళాల్డు.  లోపలకు వెళళ్గానే, తలుపులు మూసివునాన్ బయటికి చొచుచ్కునివసుత్నన్ శబద్ం నిలయవిదావ్ంసుల 
గినెన్లవాదయ్ం అని నాకు బోధపడింది.  (వాడు, అది రాబోయే కొతత్ సీరియల కోసం పర్తేయ్కంగా చేసుత్నన్ కంపోజిషన అని చెపాప్డు - 
చుటుట్పకక్ల శబాద్లుకూడా వచేచ్లాగా రికారడ్ చేసూత్) అది కుటుంబసమేతంగా జరుగుతోంది.  వాళాళ్విడ గాతర్వాయిదాయ్నిన్ వాడికి వదిలేసి 
పాతర్వాయిదాయ్నిన్ మాతర్ం తన సవ్ంతం చేసుకునన్ందుకు, "ఆహా! ఏమి నీలలు రామా! నీ భకుత్ల సహనపు పరిమితులు నీకుగాక వేరెవరికి 
తెలుసు! ఆవిడకూడా గాతిర్సేత్ మాలాంటి అరభ్కులేమైపోయేవారోగదా!!" అని మనసులోనే వందనాలరిప్ంచాను.   ఆవిడ వాళల్ పిలల్లమీద 
గినెన్లని విసరడం ఆపి, “రండనన్యయ్గారూ! మీగూరిచ్ ఆయన ఎంతో చెపాప్రు. ఇదంతా మీ పోర్తాస్హంవలల్నే” అనన్ది.  నాగుండెకి 
చకర్వాతం కమిమ్ంది. “నా పోర్తాస్హంవలల్నా?” అనాన్ను నీరసంగా.   

“అదేరా.  నువువ్ తపప్ ఎవరూ ఇలా వాయించలేరు – అనాన్వు.  గురుత్లేదా?” అనాన్డు.  నేను ఏమాతర్ం విలువనివవ్ని వాడి పర్తిభని 
ఆంధర్దేశం గౌరవిసోత్ందంటే అది నాలోని లోపమే అయుయ్ండాలనన్ నిరణ్యానికొచాచ్ను. బైరుల్కమిమ్న నాకళల్కి మొదట కనిపించింది 
హారోమ్నియం. “ఇది ..” అనాన్ను.  “మా తాతయయ్దేరా. నా అదృషట్ంకొదీద్ ఆ కొటేట్సినవాడెవడో వేలాచేరిలో అమేమ్శాడు. నాకక్నిపించింది. 
వెంఠనే తెచుచ్కునాన్ను,” అనాన్డు. (ఆ వేలాచేరి అనన్ పేట మా ఐఐటీ కాంపస వెనకే వుంటుంది.)  అది ఎవరి పాదాలచెంతో వునన్టుట్ 
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కనిపించి తలెతిత్ చూశాను. ఆ పాదాలు నిలువెతుత్నవునన్ రామానందసాగర గారి ఫోటోలోవి. “నీకూక్డా ఆయనంటే …” అని మధయ్లోనే 
ఆపేశాను.     

“నేను ఇంతవాణణ్వడానికి కారణం ఎవరనుకునాన్వ? ఆయనే నాగురువు” అనాన్డు భకిత్గా చేతులని జోడిసూత్. నామొహం చూసేత్ 
వాడికరథ్మయుయ్ండాలి, “ఏకలవయ్ శిషయ్రికం” అని జోడించాడు.  నేను ఆయన తీసిన రామాయణంలోని డైలాగుల మధయ్ గాప లని మా 
పిలల్లకోసం తెలుగులోకి తరుజ్మా చెయయ్డానికి వాడుకుంటే, వాడు ఆ టైంలో వచిచ్న మూయ్జిక ఐడియా తీసుకునాన్డనన్మాట. వాడు నాకు 
చెపిప్నదేమిటంటే, టీవీ సీరియళుల్ మొదలుపెటిట్న కొతత్లోల్ యాకట్రల్కి సీనల్ని వివరించడానికి సమయమూ, వనరులూ లేక, షూటింగ 
జరుగుతుండగా అసిసెట్ంట డైరెకట్ర ముకక్లుముకక్లుగా అందిసుత్నన్ డైలాగులిన్ యాకట్రుల్ అపప్చెబుతుండగా కలిగిన ఎమోషనల్ గాప ని వీడి 
శబద్కాలుషయ్ంతో (పర్తిభతో – అని వాడనాన్డు) నింపడంవలల్ పేర్క్షకులు పటిట్ంచుకోలేదట.  ఫసట మువర ఎడావ్ంటేజ తీసుకుని వీడు 
అంచెలంచెలుగా ఎదిగిపోయాడు. కీబోరుడ్లో పిర్-పోర్గార్ం చేసివునన్ మెరుపులు, ఉరుముల శబాద్లు, రకరకాల వాయిదయ్ శబాద్లు, వాడికి బాగా 
సహకరించాయి. సహకరించనిదలాల్ ఎపప్టిలాగా వాడి గాతర్మే.    

ఉనన్ కొదిద్పాటి భకీత్ – రాముడిమీద కాకపోయినా సాగర గారి మీద – చూపిన సనామ్రగ్మేదో సీతారావుఁడికి తెలుసు.   నేను మాతర్ం, 
ఇంటికెళల్గానే మా యింటోల్ వునన్ సాగర గారి ఫోటోని లివింగ రూం గోడమీదనించీ సోట్రేజీ రూంలోకి మారాచ్లని నిరణ్యించుకునాన్ను – 
ఆయన మీద కోపంతో కాదు.  ఆ ఫోటోని చూసినపుప్డలాల్ మదిలో మోగే సీతారావుఁడి మోతలని అరికడదామనన్ నిశచ్యంతో మాతర్మే.  
భకిత్కి తగినంత సంగీతజాఞ్నం నాకు ఉనన్దో లేదో తెలియదుగానీ ననున్ నేను తటుట్కోవడానికి దొరికిన మారగ్ం మాతర్ం ఇదే. 

PPP 
  

         
 మిస జెరూ గొంగళిపురుగులిన్ గురించి వాగుతూనే ఉంది. ఆవిడ మాటాల్డుతునన్ మాటలు గాలిలో మెలికలు తిరుగుతూ నా డెసుక్ 

దాకా వచేచ్సుత్నాన్య గొంగళిపురుగులాల్గానే. నాకు గొంగళిపురుగులంటే భయం. అవి నా దగిగ్రికి వచిచ్నపుప్డలాల్ ఉఫ మని ఊది వాటిని 
చెదరగొటేట్సుత్నాన్. ఈ టిర్క నాకు నా బెసట్ ఫెర్ండ డోరా చెపిప్ంది. డోరాకి గొంగళిపురుగులంటే అసస్లు భయం లేదు. సమతా, ఉఫ మని ఊదేసేత్ 
ఆ మాటలనీన్ చెదిరిపోతాయ అని చెపిప్ంది డోరా. ఈ గొంగళిపురుగులిన్అలా ఒదిలేసేత్ అవి చెవిలోనుంచి నా బురర్లో దూరేసి నాకు తలనెపిప్ 
తెసాత్యి. డేడీ అమెరికా వచాచ్కా నేనూ అమామ్కొనాన్ళుళ్ గుంటూరోల్ నానమమ్ దగిగ్ర ఉనాన్ం కదా, అపుప్డు నానమమ్ కూడా ఇలాగే వాగుతూనే 
ఉండేది. అవి గొంగళిపురుగులు కూడా కాదు, తేళుళ్, జెరుర్లు. నా బురర్లో దూరేసి ఛాలా తలనెపిప్ తెచేచ్వి. అపుప్టికింకా డోరా నాకు 
తెలియదుగా అందుకని ఈ టిర్క కూడా తెలియదు. అలాగే తలనెపిప్తో ఏడుసుత్ండేదానిన్. ఆ తరవాత విజయవాడ తాతయాయ్ అమమ్మామ్ 
దగిగ్రికెళిళ్పోయాంగా.   
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అబాబ్, ఇపుప్డు డోరా నా పకక్న ఉంటే ఎంత బాగుణోణ్. గొంగళిపురుగులిన్ఉఫ మని ఊదేసూత్నే కిటికీ లోంచి బయటికి 
చూసూత్ కూరుచ్నాన్. కిటికీ బయటంతా మంచు, ఎకక్డ చూసినా మంచే. బయట యారుడ్, చెటుల్, పారిక్ంగ లాట .. అంతా మంచే. నాకిషట్ం 
మంచు. మా విజయవాళోళ్ ఎపుప్డూ వేడిగానే ఉంటుంది. ఇకక్డ మొంటానాలో ఒకటే మంచు. పాపం అమమ్కి మాతర్ం మంచు అసస్లు ఇషట్ం 
లేదు. ఇంటోల్ వెచచ్గానే ఉనాన్, బయట మంచు పడడ్ం చూసి కూడా వణికిపోతుంది. ఇంక బయటికి రావడం అంటే .. హమోమ్, అసలు అడుగు 
తీసి బయటికి పెటట్దుగా. అందుకనే మొనన్ డేడీకి కోపం వచిచ్ంది. పాలు ఐపోయాయి. సూపర మారెక్ట పకక్నే కదా, వెళిళ్ తెచుచ్కోవచుచ్కదా 
అనాన్రు డేడీ. ఈ మంచులోనా, నేను చచిచ్నా వెళళ్ను అంది అమమ్. డేడీకి చాలా కోపం వచిచ్ంది. సమతా, నీ గదిలో కెళుళ్ అనాన్రు. డేడీ 
చెపప్కముందే నేను నా పుసత్కాలు, సంచీలో పెటేట్సుకుని నా గదిలోకెళిళ్పోయాను.   

తలుపేసేసుక్నాన్ను. ఐనా వాళళ్ మాటలు గొంగళిపురుగులాల్ తలుపు సందులోల్ంచి దూరి లోపలికొచేచ్సుత్నాన్యి. అందులో 
డేడీ పురుగులు కొనిన్ - అమమ్ పురుగులు కొనిన్. 
                “ఏంటి లలితా ఈ మొండితనం?” 
                 “నాదా మొండితనం? ఎవరు ఈ మంచుగుహలోకి తీసుకొచిచ్ పడేసింది? నేనా?”  
                ఇంకా వసుత్నాన్య. ఈ సారి అవి గొంగళిపురుగులాల్ లేవు. వాటిని చూసుత్ంటే నాకు మెలల్గా భయం మొదలవుతోంది. అంతలోనే 
..   

“హుష. మెలల్గా. సమత వింటే బాగోదు. గొంతు తగిగ్గ్ంచు.” చూసుత్ండగానే విచితర్మైన పురుగులు చినన్ చినన్వైపోయి 
మొతాత్నికి మాయపోయినై. హమమ్యయ్, అని నేను బెడ మీదనించి కాళుళ్ మెలల్గా కిందికి దించి నా బేగులోనించి పుసత్కం తీసుకుని 
చదువుకోడం మొదలెటాట్ను. అలా పుసత్కంలో మునిగిపోయాను.  

ఎంతసేపయిందో తెలీదు. అంతలోనే .. గొంగళిపురుగులాల్ కాదు మెలికీసులాల్, జెరుర్లాల్ .. లోపలికొచేచ్సుత్నాన్య మాటలు .. 
కాదు కాదు అరుపులు, కేకలు. నేను గబుకుక్ని కాళుళ్ బెడ మీదికి లాకుక్నాన్. ఐనా అవి గదంతా నిండిపోతునైన్.  
అపుప్డే డోరా నాకు ఈ ఐడియా చెపిప్ంది. ఉఫ ఉఫ మని ఊదడం మొదలెటాట్ను. నా చుటూట్ గిరికీలు కొడుతునన్ జెరుర్లు పఫ పఫ మని 
మాయమైపోతునైన్. ఇదేదో భలే ఉందే అని ఇంకా బలంగా ఊదడం మొదలుపెటాట్ను. చాలా సేపు అలా ఊదుతూనే ఉనాన్ను. బుగగ్లు 
నెపెప్డుతునాన్యి. ఒక పకక్న నిదద్రొసుత్నన్ది. నిదద్రపోతే భయం, ఎకక్డ జెరుర్లు నా చెవులోల్కి దూరేసి తలలో నొపెప్డతాయో అని. 
ఆవలిసుత్నాన్ను. ఉఫ ఉఫ మని ఊతూత్నే ఉనాన్ను. ఎపుప్డు నిదర్పోయానో? పొదుద్న నా అలారం మోగేపప్టికి మెలకువొచిచ్ంది. డోరా 
ఎపుప్డెళిళ్పోయిందో? 

    ఇపుప్డూ డోరా ఉంటే ఎంత బాగుణుణ్. కిటికీనించి ఇటు కాల్సులోకి చూశాను. కిర్సీట్ తన పకక్న డెబీబ్తో ఏంటో 
గుసగుసలాడుతోంది. కిర్సీట్ అంటే నాకు ఇషట్ం. డోరా అంత ఇషట్ం కాదు. కానీ బాగా ఇషట్మే. నేను ఫసట లో ఈ సూక్లోల్ చేరినపుప్డు .. అంటే 
ఇపుప్డు ఫసట్ ఫసట లో అమామ్ నేనూ విజయవాడ తాతయయ్ దగిగ్రిన్ంచి విమానంలో డేడీ దగిగ్రికి, ఇకక్డ మొంటానాకి వచేచ్శాం కదా. ఈ వూరి 
పేరు గేర్ట ఫాలస్ లే. అబబ్, అదికాదు నేను చెపాద్మనుకునన్ది ఏంటంటే మరే కిర్సీట్ ఉందికదా. నేనేమో ఈ సూక్లోల్ చేరినపుప్డు ఫసట లో 
నాకెవవ్రూ తెలీదు. మా విజయవాడ సూక్లోల్నేమో నాకు చాలా మంది ఫెర్ండస్ ఉనాన్రు. టీచరస్ అందరికీ కూడా నేనే ఫేవరెట. కానీ ఇకక్డ 
నేను కొతత్ కదా. ఇంకా మిస జెరూకి నేను మాటాల్డితే అరధ్ం అయేయ్ది కాదు. అబబ్, ఎందుకంత గడబిడగా మాటాల్డుతావు, మెలల్గా చెపుప్ 
అనేసింది మొదటి రోజునే. ఏంటో, మా నానమమ్ దగగ్ర ఒకామె వచేచ్దిలే. వేసంకాలంలో ఆవకాయ అవీ చేసేటపుప్డు ఉపూప్ కారం 
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దంచడానికి. ఆమెకి తెలివితకుక్వంట. అందుకని అందరిమీదా అరుసుత్ండే నానమమ్ ఆమెకి మాతర్ం ఏం చెయాయ్లో పని అంతా మెలల్గా 
విడమరిచి చెపేప్ది. గబగబా చెబితే ఆమెకి అరధ్మయేయ్ది కాదంట. నేను కూడా ఇకక్డ మిస జెరూతో అలాగే మెలల్గా ఆమెకి అరధ్మయేయ్టుట్ 
మాటాల్డడ్ం అలవాటు చేసుకునాన్. నాకు ఆ కారం దంచే ఆమెతో మాటాల్డినటేట్ ఉండేది, టీచర గారితో మాటాల్డినటుట్ కాకుండా. అదస్రేగానీ, 
అపుప్డేమైందంటే, నేను కాల్స లోకి వచిచ్ కూరుచ్నాన్క మిస జెరూ ననున్ కాల్స కి పరిచయం చేశారు కదా. అపుప్డు ఫసట్ కిర్సీట్యే  
ననున్ చూసి పలకరింపుగా చిరన్వువ్ నవివ్ంది. 
                   తరవాత బేర్క టైంలో తనే వచిచ్ పలకరించింది. కిర్సీట్ ఎంత బాగుంటుందో. బలే తెలల్గా ఉంటుంది. ఈ వూళోళ్ అందరూ 
తెలల్గానే ఉంటారు, కానీ కిర్సీట్ సెప్షల. తన కళుళ్ నీలం రంగులో ఉంటాయ తెలాస్. విజయవాడ తాతయయ్ ఎడమచేతివేలికి బూల్ సోట్న ఉంగరం 
ఉందే, అటాల్ మెరుసాత్య కిర్సీట్ కళుళ్. నేను కూడా తెలల్గానే ఉనాన్. కానీ కిర్సీట్ పకక్న చాలా డారక్ గా ఉనన్టుట్ ఉనాన్. ఆ ఫసట్ రోజున లంచ 
టైంలో లంచ తినేశాక ఇదద్రం ఒకక్సారే చేతులు కడుకోక్డానికి సింక దగిగ్రికి వెళాళ్ం. పకక్ పకక్నే చేతులు కడుకుక్ంటూ ఉంటే కిర్సీట్ తన తడి 
చేతిని నా చెయియ్ పకక్న పెటిట్ - మనిదద్రం చాకలెట-వెనిలాల్ పకక్పకక్న ఉనన్టుట్ ఉనాన్ం - అంది. నాకపుప్డు చాలా కోపం వచిచ్ంది. నేనేం 
చాకలెట లాగా నలల్గా లేను అని అరుదాద్మనుకునాన్. కానీ ఇంకా కొతత్గదా అని ఊరుకుండి పోయా. తరవాత కిర్సీట్ నాకింక ఫెర్ండ కదా, 
అందుకని ఇంకేమనలేదు. 
             బస దిగేపుప్డు అమమ్ అకక్డ ఉంటుందేమోనని చూశా. లేదు. మొదటోల్ బస వచేచ్ సమయానికి అమమ్ అకక్డిదాకా వచిచ్ నాకోసం 
చూసుత్ండేది. నేను బస దిగంగానే హగ ఇచిచ్ ముదుద్పెటుట్కునేది. ఇదద్రం చేతులు పటుట్కుని ఊపుకుంటూ ఇంటికి నడిచేవాళళ్ం. మంచు 
పడడం మొదలైనాక అమమ్ నా బస దగిగ్రికి రావడం మానేసింది. ఐనా నాకేం భయం లేదు. నేనొకక్దానేన్ ఇంటికెళిళ్పోతా. ఐనా ఒకోక్సారి 
ఎదురు చూసుత్ంటా, అకసామ్తుత్గా అమమ్కి మంచు అంటే భయంపోయి బస దగిగ్రికి వచిచ్ందేమోనని.  
                మెయిల బాకుస్లోంచి ఉతత్రాలు తీసుకునాన్. ఎపుప్డూ అనీన్ తెలల్గా ఉండే కవరుల్ - బోరు కవరుల్ - అనీన్ డేడీ కోసమే. బేంకు 
నించి, కెర్డిట కారుడ్ నించి, ఫోన కంపెనీ నించి, ఇలాగ. ఇవావ్ళళ్ ఒకలాంటి వయొలెట రంగులో ఒక కవరుంది. ఏంటబాబ్ అని చూసేత్, దాని 
మీద అమమ్ పేరుంది, కానీ ఎకక్ణిణ్ంచి వచిచ్ందో ఎడర్స లేదు. ఇండియా సాట్ంపులు అంటించి ఉనైన్. తాతయయ్ దగగ్రిన్ంచేమో. కానీ ఎడర్సు 
రాసింది తాతయయ్కాదు. ఐనా తాతయయ్ అంత బిజీ కదా, కూరుచ్ని కవర మీద ఎడర్స తనెందుకు రాసాత్రు, సెకర్టరీ రాసుత్ంది కానీ. అంతే, 
తాతయయ్ దగిగ్రిన్ంచే అయుయ్ంటుంది ఈ కవరు. 
                నేను ఇంటోల్కెళేళ్పప్టికి ముందు ఫోయర చీకటిగా ఉంది. లైట వేసి హాలోల్ మెటల్ మీద ఉతత్రాలీన్ నా సూక్ల బేగ నీ పెటిట్, అకక్డే 
కూరుచ్ని సోన్ బూటుల్ విపుప్తూ అమామ్ అని పిలాచ్. తాతయయ్నించి ఉతత్రం వచిచ్నందుకు అమమ్ చాలా సంతోషిసుత్ంది. నా పిలుపుకి బదులు 
చపుప్డు లేదు. బూటల్నీ, చలికోటునీ జాగర్తత్గా కోల్సెట లో పెటేట్సి, సూక్ల బేగ మళీళ్ బుజానికి తగిలించుకుని ఉతత్రాలు మళీళ్ పటుట్కుని ఫేమిలీ 
రూంలో కెళాళ్ను. అకక్డకూడా చీకటిగానే ఉంది కానీ హాలోల్ నేను వేసిన లైటు వెలుతురు కొదిద్గా కనిపిసోత్ంది. కిటికీల తెరలనీన్ వేసేసి 
ఉనాన్యి. అమమ్కి కిటికీలోంచి మంచుని చూసినా వొణుకే.  

అమామ్ అని గటిట్గా పిలుసూత్ గదిలోకెళాళ్. "హుష. ఎందుకలా అరుసాత్వ! మెలల్గా .. నాకు తలనొపిప్గా ఉంది." అమమ్ 
గొంతు రికైల్నర లోనించి వినబడింది. బడి సంచీ పకక్న పడేసి పరిగెతుత్కెళిళ్ రికైల్నర ముందు మోకాళళ్ మీద కూరుచ్ని అమమ్ వొళోళ్ మొహం 
దాచుకునాన్.  
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ఎపప్టాల్ అమమ్ ననున్ హతుత్కోలేదుకానీ ఒక చేతోత్ నా తల నిమిరింది. "హబబ్, ఎంత చలల్గా ఉందో నీ జుటుట్. ఏమి 
చలిదేశమార్ దేవుడా!" అంది అమమ్.  

నేను తల మాతర్ం పైకెతిత్ అమమ్ మొహంలోకి చూసూత్ "అమామ్, ఇవావ్ళళ్ ఉతత్రాలోల్ ఏం వచిచ్ందో తెలాస్?" అనాన్. 
"ఏమొచిచ్ందే పండూ?" అంటుందనుకునాన్.  

అమమ్ అసలు నా మాట వినన్టుట్ లేదు. అలాగే ఒక చేతోత్ నా తల నిమురుతూ ఎకక్డో గది మూలకి చూసోత్ంది 
పరధాయ్నంగా.  

ఇలాకాక్దని అకక్ణిణ్ంచి ఇవతలకి దూకి టేబులు మీద పడేసిన ఉతత్రాలోల్ ఆ మసక వెలుత్రోల్నే గబగబ వెతికి ఆ వయొలెట 
కవర తెచిచ్ అమమ్ చేతిలో పెటాట్. పెటేట్సి, వెళిళ్ పెదద్ లైటు వేశా. అమమ్ ఇంకా అలాగే గది మూలకి చూసూత్ కూరుచ్ని ఉంది, చేతిలో ఇండియా 
ఉతత్రంతో. పాపం, తలనెపిప్ బాగా ఉందేమో, మొహం చాలా శాడ గా ఉంది. నేను మళీళ్ అమమ్ దగగ్రికెళిళ్ కుదుపుతూ "చూడమామ్, 
విజయవాడ తాతయయ్ దగగ్రిన్ంచి ఉతత్రమొచిచ్ంది." అనాన్. అపుప్డు అమమ్ తన చేతిలో ఉనన్ కవరిన్ చూసింది. చూడంగానే తన మొహంలో 
నేను అనుకునన్ రియాక్షన వచేచ్సింది. ఆనందంతో చిరునవువ్ నవివ్ంది. తన మొహంలో శాడ నెస అంతా ఫట - ఫినిష. ఉతాస్హంగా లేచి 
నించుంది. నించుని గబగబా కవరు తెరిచి ఉతత్రం చదువుకోవడం మొదలెటిట్ంది. ఉతత్రంలో ఏముందో చెబుతుందేమోనని నేను అలాగే 
నించుని చూసుత్నాన్. కానీ అమమ్ మాతర్ం ననన్సస్లు పటిట్ంచుకోలా.  
                             ఏంటో ఈ అమమ్. నేను వంటగదిలోకెళిళ్ పాలు మైకోర్వేవ లో వేడి చేసుకుని, కుకీ జాడిలోనించి రెండంటే రెండు 
కుకీలు తీసుకుని నా గదిలోకెళాళ్ను, ఒకటి నాకు, ఒకటి డోరాకి. నేను అమమ్ మీద అలిగాను. అందుకని నా గది తలుపేసేసుక్నాన్ను. అసలు 
తాతయయ్కి నేనే మోసట్ ఫేవరెట. అదే అడిగాను డోరాని.  నాకే ఉతత్రం రాయొచుచ్ కదా, అమమ్కెందుకు రాశారు. పిర్నెస్స అని ననేన్ కదా పిలేచ్ 
వాళుళ్, అమమ్ని పిలాచ్రా ఏంటి? మరి లెటర నాకే కదా రాయాలి. తాతయయ్ మీద బోలుడ్ కోపమొచిచ్ంది. డోరా అంది, తాతయెయ్ందుకు, మీ 
డేడీ ఉనాన్రుకదా అని. నిజమే, అబబ్ డేడీ ఐనా ఇంటోల్ ఉంటే బాగుణుణ్. డేడీ ఎపుప్డూ ఇంతే, పర్తి రోజూ. తాతయయ్ ఏ టైంలో ఇంటికి వచిచ్నా 
నా పిర్నెస్స ఏదీ అని గటిట్గా పిలిచ్, నేను పరిగెటుట్కు రాంగానే ననున్ గటిట్గా పటేట్సుకుని ముదుద్లు పెటేట్సేవాళుళ్. డేడీకి పాపం ఇంకా అలవాటు 
లేదు కదా. ఎపుప్డనాన్ ననున్ ఎతుత్కుని వొళోళ్ కూరోచ్ పెటుట్కుంటాడు, ఫసట్ ఫసట లో నేనూ కిర్సీట్ ఫెర్ండస్ అయినపుప్డు ఐ లవ మై డాడ అని 
చెపిప్ందది. డోరాతో చెపేత్, తననన్దీ, నువువ్ కూడా యూ లవ యువర డాడ. నిజమే కదా. కానీ రోజూ అలిసిపోయి వసాత్డు. అసలు ఒకోక్ 
రోజునైతే డేడీ వచేచ్పప్టికి రాతైరపోయి నేను నిదర్పోయుంటాను. నాకే పాపం అనిపిసుత్ంది. అందుకనే అది కావాలిదికావాలని ఏం అడగను.  

ఇవావ్ళళ్ కిర్సీట్ అడిగింది లంచ దగగ్ర – “మీ ఇండియాలో అమామ్యికీ అబాబ్యికీ వాళళ్ అమామ్నానాన్ చూసి పెళిళ్ 
చేసాత్రంట కదా - ఎవరికి వాళుళ్ ఎంచుకోడానికి కుదరదంట కదా?” అని.  ఇంతటోల్నే ఆ డెబీబ్ది అందుకుంది – “ఛీ, యక! పేరెంటాస్? 
నేనైతే నా రికీక్ని తపప్ చేసుక్కోనే చేసుకోను!” ఈ డెబీబ్దంతా ఓ పేదద్ బడాయి. ఫోరత్ గేర్డ అమామ్యిలోల్ దీనికొకక్దానికే బాయ ఫెర్ండ ఉనాన్డు. 
వాడు మా బళోళ్నే ఐదో కాల్సు చదువుతునాన్డు. ఐతే ఎవడికి గొపప్? అసలుకి కిర్సీట్ అడిగిన పర్శన్ ఏంటో నాకు మొదట అరధ్ం కాలేదు. 
అరధ్మైనాక చాలా కోపమొచిచ్ంది.  

“నీకెలా తెలుస్, నువువ్ చూసొచాచ్వా?” అనాన్, కొంచెం కోపంగానే. 
“కాదు కాదు, కోపప్డకు. నువువ్ ఇలాగ మా కాల్స లో చేరావని మా అమమ్కి చెపాప్ను. ఇండియా అంటే ఎకక్డ, ఎలాంటి 

పేల్స అని అడిగాను. అపుప్డు కంపూయ్టరోల్ చూసి, ఇండియా గురించి చాలా చెపిప్ంది, బొమమ్లూ విడియోలూ చూపించింది. అలాగ 
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కంపూయ్టరోల్ చూసిందే మా డేడీతో చెబుతుంటే నేనూ వినాన్? ఏంటి నిజమేనా? పెళిళ్ళుళ్ పేరెంటేస్ చేసాత్రా? మీ అమామ్ నానాన్ పెళిళ్కూడ 
అలాగే జరిగిందా? మా డేడీ ఐతే మరి మా మమీమ్ని హైసూక్లోల్నే పేర్మించి, హైసూక్లైపోయి ఆయనకి గనులోల్ ఉదోయ్గం రాగానే పెళిళ్ 
చేసుకునాన్డు.”  

“మా నానన్ కూడ మా అమమ్ని పేర్మించే పెళిళ్చేసుకునాన్డు తెలాస్” అనేశాను.  
ఎపుప్డో చూసిన అమామ్ డేడీల పెళిళ్ ఫొటోల ఆలబ్ం గురొత్చిచ్ంది. ఇదద్రూ ఎంత ఆనందంగా ఉనాన్రు? నిజమే, నా 

కళళ్ముందు వాళిళ్దద్రూ పేర్మించుకునన్టుట్ - అంటే 100%లవ లో నాగచైతనయ్ తమనాన్లాగ - ఎపుప్డూ కనబళేళ్దు, నిజమే. కానీ ఇంకా 
ముందు, వాళళ్ పెళిళ్కి ముందు, నేను పుటట్క ముందు .. వాళుళ్ కూడ లవ చేసుకునే ఉంటారు కదా. అసలు లవ చెయయ్కుండా ఎవరనాన్ పెళిళ్ 
చేసుకుంటారా, ఈ కిర్సీట్ వాళళ్ మమీమ్ పిచిచ్గాని. డోరాతో నేనీ విషయం చెబితే తను కూడా అదే అంది. డేడీ అమమ్ని లవ చేసే పెళిళ్ 
చేసుకునాన్డు. మరపుప్డే కదా నేను పుటాట్ను. లవ లేకపోతే నేను లేను. నేనునాన్ను కాబటిట్ లవువ్ండాలి. 
        ఐనా అమమ్నే అడిగేసేత్ పోలే? ఇదే డోరాతో అనాన్ను, కుకీ తింటూ. అడకక్పోతేనే మంచిదేమో అంది తను. సరే అని ఇదద్రం సార్క్బుల 
ఆడుతునాన్ం. ఆటలో డోరా పారీట్ అనే మాట పెటిట్ంది. అది చూడంగానే గురొత్చిచ్ంది నాకు ఈ రోజున జరిగిన ఇంకో విశేషం. ఇందాక 
అమమ్కి చెపప్డమే మరిచ్పోయాను. అమమ్కి చెపప్కపోతే ఏం, నా బెసట్ ఫెర్ండ కదా, అందుకని డోరాకి చెపేప్శాను. 
             “వచేచ్ వీకెండ కిర్సీట్ పుటిట్నరోజంట. ననున్ పారీట్కి పిలిచ్ందివావ్ళళ్.”  
             డోరా ఏం ఉతాస్హం చూపించలే. నాకొక్ంచెం కోపమొచిచ్ంది. 
             “అదేంటి, నీకు తెలుసుగా నాకు కిర్సీట్ అంటే ఎంతిషట్మో. తను పారీట్కి ననున్ పిలిచ్ందంటే ఎంత ఉతాస్హంగా ఉందో నాకు!” 
             డోరా తన అక్షరాలకేసే చూసూత్ ఏం మాటాల్డలేదు. 
             కిర్సీట్ నా ఫెర్ండ కానీ డోరా ఫెర్ండ కాదుగదా పారీట్కి నాతోబాటు తను గూడా రావడానికి కుదరదు కదా, అందుకని డోరాకి నేను 
కూడ వెళళ్డం ఇషట్ం లేదేమోనని నాకనిపించింది. పోనీ కిర్సీట్కి చెపిప్ డోరాని కూడా పిలవమని చెపుదామా అనుకునాన్. కానీ డోరా ఉతాస్హం 
చూపించకపోతే నాకు మాతర్ం ఏం పటిట్ంది? నేను కూడా నా అక్షరాలకేసి చూసుత్నాన్ ఎటాల్గైనా ఈ సారి టిర్పుల వరడ్ సోక్రు కొటెట్యాయ్లని. 
              కింద మెయిన డోర తెరిచి మూసిన చపుప్డైంది. డేడీ వచిచ్నటుట్నాన్రు. ఇవావ్ళళ్ తొందరగానే వచాచ్రే అని ఆశచ్రయ్ం వేసింది నాకు. 
వెళిళ్ డేడీతో కిర్సీట్ పారీట్ గురించి చెబుదాం అనుకునాన్ గానీ ఇకక్డ గేం చాలా పటుట్గా ఉంది. ఇంతటోల్ నా గది ముందునించి డేడీ నడిచి 
వెళిళ్నటుట్ అడుగుల చపుప్డైంది. లోపలకొసాత్రేమో ననుకుని డోరావంక చూశా. డోరా తన అక్షరాలకేసే చూసోత్ంది. డేడీ లోపలికి రాలేదు. 
అడుగుల చపుప్డు నా గదిని దాటి వాళళ్ బెడూర్ముకేసి వెళిళ్పోయాయి. నేను మళీళ్ నా అక్షరాలోల్ మునిగిపోయాను. 
               సడన గా చూసేత్ చుటూట్తా గాలోల్ మెలికీసులూ, జెరుర్లూ, తేళూళ్. వాటిలిని రెండు చేతులోత్ చెదరగొడుతూ, నోటితో ఉఫ ఉఫఫ్ని 
ఊదేసుత్నాన్ం నేనూ డోరా. మొనన్టాల్గా నాకు భయమెయయ్లా. డోరాకూడా ఉందిగా, అందుకని నాకు ధైరయ్ంగానే ఉంది.  
              ఇంతటోల్ బయట ఎవరో పరిగెడుతునన్టుట్ గబగబా అడుగుల చపుప్డు. ధడాలన్ నా గది తలుపు తెరుచుకుని అమమ్లోపలికి 
పరిగెటుట్కొచిచ్ంది. వచిచ్ తలుపు వేసేసి, లాక చేసేసి అలాగే తలుపుకానుకుని రొపుప్తూ నిలబడింది. నేను నిరాఘ్ంతపోయి అలా చూసూత్ 
ఉండిపోయాను, కానీ అమమ్అసలు నాకేసి చూడనే లేదు. తన కళుళ్ మూసుకుని ఉనాన్యి. గుండెలెగిసి పడేటుట్ గటిట్గా గాలి పీలిచ్ వదులోత్ంది. 
ఇంతటోల్ తలుపు గడగడా ఊగింది. బయటిన్ంచి గటిట్గా డేడీ గొంతు. 
                    “లలితా, తలుపు తియ.” 
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                   అమమ్ఒకక్ ఉదుటున తలుపుని వదిలి గది లోపలికి గంతు వేసింది. గడగడలాడుతునన్ తలుపుకేసి భయంగా చూసింది. నేనైతే 
తలుపు విరిగిపోతుందనే అనుకునాన్. 
                 “లలితా, జసట్ నీతో మాటాల్డాలి.” ఈ సారి డేడీ గొంతు కొంచెం నెమమ్దిగా. 
                 అమమ్తలుపుకేసే చూసూత్ తల అడడ్ంగా ఊగించిది. 
                  “లలితా?” తలుపు ఇంకోసారి గడగడలాడింది.  
                 రెండు వేపులా నిశశ్బద్ం. 
                 ఒక నిమిషం తరవాత తలుపవతల నించి పెదద్ నిటూట్రుప్ చపుప్డు, అకక్ణిణ్ంచి డేడీ అడుగులు వాళళ్ గదివేపు వెళిళ్పోయాయి. 
వాళళ్ గది తలుపు మూసిన చపుప్డు.  
                అమమ్మాతర్ం అలా నా గది తలుపువేపే భయంగా చూసూత్ నించుండి పోయింది. నేను ఏమనాలో, ఏం చెయాయ్లో తెలియక 
అలాగే ఉండిపోయాను. కాసేపయాయ్క మంచం దిగి అమమ్చెయియ్ పటుట్కునాన్ను. అమమ్నాకేసి చూసింది. అది అమమ్మొహమే, కానీ ఆ కళుళ్ 
అమమ్కళుళ్ కావు. అమమ్కళళ్లోల్ ఉండే మెరుపు ఈ మొహం కళళ్లోల్ లేదు. ఒకసారి కాల్సులో మిస జెరూ చచిచ్పోయిన చేపనొకదానిన్ 
చూపించిందిలే. ఈ మొహంలో కళుళ్ కూడా ఆ చచిచ్న చేపకళళ్లాల్ కనిపించాయ నాకు. 
అమామ్ అని మెలల్గా పిలిచాను. తనకి వినిపించినటుట్ లేదు. 
                  నేను తన చెయియ్ పటుట్కుని మంచం పకక్కి తీసుకెళిళ్, మెలల్గా మంచం మీద పడుకోబెటాట్ను. అటుపకక్కి తిరిగి వొతిత్గిలి కాళుళ్ 
పైకి ముడుచుకుని పడుకుంది. 
                  నేను మంచానికి అవతలి వేపుకెళిళ్, నేను కూడా మంచం ఎకిక్ మమీమ్ని కావిలించుకుని పడుకునాన్ను. 
                  అమమ్తన తల తెచిచ్ నా పొటట్కి ఆనించింది. నేనే అమమ్కి మమీమ్ని అయినటుట్గా అనిపించింది. 
                  ఇదద్రం అలాగే నిదద్రపోయాం.   
                                                                   *** 
                    నేను సూక్లిన్ంచి ఇంటికొచేచ్సి హోం వరుక్ చేసుకుంటునాన్. అమమ్ఇవావ్ళళ్ బాగానే ఉంది. తనే నాకు పాలు, కుకీస తెచిచ్ 
పెటిట్ంది. ఇంతటోల్ ఫోన మోగితే తనే ఎతిత్ంది. 
                    ఎవరో మరి అవతలి వాళేళ్ చాలా సేపు మాటాల్డారు. అమమ్ఆ వూ అని తపప్ ఏం మాటాల్డలేదు. కాసేపైనాక ఫోన పెటేట్సి, నా 
కురీచ్ వెనగాగ్ వచిచ్ నా నెతిత్మీద చెయియ్ వేసి నిమిరింది. నేను తనకేసి చూశాను. 
                         అమమ్కళళ్లోల్ నీళుళ్. 
                         నాకొక్ంచెం భయమేసింది, మళీళ్ ఏమైందోనని. 
                         “సమతపండూ, ఆ పిలిచింది కిర్సీట్వాళళ్మమ్.” 
                          “ఊ.” 
                         “సమతపండూ - ఒక బేడ నూయ్స. నువువ్ కిర్సీట్ పారీట్కి వెళళ్టేల్దు.” 
                        “అదేంటి, కిర్సీట్నే నినన్ పిలిచింది కదా?” 
                        “ఔను. కానీ ఇవావ్ళళ్ ఒక సమసయ్ వచిచ్ంది వాళళ్కి. బెటీట్ అనే పిలల్ రానందిట. ఎందుకు అంటే, సమత వసేత్ నేను రాను, 
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అంతే కాదు నా ఫెర్ండస్ ఎవవ్రూ రారు అని చెపిప్ందిట. కిర్సీట్ ఇంటోల్ ఏడుసూత్ కూరుచ్ందిట. అందుకని కిర్సీట్వాళళ్మమ్ కాల చేసింది.”  
                     నాకు అరధ్మై పోయింది. బెటీట్ ఎంత కుళుళ్మోతుదో నాకు ముందునుంచీ తెలుస్. విసురుగా కురీచ్లోంచి లేచి నా గదికేసి 
పరిగెతాత్ను, కానీ వెనకనే ఉనన్ అమమ్నా చెయియ్ పటుట్కుని గటిట్గా ననున్ తనకేసి లాకుక్ంది. అలాగే ననున్ పటుట్కుని తన రికైల్నరోల్ కూరుచ్ని 
ననున్ వొళోళ్కి తీసుకుంది. తీసుకుని, ఏడవకు అంది. నాకు ఏడవాలని లేదు. అరజ్ంటుగా బెటీట్ ఇంటికి పరిగెతుత్కుపోయి దాని బౌర్న రంగు 
చింపిరి జుటుట్ పటుట్కుని నాలుగు గుదుద్లు గుదాద్లని ఉంది. కానీ అమమ్ననున్ గటిట్గా పటేట్సుకునుంది. అందుకని అలా అమమ్మెడకేసి వెకుక్తూ 
ఉండిపోయాను.  

కాసేపయాయ్క అమమ్ననున్ వదిలేసింది. నేను లేచి నించునాన్. అమమ్కూడా రికైల్నరోల్ంచి లేచి, ననున్ ఒకక్తిత్నీ రికైల్నరోల్ 
కూచోపెటిట్ంది. అకక్డే ఉండు అనన్టుట్ చెయియ్ ఊపి, డీవీడీలు ఉండే అలమారులో కొదిద్గా వెదికి ఒక డీవీడీ పటుట్కొచిచ్ పేల్యరోల్ పెటిట్ టీవీ ఆన 
చేసింది. చేసి, తను కూడా రికైల్నరోల్ నా పకక్న ఇరుకుక్ని కూరుచ్ంది.  
                 నాకేం సినిమా చూడాలని లేదు అనాన్. 
                 హుష అని నా నోరు మీద వేలు పెటిట్ంది. 
                టీవీలో సినిమా మొదలైంది.  
                అది పోయినేడు నా బరత్ డే పారీట్ విడియో .. విజయవాడలో తాతయయ్ ఇంటోల్. ఇలల్ంతా లైటుల్, పెదద్హాలోల్ బోలెడు డెకరేషనుల్. 
అరిగో అమమ్మామ్, తాతయయ్ - గెసుట్లిన్ గీర్ట చేసూత్. 
                 అదిగో అమమ్, మంచి వరక్స్ చీరలో సినిమా హీరోయిన లాగా ఉంది. పారీట్ అంతా తిరుగుతూ అందరీన్ పలకరిసోత్ంది. మా 
సూక్ల పిర్నిస్పల గారు, ఇదద్రు టీచరస్ అరుగో. అకక్ణిణ్ంచి, వనజాంటీ పర్కాషంకుల వాళుళ్. ఇంకా ఎవరో పెదద్వాళుళ్, తాతయయ్ ఫెర్ండస్ 
అనుకుంటా. అమమ్తో కలిసి చదువుకునన్ పర్భాంటీ, సుధాంటీ, షీలాంటీ, అనిలంకుల. ఎవరి దగగ్రికి అమమ్వెళిల్నా, వెంటనే వాళళ్లోల్ ఎంత 
మారోప్, వాళళ్ కళళ్లోల్ ఎంత మెరుపో. అందరికీ ఇషట్మే అమమ్తో మాటాల్డడ్మంటే. ఇంక వాళళ్ కాలేజ ఫెర్ండస్యితే అసలు వదిలి పెటట్నే లేదు. 
అదిగో, సెంటర టేబుల మీద నా బరత్ డే కేక. ఎనిమిది కేండిలస్ తో. అదిగో నేను. ఎంత పెర్టీట్గా ఉనాన్నో. అంతకంటే ఎంత హేపీగా ఉనాన్నో. 
అమమ్ కూడా నా పకక్నే వచిచ్ నించుని నాతో కేక కోయించింది. ఫసట్ ముకక్ అమమ్కే పెటాట్ను. పకక్న అనిల అంకుల ఏదో అనాన్డు. అమమ్కేక 
తింటూనే గటిట్గా నవివ్ కొరబోయింది. తాతయయ్ అమమ్నెతిత్మీద చినన్గా తటిట్, తనే హడావుడిగా వెళిళ్ గాల్సులో మంచి నీళుళ్ తెచిచ్ 
తాగిసుత్నాన్రు. మై ఓన అమామ్.. సో బూయ్టిఫుల… సో హేపీ. మై హేపీ బరత్ డే. 
                                                               *** 
        మిస జెరూ గొంగళిపురుగుల గురించి మాటాల్డుతూనే ఉంది. ఇంతలో బేర్క బెల కొటాట్రు. కిర్సీట్ ననున్ పిలుసోత్ంది. బెటీట్ నాకేసి కోపంగా 
చూసోత్ంది. నేను ముందు పలకొదుద్, మాటాల్డొదుద్ అనుకునాన్. కానీ కిర్సీట్నే నా దగిగ్రికొచిచ్ంది.  
                   “అయాం సో సారీ సమతా.” 

నేనేమనలేదు. 
“బెటీట్ అలా ననున్ బెదిరించినందుకు కోపమొచిచ్ ఏం చెయాయ్లో తెలియక, ముందు ఏడాచ్ను.” 
నేనేమనలేదు. 
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  నీకేం తెలునీకేం తెలు ??      వరలకిష్మ్ పోలినవరలకిష్మ్ పోలిన

“మా మమీమ్ మీ యింటికి అలా కాల చేసిందని కూడా నాకు తెలియదు. తరవాత చెపిప్ంది మా మమీమ్. అపుప్డు మా 
మమీమ్తో పోటాల్డాను. సమత ఎంతో మంచిది, బెటీట్కి ఇషట్ంలేకపోతే అది బెటీట్ సమసయ్, నా సమసయ్ కాదు అనాన్ను. సమత రాకపోతే నాకసలు 
పారీట్యే వొదుద్ అని కూడా గటిట్గా చెపాప్ను.” 

నేను ఆశచ్రయ్ంగా చూశాను కిర్సీట్ నీలం రంగు కళళ్లోల్కి. తను నా చెయియ్ పటుట్కుంది.  
“బెటీట్ సమసయ్ నాది కాదు. తనకి సమసయ్ అయితే రావడం మానేసుత్ంది. మిగతా ఫెర్ండస్ అయినా అంతే. కానీ నువువ్ మాతర్ం 

రావాలి.” 
“సరే, మా అమమ్నడిగి చెబుతా.” 
“ఓ, మరిచిపోయా. మా మమీమ్ చెపిప్ంది, మీ మమీమ్నికూడా తీసుకురమమ్ని.” 

                                                              *** 
                    సాయంతర్ం అయిదింటికే బాగా చీకటి పడిపోయింది. బయట వీధి లైటుల్ వేసేశారు. ఆ రోజు మంచు పడలేదుగానీ ముందు 
రోజులోల్ పడిన మంచు అంతా గుటట్లుగా రోడుడ్ పకక్ల పేరుకుని ఉంది.  
                  ఎపప్టాల్గే ఆ రోజుకూడా ఇంకా డేడీ రాలేదు.  
                  అమామ్నేనూ ఎకక్డా కొంచెం కూడా చరమ్ం కనబడకుండా వెచచ్టి దుసుత్లు తొడుకుక్ని, సాక్రుఫ్లు చుటుట్కుని, కోటుల్ బూటుల్ 
తొడుకుక్ని ఇంటోల్ంచి బయటికొచాచ్ం. నేను కిర్సీట్ కోసం బహుమతి పటుట్కునాన్ను. నినన్ డేడీ కొనుకొక్చాచ్రు. నేనే గిఫట్ రేప చేశాను. 
అమమ్చేతులకి గల్వులు తొడుకుక్ని, ఇంటికి తాళం వేసింది. ఇదద్రం కిర్సీట్ వాళళ్ ఇలుల్నన్ వీధివేపుకి నడవడం మొదలెటాట్ము. 
                 బహుమతి పేకెటుట్ గిఫట్ రేప మీదునన్ సీతాకోకచిలుకలు నాలుగు గాలోల్కి లేచి మా చుటూట్ ఎగరడం మొదలె టాట్యి. ఇపుప్డు 
డోరా ఉంటే ఎంత బావుణోణ్! 

(Dora The Explorer is a cartoon TV character, of Hispanic ancestry (dark hair, brown skin) who explores a new 

part of the world in each episode, spreading message of friendship, respect and collaboration.  
http://en.wikipedia.org/wiki/Dora_the_Explorer ) 

PPP 

                  
       "వరద గోదారిలా పెలుల్బికే కనీన్టికి అడుడ్కటట్ వేయడం చాలా కషట్ం... కానీ అలా వేసే అడుడ్కటట్ నీకు ఎంతో సంతోషానిన్ 

ఇసుత్ంది అంటే నా పార్ణానేన్ ఆనకటట్ గా వేసాత్..." తాను రాసుత్నన్ కొతత్ కథ లో మాటలని పదే పదే చదువుటొంది వాసవి.  
ఇవావ్ళ ఎందుకో ఎంత పర్యతిన్ంచినా ఒక వాకయ్ం కాదు కదా ఒక పదం కూడా రాయడం కుదరడం లేదు. ఈ పైన వాకాయ్లనుంచి 
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మనసు, కళుళ్ పకక్కి తపుప్కోవడం లేదు .. ఎందుకో.. అనుకుంది మళీళ్ మళీళ్ మనసులో..  
ఇలా అయితే ఈ వారం సావ్తి వీకీల్ కి కథ ని పంపించలేను అనుకుంటూ లేచి కాఫీ కలుపుకుని వచిచ్ పాదాలు బయటికి పెటిట్ అలా 

దొడిడ్ గుమమ్ం దగగ్ర కూచుంది. అలా ఎంతసేపు కూచునన్దో తెలియదు కానీ ఎకక్డనుంచో విసురుగా వచిచ్ తన పాదాలని తాకిన వాన 
చినుకుకి మేలుకొని ఆకాశం వైపు చూసూత్ - ఈ ఆకాశం కూడా నాలానే గంభీరం గా ఉందే ఇవావ్ళ.. నేనైతే బాధ ని దాచుకునాన్ను.. మరి 
ఈమె ఏం దాచుకుందో - అనుకుంటూ వారం రోజులనుంచి జరిగిన సంగతి గురించి విశేల్షించడం మొదలుపెటిట్ంది...  

వారం రోజుల ముందు  టి .వి లో వచేచ్ ఏదో ధారావాహిక యథాలాపంగా చూసూత్నన్ వాసవి కి తనకి సుపరిచితమైన కాదు కాదు 
తనకే సొంతమైన మాట వినన్టుట్ అనిపించి చెవులు రికిక్ంచింది. సంవతస్రాలు సాగినా మొదలైన చోటనే నిలిచే తెలుగు సీరియల లో ఒకే 
సంభాషణ మళీళ్ మళీళ్ రావడం లో తపుప్ లేదు కదా.. అవును అదే మాట.. " నీకేం తెలుసు "..కొనిన్ సంవతస్రాల సంసార సాగరం లో ఈ 
నీకేం తెలుసు అనే అలా తనని ఎనిన్ సారుల్ ముంచేసిందో కదా అనుకుంటూ జాన్పకాలోల్కి వెళిళ్న వాసవి కి -  

పెళైళ్న కొతత్లో “ఏమోయ .. వచేచ్ ఆదివారం అలా బయటికి తిరిగొదాద్ము .. ఎలాను ఖాళీగా ఇంటోల్నే కూచుంటావు కదా.. ఎకక్డికి 
ఎకక్డికి వెళాద్మో ఆలోచించు” అని చెపిప్న శీర్వారి మాటలకి మనసులోనే ఎగిరి గంతేసి ..ఏమేమి చెయాయ్లో.. ఎలా ఎలా చెయాయ్లో.. 
అనుకుంటూ రెండు రోజులు కలలో కూడా అదే ఆలోచిసూత్ నెలవారీ సరుకుల లిసట్ కంటే పెదద్ లిసట్ తయారు చేసుకుని సిదధ్మయేయ్సరికి ఆ 
ఆదివారం కాసాత్ రానేవచిచ్ంది. ఆదివారం పొదుద్నేన్ శీర్వారు “ఏంటి చెపిప్న పని చేసేవా?” అని అడిగేసరికి తాను తయారు చేసిన లిసట్ 
ఎదురుగా పెటిట్ంది. ఓపిగాగ్ అంతా చదివేక... ఏమేం చెపాత్రో అనుకుంటూ చూసుత్నన్ వాసవి కి  

“ ఏవిటోయ ఇదా నువువ్ రెండు రోజులనుంచి కుసీత్ పటిట్ చేసిన పాల్ను. ఇదంతా చూసుత్ంటే నీకేం తెలియదని బాగా అరద్ం అవుతోంది. 
ఇదేమి వదుధ్ కానీ .. మనం బయట రెసాట్రెంట కెళిళ్ తిని సినిమా చూసి వచేచ్దాద్మ”  అనగానే .. నీకేం తెలియదని అనిపిసోత్ంది అనన్ది 
గుండెలోల్ ఎకక్డో గుచిచ్నా,  రెసాట్రెంట, సినిమా బాగానే అనిపించి బయలేద్రింది..  

ఆ తరావ్త ఏదో అడపా దడపా ఇలాంటి సనిన్వేశాలు కదలాడినా " మా వారే " కదా అని సరుద్కుపోయిన వాసవి కి ఆ రోజు గటిట్ 
దెబబ్ కొతత్ ఇంటి రూపం లో తగిలింది..  

“ఆ ఇంటి కాంటార్కట్ర ఒక నాలుగు అయిదు ఇళుళ్ చూపిసాత్ అనాన్డు వెళాద్ం. వెళిళ్ చూసొదాద్ం. ఉండేది నువువ్ నీ పిలల్లూ కదా.. నీకు 
నచిచ్తే ఏదొకటి ఇవావ్ళ ఖాయం చేసేదాద్మ.. పదా!”  అనేసరికి కొతత్ ఇలుల్ అనే సంతోషంగా బయలేద్రిన వాసవికి అకక్డ కూడా ఇదే పర్శన్ 
వీడిపోని చుటట్ంలా ఎదురయైయ్ంది. తనకి నచిచ్న యే ఇంటినైనా ఇషట్పడకుండా ఆయనకే నచిచ్న ఇలుల్ని ఒపేప్సుకుని..వసుత్నన్ శీర్వారిని 
ఏమనాలో తెలియక.. ఏదో ఆలోచనలోల్ ఉండగానే ఇలుల్ రావడం,  ఇంటోల్ అనుకోని అతిధులు .. అతత్..ఆడపడుచులు వాళళ్ వాళుళ్ అందరూ 
ఉండటం వాళళ్కి ఫలహారాలు సరద్డం లో పడిపోయిన వాసవి కి హాల లో మాటలోల్ “ ఆ దానికేం తెలుసు.. చూపించిన ఇళళ్లోల్ దానికి నచిచ్న 
వాటిలోల్ వెలుతురు సరిగా రావడం లేదు .. అని”  ఏదో తనకే అనీన్ తెలుసు అనన్ గొపప్తనంతో చెపుప్కుపోతునన్ శీర్వారు కనుపాపకి అడడ్ం 
వచిచ్న నీటిపొర మూలాన ఏమో ... మసగాగ్ కనపడడ్ం మొదలెటేట్రు.  

ఇలా గత ముపైప్ సంవతస్రాల సంసార జీవితంలో, ఆడపడుచుల పెళిళ్ళళ్పుప్డు,  పెటుట్బడులపుప్డు, పిలల్ల చదువులపుప్డు, 
పెళిళ్ళళ్పుప్డు.. ఎనోన్ సారుల్ పలకరించిన ఈ పర్శన్ ని తన నేసత్ం చేసోక్వాలని చూసిన వాసవి కి దానితో సేన్హం కంటే శతుర్తవ్మే 
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ఎకుక్వయియ్ంది. వారసతవ్ం గా నానన్నుంచి పిలల్లకి వచిచ్న అలవాటల్లో ఇది ఒకటయియ్పోయి . పిలల్లూ కూడా “అమామ్ నీకేం తెలియదు 
ఊరోక్” అని అంటుంటే.. ఇంతింతై వటుడింతై అనన్టుట్ తన అసహనానికి పరీక్ష పెడుతునన్ ఈ పర్శన్కి సమాధానానిన్ లేఖ రూపంలో రాసి 
పెటిట్ంది.. శీర్వారికి పేర్మలేఖ రాసిన ఇదే చేతులతో ఇలాంటి లేఖని ఎలా రాయగలిగానా అని ఒకసారి చదవాలనిపించి రెండు రోజుల కిర్తం 
తలగడ కింద పెటిట్న ఆ ఉతత్రానిన్ తీసి చదవసాగింది. 

 
పిర్యమైన శీర్కర,.  
ఎపుప్డో పెళైళ్న కొతత్లో మీకు ఏదైనా చెపాప్లనుకుంటే సరదాగా ఉతత్రం రాయడం అనేది మనకెంతో ఇషట్మైన వాటిలోల్ 

ఒకటి. అలా ఆ ఉతత్రాలు రాసేటపుప్డు ఎపుప్డు ఇలాంటి ఉతత్రం రాసాత్ను అని అనుకోలేదు. పెళిల్ అయిన నాటి నుంచి మీ నుంచి 
నేను ఎదురు చూసుత్నన్ది- ననున్ ననున్ గా ఎపప్టికైనా గురిత్సాత్రని. ఎంతసేపు నీకేం తెలుసు అనడమే కానీ .. దీనికీ ఏమైనా తెలుసా 
అని ఎపుప్డైనా ఒకక్సారైనా నా గురించి ఆలోచించేరా? అపప్టోల్ ఇది చెపిప్న మాటలు పటిట్ంచుకుంటే ఇపుప్డు ఇలా అయియ్ ఉండేది 
కాదేమో అని, ఆడపడుచు అతత్వారింటి గురించి ఏడుసూత్ చెపిప్నపుప్డు కానీ.. లేదా.. నాకు డాకట్ర అవావ్లని ఉంది కానీ ఇంజినీర 
కాదు అని ఇమడలేక మన బాబు మూడో సంవతస్రం లో మానేసినపుప్డు కానీ .. ఎపుప్డైనా అనిపించిందా శీర్కర మీకు? చినన్ చినన్ 
సరదాలనిన్టిని మీకోసం మీకు నచచ్దని వదిలేసిన పర్తీసారి ..నానుంచి ననున్ ఒంటరిగా వదిలేసి ఎగిరిపోతునన్ ఆశలని చూసిన 
పర్తీసారి.. ఎకక్డో ఏదో తెలియని బాధ. పర్తీ దానికి ఒక మొదలు ఒక తుది ఉంటాయి. నా జీవితంలో భాగమైన ఈ పర్శన్కి 
మొదలెపుప్డో తెలియదు కానీ చివరి చుకక్ నేనే పెటాట్లనుకుంటునాన్ను. ఇనాన్ళుళ్ నానన్కి కూతురిగా.. మీకు అణకువైన భారయ్గా .. 
మంచి తలిల్గా ... మీ అందరికోసం ఉంటునన్ నేను నాకోసం బర్తకాలనుకుంటునాన్. నాకు అనీన్ తెలుసు. నాకు కూడా ఒక 
మనసుంది అది ఆలోచిసుత్ంది అని మీకందరికి తెలిసేలా బర్తకాలనుకుంటునాన్. అందుకే నా బాధయ్తలనీన్ తీరేటంత వరకు వేచిన 
నాకు ఇక మీనుంచి శెలవు తీసోక్వడమే ఈ పర్శన్ కి తుది అని భావిసుత్నాన్ను.  

మీ  
వాసవి.  
 
ఈ ఉతత్రం మళీళ్మళీళ్ చదివిన వాసవికి తన కథ లో రాసుత్నన్ అక్షరాలు కళల్ ముందు కనపడసాగాయి. కథలోల్నూ వేరే 

వాళళ్కి చెపప్డం లోనూ సహాయపడే సలహాలు తనకి తాను చెపుప్కుంటే వరిత్ంచవా అంటూ లోపల నుంచి ఎవరో అడుగుతునన్టుట్ 
అనిపిసుత్ంది. అవును పర్సుత్తం భారత దేశంలో విలువ కోలోప్తునన్ పెళిల్ళళ్ గురించి,  ఉనికిని కోలోప్తునన్ ఉమమ్డి కుటుంబ 
సంబంధాల గురించి ఎంతో విశేల్షణ తో వయ్కీత్కరిసూత్ వాటికి పూరవ్ వైభవం కోసం ఎంతగానో పాటు పడుతునన్ రచయితలోల్ ఒకరైన 
వాసవి ఇలాంటి మానసిక సంఘరష్ణ లో పడటం ఆశచ్రయ్ం కాదు.ఎంత సేపు శీర్కర నాకేమైనా తెలెస్మో అని ఆలోచించలేదు అని 
బాధ పడుతునాన్నే కానీ.. నా గురించి నా కుటుంబం గురించి మంచికే పదే పదే ఆలోచిసాత్రే కాబటేట్ ఇపుప్డు ఇంత ఉనన్త సాథ్నం లో 
ఉనాన్ము కదా అని ఆలోచించనెందుకు. యే బంధానిన్ కాదనుకోడానికి తెంపుకోడానికి ఒక నిమిషం పటట్దు కానీ అదే ఒక బంధానిన్ 
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  నయ్మేరా జీ తం         మధు పెమమ్రాజునయ్మేరా జీ తం         మధు పెమమ్రాజు

నిలబెటుట్కోడానికి ఒక జీవిత కాలం సరిపోదు .. ఇంతకాలం ఈ బంధం లో నే ఉనన్నేను అదే ఆసావ్దించడం మళీళ్ మొదలుపెడితే 
తపేప్ముంది.. అవును .. నేను చెపప్డమే కాదు చేసి చూసిసాత్ను.. అని అనుకునన్ వాసవి.. గుండెలోల్ ఎంతో బరువు గా గూడు 
కటుట్కునన్ విషాదమంతా  సూరుయ్డి కాంతి రేఖకి కరిగిపోయిన మంచు కొండ లా కరిగిపోయింది. అలా సంతోషంగా బయట కు 
వచిచ్న వాసవికి ఎదురు గాలికి మబుబ్లనీన్ తేలిపోయి తొంగి చూసుత్నన్ సూరయ్ కిరణాలు సావ్గతం చెపాప్యి.  

చూసే మనసుని బటిట్ ఎదుటి వసుత్వులో అందం కనిపిసుత్ంది అని అనుకుంటూ శీర్వారు ఎపుప్డొసాత్రా.. అని ఎదురు చూసూత్ 
కథలో లీనమై రాసుత్నన్ వాసవి కి తెలియని విషయం ఏంటి అంటే .. శీర్కర ఆ ఉతత్రం నినన్నే చదివాడని.. ఆ మాటలు అతనిలో 
మారుప్ తెసాత్యని.. ఇదద్రిలో ఆ మారుప్ తో  సంతోషాలు వెలిల్విరుసాత్యని !! 

PPP 

ఆగకుండా మోర్గుతునన్ ఫోను శబాద్నికి ఉలికిక్పడి లేచా, వాచీ కేసి చూసేత్ అరథ్రాతిర్ రెండు..ఈ అపరాతిర్ కాలస్ అంటే నాకు మహా 
భయం, హడావిడిగా వెళిల్ రిసీవర ఎతత్గానే బాగా దగగ్రైన గొంతు "హలో, నేనురా నవీనిన్" 

"ఏంటి ఈ టైములో కాల చేసావు, అంతా ఓకేనా"  

“నిదర్లో లేపినందుకు సారీరా, ఏ దారీ లేక నీకు చేసుత్నాన్” వాడి మాటలోల్ ఎపుప్డూ  వినని ఆదురాద్ 

“పరవాలేదులే పడుకుని ఓ గంటే అయియ్ంది, ఏమిటి పార్బల్ం” 

"అరెజ్ంటాగ్ పనెన్ండు లక్షలు కావాలి, నాలుగు నెలలోల్ తపప్కుండా తిరిగిచేచ్సాత్" 

"ముపైప్ వేలా! అంత అమౌంట దేనికిరా?" 

“దూరంగా ఉనాన్వు అనవసరపు టెనష్న ఎందుకని నా విషయాలు నువవ్డిగినా  చెపప్లేదు, గత ఏడాదిగా బిసినెసోల్ బాగా నషాట్లు 
వచిచ్ పారట్నరస్ మధయ్ బేల్ం-గేమ మొదలు..పర్తీ మీటింగోల్ అరుపులు, బెదిరింపులు, ఈ గొడవలు  నాకొదుద్ నా దారిన 
పోతానంటే డబిబ్చిచ్ కదలమంటునాన్రు, అసస్లు సరైన వాళుళ్ కాదు...ఎలాగైనా అమౌంట సదాద్లిరా పీల్జ "   

“ఎపుప్డు అడిగినా ఏమీ చెపప్కపోతే అంతా బానే ఉందేమో అనుకునాన్, వింటుంటే చాలా షాకింగాగ్ ఉందిరా” 

"కొతత్ పార్జెకుట్లు వసేత్ అవే సదుద్కుంటాయని ఏడాదిగా, చాలా ఓపికగా వెయిట చేసాను, అనుకునన్వేమీ జరగలేదు పైపెచుచ్ రోజు 
రోజుకీ విషమించాయి"  
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“నా పరిసిథ్తి నీకు పూరిత్గా తెలుసు.. వచిచ్న రోజు నుంచీ సరైన పార్జెకట్ లేదు  పే-చెక లేదు..ఏదో గటా గటి..అంత అమౌంట 
లేదురా?”   

“ఇది వరకే తెలిసినవాళళ్ దగగ్ర, బాయ్ంకోల్ అపుప్లు చేసాను దాంతో ఈ పటుట్ చిలిల్ గవవ్ పుటట్లేదు, రెండు రోజులోల్ అపుప్ తీరచ్లేకపోతే 
నుయోయ్ గొయోయ్ తపప్ వేరే దారి లేదు, నువేవ్ ఆఖరి హోప రా, పీల్జ ...ఆరు నెలలోల్ అమీర పెట  పాల్ట అమిమ్ పకాక్గా తీరేచ్సాత్ను” - 
ఆపత్మితుర్డి నిసస్హాయ వేడుక వినగానే కళళ్లో నీళుళ్ తిరిగాయి. 

(వాడు అంత తేలికగా తేలిపోయే మనిషి కాదు, నా దగగ్ర ఏదో దాసుత్నాన్డని అరథ్మయినా...పెదద్ ఇషూయ్లో చికుక్కునాన్డు అనేది 
ముమామ్టికీ నిజం)   

“వెరిర్ ఆలోచనలు మానేసి ఓపిక పటుట్, నా పర్యతాన్లు ఏవో చేసి రెండు రోజులోల్ ఏ విషయమో చెపాత్” అని గటిట్గా భరోసా ఇచిచ్ 
ఫోన పెటట్డం తపప్ ఆ పరిసిథ్తిలో వేరే ఆలోచన తటట్లేదు  

వాడి మాటలు తలుచుకుంటూ కిటికీలోంచి బయటకి చూసూత్ కూరుచ్నాన్, ముగుగ్కొండలా పేరుకునన్మంచు, అరథ్రాతిర్  నిశశ్బద్ం, 
ఏమీ చెయయ్లేని అసహాయత అనీన్ కలిసి తెరలు తెరలుగా గతంలోకి లాకెళాళ్యి  

********* 

మండుటెండలో బాబూఖాన ఎసేట్ట వైపు నడుసూత్ “ఇదే చివరి అవకాశం!” అనుకోవడం పదోసారి అనుకుంటా, నెల కిర్తం 
నానన్గారిని అడిగితే "నేను అపుప్ చెయయ్ను, ఎకక్డా సంతకాలు పెటట్ను...ఒకక్సారి ఆ ఊబిలో పడాడ్వంటే బయటపడడ్ం కషట్ం' అని గటిట్గా 
బోధించారు, మేనమామని అడగితే "మా అమామ్యిని చేసుకుంటావా" అని ఎదురు బేరం పెటాట్డు, మా సేన్హితులు నా లాంటి వాళేళ్!  

ఈ అవకాశం చేజారిందంటే నే వెలగపెటిట్న ఇంజనీరింగిక్ బసుస్ షెడ కెళేళ్దాకా (రిటైర)  గంగపప్ ఫాయ్కట్రీలో ఒళుళ్ హూనమయేయ్ 
చాకీరీ తపప్దు. ఆనిన్ దారుల్ మూసుకునన్వాడికి మిణుకు మిణుకుమంటూ ఓ దీపం కనిపిసుత్ందంటారు..ఈ రోజు ఇలా బాయ్ంకు వైపు ఆశగా 
నడుసుత్నాన్నంటే వాడి చలవే..వాడు చెపప్బటేట్ బాయ్ంకు నాలాంటి వాళళ్కిచేచ్ పర్తెయ్క రుణాల గురించి తెలిసింది. నా పర్శోన్తత్రాలు 
పూరత్యేయ్సరికి బాయ్ంక గుమమ్ం ముందు మావాడు ఎదురుచూసూత్ నిలబడాడ్డు..దగగ్రకి చేరగానే జాగర్తత్లు చెపాప్డు- 

"బార్ంచ మేనేజర సుబాబ్రావుగారు చాలా పదద్తైన  మనిషి. లోన ఇచేచ్ ముందు యోగయ్తలనీన్ చెక చేసి, సంతృపిత్ పడితేనే కాగితంపై 
సంతకం, ఎకక్డ తేడా వచిచ్నా రిజెకట్ చెయయ్డానికి వెనకాడని ముకుక్సూటి మనిషి! నీ లాంటి ఇంజనీరిక్ మొదటి యోగయ్త - డార్యింగ 
పరీక్షలో పదద్తిగా ఫెయిలయేయ్ వాళల్ అమామ్యికి పైరవేటు చెపప్డం, కమిషన పెటిట్న కవర నవువ్ మొహంతో ఇవవ్డం రెండో యోగయ్త, ఆఖరిది 
-పకాక్ ఇలుల్ ఉనన్ నాలాంటివాడి హామీ సంతకం, చివరిది నేను మానేజ చేసాత్ను కానీ మిగిలిన షరతులు ఏమీ ఆలోచించకుండా ఒపేప్సుకో” 
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వాడు మంచి మాటకారి, వయ్వహారవేతత్, బాయ్ంకు మతలబులు తెలిసిన మనిషి.. లోపలకెళిళ్ ఏం మాటాల్డో కానీ ఇదద్రూ నవువ్ 
మొహంతో బయటకి వచాచ్రు, మేనేజెర గుమసాత్కి చెపిప్ నా చేతోత్ పది ఫారాలపై ముపైప్ సంతకాలు పెటిట్ంచి ఒక చెక ఇపిప్ంచారు, ఆ 
రోజంతా నవీన అమెరికా  కోరికలు నెరవేరేచ్ శీర్కృషణ్ పరమాతుమ్డిలా కనపడాడ్డు. 

బాయ్ంకోల్కి వెళల్కముందు ఇరుకు సందులు, వెకిక్రించే భవనాలు, పర్శిన్ంచే మొహాలు బయటకి అడుగు పెటట్గానే..విశాలంగా, 
ఆహావ్నిసూత్, చకిక్లి గింతలు పెటిట్నటుట్ కనపడాడ్యి అంతా జేబులోని చెక మహిమ, ఆహా! డబుబ్  ఇచేచ్ ధైరయ్ం, ఆహల్దమే వేరు!!  

మాటలోల్ పడి నవీన ఎవరో చెపప్లేదు..సూక్ల గోడల మధయ్ పదేళూళ్ జంట కవులం, ఏ గోడల భదర్తా లేని నిజ జీవితంలో వెంటుండే 
నీడలం!! మా సేన్హం గురించి ననున్ తటేట్  భావం..పటిషట్ంగా కనపడే రాతి కటట్డాల కంటే బలమైనవి ఈ బంధాలు…కటట్డాలు తుఫానుల 
తాకిడికి కూలిపోవచుచ్, సునామిలో కొటుట్కుపోవచుచ్, ఎనన్డూ విడిపోని ఆధారం మా ఇదద్రి బంధం! 

మొదటి షరతు పర్కారం రెండు రోజులు పాఠాలు చెపేప్సరికి చదువు కంటే టీవీ సీరియలస్, అమమ్లకక్ల  కబురల్ పై చెవి పడేసిన  
సుబాబ్రావుగారి అమామ్యి "ఈయనకి ఏమీ రాదు, సొంతంగా చదువుకుంటా" అని ననున్ విముకుత్ణిణ్ చేసింది. పూరిత్ సమయం నేను జేరిన 
కంపూయ్టర కోరస్ పైనే ధాయ్స పెటిట్, విజయవంతంగా పూరిత్ చేసి కంపెనీ ఆఫర, పేల్న టికెట సంపాదించి అమెరికా చేరాను. 

********* 

వాడి మాటలకి ఇక నిదర్ పటట్లేదు, లేని డబుబ్లు ఇవవ్డం ఎలా? పార్కిట్కల నిరణ్యం కాకపోయినా బయట అపుప్చేసి ఇవవ్డం తపప్ 
వేరే మారగ్ం లేదు..పర్తీ నిముషం లెకక్పెటిట్, తెలాల్రింధనిపించి పర్యతాన్లు మొదలుపెటాట్  -    

“హలో శేఖర! నేను రవీని బావునాన్వా ”  

(నవువ్తూ) “నీ ఫోన వచేచ్ దాకా మంచిగునాన్, ఏంది పొదుద్గాల గురుత్ జేసినవ ” 

“నీలాంటి గీర్న కారుడ్ నాలాంటి లోటు బడెజ్ట గాళళ్కి ఏ.టీ.ఎమ కారుడ్… (బలం లేని నవువ్ నవివ్) జోకులు కాదు నిజంగా ఒక 
అరెజ్ంట అపుప్ మా ఫెర్ండ నవీన కి కావాలి, చాలా పెదద్ పోర్బల్ంలో ఉండి 'నుయాయ్, గొయాయ్' అంటూ అరథ్రాతిర్ కాల చేసాడు, ...4 నెలలోల్ 
తపప్క తీరెచ్సాత్డు"   

“అపుప్ అడుగుట మొదటిసారారా ?” 

“అంత మాట అనేసావేమిటార్ బాబూ బానే అలవాటుంది ”  

“లేకపోతే  ఏందిరా, మీ ఫెర్ండ కషాట్లల్ ఉంటె నేను అపుప్ ఇచుచ్డేంది?”  

“మరి  అపుప్ ధరమ్మేమిటో చెపుప్” 
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"అపుప్ తెలిసిన వాళళ్కి ఇసత్రు, తెలిసిన వాళళ్ దోసుత్లకి, వాళల్  పకిక్ంటి వాళళ్కి ఇయయ్రు " 

"సరేరా బాబూ అపుప్ పాఠాలు తీరిగాగ్ చెబుదువు ముందు, ముందు పనికొసాత్యి ..అపుప్ నాకే కావాలి చాలా?" 

"మన మధయ్ పార్బల్ం రావదుద్ అందుకే పైసల విషయంలో చాలా పకాక్గుంటా…అపుప్ మారెక్ట రేట కంటే రెండు పాయింటస్ 
ఎకవ్కిసాత్,  ముందే పోసట్-డేటెడ  చెకుక్లు  కొరియరల్  పంపాలే" 

"తపప్కుండారా రేపే పంపిసాత్" 

"ఇంకో విషయం వడీడ్ నాకు పరస్నలాగ్ ఒదుద్ ....ఒక చారిటీ సంసథ్ అడర్స ఇసాత్ వాళళ్కి పోసట్ జెయాయ్ల, ఇవనిన్ ఒకే అంటే జెపుప్ రెండు 
దినాలల్ పైసల వైర చేసాత్" 

(వాడు ఇసాత్డని అనుకోలేదు, దాంతో ఆనందం రెటిట్ంపయియ్ంది) 

" చాలా థాంకస్ రా ..నాకనీన్ ఓకే, రేపే కొరియర పంపుతాను"  

మనుషులిన్ సీట్రియో టైప చెయయ్డం అందరికి చాలా తేలికయిన పని, 'పిలిల్కి బిచచ్ం', 'ఎంగిలి చేతోత్ కాకికి' అని అంతా కామెడీ చేసే 
శేఖర, అడగాగ్నే అపుప్ ఇవవ్డంలో పార్కిట్కాలిటీ, వడీడ్ చారిటీకి ఇవవ్డంలో చూపిన సేవా  గుణం వాసత్వానికి, అభిపార్యానికి తేడా సప్షట్ంగా 
చూపెటిట్ంది. 

సమయానికి డబుబ్ చేరి నవీన ఊపిరి పీలుచ్కునాన్డు "చాలా, చాలా  థాంకస్ రా, పెదద్ ఇబబ్ందిలోంచి బయట పడేసావ..థాంకస్ 
ఎగైన” వాడి కృతజఞ్తల కనాన్ అవసరంలో ఆతీమ్యుడి అకక్రకి వచాచ్ననన్ భావం   గరవ్పడేలా చేసింది. 

గోడపై కాయ్లెండర పేజీలు మారుతూ నెలలు, సంవతస్రాలు గడిచిపోయాయి. ఓపిక పటిట్నందుకు మంచి పార్జెకుట్లు దొరికి 
“అమెరికా అవకాశాల సవ్రగ్ం” అనే వాళళ్ కోవలోకి చేరిపోయా…దానికి సాక్షయ్ం- మొహం నిండా కళ, ఒంటి బరువు!  

అపుప్లకి, అవసరాలకి మనం చేసే రెండు రాళళ్ పొదుపుతో అవినాభావన సంబంధం..ఒకొక్కక్టి వరసగా బుదిధ్మంతులాల్ 
నిలబడాడ్యి - బాయ్ంక అపుప్ నవీన సహాయానిన్ తలుచుకుంటూ తీరేచ్సా, ఇంటి బాధయ్తలు నిరవ్రిత్ంచా, ఇండియా వెళిళ్న పర్తీసారీ నానన్ 
కళళ్లోల్ కంటెంటెమ్ంట చాలా ఆనందంగా అనిపించేది, అలాగే మా వాడిని కలిసి ఊటబావి లాంటి పాత జాఞ్పకాలు తవువ్కుని గొంతు 
తడుపుకోవడం తపప్నిసరి. 

వాయ్పారాలోల్ ఎనిన్ సారుల్ దెబబ్లు తినాన్ పటుట్దలతో మలీట్-మీడియా సూట్డియో పెటిట్ వాడు బానే పుంజుకునాన్డు. ఎపుప్డైనా అపుప్ 
పర్సాత్వన వసేత్, ఎదుగుతునన్ పిలల్లాల్ కొతత్ వాయ్పారానికి వరిక్ంగ కాపిటల అవసరాలు ఎకుక్వ దాంతో నా అపుప్ విషయం  తేలలేదు, పెదద్గా 
అవసరం లేకపోవడంతో గటిట్గా నొకిక్ అడగనూలేదు.  
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"మా కొతత్ రియల ఎసేట్ట సముదాయానిన్ మారెక్టింగ చేసే ఇంటరెన్ట ఐడియాలు ఉంటె చెపుప్" 

ఆ మధయ్ పరిచయమైన రియల ఎసేట్ట బిలడ్ర జాక, నాలా బాసెక్టాబ్ల, టెనిన్స అభిమాని అవవ్డంతో కామన టాపికుల్ దొరికి 
అపుప్డపుప్డు బాతాఖానీ పెటుట్కునేవాళళ్ం, ఓ సందరభ్ంలో మాటలు అలా  ముందుకు వెళాళ్యి. 

"3-D వాక-తూర్లు, ఆనిమేటెడ పేర్సేనేట్షణ మీ వెబ సైటోల్ కొతత్గా మారెక్టింగిక్ బావుంటాయి"  

"ఎవరైనా తెలిసిన పోర్గార్మర కానీ, కంపెనీ గాని ఉంటే చెపుప్, మాకు మలీట్-మీడియా పనికొసుత్ందో తెలుసుకుంటా" ఆయనకి రెండు 
రోజులోల్ వాకబు చేసి చెపాత్నని మాట ఇచాచ్ను. 

"నవీన! నాకు తెలిసిన  పెదద్ రియల ఎసేట్ట మాగెన్ట మారెక్టింగ సాధనాలకై చూసుత్నాన్రు, ఆయనకి మలీట్-మీడియా కొతత్! నీ పని 
నచిచ్తే వేరే బిలడ్రస్ ని కూడా పరిచయం చేసాత్రు.. నీకేమైనా ఇంటెర్సట్ ఉంటె చెపుప్ మాటాల్డతాను" 

వాడికి వెంటనే ఐడియా నచిచ్ంది ""అమెరికా అయితే బర్హామ్ండం! ఈ మధేయ్ దుబాయ పార్జెకుట్లు చేసుత్నాన్ం, ఏవైనా 
శాంపిల(పోర్టో-టైప) కావాలా అని అడుగు డెవలప చేసి చూపిదాద్ం, మన కావ్లిటీ వాళళ్కి తపప్క నచుచ్తుంది "   

 “బాగా ఆలోచించుకోరా, నీకు వరక్ అవుట అవుతుందో లేదో?” ఏ కొతత్ పని మొదలుపెటిట్నా సాధక బాధకాలు కొతత్గా, కషట్ంగా 
ఉంటాయి, వాడు అవనీన్ అలోచించి అడుగు వెయాయ్లని నా ఉదేద్శయ్ం  

"రిసక్ లేకుండా ఏ బిజినెస లేదు, ఇనుము వేడిగా ఉనన్పుడే దెబబ్ వెయాయ్లి..నువువ్ జాక తో తపప్కుండా మాటాల్డి ఒపిప్ంచు”  

నవీన కంపెనీ తాలూకు పార్జెకుట్లు, మలీట్-మీడియా అనుభవం, హైదరాబాద లో వాళల్ సూట్డియో ఫెసిలిటీ, పొర్ఫెషనల పని తీరు 
అనీన్ వివరంగా రెండు మూడు మీటింగస్ లో జాక  వాళళ్  కంపెనీకి మారెక్ట చేశా, ఆయనకి  నాపై  ఉనన్ అభిపార్యం తోడయియ్ పని 
ఇవవ్డానికి ఒపుప్కునాన్రు. మా  మధయ్  కుదిరిన   బేరం - ఆరు వారాలోల్ పోర్టో-టైప అందచేయాయ్లి దానికి కొంత అమౌంట ఇచేచ్టుట్, 
పోర్టో-టైప నచిచ్తే పూరిత్ కాంటార్కుట్ ఇచేచ్టుట్ ఒపుప్కునాన్ం. 

"ఎంకి పెళిల్......" సామెతలా ఇదద్రి మధయ్న కుదిరిచ్న బేరం నా ఫుల టైం ఉదోయ్గంలా తయారయి, నా అసలు ఉదోయ్గానికి ఎసరులా 
తయాయ్రయియ్ంది..అయినా తంటాలు పడి  అనుకునన్ సమయానికి పోర్టో-టైప అందగలిగేలా అంతా కషట్పడాడ్ం, అందగానే  జాక నుండి -
 “మేము మీ పోర్టో-టైపు పరిశీలిసుత్నాన్ము, తవ్రలో మా నిరణ్యానిన్ చెపాత్ము” అని ఓ ఈమెయిలు వచిచ్ంది, ఆ తరావ్త ఏ సప్ందనా 
లేకుండా మూడు - నాలుగు వారాలు గడిచాయి, ఎనిన్ సారుల్ ఫోన చేసినా,  పరస్నల గా వెళిళ్నా జాక కలవలేదు. పార్జెకట్ పని పై వేరే 
ఊళుల్ తిరగం ఎకుక్వయి వాకబు చెయయ్డం కషట్ం అయిపోయింది "నేను పర్యతిన్సూత్నే ఉంటాను. జాక చాలా పరపతి ఉనన్ బిజినెస మాన 
మన డబుబ్లు ఎకక్డికీ పోవు" అని మా వాడికి భరోసా ఇచాచ్ను. 
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కోటికొకక్రిన్ అరథ్రాతిర్ కోటీశవ్రులని చేసిన డాట.కాం బుడగ, సాఫేట్వ్రిన్ నముమ్కునన్ ఎంతో మంది భవిషయ్తుత్ తెలాల్రిపోయేలా 
చేసిన సంవతస్రం- 2001, అసలు ఇవి సరైన ఉదోయ్గాలా, పేకమేడలా? ఇకక్డ అవసథ్లు పడడ్మా, వెనకిక్ వెళిల్ ఏదో ఒక ఉదోయ్గం 
చేసుకోవడమా? అని సతమతపడడ్ గడుడ్ కాలం..అపప్టికే కెర్డిట కారుడ్లు నిండా వాడేసి తడుముకుంటుంటే నా పాత అపుప్ గురొత్చిచ్ంది  

"నవీన! బావునాన్వా, బిసినెస ఎలా ఉంది?" 

"బానే ఉంది, నువెవ్లా ఉనాన్వ?" 

"పేపరోల్ చదివే ఉంటావు డాట.కాం సంగతి, పార్జెకుట్లు ఆగిపోయి చాలా ఇబబ్ందిగా ఉంది -సాలరీ లేదు  కెర్డిట- కారడ్స్ 
నిండిపోయాయి, ఇనుస్రనస్ కటేట్ పరిసిథ్తి కూడా లేదు.. కొంత అమౌంట అరెజ్ంట గా కావాలిరా" 

"Sorry to hear, నూయ్స లో ఫాలో అవుతునాన్" 

"అవునురా ..నీకు అపుప్డు ఇచిచ్న డబుబ్లు కావాలి, వైర చెయయ్గలుగుతావా?" 

"ఆ డబుబ్లు ఇవవ్లేను" 

"ఎందుకు" 

"నీ అపుప్కి, జాక కి మేము చేసిచిచ్న పోర్టో-టైప ఖరుచ్కి చెలుల్..I don’t owe you anything " 

(ఒకక్ సారి కరెంటు షాక తగిలినటల్యియ్ంది) 

"అదేంటిరా, నా అపుప్కి..ఆ కల్యంట పోర్టో-టైప కి సంబంధం ఏమిటి? మనం మొదలెటట్క ముందు అనీన్ నచిచ్తేనే ఒపుప్కోమని 
కిల్యరాగ్ చెపాప్ను, నువూవ్ రిసక్ తపప్దనే దిగావు..ఇపుప్డు దాంటోల్కి ననెన్ందుకు  లాగుతునాన్వు?"  

"ఇవి మా బోరడ్ నిరణ్యాలు, పోర్టో-టైప అయినా పార్జెకట్ అయినా మా కంపెనీ పెటేట్ శర్మ ఒకటే...ఖరుచ్కి ఎమోషన తెలీదు, ఇంకో 
నిమిషంలో అరెజ్ంట మీటింగ ఉంది, ఖాళీ అయాయ్కా నేనే ఫోన చేసాత్" అని పెటేట్సాడు. 

నిజజీవితంలో కిల్షట్ సంబాషణలు ఎకుక్వ సమయం తీసుకోవు, పెదద్గా మేలోడార్మా ఉండదు...ఒక మాట, ఒక వాకయ్ం చాలు 
సారాంశానిన్ గుణపంతో గుచిచ్నటుట్ చెపేప్సాత్యి. ఆ మాటలు వినాన్కా ఎనోన్ జవాబు లేని పర్శన్లు, ఆ నిమిషంలో అపెస్ట అయియ్ంది డబుబ్ 
గురించి కాదు.. నవీన అవసరానిన్  అవకాశంగా మారుచ్కొనన్ విధానం, ఏళళ్ సేన్హనిన్ ఒకక్ లావాదేవితో సరిపెటేట్యయ్డం!  వాడు చేసింది 
బిసినెస పరంగా కరెకేట్ కావొచుచ్ కాని మాది బిసినెస రిలేషన కాదు…ఆ తరావ్త ఎనిన్ ఈ-మెయిలస్ పంపినా జవాబు లేదు. 
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ఈ వేగం, దూరాలు, దేనికి టైం లేని జీవితాలోల్ ఏ విషయానిన్ ఎకుక్వ రోజులు పటుట్కుని కూరోచ్లేము, బాధ కూడా ఓ పార్జెకట్ 
లాంటిదే...ఎకక్డో పుడుతుంది సందరభ్ం చూసి సమాధి చెయయ్డమే! 

ఇది జరిగిన కొనిన్ రోజులకి మెయిల బాకస్ తెరవగానే జాక నించి వచిచ్న ఎనెవ్లప, ఏమిటార్ అని విపిప్ చూసేత్ ఓ చెక, దాంతో పాటు 
ఓ నోట  - "ఇనిన్ రోజులు మిమమ్లిన్ కాంటాకట్ చెయయ్లేక పోయినందుకు చింతిసుత్నాన్ము. మా కంపెనీ Merger పనుల వలన చాలా బిజీగా 
ఉనాన్ను, మీ పోర్టో-టైపు మారెక్టింగ కొలేటరలాగ్  మా Merger కి బాగా ఉపయోగపడింది, దాని తాలూకు మనం ఒపుప్కునన్ మొతాత్నికి 
చెక జతపరిచాను, మీకు వీలైనపుడు వసేత్ పార్జెకట్ గురించి మాటాల్డుకుందాం"  

ఆ చెకుక్లో అమౌంట బదులు వాడు పోగొటుట్కునన్ పెదద్ అవకాశం కనపడింది, ఎపుప్డో వినన్ మాటలకి "I don’t owe you 
anything " బదులుగా - "అవును మన మధయ్ బాకీ ఏమీ లేదు" అని వినపడింది. 

********* 

ఇది గడిచిన చాల ఏళళ్కి చికాగో నించి పాత కాల్సేమ్ట ఫోన, ఏదైనా కొతత్ విషయం తెలిసేత్ అది చెపేప్ దాకా వాడి పొటట్ ఉబబ్రం 
తగగ్దు 

"మొనన్ ఇండియా వెళేత్ నవీన చేసిన విషయం తెలిసింది, చాలా ఫీల అయాయ్రా" 

"ఇటస్ ఒకేరా మరిచ్పోయి చాలా రోజులయియ్ంది, అయినా ఒక రకంగా నా తపేప్ " 

"నీ తపుప్ ఎందుకురా?" 

"డబుబ్లు ఇనావ్లవ్ చేసేత్ గొపప్, గొపప్ రిలేషనస్ దెబబ్ తింటాయి, నేనే కొదిద్గా పార్కిట్కలాగ్ ఉండాలిస్ంది" 
 
"అసలు విషయం విను- నవీన వాడేవడికో పెదద్ మొతాత్నికి హామీ సంతకం పెటాట్టట్, తీసుకునన్వాడు అడర్స లేకుండా దేశాలు పటిట్ 

పోయాడు. వీడు హామీదారు కావడంతో బాయ్ంక కోరట్ నోటిస పంపింది, చేతులు తడిపి తపిప్ంచుకుందుకు విపరీతంగా పర్యతిన్ంచాటట్ కానీ ఈ 
మధయ్ బాయ్ంకులు ఖచిచ్తంగా ఉండడంతో మొతత్ం కటిట్ సెటిల చెయయ్డం తపప్లేదుట, ఈ పర్హసనం మొతత్ం అయేయ్సరికి పులల్లా 
తయారయాయ్డు” ఆ సంభాషణ నచచ్క వేరే మాటలు మాటాల్డి సెలవు తీసుకునాన్. 

ఎదురుదెబబ్లు తగిలితే సెలఫ్-పిటి, కోపం, నూయ్నతా భావం ఓ రెండు రోజులుండే సహజమైన ఫీలింగస్, ఆ తరావ్త 
జీవితమనే లాయ్బోల్ పార్కిట్కల పాఠం అనుకుని ముందుకెళల్డమే! ఒకక్ టార్నస్ఆక్షన వలల్ చిరకాల మితుర్డు దూరమయాయ్డు అని బాధపడాడ్, 
జీవితానిన్ నడిపించే తతవ్ం నాలో ఇంకి పోయింది-మన కూడికలు, తీసివేతలు, సవ్రాగ్లు, నరకాలు అనీన్ ఇకక్డే....పైన ఏముందో తెలీదు, 
కింద ఏముందో ఇపుప్డే తెలుసుకోవాలని లేదు, మదయ్లో ఉనన్దే నిజం..ఆ నిజానిన్ తెలల్గా, సవ్చచ్ంగా ఉంచడం మన చేతిలో ఉంది, దానిన్ 
తలరాతకి, తపుప్డు చేతలకి  వదిలేసేత్ మిగిలేది శూనయ్ం...వెంటాడి, వేధించే శూనయ్ం !!!   PPP 
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ను  నడు - నే వత్     చిలుకూరి సతయ్దే
   

"ఏరా, 'నువు నడు - నే వసాత్' సినిమా చూసావా?" అని అడిగాడు సుబాబ్రావ. 
"కొర్తత్ సినిమా అని తెలుసు గానీ నేను చూళేళ్దు, ఏమిటి సంగతి?" విసుత్పోయి నేను ఎదురుపర్శన్ వేసాను. 
డా. సుబాబ్రావ తెలుగు సినిమాలు ఎకుక్వ చూడడు.  
అందుకు కారణం లేకపోలేదు. ముపైఫ్ ఏళళ్ కిర్తం తను ఈ దేశానికి వచిచ్నపుప్డు తెలుగు సినిమాలు ఇకక్డ చూసే అవకాశాలు 

చాలా తకుక్వ. ఒకవేళ ఎవరైనా తెలుగు సినిమా టేపులు తెచిచ్నా సుబాబ్రావ అభిరుచికి సరిపడేవి అయితేనే చూసేవాడు. ఇపుప్డైతే, "ఈ 
కాలపు చెతత్ సినిమాలు నాకు నచచ్వు, వాటిలోల్ ఎవరికీ సరిగాగ్ తెలుగు పలకడం రాదు, నోరు తెరిసేత్ అనీన్ బూతులే" అంటాడు.  

అలాంటి వయ్కిత్ పర్తేయ్కంగా ఫోన చేసి ఒక కొర్తత్ సినిమా గురించి అడగడం విశేషమే! 
"ఆ సినిమా గురించి నీతో మాటాల్డాలి. నీకు ఆ డీ.వీ.డీ. దొరకక్పోతే నేను పంపుతాను, తపప్కుండా చూడు" అని ఎంతో గంభీరంగా 

చెపిప్ ఫోను పెటేట్సాడు. 
ఎటట్కేలకు ఆ సినిమా చూడగలిగాను. యథాపర్కారం నాయికల నాభీదరశ్నభాగయ్ం కలిగించే పాటలు ఆరూ, బాంబు పేలుళళ్ వలల్ 

గాలోల్కి ఎగిరే టాటా-సుమోలు నూరూ, వాటి వెనుక ఏదో కథలాంటిది దాగి ఉంది. తెలిసిన కథలా అనిపించింది, నేను ఎకక్డైనా చదివిన 
నవలను "సూఫ్రిత్"గా తీసుకుని ఈ సినిమా తీసి వుంటారు. అందులో ‘నటులు’ అనదగగ్ వారెవరూ లేరు, సినిమారంగంలోని అగర్తారలు 
కొందరు మాతర్ం ఉండడం వలల్ సినిమా బాగా ఆడిందనుకుంటా. ఆం.పర్.లో వృషభం, ఎదుద్ వంటిదేదో పేరుగల బహుమతి కూడా ఇచాచ్రట. 

ఇంతకూ మావాడు ఈ సినిమా ననెన్ందుకు చూడమనాన్డో నాకు అరథ్ం కాలేదు. ఫోన చేసి అడుగుదామనుకునాన్ గానీ వెంటనే 
కుదరలేదు. 

*** 
తరువాత నెల రోజులు సెలవు పెటిట్ హైదరాబాదు వెళాళ్ను. బలక్ంపేటలోని ఎలల్మమ్ గుడి నుండి యాదగిరిగుటట్ వరకు చేసిన 

తీరథ్యాతర్లూ, ఊళోళ్ బంధుమితుర్ల సందరశ్నాల హడావిడీ వలల్ సుబాబ్రావ గురించీ, ఆ సినిమా గురించీ పూరిత్గా మరిచ్పోయాను. 
ఒక రోజు మధాయ్హన్ం హైదరాబాదులోని మా ఇంటి తలుపు తటిట్న చపుప్డు. తలుపవతల కోరియర మనిషి, నాకు ఉతత్రం తెచిచ్ 

సంతకం కావాలంటూ నుంచునాన్డు. ఇకక్డ నాకు కోరియర పంపేవారు ఎవరా అని ఆలోచిసూత్ ఉతత్రం తెరిచి చూసి అదిరిపోయాను.  
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ననున్ కోరుట్కు రమమ్ంటూ ఉతత్రువ్ (“సమనస్“) అది. సుబాబ్రావ 'నువు నడు - నే వసాత్' సినీ నిరామ్త పై వేసిన దావాలో సాక్షయ్ం 
చెపప్మంటూ వచిచ్న నాయ్యసాథ్న ఆహావ్న పతిర్క అనన్మాట!  

బుదధ్విగర్హంలా నుంచుని పర్శాన్రథ్కంగా పెటిట్న నా మొహానిన్ చూసి మా ఆవిడ గాబరా పడింది. ఆమె చేతికి ఉతత్రమిచిచ్ సుబాబ్రావ 
ఇంటికి గబగబా డయల చేసాను. అతను పనిమీద భారత దేశం వచాచ్డని అతని భారయ్ చెపిప్ంది. హైదరాబాదులో అతని సెల నెంబరు 
తీసుకుని పిలిచాను.  

సుబాబ్రావ రెణెణ్లల్ కిర్తం నావదద్ ఆ సినిమా పర్సకిత్ ఎందుకు తెచాచ్డో కొంత అరథ్మైనా, నాకూ ఆ కేసుకూ సంబంధం ఏమిటో 
తెలియలేదు.  వాణిణ్ అపుప్డే మరింత గుచిచ్ అడగవలసింది.  

"నాకు తెలుసు నువువ్ ఫోన చేసాత్వని, కోరుట్కు రమమ్ని పిలుపు వచిచ్ందా?" ఫోన తీసూత్నే అడిగాడు. 
"అవును, ఏమిటి  ఈ కేసూ, కమామిషూ? అసలు నువివ్కక్డికి ఎపుప్డు వచాచ్వు?"  
"నినన్నే ఈ కేసు విషయమై వచాచ్ను. అది సరే, నేను చెపిప్నటుట్ ఆ సినిమా చూసావా?" 
"చూసాను, అయితే దానికీ నాకొచిచ్న ఈ ఉతత్రానికీ లంకె కుదరడం లేదు. అసలు నువువ్ ఆ నిరామ్త మీద దావా ఎందుకు 

వేసినటుట్?” అడిగాను నేను.  
"వాళుళ్ నా కథను కొటేట్సి సినిమా తీసారార్, కనీసం నాకు ధనయ్వాదాలు చెబుతూ టైటిలుస్లో నా పేరైనా వెయయ్కుండా" అని 

వాపోయాడు. 
మరింత ఆశచ్రయ్ం. "అది నీ కథా? అయినా నేను నీ తరఫు సాకిష్నవడం ఏమిటి? నాకేంటి సంబం..." అంటునన్ నాకు బురర్లో 

ఎకక్డో ఒకమూల తళుకుక్న మెరుపు మెరిసినటట్యింది. 
సగంలో ఆగిన నా వాకాయ్నిన్ పూరిత్ చేసూత్ "సంబంధం ఏమిటో తెలిసిందా? నువువ్ చెయయ్వలసిందలాల్ ఒకక్టే - వాయిదా రోజున 

వచిచ్ ఆ సినిమా కథ గురించి నీకు తెలిసింది నాయ్యసాథ్నంలో చెపాప్లి" అని అరిథ్ంచాడు.  
నేను గతానిన్ నెమరు వేసుకునాన్ను. 
మూడేళళ్ కిర్తం తను వార్సిన ఆంగల్ కథలు కొనిన్ ఒక ఫైలులో పెటిట్ నా అభిపార్యాలు చెపప్మని ఇచాచ్డు సుబాబ్రావ. దాదాపు నలభై 

దాకా కథలునాన్యి అందులో. నాకు కొంత సాహితయ్ పిచిచ్ వుందనీ, అడపాదడపా ఇంటోల్ పనులు కూడా మానుకుని సాహితీసభలంటూ 
తిరుగుతుంటాననీ వాడికి తెలుసు. పర్తి వారం ఒకటో రెండో కథలు చదివి వాటి మీద నా విమరశ్లు, సవరణలు వాడికి పంపసాగాను. 

కొనాన్ళళ్కు నేను ఆఫీసు పని మీద ఫిలడెలిఫ్యాకు బయలేద్రుతూ అతని కథల ఫైలును కూడా తీసుకుని వెళాళ్ను. సామానయ్ంగా 
ఇలాంటి పర్యాణాలోల్ నా పర్కక్న కూరుచ్నన్ వయ్కుత్లతో కబురుల్ చెబుతుంటాను, ముఖయ్ంగా ఎవరైనా దేశవాళీ, అందులోనూ తెలుగు, మొహాలు 
కనిపిసేత్. ఆ రోజున కూడా ఎవరో తెలుగతను తగిలినటుట్ గురుత్. 

ఫిలడెలిఫ్యాలో దిగినాక లాప టాప సంచిలో చూసుకుంటే కథల ఫైలు కనపడలేదు. బహుశ: విమానంలో వదిలేసి ఉంటాను. 
ఏర లైన వాళళ్ ఆఫీసుకు ఫోను చేసి  అడిగాను, ఫలానా విమానంలో నా ఫైలొకటి పోయింది, దొరికితే చెపప్మని. లాభం లేకపోయింది.  
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ఆ దురావ్రత్ వెంటనే సుబాబ్రావ కి చెపప్గా, "ఫరవాలేదులే, అనీన్ నా కంపూయ్టర లో వునాన్యి. బొతిత్గా వీలు చికక్క ఈ మధయ్ కథలు 
వార్యడం మానేసాను కూడా" అనాన్డు. 

"హమమ్యయ్" అనుకొని నేనా విషయానిన్ వదిలేసాను. 
ఇపుప్డు కోరుట్ కాగితాలు చూసి నాకు అరథ్మయిన విషయం ఇది: సుబాబ్రావ కథలోల్ ఒకటి 'నువు నడు - నే వసాత్' సినిమాగా 

తీసారనన్మాట. అందువలల్నే కామోసు, సినిమా చూసినపుప్డు తెలిసిన కథావసుత్వులా అనిపించింది. 
"సరే, తపప్కుండా కోరుట్కు వసాత్ను" అని హామీ ఇచాచ్ను. "అయితే, వాళళ్ నుండి డబుబ్లు లాగుదామనా ఈ దావా?"  
అమెరికా వెళిళ్నాక మంచి వైదుయ్డిగా పేరు పర్ఖాయ్తులూ, డబూబ్ సంపాదించిన సుబాబ్రావుకు ఈ కేసులో వచేచ్ నాలుగురాళూళ్ 

సముదర్ంలో కాకిరెటేట్ అని నా నమమ్కం. 
"అదేమీ లేదు, కేవలం వాళుళ్ నా కథను దొంగిలించారనే నా బాధ. ఇంటలెకుచ్వల పార్పరీట్ చౌరయ్ం క్షమించరానిది బర్దర, ఊరికే 

వదలదలుచ్కోలేదు" అనాన్డు కసిగా. 
ఎవరి పిచిచ్ వారికానందం! మధయ్లో నేను మాతర్ం ఇరుకుక్పోయాను. 
"ఇంకో రెండు వారాలోల్ నేను తిరిగి హూయ్సట్న  వెళిళ్పోతునాన్ను, ఈ కేసు కోసం ఇకక్డ ఉండిపోవడం కుదరదు" అని హెచచ్రించాను. 
"భయం లేదులే, చినన్ కోరుట్లో విచారణ, అదే రోజు తీరుప్ కూడా చెపేప్సాత్రు" అని ధీమాగా చెపాప్డు. 
*** 
అనుకునన్ తేదీకి సికిందార్బాదులోని నాయ్యసాథ్నానికి వెళాళ్ను. సాకీష్కానికే వెళుత్నాన్ను కాబటిట్ పెదద్గా తయారవవలసింది లేదు - 

సతయ్ం పలకడానికి నోటోల్ నాలుక తపప్ ఇంకేమీ అకక్రేల్దు గదా?  
"ఆ సినీ నిరామ్త నా కథను చేజికిక్ంచుకుని, సినిమా తీసి ఎంతో డబూబ్, కీరీత్ సంపాదించాడు. పోతే, అది నా కథ కాబటిట్ ఆ 

విషయానిన్ ఒపుప్కుంటూ బహిరంగ పర్కటన చెయాయ్లి, ఇకపై ఈ సినిమా టైటిలుస్లో మూలకథ నాదని చూపిసూత్ సవరణ చెయాయ్లి", ఇదీ 
వాయ్జయ్ం వేసిన సుబాబ్రావ నాయ్యం చేయమంటూ కోరుట్కెకిక్ జడీజ్గారి ముందు వెళళ్గకిక్న బాధ, విజఞ్పిత్. 

"మీ కథ ఎకక్డైనా పర్చురించబడిందా?" అవతలి వైపు నాయ్యవాది పర్శన్. 
"లేదు" సుబాబ్రావ సమాధానం. 
"మరి అది మీరు రాసిన కథేననడానికి సాక్షయ్ం ఏమిటి?" 
"నా లాప టాపులో ఈ కథ ఉంది"  
"అది మీరు సినిమా చూసినాక వార్సి ఉండవచుచ్ కదా?" 
"లాప టాపులో కథ యొకక్ సృషిట్ తేదీ కూడా రికారడ్యి వుంది. అది చూపమంటారా?" 
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"కంపూయ్టరోల్ ఫైళళ్ కిర్యేషన డేట ఎవరైనా మారచ్వచుచ్నేమో గదా?" 
ఇలా సాగింది విచారణ. అది సుబాబ్రావ వార్సిన కథేనని రుజువు చెయయ్డం కషట్మౌతునన్ది. 
** 
పర్తివాది తరఫు నుండి కొంతమంది సాకుష్లను పర్వేశ పెటాట్రు. 
వారిలో సినిమాకు కథ వార్సానని చెబుతునన్ వయ్కిత్ని పర్శన్లడుగుతునాన్రు.  
చూడాడ్నికి యువకుడిలా ఉనాన్డు. అమెరికాలోనే పెనిస్లేవ్నియాలో అతని నివాసమట, అంటే ఈ కేసు కోసం పర్తేయ్కంగా వచిచ్ 

ఉంటాడు. అతనిన్ ఎకక్డో చూసినటుట్ంది గానీ జాఞ్పకం రావడం లేదు. 
తాను ఆ సినిమా నిరామ్తకు బామమ్రిద్ననీ, తనకు తటిట్న ఆ కథాంశానిన్ కుల్పత్ంగా ఆయనకు చెపప్గా అది నచిచ్ పూరిత్ కథను వార్సి 

ఇమమ్నాన్డనీ, ఇలా చెపుప్కొచాచ్డతను.  
నేను ఆలోచిసూత్నే ఉనాన్ను, ఇతగాడిని ఎకక్డ కలిసానా అని. 
పీల్డరుల్ అడిగే పర్శన్లకు సమాధానం చెబుతునన్ అతను కొదిద్సేపటికి తల తిపిప్ నా వైపు చూసి గతుకుక్మనాన్డు. ముఖంలో గాబరా 

కనబరాచ్డు, తాను చెబుతునన్ మాటలోల్ తడబడాడ్డు. సాకిష్గా వచిచ్నవాడు ముదాద్యిలా మొహం పెటిట్ దొంగచూపులు చూడసాగాడు. 
అతను అలా నా కళళ్లోకి చూసిన మరుక్షణమే నా చినిన్ మెదడులో మరోసారి దీపం వెలిగింది - గురొత్చేచ్సింది అతనిన్ ఎకక్డ 

చూసానో.  
నేను అపుప్డెపుప్డో ఫిలడెలిఫ్యాకి వెళిళ్నపుప్డు నా పర్కక్ సీటులో కూరుచ్నన్ది ఈ పర్బుదుధ్డే! నేను చదువుతునన్ సుబాబ్రావ కథల 

ఫైలూ, అందులో నేను రాసుకుంటునన్ వాయ్ఖయ్లూ చూసి అతనే ననున్ పలకరించాడు. పర్కక్నునన్ బాల్ండు కురుల పదహారణాల అమెరికా 
వనితను భారయ్గా పరిచయం చేసాడు. ఫలానా పర్ఖాయ్త తెలుగు సినిమా నిరామ్త తనకు చుటట్మని గొపప్గా చెపాప్డు; ఆ పేరు నాకు తెలియదని 
చెబితే జాలిగా చూసాడు కూడా.  

అయితే, నేను నా ఫైలును విమానంలో వదిలెయయ్గా వీడు దానిన్ తీసుకుని, చదివి, నాకు తిరిగి అపప్జెపప్కపోగా తన సవ్ంతానికి 
వాడుకునాన్డనన్మాట! ఔరా, పర్యాణ-మితర్ దోర్హీ!  

*** 
ననున్ సాక్షయ్ం చెపప్మని పిలవడంతో మళీళ్ వాసత్వంలోకి వచాచ్ను. 
"పూరిత్ నిజమే చెబుతాను, నిజం తపప్ ఇంకేమీ చెపప్ను" వగైరా పర్మాణాలు చెయయ్మనాన్రు.  
సుబాబ్రావ నాకిచిచ్న ఫైలు గురించీ, అది విమానంలో పోగొటుట్కునన్ వైనానీన్ వివరించాను. ఆ నిరామ్త చుటాట్నిన్ కలిసిన విషయం 

కూడా చెపిప్, ఫైలు అతనికి దొరికి ఉండవచుచ్నని అనాన్ను. 
"అతనిన్ కలిసినటుట్ సాక్షయ్ం ఉందా?" అని వాళళ్ నాయ్యవాది అడిగాడు. 
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ఆలోచించి, "ఆ రోజున ఎకిక్న విమానం తాలూకు టికెటుట్ యొకక్ నకలు నా లాప టాపులో ఉంది, ఇపుప్డే చూపగలను. అతని 
పర్యాణ వివరాలు కూడా అతని వదద్ ఉండవచుచ్, లేదా ఏర లైన వదద్ నుండి కోరుట్వారి ఆదేశం మేరకు సంపాదించవచుచ్" అని చెపాప్ను.  

"అతనిన్ విమానంలో కలిసితివిబో, మీరిదద్రూ పర్కక్ సీటల్లో కూరుచ్నాన్రని ఏమి నమమ్కం?" 
"బోరిడ్ంగు పాసులో సీటు నెంబరల్ దావ్రా. అతని వదద్ అది లేకపోతే ఏర లైన నుండి ఆ వివరాలు కూడా సేకరించవచుచ్." నా 

సమాధానం. 
"అతని పర్కక్నే కూరుచ్ంటివిబో, ఆ విమానంలో నీ వదద్ కథల ఫైలునన్టూట్, దానిన్ నువువ్ పారేసుకునన్టూట్ దాఖలాలేమైనా 

వునాన్యా?" 
"విమానం దిగిన రోజే ఏర లైన వారి ఆఫీసులో ఫైలు పోయినటుట్ చెపాప్ను. వాళుళ్ తమ కంపూయ్టరోల్ ఎకిక్ంచుకునాన్రు."  
"ఆ ఫైలును విమానంలో వదలితివిబో, దానిన్ సదరు రచయితగారే తీసుకునాన్రని ఎలా చెపప్గలవు?" 
ఈ పర్శన్కు మాతర్ం నా వదద్ సమాధానం లేదు. ఫైలు దొరికితే గానీ సమసయ్ తేలేటుట్ లేదు. దానిన్ ఈపాటికి అతను ఎకక్డో దాచేసే 

ఉంటాడు, లేక నాశనం చేసి ఉంటాడు.  
అంతలో కోరుట్ బంటోర్తు జడీజ్గారి వదద్కు వచిచ్ చెవిలో ఏది చెపిప్ ఒక ఫోను ఇచాచ్డు. ఇంటి నుండి వాళాళ్విడే అయి ఉంటుంది, 

మాటాల్డినాక మొహం ఆముదం తాగినటుట్ పెటిట్ భోజనాల తరువాత విచారణ కొనసాగిదాద్మని చెపేప్సి విసురుగా లేచారాయన.  
** 
సుబాబ్రావూ, నేనూ కోరుట్కు సమీపంలోనే ఉనన్ బృందావన హోటలుకెళాళ్ము. లోపల అడుగు పెడుతూనే పైన చెపిప్న "రచయిత" 

గారు ఎవరితోనో కలిసి ఒక టేబిలు వదద్ భోజనం చేసూత్ కనిపించారు. నేనతనిన్ సమీపించి పరిచయం చేసుకుని, "హలో, ఎలా వునాన్రు, 
గురుత్ పటాట్రా" అని అడిగాను. 

అతను బెంబేలు పడిపోయి ఏమనాలో తెలియని పరిసిథ్తిలో "కేసు నడుసోత్ంది, నేను మీతో మాటాల్డడ్ం సబబు కాదని మా 
లాయరుగారు చెపాప్రు" అని నసిగాడు. 

అపుప్డతనికెదురుగా కూరుచ్నాన్విడ, "ఎవరు హనీ ఇతను, ఆ సుబాబ్రావ తరఫు సాకిష్ కదా? మీతో పర్యాణం చేసానని అబదధ్పు 
సాక్షయ్ం చెపిప్ ఇరుకుక్పోయినటుట్నాన్డు" అనన్ది. 

అమెరికాలో మొగుడూ పెళాళ్లు సంబోధించుకునన్టుట్ అతనిన్ "హనీ" అని పిలవడం విని, నేనావిడ వంక తిరిగి ఆ ముఖారవిందానిన్ 
చూసి తెలల్బోయాను. మునుపు విమానంలో చూసిన బాల్ండు సుందరి కాదీమె, తెలుగుదనం ఉటిట్పడే భారతనారి! 

వెంటనే "ఏమిటోయ సంగతి? ఈవిడెవరు, విమానంలో ఆవిడెవరు?" అనన్టుట్ కనుబొమలెగరేసి అతనివేపు చూసాను.   
నా చూపులోని అంతరారథ్ం గర్హించినటుట్నాన్డు. "నేనీయనతో మాటాల్డాలి డారిల్ంగ, నువువ్ బిలుల్ కటేట్సి కోరుట్కు రా" అని ఆమెకు 

చెపిప్, ననున్ పర్కక్కు రమమ్ంటూ భోజనం పూరిత్ చెయయ్కుండానే లేచాడు. 
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  హకుక్ బాధయ్తే               పర్ ణ కొలిల్

తన కళళ్ముందు ఏమి జరుగుతునన్దో అరథ్ం కాని సుబాబ్రావ కు నేను కనున్గొటిట్ "మితర్మా, ఒకక్డివే భోంచేసి కోరుట్కు నువ నడు, 
ఇతనితో మాటాల్డినాక నే వసాత్ " అని చెపిప్ మన కుహనా రచయితగారితో హోటలు బయటకు వెళాళ్ను. 

ఇదద్రు పెళాళ్ల ముదుద్ల భరత్గా వెలుగుతునన్ తన విషయం బయటపెటిట్ తనను ముంచెయయ్దద్నీ, జైలుపాలవుతాననీ, ఈ కేసులో ఏమి 
కావాలంటే అది చేసాత్ననీ బర్తిమిలాడుతూ దాదాపు కాళళ్మీద పడినంత పని చేసాడా "రచయిత". 

** 
ఆ మధాయ్హన్ం కోరుట్లో విచారణ పది నిమిషాలోల్ ముగిసింది. భోజన విరామంలో సుబాబ్రావూ, నిరామ్తా ఒపప్ందానికి 

వచిచ్నందువలల్ సుబాబ్రావ తన ఆరోపణను వెనకుక్ తీసుకునాన్డు. జడీజ్గారు ఆ ఒపప్ందం పర్కారం నడుచుకొమమ్ని వారిదద్రికీ చెపిప్ కేసును 
మూసేసారు. 

*** 
మూడోర్జుల తరువాత హైదరాబాదులో ఒక తెలుగు దినపతిర్కలోని పదమూడవ పేజీలో ఒకమూల అతి చినన్ అక్షరాలతో 'నువు నడు 

- నే వసాత్' సినిమాకు కథామూలం సుబాబ్రావ గారిదని ఆ చితర్ నిరామ్తగారి ‘బహిరంగ పర్కటన’ వచిచ్ంది. ఆ వారత్ను ఎంతమంది చదివారో 
తెలియదుగానీ నిరామ్త మాతర్ం సుబాబ్రావ మళీళ్ తన మీద కేసు పెటట్కుండా చేసుకునాన్డు. 

