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                                (öJdOq¸AKL¸) 
''MoO| Í MnjÎ¸@| ¯×| ÄCp=| IfHNqjO|. MoO| Í MnjÎ¸@| ¯×| ÄCp=|. ÄCp=| IfHNqjO| MoO| Í MnjÎ¸@| ÄC| IfHNqjO|'' ¬¸^k 

AKcGSÚO| ÔLÍjMLlCLjFLïÁ ÄFL<¸CyFo GHÂÔoGSjŠ¸^jFLï ×cFL¥h μ¥qÚ XL*¸ −»¸Á ÄFo¸ÍjŠ.  
®Á »¤Cc¸×.ÆPy JwNqj¸ ¥qÍk. ³Äj=h KcÔi ®¸CL ¬bEcøFL¸$c ÔLÍjMLlCLjFcï<j O~MLjjÂ Cy¥q fHMLOqj¸¨^÷ÂNnj ¬FLï^j÷ 

°¸Á. ÔoGSjëFLï GHÂ GH¥qÚFL rH=hæ ''KcÔi ³¸ ÔLÍjMLlCLjFcïMLl?'' ¬¸^k Í$qÜOqŠ MnÈ"¸Á ×cFL¥h.  
''MoO| Í MnjÎ¸@| ¯×| ÄCp=| IfHNqjO| ¬Fo JwNqj¸ ÔLÍjMLlCLjFcïFLj MLÁFc. ²¸CL _=iæ GH=hæFc ML¼áFL=o÷ °¸^j¸Á ¥cÂ¢ 

O~ML<¸PoÍj. ³¸ ÔoNqkPy ¬Oqíî¸¥cML<¸PoÍj. OoGHl ¥c÷GSjPy MLk TdO| ¬GHðÔnfHð¸ÔLjŠ¸=cFLFcïOqj. Po¥qJwCo Kn¸¼ Ä£jÍ 
Â¸ÔyKn<CcOq^. ¬Pe FLj¸ÔLj¸=o ²¸CL sRM|j'' ¬Fcï<j AKcGSÚO| KcbÍ$c.  

''¬MLlFLj, sRM|j$cFo °¸^j¸Á. Â¢MLl ¯ »¤CcÂï ¬Oqíî¸ ÔoGSj¥yŠ¸@~ ÔLÍjMLlCLjFcïMLl ¥qFLj¥q Â¢Š GH^jæ_<<¸ PoÍj. ¬Eo 
¬Oqíî¸ ÔoGSjŠÂ ÔLÁMcMLFLj¥y, ¬tjÍj ÂMLjjadPy÷ MLÔoáGSjë¸Á. ³Á¤ μ¥yÚ PnÎFLk ÔLÍjMLl ¬Oqíî¸ Ôn_jCcFLj'' ¬¸Á ×cFL¥h.  

''GSOo MLÁFc'' ¬¸^k ÔLÍML<¸ MnjjÍÓj rH=cæ<j AKcGSÚO|.  
“Where the mind is without fear and the head is held high” 

²¥qÚ< MLjFLGSjû ÂOqóNqj¸$c °¸^j¸Ey, ²¥qÚ< MLjFLjGRjÓj ÇOqGSjû ML¸ÔLŠ¸@~ CLPnCLjëŠÂ ÀOqj$qjCcOy.  
Where Knowledge is free; 

²¥qÚ< Ä×cåFL¸ sSøÔLáî$c öGHMLfUGSjë¸Ey  
Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls; 

²¥qÚ< öGHGH¸ÔL¸ GS¸Š¼CLMnjÎFL TdìÂ¥q $y<ÓCy..  
ŠÓMLjCL MLOqÜ KobEcÓCy ÄAKL½¸GH_<Š¸@~ °¸^j¸Ey  
Where words come out from the depth of truth, 

²¥qÚ< ÿßÍNqjGHl PyCLjÓ FLj¸¨ Â×.¸ ÂOqóNqj¸$c MLGSjë¸Ey  
Where tireless striving stretches its arms towards perfection; 

²¥qÚ< ¬ÓjrHOqj$qÂ ¥qßfR GH¿GHmOqêCL MnÎGHlŠ CLFL ÿTdëÓFLj ÔcÔLjCLj¸Ey  
Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habbit;  
²¥qÚ< MLjßCLöJdNqjMnjÎFL ¬ÓMc^j ¬Fo −ÔcOqGHl=n@~¿PyÂ¥h GSøÔLáîMnjÎFL _jÁíPoEc −PyÔLFc öGHMcÿ¸ ®¸¥hJwŠ¸@~ 

°¸^j¸Ey.  
Where the mind is lead forward by thee into ever widening thought and action; 

²¥qÚ< MojbÍGSjû ÂOq¸CLOq¸ ÄQcÓMLjMLlCLjFLï −PyÔLFLPyÂ¥h, −ÔLOq* MnÎGHl Â¢Ôo FL<GH_<jCLj¸Ey..  
Into that heaven of freedom, My Father, Let my Country Awake!  

¬^jML¸=h sSøÔcáî GSøOqÜ¸ MnÎGHl GHNqjÂ¸ÔoPe, Fc EoQcÂï ×c$qßCL¸ Ôotj CL¸ö©'' ¬¸^k MLjj»¸¼¸Á ×cFL¥h.  
−Mnj ÔnfHð¸Í¸Cc Ä¸^k ¥qWc"OqðŠ¸@~ −O~bÍFL$c −MnjFo ÔLkGSkë °¸¨JwNqk<j AKcGSÚO|.  
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CcFLj ÔnGHð<¸ GHmOqëtjFc ®¸¥c ¬Pe$o CLFL ML¸¥q ÔLkGSjëFLï AKcGSÚO|Â ÔLkfS ''³Äj=h KcÔi ¬Pe ÔLkGSjëFcïMLl FoFLj 
ÔnfHð¸Á ¬Oqíî¸¥cPoEc?'' ¬FL¨»¸Á ×cFL¥h.  

− MLk^P| Ä¸^kFo ö=cF|ûPy FLj¸¨ _Nqj^GH¨FL^j÷$c ×cFL¥h ML¸¥q MLj¿¸CL ®GRæ¸$c ÔLkGSkë ''²¸CL Kc$c ÔnJdðMLl 
MLÁFc. MLk TdO| ‚@~ ²GHlð<k ®¸CL Kc$c Ä<MLjOq¼ ÔnGHðPoÍj. FLjMLlø ÔnfHð¸Á ÄFcï¥q ²Pe$nÎFc ¥qGRæGH¨ »¤Cc¸×.Æ ¬¸Cc 
ÔLÍMcÓÂfHTwë¸Á FcŠ'' ¬Fcï<j AKcGSÚO| °Eoø$q¸$c.  

''¬Á FoFLj ÔnGHð<¸ MLÓ÷ ¥cÍj KcÔi OqÄ¤¸öÍjÂ »¤Cc¸×.ÆPy °FLï $xGHðÍFL¸ ¬Á. ¬¸Íj¥é ÄQLø¥qÄ ¬¸=cO~NqjFLFLj. MLjFL 
EoQL¸ FLj¸¨ MnjjÍ=hTd¿ Fy_jP| örHÎ×| ¬¸ÍjŠFLïÁ − MLjVFLjAKcMLl@o. OqÄ¤¸öÍFc>bE| >Oc$qkO| $cOqj 1912Py öMcQcOqj ®Á. MLjFL EoQL 
GS¸GSÚßÀÂ FcQLFL¸ ÔofS fU¸Ík MLjjfS÷¸Ó ´¥qõCLFLj ‚ÓEyfS öJd¸CcÓj$c, MLjCcÓj$c, ŠPeÓj$c AKcOqÀ£Nqj GSMLk×cÂï Ä<Á¤fS, 
öGH×.ÓFLj KcÂGSÓFLj ÔofS gHÆá fHfHð ÔofSFL CnÓ÷ExOqÓ ¬MLkFLjGRCcøÂï ¬ÿ¸¥cO~Âï AKL¿¸ÔLPoÂ GH¿fSìÀPy − KcbÍPy¸¼, 
MoÍFLPy¸¼ GHl=hæFLEo ¯ ¥qÄCL. MLjFLjGRjõÓ¸ÍOqk CnÓjGSjŠÂ −ÔL¿¸ÔLMLÓfSFL¸CL $xGHð GS¸EoQL¸ °¸Á ®¸ÍjPy. ®Á öMcfS ®Foï+j" 
$q¨¼JwtjFc −Fc=h TdMLk½¥q GH¿fSìCLjPy÷ ®GHð=h¥i rHÍí MLkOoðÄ£j Po¥qJw$c ŠPeÓ sHOqjCyFLk, MLjCcÓ sHOqjCyFLk −OqÂ 
MLkOq*¥c¸< ¯Fc<j MLjFLEoQL¸Py ÂCLõ¥qßCLõMnjÎJwtj¸Á. ¥qFLj¥q ®GHð=h¥é ¥cÍj, ²GHð=h¥i »¤Cc¸×.Æ öGHÀ MLjÂfR¥i 
¬FLjGSOqBiNqjMLjk, −ÔLOqBiNqjMLjk ¬Â FoFLj ¬FLjŠ¸^jFcïFLj'' ¬¸Á  ×cFL¥h.  

''Â¢Š ÔcPe CnÓjGSj MLÁFc. ®¸CL CnÆfSFL FLjMLlø − PyNqjO| ¥c÷GSj Mc+"Š Jd>OcÓj Ôn_jCLk ²ÆMnj¸^¿¢ GSkÚÓj 
=iÔLOqj$c Äj»ÆJwML<¸ Fc¥éÄ£j Kc$yPoÍj. ÔL¥qÚ$c ²¸.³ ÔofS ³ ¥cPo½¡ Pn¥qáOqO|My ¬tjCo ²¸Cy Kc$qj¸@oÁ'' ¬Fcï<j AKcGSÚO|.  

''FcŠ ¥cPo½ Pn¥qáOqO| ¬MLlEcMLjÂ PoÍj KcÔi ¬tjFc MLjFL¸ ÔosS GHÂ ¼FLïÍtjFc, rHÍíÍtjFc ®GRæ¸$c öQLÍíî$c ÔoNqkÆ 
¬¸=cOqj Ä£j ¬FLïNqjõ. FcŠ ‚@~ − ¼FLïfHÓ÷ÓCy $q<jGHlCLk °¸=o ²¸Cy Kc$qj¸Á ´ ²¸×cN|j MnjÎ ×cK|. ®¥q FLjMLøFLï^j÷ 
²¸.³ ÔosSë Kc$cFo °¸^j¸Á FcŠ ¼FLïGHð=hFLj¸© TdfUCLõMLj¸=o öJd*¸, CnÓj$qjPy ¥qßGRêQcöfSëÂ ²¸CL ®GRæGH<CcFy sHOq@nÎ×| Pe}Sæ 
O~fSFL `×cF| ÄjÓæF|Â¢` ¬¸Co ®GRæGH<CcFLj. Â¢Pe$o =n¸C|Py °¸<$c »¤Cc¸×.ÆPyÂ ¯ »¤CcÂï ÔLÍjMLlŠFcïFLj. ¬GHð=hFLj¸@o 
»¤Cc¸×.Æ Fc IsHMLOn=| _j¥| ¬tjJwtj¸Á. ®GHð=h¥h ²ÂïTdOqj÷ ÔLÁMcFy Pn¥qÚPoÍj. Ec¸CyJd^j FcŠ FL¼áFL GHlGSë¥cÓÂ¢ï sS¥q¿¸¼ 
MLjÈ¢" MLjÈ¢" ÔLÍjMLlCLk °¸=cFLj. ¬GSÓj Ã.³ ¬Nqkõ¥q ²¸.³ Æ^OoÔLO| ÔoEcíMLjFLjŠFLïFLj. ¥cÂ¢ Ä£j ¬FLïNqjõ Ã.tj¨ 
ÔoNqjMLjFcïOqj. GSOo ¬ÍtjFc ÔoEcíMLjFLjŠFcïFLj ¥cÂ¢'' ¬¸^jFLï ×cFL¥h MLk^ÓFLj MLjbÍõPyFo ¥q=| ÔoGSkë ''FcMLÓFL ¬Á‚@~ 
−»Jwtj¸Á ¥qEc Â¢Š'' ¬Fcï<j KcbÍ$c. 

''³N|j KcÔi, Fc ÔLÍjMoEy −»Jwtj¸ÍÂ FoFo¸ IgHP| ¬ML<¸PoÍjPo. ¬FLMLGSOq¸$c MLö¿¢ ¬tj Â¢ MLjk@| Jd<j ÔoGSj¥yŠ'' 
¬¸^k AKcGSÚO| AKLj×.¸ CL=hæ¸Á −JdõNqj¸$c.  

''JwÂ¢ μ¥q GHÂ ÔoNqj‚<Ec MLÁFc ¯ °Eyõ$q¸ MLkFofS ÔL¥qÚ$c örHÎMo^j$c ²¸.³ ÔoNqj‚<Íj?'' ¬Fcï<j AKcGSÚO| 
−O~^¸$c.  

CLFLMLjkÓ¸$c MLÁFL ÔLÍjMLl −»Jwtj¸ÍFo KcbÍ AKcGSÚO|Â MLÍÓ<¸PoÍj. − MLk^Ó¸^jFLïGHlð ¬CL¨ ¥q+j" CL¨¥cML<¸ 
$qMLjÂ¸¼¸Á ×cFL¥h.  
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''¬Oo KcÔi ³¸=hÁ? CLGHlð¥qÍk ®GHlð@oMnjÎ¸ÍÂ ¬Pe KcbÍGH<jCLjFcïMLl? ¬tjFc AKLPo ²<øtj×| ®ÔcáMLl ¯Mc+ FcŠ. 
®Fcï+k" ¯ −PyÔLFL CL^æPoÍj GSjMLk FcŠ. Ä£j ¬FLïNqjõ MLÔcá¥q MLk=c÷<CcFLjPo. CLFLj ²Pe ÔoEcíMLj¸=o ¬Pe ÔoTdëFLj GSOoFc?'' 
¬¸Á ×cFL¥h PeÓFL$c.  

×cFL¥h MLk^Ój ÄFL<¸CyFo AKcGSÚO| MLjFLGSj CoÆ¥qGH¨FL^÷tj¸Á. GS¸CyGR¸$c ÔLÍjMLl¥yML<¸ MnjjÍÓjrH=cæ<j.  
−Py¼GSkë Po¼¸Í¥qÚ¨FLj¸¨ ×cFL¥h. AKcGSÚO| ¬FLï^j÷ ²¸.³ ÔosSë Kc$qj¸^j¸Á ¬FLjŠ¸^k.  
FnÓOy¾Ó ö¥hCL¸ ÔLÍjMLl ÄGRNqjMnjÎ CL¸ö¨Cy IGHjOqú* GH¨FL ÄGRNqj¸ $qjOqjëŠ ML¼á¸Á ×cFL¥h¥h.  
''FLFLï<$qŠ¸@~ ®Pe rHÈ"¥h MLjjÿkO~ëÓj rH=hæ¸ÔLjŠO~ML<¸ GSOnÎFLEo ¬FLjŠ¸^jFcïO~ FcFcï Ä£jOqj?'' ¬FL¨»¸Á ×cFL¥h 

GSk=h$c CL¸ö¨ ML¸¥q ÔLkGSkë.  
‚CLjOqj ¬Pe ÂÓÁ¤fSFL^j÷$c öGHÇï¸ÔoGS¿¥h −ÁQoGRj¥h Fy^MLk^ O~PoÍj μ¥qÚ XL*¸.  
¬¸CLPyFo CnGHð¿Æ÷ ''®¸ÍjPy ÂFLjï ¬<$q@~Â¥h ³MLjj¸ÍMLkô? ¯ rHÈ" ²GHð=hFLj¸@y ¬FLjŠ¸^jFLïEo ¥qEc'' ¬Fcï<j 

−ÁQoGRj TzMLjõ¸$c MLjj[¸ rH=hæ.  
''¥cMLÔLjá, ¬tjFL rHÈ" Fc¥é $qFLj¥q MLjjÿkO~ëÓj rH=oæMLjj¸Íj FLFxï¥qMLk^ ¬<$cÆ ¥qEc FcFcï?'' ¬¸Á ×cFL¥h.  
− $x¸CLj MnjCLë$qFo °Fcï MLk^Py÷ À£öMLCL −ÁQoGRjŠ MLj¸<j¥xÔoáPe ÔofS¸Á.  
''GSOo, ®GHlð<j ¬<j$qjCLjFcïFLj ¥qEc ÔnGHlð, ¯ rHÈ" Â¢Š ®GRæMojFc?'' ¬Fcï<j ÄGSjOqj$c.  
− ¬<$q<¸Py ‚CLjOqj ¬bÃöJdNqj¸ CnÓjGSj¥yMcÓFo −PyÔLFL ¥q¸=o CLFL ÂOqêNqkÂï öGHÇï¸¼¸ÍFo ¥yGHMoj ²ŠÚML$c °¸Á.  
''Fc¥hGHlð<GHlð@o rHÈ" ÔoGSj¥yMcÓÂ PoÍj FcFcï'' ¬¸Á ×cFL¥h fSìOq¸$c.  
''®GHlð@o ÔoGSj¥yMc ¬GSÓj rHWo" ÔoGSj¥yMc? Po¥q O~MLkÂï ÔoGSj¥yML<¸ ®GRæ¸PoEc?'' ¬FL¨$c<j −ÁQoGRj ¥yGH¸$c ‚CLjOqj 

ML¸¥q ÔLkGSjë.  
''ÔoGSjŠ¸=cFLj. Fc Ã.tj¨ ¬Nqkõ¥q'' ¬¸Á ×cFL¥h CL¸ö¨ ¥yJdÂ¥h ³MLköCL¸ KnÍOqŠ¸@~. ''¬Nqjõ MLÔoáEc¥c ¬MLkMcGSõ 

−$cÓFLï^j÷$c Â¢ ÔLÍjMLl ¬NojõEc¥c Mc+j" Mo¼ °¸@~Ó¸=cMc?'' ¬Fcï<j −ÁQoGRj MLj¸¨GH<jCLjFLï^j÷$c.  
''−$qPo¥qJwCo  MoOo ¬MLkôtjÂ ÔoGSj¥yMLjFLj. Fc¥é¸ ¬AKLõ¸CLOq¸ PoÍj. FoFLj Ä£jŠ ÔnsHð gS^j ¥yGS¸ ¬GH÷N|j ÔoQcFLj. À£O~ 

®GHlð<j gS^j MLÔcá¥q FoFLj ¬¥qÚ¨¥h Mn+"@~Â¥h ¬Âï ³O~ð^j÷ ÔoGSjŠFcï¥q Ä£j¿Pe ¬<jè¥x^æ<¸ ³Ä£j Kc$yPoÍj FcFcï'' ¬¸Á 
×cFL¥h KcbÍ$c.  

''¬GHð=h GH¿fSìÀ MoOqj. ®GHð=h GH¿fSìÀ MoOqj. MLkMLNqjõ ÔntjõJw$x^jæŠÂ °Eyõ$q¸ Jw$x^jæŠÂ KcbÍPy °Fcï<j. ®¸=y÷ 
−<ÁŠÚPoÍj. ®Pe¸=h fSìÀPy FLjMLlø ®Pe MLj<CLsHÔiÓj rH^æ<¸ ³Ä£j Kc$yPoÍj'' ¬Fcï<j −ÁQoGRj ²Pe$yPe ‚CLj¿ï μfHð¸ÔcÆ 
¬Fo °EoíQLõ¸Cy.  

''GH¿fSìÀ Kc$qj¸<Â MLk^ McGSëMLMoj ¥cÍFLFLj. EcÂ¥h ³Ey μ¥q −ÓæOoï=hM| ÔLkGSj¥yMcÆ. ¬¸Co$cÂ¢ ®Pe ÿ@~MLl¨$c 
MLjjÿkO~ëÓj rH=hæ¸ÔLjŠ O~ML<¸ GSOnÎ¸Á ¥cÍj. Ä£j Jd=h¥h Ä£jOqj ÂOqêNqkÓj À£GSjŠ¸=o MojMLjj ¥hMLjôFLŠ¸@~ ¬MLjÓj ÔoNqkPe? 
³¸ FcõNqj¸¸ FcFcï Ä£j¥hÁ?'' ¬¸Á ×cFL¥h −MoQL¸$c.    
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''®¸ÍjPy ÔnGHð@~Â¥éMLjj¸Á? ²GHð=hFLj¸@y ¬FLjŠ¸^jFLïEo$c. ®EoEy rHÍí GSMLjGSõPe O~Ecí¸CL¸ ÔoTdëMn¸ÍjŠ?'' ¬Fcï<j 
−ÁQoGRj À£öML¸$c ÔLkGSkë.  

''²¸CL CoÆ$cÜ ¬FoQcOqj FcFcï. _×cOqjŠ MnÈ" _^æPy, ‚Oq$cNqjPy ¥xFLj¥xÚ¼áFL^j÷ ÔoQcOqj. Ä£jOqj MLjjÿkO~ëÓj 
rH^jæŠÂ ML¼á. ¥cÂ¢ rH+"FoÁ ½¡ÄCcÂ¥h GS¸_¸bÁ¸¼FL ¬À MLjj[õMnjÎFL ÄGRNqj¸ ¬FoEcÂï ²Pe ÄGSô¿¸ÔcOqj FcFcï Ä£jOqj? 
³MLjFcïOqj rHÍí ÄGRNqj¸Pe O~Ecí¸CL¸ ÔoGSjëFcïFc? Ä£j¥hÁ rHÍí ÄGRNqj¸ ¬MLlFy¥cEy FcŠ CnÆNqjÍj. FcŠ MLköCL¸ rHÍí ÄGRNqjMoj. 
®¸ÍjPy Fc ¬bÃöJdNqkÂ¥h CcMLlPoFLGHlð<j Ä£j ÂOqêNqkÂï ¬MLjÓj ÔoNqjMLÓfSFL KcbÍõCL ‚@~ FcŠ PoÍj'' ¬¸^k ÄGSjOqj$c 
PyGHÆ¥h MnÈ"Jwtj¸Á ×cFL¥h.  

‚CLjOqj MnÈ"FLMnÎGHl −QLáOqõ¸$c ÔLkGSkë ''³Äj=h GH¸¥q×.¸, ²GHlð<k PoÂÁ ×cFL¥h ¯Oy¾ ®Pe MLk=c÷<jCy¸Á. ¥cGSë 
FLjMLøtjFc EcÂ¥h FLÔLáÔnGHlð. ¬MLCLÓ MLk KcML$c¿¥h MLk=h¼áMLÔcáFLj. ®GHlð<j ®Pe ®Á ¥cÍ¸=o Fc GHOqjMo¸ ¥cMcÆ?'' ¬Fcï<j 
−ÁQoGRj KcbÍ$c.  

''Fo ÔnfHCo MLköCL¸ ¬Á Ä¸^j¸Í¸=cO~? rHÈ" ÔoGSjŠFoÁ ¬Eo ¥qFLj¥q EcÂCy ¶ MLk^ ÔnfHð ÔosSë Kc$qj¸@oÁ'' ¬¸Á 
GH¸¥q×.¸ ÂGRkçOq¸$c ¬CL¨ ML¸¥q ÔLkGSkë.  

''FLjMLmø FLFoï ¬¸^jFcïMc? ®¸CL¥cÓ¸ ¯ ®¸=y÷ ²ML¿¥h ³Á ¥cMcPy ¬<$qŠ¸@~Fo ¬Â¢ï ¬MLj¿árH=cæFLj. ¬Â¢ï Vtj$c 
¬¸ÁGHlÔLjáŠFcïOqj Ä£jOq¸Cc. ¯ Oy¾ MLköCL¸ FoFoEy CLGHlðÔofSFL^j÷ ÂÓÁ¤GSjëFcïOo?'' ¬Fcï<j −ÁQoGRj ¥yGH¸$c.  

''¬Á MoOqj. ®Á MoOqj. fHÓ÷Ó MLj¸¼ Ôn<èÓj ÔLk<MLÓfSFL KcbÍõCL CLÆ÷Í¸ö<jÓj$c MLjFLÄ£jÍ °¸Á. EcÂ¥i rHÈ"¥i MLjj¨rH¨Co 
²Pe? ¬tjFc ¬Eo¸ rHÈ" ÔoGSj¥yFLj ¬FL<¸PoÍj ¥qEc EcÂ Ã.tj¨ ¬Nqkõ¥q ÔoGSjŠ¸=cFLj ¬¸=y¸Á ¬Oqíî¸ ÔoGSj¥y¸¨'' ¬¸Á 
GH¸¥q×.¸ FLÔLáÔnGHlCLjFLï^j÷$c.  

''¬¸Í¿¢ï FoFo ¬Oqíî¸ ÔoGSj¥yMcÆ. Fc KcbÍ ¬Oqíî¸ ÔoGSjŠFoMc+j" ²MLOqj? fHÓ÷ÓŠ ³Á MLj¸Ôy, ³Á Ôn@y FcŠ CnÆNqjÍFc 
Â¢ °EoíQLõ¸. ¬tjFc ®¸CLÍkOq¸ MLÔcá¥q MnFL¥hÚ CL»ÜCo FcŠ ¬¸O~õÍ ³MnjÎFc Äj$qjÓjCLj¸Ec ¬¥qÚ<? Po¥q Fc MLkFLMLjO~õÍÓj 
MLj¸^ ¥qÆfSFc GHO~øPoÍj ¬FLjŠ¸^jFcïO~ Ä£jOq¸Cc?'' ¬Fcï<j −ÁQoGRj ¥yGH¸$c AKcOqõML¸¥q ÔLkGSkë.  

− MLk^Ój Ä¸^kFo PyGHÆFLj¸¨ ÍkGSjŠ ML¼á¸Á ×cFL¥h.  
''FcÄ£jÍ ¥yGH¸ ¬MLjô Ä£jÍ ÔLkfHGSjëFcïOoÄj=h FcFcï? ²¸CLsSGHm Ä£j MLk=c, Ä£j GHOqjMLm ¬Fo −Py¼GSjëFcïOqj $cÂ¢, Fc 

IgHÆ¸$|û $qk¿á −Py¼¸Ôo, GHÂPoEc Ä£jŠ. FoFo¸ ¼FLïfHÓ÷FLj ¥cFLj FcFcï. Fc‚ ¥xÂï −PyÔLFLÓk, ¬bÃöJdNqkÓk °¸=cNqjÂ 
ö$qfU¸ÔLOn¸ÍjŠ Ä£jOqj? GSOo Ä£jOoMnjÎFL ¬FLj¥y¸¨ FoFLj Ã.tj¨ ÔofS Fc ¥c+"Ä£jÍ FoFLj ÂÓ_@oMLOq‚ rHÈ" ÔoGSj¥yFLj'' ¬¸Á ×cFL¥h 
ÂGRÚOqú$c.  

''MLj¿¢ MLjkOqÛ¸$c MLk=c÷<Š. ¬MLCLÓ GH¿fSìCLjÓj ¬Oqíî¸ ÔoGSj¥yŠ¸@~'' ¬¸^k AKcOqõ MnÎGHl À¿» ''³Äj=h GH¸¥q×.¸, 
®Á¸CL Mnjj¸¨$c CLNqkOnÎ¸Á. Fc¥é¸ ¬Oqíî¸¥cML<¸PoÍj'' ¬Fcï<j −ÁQoGRj.  

''¬MLlFLj, FcÁ MLjkOqÛCLøMoj. ¯ MLjkOqÛCLøMLjk, Mnjj¸¨CLFLMLjk O~ML@~Â¥h ¥cOq*¸ ²MLOy CnÓjTd? Ä£jOqk, Ä£j öGHMLOqëFo. ³ 
ÄGRNqjMnjÎFc ³¥qGHXL ÂOqêNqjMoj ¥cÂ¢, GSÄjfRæ$c ²GHlð@nÎFc −Py¼¸ÔcO~? ¼ML¿¥h ¯Oy¾ Fc rHÈ"‚@~ ÂOqêtj¸ÔoQcOqj. FcŠ 
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ÔnGHðPoÍj GSOo, ¥qÂ¢GS¸ ¬MLjô¥qtjFc ¯ ÄGRNqj¸ ÔnJdðO~ Ä£jOqj? PoÍj, ®Eo¥cÍj ³ ÄGRNqjMLjk ¬MLjô¥h ÔnGHðOqj Ä£jOqj. Ä£j örIH¸@|û, 
Ä£j ¥xÆ£$|û ¬¸ÍOqk ®Pe$o ÔoGSjëFcïO~? ³MLjFcï ¬¸=o Mc+"¸Cc ÔLÍjMLlŠÂ, °Eyõ$cÓj ÔoGSjëFcïOqj ¬¸=cOqj.  

FcŠ CnÆNqj¥q ¬<j$qjCcFLj FcFcï ÔLÍjMLm, °Eyõ$q¸ PoFL¸CL MLköCcFL ¬MLjô ¬fSìCcøÂ¥h ®¸¥éÄ£j ÄÓjML PoFL=o÷Fc? 
öGHÀ£EcÂ¥i Ä£j Â¢<Pe ¬FLjGS¿¸ÔL@~Â¥h CLGHð ¬MLjô¥h ‚@~ GSø¸CL ¬bÃöJdNqkÓk, −PyÔLFLÓk °¸=cNqjÂ μ¥qÚ XL*MnjÎFc 
²¸ÍjŠ −Py¼¸ÔLOqj? ¬Âï ÄGRNqkPy÷FLk ²¸Cy Kc$c °¸@o Ä£jOqj ¬MLjô ÄGRNqkÂ¥h MLÔoáGS¿¥h ²¸ÍjŠ FcFcï ®¸CL 
°sHXcAKcML¸ MLfUTdëOqj.  

¬Pe ¬Â ¬MLjôÂ Ä£jOqj Kc$c ÔLk<PoÍÂ FoFLj ¬FL<¸PoÍj. ¬MLjô CnÆÄCo^Ój Ä£j Tdìtj¥h CL$qMLFo ¬ÓGSCLø¸ ¥qÂfHGSjë¸Á 
FcŠ Ä£jPy. ¬Eo ¬MLjô ÔLÍjMLlŠÂ °Eyõ$q¸ ÔofS °¸=o ®Pe °¸@oÁ ¥cEoMnk GH¿fSìÀ. ®Í¸Cc ®¸CL¥cÓ¸ ¬MLjô ²Pe AKL¿¸¼¸Ey 
FcŠ CnÆNqjÍj. Po¥q CLFL¥h TdøÓ¸_FL Po¥q Ä£jŠ CLÓML¸¼¸EoMnk? −<Á ¬¸=o ML¸¨, Mc¿á rH=hæ MLj$qMc¨ ¬MLGSO~Ój À£OqjGSkë 
¬CL<j À=hæFc, ¥x=hæFc GH¨MLl¸@o ¥cÓ¸ Jwtj¸Á FcFcï. FoFLj ¯ ¥cÓ¸ NqjjMLÀÂ. MLõ¥hëCcøÂï, −CLô$pOqMcÂï MLÍjÓjŠÂ CLÓML¸¼ 
ö_CL¥qPoFLj. ®Í¸Cc ÔnfHð ÄjMLjôÆï FxfHð¸ÔcÓÂ ¥cÍj FcFcï. ¬Âï ÄGRNqkPy÷ ²¸Cy °FLïCL¸$c −Py¼¸Ôo Ä£jOqj ¬MLjô ÄGRNqkÂ¥h 
MLÔoáGS¿¥h ²¸Íj¥hPe öGHbEcFLõCL PoFL^j÷ öGHML¿ëGSjëFcïOqj ¬FoEo Fc KcbÍ. ¬¸Í¿CyFLk ²¸Cy MLjO~õÍ$c, MLjFLïFL$c MLk=c÷<CcOqj. 
¬MLjôCy MLj^j‚ À£fS GH@ofSFL^j÷$c, ¬ÁÆ¸¼FL^j÷$c MLk=c÷<CcOn¸Íj¥qÂ? ¬CLëNqjõ‚@~ ¬MLjôPe$cFo rHÍí$c ÔLÍjMLl¥yPoÍj. ¥cÂ¢ 
MLkMLNqjõ ¬CLëNqjõÂ ²¸CL ösHMLj$c ÔLksSMcOqj. MLj¿ Ä£jOn¸ÍjŠ FcFcï ¬Pe °¸<Po¥qJwNqkOqj?  

MnjjFLï ³Ey MLk$q×nÎF|Py ¶ ¥x=oGRF| ÔLkQcFLj. `³ VgH MojOo×| ¯×| Á NqjkÂNqjF| −}IH ^k $qj@| IGHO|»MLO|û` ¬Â.  
μ¥q¿¥x¥qOqj ¬Fo AKcMLFL ®Ôoá CLßgHë, GS¸CyGR¸ ®Pe AKLNqjGH<jCLk, KcbÍGH<jCLk °¸<<¸Py °¸^j¸Ec FcFcï? Fc¥q¸=o 

MLNqjGSjPy, ¬FLjAKLML¸Py ²¸Cy rHÍíMcOqj Ä£jOqj. ÄjMLjôÆï ²Àë ÔLkJdÓÂ ¥cÍj FcFcï Fc °EoíQLõ¸. öGHÀ MLjÂfR¥i GSø¸CL 
¬bÃöJdNqkÓj ¥xÂï °¸=ctj. EcÂï Ä£jOqj $qj¿ë¸ÔLPoÍFo Fc KcbÍ.  

³Mnk? O~MLj¸ KcML MLkMLNqjõPe ¥cŠ¸@~ Ä£jPe °¸=o Fc GH¿fSìÀ ³¸=h? ¬¸Íj¥é FoÂ¢ ÂOqêNqj¸ À£GSjŠFcïFLj. ®¸ÍjPy 
²Pe¸=h MLkOqkð °¸<Íj. FoFLj ¬MLjôPe O~½¡GH¨ ö_CL¥qPoFLj'' ¬¸^k PyGHÆ $qÁPy¥h Mn+"KytjFL ×cFL¥h ¬GHlð@o VPy÷¥h 
¬<j$qjKn<jCLjFLï O~MLjÔL¸öÍÂ ÔLkfS CL<Kc^j$c −»Jwtj¸Á ¬¥qÚ@o.  

CLFL MLk^ÓÂ¢ï ¬CL<j ÄFcï@oMnkFLFo ¥qÓMLOq¸ ×cFL¥h MLjj[¸Py ¥x=xæ¼áFL^j÷ ¥qFLGH¨¸Á.  
MojFLÓj÷<j ¬¸CL ÿ>OcCLjë$c ¬Pe MLTdë<Â ³MLköCL¸ ±fU¸ÔLÂ −ÁQoGRj ‚CLjOqjPe$o CL<_@~è<j. ''³O~ FLjÄø¥qÚ¨¥h 

MLTdëFL¸=o FoFLj ‚@~ −$oMc¨Â ¥qEc ÔL¥qÚ$c ®ÍíOq¸ ¥qÆfS MLÔoáMc+"¸'' ¬Fcï<j MLjj#eÂ¥h FLMLlø ¥qÓjGHlŠ¸^k.  
×cFL¥h ML¸¥q μ¥qMLkOqj ÔLkfS −ÁQoGRj ML¸¥q À¿» ''MLÔoá^^j÷ ÔofS¸Á FLjMoø¥qEc MLkMLNqkõ °ÍNqj¸ ÿ@~Ä¨$c 

GH¸CLjÓj$c¿ï fHÆfH¸¼ ¬GHð=h¥qGHlð<j MLjjÿkO~ëÓj rH=hæGSjëFLïGHlð<j FoFoMLjÂ ¬¨$cFLj? ×cFL¥h ¬bÃöJdNqj¸ ¥qFLjŠÚFcïMc, PoEc ¬Â 
EcÂ¥h ×.Mc_j$c ¥qFLj¥yÚŠ¸@~ ²Pe °¸=cFLjO~ ¬Â FLMLløCLk CoPoáQcMLl. À£O~ ®¥qÚ¨¥h ML¼á ÔLksSë ®Á¤ GH¿fSìÀ. ²¸ÍjŠ 
MLkMLNqkõ ®Pe ÔoQcMLl?'' ¬Fcï<j O~MLjÔL¸öEc KcbÍ$c.  

''FoFo¸ ¥cMcÓÂ ÔoNqjPoÍjO~. Ä£j FcFLï KcbÍ ÔLk<Po¥q ¬GHð=h¥qGHlð<j − ÂOqêNqj¸ À£GSj¥yMLÓfS ML¼á¸Á ¬¸Co'' ¬Fcï<j 
−ÁQoGRj GS¸×ctjgR ®GSjëFLï^j÷$c.  
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''¥cÂ¢ FLjMLlø ¥qÆð¸¼FL ¯ GH¿fSìÀ ×cFL¥h¥i, Fc‚ ²¸CL ®_ò¸Á$c CLNqkOqtj¸Ey ÔLkQcMc?'' ¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ 
ÂGRkçOq¸$c.  

Mn¸^Fo ''Td¿¢ KcMc ÂFLjï ÿO|æ ÔoNqkÓÂ ¥cÍj Fc °EoíQLõ¸'' ¬¸Á ×cFL¥h GS¸×ctjgR$c.  
''Td¿¢ ²¸ÍjŠ ×cFL¥i FLjMLlø −MoQLGH<<¸Py CLGHlð ²¸CLMLköCL¸PoÍj. ¬GSÓj CLGHlð FcEo GH¿fSìÀ ®Á¤ ¬Â FoFLj MLjj¸Eo 

Â¢Š ÄMLOq¸$c ÔnfHð °¸<MLÓfS¸Á. FLjMLlø ²¸.³ Æ^OoÔLO| ÔoTdëFL¸=o ÂFLjï Ã.tj¨ ÔoNqjMLjÂ ²¸¥qOo×| ÔofS¸Á FoFo¥qEc, MLjÂÍíOq¸ 
=i¼¸$| öJvrIHGRF|Py °¸=o Kc$qj¸^j¸ÍFo °EoíQLõ¸Cy.  

¥cÂ¢ ¬FLj¥yŠ¸@~ FcFLï$c¿¥h ®Pe ³¥hû@n¸^j ¬tj ÔntjõCyJd^j °Eyõ$q¸ Jw$x^jæŠÂ ®¸=y÷ ‚OyáMLÓfS O~ML<¸ 
MLÓFL GH¿fSìÀ ¬¸Cc CcOqjMLkOqj ¬tj¸Á. ¬MLjô °¸¨ °¸=o − Ec¿ MoOqj$c °¸@oÁ. ¬MLjôJwtjFc, MLk ¥yGSMLjÂ FcFLï$cOqj 
$qj¸@n Á^MLl ÔoGSjŠÂ ö_À¥cOqj. ¥cÂ¢ ®GHlð<j ML¼áFL GH¿fSìÀ¥h FcFLï$cOqj ¬GSÓj ²¸CLMLköCL¸ CL^jæ¥yPo¥qJwCLjFcïOqj. −NqjFL 
ÔcPe ¨örHGRF|Py °FcïOqj. FoFLj ×cK|Py ×ctjF| ¬tj¸Á MnjjFLïMnjjFLïFo ¥qFLj¥q QnÓMLl rH=hæ FcFLï$c¿¥h GSJwOqjæ$c ®¸=y÷ °¸@o 
GH¿fSìÀ ¥cÍj. KcÔi ¯ ³@o =n¸C|¥h MLÔcá<j ¥qEc. Mc¨Â ®¸=y÷ ¬=hærH^æPoFLj. ¬¸Íj¥é ÂÂïPe ®_ò¸Á rH^æMLÓfS ML¼á¸Á.  

¥cÂ¢ ®¥qÚ¨¥h MLÔcá¥q Â¢ MnOqúF| ¬¸Cc ÄFcï¥q, Â¢ ¥yOnÚ FcõNqjMnjÎ¸Eo ¬ÂfHTwë¸Á. MLjj¸Íj FLjMLlø Ã.tj¨Py ×ctjF| ¬MLlø 
×cFL¥i. CLO~øCL GS¸$qÀ CLO~øCL ÔLkEcí¸'' ¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ Â_òOq¸$c.  

''³Äjö=c ÔLksSÁ KcÔiÂ GSkÚP| MLkÂð¸¼, ®¸=y÷ ‚OyárH^æ<Moj$c? ¯ MLNqjGSjPy Mc¨ ÔLÍjMLlŠ ®Pe öKo¥| ®sSë 
CLO~øCL Mc<j ²¸Íj¥qtjFcGHÂ¥h MLTdë<¸=cMc? EcÂ¥h ¯ rHÈ" ®GRæ¸ PoÍ¸=o MoOn ²ML¿FnÎFc ÔLkfS Â¢ rHÈ" ÔosSTdë¸.. ¬¸Co'' 
¬Fcï<j −ÁQoGRj ÄGSjOqj$c.  

CL¸ö¨ MLk^Ój ÄFL<¸CyFo ×cFL¥h ¼McÓjFL CLPnÀë CL¸ö¨ ML¸¥q ÔLkfS¸Á. − CLOqjMcCL Â¢ ¬bÃöJdNqj¸ ‚@~ ®EoFc 
¬FLï^j÷ O~MLjÔL¸öÍ ML¸¥q ÔLkfS¸Á.  

AKcGSÚO| ÔLÍjMLl −»JwCLj¸Í¸=o −Mnj¥i KcbÍ$cFo °¸Á.  
GH¸¥q×.¸ ‚@~ −¸Ey+FL$c ÔLkfS¸Á ¬¸Í¿MnÎGHm.  
×cFL¥h MLjFyAKcMcÂï ö$qfU¸¼FL^j÷$c ¼FLï$c FLMLløCLk ''²¸ÍjŠ MLkMLNqjõ ¬¸CL −MoQLGH<CcMLl? rHÈ" ¬FoÁ ®Íí¿ MLjbEcõ 

MLjbÍjOqMnjÎFL AKcMLFLÓFLj ¥qÆ»¸ÔcPo $cÂ¢ ³Ey QLöCLjMLlÓ MLjbÍõ μGHð¸Í¸Pe °¸<‚<Íj ¥qEc! ¯ rHÈ" MLk ®Íí¿¥i −FL¸Í¸ 
Ôo‚OoáÁ$c °¸@~Æ$cÂ¢, μ¥q¿¥h KcbÍÂ¢, MLjOx¥q¿¥h GS¸CyadÂ¢ï ¥qÆ»sSë − _¸bEcÂ¥h ¬Oqíî¸ ³MnjÎFc °¸^j¸Ec? MLk ¬MLGSO~Ó 
¥yGS¸, MLk ®_ò¸ÍjÓj À£OqjáŠFo¸ÍjŠ ×cFL¥h −QLÓFLk, ¥y¿¥qÓFLk CLj¸ÔLPoFLj MLkMLNqkõ.  

×cFL¥h KcbÍGH<jCLk MLk ®¸=y÷ ¬<j$qjrH^æ<¸ Fc¥hGRæ¸ PoÍj. CLFLj Â¸<j MLjFLGSjCy Fc ®¸=h¥h O~McÆ. KcÔi ¯ ³<j 
¥c¥qJwCo MLÔoá ³<j =n¸C| O~Tdë<j. Mc¨ IGHmõÔLO| En_òÀFLŠ¸@~ ÔLksS GHmÔiFcÁ'' ¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ fSìOqMnjÎFL ¥q¸>Oq¸Cy.  

¬CL<¸CL AKLOyTd$c MLk=c÷¨FLGHð=h¥i ×cFL¥h MLjFLGSj ŠÍ^GH<PoÍj. FcMLjkÓ¸$c KcÔi ÔLÍjMLl −»JwCo ¬CL¨ MLjFLGSjPy 
Fc GH^÷ ösHMLkFLjO~$cÓj ³MnjÎFc Äj»Æ °¸=cNqk? ®Eo Fc CLMLjjô<j ÿ¿ ÔLÍjMLl ®Pe −»JwCo FoFLj AKL¿¸ÔL$qÓFc ¬FLjŠ¸Á 
×cFL¥h −PyÔLFL$c.  
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¬¸CLMLOq‚ CL¸ö¨¥h ²ÍjOqj ÂÆ¼ ²¸Cy bÍßb<¸$c rHÈ" MLÍí¸=o MLÍíÂ McÁ¸¼FL ×cFL¥h  AKcGSÚO| AKLÄGRõC| ¥q+" MLjj¸Íj 
MnjÍÓ<¸Cy CLFL ÂOqêNqkÂï MLkOqjáŠ¸Á. −rHÎFL O~MLjÔL¸öÍ CLFL ÂOqêNqkÂï $pOqÄ¸¼FL À£Oqj ¬CL¨rHÎFL ¬¸CLMLOq‚ °FLï 
¬FLjO~$cÂ¢ï, $pOqMcÂ¢ï On=hæ¸GHl ÔofS¸Á.  

''¬¸Íj¥é KcMc.. FcFLï$cOqj ¬FLï^j÷ GH¿fSìCLjÓFLj ¬Oqíî¸ ÔoGSj¥yŠ¸@~ FoFLj ¥x¸Ôn¸ MLjkOqÛ¸$cFo öGHML¿ë¸ÔcFLj. ´ Nqk¸ 
Td¿¢. ¬FLMLGSOq¸$c FoFLj Ä£j ¬¸Í¿¢ï KcbÍrH=cæFLj. FoFLj Ã.tj¨Py ×ctjF| ¬ML<¸PoÍj. Ä£jOqj rHÈ" ³O~ð^j÷ ¥cÂMLø¸¨'' ¬¸Á 
öGHQc¸CL¸$c ¬¸Í¿ ML¸¥c ÔLkGSkë. 
  

                                  PPP 
− MLk^Ój ÄFL<¸CyFo −ÁQoGRk, O~MLjÔL¸öEc ×cFL¥h ML¸¥q −QLáOqõ¸$c ÔLkQcOqj.  
×.Oqj$qjCLjFLïÍ¸Cc _Nqk¸Ey+FLÓCy ÔLkGSjëFLï GH¸¥q×cÂ¥h ‚CLjOqj MLk^Ój ÄFL<¸CyFo $qj¸@nÓÄ£jÍFLj¸¨ rHÍí öbKq¸ 

Á¸fHFL^÷tj¸Á. −FL¸Í¸$c ‚CLj¿ML¸¥q ÔLkGSkë ''²¸CL ÔLÓ÷ÂMLk^ ¬FcïMLMLkô'' ¬¸^k ×cFL¥h _j$qÜÓj GHlBh¥h MLjjÍjí 
rH^jæŠ¸Á.  

−QLáOqõ¸ FLj¸¨ CoOqjŠFLï O~MLjÔL¸öÍ ''×cFL¥i, Cx¸ÍOqGH¨ ÂOqêNqj¸ À£GSj¥yŠ. μ¥qÚ GS¸MLCLûOq¸Py öGHGH¸ÔLMojÄ£j 
CLÓ÷¥h¸ÍjÓtjJwÍj'' ¬Fcï<j Mc¿GSjëFLï^j÷$c.  

''PoÍj KcMc FoFLj Kc$c −Py¼¸Ôo ¯ ÂOqêNqj¸ À£GSjŠFcïFLj. KcÔi¥h ®Á ö‚fRNqjP| =nÎM|j. Mc¨ AKLÄGRõCLjëÂ Fc 
GS¸CyGR¸ ¥yGS¸ _ÆrH^æPoFLj. FcŠ MLk CLMLjjô<j ÿ¿öGHTdE§ ²¸Cy, Mc<k ¬¸Co. ®¸¥é¸ −Py¼¸ÔLŠ. FoFLj MLjFLGSkñ¿ë$cFo 
Ôn_jCLjFcïFLj ¯ MLk^'' ¬¸Á ×cFL¥h.  

ML¸^$qÁPy¥h MnÈ" GH¸ÔLEcOq <Kcò ÔoCyë GH^jæŠÂ GH¸¥q×.¸ ''®¸¥é¸ −Py¼¸ÔLŠ¸@~ ¬¸ÍOqk FyOqj À£fH ÔoGSj¥y¸¨'' 
¬¸^k ¬¸Í¿ ÔoÀPyFLk GH¸ÔLEcOq MofS¸Á.  

CLFLCy AKLOqë MLk^ MLköCLMnjÎFc ÔnGHðŠ¸@~ ®Pe rHÈ" #eNqj¸¸ ÔoGSj¥xÔcá<Fo KcbÍ MLjÔLjá¥nÎFc PoÍj −MnjPy. ®¸CLPy 
ÿ¿öGHTdE§ MLÔcá<j ®¸=h¥h. ¬¸ÍOqk GH¸ÔLEcOq Fy=y÷ MoGSj¥yML<¸ ÔLkfS ''³Äj^MLkô ÄQoGR¸. ¬¸ÍOqk ®¸CL ÿjadOqj$c 
°FcïOqj?'' ¬FL¨$c<j.  

''Ä£j ¬¥qÚ rHÈ"O~. MLÔoá FnÓ GHEy CoÁ¤FL. ³Á¤ FyOqj GH^jæ'' ¬¸^k ¥x<jŠ Fy=y÷ GH¸ÔLEcOq MofS¸Á GH¸¥q×.¸.  
''°Àë GH¸ÔLEcOoFc, ®¸CL MLj¸¼ ¥q_jOqj ÔnfHð. ³¸ KcMc, FcŠ Jd¿¢æ $qö=c ³¸ PoEc?'' ¬FL¨$c<j GS¸CyGR¸$c 

¬¸Í¿ML¸¥c ÔLkGSkë.  
''²¸ÍjŠ PoÍj? TdNqj¸öCL¸ Ä£j ¬¥cÚ FLjMLmø ¥qÆfS ×.$qEc¸Kc¥h Oq¸¨. ¬¸ÍOq¸ ¥qÆfS fSÂMLk ÔLkEcí¸'' ¬Fcï<j 

O~MLjÔL¸öÍ.  
''¶ fSÂMLk¥c? rIH¸=cfSæ¥|. MLj¿ KcÔi MLTdë@~?'' ¬FL¨$c<j ÿ¿öGHTdE§ °Ccûÿ¸$c.  
''Mc<k FLjMLmø PoŠ¸@~ Jd¿¢æ ²Pe ×.Oqj$qjCLj¸Á? MLTdë<jPo'' ¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ.  
''¬tjCo ¶.¥é'' ¬Fcï<j ÿ¿öGHTdE§ −FL¸Í¸$c.  
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¬¸Í¿Cy ÔnfHð O~MLjÔL¸öÍ MnÈ"JwNqk<j. Mn+kë, Mn+kë ¬CL<j ×cFL¥hMnÎGHl ²¸Cy ¬bÃMLkFL¸$c ÔLkGSkë ¥q+"CyFo Ä¤@yÚÓj 
À£GSjŠFcï<j. Mnj¿sS ¥q+"Cy ¬CL¨ ML¸¥q ¬Pe ÔLkGSkë  °¸¨Jwtj¸Á ×cFL¥h.  

¬¸ÍOqk ²ML¿MLkFcFL Mc+j" MnÈ"JwNqk¥q −ÁQoGRj MLjFLGSjPy MLjDÍFL MnjjÍPnÎ¸Á. ‚CLjOqj ¬FLï^j÷ CLFLj ®¸CL¥cÓ¸$c 
AKcOqõŠ GSOnÎFL öJdbEcFLõCL ®MLøPoEoMnk ¬ÂfH¸¼¸Á ¬CL¨¥h MnjjÍ=hTd¿$c ¬Pe −Py¼GSkë ¬¥qÚ@o ‚Oqjá¸¨JwNqk<j.  

''³Äj^¸© ¬Pe °FcïOqj. ¬¸Cc −FL¸Í¸$c MLjj»Qc¥q?'' ¬¸Á GH¸¥q×.¸ MnÆ»JwCLjFLï MLjj[¸Cy ¬¥qÚ¨¥h ML¼á ¬CL¨ 
GH¥qÚFL ‚Oqjá¸^k.  

''³¸ PoÍj GH¸¥q×.¸, FoFLj ¬Fo¥q GS¸ÍO~óÓPy ÂFLjï ÔcPe KcbÍrH=cæFLj. ¥cÂ¢ ®¸Ec¥q ×cFL¥h ¬FLïÍ$qÜOqFLj¸¨ Fc MLjFLGSj 
¬EyPe ¬tjJwtj¸Á. ®Fcï+k" FoFLj ÂFLjï ®¸CL KcbÍrH=cæFc? ¥cÂ¢ GH¸¥q×.¸, FoFLj ³Á¤ ¥cMcÓÂ ÔoNqjPoÍj. FcŠ 
CnÆNqjŠ¸@~Fo ¬Pe ×.¿»Jwtj¸Á. ×cFL¥h ¬FLï^j÷ Fc ÔLÍjMLm, ÄMo¥q¸ Â¢ ÄGRNqj¸Py ³MLjNqkõNnk ¬Oqíî¸¥cPoÍj. ¥cÂ¢ ¯Oy¾ 
×cFL¥h rHÈ" ÂQLáNqj¸ MLköCL¸ ¬FLj¥yŠ¸@~ ×.¿»Jwtj¸Á. Ä£j ¬FLïNqjõ QL¸¥qOq¸ KcbÍ ÔLk<Po¥q ¬GHð=h¥qGHlð<j ¬Pe ÔoQcFo¥cÂ¢ 
ÂFLjï ¥h¸ÔLGHOqÔcÓÂ ¥cÍj. ³Á ³MnjÎFL Â¢Cy ÔnGHðŠ¸@~ ®Pe ÔnNqjõ<¸ CLsHð. MLjOyTd¿ ®Pe ×.Oq$qÂMLøFLj'' ¬¸^k AKcOqõ 
ÔntjõGH^jæŠFcï<j −ÁQoGRj.  

''ÕÔZ, MLjFLPy MLjFL¥h MLjÂï¸GHlPoÄj=h? − MLköCL¸ FoFLj ¬Oqíî¸ ÔoGSj¥y$qÓFLj Pn¸¨. Ä£jOqj ¬MLkôtj MLk^Ój MLjFLGSjPy 
rH^jæŠÂ KcbÍGH<¥q¸¨. MLjFL¸ CLÓrH=hæ¸Á QLjAKL¥cOqõ¸. PoÂJwÂ −PyÔLFLÓCy MLjFLGSj Jd<jÔoGSj¥yMLÍjí'' ¬¸Á GH¸¥q×.¸ ¶EcOqjð$c.  

''PoÍj GH¸¥q×.¸. ¬MLkôtj ¯ Oy¾ ¬Pe ¬FoMLOq‚ FcŠ CyÔLFoPoÍj. FoFLj ÂFLjï GS¿$cÜ GH=hæ¸ÔLj¥yPoÍFLï ÄGRNqj¸. 
®Fcï+k" FcŠ Cy¼FL^j÷ ÔoGSjŠ¸^k JwNqkFo$cÂ¢ ³Fc<k ³ MLj¸¼ Ôn<jÓj Â¢Cy ÔL¿á¸ÔLPoÍj. ®Á GSOnÎ¸Á ¥cÍÂ ‚@~ 
FcŠ ¬ÂfH¸ÔLPoÍj ®¸CLMLOq‚. ¥cÂ¢ ®¥q Ä£jÍ^ ³Á ÔofSFc MLjÂÍíOq¸ ¥qÆsS ÔoEcí¸'' ¬Fcï<j −ÁQoGRj ösHMLj$c AKcOqõML¸¥q 
ÔLkGSkë.  

®¸CLPy ''FcFcï'' ¬¸^k ML¼á¸Á ×cFL¥h ¬¥qÚ¨¥h.  
''³¸^MLkô?'' ¬Fcï<j −ÁQoGRj ‚CLjOqjML¸¥q ÔLkGSkë.  
''Td¿¢ FcFcï! ¯ Oy¾ Ä£j MLjFLGSj ÔcPe FxfHð¸ÔcFLj. ÔLÍjMLl¥yMcÓFo −QL ÔL¸GHl¥yPo¥q ³EoEy ¬FoQcFLj'' ¬¸Á ×cFL¥h 

CLÓML¸ÔLjŠÂ.  
''Td¿¢ ²¸Íj¥qMLkô? FLjMLøFLïÁ °FLïMLk=o ¥qEc! − XL*¸Py FLjMLøPe ¬FLï¸ÍjŠ FcŠ ÔcPe ¥yGH¸ ML¼á¸Á. ¥cÂ¢ 

−Py¼¸Ôc¥q FLjMLøFLï öGHÀ ¬XLOq¸ NqjEcOqíîMoj ¬ÂfH¸¼¸Á. μ¥q ÄbÍ¸$c FLjMLlø FcŠ ÔcPe °GH¥cOq¸ ÔoQcMLl. JdGH¸ ®Fcï+k" Ä£j 
¬MLjôÂ FoFLj ÔcPe FxfHð¸ÔcFLj'' ¬Fcï<j −ÁQoGRj <$qjÜ¥qÀëCy.  

''¬tjFc GSOo FoFLPe ¬Â °¸<MLÓfS¸Á ¥cÍj. ¬Nqk¸ Mn¿¢Td¿¢ FcFcï'' ¬¸^k −ÁQoGRj JdEcÓj ¬¸Íj¥yKytj¸Á 
×cFL¥h ¥qÂ¢ï+j" ×cÓjMcOqjCLj¸<$c.  

''¬Oo ³¸^MLkô ®Á? FLjMLøPe ¬FLï¸ÍjŠ FcŠ ³ KcbEcPoÍj. Fc ¼=hæCLÆ÷¥h MLj¸ÔoEy, Ôn@oEy CnÓjGSj¥y$qÆ»FL ÄMo¥q¸ 
°¸ÍÂ ÔcPe $q¿øGSjëFcïFLj. −<ÁŠÚPoÂ − ®¸=h¥h Mn+jëFLï FLjMLlø ®¸CL ¼FLï MLNqjGSjPy − _OqjMLl KcbÍõCLÓFLj ²Pe 
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ÂAKctj¸ÔLj¥y$qÓMc ¬Â ®Fcï+k" MLjbÍFLGH@~èFLj. ¥cÂ¢ ®McÆæCy − Kn¸$q À£¿Jwtj¸Á. MLjFL ÿ¿Â¢, KcÔiÂ μ¥qÚPe$o AKcÄ¸¼FL Â¢ 
ÄMo¥cÂï ÔLkQc¥q Fc¥h¸¥q ³ ¼¸Cc Äj$qÓPoÍj'' ¬¸^k ‚CLj¿ï Í$qÜOqŠ PeŠÚÂ GH¥qÚFL ‚OyárH^jæŠÂ CLÓ ÂÄjO~<j −ÁQoGRj.  

CLMLjjô¨ï À£GSjŠÂ fSÂMLkVÓj Í$qÜOqŠ MnÈ"¸Á ×cFL¥h.  
Mc+"¥yGSMoj ²ÍjOqjÔLkGSjëFLï O~MLjÔL¸öÍ, AKcGSÚO| Mc+"Â ÔLk<<¸CyFo °Ccûÿ¸$c Í$qÜOqŠ MLÔcáOqj.  
AKcGSÚO| ¥q+j" MnjOqjGSkë¸<$c ¬bÃMLkFL¸$c ×cFL¥h Í$qÜOqŠ ML¼á ''>bEc¸¥|û MLÁFc'' ¬Fcï<j.  
''>bEc¸¥|û ²¸ÍjŠ KcÔi fSÂMLk¥h O~ML<¸ ‚@~ $xsHðFc?'' ¬¸Á ×cFL¥h CoÆ$cÜ FLMoøGSkë.  
''¥cÍj. Fc¥yGS¸ FLjMLlø ÔLÍjMLl MLkFoQcMLl ¥qEc ¬¸ÍjŠ'' ¬Fcï<j AKcGSÚO| MLj¿¸CL ¬bÃMLkFL¸$c ÔLkGSkë.  
''²MLOqj ÔnJdðOqj Â¢¥qPe Ä£j ¬FLïNojõFc?'' ¬¸Á ×cFL¥h ¼Oqj¥yGH¸$c O~MLjÔL¸öÍ ML¸¥q ÔLkGSjë.  
''¬Mnjkô, FoFo¸¥cÍj'' ¬¸^k FLMLjTdÚOq¸ rH=oæQc<j O~MLjÔL¸öÍ.  
''¬FLïNqjõFo¸ ¬FLŠ MLÁFc Fc¥hÍ¸Cc FcFLï$cOo ÔnJdðOqj. Fc¥yGS¸ Â¢ IGHmõÔLO| Ccõ$q¸ ÔoQcMLl ¥qFLj¥q. EcÂï 

ÂÓKn^jæŠFo¸ÍjŠ FoFLj Kc$c ÔLÍMcÓÂ ÔnJdðOqj'' ¬Fcï<j AKcGSÚO|.  
''fH¼á KcÔi. ¬Eo¸ PoÍj ¥cÂ¢, ¬OqíîPoÂ −PyÔLFLÓCy MLjFLGSj Jd<jÔoGSj¥yŠ¸@~ VõgH$c °¸<j'' ¬¸^k AKcGSÚO| CLÓ 

ÂÄj¿¸Á ×cFL¥h.  
CLÆ÷PoÂ AKcGSÚO| ¬¸=o −MnjŠ MnjjÍ=hFLj¸© ²¸Cy McCLûÓõ¸. MLNqjGSjPy McÈ"Íí¿¥i rHÍí Co@~ Po¥qJwtjFc CLFL CLMLjjô<j 

ÿ¿öGHTdE§Pe$o ¬CL¨Â ²¸Cy ¬bÃMLkFL¸$c ÔLkGSjë¸Á.  
¬¥qÚÔnPn÷Wn"MLOqk PoÂ AKcGSÚO| ×cFL¥hPyFo CLÆ÷Â¢, Cy<jFLk ÔLkGSjŠ¸=c<j.  
=h¥n^jû MLjj¸Íj$cFo À£fSMLl¸ÔL<¸ MLÓFL FLÓj$qjOqk VPy÷¥h FL¨ÔcOqj.  
®¸^O|MnP|Py AKcGSÚO|, ÿ¿öGHTdE§ Tdï¥|û CnÔoá¸ÍjŠ _Nqj^Š MnWc"¥q ¬¸Á ×cFL¥h.  
''Td¿¢ KcMc, ÂÂ¢ï Oy¾ ÔcPe FxfHð¸ÔcFLj. MLk Fy=y÷FLj¸¼ MLk^ O~Š¸@~Fo CLMLjjô¨¥i, Fc‚ ¬Â¢ï ¬MLj¿árH=oæ 

FcFLï$cOqj μ¥yTd¿ ÔcPe ¿½@|$c ÃsUM| ÔoTdëOqj. CLFLMLk=o QcGSFL¸Pe ÔnPeMLjBi ¥cMcÓ¸=cOqj. ²Íj=hMc+" IgHÆ¸$|û¥h ³MLköCL¸ 
öJdbEcFLõCL ®MLøOqj. ¯ Oy¾ ×.¿»¸ÍEo. Ec¸Cy ¼O~Š MLÔoáfS¸Á FcŠ. ¬¸Íj¥é ¬Pe''  

¬¸^jFLï ×cFL¥h MLk^ÓFLj MLjbÍõPyFo ¥q=| ÔoQc<j O~MLjÔL¸öÍ.  
''®=|û. ¶.¥n ®¸ÍjPy ²ML¿¢ï CLGHlðGH=oæ GHÂPoÍj. ¼FLï ¥qMLjkõÂ¥éGRF| $o}H ¬¸Co. ¬tjFc Â¢ MLjFLsSÄj=y FcŠ CnÆNqjEc?'' 

¬¸^k −Mnj ÔoÀÂ MLjßÍjMLl$c Fx¥hÚ MLÁPe<j.  
''>bEo¸¥|û KcMc. Â¢Pe ¬Oqíî¸ ÔoGSjŠFo MLõ¥hë Fc ½¡MLFL GSÿÔLOqj¨$c O~ML<¸ Fc ¬ÍßGRæ¸$c AKcÄGSjëFcïFLj. FoFLj ÔcPe 

Š^j¸KcÓPyÂ ×.¸^ÓFLj ÔLkQcFLj. CLMLj PnÎ}IH JdOqæFLO|¥h °¸<@~Â¥y ®Ój÷, ¥q^jæŠFo¸ÍjŠ, rH^jæŠFo¸ÍjŠ ÔiOqÓj, FL$qÓj 
¥xÂÔoásSë KcbÍõCL À£¿JwCLj¸ÍFLjŠ¸=cOo CLGHð −<EcÂ MLjFLGSjPy ²MLjj¸Ey Cx¸»ÔLksS öGHNqjCLï¸ ÔoNqjOqj. ¬¸CL¥q¸=o ®¸¥éÄ£j 
¬¥qÚOqPoÍFo ¬FLjŠ¸=cOqj.  
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¥cÂ¢ μ¥q¿¥yGS¸ μ¥qOqj ¬Fo AKcMLFL ²¸CL AKLOyTdÂ, CLßfHëÂ ®GSjë¸Ey $qMLjÂ¸ÔLOqj. ¬Pe¸=h FLMLjô¥cÂï, AKLOyTdÂ MLj$qMc<j 
−<EcÂ¥h ¥qÆðsSë − GS¸TdOq¸ GSøOqÜCLjÓõ¸ ¥cEc? ¥cÂ¢ ®MLÂ¢ï fSÂMLkPy÷FLk, FLMLÓPy÷FLk ÔLksS¸ÍjŠ, ÔLÁMo¸ÍjŠ Kc$qj¸=cNqjÂ 
¬¸=c<j MLk ÄQcÓ fHÂï AKLOqë.  

¬Eo MLjÂfR fSÂMLkPy÷ ¬Pe¸=h GSÂïMoQcÓFLj ÔLkfS ÔcPe ²¸×cN|j ÔoTdë<j. ÔcPe AKcMLl¥qCLø¸Cy MLk=c÷<Cc<j. 
MLjFLjGRjõÓ MLjbÍõ ¿PoGRF|û ¬¸=o ¬Pe °¸@~Æ ¬¸^k ¥cÂ¢, McGSëML ½¡ÄCL¸Py CLFL Í$qÜOqŠ MLÔoáGS¿¥h EcÂï ³MLköCL¸ − ÔLOq*Py 
rH^æ<j.  

KcMc! FcŠ ³ fS¿GS¸GHÍÓ Ä£jEc −QLÓj PoMLl. FoFLj ¥yOqjŠFoÁ Â¸@nÎFL Â¢ ösHMLkFLjO~$cÓFLj. FLjMLlø ¬Pe¸=h CLßfHëÂ¢, 
AKLOyTdFLj Fc¥hMLø$qÓMc?'' ¬¸Á ×cFL¥h ¬CL¨ ÔoÀÂ $q=hæ$c GH^jæŠÂ.  

''GRkõO| ×cFL¥i! Â¢ FLMLjô¥cÂï FoFLj ³Fc<k MLMLjjô ÔnNqjõFLj. ²¸Íj¥q¸=o ¬¸ÍjPy −FL¸EcÂï Jv¸EoÁ Â¢Mx¥qÚEcÂMo ¥cÍj, 
FoFLj ‚@~ ¬¸ÍjPy AKc$qTdøÄjFo ¥qEc! ¯Fc=h ¯ −FL¸EcFLjAKLkCLjPo MLjFL¥h MLjjGSÆCLFL¸Py MLjbÍjOqGSôßCLjÓj$c Äj$qjÓjCctj. 
¬Ä MLjFL QoGR½¡ÄCcÂ¥h =cÂ¥|Pe GHÂÔofS −Oy$qõ¸$c −FL¸Í¸$c Äj$qCc ½¡ÄCcÂï $q¨sHPe ÔoTdëtj'' ¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ MnjÓ÷$c.  

''>bEc¸‚õ'' ¬¸^k ¬CL¨ ÔoÀÂ ¬¸ÍjŠÂ rHÍMLlÓŠ −Â¸ÔLjŠ¸Á ×cFL¥h.  
−Nqk¼CL¸$c Ex¿¥hFL − ¼FLïMLjjÍjíCy ¬CL¨ MLjFLGSj −FL¸ÍCLOq¸»CLMnjÎ¸Á.  
''>bEc¸¥|û FoFo ÔnJdðÆ. ¥yOqŠ¸@~Fo ®¸CL MLjbÍjOqMnjÎFL _ÿjMLjÀ ®ÔcáMLl ¥qEc. MLj¿ À¿» Kc¥i À£OqáMLEcí?'' ¬¸^k −Mnj 

MnÎGHlŠ ML¸$c<j O~MLjÔL¸öÍ.  
''ÕÔZ, IJw'' ¬Â ×cFL¥h ¬¸^k¸<$c ÔoÀPy ¼}Hû Jd¥n=|ûCyFLk, ö¨¸¥| Kc=hP|ûCyFLk AKcGSÚO| ÿ¿öGHTdE§ MLÔcáOq¥qÚ¨¥h.  
Mc+"FLj ÔLk<<¸CyFo ®ÍíOqk _jÁíMLj¸CLjPe÷ GSOqjíŠÂ ‚OqjáFcïOqj.  

PPP 
×cFL¥i O~MLjÔL¸öÍÓ rHÈ" ÂO~<¸_Oq¸$c ×.¿»Jwtj¸Á.  
GH¸¥q×.¸ ‚CLj¿ï ¬CLëMc¿¸=y÷ Á$qÄ¨¼ MLGSkë, ''×cFL¥i ¬Â¢ï CnÆfSFLEcÂÄ. Â¢Š öGHCoõ¥h¸¼ ³Á¤ ÔnGHðMLÓfSFL ¬MLGSOq¸ 

PoÍFo ¬FLjŠ¸^jFcïFLj. ¬tjCo μ¥qÚ=h MLkMLNqjõFLj Ä£j FcFLïPe$cFLk, KcÔiÂ Â¢ CLMLjjô<j ÿ¿Pe$cFLk ÔLkGSj¥y, ÔcÓj. ¬Pe$o 
Â¢ ¥c+"Ä£jÍ Â¢MLl ÂÓ_@o öGHNqjCLï¸ Ôotj. ²=hæ GH¿fSìCLjPy÷FLk Â¢ MLõ¥hëCcøÂï Â¢MLl MLÍjÓj¥yŠ. ¯ ÄGRNqj¸Py μ¥qTd¿ O~½¡GH¨Co, 
½¡ÄCc¸CL¸ O~½¡GH<MLÓfS MLGSjë¸Á.  

¬MLjô ³Äj=h ®Pe ÔnJwë¸Á ¬Â −QLáOqõJwCLjFcïMc? FoFLj ²ÍjOxÚFLï ®_ò¸ÍjPoÄ¤ Â¢ ½¡ÄCL¸Py GHlFLO~MLßCL¸ ¥c‚<ÍFo 
ÔnGHlëFcïFLj'' ¬¸Á.  

¬¸CLMLOq‚ CLÆ÷¥h GSø¸CL ¬bÃöJdNqj¸ ¬¸^k ³Á¤ PoÍFLjŠFLï ×cFL¥h − MLk^Ój ÄÂ −QLáOqõ¸$c ÔLkfS¸Á.  
''³Äj=o ¬Pe ÔLkTdëMLl. ¬Mojô¸=h ®Pe MLk=c÷<jCy¸Á ¬FLjŠ¸^jFcïMc? ³ CLÓ÷tjFc CcFLj ²Âï ®_ò¸ÍjÓj GH¨Fc, 

AKL¿GSjë¸Á. fHÓ÷Ój GSj[¸$c °¸@~ÓÂ ¥yOqjŠ¸^j¸Á. FoFLk ¬¸Co. MLj¸¼ sHOqj¥yGSMnk, FLÓj$qjOqk ³MnjÎFc ¬FLjŠ¸=cOqFy, 
Ccõ$qMLjFLjŠFy, MLj¸¼CLFL¸ ¬FLjŠFy ¼FLï ¼FLï GSOqEcÓFLj ‚@~ MctjEc MoGSkë Fc ½¡ÄCL¸Py ÔcPe ¥yPyðNqkFLj. ¬Pe¸=h 



 

øöeTT~                                                                                www.koumudi.net    
                               

   13 
 

  -   

GH¿fSìÀ Â¢Š O~‚<ÍFo Fc Fc °EoíQLõ¸. MLTdëFLj, FcFLï$cOqj _Nqj^ Mntj=| ÔoGSjëFcïOqj'' ¬¸^k GH¸¥q×.¸ Ä¤bÁMc¥hÆ MnÎGHl 
FL¨¼¸Á.  

CLÆ÷Í¸ö<jÓFLj $qjMLjô¸ MLOq‚ MnÈ" Td$qFL¸fH ¥qFLjMLjOqj$qNojõMLOq‚ ¬Pe ÔLkGSkë¸¨Jwtj¸Á ×cFL¥h.  
¥y<Ój ¬Pe $qjMLjô¸PyFy °¸¨JwML<¸ ÔLkfS ''¬MLkô ×cFL¥i'' ¬¸^k fHÆÔc<j QL¸¥qöO~MLl.  
− fHÓjGHlCy °Æ¥hÚGH¨FL ×cFL¥h, ''³Äj=h MLkMLNqkõ'' ¬¸^k ¬CL¨ Í$qÜOqŠ MnÈ"¸Á.  
''³¸PoÍMLkô ¬MLkô FcFcï MnÈ"JwNqkOqÂ Á$qjÓjGH<jCLjFcïMc?'' ¬Fcï<j PeÓFL$c.  
''¬Koò ¬Eo¸PoÍj MLkMLNqkõ ±¿¥é ¬Pe FLj¸ÔLjFcïFLj'' ¬¸Á fS$qjÜGH<jCLjFLï^j÷$c.  
''FcŠ CnÓjGSMLkô. ¥xCLë$c rH+"tjFL ³ −<fHÓ÷tjFc ¬CLëMc¿¸=h¥h ML¼áFL ¥xCLëPy ¯ GH¿fSìÀÂ ²ÍjOyÚMLÓfS¸Eo. ¬tjFc 

®EoMnjÎFc Â¢Š GHO~tj ®Pe÷? ¼FLïGHð=h FLj¸© −¨Jd¨FL ®Po÷¥qEc'' ¬Fcï<j QL¸¥qöO~MLl ¬bÃMLkFL¸$c ÔLkGSkë.  
''Á$qjÓÂ ¥cÍj$cÂ¢, Mc+j" MnÈ"JwNqk¥q ³Ey MnÆë$c ¬ÂfH¸¼¸Á ¬¸Co. GSOo MLkMLNqkõ ¥x¸Ôn¸ ¥cIgH$cÂ¢, =i$cÂ¢ 

CnMLjô¸=cO~?'' ¬FL¨»¸Á ×cFL¥h.  
''MLÍíMLkô. FoFLj °ÍNqj¸ μ¥qTd¿ ¥cIgH, TdNqj¸öCL¸ μ¥qTd¿ =i Cc$qjCcFLj ¬¸Co. ²ŠÚMLTdOqj÷ ¬ÓMc^j PoÍj'' ¬Fcï<j 

FLMoøGSkë.  
''GSOo MLkMLNqkõ MnWcëFLj'' ¬¸^k ¥qÁÆ¸Í¥qÚ<FLj¸¨ ×cFL¥h.  
''Mn+jíMLlPo ‚OyáMLkô. MLk=c÷@~Æ Â¢Cy. ³¸PoÍj °Eyõ$q¸ ÔoNqkÓÂ °¸ÍÂ O~MLj¸Cy ÔnJdðML^. ®¸=y÷ °FLï GHÂ 

ÔcÓ¥qFc? ®¸¥c °Eyõ$q¸ ÔoNqkÓFLjŠ¸^jFcïMLl?'' ¬FL¨$c<j QL¸¥qöO~MLl.  
''®Á‚@~ rHÍíGHFoFc MLkMLNqkõ. °ÍNqjMoj KcML‚, KcÔi¥h KcŠûÓj ¥q^æ<¸Cy ML¸^GHÂ ¬tjJwCy¸Á. − rHÎFL 

°ÍNqj¸ FLj¸¨ TdNqj¸öCL¸Ec¥c ®¥q GHFoMLjj¸^j¸Á. #eÈ¢Noj ¥qEc. ¬¸Íj¥qFo ³EnÎFc ÔoEcíMLjFLjŠ¸^jFcïFLj'' ¬¸Á ×cFL¥h MnjÓ÷$c.  
''¬Pe ®¸=c _Nqj=c öQLMLjGH¨Co ²¸CL ¥qGRæMLjMLkô. ¬¸CL$c =nÎM|j Jd}S ¥cMcÓ¸=o Ä£j ¬CLëNqjõPe$c, ¬MLjôPe$c, ³ Š=y÷ 

¬Æ÷¥qPy ÔoGSj¥yMLÔLjá¥qEc'' ¬Fcï<j.  
''Š^k÷, ¬Æ÷¥qÓ GH^÷ Fc¥q¸CL −GS¥hë PoÍj MLkMLNqkõ. MnjjÍ=hFLj¸© Fc ¥c+"Ä£jÍ FoFLj ÂÓ_@~ÓFo Nqk¸ÃGRF|Cy 

°FcïFLj. ®GHlð¨Pe ¥éMLÓ¸ ®¸=hGHÂ¥é GH¿ÄjCLMnjÎ ö_CL¥cÓ¸=o FcMLÓ÷¥cÍj'' ¬¸Á ×cFL¥h CLFL ¬bÃöJdNqkÂï GSðGRæ¸ ÔoGSkë.  
''Â¢ ¬bÃöJdNqj¸Cy FoFLj ³¥iAKLÄ¸ÔLPoFLMLkô. °Eyõ$q¸ ÔofS GS¸JdÁsSëFo, GS¸JdÁ¸¼FL=c÷? GUp}S MnÎ}IH$c °FLïMc+"¥h ³ 

GS¸JdÍFc PoFL=o÷Fc? Mc+j" ÔosS öQLMLjŠ [¿¢Íj ¥q¨Co Mnjj$qMc<j GS¸JdÁ¸¼ Cn¼á −Mnj¥hÔoáÁ ³MLjkÓ‚ GS¿JwÍÂ Fc °EoíQLõ¸. 
®¸=y÷ °¸@o ögSëÂ ML¸=h¸=hŠ¸EoÓÂ ÔcPe CoÆ$cÜ ¬FoGSkë °¸=cOqj. Fc¥nÎCo −MnjPyMLj¸¼ ¬¨ôÂösSæ^O| ¥qÂfHGSjȩ̈ Á. ®Ój÷ 
FL<GH<¸Py ögSëŠFLï CnÆÄCo^Ók, öGHBcÈ¥c_ÍíMnÎ[¿¢ MLj$qMc¨¥h ²¥qÚ¨Á? AKLO~ë fHÓ÷Ó‚ ¥qMLjô$c ML¸¨rH^æ<Moj ¥cÍj. fHÓ÷ÓŠ 
CxÆ$qjOqjMnÎ MLj¸¼Ôn<jÓ ÄÔLXLBc ×cåFcÂï FoOqjðCLj¸Á. $qßVÂï GSøOqÜgSMLj$c MLkOoá _ÿjMLjj[ öGH×cåQcÆ ögSë.  

¬¸ÍjŠ °EcÿOq*Ój Ä£j ¬MLkô, ¬CLëNqjõPo. MLjFLÄ MLjbÍõ CLOq$qÀ Š^j¸KcÓj. Ä£j FcFcï, FoFLk GS¸JdÁ¸¼ CnsSë − 
¥cGSë TvMLjjôÂ¢ ²¸Cy GSMLjOqíîML¸CL¸$c [OqjáÔofS ²ML¿¥i ³ Py^k O~Š¸@~ ÔLkGSjŠ¸^k MLÔcáOqj. °¸<@~Â¥h ¼FLïEy rHÍíEy ®Ój÷ 
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¬MLjOqjáŠFcï¸. ®GHlð<j MLjFL¸ Vtj$cFo °Fcï¸ ¥qEc! ®¸¥n¸ÍjŠ ¬FLMLGSOq¸$c ¥qGRæGH<^¸?'' ¬Fcï<j QL¸¥qöO~MLl 
FLÔLáÔnGHlCLjFLï^j÷$c.  

''Ä£jOqFLïÁ FoFoÁ¤ ¥cÍFLPoFLj MLkMLjNqkõ. ¬MLjô¥i, ¬CLëNqjõ¥i °Eyõ$q¸ ÔosS ¬ML¥cQL¸ PoÍj ¥qFLj¥q °FLïEcÂPyFo JvÍjGHl$c 
$q<jGHlŠFcïOqj. ¬tjFc MLk ¼FLïFc=h ½¡MLFLöGHMLkBcÓj, ¬MLGSO~Ók ÔcPe GH¿ÄjCL¸$c °¸@oÄ ¥qFLj¥q ¬GHlð<j ²¸CL CLŠÚML 
−EcNqj¸ ML¼áFc GS¿JwNojÁ ¥cÍj, GSOqjíŠJwNojMcOqj, ¥cÂ¢ ®GHlð<Pe ¥cÍj. ¬MLGSO~Ój rH¿$ctj. Oy¾Oy¾¥i ÔLj¥qÚÓ¸^jCLjFLï 
bÍOqÓCy −EcNqkÓj Jw=iGH<Po¥q MLjbÍõCLOq$qÀ ½¡ÄCcÓj ¥x^jæÄj=cæ<jCLjFcïtj ®Pe$o °¸=o MLkŠ Ä£jOq¸Á¸¼FL ¥qÂ¢GS 
Tz¥qO~õÓFLj ‚@~ MLk CLOqjMcCL ×.FLOoGRF|¥h MojMLjj ¬¸Á¸ÔLPoMLjj MLkMLNqkõ. ¬¸Íj¥é FoFoEnÎFc ÔoNqkÓFLjŠ¸^jFcïFLj.''  

CcFLj ÔnfHðFLÍ¸Cc öQLÍíî$c ÄÂ ¥y<Ój CLFL MLk^ÓFLj ¥cÍFLŠ¸@~Fo GH¿fSìCLjÓFLj ÄML¿¸¼FL À£Oqj CLFLFLj ¥qÂøF|û ÔofSFL 
ÄbEcFL¸ ¬CL¨¥n¸Cy FL¼á¸Á.  

¬¸Íj¥é FLMLløCLk ''GSOoFLMLkô. Â¢¥nPe FL¼áCo ¬Pe Ôntjõ. ¥c¥qJwCo Fc KcbÍ¸Cc μ¥q=o ¼FLïfHÓ÷MLl ®¸=c _Nqj=c Ôc¥h¿¢ 
ÔofS ¬ÆfSJwCcMLÂ. ¥xCLë$c rHÈ" ÔoGSjŠFLï Ä£jOqj ³ GSOqEcÓk PoŠ¸@~ ®Pe ¥qGRæ}H<^¸ ³Äj^Fo Fc °EoíQLõ¸'' ¬Fcï<j QL¸¥qöO~MLl.  

''Ä£jOqPe¸=h −PyÔLFLPoÄ£j MLjFLGSjPy rH^jæ¥y¥q¸¨ MLkMLNqkõ. FoFLj ÔoNqj$qÆ»CoFo ÔoTdëFLj. QL¥hë¥h Äj¸¼ ³Ä£j ÔoNqjFLj. 
GSOoFc?'' ¬¸Á ×cFL¥h VÄ£j ®GSjëFLï^j÷$c.  

QL¸¥qöO~MLl GSOoFLFLï^j÷$c CLPe¨¸Ôc<j.  
− O~öÀ O~MLjÔL¸öÍFLj ¬¨»¸Á ×cFL¥h. ''³¸ KcMc, FoFLj °Eyõ$q¸ ÔoNqkÓFLjŠ¸^jFcïFLÂ MLkMLNqjõCy ÔnJdðMc FLjMLlø. 

−NqjFL rHÍí ¥c÷GSj gH¥cOqj FcŠ''  
''FLjMLlø MLköCL¸ ³¸ CLŠÚML ÀFcïML^. −NqjFLŠ ²ÍjOqj ¥c÷GSj gH¥cML^ ¥qEc'' ¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ MLj¸ÍVGS¸Cy.  
''¯ MLk^ −NqjFL Â¢Š ²GHlð<j ÔnJdðOqj KcMc?'' ¬¸Á ×cFL¥h −QLáOqõ¸$c ÔLkGSkë.  
''²GHlð<j ÔnsHëFo¸Po. −NqjFL ÂFnï¸CL MnjÔLjáŠFcïOy CnÓjTd? Fc ¥y<Ój ²¸CL CnÆMnÎ¸ÁO~. FoFLj ÔnfHðFLEcÂ¥h $q¸»OnÍjíPe 

CLÓ ±GHŠ¸@~ ²¸CL Cc¿Ú¥q¸$c MLk=c÷¨¸ÍFLjŠFcïMLl ¬¸^k μ¥q=o Jv»@oQcOqj ÂFLjï'' ¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ.  
''¬MLlFLj ¥qEc MLj¿ Fc¥éEnÎFc °Eyõ$q¸ ÔLk@xÔLjá¥qEc FLjMLlø'' ¬¸Á ×cFL¥h $cOq¸$c ¬CL¨ AKLj×.¸ Ä£jÍ CLÓMcÆá.  
''Kc$qj¸Á. °Eyõ$cÓj On©Moj@|$c ²GHlð<¸=o ¬GHlð<j ExOqjŠCcNqk? öGHNqjCLï¸ ÔoEcí¸Po. ³Ey μ¥q=h ExOq¥qÚJwÍj'' 

¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ ¬FLjFLNqj¸$c.  
− ¥cGSë AKLOyTd¥é ²¸Cy Jv¸»Jwtj¸Á ×cFL¥h.  
¬tjCo ¬FLjŠFLï¸CL CoÆ$cÜ ×cFL¥h¥h °Eyõ$qMojÁ¤ ExOq¥qPoÍj.  
¼ML¿¥h Ä.=h ¥cPo½¡Py IfH}IHë¥c÷}S¥h ®¸»÷¤}R =iÔLO|$c °Eyõ$q¸ Ex¿¥h¸Á. ½¡CL¸ MntjõOqkJdNqjÓj. °ÍNqj¸ ²ÂÄjÁ $q¸^ÓŠ 

MnÈ" TdNqj¸öCL¸ ¬tjÍj$q¸^ÓŠ ®¸=h¥h MLÔoáÁ. ²¸Cy °Ccûÿ¸$c − °Eyõ$q¸Py Ôo¿Jwtj¸Á ×cFL¥h.  
¬tjCo ×cFL¥h ¬FLjŠFLï¸CL GSjÓjMLl$c ¬tjJwPoÍj. ®¸=hGHFLjÓÂ¢ï CnMLjjÓjáŠÂ °OqjŠÓj, GHOqj$qjÓj Ä£jÍ GSkÚÓjŠ 

MnÈ"O~ML<¸ À¿» ®¸=h¥h MLÔcá¥q ®¸=hGHFLjÓj ÔL¥qÚKn^jæ¥yML<¸ ÔcPe ¥qGRæ¸$cFo ¬ÂfH¸ÔoÁ.  
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− rHÎFL fHÓ÷Ój O~fSFL ²rSÎF|Mnj¸=|û, fS÷}H =nGSjæÓj ÁEoíGS¿¥h O~öÀ GHÁ$q¸^Ój Ec=oÁ. ¬ÓfSJwtjFL ×cFL¥h CnÆNqjŠ¸@~Fo 
ÂöÍPy¥h ×cOqjŠFoÁ. AKcOqõ ¥qGRæ¸ ¥qWc"O~ ÔLkGSjëFcï ³MLköCL¸ GSVNqj¸ ÔoNqjPoÂ ¬GSVNqjGH¿fSìÀ O~MLjÔL¸öÍÁ.  

¬CL<j AKcOqõ Ó¸Ô| Kc¥|û ¥q=hæ¼áFc, MLkÂFc ^¸ÔLF|$c °ÍNqj¸ ³<j$q¸^ÓŠ ®¸=hFLj¸¨ _NqjÓjEoOqMLÓfS MLÔoáÁ. 
²¸Íj¥q¸=o ¬CL<j Oy¾ ¼=hæMLÓGS MnÈ"O~McÆ. öGHNqkBcÂ¥é ¬CL¨¥h Oy¾e O~FLkJwFLk On¸<j $q¸^Ó =nÎMLjj GH<jCLj¸Á. −rHÎFL 
_GSjûÓ ¥yGS¸ GH¨$cGHlÓj CLGHðÂGS¿. O~MLjÔL¸öÍ MLjj¸Íj$c _NqjÓjEo¿Co CLGHð ®F|=nÎMLjjPy GSkÚÓj¥h ÔoOqj¥yPo¥qJwNojMc<j. À¿» 
TdNqj¸öCL¸ ®¸=h¥h MLÔcá¥q =n¸C| ¥c÷GSj ÔLÍjMLlCLjFLï AKcGSÚO|Â Í$qÜOq ‚OyáKn^jæŠÂ ¬Oqíî¸¥cÂÄ ÔnsHðMc<j. GSkÚÓj FLj¸¨ 
CnÔLjáŠFLï fHÓ÷Ó fS÷}H =nGSjæÓj ML$nÎO~Ój ÁÍí<¸Cy ¬CL¨¥i ±fHO~<Â GH¿fSìCo.  

¬Pe − ¥xCLë ×.¸^ MLjjÍjíMLjj¿JdÓŠ ¥x¸CL ¬MLOybÍ¸ ¥qÆ»¸Á.  
¥x<j‚, ¥y<Ók GH<jCLjFLï ¥qGRæ¸ ÔLkfS QL¸¥qöO~MLl MLjFLGSj KcbÍCy MLjkÆ$oÁ. ¥cÂ¢ ³Ä£j ÔoNqjPoÂ ÂGSûVNqjCL ¬CL¨Á.  
FnÓOy¾Ó ö¥hCL¸ ÔLÍjMLl¥yGS¸ ÿyO~ÿy¿¢$c Jw=c÷¨FL ×cFL¥h, rH+"Nqkõ¥q ÔLÍjMLl MLk^FLj GHm¿ë$c GH¥qÚFL rH=hæ¸Á. 

®¸=h KcbÍõCLPy÷ GHm¿ë$c MLjjÂ»Jwtj¸Á. À¿» ¯Oy¾ AKcGSÚO| MLk^Ój ÔLÍjMLl¥yMcÓFo −GS¥hë Oo¥nÀë¸Ôctj −MnjPy. 
−Py¼GSkëFo GHFLjÓj ÔoGSj¥yTd»¸Á.  

_Nqj^Š MnÈ"FL O~MLjÔL¸öÍ ®¸=h¥h MLÔcá<j.  
MLGSkëFo ''GHÂÄ£jÍ ¬^j$c MnWc"FLj ¥qEc. EcOo¥qEc ¬Â Ä£j ®¸=h¥h ‚@~ MnWc"FLj ×cFL¥i. ®Á$y ¯ ML¨NqkÓj, ¬GHð@~Ój 

Â¢¥hMLjôÂ ¬CLëNqjõ ®¼á¸Á. MLjFL¸ ¬^j O~ML<¸ MLkFoQcMLjÂ ÔcPe ÂGRkæOqMLk@~Oqj ®ÍíOqk'' ¬¸^k ×cFL¥h ÔoÀ¥h CLFL ÔoÀPyÂ 
Jd¥n=| ®Ôcá<j.  

''¬MLlFc! FLjMLlø Mn+CcFL¸=o FoFLj‚@~ MLÔoáEcÂï ¥qEc. JwFo÷ ¬MLkô FcFcï Kc$qjFcïO~? ÿ¿ ®¸=y÷ °Fcï@~?'' ¬FL¨»¸Á 
×cFL¥h.  

''ÔnJdðFLj¥qEc, ¬FLj¥yŠ¸@~ MnWc"FLÂ. ¬¸Cc KcFo MLlFcïOqj. Ä£j CLMLjjô<tjCo Â¢ $qj¿¸¼ μ¥q=o ¬<$q<¸. QnÓMo¥qEc, 
O~MLÔLjá¥qEyN|j ¬^j ¬¸=o `MLTdëPn¸¨` ¬¸=o@o$cÂ¢ ¥qÍÓ@o'' ¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ FLMLløCLk.  

''Mc¨¥h FLjMLø¸=o ¥x¸Ôn¸ KnOqjŠPo KcMc, ¬¸Íj¥é O~<j. JwFo÷ KcMLlFcïOqj ¥qEc. ¬FLï¸ rH<CcFLj O~'' ¬¸Á ×cFL¥h 
¥q¸ÔcÓj ¥q¨»rH<jCLk.  

''FcFLï$cOqk, KcÔi ÀFoQcO~?'' ¬FL¨$c<j O~MLjÔL¸öÍ ¥q¸ÔL¸ MLjj¸Íj ‚Oqjá¸^k.  
''− ®GHlð@o  ÀÂ PoÔcOqj'' ¬¸Á ×cFL¥h ¬FLï¸ ML¨èGSkë.  
¬FLï¸ À¸^j¸<$c ''AKcGSÚO| ¯ °Eyõ$q¸ MLkFofS FLFLjï ²¸.³¥h ¥q^æMLj¸^jFcï<j'' ¬¸Á ×cFL¥h.  
''MLj¸¼ −PyÔLFo. ²Íj$qk KxÍj$qkPoÂ − ½¡CL¸ ¥yGS¸ Oy¾e ¬¸CL ¥qGRæGH@o _ÍjÓj On¸@o+j" öQLMLjGH¨ Â¢ ¥cøÆIfH¥éGRF| 

rH¸ÔLjŠ¸=o ³ ¥cPo½¡PyFnÎFc ^kõ^O|$c ÔoOqMLÔLjá. MLj¸¼ ½¡CL¸ ‚@~ MLGSjë¸Á'' ¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ °Ccûÿ¸$c.  
''¬MLlFLj, FcŠ ‚@~ ¬Eo MLj¸¼ÍÂfH¸¼¸Á. ²Pe$nÎFc MLjFL KcÔi ÔcPe CnÆMnÎFLMc<j. °FLï^j÷¸¨ ²¸CL MLj¸¼ GSÓV 

®Ôcá@y ÔLk<j'' ¬¸Á ×cFL¥h ¬bÃMLkFL¸$c.  
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''PoÍjPo CLFLMLjkÓ¸$c Â¢ ÔLÍjMLl −»Jwtj¸ÍÂ Mc<j ÔcPe »Æ£æ$c IgHÓMLlCLjFcï<j. FLjMLløPe ÔosSë Mc¨¥h ÔcPe VõgH$c 
°¸^j¸Á'' ¬Fcï<j OqMLjÔL¸öÍ.  

QL¸¥qöO~MLl ‚@~ ×cFL¥h ÂOqêNqj¸ ÄÂ ÔcPe GS¸CyfR¸Ôc<j. ×cFL¥h GHÂÔoGSjëFLï GSkÚÓjMc+j" Äj¨P| ®NqjO|Py MLkFosSë 
fHÓ÷Ój ®_ò¸Á GH<CcOqÂ ¿¥nøGSjæ ÔoNqj<¸Cy ×cFL¥h GSOoFL¸Á. ®Pe GS¸MLCLûOq¸ MLjbÍõPy ÿ¿¢_ö¿¢$c ÔLÍjMLl öJdOq¸bÃ¸ÔL<¸ ¥q¸=o 
MLÔoá GS¸MLCLûOq¸ ÔLÍjMLlCoFo Kc$qj¸^j¸Á ¬Â O~MLjÔL¸öÍ GSÓV ®Ôcá<j.  
 

PPP 
±Wy"Fo °Fcï QnÓMLl Oy¾Py÷ ‚@~ CLMLj ®¸=h¥h O~Â ‚CLj¿¢ï, ¬Ój÷©ï ÔLksS¸ÍjŠ μ¥q −ÁMcOq¸ GH¸¥q×.¸, −ÁQoGRj 

_NqjÓjEoO~Oqj. ÿ¿öGHTdE§¥h rSðGRP| ¥c÷GSj °¸<<¸Cy ¬¥qÚÂ ÔLksS¸ÍjŠ Mn+"Po¥qJwCLjFLï¸ÍjŠ ÔcPe KcbÍGH¨JwNqk<j.  
''²¸ÍjŠO~ ¬¸CL KcbÍGH<CcMLl. ¥c÷GSj ¬Nqkõ¥q, rSÎ¥hÓj¸Á ¥qEc ¬^jFLj¸¨ ¬^j O~ML@~Â¥h. ²¸CLsSGHl GH<jCLj¸Á. 

MLÔnátjõ. FLjMLlø MLÔoáEc¥c MojMLjj ¬¥qÚ@o °¸=c¸'' ¬Fcï<j −ÁQoGRj GSÓÿ ®GSjëFLï^j÷$c.  
''¬MLlöFc, KcÔi ‚@~ MLTdë<j ¥qEc ¥c÷GSj¥h ®ÍíOqk ¥qÆfS MLÔoáNqj¸¨'' ¬¸Á GH¸¥q×.¸.  
− MLk^Ój Ä¸^kFo °Ccûÿ¸$c CLÓkJd<j ÿ¿öGHTdE§.  
Mc+j" MnWo"GS¿¥h _^æÓj °CLjŠCy¸Á ×cFL¥h.  
¼¥hÚJwtj ¥q+"Py÷ öJdBcÓj rH^jæŠFLï^j÷FLï ‚CLj¿ï ÔLkfS −ÁQoGRj, GH¸¥q×.¸ ÂMnøOqJwNqkOqj.  
CLÆ÷Í¸ö<jÓFLj ÔLk<<¸CyFo ÔoGSjëFLï GHÂ MLÁÆ GS¸_Oq¸$c ²ÍjOqjMnÈ"¸Á ×cFL¥h.  
''³Äj^MLkô KxÀë$c ®Pe ¬tjJwNqkMLl?'' ¬¸Á GH¸¥q×.¸ −¿ë$c ‚CLj¿ AKLj×.¸ ÔLj^kæ Ôotj MofS Í$qÜOq$c 

JvÍjGHlŠ¸^k.  
CLÆ÷ MLk^Ój ²MLOnÎFc ÄFcïOoMnkFLÂ ¥q¸$cOqj$c ÔLj^kæ ÔLkGSkë ''Fc¥é¸ Kc$cFo °FcïFLj. °¸<¸¨, ¥cIgH CnTdëFLj'' ¬¸^k 

ML¸=h¸=y÷¥h FL¨¼¸Á ×cFL¥h.  
QL¸¥qöO~MLl ‚@~ ²¸Cy °Ccûÿ¸$c GHÓ¥q¿¸Ôc<j Mc+"FLj.  
‚CLj¿ MnFLj¥é ML¸=h¸=y÷¥h MnÈ"FL GH¸¥q×.¸ ''³Äj=o ®Pe ¬tjJwNqkM|?'' ¬¸Á KcbÍ$c.  
''¬Kcò, ±Oqj¥y ¬MLkô Fc¥é¸ ¥cPoÍj. FoFLj Kc$cFo °FcïFLj. FLjÄøPe ¬<$q<¸ MLkMLjNqjõ Ä¸=o ÔcPe KcbÍGH<CcOqj'' 

¬¸Á ×cFL¥h ÄGSj$cÜ CLÆ÷ML¸¥q ÔLkGSkë.  
MLkMLj$c¿ MLjFLGSj FxÔLjá¥y‚<ÍÂ −Py¼GSjëFLï ‚CLj¿ À£Oqj ÔLkQc¥q ®¸¥é¸ ¬FLPo¥qJwtj¸Á GH¸¥q×.¸.  
×cFL¥h ¬¸Í¿¥i ¥cIgHÓj ¥qÆfH $c÷GSjPy÷ JwfS ö=oPy rH^jæŠÂ À£GSjŠML¼á¸Á.  
QL¸¥qöO~MLl ¥cIgH$c÷GSj ¬¸ÍjŠ¸^k, ''×cFL¥h ¥cIgH ÔcPe ¬ÍjóCL¸$c ÔoGSjë¸Á KcMc CLFLMLjkÓ¸$c FoFLj ¥cIgH °ÍNqj¸GHm^ 

On¸@yTd¿ Cc$q<¸ ¬ÓMc^j ÔoGSjŠFcïFLj CnÓjTd!'' ¬Fcï<j.  
''¬MLlFLj. ×cFL¥h ÔoCLjPyë ³Á ÔofSFc ¥qMLjô$cFo °¸^j¸Á'' ¬Fcï<j −ÁQoGRj MLjj¿rH¸$c ÔLkGSkë.  
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''¬MLlFLj ¥qEc, ¬tjCo ¯ GHm^ Ä£j¿¥qÚ@o °¸<¸Á FcFcï. ¼=h¥nPy ML¸^ ÔosSTdëFLj. ¬¸ÍOq¸ ¥qÆfS AKy×.FL¸ ÔofS 
ÔcPeOy¾PnÎ¸Á'' ¬¸Á ×cFL¥h MLkO~¸ ÔoGSjëFLï^j÷$c.  