ఆరునెలల తరువాత అలనాటి ఫైలు-చోరుడి గురించి "ఫిలడెలిఫ్యాలో ఫలానా భారతీయుడిపై దివ్కళతర్ నేరం (బిగమీ లేక బైగమీ) 
మోపబడింది, అతను ఊచలు లెకక్బెటాట్లిస్ వచేచ్టుట్ంద”ని మా ఊళోళ్ని పటేల బర్దరస్ అనే కిరాణా కొటుట్లో దేశీయ వారపతిర్కలో చదివాను. 
అతని రహసయ్ం నేను బయట పెటిట్నా పెటట్కపోయినా ఎంతకాలం దాగుతుంది? 

మరో మూడు నెలలకు ఫోన చేసి "ఏరా, ‘సొరంగంలో మృదంగం’ సినిమా చూసావా?" అని అడిగాడు మా సుబాబ్రావ. 
"రాంగ నంబర" అని ఫోను పెటేట్సాను. 

PPP   
 

"వాట?"  
"అవును..హాసిప్టలోల్ అడిమ్ట చేసాము" 
"నేను నమమ్లేకపోతునాన్ను" 
"మా అందరి పరిసిథ్తి అలాగే ఉంది. ఇంకా షాక లోనే ఉనాన్ము?", బొంగురుపోయిన గొంతుతో మాటాల్డి ఫోన పెటేట్సాడు దీపక. 
శార్వణి ఆతమ్హతాయ్ పర్యతన్ం. నమమ్లేకపోతునాన్ను, అసస్లు నమమ్లేకపోతునాన్ను. నేను వినన్ది నిజమేనా? నాలుగు రోజుల 
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కిర్తమే మాటాల్డాను. ఎపుప్డూ వుండే సమసయ్ల గురించే మాటాల్డుకునాన్ం. ఇంతలో కొతత్గా ఏమైంది? అలాంటి నిరణ్యం ఎందుకు 
తీసుకుంది? ఎందుకు..ఎందుకు? కారణం ఏమిటి?....బహుశా నాకు తెలుసేమో? తెలుసా? తెలుసా?..... 

"ఆర యు ఓకే?", రెండు చేతులతో తలను పటుట్కుని కిందకు చూసూత్ ఆలోచనలో మునిగిపోయిన నేను ఉలికిక్పడాడ్ను. 
"ఐయాం ఓకే. ఐ నీడ యువర హెలప్", నావైపు ఆందోళనగా చూసుత్నన్ కొలీగ తో అనాన్ను. 
విషయం చెపిప్, నేను అరెజ్ంట గా చెయాయ్లిస్న పనిని తనకు అపప్గించి హాసిప్టల కు పరుగులు తీసాను. 
కొంగుతో మాటిమాటికీ కళుళ్ తుడుచుకుంటూ, దుఖానిన్ దిగమింగుకోవటానికి విఫల పర్యతన్ం చేసూత్ ఆంటీ ఐసియు ముందు 

కనిపించారు. ననున్ చూడగానే కటట్లు తెచుచ్కునన్ దుఖంతో నా చెయియ్ పటుట్కుని, "చూసావా తలిల్, ఎంత పని చేసిందో శార్వణి", గుండెలోల్ 
బాధ మాటలోల్ ధవ్నించింది. 

"ఇపుప్డెలా ఉందాంటీ?" , అడిగాను. 
 
"48 గంటలు గడిసేత్ కానీ చెపప్లేమంటునాన్రు డాకట్రుల్" 
"ఏం చేసుకుంది", అడగలేక అడగలేక అడిగాను. 
"వాళళ్తత్ గారి నిదర్ మాతర్లు మింగేసింది. సమయానికి ఆవిడ చూసుకోబటిట్ సరిపోయింది. వెంటనే అంబులెనుస్ పిలిసి హాసిప్టలోల్ 

అడిమ్ట చేసారు" 
"కంగారు పడకండి, అంతా సరుద్కుంటుంది", ఆంటీ భుజం చుటూట్ చెయియ్వేసి పటుట్కునాన్ను. 
లిఫట్ లో నుంచి వసుత్నాన్ అంకుల ని చూసి లేచి నించునాన్ను. అంకుల వెనుకాలే దీపక మురిత్భవించిన శోఖగర్సుత్డిలా ఉనాన్డు. 

జుటుట్ రేగిపోయి, ఎరర్బడడ్ కళళ్తో మొహం పీకుక్పోయి ఉనాన్డు. దిగాభ్ంతి, దుఖం కనిపిసుత్నాన్యి అతని పర్తి కదలికలోనూ. 
"పరువు తీసేసిందమామ్ నీ ఫెర్ండ", అంకుల గొంతులో బాధతో సమానంగా కోపమూ వినిపించింది. అలా అనకండి అని సూటిగా 

అనలేక, "పీల్జ అంకుల.." అనాన్ను. నాకా సమయంలో ఇంకేమి మాటాల్డాలో అరథ్ం కాలేదు. 
దూరంగా గోడకు ఆనుకుని నుంచునన్ దీపక దగగ్రకు వెళాల్ను. 
"డాకట్ర ఏమంటునాన్రు దీపక?", పలకరించాను. 
"పరిసిథ్తి విషమంగానే ఉందంట. షి టుక హెవీ డోస అఫ సీల్పింగ పిలల్స్", కళళ్లోల్ తిరుగుతునన్ నీళుళ్ కనిపించకుండా పకక్కు 

చూసుత్నాన్డు. 
"డోంట వరీర్, షి విల బి ఓకే", మాటలు కూడబలుకుక్నాన్ను. 
"హోప సో", ఇంక మాటాల్డటం ఇషట్ం లేనటుట్ పకక్కు తిరిగాడు. 
నేను ఆంటీ దగగ్రకు వెళిల్ పకక్న కూరుచ్నాన్ను. చేతులు రెండూ జోడించి కనిపించని ఏ దైవానికో మొకుక్లు మొకుక్తునాన్రు. 

చీరకొంగు నోటికడడ్ం పెటుట్కునాన్, ఎగిరెగిరి పడుతునన్ గుండెలు దుఖానిన్ దాయలేకపోతునాన్యి. ఆంటీ చేతిని నా చేతులోల్కి తీసుకుని 
నిమురుతూ కూరుచ్నాన్ను. 

మరో గంట తరావ్త శార్వణి అతాత్మామ వచాచ్రు. ఇలాంటి పరిసిత్తులోల్ ముందు వెనుక ఆలోచించకుండా బేషరుతుగా నిందారోపణ 
చేసేది వారి పైనే. వారి కదలికలలో ఆ భావం కనిపిసుత్ంది. అతత్గారు దూరంగా ముభావంగా కూరుచ్నాన్రు. మామగారు కొడుకుతో నాలుగు 
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మాటలు మాటాల్డి, మొకుక్బడిగా కాసేపు కురుచ్ని వెళిళ్పోయారు. 
నేను రాతిర్ దాకా ఉండి ఇంటికి వచాచ్ను. ఉదయం ఈ వారత్ తెలిసినపప్టి నుంచీ నాలో కముమ్కునన్ దిగులు మేఘాలు ఉరుములు 

మెరుపులతో వరిష్ంచటం మొదలుపెటాట్యి. తలగడల మధయ్లో మొహానిన్ దాచుకుని ఎకిక్ ఎకిక్ ఏడాచ్ను. నాలో నుంచీ ఎనిన్ కడవల కనీన్రు 
తోడానో తెలియదు. ఇంకా ఇంకా ఊరుతూనే ఉనన్ ఈ కనీన్టికి ఆనకటట్ వెయయ్లేక పోతునాన్ను. ఇది అని చెపప్లేని ఏదో గిలీట్ ఫీలింగ ననున్ 
దహించేసోత్ంది. 

శార్వణి..శార్వణి...ఇలా ఎందుకు చేసావు? ఎందుకు ఎందుకు?...నీలో భావాల సంఘరష్ణను నేను సరిగాగ్ అరథ్ం 
చేసుకోలేకపోయానా? లేక తేలికగా తీసుకునాన్నా? నినున్ నిరల్క్షయ్ం చేసానా? నేను సైతం కారణమయాయ్నా? 

శార్వణి..శార్వణి...పీల్జ కం బాయ్క. వెళిళ్పోకు...నేనీ గిలీట్ ఫీలింగ ని జీవితాంతం మోయలేను . నువువ్ నా బాలయ్పు సమ్ృతివి, నా 
జాఞ్పకాల అలిల్కలో దారానివి. నువెవ్ళిళ్పోతే మాల చెలాల్చెదురైపోతుంది. 

"నీకేదో పోసట్ల లెటర వచిచ్ంది" 
లెటర..నాకెవరు రాసాత్రు? ముతాయ్లాల్ంటి చేతి రాతతో మా ఇంటి అడర్స రాసి ఉంది. ఆతర్ంగా విపాప్ను. 
నా ఒయసిసుస్కు, 
ఆశచ్రయ్పోతునాన్వా? నేనే శార్వణిని......ఎడారిలాంటి నా జీవితంలో ఒయసిసుస్వి నువువ్. నా జీవితంలోని పర్తీ ఘటట్ంలోనూ 

నువువ్నాన్వు. నీ చేతిని శాశవ్తంగా వదిలివెళిళ్పోతునన్ నా ఈ చివరి క్షణాలు సైతం నీతో పెనవేసుకుని ఉనాన్యి. నా జీవనాధారానికి వీడోక్లు 
చెపప్కుండా ఎలా వెళిళ్పోతాను? అందుకే ఈ ఉతత్రం. 

ఎంత కాలమైందో పేపరుపై పెనున్తో తెలుగు అక్షరాలు రాసి. పోనీలే.....చివరి పనైనా అందంగా చేసుత్నాన్ను. 
నేసత్మా, నువివ్చిచ్న పోర్తాస్హం, నువవ్ందించిన సహకారంతోనే ఇపప్టిదాకా ఈ బండిని లాకొక్చాచ్ను. ఇంక నా వాళళ్ కాదు. 
ఎందుకీ నిరణ్యం తీసుకునాన్నంటే........ ఎకక్డ మొదలుపెటట్ను? ఏమని రాయను? నీకు తెలియకపోతే కదా?! 
.... 
.... 
...... 
నానన్ చదువు నేరిప్ంచారు. "నువువ్ ఇంజనీరవావ్లిస్ందే"..... నా మొదటి మైలురాయిని నానేన్ నిరణ్యించారు, సోషయాలిజి 

చదవాలనన్ నా ఆశను మొగగ్లోనే తుంచేసూత్. ఇళుళ్, కాలేజి, సబెజ్కుట్ పుసత్కాలు.....ఇవే నాకు తెలియాలిస్న నాలోకం ఆనాడు. డానస్ 
నేరుచ్కోవాలనన్ నా కోరిక, సాహితయ్ం చదవాలనన్ నా అభిలాష, వీణ వాయించాలనన్ నా ఆశ...అనేకానేక అంక్షల సంకెళళ్లో బంధింపబడి 
నా సేవ్చఛ్కు పర్శన్లుగా మిగిలాయి. పుసత్కాలలో పాఠా లను నేరుచ్కునాన్ను, బతికే సైథ్రాయ్నిన్ నేరుచ్కోలేకపోయాను. 

నేను ఎదుగుతునాన్నా లేక కుంచించుకుపోతునాన్నా అని ఆలోచించే జాస మా ఇంటోల్ ఎవరికీ లేదు. మారుక్ల జాబితాలో నేనూ ఓ 
మారుక్నే! 

ఆరాధనగా చూసుత్నన్ వెనుక బెంచీ కురార్డు నా చేతిలో పేర్మలేఖ పెటిట్న నాడు, నేనేందుకలా ఏడాచ్ను? "ధైరయ్ం ఉంటే వెళిల్ ఆ 
అబాబ్యితో మాటాల్డు. పోనీ ననున్ వెళిల్ మాటాల్డనీ. లేకపోతే నోరుమ్సుకుని ఊరుకో, ఇలా ఏడుసూత్ ఉండకు". నువావ్రోజు ననున్ ఓదారచ్లేదు, 
తిటాట్వు?...గురుత్ందా? 
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అమామ్,నానన్, ఇళుళ్, గౌరవం, పరువు, కులం, మతం.....నాకా సాహసం లేదని తేలేచ్సి చెపేప్సాను కదూ. అది పేర్మో ఆకరష్ణో 
తేలుచ్కునే అవకాశం కుడా ఇవవ్కుండా మనసు నోరు నొకేక్సాను. 

బేరసారాల లెకక్లోల్, లాభనషాట్ల బేరీజులోల్ కుదిరిన నా పెళిళ్లో మూడుముళుళ్, ఏడడుగులూ అంకెలే. పెళీళ్ వాయ్పారమే! 
"నీ మనసు చెపిప్నటుట్ విను. నువువ్ జీవితం పంచుకోవాలిస్న నిరణ్యం. కాంపర్మైజ అవవ్కు",నీకు గురుత్ందా? ఆ రోజు ననెన్ంత 

పోర్తస్హించావో. 
నాకు మరో ఛాయస లేదు. తలవంచేసాను. అదిగో అపుప్డూ మనసు ఎదురుతిరిగింది. యధావిధిగా నోరు ముసేసాను. 
ఇదొక వాయ్పారం. నేనొక భాగసావ్మిననుకునాన్ను. పొరపాటు పడాడ్ను. ఇదొక కోరుట్. ఈ కోరుట్లో నేను శాశవ్త ముదాద్యిని. కూరలో 

పిసరంత ఉపుప్ తకుక్వైనా, పిలల్లకు పరీక్షలో మారుక్లు తకుక్వొచిచ్నా, అతత్గారు బిపి టాబెల్ట వేసుకోవటం మరిచ్పోయినా, మామగారి 
షుగర లెవెల పెరిగినా,చివరకు మావారికి ఆఫీసులో పని ఒతిత్డి ఎకుక్వైనా .....అది ఇది అని కాదు, అనిన్ంటా అనిన్ వేళలా నేనే ముదాద్యిని. 
ఒకే షాట తో అమలయిపోయే ఉరి లాంటి మరణ శిక్షలు వుండవికక్డ. మాటల కొరడాలు ఝుళిపించే యావజీజ్వ శిక్షలే ఇకక్డనీన్ను! ఈ 
కోరుట్లో జడజ్ గారికి, లాయరల్కు ఎంత మంచి పేరని!? మంచి సంపాదన, ఆసిత్ పాసుత్లు, చీరలు, నగలు...నేను అదృషట్వంతురాలినంట! 

మనసు ఎదురుతిరిగినపుప్డలాల్ నీ భుజంపై వాలిపోయేదానిన్. "ఎనాన్ళిళ్లా సరుద్కుపోయి బతుకుతావు. నీ ఇషాట్లు చెపుప్, కషాట్లు ఎతిత్ 
చూపు". నువేవ్నిన్ సారుల్ చెపిప్నా ఆ పని చెయయ్లేకపోయాను. మంచితనం మాటునునన్ అసమరధ్త, చేతకానితనం ననున్ కటిట్పడేసూత్నే 
వునాన్యి ఈ క్షణం వరకు. 

పేర్మ కోసం తపించి తపించి అలిసిపోయాను. నాకొక సవ్చచ్మైన కౌగిలి కావాలి, ఆరిత్గా నుదుటన ముదుద్ కావాలి. పేర్మగా మాటాల్డే 
మాట కావాలి. నా ఇషాట్లు గౌరవించే మనిషి కావాలి. నా పై చూపించే అధికారానేన్ పేర్మని భర్మించి బతకలేను. ఎదిరించి నిలదీసి బతికే 
ధైరాయ్నిన్ నా జీవితంలో నేను నేరుచ్కోలేకపోయాను. 

నేసత్మా, నీ పోర్తాస్హం ననున్ అడుగువెయయ్మంటుంది. నడిచే శకిత్ నాకు లేదు. అందుకే ఓడిపోతూ వెళిళ్పోతునాన్ను. 
ఇటుల్, 
నీ నేసత్ం 
శార్వణి. 
 
నా కనీన్టి చుకక్లతో అకక్డకక్డా అక్షరాలు అలుకుక్పోయాయి. పర్తి వాయ్కయ్ం శార్వణి గుండెలో గూడుకటుట్కునన్ గుబులును, 

ఒంటరితనానిన్ తెలియజేసుత్నాన్యి. 
ఎంత తపుప్ చేసాను? నాలుగు మంచి మాటలు చెపేప్ పర్యతన్ం చేసి ఊరుకునాన్ను. తను డిపెర్షన లోకి కూరుకుపోతుందని 

గర్హించలేకపోయాను. కౌనిస్లింగ కి తీసుకేలాల్లనన్ ఆలోచనే రాలేదు నాకు. పొర్ఫెషనల హెలప్ తీసుకుంటే పరిసిథ్తి ఇకక్డి దాకా వచిచ్ 
వుండేది కాదేమో. 

* * * * * * * * * * * * * 
 
"అవుట అఫ డేంజర. ఈరోజు రూంకి షిఫట్ చేసాత్రంట", దీపక మోహంలో రిలీఫ. 
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"అంకుల, కాఫీ తాగి వదాద్మా?", పర్మాదం తపిప్ందనన్ ఆనందం అంకుల కళళ్లో కనిపిసుత్ండగా అడిగాను. ఇదద్రం కాఫీ తాగుతూ 
కారన్ర టేబులోల్ కూరుచ్నాన్ము. 

"అంకుల, మీరు కోపం తెచుచ్కోను అంటే ఒక మాట చెపుతాను". 
పర్శాన్రధ్కంగా నా వైపు చూసారు. శార్వణి రాసిన ఉతత్రం అంకుల చేతిలో పెటాట్ను. లెటర చదువుతుండగా అంకుల కళళ్లో 

కదలాడిన చెమమ్ నాలో ఆశను పెంచింది. 
"మీకు శార్వణంటే ఎంతిషట్మో నాకు తెలియంది కాదు. తన కోసం మీరు అనిన్ సమకూరిచ్ పెటాట్రు. కానీ అంకుల.......శార్వణికి 

ఇషాట్లు ఉంటాయనే విషయానిన్ మాతర్ం మరిచ్పోయారు. మీ కూతురు శర్మ లేకుండా పర్యాణిసుత్ందని మారాగ్నిన్ మీరే నిరిమ్ంచి ఇచాచ్రు. ఆ 
దారి మీ కూతురికి నచిచ్ందో లేదో కూడా అడగటం విసమ్రించారు." 

"నేనేది చేసినా తన మంచికే చేసానమామ్" 
"ఐ అండరాస్ట్ండ అంకుల. కూతురి భవిషయ్తుత్ను కలలుగా కంటూ అదే జీవితంగా బతికారు. మన మధయ్తరగతి కుటుంబాలలో 

తలిల్దండుర్లు తమ పిలల్ల కోసం ఎనెన్నోన్ తాయ్గాలు చేసాత్రు. చటర్ంలో ఎంతో పదద్తిగా పెంచుతారు ", ఒకక్ నిమిషం ఆగి , "ఊపిరి 
సలపనంత పదధ్తిగా పెరుగుతాం మేము", ముగించి తలకిందకు దించేసాను అంకుల కళళ్లోకి చూడలేక. 

పది నిమిషాలు ఏమి మాటాల్డకుండా వుండిపోయారు అంకుల. నేను కూడా నిశశ్బద్ంగా ఉండిపోయాను. 
"మరొకక్ మాట.....శార్వణిని, దీపక ను కౌనిస్లింగ కు పంపిదాద్ము", అంకుల మౌనానిన్ చేధిసూత్ అనాన్ను. 
"కౌనిస్లింగ.....అంటే.....అదీ....మరి...నలుగురు ఏమనుకుంటారు" 
" మన అమామ్యి జీవితానికి మించిన పరువా చెపప్ండి? ", అంకుల కళళ్లోకి చూసూత్ అడిగాను. 
సమాధానం చెపప్లేక తలదించుకునాన్రు. 
 
"శార్వణి చేసింది పొరపాటు పనే. తనలా చెయయ్కుండా వుండాలిస్ంది. మనమేవవ్రమూ తనను నినదించవొదుద్. కోపప్డి, ఇలా 

చేసావేంటి అని తిడితే ఇంకా ముడుచుకుపోతుంది. మనసు విపిప్ మాటాల్డదు. పేర్మగా మాటాల్దాం. నీకు మేమునాన్మనన్ ధైరాయ్నిన్ తనకు 
కలిగిదాద్ం." 

 
* * * * * * * * * * * 
 
"దీపక, నాకు తెలిసిన సైకార్టిసట్ ఉనాన్రు. మీకు అభయ్ంతరం లేకపోతే అపాయిటేమ్ంట తీసుకుంటాను" 
 
"చివరకు ననాన్ సిథ్తికి తీసుకొచిచ్ంది శార్వణి" 
"చదువుకునన్ మీరు కూడా అలా అంటే ఎలా?" 
"తనకేం తకుక్వ చేసాను?" 
"ధనం, దరప్ం, చీరలు, నగలు..ఇవి అమరిచ్పెటాట్రు. మానసికంగా తన మనసును హతుత్కునాన్రా? శార్వణి ఎంత ఒంటరితనంతో 
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బాధపడుతుందో ఒకక్సారి ఆలోచించండి దీపక ." 
ఇంకా ఎంతో మాటాల్డాలనన్ నా ఆతార్నిన్ ఆపేసుకుంటూ ,"పేర్మ లేదని కాదు. ఒక కముయ్నికేషన గాయ్ప. శార్వణిని అరథ్ం చేసుకోండి. 

కౌనిస్లింగ కి వెళళ్ండి దీపక, పీల్జ...ఇదద్రికీ ఉపయోగపడుతుంది" 
"సరే, అపాయిటేమ్ంట తీసుకోండి." 
 

* * * * * * * * * * * 
 
శార్వణి కాసత్ కోలుకుంది. సాలిడ ఫుడ తీసుకోగలుగుతోంది. మానసికంగా ఎంత ఒతిత్డికి లోనయిందో తన మొహం చూసుత్ంటే 

అరథ్ం అవుతుంది. 
బంధుమితుర్లకు, ఇరుగుపొరుగు వారందరికీ ఈ వారత్ అందేసినటుట్ంది. ముయ్జియంలో బొమమ్ను చూడటానికి ఎగబడినటుట్ కూయ్ 

కటేట్శారు. సమసేయ్ంటి అంటూ ఆరా తీసేవాళుళ్ కొందరైతే, ఏమైందంట? ఎందుకిలా చేసిందంట? అంటూ ఇంటార్గేసన చేసేవాళుళ్ 
మరికొందరు. ఇలాంటి పరిసిథ్తులోల్ పరామరశ్లకు రాకూడదని, పలకరింపుల అవసరం లేదనే ఇంజిఞ్త జాఞ్నం ఎంత నాగరికత నేరుచ్కుంటే 
తెలిసేది?! కొనిన్ కొనిన్ విషయాలలో మన ఇండియన కమూయ్నిటీ మారాలిస్ంది ఎంతైనా ఉంది అనిపిసుత్ంది. 

ఏకాంతం దొరకగానే "శార్వణి..." అని పిలిసాను. మాటాల్డేలోపే బోరున ఏడేచ్సింది. ఏడవనీ, కరువు తీరా ఏడవని. మనసు కరిగి 
నీరవవ్నీ. నేను మాటాల్డకుండా తననే చూసూత్ ఉండిపోయాను. కాసేపటికి కుదురుకుంది. 

"నీకు కుదిరినపుప్డు తీసి చదువు. ఏకాంతంలో పర్శాంత మనసుతో చదువు. ఆలోచించు బాగా ఆలోచించు ", కవరు చేతిలో 
పెడుతూ అనాన్ను. 

శార్వణి, 
ఇలా ఉతత్రం రాయాలిస్న పరిసిథ్తి వచిచ్నందుకు బాధ పడుతూనే, కనీసం ఈ అవకాశానిన్ నాకు మిగిలిచ్నందుకు ఆ దేవుడికి 

ఎపప్టికీ రుణపడి ఉంటాను. 
నీ ఉతత్రానికి పర్తుయ్తత్రమే అనుకో! మాటల మూటలు విపిప్తే భావాలు అటు ఇటు ఎగిరిపోతాయేమోనని, అక్షరాలలో బంధించి 

నీకిసుత్నాన్ను. నీ కళళ్లోకి సూటిగా చూసూత్ పర్శిన్ంచాలనుంది. నీ కనీన్రు ఎకక్డ నా పర్శన్ల గాఢతను తగిగ్చేసుత్ందేమోననన్ అనుమానంతోనూ 
ఈ ఉతత్రం రాసుత్నాన్.....అరథ్ం చేసుకుంటావు కదూ! 

ఏయ పిచిచ్ మొదూద్......మమమ్లనందరినీ వదిలేసి అలా ఎలా వెళిళ్పోదామనుకునాన్వు? ఈ పాశం అంత తేలికగా 
తెగిపోతుందనుకునన్వా? 

నీ గురించి ఆంటీ ఎంత తలల్డిలిల్పోయారో మాటలోల్ చెపప్లేను. దుఖానిన్ దిగమింగుకుంటూ అంకుల డాకట్రల్ చుటూట్ తిరుగుతుంటే 
చూసి తటుట్కోలేకపోయాను. శార్వణి భవిషయ్తుత్ కోసం కనని కల లేదు, చెయయ్ని ఏరాప్టు లేదు...చివరకు ఇలా అయింది అంటూ ఆంటీ 
అంకుల ఇదద్రూ కుమిలిపోతునాన్రు. నువువ్ లేని లోకంలో ఆ వృదధ్ దంపతులు బతకగలరనుకుంటునాన్వా? 

దీపక హటాతుత్గా పదేళుళ్ పై పడినటుట్ అయిపోయాడు. "మీరెళిల్ ఫెర్ష అయి రండి, నేనుంటాను శార్వణి దగగ్ర", అని నేనెనిన్సారుల్ 
చెపిప్నా, నినున్ క్షణం కూడా వదిలి వెళళ్లేదు. ఏ సమయాన ఏ అవసరం వసుత్ందో అని కనిపెటుట్కుని కూరుచ్నాన్రు. అతని కళళ్లోల్ కదలాడిన 
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దిగులు వెనుక పేర్మ లేదంటావా? తనకు నీ పై ఉనన్ పేర్మను వయ్కత్పరచటం చేతకాదను..నేను ఒపుప్కుంటాను. అంత మాతార్నికే ఒదిలి 
వెళిళ్పోవాలా? మారుచ్కోలేవా ? ఆలోచించు... 

శార్వణి...నీ గుండెలపై చెయియ్ వేసుకుని నినున్ నువువ్ పర్శిన్ంచుకో.నీ ఈ పరిసిథ్తి కి నువువ్ కారణం కాదంటావా? నీ తలిల్దండుర్లు, 
భరత్, అతత్మామలు..చివరకు సమాజం సైతం నీ ఈ సిథ్తికి కారణమని ఒపుప్కుంటునాన్ను. వీటనిన్ంటికి మించి, నినున్ నువువ్ నిలబెటుట్కోవాలని 
ఎనన్డనాన్ పర్యతిన్ంచావా? 

అంకుల నీ చదువు, పెళిళ్ నిరణ్యించినపుప్డు....అది నీకు ఇషట్ం లేకపోయినా ఎందుకు తలవంచావు శార్వణి ? 
అతత్గారి బిపి, మావగారి షుగర నీ భుజాలపై మోపినపుప్డు, నా అధీనంలో లేని వాటిని నేనెలా మోయగలను అని నువెవ్ందుకు 

నిలదీయలేదు? 
 
నిజం చెపుప్..వంట కుదరకపోయినా, పిలల్లకు మారుక్లు తకుక్వ వచిచ్నా, నినున్ నువువ్ దోషిని చేసుకోలేదూ? 
ఎందుకు శార్వణి, ఈ మంచి అనిపించుకోవాలనన్ ఆరాటం మనకెందుకు? 
నీ జీవితంలో అసంతృపిత్ రాజయ్మేలుతునన్పుడు పిరికిగా జీవితానేన్ ముగించాలనుకునాన్వు. ధైరయ్ం చేసి ఆ గిరిలో నుంచీ ఒకక్ 

అడుగనాన్ బయటకు వెయాయ్లని ఎందుకు అనుకోలేదు? ఎందుకంటే...పంజరంలో బంధీగా ఉండటంలో నీ సావ్రథ్ం ఉంది. ఆ సావ్రధ్ం మరేదో 
కాదు , అది నీ కంఫరట్ జోన. లొంగిపోవటంలో ఉనన్ సుఖం ఎదురు తిరగటంలో లేదు. ఇకక్డ వింత ఏమిటంటే...సావ్రథ్ం అటట్డుగున ఉనన్ 
కనీకనిపించని పొర, దానిపై జాలి అనే భావన, దానిపై తాయ్గం అనన్ పేరు. నీ ఆతమ్సాకిష్లోకి తొంగిచూడు, నేను అనన్ది నిజమని 
ఒపుప్కుంటావు. ఏదో పోతుందని భయపడుతూ, నినున్ నినున్ కోలాప్యావు. 

మన సమాజంలో మగాడు ఎపుప్డూ కంఫరట్బుల పోసిషన లోనే ఉనాన్డు. తరాలుగా సతరీ మగాడి ఆధీనంలోనే ఉంటూ వచిచ్ంది. ఒకక్ 
నిమిషం ఆడ,మగ అనన్ సంగతి పకక్న పెటిట్ ఆలోచించు . ఏ మనిషైనా తన అధికారానిన్, సౌకరాయ్లను ఒదులుకోవటానికి సమమ్తంగా 
ఉంటారా ? 

శార్వణి, సతరీలుగా మన హకుక్లను తెలియపరచటం మన హకుక్ మాతర్మే కాదు , అది మన బాధయ్త . నీ బాధయ్తను నువువ్ 
నిరవ్హించావా అని కూడా అడగటేల్దు, అసలు గురిత్ంచావా? 

ఈ ముసుగులు తీసెయ. ఈ హిపోకార్సి మనకొదుద్. ఇది నేను అనే హకుక్ను తెలియచెపేప్ బాధయ్తను నిరవ్హిదాద్ం, మన కోసం, మన 
ముందు తరాల కోసం. 

శార్వణి.....ననున్ క్షమించు. నినున్ పూరిత్గా అరథ్ం చేసుకోవటంలో విఫలమయాయ్ను. నా సహకారం నీకు మరి కొంత అందించి 
ఉండాలిస్ంది. 

ఇటుల్, 
నీ సేన్హితురాలు 
PPP 
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bÍOyô OqXLÀ OqXhCL¹                −O|. QLOqô. Í¸CLj¿ë
  

¥cMLjõ¥q MLFL¸. O~öÀFLj¸¨ bÃ¢MLjj<j ¬GSÿFL¸$c °Fcï<j. O~öÀ JvÍjíJwtj GH<j¥yML<¸ μ¥q=h, öEpGHÁ ³<jJv¥q=h 
MLjFLGSjÂ fH¸@oGSjëFcïtj. ¬Oq*õMcTdÂ¥h MLÔcáMLjFLï MLk=o$cÂ¢ ¯ bÍOqôO~¾¥h ²¥qÚ<jFcï μ¥q=o ¬FLï^jæ¸Á. O~×.õ¸ 
JwtjFL¸Íj$cÜÂ¢, ®Pe $qjrHð<j ¬FLï¸ −ŠPy ÀFo^GHlð<j $cÂ¢ ¯NqjFL¥h CcFLj O~¾FLFo $qjOoëPoÍj. ²Pe _CLjŠCoFo¸ ¬FLjŠFo 
−NqjFL¥h O~×.õ¸ ²Pe MLGSjë¸Á? −NqjFL sHOqj¥h XLöÀNqjj@o, ¬tjCoFo¸? ¥q¸<_Ó¸ °¸@xÍkí? bÍOqô¸, bÍOqô¸ ¬¸^k μ¥q Ôy^ 
MLj=hæ MLjjÍíPe GH¨ °¸=o − ÍjOyõbÍFLj<j O~×.õ¸ ®Tdë@~? ¯NqjFL McFLJdMLjj ¬Â CnÆsS ¬Pe −¨¸Ôc<j MLjFL¸Í¿¢ï. GSOo ¯ 
−PyÔLFLj÷ ²¸CL¥h Cn$oÄ¥cMLl. CLÓ ÄÁÆ¸¼ Š=iOq¸Py¸¼ _Nqj^¥xÔcá<j.  

NqjjbÁGRjæOqj<j ÍkOq¸$c °FLï Ôn^÷¥éfS, ¬OqBcõÓ¥éfS ÔLkGSkë °Fcï<j CLEo¥q¸$c. bÃ¢MLjj¨¥h ¼O~¥qÂfH¸¼¸Á. ³MLl¸Á 
Mc=hPy ÔLk@~èÂ¥h? ¯NqjFL O~×.õ¸ JwtjFc ®¸CL ÂEcFL¸$c ²Pe °Fcï<j? ®GHlð<j ®¸¥c ²MLOqk ¬AKcõ$qCLjÓj O~PoÍj ¥qFL¥q 
®GHlð@o Jwtj öEpGHÁÂ fHÆsSë? − −PyÔLFL O~ML<Moj CL<MLl$c PyGHÓ¥nÈ" öEpGHÁÂ fHÓjÔLj¥xÔcá<j. ®ÍíOqk bÍOqôO~¾ Í$qÜOq¥nÈ" 
''−O~õ'' ¬FcïOqj.  

MnFL¥hÚ À¿» ÔLkfS FLMLløCLk ¬Fcï<j bÍOqôO~¾ ''FoFo ÄjMLjôÆï fHÓjEcíMLjj ¬FLjŠ¸^jFcïFLj, ÔLk<¸¨, ¯ ¥x¸<Ók 
¥yFLÓk, ¬OqBcõÓPy ¯ GHXLjÓk ²¸CL GS¸CyGR¸Cy °FcïNnk. MLjFL¸ O~×.õ¸ ÔosSë MLköCL¸ ¯ MLköCL¸ GS¸CyGR¸$c 
°¸<$qÓMLk?'' ¬Fcï<j.  

bÃ¢MLjj¨¥h μ¥qÚTd¿$c ¥yGH¸ rHÓj÷Ã¥h¸Á. ''¬¸=o MLjFL¸ ²Ó÷¥cÓ¸ ®¥qÚ@o °¸=o MLj¸¼ÍFoFc Ä£jOqj ÔnsHðÁ?'' ¬¨$c<j. 
 ''PoÍj PoÍj, FoFLj MLjFLMLjj¸ÍjFLï Mc=h $qj¿¸Ôo, öGHGSjëCL¸PyFo ÔnGHlCLjFcïFLj.''  
''Ä£j GSjXLöÀNqjjÓj, XLöÀNqj bÍOqô¸ NqjjÍíîMoj ¬Â QcöTdëÓj ÔnGHlëFcïtj ¥qEc? Mc<j MLjFL¸Í¿¢ï ®Pe ¬<ÄPy¥h GH¸sHfS 

GSj[¸$c °¸=o, Ä£jOqj bÍOqô¸ ³Äj Jd=hGSjëFcïOqj? FoFLk Oy¾e FoÓÄ£jÍ GH<j¥yML<¸ Ä£j bÍOqôMLk?'' ¥x¸Ôn¸ Mn^¥cOq¸$c ¬¨»¸Á 
öEpGHÁ.  

''öEpGHÁ¤.! NqjjÍíî¸ XcöÀNqj bÍOqôMoj, ¥cÍÂ ²MLOqFcïOqj? ¥cÂ¢ ¥qÀë ÔoÀPy °¸Á ¥qEc ¬Â, ¥qFLGH¨FL öGHÀEcÂ¢ï ÔL¸GH¸¥qEc? 
NqjjÍíî¸ ¬MLGSOqMnjÎFLGHlð<j CLGHðŠ¸@~ ¬Eo Jd=hEcíMLjj'' ÔnJdð<j bÍOqôO~¾ Qc¸CL¸$c.  

''Ä£j O~×.õ¸ Jwtj¸Á. ÄjMLjôÆï ¬¸ÍOqk MnÆMofSFL^jæ ¬<Ä¥h GH¸fH¸ÔoOqj. ®GHlð<j ¥c¥q MLjOnGHlð<j Ä£j bÍOqô¸ 
GHÂ¥xGSjë¸Á? ®GHlð@o XLöÀNqj bÍOqô¸ ÔLkfH¸ÔcÆ ¥qEc?'' ¬GSÿFL¸$c ¬Fcï<j bÃ¢MLjj<j.  

''CLMLjjô<k, FoFLj bÍOqô¸ öGH¥cOq¸ Jd¼¥qPe^Py −¨, ¶@~FLj. − bÍOqô¸ öGH¥cOq¸ GHFnï¸@o+" ¬Oq*õMcGS¸, μ¥q ³<j 
¬×cåCLMcGS¸ CLGHðÍj. ®GHlð<j NqjjEcíÂ¥h GHOqj$n¨Co MLjFLÓï¸Í¿¢ï OqXh¸ÔL$qÓ ¬OqjãFLj<j ÁMcõöTdëÓj ¥yGS¸ MnÈ" °Fcï<j, 
O~¾Ó¸ÍOqk FoFLj bÍOqô¸ CLJdðFLÂ −¨JwNqjOqk?''  

''FoFx¥qÚ@oï Mc+"¸Í¿¢ï ÔL¸sHNqj$qÓFLj'' AKLj×cÓj °Jvð¸»GSkë ÔnJdð<j bÃ¢MLjj<j.  
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''FLjMLlø ¬¸CL=h Mc<MoFytj CLMLjjô<k! ¥cÂ¢ MLjFL¸ μGHlðŠFLï öGH¥cOq¸ ¬Oq*õMcGS¸ ÔoNqj¥qJwCo MLjFL¥h Mc$cíîFL AKL¸$q¸ 
¥cÍk? μ¥qTd¿ −Py¼¸ÔLj. öGHGGSjëCcÂ¥h ®Á MLjFL GSMLjNqj¸ ¥cÍj. GHOqMojQLøOqj<j MLjFLÆï O~KyNoj EcÂ¥h GS¸IGHj=hCL¸ ÔoGSjëFcï<Â 
Fc¥qÂfHTwë¸Á. ¬¸ÔoCL −NqjFL Ä£jÍ AKcOq¸ MofS ÔLkEcí¸.''  

''− GHOqMojQLøOqj¨ Ä£jÍ AKcOq¸ MosS _ÍjÓj −NqjFoï ¯ ¥qadæÓÂï¸=hÂ¢ CxÆ»¸ÔLMLjÂ ¬<$xÔLjá¥qEc? Ä£jOq¨»Co ¥qßGRjê<j − 
MLköCL¸ GSVNqj¸ ÔoNqj@~?'' ÔLjOqj$cÜ ¬¸Á öEpGHÁ.  

''ÔLk<j öEpGHÁ¤, MLjFLGSkñ¿ë$c ¬¨»Co ¥qßGRjê<j O~×.õMoj ¥cÍj, AKLkMLj¸<Ó¸ ¬¸Cc ®Tdë<j. ¯ GHOqøCcÓk, ¬OqBcõÓk 
ÔLk<j, AKL$qML¸CLj<j GSßfRæ¸¼FL Ä¤=hÂ ÔLkfS FoFLj −FL¸Á¸ÔL$qÓFo CLGHð GHOqMojQLøO~ ®Á FcŠ ®tjõ, ®Á FLjMLlø À£GSj¥y, ¬Â 
FoFLj −NqjFLCy KoOq¸ ÔoNqjPoFLj. ¬Pe¸=hÄ FLFLjï ¬<¥qÚ¸¨. −NqjÂ¼áFL Mc=hCy GS¸CLßfHë$c °¸<<Moj FoFLj ÔoNqj$qÆ$oÁ. FoFLj 
ÔosSÁ CLGHlð ¬tjCo ¯ Jd=h¥h −NqjFo ÔnfHð °¸@oMc<j ¥qEc?'' ®¸¥q ®¥qÚ¨Cy −GHlEcMLjj ¬FLï^jæ NqjjbÁGRjæOqj<j ÔnNnjõÀë 
ÔLkfH¸Ôc<j.  

öEpGHÁ MLkOqj MLk=c÷<Š¸@~ Š=iOq¸Py¥h FL¨¼¸Á. bÃ¢MLjj<j MoOo GHÂÄ£jÍ ¬<ÄPy¥h _NqjPoíO~<j.  
PPP 

JwNoj Ec¿Py ¥yGH¸$c ¬OqjGSkë, ×.¸CLjMLlÆï AKLNqjrH<jCLk FL<¥q Td»GSjëFcï<j bÃ¢MLjj<j. ÔoÀPy °FLï [<Ü¸ O~öÀ FLj¸¼ 
°FLï¥yJdÂï EcÔLPo¥qJwCy¸Á. ''bÍOqô¸,'' ¬ÿÿ ¬FLjŠ¸^k bÃ¢¥qO~Oq*õ¸Py¥h FL<jGSjëFcï<j.  

Jw$c Jw$c ÔL¸=hfHÓ÷ ³<jGHlPe¸=hÁ ÄÂfH¸¼¸Á. −» ÔnMLlÓj ¿¥hÚ¸Ôo<j. Í»ÜOy÷Fo °FLï $qjÿPy¸¼ MLGSjëFLï^jæ¸Eo? 
¥cÓjPy ¥cÓj MofS FL<jGSkë [<Ü¸ GH^jæŠÂ MLjj¸ÍjŠ FL¨Ôo<j. μ¥qÚTd¿ _jGSjûMLjFo QL_í¸. Mn¸^Fo MLjVGHOqøCL¸ CLFLrHÎFL 
GH¨FL^kæ ¬Ó÷Pe÷¨JwNqk<j. ÄGSjOy÷ ÔoÀPy ¥qÀë ÍkOq¸$c GH¨¸Á. μ¥qÚTd¿ ML+j" ÄÍjÓjáŠÂ PoMLKyNqk<j. Ä¼öCL¸$c ÔoCLjÓj 
¥qÍÓ<¸ −»JwNqktj.  

''²MLOqÁ FoFnMLOqïFLjŠ¸^jFcïOqj? MoÓ ³FLj$qjÓ _Ó¸ °FLï bÃ¢MLjsSFLj¨ï. öJdBcÓ Ä£jÍ −QL °¸=o ²ÍjOqj$c ML¼á NqjjÍíî¸ 
Td»¸ÔLj.'' ¬¿Ôc<j.  

''¬Kcòtk, Â¢ MLj^j¥hÚ FLjMoø Fc $qjÿPy ¬<j$qjrH=cæMLl. FLjMLlø ¯ Oy¾¥h −VOq¸. Â¢Š ¶fH¥q °¸=o Fc GH^jæPy¸¼ 
_Nqj^GH<j. °Àë öGH$qPeóÓj EoÂ¥h?'' ¬Â μ¥q MLkFLML ¥q¸>Oq¸ ÄFLGH¨¸Á.  

''²MLOqj FLjMLlø?''  
''FoFLj ®¥qÚ< $qjÿPy °¸@o ¥x¸<¼ÓjMLÂ.''  
¥x¸CLsSGHl »¸¾ŠFoGS¿¥h bÃ¢MLjj¨¥h CnÆfS¸Á, CLFLÂ GH^jæŠFLïÁ TdbEcOq*MnjÎFL ¥x¸<¼ÓjML¥cÍj. öGHNqjCLï¸ MLkFofS $q=hæ$c 

¬OqML<¸ MnjjÍÓj rH=cæ<j.  
**** 

AKy×.FL GSMLjNqkÂ¥h ¬<ÄPy¥h MnÈ"FL bÃ¢MLjj<j ®¸¥c O~PoEoMLjÂ NqjjbÁGRjæOqj<j −ÍjO~í$c °Fcï<j. On¸<j IGHj¨NqjÓ ö¥hCL¸ 
bÃ¢MLjj<j ¥yGH¸$c ¬<ÄPy¥h Mn+"<¸ CcFnOqj$qjFLj. ³EnÎFc −GHÍPy GH<PoÍj ¥qEc? ¬GSPo Mc¨¥h ÍkŠ@nŠÚML. −Py¼GSjëFcï<j bÍOqô 
CLFLNqjj<j. Š=iOq¸PyGHÓ ¥nWo"GS¿¥h FLŠÓj<k, GSÿEoMLl<k, öEpGHÁ¤ ‚@~ ¥x¸ÔL¸ −ÍjO~íî$c °FLï^k÷ CnÆfS¸Á.  

''bÃ¢MLjj¨¸¥c O~PoEo¸?'' ¬¨$c<j.  
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''¯ Jd=h¥h MLÔLjá¸@~Æ MLj¿'' öEpGHÁ ¬¸Á. ®¸CLPy bÃ¢MLjj<j rH<jCLjFLï ¬OqjGHlÓj Æ£Ó$c ÄÂfH¸Ôctj. ¬FLjMLkFL¸$c 
ÔnMLlÓj ¿¥hÚ¸ÔcOqj. μ¥qTd¿ ¬FLjMLkFL¸ Íßb<GH@~è¥q bÍOqôO~¾ ÄÓ÷¸_jÓk, ¥qÀë ÔoÀPy¥h À£GSjŠÂ ÔnJdð<j FLŠÓj¨Cy ''FoFLj 
bÃ¢MLjj¨ï ÔLk<@~Â¥h Mn+jëFcïFLj. FLjMLlø ×cö$qCLë$c °¸<j. öEpGHÁÂ, GSÿEoMLl¨ï Â¢ −bÁ¢FL¸Py °¸¼ Mn+jëFcïFLj. ¬ÀbÍjPnMLOnÎFc MLsSë 
GSCLÚ¿¸ÔL<¸ MLj¿áJwMLÍjí.''  

''GSOo'' ÔnJdð<j FLŠÓj<j.  
bÍOqôO~¾ $q<GHEc^jCLk¸=o, GSÿEoMLl<k, öEpGHÁ¤ ''¯NqjFc bÃ¢MLjj¨ï OqXh¸ÔoÁ?'' ¬FLjŠ¸^k ¥hGSjŠÚFL FLMLø<¸ 

NqjjbÁGRjæ¿¨¥h ÄÂfH¸¼¸Á. FLŠÓj<j MLköCL¸ MLÙFL¸$cFo °Fcï<j. EcÂï GH=hæ¸ÔLj¥yŠ¸@~ MLjj¸ÍjŠ FL¨Ôc<j bÍOqôFL¸ÍFLj<j.  
PPP 

bÃ¢MLjj<j rH<jCLjFLï ¥é¥qÆï ¬FLjGS¿¸ÔLjŠ¸^k Jwtj bÍOqôO~¾ ¥x¸<¼ÓjML °¸@o $qjÿÂ GSjÓAKL¸$cFo ÔoOqj¥y$qÆ$c<j.  
¥qÀëÀ£fS PyGHÆ¥h Mn+"$cFo Ä¥q^æVGS¸ ÄFLGH¨¸Á. ²ÍjOqj$c Mnjjÿ¸Py ½¡ML¥q+ PoÂ bÃ¢MLjj<k, bÃ¢MLjj¨ï ¬Fo¥q ÔLj^j÷ 

ÔLj^jæŠÂ °FLï ¥x¸<¼ÓjMc ¥qÂfH¸Ôctj. Mn¸^Fo μ¥q MLkFLML ¥q¸>Oq¸ ÄFL_¨¸Á.  
''ÔLk<KyCo ¬OqóŠ¨Pe °FcïMLl. Mntjõ ³FLj$qjÓ _Ó¸ °FLï bÃ¢MLjj¨ï GH^jæŠFLï ¥x¸<¼ÓjMLÂ FLjMLlø^Nqkõ Ä¨fH¸ÔoÁ?''  
μ¥qÚ XL*¸Py bÍOqôO~¾¥h ÄGRNqj¸ ¬ML$qCL¸ ¬tjõ¸Á. ''¬×.$qOqMLk, Â¢Š −VOq¸ ¥cMLÆsSë Oy¾e FoFLj Cn¼árH^æ$qÓFLj. 

¬Á¤ ‚<Í¸=o FLFLjï À£GSjŠÂ Fc CLMLjjô¨ï Ä¨¼rH=hæ, Â¢Š ¥cMcÆû¸Á ¥yOqj¥y'' ¬Fcï<j.  
''FcŠ ¥cMcÆû¸Á −VOq¸ ¥cÍj. Fc bÍOqô GS¸EoVÓ¥h GSMLkbEcFL¸ ÔnGHð$qÆ»Co Â¢ CLMLjjô¨ï MLÍjÓjCcFLj. Po¥qJwCo ®CL@o 

FcŠ −VOq¸.  
''bÍOqô ÄGRNqj¸Py MLjVMLjÿjPo μ¥x¥qÚGHlð<j CLGHlð _<^¸ ×.Oqj$qjCLk °¸^j¸Á. bÍOqô ÂOqêNqj¸ ¬FoÁ Fc Ky=h Mc+"¥h 

¥qÀëÄ£jÁ TdMLjjPe¸=hÁ. ¬tjFc CLMLjjô¨ï Ä¨fH¸ÔLj¥yML@~Â¥h FcŠ ÔoCLFnÎFL¸CLPy Ä£jŠ GSMLkbEcFL¸ ÔnGHð$qÓFLj. Ä£j öGHQLïÓj 
GS¸bÁ¸ÔL¸¨.''  

''öKcÿô*j<¸=o ²MLOqj?''  
''QLjÍíî MLjFLGSjû, XLMLk, ÍNqk, EcCLßCLø¸, ®^jML¸=h $qjBcÓjFLïMc@o öKcÿô*j<Â QcöTdëÓj Ôn_jCLjFcïtj.''  
''¬tjCo ®^jML¸=h $qjBcÓj °FLïMcOqj Äj$qCc MLO~êÓPy ‚@~ °FcïOqj$c?''  
''CLGHðŠ¸@~. ×.FLô MLjkPeFL ³ MLOqê¸Py GHl=hæFc ®^jML¸=h $qjBcÓjFLïMc¿Â öKcÿô*jÓFo ÔnGHðMLÔLjá. ³ MLOqê¸Py GHl=hæFc 

®^jML¸=h $qjBcÓj FoOqjá¥yMLÔLjá. ¬Eo AKL$qML¸CLj<j MLkFLML ×.FLô¥h¼áFL MLOq¸.''  
''GSOo ¬tjCo, öGHGH¸ÔL¸Py ¬Fo¥cFo¥q MLj¸Á ×cåFL¸ ¥yGS¸ öJdŠPe<jCLjFcïOqj. ¯ ×cåFc¥h »¤^jO~tj ³Äj=h?''  
''ö_ÿôCLCLëø¸ CnÓjGSjŠÂ ×.FLô O~fUCLõ¸ ÔoGSj¥yML<Moj ×cåFcÂ¥h »¤^jO~tj.''  
®Pe FL¨¼FL öGHQyïCLëO~ÓCy ¥x¸CLsSGHl $q¨Ôo¥q μ¥qÚ MnjOqjGHl Mnj¿fSFL=nÎæ¸Á $qjÿPy. bÃ¢MLjj<j −QLáOqõ¸$c ÔLkTd<j 

ÔLj^kæ. CLFLÂ ®GHð=hEc¥c ÔLj^jæŠFLï ¥x¸< ¼ÓjMLPoÍj. bÍ$qbÍ$c MnjOqjGSjëFLï Co×.GSjûCy μ¥q MLjVGHlOqjGRj<j ÂÓ_¨ °Fcï<j. 
GH¥qÚFo FLMLløCLk ¬FLï NqjjbÁGRjæOqj<j.  

''Ä£jOnMLOy rSÓÄ¤Nqj¸¨'' ¬¨$c<j NqjjbÁGRjæOqj<j MLjVGHlOqjGRj¨ï °EoíÇ¸¼.  
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''Fc sHOqj FLÿjGRj<j. FoFLj FLkOqj ¬QLøMojbEcÓj ÔofS $qOqø¸ MLjkÓ¸$c ¬$qGSëõMLjjÂ QcGH¸ MLÓ÷ ®Pe ¥x¸<¼ÓjML$c GH¨ 
°FcïFLj. ¯ Oy¾ FLjMLlø ®¼áFL GSMLkbEcFL¸ MLÓ÷ Fc QcGH¸ GHmOnÎëJwtj¸Á'' FLÿjGRj<j ÔnJdð<j. ''bÍOqô×c FLjMLlø FcŠ ÔofSFL 
GSVNqj¸ MLjOqjMLPoÂÁ. Ä£jŠ QLjAKL¸ ¥qÓj$qj$c¥q.''  

PPP 
NqjjbÁGRjæOqj<j, bÃ¢MLjj<k MLjj¸ÍjŠ FL¨ÔcOqj. MLjj¸Íj$c bÍOqôO~¾ FL<jGSkë¸=o, MnFL¥é bÃ¢MLjj<j. Mnjjÿ¸ ¥x¸Ôn¸ 

JdÆJwtj °¸Á. JdMLjj ÔLj^æKn¨Co, GH¥qÚ=nMLjj¥qÓk, ±fH¿ ÀCLjëÓk FLÆ»Jwtj MLjOqjXL*¸Py ÔcMLMLÆû¸Eo. bÃ¢MLjj<j ¥qFL¥q 
CL^jæŠFcï<j. ¥x¸CL ÍkOq¸ FL¨Ôc¥q NqjjbÁGRjæ¿¨¥h Mn¥hÚ+j" ÄFLGH@~ètj. −» MnFL¥hÚ ÔLkTd<j.  

bÃ¢MLjj<j ‚Ó_¨Jwtj ³<jGSjëFcï<j. Í»ÜOq¥nÈ" ¬FLjFLNqj¸$c Ä£jÍ Ôntjõ MofS ¬¨$c<j NqjjbÁGRjæOqj<j, ''³Äj FcNqjFc, 
μ+j" Kc$c FnrHð<jCy¸Ec? Š=iOq¸Py¥h Mn+"$cFo Mo¨ Â¢+"Cy TdïFL¸ ÔoÍjíMLl$cÂ. ¥cÍ¸=o ®¥qÚ@o FoFLj Â¢Š μ+j" GH^æ$qÓFLj.''  

¯ MLk^ÓCy ¬GHð=hEc¥c ¶OqjáŠFLï bÃ¢MLjj¨¥h ¯ ¬FLjFLNqj¸Cy öGHMcÿ¸ ¥q^jæ Cn»FL=nÎæ¸Á. Mn¥hÚ Mn¥hÚ ³<ML<¸ MnjjÍÓj 
rH=cæ<j. bÍOqôO~¾ −GH@~Â¥h ¬<jè¥yPoÍj. − öGHMcÿ¸ _Nqj^¥h JwML<Moj MojÓj ¥csSGH=h¥h CoOqjŠÂ ¬Fcï<j bÃ¢MLjj<j. ''®¸CL 
_Ó¸ °¸© −[¿¥h FoFLj μ¥q JdMLjj ÔoÀPy ³Ä£j ÔoCL¥cÂ Mc*êNqkõFLj ¬Fcï. Ä£jOqj ML¼á Ä¨fH¸ÔLMLÓfS ML¼á¸Á. FoFLj O~KyNoj 
NqjjÍíî¸Py ³Äj ÔoNqj$qÓFLj? Fc μ¸=hFnGHlðÓ¥q¸=o, MLjFLsSû  ²ŠÚML KcbÁTwë¸Á, ®Pe ´FL¸ÍjŠ.''  

bÍOqôO~¾ ¥q¸$cOqj$c ¬Fcï<j. ''®¸ÍjPy Â¢ AKLj×._Ó¸ öGHGS¥hë PoÍj. ÂFLjï GH^jæŠFLïÁ TdbEcOq*MnjÎFL JdMLjj ¥cÍj FcNqjFc. 
FLkOqj ¬QLøMojbEcÓj ÔofS QcGH¸ Jv¸ÁFL FLÿjGRj<j. ®¸öÍGHÍÄ¥h EoMLCLÓj ¥y¿ ²¸fH¥q ÔoGSjŠFLï O~O~¾ −NqjFL. −NqjFL bÍOqô¸Cy 
GS¸JdÁ¸ÔLjŠFLï _Ó¸ MLjj¸Íj FLjMLmø FoFLk ³ Jd=h? ¬¸ÍjÔoCL ¬^jML¸=h −PyÔLFLÓj rH^jæ¥yŠ.''  

bÃ¢MLjj¨¸¥c ®Pe ¬Fcï<j, ''®¸=h¥nWc"¥q ®GHlð<j FLFLjï öEpGHÁ ÔoCL¥cÂ Mc¨¥h¸Í ×.MLj¥q^æÍk?''  
MLj¸ÍVGS¸ ÔoTd<j bÍOqôO~¾ ''¯QLøO~FLjö$qÿ¸Cy öEpGHÁ TdXcCLkë Nqj×å $qj¸<¸Py¸¼ GHl=hæFLÁ ¬Â MLj¿áJwCLjFcïMc? 

¬^jML¸=h öEpGHÁ ¬Pe¸=h ¼FLï ¼FLï −PyÔLFLj÷ ÔoNqjÍFo Fc FLMLjô¥q¸.''  
¥csSGH=h¥h CoOqjŠÂ bÃ¢MLjj<j ¬¨$c<j, ''¬Fcï μ¥qÚ öGHQLï. Ä£jOqj FLÿjGRjÓ Mc¿Cy MLk=c÷<jCLjFLïGHlð<j, FoFLj ÄFLïEcÂ 

öGH¥cOq¸, ®Á¤ bÍOqô¸ ¬Â ÔnGHð<¸ ¥qGRæ¸. ¬¸Íj¥q¸=o ¬Fo¥cFoŠÓj Oq¥qOq¥cÓj$c ÔnGHmë °¸=cOqj. Ä£j öGH¥cOq¸ bÍOqô¸ ¬¸=o μ¥q 

MLk^Py ÔnGHð$qÓO~?''  

NqjjbÁGRjæOqj<j ÔnsHð<j fSìOq¸$c, ''öGHGH¸ÔL¸, MLjjPy÷¥cÓk Â¢Š ²ÍjOqj À¿»FLGHlð<j Â¢MLl EoFnÎïCo GH^jæŠÂ Â¢ ¥c+"Ä£jÍ 
FLj¸Ôy $qÓMy ¬Eo bÍOqô¸. bÍOyô OqXhÀ OqXhCL¹. öGHGH¸ÔL¸ ¬¸Cc ÂFLjï MLÁPofSFL FLjMLlø bÍO~ôÂï −ÔL¿¸¼FL=nÎæCo ¬Eo ÂFLjï 
¥cJd<jCLj¸Á. MLjFLÆï ²Ó÷Mo+Pe ¥cJd@oÁ MLjFL¸ ÔoGSjŠFLï GHl*õ¸, MLjFL¸ −ÔL¿¸Ôo bÍOqôMoj ¥cÂ¢ AKLj×._Ó¸ ¥cÍj.''  

Š=iOq¸Py¥h MLÔLá¥q AKy×.FL¸ ÔoGSkë¸=o bÃ¢MLjj@o ¬¸Í¿¥i ÔnJdð<j NqjjbÁGRjæOqj<j CLFLÂ ²Pe ¥x¸<¼ÓjML Kc¿ FLj¸¼ 
OqXh¸¼FLÁ¤. öEpGHÁ¤, GSÿEoMLl<k bÍOqôO~¾ _NqjPoíOqjCLjFLïGHlð<j FLÄøFL¸ÍjŠ FxÔLjáŠÂ CLÓÁ¸ÔLjŠFcïOqj. FLŠÓj<j MLköCL¸ 
MLj¸ÍVGS¸ ÔoTd<j.  

bÃ¢MLjj<¨$o<j, ''FLŠPe ²¸Íj¥qPe FLMLløCcMLl? FoFLj ÔoCL¥cÂ Mc*êNqkõFLFoFc?''  



  

øöeTT~                                                                                   www.koumudi.net   
                           

61             ¥q>bEc¥{MLjjÁ

కాదేదీ బిజినె  కనరం  కాదేదీ బిజినె  కనరం    
తాడికొండ కెతాడికొండ కె.. వకుమార శరమ్  వకుమార శరమ్    

''¥cÍj ¬FLï, rHÍíFLï ÂFLjï OqXh¸ÔL@~Â¥h Mn+kë¸=o öEpGHÁ¤, CLMLjjô<j FLMoøOqj `¯NqjFc bÃ¢MLjj¨ï OqXh¸ÔoÁ¤` ¬¸^k. −NqjFL 
−ÔL¿¸Ôo bÍOqô¸ MLjkPeFo MLjFL MLjFLj$q< −bEcOqGH¨ °¸Á ¬Â ¬OqíîMnjÎ¸Á. ®GHlð<j FoFLj FLÄøFLÁ öEpGHÁ¤, GSÿEoMLl<j FLÄøFL¸ÍjŠ, 
ÂFLjï ÔLkfS ¥cÍj.'' FLŠÓj<j ÔnJdð<j.  

¥csSGHl MLÙFL¸$c °Fcï¥q öEpGHÁ ¬¨»¸Á NqjjbÁGRjæ¿¨Â, ''bÃ¢MLjj¨ ¥yGS¸ FLŠÓjByê, GSÿEoMLlByê GH¸GH¥q Ä£jOn ²¸ÍjŠ 
MnWc"Oqj ¬<ÄPy¥h?''  

''²GHlð@nÎFc CLMLjjô¨ï ¥cJd<jŠFo KcbÍõCL ¬FLïEo ¥qEc? ¬Eo bÍOqô¸ ‚@~FLj. bÍOqô¸ ¬FoÁ MLk^Py÷ ¥cÍj ÔoCLPy÷Fo 
ÔLkfH¸ÔcÆ.'' NqjjbÁGRjæOqj<j ÔnJdð<j.  

 
(Jd¸<MLlÓj ¬Oq*õMcGS¸Py ÂMLfS¸¼FL ¬<MLlPy÷ ¥cMLjõ¥q MLFL¸ μ¥q=h. ¯ ¥qDÍPy ¬<Ä sHOqj CLGHlð ¬ÂfHsSë, CLGHlð 

¥cMLÔLjá, ¥cÂ¢ ¥qDÍ¥h  ösHOq* ¬Á ¥cÍj. Jd>OqŠÓj ö$qfU¸¼ FcrHÎ ÂGHlðÓj ÄGSOqMLÍíÂ MLjFLÄ. bÍFLõMcÍMLjjÓj)  
 

PPP 

నేను బిజినెస మేన ని కావాలనన్ మా ఆవిడ కోరిక నేను రిటరయిన తరువాత మాతర్మయితేనేం, తీరబోతోంది.   
అపప్టిదాకా పండుగలకి మాతర్ం - ముఖయ్ంగా జనవరి ఒకటోతారీకున - గుళోల్ అడుగుపెటేట్ ఆవిడ భకిత్ ఇంటోల్ ఎపప్టినించోవునన్ 

దేవుడి విగర్హాలకీ, ఫొటోలకీ రోజూ పూజలుచేసేదాకా ఎదిగిపోయింది. "పిలల్లు ఎదుగుతునన్పుప్డు వాళల్పనులతోనే సరిపోయేది రోజంతా. 
ఇపుప్డు తీరిక దొరికింది, అంతే!" అని నేను ఏమీ అనకుండానే సమరిథ్ంచుకునేదాకా వచిచ్ంది.  పిలల్లోల్ ఆఖరివాడు కాలేజీ చదువుకని 
బయటికి వెళిల్న పదేళల్ తరువాత పర్తేయ్కంగా ఇపుప్డు తీరికదొరకడం నాకేగాక మీకూక్డా ఆశచ్రయ్ం కలిగించక మానదు. ఆవిడ 
ఉదోయ్గంచెయయ్డంకోసం బయట అడుగుపెటిట్నదెపుప్డూ లేదని నేను సవినయంగా మనవిచేసుకుంటాను.  

మా పెళల్యినదగగ్రున్ంచీ ఆమె చిరాకుపడడ్ మా నానన్ దైవభకిత్ ఆయనపోయిన పదిసంవతస్రాల తరువాత నయితేనేం పర్తేయ్క 
గౌరవానిన్ సంపాదించుకుని ఆయన ఫొటో మా ఇంటోల్ గోడమీద కెకక్డానికి సహాయపడడ్ది.    

"దేనికయినా సమయం రావాలి!" అనాన్డు విఠల జీ. 
విఠల జీమీద ఆవిడకి విపరీతమయిన నమమ్కం. పిలాల్డి ముఖంలో వరఛ్సుస్ంది (నాకనాన్ వయసులో పదేళుల్ చినన్వాళుల్ 

కురార్ళుల్గానూ, ఇరవయేయ్ళుల్ తకుక్వయితే చినన్పిలల్లుగానూ, నా వయసులో సగం ఉంటే పసిపిలల్లుగానూ నాకు అనిపిసాత్రు). అయితేనేం, 
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విఠల జీ నా చేతిలో అయిదువేల డాలరుల్ పెడుతునన్పుప్డు ఆవిడ మొహమీమ్ద అంతకనన్ వెలుగొచిచ్ందని నేను పర్మాణంచేసి చెపప్గలను. 
అమెరికాలో పాదపూజలకి ఆహావ్నానన్ందుకుని విఠల జీ ఒక గృహసుథ్ ఇంటోల్ అడుగుపెటాట్లంటే కనీసం అయిదువేల డాలరుల్ ఆ గృహసుథ్ 
ఆయనకి సమరిప్ంచుకోవాలి.  అలాంటిది, విఠల జీ ఆ మొతాత్నిన్ నాకు ఇవవ్డమా! ఆయన నాకు పాదాభివందనంచెయయ్డం మాతర్ం 
గురుత్లేదు  శాంతికి - అదే, మా ఆవిడకి.  అయినా, విఠల జీ నాకు పాదాభివందనంచేసేత్ నాకు ఆయుకీష్ణమనిచెపిప్ ఆయన చేసివుండడని 
వాదిసుత్ందికూడా!   

సతయ్ంగారింటోల్ విఠల జీకి జరిపే పాదపూజకి ఆహావ్నం వసేత్ వెళాల్ము శాంతీ, నేనూ. మేం వెళేల్సరికి సతయ్ంగారిలుల్ భకత్సమూహంతో 
కిటకిటాల్డిపోతోంది. వాళుల్ నేలమీద కూరుచ్ని లలితాసహసర్నామాలు చదువుతునాన్రు. నాకు అవి నోటికి ఎలానూ వచుచ్ గనుక నేనూ 
గొంతుకలిపాను. ఎంతోకాలంగా అలవాటయిన నామాలతో నోరు తనపని తాను చేసుత్ంటే, కళుల్ చుటూట్ పరిశీలించాయి. భకుత్లకు 
సౌకరయ్ంగా ఉంటుందని లివింగ రూంలో ఒకమూలగా జరిపిన సోఫామీద కూరుచ్నివునాన్రు విఠల జీ.  నెరుసుత్నన్ పొడుగైన శిరోజాలు, 
బాగాపెరిగి, నెరుసుత్నన్ గడడ్మూ, కాషాయవసాత్ర్లూ, మెళోల్ రుదార్క్షమాలా - అంతా సాట్ండరడ్ సావ్మీజీ గెటప. అయితే, ఈయన మోడరన్ 
సావ్మీజీ అనడానికి ఆధారం చేతిలోవునన్ సెల ఫోన. అది ఊరికేనే కూరోచ్లేదు, ఆయన మాటలని ఎకక్డికో చేరవేసోత్ంది. ఆయన రెండోచెయియ్ 
గడాడ్నిన్ నిమురుతోంది. పాదాలు పూజలు అందుకుంటునన్య. కళుల్ చుటూట్ భకత్సమూహానిన్ పరికిసుత్నన్య. తెలిసిన మొహం 
కనిపించినపుప్డలాల్, గడాడ్నిన్ నిమిరే చెయియ్ గాలోల్కిలేచి వాళల్ని గురుత్పటాట్నని చెబుతోంది. పాదపూజ చేసేత్ అంగావధానం ఫీర్ అనన్టుల్గావుంది 
ఆయనిన్ చూసేవాళల్కి.  

పూజలు అయిన తరువాత పాటలు వచిచ్నవాళల్ని పాడమనాన్రు. ఓ ఇదద్రు ముగుగ్రు పాడిన తరువాత "పాహిమాం శీర్ 
రాజరాజేశవ్రీ" అనన్ కీరత్నని పాడాను. "సావ్మీజీ మీవైపే చూసూత్ండిపోయారు మీరు పాడుతునన్పుప్డు," అనన్ది శాంతి పాటపూరత్యిన 
తరువాత నా చెవిలో.  

భకత్సమూహంతో కలిసి పర్సాదభోజనం చేసిన తరువాత "వెళొల్సాత్ం," అని సతయ్ంగారితో చెపిప్ బయలుదేరబోతుంటే, "మీరాగదిలో 
కెళిల్ రెండునిముషాలు వెయిట చెయయ్ండి. మీ అదృషట్ం.  ఇంతమందిలో సావ్మివారు మీతో మాటాల్డాలంటునాన్రు," అనాన్రు సతయ్ంగారు.  

నేనూ, శాంతీ పకక్గదిలోకెళిల్ ఎందుకో అరథ్ంకాక మొహాలు చూసుకుంటూ అరగంటకిపైగా నిరీకిష్ంచవలసివచిచ్ంది.  చివరకి, 
ఆయన గదిలోకి అడుగుపెడుతుంటే లేచి నిలుచ్నాన్ం.   

"ఆలసయ్మయింది, క్షమించాలి!" అంటునన్ ఆయన గొంతు నాకు పరిచయమయినదిగానే అనిపించింది. ఆయన గదితలుపు వేసుత్ంటే 
కలిగిన ఆశచ్రయ్ంకాసాత్ ఆయన నా కాళల్మీదపడేసరికి షాక గా మారిపోయింది.  

"మీరు పెటిట్న భిక్ష ఈ జీవితం," అనాన్డాయన. లేచి నిలొచ్ని, నా చేతిలో డబుబ్లుపెడుతూ, "గురుదకిష్ణ," అనికూడా కలిపాడు.  
పరీక్షగా అతని మొహంలోకి చూసి, "కృషణ్మూరీత్!" అనాన్ను సంభర్మంగా.  
"మీ దయవలల్ మా కుటుంబం ఒక కొలికిక్వచిచ్ంది. మా అబాబ్యి ఇపుప్డు నా మేనేజర. మా ఆవిడ ఇపుప్డు నాతోనే ఉంటోంది. 

అసలు నేను మీదగగ్రకు వచిచ్ ఇచుచ్కోవాలి ఈ గురుదకిష్ణ.  కానీ నా సెక్డూయ్ల చాలా టైట గా, బిజీగావుంది. నెలరోజుల అమెరికా పరయ్టన 
తరువాత సింగపూర, ఆ తరువాత మలేషియా వెళాల్లి. మీరికక్డికి రావడం నా అదృషట్ం. ననున్ కారల్లోల్ తిపుప్తునన్వాళల్ని మీ ఇంటికి 
తీసుకెళల్మంటే ఎందుకని అడుగుతారని ఆ ధైరయ్ంచెయయ్లేదు," అనాన్డు కృషణ్మూరిత్.  
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"అయిదువేలు," అనన్ది శాంతి కారోల్ ఎకక్గానే డబుబ్లెల్కక్పెటిట్. అంతడబుబ్ నాకు అనాయాసంగా ఇచాచ్డంటే అతను ఎంత 
సంపాదిసుత్నాన్డో ఊహించగలను. 

"దేనికనాన్ దైవానుగర్హం ఉండాలి," అనన్ది శాంతి.  కృషణ్మూరిత్ - అదే, విఠల జీ - మాతర్ం, "రావుగారి అనుగర్హం" అనడం నాకు 
బాగా గురుత్. 

"లేకపోతే, అమెరికాలోవుండి తిరిగి ఇండియావెళిల్నవాడు సనాన్సి అవుతాడని ఎవరయినా అనుకుంటారా?" అని జోడించింది. 
"సనాన్సి కాదు, సనాయ్సి," లాభంలేదని తెలిసినా కరెకుట్చేశాను. కృషణ్మూరిత్భారయ్ మాతర్ం అతణిణ్ సనాన్సనే అనన్ది. పిలల్లుకూడా 

తలిల్కి వంతపాడారు. ఐటీ అంటూ అందరూ అమెరికావచిచ్ రెండుచేతులా సంపాదిసుత్ంటే అతనుమాతర్ం బెంచీమీద ఎకుక్తూ, దిగుతూ, 
ఎకిక్నపుప్డు జీతంలేక, దిగినపుప్డు ఇండియా మేనేజరుల్ ఆ ఇచేచ్దేదో సరిగా ఇవవ్కపోవడంవలల్ ఆరిథ్కంగా ఇబబ్ందులుపడాడ్డు. తెలిసినవాళల్ 
పిలల్లకి బేబీసిటింగ చేసూత్ అతనిభారయ్ కొదిద్గా సంపాదిసుత్ండేది.  హైదరాబాద లో ఉనన్ మంచి ఉదోయ్గానిన్ వదిలేసి ఇకక్డికి వచిచ్న తరువాత, 
తిరిగివెడదామనే అతని పర్తిపాదనని అతని భారాయ్, పిలల్లూ తోసిపుచాచ్రు. మొదట అతనూ, ఆ తరువాత అతని విశేషాలూ నాకు 
తెలియడానికి కారణం నాకొచిచ్న మంతార్లు. 

అంటే, నేనేదో మంతార్లతో అతని వివరాలని కనుకుక్నాన్ననికాదు. ఒకరోజున గుళోల్ అభిషేకం జరుగుతునన్పుప్డు నేనుకూడా 
గొంతుకలిపి చదవడం, ఆ తరువాత నేను శాంతితో తెలుగులో మాటాల్డడ్ం విని, నా దగగ్రకొచిచ్, "నాకు ఆ మంతార్లు నేరుప్తారా?" 
అనడిగాడు. 

అవి మానానన్ నాకు పెటిట్న భిక్ష. కొడుకు పైకిరావాలి అనన్ కోరిక ఆయనకి ఉనాన్, అది వేదాలు నేరుచ్కోవడంతో మాతర్మే 
జరిగేదికాదని ఆయనకి తెలిసినా వాటిని నాకు చినన్పుప్డే మొదలుపెటిట్ నేరిప్ంచారు. హైసూక్లోల్ చదువుతునన్పుప్డు మా తెలుగు 
ఉపాధాయ్యుని పోర్దబ్లంతో పర్తీ ఏడాదీ రామనామకేష్తర్ంలో శీర్రామనవమినాడు జరిగే పోటీలలో పాలొగ్నడానికి భగవదీగ్తలోని దాదాపు 
పధెధ్నిమిది అధాయ్యాలనీ, వాలీమ్కి రామాయణంలోని కొనిన్ సరగ్లనీ కంఠసథ్ం చేశాను. ఆ పోటీలలోల్ మొదటిబహుమతుల 
నందుకునాన్నుకూడా. కృషణ్మూరిత్ పరిచయంతో అతని జిజాఞ్సతో అవనీన్ బయటికి వచాచ్యి. పిలల్లు హైసూక్లు చదువులకొచేచ్సరికి వాళుల్ 
నా మానానన్ ననున్ వదిలెయయ్డంతో పాతపుసత్కాలని దుముమ్దులిపీ, కొతత్పుసత్కాలని అధయ్యనంచేసీ చాలా విషయాలని తెలుసుకునాన్ను, 
వాటినతనితో చరిచ్ంచాను.  

అలా అయిదారేళుల్ గడిచిన తరువాత గీర్న కారడ్ వచిచ్నందుకు అతని కుటుంబం సంతోషించింది. పిలల్లు అతనెన్దిరించీ, చదువులని 
అశర్ధధ్చేసూత్ మెకోడ్నాలడస లో ఉదోయ్గాలు పెటాట్రు - అలా సంపాదించే డబుబ్లని వాళల్కి కావలసివచిచ్నటుల్ ఖరుచ్పెటుట్కోవచచ్ని. 

రోజుకోసారి మా ఇంటికొచేచ్ కృషణ్మూరిత్ వారంరోజులపాటు రాకపోవడంతో, అతని ఆరోగయ్ం బాగాలేదేమోనని అనుమానించి 
వాళిల్ంటికి ఫోన చేశాను. ఎకక్డికయినా వెళేల్టటల్యితే నాకు తపప్కుండా చెపేప్వాడు. వాళల్బాబ్యిగామోసు ఫోన తీశాడు. "హి ఈజ నాట 
హియర," అనాన్డు. ఆపైన కొనాన్ళల్కి, వేరేవాళల్దావ్రా తెలిసింది - అతనుమాతర్ం ఇండియా వెళిల్పోయాడని. తరువాత అతణిణ్ చూడడం ఇదే!  

"అతనికి దైవానుగర్హం ఉనన్ది," అనన్ది శాంతి. అతను మాయింటికొచిచ్నపుప్డు మాయింటోల్ జరుగుతునన్ కారయ్కర్మానిన్ 
"వేధఘోష" అనేవాళుల్ ఇంకొకళల్యితే. "ఏమిటో ఈ గోల!" అని విసుకుక్నన్ది ఈ శాంతే. పైగా, ఇపుప్డంటుందీ, "యాభయేయ్ళుల్గా మీకు 
చేతకానిది - మీదగగ్ర ఇటేట్ అయిదేళల్లోల్ నేరేచ్సుకునాన్డు, చూడండి - రెండుచేతులా ఎటాల్ సంపాదిసుత్నాన్డో!" అని. 
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పాపం, మానానన్మాతర్ం నేను అమెరికా రావడమే దైవానుగర్హమనుకొనాన్రు! రిటయిరయిందాకా ఏ ఒడుదుడుకులూ లేకపోవడమే 
దైవానుగర్హమనుకొనాన్ను నేను!! 

కృషణ్మూరిత్కి "అమెరికాసావ్ములవా"రని పేరునన్దని మా బావమరిది పర్సాద చెపాప్డు ఇండియానించీ సైక్ప లో. ఒకగుళోల్ పూజారి 
చదువుతునన్ మంతార్లోల్ని తపుప్లని అకక్డ గడడ్ంపెరిగి, మాసినబటట్లతోవునన్ ఒకాయన సరిచేసేసరికి చుటుట్పకక్లవునన్ భకుత్లు 
ఆశచ్రయ్పోయారట్. ఆయనకి వేరే ఇలేల్దీ లేదని తెలుసుకునన్ తరువాత ఒకపూట భోజనం పెడితే చాలు, చకక్గా పర్వచనంచెపేప్ అతని వాగాధ్టికీ, 
ఇచేచ్ వివరణలకీ ముగుధ్లయాయ్రట. 

"ఇండియాలో ఏ సావ్ములు ఇపుప్డు ఇలా చెబుతునాన్రు? వాళల్కి డబుబ్లమీద యావ తపప్ ఇంకేం ఉండదు," అనుకుంటూ ఈయన 
పర్వచనాలని వినడానికి ఎగబడాడ్రట్. పేరునన్ సావ్ములయితే సామానయ్పర్జలకి అందుబాటులో ఎలాగా ఉండరు. ఆయనని అందుబాటులో 
ఉంచుకునన్ వాళల్కి సావ్ముల పర్వచనాలమీదకాక వాళుల్ సృషిట్ంచగల సవ్రాగ్లమీదే ఆసకిత్ అంతాను! అయితే, వీధి చివర చినన్గుడిలో 
మొదలుపెటిట్న ఈ సావ్ములవారుకూడా అనతికాలంలోనే ఒక ఎనాన్రై చెవినబడి, సింగపూర రమమ్నడంతో ఆయన దశ తిరిగిందట.  
పర్వచనాలకి పేరుపొందిన విఠల జీ ఉపనాయ్సాలని కాకుండా ఆయన పాదాలని మాతర్ం కోరిన సతయ్ంగారిది రాముని చెపుప్ల మీద భరతుడి 
భకిత్ అయితే కావచేచ్మోగానీ మంచి మాటలని వినే అవకాశానిన్ ఆయన ఆరోజు వాళిల్ంటోల్ చేరిన ఎవరికీ లేకుండా చేశారనిపించింది. 

"ఆయన కొచిచ్నవనీన్ మీరు నేరిప్ంచినవేగా! మీరామాతర్ం సంపాదించలేరా?" అనన్ది శాంతి. 
"ననున్ సనాయ్సం పుచుచ్కోమంటావేమిటి, కొంపదీసి?" అనాన్ను. 
"బిజినెస పెటుట్ బావా," అనాన్డు పర్సాద.  
"ఏం బిజినెసుస్?" అనాన్ను ఆశచ్రయ్పోతూ.  
"సనాయ్సులని తయారుచేసేది," అనాన్డు పర్సాద. 
"ఒరేయ, నినున్ మీ ఆవిడ, ననున్ మీ అకక్యాయ్ ఎపుప్డో సనాన్సులని చేసేశారు, నా పర్మేయమేమీ లేకుండా," అనాన్ను. 
"అదికాదు బావా. ఇపుప్డు చూడు, పర్తీ పొర్ఫెషన కీ ఒక డిగీర్యో, సరిట్ఫికెటో అవసరం ఉనన్దా, లేదా? వాటి అవసరం లేనిదలాల్ 

అడుకోక్వడానికీ, రాజకీయ నాయకుడవడానికీ, సనాయ్సి అవడానికీని. మొదటివాళల్కి డబుబ్లేదు. రెండవ కేటగిరీకి డబుబ్ కుపప్లుకుపప్లుగా 
ఉంటుంది, లేకపోతే ఆ కుపప్ల ఆచూకీని, అకక్డికి చేరే మారాగ్లనీ ఎలాగోలా పటుట్కొంటారు. కానీ, ఈ సనాయ్సులుంటారే, ఎకక్ణుణ్ంచొసాత్రో 
తెలియదు.  వాళల్కెంత తెలుసో ఎవరికీ తెలియదు, తెలుసుకోవాలనన్ ఆసకీత్ ఎవరికీ ఉండదు. వాళల్చుటూట్ చేరే భజన బృందం ఎంత 
పరపతివునన్దయితే ఆ సావ్ములకి అంత పేరొసుత్ంది. పేరొసుత్నన్కొదీద్ చుటూట్ చేరే భజనబృందం ఇంకా పరపతి కలిగినదవుతుంది." 

"అదంతా సరే.  ఇంతకీ ననేన్ం చెయయ్మంటావ?" 
"సనాయ్సి టైరనింగ సెంటర పెటుట్," అనాన్డు పర్సాద. 
"అంటే?" అనాన్ను అరథ్ంకాక. 
"అందుకే మిమమ్లిన్ సనాన్సి అనేది!" అనన్ది శాంతి పేర్మగా నా మెడచుటూట్ చేతులేసూత్. తన కళల్ముందు అపుప్డే కనకవరష్ం 

కురవడం మొదలుపెటిట్ంది. "మీరు కృషణ్మూరిత్కి ఏం నేరాప్రో అవే ఇంకొంతమందికి నేరప్ండి, డబుబ్లు తీసుకుని," అనన్ది. 
"డబుబ్లకి ఈ పరిజాఞ్నానిన్ అముమ్కోమంటావేమిటి?" అనాన్ను. 
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"ఏం, బిల కిల్ంటన ఒక గంటసేపు పర్సంగించడానికి లక్షడాలరుల్ తీసుకుంటాటట్! ఓడిపోయిన పెర్సిడెనిష్యల కాండిడేటుల్ కూడా కనీసం 
పాతికవేల డాలరుల్ తీసుకుంటారట్. కాపిటలిసట్ దేశంలో నలభయేయ్ళల్కి పైగా వుండి నేరుచ్కునన్దిదేనా? అయినా, ఇండియాలో సంగీతమో, 
నాటయ్మో నేరుచ్కొచిచ్, అమెరికాలో ఒకపకక్ సాఫట్ వేర ఉదోయ్గాలు చేసూత్నే రెండోపకక్ ఆదాయంకోసం పిలల్లకి వాటిని డబుబ్లు తీసుకుని 
నేరుప్తునన్పుప్డు మీరు సనాన్సులని  తయారుచేసేత్ తపేప్మిటాట్?" అనన్ది నడుంమీద రెండుచేతులూ పెటుట్కుని ననున్ నిలదీసూత్. ఆ పోజుకి 
చేరిందంటే ఇంక తనకి ఓపిక నశించినటేల్. 

అయినా శాంతి మాటలోల్ నిజంలేకపోలే దనిపించింది. ఆయన నేరిప్న విదయ్కూడా డబుబ్గడించడానికి తోడప్డుతోందంటే - 
అదికూడా డాలరల్లోల్ - మా నానన్కూడా అడడ్ంచెపేప్వారుకాదని నాకు నమమ్కం కలిగింది. పాతకాలంలో రాజులు ఇచిచ్న సంభావనలకీ వీటికీ 
తేడా ఏమునన్ది? అపుప్డు ఆశించారు, ఇపుప్డు ముందే అడిగి తీసుకుంటాను, అంతేగా! 

"ఎంత ఛారజ్ చేసాత్వేమిటి?" అనాన్ను. 
"అయిదువేల దాలరుల్," అనన్ది శాంతి పుటుకుక్న. 
పెదద్గా నవావ్ను. "అయిదువేల డాలరుల్.  రెండునన్రలక్షల రూపాయలు. వీటినాశిసోత్ంది భారతదేశంలోని వాళల్దగగ్రున్ంచీ," 

అనాన్ను. 
"అమెరికా సావ్మి విఠల జీని చూసిన తరువాత కూడా ఆమాతర్ం ఛారజ్ చెయయ్కపోతే మీకు పవర లేదనుకుంటారు. అయిదువేలకి 

నయాపైసా తగేగ్దిలేదు," అనన్ది శాంతి లక్షమ్ణరేఖ గీసూత్. 
"బావా! ఇండియా సంగతి నువువ్ మరిచ్పోయినటుల్నాన్వ.  ఉచితంగా చెబుతానంటే రారు. నామినల ఫీజు ఛారజ్ చేసాత్నంటే శర్ధధ్గా 

వినరు. విపరీతంగా ఛారజ చేసేత్, సతాత్వుండబటేట్ నువవ్ంత ఛారజ్ చేసుత్నాన్వని నమిమ్ తోసుకుంటూ వసాత్రు. ఇంకొకటి గురుత్ంచుకో.  మనది 
కరమ్భూమి. మంచి జరిగితే మన అదృషట్ం.  కాకపోతే పర్యతన్లోపమేమోనని కూడా ఆలోచించకుండా మనకలా రాసిపెటిట్వుందని 
నముమ్తాం. అందువలల్ నీకు డబూబ్ ఆ పైన మంచిపేరూ తపిప్తే చెడడ్పేరు రావడమనే పర్శేన్ లేదు. సరిగాగ్ చెపప్లేదనన్ నింద నీ ఛాయలకికూడా 
రాదు." 

"అంత డబుబ్ ఖరుచ్పెటేట్వాళుల్ రిటరన్ ఆన ఇనెవ్సట మెంట గూరిచ్ ఆలోచించరా? సనాయ్సి అయినాగానీ రెండుచేతులా డబుబ్ 
గడించగలరనన్ హామీ ఏముంది?" అనాన్ను. 

"లక్షలల్క్షలు తీసుకునన్ సాఫట వేర టైరనింగ సెంటరుల్ తరువాత ఉదోయ్గాలు వసాత్యయ్ని హామీలిసుత్నాన్రేంటి?  ఇదీ అంతే," అనన్ది 
శాంతి. 

"బకరాలెలా వసాత్రు?" అసత్రసనాయ్సంచేసూత్ అడిగాను. 
"మీ వృతిత్మీద గౌరవం మీరే చూపించకపోతే ఇంకెవరు చూపిసాత్రు? వాళల్ని సూట్డెంటస్నో లేక టైరనీలనో అనడం మొదలుపెటట్ండి." 

కోపప్డింది శాంతి. 
"అడవ్రట్యిజ మెంట ఇదాద్ం," అనాన్డు పర్సాద. 
"ఏమని? సనాయ్సులని తయారుచేసాత్మనా?" అనాన్ను వయ్ంగయ్ంగా. 
"యస. నీ సాట్ర సూట్డెంట ఫోటో వేదాద్ం. రిజలట్స్ గారంటీ అని చెబుదాం." 
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"నాయనా, పర్సాదూ! నేను విఠల జీని తయారుచెయయ్లేదు బాబూ. కృషణ్మూరిత్కి నాకు తెలిసినవి చెపాప్నంతే. అతనిన్ సనాయ్సిగా 
మారిచ్ంది వాళిల్ంటోల్ వాళుల్.  ఆ ఘనత వాళల్కి దకాక్లి," అనాన్ను. 

"ఆమాతర్ం సహకారం ఇవవ్ని కుటుంబమెకక్డో చూపించు! భగవదీగ్తలో కృషుణ్డేమనాన్డు? కరమ్ణేయ్వాధికారసేత్ - అనికదా?" 
"కృషణ్మూరిత్ అయిదారేళుల్ శిషయ్రికంచేశాడు," అనాన్ను, ఈ టైరనింగేదో అంత తవ్రగా తెమిలేదికాదని పులల్ నడడ్ంవేసూత్. ఇపుప్డంతా 

ఇన సెట్ంటేనియస గార్టిఫికేషన కావాలికదా పర్జలకి! ఏదో ఇంకా పిలల్లని కనడానికి నవమాసాలు మోయాలంటే ఒపుప్కొంటునాన్రు. 
దానిన్కూడా తొందరగా తెమలచ్డానికి రీసెరచ్ చెయయ్మని పర్జలు నినాదాలు చేసే రోజులు దగగ్రపడుతునాన్యని నా నమమ్కం.  

"అపుప్డయితే మీరు ఉదోయ్గంచేసేవారుకాబటిట్ రోజూ ఒక గంటసేపు పాఠం చెపేప్వారు. ఇపుప్డు రోజంతా ఖాళీయేగా! రోజుకు 
పదిగంటలు - కాకపోతే పదహారుగంటలు చెపప్ండి" ఆజాఞ్పించింది. 

"ఒక సెమెసట్ర - మహా అయితే ఆరెన్లల్ సిలబస పెటుట్," అనాన్డు పర్సాద. 
"సిలబసాస్?" అనాన్ను ఆశచ్రయ్పోతూ. 
"అదే బావా.  నీకొచిచ్న వేదమంతార్లతోబాటు భగవదీగ్త, రామాయణాలోల్ంచి కొనిన్ శోల్కాలూ, భారత, భాగవతాలోల్ంచీ, తిరుపతి 

వెంకటకవుల పాండవోదోయ్గవిజయాలోల్ంచీ కొనిన్ పదాయ్లూ చెపుప్  - ఉషశీర్గారి రామాయణం, భారతాల సీడీలని నీకు పంపిసాత్ను, 
అవసరానికుంటయ. ఇంకా పిటట్కథలూ - అవునూ, నీకవి కొనన్యినా వచాచ్?" 

"ఏవో, ఒకటి, రెండు," నసిగాను. 
"అలా అయితే లాభంలేదు.  ఇకక్డో రీసెరచ్ వింగుని ఏరాప్టుచేసాత్ను. వాళుల్ పాత చందమామలనీ, బొమమ్రిలుల్లనీ వెదికి మనకి 

కావలిస్ననిన్ అందిసాత్రు. " మహా ఉతాస్హంగా చెపుప్కుపోతునాన్డు. "నీకు సంగీతజాఞ్నంకూడా ఉనన్ది గనుక భజనల్నీ, రామదాసు, 
అనన్మాచారయ్ కీరత్నలనీ కూడా సిలబస లోపెటుట్," అనాన్డు. 

"సరే! ఓ పరణ్శాలని రెంట చెయియ్, హైదరాబాద అవుట సక్రటస లో," అనాన్ను, ఇకక్డ భరించలేని చలికాలానిన్ ఆ మిషతోనైనా 
తపిప్ంచుకోవచుచ్గదా అని ఆశిసూత్. 

"మీ మొహం! టైరనింగ అమెరికాలో అయితే ఎవరయినా వసాత్రుగానీ ఇండియాలో అంటే మీ మొహానిన్ చూడడానికి కూడా ఎవరూ 
రారు," అనన్ది శాంతి చిరాకుపడి.  

"అయిదువేలడాలరుల్ నాకు చదివించుకునీ, పర్యాణానికీ,ఇకక్డ ఆరెన్లుల్ గడపడానికీ అయేయ్ ఖరుచ్లిన్ భరిసూత్ - ఎవడొసాత్డు?  అలా 
దాదాపు అయిదులక్షలు తగలబోసి ఎవడయినా వసాత్ననాన్ నేను రానివవ్ను. సాఫట వేర కి అంత ఖరుచ్పెడితే కొంతైనా వసుత్ందనన్ 
నమమ్కముంది. దీనికి అలాంటి గారంటీ ఏమీ లేదు," అనాన్ను. 

"నీకు గారంటీ కావాలా? నా ఖరమ్. రికూర్టస కి వెయాయ్లిస్న ఎరని నీకు చూపాలొస్సోత్ంది. సరే, విను. వాళుల్ అమెరికానించీ వచిచ్న 
తరువాత రెండుమూడు గుళల్లోల్ ఉపనాయ్సాలని అరేంజ చేసాత్నికక్డ. ఇంకా ఎకుక్వ డబుబ్లిచిచ్నవాళల్కి చికక్డపలిల్లో 
తాయ్గరాయగానసభలోనూ, రవీందర్భారతిలోనూ మీటింగులని అరేంజ చేసాత్ను. పరపతివునన్ మనుషులొచేచ్లా చూసాత్ను." 

"నీకు అంత పరపతి ఉనన్దా?" అనాన్ను ఆశచ్రయ్పోతూ. 
"అబబ్, బావా! టీవీలోల్ సీరియళుల్ రావడం మొదలయిన తరువాత టైరనింగ పొందినవాళూల్ లేనివాళూల్కూడా నటీనటులమంటూ 

కోకొలల్లు తయారయాయ్రు. కొందరు గెసట్ అపిప్యరెనుస్ల నిచిచ్నవాళల్ని టీవీలో మొహం కనపడేలా చేసాత్మనిచెపిప్ పటుట్కొసాత్ం. వీళల్ని 
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అపప్టికే టీవీలోల్ చూసిన పర్జలు ఇటేట్ గురుత్పటేట్సాత్రు. మరీ కాకపోతే ఓ అయిదారుమందికి ఖదద్రు డెర్సుస్లని తొడిగించి, ఆడవాళల్యితే పటుట్ 
చీరెలని కటిట్ంచి, ఇంకొంతమందికి సూటూల్ బూటల్ని కటట్బెటిట్, అదెద్కారల్లోల్ ఆడిటోరియంముందు దింపి దానికి టీవీ కవరేజ ని జోడిసేత్ పరపతి 
దానంతట అదే పరిగెతుత్కుంటూ వసుత్ంది. అయితే, టీవీ కవరేజ కి కొంచెం ఖరచ్వుతుంది." 

"అందరినీ అమెరికా సావ్ములకిర్ంద జమకటేట్సేత్ రెండుమూడు సెమెసట్రల్యేసరికి వాళల్లోల్నే కాంపిటీషన మొదలై మనకి పార్బల్ం 
వసుత్ందేమో!" అనాన్ను.  పర్తీ సమసయ్నీ అనిన్ కోణాలనించీ పరిశీలించాలనే దుగధ్ నాది. 

"పేరే గదా! వరీజ్నియా సావ్మి అనీ, కాలిఫోరిన్యా సావ్మి అనీ, నూయ్యారక్ సావ్మి అనీ - పేరెల్నోన్ పెటట్చుచ్గానీ నువువ్ రికూర్టింగ 
మొదలుపెటట్రా!" శాంతి తముమ్డికి ఆజఞ్ని జారీ చేసింది. 

మొతాత్నికి మా ఆవిడ కోరికతీరి నేను బిజినెస మేన ని కాబోతునాన్ను. "డబుబ్ సంపాదిసుత్నాన్నని అయినా నాకు కొంచెం రెసెప్కట్ 
ఇవవ్చుచ్ గదే," అంటే "ఇండియాలో పర్తీ మగవెధవా సంపాదిసుత్నాన్డు," అని ఇపప్టిదాకా  ననున్ తీసిపారేసిన ఆవిడ దృషిట్లో గౌరవానిన్ 
సంపాదించుకోబోతునాన్ను! 

ఈ బిజెనెస కి పోటీ రావచుచ్. చైనాకి అవుట సోరిస్ంగులు జరిపించి చవగాగ్ చెపిప్ంచడానికి ఇంకెవరయినా ముందుకు రావచుచ్. 
'ముఫైఫ్రోజులోల్ సనాయ్సి కావడం ఎలా?' అనన్ పుసత్కాలు అచుచ్లో రావచుచ్. ఇంటోల్ కూరుచ్నే ఇంటరెన్టోల్ంచి డవునోల్డ చేసుకుని 
చదువుకునేలా కరిర్కులాలని తయారుచెయయ్వచుచ్.  ఎవరిదాకానో ఎందుకు, ఆ పుసత్కాలని నేనే రాయవచుచ్, ఆ ఇంటరెన్ట కోరుస్లని నేనే 
డెవలప చెయయ్వచుచ్! ఉదరనిమితత్ం వేసే వేషాలోల్ “సావ్మీజీ” అనే వేషం కూడా ఒకటయినపుప్డు వాళల్కి కావలసిన ఆహారాయ్నిన్ సరిగాగ్ 
సమకూరేలా చెయయ్డానికి తోడప్డడంలో తపేప్ముంది?   

కరమ్భూమిలో డాకట్రల్కీ యాకట్రల్కీలాగే సనాయ్సులకీ ఎపుప్డూ గిరాకీ ఉంటుంది.  వాళల్కి ఉదోయ్గం ఊడడం అనే సమసేయ్ రాదు.  పైగా, 
అమెరికాలో సైకియాటిర్సుట్లకనాన్ ఇండియాలో సావ్మీజీలకి ఎకుక్వ ఉంటుంది గిరాకీ.  "సావ్మీజీ" అనేది సమాజానికి కావలసిన పొర్ఫెషన 
అని పర్జలు ఆమోదించినపుప్డు ఎంతమంది కావాలి అనన్ పర్శన్కి లా ఆఫ డిమాండ అండ సపైల్ కాలకర్మాన జవాబిసుత్ంది. 

ఏది ఏమైనా గానీ, సావ్మీజీలని పొర్ఫెషనల గా తయారుచెయయ్డానికి ఒక పొర్ఫెషనిన్ కిర్యేట చేసి, ఎంతోమందికి జీవనోపాధి 
కలిగించబోతునన్ందుకు నాకు ఆనందంగా ఉనన్ది. 

                                                         PPP 
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నితయ్ మంగళి   
ఓలేటి సతయ్నారాయణ రా  

( ఈ కధ నా కాలేజ్ రోజులోల్ , ఎమరెజ్నీస్ టెంౖ లో సాను. అనిన్ ప కలూ "హాట్ పొటేటో" లాగా వెనకిక్ పంపాయి. ఒక 
ఎడిటర " కధ బాగుంది కానీ పర్సుత్తం వేసుకోలేం" అని నోట పెటాట్డు. ఒక మితుర్డు "రా.వి. శాసిత్ లాగా కటకటాలు లెకక్ పెటాట్లని 
ఉందా?" అని అడిగాడు, కధ చదివాకా. మొనన్ తర్వవ్కాలోల్ దాదాపు మూడు దశాబాద్ల తరవాత, ఇది బయటపడింది. ఎలాంటి మారుప్లూ 
చెయయ్కుండా యధాతధంగా అలాగే పెర్జెంట చేసుత్నాన్ను. అపప్టోల్ కలర టీ.వీలే చాలా అరుదు, ఇక రిమోట లు ఇపప్టి టెకాన్లజీ 
రాసుకుంటూ, మారుప్లు చేసుకుంటూ పోతే, ’పేల్వర ’ పోతుందేమోననిపించింది.---- రచయిత) 

 
రామ రావణ యుదధ్ం ముగిసింది. 
రామలక్షమ్ణులు, ఆంజనేయుడు, సుగీర్వుడు యుదధ్ం లో తమ వూయ్హాలిన్ విపులీకరిసుత్నాన్రు. 
ఇందుర్డు విలాసంగా రంగుల దూరదరిశ్నిలో రావణ సంహారం తదుపరి అనిన్ లోకాలలో జరుగుతునన్ సంబరాలూ, వేడుకలూ 

చూసుత్నాన్డు. 
వెలుగు నీడలిన్ కొంచెం  చేసి సింహాసనంలో వెనకిక్ వాలాడు. అమృతం సేవిసూత్, సాలోచనగా కుంభకరుణ్ణిణ్ ఎలా హతమారేచ్రో 

వివరిసుత్నన్ ఆంజనేయుణిణ్ చూశాడు. 
ఇంతలో " స రి గ మ" వరసలో శార్వయ్ంగా మోగింది ఎరర్ దూరవాణి. తేలు కుటిట్నటుట్ సింహాసనం లోంచి అడుగు దూరం 

ఎగిరిపడాడ్డు ఇందుర్డు. గుండె గుభేలుమంది,ఈ ఎరర్ దూరవాణి ఎపుప్డో కానీ మోర్గదు. మోగిందీ అంటే ఏదో పెదద్ ఉపదర్వం 
ముంచుకొచిచ్ందనన్ మాటే. అది పర్ధాన దేవత "హాట లైన". 

శచీ దేవి కూడా భయంగా చూసోత్ంది భరత్ వైపు. 
వణుకుతునన్ చేతోత్ రిసీవర తీసాడు ఇందుర్డు. 
"తమరి దాసానుదాసుడు, విధేయుడు, సేవకుడు అయిన ఇందుర్డికి ఏమి ఆజఞ్, అమామ్?" అనాన్డు వినయంగా. 
"ఊఁ, రామరావణ యుదధ్ం చూసావా?’ అని అడిగింది అవతలి కంఠం గంభీరంగా. పటట్లేనంత కోపం వచిచ్నపుప్డు మాతర్మే 

పర్ధాన దేవత గొంతులో అంత గంభీరత చోటు చేసుకుంటుంది. 
ఇందుర్డి గుండె బెజారెతిత్ పోయింది. 
"చితత్ం, నాకే కాదు, అనిన్ లోకాలోల్ పర్జలకీ, తమరు ఎంతో దయతో అనుగర్హించిన పరికరాల వలల్, రామరావణ యుదధ్ం తిలకించే 

మహదాభ్గయ్ం కలిగింది. ఇలాగే మీ కటాక్షవీక్షణాలు మాపై ఎపుప్డూ పర్సరిసేత్ అంతకంటే మాకు కావలిస్ందేమీ లేదు, అమామ్, మీకు కృతజఞ్త 
ఎలాగ చెపుప్కోవాలో తెలియని మందమతులం తలీల్............" అని సోత్తర్ పాఠం పది నిమిషాలు వలిల్ంచాడు. 
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పర్ధాన దేవత గొంతు గంభీరంగానే ఉనన్పప్టికీ, కొంచం పర్సనన్త చోటు చేసుకుంది. 
"చూడు,ఇందార్, నేను మొదటున్ంచీ హెచచ్రిసూత్నే ఉనాన్ను. ఎవడో భకుత్డు నాలుగు సోత్తార్లు చదివి, పొగిడేసరికి కరిగిపోయి, మీ 

దేవతలు, అధికారులు, అనధికారులూ కళుల్ మూసుకుని వరాలు ఇచేచ్యడం, మనలిన్ అందరీన్ ఇరకాటంలో పెటెట్యయ్డం 
పరిపాటైపోయింది........." 

"............................. ఈ దాసానుదాసుణిణ్ మనిన్ంచండి, అమామ్, మీ అక్షరలక్షలు విలువ చేసే మాటలకి అడుడ్ వసుత్నన్ందుకు. 
మీరు కిర్తం సారి హెచచ్రించినపుప్డే అందరికీ ఉలల్ంఘిసేత్ శిక్షలు తీవర్ంగా ఉంటాయని చెపప్డమే కాదు, చీడ పురులిన్ ఏరేసి, అధోలోకాలకి, 
పాతాళ లోకాలకి పంపేసాను" అనాన్డు వినయ విధేయలతో. 

"ఇందార్" అని గరిజ్ంచింది పర్ధాన దేవత. 
ఇందుర్డి నోటికి మూత పడింది. 
"నేను గమనిసుత్నాన్ను, పనిలో నీ చురుకుదనం తగిగ్ పోయింది. నీ కిర్ంది దేవతలు ఎడా పెడా వరాలిచేచ్సుత్నాన్రు నాలుగు చేతులోత్, 

రాబోయే పరిణామాల గురించి ఆలోచన లేకుండా. ఇపుప్డు వాళళ్ నిరల్క్షయ్ం వలల్ నువువ్ నీ పదనినే పోగొటుట్కోవచుచ్." అంది పర్ధాన దేవత 
కఠినంగా. 

ఇందుర్డి గుండెలో రాయి పడింది. ఏదేదో చెపాప్లనుకునాన్డు. 
"అమామ్" అని మాతర్మే, ఆవేదన, బాధ, ఆశచ్రయ్ం మేళవించి, అనగలిగాడు. 
"నాకు ఇపుప్డే మండోదరి నుంచి అభయ్రధ్న అందింది. తను నితయ్ సుమంగళి గా ఉండేటటుట్ వరం పొందినటుల్ చెపిప్, భోరుమని 

ఏడిచింది. ఇదేనా మీ పాలనలో నాయ్యం అని చాలా దురుసుగా మాటాల్డింది. ఆ వరం ఇచిచ్న మూరుఖ్ణిణ్ శికిష్సేత్నే సరిపోదు. మండోదరికి 
ఇచిచ్న వరం అమలు జరిగేలా చూడాలి. ఆ బాధయ్త నీది. చెయయ్లేకపోయినా, చెయయ్కపోయినా, ఇందర్ పదవికి రాజీనామా పంపించు. 
పాతాళ లోకానికి రాజయ్ పాలుడిగా  వెళళ్డానికి సిదధ్ంగా ఉండు" అంది పర్ధాన దేవత. 

ఇందుర్డికి దుఃఖం, కోపం అనీన్ ముంచుకొచాచ్యి. 
"అమామ్, మిమలిన్ ఇనిన్ యుగాలుగా భకిత్, శర్దధ్లతో సేవించుకుంటునాన్ను. ఈ దాసుణిణ్ కరుణించండి. రావణాసురుడు మరణించి 

చాలా సేపైంది. నాకు ఈ విషయం కొంచం ముందే తెలిసుంటే, రాములవారిన్ బర్తిమాలుకునేవాడిని, సమోమ్హనాసత్రం వేసి రావణుణిణ్  "కోమ" 
లో ఎలల్కాలం ఉండేలా చేయయ్మని. ఇపూప్డెలాగ, తలీల్, తమరే రకిష్ంచాలి, అనయ్ధాయ్ శరణం నాసిత్......" అని మళీళ్ పదిహేను నిముషాలు 
సోత్తర్ం చదివాడు. 

పర్ధాన దేవత కొంచం శాంతించింది. 
"ఒకక్టే మారగ్ం ఉంది. అతయ్వసర సమావేశం  పెటుట్. అనిన్ శాఖల దేవతలూ, వారి అనుచరులూ, వాహన చోదకులూ సౌధాలు 

శుభర్ం చేసే చేవకులూ అందరూ వచిచ్ తీరాలని ఆజాఞ్పించు. అంత మందిలో నీ పదవి కాపాడే అదుభ్తమైన ఆలోచన ఎవడో ఒకడికి వచేచ్ 
అవకాశం లేకపోలేదు." అంది. 

"ఒక వేళ రాకపోతే, అమమ్?" అని అడిగాడు, పార్ణాలు అరచేతిలో పటుట్కుని. 
నిముషం పాటు నిశశ్బద్ం రాజయ్మేలింది. 
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"చెపప్టం మరిచిపోయాను, ఇందార్, భూలోకంలో ఒక పుణాయ్తుమ్డు నీ పదవి గురించి ఘోరమైన తపసుస్ చేసుత్నాన్డు కదా, నువువ్ 
పంపిన  సంగీతం, రంభోరవ్శీ మేనక తిలోతత్మలే కాకుండా, భూలోకంలో నాటయ్కతెత్లూ, లంచాలూ ఏవీ అతనిన్ కదిలించ లేక పోయాయి. నీ 
రాజీనామా పతర్ంతో బాటు  పేరుల్ పర్తిపాదిసూత్ ఇంకో పతర్ం కూడా పంపించు" అని దూరవాణిని పెటేట్సింది పర్ధాన దేవత. ఇందుర్డికి కళుళ్ 
బైరుల్ కమిమ్నటట్నిపించింది. అతనికి సుర్ఫ్హ వచేచ్ సరికి శచీదేవి గబగబా దూరవాణిలో ఎవరితోనో మాటాల్డుతోంది.  ఇందుర్డు నీరసంగా 
దూరదరిశ్ని వైపు చూసాడు. రావణాసురుడి దేహానిన్ రాజలాంఛనాలతో తీసుకుపోతునాన్రు. శోకదేవత లాగ మండోదరి పకక్నే నడుసోత్ంది. 
కళుళ్ మూసుకుని కాసేస్పు మరిచ్పోదామనుకునాన్, అనిమేషనేతుర్డు, సహసార్కుష్డు కావడం చేత వీలు పడలేదు."అలాగపడుకుంటే ఎలాగ? 
లేవండి" అంది శచూదేవి ఇందుర్డి వైపు కోపంగా చూసి. 

"ఎందుకు?" అనాన్డు నిసాత్ర్ణగా. 
"ఎందుకేమిటి? అతయ్వసర సమావేశం ఇంకొక గంటలో ఏరాప్టు చేసాను. దేవతలంతా, చినన్ ఉదోయ్గుల దగిగ్రున్ంచీ, అగిన్, వాయు, 

వరుణ దేవుళళ్దాకా అంతా వసుత్నాన్రు. తవ్రగా బయలుదేరండి" అంది ఇందుర్డి రెకక్ పటుట్కు లేవదీసూత్. 
ఇందుర్డు పేలవంగా నవావ్డు. 
"పిచిచ్దానా, నీకు ఇంకా అరథ్ం కాలేదా? అమమ్కి మన మీద దయ తపిప్ంది. అందుకే ఇలాంటి ఇరకాటంలో పెటిట్ంది. మండోదరి 

మాంగలయ్ం నిలబెటట్డానికి మనం రావణుడి గొంతులో అమృతం పోసి బర్తికించామో, రాములవారు మన మీద దండెతత్టం మాట అటుంచి, 
పధాన్లుగు లోకాల వాళుళ్  అవిశావ్స తీరామ్నం పెటిట్ మనని ఏ తిర్శంకు సవ్రాగ్నికో  తోసేసాత్రు. పోనీ ఊరుకుందామా అంటే అమమ్ 
పాతాళలోకానికి రాజయ్ పాలుడిగా తోసెసోత్ంది. లాభంలేదు, శచీ, ఇదంతా వృధా శర్మ. పటుట్ పీతాంబరాలూ, నగలూ సరుద్ రేపే"  శచి తోక 
తోర్కిక్న తాచు లాగ లేచింది. 

"ఇదేనా మీ పౌరుషం? దైవ పర్యతన్మేదో మనం చేదాద్ం. ఫలితాలు పర్ధాన దేవతకే వదిలేదాద్ం. మీరిలాగ వెనుకంజ వేసేత్, 
పాతాళలోకంలో కూడా ననున్ చులకనగా చూసాత్రు. మీకు కావలిస్ంది కూడా అదేగా" అని సాధింపు మొదలుపెటట్డంతో ఇందుర్డు 
హడావిడిగా పరుగెతాత్డు సభకి. 

ఇందుర్డు సభలో కొలువు తీరాడు. చుటూట్ చూసి గతుకుక్మనాన్డు. సభ అంతా కిర్కిక్రిసి పోయింది. గవాకాష్లోల్, సత్ంభాల పైనా, నేల 
మీదా ఇసక వేసేత్ రాలనటుట్గా ఉనాన్రు దేవతలు. కొందరు ఇంకొకరి భుజాల మీద కూరుచ్నాన్రు. 

ఇందుర్డు లేచి గొంతు సవరించుకునాన్డు. అంతా నిశశ్బద్ం ఆవరించింది. ఇందుర్డు కీర్గంట టీ.వీ కెమరాల వైపు చూసాడు. పర్ధాన 
దేవత ఈ సభా కారయ్కర్మానిన్ తిలకిసూత్ ఉంటుందని అతనికి తెలుసు. 

"సభాసదులాల్రా, మన అమమ్ దయ వలల్ రావణాసురుడు హతమారచ్బడాడ్డు. ఆ చలల్ని తలిల్ పాలనలో తిరిగి నాయ్యం, ధరమ్ం 
గెలిచాయి ఎపప్టిలాగే. మనం ఎపప్టికీ అమమ్కి విధేయులమై ఉంటామని వాగాద్నం చేదాద్ం. అమమ్ కరుణ........." మళీళ్ పదిహేను నిముషాలు 
సోత్తర్ం చేసాడు. 

దేవతలకి ఆకలి, నిదర్ లేకపోవడం వలల్ ఆవలించే పర్సకిత్ లేదు. కానీ సోత్తర్ం కుదిసేత్ బాగుండుననిపించింది, భుజాలపై ఇంకొకళళ్ని 
మోసుత్నన్ వాళళ్కి. 

ఇందుర్డు హఠాతుత్గా ఆపేసాడు సోత్తర్ం. కారణం అతని దృషిట్ పకక్నే ఉనన్ ఇంకో దూరదరిశ్ని మీద పడటం. 
అపుప్డే చందనం చెకక్లు పేరచ్డం మొదలుపెటాట్రు. ఇందుర్డికి ముచెచ్మటలు పోసాయి. కషట్పడి చూపులు మరలుచ్కునాన్డు. 
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"సభాసదులారా, ఇకక్డ ఉనన్దేవతలోల్ ఒక అవిధేయుడునాన్డు, అమమ్ ఇంతగానో హెచచ్రించిన తరవాత కూడా, ఆవిడ అజఞ్ని 
ధికక్రించిన నేరానికి, శిక్షని కొంతవరకూ తగిగ్ంచగలను, ధైరయ్ంగా నేరానిన్ ఒపుప్కుంటే" అని నాటకీయంగా ఆగి, సభంతా కలియిచూసాడు. 
అంతా ఉతక్ంఠతో చూసుత్నాన్రు. 

"మండోదరికి నితయ్ సుమంగళి వరం ఇచిచ్ందెవరు?" అని అమమ్ లాగే గంభిరంగా పర్శిన్ంచాడు. 
రెండు నిముషాలు నిశశ్బద్ం రాజయ్మేలింది. అపర్యతన్ంగానే ఇందుర్డి చూపులు దూరదరిశ్ని మీద పడాడ్యి. అపుప్డే చందనం చెకక్లు 

ఒక అడుగు ఎతుత్ వరకూ లేచాయి. 
నేల మీద కూరుచ్నన్ ఒక వాళళ్లోల్ ఒకరు లేచి నిలుచునాన్రు.  సభలో కలోల్లం చెలరేగింది. 
"నేరం చేసినటుట్ ఒపుప్కుంటునాన్వా?’ అని ఆడిగాడు ఇందుర్డు అనుమానంగా. మండోదరికి వరాలు ఇవవ్గలిగేటంత ఉనన్త పదవి, 

శకిత్ అతనికి ఉనన్టుట్గా ఇందుర్డికి అనిపించలేదు. లేదని తల అడడ్ంగా ఊపాడు. 
"మరి?" అని అడిగాడు ఇందుర్డు. అతనికి అరథ్ంకాలేదు. 
"పర్భూ, అంతరిక్షయానంలొఓ పర్మాదాలు నివారించే బాధయ్త గల అధికారిని నేను. కొంతకాలం కిర్తం కొనిన్ వాయి శకటాలు, 

వాహానాలు అమిత వేగంతో, నియంతిర్ంచిన వేగం కంటే చాలా రెటల్ వేగంతో పర్యాణిసూత్ ఉంటే, వారిని వెంబడించి అపాను. కానీ, వారు 
పర్ధాన దేవత కుమారుడు, మేనలుల్డు వారి సేన్హితులని గమనించి, క్షమారప్ణలు చెపిప్, సోత్తార్లు చదువి, పాదాభివందనం చేసి, వారి పాద 
ధుళి శిరసుస్న జలుల్కునాన్ను. దానికి వారు పర్సనున్లై, తాము మండోదరికి వరపర్దానం చేయడానికి వెళుత్నాన్మని, వారిని ఆపి 
అవమానించినా, నా భకిత్కి మెచిచ్ క్షమించి వదిలేసుత్నాన్మని సెలవిచాచ్రు, పర్భూ" అని సవినయంగా మనవి చేసుకునాన్డు. 