''KcMLl¸Eo FLjMLlø O~MLÓfS¸Á Jwtj MojMoj MLÔcáÄj¥qÚ¨¥h. Â¢Š °FLïGHÂ ÔcÓ¥q ®Ey ¬ÍFLGHl AKcOqMLk? ¬tjFc FoFLj ML¸^ 
ÔosS MLÔcáFLj'' ¬¸Á GH¸¥q×.¸ Mc¿GSjëFLï^j÷$c.  

Mn¸^Fo −ÁQoGRj ¬Fcï<j ''Ä£j ¬MLjô rHÍí$c ML¸=o¸ ÔoNqjPoÍMLkô. Â¢¥hGRæMLjÂ Kx_ò^k÷, GHlÆÿyOq ÔofS − ¥éOo½Py 
rH^jæ¥x¼á¸Á. ¥x¸Ôn¸ ®¸=y÷ °¸¼¸Í¸Co''  

''®¸¥é¸ Vtj$c ¬¸ÍOq¸ ¥qÆfS ÀFoEcí¸'' ¬¸Á ×cFL¥h °Ccûÿ¸$c.  
GH¸¥q×cÂ¥h MnjjÿMLk^¸$c ¬ÂfH¸ÔL<¸Cy ¥yGH¸$c −ÁQoGRj ML¸¥q ÔLkfS¸Á. ¯NqjFL¥éÄ£j CnÆNqjÍj ¬FLï^j÷. ¬Á 

$qMLjÂ¸¼FL QL¸¥qöO~MLl CoÆ$cÜ FLMoøGSkë ''®¸CL¥cÓMnjÎFc Â¢Py ³ MLkOqkð PoÍMLkô. JdOqøÀ °FLïGHlð<j ®Pe$o ÔosSEcÂÄ. ®GHlð<j 
×cFL¥h Í$qÜOq‚@~ ®Eo CL¸CLj Â¢Á. MLjFLMojMnjÎFc GHO~tjMc+"MLk ®Pe MnjjÿMLk^ GH@o¸ÍjŠ. ×cFL¥h ¬FLï^j÷ ¬¸ÍOq¸ ¥qÆfS À¸=o 
²¸CL Kc$qj¸^j¸ÍÂ?'' ¬Fcï<j.  

− MLk^ÓCy ®¸¥é¸ ¬FLPo¥q ‚CLjOqj MnFL¥é ML¸=h¸=y÷¥h FL¨¼¸Á GH¸¥q×.¸.  
CLÆ÷ Cn¼áFL ¥éOo½ ÄfHð McGSFL ÔLkGSkë ''¬_ò, ²¸CL ¥qMLjô=h McGSFL MLTwë¸Ey. KcÔi¥h Kx_ò^÷¸=o ÔcPe ®GRæMLjMLkô. ¥cÂ¢ 

ÔoNqj@~Â¥h Fc¥é ŠÍOq<¸PoÍj'' ¬¸Á GS¸_Oq¸$c.  
''Kc$qj¸Eo. FoFLj Â¢¥yGS¸ −Py¼sSë FLjMLlø KcÔi¥yGS¸ ÔLkGSjëFcïMc? ¬GHlð@o ²¸CL −¿¸EcCLFL¸ ML¼á¸Eo Â¢Š'' ¬¸Á 

GH¸¥q×.¸ ‚CLj¿ML¸¥q MLjj¿rH¸$c ÔLkGSkë.  
''JwMLkô FLjMnøGHlð<k ®¸Co'' ¬¸^k MLjjÍjí$c ÄGSjŠÚ¸^k À¿» ¥éOo½ GSOoífS¸Á ×cFL¥h.  
''GSOo, FLjMnøÈ" − _^æÓGHÂ ÔLk<j. FoÂ¢ ML¸^ GS¸$qÀ ÔLkTdëFLj'' ¬¸Á GH¸¥q×.¸  
''GSOoFLMLkô'' ¬¸^k ³Moj¸ ÔoNqkPy CLÆ÷¥h ÔnfHð MnÈ"Jwtj¸Á ×cFL¥h _^æÓj °À¥é¸ÍjŠ.  
AKy×.FcÓ =nÎMLjj¥h rSðGRP| ¥c÷GSj¥h MnÈ"FL ÿ¿¢, AKcGSÚO|Ój ®¸=h¥h MLÔoáQcOqj.  
ÔofSFL ML¸^¥cÓÂ¢ï MLjbÍõPy rH^jæŠÂ ¬¸ÍOqk $qj¸ö<¸$c ‚OqjáÂ AKy×.FcÓŠ °GHö¥qÄj¸ÔcOqj.  
QL¸¥qöO~MLl¥h ¼FLï ¼FLï »FnïPy÷ ‚Oq, Td¸KcOqj, rHOqj$qk ¬FcïÓj Ä¨Ä¨$c ¥qÆfH GSkðF| MofS¸Á. MLjOy ¼FLï»FnïPy 

Kx_ò^j÷ ¼FLï ¼FLï MLjj¥qÚÓj$c CLj¸¼ Fntjõ MofS, IJwO|Ú MofS¸Á. GHlÆÿyOq ‚@~ MLjOy ¼FLï»FnïPy MofS ¬Â¢ï ¥qÆfH μ¥q GHWn"¸Py 
rH=hæ ¬CL¨ MLjj¸Íj¸¼¸Á ×cFL¥h.  

¥y<Ój ÔofSFL ³O~ð^j÷ ÔLkfS öGHQL¸GS$c ÔLkQc<j QL¸¥qöO~MLl −ÁQoGRj ‚@~ MnjÔLjáŠ¸^jFLï^j÷$c ‚CLj¿ML¸¥q ÔLkQc<j.  
³ GHÂ ÔofSFc GHÍíÀ öGH¥cOq¸ ²¸Cy FoOqjð$c ÔosS AKcOqõ ¬¸=o O~MLjÔL¸öÍŠ ²GHlð<k ¬GHlOqkGH¸$cFo °¸^j¸Á.  
GSOqEc$c ¥q_jOqj÷ ÔnGHlðŠ¸^k ML¸^¥cÓ Oqj¼Â MnjÔLjáŠ¸^k ¬¸ÍOqk CLßfHë$c AKy×.FL¸ ÔoQcOqj. TdNqj¸öCL¸ MLOq‚ 

°¸¨ −ÁQoGRk, GH¸¥q×.¸, ÿ¿öGHTdE§ MnÈ"JwNqkOqj.  
MnWo"MLjj¸Íj ×cFL¥h ÔoCLjÓj GH^jæŠÂ ''¬¥cÚ MLÔoá −ÁMcOq¸ ®¸=h¥h O~Mc? FLjMLlø Po¥q Fc¥qGSPo¸ Kc$qj¸<<¸PoÍj. ÔcPe 

Á$qjÓj$c °¸=y¸Á'' ¬Fcï<j ÿ¿öGHTdE§ ö_ÀMLkÓjCLjFLï^j÷$c.  
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''JwÂ¢ FLjMLlø ‚@~ ®¥qÚ¨¥h MLÔoáNqj‚<Ec ÿ¿¢. ÔL¥qÚ$c ®ÍíOq¸ ¥qÆfS ÔLÍjMLlŠ¸Ec¸'' ¬Fcï<j AKcGSÚO| °Ccûÿ¸$c.  
''¬MLlFLj ®EoEy ÔcPe Kc$qj¸Á. KcÔi ¬FLï^j÷ ®ÍíOqk ¥qÆfS ÔLÍjMLl¥yMLÔLjá. CnÆNqjÂÄ ³MnjÎFc °¸=o O~MLj¸$cÂ¢, 

×cFL¥h$cÂ¢ ÔnJdëOqj'' ¬Fcï<j QL¸¥qöO~MLl ¼FLï¥x<jŠ MLk^ _ÓGHOqjGSkë.  
''Kc$qj¸ÍFLïNqkõ Ä£jOq¸^jFLïÁ fHÓ÷ÆÍíOqk PoŠ¸@~ MojMnjPe °¸@~Æ ¬¥qÚ<?'' ¬¸Á GH¸¥q×.¸ KoÓ$c ÔLkGSkë.  
CLÆ÷ KcbÍFLj ¬Oqíî¸ ÔoGSjŠFLï ×cFL¥h, ''®GHð=h FLj¸@o ¬tjCo ¬MLjô Kn¸$q rH=oæGSjŠ¸^j¸Á MLkMLjNqkõ °FLï ±Oo¥qEc, 

MLGSkëJwCLk °¸=o GS¿JwCLj¸Á. GH¿¢XLÓ =nÎMLjj Í$qÜOqGH@~è¥q Mc<j O~FLFcï, _ÓML¸CcFc Pe¥xÚ¼á On¸<j MLjk<j FnÓÓj ®¥qÚ@o 
°¸ÔLjEc¸'' ¬¸Á.  

''¬tjCo ¬¥cÚ, MLÔoá −ÁMcOq¸ FLjMLlø CLGHðŠ¸@~ MLTdëMLl$c ®¸=h¥h?'' ¬Fcï<j ÿ¿öGHTdE§ −QL$c ×cFL¥h ML¸¥q ÔLkGSkë.  
''³O~, Ä£j ¬¥éÚ$cÂ¢, FoFLj O~MLEcí?'' ¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ −^GH=hæGSjëFLï^j÷$c.  
− MLk^ Ä¸^kFo MLjCc_jPe MnÆ»Jwtj¸Á ÿ¿öGHTdE§ MLjj[¸. ''Oq¸¨ KcMc, Ä£jOq¸Cc MLsSë MLjÿEcFL¸Í¸ FcŠ'' 

¬Fcï<j GS¸_Oq¸$c.  
''¬MLlFLj, ÿ¿ ÔnfHðFL^j÷ Ä£jOqj FLÓj$qjOqk ¥qÆfS MLÔoáMc¿ Nqj¸.Ä.fH MLÔoáNqj¸¨'' ¬Fcï<j −ÁQoGRj.  
''FoFn¸ÍjŠPo KcMc. fHÓ÷Ój MLTdëOqjPo'' ¬Fcï<j QL¸¥qöO~MLl MnjjÿMLk^¸$c.  
''¬Eo¸ MLk^FLïNqkõ ¬¸ÍOq¸ ¥qÆfS °¸=o GSOqEc$c °¸^j¸ÍÂ FLjMoø ¬FcïMLl ¥qEc ³¸ MLk=c÷<Š¸@~ ¥qÆfS Oq¸¨'' 

¬¸Á GH¸¥q×.¸ FLMLløCLk.  
''MLTdëMLjjPo ¬CLëNqkõ ¥c¥qJwCo FcŠ ÃO~õÂ¢ ÔofSrH=cæÆ'' ¬Fcï<j AKcGSÚO| ¨MLk¸@| ÔoGSjëFLï^j÷$c.  
''V¿ AKL<Mc'' ¬¸^k MojFLÓj÷¨ AKLj×.¸ CL=cæ<j −ÁQoGRj.  
¬FLï^j÷$cFo MLjOqjGS=h −ÁMcOq¸ ¬¸Cc ¥qÆfS −ÁQoGRj ®¸=h¥h MnWc"Oqj.  
Mc+j" MnWo"GS¿¥é ML¸^¸Cc MLjj»¸ÔofS¸Á GH¸¥q×.¸.  
rHÍíMc+j" MLjj$qjÜOqk MLjjÔLá^÷Py GH¨Co ×cFL¥i, O~MLjÔL¸öEc, ÿ¿¢, AKcGSÚO|Ój ¥éOqM|jû −<jŠ¸^k $q¨sHQcOqj.  
¬¸ÍOqk ¥qÆfS GSOqEc$c ¥q_jOqj÷ ÔnGHlðŠ¸^k AKy×.FcÓj ÔoQcOqj.  
MLjO~ï<j O~º¢GHm¿êMLj ¥cML<¸Cy ×cFL¥hÂ ¬¥qÚ@o °¸¨JvMLjôÂ GH^jæGH=cæ<j ÿ¿öGHTdE§.  
''FoÂ¥qÚ< °¸¨JwCo ²PeO~? ¬¥qÚ< Mc+"¥h ÔcPe ®_ò¸Á¥qÍk?'' ¬¸Á ×cFL¥h ®_ò¸Á$c ÔLkGSkë.  
×cFL¥h GS¸Á$cíîÂï $qMLjÂ¸¼FL O~MLjÔL¸öÍ ''IGHO~øPoÍj °¸<j ×cFL¥i. Mc<j Â¢¥yGS¸ Kc$c Kn¸$qrH=oæGSjŠFcï<j. OoGHl ²Pe$qk 

QnÓMo ¥qEc FoFLj MojFo×| ÔoTdëPo'' ¬Fcï<j.  
''GHOo÷Íj °¸<MLkô. Mc+"¥h ‚@~ ³My −QLÓj °¸=ctj ¥qEc Â¢Ä£jÍ'' ¬Fcï<j QL¸¥qöO~MLl ¼OqjFLMLløCy.  
¬tjGRæ¸$cFo °¸¨Jwtj¸Á ×cFL¥h ¬¥qÚ<.  
Mc+j" MnWc"¥q ÿ¿öGHTdE§ On¸<j ÔoCLjÓCy ×cFL¥hÂ ÔLj=oæGSkë ''¬¥cÚ, FLjÄø¥qÚ¨ FLj¸¨ MnÈ"Jwtj ²Fyï 

Nqjj$cÓtjFL^j÷¸Á FcŠ'' ¬¸^k ×cFL¥hÂ Pe¥nÚÈ" °NqkõPy÷ ‚OyáKn=hæ −Mnj μ¨Py CLÓEcÔLjŠFcï<j ÔnMLj¿GSjëFLï ¥q+"FLj 
EcÔLjŠFo¸ÍjŠ.  
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''¬Oo ³Äjö=c ®Á, −<fHÓ÷Pe'' ¬¸^k ¬CL¨ ¥q+j" CLj¨¼ CLÓ ÂMLjjOqjCLk °¸¨Jwtj¸Á ×cFL¥h.  
− O~öCL¸Cc ¬¥cÚCLMLjjôÈ"ÍíOqk ²<Cn$qŠ¸@~ ¥q_jOqj÷ ÔnGHlðŠ¸^kFo °FcïOqj. MLjbÍõ MLjbÍõPy GH¸¥q×.¸ ''GH<j¥y¸<öO~ 

®¥q'' ¬¸^k MLj¸ÍÆGSjëFcï GH=hæ¸ÔLj¥yPoÍj ®ÍíOqk.  
rH+"Nqkõ¥q O~MLjÔL¸öEc, ×cFL¥i MnjjÍ=hTd¿ Ä¨$c °FLïÁ − Oy×o. CLMLjjô¨Cy ¥q_jOq÷Py GH¨ ×cFL¥h ¬¸CL$c 

KcbÍGH<PoÍj$cÂ¢, O~MLjÔL¸öÍ MLköCL¸ ×cFL¥hFo CLÓÔLjŠ¸^k − O~öÀ ÂöÍŠ ÍkOqMLjNqkõ<j.  
MLjOqjFc<j TdNqj¸öCL¸ ‚CLj¿ï −ÁQoGRj Á$qKn=hæ MLÔoáQc<j @~Kc$cOnèF|ûPyÂ McÈ"¸=h Í$qÜOq.  
À¿» Ox=iF|Py GH¨JwNqkOqj ¬¸Cc.  
Oy¾Ój ÂÄjadPe÷ $q¨¼JwCLjFcïtj.  

PPP 
ÿ¿öGHTdE§, AKcGSÚO| =n¸C| MLj¸¼ MLkOqjÚÓCy JdGSNqkõOqj. ®ÍíOqk ö¥hadê ¥cPo½Py ®¸^O|Py ×ctjF| ¬NqkõOqj, fS.¯.fS 

ö$qk}H À£GSjŠÂ.  
²¥qÚ¨¥h MnÈ"Fc ®ÍíOqk ¥qÆfS Mn+jCLk¸<^¸Cy McÈ"Íí¿¥i ''×.¸^¥qMLlÓj'' ¬Â Â¥|FoM|j rH=hæ fHÓMLTd$cOqj ¬¸Cc.  
×cFL¥h GSkÚPy÷ °Eyõ$q¸ MLkFofS ²¸.³¥h gS¿Nqj}S$c öfHsHO| ¬MLTd»¸Á.  
IGH}Sæ ®NqjO| GH¿¢XLÓj O~fS MLj¸¼ MLkOqjÚÓCy JdGStj¸Á. rS¥q¸@| ®NqjO| GH¿XLÓŠ öfHsHO| ¬MLlCLk¸<$c ¬FLj¥yÂ 

¬Mc¸CLOq¸ ML¼áGH¨¸Á ×cFL¥h ÔLÍjMLl¥h.  
×cFL¥h FnÓ CLfHð MoÄ+"Cy ¼¥hÚ GS$qMLjtj¸Á. ÔLÍjMLl MLk^ EoMLjj@nOqj$qj. ®¸=y÷ GHÂ¢Jd^Ój ÔoGSjŠFo¸ÍjŠ ‚@~ 

KxÀë$c ¶fH¥qPoÂ GH¿fSìÀ ¥cML<¸Cy CLGHðÂGSOnÎ ÔLÍjMLlŠ IGHlP|Tdæ}H rH^æMLÓfS ML¼á¸Á.  
−ÁQoGRj, GH¸¥q×.¸ ML¼á ×cFL¥hÂ CLMLjCy À£GSjŠÂ MnÈ"JwNqkOqj. ¬Eo GSMLjNqj¸Py O~MLjÔL¸öÍ¥h ¼=hæMLÓGS FLj¸¨ 

FL¥qÚMcÂJdPn¸Py °FLï ²ÆMnj¸^¿¢ GSkÚP|¥h ö=cF|ûIGHO| ¥cML<¸Cy ¥x¸CLPy ¥x¸CL ±Oq^$c ¬ÂfH¸¼¸Á ¬¸Í¿¥i.  
¼^æMLÓGS MnÈ" MLÔoá ö=cMnÆ¸$| =nÎM|j ¥qÆfSO~ML<¸ MLÓFL ×cFL¥h GHl=hæ¸=h¥h MnÈ"Fc ³ ®_ò¸Á¤ PoŠ¸@~ ®¸=hGHFLjÓj AKcGSÚO| 

TdNqj¸Cy MojFo×| ÔoGSj¥yTd$c<j O~MLjÔL¸öÍ.  
AKcGSÚO| On¸<j MLjk<jOy¾ÓŠ μ¥qTdOnÎFc ÿ¿CyJd^j Nqj¸.Ä.fH MnÈ" MLÁFL$c¿Â ÔLkfS MLÔoáMc<j. ¬Pe ML¼áFLFc<j 

®¸=y÷ − ÄQoadÓÂ¢ï ³¥qOqjMLl rH=oæMc<j.  
öGHÀ£ −ÁMcOq¸ CL¸ö¨Â¢, CLMLjjô¨Â¢ À£GSjŠÂ O~MLjÔL¸öÍ Nqj¸.Ä.fH MnÈ" ¬¥qÚ@o AKy×.FL¸ ÔofS − Oy×.¸Cc $q¨fH MLÔoáMc<j.  
MnjjÍ=y÷ ¬Pe ¬¥qÚ¨¥h MnWo"¸ÍjŠ QL¸¥qöO~MLl MnjjÿMLk^GH¨Fc −ÁQoGRj, GH¸¥q×.¸ GH^jæ_=hæ ¬Pe MLÔoáPe ÔoNqj$qÆ$cOqj.  
Oy¾Ój −FL¸Í¸$c $q¨¼JwCLjFcïtj ¬¸Í¿¥i.  
®¸^O| GH¿¢Xc IGHÆCcÓj MnÓjML@~ètj. AKcGSÚO|, ÿ¿öGHTdE§Ój IGH}Sæ¥c÷}SPy JdGSNqkõOqj. − On¸<j Š^j¸KcPy÷FLk −FL¸Í¸ 

MnÆ÷Ä¿fS¸Á.  
×cFL¥h FnÓÓj Â¸¨ GH¸<¸=h Kc_jFLj öGHGSÄ¸¼¸Á. Kc_jFLj ÔLkGSjŠÂ GH¨FL öQLMLj¸Cc MLj¿¼Jwtj¸Á ×cFL¥h. 

O~MLjÔL¸öÍ −FL¸EcÂ¥h GH^æGH$cÜÓj PoMLl.  
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ÔL¥qÚÂ OqkGHl Oo[ÓCy MLjjMLjkôOqjëPe ×cFL¥hPe °FLï Kc_jÂ ÔLkfS MLjj¿fSJwNqkOqj −ÁQoGRj, GH¸¥q×cÓj.  
''CLÆ÷ JwÆ¥qÓj MLj$qfHÓ÷ÓŠ MLsSë ¬ÍßGRæMLjÂ FcFLï$cOqj ¬FcïOqj. MLj¿ Ä¤@n¸CL $xGHðMc<MLlCc@y ÔLk@~Æ'' ¬Fcï<j 

O~MLjÔL¸öÍ GHfSMc¨ _j$qÜÓj GSjÂïCL¸$c Cc¥h.  
− MLk^Ój ÄÂ ×cFL¥h MLjj¿rH¸$c FLMoøfS¸Á.  
''Ä¤<j ¥q<jGHlFL GH@~è¥q ÔcPe ÄGSjŠÚFcïFLj. Fc ÔLÍjMLl −»Jwtj¸ÍÂ. ¥cÂ¢ Ä¤¨Â ÔLkQc¥q ¼öCL¸$c − KcbÍ ¥x¸Ôn¸ 

‚@~ PoÍj'' ¬¸Á ×cFL¥h GHfSMc¨Â $qj¸@nÓŠ ÿCLjëŠ¸^k.  
''¬EoFLMLkô MLkCLßCLø¸PyÂ ¥qMLjôÍFL¸'' ¬¸Á GH¸¥q×.¸.  
GSj[öGHGSML¸ ¥cML<¸CyFo MLjk@yOy¾Fo ×cFL¥hÂ VGSð^P| FLj¸¨ ¨QcáO|ã ÔoQcOqj.  
QnÓMLPo ¥cML<¸Cy ÿ¿öGHTdE§, AKcGSÚO|Ój ×cFL¥h MLj¸ÔL¸ ÔLj^kæFo ÀOq$qTd$cOqj.  
GHfSMc<j ³ ¥x¸Ôn¸ ³¨áFc ®ÍíOqk ¥qÆfS ×cFL¥hÂ ¥q¸$cOqj rH^æTd$cOqj.  
Mc+" ¥é¥qÓj ÄÂ ÔoGSjëFLï GHÂ GH¥qÚFL rH=hæ ³¸ ×.¿»¸EyFLÂ ¥q¸$cOqj$c ×cFL¥h Í$qÜOqŠ MLÔoáÁ GH¸¥q×.¸. À£O~ MLÔcá¥q ''¯ 

¥cGSëEcÂ¥é ®¸CL ÿ¸$cMLk ÔoGSjëFcïO~?'' ¬¸^k ®Íí¿¢ï CLOqjMLjjŠ¸^k _Nqj^Š À£GSjŠMLÔoáÁ GH¸¥q×.¸.  
−Mnj ¬^j Mn+"$cFo McÈ"ÍíOqk À¿» Kc_j Í$qÜOqŠ ÔoOoMc+j".  
ÔcPe GS¸MLCLûO~Ó CLO~øCL On¸<j Š^j¸KcÓ MLjbÍõFL MnÓfSFL − GHfSMc<j ¬¸Í¿ MLjFLGSjÓFLk ¥xÓ÷$x=oæQc<j.  
²GHlð<k O~FLFo QL¸¥qöO~MLl ‚@~ Ä¤PnÎFLGHlð<Pe÷ ¥x<jŠCy ¥qÆfS ML¼á ¥y<ÆÂ¢, MLjFLML¨Â¢ ÔLkfS Mn+jëFcï<j. MnWo"^GHlð<j 

Kc_jÂ ×cö$qCLë$c ÔLkÔLj¥xMLjôÂ ¬¸Í¿¥i ×cö$qCLëÓj ÔnGHlCLk °¸=c<j.  
''¬GSÓj ¥q¸=o ML©è MLjjÍíÂ ¬¸=cOqj KcMc. ÔLk<j Â¢ MLjFLML<j ÂFnïPe Pe¥xÚGSjëFcï@y ®¥qÚ¨¥h'' ¬¸^k VGSõ¸ 

−@oMc<j −ÁQoGRj, QL¸¥qöO~MLlÂ.  
GHÍ¥x¸@y Oy¾FL KcÓTdOn ×.¿fH Kc_j¥h ''OqÄ¥hOqB|'' ¬Â sHOqj rH=cæOqj.  
MLjk@y FnÓ O~$cFo ×cFL¥hÂ À£GSj¥nÈ"JwNqk<j O~MLjÔL¸öÍ¸.  
¶ GHÁOy¾ÓJd^j GH¸¥q×.¸, ×cFL¥h Í$qÜOq °¸¨, À£GSj¥yMLÓfSFL ×cö$qCLëÓÂ¢ï ÔnfHð ®¸=h¥h MnÈ"Jwtj¸Á.  
Kc_j −ÓFcJdÓFLCyFLk, ®¸=hGHFLjÓCyFLk GHm¿ë$c Ã½¡ ¬tjJwtjFL ×cFL¥h ²¸.³ GHm¿ëÔosS GHÂÂ GHm¿ë$c GH¥qÚFL 

rH=oæfS¸Á.  
OqÄ¥hOqB|Cy ®¸=y÷ ¬¸Í¿¥i ¥cÓXoGH¸ ¬tjJwCy¸Á. −ÁQoGRk, GH¸¥q×cÓj MLjFLML¨¥yGS¸ ×cFL¥h ®¸=h¥h MLGSkëFo °FcïOqj. 

ÿ¿öGHTdE§ MLj¥c¸ ®¸ÔLjÄj¸ÔLj ¬¥qÚ$c¿ ®¸=y÷Fo ¬tjJwtj¸Á.  
O~MLjÔL¸öÍ ®¸=y÷ °FLï¸CLsSGHm ²¸Cy _jÁíMLj¸CLj¨Pe MLjGSPo ÿ¿öGHTdE§ ¬CL<j $qjMLjô¸ Ec^$cFo AKcGSÚO|Â ¥qÓjGHlŠÂ 

®Ój÷ gH¥h GH¸ÁOosSMc<j. GHfSMc¨ï AKLj×cÓ Ä£jÍŠ ²CLjëŠÂ Jw=iÓj GH¨ MnkGSkë ®Ó÷¸Cc ÀsHðMcOqj ®ÍíOqk ¥qÆfS.  
QL¸¥qöO~MLl MLjjÔLá^$c ®Í¸Cc ÔLkfS MLjj¿sSMc@o¥cÂ¢, ²¸Íj¥qPe ¬Ó÷¿ ÔoTdëOqÂ Mc+"Â MLj¸ÍÆ¸ÔoMc<j ¥cÍj. GHÂ 

CnMLjÓ¥q ×cFL¥é ²GHlð@nÎFc Mc+"Â ÄGSjŠÚFoÁ.  
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''¬MLjô À^j÷ ‚@~ Á¤MnFLÓCy GSMLkFLMLj^. ¥qFLj¥q Â¢ À^j÷ ‚@~ MLkŠ Jv$q<ëPe÷$o °Fcïtj'' ¬Â ¬¸^jFLï Mc+" 
MLk^Ój ÄÂ ¬¸CL ¼O~ŠÂ¢ MLj¿áJwtj FLMoøsSÁ ×cFL¥h.  

¬Pe −<jCLk, Jd<jCLk AKcGSÚO|, ÿ¿öGHTdE§Ój Ã.¥c¸ ¨ö»¤ GHm¿ëÔoQcOqj.  
sSæ=| Kcõ¸¥|Py °Eyõ$cÓ ¥yGS¸ Fy=hIfH¥éGRF| GH<<¸Cy ÿ¿öGHTdE§ ¬GH÷N|j ÔoQc<j.  
''¬FLïNqkõ, FoFLj ‚@~ ÿ¿CyJd^j Kc¸¥| =nGSjæÓj O~TdëFLj'' ¬Fcï<j AKcGSÚO|.  
''³O~, ¨ö»¤CyFo ÔLÍjMLlŠ IGHlP|Tdæ}H rH=oæTdëMc? FcFcï, FoFLk ÂFLjï Mnj¨fSF|$cÂ¢, ®¸×.Â¢¿¸$| ¥cÂ¢ ÔLÁÄ¸ÔcÓFLjŠFcïMLjj. 

¬MoÄ¤ MLÍíÂ − ÿ¿$c¨Cy MLjj¨rH^jæŠÂ Ã.¥c¸ ÔoQcMLl. JwÂ¢ fH.½ ¬tjFc ÔofS MLj¸¼ Jv½GRF|¥h MnWcëMLFLjŠ¸=o ÔLÍjMLl¸CL=hCy 
GS¿rH=oæTdëFL¸^jFcïMLl. ³O~ FLjÄøGHlð<j °Eyõ$q¸ ÔofS $q¨sSë$cÂ¢ ®Ój÷ $q<MLÂ GH¿fSìÀ ³MnjÎFc ML¼á¸Ec MLjFLŠ?'' ¬Fcï<j 
O~MLjÔL¸öÍ MLj¸ÍÆGSjëFLï^j÷$c.  

''¬Eo¸^FLïNqkõ ¬Pe ¬¸^jFcïMLl. °Eyõ$cÓj ExOq¥q<¸ ¥qGRæ¸$c °FLï ¯ Oy¾Py÷ ML¼áFL ¬ML¥cQcÓFLj ¬¸ÁGHlÔLjá¥yMcÆ 
¥qÍFLïNqkõ. ³¸? Kcõ¸ŠPy ×cK| O~ML<¸ ¬FoÁ ³MnjÎFc ¼FLï ÄGRNqj¸ ¬FLjŠ¸^jFcïMc FLjMLlø? ³Mnk, ¬ÍßGRæ¸ Kc$qj¸¨ MLkŠ 
×cK| $cÂ¢ MLsSë ®¸ÍjPy MLköCL¸ rHÎ¥h ²Á$o ÕÔcFLjûÓj PoML¸=cMc? ¬Á¤$c¥q ÿ¿¥i, Fc‚ ¥q¸sH^_jÆ=i Kc$c ŠÁ¿¸Á. ®ÍíOq¸ 
¥qÆfS ¥q¸KnÎ¸@| GSæ© ÔosSë [¼áCL¸$c ³EnÎFc TdbÁ¸¼ À£OqCc¸'' ¬Fcï<j AKcGSÚO| bÁ¢MLk MLõ¥që¸ ÔoGSkë.  

''¼Fcï<¸CL ¥cÂñ@n¸^j$c ÔnGHmë °¸=o ²¸ÍjŠO~ Mc¨FLPe ¨GSÚOnÎ×| ÔoTdëMLl? Mc¨ öGHNqjCLïMojEy Mc¨Â 
ÔoNqjÂ¢NqjO~Ec?'' ¬Fcï<j QL¸¥qöO~MLl.  

''¬Á¥cÍj FcFcï, ®GHð=hFLj¸@o Mc<j GS¸JdÁ¸ÔcÓ¸=cO~? Â¸@~ ®OqMnÎ ³+"tjFc PoMLl Mc¨¥h'' ¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ.  
''¬tjCo ³MnjÎ¸ÁO~, =nGSjæÓj O~fSFL¸CL MLköCcFL Mn¸^Fo °Eyõ$q¸ MLGSjë¸Ec, ³Äj=h? PoÂJwÂ −PyÔLFLÓCy ±¿¥é 

MLö¿¢¥cŠ. ³Ey GSOqEc GH<jCLjFcï<j$c Mn+"Â¢'' ¬Fcï<j QL¸¥qöO~MLl.  
CL¸ö¨ ¬Pe ¬FoGS¿¥h ®¸¥é¸ MLk=c÷<Po¥qJwNqk<j O~MLjÔL¸öÍ.  
AKcGSÚO|, ÿ¿öGHTdE§ ¥qÆfS ÔcPe gS¿Nqj}S$c öfHsHO| ¬MLø<Moj ¥c¥q ®ÍíOqk =n}Sæ O~fS JdGSNqkõOqj. ³@~Á ÀOq$qŠ¸@~Fo 

®Íí¿¥i °Eyõ$cÓj MLÔoáQctj. ÿ¿öGHTdE§¥h Nqj¸.Ä.fHPy °FLï sSæ=| Kcõ¸¥| öKc¸¼Py MLsSë, AKcGSÚO|¥h Ä×.NqjFL$qOq¸Py ML¼á¸Á.  
®Íí¿¥i °Eyõ$cÓj ML¼áFL¸ÍjŠ GS¸_OqGH¨Fc ÔnOyÔy=c CLMLjŠ °Eyõ$cÓj ML¼áFL¸ÍjŠ ®ÍíOqk KcbÍGH@~èOqj.  
®OqMnÎ ³+"¥é ®ÍíOqk °Eyõ$qGSjëÓtjFL¸ÍjŠ On¸<j Š^j¸KcPy÷FLk GH¸<$q McCcMLOq*¸ FnÓ¥x¸Á.  
O~MLjÔL¸öÍ¥h MLköCL¸ CLMLjjô<j ®¸¥c ÔLÍjMLlŠ¸=o Kc$qj¸@oÁ ¬Fo ¼FLï MnÆÀ ¬Pe$o Äj»ÆJwtj¸Á.  
¬Á $qMLjÂ¸¼FL AKcGSÚO| ''FoFLj ¨ö»¤CyFo ÔLÍjMLl GS¿rH=oæQcFLÂ KcbÍGH<¥qFLïNqkõ. örHÎMo^j$c FnÎFc Nqj¸¥c¸ ÔoTdëFLj. − rHÎFL 

¨JdOqjæMnj¸^j =nGSjæÓj O~fS FLjMLlø ¥yOqjŠFLï=o÷ MLj¸¼ Jv½GRF|Py¥h ÔoOqjŠ¸=cFLj'' ¬Fcï<j VÄ£j ®GSjëFLï^j÷$c.  
''®¸¥é¸ KcÔi VÄ£j ®Ôcá<j$c. Ä£jOqj ÂÇá¸CL$c °¸<¸¨. CLFLj ¬FLjŠFLïÁ TdbÁ¸¼ À£OqCc<j'' ¬¸Á ×cFL¥h FLMoøGSkë.  
O~MLjÔL¸öÍ ‚@~ CoÆ¥qGH¨FL MLjFLGSjCy FLMLløCLk AKLj×.¸ CL=cæ<j.  
AKcGSÚO| MnjjÍ=h FnÓ ½¡CL¸ ¬¸ÍjŠÂ ¬¸Í¿¥i _^æÓj ¥xFcï<j. ×cFL¥h¥h ¥xFLï GH^jæÔiOq ÔoÀPy rH=hæ ¥c+"Š FLMLjTdÚOq¸ 

ÔoQc<j.  
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''®EoÄj=h KcÔi Po...Po'' ¬¸Á ×cFL¥h ¥q¸$cOqj$c MnFL¥hÚ FL<jGSkë.  
''Fc ÍßfRæPy ¬MLjôMLm, ¬¥qÚMLm, MLÁFLMLm ¬Â¢ï Â¢Mo, ¬¸Co¥cÍj Fc ½¡ÄCcÂ¥y MLj¸¼ $nÎ@|Ä ‚@~ FLjMoø'' ¬Fcï<j 

−O~bÍFL$c ÔLkGSkë.  
''MLk^Ój Kc$c FoO~áMLl. FLjÄøPe MLk=c÷<jCLk °¸=o ÿ>OcCLjë$c rHÍíMc¨Ä ¬tjJwNqkMc ¬ÂfHTwë¸Á FcŠ'' ¬¸Á 

×cFL¥h FLMLløCLk.  
''²¸CL rHÍíMc¨FLtjFc GSOo, Â¢ ÔoÀ MLjjÍí ÀFo GHfSMc¨Fo MLÁFc FoFLj'' ¬Fcï<j AKcGSÚO| Vtj$c FLMoøGSkë.  
QL¸¥qöO~MLl, O~MLjÔL¸öÍ McÈ"Íí¿ MnÎGHm McCLûÓõ¸$c ÔLkQcOqj.  
¬Eo GSMLjNqj¸Py ÿ¿öGHTdE§ ‚@~ ¬¥cÚ KcMLÓŠ, MojFLMLkMLjŠ _^æÓj À£GSjŠÂ MLÔcá<j.  
''¬Oo ³¸=yN|j ®Í¸Cc Ä£j¿ÍíOqk ‚<_ÓjŠÚÂ ÔoQcO~ ³Äj=h?'' ¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ ÿ¿öGHTdE§ AKLj×.¸ CL<jCLk.  
''¬Eo¸PoÍj KcML$cOqk ¬MLkôFcFLïÓ CLO~øCL Fc ÍßfRæPy Ä£jOo GHm¾õÓj'' ¬¸^k ML¸» FLMLjTdÚOq¸ ÔoQc<j MLjj$qjÜ¿¥i.  
''KcMLl¸Á. ®ÍíOqk ®ÍíOo'' ¬¸^k QL¸¥qöO~MLl ÿ¿öGHTdE§FLj Í$qÜOqŠ À£GSjŠF|Bc<j.  
ÿ¿öGHTdE§, AKcGSÚO|Ój ®ÍíOqk μ¥qÔy^ °Eyõ$cÓj ÔoNqj¥qJwtjFc Mc+" sSïVÂ¥h ²Pe¸=h ¬¸CLO~Nqj¸ ¥qÓ$qPoÍj. QnÓMLl 

MLsSë ÔcÓj, ®ÍíOqk Ôn^æGH=cæÓj MoGSjŠÂ ÄQc[GH^ï¸ MnjjCcëÂï ÔLj=hæ MLÔoáMcOqj. À¸© ÀGHðÓj MLj¿¼.  
ÔLkGSkë¸<$cFo GS¸MLCLûO~Ój $q¨¼JwNqktj. ¬FLjŠFLï^j÷$cFo AKcGSÚO| ²¸.¥c¸ JdGStj O~MLjÔL¸öÍ¥h −FL¸EcÂï 

¥qÆ»¸Ôc<j. ¬CL¨CyJd=o ÿ¿öGHTdE§ ‚@~ ²¸.¥c¸ GH¿¢XL O~Qc<j. ³ GHÂ ÔofSFc ¥qÆfS ÔoNqj<¸ McÈ"Íí¿¥i ¬ÓMc^j. − 
¬ÓMc^jFo ¥xFLTd»GSjëFcïOqj ®ÍíOqk.  

''O~MLj¸ ¯ ³@~Á CLMLjjô¨ rHÈ" ÔosSEcí¸ O~ ³MLj¸=cMLl?'' ¬Fcï<j QL¸¥qöO~MLl.  
''¬GHlð@o Mc¨¥h rHWo"Äj=h FcFcï. ¥qÂ¢GS¸ JdÀ¥é+"tjFc O~Â¢Nqj¸¨. ¯ Oy¾Py÷ −<fHÓ÷Ój ‚@~ ¯ MLNqjGSjPy rHÈ"+j" 

ÔoGSj¥yML<¸PoÍj'' ¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ.  
''¬MLlFLFLj¥y. Mc¨¥h °Eyõ$q¸ ML¼á MLjk@o+j" ¥cMLTwë¸Á. Oy¾e Ä×.NqjFL$qO~Â¥i ®¥qÚ¨¥i ¬}H ¬¸@| @pF| ÔofS ÔcPe 

örSætjF| ¬MLlCLjFcï<j. rHÈ" ÔosSsSë Mc¨¥c KcbÍ CLGHð<Moj ¥cÍj MLjFL KcbÍõCL ‚@~ À£¿JwCLj¸Á'' ¬Fcï<j QL¸¥qöO~MLl.  
''GSOo ÔLkEcí¸ Pn¸¨ FcFcï'' ¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ.  
¥x<jŠ GHÔLá×n¸@~ ±GH<¸Cy CnÆfSFLMc+"¸Í¿¥i ÔnJdð<j QL¸¥qöO~MLl, AKcGSÚO|¥h CL»FL GS¸_¸bEcÓj °¸=o ÔnGHðMLjÂ.  
CL¸ö¨ −PyÔLFLFLj CnÓjGSjŠFLï AKcGSÚO| μ¥q ÔLÓ÷Â TdNqj¸ GS¸bÍõMo+ ×cFL¥h Moj<Ä£jÍ GSFLï×c¾Ój ¥yGSjŠ¸^j¸<$c 

TdNqkÂ¥qFLï^j÷$c MnWc"<¥qÚ¨¥h.  
¶ On¸<j GSFLï×c½ Mnjj$qÜÓj ¥yfS ×cFL¥h GH^jæŠFLï »FnïPy MoQc<j.  
¬Pe AKcGSÚO| CLFL MnFL¥q CLÔcá<jCLj¸=o, ³Ey =n¸<O| rH^æ@~Â¥é MLÔcá<Â ö$qfU¸ÔofS¸Á ×cFL¥h.  
''³Äj=h KcÔi, ³Äj=h GS¸$qÀ? CLMLj¿Pe ÍNqjÔoQcOqj?'' ¬¸Á FLMLløCLk.  
''GS¸$qCoMLjj¸^j¸Á? ¬GSPo ®¸=hGHFLjÓCy ¬ÓfSJwCLjFcïMLl ¥qEc. ³Ey ¥x¸Ôn¸ TdNqj¸ ÔoEcíMLjÂ MLsSë'' ¬¸^k MLjOy 

FcÓj$qj Mnjj$qÜÓj CLj¸¼ ×cFL¥h ÔoÀPy °FLï »FnïPy MoQc<j.  
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Mnjj$qÜÓj ¥yNqj<¸ −fH @~Kc fH^æ$y<FLj −FLjŠÂ ‚Oqjá¸^k ''FcFLáŠ¸@~  Jdtj¸^jŠO~. ³Äj=h GS¸$qÀ?'' ¬¸Á 
×cFL¥h gS¿Nqj}S$c ¬CL¨ML¸¥q ÔLkGSkë.  

''³¸PoÍ¸=o ÄFLMo¸. ¬MLlFLk OqÄ$c<j ¥qFL_<<¸PoÍj. ²¥qÚ¨¥h MnWc"<j?'' ¬Fcï<j AKcGSÚO| . 
''OqÄ −<jŠFo¸ÍjŠ MnWc"<Â Â¢Š ‚@~ CnÓjGSj$cÂ¢ ÄGRNqkÂ¥h O~'' ¬¸Á ×cFL¥h PoÂ ÄGSj$qj FL=hGSkë.  
''¬Kcò, ²¸Íj¥qMLkô ¬¸CL ÄGSj$qj? ³Ey ®Fcï+k" ®¸=y÷ GHFLjÓj ÔoGSjŠ¸^k ¬ÆfSJwNqkMLl¥qEc. Â¢Š Cy<j$c ²MLOnÎFc 

MLsSë Kc$qj¸^j¸ÍÂ Fc −PyÔLFL. ¬¸CL ÄGSj$cÜ ÔLk<Š CLÆ£÷ ÔnsHðTdëFLj FcFLï$cOqj ¬¸Í¿CyFLk FcŠ GS¸_¸bEcÓj ÔLk<MLjÂ 
ÔnGHlëFcïOqj ¥qEc. Fc¥qMoÄ¤ MLÍjí. Fc ÍßfRæPy μ¥q ¬MLkôtj °¸Á. Ä£j ¬¸Í¿¥i ®GRæMLjtjCo'' ¬¸^k GS$q¸Py −sHQc<j AKcGSÚO| 
fS$qjÜGH<jCLjFLï^j÷$c. ¬GHð=h¥é ¬CLÂ MLjj[¸ ²öOq$c ¥q¸ÁJwtj¸Á.  

¬Pe¸=hEoEy °¸^j¸ÍÂ MLjj¸Eo ±fU¸¼FL ×cFL¥h, ¬Eo¸ MLõ¥që¸ ÔoNqjŠ¸@~, ''³Äj=oÄ£j=i, MLk JdÓ_j$qÜÓ GHfSMc<j. 
¬GHlð@o ösHMLjPy GH¨JwNqk@~?'' ¬¸^k AKcGSÚO| _j$qÜÓ On¸<k GH^jæŠÂ ±sHfS¸Á.  

''¬¸CL gSFo¸ PoÍjPoMLkô. MnjjFLï ¬FLj¥yŠ¸@~ MLk ¥xÆ£$| MLkbÍMLO~MLl McÈ"¸=h¥h MnWc"FLj. ¬¥qÚ< ¬CL¨ ÔnPn÷Æï ÔLkQcFLj. 
sHOqj ¥qMLjÓ^. ÔLk@~èÂ¥h ÔcPe Kc$qj¸Á'' ¬¸^k MLk^PesHfS fS$qjÜ$c FLMcø<j.  

''¬tjCo ÓM| ²=| IGH}Sæ rSÎ=| ¬FLïMLk^'' ¬¸Á ×cFL¥h −^GH=hæGSjëFLï^j÷$c.  
''JwFo÷ ¬Pe$o ¬FLj¥y. ³Ey MLÁFLMLl ¥qEc, TdNqj¸ ÔoTdëMLÂ Â¢Š ÔnfHCo ®Pe ²$qCcÈ ÔoGSjëFcïMLl ¥qÍk'' ¬Fcï<j AKcGSÚO| 

ÂGRkçOq¸$c.  
''³N|j fHÔiá, ±¿¥é °<jŠÚ¸^jFcïMo. ³Ey GSOqEc$c ¬¸=oFLj. GSOoPo Ä£j ¬FLïNqjõCy ÔnJdëPo, =nFLúF| GH<Š. ®¸CL¥i 

¬MLkôtj Mc+" ÄMLO~Ój ³Äj=h? ²¸CLMLOq‚ ÔLÍjMLlŠ¸Á?'' ¬FL¨»¸Á ×cFL¥h −GS¥hë$c.  
''FoFLj ¬MoÄ¤ CnÓjGSj¥yPoÍj MLÁFc. ÔLk<$cFo CLFLj ÔcPe FL¼á¸Á FcŠ ¬tjCo ¯ GS¸$qÀ Fc örIH¸@| MLkbÍMLO~MLl¥h 

‚@~ ÔnGHðPoÍj FoFLj MLjj¸Íj Ä£j ¬¸Í¿ ¬¸»¤¥cOq¸ À£GSj¥yMcÓFoÁ Fc °EoíQLõ¸'' ¬Fcï<j AKcGSÚO|.  
¬CL¨ −PyÔLFc ÄbEcFL¸ ÔLkfS ²¸Cy MLjjÔLá^GH¨¸Á ×cFL¥h. ''GSOo* ®¸=h ¬ö<GSj ÔnGHlð Äj$qCcÄ FoFLj ÔLkTdëFLj'' 

¬¸Á.  
''¬Pe ¬FcïMLl KcMLl¸Á'' ¬¸^k ÿjadOqj$c ¯ÓMoGSjŠ¸^k @~KcMnj^j÷ Á» ¥h¸Á¥h Äj$qCcÄ FoFLj ÔLkTdëFLj'' ¬¸Á.  
''¬Pe ¬FcïMLl KcMLl¸Á'' ¬¸^k ÿjadOqj$c ¯ÓMoGSjŠ¸^k @~KcMnj^j÷ Á» ¥h¸Í¥h MnÈ"JwNqk<j AKcGSÚO|.  
¬CL<j MnÈ"FLMnÎsH MLjj¿rH¸$c ÔLkGSkë¸¨Jwtj¸Á ×cFL¥h ¥xÂï XLBcÓj.  
− O~öÀ CcFLj ÄFLï GSMLkÔcOq¸ AKLOqë¥i, MLkMLj$c¿¥i CnÆNqj×ofS¸Á ×cFL¥h.  
''¬tjCo MLjFL KcÔi rHÍíMc<tjJwtjFL=o÷ ×cFL¥i. CLFL¸CL CcFLj fHÓ÷Â MnCLjŠÚÂ MLjFLŠ GS¸_¸bEcÓj ÔLksS öQLMLj 

CL»Ü¸Ôc<j'' ¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ.  
''$q=hæ$c ¬FLŠ. Ä¸=o ÔcPe IgHÓtjJwCc<j. MnjÓ÷$c MLk=c÷¨ − MLkbÍMLO~MLl ÄMLO~Ój ¥qFLj¥yÚMLjj¸Íj'' ¬¸Á ×cFL¥h.  
''¬MLlFLj O~MLj¸, ÄMLO~Ój ¥qFLjŠÚÂ μ¥qTd¿ MLkMLNqjõFLj À£GSjŠÂ ¬¥qÚ¨¥h MnÈ"O~! ¬Fcï<j QL¸¥qöO~MLl.  
¬FLjŠFLï=o÷ −ÁQoGRj, O~MLjÔL¸öÍ ÄMLO~Ój CnÓjGSjŠÂ Ä×.NqjFL$qOq¸ MnWx"ÔcáOqj.  
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PPP 
''¬MLkôtj Š¸ÍFLGHl KxMLjôPe °¸Á KcMc. ®¸CL¥i McWn"MLOy CnÓjTd? MLk rHÍCcCL$c¿ MLjFLML<j 

¥c¸CcO~MLl Po<k Mc+"MLkôtj. ³Ey rHÈ"+"Py sHOq¸=cPy÷ ¥qÓML<¸ CLGHð rHÍí$c O~¥qJw¥qÓj PoMLl ¥qEc MLjFLŠ 
¬¸Íj¥é McÈ"¸=y÷ rHÈ¢"<j ¬MLkôtj °¸ÍÂ MLjFL¥h CnÆfS¸Á ¥cÍj. ÍkOq¸ FLj¸¨ ®Ój÷ ÔLk<$cFo ¬FLjŠFcïFLj, ®Á 
MLjFLMc+" ®Ój÷Pe °¸Á ¬Â'' ¬Fcï<j −ÁQoGRj.  

''KcÔi ÔnfHðFL ¥qMLjÓ MLjFL ¥qMLjPoFc FcFcï? CLFLtjCo FcŠ Kc$c GH¿ÔLNqjMoj. MnjjFLï ÄQcÓ fHÂï$c¿¸=y÷ 
×.¿»FL IGH¸XLF|¥h CLFLj ‚@~ ML¼á¸Á. ¬MLkôtj ÔL¥qÚ$c Jv¸Á$cÜ °¸^j¸Á FcFcï'' ¬¸Á ×cFL¥h °Ccûÿ¸$c.  

''MLjFL ×cFL¥hÚ FL¼á¸Í¸=o ®¸¥q ÀOqj$oÄj °¸^j¸Á KcMc. MLj¸¼Oy¾ ÔLkGSjŠÂ MLk=c÷¨MLEcí¸'' ¬Fcï<j 
QL¸¥qöO~MLl °Ccûÿ¸$c.  

''¥cÂ¢ FcFcï Mc+" À£Oq¸Cc ÔcPe rUÎrIHÎ$c °¸Á FcFcï. − ¥c¸CcO~MLl$c¿Â ¬¸ÍOqk ×.Äj¸EcOqj 
¥c¸CcO~MLl$cOqÂ ¬¸^jFcïOqj. ®Ój÷ ‚@~ ÔcPe ÍO~ã$c °¸Á. ¬Pe¸=h Ôy^ rH¿»FL ¬MLkôtj MLjFL TdMLkFLõMnjÎFL 
®¸=h¥h ML¼á ®MLj<$qÓEc? ¬GSPe ¬MLkôtjÂ MLjFL¥hTdëO~?'' ¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ GS¸Eoÿ¸$c ÔLkGSkë.  

''Ä£jOqFLï=o÷ MLk rHÍFcFLï$c¿ ÿNqk¸Py ÔcPe ÍO~ã$cFo °¸@oÁ GH¿fSìÀ. ¬tjCo ¬FLïNqjõ ÿNqkMLjj¥h 
MLÔoáGS¿¥h −fSëPy ÔcPe AKc$q¸ ÿ¿¸¼Jwtj¸Á. rHÍFcFLï$c¿Á ÔcPe rHÍí Ôntjõ. ¬¨»FLMc¿¥h ¥cÍFLŠ¸@~ 
ÔoÀ¥n¸CL MLsSë ¬¸Cc ®ÔoásSMcOqj. IGHÆCL¸$c − AKLML¸À, ³My ¥xÁí$c AKLkMLjjÓj CLGHð ³Ä£j PoÄGHlð<j ¬¸Íj¥é 
Mc+"Kcòtj Ko¸ŠPy °Eyõ$q¸ ÔoGSjëFcï<j.  

¬tjCo μ¥q=h ÔnGHlð¥yMcÆ. °FLïFc<j, PoÂFc<j ‚@~ ³ AKoGR×cÓj PoŠ¸@~ ¬¸Í¿Cy ÔcPe −À£ôNqj¸$c 
°¸=cOqj Mc+j"'' ¬Fcï<j −ÁQoGRj.  

''¬tjCo ®¸¥é¸. MLjFL KcÔi¥h − ¬MLkôtj Kc$c FL¼á¸Á ¥qFLj¥q öJvgS<tjJwEc¸'' ¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ.  
®OqjGHXcÓ rHÍíÓk MLk=c÷<jŠÂ Pe¸ÕÔZFL¸$c rHÈ"ÔLkGHlÓj ³O~ð^j ÔoQcOqj. ¬FLïNqjõ sSïfUCLj@o CLFL¥h 

¥cKyNoj MLOqj<Â CnÆfS −QLáOqõJwtj¸Á ¥qMLjÓ. ×cFL¥h ¬¥éÚ CLFL Cy=h¥y<Ój ¬Â CnÆNqj<¸CyFo MLj¿¸CL 
Jv¸»Jwtj Mn¸^Fo CLFL ¬¸»¤¥cOq¸ CnÆfH¸Á. μ¥q MLj¸¼Oy¾ ÔLkGSjŠÂ ÂÇáCcO~íîÂ¥h MLjjÿkO~ëÓj rH^jæŠFcïOqj.  

¥qWcõ*Mnjj¼áFc, ¥q¥xÚ¼áFc −$qÍ¸=cOqj ¬Pe FnÓ ÀOq$qŠ¸@~Fo ¥qMLjÓ − ®¸=h¥y<Ój ¬tjJwtj¸Á.  
rH+"Nqkõ¥q AKcGSÚO|FLj Ä×.NqjFL$qOq¸Py ¥cGHlOq¸ rH=hæ¸ÔcÓFLjŠFcïOqj ¬¸Cc. ¬Pe Ä×.NqjFL$qOq¸Py ¥cGHlOq¸ 

rH^æ<¸ AKcGSÚO|¥é ¥cÍj, ¥qMLjÓ¥i ®GRæ¸Po¥qJwtj¸Á.  
¼FLï¥y<Æ ¬bÃöJdNqj¸ CnÓjGSjŠÂ MLj¿¸CL −QLáOqõJwNqk<j QL¸¥qöO~MLl. AKcGSÚO| ®GRæ¸‚@~ ¬Eo ¬Â 

CnÓjGSjŠÂ Mc+"Â Ä×.NqjFL$qOq¸ GH¸fH¸ÔcÓFo −PyÔLFLFLj ÄOqÄj¸ÔLjŠFcï<j −NqjFL.  
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TdbEcOq*¸$c ³ −<fHÓ÷tjFc rH+"Nqkõ¥q Fc AKLOqë FoFLj Ä¨$c sSøÔLáî$c °¸@~ÓÂ ¥yOqjŠ¸^j¸Á. ®EoÄj=h 
¯ ¬MLkôtj °MLjô¨ Š^j¸_¸Py °¸=cFL¸=y¸Á ¬FLjŠÂ −QLáOqõJwNqkOq¸Cc.  

AKcGSÚO| GSOoGS¿. − ®¸=hÂ, ®¸=y÷Â GSAKLjõÓFLj MLÁÆ °¸<@~Â¥h ²¸CLMLköCL¸ ®GRæGH<PoÍj.  
×cFL¥h, ¥qMLjÓ μ¥q CLÆ÷ ¥q<jGHlFL GHl=hæFL Ã<èPe÷ ²¸Cy ¬FyõFLõ¸$c MLjGSÓj¥yML<¸ ÔLkfS ¬¸Í¿¥q¸=o 

QL¸¥qöO~Mo ²ŠÚML GS¸CyfR¸Ôc<j. Fc fHÓ÷ÆÍí¿¥i OqCcïPe÷¸=h AKcOqõÓj Ex¿¥cOqj. ²GHð=h¥i McÈ"ÍíOqk ®Pe$o ¥qÆfS¥q^jæ$c 
°¸=o ÔcÓj, ®¸¥é¸ MLÍjí FcŠ ¬FLjŠFcï<j CLßfHë$c. ®¸CL −FL¸EcÂï ¥qWc"O~ ÔLkGSjŠFo ¬ÍßGRæ¸ CLFL AKcOqõŠ 
Po¥qJwtj¸Eo ¬Â KcbÍGH@~è<j ‚@~.  

− Š^j¸_ GSAKLjõÓ ¬FyõFLõCLFLj ÔLkfS ''¥x<jŠÓk, ¥y<+k" ¬¸=o ¬Pe °¸@~Æ. Â×.¸$c − QL¸¥qöO~MLl 
²¸CL ¬ÍßGRæML¸CLj<j? MLk fHÓ÷Ój ‚@~ ¬Pe °¸=o ²¸CL Kc$qj¸<jFLj'' ¬FLj¥yTd$cOqj ¬¸Cc.  

ÿ¿öGHTdE§¥h ‚@~ − GS¸MLCLûOq¸ rHÈ"ÔosSQc<j −ÁQoGRj MLj¸¼ GS¸_¸bÍ¸ ŠÍOq<¸Cy.  
ÿ¿öGHTdE§ AKcOqõ ®¸ÁOq ‚@~ ÔcPe FnMLjôÍtjFL ¬MLkôtj ¥cML<¸Cy ¬¼Oq¥cÓ¸PyFo ¬¸Cc μ¥q 

Š^j¸_¸Pe ¥qÆfSJwNqkOqj.  
Ä¤¥n¸@|ûPy ³Ey μ¥q Ôy=h¥h MLjk<j ×.¸^Ók ¥qÆfS MnÈ" GSOqEc$c $q¨fH O~Td$cOqj. μ¥yTd¿ rHÍíMc+j" 

Mc+"Cy Ôo¿Fc ²ŠÚML$c − MLjk<j ×.¸^Po Mn+"Td$cOqj.  
ÔLkGSkë¸<$cFo AKcGSÚO| rHÈ" ×.¿» GS¸MLCLûOq¸ $q¨¼Jwtj¸Á. ¥qMLjÓ FnÓ CLfHð¸ÍFo McOqë − ®¸=h GSAKLjõÓ 

GS¸_O~ÓFLj ¬¸_O~Âï Cc¥éPe ÔofS¸Á.  
¬tjÍML FnÓPy ¥qMLjÓ¥h IGHjFL¸$c GSk¨ÍÆ¼á ÅÇ¢MLj¸CL¸ ÔofS¸Á TdÄöCLMLjô.  
''¬FLïNqjõ$cOqk ¥qMLjÓÂ Pe¸ÕÔZFL¸$c MLk ®¸=h¥h À£GSjŠMnÈ" MLjk<j ÂöÍÓNqkõ¥q À¿» GH¸fH¸ÔoTdëMLjj. −FL¥q 

³@y FnÓPy GHl¿=h¥h À£GSjŠMnWcëMLjj'' ¬FL¨»¸Á QL¸¥qöO~MLlÂ TdÄöCLMLjô.  
''EcÂ¥é¸ AKc$qõMLjMLkô, ¬Pe$o À£GSjŠMn+"¸¨'' ¬Fcï<j QL¸¥qöO~MLl.  
MLjOqjFc<j ¥qMLjÓÂ Ä×.NqjFL$qOq¸ À£GSjŠ MnÈ"Jwtj¸Á TdÄöCLMLjô.  
Mc+j" MnWc"¥q ¬Fcï<j AKcGSÚO| ''MLÁFc ¯ MLjk<j Oy¾Ók FoFLj ‚@~ ¬¥qÚ@o °¸=cFLj. ³¥q¸$c MLj¸@o 

¯MnÂ¸$| Ko¸¥qNqkõ¥q ®ÍíOq¸ ¥qÆfS MLÔoáTdë¸.''  
''¬¸CL JvÍjíJwNqk¥q ¬MLkôtjÂ À£GSjŠO~ML<¸ MLj¸¼Á¥cÍj KcÔi. − Oy¾ ¥cGSë GH¿ôGRF| À£GSjŠÂ 

rH¸ÍPe@o _NqjÓjEo¿ MLÔoáNqj¸¨ PoEc − Oy¾ −}IH@o Æ£MLl rH^jæ'' ¬¸Á ×cFL¥h.  
''Ä×.NqjFL$qO~Â¥i ®¥qÚ¨¥i GH^jæMLjÂ $q¸^ öGHNqk*¸ °¸<Íj _¸¨Ä£jÍ. − MLköCL¸ EcÂ¥h Æ£MLl rH=cæPe?'' 

¬¸^k FLMoøQc<j AKcGSÚO| Mn+"@~Â¥h °ÍjõŠë<MLlCLk.  
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''FLjMLlø ÔnfHð¸Á ¥qOn¥éæ, ¥cÍFLFLj. ®Fcï+k" Ä£jOnPe À¿»Fc ³ ®_ò¸Á¤ PoÍj. ¥qMLjÓ ®GHlð<j ML=hæMLjÂfR ¥cÍj. 
×cö$qCLë$c °¸=o MLj¸¼Á ¥qEc'' ¬¸Á ×cFL¥h MLj¸ÍÆ¸GHl$c.  

''GSOo.. GSOo, −MoQLGH<Š. FLjMLlø ÔnfHðFL=o÷ ÔoTdëPo'' ¬¸^k MnÈ"JwNqk<j AKcGSÚO|.  
Ä×.NqjFL$qOq¸ MnWc"¥q CLFL MLÁFL ¬FLïMLk^Ój AKcOqõCy ÔnfHð FLMcø<j AKcGSÚO| ''®¸¥c FoFoEy ¼FLïfHPe÷¨Â 

¬FLï^j÷ MLk MLÁFL GSMcPeXL ×cö$qCLëÓj ÔnGHlë¸Á ÔLk<j. ÔnfHðFL =nÎMLjj¥h FoFLj$cÂ, ¬FLïNqjõ$cÂ¢ ®¸=h¥h O~¥qJwCo 
¥cÓj$cÆFL fHÆ÷Pe ÀOqj$qjCLj¸Á ¥q¸$cOqj$c''  

''¬¥qÚ ¬FLïEcÂPy CLsHðMLjj¸Í¸©? MLjFL ×cö$qCLë¥yGSMoj ¥qEc ÔnfHð¸Á. CLFLFLï=o÷ MLj¸@o MLjbEcõÿï¸ fS.²P| 
rH^æ¸¨. rHÍPe@o ®¸=h¥h MnÈ"JwEc¸'' ¬¸Á ¥qMLjÓ.  

''FLjMLlø ‚@~ ¬Pe$o ¬¸=cMc. ÿy¸ ÄjÂGSæO| −OqèOqNqkõ¥q CLGHlðCLj¸Ec, ®¥q ¬Pe$o ÔoTdëPo'' ¬Fcï<j 
AKcGSÚO|.  

MLjk<jOy¾Ók MLjk<j ÂÄjadPe÷ GHl=hæ¸=y÷ $q¨sHfS¸Á ¥qMLjÓ.  
TdÄöCLMLjô ‚CLj¿¥h ®GRæMLjÂ ¥q½ã¥cNqjÓk, ×.¸À¥qÓk ÔofS¸Á.  
¬Â¢ï GSOqjíŠÂ AKLOqë O~¥q¥yGS¸ ²ÍjOqj ÔLkGSkë ‚Oqjá¸Á ¥qMLjÓ.  
Ko¸¥|Py GHÂ CnMLjÓ¥qJwML<¸Cy − Oy¾ ¬FLjŠFLï EcÂ¥q¸=o −ÓGSõ¸$c MLÔcá<j AKcGSÚO|. O~ML<¸CyFo ''Td¿¢ 

¥qMLjPe, ¬FLj¥yŠ¸@~ Po^tj¸Á. _NqjÓjEoOqEcMLk ®¥q'' ¬Fcï<j AKcGSÚO| ÿ@~MLl¨$c.  
''®¸CL JvÍjíJwtj ®GHlð@n¸ÍjŠPn¸¨. OoGHl Mn+Ec¸'' ¬¸Á ¥qMLjÓ.  
''OoGHl MLj¸$q+McOq¸ ¥qÍj=o. MnÈCo ®Mcø+ Mn+"¸¨ PoEc ²Ój÷¸¨ _jbÍMcOq¸ Mn+"¸¨'' ¬¸Á TdÄöCLMLjô.  
''¬Mnjkô, ²Ój÷¸¨ Ec¥cFc. ¬Eo¸ ŠÍOqÍj$cÂ¢, ®GHlð@o MnÈ"JwEc¸'' ¬Fcï<j AKcGSÚO|.  
''®¸CL JvÍjíJwNqk¥q _NqjÓjEo¿Co ¬¥qÚ ³MLj¸^j¸EyFL¸©. ¬tjFc ¯ =nÎMLjjPy ö=cIfH¥| ‚@~ ²ŠÚML$c 

°¸^j¸Á'' ¬¸Á ¥qMLjÓ. 
''³¸ IGHOo÷ÍjPo ¥qMLjPe ¬ÓMc=nÎFL Oy@oè$c. FoFLj ×cö$qCLë$c À£GSjŠMnWcëPo'' ¬Fcï<j AKcGSÚO|.  
''JwÂ¢ ¯Oy¾ FLjMLlø MnÈ" MLÔnátjõ Kc_k. _jbÍMcOq¸ ¥qMLjÓÂ FoFLj À£GSjŠMnÈ" Á$qKn<CcFLj'' ¬¸Á 

TdÄöCLMLjô.  
''MLk MLÁFLPe$o Ä£j‚ ¥q¸$cOqj ²ŠÚML¸¨. ³¸ IGHO~øPoÍj$cÂ¢ _NqjÓjEoOqj ¥qMLjPe, Mn+Ec¸'' ¬Fcï<j AKcGSÚO|.  
¬CL<¸CL $q=hæ$c ÔnGHð<¸Cy ¥cÍFLPo¥q _NqjÓjEo¿¸Á ¥qMLjÓ.  
''MnÈ"FL Mn¸^Fo IJwF| ÔnNqjõMLkô'' ¬¸Á TdÄöCLMLjô ‚CLjOqj ML¸¥q ÔLkGSkë.  
''¬Pe$oFLMLkô MnWx"TdëFLj'' ¬¸Á ¥qMLjÓ Ôntjõ ±GHlCLk  
¬FLï^j÷$cFo AKcGSÚO| Tw÷$c _¸¨ ö@nÎM| ÔoNqjTd$c<j. GSOqEc$c ¥q_jOqj÷ ÔnGHlðŠ¸^k Mn+"Td$cOqj.  
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AKcGSÚO| À£GSj¥yMLÓfSFL ×cö$qCLëÓÂ¢ï À£GSjŠÂ MnjÓ÷$c AKcOqõ¥h ³ ®_ò¸Á¤ ¥qÓ$qŠ¸@~Fo ö@nÎM| ÔoQc<j. ¥cÂ¢ 
ÍjOqÍßGRæMLQcCLkë MnFL¥qFLj¸¨ gSð<j$c MLGSjëFLï Pe¿¢ AKcGSÚO| _¸¨Â b© ¥x=hæ¸Á.  

− ¬ÍjOqjŠ _¸¨Ä£jÍ FLj¸¨ ²»¿ ÍkOq¸$c GH¨Jwtj¸Á ¥qMLjÓ.  
GH¥qÚ¥h μ¿»JwtjFL AKcGSÚO| Ä£jÍ _¸¨ GH<<¸Cy ¬CL<j Mn¸^Fo PoMLPo¥qJwNqk<j.  
ÔLj^jæGH¥qÚÓMcOqj VV¥cO~ÓCy Mc+"Â ÔLj^jæMLjj=cæOqj.  
³¥hû@n¸=| ÔofSFL Pe¿¢ ö@nÎMLO| GHCcë PoŠ¸@~ Jd¿JwNqk<j.  
Oq¥qëGHl MLj<j$qjPy MLjjÂ»JwtjFL ¥qMLjÓFLj ÔLkfS ¬¸Í¿ ¥q+k" ÔnMLj¿¸Ôctj. _¸¨ ¥h¸Í FLj¸¨ AKcGSÚO|Â 

PoMLFnCcëOqj. ¥qÍÆ¥q PoŠ¸@~ GH¨MLlFLï AKcOqõFLj Oq¥qëGHl MLj<j$qjPy ÔLk<<¸CyFo ¬CL¨ ¥q+j" Ôi¥q^j÷ ¥qMLkôtj.  
fS=i¥h Í$qÜOq$cFo öGHMLkÍ¸ ×.Oq$q<¸Cy Mn¸^Fo ¬¸_jPnF|ûPy ®Íí¿¢ï VGSð^P|¥h CLOqÆ¸ÔcOqj.  
¥qMLjÓFLj −GHOoGRF| bÁNoj^O|¥h CLOqÆ¸Ôc¥q O~MLjÔL¸öÍ¥h IJwF| ÔoQc<j AKcGSÚO|.  
CLMLjjô<j ÔnfHð¸Á Ä¸^kFo ''²¥qÚ<jFcïOqj Ä£jOqj? ¥qMLjÓ ²Pe °¸Á?'' ¬FL¨$c<j −ÍjO~í$c.  
''®GHlð<j ¬MoÄ£j ÔnGHðPoFLFLïNqkõ, MLÁÂï À£GSjŠÂ Mn¸^Fo »¤Cc FL¿û¸$| ÿyM|j¥h O~. MLÔoá^GHlð<j <_jòÓj 

‚@~ À£GSjŠO~'' ¬¸^k IJwF| rH=oæQc<j AKcGSÚO|.  
¬FLï$c¿Cy MLk=c÷@~¥q ÂöTdë*¸$c ¬¥qÚ<jFLï Š¿¢áPy McÆJwNqk<j. ¬¥qÚ<¥qÚ< $cNqkÓNqkõtj$cÂ¢ 

¬ÍßGRæMLQcCLkë ¬CL¨¥h öIJd¥qáO| ³Ä£j ¥cPoÍj.  
¬Oq$q¸^Py ×cFL¥h, O~MLjÔL¸öÍÓj FL¿û¸$|ÿy¸¥h MLÔoáQcOqj.  
Ä½^O|û VPy÷ °FLï AKcGSÚO|Â ÔLk<<¸CyFo ''²Pe °¸ÁO~ ¥qMLjÓ?'' ¬FL¨$c<j O~MLjÔL¸öÍ −ÍjO~í$c.  
¬FLï$c¿Â ÔLk<<¸CyFo ''¬FLïNqkõ'' ¬¸^k ¬CL¨Â ÔLj=oæQc<j AKcGSÚO|. ¬¸CLMLOq‚ °$qÜ_j^jæŠFLï Íj¹[¸ 

MLOqÍPnÎ Jv¸»¸Á.  
''KcÔi ³Äj=h Kc_k, ³MnjÎ¸Á?'' ¬¸^k ×cFL¥h −öCL¸$c ¬CL¨ CLÓÄ£jÍ Ôntjõ MofS¸Á.  
''MLÁFc FLjMLlø ÔnGHmëFo °FcïMLl, JvÍjíJwtj _NqjÓjEoOqMLÍíÂ. FoFo EpO~ó$qjõ¨ï. Mnjj¸¨$c _NqjÓjEoO~FLj. Fc 

¥qMLjÓ FcŠ ÍŠÚCLj¸Í¸=cMc, MLÁFc?'' ¬¸^k ×cFL¥h AKLj×.¸ Ä£jÍ CLÓMcÆá KcMLlOqjMLjFcï<j AKcGSÚO|.  
''¥qMLjÓ¥é¸ ¥cÍj KcÔi. MLjFLMnjML¿¥éÄ£j ¬FcõNqj¸ ÔoNqjPoÍj. − EoMLjj<j MLjFL¥h ¬FcõNqj¸ ÔnNqjõ<jPo'' ¬¸Á 

×cFL¥h ¶EcOqjð$c AKcGSÚO| AKLj×.¸ Ä£jÍ ÔotjMofS.  
¥cÂ¢ −GHOoGRF| DÁNoj^O| FLj¸¨ _Nqj^Š ML¼áFL @~¥qæOqj ÔnfHð¸Á ÄÂ MLjj$qjÜOqk ÂQoáGRjæÓNqkõOqj.  
ML*jŠCLjFLï ÔoCLjÓCy FLO|û ¬¸Á¸¼FL ¥c»CcÓrHÎ GS¸CL¥cÓj ÔoQc<j AKcGSÚO|.  
O~MLjÔL¸öÍ ¶EcOqjð$c CLMLjjô¨ AKLj×.¸ ÔLj^kæ ÔotjMofS Í$qÜOqŠ PeŠÚFcï<j.  
×cFL¥h ÂsSë×.¸$c FLj¸ÔLjFLï Ôy^jFo ‚Oqjá¸¨Jwtj¸Á.  
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×.¿»FL EcOqj*¸ $qk¿á O~MLjÔL¸öÍ IJwF| ÔoNqj$c TdÄöCLMLjô, ¥c¸CcO~MLl, MLkbÍMLO~MLlÓj −IGHjMojIGHkÓ Ä£jÍ 
MLÔoáQcOqj VGSð^P|¥h. 

''¬¥qÚ¨¥i ¯ Oy¾ MnWx"ÍíÂ FoFLj ÔnGHmëFo °FcïFLMLkô ÄFcïOqj ¥cÍj. fHÓ÷ ¥q<jGHlCy °¸ÍÂ MLjj¿fSFL¸CLsSGHl 
GH^æPoÍj. ½¡ÄCL¸Py Fc ¼=hæCLÆ÷ ®¥q CLPo÷ ¥cPoÍFLïMLk^ ÄÂ CL^jæ¥y$qÓEc ×cFL¥i?'' ¬¸^k TdÄöCLMLjô ×cFL¥hÂ 
GH^jæŠÂ AKyOqjFL ³¨á¸Á.  

''QLÂ Fc FnÀëFL ²¥hÚ Fc^õ¸ ÔoGSkë¸=o Ä£j ²ML¿ MLk^PnÎFc ²Pe CLÓ¥nŠÚCcNqjCLëNqkõ FcŠ? OoGHl ¥qMLjÓ¥h 
Fc MLjj[¸ ²Pe ÔLkfH¸ÔLFLj?'' ¬Fcï<j AKcGSÚO| À¿» ³@oáGSkë.  

''¬Pe ×.Oq$cÓÂ O~fSrH=hæ °¸=o CLfHð¸ÔL@~Â¥h MLjFLMnjMLOq¸ Kc_k. rHÍí öJd*¸ Í¥hÚ¸ÍÂ GS¸CyfR¸ÔcÓ¸Co'' 
¬Fcï<j ¥c¸CcOqMLl ¶EcOqjð$c.  

''KcÔi, ×.¿»¸Á CLŠÚML FLGRæ¸ ¬Â FoFLFLFLj. ¥cÂ¢ FLjMoø ®Pe b©Pe GH¨JwCo ¥qMLjÓÂ ±Oq¨¸ÔoMcWn"MLOqj, 
ÔnGHlð? MLjFLGSj Á^jMLl ÔoGSj¥yMcÆ FcNqjFc CLGHðÍj'' ¬¸Á ×cFL¥h AKcGSÚO| CLÓ ÂMLjjOqjCLk.  

''MLÁFc ÍjOqÍßGRæ¸ ¥c¥qJwCo Fc¥é ²¸Íj¥hPe ×.Oq$cÆ?'' ¬Fcï<j AKcGSÚO| KoÓ$c.  
''Â¢¥é ¥cÍj Kc_k GH$qMc¿¥h ‚@~ ®Pe ×.Oq$q‚<Íj. GS¸CyadÂ¥h MLkOqjsHOqjPe °FLï Ä£j Š^j¸KcÂï 

ÔLkfS Py¥qMoj ¥cÍj. − EoMLjj<j ‚@~ ¶OqøPo¥qJwNqk@oMnk? ¬¸Íj¥é ®Pe ×.¿»¸Á'' ¬¸Á TdÄöCLMLjô KcbÍ$c.  
¥c¸CcO~MLl ‚@~ ¶EcOqjð$c ¬Ój÷¨ AKLj×.¸ CL=cæ<j.  
− O~öCL¸Cc ×c$cOq* ÔoGSkë ¥qMLjÓŠ ²GHlð<j CnÆÄ MLGSjë¸Ec ¬Â −CLßCL$c ¬¥qÚ@o °¸¨JwNqkOqj ¬¸Cc.  
MLjO~ï<j °ÍNqj¸ ³<j$q¸^ÓŠ ¥qMLjÓŠ MnjÓjŠML ML¼á¸Á.  
CcFLj VGSð^P|Py °FcïFLÂ ¬Oqíî¸ ÔoGSjŠFLï ¥qMLjÓ ÔLj^kæ ¬NnkMLjNqj¸$c ÔLkGSkë ''Fc¥éMLjtj¸Á 

−NqjFo¿¢?'' ¬¸Á ¥q¸$cOqj$c.  
''¥qMLjPe FoÂ¥qÚ@o °FcïFLj. Fc¥é¸ ¥cPoÍj. ³My ¥x¸Ôn En_òÓj CL»PeNqj¸Co'' ¬Fcï<k AKcGSÚO| MLÔoá Íj¹#eÂï 

Ã$q_=hæ ¥qMLjÓ ÔoCLjÓj GH^jæŠ¸^k.  
CLÆ÷Í¸ö<jÓMnÎGHl, Cy=h¥y<Ók KcML$c¿ MnÎGHm −QLáOqõ¸$c ÔLkGSkë ''Ä£jOq¸Cc ²GHlð@xÔcáOqj?'' ¬FL¨»¸Á 

−QLáOqõ¸$c.  
''®GHlð@o MLÔcá¸ ¥qMLjPe FLjMLlø ²ŠÚML$c MLk=c÷<Š¸@~ ÄöQc¸À À£GSj¥yMLkô'' ¬Fcï<j ¥c¸CcO~MLl ‚CLj¿ 

CLÓÄ£jÍ ÔotjMofS.  
×cFL¥h ¶EcOqjð$c Cy=h¥y<Ój ÔoCLjÓj GH^jæŠ¸Á.  
×.¿»¸Í¸Cc O~öCo O~MLjÔL¸öÍ ÔnGHð<¸Cy QL¸¥qöO~MLl °ÍNqjMoj MLjFLML¨Â À£GSjŠÂ VfSð^P|¥h MLÔoáQc<j.  
AKcGSÚO|Â ÔLk<<¸CyFo ''³Äjö=c ®Pe ×.¿»¸Á?'' ¬¸^k ¥x<jŠÂ ÿßÍNqkÂ¥h ÿCLjëŠFcï<j.  
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''¬¸Cc Fc ÍjOqÍßGRæ¸ FcFcï. Fc ÔoCLjPeO~ FoFo'' ¬Â − rHÎFL MLk^Ój GHm¿ëÔoNqjPo¥q CL¸ö¨ AKLj×.¸ Ä£jÍ 
CLÓMcPeá<j AKcGSÚO|.  

McOq¸ Oy¾Ó CLO~øCL ¥qMLjÓÂ VfSð^P| FLj¸¨ ¨Qcá¿ã ÔoQcOqj.  
¥c¸CcO~MLl Í¸GHCLjÓj ¥qMLjÓÂ CLMLj ®¸=h¥h À£GSjŠMnÈ" ¥yÓjŠFcï¥q À¿» GH¸fHTdëMLjÂ ¬FcïOqj.  
''MLÍjí rHÍíMLkô ¯ GH¿fSìCLjPy÷ ¥qMLjÓ ¬¥qÚ< °¸=o CoOqj¥yML<¸ ¥qGRæ¸. Ä£jOo FcÓj$qjOy¾Ój ®¥qÚ< °¸¨ 

MLj¸Ôi Ôn@~è ÔLkfS Mn+"¸¨'' ¬¸Á ×cFL¥h.  
''¬Á ¥cÍMLkô Â¢Š ®¸=y÷ ÔcPe GHÂ °¸^j¸Á. ¥qMLjÓ¥h ‚@~ ÔoNqkÓ¸=o ¥qGRæ¸ ¥qEc'' ¬¸Á TdÄöCLMLjô.  
''×.¿»FL EcOqj*¸ ¼FLïÁ ¥cÍj ¥qEc rHÍíMLkô. ²MLOy μ¥qOqj GHO~MLjOqùŠ ML¼á TdFLjAKLkÀ sHOqjCy ¥qMLjÓÂ 

MLj¿¸CL KcbÍŠ $qj¿ ÔoTdëOqj. −rHÎFL ×.¿»FL EcOqj*¸ ¥qMLjÓ¥h CnÆNqjÔoTdëOqj. ®GHlð<jFLï −Oy$qõ GH¿fSìCLjPy÷ ¥qMLjÓ 
¬Á ÄÂ CL^jæ¥y$qÓEc? ÔnGHð¸¨. ¬¸Íj¥é ÄjMLjôÆï ®¥qÚ< °¸<MLj¸^jFcïFLj'' ¬¸Á ×cFL¥h.  

''FLjMLøFLïÁ¤ Â×.MojFLMLkô. ±¿Â¸@~ MLjFL _¸bÍj_Ó$qMoj °FcïOq¥qÚ<. MLjFLÄ£jÍ ¬bÃMLkFL¸CyFo Mc+j" 
MLTdëOqFLj¥y. ¥cÂ¢ − GHO~MLjOqùÓj ¥qMLjÓFLj MLj¿¸CL KcbÍŠ $qj¿ÔoTdëtj'' ¬¸Á TdÄöCLMLjô.  

GHÁOy¾ÓJd^j ÄQc[GH^ï¸PyFo °¸¨ ¥qMLjÓ MLj¸¼ Ôn<èÓÂ¢ï Í$qÜOqj¸¨ ÔLkGSjŠ¸Á TdÄöCLMLjô. ¥qMLjÓ 
¥x¸Ôn¸ Po¼ ÀOq$q<¸ MnjjÍÓjrH=cæ¥q Ä×.NqjFL$qOq¸ MnÈ"Jwtj¸Á.  

Nqk¥hû@n¸^tj FnÓOy¾Ój $q¨¼JwNqktj. AKcGSÚO| À¿» Ä×.NqjFL$qOq¸ Ko¸ŠŠ MnÈ" O~Td$c<j.  
×.¿»FL ÍjOqÝ^FL $qj¿¸¼ FnÓOy¾PnÎFc ¥qMLjÓ QcQLøCL¸$c CLÆ÷ ¥cPoÍFo ÄGRNqkÂï −MnjŠ ÔnsHð TdÿGS¸ 

²MLOqk ÔoNqjPo¥qJwNqkOqj. CnÆsSë CL^jæŠ¸^j¸Ey PoEy ¬Fo AKLNqj¸Cy.  
¬tjCo ³EnÎCo ¥qMLjÓFLj¸¨ EcÔcÓÂ ¬¸Cc öGHNqjÀï¸ÔcOy ¬Á TdÄöCLMLj¸ ÔnPn÷ÆEcøO~ ¥qMLjÓ¥h 

CnÆfSJwtj¸Á.  
−Ä< MLGSkëFo ''²¸CL GHFnÎ¸Eo CLÆ£÷ − AKL$qML¸CLj<j Â¢Š ®¸CL ¬FcõNqj¸ ÔoTdë<Â ¥qÓPy ‚@~ 

¬FLj¥yPoÍMLkô. FLjMLlø ¥q<jGHlCy °FcïMLÂ CnÆfS ²¸CL GS¸_OqGH@~èMnk CnÓjTd? ¼ML¿¥h − EoMLjj<j ®¼áFL=o÷ ®¼á Â¢ 
FxGS=h FLj¸¨ GS¸CcFL »¤CLFLj QcQLøCL¸$c Ôn¿sHQc@~ CLÆ£÷'' ¬¸^k KcMLlOqjMLj¸EcÄ< ¥qMLjÓF| ÔLj=oæfS.  

− MLk^Ój Ä¸^kFo MnFL¥hÚ ÄOqjÔLjŠGH¨Jwtj¸Á ¥qMLjÓ.  
−Ä< MLk^Ój Ä¸^kFo GHOqj$qjFL ML¸=h¸=hPyFLj¸¨ ML¼áFL ×cFL¥h FoÓ¥h μ¿»JwCLjFLï ¥qMLjÓFLj μ¨fSGH^jæŠÂ 

''²¸CL GHÂÔoQcOqj fHÂ¢ï ¥qMLjÓ ®¸¥c GHm¿ë$c ¥yÓj¥yPoÍÂ CLFL¥h ¯ ÄGRNqj¸ ®¸¥c ÔnGHðPoÍj MojMLjj. Ä£jOoMnk 
GS@nF|$c ML¼á ¬¸Cc ÔnsHðQcOqj. ®GHlð@oMLjMLlCLj¸Ey ³Mnk?'' ¬¸^k ¥qMLjÓ Ôn¸GHÓÄ£jÍ CL=hæ ''¥qMLjPe.. ¥qMLjPe'' 
¬¸^k ¥q¸$cOqj$c fHÆ¼¸Á.  

¥y<Æ $x¸CLjPy ¥q¸$cOqj ÄÂ ''³MnjÎ¸ÍMLkô, ¥qMLjÓ¥h ³MnjÎ¸Á?'' ¬¸^k QL¸¥qöO~MLl −CLßCL$c MLÔcá<¥qÚ¨¥h.  
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$c÷GSjCy MLj¸¼Â¢+j" Cn¼á ¥qMLjÓ MLjj[¸ Ä£jÍ ¼Ó¥q¿GSkë ''fHÓ÷¥hPe ×.¿»¸ÍÂ ÄÂ − KcbÍ CL^jæ¥yPo¥q FoFo 
MLk^Ó MLjbÍõPy ×.¿»¸Á ÔnsHðQcFLFLïNqjõ$cOqk. ¬Á Ä¸^kFo ¥qMLjÓ ®Á$y ®Pe GH¨Jwtj¸Á'' ¬¸Á −Ä< 
¬GHO~bÁPe CLÓML¸ÔLjŠÂ.  

MnjÓ÷$c ¥q+j" Cn¿¼FL ¥qMLjÓ ''Â×.MojFc ¬¥cÚ ®Á. fHÂï ÔnfHð¸Á Â×.MojFc? Fc¥n¸ÍjŠ ÔnGHðPoÍj Ä£j¿¢ 
GS¸$qÀ?'' ¬¸^k ×cFL¥hÂ ŠÁsHGSkë ÿßÍNqjÄEcOq¥q¸$c ³<MLTd»¸Á.  

''¬MLkô ¥qMLjPe ±Oqj¥yMo Fc CLÆ£÷'' ¬¸^k ¥qMLjÓÂ On¸<j ÔoCLjÓCy ÔLj=oæfS CLFL ÿßÍNqkÂ¥h ÿCLjëŠ¸Á 
−Ä<.  

''±Oqj¥yMLkô. ²¸Cy GbH\¡OqöGHMLkÍ¸ FLj¸¨ _Nqj^GH¨ FLjMLlø MLkŠ Í¥cÚMLl. ¬¸CoÔcÓj ¬FLjŠ¸^jFcïMLjj 
MojMLj¸Cc. FLjMLløPe ¬tjJwCo MojMnjMLOqMLjk CL^jæ¥yPoMLjMLkô'' ¬Fcï<j QL¸¥qöO~MLl.  

''²¸ÍjŠ MLkMLjNqkõ FoFLj ö_CL¥q<¸? ¬MLkô ¬ÂfH¸ÔLj¥yPoÂ ö_CLjŠ ‚@~ μ¥q ö_CLj¥éFc?'' ¬¸Á ¥qMLjÓ 
MLj¿¸CL Ã$qÜOq$c ³<jGSkë.  

''CLGHðMLkô ¬Pe ¬FLŠ. ¯ MLk^ KcÔi Ä¸=o CL^jæ¥yPo<GSÓj. Â¢Ä£jEo öJdBcÓj rH^jæŠÂ _CLjŠCLjFcï<j. 
×.¿»¸EcÂ¥h FoFo KcbÍjõ<FLj ¬¸^k ŠÄjÆJwCLjFcï<k. Ä£j¿ÍíOqk μ¥q¿¥yGSô μ¥qOqj ö_CL¥cÓMLkô'' ¬Fcï<k 
QL¸¥qöO~MLl ¶EcOqjð$c.  

''¬MLlFLj ¥qMLjPe ×.¿»FL FLadæÂï GHm<áPo¥qJwtjFc ÂFLjï CLFL ¥q¸=hJdGHPe ÔLkGSjŠÂ öJdBcÓj °$qÜKn^jæŠÂ 
Â¢¥yGSMoj ö_CLjŠCLjFcï<j KcÔi. ¬CL¨ ¥yGSMnjÎFc FLjMLlø MLjFLGSj $q=hæGHOqÔLj¥yMcÆ CLGHðÍj'' ¬¸Á ×cFL¥h ¬FLjFLNqj¸$c.  

''²Pe CL^jæ¥yMLj¸=cMLl ¬¥cÚ? GHl^æKyNoj JdJdtj ¥yGS¸ MojÄjÍíOq¸ ²Âï ¥qÓÓj ¥qFcïMLjj? JdGH GHl¨Co ³ 
sHOqj rH=cæÈ? Kc_j GHl¨Co ³ sHOqj rH=cæÆ ¬¸^k ²¸CL McÍjPe<jŠFcïMnk ®ÍíOqMLjk. JwÂ¢ ®Á JwCo Jwtj¸Á. 
MLjÈ¢" GHl^æ¥qJwCcO~ ¬FLjŠFcïFo ¥cÂ¢, ®¸CL GbH\¡Oq¸ ×.Oqj$qjCLj¸ÍFLj¥yPoÍj FoFLj'' ¬¸Á ¥qMLjÓ $qj¸@nÓj fH¸@oPe 
³<jGSkë.  

²MLOqj ²¸CL$c ¶Ec¿áFc − Oy×.¸Cc ¬Pe ³<jGSkëFo °¸Á ¥qMLjÓ.  
Ko¸Š FLj¸¨ ML¼áFL AKcGSÚO|Â ÔLk<<¸CyFo ''³MLj¸©'' ¬¸^k ¬CL¨Â ÔLj=oæfS KcMLlOqjMLj¸Á ¥qMLjÓ.  
AKcOqõŠ ÄGRNqj¸ CnÆfSJwtj¸ÍÂ ¬OqíîMnjÎFL AKcGSÚO| ''¥qMLjPe, FLFLjï XLÄj¸ÔLj ¯ ¬FLO~íîÂ¥q¸Cc ¥cOq*¸ FoFo'' 

¬Fcï<j ¥qÂ¢ïOqj ¥cOqjGSkë AKcOqõÂ MLj¿¸CL $q=hæ$c GH^jæŠÂ.  
''KcMLl¸Á KcÔi ÔnPe÷tjÂ ¶EcO~áÆû¸Á Jwtj FLjMLlø‚@~ ®Pe ¬tjJwCo ²Pe?'' ¬¸Á ×cFL¥h 

MLj¸ÍÆ¸GHl$c.  
¬Pe μ¥q¿Fx¥qOqj ¶EcOqjáŠ¸^k bEnÎOqõ¸ ÔnGHlðŠ¸^k − ®¸=h GSAKLjõÓ¸Cc Íj¹#eÂï Á$qÄj¸$o öGHNqjCLï¸ 

ÔoNqjTd$cOqj. ÿ¿öGHTdE§ sSïfUCLj¨¥h ML¼áFL ¯ ¥qadæÂï ÔLkfS ÄÓÄÓPe¨JwNqk<j. CLOqÔLk CLFL AKcOqõ 
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®¸ÁOqCyJd^j ML¼á AKcGSÚO|Â¢, ¥qMLjÓFLk ¶Ec¿á Mn+"Td$c<j. ²MLOqj ²Âï öGHNqjCcïÓj ÔofSFc, ÔnÎCLFLõ GöSML¸ÀPe °¸@o 
¥qMLjÓ GSë_jíî$c MLk¿Jwtj¸Á.  

−FL¸EcÓ ÿ¿ÄÓj÷Pe, GS¸CyadÓŠ GS¸¥éCL¸Pe °¸@o − ®Ój÷ ÄadEcÂ¥h öGHÀOqkGH¸ ¬FLï^j÷$c 
MLk¿Jwtj¸Á ®GHlð<j. GS¸CyadÓk, GS¸Í<jÓk ¥qFLjMLjOqj$qtjJwNqktj. ¼¥qÚ=i Ôi¥q=hPe ÂQLù_í¸ 
O~×.õMojÓjCy¸Á − ®¸=hPy.  

¥qMLjÓ ¬FLïNqjõ MLkbÍMLO~MLlŠ ¥x<jŠ GHl=cæ<j. KcÓTdOnŠ fHÓML<¸Cy ®¸=h −<GH<jÔLj ¥qFLj¥q 
CLGHðÂGS¿$c _NqjÓjEo¿¸Á ¥qMLjÓ. TdÄöCLMLjô ×cFL¥hÂ ‚@~ OqMLjôÂ MLj¿¢ MLj¿¢ ÔnGHð<¸Cy ×cFL¥h ‚@~ ¥qMLjÓ Mn¸^ 
_NqjÓjEo¿¸Á. °FLï ±Wy"Fo MLkbÍMLO~MLl ¬CLëMc¿Ój÷ ¥qFLj¥q rHÍí$c ®_ò¸ÁGH<PoÍj ×cFL¥h ¬¥qÚ¨¥h MnWo"¸Íj°Š.  

MojFLÓj÷¨ ¬¸ÍÔL¸EcÓj ÔLkfS ²¸Cy MLjjÔLá^GH¨¸Á ¥qMLjÓ. ösHMLj$c Mc¨Â μ¨Py¥h À£GSjŠÂ CcFLj Cn¼áFL 
$xÓjGSjFLj GHfSMc¨ Mnj<Py MofS¸Á.  

‚CLj¿¥h ×.¿»FL FLadæÂï CLÓÔLjŠÂ ¥q¸^Â¢Oqj rH<jCLk ''¬Â¢ï GSMLõ¸$c ×.¿» °¸=o MLk ¥qMLjÓ ‚@~ 
¯GS¿¥h GH¸<¸=h Ã<èÂ ²CLjëŠÂ À¿$oÁ. − EoMLjj¨¥h ÍNqjPo¥qJwtj¸Á EcÂÄ£jÍ'' ¬¸Á TdÄöCLMLjô KcbÍ$c.  

CLÆ÷ MLk^Ój ÄFL<¸CyFo ¥qMLjÓ MLjj[¸ ¼FLïKytj¸Á. ³EnÎCo MLj¿áJwMcÓÂ ¥qMLjÓ öGHNqjÀïGSjëFLïEy EcÂï 
$qjOqjë¥h CnÔLjáŠFoPe ÔofS¸Á.  

−Ä< − MLk^ÓFLj ‚CLj¿ Ä£jÍ TdFLjAKLkÀCyFo ¬Fcï ¥qMLjÓPyÂ MLkÂFL $cNqkÂï À¿» OofHFL^÷tj¸Á. 
¥qMLjÓ MLjFLGSjPyÂ −FL¸Í¸ ¬¸Cc −Ä¿ ¥c$c °rHðFLPe Jv¸»MLGSjëFLï ¥qÂ¢ï=hÂ _ÓML¸CcFL ¬ÍjMLjjŠÂ Cy=h¥y<Æï 
À£GSjŠÂ _Nqj^Š MLÔoáfS¸Á ¬¥qÚ< °¸<Po¥q.  

‚CLjOqj KcbÍCy MnÈ"JwML<¸ ÔLkQc¥q CcFLj ¬FLMLGSOq¸$c − öGHTdëMLFL Cn¼á ‚CLj¿Â KcbÍrH=cæFo ¬Â 
Á$qjÓj$c ÔLkfS¸Á TdÄöCLMLjô.  

®¸=h¥h MLÔcá¥q ²GHð=hPe$o Á$qjÓj$c ‚Oqjá¸¨Jwtj¸Á ¥qMLjÓ. − O~öÀ ²MLOn¸CL ÔnfHðFc ¥qMLjÓ AKy×.FL¸ 
ÔoNqjPoÍj.  

AKcOqõ ³Ey GS¸ÍOqó¸Py ®Pe ¬}H rS=| ¬MLlCLj¸<<¸ ÔLkfSFL AKcGSÚO| ÔcPe À£öML¸$c −Py¼¸ÔL<¸ MnjjÍÓj 
rH=cæ<j. ®Pe$o MLj¿¥x¸CL ¥cÓ¸ °¸=o ¥qMLjÓ ³MLjtjJwCLj¸EyFLÂ AKLNqjGH@~è<j. ¬GSÓj ¯ MLjFLjGRjõÓŠ, ¯ 
GH¿GSO~ÓŠ ÍkOq¸$c MnÈ"JwCo CLGHð −Mnj MLjFLGSj ŠÍj^GH<EoMnk ¬FLjŠFcï<j.  

''¬FLïNqkõ, ¥qMLjÓ GH¿fSìÀ Oy¾Oy¾¥i Á$q×c¿JwCy¸Á. ®Pe$o °¸=o CLFLj FcŠ Í¥qÚEoMnkFLÂ AKLNqj¸ 
MoTwë¸ÍFLïNqkõ. ²GHð=hFLj¸@y Kn¸$q+kOqj FLj¸¨ ®¥qÚ¨¥h ö=cF|ûIGHO| Ôotj¸ÔLj¥yMcÓÂ μ¥qCLFLj öGHNqjÀïGSjëFcï<j. 
¬CL<k FoFLk MLjkõÔLjõMLP| ö=cF|ûIGHO| ö¥h¸Í MLk¿Co Kc$qj¸^j¸ÍÂfHTwë¸Á FcŠ. ³MLj¸=cMLl'' ¬FL¨$c<k AKcGSÚO|.  
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¥qMLjÓ GH¿fSìÀÂ ¥qWc"O~ ÔLkGSjëFLï O~MLjÔL¸öÍ CLMLjjô¨ ÂOqêNqkÂï ¥cÍFLPo¥qJwNqk<j. ¥c¥qJwCo GHl=hæFL 
Í$qÜOqFLj¸© ²GHlð<k Ä¨¼ °¸<Â CLMLjjô¨Â MLÁÆ FoFLj¸<$qÓFc ¬Â Á$qjÓjGH@~è<j. ¥cÂ¢ GH¿fSìCLjÓj ÔLkGSjëFLï 
¬CL<j ¬¸CL¥q¸=o MLjOy MLkOqÜ¸ PoÍj¥qEc ¬FLjŠFcï<j KcbÍ$c.  