ఇందుర్డు ఎగిరి గెంతులు వేయాలనన్ కోరికని గటిట్గా అణుచుకునాన్డు. పెదవుల మీదకి రాబోతునన్ చిరునవువ్ని అదుపులో 
పెటుట్కోవడానికి గటిట్గా తొడు గిలుల్కునాన్డు. భుర్కుటి ముడిచాడు. ఈ సభలో జరుగుతునాన్దంతా పర్ధాన దేవత చూసోత్ందని తెలుసు. జాగర్తత్ 
వహించాడు. 

"మూరుఖ్డా, పర్ధాన దేవత కుమారుల పైన ఇటువంటి నింద వేసేటంత కండకావరమా? నినున్ తక్షణం పాతాళలోకానికి 
పంపిసుత్నాన్ను. ఫో, ఇకక్ణుణ్ంచి" అని గరిజ్ంచాడు ఇందుర్డు. 

"కాని, పర్భు, అకక్డ అంతరిక్షం, వాయు శకటాలు ఉండవు పర్మాదాలు నిరోధించడానికి" అనాన్డు అతను గజగజా వణికిపోతూనే. 
"పాతాళలోకం రాజయ్ పాలుడికి వరర్మానం పంపుతాను, నీ లాంటి మందభాగుయ్డు, మందమతికి పానశాల లోనో, వంటశాల లోనో 

తగిన పని చూడమని. ఇంక ఫో" అనేసరికి , మంచులాగ కరిగి మాయమయయ్డు. 
ఇందుర్డు ఇబబ్ందిగా గొంతు సవరించుకునాన్డు. 
"ఎవరి మండోదరికి వరం ఇచాచ్రు అనన్ది అపర్సుత్తం. అది నిజమయేయ్ లాగ చూడాలిస్న బాధయ్త మనందరిదీ. మీరంతా వెంటనే 

గర్ంథాలయాలోల్ పుసత్కాలు తిరిగెయయ్ండి. పరిశోధించండి. ఈ ఉపర్దర్వం నుంచి మన దేవతల పరువు కాపాడినవాడికి (అరధ్రాజయ్ం 
అనబోయి, తమాయించుకునాన్డు) వారివారి శాఖలోల్ ఉనన్తాధికారం ఇసాత్ను. ఉనన్తాధికారిలే పరువు కావాడగలిగితే, వారి ఏ కోరికైన 
(ఇందర్ పదవి తపప్) తీరచ్బడుతుంది" అనాన్డు ఇందుర్డు. 

గొపప్ కలకలం చెలరేగింది. ఒకళళ్నోకళుళ్ తోర్సుకుంటూ గర్ంథాలయాలోల్కి పరుగులు తీసారు. అందరూ తలోపుసత్కం 
తిరగేసుత్నాన్రు. 
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"వరాలు-నిబంధనలు", "వరలు ఇవవ్టంలో పాటించాలిస్న కొనిన్ జాగర్తత్లు", "నితయ్ సుమంగళి-విధులు, నిబంధనలు" మొదలైన 
పుసత్కాలు వెతికేసుత్నాన్రు. 

ఇందుర్డు సింహాసనంలో వెనెకిక్ జేరగిలబడి నిటూట్రాచ్డు. తమ చేయగలిగింది చేసాడు. దిగజారిపోతునన్ ధైరాయ్నిన్ 
కూడదీసుకునాన్డు. కానీ దూరదరశ్న చూసేసరికి ధైరయ్ం జావ కారిపోయింది. అపుప్డే రావణాసురుడి చితికి నిపప్టించారు. మంటలు పది, 
పదిహేను అడుగుల ఎతుత్కి నాలుకలు జాపి ఎగబార్కుతునాన్యి. పకక్నే అమరిచ్న మెటల్ దిగువ నిలబడి మండోదరి నిసేత్జంగా మంటలోల్కి 
చూసోత్ంది. శచీదేవికి దూరవాణిని చేసాడు.     

"శచీ, అనీన్ సరేద్టపుప్డు నేను అమృతం తాగే కలశం మరిచ్పోకు" అనాన్డు దిగులుగా. 
"అంతేనా?" అంది సచీదేవి నిరాశగా. 
"పర్భూ" దాదాపు తన చెవిలో ఎవరో అరిచేసరికి ఉలికిక్పడాడ్డు ఇందుర్డు. 
"ఏమిటి?" అని అడిగాడు అతర్ంగా. 
ఆ వచిచ్న దేవలోక సభుయ్డు  రొపుప్తునాన్డు ఉతాస్హంతో. 
"చూడండి, పర్భూ, చూడండి" అంటూ, ఆనందంతో ఉకిక్రిబికిక్రవుతూ, చేతిలో పుసత్కం చూపించాడు. 
ఇందుర్డు అతను ఆపుసత్కంలో అతను చూపించిన చోట చదివాడు ఆతర్ంగా. ఇందుర్డి కషాట్లనీన్ పటాపంచలయాయ్యి. పటట్లేని 

ఆనందంతో లేచి ఇందుర్డు అతనిన్ కౌగలించుకునాన్డు. 
"నెవెవ్కక్డ పని చేసాత్వు?" అని అడిగాడు. 
"నాయ్య శాఖలో గదులు శుభర్ం చేసాత్ను, పర్భూ" అనాన్డు వినయంగా. 
"సరే, నినున్ నాయ్యశాఖ పర్ధాన నాయ్యమూరిత్ని చేసుత్నాన్ను" అనన్డు ఇందుర్డు. 
"మహా పర్సాదం" అంటునన్ అతని మాటలు వినకుండానే హుటాహుటిన ఐరావతం ఎకిక్ భూలోకానికి బయలుదేరాడు 

ఉతాస్హంగా, శచీదేవిని తీసుకుని  
 మండోదరి మంటలోల్కి దూకబోతునన్ ఆఖరి క్షణంలో శచీదేవి ఆమెని పటుట్కుని ఆపింది.   
మండోదరిని కిర్ందకి తీసుకువచాచ్రు. 
"ననెన్ందుకు ఆపారు? నా భరత్తో బాటే నేనూ భసమ్మవుతాను" అంది మండోదరి నిరివ్కారంగా.  
ఇందుర్డు, శచీదేవి టీ.వీ కెమేరాల వైపు తిరిగి మందహాసాలు చేసారు. 
"అమామ్, మండోదరీ, నువువ్ ధనయ్ చరితవు, మహాపతివర్తవి. నీ కధ ఆచందర్తారారక్ం నిలిచి ఉంటుంది. నితయ్ సుమంగళిగా 

చరితర్లో నీకొక పర్తేయ్క సాథ్నం ఉంటుంది." అనాన్రు చేతులు ముకుళించి నమసక్రిసూత్. 
మండోదరికి అరధ్ం కాలేదు. ఉజవ్లంగా పర్జవ్రిలుల్తునన్ చితివైపు, ఇందుర్డి వైపు మారిచ్, మారిచ్ చూసింది. 
"కానీ......." అనబోయింది. 
"అమామ్ , మండోదరీ, పర్ధాన దేవత పాలనలో అనన్ మాటతపప్డం, వరం ఇచేచ్క ఉలల్ంఘించడం జరిగే అవకాశం లేదు, అది 

అసంభవం. ధరమ్ంనాలుగు పాదాలమీద నడిచేలా చూడటం, నాయ్య పరిరక్షణ, దుషట్శిక్షణ, శిషట్ రక్షణ, దారిదర్య్ నిరూమ్లన నిరంతరంగా 
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రానీరానీ....ఆయనిన్ఆయనిన్! !   
పుటట్ పరిత్పుటట్ పరిత్ తులజాదేతులజాదే   

కొనసాగుతాయి, ఆమె పాలనలో. అందులో సందేహంలేదు..........." అని ఇందుర్డు, శచీదేవి గడగడా సోత్తర్ం చేసూత్ ఉంటే, అసహనంగా 
అడుడ్ తగిలింది మండోదరి. 

"నేను నితయ్ సుమంగళిని ఎలా అయాయ్ను?" అని అడిగింది విసుగాగ్. 
దీని కోసమే ఎదురుచూసుత్నన్ ఇందుర్డు చిరునవువ్లు ఒలకబోసాడు. 
"ఇదిగో చూడు మండోదరీ, "పాతివర్తయ్ము-సతీసహగమనము" అనే ఈ నాయ్యశాసత్ర గర్ంధంలో, ’నితయ్సుమంగళి’ అనే 

అధాయ్యంలో నాలుగోపంకిత్ చదువుతాను. "పతిదేవిని కాషఠ్ము పూరిత్గా కాలునంతవరకూ, సతి సుమంగళియేనని గురిత్ంచవలసినది" అని 
సప్షట్ంగా ఉంది." అని సంజఞ్ చెయయ్గానే, వాయుదేవుడు, అగిన్దేవుడు వచిచ్ నమసాక్రం చేసి ఒక పకక్ నుంచునాన్రు.  

"వాయు, అగిన్ దేవుళుళ్ రావణకాషాఠ్నిన్ ఆచందర్తారారక్ం మండేలాగ, చితి ఎపుప్డూ పర్జవ్రిలూల్తూ ఉండే లాగ చూసూత్నే 
ఉంటారు....." 

ఇందుర్డు నమోమ్హనకారమైన చిరునవువ్తో చెపుప్కు పోతునన్పుప్డు, మండోదరి విరగబడి నవవ్డం కానీ తరవాత సప్ృహ తపిప్ నేల 
కొరగడం కానీ దూరదరశ్న చూసేవారికి కనబడలేదు, కారణం ఆమె ఆ దరిదాపులోల్ లేకపోవడమే.!!!! 

PPP 

 
"నేనింక ఆయింటికి వెళల్నుగాక వెళల్ను"  

 పెటేట్, బేడాతో అకసామ్తుత్గా ఊడిపడడ్ కూతురు వైనం ఏమాతర్ం అరథ్ంకాలేదు రామూరిత్కి రాజసులోచనలకు 
 "ఏమైందమామ్?" అంటూ అనునయంగా, జమిలిగా అడిగారు.  
 సుజాత సూట కేస ను సోఫాలో పడేసి చేతులు ఒతుత్కుంటు కూరుచ్ంది. 
 "నింపాదిగా చెపుత్ందిలే. కొంచం నిదానించు" అంటూ రామూమ్రిత్ కూతురు పకక్న సోఫాలో కూరుచ్నాన్డు. 
 "వెళల్మామ్! కాసత్ ముఖం కడుకుక్ని ఫెర్షప అవువ్. వేడివేడిగా కపుప్ కాఫీ తాగితే అలసటంత హాంఫట అయిపోతుంది." 
 "ఊ...." అంటూ సుజాత బర్షూష్, పేసుట్ తీసుకుని బాతూర్ం లోదూరింది. అరగంట గడిచింది. ఎంతకూ బయటకురాని కూతురి కోసం 
రాజసులోచన బాతూర్ం దగగ్రకి వెళేత్ ఆకక్డినుంచీ సెల లో మాటలు వినిపించాయి. సుజాత భరత్తో మాటాల్డుతూ వుంది. 
 "నేను రాను రాం, నీవే రా యికక్డికి. మనం పరస్నల గా మాటాల్డుకుందాం. ఇంత జరిగాక నీవు నేను చెపిప్నటుల్ వినకపోతే నీకు 
నాకూ రాం రామే." తెగేసి చెపుత్నన్ సుజాతను కొయయ్బారి పోయి చూసూత్ నిలుచుంది రాజసులోచన.  
 కూతురి వెనక వంటింటోల్కి వచిచ్ వేడివేడి పొగలు గకేక్ ఫిలట్రు కాఫీ సుజా చేతికిచిచ్ంది. 
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 కాఫీ తాగేదాకా కూతురిముఖం వైపు చూసూత్ కురుచ్నాన్రు దంపతులిదద్రూ. గాల్సు టేబుల మీద పెడుతూ రిలాకస డ గా కూరుచ్ంది 
సుజాత. 
 "మీ అతత్, ఆడబిడడ్లూ అందరూ బాగునాన్రా అమామ్." ఉపోదాఘ్తంలా అందుకుంది సులోచన. 
 " ఆ.. ఆ.. బాగునాన్రు" వాళల్కేమైందీ  అనన్టుల్ సుజా సాగదీసూత్ చెపిప్ంది. 
 " ఇంతకూ విషయం చెపాప్వు కాదు" రాజసులోచన అడిగింది. 
 "అమామ్! తలనొపిప్గావుంది. రాతర్ంతా పర్యాణంలో నిదర్లేదు ఒకటే ఒళుళ్నొపుప్లుగా వుందమామ్!" 
 "చెఫుత్ందిగా అలసటగా వుందనీ! కానేల్మమ్. కాసేపు పడుకో. నిదర్ తకుక్వైతే తలనోపేప్గా మరీ!" అంటూ ఆ రోజు పేపరు తీసుకుని 
కళల్దాద్లు సవరించుకుంటూ వరండాలోకి నడిచాడు రామూమ్రిత్. 
 సులోచనా కూతురిన్ నిదర్పొమమ్ని,  దినసరి కారయ్కర్మానికి వంటింటోల్కి వెళింది. 
 మధాయ్హన్ం  ఒంటి గంటైంది. భోజనాది కారయ్కర్మాలనీన్ ముగిసేసరికీ. ఈ సారి ఆగలేక పోయింది రాజసులోచన సుజాత ఎదురుగా 
కూరుచ్ంది విషయం చెపప్మని. 
 "అమామ్! ననున్ అతత్వారింటికి పంపే రోజు గురుత్ందా? నా దోసిటోల్ బియయ్ం యింటోల్ పడేటటుల్ విసిరేయమనాన్రు.  అదేదో 
ఆనవాయితే అట! అంటే ఏమిటి అరథ్ం. ఇంటి నించీ లకీష్దేవిలాంటి ఆడపిలల్ అతత్రింటికి వెళిల్పోయినా పుటిట్ంటోల్ దేనికీ కొదవ 
ఉండకూడదనేకదా! అలాగే అతిత్ంటోల్ అడుగుపెటేట్టపుప్డు, గడపమీద చెంబుతో బియయ్ం వుంచారు. లోపలికి వెళేల్టపుప్డు కుడికాలు 
బొటనవేర్లితో యింటోల్కి తోసి రావాలని. సరే ఇంటోల్కి కొర్తత్గా వచిచ్న కోడలు వసూత్ వసూత్ సిరిసంపదలు వెంట తెసుత్ందని వాళల్ ఊహ. 
అలాగే చేశా కాని ఆ బెంచికి బేస సరిగా వునన్టుల్లేదు. నేను కాసత్ బలంగానే తోశా. ఎందుకంటే నేల నాలుగు చెరగులా అనన్టుల్ సంపద 
ఇబబ్డి ముబబ్డిగా నాతో రావాలిగా మరి! రూము మూల మూలలా బియయ్ం వెదజలిల్నటుల్ పరుచ్కునాన్యి. ఇక చూడు.. అతత్ ఆడబిడడ్ల 
ముఖాలు! బియాయ్నిన్ చీపురుతో ఊడవరాదు. నేను పదహారోర్జుల పడుగవరకూ చీపురు ముటట్రాదు. ఇక చేతులోత్నే బియాయ్నన్ంత ఎతిత్ 
పోసుకునాన్రు. అపప్టినుంచి ముభావం. కావాలంటే పినిన్ని అడుగు. నాతో వచిచ్ందిగా. నాలుగురోజులయాయ్మా నేనకక్డకి వెళిల్? మా ఆడబిడడ్ 
బటట్లుతుకుతూ వుంది. నలాల్ తిపిప్తే నీళేల్. ఆ పిలల్ ఒకక్తే కషట్పడుతూ వుంది కదా ఊరికే కూరుచ్నాన్ నేను కాసత్ సాయం చేసేత్ 
బాగుంటుందనిపించింది. వెళాల్ను. వదుద్ వదుద్ అంటూనే ఆరేయమని చేతికి పిండిన బటట్లిచిచ్ంది. సరే మా అతత్గారి చీర తొమిమ్ది గజాలది. 
మడిచార పోసి కటుట్కుంటారుకదా ఆవిడ! అది ఉటిట్దే బరువు. పైగా నీళల్లోల్ పిండినచీర. మడతలువేశా మడిచీరకదా! ఇంటోల్ దండెంమీద 
ఆరేయాలి. మడతపెటిట్ కరర్తో దండెంమీద వేయబోయా. అది టపుకుక్న జారి మా అతత్గారి నెతిత్ మీదపడింది. ఆవిడ అకక్డే కూరుచ్ని 
కూరగాయలు తరుగుతూ వుందాయె మరి. ఇక చూసోక్  దిమెమ్కిక్ పోయినటుల్ తల పటేట్సుక్ని కూరిచ్ంది ఆవిడ. 
  "చేతకాకి పోతే ఊరికే కూచోవచుచ్గా వదినా!" అనవసరమైన పనులు చేసి తలనొపిప్ తెసాత్వెందుకనన్టుల్ చినాన్డపడుచు ఆరిందాలా 
మాటాల్డింది. అకక్డికి నేనేదో కలగనన్టూల్, కావాలని చేసినటుల్ ఆ రోజంత మూడాఫ. మీ అలుల్డు కూడా తపుప్నాదేననన్టుల్ తలిల్ తల ఒతుత్తూ 
కూరుచ్నాన్డు. మూడు నాలుగు రోజులు నాతో సరిగా మాటాల్డ లేదు కూడా. 
 "పొరబాటున జరిగిన తపుప్తపేప్ కదమామ్! పాపం పెదాద్విడ..." సులోచన సరుద్బాటుగా ఇంకా ఏదో చెపప్బోతూంటే అడుడ్కుంది 
సుజాత. 
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 "తపెప్నమామ్! ఒపుప్కుంటునాన్ను కదా! సారీ చెపాప్ నేను కూడా. మా ఆయన చేతి మీద చేయేసి, ఆవిడ తల నొకక్బోయా, అబేబ్ 
..!మన ఫీలింగస్ వాళల్కు అరథ్ంకావు .ఈయనా ఆవిడా నా చేయి దులిపి అవతల తోసేశారు." సులోచనా, రామూమ్రిత్ ఏమామ్టాల్డాలో తెలియక 
చూసూత్ వుంది పోయారు. 
 "అదైందా? మొనన్టికి మొనన్ ఆదివారం చినాన్డబిడడ్ లెకక్ల పుసత్కం ముందేసుకూక్రుచ్ంది. ఆ పిలల్ చదివేది అయిదో కాల్సు. మా 
పెదాద్డబిడడ్ టెనత్ వరకే చదివింది. టెనత్ దాటలేదు కూడా.  
 " నాకీ లెకక్లు రావుగానీ వదినెనడుగు పో. అరథ్ం అయేయ్లా చెపుత్ంది" అని ఆ పిలల్ను నా దగగ్రకి పంపింది.  
 సరే " ఏంటి సముమ్?" అని బుకుక్ ఓపెన చేశా. జనరల. గోపాల దగగ్ర కొంత సొముమ్ంది. అతడు అందులోంచి శాయ్ం కు ఆరు 
రుపాయలిచిచ్ అపుప్ తీరాచ్డు. ఇంక గోపాల దగగ్ర నాలుగు రూపాయలునాన్యి. అపుప్ తీరచ్కముందు గోపాల దగగ్ర ఎంత డబుబ్ంది? చినన్ 
లెకేక్. అకక్డికీ ఎగాజ్ంపుల కూడా చెపాప్. తీరిచ్న అపూప్, మిగిలిన సొమూమ్ యాడ చేసేత్ గోపాల దగగ్ర ముందునన్ సొమెమ్ంతో తెలుసుత్ంది. 
చేయమామ్ అని చెపాప్. పేపర మీద ఏవో లెకక్ లేసుత్ంది. వేళల్మీద ఏదో లెకేక్సుత్ంది ఏదేదో చేసుత్ంది. అరథ్ంకాలే. ఇంకోలెకక్. ఒకోక్ అరటిపండూ 
రెండు రూపాయలు. నీ దగగ్ర పదిహేను రుపాయలునాన్యి. నీ కెనిన్ అరటి పళుల్ వసాత్యి? ఇంకెంత డబుబ్ నీ దగగ్ర మిగులుత్ంది అని, 
పదిహేనును రెండుతో డివైడ చేయి ఆనస్ర అంటే దానికీ తెలల్మొగమే "చినన్దే కదమమ్ చెయ" అనాన్. అంతే కళల్లోల్ంచి బొట బోటా కనీన్ళుల్ 
ఆపకుండా ఏడుపు. ఏమైందంటే ఏమైందని మా అతాత్, ఆడబిడాడ్, మరిదీ, మొగుడూ అందరూ ఆడగడం "చదువుకునన్ దానివి కదా. కాసత్ 
అరథ్మయేయ్లా చెపప్మామ్.. అంటే పిలల్దానిన్ ఏడిపిసాత్వా? ఇంత మాతర్ం చెపప్లేని దానివి చదువు లెందుకు? ఉదోయ్గాలెందుకు? వీళల్ నానన్గానీ 
నేను గానీ పిలల్లిన్ పలెల్తుత్ మాట అనలే. ఇటాల్ ఏడిపించాలా? చాలేల్ సంబడం". అని ఆ పిలల్ను రెకక్పటిట్ తీసికెళిల్ంది ముకుక్ చీదుకుంటూ మా 
అతత్గారు. ఇంతకూ సమసయ్ ఎకక్డంటే, ఆ అయిదో తరగతి పిలల్కు యాడ, డివైడ అరథ్ం కాలేదట! తెలుగు మీడియం కదా! అకక్డికీ అనాన్ 
తెలుగులోనే చెపాత్రా అని "చాలేల్మామ్ పిలల్దానిన్ బాగానే బెదరగొటాట్వు" అంటూ మా అతత్గారు యీసడించేశారు. మీ అలుల్డు సరేసరి. "పాపం 
చినన్పిలల్ నీ సాట్ండరడ లో చెపేత్ ఎలా అరథ్ం అవుతుంది? కాసత్ లెవెల దిగి అంటే? ఏమిటి అరథ్ం? నేనేం లెవెల పోతునాన్ను? అకక్డే మేమిదద్రం 
మాటా మాట అనుకునాన్ం. చిలికి చిలికి గాలివానైంది. నేను పెటెట్ సరుద్కుని వచేచ్శా. చీరకొంగు వేలికి చుటుట్కుంటూ సుజాత చెపప్డం 
ఆపింది. ఆ పిలల్కు టూయ్షన పెటిట్సేత్ సరిపోతుంది అని తీరామ్నించారంతా. మా పకక్ వీధి కాక ఆ పకక్ వీధిలో  ఎవరో శకుంతలా అట! ఆవిడ 
దగగ్రకు నేను వెళిళ్ మా ఆడబిడడ్కు టూయ్షన చెపప్ండి అని మాటాల్డాలట! నా వెంట సజెసట్ చేసిన పిలాల్ రాదట, టూయ్షన చెపిప్ంచుకునే యీ 
పిలాల్ రాదట! నే వేళిల్ మాటాల్డి వచాచ్క పంపుతారట! బాగుంది కదా! ఊరుకొతత్, ఎవరూ తెలీదు. నేనేం మాటాల్డ గలను? నా మొగుడూ, 
మరిదీ ఆఫీసుకు వెళేల్వాళుల్. వాళల్ వాళల్ పనులోల్ బిజీ. నేనే ఖాళీ, కాబటీట్ నేనే వెళాల్లి. సరే నోరుంది కదా, ఎవరినైన అడిగితే చెపాత్రు కదా! అని 
చెపుప్లేసుకుని బయలేద్రి గేటు దాకా కూడా వెళల్లా.. వెనక నుంచీ మాటలు "ఎవరి కోసం చేసుత్ందీ". అంతే చటుకుక్న వెనుతిరిగి చెపుప్లు 
విడిచేసి రూంలో కెళిల్ తలుపు లేసేసుకునాన్ను. సాయంతర్ం ఆయనొచాచ్క మళీల్ సీను. పోమామ్ నావలల్ కాదు. నేనింక వెళల్నకక్డికి" అంది 
మొండిగా సుజాత. 
 "అలా అంటే ఎలాగమామ్?" సులోచన ఇంకేదో చెపప్బోతూ వుంటే మధయ్లోనే సుజాత అడుడ్కుంది. 

 "అమామ్! సరుద్బాటు అని ఒకసారి మనం అనుకుంటే వాళల్కలా ఉండడం అలవాటైపోతుంది. నేనూ సరుద్బాటుకే 
అలవాటు పడాలొస్సుత్ంది. ములూల్ అరిటాకు అంటూ నచచ్చెపప్డానికి పర్యతిన్ంచకు. అలాంటి మాటలనిన్ంటికీ యిపుప్డూ కాలం చెలిల్ంది. 
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భూతబలిభూతబలి            ఆదూరిఆదూరౖి మవతిౖ మవతి

అడజ్సెట్టెమ్ంట అందరికీ అవసరమే. చినన్ చినన్వేలే అని నేను సరుద్కు పోతే వాళల్ అలవాటు నాకు నాతో పాటూ మీకూ తలనోపౌప్తుంది. 
కాబటిట్" నికక్చిగా అంది సుజాత  "రానీ........ఆయనిన్!!"  

 
PPP 

బంగాళాఖాతంలోవాయుగుండంతో పదిరోజులుగా జోరువానలు నేలతలిల్ని ముంచెతుత్తునాన్యి. కాసత్ తెరిపిచిచ్ ఎండపొడ 
రాగానే నేనూ బయటికి బయలేద్రాను.ఈ పదిరోజులుగా అలసి పోయిన నేను మెలిల్గా చీమనడకతో ఊరిచివర ఉనన్సల్ం 
దగగ్రకెళాళ్ను.గుడిసెలనీన్ ఇంచుమించు నీళళ్లో ఉనన్టుల్నాన్యి. ఒకగుడిసెలోంచీ సనన్గా వినిపిసుత్నన్మాటలు నా చెవినపడాడ్యి.            

  "  ఓరే! రావుడా ! కడుపు నకనకలాడతనాన్దిరోరే! పేగులు ఎండిపోతనైన్రా! యావనాన్ దొరకదేద్వో  కాతత్ంత 
సూడరాదంటార్!పేనం పోయేటుట్ందొరే "మూడురోజులుగా ఏమీ తినక మాట పెకలించుకుని అంటునన్  తాతను, 'రెనాన్లల్కితం 
బెడుడ్ముకిక్ంతతిని ,మాటాట్నేన్ సకితిలేక మూడంకేసి పడునన్సెలిల్నిసూతాత్ంటే  మనసుస్ నీరుగారతాండాది 'అనుకునాన్డు పనెన్ండేళళ్రావుడు. 
వీడిపుప్డేం చేసాత్డో! ఎలాబువవ్తెచిచ్ తాతకూ, చెలిల్లికీ తినిపించి వాళళ్నిబర్తికించుకుంటాడోని నేను ఆతర్ంగా చూడసాగానువాడిన్. . 

కాసత్ంతసేపు ఏదో యోచించి"ఉండేతాతా చనంలోవతాత్!"అంటూ బయటికెళిళ్ ఆటూఇటూ చూశాడు రావుడు. గుడిశల 
ముందంతా మోకాలోల్తు నీళుళ్, దారేలేదు.. ఏంచేయాలో వాడికి పాలుపోయింది కాదు. 'వాతోనన్ం బాగునన్పుడు ఊరిసివరున్నన్ 
పొలాలకాడిన్ంసీ ఆకూక్రుల్ మారుబారంకి తీసుక్ని బండి మీదేసుక్ని అముమ్కుంటుంటి, వొచిచ్ందాంతో తాతకూ సెలిల్కీ కూసింత 
అనన్మో,గంజో కాసిపోసుత్ంటి. ఇపుప్డు పదిద్నాలుగా ఓటే వానాయె ,గుడిసెకూడా కురతాత్ంది. తాతాసెలీల్ కూళేళ్ 
కసచేచ్టుల్ండుర్!యాంసేయాలబాబ్!'అని ఆలోచించిన వాడి మనసుస్లో ఏదోమెరుపులా మెదలగా ,ఉనన్పాటున గుడిసెలోకెళిళ్ తాతను భుజంపై 
ఏసుకుని బండిమీద పడుకోబెటాట్డు. ఆ తరావ్త లోపలున్ంచీ చెలిల్నీతెచిచ్ బండిమీదేశాడు. నేను ఆశచ్రయ్ంగా చూసుత్ండగానే ఆ మోకాలోల్తు 
నీళల్లో బండితోసుకుంటూ గుడిసెల మధయ్నుండీ బయటకు వచాచ్డు. వాడిమనసుస్ తాతనూ చెలిల్నీ బతికించుకునే మారగ్ం గురించీ మెరుపు 
వేగంతో ఆలోచించసాగింది. వీడిలా ఇదద్రీన్ బండిమీదేసుకుని ఎకక్డికెళతాడో చూదాద్మని నేనూ వెంటపడాడ్ను .   

                    ' దేవుడునాన్డంటుర్ ! ఆ దేవుడు ఉనోన్లల్కేనా !మాబతుకులిటాట్ బుగగ్వాలిచ్ందేనా!ఆకలోత్ సావాలిస్ందేనా! ' 
అని లోపలోల్పల అనుకుంటూనన్ రావుడికి ,ఆ రోజు శనివారమని గురుత్వచిచ్ంది. 

" తాతోయ! ఈరోచచ్నోరం! దేవులల్కి చానా చానా నయేయ్దయ్కాలెడతరు , నేఎలిల్ తెతత్నుండే!" అంటూ వెంకటేశవ్రసావ్మి 
,హనుమాన ,వినాయక,సుబర్హమ్ణయ్సావ్మి ఆలయాల కాంపెల్కుస్కు దగగ్రగా ఉనన్ ఒకచెటుట్కిర్ంద తన తోపుడు బండాపి, గబగబాలన్ లోపలి 
కెళాళ్డు రావుడు.  
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లైన గా దరశ్నం చేసుకుని వసుత్నన్వారికంతా ఆకుదొనెన్లోల్ పులిహోర పర్సాదం ఇసుత్నాన్రు. రావుడు ఆతర్ంగా గుళోళ్కెళిళ్  
దేవుని ముందునిలిచ్"ఓ దేవుడా!నువువ్నన్వంటరంతా!నీవేగానుంటేఇయాయ్ల మాసెలిల్నీ,తాతనీకాయి. యాంసేతత్వో నాకెరికనేదు, మా పానాలు 
కాయిదేవుడా ! ఆలుల్సతేత్ నాకింకెవరుంటరయాయ్! నేను నినున్ నముమ్త , నీకు శాతైన సావసేసుక్ంట! " అని మొకుక్కుని బయటికి కూయ్లైనోల్ 
నడిచాడు. పర్సాదం దొనెన్ అందుకుని బయటికొచిచ్ చొకాక్ విపేప్సి దానోల్ ఆ పర్సాదం దొనెన్ నడుంకి కటుట్కుని మళాళ్ దరశ్నంకోసం కూయ్లో 
నిలాచ్డు.   

అంతా చూసుత్నన్ నేను ' ఓరివీడి తెలివి ! ఎంత చాక చకయ్ంగా మళళ్ కూయ్లో దూరాడు!' అని ఆశచ్రయ్ంగా గమనిసుత్నాన్ను.  
రెండోమారూ దేవునికి మొకుక్కుని వరుసలో వచిచ్ పర్సాదం అందుకునాన్డు.బయటికి రాగానే వెనకనుండీ ఎవరో పిలిచ్నటైల్ 

వెనకిక్ తిరిగిచూశాడు." ఒరేయ ! ఇటార్రా ! పిలోల్డా!"అని పిలవంగానే రెండుమారుల్ పర్సాదం తీసుకునన్విషయం గమనించి 
పిలుసుత్నాన్రేమోని భయంతో వాడిగుండె లబ డబ అనికాక’ లాగితంతా రని ‘కొటుట్కుంది. 

" ఒరే పిలోల్డా! ఇకక్డునన్కచచ్డా అంతా తీసి ఆమూలునన్ డసిట్బ్నోల్వెయయ్రా!నీకాక్సత్ పర్సాదంపెటిట్సాత్." అనగానే తన చేతులో 
ఉనన్ పర్సాదం దొనెన్ను కూడా నడుంకునన్ చొకాక్లోకి కుకిక్ ,గబగబా వెళిళ్ అకక్డునన్ పూలూ ,అంతా పర్సాదంతిని కిర్ంద వేసిన ఆకు 
దొనెన్లూ ఎతిత్ తెచిచ్డసట్ బినోల్ వేశాడు.  

కుళాయివదద్ చేతులు కడుకుక్ంటూ చూశాడు, గుడికి నాలుగ్వైపులా సిమహ్దావ్రాని కిరువైపులా,ధవ్జ సథ్ంభం ముందూ ఉంచిన 
' భూతబలి’అనన్ంముదద్లు!వాడికళళ్కవి బంగారుముదద్లాల్ కనిపించాయి. ముందుగా కసఊడిచ్నందుకిచిచ్న పర్సాదందొనెన్ ఈ మారు 
పెరుగనన్ం తీసుకుని బయట పడి గబగబా తోపుడుబండి వదద్కొచిచ్" తాతాలేయేయ్,తిండితెచిచ్నున్." అంటూ తాతను, చెలిల్ని లేపి ,తాను తెచిచ్న 
పెరుగనన్ం , పులిహోర కలగలిపి వాళళ్ నోటికందించాడు. 

పొయే పార్ణం తిరిగి గుండెలోల్ పర్వేశించగా తడారిన నో టినుండీ ఒకక్మారుఅనన్ం మెతుకులనుపడేసరికి 
మూడుదినాలున్ంచీ పసుత్నన్ పొడారిన  తాత పొటట్ తటుట్కోలేక దగుగ్తో తలమునకలయాయ్డు. బండికిందునన్ సీసాతో గభాలన్పరుగుతీసి గుడి 
ముందునన్కుళాయిలో నీరు తెచిచ్ తాపించాడు రావుడు. చెలీల్,తాతా నాలుగ్ముదద్లు తినాన్క," ఓరి రావుడూ ! నీకేదోరే!!అంతా 
మానోటబెడతనన్వ !"అంటూ తనచేతిలో పెటిట్న ముదద్ను మనవడి నోటి కందించాడు తాత. రావుడు కనీన్ళుళ్కారు తుండగా ఆ ముదద్ తిని " 
తాతా దేవుడునన్డే!నేనులోనికెలిల్ మొకిక్నాంక ఈ పెచాదం దొరికి మనపేనాలు నిలిచ్నయేయ్ ! కుసింతాగుతాతా మనకు కడుపు నిండేటంతతెతాత్ 
" అని మళాళ్ ఆలయంలోని కెళాళ్డు రావుడు.  

అపప్టికే జనం పలచ్బడాడ్రు, తనచొకాక్ జోలిలా మడిచికటుట్కుని ఆలయంలోని నాలుగ్మంటపాల వదాద్ ,ధవ్జసథ్ంభాల వదాద్ 
పెటిట్న'భూతబలి'పిండాలను ఏరి జోలేలో వేశాడు,ఆ తరావ్త కొంతదూరంగా ఉనన్ కూరగాయలషాపులవదద్ పాడైపోయి బయట పడేసిన 
టమోటాలు, వంకాయలూ, కేబేజీ, ఆలుగడడ్లూ ఇంకా అనిన్కూరలూ ఏరుకుని ఒక పాల్సిట్క కవరోల్ వేసుకునాన్డు. చుటూట్ ఎరర్గా పసుపూ 
కుంకుమ రాసి దిషిట్తీసి పడేసిన కుండ ఆలయంముందు పడుండగా అది తీసుకునాన్డు, కొతత్కారల్కి దిషిట్ తీసి కొటిట్న కొబబ్రిచిపప్లు 
ఏరుకునాన్డు, పర్చారంకోసం కటిట్న ఫెల్కీస్బోరుడ్లు ఊడికిర్ందపడడ్ వాటిఫేర్ంలనీన్ విరిచి కటట్కటుట్ కునాన్డు. ఆ చెటుట్కిర్ందకెళిళ్ మూడురాళుళ్పెటిట్ 
పొయియ్లాచేసి ఆలయం బయటపర్మిదలోల్ ఉంచిన దీపం పటుట్కొచిచ్ పొయియ్ వెలిగించాడు, దానిలో కడిగిన కూరలనీన్ చేతోత్ తుంపివేసి సీసాలో 
నీళుళ్ కాసిని పోశాడు , కొబబ్రిముకక్లు రాతికేసి కొటిట్, చినన్చినన్ముకక్లుగా తనబండిలో ఉనన్ చాకుతో కోసికుండలో వేశాడు, 
పొయియ్లోమంట పైకిలేచి కాసేస్పటోల్నే లోపలికూరలు ఉడికాయి, తాను చొకాక్ జోలెలో తెచిచ్న అనన్ంముదద్లిన్ దానోల్ వేశాడు, ఒక 
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కరర్ముకక్తో కుండలో పదారాధ్నిన్కలిపాడు, ఆలయం ముందుడసట్ బిన లో వేసిన ఆకుపేల్టస్  కడిగితెచిచ్ దానోల్కి తానువండిన 'పులగం ' 
పిడతవంచి చొకాక్తో పటుట్కుని మూడుపేల్టల్లోకి వంపాడు. తాతకొకటి, చెలిల్కొకటీ ఇచిచ్"తాతా పొటిన్ండా తాగే  ,ఇగ మంకి 
కూడుకిబబ్ందేలేదే. రోజూ ఇటేన్వండుతానే సెలిల్మామ్! తాగే,తాగు." అంటూ తానూ నోటోల్ పెటుట్కోబోతుండగా,  దూరంగా తన 
ముందుగుడిసెలోని ముసిలవవ్ తమ మూడేళళ్ మనవడిన్చంకనేసుకుని ఆశగా రావుడి వంక చూడసాగింది. రావుడులేచి, దగగ్రకెళిళ్ తనచేతులో 
ఉనన్ అనన్పప్ళెళ్ం ఆమె చేతులోపెటాట్డు. 

" రావుడూ నీవ దేవుడివిరా!" అంటూ అవవ్ చేయెతిత్ దీవించింది. 
" కాదవోవ్ దేవుడునన్డు, అదినేకాదే ఆడునన్డుగులోల్ మనకూ కూడెడతాలేల్వే. తాగు, బులోల్డాతాగొరే! " అంటూ తిరిగి 

బండివదద్కొచాచ్డు రావుడు. 
వాడు ఆలయంలో కి వెళిళ్నపప్టున్ండీ వాడిని అనుసరించివాడుచేసే పనులనీన్చూసుత్నన్ నేను వాడి ఆతమ్ సైథ్రాయ్నికి, 

వాడిజాలిగుండెకూ, వాడిలో కనిపించిన ధరామ్నికీ, తోటివారి పటల్ వాడి పర్తిసప్ందనకూ వాడిలోని దేవుడికీ మనసుస్లోనే  
నమసక్రించుకునాన్ను. నాకు రూపంలేదు కానీ ఉండుంటే వాడికి షేక హాయ్ండిచుచ్ందును.! నేను గాలినై పోయాను మరి!!!   

PPP 

 
GSkO~õÂ¥h MLjFLGS¸Cc ¬EyPe °¸Á. ³Ey ÔnGHðPoÂ ¼O~Š ¬¸CLjGH^æÂ ¬Qc¸À. ®ÍÄjÍíî¸$c ®Á¤ ¬Â ÔnGHðPoÂ $qj_jÓj. 

− $qj_jÓjCyFo TdïFL¸ ³Ey ¬tj¸ÍÂfH¸¼ öIfH×|Py °FLïMoMy ÀFofS ¥csSGHl ¬^k ®^k À¿» GHÍNojõGS¿¥h PnÎ=c¿ð 
ÂöÍŠGHö¥qÄj¸Ôc<j.  

Kc$c JvÍjíJwNqk¥q ¥cGSë¸CL ¥qÓCL ÂöÍGH=hæ¸ÍFLjŠFcï ¬GSPo $qj¸@nPy÷ $qj_jÓj$c °¸EoMnk GS¿$cÜ MLjk<k 
MLjk<jFLïOqNojõGS¿¥h MnjÓjŠMxÔoáfS¸Á. ®¥q ÂöÍ¥yGS¸ öGHNqjÀï¸ÔL^¸ AKL»¤OqbÍ öGHNqjCLïMoj ¬Â MLjFLGSjPy ¬FLjŠÂ Po¼ MLjj¸Íj 
$qÁPy¥x¼á TwIJdPy ‚OqjáFcï<j. ¥csSGHl ¬Pe ‚OqjáÂ −MLlÆGSkëFo =iÄ¤ ÔLkEcíMLjÂ ²ÍjOqj$c =iJdN|j Ä£jÍjFLï ¿Mnk=| ¥yGS¸ 
MLjj¸Íj¥h ML¸$oGS¿¥h ²ÍjOqj$c ¥qÂfH¸¼¸ÍÁ. OnÎPoø sSæGRFy÷ ²MLOy GSøÔLá¸Í sSMc GS¸GSì ¥cOqõ¥qOqë ®¼áFL IJd¸sH÷=|. ¬CLÂ¥h OnÎPoø 
sSæGRFy÷ MLjj¸Íj Oy¾ TdNqj¸öCL¸ ×.¿»FL GS¸IGHj^FL ¥q+" MLjj¸Íj MnjÁÆ¸Á.  

Â×cÂ¥h GSkOqõ¸ On¸<j Oy¾Ó −IgHGSj GHÂÄ£jÍ MnÎ×c$| Mn+jCLk GHÂPy GHÂ$c KcMLjô¿Á ®¸=h‚Ú@~ MnÈ"FL^jæ¸^j¸ÍÂ 
fHÓ÷Ó‚Ú@~ QnÓMLlÓj ¥cML^¸Cy IJdõÄjÆ£Â ‚< Mn¸^Kn^jæŠÂ MnWc"<j. Mc+" fHÓ÷Ó÷‚Ú@~ ¬GHlð@o QnÓMLlÓj ¬ML^¸Cy 
²¸×cN|j ÔofS¸Á GS¿Jw¥q ®¸¥c On¸<j MLjk<jOy¾Ój ¬¥qÚ@o °¸=cMLjÂ rHWc"¸ fHÓ÷Ók $x<ML ÔosSGS¿¥h MnÈ"FL GHÂ 
GHm¿ëÔoGSjŠÂ Mc+"Â ¬¥qÚ@o MLÁÆ MnÎ×c$|Py MLjbEcõÿï¸ On¸<jFLïOq¥h GUpO~ ÔnFnÎï ²¥|ûörH}S MnjtjP| ²¥hÚ O~×.MLj¸ö¨ ÔoOoGS¿¥h ¥cGSë 
¬^k ®^k$c ¬tjÍk ¬tjÍjFLïOq ¬tj¸Á.  
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GS¿$cÜ ¬Eo GSMLjNqkÂ¥h ¬MLCLÓ IJd÷=|IJd¸ Ä£jÍ¥h rUÎÍO~KcE§ FLj¸ÔxÔoá ×.FLôAKLkÄj ²¥|ûörH}S ‚@~ ML¼á −$q^¸Cy 
²¥éÚMc+k", Á$oMc+k", PnÎrSF|û ‚Æ£‚, Mn¸<O|ûCy XLBcPy÷ IJd÷=|IJd¸ ¬¸Cc OqÁ¤í$c ¬tjJwtj¸Á.  

 ®¸CL OqÁ¤íPy Ä¤+"¸Í¿¢ï O~GSjŠ¸^k Mn+"^Mnj¸ÍjŠPo MnbÍML ÔnMLj^ McGSFLj÷... Ä¤+k"FLk IJdõÄjÆ£ ²Pe$qk PoÍj. 
®¸=h¥nÈ" MLköCL¸ ÔosSEoMLjj¸Á, ¥cGSë ¥cIgH Cc» FnMLjôÁ$c _NqjÓjEoOqEc¸ PnMLjôÂ ÔoÀPy Ó$o×| ‚@~ Po¥qJwML^¸Cy À£¿$cÜ 
¥nrIHæ¿Nqk MnÎGHl ¬<j$qjPoTd<j GSkOqõ¸.  

Mo¨ Mo¨ ¥cIgH ¥q<jGHlPy GH@oGS¿¥h ¥cGSë ¿Pe¥hû¸$|$c ¬ÂfH¸¼¸Á GSkO~õÂ¥h. ¬CLFLj¸@o ®Ój÷ sSæGRF|¥h Í$qÜOo ¥cML^¸Cy 
¥csSGHl ¬^k ®^k À¿» öGHNqkBiŠÓ OqÁ¤í ¥cGSë CL»Ü¸ÍFLjŠFcï¥c ¯}Sæ ²¸ö^F|û FLj¸¼ MnÈCo ®Ój÷ ¬¥qÚ¨¥h Í$qÜOqÂ MLjk<ML 
Fn¸_Oqj IJd÷=|IJd¸ Ä£jÁ¥h Mn+"=cÂ¥h À£¿$cÜ OnÎPoø ¶MLO| öÃ¨ã ²¥hÚ FL<ML^¸ MnjjÍPn=cæ<j.  

¬Pe FL<jGSkë FL<jGSkë GS¿$cÜ GS$q¸ ÍkOq¸ MLÔcá@oMnk. ²ÍjOqj$c ³Ey $qj¸GHl Ec¿¥h ¬<è¸$c °¸@oGS¿¥h ^ŠÚFL 
−»JwNqk<j. GS¿$cÜ öÃ¨ã¥h MLjbÍõPy Ec¿¥h ¬<è¸$c ÂÓ_¨ ¥x¸CLMLj¸Á ¬¥qÚ@oEy ÔLkGSkë¸<^¸Cy − $qj¸GHl GH¥qÚ$c Mn+jCLk 
³¸=c ¬Fo ŠCLkÿÓ¸ ¥xÁ¤í − $qj¸GHlPy¥h CLFLk Cx¸» ÔLkQc<j GSkOqõ¸.  

¬¥qÚ@y NqkÔLŠO~Ój FLÓ÷=h MLkfSJwtjFL $qj@xè¥q=h ²ÍjOqj$c GHOqÔLjŠÂ CLFL ®ÍíOqj fHÓ÷ÓCy ‚OqjáÂ °¸Á. − GHOq¼FL 
$qj<è Ä£jÍ ¬¥qÚ<¥qÚ@~ ³My ¥xÂï ¼Ó÷Oq FcBoÓj. ²Fyï TdOqj÷ GSkOqõ¸ − öÃ¨ã Ä£jÍj$c Mn+jCLk ÔLkQc@~MnjÂ. − ÍßQLõ¸ 
¥xCLë¥cÍCLÂ¥h.  

¥cÂ¢ − MLjjfRæEcÂ ²ÍjOqj$c CnÓ÷=h ÔLj©EcO| MoGSjŠFLï JdÀ¥é+" ¬MLkôtj Mnk¥c+" Ä£jÍ ‚OqjáÂ −MnjCy ³Ey 
Ôn_jCLk¸Á. AKLj×cÂ¥y GS¸Ôi, ÔoÀPy ³My ¥c»CcÓCy ÔcPe TdÀø¥q¸$c ¥qÂfHGSjëFLï − ¬MLkôtj ²¸Cy ¬FLjFLNqj¸$c − 
MLjjfRæEcÂ¥h Ôn_jCLjFLïÁ Ä¸^k Mc+" ÔLj^kæ ¥x¸CLMLj¸Á MLõŠëÓj ÂÓ_¨ °FcïOqj. − MLjFL¥n¸ÍjŠPo ¬Â ³@nÂÄjÁ ¬<j$qjÓj 
MLjj¸Íj¥nÈ" JwtjFL GSkOqõ¸ ¬Eo¸=y Ä¸=o JwPe ¬FLjŠÂ MLjÈ¢" MnFL¥hÚ À¿$x¼á Mc+"Í$qÜOq ÂÓ_@~è<j FL<j¸ Ä£jÍ 
ÔnNojõGSjŠÂ McÈ"Íí¿ MnÎGHm MLk¿á MLk¿á ÔLkGSkë. ¬GHð=hEc¥c ³¸ ÔnfHð¸Ey$cÂ¢ GS¿$cÜ GSkOqõ¸ MnWo"GS¿¥h − ¬MLkôtj 
Ôn_jCy¸Á MLjjfRæEcÂCy.  

''..JdGH¸ − fHÓ÷Ój ÔLk<j ²¸CL ÔLk<MLjjÔLá^$c °FcïOy. Mc+j" ¬Pe GHÁMLj¸Á MLjj¸Ík ÔotjÔcGH^¸ Â¢Š KcbÍ$c 
PoÍk. Mc+k" Â¢ŠPe$o ®Pe ÃXLMnjCLjëŠÂ ö_CL¥cPe? Â¢ ½¡ÄCL¸ ¥q¸=o Mc+" ½¡ÄCL¸ MnjOqj$cÜ °¸@~ÓÂ Â¢Š ¬ÂfH¸ÔL^¸PoEc? 
¬¸Íj¥é Fc MLk^ ÄÂ FcCy Jd^j ML¼á ÿy¸Py ÔoOqj. ¬¥qÚ< Â¢ ½¡ÄCLMoj MLk¿JwCLj¸Á. Â¢Cy Jd^j Â¢ fHÓ÷Ój ‚@~ ²ML¿ 
MLjj¸Ík Ôotj ÔcfH Nqk¼¸ÔcÆûFL ¬MLGSOq¸ °¸<Íj. Â¢ fHÓ÷Æï GSkÚPy÷ Ôo¿ð¸¼ rHÍí rHÍí ÔLÍjMLlÓj ÔnfHðTdëMLjj. Â¢‚Ú@~ 
³MnÎFc ÔoÀ MLßCLjëÓj Fo¿ð¸¼ Â¢ ¥c+"Ä£jÍ Â¢MLl ÂÓ_@o^^jæ ÔofS GSMLk×.¸Py Â¢¥y TdìFL¸ ¥qÆð¸¼ FLjMLlø $pOqML¸$c CLPnCLjëŠ 
ö_À¥éPe ÔoTdëMLjj'' ÔnGHlðŠ JwCLk¸Á − fHÓ÷.  

¥hMLjôFLŠ¸@~ Ä¸^k ‚Oqjá¸Á CLGHð ³¸ MLk=c÷<PoÍj − NqkÔLŠO~Ój. −Mnj ²¸CL¥i MLk=c÷<¥qJwNojGS¿¥h 
¬¥qÚ<jFcï+"Py μ¥qCLFLj ¥qÓ$q×oGSjŠÂ ''MLj¿¸¥éMLMLkô ®¸CL¥q¸=o ¬ÍßGRæ¸ ³MLjj¸^Á. MLjk=c MLjjPn÷ GSOqjíŠÂ _NqjÓjEoOqj. Â¢ 
fHÓ÷Ó¥h À¸© _=cæ ÔLÍjMLm, Â¢Š ÔoCLjÆï¸@~ GHÂ ®¸¥q ¬¸CL¥q¸=o ³¸ ¥cMcÆ ²ML¿¥nÎFc. FLjMLlø ®¸CLsSGHl −Py¼¸ÔL=cÂ¥h 
MLköCL¸ ³MLjj¸Í¸ÍjPy. ÔoCLjÓj ÔcfH Oy¾e ®Pe MLjÂfR MLjÂfRÂ¢ EoÃ¿¸ÔL^¸ MLkFofS Â¢<GH^jæFL °¸=cM|. Â¢ fHÓ÷Ój ÔLk<j 
²¸CL MLjj¼á¥qÓPo÷ °FcïOy. −Mnj ÔnfHðFL^jæ ÄÂ FLjMcø ÿy¸Py Ôo¿Co Mc+" ö_CLjŠÓj ‚@~ Kc$qjGH<CcN|j ¥qEc. ¥qÂ¢GS¸ 
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Mc+"¥yGSMLjFcï − ¬MLkôtj ÔnsHðÁ FLjMLlø ÄFLÔLjá ¥qEc. ¬tjFc −Mnj¥éÄj ¬MLGSOq¸ ÔnGHlð ®Pe ÂFLjï ö_ÀMLjPe<jCLk 
‚OyáML=cÂ¥h? Â¢ Kc$qj ¥yOo ¥qEc − fHÓ÷ ÔnsHðÁ.'' $qj¸GHlPy ÂÓ_<è μ¥cNqjFL ¬Fcï<j.  

−Mnj ³Ä£j MLk=c÷<Š¸@~ $q_$qKc − $qj<èÄ£jÍ, fHÓ÷Ó ÔoCLjPy÷FLk °FLï ¼Ó÷Oq FcBoÓFLj À£fS GS¸¼Py MosSGSjŠÂ − 
GS¸¼Â Kx@y÷ EyGHlŠFcï¥q μ¥q ÔoCyë − $qj<èFLj MLj<jGSkëFo MLjOy ÔoCyë CLFL Ã<èÆï Í$qÜOqŠ À£GSjŠÂ MLj¿¸CL$c JvÁÄ GH^jæŠ¸Á. 
®MoÄ¤ GH^æŠ¸@~ ¬¥qÚ< GH¿¼FL $qj<èÄ£jÍ OqkJdtj On¸<j OqkJdNqjÓ Ã+"ÓCy −<jŠ¸^jFLï fHÓ÷Ój °FLï^j¸¨ CLÆ÷ CLMLj 
ÔoCLjPy÷Â <_jòÆï Pe¥yÚML^Moj ¥cŠ¸@~ Í$qÜOq¥h PeŠÚÂ $q=hæ$c GH^jæŠFoGS¿¥h −Mnj μ¨Py μÁ»JwCLkFo MLk ¬MLjôÂ 
À=oæGSjëFcïOqj Ä¤+"¸Cc ¬FLï^jæ − ¬MLkôtj MnÎGHl, − ÔLj^kæ °FLï Mc+"¸Í¿ MnÎGHl ÔLjO~ ÔLjO~ QLöCLjMLlÓPo÷ ÔLk<^¸ MnjjÍPn=cæOqj 
Mc+j". ®¸CLPy..  

− GH¥qÚFLjFcïNqjFL MLjj¸Íj MLk=c÷¨FcNqjFL MLk^Ó¥h ¥xFLTd»¸GHl$c ''− ²¸ÍjŠ ÔoOqCcOqj. −+"¥hPe$o ®GRæ¸. 
¥qGRæGH<¥qÚOqPoÍj. rHÎ$c ²¥qÚ¨¥i Mn+"FLj‚@~ ¬¥qÚOqPoÍj. ¥cGSë¸CL $qj<è MLjj¥qÚ GH¿ÔofS ‚GSj¸=o ¬Mo O~PeëN|j <_jòÓj. 
−¥qPofSFLGHlð<j ¬¸ÍjPy¸¼ À£GSjŠÂ ¥cGSë ¬Pe MnÈ" ÀFofS O~ML^¸, ÂÍOxCoë GH<j¥y^¸, CLO~øCL Po¼ ‚ÔyML^¸. − $qj<è 
MLköCL¸ ¬¥qÚ@o °¸=cÁ. ¬XLNqjJdöCLPo÷. ®¸¥q ¥xÍMoMLjj¸Á? JvtjõPy¥h ²CLj¥yÚMcPe? Jvtjõ Ä£jÍ¥h ²Íj¥yÚMcPe? CnPe÷¿PoCoë 
MLjFL¥h ³Ä °FcïNnk ³Ä PoMy ¬Â μ¥q=o CL¨Ä^j÷. ²¸Íj¥x¼áFL $x<ML ÔnGHlð ®Í¸Cc'' Mn^¥cOq¸$c ¬Fcï<j $qj¸GHlPy ÂÓ_<è 
®¸¥x¥cNqjFL.  

''− ³¸ <_jòPn÷¸¨ JdGH¸. ²FxïTdëN|j Fc Kx¸Í. MLk MLsSë TdNqj¸öCcÂ¥h ¶ NqkAKnÎ PoÍ¸=o ML¸Ec ¬¸CL¥qFcï ³¸ 
MLTdëtj ÔnGHð¸¨. MLjj$qjÜOqj ö_CL¥cÓ¸=o ¬My MLjkÓ¥xTdëNqk?'' Kx¸Í ¬Fo GHEcÂï MLÀë GHÓjŠCLk ÔLÍjMLlŠFcï¨Pe 
¥qÂfHGSjëFcïNqjFL MLCcëGSj.  

''TdNqj¸öCcÂ¥h NqkAKnÎNqkõ? AKLPoMcOq¸¨ Ä£jOqj. ¼FLïfHÓ÷ÓjFcïOqj$c rS¸=hMnj¸^j ¥yGS¸. McWo" −Mnj −fSë. ²¸CLMLj¸ÁÂ 
ÔLk<è¸ PoÍj. ²¸CLPoÍFcï On¸<j MLjk@x¸ÍÓj CLŠÚML O~MLl Oy¾¥h FoFLFLj¥yML^¸. ®¥q Ä¤+j" ÀFoÁ Oy<jè GH¥qÚ ÀWo"$c. ¯Py$c 
²ML<Fcï FcKy=y<j rHÎGSPn¸ÍjŠPo MnNqjõ^¸, −=hCy MLjCLjë$c Cc$ofS GH<jŠ¸=cOqj, EcÂ¥q¸=o ³ ¬Oq=hGH+j"Pe¸=hMy Po¥q O~öÀ 
OnÎPy÷ ÀFL$c Äj»ÆFL GHlÆÿyOy, ÔLJdÀ£Py, rHOqj$qFLïMnk GH@nNqjõ=cÂ¥hGRæ¸ Po¥q Ä¤+"¥hsSë ¥cGSë ÀFLFnÎFL À¸=cOqj ¥q<jGHl Â¸<jÍíÂ 
MoTdOqFLj¥y¸¨. ®¸¥q ¬McøÈæ¥h − [Oqjá ‚@~ °¸<Íj ³ML¸=cOqj? ¬tjFc Ä£jOqj sHGHOqj ÔLÍMLOqFLjŠ¸=c. IGHPeFc Ôy^ 
MLjjfRæMcÂ¥h On¸¨+j"FcïNqjÂ, Kcõ¸Š KcõÓFLjûÓjFcïNqjÂ $yFn GH=cæ ¥h¸Í ÓXLÓ÷XLÓ Fy^÷Â CnPe÷¿ PosSë sHGHOq÷Â¸@~ ®Mo GS¸$qCLjÓj 
¥qÍ¸© Kc_k. ³¸ ÔnJdëOq¸¨ Ä£jOqj. NqkAKLNqjõ¸^ NqkAKLN|j. $q¸^Py MLTdëN|j NqkAKLN|j.'' Mn^¥cOq¸$c ¬¸^k AKL+j"FL 
FLMcø<j. FLMLløCLk FLMLløCLkFo − ¥cOqõ¥qOqë MnÎGHl ÔLkGSkë ''GH¥yÚ¨ öJd*¸ JwCLFcï GH=hæ¸ÔLj¥yOqMLkô ¯ ×.FcÓj. OqkJdtj¥h ³Ä£j 
O~ML^¸ PoÍj ¥c_=hæ − OqkJdNojEy ®=o JdOosSë ¥cGSë GHl*õMnjÎFc MLTdëÍÂ, Ec¸Cy GSøOqÜ¸Py gS^j $cõOq¸=i ¬FLjŠFo 
MLjFLjGRjÓjFLï¸CL ¥cÓ¸ Ä¤+"¥h ÀOqj$qjPoÍMLkô. ®¸¥y ÄGRNqj¸ $qMLjÂ¸ÔcOy PoEy ¥cÂ¢ _¸¨ $yEc¿ öÃ@nã¥hÚ¸Ey PoEy IGH^IGH=c 
GH¨JwCcN|j $yEc=y÷ rHÎGSÓj. ¬En¸CL MLjkOqÛCLøMnk ÔLk<j. FLjMnøÂï ÔnGHlð Mc+j" MLkOqOqj CLÆ£÷ Â¢ ¥qGRæ¸ MLßbEc.. Â¢..''  

−NqjÂ¸¥c ³Ey ÔnGHðKyCLk¸<$cFo − ¥cOqõ¥qOqë GSöOqjFL Po¼ ÂÓjáÂ ''¥qOn¥|æ$c ÔnJdðOq¸¨. Â×.¸ Ä£jOqj EcFL¸ ¬FLjŠÂ 
ÄfS¿FL − FcBn¸ μ¥q ½¡ÄCcFoï FcQLFL¸ ÔosSGSjë¸Á. Ä£jOqj GHl*õ¸ ¬FLjŠ¸^jFcïOqj ¥cÂ¢ −Py¼¸ÔL^¸ PoÍj. ¬¸Co¥cÍj − 
Fc*Moj KcÓPy÷ GSÿ×. fSÍíî¸$c °¸@o ¬MLkNqj¥qCcøÂ¢ï ÍkOq¸ ÔofS Mc+" KcPeõÂï ÔoCLjÓj TdÔo fSìÀ¥h ¬¸CL ¼FLïCLFL¸PyFo 
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Fn=oæGSjë¸Á. ¬¸CL ¼FLï MLNqjGSjPy ¬GHðFL¸$c MLGSjëFLï − FcBoÓ MnÍjŠPe^Py Mc+" ½¡ÄCcÂï ¬¥qÚ@o −sHGSjë¸Á ‚@~. ¬¸CL¥q¸=o 
GbH\¡OqMnjÎFL ÄGRNqj¸ ³MLj¸=o ö¥qMLj¸$c − FcBn¸ Ä¤+"Â NqkÔL¥q MLjj>OcÓ Kc¿FL GH@oNqj^Moj ¥c¥q OoGH=h Ex¸$q$cFy, μ¥q MLkIfHNqk 
MLjj>Oc GSAKLjõ¨$cFy Po¥qJwCo μ¥q MLõbÃÔc¿$cFy ‚@~ MLkOoáNqjÔLjá. ¬¸Cn¸ÍjŠ ö¥qMojBc Ä¤+j" MLkÍ¥q öÍMcõÓŠ KcÂGSÓMLø^Moj 
¥c¥q, Ä¤+" EcøO~ ¬tjCo ²ML¿¥i ¬FLjMLkFL¸ O~ÍÂ ¥cPo½¡Ó¥h NqjkÂML¿ù=iÓ¥h MLjCLjë MLj¸ÍjÆï GSOqIGHO~ ÔosS¸ÍjŠ Ä¤+"Â JdMLl$c 
Mc<jŠ¸^jFLï GS¸IGHj^FLÓ¥i ¥xÍMLPoÍj. ²MLOqk Á¤Â $qj¿¸¼ gS¿Nqj}S$c −Py¼¸ÔL^¸ PoÍj$cÂ¢ −Py¼sSë CnÓjGSjë¸Á 
GHl*õMLjFLjŠFy, ×cÆCyFy, JwÂ¢Po ¬FLjŠFo MLjFL¸ MosS μ¥y FcBn¸ NqkÔLFL ¬Fo μ¥q AKLNqj¸¥qOqMnjÎFL ¥q¸rHÂ¢¥h MLjFL¸ rH^jæ_¨ 
rH<jCLjFcïMLjÂ CLEcøO~ μ¥q ÄGR GS¸öGSjÚÀ¥h CnOq À£GSjëFcïMLjÂ, GSMLk×.¸ öAKLGRjæ GH=hæJwML=cÂ¥h ¥cOqŠÓ¸ ¬MLlCLjFcïMLjÂ''  

−MoQL¸$c ¬¸^kFo XL*¸ Jd^j −» CLFL AKLj×cFL MoPe<jCLjFLï GS¸¼Py¸¼ MLj¸¼Â¢+" gSTd _Nqj=h¥h À£fS On¸<j $qj¥qÚÓj 
Cc» EcÂï GS¸¼Py rH=oæGSkë MLjÈ¢" MnjjÍPn=hæ¸Á.  

''−Py¼sSë ¯ ¬GHGSMLõCLÓ¥h GSMLjGSõÓ¥h MLjkÓ¥cOq*¸ MLjFLMoj ¬ÂfHGSjë¸Á. MLj¿ ¬Pe¸^GHlð<j GH¿adÚOq ¥qOqëÓ¸ MLjFL¸ 
¥cMLk? −Py¼¸ÔL¸¨. ¬¸Íj¥é ¯ ¬GSëMLõGSë GSMLk×cÂ¥h, ¯ AKLNqj¸¥qOq ÄbÍø¸TdÂ¥h MLjFL¸ ²¸ÍjŠ ¥qOqëÓ¸ ¥cMcÆ? MLjFL¸ Ôotk 
Ôotk ¥qÆfH Mc=hÂ μ¥q GSö¥qMLjMnjÎFL MLkOqÜ¸Py FL¨fH¸ÔLPoMLk? ÔnGHð¸¨? ¬¸Íj¥é Oq¸¨ fH¨¥hÆ Ã»¸¼ MLjj¸ÍjŠ Oq¸¨. μ¥q 
FLMLGSMLk×. ÂO~ôBcÂ¥h ®^j¥qÓj ¬¸ÁGSkë GSVNqjGH<Ec¸'' Ôn_jCLkFo GS¸¼Py¸¼ ¥qOqGHöCcÓj À£fS GH¸¼ rH<jCLjFLï ¥cOqõ¥qOqë 
MLk^Ój GHm¿ë ¥cŠ¸@~Fo ²MLOqk ±fU¸ÔLÂ ÄbÍ¸$c ¬¸ÍOqk −QLáOqõJwNojPe  

''³¸ÍMnjkô ¬¸ÍOqk ®¸^FcïOqFc Cn$q ®ÍtjJwCLFcïM|. ³¸=h ³=o=y MLk=cæ@oCLëFcïM| FLjMLøFLïN|j ³tk MLkŠ EnÓMLÍj 
¬<j¥yÚML^¸, −¥qÆ ³Ó¥h ³ExíOx¥hCo ¬Á ÀFoCLë¸ CLGHð. ®¸ÍjPy ²MLl¿¥h Moj¸ ¬FoïNqj¸ sSCLëFcïMLjÂ FLjMLøPe rSGHlëFcïM| 
¯Ó÷¸Í¿¥iÂ FoFoMLjFcï ÍOqMLj¸ ÔnNqjõ¸<Â ¶OqïtjFc ¬¨»FcFc? PoEo Fc MLkFcFL FoFLj Fc MLjj¸Ey $qj<è GHOqÔLjŠÂ Fc 
Ã<èPoïGSjŠÂ ‚ŠFcïFLj. ¬Á CLrHðPe ¬tjJwÁí. − TdOqFLï^jæ MLk¥éfS <_jòÆfS¿Co Ä£jŠ GHlFnï¸ MLCcëÍÂ Ä£j¿GSjOqjCLjFcïOqj CLÆ£÷. 
Fc Ä£jFL Fc Ã<èÓ Ä£jFL ×cÆCy ³CLëFcïO~? FoFoMLjFcï ²Po÷ Mc+" Ä£jÍ MLÔoáMcÓ÷ Ä£jÍGH¨ PeŠÚFcïFc? Oq¥hÚFcFc? ¥y=c÷¨FcFc? 
ÍMLlOqj×.FLõ¸ sSfSFcFc? rHÎ$c ¬NojõMLjFcï GHÁOqkJdPe? ²tjõ OqkJdPe Ky¨ OqkJdtj ¥cGSj ³MLCLë¸ÍMLkô OqkJdtj¥h? 
=iGSj¥xÚCLë¸Ec.'' −MoQL¸$c, ¥yGH¸$c ¬¸^kFo $q=hæ$c ±fH¿ ²$qÃ¢ÓjGSkë MLjÈ¢" ¬¸Á.  

''®Pe ¬<jŠÚ¸^¸ MojÄNqkõÓ ¥xCLë$c MnjjÍPn^æPoCLëÆ£. Fc CcCL MLjjCcëCLÓ ¥c¨ï¸Ôi °FLïEo. ®NqkõÓ ¥xCLë$c 
sSCLëFcïFLFLjŠFLïMoMnk MLkNqjMLkô ®Eo GHÂ sSfS¸Á. MLk FcFc ®Eo GHÂ sSsS<j. MLk CcCL MLjjCcëCLÓ ¥c¨ï¸Ôi MLkÁEo GHÂ. ®Á MLk 
ŠÓJwÓ÷ GHÂ. ®NqkõÓ CLGHðMLCc¥h ®NqkõPo GHl=hæ¸Ec ¯ ¬<jŠÚÀ¸^¸ ¬FoÁ. ¬Âï CnÆfS FyOqj Ä£jOo rSGHð¸<Nqkõ? MojMnjML¿¥h 
³MLjFcõNqj¸ sSfSFc¸ CLÆ£÷ MojÄjPe ¬<j¥yÚML^¸ MLÓ÷ ²ML¿¥i FL^æ¸PoEo? ²ML¿¢ï ®_ò¸Á rH^æPoEo? MLj¿ MLk Ä£jEn¸Íj¥qMLkô Ä£j¥h¸CL 
$qGS..''  

OyGR¸Cy −Mnj ¬¸^kFLï MLk^Ój, − MLk^Py÷ À£XL*CL ¬¥qÚ@nML¿¢ï ¥qÍÓÂMLø¥qJwML^Moj ¥c¥q −Py¼¸GH ÔosSPe 
°¸<^¸Cy MLj¿¸CL −GS¥hë rH¿» −QLáOqõ¸$c −MnjFo ÔLkGSjëFcïOqj GSkOqõ¸Cy GSÿ - ¬¸Cc.  

''³¸ÍMLkô ³Ey MLõbÃTdOq¸ $qö=c ¬¸^FcïM|. FoFLk Fc Ã<èÓk Â¢¥nPe ¥qÂfHCLëFcï¸ CLÆ£÷ GSk<MLjjÔLá^$c °FLï Fc Ã<èÆï 
¬¸CL MLk^¸=c¥h Â¢Š FyOnPe ML¼á¸Á? ¥cMcÓ¸=o ²Æ÷ GSk<j MLjk@y FL¸_Oqj Jd÷=| IJdOq¸ Ä£jÍ GHEy FL¸_Oqj ÁMLjô¥c<jFLï − 
Š¸=y@o Fc Mnjj$qj<j. −<k $pOqï¸$c KnÀ¥hFy@o. OnÎÓ÷Py÷ GSMnkTdÓÄ£jôMy<j. rH=hæMLk¿ ®¸¥y rH=y÷¥h MLkOqCc ¥cÓj×c¿ OnÎÓj 
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¥h¸Í¨ ¥cÓj Jw$x^jæŠFcï<j. MLkNqkNqjFoÄ¤ ¬FoïNqj¸$c rSNqjõPe NqkJdOq¸. −<j FcNqj¸$c GSMnkTdÓÄjôFLFcï+k" −¨ 
GS¸JdÍFL rHÍíNnkõOq÷ Ó¸ÔcÓ¥é GS¿JvNojõ. −Fc@~ rHÎGSÓj À£GSjŠFLï FcNqkWn"MLOqk ¯¨¥h ¥cÆ¿»¸ÍÂ, rHWc"¸ fHÓ÷ÓjFyï<j ²Pe 
KnCLjŠCc<Â ×cÆCy GHÁrHÎGSÓj ‚@~ ²<¸ sSCyë ®GSOqPe. NqjMLO~ÍjŠFcïOqj ¬NqkõÓ? ¯ OnÎPoø MyÓj÷ $cÂ¢ $qMLOqïMnj¸=yÓj÷ 
$cÂ¢, ®GSjMLj¸=h rHÍí MLjFLGSjÓj $cÂ OqkJdtj¼áFL JdJdFLKyPoÍj. MLkNqkNqjFL ¬¥qÚ<<jŠÚ¸=o FoÂ¥qÚ< ¬<jŠÚ¸^Fcï. ²ML¿¥h 
FL^æ¸ ®¸ÍjPy. ¯ ¬<j¥yÚML^¸Py ÍOqMLj¸ °¸Á, FcNqj¸ °¸Á, ÍNqjj¸Á. ¬¸Co$cÂ¢ CLGHðÂ Fc ²ÍjOqj$cÜ rSGHð¸¨ GSkEcí¸. 
sHÍí rSJvðÔcáOqj. ÿyMLjjPy ×oOqMLjÂ −NqjMLjô rSGHð^¸ ¯ ¬NqjõÓj −NqjMLjô¥h ML¸CLGHÓÚ^¸. TdFc Kc$qj¸Á. ®¸CL rSGHlëFcïM| 
$q¸Ec. μ¥qÚMLk^ rSGHlð ¬<$qCLFcï. fS¸sHfSFL ¥ctjCL¸ MLjj¥qÚPo÷ $cPn^j ¯sSë ¬=n»¿, ²¸<¥h ²¸<jCc MLOqGS¸Py CL¨fS Nqk< 
¥q<CoOqCcNnk CnÓMLÂ _CLjŠÓj MLktj. MLkŠ ²ÓÔLáFL÷Py ¶^j Po¥qJwNojCLÆ¥h MLjMLjôÆï, MLk ¥q=cæÆï GH=hæÔLjáŠFo MyOqj Po¥q 
Oy$cPxCoë MnÎ×.ã$q¸ ×.Oq¥qÚ − Oy$q¸CyFo Oy<÷ GH¥qÚFL GH<j¸¨ ¯$qÆ£ï EyMLjÆ£ï CyÓjŠ¸=c ³ =nÎtjMLjjPy GSCcëMnk ²Pe GSCcëMnk, 
GSÔcá¥c ³MLjMLlCcMnk EnÓMLÂ _CLjŠÓj MLkÄ. ¬¸Íj¥é rSGHëFcï fSFLï ®¸=h×c$c $cÂ¢, CnÓ÷ OoGSF| ¥cOqj<j $cÂ¢ ®fHðÔLá$qÓMc? rSGHlð 
− ÿyMLjk »¤MLjk GH¥qÚFn=hæ ¥qÂ¢GS¸ ¶ CnÓ÷¥cOqjè ®fHðCoë MnÎ×.ã$qMLjFcï sSfHÔLjáŠ¸=c¸ CLÆ£÷? ®fHðNqjõ$qÓMc? Â¢ MLÓ÷tjCLEc? FLjMLøÁ 
sSfSFcï<j GSCnërHMLkFL¥q¸$c MojÄ£j GHÂ MLkFofS ¥cNqk ¥q^æ¸ sSGSjŠÂ Â¢ Jw=y ²^jæŠÂ GHm½Ccë¸ MLk ŠÓJwÓ÷MLj¸Cc. rSGHlðCLÆ£÷ 
²FoïÓ÷Â¸Ôy ¯<Fo ¬<jŠÚÀ¸=c KnCLjŠCLjFcï¸ $q¸Ec μ¥qÚ CnÓ÷ OoGSF| ¥cOqj ¨fHðNqjõ$qÓMc? rSGHlð Â¢Š Í¸<¸ rH<Cc 
PnÔLá¿÷CLë¸ ¥cÍj. rSGHlð CLÆ£÷ ‚=h¥h Py^j PoFo PoCLëÆ£÷ −Oy$oÜÓj $cMcÓ FLjMcø ¥cOqj¨fHðsSë'' ¬¸^k − NqkÔLŠO~Ój rSNnjõÀë 
³<jGSkë Í¸<¸ rH=oæGS¿¥h fHÓ÷Ój ‚@~ CLÆ÷Cy Jd^j ³<jGSkë rH<jCLjFLï Í¸@~Ój ¬¥qÚ<jFLï Mc+" MLjFLGSjÆï ¥qÓ¼MnNqjõ$c 
¬Mc¥qÚtj Ä¸^jFcïOq¸Cc. −Mnj ¬¨$o öGHQLïÓ¥h ×.Mc_jÓj ¥cÂ¢, ¬<j$qjCLjFLï GSVNqj¸ ¥cÂ¢ TdbÍõ¸ ¥cÍÂ ¬¥qÚ<jFLï Mc+" 
MLjj#ePo Ôn_jCLjFcïN|j.  

¯ GS¸Í=y÷ ²GHlð@nÈ"Jwtj¸Ey − ¥cOqõ¥qOqë ×c@o PoÍj.  
¬Í¸Cc $qjOxë¼á Oq¥qOq¥cÓ öGHQLïÓj, −PyÔLFLÓCy _jöOq Mo@n¥hÚJw$c ³¸ ÔnNqkõPy CyÔL¥q ¬¥qÚ@o =o_jP| Ä£jÍ GHl¿¥xGSCy 

¥q=hæ °FLï FLkõ}S sHGHOq÷Â GHl¿¥xGS ±<Á¤fS ¶rHF| ÔoQc<j. On¸<j Oy¾Ój ±On+"^¸Cy sHGHOqj Mc<j ÄfS¿FLÄ ÄfS¿FL^jæFcïN|j. 
Cc+¸ À£fS PyGHÆ¥h MLGSkëFo $qjMLjô¸ MLjj¸Íj GH<jFLï Mc=hÂ Cn¼á ¬¥qÚ<jFLï =o_jP| Ä£jÍ GH@oQc<j O~öÀ. − sHGHOqj÷ ÀOq$oGSkë 
‚OqjáFcï<j GSkOqõ¸.  

³ ÔL¿öCL ÔLkfSFc ³MLjjFLïÁ $qOqø¥cOq*¸, FLOq×cÀ ÔL¿öCL GSMLjGSë¸ GHOqgH<FL GHO~Nqj*CLø¸ ¬FLï^jæ$c ³ sH½¡ ÀOq$ofSFc  
''O~öÀ JvÍjíJwNqk¥c AKc$qõFL$qOq¸Py öGHMLjj[ ´Íj FLXLöCcÓ ÿy^P|rHÎ JwÆ£GSjÓ OnÎ¨¸$|. GH^jæ_¨FL McOqj °FLïCL MLO~ÜÂ¥h 

Ôn¸ÁFL NqjjMLÀ£ NqjjMLŠÓj$c $qj¿ë¸GHl''  
''MLkÍ¥q öÍMcõÓFLj Äö¥qtjGSkë GH^jæ_<è FnÎ½¡¿NqjF| MLjkPeÓj IfHÆ¸ FL$qOy÷''  
''$qFLjÓ Qc[ MLjj[õ ¥cOqõÍ¿ù¥h KntjP| ÂO~¥qOq*''  
''Ó¸ÔL¸ À£GSjŠFLï ¥éGSjPy ×cÀ£Nqj Jd¿¢æ ¬bÍõXLjÂ¥h ³@~Á ×nÎÓjÇXL, FLÓAKnÎMoÓ ×.¿MLkFc'' ''ÄEoÇ¤ Kc¸ŠPy÷ 

MLjkÓj$qjCLjFLï FLÓ÷bÍFL¸ ÄÓjML ÓXLÓ ¥y^j÷ ¬Fcï ÿ×cOo'' ''McOqGSCLø ¥éGSjPy gSÂNqjO| FcNqjŠÂ MLÍí FLj¸¼ _ÓML¸CL¸ $cFnÎFc 
¨.²F|.².=n}S ¥xOqŠ ®¸=h¥nÈ" Oq¥qëFLMLjkFL sS¥q¿¸ÔL¸¨'' GSjögH¸ ¥yOqjæ ÿjŠ¸.  
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''2½ rSðö¥qæ¸ ¥é=ctj¸GHlPy÷ ÔoCLjÓj MLk¿FL TvMLjjô ÄÓjML ÓXc @nKnÎò ¬tjÍj MoÓ ¥y^j÷'' ''MLOq¥q^ï MobÁ¸GHlÓ ¥éGSjPy 
JwÆ£GSj ¬bÁ¥c¿ ¬On}Sæ''  

''¾eÂNqjO| −¿æ}Sæ MLO~ÔpÍ¿ MLÍí Ex¿¥hFL IJwF| FL¸_Oq÷Py O~×.¥iNqj öGHMLjj[jÓj, JwÆ£GSj ¬bÁ¥cOqj÷, fSÂ¢FL^jÓ IJwF| 
FL¸_Oqj÷, Â¢Æ¼öCcÓj, gS.©Py÷ ¿¥cOqjè ÔofSFL ¬Ç¤÷Ó GS¸AKcGR*Ój''  

³Äj=h ®Í¸Cc? ²¸ÍjŠ ×.Oqj$qjCLk¸Á ®Pe? ²MLOqj Ä¤+"¸Cc? μ¥q McõJdOq MoCLë$c, _kõOy ö¥c=|$c, OqXL* ¥qÆð¸ÔcÆûFL 
JwÆ£GSj °FLïCcbÁ¥c¿$c, öGH×.ÓÔoCL, öGH×.Ó ¥xOqŠ, öGH×.Ó MLÓFL ¬Fo fSEcí¸CL¸ öJdÀGHÁ¥q$c ³Oqð<è öGH×cTdøMLjõ¸Py öGH×.Æï 
JdÆ¸ÔL=cÂ¥h ²FLjï¥y_<è öGH×cöGHÀÂbÁ$c °FLïCL TdìFcPy÷ °¸^k GHÁMLj¸Á¥h −ÍOqù¸$c °¸@~ÆûFL Ä¤+j" ²¸Íj¥hPe 
CLNqkOqNqkõOqj? ²MLOqj Á¤Â¥h ¥cOq*¸?  

½¡ÄCL¸Py ¥éMLÓ¸ <_jò, <_jòCy Jv¸Eo ÄPeTdÓj CLGHð ®¸¥é¸ PoMc?  
¼FLïGHð=i FLj¸Ôi ²¸Cy ö¥qMLjÇXL*Cy ¥cFnø¸=| ÔLÍjMLlÓj ÔLÁÄ FoOqjáŠFLï Â¢ÀÂ, Ä×cåFcÂï GH¥qÚEc¿ GH=hæ¸¼ <_jò 

GS¸JdÍFo bEoõNqj¸$c Â¢À ÂNqjMLkÓ¥h ÀPyÍ¥cÆ¼á ¬ÄÂ¢ÀGHOqjÓŠ ¥xMLjjô¥csS Ä¤+j" GSMLk×cÂ¥h ²ŠÚML öGHMLkÍ¥cOqjPe? Ec¿¥h 
μ¥q GH¥qÚ$c CLFL MLkFcFL CcFLj ‚OqjáÂ ²MLOqtjFc μ¥q OqkJdtj EcFL¸ ÔoNqj¥qJwCcO~ =i Â¢+j" Cc$qÔLáÂ −QL$c ²ÍjOqj ÔLksS 
μ¥q NqkÔLŠO~Ój GSMLk×cÂ¥h ²ŠÚML öGHMLkÍMLk?  

− ¥cOqõ¥qOqë ÔnfHðFL ÄbÍ¸$c ÔLksSë MLkIfHNqk MLjj>OcÓj$c, MLkÍ¥q öÍMLõ GSOqIGHO~EcOqjÓj$c, GS¸IGHjMLõÀOo¥q QLŠëÓk, 
Ex¸$qÓk, MLõbÃÔcOqjÓj$c CLNqkOnÎ GSMLk×cÂï ¬bEy$qÀ JdPoãfSFL Ä¤+"¸Cc NqkÔLŠÓj$c ½¡ÄCcÂï öJdOq¸bÃ¸¼ ²MLOqk ×cåFLKybÍ 
ÔoNqj¥q, ³ ÿy¸PyFLk Ôo¿á ²MLOqk Ä¤+"Â °Íí¿¸ÔL¥qJwML^¸ MLÓ÷ ¯ ÄbÍ¸$c rH<EcOqjÓj GH=hæFL McOnÎ °¸@~Æ. MLj¿ ¬¸Co$c?  

− ¥cOqõ¥qOqë öGHNqjCLï¸, ¬bÃöJdNqj¸ ²¸CLMLOq‚ GSMLj¸×.GS¸? ¬FcÁ$c ×cFn<j Jv^æ¥yGS¸ ÔotjÔcsH NqkÔLŠPo Ex¸$qÓk 
EyfH©EcOqj÷$c MLkOqjCLjFcïOqFLï μ¥q ¬bÃöJdNqj¸ GSMLk×.¸Py JdCLjŠJwtj¸Á. μ¥q NqkÔLŠ<j NqkÔLFL ÔofSFc, μ¥q MLõbÃÔc¿ 
MLõbÃÔcOq¸ ÔofSFc ¬Á ¥éMLÓ¸ −¥qÆ À£Oqjá¥yML=cÂ¥é. ²¸CLsSGHl Nqk¼¸¼Fc − NqkÔLŠO~Ój ÔnfHðFL^jæ$c Mc+j" ¼ML¿¥h MnÎÍõ¸ 
‚@~ ¥qOqjMnÎ ÁŠÚPoÂ ÔcMLl ÔcMcÆû¸Eo CLGHð Mc+j" °FLïCL TdìFcÓŠ ²$qKc¥hFL GS¸ÍO~óPn¥qÚ@~ PoMLl ÔL¿öCLPy ¥q<jGHl Â¸<¥q 
Mc+j" ¬Pe ÔoGSjë¸=o ¥q<jGHl Â¸© FLMLFc$q¿¥q GSMLk×cÂ¥h ÂO~ôCLÓMLjÂ ÔnGHlðŠFo Ä¤+j" ÔoGSjëFLïEoÄj=h? ÔosSEn¸ÍjŠ? sHÍMc+k", 
NqkÔLŠPo GS¸IGHjÄöEyÿQLŠëÓj$c MLkOqjCLjFcïOqÂ AKcÄ¸¼FLGHlð<j Mc+"Â ÿy¸Py Ôo¿sSë ¯ GSMLjGSõ¥h QcQLøCL GH¿adÚOq¸ 
ÓbÃ¸¼FL^÷Â, MLj¿ ¬Pe¸=h Mc+"FLj GS¸GSÚ¿¸ÔL=cÂ¥h −Mnj ÔofSFL öGHNqjCLïMoj Â×.MnjÎCo $qFLj¥q MLj¿ ®GHð=h¥é ¬Pe ¬ÂïOq¥cÓj$c 
GS¸IGHjÄöEyÿ QLŠëÓj$c CLNqkOnÎFL Mc¿Â Ec¿Py rH^æ=cÂ¥h, Mc¿Â Kc$qj ÔoNqj^¸ ¥yGS¸ ³ öGHNqjCLï¸ ÔnNqkõÆ? ¬Á ²ML¿ MLÓ÷ 
¬MLlCLj¸Á? ¬GSÓj TdbÍõMLjMLlCLj¸Ec? ³ μ¥qÚ öGHQLï¥i GSMLkbEcFL¸ CnÆNqjÂ GH¿fSìCLjPy÷ MLjFLGS¸Cc ¼¥c$cÜ CLNqkOnÎ, $q¸ÍOq$y+¸$c 
¬ÂfH¸ÔL$c  

''¬Mnjkô ®Ey sHÍí ¼ŠÚMLjj¨ Á¤Âï ²MLOqj Ä<Á¤Nqj$qÓOqj?'' ¬Â CLFLPy CcFLFLjŠ¸^k −PyÔLFL÷Cy _jöOqMo@n¥hÚJw$c 
sHGHOq÷Â¢ï MLj<¼ ¶ MLjkÓFL GH@ofS rHOq=y÷¸¼ ‚..‚.. ¬¸^k ¥ytjÓ ‚CLÓj ÄÂfH¸ÔoGS¿¥h ¬GHlð@o CnPe÷¿Jwtj¸Ec 
¬FLjŠ¸=c ML¸=h¸=y÷ ¥nÈ" ¥cIgH ¥qÓjGHlŠÂ Ä¤bÁ CLÓjGHl Cn¿¼ ¬GHð=h¥é ¬¥qÚ< GH<jFLï FLkõ}S sHGHO|Â À£GSjŠÂ MLjÈ¢" MLjj¸Íj 
$qÁPy¥x¼á ‚OqjáFcï<j GSkOqõ¸. QLjAKLMLk ¬¸^k sHGHO| Cn¿Ôc@y PoEy Cc=h¥cNqjÓ¸Cc ¬XLO~ÓCy öIGH¸=| sH½¡Py ¥qÂfH¸¼¸Ec 
McOqë.  



  

øöeTT~                                                                                   www.koumudi.net   
                           

84             ¥q>bEc¥{MLjjÁ

NqjjÍíî¸                       $qFLïMLOqGHl FLOqfS¸ÿMLjk¿ë

''¬ö¥qMLj ½¡MyÓ ×c¿¢Py MLj¸öCLjÓ ¬On}Sæ'' ¬¸^k. AKL$qML¸CLj@~ ®Pe¸=h McOqëÓj CLGHð ¯ O~öGRæ¸Py GH¿JdÓFLPy AKc$q¸$c 
O~öGRæ öGH×.Ó Kc$y$qjÓŠ GS¸_¸Á¸¼FL McOqëÓ¥h CcMo PoEc ¬Â CLFLPy CcFo ÄOq¥hë$c ¬FLjŠ¸^k, °ÍNqkFoï ¥cGSë AKL¥hë¥h 
GS¸_¸Á¸¼FLÁ ³EnÎFc Ä¸=o CLGHð MLjFLGSj öGHQc¸CL¸$c °¸<ÍÂ AKcÄ¸¼ ¥cIgH Cc$qjCLkFo ¿Mnk=| ÔoÀPy¥h À£GSjŠÂ =iÄ¤ −F| 
ÔoQc<j. AKL¥hë ÕÔcFLP| ¥yGS¸ ÕÔcFLP|û MLkOqjGSkë¸=o MLjbÍõPy ³Ey ÕÔcFLP| Py ²MLOy TdøÄ£j½¡Pe ¬ÂfH¸¼ −NqjFL AKL¥hëöGHAKyEcÓj 
Ä¸EcMLjÂ ÕÔcFLP|û MLkOqá^¸ ¥cGSë −fH ÔLksSGS¿¥h MLj¿¸CL ad¥|¥h $qjOqNqkõ<j GSkOqõ¸.  

²MLOy TdøÄj Æ£PeFL¸Í ¬^. μ¥q GH¥qÚ öGH×.Ój −NqjFL JdEcÓrHÎ GH¨ Í¸@~Ój rH<jCLjFLï GSÂïMoQcÓj ÔLkfHGSkëFo MLjOy 
GH¥qÚ öKo¥h¸$| FLkõ}S ¬¸^k ''¾eÂNqjO| FL=hCy TdøÄj Æ£PeFL¸Í QLß¸$cOq Æ£ÓÓj'' ¬¸^k − FL=hCy ¬CLFLj Td»GSjëFLï 
¾$qjJdû¥qOq gSFL÷Â ÔLkGSkëFo AKL+j"FL Mc¸À ÔoGSjŠFcï<j GSkOqõ¸ ¬GHð=hEc¥c Cc»FL ¥cIgHÂ.  

− CLO~øCL ³ ÕÔcFLP| ÔLkfSFc ®Eo FLkõ}S.  
μ¥qPe¸=h ÄOq¥hëCy =iÄ¤ −}IH ÔoNqjKyCLk¸=o.  
''®GHlð@o ¬¸ÁFL McOqë'' ¬¸^jFLï FLkõ}S ¿¢<O| $x¸CLjPy ¥q¸$cOqj ÔLkfS  
''GSOo÷ ¬EoÄj=y ÔLkfS ¬GHlð<j ¥q=oæEcí¸Po =i.Ä. −IgHGSj¥h ‚@~ =nÎMLjMLlCLk¸Á ¥qEc ¬FLjŠ¸^k ¬Pe$o ÂÓ_¨ 

ÔLkGSjëFcï@oMnk ¬GHlð<j ÄFLGH¨¸ÍCLÂ ÔnÄ¥h ¥q¸Ôo ÔoFLj, $q^kæ, KcÄ¤, Â¢Oqk ³¥qMnjÎ rHÎOqjFo ¥cÍj ¬GSÓj JvPeFoï MLkNqj¸ ÔofSFL 
MLk^ ¬EoMLj¸=o.  

''¬ö¥qMLkGSjëÓ ¥éGSjPy MLjj[õFoCL ¬On}Ræ. O~öGRæ McõGHë¸$c ¬Ó÷Oq÷Š fSÍíGH<è ¥cOqõ¥qOqëÓj. MLjj¸ÍGSjë ÔLOqõ$c ¬ÍjGHlPy¥h 
À£GSjŠFLï JwÆ£GSjÓj''  

''Â×.Moj ®¸Ec¥qFLjŠFLï^jæ ®Á ²MLOqk Ä<Á¤Nqj=cÂ¥h TdbÍõ¸ ¥cÂ¢ ¼ŠÚMLjj@o'' CLFLPy CcFLFLjŠ¸^k −IgHGSj¥h 
=nÎMLjMLlCLj¸=o ^MLP| AKLj×cFL MoGSjŠÂ TdïFcÂ¥h _NqjÓjEoO~<j GSkOqõ¸.  

PPP 

ö»¤GRô¸ ¥cML<¸Cy CxÄjôÁ $q¸^Ó¥é GSkOqjõ<j CLFL öGHCcJdÂï ÔLkGH<¸ MnjjÍÓjrH=cæ<j. ÅÇ¢bÍO| _Tdæ¸@| ÔoOqjŠFoGS¿¥h 
`GHPn÷MnÓj$qj` _GSjû VOqF| ¥x<jCLk ML¼á −»¸Á. ¥xÁí XLBcÓ CLOqjMcCL Ko$| ÔoCyë GH^jæŠÂ _GSjû Á$qjCLjFLï öGH¥c}RÂ ÔLkfS 
−FL¸Í¸Cy ''öGH¥c}R'' ¬¸^k Ôntjõ ±Jd<j ÅÇ¢bÍO|. öGH¥c}R ‚@~ ÅÇ¢bÍ¿ï ÔLkfS Ôntjõ ±GHlCLk ¬CLÂ Í$qÜOqŠ MLÔcá<j.  

''³O~! ÔcPe Oy¾Ó¥h Â¢ ÍOqùFL¸ ®Fcï+" CLOqjMcCL FoFLj $qjOqjë¥xÔcáFLö=c?!'' ¬Fcï<j ¼Oqj¥yJdÂï öGHÍ¿ûGSkë ÅÇ¢bÍO|.  
''®GHð=h¥nÎFc ML¼áFL¸ÍjŠ GS¸CyfR¸ÔLj. ¬tjFc FoFLj Cn¼áFL À£fH ¥q_jOqj Ä¸=o Â¢ ¥yGH¸ Jwtj MLjj[¸ −FL¸Í¸Cy 

MnÆ»JwCLj¸Á CnÓjTd'' ¬Fcï<j öGH¥c}R.  
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''®¸¥q Fc ½¡ÄCL¸Py À£fH ¥q_jOo÷MLjj¸=ctjO~ ×.Oq$qMLÓfSFL FLGRæ¸ ³Ey Fc ¥cÓj JwML<¸ EcøO~Fo ×.¿»Jwtj¸Á. GSOo − 
ÄGRNqkÓÂ¢ï ®GHlð@n¸ÍjŠ $cÂ¢ MnWcí¸ GHÍ'' ¬¸^k Mc¥h¸$| fSæ¥|Â FoÓ¥h −FLjáCLk FL<ML^¸ MnjjÍÓj rH=cæ<j ÅÇ¢bÍO|. ¬GHlð<j 
¬CLÂ ¥cÓjÂ GH¿Ç¤ÓFL$c ÔLkTd<j öGH¥c}R. ¬¸CL GH¿Ç¤ÓFL$c ÔLksSë CLGHð rH^jæ<j ¥cÓÂ CnÆNqjÍj.  

ÅÇ¢bÍ¿ï ¬Pe ÔLkGSjë¸=o ¥q+"Py÷ Â¢+j" À¿$ctj. μ¥qGHlð<j ²Pe °¸@oMc<j ÅÇ¢bÍO|. ±¿¥é ×.ÓJdCL¸Pe ÔLjOqj$cÜ °¸@oMc<j. 
¼OqjCLPe GH¿$nCoëMc<j ¬^jML¸=hMc<j ®GHlð<j ®Pe μ¸=h¥cÓjCy ²Pe Fn$qjÜ¥xGSjëFcï@y?  

''³¸ö=c öGH¥c}R MLÙFL¸$c °FcïM|? ¬Onã¸=|$c MLGSjëFcïFLÂ Â¢ IJwFLj O~$cFo MnjjÍ=y÷ ÔcPe ¥q¸$cOqj GH@~èFLj. Ä£j ®¸=y÷ 
¬¸ÍOqk Kc$qjFcïO~?''  

''¬¸Cc Kc$qjFcïöO~. ¬Á GSOo ¬GHlð@o Â¢ ¥cÓjJwtj GS¸MLCLûOq¸ ¥cMLTwë¸Í¸=o FLMLjô_jÁí¥cML^¸ PoÍjO~.  
Â×cÂ¥h − Oy¾Â CLÓjáŠ¸=o Fc¥hGHð=h¥i μ+j" $q$qjOxð<jGSjë¸^j¸Á. μ¥qÚ XL*¸.. Â¢ ¬<j$qj −ÓGSõ¸ ¬tjMLl¸=o Â¢¥c 

öGHMLkÍ¸ CLfHð°¸@oÁ. ³¸ ÔoTdë¸? ³Á¤ MLjFL ÔoÀPy PoÍj. Â×cÂ¥h − Oy¾ Â¢ MLPo÷ MLjFL On½Mnj¸=| MnjjCLë¸ öJdBcÓCy 
_Nqj^GH¨¸Á. ®GHð=h¥i MLjFL örIH¸@|û ²MLøOqj ¥qÂfH¸¼Fc ÂFLjï CLÓjá¥yŠ¸@~ °¸<PoOqj. ¬tjFc ¯ ÄGRNqj¸Py EoMLl<j Â¢Š 
¬FcõNqj¸ ÔoTd<ÂfHGSjë¸^j¸Á'' ¥q¸=y÷ CL¨Â OqjMLkÓjCy CLj<jÔLjŠ¸^k ÔnJdð<j öGH¥c}R.  

''GSOo÷O~ FLjMoø ¬FLï^j÷ ³Á¤ MLjFL ÔoÀPy PoÍj. Fc FLjÍj^ ¬Pe öMcfS °¸Á ¥cKyÓj. ¬¸Íj¥é ¬Pe ×.¿»¸Á. ®¸CL¥i 
®GHlð@~ ÄGRNqkÓj ²¸ÍjŠ $cÂ¢ ®¸¥éMnÎFc MLk=c÷<j''  

''®¸CL¥i ¯ ×nÎGHmO| IGHl=|Â ²GHlð<j rH=hæ¸ÔLjŠFcïM|? ®GHlð<j GSjÓAKL¸$c FL<ML$qÓj$qjCLjFcïMc?''  
''®Á rH=hæ FcÓj$qj FnÓPnÎ¸ÁO~. MnjjÍ=y÷ ®_ò¸Á$c °Fcï ®GHlð<j ¬ÓMc=nÎJwtj IGHOqMcPoÍj Kc$qFo FL<jGSjëFcïFLj''  
¬Pe ®ÍíOqk MLk=c÷<jCLj¸<$cFo ÅÇ¢bÍO| ®Ój÷ MLÔoáfS¸Á. ®¸=h MLOq¸@~Py ¥x¸ÍOqj ÄEcõOqjíîÓj ÔLÍjMLlŠ¸^k ¥qÂfH¸ÔcOqj.  
''³Ey GSMLjNqj¸ $q<ML=cÂ¥h °ÍNqj¸, TdNqj¸öCcÓj ¥x¸ÍOqj fHÓ÷Ó¥h ^kõGRFLj÷ °¼CL¸$c Ôn_jCLjFcïFLj'' ¬Fcï<j ÅÇ¢bÍO|.  
''®¸=y÷ ²MLøOqk PoOo¸ö=c? ¬tjFc ±¿¥h ÍkOq¸$c ®¥qÚ< ®Ój÷ ¥q=cæMo¸ö=c?'' Š¿¢áPy ‚Oqjá¸^k ¬¨$c<j öGH¥c}R.  
''¥c¿ÜP| NqjjÍíî¸ MLjj»fS Fc ¥cÓj JwtjFL CLOqjMcCL ®¥qÚ¨¥h MLÔoáGS¿¥h MLk ¬MLjô ÔLÂJwtj¸Á. ¬FLïÍMLjjôÓj 

‚<_ÓjŠÚÂ FcŠ GSö¥qMLj¸$c O~MLÓfSFL GHEn¥qO~Ó JvPeÂ¥h ¥éMLÓ¸ −Oqj ²¥qO~Po ®¼á Äj$qCcÁ ®MLøMLjÂ¢ $x<MLÔoTdOqj. 
NqjjEcíîÂ¥h MLjj¸Íj fHÓ÷ÂTdëFLFLï MLkMLj$cOqj Fc ¥cÓj JwML<¸ ÔLkfS MLk rHÈ"Â OqÍjíÔoTd<j. ®Pe ²Fyï GSMLjGSõÓj. ¬¸Íj¥é 
μ¸^¿$c ±¿¥h ÍkOq¸$c ®¥qÚ< ®Ój÷ ¥q^jæŠÂ °¸^jFcïFLj'' _^æÓj MLkOqjáŠ¸^k ÔnJdð<j ÅÇ¢bÍO|.  

''FLjMLlø Ôn_jCLjFLïÄ Ä¸^j¸=o FcŠ ÔcPe −QLáOqõ¸ ¥qÓj$qjCy¸ÁO~. MLjFLjGRjPy÷ MLj¿¢ ®¸CL TdøOqíîMLk?''  
''¯ öGHGH¸ÔL¸Py TdøOqíî¸ PoÂEnMLø¿¥hO~. GSOo÷ MLjj¸Íj TdïFLJdFcÍjÓj ¥cÂMLlø CLOqjMcCL MLk=c÷<jŠ¸Ec¸'' ¬¸^k 

öGH¥c}R¥h KcC|OqkMLjjÂ ÔLkfH¸Ôc<j.  
öGH¥c}R TdïFcÂ¥h MnÈ"FL CLOqjMcCL ÅÇ¢bÍO|¥h $qCL¸ $qjOqjëŠ O~Td»¸Á. öGH¥c}RCy ¥c¿ÜP| rS¥cæO|Py $q¨fHFL Oy¾Ój 

$qjOqjëŠO~Td$ctj. ¥c¿ÜP| NqjjÍíî¸ $qjOqjëŠO~Td»¸Á. CLFLj ¥cÓj Jw$x^jæŠFLï − AKLNqj¸¥qOqMnjÎFL ¥c+O~öÀ $qjOqjëŠ ML¼á¸Á. ¬Pe 
$qCL¸ ¬ÓÓj ¬ÓÓj$c ¬CLÂ ¥q+"MLjj¸Íj ¥qÂfH¸ÔLTd»¸Á.  

PPP 
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¥cÇ¤ôO| PyÂ ¥c¿ÜP| rS¥cæO|, sUMLj¸CL¸ ¥cML<¸Cy ÔLÆÄGH¿¢CL¸$c °¸Á. MLj¸ÔLj MLOqú¸Pe ŠOqjGSkë OqÿEcOqjÓÂï¸=hÂ¢ 
¥qsHðfS¸Á. Jd¥hTdìF|Cy NqjjÍíî¸ MnjjÍPnÎ GHÁOy¾Ój ¥cMLTwë¸Á. ÅÇ¢bÍO| − On½Mnj¸=|Py ¶ TwÓãO|. ¬CLFLj ÄjÓö=iPy Ôo¿ 
On¸@o+"tj¸Á. öGHGSjëCL¸ ÄMLkFcÓCy Jd¥hTdìF| sSFLÓj CLÓEcÔLjŠFLï _¸¥qO|û Ä£jÍ Ec<jÓj ÔoTwë¸Á. AKcOqCL McNqjjsSFL ®¸¥c ¶ 
NqkAKnÎ _¸¥qO|û °FLï^j÷ ''O~'' (¿¢rS¿á ¬¸@| ²FcÆfS}S Ä¸$|) EcøO~ GSMLkÔcOq¸ ¬¸Á¸Á rSÎFcõÂ¥h. Mc=hÂ FcQLFL¸ ÔosSëFo NqjjÍíî¸ 
GHmOqëMLlCLj¸Á.  

ÅÇ¢bÍO| − Oy¾ CLFL =n¸=|Py ÄÔcOq¸$c ‚OqjáÂ °Fcï<j.  ¯ NqjjÍíî¸ ²GHð=h¥h GHmOqëMLlCLj¸Ey CLFLj ²GHlð<j ®¸=h¥h 
Mn+CcFy ¬Â À£öML¸$c −Py¼GSjëFcï<j. ¬CLÂÁ Ä×.NqjFL$qOq¸ Í$qÜOq μ¥q GHPn÷. ÅÇ¢bÍO| CLÆ÷ ÓXiôEoÄ _ÓML¸CL¸ ÔofS ¬CLÂï ÄjÓö=i¥h 
GH¸fH¸Á. ¬CLÂ ®ÍíOqj ¬FLïÓj GHPn÷^kOqjPy MLõMLTdNqj¸ ÔoGSjȩ̈ =cOqj. FnÓOy¾Ó ö¥hCL¸ ÅÇ¢bÍO|¥h ®¸=hFLj¸¼ °CLëOq¸ ML¼á¸Á. 
¬¸ÍjPy CLÆ÷¥h μ¸=y÷ Kc$yPoÍÂ Mn¸^Fo _NqjÓjEo¿ OqMLjôFLMLjÂ ¬CLÂ rHÍíFLï öMcTd<j. ¬CLFLj QLÓMLl rH=hæ ®¸=h¥h MnWo"GS¿¥h 
−Mnj −NqkGS¸Cy KcbÍGH<jCy¸Á. ¥cÂ¢ ¬ÍßGRæMLQcCLkë ÅÇ¢bÍO| MnÈ"FL On¸<jOy¾ÓŠ −Mnj ¥xÁí$c ¥yÓjŠ¸Á. ¥cÂ¢ CLOqÔLj CLFLŠ 
−Oy$qõ GSMLjGSõÓj CLPnCLjëCLj¸<<¸Cy ¯Td¿ ÅÇ¢bÍO|¥h rHÈ"ÔorSNqkõÓÂ ÂQLátj¸ÔLjŠ¸Á. ¬¸Íj¥é − ±Wy"Â CLMLj Í$qÜOq 
_¸bÍjMLl GSkO~õO~MLl ‚CLjOqj MLkbÍÄCy ÅÇ¢bÍO| ÄMcVÂï ŠÁ¿á MLjjÿkO~ëÓj rH=hæ¸¼¸Á. CLFLj ÔLÂJwNojPyGHl −[¿¥x<jŠ 
ÅÇ¢bÍO| ÄMcÿ¸ ÔorSNqkõÓÂ¢ −Mnj ¥y¿¥q. ÅÇ¢bÍO| MLjOy FnÓOy¾Ój QLÓMLl Jv¨»¸Ôc<j.  

¥cÂ¢ McOq¸ Oy¾Ó CLOqjMcCL fH<j$qjPe ML¼á¸Á =nÆö$cM|j. ¥c¿ÜP| NqjjÍíî¸ MnjjÍPnÎ¸ÍÂ¢, Mn¸^Fo QLÓMLlÂ OqÍjí ÔoGSjŠÂ 
CLMLj rU@| ¥cøOqæO|û¥h ¿JwO|æ ÔnNqjõMLjÂ ¬¸ÍjPy °¸Á. − ÄbÍ¸$c ¬CLÂ rHÈ" MLjjÿkOqë¸ Jv¨»¸ÔL_¨¸Á. MLjO~ï@o ÅÇ¢bÍO| ¥c¿ÜP| 
_NqjÓjEo¿ MLÔoáTd<j MLjÂrRÎCo MLÔcá<j ¥cÂ¢ ¬CLÂ MLjFLGS¸Cc ®¸=hÄ£jEo °¸Á.  

O~öCL¸Cc ¬CLÂÁ rHö=yP| <kõ=i ¥c_=hæ GSMLjNqj¸ $q¨¼JwCy¸Á. − Oy¾ ÅÇ¢bÍO| =n¸=|Py °¸<$c öGH¥qÚ =n¸=|PyÂ 
MLjOy CnÓj$qj fSJdtj öGH¥c}R ¬CLÂ Í$qÜOqŠ MLÔcá<j.  

''³O~ ÅÇ¢. ³¸ ÔoGSjëFcïM|? ¥é¸=hF| ¥nWcí¸ GHÍ. Mo¨$c ÕÔcN|j Cc»Co MnjÎ¸@| örIH}R ¬MLlCLj¸Á'' ¬¸^k ¬CLÂï ¥nWcí¸ GHÍ. 
Mo¨$c ÕÔcN|j Cc»Co MnjÎ¸@| örIH}R ¬MLlCLj¸Á'' ¬¸^k ¬CLÂï ¥é¸=hF|¥h À£GSj¥nWc"<j. ÕÔcN|j öCc$qjCLk ''³¸ö=c öGH¥c}R ÄGRNqkÓj?'' 
¬Â ¬¨$c<j ÅÇ¢bÍO|.  

''¯ NqjjÍíî¸ ®¸¥c On¸<j FnÓÓ¥h rHÎ$c ¥xFLTd$o^^j÷¸ÁO~. Jd¥hTdìF| Mc+" _¸¥qO|ûÂ MLjFLMc+j" $qj¿ë¸ÔLPo¥qJwCLjFcïOq^.  
Jd¥hTdìF| ‚@~ ¯ NqjjEcíîÂï ²Pe$nÎFc Jv¨»EcíMLjÂ¢ ÔLkTwë¸Í^'' ¬Fcï<j öGH¥c}R. CLOqjMcCL ¥xÁísSGHl fHÔcáJd=h MLk=c÷¨ 
MnÈ"JwNqk<j öGH¥c}R,  

¬CLÂ MnÈ"FL CLOqjMcCL ÅÇ¢bÍO| À£öML¸$c −Py¼¸ÔLTd$c<j. ¯ NqjjÍíî¸ ²GHlð<j GHmOpëCLj¸Á. ²GHlð<j CLFLj ±OqjMnWcë<j. 
¬MLjô −[¿ ÁFcPy÷ −Mnj Í$qÜOqj¸@~ÓFLï ¥y¿¥q FnOqMoOqjCLj¸Ec? −PyÔLFLPyë ¬CLÂ MLjfSëGRÚ¸ Mo@n¥qÚTd»¸Á. ¥csSGH=h CLOqjMcCL 
°CLëO~PoMnÎFc MLÔcáNojMnkFLÂ ¥qFLjŠÚFo¸ÍjŠ KoOn¥|û¥h MnWc"<j. ¬¥qÚ< ÿMcPeíOqj ¥qFLjŠÚ¸=o μ¥q °CLëOq¸ ML¼á¸ÍÂ ¬CLÂ¥h 
®Ôcá<j. ¬Á ¬CLÂ CLÆ÷ ÓXiôEoÄ O~fS¸Á.  

¬¸ÍjPy ''EoQLMLkCL¥yGS¸ NqjjÍíî¸ ÔnNqjõMLjÂ¢ CLFL −Oy$qõ¸ $qj¿¸¼ KcbÍGH<MLÍíÂ¢, NqjjÍíî¸ GHmOnÎëFL CLOqjMcCo OqMLjôFLMLjÂ¢'' 
−Mnj öMcfS¸Á. − °CLëOq¸ ÔLÁÄFL CLOqjMcCL ¬CLÂ MLjFLGSjû Qc¸À¸¼¸Á. MLjO~ï=h FLj¸¼ GHm¿ë Tdìtj NqjjÍíî¸ MnjjÍPnÎ¸Á. McOq¸ 
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Oy¾Py÷ ÔcPe _¸¥qO|û °FcïNqjÂ¢ Mc=hPy ÔcPeMLj¸Á QLCLß rSÎÂŠÓj EcŠÚÂ °FcïOqÂ¢ ¿JwO|æû O~ML<¸Cy ÅÇ¢bÍO| Mc+" On½Mnj¸=| 
− O~öCo Mc=hÂ FcQLFL¸ ÔnNqkõÓÂ ÂQLátj¸ÔLjŠ¸Á.  

− ¥x¸<Â CnÓ÷Mc¿ MLjk<j$q¸^Ó GSMLjNqj¸Py ²¥hÚ Mc+j" EcŠÚFLï _¸¥qO|û Ä£jÍ KyIJwO|û CLjJd¥iÓCy MLjj^æ¨¸¼¸Á 
AKcOqCL rSÎFLõ¸. ¥cÂ¢ MLjFL rSÎÂŠÓj ±fU¸¼FLEcÂ¥qFcï ¬¥qÚ< Jd¥hTdìF| rSÎÂŠÓj ²ŠÚML$c °¸<^¸Cy Mc=hÂ TdøbÁ¢FL¸ 
ÔoGSj¥yML<¸ ¥qGRæMnjÎ¸Á AKcOqCL rSÎFcõÂ¥h. ®OqjMLl¿ MLjbÍõ bÃ¢¥qOq NqjjÍíî¸ ×.¿»¸Á. CnÓ÷ McOo Ec¥c Mc+"Cy JwO~<^¸ ÔcPe ¥qGRæ¸ 
¬ÂfH¸ÔLTd»¸Á ÅÇ¢bÍO| _ß¸EcÂ¥h. CnÓ÷Mc¿Co NqjjÍíî ÄMLjFcÓj MLTdëtj. ¶ öGH¥qÚ rIHÎ¿¸$| ®¸¥y öGH¥qÚ _¸¥qO|ûÂ sHÓá<¸ ®Pe 
On¸<j$q¸^Ó Jd^j bÃ¢¥qOq JwO~^¸ ×.¿»¸Á. ¬GHð=h¥h ÔcPe _¸¥qO|û FcQLFL¸ ¬Nqkõtj. ÔcPeMLj¸Á Jd¥| rSÎÂŠÓj ÔLÂJwNqkOqj. 
¼ML¿ _¸¥|Â ²=c¥| ÔofSFLGHlð<j ÍjOqÍßGRæMLQcCLkë μ¥q Jd¥| rSÎÂŠ<j μ¥qÚTd¿$c − ¥x¸<Py÷ CLjJdŠÓ MnkCL −»Jwtj¸Á. 
AKcOqC| MnFL¥qFLj¸¼ ×.¿fHFL ¥cÓjðÓj MLÓ÷ − _jPn÷=| ÅÇ¢bÍO| ¥cPy÷¥h ÔxÔLjáŠJwML<¸ MLÓ÷ ¬CLFLj FoÓ¥x¿»JwNqk<j.  

®¸CLPy CnÓ÷McOq<¸Cy AKcOqCLNqjjÍíî ÄMLkFcÓj ML¼á Mc+" _¸¥qO|û Ä£jÍ Ec¨ ÔnNqjõ<¸Cy ÔcPeMLj¸Á QLCLß rSÎÂŠÓ¸Cc 
ÔLÂJwNqkOqj. MLj¿¥x¸ÍOqj öJdBcÓCy GH^jæ_@~èOqj.  

$cNqjGH<è ÅÇ¢bÍO|Â rUÆ£¥cIGHæO|Py ÄjÓö=i VfSð^P|¥h CLOqÆ¸ÔcOqj. ¬¥qÚ< CLGHðÂ GH¿fSìCLjPy ¥cÓj¥h −GHOoGRF| ÔofS EcÂï 
CxÓ»¸ÔcOqj @~¥qæOqj÷. μ¥qÚTd¿$c − ¥x¸<Py÷ CLjJdŠÓ CLjJd¥iÓ MnkCL −»Jwtj¸Á. AKcOqC| Ä×.Nqj GHCc¥q¸ ¥c¿ÜP| ¥x¸<Py÷ 
OnGHOnGHPe<jCLk ²$qOqTd»¸Á. − Oy¾FLj¸¼ McOq¸ Oy¾Ó Jd^j EoQLMLj¸Cc GS¸_O~Ój ÔoGSjŠ¸Á.  