''MnÈCo MLj¸¼Eo$cÂ¢, MLj¿¢ ¬¸CL ÍkOqMLk? ÂFLjï MLÁÆ MojMLj¸ÍOq¸ ²Pe °¸@~ÆO~? MLjj[õ¸$c FcFLï$cOqj'' 
¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ Á$qjÓj$c ÔLkGSkë.  

''¯ GH¿fSìCLjPy÷ ¬¸CL¥q¸=o MLjOy MLkOqÜ¸ ¥qFL_<<¸PoÍFLïNqkõ. FcŠ MLköCL¸ Ä£j ¬¸Í¿¢ï Ä¨¼ °¸<<¸ 
KcbÍ ¥cEc? ¥cÂ¢ ¥qMLjÓÂ Í¥hÚ¸ÔLj¥yMcÓ¸=o MLjOy MLkOqÜ¸ ¥qFL_<<¸PoÍj FcŠ. ¥y¿ rHÈ"ÔoGSjŠFcïFLj ¥qMLjÓÂ FoFLj. 
Ôo×oCLjPe CLFL ½¡ÄCL¸PyÂ −FL¸EcFLï¸CL=hÂ¢ ÍkOq¸ ÔoQcFLj. ¥qÂ¢GS¸ MLjFLQcù¸ÀFLtjFc ®McøÓÂ Fc öGHNqjCLï¸'' 
¬Fcï<j AKcGSÚO| ¥qÂ¢ï+"Cy O~MLjÔL¸öÍ AKLj×.¸ CL¨sHGSjë.  

''±Oqj¥yO~ ÂÂïPe ÔLkGSkë¸=o Fc $qj¸@n ÔnOqjMnÎJwCy¸Á. MnÈ" Oq¸¨. ¬MLkôN|j −Oy$qõ¸ ¥q¸=o ³Á¤ 
²ŠÚML¥cÍj. Ä£jMLÁFL ¥x¸Ôn¸ KcbÍGH¨Fc ¬Oqíî¸ ÔoGSjŠ¸^j¸ÁPo'' ¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ ¶EcOqjð$c.  

¬CL<FLï^j÷$cFo MnjjÍ^ ×cFL¥h KcbÍGH¨Fc ¥qMLjÓ GH¿fSìÀÂ ¬Oqíî¸ ÔoGSj¥yML<¸ MLÓFL $q=hæ$c ¬AKLõ¸CLOq 
rH^æPoÍj.  

¼FLïGHð=hFLj¸© AKcGSÚO|Fo ¬¸=hrH^jæŠÂ À¿»FL ÿ¿öGHTdE§ ¬CL¨ï Ä¨¼ °¸@o¸ÍjŠ ¬¸Í¿¥q¸=o ²ŠÚML 
KcbÍGH@~è<j.  

¬CL¨Â Td$qFL¸sH¸ÍjŠ sSçGSF|Š ML¼á ¥qÂ¢ï+"Cy AKcGSÚO|Â ¥{»Æ¸ÔLjŠÂ ''³¸ö=c ®Pe ¬tjJwtj¸Á 
MLjFLGHÂ. ÂFLjï ÔLk<Š¸@~ FoFLj ²Pe °¸@~ÆO~?'' ¬Fcï<j KoÓ$c ÔLkGSkë.  

''FcŠ MLköCL¸ GS¸CyGR¸$c °¸Ec ÿ¿¢. Ä£j ¬¸Í¿¢ï MLÁÆ ®Pe ÍkOq¸$c MnÈ"JwML<¸. ¬tjFc °CLëO~Py÷FLk, 
IJwFLjPy÷FLk GHÓ¥q¿¸ÔLjŠ¸EcMLjjPo. MLjFL¸ MLjFLjGRjÓ¸ ÍkOq¸$c °Fcï MLjFLGSjPnGHlð<k Í$qÜOq$cFo °¸=ctjPo'' 
¬Fcï<j AKcGSÚO| ösHMLj$c sSïfUCLj¨ AKLj×.¸ CL=hæ.  

''FLjMLøFLïÁ Â×.Moj ¬tjFc ¯ ÍkOq¸ AKL¿¸ÔL<¸ Fc MLÓ÷ ¥cEoMnk ¬ÂfHTwë¸ÁO~'' ¬Fcï<k ÿ¿öGHTdE§ 
ÔnMLjô»Æ÷FL ¥q+"Cy. ''¬Pe ¬FLŠ ÿ¿¢ FLjMLøPe ¬¸=o FcŠ ‚@~ ÔcPe Á$qjÓj$c °¸Á. ®¥qFLj¸© Fc _ÍjÓj$c 
FLjMoø FcFLïÂ¢, ¬FLïNqjõÂ¢, MLÁÂ¢ï ÔLkGSj¥yMcÆ'' ¬Fcï<k AKcGSÚO| ¬GHð»¸CLÓj rH<jCLk. Ä×.NqjFL$qOq¸Py ¥cGHlOq¸ 
rH=oæ¸Íj¥é ®GRæGH<Â ¥qMLjÓ ®GHlð<j Mc+"¸Í¿Â¢ MLÁÆ Mn+jëFLï¸ÍjŠ ²¸Cy KcbÍGH¨¸Á. TdÄöCLMLkô, ×cFL¥i, 
QL¸¥qöO~MLlÓj ¥qÆfS ²¸Cy FLÔLáÔnfHðFL Ä£jÍ^ Mn+"@~Â¥h μGHlðŠ¸Á.  

Kn¸$qj+kOqj MnWc"¥q ‚@~ ÔcPe¥cÓ¸ ¥qMLjÓPy − GSë_íCL JwPoÍj. $qÓ$qÓ JdOo rSÓNojOqjPe ÂCLõ¸ FLMLløCLk, 
CLj+j"CLk À¿$o ¥qMLjÓ ¬Pe MLÙFLÄ¤*Pe MLk¿JwML<¸ AKcGSÚO| MLjFLGSjFLj ¥qÆ¼MofS¸Á. À¿» ¥qMLjÓFLj MLjFLjGRjPy÷ 
GH<MosS¸ÍjŠ ²¸Cy öGHNqjÀï¸Ôc<j AKcGSÚO|. ¬¸ÍjPy AKc$q¸$cFo ¬ML¥cQL¸ °FLï¸CL MojO~ ¥qMLjÓFLj ³Ey μ¥q 
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öGHEoQcÂ¥h À£GSjŠMn+jCLk CLFLŠ öGHQc¸CLCLFLj Ôo‚Ooá¸ÍjŠ öGHNqjÀï¸Ôc<j. ¬CL¨ öGHNqjCLï¸ IGHÆ¸¼ ö¥qMojgH ¥qMLjÓPy 
MLkOqjð ML¼á¸Á.  

¬tjCo GHfSfHÓ÷ÓFLj ÔLkfSFLGHlð<Pe÷ ¥qMLjÓ ³Ey Jw$x^jæŠFLïEcÂPe QZkFLõ¸Py¥h ÔLkGSkë ‚OqjáFoÁ. ¬Á 
ÔLkfSFL AKcGSÚO|¥h ³¸ ÔoNqj@~Â¥i JdÓjJwNojÁ ¥cÍj. CcCcÚÆ¥q¸$c ³My MLk^Ój ÔnfHð MLjj¿fH¸¼Fc, ¬Á ¥qMLjÓ 
GSMLjGSõŠ QcQLøCL GH¿adÚOq¸ ¥cÍÂfH¸¼¸Á AKcGSÚO|¥h.  

²ML¿FnÎFc fHÓ÷Æï Cn¼á rH¸ÔLjŠ¸=o ²Pe °¸^j¸Á ¬FLjŠFcï<j. ¬tjCo ¬¸ÍjŠ AKcOqõ ¬¸»¤¥q¿GSjë¸Ec ¬Â 
‚@~ GS¸EoÿGH@~è<j. ¬tjFc öGHNqjCLï¸ ÔofS ÔLksSë CLsHð¸ PoÍj ¥qEc ¬FLjŠFcï<j. MLj¸¼ GSMLjNqj¸ ÔLkfS − 
MLk=o AKcOqõCy ÔnJdð<j AKcGSÚO|.  

''²ML¿FnÎFc ¬¸=o Ä£j °EoíQLõ¸ MLjFL ÔLj=cæÓ fHÓ÷Æï ¬Fc?'' ¬FL¨»¸Á ¥qMLjÓ.  
''¬Pe ¬Â ³¸ PoÍj ²MLOy μ¥q¿ï, MLjFL MnÆëÂ GHm<jáŠFo¸ÍjŠ CnÔLjáŠ¸Ec¸. GHfSJdGH MLjÂ¸=y÷ 

ÀOqj$qjCLj¸=o MLjFL GSMLjGSõÓÂ¢ï MLj¿¼Jwtj Vtj$c °¸@xÔLjá'' ¬Fcï<k AKcGSÚO|.  
''¬Pe ¬tjCo ³EnÎFc ¬FcbÍ −öQLMLj¸ FLj¸¨ Cn¼á rH¸ÔLjŠ¸Ec¸. ¬Pe$nÎCo − Ã<è MLk Ã<è ¬¸^k 

IGHmõÔLO|Py ²MLOqk ¥nÎ÷tj¸ ÔoNqjOqj'' ¬¸Á ¥qMLjÓ.  
''¶.¥n, Â¢Š ²Pe ®GRæMLjtjCo ¬Pe ÔoEcí¸'' ¬Fcï<j AKcGSÚO| °Ccûÿ¸$c. AKcOqõ ¬¸CL GSjÓAKL¸$c rH¸GH¥cÂ¥h 

¬¸»¤¥q¿¸¼FL¸ÍjŠ ¬CL¨¥h ²¸Cy −FL¸Í¸$c ¬ÂfH¸¼¸Á.  
®ÍíOqk μ¥q ¬¸»¤¥cO~Â¥h O~ML<¸Cy fHÓ÷Ó ¥yGS¸ ¬FoøGR* öJdOq¸bÃ¸ÔcOqj.  
AKcGSÚO| ²¸CL Cx¸ÍOq$c Ä¤PnÎCo ¬¸CL Cx¸ÍOq$c ²MLOy μ¥q¿ï Cn¼á rH¸ÔLj¥yMcÓÂ −O~^GH<Td$cOqj. ¬¸Íj¥é 

CnÆfSFLMc+"FL¸Í¿¢ï ¬¨» ¬FcbEcöQLMLkÓ ¬ö<GSjÓj sS¥q¿¸¼ AKcOqõFLj À£GSjŠÂ Mn+"Td$c<j.  
¥qMLjÓ MLköCL¸ ²ML¿Â ÔLkfSFc ''Mc+"Â ÔLksSë FcPy ³ GSð¸ÍFc ¥qÓ$q<¸PoÍj'' ¬Â ¬FoÁ ÂOqjCcûÿ¸$c.  
''¬ÓMc^j GH¨Co MLjMLj¥cOq¸ ¬Eo ¥qÓj$qjCLj¸Á ¥qMLjPe'' ¬¸^k AKcGSÚO| FLÔLáÔnsHð öGHNqjCLï¸ ÔosSMc<j.  
''Mc+"¥h GH+k", gSø^kû, _^æÓj ®MLø<¸ MLOq‚ IGHO~øPoÍj FcŠ. ¥cÂ¢ QcQLøCL¸$c Mc+"Â CnÔLjáŠ¸EcMLj¸=o 

Fc MLjFLrS¸Íj¥y ¬¸»¤¥q¿¸ÔL<¸PoÍj'' ¬¸Á ¥qMLjÓ KcbÍ$c.  
¬Pe¸=h GH¿fSìÀPy ×cFL¥h MLj$qfHÓ÷Mc¨Â öGHGSÄ¸¼¸ÍÂ KcÓTdOnŠ Ä£jOqj CLGHðŠ¸@~ O~McÓÂ O~MLjÔL¸öÍ 

AKcGSÚO|¥h IJwF| ÔofS ÔnJdð<j.  
''FoFc Mo<j¥qPy÷ JdPxÜFLPoFL¸¨. ¥cMcÓ¸=o Ä£jOqj MnÈ"Oq¸¨. FoFLj μ¥qÚÀÂ¢ ®¥qÚ<j¸=cFLj. Fc¥é¸ AKLNqj¸PoÍj'' 

¬¸Á ¥qMLjÓ.  
''¬Eo¸=h ¥qMLjPe ¬Pe ¬¸=cMLl? FLjMLlø O~Š¸@~ FoFnPe MnWcëFLj? FLjMLlø O~¥qJwCo ¬FLïNqkõ, MLÁFc 

KcbÍGH<O~? ¬Á¤$c¥q MLjFLÄj¥qÚ¨¥h ML¼á ³@~ÁrHÎFo ¬tj¸Á. Ä£j ¬MLjô$cOqj ‚@~ ÔLk@~ÓÂ °¸Í¸^k GHEo GHEo 
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IJwFLj÷ ÔoGSkëFo °FcïOqj. MnÈ" ¬¸Í¿¢ï ÔLkTvÔoáEcí¸ ¥qMLjPe. Fc‚Ú@~ MLk FcFLï$c¿ï ÔLk@~ÓÂfHTwë¸Á'' ¬Fcï<j 
AKcGSÚO| FLÔLáÔnGHlëFLï^j÷$c.  

''Fc‚Ú@~ ¬¸Í¿¢ï ÔLk@~ÓFo °¸Í¸©. ¥cÂ¢ ®Pe¸=h GS¸ÍO~òPy÷ ¬MLjôÓ¥qÚÓ¸Cc μ¥qÔy^ Ôo¿ TdFLjAKLkÀ 
sHOqjCy McWo"EnÎFc ¬¸=o FoFLj CL^jæ¥yPoFL¸©'' ¬¸Á KcbÍ$c.  

''¬Pe¸=h AKLNqj¸ FLjMoøÄ£j rH^jæ¥yMLÍjí. IGH¸XLF| ÔcPe Š÷GHë¸$c ÔoGSjëFcïOq^. Ä£j ¬MLjô$c¿Â, MLk ¬CLëNqkõ 
MLkMLNqjõÓFLj ¬¸=o MLk MLÁFL ¬MLjô$c¿Â CLGHð MoOnML¿Â¢ fHÓML<¸PoÍÂ ¬FLïNqjõ ÔnJdð<j'' ¬Fcï<j AKcGSÚO|.  

''GSOo ¬tjCo Mn+Ec¸ Pn¸¨'' ¬¸Á ¥qMLjÓ.  
ÔcPe Oy¾Ó CLO~øCL ®¸=h¥h ML¼áFL AKcGSÚO|Â¢, ¥qMLjÓÂ¢ ÔLkfS ²¸Cy GS¸CyfR¸ÔcOq¸Cc. ²¸Cy −JdõNqj¸$c 

Mc+"Â −VøÂ¸ÔcOqj.  
rHÍí rHÍí ¥q+"Cy _kOnPe÷¸=h _j$qÜÓCy MLjjÍjí$c °FLï Kc_jFLj¸¨ ÔLkGHlÓj ÀGHlð¥yPo¥qJwtj¸Á ¥qMLjÓ. 

MnÈ"FL Í$qÜOqFLj¸© ³Ey ML¸¥qCy Kc_jÂ ML¨Py¥h À£GSjŠÂ MLjj¿fSJwtj¸Á ¥qMLjÓ.  
Kc_j¥h ³¸ sHOqj rH=cæÆ ¬Fo ÔLOqá ML¼á¸Á.  
''rHEcí¨¥h OqÄ¥hOqB| ¬Â sHOqj rH=cæOqj ¥qFLj¥q ¼Fcï¨¥h QLÇ¥hOqB| ¬Â rH<EcMLjj'' ¬¸Á ×cFL¥h.  
¬Á ÄÂ ''Kc$qj¸Á GSkOqõÔL¸öÍjÓÂÍí¿Â¢ Â¢ FL=hæ¸=y÷ ¥q=oæGSjŠ¸EcMLjFc ×cFL¥i'' ¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ 

GH¿VGS¸$c.  
− MLk^ ÄÂ FLMoøGSkë GHfSMc¨ _j$qÜÓj −JdõNqj¸$c ÂÄj¿¸Á ×cFL¥h.  
''MLÁFL rSÓXLF| ÔcPe Kc$qj¸ÍFLïNqkõ. Kc_j¥h − sHOo rH<Ec¸'' ¬Fcï<j AKcGSÚO|.  
''Ä£j MLÁFL rSÓXLF| Â¢Š ²GHlð<j FLÔLáPoEy μ¥qTd¿ ÔnGHðO~, Ä¸=cFLj'' ¬Fcï<k O~MLjÔL¸öÍ.  
''−NqjFL¥é ¥cÍj KcML$cOqk ¬¥qÚNqjõ rSÓXLF| FcŠ ‚@~ FL¼á¸Á. Kc_j¥h − sHOo rH<Ec¸'' ¬¸Á ¥qMLjÓ.  

PPP 
Cy=h¥y<Ók, MLj¿Á¤ CLFL¥é GSJwOqjæ O~ML<¸Cy `FoFo $nÆÔcFLj` ¬FLï^j÷$c AKLOqëML¸¥q ÔLkfS¸Á ×cFL¥h.  
''GSOoPn¸<öO~, Ä£jOqj MLjj$qjÜOqk μ¥qÚ^Nqkõ¥q FcMLk=o¸ ÔnÓj÷CLj¸Á ®¸¥q? ¬Pe$o ¥cÂ¢Nqj¸¨'' ¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ ³Ey 

_ÓML¸CcFL μGHlðŠ¸^jFLï^j÷$c MLjj[¸ rH=hæ.  
''Â×.¸ ÔnGHðFLïNqkõ. ³Ey Ã¸¥cÂ¥h ¬¸^jFcïMLl$cÂ¢, Â¢‚Ú@~ − sHOqj FL¼á¸Á ¥qÍk'' ¬Fcï<j AKcGSÚO| 

−^GH=hæGSjëFLï^j÷$c ¬FLï$c¿ ML¸¥q ÔLjGSkë.  
CLMLjjô<j ¬Pe ¬<$q<¸Cy Ex¿¥hJwtjFL Ex¸$qPe FLMoøGSkë ''ÕÔZ, JwO~'' ¬¸^k ¬¥qÚ¨FLj¸¨ MnÈ"JwNqk<j O~MLjÔL¸öÍ.  
AKLOqë ¬^j MnWc"¥q ''OqÄ¥h − sHOqj rSÓ¥|æ ÔofS¸Á Ä£j ¬FLïNojõ ¥qEc KcÔi. EcÂ¥h MojÔ| ¬NojõPe FoÂ¢ sHOqj rSÓ¥|æ ÔosSë ²¸CL 

Jw½GSjëFcïOy ÔLk<j'' ¬¸Á ×cFL¥h FLMoøGSkë.  
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GSOqEcÓj, GS¸Í<jÓ MLjbÍõ Kc_j¥h FcMLj¥qOq*¸ ×.¿»Jwtj¸Á. ÔcPe Oy¾Ó CLO~øCL − ®¸=h GSAKLjõÓ¸Cc −FL¸Í¸$c 
$q¨JdO~ Oy¾.  

− O~öÀ AKcGSÚO|Cy ''Kc_j ÔcPe MLjjExíGSjëFcï<j ¥qÍ¸©?'' ¬¸Á ¥qMLjÓ.  
''¬MLlFLj ¥qMLjPe, Fc‚Ú@~ ¬PeFo ¬ÂfH¸¼¸Á'' ¬Fcï<j AKcGSÚO|.  
''Mc¨Â MLjFL¸ rH¸ÔLjŠ¸=o ²Pe °¸^j¸Í¸©?'' ¬¸Á ¥qMLjÓ.  
KcMLl¸^j¸Á ¥cÂ¢ Â¢Š ¬tjFLMc+" fHÓ÷Æï ²ML¿¢ï rH¸ÔLj¥yML<¸ ®GRæ¸PoÍFcïMLl ¥qEc'' ¬Fcï<j AKcGSÚO| −QLáOqõ¸$c.  
''¬MLlFLj.. QLÇÂ ÔLksSMLOq‚ ¬Pe$o ¬FLjŠFcïFLj. ¥cÂ¢ Mc¨Â ÔLkQc¥q Fc MLjFLGSjPy MLjFLGSjPy MLjMLj¥cOq¸ MnÓj÷MLPe 

Jv¸$qjCy¸Á. Mc<j FLÄøFc, ³¨áFc ³Ey CnÆNqjÂ JdOqMLQLõ¸ ¥qÓj$qjCy¸Á. Oy×.¸Cc Mc¨Â ÔLkGSkë ¬Pe$o °¸¨JwMcÓÂfHTwë¸Á. 
¬¸Íj¥é Mc¨Â Fc GSø¸CL¸ ÔoGSj¥yMcÓÂ MLjFLGSj −O~^GH<jCy¸Á'' ¬¸Á ¥qMLjÓ °Eoø$q¸$c.  

''¥cÂ¢ ¬FLïNqkõ, MLÁFc ³MLj¸=cOy? OqÄ CLO~øCL EcEcGHl ³@o+" CLO~øCL Ä¤<j GHl=cæ<j. ¬tjFc MLÁFL MnjjÍ=hTd¿ 
Ã<èFLj ¥qFLï^j÷ Mc¨Â ÔLkGSjŠÂ MLjj¿fSJwCy¸Á. Mc¨Â MLjFL¥hTdëOq¸=cMc?'' ¬Fcï<j AKcGSÚO| GS¸Eoÿ¸$c.  

''²¸Íj¥hMLøOqj. GS¸CyGR¸$c ®TdëOqj. ²¸Íj¥q¸=o Mc¨¥h MLjFL¸ MLj¸¼ AKLÄGRõCLjëÂTdë¸ ¥qEc'' ¬¸Á ¥qMLjÓ bÁ¢MLk$c.  
''¬Eo¸ MLk^ ¥qMLjPe... QLÇ Mc+" Í$qÜOq °¸=o MLj¸¼ AKLÄGRõCLjë ®MLøPoOqFc Â¢ °EoíQLõ¸? FLFLjï rH¸¼ Ko¸Š MojFo×.O|$c ¯ 

Tdìtj¥h Cn¼á¸Á McWo"¥qEc'' ¬Fcï<j AKcGSÚO|.  
''®Á$y Ä£jCy FoFLj McÁ¸ÔLPoFLj. Ä£jOqj Mc+"¥é¸ ÔnJdëOy, ³¸ ÔoTdëOy FcŠ CnÆNqjÍj. Kc_j FcŠ ¥cMcÓ¸Co'' ¬¸Á 

¥qMLjÓ CLFL ÂOqêNqkÂ¥h ÀOqj$qjPoÍj ¬FLï^j÷$c.  
Mnjj^æMnjjÍ=hTd¿ AKcOqõ ¥q+"Py÷ ¥qÍPe@o −FL¸EcÂï, °Eoø$cÂï ÔLkfSFL AKcGSÚO| ®¸¥éÄ£j CL¿Ú¸ÔLPoÍj.  
''GSOo, Â¢¥q¸CL ¥y¿¥q$c °FLïGHlð<j FoFLj ¥cÍÂ ²Pe ¬¸=cFLj, ¬<j$qjEc¸Po OoGHl. JvÍjíJwtj¸Á GH<j¥y'' ¬Fcï<j 

AKcGSÚO|.  
¬CLÂ MLk^Ój ÄFL<¸CyFo −FL¸Í¸ GH^æPo¥q AKcGSÚO| MLjj#eÂï ÔoCLjPy÷ ®MLjj<jáŠÂ MLjjÍjíÓCy MLjj¸ÔnÀë¸Á ¥qMLjÓ.  
¼FLïfHÓ÷Pe GS¸_OqGH<jCLjFLï AKcOqõÂ ÔLksSë ¬CL¨¥h ²¸Cy MLjjÔLá^$c ¬ÂfH¸¼¸Á. ''FLjMoø ¼FLïfHÓ÷Pe MLlFcïMLl Fc ¥q+"Š. 

®¸¥c ¼FLïfHÓ÷Pn¸ÍjŠ MLjFL¥h?'' ¬Fcï<j ¬FLjO~$q¸Cy −MnjÂ Í$qÜOqŠ PeŠÚ¸^k.  
''¬Pe ¬Â ÔnfHð Kc_jÂ ¬<$qO~ ³Äj=h?'' ¬¸Á ¥qMLjÓ GS¸Eoÿ¸$c. ''AKLNqjGH<Š, ¬<j$qjCcPo'' ¬Fcï<j AKcGSÚO| VÄ£j 

®GSjëFLï^j÷$c.  
− MLjOqjFc<j AKcGSÚO| Mc+"Â ¬¨$oEc¥c −$qPo¥qJwtj¸Á ¥qMLjÓ.  
''¬¥cÚ, Kc_j ÔcPe MLjjExíGSjëFcï<j. Mc¨Â Fc¥hÔnáNqjõ‚<Ík?'' ¬¸^k QLÇÂ ¬GHlOqkGH¸$c ML¨Py¥h À£GSjŠÂ 

MLjjÍjíPe<Td»¸Á ¥qMLjÓ.  
Cy=h¥y<Æ FLj¸¨ ¬Pe¸=h öGHTdëMLFL MLGSjȩ̈ ÍÂ ³MLköCL¸ ±fU¸ÔLÂ ×cFL¥h CnÓ÷Kytj¸Á μ¥qÚ XL*¸. ¬¨»¸EcÂ¥h 

×.McKoÄjMcøPy CyÔL¥q ÔLGHlðFL CLÓML¸ÔLjŠ¸Á.  
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MLjjÍjíÓ MLjk^ ¥q=hæFL^j÷FLï Kc_jÂ MLÍjÓjŠFo¸ÍjŠ − CLÆ÷ MLjFLGSj ¬¸»¤¥q¿¸ÔLPoÍj. ¬Pe ¬Â ®MLøFLj ¬Â ÔnfHð 
Cy=h¥y<Æ MLjFLGSj FxfHð¸ÔLPo¥q MLÙFL¸$c °¸¨Jwtj¸Á μ¥qÚ XL*¸.  

CLFL ×.Mc_j ¥yGS¸ −öCL¸$c ÔLkGSjëFLï ¥qMLjÓ ML¸¥q GSk=h$c ÔLk<Po¥q ''FcEoMLjj¸Á ¥qMLjPe Ä£j KcML$c¿ ®GRæ¸'' ¬¸Á 
×cFL¥h $x¸CLj rH$qjÓjáŠÂ.  

¬¸CLMLOq‚ Cy¨¥y<Ój CLFL öGHÀJdÍFLŠ GS¸CyGR¸$c ¬¸»¤¥q¿GSjë¸ÍÂ ±ÿPy÷ CoÆJwtjFL ¥qMLjÓ MLk^ 
O~FL^j÷¸¨Jwtj¸Á. ¬¸CLPyFo FLMLMnjjTdÓk MnkfS Ã<èFLj ¥qFLïÁ ¥qEc. ¬¸CL Cx¸ÍOq$c ²Pe ¬¸»¤¥q¿GSjë¸Á ¬Â GS¿rH^jæŠ¸Á.  

CLMLj¥q¸=o −MnjŠ ²¸CL MLjMLj¥cOqMnk CnÆfSFL ¥qMLjÓ EcFoï −NqjjbÍ¸$c °GHNnk»¸¼ Kc_jFLj Í¥hÚ¸ÔLj¥yMcÓFLjŠ¸Á.  
¬Eo GSMLjNqj¸Py AKcGSÚO| ‚@~ O~MLjÔL¸öÍCy Kc_jÂ CLMLjŠ ®MLøMLjÂ ¬¨$c<j.  
''KcÔi, Â×.¸$c ¥qMLjPo ¬<$qMLj¸Ec Po¥q FLjMoø ¥cMcÓÂ ¬<j$qjCLjFcïMc? ²¸Íj¥q¸=o CLFL¥h Í$qÜOqMc+" fHÓ÷Æï rH¸ÔLj¥yML<¸ 

®GRæ¸PoÍj¥qEc'' ¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ.  
''−MLk^ Â×.Moj$cÂ ¬FLïNqkõ. Kc_jÂ ÔLkfSFL Í$qÜOq FLj¸© ¥qMLjÓ ÔcPe ²¥nÎû=n@|$c °¸Á ®Á CLFL öGHJw×.Po. 

ÔnGHðFLïNqkõ Kc_jÂ Fc¥hTdëMc?'' ¬Fcï<j AKcGSÚO| −CLßCL$c.  
³Fc<k Fc¥hÁ ¥cMcÓÂ ¬<$qÂ CLMLjjô<j ¬Pe Á¤FL¸$c ÔLkGSkë ¬<j$qjCLk¸=o ¥cÍFLPo¥qJwNqk<j. ¬GSPo ÔL¼á ö_À¥hFL 

MLjOqÍÓj ®Pe$nÎFc ¥cGSë GS¸CyGR¸$c °¸^j¸Á ¬ÂfH¸¼ Mn¸^Fo CLFL ¬¸»¤¥cO~Âï CnÆNqj×oQc<j.  
¬FLï$c¿ MLk^Ój Ä¸^kFo, ''ÔcPe >bEo¸¥qûFLïNqkõ. FLjMoøMLj¸=cMy ¬Â ÔcPe AKLNqjGH@~èFLj FoFLj'' ¬Fcï<j AKcGSÚO|.  
''¬EoÄjö=c, ¬Pe ¬¸=cMLl. ¥qMLjÓ KcMLl¸<<¸ ¥q¸=o ³¸ ¥cMcÆ MLjFLŠ. Kc_j Â¢ Í$qÜOqj¸=oFo¸, MLk Í$qÜOqj¸=oFo¸'' 

¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ PeÓFL$c CLMLjjô¨ AKLj×.¸ CL<jCLk.  
− MLk^ Ä¸^kFo °Eoø$q¸$c AKcGSÚO| O~MLjÔL¸öÍÂ ¥{$qÆ¸ÔLjŠFcï<j.  
O~MLjÔL¸öÍ ÔnfHð¸Á Ä¸^kFo ''¬tjCo μsHðGSjŠFcïMc, KcMc Mc¨Â MLÁÆ °¸<PoFLÂfHTwë¸Á FcŠ'' ¬¸Á ×cFL¥h ×cÆ$c 

¬CL¨ ML¸¥q ÔLkGSkë.  
''CLGHðÍj ×cFL¥i. ¥qMLjÓ MLjFLjGRjPy÷ GH@~Ó¸=o MLjFL¸ ¯ Ccõ$q¸ ÔoNqj¥q CLGHðÍj. ¬tjFc KcÔi ²MLOqj? Â¢ ¥x<jŠPe¸=h 

Mc@o ¥qEc. Mc¨¥iOy¾ O~‚<Â ¥qGRæ¸ ML¼á¸Á. CLFL MLjkÓ¸$cFo ¥qMLjÓ MLkCLßCcøÂ¥h ÍkOqMnjÎ¸ÍFo ¬GHO~bÍAKcML¸Cy 
ŠÄjÆJwCLjFcï<j. ®Pe$nÎFc Mc¨ MLjFLGSjŠ ±Oq^¥qÆ»Co ¬¸Co ÔcÓj ¬tjFc Kc_j °¸@oEn¥qÚ<? MLjFL KcÔi Í$qÜOo ¥qEc. Mc<j 
¬¥qÚ<jFcï, ®¥qÚ<jFcï MLjFL Ã@oè'' ¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ AKcOqõ CLÓ ÂMLjjOqjCLk.  

¬CL<Pe ¬FL<¸Cy ×cFL¥h MLjFLGSj ¥x¸Ôn¸ CnGHð¿Æ÷¸Á. Â×cÂ¥h CLÆ÷PoÂ AKcGSÚO| ¬¸=o ×cFL¥hÚ MnjjÍ=hFLj¸© 
GHlöCLMcCLûÓõMoj. ¬Pe¸=hÁ ¯ Oy¾ ¬CL¨ MLjFLGSj ¥qGRærH^æ$qÓEc?  

Cy¨¥y<Ój rHÍíMLjFLGSj ÔoGSjŠÂ QLÇ¥hOqB|Â CLFLŠ ®GSjëFLï¸ÍjŠ ¥qMLjÓ MLjFLGSj −Mnj GH^÷ ¥qßCL×åCLCy Â¸¨Jwtj¸Á.  
¯ GS¸$qÀ ÄFLï TdÄöCLMLjô CLFL ‚CLj¿¥h GHlöCLbÃXL rH=hæFL¸ÍjŠ ×cFL¥hÂ MLjFLTdO~ ¬bÃFL¸Á¸¼ ¬ŠÚFL ×oOqjáŠ¸Á.  
Kc_jÂ À£GSjŠÂ Kn¸$qj+kOqj MnÈ"JwCLk ''¬¥cÚ, ²Âï ×.FLôPnÀëFc MojMLjj Ä£j _jj*¸ À£Oqjá¥yPoMLjj'' ¬¸^k O~MLjÔL¸öÍ 

×cFL¥hÓ JdEcÓ¸=h FLMLjGSÚ¿¸¼¸Á ¥qMLjÓ. −Mnj − MLk^Ó¸^jFLïGHlð<j ×.Ó×.Pe ×c¿FL ¥qÂ¢ï+j" ×cFL¥h JdEcÓFLj CL¨sHQctj.  
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³<jGSjëFLï ¥qMLjÓFLj ¬ŠÚFL ×oOqjáŠÂ ''fH¼áfHPe÷, MLjFLPy MLjFLŠ _jjBcÓj, À£Oqjá¥yML@~Ók ³Äj=h? Kc_j Ä£j Í$qÜOqjFcï, 
MLk Í$qÜOqjFcï μ¥q=o, ¬tjCo FcEy ¼FLï¥y¿¥q. MLk CLMLjjô<j ÿ¿¥h MLj$qfHPe÷<j GHl=hæ FcŠ −<fHÓ÷ GHl=hæFc Po¥q FcŠ MLj$qfHPe÷<j 
GHl=hæ Mc¨¥h −<fHÓ÷ GHl=hæFc Mc+"Š rHÈ"ÔofS MLk _¸bÍ¸ ÂÓjGHl¥yMcÓÂ ¼FLïGHð=hFLj¸© ²¸Cy −QLGH<jCLk MLÔcáMLjj. ®GHlð<j 
Mc¨¥h ‚CLjOqj GHl=hæFc OqÄ¥h ¯<j¥cÍj. ¥qFLj¥q Mc¨¥h ‚CLjOqj GHl¨Co QLÇ¥nÎFc ÔoNqkÓÂ −QLGH<jCLjFcïFLj. Fc ¥y¿¥q À£OqjTdëMc 
¥qMLjPe?'' ¬¸Á ×cFL¥h Ôntjõ ÔcGSkë.  

− MLk^Ój ÄFL<¸CyFo ''¬Eo¸^¥cÚ ¬Pe ¬¸=cMLl. FLjMLlø ¬<$q<¸ ¥cÍj −×cåfH¸ÔcÆ FLFLjï. CLGHðŠ¸@~ MLjFL QLÇ¥h 
ÿ¿ ¬FLïNqjõ ‚CLj¿ï ÔoEcí¸'' ¬¸^k ¥qMLjÓ ×cFL¥h ÔoÀPy Ôotj MofS¸Á.  

''FcŠ CnÓjGSMLkô. FLjMLlø Fc MLk^ ¥cÍFLMLÂ'' ¬¸^k ¥qMLjÓ ÔoÀÂ ösHMLj$c Fx¥hÚ MLÁÆ¸Á ×cFL¥h.  
×cFL¥i O~MLjÔL¸öEc sSæGRF|Š MnÈ" Mc+"Š Ä¤@yÚÆ¼á MLÔcáOqj.  
''¬MLkô, CLMLjjô¨ï KcKctj¥h ®ÔoáQcOn¸Íj¥qMLkô? Mc¨Cy −<j¥yMcÓÂ ²¸Cy −QLGH@~èFLj FoFLj'' ¬Fcï<j OqÄ KcbÍ$c.  
''JdGH¸ fHÂï¥i, KcKctj¥i ²MLOqk PoOqj$c ¬¸Íj¥é ®ÔoáQcMLjj. Cx¸ÍOqPyFo MLjFLŠ CLMLjjô@y ÔnPy÷ MLTdëOqjPo'' ¬Fcï<j 

O~MLjÔL¸öÍ ¶EcOqjð$c ¥x<jŠ AKLj×.¸ CL=hæ.  
Mc+"Â sSæGRF|Py Á$qKn=hæ ML¼áFL Í$qÜOqFLj¸© Á$qjÓj$c °FLï ¥y<ÆÂ ÔLkGSkë¸=o QL¸¥qöO~MLl MLjFLGSj öÍÄ¸¼Jwtj¸Á.  
''O~MLj¸, ¼Fcï¨ ¥qGRæ¸ À£¿áFL¸ÍjŠ GS¸CyGR¸$cFo °Fcï Kc_jÂ MLÁÆ °¸<Po¥q PyPyGHPo ŠÄjÆJwCLjFLï ×cFL¥hÂ ÔLkGSkë 

°¸=o ¥q<jGHl CLOqjŠÚJwCy¸ÁO~'' ¬Fcï<j.  
''FcÓj$qj Oy¾Ój JwCo CLFo GSOqjíŠ¸^j¸ÁPo FcFcï. ×cFL¥h ¯Oy¾ ¥c¥qJwCo OorHÎFc MLjOy Ã<èFLj ¥qFL$qÓÍj. ¥cÂ¢ ¥qMLjÓ¥h 

− ¬ÍßGRæ¸PoÍj ¥qEc'' ¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ ×cÆ$c.  
''FLjMLøFLïÁ¤ Â×.Moj ¥cÂ¢, ×cFL¥h MLjj[¸ ÔLkGSkë¸=o ³Ey »Æ£æ$c MLl¸ÁO~ FcŠ'' ¬Fcï<j QL¸¥qöO~MLl.  
''MLÍjí FcFcï, Ä£jOqPe¸=h QL¸¥qPoÄ¤ rH^jæ¥y¥q¸¨. ×cFL¥h GS¸$qÀ FoFLj ÔLkGSjŠ¸=cFLj ¥qEc'' ¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ.  
‚CLj¿¥h ×.øOq¸$c °¸ÍÂ CnÆfS ÔLk<@~Â¥h ML¼á¸Á GH¸¥q×.¸. O~MLjÔL¸öÍ μ¸^¿$c °FLï GSMLjNqj¸ ÔLkfS ''Â¢¥hEoMnjÎFc 

FcõNqj¸$c °¸Ec O~MLj¸? GHfSMc¨¥h ÍkOqMnjÎ ×cFL¥h ²Pe CLÓ÷¨Æ÷JwCy¸Ey $qMLjÂ¸ÔcMc? Â¢Š Â¢ CLMLjjô¨ Ä£jÍ ösHMLj °¸=o 
®Ó÷¸Cc Ey¼rH^jæ. ²MLOqk ¥cÍFLOqj. FLMLMLkTdÓk MnkfS ¥qFLï Ã<èFLj ®Pe bEcOqJwTdëMc?'' ¬¸Á ÂGRkçOq¸$c.  

''¬CLëNqkõ, FLjMoøFc ®=c÷ MLk=c÷<jCLjFLïÁ? MoOo ²MLOnÎFc ®Pe MLk=c÷¨Co FcŠ −QLáOqõ¸ ¥qÆ$oÁ ¥cÍj. FLjMLlø ®Pe 
MLk=c÷<<¸ FcŠ ÔcPe Ä¸CL$c °¸Á. MLõ¥hë$c FLjMLø¸=o Fc¥n¸Cy $pOqML¸. ®Pe¸=h MLk^Ój Â¢FLj¸¨ ±fU¸ÔLPoÍGSÓj. FLjMxø¼á 
bEnÎOqõ¸ Ôn_jCcMLFLjŠ¸=o ®Pe MLk=c÷<jCLjFcïMo¸=h? ®Pe ¬tjCo ×cFL¥h ²Pe MLjFLGSj ‚<Á¤GSjŠ¸^j¸Á?'' ¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ 
−QLáOqõ¸$c ÔLjGSkë.  

¬CL<j ¬Pe MLk=c÷<<¸Cy CL»ÜJwtj¸Á GH¸¥q×.¸. ''FcŠ$c FoFLj ³ ¥qGRæMnjÎFc AKL¿¸ÔL$qÓFLj Kc_k. ¥cÂ¢ Fc Ã<èŠ 
¥qÆ»FL ¥qGRæ¸ ÔLjGSkë ¬¸=o CL^jæ¥yPo¥qJwCLjFcïFLj FoFLj'' ¬¸Á ×cÆ$c.  

''¬CLëNqkõ. ×cFL¥i, ÿ¿¢PoFc Â¢ Ã<èÓj? FoFLk, KcÔi Â¢¥éÄ£j ¥cMLk? Â¢Py ®¸CL¥cÓ¸ MojÄjÍíOq¸ MLk ¬MLjôFo 
ÔLkGSjŠFcïMLjj. KcÔi ‚@~ Â¢ Ã<è ¬FLjŠ¸=o ®Pe MLk=c÷<MLl FLjMLlø'' ¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ KcbÍ$c.  
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''¬¸CLMLk^ ¬FLŠ O~MLj¸. ³Ey ×cFL¥h KcbÍ ÔLk<Po¥q ¬Pe ¬FcïFo¥cÂ¢ KcÔi Ä£jÍ Fc¥é ¥yGHMLjkPoÍj'' ¬¸Á GH¸¥q×.¸.  
PPP 

QLÇ¥hOqB|FLj Kn¸$qj+kOqj À£GSjŠMnÈ"FL Í$qÜOqFLj¸© ¥qMLjPe, AKcGSÚO|Ó ½¡ÄCcPy÷¥h MLGS¸CL¸ öGHMoÇ¸¼FL^÷tj¸Á.  
Kc_j ¥yGS¸ Oq¥qOq¥cÓ ö@n}SÓj, KxMLjôÓj ¥xÂ ®Ó÷¸Cc Â¸sHQcOqj.  
AKcGSÚO| TdNqj¸öCL¸ Ko¸Š FLj¸¨ MLÔoáGS¿¥h ¥qMLjÓ ²¸Cy °Ccûÿ¸$c ²ÍjOqjMnÈ" ''QLÇ ¯Oy¾ FLFLjï ÔLkfS FLMcø<¸©. 

Mc<j MLGSjëMLlÓFLj $qjOqjëGH<jCLjFcï<j CnÓjTd?'' ¬¸^k Oy¾¥x¥q ¥xCLë McOqë ¬CL¨¥h ÔnsHðÁ.  
fHPe÷¨Â Í$qÜOqPy °FLï JdOqjÚPy ÀsHð¸ÍjŠ öTwæÓO| ‚@~ ¥xFcïOqj. fHÓ÷Ó ¥yGS¸ _×cOy÷¥h ³ ¥xCLë −^MLGSjëMLl ML¼áFc 

¬Á CLMLj ®¸=y÷ °¸<MLÓfS¸Eo ¬FLï^j÷$c ²¸Cy −O~^GH¨JwNojÁ ¥qMLjÓ.  
®Pe ÁFLMnjj¥q GH¸<$qPe $q¨¼JwCy¸Á Mc+"Š. Mc+" −QLÓk, −PyÔLFLÓk ¬Â¢ï Kc_j ÔLj^kæFo.  
AKcGSÚO|¥h ¥x<jŠ GH^÷ ²¸CL MLjMLj¥cOqMLjjFcï ¬¸Cc _Nqj^Š MLõ¥që¸ ÔosSMc<j ¥cÍj. ¥cÂ¢ ¥qMLjÓ MLköCL¸ Kc_j GH^÷ 

fH¼á MLjMLj¥cO~Âï rH¸ÔLjŠÂ öJdBcÓÂ¢ï − GHfSMc¨ Ä£jEo ¬FLï^j÷ ö_CL¥qTd»¸Á.  
¼ML¿¥h ¬Á ²Pe GH¿*Äj¸¼¸Á¤ ¬¸=o ²MLOnÎFc CLFLFLj¸¨ QLÇ¥hOqB|Â ÍkOq¸ ÔosSTdëOoMnk CcFLj Mc¨¥h GSø¸CL CLÆ÷ ¥cÍFo 

Â×cÂï ÔnsHðTdëOoMnkFLÂ ¬FLjXL*¸ AKLNqjGH@o fSìÀ¥h ÔoOqjŠ¸Á. ¯ Â×.¸ Kc_j¥h CnÆNqjŠ¸@~ °¸@~Ó¸=o Mc¨Â ÄQc[GH^æ*¸ 
À£GSjŠMn+"Š¸@~ °¸<<¸ μ¥qÚ=o MLkOqÜ¸ ¬FLjŠ¸Á.  

μ¥qMo+ ³EnÎFc CLGHðÂGS¿ GH¿fSìCLjPy÷ ¬¥qÚ¨¥h Mn+"MLÓfS ML¼áFc ¬¥qÚ< °FLï¸CLsSGHm ¥x<jŠFLj CLFL ¥qFLjGSFLïÓ FLj¸¨ 
Ec=hJwŠ¸@~ ÔLkGSjŠFoÁ.  

Kc_jÂ CLFL¥hÔoá¸ÍjŠ ‚@~ ¥qMLjÓ MnFL¥c<<¸ ÔLkfS ×cFL¥h CLÆ÷ MLjFLGSj CLÓ÷¨Æ÷JwNojÁ. μ¥qÚTd¿ Mc¨Â ²CLjëŠÂ 
CLÂÄÀ£O~ ÿßÍNqkÂ¥h ÿCLjë¥yMcÓFo ×cFL¥h −QL ¬¨NqkGS$cFo Äj»ÆJwtj¸Á ¥qMLjÓ öGHMLOqëFL MLÓFL. ¥qMLjÓ ÔLk<Š¸@~ 
Ex¸$qÔc^j$c Mc¨Â ²CLjëŠÂ MLjjÍjírH^jæŠFo GH¿fSìÀ ML¼áFL¸ÍjŠ PyPyGHPo ŠÄjÆJwtj¸Á ×cFL¥h.  

Äj$qCc ÄGRNqkPy÷ ²¸Cy ¥qÆÄ¨$c °¸@o ¥qMLjÓ GHfSMc¨ ÄGRNqkÂ¥h MLÔoáGS¿¥h ²¸Íj¥q¸CL JvrSfSM|$c ÃsUM| ÔoGSkë¸Ey 
¬Oqíî¸¥c¥q MLjbÍFLGH@o ×cFL¥h CLFL $y<jFL¸Cc O~MLjÔL¸öÍ MLjj¸Íj Mn+"KyGSjŠFoÁ.  

¥qMLjÓ CLMLj Ã<èFLj ²¸CL ¬GHlOqkGH¸$c ÔLkGSjŠ¸^jFLïEy $qMLjÂ¸ÔLMLjÂ O~MLjÔL¸öÍ ×cFL¥h¥h FLÔLáÔnGHð<¸Cy ®¸¥éÄ£j 
¬FLPo¥qJwNojÁ. ²¥qÚ<jFcï CLFL ¥x<jŠ GSj[¸$c °¸=o ÔcÓÂ MLjFLGSjFLj GS¿rH^jæŠFoÁ.  

Kc_j Fc¥é GSø¸CL¸, Fc μ¥qÚEcÂ¥é ÿŠÚ ¬FLï^j÷ öGHML¿ëGSjëFLï MLjOqÍÆ ÔoGRæÓFLj ÔLkfS ¼FLïfHÓ÷ ÔoGRæÓj$cFo AKcÄ¸Ôc<j 
CLGHð ×cFL¥hPe O~MLjÔL¸öÍ ²GHlð<k CLGHlð$c ¬FLj¥yPoÍj. ¬¸Íj¥é ×cFL¥h¥h ¬Pe FLÔLáÔnGHð$qÆ$c<j.  

Kc_jFLj À£GSjŠ MnWc"¥q ¼FLï¥y<ÆPy GHmOqøGHl °Ccûÿ¸ ÔLkfS ²¸Cy −FL¸Á¸Ôc<j QL¸¥qöO~MLl. Mc<j ²¥qÚ<jFcï CLFL 
MLjFLML@o ¥qEc ¬Fo AKLOyTdCy.  

¥qMLjPe AKcGSÚO| MLÔcáOqÂ CnÆfS GH¸¥q×.¸, −ÁQoGRk MLÔcáOqj MLjFLML¨Â ÔLksS¸ÍjŠ. ¥qMLjÓ Kc_jÂ Í$qÜOqŠ 
O~ÂMLø¥qJwML<¸Cy ×cFL¥hPe$o Mc+k" ÂO~QL Ôn¸EcOqj.  

¯ ÄGRNqj¸Py AKcGSÚO| ¥qMLjÓ¥h FLÔLáÔnJdðÓÂ ÔofSFL öGHNqjCLï¸ MLßbEc ¬tj¸Eo CLGHð ³ MLköCL¸ IGHÆCL¸ Po¥qJwtj¸Á.  
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MLjOy On¸<j Oy¾Ój JwtjFL CLO~øCL ÿ¿öGHTdE§¥h ‚CLjOqj GHl=hæ¸ÍFo ¥q_jOqj À£GSjŠMLÔcá<j −ÁQoGRj. − McOqë Ä¸^kFo 
°Jvð¸»Jwtj¸Á ×cFL¥h.  

MLjk@o+" QLÇÂ ²CLjëŠÂ MLjjÍjíÓCy MLjj¸ÔnCLjëCLk ''μOo ¥qFcï Â¢Š rHWc"¸ GHl=hæ¸ÁO~ rHWc"¸'' ¬¸Á. GH¥qÚFo MLlFLï ¥qMLjÓ 
MnÎGHl −FL¸Í¸$c ÔLjGSkë ''ÄFcïMc ¥qMLjPe ÿ¿¥h ŠCLjOqj GHl=hæ¸Á. Mc¨¥h ‚CLjOqj GHl<jCLj¸Ey PoEy ¬Â ®Fcï+k" ²¸CL 
Kn¸$qGH@~èFy CnÓjTd? ¬MLjôNqjõ ®GHð=h¥h Fc Kn¸$q À£¿¸Á. ®GHlð<j Fc¥n¸CL GS¸CyGR¸$c °¸Ey CnÓjTd?'' ¬¸Á ×cFL¥h 
MLjj[MLj¸Cc −FL¸Í¸Cx MnÆ»JwCLj¸<$c.  

¬tjCo ¥qMLjÓ MLköCL¸ ×cFL¥h −FL¸Í¸Py JdÓjGH¸ÔLj¥yPoÍj.  
×cFL¥h ÔoCLjPy÷FLj¸¨ QLÇÂ PeŠÚ¸^k ''³Äj^¥qÚNqkõ ®Á ¼FLïfHÓ÷Ó¥h ®GHð=hFLj¸@o rHÈ"MLk^Ój ³Äj=h ¬GSÿõ¸$c. 

®GHlð<¸=o ¬FcïMLl$cÂ¢, ®¸¥nGHlð<k ®Pe¸=h MLk^Ój FcMLjj¸Íj MLk=c÷<Š'' ¬¸^k ¥x<jŠÂ GH^jæŠÂ ¼=h÷¸ÔLjŠFLï 
MLjj[¸Cy ÔLOqÔLO~ ¬¥qÚ¨FLj¸¨ MnÈ"Jwtj¸Á.  

CLFLj ÔnfHðFL McOqë ÄÂ Cy=h¥y<Ój GS¸CyGRGH<jCLj¸ÍÂ −Ç¸¼FL ×cFL¥h −Mnj MLk^Ój ÄÂ ¬Mc¥qÚtj¸Á. CLFL ¥x<jŠÂ 
rH¸GH¥cÂ¥h À£GSjŠMn+jCLk ÔofSFL Mc$cíFcÂ¥h ®GHlð<j ¥qMLjÓ ¬FLïMLk^ÓŠ ³MLköCL¸ Jv¸CLFL Po¥qJwML^¸ ×cFL¥hÂ ²¸Cy 
ÄGSôNqjGHOq¼¸Á.  

¼FLïFc=hFLj¸© CLFL CLMLjjô<j ÿ¿¢, CcFLk ¥qÆfS rH^jæŠFLï −QLÓj, ¥qÓÓj ®Pe ŠGHð‚ÆFL^j÷ ¥cML<¸ ×cFL¥h 
AKL¿¸ÔLPo¥qJwtj¸Á. ¯ MLk^ Ä¸=o ÿ¿ ‚@~ ÔcPe KcbÍGH<Cc<j ¬FLjŠ¸Á. ²¸Íj¥q¸=o KcÔi, ÿ¿Ó ¬FLj_¸bÍ¸ 
O~MLjÔL¸öÍ¥h CnÆNqjÂÁ ¥cÍj. CcFLj CLFL ¥x<jŠFLj rH¸GH¥cÂ¥h ®¼á CLGHlðÔoQcFc ¬Â KcbÍGH¨¸Á μ¥q XL*¸. ×cÆ$c ¬¥qÚ@oMLlFLï 
AKLOqëML¸¥c, CL¸ö¨ML¸¥c, AKcGSÚO| ML¸¥c ÔLkGSkë MnjÓ÷$c ¬¥qÚ¨FLj¸¨ Po¼ PyGHÆ¥h MnÈ"Jwtj¸Á.  

AKcGSÚO| ¥qMLjÓ ÔofSFL CLsHðEy CcFo ÔofSFL^j÷$c fS$qjÜCy Š¸¼¸ÔLjŠJwNqk<j. MojFLMLkMLj ML¸¥c, ¬FLï$c¿ ML¸¥c ÔLk<Po¥q 
CLÓ ML¸ÔLjŠFcï<j. ÔnPn÷Æ ¥x<jŠ KcÔi ¬¸=o MnjjÍ=hFLj¸© ²¸Cy McCLûÓõ¸ ¥qÓ −ÁQoGRj ¶EcOqjð$c AKcGSÚO| AKLj×.¸ CL=hæ 
''MLTdëFLjO~ KcÔi, ¼FLïfHÓ÷ ³Ey CnÆNqj¥q ¬FLïÁ. FLjMLøPe KcbÍGH<Š'' ¬Fcï<j.  

O~MLjÔL¸öÍ ML¸¥q ÔLjGSkë ''×cFL¥hÂ ¥cGSë ¶EcOqáO~ FcFLï _Nqj^Š MnÈ"FL^j÷Fcï<j. MLÔcá¥q ÔnGHlð ÿ¿¥h ‚CLjOqj GHl=hæFL 
GS¸$qÀ'' ¬¸^k _Nqj^Š MnÈ"JwNqk<j.  

¬CL<j MnÈ"JwNqk¥q ¬FLï$c¿ ÔoCLjÓj GH^jæŠÂ ''Td¿¢ ¬FLïNqkõ ¥qMLjÓ öGHMLOqëFLŠ ÔcPe fS$qjÜGH<jCLjFcïFLj FoFLj. MLÁFLCy 
MLk=c÷@o¸ÍjŠ MLjj[¸ ÔnÓ÷<¸ PoÍj FcŠ. ²¸CL KcbÍGH<jCy¸Ey ³Mnk? MnÈ" GSMLjjEctj¸ÔLj'' ¬Fcï<j AKcGSÚO| Á$qjÓj$c.  

¯ ÄGRNqj¸Py AKcOqõ ²¸CL −QLÓj rH¸ÔLjŠ¸Ey O~MLjÔL¸öÍŠ CnÆNqj¸Á ¥cÍj. ¯Fc<j ¥qMLjÓ FLj¸¨ ®¸CL MLõÀOo¥qCL 
²ÍjOyÚMLÓfS MLGSjë¸ÍÂ ±fU¸ÔLPoÍj ¬CL<j ‚@~.  

¬Eo GSMLjNqj¸Py ×.¿»FLEcÂ¥h CLÓ÷¨Æ÷JwCLjFLï CLMLjjô¨ ML¸¥q ÔLksSë ×cÆMofS¸Á ¬CL¨¥h. ''FLjMoøÄ£j KcbÍGH<ŠO~. FoFLj Ä£j 
MLÁFLŠ GS¿íÔnJdëFLjPo. FLjMLlø MLköCL¸ ¬FLMLGSOq¸$c ¥qMLjÓÂ ¥é¥qÓj MoNqjŠ. ²¸Íj¥q¸=o, CLFLj ¬FLïEc¸=y÷ ‚@~ rHÍí CLsHðÄ£jPoÍj. 
¼FLïfHÓ÷ÓŠ ®GHð=hFLj¸@o rHÈ" MLk^Ój ²¸Íj¥qÂ Mc+j" rHÍíNqkõ¥q ²Pe ®GRæMnjÎCo ¬Pe ÔoNqjMLÔLáFoÁ ¥qMLjÓ ¬bÃöJdNqj¸ ¬tj 
°¸^j¸Á'' ¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ ¬FLjFLNqj¸$c.  
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CLFL AKcOqõ ²¸CL ¬ÄMo¥q¸$c öGHML¿ë¸¼Fc ¬FLïNqjõ ÖEcOqõ¸Cy −MnjFLj GSMLj¿íî¸¼FL À£Oqj ÔLkQc¥q AKcGSÚO| ¥q+j" 
ÔnMLj¿¸Ôctj.  

''¬Pe$o ¬FLïNqkõ Â¢ MLk^ FoFnGHlð<j ¥cÍFcïFLj?'' ¬¸^k ¬¥qÚ¨FLj¸¨ ¥qÁPe<j AKcOq¸$c.  
O~MLjÔL¸öÍ MnjÓ÷$c AKcOqõ Í$qÜOqŠ MnWc"<j. ¥q+"Š ÔoCLjÓj ¬<è¸rH^jæŠÂ ÂQLù_í̧ $c ¥qÂ¢ïOqj ¥cOqjTwë¸Á ×cFL¥h.  
MLj¸ÔLÄ£jôÍ ‚OqjáÂ PeÓFL$c −Mnj CLÓÄ£jÍ ÔntjõMofS ÂMLjjOqjCLk ''±Oqj¥y ×cFL¥i ³Äj=hÁ ¼FLïfHÓ÷Pe. FLjÄøPe O~ML<¸ 

ÔLkfS Ä£j FcFLï$cOqj ²¸CL KcbÍGH<CcOy ¥x¸Ôn¸ ¬tjFc −Py¼¸ÔcMc? ¬tjFc QLÇ rHÈ" ÄGRNqj¸Py CLÆ÷Í¸ö<jÓj$c Mc+"¥h 
‚@~ ³MoMy −QLÓj °¸=ctj ¥qEc. ¬¸ÍjPy CLsHðMLjj¸Á ÔnGHlð ²¸CLtjFc QLÇ Mc+" fHPe÷<j. ±Oqj¥y KcbÍGH<Š'' ¬Fcï<j 
¬FLjFLNqj¸$c.  

''¬¸CoFc? Mc<j MLjFL¥éÄ£j ¥c@~. ®Fcï+k" FoFLj rH¸ÔLjŠFLï −QLÓÂ¢ï ¬¨NqkGSPoFc?'' ¬¸Á ×cFL¥h $q^jæ Cn»FL $yEc¿Pe 
¬CL¨ μ¨Py CLÓrH=hæ ³@oáGSkë.  

''¬MLlFLj, ²GHlð@nÎCo QLÇÂ Mc+"¥hÔoáQcMnk ¬GHlð@o MLjFL¥h Mc¨Ä£jÍ °FLï ÿŠÚÓÂ¢ï MLÍjÓjŠFLï=o÷ ¥qEc. ³Á ²Pe ×.Oq$cÓÂ 
°¸=o ¬Pe ×.Oqj$qjCLj¸Á. ¥éMLÓ¸ MLjFL¸ ÂÄjCLëMLköCLjÓ¸'' ¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ ¶EcOqjð$c AKcOqõ CLÓ ÂMLjjOqjCLk.  
''¯ MoEc¸CL¸ ¥q_jOq÷¥é¸ KcMc. ²FLïtjFc ÔnGHðMLÔLjá. −Fc<j fHPe÷¨Â À£GSjŠ¸^k Ä£j MLjOqÍÓj ÔofSFL Mc$cíîFLMojÄj=h? ®Mcø+ 
¬¸^jFLï MLk^PoÄj=h? − Oy¾ CLFL KcbÍ ÔLk<Po¥q MLjFL MLjFLGSjÓFLj $q=hæÔoGSjŠÂ Ã<èFLj CLFL ÔoCLjPy÷ rH=cæMLjj. EcÂ¥hEc 
öGHÀIGHÓ¸? CLFLj ¬FLïÁ ÄÂ ‚@~ KcÔi ‚@~ ³Ä£j MLk=c÷<PoÍj'' ¬¸Á ×cFL¥h KcbÍ$c  

 ''fH¼á ×cFL¥i ×.¿»¸EcÂ¥h KcÔi KcbÍGH<<¸PoÍÂ ²Pe ¬FLjŠFcïMLl? ¬tjFc ³Fc@nÎFc MLjFL¸ ÔofSFLEcÂ¥h öGHÀ$c McWo"Ey 
ÔoTdëOqÂ, ÔnNqkõÓÂ¢ ²GHlð@nÎFc −Ç¸ÔcMLk? ®Mcø+ ²¸ÍjŠ ®Pe ¥xCLë$c MLk=c÷<jCLjFcïMLl? −Ç¸¼¸Á ÓbÃ¸ÔLPoÍFLï KcbÍCyFo 
$qEc ®Í¸Cc. ¬Á Â¢ MLjFLGSjPy¸¼ À£rStjõ MLjj¸Íj. ¬GHlð<j Â¢¥h¸CL KcbÍ °¸<Íj.  

MLk ¥cPo½¡Py ®¸»÷¤GRj Pn¥qáOqOqj$cOqj ²GHlð<k μ¥qMLk^ ÔnGHmë¸@oMcOqj. @y¸=| ²¥|ûrH¥|æ ²Â¢ DÁ¸$| öIGHM|j ²Â¢_©. 
®¸‚÷¨¸$| NqjjMLO| ¥hC| ¬¸@| ¥hF| ¬Â FLjMLlø ®CLOqjÓŠ ³EnÎFc IsHMLO| ÔoGSjëFLïGHlð@o Mc¿FLj¸¨ ³Ä£j À¿» −Ç¸ÔL‚<Íj ¬Fo 
ÂOqêNqj¸ À£GSj¥yMcÓ^. ¬GHlð<j Â¢Š ¯ ¨GSJdðtj¸=|Mnj¸=| ¬FoEo °¸<ÍÂ, MLjFLrS¸Cy CoÆ$cÜ °¸^j¸ÍÂ ¬FcïOqj.  

®Fcï+k" ²¸Cy KoÓF|û@|$c °¸^k ²Pe¸=h GSMLjGSõFnÎFc CoÆ$cÜ GH¿GRÚ¿¸Ôo FLjMLlø ®Mcø+ ²¸Íj¥h¸CL KoÓMnÎJwCLjFcïMLl?'' 
¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ AKcOqõ MLjj¸$qjOqjÓj GSML¿GSkë.  

''FLjMLlø MLkadæ¿Ä ¥qEc KcMc ²FnÎïFc ÔnGHð$qÓMLl. GSkÚPy÷ fHÓ÷ÓŠ Jd>OcÓj ÔnfHðFL^j÷ ®Pe¸=h Â¢À Mc¥cõÓFLj ²FnÎïFc 
ÔnGHð$qÓMLl. ¥cÂ¢ FoFLj FLMLMLkTdÓk MnkfS ¥qFLïCLÆ÷Â. Mc¨Ä£jEo Fc¥é ÿ‚Ú PoÍFLï^j÷$c ¥qMLjÓ ¯Oy¾ MLk=c÷<jCLk¸=o 
CL^jæ¥yPo¥qJwCLjFcïFLj KcMc'' ¬¸Á ×cFL¥h ®¸¥c MnŠÚCLkFo.  

''±Oqj¥y ×cFL¥i. Â¢ KcbÍFLj FoFLj ¬Oqíî¸ ÔoGSj¥y$qÓFLj. ¬Eo GSMLjNqj¸Py ¥qMLjÓ GH¿fSìÀÂ ‚@~ ¥cGSë −Py¼¸ÔLj. CLFLj QLÇ 
Ä£jEo −QLÓÂ¢ï rH^jæŠÂ ö_CLjŠCy¸Á. CLFL FLj¸¨ Mc¨Â ²MLOnÎFc MoOqj ÔoTdëOqFo ¬AKLöÍCc AKcML¸Cy ®Pe öGHML¿ëTwȩ̈ Á.  

McGSëMcÂ¥h ¥qMLjÓ ²Pe¸=hEy Fc¥q¸=o Â¢¥é Kc$c CnÓjGSj. ¥cÓö¥qMojBc CLFLPy CLGHð¥q MLkOqjð MLGSjë¸Á. ¬¸Ec¥c MLjFL¸ 
¶fH¥qGH=cæÆ. CLGHðÍj. ¬GSPo ML=hæ MLjÂfRÄ ¥cÍj ¥qEc FLjMLlø. ®Pe¸=h GSMLjNqj¸Py FLjÄøPe KcbÍGH<<¸ Fc¥éÄ£j Kc$yPoÍj. FLjÄøPe 
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KcbÍGH¨Co − öGHAKcML¸ PyGHÓjFLï Ã<èÄ£jÍ GH<Ec? ¬GSÓj @~¥qæOqj ³MLjÂ ÔnJdðOqj Â¢Š? Kc$c Â¢OqGS¸$c °FcïMLl. ×cö$qCLë$c 
°¸<MLjÂ ¥qÍk. ¥cÂ¢, FLjMoø¸=h ®Pe? Po¼ ¥q+j" CLj<jÔLj¥y'' ¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ FLÔLáÔnGHlëFLï^j÷$c.  

''²¸CLsSGHm Mc+k" Ä¤+k" KcbÍGH<jCLjFcïOqÂ ÔLk<<Moj $cÂ¢, Fc KcbÍ ²GHlð<j GH=hæ¸ÔLjŠFcïMLl FLjMLlø?'' ¬¸Á ×cFL¥h 
ÂGRkçOq¸$c.  

''FLjMLøPe ¬¸=o FoFo¸ ÔnGHðPoFLj ×cFL¥i. FLjMLlø OqÄ¥i, QLÇ¥é ¥cÍj. KcÔi¥h ‚@~ CLÆ÷Pe$o °FcïMLl ®Fcï+k". μ¥qGHlð<j Mc¨ 
ÔLÍjMLl¥yGS¸ Â¢ ÔLÍjMLlÂ¢, −QLÓÂ¢, ¥y¿¥qÓFLk CLß*öJdNqj¸$c MLÍjÓjŠFcïMLl, MLj¿áJvNqkMc? ¼FLïMc+j" CLGHlðÔosSë, rHÍíMc+j" 
XLÄj¸ÔcÆ. ³Mnk ²MLOqj ÔLk@xÔcáOqj? OoGHl QLÇ rHÍíNqkõ¥q ÿ¿ ‚CLjOoï ÔoGSjŠ¸=cFL¸=c@oMnk? Po. Po¼ _Nqj^Š O~, Â¢ KcbÍ 
ÔLk<Po¥q KcÔi CLÓ÷¨Æ÷ JwCLjFcï<j'' ¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ AKcOqõŠ MLj¸ÔL¸ Ä£jÍFLj¸¨ PoÔo¸ÍjŠ Ôotj −GSO~ ®GSkë.  

AKcGSÚO| CLFL¥yGS¸ KcbÍGH<jCLjFcï<Fo MLk^ ÄFL$cFo ×cFL¥hPyÂ MLkCLßÿßÍNqj¸ ¥qOqj*Cy Â¸¨Jwtj¸Á. MLjj[¸ 
¥q<jŠÚÂ Kx^jæ rH^jæŠÂ CLÓ GS¿ÔoGSjŠÂ VPy÷¥h ML¼á¸Á.  

®EoÄ£j CnÆNqjÂ OqÄ, QLÇÂ Í$qÜOq ‚OyáKn^jæŠÂ −¨GSjëFcï<j. ×cFL¥h öGHQc¸CL¸$c ®¸=hGHFLjÓj ÔL¥qÚrH^jæ¥yML<¸ ÔLkfS 
AKcGSÚO| MLjFLGSj ¥cGSë ŠÍj^GH¨¸Á. MLjO~ï<j CcFLj μ¥qÚ<k MnÈ" ÿ¿öGHTdE§ ‚CLj¿ï ÔLkfS MLÔcá<j AKcGSÚO|. CLFLŠ ‚CLjOqj 
GHl^æ<¸ MLÓFL sSïfUCLj¨Cy ÄNqjõ¸ ¬¸ÍKyNoj ¬ÍßGRæ¸ Í¥hÚFL¸ÍjŠ ÿ¿öGHTdE§ ²¸Cy Jv¸»JwCLk AKcGSÚO|Â 
¥{$qÆ¸ÔLjŠFcï<j. MLjFLGSjPy ²¸CL ¬Ó×.¨$c °Fcï, ¬EoÄ£j rHÎ¥h MLõ¥që¸ ÔoNqjŠ¸@~ sSïfUCLj¨ −FL¸Í¸Py JdÓjGH¸ÔLjŠFcï<j 
AKcGSÚO|.  

¥qMLjÓ MLköCL¸ ¬¸Í¿CyFLk MLjjAKcML¸$cFo °¸¨Jwtj¸Á. CLFL öGHMLOqëFL ¬FLj¼CL¸$c °¸ÍÂ, AKLOqë rUÔLá¿GSkë °Fcï. 
μGHlðŠFo¸ÍjŠ ¬ÿ¸ ¬<jèML¼á¸Á. ÄQc[Py °FLï On¸<j Oy¾Ók ¬¸=i MLjj^æFL^j÷ °¸¨Jwtj¸Á ¬¸Í¿CyFLk. Kn¸$qj+kOqjŠ 
_NqjÓjEoOqjCLjFLï Fc<j ‚@~ ×cFL¥hCy MLjFLGSj ÄfHð MLk=c÷<Po¥qJwtj¸Á.  

Cy=h¥y<Ój öGHMLOqëFL ÔLjfS ×cFL¥h KcbÍGH¨¸Eo CLGHð AKcGSÚO| ÔLkfS ³Ä£j ¬FLPo¥qJwtj¸Á.  
$qCL¸Py Kn¸$qj+kOqj FLj¸¨ CLOqÔLk IJwFLj÷ ÔofS ×cFL¥hCy $q¸^Ój $q¸^Ój MLk=c÷@o ¥qMLjÓ ¯Td¿ MnWc"¥q IJwF|Ój 

ÔoNqj<¸ GHm¿ë$c _¸E§ ÔofS¸Á.  
²¸Cy ¬MLGSOqMnjÎCo CLGHð CcFLj ÄQc[GH^ï¸ MLÔoáÁ ¥cÍj. CLÆ÷Í¸ö<jÓFLj ÔLk@~ÓÂfHsSë Mc+"FLj Ä×.NqjFL$qOq¸ FLj¸¨ 

Kn¸$qj+kOqj OqfHð¸ÔLj¥éÁ.  
TdÄöCLMLjô ‚CLj¿¥h FLjMLlø ÔoGSjëFLïÁ ÔcPe CLGHðÂ ²¸Cy FLÔLáÔnsHðÁ. ¬tjFc ¥qMLjÓ CLFL MnÎ[¿Â ³MLköCL¸ 

MLkOqjá¥yPo¥qJwtj¸Á.  
×cFL¥h −<fHÓ÷FLj öGHGSÄ¸¼¸ÍÂ IJwF| ÔoQc<j O~MLjÔL¸öÍ.  
ÔcPeOy¾Ó CLO~øCL CLMLj ®¸=y÷ −<fHÓ÷ GHl=hæ¸ÍÂ ²¸Cy GS¸_OqGH@~è<j AKcGSÚO|.  
''JdGHFLj ÔLk@~ÓÂ MLl¸Á, MnWcí¸ ¥qMLjPe'' ¬FL¨$c<j AKcGSÚO| ö_ÀMLkÓjCLjFLï^j÷.  
−<fHÓ÷ ¬FL$cFo ¥qMLjÓ¥h ‚@~ −QL$cFo ¬ÂfH¸¼¸Á. ¥cÂ¢ ¬¥qÚ¨¥h MnWo"¸ÍjŠ MLjFLGSÚ¿¸ÔLPoÍj −MnjŠ. Mc+"¸Cc ¥qÆfS 

CLFL ¥x<jŠFLj CLFL¥h ¥cŠ¸@~ ÔosSTdëOoMnkFLFo AKLNqj¸ −MnjÂ GH=hægH¨Twë¸Á.  
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''MnjjFoï¥qEc MnWx"Ôcá¸, ®¸CLPyFo öGHNqk*MLk Fc MLÓ÷¥cÍj Kc_k'' ¬¸Á ¥qMLjÓ.  
AKcOqõ MnÎ[¿ MLkOqáPoFLÂ ö$qfU¸¼FL AKcGSÚO| CLFo MnÈ" GHl=hæFL JdGHFLj ÔLkfS MLÔcá<j. − CLOqjMcCL ‚@~ CLFL 

¬FcïMLÁFLÓFLk, CL¸ö¨Â¢ ÔLk@~ÓÂfH¸¼FLGHlð<Pe÷ μ¥qÚ@o ÄQc[GH^ï¸ MnÈ" O~Td$c<j.  
¬CL<j MnÈ"FL öGHÀTd¿¢ ¬¸Í¿¥i sHOqjsHOqjFc ¥cFLj¥qÓj GH¸sHÁ ¥qMLjÓ. OqÄ¥i, OqMLjõ‚ Oq¥qOq¥cÓ ö<}SÓj ¥xÂ GH¸GH<Moj 

¥c¥q MLÔoá^GHlð<j − ö<}SÓj MofS IJw=yÓj À£fS À£GSjŠOqMLjôÂ GHlOqMLktj¸Ôo ¥qMLjÓFLj ²Pe ¬Oqíî¸ ÔoGSj¥yMcPy KybÍGH@oÁ ¥cÍj 
AKcGSÚO|¥h.  

¬¥qÚ< ÄQc[GH^ï¸Py O~MLjÔL¸öÍ, ×cFL¥hÓj ‚@~ ¬Pe$o ¬FLjŠFoMcOqj.  
OqÄ MLköCL¸ CLFL CLMLjjô¨Â ÔLk@~ÓÂ, Mc¨Cy ¥qÆfS −<j¥yMcÓÂ ²¸Cy −QL. IJw=yPy÷ CLGHð GSøNqj¸$c CLMLjjô¨Â 

ÔLk<Po¥qJwCLjFLï¸ÍjŠ ²¸Cy KcbÍGH@oMc<j. ¥cÂ¢ CLÆ÷ KcbÍGH<jCLjFLï À£Oqj ÔLkQc¥q CLFL KcbÍFLj PyPyGHPo ¬*¼MoGSj¥yML<¸ 
¬ÓMc^j ÔoGSjŠFcï<j.  

OqMLjõŠ MLköCL¸ QLÇ¥hOqB| CLFL GSø¸CL ¬FLïNqjõ ¬Fo Â×.¸ CnÆNqjFo CnÆNqjÍj. ®¸=y÷ Mc+j" ‚@~ CnÆNqjÔnsHð öGHNqjCLï¸ 
ÔoNqjPoÍj. QLÇ CLFL KcKctj ¥x<jŠ ¬Fo ¬FLjŠ¸^jFLïÁ. ¬tjFc OqÄ CLFL rHÍíFLïNqjõ, QLÇ CLFL ¼FLïFLïNqjõ ¬FLjŠ¸^k ¬Pe$o 
fHÓjGSkë °¸^j¸Á ¬bÃMLkFL¸$c. ÍkOq¸$c °FLï fHÂï, KcKctj, ¼FLïFLïNqjõ ¬¸=o MLÓ÷MLkÆFL ösHMLj OqMLjõŠ.  

PPP 
ÿ¿öGHTdE§, AKcGSÚO|Ój Ä<Â ×.¸^Pe ²Pe °¸@oMcOy ¬EoMLkÁ¿$c V¿¥c, OqMLjõÓj ²¸Cy sSïÿ¸$c °¸^k ¬^j 

ÿ¿öGHTdE§ Š^j¸_¸PyFLk, ®^j O~MLjÔL¸öÍ Š^j¸_¸PyFLk MnFnïÓÓj Â¸GHTd$cOqj.  
OqMLjõ $qÓ$qÓ JdOo rSÓNojOqj Pe¸=hÍtjCo V¿¥q Â¸<j FLÁPe¸=hÁ. ÔcPe ÄGRNqkPy÷ ®ÍíOqk bÃFLï bÍßMcPe÷ ¥qÂfH¸¼Fc, 

μ¥qOq¸=o μ¥q¿¥h GH¸ÔLöJdBcÓj. EoVÓj MoOnÎFc MLjFLGSj μ¥qÚ=o ¬FLï^j÷ °¸=cOqj. ÔLÍjMLlPyFLk, −^Jd^Py÷FLk Mc¿Íí¿¥i 
Td=hJw=i ²MLOqk PoOqFLï^j÷$c °¸=cOqj.  

V¿¥q =n¸C|¥c÷}S, OqMLjõ FnÎF|ë ¥c÷}S ÔLÍjMLlCLjFcïOqj. ®ÍíOqk O~MLjÔL¸öÍ GHÂÔosS GSkÚP|PyFo ÔLÍjMLlCLjFcïOqj. − ®ÍíOo¥cÍj, 
OqÄ ‚@~ ¬Eo GSkÚP|Py ÔLÁMc<j.  

fHÓ÷Py÷ öGHÀAKL °¸=o ²¥qÚ<tjFc O~BhTdëOqj ¬FoÁ O~MLjÔL¸öÍ ÂÇáCcbÃöJdNqj¸. ¬CL¨ −PyÔLFLÓj ¬FLj$qj*¸$cFo OqÄ, 
OqMLkõ, V¿¥qÓj ¬¥qÚ@o ÔLÍjMLl ¥xFLTd»¸ÔcOqj.  

OqÄ MLj¸¼ MLkOqjÚÓCy =n¸C| JdGSML<Moj ¥c¥q ²¸rS=|Py MLj¸¼ Oo¸Š GS¸JdÁ¸¼ Ã.=n¥|, ²¸ =n¥| GHm¿ëÔofS »¤CL¸ 
¥cPo½¡Py Pn¥qáOqO|$c ×ctjF| ¬Nqkõ<j. ¬CL¨¥h °Eyõ$q¸ O~ML<¸CyFo rHÈ" ‚@~ ×.¿fH¸ÔcOqj.  

− rHÈ"¥h ÔcPe GS¸MLCLûO~Ó CLO~øCL AKcGSÚO|, ¥qMLjÓÓCyJd^j QLÇ¥hOqB| O~ML<¸ ×cFL¥hÂ ²¸Cy −FL¸ÍGHOq¼Fc − rHÈ"Py 
¥qMLjÓ öGHML¿ë¸¼FL À£Oqj ×cFL¥h MLjFLGSjFLj ²¸Cy ¥qÓ¼ MofS¸Á. ¥qFLï¥x<jŠÂ GHO~tjMc¨Pe ÍkOq¸ FLj¸¨ ÔLkfS −FL¸Á¸Ôo 
GH¿fSìÀ ML¼áFL¸ÍjŠ PyPyGHPo ŠÄjÆJwtj¸Á.  

OqÄ¥h rH+"tjFL MLjk@yFc<j ¥x<j¥hÚ ¥c÷GSjÓj JwCcNqj¸^k MnÈ"JwNqkOqj ¥qMLjPe, AKcGSÚO|ÓŠ QLÇ¥hOqB|Â À£GSjŠÂ 
Kn¸$qj+kOqj. ¥x<jŠ O~¥q¥yGS¸ −QL$c ÔLkfSFL¸CLsSGHl GH^æPoÍj Mc+j" O~ML@~Â¥i, JwML@~Â¥iFLj.  
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®¸=y÷ OqMLjõCyJd^j ÀOqj$qjCLkFLï V¿¥qFLj ÔLksSë ×cFL¥h MLjFLGSj QLÇ¥hOqB| Ä£jÍŠ MLjÈ"JwCLjFLïÁ. V¿¥q Fc ¥y<Ój 
¬MLlCLj¸Ec. ¥qMLjÓ GH<ÂGSjë¸Ec? ¬GSÓj Fc ¥x<jŠÂ MLjÈ¢" ÔLkGSjŠÂ MLjFLTdO~ MLk=c÷<jŠFo ¬ML¥cQLMnjÎFc Fc¥hMLøÂ ¥qMLjÓ ¯ 
rHÈ"¥h ²Pe μGHlðŠ¸^j¸Á? ¥qMLjÓ¥h Fc Ã<èFLj ®¼á ²¸CL CLGHlð ÔoQcFLj? ®Pe Td$oÄ −Mnj −PyÔLFLÓj.  

®¸=y÷ ¬¸ÍOqk °Fcï ×cFL¥h bEcõGS¸Cc ¼FLï¥x<jŠ QLÇ¥hOqB| Ä£jÍFo. MLjFLGSj ²¸CL GS¿rH^jæ¥yMcÓÂ ÔLkfSFc −Mnj MLQL¸ 
¥cPoÍj. −Mnj ÔLÍjMLm, GS¸TdÚOq¸, ÄMoÔLFc QL¥hë ¯ ÄGRNqj¸Py ²¸Íj‚ GHÂ¥hO~Š¸@~ JwNqktj. ¬Pe¸=h GSMLjNqj¸Py V¿¥q 
=n¸C| ¥c÷}S ¿×.P|æû ×cFL¥h MLjFLGSjPyÂ KcbÍFLj ¥x¸CLMLOq‚ MLj¿fH¸¼¸Á.V¿¥q − ½Pe÷¥é IGH}Sæ O~ML<¸ ¬¸Í¿¥i ²¸Cy −FL¸EcÂï 
¥qÆ»¸¼¸Á. ¬¸Í¿¥q¸=o OqMLjõ ²ŠÚML −FL¸ÍGH¨JwCLk ¬¨»FLMc¿¥i, ¬<$qÂMc¿¥i CLFL sSïfUCLjO~Ój TdbÁ¸¼FL IGHjFLCL $qk¿á 
$xGHð$c ÔnfHð MLjj¿fSJwtj¸Á. OqMLjõ GS¸_Oq¸ ÔLkfS OqÄ AKcOqõ GSj$qj* ²¸Cy −QLáOqõJwtj¸Á. − fHÓ÷¥h IGH}Sæ MLsSë CLFL¥n¸Íj‚ 
®¸CL GS¸_OqMLjÂ. ¬GSPo − fHÓ÷¥h Jv$qOnŠÚML. ®¥q ¯ ½Pe÷ IGH}Sæ ÔLkGSjŠÂ MLj¿¢ Äj¨fSGH<jCLj¸Á ¬FLjŠ¸Á GSj$qj* PyPyGHPo.  

¬¥qÚ<.. ¬bÃFL¸ÍFL GSAKLPy V¿¥q ²¸Cy FLöMLjCL$c MLk=c÷<jCLk CcFLj TdbÁ¸¼FL ¯ Ä×.Nqj¸ CcFx¥qÚEcÂEo¥cÍÂ CLFL 
GSkÚPy÷ öGHbEcFyJdbEcõNqjjPnÎFL ÅÇ¢O~MLjÔL¸öÍ$c¿Á¤, ®CLOq ¬bEcõGHŠÓÁ¤ ¬¸^k sHOqj sHOqjFc ¬¸Í¿¥i bÍFLõMcEcÓj CnÆNqj×ofS¸Á. 
− rHÎFL CLFL¥h Jd¿CyfR¥q¸$c ®¼áFL GHÁMoÓ OqkJdNqjÓFLj, ÄQc[GH^ï¸PyÂ Ä¥qPe¸$qjÓ GSkÚP|¥h ÄO~+¸$c öGH¥q=h¸¼, GSbÃŠÓFLj 
−QLáOqõÔL¥hCLjÓFLj ÔofS¸Á.  

− MLk^ÓÂ¢ï ÄFLï GSj$qj* CcFLj V¿¥q Ä£jÍ ²¸CL CLGHlð<j ¬bÃöJdNqj¸ ²OqðOqÔLjŠ¸Ey CLÓÔLjŠÂ MLjFLGSjPyFo GHQcáCcëGH 
GH¨¸Á. − rHÎFL _ÿjMLjÀ$c ML¼áFL GHÁMoÓ OqkJdNqjÓFLj ³Ä£j ¥cŠ¸@~ ÄO~+¸$c ®MLø<¸Cy ®¸CL ¼FLïfHÓ÷Py ²¸CL Ex<è$qj*¸ 
Kc$qj¸Á ¬FLjŠ¸Á −QLáOqõ¸$c.  

− rHÎFL ¨¯¶$cOqj ¬¨»FL öGHQLïŠ CcFLj ³¸ ¥cMcÓFLjŠFLïÁ¤ ÔnfHðFLGHlð<j −QLáOqõJwCLkFo ¬¸ÍOqk CLMLj ¥qOqCc+ bÍøFLjÓ 
EcøO~ ÿO~úMnkEcÓFLj CnÆNqj×oQcOqj. GSAKLMLjj»Qc¥q OqÄ CLFLörIH¸@| rHÈ" °¸<<¸ MLÓFL GSj$qj*FLj À£GSjŠÂ MnÈ"JwNqk<j.  

Äj»ÆFLMc+"¸ÍOqk ¥qÆfS ÿ¿öGHTdE§ ®¸=h¥h MnWc"Oqj. ®¸ÁOq ‚CLj¿¥h ÁfRæ À£fSJwfS¸Á. ''¯ Oy¾ ¬¸Í¿ ¥q+k" Fc 
MLjFLMLO~ÆÄ£jEo'' ¬¸^k GH¸¥q×.¸ MLjOyMLkOqj V¿¥qŠ ÁfRæÀ£fS¸Á. −ÁQoGRj ''Fc MLjFLMLO~Ój ÔLÍjMLlÓ GSOqGSøÀ'' ¬¸^k 
MLjjÍjíPe@~<j.  

PPP 
ÿ¿öGHTdE§ ¿GSjæ McÔi Cn¼á ‚CLj¿ ÔoÀ¥h rH=hæ _j$qÜÓj GHlBh¥h MLjjÍjírH^jæŠFcï<j.  
''MLkMLNqkõ, MLj¿ Fc¥y?'' ¬¸Á OqMLjõ CLFL Ôotj ÔcGSkë ¬Ó÷¿$c.  
''EcÂPe$o MLÔoá ³<j FLjMLlø ‚@~ ½Pe÷ IGH}Sæ MLsSë ¬GHlð¨Tdë<j MLkMLNqjõ McÔi'' ¬¸Á FLMLløCLk.  
''¬EnPe$qk TdbÁGSkë¸ÁPo ¬¥cÚ. ¬¸Íj¥é ¬@~øF|û$c CnÔcáFLj, EcÂ¥h ‚@~'' ¬¸^k MLjOy McÔi À£fS OqMLjõ ÔoÀ¥h 

rH=cæ<j ÿ¿öGHTdE§.  
TdNqj¸öCL¸ ¨¯¶$cOqj ¬¨»FLGHlð<j CLFL ‚CLjOqj ³MLköCL¸ CL<jMLjj¥yŠ¸@~ CcFLj ´.³.²}S ¬McøÓFLjŠ¸^jFLï^j÷$c 

ÔnfHðFL Í$qÜOqFLj¸© ¬CL¨ MLjFLGSj MLj_jòPy÷ CoÆJwCLjFLï^j÷ MLl¸Á. V¿¥q CnÆMnÎFLÁ¤, GH^jæÍÓ ¥qÓÁ ¬Â CnÓjGSj ¥cÂ¢, CLFL ¼=hæCLÆ÷ 
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MLjFLGSjPy ®¸CL ö_Vô¸<MnjÎFL −QLNqj¸, ¥y¿¥c Ec» °FcïNqjÂ ¬CL¨¥h ³MLköCL¸ CnÆNqjÍj ®¸CLMLOq‚. MLk^Ó¥q¸ÍÂ 
−FL¸EyEoø$cÓCy °¥hÚ¿Ã¥hÚ¿ ¬tjJwCLjFcï<j. ösHMLj$c ‚CLj¿ï Í$qÜOqŠ À£GSjŠÂ ÿßÍNqkÂ¥h ÿCLjëŠFcï<j.  

O~MLjÔL¸öÍ V¿¥qFLj Í$qÜOqŠ fHÆ¼ ''®Á Fc _ÿjMLjÀO~'' ¬¸^k CcFLj Cn¼áFL rSP|IJwF| V¿¥q ÔoÀPy rH=cæ<j.  
‚CLj¿ ÔoÀPy IJwF| ÔLkfS CnÓ÷KyNqk<j ÿ¿öGHTdE§. ''¼FLïfHÓ÷ ²¸ÍjŠ KcMc, EcÂ¥h rSP|IJwF|?'' ¬Fcï<j 

Mc¿GSjëFLï^j÷$c.  
''°¸<Â¢NqjO~. Ä£j KcML$cOqj GSOqEcGH¨ CnÔcáOqj'' ¬¸Á ×cFL¥h.  
V¿¥q MnjOqjGSjëFLï ¥q+"Cy ²¸Cy ¬GHlOqkGH¸$c IJwF| MnÎsH ÔLkGSkë¸¨Jwtj¸Á. OqMLjõ ‚@~ V¿¥q ÔoÀPyÂ IJwF| ML¸¥é 

−GS¥hë$c ÔLk<Td»¸Á.  
‚CLj¿ ¥q+"Py÷Â −GS¥hëÂ $qMLjÂ¸¼ ''³O~ Â¢‚Ú@~ ¥cMcPe IJwFLj?'' ¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ FLMLløCLk.  
''²¸ÍjŠPn¸¨ FcFcï. ¥cMcÓ¸=o MLköCL¸ ®TdëO~? ³Äj=h? MLÔoá ³<j V¿¥qPe ½Pe÷ IGH}Sæ CnÔLjáŠ¸=o ®TdëMLj¸=cOqj'' 

¬¸Á OqMLjõ CLÆ÷ML¸¥q ¥hFLj¥q$c ÔLkGSkë.  
''PoÍjO~, Â¢‚Ú@~ CnÔcáFLj ÔLk<j. Ä£j ¬Mojô Â¢‚Ú@~ ¥xFLMLj¸Á'' ¬¸^k MLjOy IJwF| À£fS ‚CLj¿ ÔoÀPy rH=cæ<j 

O~MLjÔL¸öÍ. 
IJwF| ÔLk<<¸CyFo OqMLjõ MLjj[¸ −FL¸Í¸Cy MnÆ»Jwtj¸Á. ''>bEo¸¥|û FcFcï!'' ¬¸^k ²»¿ CLÆ÷ _j$qÜÄ£jÍ MLjjÍjí 

rH^jæŠ¸Á. μ¥éTd¿ ®Íí¿¥i >bEo¸¥|û ÔnGHlëFLï^j÷$c. ¬¸ÍOqk MLjj¿rH¸$c OqMLjõ MnÎGHl ÔLkQcOqj.  
AKy×.FcÓj ÔoGSkë¸<$c ÿ¿öGHTdE§ ''OqÄ¤, NqjQLø¸C|Ój °¸=o ®¸¥c Kc$qj¸@oÍ¥cÚ'' ¬Fcï<j.  
''OqÄ Mc¨ örIH¸@| rHÈ"¥h CLGHðÂGS¿$c MnWc"ÓÂ Â¢Š MLjj¸Eo ÔnJdð<j ¥qÍO~. ¬tjFc Mc<j Po<Â ÂGRkçOq¸ −<jCLjFcïMLl. 

®¸¥q NqjQLø¸C| GS¸$qÀ. Mc<j Ä¤Td ¥yGS¸ CLGHð¥q MnWc"ÓÂ Â¢‚ CnÓjGSj. ¬tjFc ®¥qÚ< °FLïMc+"¸ÍOqk Â¢¥q¸=h¥h −FL<¸ 
PoEo¸ö=c. Mc+" $qk¿á −Py¼GSjëFcïMLl?'' ¬¸Á ×cFL¥h MLj¸ÍÆ¸GHl$c.  

''¬Á¥cÍ¥cÚ NqjQLø¸C| ²Pe$qk ÍkOq¸$cFo °Fcï<j. ¥qÂ¢GS¸ OqMnÎFc °¸=o Kc$qj¸<jFLj ¬Â ¬Pe ¬FcïFLj'' ¬¸^k 
FLMcø<j.  

''JwFo÷ ×cFL¥i, Mc¨ ÔcÍGSë¸ Mc¨Á. ³¸ MLk=c÷<Š'' ¬¸^k FLMcø<j O~MLjÔL¸öÍ, ¬CL¨ MLjFLGSjFLj ¬Oqíî¸ ÔoGSjŠFLï^j÷$c.  
V¿¥q ®¸^O|Py ³ ö$qkGHl À£GSjŠ¸=o Kc$qj¸^j¸Á ¬Fo ÔLOqá ML¼á¸Á.  
''Ä£jOo ÔnGHð¸¨ MLkMLNqkõ. ³ ö$qkGHl À£GSj¥yFLj?'' ¬Â ¬¨»¸Á V¿¥q °Ccûÿ¸$c.  
''rUÔ|.¯.gS À£GSj¥yMLkô. ¬EnÎCo Â¢MLFLjŠFLï $qMLjõ¸ ÔoOo¸ÍjŠ ¬FLj‚Ó¸$c °¸^j¸Á'' ¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ.  
ÔLÍjML¸=o ²¸Cy ®GRæ¸ $qÓ ×cFL¥h CcFLj ‚@~ − ÔLOqáPy °Ccûÿ¸$c JdÓj GH¸ÔLjŠ¸Á.  
''¬MLlFLj V¿¥c, rUÔ|.¯.gS À£GSj¥y'' ¬¸Á ×cFL¥h. CLMLj ¥q+"MLjj¸Íj GHl=hæFL ¯ ¼Fcï¿ −QLÓj CLGHð¥q FnOqMoO~Æ 

¬FLï^j÷$c.  
''¬MLlFo V¿¥c, MLjÂÍíOq¸ ®Pe Ä¨JwCLjFcïMoj¸=o. FLjMLlø ¥cPo½¡¥h, FoFLj GSkÚP|¥i ¬Mnjkô, FLjMLlø PoŠ¸@~ FoFLj GSkÚP|¥h 

²Pe MnWc"Po?'' ¬¸Á OqMLjõ Á$qjÓj$c.  
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''ÕÔZ, ¬Pe ¬Â ²¸Íj¥qFLjŠ¸^jFcïMLl? MLjFLMnjGHlð<k ¥qÆsS °¸=cMLjj. ²¸Íj¥q¸=o sSïÿ¸ ¬FoÁ ®¸öbÍbÍFLGSjûPe¸=hÍ^. 
¬Á On¸<j ÿßÍNqkÓ MLjbEcõ ML¸CnFLPe ²GHlð<k ¥qÆsH °¸ÔLjCLj¸Í^. − rHÎFL ¯ IJwF| °¸<Fo °¸Á ¥qEc Oy¾e 
MLk=c÷<jŠFo¸ÍjŠ'' ¬¸^k ÔoÀPy °FLï IJwF| ML¸¥q ÔLkfH¸¼ FLÄø¸Á.  

¬¸CL ¼FLïfHÓ÷ ®¸CL $xGHð AKcMcÂï MLõ¥që¸ ÔoNqj<¸ ÔLkfS O~MLjÔL¸öÍ ÄGSôNqj¸ Ôn¸Ec<j. GS¸Eoÿ¸ PoÍj. ¯ ¼Fcï¿ 
CcFLj ¬FLjŠFLïÁ CLGHð¥q TdbÁ¸¼ À£OqjCLj¸Á ¬FLjŠFcï<j.  

×cFL¥h ²¸Cy °Ccûÿ¸$c ²Pe ÔLÍMcPy ®¸^O|FLj¸© CcFLFLjŠFLï ÓXcõÂï ÔoOqjŠFo¸ÍjŠ ²Pe GHlFcÁ MoGSj¥yMcPy 
ÔnGHðTd»¸Á.  

''¬MLlFLMLkô! ®¥qÚ< FLj¸¨ Â¢Š öGHÀ XL*MLjk ¬MLjkÓõMnjÎFLEo. FLkõ}S sHGHOqj On$qjõÓO|$c ÔLÍjMLlCLk ¥qOn¸=| ²rIHÎO|û $qk¿á 
μ¥q ¬ML$cÿFL ³OqðOqÔLj¥yMcÆ. Ä£j ¬CLë ÔnfHðFL^j÷ MLjj[õMnjÎFL GS¸IGHjFLÓÂ¢ï CoÁ¤ÓCy GSV Fy=| ÔofS rH^jæŠ¸=o ¿IGHOnFLjû¥h Kc$c 
GHÂ¥h MLGSjë¸Á. ¬Pe$o ×.FLOqP| FcPn¨ã Kc$c @nMLÓ}H ÔoGSj¥yMcÆ. fSÄP|û¥h öfHsHO| ¬ML<¸ ¬FoÁ −adMLkgR ÄGRNqj¸ ¥cÍj. ²GHlð@y 
¨ö»¤ ¬Nqkõ¥q MnjjÍÓj rH<Ec¸ ¬¸=o ŠÍOqÍj. ®GHð=hFLj¸@o CLGHGSjûPe Â¢ ¥qßfR öJdOq¸bÃ¸ÔcÆ. ×cåGH¥qQL¥hë Kc$c rH¿$o¸ÍjŠ Oy¾e 
¬Oq$q¸^ Jd=nÎFc Mnj¨=oGRF| Ôntjõ'' ¬¸^jFLï O~MLjÔL¸öÍFLj MLjbÍõPyFo −GHlCLk.. ''¼FLïfHÓ÷ EcÂ¥h ®GHð=hFLj¸@o Mnj¨=oGRF| ¬¸=o 
³¸ CnÓjGSjë¸Á KcMc?'' ¬Fcï<j ÿ¿öGHTdE§.  

''Mnj¨=oGRF| ¬FL$cFo −bEcõÀô¥q¸ ¬FLjŠ¸^jFcïMLl ¥qÍk. ¬Ex¥qÚ=o ¥cÍj. QcøGS Ä£jÍ bEcõGS rH^æ<¸MLÓFL MnjÍ<j ÔLjOqj$cÜ 
GHÂÔoGSjë¸Á. bEcOqBcQL¥hë rHOqj$qjCLj¸Á. ¬Á V¿¥qŠ IGHmõÔLO|Py ²¸Cy °GHNnk$qGH<jCLj¸Á ÿ¿¢'' ¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ.  

CLFL¥h Mnj¨=oGRF| ÔcPe °GHNnk$qGH<jCLj¸ÍÂ MojFLMLkMLj ÔnGHð<¸CyFo ²¸Cy °Ccûÿ¸ ¥qÆ»¸Á V¿¥qŠ. ''ÔoTdëFLj 
MLkMLNqkõ, Ä£jOqj ÔnfHðFL=o÷ Mnj¨=oGRF| ÔoTdëFLj. ¥cÂ¢ ²Pe ÔnNqkõPy FcŠ O~Eo'' ¬¸Á ¥x¸Ôn¸ ÂOqjCcûÿ¸$c.  

''¶ FcÓj$qj Oy¾Ój MLk ®¸=h¥h ML¼á °¸=o Â¢‚, OqMLjõ‚ ®Íí¿¥i FoOqjðCcFLj'' ¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ.  
‚CLj¿ °Ccûÿ¸ ÔLkfS ÿ¿öGHTdE§ ‚@~ −FL¸ÍGH¨JwCLk ''Á¤ÂÍ¸Cc MLk ¬¥qÚJwÆ¥é KcMc. ÔLÍjML¸=o −OyöJd*¸ 

Á¤Â¥h'' ¬Fcï<j ‚CLj¿ MLjj¸$qjOqjÓj ösHMLj$c GSML¿GSkë.  
''³¸ PeAKL¸? ¬¸CL −GS¥hë °FLïEcÂï À£GSjŠMnÈ" ML¸=h¸=h Š¸EoÓjFLj ÔofS CLFL −QLÆ£ï, =oÓ¸^jÂ¢ MLßbEc ÔoQcFLj FoFLj'' 

¬Fcï<j O~¸ÔL¸öÍ KcbÍ$c.  
¬Á Ä¸^kFo ¬CL¨ MnÎGHl ¬bÃMLkFL¸$c ÔLjGSkë ''²¸ÍjŠ KcMc, ¬Pe MLk=c÷<jCLjFcïMLl FLjÄ¤ø Oy¾.. FoFnGHlð<k − 

Oq¥q¸$c ¬FLj¥yPoÍj. ¨ö»¤Ój ÔLÍjMLlŠ ¥xÓ_Íí ¥cÍÂ Fc °EoíQLõ¸. Â¢ TdÿÔLOqõ¸Py ²Fyï FoOqjáŠFcïFLj. ²¸Cy Ä×cåFcÂï 
GS¸JdÁ¸ÔcFLj. MLkÓÀ£ ÔL¸ÍkO|$cOqj ³ ¨ö»¤Ój ÔLÁÄ ¬¸CL MojbEcÄ ¬NqkõOqj? öGHGH¸ÔL¸ ¬¸Cc −MnjÂ ²¸Íj¥qPe −O~bÁ¸¼ 
$pOqÄGSjëFcïOqj? μ¥qGHlð<j −¸öbÍöGHAKLPyFLk, ÂFcï MnjjFLï=hMLOq‚ TdøÀPyFLk −Mnj ®Ôoá ×.Mc_jÓ MLÓFL ²¸Cy MLj¸Á öGHAKcÄCLjPnÎ 
MLj¸¼ MLj¸¼ OqÔLFLÓj ÔofS GSMLk×cÂ¥h ¬¸Á¸ÔcOqj. Â¢ ÍßfRæPy ¨ö»¤Noj ÔLÍjMLlŠ ¥xÓ_Íí ¬tjCo FoFLj ‚@~ ²¸.³ JdGStj ¯ 
Oy¾ ¾eÂNqjO| ¥cPo½¡Py Pn¥qáOqO|$c ÔoGSjëFcïFLj ¥qEc. ÔcÓEc?'' ¬¸Á −O~^¸$c AKLOqëML¸¥q ÔLkGSkë.  

¬CL<j CLFL ÔLÍjMLl $qj¿¸¼ ®Âï GS¸MLCLûO~Ój$c MLjFLGSjPy KcbÍGH<jCLjFcï<Fo AKcMLFL ×cFL¥hÂ fSìÄjCL¸$c °¸<ÂMLøPoÍj.  
¬tjFc O~MLjÔL¸öÍ AKcOqõ ÄMLOq*Cy GS¸CLßfHë GH<PoÍj. ''²GHlð<j GHm¿ëÔoQcMLl. FLÓAKnÎ ³+j" MLÔcá¥c?'' ¬Fcï<j Á$qjÓj$c.  



 

øöeTT~                                                                                www.koumudi.net    
                               

   46 
 

  -   

''²GHlð@nÎCoFo¸ ÔoQcFLj ¥qEc! ¬¸CLŠ MLjj¸Íj FoFLj ÂOqøfU¸¼FL KcbÍõCLÓj CLŠÚMnÎFLMc? AKcOqõ JwGSjæPy ÂFLjï MnjfHð¸¼ 
GS¥nû}S ¬NqkõFc, PoEc? CLÆ÷PoÂ KcÔi¥h CLÆ÷FnÎ ¬CL¨ KcbÍ MLjj¿fH¸ÔcFLj ÔcÓEc? Ä£j FcFLï$cOqj ²FyïTdOqj÷ FcŠ ‚CLjOqjPoÂ 
Py^j ×cFL¥h À£¿á¸ÍÂ Â¢Cy ¬FcïOqÂ ÔnJdðMLl ¥qEc FLjMoø. ³ ¨ö»¤Ój ®MLøPoÂ GS¸CLßfHëÂ¢, GS¸GHÍFLk ¬MLÂ¢ï ®Ôcátj ¥qÍ KcMc 
FcŠ. ®¸CL −FL¸Í¥qOqMnjÎFL GSMLjNqj¸Py PoÂJwÂ −PyÔLFLÓCy MLjFLGSj ¥qÓCLrH^jæ¥yŠ KcMc'' ¬¸Á ×cFL¥h ¬FLjFLNqj¸$c.  

''¬MLlFLj KcMc, ¬¥qÚ ÔnfHð¸Á FLk=h¥h FLkOqjJd+j" Â×.¸. MLjFL¸ ®Pe °¸=o fHÓ÷Ój ÔLk<j, ²Pe Ã¥qÚÔL¼áJwNqkO~?'' 
¬Fcï<j ÿ¿öGHTdE§ McCcMLOqBcÂï CoÆ¥q GH¿Ôo °EoíQLõ¸Cy.  

''GSOo PoMyN|j, CcFc ¬¸=o CL¸EcFc ¬¸^k Ä£j ¬¥qÚ MLk^Â FLjMLlø GSMLj¿íî¸ÔLÂEnGHlð<j?'' ¬¸^k FLMcø<j O~MLjÔL¸öÍ.  
¬CL¨ FLMLlø ÔLkfS ¬¸Í¿ MLjFLGSjÓk CoÆ¥qGH@~ètj.  

PPP 
ÔLkGSjë¸<$cFo V¿¥q ®¸^O| GHm¿ëÔofS ¨ö»¤Py ×ctjF| ¬tj¸Á. OqMLjõ ®¸^O| rS¥q¸¨NqjO|Py¥h ML¼á¸Á.  
−ÁQoGRk, GH¸¥q×cÓj μ¥q¿ CLO~øCL μ¥qOqj ¯Py¥q¸ FLj¸¨ ÂöGRÚÄj¸ÔcOqj. CLÆ÷Í¸ö<jÓ ²<Kc^jCy ÁŠÚCyÔLÂ GHXhPe 

¬Pe÷¨JwCLjFLï ÿ¿öGHTdE§Â ×cFL¥i, O~MLjÔL¸öÍÓj CLÆ÷Í¸ö<jPnÎ ±Oq¨¸ÔcOqj. − rHÎFL AKcGSÚO| ¬FLjFLNqj Mc¥cõÓCy À¿» ¬CL¨Â 
MLjFLjGRjPy÷ GH@oPe ÔofS¸Á.  

V¿¥q O~MLjÔL¸öÍ ÔnfHðFL=o÷ ÔcPe gS¿Nqj}S$c ÔLÍjMLlCy¸Á. ³ ¼FLï ÄQoGR¸ ¥qÂfH¸¼Fc, EcÂï ‚Ó¸¥qGR¸$c ¬bÍõNqjFL¸ 
ÔofS CLFL MnjÍ<jPy ÂXhGHë¸ ÔoGSjŠ¸=y¸Á. GSj$qj* ‚@~ ×cFL¥hCyJd^j V¿¥qŠ ¬MLGSOqMnjÎFL GSMLkÔcO~Âï sS¥q¿¸ÔL<¸Py 
°Ccûÿ¸$c JdÓj GH¸ÔLjŠ¸=y¸Á.  

V¿¥q ³ ¥cGSë GSMLjNqj¸ ¼¥hÚFc, MojFLCLë$c¿¸=h¥h MnÈ" OqMLjõCy ¥csSGHl $q¨fH ¿Pe¥|û ¬MLlCy¸Á. ¬Eo GSMLjNqj¸Py 
ÔLÍjMLlPy CLFL GHlOy$qÀ $qk¿á ²GHð=h¥qGHlð<j ×cFL¥hCy ÔnGHlCLk −Mnj GSÓVÓj À£GSjŠ¸=y¸Á.  

OqMLjõ CLFL sSïfUCLjO~ÆCy GSOqEc$c $q<jGHlCLjFLïGHð=h¥i, −Mnj ÔLÍjMLl¥h ²^jML¸=h −^¸¥q¸ PoŠ¸@~ ÔLkGSj¥yTd»¸Á. − 
rHÎFL OqÄ ‚CLjOqj ¥cMLõ −^Jd^ÓCy ²ML¿¥i JvEoí CnÆNqj<¸PoÍj.  

− Oy¾ −ÁMcOq¸ ¥cML<¸Cy OqMLjõCy ¥csSGHl $q¨fH MLEcíMLjÂ MojFLCLë$c¿¸=h¥h MnÈ"¸Á V¿¥q.  
−MnjÂ ÔLkGSkëFo ''O~Mo V¿¥c, Â¢¥yGSMoj ÔLkGSjëFcïFLj. ®¸¥c O~PoEoÄj=c ¬Â'' ¬¸Á ×cFL¥h °Ccûÿ¸$c.  
''³Äj^Ccë ÄQoGR¸?'' ¬¸Á V¿¥q −GS¥hë$c.  
''ÄQoGRMojÄ£j PoÍjPoMo. ÂFLï fU¸ÍkPy ¶ −¿æ¥qP| GH¨¸Á. ¬Á FLjMLlø ÔLkQcMy, PoEyFLÂ ¥q=| ÔofS °¸ÔcFLj'' ¬¸^k 

sHGHO| ¥q=h¸$| V¿¥q ÔoÀ¥h¼á¸Á ×cFL¥h.  
GSjögH¸ ¥yOqjæ ×.©ã$c GHÂÔofS ¿=nÎOnÎFL MLkOqÚ¸@oNqj ¥q^kã$cOqj O~fSFL −¿æ¥qP| ¬Á.  
''−NqjFL örH}S ¥{ÂûP| −}IH ®¸¨NqkŠ ÕÔâÎO| GHOqûF|$c ‚@~ GHÂÔoQcOqj. ®Pe¸=hMLÂ¢ï ÔLÁÄCo Â¢Š MLjFL EoQL¸ $qk¿á 

GSMLjö$qMnjÎ¬F| ¬ML$cÿFL MLGSjë¸ÍÂ Ä£j MLkMLNqjõ ‚@~ ¬FcïOqj'' ¬¸Á ×cFL¥h.  
''¬Pe$c'' ¬¸^k − ¥q=h¸$| À£GSjŠÂ ÔLÍMLTd»¸Á.  
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''ML¸ÍÓ GS¸MLCLûO~Ój fU¸Ík MLjjfS÷M|jÓj ¬FLïÍMLjjôPe÷ sSïÿ¸$c °¸@oMcOqj. μ¥q¿ GH¸<j$qPy÷ μ¥qOqj °Ccûÿ¸$c JdÓj 
GH¸ÔLjŠFoMcOqj ¬Â O~QcOqj. Mnjj$qPetjÓj MLjFLEoQL¸ Ä£jÍ¥h Í¸<NqköCL¥h ML¼áFLGHlð<j MLjFL EoMcÓNqkÓFLj FcQLFL¸ ÔofSFL MLk^ 
McGSëMLMoj. ¥cÂ¢ CLO~øCL ML¼áFL JdÓŠÓj MLjCL TdMLjOqTdõÂï Jd=h¸ÔcOqj. Mc¿Py öGHMLjj[¸$c ÔnGHlð¥yMLÓfSFL MLõ¥hë ¬¥qòO| JdÍjad. 
¬CL<j fU¸ÍjMLlÓFLj $pOqÄ¸ÔL<Moj ¥cÍj, GS¸_¸bÍ Kc¸bÍMcõÓj rH¸ÔLjŠFcï<j. fU¸Ík O~×.ŠMLkOnëFLj CLFL GH^æGHl O~BhÂ 
ÔoGSjŠFcï<j. ¬QyŠ<jPe¸=h JdÓŠ<j öGHGH¸ÔL¸Py ²¥qÚ@~Po<Â öGHQL¸fS¸Ôc<j. MLj¸¼ ²¥qÚ<jFcï ¬FLjGSOqBiNqjMoj ¬Fcï<j.  

¥cÂ¢ McõJdOq ÂÄjCLë¸ MLjFLEoQL¸ ML¼áFL −¸$o÷NqjjÓ GS¸TdìFcÓ MLjbÍõ, O~¾Ó MLjbÍõ CL$qMLlÓj rH=hæ, rH¸¼ JwfR¸¼ ³Ey 
GHXcÂ¥h ¥xMLjjô ¥cfS Mc+"¥h TdNqj¸ ÔofSFL^j÷ FL=hGSkëFo MnjjCLë¸ MLjFLEoQcÂï ¥nÎMLGS¸ ÔoGSjŠFcïOqj. 1857Py öGHbÍMLj TdøCL¸öCLõ 
GS¸ö$cMLj¸Py öÃ=h}R JdÓŠÓŠ MLõÀOo¥q¸$c Oq]kÂ¢ûO~Bh FcNqj¥qCcøFL fU¸Ík, MLjjfS÷¸Ój ¥qÆfS JwO~@~Oqj. NqjjÍíî¸Py Ä×.Nqj¸ 
TdbÁ¸ÔLPo¥qJwtjFc, öÃ=h}R JdÓŠÓFLj $q<$q<Pe¨¸ÔcOqj. Mc¿ JdÓFL GSjfSìOq¸$c °¸@~Ó¸=o, On¸<j MLjCcÓ MLjbEcõ ¼ÔLjá 
rH^æ<¸ μ¥q=o Ec¿ ¬FLjŠFcïOqj. ¬Pe ÄAKL½¸¼ JdÆ¸ÔLj ¬Fo JdÓgSÂ Mc+j" MLjFL EoQL¸ Ä¨¼ MnWo"MLOq‚ ¬FLjGS¿¸ÔcOqj.  

OqÿGSõ¸$c GH¸¨=|½¡ÓFLj fHÆfH¸¼, Mc+"Š rHÍí MnjjCcëPy÷ bÍFcÂï ®¼á fU¸Ík MoÁ¥qÓ Ä£jÍ MLjjfS÷¸Ój Ôn<èMcOqÂ, MLjFL 
MLjCcÂ¢ï, EoMcÓNqkÓFLj bÍø¸GS¸ ÔoQcOqÂ McOqj MLjFL QLöCLjMLlÓÂ öGHÔcOq¸ ÔoNqjMLjFcïOqj. ¬Pe$o MLÙÆ£øÓFLj OqÿGSõ¸$c fHÆ¼ Mc¿¥i 
<Ãò¼á, fU¸ÍjMLlÓFLj ¬EoOq¥q¸$c ÄMLj¿û¸ÔLMLjÂ ÔnJdðOqj. − rHÎFL JdCL Jd>OqõGHlGSë¥cÓÂï=hÂ¢ FcQLFL¸ ÔofS μ¥q¿rHÎ μ¥q¿¥h EoøGR¸ 
¥qÆ$oPe ÔL¿öCL GHlGSë¥cÓj O~tj¸¼ °$qjÜJdÓCy MLjFLEoQL öGH×cÂ¢¥q¸Py ¬¸CL MnÎGRMLkõÓFLj Oq¸$q¿¸¼ MLjFLPy MLjFL¸ ¥x^jæŠ ÔLÔoáPe 
ÔoQcOqj. ¼ML¿¥h MLjFL EoQcÂï Ä¨¼JwCLk, EoQcÂï On¸<j MLjj¥qÚÓj ÔofS JwNqkOqj. $qCL¸Py GS¸TdìFcbÁ¢QLjÓj GHOqGSðOq¸ ¥x^jæŠ 
ÔL¼áFL=o÷ Ä¤+j" MLjCcÓ ¥yGS¸ ¥x^jæŠ ÔL¼á À¿» CLMLjFo −öQLtjTdëOqj ¬FLjŠFcïOqj.  

Mc+j" −Ç¸¼FL^j÷ NqjbEcCLbÍ¸$c ×.Oq$q¥qJwtjFc, −Fc<j McOqj MofSFL ¬»ï¥q*¸ Oq»Æ Oq»Æ EcMLFL¸Pe MLk¿ ¯Fc<j 
¬O~ÔL¥q¸, °ö$qMcÍ¸, Kc¸_j Ec<jÓ OqkGH¸ À£GSjŠ¸Á.  

MLÓGS JdÓŠÓj$c ML¼áFL McOqj öÃ=h}RMcOqj. Í¸<NqköCLÓCy MLjFLEoQcÂ¥h ML¼áFc‚@~, MLjFLCy MLjMoj¥qMnjÎ GSÿ½¡MLFL¸ 
ÔoGSjëFLïMcOqj MLjjfS÷¸Ój. ¬GSÓj GSOqøMLjCcÓFLk GSMLkFL¸$c ÔLk@~ÓFoÁ MLjFL O~×cõ¸$q¸Py −EoÇ¥q GSköCcPy÷ Jv¸Íj 
GHOqjÔLjŠFcïMLjj. MLjCL¸ ¬FLïÁ MLõ¥hë$qCLMnjÎFLEo CLGHð EcÂ¥h JdÓFc Nqj¸öCc¸$q¸Py ²Pe¸=h GS¸_¸bÍ¸ °¸<‚<Íj ¬Â 
O~GSjŠFcï¸. EcÂï GSOnÎFL ¿¢ÀPy −ÔL¿sSë rSŠõÓ¿×.¸ ¯×| Á ¶Â¢÷ JdÓgS, MLlÔ| ¥nF| ÿyP|è ¬MLO| ¥q¸ö=i ^j $nÍO| ¬¸@| =o¥h=| 
^j Á JdC| −}IH öJwGSð¿=i ¬FcïOqj O~×cõ¸$q OqkGH¥qOqë'' ¬¸^k MLjj»¸ÔcOqj −NqjFL.  

''MnjjFLï °Eyõ$q ¿¢Ccõ Kn¸$qj+kOqjPy °FLï ¯QcFLõMcGSjÓŠ ³¸ ×.¿»¸Ey Â¢‚ CnÓjGSj. ¬Pe −NqjFL O~fSFL μ¥y 
ÄGRNqj¸ ÔLÍjMLlCLk¸=o FcŠ MLjÀJwtj¸Á V¿¥c. ¬¸ÍjPy ÄGRNqkÓj ¥xÂï FcŠ CnÆfSFc, ²ŠÚML AKc$q¸ CnÆNqjÂMoFLMLkô 
¬¸Íj¥é ¬MLÂ¢ï Â¢Š Kc$c °GHNnk$qGH<CcNqjÂ MLkMLNqjõ ¬FcïOqj'' ¬¸Á ×cFL¥h.  

''Â×.Moj ¬Ccë, ÔcPe Kc$c O~QcOqj −NqjFL. ÔL¿öCLPy AKLkTdëfHCL¸ ¬tjFL ÄGRNqkÓj −NqjFL MLjkÓ¸$c MnÓj$qj ÔLkQctj 
¯Oy¾'' ¬¸Á V¿¥q.  

MLk^Ó MLjbÍõPy ×cFL¥h $qj¸@n ÔoCyë GH^jæŠÂ $y<¥h ÔoOq_<<¸ ÔLkfS ''³Äj^Ccë, ³MLjtj¸Á?'' ¬FL¨»¸Á V¿¥q 
−ÍjO~í$c.  
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''³Ä£jPoEo, ¯ MLjbÍõ $qj¸@nPy÷ ¥xÁí$c FxfHð$c ¬ÂfHTwë¸Á, ¬¸Co'' ¬¸Á ×cFL¥h MLkMLjkÓj$c °¸<@~Â¥h öGHNqjÀïGSkë.  
''¬Nnkõ MLjOnÎCo @~¥qæO| $c¿¥h ÔLkfH¸ÔLj¥yMLÔLjá¥qEc ¬Ccë'' ¬¸Á V¿¥q ¥q¸$cOqj$c.  
''¬_ò, ¥q¸$cOqj GH<¥é, @~¥qæO| Í$qÜOqŠ MnÈCo −NqjFL MLj½P| rHtjF| ¬tjMLl¸^j¸ÍÂ rHtjF| ¥hÓ÷O|û O~fSÔcáOqj. ¬Ä 

MoGSjŠ¸^jFcï. − FxfHð ¬Pe ¬GHlð<GHlð<k GHÓ¥q¿¸¼ JwCy¸Á'' ¬¸Á ×cFL¥h FLMLø@~Â¥h öGHNqjÀïGSkë. 
''−NqjFL GS¿$c ÔLkfS °¸<OqCcë. FLjMLlø Mn¸^Fo rSðGRÆGSjæ¥h ÔLkfH¸ÔLjŠ¸=o MLj¸¼Á. ÔLk<j MLjj[MLj¸Cc ²Pe ÔnMLj^Ój 

JwsSTwë¸Ey. °¸<j MLkMLjNqjõFLj fHÓjÔLjŠ MLTdëFLj'' ¬¸^k Po¼¸Á V¿¥q MnFL¥qFLj¸¨ ×cFL¥h fHÓjGSjëFcï ÄÂfH¸ÔLj¥yŠ¸@~ 
V¿¥q ÔnfHð¸Á Ä¸^kFo, O~MLjÔL¸öÍ −ÍjO~í$c MLÔcá<¥qÚ¨¥h. AKcOqõ GH¿fSìÀ ÔLkfS ¥q¸$cOqj$c OqÄÂ fHÆÔc<j. Mn¸^Fo ®ÍíOqk 
¥qÆfS ×cFL¥hÂ VGSð^P|Š À£GSjŠMnWc"Oqj.  

FnÓOy¾Ó ö¥hCL¸ QL¸¥qöO~MLl MLjOq*¸ O~MLjÔL¸öÍÂ Kc$c öŠ¸$qÁ¤fS¸Á. ®GHlð<j ¬FLj¥yÂ ¯ ÄGHCLjë ¬CL¨ï MLj¿¸CL AKcbÍŠ 
$qj¿ÔofS¸Á. V¿¥c, OqMLkõ, GSj$qjBc μ¥q¿¥x¥qOqj bEnÎOqõ¸ ÔnGHlðŠ¸^k $q¨JdOqj. ¬¥qÚ$c¿¥h Kc$yPoÍÂ CnÆfS ÿ¿öGHTdE§ 
GHOqj$qjGHOqj$qjFL VGSð^P|Š MLÔoáQc<j.  

×cFL¥hÂ VGSð^P|Py ²¨ô=| ÔoGSjŠÂ =nGSjæÓÂ¢ï ÔofS KnÎJd}S GSOqã¿¢ ÔoNqkÓÂ CoPeáOqj @~¥qæO|û.  
¬GSPo ×cFL¥h GRj$qO|, Ã.fHÓCy KcbÍGH<jCLj¸=o ®GHlð<j ®Ex¥q=c CLFL öJdBcÂ¥h ¬FLjŠFcï<j O~MLjÔL¸öÍ.  
¬GSPo CLMLjjô<j ÍkOqMnjÎ Á$qjÓjCy ¥qß¸»JwCLjFLï ¬MLjô ¯ −GHOoGRF|¥h CL^jæ¥y$qÓEc?  
MLjkÆ$o FL¥qÚÄ£jÍ Cc=hGH¸<j GH<è^j÷ CcCLNqjõ ×._jòMLÓFL GH¨FL KcbÍÓj, [OqjáÓk, −rHÎFL −NqjFL JwtjFL KcbÍFLj¸¨ 

®¸¥c CoOqj¥yPoÍj. ®Pe¸=h GSMLjNqj¸Py ®EoÄj=h ¬MLjô¥hPe ¬tj¸Á ¬FLjŠFcï<j OqÄ KcbÍ$c.  
CL¸ö¨, ¥x<jŠÓj ®ÍíOqj μ¥q¿MnÎGHl μ¥qOqj Á$qjÓj$c ÔLkGSjŠFcïOo$cÂ¢, FyOqj Cn¿¼ MLk=c÷@o¸ÍjŠ ²ML¿¥i bEnÎOqõ¸ 

ÔcÓFoPoÍj.  
×cFL¥hÂ On¸<j Oy¾Ój VGSð^PPy °¸¼ CcCcÚÆ¥q¸$c ö=i=|Mnj¸^j ®¼á ®¸=h¥h GH¸fHGSkë ''²¸CL Ä¤PnÎCo ¬¸CL 

Cx¸ÍOq$c ¯MnjŠ GSOqã¿¢ ÔotjsSë MLj¸¼Á. Po¥qJwCo öJdBcÂ¥é öGHMLkÍ¸. MojÄjÔoá MLj¸ÍjÓCy Jd^j _ÓMnjÎFL JzfRæ¥cVO~Âï 
MLø¸¨'' ¬FcïOqj @~¥qæOqj÷.  

−GHOoGRF| ¬FL$cFo MLj¿¸CL b©Pe GH¨Jwtj¸Á ×cFL¥h. ²MLOn¸CL bEnÎOqõ¸ ÔnfHðFc fSìÄjCL GH<PoÍj −Mnj.  
''¼Fcï¨Â ÔLkfS ¬GHlð@o FcÓj$o+j" ¬tjJwtj¸Á. Mc¨Â ÔLk@~ÓÂ Fc MLjFLrS¸CL CLÿ CLÿPe<jCy¸Ey Ä£j‚ CnÓjGSj. 

®Fcï+k" Mc¨ ÔLÍjMLl ML¸¥qCy Mc¨Â ®¥qÚ¨¥h O~Š¸@~ ÔofS¸Á ¥qMLjÓ. ¥qÂ¢GS¸ Ä£j FcFLï$cOqj JwtjFLGHlð@nÎFc MLTdë<FLjŠ¸=o 
®¸^Oqkøõ °¸Í¸^k ¬GHlð<k O~PoÍj. ®¸¥nGHlð<j MLTdë<j Mc<j? ¬GSÓj FoFLj ö_À¥h °¸<$c Mc¨Â ÔLkTdëFL¸=cO~?'' ¬Â 
ÿßÍNqjÄEcOq¥q¸$c ³<jGSjëFLï AKcOqõÂ ¶EcOoá¸ÍjŠ MLk^Ój ExOq¥qPoÍj O~MLjÔL¸öÍŠ.  

''MLÍjí ×cFL¥i, ¬Pe MLk=c÷<Š. Â¢¥é¸ ¥cÍj. Â¢ öJdBcÂ¥h Fc öJd*¸ ¬@oèfS ¥cJd<jŠ¸=cFLj. ®¸CL¥cÓ¸ ¥qGRæ¸PyFLk, 
GSj[¸PyFLk Fc Cy<j Â¢<$c °FLï FLjMLlø  ®GHlð<j ¬O~íî¸CLOq¸$c FLFLjï Ä¨¼ ²¥qÚ¨¥h MnWcëMLl? Â¢Š ¥cMLÓfS¸Á ¼Fcï¨Â 
ÔLk<<Moj ¥qEc KcÔiCy ÔnfHð Mc¨Â ®¥qÚ<Š OqfHðTdëFLj, GSOoFc?'' ¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ ¬FLjFLNqj¸$c.  
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''²¸CL fH¼áMc¨Ä KcMc FLjMLlø, MLjFL¸ ¬¨»Co MLköCL¸ ¥qMLjÓ Mc¨Â ®¥qÚ<Š GH¸fHGSjë¸Ec? Mc¨ rHÈ" Fc CLMLjjô¨ 
‚CLjOqjCy ÔoNqkÓÂ ²Âï ¥qÓÓj ¥qFcïFLj? ¬Á ®GRæ¸ Po¥é ¥qEc ¥qMLjÓ QLÇÂ MLjFL¥h ÍkOq¸ ÔofS¸Á. ¥qMLjÓCy ÔnGHlð KcMc, 
¬Pe¸=h öGHNqjCLï¸ ³Á¤ FoFLj ÔoNqjFLÂ. μ¥qÚTdOq¸=o μ¥qÚTd¿ Mc¨Â ¥qWc"O~ ÔLkGSjŠÂ, À¿» ¬¥qÚ¨¥h GH¸fHÔoTdëFLÂ ÔnGHlð'' 
¬¸Á ×cFL¥h öJdbEoNqjGH<jCLjFLï^j÷$c ¬CL¨ ML¸¥q ÔLkGSkë.  

μ¥q GH¥qÚ QLÇ¥hOqB|Â ¥qMLjP ®¥qÚ<Š GH¸fH¸ÔLÍj ¬Â ÔnGHmëFo À¿» GH¸fH¸ÔLMLjÂ ¬<$qMLj¸^k¸Á. CLFL MLk^ Ä£jÍ CLFL¥é 
FLMLjô¥q¸ Po¥qJwtjFc, ³Ey −Qc, −CLßCc −MnjCy ¬Pe MLk=c÷¨Twë¸Á.  

O~MLjÔL¸öÍ ²¸Cy ¶Ec¿áFc ¬Eo MLjFyMoÍFL −Mnj −Oy$cõÂï MLj¿¸CL XiBh¸GH ×ofS¸Á. ³ XLBcFL ³¸ ×.Oqj$qjCLj¸ÍFo 
Kn¸$qCy ®¸=y÷ Mc+"¸ÍOqk öJdBcÓj ¬OqÔoÀPy rH^jæŠÂ ÀOq$qTd$cOqj.  

−GHOoGRF|Š CL^jæŠFo QL¥hë −MnjŠ Po¥qJwML<¸ MLÓFL ²GHð=h¥qGHlð<j −GHOoGRF|Â MctjEc MoNqjTd$cOqj.  
O~MLjÔL¸öÍ ²Fyï ÄbEcÓj$c AKcOqõFLj ±Oq¨¸ÔcÓÂ öGHNqjÀï¸Ôc<j. ¥cÂ¢ TdbÍõ¸¥cPoÍj. ®¸CL GSjÂïCLMnjÎFL MLjFLGSjFLï 

AKcOqõŠ Ã<èFLj ÍkOq¸ÔofS ÔcPe CLGHlðÔoQcFLj ¬Â PyPyGHPo KcbÍGH<Td$c<j ¬CL<j.  
OqÄ¥h ‚@~ CLÆ÷ MLjFyMoÍFLFLj ²Pe À£O~áPy ¬OqíîMLjNojõÁ¥cÍj.  
''¬MLkô! Â¢ KcbÍ FoFLj ¬Oqíî¸ ÔoGSj¥y$qÓFLj. ¬tjFc CLMLjjô@x¥qÚ@oFc Â¢ Ã<è? FoFLk, ÔnÆ£÷ ¥cMLk ¬MLkô. MLk ®Íí¿ 

¥yGSMnjÎFc Â¢ MLjFLGSj ŠÍj^GHOqÔLj¥yMcÆ ¥qÍMLkô. FLjÄøPe MLjFyMoÍFLCy ¥qß¸»JwCLk °¸=o Â¢ −Oy$qõ¸ ³¸¥cFLj. Â¢¥éEnÎFc ¬tjCo 
MojMLj¸Cc ³¸ ¥cMcÓMLkô?'' ¬¸^j°FLï OqÄÂ MLjbÍõPyFo Mc¿¸¼¸Á ×cFL¥h.''  

''¬¸CLMLk^ ¬FLŠ FcFcï. Ä£jOq¸Cc ÔLÓ÷$c °¸@~Æ. FoFLk ¬FLjŠ¸^kFo °¸=cFLj. FoÂPe KcbÍGH<<¸, −Py¼¸ÔL<¸ 
GSOnÎ¸Á¥cÍÂ. ¥cÂ¢ ²¸CL öGHNqjÀï¸¼FL MLjFLGSjFLj ¥q¸ö=yÓj ÔoGSj¥yPo¥qJwCLjFcïFLj. ¯ MLjbÍõ Fc −Oy$qõ¸ Jd@nÎFL Í$qÜOq FLj¸© 
CLMLjjô¨ Ä£jÍ μ¥q=o bEcõGS$c °¸Á. Mc¨ rHÈ" ¥qWc"O~ ÔLk<Š¸@~ JwCcFoMnkFLÂ Á$qjÓj$c °¸Á FcŠ'' ¬¸Á ×cFL¥h 
ÔnMLj¿¸¼FL ¥q+"Cy.  

''ÕÔZ, ¬Mo¸ MLk^ÓCLëNqkõ. Ä£jOqj Â¸<j FLkOo+j" ÔLÓ÷$c °¸=cOqj. QLÇ rHÈ", OqMLjõ rHÈ" Í$qÜOqj¸¨ ×.¿fHTdëOqj. MLjFL ¼=hæ 
CLÆ÷ ¥cMLõ ¬ÔLá^j÷, MLjjÔLá^j÷ ²MLOqj À£OqjTdëOqj ÔnGHð¸¨. Ä£jOqj ¥c¥q. − rHÎFL QLÇ fHÓ÷Æï, OqMLjõ fHÓ÷Æï ÔLk@~Pe, MLEcí? ®MLÂ¢ï 
MLÁPofS Ä£jOn¥qÚ¨¥h MnWcëOqÂ¢?'' ¬¸Á GSj$qj* −QcAKcML¸$c ×cFL¥h ÔoCLjÓFLj CLFL ÔoCLjPy÷¥h À£GSjŠ¸^k.''  

''¬Á¥cÍj GSj$qjBc. ¯ −GHOoGRF| ¬tjCo FoFLj ö_CLjŠCcFy, PoEy?'' ¬¸Á ×cFL¥h ¬FLjMLkFL¸$c ÔLkGSkë.  
¬¸CLMLOq‚ Mc+" GS¸AKcGR* Ä¸^kFLï O~MLjÔL¸öÍ ''¬tjCo, ¬¸Íj¥éFc ×cFL¥i −GHOoGRF| MLÍí¸^jFcïMLl? −GHOoGRF| MLkFofS 

GH+"Ã$qjMLlFL ¯ KcbÍFLj ²Fcï+j" AKL¿EcíMLjFLjŠ¸^jFcïMLl? ¬GSÓj ¬Á TdbÍõGH<jCLj¸ÍFo ¬FLjŠ¸^jFcïMc FLjMLlø? ²¸CLsSGHm 
ÍkOq¸$c °FLï ¼Fcï¨ $qkOoá −Py¼TdëMLl ¥cÂ¢, ¥qWn"Íj^ °FLï OqMLjõ $qk¿á −Py¼¸ÔLMn¸Íj¥qÂ?  

MLj$qfHÓ÷Ój McWn"Pe$nÎFc ö_À¥éTdëOqj. −<fHÓ÷¥é CLÆ÷ ¬MLGSOq¸ ²ŠÚML °¸^j¸Á. EcFoï¸ ÔofS JwEcMLjFLjŠ¸^jFcïMLl? 
¬GSÆÍ¸Cc GSOo, ¯ MLNqjGSjPy FLFLjï.. FLFoï¸ ÔofS..'' −rHÎFL MLk=c÷<Po¥q ^MLP| ¬<è¸ rH^jæŠÂ ¬¥qÚ<FLj¸¨ PoÔc<j O~MLjÔL¸öÍ. 
OqÄ ÔLGHlðFL CL¸ö¨ AKLj×.¸Ä£jÍ ÔoCLjÓj MofS ''³Äj=h FcFcï, Ä£jOqj ‚@~. ¬MLjô¥h bEnÎOqõ¸ ÔnGHðMLÓfS¸Á Jwtj Ä£jOo ®Pe 
Á$qjÓjGH¨Co ²Pe? Ä£jOo ®Pe ¬tjJwCo MLk GH¿fSìÀ ³Äj=h FcFcï?'' ¬Fcï<j ÔnMLjô»Æ÷FL ¥q+"FLj μCLjëŠ¸^k.  
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''³¸ ÔoNqjFLjO~. Oy¾Oy¾¥i ¥qßÇ¸¼JwCLjFLï ¬MLjôÂ ÔLkGSkë¸=o Fc ¥c+k" ÔoCLjÓk −<<¸ PoÍjO~'' ¬Fcï<j 
O~MLjÔL¸öÍ KoÓ$c ÔLkGSkë.  

 ''¬CLëNqjõ$c¿¥h ³¸¥cÍj MLkMLNqjõ$cOqk. −GHOoGRFLtjJwCo ¬¸Cc FcOqôP| ¬tjJwCLj¸Á Fc¥c FLMLjô¥q¸ °¸Á'' ¬¸Á 
GSj$qj*.  

''¬¸CL <_jò ®GHlð<j ²¥qÚ<FLj¸¨ CnTdëOqMLkô. OqÄ ÂFLï$c¥q MnjjFLï °Eyõ$q¸Py ×ctjF| ¬Nqkõ<j. Ä£j MLkMLjNqjõ$c¿ 
¿=nÎO|Mnj¸=| KnÂIfH=|ûPy ÔcPeAKc$q¸ CcCL$c¿ ×._jò¥yGS¸ [Oqátj¸Á. Äj$qCcÁ ®Á$y ¯ ³@~Á$c FoFLj ®Pe VGSð^P|Py 
×ctjF| ¬tjFLGHlð<Pe÷ MoÓŠ MoÓj [OqátjJwCLkFo °Fcïtj. ®GHlð<j −GHOoGRF|Š ÓXLÓj ¥cMcÓ¸^jFcïOqj. ²¥qÚ¨FLj¸¨ CnEcí¸?'' 
¬¸Á ×cFL¥h Á¤FL¸$c.'' 

''Ä£j ¬Kcòtj −IgHGSjPy ³My PyFLj÷ rH=hæ <_jò CnTdëFL¸^jFcïOqj. − rHÎFL Fc FL$qÓjFcïtj. ¬MojôEcí¸. ¬Ä¤ ÔcÓ¥qJwCo 
¼FLïMLkMLNqjõ$c¿ï ¬<j$qjEc¸. öJd*¸ ¥q¸=o ³Á¤ ²ŠÚML¥cÍj ¥qEc'' ¬¸Á GSj$qj*.  

''¬MLlFLMLkô ¬Pe ÔoEcí¸. Â¢¥q¸=o MLkŠ ³Á¤ ²ŠÚML ¥cÍj'' ¬Fcï<j OqÄ.  
''μÍjíO~. ÕÔZTdëFy ö_CLjŠCcFy CnÆNqjÂ Fc¥yGS¸ ®¸CL <_jò MLßbEc ÔoNqj¥q¸¨'' ¬¸Á ×cFL¥h −NqkGSGH<jCLkFo.  
''MLÍjí ×cFL¥i Fc MLjj¸EnGHlð<k ¬Pe¸=h MLk^Ój MLk=c÷<Š. OosH KcÔi¥h IJwF| ÔoTdëFLj. MLjFLÄj¸CL ¥qGRæ¸Py °¸=o 

ÔLkGSkë ±Oqj¥y<j Mc<j'' ¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ.  
''KcÔiÂ <_ò<j$qjCcO~? MLÍjí, ¥qMLjÓ À£Oqj ÔLkQc¥q Mc+"Â ¬<$q<¸ Fc¥hGRæ¸PoÍj'' ¬¸Á ×cFL¥h ¥q+j" CLj<jÔLjŠ¸^k.  
− GH¿fSìCLjPy÷ ‚@~ CLÆ÷ CLFL −CcôbÃMLkFcÂï MLÍjÓj¥y¥qJwML<¸ $qMLjÂ¸¼FL OqÄ, ''JwFo÷ FcFcï ¬MLjô¥hGRæ¸ PoÂ GHÂ 

MLjFL¸ ²¸ÍjŠ ÔoNqkÆ. MLjFLMoj ³My CL¸=cÓj GH<Ec¸'' ¬Fcï<j.  
¥x<jŠ MLk^ÓŠ ¬MLlFLÂ $cÂ¢ ¥cÍÂ $cÂ¢ ¬FLŠ¸@~ MLÙFL¸$c ¬¥qÚ¨FLj¸¨ Po¼ MnÈ"JwNqk<j O~MLjÔL¸öÍ.  
EcEcGHl FLÓAKnÎ ³+j" °Eyõ$q¸ ÔofS GS¸JdÁ¸¼Fc ¯Oy¾ ¬MLGSO~Â¥h MLjOx¥q¿ MLjj¸Íj ÔotjÔcÔcÆûFL GH¿fSìÀ O~ML<¸ 

¬CL¨¥h ÔcPe KcbÍ$c °¸Á.  
¥cÂ¢ ²Fyï ¥qadæÓj GH¨ rH¸¼FL CL¸ö¨ ¥éFLûO|Cy KcbÍGH<jCLk¸=o ÔLkGSkë °¸<Po¥qJwNqk<j. GSOqøQLŠëÓk μ¨è CL¸ö¨Â 

ö_À¥h¸ÔLj¥yMcÓFo ÔLkQc<j. ¥cÂ¢ TdbÍõ¸ ¥cPoÍj. O~MLjÔL¸öEcÂ¥h Äj»ÆFL CLßfHë ³Äj^¸=o CL¸ö¨ ¼ML¿Oy¾Ój öGHQc¸CL¸$c $q¨fH 
ÂÇá¸CL$c CLFL μ¨PyFo ¥qFLjïMLjkQc<Â.  

Â×cÂ¥h CL¸ö¨ GSjgSë ¥yGS¸ GS$q¸ [Oqjá CLMLjjô¨Â AKL¿¸ÔLMLjÂ ¬¨» °¸=o AKcGSÚO| ¥cÍFoMc<j ¥cÍj. ¬GHlð<j CLFL Í$qÜOq 
°¸Á ¥qEc ¬Â CLMLjjô¨Â ¬<$qPoÍj O~MLjÔL¸öÍ. ¬¥qÚ¨¥i AKcGSÚO| ²¸Cy ¥x¸CL ¬GHlð<GHlð<k CL¸ö¨¥yGS¸ GH¸Jd@o$cÂ¢ 
¬FLïNqjõŠ ²¸CL [OqáMLlCLj¸Á? ¬¸CL <_jò ²Pe GSOqjíKc^j ÔoGSjëFcï<j ¬Â ¬CL<j ‚@~ −Py¼¸ÔLPoÍj.  

¬FLïÍMLjjôÓ MLjbÍõ ²Pe¸=h KobEcbÃöJdNqkÓj Po¥qJwtjFc O~MLjÔL¸öÍ MLjFLGSj ÄfHð ÔnGHð¥qJwML<¸ MLÓFL ¯Oy¾ PoÂ 
®_ò¸Á ¥xÂ CnÔLjáŠFLï^÷tj¸Á ¬CL¨¥h. Kc$c −Py¼¸¼FL Ä£jÍ^ CLMLjjô¨¥h ÄGRNqj¸ ÔnfHð <_jò GSOqjíKc^j ÔoNqjMLjÂ 
¬<j$qjEcMLjFo ÂOqêNqkÂ¥h MLÔcá<j O~MLjÔL¸öÍ.  

PPP 
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"కమలా, వదినకి చాలా సీరియస గా ఉందట.  అనన్యయ్ ఫోన చేశాడు. మన శశిని చూడాలని 
కలవరిసోత్ందట. మనం ఓసారి విశాఖపటన్ం వెళిల్ వదాద్ం!" అనాన్డు భాసక్ర ఆదురాద్గా భారయ్ వంక చూసూత్, 
"అయోయ్, ఇపుప్డెలా? మా కల్బ లో ఇంటరేన్షనల వుమెనస్ డే సెలబేర్షనస్ చాలా గార్ండ గా చేయాలని 
పాల్న చేసుత్నాన్ము. దానికి ఇనీషియేట చేసుత్నన్ది నేనే! ఇపుప్డిలా అరాధ్ంతరంగా పర్యాణం పెటుట్కుంటే మా 
పోర్గార్ం అంతా అప సెట అవుతుంది. పోనీ శశిని తీసుకొని మీరు వెళల్ండి. తరావ్త నేను జాయిన అవుతాను 
అంది కమల. 
" అదేమిటి కమలా అలా అంటావు? మనిషి పార్ణం కంటే ఈ పోర్గార్ములు ఎకుక్వా నీకు? " అనాన్డు భాసక్ర 

నిషూట్రంగా. 
" ఎకుక్వో, తకుక్వో  ఈ పోర్గార్ం కండెకుట్ చేసుత్నన్ది నేను, కనుక నేను ఉండి తీరవలసిందే. అంతే తపప్ మాట 

తపిప్ మీ వదినలా శశిని చూడాలని ఉందంటూ ఏదో వంకన పదే పదే ఇలా కబురుల్ పెటట్ను. నాకు తెలియక అడుగుతాను, 
ఆవిడకి నిజంగా అనారోగయ్మేనా? లేక ఆ వంకన వీడిని రపిప్ంచుకుని తన తముమ్డి కూతురిన్ కటట్బెటాట్లని పాల్నా?" 
అంది కమల వెటకారంగా. 

" ఎంత దారుణంగా మాటాల్డుతునాన్వు కమలా? శశి పెళిల్ కోసమని కోరి వదినకు అనారోగయ్మని అనన్యయ్ 
చెపాప్డంటావా? అయినా వాళల్ కోరికలో తపేప్ముంది? శశిని మనకి ఇసుత్నన్పుప్డే వదిన మాట తీసుకుంది కదా  వాడికి 
హరి కూతురిన్ చేసుకోవాలని. కానీ ఇపుప్డదేదో కొతత్విషయంలా మాటాల్డుతునాన్వు నువువ్! "అనాన్డు భాసక్ర భారయ్ వంక 
తీవర్ంగా చూసూత్. 

అతడి చూవులనే మాతర్ం లక్షయ్పెటట్కుండా" అందుకే కదా నా ఏడువంతా. ఎపుప్డో పిలల్లు పుటట్క ముందు 
అనుకునన్ మాటల కోసం  పిలల్లు పెదద్యాయ్క వాళల్ అభిరుచులేమిటో, ఆలోచనలేమిటో తెలుసుకోకుండా  ఇచిచ్న మాట 
అంటూ ఇలా వాళల్ భవిషయ్తుత్కు సంకెళుల్ వేయడం సరైందేనంటారా? " అంది కమల కోవంగా. 

" నేనేమీ వాడికి సంకెళుల్ వేదాద్మనడం లేదు  నువువ్ నీ సేన్హితురాలి కూతురిన్ మనవాడికి ఇచిచ్ చేయాలనడానిన్ 
గానీ, మా వదిన హరి కూతురిన్ చేయాలనడానిన్ గానీ  దేనిన్ నేను సమరిధ్ంచలేదు. ఈ విషయంలో పూరిత్ నిరణ్యం వాడికే 
వదిలేదాద్మని మొదటి నుండీ చెపూత్నే ఉనాన్ను. అయినా మనిషి చావు బర్తుకులోల్ ఉంది అని చెపూత్ ఉంటే నువివ్లా 
మాటాల్డడం నాకేమీ బాగాలేదు "అనాన్డు భాసక్ర బాధగా. 

" నా మాటలు ఎపుప్డు  నచాచ్యి గనుక మీకు? అనూష వాడితో పాటు సమానంగా చదువుకొని ఉదోయ్గం 
చేసోత్ంది. అందానికి అందం, చదువుకు చదువు ఉంది. సంసాక్రం గల పిలల్. తనైతే సంఘంలో మన కలచ్ర కి సోషల 
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సేట్టస కి తగినటుల్గా ఉంటుందని ఆశపడుతునాన్ను. అదే ఆ హారిక, ఏ నాగరికతా లేని ఆపిలల్ మన శశికి ఎలా 
నూటవుతుంది? ఆ పిలల్ని చేసుకుంటే నలుగురి ముందూ వాడెంత చినన్బోతాడు. ఇదేమైనా గర్హించారా మీరు? 
అనలిదంతా ఉంటుందనే అయినవాళల్ పిలల్లిన్ వదద్నన్ది నేను. ఇంటి పేరిట వాడు రకత్ంలో రకత్ం అంటూ ఎగబడి తెచిచ్ 
ఇపుప్డిలా నా గొంతు మీద కూరుచ్నాన్రు "అంది కమల ఊపిరి ఎగబీలుసూత్. 

అంతవరకూ ఎంతో సహనంగా మాటాల్డిన భాసక్ర కమల మాటలిన్ ఏమాతర్ం సహించలేకపోయాడు. 
" ఏం మాటాల్డుతునాన్వు నువువ్? నేనా వాడిని కావాలని తీసుకువచిచ్ంది. నువేవ్ మోజుపడి, మా వదిన కాళల్ 

వేళల్వడి వాడిని తెచుచ్కునాన్వు  గతం మరిచ్పోయి నామీద నిందలు వేసుత్నాన్వు ఈవేళ! " అనాన్డు తానేమీ 
తీసిపోనటుల్గా, 

ఆ మాటలు వినడంతోనే దెబబ్తినన్ పావురంలా విలవిలలాడిపోయింది కమల. ఒంటోల్ని శకత్ంతా 
హరించుకుపోయినటుల్ కాగా నిసార్ణంగా పకక్నే ఉనన్ సోఫాలో వాలిపోయింది. 

కళల్ వెంట బొటబొటా కనీన్రు కారుతూ కంపిసుత్నన్ పెదాలతో  అనండి, ననేన్ అనండి! నాకు బిడడ్లిన్ కనే యోగం 
లేదు కనుక ఆవిడ కాళుల్ పటుట్కునాన్ను. అంతేకదా, మీరనేది? " అంటూ ముఖం మీద రెండు చేతులూ కపుప్కొని 
ఏడవసాగింది. 

ఆ మాట నోరు జారాక భాసక్ర కూడా అనుకునాన్డు" ఇదేమిటి నేనివేళ ఇలా మాటాల్డాను! " అని. భారయ్ ఏడువు 
చూడడంతోనే అతడి మనసు కరిగి నీరయిపోయింది. 

దాదాపు పాతికేళుల్గా కొడుకు చుటూట్నే ఎనోన్ ఆశలు అలుల్కునన్ది కమల. శశి ఆమె నవ్ంత బిడడ్ కాదు అనే 
భావననే ఆమె భరించలేదు. ఆ తలిల్ కొడుకుల మధయ్ ఎవరి జోకాయ్నిన్ సహించలేదు కమల. అనిన్ విషయాలోల్నూ ఎంతో 
విశాలంగా ఆలోచించే కమల కొడుకు విషయానికి వచేచ్సరికి తోటికోడలు జానకిని ఆమడ దూరాన ఉంచాలని 
చూసూత్ంది అందుకే  చపుప్న ఏడుసుత్నన్ భారయ్ దగగ్రకు వెళిల్ ముఖం మీద చేతులు తొలగిసూత్ "ఊరుకో కమలా, నువివ్లా 
బాధపడితే నాకేం బాగుండదు వదినకు బాగులేదనే ఆందోళనతో మాట జారానే తపప్ నినున్ నొపిప్ంచాలని కాదు. అయాం 
సారీ! "అనాన్డు భాసక్ర అనునయంగా. 

అతడలా ఓదారుప్గా మాటాల్డడంతో  కమల దుఖం కొంచెం ఉపశమించింది. " ఎవరేమనాన్ భరించగలను గానీ, 
శశి నా కొడుకు కాదని మీరంటే మాతర్ం తటుట్కోలేనండీ!"అంది కమల అతడి భుజం మీద తలవాలిచ్ కనీన్రు కారుసూత్. 
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" పిచిచ్ కమలా. ఆ భావన నాకే కాదు, మన కుటుంబంలో ఎవరికీ లేదని నీకూ తెలును. అయితే ఒకోసారి వాడి 
మీద నీకు గల మమకారం వాసత్వానిన్ చూడనివవ్డం లేదు, అంతే . పావం వదినకు నిజంగానే! "అంటునన్ అతడి నోటికి 
చేయి అడడ్ం పెటిట్ంది కమల. 

" సారీ, అనవసరంగా నేనే ఎకుక్వ ఊహించుకొని మిమమ్లిన్ నొపిప్ంచాను. నిజంగానే చెపుత్నాన్ను నేను కావాలని 
అకక్డికి రానని అనడం లేదు. ఈ ఫంక్షన మేము పిర్సేట్జి ఇషూయ్గా చేసుత్నాన్ము. ఆ వాసవీ కల్బ వాళల్కంటే మేము 
ఎందులోనూ తీసిపోమని నిరూపించాలని మా ఆరాటం. పోనీ ముందు మీరిదద్రూ వెళల్ండి తరావ్త నేను వసాత్ను "అంది 
కమల అభయ్రిథ్నునన్టుల్గా 

" నరే అలాగే చేదాద్ంలే! "అనాన్డు భాసక్ర భారయ్ కంఠంలో ధవ్నించిన నిజాయితీని గమనించి. 
" సరే అయితే, నేను వాణీగారి ఇంటికి వెళోల్సాత్ను ... ఫంక్షన ఎరేంజిమెంటుస్ గురించి మాటాల్డేందుకు. శశి 

వచాచ్క మీరు భోజనాలు కానిచేచ్యండి. నేను వచేచ్నరికి లేటవుతుంది"అంది కమల. 
" సెలవు రోజున కూడా సరదాగా గడవకుండా ఏమిటి కమలా ఇది? నాకు కుదిరితే నీకు కుదరడం లేదు. నీకు 

కుదిరితే నాకు కుదరడం లేదు. ఈ మధయ్ మన ముగుగ్రం కలిసి భోజనం చేయడమే అరుదైపోతోంది" అనాన్డు భాసక్ర 
నిషూఠ్రంగా. 

 "ఈ ఒకక్సారికే లెండి. ఈ ఫంక్షన అయాయ్క నేను ఫీర్ అయిపోతాను. ఇంకేం పెటుట్కోను!" అంది కమల హామీ 
ఇసుత్నన్టుల్గా, 

"ఈ డైలాగ ఎకక్డో వినన్టుల్ంది" అనాన్డు భాసక్ర నందేహంగా చూసూత్. 
"వినన్టుల్ కాదు. అనన్టుల్ంది అని సరిచేసుకోండి మహానుభావా! తరచూ తమరు చెపేప్ సాట్క డైలాగ ఇదే కదా. 

అయినా మీరు చేసినటుల్గా నేను చేయనులెండి!" అంది కమల నవేవ్సూత్. 
"అమోమ్, నువువ్ కనబడవు గానీ, బాగానే రిటారుడ్ ఇసాత్వు!" అనాన్డు భాసక్ర, తాను అపుప్డపుప్డూ భారయ్కు ఇచేచ్ 

హామీలు గురుత్కు రాగా, 
"ఏదో సరదాగా అనాన్లెండి. నేనేం మీలా చేయను, భయపడకండి. సరే నే వెళాత్ను. ఇపప్టికే అందరూ అకక్డికి 

వచేచ్సి నాకోసం ఎదురుచూసూత్ ఉంటారు" అంది కమల చెపుప్లు వేసుకొని బయటకు నడుసూత్. 
భారయ్ వెళిల్న వైపే దీరఘ్ంగా చూసి నిటూట్రాచ్డు భాసక్ర. ఏవని తలపెటిట్నా, ఎంతో శర్దధ్గా, చాకచకయ్ంగా చేసుత్ంది 

కమల. ఆ పైన అనుక్షణం అందరూ తనని గురిత్ంచాలనీ తాను, చేసే వనిని అంతా మెచుచ్కోవాలని ఆరాటపడుతుంది. 
తాను ఆశించిన విధంగా ఏది జరగకపోయినా, తలల్డిలిల్ పోతుంది. 
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ఒకక్ శశి విషయంలో తపిప్ంచి బావగారి కుటుంబం అంటే ఎంతో గౌరవం కనబరుసుత్ంది కమల. అయినా 
నలుగురిలో గురిత్ంపు కోసం తహతహలాడే ఆమె ఫంక్షన కే పార్ధానయ్త ఇచిచ్ంది.  తోటికోడలు అనారోగయ్ంగా ఉందని 
తెలిసి కూడా! అలా అని వాళల్ంటే అయిషట్ం ఏమీ లేదు కమలకు. తాను తపుప్ చేసుత్నాన్ని తెలిసి కూడా దానిని 
సమరిధ్ంచుకునేందుకు పర్యతిన్సుత్ంది దానికోసం. 

ఒకోసారి ఎదుటివాళల్ని తూలనాడేందుకు కూడా ఏమాతర్ం వెనుకాడదు. హరికి కూతురు పుటిట్నపుప్డు జానకిని 
అలాగే గాయపరచింది. అందుకే ఈ రోజు ఆమెను కలిసేందుకు ముఖం చెలల్డం లేదు కమలకు. ఎపప్టికపుప్డు దూరం 
నుండి వాళల్ మంచి చెడడ్లు కనుకుక్నే కమల ముఖాముఖీ వాళల్ను కలిసేందుకు వెనుకాడుతునన్ది అందుకే! 

మళీల్ అతడి మనను అనన్గారితో జరిగిన ఫోన సంభాషణను మననం చేసుకొంది .... 
"హలో బాచీ, మీ వదిన ఆరోగయ్ం అనలేమీ బాగుండడం లేదురా  శశిని చూడాలని కలవరిసోత్ంది. ఒకక్సారి 

వాడిని తీసుకొని మరదలూ, నువూవ్ వచిచ్ వెళల్ండి!" అనాన్డు రామచందర్ దైనయ్ం నిండిన కంఠంతో. 
"అదేమిటనన్యాయ్, అలా అంటావు? వదినకు బాగుండకపోతే మేము రాకుండా ఎలా ఉంటామనుకునాన్వు? 

ఇంతకూ ఏమిటి సుసీత్ వదినకు?" అనడిగాడు భాసక్ర ఆదురాద్గా. 
"హారట్ పోర్బల్మ గుండెలో ఏవో వాలువ్లు బాల్క అయాయ్యని, ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా ఆపరేషన 

చేయాలి అంటునాన్రు డాకట్రుల్. మీ వదినకు బి.పి, షుగర ఉనాన్యి. ముగర కంటోర్లులో ఉంటేనే ఆవరేషన 
చేసాత్మంటునాన్రు. రోజూ ఇనుస్లిన మీదే బండి నడుసోత్ంది. మీ వదినేమో ఆవరేషన చేయించుకునేందుకు 
భయపడుతోంది" అనాన్డు రామచందర్ బాధగా, 

"అయోయ్, మరి ఇంతవరకూ ఈ సంగతి నాకెందుకు చెపప్లేదనన్యాయ్?" అనాన్డు భాసక్ర బాధగా. 
"దూరంగా ఉనాన్వు కదా  ఇదంతా నీకు తెలిసేత్ కంగారు పడతావని మీ వదినే చెపప్వదద్ంది" 
"వదిన అలానే చెపుత్ంది ఎపుప్డూ  కాని నువివ్లా నా దగగ్ర విషయం దాచిపెడితే నాకెంత బాధగా ఉంటుందో 

తెలుసా?" అనాన్డు భాసక్ర నిషూట్రంగా. 
"ఎందుకు తెలియదురా, అందుకే కదా మీ వదిన వదద్ంటునాన్ ఇపుప్డు ఫోన చేసింది. వీలైనంత తొందరగా 

బయలుదేరి రండి. వచేచ్టపుప్డు తపప్కుండా శశిని తీసుకొని రండి వాడిని. గూరిచ్ అదేపనిగా కలవరిసోత్ంది.  బహుశా 
తన చివరి కోరిక వాడిని చూడాలనుకోవడమేనేమో! "అనాన్డు రామచందర్.  

ఆ చివరి మాటలు అంటునన్వుడు అతని కంఠం వణకడం భాసక్ర గమనించాడు. అతడి మనను బాధతో 
మెలితిరిగినటల్యింది.  
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"అలా అనకనన్యాయ్  వదినకేం కాదు. వీలైనంత తవ్రగా మేము బయలుదేరి వసాత్ము. వచేచ్టపుప్డు 
డబేబ్మైనా తీసుకురానా అనన్యాయ్? "అనడిగాడు భాసక్ర. 
డబుబ్ అడుగుదామనే రామచందర్ ఫోన చేసింది. తీరా తముమ్డు డబుబ్ గూరిచ్ అడిగేసరికి అతడికి 
నోటమాట రాలేదు. 
" వచాచ్క మాటాల్డుదాం లేరా ... ఉంటాను! "అంటూ ఫోన పెటేట్శాడు రామచందర్. 
డబుబ్గూరిచ్ ఎతిత్తే అనన్యయ్ మాటాల్డలేదెందుకు అనుకునాన్డు భాసక్ర. అంతలోనే అనన్యయ్కు 
మొహమాటం ఎకుక్వ. నేను వెళాల్క అకక్డి అవసరాలేమిటో కనుకోక్వాలి.  అలా అనుకోగానే అతని మనసు 
కొంచెం సిథ్మితపడింది. వదిన ఎంత మంచిది? పెళల్యి, ఇంటికి వచిచ్న మరునాటి నుండే తన బాధయ్తను భుజాన 
వేసుకుంది. తలిల్లాగా తన ఆలనా, పాలనా చూడడమే గాక గురువులా మంచి శిక్షణ ఇచిచ్ తనని వదిమందిలో 
ఉనన్తంగా నిలిచేలా తీరిచ్దిదిద్ంది. 
 తనకి ఏ చినన్ బాధ కలిగినా విలవిల లాడిపోయేది. తన తముమ్డు హరికంటే ననేన్ ఎంతో ఆదరంగా చూసేది 

వదినకి బిడడ్లు పుటిట్నా కూడా ననేన్ పెదద్కొడుకుగా భావించింది. అందుకే భాసక్ర కి ఏనాడూ తలిల్ లేదనే భాధ కలగలేదు. 
అలాగే యాకిస్డెంటయి కమల మాతృతావ్నికి దూరమైనపుప్డు తన భారయ్ మానసికంగా కృంగిపోయి మంచం పటిట్ంది. 
అలాంటి సిథ్తిలో కమలని కడుపులో పెటుట్కుని కాపాడడమే గాక, తన కడుపున పుటిట్న బిడడ్ను కమలకు ఇచిచ్ 
నిండుమనసుతో ఆమె ఒడి నింపింది. అలాంటి తలిల్ ఋణం కమలా, నేనూ ఎలా తీరుచ్కోగలం? అనుకునాన్డు భాసక్ర. 

అతడు మనిషిగా అకక్డే ఉనాన్  మనను మాతర్ం తన అనాన్ వదినల చుటూట్  చినన్నాడు తాను ఆడిపాడిన 
పరిసరాల చుటూట్నే పరిభర్మించసాగాయి. 

టెనిన్స ఆడడానికి వెళిల్న శశికిరణ బేట ఊపుకుంటూ ఇంటోల్కి వచాచ్డు. బూటుల్ విపిప్ పకక్న పెడుతూ 
" డాడీ, పెదద్మమ్ గారికి ఏం బాగాలేదట. ఇందాక అనన్యయ్ ఫోన చేసి చెపాప్డు" అనాన్డు. 
" అవునురా, నాకూ పెదనానన్గారు ఫోన చేసి చెపాప్రు"అనాన్డు భాసక్ర కొడుకు వంక చూసూత్. 
" అయితే మనం ఎపుప్డు వెళుత్నాన్ం డాడీ, విశాఖపటన్ం?" అనడిగాడు శశికిరణ ఆసకిత్గా. 
" ఇంకా ఏమీ అనుకోలేదురా నీతో ఒకమాట చెపిప్ రిజరేవ్షన సంగతి చూడాలనుకుంటునాన్ను ఎందుకంటే నీ 

లీవస్ సంగతి చూసుకోవాలి కదా! "అనాన్డు భాసక్ర 
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"నాకు లీవులకేమీ పోర్బల్మ లేదు డాడీ  మొనన్నే మా పోర్జెకుట్ వరుక్ పూరత్యింది . మేము చాలా తకుక్వ టైములో 
మా పార్జెకుట్ వరుక్ పూరిత్ చేశామని మా బాస ఎంతో మెచుచ్కునాన్డు. కనుక నేను ఇపుప్డు లీవుకి అపల్యి చేసినా, ఏమీ 
అనకుండా శాంక్షన చేసేసాత్రు "అనాన్డు ఉతాస్హంగా. 

"నాకూక్డా ఏమీ పోర్బల్మ లేదురా. నా ఎరన లీవ అంతా అలాగే ఉంది. కాకపోతే మారిచ్ నెల కదా   ఫైనానిష్యల 
ఇయర ఎండింగ అంటూ మా ఛీఫ మేనేజరు కాసత్ గొణుగుతాడంతే! "అనాన్డు భాసక్ర. 

" అయితే టికెటుస్ బుక చేసేదాద్ం డాడీ! "అంటూ లాప టాప తీశాడు శశికిరణ. 
"ముందు మనిదద్రి కోసం రేపటికేమైనా ఉనాన్యేమో చూడు. మమిమ్కేదో పనుందట. తను తరావ్త వసుత్ంది" 

అనాన్డు భాసక్ర. 
"ఏం పని? ఆ లేడీస కల్బ వనేనా? మమీమ్కి ఈ మధయ్ ఆ కల్బ పిచిచ్ ఎకుక్వయిపోయింది డాడీ! ఎపుప్డు చూసినా 

ఏవో మీటింగులు, వనులు అంటూ హడావిడిగా ఉంటుంది. అవతల పెదద్మమ్గారికి బాగులేదని తెలిశాక కూడా తన 
వనులు వాయిదా వేసుకోదనన్మాట! "అనాన్డు శశికిరణ విసుగాగ్. 

వాళల్ంతా నెలరోజుల ముందునుండీ పాల్ను చేసుకుంటునాన్రట ఇంటరేన్షనల వుమెనస్ డే గూరిచ్. ఇపుప్డు 
మధయ్లో మానేసేత్ ఏం బాగుంటుంది చెపుప్? మనకి రేవటికి చేసేసి మీ మమీమ్కి నైన కి బుక చేయి" అనాన్డు భాసక్ర. 

"వెయిట లిసట్ వది, పదకొండూ వునాన్యి డాడీ. చేసేయనా?" అనడిగాడు ఉతాస్హంగా. 
"వదుద్రా, కనఫ్రమ్ కాకపోతే చాలా రిసక్. తతాక్ల ఉంటుంది చూడు!" అనాన్డు భాసక్ర. 
"థాంక గాడ. మనకోసమే రెండు టికెటుల్ మిగిలి వునాన్యి, చేసేసాత్ను!" అనాన్డు ఎకైస్టింగ గా. 
"ఆ చేసెయియ్!" అనాన్డు భాసక్ర. 
కమల వచాచ్క టికెటుస్ బుక అయిన విషయం చెపాప్డు భాసక్ర. 
"మరీ రేపేనా మీ పర్యాణం? ఈ అయిదు రోజులూ మీరిదద్రూ లేకుండా నేనొకక్తినీ ఎలా ఉండాలి?" అంది 

కమల దిగులుగా చూసూత్. 
"నీకు తోచకపోవడం ఏమిటి మమీమ్? మీ కల్బూబ్ ... ఆ కల్బుబ్ మెంబరూస్ ఉండగానూ!" అనాన్డు శశికిరణ 

ఆటపటిట్సుత్నన్టుల్గా. 
"ఛ, పోరా  నీకెంత సేపూ మా కల్బ మెంబరస్ మీదే ఉంటుంది దృషట్ంతా! మా వాళల్ంతా నువెవ్ంతో 

బుదిధ్మంతుడివనీ, తెలివైనవాడివని ఎంతో మెచుచ్కుంటూ ఉంటారు.  నువేవ్మో ఎపుప్డు చూసినా మా కల్బ వాళల్ను 
తిడుతూనే ఉంటావు" అంది కమల నిషూట్రంగా. 
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"నాకు మీ కల్బ వాళల్ని పెటట్డం తపప్ వేరే పనేం లేదా ఏమిటి? సోషల సరీవ్సు మోటివ గా మీరా కల్బ 
సాథ్పించామనాన్రు. కానీ నేతిబీరకాయలో నెయియ్ మాదిరిగా ఉంటుంది సోషల సరీవ్సు! మంచి ఆశయాలతో కల్బుబ్ని 
సాథ్పించామంటారు. కానీ మీలో మీరే వదవుల కోసం పార్కులాడుతూ ఉంటారు అవేవో ఇందర్వదవులనన్టుల్గా. ఈ 
మాతర్ం భాగాయ్నికి నువువ్ ఇలుల్ పటట్కుండా తెరిగి ఒంటికి తెచుచ్కుని మాటిమాటికీ పడకేసూత్ ఉంటావు. ఇదంతా 
అవసరమా చెపుప్ నీకు?" అనాన్డు. 

అకక్డి సంగతులనీన్ మీతో చెపిప్ పెదద్ తపుప్ చేసినటుల్నాన్నే నేను? మనుషులనాన్క ఏవేవో చినన్ చినన్ 
బలహీనతలుంటాయి ఎవరికైనా ... మేం చేసే పనుల ముందు అవి చాలా చినన్విరా! 

అందుకే కదా మొనన్ సండే పేవరులో మేము చేసుత్నన్ కృషి గూరిచ్ వివరంగా పెదద్ ఆరిట్కిల రాశారు"అంది కమల 
గొపప్గా కొడుకు వంక చూసూత్. 

"మీరా పేవరు వాడికి ఎంత లంచం ఇచాచ్రో ఏమిటో .... అందుకే అలా రాసి ఉంటాడు"అనాన్డు శశికిరణ 
అలల్రిగా నవువ్తూ. 

" పోరా, నేను నీతో వాదించలేను. మొండిగా అలా వాదిసుత్నాన్నే కానీ, మేము చేసే వనులు నచేచ్ మొనన్ 
డిసెంబరు నెలలో మాతో పాటు వచిచ్ పేమెంటల్ మీద పడుకునన్ వాళల్ మీద బాల్ంకెటస్ కపాప్వు. పైగా మా కల్బ కు డొనేషన 
ఇవవ్డమే కాక నీ ఫెర్ండస్ తో కూడా ఇపిప్ంచావు"అంది కమల కొడుకు వాదనను తిపిప్ కొడుతూ. 

" ఓ.కె .... ఓ.కె .... ఒపుప్కునాన్ను. మా మమిమ్తో పాటు వాళల్ కల్బ మెంబరస్ అంతా చాలా గేర్ట అని. సరేగానీ, 
మమిమ్ నా కడుపులో ఎలుకలు వరుగెడుతునాన్యి. అనన్ం పెటట్వా?"అనాన్డు శశికిరణ కమల భుజాల చుటూట్ చేతులు 
వేసి గారంగా. 

" ఏమిటి మీరిదద్రూ భోజనం చేయలేదా? ఇపుప్డు టైమ ఎంతయిందో తెలుసా? ఏమండీ మీ ఇదద్రీన్ భోజనం 
చేయమని చెపేప్ వెళాల్ను కదా! "అంది కమల. 

" నేనూ చేసేదాద్మనే అనాన్ను కమలా వాడు నువువ్ వచేచ్దాకా ఉందామనాన్డు. వాడికి నువువ్ పెడితేనే తినన్టుల్ 
ఉంటుందట! "అనాన్డు భాసక్ర. 

" పిచిచ్కనాన్   నేనంటే ఎందుకురా నీకింత పేర్మ? "అంది కమల ఆరథ్ంగా కొడుకు తల మీద చెయియ్వేసి. 
" అంత సీన ఏం లేదులే మమీమ్. నీ పతిదేముడు గారు ఆ టి.వి రిమోట పటుట్కొని ఛానలస్ మారుసూత్ ఎంజాయ 

చేసుత్నాన్రు. అందులో పడి భోజనం మాటే మరిచ్పోయారు. పైగా నువువ్ తిటట్కుండా ఉండాలని నా పేరు 
ఉపయోగించుకొని, సెంటిమెంటు అడడ్ం పెటిట్ నినున్ కూల చేయాలని చూసుత్నాన్రు" అనాన్డు శశికిరణ అలల్రిగా. 
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" ఒరేయ, మా ఇదద్రికీ మధయ్ ఫిటింగ పెటేట్సుత్నాన్వా? ఉండు నీ వని చెపాత్ను! "అంటూ చేతిలోని రిమోట అకక్డ 
పెటిట్ భాసక్ర లేచాడు అకక్డి నుండి. 

"అయయ్బాబోయ, డాడీ కొటేట్సేలా ఉనాన్రు మమీమ్ ... సేవ మీ! "అంటూ కమల వెనకిక్ వెళిల్ నుంచునాన్డు. 
" పోరా బడుదాధ్య. ఇనేన్ళాళ్చాచ్యి, ఉదోయ్గం చేసుత్నాన్వు. ఇంకా అయిదేళల్ కురార్డిలా అమమ్ వెనక నకాక్వు 

"అంటూ నవావ్డు భాసక్ర. 
భరత్నీ, కొడుకునీ మురిపెంగా చూసూత్ "బాగుంది మీ ఇదద్రి అలల్రీను. వాడినంటునాన్రు కానీ, చినన్పిలాల్డిలా ఆ 

వరుగులేమిటండీ మీకు?" అంది కమల కొడుకును దగగ్రకు లాకుక్ంటూ. 
" అలా అడుగు మమీమ్. లేకపోతే ఈ వయసులో నాతో సమానంగా ఆయనకు పరుగులెందుకట" అనాన్డు 

శశికిరణ. 
"ఒరేయ, నీ సంగతి ఇపుప్డు కాదు కానీ, తరావ్త చెపాత్ను. పద భోజనానికి! "అంటూ వంటింటి వైపు దారి 

తీసింది కమల. 
భోజనాలయాయ్క ముగుగ్రూ కలిసి పర్యాణానికి కావలసిన బటట్లు సరద్డం మొదలు పెటాట్రు. 
తన పర్యాణం అయిదు రోజుల తరావ్తే అయినా  తరావ్త కుదురుతుందో లేదోనని తన బటట్లు కూడా బేగ లో 

నరిడ్ పెటుట్కుంది కమల. 
" ఇపప్టి నుండే నీ బటట్లు ఎందుకు మమీమ్ సరుద్కోవడం? "అనడిగాడు శశికిరణ. 
" పోనేల్రా సరుద్కోనీ ఈపని వతిత్డిలో మీ మమీమ్కి తరావ్త తీరికుంటుందో లేదో? "అనాన్డు భాసక్ర. 
" ఈ లెకక్న మమీమ్ ఈ అయిదు రోజులూ వంట మానేసి ఏ బెర్డూడ్ జామ తోనో సరిపెటుట్కుంటుంది అనుకుంటా" 

అనాన్డు శశికిరణ. 
"ఆ పని మాతర్ం చేయకు కమలా.  అసలే ఎనిమిక గా ఉనాన్వు అనాన్రు డాకట్రు నినున్. ఇంకా నీరనవడిపోతావు" 

అనాన్డు భాసక్ర అభిమానంగా భారయ్ వంక చూసూత్. 
" అదేం లేదు లెండి, ఏదో ఒకటి చేసుకొని తింటాను. మీరనవసరంగా వరీర్ కాకండి! "అంది కమల నవేవ్సూత్, 
" దటస్ గుడ! "అనాన్డు శశికిరణ తలిల్ భుజం తడుతూ. 

PPP 
" హారికా, ఎపుప్డూ చదువేనా? ఒకక్సారి అతత్యాయ్ వాళిల్ంటికి వెళిల్ రారాదూ?"అనాన్డు హరిపర్సాద. 
" చదవాలిస్ంది చాలా ఉంది నానాన్. ఇవేళ కాదు గానీ, రేవు వెళతాను లెండి! అతత్యయ్ దగగ్రకు వెళితే ఓ పటాట్న 

కదలనివవ్దు. నాకూక్డా తనని వదిలి రాబుదిధ్ కాదు "అంది హారిక. 
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"పావం అకక్యయ్ చాలా పాడయిపోయిందమామ్! నినన్ తన పరిసిథ్తి చూశాక నా గుండె తరుకుక్ పోయిందనుకో. 
ఎలా ఉండే మనిషి, ఎలా అయిపోయింది? బర్తుకుతానో లేదోనని బాగా బెంగ పెటేట్సుకునన్టుల్ంది అతత్యయ్. పది రోజుల 
కిర్తం నేను చూసినపప్టికీ ఇపప్టికీ ఎంత మారుప్ వచిచ్ందనుకునాన్వు తనలో! "అంది ఇందిర. 

“తనదంతా అనవసరమైన బెంగ ఇందిరా. ఆపరేషన చేసేత్ అకక్యయ్ తపప్క బర్తుకుతుంది. నాకా నమమ్కం ఉంది" 
అనాన్డు హరిపర్సాద. 

 నానాన్, ఆపరేషన కు డబుబ్ ఇబబ్ంది ఏమైనా ఉందేమో కనుకుక్నాన్రా? "అంది హారిక. 
" ఉంటే మావయయ్ చెపప్డా. తన రిటైర మెంట బెనిఫిటస్ ఉంటాయి కదా" అనాన్డు హరిపర్సాద. 
" ఉనాన్యో, లేవో మనకేం తెలును నానాన్? ఒకసారి మావయయ్ను గానీ, బావను గానీ కనుకోక్ండి. ఒక వేళ 

డబుబ్ లేక ఆవరేషన పోసట్ పోన చేసుత్నాన్రేమోనని అనుమానంగా ఉంది నాకు" అంది. 
" అవునండీ హారిక అంటూ ఉంటే నాకూ అనిపిసోత్ంది. అనన్యయ్కు రిటైర అయాయ్క డబుబ్ చాలా వచిచ్నా  

బాబాయిగారి జబుబ్కి బాగానే ఖరచ్యింది కదా. ఎంత ఉందో వారి దగగ్ర? ఇంకా ఏమవసరమో మనం తెలుసుకోవాలి 
కదా"అంది ఇందిర ఆలోచనగా. 

"నిజమే  నాకా విషయం తటట్లేదు. రేవు వెళిల్ బావగారిన్ కనుకుక్ంటాను "అనాన్డు హరిపర్సాద. 
తలిల్ తండిర్ అకక్డి నుండి వెళిల్పోయాక చదువుదామని వుసత్కం తీసింది హారిక. కాని మేనతత్ జానకి కళల్ముందు 

మెదలడంతో  ఎంత పర్యతిన్ంచినా చదువు మీద కానెస్న టేర్ట చేయలేక పుసత్కం అకక్డ పెటిట్ హాలోల్కి వచేచ్సింది. 
ఆరోజు ఆదివారమే కావడంతో హరిపర్సాద ఇంటి దగగ్రే ఉనాన్డు. ఉయాయ్లోల్ కూరుచ్ని దీరఘ్ంగా ఆలోచిసుత్నన్ 

తండిర్ని చూసేత్ జాలేసింది హారికకు. 
తండిర్, మేనతాత్ ఒకరంటే ఒకరు ఎంత పార్ణంగా ఉంటారో హారికకు తెలియంది కాదు. అతత్కు రేపు జరగరానిది 

ఏదైనా జరిగితే నానన్ తటుట్కోగలడా! అనుకుంది. ఆ ఊహే భరించలేనటుల్గా తల విదిలిసూత్  
" నానాన్! "అంటూ తండిర్ పకక్న కూరుచ్ని అతని భుజానికి తల ఆనిచ్ంది. 
" ఏంటమామ్? ఏం కావాలి? "అనడిగాడు హరిపర్సాద లాలనగా. 
" నాకేం వదుద్ నానాన్. నువివ్లా దిగులుగా కూరుచ్ంటే నాకు చాలా బాధగా ఉంది నానాన్" అంది హారిక. 
" ఏంచేయనమామ్? ఎంత వదద్నుకునాన్ మీ అతాత్ నేనూ చినన్నాడు ఆడుకునన్ ఆటపాటలనీన్ గురుత్కు వసుత్నాన్యి. 

మా అమామ్నానన్లయినా ఎపుప్డైనా ననున్ కొటాట్రు గానీ. మా అకక్ మాతర్ం ఏనాడూ చెయెయ్తిత్ ఒకక్ దెబబ్ కొటట్లేదు ననున్. 
అంత పేర్మ నేనంటే! 
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ఇదిగో ఈ ఉయాయ్ల మీద మానానన్గారి పకక్న కూరుచ్నేందుకు నేనూ మీ అతాత్ పోటీలు పడేవాళల్ం! 
అతత్కి ననున్ బాధపెటట్డం ఇషట్ం లేక తనే లేచి వెళిల్పోయేది. అకక్ ముఖం చినన్ది చేసుకుని వెళిల్పోతే నాకు ఏదోలా 

ఉండేది. చివరికి నేనే ఎలాగో అకక్ను బర్తిమాలి ఉయాయ్లోల్ కూరోచ్బెటిట్ తన ఒడిలో తల పెటుట్కొని పడుకునే వాడిని. 
తలిల్ లేని వాడని బాచీ మీద మా అకక్ ఒకక్ రవవ్ పేర్మ ఎకుక్వ చూపించేది మా అకక్ అంటే ఎంత పేర్మ ఉనాన్ 

నాకు వాడి మీద కొంచెం కూడా ఈరష్య్ కలిగేది కాదు. 
ఎందుకంటే వాడూ నేనూ చినన్పప్టి నుండీ ఎంతో సేన్హంగా ఉండేవాళల్ం. మా అకక్ పేర్మ మా ఇదద్రికీ 

సమానమే అనుకొనే వాడిని నేను. ఒకోసారి మాతర్ం అకక్ నా సవ్ంతం అనన్టుల్గా అలల్రి చేసేవాడిని. 
మా అకక్ ఓపిగాగ్ నీకు అమామ్, నానాన్, అకాక్ అందరూ ఉనాన్రు కద నానాన్! పాపం బాచీకి అమమ్ లేదు కదా ఆ 

లోటు వాడికి తెలియకుండా మనమే పేర్మగా, సేన్హంగా ఉండాలని నచచ్జెపేప్ది. మా అకక్ మాటాల్డే తీరు ఎలాంటి 
వాళల్నయినా తేలిగాగ్ కనివ్నస్ చేసేటటుల్గా ఉండేది-“ 

PPP 
ఇదద్రికీ సమానమే అనుకొనేవాడిని నేను. ఒకోసారి మాతర్ం అకక్నా సవ్ంతం అనన్టుల్గా అలల్రి చేసేవాడిని. 
మా అకక్ ఓపిగాగ్ నీకు అమామ్, నానాన్, అకాక్ అందరూ ఉనాన్రు కద నానాన్ ... పావం బాచీకి అమమ్ 
లేదు కదా ఆ లోటు వాడికి తెలియకుండా మనమే పేర్మగా, సేన్హంగా ఉండాలని నచచ్జెపేప్ది. మా అకక్ 
మాటాల్డే తీరు ఎలాంటి వాళల్నయినా తేలిగాగ్ కనివ్నస్ చేసేటటుల్గా ఉండేది. -తను ఇంగీల్షు పొయిటీర్ బాగా చెపేప్ది  

తనేదైనా ఎకస్ పల్యిన చేసేత్ అది హృదయానికి హతుత్కునేటుల్గా ఉండేది దాని. సారాంశం బైహారట్ చేసినటుల్గా  ఎగాజ్మస్ లో 
బాచీ, నేనూ మకీక్కి మకీక్ దింపేసేవాళల్ం. 

అనలు తను బాగా చదువుకొని పెదద్ ఉదోయ్గం చేయాలని బోలెడు కలలు కనన్ది. పావం తనకి ఏదీ తీరలేదు. 
మావయయ్కి యాకిస్డెంటయి చెయియ్ పోగొటుట్కోవడం వలన మానానన్ తొందర పెటిట్ బావతో అకక్ పెళిల్ జరిపించేశాడు. 
దాంతో అకక్ బాధయ్తల నిరవ్హణలో తలమునకలై అనిన్ కోరికలనూ, ఆశలనూ వదులుకుంది. 

అనలు మా అకక్లాంటి మనుషుయ్లు నూటికీ, కోటికీ ఒకక్రుంటారేమో! అలాంటి దానికి రావలసిన కషట్మా 
ఇది?" అనాన్డు బాధగా. 

" అవును నానాన్, అతత్ పర్తిమాటలోనూ సెలఫ్ రెసెప్కట్ బాగా కనిప్సుత్ంది నాకు బహుశా అతత్ జీనేస్ నాకూ వచిచ్ 
ఉంటాయి. అందుకే చదువు పటల్ ఇంత ఇషట్మూ, మమకారమూనేమో! అతత్ సాధించలేనిది నేను సాధించి తనకి 
సంతోషం కలిగిసాత్ను నానాన్. నేను అకక్డికి ఎపుప్డు వెళిల్నా, నా చదువెలా సాగుతుందనే అడుగుతుంది. ఎలా చదవాలో, 
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చదివింది ఎలా గురుత్ పెటుట్కోవాలో చెపూత్ మంచి మంచి టిపస్ ఇసుత్ంది లాసట్ టైమ నేను వెళిల్నపుప్డు కూడా అలాగే 
చెపిప్ంది. నేను ఎంచుకునన్ గోల రీచ అవావ్లంటే బాగా కషట్పడాలని, ఎపప్టికపుప్డు కరెంట ఎఫైరస్ గూరిచ్ నూయ్స ఫాలో 
అవుతూ సట్డీ మెటీరియల గేదర చేసుకోవాలని చెపిప్ంది "అంది హారిక. 

"అవును, మా అకక్ చాలా జీనియస. తనకి తెలియని విషయం అంటూ ఏమీలేదు ... కానీ రేవు ఏం జరుగుతుందో 
అనే ఆందోళనతో నాకు నిదర్ సరిగా పటట్డం లేదమామ్! "అనాన్డు హరిపర్సాద తిరిగి దిగులుపడిపోతూ, జానకి గూరిచ్ 
మాటాల్డినంత సేపూ అతడి ముఖం ఎలా వెలిగిపోయిందో, ఆమె ఆరోగయ్ పరిసిథ్తి గురుత్కు రాగానే తండిర్ ముఖం ఎలా 
వాడిపోయిందో గమనించిన హారిక తండిర్ భుజం మీద ఓదారుప్గా తలానించింది. నీకు నేను ఉనాన్ను అనన్టుల్గా, 
ఇంతలో ఎదురింటి మీనాకిష్ రావడంతో ..." ఏమామ్ బాగునాన్వా? "అంటూ పలకరించి ఉయాయ్లోల్ంచి లేచి లోవలికి 
వెళిల్పోయాడు హరిపర్సాద. 

"రా వదినా కూరోచ్! "అంటూ మరాయ్ద చేసింది ఇందిర. 
"బాగునాన్రా ఆంటీ విదయ్ ఇంటోల్ ఉనాన్డా?" అనడిగింది హారిక పలకరింపుగా. 
"బాగునాన్నమామ్ విదయ్ ఇంకా ఇంటికి రాలేదు నువేవ్ంటి మరీ లాగేసినటుల్నాన్వు? తిండి సరిగా తినడం లేదా?" 

అనడిగింది మీనాక్షమమ్ హారిక వంక అభిమానంగా చూసూత్. 
"అలా అడగండి వదినా నేను చెపేత్ నామాట అనలు ఖాతరు చేయడం లేదిది!"అంది ఇందిర కంపల్యింట 

ఇసుత్నన్టుల్గా. 
"అదేంలేదాంటీ  అమమ్కీ, మీకూ నేనెవుప్డూ అలాగే కనిపిసాత్ను అంతే! "అంటూ నవేవ్సింది హారిక. 
హారిక నవువ్ ముఖానిన్ ఒకక్ క్షణం ముగుధ్రాలైనటుల్గా చూసి" నువువ్ అలా నవువ్తూ ఉంటే నినన్లా చూసూత్నే 

ఉండాలనిపిసుత్ందమామ్ నాకు.  మనసుకి చాలా హాయిగా ఉంటుంది మా విదయ్ నీకంటే చాలా చినన్వాడైపోయాడు గానీ 
లేకపోతేనా నినున్ నాకోడలిగా చేసుకునేదానిన్! "అంటూ హారిక బుగగ్లు పుణికి ముదుద్ పెటుట్కుంది మీనాక్షమమ్. 

"పోండాంటీ. నాకపుప్డే పెళేల్ంటి? నాచదువు పూరిత్కావాలి ముందు"అంది హారిక చినన్గా నవేవ్సూత్. 
"ఆడపిలల్వి పెళిల్ చేసుకొని ఓ ఇంటికి వెళాల్లిస్నదానివి. కాని నీకెవుప్డు చూసినా చదువు ధాయ్సే. నినున్ చూసేత్ ఎంతో 

ముచచ్టగా ఉంది. మా గాడిదలిదద్రూ ఎపుప్డు చూసినా రోడల్మమ్ట బలాదూర తిరగడం తపప్ కుదురుగా కూరొచ్ని 
రోజుకో గంటయినా చదవరు కదా! "అంది మీనాక్షమమ్ బాధగా. 

" అదేంటి ఆంటీ అలా అంటారు? విదాయ్సాగర కునన్ టేలెంటస్ నాకుంటేనా ఎపుప్డో వునత్కాలు మూలన 
పడేసేదానిన్. ఎంత బాగా పాడతాడు. ఎనిన్ కాంపిటీషనస్ లో ఎనిన్ పైరజులు కొటుట్కొచాచ్డు. నిజంగా అంత తీయని కంఠం 
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అతడికి ఉండడం దేముడిచిచ్న వరం కదూ. ఇక ఆనంద మంచి కిర్కెట పేల్యర! అలాంటి పిలల్లునన్ందుకు 
గరవ్పడాలాంటీ మీరు" అంది హారిక ఉదేవ్గంగా. 

" ఎందుకొచిచ్న టేలెంటస్మామ్ ఇవనీన్. కూటికా, గుడడ్కా? నడినముదర్ంలో నావలా అయిపోయింది నా బర్తుకు 
ఈరోజు ... మీ అంకుల పోవడంతో. 

ఆయనునన్పుప్డు ఇందుర్డు చందుర్డు అంటూ పొగిడి ఎవరికి అందింది వాళుల్ వుచుచ్కుపోయారు. హఠాతుత్గా 
ఆయన పోవడంతో మీవారు మాకు అంతెవావ్లి, ఇంతవావ్లి అంటూ దొంగనోటుల్ సృషిట్ంచి అయినవాళేల్ మమమ్లిన్ 
నిలువుదోపిడీ చేసి వీధిలో నిలబెటాట్రీ రోజు. మిగిలిన ఆ ఒకక్ ఇంటినీ ఆధారం చేసుకొని ఈ పిలల్లిదద్రిని పైకి 
తీసుకొదాద్మని నేనాశపడుతూంటే వాళిల్లా తయారవుతునాన్రు ... నా బాధ ఎవరితో చెపుప్కోను? "అంది మీనాక్షమమ్ కళుల్ 
ఒతుత్కుంటూ. 

"బాధవడకండాంటీ ఏమో ఎవరు చూడొచాచ్రు? వాళెల్నున్కునన్ మారగ్ంలోనే గొపప్వాళల్యి తిరిగి మీకు పూరవ్ 
వైభవానిన్ తెసాత్రేమో?"అంది హారిక ఆశాభావంతో ఆమె వంక చూసూత్. 

"చినన్దానివైనా ఎంత చలల్ని మాట చెపాప్వమామ్? ఏమో నీ నోటి చలవవలల్ వాళుల్ పర్యోజకులైతే అంతకంటే 
కావలసింది ఏముంది నాకు?"అంది మీనాకిష్ హారిక వంక చూసూత్. 

కూతురు మాటాల్డిన తీరు ఇందిరకి కూడా ఎంతో నచిచ్ంది. మురిపెంగా కూతురి వంక చూసూత్ "మీరు 
మాటాల్డుతూ ఉండండి వదినా, ఈలోగా కాఫీ కలువుకు వసాత్ను"అంటూ లేచిందకక్డి నుండి. 

తలిల్ వెళాల్క" ఇంకేంటి ఆంటీ విశేషాలు. మొనన్ మీ అనన్యయ్గారి ఇంటికి వెళిల్ వచిచ్నటుల్ ఉనాన్రు అకక్డ అంతా 
బాగునాన్రా?" అనడిగింది హారిక మాట మారుసూత్. 

పుటిట్ంటి సంగతి వచేచ్సరికి అంతవరకూ నవువ్తూ ఉనన్ మీనాకిష్ ముఖం ఒకక్సారిగా కళ తపిప్ంది. 
"అందరూ బాగానే ఉనాన్రమామ్ ... నా రోజులే బాగాలేవు. మేము వచచ్గా ఉనన్ంత కాలం మా వాళల్ంతా ననెన్ంతో 

అవురూపంగా చూశారు. ఈరోజు నా వరిసిథ్తి అంతా తలల్కిందులవడంతో అంతా మారిపోయింది. ఏదో మానానన్గారు 
మంచాన పడాడ్రు కదా అని చూసేందుకు వెళాల్ను వెళిల్నందుకు బాగానే బుదిధ్ చెపాప్రు వాళుల్"అంది మీనాకిష్ కళల్నీళల్ 
పరయ్ంతం అవుతూ.  

ఆవిడ ముఖం చూసి అరే అనవసరంగా ఈ విషయం ఎతిత్ ఆంటీని బాధ పెటాట్నే అనుకుంటూ "పోనీలెండి ఆంటీ 
జరిగిపోయిన దాని గూరిచ్ దిగులుపడుతూ మీ ఆరోగయ్ం పాడు చేసుకోకండి. మీరు బాగుంటేనే కదా, విదయ్కీ, ఆనంద కి 
మంచి భవిషయ్త దొరుకుతుంది! "అంది హారిక ఓదారుప్గా మీనాకిష్ చేయి మీద చేయి వేసి. 
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" కాదమామ్ ఎవరెలా ఉనాన్ తోడబుటిట్న మా అనన్యయ్ ననన్ంత హీనంగా చూసాత్డని కలలో కూడా  అనుకోలేదు. 
నిజానికి మా వదినే ఇనాన్ళూల్ మమమ్లిన్ సరిగా చూడనివవ్డం లేదని ఎంతో అపారథ్ం చేసుకునాన్ను. కానీ ఆమె మేలిమి 
బంగారం! డబుబ్కీ, పార్ణానికి లంకె పెటుట్కునన్ మా అనన్యయ్ ననున్ ఎంతగా అవమానించాలో అంతా అవమానించాడు. 
వాడి కూతుళుల్ వాడి కంటే రెండాకులు ఎకుక్వే చదివి  ననున్ వురుగు కంటే హీనంగా చూశారు. పాపం మా వదిన 
జరిగినదానికి కనీన్ళుల్ పెటుట్కోవడం తపప్ ఏం చేయలేక పోయింది"అంది మీనాకిష్ బాధగా. 

"పోనెల్ండి ఆంటీ ... కషాట్లు వచిచ్నపుప్డే నిజంగా మనకి ఆవులెవరో, శతుర్వులెవరో తెలిసేది. మీరు అనవసరంగా 
వరీర్ కాకండి! "అంది హారిక. 

"అమామ్, నేను చెపాప్నని కాదు గానీ, ఓసారి విదయ్కీ, ఆనంద కీ చెపప్మామ్, బాగా చదువుకోమని. నువువ్ చెపితే నీ 
మాట వింటారు వాళుల్. నీ మాట అంటే అంత గురి వాళల్కు. చదువు తరావ్తే ఏ సరదాలైనా అని చెపప్మామ్! "అంది మీనాకిష్ 
అరిధ్సుత్నన్టుల్గా, 

"తపప్కుండా చెపాత్నాంటీ మీరు నిశిచ్ంతగా ఉండండి"అంది హారిక హామీ ఇసుత్నన్టుల్గా. 
ఇంతలో లోపలి గదిలో ఉనన్ హరిపర్సాద కు కాఫీ ఇచిచ్, ముగుగ్రికీ కాఫీలు పటుట్కొని వచిచ్ంది ఇందిర అకక్డికి. 
కాఫీలయాయ్క కొంచెం సేపు కూరొచ్ని వెళిల్పోయింది మీనాకిష్. 
ఆవిడ వెళాల్క" పాపం ఆంటీని చూసేత్ చాలా బాధేసిందమామ్ నాకు ... ఎలా ఉండేవారు ఎలా 
అయిపోయారు? ఒకక్ సంవతస్రంలో మనిషిలో ఎంత మారుప్ వచిచ్ందో కదా! ఆపదలో చెలెల్లిన్ ఆదుకోవాలిస్న 
వాళల్నన్యయ్ ఏమిటమామ్ ... అంత దురామ్రగ్ంగా పర్వరిత్ంచాడు? అసలిలాంటి మనుషుయ్లు సినిమాలోల్నూ, 
సీరియలస్ లోనూ తపప్ నిజ జీవితంలో ఉండరనుకునాన్ను ... కానీ ఆంటీ చెపూత్ంటే అనిపించింది, అంతకంటే 
నాలుగు ఆకులు ఎకుక్వ చదివినవాళేల్ ఉనాన్రని! "అంది హారిక. 
" అవునమామ్ ... తన పరిసిథ్తి చూసేత్ నాకూ అలాగే అనిపించింది. ఓడలు బళుల్ ... బళుల్ ఓడలు 
అవడం అంటే ఇదేనేమో! "అంది ఇందిర.  
" అమామ్, అతత్యయ్గారింటికి వెళాద్ం వసాత్వా? "అనడిగింది హారిక. 
" ఇపుప్డా? నాకు చాలా పనివుందమామ్ ఇంటోల్. పోనీ ముందు చెపిప్ ఉంటే వని తెములుచ్కునేదానిన్ అటున్ండి 

వచేచ్సరికి ఎంత టైము అవుతుందో ఏమో?"అంది ఇందిర. 
"పోమామ్! ఎపుప్డూ పనే అంటావు. బైక మీదే కదా! ఎంత సేపటిలో వెళిల్ వచేచ్సాత్ము?" అంది హారిక. 
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"అదికాదే, ఇందాక వెళల్మంటే చదువుకోవలసింది చాలా ఉందనాన్వు. ఇపుప్డేమో లేడికి లేచిందే పరుగనన్టుల్ 
వెళదామంటునాన్వు ఎలాగే నీతో? "అంది ఇందిర. 

"అవునూ. అపుప్డు చదువుకోవాలనిపించింది. అందుకని వెళల్ననాన్ను. కానీ మీ అందరి మూలంగా నా మూడ 
చెడిపోయింది ఇపుప్డు.  పీల్జ అమామ్, వెళొళ్చేచ్దాద్ం. కావాలంటే వచాచ్క పని సాయం చేసాత్లే" అంది హారిక 
బర్తిమాలుతునన్టుల్గా, 

"నువావ్? పనిసాయమా? ఇంకేం లేదు, సూరుయ్డు పడమట ఉదయించినటేల్!"అంది ఇందిర పరిహాసంగా. 
"ఏమామ్ మొనన్ నీకు జవ్రం వసేత్ ఇంటిపనీ, వంటపనీ చేయలేదా నేను?"అంది హారిక అలిగినటుల్గా ముఖం పెటిట్  
" నువువ్ చేయలేదని, చేయవని నేననాన్నటే? కాకపోతే నేను వంటింటోల్ ఉనన్ంతసేపూ ఆ ఛాయలకే రావు కదా 

నువువ్! "అంది ఇందిర నవువ్తూ కూతురి తలమీద మొటిట్. 
  
“లేదులేమామ్ ... ఈరోజు నిజంగా సాయం చేసాత్ను. నేను ఒకక్తిని అకక్డికి వెళితే ఇనిన్రోజులూ ఎందుకు 

రాలేదని వాళుల్ వేసే యక్ష పర్శన్లకు జవాబు చెపప్లేను. అందులోనూ ఈరోజు ఆదివారం కదా రమయ్ ఇంటోల్నే ఉంటుంది. 
దానికి ఒంటరిగా నేను దొరికానంటే నా దుంప తెంచుతుంది" అంది హారిక. 

"అదా సంగతి? అందుకేనా, సాయంగా ననున్ రమమ్ంటునాన్వు. ఏమిటి చెపామ్, ఎపుప్డూ లేనిది ఈరోజు ననున్ 
తోడు రమమ్ంటోంది అనుకుంటునాన్ను ఇందాకటి నుండీ!" అంది ఇందిర. 