¥cÓjJw$x^jæŠFLï ÅÇ¢bÍ¿ï ÄjÓö=i ÄMLkFL¸Py ÄQc[GH^ï¸ À£GSj¥x¼á ¬¥qÚ¨FLj¸¼ MoFLjPy ¬CLÂ¸=h¥h ÔoO~áOqj. ÅÇ¢bÍO|¥h 
JwtjFL CLFL ¥qÓjÂ ÔLksSë Íj¹[¸ MoNqjTd»¸Á. CcMLjj NqjjÍíî¸Py $nÆÔcMLjFLï GS¸CyGR¸ ¥qFcï μ¸=h¥cÓjCy $q<GHKyNoj 
AKcÄ½¡ÄCL¸ $qjOqjë¥x¼á ¬CLÂ¥h AKLNqj¸ MoNqjTd»¸Á.  

¥cÂ¢ ¬CLFLj ®¸=h¥h ÔoOoGS¿¥h ¬CLÂ¥h ¬MLjô $qjMLjô¸Py ¥qÂfH¸ÔLPoÍj. ¬CLFLj $c_O~GH<jCLk ''¬MojôÁ?'' ¬Â ¬¨$c<j 
CLFL ¬FLïÆï. ¥xÁísSGHl MLÙFL¸ CLOqjMcCL ¬CLÂ rHÍíFLï ¥q¸^ CL¨ rH<jCLk ''FLjMnøÈ"FL McOq¸ Oy¾ÓŠ ¬MLjô ÔLÂJwtj¸ÁO~. 
ÔLÂJwNoj MLjj¸Íj Â¢Š bEnÎOqõ¸ ÔnJdðÓÂ PoMLPoÂ fSìÀPy ‚@~ Â¢Š °CLëOq¸ öMcfS¸Á. ÔLÂJwNojMLjj¸Íj Â¢¥c ÄGRNqkÂï ÔnJvðÍíÂ 
MLk^ À£GSjŠÂ MLj¿¢ ¥qFLjïMLjkfS¸Á'' ¬Â ÔnJdð<j.  

MLjOy On¸<j Oy¾Ó CLOqjMcCL ¬Ä=hMc@nÎFL ÅÇ¢bÍO|¥h CLFL ‚CLjOqj MLkbÍÄÂ¼á rHÈ"ÔofS −Mnj ½¡ÄCcÂï FcQLFL¸ ÔnNqjõPoFLÂ¢, 
¬¸Íj¥é − ÄMcVÂï OqÍjíÔoGSjëFcïFLÂ¢ ÅÇ¢bÍO| Š^j¸KcÂ¥h GSkO~õO~MLl ¥q_jOqj GH¸Jd<j.  

PPP 
''®Á O~ ×.¿»¸Á öGH¥c}R. MLjFL¸ ¥c¿ÜP| ¥x¸<Py÷ MLj¸ÔLjPy CL<jGSkë QLCLßMLlÓ GH<$qÂ¢<Ó MLjbÍõ On¸@o+j" $q¨JdMLjj. 

¬tjFc GSMLjNqj¸ ²Pe $q¨¼Jwtj¸Ey CnÆNqjÍj. ¥cÂ¢ NqjjÍíî¸ CLOqjMcCL Fc¥cÓj Jwtj ¯ ±Ox¼áFL CLOqjMcCL ¥cÓ¸ 
MLjj¸ÍjŠ ¥qÍÓ^¸PoÍj'' ÅÇ¢bÍO| ÔnGHlðŠJwCLjFcï<j. öGH¥c}R, ÅÇ¢bÍO| ®ÍíOqk − TdNqj¸öCL¸ ³=h μ<jèŠ ML¼á ¥q_jOqj÷ 
ÔnGHlð¥yTd$cOqj.  

''¬tjFc Â¢ ¥cÓj JwML@~Â¥h rHÈ"¥h ³¸ GS¸_¸bÍ¸O~? μ¥qMo+ − Oy¾ =nÆö$c¸ O~Š¸@~ °¸¨ Ä£j rHÈ" ¬tjFL 
CLOqjMcCL NqjjÍíî¸Py Â¢ ¥cÓjJwCo ³¸ ÔosSMc<^?'' ¥yGH¸$c ¬Fcï<j öGH¥c}R.  
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''¯ öGHGH¸ÔL¸Py ÔcPeMLj¸Á TdøOqíî¸$cFo −Py¼TdëöO~. ¥cÂ¢ Â¢¥y −QLáOqõMnjÎFL ÄGRNqj¸ Ôn_jCcFLj. FLFLjï ¥cÍÂ MLkbÍÄ¥h 
¬Mnj¿¥cPy GHÂÔoGSjëFLï ¬KcòtjCy rHÈ" ×.¿fH¸Ôc<j −Mnj CL¸ö¨. ¥cÂ¢ ÄbÁMLö¥i¥q¿¸¼ rHWnÎ"FL −OnïÓ÷¥é ¬CLFLj Oy<jè öGHMLkÍ¸Py 
MLjOqBh¸Ôc<j. JdGH¸ MLkbÍÄ ®GHlð<j ¯ ±Wy"Fo CL¸ö¨ Í$qÜOq μ¸^¿$c °¸=y¸Á''  

''ÅÇ¢bÍO| Â¢ ÄGRNqkÓj Ä¸^k FoFLj ML¼áFL ¬GSÓj ÄGRNqj¸ ÔnGHð<¸ MLjOq¼JwNqkFLj. ¯ GS¸MLCLûOq¸ $oÓ¸ö=i ¬McO|è¥h 
OqXL*Qc[ Â¢ sHOqjÂ FcÄjFo=| ÔofS¸Á. MnjjFLïFo b¨Æ£÷ MnÈ"FLGHlð<j MLjFL rU@| ¥cøOqæO|û −IgHGSj¥h MnÈCo ¯ ÄGRNqj¸ CnÆfS¸Á. − 
ÄGRNqkÂï GSøNqj¸$c Â¢Cy ÔnJdðÓFo FoFxÔcáFLj. ¥cÂ¢ ®¥qÚ¨ Â¢ GH¿fSìÀÂ ÔLkGSjë¸=o ²¸Íj¥y FcŠ − ÄGRNqj¸ ÔnGHð_jÁíî¥cPoÍj. 
Â×cÂ¥h ¶ rSÎÂŠ¨¥h ¿GHÃ÷¥| ÁFyCLûML¸ Fc<j O~öGRæGHÀ ÔoCLjÓ Ä£jÍj$c QpOqõGHCc¥cÂï À£GSj¥yML<¸ ¥qFcï $xGHð ÄGRNqj¸ 
³MLjj¸^j¸Á ÔnGHlð?!'' ¥q¸=y÷ Â¢=hÂ CLj<jÔLjŠ¸^k ÔnJdð<j öGH¥c}R.  

''¯ GSMLk×cÂï ÔLkGSjë¸=o FcŠ ×cÆMoTwë¸ÁO~ öGH¥c}R. O~FLj O~FLj MLjFLjGRjÓ MLjbÍõ ¬FLj_¸bEcÓj MLjGS¥qKc¿JwCLjFcïN|j. 
<Koò MLjFLjGRjÓŠ öGHbEcFL¸$c MLk¿JwML<¸ ÔcPe KcbÍ¥qÆ»Twë¸Á. GHmOqø¸ NqjjÍíî¸Py JdPxÜFLï rSÎÂŠÓŠ GSMLk×.¸Py ÔLPe $pOqML¸ 
°¸@oÁ. ®GHlð<j $pOqML¸ ¥cÍj¥qEc ¥qÂ¢GS¸ TdFLjAKLkÀ ‚@~ ExOq¥q^¸PoÍj. Ä¤+"Â ÔLkGSjë¸=o ®Pe¸=h TdøOqíîGHOqjÓ ¥yGSMLk FoFLj 
NqjjÍíî¸Py ¥cÓj Jw$x^jæŠFcïFLFLï KcbÍ¥qÓj$qjCy¸Á. ¬¸Íj¥é FLjMLlø ÔnfHðFL McOqë FcŠ ¬¸CL$c −FL¸Í¸ ¥qÆ»¸ÔLPoÍj, ®^jML¸=h 
GH¿fSìCLjPy÷ b¨Æ£÷ MnÈ" − GHCc¥cÂï gSø¥q¿¸ÔcÓFLï ¥y¿¥q FcŠ PoÍjO~'' ÅÇ¢bÍO| Ôn_jCLj¸=o öGH¥c}R MLÙFL¸$c Ä¸^jFcï<j.  

''MLj¿GHlð@o¸ ÔoTdëMLlO~? FcCy Kc^j rUÎÍO~KcE§ O~‚<Íö=c. Â¢‚Ú@~ FoFLj GHÂ ÔosS ¥q¸rHÂ¢Py °Eyõ$q¸ ÔLkTdëFLj''  
''FoFn¥qÚ¨¥i O~FLjO~ öGH¥c}R. ®¥qÚ< FoFLj ÔoNqjMLÓfSFL GHFLjÓj ÔcPe °Fcïtj. Fc JvPeÂï MLk ¬FLïÓj −ö¥qÄj¸ÔLjŠFLï 

ÄGRNqkÂï CLÿgSPeíO|¥h IfHO~õÍj ÔosSë ¬CLFLj <_jò¥h ¬MLjjô<jJwtj FcŠ FcõNqj¸ ÔnNqjõ^¸ PoÍj. ¬Pe$o ¯ ±¿ GSOqð¸Ô| 
sHÍMc+" sHOqjÄ£jÍ ÃFcÄ£j PyFLj÷ À£GSjŠÂ Mc+"¥h ¬FcõNqj¸ ÔoGSjëFcï<j. ¯ ±¿ fHÓ÷ÓŠ GS¿NnjÎFL ÄÍõ, sHÍMc+"Š GS¿NnjÎFL 
MnÎÍõ¸ ¬¸Í^¸PoÍj. μ¥qÚ =iÔLOqj$cÂ¢, @~¥qæOqj÷ ¥cÂ¢ ¯ ±Oqj¥h O~ML^¸ PoÍj.  

¯ GSMLjGSõÓÂï¸=h Ä£jEc MLjFL¸ ¥c¿ÜP|Py Jd¥hTdìF|Cy ÔofSFL NqjjÍíî¸ ¥qFcï rHÍí NqjjÍíîMoj ÔnNqjõMLÓfS °¸Á. ¬tjFc 
MnFLj¥q¸×. MnNqjõFLj. ¯ NqjjÍíî¸Py $nÓjGHl FcEo'' −MoQL¸$c ÔnJdð<j ÅÇ¢bÍO|.  

''GHÍO~ ÅÇ¢bÍO|. Ôi¥q=h GH<jCy¸Á. MLjÈ¢" FoFLj CnÓ÷McOq$cFo _NqjÓjEoO~Æ. FLjMLlø ÔnNqjõKyNoj NqjjÍíî¸Py Â¢Š Ä×.Nqj¸ 
¥qÓ$cÓÂ¢ ¥yOqjŠ¸^jFcïFLj'' ¬Fcï<j PoGSkë.  

 
PPP 
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 శచ్రయ్ంశచ్రయ్ం! !   
పోలంరాజుపోలంరాజు రదరద

 
 

ఆఫీసు పనిమీద పొరుగూరు వెళిళ్ వారంరోజుల తరువాత ఇంటికి తిరిగి వచిచ్న గోపాలకు ఇంటిముందర “వెలకం” అని పూలతో 
అందమైన ముగుగ్ సావ్గతం పలికింది. గుమామ్నికి బంతి చేమంతిపూల తోరణాలు ఆహావ్నం పలుకుతునాన్యి. 

ఈ రోజూ ఏ పండుగ లేదే! ఈ అలంకరణ ఏమిటో అరధ్ం కాక అయోమయంగా కాలింగ బెల నొకక్టమే తరువాయి తలుపు 
తెరుచుకుంది. ఎదురుగా దృశయ్ం చూసి విసుత్పోయినాడు. హెవీ వరక్ చేసిన చీర. మణికటుట్నుండి మోచేతిదాకా మాచింగ గాజులు. అటాల్గే 
చేయంతా డిజైన వేసిన గోరింటాకు. ఎపుప్డు కొనన్దో ఏమో మెడలో చెవులకు బరువైన నగలు.  ఫుల మేకప. ఈ అవతారంతో భారయ్ సుధ 
చేతిలో బొకే అందించబోతూ "వెలకం" అంటూ కనిపించేటపప్టికి కళుళ్తిరిగినటుట్ అయిపోయింది. 

తేరుకొనే లోపే ఇవవ్బోతునన్ బొకే కిందకు వాలేచ్సి,"మీరా?" అంటూ నిరుతాస్హంగా లోపలికి నడిచింది. 
ఇంక లోపల దృశయ్ం వింతలోకంలోకి వచిచ్నటుట్ వుంది. ఇలల్ంతా నీటగా సరిద్ వుంది. సోఫాలమీద అందమైన కవరుల్ తొడిగిన 

కుషనుల్. సెంటర టీపాయ మీద గాజుపూలకుండీలో ఫెర్ష పూలు. గది కారన్రలలో కొతత్ పూలసాట్ండలు అమరిచ్ వాటిలో కూడా పూలు 
అలంకరించి వునాన్యి. గుమామ్లనిన్టికి చాల అందమైన కరెట్నుల్. 

ఇదంతా చూసిన గోపాలకు అదొక ఫైవ సాట్ర హోటల రూమా! అనన్ భర్మ కలిగి, "ఏమిటి సుధా ఇదంతా? ఇంత పొదుద్నేన్ ఇలల్ంతా 
ఈ అలంకరణ ఏమిటి? కొతత్గా నీడెర్స, మేకప ఏమిటి?" అంటూ అడిగాడు. తండిర్గొంతు విని అపప్టిదాకా గదులోల్నే వునన్ కూతురు, 
కొడుకు ఒకక్సారి బయటకు వచాచ్రు. కొడుకు మంచి సిలక్ కురాత్ పైజామా వేసుకొని వునాన్డు. కూతురు కూడా పటుట్పరికిణీ వోణీ వేసుకొని 
తలిల్ లాగే నగలు మేకప చేసుకొని వుంది. 

"అబబ్, ఏం చెపప్మంటావు నానాన్? నాలుగు రోజులనుండి అమమ్ ఇదే తంతు." అంటూండగానే మళీళ్ కాలింగ బెలమోగింది. 
"పింకీ బాబీ, మీరు లోపలికి పోండి.ఏమండీ మీరుకూడా గదిలోకి వెళిళ్ సాన్నం చేసి మంచి డెర్స వేసుకోండి. నేను పిలిచేదాకా 

ఎవరూ బయటికి రావదుద్."అంటూ హడావుడిగా మళీళ్ బొకే చేతిలోకి తీసుకొని  “వెలకం” అంటూ తలుపు తెరిచింది. 
"ఏమిటమమ్గారూ ఇది. పర్తిరోజూ వచేచ్దానిన్ నాలుగు రోజుల మటిట్ చూసుత్నాన్ను. ఎందుకమామ్ నాకు ఈ పూలు? అయినా నేనొచిచ్ 

చేసేదాకా ఆగకుండా ఇలల్ంతా మీరే శుభర్ం  చేసుత్నాన్రు." పనిమనిషి సిగుగ్పడుతూ లోపలికి వచేచ్టపప్టికి, సుధ విసుగాగ్, "నీ సిగుగ్ 
బుగగ్యిపోనూ. పో పోయి పెరటోల్ అంటుల్ వునాన్యి తోము పో." అంటూ వచిచ్ హాలోల్ కూలబడింది.  

మళీళ్ గదులోల్ దాకుక్నన్ వాళళ్ంతా పుటట్లోల్ంచి చీమలాల్గా బయటకు వచాచ్రు. 
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ఇదంతా చూసుత్నన్ గోపాలకు మహా చిరాగాగ్ వుంది. అపప్టికే పర్యాణం చేసి వచిచ్న అతనికి కపుప్ కాఫీ కూడా ఇచేచ్ దికుక్ లేదు. 
"పింకీ ముందర ఒక కపుప్ కాఫీ పటార్. సుధా ఏమిటి ఇదంతా? ఈ అలంకరణ ఏమిటి, ఈ బొకేతో సావ్గతాలు పలకబోయి విసుగు 

చెందటం ఏమిటి?" మొహం నిరాశగా పెటుట్కొని ఇంకో సోఫాలో చతికిలబడడ్ సుధను అడిగాడు. 
"నేనుచెపుప్తాను నానాన్." అంటూ కాఫీ కపుప్ పటుట్కొచిచ్న పింకీ పకక్న కూరొచ్ని చెపప్టం మొదలెటిట్ంది. 
"హాహా టివి వాళుళ్ హాశచ్రయ్ం అనే కారయ్కర్మం చేసాత్రు కదా! అందులో రిజిసట్ర చేసుకునన్ వాళిళ్ంటికి హఠాతుత్గా వచిచ్ కుటుంబ 

సభుయ్లను పరిచయం చేసుకొని వాళళ్తో కాసేస్పు ఆటలుపాటలు అంటూ కాలకేష్పం చేసి పెటిట్ంది మింగి ఏవేవో గిఫట్స్ ఇచిచ్ పోతారు. అమమ్ ఆ 
కారయ్కర్మానికి తన పేరు కూడా రిజిసట్ర చేసిందిట. అదిగో అపప్టి నుండి పర్తిరోజూ  ఈ విధంగా ఇలల్ంతా అలంకరించి, తాను 
అలంకరించుకొని మా దుంప తెంచుతూ మాకూక్డా ఈ అవతారం వేసి వాళళ్ కోసం ఎదురు చూసూత్ రోజంతా కూరుచ్ంటుంది. మమమ్లిన్ 
కాలేజీలకు కూడా పోనివవ్టం లేదు." తలిల్మీద ఈ నాలుగు రోజులగా పేరుకొనన్ కసి అంతా తండిర్ ముందర పర్దరిశ్ంచింది పింకి. 

భారయ్ టివి పోర్గార్ంల పిచిచ్ తెలిసిన గోపాలకు అరికాలి మంట నెతిత్కెకిక్ంది. 
"ఏమిటి సుధా ఈ పిచిచ్ పనులు. పో పోయి డెర్స మారుచ్కొనిరా. పిలల్లూ మీరిదద్రూ కూడా డెర్స  మారుచ్కొని కాలేజీలకు పోండి. 

నేను కూడా ఆఫీసుకు వెళాళ్లి. తవ్రగా వంటచేసి నాకు భోజనం పెటుట్." 
"అది కాదండీ. టివి వాళుళ్ ఏ సమయంలోనైనా  రావచుచ్. కావాలంటే మీరు బయట ఏదైనా తిని ఆఫీసుకు వెళళ్ండి. కాని వాళుళ్ 

రాగానే మీకు ఫోన చేసాత్ను. వెంటనే రావాలి సుమా! పింకీ బాబీ మటుకు ఇంటోల్నే వుంటారు." మొండిగా చెపిప్ంది. "అయినా వాళుళ్ మొనన్ 
ఫోన  చేసినపుప్డే చెపాప్రు మీ ఇంటికి ఏ సమయంలోనైనా వసాత్మని. వాళొళ్చేచ్ దాకా ఇంతే." 

"నీ కరమ్. అయినా ఫోన లో వాళేళ్ం చెపాప్రట?" 
"అటాల్ అడగండి చెపుప్తాను. నేను ఫోన చెసి రిజిసట్ర చేయగానే వాళుళ్ చెపిప్న మాటలు. "థాంకూయ్ ఫర రిజిసట్రింగ ఫర అవర 

పోర్గార్ం హాశచ్రయ్ం. మా టీం వారం రోజులలోగా మీ ఇంటికి రావచుచ్. చూసూత్నే వుండండి హాహా టివి." అని చెపాప్రు కూడా" 
గోపాల నెతిత్పటుట్కొని కూలబడాడ్డు. "ఓసి వెరిర్ మొహమా! అది రికారెడ్డ మెసేజి. ఎవరు ఫోన చేసినా అదే మెసేజి వసుత్ంది. అయినా 

హఠాతుత్గా వచిచ్ నినున్ హాశచ్రయ్ం లో ముంచటానికి వాళళ్ంత ఎరిర్బాగులోళుళ్ కారు. వాళళ్దంతా ఒక పాల్నడ్ గా వుంటుంది. ఎవరింటికి 
వెళళ్బోతునాన్రో వాళళ్కి ముందే చెపిప్ మరీ వెళుళ్తారు. కాబటిట్ మీరంతా మీమీ పనులు మామూలుగా చేసుకోండి. టివి వాళళ్ ఫోన కోసం 
వెయిట చేయండి." అంటూ ఆఫీసుకు వెళిళ్పోయినాడు. 

సుధ మటుకు తన ఆశ వదులుకోదలుచుకోలేదు. తిరిగి సాయంతర్ం ఆఫీసు నుండి ఇంటికి వచిచ్న గోపాలకు మళీళ్ అదే సావ్గతం 
ఎదురయింది. 

అంటే కాలింగ బెలోమ్గిన పర్తిసారి ఇదే దృశయ్ం పునరావృతం అవుతోందనన్మాట. 
"ఇంక హాహా టివి వాళళ్ ఆఫీసు టైం కూడా అయిపోయి వుంటుంది. ఆ బొకే అకక్డ పెటిట్ ఇంక ఇంటి పని చూసాత్వా?" అనన్ భరత్ 

హెచచ్రికతో సుధ తన అవతారం మారిచ్ంది. కాని తెలాల్రి మళీళ్ అదే తంతు. 
అనుకునన్ వారం రోజులు గడిచిపోయాయి. ఈ వారం రోజులకు గాను  పర్తిరోజూ ఫెర్ష పూలకోసం బొకేలకోసం వాకిళళ్కు కటిట్న 

తోరణాలకోసం అయిన ఖరుచ్ మాతర్ం ఎదురుగా పెనుభూతంలా కనిపించింది గోపాలకు. 
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ఆదివారం. వారం తరువాత అంతా పర్శాంతంగా ఎటువంటి ఆరాభ్టాలు లేకుండా భోజనాలు మధాయ్హన్ం టిఫినలు కూడా 
ముగించుకొని  మామూలుగా వునాన్రు. అంతా రిలాకస్ అయి వునాన్రు. 

మామూలుగా అంటే ఆడవాళుళ్ నైటిలలో చింపిరి జుటుట్తో,  
మగాళుళ్ మోకాళళ్దాకా నికక్రుల్ చేతులు లేని బనియనుల్,  
హాలోల్ సోఫాల నిండా పుసత్కాలు, చదివి పడేసిన నూయ్సపేపరుల్.  
ఒక కురీచ్లో టివి రిమోట, ఇంకో దాంటోల్ ఒక మొబైల ఫోన,  
కాళుళ్ బారచావుకొని ఒకరు, కాళళ్కింద పుసత్కాలు తనున్కుంటూ సోఫాకు అడడ్ంగా ఒకరు.  
అకక్డకక్డ అలంకరించిన ఫల్వర వాజలలో వాడి ఎండిన పూలు.  
బయట వాకిటోల్కి తొంగి చూసేత్, చెతత్ ఎతేత్వాళుళ్ రానందున వారం రోజులుగా కొని పారేసిన ఎండిపోయినబొకేలు పూలతోరణాల 

కుపప్.  
ఎకక్డ పడితే అకక్డపొదుద్టి నుండి తాగిపెటిట్న ఎంగిలి కాఫీ కపుప్లు, మంచినీళళ్గాల్సులు. అపుప్డే తినన్ టిఫిన పేల్టుల్.  
మరోర్జు పనిమనిషి వచిచ్ శుభర్ం చేసేత్నే ఆ హాలుకు మోక్షం. అదీ మామూలు దృశయ్ం.  
టివిలో సినిమా. 
కాలింగ బెల మోగింది. ఎవరికి కదల బుదిద్ కావటలేల్దు. అందరి మొహాల వంక చూసిన సుధ ఇంక తనకు తపేప్టటుట్ లేదని తలుపు 

తీయటానికి లేచింది. 
ఆరోజే మదార్సు ఐఐటిలో చదువుకుంటూ సెలవలకని వచాచ్డు పెదద్ కొడుకు విశాల.  
"అమామ్ పొదుద్నన్ నువువ్ బాతూర్ం లో వునన్ఫుఫ్డు ఒక ఫోన వచిచ్ంది. చెపప్టం మరేచ్పోయాను. హాహాటివి నుండి 

మాటాల్డుతునాన్ము. ఈ రోజు సాయంతర్ం నాలుగు గంటలకు మా హాశచ్రయ్ం టీం మీ ఇంటికి వసుత్నాన్రు. ఏరాప్టుల్ చేయండి. అనాన్రు. 
నాకు ఒకక్  ముకక్ అరధ్ం కాలేదు. ఎవడో జోక చేసుత్నాన్డెమోననుకొనాన్ను."  

అతని మాటలు పూరిత్కాకుండానే సుధ తలుపు తీయటం, ఎదురుగా కెమెరా పటుట్కొని ఒక కెమెరామాన, రకరకాలుగా 
అలంకరించుకునన్ ఒక ఏంకర, "మేము హాహా టివి  హాశచ్రయ్ం పోర్గార్ం కోసం వచ..........చా…..." బయట చెతత్ చూసే అయోమయంగా 
వచిచ్న హాహా టివి హాశచ్రయ్ం టీం లోపలి దృశయ్ం చూసి హాశచ్రయ్ంతో హాహాకారాలు చేసారు. 

 
 PPP 



  

øöeTT~                                                                                   www.koumudi.net   
                           

92             ¥q>bEc¥{MLjjÁ

   యుటోపియాయుటోపియా    
భదిర్ రాజుభదిర్ రాజు ర్ నిర్ ని

 
 "అమామ్  యుటోపియా అంటే అరధ్ం ఏమిటి?"  చదువుతునన్ పుసత్కం లోనుంచి తలయెతిత్ అడిగింది అరుణిమ.  

అరుణిమ 8 వ తరగతి చదువుతోంది తముమ్డు అనిరుద 6 వ తరగతి చదువుతునాన్డు. 
 “వీకెండ అయినా తముమ్డూ , నీవూ ఉదయమే  నిదర్ లేచి ఎంత చకక్గా హోంవరక్ చేసుకుంటూ శర్దధ్గా చదువుకుంటునాన్రో 

చూడు అదే యుటోపియా “ , భరత్ కుమార కి  కాఫీ అందించి తను తార్గుతూ , నవువ్తూ అనన్ది నిరమ్ల.  
 “అబబ్ నువవ్యినా చెపుప్ డాడీ, సోమవారం టెసట్ ఉనన్ది. “ 
  "నే  చెపుతాను ఇలా రావే అమామ్ , పిలిచింది"  అరుంధతి గారు. అరుంధతి నిరమ్ల   అతత్గారు, కుమార తలిల్.  
" మీ అమమ్ చెపిప్ంది నిజమే. యుటోపియా అనే పదానిన్ మొటట్ మొదట సర. థామస మోర అనే ఆయినా 1516 లో 

ఉపయోగించినారు, అదే పేరు గల పుసత్కంలో. ఏవిధమయిన దోషమూ , లోపమూ లేని సమాజం, లేక వయ్కిత్,  లేక పరిసిథ్తులను తెలియ 
పరచడానికి  "యుటోపియా" అనే పదానిన్ వాడుతూ ఉంటారు. పర్పంచంలో యుదాధ్లు లేకుoడా , అనిన్ దేశాలవారూ అనిన్ 
పార్ంతాల  వారూ, అనిన్  మతాల వారూ   గౌరవం తో పేర్మాభిమానాలతో , తాయ్గనిరతితో,  నివసించే ఊహాజనిత వసుధయిక కుటుంబానిన్ 
యుటోపియా అని పిలువవచుచ్చ్."  

అరుంధతి గారు ఉపాధాయ్యని వృతిత్లో ఉండే వారు.  
ఉదోయ్గ విరమణ చేసి దాదాపు పదేళళ్యినా చలాకీగా ఉంటూ , ఇరుగూ పోరుగుకు చేదోడు వాదోడుగా , ఉంటారు. కొడుకూ 

కోడలూ తమ యింటికి వచిచ్నా తాము వారింటికి  వచిచ్నా , మనవరాలూ, మనవడూ, బామమ్గారి దగగ్ర చేరి , తమకు అరధ్ంకాని  విషయాలు 
అడగటం , ఆవిడకు చకక్ని కాలకేష్పం. అకక్డకక్డా నెరసిన వెంటుర్కలునాన్ ఒతుత్గా ఉండే పొడుగయిన జడతో , ఆరోగయ్ంగా చలాకీ గా ఉండే 
అరుంధతి గారికి ఏడు పదుల వయసస్oటే నమమ్లేరెవరూ. రెండేళళ్కిర్తం భరత్ పోయాక , ఆవిడే ఒకక్తే తన సొంత ఇంటిలోనే ఉనన్ది  ఎవరి 
పైనా  ఆధారపడడం ఇషట్ం లేని ఆవిడ.  

"అతత్యాయ్.. ఎందుకు మీరొకక్ళేళ్ ఉండటం? హైదరాబాద వొచేచ్యయ్ండి. అందరం కలిసే ఉండొచుచ్" అని నిరమ్ల అంటే.  
" లేదమామ్.. ఈ ఇలుల్ మీ మామయయ్ గారూ నేనూ ఎంతో కషట్పడి దగగ్రుండి కటిట్ంచుకునాన్ము. ఈ యింటిని ఒక ఆసిత్ కనాన్ ఒక ఆతమ్ 
బంధువుగా అనుకొనాన్ము ఎపుప్డూ. అందులో  లెకక్లేననిన్ జాఞ్పకాలు, అనుభవాలు. కుమార ఈ ఇంటిలోనే పుటేట్డు. కొంత కాలం పాటు ఆ 
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జాఞ్పకాలు నేమరేసుకుంటూ, ఆయనున్ తలచుకుంటూ ఇకాక్డే ఉంటానమామ్. ఒకక్తిత్నీ ఈ ఇంటిని మేనేజ చేయయ్లేని నాడు వేరే ఏరాప్టుల్ 
అలోచిసాత్ను.”  

ఒక ఏడాది గడిచింది.ఒకనాడు ఆమె నుంచి ఉతత్రం వొచిచ్ంది, "బాబూ.. ఒకసారి ఒచిచ్ హైదరాబాద తీసుకుని  వెళళ్మని" 
"వెంటనే బయలుదేరండి, అతత్యయ్ గారు ఇకక్డకు వసాత్ననంటే చాలా  సంతోషంగా ఉంది. ఆవిడ ఒకక్రూ  అకక్డ ఉంటె ఎపుప్డు ఏదో 
దిగులు, బెంగాను ఎలా ఉనాన్రో ఏమిటో అని."  

"ఏమిటోయి నిరమ్లా.. నువువ్ ఇలా ఉంటె “అతత్లేని కోడలుతత్మురాలూ ఓయమామ్’ అని ఘంటసాల గారు పడిన పాట ఉతత్దయి  
పోతుంది." నవువ్తూ అనాన్డు కుమార.  

ఆమె నడుంచుటూట్  చెయియ్ వేసి దగగ్రకు లాకుక్ంటూ.  "చాలెల్ండి అలల్రి, 
పిలల్లింటోల్నే ఉనాన్రు. యీవేళ వీకెండ.. మరిచిపోయారు అయాయ్ గారు." నవువ్తూ దూరం  జరిగింది నిరమ్ల.  

అతాత్ కోడలూ అంటే సిగపటుల్ పటుట్కోవాలనన్ది ఒక రివాజు. "అందరూ అలానే ఉంటారా? అతత్యయ్ గారెపుప్డూ ననున్ కూతురికనాన్ 
ఎకుక్వగా అపేక్ష గా చూసాత్రు  , నాకూ ఆమె అంటే గౌరవం. మదయ్లో మీకెందుకూ? ఉడుకుమోతా?" నవువ్తూ అంది నిరమ్ల. 

అతత్యయ్ గారు వచాచ్క సమయం చకక్గా గడుసుత్నన్ది. పిలల్లిదద్రూ సూక్లిన్ంచి రాగానే బామమ్గారితో కబురుల్  చెపిప్ 
ఆడుకుంటారు.కుమార ఇంటికొచేచ్ సరికి 5.30 -6 అవుతుంది ఆఫీసు నుండి. కలెకట్ర ఆఫీసు లో అపప్ర డివిజన కల్రక్ గా పనిచేసుత్నాన్డు. 
నిరమ్ల బాంకులో టెలల్ర గా పనిచేసుత్నన్ది. 4 -5 గంటలకలాల్ ఇంటికొచేచ్సుత్ంది.  నిరమ్ల ఇంటికిరాగానే కాఫీ అందిసుత్నన్ అతత్యయ్ గారిని 
చూసి.. "మీకెందుకీ శర్మ అతత్యయ్గారు? మీరు విశార్ంతి తీసుకోండి. నేను చేసాత్ను గా!" అనన్ది ఆపాయ్యంగా.  
అరుంధతి గారు, కొడుకూ కోడలి సంసారంలో  కలగచేసుకొనే వారు కాదు. చినన్ చినన్ పనులకి ఎవరి పైనా ఆధార పడే వారు కాదు. కొనిన్ 
కొనిన్ విషయాలలో నిరమ్ల వేరేలా ఆలోచించినా చేసినా, తపుప్ పటట్డం, దెపప్డం లాంటివి అసస్లు యెరుగరు. ఒకోక్ పనిని భినన్ వయ్కుత్లు భినన్ 
పదధ్తులోల్ చేయవచచ్ని , పర్తిదానికి తపుప్, ఒపుప్ ఉండవని ఆవిడ అభిపార్యం.  

"నేను ఇలాల్లిగా "రిటైర" అయాయ్ను రా. ఇది నా కోడలి సంసారం. సలహా ఏమయినా అడిగితే తోచింది చెపప్డమే తపప్, నేను 
చెపిప్నటేట్ చెయాయ్లీ అనే మనసత్తవ్ం  కాదు నాది వారు. విశార్ంత ఉదోయ్గులందరూ రోజూ ఆఫీసుకి వచిచ్ కూచొని పర్సుత్త  ఉదోయ్గులను 
దెపుప్తూ , మా టైంలో ఇలా చేసేవాళళ్ం  అలా చేసేవాళళ్ం  అంటూ అనిన్ అనిన్ వయ్వహారాలోల్నూ  వేలు పెడితే ఎలావుంటుందో ఒకసారి 
ఆలోచించు" అనేవారు.  “"అందరం ఎవరి పరిధిలో వారుండి,  పరసప్రం గౌరవించుకొంటూ,  భినన్తవ్ంలోని ఔనన్తాయ్నిన్ గర్హించి 
మసలుకొంటే ఎవరికి ఏ ఇబబ్ందులూ ఉండవు. "”  

అరుంధతిగారు వచిచ్  నెల రోజులయియ్ంది. రాతిర్ భోజనాలయాయ్క బాలక్నీలో కూరొచ్నాన్రు నిరమ్ల, కుమార, అరుoధతి  గారూ. 
పిలల్లిదద్రూ వేరే గదిలో చదువుకొంటునాన్రు.  

"ఈ నెల రోజులూ ఒకక్ రోజులా హాయిగా గడిచిపోయాయి. ఇక నేను ఈ వూళోళ్నునన్ "ఆనంద నిలయం” లో 
చేరాలనుకొంటునాన్ను " అనాన్రు అరుoధతి గారు.  
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"అదేమిటమామ్?" ఆశచ్రయ్ పోయీడు కుమార.  
" అదేం మాటతత్యాయ్. మేమంతా ఉండగా వృ దాహ్శర్మంలో చేరతారా? నావలల్ ఏమయినా పొర పాటు జరిగిందా, మీకేమయినా 

ఇబబ్ందిగా ఉందా , ఒకక్గానొకక్ కొడుకూ తలిల్ని వృదాధ్పయ్ంలో ఆదరించలేదని మీ అబాబ్యినీ, ననూన్ కూడా ఆడిపోసుకోరా నలుగురూ?" 
ఉదివ్గన్ంగా , బాధతోనూ గుకక్తిపుప్కోకుండా మాటాల్డింది నిరమ్ల.  

"అమామ్ నిరమ్లా!,  నీ అపేక్ష నాకు తెలియనిదా? నా ఈ నిరణ్యం, మనందరి మధయ్ పేర్మాభిమానాలను పెంచుతుందే తపప్ 
తగిగ్ంచదు. చూడండి, మనిషి సంఘజీవి. సంఘానికీ సమాజానికీ గౌరవం ఇవావ్లి, కానీ అనిన్వేళలా ఎవరేమనుకుంటారో అనే భయానికి 
మన వయ్కిత్గత సేవ్చఛ్ను తాకటుట్పెటిట్ , మన జీవితాలకు సంబంధించిన నిరణ్యాలను చేసూత్ ఉంటె మనశాస్oతి ఉండదు. అనిన్ వేళల అందరినీ 
సంతృపిత్ పరచలేము కదా. ఇక వృదాద్పయ్ం అంటారా అసలు ఆ పేరుకి నేను ఒపుప్కోను. వృదాద్పయ్ం  అనేది శరీరానికి గాని మనసుస్కు 
కాదుకదా. వయసుస్తోనూ జీవితానుభావంతోనూ కొంత పరిణతి కలుగుతుంది కాదనను. అయితే కేవలం వయసుస్ పార్తిపదికగా 
మనుషుయ్లను వరీగ్కరించడం సబబు గాదు.. అందుకే నేను  పిలల్లు నా కళళ్కి దణణ్ం పెటట్టం లాంటివి పోర్తస్హించను. పిలల్లోల్ అందరి ఎడ  
పరసప్ర గౌరవం తపప్కుండ నేరాప్లి కాని ఎవరి కాళళ్ మీద ఎవరూ పడటం అనవసరం నా దృషిట్లో.వాళళ్కనాన్ కొనిన్ సంవతస్రాల ముందర 
పుటిట్న కారణానికి నేనేదో దిగివచిచ్న దేవతను గాను కదా.  విభినన్ పర్వృతుత్ల, కోరికల, భావాల, ఆలోచనల, ఆవేశాల నిరంతర పరసప్ర 
సంఘరష్ణకు నిలయమయిన అందరిలాంటి మనిషినే  నేను. నా జీవిత రధానికి నేనే సారధిని కావాలని కోరుకుంటాను. అలాగే ఇతరుల 
జీవితలమీద వారి సాధికారతను గురిత్ంచి గౌరవిసాత్ను. నేను వెళాళ్లని నిరణ్యించుకొనన్ చోటును వృదాధ్శర్మం   అనడానిన్ నేను 
వయ్తిరేకిసాత్ను. అది మన సమాజంలో ఉనన్ ఒక Mindset కి  పర్తిబింబం. సంసక్ృతి సంపర్దాయం పేరుతో , మన పురాణాలూ, పుసత్కాలూ, 
సినిమాలు ఒక విధంగా అలోచించడానికి "కండిషన" చేసాయి మనలిన్. కాలానుగుణoగా మన పూరవ్ తరాల వారు వారికుండిన పరిజాఞ్నపు 
పరిధిలో వారిజీవితాలను నడుపుకునాన్రు. ఆ పూరవ్ సంపర్దాయంలోని మంచి గర్హిసూత్నే మనకు తెలిసిన పరిజాఞ్నంతో అవుసరమయిన 
మారుప్లుచేసుకొని మన జీవితాలను గడపాలి తపప్ మూరఖ్ంగా "పాతకి" బందీలు కారాదు. గతం ఎపుప్డూ బంగారంలా కనిపిసుత్ంది. ఒక 
ఉదాహరణ చెపుతాను. ఇపుప్డు వయసుస్ మళిళ్ వేషాలు తగిగ్నా సినిమా నటీనటుల , గాయకుల ఇంటరూవ్య్లేవయిన చూసినటట్యితే వాళుళ్: 
యిపప్టి సినిమాలోల్ విలువలేల తగిగ్పోతునాన్యో, వాళుళ్ నాయకా నాయకులాల్ ఒక వెలుగు వెలిగిన "పాత రోజులోల్" అంటే 1980, 1990 
దశకాలోల్ వచిచ్న సినిమాలు ఎంత కళాతమ్కంగా ఉoడేవో చేపుకుని వాపోతూ ఉంటారు. అలాగే చాలామంది 1950-1960 
దశకాలు తెలుగు సినిమాకు సవ్రణ్యుగం అంటారు. అయితీ నేనీమధయ్ ఓ పతిర్కలో  నటి సవ్రీగ్య భానుమతిగారు 1959 
లో వార్సిన ఒక వాయ్సం చదివాను. అందులో ఆమె "ఈ రోజులోల్" సినిమా వాయ్పారాతమ్కమై 
విలువలు పడిపోతునాన్యని వార్సారు.దీనరధ్ం ఏమిటంటే అంతా మన దృకప్థం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. 
మన దృకప్థం మన అనుభవాలు, పరిసిత్తులను బటిట్ ఉంటుంది. కనుక ఏది  ఆబొస్లూయ్ట కాదు.  వయసుస్ మళిళ్న వారు మీరు 
వృదాద్శర్మమని అనుకునే చోట సవ్తంతర్ంగా వారి గదో, అపారెట్మ్మోట్ వారికుంది, పనులు చూడాడ్నికి సహాయం ఉంది , వారి వయసుస్ గల 
ఇతరులతో కాలకేష్పం ఉండి , నచిచ్న వాయ్పకాలతో జీవితం గడపగలిగితే తపుప్లేదు గదా. 

పిలల్లూ వారికి నచిచ్నటుట్ వారి సంసారం గడుపుతారు. అంతా అపుడపుప్డూ 
కలుసుకొంటూ  ఉంటె ఆపేక్షలూ,  పేర్మలూ బలంగా ఉంటాయి.   తలిల్తండుర్లు వారి సవ్ంత కోరికలిన్ తీరుచ్కొనే కిర్యకి ఫలితంగా పిలల్లు 
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పుడతారు. వారిని పెంచిపెదద్ చెయయ్టం , బాధయ్త గల పౌరులుగా తీరిచ్దిదద్టం తలిల్తండుర్ల బాధయ్త. మాతృతవ్ం చకక్ని అనుభూతి కాదనను 
అయితే దాని సాకుచేసుకుని ;నవమాసాలూ కానీ పెంచాను, బటట్లు కొనాన్ను, అనన్మెప్టాట్ను, చడువు చెపిప్ంచాను అంటూ 
కాబూలివాలాలాల్గా పిలల్లిన్ జీవితాంతం రుణగర్సుత్లిన్ చెయయ్టం Guilt complex తోవాళుళ్ సంఘరష్ణకు లోను కావటం ఇదంతా 
అనవసరం. పర్కృతిలోని పర్తిజీవిలాగే మనంకూడా పిలల్లిన్ కనిపెంచుతాం. జీవితపు సాయంసంధయ్లో  సవ్తంతర్ంగా హాయిగా బర్తకడానికి , 
వయసుస్ండి, సంపాదించే రోజులోల్ అంత ముందుచూపుతో పర్ణాళికాబదధ్ంగా డబుబ్ దాచుకోవాలి. అంతేగాని పిలల్లు చూసుకోవాలని వాళల్ 
సేవ్చచ్కు సంకెళుళ్వేసి మన బాధయ్తను వాళళ్పైన నెటట్కూడదు. పొదుపు చేసుకోవాలి. మన జీవితాలకు మనమే బాధయ్త వహించాలి.  

కొడుకులు పోషించాలనీ అనుకోవడం మానిన నాడు,కూతుళళ్ను పొతిత్ళళ్లో చంపుకోవడం  మానగలుగుతామేమో!! మనలాగే 
పిలల్లకీ వాళల్ పిలల్ల బాధయ్తలుంటాయి అని గురిత్ంచాలి. ఒకరిమీద  ఒకరు ఆధారపడకుండా ఉనన్నాడు మనమధయ్ పరసప్ర పేర్మా భిమానాలు 
పెరుగుతాయే గాని తగగ్వమామ్! అమామ్యి నిరమ్లా, గుంటూరులోని మన ఇలుల్ అమేమ్శాను. దానితో  నాకూ మీ మామగారికి అనుబంధం 
అంతే. మా తరువాత హైదరాబాదోల్ సెటిల అయిన మీకు మీ సొంత అనుబంధాలుంటాయి, ఉండాలి. కనుక యిలుల్ అమేమ్సాను. నీ బాంకు లో  
ఫికస్డ్ డిపాజిట వేసి పెటుట్. ఆ వచేచ్ వడీడ్తో నేను శేష జీవితానిన్ ఆనందనిలయంలో సావ్తంతర్య్ జీవనం గడుపుతాను. పిలాల్పాపలతో హాయిగా 
మీరుంటే చూసి ఆనందిసాత్ను. నా తదనంతరం ఆ ఫికస్డ్ డిపాజిటోల్ మిగిలిన డబుబ్ను అనిరుధ, అరుణిమల చదువులకు బామామ్ తాతయయ్ల 
కనుకగా ఉపయోగించండి." అరుంధతిగారి మాటలను సాలోచనగా వినాన్రు కుమార, నిరమ్ల. 

“తవ్రగా తయారవండి బామమ్గారిని చూడటానికి బయలేద్రాలి.” పిలల్లని తొందర చేసింది నిరమ్ల.  
"ఓకే మమీమ్ మేం రెడీ". అనిరుధ, అరుణిమ ఎంతో ఉతాస్హంగా ఉనాన్రు.. ఆవేళ శనివారం. పర్తి శనివారం, నిరమ్ల, ఆమె భరత్ 

కుమార, పిలల్లు అనిరుధ , అరుణిమ ఉదయమే బయలుదేరి కుమార అమమ్గారి ని చూచి  అమెతూ ఆ రోజు గడపటానికి వెళళ్డం 
ఆనవాయితీ అయియ్ంది.  

"రండి రండి మీకోసమే చూసుత్నాన్ను" ఎంతో సంతోషంగా ఎదురొచిచ్ లోపలి తీసుకొని వెళాల్రు అరుంధతి గారు . శనివారం 
వొచిచ్ందంటే ఆవిడ హడావుడి అంత ఇంతా  కాదు.కొడుకూ , కోడలూ, మనవడు , మనవరాలో అంత వచిచ్  ఆ రోజంతా ఆమెతోనే 
గడుపుతారు.   బామమ్తో కూరుచ్ని ఆమె చెపేప్ కధలు వింటూ, వాళళ్ సూక్లు విశేషాలు ఆమెకు చెపుతూ ఉంటె ఎపుప్డు, బేర్కాఫ్సట్ అయియ్ందో, 
ఎపుప్డు లంచ అయియ్ందో యింతలోనే సాయంకాలం , యిక ఇంటికి తిరిగ్ వెళేళ్ సమయం." అమమ్ ఇక వెళిల్ రామా  మరి?" అనాన్డు కుమార.  

"మంచిది బాబూ... " అనాన్రు అరుంధతి గారు. 
  "అతత్యాయ్ వెళిల్ వసాత్ం"” అనన్ది  నిరమ్ల.  
  "మంచిదమామ్"” నవువ్తూ సాగనంపేరు అందరినీ.  

కొడుకూ కుటుంబం వసేత్ ఎంతో సంతోషం ఆవిడకు కాని రోజంతా వాళళ్తో గడిపేక ఎవరి దారిన వాళుళ్ వెళిళ్తే ఆవిడ తిరిగి తన 
వాయ్పకాలోల్ బిజీ గాఉoటారు.. ఆరోగాయ్నిన్ జాగర్తత్గా కాపాడుకుంటూ ఉంటారు. మిత భోజనం, వయసుస్కి తగగ్ వాయ్యామం, యోగా. 
ఉదయమే లేచి, కాలకృతాయ్లు తీరుచ్కొని, యోగా వాయ్యామం, తరువాత సాన్నం చేసి, ఒక అరగంట పూజ చేసాత్రు. తరువాత అలాప్హారం 
చేసి , వాలంటీర పని చేసాత్రు.  
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fU¸TdNqk MLk ¬fU¸Td¸ $qMLjNqj...            Ä-O~»

ఇంటికి తిరిగి వెళుతూ భరత్ తో అనన్ది నిరమ్ల. "అతత్యాయ్గారు సంతోషం గాఉనాన్రు. వారు చెపిప్న మాటే సబబయినది."   
"అవును నిరమ్లా! అమమ్ బాగా అలోచించి చకక్ని నిరణ్యం తీసుకుంది. దాని వలల్ అందరకి శాంతి సంతోషం" నవువ్తూ అనాన్డు 

కుమార.  
కొసమెరుపు   
  "పొదేద్కేక్వరకూ నిదర్ లేవదు. దరిదర్గొటుట్ మొహం. పొదుద్నేన్ ఇంత  కాఫీ చుకక్కూడా  దికుక్లేదు. దాని చెంగుపటుట్కు 
తిరుగుతాడేకాని, కనన్తలిల్ అనేది ఏవయినా ఉందా వాడి ముఖానికి,?" పకక్వాటా పెదద్మమ్కు తన కషాట్లు చెపుప్కొంటూ కళూళ్ ముకూక్ 
తుడుచుకుంటునాన్రు అరుంధతమమ్ గారు.  

" ఆయోయ్ పాపం, ఏం పిలాల్లూ ఏం కాలం . మా రోజులలొ అయితేనా  ఎంత భయం, ఎంత భకిత్.. పెదద్లంటే ?"  అని పకిక్ంటి 
పెదద్మమ్ ఉచితంగా యీకాలపు పిలల్ల మీద  ఒక చినన్ తీరుప్ ఒదిలేసింది.   పెళళ్యిన ఏడాదికే వేరు కాపురం పెటిట్ంచడం, విధవరాలయిన 
అతత్గారిని కాశి లో ఒదిలిపెటిట్ రావడం అనీన్ మరచి పోయిందా  పకిక్ంటి దొడడ్ ఇలాల్లు.   

వారమంతా   ఆఫీసు పని, ఇంటి చాకిరీతో అలసిన నిరమ్లకి , కిర్ందటి రాతిర్ కాసత్ కునుకు పటిట్ంది.  
ఆ  సణుగుడు విని మెలకువ వొచిచ్న నిరమ్ల గబా గబా మొహం కడుకొక్ని, సాన్నంచేసి వచిచ్ంది. సాన్నం చేయకుండా వంటింటోల్ 

కెళితే అదో గొడవ. రోజంతా సనుగుతారు అతత్గారు. 
" అమామ్ , యుటోపియా అంటే ఏమిటమామ్?"  అని కూతురు  అడుగుతుంటే  నవువ్తూ,  
"యుటోపియా అంటే రాతిర్ నా కొచిచ్న  చకక్ని కలమామ్!!"  అంటూ వంటింటిలోకి  నడిచింది నిరమ్ల. 

PPP 

øöeTT~ ` s¡#·q ìs¡«Væ≤+∫q  ø£<∏ä\ b˛{°(2013)˝À $•wü˜ ãVüQeT‹ bı+~q ø£<∏ä 
¶ MnÎGHl AKpÀ¥q¸$c FLXLöCL$qO~óÆï QybÁ¸ÔL$qÓj$qjCLjFcï - MLjOyMnÎGHl MLÍjÓjá¥yPoÂ ö¥iÂ¢<ÓCy ö¥h¥hÚ¿fSFL MLjÂfR MLjFLGSjPe 

°¸Á _Nqj^ ®¸¥c ¥qMLjjôŠFLï Ôi¥q=h. ¥qOn¸^j ÃÓj÷ ¥q^æPoÍÂ GH¸ÔctjÀ£¥h ÄÍjõC| GSOqIGHO~ ÂÆfHMoNqj<¸Cy MnÓ$qÂ Ä¤bÁÁ¤JdÓj 
- ¬¸Í¿ ½¡ÄCcPy÷ −FL¸Í¸ Â¸GH$qÆ»Fc ÿÍjíPo÷Â ¥x¸Í¿ TdøOqíî¸ MLÓ÷ ÄÂNnk$q¸Py¥h O~Â ×cåFL¸Pe °Fcïtj. $qk=y÷¥h JdMLjj 
ÔxOq_<è^jæ gH<¥qÓ ML¼á¸Ey ³Mnk ²¥qÚ¨ FLj¸Ôy `¥iÔLj`MLj¸^k fH^æ ¬OqjGHl. $qjOxëÔiá O~FL^jæ¸@o QnÎQLMLGSôßCLjPe÷ - −¥cQL¸Py 
Äj*jŠ Äj*jŠ MLj¸^jFLï ÔLj¥qÚÓj. − ×cåGH¥cÓ FL<jMLj ¬MLkô FcFLïÓ ösHMLjPe - − ÔLj¥qÚÓ MLjbÍõ MnjOqjTwë¸Á Mo$qÔLj¥qÚ. JvÍjí 
$qj¸¥hFLGHð=h FLj¸Ôi ÂÓjMLl¥c+"rHÎ °FLï FnÎ=| <kõ=i McÔ|MojF|Š − öQLMLjCy ÂÓjMnPe÷ ÔLMLktj¸¼FL^jæ - Ôi¥q=hÂ ¬¸^jŠÂ 
¬¸CL=c GHÓáÂ Jv$qMLj¸ÔLj. MLj<j$qjPy Â¢=hÂ¢, FcÔLjFLk ÔiÓjáŠ¸^k $q^jæŠ Td$o FcMLPe - Ôi¥q=hÂ¢, Jv$qMLj¸ÔLjFLk 
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ÔiÓjáŠ¸^k ÍkOq¸$c °FLï $qj¨ MnjÎŠ FLj¸¼ MLTwë¸Á IGHj¸^TdÓ AKL$qMLÁ¤ÜCc $cFL¸. `öGHAKy ¥qßadê!  Oq*Oq¸$q¸Py ¬tjFLMc¿ 
Oq¥që¸ ¥q+"¾e<PoFLj. Mc¿ öJdBcÓj À£NqjPoFLj. ¯ O~×.õ¸ FcŠ MLÍjí. ¯ Oq¥qëGHl ‚<j FoFLj ¥qCL¥qPoFLj` ¬¸^jFLï ¬OqjãFLj¨ 
Íj¹#e¿ë - ²¸CL −¥qÆCy °Fcï, ¥qÆfS Mo=c¨FL ×.¸CLjMLlFLj Cy=hMc<j Td¸CL¸ ¥c×ofSFc, Mc¨Â GH<$x^æ$qÓ _ÓMLjjFcï 
¥qÓ_<@~Â¥h GS¸¥y¼¸¼FL μ¥cFx¥q −ÁMLj MLkFLMLl¨ ¬¸ŠOqöJdNqjMnjÎFL MLjFyMLkOqíML¸, Fc$q¿¥q ¼¸CLFL MLj¿¸CL `Ä¥qfSGSjëFLï 
GSMLø¨`Pe °¸Á.  

PPP 
ÂöÍPoGSkëFo AKL$qMLÁ¤ÜCc $cFL¸ ÄFL_<^¸Cy GSj$qj* `CcCLNqjõ ®Á Ä¸^k ®GRæMnjÎFL CctjÓ¸ À¸^jFLï fHÓ÷Mc¨Pe 

MLjj¿fSJwNojMc<j` ¬FLjŠ¸Á. ®¸öÍ½CLjë Kc*¸ En_òŠ öJd*¸ ¥q<_=hæFL ÓXLô*j¨¥h −¸×.FoNqjj<j Cn¼áFL GS¸½¡ÄÂ¢ GHOqøCL¸ 
GHlFL¿¢ãÄCL¸ öGHTdÁ¸¼FL^jæ - ÂO~QcGSðßÿÓCy Š¸»JwtjFL Mc¿Â MnjOqjGHl À£$qÓj$c MLjÓÔo QL¥hë »¤CLŠ °¸ÍFo Mc<j CcCLNqjõ. 
»¤CL öGHGH¸ÔL¸PyFo ¬À $xGHð ö$q¸bÍMLjÂ¢, MLkFLML×cÀ¥h ÅÇ¢¥qßGRjê<j öGHTdÁ¸¼FL MLOqMLjÂ¢, ¬Pe¸=h AKLOqCLAKLkÄjPy GHl^æ<¸ MLjFL 
¬ÍßGRæMLjÂ¢ GHlÓ¥h¸¼JwNojMc<j. ²Â¢æ O~MLjO~MLl ÅÇ¢¥qßGRjê¨ JdöCL JwGR*Py ¬ÂCLOqTdbÍjõ<Â¢, »¤CLFLj $cFL¸ ÔofSFL IGHj¸^TdÓ ML¸=h 
MLjOy $cNqjŠ<j GHl^æPoÍÂ¢, GHl^æKy<Â¢, Mc¿ÍíOqk CnÓj$qjMcOqj ¥cML<¸ CnÓj$qj McOq¸Í¿¥i $qOqø¥cOq*MLjÂ¢ ÕÔcÀ£ °Jvð¸$qjCLj¸<$c 
ÔnsHðMc<j.  

¨ö»¤ ÔLÁÄFL GSj$qj*Š ¼FLïGHð=h FLj¸Ôi TdfUCLõMLj¸=o MLjŠÚML. KcÓTdfUCLõ¸ FLj¸¼ FLMLÓÓ MLOq‚ Ex¿¥h¸ÍPe÷ ÔLÁMoÁ. 
¥cPo½¡ Oy¾Py÷ MLÔLFL ¥qÄCLø¸ O~sSÁ. ®¸=y÷ ÔLÍML@~Â¥h ³Ä£j Po¥qJwCo CcCLNqjõ ÔLÁMo −bEcõÀô¥q ö$q¸>bEcÓk ÔLÁMosSÁ. AKL$qMLÁ¤ÜCL 
‚@~ ÔLÁÄ¸Á ¥cÂ¢ »¤CcTdOq¸ ¥x¸CL ¬OqíîMLjtkõ, ¥x¸CL ¬Oqíî¸ ¥cFL^jæ °¸@oÁ. ¥cÂ¢ ¶Td¿ MLköCL¸ `»¤CL` −MnjŠ 
°GHNnk$qGH¨¸Á. CxÄjôEy CLOq$qÀPy ¥c÷}S IGH}Sæ MLTdëFLÂ $q=hæ FLMLjô¥q¸Cy °FLï −Mnj À£O~ On¸@yTdìFL¸ MLköCLMoj Í¥éÚGS¿¥h ³<jGHl 
Ó¸¥h¸ÔLjŠ¸Á. ¬GHlð<j CcCLNqjõ Í$qÜOqŠ À£GSjŠÂ _j×.ã»¸Ôc<j. `»¤CLPy ¥qßGRjê<j ÔnfHðFL^jæ - ¥qGRæGH¨ ÔLÍML<Moj Â¢ ML¸CLj, Â¢¥é 
IGHÆCL¸ O~McÓFLïÁ Â¢ ÔoCLjPy÷ °¸<Íj. ¥c_=hæ Š¸»JwŠ. FLjMLlø −Ç¸¼¸Á GHEy CLOq$qÀPy TdbÁ¸ÔL@~Â¥h öGHNqjÀï¸ÔLj` ¬¸^k 
±Oq¨¸Ôc<j. IGHÆCcÂï −Ç¸ÔLŠ¸@~ ³EnÎFc ÔoNqj<MnjPe$y −MnjŠ KybÍGH<PoÍj. ¥cÂ¢, CcFLj −Ç¸¼FL ¥c÷}S IGH}Sæ CLFL 
sSïfUCLjO~Ój MLGS¸CLŠ ML¼á¸ÍÂ ¬GSkNqjGH<Š¸@~ °¸<=cÂ¥h MLköCL¸ CcCLNqjõ ÔnfHð¸Á TdNqjGH¨¸Á. CLFLFLj ÔLk<$cFo 
GS¸CyGR¸Cy MLjj[¸ GHlMLløPe ÄÔLjáŠFo MLGS¸CLrHÎ MLjFLGSjPy MLjjÓj÷Pe¸=h Š+j" _jÁí Fc^j¥yŠ¸@~ ¬<jèGH¨¸Á. CLMLjŠ 
O~MLÓfSFL O~×cõÂï ¥c×ofS, ¥qadæÓ JdÓj ×ofSFL ÍjOyõbÍjÂ¨rHÎ NqjjÍíî¸ ÔoNqj@~Â¥é ¬OqjãFLj¨¥h MLjFLTvGHðPoÍj. ¬Pe¸=hÁ CLFLPe$o 
¥qGRæGH¨ ÔLÁÄFL MLGS¸CLŠ IGH}Sæ ML¼á¸ÍÂ CcFLj ¥yGH¸ CnÔLjá¥yML<¸ $cÂ¢, EcÂï EoøfR¸ÔL<¸ $cÂ¢ CLGHlð ¥qEc ¬ÂfH¸¼¸Á. ¬Pe 
¬ÂfH¸Ôc¥q $qj¸@n CoÆ¥qGH¨¸Á. 

PPP 
GSj$qj* ¨ö»¤ GHm¿ë ÔoNqj$cFo `Oy<jè GH¥qÚFo GHEn¥qO~Ó JvÓ¸ °¸Á. On¸<j KyOqj÷Fcïtj. ŠöO~<j ‚@~ ÔLÍjMLlŠFcï 

°Eyõ$q¸ ¥yGS¸ Mn¸GHO~÷<Š¸@~ °FLï JvÓ¸PyFo öQLÍíî$c  MLõMLTdNqj¸ ÔoGSjŠ¸^jFcï<j. _jÁíMLj¸CLj<j. fHÓ÷FLj ÔoGSjŠ¸=cMLjÂ 
¥y¿ MLÔcáOqj. ¥q^ï¸ ¬<$q<¸PoÍj. rH^jæJwCLÓ $qj¿¸Ôi GH=hæ¸GHl$c PoOqj. ¥cÍFL@~Â¥h ³MLjj¸Á? Í$qÜOy÷ MLk ¥qWn"Íj^ °¸=cMLl. 
¬Eo °Eyõ$qGSjë¨¥h¼á ÔosSë ²¸CL ÍkO~AKcO~FL °¸=cOy CnÆ£Íj. ¥q<jGHlPy MnjÁÆFc ¥q¸^ ÔLk<@~Â¥h °¸<Íj` ¬¸^k 
CLÆ÷CL¸ö<jÓj Mc¿¥h GHm¿ë$c FL¼áFL GS¸_¸bÍ¸ $qj¿¸¼ ÔnGHlCLkFo GHOyXL¸$c `μGHlð¥yMLkô` ¬Â GSjÀMnjCLë$c μÀë¨ ÔoQcOqj. 
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O~MLj¥qßGRê GSj$qj*‚ FLÔcá<j. MLjj¸»^ ¥cfSÂ MLjjÍí_¸CLjÓ Mnjj¥qÚÓj, MLjPn÷, GSFLï×c½ ¬¸^k÷ ¥qÂ¢GS¸ ¶ ×cMLj Ôn^kæ, ¥x_ò¿ 
Ôn^kæ rH¸ÔLj¥yPoÂ GH^ï¸PyÂ IJd÷=| _CLjŠÓ¸=o −MnjŠ ²Pe$qk ®GRæ¸ PoÍj. ¬¸Íj¥é ¬MLkô FcFLïÓj ÔnfHð¸EcÂ¥h CLÓkfH¸Á.  

PPP 
®¸¥c AKcGR FoOqøÂ GHlO~CLFL MLkFLMLlPnMLOy AKL$cÁ¤ÜCc$cFcÂ¥h Cc+¸ MoGSjëFLï^jæ ML¸=h¸=y÷¸¼ `_jÓ¥|$qjÓ¥|`MLj¸^k 

¥qMLø¸Cy ¼ÓjŠCLjFLï GSMLø¨ ÄÂfH¸¼¸Á. `¯Ä<Š ²¸CL ÔnfHðFc ¬¸Co. Ä£j$q< Ä¨$c À£fS Äj¥iûPy MosSë MnFLï MLGSjë¸Á ¥qEc. 
¥qGRæGH¨ ¼Ó¥q<¸ ²¸Íj¥qFcï ÄFLÍj. ¼ÓjŠ<j MnFLïŠFLï ¥qMLjôÍFL¸ Äj¥iû MnFLïŠ O~Í¸^j¸Á. ÔLk@~èÂ¥h μ¥éPe °Fcï EcÂ¥i, Á¤Â¥i 
MLjPn÷‚, MnjjÓ÷‚ °FLï¸CL Co@~ °¸Í¸^j¸Á` ¬CLë$c¿ $qj¿¸¼ ¬FLjŠ¸Á GSj$qj*.  

fHÆ÷ÆÍíOqk MLj¸¼ ÂöÍPy °FcïOqj. CLÆ÷ JvÍj$qj Š<jGSjëFLï Ík<FLj GHÓjGHlCc<j MofS _ÓML¸CL¸$c Pe$ofSFL^jæ - 
¬tjEo+" rHEcí¨Â Oy¾e $cb<ÂöÍPy °¸<$cFo PoJdÆû MLTwë¸Á GSj$qj*Š. ÿyÆ£ −<jCLj¸<$c ²MLOy °¸@oÓj_ÍíCy O~tjÂ 
GS¸bÁ¸¼ ¥x^æ<¸Cy Š¸< GH»Æ Oq¸$qjÓj ¥qÆfHFL Â¢Oqj μÆ¥hJwtjFL^jæ - Mc¨ PoCL FoöCLGH^PeÓ FLj¸¼ ¥qÓÓj μÆ¥hJwCLj¸=ctj. 

`¬¸CL Cx¸ÍOq$c PoGH¥qJwCo Mc<j IGH}Sæ ¥c÷}S ÔLÍjMLlCLjFLï − O~×.MLj¸ö¨ GSkÚÓj _}S MLÔoá ³<jFLïOq¥qPe÷ CLNqkOqj 
ÔoNqj<¸ ¥qGRæ¸ MLj¿. ¬Pe$qÂ ±Wy" °FLï $qMLOqïMnj¸=| GSkÚWy" ÔLÁÄ¸ÔL@~Â¥i MLjFLTvGHðÍj. ÔLÍjMLl - KcMLjô ÔnsHð sHÍO~fS 
rHÍíMLjô ¥qDÍPe ¥c¥q - ÔoNqjÂ FoO~Â¥h JwÆ£GSjÓj ®Ôoá ¥{ÂûÆ¸$|Pe MLk¿Jwtj¸Á. ³¸ ÔoTdë¸. ®Mc+ CLFL GHl=hæFLOy¾ ¥cML<¸Cy 
Mc¨Â GSkÚÓj¥h GH¸GH<¸PoÍj. Ec¸Cy rSÓNoj=h GHNqjFL¸ FLÁPy ¥qÆsS MLOq‚ ÂO~^¸¥q¸$c Td»FL^jæ Mc¨ ¥qÓÓj Mc<¸CL^ 
Mc¨¥h MnjÓjŠML MLÔoá MLOq‚ ¥xFLTd$qjCctj` ¬FLjŠ¸Á GSj$qj*. On¸@o+j" Ec=hFL On¸@y Mc¨Â¢ ¯ MoGSÄ CLO~øCL ögH¥é½¡Py 
MoNqkÓFLjŠ¸^jFcïOqj.  

ö@nfSû¸$| =o_jP| Ä£jÍjFLï rSP|IJwF| Mnk»¸Á. ¬MLCLÆ FLj¸¼ O~MLj¥qßGRê. ''MnjÂ¢ VõgH ¿^O|ïû'' ¬¸^k GHl=hæFLOy¾ 
QLjAKc¥c¸XLÓj ÔnJdð<j. ''>bEc¸¥|û. öÀ£ IsH×| ¥qOn¸^j À£sSsS =nÎMnjÎ¸Á$c - ¶ ¬Oq$q¸^Py MLÔoáTdëO~?'' ¬¨»¸Á.  

''MLÔoáTdëPo'' ÔnJdð<j. MLõMLTdNqkÂ¥h ÄÍjõC|FLj ¬OqíîO~öÀ CLO~øCo ®GSjëFcïOqj. ¬Á¤ GH^jæMLjÂ −Oqj $q¸^Ój ‚@~ 
°¸<<¸PoÍj. ¥q¸=hÂ OnGHðPe GH¸^FLj ¥cÔLjŠFo OnÎCLj ¥q¸=h¥h ŠFLjŠ ¥qOqjMnÎFc ¶OqjáŠ¸=c<j $cÂ¢ GH¸^ En_ò À¸=o 
CL^jæ¥yPo<j. O~MLj¥qßGRê ¬Pe¸=h OnÎCo. ¬¸Íj¥é ¬Oq=h Cy^Š CL¨ rH^æ@~Â¥h KnÎ¥| rHÎ JdPoOqjÂ Mn¸^Kn^jæŠÂ O~öCnGHlð@y MnWc"<j.  

PPP 
CcFLj CLÓTdïFL¸ ÔofS ¬MLjô GH¸fHFL ¥xCLë ÔiOq ¥q^jæŠFcï¥q GSj$qj* fHÓ÷ÆÍí¿Â¢ PofH¸Á. Mc+"Š TdïFcÓj Ôotj¸¼, 

¥xCLë_^æÓj MofS¸Á. rHEcí<j ¥y¿FL^jæ - AKLk$y+¸ Ä£jÁ ½¡ML MnÎÄbEcõÂ¢ï, ½¡MLFL ÄQoadÆ£ï ¥q+"Š ¥q=hæFL^jæ ÔLksH ¶ ÕÔcFLP| rH=hæ, 
®Íí¿¥i JdNqjGS¸ ÀÂfHGSkë CcFLk =iÄ¤ ÔLkTwë¸Á. − ÕÔcFLP| ÔLkfSFL öGHÀTd¿¢ ¬¸ÍjPy ÔLksH NqjEcOqíî GSÂïMoQcÓFLj ²¸CL 
¥qGRæGH¨, ²¸CL ¶fH$cÜ ²ÍjOqj ÔLkfS GRk=| ÔofS °¸=cOyFLÂ ÄGSjëKyCLj¸^j¸Á.  

''¬MLkô! =nÎ$qO|'' rHEcí<j NqjQLø¸C| ÿjadOqj$c ¬Fcï<j. ¼Fcï<j sUMLj¸C| ¬FLïFLj ¬FLj¥q¿GSkë ''¬MLkô! CnÎ$qP|!'' ¬Fcï<j. 
rHEcí¨Â `¼ÔLjá$c<j` ¬Â¢, ¼Fcï¨Â `_k<j$c<j` ¬Â¢ MLjjÍjí$c fHÓjÔLjŠ¸=cOqj.  

=iÄ¤Py ³Ey ¬<ÄPy O~öÀMo+ GS¸ÔL¿GSjëFLï rHÍíGHlÆÂ ÔLkGHlCLjFcïOqj. EcÂ ¥q+j" −¥qÆCy °FLï MLjßCLjõEoMLCL ¥q_+¸ ¥yGS¸ 
− Ôi¥q=y÷ ¬FoøfR¸ÔL@~Â¥h Oq»Æ¸¼FL On¸<j ¥c$q@~Pe÷ °Fcïtj. ¥nMojO~ GSMLø¨ ¥cŠ¸@~ FL<jGSjëFLï GHlÆFo ¬FLjGS¿Twë¸Á. 
°FLï^jæ¸¨ GHlÆ ¶ Ôn^jæ Í$qÜOq −»Jwtj¸Á. ¥nMojO~ Ôn^jæ MnjjÍ=y÷ ÂÍj¿GSjëFLï ¥yÀ Ä£jÍŠ IJw¥q}S ¬tj¸Á. Ôn^jæ KyEnŠ 
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−FLjŠÂ CLÓMcÆá ÂöÍJwCy¸Á − ¥yÀ. ¬Á FnÓÓj Â¸¨FL ¥yÀ ¬Â ÔLk<$cFo CnÆfSJwCy¸Á. CLFLPy OqkGHlÁÍjíŠFLï öJdBh 
GH^÷ ÂöÍPyFLk CLFL KcbÍõCLFLj MLjOqMLFL^jæ MLjj¸$c+j" On¸¨¸=hÂ¢ Jv^ærHÎ rH^jæŠÂ °¸ÍÁ. ¬¸CLMLOq‚ ¬À MnjÓ÷$c ¬<j$qjÓj 
MofSFL GHlÆ MLjßCLjõEoMLCL ÄfS¿FL $qÍPe ¥yÀrHÎ¥h Ó¸fbHj¸¼¸Á. OnGHðJd^jPyFo ¥yOqÓCy ¥yÀ gH¥qFLj ¥x¿¥h, GH¸×cÓCy Jv^æFLj 
ÔiPoáfS¸Á. öGHGSML MoÍFc, MLjOq*NqkCLFc ¥qÓ$qÆfSJwtjFL^jæ ¥yÀ ¬<Ä ÍÍí¿Po÷Pe ¬¿¼¸Á. ¥xÂï XLBcÓj »Ó»Pe CLFLjïŠÂ 
ÔL¼áJwtj¸Á. − MLõMLbÁPyFo EcÂ Jv^æPy¸¼ ±¨GH¨¸Á ÇQLjMLl. ¬Á μ+"¸Cc ½$q^Cy - MLjßCLjõMLl EcÂ CLÆ÷Â FLÄjÆ Äj¸$ofS 
±fSFL MLk¸GSGHl MLjjÍíPe °¸Á. CLÆ÷ ¥q<jGHlrHÎ GHlÆ ¥x=hæFL En_ò EcÂ JdÆ^ öJdBh$c Py¥q¸Py¥h O~¥qMLjj¸Eo öJdBc¸CL¥q¸$c 
MLk¿FL^jæ¸Á. GHl¿=h ¥q¸Íj$cFo ¬Á MLjOq*NqkCLFL GH<jCy¸Á.  

¬GHlð@o Py¥q¸Py¥h ML¼á ¥qFLjï CnOqMLPo¥qJwCLjFLï, $x¸CnÀë ¬OqMLPo¥qJwCLjFLï − öJdBh MLjk$qMoÍFLFLj ÔLkfS GHlÆPy ³Ey 
MLkOqjð ML¼á¸Á. MLjßCLjõEoMLCL öGHNnk»¸¼FL −NqjjbÍ¸Pe EcÂ CLÆ÷Â ÿCLMLk¿áFL GH¸×cCyFo - CLÆ÷ Ã<èFLj ÂÄj¿FL^jæ ¥yÀfHÓ÷FLj 
MLjßÍjMLl$c Cc¥h¸Á. Ä×cÀ¥h Ôn¸ÁFL − PoCL ½¡ÄÂ ¬À MnjÓ÷$c ¬^k ®^k ¥qÁÆá¸Á. CLO~øCL ¬Qc¸À$c, ¬fSìÄjCL¸$c EcÂ 
ÔLj^kæ À¿»¸Á. CLO~øCL EcÂ¥h Í$qÜOq$c GH<jŠÂ MLjÈ¢" ¥qÍÆá¸Á. À¿» Po¼ MLjÈ¢" öGHÍXh*Ój ÔofS¸Á. GHlÆ MLjj[¸Py ³Ey 
ÔoNqkÓFLï −öCL¸, ³Ä£j ÔoNqjPo¥qJwCLjFLï ÂGSûVNqjCL. ®GHlð<j EcÂ ¥q+j" MLjßCLjõEoMLCL Oq»ÆáFL ¥c$q@~Pe÷ PoMLl. MLkCLß GSÿ×.MnjÎFL 
ÍNqjCy MnÓj$qjCLjFLï ÁMnøPe÷ °Fcïtj. ¥csSGH=h¥h ¥yÀfHÓ÷Py ÔLÓFL¸ ÂÆ¼Jwtj¸Á. ¬GHð=h MLOq‚ MLjFLGSj ŠÍjOqjPoFL^jæ EcÂ 
ÔLj^kæ ÀOqj$qjCLk, CcŠCLk, GH<jŠ¸^k, PoGSkë $q¨fHFL GHlÆ ¥yÀfHÓ÷ ¥q=næFLj MLjÈ¢" GSjÂïCL¸$c ¥qÁfH¸Á. ¥x¸CLsSGHl Á$qjÓj$c 
EcÂ¥ésS ÔLkfS¸Á. CLO~øCL öAKLMLj$c ¥qÁÆ ¬<ÄPy, ¬¸bÍ¥cOq¸Py ¥qÆfSJwtj¸Á. fHÓ÷Ój =nÎ$qO| MnÈ"Jwtj¸ÍÂ ¬¸^j¸<$cFo − 
GSÂïMoQL¸, EcÂï ÄML¿GSjëFLï Mctj}S ¶MLO| MLjj»fSJwtj EcÂ ¼öÀ£¥qOq*Py JdPxÜFLï Mc¿ sHOqj÷ MLÔcátj.  

GHlÆ öGHMLOqëFLCy GSj$qj* `¥qÀëMnjjFLŠ GHlMLlø GHmfS¸Ec?` ¬FLï¸CL −QLáOqõÔL¥hëCLjO~PnÎ¸Á. CcFLj Jv^æFL rH^jæŠFLï ½¡Ä 
Jv^æPy¸¼ ML¼áFL PoCL öJdBhrHÎ EcÂ¥h ®¸CL ¬FLj¥q¸GH EoÂ¥y? ¬MLNqjMcÓj Ä¥qfS¸¼, MnjÍ<j, Fc© MLõMLGSì °FLï öGHÀ öJdBh¥i CLFL 
×cÀ ÇQLjMLlÓrHÎ MLjMLj¥cOq¸, ösHMLj GSÿ×.Moj. ¬tjCo CLFL ×cÀÁ ¥cÂ öJdBh ¥yGS¸ ®¸CL −O~^¸, EcÂ MoÍFLFLj ÔLkfS ®¸CL 
¥qÓCc - ¬¸ÍjFL GHlÆPe¸=h ö‚OqMLjß$q¸Py, ¬ÁÂ¢ï ¬GHð=h¥h ¥xÂï XLBcÓ MLjj¸Eo EcÂ CLÆ÷Â μ¥qÚ GH¸×c En_òŠ öJd*¸ JwNojPe 
ÔofSFL GHlÆPyFo MLõ¥që¸ ¥cML<¸ −MnjFLj ÄöIKc¸À¥h $qj¿ ÔofS¸Á.  

PPP 
®¸=h MnFLj¥q rHOq=y÷ ÄOq$q_kfSFL MLjjÍí FL¸ÁMLOqíîFL¸ Mnjj¥qÚ GH¥qÚFL − GHmÓO~ÇPe °¸Á öKctjÓO| ¥y¨. ¼ÔLjá$c<j 

''Ky_j.. Ky_j..'' ¬¸^k EcÂÂ CLOqjMLjjCLj¸=o _k<j$c<j ‚@~ ''KyMLl..KyMLl'' ¬¸^k EcÂ Mn¸^ GH@~è<j. ¼ML¿¥h ®ÍíOqk 
¥qÆfS EcÂï GH=oæGSjŠFcïOqj. Jw=iGH¨ ²CLjëŠFcïOqj. On¸<j ÔoCLjÓCy JvÍjMLlŠFcïOqj. − ¼FLïfHÓ÷ÆÍí¿ FLj¸Ôi CLFLŠ O~$qÓ MLjjsHðÁ¤ 
PoÍÂ CnÆNqj¥q ¬Á `¥x¥x¥|.. ¥x¥x¥|..` ¬Â ¥qÓMLOqGH<jCLj¸=o ¥hÓ¥hPe FLMcøOqj. ¬Á »¸¾ŠÂ, Mc+" ÔoCLjPy÷¸¼ CLfHð¸ÔLjŠÂ 
Jd¿JwCLj¸=o Mn¸^GH¨, MLjÈ¢" GH^jæŠFcïOqj. ¬Á MLjÈ¢" »¸¾Š¸Á. ¬Pe ¥csSGHNqkõ¥q ¥y¨¥h Mc+j" MLkÆÄj ¬tjFL^jæFcïOqj - 
¬¸CLŠ MLjj¸ÍjPe »¸¾¥yML<¸ MLkFofS¸Á. fHÓ÷Ój CLFLFLj GH^jæŠÂ, KcfS¸GH^jæ MoGSjŠÂ, μWy" rH^jæŠ¸=o ³ MLköCL¸ KnOqjŠ 
PoŠ¸@~ CLÆ÷ μ¨Py Ã<èPe μÁ»Jwtj¸Á.  
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Mc+"Pe −<jŠ¸^j¸<$c O~MLj¥qßGRê TdïFL¸ MLjj»¸¼, =hIfHF| ÔofS JvÓ¸ _NqjPoíO~<j. JdPoOqj ¥y¨Â ¥ysS MoWnÎ¸Á. fHÓ÷Ój 
¬Í¸Cc ÔLk<<¸ ²¸Íj¥qÂ ¥cMcÓFo Mc+"Â Mn¸^ À£GSjŠMnWc"<j. $q¸^FLïOq CLO~øCL Mc+j" À¿$xÔoáGS¿¥h ¥y¨Â ¥yfS, ¯¥qÓj 
gH¥h, ¥cÆá, MLjj¥qÚÓj$c FL¿¥h, ‚Oq ML¸<<¸ GHmOqëtj¸Á.  

¥y¨‚OqCy ¥qÆfHFL ¬FLï¸ Cn¼áFL GSj$qj* ''fHÓ÷Ók! _jMLø rH<CcFLj Oq¸¨'' ¬Â fHÆ¼¸Á.  
''³¸ ‚OqMLkô?'' ¬Â ¼ÔLjá$c<j ¬¨»Co ''³¸ CLkÓMLkô?'' ¬Â ¬¨$c<j _k<j$c<j. ''¥y¨ MLk¸GS¸'' ÔnfHð¸Á. 

_k<j$c¨¥h ¥y¨ MLk¸GS¸ ‚Oq¸=oFo FyOqj PePe×.ÓJdCLMLjMLlCLj¸Á. −öCL¸$c MLjj¸ÍjŠ ML¼áFL Mc¨¥h ³Äj −PyÔLFL ML¼á¸Ey 
MLjjÍí ÀFL@~Â¥h Cn¿¼FL Fy=hCyFo ''¬MLkô! KyKotj?'' ¬Â ¬¨$c<j.  

''− Ky_jEoO~ ¯ ‚Oq'' ÔnfHð¸Á GSj$qj*. CLFL rHEcÓFLj Cc¥h¸Á ¬FLï¸ MLjjÍí ¥cÍj - ¼¸CLÂGHlð ¬FLï^jæ ÔL^jŠÚFL 
CLÆ÷ MLjjÍí rH^æKyCLj¸=o ®¸¥c ®¸¥c MnFL¥hÚ ×.¿$c<j. ²¥qÚ@y Â¸»Py °FLï ¥cOqjMLj_jò Co^Â¢=h ¥xÓFLjPy öGHÀIGHÆ¸¼FL^jæ 
¥qÂfH¸¼¸Á. ¼$qjOqj ¥xMLjôrHÎ O~_¸Íj McÆFL^jæ - Mc¨ PoCL¥q+"FLj ÔLÆ¸GH×oGSkë ¼¥qÚ=h Íj¹[¸.   

''Fc _k<jKc_j ¥qÍk... ÀFLMLkô!'' ¬¸^k CLÆ÷ ²¸CL _j×.ã»¸¼ ÀÂfH¸ÔLKytjFc Fy^ MLjjÍí rH^æPoÍj. ¥c+j" 
CLGHCLJd FoÓŠ ¥x<jCLk, ÔoCLjÓj $cÆPy ¬<è¸$c ±GHlCLk ''FcCxÍkí'' ¬Â ¬¿¼FL^æFcï<j. PoCL O~ÄNqkŠPe÷¸=h Mc¨ rHEcÓ 
FLj¸¼ MnÓjML¨FL °ŠÚ GS¸¥qPeðÂ¥h GSj$qj* ÂO~Ý¸CLJwtj¸Á. ÔosSÁ Po¥q ¥qÆfHFL ¬FLï¸ ¼ÔLjá$c¨¥h ÀÂfH¸ÔofS. _k<j$c¨¥h 
ÔcOqFLï¸ ÀÂfH¸¼¸Á. CLO~øCL rHOqj$qj_jMLø rH^æKyCo - CnÓ÷Â − ¬FLï¸Py ‚@~ öKctjÓO| ¥y@o ¥qÂfH¸¼FL^jæ¸Á ''MLÍjí'' 
¬¸^k MLjÈ¢" MLjkÀ Ã»¸ÔoQc<j.  

PPP 
FLÓj$qjOqk O~×.MLj¸ö¨ MnÈ" IGH}Sæ aw fSÂMLk ÔLkTvÔcáOqj. AKy×.FcÓGHlð<j MLjÈ¢" ¬¨»Fc ¥y¨‚Oq ÀFL@~Â¥h μGHlð¥yPoÍj 

_k<j$c<j. fHÓ÷ÆÍíOqk ÂöÍPy¥h ×cOqjŠFcï¥q O~MLj¥qßGRê MLjÈ¢" Cy^Š CL¨ rH^æ@~Â¥h MnÈ"JwNqk<j. GSj$qj*Š ²¸CL 
öGHNqjÀï¸¼Fc ÂöÍGH^æ<¸PoÍj. ¥yÀfHÓ÷ MLõbÍFLj ÔLkfS ÔLÆ¸¼JwtjFL GHlÆ£, ¥y¨ MLk¸GS¸ MLjj¥qÚ Fy^ rH^æFL¸=o rH^æFLFLï 
_k<j$c<k −MnjFLj −QLáOqõGHOqjGSkëFo °FcïOqj. − ®Íí¿Cy Jd^j ŠOqjXoöCL¸Py ÄadÍAKL¿CLj@nÎ ¬öGSëGSFcõGS¸ ÔofSFL ¬OqjãFLj<k 
$qjOqjë¥xÔcá<j. − MLjj$qjÜ¿Py ³Ey JwÆ¥q CyTwë¸Á. ¬Pe$o ³Ey Co@~ ‚@~ °¸ÍÂfHTwë¸Á. ¬MoÄj=y GSðGRæ¸ ¥c¥q −Mnj MLjFLGSj 
ML<$q+" McFL Mo+ ÔnOqjMLlPe ¥qPy÷ÆCLMnjÎ¸Á.  

`CLFLŠ rH^æKytjFL MLk¸GS¸ MLjj¥qÚ ¬¸CLŠ MLjj¸Íj CcFLj −<jŠFLï ¥y¨Eo ¬FLï McGSëML¸ _k<jKc_j PoCLMLjFLGSjŠ 
¥qGRæ¸ ¥qÆ»¸¼¸Á. MLk¸GS¸ ¬¸=o °FLï ®GRæ¸¥qFcï − ¥qadæÂEo rHÎ Ôotj ¬tj¸Á. MLjadPe McGSFL MLjjŠÚGHl=cÓŠ Tw¥hCoFo Fy=h 
Mn¸^ Ôx¸$qÓj ¥cOoá Mc¨ _jÆ÷ $qj¸@n Kn¸$q=hÆ÷¸Á. Fy=y÷ ±Oo CL¨ ¥q¸=h¥h _ÁÆ£ ¬tj¸Á. ¬GHO~bÍ AKcMLFy, ¥qOqjBy, ÍNnk, 
¥x¸CLsSGH=h ö¥hCL¸ CLFLŠ GS¸CyadÂï¼áFL ½¡Ä ®¥q PoÍFLï Íj¹[Mnk Mc¨Â ŠÁsHQctj. CcFLj _ÓML¸CL rH=hæFc MLk¸GSGHl MLjj¥qÚ 
ÀFL@~Â¥h μGHlð¥yPoÍj. Mc¨Py ¥qÆ»FL ÄMLjj[CL MLk¸GSGHl MLjj¥qÚrHÎ Mc¨ŠFLï ögHÀÂ - ¼FLï ¥qÓjGHl Mnjj¥qÚFLj GHÍjFnÎFL GHÓj$qj 
rH¥qÆ¸¼FL¸CL CoÆ¥q$c OqÍjí ÔofS¸Á. CLFLŠ ®Á FLMLjôQL¥qõ¸$c PoÍj. MLk¸GS¸ ‚Oq °<jŠCLjFLïGHlð<j ÄOq$q_kfSFL Ôn^jæFLj Ä¤<Â 
CoFn=i$qPe ML¸^$qÁ ÔLj=oæ À¿$oMc<j. ¥y¨‚Oq ¥qÆfHFL ¬FLï¸ rH=oæ^GHlð<j `®¸Cy MLjjCLë.. ®¸Cy MLjjCLë` ¬Â MLj¿Âï MLjj¥qÚÓ 
¥yGS¸ $qjFLjGSkë GSCctj¸ÔoMc<j. °FLï^jæ¸¨ ®¸CL ÄOq¥hëÂ MLõ¥që¸ ÔoQc<j. CcFLj ML¸¨FLÁ Mc<j −<jŠFLï Ky_j MLk¸GSMojFLÂ 
ÔnfHðFL XL*¸ FLj¸¼ − MLk¸TdÂï ÀFL@~Â¥h ÂO~¥q¿¸Ôo XL*¸ MLOq‚ - − ¥xÁí XLBcÓ MLõMLbÁPyFo Mc¨ PoCL MLjFLGSjPy ²¸CL 
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GS¸IGHjOqú* ×.¿»¸Ey. ³ ÍßQcõÓj ÄÔLjáŠFo $qjPeÃ¢rHÎ CxÆJvÍjíŠ Mnj¿sS MLj¸ÔLj ¥q*¸ Pe¸=h Mc¨ GHfS MLjFyIGHÓ¥q¸rHÎ 
öGHÀIGHÆ¸¼, ³ GSÿ×cCL ¥cOqj*õ AKcMLFLCy ÿßÍNqj¸ GS¸ÔLÆ¸¼, GSð¸Á¸¼ ®GRæMnjÎFL À¸¨rHÎ ÄOq¥hëÂ MLõ¥që¸ ÔosS ÂOqêNqkÂ¥h 
¥cOq*MnjÎ¸Ey!! ÍkGSjŠMLÔoá Kc*¸ ÁQLFLj MLjÈ"¸ÔcÓ¸=o ²¸CL rHFLj$cÆ Ä¤NqkÆ? − ÇQLj ÿßÍNqj¸ ¬Pe¸=h Íßb< ÂOqêNqkÂ¥h 
MLÔoá MLjj¸Íj ²Pe¸=h ¥qPy÷PeÂï ²ÍjOyÚMLÓfS ML¼á¸Ex? Mc¨ PyGHÆ MLjbÍFcÂ¥h MLk^Ó OqkGH¸ ®MLøPo¥qJwMLÔLjá $cÂ¢ ¥q<Æ 
¥q<jGHlFL _<KcFLÓ¸$c ¬Á Â×.¸.  

CcFLj $cÆPy¥h GH¿McõGHë¸ ÔosS EcÂï GH¿MLj+¸ ¬¸=cOqÂ¢, ¬Á −FL¸EcÂïGSjë¸ÍÂ¢ GHlMLlø¥h CnÆNqjŠ¸@~Fo EcÂPy ¬Á 
GHl=hæFL^jæ - GHlÆPy, _k<j$c¨Py CLMLj ×cÀ ¥cÂ Cy=h ½¡ÄÄ£jÍ ÍNnk, ×cPy, ¥qOqjBy GHl=cætj. Mc=h¥h sHOqj÷ rH^æ$qÓ¸CL 
Ä¥cGS¸, MLõ¥që¸ ÔoNqj$qÓ ¬ML¥cQL¸ − ®Íí¿¥i Po¥qJwMLÔLjá. ¥cÂ¢ - öJdBh¥h −¥qÆ£, AKLNqjMLjk, KcbEc, TdøOqíîMLjkPe$o ×cÀMoOnÎFc MLjOy 
öJdBh GH^÷ ¥cOqj*õ¸, ¬FLj¥q¸GH, ¬FLj_¸bÍ¸ GSÿ×cCLMojFLFLïMLk^. MoOo ×cÀ öJd*jPnÎFc ¬Ä En_ò À¸=o, KcbÍ GH<jCLj¸=o, Mc=h 
öJd*¸ JwCLj¸=o Íj¹[GH<$qÓ ÓXL*¸ ‚@~ ¬¸Co GSÿ×.MLjFLïMLk^. GHlÆ¥h ¥yÀfHÓ÷Cy °FLïÁ - CcFLj ÔL¸fHFL CLÆ÷¥yÀ 
¥q<jGHlPy¸¼ ¬Á O~ML<MLjFLï ÄöAKLMLkQLáO~õÂï ¥qÆ»¸¼FL XLBcÓ ¬FLj_¸bÍ¸ MLköCLMoj. _k<j$c¨¥h ¥y¨rH=næCy °FLïÁ ¥csSGHl 
−<jŠFLï ¬FLj_¸bÍ¸ MLköCLMoj. GHlÆPy ML¼áFL MLkOqjð MLjO~ï<j EcÂ¥h −¥qPofS ³ Po¨Fy GH¸×cCy ¥x=hæFLGHlð<j μÆ¥é FnCLjë=hPy 
¥x^jæŠJwMLÔLjá. MLk¸TdVOq¸rHÎ _k<j$c¨ ÄOq¥hë OoJw, ²Ój÷¸@y MLjÈ¢" Mc¨ MLjjŠÚGHl=cÓŠ MLjadÓ McGSFL Í^æ¸$c Tw¥hCo 
Cy¥qMLjj<MLMLÔLjá. MLj¿, ¬OqjãFLj<j ¬Pe ¥cEo. ¬CL<j GS¸GHmOqê¸$c ²Á»FL MLõ¥hë. öGH¥qßÀ CLFLPy ÂXofH¸¼FL $qjBcÓ‚, ÓXLBcÓ‚ 
MLj¿¸CL FL»gR rH^jæ¥y$qÓMc<j. Mc=hPy ¥xÂï¸=h GH^÷ MLjŠÚML rH¸ÔLjŠÂ, Mc=hFo CLFL MLõ¥hëCcøÂ¥h MLjŠ^ öJdNqj¸$c 
¬FLjGS¿¸ÔL$qÓ `sSøÔLáî` ¥qÆ»FL Mc<j. CLÓ Cn»GH@o¸CL GH¿BcMLkÓj ²ÍjOnÎFL #eCLOqj ÔoNqjŠ¸@~, CLFL CLÓGHlPy÷ MnjjÓ¥nÀëFL 
GS¸¥qPeðÂ¥h CLjÁQcøGS MLOq‚ ¥q^jæ_<$qÓ MLkFLfS¥q TdOqøAKpMLjCLø¸ °FLïMc<j. öGH¥qßÀPy ¥qÂfH¸ÔLÂ Ccõ$cÂï ÄQLøOqkGH¸Py 
ÔLkGH$qÓMc<j. ¬CL¨¥h ×cÆ¥qÆ»FLÁ ‚@~ Ä×cÀ Ä£jÍ ¥cÍj. GSø×cÀ Ä£jEo. ¬¸ÍjFc KcÓõ¸ FLj¸¼ CLFLŠ ³Ey OqksHBc 
¬FLj_¸bÍ¸ °FLï Mc¿Ä£jEo. Mc¿Py ¥x¸Í¿Cy KcÓõ¸ FLj¸Ôi ÄOybÍ¸ °¸=o °¸<MLÔLjá $c¥q ¥x¸Í¿Cy ¥qÓfS ¬CL<j KcÓõ¸Py 
−^Pe@~<j. ²Fyï GH¸<j$qÓFLj GH¸ÔLjŠFcï<j. Mc¿Cy ¥qÆfS μ¥é $qjOqjMLl MLÍí ÄÍõ FoOqjáŠFcï<j. ¬Pe¸=h Mc¿rHÎ Kc*¸ 
²ŠÚrH^æ@~Â¥h öJd*¸ μGHðPoÍFLï MLjÂfR − MLk^¥é ¥q^jæ_¨ °¸@~Æû¸Á. ¬Nnkõ! ¬OqjãFc! MLjÈ¢" ¬öGSë¸ GH=hæ, FnCLjëOqj ¼¸Á¸¼, 
öJdBcÓj ÂÓjMLlFc À£fS ²¸CL JvOqJd^j ÔoQcMLNqkõ! ¬öTdëÆï FoÓÄ£jÍ Ä¨¼, Â¸» ²CLjëŠ ²Í$qKytjFL Mc¨Â ¬¸CLPyFo 
FoÓKcOqjŠ Á»JwNqkMLl ¥qÍNqkõ.  

¬EoÄj=y − ÅÇ¢¥qßGRjê<j ‚@~ ¬Pe ÔoQc<j? ¬tjFLMc¿Cy JwOqjŠ ÄOqŠë@nÎFL ¬OqjãFLj¨Â ÔLkfS MLjj$qjíî<j ¥cMcÆû¸Á. 
²¸Íj¥q¸=o MLjÿyEcCLë ÓXcõPnÎFL `¬GSCyMLk GSÍÜMLjNqj`, `CLMLjTwMLj ×yõÀOqÜMLjNqj`, `MLjßCyõO~ô ¬MLjßCL¸$qMLjNqj`Ó GSOqGSFL 
`fU¸GS FLj¸¼ ¬fU¸GSŠ` ¬FLï ÓXcõÂï ‚@~ Ôo¿áCo FLOqjÓŠ ÄÇGRæCL MLj¿¸CL rHOqj$qjCLj¸Á ¥qEc! EoMLl<j JwfSFL öJdBcÓFLj 
_Æ$xFL@~Â¥h MLjFLTvGHð¥q ¬Pe¸=h EnÎML$qj* GS¸GHFLjï<j ¥cML@~Â¥h öGHNqjÀï¸¼FL ¬OqjãFLj¨Â ÅÇ¢¥qßGRjê<j ¬ŠÚFL ÔoOqjáŠÂ `KcMc! 
½¡ÄPyÂ ¬À$xGHð ÓXLBcÂï ÄQLøOqkGH¸Py ÔLkJdMLl ¥qÍNqkõ` ¬¸^k ¥qÁÆJwtj, ¥{OqMLlÓ MLÍíŠ Cy@xÚÂ MnÈ" °¸@~Æû¸Á. 
¬OqjãFLj¨Â `¥qÍFL ¥qOqëMLõÁ¤Xc ¥q¸¥q*_Íjí¨`Â ÔosS »¤CLFLj ¥c¥q - ¥{OqMLlÓFLj `¥cOqj*õ öMLCL Âadç$q¿GRjçÆï` ÔosS »¤CLFLj öGHML¼¸¼ 
°¸@~Æû¸Á. Oq* ÄOqŠë@nÎFL ¬OqjãFLj¨Â EcOqj* MLkOqBcöTdëÓj GS¸bÁ¸ÔoPe MLkOqá$qÆ»FL ÅÇ¢¥qßGRjê¨¥h GSMLjOyFLôCLjëPnÎFL ¥{OqMLlÓ 
ÿßÍNqkPy÷ ¥cOqj*õ¸, Qc¸ÀöfHNqjCLø¸ Â¸GH$qÓ QL¥hë ²¸ÍjŠ¸<Íj? ¼=h¥nFL MoÆrHÎ $yMLOqíîFL »¿Fo ²Àë, $yŠÓ¸ rHÎ μ¥qÚ McFLÂ¢=h 
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ÔLj¥qÚ GH<Š¸@~ ¬<jè¥y$qÆ»FL Mc¨¥h - ¥{OqMLlÓ ÿßÍNqkPy÷Â ¥qXL, ¥cOqðBcõÓFLj ÍkÁ fH¸×.Pe÷ ²$qOq$x=hæ, ŠOqjXoöCL¸Py μ¥qÚ 
FnCLjë=h ÔLj¥qÚ, O~ÓŠ¸@~ ÔLk<$qÓ QL¥hë ²¸ÍjŠ¸<Íj?  

¥{OqMLlÓŠ ¬OqjãFLj¨Â ÔLkfH `®CL<j Ä¤Oqj<j. ®CL@x¥qÚ@o μ¥qÚ rSÎFLõ¸ rH^jæ. ®CL<j GS¸bÁ¸Ôo öGHÀ ¬MLjkô − 
MLjßCLjõEoMLCLŠ ML¨è¸¼FL ÄGSë¿ Pe¸=hÁ. ¬Pe¸=h Mc<j ¬öGSëGSFcõGS¸ ÔoQc<j. ¥cOq*¸ ®CL¨Py Cy=h öJd*jÓ GH^÷ ÍNqj GHl¿ 
ÄGHlðŠ¸Á. ¥cOqj*õ¸ OoŠÓj Cx¨» GH¿MLjÈ¸¼¸Á. fU¸Td, Oq¥qëJdCcÓFLï CLÓsH ®CL¨Â ÿßÍNqj¸Py $qjÔLjáŠFLï Kc*GHl 
MLjjÆ¥hPe KcbÁTwë¸Á. Ä£jOqj ÔofSFL ¬FcõNqkÓj, Ä£jrHÎ ö¥ybÍ¸ ®CLÂ GSôßÀGHDÍ¸ FLj¸¼ ¥c¿áÔLjáPy Í$qíîMnjÎFL MLjj+"Pe 
¬ÍßQLõMLjNqkõtj. ®GHlð¨CL¨ MLjFLGSjPy Ä£jrHÎ ¬FLjO~$qMoj °¸Á. −JdõNqjCo °¸Á. ®GHlð¨CL<j Ä£jCy ¬FLj_¸bEcÂï 
¥c¸XhGSjëFcï<j. Ä£jOqk MLjFLjGRjPo. Â¢Oqj ³ OqkGH¸Py °Fcï öGHMcÿ¸$c GHPe÷Â¥h Jd¿Fc, MLj¿» −ÄOnÎ rHÎ¥h ²$qfSFc, MLj¸ÔLj$c 
IGHjÂ¢AKLÄ¸¼ ÂQLáÓ¸$c °Fcï EcÂ FLj¸¼ CL¨ ¬ÄAKc×.õMnjÎFL^jæ Ä£jPyFLk Cy=h Mc¿ GH^÷ ÍNqk, ösHMLk °Fcïtj. °¸=ctj. 
°ÍNqjGHl MnÓj$qjŠ ÄÔLjáŠFo ¥qMLjÓ¸Pe Mc=hÂ ÄÔLjá¥yÂMLø¸¨. NqjjÍíî¸ ×.<Ój ÄOqKyGSjŠFLï MLjßCLjõEoMLCL Pe¸=hÁ. − ×.<Ój 
¬MLkMcGSõ Ôi¥q=h ¥qFcï ¼¥qÚFnÎFLÄ. Mc=hPy ¼ŠÚŠFLï Mc¿¥h Cy=h MLjFLjGRjÓ Oq¥qëGHl MLj<j$qjPy÷ ×.Ó¥cPe@~ÓÂfHGSjë¸Á. McOqj 
öJdBcÓj À£Nqj@~Âï ögHÀJdöCLMnjÎFL ö¥i<$c −TdøÁTdëOqj. ¶ ¥{OqML NnkbÍjPeO~! ÄÔLjáŠFLï GHlMLlø OoŠÓj CLj¸ÔL<¸ GSjÓAKL¸. 
Cn¸¼FL OoŠÓCy À¿» GHlMLlø GSßfRæ¸ÔL<¸ ¬GS¸AKLML¸. μ¥qÚ NnkbÍj<j MoÓ öJdBcÆï ÿ¿¸ÔL$qÓ<j. ¥cÂ¢, MoÓ MLj¸Á NnkbÍjÓj 
JwtjFL μ¥qÚ öJdBcÂï À¿» CoPoOqj. Fc MLk^ÓFLj Ä¤FLjÓCy ¥cÍj ÿßÍNqj¸Cy −Ó¥h¸ÔL¸¨. Ä£j MLjFLGSjPy÷Â MLjCLûOq, EoøadÓFLj 
- OqbÍÔLö¥cÓ ¥h¸Í ÔLMLl<j $q<èPe÷ FLj$qjÜ ¥cÂMLø¸¨. ®Á$y - −NqjjbEcÆï GH¿CLõ×.¸¼FL ¯ JdOqjíî¨Â ÔLk<¸¨ - MLj_jòÓj PoÂ 
−¥cQL¸Pe, MLjÔLáPoÂ ×cÃÆPe ²¸CL Co^$c ¥qÂfHGSjëFcï@y. ¬Á$y - ¬¥qÚ< ¬CL<j ÄGS¿ã¸¼FL ÄÓ÷¸_jÓFLj ÔLk<¸¨. ¬CL¨ 
ÿßÍNqj¸PyÂ ¥qXL, ¥cOqðBcõÓFo ¥qBhCLjÓFLj QLöGSë¼¥hCLûCy CxÓ»¸¼ ¬¥qÚ< GH@ofSFL^jæ PoMLm! Oq*AKLkÄj öJdBcÆï ÿ¿¸¼, 
gHFLj$qjÆï GSßfRæGSjë¸Á. − gHFLj$qÓj ŠÈ"Jwtj ÍjOqÜ¸bEcÂï McõfH¸GH×oTdëtj. ¬Eo MLFLAKLkÄj ¬tjCo ¬GS¸#eõ¥q Ã¢×cÓj MnjjÓ¥nÀë, 
¼$qj¿¸¼, Mnjj$qÜ Cx¨» Ä¥qfSTdëtj. GH¿MLjWcÆï MnÍ×.Ój÷Cctj. Oq¸¨ - ¬OqjãFLj¨Pe$o ¬¸CLOq¸$qCLOq¸$cÓ FLj¸¼ EoøGRMLkCLûO~õÓFLj 
CLj¨¼ MoNqj¸¨. ¥qOqjBcMLFLMLkÓjÓj ¥q¸¨. ŠOqjXoöCcÂï MLjOqjXoöCL¸$c ¥c¥q Ä¿XoöCL¸$c MLkOqjEcí¸ Oq¸¨` ¬¸^k ¥{OqMLlÓŠ 
¥cOqj*õ»¤CLFLj öGHML¼sSë ²¸CL Kc$qj¸@oEy ¥qEc! ¬Pe ÔofS °¸=o ¬GHlð<j ¥qEc - `ML¸Eo ×.$qÍjÜOqjM|j` ¬FLï öGHQL¸GSŠ `ML¸Í`On^j÷ 
¬Oqjü@nÎ °¸@oMc<j. ¬Nnkõ ¥qFLïNqkõ! Mo*jMLl$c MLk¿FL MnÍjOqjŠ MLjjÆ¥hÂ JvÁ» MLjÈ¢" MLkOqBcNqjjbÍ¸$c MLjÆ¼FL^jæ - 
¥qOqjBc¸CLOq¸$qj¨$c MLk¿FL ¬OqjãFLj¨Cy À¿» MLkOq* ÿyMLj¸ Ôotj¸ÔcMLl ¥qÍNqkõ!` ¬FLjŠ¸Á GSj$qj*. −Mnj MLjFLGSj MnjjGS+j" 
ÔxOq_<è ÔnOqjMLlPe ¬Ó÷¥qPy÷ÓMnjÎ¸Á.  

PPP 
²GHlð@y ¬OqíîO~öÀ Ec=c¥q ÂöÍGH=hæFL GSj$qj*Š ¥qÓPy _k<j$c<j =iÄ¤Py ÔLkfSFL GHlÆFn¥hÚ ¥qÂfH¸Ôc<j. GHlÆ£, Mc<k 

CLMLj ±¿¥h °CLëO~FL °¸@o ¥x¸<¥qFcï ²CLjëFcïOqj. Mc+" ²Íj^ - ML^MLßXL¸ MLjj¸Íj MLjj<jÔLjŠJwtjFL ¬ÀëGHÀë Mnjj¥qÚ¸CL 
°Fcï<j ¬OqjãFLj<j. $c¸ö¨¸GHl CLGHð MLk^Ój O~Â GHlÆ£, MLk^Ój MLÔiá O~Â _k<j$c<k - GR^áö¥qMLOqjëÓj, ÄGRø¥éûFLj<j ¥qFcï 
¥qGRæMnjÎFL ³MoMy GHEcÓCy GSV CnÓj$qj bEcO~+¸$c MLk=c÷@oGSjëFcïOqj. Mc+j" ÔnGHlCLjFLïÁ IGHj¸^TdPo ÔnMLlÓj ¿¥hÚ¸¼ ÄFo¸CL MLjbÍjOq 
$q¸bÃ¢Oq¸$c °¸Á. IGHj¸^TdÓ $cFL¸ ÔofSFL AKL$qMLÁ¤ÜCL Ä¸^k CcCLNqjõ MnjÎMLjOq¼JwtjFL^jæ ¬OqjãFLj<j − MLk^ÓFLj GHOqMLÇ¸¼ 
Ä¸^jFcï<j. QLöCLjMLlrHÎ ¬öTdëÓj GS¸bÁ¸ÔL<¸ ¥qFcï −À£ôNqjCLCy −Æ¸$qFL¸ ÔoGSj¥yML<¸ ²¸CL Mc¸ÕÔZÂ¢NqjMnk, Oq¥që¸ ¥q+"¾e<<¸ 
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¥qFcï ¥q+"Py ¥cOqj*õ¸ Â¸GHl¥yML<¸ EnÎMc¸QLŠ ²¸CL GSÂïfUCLMnk μ¥q ½¡Ä öJd*¸ À£fS Â¿¢ãÄ$c MLkOqá<¸ ¥qFcï − ½¡ÄÂ 
öJd*öGHÍ¸$c ösHÄj¸ÔL<¸ ²¸CL Oqj¼¥qOq¸$c °¸^j¸Ey GHlÆ£, _k<j$c<k ¬CL¨¥h °GHEoÇGSjëFcïOqj. ®GRæ¸PoÂ GHÂ ÄbÁ Po¥q 
ÔoNqkÆû ML¼áFL GS¸¥q^ fSìÀPy ¼ŠÚŠÂ ÄÿøÓj@nÎFL ¬OqjãFLj¨¥h - MLjbEcõÿïMo+ ÂÍj¿¸¼, Ôi¥q=h GH@~è¥q MojÓjŠÂ Kn¸$q=hÆ÷FL 
GHfSMc¨¥h CLÆ÷ ÿCLjëŠFLïGHlð<j ¥qÆ$o ±Oq^Pe¸=hÁ ¥qÆ»¸Á. − MLj¸^Ój ¬CL¨Py ¬GHð=h¥é JdÍjŠFLï fU¸Td MLõÀOo¥qCLFLj 
$cb<CLOq¸ ÔoGSjëFcïtj. ¬GHð=h¥é ¬CL¨Py Ä¥qfS¸¼FL ¥cOqjBcõÂï MLj¿¸CL $qjKcÈ¸GH×oGSjëFcïtj. ¬OqjãFLj¨ MnkMLjj ÅÇ¢¥qßGRjê¨ MnFLj¥q 
°¸@o Co×y ÔLö¥q¸ ¥qFcï ¥c¸ÀML¸CL¸$c °¸Á. GH¥qÚFL GH¨ °FLï ¬MLjjôÓ GHÍjFnÎFL PyÿGHl MLjjÓjŠPy÷ − MnkMLjj öGHÀIGHÆTwë¸Á. 
CLÆ÷ MoOqj‚, fHPe÷ fgHÔLk Mo+"‚ AKLkÄj FLj¸¼ Â¢Oqk, TdOq¸ GHlGRÚ+¸$c ¬¸ÍjCLj¸=o MnjjÓ¥q Mnjj¥nÎÚ, Mnjj¥qÚ Ôn=nÎæ, Ôn^jæ MLßXLMnjÎ, 
MLßXL¸ MLjVMLßXLMnjÎFL^jæ - Mc+" fUCyGHEoQL¸ MLjFLGSjŠ ÿCLjëŠ¸^j¸<$c ¬OqjãFLj<j XL*XLBcÂ¥i ÄGSë¿GSjëFcï<j - ¬CL¨Â 
Td¸CL¸$c ¥cÍj ¥qEc, ¬CL¨ ¥qFLjJdGHFnÎFc − ¥q<Æ rSÎCL¸ öGHÀÃ¸Ã¸ÔLPoFL¸CL MLjVOqkGHlÂ$c, »¤CyGHEoQLMo+ ÅÇ¢¥qßGRjê<j öGHÍ¿ù¸¼FL 
ÄQLøOqkGHMoj ¬CL¨ MLjj¸Íj - GS¸½¡ÄÂ¢ GHOqøCL¸ ²Íj^ ÔLjOq¥qÀë MnjjFL¸CL ¼FLïKyNoj¸CL$c.  

(´Jwtj¸Á) 

PPP 
¥qDÍ MnFLj¥q ¥qDÍ 

2010 FLML¸_O| 12 FL °ÍNqjMoj MLk _j½ã (GSj$qj*)¥h IJwF| ÔofS GHl=hæFLOy¾ QLjAKc¥c¸XLÓj ÔnJdðFLj. MLjbEcõÿï¸ CcFLj 
À¿» FcŠ IJwF| ÔofS ÔnfHðFL ÄGRNqj¸ ÄÂ −QLáOqõJwNqkFLj. GS¸öAKLMLjMLjk ¥qÆ»¸Á. − GHm^ ¥yNqj@~Â¥h Cn¼áFL JzöÆ£æ ¥y¨Cy 
_k<j$c<j −<jŠFcï<Â¢, CLO~øCL EcFoï ‚Oq ML¸@~OqÂ CnÆfS ÀFL@~Â¥h GSsSÄjO~ ¬Fcï<Â¢ ¬FLïEo − ÄGRNqj¸. ¬Á ÄFLï Mn¸^Fo 
NqkÂMLjP| Jd÷Fn=y, MLjOy ÕÔcFLPy öGHTdOq¸ ÔofSFL GHlÆ, ¥yÀfHÓ÷ °Í¸CL¸ $qjOqjëŠ ML¼á¸Á. Mn¸^Fo ŠOqjXoöCL¸Py NqjjÍíî ÄOqŠë@nÎFL 
¬OqjãFLj<j MLjÁPy MnjÁPe<j. ¯ MLjk<j IGHj^FLÓ FL<jMLk TdÄ£jGHõCL Cy¼¸Á. Mc=hÂ MLjj¨MofS ¶ ¥qDÍ O~NqkÓFLï −PyÔLFL − 
XL*¸PyFo ¬¸Š¿¸¼¸Á. AKL$qMLÁ¤ÜCL $qj¿¸¼ FcŠ ¥xÂï ÂÇáCLMnjÎFL ¬bÃöJdNqkÓk, −XoGH*Ók °Fcïtj. Mc=hFo ¥qDÍPy 
öGH¥q=h¸ÔcÓ¸=o ¥qDÍPy FoFLj JdöCLFLj ¬tj À£O~Æ. Mc=hÂ öGH¥q=h¸ÔL@~Â¥h FoFLj JdöCLFnÎCo _k<j$c<k, GHlÆ °Í¸CcÓFLj ¬OqjãFLj¨ 
MnÎO~$qõ¸Cy JwÓá<¸ MnjjŠÚ_¨$c Äj»Æ - ¥qDÍ − On¸<j °Í¸CcÓ‚ ÔcPe ²<MnjÎJwCLj¸Á. ¬Pe OqÔLtjCL ¥yGS¸ ¥qDÍ 
−¥qfSô¥q¸$c Ec¿ MLj+"<¸Py ¬Fp¼CLõ¸ Cy¼¸Á. Ec¸Cy ¥qDÍPy FoFLj JdöCL ¥cO~ÍÂ¢, MLjk<j IGHj^FLÓ MLjjsHð^$cFo ¥qDÍ Td¸CL¸ 
Td$cÓÂ¢, GSj$qj* ¥é¸öÍ¸$c ¥qDÍFLj FL¨fH¸ÔcÓÂ¢, »¤CLrHÎ GSð¸ÍFLFLj ‚@~ −Mnj TdìtjPyFo - ÂÇCL ÄMLjOqùCy ÂOqfS¸¼FL^jæ ¥c¥q 
.. MLjßÍjMLl$c MLõ¥që¸ ÔoNqkÓÂ¢, ¬¸ÀMLj¸$c ¬fU¸Td öfHNqjCcøÂï ÄQLøOqkGH¸Py ÔLkJdÓÂ¢ ÂOqêtj¸ÔLjŠFcïFLj. ¬tjFc ¥q>bEc 
OqÔLFLŠ °GHö¥qÄj¸ÔL@~Â¥h On¸@o+j" −$cFLj. ¬¸ÍjŠ ¥cOq*¸ À£¿¥q Po¥qJwML<¸ ¥cÍj - ²Pe MLjj»¸ÔcPy CyÔL¥qJwML<Moj. 
MLjj»¸GHl CyÔc¥q O~Nqj<¸ MnjjÍÓj rH=hæ McOq¸Py MLjj»¸ÔcFLj. FcŠ GS¸GSÚßCL¸ ³ MLköCL¸ CnÆ£Íj. ¬tjFc `MLjßCyõO~ô 
¬MLjßCL¸$qMLjNqj` ¿¢ÀPy ¥qDÍŠ sHOqj rH=cæÓÂ °_Pe^¸. GS¸GSÚßCL¸ CnÆfSFL Mc¿Â GS¸öGHÁ¸ÔcFLj. `fU¸GS FLj¸¼ ¬fU¸GSPy¥h 
GH¿MLOqëFL Ôn¸Í<¸ - ¬FLï AKcMLFLFLj − AKcGRPy ²Pe O~NqkÆ` ¬Â. μ¥qOqj `fU¸TwMLk ¬fU¸GS¸$qMLjNqj` ¬FxÔLáFcïOqj. ®¸¥x¥qOqj 
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అహం బర్ హమ్ మ్అహం బర్ హమ్ మ్  
డా. ంకట రా  కూచిభొటల్  

`¬Á CLGHlð. fU¸TwMLk ¬fU¸GSOqÜMLjNqj` ¬FcÓFcïOqj. MLjOx¥qOqj `− On¸<k CLsHð. Ä£j ¥qDÍŠ `¬fU¸Td GHOqMnk bÍOqô` ¬Â sHOqj 
rH^jæ¥yML<Moj QLOq*õ¸` ¬FcïOqj. FoFLj ¬NnkMLjNqj¸Py ¼ŠÚŠFcïFLj. ¼ML¿¥h − AKcGRPy °Íí¸<jPnÎFL ¥xMLmøOqj McGSëMLlõÓj ÅÇ¢ 
EyOqòÓ öGHAKc¥qOq QLOqô$c¿Â ¬¨» GS¸Eoÿ ÂMLßÀë ÔoGSjŠÂ `fU¸TdNqk MLk ¬fU¸Td¸ $qMLjNqj` ¬FLï sHOqj rH=cæFLj.  