"తెలిసిందిగా ... తొందరగా తయారవువ్ మరి!" అంటూ మరోమాటకు అవకాశం ఇవవ్కుండా లోపలికి 
వెళిల్పోయింది హారిక. 

PPP 
సామానల్నీన్ సరుద్కొని తండీర్ కొడుకులు ఇదద్రూ రిలాకస్డ్ గా కూరుచ్నాన్రు. తమ సీటల్లో. ఏ.సి. కంపారుట్మెంటు 

కావడంతో పెదద్గా రణగొణధవ్నులేమీ లేకుండా పర్శాంతంగా ఉంది. 
టైరన మెలల్గా వేగం పుంజుకుంది. 
శశికిరణ కిటికీలోంచి బయటకు చూసూత్ కూరుచ్నాన్డు. భాసక్ర చదువుకునేందుకు బేగ లో నుండి వుసత్కం 

తీసుకునాన్డు. కొంచెం సేపు అయాయ్క శశికిరణ లేప టాప తీసి కరాటే కెడ అనే చైనా సినిమాను పెటుట్కొని చూడసాగాడు. 
భాసక్ర కాసేపు పుసత్కం చదివి మూసేసి పకక్న పెటిట్ కళుల్ మూసుకొని వెనకిక్ చేరబడాడ్డు. తను చదువుతునన్ 

నవలకీ, తమ కుటుంబానికి దగగ్ర పోలికలు కనబడడంతో అతడి మనసంతా భారమైపోయింది. 
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అతడికి బాలయ్మంతా కళల్ ముందు మెదిలింది. వదినఎంతమంచిది? అమమ్ లేదనే బాధ ఏనాడూ నాకు 
తెలియనివవ్లేదు. ఇంటోల్ పనిపాటలు 

చేసుకుంటూనే ఎంతో ఓపికగా పాఠాలు చెపేప్ది. నాకేదైనా అవసరం వసేత్ తండిర్ని గానీ, అనన్యయ్ను గానీ 
అడిగేవాడిని కాదు  నేరుగా వదినిన్ వెళిల్ అడగడమే.  మరి వదిన ఏం చెపేప్దో, ఏం చేసేదో తెలియదు మరాన్టికా వసుత్వు 
నాచేతిలో ఉండేది. ఒకవేళ నాకోరిక ఖరీదైనది అయితే, అది తీరచ్లేకపోతే, నాకంటే వదినే ఎకుక్వ బాధవడేది. నాకోసం 
తను ఎనెన్నిన్ చేసింది? చివరికి తన బిడడ్ను కూడా ఇచేచ్సింది, మా దంవతుల బాధ చూడలేక. అలాంటి వదిన మాకు 
దూరం కానుందా? అనలా ఊహనే భరించలేనటుల్గా తలవిదిలాచ్డు భాసక్ర. 

"భగవంతుడా! మా వదినిన్ కాపాడు తండీర్!" అంటూ రెండు చేతులూ పైకెతిత్ నమసక్రించాడు. 
సినిమా చూసూత్ యాధాలాపంగా తల పైకెతిత్ తండిర్ వంక చూసిన శశికిరణ ఆశచ్రయ్పోయాడు. తండిర్ కంటి 

నుండి ధారాపాతంగా కురుసుత్నన్ కనీన్టిని చూసి. 
"డాడీ, ఏమిటి డాడీ, ఏమైంది? ఎందుకా కనీన్రు?" అనడిగాడు ఆదురాద్గా.  
 అంతవరకూ తానేడునుత్నాన్ననే విషయం కూడా భాసక్ర కి తెలియలేదు చేతులతో చెంవలు తుడుచుకుంటూ 

"ఏంలేదురా ... ఏంలేదు" అంటూ సరుద్కొని కూరుచ్నాన్డు. 
"అదేమిటి డాడీ ... అంత బాధవడుతూ ఏంలేదు అంటారు? నాతో షేర చేసుకుంటే మీ బాధ కొంచెం అయినా 

తగుగ్తుంది కదా!" అంటూ శశికిరణ లేప టాప మూసి తండిర్ దగగ్రగా జరిగి కూరుచ్నాన్డు. 
"ఏం లేదురా మా వదిన పరిసిథ్తి తలచుకుంటే చాలా బాధగా ఉంది. నితయ్ం కళకళలాడుతూ  లకీష్దేవిలా మా 

ఇంటోల్ తెరుగుతూ ఉంటే చూసేందుకు రెండు కళూల్ చాలేవి కావు. ఆమె మటెట్ల సవవ్డితోనే నాకు తెలల్వారేది. 
అమమ్లా ననున్ సాకింది. అకక్లా నాతోడు నిలిచి నా వెనున్తటిట్ పోర్తస్హించేది. గురువులా నాకు మారగ్దరశ్నం 

చేసి నడిపించి నా ఉనన్తికి పాటుపడింది. 
చివరికి మేము పిలల్లు లేక అలాల్డుతూంటే  పెదద్మనసుతో నినున్ మాకిచిచ్ మీ అమమ్ ఒడి నింపింది. అలాంటి తలిల్ 

ఈరోజు నినస్హాయంగా మంచానపడి రోజులు లెకక్పెడుతునన్దని మా అనన్యయ్ చెపిప్ంది వినన్దగగ్ర నుండీ నా మనను 
నిలవడం లేదురా! "అనాన్డు భాసక్ర. 

తండిర్ చెపుత్నన్దంతా ఎంతో ఆసకిత్గా వింటూనన్ శశికిరణ అతడు చెపిప్న చివరిమాటలు వింటూనే షాక కి 
గురయాయ్డు. 

కొనిన్ క్షణాలు మాటలు రానటుల్గా అలా ఉండిపోయాడు. 
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" నో డాడీ! ఏమిటి మీరు చెపుత్నన్ది? నేను మీ బిడడ్ను కానా? "అనడిగాడు శరీరం కంపిసూత్ండగా. 
" అవునార్ ... మా అనన్యాయ్, వదినలే నీ కనన్తలిల్దండుర్లు. మేము కాము! "అనాన్డు భాసక్ర భారంగా. 
" డాడీ, మీరు చెపేప్ది నిజమేనా? ఆయ కాంట బిలీవ ఇట .... మీరు జోక చేసుత్నాన్రు కదూ నాతో? " అంటూ 

భాసక్ర ని పటుట్కొని కుదిపేశాడు శశికిరణ. 
"లేదు నానాన్ నేను నిజమే చెపుత్నాన్ను. వాళేల్ నీ తలిల్దండుర్లు! "అనాన్డు భాసక్ర కొడుకు తలమీద చేయి వేసి 

అనునయంగా, 
“ఐ కాంట! మీరే నా పేరెంటస్!" అంటూ బాధతో వణికిపోతూ భాసక్ర ని చుటేట్శాడు. 
"ఏంటార్ ఇది? కంటోర్ల యువర సెలఫ్ ... చూడూ, అందరూ మననే విచితర్ంగా చూసుత్నాన్రు!" అంటూ భాసక్ర 

మృదువుగా శశికిరణ వెనున్ నిమిరాడు. 
"డాడీ, పెదనానాన్, పెదద్మమ్ గారల్ంటే నాకెంతో భకిత్, గౌరవాలునాన్యి. వాళేల్ నా తలిల్దండుర్లని మీరు చెపిప్నా సరే 

నా మనసుస్ అంగీకరించడం లేదు. మమీమ్, మీరూ ననెన్లా పెంచారు? ఇవాళ మీరు నాకేమీ కారంటే 
తటుట్కోలేకపోతునాన్ను. మీరు చెపిప్ంది నిజమే కావచుచ్. కానీ ఇనాన్ళల్ తరావ్త నాకెందుకు చెపాప్రు. ఈ నిజం? 
ఏదిఏమైనా ఎపప్టికీ మీరే నా తలిల్దండుర్లు!" అంటూ భాసక్ర ని పెనవేసుకుపోయాడు 

శశికిరణ  అది టైరన అని  అందరూ తమని గమనిసుత్నాన్రనే విషయానిన్ పూరిత్గా విసమ్రించి, కొడుకు మనను 
సిథ్మితవడే వరకూ అలా అతడిని నముదాయిసుత్నన్టుల్గా వీవు నిమురుతూ ఉండిపోయాడు భాసక్ర. 

ఆ తరువాత కళుల్ తుడిచి "నాకు మాతర్ం నినున్ దూరం చేసుకోవడం ఇషట్మా, చెపుప్? అనలు నీకీ నిజం ఎపప్టికీ 
తెలియజేయకూడదనే అనుకునాన్ను శశీ.  కానీ మీ అమమ్ నీకోసమే బెంగపెటుట్కొని అనుక్షణం నినున్ తలచుకుంటూ 
సావ్తివాన కోసం ఎదురుచూసే ముతయ్పు చిపప్లా నినున్ చూడాలని ఆశపడుతుందని అనన్యయ్ చెపాప్డు. అలా చెపూత్ 
బహుశా అదే తన చివరి కోరికేమోనని అనన్యయ్ అనాన్క ఇక ఈ విషయం నీ దగగ్ర దాచాలనిపించలేదు. 

ఎందుకంటే మా వదిన తాను కరిగిపోతూ అందరికీ వెలుగు వంచే కొవొవ్తిత్ లాంటిది. ఆ తలిల్కి మనశాశ్ంతిని 
కలిగించడం నా బాధయ్త అనిపించింది. రేపు జరగరానిది ఏదైనా జరిగితే ననున్ నేను జీవితాంతం క్షమించుకోలేనురా 
అందుకే చెపేప్శాను! అయితే నీకీ విషయం తెలిసిందనే సంగతి మాతర్ం పొరపాటున కూడా మీ మమీమ్కి తెలియనివవ్కు 
తెలిసేత్ తన గుండె పగిలిపోతుంది!" అనాన్డు భాసక్ర రుదధ్కంఠంతో. 
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"మమీమ్కే కాదు  నాకు కూడా అలాగే ఉంది డాడీ! మీరింత చెపిప్నా, ఇపుప్డు కూడా  అమామ్ అని అనుకోగానే, 
వెనెన్లలా చలల్గా నవేవ్ మమిమ్యే నాకంటికి కనిపిసుత్ంది తపప్ పెదద్మమ్గారు కాదు  నిజం ఏదైనా నాకు మాతర్ం మమీమ్యే 
కావాలి! 

పెదద్మమ్గారి అనారోగయ్ పరిసిథ్తి నాకూక్డా బాధకలిగిసోత్ంది. అవసరమైతే ఎంత ఖరచ్యినా చేసి తనని సేవ 
చేసుకుందాం . అంతే తపప్ ననున్ మీ నుండి దూరం చేయకండి డాడీ. ఫీర్జి! "అనాన్డు శశికిరణ పార్ధేయపడుతునన్టుల్గా. 

" శశీ, నువవ్లా అంటూంటే నా మనసుకు చాలా కషట్ంగా ఉందిరా! పార్ణమొక ఎతుత్గా పెంచుకునాన్ము నినున్.  
తపప్నిసరి పరిసిథ్తులోల్ నీకీ నిజం చెపాప్నే గానీ, నినున్ దూరం చేసుకోవాలని కాదు. అయితే 

ఎంతయినా వాళుల్ నీకు జనమ్నిచిచ్న తలిల్దండుర్లు. ఎంత కాదనుకునాన్, వాళల్ బాధయ్త నీకూ ఉంటుంది! " 
అనాన్డు భాసక్ర నచచ్జెవనటుల్గా, 
" నేను కాదనడం లేదు డాడీ ... పెదద్మామ్ పెదనానాన్, అనన్యాయ్ వదినా, చెలిల్ పాపా, అందరూ నాకు 
కావలసిన వాళేల్ ... ఆతీమ్యులే! అందులో ఎలాంటి సందేహమూ లేదు. అయితే వాళల్ంతా నా దృషిట్లో మీ 
తరువాతే! ననున్ మీనుండి దూరం చేయనని మాటిసేత్  మీరేం చేయమంటే అది చేసాత్ను. ఎలా నడుచుకోమంటే 
అలా నడుచుకుంటాను! "అంటూ చేయి చాచాడు శశికిరణ పర్మాణం చేయమనన్టుల్గా. 
"శశీ  నానాన్! నా కంఠంలో పార్ణం ఉండగా నినున్ దూరం చేసుకోనురా . కాకపోతే నా రికెవ్సుట్ ఒకక్టే! నీ 

పేర్మకోసం తపించే మా వదినకు సాంతవ్న చేకూరచ్రా! నీ పేర్మ అమృతమై ఆమెను బర్తికిసుత్ందని ఆశపడుతునాన్ను. నా 
వలనే తనకీ బాధలనీన్ కలిగాయి. అందుకే నా మనను గటిట్చేసుకొని ఇదంతా నీకు చెపాప్ను. మీ తలిల్కొడుకులను ఒకక్టి 
చేయాలని తాపతర్యపడుతునాన్ను "అనాన్డు భాసక్ర బరువైన కంఠంతో. 

" డాడీ, మీరలా మాటాల్డకండి తన మనసుకు ఊరట కలిగేలా చేసాత్ను. పెదద్మమ్ ఆరోగయ్ం తపప్క 
కుదుటవడుతుంది మీరేం వరీర్ కాకండి! "అనాన్డు శశికిరణ భరోసా ఇసుత్నన్టుల్గా, 

" థాంకస్ రా! "అంటూ కొడుకు భుజంమీద పేర్మగా తటాట్డు భాసక్ర. 
సామానుల్ తీసుకొని లోపలికి వసుత్నన్ భాసక్ర ని, శశికిరణ ని చూసి ఆశచ్రయ్పోయాడు రామచందర్. 
" అదేమిటార్  వసుత్నన్టుల్ ఫోన చేసేత్ సేట్షన కి వచేచ్వాడిని కదా! "అనాన్డు నొచుచ్కుంటునన్టుల్గా. 
" ఎందుకనన్యాయ్ సేట్షన కి రావడం? నువవ్లా వసాత్వనే ఉదేద్శయ్ంతోనే నేను వసుత్నన్ విషయం 
చెపప్లేదు నీకు. అయినా ఇదేమైనా తెలియని ఊరా నాకు? "అనాన్డు భాసక్ర నవేవ్సూత్, 
అలికిడి విని నుగుణ లోపలి నుండి వచిచ్ంది. మరిదిగారీన్, చినమావగారీన్ చూసి ఆశచ్రయ్పోతూ 



 

øöeTT~                                                                                www.koumudi.net    
                               

   68 
 

  -   

" బావునాన్రా? బయలుదేరుతునన్టుల్ ఫోన అయినా చేశారు కాదు? "అంటూ భాసక్ర చేతిలోంచి సామానుల్ 
అందుకొంది. 
"మరేం ఫరావ్లేదులేమామ్ ... మనిలేల్ కదా!"అంటూ అనన్గారి వైపు తిరిగి" వదినకు ఎలా ఉంది 
అనన్యాయ్! "అని అడిగాడు భాసక్ర ఆతర్ంగా. 
" అలాగే ఉందిరా . పద చూదుద్వుగానీ! "అంటూ జానకి ఉనన్ గదిలోకి దారితీశాడు రామచందర్. 
భాసక్ర, శశికిరణ అతని వెంటే ఆ గదిలోకి నడిచారు. 
శుషిక్ంచిపోయిన శరీరంతో మంచానికి బలిల్లా అంటుకుపోయిన జానకిని చూడడంతోనే భాసక్ర కళుల్ నీటితో 

నిండిపోయాయి . 
"ఏమిటనన్యాయ్, ఇలా చేశావు. వదినకు ఇలా ఉందని నాకినాన్ళూల్ ఎందుకు చెపప్లేదు?" అంటూ రామచందర్ 

భుజం మీద తలవాలిచ్ ఏడేచ్శాడు భాసక్ర. 
"ఊరుకోరా ఏమిటిది చినన్పిలాల్డిలా? నినున్ చూసి శశి తలల్డిలిల్పోతునాన్డు చూడు"అనాన్డు రామచందర్ 

ఓదారుప్గా తముమ్డి భుజం మీద చేయి వేసి. 
PPP 

             తండిర్ చెపాప్డని కాదు గానీ. జానకి పరిసిథ్తి చూడడం తోనే. శశికిరణ మనను దర్వించిపోయింది. ఆమె 
తనకు జనమ్నిచిచ్న తలిల్ అనుకోగానే జానకి పై మమకారం గుండెలోతులోల్ నుండి వెలుల్వలా పొంగుకొచిచ్ంది. అతడికి 
తెలియకుండానే కళుల్ అశుర్పూరితాలయాయ్యి. 

ఎంత అమృతమూరిత్ కాకపోతే ... మరిదీ, తోటికోడలు సంతోషం కోసం కనన్బిడడ్ను తాయ్గం చేసుత్ంది? 
అనుకునాన్డు శశికిరణ జానకి వంకే ఆరాధనగా చూసూత్. 

"జానకీ, ఎవరొచాచ్రో చూడు?" అనాన్డు రామచందర్ మెలల్గా. 
ఆమాటలతో మగతగా కళుల్ మూసుకొని పడుకుని ఉనన్ జానకి మెలల్గా కళుల్ తెరిచింది. ఎదురుగా భరత్ వకక్నే 

నించొని ఉనన్ భాసక్ర ని చూడడంతోనే ఆమె చూవులు పర్శాన్రధ్కంగా రామచందర్ వంక తిరిగాయి. 
"నీకు బాగుండలేదని నేనే ఫోన చేసి చెపాప్ను. అటు చూడు, నినున్ చూసేందుకు శశి కూడా వచాచ్డు" అనాన్డు 

రామచందర్ మంచానికి రెండో వైపు నించునన్ చినన్ కొడుకును చూపిసూత్. 
"శశి వచాచ్డా?" అంటూ నంభర్మంగా భరత్ చూపించిన వైపు దృషిట్ మరలిచ్ంది జానకి. 
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తన వంకే ఆతర్ంగా చూసుత్నన్ కొడుకు వైపు చూసూత్నే "వచాచ్వా నానాన్?" అంటూ తన బలహీనమైన చేతిని చాచి 
అతడి చేతిని అందుకోబోయింది జానకి. 

"వచాచ్ను పెదద్మామ్ ... నినున్ చూడాలనే వచాచ్ను!" అంటూ మంచం అంచు మీద కూరుచ్ని ఆపాయ్యంగా జానకి 
చేతిని అందుకునాన్డు శశికిరణ. 

కొడుకు చేతి సప్రశ్ ఎండి బీటలు వారిన ఆ మాతృహృదయానికి అమృతవు చినుకులా తోచింది. అతడి వంకే 
తృపిత్గా చూసూత్ "కమల రాలేదా బాచీ?" అనడిగింది జానకి. 

"వసుత్ంది వదినా మరో నాలుగు రోజులోల్ తనూ వసుత్ంది" అనాన్డు భాసక్ర. 
అలాగా అనన్టుల్ తల ఆడిసూత్ "సుగుణా, కొంచెం టిఫిన ఏదైనా చేసి పెటట్మామ్. అసలే బాచీ ఆకలికి ఆగలేడు!" 

అంది జానకి కోడలిన్ ఉదేద్శించి. 
"అలాగే అతత్యాయ్. సట్వ మీద పాలు పెటిట్ వచాచ్ను. ముందు కాఫీ కలిపేసి ఇసాత్ను. ఆ తరావ్త టిఫిన సంగతి 

చూసాత్ను" అంది నుగుణ. 
అంత అనారోగయ్ పరిసిథ్తిలో ఉండి కూడా తన ఆకలి గూరిచ్ ఆలోచిసుత్నన్ వదినగారి వంక అభిమానంగా చూసూత్ 

సుగుణను ఉదేద్శించి, "ఇపుప్డేమీ వదద్మామ్  టైరన లోనే టిఫిన చేసేశాము. కాఫీ ఇవువ్ చాలు!" అనాన్డు భాసక్ర. 
సుగుణ లోవలికి వెళిల్ కాఫీ కలిపి తెచిచ్ ఇచిచ్ంది ముగుగ్రికీ. రమయ్ కాలేజీకి వెళిల్ందా అమామ్! "అనడిగాడు భాసక్ర 

కాఫీగాల్సు అందుకుంటూ “అవును మావయాయ్ మీరు కాఫీలు తాగేసి, సాన్నాలు కానిచేచ్యండి! ఈలోగా నేను వంట 
ముగించేసి వడిడ్ంచేసాత్ను" అంది సుగుణ వంటగది వైపు వెళల్బోతూ. 

"వదినా, పాప కనిపించదేం?" అనడిగాడు శశికిరణ. 
"ఇపప్టిదాకా ఇకక్డే ఆడుకుంది బాబూ. పకిక్ంటోల్ దాని ఈడుదే ఒక పావ ఉంది. అకక్డికి పెతత్నాలకి పోయి 

ఉంటుంది. వచేచ్సుత్ందిలే!" అంటూ వెళిల్పోయింది సుగుణ. 
రామచందర్ "రెసుట్ తీసుకో జానకీ!" అంటూ భాసక్ర చేయి పటుట్కొని బయటకు నడిచాడు. 
శశికిరణ కూడా వాళల్తో పాటు వెళేల్ందుకు మంచం మీద నుండి లేవబోయాడు  కానీ, జానకి అతడి 
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చేతిని గటిట్గా పటుట్కొని వదలకపోవడంతో అలాగే కూరుచ్ండిపోయాడు. 
“ఎనాన్ళల్యిందిరా కనాన్ నినున్ చూసి ... మీ అమమ్కీ, నీకూ అంత కాని దానినైపోయానా నేను?" అంది జానకి 

కనీన్ళల్తో. 
"అదేం లేదు పెదద్మామ్ చదువులో పడి నేనే ఇకక్డికి వచేచ్ందుకు అశర్దధ్ చేశాను. నాకు భోజనానికి ఇబబ్ంది 

అవుతుందని నాతో పాటు మమిమ్ ఉండిపోయింది" అనాన్డు శశికిరణ సరిద్ చెపుత్నన్టుల్గా. 
"పోనే ఇపప్టికైనా వచాచ్వు, నాకంతే చాలు!" అంది జానకి తృపిత్గా అతడి వంక చూసూత్. 
"సారీ పెదద్మామ్, ఇంకెపుప్డూ అలా చేయను ఇకపై తరచూ వసూత్ ఉంటానులే! కాకపోతే ఒకటే కండిషన. నువువ్ 

తవ్రగా ఆవరేషన చేయించుకొని మామూలు మనిషివి కావాలి. నాకిషట్మైనవనీన్ నీ చేతులతోనే సవ్యంగా వండి పెటాట్లి 
తెలిసిందా?" అనాన్డు శశికిరణ చూవుడు వేలెతిత్ ఆడిసూత్, 

"నేను మళీల్ లేచి తిరుగుతానంటావా బాబూ?" అంది జానకి అవనమమ్కంగా చూసూత్. 
ఆ మాట వింటూనే "అమామ్, నీకేం కాదు!" అంటూ జానకిని హృదయానికి హతుత్కోవాలనే కోరికను బలవంతాన 

అణచుకొని, "తిరుగుతావు పెదద్మామ్. మా అందరి కోసం తపప్క తెరుగుతావు! నా పెళిల్, చెలిల్ పెళీల్ నీచేతులతోనే చేయాలి. 
రవి అనన్యయ్ పిలల్లీన్, నా పిలల్లిన్, చెలిల్ పిలల్లిన్ ఆడించాలి. ఇవనీన్ పకక్న పెటిట్ మా అందరీన్ వదిలేసి ఎకక్డికి వెళాల్మని?" 
అనాన్డు శశికిరణ నిలదీసుత్నన్టుల్గా 

కొడుకు అలా మాటాల్డుతూంటే జానకి మనను నిండిపోయినటల్యింది. మురిపెంగా అతడి వంక చూసూత్ "నా 
బంగారు తండీర్  నినున్ చూసేసరికే సగం రోగం తగిగ్పోయినటల్యింది నాకు! నీనోటి చలువ వలన నేను లేచి 
మామూలుగా తెరగగలిగితే అంతకంటే కావలసింది ఏముందింకా నాకు?" అంది జానకి ఆయానవడుతూనే. 

ఆదురాద్గా జానకి వంక చూసూత్, "పెదద్మామ్, ఊరికే హైరానా పడకు. నేను చెపుత్నాన్ను కదా నీకేం కాదు. నాకా 
నమమ్కం ఉంది. రెసుట్ తీసుకో, నేను మళీల్ వసాత్ను!" అంటూ ఆమె చేయి మెలల్గా విడిపించుకొని మంచం మీద నుండి 
లేచాడు శశికిరణ. 

"అలాగే నానాన్, వెళిల్రా!" అంది జానకి వెలిగిపోతునన్ మొహంతో కొడుకు వంకే అభిమానంగా చూసూత్. 
భోజనాల దగగ్ర అడిగాడు భాసక్ర, "వదినకు ఆవరేషన డేట ఫికస్ చేశారా అనన్యాయ్?" అంటూ. 
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"ఇంకా లేదురా. చూడాలి. ఇవావ్ళో, రేపో డాకట్రు దగగ్రకు వెళిల్ మాటాల్డుతాననాన్డు రవి!" అనాన్డు రామచందర్. 
"ఇపప్టికే వదిన చాలా పాడయిపోయింది కదనన్యాయ్ ... ఇంకా లేటు చేసేత్ పర్మాదం కదూ!" అనాన్డు భాసక్ర. 
"నేనేం చేయనురా, నినాన్ మొనన్టి వరకూ ఆపరేషన అంటే మీ వదిన నసేమిరా అంది. ఇపుప్డే కొంచెం దారిలోకి 

వచిచ్ంది" అనాన్డు రామచందర్, 
"అవును మావయాయ్, ఆవరేషన అయితే తాను బర్తుకుతానో లేదో అని ఒకటే టెనష్న పడుతునాన్రు అతత్యయ్!" 

అంది సుగుణ. 
శశికిరణ పెళిల్ చూసాత్నో లేదోనని ఆవిడ ఆరాటపడుతోందనే విషయానిన్ చెపప్లేకపోయింది సుగుణ. 
"ఎందుకు వదినా భయం? వైదయ్శాసత్రం ఎంతో అభివృదిధ్ చెందిన ఈ రోజులోల్ బైపాస సరజ్రీకి అంత వరీర్ 

అవావ్లిస్న అవసరం ఏమీలేదు" అనాన్డు శశికిరణ. 
"అవును, ఆ మాట నిజమే ... మీరు వచాచ్రు కదా, అతత్యయ్కు కొంచెం ధైరయ్ం వచిచ్నటుల్ంది. 
ఈపూట ఏ పేచీ పెటట్కుండా కామ గా భోజనం చేసేశారు" అంది సుగుణ నవేవ్సూత్. 

PPP 
కాలేజీ నుండి వచిచ్న రమయ్, శశికిరణ ను చూడడంతోనే ఆశచ్రయ్పోయింది. 
"చినన్నన్యాయ్ ఎపుప్డు వచాచ్వు?" అంటూ అతడిని చుటేట్సింది 
"పర్శాంతికి వచాచ్మురా.  నువేవ్ంటి ఇలా అయిపోయావు?" అనడిగాడు బుగగ్లు లోపలికి పోయి ఎముకలు పైకి 

తేలి ఆరిపోయినటుల్నన్ చెలెల్లి వంక బాధగా చూసూత్. 
"ఇంటోల్ బాగుంటే ఒంటోల్ బాగుంటుంది కదనన్యాయ్! అమమ్కి అలా అయాయ్క మాకెవరికీ బాగులేదనన్యాయ్. 

పెదద్నన్యయ్ అయితే మరీ పాడయిపోయాడు" అంది రమయ్ దిగులుగా, 
"మీరంతా ఇలా నీరసపడిపోతే అమమ్ ఆరోగయ్ం బాగుపడుతుందా రమాయ్? మనం ధైరయ్ంగా ఉండి, అమమ్కి ధైరయ్ం 

చెపాప్లి గానీ!" అనాన్డు శశికిరణ మందలింవుగా. 
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"ఏమో అనన్యాయ్, అమమ్ని అలా చూసూత్ంటే నాకు చాలా దిగులుగా ఉంది ... ఇంటోల్ మృతుయ్వు పొంచి ఉందా 
అని భయం వుడుతోంది నాకు!" అంది రమయ్. ఆ చివరి మాటలు అంటూండగా రమయ్ కళల్నుండి జలజలా జారిపోయాయి 
కనీన్ళుల్ 

చపుప్న రమయ్ నోరుమూసి దగగ్రకు లాకుక్ని "భయపడకమామ్ ... అమమ్కేం కాదు!" అనాన్డు చెలెల్లి తల 
నిమురుతూ. 

ఆ ఇంటోల్ ఒకొక్కక్రినీ చూసూత్ ఉంటే అతడి గుండె నీరయిపోతోంది. వాళల్ని అలా చూడడంతోనే సుగుణ మనను 
కూడా భారమయిపోయింది. 

అంతలోనే సరుద్కుంటూ, "ఏమిటి రమాయ్ ఇది? ముఖం కడుకుక్ని రా, కాఫీ తాగుదువు గానీ" అంది 
మందలింవుగా, 

వెంటనే రమయ్ శశి నుండి విడివడి కళుల్ తుడుచుకుంటూ ఇంటోల్కి నడిచింది. ఆడపడుచు వెళిల్న వంకే జాలిగా 
చూసూత్ ఉండిపోయింది సుగుణ. 

ఇంతలో రవికిరణ బైక హారన మోగిసూత్ వచాచ్డు ఇంటికి. బైక సౌండ వింటూనే, "ఆ .... నానొన్చాచ్డు, నానన్!" 
అంటూ చపప్టుల్ కొడుతూ వీధిలోకి వరుగుతీసింది కావయ్. 

"నా బంగారు తలిల్!" అంటూ కూతురిన్ ముదుద్ పెటుట్కొని బైక మీద ఎకిక్ంచుకుని వీధిలో ఒక రౌండు వేసి 
వచాచ్డు. 

అదంతా ముచచ్టగా చూసూత్ వీధి వాకిలోల్నే నుంచునాన్డు శశి. 
తముమ్డిన్ చూసి నవువ్తూ, "ఏరా ఎపుప్డు వచాచ్వు?" అంటూ కూతురిన్ కిందకు దింపి, బండి సాట్ండ వేసి లోవలికి 

వచాచ్డు. 
రమయ్ చెపిప్నదాంటోల్ ఏమీ అతిశయోకిత్ లేదు అనుకునాన్డు చికిక్పోయిన అనన్గారిన్ చూడడంతోనే శశికిరణ. 
ఆపాయ్యంగా తముమ్డి చేయి అందుకొని కుశలపర్శన్లు వేసూత్ లోపలికి నడిచాడు రవి. అతడు కాళూల్ చేతులూ 

కడుకొక్ని వచేచ్సరికి ముగుగ్రికీ కాఫీలు తీసుకువచిచ్ంది నుగుణ. రమయ్కీ, 



 

øöeTT~                                                                                www.koumudi.net    
                               

   73 
 

  -   

రవికీ చెరో కపుప్ ఇచిచ్, మూడోది శశికి ఇవవ్బోయింది. "నాకెందుకు వదినా కాఫీ ... ఇందాకే కదా తాగాను" 
అనాన్డు శశికిరణ. 

"మరేం ఫరావ్లేదులే ... కొంచెమేగా తీసుకో!" అంది సుగుణ. 
"సరే అయితే, ఇంత వదుద్ గానీ, మరో కపుప్ తీసుకురా ... సగం నువువ్ కూడా తీసుకుందువు గానీ!" అనాన్డు 

శశికిరణ. 
"మొతాత్నికి భలేవాడివే నువువ్!" అని నవువ్కుంటూ కపుప్ తెచేచ్ందుకు లోవలికి వెళిల్ంది సుగుణ. 
కాఫీ తాగుతూ "పినీన్, బాబాయీ కనిపించరేం ... బయటకు వెళాల్రా?" అనడిగాడు రవి. 
"మమీమ్ రాలేదనన్యాయ్ ... డాడీ నేనే వచాచ్ము. మమీమ్ పదో తేదీన వసుత్ంది. పెదనానన్గారూ, డాడీ కలిసి 

బయటకు వెళాల్రు" అనాన్డు శశికిరణ. 
అలాగా అనన్టుల్గా తలవంకిసూత్ ... "సుగుణా, అమమ్ మందులు వేసుకుందా!" అనడిగాడు రవి. 
"వేసుకుందండీ ... శశి వచిచ్న దగగ్ర నుండి మీ అమమ్గారి ముఖం కళకళలాడిపోతోంది. మందులు 

వేసుకోవడమే కాదు, పేచీ పెటట్కుండా భోజనం కూడా చేసేశారు" అంది సుగుణ ఉతాస్హంగా. 
"అవునా?" అంటూ ఆపాయ్యంగా వకక్నే కూరుచ్నన్ తముమ్డి వీపు తటాట్డు రవి. 
రమయ్ కాఫీ తాగడం అయిపోయాక  కపుప్లనీన్ తీసుకుని లోపల పెటేట్సి తలిల్ ఉనన్ గదిలోకి వెళిల్ంది. 
"అదికాదనన్యాయ్ పెదద్మమ్కి ఇంత సుసీత్ చేసేత్ మాట మాతర్ం మాకు చెపప్లేదేమనన్యాయ్?" అనాన్డు శశికిరణ 

బాధగా. 
"దూరంగా ఉనాన్రు. కంగారు పడతారని అమేమ్ చెపప్నివవ్లేదు. అయినా కానీ ఆగలేక మొనన్ నీకు ఫోన చేశాను 

కదా నేను!" అనాన్డు రవి. 
"ఎపుప్డూ? పరిసిథ్తి పూరిత్గా విషమించాకా? అయినా మేమంత పరాయివాళల్ం అయిపోయామా మీకు?" అనాన్డు 

శశి కంపిసుత్నన్ సవ్రంతో. 
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"అలా అనకురా. కలలో కూడా మేమెవరం అలా అనుకోవడం లేదు. అలా అనుకునే మాటయితే ఇపుప్డు మాతర్ం 
నీకెందుకు ఫోన చేసాత్ను?" అనాన్డు రవి ఆరాటంగా చూసూత్. 

"డాడీ, పెదనానన్ గారూ ఎంత కోల్జ గా ఉంటారు? ఆయన కూడా మా దగగ్ర విషయం దాచారు. ఇదేనా 
దగగ్రతనమంటే?" అనాన్డు శశికిరణ నిలదీసుత్నన్టుల్గా. 

"నువవ్డిగే పర్శన్లకు దేనికీ నేను జవాబు చెపప్లేనురా.  అమమ్ ఆరోగయ్ం సగం శారీరికమైనదైతే, సగం 
మానసికమైనది. ఏరోజు ఎలా ఉంటుందో తెలిసేది కాదు మాకు. కాసత్ బాగుంది ఈరోజు అని మేము సిథ్మితపడేలోగా 
మళీల్ మొదటికే వచేచ్ది పరిసిథ్తి. అమమ్ని హాసప్టల కీ, ఇంటికీ తిపప్డంతోనే సరిపోయింది మాకు. ఆపైన మనీ పోర్బల్మస్" 
అంటూ చపుప్న మాటలు ఆపేశాడు రవి, నోరు జారినటుల్గా నాలికక్రుచుకుంటూ. 

"మనీ పోర్బల్మామ్ ... నిజమా? ఆ సంగతి ఎందుకు చెపప్లేదు నాకు. అందుకేనా ఆపరేషన డిలే చేసుత్నన్ది మీరు?" 
అనాన్డు శశికిరణ ఆందోళనగా రవి వంక చూసూత్. 

డబుబ్ విషయం తముమ్డి ముందు మాట జారినందుకు తడబడాడ్డు రవి. 
"అది కాదురా, అమమ్కి!". అంటూ మాటాల్డేందుకు అవసథ్పడుతునన్ భరత్ని చూసేత్ జాలేసింది నుగుణకు. 
"ఎందుకండీ ఇంకా శశి దగగ్ర దాచాలని చూసాత్రు?" అంటూ మరిది వైపు తిరిగి "అవును శశీ, డబుబ్కి చాలా 

ఇబబ్ందిగా ఉంది. ఈ సంవతస్రం రోజులుగా హాసప్టల బిలుల్కూ, మందులకూ రెండు, మూడు లక్షల దాకా ఖరచ్యింది. 
అంతేకాదు, ఆపరేషన అంటే అతత్యయ్గారు చాలా భయపడుతునాన్రు, బర్తుకుతానో లేదోనని. ఈపాటి భాగాయ్నికి 
ఆపరేషన చేయించుకొని మిమమ్లిన్ అపుప్లోల్ ముంచి పోనా? అంటూ మొండిగా వాదిసుత్నాన్రు" అంది నుగుణ. 

"అలా అని కనన్తలిల్ని చేజేతులా చంపేసుకుందామా అనన్యాయ్ మనం? ఇది.. ఇది నాకెంత బాధకలిగిసుత్ందో 
మీకు తెలుసోత్ందా అనలు?" అంటూ శశి కనీన్ళల్తో రవిని పటిట్ కుదిపేశాడు. ఆమాటలు వింటూనే రవి కళుల్ ఆశచ్రయ్ంతో 
పెదద్వయాయ్యి. 

"శశీ, ఈ విషయం నీకెలా తెలిసింది?" అంటూ తముమ్డిన్ దగగ్రకు పొదువుకునాన్డు రవి. 
 "డాడీ నినన్ టెర్యిన లో నాకు జరిగిందంతా చెపాప్రు. నాకోసమే అమమ్ బెంగపెటుట్కొని ఈ దశకు చేరుకుందని 

చెపాప్రు" అనాన్డు మెలల్గా. 
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"బాధవడకు శశీ.  నువువ్ వచాచ్క అతత్యయ్గారు కొంచెం తేరుకునన్టేల్ ఉనాన్రు. ఆపరేషన కు కూడా తను ఏమీ 
అభయ్ంతరం చెపప్రనే అనుకుంటునాన్ను" అంది సుగుణ ఓదారుప్గా, 

"అదిసరే అనన్యాయ్ ఆపరేషన కి ఎంత డబుబ్ అవసరం అవుతుందంటునాన్రు?" అనడిగాడు 
"వాళుల్ చెపిప్ందానిన్ బటిట్ వది లక్షల దాకా ఖరచ్వుతుందని అనుకుంటునాన్ను నేను బాయ్ంకులో పరస్నల లోన కి 

అపల్యి చేశాను. రెండు లక్షలు ఇసాత్ననాన్రు. వదిన నగలమిమ్తే మరో రెండు లక్షల దాకా రావచుచ్. నానన్గారి దగగ్ర 
రెండు లక్షలునాన్యి. మిగతాది వెతుకోక్వాలి!" అనాన్డు రవి. 

"మీరు చేసిన పెదద్ తపుప్ ఇంతకాలం ఈ విషయానిన్ మా దగగ్ర దాచడం. అలాకాకుండా ముందే మాతో చెపిప్ 
ఉంటే పరిసిథ్తి మరోలా ఉండేది. మనం డైరెకుట్గా ఆవరేషన కి వెళిల్పోతే అమమ్ ఇంత నీరసపడేది కాదు. ఆ పైన మనకి 
ఇనాన్ళూల్ హాసప్టల కీ, మందులు అయిన ఖరుచ్ మిగిలేది. సరే, జరిగిందేదో జరిగింది. డాడీతో మాటాల్డి ఆడబుబ్ను నేను 
ఏదోవిధంగా ఏరాప్టు చేసాత్ను" అనాన్డు శశి. 

"చాలురా, నీ మాటలతో నాకు ఎంతో ధైరయ్ం వచిచ్ంది" అనాన్డు రవి అభిమానంగా తముమ్డి వంక చూసూత్. 
"నాకు మాతర్ం నీమీద కోపం ఇంకా పోలేదనన్యాయ్. అది పోవాలంటే నువొవ్క పని చేయాలి. చేసాత్వా?" 

అనడిగాడు శశికిరణ. 
"చెపప్రా. నువేవ్ం చేయమనాన్ చేసాత్ను!" అనాన్డు రవి ఉదేవ్గంగా. 
"అయితే వదిన నగలు అమమ్కుండా అటిట్ పెటట్నన్యాయ్!" అనాన్డు శశికిరణ కమెండ చేసుత్నన్టుల్గా గంభీరంగా 

అనన్గారి వైపు చూసూత్, 
తముమ్డి మాటలు విని తెలల్బోయినటుల్గా చూశాడు ఒకక్షణం. అతడి ముఖంలో కదలాడుతునన్ భావాలు 

చూడడంతోనే ఇంకేమీ అనాలనిపించలేదు రవికి. 
"సరేలేరా అలాగే చేసాత్ను!" అనేశాడు.                 

PPP 
కాలేజీ నుండి వచిచ్న రమయ్, శశికిరణ ను చూడడంతోనే ఆశచ్రయ్పోయింది. "చినన్నన్యాయ్ ... ఎపుప్డు వచాచ్వు?" అంటూ 
అతడిని చుటేట్సింది. 

Post your comments 
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"పర్శాంతికి వచాచ్మురా ... నువేవ్ంటి ఇలా అయిపోయావు?" అనడిగాడు బుగగ్లు లోపలికి పోయి ఎముకలు పైకి తేలి 
ఆరిపోయినటుల్నన్ చెలెల్లి వంక బాధగా చూసూత్. 
"ఇంటోల్ బాగుంటే ఒంటోల్ బాగుంటుంది కదనన్యాయ్! అమమ్కి అలా అయాయ్క మాకెవరికీ బాగులేదనన్యాయ్ ... పెదద్నన్యయ్ 
అయితే మరీ పాడయిపోయాడు" అంది రమయ్ దిగులుగా, 
"మీరంతా ఇలా నీరసపడిపోతే అమమ్ ఆరోగయ్ం బాగుపడుతుందా రమాయ్? మనం ధైరయ్ంగా ఉండి, అమమ్కి ధైరయ్ం చెపాప్లి 
గానీ!" అనాన్డు శశికిరణ మందలింవుగా. 
"ఏమో అనన్యాయ్, అమమ్ని అలా చూసూత్ంటే నాకు చాలా దిగులుగా ఉంది ... ఇంటోల్ మృతుయ్వు పొంచి ఉందా అని 
భయం వుడుతోంది నాకు!" అంది రమయ్. ఆ చివరి మాటలు అంటూండగా రమయ్ కళల్నుండి జలజలా జారిపోయాయి 
కనీన్ళుల్ చపుప్న రమయ్ నోరుమూసి దగగ్రకు లాకుక్ని "భయపడకమామ్ ... అమమ్కేం కాదు!" అనాన్డు చెలెల్లి తల 
నిమురుతూ. 
ఆ ఇంటోల్ ఒకొక్కక్రినీ చూసూత్ ఉంటే అతడి గుండె నీరయిపోతోంది. వాళల్ని అలా చూడడంతోనే సుగుణ మనను కూడా 
భారమయిపోయింది. అంతలోనే సరుద్కుంటూ, "ఏమిటి రమాయ్ ఇది? ముఖం కడుకుక్ని రా, కాఫీ తాగుదువు గానీ!" 
అంది మందలింవుగా, 
వెంటనే రమయ్ శశి నుండి విడివడి కళుల్ తుడుచుకుంటూ ఇంటోల్కి నడిచింది. ఆడపడుచు వెళిల్న వంకే జాలిగా చూసూత్ 
ఉండిపోయింది సుగుణ. 
ఇంతలో రవికిరణ బైక హారన మోగిసూత్ వచాచ్డు ఇంటికి. బైక సౌండ వింటూనే, "ఆ .... నానొన్చాచ్డు, నానన్!" అంటూ 
చపప్టుల్ కొడుతూ వీధిలోకి వరుగుతీసింది కావయ్. 
"నా బంగారు తలిల్!" అంటూ కూతురిన్ ముదుద్ పెటుట్కొని బైక మీద ఎకిక్ంచుకుని వీధిలో ఒక రౌండు వేసి వచాచ్డు. 
అదంతా ముచచ్టగా చూసూత్ వీధి వాకిలోల్నే నుంచునాన్డు శశి. 
తముమ్డిన్ చూసి నవువ్తూ, "ఏరా ఎపుప్డు వచాచ్వు?" అంటూ కూతురిన్ కిందకు దింపి, బండి సాట్ండ వేసి లోవలికి 
వచాచ్డు. 
రమయ్ చెపిప్నదాంటోల్ ఏమీ అతిశయోకిత్ లేదు అనుకునాన్డు చికిక్పోయిన అనన్గారిన్ చూడడంతోనే శశికిరణ. 
ఆపాయ్యంగా తముమ్డి చేయి అందుకొని కుశలపర్శన్లు వేసూత్ లోపలికి నడిచాడు రవి. అతడు కాళూల్ చేతులూ కడుకొక్ని 
వచేచ్సరికి ముగుగ్రికీ కాఫీలు తీసుకువచిచ్ంది సుగుణ. రమయ్కీ, రవికీ చెరో కపుప్ ఇచిచ్, మూడోది శశికి ఇవవ్బోయింది. 
"నాకెందుకు వదినా కాఫీ ... ఇందాకే కదా తాగాను" అనాన్డు శశికిరణ. 
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"మరేం ఫరావ్లేదులే ... కొంచెమేగా తీసుకో!" అంది నుగుణ. 
"సరే అయితే, ఇంత వదుద్ గానీ, మరో కపుప్ తీసుకురా. సగం నువువ్ కూడా తీసుకుందువుగానీ!" అనాన్డు శశికిరణ. 
"మొతాత్నికి భలేవాడివే నువువ్!" అని నవువ్కుంటూ కపుప్ తెచేచ్ందుకు లోవలికి వెళిల్ంది సుగుణ. 
                                                          PPP 
రామకిర్షాణ్ బీచ ఎపప్టిలాగే ఎంతో కోలాహలంగా ఉంది పిలల్లు, పెదద్లు అనే తేడా లేకుండా అందరూ ఆ కడలి కెరటాల 
ముందు వసివారైపోయి కేరింతలు కొడుతునాన్రు. లోకంలోని అందమూ, ఆనందమూ తమ సవ్ంతమేననన్టుల్గా పిలల్లు 
ఆ సముదర్పు అలలతో పోటీపడుతూ ఉరకలు వేసే ఉతాస్హంతో వరుగులు తీసుత్నాన్రు. 
జంటలు జంటలుగా, గుంపులు గుంపులుగా అకక్డికి వచిచ్న జనసందోహం ఆ సాగర సౌందరాయ్నిన్ తిలకించి  
పులకించిపోతునాన్రు. 
రామచందార్, భాసక్ర బీచ ఒడుడ్న కటిట్న గటుట్ మీద కూరుచ్నాన్రు. వచేచ్పోయే వాళల్ను చూసూత్ కొంచెంసేవు గడిపారు. 
ఇదద్రికీ మాటాల్డాలని ఉనాన్  ఏదో సంకోచం వెనకిక్ లాగుతోంది. ఐస కీర్ం, మూరమసాలా బళల్వాళుల్ గంటవాయిసూత్ 
గటుట్మీద కూరుచ్నన్ వాళల్ దృషిట్ని ఆకరిష్ంచాలనే పర్యతన్ం చేసుత్నాన్రు. అందులో భాగంగానే, "సార ఐస కీర్ం కావాలా? 
మురీ మసాలా ఇమమ్ంటారా?" అంటూ పలకరించసాగారు. 
 తముమ్డికి ఇషట్మని రెండు మూరీమసాలాలు కటిట్ంచి తాను ఒకటి తీసుకొని, భాసక్ర కి ఒకటి ఇచాచ్డు రామచందర్. 
మసాలా తింటూ, "చెపప్నన్యాయ్ ... ఏదో మాటాల్డాలనాన్వు కదా!" అనాన్డు భాసక్ర. 
రోడుడ్కి అవతల వైపు ఉనన్ ఎకిక్రాల కిర్షణ్మాచారయ్గారి విగర్హం వంక తదేకంగా చూసూత్ "అదేరా మీ వదిన ఆపరేషన 
గూరిచ్ " అంటూ ఆగాడు రామచందర్, 
ఏమిటనన్టుల్గా అనన్గారి వంక చూశాడు భాసక్ర.  
"బాచీ! నీదగగ్ర దాచేదేముందిరా? డబుబ్కి చాలా ఇబబ్ందిగా ఉంది. నా రిటైరెమ్ంట బెనిఫిటస్ లోంచి నానన్గారికి 
బాగులేనపుప్డు చాలా భాగానిన్ ఖరుచ్ పెటేట్శాను. మిగతాది ఈ సంవతస్రం రోజులుగా హాసప్టల బిలుల్కూ, మందులకూ 
ఖరచ్యిపోయింది. ఆవరేషనిక్ పదిలక్షల దాకా ఖరచ్వుతుందంటునాన్రు. నాదగగ్ర రెండు లక్షలే మిగిలి ఉనాన్యి. రవి 
పరస్నల లోను పెటిట్ మరో రెండు లక్షలు తెసాత్ననాన్డు. మిగతాది నువేవ్మైనా సరద్గలవటార్?" అనాన్డు రామచందర్ 
తముమ్డి వంక దీనంగా చూసూత్. 
"అదేమిటనన్యాయ్, అలా అంటావు, నీ అవసరం నాది కాదా? ఈ సంగతి మొనన్ నేను ఫోన లో అడిగినపుప్డే చెపాప్లిస్ంది 
నువువ్!" అనాన్డు భాసక్ర అభిమానంగా అనన్గారి వంక చూసూత్. 
"మొదట చెబాద్మనే అనుకునాన్నురా. కానీ ఎందుకనో ఫోనోల్ చెపప్లేకపోయాను. రవి మన ఇలుల్ తాకటుట్ పెటిట్గానీ, 
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అమిమ్గానీ  ఆపరేషన చేయిదాద్మనాన్డు. కానీ ఇలుల్ ఉమమ్డి ఆసిత్ కదా ... ఎలా అముమ్తాను? అందుకే ఇలుల్ మొతత్ం నీ 
పేరు రాసేదాద్ం అనుకుంటునాన్ను" అనాన్డు రామచందర్. 
అనన్గారి మాటలు వింటూనే భాసక్ర దెబబ్తినన్టుల్గా చూసూత్ "ఏమిటనన్యాయ్, అలా మాటాల్డుతునాన్వు? నేనంత 
పరాయివాడిని ఎపుప్డయాయ్ను నీకు? ఇంటోల్ నాకు వాటా ఉందనే మాట నేనుగానీ కమల గానీ ఎపుప్డైనా ఎతాత్మా? 
ఇంతకాలం మీరే నా తలిల్ దండుర్లు అనుకునాన్ను. ఆడపిలల్ పుటిట్ంటికి వచిచ్ వెళిల్నటుల్గా  నేను బర్తికినంత కాలం ఈ 
ఇంటికి వచిచ్ పోతూ ఉండాలని ఆశవడుతునాన్నే తపప్ ఇంటిలో వాటా గూరిచ్ నేనెపుప్డూ ఆలోచించలేదు. నేను 
ఆశించింది కేవలం మీ అందరి పేర్మానురాగాలనే! 
వదిన అనారోగయ్ం గూరిచ్ తెలిసిన దగగ్ర నుండీ నేనెంత తలల్డిలిల్పోతునాన్నో నీకెలా చెపప్ను? అసలు నేను మీపటల్ చాలా 
బాధయ్తారహితంగా పర్వరిత్ంచాను. నానన్కి అంత జబుబ్ చేసింది కదా కీమోథెరపీకి, మందులకు ఎంతో ఖరచ్యి 
ఉంటుంది. నేను నానన్కి జబుబ్గా ఉందని  నువువ్ ఒంటరిగా అవసథ్లు పడుతునాన్వని ఆలోచించాను. ఆయన 
పోయినపుప్డు తటుట్కోలేక నినూన్, వదిననూ పటుట్కొని ఏడాచ్నే గానీ, నానన్ జబుబ్కు చాలా ఖరచ్యి ఉంటుంది, అంత 
డబుబ్ అనన్యయ్ ఎకక్డ నుండి తేగలడు? అని ఈ నిముషం వరకూ నేను ఆలోచించలేదు. నీ దగగ్రకు వసేత్ నేను పిలాల్డిన్ 
అయిపోతానే తపప్, ఒక బాధయ్త గల వయ్కిత్గా ఎనన్డూ పర్వరిత్ంచలేదు. 
ఆరోజు నేను చేసిన పొరపాటూ, నా బాధయ్తా రాహితయ్మే ఈరోజు నీకినిన్ కషాట్లు తెచిచ్పెటిట్ందనన్యాయ్  ఇంతవరకూ 
జరిగింది చాలు, ఇకపై ఈ సమసయ్లనీన్ నాపై వేసి నువువ్ నిశిచ్ంతగా ఉండు!" అనాన్డు భాసక్ర ఉదేవ్గంగా. 
"అదికాదురా బాచీ  ఒకటి, రెండు రూపాయలు కాదు ఆరు లక్షలు ... అంత ఎమౌంట" అంటునన్ రామచందర్ని 
మధయ్లోనే ఆపేశాడు భాసక్ర. 
"చాలనన్యాయ్ ఇంకేమీ  మాటాల్డకు. నా ఈ జీవితం మీరు పెటిట్న బిక్ష. ఇవావ్ళ నేనింత ఉనన్తమైన సాథ్యిలో ఉనాన్నంటే 
దానికి కారణం నువూవ్, వదినే కదా! నా ఉనన్తికి నీతో పాటు సమానంగా కషట్పడిన వదినకు ఏమిచిచ్ ఋణం 
తీరుచ్కోను? వదిన ఎపుప్డూ చెపూత్ండేది కదా నేనే మీ పెదద్కొడుకునని పెదద్కొడుకు హోదాతోనే చెపుత్నాన్ను, ఆపరేషన 
సంగతి నాకు వదిలి పెటట్మని. రేవు రవితో చెపెప్యియ్  వాడిని లోన తీసుకోవదద్ని ఇంకేం మాటాల్డినా నామీద ఒటేట్" 
అంటూ రామచందర్ చేయి తీసి తన తలమీద పెటుట్కునాన్డు భాసక్ర. 
" బాచీ, ఏంటార్ ఇది? "అంటూ ఆదురాద్గా తముమ్డి చేతులు పటుట్కునాన్డు రామచందర్, 
" అదంతే. నామాటకు తిరుగులేదు! "అనాన్డు భాసక్ర. 
తముమ్డికి తనపై గల పేర్మను చూసి రామచందర్ మనను ఆనందంతో నిండిపోయింది. మాటలు కూడదీసుకుంటూ" బాచీ, 
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ఇనిన్రోజులుగా నేను పడుతునన్ బాధంతా నీమాటల వలన చేతోత్ తీసేసినటల్యిందిరా-ఎందుకురా ఇలా ఒటుట్ పెటాట్వు?” 
అంటునన్ రామచందర్ కళుల్ ఆనందమో, దుఖమో తెలియనటుల్గా వరిష్ంచాయి. అది చూసి" ఏమిటనన్యాయ్, ఎందుకు 
బాధవడుతునాన్వు. నాకు తెలియకుండానే నామాటలతో నినున్ నొపిప్ంచానా? "అనాన్డు భాసక్ర ఆదురాద్గా. 
" లేదురా, నీమాటలు నాకెంతో బలానిన్ చేకూరాచ్యి. నువివ్ంకా నా చిటికెన వేలు పటుట్కొని ఈ బీచ రోడల్ మీద నావెంట 
నడిచిన పసివాడిలాగే కనిపించావు ఇనాన్ళూల్. రవితో పాటు నినూన్ సమానంగానే భావించాను తపప్ మరోలా అనుకోలేదు. 
అందుకే ఏ బరువు, బాధయ్తలు నీకు పంచాలనుకోలేదు. ఇపుప్డు నీ బాధ చూశాక అనిపించింది, నేను తపుప్ చేశానని 
అయితే కొంచెం గరవ్ంగా కూడా ఉంది. నా ఒడిలో కూరొచ్ని అ, ఆలు దిదిద్న వసివాడు ఈరోజు నా తపుప్లను 
సవరించేంత పెదద్వాడయాయ్డని! "అనాన్డు రామచందర్ అభిమానంగా తముమ్డి వంక చూసూత్, 
“ అంతమాట అనకనన్యాయ్ ... నేనెపుప్డూ నీ ముందు వసివాడిగానే ఉండిపోవాలని కోరుకుంటునాన్ను" అనాన్డు భాసక్ర 
ఆతీమ్యంగా అనన్గారి వంక చూసూత్. 
" పద, చాలా టైమయింది. ఇంటి దగగ్ర మనకోసం చూసూత్ ఉంటారు!" అంటూ లేచాడు రామచందర్. 
"అవును, వెళదాం పద. ఈసరికి రవి కూడా ఇంటికి వచిచ్ ఉంటాడు. వాడిని చూసి చాలా కాలమైంది!" అనాన్డు భాసక్ర 
తాను కూడా లేసూత్. 
రామచందర్ ఆటో కోసం చూసూత్ ఉండగా అతడి సెల మోగింది. తీసి చూశాడు ఎవరై ఉంటారా అని. హరిపర్సాద 
నెంబరు కనిపించడంతో టాక బటన నొకిక్ "చెపుప్ హరీ!" అనాన్డు రామచందర్. 
"బావా, ఎకక్డునాన్రు మీరు?" అనడిగాడు హరిపర్సాద అటునుండి. 
"నేనూ బాచీ, బీచ లో ఉనాన్ము. ఇపుప్డే ఇంటికి బయలుదేరుతునాన్ము. ఏమిటి విషయం?" అనడిగాడు రామచందర్. 
"బాచీ వచాచ్డా, బాగునాన్డా?" అని కొంచెం ఆగి, “ఏంలేదు బావా మీతో ఒక విషయం మాటాల్డుదామని!" అంటూ 
సంకోచంగా ఆగిపోయాడు హరిపర్సాద. 
అతడికి రామచందర్ అంటే చినన్పప్టి నుండి ఒకరకమైన బెరుకే. ఇంత పెదద్వాడైనా, ఆ బెరుకు ఏమాతర్ం తగగ్లేదు 
అతడికి. 
"చెపుప్, ఫరావ్లేదు!" అనాన్డు రామచందర్. 
"మీరేమీ అనుకోనంటే ఒకమాట బావా ... అసలీ విషయం నేనే నవ్యంగా వచిచ్ మీతో మాటాల్డుదామనుకునాన్ను. కానీ 
బాయ్ంకులో పనివతిత్డి వలన కుదిరింది కాదు. అకక్ ఆపరేషన కి డబుబ్ ఏమైనా కావాలంటే చెపప్ండి బావా నేను 
సరుద్తాను" అనాన్డు హరిపర్సాద మెలల్గా, అతడు బెదురుతూ అడిగిన తీరు చూసి నవేవ్శాడు రామచందర్. 
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"భలేవాడివే. ఆ మాట అడగడానికి అంత భయవడతావెందుకు? అయినా ఇపుప్డేమీ అవసరం లేదులే! బాచీ 
సరుద్తాననాన్డు" అనాన్డు రామచందర్. 
 "అదేమిటి బావా అలా అనేశారు. బాచీ దగగ్ర తీసుకుంటారు గానీ, నా దగగ్ర తీసుకోరా?" అనాన్డు నిషూట్రంగా 
హరిపర్సాద. 
"అదేంలేదోయ. బాచీ, నువువ్ వేరు వేరని నేనెపుప్డూ అనుకోలేదు. బాచీ ముందుగా ఇసాత్ను అని అనాన్డు కనుక 
సరేననాన్ను. అంతే!" అనాన్డు రామచందర్ నచచ్జెపుత్నన్టుల్గా. 
"ఏమో, నాకు మాతర్ం ఏం బాగాలేదు బావా. మా అకక్కి నేనా మాతర్ం చేయగూడదా?" అనాన్డు హరిపర్సాద 
నీరనవడిపోతూ. 
"హరీ, నువవ్లాంటి శంకలేవీ మనసులో పెటుట్కోకు. ఇదిగో బాచీతో మాటాల్డుతావా?" అంటూ అతడి మనసును 
మళిల్ంచేందుకు ఫోనిన్ భానక్రిక్ ఇచాచ్డు రామచందర్. 
"హలో హరీ, ఎలా ఉనాన్వు?" అంటూ అడిగాడు భాసక్ర 
భాసక్ర గొంతు వింటూనే హరిపర్సాద కి ఉతాస్హం వచిచ్నటల్యింది. "నాకేం బాచీ, నేను బాగానే ఉనాన్ను. నువెవ్లా 
ఉనాన్వు? మా చెలీల్, శశీ బాగునాన్రా?" అనాన్డు హరిపర్సాద పర్శన్ల మీద పర్శన్లు గుపిప్సూత్. 
"అందరం బాగానే ఉనాన్ం హరీ. రేవు ఒకసారి అటు రాగూడదూ? చూసి చాలా రోజులయింది" అనాన్డు భాసక్ర, 
"అరే బాచీ, దగగ్రగా ఉంటేనేరా ఈ పేర్మలనీన్ కురిపిసాత్వు నువువ్. వైజాగ దాటావా అనీన్ మరిచ్పోతావు" అనాన్డు 
హరిపర్సాద నిషూట్రంగా. 
"ఈ మాటలకేంలే బాబూ. నువేవ్మైనా తకుక్వ తినాన్వా? ఇనాన్ళల్యింది ఒకక్ ఫోన అయినా చేశావా నాకు?" అనాన్డు 
భాసక్ర. 
"ఇకక్డి నుండి బెంగుళూరు వెళిల్ంది నువువ్. ఫోన చేయాలిస్ంది నువువ్ పైగా నింద ఒకటా నామీద?" అనాన్డు హరిపర్సాద 
నిలదీసుత్నన్టుల్గా. 
అలా మితుర్లిదద్రూ ఫోన లోనే నీది తపప్ంటే, నీది తపప్ని వాదించుకోసాగారు. రామచందర్ ఫోన తీసుకొని "హరి, మీ 
ఇదద్రి తగువూ ఫోన లో తేలేది కాదుగానీ రేపు ఇంటికి వచిచ్ తీరిగాగ్ పోటాల్డు. నేను కూడా సరదాగా ఎంజాయ చేసాత్ను  
మీరు పోటాల్డుకోగా చూసి చానాన్ళల్యింది!" అంటూ నవావ్డు. 
బావగారి కంఠం విని తగిగ్పోతూ, "సరే బావా!" అంటూ ఫోన పెటేట్శాడు హరిపర్సాద. 
రామచందర్ సెల ఆఫ చేసి జేబులో పెటుట్కునాన్డు. ఇంతలో ఆటో రావడంతో ఇదద్రూ ఎకిక్ కూరుచ్నాన్రు. 
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"అనన్యాయ్, ఇనేన్ళల్యినా హరి ఏం మారలేదు. ఇపప్టికీ నువవ్ంటే అదే భయం!" అనాన్డు భాసక్ర నవువ్తూ. 
రామచందర్ నవివ్ ఊరుకునాన్డు జవాబేం చెపప్కుండా. 
ఆ రాతిర్ వడుకోబోయే ముందు తండిర్తో అనాన్డు శశికిరణ. "డాడీ, పెదద్మమ్గారి ఆపరేషన గూరిచ్ అనన్యాయ్ వాళుల్ చాలా 
వరీర్ అవుతునాన్రు.” 
 “పెదనానన్గారు సాయంతర్ం అంతా నాతో చెపాప్రు"అనాన్డు భాసక్ర. 
" చెపాప్రా? ఏమనాన్రు మీరు? "అనడిగాడు శశికిరణ ఆదురాద్గా. 
" ఏమంటానురా. మనీ మేటరస్ విషయం మొతత్ం నాకు వదిలెయయ్మనాన్ను దానికి. బదులుగా ఈ ఇలుల్ మొతత్ం నాకు 
రాసిచేచ్సాత్ననాన్రు. నేను వదద్నీ, అది మీకే ఉండాలని గటిట్గా చెపాప్ను "అనాన్డు భాసక్ర. 
" మంచివని చేశారు డాడీ. నేనూ అనన్యాయ్ ఫూయ్చర లో మీలా ఇంత అనోయ్నయ్ంగా ఉండగలమంటారా? "అనడిగాడు 
శశికిరణ సందేహంగా తండిర్ వంక చూసూత్, 
" అదేం మాటరా! మాకంటే మీరు మరింత సనిన్హితంగా ఉంటారు. డోంట వరీర్ ఎబౌట ఇట " అనాన్డు భాసక్ర 
మందహాసంతో. 
" డాడీ, నా అకౌంట లో తీర్ లాకస్ ఉనాన్యి కదా. అవి తీసిసాత్ను. మిగతా ఎమౌంట మీరు ఎరేంజ చేయండి" అనాన్డు 
శశికిరణ. 
" ఏరా నాతో పోటీకి వసుత్నాన్వా? నేను మా అనన్యయ్కి చెపాప్ను ఈ ఆపరేషన ఖరచ్ంతా" అనాన్డు భాసక్ర. 
"మీతో నాకు పోటీ ఏమిటి డాడీ నా కషాట్రిజ్తంలో కొంత పెదద్మమ్గారికి ఖరుచ్ పెడితే నా మననుకు శాటిస ఫేక్షన గా 
ఉంటుంది" అనాన్డు శశి మెలల్గా. 
కొడుకు ఆంతరయ్ం అరధ్మైన భాసక్ర మనను అరథ్మయింది. "సరే, అలాగే చేదాద్ము లేరా!" అంటూ కొడుకు భుజం 
తటాట్డు. 
"డాడీ, రేపు ఉదయం మమీమ్కి ఫోన చేసి విషయం అంతా చెబుదాము. పావం తాను చాలా వరీర్గా ఉండి ఉంటుంది. 
వీలైతే టైరన టికెట కానిస్ల చేసుకొని ఫైల్ట లో వచేచ్యమందాం అకక్డి ఫంక్షన అయిన వెంటనే!" అనాన్డు శశికిరణ. 
"మీ మమిమ్ వరీర్గా ఉంటుందా  లేక తనకోసం నువేవ్ బెంగపెటుట్కునాన్వా? సరేలే, ఇది ఒకందుకు మంచిదే. అనిన్ 
గంటలు పాపం మీ మమీమ్ ఒకక్తే పర్యాణం చేయాలంటే చాలా బోర ఫీలవుతుంది. అలాగే చేదాద్ం. చాలా టైమయింది, 
పడుకుందాం ఇక!" అనాన్డు భాసక్ర నిదర్కి ఉపకర్మిసూత్, 
"సరే డాడీ, గుడ నైట!" అంటూ దుపప్టి మీదకి లాకుక్నాన్డు శశికిరణ. 
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మరాన్డు రామచందార్, భాసక్ర కలసి జానకిని హాసప్టల కి తీసుకువెళాల్రు. నారమ్ల చెకపస్ అనీన్ అయిన తరావ్త 
"కండీషన అంతా బాగుంది కనుక మారిచ్ పదో తేదీన ఆపరేషన చేసేదాద్ం ... ఈలోగా షుగర, బి.వీ లెవెలస్ నారమ్ల గా 
ఉండేలా చూసుకోండి" అనాన్రు డాకట్ర. 
హాసప్టల లో ఉనన్ంత సేపూ జానకి ఏమీ మాటాల్డలేదు. ఇంటికి వచాచ్క ఆపరేషన వదద్ంటే వదద్ని గొడవ చేసింది. 
ఎవరెంత చెపిప్నా జానకి ఆపూట భోజనం చేయలేదు. 
"ఇలా అయితే ఎలా జానకీ ... అసలే షుగర పేషెంటువి. ఇలా భోజనం మానేసేత్ ఎంత పర్మాదమో నీకు తెలియదా? పీల్జ, 
లేచి భోజనం చెయియ్!" అనాన్డు రామచందర్. 

PPP 
         "నాకేం వదుద్. మీరు ఆపరేషన చేయించను అని మాటిసేత్నే భోజనం చేసాత్ను" అంది జానకి మొండిగా. 

"అలా అంటే ఎలా జానకీ, ఆపరేషన అయితే తపప్ నీవు మామూలు మనిషివి కాలేవని డాకట్రుల్ చెబుతునాన్రు కదా. 
అకారణంగా కోరి బాధలు కొనితెచుచ్కోకు. నా మాట విను!" అనాన్డు రామచందర్ బర్తిమాలుతునన్టుల్గా. 

"ఏంకాదు, ఆవరేషన చేసేత్ నేను బర్తుకుతాను అనే నమమ్కం నాకు లేదు. ఎనాన్ళుల్ బర్తికితే అనాన్ళుల్ ననిన్లా 
ఉండనివవ్ండి!" అంది జానకి కళల్నీళల్తో చేతులెతిత్ నమసక్రిసూత్, 

భాసక్ర, రవీ, నుగుణా ఎంతో నచచ్జెపాప్లని పర్యతిన్ంచారు. కానీ జానకి పటిట్న పటుట్ విడిచి పెటట్లేదు. 
చివరికి రమయ్ జానకి పాదాలు పటుట్కొని "అమామ్, నాకోసమైనా అనన్ం తినమామ్. నువువ్ ఆపరేషన చేయించుకుంటే 

తపప్కుండా బర్తుకుతావు. నువివ్లా ఉంటే నాకేం బాగుండదు ... నువువ్ లేకుండా నేను ఎలా ఉండాలమామ్?" అంటూ 
వెకిక్వెకిక్ ఏడిచ్ంది. 

 కూతురి ఏడువు చూడడంతోనే జానకి మనను దర్వించిపోయింది. 
"ఏడవకు రమాయ్ ... ఆపరేషన అయితే బర్తుకుతాననే నమమ్కం లేదు నాకు. ఉనన్నిన్ రోజులైనా కంటినిండుగా మీ 

అందరీన్ చూసుకోవాలని నా ఆశ!" అంది బలహీనమైన గొంతుతో. 
అపుప్డే బయట నుండి వచిచ్న శశికిరణ జానకి గదిలో నుండి గోలగోలగా మాటలు వినిపిసూత్ండడంతో 

ఆదురాద్గా అకక్డికి వెళాల్డు, ఏం జరిగిందోనని. 
అందరి ముఖాలూ కళ తపిప్ ఉండడం చూసి "ఏమైంది పెదద్మమ్కు!" అనడిగాడు కంపిసుత్నన్ సవ్రంతో. 
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"ఏం కాలేదురా. నేనూ పెదనానాన్, పెదద్మమ్ని హానప్టల కి తీసుకువెళిల్ ఆపరేషన డేట ఫికస్ చేసుకు వచాచ్ం. 
వచిచ్న దగగ్ర నుండి నాకు భయంగా ఉంది ఆపరేషన వదద్ంటూ భోజనం మానేసి కూరుచ్ంది" అనాన్డు భాసక్ర. 

చినన్నన్యయ్ను చూడడంతోనే ఏదో ఆలంబన దొరికినటుల్గా అతడిని గటిట్గా పటుట్కొని "నువైవ్నా చెపప్నన్యాయ్ 
ఆపరేషన చేసేత్ అమమ్ బర్తుకుతుందని. ఇలా ఉంటే అమమ్ మనకి దకుక్తుందా?" అంటూ రమయ్ బిగగ్రగా ఏడేచ్సింది. 

నెలల తరబడి ఉగగ్బెటుట్కునన్ దుఖం వరద గోదారిలా పొంగింది రమయ్కు. 
రమయ్లా పైకి ఏడవక పోయినా, అందరి పరిసిథ్తీ అలాగే ఉంది. చెలెల్లి మాటలు వింటూనే శశి గుండెలు 

గుబగుబలాడాయి. అయినా లేని ధైరయ్ం తెచుచ్కొని రమయ్ కళుల్ తుడిచి "ఊరుకోమామ్  అమమ్కేం కాదు, నే చెపాత్ను కదా!" 
అంటూ మంచానికి దగగ్రగా సూట్లు లాకుక్ని కూరుచ్నాన్డు. 

మిగతావాళల్ని వెళిల్పొమమ్ని సైగ చేయడంతో  అందరూ మెలల్గా తపుప్కునాన్రు. అకక్డి నుండి. 
రమయ్ మాతర్ం అతని చెయియ్ గటిట్గా పటుట్కొని అకక్డే ఉండిపోయింది. ఇంజనీరింగ చదువుతూ ఉనాన్, ఇంకా 

పసితనవు ఛాయలు వదలనటుల్గా ఉనన్ చెలెల్లి ముఖం వైపు ఆదరంగా చూశాడు శశికిరణ. 
"రమాయ్, పెరుగనన్ం కలిపి సూప్న వేసి తీసుకురా. అమమ్కీ రోజు అనన్ం నేను తెనిపిసాత్ను" అనాన్డు శశికిరణ. 
 అతడి మాటలు వింటూనే "అలాగే అనన్యాయ్!" అంటూ ఉతాస్హంగా వంటింటి వైపు పరుగులాంటి నడకతో 

వెళిల్ంది రమయ్. 
చెలెల్లు వెళాల్క తలిల్ వంక చూసూత్, "ఇపుప్డు చెపుప్ పెదద్మామ్  ఏమిటి నీ పోర్బల్ం?" అనాన్డు. 
"అందరి వంతు అయింది ... ఇక నీ వంతు మిగిలిందేమిటార్? మీ అందరీన్ బాధపెటట్డం నాకు మాతర్ం ఇషట్మా 

చెపుప్? నిదర్ కోసం కళుల్ మూతలు పడుతునన్పుప్డు కూడా భయంతో వణికిపోతునాన్ను. తిరిగి మేలొక్ని కళుల్ తెరిచి మీ 
అందరిన్ చూసాత్నో, లేదో అని. ఆ భావం మనసులో మెదలగానే, కంటి మీదకి కునుకనన్దే రావడం లేదు. 

ఈరోజు హాసప్టల కి వెళేల్వరకూ ధైరయ్ంగానే ఉనాన్ను. తీరా డేట ఫికస్ అయాయ్క గుండె దడ మొదలయియ్ంది, 
ఏమవుతుందో ఏమో అని. ఆపరేషన అయితే తెరిగి మీ అందరీన్ చూసాత్నో లేదో అనే బెంగ ననున్ నిలవనీయడం లేదురా. 
ఏం చేయను? అంది జానకి నినస్హాయంగా ఏడుసూత్. 
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జానకి మాటలు శశి గుండెలను పిండేసినటల్యింది. ఉబికి వసుత్నన్ కనీన్ళల్ను బలవంతాన నిగర్హించుకొని మెలల్గా 
ఆమె నుదురూ, చెంవలూ నిమురుతూ," నీదంతా ఉతత్ అపోహ పెదద్మామ్.  నేను చెపుత్నాన్ను గదా, నీకేం కాదు అనలు 
నీలో ఉనన్ ఈ  పిరికితనానిన్ ముందు బయటకు తరిమెయియ్. అనిన్టికంటే మనిషికి ముఖయ్ంగా కావలసింది ఏమిటో 
తెలుసా? సెలఫ్ కానిఫ్డెనస్! తన మీద తనకి నమమ్కం లేకపోతే మనిషి ఏదీ సాధించలేడు. 

 ఇవేళ నీకు హారట్ పోర్బెల్మ వచిచ్ంది. నిజానికి ఇది చాలా బాధాకరమైన విషయమే! అయినా పర్మాదకరమైనది 
ఏమీ కాదు. కానీ నువువ్ మాతర్ం ఇది ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ నయం కాదనే ఒక నెగిటివ కంకూల్షన కి వచేచ్శావు. 

అందువలన ఇనిన్ రోజులుగా నువువ్ తీసుకునన్ టీర్టెమ్ంటుగానీ, మందులు గానీ ఏమీ పర్భావం 
చూపలేకపోయాయి నీమీద. అదే నువువ్ ధైరయ్ంగా ఇది ననేన్ం చేసుత్ందని ఎదురొక్నే పర్యతన్ం చేసేత్ వరిసిథ్తి మరోలా 
ఉండేది. నీకు బర్తకాలని, మా అందరితోనూ సంతోషంగా గడపాలని మననులో ఎంతో ఆశగా ఉంది. కానీ 
చనిపోతానేమోననే నెగెటివ థాట నీ మానసిక సైరాయ్నిన్ దెబబ్తీసోత్ంది. ఈ నెగెటివ థాటేస్ వైబేర్ట అయియ్ సబ కానష్స లో 
ఉనన్ నీ మైండ కి నెగెటివ సజెషన ఇసోత్ంది దానిన్. ముందు వదిలించుకో పెదద్మామ్.  అపుప్డు 

అంతా పాజిటివ గానే కనిపిసుత్ంది. అది నీ ఆరోగాయ్నిన్ కుదుటపడేలా చేసుత్ంది. చదువుకునన్దానివి, నీకింతకంటే 
చెపప్వలసిన అవసరం లేదని నేను అనుకుంటునాన్ను. నువెవ్ంతో ధైరయ్వంతురాలివని డాడీ ఎపుప్డూ చెపూత్ 

ఉంటారు. డాడీకి చినన్పుప్డు సామ్ల పాకస్ వచాచ్యట ఒళల్ంతా ఖాళీ లేకుండా కుండలు పూశాయట! అపుప్డు అనన్యయ్ నీ 
కడుపులో ఉనాన్డని, నిండు గరిబ్ణివనీ చెపాప్రు. అలాంటి పరిసిథ్తిలో డాడీ దగగ్రకు వెళితే పర్మాదమని అందరూ 
హెచచ్రిసుత్నాన్ నువేవ్మీ లెకక్ చేయకుండా అనిన్టికీ ఆ భగవంతుడే ఉనాన్డంటూ డాడీకి ఎంతో ధైరయ్ంగా సేవచేసి 
బర్తికించుకునాన్వని చెపాప్రు. 

అదేనా? ఇంటోల్ ఏ సమసయ్ వచిచ్నా తాతగారికీ, పెదనానన్గారికీ ఎంతో ధైరయ్ం చెపేప్దానివని అనాన్రు. అలాంటి 
నువువ్ ఇంత పిరికిదానిలా ఎలా మారిపోయావు పెదద్మామ్ ఇపుప్డు? 

నేను నా పిలల్ల కోసం, నా వారందరికోసం బర్తకాలి, బర్తికి తీరుతాను అనే భావానిన్ నీ మనసులో సిథ్రంగా 
అనుకో. బర్తకాలనే ఆశని ఆలంబనగా చేసుకో! అవుడు ఈ భయం నినేన్మి చేయదు. 

నామీదా, అనన్యయ్ మీదా, చెలిల్ మీదా ఉనన్ మమకారంతో  ఆపరేషన అయితే చచిచ్పోతానేమో, వాళల్ని ఇంక 
చూడలేనేమో అని భయపడే బదులు, మా మీద గల ఆ మమకారానేన్ ఆయుధంగా ఉపయోగించి నీ జబుబ్తో పోరాడు 
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పెదద్మామ్  అపుప్డు ఇది నినేన్మీ చేయలేదు. నా మాట నముమ్! "అంటూ జానకి రెండు చేతులూ పటుట్కునాన్డు శశి 
పేర్మగా. 

చినన్ కొడుకు మాటలు జానకి చెవులకు మంతార్లాల్ సోకి మనసుకి ఎంతో ధైరాయ్నిన్, ఊరటని కలిగించాయి. 
ఒకోక్పలుకూ అమృతవు గుళికలా ఆమెలో బర్తకాలనే కాంక్షను రేకెతిత్ంచాయి.  
" శశీ, నువువ్ చెపూత్ంటే నాకు ఏదో తెలియని ధైరయ్ం వసోత్ందిరా.  ఇది ఆపరేషన బలల్ ఎకేక్వరకూ 

ఉంటూందంటావా? "అంది జానకి అనుమానంగా. 
తలిల్ మాటలోల్ వచిచ్న మారుప్ అతడికెంతో ఆనందానిన్చిచ్ంది. ఉదేవ్గంగా ఆమె చేతులు పటుట్కొని " ఉంటుంది 

పెదద్మామ్. నువేవ్మీ అధైరయ్ వడకు, నీ వెనుక మేమంతా ఉంటాము కదా! "అనాన్డు శశి. 
రమయ్ అనన్ం పటుట్కొని అకక్డికి ఎవుప్డు వచిచ్ందో అతడి మాటలు వింటూ మంతర్ముగధ్లా తలిల్వంక చూసూత్ 

అలా నిలుచుండి పోయింది. ఆ తరువాత" అనన్యాయ్! "అంటూ అతడి చేయి పేర్మగా నొకిక్ంది. 
శశికిరణ నవువ్తూ చెలెల్లి చేతిలోని అనన్ం గినెన్ అందుకుంటూ," పెదద్మామ్! కొంచెం లేచి కూరుచ్ంటే అనన్ం 

తినడానికి వీలవుతుంది. లేవగలవా? "అంటూ చేయి ఆసరా ఇచాచ్డు. 
" లేసాత్ను"అంటూ పర్యాసపడి లేచి కూరుచ్ంది జానకి. 
" మెలల్గా"అంటూ మంచం దండేనికీ, గోడకీ కలిపి దిండుల్ ఆనించి జానకిని కూరోచ్బెటిట్ సూప్న తో  అనన్ం 

తినిపించసాగాడు. 
"నా వలన ఇంటోల్ అందరూ నలిగి పోతునాన్రు. చినాన్!" అంది జానకి. 
"అదేం లేదు. నువువ్ బాగుంటే అందరూ బాగుంటారు. మా అందరి కషట్ం తీరాచ్లి అంటే, ఒకటే మారగ్ం నీకు! 

నువువ్ తొందరగా కోలుకొని ఎపప్టిలాగే మాకందరికీ అనీన్ చేసి పెటాట్లి. తెలిసిందా?" అనాన్డు నవువ్తూ. 
"ఏమో, అంతా ఆ భగవంతుడి దయ!" అంటూ రెండు చేతులూ జోడించింది జానకి పైకి చూసూత్. 
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జానకి భోజనం అయాయ్క నేపిక్న అంచు తడిపి మూతి తుడిచింది రమయ్. ఆ తరువాత ఉతాస్హంగా తన 
చినన్నన్యయ్ తలిల్తో మాటాల్డిన తీరు గూరిచ్ వరిణ్ంచి, వరిణ్ంచి చెబుతూ ఉంటే అందరూ ఎంతో ఆసకిత్గా వినాన్రు. ఆ పూట 
అంతా ఎంతో సిథ్మితంగా భోజనం చేశారు. 

చాలా రోజుల తరావ్త అందరి ముఖాలోల్నూ ఒకరకమైన నిశిచ్ంత కనిపించింది ఆ రోజు.  
PPP 

"అకాక్ ఇదిగో నువువ్ అడిగిన పుసత్కాలు!" అంటూ వసూత్నే తాను తెచిచ్న ముళల్పూడి వెంకటరమణగారి 
కోతి కొమమ్చిచ్ పుసత్కాలు సుగుణ చేతికిచిచ్ంది హారిక. 
"థేంకస్ హారికా. అడిగిన వెంటనే తెచిచ్ పెటాట్వు కానీ పర్సుత్తానికి చదవడానికి అవవ్దులే!" అంది సుగుణ. 
"అదేం అంత బిజీనా?" అంది హారిక. 
"అవును. అతత్యయ్గారికి ఆపరేషన డేట ఫికస్ చేశారు. రేవు పదో తేదీన ఆపరేషన!" అంది సుగుణ. 
"అవునా. పోనేల్ నానన్గారు కూడా చాలా వరీర్ అవుతునాన్రు అతత్యయ్ ఆరోగయ్ం గూరిచ్. ఈ మాట విని కొంచెం 

సిథ్మితపడతారులే!" అంది హారిక. 
"మా అందరికీ కూడా అలాగే ఉంది హారికా ... ఆపరేషన కి అతత్యయ్గారు అసలు ఒపుప్కోలేదు. శశి గటిట్గా 

చెపిప్న మీదట అంగీకరించారు" అంది సుగుణ. 
"అవునా, అయితే శశి బావ దగగ్ర చాలా టేలెంట ఉందనన్మాట ... ఏడీ కనిపించడు, ఇంటోల్ లేడా?" అనడిగింది 

హారిక చుటూట్ చూసూత్. 
ఏదో బాయ్ంకు పని ఉందంటూ బయటకు వెళాల్డు అంది సుగుణ. 
వాళుల్ మాటలోల్ ఉండగానే బయటకు వెళిల్న భాసక్ర, శశికిరణ వచేచ్శారు. 
వాళల్ని చూడడంతోనే హారిక లేచి నిలబడుతూ "బాగునాన్రా మావయాయ్?" అంటూ పలకరించింది. 
"బాగునాన్నమామ్. నువువ్?" అంటూ పర్శాన్రథ్కంగా చూశాడు భాసక్ర హారిక వంక. 
"నేను హరిపర్సాద గారి అమామ్యిని మావయాయ్!" అంది హారిక తనని తాను పరిచయం చేసుకుంటూ. 
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"ఓ, నువువ్ మా హరి కూతురివా? ఎంత పెదద్దానివయిపోయావు. ఎపుప్డో రవి పెళిల్లో చూశాను. గురుత్ 
పటట్లేకపోయాను. ఏమీ అనుకోకమామ్! అమామ్, నానాన్ బాగునాన్రా?" అని కుశల పర్శన్లు వేశాడు భాసక్ర. 

"బాగునాన్రు మావయాయ్!" అంది హారిక వినయంగా. 
శశికిరణ ఆమెని చూసూత్నే ... ఈ అమామ్యేనా హారిక? ఇపుప్డిపుప్డే రేకు విచుచ్కుంటునన్ గులాబీలా 
ఎంత సిగధ్ంగా ఉంది! ... అనుకునాన్డు కనాన్రప్కుండా హారికనే చూసూత్. 

PPP 
          అతడి చూవులకు ఇబబ్ంది పడుతునన్టుల్గా కదిలింది హారిక. ఆ తరువాత "వచిచ్ చాలా సేపయింది 
గదా ఒకసారి అతత్యయ్ని చూసి వసాత్ను" అంటూ జానకి గదిలోకి వెళిల్పోయింది, శశి చూవులనుండి 
తపిప్ంచుకునేందుకు. 
హారిక వెళిల్న వంకే నిరిన్మేషంగా చూసుత్నన్ మరిది వంక పరిహాసంగా చూసూత్ "ఏమిటి బాబూ ఆ 
చూవులు మా చెలాల్యికి దిషిట్ తగిలేను!" అంది సుగుణ మెలల్గా అతడికి మాతర్మే వినిపించేలా. 
ఆ మాటలకు సిగుగ్పడుతునన్టుల్గా నవేవ్సూత్ "అదేం లేదు వదినా  మీ పెళిల్కి వచిచ్నపుప్డు తనింత 
ఉండేది.. ఇంతలో ఎంతగా మారిపోయిందా అని చూసుత్నాన్ను" అనాన్డు శశి. 
"ఎపుప్డో అయిదేళల్నాటి మాట నీకు నినాన్, మొనన్టి సంగతెలా కనిపిసోత్ందా? లేక ఇంకేదైనా 
అంటూ కళెళ్గరేసి నవివ్ంది నుగుణ. 
" ఫో వదినా! "అంటూ అకక్డి నుండి వెళిల్పోయాడు శశి సిగుగ్పడుతునన్టుల్గా. 
అదంతా చూసి భాసక్ర గుంభనంగా నవువ్కుంటూ గదిలోకి వెళిల్పోయాడు. హఠాతుత్గా అతడికి భారయ్ కమల 

గురుత్కు వచిచ్ంది. 
శశి ఇకక్డకు వసేత్ వాడిని ఎలాగైనా ఒపిప్ంచి హారికను ఇచిచ్ ఎకక్డ పెళిల్ చేసేసాత్రోనని కొడుకుని 
ఇకక్డకు పంపడమే మానేసింది. కాని ఈరోజు ఎవరి పర్మేయం లేకుండానే  కొడుకు హారిక పటల్ ఆకరిష్తుడు 
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కావడం చూసి భారయ్ని తలచుకొని జాలిగా నవువ్కునాన్డు భాసక్ర. 
" అతాత్, ఎలా ఉనాన్వు? "అనడిగింది హారిక జానకి దగగ్ర కూరుచ్ంటూ. 
" నాకేం బాగానే ఉనాన్ను. సాగితే గాయమంత హాయి లేదంటారు పెదద్లు. అందరూ ఇంత శర్దధ్గా చూసూత్ ఉంటే 

నాకేం లోటు చెపుప్? అమామ్నానాన్ వచాచ్రా? "అనడిగింది జానకి పర్శాంతంగా నవువ్తూ. 
" రాలేదతాత్. నేను కాలేజీ నుండి ఇటు వచేచ్శాను. అబబ్, ఎనాన్ళల్యిందతాత్, నువివ్లా నవువ్తూ మాటాల్డడం చూసి. 

సుగుణకక్ చెబితే ఏమో అనుకునాన్ను. శశి బావ దగగ్ర నిజంగా ఏదో మంతర్మో, మేజికోక్ ఉనన్టుల్ంది. నాలుగు రోజులు 
కిర్తం నేను వచిచ్నపప్టికీ, ఇపప్టికీ నీలో చాలా మారుప్ వచిచ్ంది. నీ ముఖం ఈరోజు చాలా తేటగా కనబడుతోంది 
"అంది హారిక సంబరంగా. 

" అవునమామ్ నిజంగా వాడి మాటలోల్ ఏదో మేజిక ఉంది. ఇనాన్ళూల్ నా మనసులో గూడు కటుట్కునన్ దిగులంతా 
చేతోత్ తీసేసినటుల్ మాయమయిపోయింది"అంది జానకి. 

" పోనేల్ అతాత్, నీ ఆరోగయ్ం ఎలాగోలా బాగుపడితే అంతే చాలు. నానన్గారెపుప్డూ నినున్ తలచుకొనే బాధవడుతూ 
ఉంటారు " అంది హారిక. 

"వాడు చినన్పప్టి నుంచీ అంతేనమామ్ ఈ అకక్కి ఏదైనా అయితే వాడు తటుట్కోలేడు. మా అమామ్నానన్ పోయాక 
మరీ బేలగా తయారయాయ్డు. నా మీదే పంచపార్ణాలు పెటుట్కొని బర్తుకుతునాన్డు" అంది జానకి, 

"బాగుంది. ఇదద్రూ ఒకరి కోసం ఒకరు బర్తుకుతునన్టుల్ మాటాల్డుతారు.  అది సరే, కమలతత్ రాలేదా?" 
అనడిగింది హారిక. 

"తను తొమిమ్దో తేదీన వసుత్ందమామ్. ఇంతకీ నీ చదువెలా సాగుతుంది? బాగా చదువుతునాన్వా?" అని అడిగింది 
జానకి ఆసకిత్గా. 

అంత సుసీత్లో కూడా మేనతత్ తన చదువు గూరిచ్ అడగడం చూసి ఆశచ్రయ్పోయింది హారిక. చదువు పటల్ ఆమెకు 
గల ఆసకిత్ హారికలో మరింత పటుట్దలను పెంచింది తాను. అనుకునన్ది సాధించేందుకు. 

"బాగానే చదువుతునాన్ను అతాత్ కానీ ఎంత చదివినా, చదవవలసింది ఎంతో ఉందనిపిసోత్ంది” అంది హారిక. 
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 "అవును, అలాగే ఉంటుంది. మనం ఎంచుకునన్ గమయ్ం అలాంటిది  చేరాలంటే ఆమాతర్ం కషట్పడక తపప్దు! 
అవును గానీ హారికా. శశి బావను చూశావటే నువువ్?" అనడిగింది జానకి కుతూహలంగా. 

చదువు గురించి ఎంతో గొపప్గా మాటాల్డిన అతత్, మామూలు సతరీలా ఇలాంటి పర్శన్ వేయడం చాలా వింతగా 
అనిపించింది. అయినా అదేం వయ్కత్ం చేయకుండా "చూశానతాత్ చినన్మావయయ్, శశిబావాఇపుప్డే వచాచ్రు బయట 
నుండి!" అంది హారిక. 

"వాడు నీతో మాటాల్డాడటే?" అంది జానకి ఆశగా చూసూత్. 
మేనతత్ ఆరాటం చూసి ఫకుక్న నవివ్ంది హారిక. 
"ఏమిటతాత్ నువువ్  ఇపుప్డదంత అవసరమా మనకు? ఉండు, రమయ్ వచిచ్నటుల్ంది. మళీల్ వసాత్ను!" అంటూ 

లేచింది హారిక, ఆమె పర్శన్ వరంవర నుండి తపిప్ంచుకునేందుకు.  
శశికిరణ లోవలికి వసూత్ ఆమెకు దావ్రం దగగ్ర ఎదురయాయ్డు. క్షణం పాటు ఇదద్రి చూవులూ కలుసుకునాన్యి. 
జానకి మంచం దగగ్రకు వచిచ్నవాడు కాసాత్  హారికను మరొకక్సారి చూడాలనిపించి వెనకిక్ తిరిగాడు. 
ఠీవిగా రాజహంసలా నడిచిపోతునన్ ఆమె వంక అలా చూసూత్ండిపోయాడు. హారిక మాతర్ం అదేం 

గమనించకుండా సుగుణ దగగ్రకు వెళిల్ రమయ్ గురించి అడిగింది. 
"ఇవాళేదో పార్కిట్కలస్ ఉంటాయి, లేటవుతుందని చెపేప్ వెళిల్ందమామ్!" అంది సుగుణ. 
"అలాగా, మొనన్ వచిచ్నపుప్డు కూడా తను కనిపించలేదు ... చూసి చాలా రోజులయింది" అంది హరిక. 
"పోనీ ఈ పూటకు ఇకక్డే ఉండిపోగూడదా అమమ్కి ఫోన చేసి చెపాత్ను" అంది నుగుణ. 
"వదుద్లే అకాక్  చదువుకోవాలిస్ంది చాలా ఉంది. మరోమాటు వచిచ్నపుప్డు ఉంటాలే!" అంది హారిక వెళల్డానికి 

ఉదుయ్కుత్రాలవుతూ. 
బటట్లు మారుచ్కొని వచిచ్ వాళల్ దగగ్ర కూరుచ్నాన్డు భాసక్ర.  అతడు కూరుచ్నన్ వెంటనే తాను వెళేల్ందుకు లేసేత్ 

బాగుండదని ఆగిపోయింది హారిక. 
"ఏంటమామ్ హారికా విశేషాలు? ఏం చదువుతునాన్వు?" అని అడిగాడు భాసక్ర. 
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"బి.ఏ ఫైనల ఇయర చదువుతునాన్ను మావయాయ్. మీరు వచాచ్రని వినన్దగగ్ర నుండి మిమమ్లిన్ 
చూడాలని నానన్ ఒకటే కలవరిసుత్నాన్డు. బాయ్ంకులో పని చాలా ఎకుక్వగా ఉందట రాలేకపోతునాన్నని 

బాధవడుతునాన్రు" అంది హారిక. 
"తెలుసమామ్. మారిచ్ ఫైనానిష్యల ఇయర ఎండింగ కదా  అలాగే ఉంటుంది" అనాన్డు భాసక్ర. 
"చినన్పుప్డు మీరిదద్రూ తెగ కొటుట్కునేవారట గదా మావయాయ్. ఆ ముచచ్టుల్ అపుప్డపుప్డూ చెవుతూ ఉంటారు. 

ఆపైన ఎకక్డికి వెళిల్నా మీరిదద్రూ కలిసే వెళేల్వారట. ఈవెన బేంక టెసుట్లు కూడా కలిసే రాశారట!" అంది నవువ్తూ. 
"అవునమామ్. ఆరోజులే వేరు. మాకు అదొక బంగారు కాలం! మేమిదద్రం అలా జంటగా తిరగడం చూసి మా 

కాలేజిమేటస్ మాకు జంటకవులు అని పేరు పెటాట్రు" అనాన్డు భాసక్ర నవువ్తూ. 
"అవును, అది కూడా చెపాప్రు. అంతే కాదు, కాలేజీ ఎగొటిట్ షోలే సినిమాకి వెళాల్రట. ఆ సినిమా పదిసారుల్ 

చూశారట. బోర కొటట్లేదా మావయాయ్ మీకు?" అంది హారిక నవువ్తూ. 
"బడుదాధ్య, అది కూడా చెపేప్శాడా నీకు?” అంటూ నవువ్తునన్ హారిక వంకే తదేకంగా చూసూత్, “నీ నవువ్ చాలా 

బాగుంటుందమామ్ మా హరి నీకు హారిక అని పేరు పెటిట్ తపుప్ చేశాడు. సుహాసిని అని పేరు  పెడితే నీకు అతికినటుల్గా 
సరిపోయేది "అనాన్డు భాసక్ర. 

" పోనీ ఇపుప్డు మాతర్ం ఏంపోయింది మావయాయ్ ... మారేచ్సుకుంటే పోలేదా పేరు! "అంది హారిక తేలిగాగ్ 
నవేవ్సూత్. 

పకక్నే ఉనన్ సుగుణ," ఎంత తేలిగాగ్ అనేశావు హారికా  పేరు మారాచ్లంటే మాటలా? రిజిషట్రులోనూ, ఎగాజ్మస్ 
లోనూ ఆ పేరే కదా నమోదయి ఉంటుంది "అంది అమాయకంగా. 

"ఏదో మాట వరసకి అంటే అయిపోతుందా అమామ్ భలేదానివే నువువ్"అంటూ పకక్నే బలల్ మీద ఉనన్ వుసత్కాలు 
తీసుకొని పేరు చదివాడు. 

" కోతికొమమ్చిచ్ పుసత్కాలు  చాలా బాగుందట కదా మా ఫెర్ండస్ చాలా మంది చెపాప్రు కానీ చదవాలంటే మహా 
బదధ్కం నాకు ఇంత వతిత్డిలో కూడా అనన్యయ్ ఇంకా వుసత్కాలు చదువుతునాన్డా? " అనడిగాడు భాసక్ర ఆశచ్రయ్ంగా. 
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" మావయాయ్ అతత్యయ్లే కాదు మావయాయ్ అకక్ కూడా పుసత్కాల వురుగే! మా కాలేజీ లైబర్రీలో ఉనన్ పుసత్కాలోల్ 
సగం పైగా అకక్ చదివేసింది. ఈ పుసత్కాలు కూడా లైబర్రీలో ఉనాన్యి, తెసాత్ను అంటే వదద్ంది. తనకి పుసత్కాల కలెక్షన 
హాబీ కదా అందుకని కొని తెచాచ్ను "అంది హారిక. 

“ఇంటోల్ ఇంత పని చేసూత్ ఉంటావు ... నీకు పుసత్కాలు చదివే ఖాళీ ఎకక్డుంటుందమామ్? "అనడిగాడు భాసక్ర 
ఆదరంగా సుగుణ వంక చూసూత్. 

"మీకు తెలుసుకదా మావయాయ్  మంచి వుసత్కం మంచి మితుర్ని వంటిదని. నాకు చినన్పప్టి నుండీ పుసత్కాలు 
చదవడం అలవాటే. పెళల్యి ఇకక్డికి వచాచ్క అతత్యయ్గారు కలెకుట్ చేసిన వుసత్కాలు చూసిన నాకు విందు భోజనం 
దొరికినంత ఆనందం కలిగింది. రోజూ రాతిర్ పడుకునే ముందు ఎంతో కొంత చదివితే గానీ తృపిత్గా ఉండదు నాకు 
అయితే ఈ మధయ్ పాపతో అంత తీరిక ఉండటం లేదు, మునుపటిలా చదివేందుకు. అయినా వుసత్కాలంటే ఆశ 
నాకు"అంది సుగుణ. 

"ఈ రోజులోల్ వయోబేధం లేకుండా అందరూ టి.విలకు అతుకుక్పోతూంటే  నువేవ్మిటమామ్ ఇంకా బుకేస్ 
అంటావు? "అనాన్డు భాసక్ర ఆశచ్రయ్ంగా. 

" ఏమో మావయాయ్  నాకా టి.వి. సీరియలస్ చూడాలంటే పరమ చిరాకు. ఒకటే కథను తిపిప్ తిపిప్ రాసూత్, తీసూత్ 
ఉంటారు. కక్షలూ, కారణాయ్లతో అంతా నింపేసి జీళల్పాకంలా ఏళల్ తరబడి సాగదీసూత్ ఉంటారు. 

ఒకొక్కక్రి కళల్లోల్ ఎంత కౌర్రయ్మో  ఆ డైలాగులోల్ ఎంతో హింసా పర్వృతిత్ కనిప్సూత్ ఉంటుంది. పేర్క్షకుల సహనానికి 
పరీక్ష పెటిట్నటుల్ ఉండే ఆ సీరియలస్ చూడడం నావలల్ కాదు అంది నుగుణ. 

"నువవ్నన్ది నిజమేనమామ్. పుసత్కాలు చదివితే కలిగే హాయి ఈ టి.వి. సీరియలస్ వలన రానే రాదు. కానీ ఈ టి.విల 
వలన రీడబిలిటీ బాగా పడిపోయిందమామ్. ఎంత విదాయ్వంతులైనా టి.వి రిమోట పటుట్కొని ఛానలస్ మారిచ్ మారిచ్ చూసూత్ 
టైమ ని కిల చేసూత్ ఉంటారు. అఫ కోరుస్ నేను కూడా అంతేననుకో. దీని మూలంగా అక్షరాలు అదృశయ్మయేయ్ పరిసిత్తి 
వసోత్ంది. ముఖయ్ంగా మన తెలుగు భాష మృతభాషగా మారిపోతోంది" అనాన్డు భాసక్ర బాధగా, 

“ఆమాట నిజమే అయినా  మళీల్ వెనకటి రోజులు వచిచ్ తీరతాయి అనిపిసోత్ంది మావయాయ్! నాకు తెలిసిన వాళల్లో 
చాలామంది ఆ డీ టి.వి. సీరియలస్ పటల్ విరకిత్ పెంచుకొని తిరిగి బుకస్ చదవడం మొదలు పెటాట్రు" అంది సుగుణ. 
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"ఆమాట నిజమే మావయాయ్  మానవుడు నిరంతర అనేవ్షే కాదు, వివేకవంతుడు కూడా! తన ఆనందం కోసం, 
సుఖం కోసం అనునితయ్ం కొతత్ కొతత్ మారాగ్లు వెతుకుతూనే ఉంటాడు. మొదటోల్ టి.వి మాధయ్మం మనిషిని బాగా ఎటార్కట్ 
చేసింది. ఇపుప్డిపుప్డే దాని నుండి బయటపడుతునాన్డు. ఎందుకంటే అందులో వచేచ్ కారయ్కర్మాలు మనిషిని నిరీవ్రుయ్నిగా 
మారేచ్సుత్నాన్యి. 

అంతేకాదు, టి.విలో వచేచ్ నేరాలు ఘోరాలు, ఆశచ్రయ్ం వంటి కారయ్కర్మాల వలన మనిషిలోని నేర పర్వృతిత్ని 
పర్వోక చేసుత్నన్ది. మూఢనమమ్కాలోల్ కూరుకుపోయేలా చేసుత్నన్ది. వీటిని పర్సారం చేయడం 

మొదలు పెటాట్క నేరాల సంఖయ్ బాగా పెరిగిపోయిందని ... పర్భుతవ్ గణాంకాల దావ్రానే తేటతెలల్మవుతోంది. 
నిపుప్తో వంట చేసుకోవచుచ్. ఇలుల్ కూడా తగలబెటుట్కోవచుచ్. అలాగే ఇది కూడా! సరదా కోసంథిర్ల కోసం కూడా 

హతయ్లూ, మానభంగాలూ జరుగుతునాన్యని పలు సరేవ్ల దావ్రా వెలల్డయింది. ఇది 
చూసి, చదివి చాలా మంది తలిల్దండుర్లలో ఇపుప్డిపుప్డే అలజడి మొదలయింది. ఫలితంగా ఇందాక అకక్ 

చెపిప్నటుల్గా చాలామంది టి.వి. చూడడం మానుకునాన్రు "అంది హారిక. 
ఇంత చినన్పిలల్ ... అంత విశేల్షాతమ్కంగా మాటాల్డడం చూసి ఎంతో ఆశచ్రయ్పోయాడు భాసక్ర. 
హారిక మాటలు విని గది బయటకు వచిచ్న శశికిరణ చేతులు కటుట్కొని ఆ మాటలు వింటూ అలా 

నుంచుండిపోయాడు. 
PPP 

           ఆ రాతిర్ అనుకునాన్డు శశికిరణ  మమీమ్ హారిక గూరిచ్ చెపిప్నదానికి  తను ఇకక్డ చూసుత్నన్దానికి 
ఏమాతర్ం పోలిక లేదనుకునాన్డు. అతనికి ఆడపిలల్లిన్ చూడడం, వాళల్తో మాటాల్డడం కొతేత్మీ కాదు. 

చదువుకుంటునన్పుప్డు, ఉదోయ్గం చేసుత్నన్ చోట ఎందరో అమామ్యిలు పరిచయమయాయ్రు అతడికి. ఒకరితో 
ఒకరు ఎంతో చనువుగా ఉంటారు. కానీ ఎవరిని చూసినా కలగని భావం అతడికి హారికను చూడగానే కలిగింది. 
అందానికి మించి ఏదో ఆకరష్ణ శకిత్ ఆమెలో ఉందనిపించింది. 

హారిక మాటలూ, నవూవ్ ఎంతో సమోమ్హనంగా మరీ మరీ చూడాలనిపించేటటుల్ ఉంది. ఎందుకో ఎపుప్డూ లేనిది 
నాలో తనని చూడగానే ఇంతటి అలజడి కలిగింది? మనను పదే వదే తన సమకాష్నేన్ కోరుకుంటోంది. 
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బహుశా డాడీ తన గూరిచ్ చెపిప్ ఉండటానిన్ అలాంటి ఫీలింగ కలుగుతోందా? అంటే అయివుంటుంది. లేకపోతే 
ఒకక్సారి చూసినంత మాతార్న నాకిలాంటి ఫీలింగ కలగడం ఏమిటీ, చితర్ంగా! ఈ ఆపరేషన అయాయ్క తాను 
బెంగుళూరు వెళిల్పోతే హారిక ఎవరో, తనెవరో? అనుకుంటూ ఆలోచనలనిన్టినీ పకక్న పెటేట్యాలని చూశాడు శశికిరణ 

కానీ ఎంత పర్యతిన్ంచినా హారిక నవువ్ ముఖం అతడిని మెసమ్రైజ చేసుత్నన్టుల్ అనిపించగా  ఆ రాతిర్ నిదర్కు 
దూరమయాయ్డు. 

కొడుకు నిదర్పోకుండా మంచం మీద అటూ, ఇటూ కదులుతూండడం చూసి " ఏరా నిదర్ రావడం లేదా? 
అమమ్గూరిచ్ ఆలోచిసూత్ మనను పాడుచేసుకుంటునాన్వా? అమమ్కేం కాదులే ... నిదర్పో! "అంటూ 

భాసక్ర శశి వీవు మీద చేయివేసి చినన్పిలాల్డిని జోకొటిట్నటుల్ జోకొటట్సాగాడు. 
 తాను అమామ్యి గూరిచ్ ఆలోచిసూత్ ఉంటే ... డాడీ అమమ్ గూరిచ్ అనుకుంటునాన్రు  అని తనలో తాను 

నవువ్కుంటూ మెలల్గా నిదర్లోకి జారిపోయాడు. 
PPP 

ఆపరేషన డేట ఫికస్ అయిందని కూతురు వచిచ్ చెపప్డంతో అకక్గారిని చూసేందుకు హరిపర్సాద భారయ్ని 
తీసుకొని వెళాల్డు. 

పూరవ్ంలా నిరాశగా మాటాల్డకుండా ఎంతో ధైరయ్ంగా మాటాల్డుతునన్ జానకిని చూడడంతోనే అతడు ఎంతో రిలీఫ 
గా ఫీలయాయ్డు. 

" హారిక చెపేత్ ఏమో అనుకునాన్ను గానీ అకాక్  నినున్ చూసేత్ చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు. మొతత్ం మీద 
శశిగాడు నీలో చాలా మారుప్ తీసుకువచాచ్డు సుమి! "అనాన్డు ఆనందంగా. 

" నిజమేరా ... వాడిని చూశాక కొండంత ధైరయ్ం వచిచ్నటల్నిపించింది నాకు. చినన్వాడైనా వాడి మాటలోల్ ఎంత 
మెచూయ్రిటీ ఉందనుకునాన్వు? "అంది జానకి చినన్ కొడుకుని తలచుకొని మురిసిపోతూ. 

" నీకు వాడి మీద గల మమకారం అకాక్ అదంతా. నీ చుటూట్ ఇంతమందిమి అనుక్షణం నినున్ కనిపెటుట్కుని 
ఉనాన్ రాని ధైరయ్ం  వాడిని చూసేత్ వచిచ్ందా? నీ మీద బెంగతో చికిక్ సగమైనాడు రవి. ఎపుడైనా గమనించావా వాడిని? 
పాపం ఆ సుగుణ వయసులో చినన్దైనా కనన్తలిల్లా నినున్ చూసోత్ంది. పిచిచ్పిలల్ రమయ్ నీకు జబుబ్ చేసిన దగగ్ర నుండి 
ఎలా ఢీలా పడిపోయిందో చూశావా అనలు? "అనాన్డు హరిపర్సాద మందలిసుత్నన్టుల్గా, 
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" అవునురా . రవిని చూసేత్ నా కడుపు తరుకుక్పోతోంది. కళల్లోల్ పార్ణాలు పెటుట్కొని బర్తుకుతునన్టుల్నాన్డు వాడు. 
సుగుణ సంగతి సరేసరి. బంగారు తలిల్, ఎంతో ఓపిగాగ్ నా మంచి చెడడ్లనీన్ చూసోత్ంది. ఇంక రమయ్  నినన్ దాని ఏడుపు 
చూసేత్ నాకు మతిపోయిందనుకో! వీళల్ందరీన్ ఏం చేసి పోతావు?  అంటూ శశి ననున్ నిలేసేసరికి నానోట మాట 
రాలేదనుకో" అంది జానకి సజల నయనాలతో. 

" పోనేల్ అకాక్, ఇపప్టికైనా నీ మనసు తెలుసుకునాన్వు  అంతేచాలు"అనాన్డు హరిపర్సాద ఆపాయ్యంగా జానకి 
చెయియ్ పటుట్కొని, 

"అది సరేగానీ, హారిక ఏమంటోందిరా శశిని గూరిచ్? "అనడిగింది జానకి ఆశగా తముమ్డి వంక చూసూత్. 
" ఇపుప్డీ ఆలోచనలనీన్ ఎందుకకాక్ నీకు? ఏ వతిత్డి లేకుండా మనసు పర్శాంతంగా ఉంచుకో. ముందీ గండం 

నుండి బయటపడాడ్క మిగతా విషయాల గూరిచ్ ఆలోచిదాద్ము "అనాన్డు హరిపర్సాద అనునయంగా, 
" అవును వదినా, ఆయన చెపిప్నటుల్ మనను పర్శాంతంగా ఉంచుకో. అనీన్ అయాయ్క నిదానంగా 

మాటాల్డుకుందాం ఇవనీన్! మీ తముమ్డికి నిదర్లోనూ, మెలకువ లోనూ నీ ధాయ్సే! ఇదిగో ఇవేళ నినున్ చూశాక 
ఆయన మనను కొంచెం సిత్మితపడింది "అంది ఇందిర. 
" పినీన్, జూయ్స తీసుకోండి! "అంటూ సుగుణ జూయ్స గాల్నులు తెచిచ్ ఇందిరకూ, హరిపర్సాద కు ఇచిచ్ంది. 
" ఇపుప్డెందుకమామ్ ఇదంతా. ఉనన్వనీన్  చాలక ఈ మరాయ్దలనిన్ పెటుట్కుంటావు! "అంది ఇందిర సుగుణ వంక 

ఆపాయ్యంగా చూసూత్, 
" పెదద్ పనేం ఉంది పినిన్. ఈ మాతార్నికే ఏమయిపోతుంది? "అంది సుగుణ నవేవ్సూత్. 
" ఈ కాలంలో ఉండవలసిన దానివి కాదమామ్ నువువ్. అవునూ, పాపేదీ కనవడదు? "అనడిగింది ఇందిర. 
" అది వాళల్ బాబాయితో షికారుకు పోయింది. శశి వచిచ్న దగగ్ర నుండి ఒకక్క్షణం వదలడం లేదు తనని. 

బయటకు తీసుకువెళిల్ అతనితో అదీ ఇదీ కొనిపించుకొంటూంది"అంది సుగుణ. 
" దాని బాబాయి దగగ్ర దానికి ఆమాతర్ం హకుక్ లేదా ఏమిటి? అదో నేరంలా మాటాల్డుతునాన్వే నువువ్” అంది 

జానకి మనవరాలిని తలచుకొని మురిసిపోతూ. 
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"మీ మనవరాలు ఏంచేసినా మీకు ముదేద్లెండి . సరే లోపల పని ఉంది. మీరు మాటాల్డుతూ ఉండండి. వసాత్ను!" 
అంటూ వాళుల్ తాగిన జూయ్స గాల్నులు తీసుకొని వెళిల్పోయింది నుగుణ అకక్డి నుండి. 

"ఎంత మంచి పిలల్ వదినా సుగుణ ఎంత పనిచేసినా, ఎవరి మీదా, ఎపుప్డూ వినుకోక్గా చూడలేదు" అంది 
ఇందిర. 

"అవును ఇందిరా, తను గాబటేట్ ఈ ఇంటిని ఇంత సమరధ్వంతంగా నెటుట్కొసోత్ంది. మరొకరైతే సంవతస్రం 
రోజులుగా నేనిలా మంచాన పడడ్ందుకు చెయయ్లేక వేరు కాపురం అంటూ కుటుంబానిన్ విడదీసేవారు "అంది జానకి. 

"అదేంమాటలే అకాక్. నువువ్ మంచిదానివి కనుకే, తనూ మంచిగా మనలుకుంటోంది! "అనాన్డు హరిపర్సాద 
ఆరాధనగా అకక్గారి వంక చూసూత్. 

" పోరా, లోకంలో నీ అకక్ తపప్ మరెవరూ మంచివాళుల్ ఉండరంటావు-ఈ కబురల్కేంగానీ, శశిని మీ ఇంటికి 
పిలుచుకువెళల్రా. వాళిల్దద్రి మధాయ్ అభిమానాలు ఏరప్డితే, మన ఆశలు ఎంతలో తీరేను? వాళల్ పెళిల్ చూడాలని నా 
మనసెంత ఆరాటపడుతోందో నీకు కూడా తెలుసు కదా ఈ పెళిల్ జరిగితే తన మనవరాలూ, మనవడూ ఒకటైనందుకు పైన 
ఉనన్ అమామ్, నానన్ కూడా ఎంతో సంతోషిసాత్రు "అంది జానకి ఉదేవ్గంగా. 

"ఆ ఆశ నీకే గానీ, నాకు లేదంటావా అకాక్? ముందు నీ ఆరోగయ్ం కుదుటపడనీయ.  మిగతావనీన్ తరావ్త 
ఆలోచిదాద్ం" అనాన్డు హరిపర్సాద పేర్మగా జానకి చెయియ్ నిమురుతూ. 

"నువవ్లా అంటే నేను ఏమి చెపాత్నులే "అంటూ అలసటగా కళుల్ మూసుకొంది జానకి. 
ఇంతలో సుడిగాలిలా కావయ్ అకక్డికి పరుగెతుత్కుంటూ వచిచ్ంది. " చూడు నానమామ్ నా బొమమ్లు ... బాగునాన్యి 

కదూ! "అంది కావయ్ ఆనందంతో ముఖమంతా వెలిగిపోతూండగా. 
సవవ్డికి కళుల్ తెరిచిన జానకి మనవరాలి ముఖంలో ఆనందం చూసి మురిపెంగా నవేవ్సూత్" చాలా 

బాగునాన్యమామ్! "అంది. 
కావయ్తో పాటు లోపలికి వచిచ్న శశికిరణ, హరిపర్సాద ని, ఇందిరనీ చూసి" బాగునాన్రా మావయాయ్? అతత్యాయ్, 

ఎలా ఉనాన్రు? "అంటూ కుశలపర్శన్లు వేశాడు. 
" బాగునాన్ంరా . నువెవ్లా ఉనాన్వు? అమమ్ రాలేదటకదా మీతో? "అనాన్డు హరిపర్సాద. 
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" మమీమ్ ఎలుల్ండి వసుత్ంది మావయాయ్. యశవ్ంత ఎలా ఉనాన్డు. చూసి చాలా రోజులయింది" అనాన్డు శశికిరణ 
" నీకు తెలియదా వాడు యు.ఎస. వెళిల్ నాలుగేళుల్ అయింది. ఇంజనీరింగ అయిన వెంటనే యం.యస చేసేందుకు 

అమెరికా వెళిల్పోయాడు "అనాన్డు హరిపర్సాద. 
" అవునా. యు.ఎస వెళిల్పోయాడా అయితే? రవనన్యయ్ పెళిల్కి వచిచ్నపుప్డు చెపాప్డు యు.ఎస వెళల్డం తన కలని   

మొతాత్నికి నెరవేరుచ్కునాన్డనన్మాట" అంటూ ఇందిర వైపు తిరిగి" ఇంకేమిటతాత్ విశేషాలు?" అని అడిగాడు శశికిరణ, 
తలిల్ మంచం అంచు మీద కూరుచ్ంటూ. 

"ఇంకేముంటాయి బాబూ విశేషాలు? వాడు వెళిల్న దగగ్ర నుండీ ఇలుల్ చినన్బోయినటుల్ంది నాకు. తిరిగి 
ఎపుప్డొసాత్డో, ఏమిటో? వాడిని చూడాలనిపించినపుప్డలాల్ వెబ కెమేరా ఆన చేయడం తపప్ మరో మారగ్ం లేదు కదా" 
అంది ఇందిర దిగులుగా, 

"మంచి జీవితం కావాలనుకునన్పుప్డు కొనిన్ ఇబబ్ందులు తపప్వు కదతాత్. ఇకక్డ మా పర్తిభకు సరైన 
అవకాశాలుంటే నాలాంటి వాళల్ంతా అకక్డికి ఎందుకు పరుగులు పెడతారు చెపుప్?" అనాన్డు శశికిరణ యశవ్ంత ని 
సమరిథ్సూత్. 

"మీ పిలల్గాళల్ందరిదీ ఒకేమాట అయినపుప్డు ... నేనేం చెపప్గలను? కాకపోతే కనన్వాళల్ పరిసిథ్తిని 
కూడా మీలాంటి వాళుల్ కాసత్ ఆలోచించాలంటాను నేను" అంది ఇందిర. 
"మీ అతత్ మాటలకేం గాని శశీ. అవి అలా గంగా పర్వాహంలా సాగుతూనే ఉంటాయి. మేమొచిచ్ చాలా 

సేవయింది వెళోల్సాత్ం!" అంటూ లేచాడు హరిపర్సాద. 
 "మీ మావయయ్ ఎపుప్డూ ఇంతే. నేను మాటాల్డుతూంటే ఇలా మధయ్లోనే కట చేసూత్ంటారు. నువువ్ వచిచ్ ఇనిన్ 

రోజులయింది కదా ఒకక్సారైనా మా ఇంటికి వచాచ్వా?" అంది ఇందిర నిషూట్రంగా, 
"రావడానికి వాడిని నువెవ్పుప్డు పిలిచావట?" అనాన్డు హరిపర్సాద హాసయ్ంగా, 
"అదేమిటి మావయాయ్ అలా అంటావు? మీ ఇంటికి రమమ్ని ననున్ పర్తేయ్కంగా పిలవాలా? వచిచ్న దగగ్ర నుండి 

ఏదో ఒకపని వలన తీరికలేక రాలేకపోయానంతే .... రేవు తపప్క వసాత్లెండి!" అనాన్డు శశికిరణ. 
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అతడికి కూడా హారికను చూడాలని ఆశగా ఉంది. ఎంత వదద్నుకునాన్ మనను ఆమె సమక్షం కోసం 
తహతహలాడిపోతోంది. సందరభ్ం కోసం వెతుకుక్ంటూండగా, అనుకోని ఆహావ్నం అతనికి ఎంతో ఆనందానిన్చిచ్ంది. 
మేనలుల్డి మాటలు వినన్ హరిపర్సాద ఇందిరల ముఖాలు సంతోషంతో విపాప్రాయి. 

"తపప్కుండా రావాలి. వచేచ్టపుప్డు మీ నానన్ను కూడా తీసుకురా. చూసి చాలా రోజులయింది" అంటూ అందరికీ 
చెపిప్ వెళిల్పోయారు. 

చినన్ కొడుకు వాళిల్ంటికి వెళాత్నని చెపప్డంతోనే హరిపర్సాద కంటే జానకే ఎకుక్వ సంతోషపడిపోయింది. దేవుడు 
మేలు చేసి ఏదోవిధంగా వాళిల్దద్రూ ఒకటయితే అంతేచాలు అనుకుంది మనసులోనే. 

హరిపర్సాద ఇందిరలు మేఘాలోల్ తేలిపోతునన్టుల్గా ఇంటికి వచాచ్రు. ఎంతో సంబరంగా ఈ వారత్ని కూతురుతో 
చెపాప్రు తలిల్దండుర్ల ముఖాలోల్  వెలిల్విరుసుత్నన్ ఆనందానిన్ చూసి ఆశచ్రయ్పోయింది హారిక. 

PPP 
ఇనాన్ళూల్ అమామ్నానన్ నా ముందు బయటవడలేదు గానీ, అతనికి ననున్ ఇచిచ్ చేయాలనన్ కోరిక చాలా బలంగా 

ఉందనన్మాట అనుకుంది మనసులో. 
కానీ అదేం పైకి వయ్కత్ం చేయకుండా "అబాబ్, ఏమిటమామ్ ఈ హడావిడి  బావ ఎపుప్డూ మనింటికి రానటుల్ ఇదే 

మొదటిసారి అనన్టుల్ చేసుత్నాన్రే!" అంది వినుగాగ్ 
"అలా అని కాదు గానీ, మా సంతోషం మాది మీ కమలతత్ అకక్డ ఉండి ఉంటే పరిసిథ్తి ఎలా ఉండేదో? ఆవిడ 

లేదు కనుక బావ మాతో చాలా అభిమానంగా మాటాల్డాడు. ఇంటికి రమమ్ని పిలుసేత్ తపప్క వసాత్ననాన్డు రేవు ఆవిడ వసేత్ 
మనింటికి తనని రానిసుత్ందో లేదో తెలియదు కదా " అంది ఇందిర. 

“అవునమామ్ ... ఇనాన్ళూల్ బయటవడలేదు గానీ, వాడికి నేనంటే చాలా అభిమానం. వాడికీ, నీకూ పెళిల్ చేయాలని 
మీ అతత్యయ్తో పాటు మేము కూడా చాలా ఆశపడుతునాన్ము. మీ బాచీ మావయయ్కు కూడా అదే కోరిక. చివరకు 
ఏమవుతుందో ఏమో?" అనాన్డు హరిపర్సాద.  

"కమలతత్ ఉనన్పుప్డు ఒకలా, లేనపుప్డు ఒకలా పర్వరిత్ంచేవాడు ననున్ పెళిల్ చేసుకుంటాడని ఎలా 
అనుకుంటునాన్రు నానాన్ మీరు? అయినా గానీ నా చదువయేయ్ వరకూ పెళిల్ మాట ఎతత్వదద్నాన్ను కదా మళీల్ ఇదేం గోల?" 
అంది హారిక చిరాకుపడుతునన్టుల్గా 
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"ఏంటే నీ గోల? ఇపుప్డేదో అతడు పెళిల్ చూవులకు వసుత్నన్టుల్, మేమేదో నినున్ పెళిల్ కోసం తొందర పెడుతునన్టుల్ 
మాటాల్డుతునాన్వేం" అంది ఇందిర కూతురి వంక చూసూత్. 

"అలాగే ఉంది మీ ఇదద్రి ధోరణీను ... అతడేదో సరదాగా మనింటికి వసాత్నంటే ఆమాతర్ం దానికే 
తలకిర్ందులయిపోతునాన్రు. మీరు" అంది హారిక పరిహాసంగా. 

"నీకు తెలియదమామ్, ఆడపిలల్లిన్ కనన్వాళల్ ఆరాటం ఎలా ఉంటుందో?" అనాన్డు హరిపర్సాద. 
"ఏమిటి నానాన్ మీరు కూడా అమమ్లా చాదసత్ంగా మాటాల్డుతునాన్రు. ఈ రోజులోల్ కూడా ఇంకా ఆడా, మగా 

తేడాలు ఎంచుతునాన్రు? వాళల్లాగే మేమూ కషట్పడి చదివి, కెరియర ని ఉనన్తంగా మలచుకుంటునాన్ము. అనిన్ 
రంగాలోల్నూ మగవాళల్కి ఎందులోనూ తీసిపోకుండా ముందంజలోనే ఉంటునాన్ము.  కానీ మీరు మాతర్ం ఇంకా 
పాతకాలంలోలా ఆడపిలల్ను కనడమే ఏదో నేరమయినటుల్గా మాటాల్డుతునాన్రు 

 నాకేం కనొన్ంకరా, కాలొంకరా? ఈ పెళిల్ జరగకపోతే ఏదో మునిగిపోతుంది అనన్టుల్ంది నీ ధోరణి!"అంది 
హారిక చినన్బుచుచ్కునన్టుల్గా. 

PPP 
కూతురు చినన్బుచుచ్కుందని గర్హించిన హరిపర్సాద "అయోయ్ నా ఉదేద్శయ్ం నినున్ తకుక్వ చేయాలని కాదమామ్. 

ఏదో మాట తొందరలో లోకరీతిగా అందరిలాగే అనేశాను. నిజానికి మీకు పెళిళ్ చెయాయ్లనుకునన్ది ఇపప్టి మాట 
కాదమామ్. మీరిదద్రూ పుటట్కముందు మీ అతాత్, నేనూ అలా అనుకునేవాళళ్ం. ఒక విధంగా చెపాప్లంటే ఇది మా ఇదద్రి 
కలానూ. అది నెరవేరుత్తుందో లేదోనని మీ అతత్యయ్ బెంగపెటుట్కుంది ఇనాన్ళూళ్" అనాన్డు చెమరించిన కళళ్ను 
తుడుచుకుంటూ. 

"బాచీ మావయాయ్, నువూవ్ చినన్నాటి సేన్హితులు కనుక ఆ మాట అనుకోవడంలో అరధ్ం ఉంది. కానీ అతత్యయ్కు 
ఎందుకు నానాన్ అంత ఆరాటం, మా పెళిళ్ చేయాలని?" అంది హారిక అరధ్ం కానటుల్ చూసూత్. 

"ఎందుకంటే శశిబావ మీ అతత్యయ్కు కనన్బిడడ్ కనుక. బిడడ్లు లేని వాళళ్కు పెంపకానికి ఇసుత్నన్పుప్డే మాట 
తీసుకుంది అకక్. నాకు కూతురు పుడితే మీ ఇదద్రికీ పెళిళ్చేయాలని, మా అకాక్ తముమ్ళళ్ బంధం నిలుపుకోవాలని. అలాగే 
అంది మీ కమలతత్. తీరా నువువ్ పుటిట్న దగగ్రనుండీ మాతో సంబంధం కలుపుకోవడం ఇషట్ంలేక పొమమ్నకుండానే 
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పొగబెటిట్నటుట్గా ఇకక్డికి రాకపోకలు బంద చేసింది. దాంతో మీ అతత్ కొడుకు మీద బెంగతో ఇలా తయారయింది" 
అనాన్డు హరిపర్సాద బాధగా. 

"నిజమా? శశిబావ జానకతత్ కొడుకా?" అంది హారిక ఆశర్చ్య్ంగా చూసూత్. 
"అవునమామ్ ఇపుప్డరధ్మైందా, మేమంతా ఎందుకింత ఆరాటపడుతునాన్మో?" అంది ఇందిర.  
"మీరనన్ది నిజమే కావచుచ్. అయినా కానీ అపుప్డెపుప్డో మీరంతా కలిసి ఇచిచ్పుచుచ్కునన్ మాటలకోసం ఇపుడు 

మా మనసులోల్ ఏముందో తెలుసుకోకుండా మీరిల ఆఊహలు అలుల్కోవడం ఏమీ బాగోలేదు. బావ సంగతి నాకు 
తెలియదుగానీ, నా జీవితానికి సంబంధించినంత వరకూ నాకు కొనిన్ ఖచిచ్తమైన అభిపార్యాలునాన్యి. అనుకునన్ది 
సాధించేవరకూ నా ముందు పెళిళ్మాట ఎతత్వదుద్" అంది హారిక. 

"ఇపుప్డేదో అరెజ్ంటుగా నీకు పెళిళ్ చేసేసాత్మనాన్మా మేము? ఈ పెళిళ్ జరగాలంటే ఎనిన్ కుదరాలి? అపుప్డు కదా 
మీ అభిపార్యాల గురించి అడగాలి" అంది ఇందిర. 

"ఏమో అదంతా నాకు తెలియదు. నా సంగతి నేను చెపాప్ను. ఆ తరావ్త చెపప్లేదని మీరు ననున్ బేల్ం 
చేయకూడదు" అంది హారిక హెచచ్రిసుత్నన్టుళ్గా. 

"ఎకక్డికి పోతాయి ఇందిరా మేనతత్ బుదుద్లు? పెళిళ్ విషయంలో మా నానన్తో మాఅకక్ కూడా ఇలాగే 
వాదించిందని మా అమమ్ అనేది ఎపుప్డూ. అకక్ కూడా దీనిలాగే చదువూ, చదువూ అని గోలపెటేట్దట" అనాన్డు 
హరిపర్సాద నవువ్తూ. 

"ఇంకేం, అతత్ వారసతావ్నిన్ నేను నిలబెడుతునాన్ననుకోండి. కాకపోతే ఆ రోజులోల్ అతత్ మీ అందరితో పోరాడి 
నెగగ్లేకపోయింది. నేను మాతర్ం అనుకునన్ది సాధించి చూపిసాత్ను" అంది హారిక ఆతమ్విశావ్సం నిండిన కంఠంతో. 

"ఏమిటో దీని తీరెపుప్డూ అరధ్ంకాదు నాకు. ఎపుప్డు చూసినా చదువంటుంది. ఈ వయసులో పిలల్లందరూ 
చెలాకీగా ఆడీ పాడీ తిరుగుతూంటే ఇది మాతర్ం మరో లోకంలో ఉనన్టుళ్ంటుంది" అని గొణుకుక్ంటూ వంటగదిలోకి 
వెళిళ్పోయింది ఇందిర భోజనాలు వడిడ్ంచేందుకు. 
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తలిల్ గొణుగుడంతా హారికకు వినిపిసూత్నే ఉనాన్ జవాబేమీ చెపేప్ పర్యతన్ం చేయలేదు. అలా జవాబులిసూత్ పోతూ 
ఉంటే, మాటలు పెరుగుతాయని, దాని వలన అనవసరంగా తలిల్ మనసు నొపిప్ంచినటుల్ అవుతుందని మెదలకుండా 
ఊరుకుంది హారిక. 

భారయ్ ఆగలేక బయటకు అనన్మాటలను హరిపర్సాద మనసులోనే అనుకునాన్డు కూతురి ధోరణి అరధ్ంకాక. 
కూతురు చదివి గొపప్ సాథ్యికి చేరుకోవడం అతడికి ఇషట్మే అయినా అంతకంటే ఎకుక్వగా ఇషట్మైనది అతడికి తన 
అకక్గారితో సంబంధం కలుపుకోవడం. 

మేనలుల్డు ఆ రోజు తమ ఇంటికి వసుత్నాన్డనే ఆనందంతో ఉకిక్రి బికిక్రి అవుతూ భారాయ్భరైత్దద్రూ కలిసి నీట గా 
సరేద్ందుకు పోటీలు పడసాగారు. 

"సరుద్డు పని నేను చూసాత్నుగానీ, వాళళ్కోసం ఏదైనా చెయియ్ ఇందిరా" అనాన్డూ హరిపర్సాద. 
మా శశికి బొబబ్టల్ంటే చాలా ఇషట్మని ఆడపడుచు ఎపుప్డో అనన్ మాటలు గురుత్కు రాగా "బొబబ్టుల్ చేసాత్నండీ, 

అవంటే శశికి ఇషట్మట కదా" అంది ఇందిర. 
"సరే చెయియ్. బాచీకి కూడా బొబబ్టల్ంటే చాలా ఇషట్ం. కాసత్ ఎకుక్వ చెయియ్. వాడూ నేనూ పటుట్పడితే మీకెవరికీ 

మిగలవింక" అనాన్డు హరిపర్సాద నవువ్తూ. 
ఇంటోల్ జరిగుతునన్ హడావిడితో తనకేం నిమితత్ం లేనటుల్గా తన గదిలో కూరుచ్ని పర్శాంతంగా చదువుకోసాగింది 

హారిక. 
మరిదిగారు హరిపర్సాద గారింటికి వెళుత్నాన్డని తెలిసి, "మా చెలాల్యికి సైట కొటట్డానికి భలే ముసాత్బవుతునాన్వే" 

అంది సుగుణ అదద్ం ముందు నుండి ఎంతకీ కదలని అతడిని చూసి. 
శశికిరణ సిగుగ్పడుతునన్టుల్గా నవివ్ అకక్డినుండి బయటకు వచేచ్శాడు.  
కొడుకు మావయయ్గారింటికి వెళిళ్వసాత్నని చెపప్డంతో జానకి ఎంతో ఆనందపడిపోయింది. 
భాసక్ర, శశికిరణ వెళేళ్సరికి హరిపర్సాద వీధి వాకిటోల్నే నుంచునాన్డు. వాళళ్ కోసమే ఎదురు చూసుత్నన్టుల్గా. 
అది చూసి "ఇదేమిటి మామయాయ్, ఇకక్డ నుంచునాన్రు? ఎవరికోసమైనా చూసుత్నాన్రా?" అనడిగాడు శశికిరణ. 
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"ఎవరికోసమో కాదు మీ కోసమే చూసుత్నాన్ను. ఏరా బాచీ బాగునాన్వా?" అంటూ మితుర్డిన్ కౌగిలించుకునాన్డు 
హరిపర్సాద. 

"భలేవాడివేరా నువువ్. వాకిటి దాకా వచిచ్న వాళళ్ం ఇంటోల్కి రామా ఏమిటి?" అనాన్డు భాసక్ర అతడి చేయి 
వదలకుండా లోపలికి నడుసూత్. వాళళ్ని అనుసరించాడు శశికిరణ. 

ఇంటోల్కి వసూత్నే శశికిరణ   చూపులు హారిక కోసం వెదకడం గమనించాడు హరిపర్సాద. 
"అమామ్, హారికా ఇలారా, మావయాయ్ వాళూళ్ వచాచ్రు" అంటూ పిలిచాడు కూతురిన్. 
వాళుళ్ వచాచ్రని వినడంతోనే చదువుతునన్ పుసత్కం మడిచి పకక్న పెటిట్ హాలోల్కి వచిచ్ంది హారిక. 
భరత్ కేక విని వంటింటోల్ ఉనన్ ఇందిర కూడా హడావిడిగా వచిచ్ వాళిళ్దద్రీన్ పలకరించి, లోపలికి వెళిళ్ మంచినీళుళ్ 

తెచిచ్ ఇచిచ్ంది. 
హారిక వచిచ్ "బావునాన్రా మావయాయ్" అంటూ భాసక్ర నీ, "హాయ" అంటూ శశికిరణ నీ పలకరించి ఎదురుగా 

ఉనన్ సోఫాలో కూరుచ్ంది. 
తాము వసుత్నాన్మని తెలిసి హారిక పర్తేయ్కంగా అలంకరించుకుంటుందని ఆశించాడు శశికరణ. అతి సింపుల గా 

ఉనన్ ఆమె వసత్రధారణ చూసి కొంచెం ఆశచ్రయ్పోయాడు. అతడికి తన తండిర్తో వాదిసూత్ హారిక గూరిచ్ తలిల్ అనన్ మాటలు 
గురుత్కు వచాచ్యి. 

బుటట్బొమమ్లా ఒంటినిండా నగలు దిగేసుకుని తలలో తటెట్డు పూలు సింగారించుకుని అచచ్ం పలెల్టూరి బైతులా 
ఉనన్ హారిక ఎకక్డ. నాగరికతకు పర్తిరూపంలా అధునాతనంగా ఉండే నా ఫెర్ండ కూతురు అనూష ఎకక్డ? నకక్కీ, 
నాగలోకానికీ ఉనన్ంత తేడా ఉంటుంది ఇదద్రి మధాయ్ అంటూ. 

ఇపుప్డు హారికను మమీమ్ చూసేత్ ఏముంటుంది అనుకునాన్డు. 
హారికతో గతంలో మాటాల్డి ఉనన్ భాసక్ర ఆమె వేషధారణ చూసి పర్తేయ్కంగా ఆశచ్రయ్పోలేదు.  
చినన్ చినన్ లేత గులాబీరంగు పూలు ఉనన్ తెలల్ని టాప. గులాబీ రంగు బాటం.. అదే రంగు చునీన్తో ఎంతో 

నిరాడంబరంగా ఉనన్పప్టికీ, తీరిచ్దిదిద్నటుళ్నన్ శరీరాకృతితో చూపరులను ఇటేట్ ఆకరిష్ంచేటటుల్ ఉంది. ముఖయ్ంగా ఆ 
కళళ్లోల్ కాంతి ముఖంలో నిరమ్లతయ్వ్ం, శశికిరణ హారికను అలా చూసూత్ ఉండిపోయాడు. 
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తన వంకే అలా రెపప్వేయకుండా చూసుత్నన్ శశికిరణ ను "ఏమిటీ బావా, అలా చూసుత్నాన్వు. ఏదో 
అపరిచితురాలిని చూసుత్నన్టుల్" అంటూ నవివ్ంది. 

నవువ్తునన్ హారిక ముఖం మరింత సమోమ్హనంగా అనిపించింది అతడికి. 
"అపరిచితంగానే అనిపిసుత్నాన్వు మరి. అపుప్డెపుప్డో అనన్యయ్ పెళిళ్లో చూసినపప్టికీ, ఇపప్టికీ పోలికే లేదు 

నీలో" అనాన్డు శశికిరణ. 
"అవును, ఏళళ్ తరబడి ఇకక్డికి రాకపోతివి నువువ్. అందుకే అలా అనిపిసోత్ంది నీకు" అంటూ తాను తెచిచ్న 

బొబబ్టల్ పేల్టుల్ వాళళ్ నలుగురికీ ఇచిచ్ మంచినీళుళ్ తెచేచ్ందుకు లోపలికి వెళిళ్ంది ఇందిర. 
"ఓ, బొబబ్టాల్ నాకు చాలా ఇషట్ం. మా పెదద్మమ్గారు చాలా బాగా చేసాత్రు ఇవి" అంటూ చాలా ఉతాస్హంగా 

బొబబ్టుల్ తింటూ. 
“నాది కూడా సేం డైలాగ అమామ్" అనాన్డు భాసక్ర ఉతాస్హంగా బొబబ్టుల్ తింటూ. 
"తెలుసనన్యాయ్, మీకిదద్రికీ ఇషట్మని చేసాను" అంది ఇందిర నవువ్తూ. 
"చాలా బాగునాన్యమామ్ అచచ్ం మా వదిన చేసినటేల్ ఉనాన్యి" అనాన్డు భాసక్ర వాటి రుచిని ఆసావ్దిసూత్. 
"అయితే మరో రెండు వేసుకోరా. తీసుకురా ఇందిర ఆబాచిగాడికి చాలా ఇషట్ం" అనాన్డు హరిపర్సాద 

ఉతాస్హంగా. 
"చాలురా బాబూ, ఇంకా చినన్వాళళ్మేమిటార్ మనం అపప్టాల్ తినేయడానికి" అనాన్డు భాసక్ర వారిసుత్నన్టుల్గా. 
"అతాత్ నాకు మాతర్ం మరో రెండు పటార్" అనాన్డు శశికిరణ తన పేల్టు ఖాళీ చేసేసి. 
బొబబ్టుల్ తింటూ మితుర్లిదద్రూ వాళళ్ చినన్నాటి ముచచ్టల్లో పడిపోయారు. 
"మావయాయ్, డాడీ మీ ముచచ్టల్నీన్ చెబుతూ ఉంటారు. వెనక బెంచీలలో చేరి అమామ్యిలను బాగా 

ఏడిపించడంతో సహా"  అంటూ తనూ మాటలు కలిపాడు శశికిరణ. 
హారిక ముందు ఆ పర్సాత్వన రావడంతో మితుర్లిదద్రూ సిగుగ్పడిపోయారు. 
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"నీకు బొతిత్గా సిగుగ్లేదురా లేకపోతే పిలల్లతో ఎవరైనా ఇవనీన్ చెబుతారా?" అనాన్డు హరిపర్సాద భాసక్ర భుజం 
మీద చినన్ దెబబ్ వేసి. 

"నువువ్ కూడా ఏం మారలేదురా. అపప్టిలాగే ఇపుప్డు కూడా నా భుజం మీద బాదేసుత్నాన్వు" అనాన్డు భాసక్ర 
హాయిగా నవువ్తూ. 

ఇంతలో రమయ్ సుడిగాలిలా దూసుకు వచిచ్ంది లోపలికి. రమయ్ను చూసి అంతా ఆశచ్రయ్పోయారు. 
అదేం గమనించని రమయ్ శశికిరణ దగగ్రకు వచిచ్ "ఈవేళ కాల్సులేం లేవని తెలిసి కాలేజీ నుండి ఎంతో ఆశగా 

నీకోసం ఇంటికి వెళాళ్ను. తీరా చూసేత్ నువివ్కక్డికి సెటిల అయాయ్వు అంటూ చుటూట్ చూసి, ఓహో బాబాయి కూడా ఇకక్డే 
ఉనాన్రే? అమామ్ హారికా, నువువ్ కూడా ఇకక్డే ఉనాన్వా? ఈ రోజు కాలేజీకి వెళళ్లేదా ఎనాన్ళళ్యింది నినున్ చూసి" 
అంటూ హారిక దగగ్రకు వచిచ్ తలమీద మొటిట్ంది చినన్గా. 

తలమీద చేతోత్ తడుముకుంటూ "రాక్షసీ, అందుకే నినున్ అమమ్ తుఫాన అంటుంది. సరే తిటిట్ తిటిట్ అలిసిపోయావు 
గానీ, ఇంద ఈ బొబబ్టుట్ తిను" అంటూ తన చేతిలోని పేల్టు రమయ్ చేతిలో పెటిట్ చెయియ్పటిట్లాగి తన పకక్న 
కూరోచ్బెటుట్కుంది హారిక. 

బొబబ్టుట్ తింటూ "ఏమిటి, ఈ ఒకక్ బొబబ్టుట్తోనే సరిపెటేట్సాత్రా మీరందరూ డజనుల్ డజనల్ కొదీద్ లాగించి" అంది 
రమయ్ సీరియస గా మొహం పెటిట్.   

"వాములు తినే సావ్ముల వారికి పచచ్గడిడ్ ఫలహారం అనన్టుల్ ఈ ఒకక్టీ ఏమూలకి సరిపోతుందమామ్ నీకు. 
అదిగో అమమ్ తెసూత్ంది భారీగా, లాగించు మరి” అంది హారిక పరిహాసంగా. 

"ఎందుకే దానన్లా ఆడిపోసుత్కుంటావు?" అని కూతురిన్ మందలిసూత్ "దాని మాటకేం. రా తలీల్ నీకెనిన్ కావాలంటే 
అనీన్ తిను" అంటూ తాను తెచిచ్న పేల్టును రమయ్కు అందించి తల నిమిరింది ఇందిర. 

మేనతత్ పేర్మకు రమయ్ కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరిగాయి. "నీ పేర్మ చాలతాత్ ఇంకేం వదుద్ నాకు" అంటూ ఇందిర చేతిని తన 
చెంపకు ఆనించుకుంది రమయ్. 

"పిచిచ్పిలాల్ నేనింటికి ఫోన చేసి సుగుణకు చెపాత్ను కానీ, ఈ పూట అందరూ ఇకక్డే ఉండిపొండి. సరదాగా కలిసి 
భోజనం చేదాద్ం" అంది ఇందిర ఉతాస్హంగా 
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"భోజనం కోసమా ఇంతదూరం నేను పడీ పడీ వచిచ్ంది. సరదాగా ఎకక్డికైనా వెళిళ్ వదాద్ం" అంది రమయ్. 
"రాక్షసీ, నాకు తెలుసు నువువ్ నా చదువు చెడగొటట్డానికే వచాచ్వని" అంటూ రమయ్ రెండు బుగగ్లూ పటుట్కుని 

లాగింది హారిక. 
"ఇదిగో ననున్ మాటిమాటికీ రాక్షసీ అనాన్వంటేనా?" అంది రమయ్ తరజ్ని చూపించి హారికను బెదిరిసుత్నన్టుళ్గా. 
"ఏం చేసాత్వే, తలదీసి మొలేసాత్వా? అంటాను. ఒకక్సారి కాదు, వందసారుల్ అంటాను. రాక్షసీ అని ఏం 

చేసుకుంటావో చేసుకో పో" అంది హారిక కవివ్సుత్నన్టుల్గా. 
"అందుకే కాబోలు ఈ రాక్షసిని చూసేందుకు తమరు తెగ కలవరిసుత్నాన్రట. మా వదిన చెపిప్ందిలే" అంటూ 

హారిక మీద ఒరిగిపోయి నవివ్ంది రమయ్. 
"బాచీ, వీళిళ్దద్నీ చూసూత్ంటే మన చినన్నాటి రోజులు గురుత్కు రావడంలేదూ" అనాన్డు హరిపర్సాద. 
“అవుననన్టుల్”గా తలాడించాడు భాసక్ర. 
దాదాపు సంవతస్రం రోజులుగా నవవ్నేదే మరిచ్పోయినటుల్ దిగులుగా, దీనంగా ఉనన్ రమయ్ ఈరోజు మనసారా 

నవువ్తూంటే ఎంతో సంతోషంగా అనిపించింది హరిపర్సాద కి. 
మేనకోడలి వంక ఆపాయ్యంగా చూసూత్ "నవవ్మామ్ రమాయ్. నినిన్లా చూవ్సి యుగాలయినటుల్ంది నాకు" అంటూ 

రమయ్ దగగ్రికి వెళిళ్ ఆపాయ్యంగా భుజం తటాట్డు హరిపర్సాద. 
ఆ మాట వింటూనే సైలెంట అయిపోయి తన పెదద్ పెదద్ కళల్తో అందరి వైపూ దిగులుగా చూసింది రమయ్. 
రమయ్ మళీళ్ దిగులోల్కి కూరుకుపోతుందేమోనని భయపడిన హారిక "బయటకు వెళాద్మనాన్వు కదా ఎకక్డికి 

వెళాద్ము?" అంది ఉతాస్హపరుసుత్నన్టుల్గా. 
దాంతో మళీళ్ మామూలుగా అయిపోతూ "అనన్యయ్ ఎకక్డికి వెళాద్ం అంటే అకక్డికే. మీరు కూడా రండి అందరం 

కలిసి సరదాగా వెళదాం" అంది రమయ్ భాసక్ర, హరిపర్సాద ల వంక చూసూత్. 
"మేమెందుకమామ్ పిలల్లు మీరు సరదాగా వెళిళ్రండి" అనాన్డు భాసక్ర. 
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"అవునమామ్, మేమిదద్రం కలిసి చాలా కాలమైంది. చెపుప్కోవలసిన కబురుల్ చాలా ఉనాన్యి. మీరిదద్రూ వెళిళ్రండి" 
అనాన్డు హరిపర్సాద భాసక్ర భుజం చుటూట్ చేయివేసి. 

ఆ సేన్హితుల ఇదద్రి పేర్మనీ అపురూపంగా చూసూత్ ఉండిపోయాడు శశికిరణ. 
PPP 

         ''¬MLlFLöO~, Ä£jOq¸Cc QLjöbKq¸$c À¿» Oq¸¨. ¯Py$c ML¸^ ÔosSTdëFLj FoFLj'' ¬¸Á ®¸ÁOq.  
''³MLjFLïNqkõ ²¥qÚ¨¥h MnWcí¸. ¥nÎPeGS»O~, MLjj<GSOy÷Mc, fS¸VÔLÓMLk Po¥q CnFoï=h JdOqjÚ¥c? ²¥qÚ¨¥h?'' ¬¸Á 

OqMLjõ.  
''¯ ²¸<Py CnFoï=h JdOqjÚ¥h MnÈCo MLk¸¼ Tv$qGSj$c °¸^j¸ÁPo. ¥nÎPeGS»¿¥h ¥cÂ¢, fS¸VÔLÓ¸$cÂ¢ 

Mn+EcMLjj'' ¬¸Á V¿¥q.  
''³MLjFLïNqkõ, FLjMoøMLj¸=cMLl?'' ¬¸Á OqMLjõ.  
''fS¸VÔLÓ¸ MLÍjíPoMLkô ®GHlð<j ¥nÎPeGS»¿ Mn+Ec¸. FoFLj ÔLk<PoÍj ‚@~'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB|.  
''GSOo ¬tjCo FLjMLlø Fc _¸¨ À£GSj¥y. FoFLk V¿¥c CLFL _¸¨ Ä£jÍ MLTdëMLjj'' ¬¸Á OqMLjõ.  
¬Á ÄÂ ''FyMo Fc _¸¨ ²¥qÚÂMLøFLj ÂFLjï. Â¢ _¸¨ ¥xFcï¥q, μ¥qÚTd¿ ®MLøMo ö=nÎÔofS ®TdëFL¸=o ®ÔcáMc? 

®GHlð@oMnk ¬<$qŠ¸@~Fo Ä£j ¬FLïNqjõŠ Â¢ _¸¨ ®ÔoáfS Fc _¸¨ ²ŠÚCcFL¸=cMc? ¬Eo¸ ŠÍOqÍj'' ¬¸Á V¿¥q.  
''GSOo ¬tjCo FLjMoøEy Fc¥yGS¸ ³¨áJwCLjFcïMLÂ Â¢ _¸¨ Ä£jÍ MLEcíMLjFLjŠFcïFLj. Â¢ _¸¨ Ä£jÍ fS¸»P|$c 

FLjMoø ±Oo$qj. ²¸ÔL¥cÚ MLk ¬FLïNqkõ, FoFLk ¥qÆfS MLTdëMLjj'' ¬¸Á OqMLjõ =i×| ÔoGSjëFLï^j÷$c.  
''O~XLgS, FLjMoø¸ ÔofSFc ³Ey FLFLjï °Íí¿¸ÔL@~Â¥é ¬FLï^j÷ ÃÓè}H ®TdëMo$cÂ¢. Â¢ _¸¨ Fc¥n¸ÍjŠ ®MLøPoEy 

×.Mc_j ÔnGHðMLl ¥qEc, GSOo, ³¸ ÔoTdëFLj. ³<j Fc _¸¨ Ä£jEo'' ¬¸Á V¿¥q ÂGRkçOq¸$c.  
''¶, Td¿¢Fo V¿¥c Td¿¢. Â¢‚Ú@~ ®TdëPo Fc _¸¨. JwÂ¢ ®GHlð¨MLøFc?'' ¬¸Á OqMLjõ O~½¡¥h ML¼áFL^j÷$c.  
''®GHlð<k, FoFLj ¬¨$c¥q ®TdëMc? ³¸ MLÍjíPo'' ¬¸Á V¿¥q MLjkÀ MLjj<jGSkë.  
''MLjkÀ MLjj¨sSë MLjV MLjjÍjí MLÔoáGSjëFcïMo V¿¥c FLjMLlø'' ¬¸^k V¿¥q _j$qÜÄ£jÍ ÔL^jŠÚFL 

MLjjÍjírH^jæŠ¸Á OqMLjõ. 
Ec¸Cy ÔLÓ÷_¨JwtjFL V¿¥q ''¯ FLNqj$cO~Ó¥é¸ Po. ²FLïtjFc μÓ¥qKyTdëMLl. Â¢ GHÂ ®GHlð<j ¥cÍj. CLO~øCL 

ÔnJdëFLj'' ¬¸^k Po¼¸Í¥qÚ¨ FLj¸¨.  
¼FLïfHÓ÷Pe÷ ¥x^jæŠ¸^k ¬¸CLPyFo μ¥q=nÎJwtjFL McÈ"Íí¿Â¢ ÿ¿öGHTdE§, AKcGSÚO|, ®¸ÁOqÓCyJd^j, QLÇ¥hOqB| 

‚@~ MLjjÔLá^$c ÔLkGSkë °¸¨JwNqk<j.  
''FLjMLlø ÔnfHð¸Á Â×.Moj ÿ¿¢ Ä¤+"Â ÔLkGSjë¸=o MLjFL KcÓõ¸ ¥q+"Š ¥q=hæFL^j÷$c °¸Á'' ¬Fcï<j AKcGSÚO| 

McÈ"Íí¿ ML¸¥c ösHMLj$c ÔLkGSkë.  
''GSOo ¬Ccë, Moj¸ MnWx"Tdë¸'' ¬¸^k Po¼¸Á OqMLjõ.  
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V¿¥qCy MLj¿¥x¸CL GSMLjNqj¸ $q¨sH¸ÍjŠ ¬ML¥cQL¸ ¥qÆð¸¼FL ÔnPn÷Æ¥h MLjFLGSjPyFo ¥qßCL×åCLÓj ÔnGHlðŠFcï<j 
QLÇ¥hOqB|. − CLOqjMcCL °Ccûÿ¸$c Mc¿Cy Jd^j _NqjÓjEoO~<j.  

MLjj$qjÜOqk ¥qÆfS ¥nÎPeGS»¿ MnWc"Oqj. GSOqEc$c ¥q_jOqj÷ ÔnGHlðŠ¸^k ¬¸Cc À¿» ÔLkQcOqj.  
ÇML JdOqøCLjÓ Äö$qÿ¸ Í$qÜOq FLj¸ÔxÂ IJw=yÓj À£GSjŠFcïOqj. GSOqEc$c =cN|j ö=nÎF| ²¥hÚ À¿$cOqj. Oy}HMo 

²ŠÚEcMLj¸Á V¿¥q.  
''¬Mnjkô FcŠ AKLNqj¸'' ¬¸Á OqMLjõ $qj¸@nÓ Ä£jÍ Ôntjõ MoGSjŠÂ.  
''FoFLjFcïFLj$c, AKLNqjMnj¸ÍjŠ?'' ¬¸Á V¿¥q bEnÎOqõ¸ Ôn_jCLk.  
''IGHOo÷ÍMLkô. GSOqEc$c Mn+Ec¸ GHÍ. FLjMLlø PoŠ¸@~ MojMLjj MLköCL¸ ²Pe MnWcë¸? ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB|.  
McÈ"Íí¿¢ï ÂO~QLGHOqÔL<¸ ®GRæ¸Po¥q GSOoFL¸Á OqMLjõ. QLÇ¥hOqB| MnÈ" MLjj$qjÜ¿¥i =h¥n^j÷ CnÔcá<j.  
OqMLjõ Oy}HMo ²¥cÚ¥q MnjjÍ^ ¥x¸Ôn¸ sSGHl bEnÎOqõ¸$cFo ‚Oqjá¸Á. − CLOqjMcCL AKLNqj¸Cy $q=hæ$c ¬OqML<¸ 

MnjjÍÓj rH=hæ¸Á.  
''³N|j fHÔiá, ±Oqj¥y'' ¬¸^k V¿¥q OqMLjõ AKLj×.¸ Ä£jÍ ¬FLjFLNqj¸$c CL=hæ¸Á.  
Oy}HMo Á$c¥q CcFLj AKLNqj¸Cy ¬Pe ¬¿¼FL¸ÍjŠ fS$qjÜGH¨Jwtj¸Á OqMLjõ.  
''®Á$y OqMLkõ ¬¿¼¸Á FLjMLlø μ¥qÚEcÂMo ¥cÍj. ¬¸ÍjPy ²¥hÚFLMc+"¸Cc Â¢¥q¸=o rHÍí rHÍí ¥é¥qÓj MoQcOqj. 

Â¢ AKLNqj¸Py FLjMLlø °¸¨ $qMLjÂ¸ÔLPoÍ¸Co Â×cÂ¥h IGH}Sæ =nÎM|j ²¥hÚFLGHlð<j FoFLj Â¢¥q¸=o rHÍí$c ¬¿ÔcFLj, CnÓjTd?'' 
¬¸^k FLÄø¸Á V¿¥q.  

''¬MLlFLj. V¿¥q ÔnfHð¸Á Â×.Moj. Fc‚ MLjbÍõPy $q=hæ$c ¬OqMcÓÂfH¸¼¸Á. ¥cÂ¢ Ä£j ®Íí¿¢ï ÔLkfS 
−»JwNqkFLj'' ¬¸^k FLMoøQc<j QLÇ¥hOqB|.  

MLjj$qjÜOqk MLmõJdtj¸=| Í$qÜOqŠ ML¼á Td$qOq À£Oq TwNqj$cÂï ÔLkGSkë FLj¸ÔLjFcïOqj ÔcPesSGHl.  
''®¥qÚ< FLj¸¨ ÔLksSë MnjjCLë¸ ÄQc[GH^ï¸ ¬¸Cc ¥qÂfHGSjë¸ÍFLïNqkõ'' ¬¸Á OqMLjõ.  
''¬MLlFLj ÔcPe ¥h÷NqjO|$c ¥qÂfHTwë¸Á. KnÎFcŠõÓO|û °¸=o ²¸.Ä.fHPy °FLï MLkMLNqjõ$c¿ ®Ój÷ ‚@~ 

¥qÂfHGSjë¸EoMnk'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB|.  
''MLj¿¢ ¬¸CL gSFo¸ PoÍj$cÂ¢ ¬^j ‚Oqjá¸Ec¸ GHÍ¸¨'' ¬¸Á V¿¥q FL<jGSkë.  
''¬MLlFLj, ¥c+j" PeŠÚJwCLjFcïtj. ¬GSÓj ®¸CL ²¸<Py _NqjÓjEo¿ O~MLÓfS¸Á ¥cÍj MLjFL¸ ³ 

TdNqj¸öCLMnk _NqjÓjEo¿ MLsSë Kc$qj¸@oÁ'' ¬¸Á OqMLjõ.  
''MLj¿ CLMLjOo$c ¯ Jwö$c¸ rH=hæ¸Á'' ¬¸^k sU¸@|Ko$|Py FLj¸¨ CLÆ÷ ®¼áFL =hIfHF| KcŠû À£fS ¬¸ÍjPy 

FLj¸¨ Kx_ò^j÷ À£fS ÔnOx¥q=h ®¼á, CcFx¥q=h À£GSjŠ¸Á V¿¥q.  
¬Ä ÀÂ MLj¸¼Â¢+j" Cc» ''ÔcPe >bEc¸¥|û À¿» À¿» ÔcPe ¬ÓGS^$c ¬ÂfH¸¼¸Á. ÀFL@~Â¥h ÃrSÚ=|û ³MnjÎFc 

CnEcíMLjFLjŠFcïFLj FoFLj. Fc¥c öQLMLj CLfHð¸¼ MLj¸¼ =hIfHF| rH=cæMLl'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB|.  
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''¬MLjô _ÓML¸CL¸$c ¯ Kc¥|û Fc Ko$|Py rH=hæ¸Á. ®GHlð@o ¥qEc ÀFcïMLjj, MLÍíÂ FoFLj ¬¸^jFcï ÄFLPoÍj. ¬Á 
®Pe MLjFL −¥qÆ À£¿á¸Á'' ¬¸Á V¿¥q.  

''²Â¢Mo, ¬CLë¥i Â¢‚ <_jP| >bEo¸¥|û'' ¬¸Á OqMLjõ.  
¬¥qÚ@o ‚OqjáÂ MLjj$qjÜOqk ÔcPesSGHl ¥q_jOqj÷ ÔnGHlðŠFcïOqj.  
''@~© ÔnfHCo ³Mnk ¬FLjŠFcïFLj$cÂ¢ ÔcPe Kc$qj¸Á ¯ sH÷GSj. FoFLj ÔcPeTdOqj÷ ÄQc[GH^ï¸ MLÔcáFLj$cÂ¢ 

®¸CLMLOq‚ ®¥qÚ¨¥h O~Po¥qJwNqkFLj'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB|.  
''¬MLlFc? Â×cÂ¥h ¥nÎPeGS»¿ ¬¸CLŠ MLjj¸Íj ®¸¥c Kc$qj¸@oÁ. ®GHlð<¸Cc ¥qMLj¿úNqjPnÎ×| ÔosSfS Á¤Â ¬¸Í¸ 

Ôn<$x=oæQcOqj'' ¬¸Á V¿¥q.  
''FoÔLjOqP| _kõ=iÂ Jd<jÔoNqj<¸Py fSÍíîÿGSjëÓj ¥qEc. öGHÀEcÂ¢ï McõJdOq¸$c ÔofS TvMLjjô ÔoGSj¥yMcÓÂ 

ÔLkTdëOqj'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB|.  
''¬FLïNqkõ, Kn¸$qj+kOqjPy MnkXL$qj¸<¸ ÄQoøQLøOqNqjõ$c¿ rSÎF|û MLjkõ½Nqj¸ ÔcPe Kc$qj¸^j¸Í^ ¥qEc 

örIH¸@|û ÔnJdðOqj'' ¬¸Á OqMLjõ.  
''Â×.Moj OqMLkõ ÔcPeKc$qj¸^j¸Á. MLkFLMLl¨ GH¿BcMLj ö¥qMLj¸Py −Fc=h JdCLO~À Nqjj$q¸ FLj¸¨ ¯Fc=h 

O~¥n=| Nqjj$q¸ MLOq‚ MLjÂfR TdbÁ¸¼FL öGH$qÀ ¬¸Cc sSæ½¡Ó Mc¿$c ¬¥qÚ< Jv¸ÍjGH¿ÔcOqj. ¯Td¿ QnÓMLÓŠ 
Kn¸$qj+kOqj MLsSë ÔLkfHTdëFLj'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB|.  

''CLFL¥é$cÂ¢ Fc¥é¸ ÔLkfH¸ÔLMc KcMc?'' ¬¸Á V¿¥q VGSõ¸$c FLMLløCLk.  
''FLjMLlø O~McPo$cÂ¢ ÔLkfH¸ÔL@~Â¥h ³¸ AKc$qõ¸ V¿¥c? ®ÍíOqk ¥qÆfS rSÓMLPy÷ Jd÷F| ÔoGSjŠOq¸¨. Ä£jOqj 

²GHlð<j MLTdëOy ÔnÃCo =h¥n=|û ¿×.Oqjø ÔotjTdëFLj FoFLj'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB|.  
''>bEc¸‚õ >bEc¸¥|û IGHO| NqjjMLO| ®Âø=oGRF|. ¥cÂ¢ öGHGSjëCcÂ¥h Ä¤ÓMLÍj KcMc FcŠ. ÔLÍjMLl¥yMcÆû¸Á ÔcPe 

°¸Á. ®¸¥yTd¿ ²GHlð@nÎFc ÔLkEcí¸'' ¬¸Á V¿¥q.  
− MLk^Ój Ä¸^kFo −QcAKL¸$q¸ Ôn¸ÁFLMc¨Pe ÔLkGSkë ''²¸ÍjŠ Ä¤Ój¥cÍj? MoGSÄ rSÓMLPy÷ ‚@~ 

ÔLÍjMoÄj=h. ³Ey rHÍí ´.³.Nqj}S¥h öfHsHO| ¬MLlCLjFLï^j÷'' ¬Fcï<j ÄGSj$cÜ QLÇ¥hOqB|.  
''JwÂ¢ ¬Pe$o ¬FLj¥y'' ¬¸^k FLMoøfS¸Á V¿¥q.  
³Ey ÔnKcíMLjÂ FyOqj Cn¿¼FL OqMLjõ Ôntjõ Fx¥hÚ Mc¿¸¼¸Á V¿¥q, MLÍíFLï^j÷$c ¥qFLjrSÎ$q ÔoGSkë.  
−Mnj rSÎ$qFLFLjGS¿¸¼ MLÙFL¸ MLfU¸¼¸Á OqMLjõ.  

PPP 
MLjOqjFc<j ¥qMLjÓ Kn¸$qj+kOqj FLj¸¨ MLÔoáfS¸Á. QLÇ¥hOqB| ²tjO|JwOqjæ¥h MnÈ" CLÆ÷Â ¿gSM| ÔoGSjŠFcï<j. 

¥x<jŠFLj ¬tjÍjOy¾Ój ÔLk<Š¸@~ °¸<<¸ ¬Eo MnjjÍ=hTd¿ ¥qMLjÓŠ. − ¬tjÍjOy¾Po ²Fyï Nqjj$cPnÎFL^j÷ 
°¸Á −MnjŠ.  
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¬CL¨Â ÔLk<<¸CyFo GHOqj$qjPe¸=h FL<¥qCy ML¨ML¨$c ML¼á ¬CL¨ï ÔLj=oæfS ''²Pe °FcïMLlO~?'' ¬Â ¬¨»¸Á 
−JdõNqj¸$c.  

−Mnj ösHMLjŠ MLjj$qjíî<MLlCLk ''³¸=h MLjÄ£jô ®Á? FoFoEy ®¸¥c ¼FLïfHPe÷¨Â ¬FLï^j÷$c ®Pe GH=oæGSjŠ¸=cMLl. 
ÔLk<j, ¬¸ÍOqk MLjFLÂ ²¸CL Ä¼öCL¸$c ÔLkGSjëFcïOy?'' ¬Fcï<j fS$qjÜ$c.  

''ÔLksSë ÔLk<Â¢O~ CLÆ÷ MLjFLGSj ²Pe °¸^j¸Ey Mc+"¥é¸ CnÓjGSj?'' ¬¸Á ¥qMLjÓ −JdõNqj¸$c ¬CL¨Fo 
ÔLkGSkë.  

''IGH¸XLFLj Kc$c ×.¿»¸Ec MLjÄ£jô. Ä£j ¥q÷K| Mc+"¸Cc XoMLjMojFc?'' ¬FL¨$c<j QLÇ¥hOqB| CLÆ÷ ÔoÀPyÂ ö=cÆ£ 
Ko$|FLj À£GSjŠ¸^k.  

''−, ÔcPe Kc$c ×.¿»¸ÁO~. Kc$c ÔoQcMLjÂ ¬¸Cc MnjÔLjáŠFcïOqj. ¥cÂ¢ Fc¥é PyPyGHÓ ÔcPe »Æ£æ$c 
¬ÂfH¸¼¸Á. ®¥qÚ< rHÍíMLjô ²Pe MLl¸Ey ³Mnk ¬Â'' ¬¸Á ¥qMLjÓ.  

''Â×.Moj MLjÄ£jô rHÍíMLjô ÔcPe Jd<tjJwtj¸Á. rHÍFcFLï$cOqj, ¬FLïNqkõ, MLÁFc, OqMLkõ ¬¸Cc ÔcPe ©Pe 
GH¨JwNqkOqj'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB|.  

''¬MLlFLj ®¸=h¥h ¬tjFL ®Pe÷Ój ¬Pe MLjkÓFLGH¨Co ®Ó÷¸Cc MLjkÓGH¨FL=o÷ ¥qEc. ²ML¿¥h MLköCL¸ fSìÄjCL¸$c 
°¸^j¸Á?'' ¬¸Á ¥qMLjÓ.  

''QLÇ¤, _¸@oMnjÎFc À£GSj¥xÔcáMc? Po¥q =c¥iû MLk=c÷<jŠ¸EcMLk?'' ¬FL¨»¸Á ¥qMLjÓ.  
''®¸CL ÍkOq¸ _¸¨Ä£jÍ MLÍíFcï<j ¬FLïNqjõ. ¬¸Íj¥qÂ ³¥q¸$c O~FLk JwFLk =c¥iû MLjj¸ÍjŠ ¥qÁÆ¸Á.  
¥qMLjÓ ¥cOqj Á$q<¸CyFo ''Kc$qjFcïO~ ¬CLëNqkõ?'' ¬¸^k GSj$qj* ²ÍjOqj MnÈ"¸Á.  
−JdõNqj¸$c GSj$qj* Ôotj ¬¸ÍjŠÂ Kc$qjFcïFLFLï^j÷$c CLÓkGHlCLk ''²Pe MLlFcïOqj KcML$cOqk?'' ¬Â 

O~MLjÔL¸öÍÂ GHÓ¥q¿¸¼¸Á ¥qMLjÓ.  
''Kc$cFo °FcïFLMLkô öGHNqk*¸ Kc$c ×.¿»¸Ec? O~ PyGHÆ¥h'' ¬¸^k TdÍOq¸$c −VøÂ¸Ôc<j O~MLjÔL¸öÍ.  
''¬MLkô!'' ¬¸^k −^ÓŠ MnÈ"FL ¥cMLõ GHOqj$nCLjëŠ¸^k PyGHÆ¥h ML¼á CLÆ÷ GH¥qÚFLjFLï ¥xCLëMLõ¥hëÂ ÔLkfS 

KnÍjOqj$c −»Jwtj¸Á.  
¥qMLjÓ ''O~MLkô'' ¬¸^k FLMLløCLk ÔoCLjÓj Ôc¼¸Á.  
''IGHOo÷Íj O~Mo. ²MLOqFLjŠFcïMLl? ¼FcïFLMLjô. FLMLjsSë ÔnGHlð'' ¬¸Á GSj$qj* ‚CLj¿ KnÍjOqjJw$x<jCLk.  
®¸¥c ¬Pe$o KnÍjOqj$c ÔLkGSjëFLï ¥cMLõ Í$qÜOqŠ MnÈ" ²CLjëŠ¸^k ''JdGH ÔcPe ‚õ=|$c MLl¸Á GSj$qjBc. 

²¸CL MLjjExíTw¸Ey?'' ¬¸^k MLjjÍjí rH^jæŠ¸Á ¥qMLjÓ.  
¥cMLõ fS$qjÜGH¨FL^j÷$c Ôn¸$qjFL ¥h¸Á¥h Ík¥h GHOqj$nCLjëCLk _j$qÜÓ¥h ¬¸=hFL ²¸»Æ CLj¨ÔoGSjŠ¸^k MnFL¥hÚ 

À¿» ¥qMLjÓ ML¸¥q ÔLkfS¸Á ŠCLkÿÓ¸$c.  
öGHÀ$c ¥qMLjÓ FLMLløCLk ÔLk<<¸Cy ¥cMLõ‚@~ FLMoøfS¸Á.  
¥c+k" ÔoCLjÓj ¥q<jŠÚÂ GSO~GS¿ ×cFL¥h °FLï $qÁPy¥h MnÈ"¸Á ¥qMLjÓ.  
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¬Æ¥h¨¥h ¥q+j" Cn¿¼FL ×cFL¥h Cy=h¥y<Æï ÔLk<<¸CyFo ¼FLï$c FLMLløCLk ''Kc$qjFcïMc ¥qMLjPe'' ¬¸^k Ôotj 
Ôc¼¸Á.  

²MLjj¥qÓ $qk<jPe °FLï ×cFL¥hÂ ÔLk<<¸CyFo ¥qMLjÓ ¥q+j" GS×.PeÓNqkõtj.  
''³¸^¥cÚ ®Pe ¬tjJwNqkMLl?'' ¬¸^k ×cFL¥h Ôntjõ ¬¸ÍjŠ¸Á ¥qMLjÓ.  
Â¢OqGS¸$c FLMLløCLk ''Fc¥é¸ Kc$cFo °FcïFLj'' ¬¸Á ×cFL¥h.  
''®GHlð¨¸¥c FLNqjMojFLMLkô. KcÔi, QLÇ¤ MLÔoáGS¿¥h MLj¿¢ ¥q+"Py÷ öJdBcÓj rH^jæŠFLï^j÷¸Á'' ¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ.  
''¬GSÓj ¬¥qÚFLj ¥cÍj KcML$cOqk. ÄjMLjôÆï ¬FcÆ. CLÂPe ¬tjJwCLk¸=o ÔLkGSkë ²Pe ±OqjŠFcïOqj?'' 

¬¸Á ¥qMLjÓ KcbÍ$c.  
''FoFo¸ ÔoNqjFLMLkô CLÂPe ¬tjJwCLk¸=o FcŠ MLköCL¸ GS¸CyGR¸$c °¸^j¸Ec? ¼FLïfHÓ÷Pe MLkO~¸ ÔoGSkë, 

=nÎMLjjŠ À¸¨ ÀFL¥q, GS¿$c MLj¸ÍjÓj MoGSj¥y¥q ®Pe CLNqkOnÎ¸Á'' ¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ ×cÆ$c ÔLkGSkë.  
''Ä£j KcML$cOqj ¬Pe$o ÔnJdëOqj $cÂ¢, FLjMnøÈ" TdïFL¸ ÔofS AKy×.FL¸ ÔofS O~MLkô'' ¬¸Á ×cFL¥h Â¢OqGS¸$c 

FLMLløCLk.  
''À¸=cPo ¬¥cÚ. ÂÂïPe ÔLkGSkë¸=o Fc$qj¸@n CLOqjŠÚJwCy¸Á. ¬¥qÚNqjõŠ ®¸CL GSjgSë ÔosSë MLkŠ MLk^ 

MLköCLMnjÎFc ²¸ÍjŠ ÔnGHðPoÍj KcML$cOqk. MojMLj¸CL ¥cÂ Mc+"MLjtjJwNqkMLk Ä£jŠ?'' ¬¸Á ¥qMLjÓ KcbÍ$c.  
''¬Eo¸ ¥cÍMLkô. ÍkOq¸$c °FcïOqj ¥qEc, ÄjMLjôÆï ¥q¸$cOqj rH^æ<¸ EoÂ¥h ¬FLjŠFcïFLj. GH¿fSìÀ ®¸CL 

gS¿Nqj}S$c ¬tjJwCLj¸ÍÂ MojMLjk ¬FLj¥yPoÍMLkô'' ¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ.  
¬CL<Pe ÔnfHðFc ¥qMLjÓ MLjFLGSj ³Ä£j GSMLkbEcFL GH<PoÍj. OqÄ rHÈ"¥h ´Eo+" ö¥hCL¸ ML¼áFLGHlð<j ÓXiôEoÄPe 

¥q+¥q+Pe<jCLk °¸@o ¬¥qÚ ²Pe ¬tjJwtj¸Á? − OqkGHl‚, ¯ OqkGHl‚ ¬GSÓj JwÆ¥é PoÍj. μ¥qMo+ ¬¥qÚ QLÇ 
¥yGS¸ Kn¸$qrH^jæŠÂ ®Pe ¬tjJwtj¸Ec? FoFLj Mc¨Â ®¥qÚ<Š O~Š¸@~ −fH CLGHlð ÔoQcFc? JdGH¸ ¬¥qÚ Fc 
MLjkPeFo ®Pe ¬tjJwtjFL^j÷¸Á.  

¬¥qÚ Â¸<j MLjFLGSjCy CLFL Ã<èFLj Fc¥h¼á öJd*EcFL¸ ÔosSë FoFLj TdøOqíî¸Cy −Mnj MLjFLGSjFLj ®¸CL XyAKLŠ 
$qj¿ÔoQcFc? ¬¥qÚ¨¥i −NqjFL ¬<j$q<j$qjFc FLFLjï rUÔLá¿GSkëFo °FcïOqj. ¥qMLjPe Â¢ −PyÔLFc ÄbEcFL¸ ÔcPe CLGHlð 
¬¸^k. ¥cÂ¢ FoFo MLjkOqÛ¸$c −Py¼GSkë QLÇ Fc μ¥qÚEcÂ¥é GSø¸CL¸ ¬¸^k ®¸CL ÔoQcFLj. FoFLj ÔofSFL CLGHlð¥h ¯ 
Oy¾ ®¸=hÆ÷JdÁ¤ ÇXL ¬FLjAKLÄGSjëFcïOqj, ¬¥qÚ ¬FcOy$qõ¸ MLjkÓ¸$c.  

Fc JdJdÂ¥h ÂGRÚßÀ MLl¸Ec? ¬FLjŠ¸Á ¥qMLjÓ. GHQcáCcëGH¸Cy ¥qMLjÓ ¥q+j" ¥qÂ¢ï=h ¥cÓjMLÓNqkõtj.  
¥qMLjÓÂ AKy×.FcÂ¥h fHÓjEcíMLjÂ ¬¥qÚ¨¥h ML¼áFL GSj$qj*, ¥qMLjÓ ³<jGSkë °¸<<¸ ÔLkfS ¥q¸$cOqj GH<jCLk, 

''¬CLëNqjõ$cOqk ³Äj^¸© ®Á? MLkŠ bEnÎOqõ¸ ÔnGHðMLÓfSFL Ä£jOqj ¼FLïfHÓ÷Pe ®Pe ¬tjJwCo ²Pe? PoML¸¨, TdïFL¸ 
ÔofS AKy¸ÔoÍjíOqj$cÂ¢'' ¬¸Á.  

''Fc¥é¸ MLÍíMLkô FLFLjï ¥csSGHl ®Pe ¬¥qÚ Í$qÜOq °¸<ÂMLø¸¨'' ¬¸Á ¥qMLjÓ Á¤FL¸$c ÔLkGSkë.  
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ÔosSEoÄ£jPo¥q ¬¥qÚ¨FLj¸¨ _Nqj^Š ML¼áFL GSj$qj*Š QLÇ¥hOqB| ¥qFL_<<¸CyFo ''QLÇ¤ Ä£j ¬MLjô$cOqj 
¬CLëNqjõ$c¿Â ÔLkfS ÔcPe b©Pe GH¨JwNqkOqj.  ¯ GH¿fSìÀPy MLjFL¸ μ¥q¿¥x¥qOqj GSJwOqjæ$c °¸@~Æ$cÂ¢ ®Pe 
¬tjJwCo ²Pe? MnÈ" ¼FLïCLëNqjõ$c¿Â KnÎ^Š À£GSjŠO~'' ¬¸Á.  

¬¥qÚ@o °¸¨ − GS¸AKcGR* ÄFLï AKcGSÚO| ''FLjMLlø¸<O~ FoFLj MnÈ" Ä£j MLjÄ£jôÂ À£GSjŠ MLTdëFLj'' ¬¸^k 
PyGHÆ¥h MnWc"<j.  

¬CL<j Mn+këFo ''¥qMLjPe KnÎ^Š MnWcí¸ GHÍ MLÁFL OnGSjæ À£GSjŠ¸^j¸Á'' ¬¸^k AKcOqõ Ôotj GH^jæŠÂ 
_Nqj^Š À£GSjŠMLÔoáQc<j.  

AKLOqë MLjj[¸ gS¿Nqj}S$c °¸<<¸ $qMLjÂ¸¼ ®¸¥éÄ£j ¬FLŠ¸@~ _Nqj^Š MLÔoáfS¸Á ¥qMLjÓ.  
®Í¸Cc Â¢MLÓ÷Fo ×.¿»¸Á ¬Fo AKcML¸ ¬CL¨ MLjj[¸Py ¥qFL_<$c MLj¿¸CL ¥qß¸»Jwtj¸Á.  
TdïFL¸ ÔofS ³Ey AKy×.FL¸ ÀFcïFLÂfH¸¼ À¿» ×cFL¥h $qÁPy¥h Mn+jëFLï ¥qMLjÓÂ ¯Td¿ ²MLOqk ÂOybÁ¸ÔLPoÍj.  
AKcGSÚO| ¥x¸Ôn¸ ¥yGH¸$c AKcOqõ MnFL¥é Mn+"KyNqk<j. ÔosSÍ¸Cc ÔofS ®GHlð© TdFLjAKLkÀ öGH¥q=h¸ÔL<¸ 

²¸Íj¥qFLï^j÷$c ÔLkGSkë.  
¬Á ÔLkfSFL O~MLjÔL¸öÍ ''¥qMLjÓFLj PyGHÆ¥h Mn+"Â¢ KcÔi, MnÈ" ³EyÄbÍ¸$c CLFL AKcO~Âï Á¸GHl¥yÂ¢ CLFo¸ 

ÔofSFc QLÇ Ä£jÍ ösHMLjCyFo ÔofS¸Á CLGHð. ²ML¿¥i VÂ ÔoNqkÓFLj¥yPoÍj. ÔofSFLEcÂ¥h ®GHð=h¥é CLFLj ÔcPe 
KcbÍGH<jCy¸Á. ®¸¥c MLk^ÓÂ MLj¿¸CL KcbÍrH^æŠ. ¬Á ²ML¿¥i MLj¸¼Á ¥cÍj'' ¬Fcï<j ¬FLjFLNqj¸, −×cå ÄjÈCL¸ 
¬tjFL GSøOq¸Cy.  

¬FLï$c¿ MLk^Ój ÄFL<¸CyFo AKcGSÚO| ¥yGH¸ ÔLGHlðFL ÔLPe÷¿Jwtj¸Á.  
PPP 

       − O~öÀ MnjÎP|è$c VO|æ ²=c¥| O~ML<¸Cy ×cFL¥hÂ VGSð^P|Py ×ctjF| ÔoQcOqj. −¸Ey+FLCy − 
O~öCL¸Cc ¬¸ÍOqk MojÓjŠFo MLlFcïOqj. °ÍNqkÂ¥h GH¿fSìÀ ¥x¸Ôn¸ MnjOqj$nÎ¸Á. ¥cÂ¢ Ã.fH GRj$qO| PnMnP|û Kc$c 
rHOq$q<¸Cy ®Pe¸=h GH¿fSìCLjPy÷ −GHOoGRF| ÔoNqj<¸ MLj¸¼Á¥cÍÂ Jw}SæJwF| ÔoQcOqj GHÁOy¾Ój.  

Ã.fH, GRj$qO| FcOqôP|¥h MLÔoáMLOq‚ ×cFL¥hÂ VfSð^P|PyFo °¸¼ CLO~øCL ®¸=h¥h À£GSjŠ MLÔoáQcOqj.  
''@~©, FoFLj Kn¸$qj+kOqj MnWcíMLjFLjŠ¸^jFcïFLj. −GHOoGRF| @o=| IfH¥|û ¬Nqkõ¥q IJwF| ÔnNqjõ¸¨, MLTdëFLj'' 

¬Fcï<j QLÇ¥hOqB|.  
''FoFLj MLköCL¸ ®¥qÚ< °¸¨ ÔosSEoMLjj¸ÁO~ FoFLj ‚@~ @o=| IfH¥qûNqkõ¥é MLTdëFLj'' ¬Fcï<j AKcGSÚO|.  
''®ÍíOq¸ μ¥qÚTdOo MnÈ"JwCo rHÍFcFLï$cOqj ³MnjÎFc ¬FLjŠ¸=cOoMnk ¥cGSë −Py¼¸ÔL¸¨'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB|.  
''³Ä£j ¬FLj¥yOqj MnÈ"Oq¸¨ GSj$qj*Š TdNqj¸$c ¬¥qÚFLj ÔLkGSjŠFo¸ÍjŠ FoFLj¸=cFLj ¥qEc''¬¸Á ¥qMLjÓ.  
− MLk^Ój ÄFL<¸CyFo ¬bÃFL¸ÍFL$c AKcOqõML¸¥q ÔLkQc<j AKcGSÚO|. ¯ FcÓj$qjOy¾Ój$c −MnjPy ML¼áFL 

MLkOqjð ÔLkQc¥q ¬¸CLMLOq‚ AKcOqõÄ£jÍ ¥qÆ»FL ¥yGH¸ ¬¸Cc MLj^jMLkNqjMnjÎJwtj¸Á ¬CL¨¥h.  
''MLjÄ£jô FLjMLlø μ¥qÚÀÄ¤ °¸<$qÓMc?'' ¬Â ¬¨$c<j QLÇ¥hOqB| GS¸Eoÿ¸$c ÔLkGSkë.  
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''¬EoÄjö=c ¬Pe ¬¸=cMLl? ®¸CLMLj¸Á °¸<$c, FoFLj μ¸^¿EcÂï ²Pe ¬MLlCcFLj? AKoGRj$cÜ MnÈ"Oq¸¨. 
¯Py$c Ä¤PnÎCo FoFLj Ä×.NqjFL$qOq¸ μ¥qÚTd¿ MnÈ" ¬MLjôMLjôÂ ÔLkfS MLTdëFLj'' ¬¸Á ¥qMLjÓ.  

''¬Pe Ôntjõ. ¬CLëNqjõ$cOqj ‚@~ ÔcPe GS¸CyfRTdëOqj. JdGH¸ ÂFLjï ÔLk@~ÓÂ −Ä< ÔcPe GH¿CLfHGSkë 
°¸=cOqj'' ¬Fcï<j AKcGSÚO|.  

''¬Nnkõ, ¬MLjôMLjô Í$qÜOq¥c! ¬MLjôMLjôÂ ÔLk@~ÓÂ Fc‚ °¸Á. ¥cÂ¢ Ä¤Ój¥cÍj¥qEc. JwÂ¢ μ¥q GHÂÔoEcí¸ 
MLjFL¸ MnWo"^GHlð<j ¬MLjôMLjôÂ ‚@~ Kn¸$qj+kOqj À£GSjŠMnWcí¸'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB|.  

''¯ MLNqjGSjPy ¬MLjôMLjô ²¥qÚ¨¥i ¥qÍÓPoÍjO~ MLkMLjNqjõ ‚@~ GH¸sH¸ÍjŠ ®GRæGH<<¸ PoÍj. ¯Td¿ 
ÄQc[GH^ï¸ MLÔcá¥q Ä¤Ój ÔLkGSjŠÂ FLjMoø MnÈ"MLÍjíMLl$cÂ'' ¬¸Á ¥qMLjÓ.  

¼FLï¥x<jŠ Kn¸$qj+kOqj Mn+jëFcï<Â ÄÂ ×cFL¥h Á$qjÓj$c Mnjjÿ¸ rH=hæ¸Á.  
''®Á$y rHÍíMLkô FLjMLøPe Á$qjÓj$c MLl¸=o FoFLGSÓj ¬<j$qj À£fS ¬<j$qj MnNqjõPoFLj. GSOqã¿¢ @o=| IfH¥|û ¬tjFL 

Mn¸^Fo ¬FLïNqjõ IJwF| ÔofS ÔnJdëFLFcï<j. ¬Pe IJwF| ÔnNqjõ$cFo, ®Pe FoFLj _NqjÓjEo¿ MLÔoáTdëFLj'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB|.  
ÔoÀ¥h Ex¿¥hFL rHÂïbÁ Ôo×c¿JwCLj¸EoMnkFLFLï^j÷ ¬CL¨ Ôntjõ $q=hæ$c GH^jæŠÂ ''Â×.¸$c MLTdëMLl ¥qÍk?'' ¬¸Á 

×cFL¥h GS¸Eoÿ¸$c ÔLkGSkë.  
''²¸ÍjŠO~FLj? Â¢¥hPe °¸=o ¬¥qÚ< FoFLj öGHQc¸CL¸$c ²Pe °¸<$qÓFLj? ¬FLMLGSOq¸$c ²ŠÚML −Py¼¸¼ Â¢ 

MLjFLGSj Jd<jÔoGSj¥yŠ. ¬Á Â¢ −Oy$cõÂï En_òÀ£GSjë¸Á. ¬tjFc FLjMLlø FLMLløCLk Mn+"MLjÂ ÔnsHëFo Mn+CcFLj. PoEc 
®¥qÚ@o °¸¨JwCcFLj. Fc °Eyõ$q¸ JwtjFc GSOo'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB|.  

°Eyõ$q¸ JwCLj¸ÍFo MLk^ ÄFL<¸CyFo ¥q¸$cOqj GH¨JwCLk ''MLÍjíO~, ¬Pe ¬FLŠ MnÈ" Cx¸ÍOq$c MLÔoáN|j'' 
¬¸^k ¬CL¨ Ôntjõ Ä¨¼rH=hæ¸Á ×cFL¥h.  

''MLk MLj¸¼ rHÍíMLjô. ³¸ ÔnfHðFc ¬Oqíî¸ÔoGSjŠ¸^j¸Á'' ¬¸^k ÔL^jŠÚFL ML¸» ×cFL¥h _j$qÜÄ£jÍ MLjjÍjírH=hæ 
MnÈ"JwNqk<j QLÇ¥hOqB|.  

MojFLCLëFLj ÔLksS¸ÍjŠ ML¼áFL V¿¥q QLÇ¥hOqB|, ¼FLMLkMLNqjõ Kn¸$qj+kOqj Mn+jëFcïOqÂ ÄÂ, _^æÓj 
GSOqjíŠ¸^jFLï QLÇ¥hOqB| Í$qÜOqŠ ML¼á ¬¨»¸Á. ''³¸ KcMc, ¯ Oy¾ ±Oqj Mn+jëFcïOq^ ¥qEc MLjÈ¢" ²GHlð<j MLTdëOqj?'' 
¬¸Á −JdõNqj¸$c ÔLkGSkë.  

V¿¥qFLj ÔLk<<¸CyFo ¬CL¨ ¥q+"Py÷¥h MnÓj$qj MLÔoáfS¸Á. Kn¸$qj+kOqj MnWo"Py$c CLFLÂ μ¥qÚTd¿ ÔLksSë 
KcMLl¸<jFLj ¬FLjŠFcï<j MLjFLGSjPy. ¬Á ®Pe Mn¸^Fo FnOqMoOq<¸ ¬CL¨¥h ²¸Cy −FL¸EcÂï¼á¸Á.  

''GSOqã¿¢ @o=| IfH¥|û ¬Nqkõ¥q MLTdëMLjj V¿¥c ¯ FcÓj$qj Oy¾Ók FcŠ KyOqj ¥x^æŠ¸@~ MLj¸¼ ¥q¸rHÂ¢ 
®¼áFL¸ÍjŠ >bEo¸¥|û'' ¬Fcï<j. 

''FcEoMLjj¸Á KcMc? FLjMnø¥qÚ<j¸=o ¬¥qÚ< GS¸Í©, GS¸Oq¸AKLMLjkFLj. Â¢ MLk^ÓCy ¬CLëÂ MnjGSôOnÎ×|ÔofS ¥x¸Ôn¸ 
¥yÓjŠFoPe ÔoQcMLl. ¬¸ÍjŠ MojMLj¸Cc Â¢¥é >bEo¸¥|û ÔnJdðÆ'' ¬¸Á V¿¥q.  
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''¬¸CL rHÍíMLk^Pn¸ÍjŠPo V¿¥c. ®¸ÍjPy FoFLj ÔofS¸Á ³Ä£jPoÍj. ®CLOqjÓFLj¸¨ ³Ä£j −Ç¸ÔLŠ¸@~ 
¬¸Í¿¥yGS¸ ¬Â¢ï ÔosS rHÍíMLjôŠ ³Äj¼á MLk _jj*¸ À£Oqjá¥y$qÓ¸?'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB| _OqjMnÎFL ¥q¸>Oq¸Cy.  

¬CL¨ MLk^Py÷ bÍøÂ¸¼FL KcbÍ V¿¥q MLjFLGSjFLj ¥qÁÆ¸¼ MofS¸Á. TdFLjAKLkÀ$c ¬CL¨ML¸¥q ÔLkGSkë, 
''KcbÍGH<Š KcMc, ¬¸Cc GSMLõ¸$c ×.Oqj$qjCLj¸Á. Â¢ öGHNqjCoïMojÁ¤ MLßbEc JwÍjPo'' ¬¸Á.  

¥x<jŠCy ¬¸CLsSGHl MLk=c÷<jCLjFLï V¿¥qFLj ÔLk<<¸CyFo ÿ@~Ä¨$q Mc+"Í$qÜOqŠ MLÔoáfS¸Á ¥qMLjÓ, ³¸ 
MLk^÷<jŠ¸^jFcïOy ÄFcÓFLï^j÷$c.  

®¥qÚ¨¥h ML¼áFL Í$qÜOq FLj¸© ®¸=y÷ ¬¸Í¿rHÎFc ²¸Cy TdFLjAKLkÀ$c MLõMLÿ¿¸¼FL ¥qMLjÓ, ¥x<jŠCy 
GSÂïfUCL¸$c MLk=c÷@o V¿¥qFLj ÔLk<<¸CyFo −MnjPy JdCL −PyÔLFLÓj À¿» öGHMoÇ¸Ôctj. CLFL ¥x<jŠFLj ²MLOnÎFc 
¥c×oTdëOoMnkFLFo ¬AKLöÍCc AKcML¸ Ôy^j ÔoGSjŠ¸Á À¿» −MnjPy.  

CLFL Í$qÜOq$c ML¼áFL ¥qMLjÓMnÎGHl, QLÇ¥hOqB| MnÎGHl FLMLløCLk ÔLkfS ''MLTdëFLj, ¬CLëNqjõFLj μ¥qTd¿ ÔLkfS JwEcMLjÂ 
MLÔcáFLj. MLTdëFLCLëNqkõ VgH ×.¿¢ï KcMc'' ¬¸^k MnÈ"Jwtj¸Á V¿¥q.  

V¿¥q MnÈ"FL ML¸¥é CLFLôNqj¸$c ÔLkGSjëFLï ¥x<jŠ MnÎGHl ¬FLjMLkFL¸$c ÔLkGSkë, ''rIHÎ÷=|Š =nÎM|j 
¬MLlCy¸Í¸^jFcï<j ¬FLïNqjõ. FLjMoøMnk − ¬MLkôtjCy MLjjÔLá^j÷ rH^jæŠÂ ‚OqjáFcïÄ¥qÚ<'' ¬¸Á ¥qMLjÓ ÄGSj$qj 
Â¸¨FL ¥q¸>Oq¸Cy.  

¬Eo¸ $qMLjÂ¸ÔLÂ QLÇ¥hOqB| ³Ey ö=cF|ûPy FLj¸¨ _Nqj^GH¨FL^j÷$c ÔLkGSkë ''¬tjJwtj¸ÍMLkô, MLÔoáGSjëFcï'' 
¬¸^k Kc$| ½}H MofS PoÔc<¥qÚ¨FLj¸¨.  

OqÄ ML¼á ''³O~ _NqjÓjEoOqEcMLk?'' ¬FL¨$c<j.  
''¶.¥n MLTdëFLj¸<j ¬¸Í¿Cy ÔnfHð'' ¬¸^k ×cFL¥h $qÁMnÎGHl ¬<j$qjÓj MoQc<j.  
''μOo Kc_k, ²ÂïTdOqj÷ ÔnJdëMLlO~ MnWcëFLk ¬Â. ¬tjFc ¬¸ÍOqk ®¥qÚ@o °FcïOqj. FLjMcø Ko$| GH^jæŠÂ 

_Nqj^Š O~ ¬MLCLÓ =nÎM|j ¬MLlCy¸Á'' ¬Fcï<j OqÄ ÿ@~Ä¨ GH<jCLk.  
''GSOo, GHÍ'' ¬¸^k ¬¸Í¿¥i MLjOyMLkOqj ÔnfHð =c¥iûPy CL¸ö¨ GH¥qÚFL ‚OqjáFcï<j QLÇ¥hOqB|.  
Mc+j" MnÈ"FL ML¸¥é ¥csSGHl ÔLkfS PyGHÆ¥h MLGSkë Cy=h¥y<Æ $qÁML¸¥q ÍßfRæ Td¿¸¼¸Á ¥qMLjÓ V¿¥q 

_Nqj^Š MLGSjë¸EoMnkFLÂ. ²=hæGH¿fSìCLjPy÷FLk Mc¿Íí¿¥i ²=cÔ|Mnj¸=| rHOq$qÂMLø‚<ÍÂ MLjFLGSjPyFo fSìOq¸$c 
ÂOqêtj¸ÔLjŠ¸Á.  

×cFL¥hCy MLk=c÷¨FL V¿¥q _Nqj^Š ML¼á¸Á.  
''®Á$y V¿¥c MnjjFLï Â¢Ä¼áFL GHlGSë¥cÓj'' ¬¸^k GSj$qj* On¸<j PnÎö_¿¢ GHlGSë¥cÓj Cn¼á V¿¥q ÔoÀPy 

rH=hæ¸Á.  
''®¸CL Ã½¡ =nÎM|jPy ‚@~ FLjMLlø GHlGSë¥cÓj ²Pe ÔLÍjMLlCLjFcïMy FcŠ ¬Oqíî¸ ¥cÍ¥cÚ'' ¬¸Á V¿¥q 

FLMLløCLk .  
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''ÔnJdðFLj¥qEc O~öÀ GH<jŠFo MLjj¸Íj ³Ey μ¥q GHlGSë¥q¸ ÔLÍMLÂEo ÂöÍJwFLÂ. ¬tjFc ¼FLïCLëNqjõ$cOqj ML¼áFL 
Í$qÜOqFLj¸© Fc¥qGSÓj GHFo °¸<<¸PoÍj. ¬Â¢ï ¬CLëNqjõ$cOo ÔLkGSjŠ¸^jFcïOqj'' ¬¸Á GSj$qj* ¥qMLjÓ ML¸¥q 
−À£ôNqj¸$c ÔLkGSkë.  

''¬Eo¸ PoÍj, GHFLjÓÂ¢ï ²¸Cy Ôc¥qÔL¥qõ¸$c FLjMoø ÔoGSjŠ¸^jFcïMLl'' ¬¸Á ¥qMLjÓ GSj$qj* AKLj×.¸ Ä£jÍ 
ÔntjõMofS.  

''GSOo ¬¥cÚ FoÂ¸=h¥h MnÈ"MLTdëFLj. MLTdëFL¸©'' ¬¸^k ®Íí¿¥i ÔnfHð _NqjÓjEoOqKytj¸Á V¿¥q.  
''¬GHlð@oFc?'' ML¼á ²¸CLsSGHtj¸ÍÂ. ¥csSGHlMoj¨ MnWx"ÔLjá ¥qEc'' ¬¸Á GSj$qj*.  
''PoÍ¥cÚ Mn+CcFLj ÔLÍjMLl¥yMLÓfS¸Á ÔcPe °¸Á'' ¬¸Á V¿¥q.  
''Â¢¥nGHlð<k ÔLÍjMLl$yPo. GSOo MnÈ"O~'' ¬¸Á GSj$qj* ¬tjGRæ¸$c ÔLkGSkë.  
''¬MLlFLMLkôN|j. ®¸CL¥i ³¸ ÔLÍjMLlCLjFcïM| FLjMLlø?'' ¬FL¨»¸Á ¥qMLjÓ ²¸Cy −GS¥hë$c V¿¥q ML¸¥q ÔLkGSkë.  
''Ã.³ rIHÎFLP| ®NqjO| ÔLÍjMLlCLjFcïFL¸©'' ¬¸Á V¿¥q ÄFLNqj¸$c.  
''Ã.³Fc? ¯ ¥cÓ¸Py ¬Á ‚@~ μ¥q ÔLÍjMoFc? ML¸^ ÔoGSjŠFo¸ÍjŠ, ¬¸^j÷ CyMLjjŠFo¸ÍjŠ CLGHð 

²¸ÍjŠ GHÂ¥h MLGSjë¸ÍÁ?'' ¬¸Á ¥qMLjÓ ²$qCcÈ$c.  
− MLk^Ój ÄFL<¸CyFo ¼O~Š MLÔoáfS¸Á V¿¥qŠ. ¬¸CLMLOq‚ MLlFLï öGHQc¸CLCL ¬¸Cc ²»¿Jw$c 

''¬Eo¸^CLëNqjõ$cOqk ¬Pe ¬¸=cOqj? ML¸^Â ¬¸CL CoÆ$cÜ À£fSJdOoNqj¥q¸¨. ¬EoEy ÔoNqjO~ÂGHFLtjFL^j÷'' ¬¸Á 
V¿¥q ‚P|$c CLFL ¼O~ŠFLj _Nqj^Š MLõ¥që¸ ÔoNqjŠ¸@~.  