                                              Nqjj-GSkOqõÔL¸öÍO~MLl(Ä-O~») 
 

PPP 

ఈ సిథ్తిలో సుందరం జాఞ్పకాలు ననున్ ఎందుకు వెంటాడుతునాన్యో తెలియదు. నా తలలో సూదితో పోడుసుత్నన్టుల్ నొపిప్. ఎడమ 
చేయి లోలోపలికి లాగేసుత్నన్టుల్ బాధ. నా రెండో కొడుకు డాకట్ర తో ఫోన లో మాటాల్డుతునాన్డు. కోడలు పిలల్లిన్ దూరంగా తీసుకెళుతోంది. 
“అంబులెనుస్ వసోత్ంది, కారొప్రేట హాసిప్టల కాబటిట్ అనీన్ వాళుళ్ చూసుకొంటారు, నేను ఉంటాను, నువువ్ ఆఫీసుకి వెళుళ్, అవసరమైతే ఫోన 
చేసాత్ను” అని అబాబ్యి కోడలితో చెబుతునాన్డు. తన మాటలు నాకు సంతోషానిన్ బాధని కలిగిసుత్నాన్యి. 

 పెదద్ కొడుకు ఫారిన లో ఉంటునాన్డు. వీడు రెండో కొడుకు. మంచివాడే ఐనా, బాగానే చూసుత్నాన్, ఏదో భయం, తను మంచి  
వైదయ్ం చేయిసాత్డోలేదో. నా వైదాయ్నికి తన సంపాదన చాలదు. కనీసం నా డబుబ్ ఐనా వాడతాడో లేక డబుబ్ దండగ అని మానేసాత్డో. నాకు 
బర్తకాలని ఉంది.  

“అది నా గది, తాతగారిన్ అకక్డ పడుకోపెటాట్రేం, ఆయన గది ఉందిగా?” - మనవడు గొడవ చేసుత్నాన్డు.  
తనకి అనీన్ నా పోలికలే అని అనోన్సారుల్ ఆనందంగా అనుకొనేవాడిని.  
“మీ నానన్గారు మన అబాబ్యిని బాగా గారం చేసుత్నాన్రు, తను ఆయన లాగే తయారైతే మీరు తటుట్కోలేరు, మీరు దీనిన్ గురించి 

ఆలోచించండి” అని కోడలు అబాబ్యితో చెపప్డం చాలా సారుల్ వినాన్ను. నేనంటే మనవడికి చాలా ఇషట్ం. కానీ ఇపుప్డు మనవడి మాటలు 
నాకు సూదులాల్ గుచుచ్కునాన్యి. నిజానికి మనవడిది నా పోలికే. నాకు కూడా నావసుత్వులు ఇంకొకరు వాడటం నచచ్దు. 

“నీవసుత్వులు ముటుట్కోనివవ్వు, అందరివీ నువువ్ వాడేసాత్వు నీకేం అనిపించదా?” సుందరం మాటలు గురుత్కు వచాచ్యి. నీనేపుప్డూ 
అది ఆలోచించలేదు, ఆ అవసరం నాకు లేదు కూడా. ఎదుటి వాడు ఊరుకొంటేనే కదా నే వాడేది, ఎందుకో సుందరానికి ఈ చినన్విషయం 
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అరధ్ం కాదు. కాని, ఇపుప్డు ఇది ఎందుకు గురుత్కు వసోత్ంది. ఇది గురుత్కురావడమో, ననున్ నిలదీసి బాధించడమో తెలీటేల్దు. ఈ సిథ్తి 
భరించలేకపోతునాన్ను. అంబులెనుస్ వచిచ్ందనుకొంటా, ననున్ మంచం మీదనుంచి లేపుతునాన్రు. ననున్ బయటికి తీసుకెళుతుంటే, మనవడు 
మంచం ఫై ఉనన్ దుపప్టి లాగి విసిరేయడం కనిపించింది. నామనవడి మాటలు, పర్వరత్న  ఈవాళళ్ బాధ పెడుతునాన్యి, బయటి వాళల్కి 
ఇంటోల్ వాళల్కి తేడా లేదా వీడికి? అనిపించింది.  

“నాది అనే పరిధి అందరికీ ఉంటుంది, కాకపోతే నీకునన్ంత వెరిర్ నాకు లేదు అంతే తేడా” -  నేను సుందరంతో అనన్ మాటలు 
గురుత్కు వచాచ్యి.  

కళళ్ముందు చినాన్నన్ నేపనిచేసే ఆఫీస కి వచిచ్నపప్టి రూపం కనిపించింది. అపప్టికి ఆయనకి 60 ఏళుళ్ దాటాయి. ఇదద్రు 
ఆడపిలల్లు. మగపిలల్లు లేరు. చినన్పుప్డు ననేన్ తన కొడుకులాగా చూసుకొనాన్డు. ఏవో మెడికల టెసుట్ల్ చేయించుకోవడానికి హైదరాబాద 
వచాచ్డు. నేను ఆఫీస పనిమీద ఊరు వెళాళ్లి అనిచెపిప్ తపిప్ంచుకొనాన్ను. లేకపోతే, నేనే దగగ్ర ఉండి తీసుకెళల్వలసి వసుత్ంది, మా ఇంటోల్నే 
ఉండండి అనాలి. అసలే మా ఆవిడకి ఊపిరి సలపనంత పని. పిలల్లిన్ రెడీ చేసి సూక్ల కి పంపాలి, నేను ఆఫీసుకి వెళాళ్లి. ఇక తను టిఫిన తినే 
టైం లేక, బాకస్ సరుద్కొని తన ఆఫీస లో తింటుంది. ఈయనకి కూడా చేయాలి అంటే తన వలల్ అవదు. అసలే మే నెల, హైదరాబాద లో, ఈ 
టార్ఫిక లో, నా కారోల్ తిపప్వలసి వసేత్ నరకం కనిపిసుత్ంది. అందుకే అలా చెపప్వలసి వచిచ్ంది.  

“మీ చినాన్నన్ తో అలా అనడం బాగాలేదురా” అనాన్డు సుందరం.  
“నిజమే, నాకూ బాధగానే ఉంది, కానీ ఏంచేసాత్ం” అనాన్ను.  
“అదేమిటి, మీ నానన్ లాంటి వయ్కిత్. నినున్ కొడుకులా పేర్మించాడు, మీ నానన్ అయితే అలా అంటావా?” అనాన్డు.  
“నిజమే నేనంటే చినాన్నన్కి పేర్మే, అయినా ఆయన నా ఇంటోల్ వయ్కిత్ ఎలా అవుతాడు? నా ఫాయ్మిలీ అంటే నేను, నా తలిల్తండుర్లు, నా 

భారయ్, పిలల్లు అంతే, అయినా నీకంత బాధగా ఉంటే నువువ్ సహాయం చేయి” అనాన్.  
నిజంగానే సుందరం సహాయం చేసాడు. మంచివాడు అనిపించుకోవాలనే కుతి సుందరానికి ఎకుక్వ అని ఎనిన్సారుల్ అనాన్నో, 

అనుకొనాన్నో నాకే తెలీదు. సుందరం మీద కోపం తీరక ఒకసారి తనతోనే అనాన్ “నాది అనే పరిధి అందరికీ ఉంటుంది, కాకపోతే నీకునన్ంత 
వెరిర్ నాకు లేదు అంతే తేడా”.  

“మానానన్ ఏవేవో మాటాల్డుతునాన్డు, పిలిసేత్ పలకటేల్దు, అదోలా చూసుత్నాన్డు, అసలు సప్ృహలో లేడు” అని చినన్బాబ్యి డాకట్ర తో 
చెబుతునాన్డు. నేను సప్ృహలో లేకపోవడం ఏమిటి!, మనవడి మాటలు చేతలు, ఫోన చేయడం, వీళళ్ మాటలు అనీన్ తెలుసుత్నాన్యి. వీళళ్కే 
నాబాధ తెలీటేల్దు, నామాట వినటంలేదు. ఇంతలో ఏదో గుచుచ్కొంది, ఇంజక్షన అనుకొంటాను, నా జాఞ్పకాలు, సుందరం మాటలు కరిగి 
పోతునాన్యి. నిదర్ వసుత్నన్టుల్ ఉంది, మతుత్ ఇచిచ్నటుల్నాన్రు.  

నేను కళుళ్ తెరిచేసరికి icu లో ఉనాన్ను. రెండు రోజుల తరువాత గది లోకి మారాచ్రు.  
“తాతయాయ్ సుందరం ఎవరు?” మనవడు ఎందుకు అడిగాడో అరథ్ం కాలేదు. చినాన్డికి నాపరిసిత్తి అరథ్మైనటుల్ ఉంది. 
 “ఏంలేదు నానాన్, నీకు బాగా లేనపుప్డు ఏవేవో పలవరించావు, అసలు మా ధాయ్సలో లేవు. అవి పిలాల్డు వినాన్డు” అంటూ మనవడి 

కేసి తిరిగి, “సుందరం అనే ఆయన తాతగారికి చిననాటి సేన్హితుడు, కలిసి పెరిగారు, కలిసి ఒకే ఆఫీస లో పనిచేసి రిటైర అయాయ్రు,” 
అనాన్డు.  
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“ఏడిసాడు, తను నాకు సేన్హితుడేంటి, ఆఫీసులో నాకిర్ంద ఉదోయ్గి, అహంకారి, ఏం చేసినా నాదే తపుప్ అనన్టుల్ మాటాల్డేవాడు, 
ఇపుప్డు తన గురించి ఎందుకు”, విసుగాగ్ అనాన్ను.  

చినాన్డు పకపకా నవేవ్సాడు, “కాదులేరా, సుందరనికే తాతయయ్ సేన్హితుడు”. ఈమాట ఇంకా చిరాకు పెటిట్నా నేనేం మాటాల్డలేదు. 
“డాకట్ర ఏమనాన్డురా” మాట మారాచ్ను.  

“ఏం చెపప్లేదు నానాన్, కానీ, పర్మాదం దాటింది ఫరవాలేదు అనిమాతర్మే చెపాప్రు” అనాన్డు.  
“పెదాద్డికి చెపాప్వా?”.  
“ఆ, చెపాప్ను, తను రావడానికి ఏవో అడడ్ంకులు వచాచ్యి, అయినా తేలిగాగ్నే ఉంది కదా, నెమమ్దిగా వీలుచూసుకొని వసాత్ననాన్డు”.  
“మరి డబుబ్లు ఏమైనా పంపాడా?” అనాన్ను.  
“నేనడగలేదు, ఆమాటలు రాలేదు, అయినా నాదగగ్ర ఉనాన్యి నానాన్, అవేం ఆలోచించకు” అనాన్డు.  
“ఏమిటి ఆలోచించకు, నువేవ్ం సంపాదిసుత్నన్వో నాకు తెలీదా, నీతోటి లాయరుల్ అందరూ లక్షలు సంపాదిసుత్నాన్రు, నీకులా మడి 

కటుట్కొని ఎవరూ కూరోచ్రు”, కొంచెం చిరాగాగ్నే అనాన్ను.  
చినాన్డు ఏం మాటాల్డలేదు. కాసేపాగి బయటికి వెళాళ్డు. మనవడు అకక్డ ఉనన్ మందులు అవీ పరిశీలిసుత్నాన్డు.  
“ఏం రా, నువువ్ డాకట్ర అవుతావా?” అనాన్ను.  
“డాకట్ర అయితే బాగా డబుబ్ వసుత్ందా తాతయాయ్” అనాన్డు.  
“ఆ, గొపప్ పేరు, హోదా, నీ పెదద్ నానన్ లాగా అమెరికా వెళొళ్చుచ్, పెదద్ కారు, బంగాళా, చాలా బాగుంటుంది” అనాన్ను.  
తను కళుళ్ పెదద్వి చేసుకొని చుటూట్ చూసూత్,  “మరి మానానన్కి ఎందుకు లేవు?” అనాన్డు.  
“మీనానాన్ సంపాదించొచుచ్, కాని, తను అదో టైపు, చెపిప్నా వినడు” అనాన్ను. ఎపుప్డు కోడలు వచిచ్ందో చూడలేదు, 
 “పిలాల్డితో అలాల్ మాటాల్డతారెంటి, మీ రెండో అబాబ్యి పెదద్బాబ్యి లాగా ఉంటే ఈరోజు మీరు ఎకక్డ ఉండేవాళుళ్?” గొంతు 

నొకిక్పెటిట్ మాటాల్డినా తన కోపం సాథ్యి తెలిసిపోతోంది.  
“అసలు నీకు ఏం కావాలిరా” అనన్ సుందరం మాటలు గురుత్కు వచాయి. ఈమాట తను చాలాసారుల్ అనాన్డు.  
అవి నా పెదద్ కొడుకు అమెరికాకి వెళుళ్తునన్ రోజులు. తను ఇండియా లోనే ఉండాలని నాకోరిక. వాడంటే నాకు పార్ణం.  
“మీ గురించి ఇకక్డే ఉండిపోనా? అకక్డికి వెళిళ్తే నాకే కాదు, నాభారయ్ పిలల్ల జీవితమే మారిపోతుంది” అనాన్డు.  
“అదే డబుబ్ ఇకక్డా సంపాదించొచుచ్ కదా” అనాన్ను.  
“ఆ సంపాదించొచుచ్, ఏం చేసుకోను, మంచి గాలి ఉండదు, నీరు ఉండదు, నా పిలల్లకి మంచి చదువు చెపేప్ సాథ్యి టీచరల్కి లేదు, 

ఉనాన్ ఆ నిబదద్త లేదు, జనానికి సివిక సెనస్ ఉండదు, ఎవడి ఇషట్ం వాడిది, ఈ డరీట్ కంటీర్ లో ఏం చేసుకోను డబుబ్ని” అనాన్డు.  
“చినన్ విషయాలిన్ పెదద్వి చేసి మాటాల్డకు. నువూవ్, నేనూ అలాగే ఉనాన్ం, నీకు మెడిసిన లో సీటు అలాగే వచిచ్ంది, నీకనాన్ డబుబ్ 

ఉనన్వాళుల్ చాలా మంది ఇండియాలోనే ఉనాన్రు, ఎవరూ దేశం వదిలేసి పోలేదు” అనాన్ను.  
“ఎవడి అదృషట్ం వాడిది నానాన్, నాకు అవకాశం వచిచ్ంది - చదివాను, ఇంతకనాన్ బాగా బర్తికే అవకాశం వసేత్ బు బుదిధ్ ఉనన్వాడు 

ఎవడూ వదులుకోడు” అనాన్డు.  
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“ఎందుకు వదులుకోరు, నీ తముమ్డు ఉనన్ది చాలు అనుకోలేదా, ఇంకా ఇంకా కావాలని అయిన వాళళ్ని వదులుకొని తను 
వెళళ్తాడా” అనాన్ను.  

పెదాద్డు చాలా విచితర్ంగా చూసాడు నాకేసి. ఒకక్ క్షణం తను ఏమీ మాటాల్డలేదు.  
“తముమ్డి పదధ్తి నీకు నచిచ్ందా” అనాన్డు.  
నేను షాక తినాన్ను. నిజమే, తన పదద్తి నాకు నచచ్డమేమిటి?. తనకి అసస్లు బాగుపడే లక్షణాలు లేవు, డబుబ్ విలువ తెలీదు. నీ 

అనన్యయ్ని చూసైనా నేరుచ్కోరా అని ఎనిన్ సారుల్ తిటాట్నో. కొంతకాలం మాటాల్డటం మానేసాను కూడా. తను జీవితంలో బాగుపడడు.  
ఇపుప్డు తన గూరిచ్ ఇలాల్ ఎందుకు అనాన్నో నాకే తెలీలేదు. నా సిథ్తి పెదాద్డికి బలానిన్చినటుల్ంది,  

“వాదన వదుద్ నానాన్, అమెరికా వేళుళ్తునాన్ను అంతే, నీకంతగా ననొన్దిలి ఉండలేక పోతే నాతో రావచుచ్” అనాన్డు.  
ఇక నేనేమీ మాటాల్డలేక పోయాను.  
ఆ తరువాత ఒక సారి సుందరం తో మాటాల్డుతూ అనాన్ను, “నాకంతగా కావాలంటే రావచుచ్ అనాన్డు కానీ, తనకి నేను రావాలని 

లేదురా”.  
“నువువ్ అలా ఊహించుకొంటునాన్వేమో, అనవసరంగా బాధ పడకు” - సుందరం సముదాయించాడు.  
“అది కాదురా, నాకు భారయ్ పోయింది, నాకోడలికి అమమ్, నానన్ ఇదద్రూ ఉనాన్రు. వాళళ్ను తీసుకెళితే పనిలో తలిల్ సాయం 

ఉంటుందని కోడలు తనతో అంది. వాళల్కి కూడా టికెటస్ తీసుకొని చాలా రోజులు అయియ్ంది కానీ, నాకు తీసుకోలేదు, వసాత్వా అని 
అడగలేదు. నావలల్ ఉపయోగం లేదు అని వాళళ్ లెకక్. తనకి డబుబ్ పిచిచ్ పటిట్ంది రా”.  

నా మాటలు సుందరానికి బాధ కలిగించిందో, జాలి కలిగించిందో అరధ్ం కాలేదు. “అసలు నీకు ఏం కావాలిరా? తన చినన్తనం 
నుంచి నువేవ్ ఇవనీన్ నేరాప్వు, ఇవాళళ్ అవే తపుప్ పడుతునాన్వు” అనాన్డు సుందరం.  

“అవును తనూ ఇదే పర్శిన్ంచాడు” నాలో అనుకొనన్ మాటలు బయటికే వచేచ్సాయి.     
మనవడు ఇంటినుంచి తెచిచ్న పళుళ్, నా బటట్లు సరుద్తునాన్డు. కోడలు ఆఫీస నుంచే తినన్గా వచిచ్నటుల్ంది, అలసటగా కూరుచ్ంది.  
నరస్ వచిచ్ ఇంజక్షనిక్ రెడీ చేసూత్ అడిగింది “మీ అబాబ్యి ఏం చేసుత్నాన్రు?”.  
తను అడిగింది నా రెండో అబాబ్యి గురించే అని తెలుసు. కానీ అకక్డ ఇంకా చాలా మంది ఉనాన్రు, నలుగురిలో చెపప్డానికి 

ఏముంది తన గురించి? నాకు వైదాయ్నికి కూడా తనదగగ్ర డబుబ్ సరిపోతుందో లేదో. నేను సంపాదించాను కాబటిట్ ఆ ధైరయ్ంతో తను ఈ 
కారొప్రేట హాసిప్టల కి తీసుకొచిచ్ ఉంటాడు.  

అందుకే పెదద్బాబ్యి గురించి చెపాప్ను, “అమెరికా లో పెదద్ డాకట్ర” అని.  
“నువువ్ చూసింది ఆయన రెండో అబాబ్యిని, హైకోరట్ లో లాయర ఆయన” అంది నా కోడలు. తన సవ్రం తీవర్ంగానే ఉంది. 
 నరస్ కోడలి కేసి తిరిగి అంది, “ఆయన గురించి తెలియగానే పెదద్ డాకట్ర గారు చాలా ఆనందంగా ఫీల అయాయ్రు. ఆయన తండిర్కి 

వైదయ్ం చేయడం తన అదృషట్ం అనాన్రు. తన ఫీజు బిల లో వేయదద్ని చెపాప్రు. చాలా జాగర్తత్గా చూసారు. మందు ఖరుచ్లు కూడా డాకట్ర 
గారే పెటుట్కొంటారట. పెదద్ డాకట్ర గారి వలేల్ మీ మామగారు బర్తికారు,  సమయానికి ఆయన ఇకక్డ ఉండటం అదృషట్ం”. 

 మనవడు చేసుత్నన్ పని ఆపేసి నరస్ కేసి చూసూత్ ఉండిపోయాడు. కోడలి చూపులో ఒకింత గరవ్ం, నామీద ఏదో భావం రెండూ 
చితర్ంగా కలిసునాన్యి. నరస్ మాటలు నాకు అరధ్ం కాక పోయినా రెటిట్ంచలేదు. ఇంతలో డాకట్ర వచాచ్డు. చాలా చినన్ వయసులోనే పెదద్ పేరు 
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సంపాదించాడు. రొటీన గా చెక చేసి, “మీకేం భయం లేదు రెండు మూడు రోజులు ఉంచి డిశాచ్రజ్ చేసేసాత్ం. మీ అబాబ్యి గురించి వినటమే 
గానీ చూసే అదృషట్ం మీ కారణంగా కలిగింది. ధైరయ్ంగా ఉండండి” అనాన్డు నాతో.  

“చాలా థాంకస్ మీ వలేల్ మా మామగారు కోలుకొనాన్రు, మేం మరిచ్పోలేని సహాయం చేసారు” అంది కోడలు.  
“భలేవారే మీరు అలా అనకూడదు, మీ వారు ఎలాల్ంటి కేసులు వాదిసాత్రో ఎంత మంది జీవితాలు నిలబడాడ్యో మాకు తెలుసు. 

ఆయన ఆరిట్కలస్ పేపరోల్ చదువుతూ ఉంటాం. నాయ్యం కోసం చేసే ఆయన ఫైటింగ సిప్రిట చాలా గొపప్ది, దాంతో పోలిసేత్ ఇదెంత” అని 
మనవడి దగగ్రికి వెళిల్ “మీనానన్ గారిలా గొపప్వాడివి కావాలోయ” అని భుజం తటిట్ వెళిళ్పోయాడు.  

కాసేపటికి చినన్బాబ్యి వచాచ్డు. మనవడు తండిర్ చేతిలో బాగ అందుకోవడం, తండిర్ పర్కక్నే కూరుచ్ని తండిర్ చేతిమీద తన 
చేయివేసి, తండిర్ కేసి ఆరాధనగా చూడడం చినాన్డు గమనించలేదు కాని, కోడలు చూసింది. కోడలి మొఖంలో వెలుగు నేను చూసాను. నాకు 
అరధ్ం కానిదేదో అరధ్ం అయినటల్నిపించింది. అయినా వీటి విలువెంత, ఇలాల్ంటి వాటి గురించి లోతుగా ఆలోచించకూడదు అనుకొనాన్ను.  

“ఏదీ లోతుగా ఆలోచించక పోవడం మన సంసక్ృతి అయిపోయింది!” - సుందరం మాటలు గురుత్కు వచాచ్యి.                
మా పెదద్బాబ్యి అమెరికా వెళిళ్న రోజులవి. తనంటే నాకు పిచిచ్ పేర్మ. తను లేకపోవడానిన్ తటుట్కోవడం కషట్ంగా ఉంది. దానికి 

తోడు భారయ్ కూడా లేదు. ఏ పర్యతన్మూ నాకు శాంతినివవ్లేదు, నా వంటరి తనానిన్ పోగొటట్లేదు. ఆరోజులోల్నే నేను మారు మనసు 
పొందాను. ఈ కొర్తత్ పర్యతన్ం కొంత శాంతి నిచిచ్ంది. ఫైగా ఉదోయ్గంలో పర్మోషన వచిచ్ంది. ఇది ఆ దేవుని దీవెన అనుకునాన్ను. 
ఇంతవరకు చాలానే సంపాదించాను. ఇక నాకు డబుబ్ పై వాయ్మోహం ఏమిటి అనిపించింది. పైగా  పై అధికారిని అవటం వలల్ వయ్వసాథ్పరంగా 
నావాటా నాకు వసుత్ంది. నేను వదద్నాన్ కుదరదు, వాళుళ్ నొచుచ్కొంటారు. ఎపుప్డూ సీరియసుస్గా ఉండే నాముఖం చిరునవువ్తో ఉండటం 
మొదలైంది. అపప్టినుంచి మనసు ఎంతో పర్శాంతంగా మారిపోయింది. నా కిర్ంది ఉదోయ్గసుత్లు సాయంతర్ం నాలుగు మంచి మాటలు 
చెపిప్ంచుకోవడానికి వసుత్ండేవారు. కర్మంగా కొతత్ “సాయంకాలం మితుర్లు” ఏరప్డాడ్రు. నాలో పర్శాంతత మరింత పెరిగిందనిపించింది.  

ఒక రోజు ఓ ముసలాయన ఆఫీసు లో నారూం కి చాల కోపంగా వచాచ్డు. అతని కొడుకు పోయాడు. కంపెంసేటరీ గౌర్ండస్ లో 
కొడుకు ఉదోయ్గం భారయ్కి వసుత్ంది. ఆ ఫైల మా ఆఫీసులో ఉంది. అదీ కాక, ఆ అమామ్యికి ఉదోయ్గం ఇదే ఊరోల్, ఇకక్డే వచేచ్లా చేసి సాయం 
చేయాలి. ఆ ముసలాయన కోడలు ఆఫీస కి వచిచ్నపుప్డు  ఆఫీసోల్ “వాడు” ఎవరో అసభయ్ంగా పర్వరిత్ంచాడని కంపైల్ంట చేయడానికి వచాచ్డు. 
చాలా బాధ పడాడ్ను. కూరోచ్బెటిట్ సముదాయించి ఆయనకి నాయ్యం చేసాత్నని ధైరయ్ం చెపాప్ను. నేను భకిత్మారగ్ం పై రాసిన పుసత్కం ఒకటి 
ఇచాచ్ను.  

కళళ్ నీళుళ్ పెటుట్కొని, “మీరు దేముడు సార” అని నమసక్రించి వెళిల్ పోయాడు.  
వాడిన్ పిలిచి తపుప్కదయాయ్ అని మందలించాను.  
“అదేంలేదు సార నేను రొటీన గా “ఖరుచ్ అవుతుంది” అనే అనాన్ను.  
“లంచం ఇవవ్కుండా ఎలా పని అవుతుందో నాకు తెలుసు- అని, ఇలా గొడవ చేసింది సార” అనాన్డు.  
ఏమో నాకెందుకు అని ఊరుకొనాన్ను. ముసలతను ననున్ కలవడానికి రెండు మూడు సారుల్ వచాచ్డు కాని, నాకెందుకు ఈ గొడవ 

అని, “నాకు పని వతిత్డిగా ఉంది, అతని పని చూసి పంపించేయండి” అని చెపాప్ను.  
అనుకోకుండా ఒక రోజు దీనిపై ఎంకవ్యిరీ ఆరడ్రస్  తో ఫై అధికారి వచాచ్డు. మరాన్డు ఎంకవ్యిరీ.  
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వాడు వణికిపోతూ నాదగగ్రికి వచాచ్డు. “సార మీరే ఆదుకోవాలి, పిలల్లు కలవాడిని” అనాన్డు. సాట్ఫ ని అడిగితే వాడు తపుప్ చేసాడని 
నిరాధ్రించారు. సుందరం ఆ రోజు తను సెలవులో ఉనాన్ను గాబటిట్ తెలీదు అనాన్డు.  

“అయినా, వాడు ఇలా చేయడం ఇదే మొదటిసారి కాదు, వాడి వలల్ బాధపడినవాళుళ్ చాలా మంది ఉనాన్రు. అసలు వాడు సరీవ్సు 
అంతా ఇలాగే గడిపాడు, ఇది ఇలాగే వదిలేయడానికి వీలేల్దు” అనాన్డు సుందరం.  

“సరే జరిగిందేదో జరిగింది, వాడు తపుప్ ఒపుప్కునాన్డు, పిలల్లు గలవాడు, ఏదో పెదద్ వాడిగా దైవ భకిత్ ఉనన్వాడిగా చెబుతునాన్, 
మనం క్షమించాలి, మనలో తపుప్లు చేయంది ఎవరు?, వాడు ఆడపిలల్లా కనీన్ళుళ్ పెటుట్కొని ఏడుసుత్ంటే గుండె కరిగిపోతోంది, ఎంకవ్యిరీ 
లో మీరు రాసే దానిమీద వాడి కుటుంబం భవిషయ్తు ఉంటుంది” అని చెపిప్ వెళిళ్పోయాను.  

ఆ తరువాత సుందరం తన సహోదోయ్గసుత్లతో ఆవేశంగా చాలాసేపు మాటాల్డాడట.  
ఎంకవ్యిరీ ఆఫీసర చుటట్ం, నా సాయంకాలం మితుర్లోల్ ఒకడు ఉనాన్డు. అతని దగగ్రికి వాడిన్ తీసుకెళిళ్ పరిచయం చేసాను. పాపం 

పశాచ్తాప పడుతునాన్డు. కాసత్ సహాయం చేయమని అడిగాను. అతను సహాయం చేసాత్ననాన్డు.  
మరాన్డు ఎంకవ్యిరీ పూరత్యింది. రిపోరట్ తయారైయింది. ఎంకవ్యిరీ ఆఫీసర ఆ ముసలాయనిన్, అతని కోడలిన్ తన గదిలోకి 

కబురు చేసాడు. “మీరు పెదద్వారు, అమామ్యి కషాట్లోల్ ఉంది. అందుకే చెబుతునాన్. మీ అపిల్కేషనులో లోపాలు ఉనాన్యి, డాకుయ్మెంటుల్ అనీన్ 
పెటట్లేదు, ఇవి మీకు పోసట్ దావ్రా తెలియ చేసారు. అయినా అది మీకు అంది ఉండకపోవచుచ్ అది వేరే సంగతి. వీటనిన్టికీ రికారుడ్ ఆధారాలు 
ఉనాన్యి. అందుకే మీ ఫైల కదలలేదు. మీరు కావాలని కంపైల్ంట ఇచిచ్నటుల్, వాడిన్ బెదిరించినటుల్ ఆఫీసులో కొంతమంది రాసారు, 
ఇంకొంతమంది తమకు తెలీదు అని రాసారు. సుందరం అనే ఆయన ఒకక్రే మీరు చెపిప్ంది నిజం కావచుచ్ అనిరాసాడు. అదికూడా ఆరోజు 
ఆయన సెలవులో ఉనన్ందువలల్ ఏమీ తెలీదు అని రాసాడు. ఇపుప్డు మీ పరిసిథ్తి మరీ ఘోరంగా మారుతుంది. ఈ ఎంకవ్యిరీ పర్భావం 
మీమీద ఎలా పడుతుందో, పోయిన మీ అబాబ్యి సాథ్నంలో ఎపుప్డు ఈ అమామ్యికి ఉదోయ్గం వసుత్ందో తెలీదు, మీరు కంపైల్ంట వెనకిక్ 
తీసుకొని పని అయేయ్లాల్ చూసుకోండి, తరుమాత మీ ఇషట్ం. ఒకసారి పెదాద్యనతో మాటాల్డమామ్, మీ మామగారితో నేను మాటాల్డాలిస్నవి 
కొనిన్ ఉనాన్యి” అని  అమామ్యిని నా దగగ్రికి పంపించాడు.  

అమామ్యి అందంగానే ఉంది అనుకొనాన్ను చూడగానే. వాడు కాకపోతే ఇంకొకడు పటుట్కొంటాడు, మామగారు తపప్ నా అనేవాళుళ్ 
లేరు ఎలాబర్తుకుతుంది?.  

“చూడమామ్, నినున్ చూసేత్ చాలా బాధగా ఉంది. ఎకక్డో ఒకచోట ఉదోయ్గం చేసుకొని నువువ్ బర్తకాలి, పిలల్లిన్ పెంచాలి, రోజులు 
బాగాలేవు, ఏవడైనా దురామ్రుగ్డి చేతిలో పడితే జీవితం నాశనమైపోతుంది. నీకు నా అనేవాళుళ్ లేరు, భరత్ పోయాడు, మామగారికి పెదద్వయసు 
వచేచ్సింది. వాడు నీతో ఎలా పర్వరిత్ంచాడో, ఏమనాన్డో తెలీదు కానీ, నాకు తెలిసినంత వరకు వాడు డబుబ్, పలుకుబడి ఉనన్వాడు, 
మంచివాడు, రెండు చేతులా సంపాదిసాత్డు, అలాగే ఖరుచ్ పెడతాడు కూడా. డబుబ్ విషయంలో ఇలా ఖరుచ్ పెటేట్వాళుళ్ అందరూ ఉండరు. 
నువువ్ కంపైల్ంట వెనకిక్ తీసుకొంటే నీకు మంచి జరుగుతుంది. నువువ్ ఇంకొంచేం ధైరయ్ం చేసుకొంటే జీవితం పర్శాంతంగా వెళిపోతుంది, 
సుఖపడతావు అనిపిసోత్ంది” అనాన్ను.  

అమామ్యి ఆలోచిసూత్ ఉండిపోయింది.  
నాకునన్ దైవభకిత్ వలల్ నాలో ఎంతో శకిత్ వచిచ్ందని నా నమమ్కం. నా మాటతీరు, పర్వరత్న, ఎంతో మారాయి. నా గొంతులో ధవ్నించే 

పేర్మ, నిజాయితీ అమోఘమైనవి. నా మాటలు పనిచేసుత్నాన్యని గర్హించాను.  
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ఆ సాయంతర్ం వాడు వచాచ్డు.  
“సార, మీరేం చెపాప్రో కాని ఆ అమామ్యి వెళుతూ వెళుతూ నాదగగ్రికి వచిచ్ సారీ సార అంది. కంపైంట వెనకిక్ తీసుకొంటారట, మీ 

ఋణం తీరుచ్కోలేను” అనాన్డు.  
“అమామ్యి మంచిదయాయ్ బాగుంది, అనాయ్యం చెయయ్కు” అనాన్ను.  
“అయోయ్ గురువు లాంటివారు మీరు, మీకు మాటిసుత్నాన్ను, డబుబ్ విషయంలో ఎవరికైనా ఇపుప్డైనా లోటు చేసానా” అనాన్డు.  
వాడు వెళిళ్న గంటలోపే సుందరం చాలా విసురుగా వచాచ్డు. అంత కోపంగా తనని చాలాసారుల్ చూసినా, పర్తీ సారీ నాకు భయం 

వేసుత్ంది.  
“ఏం మాటాల్డావ ఆవిడతో?” అనాన్డు.  
“ఆవిడా? ఎవరూ?” అనాన్ను.  
“నీకు తెలుసు ఎవరో, సరిగా మాటాల్డు” అనాన్డు.  
“నువువ్ ఫై అధికారితో మాటాల్డే పదధ్తి బాగాలేదు, నువేవ్ సరిగా మాటాల్డు”, కొంచెం మృదువుగా అనాన్ నాగొంతులో తీవర్త 

దాచలేక పోయాను. మళీళ్ సరుద్కొని అనాన్ను, “చూడు సుందరం, నేను వాడికే కాదు ఎవరికీ అపకారం చేయలేను. పేర్మ తపప్ ఈ కోపాలు, 
సాటి కొలీగ మీద దేవ్షం లాంటీవి నాకు సరిపడదు. నీలా నేను తీవర్వాదిని కాదు. ఆ అమామ్యి ఉనన్ పరిసిథ్తిలో, ఉనన్ంతలో మంచి మాటే 
చెపాప్ను, నాకు ఇందులో సావ్రధ్ం ఏమీలేదు”.  

సుందరం ఒకసారి సాలోచనగా చూసాడు. “నేను నీ ఫిలాసఫీ వినటానికి రాలేదు. ఇదివరకులా నేను వంటరివాడిని కాదని 
చెపప్డానికి వచాచ్ను, నాలాంటి వాళల్కు ఒక బలమైన ఆయుధం దొరికింది” అనాన్డు.  

“ఏం చేసాత్వ?” కొంచెం పరిహాసంగా అనాన్ను.  
“నీ రెండోకొడుకు ఏం చేసుత్నాన్డు?” సుందరం పర్శన్ నాకు అరధ్ం కాలేదు, సందరభ్ం లేకుండా ఇదేం పర్శాన్? “లాయర గా హైకోరట్ 

లో పార్కీట్సు చేసుత్నాన్డు” అనాన్ను.  
“అతను వాదించే కేసులు ఎలాంటివి, ఎలా వాదిసుత్నాన్డు?” మళీళ్ అడిగాడు. ఇపుప్డు అరధ్మైంది. అంటే సుందరం నా కొడుకు 

సహాయంతో కోరట్ కి వెళళ్తాడనన్ మాట. నారెండో కొడుకు దేశానిన్ ఉదధ్రించేవాడిలా, పనికి మాలిన కేసులనీన్ తీసుకొని వాదిసుత్నాన్డు. 
సంపాదన ఏమీ లేదు కానీ నలుగురిలో గొడవ మనిషిగా తయాయ్రయాయ్డు. తన తెలివి అంతా రూపాయి లాభం లేని కేసులు నెగగ్డానికి 
వాడుతునాన్డు. మనకెందుకు రా అంటే వినడు.         

సుందరం అనన్ంత పనీ చేసాడు. నా రెండో కొడుకు ఈ కేసు వాదించాడు. వాడి ఉదోయ్గం పోయింది, ఆ అమామ్యికి మా ఆఫీస లోనే 
ఉదోయ్గం వచిచ్ంది. ఇంతా చేసి ఆ అమామ్యి రెండో,  మూడో ఏళుళ్ ఉదోయ్గం చేసిందంతే. సుందరం, నాకొడుకు కలిసి ఏదో సంబంధం 
కుదిరిచ్, ఆ అమామ్యి మామగారిని ఒపిప్ంచి, మళీళ్ పెళిల్ చేసారు. ఆ అమామ్యి ఉదోయ్గం మానేసి వెళిళ్పోయింది.  

“ఈ మాతార్నికే వాడి ఉదోయ్గం పోగొటాట్వు కదరా, వాడి కుటుంబం ఉసురు నీకు తగులుతుంది” అనాన్ను.  
సుందరం విచితర్ంగా చూసాడు నాకేసి. “ఈ దేముడు, నీ భకీత్, నిజమేనా?, అవి నీ జీవితం లోకి వచాచ్యా?” అనాన్డు. 
 “ఏం?, ఈ మారగ్ం నా జీవితంలో ఎంతో మారుప్ తీసుకొచిచ్ంది. నాకు దేవుని నిదరశ్నాలు కూడా ఉనాన్యి” అనాన్ను.  
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“ఈ మారుప్ నీకూ నీ అంతరాతమ్ కీ మధయ్లో మరో అడుడ్గోడ, నీ సిథ్తి నీకు తెలీకుండా నువువ్ వేసుకొనన్ మరో బలమైన ముసుగు, 
ఇంతకనాన్ నీ పాత సిథ్తి, నీ కొడుకుమీద బెంగా, బాధ, అవే నయం, కనీసం నీకు నీ అనుభూతులేనా తెలిసేవి. ఇది మతుత్లా ఏమీ 
తెలీనివవ్టేల్దు, అదే శాంతి అనికొంటునాన్వు”  అనాన్డు.  

నాకు తన సిథ్తిని చూసి చాలా జాలి వేసింది. “ఒరేయ నీ మాటలు వినే వాళుళ్, అరధ్ం చేసుకోనేవాళుళ్ ఎవరైనా ఉనాన్రా?” అనాన్ను.  
కాసేపు నిశబద్ంగా ఉండి “అవును ఏదీ లోతుగా ఆలోచించక పోవడం మన సంసక్ృతి అయిపోయింది!” అనాన్డు.  
అవును, తను చెపిప్ంది నిజం, నేను ఎపుప్డూ లోతుగా ఆలోచించలేదు, అసలు ఆలోచనే చేయలేదేమో!. నాకు ఇపుప్డిపుప్డే నా 

చినన్కొడుకు అరథ్మవుతునాన్డు. అది డాకట్ర గారు మనవడి తో అనన్మాటలవలల్ జరిగిందా? ఏమో, నేను ఇంతకాలం చినాన్డి దగగ్ర 
ఉనన్ందువలల్ కలిగిన భాగయ్ం అనిపించింది.  

“నీ చినన్కోడుకు దగగ్రే నీ చివరి రోజులు గడవాలని కోరుకో. అది నీకు మంచి చేసుత్ంది” అనన్ సుందరం మాటలు గురుత్కు 
వచాచ్యి.  

అవి సుందరం చివరి రోజులు, నాలాగే ఇదే హాసిప్టల లో చేరాడు. కాకపోతే తను నాలా అనారోగయ్ంతో హాసిప్టల కి రాలేదు, తనని 
ఎవరో తీవర్ంగా కొటాట్రు. ఏ వెధవో తన వలల్ నషట్పోయి, దారి కాసి  కొటిట్ వుంటాడు. ఇలా జరుగు తుందని తనకీ తెలుసు. ఐనా దానికి 
సిదద్పడే ఉనాన్డని నాతో చాలాసారుల్ అనాన్డు. తను బెడ మీద ఉండగా చివరిగా చెపిప్న మాటలు మళీళ్ వినిపిసుత్నాన్యి. “ఒరేయ, నువువ్ 
ఆసిత్కుడిని అని చెపుప్కొనే నాసిత్కుడివి, ఏ మతానికీ చెందని వాడివి. ముందు నువువ్ నాసిత్కుడివని గర్హించు. ఈ నీ జీవితానికి అదే సారధ్కత. 
నేను నాసిత్కుడినని నాకు తెలుసు. ఆసిత్కుడిగా మారాలని, నిదరశ్నం కోసం వెదుకుతునాన్ను. నువువ్ అనుకొనన్టుల్ నేను ఎవరికీ ఉపకారం 
చేయలేదు. నా అనేవ్షణలో అవి భాగాలు మాతర్మే. ఆ పర్యతాన్లోల్ నాకు నేను కొదిద్కొదిద్గా అరధ్ం అవుతునాన్ను. నా లోపాలు 
సరిచేసుకోవదానికి చేసే పర్యతన్మే ఎదుటి వారికి చేసే సహాయంగా అందరికీ కనిపించేది. ఆసిత్కుడిగా మారడం మన వలల్ అవదురా!, కానీ, 
ఆ పర్యతన్ం చాలు, చాలా హాయినిసుత్ంది, నీకు ఎంతో సేవ్చచ్నిసుత్ంది. అసలు సేవ్చచ్ అంటే ఏమిటో తెలుసుత్ంది. నీ చినన్కోడుకు దగగ్రే నీ 
చివరి రోజులు గడవాలని కోరుకో. అది నీకు మంచి చేసుత్ంది”.  

ఎంత దగగ్రగా సుందరం మాటలు వినిపిసుత్నాన్యో అంత దూరంగా నాకు సుందరం ఉనాన్డని అనిపించింది. నాకు సుందరానిన్ 
చూడాలని ఉంది అని అనిపించింది.  

“సుందరం నువువ్ నాకు అరధ్మవుతునాన్వు, నినున్ చూడాలని ఉంది, నీ దగగ్రికి రావాలని ఉంది” అనాన్ను.  
నాకళుళ్ మూసుకొనే ఉనాన్ అనీన్ కనిపిసుత్నాన్యి. నా చినన్బాబ్యి, కోడలు, మనవడు, ఉలికిక్ పడటం నాకు తెలుసు.  
చినన్బాబ్యి నాదగగ్రికి వచిచ్ “ఏమిటి నానాన్” అంటునాన్డు. కుదిపి మాటాల్డించడానికి పర్యతిన్సుత్నాన్డు. ఇపుప్డు నాకు 

సమాధానం ఇవావ్లని అనిపించటేల్దు. కోడలు డాకట్ర దగగ్రికి అనుకొంటా, పరుగెడుతోంది. మంచం పై పడి ఉనన్ నా శరీరం నాకు 
కనిపిసోత్ంది. దీనేన్ out of the body feeling అంటారేమో. నా ఈ కొతత్ రూపం, మంచం పై పడిఉనన్ ఆ శరీరం కనాన్ ఎనోన్ రెటుల్ 
తేలికగా, హాయిగా ఉంది. కాని ఈ సిథ్తిలో ఉండలేని పరిసిథ్తి. ఈ సిథ్తి ఎంత బాగుందో అంతగానూ బాధిసోత్ంది. నేను అని నేననుకోనేది ఏదో 
కరిగి పోతోంది. ననున్ నేను భకుత్డినని, మంచివాడినని, నా ఉదాసీనతే మంచితనమని, ఇలా ఉండకపోతే బర్తకలేమని, ఎనోన్, ఎనెన్నోన్ నాకు 
నేను చెపుప్కొనన్ ఎనోన్ అబదాద్లు, వేసుకొనన్ ఎనోన్ ముసుగులు, కటుట్కొనన్ ఎనోన్ గోడలు, అవనీన్ చిరిగి పోతునాన్యి, కూలిపోతునాన్యి. 
నాకు నేను ఏ ఆచాఛ్దన లేకుండా కనిపిసుత్నాన్ను. నా గురిత్ంపుకోసం, నా సావ్రధ్ం కోసం, చేసిన పనులు, అనన్ మాటలు, వాటివలల్ ఎదుటి 
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వారిలో కలిగిన బాధ, నేను చినన్పుప్డు తూనీగను తాడుతో కటిట్ ఆడినపప్టి ఆ తూనీగ బాధ నుంచి, భరత్ పోయి సహాయం కోసం నాదగగ్రికి ఆ 
అమామ్యి వచిచ్నపుప్డు, నామాటలకు తను పడిన బాధ వరకు అనీన్ తెలుసుత్నాన్యి. అనీన్ గురుత్కు వసుత్నాన్యి. వీరందరి బాధ ఒకొక్కటిగా 
కాదు, ఒకేసారి గురుత్కు వసుత్నాన్యి, నాలోంచే ఆ బాధ పుటిట్ నాకు అనుభవంలోకి వసోత్ంది. దురభ్రమైన బాధ.  

సుందరం దూరంగా కనిపించాడు. “సుందరం నాకేమైంది, ఇది సవ్రగ్ంగానూ ఉంది, నరకంగానూ ఉంది, నాకు సహాయం చేయి” 
నేను అనుకొనన్ది సుందరానికి తెలిసింది.  

“సవ్రగ్ం నరకం ఏదీ కాదు. నీకు నువువ్ తోడుకొక్నన్ ముసుగుల భారం పోయి, నీకు నీవు తేలికగా ఉనాన్వు. నువువ్ కటుట్కొనన్ 
గోడలనుంచి బయటకి వచిచ్ ఈ కొతత్ పర్కృతికి దగగ్రగా ఉనాన్వు. అందుకే హాయిగా ఉనాన్వు. ఇది మనం ఇంతవరకు ఉనన్ పర్కృతి కనాన్ 
ఉనన్తమైనది. మన గురించి మనం మరిచ్పోయే మరుపు, మనకు మనం వేసుకొనన్ ముసుగులు అనీన్ మనం ఇంతకాలం ఉనన్ ఆ పర్కృతిలో 
తయారైనవి. అవి అకక్డే కలిసి పోయాయి. అకక్డ జీవికి, జీవికి మధయ్ ఆచాఛ్దన ఉంటుంది. ఒకరు అనుకొనన్ది చెబితే కానీ మరొకరికి 
తెలియదు. అకక్డి ఆచాఛ్దన ఇకక్డ ఉండక, అనీన్ అనుభవంలోకి వసాత్యి. ఒకే శకిత్ నిరంతరం మనందరిలో పర్వహిసూత్ ఒకరు అనుకొనన్ది 
మరొకరికి తెలుసుత్ంది. నీ పనులే నినున్ బాధిసుత్నాన్యి. ఒకే పర్కృతి, నీకు నరకం గానూ, నాకు సవ్రగ్ంగానూ ఉంటుంది. తేడా మనలోనే 
ఉంది” సుందరం భావం నాలోకి వచిచ్ంది. 

 “ఈ సుఖం కావాలని ఉంది, కానీ ఈబాధ పడలేకపోతునాన్ను, నాకు సహాయం చేయి సుందరం” అనాన్ను.  
“నేను అందుకే వచాను. నువువ్ ఆచాఛ్దన ఉనన్ ఆ పర్కృతిలోనే ఉండలేక పోయావు, ఏ ఆచాఛ్దన లేని అంతకనాన్ సేవ్చాచ్మయమైన 

ఈ పర్కృతిలో ఎలా ఉంటావు?” సుందరం మాటలు మా తాతయయ్ మాటాల్డినటేల్ ఉంది.  
నా చినన్తనంలో వేసవికి మా తాతయయ్ ఊరికి వెళేళ్వాళళ్ం. మా తాతయయ్ పాముని చేతోత్ పటుట్కోని దూరంగా తీసుకెళిళ్ వదిలేసేవారు 

అంటే సుందరానికి చాలా ఆశచ్రయ్మేసి ఓ వేసవికి, మాతో మా తాతయయ్ ఇంటికి వచాచ్డు. తెలల్టి గడడ్ం, సనన్ని పొడవైన శరీరం. వయసు పై 
పడినా చలాకీ తనం పోలేదు మా తాతయయ్కు. ఇలుల్, ఇంటి వెనుక మామిడి తోట. సాయంతర్ం మామిడి చెటుట్కింద మంచాలేసుకొని 
సుందరం నేను కబురుల్ చెపుప్కొంటునాన్ము. ఇంతలో తాతయయ్ బయటి నుంచి వచాచ్రు.  

“తాతా, నువువ్ పాముని చేతితోనే పటుట్కొంటావు అని చెబితే చూసాత్నని సుందరం వచాచ్డు, ఒకసారి మాకు చూపించవా” అనాన్ను.  
“మనం కావాలని దాని జోలికి వెళళ్కూడదు, దానికీ ఇషాట్యిషాట్లు, సేవ్చచ్ ఉంటాయి, ఆ సమయం వసేత్ చూపిసాత్ను” అనాన్రు.  
“మరి పాము కాటువేయదా” అనాన్డు సుందరం.  
“దానికి అవసరం అనిపిసేత్ వేసుత్ంది, మనం సరిగా ఉంటె అదెందుకు కాటేసుత్ంది, దానికి మనం ఆహారం కాదు కదా!” అనాన్రు.  
ఇంతలో పెరటోల్ ఆవు అరిచింది. “వసుత్నాన్ రా రాముడూ” అంటూ లేచారు.  
“తాతగారు మిమమ్లిన్ ఆవు పిలిచిందా?” సుందరం ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు.  
“ఆవు అరుపులో తేడా ఉంటుంది. నేను బయటినుంచి రాగానే ముందు దానిదగగ్రికే వెళాళ్లి, లేకపోతే ఊరుకోదు” అంటూ, ఆవు 

దగగ్రికి వెళిల్, గంగడోలు దువువ్తూ ఏవేవో కబురుల్ చెబుతునాన్రు. దాని వొళుళ్ కడిగి,  తవుడు పెటిట్, పాలు పితికి, సాన్నం చేసారు.  
భోజనం అయాయ్క, ఆరుబయట వెనెన్లోల్ మంచం వేసుకొని ఊరివాళళ్తో ఏవో మాటాల్డుతూ గడిపారు. వాళుళ్ వెళిళ్పోయాక మేము 

తాతగారి పర్కక్నే కూరొచ్నాన్ము. ఆయన చినన్తనంలో విషయాలు చెబుతునాన్రు.  
“తాతగారూ మీరు ఆవుతో మాటాల్డుతునాన్రు కదా, దానికి అరధ్మవుతుందా?” సుందరం అడిగాడు.  
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“నాకోసం అది అరిచే అరుపు లో తేడా నాకరధ్ం అయినటేల్, దానికీ అరధ్ం అవుతుంది. నేను చెపేప్ పదాల అరధ్ం కనాన్ ఆ మాటల 
వెనుకనునన్ అనుభూతి, నా పేర్మ దానికి అరధ్ం అవుతుంది. అది పాలిచేచ్ యంతర్ం కాదు. దానికి పేర్మ ఉంటుంది. దాని పిలల్ పోయినపుప్డు 
అది ఎంత ఏడిచ్ందో, నాకు జవ్రం వచిచ్ దానిన్ కలవని రోజులోల్నూ అంతే ఏడిచ్ంది, గడిడ్ ముటట్లేదు. నేను వచిచ్ తినిపించాకే అది తింది”.  

మేము ఈ కబురుల్ చెపుప్కొంటుండగానే బాగా పొదుద్ పోయింది. లోపలికి వచిచ్ పడుకోమని నానన్ నుంచి పిలుపొచిచ్ంది. ఈ వాళళ్ 
తాత దగగ్రే పడుకొంటాననాన్ను.  

“బయట దోమలు ఉంటాయి, రాతిర్ పాములు తిరుగుతాయి పర్మాదం లోపలి వచేచ్య” అనాన్డు నానన్. నాకు అంతవరకు 
అందంగా కనిపించిన వెనెన్ల, చెటల్ ఆకుల శబాద్లు, చలల్ని గాలి ఇపుప్డు భయపెటట్డం మొదలు పెటాట్యి.  

“ తాతయాయ్, చీకటోల్ దయాయ్లు ఉంటాయట నిజమేనా? “ అనాన్ను.  
“ఏమోరా నాకెపుప్డూ కనిపించలేదు. అయినా పొదుద్పోయింది లోపలికి పోయి పడుకోక్“ అనాన్డు తాతయయ్.  
సుందరం తాత దగగ్రే పడుకొంటాననాన్డు. నేను లోపలి వెళిళ్పోయాను.  
మరాన్డు, నేను లేచేసరికే సుందరం తాతయయ్ తో పాటు లేచి సాన్నం, పూజ చేసి, పొలానికి వెళాళ్డట. రాతిర్ తాతయయ్, సుందరం 

చాలా సేపు మాటల్డుకోనాన్రట. దయయ్ం మనలోనే ఉంటుందట. మన సావ్రధ్మే మనలిన్ భయపెటిట్ నాలుగు గోడల మధయ్ తలుపులు 
మూసుకొని పడుకోనేలా చేసుత్ందట. మనం పర్కృతిని పేర్మించడం మానేసి, వసుత్వులాల్ వాడుకోవడం మొదలు పెటాట్కే పర్కృతి మనకు 
భయానకంగా కనిపించడం మొదలైదట. ఆవుని, మొకక్లని పూజించడం అంటే వాటికి తిండి పెటట్డమో, హారతి ఇవవ్డమో కాదు, మన పేర్మ 
అవి పంచుకోవాలి, అవి మనలిన్ పేర్మించాలి, అవి మన జీవితంలో భాగాలు కావాలి. ఒకక్ ఆవు మాతర్మే కాదు, మనం పేర్మిసేత్ అనీన్ 
పేర్మిసాత్యట. పాములిన్ ఎలా పటుట్కోవాలో చూపించారట. సుందరానికి నేరుప్తాననాన్రట. నేనూ తాతయయ్ను అడిగాను నాకూ నేరప్మని.  

“ఆరుబయట పడుకొంటే వచేచ్ భయం నీకు పోవాలి, ఇకక్డ ఉండే ఆనందం నీకు తెలియాలి. మనసులో పాములిన్ పటుట్కొని 
ఆనందించాలి అనన్ కోరిక నీకు ఉండకూడదు. నీ తోటి పార్ణిగా వాటిమీద నీకు పేర్మ ఉండాలి. అలా కానపుప్డు, అది పాముతో చెలగాటం 
అవుతుంది” అనాన్డు తాతయయ్. నేను మళీళ్ మాటాల్డలేదు, ఆరుబయటా పడుకోలేదు.  

ఆ సమయంలో నాది విచితర్మైన సిథ్తి. ఆరుబయట బాగుందని తెలుసు, అయినా అకక్డ ఉండలేని ఏదో భయం. లోపల గదిలో 
వేడిగా, అదో వాసనతో ఉనాన్ ఏదో దైరయ్ం, రోజూ ఆరుబయట పడుకోవాలని పర్యతిన్ంచే వాడిన్. కానీ ఏదో భయం ననున్ ఇంటోల్కి తీసుకెళిళ్ 
పోయేది. ఆ ఊరోల్ ఉనన్నిన్ రోజులూ సుందరం తాతయయ్ తోనే పడుకొనే వాడు. తాతయయ్ తోనే తిరిగేవాడు.  

ఆ ఊరి నుంచి వచేచ్టపుప్డు తాతయయ్ సుందరం తో అనాన్డట “నువువ్ నేరుచ్కొనన్ది పాముని పటుట్కోవడం కాదు నినున్ నువువ్ 
పేర్మించుకోవడం, నీ లోపాలను సరిచేసుకొని ఇతరులిన్ పేర్మించడం. ఇది ఎపుప్డూ మరచిపోకు, తనకు తాను దూరమైనవాడు పర్కృతికి 
భయపడతాడు”.     

ఇపుప్డు నా సిథ్తి నాకు సప్షట్ పడుతోంది. ఈ కొతత్ పర్కృతిలో నేను ఉండలేను. ఈ బాధ తటుట్కోలేను, ముందు ఈ బాధ పోవాలి. నా 
భావం సుందరానికి అరధ్మైదనుకొంటాను, సుందరం భావం నాలోకీ వసోత్ంది. నాకు నేను ఎరుకలోకి వచిచ్నపుప్డలాల్ ఈ బాధ అనుభవంలోకి 
వసుత్ంది. దీనిన్ నా అనుభవంలోకి తెచుచ్కొంటేనే ఈ భారం పోతుంది. ఇపుప్డు నాముందు మూడు మారాగ్లునాన్యి. ఈ భారం ఇకక్డే 
దించుకొని తకుక్వ భారంతో అకక్డికి వెళిల్ సుందరం లాగా జీవించడం. రెండు, ఈ భారంతోనే, వెళిల్ అకక్డ కొంత దించుకొని ఉనన్ంతలో 
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అకక్డ సుఖపడటం. మూడు, నాకు నేను తెలీనంతగా మరింత బలమైన ముసుగు వెతుకొక్ని, అది వేసుకొని అకక్డికి వెళిళ్పోయి ఈ బాధకు 
దూరంగా పారిపోయే పర్యతన్ం చేయడం. ఏదైనా అది నా నిరణ్యమే, నా గమయ్ం నేనే ఎనున్కోవాలి.     

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       e+>∑÷] bòÂ+&˚wüHé ìs¡«Væ≤+∫q 18e ñ>±~  s¡#·q\ b˛{°˝À  
                                             m+|æ¬ø’q ñ‘·ÔeT ø£<∏ëìø£       
  
¨rS¸_Oqj FnÓ. O~öÀ ²ÂÄjÁ $q¸^Ó öJd¸CL¸. ÔLÆ$cÆ Jv$qMLj¸ÔLj CnOqÆï ÔiÓjáŠ¸^k ML¼á, − AKLMLFL¸ ÄQcÓ 

öJd¸$q*¸Py MofSFL adÄjNqkFcPy ‚OqjáÂ ¥q_jO~÷<jŠ¸^jFLï _¸bÍj MLO~ÜÂï ¥xÁí$c ®_ò¸Á rH@yë¸Á. adÄjNqkFcPyÂ MnjOqjÚõ¿¢ 
Á¤JdÓj MnÓj$qjÂGSjëFcïNoj ¥cÂ¢ MnÔLáÍFcÂï ®MLø^¸PoÍj. ÔcPe¥cÓ¸ CLO~øCL ¥qÓjGSjŠFLï _¸bÍjÄjöCLjÓj −JdõNqj¸$c 
ÔnGHlðŠ¸^jFLï MLk^Ó MnÔLáÍFL¸Py McOqj CLMLjÂ ®_ò¸Á rH<jCLjFLï ÔLÆÂ $qj¿¸¼ ¬=oæ GH=hæ¸ÔLj¥yML^¸PoÍj. rHÈ"‚CLjOqj 
öfHNqj¸MLÍ ÔLj^kæ FLÓj$qjOnÎÍj$qjOqj sSïfUCLjO~+j" Ôo¿ MoWc¥y+¸ GH=hæGSjëFcïOqj. ¬OqÔoCLjÓFLj¸¨ ×._òÓEc¥q $y¿¸^ Oq¸$qMLÓj÷Ój 
ÁÁí¸ÔLjŠFLï öfHNqj¸MLÍ, MLk^Ó GS¸Í¨Py ¬Mn¥qÚ< Ôn¿»JwCcNojMnkFLÂ ¥cGSë KnÍjOqjCyFo °¸Á. öfHNqj¸MLÍ CLÆ÷ Oq¸$qFcNqj¥h 
¬^k ®^k ÀOqj$qjCLk rUÎO~FL GH¨JwCLk, ¬Oqíî¸ GHOqíî¸PoÂ GHFLjÓj GHlOqMLktjGSkë, ¬¥qÚ< ‚OqjáFLï Mc¿ rHEcÓ Ä£jÍ 
¼OqjFLMLløÓj ¥qÆ»Twë¸Á. ¬¸CLPy ¶ =c¥iû $o^jPyGHÆ¥h ML¼á adÄjNqkFc GH¥qÚFo −»¸Á. =c¥iû CLÓjGHl À£GSjŠÂ ¶ −Oq<j$qjÓ 

కథ నుక కథ 

ఈ కధ నుక కధ నడు త్నన్ మనందరి కధే. మన పరి థ్తులే. మారుతునన్ లువల నుక బీజ రూపంలో ఉనన్ మన చినన్ చినన్ తపుప్లే. ఆ  గటుట్న 
మే త్ంటే అంతకనాన్ తెలి న దూడ చేలో మేయదా? మనం డుతునన్ వ త్ లే కాదు మన ఆలోచనలు, పనులు, అనీన్ నా రకమేనేమో 
అనిపించింది. మనలిన్ మనం సమరిధ్ంచుకొనే పనిలో మనమే మనలిన్ మోసం చే కోవడం, మన జీ తానిన్ ఖమయం చే  లువల థ్నంలో 
మనం డబుబ్ను చేరచ్డం తెలి  తెలియకో U పురుష బేధం లేకుండా అందరం చే త్నన్ పనే. మనకు మనం చే కొనే ఈ మోసం సత్ృతి ఎంత పెదద్దో, 
బల నదో ంచిన కొదీద్ భయమే త్ంది. ఆలోచనలోల్ని బానిసతా ని గురిత్ంచడం, తొలగించడం ఎవరివలాల్ కాదేమో అనే భయం, నిరుతాహం, 
తగిగ్ంచుకోవడానికి ఈ కధను రా ననిపించింది. ఏది ఏ నా, నాకు తృపిత్ కర న సమాధానం నాకు దొరకలేదు. నాలోని రణే అయినా, నాకు 
పూరిత్గా ఇది అని తెలియదు అని మా ం ంచాను.                                     రచయిత 
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¬¸Í$c<j ¶ öÃ¢}IH¥éGSj À£GSjŠÂ Á$c<j. =c¥iû ö@nÎMLO| ¨¥iÚ Cn¿¼ On¸<j GSk=|¥éGSjÆï ¥h¸Í¥h Á¸¼ GH¥qÚ$c rH=hæ, <_jòÓj 
À£GSjŠÂ, ¿MLO|û ÔoGSjŠ¸^k $o^j Ec=c<j. − NqjjMLŠ<j adÄjNqkFcPy ¬<j$qj rH^æ$cFo ¬¸Í¿ ÍßgRæ ¬CLÂ Ä£jÍ GH¨¸Á. − 
¬GH¿¼CL MLõ¥hë ²MLOnÎNqjj¸=cO~ ¬FLï −PyÔLFL ÔcPeMLj¸ÁPy ¥qÆ»¸Á.  

öfHNqj¸MLÍ sSïfUCLjO~Px¥cMnj ¬CLÂ ¥éfS ÔLkfS, ''öfHNqk! Â¢Š ¥cKyNoj Mnjj$qj@xÔcá<FLjŠ¸=c! FLjMLlø ÔLkfH¸¼FL 
IJw=yPy÷ ¥qFcï ¬¸Í¸$c °Fcï<j'' ¬¸Á.  

öfHNqj¸MLÍ ¼MLløFL CLÓÀfHð ÔLkfS¸Á. ²ÍjOqj$c, CLFLMnÎsH ÿj¸Ec$c FL¨¼ MLGSkëFLï GSjÂ¢P|. GSjÂ¢P| MLjOy FcÓj$q<j$qjÓj 
MofS, öÃ¢}IH¥éGSjÂ ¥h¸ÍrH=hæ ÔoCLjÓj ÔcÔc<j. öfHNqj¸MLÍ ¥q+"Py Mntjõ ×yõCLjÓ MnÓj$qj.  

`GSjÂ¢P|` ¬¸^k Po¼ GHOqj$nCLjë¥x¸^k MnÈ", μ¥qÚ ¬<j$qj MLjj¸Íj$c ÿ>OcCLjë$c −»Jwtj¸Á. μ¥q=h ÔoCLjÓŠFLï 
Mnjÿ¸Á¤. On¸<j ®Á ¬Mnj¿¥c ¥cÍj. ¬CLFLk GS¸$qÀ ö$qfU¸¼ $cÆPy¥h ¶ MLjjÍjí ÄfSO~<j.  

¬¥qÚ@o CLÔcá<jCLjFLï Oq¸$qFcNqj¥h On¸<¸$qPy÷ Ôo¿¸Á. ''¬Ój÷<j$cOxÔcáOqÂ ¬Nqjõ$c¿Cy ÔnGHlð'' ¬Â ¶ GHÂMc¨¥h ÔnfHð, 
''¬EoÄj=o, öfHNqj¸MLEc? À£GSjŠ MnÈ" ‚OyáKn^jæ'' ¬Â ‚CLj¿ï GSjÂïCL¸$c MLj¸ÍÆ¸¼¸Á.  

adÄjNqkFcPy ¬Ó×.¨ Oo»¸Á, ¬Mnj¿¥c ¬Ój÷@xÔoáQc<¸^k. öfHNqj¸MLÍ CL¸ö¨ Tz×.FLõO~MLl GHOqj$qj GHOqj$qjFL MLÔcá<j. 
Oq¸$qFcNqj¥i, Tz×.FLõO~MLlÓ¥h GSjÂ¢P|Â öGHCLõXL¸$c ÔLk<è¸ ¬Eo MnjjÍ=hTd¿. öfHNqj¸MLÍ CLMLj¥h CnÆNqjŠ¸@~ MLOqjBhê MnÍjŠÚ¸ÍFLï 
OqMLø¸CL ¥hFLj¥q ¬CLÂï ÔLk<è¸CyFo ÿ¿¸ÔLjŠJwtj¸Á.  

Tz×.FLõO~MLl ¥cGSë CL<_<kë, ''FLjMLlø .. Ä£jOqj Ä£j CLÆ÷CL¸ö<jÓCy Kc^j OoGHl ÔnFnÎï FLj¸¼ °ÍNqj¸ rIHÎ÷=|Py MLGSkëFLï^j÷, Ä£j 
_¸bÍjMLOqÜMLj¸Cc ¯ TdNqj¸öCL¸ Ôc¿ôFcO|Py _NqjÓjEo¿ OoGHl °ÍNqkÂ¥h ®¥qÚ¨¥h ÔoOqjŠ¸=cOqÂ¢ Ä£j FcFLï$cOqj =nÆIJwF| ÔoQcOqj. 
¥qÂ¢GS¸ MLjj¸Íj ¥q_jOqj ÔnfHCo Moj¸ ²tjO| JwOqjæ¥h MLÔoáMc+"¸ ¥qEc?'' ¬Fcï<j.  

''¬¸ŠP| Ä£jOqj FLFLjï `FLjMLlø` ¬Â fHÓMxÔLjá. ¬Pe fHÆsSëFo KcMLl¸^j¸Á. ®¥qJwCo FoFLj MLk Mc+"Cy=o O~MLÆû¸Á. ¯ 
CnÓ÷McOqj Oq]kMLjjFL MLjj¸_N|jPy Á$q$cFo ÔnFnÎï MnÈ"JwMLÓfSFL Mc¨Fo. ¥cÂ¢ MLk ¥q¸rHÂ¢ MLjj¸_N|jPy ¶ ¼FLï GHÂ ¬¸^$q=hæ¸Á. − 
GHÂ GHm¿ëÔoGSjŠÂ TdNqj¸öCL¸ rIHÎ÷=|Py rUÎÍO~KcE§ MLÔoáQcFLj. Ä£j ¥q¸Í¿¥h GSO|örHÎ×| ®EcíMLjÂ MLjj¸Íj$c ²ML¿¥i ÔnGHðPoÍj'' ¬Fcï<j 
GSjÂ¢P|.  

''¬¥qÚ< Ä£j Mc+j" ¥q¸$cOqj GH<Oqk?'' Oq¸$qFcNqj¥h öGHÇï¸¼¸Á.  
''Mc+"¥h MLjj¸_N|j FLj¸¼ IJwF| ÔoQcFLj. FoFLj MLGSjëFLï^jæ$c Ä£jŠ CnÆNqj×oNqjMLÍíÂ ‚@~ ÔnJdðFLj. Po¥qJwCo GSO|örHÎ×| 

²ÆMnj¸=| °¸<Íj¥qEc, ¬CLëNqjõ$cOqk'' ¬Fcï<j GSjÂ¢P|.  
− GS¸KybÍFL¥h Oq¸$qFcNqj¥h °ÃòCLÃòKnÎò Jwtj¸Á. ''Mn¸¥qFcï! ¬Ój÷¨$c¿ TdMLkFLj ¬MLl=|GUp}SPy¥h ÔoOqjá. MoBiê+"¥h »¤×.O| 

−F| Ôntjõ. ®¥q Â¢ <kõ=i ¬¥qÚ@o. μsSN|j ÔnPe÷tj GSjÇ¤Pe! ¬MLl=|GUp}S Í$qÜOq ¬Ój÷¨$c¿¥h VOqÀ ³O~ð^j÷ ÔLk<j'' ¬Â −×åÓj 
GHlOqMLktj¸¼¸Á.  

Tz×.FLõO~MLl rSP| À£GSkë, ''FLjMLlø XoMLj¸$c Ôo¿FL^j÷ Ä£j FcFLï$c¿¥h =nÆIJwF| ÔoTdëFLj'' ¬Fcï<j.  
''MLÍí¸ŠP| FoFLj ®¥qÚ<Š Ôo¿FL^j÷ ²tjO| JwOqjæ FLj¸Ôo ®¸Ec¥q IJwF| ÔoQcFLj. Ä£j ®¸=h¥é ÀFLï$c MLGSkëFLï^j÷ ¥c¥q, Fc 

sSïfUCLj<j MLkbÍM| ®¸=y÷ Á$qjCLjFLï^jæ ¶ ¼FLï ¬_ÍíîMLk@~FLj. ®¥qÚ¨¥é ÀFLï$c MLÔoáfSFc ³Ä£j ¬FLOqj¥cÂ¢, MLk ¬MLjô¥h 
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Td¸öGHEcNqkÓ¸=o ÔcÍGSë¸. ML¼áFL CLO~øCL ²Pe$qk CnÓjGSjë¸Á ¥qEc, MLjj¸Eo ¬MLjô MLjk@| Jd<jÔnNqjõ<¸ ²¸ÍjŠ?'' 
Tz×.FLõO~MLl ¬Oqíî¸ ÔoGSjŠFLï^j÷$c CLÓkfH, rSP|Â MLj¨¼ ×o_jPy rH^jæŠFcï<j.  

''MLjk<j MLjj+j" GH<¥qMLjj¸Eo rHWc"¸ ¥x¸$qj GH^jæŠÂ ÀOq$q@~Â¥h MnWc"<Â Ä£j Mc+j" ¬GHöGHbÍ MoNqjÔLjá'' ¬Â öfHNqj¸MLÍ 
FLMLløCLk.  

öfHNqj¸MLÍ MLk^Ój ÄFLï Mc¿Py ¥x¸CLMLj¸Á `rHÈ"¥h MLjj¸Eo ¬Mnj¿¥cPy ³¸ ¬GbH\¡¿¸ÔcOy ²ML¿¥h CnÓjGSj?` ¬Â 
MLjFLGSjûPy÷Fo _j$qÜÓj FxŠÚŠFcïOqj. McGSëMcÂ¥h Oq¸$qFcNqj¥h¥i ¬Pe¸=h −PyÔLFL öfHNqj¸MLÍ CLMLj ösHMLj ÄGRNqjMnjÎ MnjjÍ=hTd¿ 
IJwF|ÔofS ÔnfHðFLGHlð<j ¥qÆ»¸Á. ¬tjCo ¶ GS¸ÍOqó¸Py IJwFy÷ MLk=c÷<jCLjFLïGHlð<j CLFL rUÔLá¿¥qÆï ¬Oqíî¸ ÔoGSjŠÂ öfHNqj¸MLÍ 
AKLOyTd ®MLø<¸Cy − −PyÔLFLÂ _Ó¸$c ¬Bh¼MofS¸Á.  

öfHNqj¸MLÍ CLFL Mc¿FL¸Í¿Â¢, sSïfUCLjO~+"Â¢ sHOqjsHOqjFc GH¿ÔLNqj¸ ÔofS¸Á. − CLO~øCL GSjÂ¢P|Cy ¬¸Á. ''×n=|Pe$|CyFLk, 
MLjj¸_N|jPy GHÂCyFLk ¬ÓfS °¸=cMLl. MLk ¬MLl=|GUp}SPy ¬Âï GSÍjJdNqkÓk °Fcïtj. ¯ Jd=h¥h »¤×.O|Py Â¢+j" Mo@n¥hÚ 
°¸=ctj. MLk Mn¸¥qFLï Â¢Š Cy<j$c °¸=c<j. CLMLjjô<j O~×c ÂFLï¥qÚ¨¥h À£GSjŠ Mn<Cc<j. Vtj$c TdïFL¸ ÔofS fSÍíî¸$c 
°¸<j. O~öÀ AKy×.FcÓj CLNqkOqMLlCLjFcïtj.''  

O~×c GSjÂ¢P|Â À£GSjŠMnWc"<j Mn¸¥qFLï TdÍOq¸$c ¬Âï ¬MLGSO~Ók ÔLkQc<j. GSjÂ¢P| TdïFL¸ ÔofS, ÍjGSjëÓj MLkOqjáŠÂ, 
adÄjNqkFcPy¥h MLÔcá<j. − CLO~øCL ¥q_jOq÷Cy ¨FLïO| MLjj»sS GS¿¥h GHÁFLïOq Ec=h¸Á. − Jd=h¥é GSjÂ¢P| −<rHÈ"McOq¸Í¿¥i 
FLÔoáQc<j. `¬ÍßGRæML¸CLjO~ÆML`Â sSïfUCLjO~+j" ¬bÃFL¸Á¸ÔcOqj. O~¾Â Mn¸^Kn^jæŠÂ öfHNqj¸MLÍ ¬MLl=| GUp}S¥h MnÈ"¸Á. Mn¸¥qFLï 
CLFLk AKy×.FL¸ ÔofS MLTdëFLÂ MnÈ"JwNqk<j. GH<$qÜÁPy On¸<j GSk=|¥éGSjÓj Cn¿¼ °Fcïtj. Kn@| Ä£jÍ ÔcPe MLGSjëMLlÓj 
ÔnPe÷ÔnÍjOqj$c GH¨ °Fcïtj.  

GSjÂ¢P| ¶ JdOqÚO| rHF|rS=| O~×c¥hGSkë ¬Fcï<j. ''FLjMLlø ¥qÄCLÓj O~TdëMLÂ Ä£j ¬¥qÚNqjõ ÔnfHð¸Á. Jw=iPy÷ _ÿjMLjCLjÓj 
O~McÆ, −P| Á Kn}Sæ!'' O~×c Kn@| Ä£jÍFLjFLï MLGSjëMLlÆï Ä¸CL$c ÔLkGSjë¸<$c, GSjÂ¢P| GS¸×å ÔofS MLjj¸Íj VPy÷¥h MnWc"<j. öfHNqj¸MLÍ 
‚@~ ¬FLjGS¿¸¼¸Á.  

öfHNqj¸MLÍ ÔnÄPy $qjGS$qjGSPe<jCLk ''Ä£j CLMLjjôBhê ‚@~ À£GSjŠO~McPe ³Äj=h?'' ¬Â ¥cGSë °ö¥yGR¸$c ¬¨$c<j.    
''¬Mnj¿¥cPy Â¢Cy ösHMLjPy GH@~è, ¬¥qÚ< −MnkÍNnk$qõ¸$c °FLï GS¸GSÚßÀ¥h ÄOqjÍíî¸$c FLFLjï ¬ÍjGHlPy °¸ÔLjŠFcïFLj. $qMLjõ¸ 
ÔoOqjMpCLjFLï ¥xÁ¤í MLjÂfRPy Cx¸ÍOqJd^j ²ŠÚMLML<¸ ÔcPe GSÿ×.¸. OoGHl MLjbEcõÿï¸ MLjk¨¸=h MLjjÿkOqë¸Py − MLjk<j 
MLjj+k" GH¨FL CLO~øCL Â¢ ®GRæ¸. ¬¸CLMLOq‚ ¶fH¥q GH^jæ. XLBh¥cMoQL¸Py ®¸¥q OosH rHÈ"¥qEcÂ Cx¸ÍOqGH¨JwCcMojMnkFLFLï AKLNqj¸ 
¥xÁ¤í O~×cÂ À£GSj¥xÔcáFLj. Mn¸¥qFLï AKy×.FL¸ ÔofS ML¼á ®¥qÚ@o VPy÷ GH<jŠ¸=c<j. ³¸ ¥cMLÆûFc ¬<j$qj'' ¬Â FnMLjôÁ$c ¬¸Á.  

− CLO~øCL ''O~¾e! KcML$cOqj ÄöQc¸À À£GSjŠ¸=cOqj. MLjFLÄ GS¸CL¥cÓ rHÈ"+j" ¥cMLl. KyÓèÂï CL¸CLjÓj¸=ctj. 
ÂöÍPo¥qJwCo OoGHl rHÈ" gH^ÓÄ£jÍ ÂöÍJwNoj öGHMLkÍMLjj¸Á, _Nqj=h¥hO~!'' ¬Â $q=hæ$c ¬¸Á.  

O~¾ _Nqj=h¥h ML¼áFL CLO~øCL ¬¥cÚ CLMLjjôÈ"ÍíOqk GSjÂ¢P|¥h $qj@|FnÎ=| ÔnfHð ¬MLl=|GUp}S MLÁPeOqj.  
PPP 
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°ÍNqj¸ ³¨¸=h¥qPe÷ Tz×.FLõO~MLl CLMLjjô<j öÀÄö¥qMLjO~MLl MLjOy ®ÍíOqj _¸bÍjMLlÓCy, fS¥h¸öEcKcE§ sSæGRF|¥h ¶ ¥c¸ö=c¥|æ 
_GSjûPy ÔoOqjŠFcï<j. MLjj¸Íj$cFo JwOqæOq÷Â MLk=c÷<jŠÂ =nÎMLjj¥é ML¼áFL Ôc¿ôFcO| ²¥|ûörH}SPy¸¼ Á»FL MLj$qrHÈ"Mc¿¥h Tdø$qCL¸ 
GHÆ¥h, Mc¿Â¢, TdMLkFL÷Â¢ AKLöÍ¸$c _GSjûPy¥h ÔoO~á<j.  

®ÁMLOqPy ‚CLjOqj ¬Mnj¿¥cFLj¸¼ IJwF| ÔofSFL CLO~øCL Tz×.FLõO~MLl Í¸GHCLjÓj ÔnFnÎï MnÈ" GSjÂ¢P| CLÆ÷CL¸ö<jÆï ¥qÓjGSjŠÂ, 
Pe¸ÕÔZFLöJdNqj¸$c Mc¿Cy MLk=c÷¨, ÄMcVÂï [O~Oqj ÔoGSjŠÂ MLÔcáOqj. ¬GHlð<j MLj$qrHÈ"McOqMLjFLï ¬ÿ¸ PoŠ¸@~ McOqj 
CLMLjFn¸Cy $pOqML¸$c ÔLkQcOqj. ²Âï rHÈ"GHFLj÷Fcï Mc=hÂ ¬FLjNqkNqjjÓ¥h ¬GHð»¸¼, Tz×.FLõO~MLl Í¸GHCLjÓj GSøNqj¸$c Tdø$qCL¸ 
GHÓ¥q@~Â¥h O~½¡M| $c¸bÁ¢ ÄMLkFcöQLNqj¸Py ²ÍjOqj ÔLk<Td$cOqj. _Nqj^Š MLGSkëFLï ÄNqjõ¸Š<j $q¸$cöGHTdE§, ÄNqjõGHlO~Ój 
AKLMcÂ ¥qFLGH<$cFo Tz×.FLõO~MLl Í¸GHCLjÓj MLjj[MLj¸Cc ¼OqjFLMLløÓj GHlÓjMLjjŠFcïOqj.  

¬¸CLPyFo Tz×.FLõO~MLl öAKLjŠ=h MLjj<jÔLjŠ¸Á. Oq¸$qFctj¥hPy −QLáOqõ¸ Ôy^j ÔoGSjŠ¸Á. MLÔoáMc¿Cy MLk=c÷<jCLk, 
Ó$o×| ö=cÆ£Â CyGSjŠ MLGSjëFLï NqjjMLŠ<j ¬ÔLjá $qjÁíFL^jæ GSjÂ¢P|Pe$o °Fcï<j.  

''Oq¸$c ®EoEy Ä¼öCL¸$c °¸Á. Mc+"¥h ¥qMLÓÓjFcïOqFLï GS¸$qÀ Mc+j"¥cÂ¢, öfHNqj¸MLÍ ¥cÂ¢ MLjFLCy ÔnGHðPoÍj. ¥cÂ GHXL¸Py, 
GSjÂ¢P| ÔcPe MLjj¸Íj$c Po¼, MLjFL¥h CnÆNqjŠ¸@~ ®¥qÚ<Š ML¼á, PyGHÆ¥h öGHMoQL¸ ²Pe$y GS¸JdÁ¸¼, CLÆ÷Í¸ö<jÆï ¿gSM| 
ÔoGSjŠÂ °¸@xÔLjá. ¥q¸$cOqj GH¨ ³Ä£j ¬FLŠ'' ¬Â rUÔLá¿¸Ôc<j.  

Tz×.FLõO~MLl Š¨ÔntjõFnÀë ±GHlCLk $q¸$cöGHTdE§ ÍßfRæÂ CLMLj MnÎGHl MLjOqÆ¸Ôc<j. Mc+j" MLjj$qjÜOqk Ä¤¿Â GSÄ£jfH¸ÔcOqj. 
Tz×.FLõO~MLl ö@nÎMLO| − NqjjMLŠÂ FLj¸¼ ö=cÆ£Â À£GSjŠÂ Jd¿Ú¸$| Pe=|¥h Ec¿À£Qc<j. ''öGHNqk*¸ GSj[¸$c ×.¿»¸Ec?'' ¬Â 
Oq¸$qFcNqj¥h AKLMcÂ ÔoCLjÓj GH^jæŠÂ ¬¨»¸Á.  

''GSjÂ¢P| ³Äj^Pe ÔLkGSkë °¸¨JwNqkMLl? Â¢¥cÚKyNoj ¬CLëMLkMLjÓj, ¥c+"¥h ML¸» FLMLjGSÚ¿¸ÔLj'' ¬Fcï<j $q¸$cöGHTdE§ 
FLMLløCLk.  

''öfHNqj¸MLÍ Mc+" Š^j¸_ GSAKLjõÓ IJw=yÓ gS©Ój ÔLkfH¸¼¸Á. − MLköCL¸ $qjOqjëGH^æPoÂ ®¨Nqj=|FLj ¥cFLj @~©. ML¸» 
FLMLjGSÚ¿¸ÔL<¸Py Fc¥qAKLõ¸CLOq¸ PoÍj¥cÂ¢, Ä£jŠ¸^j¸EoMnkFLÂ GS¸EofU¸ÔcFLj. ¬tjFc Ä£j −×å ÇOybEcOqõ¸'' ¬¸^k GSjÂ¢P| 
Tz×.FLõO~MLl Í¸GHCLjÓŠ ML¸» JdEcbÃML¸ÍFL¸ ÔoQc<j.  

`ö_Vô¸<¸$c Fc^¥qMLk<jCLjFcï<j, CLÆ÷Í¸ö<jÓ¥h sSïfUCLjÂ MLEoí Á$cFLFLï öAKLMLj ¥qÆfHGSjëFcï<j` ¬FLjŠFcï<j 
Tz×.FLõO~MLl. Oq¸$qFcNqj¥hÂ MLjOyMLkOqj $qj¸AKLFL¸$c rUÔLá¿¸Ôc<j.  

ö@nÎMLO| MLkOqjÀ£ sSæGRF| Mc$qF|Â À£GSj¥x¼á MLjj¸Íj ÂÆJd<j. Mc+j" MLjj$qjÜOqk, Oq¸$qFcNqj¥i MLjbÍõPy FLjFLï On¸<j MLOqGSÓ 
gS^÷Py ‚OqjáFcïOqj. Tz×.FLõO~MLl MLjj¸Íj gS=y÷ ‚Oyá$cFo, ö@nÎMLO| _¸@n¥hÚ TdæO|æ ÔofS ¥qÁÆ¸Ôc<j.  

Ec¿Py Tz×.FLõO~MLl rSP| Mnk»¸Á. ''@~©, FoFLj O~¾eÂ. Ôc¿ôFcO| GS¿$c =nÎ¸¥é ML¼á¸Á. ¬¸Í¿¢ï Ä¨ÁPy Á¸JdMLjj. 
TdïCL¥cÂ¥h rH¸ÍO~Wo gH^ÓÄ£jÍ ‚OyáMcÓÂ GHlOyfUCLj<j$cOqj ¥q¸$cOqj rH<jCLjFcïOqj. Mc+j" MLÔcáO~?''  

''MLÔoáQcOqj, GS$q¸Ec¿Py °Fcï¸. Ä¤+j" MLjj$qjÜOqk ¬¥qÚ¨¥h O~$qFo TdïFcÓj ÔofS, Mn¸^Fo gH^Ó Ä£jÍ ‚Oqjá¸=cOqj. 
¯PyGHl$c MLj$qrHÈ"McOq¸Í¿¥i öKo¥|IJd}Sæ GSO|ø ÔnNqjõ¸¨'' ¬Fcï<j MnFL¥hÚ À¿», CLFLj À£GSjŠFLï ÂOqêNqkÂ¥h ¬FLjMLjÀ 
¥yOqjCLjFLï^j÷$c $q¸$c öGHTdE§ MnÎGHl ÔLkGSkë.  

$q¸$cöGHTdE§ `¬Pe$o ¥cÂMLø¸¨` ¬FLï^j÷$c CLÓkJd<j.  
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''MLjj$qjÜOq¸^jFcïM|?'' rSP|Py O~¾ ¬Fcï<j.  
''¬Eo rHÈ"¥x<j‚, CLÆ÷Í¸ö<jÓkFLk. ¬MLl=|GUp}SPy ¬Â¢ï fSÍíî¸$c °FcïNnk PoMy MLjOyTd¿ ÔLk<MLjÂ KcKctjCy 

ÔnGHlð. Mn¸¥qFLïÂ ¬^k ®^k JwMLÍíÂ rUÔLá¿¸ÔLj'' ¬Fcï<j Tz×.FLõO~MLl FnMLjôÁ$c.  
''Mc¨¥qÚ@o °Fcï<j. ÂFLïO~öÀFLj¸Ôi KcML$c¿ï _Æ÷Pe ¥qOqjÔLjŠÂ °Fcï<j. GHlOyfUCLj<j$cOqk, Mn¸¥qFcï ¥qÆfS KcML$c¿¥h 

GH¸Ôn ¥q<jCLjFcïOqj'' ¬Fcï<j O~¾.  
Tz×.FLõO~Mo ¥qFL¥q _¸¨ FL<jGHlCLk °¸=o öKo¥| Ä£jÍ ¥cÓj GH@oEo. Tz×.FLõO~MLlPyÂ PeNqjOqj _jöOq GHÂÔoNqjTd»¸Á. O~¾¥h 

MLk=c÷@~èÂ¥h MLj¿ −TdÚOqÄjMLøŠ¸@~ rSP| MLjkfS ×o_jPy rH^jæŠFcï<j. MLjj[ ¥qMLÈ¥qÆï ¬ÍjGHlPy rH^jæŠÂ gS^jPy ®_ò¸Á$c 
¥qÁPe<j.  

PPP 
®Ój÷ GSÄ£jfHGSjë¸<$c ¥cOqjÂ ÀFLï$c À£GSjŠJwtj ¬MLl=|GUp}S Í$qÜOq −GHMLjÂ ö@nÎML¿¥h ÔnJdð<j. ö@nÎMLOqj _¸$qWc PyGHÆ¥h 

Jw$cFo $cOnèF|Py¸¼ Š¨MnÎGHl EcOqMLjô^ MnFL¥qMnÎGHlFLjFLï ¬MLl=| GUp}S¥h À£GSjŠJwtj _¸¨FcJd<j. ¬FLMLGSOq¸$c ³MnjÎFc $q¸ÍOq$y+¸ 
¬¸Í¿ MLjj¸Ík ×.Oq$q<¸ ®GRæ¸Po¥q, ''FLjMLlø Mn¸^Fo Fc ¼FLï¥cOqj À£GSjŠÂ rUÎ=n¥| fS=i¥h Jwtj MLk rHÍí KcML$c¿ï À£GSjŠO~. ¯ 
Mc$qF| GS¸$qÀ O~×c ÔLkGSjŠ¸=c<j'' ¬Â ö@nÎML¿ï ¬¥qÚ*jê¸¼ GH¸fH¸ÔoQc<j Tz×.FLõO~MLl.  

¬¸ÍOqk MLjj¸Íj VPy÷ ¬<j$qjrH=cæOqj. VPy÷ °FLï O~×c Mc+"Â ÔLk<$cFo Cxö^jJd^j GH@~è<j. ¬NnkMLjNqj¸$c 
GH<$qÜÁMnÎGHl ÔLkQc<j. GH<$qÜÁPy¸¼ GHlOyfUCLj¨ MLk^Ój ÄFLMLGSjëFcïtj. Tz×.FLõO~MLl ¬¸Í¿CyKc^j − $qÁPy öGHMoÇ¸Ôc<j. − 
$qÁPy ÍßQcõÂï ÔLkfS ¬¸ÍOqk ¥xNqjõKc¿JwNqkOqj. GH¸Ôn¥q^jæPy °FLï GSjÂ¢P| ¶ Š¿¢áPy ‚OqjáÂ °Fcï<j. öfHNqj¸MLÍ MLjOy 
Š¿¢áPy ‚OqjáÂ °¸Á. Mn¸¥qFLï ÔoCLjÓj ¥q^jæŠÂ ÂÓ_¨ °Fcï<j. GHlOyfUCLj<j TdïCL¥qMLj¸=o ³Äj=y ÄML¿GSjëFcï<j.  

Š¿¢áPy ‚OqjáFLï GSjÂ¢P| Mn¸^Fo Po¼, ''@~© ML¼á OqXh¸ÔcOqj. ¯ GHlOyfUCLj<j$cOqj, TdïCL¥q¸ MLjj»Nqj@~Â¥i, MLjbEcõÿï¸ 
AKy×.FcÓj MLjj»Nqj@~Â¥i, rHÈ"gH^ÓÄ£jÍ ‚Oyá@~Â¥i GSMLjNqjJdÓFL ¬MLGSOqMLjÂ °ÍNqj¸ FLj¸Ôi GHEo GHEo ÔnGHlCLjFcïOqj. ®¸CL¥i 
¬CLFnMLOqj?'' ¬¸^k GS¸öAKLMLj¸$c MLjj»¸Ôc<j.  

''®¸CL¥i FLjMnøML¿Ä?'' $q¸$cöGHTdE§ −QLáOqõ¸$cFLk, ¥yGH¸$cFLk öGHÇï¸Ôc<j.  
''¬MLkô! FcFLï$c¿¥h MLjCoMnjÎFc Jwtj¸Ec?'' GSjÂ¢P| AKLMcÂ ¥éfS ÔLkGSkë ¬Fcï<j. AKLMcÂ, öfHNqj¸MLÍÓj ®ÍíOqj GSjÂ¢Æï 

MLk¿á MLk¿á ÔLk<Td$cOqj.  
''Ä¤¿ÍíOqk Ä£j ¥qMLÓfHÓ÷Ój, ¬MLlFc? ¥cMcÓÂ GSOqEc$c ¯ Fc^¥qMLk¨ °¸=cOqj. MojMLjj ÔnFnÎï ML¼áFLGHlð<j Ä£jŠ ¥qMLÓ 

fHÓ÷ÓFLï GS¸$qÀ MLkŠ ÔnGHðPoÍj'' ¬Fcï<j Tz×.FLõO~MLl FLMLløCLk.  
''MLkŠFLïÁ ®ÍíOo GS¸CcFL¸. μ¥qOqj GSjÂ¢P|, MLjOx¥qOqj MLk ¬MLkôtj GSj×cCL. ®CLFnMLOy MLkŠ Â×.¸$cFo CnÆNqjÍj'' ¬¸Á 

AKLMcÂ.  
''μ¥qMo+ Ä£jŠ Â×.¸$c ¥qMLÓPo GHl=cæOoMnk? GHl=hæFL Mn¸^Fo, Ä£jŠ CnÆNqjŠ¸@~ −GSðöÀPy μ¥q Ã<èÂ ²MLOnÎFc MLkNqj¸ 

ÔofS °¸=cOqj. PoEc'' Tz×.FLõO~MLl ®¸¥c ³Ey ¬FLKyNqk<j.  
''¬Pe¸=hEoÄ£j ×.Oq$qPoÍj. TdÚÂ¸$| ÔofS¸Á MLk GS¸GSì −GSðöÀPyFo. PyJdNqj¥c¿$c Mnjj$qÃ<è ¬Â MLk @~¥qæOqj$cOqj 

ÔnJdðOqj'' ¬Fcï<j $q¸$cöGHTdE§.  
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''O~¾e, Mn¸¥qFcï, FLjMLmø Mn¸^Fo MnÈ" GHÔLáKx^j÷ Jv¨Ôo MLjFL NqkÍFLïÂ À£GSjŠÂ Oq¸¨. ¯ ÄGRNqj¸ _Nqj^Š 
Jv¥qÚ@~Â¥h Ä¤Po÷Íj ¥qFL¥q FyOqj ×cOq¥q¸¨, Mn+"¸¨'' ¬Â Tz×.FLõO~MLl Mc¿Â Cx¸ÍOqÔofS GH¸fH¸ÔoQc<j. MnÈ" VÓj CLÓjGHlÓj 
MLjkfS, $q¨Nqj rH=hæ MLÔcá<j. ö¥hCL¸O~öÀ GSjÂ¢P| ML¼áFL CLO~øCL, ¬CLFLFLï MLk^ÓCy GSV ×.¿»FL GS¸$qCLjÓÂ¢ï ÄMLOq¸$c ÔnfHð 
¬Fcï<j  

''$q¸$cöGHTdE§$cOqk! ¯ ÄGRNqj¸ Fc ‚CLj¿ ½¡ÄCL¸PyFo¥cÍj, MLjFL¸Í¿ ½¡ÄCcPy÷FLk GS¸XyAKL¸ GSßfRæ¸Ôo ÄGRNqj¸. Ä£jOqj 
Ä£j ¬GSÓj ŠMLkOqj@nMLOy $qj¿ë¸ÔL ¥qÓ$cÆ. MLk öfHNqj¸MLÍ CLFL öfHNqjj@nMLOy $qj¿ë¸ÔL ¥qÓ$cÆ. ¬¸CLMLOq‚ ¯ rHÈ" ×.¿$o 
¬ML¥cQL¸ PoÍj. FLÓj$qj¿PyFLk FL$qjKc^j÷ Jv¸Eo ¬ML¥cQL¸ ®Oqj Š^j¸KcÓ¥i °¸Á. ¬¸Íj¥qÂ ®OqjMLlOq¸ ¥qÆfS GH¿adÚOq MLkOqÜ¸ 
−Py¼¸ÔcÆ. ³MLj¸=cOqj?''  

$q¸$cöGHTdE§¥h ³MLjFcPy CyÔLPoÍj. MLÙFL¸$c CLPe¨¸Ôc<j. GHlOyfUCLj<j Po¼ MnÈ", GSk=|Py °FLï GSjÂ¢Æï, GH¸Ôn¥q^jæPy 
°FLï GSjÂ¢Æï, GH¥qÚ GH¥qÚFL Š¿¢áPy÷ ‚OyáKn=hæ ®Íí¿ Š¨ÔoCLjÓk, ²<MLjÔoCLjÓk, ÔoCLjÓ öMo+k" GH¿Ç¤Æ¸Ôc<j.  

''Fc öJdbÍÄj¥q GH¿Ç¤ÓFLPy $qMLjÂ¸¼¸EoÄj^¸=o - μ¥q=o ÿGSëOo[Ój, ®Íí¿¥i ¬ÂïMo+" ¼MLO~ ÔLö¥cPo CLGHð QL¸[jÓj PoMLl, 
¼öCL¸$c °¸Á'' ¬Fcï@~NqjFL −QLáOqõ¸$c.  

''MLk Mc¨¥h Š¨ÔnÄ MnFL¥q ¥q¸Á»¸×.¸CL GHl^jæMLjÔLá °¸^j¸Á'' ¬¸Á AKLMcÂ ¬MLlFLMLlFL¸^k $q¸$cöGHTdE§ Po¼ MnÈ" 
®Íí¿ Š¨ ÔnMLlÓ MnFL¥c ÔLkfS, ''®Íí¿¥i °¸Á'' ¬Fcï<j. Tz×.FLõO~MLl ®Íí¿¢ï GH¿¢XL$c GH¿Ç¤Æ¸Ôc<j. ®ÍíOqk ÂQLáÓ¸$c °FcïOqj. ³ 
ÄbÍMnjÎFL Cxö^jJd^j¥cÂ¢, −¸Ey+FL ¥cÂ¢ Mc¿ MLjj#ePy÷ ¥qFL_<PoÍj. ¼ÁøPeGS¸$c °FcïOqj. °FLï^jæ¸¨ ³Ey −PyÔLFL CL=hæ Mn¸¥qFLï 
ÔoCL On¸<j Š¿¢áÓFLj $qÁ¥h ÔnOyMLjkÓ Motj¸Ôc<j. Mc+"MLjj#eÓj $y<ÓMnÎGHl °¸@o^^j÷ ®Íí¿¢ï ÔnOy Š¿¢áPyFLk ‚OyáKn=cæ<j. 
− $qÁPy °FLï ¶ _Ó÷TvOqj$qjPy¸¼ On¸<j Fy=|Jd@|Ój À£fS ®Íí¿¥i ÔnOy=i ®Ôcá<j. GH¸Ôn¥q^jæ GSjÂ¢P|¥h ²öOq®¸Š, GSk=| 
GSjÂ¢P|¥h, _k÷ ®¸ŠÁ KcP| Jdtj¸=| rHFLjïÓj ¬¸Á¸Ôc<j.  

''$q¸$cöGHTdE§ $cOqk, AKLMLÂ¢$cOqk Ä£j Mc¨ KcÓõ¸ FLj¸Ôi öGHGSjëCL¸ MLOq‚ ³My ¥xÂï MLjj[õMnjÎFL GS¸IGHj^FLÓj ×.¿$o 
°¸=ctj. ³MnÎFc öGHQLïÓ<$q¸¨. McÈ"ÍíOqk GSMLkbEcFcÓj O~TdëOqj. Mc=hÂ GH¿Ç¤Æ¸¼ Ä£jOqj Â×. ÂO~íîOq* ÔoNnjjÔLjá'' ¬Fcï<j.  

$q¸$c öGHTdE§¥h ¬¸CL ¥h÷GRæ GH¿fSìÀPyFLk Tz×.FLõO~MLl MLõMLÿ¿TwëFLï À£Oqj Kc$c FL¼á¸Á. MLjj¸ÍGSjë$c $q¸$cöGHTdE§, 
AKLMcÂ¢Ój ¥xÂï öGHQLïÓj GS¸bÁ¸ÔcOqj. Mc+j" öGHQLïÆ£ï GSMLkbEcFcÆ£ï ÔL¥qÔL¥c O~GSjŠ¸^k JwNqkOqj.  

''öGHGSjëCcÂ¥h ®Ä ÔcÓj. öfHNqj¸MLEc, ®GHlð<j Â¢ ML¸CLj. öGHQLïÓj ²¸CL=h ¬¸CLOq¸»¥qMnjÎFLMnÎFc ÂGSû¸¥yÔL¸$c ¬<j$qj,'' 
¬Fcï<j Tz×.FLõO~MLl.  

öfHNqj¸MLÍ ¥xÂï öGHQLïÓ¨»¸Á. Mc=h¥i McOqj GSMLkbEcFcÓj O~QcOqj. Tz×.FLõO~MLl GH¸Ôn¥q^jæ GSjÂ¢P| MLÍíFLj¸¼ Fy=|Jd@| 
À£GSjŠÂ EcÂÄ£jÍ 'rUÎÍO~KcE§ GSjÂ¢P|' ¬Â O~fS $q¸$c öGHTdE§¥hÔcá<j.  GSk=| GSjÂ¢P| MLÍíFLj¸¼ Fy=|Jd@| À£GSjŠÂ EcÂÄ£jÍ 
'ÔnFnÎï GSjÂ¢P|' ¬Â O~fS EcÂï GH^jæŠÂ $q¸$c öGHTdE§ GH¥qÚFL ‚OqjáFcï<j. ®ÍíOqk öGHQLïÆ£ï, O~_<è GSMLkbEcFcÆ£ï ÔLÍMLTd$cOqj.  

FLjMLlø GHl=hæFL ±Oqj O~×.MxMLjô¸» FcNqjFLMLjô sHOqj GSjAKLöÍMLjô, ¬MLjôMLjô sHOqj MLj¸$qCcNqkOqj.  
Â¢¥n¸ÍOqj MojFLMLkMLjÓj ... FLÓj$qjOqj.  
²Fyï MojFLMLkMLj CLFL ‚CLj¿ï Â¢¥hTdëFLÂ MnFL¥q_@~è<j - MLjk@y MojFLMLkMLj  
−fHÓ÷Fn¸ÍjŠ ¥cÍFcïMLl.. − ¬MLkôtj¥h MnjÓ÷¥qFLjïÓj.  
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Â¢ GHFnï¸@y ³^ ¶ GS¸IGHj^FL ×.¿»¸Á ³Äj^Á..  
ÕÔZ¸©$qO|Py $cÆGH^¸ ²$qOqMoGSkë @~KcÄ£jÍ FLj¸¼ GH¥hÚ¸=h −MLOq*Py CLÓ¥h¸ÍjÓj$c GH@~èFLj. ¬ÍßGRæMLQcCLkë ¬¥qÚ< ¶ 

®GSj¥q ŠGHð °¸<<¸ MLjkPeFL öGHMLkÍ¸ CLfHð¸Á.  
''GSMLkbEcFcÆÍí¿Ä¤ ¥qOn¥éæ ¬XLOq¸ JvÓj÷JwŠ¸@~ μ¥éPe °Fcïtj'' ¬Fcï<j $q¸$c öGHTdE§ −QLáOqõJwCLk.  
''ÍGSkë¿¢?'' Tz×.FLõO~MLl CLFL Í$qÜOqjFLï Fy=|Jd@| $q¸$cöGHTdE§¥h ¬¸Á¸Ôc<j.  
''®Íí¿ ÍGSkë¿¢Ój ¬ÔLjá$qjÁíFL^jæ μ¥éPe °Fcïtj. ÍGSkë¿ ‚@~ MLk GSjÂ¢P|Eo''  
Tz×.FLõO~MLl ²öOq ¬XLO~ÓCy °FLï rUÎÍO~KcE§ GSjÂ¢P| O~fSFL Fy=|Jd@|Â À£GSjŠÂ öfHNqj¸MLÍ¥h ®Ôcá<j. ÔnFnÎï GSjÂ¢P| 

Fy=|Jd@|Â $q¸$cöGHTdE§Fo ÔLk<MLjFcï<j. FLjMoø ¥q¸rHÂ¢Py GHFoãGSjëFcïM|.. ×.FLOqP| @nÎFLÄj¥|û, IJwO|æMLO|ë =n¥cû}S.  
FoFo ¥q¸rHÂ¢Py GHFoãGSjëFcïFLj - ¥yO|PeK|, <Pe÷}S, =n¥cû}S Fc Oqk¸ Moj=| sHOoÄj=h, −Mnj ³ EoQLGSjìO~Ój.. Äj}S.PyrH×|, 

MnÂ¾Pe FoFLj ¯Fc=h Fc rHÈ"¥qÂ ®¸¨Nqk¥h ³ Cc¿¢[jFL ³ rIHÎ÷=|Py ¬NqjÓjEoO~FLj. FLML¸_Oqj 26FL ²tjO| ®¸¨Nqk rIHÎ÷=| ²-
235.   

MLjFL¸ CxÆTd¿$c ²¥qÚ< ¥qÓjGSjŠFcï¸, ³¸ ×.¿»¸ÍGHlð<j .. Mc^O| $cOnèF|, IJwO|æMLO|ë - Ä£jOqj ¥cÓj×c¿ GH¨JwCy¸=o 
FoFLj GH^jæŠFcïFLj.  

''FcFLï$cOqk, ¬Â¢ï ¥qOn¥éæ. ÍGSkë¿¢ ‚@~ GSjÂ¢P|Eo!'' ¬¸Á öfHNqj¸MLÍ. VÓj _Nqj=h CLÓjGHl CL=hæFL ÔLGHlðÍj ÄÂfH¸¼ 
Tz×.FLõO~MLl MnÈ" CLÓjGHl À£Qc<j. O~¾e, Mn¸¥qFcï, NqkÍFcï ÂÓ_¨ °FcïOqj. ''¬¸ÍOqk PyGHÆ¥h Oq¸¨'' ¬Fcï<j Tz×.FLõO~MLl. 
MLjj$qjÜOqk VPy÷ öGHMoÇ¸ÔcOqj. Tz×.FLõO~MLl À¿» $q¨Nqj rH=cæ<j. NqkÍFLï¥h Tz×.FLõO~ML¸=o ÄGH¿¢CLMnjÎFL ¬ÃMLkFL¸. ¶ 
ExÄ£jô¥éGSjPy ¬FcõNqj¸$c ®¿¥h¸ÔL_<è NqkÍFLïÂ, ¬CLÂ CLOqGHlFL ÔcPe FnÎGHl*õ¸Cy McÁ¸¼ ÂOyífR$c ÂOqkfH¸Ôc<j.  

Tz×.FLõO~MLl PyGHÆ¥h MnÈ" GH¸Ôn¥q^jæ rUÎÍO~KcE§ GSjÂ¢P|, $q¸$cöGHTdE§ÓCy, À¿» VPy÷¥h MLÔcá<j. ''NqkÍFcï! MLk 
¬MLkôtj rHÈ" ¥q_jOqj Â¢Š MnjjFLïFo GH¸JdFLj ¥qEc? ®CLFLj FcŠ ¥cKyNoj ¬Ój÷<j. Mc+" −ÔcOq¸ öGH¥cOq¸ rHÈ" MLjj¸Íj 
¬Kcòtj¥h ×._òÄ£jÍ GHÔLáKx^jæ Jv¨fH¸ÔcÓ^. Â¢ FnÎGHlBcõFLï¸CL=hÂ¢ öGHÍ¿ù¸¼ ¬CLÂ Š¨ ×._òÄ£jÍ ³EnÎFc GHÔLáKx^jæ Jv<j'' 
¬Fcï<j.  

NqkÍFLï GSjÂ¢P| AKLj×.¸ Ä£jÍFLjFLï GH^jæ¥q¸<jMcFLj Š¨ AKLj×.¸ Ä£jÍFLj¸¼ CxÆ»¸¼, Š¨ ×._òFLj GH^jæŠÂ ÔLkQc<j. 
''¬Nqjõ$cOqj ¬Kcòtj$c¿Á Í_òGH¸<j Pe¸=h ÕÔcNqj. ¯ MLjbÍõFo Â¢Æ$y¿¸^ Oq¸$qjÂ CLNqkOqj ÔoQc, EcÂCy Kx^kæ Jv<jTdëFLj. 
³¸ KxMLjô Jv<MLMLj¸=cOqKcòtj$cOqk? _jÍjí@~, Ôc¿ôFcO~, ÓCLPe, GHlMLløPe, Ä£j ®GRæ¸'' ¬Fcï<j NqkÍFLï CLFL ‚@~ À£GSjŠ 
ML¼áFL OoŠ <Kcò MLjkCL CnOqjGSkë.  

''FoFLj ÔnJdëFLj. Ôc¿¢ôFcO| KxMLjôJv<j'' ¬Fcï<j Tz×.FLõO~MLl.  
NqkÍFLï ¶ gSTdPyÂ öEcML¥q¸ ¶ ¼FLï $c¾ ExFnïPy JwQc<j. ¥xMxøÀë MnÆ»¸¼, ¥qöOqfH¨Cy °FLï ¶ O~»GSkÁÂ Mo¨ÔofS, 

öEcML¥q¸Py MLjj¸ÔLjCLk Kx^j÷ ÔL¥qÔL¥c Jv<MLTd$c<j. GSjÂ¢P| ¬Kcò ¬Â MLjkÓj$qjCLk KcbÍÂ GH+"MLjbÍõ Ã»¸Ôc<j. NqkÍFLï 
CLO~øCL MLjOy öEcML¥q¸Py ÍkÁ MLjj¸¼ Kx^j÷ Jv¨¼FL Ôy^ QLjöAKL¸$c CLj¨Ôc<j. ÔLÍOqGHl^¸$qj+¸ MojOqPy Ôc¿¢ôFcO| GHÔLáKx^jæ 
Kc$c ML¼á¸Á. FLjMLmø Â¢ Š^j¸_¸ ¬¸ÍOqk ¯ On¸<jOy¾Ók ®¥qÚ@o ¥cGSë TdNqj¸$c °¸¨, AKy×.FcÓj ¬Ä¤ ÔnNqjõ¸¨'' 
¬Fcï<j.  
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''MLÍíNqjõ$cOqk Fc ®Pe÷Ók, fHÓ÷Ók Mc+"MLjô$c¿ ±OnWc"Oqj. ®¸=h Í$qÜOq Fc MLjjGSÆ CLÆ÷ μ¥qÚ¿¢ë °¸Á. Ä£j MLk^ 
¥cÍFLPo¥q MLÔcáFLj.''  

''GSOoPo rHÈ" Äj>OctjÓk ¬Ä¤ Ä£j ®¸=h¥h GH¸fHTdëPo, Mn+j",'' ¬Fcï<j Tz×.FLõO~MLl. NqkÍFLï μ¥q=h¥h On¸<j MLkOqj÷ 
FLMLjGSÚ¿¸¼ MnÈ"JwNqk<j.  

MLjj$qjÜOqk PyGHÆ $qÁPy öGHMoÇ¸ÔcOqj. Tz×.FLõO~MLl ¬¸Í¿¥i GSjÂ¢P| ×._òÄ£jÍ Jv¨fH¸¼FL Ôc¿¢ôFcO| KxMLjôÂ ÔLkfH¸Ôc<j. 
''$q¸$c öGHTdE§ $cOqk ¯ ÄGRNqj¸ CoPoMLOq‚, MLjFL¥h Ä¤¿Íí¿Py ²MLOnMLOy CnÆNqkÆ. ¬¸Íj¥qFo rUÎÍO~KcE§ MLk ®¸=h¥h ÀFLï$c 
ML¼áFL GSjÂ¢P| ×._òÄ£jÍ $qjOqjë$c Ôc¿¢ôFcO| KxMLjôÂ Jv¨fH¸ÔcFLj. ®CLÂï Ôc¿¢ôFcO| GSjÂ¢P| ¬Â, Ä£jCy ML¼áFL GSjÂ¢Æï ÔnFnÎï GSjÂ¢P| 
¬Â¢ fHÓjEcí¸ ³MLj¸=cOqj?''  

''²¸CL¥cÍFLjŠFcï Ä£jÁ PeNqjOqj _jöOo. ³Ey Æ£Ó$c CL=hæFc, GHÔLáKx^jæ Jv¨fH¸ÔL<¸PyÂ Ä£j ¬GSÓj °EoíQL¸ ®GHlð<j 
GHm¿ë$c ö$qfU¸GHlŠ ML¼á¸Á'' ¬Fcï<j $q¸$cöGHTdE§.  

''FcFLï$cOqk Ä£jOqj, Ä£jCyKc^j Ä¤Oq¸ÍOqk ²¸CL=h Mnö¿McOy Ä£j¥é CnÆNqjÍj. ²¸Íj¥q¸=o'' ¬¸^k ÔnFnÎï GSjÂ¢P| CLFLj 
¥q^jæŠÂ °FLï ¥y^j ÄJdð<j. =nÎ ÄfHð ¥cÓO| KxCLë¸, Ôx¥cÚ KxCcëÓj À£fS, Š¨ AKLj×.¸ Ä£jÍ FLj¸¼ Ôx¥cÚÂ Á$qPe» 
ÔLkfH¸Ôc<j. Â¢ÆOq¸$qjPy Ôc¿¢ôFcO| GHÔLáKx^jæ ¬¸$qj+¸ ÔLÍOq¸Py ¬¸Í¿¥i ¥qFL_¨¸Á. Tz×.FLõO~MLl Mn¸^Fo CoOqjŠÂ, 
''AKLMcÂ¢$cOqk Ä£jOqj Ä£j ¬Kcòtj AKLj×.¸ Ä£jÍ GHÔLáKx^jæ ÔnFnÎïPy¥cÂ ÔLkQcO~?'' ¬Â öGHÇï¸Ôc<j.  