''ÔoCL$cÂ Mc+"¸Cc ÔnsHð MLk^Po ®Ä. ¥c¥qJwCo Ã.³ ‚@~ μ¥q ÔLÍjMoFc?'' ¬¸Á ¥qMLjÓ Mn¥hÚ¿¸CL$c.  
''Fc¥hGRæMnjÎ¸Á ¥qFLj¥q FoFLj ÔLÍjMLlCLjFcïFLj. ´ Fy Mc=| ´ <k. @y¸=| ®¸^O|IfHNqjO| ®F| MnjÎ GHOqûFLP|û. 

×.FcÓ¸ÍOqk ®¸CL ¥qGRæGH¨ ÔLÁÄ rHÍí rHÍí °Eyõ$cÓj ÔofS <_jò GS¸JdÁ¸ÔoÁ ²¸ÍjŠ? À¸¨¥yGSMoj ¥qEc. 
MLjFL¸Í¿ ¥q<jGHlÓk Â¸@~Ó¸=o ML¸^ ÔoNqkÆ ¥qEc! ¬Pe¸=h GHÂÂ Fc ÔLÍjMLlŠ Æ¸¥| rH=hæ ¬¸CL CLŠÚML ÔofS 
MLk=c÷<CcOn¸ÍjŠ?'' ¬¸Á V¿¥q MLkMLjkÓj$c °¸<@~Â¥h öGHNqjÀïGSkë.  

''Kc$qj¸Á, ÂFLjï Â¢MLl Kc$cFo GSMLj¿íî¸ÔLjŠ¸^jFcïMLl. ²¸ÍjPyFLk gS^j ExOq¥qÚ ¯ Ã.³Py Ôo¿ ²¸CL Kc$c 
¥qMLO| ÔoGSjŠ¸^jFcïMLl?'' ¬¸Á ¥qMLjÓ ¬Eo MLõ¸$qõ bEyOqBhPy.  

¬¸CLMLOq‚ ²¸Cy GSÿFL¸$c MLk=c÷¨FL V¿¥q, −Ä< MLk^ÓFLj − rHÎFL °sHXh¸ÔLPo¥qJwtj¸Á. ¬tjFc 
Qc¸CL¸$cFo ÔLkGSkë ''Ä£jOqj ÔcPe JvOqGH<jCLjFcïOq¸© ÔLÍjML¸=o Ä£j ÍßfRæPy ®¸×.Â¢¿¸$qk, Mnj¨fSFo ¥cMLÔLjá. ¥cÂ¢ Fc 
ÍßfRæPy ¬Mx¥qÚ=o ¥cMLl. ÔcPe °Fcïtj. Ä£jOqj ¬FLjŠ¸^jFLï^j÷ FcŠ CLŠÚML MLkOqjÚÓj ML¼á$cÂ¢, gS^j O~¥q$cÂ¢ 
®¸ÍjPy ÔoOqPoÍj. IGHO| NqjjMLO| ¥nÎ¸@| ®FLñOoôGRF| ´ $c=| FnÎ¸=i öÀ£ GHOqû¸=| ®F| ®¸^O|. ¬tjFc ¥cMcÓFo ¥y¿ ¯ 
ö$qkGHl À£GSjŠFcïFLj. ´ Fy Mc=| ´ NqkM|j <ktj¸$|. ´ ¥c¸=| =cÓOo=| ²Â¢_© ¥cMnj¸=h¸$| MnjÎ GSæ©}S. MLTdëFLj'' 
¬¸^k ML¨ML¨$c $o^j À£GSjŠÂ MnÈ"Jwtj¸Á V¿¥q.  

−Mnj ×.Mc_j ÔnfHðFL À£Oqj ¥qMLjÓFLj ¬Mc¥qÚNojõPe ÔofS¸Á.  
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CLFoEy − fHÓ÷FLj ¼FLï_jÔcáÓÂ ÔLksSë, ¬Á _kM|jOo¸$| ¬tj CLFL¥é CL»Æ¸Eo ¬FLjŠ¸Á.  
¥qMLjÓ MLjj[¸Py MLkOqjCLjFLï Oq¸$qjÓj ÔLkfS AKLNqjGH¨¸Á GSj$qj*.  
''¬CLëNqjõ$cOqj fHÓjGSjëFLï^j÷FcïOq¸©. PyGHÆ¥h Mn+Ec¸ GHÍ¸¨'' ¬¸^k ¥qMLjÓ Ôntjõ GH^jæŠÂ ×cFL¥h Í$qÜOqŠ 

À£GSjŠMnÈ"¸Á. Ec¸Cy ¥cGSë GSOqjíŠFLï ¥qMLjÓ GSj$qj*FLj ¬FLjGS¿¸¼¸Á.  
CLFL ÔLÍjMLlFLj ¥qMLjÓ CLŠÚML ÔofS MLk=c÷¨¸Á ¬Fo KcbÍCy ¥x¸Ôn¸ GHOqjGR¸$cFo MLk=c÷¨¸Á V¿¥q. ®¸=h¥h 

Mn+jCLk ¬FLjŠ¸Á ²GHlð<k PoÂÁ FoFLj ²¸ÍjŠ ®Pe ²¥nÎû=| ¬NqkõFc ¬Â. FcŠ FL¼á¸Á, Mc+"Š FLÔcáÓFo 
OqkPoÄ£jPoÍj ¥qEc. FoFLj ¯ ö$qkGHl À£GSjŠFLï¸ÍjŠ $qCL¸Py ÔcPeMLj¸Á ®Pe$o ¥cMnj¸=| ÔoQcOqj. ¥cÂ¢¬GHlð<j ®¸CL 
¿NqkXLF| ÔLkfH¸ÔLPoÍj. ®Mcø+ MLköCL¸ ÔcPe VO|ú$cMLk=c÷@~FLj. ¯ fHÓ÷Š ÔcPe Jv$qOqj ¬FLjŠ¸^j¸Á −Ä<. 
¬MLjô ÇXL*Py rH¿»FL FoFLj ¯Mo+ ²¸Íj¥hPe KoPnF|û ¥yPyðNqkFLj. MLkMLNqjõ ÔnfHðFL^j÷ öGHÀXL*¸ KoPnF|û$c °¸@~Æ, 
®¸^OqkøõÓPy μ¥yTd¿ FoGHDÍõ¸ $qj¿¸¼ ¬<j$qjCcOqj. ÿj¸Ec$c ÄFLöMLj¸$c MLõMLÿ¿¸ÔcÆ. EcÂ¥h ¿VOqûP|û$c 
EnÎFL¸ÁFL ½¡ÄCL¸Py Â¢Š ¬Fo¥q Oq¥cPnÎFL MLõŠëÓj CcOqGSGH<CcOqj. Mc¿Cy ‚P|$c KcPnF|û ¥yPyðŠ¸@~ MLk=c÷<^¸ 
®GHð=h FLj¸© öJd¥iæ}S Ôntjõ. AKLÄGRõCLjëPy ¬Á Â¢¥n¸Cy °GHNnk$qGH<jCLj¸Á ¬FcïOqj MLkMLNqjõ.  

®¸=h¥h MLÔcá¥q ×.¿»¸Í¸Cc CLÆ÷¥h ÔnfHð¸Á.  
¬¸Cc ÄÂ ''²¸Íj¥é, ¬FLMLGSOq¸$c −Ä<Cy McÍFLŠ Á$cMLl? ¬GSPo −Ä<Š MLjFLMLj¸=o »^æ<¸PoÍj. ¬»ï¥h 

−×.õ¸ Cy<tjFL^j÷ ®GHlð<j Â¢ MLk^Ój CLNqkOqNqkõtj. ¬tjFc −Ä< ¬FLïEc¸=y÷ CLsHðMLjj¸Á ÔnGHlð? ¯ 
ö$qkGHl À£GSj¥yMLÍíÂ FoFLj ‚@~ ÔnJdðFLj ¥qEc'' ¬¸Á ®¸ÁOq.  

''ÔnJdðMLlPo. ¥cÂ¢ FoFLj ¯ ö$qkGHl ²¸ÍjŠ À£GSjŠFcïFy Â¢Š CnÓjGSj¥qEc. ¬tjFc ®¸¥c ¬Pe$o 
MLk=c÷<jCLjFcïMLl ¬Oqíî¸ PoŠ¸@~'' ¬¸Á V¿¥q ÄGSj$cÜ ÔLkGSkë.  

''ÔnJdðMLlPo Â¢ ÔLÍjMLl $qk¿á ¥cÍj Fc −ÍjO~í. ¬GSPo ¬¸CL¸CL MLköCL¸$c °FLï MLjFL GS¸_¸bEcÓj ®GHlð<j Â¢ 
MLk^ À£Oqj Kc$yPoÍFo TdŠ ÔLkfH ¯ ¥cGSëEcÂï ‚@~ −Ä< GHl^jŠÚFL Cn¸sHGSjë¸ÍÂ Fc AKLNqj¸'' ¬¸Á ®¸ÁOq 
$cAKLO~$c.  

¬¥qÚ< ×.¿»¸EcÂ¥h ¬GSPo ¼¥cŠ GH<jCLjFLï V¿¥qŠ CLÆ÷ MLk^Ój ÄFL<¸CyFo MLj¿¸CL MLj¸<jŠ ML¼á¸Á.  
''®Á$y ¬MLkô ®GHlð@o ÔnGHlëFcïFLj. öGHÀEcÂ¢ï FLjÄøPe rHÈ"¥h MLjj¨rH¨Co ±OqjŠFoÁ PoÍj. FLFLjï Mc+" 

¬Kcòtj¥h ÔoGSj¥yMLjÂ ²MLOo@~áOq^ ®¥qÚ<? ¬FLMLGSOq¸$c PoÂJwÂ −PyÔLFLÓCy Â¢ _jöOq Jd<jÔoGSjŠÂ, Fc _jöOq 
Jd<j ÔoNqjŠ. ¬GSÓj ÂFLjï ¥cÍjPo ¬FcÆû¸Á. ³Ey ¬¥qÚ< rHÍí °GHöÍML¸ ×.¿»JwtjFL^j÷, ×.¿»¸Í¸Cc Â¢Š 
ÔnJdðFLj ÔLk<j. ¬¸ÍjŠ Fc ÔnGHlðCy FLFLjï FoFo¥x^jæ¥yMcÆ'' ¬¸Á ¥yGH¸$c V¿¥q.  

¬¸CL ¥yGH¸$c ‚CLj¿ï ²GHlð<j ÔLk<Â ®¸ÁOq. ÔoGRæÓj¨»FL EcÂPe ¬Pe ÔLkGSkë Â¸ÔLj¸¨Jwtj¸Á. 
‚CLjOqj ¬FLïEcÂPy CLsHðÄ£jPoÍÂ −Ä<¥i CnÓjGSj. ¥cÂ¢ ×.¿»¸EcÂ MLjkÓ¸$cŠ^j¸_¸Py ¥qÓCLÓj ²¥qÚ< 
Oo$qjCcNnkFLÂ −Mnj AKLNqj¸.  

®¸CLPy ''V¿¥q ML¼á¸Ec MLÁFc?'' ¬¸^k Ä£jFcXh ML¼á¸Á −ÍjO~í$c.  
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''®GHlð@o ML¼á¸Á MLÁFc'' ¬¸^k V¿¥qMnÎGHl À¿» ''−¸=i Â¢¥yGS¸ On¸<jTdOqj÷ ML¼á MnWc"Oqj'' ¬¸Á ®¸ÁOq.  
Ä£jFcXhÂ ÔLk<<¸CyFo MLkMLjkÓj$c ¬tjJwCLk ''²¸Íj¥c¸=i Fc¥yGS¸ ÔLkGSjëFcïOqj? ¬¸Á V¿¥q 

GHÓ¥q¿¸GHl$c.  
''³¸ PoÍMLkô ÄEcõ ¯ GS¸MLCLûOq¸ GH¿XL O~NqjFL¸^jFcï<j. GH¿XLÓj ÔLksSë GH^jæMLjÂ GHÁsUFLj Oy¾Ój 

‚@~ PoMLl. ¬Á MLÁPofS =h.ÄPy ³Ey MLjkõ½¥qP| ¥c¸fH=iGRF|û °Fcïtj, EcÂPy Jd¿æfSsH=| ÔosS¸ÍjŠ rSðGRP| 
¥y¼¸$| À£GSjŠFo¸ÍjŠ Mn+CcFL¸^k μ¥q=o sHÔi rH<jCLjFcï<j'' ¬¸Á Ä£jFcXh KcbÍ$c.  

''¬EoÄj=h MLÁFc GH¿XLÓj O~NqjŠ¸@~ ³¸ ÔoTdë<^?'' ¬¸Á ®¸ÁOq −QLáOqõ¸$c.  
''¬Eo MLÁFc Fc‚ ¬Oqíî¸ ¥cML<¸PoÍj. ¥cGSë V¿¥q ML¼á ÔnfHCo Ä¸=c<Â Fc −QL'' ¬¸Á Ä£jFcXh Á$qjÓj$c.  
''³Äj=y ¯ ¥cÓ¸ fHÓ÷Ój. ²GHlð@o¸ ÔoTdëOy Mc+"¥é CnÆNqjÍj'' ¬¸Á ®¸ÁOq NqkbEcPeGH¸$c.  

PPP 
      − MLk^Ój Ä¸^kFo Ä£jFcXh CnÓ÷Mnjjÿ¸ MofS¸Á.  
V¿¥q CLÆ÷MnÎGHl ÄGSj$cÜ ÔLkGSkë ''³¸^MLkô FLjMLlø. ¬GSPo −¸=i −¸Ey+FL GH<jCLk °¸=o FLjMLlø MLj¿¢ 

KnÍOq$x<jCLjFcïMo'' ¬¸^k Ä£jFcXh MnÎGHl À¿» ''Ä£jOqj Mn+"¸¨ −¸=i FoFLj ®GHlð@o MLTdëFLj'' ¬¸Á.  
''GSOoPoMLkô, ¥cGSë Cx¸ÍOq$c O~'' ¬¸^k ÿ@~Ä¨$c MnÈ"Jwtj¸Á Ä£jFcXh.  
ÔoÀPy GHlGSë¥cÓj PyGHÓrH=hæ Ä£jFcXh MnFLj¥é Mn+jëFLï ‚CLj¿Cy ¬¸Á ®¸ÁOq ''¬FLï¸ ÀÂ Mn+"Mo'' ¬Â.  
''MLÔcá¥q À¸=cPoMLkô'' ¬¸^k CLÆ÷ GSMLkbEcFL¸ ¥yGS¸ ²ÍjOqj ÔLk<Š¸@~ ²Íj¿¸=h MnÎGHl Td»Jwtj¸Á. 

Mn+këFo  ''²¥qÚ<jFcï@~¸=i, ÄEcõ'' ¬Â ¬¨»¸Á V¿¥q.  
''¬Á$y − $qÁPy °Fcï<MLkô'' ¬¸Á Ä£jFcXh ¥x<jŠ °FLï $qÁÂ ÔLkfHGSkë.  
V¿¥q $qÁPy¥h MnWo"GS¿¥h ÄEcõTd$qO| =o_jP| Ä£jÍ CLÓ rH^jæŠÂ ³<jGSkë °Fcï<j.  
''ÄEcõ ³Äj=hÁ?'' ¬¸^k MLjßÍjMLl$c ¬CL¨ CLÓÄ£jÍ Ôotj MofS¸Á V¿¥q.  
−Mnj ÔoÀÂ CLFL On¸<j ÔoCLjÓCy $q=hæ$c GH^jæŠÂ ''FLjMnÎøFc ÔnGHð¥cÚ... ®¸CLMLj¸¼ ¬ML¥cQL¸ Jw$x^jæŠ¸=o 

MLjÈ¢" O~ÍÂ'' ¬Fcï<j ÄEcõTd$qO| Mn¥hÚMn¥hÚ ³<jGSkë.  
''GSOo, ÔnJdëFLjPo ³<MLŠ. ¥q+j" CLj<jÔLj¥y MLjj¸Íj. ¬GSÓj ¬FLï¸ ÀFcïMc ¯ GHm^?'' ¬FL¨»¸Á V¿¥q 

¬FLjFLNqj¸$c.  
''PoÍMLkô Jd^Ó ¥y¼¸$|Š Mn+"ÂsSë ¬FLï¸ À¸=cFLÂ sHÔi rH=hæ ‚OqjáFcï<j. ³¸ ÔosSÁ FoFLj?'' ¬¸Á 

Ä£jFcXh ¥q+"Â¢+" GHOqõ¸CL¸ ¬MLlCLk.  
''MLjj¸Íj sH÷^jPy ¬FLï¸ rH^jæŠ Oq¸¨ −¸=i, À¸=c<j'' ¬¸Á V¿¥q.  
''Fc¥é¸ MLÍjí. FLFLjï ¥y¼¸$|Š Mn+"ÂsSëFo À¸=cFLj'' ¬Fcï<j ÄEcõTd$qO| Mnjj¸¨$c.  
''EcÂ $qj¿¸¼ CLO~øCL MLk=c÷<Ec¸. ÔLk<j ÄEcõ FLjMLlø CLøOq$c ¬FLï¸ ÀFosSë FoFLj MLk=c÷@ofS MnÈ" ¬FLï¸ 

À¸=cFLj. ¬GSPo FcŠ ÔcPe −¥qÆ$c °¸Á'' ¬¸Á V¿¥q.  
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''¬Nnkõ FLjÄø¸¥c ¬FLï¸ ÀFLPoEc ¬MLkô? GSOo FoFLj MnÈ" ®Íí¿¥i ¬FLï¸ rH^jæ¥xTdëFLj'' ¬¸^k Mn+"Kytj¸Á 
Ä£jFcXh.  

''MLEcí¸=i, FoFLj ®¸=h¥h MnÈ" À¸=cPn¸¨'' ¬¸Á V¿¥q MnjjÿMLk^¸$c.  
''AKLPoEcÂMo ®GHlð<j =nÎMnj¸CLtj¸Ey CnÓjTd? On¸<j Ec=h¸Á. ®¸¥c ²GHlð<j À¸EcMLjÂ μ¥qMo+ ¬FLï¸ 

ÔcÓÍÂ Kn¸$qGH<jCLjFcïMc, ³Äj=h? FoFLj ML¸¨¸Í¸Cc ¬Pe$o °¸Á. Mc<j ÀFLPoÍÂ FoFLk ÀFLPoÍj. MLjj¸Íj 
Ä£j¿ÍíOqk ÀFL¸¨. FcŠ ÔcÓ¥qJwCo ¬MLjôFL¨» CnÔLjáŠ¸=cFLj'' ¬¸^k Ä£jFcXh PyGHÆ¥h MnÈ"Jwtj¸Á ¬FLï¸ 
CnÔoá¸ÍjŠ.  

V¿¥q AKy×.FL¸ ÔoNqjPoÍÂ ÄFL<¸CyFo ÄEcõTd$qO| ®¸¥éÄ£j MLk=c÷<Š¸@~ ¬FLï¸ ÀFoQc<j.  
McÈ"ÍíOqk ¬FcïÓj ÀFcï¥q, GHWc"Ój On¸<k À£GSjŠMnÈ" fS¸ŠPy GH@ofS CcFLj ‚@~ ML¨è¸ÔLjŠ¸Á Ä£jFcXh.  
''®GHlð<j ÔnGHlð ÄEcõ ³Äj=h Â¢ öJwKn÷M|j? ¬FL¨»¸Á V¿¥q.  
''³MLjj¸Á? =h.ÄPy fS¸»¸$| ¥c¸fH=iGRF|û °FcïNqjÂ ¬<øO|=nÎ×| ÔoGSjëFcïOqj. ¯Td¿ ²Pe$nÎFc FoFLj ¬¸ÍjPy 

Jd¿æfSsH=| ÔofS ÄF| ¬McøÓÂ °¸Á. ¬Pe ÔoNqkÓ¸=o MLj¸¼ ¥y¼¸$| À£GSj¥yMcÆ. EcÂ¥yGS¸ Mn+CcFL¸=o ¬MLjô 
MLÍí¸=y¸Á'' ¬Fcï<j ÄEcõTd$qO| ÄÔcOq¸$c Mnjjÿ¸ rH=hæ.  

''MLj¿ GH¿¢XLÓj? ¯ GS¸MLCLûOq¸ ²M|j.rS=| ‚@~ °¸Á ¥qEc'' ¬¸Á V¿¥q öGHQcïOqíî¥q¸$c.  
''GH¿¢XLÓj Fn¥|ûæ ®NqjO| O~TdëFL¥cÚ. ¯ ÕÔcF|û JwCo MLjÈ¢" O~Íj FcŠ'' ¬Fcï<j ÄEcõTd$qO| °Eoø$q¸$c.  
''Kc$qj¸Á ÄEcõ ¯ ÕÔcF|û JwCo MLjÈ¢" O~Íj, Â×.Moj ¥cÂ¢ μ¥qMo+ FLjÄø¸ÍjPy Ä×.Nqj¸ TdbÁ¸ÔLPo¥qJwCo 

On¸¨=h¥i Ôn¨FL OoML¨Ä ¥cMc? ¬^j ÔLÍjMLm JwCLj¸Á, ®^j FLjMLlø ¬FLjŠFLïÁ¤ Jv¸ÍPoMLl. − CLOqjMcCL ³¸ 
ÔoEcíMLjÂ?'' ¬¸Á V¿¥q.  

''²¸ÍjŠ $nÓMLFLj? CLGHð¥q $nÓjTdëFLj. ¬¸ÍjPy ÄF| ¬tjCo »¤Cc MLkbÍj¿¢, °ad, sUMLjÔL¸öÍ, ÅÇ¢ ¥qßGRêPe÷ FoFLj 
‚@~ fSÂMLk ÕÔcFLjûÓj ¥x^æMLÔLjá. sHOqjCy Jd^j KyPn<j <_jò GS¸JdÁ¸ÔLMLÔLjá. − sUMLjÔL¸öÍ ÔLk<k, 
$cNqjŠ<j$cFo ¥c¥q, MLjkõ½¥| @nÎOnXLF| ‚@~ ÔoGSjëFcï<j. Mc+"Pe FoFLk ¥cMcÓÂ Fc −QL. FoÂGHlð<j ÔLÍjMLlŠÂ 
°Eyõ$q¸ ÔosSEn¸ÍjŠ? <_jò GS¸JdÍFL¥é ¥qEc! ¬Á ®Pe GS¸JdÁTdëFLj'' ¬Fcï<j ÄEcõTd$qO| ±ÿPy÷ CoÆJwCLk.  

''¬¸Cc Kc$cFo °¸Á. μ¥qMo+ Â¢ öGHNqjCLï¸ ÄIGHÓMnjÎCo GH¿fSìÀ ³Äj=y −Py¼¸ÔcMc? MLj_jòPy÷ Â¢+j" ÔLkfS, 
MLjj¸CL μÓ¥qKyGSjŠFLï^j÷ ¬MLlCLj¸Á ÄEcõ'' ¬¸Á V¿¥q ¬CL¨ ML¸¥q GSk=h$c ÔLkGSkë.  

''³¸^¥cÚ FLjMLlø ‚@~ ¬MLjôPe ÔcÍGSë¸$c MLk=c÷<jCLjFcïMLl? ²MLOnÎFc ³ GHFnÎFc CLÓrH=oæ^GHlð<j GS¥nû}S 
¬MLlCcMLjFo CLÓrH<CcOqj $cÂ¢ rIHtjP| ¬MLlCcMLjÂ ¥cÍj$qEc? FoFLk ¬¸Co On¸@y >bEc=| PoÍj FcŠ'' ¬Fcï<j 
ÄEcõTd$qO| fSìOq¸$c.  

¬CL¨ MLk^Ój ÄÂ MLjjÔLá^ GH¨FL^j÷$c FLMLløCLk, ''− ¥cÂñ@nF|û °¸=o MLj¸¼Eo ÄEcõ. ¥cÂ¢ ¥i@n¸¼ 
MojPn¸ÔLMLjFcïOqj rHÍíÓj. Ä£j ¬MLkô FcFLï$cOqj ÂFLjï ®¸×.Â¢O|Â ÔoNqkÓÂ, Â¢ CLMLjjô¨ï @~¥qæ¿ï ÔoNqkÓÂ ²Fyï ¥qÓÓj 
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¥qFcïOqÂ Â¢‚ CnÓjGSj. Ä£j FcFLï$cOqj¸<$c ÔcPe Kc$c ÔLÁMoMc¨Â. ®¸^O| IGH}Sæ ®NqjO|Py FnÎ¸=i ^k GHOnû¸=| 
MLkOqjÚÓj MLÔcátj Â¢Š. Â¢ MLkOqjÚÓj ÔLkfS Ä£j FcFLï$cOn¸Cy MLjj¿fSJwNqkOqj.  

Â¢Š ²M|jrS=|Py MLj¸¼ Oo¸¥é MLGSjë¸ÍÂ ¬¸Í¿Cy ²¸Cy $xGHð$c ÔnGHð<¸ FoFLj ‚@~ ÄFcïFLj.  
¥cÂ¢ ÍjOqÍßGRæMLQcCLkë Ä£j FcFLï$cOqj JwNqjOqj. ¬tjFLMc+j" MnkGS¸ ÔofS Ä£j −fSëÂ EyÔoQcOqj. ®¸CL ×.¿»Fc 

Ä£j ¬MLjô Ä£j ®Íí¿ Ä£jEc −QLÓj rH^jæŠÂ ö_CLjŠCLjFcïOqj. FLjÄøPe GH¿¢XLÓj O~Nqj<¸ MLkFofS ¬MLjô −QLÓj 
‚ÓEyTdëM|? FLjMLlø ÔLÍjMLl MLkFosSë rHÎ Py¥cFL °FLï Ä£j FcFLï$c¿ −CLôŠ Qc¸À °¸^j¸Ec? −Py¼¸ÔLj?  

Â¢Š $xGHð $cNqjŠ¨Ä ¥cMcÓFo −QL °¸<<¸Py CLGHlðPoÍj. EcÂ¥yGS¸ öGHNqjCLï¸ Ôntjõ. ²MLOqk MLÍíFLOqj. 
¥cÂ¢ ¬Eo GSMLjNqj¸Py ¬Á Â¢ ¥n¿¢O|¥h ¬MLOybÍ¸Pe ¥cŠ¸@~ ÔLkGSj¥y. MLjj¸Íj Â¢ ¥n¿¢O|rHÎ ÍßfRæ rH=hæ μ¥q Jv½GRF|¥h 
ÔoOqj¥y. − CLOqjMcCL Â¢ fS¸»¸$| VÃ¢Â ²¥|öTdæ ¥cøÆIfH¥éGRF|$c @nMLÓ}H ÔoGSj¥y. Â¢ ÔLÍjMLl Â¢ ¥qFLïMc+" −QLÓj 
À£Oqá@~Â¥é ¥cÍj. GS¸IGHj¸Py Â¢¥y TdìtjÂ¢, ÿyEcÂ¢ ¥qÆðGSjë¸Á. ÔLÍjMLl¸=o ²¥qÚ¨¥h MnÈ"Fc GHÁMLj¸ÁCy sSøÔLáî$c, 
bEc=h$c MLk=c÷<$qÓj$qjCcMLl.  

®¸^O|Ä£j¨Nqj=| ¬FoÁ KofS¥| ¥cøÆIfH¥éGRF|. ¬Á ‚@~ PoŠ¸@~ ²¥qÚ¨¥h MnWcíMLjÂ, ³¸ ÔoEcíMLjÂ?  
FLjÄø¸Ec¥q ¬FcïMo sUMLjÔL¸öEc, ÅÇ¢ö¥hadê, »¤Cc MLkbÍj¿¢ ¬Â Mc+"¸Cc ÔLÍjMLl GS¸bÍõÓj MLkFofS, − IgHÓjèPy¥h 

MnWc"OqFc Â¢ °EoíQLõ¸? ÔLÍjMLl ¥xFLTd»GSkëFo ¬¸ÍjPy ¥xFLTd$cOqj. FLjMoøMnk ¯ ¥c¸fH=iGRF|Py ÄFLïtjCo ÔcÓj, 
¬¸Cc TdbÁ¸¼FL=o÷ ¬FLjŠ¸^jFcïMLl.  

− sUMLjÔL¸öÍ ½.=h.ÄPy FoGRFLP| PnMnP|Py Jd¨ ²¸Cy $qj¿ë¸GHl Jv¸Ec<j. − Tdìtj¥h ÔoOqj¥yMcÓ¸=o 
Jd^Ój Jd<<¸ μ¥q=o MLsSë GS¿JwÍj ÄEcõ. ®¸»÷¤GRjPyFLk, fU¸Á¤PyFLk bEcO~+¸$c MLk=c÷<$qÆ$o Tdìtj¥h ²Í$cÆ. 
Ec¸Cy ²¥qÚ¨¥h MnÈ"Fc Fn$qjÜŠ O~$qÆ$o TdMLjOqíîõ¸ Â¢ GSø¸CLMLjMLlCLj¸Á. ¬GHlð<j Ä×.Nqj¸ ÂFLjï MnÍjŠÚ¸^k 
MLGSjë¸Á.  

°EcÿOq*¥h Fc GS¸$qCo À£GSj¥y. −O|æû ö$qk}H À£GSjŠÂ Ã.³ ÔLÍjMLlCLjFcïFLÂ ¬¸Cc FLFLjï Ä¼öCL¸$c ÔLkGSkë 
CoÆ¥q ÔofS MLk=c÷<jCLjFcïOqj. ¬tjFc GH=hæ¸ÔLj¥yPoÍj FoFLj. ²¸Íj¥q¸=o Fc $yP| ´.³.Nqj}S ¥qFLj¥q. ¬Á 
TdbÁ¸Ôo¸ÍjŠ GHÃ÷¥| ²¨ôÂösSæGRF|, JdÆ=h¥|û Kc$c °GHNnk$qGH<CcNqjÂ Ã.³Py − GSKnã¥|æûÂ ²¸fH¥q ÔoGSjŠFcïFLj. 
¬}IH¥yO|û ¬Ä À£GSj¥y¥qJwtjFc ´.³.Nqj}S¥h öfHsHO| ¬MLøÔLjá ¬FLj¥y ¬Á MoOo ÄGRNqj¸.  

MLjj[õ¸$c FoFLj ÔnsHðEo¸^¸=o MLjFL PnÎ}IH¥h MLjFL¸ [¼áCL¸$c μ¥q $yP|Â ³OqðOqÔLj¥yMcÆ. EcÂ TdbÍFL ¥yGS¸ 
GH^jæÍÓ$c ¥qßfR ÔoNqkÆ. ¬GHlð<j TdbÁ¸ÔLPoÂÁ ³Ä£j °¸<Íj.  

Â¢ IGH}Sæ öGHNqk¿=i ÔLÍjMLl¥h¼á MLjj¸Íj EcÂ Ä£jÍ ¥cF|rSF| ö=o=| Ôntjõ. − CLOqjMcCL Â¢ ²¥|öTdæ ¥cøÆIfH¥éGRF|û 
@nMLÓ}HMnj¸=| ¥yGS¸ −Py¼Íjí$cÂ¢'' ¬¸Á V¿¥q PeÓFL$c.  

V¿¥q fSÄP|û öfHsHO| ¬MLlCLj¸ÍFo ÄGRNqj¸ ÄFL<¸CyFo, ÄEcõTd$qO| −PyÔLFLPy GH¨JwNqk<j. CLFL −PyÔLFLFLj 
GH¥qÚFL rH=hæ ''¬¥cÚ, FLjMLlø ´.³.Nqj}S¥h öfHsHO| ¬MLlCLjFcïMc? MLjOnGHlð<k ÔnGHðPoEo FLjMLlø?'' ¬Fcï<j −O~bÍFL$c −Mnj 
ML¸¥q ÔLkGSkë.  
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''¬MLlFLj, ®GHð=h FLj¸© ¬FLMLGSOqMnjÎFL GHÃ÷fS=i ²¸Íj¥qÂ ²ML¿¥i ÔnGHðPoÍj. ´.³.Nqj}S ¥cMcÓFoÁ ¼FLïGHð=hFLj¸© 
Fc PnÎ}IH Nqk¸ÃGRF|. ®GHlð<j GSMLjNqj¸ ML¼á¸Á ¥qFLj¥q Â¢Š ÔnJdðFo ¥cÂ¢, Po¥qJwCo ®GHð=y÷ ²ML¿¥i ¯ ÄGRNqj¸ 
ÔnsHðEcÂï ¥cÍj. Fc GS¸$qÀ GSOo.. ³¸ ÔoEcíMLjFLjŠ¸^jFcïMLl FLjMLlø?'' ¬FL¨»¸Á V¿¥q.  

''−Py¼¸¼ ÔLksSë FLjMLlø ÔnfHðFL^j÷ ÔosSëFo MLj¸¼ÍÂfHTwë¸Í¥cÚ. ®Fcï+k" Fc fH¼áPy GH¨ ¬MLjôÂ ÔcPe 
KcbÍrH=cæFLj. FoFLj CLøOq$c <_jò GS¸JdÁ¸¼ ¬MLjôÂ GS¸CyGRrH=cæÆ ¬FLjŠFcïFLj. EcÂ¥h ®Eo GSOnÎFL MLkOqÜ¸ 
¬FLjŠFcïFLj CLGHð Â¢Pe ®¸CL PyCLj$c −Py¼¸ÔLPoÍj'' ¬Fcï<j ÄEcõTd$qO| GHQcáCcëGHGH<jCLjFLï=|+j$c.  

''¬tj¸EoEy ¬tj¸Á. ®GHð=h FLj¸<tjFc ÔLÍjMLl Ä£jÍ ¥cF|rSF|ö=o=| ÔofS MLj¸¼ O~¸Š GS¸JdÁ¸ÔLj. ¬Pe 
¬Â Jd^ÓFLj MLÁPoNqjMLjÂ ÔnGHð<¸ PoÍj FoFLj. ²¸Íj¥q¸=o Jd^ Â¢ ±fH¿ ¬Â FcŠ CnÓjGSj'' ¬¸Á V¿¥q 
FLMLløCLk.  

''>bEc¸¥|û ¬¥cÚ Fc MLjFLGSjÂ ÔcPe Kc$c ¬Oqíî¸ ÔoGSjŠFcïMLl. FLjMLlø ÔnfHðFL=o÷ MLjj¸Íj ÔLÍjMLl. − CLOqjMcCo 
Jd^'' ¬Fcï<j ÄEcõTd$qO| Vtj$c FLMoøGSkë.  

¥x<jŠ MLk^Ój ÄFLï Ä£jFcXh MLjj[¸ −FL¸Í¸Cy ÄJdð¿¸Á.  
''>bEo¸¥|û V¿¥c'' ¬¸^k V¿¥qFLj CLFL ÿßÍNqkÂ¥h ÿCLjëŠ¸Á Ä£jFcXh. MLk^Ó¥q¸ÍÂ AKcMcÂï −Æ¸$qFL¸ 

EcøO~ ¬Pe MLõ¥që¸ ÔofS¸Á Ä£jFcXh.  
''®¸ÍjPy FcEo¸ PoEc¸=i. ÄÍõ ÔcPe CnÆMnÎFLMc<j. MLj¸ÔoEy, Ôn@oEy CnÓjGSjŠFcï<¸Co. Fo MLTdëFc¸=i.. ¬MLjô 

Fc¥yGS¸ ²ÍjOqj ÔLkGSkë °¸^j¸Á'' ¬¸^k MnÈ"Jwtj¸Á V¿¥q.  
−Mnj MnÈ"FL ML¸¥é ¬Pe ÔLkGSkë FLj¸ÔLjFLï Ä£jFcXh Mnj< ÔLj^kæ ÔoCLjÓj MofS ''Td¿¢ ¬MLkô, ÂFLjï ÔcPe 

KcbÍrH=cæFLj'' ¬Fcï<j ÄEcõTd$qO| ¥q+j" ÔnMLjOqjGSkë °¸<$c.  
''KcbEo¸ PoÍj FcFcï. −GSjëÓj JwtjFc CLMLjjô<k, FLjMoø Fc GSOqøMLjk ¬FLjŠÂ ö_CLjŠCLjFcïFLj. Ä£jOqj 

öGHNnk×.ŠÓMcøÆ. MLjFLÂ ÔLkfS FLÄøFL Mc+" FyOqj MLjktj¸ÔcÆ. −<Á, ¬Eo¸ ÔoNqj$qÓÍj ¬FLïEcÂ¥h Ä£jOqj GSOnÎFL 
×.Mc_j$c ÂÓMcÆ. ¬Eo Fc ¥y¿¥q'' ¬¸Á Ä£jFcXh <$qjÜÀë¥qCy.  

''±Oqj¥yMLkô ®¥q MLjj¸EnGHlð<k FLjMLlø ¥q¸^CL¨ rH=oæ GH¿fSìÀ O~ÂMLøFLj'' ¬Fcï<j ÄEcõTd$qO| fSìOq¸$c.  
PPP 

¥qMLjÓ V¿¥qFLj ¼FLï_jÔcáÓÂ −Mnj ÔLÍjMLl $qk¿á ²EoíMc ÔofSFL CLO~øCL MojFLCLëÂ ÔLk@~ÓÂ °Fcï, − 
ÕÔcNqjÓŠ Mn+"<¸ MLkFLjŠ¸Á V¿¥q.  

®¸ÁOq ‚@~ ‚CLj¿ï ¬¥qÚ<Š Mn+Ec¸ OqMLjôÂ MLÀë¨ ÔoNqj<¸ MLkFofS¸Á.  
V¿¥qFLj ¥h¸ÔLGHOqÔcÓÂ ÔLkfS En_ò ÀFLï ¥qMLjÓ, ÿ¿öGHTdE§, ®¸ÁOqÓj ML¼áFLGHlð<j ¥cGSë ×.¸Š$c 

¬ÂfH¸ÔL<¸Cy ³Ey CLGHlð ÔofSFLEcÂPe Mc+"Â CLfHð¸ÔLjŠ ÀOq$qTd»¸Á. Mc+j" ‚@~ ¥qMLjÓCy ¬¸=i MLjj^æFL^j÷$c 
°¸¨JwNqkOqj.  
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¥qMLjÓ GHÂPy GSj$qj*Š TdNqjGH<jCLkFo CLFL À£¿¥q GSMLjNqkFLï¸Cc ×cFL¥h Í$qÜOo $q<GHTd»¸Á. −Mnj öGHMLOqëFL 
ÔLkfS O~MLjÔL¸öÍ ²¸Cy −QLáOqõJwNqk<j. JdÀ¥é+" ö¥hCL¸ ¬¸Í¿ GH=c÷ ¥qMLjÓ ²¸CL ¬bÃMLkFL¸$c °¸@oEy ¬Eo 
¬bÃMLkFcÂï −NqjFL À¿» ®Fcï+"Š MLjOqÍÆPy ÔLk<$qÆ$c<j.  

×cFL¥h −FL¸EcÂ¥qtjCo ¬MLbÍjPo PoMLl. CLFLCy °Pe÷GS¸$c ¥q_jOqj÷ Ôn_jCLk, _j×.ã»¸¼ ¬FLï¸ rH<jCLk 
¬MLGSOqMnjÎCo ¥qGSjOqjŠÂ MLj¸ÍjÓj MoGSjëFLï ¥qMLjÓÂ ÔLkfS GHmOqøGHl Oy¾Ój MLjÈ¢" MLÔcáNqjÂ GS¸_OqGH¨Jwtj¸Á.  

CLFL rH+"tjFL Mn¸^Fo MnÈ"JwtjFL ¥qMLjÓ, ®Âï GS¸MLCLûO~Ó CLO~øCL ®¥qÚ¨¥h O~ML<¸ MLÓFL −Mnj $qk¿á 
ÄFL<¸ CLGHð öGHCoõ¥h¸¼ GSj$qj*Š ³Ä£j CnÆNqjÍj. ¥cÂ¢ ¯Fc<j −Mnj CLMLjCy MLõMLÿ¿GSjëFLï À£Oqj ÔLkQc¥q MLjFLjGRjõÓ 
MLjbÍõ ¬FLj¥yŠ¸@~ ³My Co@~Ój ML¼áFc ¬Ä fSìOq¸$c °¸¨JwMLÂ JdfS¸$| ¥{÷@|ûPe ML¼áJwCcNqjÂ MLjFLGSjPy÷ 
MLjMLjCLÓj ²¥qÚ¨¥i JwMLÂ ¬Ä fSìOq¸$c ÂÆ¼ °¸=cNqjÂ ¬FLjŠ¸Á GSj$qj*.  

MLjbÍõ MLjbÍõPy AKcGSÚO|, QLÇ¥hOqB|Ój IJwF| ÔofS ×cFL¥h XoMLj GSMLkÔcO~ÓjCnÓjGSjŠ¸^jFcïOqj. Mc¿Cy ¥csSGHl 
MLk=c÷<<¸Cy ¬¸Í¿ MLjFLGSjÓk °Pe÷GS¸$c °¸@oÄ.  

μ¥q MLj¸¼ MLk^, μ¥q −À£ôNqjGHl GSðOqù, ²Pe¸=h ¥qadæFnÎïFc, KcbÍFnÎFc μ=c¶¸ÔLŠ ÔoGSjë¸Í¸=cOqj. ¬Eo 
Â×.MnjÎ¸Á Mc¿ ½¡ÄCcPy÷. GS¸MLCLûOq¸ Oy¾Ój$c − ®¸=h GSAKLjõÓ¸Cc GH¨FL ¥qGRæMLj¸Cc AKcGSÚO|, ¥qMLjÓ, QLÇ¥hOqB|Ó  
O~¥q MLÓFL ÔoCyë À£sSfSFL^j÷ ¬¸Cc MLkNqjMnjÎJwtj¸Á.  

×cFL¥h −Oy$qõ¸ ¥x¸CL ŠÍj^GH<^¸Cy −GHOoGRF|Š @o=| ÂOqêtj¸ÔcOqj. ¬Pe ÂOqêtj¸¼FL Mn¸^Fo ×cFL¥h 
−Oy$qõ¸ Á$q×c¿Jwtj¸Á. ÃfH, GRj$qO| PnMnP|û ¬FLkÿõ¸$c rH¿»JwNqktj.  

−Mnj −Oy$qõ GH¿fSìÀÂ $qMLjÂ¸¼FL @~¥qæO|û −Mnj¥hPe ×.Oq$q<¸ ®GHð=h¥hÁ On¸@yTd¿. ®Í¸Cc ÔLkGSkë¸=o Ä£j 
ÄjrS}S GSMLjGSõ ¥éMLÓ¸ rSÎ¥qPe½¥qP| ¬ÂfHGSjëFLïÁ. FcŠ CnÆfSFL rSÎ¥cÓ½}Sæ μ¥qOqjFcïOqj −NqjFL Í$qÜOqŠ À£GSjŠMnÈ" 
¥{ÂûÆ¸$| ®fHð¸ÔL¸¨'' ¬Fcï@~NqjFL.  

''¬¥qÚ¨¥h À£GSjŠMnWcëFL¸=o CLFLj MLGSjë¸Ey O~Ey TdO|. Ä£jOo Mc¿Â ®¥qÚ<Š OqfHð¸Ôo ³O~ð^j ÔoNqj¸¨ gH÷×|'' 
¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ.  

''GSOo ¬Pe$o ÔoEcí¸. ¬Eo MLj¸¼EoMnk ‚@~'' ¬FcïO~NqjFL.  
''GSO|, FLFLjï ÔcPe Oy¾Ój$c GH=hæ gH¨GSjëFLï GSMLjGSõ ®Á. ¯ −GHOoGRF| MLÓFL CLFL¥éÄ£j..'' ¬¸^k MLk^ GHm¿ë 

ÔoNqjPo¥q ÂGSûVNqj¸$c @~¥qæOqj$c¿ ML¸¥q ÔLkQc<j O~MLjÔL¸öÍ ¥qÂ¢ï+j" ¼fHðÓj÷CLk¸<$c.  
''Fy Fy O~MLjÔL¸öÍ$cOqk, Ä£jOqPe ¬bEnÎOqõGH<¥q¸¨. ¿}SÚ ¬FoÁ ²¥qÚ<tjFc °¸^j¸Á. ¥cÂ¢ MLjFLMnjGHlð<k 

Jd½=hM|$cFo −Py¼¸ÔcÆ MLjFL ¬ÍßGRæ¸ ¥xÁ¤í Fn¥|ûæ Ä¤¥| ×.JdF|¥h Ôn¸ÁFL öGHMLjj[ ¥c¿èNqkÓ½}Sæ ¥n¸½¥qMc½¿¢ 
MLGSjëFcï¿¥qÚ¨¥h. Mc¿ −bÍøOqõ¸Py ´Íj$qjOqj ÿßöEy$qjÓŠ ¼¥hCLû ÔoNqkÓÂ ÂOqêtj¸ÔcMLjj. ¬¸ÍjPy ×cFL¥h $cOqj 
μ¥qOqj.  

PPP 
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Ä¤¿¥h ö¥cÂ¥| ö=c¸KyPo=hM| −‚÷GRF| ÄbEcFL¸ EcøO~ Š^kæ, ¥yCc PoŠ¸@~ ¬¸=o KnÎJd}S GSOqã¿¢ PoŠ¸@~ 
¥c¸rH÷¥|û Nqk¸½Nnk Jd÷gSæ ÔoNqjKyCLjFcïMLjj. ®Á MLjFL ÄQc[ FL$qOq¸Py ÂOqøfU¸Ôo öGHöGHbÍMLj ¼¥hCLû.  

Á¤Â¥h ®¸ö=c McGSjÚõÓO| −öPeæ Tz¸@| ÄjGRF| EcøO~ CxÆ»¸Ôo¸ÍjŠ ö¥cÂ¥| =y^P| −‚÷GRF| GHÍíîÀÂ 
Jd=h¸ÔLKyCLjFcïMLjj. Á¤ÂMLÓ ²^jML¸=h VÂ¢ °¸<Íj Oy»¥h. On¸<j Oy¾Py÷ Vtj$c ®¸=h¥h À£GSjŠJwMLÔLjá. Ä£jOqj 
bEnÎOqõ¸$c °¸¨ −MnjŠ bEnÎOqõ¸ ÔnGHð¸¨'' ¬FcïOqj @~¥qæOqj$cOqj.  

×cFL¥h¥h rSÎ¥cÓ½}SæCy ¥{ÂûÆ¸$| ®fHð¸Ôc¥q −GHOoGRF| @o=|FLj IfH¥|û ÔoQcOqj.  
− GS¸$qÀ Mn¸^Fo AKcGSÚO|¥h IJwF| ÔofS ÔnJdð<j O~MLjÔL¸öÍ.  
''@~©, Ä£jOqj Mn¸^Fo _NqjÓjEo¿ Mn+"¸¨. FoFLj CLO~øCL MLTdëFLj'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB|.  
''PoÍjO~, FoFLj MnÈ"Fc MLÁFLŠ ¬¸CL CLßfHë$c °¸<Íj. GSOqã¿¢¥h MLjj¸Íj CLFL GS¸CcFLMLjtjFL Ä£j MLjj$qjÜ¿¢ï 

ÔLk@~ÓÂ ¥yOqjŠ¸^j¸Á. ¬¸ÍjŠ ³ MLköCL¸ Co@~ ML¼áFc MLÁFL GH¿fSìÀ MLjÈ¢" MnjjÍ=h¥é MLGSjë¸Á'' ¬Fcï<j 
AKcGSÚO|.  

''¬Pe ¬¸=cO~ − MLjbÍõ GHÁOy¾Ój rSÓMLl rH=cæFLj ¥qEc. MLjÈ¢" ®GHlð<j rSÓML¸=o MLk Kc}S 
$x<MLrH@~ë@oMnk? GSOo, ³Ey MojFo×| ÔoTdëPn¸¨'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB|.  

''¬Pe$o Ôntjõ. FoFLj ö=cMnP| ³×nÂ¢û¥h IJwF| ÔofS ²tjO| =h¥n^j÷ _j¥| ÔotjTdëFLj'' ¬Fcï<j AKcGSÚO|.  
''GSOo ¬tjCo, GSOqã¿¢ ¬Nqkõ¥q MLköCL¸ ²ŠÚML Oy¾Ój °¸<FL¥qÚ<. −GHOoGRF| ¬tjFL CLO~øCL ¶ On¸<j 

Oy¾ÓŠ ¿=nF| =h¥n=| ‚@~ _j¥| Ôotj¸ÔL¸¨. FoFLj −IgHGSjŠ Mn+CcFLj'' ¬Â ÔnfHð QLÇ¥hOqB| MnÈ"JwNqk<j.  
−IgHGSjŠ MnWc"¥q fSGSæM|j MLjj¸Íj ‚OqjáFcï@o ¥cÂ¢, GHÂÄ£jÍ ³MLköCL¸ ³¥cö$qCL ÔLkfH¸ÔLPo¥qJwNqk<j. ¬CL¨ 

MLjFLGS¸Cc Â¸¨ °FLï V¿¥q μ¥qÚ XL*¸ ‚@~ ¬CL¨Â fSìÄjCL¸$c °¸<ÂMLø<¸PoÍj. ³ GHÂ ÔoGSjëFcï V¿¥q CLÓGHlPo 
¬CL¨Â °¥hÚ¿ Ã¥hÚ¿ ÔoGSjëFcïtj.  

¥nÎPeGS»¿¥h MnÈ" ML¼áFL Í$qÜOqFLj¸© V¿¥q QLÇ¥hOqB| MLjFLGSjŠ MLj¿¸CL Í$qÜOq$c ¬ÂfH¸ÔLTd»¸Á. ¬¥qÚ¨¥h MnÈ" 
ML¼áFL Oy¾ ³Ey Jd^ ÿM|j ÔoGSkë CLÓ ÍjMLløŠ¸^k¸=o MnFL¥q FLj¸¨ GSj$qj* MLÁFL ML¼á ¬FLïMLk^Ój $qjOqjëŠ 
MLÔcátj ¬CL¨¥h.  

''¬¸ÍMnjÎFL ösHMLj O~Bh Ôotj CL»ÆCo GSCLjë OoŠ ‚@~ GSøOqêMojPo.   
¬¸ÍMnjÎFL ¼FLïEcÂ PoCL _j$qÜrHÎ ¼FLï Mnjj=hMLj ‚@~ MLjjCLõMojPo.'' ¬¸^k Jd<jCLk ML¼á¸Á CLFL MnÎGHl 

¥x¸=n$c ÔLkGSjë  
rSO|á ÔoGSjëFLï^j÷FLï −Mnj ÔLkGHlÓFLj CL^jæ¥yPo¥q ''³Äj=h MLÁFc, ³Äj=h GS¸$qÀ? ²GHlð<k PoÂÁ Jd^Ój 

Jd<jCLjFcïMLl. ¬Á¤ FLFLjï ÔLkfS'' ¬Fcï<j Ã¸¥q¸$c.  
''ÂFLjï ÔLkfS FoFn¸ÍjŠ Jd<jCcFLj FcNqjFc? O~öÀ Jd<jCc À£Nqj$cPy KcÓGSjö_MLj*õ¸$cOqj °Âïö¥hGRêF|FLj 

GH¿ÔLNqj¸ ÔoGSkë ÔnfHðFL MLk^Ój $qjOqjëŠ ML¼á ³Ey Jd<jŠ¸^k MLl¸=o FLjMoø¸=h $qjMLjô¨¥cNqj Ex¸$qPe 
°Æ¥hÚGH<jCLjFcïMLl?'' ¬¸Á GSj$qj* MLÔoá FLMLløFLj −GHlŠ¸^k.  
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''FcŠ CnÓjGSjPo Â¢ rS=nÎO|ÓÂ¢ï FcÄ£jEoFLÂ'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB| MLjj[MLj¸Cc ¥q¸ÁJw$c.  
''¬tjCo FoFLj ±fU¸¼¸Á Â×.MojFLFLïMLk^. Ä£j ®Íí¿ MLjbEcõ GS¸DÁ¸$|.. GS¸DÁ¸$|'' ¬¸^k FLÄø¸Á GSj$qj*.  
''Jw MLÁFc, Â¢¥q¸Cc MoWc¥y+Moj. FLjMLlø ±fU¸¼FL¸CL gSFo¸ PoÍ¥qÚ<'' ¬Fcï<j.  
''−V, ¬¸CL Cx¸ÍOq$c JwCcFc? ExOq¥qÚ ExOq¥q¥q ®Fcï+"¥h Ex¿¥cMLl, ¼=hæ MLj¿ÁÄ. ÂFxï¥q −^ 

−¨¸ÔLŠ¸@~ MLÍjÓjCcFc? ®¸CL¥i MLOqÚMLl=| ¬MLlCy¸Ec Â¢ öGHNqjCLï¸?'' ¬¸Á GSj$qj*.  
''CLÆ£÷ ±Oqj¥y. FLjMLlø ±fU¸¼FL¸CL ³¸ PoÍj. ¥c¥qJwCo − ¬MLkôtj MLjFLGSjPy ³MLjj¸Ey FcŠ 

CnÆNqjÍj¥cÂ¢ CLFLj ¥qFLGH¨Co ÔcÓj, Fc MLjFLGSj GHl¿ÄfHðFL FnMLjÆPe ¬tjJwCLj¸Á. ®Á¤ ¬Â ÄML¿¸¼ ÔnGHðPoÂ Ä¸CL 
AKcMLFL ¥qÓj$qjCy¸Á. ®¸CLŠ MLjj¸Íj ³ ¬MLkôtjÂ ÔLkfSFc ®Pe ¬ÂfH¸ÔLPoÍj FcŠ'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB| 
CLFLôNqjCLø¸Py MLjjÂ»JwCLk.  

''¬Eo Kc_k ösHMLj¸=o'' ¬¸Á GSj$qj*.  
''MLÁFc Fc ösHMLj IGHÆGSjë¸Í¸=cMc?'' ¬Fcï<j GS¸Eoÿ¸$c ÔLkGSkë.  
''²¸ÍjŠ IGHÆ¸ÔLÍj. Â¢¥é¸ CLŠÚML? ÔLÍjMLl¸Á, ¬¸ÍMLjj¸Á, ¬Âï=h¥i Äj¸¼ MLj¸¼ MLjFLGSj¸Á. V¿¥q 

ÔcPe MLj¸¼ ¬MLkôNoj ¥cÍj, ÔcPe CnÆMnÎ¸Á ‚@~. ¥y¿ ML¼áFL ¬ÍßadæÂï ¥cÓÍFLjï¥yÍj'' ¬¸Á GSj$qj*.  
''¬Á¥cÍj. V¿¥q ¬¸=o MLjÄ£jô¥h ¬¸CL ®GRæ¸ °FLï^j÷ PoÍj. MLjÄ£jô MLjFLGSj ²=hæGH¿fSìCLjPy÷FLk FxfHð¸ÔLPoFLj 

FoFLj'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB|.  
''QLÇ¤, ¬FLMLGSOqGHl −PyÔLFLÓCy MLjFLGSj Jd<j ÔoGSj¥yŠ. ¥xÂï ÄGRNqkÓFLj ¥cPeÂ¥é MLÁPoNqkÆ. ¬tjFc ³ 

CLÓ÷tjFc CLFL Ã<èÓj GS¸CyGR¸$c, GSj[¸$c °¸@~ÓÂ ¥yOqjŠ¸^j¸Á ¥qEc. Ä£j MLjÄ£jô¥h FLjMLø¸=o GH¸ÔLöJdBcÓÂ 
ÄFcïFLj. Â¢ ®adæÂ¥h MLõÀOo¥q¸$c −Ä< ³ GHÂ¢ ÔoNqjOqÂ Fc FLMLjô¥q¸'' ¬¸Á GSj$qj* ¶EcOqjð$c.  

''>bEo¸¥|û MLÁFc Â¢Cy MLk=c÷@~¥q Fc MLjFLGSj fSìÄjCL¸$c ¬ÂfHTwë¸Á. μ¥q GH¥qÚ V¿¥q Fc MLjFLGSjFLj ¬Ó÷¥qPy÷Ó¸ 
ÔoGSkë¸=o MLjOy GH¥qÚ MLjÄ£jô −PyÔLFLÓj FLFLjï MLjj¸ÍjŠ Td$qÂMLø<¸PoÍj. O~öCL¸Cc ®Mo −PyÔLFLÓj. @~©Cy 
MLk=c÷@~Ó¸=o GS¸¥yÔL¸'' ¬¸^k FLMcø<j QLÇ¥hOqB|.  

PPP 
−Fc=h GS¸AKcGR* $qjOqjëŠO~$c ¬CL¨ rHÍMLlÓ Ä£jÍ ¬öGHNqjCLï¸$c FLMLlø ÄfS¿¸Á.  
GH¥qÚgS^jPy °FLï ¬CL¨ ¥xÆ£$| öfHNqk¸¥q ¬Á ÔLkfS ''³Äj=h QLÇ¤ Â¢Py FLjMoø FLMoøGSjŠ¸^jFcïMLl. ²Â¢ DÁ¸$| 

rSðGRP|?'' ¬FL¨»¸Á.  
''³¸PoÍj öfHNqk¸¥c, O~öÀ ÔLÁÄFL _j¥|Py ×y¥| $qjOqjëŠ ML¼á FLMcøFL¸Co'' ¬Fcï<j CL<Kc^j$c.  
''Â¢ McÓ¥q¸ ÔLksSë ¬Pe PoÍjPo. ´ DÁ¸¥| Nqjk rIHP| ®F| ÓM|. ²¸Íj¥q¸=o FLjMLlø ÄQc[GH^ï¸ MnÈ" ML¼áFL 

Í$qÜOq FLj¸Ôi Â¢ À£Oo MLk¿Jwtj¸Á. MLk=hMLk=h¥i Â¢Py FLjMoø FLMLløŠ¸^jFcïMLl. fSGSæM|j MLjj¸Íj ‚OqjáÂ GHÂ MLkFofS 
ÔLj¥qÚÓj Pn¥qÚrH<jCLjFLï^j÷$c ²=y ÔLkGSjëFcïMLl. ®MLÂ¢ï ösHMLj ÓXLBcPo$cÂ¢ ¬GSÓj GS¸$qÀ ÔnGHlð. ¬¥qÚ< Â¢ ö©M|j $qO|÷ 
²ÍjOnÎ¸Ec? − GS¸$qÀ ÔnGHlð'' ¬¸Á öfHNqk¸¥q −GS¥hë$c ÔLkGSkë.  
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CcFLj ¬MLlFLÂ GSMLkbEcFL¸ ÔnfHCo öfHNqk¸¥q ¬¸Í¿¥i ÔnfHð ¨JdO|æMnj¸=| ¬¸Cc ÿyOnÀëGSjë¸ÍÂ _NqjGH@~è<j. 
¬¸Íj¥é ¬Koò, ¬Eo¸ PoÍj ¬¸^k FLMoøfS GHFLjFLï^j÷$c fSGSæM|j Ä£jÍ¥h ÍßfRæ Td¿¸Ôc<j ÔoCyë MLÙ}SFLj ¥qÍjGHlCLk.  

®¥q ²¸CL öGHNqjÀï¸¼Fc ¬CL¨ FLj¸¨ ³ GSMLkÔcOqMLjk O~_^æPoFLÂ ö$qfU¸¼FL öfHNqk¸¥q CLFL GHÂPy 
MLjjÂ»Jwtj¸Á.  

PPP 
−GHOoGRF| OoGHl ¬FL$c AKcGSÚO|, QLÇ¥hOqB| ÄQc[GH^æ*¸ MLÔcáOqj.  
×cFL¥hÂ DÁNoj^O|PyÂ¥h À£GSjŠMnWo"MLjj¸Íj ¬¸Í¿¥i ¬GHð»¸CLÓj rH=hæ¸Á. ¥qÂ¢ï+"Cy CLFL ML¸¥é ×cÆ$c 

ÔLkGSjëFLï ‚CLj¿ï ÔLk<<¸CyFo −Mnj ¥q+j" ¥qÂ¢ï=h ÔnÓMLjPo ¬Nqkõtj.  
OqMLjõ ÔoCLjÆï GSj$qj* ÔoÀPy rH<jCLk ''GSj$qjBc, ®¥q Á¤Â AKcOqMLj¸Cc Â¢EoFLMLkô'' ¬¸Á ×cFL¥h ML*jŠCLjFLï 

¥q¸>Oq¸Cy.  
''¬¸CLMLk^ ¬FL¥q¸¨ ¬CLëNqkõ. Ä£j¥é¸ ¥cÍj. OqMLjõÂ Fc öJd*¸Pe ÔLkGSjŠ¸=cFLj. Á$qjÓj GH<¥q¸¨ 

Ä£jOqj'' ¬¸Á GSj$qj* ¥qÂ¢ï+"Cy ×cFL¥h ML¸¥q ÔLkGSkë.  
Mc+"¸Í¿Â¢ ¬Pe ÔLkGSkë °¸=o ¥qMLjÓ¥h ‚@~ ¥qÂ¢ï+j" −$qPoÍj. ¬tjFc _ÓML¸CcFL ¥qÂ¢ï+j" ¬ÍjMLjjŠÂ 

PoÂ ¥yJdÂï FL=hGSkë, ''³Äj^¥cÚ Â¢ °EoíQLõ¸? Â¢ KcbÍõCLÓÂ¢ï MLk Ä£jÍ MosSfS, ÂÇá¸CL$c MnÈ"JwEcMLjFLjŠ¸^jFcïMc? 
¬Eo¸ ŠÍOqÍj. Â¢ fHÓ÷Ó MLj¸¼ Ôn<jÓÂ¢ï FLjMoø GSøNqj¸$c ÔLkGSj¥yMcÆ, ÔL¼áFL^j÷ ö_À¥h... MLk¥é¸ GS¸_¸bÍ¸ PoÍj'' 
¬¸Á ¥q>OhFL¸$c.  

− MLk^Ój ÄFL$cFo ¬¸ÍOqk μ¥qÚ XL*¸ CnÓ÷Kytj ÔLkQcOqj −Mnj ML¸¥q KcbÍGH<jCLjFLï EcÂï 
¶EcOqáMLÓfS¸Á Jwtj, ®Pe MLk=c÷<jCLj¸EoÄj=h ¬FLï^j÷..  

¬¸CLPyFo − MLk^Py÷Â ¬¸CLO~Oqíî¸ ¬OqíîMLjNqkõ¥q, ¬¸ÍOqk ¥qMLjÓÂ MnjÔLjáŠ¸^jFLï^j÷ ÔLkQcOqj.  
V¿¥q ‚@~ ¬Pe$o ÔLkfS¸Á. ¯ MLjÂfR¥h ¬GSÓj GSjÂïCLCLø¸ CnÆNqjEc? ¬¸ÍOqk ®¸CL KcbÍGH<jCLk¸=o 

³Äj=h ®Pe MLk=c÷<jCLj¸Á ¬FLjŠ¸Á μ¥qÚ XL*¸. ¬¸CLPyFo ML*jŠCLjFLï ¥qMLjÓ ÔoCLjÓFLj, ¬ÍjOqjCLjFLï −Mnj 
rHEcÓFLj ÔLkQc¥q, ×cFL¥hPy ö_CL¥cÓFo GH^jæÍÓÂ rH¸ÔcÓFo °EoíQLõ¸Cy ¥qMLjÓ ¬Pe MLk=c÷¨¸ÍÂ ¬Oqíî¸ ÔoGSjŠ¸Á.  

Mn¸^Fo −Mnj GH^÷ ¬¸CLMLOq‚ °FLï MLõÀOo¥qCL Jwtj $pOqMLAKcML¸ ¥qÆ»¸Á. − rHÎFL O~MLjÔL¸öÍ MLk^Ój 
V¿¥q ¬bÃöJdNqkÂï fSìOqGHOqÔctj.  

''¬MLlFLj ×cFL¥i, ¥qMLjÓ ÔnfHð¸Á Â×.¸. MLk ¬¸Í¿¢ï ²ML¿¥h ¬GHð»¸¼ JwEcMLjÂ Â¢ °EoíQLõ¸, FLjMLlø ö_À¥h 
À£O~Æû¸Eo'' ¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ Fx¥hÚ ÔnGHlCLjFLï^j÷$c.  

AKLOqë MLk^Ój ÄFcï¥q ¥x¸Ôn¸ CnGHð¿Æ÷¸Á ×cFL¥h. −Mnj MLjj[¸Py EnÎFLõ¸ TdìFL¸Py ³Ey Â_òOq¸ ML¼á Ôo¿¸Á. 
¬¸Í¿ MnÎGHm μ¥qTd¿ ÔLkfS MnjÓ÷$c ¥q+j" MLjkGSjŠ¸Á.  

¬¸ÍOqk Í<Í<Pe@o $qj¸@nÓCy −GHOoGRF| DÁNoj^O| ML¸¥é ÔLkGSkë ‚OqjáFcïOqj ¬¥qÚ<.  
¥q+"CyFo μ¥q¿¥x¥qOqj bEnÎOqõ¸ ÔnGHlðŠFcïOqj CLGHð ²MLOqk MLk=c÷@o öGHNqjCLï¸ ÔoNqjPoÍj.  
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OqMLjõ AKLj×.¸ ÔLj^kæ ÔoCLjÓj MofS Í$qÜOq$c JvÍjGHlŠÂ ‚Oqjá¸Á ¥qMLjÓ. OqMLjõŠ MLjOyGH¥qÚ V¿¥q 
‚Oqjá¸Á. ±ÿ CnÆfSFL Í$qÜOq FLj¸© OqMLkõ, V¿¥qÓj μ¥q¿¥x¥qOqj öJd*¸Pe MLjGSÓjŠFcïOqj. ®GHlð<j OqMLjõŠ ML¼áFL 
¯ ¥qGRæ¸ CLFL¥é ML¼áFL^j÷$c ÄÓÄÓPe¨JwCy¸Á V¿¥q.  

MLjOyGH¥qÚ ¬¥qÚ$cOq¸=o öJd*¸ rH=oæ ÿ¿öGHTdE§ Á$qjÓj$c −GHOoGRF| DÁNoj^O| ML¸¥é ÔLk<Td$c<j.  
− CLÓjGHlÓj ²GHlð<j CnOqjÔLjŠ¸=cNqk ¬Â bEnÎOqõ¸ ¥yGS¸ GH¥qÚFo °FLï AKcGSÚO| ÔntjõÂ $q=hæ$c 

GH^jæŠFcï<j.  
O~MLjÔL¸öÍ GH¿fSìÀ ¬tjCo ÔnGHðFL¥qÚOqPoÍj. EcEcGHl FLÓAKnÎ GS¸MLCLûO~Ó Jd^j CLFL ¥qGRæGSj#ePy÷ JdÓj 

GH¸ÔLjŠFLï ½¡MLFL GSÿÔL¿ À¿» CLFLCy MLk=c÷<jCLj¸Ec, PoEc ¬Â MLjFLGSj ¥x^jæÄj=cæ<jCLk¸=o −öCL¸$c 
ÔLk<Td$c<j.  

OqÄ, QLÇ¥hOqB|Ój CLÆ÷¥h _÷@| ®¼á ML¼á Â¢OqGS¸$c ‚OqjáFcïOqj ¬¥qÚ@o. AKcGSÚO| MnÈ" ®Íí¿¥i öIGHm=| ¾eõ}S Cn¼á 
®¼á _ÓML¸CcFL Cc»¸Ôc<j.  

FcNqjFLMLjô ²GHlð@xGSjë¸Á PyGHÓFLj¸¨ ¬Â ¥cMLõ MoGSjëFLï NqjXL öGHQLïÓÂï=h¥i GSMLkbEcFcÓj ÔnGHmëFo MLk 
¬CLë$cOqj MLkŠ XoMLj¸$c Í¥éÚPe ÔLk<j CL¸ö© ¬¸^k MLjFLGSjPyFo EoMLjj¨ï öJd¿íî¸ÔLj¥yTd»¸Á GSj$qj*.  

¬¸Í¿ öJdOqíîFLÓk IGHÆ¸¼FL^j÷$c CLÓjGHl CnOqjÔLjŠÂ @~¥qæO| ML¼á ''−GHOoGRF| GS¥nû}S'' ¬Â ÔnGHð<¸Cy ¬¸Í¿ 
MLjFLGSjPy÷ AKcOq¸ Á»Jwtj¸Á. MLjj#ePy÷ −FL¸Í¸ MnÆ÷ÄOqjGSkë¸<$c μ¥q¿Fx¥qOqj ÿCLjëŠ JwNqkOqj.  

CLÆ÷ XoMLj¸$c °¸Á ¬FLï McOqë ÄFL<¸CyFo ''FcFcï'' ¬¸^k OqÄ O~MLjÔL¸öEcÂï GH^jæŠÂ Ã$qÜOq$c ³@oáQc<j. 
®ÂïOy¾Ój$c °$qÜKn^jæŠFLï KcbÍ, Íj¹[¸ ¥q^æÓj Cn¸ÔLjŠÂ öGHMLfU¸¼¸Á.  

O~MLjÔL¸öÍ ¥q+j" CLj<jÔLjŠÂ _j×.ã»GSjëFLï^j÷$c OqÄ Ä¤GHl ÂMLjjOqjCLk °¸¨JwNqk<j.  
''®¸¥c ²¸ÍjŠ OqÄ¤, KcbÍGH<CcMLl. ¬MLjô XoMLj¸$c °¸ÍÂ CnÆQc¥q'' ¬¸^k ¬CL¨Â ¬FLï$c¿ FLj¸¨ 

Ä<Á¤NqjKyNqk<j AKcGSÚO|.  
''°¸<Â¢ KcÔi.. ¯ ³@~Á$c Mc¨ KcbÍFL¸Cc MLjFLGSjPyFo EcÔLjŠÂ ŠÄjÆJwCLjFcï<j. ®GHlð@nÎFc − AKcOq¸ 

Á¸ÔLj¥yÂ¢ ¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ.  
ÿ¿öGHTdE§ ML¼á −FL¸Í¸$c KcML$c¿ AKLj×.¸ Ä£jÍ Ôotj MoQc<j, ¥q+"Py÷ Â¢+j" ÀOqj$qjCLj¸<$c.  
¬CL¨ï ÔLk<<¸CyFo OqÄ¥i, ÿ¿öGHTdE§¥i Co@~ ³Ä£j ¥qÂfH¸ÔLPoÍj O~MLjÔL¸öÍ¥h. −JdõNqj¸$c ¬CL¨Â ‚@~ 

Í$qÜOqŠ PeŠÚFcï<j ''±Oqj¥yO~'' ¬¸^k.  
®ÂïOy¾Ók, − ®¸=y÷ ¬¸ÍOqk ³<ML$c ÔLkfS¸Á ¥cÂ¢, OqÄ ³<ML<¸ ²GHlð<k ÔLk<PoÍj ¥cMLõ. ¬Á 

ÔLk<<¸CyFo Kn¸KoPnÀëJwCLk ''FcFcï'' ¬¸^k GbH\Ój÷FL ³<jGSkë OqÄ On¸<j ¥c+k" ÔLj=oæfS¸Á.  
‚CLjOqj ¬Pe ³<jGSkë Í$qÜOqŠ O~ML<¸Cy CLFLFLj CcFLj GS¸KcÈ¸ÔLjŠÂ ''³¸ PoÍjO~.. ³¸ PoÍj'' ¬¸^k 

¥cMLõFLj ²CLjëŠÂ ÿßÍNqkÂ¥h ÿCLjëŠFcï<j OqÄ.  
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¥qFLïCLÆ÷ ö_À¥h¸ÍFo −FL¸Í¸ CLFL ¬FLïPe CcFLj KcV^¸$c MLõ¥që¸ ÔoNqjPo¥qJwCLjFLï¸ÍjŠ PyPyGHPo 
KcbÍGH<jCLk ''¬FLïNqkõ'' ¬¸^k OqÄ AKLj×.¸ Ä£jÍ CLÓMcPeá<j QLÇ¥hOqB|.  

CLMLjjô¨ KcbÍFLj ¬Oqíî¸ ÔoGSjŠFLï^jæ$c ¬FLjFLNqj¸$c ¬CL¨Â CLFL KcÿjMLlPy÷¥h À£GSjŠFcï<jOqÄ.  
TvMLjôfSÆ÷FL^j÷$c ®¸ÁOq μ¨Py McÆJwtjFL OqMLjõFLj CL=hæ ''³N|j OqMLkõ ÔLk<Mo ¬¸Cc ²¸CL GS¸CyGR¸$c 

°FcïOy'' ¬¸^k CLÆ÷ μ¨Py FLj¸¨ PoMLÁ¤fS¸Á V¿¥q OqMLjõFLj.  
MnjjCLë¸ Ä£jÍ ¥qDÍ GSj#e¸CL¸ ¥cML<¸Cy ¬¸Í¿ MLjFLGSjÓk CoÆ¥qGH@~ètj.  
− TdNqj¸öCL¸ ×cFL¥hÂ ÔLksS¸ÍjŠ GH¿ôGRF| ®ÔcáOqj. ¬¸Í¿ML¸¥c ²¸Cy −FL¸Í¸$c ÔLkfS¸Á ×cFL¥h. − 

GHm^ ¬¸ÍOqk ¥é¸=hF|PyFo AKy×.FcÓj ÔoQcOqj. O~öÀ¥h ‚@~ ®¥qÚ@o ÀFoEcí¸ ¬Fcï<j OqÄ.  
¥qMLjPe, GSj$qjBc ''®¥qÚ<j¸¨ MLköCL¸ MojMLjj ³¸ ÔoNqkÆ? ®¸=h¥h MnÈ" ¥qMLjô$c ML¸^ ÔofS À£GSjŠMLTdë¸'' 

¬¸^k _NqjÓjEoO~Oqj ®ÍíOqk.  
¥cMLõ MLköCL¸ VGSð^P|PyFo °¸=cFLj ¬Â sHÔi rH=hæ¸Á. ''JwÂ¢ °¸<Â¢Nqj¸¨ MLÁFc'' ¬¸^k QLÇ¥hOqB| 

¥cMLõFLj ²CLjëŠFcï<j.  
''®¥qÚ<j¸=o ¬Á Ä£j ¬¸Í¿¢ï ¥cÓjáŠ À¸^j¸Á. ´}Sö¥iM|jÓj, Ôc¥n÷^j÷ ¥cMcÓÂ'' ¬¸Á GSj$qj*.  
''¼FLïfHÓ÷, ¬Á ¥c¥qJwCo MLjFL¸ MLkO~¸ ÔoTdëMLk ³Äj=h? GHÍ, Mn+Ec¸'' ¬¸^k GSj$qj* Ôotj GH^jæŠÂ 

MLjj¸ÍjŠ FL¨¼¸Á ¥qMLjÓ.  
Ec¿Py GSj$qj* ''Â×.¸ ¬CLëNqkõ ¥cMLõ °¸<_=oæ ¯ GS¸MLCLûOq¸ Oy¾Ój$c MojMLjj ¯ MLköCLMnjÎFc 

°¸<$qÆ$cMLjj. ®¸CL =nFLúF|Py EcÂ MLk^Ók, FLMLløPo MLkŠ ²¸Cy ¿Æ£}IHÂÔcátj'' ¬¸Á.  
''¬MLlFLMLkô ML¼á¸Í$qÜOqFLj¸© ÔLkGSkëFo °FcïFLj. ¬Á Kx¸$qOq¸Pe ÔnPe¥i$c ®Ó÷¸Cc ÀOqj$qjCLk EcÂ 

MLk^ÓCyFLk, FLMLløÓCyFLk ¬¸Í¿¢ï ¥q=hæGH@ofS¸Á. ²¸CL KcbÍFnÎFc ¼=h¥nPy MLkNqj¸ ÔosSfS¸Á. ¬tjFc ®MLÂ¢ï 
JdfS¸$| ¥{÷@|û Pe ML¼áJwNqktj ¬FLj¥yMcÆ MLjFL¸. ®¥q Äj»Æ¸Í¸Cc −FL¸ÍMoj ¥qEc'' ¬¸Á ¥qMLjÓ.  

''¬MLlFLCLëNqkõ °ÍNqj¸ ¬CLëNqjõ$cOqj ³<jGSkë ¬¸Í¿¥i ¬GHð»¸CLÓj rH<jCLk MLl¸=o Ä£jOqj ¬¸CL ¥q>OhFL¸$c 
²Pe MLk=c÷<$qÆ$cO~ ¬Â MnjjÍ^ MojMLj¸Cc CnÓ÷KyNqkMLjj Ä£j MLk^Ój ÄÂ.. − CLO~øCL ¬OqíîMnjÎ¸Á Ä£jOqPe 
²¸Íj¥qFcïOy'' ¬¸Á GSj$qj* ¬bÃFL¸ÍFL$c.  

''Po¥qJwCo ³Äj=h ÔnGHlð MLjFL¸ ¬Pe ±OqjŠFLï¥xÁ¤í CLFLj MLj¿¸CL bEnÎO~õÂï ¥yPyðCLk ¬Pe MLk=c÷<jCLkFo 
°¸^j¸ÍÂfH¸¼¸Á. ¬¸Íj¥é ad¥| ö=i=|Mnj¸=|Pe ¬Pe ¬FcïFLj. >bEc¸¥| $c@|, ²MLOqk FLFLjï CLGHlð$c ¬Oqíî¸ 
ÔoGSj¥yPoÍj'' ¬¸Á ¥qMLjÓ $qj¸@nÓ Ä£jÍ ÔoCLjÓj MoGSjŠÂ.  
  

''PoÍCLëNqkõ, ¬¸ÍOqk Jd½=hM|$cFo À£GSjŠFcïOqj. Ä£j MLk^Ój CLjGHlð MLÁÆ¸¼FL^j÷$c, ¬CLëNqjõ$c¿Py 
sHOqjŠFLï fH¿¥hCLFcÂï, AKLNqkÂï ÔnÍOq$x=cætj. ö_À¥h À£O~Æ ¬Fo −PyÔLFLFLj Oo¥nÀë¸Ôctj'' ¬¸Á GSj$qj*.  
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''³Mnk, FoFLMLÂ¢ï −Py¼¸ÔLPoÍj. ¬GHð=h¥qPe Cy¼¸Á, ¬FoQcFL¸Co'' ¬¸^k FLÄø¸Á ¥qMLjÓ.  
³<j$q¸^Ó MLOq‚ °¸¨ AKcOqõFLk, ‚CLj¿¢ï À£GSjŠÂ ®¸=h¥h MnÈ"JwNqk<j ÿ¿öGHTdE§.  

PPP 
−GHOoGRF| ¬tjFL ®OqMnÎ FcÓj$qj $q¸^Ó CLO~øCL ×cFL¥hÂ ´.fS.Nqjk FLj¸¨ OqkM|jPy¥h MLkO~áOqj.  
''®GHlð@nPe °¸Á ÔnGHlð rHÍíMLkô. ¯ MLköCL¸ EcÂ¥h ³Ey ¬tjJwCLj¸ÍÂ ¬¸Í¿¢ï ¥q¸$cOqj rH=oæQcMLl ¥qEc'' 

¬Fcï<j QLÇ¥hOqB| ¬Ó÷¿$c FLMLløCLk.  
''μOoN|j JwO~ MLjj¸Á¥qÚ¨FLj¸¨. @~¥qæO|$cOqj rHÍíMLjôÂ ¨GSæO|ò ÔoNqjMLÍíÂ Ôn_jCLk °¸=o ®GHlð<j ‚@~ Â¢ 

¬Ó÷¿ MLk^Ój MLkFLMLFLïMLk^'' ¬¸Á ¥qMLjÓ MLj¸ÍÆGSjëFLï^j÷$c.  
''Mc<FLïÁ Â×.Moj ¥qEc ²¸ÍjŠ ¥qMLjPe Mc¨Â À<CcMLl?'' ¬¸Á ×cFL¥h MnjÓ÷$c FLMLløCLk.  
''−V, CLMLjOqj MLköCL¸ ³¸ CLŠÚML ÀFcïOq^. rHÍíMLjô$c¿Â DÁNoj^O|¥h À£GSjŠMnWo"MLjj¸Íj CLMLjOqj ²¸CL 

ÿ<Ó$x=cæOy ¬¸Í¿¥i CnÓjGSj'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB|,¥| ¥qMLjÓ AKLj×cÓ Ä£jÍ ÔoCLjÓjMofS.  
''JdGH¸ ¬MLjôFoÄ£j ¬FLŠO~. CLFLj Fc¥yGSMoj ¬Pe KnÁ¿GSkë MLk=c÷¨¸Á'' ¬¸Á ×cFL¥h ösHMLj$c ¥qMLjÓ ML¸¥q 

ÔLkGSkë.  
''¬Mnjkô, Ä£j ®Íí¿Cy rH^jæŠ¸=o Fc GHÂ Ö=o. ®¸CL¥i OqMLjõ ²¥qÚ¨¥h MnÈ"FL^j÷ °ÍNqj¸ FLj¸© 

¥qFL_<PoÍj'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB|.  
''rHÍíMLjô ¥yGS¸ MnjjŠÚŠ¸Í^. −GHOoGRF| GS¥nû}S ¬tjCo ¬OqáFL ÔotjTdëFLÂ. ¬¸Íj¥qÂ JdCL JwTdæIgHGSj 

Í$qÜOqjFLï Mn¸¥q=oQLøOq TdøÄj $qj¨¥h MnÈ"¸Á'' ¬¸Á ¥qMLjÓ.  
''μ¥qÚCo MnÈ"¸Ec ¬¸CL ÍkOq¸. ÔnfHCo FoFLj ‚@~ MnWo"Mc¨Â ¥qEc TdNqj¸$c'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB|.  
''Mn¸^ − V¿¥q ‚@~ MnÈ"FL^j÷¸Á'' ¬¸Á ¥qMLjÓ V¿¥q sHOqj °ÔLá¿¸ÔL<¸ ®GRæ¸PoFL^j÷$c MLjj[¸ 

¼=h÷GSkë.  
''¶ÿy'' ¬¸^k CLÓ GH¸¥h¸¼ ×cFL¥h MnÎGHl À¿» ''rHÍíMLkô, OoGHl FoFLj Kn¸$qj+kOqj MnWcíMLjFLjŠ¸^jFcïFLj'' 

¬Fcï<j.  
''¬GHlð@oFc?'' ¬¸Á ×cFL¥h −O~^¸$c ÔLkGSkë.  
''®GHð=h¥é ÔcPe Oy¾Ój rSÓMLl rH=oæQcFLj rHÍíMLkô. ®¸¥c rH¨Co Kc$qj¸<Íj. Ä¤Ój ÔLkGSjŠÂ MLjÈ¢" 

MLTdëFLj'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB| ¬FLjFLNqj¸$c.  
''GSOo CLGHðÍj ¥qEc, MnÈ"O~'' ¬¸Á ×cFL¥h ¬tjGRæ¸$cFo.  
''MLjÄ£jô, @~© FLjMLlø VGSð^P| FLj¸¨ ¨Qcá¿ã ¬NojõMLOq‚ ®¥qÚ@o °¸=cOqj. MLjbÍõ MLjbÍõPy IJwF| ÔoGSkë 

°¸=cFLj. FLjMLlø ¬Pe Á$qjÓj$c °¸=o ¥cÓj ¥qÍGHPoFLj'' ¬Fcï<j.  
''¬Eo¸ PoÍjPo, MnÈ"O~'' ¬¸Á ×cFL¥h FLMoøGSkë.  
''QLÇ¤, ¬MLjôMLjôÂ ÔLk@~ÓÂ °¸ÍFcïMLl ¥qEc μ¥qTd¿ Ä×.NqjFL$qOq¸ MnÈ" O~‚<Íj?'' ¬¸Á ¥qMLjÓ.  
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''®GHlð@~? ®GHlð<j ŠÍOqÍjPo ¬MLkô ¯Td¿ ML¼áFLGHlð<j MnPeëFLjPo'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB|.  
''²GHð=h¥qGHlð<j ¬Pe$o ¬MLlCLj¸ÁPoO~. ®Âï Oy¾Ój rSÓMLl rH=cæMLl. MLjOyOy¾ rSÓMLl rH¨Co ³Ä£j 

¬tjJwÍjPo'' ¬¸Á ¥qMLjÓ.  
''¬Pe ¬¸=cMc? GSOo ¬tjCo ¯ Oy¾ MnÈ" MLÔoáTdëFLj'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB|.  
®¸CLPy OqMLkõ, V¿¥c $qj¨ FLj¸¨ MLÔcáOqj. MLGSkëFo OqMLjõ Š¸ŠMLj À£fS CLÆ÷ FLjÍj^ Kx^jæ rH=hæ¸Á. 

×cFL¥h −JdõNqj¸$c ‚CLjOqj ÔoÀÂ Ôn¸GH¥h −Â¸ÔLjŠ¸Á.  
''®GHlð@nPe °¸Á ¬Ccë?'' ¬¸^k GHO~MLj¿ù¸¼¸Á V¿¥q −À£ôNqj¸$c.  
''Kc$cFo °¸ÍMLkô. Fc¥yGS¸ Ä£j¿ÍíOqk °ÍNqkFoï öQLMLjGH¨ ¬¸CL ÍkOq¸ MnWc"O~?'' ¬¸Á ×cFL¥h.  
''öQLMojMLjj¸Á ¬Ccë ®¸ÍjPy?'' ¬¸^k FLMoøfS¸Á V¿¥q.  
''¬MLkô MojMLjj $qj¨¥h MnÈ" MLGSkë¸=o Ec¿Py _¸¨ fS÷}H ¬tj ®ÍíOq¸ GH@~èMLjj. JdGH¸ V¿¥q Mnk¥cÓj, 

JdÍ¸ ÔnŠÚŠ JwNqktj'' ¬¸Á OqMLjõ.  
''¬Nnkõ, ²¸CL GHFnÎ¸ÍMLkô. ¬GSÓ¸CL ÍkOq¸ _¸¨Ä£jÍ ²¸ÍjŠ MnWc"Oqj. _GSjûPy Mn+"¥q'' ¬¸Á ×cFL¥h 

−ÍjO~í$c.  
''OqMLjõ ÔnfHðFL¸CL rHÍí$c ³¸ CL$qPo÷ÍCcë. ±¿¥é »¤GSjŠ¸Á. FLjMoø¸ rUÎO~Fc GH<Š'' ¬¸Á V¿¥q.  
V¿¥qŠ En_ò CL»Æ¸ÍÂ ÄFL$cFo QLÇ¥hOqB| −ÍjO~í$c ÔLkQc<j. ''En_ò ¼FLïEnÎFc, =h.=h ®¸×nXLF| 

Ôotj¸ÔLjŠ¸=o MLj¸¼Á. °¸<¸¨, ®¸×nXLF| CnTdëFLj'' ¬¸^k ÿ@~Ä¨$c MnÈ"JwNqk<j.  
V¿¥q ³Ey ÔnGHlEcMLjÂ FyOqj Cn¿ÔoPy$c ¬CL<j OqkM|jPyFLj¸¨ MnÈ"JwNqk<j. − XL*¸Py ¬CL¨¥h CLÆ÷ 

³MnjÎFc ¬FLjŠ¸^j¸Á ¬Fo −PyÔLFL ‚@~ O~PoÍj. CLFL¥n¸Cy ®GRæMnjÎFL V¿¥qŠ En_ò CL»Æ¸ÍFo KcbÍ CLGHð. ¬¸Íj¥é 
¬Pe MnÈ"JwNqk<j.  

¯ fHÓ÷Š En_ò CL»ÆCo Ä¤¨¥n¸ÍjŠ ¬¸CL ¥q¸$cOqj? ¬FLjŠ¸Á ¥qMLjÓ ÄGSj$cÜ ÔLkGSkë.  
¬tjÍj ÂÄjadPy÷ ®¸×nXLF| Cn¼á _ÓML¸CcFL V¿¥qFLj À£GSj¥nÈ" FLO|ûCy ®¸×nXLF| Ôotj¸Ôc<j.  

 
PPP 

¬CL<j CLFL GH^÷ ÔLkfH¸¼FL ¥qFnûO|ïŠ V¿¥q −QLáOqõJwtj¸Á.  
sHOqjŠ McÈ"ÍíOqk KcMcMLjOqÍWo" ¬tjFc, FnÓ Oy¾Ó ö¥hCL¸ MLOqŠ ¥qMLjkõÂ¥éGRF|û PoMLl. rHÎ$c $qCL¸Py ¬CL<j 

CLÆ÷Ôc^j Ã<è$cFo CnÓjGSj V¿¥qŠ. ¬¸Íj¥é ¬CL<¸=o μ¥q ÄbÍMnjÎFL CoÆ¥qAKcML¸ ‚@~. ¥cÂ¢ FnÓOy¾Ój$c ®¸=y÷ 
¬¸Í¿CyFLk ¬CLFLj MnjÓj$qjCLjFLï À£Oqj ÔLkQc¥q MnjÓ÷MnjÓ÷$c ¬CL<¸=o °FLï MLõÀOo¥qAKcML¸ CxÆ»JwTd»¸Á.  

MLjj[õ¸$c ×cFL¥h GH^÷ KcbÍõCL$c ¬CL<j MLõMLÿ¿¸¼FL À£Oqj V¿¥qŠ ²¸Cy FL¼á¸Á. − rHÎFL ¬CL<j CcMLjj 
¥nÎPeGS»¿ MnÈ"FLGHlð<j ³ MLköCL¸ Jw¾ ¥x^æŠ¸@~ CLMLjCy −À£ôNqj¸$c MnjÆ»FL À£Oqj. ®GHlð<j CLFL¥h En_ò CL»ÆCo 
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¬CL<j GH¨FL −O~^¸ QLÇ¥hOqB| GH^÷ V¿¥q MLjFLGSjPy μ¥q Td}IHæ ¥cOqïO| ³Oqð@oPe ÔofS¸Á. ¬bÃMLkFL¸$c ¬CLÂML¸¥q 
¥xÂï XLBcÓj ¬Pe ÔLkGSkë¸¨Jwtj¸Á.  

PPP 
$o^j À£GSjŠÂ PyGHÆ¥h MLGSjëFLï QLÇ¥hOqB|Â TdÄöCLMLjô ¥q+j" ¼=h÷¸¼ ÔLkGSkë _Nqj^Š ML¼á¸Á. MLTwë¸Á 

²MLO~ ¬Â.  
CLFL¥h ²ÍjOqj$c ML¼áFL TdÄöCLMLjôCy ''³¸^MLjôMLkô ¬Pe ÔLkTdëMLl. FLFLjï $qjOqjëGH^æPoEc?'' ¬¸^k ÔoÀPyÂ 

Ko$| ö¥h¸Í rH=hæ −MnjFLj On¸<j ÔoCLjÓCyFLk ÔLj=oæQc<j.  
''QLÇ¤, FLjMoøFLö=c? ²Fcï+"tj¸ÁO~ ÂFLjï ÔLkfS?'' ¬¸^k MLjFLML¨Â ÿßÍNqkÂ¥h ÿCLjëŠ¸Á TdÄöCLMLjô.  
''QLÇ¤, ²Fcï+"tj¸ÁO~ ÂFLjï ÔLkfS ¬Â ¬¸$qPeOqá¥qJwCo μ¥qTd¿ Kn¸$qj+kOqj O~MLÔLjá ¥qEc'' ¬¸^k GH¸¨FL 

CLMLjÓJdŠPe °FLï −Mnj Ôn¸GHÓÄ£jÍ MLjßÍjMLl$c On¸<j ÔoCLjÓCy CL=cæ<j QLÇ¥hOqB|.  
''®¸CL rHEcí¨MnÎFc Â¢ ¬Ó÷Oo¸ MLkOqPoÍjO~. ¶fH¥q °FLïFcï+k" ML¼áJwCLkFo °FcïFLj ¥qEc! ®GHlð<j ¶fH¥q 

CL»ÜJwtj¸Á. ÔLkGHl GS¿$c −FLÍj. ²Pe O~FLj? ¬MLkôN|j, ÍMLjNqj¸À£ ²MLOxÔcáOy ÔLk<j'' ¬¸^k ¥y<Æï 
¥é¥éfS¸Á TdÄöCLMLjô.  

''²MLOqCLëNqkõ?'' ¬¸^k PyGHÓjï¸¨ ML¼áFL ÍMLjNqj¸À MojFLÓj÷¨ï ÔLk<<¸CyFo, ''Kc$qjFcïMc QLÇ¤.. ²Fcï+"Š 
ÍNqj¥qÆ»¸Á MLkÄ£jÍ'' ¬¸Á FLMLløCLk.  

''®¥qÚ¨¥h O~McÓÂ¢, Ä£j ¬¸Í¿¢ï ÔLk@~ÓÂ¢ Fc‚ °¸^j¸ÍCcë. ¥cÂ¢ MLÔoá¸ÍjŠ Ä¤Ój ŠÍOqPoÍj ¬¸Co. 
®GHlð@nÎFL rHÍíMLjô$c¿¥h Kc$yPoÍj ¥qFLj¥q ®Pe MLÔcáFLj'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB|.  

''¬MLlFLj, MnjjFLï ¬MLjô ML¼áFLGHlð<j ÔnfHð¸Á. −GHOoGRF| ¬tj¸Ec? ²Pe °FcïOqj? ®McWy, OoJw MojMLjk 
MLEcíMLjFLjŠ¸^jFcïMLjj ÔLksS¸ÍjŠ'' ¬¸Á ÍMLjNqj¸À.  

''−GHOoGRF| ¬tj¸ÍCcë. ®GHlð<j Kc$cFo MLl¸Á. MLkMLNqkõ, GHMLF| ²Pe °FcïOqj?'' ¬FL¨$c<j QLÇ¥hOqB| 
PyGHÓ¥h ML¼á ‚Oqjá¸^k.  

− MLk^ÓŠ ×.McKoÄ£j ®MLøŠ¸@~ ''°¸<j MLj¸¼Â¢+j" CnTdëFLj'' ¬¸^k PyGHÆ¥h MnÈ"Jwtj¸Á ÍMLjNqj¸À.  
''¬EoÄj=h ¬MLjôMLkô, MLkMLNqjõ$qk¿¢á, GHMLF| $qk¿¢á ¬¨»Co ×.McKoÄ£j ®MLøŠ¸@~ ¬CLëNqjõ ¬Pe$q 

MnÈ"Jwtj¸Á'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB| −QLáOqõ¸$c.  
''Ä£j MLkMLNqjõ¥é¸O~, Kc$cFo °Fcï<j. Mc+" Á$qjÓ¸Cc − GHMLF|$c¨ $qkOoá. μ¥qÚ@o ¥x<j¥qÂ ²¸Cy $cO~_¸$c 

rH¸ÔcOqj. − $cO~_Moj ®Mcø+ MLk ¥x¸GH MLjj¸¼¸Á. ÔLÍjMLl, GS¸bEcõ ¬¸^Š¸@~ ²¸Íj‚ GHÂ¥hO~Š¸@~ 
CLNqkOqNqkõ<j. FLjMLlø ÔLk<j, ÔL¥qÚ$c ÔLÍjMLlŠÂ °Eyõ$q¸ ÔoGSjëFcïMLl. Mc<j Â¢¥q¸=o ³@~Á rHÍíMc@nÎFc ³ MLköCL¸ 
ŠÍjOqjPo¥q ®Pe CLNqkOqNqkõ<j.  
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²¸CLsSGHm − örIH¸@|ûCy ¥qÆfS Ôi^÷ sH¥q −<jCLk ±¿Ä£jÍ GH¨ _PeÍkO| ÀOqj$qjCLk °¸=c<j. ®¸=h¥h 
²GHlð<j MLTdë@y, _Nqj^Š ²GHlð<j JwCc@y CnÆNqjÍj. JwÂ¢ μ¥q GHÂ ÔnNqjõ‚<ÍjO~ Mc¨Â Â¢ Mn¸^ À£GSjŠMnÈ" 
³Ey Ec¿ ¥qÆð¸ÔLO~?'' ¬¸ÁGSkë.  

''¬Eo¸^Ccë ¬Pe ¬¸=cMLl? FoFo¸ GHO~tjMc¨Fc? Ä£j ¥qGRæGSj#eÓj FcÄ ¥cMc?'' ¬Fcï<j ¬bÃMLkFL¸$c.  
''¬Pe ¬Â ¥cÍjPo Kc_k. MLk ÍjOqÍßadæÂ¥h ²MLOo¸ ÔoTdëOqj? ÔoCLjPeO~ ÔoGSjŠFLï¸ÍjŠ ¬FLjAKLÄ¸ÔL 

CLGHðÍj'' ¬¸Á ÍMLjNqj¸À Â¿÷GHë¸$c.  
''¬FLMLGSOq¸$c KcbÍGH<Š ¬Ccë, ±Oqj¥y'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB| ¶EcOqjð$c.  
''¬CLëNqjõ$cOqj ¬FLï^j÷ Mc¨Â ¯ ±Oqj FLj¸¨. − Jd<j sSïfUCLjÓ FLj¸¨ ÍkOq¸$c À£GSjŠJwCo CLGHð 

Kc$qjGH<@oMnk Kc_k. Mc¨Â Â¢Cy À£GSjŠJwtj ³Ey Ec¿ ÔLkfH¸¼ GHl*õ¸ ¥q^jæ¥y'' ¬¸Á.  
''²¸Íj¥qCcë ¬¸CL Á¤FL¸$c MLk=c÷<CcMLl? GHMLF| GS¸$qÀ FcŠ MLÁPofS Ä£jOq¸Cc ÂÇá¸CL$c °¸<¸¨. Mc¨ 

GS¸$qÀ FoFLj ÔLkGSjŠ¸=cFLj'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB|.  
''FLjMLøPe ¬¸^k¸=o Mc¨GHlð@o Kc$qjGH¨FL¸CL −FL¸Í¸$c °¸Á Kc_k FcŠ. MLjFL¥h ÀFL@~Â¥i, °¸<@~Â¥i 

³ Py^k PoÍj. ‚OqjáÂ À¸=o ¥x¸<PnÎFc ¥q¿»JwCcNqjFLï TdMnjCL °¸Á ¥qEc. ¬¸Íj¥é Ä£j MLkMLNqjõ ¬¸CL −fSë 
°Fcï ¥qGRæGH¨ ÔLÁÄ, °Eyõ$q¸ GS¸JdÁ¸ÔLjŠÂ FLÓj$qj¿Py $pOqML¸$c ö_CLjŠCLjFcïOqj. MLk Á$qjÓ¸Cc GHMLF| $qkOoá. 
OoGHl Moj¸ JwNqk¥q Mc¨ AKLÄGRõC| ³Äj^Â? rHÈ" ÔosSë KcbÍõCL CnÆfS Kc$qjGH<Cc<j ¬¸=cOqj ¬CLëNqjõ. CcÍkOq 
GS¸ÍjPoÍj Mnj<¥y @yPe ¬FLï^j÷ rHÈ"ÔofS − MLÔoá fHÓ÷Â XyAKL rH^æ<¸ ²¸ÍjŠ ¬¸=cOqj Ä£j MLkMLNqjõ. ²ML¿¥i ³Ä£j 
ÔnGHðPo¥q MLjbÍõPy GSCLMLjCLMnjÎJwCLjFcïFLj FoFLj'' ¬¸Á ÍMLjNqj¸À.  