''®ÁMLOqPy `¬MLjô ¥q<jGHl ÔLÓ÷$c, ¬CLë¥q<jGHl ÔLÓ÷$c` ¬¸^k CLÓ¥h FLkFnÂ Á¤MnFLÓCy GH=hæ¸¼ CLÓ¸^j÷ JwsSMcOqj. 
®GHlð<j ad¸GHmMc}RÓk, GRMLO| KcC|Ók ML¼áFL CLO~øCL CLÓ¸^j÷ ¥cTdë ¥x¸@n¥hÚ ‚OqjáFcïtj. PeÆ£á, ¾KcòÓ Mc<¥q¸ MLjkPeFL 
MLj$qMc¿ï rSÎCL¸ rHÎ _^æPoŠ¸@~ ÔLk<è¸ ×.Oq$q=o÷Íj.  

¬¸ÔoCL Mc<j ¬Mnj¿¥c MnÈ"FL CLO~øCL On¸<j MLjk<j TdOqj÷ ML¼áFc Moj¸ $qMLjÂ¸ÔLFLk PoÍj, Mc<j ÔnGHðFLk PoÍj 
³MLMLkô, öfHNqj¸MLEc FLjMLlø¥cÂ MLkMc¨ AKLj×.¸ Ä£jÍ GHÔLáKx^jæ ¥cÂ ÔLkQcMc?'' ¬¸Á AKLMcÂ.  

öfHNqj¸MLÍ ¥cGSë OyGR¸$c ¬¸Á. ''GH¿fSìÀ ×.=hÓ¸$c °¸Á ¥c_=hæ Fc ¥yJdÂï Á$qÄj¸$qjŠÂ GSMLkbEcFL¸ ÔnGHlCLjFcïFLj. 
FoFLj GSjÂ¢P|¥h ²GHlð<k ³¥c¸CL¸$c ¥qÓjGSjŠFo ¬ML¥cQL¸ ®MLøPoÍj. ³My JdOqjÚPy÷ ¥qÓjGSj¥yML<¸. ÿy^P|ûPy ¨FLïOqj÷ ÔnNqjõ<¸ 
CLGHð - ¬CLÂ Š¨ AKLj×.¸ Ä£jÍ Ôc¿ôFcO| GHÔLáKx=oæ °¸Ey, Š¨ ÔnÄ MnFL¥q GHl^æMLjÔoá °¸Ey FoFnGHlð<k $qMLjÂ¸ÔLPoÍj''  

''FoFL¸CL ÍkOq¸ −Py¼¸ÔLPoÍj. ³Ey NqjbEcPeGH¸$c ¬¨$cFLj. ³Ä£j ¬FLj¥yŠ,'' ¬¸Á AKLMcÂ. ¥cGSë ¼FLï_jÔLjáŠFLï 
Mnjjÿ¸Cy. ÔnFnÎï GSjÂ¢P| FLMLløCLk ¬Fcï<j. ''Fc MLjkPeFL ®Íí¿ MLjFLGSjÓk FxÔLjá¥yML<¸ Fc¥hGRæ¸ PoÍj. ®=iMLÓ FLkõNqkO|ÚPy 
×.¿»FL ¯ ¬¸CLO~ãÀ£Nqj Td¸GSÚßÀ¥q öGHÍOqùFLPy, ®^Æ£FLj¸¼ ML¼áFL ½gHûÓj, Mc+" öGHÍOqùFL $qj@~Oq¸Py GHÔLáKx^÷ ¥cOqõö¥qMLj¸ 
rH=cæOqj. Oq¥qOq¥cÓ KxMLjôÓ FLMLjkFcÓj öGHÍ¿ù¸ÔcOqj. ¬MLKyNoj ¬Ccë¿Ój÷ rUÎÍO~KcE§ ¥c_=hæ Ôc¿ôFcO| KxMLjô Jv¨fH¸ÔLjŠFcïFLj. 
ÄMcÿ¸ ×.¿»FL CLO~øCL öfHNqj¸MLÍ¥h ÔLkfH¸¼ GSO|örHÎ×| ÔoEcíMLjFLjŠFcïFLj.''  

Tz×.FLõO~MLl −PyÔLFLPy GH@~è<j. MLk^Ój ‚<Á¤GSjŠ¸^k ¬Fcï<j. ''$q¸$cöGHTdE§ $cOqk! öfHNqj¸MLÍ ¬FLï^j÷ GSMLjGSõ 
×.=hÓMnjÎFLÍEo. ®¸¥c ÄMcÿ¸ ×.Oq$qPoÍj ¥c_=hæ MojMLjj Cn¿fHPy °Fcï, Ä¤¿Py Ä£j ¬GSÓj ŠöOqMc@nMLOy CnÆNqj<¸ Ä£jŠ ÔcPe 
MLjj[õ¸. ¬¸CLMLOq‚ rHÈ"Â MctjEc MnNqjõ<¸ MLjj[õ¸. ³Ey TdŠ ÔnfHð ÄMcVÂï MctjEc MoEcí¸, ³MLj¸=cOqj?''  

''³¸ TdŠ ÔnGHð$qÓ¸?''  
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''−<rHÈ"Mc¿ ×cåCLjPnMLOy ²»¿JwML<¸ MLjkPeFL rHÈ"Â MctjEc MoGSjëFcïMLjÂ ÔnGHð¸¨''  
''ÕÔZ! ÕÔZ ®¸CL=h ¬MLj¸$q+¥qOqMnjÎFL ¬GSCcõÂï ÔnGHð<ô AKcMLõ¸¥cÍj. MLk Mc¨¥h ¬Mnj¿¥c örHfS@n¸=| −IgH}S FLj¸¼ ³Ey 

¬Oqã¸=| ¥cP| O~ML<¸Cy ¬OqíîO~öÀ rIHÎ÷=|¥h MnÈ"JwMcÆû ML¼á¸ÍÂ ÔnKcí¸. ²=xÔiá Ä¤È"Íí¿¢ï ²ML¿ ¥q¸=c_<Š¸@~ ®¥qÚ*jê¸¼ 
CLfHð¸ÔcÆ''  

''¬Pe ÔnÃCo Ä£j¨Nqk, `¬Mnj¿¥qF| örHfS@n¸=| GSÓVEcOqjÓ GS¸IGHj¸Py −¸öbÍCo×.¸` ¬Â Mn¸^Fo GSð¸ÁGSjë¸Á. MLjOoEnÎFc 
ML¸¥q FoFo Ôn_jCcPn¸¨. GHlOyfUCLj<j$cOqj, Mn¸¥qFcï, O~¾e, ¯ ÄGRNqj¸ ²ML¿¥i CnÆNqj‚<Íj. $q¸$cöGHTdE§$cOqk, Ä¤¿Íí¿Py 
¬GSÓjMcOnMLOy CnÆsS MLOq‚ MLjOy −FLMcÓj °¸@~Æ. ¬Á¤¥cŠ¸@~ μ¥qTd¿ ¯ rUÎÍO~KcE§ GSjÂ¢P| rHÈ" _^æÓj MLkOqjáŠÂ 
MLkMLjkÓj ÍjGSjëÓj bÍ¿sSë öGHGSjëCL¸FLï −bEcOq¸ ‚@~ Jwtj, ²MLOqj ÔnFnÎï GSjÂ¢Py, ²MLOqj rUÎÍO~KcE§ GSjÂ¢Py CnÆNqjÂ GH¿fSìÀPy 
GH¨JwCc¸. NqkÍFLïÂ fHÆfH¸¼ MLjOy GHÔLáKx^jæ Jv¨fHsSë ¬CL$c¨¥h ¬FLjMLkFL¸ ¥qÓj$qjCLj¸Á. ¬¸Íj¥qÂ.. '' Tz×.FLõO~MLl 
³MLjFcPy CnÆNqj¥q −$c<j.  

$q¸$cöGHTdE§ CLFL MoÆŠFLï °¸$qO~Âï À£fS ÔnFnÎï GSjÂ¢P| MoÆ¥h Cx¨$c<j. − °¸$qOq¸ Ä£jÍ Mn¸¥q=oQLøOq öGHÀMLj °¸Á. 
''®^jML¸=h °¸$qO~Âï rUÎÍO~KcE§ GSjÂ¢P| XL*¸Py GS¸JdÁ¸ÔL$qÓ<j'' ¬Fcï<j Tz×.FLõO~MLl.  

''®=iMLPo ¬¸CL¿XL¸Py¥h GH¸fHFL JwPeO| Td=hPnÎ=| Pe¸¼¸$| MnfU¥hÆï FoFo Fc °¸$qOq¸ MoÓjCy _^F| Fx¥hÚ Pe¸Ô| ÔoQcFLj. 
¬Á ×.NqjöGHÍMnjÎFL GS¸$qÀ Ä£jŠ CnÆsS °¸^j¸Á. ¯ °¸$qOq¸ PyGHÆ ¬¸ÔLjPy ×.NqkFL¸ÍTdøÄjMcOqj Ôn¥hÚ¸¼FL 
Ã¢×cXLO~ÓjFcïtj. ¬¸ÍjÔoCL Ä£jOqFLï ¬ML¥cQL¸PoÍj'' ¬Fcï<j $q¸$cöGHTdE§ bÁ¢MLk$c.  

''Ä£jOq¸ÍOqk ®¥qÚ@o $x<ML ÔnNqjõŠ¸@~ °¸<¸¨. FoFLk, $q¸$cöGHTdE§$cOqk ¬MLl=|GUp}S¥h _Nqj^ Cc+¸ MofS, 
adÄjNqkFcPy¥h MnÈ" ³Ey ÔnfHð MLTdë¸'' ¬Â Tz×.FLõO~MLl PoÔc<j.  

$q¸$cöGHTdE§ ‚@~ AKLMcÂ¢Â rSÎìOqõ¸$c °¸<MLjÂ ÔnfHð _NqjÓjEoO~<j. ¬MLl=|GUp}S¥h Cc+¸ MofS ®ÍíOqk adÄjNqkFc 
ÔoOqjŠFcïOqj. CLMLjjô<j öÀÄö¥qMLjO~MLl ÿ@~MLl¨$c °Fcï<j. GHlOyfUCLj¨ ¬fSrSæ¸=| MnjÎ¥|Â =n}Sæ ÔoGSjëFcï<j. °GHFcõTdÓ¥é ¥cÍj, 
öQLjCL¸$c ¥qGRæGH¨ FoOqjáŠFLï MLj¸öCcÓ¥h ‚@~ öGHÔcOq¸ ×.Oq$cÆ¥qEc? GHlOyfUCLjÓ MoÍAKL¿CLMnjÎFL ¥q¸>OqFcÍ¸ ‚@~ ¬¸Í¿¥h 
ÄÂfH¸ÔL<¸ FcõNqjMoj¥qEc? Tz×.FLõO~MLl MnjÎ¥| À£GSjŠÂ ¬¸Í¿¢ï °EoíÇ¸¼ ¬Fcï<j. ''¶ ¼FLï ¬Ó×.¨ ¥qÆ»¸Ôo GS¸EoQL¸. MLjFL 
Td¸öGHEcNqkÓ öGH¥cOq¸ ÄMcÿ¸ ÔoGSj¥yML@~Â¥h MLbÍkMLOqjÓj ÄMLjj[CL ÔLkfH¸ÔcOqj. MLkŠ MLjj¸Íj ÄGRNqj¸ ¬Oqíî¸ ¥cPoÍj. ÂFLï 
¬OqíîO~öÀ Ec=hFL CLO~øCL ®ÍíOqk MLkNqjMnjÎJwNqkOqj. CnÓ÷McOqj Oq]kMLjjFL $yMc rIHÎ÷=|Py MnÈ"JwNqkOqj. ¯ GS¸$qÀ ®GHlð@o Mc+j" 
$yMcPyÂ ¶ ÔL¿áPy¸¼ IJwF| ÔoQcOqj. Mc+j" MLjCL¸ MLkOqjáŠFLï GS¸$qÀ MLkŠ CnÆNqjÍj. ¬tjCo, Ä£jOqj MLj^jæŠ MLjbEcõÿï¸ 
AKy×.FcÓj, O~öÀ Ä¸Ík ÔofS MLj¿¢ Mn+"MLjÂ öJdOqíîFL. Mc+"¥qÚ< rHÈ"ÔoGSjŠFLï GS¸ÍOqó¸$c MLjFLÄj¥qÚ< GS¸CyGR¸$c Ä¸ÍjÓj 
ÔoGSj¥yML<¸Py ¬GSÿ×.MojÄ£jPoÍj. MLbÍkMLOqjÓŠ Ä£j −Ç¤GSjûÓj GSEc °¸@oMo''  

ÄNqjõ¸ŠÆÍíOqk ¥qÆfS ÔoCLjPnÀë FLMLjGSÚ¿¸ÔL<¸Cy, ®¸¥c TdïCL¥q¸ MnjjÍÓj¥cPoEn¸Íj¥qÂ ¬FLjŠ¸^jFLï ÔcPeMLj¸Á¥h 
¬FLjMLkFL ÂMLßÀë ¬tjõ¸Á. ¬FLMLGSOq¸$c öGHNqk*¸ [OqjáÓj Í¸<$qÂ ¥xFLï rHÈ"¥cFLj¥qÆï ³¸ ÔnNqkõÓÂ - bÍFLOqksHBc 
¥cFLj¥qÆMLøÍÓjáŠFLïMcOqj [Oqjá CLfHð¸ÍÂ - ®Eo¸ ÔyÍõMLjÂ ®Pe −PyÔLFc CLOq¸$cÓj adÄjNqkFcPy öGHGS¿¸Ôctj. Tz×.FLõO~MLl 
CLMLjjôBhê fHÆ¼, ''CLMLjjô<k Â¢Š ÄMLO~ÓÂ¢ï CLO~øCL Ôn_jCc¥cÂ¢, MLÔoá _¸bÍjÄjöCLjÆï ²Pe$y ¬Pe$q MojFo×| ÔofS ¯ Oy¾ 
$q=næ¥hÚ¸ÔLj. ®McøÆûFL TvMLjjôÆ¼á GSFcïtjMoj+¸ Mc¿Â¢, ®CLOqjÆ£ï AKy×.FcÓj rH=hæ¸¼ GH¸fH¸Ôotj'' ¬Â ÔnJdð<j. öÀÄö¥qMLjO~MLlŠ 
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¬FLï$c¿ MLk^ O~MLk×å. MLkOqj MLk=c÷<Š¸@~ ¬¥qÚ*jê¸¼ ¥qÁÆ FLkCLFL ¥cO~õÔLOq*¥h GHmFLjŠFcï<j. TdìÂŠPnÎFL ¥x¸CLMLj¸Á 
MLjj¸Íj$c Kn^jæ ÔLkfH CLO~øCL AKy×.FcÓŠ¸¨JwNqkOqj. GHFLj÷FLï ¥x¸CLMLj¸Á fS¸KcÆ¥|$c #eÈ¢ rHÈ" gH^ÓÄ£jÍ ¬XL¸CLÓj ×.Æ÷ 
MnÈ"JwNqkOqj.  

AKcO~FLï¸CL=hÂ¢ öÀÄö¥qMLjO~MLl Ä£jÍ MLÁPofS ®ÍíOqk ¬MLl=| GUp}S ÔoOqjŠÂ, Cc+¸ À£fS PyGHÓ öGHMoÇ¸ÔcOqj. Tz×.FLõO~MLl 
CLÓjGHl $q¨NqjrH=cæ<j. PyGHÓ $qÁPy ¬¸Cc öGHQc¸CL¸$c °¸Á. ''®¸Ec¥q^jï¸Ôi FoFLk, öfHNqj¸MLEc ²Fyï öGHQLïÓ¨$c¸. ®Íí¿ 
GSMLkbEcFcÓk μ¥éPe °Fcïtj. ³¸ ÔosSÁ?'' AKLMcÂ¢ ©Pe$c ¬¸Á. $q¸$cöGHTdE§ $qÁPyÂ Mc¿¥h _Nqj^ Tz×.FLõO~MLl ¬¸Í¿¥i 
ÔnfHðFL ¥cOq*¸ ÄML¿¸Ôc<j. ''Tz×.FLõO~MLl$cOqj ÔcPe Pp¥qõ¸$c MLõMLÿ¿¸ÔcOqj. öGHGSjëCcÂ¥h ¯ $q¸<¸ $q¨¼Fc, ¬GSÓj GSjÂ¢P| 
²MLOy CnÆfSFL CLO~øCL ³ ¬Mnj¿¥cPxFy ¿½GSæO| MojOo×| ÔoGSj¥yML<¸ CLGHð $qCLõ¸CLOq¸PoÍj. AKLMcÂ¢ MLjFL MLjj$qjÜ¿¥i, öfHNqj¸MLÍ¥i OoGHl 
°ÍNqj¸ CnÓ÷McOqj Oq]kMLjj rIHÎ÷=|¥h ÔnFnÎï¥h =h¥n^j÷ ¿×.O|ø Ôotj¸¼FL GS¸$qÀ Â¢Š CnÆfS¸Eo. ®GHlð<j öfHNqj¸MLÍ =h¥n=| ¥cÂûP| 
Ôotj¸¼ ¯ rUÎÍO~KcE§ GSjÂ¢Æï ‚@~ MLjFLCy À£GSjŠJwML<¸ MLj¸¼Á. ¬GSÓj GSjÂ¢P| ²MLOy ¬¥qÚ< _jöOqÓj _ÍíÓj 
¥x^jæŠ¸Ec¸. ¯ rUÎÍO~KcE§ GSjÂ¢P|¥h =h¥n=| ¿×.O|ø Ôotj¸ÔL@~Â¥h ²MLOnÎïFc GH¸GH¸¨ Tz×.FLõO~MLl$cOqk.''  

''®¸Ec¥c FoFLj ÔofSFL öGH¥q^FL OoGHl GHöÀ¥qÓ ¬FLj_¸bÍ sH½¡Py÷ CLGHð¥q MLj¿¸CL Äj¿áMLjTdPeCy MLÔoáGSjë¸Á. öGHNqkBiŠÓ 
ÍßGRæ¸Cc ¯ Ä¼öCL¥qMLÓÓ Ä£jEo °¸^j¸Á. ¥qMLÓ fHÓ÷ÓÂ ÔnfHðFc μ¥é sHOqj Ä£jÍ On¸<j =h¥nÚ^j÷¸=o ¬FLjMLkFcÓ¥h Ec¿ À£GSjë¸Á. 
¥x¸GHÁ¤fS ³ ÄPo[OnÎFc ÄMLkFcöQLNqj¸Py CcOqGSGH¨ öGHQLïÓj GS¸bÁ¸ÔL<¸ MnjjÍÓj rH¨Co À£$qCy Kc^j @x¸¥q¸Cc ¥qÍjÓjë¸Á'' 
¬Fcï<j Tz×.FLõO~MLl.  

''¬¸CL °ÍNqj¸ ³ ÄPo[OxTdë<j ¥qFL? ¬tjCo Ä£jOqFLï^jæ$c Ä¤¿Íí¿MnÎGHm ¬¸ÍOqk −QLáOqõ¸$c ÔLk<è¸ #eNqj¸. Ec¸=y÷ 
rHÍí öGHMLkÍMojÄ£j °¸<Íj. ¯ rUÎÍO~KcE§ GSjÂ¢P| sHOqj ÄÂ¢P|$c MLk¿á =h¥n=| ¥x¸=o GS¿JwCLj¸Á$c?''  

''¬FL‚<Â MLk^ ¬¸^jFLï¸ÍjŠ XLÄj¸ÔL¸¨. ÍjOqÍßGRæMLQcCLkë ³EnÎFc öGHMLkÍ¸ ¥qFL¥q GS¸AKLÄsSë ¬GSÓj GSjÂ¢P|‚, 
Ä£j‚ ³MnjÎFc ¬Ey GHOqø¸¥cÂ¢, FL¥hÆ£ GSjÂ¢P| CLÆ÷ Í¸ö<jÓ¥h öJd* FLGRæGH¿VOq¸ ÓbÃ¸ÔLÍj. ¬CL<j ÔofSFL MnkTdÂ¥h ¬CLÂ 
CLÆ÷CL¸ö<jÓ¥h ÇXL GH<è^÷MLlCLj¸Á.''  

''Ä£jÍ¸Cc Æ£$qP| öKntjF|. Ä£j ¥q¸Í¿¥i ¥qGRæ¸PoÂ ÄbÍ¸$c FoÂ¢ O~öÀ GHÁ$q¸^Ó rIHÎ÷=|¥h Kn¸$qj+kOqj MnÈ"JwCcFLj. McGSëMcÂ¥h 
öfHNqj¸MLÍ¥i, Fc‚ =h¥nÚ^j÷ MLjj¸_N|j FLj¸Ôo ¿×.O|ø Ôotj¸ÔcFLj. Kn¸$qj+kOqj FLj¸¼ MnjÎGSkOqj ¬Ä¤ Mn<EcMLjÂ Jd÷F| MoQcFLj. 
®GHlð<j öfHNqj¸MLÍ =h¥n=| ¥cÂûP| Ôotj¸¼ FoFLj Kn¸$qj+kOqj MnÈ", OoGHl °ÍNqj¸ rIHÎ÷=|Py ¬¥qÚ*jê¸¼ ÔnFnÎï ÔoOqjŠ¸=cFLj. 
FcFLï$cOqk, FoFLj À¿» MLÔoáPy$c Ä£jCy MLGSkëFLï FL¥hÆ£ GSjÂ¢P|Cy ×cö$qCLë$c °¸<¨'' ¬Fcï<j FLMLløCLk, rUÎÍO~KcE§ GSjÂ¢P|.  

ÔnFnÎï GSjÂ¢P| ‚@~ FLMLløCLk ¬Fcï<j. ''FoFo ¥qFL¥q FL¥hÆ£ GSjÂ¢Óïtj °¸=o Ã¢×cXLO~Ój$qÓ ¯ °¸$qOq¸, Á»ø×.Nqj¸$c 
O~¥n=|Â ¬»ï×cøÓÓCy ¬¸CL¿XL¸Py¥h GH¸fHFL ¯ °¸$qOq¸, FcFLï$cOqj FLÄjôFL ¯ °¸$qOq¸ ¯ Jd=h¥é FLFLjï AKLgSôGH^Ó¸ ÔosSQoÁ. 
¬FLïMLk^ öGH¥cOq¸ FLjMLlø CLGHð¥q ÔnFnÎïO~. ¬¥qÚ< ¬MLkô FcFLïÓj ³ GS¸$qÀ£ CoÓjáŠ¸=cOqj. Ä¤+"¸Í¿¢ï, öfHNqj¸MLÍÂ¢ ®_ò¸Á 
rH^æ<¸ AKcMLõ¸¥cÍj''  

''$q¸$cöGHTdE§ $cOqk ®¸ÍjPy ³Ey MLjOqôMLjj¸Á. ¼ML¿Td¿$c Ä£jOoEnÎFc öGHNqjÀï¸ÔL¸¨'' ¬Fcï<j Tz×.FLõO~MLl.  
$q¸$cöGHTdE§ μ¥qÚ ÂMLjjGR¸ −Py¼¸¼, ''FLjMLlø ¬Mnj¿¥c MnÈ" MnjjÍ=hTd¿ ²¥qÚ¨¥h MLÔcáMLl?'' ¬Â ÔnFnÎï GSjÂ¢P|Â 

¬¨$c<j.  
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''Ä£jOqGHlð<j b¨Æ£÷Py GHÂÔoGSjëFcïOqj. ¬¥qÚ¨¥h MLÔcáFLj'' ÔnFnÎï GSjÂ¢P| GSMLkbEcFLÄjÔcá<j.  
''¬GHlð<j FLjMLlø Fc¥y ¥cFLj¥qÂÔcáMLl ³Äj^Á?''  
''−OqíîO| ¥yFLF|@~NqjP| O~fSFL MnjjCLë¸ rRO~÷¥| ÿyM|jû ¥qDÍÓ GHlGSë¥cÂï ®ÔcáFLj ¬GHlð<j''  
rUÎÍO~KcE§ GSjÂ¢P| ¬<jè CL$qjÓjCLk ¬Fcï<j. ''Ä£jŠ QLjAKcbÃFL¸ÍFLÓCy ¬Â O~fS GS¸CL¥q¸ rH^æ@~Â¥h. _Ó÷Ä£jÍFLjFLï rHFLjï 

À£fS O~NqjKyCo ¬Á MnjjO~tj¸¼¸Á. ¬GHlð<j Ä£jOqj Ä£j ×o_jPy °FLï rHFLjï À£fS Fc¥hÔcáOqj. Ec¸Cy GS¸CL¥q¸ ÔofS ®ÔcáFLj.  − 
rHFLjïÂ ¬MLjô  Ä£jŠ Ä£j MnjjÍ=h rHÈ" Oy¾FL ¥cFLj¥q$c ®¼á¸ÍÂ ÔcPe GS¸ÍO~óPy÷ ÔnJdðOqj.''  

''Tz×.FLõO~MLm $cOqk FoFLj ÔoCLjPnCoëGSjëFcïFLj Ä¤¿Íí¿¥i ÔnFnÎïPy PnÎ =h=n¥qæO| =n}Sæ ÔotjTdëFLj. ¬¸CLŠÄj¸¼ $qCLõ¸CLOq¸ 
PoÍj'' ¬Fcï<j $q¸$cöGHTdE§.  

''ÍjGSjëPy÷¥h MLk¿Co −FLMcÓj GH^æ<¸ ¬TdbÍõ¸ ¥c_=hæ - öGHGSjëCcÂ¥h Ä£j °¸$qOq¸ bÍ¿¸¼FLMc@o, ÔnFnÎï¥h Ä£j Í$qÜOqŠ ML¼áFL 
ÔnFnÎï GSjÂ¢P|. °¸$qOq¸ Jw$x^jæ¥yŠ¸@~ ×cö$qCLë$c °¸<MLjFL¸¨.''  

''JwÂ¢ MLjOy GHÔLáKx^jæ ÔnFnÎï GSjÂ¢P|¥h ¬ÍFL¸$c MotjsSë?'' $q¸$cöGHTdE§ ¬¨$c<j.  
''¬Á¤ Jdtj¸=o QLjAKLGSõ Ç¤öIGHj¸, GHÍ¸¨'' ¬Â Tz×.FLõO~MLl PoÔc<j. $q¸$cöGHTdE§, ÔnFnÎï GSjÂ¢P|, Tz×.FLõO~MLlÓj sSæGRF| 

Mc»Fy÷ ²¥hÚ ‚OqjáFcïOqj.  
O~¾ ¬MLl=|GUp}S¥h Cc+¸ MofS Mc$qF| ²¥hÚ ö@nÎÄ¸$| gS=|Py ‚OqjáFcï<j. − PyGHl$c Tz×.FLõO~MLl Mc$qF| CLÓjGHlÓŠFLï 

GSF|sR@| $c¾ GHÓ¥qÆï rHÎ¥nCcë<j. O~¾ Mc$qF|Â Mo$q¸$c À£GSjŠÂ Jwtj NqkÍFLï ®¸=hMLjj¸Íj −Jd<j.  
NqkÍFLï Mc¿Â ÔLkfS −QLáOqõJwCLk `Oq¸¨, Oq¸¨,` ¬¸^k ÔcGH GH¿Ôc<j.  
''NqkÍFcï ®¸Ec¥q MLk Mc¨¥h FLjMLlø Š¨AKLj×.¸ Ä£jÍ Â¢Æ Oq¸$qjPy Ôc¿ôFcO| Kx^jæ Jv¨ÔcMLl. MLk GHlOyfUCLj<j$cOqj 

rIH¸$|GRk QcöGSë öGH¥cOq¸ GSMLjCLjÓõ¸$c °¸<@~Â¥h ²<MLjAKLj×.¸ Ä£jÍ ²OqjGHl Oq¸$qjPy ³EnÎFc KxMLjô °¸@~ÓFcïOqj. ¬¸ÍjÔoCL 
ÄFcNqjŠ¨ KxMLjô Jv<j'' ¬Fcï<j $q¸$cöGHTdE§.  

''®ÁMLOqŠ ¥éMLÓ¸ MLjj¸×oCLjÓ Ä£jÍ GHÔLáKx^j÷ Jv¨fH¸ÔLjŠFoMcOqj. ®GHlð<j MLjj¸×oCLjÓ¥é GH¿ÄjCL¸ ¥cŠ¸@~ EoÿMLj¸Cc 
Jv¨fH¸ÔoGSjŠ¸^jFcïOqj. MnjjFLïFy fSÂMLk FLOqë¥h Kx<jè ÔLj^kæCc GHÔLáKx^jæ Jv¨fH¸ÔLjŠ¸Á'' ¬Fcï<j NqkÍFLï O~» GSkÁÂ 
−MLjjÍ¸ Á¤GH¸Py ¥cÓjGSkë.  

''²MLOqj^?'' O~¾ ŠCLkÿÓ¸$c öGHÇï¸Ôc<j.  
''³Mnk? ²MLOy CnÆNqjÍj. −FLMcÓj CnÆNqjŠ¸@~ Mnjjÿ¸ Ä£jÍ MLjjGSj$qj ¥qGHlðŠ¸Á'' ¬Fcï<j NqkÍFLï.  
''CnOqÄ£jÍ ÔLkfH¸ÔL@~Â¥h PoÂ fS$qjÜ, Motj¸ÔLj¥y@~Â¥n¸Íj¥y? ¥xCLë$c Ä<jÍPnÎNojõ fSÂMLkÓj ÔLksSë ²MLOy CnÆfSJwCLj¸Á. 

¬GHlð<j − ÄGRNqkÂï Â¢ McõJdO~bÃMLßÁíî¥h °GHNnk»¸ÔLj¥yMLÔLjá'' ¬Fcï<j O~¾.  
''− GS¸$qÀ ÔnGHð‚<ÍÂ MLjj¸ÍOo ¥q¸¨GRF| rH=oæfS Mntjõ OqkJdNqjÓÍFL¸$c ®ÔcáOqj.'' ¬Fcï<j NqkÍFLï GSkÁÂ ÔnFnÎï 

GSjÂ¢P| ²<MLj AKLj×.¸Py Jv<jGSkë. ²<MLj ×._òÄ£jÍ ²öOqMLj¸EcOq¸ Oq¸$qjPy, ÔLÍOqGHl^¸$qj+¸ MojOqPy ÄFcNqjŠ¨ KxMLjô ML¼á¸Á.  
''®Pe¸=h GS¸$qCLjÓj ¬¸Í¿¥i CnÆsSë MLk ÔcÍTdëÓ¥h FLÄøJwCcOqj. ¬¸ÍjÔoCL ¯ GS¸$qÀ ²ML¿Cy ÔnGHðÍjí'' ¬¸^k $q¸$c 

öGHTdE§ NqkÍFLï ÔoÀPy GHFnï¸<j ML¸ÍÓj rH=cæ<j. NqkÍFLï GS¸CyGR¸$c − TvMLjjôÂ ¥q+"¥qÍjíŠFcï<j.  
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CLO~øCL Mc+j" FLÓj$qjOqk Tz×.FLõO~MLl ¬MLl=|GUp}S ÔoO~Oqj. −Py$c rUÎÍO~KcE§ GSjÂ¢P| ¼FLïFc=h ÄQoadÓ $qj¿¸Ôi, CLFLj 
¬Ó÷¿ ÔofSFLGHlð<Pe÷ CLÆ÷Í¸ö<jÓÔoCL ÀFLï ¼Mc^÷ $qj¿¸Ôi, Í$qÜ¿ _¸bÍjMLlÓ $qj¿¸Ôi, ²Fyï ¥q_jOqj÷ ÔnJdð<j. ¬Â¢ï Â×cPo. 
$q¸$cöGHTdE§ Mc+k" À¿» O~$cFo − ÄGRNqkÂï AKLMcÂ ÔnfHð¸Á.  

''GSOoPo, Ä¤¿Íí¿Py ²MLOqj MLjFLMc@y öGHGSjëCcÂ¥h ®ÍÄjÍíî¸$c CoÓjá¥yPo¸. rUÎÍO~KcE§ GSjÂ¢P|. FLjÄø¸¥q MLjMLjkÓj ÍjGSjëPy÷¥h 
MLk¿, O~öÀ Â¢ Kn¸$qj+kOqj öGHNqkBcÂ¥h fSÍíî¸¥c. Tz×.FLõO~MLl$cOqj, öfHNqj¸MLÍ Kn¸$qj+kOqj =h¥n=| ¥cÂûP| ÔosS¸ÍjŠ ²MLOnÎïFc 
GH¸fH¸ÔL¸¨'' ¬Fcï<j $q¸$cöGHTdE§.  

''Fc Pe}H=c}H ®¸^Onï=| EcøO~ EcÂï ¥cÂûP| ÔoTdëFLj, ²ML¿¢ï ®_ò¸Á rH^æFLMLGSOq¸ PoÍj FcFLï$cOqk. Kn¸$qj+kOqj 
öGHNqkBcÂ¥h ®¸¥c ÔcPe GSMLjNqjMLjj¸Á. ¬tjFc Ä£jOqj ÔnfHðFL^jæ$c fSÍíî¸$c °¸<<¸ MLj¸¼Eo'' ¬Â ²<MLj AKLj×.¸ Ä£jÍj$c 
¥qGHlðŠFLï GH^jæ¥q¸<jMcÂ À£fS MLj¸ÔL¸ Ä£jÍ GH<MofS, GSk=| ¥éGSj Cn¿Ôc<j. ¬GHlð<j Tz×.FLõO~MLl ÍßfRæ ¬CLÂ ²<¸ AKLj×.¸ Ä£jÍ 
GH¨¸Á. Mn¸^Fo ''$q¸$cöGHTdE§ $cOqk ¬^j ÔLk<¸¨'' ¬Â −NqjFL ÍßfRæ rUÎÍO~KcE§ GSjÂ¢P| MnÎGHl MLjOqÆ¸Ôc<j. ²öOqMLj¸EcOq¸ 
Oq¸$qjPy °FLï ÄFcNqjŠ¨ KxMLjô ²<MLj AKLj×.¸ Ä£jÍ GSðGRæ¸$c ¥qFLGH¨¸Á. $q¸$cöGHTdE§ ÄöAKL¸$c ¬¨$c<j. ''rUÎÍO~KcE§ GSjÂ¢P| 
®¸Ec¥q MLjj¸Íj VPy÷ Tz×.FLõO~MLl$cOqj NqkÍFLïÔoCL Â¢ ²<MLj AKLj×.¸ Ä£jÍ Ôc¿¢ôFcO| KxMLjô Jv¨fH¸ÔcOqj. Â¢ ²<MLj ×._òÄ£jÍ 
¯ ÄFcNqjŠ¨ KxMLjôFnGHlð<j Jv¨fH¸ÔLjŠFcïM|?''  

''FLkõNqkO|ÚPy ¬¸CLO~ãÀ£Nqj Td¸GSÚßÀ¥q öGHÍOqùFLÓj ×.¿»FLGHlð<j ö»¤¥| rHÄÆNqjF|Py Jv¨fH¸ÔLjŠFcïFLj. ÔnFnÎïPy 
ÄFcNqjŠ<j CLÄj+jÓ −O~bÍõ EnÎML¸ ¥c_=hæ, GSOqEc$c ¯ KxMLjô Jv¨fH¸ÔLjŠFcïFLj. ®¸Ec¥q VPy÷ NqkÍFLï Fc Š¨AKLj×.¸ Ä£jÍ 
Ôc¿¢ôFcO| KxMLjô Jv¨¼FLGHlð<j, Fc ²<MLj AKLj×.¸ Ä£jÍ GH^jæ ¥q¸<jMc °¸<<¸ MLjkPeFL, Ä£j¥nML¿¥i ¥qFL_<PoÍj'' ¬Fcï<j 
¼ÁøPeGS¸$c. Tz×.FLõO~MLl, $q¸$cöGHTdE§Ój MLjOyTd¿ ÔoCLjPnCoëQcOqj. O~¾ MLÙFL¸$c °¸¨JwNqk<j. ¬¸CLMLOq‚ McOnML¿¥i À¸© 
ÀGHðÓj PoMLl. O~¾ $qj¸AKLFL$c ¬MLl=| GUp}S¥h AKy×.FcÓj CnfHð¸Ôc<j. Mn¸¥qFLïCy GSV ¬¸ÍOqk ²¸»Æ GH@~èOqj. ¬¥qÚ< 
öÀÄö¥qMLjO~MLl AKy×.FcÓ GS¸Í¨ MLjj»¸¼ ¬¸Í¿¢ï GS$pOqML¸$c Td$qFL¸Jd<j. ¬ÀbÍjÓk, _¸bÍjMLlÓk Tz×.FLõO~MLl, $q¸$cöGHTdE§ÓFLj 
¥qÓjGSjŠFo öGHNqjCLï¸ ÔnNqjõ¥q, öÀÄö¥qMLjO~MLlCy ÔnfHð MnÈ"JwNqkOqj. Mc+"Â GHÓ¥q¿sSë MLjCLMLk¿ð©, °@~tj¸GHm, ¬FLõ¿¢ÀPy 
ÄMcÿ¸Pe¸=h ÄGRNqkPy÷ TdFLjAKLkÀ öGHÍ¿ù¸¼ MLj¿¸CL ®_ò¸Á ¥qÆ»¸ÔL<¸ Mc¿¥hGRæ¸ Po¥qJwtj¸Á.  

¬¸Í¿¢ï Td$qFL¸fH Ôi¥q=h GH¨FL CLO~øCL öÀÄö¥qMLjO~MLl ¬MLl=| GUp}S Ôo¿ CLÓjGHl CL=cæ<j. O~¾ CLÓjGHl À£fS, ¼FcïFLï 
PyGHÆ¥h O~$cFo MLjÈ¢" CLÓjGHl MoQc<j. PyGHÆ $qÁPy ÍßQcõÂï ÔLkfS öÀÄö¥qMLjO~MLl −QLáOqõJwNqk<j. Tz×.FLõO~MLl ×.¿»FLÍ¸Cc 
ÄMLOq¸$c ÔnJdð<j. ¬¸CcÄÂ ''¬FLïNqkõ! ¯ GH¿fSìCLjPy÷ FLjMLlø ÔnNqjõ$qÆ»¸Á ÔoQcMLl. ®OqjGHXcPe ¬tjFL [Oqjá MLßbEc$c JwCo 
Jwtj¸Á¥cÂ¢, ¬GSÓj ÄGRNqj¸ CoPoEc¥c, JdGH¸ $q¸$cöGHTdE§$c¿¥h ¼¥c¥é'' ¬Fcï<j öÀÄö¥qMLjO~M| TdFLjAKLkÀ$c.  

O~öÀ GHÁ$q¸^Ó Kn¸$qj+kOqj rIHÎ÷=|¥h, rUÎÍO~KcE§ GSjÂ¢Æï GR¸adKcE§ ÄMLkFcöQLNqkÂ¥h À£GSjŠJwtj O~¾ Ä¤@yÚÓj 
ÔnJdð<j. °ÍNqj¸ rIHÎ÷=|¥h $q¸$cöGHTdE§, AKLMcÂ, ÔnFnÎï GSjÂ¢P|Ój ÔnFnÎï MnÈ"JwNqkOqj. Tz×.FLõO~MLl ²tjO| JwOqjæ¥h MLTdëFL¸=o MLÍíÂ 
Mc¿¸Ôc<j $q¸$cöGHTdE§. FnÓOy¾Ój rSÓMLl rH=hæ ML¼áFL öfHNqj¸MLÍ¥h MLjFLGSj ¥q¥cÄ¥qÓMnjÎ¸Á.  

''@~©! FoFLj FcÓj$nÎÍj Oy¾Py÷ ¬Mnj¿¥c MnÈ"JwCcFLj. ¬FLMLGSOq¸$c rSÓMLl Í¸<$q'' ¬¸Á. Oq¸$qFcNqj¥h MLjj¸Íj ¥cGSë 
ö_ÀMLjPe¨ Fc CLO~øCL μGHlðŠ¸Á. Tz×.FLõO~MLl ‚@~ GSOoFLFcï<j.  
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''Ä¤È"ÍíOqk ¬¥qÚ< CoÓÔLjá. Td¸¥éÀ¥q¸$c ¬bÃMLßÁí Ôn¸ÁFL EoQL¸¥c_=hæ Mc+j" ÂO~íîOq* ÔoNqj¥qÓj$qjCcOoMnk? FoFLj 
$q¸$cöGHTdE§ $c¿Cy ‚@~ Ôn_jCcFLj. ¬tjCo ³ Â×.MLjk CoPoMLOq‚ FLjMLlø MLj^jæŠ ×cö$qCLë$c °¸<j,'' ¬Â Tz×.FLõO~MLl 
‚CLj¿¥h GSÓV ®Ôcá<j.  

FcÓj$yOy¾FL öfHNqj¸MLÍ ¬Mnj¿¥c öGHNqkBcÂ¥h fSÍíîMnjÎ¸Á. ²tjO| JwOqjæMLOqŠ Tz×.FLõO~MLl, Oq¸$qFcNqj¥h, O~¾Ój MnWc"Oqj. 
Ä¤@yÚÓj À£GSjŠÂ öfHNqj¸MLÍ PyGHÆ¥h MnÈ"Jwtj¸Á. ÔLk@~èÂ¥h Ä¤Ój Po¥qJwtjFc ÄMLkFL¸ ²»OoMLOq‚ −» MnWo" ¬ÓMc^j 
AKcOqÀ£Nqj CLCLëø¸Py ½¡¿ê¸ÔLjŠJwtj¸Á. ÔnFnÎï, rUÎÍO~KcE§, öIJd¸¥|IGHO|æ, FLkõNqkO|Ú rIHÎ÷=| =o¥c}IH ÔofSFL^jæ$c ²FpF|û Mnj¸=| ML¼áFL 
CLO~øCL, Mc+j" MLjj$qjÜOqk ¨JdOqáO| $o=| MLÁÆ, ²OnÎMLP| $o=| MLjj¸Íj FLj¸¼ Jd¿Ú¸$| Pe=| MnÎGHl Mn+jCLj¸<$c, ''μOoN|j O~¾e 
FoÂ¥qÚ<'' ¬FLï MLk^Ój ÄÂ MLjj$qjÜOqk ¬^jMnÎGHl CLÓ ÀJdðOqj. öfHNqj¸MLÍ Ó$o½ ö=cÆ£Cy _Nqj^Š MLGSkë ¥qFL_¨¸Á. ML¨ML¨$c 
ML¼á ''¬MLkô!'' ¬¸^k Oq¸$qFcNqj¥hÂ ¥{$qÆ¸ÔLjŠ¸Á.  

''Mn+"@~Â¥h MLjFLTvGHð¥q À¿» MLÔoáMc? FoFLj ÔnGHmëFo °FcïFLj ¥cGSë MLjFLGSj ŠÍj^GH<è CLO~øCL Mn+"Mo ¬Fcï FLjMLlø 
ÄÂfH¸ÔLj¥yPoÍj'' ¬¸Á Oq¸$qFcNqj¥h ‚CLj¿ï Mc=oGSjŠ¸^k.  

''¬¥cÚ! ¨JdOqáO| Pp¸×| Py¸¼ PyGHÆ¥h MnWc"MLl. ¼ML¿ XL*¸Py rIHÎ÷=|¥h Mn+"Š¸@~ öGHNqk*¸ MctjEc MoGSjŠ¸=o 
<_ò¸Cc JwCLj¸Ec?'' ¬Â öGHÇï¸Ôc<j.  

öfHNqj¸MLÍ CLÆ÷ ¥{»Æ¸¼ Ä¨ML<jCLk, ''³Äj=i, Ä£jOqFoÁ? FoÂGHlð@o ¬Mnj¿¥cFLj¸¼ MLGSjëFcïFLj. ÄjMLjôÓï¸Í¿¢ï −QLáOqõ¸Py 
MLjj¸ÔnCoëNqkÓÂ ÔnJdðrH^æŠ¸@~ MLÔoáQcFLj. ÄjMLjôÆï ÍkOq¸ FLj¸¼ ÔLkfS FoFLj Fc O~¥q $qj¿¸¼ CnÆNqjÔoNqj¥qJwtjFc, FLFLjï 
¿gSM| ÔoGSj¥yML@~Â¥h ²Pe MLÔcáO~ ¬Â −QLáOqõJwNqkFLj'' ¬¸Á.  

Tz×.FLõO~MLl Ó$o×| =c$|û ¥éfS $qj¸AKLFL¸$c ÔLkQc<j. IJwO|æMLO|ë - FLkõNqkO|Ú -Ó¸<F| - rUÎÍO~KcE§. ''Â¢ O~¥q ÔcPe 
−FL¸Í¸$c °¸ÍMLkô. ²MLOy sSïfUCLjÓj fS¸$qGHmO| Mn<kë¸=o, MLÍí̧ ^jFcï Mc¿¥h Ä¤@yÚÓj ®MLø@~Â¥h O~ML<¸ MLj¸¼Eo ¬tj¸Á. 
O~¾e, sSæGRF| Mc$qF| À£GSjŠO~: ¬Fcï<j Tz×.FLõO~MLl. ¬=oæ O~Ecí¸CL¸ ÔoNnjjÍíÂ Oq¸$qFcNqj¥h¥h ¥qFLjGS¸×å ÔofS, öfHNqj¸MLÍCy 
XoMLjGSMLkÔcO~Ój ¬<$q MnjjÍPn=cæ<j.'' 

PPP 
®¸=h¥h MnÈ"FL CLO~øCL Tz×.FLõO~MLl À£Oqj_¨$c ¬¸Cc ÔnfHð, ¬Fcï<j. ''FLjMLlø MLk öfHNqj¸MLÍMy ¥cMy FcŠ CnÆNqjÍj. 

ÂFLjï _Nqj=h¥h GH¸sH öGHNqjCLï¸ FoFLj ÔnNqjõ¥qJwtjFc, ¥cMLÆûFL McOq¸ÍOqk FoFLj −GHÍíîOqô¸$c ÔnfHðFL ¬_Ííî¸ $qj¿¸¼ - ¬¸=o Ä£j 
$yMc ÄMcÿ¸ GS¸$qÀ£, MLjCLMLk¿ð¨ GS¸$qÀ $qj¼á $qj¼á ¬<j$qjCcOqj. GSMLkbEcFL¸ ÔnGHlð¥yMLÓfSFL KcbÍõCL Â¢Eo!'' öfHNqj¸MLÍ ÔnfHðFL 
GS¸$qÀ Mc+"¥cQLáOqõ¸ ¥qÆ»¸¼Fc FLMLjô¥q CLGHðPoÍj.  

''FoÂ¸CLMLOq‚ ²ML¿ ösHMLjPyFLk GH<PoÍj. ×.FLOqP| @nÎFLÄj¥|ûPy GHÂÔosS GSjÂ¢P| ²MLOy FcŠ CnÆNqjFo CnÆNqjÍj. ¬GSÓj − 
MLõ¥éë ²MLOy CnÆNqjFLGHlð<j FoFLk MLk ösHMLj$qj¿¸¼¥cÂ¢, ÄMcÿ¸$qj¿¸¼¥cÂ¢ Ä£jŠ ²GHlð<k =nÆIJwFLj÷ ÔnNqjõPoÍj. McGSëMcÂ¥h 
®=iMLÆ ¥cÓ¸Py MLk ¥yO| PeK|¥h öKn½P| GSMLjjöÍ$qOqó¸Py CLMLløCLjFLï ÔLMLjjOqjKcMLlÓ FLj¸¼ À£fSFL AKLkÄj PyGHÆ JvOqÓ 
®GSj¥qO~+"Â ¬bÍõNqjFL¸ ÔosS ¥q¸ö=c¥|æ ÓbÃ¸ÔL<¸Cy ±fH¿ GSÓGHFL¸CL GHÂ. ¬¸ÍjÔoCL Ä£jŠ On¸<j FnÓÓj$c IJwFLj÷‚@~ 
ÔnNqjõPo¥qJwNqkFLj. μ¥q=h On¸<jTdOqj÷ öGHNqjÀïsSë ³Ey Oq*$x*bÍøÂ CLGHð ³Ä£j ÄÂfH¸ÔLPoÍj. − CLO~øCL MLj¿ öGHNqjÀï¸ÔLPoÍj. 
®Í¸Cc ÔLksSë ³Ey rHÍí MLkNqjPe$c °¸Á. @~© Ä£jOqj $q¸$cöGHTdE§ $c¿¥h IJwF| ÔofS ¬¥qÚ@o¸ ×.¿»¸Ey ¥qFLj¥yÚ¸¨.''  
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Tz×.FLõO~MLl IJwF| ÔofSFL Mn¸^Fo, ¬MLCLÆ GH¥qÚFLj¸¼ $q¸$cöGHTdE§ ¬Fcï<j. ''FoFo Ä£jŠ IJwF| ÔoEcíMLjFLjŠ¸^jFcï. CLFLj 
¬FLï^jæ$cFo Kn¸$qj+kOqj FLj¸¼ rUÎÍO~KcE§ GSjÂ¢P| MLÔcá<j. ®ÍíOqk ¥x=c÷^Ój PoŠ¸@~ GS[õ¸$cFo °FcïOqj. CLO~øCL Ä£j¥é Â×.¸ 
CnÓjGSjë¸ÍÂ MLk Ä£jEo ¥xÁí$c ¬Æ» ®ÍíOqk ¯ °ÍNqj¸ ÔnFnÎï - rUÎÍO~KcE§ - öIJd¸¥| IGHO|æ - FLkõNqkO|Ú rIHÎ÷=| ¥h MnÈ"JwNqkOqj. 
McWo" sHOq÷ Ä£jÍ =h¥nÚ^j÷ ¿×.O|ø ÔoGSjŠFcïOy ‚@~ FcŠ CnÆNqjÍj. MojMLjj ²tjO| JwOqjæ¥h Mn+"PoÍj. ®GHlð¨GHlð@o ¬Mnj¿¥cFLj¸¼ 
MLjOy GSjÂ¢P| IJwF| ÔoQc<j. CLFLj ¯Oy¾ TdNqj¸öCL¸ FLkõNqjO|ÚPy _NqjÓjEo¿ MLGSjëFLï^jæ. ¬¸Cc ¬NnkMLjNqj¸$c °¸Á''  

Tz×.FLõO~MLl ®¥qÚ< ×.¿»¸Í¸Cc ÔnJdð<j. ¬¸Cc ÔnfHðFL CLOqjMcCL ¬Fcï<j ''_ÿjQc ®GHlð@o ML¼áFL ¯ öfHNqj¸MLEc, 
OoGH=h¥h O~KyNoj Ä£j GSjÂ¢P| MLjFLMc+j" ¥cMLÔLjá. Ä£j GSjÂ¢P| ²MLOy ‚@~ CLFL¥h CnÆNqjÍ¸=y¸Á. ²MLOy ¥cMcÓÂ MLjFLÄ£jÍ 
öGHNnk$cÓj ÔoQcOqÂfHTwë¸Á. Ä£j ×cö$qCLëPy Ä£jOqj¸<¸¨. ¬MLGSOqMnjjsSë IJwF| ÔnNqjõ¸¨.''  

PPP 
¬tjCo ×.Oq$qMLÓfSFL VÂ MLjOyPe ×.¿»¸Á. XhGHBh öGHNnk$q¸Py $q¸$cöGHTdE§ ¬ÍjóCLMnjÎFL MnjÓjŠMLÓj TdbÁ¸Ôc<j. − 

MnjÓjŠMLÆï ¥qFLj$xFL<¸Py ¬CLFLj ¥q¸GHmõ^O| Ä£jÍ ¬Fo¥cFL¥qMnjÎFL ±V×.ÂCLMnjÎFL ¬bÍõNqjFcÓj ÔoQc<j. Mc=hÂ ÔnFnÎï MnÈ"FL GSjÂ¢P| 
MLk^Py÷ rH=hæ ¥x¸CL$cFLj, $q¸$cöGHTdE§ CLFL ¥q¸GHmõ^O| Ä£jÍ −NqjFL ÔofSFL ¬bÍõNqjFcÆï ÔLkfH¸¼FLGHlð<j MLj¿¥x¸CL$cFLj, −NqjFL 
Jd}SMLO|è ö$qfU¸¼ ¬bÍõNqjFcÆï ¥cgH ÔofS GHm¿ë$cFLk GSMLkÔcO~Âï ö$qfU¸Ôc<j. FcõNqj GSköCcÆï ÄQo÷fR¸ÔL<¸Py Tz×.FLõO~MLl Á^æ. 
JdQcáCLõ EoQcÓj MLjFLÄ£jÍ OqjÍíÍÓjÔLjŠFLï ¬*jQL¥hë ÂNqj¸öCL*ÓŠ GS¸_¸bÁ¸¼FL MLjjTdtjEc ¥cgHÂ, EcÂ¥h GS¸_¸bÁ¸¼ MLjFL 
¬*jQL¥hë ÂGHl*jÓj CLNqkOqjÔofSFL MLjjTdtjEc ¥cgHÂ GH¿Ç¤Æ¸¼ FcõNqj GS¸_¸bÁCL MnjÎFL Æ=h$oGRF| ¬¸QcÆ£ï, ×cÀ£Nqj, 
¬¸CLO~ãÀ£Nqj ¥yBcPy÷ ¬bÍõNqjFL¸ ÔofS CLFL ¬bÃöJdNqkÂï MLõ¥që¸ ÔoNqjMLÆû¸Á$c öGHAKLjCLø¸ Tz×.FLõO~MLlÂ ÂNqjŠëBhê ÔofS¸Á. 
Tz×.FLõO~MLl CLFLj MnÆ_j¼áFL ¬bÃöJdNqkÆï ¥q¸GHmõ^O| Ä£jÍ ÔLkfH¸¼FLGHlð<j, öfHNqj¸MLÍ, ³¥qGS¸>bEcö$cfU$c Mc=hÂ _jöOqPy 
ÂXhGHë¸ ÔosSGSjŠ¸Á. ¬Mnj¿¥c Mc¿ ¥é¸öÍ ÂIGHk GS¸GSì ®ÍíOqj FL¥hÆ£ GSjÂ¢+"Â¢, μ¥q FL¥hÆ£ öfHNqj¸MLÍÂ¢ GSßfRæ¸¼, ¬GSÓj GSjÂ¢P|, 
öfHNqj¸MLÍÓÂ Mc¿¥h CnÆNqjŠ¸@~ öKntjF| TdÚF| ÔofS Mc¿ ×cåGH¥cÓFLj Ä¤¿Py¥h _ÍPetj¸¼ CLMLj¥cO~õÂï Á»ø×.Nqj¸$c 
TdbÁ¸¼¸Á. ¬tjCo μ¥q GSjÂ¢P|Cy ‚@~ ¥cOqõ¸ TdbÁ¸ÔLMLÔLjá. ¥cFnÎCo ¥y÷FL÷Â °GHNnk»¸¼ ²¸CL GH¥q<ò¸Á¤$c MLõMLVOq¸ 
FL¨fH¸ÔLMLÔLjáFLFLï EcÂ¥h Mc¿¢ ¬ML¥cQcÂï ÔL¥qÚ$c Mc<jŠFcïOqj. NqkÍFLï rUÎÍO~KcE§ GSjÂ¢P| Š¨ AKLj×.Ä£jôÍ Ôc¿ôFcO| GHÔLáKx^jæ 
Jv¨¼FLGHlð<j, ÔnFnÎï GSjÂ¢P| CLFL Š¨ AKLj×.¸ Ä£jÍ ‚@~ ¥y÷F| GSßfRæPy °FLï Td¸¥éÀ¥q öGHö¥hNqjÓ EcøO~ ¬Eo GHÔLáKx^jæÂ ¬¸Í¿¥i 
ÔLkfH¸ÔL ¥qÆ$c<j. ¬Eo ÄbÍ¸$c NqkÍFLï ÔnFnÎï GSjÂ¢P| ²<MLj AKLj×.¸ Ä£jÍ ÄFcNqjŠ¨ GHÔLáKx^jæ Jv¨¼FLGHlð<j, rUÎÍO~KcE§ 
GSjÂ¢P| CLFL ²<MLj AKLj×.¸ Ä£jÍ ¬Eo KxMLjôÂ ÔLkfH¸ÔL¥qÆ$c<j. ¬Mnj¿¥c ¥é¸öÍÂIGHk GS¸GSì Mc¿ AKLk$qßÿ¸Py ¯ MLjj$qjÜ¿¥i 
IGHjFLMnjÎFL GSCcÚOq¸ ×.¿»¸Á. − ÄAKc$qGHl ¬bÁFoCL ''öGHGSjëCcÂ¥h OqkJdÂ¢ï, $x¸CLjÂ¢, $qjBcÆ£ï, ×cåGH¥cÆï, ¥qÂ¥q^jæÂ¢, MLjFL ¥y÷F|û¥h 
®MLø$qÆ$c¸. ®¥q MLjj¸Íj ²Íj=hMc¿ −PyÔLFc CLOq¸$cÆï GHfS$q^æ<¸, MLjÓ÷NqjjÍíî MnjÓjŠMLÓj FoOqð<¸, ³ Oq¥qMnjÎFL McÿFcPnÎïFc 
FL<GH<¸ Pe¸=hÄ ¥qFL¥q TdbÁsSë GH¿GHmOqêCL ÓbÃGSjë¸Á. ®¸¨NqkPy MLjFL¥h ÓbÃ¸¼FL ¯ Ä×.NqkÂ¥h ¥cOqŠPnÎFL ¯ MLjj$qjÜ¿¢ï 
MLjOyMLkOqj ¬bÃFL¸ÁEcí¸'' ¬Â FcÓj$qj MLk^Ój MLk=c÷¨, `ÕÔiO|û` ¬¸^k MnÎF| $c÷}S ²Ccë<j. `Pe¸$| ÆM| ¬Mnj¿¥c` ¬¸^k 
¬¸ÍOqj ¥y÷FLkû CLMLj $c÷GSjPnïCcëOqj.  

¬tjCo − O~öÀ − MLjj$qjÜ¿ ®¸¨Nqk ¬FLjAKLMcÆï CLj¨¼ JdOoQcOqj. OqkJdÓj MLkO~tj. $x¸CLjÓj MLkO~tj. Mc¿Â 
Jd¥hTdëF| GH¸sH ÇXL* öJdOq¸AKLMnjÎ¸Á.  
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Íø¸Íø¸                            ÅÇ¢EoÄ MLjjOqÈ¢bÍO|

PPP 
$q¸$cöGHTdE§ FLj¸¼ IJwF| ML¼á¸Á, ''Ä£jOqFLï^jæ$c ®GHlð@x¼áFL GSjÂ¢P| MLkMc@o. FL¥hÆ£ öfHNqj¸MLÍ IJw=y ÔLkfS ¬GSÓj 

¬MLkôtj ‚@~ ®PeFo °¸=o CLFL¥qAKLõ¸CLOq¸ PoÍÂ ¬Fcï<j. ÄMcÿ¸ MLOq‚ MnÈ" −»JwtjFL MLjFL _¸bÍjCcøÂï À¿» 
ÂÓKn^æ<¸ GSMLjj¼CLMLjÂ ¬ÂfHTwë¸Á. Ä£j ¬MLkôtjÂ ¬¨» ÔLk<¸¨'' ¬Â ¬¿íî¸Ôc<j.  

''MLk ¬MLkôtk ®Eo ¬bÃöJdNqkÂï MLõ¥që¸ ÔofS¸Á. Ä¤+" ÄMcÿ¸ MLjFL¸ ¥q¸Íj‚OqjPy ÔoEcí¸'' ¬Fcï<j Tz×.FLõO~MLl.  
''¥q¸Íj‚O~? ¬En¥qÚ<j¸Á?''  
''MLk GHm¿¢øŠÓ ö$cMLjMLj^. ²¥qÚ<j¸Ey Fc‚ CnÆNqjÍj. Ä£j¿GHlð<j ¬¸»¤¥cOq¸ CnÆNqj×oQcOqj ¥c_=hæ − 

ö$cMLjMnj¥qÚ<j¸Ey −O~ À£TdëFLj. $qj^jæ ÔLGHlð<j ¥cŠ¸@~ ÄMcÿ¸ ÔoEcí¸'' ¬Fcï<j Tz×.FLõO~MLl.  
PPP 

¬*jQL¥hë GS¸_¸bEcÓ ÔLOqáÓj ¥xFLTd»FL GSMLjNqj¸Py, MLjFL¸ ÔnfHðFL öGHÀEcÂ¥i Mc+j" bÁ¢^j$c öGHÀ GSMLkbEcFcÓj 
ÔnfHðFLGHlð<k, ¬¸CL¿XL GH¿QybÍFLPy XhGH*jÓŠ ¥cMLÆûFL ö¥nÎNnk½Â¥| Mnk=cOqj÷ MLjFL EoQcÂ¥h ÓAKLõ¸ ¥cŠ¸@~ Mc+j" 
ÂNqj¸öÀ¸¼FLGHlð<k, ÄNqjõ¸ŠÓ¥hÍí¿¥i GSMcõ×.MLkFLMLlÓ EcøO~ ¬bÃMLßÁíî Ôn¸ÁFL EoQcÓj ÔofSFL MnkGS¸ ¥x¸CL ö$qfU¸GHlŠ ML¼á¸Á. 
¥q^jæŠFLïMc+"tjFc, ¥qFLïMcOnÎFc, ²¸CL¥cMLÆûFL McOnÎFc ³ ÄbÍMnjÎFL −IgHGSj ÄGRNqkÆï $qj¿¸¼ öGHTdëÄ¸ÔL‚<ÍFLï ×cåFyÍNqj¸ 
‚@~ ¥qÆ»¸Á.  

 
 

PPP 
 

 
       e+>∑÷] bòÂ+&˚wüHé ìs¡«Væ≤+∫q 18e ñ>±~  s¡#·q\ b˛{°˝À  
                                             m+|æ¬ø’q ñ‘·ÔeT ø£<∏ëìø£       
         

#·<äTe⁄‘·Tqï |ü⁄düÔø±ìï eTT–+∫ u…&é˝…’{Ÿ Ä]Œ+~ j·÷$Tì. ‘·\ |üø£ÿ≈£î ‹|æŒ, øÏ{Ïø° >∑T+&Ü ˝À|ü*øÏ #=#·TÃ≈£î e∫Ãq yÓHÓï
\qT ÄkÕ«~+∫+~. eTìwæøÏ Ç+‘·ø£+fÒ @+ ø±yê*! eT+∫ |ü⁄düÔø£+, düŒ+~+#˚ Vü≤è<äj·T+. ªHê es¡≈£î Hê≈£î Ç+‘·≈£î  
$T+∫ ø√]ø£\T ˝Òe⁄. #·ø£ÿ{Ï ñ<√´>∑+, Áù|$T+#˚ ≈£î≥T+ã+, r]ø£ düeTj·÷ìï dü~«ìjÓ÷>∑|üs¡#˚ eT+∫ kÕVæ≤‘·´+,  
Ä˝À#·Hê $<ÛëHêìï eT*∫q >=|üŒ s¡#·sTT‘·... Ç+‘·ø£Hêï @+ ø±yê*!μ 

j·÷$Tì Ç+≥sY #·~y˚ s√E\qT+N ªn–ï$TÁ‘·μ n_Ûe÷ì. n‘·&ç ø£$‘·\‘√ yÓTT<ä\Tô|{Ïº, n‘·&ç |ü⁄düÔø±\˙ï e<ä\≈£î+
&Ü #·~$+~. ÁXÊ$Tø£<√|æ&û MT<ä n‘·&ç yê´dü|üs¡+|üs¡\T, eTVæ≤fi≤kÕ~Ûø±s¡‘· πø+Á<ä_+<äTe⁄>± n‘·&ÉT kÕ–+∫q kÕVæ≤‘·´ 
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ñ<ä´eT+ j·÷$Tì ˝≤+{Ï m+<ä¬s+<äs√ j·TTer j·TTe≈£î\≈£î dü÷Œ¤]Ôì∫Ã+~. n<˚ø±<äT. <ë+|ü‘·´J$‘·+ m˝≤ ñ+&Ü*? 
$yêVü‰ìøÏ dü¬s’q ìs¡«#·q+ @~? uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô\T J$‘· |üs¡´+‘·+ Áù|$T≈£î\T>± eTdüT\ø√e≥+ m˝≤? Ç˝≤+{Ï  
$wüj·÷˝…H√ï ns¡∆e+‘·+>± n–ï$TÁ‘· s¡#·q\T Ä$wüÿ]+#êsTT. 

kÕVæ≤‘ê´_Ûs¡T∫ ñqï ne÷àsTT\T, Ád”Ô\T #ê˝≤eT+~ nÁ–$TÁ‘· Äsê<Ûä≈£î˝Ò. yê]øÏ n‘·&=ø£ Ä<äs¡Ù|ü⁄s¡Twüß&ÉT. n‘·&ç  
$|ü¢yê‘·àø£ uÛ≤yê\T, n+<äyÓTÆq Ä˝À#·q\T, |ü<äTHÓ’q XË’* eTTK´ Äø£s¡¸D˝…’ |ü⁄düÔø£Á|æj·TT*ï XÊX¯«‘· n_Ûe÷qT\T>±  

ø£{Ïº|ü&˚düT≈£îHêïsTT. 

ªÄj·Tq uÛ≤s¡´ m+‘· n<äèwüºe+‘·Tsê\T!μ \ø£å\kÕs¡T¢ nqT≈£îqï e÷≥ Ç+ø=ø£kÕ] nqT≈£î+≥÷ ø£fi¯ófleT÷düT≈£î+~  
j·÷$Tì. ªÄs¡&ÉT>∑T\ n+<ä+, ◊X¯«s¡´+, ñ<√´>∑+, Çy˚M eTTK´+ø±<äT. $yêVü≤ã+<Ûä+˝À Ä˝À#·Hê$<Ûëq+ düTìï‘·+>±  
ˇø£]ø√dü+ düŒ+~+#˚ Vü≤è<äj·T+...Á|üø£è‹˝Àì kÂ+<äsê´ìï, Á|üDj·T‘·‘êÔ«˙ï #·÷&É>∑*π> n+‘·#·Ã≈£åîe⁄\÷.... ÇM  
Äq+<äùV≤‘·Te⁄\Tμ. 

ªn–ï$TÁ‘·μ ì>∑÷&ÛÉyÓTÆq e´øÏÔ. ‘·q >∑T]+∫ ‘êqT #ê≥Tø√&ÉT. n‘·&ç bò˛{À\T #·÷∫q yês¡T ≈£L&Ü me«s¡÷ ˝Òs¡T. m˝≤ 
ñ+{≤&√ me]ø° ‘Ó©<äT. n‘·&ç nø£ås¡+ e÷Á‘·y˚T n‘·&ç |ü]#·j·T+. nHêeT≈£î&ç>± ñ+&É{≤ìπø n‘·&ÉT Çwüº|ü&É‘ê&ÉT. düuÛÑ
\≈£î, düHêàHê\≈£î, nyês¡T¶\≈£L ÄeT&É <ä÷s¡+˝À ñ+{≤&ÉT. á ì>∑÷&ÛÉ‘· ≈£L&Ü n‘·&ç Äø£s¡¸D˝À ˇø£ eTTK´uÛ≤>∑+.  
ªdæ+|ü⁄˝Ÿe÷Hé! Äj·Tq e´øÏÔ‘·«+˝À mø£ÿ&Ü uÛÒwü»+ ˝≤+{Ï ∫≈£îÿeTT&ÉT\T ˝Òe⁄μ nqT≈£î+≥÷ ìÁ<ä˝ÀøÏ C≤s¡T≈£î+~ j·÷$Tì. 

n–ï$TÁ‘· s¡#·q\ Áù|s¡D‘√ ø£\+ |ü{Ïºq s¡#·sTTÁ‘·T\T ˝…ø£ÿ≈£î$T+∫ ñHêïs¡T. |üÁ‹ø£\˝À mHÓïH√ï ø£<Ûä\qT yês¡T n‘·&ç
øÏ n+øÏ‘·$Tdü÷Ô+&É≥+ ø£<äT›. 

j·÷$Tì eTqdüT˝À ˇø£ dü+ø£\Œ+ yÓT\¢yÓT\¢>± s¡÷|ü⁄~<äT›ø√kÕ–+~. ¬s+&ÉT HÓ\\ ø£èwæ e\¢ Ä dü+ø£\Œ+ dæ~∆+∫ ˇø£ 
|ü⁄düÔø£+>± ‘·j·÷¬s’+~. n–ï$TÁ‘· s¡#·q\ Áù|s¡D‘√ @fi¯¢ ‘·s¡ã&ç n&ÉbÕ<ä&ÉbÕ ∫‘·TÔ>± &Ó’Ø\˝À sêdü÷Ôe∫Ãq yê´kÕ\÷,  
ø£<Ûä\÷ ~~› ˇø£ #·ø£ÿ{Ï s¡÷bÕìï∫Ã dü+ø£\q+>± ‘·j·÷s¡T#˚düT≈£î+~ j·÷$Tì. ne˙ï #·<äTe⁄‘·Tqï j·÷$Tì eTqdüT  
>∑s¡«+‘√ bı+–b˛sTT+~. #·ø£ÿ{Ï uÛ≤wü, Á|ü>∑‹o\ø£ uÛ≤eC≤\+ ø£\>∑*dæq ñ‘·ÔeT s¡#·q\T Ä$wüÿè‘·yÓTÆHêsTT. 

ªm˝≤¬>’Hê n–ï$TÁ‘· Ä#·÷ø° |ü≥Tºø=ì Hê |ü⁄düÔø±ìøÏ eTT+<äTe÷≥ sêsTT+#·Tø√yê*. ‘·q n_Ûe÷ì sêdæ+<ä+fÒ Äj·T
q¬ø+‘· dü+‘√wü+! Hê uÛ≤yê\T, Hê Ä˝À#·q\T Äj·Tq kÕVæ≤‘·´+ ô|{Ïºq _Ûπøå.μ 

n–ï$TÁ‘·≈£î ñqï ∫s¡THêe÷ dæøÏ+<äsêu≤<é b˛kÕº|ò”düT˝À b˛düTºu≤ø‡̆ q+ãsY e÷Á‘·y˚T. düHêàHê\≈£î, düuÛÑ\≈£î, kÕVæ≤‘·´ 
ø±s¡´Áø£e÷\≈£L ÄeT&É <ä÷s¡+˝À ñ+{≤&ÉT ø±ã{Ïº n‘·&ç Ç\÷¢yêøÏ© me«]ø° ‘Ó*j·T<äT. m˝≤ n‘·DÏí yÓ<äø£≥+..? n‘·&ç 
|ü⁄düÔø±\˙ï d”‘ê|òü˝ŸeT+&û˝À ˇø£ Á|ü#·Ts¡Ddü+düú Á|ü#·T]düTÔ+~. nø£ÿ&çπø yÓ[fl+~ j·÷$Tì. 

ªn‘·&Ó|ü&ÉT e÷ <ä>∑Z]øÏ sê&Ée÷à. n‘·&ç ùdïVæ≤‘·T&ÉT mes√ ˇø£‘·qT á ˝≤yê<˚M\˙ï #·÷düT≈£î+{≤&ÉT. @ |üìø±e\
dæHê n‘·>±&˚ ekÕÔ&ÉT.μ 

ªmes¡+&û Ä ùdïVæ≤‘·T&ÉT? ø£˙dü+ n‘·&ç nÁ&ÉdüT, bò˛qT...μ 

ªnÁ&ÉdüT ñ+<äe÷à ÇkÕÔqT+&ÉTμ n+≥÷ ˇø£ ø±–‘·+MT<ä sêdæ Ç#êÃ&ÉT |ü_¢wüsY.  
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ª»j·Tsê+ Hêj·TT&ÉT, n&É«πø≥Tμ nH˚ ù|s¡T, ∫s¡THêe÷ ñHêïsTT.  
ªb˛˙˝Ò ˇø£ <ës¡+≥÷ <=]øÏ+~μ nqT≈£î+≥÷ Ä nÁ&ÉdüT yÓ‘·T≈£îÿ+≥÷ ãj·T\T<˚]+~ j·÷$Tì. ø£yê&û>∑÷&Ü˝À ˇø£ 
Çs¡T≈£îdü+<äT˝À n+‘·ø£+fÒ Ç]øÏ+∫ ø£{Ïºq eT÷&É+‘·düTú\ y˚T&ÉMT~øÏ #˚s¡T≈£î+~. nø£ÿ&É ns¡#˚‹ eT+<ä+ ‘êfi¯+ ø£|üŒ 
yÓøÏÿ]+∫+~. ñdü÷‡s¡+≥÷ yÓqT~]–‘˚ ˇø£ eT<Ûä´ej·TdüTÿ&ÉT m<äTs¡T|ü&Ü¶&ÉT. 
ªmes¡T ø±yê\+&û?μ 
ª»j·Tsê+ >±s¡˙ n&É«πø≥T...μ 

ªH˚H˚, s¡+&çμ n+≥÷ kÕ<ëd”<ë>± ñqï Ä eTìwæ ‘êfi¯+ ‘Ó]∫ ˝À|ü*øÏ ÄVü‰«ì+#ê&ÉT. 

n‘·&ç Ä|ò”düT n‹ e÷eT÷\T>± ñHêï |ü]X¯óÁuÛÑ+>± ñ+~. bÕ‘· ø±\|ü⁄ >√&É>∑&çj·÷s¡+, sêeTø£èwüí |üs¡eTVü≤+dü πø\+
&ÉsY, ∫qï fÒãT˝Ÿ, Hê\T>∑T ≈£îØÃ\T bı+~ø£>± neT]Ã ñHêïsTT. ª≈£Ls√Ã+&çμ nHêï&É‘·qT.  

ªHê ù|s¡T j·÷$Tì n–ï$TÁ‘· >±] n_Ûe÷ììμ. 

qyê«&É‘·qT ªª|ü_¢wüsY <ä>∑Zs¡ |ü{≤ºsê Hê nÁ&ÉdüT?μμ q$« Wqqï~.  
ªn–ï$TÁ‘·>±] bò˛Hé HÓ+ãs¡T, nÁ&ÉdüT ø±yê\+&ç. Hê |ü⁄düÔø±ìøÏ yê]#˚‘· eTT+<äTe÷≥ sêsTT+#·Tø√yê\ì Hê ø√]ø£μμ. 

ˇø£ ø£åD+ eTÚq+ ‘·sê«‘· nHêï&É‘·qT ªÄj·Tq nÁ&ÉdüT Hê≈£î ‘Ó©<ä+&ç!μ 

ªn<˚$T{Ï? yê] ˝≤yê<˚M\˙ï MTπs #·÷kÕÔs¡≥. MT ùdïVæ≤‘·T\≥. ‘Ó©ø£b˛e≥y˚T$T≥+&û!μ  

ªn<ä+‘˚q+&ç.. nedüs¡yÓTÆ‘˚ n‘·&˚ e∫Ãb˛‘·÷+{≤&ÉT. ùdïVæ≤‘·T&ÉT nqï ù|πs >±˙ n‘·&ÉT Hê ùdïVæ≤‘·T&ÉT ø±<äT. H˚qT  
#˚dæô|fÒº |üqT\≈£î &ÉãT“ ÇkÕÔ&ÉT!μ 

@eTqTø√yê˝À ns¡∆+ ø± Ò̋<äT j·÷$TìøÏ. 

ª|”¢CŸ »j·Tsê+ >±s¡T, Äj·Tq ∫s¡THêe÷ Hê≈£î m˝≤¬>’Hê Ç|æŒ+#·+&çμ ÄyÓT Á|üy˚Tj·T+ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ >=+‘·T >∑<äZ<äyÓTÆ ø£fi¯fl
˙fi¯ófl ‹]>±sTT.  

n‘·&ç ø£fi¯fl˝À C≤* ø£<ä˝≤&ç+~. 

ªMT≈£î ø±e\dæ+~ eTT+<äTe÷fÒ ø£<äe÷à. H˚qT HÓeTà~>± sêsTT+∫ ô|&É‘êqT. nuÛÑ´+‘·s¡+ ˝Òø£b˛‘˚ Çø£ÿ&É MT s¡#·q\T
 e~* yÓfi¯fl+&ç. MT bò˛Hé HÓ+ãsY ÇùdÔ |üì »s¡>∑>±H˚ ‘Ó*j·T|üs¡TkÕÔqTμ. 

ªÇø£ÿ&Ü?μ nsTTwüº+>± nqï~ j·÷$Tì. ªH˚qT MT≈£î #Ój·T´>∑\ kÕj·T+ n<=ø£ÿfÒqe÷à!μ ì≥÷º]Ã nHêï&É‘·qT.  

ª»j·T+sê+ >±s¡÷, >∑+ô|&ÜX¯‘√ Äj·Tìï yÓ<äT≈£îÿ+≥÷ e#êÃqT. ∫qï|üŒ{ÏqT+N Äj·Tq n_Ûe÷ìì. Hê≈£î ø±e\dæ+
~ eTT+<äTe÷≥ ˇø£ÿfÒ ø±<äT, Äj·TqqT e´øÏÔ>∑‘·+>± ø£\TdüTø√e≥+, e÷{≤¢&É&É+. MT≈£î ‘Ó©<äT, n~ Hê≈£î #ê˝≤  
eTTK´+μ. 

ªns¡úyÓTÆ+~ j·÷$Tì >±s¡T! ø±˙ M\T |ü&Ü* ø£<äe÷à. Äj·Tq me«]˙ ø£\TdüTø√e{≤ìøÏ düTeTTK+>± ñ+&És¡T. n~  
Äj·Tq HÓ’»+. MT˝≤>± m+<äs√ Á|üj·T‹ïdü÷Ô+{≤s¡T. |tÃ. @+ ˝≤uÛÑ+!μ 
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ìsêX¯ n\˝≤>∑ ÄyÓTqT eTT+#˚dæ+~. ª Hê≈£î n<ä+‘ê ‘Ó©<äT »j·Tsê+>±s¡T. n–ï$TÁ‘·>±] ∫s¡THêe÷ Çe«+&ç. Hê  
‹|üŒ˝Òy√ H˚qT |ü&É‘êqT, |”¢CŸ, |”¢CŸ. ˇø£ s¡#·sTT‘·øÏ, n_Ûe÷ìøÏ eT<Ûä´ n&ÉT¶>√&É>± ì\ã&Éø£+&çμ nuÛÑ´s¡∆q>± n&ÉT>∑T‘·Tqï 
ÄyÓT e+ø£ ì•‘·+>± #·÷XÊ&ÉT »j·Tsê+.  

ªkÕØ j·÷$Tì>±s¡T, n~ Hêe\¢ø±<äT, H˚qT ø=ìï ˇ|üŒ+<ë\≈£î ø£≥Tºã&ç Äj·Tqø√dü+ |üì#˚düTÔHêïqT. ns¡ú+ #˚düTø√+&ç
, yÓ[fls¡+&çμ ˝Ò∫ @y√ ô|ò’˝Ÿ‡ yÓ<äT≈£îÿ+≥÷ ˝À|ü\ n\e÷s¡T e<ä›≈£î yÓfi≤fl&É‘·qT. 

#˚ùd~˝Òø£ ˝Ò∫ ãj·T{ÏøÏ q&ç∫+<ëyÓT. ãj·T≥ ‘·\T|ü⁄<ä>∑Zs¡ b˛dtºe÷Hé e~*yÓ[flq ø£es¡T¢ ø£ã&Ü¶sTT. »j·Tsê+ ù|s¡T 
MT<ä. øÏ+<ä m.myéT. nì eTTÁ~+∫ ñ+~. ÄyÓT #·÷|ü⁄\T n‹y˚>∑+>± nÁ&ÉdüT yÓ+≥ |üs¡T¬>‘êÔsTT. ø£es¡T¢ bÕπsdæ >∑ã>∑u≤ 
&Üu≤ ~–+~ j·÷$Tì. øÏ+~øÏ e#êÃø£ ‘·q Vü‰+&éu≤´>¥˝À qT+∫ H√{ŸbÕ&é rdæ >∑Ts¡TÔô|≥Tº≈£îqï ∫s¡THêe÷ sêdüT≈£î+~.  
Ä{À møÏÿ nÁ&Édt #Ó|æŒ+~.  

 
Ä ø±\˙ }]øÏ m&É+>± ñ+~. nedüs¡yÓTÆ yÓ~øÏ‘˚ ‘·|üŒ Ä ø±\˙ ù|s¡T ‘Ó*dæq ù|s¡Tø±<äT. n˙ï eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ dü>∑≥T

 eTqTwüß\ dü+kÕsê˝Ò. s√&ÉT¶MT~πø >∑<äT\Tqï ∫qï Çfi¯ófl. yê{ÏøÏ π>≥T¢ ô|fÒº+‘· düú\+ ≈£L&Ü ˝Ò<äT.  

∫s¡THêe÷˝À ñqï n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü≤+ <ä>∑Zs¡ eT\T|ü⁄ ‹]–+~ Ä{À. Çfīfl q+ãs¡T¢ es¡Tdü˝À ˝Òe⁄. kÕj·T+Á‘·+ Äs¡T  
ø±ek˛Ô+~. M~Û BbÕ\T ˝Òe⁄. dü+<äT˝Ò ø±ø£ s√&ÉT¢ ≈£L&Ü ø£#êÃ M<ÛäT˝≤¢>± ñHêïsTT. Hê>∑]ø£‘· eT]Ãb˛sTTq Á|ü<˚X¯+˝≤>±
ñqï<äø£ÿ&É. 

Ä{Àyê&ÉT $düT≈£îÿ+≥THêï&ÉT. ªmø˘‡Á{≤ ÇkÕÔqT u≤ãT. ø±düÔ z|æø£|ü≥Tºμ n+≥÷ q#·ÃC…|æŒ Ä{À ~–+~. Ä{Àyê&ÉT M~Û
yês¡>± Ä{À ì\T|ü⁄≈£îHêï&ÉT. M~Û ∫es¡q <=]øÏ+~ Ä q+ãs¡T ñqï Ç\T¢. $T–*q Çfi¯flìïs{Ïø£Hêï ø±düÔ $XÊ\+>± ñ+
~. ˇø£ ∫qï ‘·&çø£\ π>≥T ‘Ó]∫ ˝À|ü*øÏ n&ÉT>∑Tô|{Ïº+~ j·÷$Tì. ∫qïHê{Ï ø£\ ÇH˚ïfi¯fl≈£î ì»+ ø±uÀ‘√+~. ø=~› ø£åD≤
\˝À ‘·q≈£î m+‘√ Á|æj·TyÓTÆq e´øÏÔì ø£fi≤flsê #·÷&ÉuÀ‘√+~. j·÷$TìøÏ q&Éyê\ì ˝Ò<äT. |üs¡T>∑T|üs¡T>∑Tq ˝À|ü*øÏ 
 yÓfi≤fl\ì ñ+~. ø±*+>¥u…˝Ÿ ø£ì|æ+#·˝Ò<äT.  

 >∑TeTà+ eTT+<äT eTT>∑TZ y˚dæ ñ+~. eTT+<äT>∑<äT˝À¢ @y√ e÷≥\T. ˇø£ eT>∑eTìwæ ø£+sƒ¡+ ø£s¡T≈£î>± $ì|æk˛Ô+~. ˇø£ 
Ä&É>=+‘·T @<√ e÷{≤¢&ÉT‘√+~. e÷≥˝ÒM düŒwüº+>± ˝Òe⁄. 

ª@eT+&ç, me¬s’Hê ñHêïsê?μ >=+‘·T ô|>∑T\TÃ≈£îì >∑TeTà+ <ä>∑Zs¡ ì\ã&ç n&ç–+~ j·÷$Tì.  
»yêãT sê˝Ò<äT. dü+~>∑∆+>± eTT+<äT>∑~øÏ ø£{Ïº ñqï H˚‘·Ns¡ |üs¡<ë ‘=\–+∫ ˇø£ n&ÉT>∑T ˝À|ü*øÏ y˚dæ+~. 

|üø£ÿ >∑~˝ÀH˚ ø£+sƒê\T $ì|ædüTÔHêïsTT. Ç+‘·˝À ø£¬s+≥T b˛sTT+~. Ä&É>=+‘·T bò˛H√¢ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <ä>∑Zs¡>± $ì|æ+∫+
~. eT>∑>=+‘·T ˝À|ü* >∑~˝À+∫ >∑{Ïº>± $ì|æk˛Ô+~. 

ªf…ÆbòÕsTT&é ø£<ë. Ç+ø± |ü~, |ü~ùV≤qT s√E\T |ü&ÉT‘·T+~ ø±düÔ ã\+ |ü≥º{≤ìøÏ. @y˚y√ {≤ì≈£îÿ\T, eT+<äT\T  
Ç#êÃs¡T. ø±düÔ qj·T+>±H˚ ñHêïqe÷à. Hê >∑T]+∫ ~>∑T\T ô|≥Tºø√≈£î, ˙ Äs√>∑´+ C≤Á>∑‘·Ôμ ‘·*¢‘√ ø±uÀ\T  
e÷{≤¢&ÉT‘√+<ëyÓT. 
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ªbò˛qT ô|f…ºj·T´y˚.....μμ n+≥÷ ˇø£ ‹≥Tº ø£s¡ÿX¯+>± $ì|æ+∫ n~]|ü&ç+~ j·÷$Tì. ndüVü≤´+‘√ ÄyÓT X¯Øs¡+  
»\<ä]+∫+~. 

ªÄj·Tq u≤>±H˚ ñHêïs¡e÷à. dü]>±Z ‹qs¡T. n<=ø£ÿfÒ Hê u≤<Ûäμ n‘·&ç ‹≥T¢ |ü{Ïº+#·Tø√≈£î+&Ü n+{À+<ëyÓT bò˛H√¢.  

>√&É≈£î $dæ]q edüTÔe⁄ @<√ ô|òfÒ\àì |ü–*+~. bò˛Hé ô|fÒºdæq #·|ü&ÉT.  

ª|”øÏ bÕπskÕÔqT yÓ<Ûäe bò˛qTμ ø√|ü+>± e>∑s¡Tdü÷Ô n+≥THêï&ÉT ªyÓfi¯ófl, ÄyÓT¢{Ÿ y˚dæ rdüT≈£îsê. ø£åD+˝À ø±yê*, bò˛.μ 

ÄyÓT ˝À|ü*øÏ yÓ[flq≥T¢+~. eTÚq+. 

@+ #Ój·÷´˝À ‘Ó*j·Tì |ü]dæú‹˝À Ä eTTdüTs¡T‘·Tqï Nø£{Ï˝À ¬s+&É&ÉT>∑T\T eTT+<äT≈£î y˚dæ+~ j·÷$Tì. Ä Ç+{À¢ #·&û
, #·|ü&É÷ ˝Ò<äT. <ÛÓ’s¡´+ ≈£L&ÉBdüT≈£îì ª@eT+&û! mes¡T Ç+{À¢μ nì eDT≈£î‘·Tqï ø£+sƒ¡+‘√ |æ*∫+~. ˇø£ q\uÛ…’ @fi¯fl  
Ä&ÉeTìwæ ø=+>∑T‘√ #˚‘·T\T ‘·T&ÉT#·T≈£î+≥÷ e∫Ã+~. øÏ{Ïø°˝À ñqï ø=y=«‹Ô yÓ*–+∫ kÕº+&é˝À ñ+∫+~. |ü#·Ã{Ï |üdæ$T
, e‘ÓÌÔq bı&Éyê{Ï »&É uÛÑT»+MT<ä qT+∫ eTT+<äT≈£î y˚˝≤&ÉT‘√+~. bÕ‘· H˚‘· Ns¡ ø£≥Tº≈£îqï ÄyÓT˝À @<√ kÂ+<äs¡´+. 

j·÷$Tìì #·÷∫ m≥Te+{Ï ‘=Á≥TbÕ≥T, ø£+>±s¡T e´ø£Ô+ #Ój·T´˝Ò<äT. ì+bÕ~>± #·÷dü÷Ô  
ªmes¡+&û? mes¡T ø±yê*?μ kÂeT´+>± n&ç–+<ëyÓT. 

ªHê ù|s¡T j·÷$Tì. n–ï$TÁ‘·>±] n_Ûe÷ìì.....μ  
ª≈£Ls√Ã+&çμ n+≥÷ ˇø£ bÕ¢dæºø˘ ≈£îØÃ #·÷|æ+∫+~. Ä >∑~˝À ñqï ≈£îØÃ n<=ø£ÿfÒ. 

ª#ê˝≤ <ä÷s¡+ qT+∫ yÓ<äT≈£îÿ+≥÷ e#êÃqT. yê]ì #·÷&Ü\ì....μμ 

ªÇ|ü&Ü? M\T|ü&É<ä+&ç. Äj·Tq me«]˙ ø£\es¡T. Çwüº+ ñ+&É<äT. düuÛÑ\≈£L, düHêàHê\≈£L sês¡T. Ç+‘·ø° @+ |üìMT<ä
 e#êÃs¡T #Ó|üŒ+&çμ. 

ªnu…“uÒ“ ne˙ï ø±<ä+&ç. Hê ø£<Ûë dü+ø£\HêìøÏ eTT+<äT e÷≥ Äj·Tq #˚‘· sêsTT+#·T≈£î+<ëeTì e#êÃqTμ nqï~  
j·÷$Tì. ÄyÓT ˝À|ü*øÏ yÓ[fl+~.  

ªMT ø√dü+ mes√ ne÷àsTT e∫Ã+~. n_Ûe÷ì. ‘·q |ü⁄düÔø±ìøÏ eTT+<äTe÷≥ sêj·TeTì...μ 

ªme]#êÃs¡T nÁ&ÉdüT?μ >=+‘·T ∫+#·T≈£îì n]#ê&É‘·qT. 

ª‘Ó©<äT..μ XÊ+‘·+>± #Ó|æŒ+<ëyÓT. 

ª»j·Tsê+ >±&˚Hê? #·+ù|kÕÔ >±&ç<ä ø=&ÉT≈£îìμ ñqï≥T¢+&ç j·÷$Tì ≈£Ls¡TÃqï >∑~˝ÀøÏ düT&ç>±*˝≤ e#êÃ&ÉT. 

j·÷$Tì ‘·{≤\Tq ˝Ò∫ ì\ã&ç+~. >ös¡e+‘√ ø±<äT. uÛÑj·T+‘√, E>∑T|ü‡‘√. Ä ø£åDy˚T ø£¬s+≥T e∫Ã+~.  

˝≤e⁄>±, bı&ÉT>±Z ñHêï&É‘·qT. E≥Tº uÛÑTC≤\<ëø± ô|]– ∫ø±>±Z ∫+<äs¡e+<äs¡>± ñ+~.  
eTTKeT+‘ê >∑&Ü¶\T, MTkÕ\T. ø£fi¯ófl ∫+‘·∫|ü˝≤¢ »«*düTÔHêïsTT. q&ÉTeTT≈£î ˇø£ eTT‘·ø£ ‘·T+&ÉT>∑T&É¶ ø£≥Tº≈£îì  
ñHêï&ÉT. nB yÓ÷ø±fi¯fl <ëø± #ê©#ê\≈£î+&Ü ñqï~. 
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ªq....qeTkÕÿs¡+μ ‘·&Éu≤≥T‘√ nqï~ j·÷$Tì.  
ª@eTT+~ #·÷&É{≤ìøÏ Çø£ÿ&É? ¬s+&ÉT ø±fi¯ófl, ¬s+&ÉT #˚‘·T\T, ˙˝≤+{Ï eTìwæH˚. Hêπø+ ¬sø£ÿ\÷, ø=eTTà\÷ ˝Òe⁄μ e>∑s¡T
düTÔHêï&ÉT. H√{Ï ∫es¡ ø=~›>± qTs¡T>∑T. X¯óÁuÛÑ‘· ˝À|æ+#·≥+ e\¢, ‘ê^ ‘ê^ ñ+&É≥+ e\¢ n‘·&ç qT+∫ uÛÑ]+#·˝Òì  
<äTs¡Z+<Ûä+.  

Ä Ç+{Ï |ü]dæú‹, n‘·&ÉTqï |ü]dæú‹, Ä Ç˝≤¢* |ü]dæú‹ ø£fi¯flã&çq j·÷$TìøÏ eTqdüT˝À, yÓT<ä&ÉT˝À @<√ Hêp¬ø’q~  
∫ÛÁ<äyÓTÆ+~. Ä u≤<Ûä ø£fi¯fl yÓ+≥ ˙fi¯ófl>± düTfi¯ófl ‹s¡T>∑T‘√+~. 

Ç+‘·˝À Ä Ád”Ô >∑~˝ÀøÏ eT+∫˙fi¯fl >±¢düT‘√ e∫Ã+~. bÕ|ü+, >∑èVæ≤D° <Ûäs¡à+. 

n‘·&ç ns¡T|ü⁄\≈£î n&ÉT¶edü÷Ô ª≈£Ls√Ã+&çμ nqï~ j·÷$Tì‘√. n≥Te+{Ï |ü]dæú‹˝À ≈£L&Ü kÂe÷´ìï ø√˝ÀŒì ÄyÓT  
dæús¡‘ê«ìï j·÷$Tì eTqdüT˝À yÓT#·TÃ≈£î+~. 

˙fi¯ófl n+<äT≈£î+≥÷+fÒ eTT+<äT≈£î e∫Ã j·÷$Tì #˚‹˝À >±¢düT m>∑s¡>={≤º&ÉT n‘·&ÉT.  

uÛÑj·T+‘√ >√&ÉyÓ’|ü⁄ »]–+~ j·÷$Tì. ªMTs¡T ˝À|ü*øÏ yÓfi¯fl+&ç. n‹<ÛäT\ eTT+<äT @$T{° n\¢]μ  
n‘·&ç #˚‹ì |ü≥Tº≈£î+≥÷ eTè<äTe⁄>± nHêï<ëyÓT.  

ªH√s¡TàjYT, Hê≈£î #Óù|Œ<ëìyê qTe⁄«? Ç˝≤+{Ï yêfi¯fl≈£î eTsê´<ä˝§ø£{Ï!μ ádü&ç+|ü⁄>± j·÷$TìyÓ’|ü⁄ #·÷XÊ&ÉT. ª@$T{ç 
˙ ≈£î‘·÷Vü≤\+? @+ #·÷&Ü\ì e#êÃyé?μ n–ï >√fi≤\˝≤+{Ï ø£fi¯fl‘√ ñ]$T#·÷dü÷Ô n&ç>±&ÉT. 

j·÷$Tì >=+‘·T ‘·&Ü]b˛sTT+~. ø±fi¯ófl eDT≈£î‘·÷+&É>± >√&É |ü≥Tº≈£îì ì\<=≈£îÿ≈£î+≥÷ nqï~. 

ª Hê |ü⁄düÔø±ìøÏ MTs¡T... eTT+<äTe÷≥ sêkÕÔπsyÓ÷qì n&É>±\ì e#êÃqTμ. 

ª‘·|üŒ≈£î+&Ü sêkÕÔs¡T. Ç˝≤ Çe«+&Ée÷àμ ÄyÓT #=s¡e>± j·÷$Tì #˚‹˝Àì ô|ò’˝Ÿ n+<äT≈£î+~. 

ªˇø£ yês¡+ f…Æ+ Çe«+&ç. eTT+<äT Çe˙ï #·<äyê*>± eTT+<äTe÷≥ sêj·÷\+fÒ..μ 

ÄyÓTqT #Ó&É¶>± ì+~dü÷Ô n‘·&ÉT $düTs¡T>± ˝À|ü*øÏ yÓ[flb˛j·÷&ÉT. $q˝Òø£ #Óe⁄\T eT÷düT≈£î+~ j·÷$Tì. 

ÄyÓT e+ø£ m+‘√ u≤<Ûä>± #·÷∫ ìC≤sTTr>± nqï~. ªkÕØ.. eTT+<äT ‘Ó*j·T|üs¡#·≈£î+&Ü nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü sêe≥+ 
Hê<˚ ‘·|ü. Hê e\¢ MTs¡T e÷≥ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ø£å$T+#·+&çμ. ø£fi¯fl˝À¢ ˙fi¯ófl ∫|æŒ\T¢‘·T+&É>± nqï~. ‘·q sêø£ e\¢ ÄyÓT≈£î
 ø£*π> eTq:πø¢X¯+ m+‘√ u≤<Ûëø£s¡+.  

ª|üs¡yê˝Ò<äT |üì MT<ä e#êÃs¡T ø£<ë. @<√ Äs√>∑´+ u≤e⁄+&Éø£ #Ó&É¶eT÷&é˝À ø£qã&Ü¶s¡T MT≈£î. Äj·Tq nqïy˚M  
|ü{Ïº+#·Tø√ø£+&çμ e÷eT÷\T>±, ì]«ø±s¡+>± #Ó|æŒ+<ëyÓT. 

n‘·&çì #·÷∫ m+‘· ÄX¯Ãs¡´b˛sTT+<√, ÄyÓTqT #·÷N n+‘˚ ÄX¯Ãs¡´b˛sTT+~ j·÷$Tì. 

ªyÓfi§flkÕÔq+&ç. Hê ∫s¡THêe÷, bò˛Hé HÓ+ãs¡T y˚dæ ñ+#êqT. @<Ó’Hê sêùdÔ ‘Ó*j·Tãs¡TkÕÔs¡T ø£<ä÷!μ  
ÁbÕ<Û˚j·T|üPs¡«ø£+>± n&ÉT>∑T‘·÷ >∑ã>∑u≤ ãj·T{ÏøÏ q&ç∫+~ j·÷$Tì. 

düqï{Ï ∫s¡Tqe⁄«‘√ ‘·\|ü+øÏ+∫+<ëyÓT M&√ÿ\T #ÓãT‘·÷. 
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Ä{À møÏÿq Çs¡yÓ’ ì$TcÕ\≈£î ø±uÀ\T Ä<äTsê›, >∑T+&Ó<ä&É ‘·–Z e÷eT÷\T eTìôw’+~ j·÷$Tì. Vü≤sƒê‘·TÔ>± »]–q  

dü+|òüT≥q\T ÄyÓTqT ñøÏÿ]_øÏÿ] #˚XÊsTT. n–ï$TÁ‘·ø√dü+ yÓ<äø£≥+, ∫s¡THêe÷ <=s¡ø£≥+ ¬s+&É÷ nq÷Vü≤´ dü+|òüT≥q\T
>± ‘√ùdÔ, n‘·&ç ì»s¡÷|ü+, e´øÏÔ‘·«+, ÄyÓT eTT+<äT n˝≤ ã≥ºãj·T\T ø±e≥+ Ç+ø± $ÁuÛ≤+‹ì ø£*–+∫+~. 

mHÓïH√ï @fi¯ófl>± }Væ≤+#·T≈£î+≥Tqï düe÷y˚X¯+ á s¡ø£+>± |ü]D$T+∫+<˚$T{Ï? Ç+‘· $∫Á‘·+>±, }Vü≤≈£î ≈£L&Ü  
n+<äq+‘· $ø±s¡+>±.  

ndü\T n~ s¡#·sTT‘· n–ï$TÁ‘· Ç˝Ò¢Hê? Ä »+≥ n–ï$TÁ‘· <ä+|ü‘·T˝ÒHê? Ä Ä˝À#·q >∑>∑TsêŒ≥TqT ø£*–+∫+~. 

Ä Ç+{Ï ∫s¡THêe÷, Ä Ád”Ô‘√ »]–q dü+uÛ≤wüD ˝À˝À|ü\ $|ü⁄\+>± eTqq+ #˚düT≈£î+~. dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT, yêfi‚fl.  
ªdüuÛÑ\≈£î sês¡Tμ nì ≈£L&Ü #Ó|æŒ+~. Ç+<äTπøH˚yÓ÷ eTVü‰qTuÛ≤e⁄&ÉT me] ø£+{≤ |ü&É&ÉT. Ç˝≤+{Ï eTìwæ ø±ãfÒº  
eTqTwüß\‘√ bı‘·TÔô|≥Tºø√&ÉT. mes¡T uÛÑ]+#·>∑\s¡T Ç˝≤+{Ï e÷qeeTè>±ìï? ˇø£kÕ] #·÷∫q yêfiË¢e«s¡÷ »qà˝À  
eT]Ãb˛s¡T. X¯Øs¡+ MT<ä k˛sTT˝Òì eTìwæ. H√{ÏMT<ä n+‘·ø£+fÒ n<äT|ü⁄˝Ò<äT. ø£˙dü bÕ]X¯óÁuÛÑ‘·, ø£˙dü eTsê´<ä,  
¬s+&É÷ ø£s¡Ty˚. 

Ç+ø£ ñqï<˚$T{Ï n‘·&ç <ä>∑Zs¡? ˇø£ eT+∫ e÷≥, ˇø£ ∫s¡Tqe⁄«, ˇø£ ùdïVü≤|üP]‘·yÓTÆq #·÷|ü⁄... n˙ï eTè>∑´y˚T.  
Ç‘·&˚Hê H˚qT ø£\\Tø£qï n_Ûe÷q s¡#·sTT‘· n–ï$TÁ‘·? 

njÓ÷´, n‘·&ç >∑T]+∫ Ä˝À#·H˚ m+‘√ dü÷Œ¤]Ô<ëj·Tø£+>± ñ+&˚~. e÷qe dü+ã+<Ûë\ >∑T]+∫, Á|ü|ü+#·+ >∑T]+N  
‘·q≈£î @s¡Œ&çq ne>±Vü≤q j·÷e‘·÷Ô n‘·&ç s¡#·q\ qT+&ç ‘·q˝À ñ<ä“¤$+∫q<˚. Ç‘·&˚Hê Ä n–ï$TÁ‘·? 

ª#Û·#Û·. m+‘· ‘·|ü |üì#˚XÊqT. e<äT› e<ä›ì »j·Tsê+>±s¡T #Ó|üŒH ̊#ÓbÕŒs¡T. yÓfi¯flø£b˛‘˚ m+‘· u≤>∑T+&˚~μ. ‘·q˝Àì  
ne÷j·Tø£yÓTÆq >ös¡yê<äsê\T, Áù|e÷_Ûe÷Hê\T XÊX¯«‘·+>± n˝≤π> ñ+&çb˛j˚T$. |ü<˚ |ü<˚ nqT≈£îqï<ë e÷≥\T. 

eT∞fl eTqdüT eT[fl+#·T≈£î+~. ªn‘·&ç e´øÏÔ>∑‘· J$‘·+ Hê¬ø+<äT≈£î? n‘·&çøÏ yÓTT<ä{ÏqT+N me«]˙ ø£\e≥+ Çwüº+˝Ò<äT
. n~ »>∑yÓT]–q dü‘·´+μ. e<ä›+≥÷+fÒ $q≈£î+&Ü ‘êH˚... ‘·q<˚ ‘·|ü. 

n‘·&ç+{À¢ n‘·&ÉT m˝≤¬>’Hê ‹s¡T>∑T‘ê&ÉT. #ÓbÕŒô|≥º≈£î+&Ü }&ç|ü&ç‘˚ n‘·&ç @ø±+‘·+ uÛÑ>∑ïyÓTÆ+<äqï ø√|ü+‘√ n˝≤  
Á|üe]Ô+∫ ñ+{≤&ÉT. ªHê¬ø+<äT≈£î n‘·&ç >∑T]+∫q eT<Ûäq? me] e´øÏÔ>∑‘· |ü]<ÛäT\T yê]$. Ç‘·s¡T\T yê{Ïì ‘Ó*d”  
n‹Áø£$T+#·≥+ ‘·ù|Œ eT]! ªHê≈£î mes¡÷ e<äT›sê u≤ã÷μ nì bÕ]b˛j˚Tyêfi¯flì yÓ~øÏ yÓ+{≤&É≥+ m+‘·es¡≈£î düããT?μ 

 
eTqTwüß\T ‘·eT nedüsê\ ø√dü+ $\Te\qT ‘·s¡#·T e÷s¡TÃ≈£î+{≤s¡T.  
|ü|ü+#êìøÏ ªe÷s¡Z<ä]Ùμ>±  ªeT+∫μì uÀ~Ûdü÷Ô ì»J$‘·+˝À #Ó&ÉT #˚dü÷Ô  

b˛j˚Tyê&ÉT <ä«+<ä« Á|üeè‹Ô >∑\yê&Ó’‘˚ ` 
‘·q nedüs¡+ ø√dü+, ‘·q Á|üjÓ÷»Hê\T HÓs¡y˚s¡≥+ ø√dü+ ª#Ó&ÉTμ nì  

‘Ó*d” <ëìì ÄyÓ÷~+#˚yê&ÉT ≈£L&Ü <ä«+<ä«+ ne\+_+#˚yê&˚. 
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Ä˝À∫+#·+&ç. 
n˝≤ |ü]|ü] $<Ûë\ Ä˝À∫dü÷Ô yês¡+ s√E\T >∑&ç|æ+~ j·÷$Tì. b˛düTº˝À ˇø£ ø£es¡T e∫Ã+~.  

‘·q ø£<Ûä\ ô|ò’\T, <ëìøÏ »‘·#˚]Ã ø=ìï ø±–‘ê\T e#êÃsTT. eTT‘ê´\ ø√e˝≤+{Ï <ädü÷Ô]‘√ ªj·÷$TìøÏμ nì sêdæ ñqï~. 

¬s+&ÉT ù|J\˝À #ê˝≤ #·ø£ÿì eTT+<äTe÷≥ ø£qã&ç+~. ø£<Ûä\ìï+{Ï˙ Á|ükÕÔ$dü÷Ô, dü÷ø£åàyÓTÆq <äèwæº‘√, ˝À‘Ó’q ne>±Vü≤
q‘√ sêdæq eTT+<äTe÷≥ n~. n~ #·~$q yêfi¯ófl j·÷$Tì |ü⁄düÔø±ìï |üP]Ô>± #·<äe≈£î+&Ü e<ä\s¡T. n+‘·  
ÄdüøÏÔ<ëj·Tø£+>± sêXÊ&ÉT n–ï$TÁ‘·. n<=ø£ÿ{° #ê\T |ü⁄düÔø£+ neTTà&ÉT b˛e{≤ìøÏ.  

‘·q ù|s¡ï ˇø£ ∫qï dü+<˚X¯+ ñqï~. 

ªj·÷$T˙! 

<ä«+<ä«+ Á|üø£è‹˝À ˇø£ $\ø£åD uÛ≤>∑+. <ëìøÏ ø±s¡D≤\T yÓ<äø£uÀ≈£î  
           n–ï$TÁ‘·μ 

ì≥÷º]Ã+~ j·÷$Tì. ªì»y˚T. <ä«+<ë«ìï ns¡ú+ #˚düTø√e≥+ #ê˝≤ ø£wüº+. ne‘·\ yê] J$‘·+ >∑T]+∫q  
$eTs¡Ù\˝ÀøÏ b˛≈£î+&Ü Hê e÷s¡Z+˝À H˚qT q&ÉTkÕÔqTμ nqT≈£î+~ ‘·è|æÔ>± ªeTT+<äTe÷≥μqT eT∞fl eT∞fl #·<äTe⁄ø=+≥÷. 

ªm+‘· >=|üŒ>± sêXÊ&ÉT! á eTT+<äTe÷≥ ø√dü+ n‘·&ÉT ‹{Ïºq ‹≥¢˙ï uÛÑ]+#·e#·TÃμ nqT≈£î+~ qe⁄«≈£î+≥÷. 

Ä kÕj·T+Á‘·+ Á|ü#·Ts¡D≤ dü+düú≈£î yÓ[fl+~ j·÷$Tì. ‘·q ø£<Ûä\qT, eTT+<äTe÷≥qT |ü_¢wüsY >∑~˝ÀøÏ rdüT≈£îyÓ[fl+~.  
Äj·Tq ˝Ò&ÉT ªns¡>∑+≥˝À ekÕÔ&ÉT ≈£Ls√Ã+&çμ nHêïs¡T. 

}]πø ≈£Ls√Ãe≥+ m+<äTø£ì ø£<Ûä\˙ï eT∞fl ˇø£kÕ] #·~$+~. ø=ìï ‘·|ü\T ø£qã&ç‘˚ ~<äT›u≤≥T #˚dæ+~. m+‘√  
ìC≤sTTr>±, dü«#·Ã¤+>± ‘·q uÛ≤yê\qT nø£åsê\˝À bı~–+~. mH√ï düeTdü´\T, yê{ÏøÏ ‘êqT Hê´j·TeTqT≈£îqï  
|ü]cÕÿsê\T #·÷|æ+∫+~. mø£ÿ&Ü dü+~>∑∆‘· ˝Ò<äT. n|üÁX¯ó‘·T\T ˝Òe⁄.  

∫es¡>± ªªeTT+<äTe÷≥μμ #˚‘·T˝À¢øÏ rdüT≈£îì eT∞fl #·~$+~. ÄyÓT eTH√|òü\ø£+ MT<ä n–ï$TÁ‘· $ø£è‘·+>± yÓT~˝≤&ÉT. 
n‘·&ç ns¡T|ü⁄\T, ndüVü≤q+, HÓ’#·´+ Ä ø±–‘ê\˝À n&ÉT>∑&ÉT>∑THê ø£qã&ÉkÕ>±sTT. Ä s√E ‘êqT ndü+ø£*Œ‘·+>± #·÷dæ+
<˚$T{Ï? á nø£åsê\˝À ñqï<˚$T{Ï? @~ ì»+? 

Íø¸ÍøMLjÂ ¬CLFo ¬¸^jFcï<j 

n+‘· >=|üŒ s¡#·sTT‘·, m˝≤+{Ï yê&Ó’Hê ø±˙ sêdæ Ç∫Ã+<˚ #ê\ì eTT]dæb˛‘·÷ n#·TÃ y˚düTø√Hê?  
   ¬¸=o Íø¸Íø¸ FcPy ‚@~ °FLïEc? 

Çø£ ø£åD+ ≈£L&Ü Ä˝À∫+#·≈£î+&Ü ªeTT+<äTe÷≥μqT eTTø£ÿ\TeTTø£ÿ\T>± ∫+|æ #Ó‘·ÔãT≥º˝À y˚dæ+~ j·÷$Tì. ‘·q  
eTqdüT≈£î u≤<Ûä, uÛÑj·T+ ø£*–‘˚ ‘·q kÂeT´‘·‘√, ∫s¡Tqe⁄«‘√ nqTqsTT+∫q Ä Ád”Ô eT÷]Ô >∑Ts¡TÔ≈£î e∫Ã+~.  

yÓTT<ä{Ï ù|J˝À ªn+øÏ‘·+μ sêdæ+~. 
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Á$qj<j KcÄ     GSCLõEoM| ¼Ój‚¿

 n+øÏ‘·+ 
ªm+‘·{Ï ã&Éu≤q\+ ˝À˝À|ü\ πs>∑T‘·THêï ‘=Dø£ì ìã“s¡+‘√, yÓT‘·Ô{Ï e÷≥\‘√, #·\¢{Ï ∫s¡Tqe⁄«‘√ qqTï  
¬>\T#·T≈£îqï ùdïVü≤o*øÏμ  

        n_Ûe÷q+‘√  

          j·÷$Tì 
 

PPP 
 

e+>∑÷] bòÂ+&˚wüHé ìs¡«Væ≤+∫q 18e ñ>±~  s¡#·q\ b˛{°˝À  
                                             m+|æ¬ø’q ñ‘·ÔeT ø£<∏ëìø£   
 
         ( తత్ భేతాళ కథానిక) 
పటుట్వదలని వికర్మారుక్డు ఎపప్టిలా చెటుట్పై వేర్లాడుతునన్ శవానిన్ దించి భుజమీమ్ద వేసుకొని శమ్శానం కేసి నడవ సాగాడు. 
అపుప్డు శవంలోని భేతాళుడు, "రాజా ..." అంటూ అలవాటు పర్కారం ఇంకేదో చెపప్బోయాడు. 
వికర్మారుక్డు నడక ఆపి, "భేతాళా, పర్తి సారీ నువేవ్ కథలు చెపిప్ ననున్ పర్శన్ అడగడమూ, నేను సమాధానం చెపప్గానే తురుర్మని 

ఉడాయించడమూ చేసుత్నాన్వు. ఈ సారికి మొదట ననున్ మాటాల్డనీయరాదూ? నువువ్ నాకు ఇనిన్ కథలు చెపిప్న ఈ కాలంలో నా రాజయ్ంలో 
ఎనిన్ మారుప్లు వచాచ్యోననీ, ఆ మారుప్ల కారణంగా మునుమ్ందు ఎనిన్ ఇబబ్ందులు వసాత్యోననీ అనుమానంగా ఉంది. అందుకు 
నిదరశ్నంగా నేనే నీకు ‘దిగుడుబావి' అనన్ కథొకటి వినిపిసాత్ను, నువువ్ ఒపుప్కుంటే", అంటూ పార్ధేయపడాడ్డు. 

ఏ కళనునాన్డో ఏమో, భేతాళుడు "సరే, ఈసారికి ఇలాగే కానిదాద్ము. నాకు శర్మ తెలియకుండా నువేవ్ కథ చెపుప్. అయితే కథ తపప్ 
ఇంకేమీ చెపప్కూడదు సుమా! లేకపోతే  నేను మళీళ్ మాయమైపోతాను" అని హెచచ్రించాడు. 

"శవానీన్ నేనే మోసుత్నాన్ను, కథా నేనే చెబుతాను, మరి తనకు 'శర్మ తెలియకుండా' అంటాడేంటి అరథ్ం లేకుండా? అయినా, 
ఇంతకాలానికి వీడికి కథ చెపేప్ అవకాశం చికిక్ంది. ఇనిన్ కథలు చెపిప్ నా దుంప తెంచినందుకు పర్తీకారం తీరుచ్కుంటాను" అని మనసులో 
అనుకుంటూ వికర్మారక్ మహారాజు ఇలా చెపప్సాగాడు. 

*** 
బలక్ంపేట అనే వూళోళ్ ఒక బడిపంతులుగారుండేవారు. వేరే పార్ంతం నుండి భారయ్తో సహా వలస వచిచ్, ఒక పాత ఇంటిని కొని 

మరమమ్తు చేసుకుని,  అకక్డ సిథ్రపడిపోయారు.  
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పంతులుగారి ఇంటి పార్ంగణంలోనే జామ, వేప, సీతాఫలం, ఆదిగా ఎనోన్ చెటుల్ ఉండేవి. ఇంటి ముందు బర్హామ్ండమైన మామిడి 
చెటుట్ండేది. తియయ్టి పళూళ్, పండగలకూ పబాబ్లకూ మామిడాకులూ ఆ చెటుట్ సమకూరేచ్ది. చెటుట్మీద గూళుళ్ కటుట్కునన్ పకుష్లతోనూ, చెటల్ 
చుటూట్ తిరుగుతూ బిలల్ం-గోడూ, కోతి-కొమమ్చీచ్ ఆడుకునే పిలల్లతోనూ పార్ంగణం ఎంతో కోలాహలంగా ఉండేది. 

వాళళ్ ఇంటికీ, చుటుట్పర్కక్ల పర్జలకూ, అకక్డి చెటల్కూ, మొకక్లకూ, పొలాలకూ నీటి అవసరాలను పంతులుగారింటి ఆవరణలోని 
పెదద్ దిగుడుబావి తీరేచ్ది. ఆ బావి ఒక తాటిచెటట్ంత లోతుందని అందరూ అనుకునేవారు. ఆడుకునే పిలల్ల బంతి బావిలో పడిపోతే మాతర్ం 
భారతంలో దోర్ణుడిలా ఎవరైనా వచిచ్ బాణాలతో తీసేత్ బావుణణ్నిపించేది. 

ఇంటికి సమీపంలోనే అకక్డి గార్మదేవతకు పెదద్ దేవాలయం ఉండేది. ఆదివారం నాడు ఆ మైసమమ్ గుడికి దూరపార్ంతాలనుండి 
కూడా భకుత్ల సందోహం వచిచ్ దరశ్నం చేసుకునేది. గుడిలోపల నిషిదధ్మవడంతో బయటే కోళళ్నూ, మేకలనూ అమమ్వారికి బలి ఇచిచ్, 
ఈకలు, తాటలు వొలిచి వండుకుని తినేవారు. 

గుడికి సమీపంలో ఒక కలుల్ పాక ఉండేది. పూజలు, విందుభోజనాలయినాక భకుత్లంతా అకక్డ చేరి సాయంతర్ం ఊళళ్కు 
బయలుదేరే వరకు సురాపానం చేసేవారు. ఆ మతుత్లో అరుపులూ, పెడబొబబ్లూ, అడపా దడపా పోటాల్టలూ.  

అందువలల్ మిగతా రోజులోల్ ఆ వీధి ఎంత పర్శాంతంగా ఉనాన్ ఆదివారం వచేచ్సరికి హడావిడి అంతా ఇంతా కాదు.  
పంతులుగారు, ఆయన భారయ్ చుటుట్పర్కక్ల వారికి చేతనైనంత సహాయం చేసేవారు. తమకు అవసరం వచిచ్నపుప్డు ఆ ఇరుగు 

పొరుగు వారు కూడా చేదోడు వాదోడుగా ఉండేవారు. 
"అమామ్యీ, ఈ గినెన్లో నెయియ్ ఇవవ్కపోతివి? కొదిద్సేపటోల్ మా అలుల్డుగారు భోజనానికి వసుత్నాన్రు" అని ఇటుపర్కక్ పినిన్గారు 

అధికారికంగా అడగడమో, "అకక్యాయ్, తోడుకి కాసత్ మజిజ్గ ఇసాత్వా" అని అటుపర్కక్ తోడికోడలిని ఈమె అడగడమో, "బాబాయ, ఇవాళళ్ 
బడిలో డబుబ్లు కటాట్లి, ఒక పది సరద్గలవా" అని దూరపు బంధువులబాబ్యి కోరడమో జరిగినపుప్డు కాదనకుండా ఇచిచ్పుచుచ్కోవడం 
జరిగేది.  

ఈ వాతావరణంలో పంతులుగారి జీవితం కొనేన్ళుళ్ సాగింది.  
ఆయనకు పుటిట్న ఇదద్రు పిలల్లు ఎంతో బుదిధ్మంతులుగా, తలిల్దండుర్ల మాట వినే మంచి బాలురుగా పెరిగి పెదద్వాళళ్యాయ్రు. 
*** 
"నానన్గారూ, కౌర్ంచదీవ్పంలోని ఒక సంసథ్లో నాకు ఉదోయ్గం వచిచ్ంది", అంటూ పెదద్బాబ్యి ఉతాస్హంగా చెపాప్డు.   
పై చదువులకు వేరే వూరికి వెళిళ్, నాలుగేళళ్ పాటు అకక్డే ఉండి చదువుకుని ఉతీత్రుణ్డై ఇంటికి వచిచ్న రోజే ఈ వారత్ తెలిసింది.  
"ఎపుప్డు చేరమనాన్రు?", అంటూ పంతులుగారు తన పెదద్ కొడుకు ఆ దూరదేశం వెళిళ్నాక కొనేన్ళళ్పాటు కనబడడనే బాధ లోపల 

వునాన్ బయటికి సంతోషం కనబరుసూత్ అడిగారు. 
"వచేచ్ నెలాఖరుకు" అని చెపిప్, శుభవారత్ను తన బాలయ్మితుర్లతో పంచుకోవడానికి బయటకు వెళిళ్, తన సేన్హితులతో కలసి ఊరు 

చూదాద్మని బయలుదేరాడు పెదద్బాబ్యి. 
తానకక్డ లేని కాలంలో ఊరు ఎంతో అభివృదిధ్ చెందిందని వినాన్డు గానీ ఆ పురోగమనం ఫలితంగా తాను పుటిట్, పెరిగిన 

పార్ంతంలో ఇనిన్ మారుప్లు వసాత్యని ఊహించలేదు. 
ఇంటి ముందు మామిడి చెటూట్, దిగుడుబావీ మాతర్ం ఇంకా ఉనాన్యి.  
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"ఒకపప్టి అసంఖాయ్కమైన చెటూల్, మొకక్లూ పోయి ఇనిన్ ఇళుళ్ వచిచ్నాయేమిటి మితర్మా?" అని ఆ పరిసరాలను చూసి విసుత్పోతూ 
అడిగాడు. 

" ఇకక్డ కొర్తత్గా వచిచ్న పరిశర్మలోల్ పని చేసే వారికోసం పర్భుతవ్ం వీటిని కటిట్ంచింది. అపుప్డు చెటల్నీన్ కొటిట్ంచేసింది" అని 
సమాధానం చెపాప్డు మితుర్డు. 

మైసమమ్ గుడిలో దరశ్నం చేసుకుందామని అటు వెళాళ్రు వాళుళ్. 
అకక్డ కూడా మారుప్లు కనబడాడ్యి. చినన్పుప్డు గుడి బయట వీధులోల్ వంటలు చేసుకునే భకుత్లు ఎండలకూ, వానలకూ ఇబబ్ంది 

పడేవారు. ఇపుప్డు వారి సౌకరయ్ం కోసం వంటశాలలు కటిట్ంచారు.  
"ఈ గుడికి వచేచ్ జనాభా ఎంతో పెరిగిపోయిందిరా. అందువలల్ వీధిలో రదీద్, గొడవలు బాగా పెరిగిపోయినాయి" అని మళీళ్ 

వివరించాడు మితుర్డు.  
తిరుగుదారి పటిట్ కొంత దూరం నడిచాక, "ఇదేంటి, మన బావి మెటల్నీన్ ఇలా ఎగుడుదిగుడుగా, నాచు పటిట్ ఉనాన్యి? చినన్పుప్డు 

మనం చదివిన బడిలోని గుమాసాత్గారి పళళ్లా లేవూ?" ఛలోకిత్ వేసానని మురిసిపోతూ అడిగి వెంటనే నాలుకక్రుచుకునాన్డు పెదద్బాబ్యి. 
ఆ చినన్పప్టి గుమాసాత్గారి కొడుకే అయిన ఆ మితుర్డు మాతర్ం మొహం ముటముటలాడించుకుంటూ, బదులివవ్కుండా తన 

ఇంటిదారి పటాట్డు. 
ఇపుప్డు గొటాట్ల దావ్రా నేరుగా ఇంటోల్కి నీరు వచేచ్ సౌకరయ్ం వచిచ్ంది. అందువలల్ దిగుడుబావినిపుప్డు ఎవరూ వాడడం లేదు, 

అందువలల్నే మెటుల్ పాడయి వుంటాయని అరథ్ం చేసుకునాన్డు పెదద్బాబ్యి. 
ఆ పార్ంతమంతా అంతగా మారిపోయినందుకు ఒక మూల బాధగా వునాన్, కొదిద్ రోజులలో అకక్ణిణ్ంచి వెళిళ్పోయే తాను దాని 

గురించి ఆలోచించడం అనవసరమని తనకు తాను సరిద్ చెపుప్కునాన్డతను. అపప్టికే బయటి పర్పంచానిన్ చూసి వచిచ్న అతను బలక్ంపేట 
అనే బావినుండి పూరిత్గా బయటపడాలని తెగ ఉబలాటపడుతునాన్డు. 

*** 
"అమామ్, నాకు అనన్యయ్ వునన్ చోటనే పై చదువులకు పిలుపు వచిచ్ంది", చినన్బాబ్యి ఆతర్ంగా తలిల్కి చెపాప్డు, అంత దూరదేశానికి 

తాను వెళళ్డానికి తలిల్దండుర్లు ఒపుప్కుంటారో లేదోనని భయపడుతూ. అపుప్డే పెటీట్-బేడాతో ఇంటిలో అడుగుపెటాట్డతను. 
పంతులుగారి భారయ్, "చాలా సంతోషం నానాన్, ఎపుప్డు వెళళ్డం?" అంటూ, తమ గూటిలోని రెండో పకిష్ కూడా రెకక్లొచిచ్ 

ఎగిరిపోతునన్దనన్ గుబులును లోపలే నొకిక్వేసూత్ అడిగింది. తమ బెంగ కోసం పిలల్ల భవిషయ్తుత్ను పాడు చెయయ్డమెందుకు? 
"మరొక నెల రోజులోల్" అని బదులిచాచ్డు తనయుడు. 
వేరే చోట ఆరేళుళ్ండి సొంత ఊరికి తిరిగొచిచ్న చినన్బాబ్యి ఎనోన్ పరివరత్నలు చూసాడు. 
అపప్టికి అనన్గారు వృతిత్రీతాయ్ వేరే దేశంలో సిథ్రపడిపోయాడు. తండిర్ బడిపంతులు పని నుండి విరమించి కృషాణ్ రామా 

అనుకుంటునాన్రు.  
"ఇదేంటి నానన్గారూ, మన ఇంటి వెనక పొలాలనీన్ ఏమయిపోయినాయి?" అని తండిర్తో కలసి పొర్దుద్నేన్ నడకకు బయలుదేరిన 

చినన్బాబ్యి అడిగాడు. 
"చూసావుగా, అకక్డ కూడా ఇళుళ్ కటేట్సారు. మన వూరి జనాభా అంతగా పెరిగిపోయింది మరి" అని బదులిచాచ్డు తండిర్. 
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మరి కొంత దూరం వెళిళ్నాక గుడి సమీపంలో చినన్బాబ్యి నడక ఆపి, " ఇదేంటి, ఇకక్డ కలుల్పాక ఉండేది కదా, ఈ భవనం 
ఎపుప్డొచిచ్ంది?" అని అడిగాడు.  

"అపప్టి కలుల్ దుకాణమే ఇపప్టి 'పర్భుతవ్ సారాయి దుకాణం' అయింది. దీనిన్ పర్భుతవ్ం నడుపుతోంది యిపుప్డు" అనాన్రు 
పంతులుగారు. 

" హనాన్, అయితే పర్భుతవ్ం మదయ్ం అమేమ్ సాథ్యికి దిగజారిందా? అభివృదిధ్ అంటే ఇదేననన్మాట!" అని నిషుఠ్రం ఆడాడు 
చినన్బాబ్యి. 

ఇంటిదారి పటిట్నాక దారిలో దిగుడుబావిని చూసి మరింత ఆశచ్రయ్పోయాడు. 
"మన బావికి చుటూట్ ఉండిన పర్హరీ గోడ ఏమయింది?" అని అడిగాడు. 
"చుటుట్పర్కక్ల కొర్తత్ ఇళుళ్కటిట్నపుప్డు ఈ గోడలోని ఇటుకలను కూడా ఎతుత్కుపోయి వాడుకునాన్రార్! ఎంతని కాపలా కాయగలము 

నేను, మీ అమామ్?" అని బాధగా చెపాప్డు తండిర్. 
తన చినన్పుప్డు ఇంటికి తలుపులు వేసుకోకపోయినా నషట్ం ఉండేది కాదు; ఇపుప్డు గోడలలోని ఇటికలు సైతం 

తసక్రిసుత్నాన్రనన్మాట! 
వృదధ్ మామిడి చెటుట్ మాతర్ం ఇంకా ఉంది. ఒకపుప్డు గుబురు కొమమ్లతో పచచ్గా ఉండిన ఆ చెటుట్ బటట్తల వచిచ్న మనిషి తలలా 

తయారయింది , అకక్డకక్డ మాతర్మే కనబడే ఆకులతో. 
రాతిర్ భోజనాల వదద్ పంతులుగారితో చినన్బాబ్యి, "నానన్గారూ, నేను కూడా వెళిళ్నాక ఇవనీన్ చూసుకోవడం మీకు కషట్మవుతుంది. 

అందుకని ఈ ఇంటినీ, మన బావి ఉనన్ సథ్లానీన్ కూడా అమేమ్సి రెండు మేడలు కటిట్ంచెయయ్ండి, ఎంతో లాభసాటిగా వుంటుంది. వాటిలో ఒక 
అంతసుత్ మనకు వచేచ్టుట్ ఏరాప్టు చేసుకుందాం; మీరు ఉండడానికి కొంతా, అదెద్కివవ్డానికి మరి కొంతా వాడుకోవచుచ్" అని సలహా 
చెపాప్డు.  

తన పితార్రిజ్తమైన ఆసిత్ని అమమ్గా వచిచ్న ధనంతో కొనన్ ఆ విశాలమైన సథ్లానీన్, ఇంటినీ వృదాధ్పయ్ంలో తన పిలల్లకు 
అపప్చెబుదామని తాను కొనేన్ళళ్ కిర్తం అనుకునేవాడు. పిలల్ల అభిపార్యాలూ, కోరికలూ మారాయి. కాలం మారింది, దానికనుగుణంగా 
తాము కూడా మారాలని పంతులుగారు అరథ్ం చేసుకునాన్రు.  

చినన్బాబ్యితో "సరే, అలాగే చేసాత్ను", అనాన్రు. 
*** 
కొనేన్ళళ్కు పంతులు గారికి ఒంటోల్ బాగాలేదని పిలల్లిదద్రూ తమ పెళాళ్ం-పిలల్లతో బలక్ంపేటకు వచాచ్రు. 
పాత ఇలూల్ పోయింది, మామిడి చెటూట్ పోయింది, దిగుడుబావీ పోయింది. 
చినన్పుప్డు విశాలమైన ఇలూల్, ఆవరణలలో పెరిగారు. ఇపుప్డు పెదద్ భవనాలోల్ దూరదేశంలో వుంటునాన్రు. తలిల్దండుర్లుంటునన్ ఆ 

నాలుగగ్దుల చినన్ ఇంటోల్ రెండు వారాలు గడపడం కూడా కషట్మనిపించింది వారికి.  
పకుష్ల కిలకిలరావాలు పోయి వీధులోల్ అలవాటు లేని రదీద్, రకరకాల వాహనాల ఘోష, వాతావరణంలో ఒకపప్టి చలల్దనం 

సాథ్నంలో ఎంతో వేడీ, చెమటా ఉనాన్యి.  
ఈ మారుప్లోల్ అనిన్టికనన్ ఇబబ్ందికరమైన విషయం నీటి కొరత.  
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ఇంటిలోకి నేరుగా నీరు తెచేచ్ందుకు గొటాట్లు ఎనిన్ వునాన్ ఊరంతా నీటికొరత వునన్పుప్డు ఏం లాభం?  
పర్తి రోజూ ఎవరికో డబుబ్లిచిచ్ పది బిందెల నీళుళ్ ఎకక్ణిణ్ంచో తెపిప్ంచుకుంటునాన్రు. 
"ఎలా వుంటునాన్రు నానన్గారూ, ఈ నీటి కొరతతో? మాతో రమమ్ంటే రారాయె! ఈ నీటి కొరత నుండి విముకిత్ ఉంటుంది మీకు, 

అందుకోసమైనా మాతో వచేచ్యండి", అని తిరిగి వెళిళ్పోయే రోజున పిలల్లిదద్రూ ఆహావ్నించారు.  
పిలవడమైతే పిలిచారు గానీ, తమ వదద్ వుంటే అమమ్కీ, నానన్కీ ఏ మాతర్ం ఊసుపోదని వారికి తెలుసు. ఇకక్డైతే చుటాట్లు, 

బంధువులు, మితుర్లు, వారికిషట్మయిన ఆధాయ్తిమ్క పర్సంగాలు. తమ దేశానికొసేత్ కొర్తత్ చోట పగలంతా బికుక్ బికుక్మంటూ ఇంటోల్నే 
ఉండవలసి వసుత్ంది. ఎందుకంటే తామూ తమ భారయ్లూ ఉదయమే ఉదోయ్గాలకూ, పిలల్లు బళళ్కూ వెళిళ్పోతారు. 

పంతులుగారు తల అడడ్ంగా ఊపుతూ, "పిలల్లూ, మమమ్లిన్ ఇలాగే ఉండనివవ్ండరార్, ఇకక్డే శేష జీవితకాలం గడిపేసాత్ం. మీరే పర్తి 
సంవతస్రమూ వసూత్ ఉండండి.  

ఈ నీటి కొరత సంగతంటారా, అది కూడా మా సవ్యంకృతమే. ఎవరు చేసిన కరమ్కు వారు ఫలితం అనుభవించక తపప్దు గదా 
మరి? నీటికోసం ఇపుప్డు దేశం వదిలి వసేత్ నా పాపఫలితానిన్ అనుభవించడానికి ఇంకా ఎనిన్ జనమ్లెతాత్లో!" అని వేదాంతధోరణిలో చెపిప్ 
వాళళ్ను సాగనంపారు. 

*** 
వికర్మారుక్డు కథను ఇకక్డితో ఆపి మౌనం వహించాడు.  
భేతాళుడు కొంతసేపాగి, "రాజా, పంతులుగారికి ముసలితనంలో చాదసత్ం ఎకుక్వైనటుట్ంది, అనవసరంగా చివరి రోజులోల్ పిలల్ల వదద్ 

ఉండే అవకాశానిన్ వదులుకునాన్రు.  
మారప్నేది సహజం. కాలానిన్ బటిట్ దేశ జనాభా పెరగడమూ, తతఫ్లితంగా నీటి కొరత లాంటివి సంభవించడమూ కూడా 

తారిక్కమైనవే గదా?  
అటువంటపుప్డు ఊరంతా నీటి కొరత వసేత్ తమ సవ్యంకృతమంటారేమిటి? మరీ అసమంజసంగా లేదూ? కరమ్సిదాధ్ంతానిన్ ఎంత 

గాఢంగా నమిమ్న వయ్కత్యినా, ఏం పాపం చేసారని దానిన్ తనకు ఆపాదించుకునాన్రు?  
ఈ పర్శన్కు సమాధానం తెలిసీ చెపప్కపోయినా, లేక మాట మారిచ్నా, నీ తల వేయి ముకక్లవుతుంది" అని హెచచ్రించాడు. 
 
"భేతాళా, ఒకపుప్డు పంతులుగారి దిగుడుబావి బలక్ంపేటలోని పర్జలకూ, జంతుజాలానికీ, చెటుట్ పుటట్లకూ నీరిచేచ్ది.  
వయసుస్ మీద పడాడ్క అనీన్ తాను చూసుకోలేననీ, తన తరువాత వాటిని చూసుకునే వారు లేరని భయపడీ, ధనాశ తోనూ, 

కారణాలేమైనా పంతులుగారు మేడలు కటట్డానికి పచచ్టి చెటల్తో పాటుగా ఆ జలాశయానిన్ కూడా నాశనం చేసారు.  
పర్కృతి పటల్ చేసిన ఆ దోర్హమే ఇపుప్డు వారందరూ అనుభవిసుత్నన్ నీటికొరతకు కారణం అని ఆయన నమమ్కం. 
ఇందులో అసమంజసమైనది ఏమిటట?” అంటూ వికర్మారుక్డు భేతాళుణిణ్ ఎదురు పర్శిన్ంచాడు. 
 
కథ పూరత్యినాక మరేమీ మాటాల్డకుండా ఉండవలసిన రాజుకు ఇలా మౌనభంగం కలగగానే భేతాళుడు వికటాటట్హాసం చేసూత్ 

శవంతో సహా ఎగిరిపోయి తిరిగి చెటెట్కిక్ కూరుచ్నాన్డు. 
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తనను ఇరకాటంలో పెటిట్, తల పగులుత్ందని బెదిరించి తనచేత మాటాల్డించిన భేతాళుడి తెలివికి విసుకుక్ంటూ, ఈసారి అవకాశం 
వసేత్ మరింత పకడబ్ందీగా కథ చెపాప్లని నిరణ్యించుకుని వికర్మారుక్డు కాళీళ్డుచ్కుంటూ చెటుట్ వదద్కు నడవసాగాడు. 
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ఒకటో వారం: 
"... అంచేత ఓ సుబబ్మామ్, నువువ్ ఇంటోల్ కూరుచ్నే కంపూయ్టర వాడటం నేరుచ్కో. ఊసుపోవటేల్దని ననున్ రోజూ 

ఏడిపించడం ఎందుకు?" సుబాబ్రావు చెపేప్డు పెళాళ్ంతో. 
"నేను చదువుకునన్దే పదో కాల్సు. నాకు కంపూయ్టర లాంటివి ఎలా అరధ్ం అవుతై?" సుబబ్మమ్ అడిగింది మొగుడిన్. 
"నేను నేరుప్తానుగా? ఓ రోజు ఎలకని వాడటం, ఇంకోరోజు ఇంటరెన్ట వాడటం. ఆ రెండూ తెలిసేత్ చాలు." 
"తరావ్త నా మటుకిక్ నేనే?" ఆశచ్రయ్పోయింది సుబబ్మమ్. 
"అవును సుబబ్మామ్ నీ మటుకిక్ నువేవ్. కంపూయ్టర అంటే బర్హమ్ పదారధ్ం అనుకోకు. ఓ సారి వాడటం తెలిసేత్ దానంత ఈజీ 

ఇంకోటిలేదు." 
"మరి నాకు ఇంగీల్షు రాదుగా?" 
"సుబబ్మామ్, ఇంగీల్షంత ఈజీ బాష ఇంకోటి లేదు. ఉనన్వి ఇరవైయారు అక్షరాలూ, ఇరవైనాలుగు టెనస్ లూనూ, ఎటు తిరిగి 

ఎటురాసినా అవే. తెలుగులాకాక్దు. అదీగాక కంపూయ్టర మీద తెలుగులో రాయొచుచ్." 
"హేవిటేవిటీ? కంపూయ్టర కి తెలుగొచాచ్?" 
"రాదు గానీ, నువువ్ తెలుగులో ఎలా టైప చేయయ్చోచ్ నేను చూపిసాత్ను. ఆ తరావ్త నీ ఇషట్ం వచిచ్నవి నువువ్ రాసుకోవచుచ్." 
"నా కొచిచ్న వంటలనీన్ రాసుకోవచాచ్?" 
"వంటలేం ఖరమ్, నీ చీరలు, నగలు, పాప ఫోటోలు అనీన్ పెటుట్కోవచుచ్ ఇంటరెన్టోల్." 
"మరి నాకొచిచ్న ముకుందమాలా, విషుణ్సహసర్నామం?" 
"అవనీన్ అలర్డీ ఇంటరెన్టోల్ ఉంటాయి సుబబ్మామ్. నేను రేపోసారి చూపిసాత్నులే. నువువ్ నేరుచ్కోవాలిస్ంది ఒకక్టే ఒకక్టి. 

గూగుల ఎలా వాడాలో తెలిసేత్ చాలు. " 
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* * * * *  
రెండో వారం: 
"యావండీ, నేను తెలుగులో టైప చేయడం నేరేచ్సుకునాన్ను కదా. ఇపుప్డు ఎలాగా వంటలు అవీ రాసుకోవడం?" 
"ఒక బాల్గు మొదలుపెటుట్. అందులో నీ ఇషట్ం వచిచ్నటుల్ రాసుకోవచుచ్." 
"సరే ఏమి పేరుపెటాట్లి దానికి?" 
"ఆలోచించుకోమరి. సుబబ్మమ్.బాల్గ సాప్ట.కం బానే ఉంటుంది." 
"ఛీ పోండీ నాపేరు అంత బావుండదు కదా?" 
"నీకు నచిచ్న పేరు పెటుట్కో అయితే. ఓక సారి బాల్గు మొదలెటాట్క అది అందరికీ కనపడాలంటే, మాలికలోనూ, హారంలోనీ 

అందించు. ఇక చూసోక్ నీకు ఎంత పేరొసుత్ందో!" 
* * * * *  

మూడోవారం: 
 
అయయ్లర, అమమ్లరా నేను తెలుగు బాల్గు పార్రంభించాను. ఇదే నా మొదటి పోసుట్. వచిచ్ మీరు ఆశీరవ్దించండి. ఇదిగో నా 

బాల్గు ఎడర్సుస్.. నాతలోల్య.బాల్గ సాప్ట.కం. కావాలిస్న వారు ఈమెయిల కూడా` పంపించుడి. ఇటుల్ .... సుబబ్మమ్. 
మూడురోజులు పోయేక నలుగురు కామెంటారు సుబబ్మమ్ బాల్గులో. పదాలు కొతత్గా సృషిట్ంచకపోతే ఎలా వసైత్ అని జనం 

అడిగేరు. అందువలల్ కొతత్ కొతత్ పదాలు వచిచ్ అరధ్ం ఇచుచ్కోవాలిస్ వసూత్ంది. ఖరమ్. కామెంట పెటాట్రు = కామెంటారు. 
"అనానిమస: బాల్గులోకానికి సావ్గతం. కామెంటల్కి వరడ్ వెరిఫికేషన తొలగించండి దయచేసి." 
"కుమార అకిక్నపలిల్: సుబబ్మమ్గారు, అభినందనలు. మీది హైదార్బాదేనా? మీ పేరుతో ఉనాన్విడ మాకు చుటాట్లు ఉనాన్రు 

హైదార్బాదులో" 
"రవి: తెలుగులో టైప చేయడం మీకు ఇంకా రాదని తెలిసిపోతోంది. కాసత్ శర్దధ్ పెటట్ండి. లేఖిని వాడవచుచ్ సులభంగా. 

వెలక్ం టు బాల్గస్." 
"అనామక: సుబబ్మమ్ గారు, రవిగాడిన్ పటిట్ంచుకోకండి. ఆయనంతే ఎపుప్డూ గుడుడ్కి ఎంటుర్కలు పీకే మడిసి. ఖతరాన్క" 

* * * * *  
నాలుగో వారం: 
సంకలిని లో చూపించే మొదటి పోసుట్ సుబబ్మమ్దే. హెడిడ్ంగ: "తియయ్ని జీడిమామిడి చారు." 
"మీరెపుప్డైనా జీడిమామిడి చారు తినాన్రా? అదెలా చెయయ్చోచ్ ఇపుప్డు తెలుసుకుందాం. మామూలు చారు చేసి 

పెటుట్కోండి. తరావ్త రెండు జీడిమామిడి పళుల్ కోసి అందులో వేయండి. ఒక ఇరవై నిముషాలు గడిచేక చారు పొంగుతూండగానే దింపేసి. 
ఆరు నుంచి ఎనిమిది చెంచాల పంచదార వేయండి. ఇది వేడి వేడి అనన్ంలో తింటే బాగుంటుంది. చలాల్రిపోతే బావోదు." 

కామెంటుల్: 
1. పిర్య: జీడి మామిడి అంటే నలల్గా ఉండే గింజేనా? పళుళ్ అనాన్రు, అవేమిటి? 
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2. లకిష్ నరసు: పిర్యా జీడి మామిడి పళుళ్ అంటే గింజలు కాదు. గోదావరి జిలాల్లోల్ దొరుకుతాయ. హైదార్బాదులో అయితే 
ఏమో! 

3. అనానిమసుస్: ఏమిటండీ ఈ గోల. చారులో పందార వేసేరాట్ ఈ సుబబ్మమ్ గారు. తియయ్ని చారు తయారైపోయింది. 
ఆహా, ఇంకేం? బాల్గులో పారేయడమే. దీనిస్గతరగ ఆ మాతర్ం వంటలు రాని వాళుళ్ ఎవరండీ ఈ పర్పంచంలో? 

4. పా.పా: అనానిమసుస్ - కెవువ్ కేక. 
5. సుబబ్మమ్ - కామెంటిన అందరికీ నెనరుల్. ఈ పదం ఇపుప్డే నేరుచ్కునాన్ను. నా బాల్గులో నా ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ 

రాసుకుంటా. మీరెవరు నాకు చెపప్డానికి. ఇషట్ం ఉంటే చదవండి. లేకపోతే లేదు. మా వారు నాకు చెపేప్రు బాల్గులో ఎలా రాయచోచ్, కూడదో. 
ఇపప్టునుండి నా బాల్గులో అనానిమసుస్లని ఒపుప్కోను. 

* * * * *  
నాలుగో నెల: 
రెండోర్జుల కిర్తం 'పుచుచ్పాదు గారు పెటిట్న పోసట్ కి ఇది కలుపుకోండి. కిందనునన్ ఆడియో నొకిక్తే కనకధారాసత్వం 

వినొచుచ్. ఈ రోజు నేను చదువుకునన్ సూక్ల కి నూట యాభయోయ్వారిష్కోతస్వం. అందరికీ శుభాకాంక్షలు. 
కామెంటుల్: 
పుచుచ్పాదు: ఆడియో చాలా బాగుంది. ఎలా సంపాదించేరు? లీగల గా ఇలా అందరికీ డిసిట్ర్బూయ్ట చెయొయ్చాచ్? 
సుబబ్మమ్: పుచుచ్పాదుగారూ, మీ కామెంట వలల్ నా బాల్గు బతుకు ధనయ్ం ఐపోయింది. మా వారు చెపేప్రు ఏది ఎలాగ 

గూగిలోల్ టైర చెయయ్చోచ్. ఎవడండీ నా మీద కేసు వేసేది. రమమ్నండి చూదాద్ం. :-) 
* * * * * 
తొమిమ్దో నెల: 
సుబబ్మమ్ బాల్గులో హెడింగ: రావమామ్ మహాలకిష్... మనతెలుగు వాళళ్లోల్ ఎకుక్వ కటాన్లు తీసుకుంటారనీ, కటన్ం చావులు 

ఎకుక్వనీ చెపుప్కుంటారుగా? కింద ఫోటోలు చూసి చెపప్ండి ఇపుప్డు ఎవరు ఎకుక్వ తీసుకుంటారో. ఈ ఫోటోలనీన్ నాకు మా సేన్హితురాళుళ్ 
పంపించేరు. మీ అందరికోసం ఇకక్డా పెడుతునాన్ను. ఇవనీన్ ఆంధార్ వాళళ్వి కావు. (మొహాలు చూసూత్ంటే తెలిస్పోవటేల్?). ఇది నా వందో 
పోసుట్. అపుప్డే తొమిమ్ది నెలలు ఐపోయాయా అనిపిసోత్ంది. 

 
కామెంటుల్: 
రవి: సుబబ్మమ్ గారు, ఈ ఫోటోలోని వాళుళ్ ఎవరైనా ఇవి చూసేత్ కేసు పడుదిద్ జాగర్తత్. 
నరేష: రవి గాడిన్ పటిట్ంచుకోకండి. సుబబ్మమ్ గారు, ఫోటోలు అదిరిపోయేయ. ఇంతింత బంగారం ఎలా మోసాత్రో మరి 

వీళుళ్. 
(ఇంకో నలభై కామెంటుల్ సుబబ్మమ్ ని పొగుడుతూ, తిడుతూ) 
సుబబ్మమ్: రవీ, వీళళ్ందరిదీ కేరళ అనుకుంటా. నా బాల్గు ఎలా చూసాత్రు. చూసేత్ ననేన్ం చేయగలరు? మా వారు చెపేప్రు. 

నా మీద ఈగ కూడా వాలదు. ఊరికే కంగారు పడకండి. ఉలాట్ పులాట్లు నా మీదకొసేత్ మావారు చూసుకుంటారు.  
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నరేష: సరిగాగ్ చెపేప్రు సుబబ్మమ్ గారు. మిమమ్లిన్ ఎవడు ఏమీ చెయయ్లేడు. కీపిటప! మీలాంటి వాళేళ్ మనకి కావాలి ఇపుప్డు. 
ధైరేయ్ సాహసే లకీష్. 

ఇది జరుగుతునన్పుప్డే సరిగాగ్ గూగిల కంపెనీ లొ పనిజేసే రమణ ఈ బాల్గు చూసేడు. ఫోటోలు తీరిగాగ్ చూసూత్ంటే ఒక 
ఫోటో లో మనిషిని ఎకక్డో చూసినటుట్ందే అనుకుని పకక్ కూయ్బ లో అయయ్ర ని పిలిచ్ అడిగేడు. "ఇది మన జోసెఫ కురియాకోస ఫోటోలా 
లేదూ? " అంటూ. 

"లా, అంటావేంటి బాసు, వాడే. నేను వాళళ్ పెళిళ్కెళాళ్నుగా?" 
"నిజంగా? ఎవడో వీళళ్ ఫోటోని బాల్గులో పెటేట్డు మరి." 
"బాల్గులోనా? అది పైరవసీ పోర్బెల్ం కింద వసుత్ంది. ఆ లింకు నాకు పంపించు." 
"పోనిదూద్. మనకేల?" 
"అదేంటి రవణా రేపొప్దుద్నన్ నీదీ మీ ఆవిడదీ ఎవడైనా బాల్గులో పెడితే చేతులు కటుట్కు కూరుచ్ంటావా?" 
"సరే పంపిసుత్నాన్ను." చెపేప్డు మైల పోర్గార్ంలో లింక అంటిసూత్. 
 
అలా మొదలైన మైల నాలు రౌండుల్ కొటిట్ జోసెఫ కురియాకోస బాకుస్ లోకి వచిచ్ పడింది. జోసెఫ అది చూసే సరికే గూగిలోల్ 

పనిచేసే సగం మందికి వాళాళ్విడ వేసుకునన్ నగలూ, వాటి విలువా తెలిస్పోయేయి. ఒక చైనావాడు ఐతే కాసత్ ముందుకెళిళ్ "అందుకే 
ఇండియాలో వరకటన్ హింసలూ, చావులూను" అనేసాడు బహిరంగంగానే.  

రెండోర్జులు కిందా మీదా పడి జోసెఫ ఆఖరికి వాళాళ్విడతో చెపేప్డు జరిగింది. ఆవిడకి వళుళ్ మండిపోయింది. మీరు 
కంపైల్ంట చెయయ్రేం అని పోరడం మొదలెటిట్ంది ఆవిడ. 

చెపుప్లో రాయి, చెవిలో జోరీగ, కంటిలో నలుసు, కాలిములూల్, ఇంటిలోని పోరు ఇంతింత కాదయా అయేయ్క జోసెఫ 
గూగిలోల్ బాల్గు సెక్షనస్ కి వెళిళ్ ఫిరాయ్దిచేచ్డు. బాల్గు సెక్షనోల్ పనిజేసే టాం , డిక అందరూ కలిస్ ఆ రోజు నుంచీ బాల్గ నిఘా మొదలుపెటేట్రు 
సుబబ్మమ్ బాల్గు మీద. పనిలో పనిగా గూగిల ఇండియా ఆఫీసుకి ఓ కాపీ పంపించేరు. 

ఇవేమీ తెలియని సుబబ్మామ్, సుబబ్మమ్ మొగుడూ తీరిగాగ్ పేపరు చదువుతూ ఎపప్టాల్గానే ఇకక్డివకక్డ కాపీ చేసి పేసట్ చేసూత్ 
బాల్గు రాజయ్ంలో ఇరగ దీసుత్నాన్రు. ఇరగ దీయడం అంటే ఏంటని అడకక్ండేం? సినిమా డైలాగులకీ టీవీ నూయ్స కీ కూడా అరాధ్లు చెపప్మంటే 
ఎలా? 

మూడు వారాలు గడిచేయి. బాల్గు నిఘా మొదలెటాట్క సుబబ్మమ్ కాపీ చేసి పేసట్ చేసినవనీన్ ముందుంచుకుని గూగుల కంపెనీ 
సుబబ్మమ్ కి ఒక ఈమెయిల పంపించింది.  

"డియర సుబబ్మమ్, మీ బాల్గులో చాలా కాలం నుంచీ పెటట్కూడని కాపీ రైట మెటీరియల పెడుతునన్టూట్ మేము 
తెలుస్కునాన్ము. ఈ విధంగా చెయయ్డం వలల్ మీకూ మాకూ అనేకానేక సమసయ్లు వసాత్యి. మీరు మొదట బాల్గు పార్రంభించినపుప్డు కొనిన్ 
షరతులకి ఒపుప్కునాన్రు. అందులో కాపీ రైట మెటీరియల బాల్గులోల్ పెటట్కోడదనేది ఒకటి. అంచేత మీ బాల్గు సాక్నెర కింద ఉంచబడింది. 
మీరు వెంటనే అవనీన్ తీసేయకపోతే మీమీద అవసరమైన చరయ్లు తీసుకోబడతాయి. ఆ చరయ్లోల్ భాగంగా బాల్గు మూసెయయ్డం ఒకటి అనేది 
గురుత్ంచుకోండి. ఒకసారి మేము బాల్గు మూసేసినా దాని కంటెంట మీద ఇతరులు వేరే చరయ్ తీసుకోవచచ్నేది గమనించగలరు. 
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ఇటుల్ 
గూగుల" 
ఈ ఈమైల చూసిన సుబబ్మమ్ కి ఒంటోల్ దడ పుటుట్కొచిచ్ంది. వెంటనే మొగుడికీ ఫోన చేసి చెపిప్ంది. మొగుడు ఆ రోజూ 

ఆఫీసులో బాస చేత చివాటుల్ తిని ఉనాన్డేమో చిరాగాగ్ ఉనాన్డు. "నేను వచిచ్ చూసాత్లే, నువేవ్ం కంగారు పడకూ, ఇపుప్డు పనుంది" అని ఫోన 
పెటేట్సేడు. 

రాతిర్ అనన్ం తినాన్క తీరిగాగ్ చూసేడు ఈమెయిల ని సుబబ్మమ్ మొగుడు. హెడర నీ వచిచ్న టైం నీ చాలా సేపు మారిచ్ మారిచ్ 
చూసేక పెదద్ సైంటిసుట్లా చెపేప్డు సుబబ్మమ్తో, "ఇది గూగుల నుంచి వచిచ్నటూట్ ఎవడో నీ మీద కక్షతో పంపించేడు తపప్ ఇది నిజంగా 
గూగుల నుంచి వచిచ్ంది కాదు. డోంట వరీర్"  

"మీరెలా చెపప్గలరూ అది గూగుల నుంచి రాలేదనీ?" 
"ననున్ తకుక్వ అంచనా వెయయ్కు సుబబ్మామ్!" నవువ్తూ చివాటుల్ పెటేట్డు మొగుడు. 
పదిహేను రోజులు గదిచేక ఓ రోజు సుబబ్మమ్ బాల్గులో గుమిమ్డికాయ-మావిడికాయ పులుసు రిసెపి పోసట్ చేదాద్మని 

తెరిచేసరికి, బాల్గు మూసేసినటుట్ మెసేజ వచిచ్ంది. సరే మన హైదార్బాదులో నెటుట్, కరెంటూ పోవడం మామూలే కదా తరావ్త చూదాద్ం 
అనుకుని సాయంతర్ం ఆరు దాటేక మళీళ్ పర్యతన్ం చేసింది. అపుప్డు కూడా పనిచెయయ్లేదు. అపుప్డు మొగుణిణ్ పిలిచ్ చూపించింది. 

 
* * * * * * 
పదిహేను రోజులు పోయేక సుబబ్మమ్కి ఒక లెటరొచిచ్ంది పోసట్ దావ్రా. అందులో ఇలాగుంది. 
డియర సుబబ్మమ్ 
ఇందువలన మీకు తెలియచేయునదేమనగా, మీరు రాసే బాల్గులో ఇతరుల కాపీరైట బొమమ్లు, పెళిళ్ఫోటోలు పరిమ్షన 

లేకుండా పెటట్డం వలల్ మీ బాల్గు కోల్జ చేసాము. ఇపుప్డు ఆ ఇతరుల లాయరుల్, కోరుట్లు అడగడం వలల్ మీ బాల్గ కంటెంట మొతత్ం వారికి 
సమరిప్ంచడమైనది. మొదట మీరు బాల్గు పార్రంభించినపుప్డు మీరు ఒపుప్కునన్ షరతుల పర్కారం మీరు రాసిన బాల్గు కి మీరే బాధుయ్లు. 
గూగిల కి కానీ గూగిల కి సంబంధించిన సంసథ్లకి కానీ ఈ వయ్వహారంతో సంబంధం లేదని గమనించగలరు. గూగిల ఏ దేశంలో ఊంటే ఆ 
దేశంలో పోలీస లా అండ ఆరడ్ర తో సహకరిసుత్ంది.  

ఈ ఉతత్రం మీకు జరుతునన్ విషయాలు తెలపడానికే. దయచేసి పర్తుయ్తత్రం రాయకండి. అది పరిశీలించబడదు. 
ఇటుల్ 
గూగిల టీం. 
 
ఇది సుబబ్మమ్ మొగుడు చూసి కొంచెం జడిసినా, మేకపోతు గాంభీరయ్ంతో చెపేప్డు సుబబ్మమ్తో, "ఏం ఫరేల్దు సుబబ్మామ్, 

నేను ఉండగా నీకేమీ భయంలేదు. బాల్గ సాప్ట లో నినున్ రాయనియయ్కపోతే నువువ్ ఇంకో దాంటోల్ బాల్గు రాయొచుచ్. మహా ఐతే, గీతే, నీ పాత 
పోసుట్లు పోతాయి అంతే. నువేవ్ం ఖంగారు పడకు." 

సుబబ్మమ్ మొగుడు ఆ రోజు రాతిర్ నిదర్పోలేదు. పకక్నే పడుకునన్ సుబబ్మమ్ మాతర్ం గురక పెటట్డం వింటూనే ఉనాన్డు. 
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ఇగోన్రనస్ ఈజ బిల్స కాదూ? 
 
పొదుద్నేన్ తనకి తెలిస్న లాయర సేన్హితుడి దగిగ్రకెళేళ్డు సుబబ్మమ్ మొగుడు. "ఏవిరోయ, ఇలా వచాచ్వ?" పలకరించేడు 

సేన్హితుడు. 
తనకొచిచ్న ఉతత్రం, బాల్గులో సుబబ్మమ్ కధా, ఉతత్రోతత్రా జరిగిన కధా చెపిప్ అడిగేడు సుబబ్మమ్ మొగుదు, "అసలు 

సుబబ్మమ్ ఎకక్డా ఇంటరెన్టోల్ ఇంటి ఎడర్స ఇవవ్కుండా జాగర్తత్ పడినా గూగుల కి మా ఇంటి ఎడర్స ఎలా తెలిస్ంది? ఇదంతా 
అయోమయంగా ఉంది."  

లాయర సుబబ్మమ్ మొగుడికేసి జాలిగా చూసేడు. ఉతత్రం అవనీన్ తీరిగాగ్ ఒకసారి పరిశీలించి చెపేప్డు. " గూగుల 
వాడుతూంటే దానికి మీరు ఎకక్డున్ంచి కనెకట్ చేసుత్నాన్రో తెలుసుత్ంది. ఒకసారి మీ ఐ. పి ఎడర్స తెలియగానే ఆ ఇంటరెన్ట మీకు ఎవరు సపైల్ 
చేసుత్నాన్రో తెలుస్కోవడం పది నిముషాల పని. ఇంటరెన్ట పొర్వైడర తెలిసేత్ మీ ఎడర్స పటుట్కోవడం ఎంతసేపు?" 

లాయర మళీళ్ ఇలా అనాన్డు, "అయినా నీకు మీ ఆవిడకి ఇంకేమీ పనిలేదా, ఇలాంటి వెధవ పనుల్ చేయడం ఎందుకూ? 
ఇదేం తెగులూ?" 

సుబబ్మమ్ మొగుడు నోరు వెళళ్బెటేట్డు. కాసేస్పోప్యేక నోరు పెగిలించుకుని అడిగేడు నీరసంగా, "అయితే ఇపుప్డేమి 
చేయమంటావ?" 

వెంటనే లాయర కి గేలానికి పడబోయే చేప గురుత్కొచిచ్ంది. తను తొందరోల్ కుటుంబ సహేతంగా తిరుపతి వెళళ్బోతునాన్డు. 
ఆ ఖరుచ్లు ఇందులో రాబటుట్కోవడం ఎంతసేపు? ఒకక్సారి సతుత్వ పుంజుకుని చెపేప్డు, "కొంచెం వేచి చూదాద్ం, అటువైపు పారీట్ లాయరుల్ 
నీకు రెండుమూడు వారాలోల్ నోటీసులు పంపిసాత్రు, అపుప్డు సాధారణంగా మొదట షో కాజ నోటీస వసుత్ంది. దానికి సరైన లాయర బాషలో 
సమాధానం రాదాద్ం. ఒపుప్కుని ఊరుకుంటే సరే సరి, లేకపోతే తరావ్త ఇంకేమైనా అయితే అపుప్డు చూసుకోవచుచ్." 

"దీనికెంత అవుతుంది?" సుబబ్మమ్ మొగుడు అడిగేడు. 
"తిరుపతి టిర్ప సీల్పర కోచ లో అయితే నేను మా ఆవిడా ఇదద్రు పిలల్లూ కలిస్ మూడువేలు. కానీ అతత్గారు వసాత్నని 

చంపుతోంది. ఇంకో వెయియ్ కలిపితే నాలుగు. అకక్డకెళాల్క ఖరుచ్లు ఇంకో మూడూ వేలు. అయినా డబుబ్లు సుబబ్మమ్ మొగుడు ఇసోత్ంటే కోచ 
లో వెళల్డమేల? అసలే ఎండలు మండిపోతునాన్యి కూడాను. ఏ సి సీల్పర అయితే ఇంకో ఐదు వేలు కలుపుకో. ఇదంతా ఆలోచించి "కొతత్గా 
మారుప్లు చేసిన సైబర లా, కంపూయ్టర కైరం అదీ చూడాలి, దానితో కుసీత్ పటిట్ ఒక నోటూస్, ఒక అసిసెట్ంట చూసాత్డనుకో ఆ పని. తరావ్త 
నేను గూగుల ని కంటాకట్ చేసి అవతల లాయరల్ని అడగాలి, కోరుట్ దాకా రాకుండా ఉండడానికి. ఇదంతా నాలుగు వారాలు పడుతుంది మరి. 
నాదేంలేదు మధయ్లో...." ఆగేడు లాయరు. 

"సరేలే నీతో బేరం దేనిగాగ్నీ ఎంతౌతుందో చెపుప్" 
 
"ఓ పదిహేను, ఇరవై వేలలోల్ పనైపోతుంది." చెపేప్సేడు లాయర. 
"హేవిటీ? అవతల లాయరల్కి ఉతత్రముమ్కక్ రాయడానికి పదిహేనువేలా?" 
"పదిహేను నుండి ఇరవై." తపుప్ దిదేద్డు లాయరు, పదిహేను చాలదు సుమా అని సునిన్తంగా చెపూత్. 
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సుబబ్మమ్ మొగుడు ఇంకా ఒపుప్కోడేమో అని, "నీ ఇషట్ం. నేను నినున్ పిలవలేదు. నువేవ్ నా దగిగ్రకొచేచ్వ. నీ కిషట్ం ఉంటే 
చెపుప్ నేను చూసాత్ను. కాదూ నువువ్ చూసుకుంటాను అంటే సరే. నేను అయితే లాయర లెటర హెడ మీద లా అదీ చదివి ఆ లా పాయింటుల్ 
లాగుతూ రాసిసాత్ను. నువువ్ రాసుకుంటానంటే చెపుప్, నా కేల ఈ గొడవంతాను? నాకు కోరుట్కు టైం అవుతోంది మరి." లాయర చెపేప్డు 
అవతల ఏవో కొంపలంటుకు పోతూనన్టూట్. 

"సరే నువేవ్ చూడు," లేచేడు మొగుడు.  
లాయర మొహంలో సంతోషం కనపడకుండా "తపప్కుండా, ఇవాళే మొదలు పెడతాను నీ పని. మళీళ్ రా నువువ్ 

అటువైపునుంచి లాయర నోటీస వచేచ్క" అనాన్డు.  
మొహంలో సంతోషం కైల్ంట దగిగ్రకాదు కానీ రాతిర్ అందరూ భోజనం చేసూత్ంటే అతత్గారి ముందు, పెళాళ్ం ముందూ 

చూపించడానికి రిజరవ్ చేసుకునాన్డు లాయరు. 
ఆ రోజు సుబబ్మమ్తో లాయర గురించీ, డబుబ్ల గురించీ చెపప్లేదు మొగుడు. సుబబ్మమ్ ఏదో అడిగితే చిరాగాగ్ వచిచ్ంది 

సమాధానం. సరే ఏదో ఆఫీస గొడవలోల్ ఉనాన్రేల్ అని సుబబ్మమ్ ఊరుకుంది. 
మూడువారాలు గడిచేక మళీళ్ వచాచ్డు సుబబ్మమ్ మొగుడు లాయర దగిగ్రకి. అటువైపు పారీట్ లాయర ఇచిచ్న షో కాజ 

నోటీస పటుట్కుని. సుబబ్మమ్ మొగుడు పదిహేను వేలకి ఇచిచ్న చెకుక్ని లాయర తీసుకుని అపప్టికే రడీగా రాసి ఉంచిన నోటీస చూపించేడు., 
"అయాయ్ నేను ఎకుక్వ చదుకోలేదు. మెలిల్గా కంపూయ్టర గురించి నేరుచ్కుని బాల్గు మొదలు పెటేట్ను. తెలిసీ తెలియని టెకాన్లజీ వలల్ ఏది కాపీ 
చేయకూడదో ఏది చెయయ్చోచ్, దేనికి కాపీ రైట ఉందో గమనించలేదు. ఇది పూరిత్గా నా తపేప్ అని వినన్వించుకుంటునాన్ను. ఇటుపైన నేను 
బాల్గ రాయడం కూడా మాసేసుత్నాన్ను. ఇది నా మొదటి తపుప్గా భావించి ననున్ క్షమించగలరు. ఇపప్టినుండీ జాగర్తత్గా ఉంటానని మనవి 
చేసుత్నాన్ను. ఇందులో తపుప్ పూరిత్గా నాదే కాబటిట్ జరిగిన దానికి విచారిసుత్నాన్ను.... ఇటుల్ సుబబ్మమ్." 

ఈ లెటర చూసి సుబబ్మమ్ మొగుడు "ఈ మాతర్ం నేను రాయలేనా" అనుకునాన్డు గానీ, వెంటనే తాను సుబబ్మమ్తో బాల్గ 
మొదలు పెటిట్ంచి, చేసిన నిరావ్కం గురొత్చిచ్ నోరు మూసుకునాన్డు.  

ఈ లెటర లాయర ఇసూత్ చెపేప్డు "నేను ఈ లాయర తో మాటాల్డతాను. కోరుట్ దాకా రాకుండా చూసే పూచీ నాది. 
సాధారణంగా ఇలాంటివి వెంటనే కోల్జ చేసేసాత్రు ఎందుకంటే ఇందులో లాయరల్కీ, కైల్ంటల్కీ ఏమీ మిగలదు. ఇంటికెళిళ్ సుబబ్మమ్ చేత 
సంతకం చేయించి మళీళ్ పటార్, నేను దీనిన్ రిజిసట్రడ్ పోసుట్లో పంపిసాత్ను,” అని, ఒకసారి చెకుక్ కేసి చూసి, “మొతత్ం పదెద్నిమిది వేల చిలల్ర 
అయింది ఖరుచ్. లెటర పటుట్కొచిచ్నపుప్డు మిగతా మూడు వేలు చెకుక్ తెచిచ్పెటుట్." 

ఇంటి కొచిచ్ లాయర ఇచిచ్న నోటీస మీద సంతకం పెటిట్సూత్ సుబబ్మమ్ తో చెపేప్డు మొగుడు, "ఇంక మనం బాల్గ రాయొదద్ని 
చెపేప్డు లాయరు." 

"అదేం? ఓ చోట కాకపోతే ఇంకో చోట రాయొచచ్నాన్రుగా మీరే" అడిగింది సుబబ్మమ్ అనుమానంగా. 
"ఈ గొడవల వలల్ మళీళ్ నీ బాల్గు మీద భూతదద్ం పెటిట్ చూసూత్ ఉంటారు కొంతకాలం. కొనాన్ళళ్ పాటు ఆగి మళీళ్ 

మొదలెటొట్చుచ్." చెపేప్డు మొగుడు, లాయర కి ఇచిచ్న పదెద్నిమిది వేల సంగతీ సుబబ్మమ్తో చెపప్కుండా. చెపేత్ పదో కాల్స చదివిన సుబబ్మమ్ 
ముందు పరువుపోదూ? 

"పోనెల్ండి, నేను మెయిల చూసుకుంటూ ఏదో రాసుకుంటూ ఉంటాను. ఆ బాల్గ మూలానా నాకెపుప్డూ పాటేల్, ఎవరో ఏదో 
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అనాన్రనీ, అనలేదనీ." 
"సరే" అని పైకి అని, "ఇపుప్డు తెగులు కుదిరింది నాకూనూ," అనుకునాన్డు మొగుడు లోపల. 
మూణెణ్లుల్ పోయేక ఓ రోజు లాయర పెళాళ్ం ఫోన చేసింది సుబబ్మమ్కి, "సుబబ్మమ్ గారూ మేం అందరం కుటుంబ 

సమేతంగా తిరుపతి వెళొళ్చాచ్ం, ఓ సారి రండి మా ఇంటికి, లడుడ్ పర్సాదం తీసుకుని వెళుద్రు గానీ." 
"సరే, తపప్కుండా వసాత్ం ఈ వారం లో ఓ రోజు." చెపిప్ంది సుబబ్మమ్ సంతోషంగా. సుబబ్మమ్ అడిగితే మొగుడు మాతర్ం 

ఆఫీస పని వంక చెపిప్ తపిప్ంచుకునాన్డు. లేకపోతే పదెద్నిమిది వేల రూపాయల తిరుపతి లడూడ్ జీరిణ్ంచుకోవదూద్? 
 
తాజా కలం: 
ఈ కధలో పేరల్నీన్ "పూ-రిత్-గా" కలిప్తం. ఎవరినీ కించపరిచే ఉదేద్శయ్ం లేదు. పేరుల్ మీకు గానీ, మీకు తెలుస్నన్వాళళ్కి గానీ 

మేచ అయితే భుజాలు తడుముకోనవసరం లేదు. అది పూరిత్గా కో ఇనిస్డెనస్. రోజూ తెలుగు బాల్గులు చదివి సరదాగా నవువ్కోడానికీ, బాల్గులో 
"ఏది పడితే అది" రాయడం ఎందుకు మంచిది కాదో చెపప్డానికే ఈ చినన్ పర్యతన్ం. 

 
PPP 
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öfHNqjÄjöCLMLk,  
Â¢Cy MLjj#eMLjjº¢$c MLk=c÷@o `bEnÎOqõ¸` Po¥q, ÔxOqML À£GSj¥yPo¥q ¯ °CLëOq¸ O~GSjëFcïFLj. MLjOqj$qjFL GH¨JwCLjFLï °CLëO~Ój 

O~sS GHÍíîÀPe$o, °JdbEcõNqj MLßÀë GHmOqøMnÎAKLMcÂï Jw$x^jæŠ¸=y¸Á. $pOqML MLjO~õÍÓj GHm¿ë$c JwNqkNqjÂ O~NqjPo¥q ¯ MLk^ 
O~GSjëFcïFLj.  

$yEcML¿ ½Pe÷Py öGHfSÍíî MoÍGH¸¨CLjÓ ®¸=y÷ GHl=hæFL FoFLj, ¬ö$qVOq¸PyFo °¸^k, CcCL$c¿ Í$qÜOqFLj¸¨ MoÍ¸ 
FoOqjá¥yML<Moj ¥c¥q, GS¸GSÚßCL¸ Ä£jÍ MLjMLj¥cOq¸Cy ²M|j.³. GS¸GSÚßCL¸ GHm¿ë ÔoQcFLj. GS¸GSÚßÀÂ ®GRæGH@~èFLj.  

MoÍGH¸¨CLjÓj$c sHOqj $q¨¸¼Fc, −¿íî¥q¸$c ÍjOqóOq GH¿fSìCLjÓPy °FLï MLk Š^j¸KcÂï, TdbÍõMnjÎFL ¿¢ÀPy −ÍjŠFo 
öGHNqjCLï¸Py ³EnÎFc °Eyõ$q¸ ÔLk<MLjÂ ÂFLjï ¬¿íî¸ÔcFLj. Fc Nqj¸Íj ÍNqjCy FLjMLlø `ÿ¿ ¥cFnû}Hæ` Jd>OqQcÓPy GS¸GSÚßCL 
°JdbEcõNqjj¨$c °Eyõ$q¸ ®fHð¸ÔcMLl. Jd>OqQcÓPy¥h ¬<j$qjrH=hæFLGHlð<j Fc `McÓ¥q¸` ÔLkfS öfHF|ûJdP|$cOqj ''¬GSÓj Ä£jOqj 
ÔnGHð$qÓO~?'' ¬Â ¬¨$cOqj.  
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FoFLj GH¸ÔLMLjV¥cMcõÓ ÄÇGRæCLÂ ÔnGHlCLj¸=o GS$q¸PyFo MLk^¥h ¬<jèGH¨ -  
''Jw=i öGHGH¸ÔL¸Py MLjFL GSkÚÓj ²GHlð<k MLjj¸Eo °¸^j¸Á. IfH½¥|û, ¥nÄjögSæ, MLk>bE|û ¯ MLjk<j GSKnã¥|æÓj öGHÀOy¾e 

On¸@ofS fH¿Nqj@|û °¸=ctj. Ä¤=h CLOqjMcCL CLÆ÷Í¸ö<jÓj ®¸»÷¤GRj $qj¿¸¼ ¬<j$qjCcOqj ¥qFLj¥q, − ¥c÷}S, − rHÎFL fU¸Á¤Jw=i 
GH¿¢XLÓPy °GHNnk$qGH@o TwGRP|, ¥q¸GHmõ^O|, ¼ML¿¥h CnÓj$qj, CnÓj$qj ¬tjJwNqk¥c, ¥éMLÓ¸ ®OqMnÎ MLkOqjÚÓ¥h GS¸GSÚßCL¸ 
°¸^j¸Á. ¬¸ÍjPyFLk GHbEcïÓj$qj MLkOqjÚÓj GS¸GSÚßCL¸Py O~NqkÆ. ¬¸=o −OqjML¸ÍÓ MLkOqjÚPy÷ −Oqj MLkOqjÚÓ ÄÓjML 
GS¸GSÚßCL¸. −Oqj MLkOqjÚÓ ¥yGS¸ GH¸ÔLMLjV¥cMcõÓj ¬¥qÚOo÷Íj, ¥cÈEcGSj PnMnPy÷ ¥qÄCLø¸ ¬¥qÚOo÷Íj.'' ¬Â CoPoáfS,  

−Oqj MLkOqjÚÓ Ä£jÍ ÍßfRæ rH¨Co ÔcÓj ¬Â GH¿ÄjCLjÓj ÔnsHðQcOqj.  
°Eyõ$cÂ¥h MnÈ"FL `JdJdÂ¥h` NqkÔLŠ¨Pe MLk=c÷@o ¬ML¥cQL¸ Po¥qJwtj¸Á.  
Jd>OqQcÓPy Ôo¿FL On¸@yOy×o `×yFLP| ®F|ÕÔcO|ã` ¬Â μ¥qOqj MLÔcáOqj. FLFLjï ÔLkfS ''³Äj=i? CLÁíFL öKcÿôPe÷ ¬¸CL¸CL 

Kx^j÷ rH^jæŠÂ MLÔcáOqj. ¥cOyðOo=| GSkÚÓj¥h MLGSjëFcïOqj. ¥qOqô¥c¸<¥qÂ ¥cÍj'' ¬FoGS¿¥h CLÓFLj ¥yfS Jd>OqQcÓ $qjMLkôÂ¥hh 
MoPe<Á¤fSFL^jæ ¬ÂfH¸¼¸Á. AKcGRÂ MLkOqjÚPy÷ Pn¥qÚ ¥q=hæFL^jæ, MLjÂfRÂ MoGRAKcGRPy÷ Ko¿¢¾ MoGSjëFcïOqj.  

MLjOy $qCLõ¸CLOq¸ Po¥q MLjjCLõMLj¸CL ÀÓ¥cÂï rH^jæŠÂ Mn+"<¸ öJdOq¸bÃ¸ÔcFLj. − Oy¾ FLj¸¨ Fc Mnjjÿ¸ ÔLkGSj¥yML<¸ 
Fc¥é fS$qjÜ$c ¬ÂfH¸¼ ¬Íí¸Py ÔLkGSj¥yML<¸ MLkFoQcFLj.  

PPP 
''Ä£jOq¸ÍOqk ¯ Oy¾FLj¸¨ öGHÀ ®¸=h¥h MnÈ" MLjFL GSkÚÓj $qj¿¸¼ ÔnfHð ²¨ôGRFLj÷ À£GSjŠO~McÆ. öGHÀ =iÔLO| ¥qÂ¢GS¸ 

GHÁMLj¸Á ÄEcõOqjíîÓÂ À£GSjŠMLÔoá öGHNqjCLï¸ ÔoNqkÆ. ¯ ³@~Á MLjFL GSkÚÓj TdbÁ¸¼FL Ä×.NqkÓj GHöÀ¥qÓPy, =iÄ¤Py öGH¥q^FLÓj 
®Ôcá¸. ¬¸ÍjMLÓ÷ ²<øO|=nÎ×|Mnj¸=| öGHAKcML¸Cy ÔcPeMLj¸Á¥h MLjFL GSkÚÓj $qj¿¸¼ CnÓjGSj. Ä£jOqj MnÈ" CLÆ÷Í¸ö<jÆï μfHð¸¼ 
À£GSjŠO~McÆ'' ¬FcïOqj öfHÂûJdP| − Oy¾ - ¬FL<Moj ¥cÍj ¬¸Í¿¥h Oq¸$qj Oq¸$qjÓ öGH¥q^FLÓ ¥c»CcÓj ®ÔcáOqj. ®¸=h¸=h¥h 
ÀOq$q@~Â¥h μ¥xÚ¥qÚ¿¥h μ¥yÚ öJd¸CL¸ ®ÔcáOqj. − öJd¸CL¸PyFo MoOo Jd>OqQcÓPy÷ ÔLÁMo fHÓ÷Ó sHOqj÷ ®ÔcáOqj. ¬GHð=h¥é `¬ÓMc^j` 
¬tjJwtjFL GHÂPe Äj»ÆFL McOq¸Cc GHÂPy¥h Á»JwNqkOqj.  

`ÔLÍjMLl` Í$qÜOq¥h ÄEcõOqjíîÓj MLÔoá Oy¾Ój JwML<Moj ¥cÍj, ÄEcõOqjíîÓÂ MnCLjŠÚ¸^k °JdbEcõNqjjÓj Oy<jèFL GH@o Oy¾Ój 
MLÔoáQctj. ¥cÓMLjfUMLj. ¥éMLÓ¸ FoFLj μ¥qÚ¨Fo ¥cÍj ¬¸Í¿ °JdbEcõNqjjÓ GH¿fSìÀ ®Eo.  

''_^æÓ, GS_jòÓj, IfHFctjP|, ¬Ó÷¸, MnÓj÷Æ÷ ®¸=h¸=h¥h À¿» ¬ÄjôFL=oæ, ÔLÍjMLlÂ ¬MLkôÆ. MLjFL¸ÍOq¸ ''`sSP|û =iÔLO|ûÄj` 
Jd>OcÓj ÔnGHð<¸ ²Pe °Fcï ¬MLjô¥cPy÷ öGHÀAKL ÔLkfHsSë ÔcÓj. MojFo×|Mnj¸=| McOqj MLjFL °Eyõ$cÓj °¸ÔL@~Â¥h'' ¬Fcï<j JdBhö$cfU 
¬Fo TwGRP| °JdbEcõNqjj<j. −NqjFc JwtjFL GS¸MLCLûOqMoj ¯ Jd>OqQcÓPy ×oO~^æ. ®Íí¿¥i μ¥é öJd¸CL¸ ¥é=ctj¸ÔoGS¿¥h, FcCy 
Jd^j MxGSkë ÔcPe ÄGRNqkÓj ÔnJdð<j.  

''®GHð=h fHÓ÷Ó¥h `×cåFL¸` ®MLø¥qÚOo÷Íj, MLkOqjÚÓj MLÔoá MLkO~ÜÓj ÔnfHCo ÔcÓj. Ä¤+" ÍßfRæPy ÔLÍjML¸=o MLkOqjÚÓj. 
¬¸ÍjPyFLk Pn¥qÚÓj, IfH½¥|û, ¥nÄjögSæÓPy ML¸Í¥h ML¸Ec MLsSë Mc¨ÂÄj¸¼FLMc<j Po<j. AKcad, ÔL¿öCL, GS¸GSÚßÀ ®MoÄ£j ¬MLGSOq¸ 
PoÍj. ®F|rSæ¸=|$c MLkOqjÚÓj MLÔoá MLkO~ÜÓj ¥qÂrH^æ<Moj =iÔLOq÷ GHÂ. Á¤Â¥yGS¸ MLjFL rU@~èIgHGSjPy ¥x¸CLMLj¸Á =iÔLOqj÷ °FcïOqj. 
Mc+" Jw=i GH¿¢XLÓj MnjjÍÓtjFLGHð=hFLj¸¨ °FLï öGHQcïGHöCcÓÂ GS¸JdÁ¸¼, ×.Mc_jÓj CLNqkOqjÔofS, MLjbÁ¸¼ QybÁ¸¼ 
²GHð=h¥qGHlð<j `ö=n¸@|` ²Pe °¸^j¸Ey ¥qÂrH<jë¸=cOqj. Äj»ÆFL GSkÚ+"Py ³ GHlGSë¥cÓj IJdPy ¬MLlCLjFcïOqj, ³ ³ öGHQLïÓj 
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CLNqkOqj ÔoQcOqj ML¸=h ÄGRNqkÓÂ ²GHð=h¥qGHlð<j `Mo$qjÓ` EcøO~ ¥qÂrH@~ëOqj. GHbÍ¥cÓj MoTdëOqj. fS¸GHlP|$c ÔnJdðÓ¸=o `ÔLÍjMLl` 
sHOqjCy ¶ Oq¥qMnjÎFL `MLkIfHNqk` FL¨fHGSjëFcïOqj. ®¥q ®Pe¸=h ²¨ôGRF|û =nÎ¸ ¬GHlð<tjCo _TdëÓj _TdëÓCy <_jòÓj MnWcëtj. 
`Ôn¥|`Ój MLÍí¸=cOqj. ¶Â¢÷ ¥cõ}R sHMnj¸=|. ³ ¥cOq*¸ MLÓ÷Fy ®F|¥qM|j =cõ¥|û, ³gSÃ¢ Mc+" ÍßfRæ ¯ GSkÚ+" Ä£jÍ GH<PoÍj. 
GH¨MLl¸=o IgH¾ Í$qÜOq ¥cGSë CL»Ü¸GHl °¸@oÁ. Ä¤+j" ML¼á¸Á ML¼áFL¸CL fH¸@oTdëOqj. ×.Ó$qÓ¥h ×cÆ °¸<Íj. ®¥q =iÔLOq÷FLtjCo   
¥q^jæKcÂGSPe÷ Â¢ÔL¸$c ÔLkTdëOqj.'' ¬Â ®¸¥c ³Ey ÔnGHlCLj¸<$c ¶ ®¸=h Í$qÜOq¥h ®ÍíOq¸ ÔoO~¸.  

MLk O~¥qPyÂ −¸CLO~õÂï CnÓjGSjŠÂ ¶ Ä¼öCLMnjÎFL FLMLlø FLÄø -  
''Ó¸$cÓj, Ój¸»¤Ój, ÔiGHl+j", ¼¸CLGH¸<j ®Pe ¬<èMnjÎFLÄ ®¸=h¥é MxGSjëFLï^jæ Ä£jOqk O~ML<¸ KcMLl¸Á'' ¬Â MLjMLjôÆï 

MLk=c÷<ÂMLøŠ¸@~ CLFo MLk=c÷@ofS -  
''...³ MLköCL¸ ¥qÄjGRF| MxTvë¸EoÄj=h?'' ¬Â ¬¨$c<j − ®¸=h Nqj×.MLkÂ.  
''¬Koò ¬Eo¸ O~Í¸¨'' JdBhö$cfU ¬Fcï<j.  
''¥qÄ£jGRF| PoŠ¸@~ öKy¥qOqj÷Pe ²¸ÍjŠ GHÂÔoTdëOqNqkõ!?'' ¬Â MnjjÍÓjrH=hæ, `²<jõ¥éGRF| öKy¥nOq÷Â` ¬bÃML¿ê¸¼ Fy=h¥h 

ML¼áFL^jæ MLk=c÷@~<j.  
− MLk^Æï AKL¿¸ÔLPo¥q MLÔoáGSjë¸=o -  
''Ä£j ÿ¿$c¿ rS¥q¸@| rS^}H μ¸$yÓjPy °¸Á. EcÂ CLMLjjô<j FcŠ CnÓjGSj. −¨ï GH^jæŠÂ −Ä< ÔoCL ÿ¿Â Fx¥hÚsSë 

IgH¾ CL$qjÜCLj¸Á^. − öGHNqjCLï¸PyFo °Fcï. TdNqj¸öCL¸ CLøOq$c ®¸=h¥h ML¼áFc MLk fHÓ÷Ój ÔLÍMLOqj. Ä£j GSkÚÓj =nÎÄj¸$| KcMLl¸Á. 
Po¼FL Mn¸^Fo Mn+"<¸, GH<j¥yÚML@~Â¥h ®¸=h¥h O~ML<¸'' ¬FoQc<j. MLk _¨ $qj¿¸¼, EcÂ ÂO~øÿŠ¨¥h °FLï `GS¸_¸bÍ¸` 
$qj¿¸¼ MLk¥qFcï KnÎ^Mc+"¥é ²ŠÚML$c CnÓjGSFLï ÄGRNqj¸ ¬OqíîMLjtjõ¸Á.  

MLjOx¥q ®¸=h¥h MnWc"¸ -  
¬¥qÚ< ¬¸Cc −<rHCLëFLMoj.  
Moj¸ ®¸=y÷¥h ¬<j$qj rH=oæGS¿¥h Mnjj$qj<j ML¸^ ÔoGSjë¸=o, −Ä< gS¿NqjP| ÔLkTwë¸Á - gS¿NqjP|  GHmOqëNqkõ¥q -  
''MLk fHÓ÷Ój ÅÇ¢ ÓXhô =n¥xï GSkÚPy÷ °FcïOqj. Ä£j ÿ¿ GSkÚÓj¥h Jw=i ®Eo$c. Ä£j GSkÚPy÷ Mnjj$q=iÔLOqj÷ ²ŠÚML$c °¸=o, 

MLk GSkÚPy÷ −<Mc+j" ²ŠÚML. JwtjFL GS¸MLCLûOq¸ MLk GSkÚÓj¥é ´.´.=iPy IGH}Sæ O~õ¸¥| ML¼á¸Á'' ¬Â On¼áJwtj, ³ Oq¥q¸$c 
ÔLkfSFc −<Mc+" MojFo×| Mnj¸=| KcMLl¸^j¸ÍÂ, ÔLÍjMLlPy Æ¸$q ÄMLXL ¬¸QL¸ À£GSjŠ ML¼á¸Á. MLjMLjôÆï ¥qÍÓÂMLøŠ¸@~ °À¥h 
JdOofS¸Á.  

− CLOqjMcCL - ²¥éÚ$qjMLjô¸ Á$o $qjMLjô¸ - ¯ GHOq¸GHOqPy °JdbEcõNqj MLßÀë¥h ²¸CL EcOqj*¸$c `ÄÓjML` GH¨Jwtj¸Ey 
CnÆfS¸Á.  

GHOqMLj GHÄöCL¸$c $qj¿ë¸GHl Jv¸ÁFL `$qjOqjTdìFL¸` Â¢ÔLfSìÀPy °¸Á. GH¿fSìCLjÓj `MLkO~NqjÂ` CnÓjGSj, ¥cÂ¢ ®¸CL 
¬bEy$qCc?  

− Oy×.¸Cc À¿$c¸. μ¥qOy ®ÍíOy MLk GSkÚÓj¥h MLTdëMLjFcïOqj. TdNqj¸öCL¸ MLk `öJwö$n}S` ÔnGHð@~Â¥h Jd>OqQcÓ¥h MnWc"¸. 
¬GHlð<¥qÚ¨¥h ÔLÍjMLl¥h ³ MLköCL¸ GS¸_¸bÍ¸PoÂ ¶ MLõ¥hë MLÔcá<j. ¬CLFLj − öJd¸CL¸Py `McõJdOq¸` ÔLkTdë^æ. ¬¸Í¿CyJd^j 
Moj¸ À¿»FL ®+j", MLTdëMLjÂ μGHlðŠFLï Mc+" IJwF| Fn¸_O|û MLk ®F|ÕÔcO|ã¥h ®Ôcá¸ -  
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''Mn¿¢ Kcõ@| ÅÇ¢ ÓXiô =n¥yï, GSkÚP| Mc+"¥h ¯ ³@~Á ®GHð=h¥é ÔcPe ²¨ôGRFLj÷ MLÔcátj. MLjFL¥qFcï O~õ¸ŠÓj CLŠÚML... 
ÄEcõOqjíîÓj ²ŠÚML.'' 

''IgH¾Ój MLjFL Í$qÜOq Kc$c ²ŠÚMLÂ'' ¥xCLë$c Ôo¿FL MLjOy MojadæOqj ¬¸^j¸=o -  
''²ŠÚMo.. ²¸ÍjŠ? ²<øOq=nÎtj×| Mnj¸=| [¿¢Íj rH¿»¸Á. GSkÚÓj ÃÆè¸$| ¬Ení rH¿»¸Á. MoOo GSkÚ+"Py Kc$c ÔLÁMo 

fHÓ÷Ó¥h, MoOo Jw=i GH¿¢XLPy÷ O~õ¸ŠÓj MLsSë, Mc+"¥h <_jòÓj ®¼á MLjFL GSkÚÓjPy ×oOqá@~Â¥h [OqjáÓj rH¿$ctj.''  
ÔLÍjMLl¥h ³ MLköCL¸ GS¸_¸bÍ¸PoÂ [OqjáÓ ÆGSjæ ³¥qOqjMLl rH=cæ<j. − CLOqjMcCL O~öÀ ²ÂÄjÁ $q¸^Ó¥h -  
''ÔL¥qÚ=h sSP|ûMojF| ¥cML<¸ ²Pe?'' ¬Fo ¬¸QL¸ Ä£jÍ − McõJd¿Cy °GHFcõGS¸.  
`ÔLÍjMLl` ¬Fo MLGSjëMLlÂ ²Âï Oq¥cÓj$c ¬MnjjôÔyá, ¬Âï AKL¸»MLjÓj MofS MLj¿¢ ÔnJdð<j. ¬GHð=h¥h O~öÀ GHÁEc=h¸Á. KnÎ=h¥h 

MLGSjë¸=o JdBhö$cfU ¬Fcï<j -  
''¯ GSkÚPy÷¥h öJvÍjíFo ¬<j$qjrH^æ<¸ MLOq¥é MLjFL¥h ¬ML¥cQL¸ °¸Á. ¬<j$qj rH=cæ¥c ²GHlð<j KnÎ^¥h MnWcëMnk ²ML¿¥i 

CnÆ£Íj. ¬Pe$qÂ °ÍNqj¸ μ¥qÚ XL*¸ Po^tjFc ½¡CL¸ ¥q=| ¬tjJwCLj¸Á'' ¬Â.  
ÔcPe −ÍO~ùÓÂ ±fU¸ÔLjŠÂ °JdbEcõNqj MLßÀëPy ×oO~FLj.  
Mc=hPy ³ μ¥qÚ=h TdbÍõ¸ ¥cÍÂ ¬OqíîMLjtjJwtj¸Á.  
Jd>OqQcÓPy CLOq$qCLjÓj MnjjÍÓNojõMLOqŠ ¿rSGHúÂGSjæ$c, ²¥{¸=n¸=|$c, ¥{ÂûÓO|$c Oq¥qOq¥cÓ ¬MLCcO~Ój ²CcëFLj.  
−CcôbÃMLkFL¸ ¬Fo MLk^Â $q¸$cOqð*¸ ÔoQcFLj.  
CLOq$qCLjÓj MnjjÍÓNqkõtj.  
−Oqj MLkOqjÚÓ GS¸GSÚßCcÂ¥h McO~Â¥h ¶ ¥c÷GSj °¸^j¸Á. Äj»ÆFL GSMLjNqj¸Py − GHÂ ¯ GHÂ ¬Â ¥cŠ¸@~ ÔnfHðFL GHÂ 

²ÍjOqj ÔnGHðŠ¸@~ ÔosSMc¨Â.  
MnjjFcïMLjbÍõ, GHEyCLOq$qÀ ÔLÍjMLlCLjFLï ¶ ¬MLkôtj, KnÎ^¥h Mn+"@~Â¥h ¿rSGHúF|Py ‚ÔLjFLï FLFLjï GH¿ôGRF| ¬¨»¸Á.  
öfHF|ûJdP|, MnÎ}S öfHF|ûJdP|PoOqj. Mc+"¥h ÔnGHðŠ¸@~ GH¿ôGRF| ®MLøPoFLÂ ÔnJdðFLj.  
GHÁTdOqj÷ ¬¨»¸Á. ŠÍOqÍj ¬FoQcFLj. ¥yGH¸Cy Mnjj=hMLjÓj »Ój÷Š¸Á. XL*¸Py ²MLOqk ±fU¸ÔLFL^jæ rHÍí$c ³<jGSkë, 

MLjOy ®ÍíOqj fHÓ÷Æï À£GSj¥x¼á¸Á.  
ÄGRNqj¸ FcŠ ¬OqíîMLjNojõGS¿¥h MLjOy ¬Oq$q¸^ GH=hæ¸Á. ¬GHð=h¥h ²¥qÚ@n¥qÚ@y °FLï öfHF|ûJdP|, MnÎ}S öfHÂûJdP| ×yFLP| 

®F|ÕÔcO|ã, ¬MLkôtj CLÆ÷Í¸ö<jÓj GHl^æPy÷¸¼ KnÎ=h¥h ML¼áFL JdMLjjPe÷ Fc ÔLj^kæ ÔoO~Oqj. ÄGR¸ ¥qŠÚCLk _jGS ¥x=cæOqj.  
GH¿ôGRF| ¥cMcÓ¸=o − ¬MLkôtj ÔotjGH^jæŠFcïFLÂ Nnk$q¸. ²MLOqk FoFLj ÔnfHð¸Á ÄFLPoÍj.  
¬MLkôtj CL¸ö¨ ²ÍjOqj$c EyfRPe FLFLjï ÂÓKn=cæOqj. ¬CLFy ¥c¸ö=c¥qæO|. ÔoÀ¥h °FLï −Oy MoÆCy GSV ¬Âï¸=h¥h 

°¸$qO~Ój °Fcïtj. _ÆfSFL ×cÀ»CLëPe °Fcï<j. ¬MLkôtj CLÆ÷ ¬¸=o, ¬¸CnCLjë.. ¬¸CLPeMLl! ML¸=hÄ£jÍ GS¿$cÜ ÂÓ_<Â ÔiOq. 
AKLj×cÓj PoÂ ×c¥n=|. ¯ ÄMLO~Ój MLjOo °EoíQLõ¸CyFy O~GSjëFLïÄ ¥cMLl. Mc+" FoGHDÍõ¸ Â¢Š ¬Oqíî¸ ¥cML@~Â¥h O~GSjëFcï!  

− ¥c¸ö=c¥qæO| ¬OqÔoÀ ¥qFcï rHÍí$c °FLï rSP|IJwF|ÓPy MLk=c÷<jCLk - MLjbÍõ MLjbÍõPy -  
''KoOqMLk<Š¸@~ GSkÚPy÷ ×o¿ðsSë.. ®Ec Ä£jOqj ÔosSGHÂ..!?'' ¬Â O~Nqj@~Â¥h Ä¤ÓjPoÂ _kCLjPy÷ À=cæ<j. CLÆ÷ GSOoGS¿. 

FyOqj ÄGHð<Moj ¥q¸GHl$c °¸Á. ¬Oq$q¸^ Mc+" Fy=h¥h ML¼áFL^jæ À=cæ¥c -  
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Fc ÔoCL − ¬MLkôtj¥h `Td¿¢` ÔnfHð¸ÔcOqj. ¬GHð=h¥é GHm¿ë$c ÔL¼áJwNqkFLj. Mc+j" MnÈ"JwCLk FcPe¸=h Í$qkPeó½¡Â 
²Pe °Eyõ$q¸Py °¸ÔcOy ¬Oqíî¸ ¥cPoÍÂ MLjOy ¬FofS MnÈ"JwNqkOqj. Mc+j" KnÎ^¥h MnÈ"JwNqk¥q - MLk öfHÂûJdP| -  

''Mc+j" ÔLÍjMLl ¥yGS¸ O~Oqj. örHsSæ×| ¥yGS¸ ¯ GSkÚÓj¥h MLTdëOqj. ®¥q rHÎ ®Pe=h JvOqKc^j÷ ×.Oq$qŠ¸@~ ÔLkGSj¥y¸¨'' 
¬Fcï<j'' FoFLj rHÍí CLGHlð ÔofSFL^jæ - MoÓMLj¸ÁPy ®Pe=h GSkÚÓjPy ×o¿Fc ¥éMLÓ¸ GHÍjPy÷ O~õ¸ŠÓj MLTdëtj. ÄÍõÂ Äj¸¼FL 
McõJdOq¸ ¥qMojôfS¸Á.  

KnÎ^¥h FL¨ÔcFLj. CLÓ¸Cc AKcOq¸$c °¸Á. $o^j Í$qÜOq¥h FL¨ÔcFLj. Mn¥hÆ$c FLMLlø ÄÂfH¸¼¸Á. − ¬MLkôNoj. rSP|IJwF|Py 
MLk=c÷<jCy¸Á -  

''gSø=i @~¿¢÷.. MLk @~© MLjÄ£jô MLÔcáOqj. − GS¸GSÚßC|$c¨Â ®¿¥h¸ÔcFLj. ®¸¥q ²GHlð<k `Fy` ¬FL<j. MLk  öfHÂûJdP| 
Kc÷¸¥| GH¿ôGRF| ®ÔcáOqj. ²GHlð<¸=o ¬GHlð<j ²¥qÚ¨ ¥q¸=o ¬¥qÚ¨¥h ®¸»¤÷GRj MLjkÄ¤¥c? ögSÚF| Ä£jÍ ÔLkfS¸Eo ÔoTdëFL¸=cM|. 
Ä¤¥n¸@|Py ¿TdO|æ¥h ¥cMcÓ¸=o Â¢ ®GRæ¸....'' ®¸¥c ³My ÔnGHmë¸Á.  

ÄFLPo¥q ¬¥qÚ¨ï¸¼ ¥qÁPeFLj.  
GS¸GSÚßCL¸ FoOqðPoFLj,  
GS¸GSÚßÀÂ Fo¿ð¸ÔLPoFLj!  
sSP|ûMLkõF|Pe ÔLPeMLjBh ¥cPoFLj!  
ÔLkGSkë ÔLkGSkë ÄÔLáÓ Ä¨$c MLÍÓFoFLj.  
GS¸TdÚOqMLjFo ÂÔnáFL ®MLøPoÂ ¥cOxðOo=| öGHGH¸ÔL¸Py, ¬Á¤ ÔLÍjMLl sHOqjCy ²¸<j ÔoGHÓ ¥qFcï AKLNqj¸¥qOq¸$c ¥q¸GHl ¥x<jëFLï 

¯ ÄEcõMLõMLGSìPy ®MLj<Po¥qJwCLjFcïFLj. `FcFc=h ö_CLjŠ Fc^¥q¸`Pe FL=h¸ÔLPo¥q JwCLjFcïFLj. ¬¸Íj¥é MLk ±Oqj MnÈ"JwCLjFcïFLj. 
FLFLjï XLÄj¸ÔLj.  

AKLMLÁ¤Nqjj<j, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FcFc=h ö_CLjŠ - ¥qDÍ MnFLj¥q ¥qDÍ 

¥xÂï ¥qDÍÓ Í$qÜOq¥h OqÔLtjCL MnWcë<j. 

MLj¿¥xÂï ¥qDÍÓj OqÔLtjCL Í$qÜOq¥h MxTdëtj. 

¬Pe ML¼áFL ¥qDÍ - ¯ `FcFc=h ö_CLjŠ` 

Oy+j" GH»ÆJwNoj OyfUBi ¥cOnëPy, ¶ MLjbEcõÿï¸, ¶ _¥qÚ GHÓá=h FLÓAKnÎ ³+" MLõ¥hë, ¥cOyðOo=| GSkÚ+" Mc+j" ÔoGSjëFLï ÄEcõMcõJdOq¸Py AKc$q¸$c sSP|û ¿öGH×n¸=o=hÄ 

¬MLCcOq¸ ²Àë CcOqGSGH@~è<j. −NqjFL CnÓj$qj =iÔLO|. GS¸GSÚßCL¸ `MLjMLj` ¬ÂfHGSjëFcï<j. °Eyõ$q¸ ÂÓ_@~Ó¸=o ÄEcõOqjíîÓÂ À£GSjŠO~McÆ. öÀMLjkOqjëÓ GSøOqkGH¸$c 

−O~bÁ¸Ôo $qjOqjMLl MLj¿¢ ®¸CL `ÓGbHjjMLl$c` MLkOq<¸ KcbÍ ¥qÆ»¸¼¸Á. − KcbÍ MLjFLGSjPy MnjÆrH<jëFLïGHlð<j ¥cOyðOo=| GSkÚ+" `¥qMLj¿úNqjP|` GH¸bEc MLj¿¸CL$c 

CnÆfS¸Á. ®MLj<Po¥qJwtjFc MLjOy MLkOqÜ¸ ¥qÂð¸ÔL¥q ÔLGSkë ö_CL¥q@~Âï Äj¸¼FL ÄadÍ¸ MLjOx¥q=h PoÍj. − ÄadEcÂ¥h GH¿adÚOq¸(?) MnÁ¥é öGHNqjCLïMoj ¯ ¥qDÍ!  

MLjFLGSj¥h CnÆ£Â Fc^¥q¸ MLjÂfR ²¸CL¥cÓ¸ −<$qÓ<j ?  

−¥n+" ÇMLöGHTdE§  
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 −CcôMLPy¥qFL¸   ×xFLïÓ$q<è O~MLjÓXhô
 

øöeTT~ ` s¡#·q ìs¡«Væ≤+∫q  ø£<∏ä\ b˛{°(2013)˝À ãVüQeT‹ bı+~q ø£<∏ä 
 

        భయం చితర్మైనది. అది తాచుపామునే కాదు, బొదిద్ంకను చూసినా రావచుచ్. తుపాకినే కాదు, గులాబిని చూసినా పుటొట్చుచ్. 
రాక్షసుణేణ్ కాదు, సాకాష్తూత్ కనన్తలిల్ని చూసినా కలగొచుచ్.  

నా భయం ఇపుప్డు అమమ్ని చూసినందుకే.... 
అందులో ఆశచ్రయ్మేం లేదు. నేను మా ఆవిడ మహాలకిష్తో గొడవపడితే చాలు- ''ఐన వాళల్ందరీన్ వదులుకుని 

మనింటికొచిచ్ంది. ఇంటిపేరు మారుచ్కుని మన మనిషైంది. దానిన్ నేను కనన్ కూతురిలా, నువువ్ నీ చెలెల్లికంటే ఎకుక్వగా చూసుకోవాలి. అది 
మంచితనం కాదు, మన బాధయ్త'' అని మందలించేది ఆమమ్. 

ఆ రోజు నేను మహాలకిష్తో గొడవపడి రాతిర్ విడిగా హాలోల్ పడుకునాన్. ఒక రాతిర్వేళ ఎవరో తటిట్ లేపినటల్యింది. మహాలకిష్ 
అనుకుని విసుకుక్ంటూ కళుల్ విపాప్. చూసేత్ అమమ్.  

''అది అమాయకురాలురా. ఉతత్పుణాయ్న దానిన్ సాధించడం తపుప్. గదిలో నిదర్ పోకుండా ఒకక్తీత్ కూరుచ్ని ఏడుసోత్ంది. వెళిల్ 
ఓదారుచ్'' అంది అమమ్.  

విని ఊరుకోవడమో, ఉకోర్షపడి వాదించడమో నాకు మామూలు. కానీ ఇపప్టి పరిసిథ్తి వేరు.  
అమమ్పోయి ఆరెన్లల్యింది. నా ఎదుటనునన్ది అమమ్ కాదు, అమమ్ ఆతమ్- అంటే దెయయ్ం! 
భయంతో గొంతు పెగలేల్దు. ఎలాగో శకిత్నంతా కూడగటుట్కుని పడక గదికి పరుగెతాత్. లోపల మహాలకిష్ మంచంమీద కూరుచ్ని 

నిజంగానే ఏడుసోత్ంది. ననున్ చూసిన ఆమె కళల్లో ఆశచ్రాయ్నందాలు. అమమ్ చెపిప్ందని కాక మళీల్ అమమ్ని చూడాలొస్సుత్ందనన్ భయం ననున్ 
తిరిగి హాలోల్కి వెళల్నివవ్లేదు.  

***** 
 

''నేను దెయాయ్నిన్ చూసా'' అనాన్ను ఫోనోల్ ఉమాశంకరంతో. నా గొంతులో మళీల్ అపప్టి భయం. 
ఉమాశంకరం నా బాలయ్సేన్హితుడు. రెండేళల్కిర్తం టార్నస ఫర మీద వైజాగ  వెళేల్దాకా వాడూ ఇకక్డే హైదరాబాదులోనే 

ఉండేవాడు. ఇదద్రం తరచుగా కలుసుకుని కబురల్లో కషట్సుఖాలు పంచుకునేవాళల్ం. ఇపుప్డు ఫోనుల్ చేసుకుంటునాన్ం. 
ఎపుప్డు, ఎకక్డ, ఎలా, ఎవరిన్ అనడగలేదు ఉమాశంకరం, ''నువువ్ చూసింది ఒకక్ దెయాయ్నిన్. నేను రోజూ బోలెడు దెయాయ్లిన్ 

చూసుత్నాన్- తెలుసా?'' అనాన్డు తాపీగా.  
నేను నొచుచ్కోలేదు. ఇంటా బయటా మనుషులే దెయాయ్లై పీడిసుత్నన్ వాడి బాధ నాకు తెలుసు.   
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    ***** 
 
నేనెపుప్డు మహాలకిష్తో గొడవపడాడ్, ''దాని తపేప్ం లేదురా- నువువ్ దానిన్ సరిగాగ్ అరథ్ం చేసుకోవడంలేదు'' అని అమమ్ ననున్ 

తరచుగా మందలించేది. అపుప్డు నేను, ''కనన్ కొడుకుని- ననన్రథ్ం చేసుకోకుండా- కోడలికి వతాత్సు పలుకుతావా?'' అని ఉకోర్షపడేవాణిణ్.  
''నేను నినన్రథ్ం చేసుకునాన్ను. నువువ్ దానన్రథ్ం చేసుకోవాలని చెబుతునాన్ను'' అనేది అమమ్.  
ఇంటోల్ నాకు తలిల్ సపోరుట్ కూడా లేదని- ఉమాశంకరానికి చెపుప్కునేవాణిణ్. వాడు నా బాధ విని, ''మగాడికి పెళల్యాయ్క అసలు 

కషట్ం ఏమిటో తెలుసా? అమమ్కీ, ఆలికీ పొసగకపోవడం. వాళిల్దద్రూ ఒకటైతే జీవితం సవ్రగ్మే. అందుకు సంతోషించాలి'' అనాన్డు.  
వాడలా అనడంలో ఆశచ్రయ్ం లేదు.  
వాడి అతాత్రిది హైదరాబాదు. పెళాల్ం తలిదండుర్ల గారాల కూతురు. వంట రాదు, నేరుచ్కోదు. అతత్గారు వంట చేసేత్ 

వంకలెనున్తుంది. ఇంటి పనులు చెయయ్దు, చెయాయ్లనుకోదు. ఇతరులు చేసేత్ వంకలెనున్తుంది. ఇంటికి భరత్ తరఫు చుటాట్లొసేత్ పుటిట్ంటి 
కెళిల్పోతుంది. అది ఉమాశంకరం తలిల్ వెరష్న. 

వాడి తలిల్కి పెతత్నం కావాలి. మొగుడికిలాగే కొడుకునీ గుపెప్టోల్ ఉంచుకోవాలనుకుంటుంది. కోడలిన్ వంటింటోల్కి రానివవ్దు, 
ఇలుల్ సదద్నివవ్దు. కోడలికి డెర్సుస్లిషట్మైనా చీరే కటాట్లంటుంది. నైటీతో పడకగది దాటి బయటికి రాకూడదంటుంది. ఇంటికొచిచ్న వాళల్ందరికీ 
కోడలిమీద పితూరీలు చెబుతుంది. వేడుకలకి పుటిట్ంటి పిలుపొసేత్ పంపడానికి పెదద్ రభస చేసుత్ంది. అది ఉమాశంకరం భారయ్ వెరష్న. 

వాడిమీద ఆధిపతయ్ంకోసమే రోజూ ఆ ఇదద్రికీ రామరావణ యుదధ్ం. ఇదద్రికీ తనంటే ఇషట్మని తెలిసినా- ఉమాశంకరానికా 
ఇదద్రూ రావణులే అనిపిసుత్ంది తపప్ ఏ ఒకక్రూ రాముడనిపించదు. చితర్మేమిటంటే ఆ హోరాహోరీ పోరాటంలో- ఆతాత్కోడళల్లో ఏ ఒకక్రికీ 
చినన్ గాయమైనా కాదు. ఆ యుదధ్ంలో కనీసం పేర్క్షక పాతర్ని కూడా పోషించని ఉమాశంకరం, వాడి తండిర్- తీవర్ంగా గాయపడతారు. 
అతాత్కోడళాల్ అసహాయులమీద జాలిపడరు సరికదా- తమకు సానుభూతి లభించడం లేదని- మొగసాలకెకక్డం మరో విచితర్ం.  

వేరు కాపురమొకక్టే ఆ సమసయ్కు పరిషాక్రమని వాడికీ, తండిర్కీ తెలుసు. కానీ హైదరాబాదులో ఉండగా వేరు కాపురం మరినిన్ 
సమసయ్లు తెచిచ్పెడుతుందని ఆ ఇదద్రికీ నమమ్కం అనతగగ్ అనుమానం.  

పర్యతిన్ంచి పర్యతిన్ంచి రెండేళల్కిర్తం వైజాగ కి టార్నస ఫర  సాధించాడు ఉమాశంకరం. అపప్టిన్ంచీ మా ఇదద్రి అనుబంధం 
ఫోనల్ దావ్రా కొనసాగుతోంది. 

వైజాగ  వెళాల్క ఉమాశంకరానికి ఇంటిపోరు కొంత తపిప్ంది కానీ రచచ్ గెలవడం అసాధయ్ంగా మారింది. ఆఫీసులో బాస  శాడిసుట్. 
మగ కొలీగస్  అవకాశవాదులు. ఆడ కొలీగస్  దోపిడిదారులూ, బాల్క మెయిలరూస్. బర్తుకు హైదరాబాదులోనే నయమనిపిసోత్ందని వాడి గోల.  

''మరి మిగతావాళెల్లా మనగలుగుతునాన్రూ అకక్డ?'' అడిగాను. 
''నీకు తెలుసుగా- నేను మెతక మనిషిని. నేనూ మిగతావాళల్లా మారితే- మనుగడకి ఏ పోర్బల్ం ఉండదు. కానీ మారడం నా 

వలల్కాదు'' అది ఉమాశంకరం అసహాయత. 
వాడు అసహాయుడని తెలిసీ నేను నా సమసయ్లు వాడికి చెపుప్కోవడం మానలేదు.    
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ఆరెన్లల్ కిర్తం అమమ్ పోయినపుప్డు ఏడుసూత్ నా బాధని వాడితో పంచుకునాన్. వాడు మా అమమ్ గుణగణాలిన్ మెచుచ్కుని- 
అలాంటి ఉతత్మురాలు మరణానంతరం సవ్రగ్సుఖాలు అనుభవిసుత్ందని ఓదారుప్ మాటలు చెపాప్డు. కానీ వాడి మాటలు నిజం కాలేదు. 
కోడలికి వతాత్సుగా ఉండాలని అమమ్ ఆతమ్ మా ఇంటోల్నే తిరుగుతోంది. అనడానికి మనసొపప్దు కానీ అమమ్ దెయయ్మైంది. 

 
    ****** 
 
ఉమాశంకరానికి వివరంగా విషయం చెపిప్, ''సవ్రగ్ంలో ఉండాలిస్న అమమ్ దెయయ్మై మా ఇంటోల్నే తిరుగుతోందని బాధ. అమేమ్ 

ఐనా- దెయయ్మంటే భయం కదా!'' అంటూ నా గోడు వినిపించా. 
''అంతా నీ భర్మ. మీ ఆవిడ ఉతత్మ ఇలాల్లు. ఆవిణిణ్ వేధించినపుప్డలాల్ అపరాధభావం కలిగి అమమ్ రూపంలో నినున్ 

మందలిసోత్ందని నా అనుమానం. నిజానికది అమమ్ ఆతమ్ కాదు. నీ ఆతామ్వలోకనం. ఐనా మనం భయపడాలిస్ంది మనిషి రూపంలో వేధించే 
దెయాయ్లకి. సాధారణంగా నిజం దెయాయ్లు హాని చెయయ్వు. పోనీ కొనిన్ దెయాయ్లు చెడడ్వే అనుకుందామనాన్- నీకక్నిపిసుత్నన్ది అమమ్- అమమ్ 
దెయయ్మైనా సరే- కొడుకునేం చెయయ్దు. నిశిచ్ంతగా ఉండు'' అనాన్డు ఉమాశంకరం.  

నాకు కొంత ఊరట కలిగింది, ''అదిసరే- ఒకవేళ నాది భర్మ కాదనుకో. అమమ్ నిజంగా దెయయ్మై తిరుగుతోందనుకో. అంటే- 
తనకేదో తీరని కోరిక ఉండిపోయిందనేగా- అదెలా తెలుసుకోవాలి?'' అనాన్.  

''అమేమ్ కనుక దెయయ్మై ఉంటే- తన తీరని కోరిక చెపప్డానికే తాపతర్యపడుతోందేమో! ఈసారి కనిపించినపుప్డు భయపడి 
పారిపోక నేరుగా అమమ్నే అడిగి తెలుసుకో'' అనాన్డు ఉమాశంకరం. 

ఆ సలహా ఆచరణీయమనిపించింది. 
 
      ****** 
 
ఆరోజు కేవలం అమమ్కోసం మహాలకిష్తో గొడవపడి హాలోల్ పడుకునాన్. ఒక రాతిర్వేళ అమమ్ ననున్ లేపి ఎపప్టిలాగే హితవు 

చెపిప్ంది. మనసులో కాసత్ భయం కలిగినా ఉమాశంకరం మాటలు గురుత్ తెచుచ్కుని కొంత ధైరయ్ం కూడగటుట్కుని, ''అమామ్! నువివ్లా 
కనిపించడం నాకెంతో సంతోషంగా ఉంది. కానీ పార్ణం పోయాక కూడా ఈ ఇంటిని అంటిపెటుట్కుని ఉండడానికి కారణం తీరనికోరిక ఐతే- 
అది తీరచ్డం నా విధి. నా వరకూ నీ కోడలిన్ పువువ్లోల్ పెటిట్ చూసుకుంటానని మాటిసుత్నాన్. ఇంకా ఏమైనా కోరికలుంటే చెపుప్. తీరచ్డానికి నా 
శాయశకుత్లా పర్యతిన్సాత్'' అనాన్ బింకంగా. 

''వచేచ్ సంకార్ంతికి కోడలికి అందె ఉంగరం చేయించి సరర్ప్యిజ గా ఇవావ్లని నేనూ, నానాన్ అనుకునాన్ం. సంకార్ంతికిక రెండు 
నెలేల్ ఉంది. నానన్కి గురుత్ చెయియ్'' అంది అమమ్. 

నా భయం మరి కాసత్ తగిగ్ంది, ''మీ ఇదద్రికీ కోడలంటే ఎంత అభిమానమమామ్! నానన్కి తపప్కుండా ఈ విషయం గురుత్ చేసాత్లే. 
నువివ్ంకా ఏమైనా చెపాప్లా?'' అనాన్.  
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''వచేచ్ మాఘమాసంలో మహాలకిష్కి ముపైప్ నిండుతాయి. ఆ సందరభ్ంగా దానికిషట్మైన కథల పుసత్కం కొనివావ్లని- శరత , 
చందిర్కలకి చెపాప్. సరేననాన్రు కానీ కురర్కుంకలు- మరిచ్పోతారో ఏమో- నువేవ్ గురుత్ చెయాయ్లి'' అంది అమమ్.  

ఇవేమీ నాకు తెలియవు. ''ఇంకా?'' అనాన్ కుతూహలంగా. 
''మహాలకిష్కి నిదర్లేమి కూడదని డాకట్రు మరీమరీ చెపిప్నా- కిర్తం శివరాతిర్కి మీరంతా చేసుత్నాన్రని తనూ జాగరణ చేసి- 

తరావ్త నాలుగు రోజులు మంచంమీదుంది. ఇకమీదట జాగరణ చెయొయ్దద్ని నామీద ఒటేట్యించుకునాన్. నేను లేను కదా అని ఆ ఒటుట్ని 
నిరల్క్షయ్ం చెయొయ్దద్ని చెపుప్'' అంది అమమ్. 

''ఇవనీన్ నాకు చెపేప్ బదులు వాళల్కే చెపొప్చుచ్గా'' అనాన్ కాసత్ విసుగాగ్.  
''పర్యతిన్ంచా. కానీ వాళెల్వరికీ నేను కనబడుతునన్టుల్ లేదు. నువొవ్కక్డివే ననున్ చూసి నా మాటలకి బదులిచాచ్వు'' అంది అమమ్ 

నిటూట్రిచ్. 
నాకు కనిపించి మరెవవ్రికీ కనిపించకపోవడం- అదేమిటో మరి- అనుకుంటూ- ''అంతా అయాయ్రు- మరి నాకు చెపాప్లిస్ంది 

కూడా ఏమైనా ఉందా?'' అనాన్. 
''పాపం- బటట్లుతకడానికి మహా ఇబబ్ంది పడుతోంది. కోడలికి వాషింగ  మెషీన  కొనిపెటట్రా'' అంది అమమ్ వెంటనే.  
తెలల్బోయాను. తనకేమీ కాని పరాయింటి పిలల్, అందులోనూ కోడలంటే అమమ్కెంత కనస్రన్! 
అపప్టికి నాకు అమమ్ మనిషి కాదనన్ భయం పూరిత్గా పోయింది, ''అమామ్! కోడలిన్ కనన్బిడడ్లా భావించి దాని గురించి ఇనిన్ 

చెపాప్వ . మరి కనన్ కొడుకుని- నాకోసం ఏమీ చెపప్వా?'' అనాన్ నిషూఠ్రంగా. 
అమమ్ నవివ్, ''నీకేంరా- మగ మహారాజువి. అనుకునన్వి అథారీట్ చేసి సాధించుకోగలవు. అడకుక్ండా అనీన్ అమిరిచ్పెటేట్ందుకు- 

తలిల్, పెళాల్ం, పిలల్లు. రోజంతా గానుగెదుద్లా తిరిగినా గురిత్ంపు లేని- జీతం బతెత్ం లేని నౌకరేకదా- పెళాల్మంటే! మీ నానైన్తే అది గురిత్ంచి 
ననున్ పువువ్లోల్ పెటిట్ చూసుకునాన్రు కానీ- మన సంపర్దాయంలో మగాళల్కి- ఇంటోల్ ఆడది బండచాకిరి చేసోత్ందనన్ సప్ృహే ఉండదు. 
ఇలాగంటునాన్నని మరోలా అనుకోకు- అలాంటి మగాళల్కి నువూవ్ మినహాయింపు కాదు. లేకపోతే- కోడలికి వాషింగ  మెషీన  కొనాలని 
ఎపుప్డో తటేట్ది నీకు'' అంది అమమ్ నాకంటే ఎకుక్వ నిషూట్రంగా. 

నాకు నోటమాట రాలేదు. ఎందుకంటే అమమ్ మాటలు పూరిత్గా నిజం......... 
అమమ్, నానన్ నాతోనే ఉంటునాన్- నానన్ ఇంకా సరీవ్సులో ఉనాన్- మా ఇలుల్ నడిచేది ఇంచుమించు నా ఆదాయంతోటే. నానన్కి 

అకక్లు, చెలెల్ళుల్, అనన్లు, తముమ్ళుల్ ఉనాన్రు. అందరి బాధయ్తలూ తనవే అనుకుంటారాయన. అందుకు కొంత అమమ్ కూడా కారణం. నేను 
అందొచాచ్క- ఆయనకు నా బాధయ్త మాతర్మే తగిగ్ంది. మిగతా బాధయ్తలు వేణీణ్ళైల్తే- ఆయన ఆదాయం చనీన్ళుల్. 

నాకు బటట్ల శుభర్ం ఎకుక్వ. ఇంటోల్నే ఉనాన్ కూడా రోజుకి రెండు జతలు మారుసాత్. మా ఆవిడా అలాగే  మారుచ్కోవాలంటా. 
మమమ్లిన్ చూసి మా ఇదద్రు పిలల్లూ అంతే! ఆపైన అమామ్నానన్ల బటట్లు. అంటే మా ఇంటోల్ బటట్లుతకడమే రోజూ ఓ పెదద్పని. బయట 
ఇదాద్మంటే- హైదరాబాదులో ఉతికిన బటట్లు ఇసతరీ చేసేవాళేల్ కానీ- ఇంటికొచిచ్ మాసిన బటట్లు తీసుకెళిల్ ఉతికి తెచేచ్వాళుల్ లేరు. డైర 
కీల్నింగుకిదాద్మంటే- ఆ దుకాణాల ధరలు నా ఆదాయానికి చుకక్లు చూపెడతాయి. పనిమనిషి ఉతుకుతుంది కానీ- అందుకడిగే ఎకస టార్లు, 
అదుపు తపేప్ వాషింగు పౌడరల్ వాడకం- బేరీజు వేసేత్ డైర కీల్నింగే నయం. అందుకూ సిదధ్పడాడ్- ఇసతరీవాళుల్ పనిమనిషి ఉతికిన బటట్లు చూసి- 
''మాసిన బటట్లు ఇసతరీ చెయయ్ం. ఉతికించివవ్ండయాయ్'' అంటారు.  
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అమమ్కి ఆరేళుల్గా నీళల్ ఎలరీజ్. గినెన్లు తోమినా, బటట్లుతికినా- క్షణాలమీద చేతులు ఒరిసిపోతాయి. మా పిలల్లిదద్రికీ చదువు, 
హోంవరుక్, ఆటలు, టివి. మహాలకిష్కి ఏ పనిలోనూ సాయం చేసే అవకాశమే లేదంటారు. నాకు పేపరు, ఆఫీసు. నానన్కీ అంతే! మనసుంటే 
మారగ్ముండకపోదు కానీ- ఇలాల్లిమీద ఉనన్ మనసు- ఇంటి పనులమీద ఉండకపోవడం మన దేశంలో మగమహారాజులకి సహజమే కదా! 
అందుకని మా అందరి బటట్లూ ఉతికే పని మహాలకిష్కి తపప్నిసరైంది. ఆమెను ఉతాస్హపరచ్డానికి- అందరం- తన సహనానీన్, తాయ్గానీన్, 
శర్మనీ అదేపనిగా పొగుడుతూ అడపాతడపా జాలి కూడా పడుతూంటాం. మన పౌరులు రాజకీయనాయకులిన్ భరిసుత్నన్టేల్ ఆమెకూడా 
మమమ్లిన్ ఆపాయ్యంగా, గౌరవంగా భరిసుత్ంది. వాళల్కిలాగే తనూ అసహాయంగా తిటుట్కుంటూనూ ఉండొచుచ్కానీ- రాజకీయ నాయకులాల్గే 
మేమూ ఆ విషయం ఆలోచించం. 

మహాలకిష్ బటట్లుతకడానికి వేణీణ్ళుల్ గీజరిన్ంచి తీసుకుంటుంది. ఆ గీజరు సివ్చిచ్కి ఆ మధయ్ లూజు కంటాకట్  పోర్బల్మొచిచ్ంది. ఆన  
ఐనటేల్ అయి- వెంటవెంటనే ఆఫ  అయిపోతోంది. మెకానిక కి ఫోన  చేసేత్- చెయేయ్సేత్ నూటయాబై అనాన్డు. చాలామంది మగాళల్కిలాగే నేను 
కూడా ఇంటి అవసరాల విషయంలో మహా పొదుపు. నూటయాబై వదులుకుందుకు మనసొపప్క కాలేజి ఫిజికస్  గురుత్ చేసుకుని- నేనే 
మెకానికుక్నై- సివ్చిచ్ సరిచేసా. అపప్టిన్ంచీ గీజర  పకాక్గా ఆన  అయి- హీటెకుక్తోంది కానీ- ముటుట్కుంటే సివ్చిచ్ షాక . సివ్చిచ్ ఆన లో 
ఉనన్ంతసేపూ బకెటోల్ నీళుల్ షాక . అందువలల్ సివ్చిచ్ మానేజ  చేయడానికి చేతికి గోల్వస్  వేసుకోవాలి. సివ్చిచ్ ఆఫ లో ఉనన్పుప్డే బకెట  
ముటుట్కోవాలి.   

మా ఇంటోల్ నా సైజువి ఓ సెట  గోల్వస్  ఉనాన్యి. అవి పిలల్లకీ, మా ఆవిడకీ కూడా బాగా లూజు. కరెంటుతో వయ్వహారం- రిసుక్ 
కూడదు కాబటిట్ గీజరు పని నేనే తీసుకునాన్. ఐతే నాకు కాసత్ పరధాయ్నం. గోల్వస్  లేకుండా సివ్చ  వేసీ, సివ్చాఫ  చెయయ్కుండా నీళల్ బకెట  
ముటుట్కునీ అడపాతడపా షాకులు తినేవాణిణ్. అలాంటపుప్డు మా ఆవిడ గావుకేకలు పెటిట్- కరెంటుకంటే పెదద్ షాకిచేచ్ది. నేను గీజరేయడానికి 
వెడుతునాన్నని పసికడితే చాలు- పెదద్గా అరిచి గోల్వస్  గురించి గురుత్ చేసేది. ఆ అరుపుకి గోల్వస్  ఉనాన్ నాకు షాక  కొటేట్ది.   

ఒకసారి నాకు సివ్చిచ్ షాకిచిచ్నపుప్డు- ''ఎందుకండీ ఈ డబుబ్ కకుక్రిత్? మెకానికుక్ని పిలిచి గీజరిన్ బాగు చేయించొచుచ్గా'' 
అంది మహాలకిష్. 

నా గురించి ఆలోచించడంవలల్ ఆమె ఆ మాటనగలిగింది కానీ- నేనామె గురించి ఆలోచించని మగ మహారాజుని 
కావడంవలల్నేమో- వాషింగ  మెషీన  ఒకక్సారికూడా నా ఆలోచనలోల్కి రాలేదు. 

భరత్గా నాకు సుఫ్రించనిది- అతత్గా అమమ్కి తటిట్ంది. ఆమె దెయయ్ం కాదు- దేవత! 
అపర్యతన్ంగా చేతులు జోడించాను.  
''చేతులు పెటేట్ దణాణ్లొదుద్. నాకు నీ చేతలే దణాణ్లు'' అని మాయమైంది అమమ్. 
 
    *****  
 
''నానన్ ఉంగరం, పిలల్ల కథల పుసత్కం, మీ ఆవిడ జాగరణ- వగైరాల గురించి అమమ్ చెపేప్దాకా నీకు తెలియదు. వాళల్నడిగి అవి 

నిజమేనని కూడా తెలుసుకునాన్వు. అంటే నువువ్ చూసింది నిజంగా మీ అమమ్ ఆతమ్నే- సందేహంలేదు. కానీ ఆతమ్ని దెయయ్మనకు. మంచి 



  

øöeTT~                                                                                   www.koumudi.net   
                           

158             ¥q>bEc¥{MLjjÁ

మనుషులు చనిపోతే ఆతమ్లౌతారు. మనుషులోల్ దెయాయ్లుంటారు. వాళేల్ చచిచ్ దెయాయ్లౌతారు. అమమ్ మంచి మనిషని నాకూ తెలుసు, నీకూ 
తెలుసు'' అనాన్డు ఉమాశంకరం ఫోనోల్ నేను చెపిప్ంది వినాన్క.  

సందేహం నాకూ లేదు. కానీ కలిసి కాపురం చేసిన నానన్కి కూడా కనబడని అమమ్- కోడలిన్ పార్ణపర్దంగా పేర్మించిన అమమ్- 
వాళల్కి కాకుండా నాకు కనబడడ్ం ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది. 

''అందులో ఆశచ్రయ్పడాలిస్ందేం లేదు. ఆతమ్లు కొందరికే కనబడతాయి'' అనాన్డు ఉమాశంకరం. 
''మరి నేనిపుప్డేం చెయాయ్లి?'' అడిగాను.  
''వెంటనే మీ ఆవిడకి వాష  మెషీన  కొను'' 
''అది కొనడం మాటలా? అంత డబుబ్ నా దగిగ్ర లేదిపుప్డు....'' 
''తలిల్ పుటిట్లుల్ మేనమామకి తెలియదా? ఐనా ననున్ మోసం చెయయ్డం కాదు- నినున్ నువువ్ మోసగించుకోకు. అదీ అమమ్కి 

మాటిచాచ్క....'' అనాన్డు ఉమాశంకరం.  
నా జీతం ఎకుక్వని వాడికి తెలుసు. నా బాధయ్తలు కూడా తకుక్వని వాడనుకుంటాడు. కానీ ఇంటి లోను, పిలల్ల ఇంగీల్షు 

మీడియం చదువులు, భవిషయ్తుత్కోసం సేవింగుస్- వగైరా వగైరాలతో- మధయ్తరగతి ఆశల చెటుట్కి ఎంత జీతమో అంత గాలి కదా!  
అదే ఉమాశంకరానికి చెపాప్. వాడు నవివ్, ''సంజాయిషీ నాకాక్దు. నీకు నువివ్చుచ్కో. తృపిత్గా ఉంటే వాష  మెషీన  సంగతి 

మరిచ్పో'' అనాన్డు. 
''అలా కాదురా- ఇపుప్డు కొనలేను కానీ- ఏదో ఒకరోజున వాష మెషీన  తపప్క కొంటా. ఈలోగా అటు అమమ్కీ, ఇటు 

మహాలకిష్కీ తృపిత్ కలిగే ఉపాయం చెపుప్'' అనాన్. 
''చాలా సింపుల - ఇంతవరకూ మీ ఇంటోల్ వాష మెషీన  పర్సకేత్ లేదు కదా! ఇపుప్డు కొంటానని పార్మిస  చెయియ్'' అనాన్డు 

ఉమాశంకరం. 
''పార్మిస తో ఆశ పెటేట్కంటే- ఎపుప్డో ఓ రోజున సరర్ప్యిజ గా ఇసేత్ అదో థిర్ల  కదా!'' 
''పార్మిస కి ఆశ పుడుతుంది. ఆశలో ఎదురుచూపుంటుంది. ఎదురుచూపులో కలలుంటాయి. ఆ ఆనందం అనుభవిసేత్నే 

తెలుసుత్ంది. మన రాజకీయనాయకులు పార్మిస లతోనేకదా- పర్జలకి ఆరాధుయ్లౌతునాన్రు. పర్పంచంలో మహదానందం కలిగేది ఎపుప్డో 
తెలుసా? నిజం కాదనుకునన్ కల- నిజమైనపుప్డు....'' 

అరటిపండొలిచినటుల్ చెపాప్డు ఉమాశంకరం. నాకు కరత్వయ్ం బోధపడింది.  
    ***** 
కెవువ్మని అరిచాను షాక  కొటట్కపోయినా. మహాలకిష్ పరుగున వచిచ్, ''ఇక మీరు డబుబ్కి కకుక్రిత్ పడితే నేనూరుకోను. వెంటనే 

మెకానిక కి ఫోన  చెయయ్ండి'' అంది.  
''నాకు డబుబ్ కకుక్రాత్? నువువ్ గీజరు గురించి ఆలోచిసుత్నాన్వ  కానీ- నేను నీకు వాష  మెషీన - అదీ ఫులీల్ ఆటోమాటిక ది 

కొందామనుకుంటునాన్ తెలుసా?'' అంటూ బాంబు పేలాచ్. 
అపుప్డు మహాలకిష్కి షాకొక్టిట్ంది, ''నిజమా?'' అంది అపర్యతన్ంగా. షాక నుంచి తేరుకోగానే, ''ఐతే ఎపుప్డు కొంటునాన్రు?'' 

అని కూడా అడిగింది. 
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పర్సుత్తానికి గీజరు మరమమ్తు వాయిదా వెయయ్డంతోపాటు, మహాలకిష్ని కలల పర్పంచానికి పంపెయయ్డం కూడా నా ఆశయం. 
కాబటిట్ మహాలకిష్ వాష మెషీన  కొరివితో నా తల గోకే పర్మాదముందని తెలిసి కూడా- ''ఎపుప్డేమిటి- ఈ రోజు సాయంతర్మే బజారుకెళిల్ 
షాపులనీన్ తిరిగి మంచి మోడల  చూదాద్ం'' అనాన్. అనన్ పర్కారం ఆ రోజు సాయంతర్ం చాలా షాపులు తిరిగాం. 

పాపం- మహాలకిష్ కషట్ం సుఖం తెలిసిన ఇలాల్లు. దుబారా చెయయ్దు. అలప్సంతోషి. పదివేల లోపులో కొనిన్ వాష మెషీనుల్ ఎనిన్క 
చేసింది. నాది కొనే బేరమైతే అపప్టికపుప్డే ఏదో ఒకటి కొనడం ఐపోయేది, కానీ ''ఇవి జసట్  బటట్లుతుకుతాయంతే! వాష మెషీన  కొంటే మరి 
మనకి పిండడం, ఆరేయడం వగైరా పనులేం ఉండకూడదు. ఫులీల్ ఆటోమాటిక  కొందాం. సరేనా?'' అంటూ ఆమె చెపిప్నవనీన్ కొటిట్పారేసి- ఓ 
మంచి మోడల  ఎనిన్క చేసేత్- దాని ఖరీదు ఇరవై వేలు. 

ధర విని నేను మనసులో మురిసిపోయా కానీ పాపం మహాలకిష్ షాక  తింది. ఎందుకంటే బాంకులో మా ఇదద్రిదీ కంబైండ  
అకౌంట . మా జమాఖరుచ్ల గురించి ఆమెకు తెలియని రహసయ్ం లేదు. మా అకౌంటోల్ డబెబ్పుప్డూ జీతం రోజున తపప్ ఐదంకెలోల్కి రాదు. నా 
జీతం తకుక్వేంకాకపోయినా- చెపాప్నుగా- మధయ్తరగతి అశల చెటుట్కి- ఎంత జీతమో అంత గాలి...  

''ఇదైతే ఇపప్టోల్ కొనుకోక్లేమండీ'' అంది మహాలకిష్. ఎపప్టికీ కొనలేమనన్ నిరాశ కూడా ఉందా గొంతులో. 
''నువువ్ నా సంపాదనని తకుక్వ అంచనా వేసుత్నాన్వ . ఆ మధయ్ జీతాలు పెరిగాయిగా- ఆ అరియరిస్ంకా రావాలి. ఈ 

రోజునుంచీ మన అకౌంట  ఫాలో ఔతూండు. ఎపుప్డైతే బాలనస్  ముపైప్ వేలు దాటిందో- నాతో కూడా చెపప్కక్రేల్దు. వెంటనే ఈ వాష  మెషీన  
కొని ఇంటికి తెచేచ్సుకుని ననున్ సరర్ప్యిజ  చెయియ్'' అనాన్. 

అరియరస కి నా పాల్నస్  వేరే ఉనాన్యి కానీ అపప్టికది పర్సుత్తం కాదు కదా! మధయ్తరగతి కుటుంబాలోల్ ఇలాల్లు-భరత్ పర్తిరోజూ 
ఓటరు-నేత ఆట ఆడుకుంటారు. నేను మహాలకిష్కి చేసే వాగాద్నాలు మన నాయకులు పాతే పునాదిరాళల్లా అకక్డితోనే సరి.  

మహాలకిష్ ముఖంలో సంతోషం, ఉతాస్హం కనబడలేదు. మా అకౌంటోల్ ముపైప్వేలు పటుట్మని నాలుగు రోజులుండే శుభదినం 
అంత తొందరోల్ రాదనన్ నమమ్కం, నిరుతాస్హం జోడుగా ఆమె ముఖంలో దరశ్నమిచాచ్యి. నాకు మాతర్ం అటు గీజర  రిపైర , ఇటు వాష  
మెషీన  పోర్మిస తో- ఒకే దెబబ్కు రెండు పిటట్లు కొటిట్న సంతోషం కలిగింది. 

    **** 
ఆఫీసులో నాకూ నాకొలీగ కీ రెండు వారాల ఢిలీల్ టూర  పడింది. సంతకాల పనులు కొలీగ  చూసుత్ంటే అడావ్నుస్ డార్ చెయయ్డానికి 

నేను బాంకుకి బయలేద్రా. అపుప్డొచాచ్డు ఉమాశంకరం. వాడి భుజానికి వేలాడుతూ ఓ సంచీ. నా పరిసిథ్తి తెలుసుకుని, ''టైముకే వచాచ్. పద, 
బాంకుకి వెడుతూ మాటాల్డుకుందాం'' అని, ''అనన్టుల్ లాకర  కీ దగిగ్రే ఉందిగా- లేకుంటే ఇంటికెళాల్లి'' అనాన్డు.  

 
కీ నా దగిగ్రే ఉందని చెపాప్. ఇదద్రం సూక్టరు మీద బాంకుకి బయలేద్రాం. దారిలో వాడు, ''అరజ్ంటు పనిమీద వెడుతూ ఇలా 

వచాచ్. నీకో సంచీ ఇసాత్. లాకరోల్ పెటుట్. కొంత డబిబ్సాత్. నీ అకౌంటోల్ వెయియ్. మూడు వారాల తరావ్త వచిచ్ డబూబ్, సంచీ తీసుకుంటా. 
అపుప్డు నీకు అనీన్ చెబుతా. అమమ్మీద ఒటుట్. అంతవరకూ ఈ విషయం మీ ఆవిడకూక్డా చెపప్కు'' అనాన్డు. 

వాడి మాటలు చితర్ంగా అనిపించినా అంతగా పటిట్ంచుకోలేదు. కానీ బాంకులో వాడు నా అకౌంటోల్ వేసిన మొతత్ం మూడు 
లక్షలు కావడంతో ఉలికిక్పడి, ''అంత డబుబ్ నా అకౌంటోల్ వెయయ్డమేంటిరా?'' అనాన్. 

''పరిసిథ్తి అలా వచిచ్ంది. ఏ పరిసిథ్తిలోనైనా నీకంటే నమమ్కసుథ్డెవరార్ నాకు?'' అనాన్డు వాడు. 
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తరావ్త వాడిచిచ్న సంచీ లాకరోల్ పెటాట్. కాసేపుంటే వాడి పరిసిథ్తేమిటో వివరంగా మాటాల్డుకునేవాళల్ం. కానీ వాడికీ హడావుడి, 
నాకూ హడావుడి.  

    ***** 
ఢిలీల్లో రెండు వారాలిటేట్ గడిచిపోయాయి. బయలేద్రేముందు ఉమాశంకరంనుంచి ఫోనొచిచ్ంది. నేను టూరిన్ంచి తిరిగొచిచ్న 

మరాన్డే వాడొచిచ్ డబుబ్, సంచీ తీసుకుంటాననాన్డు. ఆ ఫోనొచేచ్దాకా నేనా విషయమే మరిచ్పోయా. ఇపుప్డొకక్సారిగా వాడి 
వయ్వహారమేమిటోనని కుతూహలం రేగింది. దాంతో పెళాల్ంబిడడ్లకంటే ఎకుక్వగా వాడి గురించే ఆలోచిసూత్ ఇలుల్ చేరా. ఇంటికొచేచ్సరికి 
జరిగిపోయిందా ఘోరం.  

ఒకటా రెండా ఇరవై వేలు పెటిట్ ఆటోమాటిక  వాష మెషీన  కొనేసింది మా ఆవిడ మహాలకిష్.  
''అంత ఖరుచ్పెటేట్టపుప్డు ఒకక్సారి నాకు ఫోన  చేసి అడగాలని తెలియదూ?'' అనాన్ను కోపంగా. 
నేను ఉగర్నరసింహుణిణ్ కావడం మా ఇంటోల్ మామూలే! అలాంటపుప్డు- తపుప్ తనది కాదనన్ నమమ్కంతో చెంచులకిష్ కావడం 

మహాలకిష్ అలవాటు, ''మిమమ్లిన్ సరర్ప్యిజ  చేదాద్మని'' అంది శాంతంగా. 
''ఇది నాకు సరర్ప్యిజ  కాదు, షాక '' అనాన్ను ఇంకా మండిపడుతూనే. 
''మీకు షాక  కొటట్కూడదనేగా ఇది కొంట'' అంది మహాలకిష్ ఆపాయ్యంగా.  
మామూలుగా ఐతే తన సెనాస్ఫ  హూయ్మరుకి మెచచ్డమో, నవవ్డమో చేసేవాణిణ్. అపుప్డు మాతర్ం అతి కషట్ంమీద 

కోపానన్ణచుకునాన్. కానీ ఇరవైవేలు రేపటికి సదద్డమెలా అనన్ దిగులు, బెంగ ఆవహించడంతో అదోలాగైపోయా.   
''మీ అకౌంటోల్ ముపైప్వేలుంటే చాలు- నా ఇషట్మనాన్రు. మూడు లక్షల పైన ఉంది. ఐనా నా ఇషట్మనుకుని సవ్తంతిర్ంచలేదు. 

మీరు చెపిప్నటేల్ మీరు సెలకట్  చేసిన మోడలే కొనాన్. మరి మీరెందుకు అదోలాగైపోతునాన్రో అరథ్ం కావడం లేదు నాకు'' అంది మహాలకిష్.  
పుండుమీద కారం చలిల్నటుల్ంది కానీ మింగలేను, కకక్లేను. ననున్ నమమ్కసుథ్డిగా భావించిన ఉమాశంకరానికి ఇరవైవేలు 

తగాగ్యని చెపేప్దెలా?  
మనసు పాడై మహాలకిష్తో సరిగాగ్ మాటాల్డలేదు. తను చేసిన పనికి నేను సంతోషించలేదని గర్హించి మహాలకిష్ కూడా 

నొచుచ్కుంది. జరిగిందాంటోల్ ఆమె తపేప్ం లేదని తెలిసీ- అలక మానుకోలేదు నేను. ఆ రాతిర్ ఒకక్ణీణ్ హాలోల్ పడుకుంటే- ఒక రాతిర్ వేళ అమమ్ 
ననున్ నిదర్ లేపింది. 

''అనుకునన్కంటే చాలా ముందే కోడలికి వాషింగ  మెషీన  కొనాన్వ . నాకు చాలా తృపిత్గా, సంతోషంగా ఉంది. ఇక నే 
వెడుతునాన్రా'' అంది అమమ్. 

అమమ్ మాటలు ఉకోర్షానిన్ తెపిప్ంచాయి. ''నాదికానిది నా డబబ్నుకుని నీ కోడలు ఖరుచ్ పెటేట్సింది. రేపటికలాల్ ఇరవైవేలూ 
సదద్కపోతే- తల దించుకోవాలిస్న పరిసిథ్తిపుప్డు నాది. నీకు తృపిత్గా ఉందా?'' అనాన్. 

అమమ్ నవివ్, ''అదే మగబుదిధ్. వాషింగ  మెషీన తో కోడలెంత సంతోషంగా ఉందో గమనించావా? ఆ సంతోషం కోసం నీ 
జీవితానేన్ పణంగా పెటొట్చుచ్. కానీ నువువ్ ఇరవైవేల గురించి ఆలోచిసుత్నాన్వ . మరి పెళిల్కి వాళల్ నానన్ దాని పేరున యాబై వేలకి ఫికెస్డ  
డిపాజిడ  వేసాడు. ఈ ఇలుల్ కొనన్పుప్డు ఆ డబూబ్, దానిమీదొచిచ్న వడీడ్ రొకక్ంగా ఇసేత్నే కదా- నీకు లోనొచిచ్ంది. అదా డబుబ్ గురించి 
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ఒకక్సారైనా నీదగిగ్ర పర్సాత్వించిందా? ఆ డబుబ్ వాడుకునన్ందుకు ఒకక్సారైనా నువువ్ తల దించుకునాన్వా? ఇరవైవేలకోసం అంత మథన 
పడుతునాన్వ కానీ- తలుచ్కుంటే అదో సమసాయ్ నీకు? సమకూరచ్డానికి ఎనిన్ దారులేల్వు?'' అంది. 

అమమ్ చెపిప్ంది నిజమే! టిడిఆర  మీదో, పీఎఫ నుంచో లోన  తీసుకోవచుచ్. నలుగురిన్ చేబదులడగొచుచ్. అసలు జరిగింది 
ఉమాశంకరానికే చెపొప్చుచ్. నే చేసిన వాగాద్నానిన్, నా షరతులు పాటించి అమలు చేసిన నా భారయ్ని తపుప్ పటాట్లని తపప్ మరో ఆలోచన 
రాకపోవడం- నిజంగా మగబుదేధ్ ఏమో! మహాలకిష్ కొనన్ వాష  మెషీన  మాతర్ం తనకోసమా? ఆమె ఉతికే బటట్లోల్ నావీ ఉనాన్యి. అది 
కొనన్ందుకామె ముఖంలో సంతోషం చూసి తరించడానికి బదులు- నేను ఘొలుల్మని తనని ఘొలుల్మనిపించడమే మగతనమా? 

''సారీ అమామ్! నా కళుల్ తెరుచుకునాన్యి'' అనాన్. 
''నాకాక్దు, సారీ కోడలికి చెపుప్'' అంది అమమ్.  
    *****    
ఆఫీసులో ఉండగా వచిచ్ంది ఫోన  ఉమాశంకరంనుంచి, ''సాయంతర్ం 7కి మీ ఇంటికొసాత్. నా డబుబ్, సంచీ తీసుకునిరా. నీతో 

ఏకాంతంగా మాటాల్డాలి. ఏదో వంకన మీవాళల్నందరీన్ బైటకి పంపించు'' అని. 
బాంకుకి వెళిల్ టిడిఆర నుంచి లోన  తీసుకునాన్. అకౌంటోల్ంచి డబూబ్, లాకరోల్ంచి సంచి తీసుకునాన్. ఇంటికి ఫోన  చేసి, 

సాయంతర్ం నా భారాయ్బిడడ్లిన్ సరక్సుకి తీసుకెళల్మని నానన్కి చెపాప్. ఆఫీసులో ఎలాగో కాలం గడిపి- సాయంతర్ం ఆరునన్రకి ఇలుల్ చేరా. 
ఉమాశంకరం కోసం ఇంటి తలుపులు తెరిచి హాలోల్ కూరుచ్నాన్. అనన్ పర్కారం సరిగాగ్ 7కి వచాచ్డు వాడు. వసూత్నే ఆపాయ్యంగా ననున్ 
కౌగలించుకునాన్డు.  

ఇదద్రం సోఫాలోల్ ఎదురెదురుగా సెటిలయాయ్క వాడి డబుబ్, సంచి వాడికి అందించా. 
ఉమాశంకరం వెంటనే డబుబ్ నా చేతికిచిచ్, ''ఇది నీకే, ఉంచుకో'' అనాన్డు. నేను షాక  తినాన్నని గర్హించి, ''ఇది 

ఔదారయ్మనుకోకు. నాకు చేయనునన్ సాయానికి పర్తిఫలం'' అనాన్డు.  
''అంతా తికమకగా ఉంది. విషయమేమిటో సూటిగా చెపుప్'' అనాన్ కుతూహలం పటట్లేక. 
ఉమాశంకరం గొంతు సవరించుకునాన్డు, ''ఇంటాబయటా నా ఇబబ్ందులకి మూలకారణం- నా మెతకతనం, నిజాయితీ. 

పొగరుగా ఉండాలని కొంత పర్యతన్ం చేసా కానీ- పోలార  బేర  ఆఫిర్కా ఎడారికొచిచ్నటుల్ ఫీలై మానేసా. డబుబ్ంటే ఎనిన్ వంకలైనా 
దిదుద్తుందని తెలుసు. కానీ వంకలు దిదేద్టంత డబుబ్ సంపాదించడానికి నిజాయితీ వంకరుల్ పోవాలి. అదీ నావలల్ కాలేదు. ఎవరేమనాన్ నా 
మనసుకి నచిచ్నటుల్ండాలని గటిట్గా నిరణ్యించుకునాన్. కానీ మా ఆఫీసులో- నా బాస , ఇదద్రు కొలీగూస్ నా మెతకతనానిన్ అకర్మ సంపాదనకి 
ఉపయోగించాలనుకునాన్రు. పారీట్లనుంచి తీసుకునే నలల్ ధనానికి ననున్ కసోట్డియనిన్ చేసారు. నా దగిగ్రునన్ డబుబ్- నేను వాళల్కి బాకీ ఉనన్టుల్ 
కాగితాలు రాయించుకునాన్రు.  నా దగిగ్ర లక్షలు లక్షలు మూలుగుతోంది. అది వాళల్డిగినపుప్డు ఇసూత్ండాలి. నేను వాడుకుందుకు లేదు. 
బాంకులో వెయయ్డానికి లేదు. పైసపైసా వాళల్కి లెకక్ చెపాప్లి. అలా అనుభవం వాళల్ది. రెయిడస్  జరిగితే ఫలితం నాది. అది నాకు పూరిత్గా 
అరథ్మయేయ్సరికి పదమ్వూయ్హంలో అభిమనుయ్డిలా బయటపడలేని పరిసిథ్తి. విధం చెడాడ్ ఫలితం దకక్లేదనన్ బాధ కర్మంగా ఉకోర్షంగా 
మారింది. ఇకమీదట ఆవినీతికి సహకరించకూడదనీ, అపుప్డు నాదగిగ్రునన్ డబుబ్ నా వాళల్కి చేరాచ్లనీ అనుకునాన్. ఆ డబుబ్తో అజాఞ్తంలోకి 
వెళిల్పోవాలనుకునాన్. ముందుగా చెబితే నేనజాఞ్తంలోకి వెళల్డానికి నువూవ్ ఒపుప్కోవు, నావాళూల్ ఒపుప్కోరు. మరి అజాఞ్తంలోకి వెళాల్క నా 
ఉదేద్శయ్ం ఐనవాళల్కి తెలియజేసేదెలా? సందిగధ్ంలో కొటుట్మిటాట్డుతునన్ సమయంలో నీ ఫోన  నాకు దారి చూపించింది. పార్ణంపోయాక కూడా 
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కోడలి గురించి తాపతర్యపడే మీ అమమ్- నా వాళల్పటల్ నా బాధయ్తను హెచచ్రించినటల్నిపించింది. నా మనోబలానిన్ పెంచింది. అరవై లక్షల 
రొకక్ంతో ఇలొల్దిలి నీ దగిగ్రకొచాచ్. మూడు లక్షలు నీ చేతికిచిచ్ మిగతాది సంచిలో ఉంచా'' అని ఒకక్ క్షణం ఆగాడు. 

మంతర్ముగుధ్డిలా వింటునాన్. నేను లాకరోల్ దాచిన సంచిలో మూడు తకుక్వ అరవై లక్షలు. తలుచ్కుంటే వళుల్ జలరించింది. 
ఈలోగా ఉమాశంకరం అందుకునాన్డు... 

''నా బాసూ, కొలీగూస్ ఒక మాదిరి అవినీతిపరులు. నా మెతకతనం వాళల్కి ధైరాయ్నిన్చిచ్ంది. ఆశని పెంచింది. నేనకక్డ 
కొనసాగడం అవినీతిని పోర్తస్హించడం. అలాగని వాళల్ని కాదనీ, ఎదిరించీ బర్తకలేను. అందుకే ఈ అజాఞ్తం. ఇపుప్డు నువువ్ నాకు 
చెయాయ్లిస్న సాయమేమిటంటే-....'' ఆగాడు ఉమాశంకరం. 

రెండేళల్ కిర్తం వాడు తలిల్ పేరునా, భారయ్ పేరునా సథ్లాలు కొనాన్డు. ఆరెన్లల్లో రెటిట్ంపౌతాయనుకుంటే- రెండేళల్లో సగానికి 
పడిపోయాయి వాటి ధరలు, ''నువువ్ వాటికి ముపప్యేయ్సి లక్షల ధర కటిట్ వాళల్ దగిగ్ర వాయిదాల పదధ్తిలో కొనుకోక్. సంచిలో డబుబ్ కర్మంగా 
వాళల్కి చేరుచ్. ఆ సథ్లాలు నీవి. కాసత్ ఆగితే ఏదో రోజున వాటి ధర ఆకాశానన్ంటకపోదు. నీ సహాయానికి- నేనిసుత్నన్ది ఆ సథ్లాలూ, ఈ మూడు 
లక్షలూనూ''  

అపప్టికి నాకు వరత్మానంపటల్ పూరిత్ సప్ృహ కలిగి, ''ఒరేయ - ఇంత డబుబ్ దగిగ్రుంటే నాలో దురుబ్దిధ్ పుటట్క మానదు. నీ 
అజాఞ్తం గురించి నాకే కాకుండా మీ వాళల్కి కూడా చెపప్డం మంచిది'' అనాన్ను. 

''అలాగే చెబుతా. ఏ క్షణంలోనైనా ఎవరైనా రావచుచ్. ముందీ డబుబ్ జాగర్తత్ చేసిరా'' హెచచ్రించాడు ఉమాశంకరం. వెంటనే ఆ 
డబుబ్ తీసుకుని లోపల బీరువాలో నా బటట్ల అడుగున దాచి వచిచ్, ''ఇపుప్డే నా ఎదురుగా మీ వాళల్కి ఫోన  చేసి విషయం చెపుప్'' అనాన్ను.  

వాడు నిటూట్రిచ్, ''లాభం లేదురా. అజాఞ్తానికి ముందేమో చెపప్లేకపోయా. ఇపుప్డేమో అటు అమామ్వాళూల్, ఇటు మా ఆవిడా 
పిలల్లూ కూడా ఫోన  చేసేత్ పలకడం లేదు. ఎదుటపడి పలకరిసేత్ కూడా చూడనటేల్ మసలుతునాన్రు. నువొవ్కక్డివే....'' ఆగాడు. 

ఉలికిక్పడి, ''ఏమనాన్వ ?'' అనాన్. అంతలో గుమమ్ంలో అడుగుల చపుప్డైంది. పకిక్ంటాయన కాబోలు వారపతిర్క తిరిగివవ్డానికి 
వచాచ్డు. నేను గుమమ్ందాకా వెళిల్ పుసత్కం తీసుకుని ఆయనకి ఉమాశంకరానిన్ పరిచయం చెయాయ్లనుకునాన్. వాడకక్డ కనిపించలేదు. 
ఆయనున్ పంపేసి వెనకిక్ వచాచ్. అపుప్డూ కనిపించలేదు. 

''నీ ఫోన  నాకు దారి చూపించింది'' అనాన్డు వాడు. ''నేను దెయాయ్నిన్ చూసా'' అనికదా వాడికి ఫోన  చేసాను. అది చూపించిన 
దారి ఏమిటి?... ''ఆతమ్లు కొందరికే కనబడతాయి'' అనాన్డు వాడు. నాకు కనబడతాయనన్ గర్హింపే వాడి సందిగాధ్నిన్ తొలగించి అజాఞ్తానికి 
తగిన మనోబలానిన్చిచ్ందా?  

ఆ మెతకమనిషికి, నిజాయితీపరుడికి, పేర్మమూరిత్కి, సేన్హపాతుర్డికి- అజాఞ్తమంటే ఆతమ్గా మారడమేనని అపప్టిదాకా నాకు 
సుఫ్రించలేదు.  

ఆ తరావ్త నేను మళీల్ ఆతమ్లిన్ చూసాత్నో లేదో తెలియదు. కానీ దెయాయ్లిన్ మాతర్ం రోజూ చూసూత్నే ఉనాన్ను. నేనే ఏమిటి- 
ఆతామ్వలోకనం చేసుకుంటే మనలో పర్తిఒకక్రూ..... 

సమాపత్ం 
       ----0---- 
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  ౖ దే  మై ధిలీయంౖ దే  మై ధిలీయం యి పదమ్యి పదమ్

కథ నుక కథ 
ఆడది అణకువగా ఉంటే- మగాడు అథారీట్  చేత్ డు. దానికి దులు బాకా పడతారు. 
మగాడు మెతత్ గా ఉంటే- ఆడది  అథారీట్  చేత్ ంది. దానికి పురుష దులు బాకా పడతారు. 
బాకాలిన్ పకక్కి నెటిట్  పరిసరాలిన్ చూ  అల టునన్ నాకు మన చుటూట్ - పీడితులు, రాకష్ లు పురు లిదద్ రిలోనూ కనిపించిన సందరాభ్లు, 
ముఖయ్ంగా మధయ్తరగతిలో, చాలా ఉనాన్యి. మను లిన్ పురు లుగా డదియయ్క- అందరూ మనుష దానికి మళిల్ తే చాలా సమసయ్లకు 
పరి క్రం మననుంచే లభిత్ ందని నాకు అనిపించేది.  
పీ చ్ డీలు చే  ఉనన్త పద లోల్  ఉనన్ అతాత్ కోడళల్  కీచులాటలు, అంతంతమాతర్ ం చదు నన్ అతాత్ కోడళల్  మరసయ్ం- ఈ రెంటినీ చూత్  
సం క్రానికి చదు కక్టే సహకరించదనిపించేది.  
ఈ షయమై  టి ఆడ ళల్ తో చాలా రుల్  చరిచ్ంచాను. ఒక రి ఒకామె, ‘మనుష దం, సం క్రం నెలకొనాలంటే- మనకి ఆతామ్వలోకనం 
ఉండాలి’ అంది. ఆ ంటనే మరొకామె, ‘అమోమ్, నాకు ఆతమ్లనాన్, దెయాయ్లనాన్ భయం’ అని చమతక్రించింది. అంతా న రు. 
అంతే- నా మానసమందొక రిక తళుకుక్మనన్ది. ఇది ఈ కథ ఫ్రణ నుక కథ.  
కథారచనకి పేర్ రణ కా లి. కౌముది-రచన పర్ కటించిన పోటీ ఆ పేర్ రణ ఇచిచ్ంది. అపుప్డు నాకు తెలి న అతాత్ కోడళూల్ , పురుషపుంగ లతో కథ 
మొదలెడితే- పేరు ఆతామ్వలోకనం కదా- అ నీతీ, రాజకీయాలతో స - యావతమాజం కథలో దూరే పర్ యతన్ం చే ంది. పేజీల షయంలో 
కౌముది-రచన ఇచిచ్న చఛ్- ఆ పర్ యతాన్నిన్ అరథ్ వంతంగా ఉపయోగించుకునేందుకు సహకరించింది. ఇదీ- ఈ కథ ఇలా రూపొందడం 
నుక ఉనన్ కౌముది-రచన కథ.  
పోటీలో ఈ కథకు బ మతినిచిచ్ పోర్ త ంచిన కౌముది-రచనకు నా ధనయ్ దాలు. 

జొనన్లగడడ్  రామలకిష్మ్ 
మే 7, 2013 

 
PPP 

           మొదటి ఉతత్రం :-- 
హలో ఏమండీ ..  
ఇంతకనాన్ ఎలా మొదలు పెటాట్లో తెలీదు. సారీ..  
నేను, దిలీప ని తీసుకొని వెళిళ్పోతునాన్ను. మొదట మా అమామ్ వాళళ్ ఇంటికి, తరావ్త, కొంచం రెసట్ తరావ్త, వేరే ఇంటోల్కి 

మారతాము. ఆ ఏరాప్టల్నీన్ అయిపోయాయు. నా సామాను ఇంక ఏమీ ఉండదు. ఒకసారి చెక చేసుకోండి. నా నెంబర మారలేదు. 
మీరెపుప్డైనా ఫోన చేయోచుచ్ దిలీప తో మాటాల్డాలంటే, లీగల విషయాలనీన్ నా ఫెర్ండ లాయర సరళ కి అపప్చెపాప్ను.. అనీన్ తనతోనే 
మాటాల్డగలరు.  
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మామూలుగా అయితే , ఇలాంటి ఉతత్రం మీకు షాక కలిగిసుత్ందేమో , కలిగించకపోనూ వచుచ్. మనిషి పర్వరత్న ఊహించగల 
చనువు మనమధయ్ ఉందొ లేదో నాకు తెలీదు పదేళళ్ కాపురం తరావ్త కూడా. ..! కానీ మీకు ఇలాంటి నిరణ్యం సడన గా తీసుకునన్టుట్ 
అనిపిసుత్ందేమో అనన్ ఆలోచనతో, విషయాలనీన్ నాకు నేను కూడా చెపుప్కునన్టుట్  చెపుప్కుంటునాన్ను. అలా అనాన్ కొంచం తేలిక పడచుచ్ 
కదా అనన్ ఆశతో రాసుత్నన్ ఉతత్రం ఇది.  

ఒకేసారి మన పెళిల్తో మొదలెడదామా... సారీ ... అకక్డి నుంచేగా మన కధ మొదలు ! 
తలంబార్లు పోసేటపుడే , నా ఫెర్ండ అంది ‘మీ వారు ఏంటో అంత కలుపుగోలుగా లేడు’.. అని .. అదేంటి అలా ఎలా తెలుసుత్ంది? 

అని సరిచెపుప్కునాన్!  అది మొదలు మీతో, సేన్హం కుదురుతుందో లేదో అనన్ విషయంలో , చినన్ భయం. అమమ్ చెపిప్ంది, ‘భరత్ పూరిత్గా 
సేన్హితుడు అవలేడమామ్ , జాగర్తత్గా ఆచి తూచి వయ్వహరించాలి’ అని.  కొంచం భయపడాడ్ కానీ, మీ రూపం, పెళిల్ హడావిడి, ఒకేసారి 
దొరికిన అపురూప క్షణాల మైమరపు ననున్ మాటాల్డనీయలేదు. ఆరోజు నుంచీ ననున్ మీకిషట్మైనటుట్గా మలచుకోవటం లో చాలా బిజీ 
అయిపోయాను. నిలువు బొటుట్ నుండి గుండర్ని బొటుట్ దాకా, నలల్ చీరలు మానేయటం దగగ్రనుండీ , పడకలో మీకు కావలసినటుట్గా 
మారటంలో రెండేళుళ్ ఎలా గడచిపోయాయో తెలీలేదు. అమామ్ వాళళ్ దగగ్రకెళేళ్ తీరికే లేదు .  

మొదటోల్ ముభావి అనుకునాన్, తరావ్త ఫెర్ండస్ తకుక్వ అనుకునాన్ను, తరావ్తత్రావ్త  మీలో చికాకు సవ్భావం అరధ్ం అయింది. 
మూడేళల్కి , దిలీప కడుపులో ఉనన్పుప్డు అనుకుంటా .. మీ ఫెర్ండస్ కలిసినపుప్డు , ఉతాస్హమైన ఆ సాయంతర్ం, నేను చేసిపెటిట్న వంటలనీన్ 
లోటట్లేసుకొని తింటూ .. మీ ఫెర్ండ ఆదితయ్ అనుకుంటా అడిగాడు కదా ..” అదేంటార్.. పేర్మించి పెళిల్ చేసుకుంటాననాన్వు.. ఆమె లేకపోతే నీ 
బర్తుకు లేదని మమమ్లిన్ గంటలు గంటలు బురర్ తినాన్వు , ఇపుప్డు ఇలా .. వదినని ...??” అపప్టిదాకా , మీకో గతం ఉంది, అది మీరు 
నాతో  పంచుకోలేదని దుఖపడాలో, లేదా మీ  ధోరణికి కారణం నేను కాదు , నా సాథ్నంలో ఏ అమామ్యి ఉనాన్ ఇదే ముభావానిన్ మీరు  
కానుకగా ఇసాత్రు, అందువలల్ నా తపేప్ం లేదని సంతోష పడాలో తెలీలేదు నాకు. అలాగే చాలా కాలం దిలీప పుటేట్దాకా గడిచింది.  

   వాడికి ఒక సంవతస్రం అనుకుంటా కదండీ .. మీకు ఆ అమామ్యి మైథిలి పరిచయం అయింది? మీ ధోరణిలో  ఉతాస్హంలో 
చాలా మారుప్ వచిచ్ంది. ఆ ఉతాస్హం నా మీద కూడా అపుప్డపుప్డూ జలుల్లా నా మీద కూడా చిలకరించేరు. మళీళ్ నేను కనీస్వ అయాయ్ను. 
మొదటిసారి ఇంకోరి పేర్మని మోసుత్నన్టుట్గా అనిపించి, అబారష్న చేయించుకునాన్ను. వరుసగా కేంపులు ఎకుక్వయియ్ పార్జెకట్ మీద 
తిరుగుతునన్ మీకు, ఆ విషయం నేను చెపప్లేదు, మీరు అడగలేదు . కనీసం గురిత్ంచి ఉండరు కూడా ! మీకు ఆ అమామ్యితో ఘరష్ణ 
వచిచ్నపుడలాల్ , నా శరీరం యుదధ్రంగమయేయ్ది. కానీ తటుట్కునాన్ను, ఒకటి దిలీప కోసం , రెండోది ఒక డైవోరీస్ గా సమాజంలో మిగిలే 
బదులు, ఇలా నా ఇంటి జైలుకి నేనే వారెడ్న ని కదా అనన్ ఒక ధీమాతో.  

అపప్టికీ ఒకసారి విమెన పొర్టక్షన సెల నడుపుతునన్ వాళళ్ దగగ్రకు వెళాల్ను. వాళేల్సిన పర్శన్ల పరంపర ననున్ ఉకిక్రిబికిక్రి చేసింది,  
“అతను మిమమ్లిన్ కొడతారా ? “ నా మనసు జవాబు- కొటట్డు కానీ అలా చూసాత్డు. 
 “తాగుడు, జూదం లాటివి ఉనాన్యా“ – నా మనసు జవాబు : లేవు , నిరిల్పత్త, నేనంటే చులకన ఉనాన్యి.  
“వేరే అమామ్యిలతో పరిచయాలునాన్యా“ – నా మనసు కొంచం సంతోషంతో –“ ఉనాన్యి, కానీ ఎవరో ఏమిటో, ఎకక్డో ఏమీ 

తెలీదు. “ 
  నా నిశశ్బద్ం వాళల్కి అరధ్ం కాలేదు. వచేచ్సుత్ంటే ఒకమామ్యి అంది అకక్డ-  ఇలా కూడా ఉంటారా ఆడవాళుళ్ ఈ రోజులోల్ , చూసేత్ 

చదువుకునన్ ఆవిడలా ఉంది?’ – నా యూనివరిస్టీ జీవితం కళళ్ముందు కదిలి నటట్యింది. ఎమెమ్సీస్ బోటనీ గోలడ్ మెడలిసట్, విత సెప్షలైజేషన 
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ఇన మెడిసినల పాల్ంటస్. ఔషధ మొకక్లు. నువువ్ రీసెరచ్ తపప్కుండా చేయాలమామ్ అనే మా మేడం  గురొత్చిచ్ంది. దిలీప కడుపులో పడగానే , 
లాంగ లీవ పెటిట్న ఉదోయ్గం గురొత్చిచ్ంది. నామీద నాకే కోపం వచిచ్ంది.  

  నేను చాలా రహసయ్ంగా దాసుత్నాన్ను అనుకునన్ మీ ఇంకో జీవితం, నేను కూడా చాలా తెలివిగా దాచేసుత్నాన్ను అనుకునాన్ను. కానీ, 
దాని పరిణామాలు మన దిలీప దావ్రా పరిచయం అయాయ్యి.   నానన్ మనతో ఎకుక్వ ఎందుకు ఉండరు? అనే పర్శన్తో మొదలైన వాడి 
పర్సాథ్నం .. తనలో తనే జావాబులు వెతుకొక్ని, మొదట ననున్ అరధ్ం చేసుకునాన్ అనుకోని, తరావ్త నా మీద చాలా జాలి పడాడ్డు. వాడి ఫెర్ండ 
తో “ మా మమీమ్కి అనీన్ నేనే “ అని చెపిప్నపుప్డు వాడు పెదద్వాడై పోతునాన్డు అని గరవ్పడాడ్ను. కానీ, వాడి లేత మనసులో ఎంత బాధ ఉందొ 
అరధ్ం కాలేదు. ఇపుప్డు ..మొనన్ ..ఒక మాటనాన్డు .. “ నానన్ మగాడు కాబటిట్ తపుప్ లేదు .. అంట కదా .. నానమమ్ , అమమ్మమ్ కూడా చెపేప్రు 
..!” – కొరడా కాదు, చెరాన్కోల కాదు .. ఊహించలేనివనీన్ పెటిట్ కొటిట్ నటట్యింది నాకు. నేనేం చేసుత్నాన్నో, ఏం కోలోప్తునాన్నో కనాన్ .. !! 

మరో మగాణిణ్ తయారు చేసుత్నాన్ననే భావం .. ననున్ కుదిపేసింది. మళీళ్ అదే నిరల్క్షయ్ం, దానిన్ దాచే భయం. దానున్ంచి అభదర్త .. 
హింస .. ఇవనీన్ ..నా నిరిల్పత్ ధోరణి లోంచి కూడా పుటిట్ ఉంటాయి అని నాకపుప్డే అరధ్ం అయింది.  

లాంగ లీవ కేనిస్ల చేసాను. వేరేచోట పోసిట్ంగ తీసుకునాన్ను. దిలీప ని తీసుకొని వెళిళ్పోతునాన్ను. మరో మనిషిని తయారు చేసే 
పర్యతన్ం చేయటానికి. జీవితానికో లక్షయ్ం దొరికింది.  

సంతోషంగా ఉంది .. 
ఇటుల్  
మీ మాజీ భారయ్  
వైదేహి  

రెండో ఉతత్రం :  
హాయ రాం ..  
ఎలా ఉనాన్వు? ఈ ఈమెయిల కాలంలో నా ఉతత్రం ఏంటి అని ఆశచ్రయ్పోతునాన్వా? దానికి కారణం ఉందోయ , లెటర మొతత్ం 

చదివితే తెలుసుత్ంది నీకు.  గత వారంగా మనం కలవటం లేదు కదూ .. చాలా జరిగేయి. అనీన్ కాకపోయినా, నీ వరకూ అవసరమైన వనీన్ 
చెపాత్ను. నేను రాయనివి నువువ్ అరధ్ం చేసుకోగలవు అనుకుంటునాన్ను.  వెల... అలా కాకపోతే , నువవ్ంటూ ఉంటావు చూడు , అది నీ ఖరమ్!  

మన పరిచయం వయసు ఏడేళుళ్. ఏడు అడుగులంటూ నవువ్తావు కదా.. అలా నవివ్నపుప్డలాల్ మురిపెంగా అనిపిసుత్ంది. నాతో 
పరిచయమైన పర్తీ సంవతస్ం నువువ్ సపత్పదిలా గురుత్పెటుట్కొంటావు కదా అని. మళీళ్ నాకే నవొవ్సుత్ంది, వివాహం, ఆ సాంపర్దాయం, దానిలో 
ఉండే సఫకేషన కదూ.. మనిదద్రినీ కలిపింది. మన కొలీగస్ తో ఏడేళళ్ కిర్తం పారీట్లో , పెళిల్ గురించి నా అభిపార్యాలు .. మన ఆఫీసులో ఈ 
నాటికీ సంచలనమే. ఏమనాన్ను నేను? పెళిల్ ఐచిచ్క ఖైదు అని కదూ.. ఆదిమ మానవులకి ఇలాంటి సంబంధాలు, ఆ పేరుతో మనిషి సేవ్చఛ్ ని 
కటిట్పడేయటాలూ లేవు , అందుకే వాళుళ్ విడాకులు కనిపెటట్లేదని చెపాప్ను. ఎంత మెచుచ్కునాన్రు అందరూ.. ముఖయ్ంగా నీ కళళ్లోల్ ఆ 
ఆరాధన, ఒక లాలన, కాంక్ష ననున్ నాకు తెలీకుండానే నీకు కటిట్ పడేశాయి.  

ఎలాంటి సమయం అది.. చలానీన్, ఓషో నీ .. ఒకళళ్ కళళ్లోల్ంచి ఒకరం తాగే సమయం. డోమ మొరేస నీ మిలన కుందేరా నీ .. ఎనిన్ 
రాతుర్ళుళ్ చరిచ్ంచామో కదా..!  
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అది..బీథోవెన నీ, ఇళయరాజా నీ . .సంగమాల సాకుష్లుగా చేసే సమయం. ఎలాంటి దాహం అది .. పగటినీ, రాతిర్నీ ..మన 
కాపలాకి నిలబెటిట్, పేర్మించుకొనే సమయం అది.  ఈనాటికీ నేను మరిచ్పోలేని సమయం అంటూ ఏదనాన్ ఉంటె , అవి ఆ క్షణాలే! 

రెండేళళ్ కాలం .. రెండుక్షణాలు.. మన రెండు గుండెల చపుప్డిలా ..ఎలా కరిగిపోయిందో తెలీదు.  
ఎంత రాతిర్కైనా పగలు తపప్దు... ఎలాంటి నిషాకైనా దిగక తపప్దు అనేది మా సేన్హితురాలు ఒకామె. అపుప్డు నమమ్లేదు. ఇపుప్డు 

నమమ్క తపప్టం లేదు. ఒకటీ,ఒకటీ ..అక్షరాలు పేరుచ్కొనే కవితలా .. ఆతమ్ లేని బంధంలా! 
నా సేన్హితులని నీకు పరిచయం చేసేటపుప్డు మారే నీ మొహం రంగులు, అనీన్ బావునాన్యంటూనే నువువ్ పెటెట్ వంకలు, ఈ ఫెర్ండ 

తో  పరిచయం మానుకో, ఆ మనిషికీ నీకు ఏంటి సంబంధం .. అనే శషభిషలూ ..మొదలయాయ్యి . నీకు గురుత్ందా అవేమనాన్?  
 మొదటోల్ నేనంటే ఇంత ఇషట్మా ..నా కెరీర గురించి జాగర్తాత్ అనిపించేది. కానీ నీతో సమానంగా ఉదోయ్గం చేసుత్నాన్ కదా నేను, 

అలాంటి ననున్ “ నువువ్ అమాయకురాలివి , నీకీమీ తెలీదు, అందరూ నినున్ మోసం చేసాత్రు” అంటే  చిరాకేసింది. జీవితానిన్ రేషన card 
అనుకోలేదు కాబటేట్ కదా, పెళిల్ లాంటి లీగల సంబంధం లేకుండా నీ జీవితంలో భాగమైంది.  

ఫోన కాలస్ తగిగ్ంచమనాన్వు, అవి మన సమయం తగిగ్ంచేసుత్నాన్యి అనాన్వు. నిజమే అనిపించి, తగిగ్ంచాను. facebook మనలాంటి 
వాళళ్ కావ్లిటీనీ , కిర్యేటివిటీనీ తగిగ్ంచేసుత్ంది అనాన్వు. మానేసాను. మనిదద్రి జీవితాల పాస వరడ్ ఒకటే  అనాన్వు, మరింక వేరే వేరే పాస వరడ్ 
ఎందుకు, నా బేంక నుంచీ మొదలెటిట్ నా  జీవితపు తాళం అనన్టుల్ ఇచేచ్శాను. నీ తాళం చెవి నువువ్ జాగర్తత్గా నీ దగగ్రే ఉంచుకునాన్వని 
మరిచ్పోయాను సుమా..! 

నా సేన్హితులకి అందుబాటులో ఉండటం మానేసాను. వాళుళ్ కూడా వాళళ్ కషట్ంలో ననున్ లెకక్లోకి తీసుకోవటం అంత 
సహజంగానూ మానేశారు. మొనన్ ఒక గూర్ప లో , ఒకమామ్యి చెపిప్ంది.. నువువ్ సహజీవనం లో ఉనాన్వు కదా మైధిలీ .. అది పెళిల్ కనాన్ సైత్ర్స 
.. నినున్ ఇబబ్ంది పెటట్డం ఇషట్ం లేక పిలవటం లేదు ..అని ! 

 నా పేరు కదూ రాం నీకు నచిచ్ంది!?  మైధిలి అంటే సీత కనాన్ ..నా మైదానం నువువ్ .. చలం రాజేశవ్రి గురొత్సుత్ంది .. ‘మైదూ 
మైదూ.. మన జీవితపు పేర్మానుభవ మైధునం, మన పర్యోగాల మైదానం నువేవ్నోయ’ అంటే గరవ్ం వేసేది.  

ఇంటికనాన్ మైదానంలో పర్మాదం, సేవ్చఛ్ లేనితనం ఎకుక్వ అనే విషయం రాజేశవ్రి గమనించేసరికి ఆలసయ్ం అయి ఉండచుచ్ గానీ.. 
నా ఓవర కానిఫ్డెనస్ పిటట్ బురర్కి అరధ్మయేయ్  సంఘటన తవ్రలోనే జరిగింది.  

నీ చాదసాత్నికీ  నాకూ ఎపుప్డూ చుకెక్దురే అది నీకు తెలుసు. ఎకక్డి కకక్డ ఎదురొక్ంటూనే ఉనాన్ను. కానీ నువువ్ తీసే ఆరాలు, నీ 
చాదసాత్నికి గురుత్ అనుకునాన్ గానీ నా మీద అనుమానం అని తోచలేదు. అభిరుచులు కలవటం చాలు సహజీవనానికి అనుకునాన్ను. కానీ  
ఇంటలెకుచ్వలాగ్  కనాన్ ఎవరైనా  మనిషిగా , మానవతవ్ంతో ఉండటం ముఖయ్ం అని తెలిసింది. అనుమానాలు పెళిళ్ళళ్లోనే అనుకునాన్ , ఇలా 
live in రిలేషనస్ లో కూడా ఉంటాయంటే మొదట నవొవ్చిచ్ంది, తరావ్త నీ చేతికి నా సేవ్చచ్ అనే రిమోట కంటోర్ల నేనే ఇచాచ్నా అని 
ఆలోచనకి వొళుళ్ జలదరించింది. ఏమైందీ సడన గా అనుకుంటునాన్వా?  

  రెండు వారాల కిర్తం,  కొరియర వాడు ముందు గదిలోకి వచిచ్ , లెటర ఇచేచ్సి మంచినీళుళ్ అడిగాడు. కిచెన లోకి వెళిల్ తేచేచ్లోగా 
నా వైపు చాలా కొతత్గా, భయంగా  చూసుత్ంటే అడిగాను. “అదేంటయాయ్ నావైపు ఎందుకలా చూసుత్నాన్వు? “ – వాడి సమాధానం నా 
అసిత్తావ్నిన్, సేవ్చఛ్నీ నడివీధిలో నిలబెటిట్న ఆ సమాధానం ... వారేవా .. రాం .. నువేవ్ం చేసావో తెలుసా ? 
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కొరియర వాడేం చెపాప్డో ముందు విను- “ మంచిదేనమామ్.. ఈ రోజులోల్ ఎవరినీ నమమ్కూడదు, హాలోల్ సీసీ కెమెరాలు పెటాట్రు కదా 
సారు.. కానీ బయట పెటిట్ ఉండాలిస్ంది అమామ్ అని ..!”   

ఎనేన్ళుళ్గా సీసీ కెమెరాలు ఉనాన్యో తెలీదు.. ఎనిన్ నాళుళ్గా నా పర్తీ కదలికా, గమనిసుత్నాన్వో తెలీదు. వెతికాను , మొదటిసారి 
మొతత్ం ఇలుల్ వెతికాను. మన రూమ లో, నేను తిరిగే పర్తీ పేల్స లో, కెమెరాలు!! అగిన్లో దూకిన మైధిలి కి వొళుళ్ ఎలా కాలిందో నాకు తెలీదు 
గానీ, నాకు భగభగా మండింది.  

ఇనుప కచచ్డాల గురించి చదివి నేను అసహయ్ పడటం గురుత్ంది కదూ నీకు .. ఇది అంతకనాన్ అసహయ్ం ..ఈ టెకాన్లజీ కచచ్డాలు .. 
వేదనగా అనిపించింది. ఎపుప్డూ నీ భారయ్ అంటే గౌరవమే నాకు, ఇపుప్డు నినున్ భరించినందుకు, గుడి కటిట్ పూజించాలనిపించింది.  

వెళిళ్పోతునాన్ను రాం .. నీ జీవితంలోంచి.. నీ కచచ్డాల అసహయ్ంలోంచి .. నీ నుంచి నాకేం సంజాయిషీ అకక్రేల్దు. నీలాంటి జబుబ్ 
ఉనన్ వాళుళ్ మనుషులుగా కూడా అనిపించరు నాకు. శాశవ్తంగా వెళిళ్పోతునాన్ను. నిజమైన మైదానంలోకి . ఒక పాఠం నేరుచ్కునాన్ , 
అభిరుచులు ఇషాట్లూ కలవటం మంచిదే, కానీ మనసు అనేది కలవటం ఇంకా ముఖయ్ం. మానవత ఇంకా ఇంకా ముఖయ్ం.  

నేను అనే మనిషి నాకు ముఖయ్ం రాం.. నా సేవ్చచ్ ముఖయ్ం. మానసికంగా నా చోటు నాకు ముఖయ్ం . ఇవి లేకుండా ననున్ కంటోర్ల 
చేదాద్మనన్ నినున్ చూసేత్ అసహయ్ం వేసోత్ంది. నా పేర్మని చూసావు, నా అసహాయ్నిన్ భరిసాత్వు ఇక జీవితాంతం. సీసీ కెమరాలు పెటట్టం నాకు 
కూడా తెలుసు. ఇంకా ఏ విధంగా ననాన్ ననున్ కాంటాకట్ చేదాద్మని పర్యతిన్సేత్, నాలో కాళికావతారం కూడా చూసాత్వు. నినున్ ఇబబ్ందిలో 
ఇరికించటానికి నువువ్ పెటిట్న కెమరా కిల్పిప్ంగస్ కూడా చాలు. ఇంకా చాలా మాటలు నినున్ అనేందుకు నా సంసాక్రం, తిటట్డానికి డిక్షనరీ 
కూడా సిగుగ్పడుతునాన్యి. ననున్ ఏ విధంగానూ కాంటాకట్ చేయటానికి పర్యతిన్ంచొదుద్. నీ అరధ్ం లేని కంటోర్ల కి లొంగి ఉండటానికి నేను నీ 
పెళాళ్నిన్ కాను. ముందుగా మనిషిని, తరావ్త మనసునన్ ఆడదానిన్.  నా శరీరానీన్, మనసునీ ఇచాచ్ను నీకు, కానీ నా సేవ్చఛ్ పై హకుక్ 
రాసివవ్లేదు. మంగళ సూతర్ంతో మీ ఆవిడనీ , కచచ్డంతో నా సేవ్చఛ్నీ కటిట్ పడేసాను అనుకుంటునన్ నినున్ చూసేత్ .. గజిజ్ కుకక్ ని చూసిన 
జలదరింపు కలుగుతోంది.  

గుడ లక అని నీకు చెపాప్లనిపించని  
నీ  
మాజీ పిర్యురాలు  
మైధిలి  

ఉపసంహారం:  
“ నేను నా జీవితంలో వాళిళ్దద్రికీ క్షమాపణ చెపాప్లి ..!” – చెపాప్డు రాం . . అతను అకక్డికొచిచ్ చాలా సేపయిందనన్టుట్ గా బలల్ 

మీద రెండుతత్రాలు .. రెండు ఖాళీ కాఫీ కపుప్లు .. 
అభావంగా చూసిందామె రాం వైపు. ఆమె వయసో ఏభై ఉండచుచ్. హుందాగా ఉనన్ మనిషి. బయట నేమ పేల్ట డాకట్ర మాధవి , 

సైకాలజిసట్ అని సాయంతర్పు నీరెండ కి మెరుసోత్ంది .. !  
ఆమె కళళ్లోల్ని భావాలేమిటో తెలీవు, వాటిని తన మొహం మీద పడే జుటుట్లా వెనకిక్ నేటిట్ందామే- ‘ “క్షమాపణ అనటం అలావాటై 

పోయింది. మిసట్ర రాం అందరికీ .. ముఖయ్ంగా మీలాంటి మగానుభావులందరికీ! కటుట్కొని ఒకమామ్యినీ, కటట్డి చేసి మరో అమామ్యినీ , 
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మానసికంగా చంపారు మీరు. శవాలకి పోసట్ మారట్ం లే తపప్ క్షమాపణలతో పని లేదు . కానీ మీ ఆదిమ పురుష భయానికి చాలా టీర్టెమ్ంట 
అవసరం .. ఎపప్టినుండీ సాట్రట్ చేదాద్ం ? “ – అతనేదో గొణిగాడు . ఆమె తల ఊపింది కాసత్ సానుభూతి లాంటి ఒక దయతో. అతను 
నెమమ్దిగా కుచించుకుపోతునన్టుట్ బయటకి నడిచాడు.  

 “సరిదిదుద్కోలేని అతాయ్చారాలకి క్షమాపణ చెపేప్సాత్ం  అనటం కానిఫ్డేనోస్ , కనెఫ్షనో- అరధ్ం కావటం లేదు  “అని సవ్గతంలా 
బయటకే అనుకుందామె..! 

***** 
సమాపత్ం 
***** కథ నుక కథ  

ఎందుకు రా నీ కధని? అదాటున అలా అడిగితే చెపప్టం కషట్ ం . ఒక షల్ వరక్ర్ గా సమాజంతో, దగగ్ ర సంబంధాలు 
ఉనన్దానిన్. ఒక మ ళగా కొంచం ళళ్ పటల్  పేర్ మతో కూడిన పకష్పాతం ఉనన్దానిన్ . అందుకే ళళ్ గాధలూ, వృతాత్ ంతాలూ 
కదిలిత్ యి ననున్ . ఇది ఒక ఇదద్ రమామ్యిల  కధ . చదు కునన్ ఇదద్ రు త ' ల కధ . ఒక రాముడి కోసం. అదే 
రాముడుకి ఇదద్ రి మీద నమమ్కం లేదని తెలిత్  , ఎలా ఉంటుంది .. రోజూ పార్ యోప శం కదా ! పెళిల్  అయినా , సహజీవనం 
అయినా .. మని లో మానవ దృకప్థం ముఖయ్ం, మాన య సప్ర  ముఖయ్ం . అభిరుచులతో, ఆకరణలతో సహజీవనం , 
బంధం ఎనోన్ నాళుళ్ నిలబడ  అని చెపేప్ పర్ యతన్ం చే ను . రేప్ లూ , అతాయ్చారాలూ చే  , కష్మాపణ అడుగుతాను 
అనటం ఫాషన్ గా మారింది ..టెకాన్లజీ పెరుగుతునాన్, దానిని అపసవయ్ంగా డుకుంటే ఏం జరుగుతుందో, మై ధిలి 
వృతాత్ ంతం. ఈ మధయ్ ఇంటరూ య్ లలో , కొంత మంది లబిర్ టీలు , నా భారయ్కి , ఇంకో మ ళకీ నేను కష్మాపణ చెపాప్లి 
అనటం కొంత ంతగా అనిపించింది కష్మాపణలతో జీ తానికి జరిగిన అనాయ్యాలు మారిపోతాయా అనే వయ్ధ తో , ఇలా 
ఈ కథ ఇలా బయటకి వచిచ్ంది .  

        యి పదమ్ 
 
 

 PPPP 
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McGSFL                ÅÇ¢MLjjÿ
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Hê yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï ø£<∏ä $uÛ≤>∑+˝À m+|æ¬ø’q ø£<∏ëìø£ 

  
 
Mn¸¥qö=cMLl¥h JvÍjíFoï MnjÓjŠML ML¼á¸Á. MLjCLjëÂ MLÍÓŠ¸@~ JdEcÓ FLj¸¼ ÔnMLlÓEc¥c MnÔLá$c ¥qGHlðŠÂ, MLjÈ¢" 

GSjGRjfHëPy¥h ×cO~ÓÂ ÔLkQc<j. Ä¤ÓjGH<PoÍj.  
Po¼ Á¸<k, ÍjGHð=i ÍjÓjGHlŠÂ, ¥cfSÂ MLj¸¼ Â¢+j" Cc» À¿» ÂöEcEoÄÂ −McÿFL ÔoQc<j. −Ä< öGHGSFLjïO~Ój 

¥cPoÍj. ®¥q PeAKL¸PoÍÂ Po¼, MLj¸ÔL¸ MLjbÍõ KcfS¸GH^jæ MofS −Py¼¸Ôc<j. ¬GHlð<j CnÆfS¸Á ¥cOq*¸ - ²¥qÚ¨FLj¸Ôy GSFLï$c 
Ôn<j McGSFL MLTwë¸Á $q_jŠÚFL `®Á¤` ¬Â CnÆNqj¥qJwtjFc, `³Ä£j PoÍjPo` ¬Â GS¿rH^jæ¥yPoFL¸CL$c °¸ÍÁ. Mn¸^Fo GH<¥q$qÁÂ 
−FLjŠÂ °FLï TdïFcÓ $qÁPy¥h MnÈ", μ¥qTd¿ fS¸VMLPy¥qFL¸ ÔofS, ²¸Íj¥qtjFc MLj¸¼ÍÂ IGH÷}R ÔofS, ²tjO| örIH}RFLO| ‚@~ ×.Æ÷ 
MLÔcá<j. − CLOqjMcCL ÔcPesSGHl ÂöÍ¥yGS¸ ¥qGSOqCLjëÓj ÔofSFc IGHÆCL¸ QZkFLõ¸ ¬NojõGS¿¥h ÄfS», °ÍNqj¸ FL<¥q¥h _NqjÓjEoO~<j.  

Oy<jè Ä£jÍ¥h O~$cFo $qjGHlðFL ¥x=hæ¸Á McGSFL. ¯Td¿ ¥x¸Ôn¸ IGHk^j$c! ''ÕÔi, ÕÔi, μ¥qÚ¨¥i fSÄ¥| rSF|û PoÍj, ÔnCLë 
²=c÷GH¨Co ¬=c÷ JdOoTdëOqj, McGSFL MLTwë¸Í¸=o O~Ík? ¯ MLjjÂfSJdÆ=i Mc+j" ‚@~ CLk CLk MLj¸öCL¸$c GHFLjÓj ¥cÂMLø<Moj 
¥cÂ¢, KcbÍõCL$c ÔnNqjõOqj ¥qEc? ¯ fS=i Kc$qjGH<Íj,'' ¬FLjŠ¸^k FL<¥q Td»¸Ôc<j.  

ÔLkGSkëMLl¸<$cFo JdOqjÚ ML¼á¸Á. öJdCL¹GSMLjNqj¸Py ¼¥qÚ=h −ŠGHÔLáOq¸$qj ÔiOnÓrHÎ MLjjÔLá=nÎFL MLj¸ÔLj Ã¸ÍjMLlÓ 
¬Ó¸¥qOq* ÔLkGSjŠ¸^k MLjj¿fSJwCLjFLï Ôn^j÷, MLkCLß GH¿GRø¸$q¸PyFLj¸¼ _Nqj^ öGHGH¸ÔL¸Py¥h ¥cGSë Ã¨Nqj¸CyFLk MLj¿¥x¸Ôn¸ 
ŠCLkÿÓ¸CyFLk Cx¸»ÔLkGSjëFLï ¬¸ÍMLjtjFL GHmKcÓÓj, Mc=hÂ Cn$q GS¸_OqGH<jCLk GHXLjÓj ÔosS ¥hÓ¥hPeO~McÓj, On¥qÚÓ 
ÔLGHlð+j", Ä¤=hÂï=h¥i FoFo GSjMLk ¥cOq*¸ ¬¸^k MLjV_@~tj$c XL*XcÂ¥i QL¥hë GHl¸¾Š¸^kFLï MLkO~ë¸<j<j. ®MLÂ¢ï ¥qÓ$qÆfHFL 
¬ÍjóCLMLjtjFL ÍßQLõ¥cMLõ¸ Mn¸¥qö=cMLl MLjFLGSjûFLj Cc¥qPoÍj − Oy¾. ÂöÍPofHFL Š+j"McGSFL JdOqjÚPyFLk Mn¸=c¨¸Á ¬CL¨Â. 
`ÕÔc, −Oy$qõ¸ ¥yGS¸ ×c»¸$qjÓj ÔoTdëOqj ¥cÂ¢ JdOqjÚÂ QLjöAKL¸$c rH^jæ¥yOqj MnbÍMLÓj' ¬Â À^jæŠ¸^k ®¸=hMLjj[¸ GH=cæ<j.  

²=c÷ TdïFcÁ¥cÓj ¥cÂÔcá@y, ²=c÷ −IgHGSj¥h MLÔcá@y $qjOqjëPoÍj ¬CLÂ¥h. @nGSjÚ Í$qÜOq ‚OqjáÂ GHÂPy GH<KyCLj¸<$c 
MLjÈ¢" CLOqjMLjj¥x¼á¸Á ¥q¸GHl. `ÿCLÄbÁ¢`, ¬FLjŠ¸^k GHmõFLjÂ fHÆ¼, MLjj¸Íj ÔnCLë_j^æ #eÈ¢ Ôotj¸¼, GHÂPy GHÂ CLFL$qÁPy 
Ã¢OqjMcÓCy GSV ¬Â¢ï ×.¿fH¸¼ ¬¸Cc QLjöAKL¸ Ôotj¸Ôc<j. ¬tjFc Jd<j¥q¸GHl MLÍÓPoÍj. Ec¸Cy MLjbEcõVïÂ¥qPe÷ CLÓFnfHð 
GH^jæŠ¸Á. MLköCLÓj MoGSjŠÂ ²Pe$y TdNqj¸öCL¸Ec¥c Fn^jæ¥xÔcá<j. ®¸=h¥xÔcá¥q ‚@~ ¬Eo GH¿fSìÀ. MLÍÓŠ¸@~ FLXLöCLŠ¨Pe 
gH¨GSjëFLï ¥q¸GHlÂ, EcÂCy Jd^j ¥qÆ»FL ¬GSÿFL¸, −¸Ey+FL, AKLNqkÓFLj ¥cÄ+j"$c MnkTd<j.  
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¬Pe MnjjÍPnÎFL McGSFL öGHÿGSFL¸ ¥xÂï FnÓÓj ÄO~MLj¸ PoŠ¸@~ Td»¸Á. Mn¸¥qö=cMLl ®¸=c _Nqj=c EcÂ MLjkPeÓj 
¥qÂrH^æ=cÂ¥h ÄQLøöGHNqjCLï¸ ÔoQc<j. ®Ój÷ − MLjkPeö$q¸ ÍjÆfH¸¼, ¥q¨»¸Ôc<j. ¬ÓMLkO~Ój Cn¿fH¸¼, JdCLTdMLkFLjÓj 
À£fSMotj¸Ôc<j. ®¸=y÷ CyMLjjŠFo GS_jò Í$qÜOqFLj¸¼ JdMLjjŠFo PyGRFL÷ Ec¥c GSMLjGSë¸ MLk¿ð¸Ôc<j. ¥qÓO~ °¸<Ój =yŠFL 
¥xFcï<j. ®¸JwOnæ@| ¥xMxøCLjëÓj MnÆ»¸Ôc<j. ²¸CL ÔofSFc $qj*¸ ¥qFLGH<PoÍj. $yOqjÔLj^jærHÎ Oy¥qÆ Jw^jPe CoÆFL ÄGRNqj¸ 
³Äj^¸=o, CLFL¥x¥qÚ¨¥é CLGHð Äj$qCc Mc+"¥h ³ McGSFc CnÆNqj^¸ PoÍÂ. ®¸=y÷FLk _Nqj=c ²ML¿¥i ÔiMLjŠ=hæFL^jæ ‚@~ PoÍj. 
CLFLj öGHTdëÄsSë, ÄGRNqj¸ CoPoáfSFL MLk^ MLkOqjGSjëFcïOqj. ŠÁ¿Co CLfHð¸ÔLjŠ ÀOqj$qjCLjFcïOqj. On=hæ¸¼ ¬¨»Co, fH¼áMc¨ï ÔLkfSFL^jæ 
ÔLkGSjëFcïOqj. Kc$c Í$qÜOqMc+j" ¶Td¿  @~¥qæOqj¥h ÔLkfH¸ÔLj¥yMLjFcïOqj.  

Mn¸¥qö=cMLl¥h Á$qjÓj rH¿»Jwtj IJdÄjÆ£ @~¥qæOqjŠ MnjjOqrH^jæŠFcï<j. −NqjFL ®CLÂÂ FL[Ç[GHOqõ¸CL¸ GH¿¢Xh¸¼, Kc©Py 
³Ä£j EyGR¸ PoÍj, μ¥qTd¿ _jöOq‚@~ ÔLkfH¸ÔLjŠ¸=oFo MLj¸¼ÍÂ GSÓV ®ÔcáOqj. ®¸CL ö_CLj‚ ö_À¥h ¼ML¿¥h Mnj¸^P| @~¥qæOqj 
Í$qÜ¿¥h Mn+"MLÓfSFL [Oqô ³Äj=h ¬¸^k Kn¸$qGH¨Fc, ÿßÍNqk¸CLOq¸Py ¯ GSMLjGSõ Â$qjÜCoPeÓFLï μ¥é μ¥q GS¸¥qÓð¸ Mn¸¥qö=cMLlÂ 
AKoGR×cÓFLj¸¨ ÄMLjjŠë¨Â ÔofS @~.−FL¸ÍO~MLl$c¿ Í$qÜOqŠ GH¸fH¸Á.  

MLj¸¼CLFcÂï Š¿fHGSkë ²Ó÷GHlð<k Co^$c °¸@o ¥q+j", ²Íj=h MLjÂfRÂ −JdõNqj¸$c GHÓ¥q¿¸Ôo ¼OqjFLMLlø, MLj¸öÍ¸$c 
MnjCLë$c °¸@o ¥q¸>OqGSøOq¸, ²Íj=hMc¨ $y<j MLjFLTdO~ ÄÂ CLFLEnÎFL ÄQo÷GR*Cy ¥q<jJdO~ ¥qadæÓFLj À£Ooá ÄÇGRæMnjÎFL MLõ¥hëCLø¸ 
−FL¸ÍO~MLl$c¿ −GSjëÓj. ®CL$c¨ ¥qDÍ Td¸CL¸ TdMLbEcFL¸$c ÄÂ, CLOq¼ CLOq¼ öGHQLïÓj ¬¨», ¥xÂï GH¿¢XLÓj ÔofS, On¸<j McO~Ó 
CLOqjMcCL OqMLjôFcïOqj. On¸<j McO~Ók On¸<j Nqjj$cÓj$c $q¨Ôctj Mn¸¥qö=cMLl¥h. @~¥qæOqj ³MLj¸=cOy? CLFL¥h Â×.¸$c fH¼áMLl¸=o ³¸ 
ÔoNqkÆ? − Â×cÂï CL^jæ$y$qÓ QL¥hë CLFLŠ °¸Ec? ®¸=y÷FLk _Nqj=c ²Pe GS¿íÔnGHlð¥y$qÓ<j? CLFL Š^j¸_¸Py ²ML¿¥i PoÂÁ 
CLFL¥h ®Pe ²¸ÍjŠ ×.Oqj$qjCy¸Á? CLFo¸ CLGHlð ÔoTd<j? ¬Fo¥cFo¥q öGHQLïÓj ¬CLÂï ¬FLMLOqCL¸ GH=hæ gH¨¸Ôctj.  

¬FLjŠFLï Oy¾ O~FoML¼á¸Á. ²GHð=hPe −IgHGSj $qÁPy ¥cŠ¸@~ öGHCoõ¥q¸$c Ä¨$c °FLï $qÁPy ‚OyárH=cæOqj ¬CLÂÂ. 
ÔLk<=cÂ¥h PnÎö_¿¢ $qÁPe °¸Á. ÔLj^kæ ¬ÓMLjOqÓÂ¸@~ ÄÄbEc¸QcÓŠ GS¸_¸bÁ¸¼FL GHlGSë¥cÓj, $qÁPy GSkOqõ¥c¸À GH¨FLÔy^Pe÷ 
EcÂÂ GSÁøÂNnk$q¸ ÔoGSj¥yML=cÂ¥c ¬FLï^j÷ Š¸©ÓPy ÔLk<MLjjÔLá^tjFL Mnjj¥qÚÓj. $qÁPy °FLï MLGSjëMLlÓj ¬Â¢ï QLjöAKL¸$c 
FLÓj$qjrH=hæ CLÓ¸=hFL ÔL¸=hÃ<èPe Mnj¿fSJwCLkMLlFcïtj.  

−FL¸ÍO~MLl ML¼á ‚OqjáÂ, Mn¸¥qö=cMLlÂ Co¿JdO~ ÔLkfS, MLj¸ÍVGS¸ ÔofS, ''Â¢Š fH¼á PoEyN|j'', ¬FcïOqj. μ¥qÚTd¿$c 
$qj¸@nÓrHÎ FLj¸¼ MLj*j$qjÓ ¥xÁ¤í _OqjMLl Á»Jwtj, ¬¸CLO~¸CLO~ÓPy¸¼ GS¸CyGR¸ CLFLjï¥x¼á¸Á Mn¸¥qö=cMLl¥h. Po¼ öGHGH¸ÔL¸Py 
¬¸ÍOqk ÄFoPe $x¸CLj ¼¸ÔLjŠÂ ¬OqMcÓÂfH¸¼¸Á. ¬¸CLPy ÔL^jŠÚFL ³Ey CL=hæFL=nÎæ, `Â×.¸$c Â×.Moj?`, ¬FLï^jæ ÔLkTd<j 
−FL¸ÍO~MLl MnÎGHl. − ¥q+j" ¬_Íí¸ −<^¸ ÔoCL¥cÂÄ, ''¬MLlFLj'' ¬FLï^j÷ AKLOyTd ®Ôcátj. `ÿMLjôNqjõ!` ¬¸^k GSOqjí¥yKytj 
MLjÈ¢" McGSFL MLk^ $qjOqjëML¼á ¬Eo ¬¨$c<j Mn¸¥qö=cMLl.  

''MLj¸Íj Po¥qJwMLÔLjá, ¥cÂ¢ MLkO~Ü¸CLOq¸ °¸Á. MLjj¸ÁÁ ÔnGHlð, Â¢Š ²GHlð@nÎFc MLjÂfR$c ®¸¥c ²Í$qMLÔLjá ¬Fo AKcMLFL 
¥qÆ»¸Ec? FLjMLlø ö_À¥é À£OqjPy, JwfR¸Ôo JdöCLPy÷ - ¥x<jŠ$c, AKLOqë$c, CL¸ö¨$c, JzOqj¨$c ®¸¥c ²Í$qMLÔLjá ¬Â ¬ÂfH¸¼¸Ec?''  

''¬ÂfHsSë MLköCL¸ =h¸$qjFL MLk¿JwML=cÂ¥h Fc‚ ¥xÂï GH¿ÄjCLÓj °¸=ctj ¥qEc? ½¡ÄCL¸ fSÂMLk ³Ä£j ¥cÍj$c 
ÿ>OcCLjë$c ¬Â¢ï MLj¸¼ GHFLjPo ÔnNqjõ=cÂ¥h?''  
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''¬MLlFLj, FLjMLlø ¬FLïÁ¤ Â×.Moj. ¥x¸ÍOqj ¬GSûÓj − −PyÔLFo PoŠ¸@~ ½¡ÄCL¸ $q¨sHTdëOqj. ®¸¥x¸ÍOqj ¬FLjŠÂ¢ ÔnNqjõPo¥q 
³Ey μ¥q=h GS¿íÔnsHðGSjŠ¸=cOqj. ÔcPe ¥xÁíMLj¸ÁÂ MLköCL¸ ÿßÍNqj¸Py Mnj¿fSFL MnjOqjGHl ‚OyáÂMLøÍj, GH<j¥yÂMLøÍj ¥qOqëMLõÁ¤XL 
GHlÔLjáŠFo MLOq‚.''  

''¬¸=o?''  
''ÂFLjï fUJwï fSTw÷ rH=hæ ¬¨»FLGHlð<j FLjMLlø ¬FLjŠÂ¢ ÔnNqjõPo¥qJwtjFLÄ ¥xÂï GS¸$qCLjÓj ÔcŠ ÔnJdðMLl. Â¢ AKcOqõMnÎGHl 

ÔLj=cæÓj MnÎÍõ¸ ÂÄjCLë¸ fS=i¥h O~McÓFLjŠ¸=o CLFLj FxÔLjáŠ¸^j¸ÍÂ CnÆgS Â¢ ®¸=y÷ °¸<=cÂ¥h Ä¤Po÷ÍFcïMLl. MnÎÍõ¸ ¬¸=o 
MLk^Pe, ²Fcï+j" GH<jCLj¸Ey CnÆ£Íj, ¬Á ÂGRkçOq¸ KnGSjæ ¬FLjŠFcïMLl. Ä£j rHEcí<j GSOqEc$c sSïfUCLjÓCy FcOqjë ®¸¨Nqk ö=hGHlð 
¥n+CcFL¸=o ®GHð=hFLj¸Ôo [OqjáÓj ²¸ÍjŠPo ¬FLjŠÂ MLÍíFcïMLl. −IgHGSjPy Â¢Š ÔL¸<QcGSFLj<Â sHOqj. Äj$qCc ¨JdOqjæMnj¸^jÓCy 
Jw=cJw=i$c GHÂ ×.¿»JwtjFc, ¬¥qÚ< °¸@o GS¸gbHjAKcML¸ Â¢ ö$qkGHlPy PoÍÂ ¼¸CL, ¥cÂ¢ GHÍíîÀ MLkOqjáŠ¸=o Â¢ ¥h¸ÁMc+"¥h 
PyŠML ¬tjJwCcMoMnkFLÂ Kn¸$q. sSïfUCLj<j μ¥q<j ¬MLGSO~Â¥h <_jò ¬GHlð ¬¨$c<j. FLjMLlø ®MLø$qÓ MnjjCLëMoj ¬tjFc, ¬CLFLj 
FLMLjôÍ»FL MLõ¥éë ¬tjFc ®MLøPo¥qJwNqkMLl ¬CLFLj μ¥qMo+ ®MLøPo¥q JwCo <_jò JwNojÁ Â¢Eo¥qEc ¬FLjŠFcïMLl. Ä£j ¬JdOqjæMnj¸^j 
ÃÆè¸$qjPy ¿=nÎOqtjFL MLjjGSPeNqjFL ''ÃÆè¸$qj ÔLj^kæ °FLï $qj¨rSÓPyÂ fHÓ÷Ój KxÀë$c ÔotjEc=hJwCLjFcïOqj, Mc+"Â μ¥qÔy^ Ôo¿á 
ÔLÍjMLl Ôn_jEc¸, ¬JdOqjæMnj¸^j Jd¿Ú¸$qjGSìÓ¸ Mc<j¥yMLÔcá?'' ¬Â rSö¥n^¿ ÿyEcPy °FLï ÂFLjï ¬¨»Co, ''GSsSÄjO~ Ä¤Po÷Íj'' 
¬FcïMLl. ¬Ó$c ×.FL¸ ¬¸Cc Jd¿Ú¸$qjPy¥h MLÔoásSë ¬¥qÚ< −<jŠFo fHÓ÷Ój, rH=hæFL _+j" ³Äj ¬tjJwCcNojMnkFLÂ Â¢ KcbÍ. ®¸¥c 
KyPn<j ÔnJdðMLl, ¥cÂ¢ GSkìÓ¸$c ÄGRNqj¸ ³Äj=i ¬¸=o, ®Pe¸=h ÄGRNqkÓÂ¢ï ÄFL=cÂ¥é$cÂ¢ MLjFL¸ GHmFLjŠÂ ÔnNqjõ=cÂ¥h ¥cÍÂ 
FLjMLlø MLjFLTd McÔc FLMLkôMLl, ¬PeFo −ÔL¿¸ÔcMLl ‚@~. ¥cÂ¢, $qCL ¥xÂï MLkTdÓj$c MLköCL¸, Â¢ ÿßÍNqkÂ¥h MnjÍ<j¥h 
GHOyXL¸$c À£öMLNqjjÍíî¸ ×.Oqj$qjCy¸Á. ¬Á ÂFLjï MLjjFLjGH=h ¿¢ÀPy GS¿íÔnGHlð¥yÂMLø^¸ PoÍj. Â¢ MLõ¥hëCL¸PyÂ Â¢Š FLÔLáÂ ¬¸QcÓj, 
Mc=hÂ MLÁÆ¸ÔLj¥yPoÂ Â¢ ¬QL¥qëCL ¬¸Cc _Nqj^¥h Š+j"McGSFL$c MLGSjëFcïtj. Â¢ GSK| ¥cFLûGR}S Mc=hÂ $qj¿ë¸¼ ÂFLjï Mc¿Twë¸Á. 
FLjMLlø ÔcPe ¬ÍßGRæML¸CLj¨Ä.  

MLjÂfR GSÿ×.¸$c μ¥q ´¨P| sSæ=y÷ °¸@~ÓÂ °¸^j¸Á. ¥cÂ¢ ¥cÓ¸, öGHEoQL¸, −¿íî¥q MLj¿Nqjj Td¸fbHj¥q GH¿fSìCLjÓj 
ÔcPeMLj^jŠ ¬Pe °¸<Â¢NqjMLl. ÔoCLFLtjFL¸CL MLOqŠ − GS¸CLjÓFcÂï TdbÁ¸ÔcÆ. ¬Pe$qÂ, GSøöGHNnk×.FL¸ ÔLkGSj¥yŠ¸@~ 
GS¸JdÁ¸¼FLÍ¸Cc EcFLbÍO~ôÓ¥h ®MLøMLjÂ ¥cÍj, ¥cÂ ®GHlð<jFLï `TdNqj¸ ÔoNqj¥qJwtjFL IGHO~øPoÍj, VÂ ÔnNqjõ¥qJwCo ÔcÓj..`, 
`−, ²MLOy μ¥qOqj FL<jMLjj ¥q<CcOqjPo` Pe¸=h MLkFLfS¥q ×c@~õÓj JwMcÆ.  

Â¢Š Ôn<jMcGSFL ML¼áFLGHlð<j ÔLj^kæ ¥cŠ¸@~ Â¢Py¥h FLjMoø Cx¸»ÔLkGSj¥y, `Fc` ¬FLï AKcML¸ ¥x¸Ôn¸ GH¥qÚFL rH=hæ, 
`MLjFL¸` ¬Fo AKcMLFL rH¸ÔLj¥y. MLjFLGSj¥h $y<Ój ¥q^æŠ, MLjFLGSjMLjkÓPy÷ °FLï MLj¥hÆÂ ¬Pe$o MLÁÆCo ŠÈ" ¥q¸GHl ¥x^æ<¸ 
GSÿ×.¸. − MLjkÓPy÷¥h MnÓjCLjOqjÂ JdOqÂÔcáML¸=o, ¥q¸GHl GSMLjkÓ¸$c FcQLFL¸ ¬MLlCLj¸Á, GSøÔLáîCL μ¥q=o Äj$qjÓjCLj¸Á. MLjFLGSj¥h 
$y<Ój ¥q^æŠ ¬Eo Â¢Š CcOq¥qMLj¸öCL¸'', ¬¸^k Po¼ AKLj×.¸ CL=hæ MnWc"Oqj −FL¸ÍO~MLl.  

Mn¸¥qö=cMLl ÔcPesSGHl ¬PeFo ‚Oqjá¸¨Jwtj −Py¼¸Ôc<j. CLOq¼ ÔLkfSFL¥xÁ¤í −FL¸ÍO~MLl ÔnfHðFL ÄGRNqj¸ ²¸CL 
¬MLjkÓõMnjÎFLEy KybÍGH<Td»¸Á. MLjÂfR$c ²Í$cÓFo GS¸¥qÓð¸ Mnjj$qÜ Cx¨»¸Á, − MLjOqjXL*¸PyFo GSjMLjbÍjOq GSjMcGSFLÓj ³My 
$cÆPy CoÆ MLGSjëFLï^j÷ ¬FLjAKLkÀ ¥qÆ»¸Á. − ¬FLjAKLkÀÂ ÂCcõFLjAKLML¸$c MLkOqjá¥yMcÆ ¬FLjŠ¸^k PoÔc<j.  

PPP 
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 ¥cOxðOo=| GSj¨$qj¸@~Ój  ¥qGHð$q¸CLj Mn¸¥q^ OqMLj*MLjk¿ë
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మాదాపూర్ లో అదొక అందమౖెన కారోప్రేట్ సౌథం.  చూపరులను ఇటేట్  ఆకటుట్ కునే విధంగా అతాయ్ధునికంగా కటిట్న ఆ 

పదంతసుత్ ల భవనానిన్ చూసేత్ ంది నుంచి పెదౖాకా అదాద్ లనే పేరిచ్ నిలబెటిట్నటుల్ గా ఉంటు౦ది.  దేశంలోని పలు గొపప్ సంసథ్లు 
అందులో కారయ్కలాపాలు నిరవ్హిసుత్ ంటాయి. బహుళ సంసథ్ల లోగిలి ఒక కొతత్ పర్పంచానిన్ తలపింపజేసోత్ ంది.  ఆ బిలిడ్ంగ్ లోనే 
దేశవాయ్పత్ంగా అనుసంధానం కలిగివునన్ ఒక సరీవ్సెస్ సంసథ్ నాలుగు వరుస అంతసుథ్ లలో ఎంతోకాలంగా వేళూళ్నుకొని ఉంది.  ఆ 
సంసథ్లోని పర్ముఖ మేనేజరుల్  అందరూ ఆరోజు ఒక వయ్కి త్ కోసం వేచి చూసుత్ నాన్రు.  కొతత్ చీఫ్ ఆపరేషనల్ హెడ్ గా కలన్ల్ సీతారాం 
భాదయ్తలను సీవ్కరించబోవటమే ఆనాటి విశేషం.  మిలిటరీలో చేసిన అనుభవం కారోప్రేట్ రంగంలో ఏమాతర్ం ఫలితాలను 
ఇసుత్ ందోననన్ అనుమానం యాజమానాయ్నికి ఉనాన్, కలన్ల్ సీతారాం  తనకు ఉనన్ కమాండింగ్ సవ్భావంతో ఆకటుట్ కొని 
ఉదోయ్గానికి నియమితులయాయ్డు. 

 
     ముందుగా నిరణ్యించినటుల్  పదవ అంతసుథ్ లోని పరిపాలన బాల్ క్ లో కాకుండా నేరుగా తొమిమ్దో అంతసుథ్ లో ఉనన్ తన 

చాంబర్ కే కలన్ల్ సీతారాం చేరుకొని అకక్డి నుంచే జాయనింగ్ రిపోర్ట్ ను అడిమ్నిసేటివ్ శాఖకు పంపాడు.  అతని కోసం వెయిట్ 
చేసుత్ నన్ ఇతర మేనేజరుల్  ఇక చేసేది ఏమి లేక ఎవరి సీటల్లోకి వారు వెళిళ్పోయారు.  ఛామనఛాయ, గుండర్టి బటట్తలతో ఒకింత 
బొదుద్ గా ఉనన్ సీతారాం మెడకు టె ౖ యమాగా బిగించి పెనౖ నలల్కోటు వేసుకొని ఉనాన్డు.  మంచి విగర్హపుషిట్  ఉనన్ వాడిలా 
కనపడుతునాన్డు.  తన ందిసాథ్ యి వారితో తన ఛాంబర్ పర్కక్నే ఉనన్ కానఫ్రెనుస్ హాలుకు పిలిచి సమావేశమయాయ్డు.  ఎవరెవరు ఏ 
ఏ పనులు చేసుత్ నాన్రో తెలుసుకొని అందరి గురించి ఓపికగా రాసుకుంటూ ఎదుటివారికి ముచెచ్మటలు పోయించాడు. మొదటిరోజే 
బులెల్ట్ లాంటి పదాలతో తన సాట్ ఫ్ గుండెలిన్ అదరగొటాట్ డు.  వివిధ నగరాలలో ఉనన్ ఇతర ఆపరేషనల్ హెడ్ ల గురించి వాకబు చేసి 
వివరాలను పూరిత్గా సేకరించుకునాన్డు. కంపెనీ పనిమీద టూరల్కు వెళిళ్న వారిని వెంటనే వెనకిక్ రావలసిందిగా కబురు పెటాట్ లని 
సెకర్టరీకి ఆదేశాలు ఇచాచ్డు.  కొతత్ సంసథ్లో చేరానని తాను కొంతకాలం అయినా ఒదిగి ఉండాలనన్సామానయ్ ధోరణికి భినన్ంగా 
దూకుడుగా పనిని నిరవ్రి త్సుత్ నన్టుల్  చేరిన రోజే కలన్ల్ సీతారాం అందరికీ పర్సుప్టమయాయ్డు.   

     కొతత్గా కంపెనీలో చేరిన మేనేజరల్కు  మొదటిరోజు అనిన్ డిపారట్మెంటల్ మేనేజరల్తో లంచ్ ఏరాప్టు ఆ సంసథ్ 
ఆనవాయితీ.  ఆ సమయంలోనే కలన్ల్ సీతారాం తన సెకర్టరీని వెంటబెటుట్ కొని వచిచ్ అందరీన్ పేరుపేరునా 
తెలుసుకునాన్డు.  అందరితో హుందాగా ఉంటూ అపుప్డపుప్డూ వారిపె ౖసెటెరౖుల్  ఎకుక్పెడుతునాన్డు.  అకక్డే ఉనన్ కొంతమంది కలన్ల్ 
చాకచకాయ్నికి గతుకుక్మంటునాన్, కొందరు ఇలాంటివాడు కంపెనీకి కావలిస్ందేనని అనుకునాన్రు.  అదేరోజు సాయంతర్ం కలన్ల్ 
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సీతారాం తన పెసౖాథ్ యి అధికారులను టీ వేళ మరాయ్దపూరవ్కంగా కలుసుకొని ముచచ్టించి, తాను చేయాలని అనుకుంటునన్ పనుల 
విషయమౖె సూచన యంగా ఆమోదం తీసుకునాన్డు. కారోప్రేటు సంసథ్లోల్  నాలుగుగోడల మధయ్ జరిగే విషయాలు పెను మారుప్లకు 
పునాదులు అని అంటారు.  వాయ్పారాతమ్కంగానే కాక వూయ్హాతమ్కంగా విధానాలు రూపొందిసుత్ ంటారు. అదేదో అకక్డ జరిగిందని 
అటెండరల్ దావ్రా కష్ణాలోల్  కంపెనీ అంతటా పాకింది.  ఇదిగో తోక అంటే అదిగో పులి అనే సామానుయ్ల మనసత్తావ్లు ఎపుప్డూ 
నిరమ్లంగానే ఉంటాయి.  కలన్ల్ సీతారాం తిరిగి తన చాంబర్ కు వచేచ్సి పని విషయమౖె ఒక నెలకు సరిపడా పర్ణాళికలను సిదధ్ం 
చేసుకునాన్డు.  వివిధ నగరాలలో ఉనన్ ఆపరేషనల్ హెడ్ లను ఫోన్ దావ్రా సంభాషించి ముందసుత్  రిపోరను పంపమని కోరాడు.  ఆ 
రోజు పనిగంటలు ముగిసే వేళకే కలన్ల్ సీతారాం పని ముగించుకొని వెళిళ్పోయాడు.   

    కొనిన్ నెలలు గడిచేటపప్టికి కలన్ల్ సీతారాం ఒక వయ్కి త్గా కాదు ఒక శకి త్గా శాసించే సాథ్ యికి చేరుకుంటాడని ఎవరు 
ఊహించలేదు.  కంపెనీ మీటింగులోల్  అనిన్ విషయాలలో తనకు పటుట్  ఉనన్టుల్  ఆ విషయం ఈ విషయం కాకుండా అనిన్ విషయాలలో 
తనదెనౖ ధోరణిలో విశే ల్షిసూత్  ఇతర మేనేజరల్ను చాకచకయ్ంగా వెనుకంజ వేయించేవాడు.  కారోప్రేట్ రంగంలో సౌమయ్ంగా చెపిప్ పనులు 
జరిపించుకునే వాతావరణం లేకుండా పోయింది. మేనేజరల్ పెచౖేయి కోసం జరిగే పోటీలో చిరుదోయ్గులే సమిధలు అనన్టుల్ గా పరిసిథ్తి 
తయారయియ్ంది. ఉదోయ్గులోల్  అభదర్తా భావం పెరగటం, ఇతర సంసథ్లోల్  కూడా పరిసిథ్తులు ఇంతకనాన్ బాగుండక పోవటంతో అనిన్ 
అరహ్తలుండీ కూడా ఆఫీసులోల్  పెవౖారికి దాసోహమంటునాన్రు.  కలన్ల్ సీతారాం తన మాట నెగిగ్ంచుకునే పర్యతన్ంలో ఇతరుల 
మనసుస్లు చివుకుక్మనేలా పర్వరి త్సుత్ నాన్డు.  తన డిపారెట్మ్ంట్ పె ౖఎవరి పెతత్నం లేకుండా తానే సవ్తంతర్ంగా నిరణ్యింఛి పని చేసేటట్టుట్  
ఆమోదం తీసుకునాన్డు.  తనకు రిపోరుట్  చేసే ఇతర నగరాలలోని ఆపరేషనల్ హెడ్ లను అటూ ఇటూ మారిచ్, మరికొంత మంది 
సాథ్ నాలోల్  తన మనుషులను దశలవారీగా చేరాచ్డు.  కలన్ల్ సీతారాం ను కదిపితే సంసథ్ ఆపరేషనల్ విభాగం కుపప్కూలుతుందని 
యాజమానయ్ం భావించేలా చేశాడు.  సంసథ్ వయ్వహారాలోల్  తాను లేనిదే ఏ పని సవయ్ంగా జరగదనే భర్మలు కలిప్ంచాడు.  కంపెనీలో 
ఏకుకు మేకుగా అయి కూరుచ్నాన్డు.  కలన్ల్ సీతారాం విషయంలో ఇతర డిపారట్మెంటల్ మేనేజరుల్  తలలు పటుట్ కుంటునాన్, సరెనౖ 
సమయంలో అతడిపె ౖవేటు ఖాయమని, ఆరోజు కోసం వారువేచి చూసుత్ నాన్రు. నలేల్రు మీద నడక ఇక ఎంతో కాలం సాగదని కలన్ల్ 
ను బయటికి పంపే రోజు ఇక ఎంతో దూరం లేదని వారు భావించారు.  యాజమానయ్ం తన కుయుకుత్ లను కలన్ల్ సీతారాం దావ్రా 
పనిన్సోత్ ందని కొందరు,  కాదు యాజమానయ్మే  వేచి చూసే ధోరణి అవలంభిసోత్ ందని మరికొందరు  అభి యపడి ఎవరికి 
తోచినటుల్ గా వారు చెపుప్కుంటునాన్రు.      

     
     కలన్ల్ సీతారాం గోముఖ వాయ్ఘర్ంగా ఉంటూ మొతత్ం కంపెనీని తన గుపెప్టోల్  పెటుట్ కునాన్డు.  ఉదోయ్గుల పర్మోషనుల్ , 

నస్ఫ్రుల్  చేయవలసినపుప్డలాల్   కుదింపు చేయమనన్పుప్డలాల్  ఒక ఆచణీయమౖెన విధానం అనుసరించక తనకు ఎదురు తిరిగిన 
వారిపెనౖే మొదటి బాణం గురి పెటేట్వాడు.  తన అడుగులకు మడుగులోతేత్ వారినే తన వదద్ ఉంచుకునాన్డు. తానే మీకు అండ అని, 
మీరు మరెవవ్రికీ లెకక్ చేయనవసరంలేదని తన సాట్ ఫ్ కు భోదించటం మొదలు పెటాట్ డు.   అనిన్ కాలాలు మనవి కానటుల్  కంపెనీ 
మారెక్ట్ పరిసిథ్తి మందగించటంతో సంసాథ్ పరంగా చరయ్లు తీసుకోవాలని యాజమానయ్ం నిరణ్యించటంతో, కలన్ల్ సీతారాం తొలి 
ఎతుత్ లో భాగంగా కంపేనీకి బాగా లాభాలను ఆరిజ్ంచేపెటేట్  మారెక్టింగ్ డిపారెట్మ్ంట్ ను తన పరిధిలోకి తీసుకుంటే తన హోదాకు, తాను 
చెపిప్నటుట్  పడుండే సాట్ ఫ్ కు ముపేప్మీ ఉండదని అనుకునాన్డు.  కలన్ల్ సీతారాం అనుకునన్దే తడవుగా తన సెకర్టరీని ఇంకా మరో 
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ఇదద్రు దిగువ సాథ్ యి మేనేజరల్ను ఆ శాఖకు పంపి పనిని అంచనా వేసి, మీటింగ్ లో తన డిపారుట్ మెంటులో 
మారెక్టింగ్  డిపారుట్ మెంటును కలిపివేసేత్ ఉదోయ్గులను తగిగ్ంచటమే కాక ఖరుచ్ తగిగ్ంచవచుచ్నని అనుమతి తీసుకునాన్డు.   

 
     కారోప్రేట్ తళుకు బెళుకులు మామూలు పర్జానీకానికి గొపప్గా కనిపించినా అందులోని ఉదోయ్గులు నిరంతరం 

ఎనలేని మానసీక వేదనని అనుభవిసుత్ నాన్రని, వారి బాట అందరూ అనుకుంటునన్టుల్  పూలబాట కాదని అనేక 
ఒడిదుడుకులతో కూడిన అది ఒక కారోప్రేట్ ముళళ్బాట అనే వాసత్వం తెలిసే రోజు వచిచ్ంది.  హకుక్ల పోరాటానికి ఏమాతర్ం 
ముందుకు సాగాలేని కారోప్రేట్ ఉదోయ్గులు యాజమానాయ్ల ంద నవీనతరం బానిసలు.  వారి ఉకుక్ పాదాల ంద 
నలపబడుతునన్ విదాయ్ధిక కుసుమాలు.  కలన్ల్ సీతారాం పర్తిపాదనలనీన్ సిదధ్ం చేసుకుని మారెక్టింగ్ డిపారెట్మ్ంటులో 
ఒకరిదద్రిని మినహా అందరికీ టెరిమ్నేషన్ లేటట్రుల్  ఇపిప్ంచేసి తన డిపారెట్మ్ంట్ సాట్ ఫ్ కు పనిని పెంచుకోవటమే కాకుండా వారిని 
అలాగే ఉదోయ్గాలోల్  కొనసాగించేశాడు.  ఈ కారోప్రేట్ రంగం సరెనౖ సిథ్రతవ్ం ఇవవ్లేదని చెపేప్ కొనిన్ జీవితాలకు దరప్ణం.  కంపెనీ 
యాజమానయ్ం కూడా కాస్ట్  కటిట్ ంగ్ లో భాగంగా ఒపుప్కోక తపిప్ంది కాదు.  కలన్ల్ సీతారాం చేసిన కారోప్రేట్ 
కుయుకి త్ తాతాక్లికంగా అతనికి ఊరటనిచిచ్నా యాజమానయ్ం సీతారాంకు చెక్ పెటాట్ లని నిరణ్యించింది.  వెంట వెంటనే 
పావులు కదిలిపోయాయి.  నిశశ్బద్ంగా రిపోరుట్ లు తయారుచేసింది యుదధ్ంలో చికిక్న బందీగా కలన్ల్ సీతారాం అవమానంతో 
అతని టీంతో సహా బయటకు పోవాలిస్వచిచ్ంది.              

PPP 
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      " హలో! అరుజ్న ! మీ మిసెస అమలాఅరుజ్న కళుళ్ తిరిగిపడిపోయారు, రమణీ నరిశ్ంగ హోంలో చేరాచ్ం, వెంటనే రండి!" 

మెసేజ మొబైల  చూడగానే అరుజ్న ఆఘమేఘాలమీద బయలేద్రాడు. రమణీనరిశ్ంగ హోం చేరాడు. అకక్డ డూయ్టీ డాకట్ర దయామణిని కలిస్ 
అడిగాడు .  

"డాకట్ర! అమల నామిసెస! ఇకక్డ చేరాచ్రుట! ఏమైంది?ఎలా ఉంది? ఎకక్డఉంది?నేనుచూడవచాచ్?”   అంటూ పర్శన్లవరష్ం 
కురిపించాడు అరుజ్న . 

డాకట్ర దయామణి  నవువ్తూ " మరేం కంగారు లేదయాయ్! మీ ఆవిడిన్ మీరు చూసేందుకేం అభయ్ంతరం లేదు,మీ మిసెస మీకు 
తండిర్గా పెర్మోషన ఇవవ్బోతునాన్రంతే! రూంనెం. నైనోల్ ఉంది వెళిళ్చూడండి" అని చెపిప్ంది .  
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"అమలా!చాలాసంతోషం !మా అమామ్ నానన్లు  వంశోధాధ్రకుడైన మనుమడే కావాలని కోరుకుంటునాన్రు . నీవు మగబిడడ్నే కనాలి 
మరి ! "  పేర్మగా బుగగ్ నిమురుతూ అనాన్డు అరుజ్న . 

" నాదేముందండీ ! భగవంతుడు ఎవరిని పర్సాదిసేత్ వారేగా!" అంది అమల మెలిల్గా నవువ్తూ. 
"అలా కాదు మన విషయంలో, నీవు మగ బిడడ్నే కనాలి. అది అమామ్నానన్ల అభీషట్ం, మన పెళిళ్ విషయంలో కూడా వాళళ్ కోరిక 

తీరచ్లేక పోయాను, పిలల్ల విషయంలో నైనా మనం వారినితృపిత్ పరచాలి. ఏం?"అనాన్డు,  అధికారసవ్రంతో అరుజ్న.  
పేలవంగానవివ్ంది అమల." పద.. డాకట్రన్డుగుదాం. మనకు పుటట్బోయేది ఆడో, మగో" అని అనితను లేపి పటుట్కుని నడిపిసూత్ 

డా.దయామణి రూం లోకి వచాచ్రు. దయామణికి యాభై ఏళుళ్ంటాయి. పేరుకు తగినటేల్ ఆమె ముఖంలో దయ పర్సుప్టంగా కనిప్సుత్ంటుంది. 
ఆమెను చూసేత్నే రోగాలనీన్ మాయమై  పోతాయి. నవువ్తూ వారిదద్రినీ చూసి" మీ ఆయనిన్ బాగానే కంగారు పెటిట్నటుల్నాన్వుగా!  రండి 
కూరోచ్ండి " అంది . 

" డాకట్ర ! మాకు మగబిడేడ్ పుటాట్లి,ఆడోమగో ఎపుప్డు తెలుసుత్ంది డాకట్ర !" ఆతృతగా అడుగుతునన్ అరుజ్నున్ వింతగా చూసింది 
డా.దయామణి. 

"మీ కిది మోదటి సంతానం ! ఆడైనా మగైనా తొలిపేర్మ సంతానం, మనసూప్రిత్గా ఆహావ్నించాలి.."    అని  ఆమె చెపుత్ండగానే, అడుడ్ 
వచిచ్" అలా కుదరదు డాకట్ర! మాఅమామ్నానన్ల కోరెక్ మేరకు వంశాంకుర మైన మగ బిడడ్నే కనాలి నాభారయ్, అపుప్డే వారు సంతోషించేది, 
కొడుగాగ్ వారిని సంతష పెటట్డం నాధరమ్ం కాదంటారా! చెపప్ండి!”  అని ఉదేర్కంగా అంటునన్అరుజ్నిన్ వింతగా చూసూత్.. 

 " మీ అమామ్నానన్ల కోరిక బాగానే ఉంది, కానీ పుటట్బోయే సంతానం మీది, ఆ విషయం మరువకు! మీకంటూ 
ఏఅభిపార్యమూలేదా!" అని అడిగింది డా.దయామణి. 

"కాదు డాకట్ర! మాపెళిళ్ విషయంలో అమామ్నానన్లకు ఇషట్ం లేకపోయినా సరుద్కు పోయారు , పిలల్ల విషయంలోనూ సరుద్కు 
పొమమ్టే ఎలా? వారి కోరిక ఎలా తీరుతుంది ?"  ఆవేశంగా , చాలా పటుట్దలగా అంటునన్ అరుజ్నున్ చూసి నవువ్తూనే " ఓ.కే.మిసట్ర అరుజ్న! 
మీ భారయ్కు ఇపుప్డు 6వారాల గరభ్ం కూడా దాటలేదు, నాలోగ్మాసం పూరైత్తే గానీ ఆడోమగో తెలీదు. అసలిపుప్డు లింగనిరాధ్రణ పరీక్షలు 
చేయ కూడదు, చెపప్ కూడదు అది నేరం! "అని దయామణి అంటుండగానే…. 

"ఇదిపైరవేట నరిశ్ంగ హోం, మేం మేము ఫీజ చెలిల్సేత్ మీరు మేం కోరింది చెపాప్లి  .." హకుక్లా అడుగుతునన్ అరుజ్నున్ చూసి  విసుగాగ్ 
.. 

"ఓకే. మిసట్ర అరుజ్న! ఇది పైరవేటన్రిశ్ంగోహ్మే, ఐనా మేమూ పర్భుతవ్ నియమాలకు వయ్తిరేకంగా ఏమీ చేయకూడదు, ఐనా మీరు 
మాడైరెకట్రున్ కనస్లట్వండి. ఆయన నిరణ్యం పర్కారం అంతా జరుగుతుంది, నాలోగ్మాసం పూరత్యాయ్కే  ఏదీనీ తెలిసేది, వెళిళ్రండి, కాసత్ 
బలమైన ఆహారం తీసోక్ అమలా! చాలా నీరసంగా ఉనాన్వ! పైగా నీవు జాబ కూడాచే సుత్నన్వాయె! " అని డా.దయామణి డైట వివరాలు 
వార్సిచిచ్ పంపింది ..      

                                       *************************                              
"డాకట్ర ! మీరే ననున్ కాపాడాలి. ఇపప్టికి మూడు మారుల్ ఎబారష్నేచ్యించారు ఆడపిలల్ని, నాకీ నరకం వదుద్, నాకు గరభ్ం 

రాకుండానైనా చేయండి, లేదా, ఆడోమగోనైనా చెపప్కండి" కంటికి కడివెడుగా ఏడుసూత్  తన ముందు కూరుచ్నునన్ అమలను భుజం తటిట్ 
ఓదారిచ్ంది డా.దయామణి. 
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  "మీ ఆయనతో నేను మాటాల్డతాను." అనునయంగా అంది ఆమె. 
" మీరేం చెపిప్నావాళుళ్ వినరు.వాళళ్ వంశం ఉధధ్రించే మగ బిడైడ్తేనే నా పెర్గెన్నీస్ని అంగీకరిసాత్రు. లేక పోతే ఈమారూ ఎబారష్నేచ్ 

యించుకో మంటారు. ఈబాధ నేను భరించలేను, డెలివరీ ఐతే కంపెనీ సెలవిసుత్ంది, లేకపోతే సెలవుపెటుట్కుని రెసుట్ తీసుకోవాలి. సెలవు 
పెడితే మగబిడడ్ను కనను చేతకాదు కానీ సెలవొకటి ' అంటూ ననున్ చేతకాని ఆడదానన్ని మాటాల్డుతునాన్రు.,అదే మంటే ‘గోతర్ం, జాతకం, 
కలియని పిలల్ను,నీ ఆఫీసులోపని చేసుత్నన్దని, ఏమీ సరిపోకుండా నే చేసుకునాన్వ. ఇపుప్డుచూడు! కేవలం డబేబ్కాదురా చూసు కోవలిస్ంది, 
మగసంతానం మాటేంటి?’ అంటూ మా ఆయనిన్ వేధిసాత్రు. ఆయన నామనసుస్ను కోసే మాటలంటారు.."వెకిక్ వెకిక్ ఏడుసూత్నే ఉంది 
అమల.  

ఆశచ్రయ్ంగా వింటూంది దయామణి. ‘ఇంతింత చదివి ఉదోయ్గాలుచేసి లక్షలు సంపాదిసూత్నాన్ ఇంకా ఈ చాదసాత్లు వదలవా! 
‘అనుకుంటూ..,“అమలా! మీ ఆయనిన్ ,అతత్ మామలనూ లోపలికి పిలిచ్నేను మాటాల్డతాను. అపప్టికీ వారు వినకపోతే  అపుప్డు చూదాద్ం " 
అనిచెపిప్ బయటవేచి ఉనన్వారంద రినీ లోపలికి పిలిపించింది డా.దయామణి.  

" రండి! కూరోచ్ండి! మీకు కొనిన్విషయాలు చెపాప్లి..పర్శాంతంగా నేను చెపేప్దంతా వినండి, ఆతరావ్త మీ అభిపార్యం 
చెపప్ండి...." అంటూ మొదలెటిట్ంది డా.దయామణి.. 

“ఇంత అధునాతనయుగంలోనూ ఈ చాదసాత్లేంటీ ! పెళిళ్ళళ్కు జాతకాలూ , గోతార్లూ కాదుతెలుస్కో వలసింది. బల్డ గూర్పుల 
టెసుట్లూ! అసలు ఆడపిలైల్తేనేం? మగపిలాల్డైతేనే! ఇదద్రీన్ పెంచి పెదద్చేసి చదివిసాత్రు, పెళిల్ళుళ్చేసాత్రు. ఆడపిలల్ను మరోఇంటికి 
సాగనంపుతారు, మగపిలాల్డి భారయ్ను ఇంటికి తెచుచ్కుంటారు. ఇదో ఇలా వేధిసాత్రు మగపిలాల్డు పుటట్క పోతే ! ఆడపిలల్కు పెళిళ్కాగానే 
గోతర్ం, ఇంటిపేరూ మారేచ్సాత్రు! పుటిట్ంటితో బంధం, హకుక్ తగిగ్పోతాయి, అతిధిగా రావటం తపప్. అదే మగపిలాల్డైతే ఇంటోల్ సరవ్ 
హకుక్లూ పొంది తలిల్దండూర్లనే శాసిసాత్డు, ముసలివారయాయ్క భారయ్కు పడకపోతే వృధాధ్శర్మంలో పడేసాత్డు, ఎకక్డో అమమ్ కూచిలు 
పెళాళ్నేన్డిపిసూత్ ఆమె జీతం మాతర్ం దిగమింగేవాళుళ్ంటారు! చనిపోయాక తల కొరివి పెటేట్ కొడుకోక్సం పర్యాస పడితే బర్తికుండగానే 
పెడుతునాన్రిపుడు కొరివి. కొడుకైతే వైతరణిని దాటిసాత్డని భర్మపడతారు సాంపర్దాయ కుటుంబాల వాళుళ్. వారి కోరికా నాయ్యమే కావచుచ్ 
,కానీ దానికి బాధయ్త కేవలం కోడలుదేనా! శుకర్ శోణితాల కలయికతో పిండం ఏరప్డు తుంది .సతరీలలో X కోర్మోజోములే ఉంటాయి,  
పురుషులోల్ X Y ఉంటాయి, సతరీ X కు పురుషులోల్ని Y కలిసేత్  మగబిడడ్  ,X కుX కలిసేత్ ఆడబిడడ్, ఈనాడు అనేక కారణాల వలల్ పురుషు లోల్ Y 
కోర్మోజోముల సంఖయ్ తగిగ్పోతునన్ది. అందువలల్ ఆడపిలల్లే పుడుతునాన్రు. దీనికి మీ కోడలి తపేప్మీ లేదు. ఏబిడైడ్తేనేం కనటానికి, ఆమేమనాన్ 
మగబిడడ్ వదద్ను కుంటునన్దా! అమామ్యి  కావాలను కుంటునన్దా! ఇనిన్మారుల్ ఆడబిడడ్ని అబారష్నేచ్యిసుత్ంటే మగబిడద్ కావాలని కోరుకోదా! 
వితుత్ను బటేట్కదాచెటుట్? ఆమెకీ మారు ఎబారష్నెచ్సేత్ ఇహ బిడడ్లు పుటేట్అ వకాశమే ఉండక పోవచుచ్, గరభ్సంచీ శకిత్హీనమవుతుంది కూడా 
"దీరఘ్ంగా చెపిప్ంది డా.దయామణి.. కొంత ఉదేర్కమూ కనిప్ంచింది ఆమెసవ్రంలో... 

" అసలు మగోఆడో ఎనిన్వారాలకు తెలుసుత్ంది? " ఆసకిత్గా అడిగాడు అమల భరత్ అరుజ్న . 
   " మొదటినెల పూరత్యేయ్ సరికి  0.6సెం.మీ తో గుండె ఆకారం ఏరప్డి ,హారట్ బీటింగ మొదలవుతుంది, సెంటర్లన్రవ్స్ సిసట్ం 

మొదలవుతుంది. రెండునెలుల్ పూరత్యేయ్ నాటికి 3సెం.మీ సైజ తోపిండం 1గార్ం బరువు తో ,ముకుక్ఫాల్ట గా, బైరన రూపం, పకక్టెముకలు, 
ముఖయ్మైన రకత్నాళాల రూపం మొదలై లోపలి భాగాలు రూపు దిదుద్కోడం పార్రంభ మవుతుంటుంది.తల కిర్ంద తోక వంటి ఆకారంతో తోక 
చేప లానో, తోకకపప్ లానో ఉంటుంది , రకత్నాళాలు, నరాల రూపం, 3వమాసం పూరత్యేయ్ సరికి 30గార్, బరువు తో పిండం ఉంటుంది.కళుళ్ 
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మూతబడి ఉంటాయి. ముకుక్, చెవులు ఏరప్డతాయ హారట్ బీటింగుకూడా వినిపిసుత్ంటుంది చినన్గా.. . పిండం కదలిక మొదలవు తుంది. 
నాలగ్వ మాసం నిండే సరికి పిండం పెరుగుదల 18సెం.మీ. ఉంటుంది బరువు 100గార్. వరకూ ఉంటుంది.. తల భాగం పెదద్దిగా ఉంటుంది. 
మానవ ముఖపోలిక లేరప్డతాయి, తలమీద జుటుట్, జాయింటస్ ఏరప్డి, ఒక ఆకారం కనిపిసుత్ంటుంది.. జాగర్తత్గా గమనిసేత్ పిండం ఆడో 
మగోతెలుస్కునే  సేట్జి నాలుగు మాసాలు నిండాకనే .” దయామణి చెపుత్ండగా 

" డాకట్ర ! మరి తలిల్ దండుర్ల పోలికలు  బిడడ్లకు ఎలా వసాత్యి?" ఎంతో ఇంటరెసిట్ంగా అడిగాడు అరుజ్న.  
"పర్తిపార్ణిలోనూ జీనస్ ఉంటాయి. కళుళ్, ముకుక్, జుటుట్ రంగునుంచీ శరీరపు రంగువరగే కేక గుణా గణాలు, బుధుధ్లూ , 

అభిరుచులూ అనిన్ తరతరాలకూ మోసుకెళేళ్వి ఈ జీనేస్! పర్తి ఒకక్ జీవకణం లోనూ వారసతవ్ంగా సంకర్మించే జీనుల్ ఒకలకాష్ యాభై 
వేలవరకూ ఉంటాయి." వివరంగా చెపిప్ంది  డా. దయామణి.  

" సో ఇంటరెసీట్ంగ! తరావ్త చెపప్ండి డాకట్ర!" అడిగాడు అరుజ్న. 
“ఐదవ మాసం నిండే వేళకు పిండం 30 సెం.మీ.పర్మాణంలో ఉండి 200 నుండి 450గార్ బరువు ఉంటుంది. పిండం తిరగటం 

తలిల్కి తెలుసుత్ంటుంది. చరమ్ంపై వెంటుర్కలు ,.బైరనోల్పల భాగాలు ఏరప్డతాయి, 
గుండె పూరిత్గా తయారవుతుంది. పిండం ఎదగటం మొదలవుతుంది. 6వ మాసం నిండేపప్టికి  కంటి పొరలు, కనుబొమలు కూడా 

ఏరప్డతాయి. బరువు పెరగడం మొదలై అరచేతిలో గీతలు కూడా ఏరప్డతాయి. 7వమాసం పూరత్యేయ్ సరికి 52 నుండీ 42 సెం మీ పరిధితో 
1100 నుండీ 1350గార్. బరువుతో బిడడ్ పరిపూరణ్ ఆకారంతో తల,శరీరం  తగిన విధంగా పెరిగి, కళుళ్ మూసూత్తెరుసూత్ ఉంటుంది. ఈ 
మాసంలో కొంత మందికి డెలీవరీ అవుతుంటుంది . కొనిన్ కారణాలరీతాయ్ వైదుయ్లమే డెలివరీ చేయాలని సూచిసుత్ంటాం, అపుప్డు పుటిట్నా బిడడ్ 
బర్తికే అవకాశాలు ఉంటాయి. పిండం గరభ్ంలో  పైకి కిర్ందికీ తిరుగు తుంటుంది, ఆ కదలికలే తలిల్కి బిడడ్ గురిత్ంపు తెలుసుత్ంటుంది. 8వ 
మాసం పూరత్యేయ్ వేళకు 41నుండీ 45 సెం.మీ పర్మాణంతో 2,000 నుండీ 2,300 గార్. బరువుతో బిడడ్వారానికి 226.8 గార్.చొపుప్న 
పెరుదల ఉంటుంటుంది, అందుకే పిండం ఎదుగుదలిన్ పర్తి 15 రోజులకూ మేము పరీకిష్సుత్ంటాం..9వ మాసం పూరత్యేయ్ వేళకు 
గరభ్ంలోనిబిడడ్ 50 సెం.మీ. పరిమాణంతో 3,200 నుండీ 3,400గార్. బరువు కలిగి ఉండి. ఎముకలు గటిట్పడి బరువు పెరుగుతూ ఉంటుంది. 
చేతిగోళుళ్ ఏరప్డతాయి. అంటే బిడడ్ పూరిత్గా తయారై బయటి పర్పంచంలో పర్వేసించను ఎదురు చూసుత్ంటుంది.. చాలా ఇంకా  ఏమైనా 
కావాలా? మీరిపప్టికి ముగుగ్రు కుమారెత్లను నిరాధ్కిష్ణయ్ంగా చంపేశారు,.ఇంత చెపిప్నా ఆడపిలల్ పుటకిక్ మీ భారయ్దే కారణమనుకుని, ఇంకా 
ఈమెను హింసించడం అనాయ్యం.” అని 

 డా. దయా మణి ఆపగానే,భోరుమని ఏడవ్సాగింది అమల. 
 " క్షమించండి డాకట్ర , ఇంతకాలం నిజంతెలూస్కోలేక కోరి చేసుకునన్ నాభారయ్ను దారుణంగా హింసించాను, నాకు ఏబిడడ్ పుటిట్నా ఈమారు 
మనసూప్రిత్గా ఆహావ్నిసాత్ను. ఎవరే మనాన్ పటిట్ంచుకోను. అంతే కాదు డాకట్ర మా బిడడ్కు మీపేరే ‘ దయామణి‘ అనిపెటుట్కుంటాను కూడా." 
అంటూ అమలను దగగ్రకు తీసుకుని తల నిమురుతునన్ అరుజ్నున్ చూసి తృపిత్గా నిటూట్రిచ్ంది డా.దయామణి. 
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