''MLkMLNqjõ ¬FLïÁ ¥qOn¥éæ ¬Ccë. GHMLFLûMLjGSõŠ rHÈ"¥cÍj GH¿adÚOqMLjjô¸Íj Mc¨Â ½¡ÄCL¸Py fSìOqGH@oPe ÔLk@~Æ. 
− CLOqjMcCo ³EnÎFc'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB|.  

''Ä£j MLkMLNqjõFLj ±Wy" Mc+"¸ÍOqk ²¸Cy $pOqÄTdëOqj. ¬Pe¸=hMc¨¥h ®Pe¸=hMc<j ²Pe GHl=cæ<Â 
¬¸^jFcïOq¸Cc. MnjjFLï Ä£j ¬MLjô ML¼áFLGHlð<j Mc¨Â Í$qÜOq ‚OyárH^jæŠÂ ¼Ó¥hÚ ÔnfHðFL^j÷ ÔnfHð¸Á. CLFLj 
ÔnfHðFL¸CLsSGHm _jÁíMLj¸CLj¨Pe ¬Âï=h¥i CLÓ ±Jd<j. Ä£j ¬MLjô ¬^j Mn+"$cFo Mc¨^j Ôi^÷ sH¥qŠ JwNqk<j. Ä£j 
¬CLë FnÀë¥x^jæŠÂ μ¥q=o ³<jGHl'' ¬¸Á TdÄöCLMLjô ×cÆ$c ¥y<Æ MnÎGHl ÔLkGSkë.  

''sHOqjŠ MLjFLÁ rHÍí ×.Äj¸Ec¿¢ ML¸QL¸. −Fc=h −GSjëÓk, ÍO~ãÓk ¯Fc<j PoMLl. ¥q¿ Äj¸»FL MnÓ$qGH¸<jPe 
¬Â¢ï MLj^jMLkNqjMLjNqkõtj. ÂCLõ¸ CLFL ÔLj^kæ ÔoOo ML¸ÁMLk$qbÍjÓFLj Ä£j MLkMLNqjõ ÍkOq¸$c °¸ÔcOqj ¥qFLj¥é ¯ 
MLköCLMnjÎFc Äj»Æ °FcïMLjj. ¥cÂ¢ Ä¤<j ¬Pe¸=h AKL×.¸öÀ£$c+"FL¸Í¿¢ï Jw$ofS Mc+" MnjOqMnjÔLjáÓ ¥yGS¸ [Oqjá ÔoGSkë 
²¸Íj‚ ¥xOq$cŠ¸@~ ®Pe CLNqkOqNqkõ<j'' ¬¸Á ÍMLjNqj¸À.  

''GSOo ¬Ccë, ®¥q ¬MLÂ¢ï FoFLj ÔLkGSjŠ¸=cFLj. FcŠ Kc$c −¥qPoTwë¸Á, ÀFL@~Â¥h ³MnjÎFc rH^jæ'' ¬Fcï<j 
QLÇ¥hOqB| MLk^ MLkOqjGSkë.  



 

øöeTT~                                                                                www.koumudi.net    
                               

   129 
 

  -   

− MLk^ Ä¸^kFo Á$qjÜFL Po¼¸Á ÍMLjNqj¸À. ''¬Nnkõ Fc MLjÀMLj¸@~ ML¼áFL Mc©Â ML¼áFL=o÷  ‚OyáKn=hæ 
Fc TwÍ¸Cc Mn+"KyQcFLj. °¸<j, ®GHlð@o MLTdëFLj'' ¬¸^k $q_$qKc PyGHÆ¥h MnÈ"¸Á.  

''JdGH¸ ¬CLë ÔcPe Á$qjÓjGH¨JwtjFL^j÷ °¸Á ¥qÍ ¬MLjôMLkô'' ¬Fcï<j −Mnj MnÈ"FL ML¸¥é ÔLkGSkë.  
''¬MLlöFc, GH$qÓk O~öÀ£ ¬Eo bEcõGS ¬tjJwtj¸Á Ä£j ¬CLë¥h'' ¬Â TdÄöCLMLjô ¬¸^k¸<$c ÍMLjNqj¸À 

¥q½ã¥cNqjÓk, ¥cOqGHlðTd °FLï sH÷^j Cn¼á ¬CL¨ MLjj¸Íj rH=hæ ''ÀFLj Kc_k'' ¬¸Á. ¬Ä À¸^k GSOqEc$c ³MoMy 
¥q_jOqj÷ ÔnfHð Mc+"FLj FLÄø¸Ôc<j.  

Mc+j" MLk^Py÷ °¸<$cFo MLkbÍMLO~MLl Kcõ¸Š FLj¸¨ MLÔcá<j. MojFLMLkMLjFLj ÔLk<<¸CyFo $pOqML¸$c Po¼ 
FLj¸ÔLjFcï<j QLÇ¥hOqB|.  

''³O~, ²GHlð@xÔcáMLl. ¬¸Cc ŠPeTdFc?'' ¬¸^k ²ÍjOqj$c °FLï TwIJdPy ‚OqjáÂ ¥q+j" MLjkGSjŠFcï<j 
MLkbÍMLO~MLl.  

¬CL¨¥h MLj¸¼Â¢+j" Cn¼á ®GSkë ''³Äj^¸© ¬Pe °FcïOqj?'' ¬Â ¬¨»¸Á ÍMLjNqj¸À.  
''O~öÀ MLjFL GSjGHlöCLj<j KcO|Py CLFL örIH¸@|ûCy CLGHðCc» CL¸ÍFcPe¨ FcFc ¬Ó÷¿¢ ÔoQc<^. ÃÓj÷ ¥q^æMLjÂ 

¬¨»FL ¶FLO|Â ¥x=hæFL¸CL GHÂ ÔoQc<^. ¬CL<j Kcõ¸ŠŠ ML¼á ¬¸Í¿ MLjj¸Ík fHÓ÷Æï ¥qFL$cFo GS¿$cÍj, Mc+"Â 
GSö¥qMLj¸$c rH¸ÔcÆ. ¬¸^k Fy=h¥x¼áFL^j÷ MLk=c÷@~<j. FLÓj$qj¿Py CLPnCLjë¥yPo¥qJwNqkFLj ¯Mo+'' ¬Fcï<j 
MLkbÍMLO~MLl KcbÍ$c.  

''MLjFL¥i Mo+ ¥xCoëMLjj¸Á? ¯ Í¿öÍj<j ¥x¸GHÄ£jÍ¥h Oy¾e ³Ey μ¥q=h CnGSkëFo °Fcï<j$c'' ¬¸Á ÍMLjNqj¸À.  
''®¥q FcMLÓ÷¥cÍj ÍMLjNqj¸À£. O~Â¢ Mc¨Â. ®Mc+ ¬=y ®=y CoÆJwMcÆ, ¬¸Co'' ¬Fcï<j MLkbÍMLO~MLl 

¥yGH¸$c.  
''Td¿¢ MLkMLNqkõ, MLjbÍõPy FoFLj ×y¥qõ¸ ÔoGSjŠ¸^jFcïFLÂ ¬FLj¥y¥qJwCo μ¥q MLk^. Mc¨Â ¯ ±OqjFLj¸¨, 

¯ sSïfUCLjÓ FLj¸© ÍkOq¸ ÔosSë Kc$qj¸^j¸ÍÂfHGSjë¸Á FcŠ'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB|.  
''³MnkO~, Fc¥é¸ ÿy}H PoÍj Mc¨Ä£jÍ. GHm¿ë$c Ôn¨JwNqk<j Mc<j'' ¬Fcï<j ÄOq¥hë$c. 
''¬Pe ¬FL¥q¸¨ MLkMLNqkõ. FoFLj ¼FLïMc¨Â. Ä£jŠ ÔnsHð^¸CL=h Mc¨Â ¥cFLj FcŠ CnÆGSï¸CLMLOq‚ GHMLF| 

Ôn<èMc@oÄ£j ¥cÍj. Mc¨ ÔLj^kæ Ôo¿FL sSïÿ _ß¸Í¸ Mc+" ¬MLGSO~Ój $q<jGHlŠFo¸ÍjŠ Mc¨Â ®Pe CLNqkOqj ÔoQcOqj. 
MLjFL¸ ‚@| ÔLkGSkë MLÁPosSë Mc@n¸Íj‚ GHÂ¥h O~Š¸@~ JwCc<j. Á¤Â¥h ÄOqj$qj<j μ¥qÚ=o. Ä¤¨Â ¯ GH¿GSO~Ó 
FLj¸¨ ÍkOq¸ ÔoNqkÆ'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB|.  

''− GHÂ Ôntjõ FcNqjFc À£GSjŠJwtj Mc¨¥h ¼FLïEy rHÍíEy ³Ey °Eyõ$q¸ ÔLk<j'' ¬¸Á TdÄöCLMLjô.  
''Ä¤¨ŠFLï ¥cøÆIfH¥éGRF| ²ML¨Tdë<MLkô °Eyõ$q¸?'' ¬Fcï<j MLkbÍMLO~MLl ¥yGH¸$c.  
''¬MLlFLj MLkMLNqkõ, Ä£jOqFLïÁ ¥qOn¥éæ. Mc¨ ¥cøÆIfH¥éGRF|¥h ³ °Eyõ$qMLjk O~Íj. ²Pe$qk ¨ö»¤ ÔoQc<j ¥qFLj¥q 

Nqj¸.Ã.³ ÔotjEcí¸ − rHÎFL ³EnÎFc ¥q¸GHmõ^O| ¥yOqjû ‚@~ ÔotjsSë MLj¸¼ ¬ML¥cQcÓj MnCLjŠÚ¸^k MLTdëtj'' 
¬Fcï<j QLÇ¥hOqB|.  
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''¬Pe ×.¿»Co MLj¸¼Eo. ¥cÂ¢ Mc<j Â¢Cy ¯ $o¸$|Â MLÁÆ MLTdë<¸=cMc?'' ¬Fcï<j MLkbÍMLO~MLl GS¸Eoÿ¸$c.  
''MLTdë<j MLkMLNqkõ, Mc¨Â FoFLj μfHðTdëFLj'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB|.  
''GSOo ÔLk<j, Mc<j Kc$qjGH<<¸ ¥q¸=o ¥cMLÓfS¸EoMLjj¸Á MLkŠ. <_jòÓj ²¸CL ¥cMcPy ÔnfHCo ®TdëFLj'' 

¬Fcï<j MLkbÍMLO~MLl fSìÄjCLGH¨FL^j÷$c.  
O~öÀ CxÄjôÁFLïOq¥h ®¸=h¥h MLÔcá<j GHMLF| ''¥nMLlø ¥é¥q'' ¬Â Jd<jŠ¸^k.  
²ÍjOqj$c TwIJdPy ‚OqjáFLï QLÇ¥hOqB|¥qFLGH<<¸CyFo ''³O~ FLjMnøGHlð@xÔcáMLl?'' ¬¸^k ¬CL¨ GH¥qÚFL ML¼á 

‚OqjáFcï<j.  
''TdNqj¸öCL¸ MLÔcáPo FLjMoø¸=h ®GHlð@xÔcáMLl? ²¥qÚ¨¥h MnWc"Mo¸=h?'' ¬FL¨$c<j QLÇ¥hOqB|.  
''μOo KcMc, ¯ ²$qöTdæ @nÎPe$qjÓj MLÍjí. ¯GS¿¥h MLjFy+"¸Cc Fc $qj¿¸¼ fSÂMLk ¥qDÍPe MnjjCLë¸ ÔnsHðfS 

°¸=cOqj. FoFLj MnjjCLë¸ Ôn¨JwNqkFLj. ®¸¥q Kc$qjGH<FLj. ¬MLkô, ¬FLï¸ rH^jæ'' ¬Fcï<j CLÆ÷ °FLïMnÎGHl ÔLkGSkë.  
¬CL¨¥h CcFLj ÔoGSjëFLïÁ ¥qOnŠæ ¥cÍÂ CnÓjGSkëFo °Fcï. EcFLjï¸¨ ²Pe _Nqj^GH@~Py ³¸ ÔoNqkPy CnÆNqj¥q. 

±ÃPy ‚OqjŠJwtjFL^j÷$c − −McO~$c+"Cy ¥cÓXoGH¸ ÔoGSkë ¬EoMLjÂ ¬¨»FL CLÆ÷Í¸ö<jÓ Ä£jÍ ¬¸CnCLjëFL 
²$qjOqjCLk $q¨sHGSjëFcï<j. ¬¸Íj¥é ¬MLGSOq¸ °Fcï Po¥qJwtjFc, CcFLj ÔoGSjëFLï CLGHlðFLj ¥qfHð GHlÔLjáŠFo¸ÍjŠ ¬Pe 
¥é¥qPoGSkë °¸=c<j.  

''²¸ÍjŠO~ ¬Pe ¬OqjTdëMLl? ±OqkMc@~ ÄFoPe. rH<CcFLj, _^æÓj MLkOqjáŠÂ, ¥c+k" ÔoCLjÓk ¥q<jŠÚÂ 
O~'' ¬¸Á ÍMLjNqj¸À.  

''MnjjÍPn=cæMc GSjÀë. ³¸ ¬¥qÚOqPoÍj$cÂ¢, MLjj¸Íj ¬FLï¸ rH^jæ'' ¬Fcï<j GHMLF| @nÎÂ¸$| =o_jP| MLjj¸Íj 
‚Oqjá¸^k.  

''Mc¨Â ‚@~ OqMLjôFLj. ®GHð=h MLOq‚ Â¢¥yGSMoj ¥cÔLjŠÂ ‚OqjáFcï<j'' ¬¸Á ÍMLjNqj¸À.  
− MLk^Ój ÄFL<¸CyFo GHMLF|Py ¥x¸Ôn¸ ÔLÓFL¸ ML¼á¸Á.  
''³O~ Fc¥yGS¸ °¸¨JwNqkMc? O~..O~'' ¬¸^k Ôotj GH^jæŠÂ À£GSjŠÂ MnÈ" GH¥qÚFL ‚OyáKn^jæŠFcï<j. 

¬CLÂ $x¸CLjPy MLjj¸Íj PoÂ MLkOqíML¸ ÄÂfH¸¼¸Á QLÇ¥hOqB|¥h.  
¬FLï¸ À¸^k GSOqEc$c ¥q_jOqj÷ ÔnGHlðŠFcïOqj ®ÍíOqj. MLk^Ó MLjbÍõPy ¬¨$c<j QLÇ¥hOqB|, ''³¸ ÔoGSjëFcïMLlO~  

®GHlð<j?'' ¬Â.  
''³¸ ÔoTdëFLjO~ #eÈ¢$cFo °FcïFLj. Fc ¥cøÆIfH¥éGRF|¥h ²ML¨Tdë<j °Eyõ$q¸? MLjV MLjV McWo" Oy<j÷ ¥xÓjGSkë 

MLl¸=o ³Ey ¬Pe örIH¸@|ûCy ¥cÓXoGH¸ ÔoGSjëFcïFLj. Fc¥y On¸<j ÓXLÓj ®MLø¸¨, Ã½Fn}S ÔoGSjŠ¸=cFLj. ¬¸=o MLk 
FcFLï ®MLø<¸PoÍj'' ¬Fcï<j GHMLF| ÂGRkçOq¸$c CLÆ÷ ML¸¥q ÔLkGSkë.  

''²Pe ®TdëOqj O~ ®Pe ¬¨»¸ÍPe÷ Â¢Š ®MLø_=oæ ®Pe CLNqkOqtj¸Á Â¢ GH¿fSìÀ. GHÂ¢Jd=c PoÂ − ¾Petj 
MLjk¥q − <_jò ¬tjJwNojEc¥c Â¢ ÔLj^kæ ÀOqj$qjCcOqj. ¬ÍNqkõ¥q Â¢ MLjj[Moj ÔLk<Oqj. ¬tjFc Â¢Š _jÁí O~Íj'' 
¬¸Á KcbÍ$c ÍMLjNqj¸À.  
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''®¸¥q −GHl Â¢ TvÍ. ²GHlð<j ÔLkfSFc ¬¿»JwtjFL ö$cMLjIJwF| ¿¥cOqjèPe μ¥q=o TvÍ. ¬¸Íj¥é ®¸=h¥h 
O~_jÁí ¥cÍj FcŠ'' ¬¸^k ÀFo ¥q¸ÔL¸Py Ôntjõ ¥q¨$oGSjŠFcï<j GHMLF|.  

''¬Oo GHMLF|, ³¸ö=c FLjMLlø ÔofSFL GHÂ? ®GHlð<j ¬CLëNqjõ ³MLj¸ÍÂ, À¸^jFLï ¬FLï¸Py Ôntjõ ¥q¨$cMLl?'' 
¬¸^k Ôntjõ GH=hæ Pe» GH¥qÚFL ‚OyáKn^jæŠÂ ''¬Ccë, MLjOy sH÷^j À£GSjŠO~'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB|.  

''Oy¾e ®Eo MLOqGS FcNqjFc.. CLFL bEyOqBh CLFLEo CLGHð MLk MLk^ ÄÂfH¸ÔLj¥y<j'' ¬¸Á ¥q+j" CLj<jÔLjŠ¸^k.  
''ÔLk<j ¬CLë ²¸CL KcbÍGH<jCy¸Ey ²¸ÍjŠO~ _¸$cOq¸Pe¸=h Â¢ ½¡ÄCcÂï Jd<jÔoGSjŠÂ ¬¸Í¿¢ï 

KcbÍrH<CcMLl?'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB| ×cÆ$c ÔLkGSkë.  
''³Ey ¬Pe ¬tjJwtj¸Á. ®GHlð@oMLjFLjŠÂ ³¸ PeAKL¸?'' ¬Fcï<j GHMLF| Â¿÷GHë¸$c.  
''³Ey ½¡ÄCL¸ ¬¸Cc MLjj»fSJwtjFL^j÷ ³Äj=hO~ − MLk^Ój? Kc$qj GH@~ÓFo CLGHFL Â¢Py °¸=oÔcÓj. ¬Â¢ï 

¬Mo ÔL¥qÚ_<Cctj. FLjMLlø FcCy Kn¸$qj+kOqj O~‚<Ík? ¬¥qÚ< MLj¸¼ −GHO|ÔLkõÂ=i}S °Fcïtj'' ¬Fcï<j 
QLÇ¥hOqB| ±¿GSjëFLï^j÷$c.  

''¬GSPo ¬CnëGSOqj$c¨Â. ¬¥qÚ¨¥x¼á ³¸ ÔoTdëFLjO~? ¥qÂ¢GS¸ GH^jæMLjÂ FcÓj$qj ®¸»÷¤GRj MLjj¥qÚÓj ‚@~ 
MLk=c÷<PoFLj. Fc¥nMLOqk ®TdëOqj °Eyõ$q¸?'' ¬Fcï<j GHMLF| ÂO~QL$c.  

''JwÂ¢ MLjj¸Íj ³EnÎFc ¥yOqjûPy Ôo¿ Â¢ ¥cøÆIfH¥éGRF| rH¸ÔLjŠ¸=o − CLO~øCL °Eyõ$q¸ ¬Eo MLGSjë¸Á'' ¬Fcï<j 
QLÇ¥hOqB|.  

®GHlð<j ¯ MLNqjGSjPy FcŠ ÔLÍjMo¸=h? ¬GSÓj FoFLj ÔLÍML$qÓFc?'' ¬Fcï<j GHMLF| ¬FLjMLkFL¸$c.  
''³O~, ²¸CLO~ Â¢ MLNqjGSj? ®OqMnÎ −Oo+"$c? ®Á ‚@~ μ¥q MLNqjsSFc? MLk rHÍíMLjô$cOqj FLÓAKnÎ ³+j" MLÔcá¥q 

²¸.³ Æ^OoÔLO| ÔoQcOqj CnÓjTd? GS¸¥qÓð _Ó¸ °¸=o TdbÁ¸ÔLPoÂÁ ³Á¤ PoÍj. örSæ¸C| ¯×| PnÎ}IH Ä¤¥|Fn}S ¯×| @nC| 
¬¸=cOqj rHÍíÓj. ¥qFLj¥q ¶ öGHNqjCLï¸ ÔoEcí¸. ®¸¥é¸ MLk=c÷<Š¸@~ OoGHl FcMn¸^ _NqjÓjEoOqj'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB|.  

''®GHlð@~, ®¸CL ÿ>OcCLjë$cFc? ¶ On¸<j Oy¾Pe» _NqjÓjEoOqjEc¸'' ¬Fcï<j GHMLF|.  
''FLDÁ¸$| <ktj¸$| OoGHl FLjMLlø FcMn¸^ MLGSjëFcïML¸Co'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB| ÂQLáNqj¸$c.  
− XL*¸Py ¬CL<j MLk=c÷¨FL MLk^Py÷ ³ MLjÿCLjë °¸Ey GHMLF| ¥cÍFLPo¥qJwNqk<j. ¬CL¨¥i 

¬¸CLO~¸CLO~Py÷ Kc$qjGH@~ÓÂ, ¬¸Í¿ Í$qÜO~ MLjFLïFLÓj Jv¸EcÓFo ¥y¿¥q _Æ£Nqj¸$c °¸<<¸Cy MLkOqjð ÁQL$c 
¬CL¨ ¬<j$qjÓj GH@~ètj.  

GHMLF| örIH¸@|ûCy ²^jML¸=h ¥qFnXLF|û °¸<$qk<ÍFo °EoíQLõ¸Cy ¬CL<j Mc<jCLjFLï rSP| ‚@~ Ä×.NqjFL$qOq¸PyFo 
MLÁPosSPe ÔoQc<j MLkbÍMLO~MLl.  

MLjO~ï<j ¥xCLë ½¡ÄCcÂï MnÍjŠÚ¸^k QLÇ¥hOqB| Mn¸^ FL¨Ôc<j GHMLF|.  
CLMLj ¥x<jŠ ½¡ÄCL¸Py ¥xCLë ¬bEcõNqj¸ öJdOq¸AKLMnjÎ¸ÍÂ ²¸Cy GS¸CyfR¸ÔcOqj MLkbÍMLO~MLl Í¸GHCLjÓj.  

PPP 
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CLFL ¥x<jŠCyJd^j MojFLÓj÷<j O~ML<¸ ÔLkfS ¥qMLjÓ ²¸Cy GS¸CyfR¸¼¸Á. ¥x<jŠ EcøO~ ÄGRNqj¸ ¬¸Cc 
ÄFLï ¥qMLjÓ ¬CL¨ ÂOqêNqkÂï ²¸Cy ¬bÃFL¸Á¸¼¸Á.  

QLÇ¥hOqB| öGHNqkB GSFcïVÓj ÔoGSkë¸<<¸ ÔLkfS ''Â×.¸$cFo Mn+jëFcïMc ¬FLïNqkõ?'' ¬FL¨»¸Á OqMLjõ ×cÆ$c 
ÔLkGSkë.  

''MnWc"ÓMLkô CLGHðÍj. GHMLF| KcMLÂ À£GSj¥xÔcáFLj$c, ¬CLÂ GS¸$qÀ ÔLk@~Æ. GH¿¢XLÓNqkõ¥q V¿¥c, FLjMLmø 
¥qÆfS Kn¸$qj+kOqj Oq¸¨. ¥qÆfS GSOqEc$c rSð¸@| ÔoEcí¸'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB|.  

''FoFLj O~ML@~Â¥h On©Noj$cÂ¢, V¿¥q MLGSjë¸Ey, O~Ey ¬FLïNqkõ μ¥qÚTd¿ FLjMLlø MLk=c÷<j CLFLCy'' ¬¸Á 
OqMLjõ.  

''MnjjFLï ÔnJdðFLj ¥qEc MLjÈ¢" ÔnJdðÓ¸=cMc? GSOo, IJwF| ÔofS ÔnGHlCcFLjPo'' ¬Fcï<j.  
''IJwF| ÔosSë KcMLl¸<EoMnk ¬FLïNqkõ μ¥qTd¿ FLjMoø MnÈ" MLk=c÷¨ O~‚<Ík? ¬CLëNqkõ, MLkMLNqjõÓ¥h 

‚@~ μ¥qMLk^ ÔnfHðFL^j÷ °¸^j¸Á'' ¬¸Á OqMLjõ GSÓV ®GSjëFLï^j÷.  
ÔnPn÷Æ MLk^Ój ÄÂ ¥x¸Ôn¸ −PyÔLFLPy GH@~è<j QLÇ¥hOqB|. ''GSOo, MnÈ" ¥qÓjTdëFLj. FLjMLmø O~‚<Ík FcCy'' 

¬Fcï<j.  
''Td¿¢ ¬FLïNqkõ fHÂï VGSð^P|Py ¬MLjô¥h TdNqj¸$c °¸Á ¥qEc. MLÁFL μ¥qÚCo GHÂÔoGSj¥yPoÍÂ ¯ 

FcÓj$qjOy¾Ók ¥cPo½¡¥h ‚@~ Mn+"<¸ MLkFoQcFLj'' ¬¸Á OqMLjõ.  
''GSOoPo, FoFo MnWcëFLj'' ¬¸^k _NqjÓjEoO~<j.  
¬CL<j MnWo"GS¿¥h V¿¥q ®¸=y÷ PoÍj. PnÎö_¿¢¥h MnÈ"¸ÍÂ ®¸ÁOq ÔnfHð¸Á.  
''GSOo ¬Ccë, FoFLj OoGHl Kn¸$qj+kOqj MnÈ"JwCLjFcïFLj. ÔnfHð MnWcíMLjÂ MLÔcáFLj. OoGHl QnÓMLlPy÷ OqMLjõFLk, V¿¥qFLk 

Kn¸$qj+kOqj OqMLjôÂ ÔnJdðFLj. − MLk^ Ä£jCy ‚@~ ÔnJdíMLjÂ MLÔcáFLj'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB|.  
''EcÂ¥é¸ AKc$qõ¸. ¬Á MLTdëFLFcPo$cÂ¢, Ä£j MLkMLNqjõŠ $cÂ¢, FcŠ $cÂ¢ ²^jML¸=h ¬AKLõ¸CLOqMLjk PoÍj. 

²¸Íj¥nÎFc MLj¸¼Á,EcÂCy ‚@~ μ¥q MLk^ ÔnGHlð. PnÎö_¿¢ ®¥qÚ¨¥h Í$qÜOo. MnÈ" MLk=c÷<j'' ¬¸Á ®¸ÁOq.  
''GSOo ¬Ccë, MnWx"TdëFLj. MLkMLNqjõ MLÔcá¥q ÔnGHlð'' ¬¸^k PoÔc<j QLÇ¥hOqB|.  
¬CL¨¥h ‚@~ V¿¥qCy μ¸^¿$c MLk=c÷@~ÓÂ −QL$c °¸Á. ¬Á ®Pe FnOqMo¿FL¸ÍjŠ ¬CL¨ MLjFLGSj 

−FL¸Í¸Cy $q¸CLjÓj MofS¸Á.  
PnÎö_¿¢ VÓ¸Cc ²¸Cy ÂQLù_í¸$c °¸Á. ²ML¿ MLkFcFL McOqj öGHQc¸CL¸$c ‚OqjáÂ ÔLÍjMLlŠ¸^jFcïOqj. V¿¥q 

μ¥q ¥cOqïO| gS^jPy ‚OqjáÂ öGHGH¸ÔL¸Cy ³Ä£j GS¸_¸bÍ¸ PoFL^j÷$c ³¥cö$qCLCy ÔLÍjMLlCy¸Á.  
MnjÓ÷$c MnÈ" V¿¥q MLjj¸Íj FLj¸ÔLjFcï<j QLÇ¥h¬B|. CLFL MLjj¸Íj ²MLOy FLj¸ÔLjFLï^j÷ ¬ÂfH¸¼ CLPnÀë 

ÔLkfS¸Á V¿¥q. ²ÍjOqj$c QLÇ¥hOqB| ¥qÂfH¸ÔL<¸Cy −Mnj ¥q+j" −QLáOqõ¸Cy rHÍíMLNqkõtj.  
''KcMc! FLjMoø¸=h ®¥qÚ<Š MLÔcáMLl?'' ¬FL¨»¸Á.  
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''¬CLë ÔnfHð¸Á FLjMLlø ®¥qÚ< °¸=cMLÂ. ¬¸Íj¥é MnCLjŠÚ¸^k MLÔcáFLj'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB| ¬¥qÚ<jFLï Š¿¢áPy 
‚OyáKyCLk.  

®_ò¸Á$c ÔLj^kæ ÔLkGSkë ''®¥qÚ< MLk=c÷<jŠ¸=o ¬¸CL KcMLl¸<Íj. GHÍ KnÎ=h¥h MnWcí¸'' ¬¸^k GHlGSë¥q¸ 
MLjkfS Ko$|Py rH^jæŠÂ _Nqj^Š FL¨¼¸Á V¿¥q.  

VPy÷¸¼ KnÎ^Š MLÔcá¥q ÍkOq¸$c ¥qÂfHGSjëFLï MLkÄj¨ Ôn^jæ ML¸¥q ÔLkGHlCLk, ''¬¥qÚ< ‚ÔLj¸EcMLk?'' 
¬FL¨»¸Á V¿¥q.  

''GSOo GHÍ'' ¬¸^k ¬^j Ec¿À£Qc<j QLÇ¥hOqB|. ®ÍíOqk MnÈ" MLkÄj¨ Ôn^jæ ÔLj^kæ ¥q=hæFL $q^jæÄ£jÍ °FLï 
ÍjMLjjô ÍjÆfH ‚OqjáFcïOqj.  

ÍkOq¸$c MLlFLï ¥cPo½¡ ÃÆè¸$| ML¸¥q ÔLkGSkë ‚OqjáFcï<j QLÇ¥hOqB|.  
''³¸=h KcMc, ³EnÎFc ÔnJdðÓFLjŠ¸^jFcïMc FLjMLlø FcCy?'' ¬FL¨»¸Á V¿¥q.  
®¥qÚ¨¥h O~¥q MLjj¸Íj V¿¥qCy ²Fyï MLk=c÷@~ÓÂ MLjFLGSjPyFo ¿VOqûP|û MoGSjŠFcï<j. À£O~ ®GHlð<j ®¥qÚ¨¥h 

MLÔcá¥q. ¥yOqjŠ¸^jFLï μ¸^¿CLFL¸ Ex¿¥c¥q ¬CL¨ Fy=h FLj¸¨ MLk=o O~PoÍj. $qj¸@n $x¸CLj¥qPy¥h ML¼áFL^÷tj¸Á 
¬CLÂ GH¿fSìÀ.  

V¿¥q GHÓ¥q¿¸GHlCy ¯ Py¥cÂ¥h ML¼áFL QLÇ¥hOqB|, MLk=c÷<¥qJwCo Kc$qj¸<ÍFLï^j÷$c FyOqj ÄJdð<j.  
''¬Eo MnjjFLï ¥nÎPeGS»¿ MnÈ"FLGHlð<j ÔnJdðFLj¥qEc. ¯ rSÓMLlPy÷ OqMLjõFLk, ÂFLkï Kn¸$qj+kOqj OqMLjôÂ − MLk^ 

$qjOqjëÔofS JwEcMLjÂ MLÔcáFLj'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB|.  
''¶, ¬Ec FcŠ O~ML@~Â¥h ŠÍOqÍÂ ¬GHlð@o ÔnJdðFLj ¥qEc KcMc. EcÂ¥yGS¸ öGHNqkGSGH¨ ®¸CL ÍkOq¸ 

MLÔcáMc?'' ¬¸Á V¿¥q FxÔLjáŠ¸^jFLï^j÷.  
 

PPP 
      ''¬Í¸=o ¬Ex¥qÚ=o ¥cÍj, Â¢¥nPe ÔnJdðPy CnÆNqj<¸PoÍj FcŠ. ²¸Íj¥qFy ÂFLjï ÔLkfSFL MnjjÍ=h 

XL*¸PyFo Fc MLjFLGSj ÓNqj CLfHðFL^÷tj¸Á. FLjMLlø ¥qFLjMLjOqj$qtjCo ÔcÓj MLjFLGSj ÂFoï ÔLk@~ÓÂ −O~^GH<jCy¸Á. 
²GHlð<k, ²ML¿Â ÔLkfSFc ¥qÓ$qÂ Í$qÜOqCLFL¸, −À£ôNqjCc ÂFLjï ÔLksSë ¥qÓj$qjCy¸Á. FLjMLlø Fc Í$qÜOq °¸=o MLjFLGSjŠ 
²¸Cy Vtj$c °¸^j¸Á. =y^P|$c ÔnJdðÓ¸=o Â¢ GSMLjXL¸Py PnÎ}IHPe¸$| °¸¨JwMcÓÂfHTwë¸Á.  

FoFL¸=o Â¢Š ²Pe¸=h ¬bÃöJdNqj¸ °¸Ey FcŠ CnÆNqjÍj. FcŠ MLköCL¸ MLjFLÁ ×.FLô×.FLôÓ ¬FLj_¸bÍ¸  
¬ÂfHTwë¸Á. Â¢¥hGRæMnjÎCo MLjFL¸ rHÈ" ÔoGSjŠ¸Ec¸ V¿¥c'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB| °Eoø$q¸$c.  

¬CL<j ®Pe¸=h öGHJw×.P| ³Ey μ¥qOy¾ CLFL MLjj¸Íj °¸ÔLjCc<Â V¿¥q ¬FLjŠ¸^kFo °¸Á, ¬CL<j CLFL 
MnÎGHl ÔLksS ÄbEcFcÂï _=hæ. ¥cÂ¢ ×.Mc_j ³MLjÂ ÔnJdðPy CyÔLPoÍj V¿¥qŠ. ¥csSGHl ³Ä£j MLk=c÷<Š¸@~ ¬CL¨ MnÎGHl 
ÔLkGSkë °¸¨Jwtj¸Á MLÙFL¸$c.  
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³ AKcML¸ MLõ¥që¸ ¥cŠ¸@~ CLFL ML¸¥é ¬Pe ÔLkGSjëFLï V¿¥qFLj ÔLkfSFL ¬CL¨ $qj¸@nÓj ¬ÁO~tj. ²¸Íj¥qPe 
ÔLkTwë¸Á, FoFL¸=o ®GRæ¸PoEc? ¬FLjŠFcï<j AKLNqj¸$c.  

''gH÷×| V¿¥c ÍNqjÔofS `Fy` ¬Â ÔnGHðŠ. −Py¼¸ÔLjŠFo¸ÍjŠ =nÎM|j ¥cMcÓ¸=o ²¸CL =nÎM|j ¬tjFc 
À£GSj¥y. −FLûO| MLköCL¸ Jd½=hM|$cFo °¸@~Æ'' ¬Fcï<j ¬¿íîGSjëFLï^j÷$c.  

''KcMc, ±¿¥é =nFLúF| GH<Š. FoFLj ÔnsHðÁ ¥x¸Ôn¸ öGHQc¸CL¸$c ÄFLj. FcŠ ¯ ösHMLk, rHÈ¢" ML¸=h Mc=hÄ£jÍ 
³ ¬bÃöJdNqjMLjk PoÍj. ¬Pe$o FLjMLø¸=o ®GRæ¸$cÂ¢, ¬tjGRæ¸$cÂ¢ ³Ä£j PoMLl. ¥c¥qJwCo FcÍßGRæ¸Cc öGHGSjëCL¸ Fc ¥n¿¢O|Â 
MLjÓjÔLj¥yML<¸ Ä£jEo °¸Á. ¬ÍNqkõ¥é ³EnÎFc ¥qFLj¥q ¯ ÄGRNqkÂï MLÁPntjõ'' ¬¸Á V¿¥q MLjßÍjMLl$c.  

V¿¥q MLk^Ój Ä¸^kFo −QLáOqõJwNqk<j QLÇ¥hOqB|. V¿¥q FLj¸¨ ®Pe¸=h GSMLkbEcFL¸ MLGSjë¸ÍÂ 
±fU¸ÔLPoÍj ¬CL<j. MLk^Ój O~FL^j÷$c MLÙFL¸ MLfU¸Ôc<j μ¥qÚ XL*¸.  

''JwFo÷, ®GRæ¸ Po¥qJwtjFc, ¬tjGRæ¸ PoÍj ¥qEc FoFL¸=o ¬Á ÔcÓj FcŠ. rH+"Nqkõ¥q Â¢ ÔLÍjMLlŠ 
FoFn^jML¸=h −^¸¥qMLjk ¥qÆ»¸ÔLFLj. Ã.³ ¬Nqkõ¥q Nqj¸.³, ¬ÍNqkõ¥q fH.rUÔ|.¨ ÔoÍjíMLl$cÂ¢, ³EnÎFc Â¢ ®GRæMoj. 
Fc¥é¸ ¬AKLõ¸CLOq¸ PoÍj. FLjMLlø FcCy °¸=o ÔcÓj'' ¬Fcï<j °Eoø$q¸$c.  

− MLk^Ój ÄÂ QLÇ¥hOqB| MnÎGHl ×cÆ$c ÔLkfS¸Á V¿¥q.  
  

''FLjMLlø ¬FLjŠ¸^jFLï^j÷ FoFLj ¨ö»¤ CLOqjMcCL ²¸.³, fH.rUÔ|.¨Ój ÔoNqkÓFLj¥yML<¸ PoÍj KcMc, FoFLj 
fSÄP|ûŠ öfHsHO| ¬MLlCLjFcïFLj. ´.³.N|j}S ¥cMcÓFoÁ Fc ½¡ÄCcQLNqj¸. ¬Á TdbÁ¸ÔcÓ¸=o ²¸CL ¥qGRæGH@~Py Â¢‚ 
CnÓjGSj. ¬¸Íj¥é O~öÀ£ GH$qÓk ¥qGRæGH<jCLjFcïFL ®GHð=h FLj¸©. ¥qFLj¥q FcŠ ösHMLk, rHÈ" Ä£jÍ ²Pe¸=h −PyÔLFLÓk 
PoMLl. ÍNqjÔofS ¬Oqíî¸ ÔoGSj¥y'' ¬¸Á V¿¥q.  

− MLk^Ój ÄÂ Áö$qóMLj Ôn¸ÁFL^j÷$c V¿¥q ML¸¥q ÔLkQc<j QLÇ¥hOqB|.  
 ®Âï Oy¾Ók V¿¥q ÔLÍjMLl¥yMcÆ£.. ÔLÍjMLl¥yMcÆ£ ¬Â ¬¸^k¸=o. Ã.³ ÔLÍML@~Â¥h ‚@~ ®¸CL 

¥qGRæGH@~Pe ¬FLjŠFcï@o $cÂ¢, V¿¥q ÓXLõ¸ ®ÍÂ ³ MLköCL¸ ±fU¸ÔLPoÍj. ¬CL¨ örIH¸@|û μ¥q¿ÍíOqj ´.³.Nqj}S¥h ²Pe 
öfHsHO| ¬MLlCLjFcïOy, ²¸CL ¥qGRæGH¨ ÔLÍjMLlCLjFcïOy ¬CL¨¥h CnÆNqj¸Á ¥cÍj.  

V¿¥q CLFL ösHMLjFLj öCyfSGHl¼áFc −Mnj ÓXLõ¸ ³Äj=y ÄFcï¥q ¬bÃFL¸Á¸ÔLŠ¸@~ °¸<Po¥qJwNqk<j.  
''¬@~øF|û$c ¥q¸ö$c^jõPoGRF|û V¿¥c. ®¸ÍjPy Â¢MLl CLGHð¥q Ä×.Nqj¸ TdbÁ¸ÔcÓÂ MLjFLTdO~ 

¥yOqjŠ¸^jFcïFLj. ¬tjCo μ¥q MLk^. Â¢ ÓXLõ¸ ÄÂ Fc öGHJw×.P|Â ÄC|ö@~ ÔoGSjŠ¸^jFcïFLÂ ¬FLj¥yMLÍjí. 
²Fcï+"tjFc, ²Foï+"tjFc Â¢¥yGS¸ ²ÍjOqjÔLkGSkëFo °¸=cFLj'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB|.  

''²¸ÍjŠ KcMc MLßbEc öGHNqkGS? ¬¸CLMLOq‚ −» ½¡ÄCcÂï MoGSjæ ÔoGSj¥yŠ. MLjFL −PyÔLFLÓk, 
½¡MLFL$qMLkõÓk MoOqj MoOqj. Â¢Š ¬Mnj¿¥c MnWc"ÓÂ °¸ÍÂ, PnÎ}IHÂ Ó$qkã¿Nqj}S$c ²¸×cN|j ÔoNqkÓÂ °¸ÍÂ, Ä£j 



 

øöeTT~                                                                                www.koumudi.net    
                               

   135 
 

  -   

MLjÄ£jô GSj$qj*¥qÚCy ÔnGHmë¸=o ÄFcïFLj. FcŠ ÄPeGSML¸CLMnjÎFL ½¡ÄCL¸ Ä£jÍ ¥cÂ¢, ÄEoQcPy÷ ÂMcGS¸ Ä£jÍ ¥cÂ¢ ²Pe¸=h 
−QLÓk, ¥y¿¥qÓk PoMLl. MLjÂÍí¿Ä¤ GHOqGSðOq ÄOqjÍíMnjÎFL AKcMcÓj. MLjFL¸ ¥qÆfS GSÿ½¡MLFL¸ ²Pe ÔoNqj$qÓ¸?  

Fc¥éMnk ®¸¨Nqk MLÁÆrH^æ<¸ ³ MLköCL¸ ®GRæ¸PoÍj. JdML¿¢æ PnÎF|¥h ¥h¸ÍFLjFLï Mc+"Š Fc ÔoCLFnÎFL TdNqj¸ 
ÔoNqkÓFoÁ Fc −PyÔLFL. ¬¸Íj¥é ¯ MLkOqÜ¸ ²¸ÔLjŠFcïFLj. ÍNqjÔofS ¯ ÄGRNqkÂï ®¥qÚ¨Cy MLÁPntjõ'' ¬¸Á 
V¿¥q.  

''FoFLj IJd¿F| MnWcCLïFLFLïMLk^ NqjEcOqíîMoj ¥cÂ¢, GHOqôFn¸=|$c ¬¥qÚ@o °¸¨JwMcÓFo −PyÔLFoPoÍj. MLk ¥q¸rHÂ¢ 
CLOqGHlFL MnÈ" ¬¥qÚ< ¥x¸CL¥cÓ¸ $q¨fH O~McÓFLjŠFcïFLj.  GSOqEc$c MLk MLjÄ£jôÂ ³¨fH¸ÔcÓÂ ¬¥qÚ@o °¸¨JwCcFLÂ 
ÔnJdðFLj $cÂ¢, Â×cÂ¥h ¬Pe¸=h −PyÔLFoÁ¤ PoÍj FcŠ. ¬Pe Mn+"<¸ ‚@~ Â¢Š ®GRæ¸PoÍ¸=o MLkFoTdëFLj'' ¬Fcï<j 
QLÇ¥hOqB| VÄ£j ®GSjëFLï^j÷$c.  

''¬Nnkõ Fc ¥yGS¸ Â¢ GSOqEcÓj MLkFLj¥xMLjôÂ FoFn¸ÍjŠ ÔnJdëFLj? GSOo, FcŠ −Py¼¸ÔLjŠFo¸ÍjŠ ¥x¸Ôn¸ 
=nÎÄjMLlø _=| μF| ¥q¸¨GRF|. ¯Py$c IJwFLj÷ $qö=c ÔofS FLFLjï ¨GSæO|ò ÔoNqj‚<Íj'' ¬¸Á V¿¥q Â¥qÚ¼á$c  

''¬tjCo Â¢ −FLûO| Jd½=hM|$cFo °¸^j¸ÍÂ −Ç¸ÔLMLÔcá FoFLj?'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB| −QL$c.  
''®Á$y, ®Pe¸=h Fc¥hGRæ¸ °¸<Íj. FLjÄøGHlð<j _jÁíî$c Kn¸$qj+kOqj MnÈ"Jw. FoFLj ¥cP| ÔosSMLOq‚ Fc ×yÆ¥h 

O~Š'' ¬¸Á V¿¥q ÔLkGHl<j MoPnÀë −¨GSkë.  
''MLj¿ Kn¸$qj+kOqj ö=hGHlð?'' ¬FL¨$c<j QLÇ¥hOqB| ¬MLkNqj¥q¸$c MLjj[¸ rH=hæ.  
''¬Kcò, Â¢¥nPe ÔnJdðÆ? Fc ¥h¥qÚ< öGHÀ XL*¸ ²¸Cy ÄÓjMnÎFLÁ. ¨ö»¤ ²$cãM|jû ¬Nqkõ¥q Fc GHm¿ë 

¥cF|rSïö=oGRF| ¬¸Cc fSÄP|û Ä£jEo. ®Pe¸=h ×cÆ£ ö=hGHlðÓÂ¢ï − CLOqjMcCo. ¬¸Ec¥q ÍNqjÔofS Fc ×yÆ¥h O~Š. ®GHlð<j 
FoFLj Â¢Cy MLk=c÷<jCLk MLlFcï, ¬FLMLGSOq¸$c =nÎMLj¸Cc MoGSjæ ¬tjJwCy¸ÍÂ Fc MLjFLrS¸CL −O~^GH<jCy¸Ey Â¢¥nPe 
ÔnGHðFLj?'' ¬¸Á V¿¥q ÄGSj$cÜ.  

''¶.¥n ¶.¥n, ÂFLjï ÄfS»¸ÔLFLj ®¸¥q Jwtj ÔLÍjMLl¥y'' ¬¸^k PoÔc<j QLÇ¥hOqB|.  
''®¸¥n¥qÚ¨ ÔLÍjMLl, FLjMLlø ML¼á Fc MLjk@| ¬¸Cc [O~_j ÔoQcMLl. ¬GSÆ£ FnÓOy¾Ók Fc ÔLÍjMLl GS¿$c 

Td$qFo PoÍj. FoFLk MLTdëFLj GHÍ. OqMLjõ ³¸ ÔoTwë¸Á ¬CLëNqjõ ²Pe °¸Á'' ¬Â ¬<j$qjCLk ¬CL¨ Mn¸^ FL¨¼¸Á 
V¿¥q.  

''OqMLjõ MLÁFLŠ ML¸^Py TdNqj¸ ÔoTwë¸Á. rHÍíMLjô Kc$cFo °¸Á. ¬Á GSOo$cÂ¢ GSGHëGHÁ ¬¸=o ³Äj=y 
CnÓjTd Â¢Š?'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB| V¿¥q ML¸¥q ¼ÆfH$c ÔLkGSkë.  

− MLk^ Ä¸^kFo ¬CL¨ ML¸¥q ÔLjOqj$cÜ ÔLkGSkë ''@y¸=| ®¿=o=| Ä£j KnÎ Á}S Mo −}IH =c¥h¸$|. ®Pe$o FLjMLlø 
MLk=c÷<jCLk °¸=o MLjFL ¿PoGRF|Â öKo¥| ÔoGSj¥yMcÆû MLGSjë¸Á'' ¬¸Á V¿¥q.  

''MnjÎ $c@|.. ¬¸CL ¥yGH¸ ²¸ÍjŠ? FoFoEy GSOqEc$c ¬FcïFLj. ÂFLï MLk ¬MLjôMLjô $c¿¸=h¥h MnWc"FLj. CLFoEy 
MLk^Ó GS¸ÍOqò¸Py ®ÍíOqj ¥qÆfS ³<<j$qjÓj FL¨sSë Mc+j" sSïfUCLjÓMLlCcOqÂ, rHÈ"Py MLbÍkMLOqjÓFLj GSGHëGHÁ 
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FL¨fH¸ÔoÁ ¬¸Íj¥éFLÂ, AKcO~õAKLOqëÆÍíOqk sSïfUCLjPe÷ ¥qÆfS °¸@~ÓÂ ¬Pe ÔoTdëOq^. MLjFL¸ rHÈ" ¥cŠ¸@~Fo ¥qÆfS 
®Pe'' ¬¸^jFLï ¬CL¨ ML¸¥q ¥yGH¸$c ÔLkGSkë.  

''KcMc! ®¸¥q −GHlCcMc?'' ¬¸Á V¿¥q.  
''GSOo...GSOo, ®¸¥éÄ£j ¬FLFLjPo. ÂFLjï Ä£j ®¸=h Í$qÜOq ö@~}H ÔoTdëFLj GHÍ'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB| V¿¥qFLj ‚P| 

ÔoNqkÓÂ ÔLkGSkë.  
''Â¢¥q¸CL öQLMLj ¬MLGSOq¸PoÍj. Fo Mn+"$qÓFLj, Fc _¸¨Ä£jÍ. CLMLjOqj ÍNqjÔosSë ÔcPe GS¸CyfRTdëFLj'' ¬¸Á 

V¿¥q On¸<j ÔoCLjÓk ×y¨¸¼.  
V¿¥qŠ Â×.¸$cFo ¥yGH¸ ML¼á¸ÍÂ ö$qfU¸¼FL QLÇ¥hOqB| XLMLkGH*$c ÔLkGSkë ''Td¿¢, FcŠ ×yÄNqjP|$c 

MLk=c÷<<¸ ¼FLïGHð=hFLj¸© ¬ÓMc=nÎJwtj¸Á. ¬¸Co CLGHð ÂFLjï ÄfS»¸ÔcÓÂ ¥cÍj. FoFLj öJdÄj}S ÔoGSjëFcïFLj. Â¢ 
FLj¸¨ ¥cP| MLÔoáMLOq‚ FoFLj Â¢Cy MLk=c÷<FLj. Â¢ ×.Mc_j ¥yGS¸ TdøÀ McFL ¥yGS¸ ²ÍjOqjÔLksS MLjjCLõGHl ¼GHðPe 
²ÍjOqj ÔLkGSkë °¸=cFLj. ´ Ä}R Nqjk −P| GS¥nû}S'' ¬¸^k V¿¥qŠ sR¥|V¸@| ®¼á CLFL KnÎ¥| TdæO|æ ÔoGSjŠÂ 
MnÈ"JwNqk<j.  

¬CL<¸CL ÿ>OcCLjë$c MnÈ"JwCc<Â ³MLköCL¸ ±fU¸ÔLÂ V¿¥q −QLáOqõ¸$c ¬CLFLj MnÈ"FL ML¸¥é ÔLkGSkë 
°¸¨Jwtj¸Á ¥xÂï XLBcÓj.  

AKLPo ¼öCLMnjÎFLMc<j. ¬FLjŠ¸^k CLFL _¸¨ Tdæ¸@| À£fS¸Á, TdæO|æ ÔosS¸ÍjŠ. ¬¸CLPyFo ®¸=h¥h MnÈCo `KcML 
³MLjFcï@o? ³¸ MLk=c÷<jŠFcïOo Ä£j ®ÍíOqk` ¬¸^k CLÆ÷ −O~Ój MnjjÍPn<jCLj¸ÍÂ AKLNqjGH¨ À¿» _¸¨¥h Tdæ¸@| 
MofS PnÎö_¿¢ VP| MnÎGHl FL¨¼¸Á V¿¥q.  

QLÇ¥hOqB| MLk^Ój MLjFLGSjPy MnjÁPetj. ³MLjFLjŠ¸^jFcï<j ®CLFLj? CLFLj öGHJw×| ÔoNqj$cFo ²»¿ $q¸CofS 
μsHðGSjŠ¸=cFLÂ ¬FLjŠFcï@~? ¬FLjŠ¸Á ¼O~$cÜ. ¬¸CLPyFo ®Eo¸=i FoFLj ®Pe −Py¼GSjëFcïFLj. ³Ey Kn^jæ 
ÔoNqj<¸ ¥yGSMLk ¬CL¨ öGHJw×.P|Â ¥cÍFLïÁ?  

¬_ò ¯ MLjÂfR FLFLjï Â×.¸$c ÔcPe ¨GSæO|ò ÔosSQc<j. Po¥qJwCo CLPe Cy¥c PoÂ ¯ −PyÔLFLPoÄj=h FcŠ? 
¬FLjŠ¸^k ÔLÍjMLlEcMLjÂ Cn¿¼FL GHlGSë¥cÂï MLjksSfS =oÃP| Ä£jÍ CLÓ rH=hæ ¥q+j" MLjkGSjŠ¸Á.  

PPP 
QLÇ¥hOqB| ®¸=h¥h O~ML<¸CyFo, ''³MLj¸ÍFLïNqkõ V¿¥q? MLTdëFL¸Ec Kn¸$qj+kOqj?'' ¬FL¨»¸Á OqMLjõ −öCL¸$c.  
''CLFL¥h Ä¤ÓjGH<Í^MLkô ÔLÍMcÆû¸Á ÔcPe °¸Á^'' ¬Fcï<j TwIJdPy ‚OqjáÂ ¬ÓGS^$c ¥q+j" MLjkGSjŠÂ.  
''³¸^FLïNqkõ ³MnjÎ¸Á? μ¸=y÷ KcPoEc?'' ¬¸^k Í$qÜOqŠ MnÈ"¸Á OqMLjõ.  
''Kc$cFo °¸ÍMLkô, ³¸ ¥cPoÍj. ¬MLlFLk, GHMLF| $c@o©?'' ¬FL¨$c<j QLÇ¥hOqB| ¥q+j" CnOqMLŠ¸@~Fo.  
''fSÂMLk¥h MnWc"<FLïNqkõ. V¿¥q ³MnjÎFc ¬¸Ec ¬FLïNqkõ ÂFLjï'' ¬¸Á OqMLjõ MLÍÓŠ¸Ec.  
''³Ä£j ¬FLPoÍMLkô ¥csSGHl FLÂïPe °¸<ÂMLlø'' ¬Fcï<j ÄGSj$cÜ.  
¬CL¨ MLjk@| Kc$cPoÍÂ ¬OqíîMnjÎFL OqMLjõ ÂQLù_í¸$c GSj$qj* Í$qÜOqŠ MnÈ"Jwtj¸Á.  
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MLjj[¸ MoPe@oGSjŠÂ MLGSjëFLï −<GH<jÔLjÂ ÔLkfS ''³¸ OqMLkõ, ¬Pe °FcïMLl?'' ¬FL¨»¸Á GSj$qj* PeÓFL$c. 
OqMLjõ Ã.=n¥| ÔLÍjMLlCLjFcï − ®¸=y÷ ¬¸ÍOqk GHfSfHÓ÷FLj ÔLkfSFL=o÷ ÔLkTdëOqj. ¬¸Íj¥é GSj$qj* ¬Pe ¬¨»¸Á 
McCLûÓõ¸$c.  

''Fc¥é¸ ¥cPoÍj MLÁFc. ¼FLïFLïNojõ ¬EyPe °Fcï<j. MoGSÄ QnÓMLlPy÷ FLFLkï, V¿¥qFLk Kn¸$qj+kOqj 
OqMLjôFcï<j. FoFoMnk FcEo¸ PoÍj V¿¥q MLTdëFL¸=o FoFLj On©. MLjj¸Íj CLFLj MLGSjë¸Ey PoEy ¥qFLjŠÚÂ OqMLjôÂ GH¸JdFLj. 
¬¥qÚ< V¿¥q ³MLjj¸Ey ³Mnk? ¬FLïNqjõ <P| ¬tjJwtj MLÔcá<j'' ¬¸Á V¿¥q Á$qjÓj$c.  

''³Ä£j ×.¿» °¸<ÍjPo. FLjMLlø ¬FLMLGSOq¸$c ¥q¸$cOqj GH<Š. FoFLj ¥qFLjŠÚ¸=cFLj ¥qEc. ¬¸Ec¥q ¯ ‚Oq 
¥qÓjGHlCLk °¸<j'' ¬¸^k ¥cIgH ¥qÆfH $c÷GSjPy JwfS À£GSjŠMnÈ"¸Á GSj$qj*.  

¬<j$qjÓ ÔLGHlð<j ÄÂ CLPnÀë ÔLkfSFL QLÇ¥hOqB| GSj$qj*FLj ÔLkGSkëFo ''OqMLjõ ML¸CnÎ¸Á. ®¥q FLjMLlø Äj»PeMc?'' 
¬Fcï<j ÄGSj$cÜ ÔLkGSkë.  

''FoFo¸ ÂFLjï ÄfS»¸ÔLFLjPo. Â¢Š CLÓFxfHð$c °¸ÍÂ OqMLjõ ÔnfHCo ¥cIgH ÔofS CnÔcáFLj, CLJdð?'' ¬¸Á GSj$qj* 
¬MLkNqj¥q¸$c MLjj[¸ rH=hæ.  

''GSOo, ¬¥qÚ< rH=hæ Mn+j", À£GSjŠ¸=cFLj'' ¬Fcï<j À¿» ¥q+j" MLjkGSjŠ¸^k.  
¬CL<Pe ¬Fcï ¥qÍÓŠ¸@~ ¬¥qÚ@o Â¸ÔLj¸¨Jwtj¸Á GSj$qj*. −Mnj ¥qÍÓ¥qJwML<¸ $qMLjÂ¸¼ ''³Äj=h 

MLÁFc, À£GSjŠ¸=cFLj ¬FcïFLj ¥qEc'' ¬Fcï<j ÄGSj$qj EcÔLjŠ¸^k.  
''À£GSj¥y MLj¿. GSOo$cÂ¢ QLÇ¤, FoFx¥q=h ¬<j$qjCcFLj Â×.¸ ÔnGHlð. FLjMLlø V¿¥qŠ öGHJw×| ÔoQcMLl ¥qÍk. 

³MLj¸Á CLFLj?'' ¬¸^k ²ÍjOqj$c °FLï Š¿¢áPy ‚Oqjá¸Á GSj$qj*.  
''ÔnGHð¥qJwCo MLÍÓO~ Ä£j¿ÍíOqk FLFLjï. ¬MLlFLj öGHJw×| ÔoQcFLj. CLFLj ¬MLlFLÂ $cÂ¢, ¥cÍÂ$cÂ¢ ³¸ ÔnGHðPoÍj. 

CLFL $yP| ¿¢Ô| ¬NojõEc¥c ¥qÁÆ¸ÔLMLÍíÂ ¥qÂ¢GS¸ IJwF| ‚@~ ÔoNqj@~Â¥h Ä¤ÓjPoÍÂ ¥q¸¨GRF| rH=hæ¸Á. ¯ 
®F|IGHO|MojGRF| ÔcPe, ®¸¥éMnjÎFc ¥cMcPe?'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB|.  

''¬MLlFLj QLÇ¤, CLFLj ²¸ÔLjŠFLï $qMLjõ¸ ¬Pe¸=hÁ. ¯ ÄGRNqj¸Py Â¢ MLjFLGSj FxfHðsSë FxfHð¸¼ °¸<MLÔLjá. 
¥cÂ¢ V¿¥q ¯ ¥cÓ¸Py °¸<MLÓfSFL fHÓ÷¥cÍj. ¯ Oy¾ MLjFL EoQL¸Py ¬ÄÂ¢À, −öÇCL GHXLJdCL¸ ²¸CL$c 
rH¿»JwCLjFcïNnk Â¢‚ CnÓjGSj. MLjFL ¶^÷ EcøO~ $qEníFn¥hÚFL rHÍíÓj CLMLj GHÍMLlÓj ÂÓjGHl¥yML<¸ ¥yGS¸ ²¸CL 
Â¢ÔcÂ¥nÎFc Á$q×c¿ JwCLjFcïOqj.  

®MLÂ¢ï ÔLkgS, ÔLÁÄ¤, ÔcPe KcbÍGH<jCLk¸^j¸Á V¿¥q. MLjFL EoQcÂ¥h TdøCL¸öCLõ¸ ML¼á @nKnÎò ³+j" ¬tjFc 
MLjFL EoQL¸ ¬Âï Oq¸$cPy÷FLk MnFL¥q_@o °¸Á. Mnj×c¿=i gHGHlP| ®¸¥c Ec¿öÍOo[ Á$qjMLFo °FcïOq¸=o ²¸CL KcbEc¥qOqMnjÎFL 
ÄGRNqj¸? ¬Pe ¬Â MLjFL EoQL¸Py MLFLOqjÓŠ ³MnjÎFc Py=c? GHlGRÚÓ¸$c °Fcïtj. ÂOq¸CLOq¸ öGHMLfU¸Ôo ½¡MLFLÍjÓj, 
TdOqML¸CLMnjÎFL FoÓ, ¥q<jGHlPy ÄÓjMnÎFL [Â×cÓFLj EcÔLjŠÂ MLjFL¥q¸ÁGSjëFLï OqCLï$qOqó ¬tjFL MLjFL EoQL¸Py À¸¨¥h Po¥q 
−¥qÆ ÔcMLlÓj ÔLÔoá GH¿fSìÀ °¸<<¸ ²¸CL QyÔLÂ¢Nqj¸?  
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¬Á¤$c¥q −Oqj$cPeÓj öQLÄj¸¼ ¬¸Í¿ ¥q<jGHlÓk Â¸sH OnÎCLFLïÓj MLjFL O~×.¥iNqj FcNqjŠÓj −<jCLjFLï 
¾eÍ¸Py JdMLlPe÷ _PnÎJwtj −CLôÿCLõÓj ÔoGSjŠ¸^jFLï MnÎFL¸ V¿¥q MLjFLGSjFLj Kc$c ¥qÁÆ¸¼¸Á. ¬Pe ¬Â CcFLj 
¥qPn¥qæOqj ¬tjFL¸CL MLköCcFL ®MLÂ¢ï ‚¥q=h Mo+"Cy rH¥qÆ¸¼ MoNqj$qÓFLFo ¶MLO| ¥cÂñ@nF|û ³Ä£jPoÍj CLFLŠ. MLjÂfR$c 
GHl=hæFL¸ÍjŠ CLFLŠ ÔoCLFnÎFL¸CLPy Cy=hMc¿¥h ³EnÎFc ÔoNqkÓFo CcGHöCLNqj¸ CLFLÂ fSÄP|û¥h öfHsHO| ¬NojõPe ÔofS¸Á.  

ÂOq¸CLOq¸ EcÂï μ¥q CLGHGSjûPe ¥xFLTd»GSjëFLï V¿¥q ÔLÍjMLlFLj¸¨ ©ÄNoj=| ¬NojõEcÂ¥h ³MLköCL¸ 
®GRæGH<^¸PoÍj. EcÂÂ MLjFL¸ TdFLjAKLkÀCy ¬Oqíî¸ ÔoGSjŠÂ GSÿ¥q¿¸ÔcÓ¸Co. FoFLj ‚@~ MLk rH+"tjFL ¥xCLëPy 
V¿¥qÂ ®Pe$o ¬JdOqíî¸ ÔoGSjŠFcïFLj. ²ML¿CyFLk MLk=c÷<¥qJwML<¸ ÔLkfS ¯ fHÓ÷Š ®¸CL Jw×o¸=i? ¬Â 
¬FLjŠFcïFLj. CLFL¥h =n¸C| ¥c÷}S ¿×.P|æû MLÔcátj. V¿¥q ½Pe÷ IGH}Sæ ML¼á¸Á. ¨.¯.¶$c¿ ÔoCLjÓÄ£jÍj$c FL$qÍj 
_ÿjMLjÀÂ¢, öGHQL¸Td GHöCcÂ¢ï ¬¸ÍjŠ¸Á. CLFL IGHmõÔLO| Jd÷F| ³Äj^Â ¬¨»FL ¨.¯.¶$c¿¥h FoFLj ¥qPn¥qæOqj 
¬MLlEcMLjFLjŠ¸^jFcïFLÂ ÔnfHð GSbÃŠÓ¸Í¿¢ï −QLáOqõÔL¥hCLjÓFLj ÔofS¸Á.  

ÔnÎCLFcõ, FcO~NqjBc ML¸=h ¾eÂNqjO| ¥cPo½¡Ó Mc+j" V¿¥qŠ öIgH ¥y¼¸$| ®TdëMLjÂ −IGHO| ÔoQcOqj. ¬MoÄ£j 
MLÍíÂ rUÔ|.¯.fS À£GSjŠÂ ¥qßadê ¥cPo½¡Py ×ctjF| ¬tj¸Á. ®¸^O|Py ‚@~ =cGHO|$cFo ÂÆ¼¸Á. ¬CLëNqjõ$cOqj 
V¿¥q¥h ÔLÍjMLlGH^÷ °FLï öQLÍíî ÔLkfS ²¥qÚ@n¥qÚ¨ GSMLkÔcOq¸ sS¥q¿¸¼ CLFL¥h ®MLøTd$cOqj. ¬CLëNqjõ fS¥| ¬Nqkõ¥q 
JdGH¸ V¿¥q ÔcPe <P| ¬tjõ¸Á.  

Ä£j ¬FLïNqjõ CLFLÂ MLjFL OqMLjõÂ ÔLkfSFL=o÷ ²¸Cy −ÍOq¸$c ÔLkTdëOqj. ¬tjFc Ä£j ¬FLïNqjõCy CLFLj ³MLj¸CL 
öIgH$c MLk=c÷<PoÍj. MnjjÍ=y÷ MLjFL ®¸=y÷ OqMLjõ μ¥qÚÀCyFo V¿¥q ¥y÷×|$c °¸@oÁ. CLFL ¥yGS¸ MLGSkë JwCLjFLï 
ö¥qMLj¸Py Fc‚ Kc$c ¬ÓMc=nÎ¸Á. V¿¥q FcŠ Í$qÜOnÎFL ¥xÁ¤í CLFoÄj=y FcŠ GHm¿ë$c KybÍGH¨¸Á. ²ML¿¥h ³ 
¥qGRæMnjj¼áFc MLjj¸Íj¸^j¸Á CLFLj. ¬Pe ¬Â CLFL GHOqûFLP| Moj^O|Py¥h ÔxOq_@o ÔLFLjMLlFLj μ¥qÚ OqMLjõŠ CLGHð ²ML¿¥i 
®MLøPoÍj.  

®Í¸Cc Â¢Š ²¸ÍjŠ ÔnJdðFL¸=o CLFLÂ FLjMLlø ¬JdOqíî¸ ÔoGSj¥yŠ¸@~ °¸@~ÓÂ. ²¸Íj¥q¸=o Fc °EoíQL¸Py 
Ä£j¿ÍíOqk Moj@| IGHO| ¯Ô| ¬ÍO|Pe °¸=cOqj. ¬¸Íj¥é ¥x¸Ôn¸ ¶fH¥q GH^æMLj¸^jFcïFLj'' ¬¸Á GSj$qj* GH¿Ç¤ÓFL$c 
¬CLÂ ML¸¥q ÔLkGSkë.  

''PoÍj MLÁFc CLFL¸=o ³Äj=y Â¢ MLk^ÓMLÓFL ÄMLOq¸$c CnÓjGSj¥y$qÆ$cFLj'' ¬¸^k GSj$qj* Cn¼áFL ¥cIgH 
$c÷GSj ¬¸ÍjŠFcï<j.  

''¬Oo, ¥cIgH ®¸¥c Cc$qPoEc? ÔLGHð$c ÔLPe÷¿Jwtj °¸^j¸Á. Mo¨ ÔofS CnTdëFLj¸<j'' ¬¸^k Po¼¸Á GSj$qj*.  
''IGHOo÷ÍjPo MLÁFc Cc$oTdëFLj. ¬Pe ‚Oyá, CLFL $qk¿á ®¸¥c ³MnjÎFc ÔnGHlð'' ¬Fcï<j °Ccûÿ¸$c.  
''ÔnGHð@~Â¥h öGHCoõ¥q¸$c ³¸ PoÍj QLÇ¤. V¿¥q ¬¸ÍOqj −<fHÓ÷Pe÷¸=hÁ ¥cÍj. ÔcPe −CcôbÃMLkFL¸ ¥qÓÁ. 

IGHmõÔLO|Py CLFL −CcôbÃMLkFcÂ¥h AKL¸$q¸ ¥qÓ$qŠ¸@~ MLjGSÓjŠ¸=o, Ä£jÁ −ÍOqù Ec¸GHCLõ¸ ¬MLlCLj¸Á'' ¬¸Á 
GSj$qj*.  
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''GRkõO|, Â¢ GSkÔLFL CLGHð¥q Jd=hTdëFLj. ¬GSÓj CLFLÂ ÔLkfSFL MnjjÍ=hOy×o ¬FLjŠFcïFLj. − ¥q+"Py÷ TdðO|Ú 
°¸ÍÂ. ®GHlð<j CnÆfS¸Á, ¬Á −CLô ÄQcøGS¸Cy ‚¨FL MnÓj$qÂ'' ¬¸^k FLMcø<j.  

¬¸CLMLOq‚ − GS¸AKcGR*¸Cc EcøOq¸ Í$qÜOo Â¸ÔLjÂ Ä¸^jFLï OqMLjõ ''Ex¸$c FLjMLlø V¿¥qFLj ösHÄjGSjëFLï 
ÄGRNqj¸ Fc Í$qÜOq ²¸ÍjŠ EcÔcMLl?'' OqMLjõ ¬CL¨ Ä£jÍ¥h Ec¨¥h Á»¸Á.  

''¬Mnjkô XLÄj¸ÔLO~ _j½¡ã. Â¢Š ÔnGHðŠ¸@~ ®¸¥é¸ ÔnNqjõFLjPo'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB| OqMLjõ ÔoCLjÓFLj $q=hæ$c 
GH^jæŠÂ.  

''OqMLkõ, MLjFLŠ ¯ ÄGRNqj¸ CnÆfSFL^j÷ V¿¥q MLjj¸EoÄ£j öGHTdëÄ¸ÔLŠ. CLFLj ¼O~Š GH<<¸CyJd^j QLÇÄ£jÍ 
¥yGH¸ CnÔLjáŠ¸^k¸Á'' ¬¸Á GSj$qj* rUÔLá¿GSjëFLï^j÷$c.  

''¬Mnjkô ®¸CL ×.¿$c¥q − O~XLfS Í$qÜOq öGHTdëÄ¸¼ FoFLj ö_CL¥q<Moj?'' ¬¸Á OqMLjõ $qj¸@nÓÄ£jÍ ÔoCLjÓj 
rH^jæŠÂ. OqMLjõ ¬FLï À£Oqj ÔLkfS Äj$qCc ®ÍíOqk Ã$qÜOq$c FLMoøQcOqj.  

PPP 
''QLÇ¤ ³¸ ÔoGSjëFcïMLl?'' ¬¸^k MLÔcá<j O~MLjÔL¸öÍ − $qÁPy¥h.  
''OosH¥qEc öGHNqk*¸.. _^æÓj GSOqjíŠ¸^jFcïFLj rHÍFcFcï'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB|.  
O~MLjÔL¸öÍ ML¼á ¬CL¨ GH¥qÚFL ‚OqjáÂ AKLj×.¸ Ä£jÍ ÔntjõMofS ''QLÇ¤, ¬FLïNqjõ Fc¥q¸Cc ÔnJdð<j.  
μ¥q ÄbÍ¸$c MojMLj¸Cc ¥qÓfS ÂFLjï ÔcPe KcbÍrH=cæMLjjO~. ²Â¢ GUp, ÔcPe >bEc¸¥|ûO~. Â¢ O~¥qMLÓFc, Â¢ MLk^Ó 

MLÓFc ¬MLjô ÔcPe ¥yÓjŠ¸Á. ®Mcø+ ¬MLj¸ ®Pe ö_À¥h _^æ¥q=hæ¸Í¸=o ¬¸Cc Â¢ ÔLÓMo. ¬GSÓj ¬FLïNqkõ, FoFLj 
GHm¿ë$c −QLÓj MLÁPoGSjŠFcï¸ ¬MLjô Ä£jÍ. rHÎ¥h bEnÎOqõ¸$c ¥qÂfH¸ÔcMoj CLGHð ®¸¥é¸PoÍj. ¯ ®¸=h Á¤JdÂï 
−¿JwŠ¸@~ ¥cJd¨¸Á FLjMoø'' ¬Fcï<j ösHMLj$c ¥x<jŠ CLÓ ÂMLjjOqjCLk.  

''FcFcï, ¬MLjôÂ ¥cJd<j¥yML<¸ Fc KcbÍõCL. EcÂ¥h >bEc¸¥|û ²¸ÍjŠ FcFcï ¬¸^k O~MLjÔL¸öÍ $qj¸@nPy÷ 
μÁ»JwCLk, ²¸ÍjŠ ÔoQcOqj FcFcï ®Pe Ä£j FLj¸¨ FLFLjï ²¸ÍjŠ ÍkOq¸ ÔoQcOqj? ¥qWn"Íj^ ¥qFLïCLÆ÷Í¸ö<jPnÎFL 
Ä£j¿ÍíOqk ¥qÂfHGSkëFo °Fcï, FyO~O~ ¬MLkô, FcFcï ¬Â fHÓMLPo¥qJwNqkFLj. ¥qÂfH¸ÔLÂ GS¸¥n+j" FLFLjï _¸bÁ¸¼ 
¬QLŠë¨ï ÔoQctj. FcŠ ¬FLïNqkõ, ÔnÆ£÷ °FcïOqj. FoFLj μ¸^¿Â ¥cFLj. ¬Â _fUOq¸$q¸$c ÔnGHlð¥yPoÂ GH¿fSìÀ 
¥qÆð¸ÔcOqj.  

MnjjFLï ¬MLjô¥h −GHOoGRF| ¬tjFLFc<j Ä£jOq¸Cc μ¥q¿Cy μ¥qOqj.. Ä£j GS¸CyadÂ¢ï, KcbÍÂ¢ GH¸ÔLjŠFcïOqj. FoFLj 
²ML¿Cy GH¸ÔLj¥yMcPy CnÆNqjPoÍj FcFcï! FcPy FoFLj ²¸CL ³@~áFy Ä£jŠ ²Pe ÔnÃCo ¬OqíîMLjMLlCLj¸Á?  

@~© FcCy MnjjÍ=hTd¿ ¯ Â×.¸ ÔnfHðFLGHlð<j Mc+j" Fc CLÆ÷Í¸ö<jÓj ¥cÍFo ÄGRNqkÂï ÄÂ 
CL^jæ¥yPo¥qJwNqkFLj. FLFLjï Ä£j FLj¸¨ ÍkOq¸ ÔoNqj¥q¸<Â @~©Â GH^jæŠÂ ³@oáQcFLj. Ä£j Ä£jÍ Fc¥é IgHÆ¸$| ¥qÓ$q<¸ 
PoÍÂ ÔnJdðFLj. ¥cÂ¢ ®¥qÚ<Š MLÔcá¥q ¬MLjô MLjj[¸Py ×cÓjMcOo MLjMLjCcFLjO~$cÓFLj ÔLkQc¥q FoFo¸ Jw$x^jæŠFcïFy 
FcŠ ¬OqíîMnjÎ¸Á FcFcï!  
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¬MLjôÂ ¬MLkô ¬Â fHÓMLŠ¸@~ °¸<@~Â¥h FLFLjï FoFLj ²¸CL ¥q¸ö=yÓj ÔoGSjŠFcïFy CnÓjTd? ²¸Íj¥q¸=o − 
fHÓjGHl ¬ÓMc=nÎCo MLkOqjá¥yML<¸ ¥qGRæMLjÂ. − rHÎFL ¯ Â×.¸ FcŠ CnÆfSJwtj¸ÍÂ MLk MLjÄ£jô¥h CnÓjsSë [¼áCL¸$c 
CLFL $qj¸@n −»JwCLj¸Á. ®Pe ®ÍíOqj CLÓj÷Ó ösHMLj MLjbÍõ °¥hÚ¿Ã¥hÚ¿ ¬tjJwCLjFcïFLj FcFcï. μ¥q¿¥h FcõNqj¸ 
ÔoNqjKytj MLjOx¥q¿¥h ¬FcõNqj¸ ÔoTdëFoMnkFLÂ AKLNqjMojTwë¸Á. ²¸ÍjŠ FcFcï FLÂïPe¸=h bÍOqôGS¸¥q^¸Py GH@oQcOqj?''  

¼FLïfHPe÷¨Pe ³<jGSjëFLï ¥x<jŠFLj ²Pe ¶ÍO~áPy CnÆNqjPoÍj O~MLjÔL¸öÍŠ.  
''±Oqj¥y FcFcï, ³<MLŠ.. FLjMLøPe ³¨sSë FoFLj CL^jæ¥yPoFLjO~. KcÔi ²MLOqj? Fc öJd*¸Py öJd*¸. Mc¨¥h 

ML¼áFL ¥qGRæ¸ MLkMLjkÓjÁ ¥cÍj. FLjMnø¥qÚ<jFcï MLk Ã<èMLl ¬Fo AKcML¸Cy. Ä£j ¬MLjôFLj μfHð¸¼ ®Pe ®¼áFL¸ÍjŠ 
FoFnGHlð<k KcbÍGH<PoÍj. FLjMLmø KcbÍGH<Š. ²¸Íj¥q¸=o MLjFLMLj¸Cc μ¥q=o. ÂÂï¼áFL¸ÍjŠ MnjjÍ=y÷ Ä£j MLjÄ£jô 
MLkCy Kc$cFo °¸@oÁ. ¥cÂ¢ O~FLj O~FLj ¯ Â×cÂï Â¢Š ÔnsHðTdëMojMnkFLFo AKLNqj¸Cy ÍkOq¸$c CxÆ»Jwtj¸Á. 
MLjj[õ¸$c V¿¥qFLj Â¢¥h¼á rHÈ" ÔosSë MojMLj¸Cc μ¥q=nÎJwtj CcFLj μ¸^¿ ¬tjJwCcFLFo ¬AKLöÍCc AKcML¸ Š^j¸KcÂï 
¯ ÍQLŠ Ôo¿á¸Á.  

¬MLjô ¬FcOy$qõ¸ μ¥q ÄbÍ¸$c MLj¸Ôo ÔofS¸Á. ¯ Oy¾ MLjFL¸ÍOq¸ μ¥q^NojõPe ÔofS¸Á. ¥cÂ¢ μ¥qÚMLk^. 
rHÈ" ÄGRNqj¸Py Ä£j MLjÄ£jô ¬bÃ¢adæÂ¥h MLõÀOo¥q¸$c ³Ä£j ÔoNqjŠ. −MnjFLj FxfHð¸ÔLŠ¸@~ μfHð¸¼ Â¢ GHÂ TdFLj‚Ó¸ 
ÔoGSj¥y'' ¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ GSÓV ®GSjëFLï^j÷$c.  

''FcŠ CnÓjGSj FcFcï. MLjÄ£jôÂ ¥qGRærH=oæ GHÂ ³Á¤ FoFLj ÔoNqjFLj'' ¬¸^k CLÂÄÀ£OqFL^j÷$c CL¸ö¨Â MLjÈ¢" 
¥{$qÆ¸ÔLjŠFcï<j.  

−JdõNqj¸$c ¥x<jŠ FLjÍj^ MLjjÍjí rH^jæŠFcï<j O~MLjÔL¸öÍ.  
GHl=hæFL CLO~øCL MnjjÍ=hTd¿ FLjÍj^ MLjjÍjí rH^jæŠFcï<j O~MLjÔL¸öÍ.  
GHl=hæFL CLO~øCL MnjjÍ=hTd¿ ¥qFLïCL¸ö¨Â ¬Pe $cb<¸$c ¥{$qÆ¸ÔLj¥yML<¸ Ä¸CL ¬FLjAKLkÀÂ ¥qÆ»¸¼¸Á 

QLÇ¥hOqB|¥h. EcÂ FLj¸¨ _Nqj^GH@o¸ÍjŠ ®GRæ¸PoFL^j÷$c ¬Pe °¸¨JwNqk<j.  
''¬Oo FcFcï.. Po, ³Äj=hÁ ¼FLïfHPe÷¨Pe?'' ¬¸^k ¥x<jŠÂ _ÓML¸CcFL CLFL FLj¸¨ Ä¨fH¸Ôc<j O~MLjÔL¸öÍ.  
− MLjbÍjO~FLjAKLkÀ ¬CL¨Â MLÍÓPoÍj. CL¸ö¨ ¬¥qÚ¨FLj¸¨ MnÈ"JwNqk¥q ‚@~ ³ GHÂ¢ ÔoNqj@~Â¥h 

CyÔLFL^j÷$c ¬Pe ‚Oqjá¸¨JwNqk<j QLÇ¥hOqB|.  
MLjOyTd¿ VGSð^P|¥h MnÈ" CLÆ÷¥h ¬Fo¥q ×cö$qCLëÓj ÔnfHð AKcOqMnjÎFL MLjFLGSjCy ®¸=h¥h MLÔoáQc<j.  
OqÄ ¬CL¨ IgHÆ¸$|ûÂ ¬Oqíî¸ ÔoGSjŠFLï^j÷$c Ôotj Fx¥cÚ<j ¶EcOqjð$c.  
''¬MLjô ×cö$qCLë ¬FLïNqkõ'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB| ¥q+"Â¢+"Cy.  
''¬Pe$o FLjMLlø KcbÍGH<ŠO~, FoFLj °FcïFLj ¥qEc, ¬Â¢ï ÔLkGSjŠ¸=cFLj. FLjÄøPe °¸=o Fc¥é¸ Kc$cPoÍj'' 

¬Fcï<j OqÄ. CLMLjjô¨ ¥q¸=y÷ Â¢Oqj ¬CL¨ ¥q+"FLk ÔnMLjô»Po÷Pe ÔofS  
QLÇ¥hOqB| öGHQc¸À¥h Kn¸$qj+kOqj Mn+jëFcï<Â CnÆfS sSæGRF|¥h MnÈ" rS¸@~}IH ®¼á MLEcíMLk ¬FLjŠ¸Á V¿¥q. MLjÈ¢" 

¬¸CLPyFo ¬Pe MnÈ" ¬CL¨ MLjFLGSjPy PoÂJwÂ −QLÓj ¥qÆfH¸ÔL<¸ ²¸Íj¥qÂ ±OqjŠ¸Á. ¬Á¤$c¥q sSæGRF|¥h AKcGSÚO|, 
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¥qMLjPe MLsSë CcFLj sSæGRF|¥h Mn+"<¸ PoÂJwÂ ¬FLjMLkFcÓŠ, ÔLOqáÓ‚ CcMLl ®GSjë¸ÍÂ MnjÍÓŠ¸@~ ±OqjŠ¸Á 
V¿¥q.  

QLÇ¥hOqB|¥h, GHMLF|¥h rS¸@~}IH ®Ôoá¸ÍjŠ ¥qMLjPe, AKcGSÚO|, OqÄ¤, OqMLjõÓj sSæGRF|¥h MnWc"Oqj. ¥x<jŠ ö=nÎF| 
²¥éÚMLOq‚ ×cö$qCLëÓj ÔnGHmëFo °¸Á ¥qMLjÓ.  

ö=nÎF| ¥qÁÆ ¥qFLjMLjOqj$qNojõMLOq‚ ¥qMLjÓ ¬Pe ÔoCLjÓj ±GHlCLkFo °¸Á.  
''ÔcÓj GHÍ, ö=nÎF| MnÈ" ÔcPe sSGHtj¸Á'' ¬Fcï<j AKcGSÚO| FLMLløCLk.   
''CLÆ÷ MLjFLGSj GH@o −O~^¸ Ä£j MLj$c+"Š ¬Oqíî¸¥cÍjPn¸¨. ¬¸Íj¥é ¬Pe FLMLløCLjFcïOqj'' ¬¸Á ¥qMLjÓ 

¼Oqj¥yGH¸$c.  
−GHOoGRF| ¬tjFL McOq¸ Oy¾Ó CLO~øCL ×cFL¥hÂ VfSð^P| FLj¸¨ ¨Qcá¿á ÔoQcOqj. ×cFL¥h ®¸=h¥h MLÔcá¥q 

®Ó÷¸Cc −FL¸EyCcûVÓCy Â¸¨Jwtj¸Á. OqÄ¥h − Oy¾ μ¥q GH¸<$qPe ¬ÂfH¸¼¸Á.  
''²¸CL ¥q¸$cOqj rH=oæQcFLjO~ ÂFLjï? Fc¥yGS¸ ÂöEcVO~Ój MLkÂ ²¸CL CLÓ÷¨Æ÷JwNqkMy ¥qEc! ÔLk<j ¥q+j" 

²¸CL PyCLj¥h Jwtj MLjj[MLj¸Cc ²Pe gHŠÚJwtj¸Ey?'' ¬¸Á ×cFL¥h OqÄÂ GH^jæŠÂ.  
''¬Eo¸ PoÍMLkô. FLjMLlø MLkŠ Í¥cÚMLl, ¬¸Co ÔcÓj. GSMLjNqkÂ¥h fHÂ¢ï KcKctj CLMLjjô<k ML¼á ¥x¸<¸CL 

¬¸<$c ÂÆ¼ ¯ ¥qadæÂï $q=næ¥hÚ¸ÔcOqj'' ¬Fcï<j OqÄ ¥qßCL×åCL$c Mc¿Íí¿ ML¸¥c ÔLkGSkë.  
''¬MLlFLjO~ Mc+" O~¥qCy MLjÂ¸=h¥h ¥xCLë¥q+ ML¼á¸Á'' ¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ.  
''¬Pe Jv»¨ FLFLjï MoOqj ÔoNqj¥qFLïNqkõ. MLjFL¸ÍOq¸ μ¥q¿ ¥yGS¸ μ¥qOqj$c ²GHlð<k °¸EcMLjj'' ¬Fcï<j 

AKcGSÚO| ösHMLj$c O~MLjÔL¸öÍ ML¸¥q ÔLkGSkë.  
''ÔcÓj KcÔi, ¯ −FL¸Í¸ ®Pe$o QcQLøCL¸$c °¸¨JwCo ÔcÓÂfHTwë¸Á FcŠ'' ¬¸Á ×cFL¥h.  
''°¸<Š¸@~ ³MLjMLlCLj¸Í¥cÚ, ²GHlð<k Kn¸$qj+kOqj FLj¸¨ MojMLjj O~ML<Moj ¥cÂ¢, Ä£jOqj μ¥qÚTd¿ 

_NqjÓjEo¿ O~PoÍj. OqÄ rH+"Nqkõ¥q GSj$qj*FLj À£GSjŠ OqMLjôÂ ²FyïTdOqj÷ ¬¨$cFLj. ¬tjFc _NqjÓjEoOqPoÍj. ¯Td¿ 
¬Pe ×.Oq$qÂMLøFLj. Â¢ −Oy$qõ¸ ŠÍj^GH@~è¥q Ä£jOq¸Cc ¥qÆfS ¬¥qÚ¨¥h O~MLÓfS¸Eo'' ¬¸Á ¥qMLjÓ QcfSGSjëFLï^j÷$c.  

''ÔLkEcí¸Po ¬MLkô'' ¬¸Á ×cFL¥h FLMoøGSkë.  
''¬Pe ¬¸=o ¯Td¿ ±OqjŠFoÁ PoÍ¥cÚ. ®Á$y GSj$qjBc, ®PeO~! OqÄ¥i, OqMLjõ‚ MojPy QnÓMLÓj ²Pe$qk 

MLl¸=ctj. MoGSÄPy Kn¸$qj+kOqj ÔcPe ÔLÓ÷$c Kc$qj¸^j¸Á. ¬¸Í¿¢ï _NqjÓjEoOqÁ¤fS À£GSjŠMLÔoá KcbÍõCL Â¢Eo'' ¬¸Á 
¥qMLjÓ.  

AKcOqõ¥h −ö$qÿ¸ ML¼áFc, ¬FLjö$qÿ¸ ML¼áFc GH^æPoMLjÂ AKcGSÚO|¥h Kc$cFo CnÓjGSj. CLFL MLjFLGSj MLk¿Jw¥q 
MLjj¸Eo ¬FLï$c¿Cy öGHNqk*¸ $qk¿á ¬MLlFLÂfHsSë GS¿JwCLj¸ÍFLjŠFcï<j.  

''¬MLlFLFLïNqkõ. ¥qMLjÓ ÔnfHðFL^j÷ Ä£jOq¸Cc _NqjÓjEo¿ O~MLÓfS¸Eo. MLÁFL ö=nÎF|Py ×.¿¢ï ÔoNqjPoÍj ¬FLjŠ¸=o 
²tjO| =h¥n^jû _j¥| ÔoEcí¸'' ¬Fcï<j AKcGSÚO|.  
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''μOoN|j Â¢¥éMnjÎFc MLjÀJwtj¸EoÄjö=c ²tjO| =h¥n=|û ¬¸=o ²¸CL [Oyá −Py¼¸ÔcMc?'' ¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍ 
MLj¸ÍÆ¸GHl$c.  

''¬MLlFLj KcKcN|j, ²¸ÍjŠ ¬FLMLGSOq¸$c ¬¸CL [Oqjá? ®¸¥c On¸<j FnÓÓ =nÎMLjj¸Á$c. ¬GHð=h¥i ¬MLjô 
¥yÓj¥y¥qJwCo ¬MLjôÂ¢, FcFLïÂ¢ rIHÎ÷=|Py GH¸fH¸¼ MojMLj¸Cc ö=nÎF|Py MLTdëMLjjPo'' ¬Fcï<j OqÄ.  

''¬tjCo Ä£j öGHNqk*¸ ¥qF|IGHO|ô ¬tjFL=o÷ ¥qEc'' ¬¸Á ¥qMLjÓ °Ccûÿ¸$c.  
''FLjMLlø −OqèO| Jd}S ÔoQc¥q ÀOqj$oMLjj¸Á ®¥q'' ¬¸Á ×cFL¥h. ¬¸ÍOqk Vtj$c FLMoøQcOqj ×cFL¥h MLk^Ój ÄÂ.  
MLjO~ï<j AKcGSÚO|, ¥qMLjÓ _NqjÓjEoO~Oqj Kn¸$qj+kOqj. OqÄ ¥qMLjÓŠ, AKcGSÚO|Š _^æÓj À£GSjŠML¼á GSj$qj*Cy 

Kx=hærH=hæ ®fHð¸Ôc<j.  
''²¸ÍjŠO~ OqÄ¤, ®GHlð© IJdO~ôÆ=i}S ¬Â¢ïFLj?'' ¬Fcï<j AKcGSÚO| MLj¸ÍÆGSjëFLï^j÷$c.  
''³Ey KcKcN|j Fc CLßfHë¥yGS¸. MLk rH+"Nqkõ¥q Ä£jOqj O~FoPoÍj. Ä£j¿Pe ²GHlð<k ML¼áJwCLk¸@~ÓÂ Fc 

¥y¿¥q. ³ _¸bÍMnjÎFc MLGSkë JwCLk °¸=oFo _ÓGH<jCLj¸Á'' ¬Fcï<j OqÄ.  
''²ML¿¥i ³ KcbEc PoŠ¸@~ FoFx¥q MLk^ ÔnJdëFLj MLkMLNqkõ. öGHÀ GS¸ö¥c¸À¥i Ä£jOqj ®¥qÚ¨¥h Oq¸¨. ¬¸ÍOq¸ 

¥qÆfS GSOqEc$c GH¸<$q ÔoGSjŠ¸Ec¸. Ä£j ¬FLïÍMLjjôÆÍíOqk ¥qÆfS − Oy¾ Ä£j CLÆ÷Í¸ö<jÓFLj GSô¿¸ÔLjŠ¸ÍjOqj$cÂ¢. 
Ä£jOqFLï=o÷ öGHÀ MoGSÄ¥i MojMLj¸Cc Kn¸$qj+kOqj MLTdë¸. ²Pe °¸Á Fc −PyÔLFL? MLk KcKcÃ Mc+j", ¬MLkô McÈ"¸=h¥h 
®PeFo MLGSkë °¸=cOqj. ®¥qÚ< ‚@~ ¬Pe ÔosSë Kc$qj¸^j¸ÍÂ ¬ÂfH¸¼¸Á FcŠ'' ¬¸Á GSj$qj*.  

''KcMLl¸ÍMLkô Â¢ −PyÔLFL. ¬Pe$o ÔoEcí¸, ³MLkô ¥qMLjPe, GSMLjôCLMojFc Â¢Š?'' ¬FL¨$c<j O~MLjÔL¸öÍ.  
''¬Pe$o KcML$cOqk, GSj$qj* −PyÔLFL ÔcPe Kc$qj¸Á'' ¬¸Á ¥qMLjÓ MnjÔLjáŠ¸^jFLï^j÷$c.  
CoÆ¥qGH¨FL MLjFLGSjÓCy − Oy×.¸Cc °Pe÷GS¸$c $q¨JdOqj ¬¸Cc.  

PPP 
ÄQc[GH^æ*¸ FLj¸¨ MLÔcá¥q Ox=iF|Py GH¨JwNqkOqj AKcGSÚO|, ¥qMLjÓÓj. ²GHð=h¥qGHlð<j IJwF| ÔofS ×cFL¥h 

GSMLkÔcO~Ój CnÓjGSj¥yTd$cOqj.  
QLÇ¥hOqB| öGHÀOy¾e IJwF| ÔofS ×cFL¥hCy ´Íj ÂMLjjadÓj MLk=c÷@oMc<j. − CLOqjMcCL Ä¤ÓjFLj _=hæ Š^j¸_ 

GSAKLjõÓCy MLk=c÷@oMc<j.  
GHMLF| ²¸.Ã.³Py ÔoOo¸ÍjŠ On¸<j FnÓÓ MLõMLbÁ °¸Á ¥qFLj¥q ¯Py$c #eÈ¢$c °¸ÔL<¸ ²¸Íj¥qÂ ¥q¸GHmõ^O| 

¥yOqjûPy ×ctjF| ÔoQcOqj. ¬CL¨¥h ‚@~ ¯ ¥xCLë ½¡ÄCL¸ ²¸Cy °CcûVÂ¢ï, °Coë×cÂ¢ï ®¼á®¸Á. MojFLÓj÷¨ ½¡ÄCL¸ 
$c¨Py GH¨FL¸ÍjŠ ¥qMLjÓ ²¸Cy GS¸CyfR¸¼¸Á.  

QLÇ¥hOqB|¥h V¿¥qCy MLk=c÷@~ÓÂ ²¸CL$c ¬ÂfH¸¼Fc ®¼áFL MLk^Š ¥q^jæ_¨ MLÙFL¸$c °¸¨JwNqk<j.  
MLjFLGSjPy V¿¥q MnjÍÆFLGHlð<Pe÷ Motj MLGS¸CcÓj Ä¿fSFL^j÷$c ¬ÂfH¸ÔoÁ ¬CL¨¥h.  
CLFLCy MLk=c÷<Š¸@~ ¬tjCo ¥q^æ¨ ÔoNqj$qÆ»¸Á $cÂ¢, CLFL ÔLj^kæFo ÀOqj$qjCLjFLï Fc −PyÔLFLÓFLj V¿¥q 

¬¿¥q^æ^$qÓEc? ¬FLjŠFcï<j QLÇ¥hOqB|.  
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Oq¸$qj Oq¸$qjÓ gSCc¥y¥q ¼Ó¥qPe ¬CL¨ ±ÿÓj sSøÔLáî$c On¥qÚÓj ÄGHlðŠÂ Äÿ¿¸ÔLTd$ctj. AKcÄ ½¡ÄCcÂï 
CLÓÔLjŠÂ _¸$cOqj ¥qÓÓj ¥q¸^k $q¨sHNqjTd$c<j.  

GHMLF| ML¼á EcEcGHl GS¸MLCLûOq¸ Oy¾Ój $q¨¼Jwtj¸Á. ¯ GS¸MLCLûOq ¥cÓ¸ ¬CL¨Py ÔcPe MLkOqjðFLj 
À£GSjŠML¼á¸Á. ½¡ÄCL¸ GH^÷ ¬ML$cÿFL rHOq$q<¸ MLÓFL CLFL ¥n¿¢O|FLj °FLïCL¸$c MLjÓÔLj¥yMcÓFo CLGHFL MnjjÍPnÎ¸Á 
¬CL¨¥h.  

ML¼áFL ¥xCLëPy Ä×.NqjFL$qOq¸ MnÈ" O~McÓÂ °_Pe^GH¨FL GHMLF|, ®GHlð@~ MLk^ ²CLë<Moj MLkFoQc<j. 
ÔLÍjMLlCyJd^j ¥xCLë ¥xCLë ¥yOqjûÓj FoOqjáŠ¸^k CLFL fSÚP|ûÂ @nMLÓ}H ÔoGSj¥yTd$c<j.  

¥x<jŠPy ML¼áFL MLkOqjð $qk¿á ¥qMLjÓ EcøO~ ÄFLï MLkbÍMLO~MLm, ÍMLjNqj¸ÀÓ −FL¸EcÂ¥h ÿEoí 
Po¥qJwtj¸Á. McWo" ¬CL¨Â ÔLksS¸ÍjŠ Kn¸$qj+kOqj MLÔcáOqj. $qCL¸Py ²ML¿CyFnÎFc ²¸Cy Oq}IH$c °¸@o ¬CL¨ 
ÃsUÄNqjO| GHm¿ë$c MLk¿Jwtj °¸<<¸ ÔLkfS MLjj¿fSJwNqkOqj.  

FcÓj$qj Oy¾Ój ¥x<jŠCy GS¸CyGR¸$c $q¨fH À¿» Mn+jCLk − MLk=o ¥qMLjÓCy ¬FcïOqj.  
''¥qMLjPe Â×.¸$c Â¢ _jj*¸, Â¢ ¥x<jŠ _jj*¸ À£Oqjá¥yPoMLjMLkô. Mc<j ²¸Íj‚ GHÂ¥hO~<j ¬Â −QLÓj 

MLÁPoGSjŠFcïMLjj MojMLjj. ¬Pe¸=hMc¨Â ®¥qÚ¨¥h À£GSjŠML¼á TdFLrH=hæFL MLö×.¸Pe À£¿áÁEcí<j Â¢ ¥x<jŠ. 
MLj=hæMLjjÍíÓ¸=h Mc¨Â MLj¸¼ MLjjCLõ¸Pe MLkOoáQc<j. ¬GSÓj QLÇ ³¸ ÔofSFc ²¸Cy IGHO|rIH¥|æ$c °¸^j¸Á ¬Â FLjMLlø 
ÔnfHCo FLMLjôPo¥qJwNojMc¨Â FoFLj. ¥cÂ¢ Mc<j Â×.¸$c ÔcPe ö$o=| ¬MLkô! ¼FLïMc<j Jv»¨Co −NqjjXi*¸ ¬Â 
−Py¼GSjëFcïFLj. Fc −NqjjGRjú ‚@~ JwGSjŠÂ Mc<j ÔLÓ÷$c Â¸<j FLkOo+j" °¸@~ÓMLkô'' ¬Fcï<j MLkbÍMLO~MLl 
ÔnMLj¿¸¼FL ¥q+"Cy.  

''®¸ÍjPy QLÇ ÔofS¸Á ³¸ PoÍFLïNqk. McGSëMcÂ¥h GHMLF| ÔcPe CnÆMnÎFLMc<j. ³EnÎFc ®=oæ GH=oæTdë<j. ®Fcï+k" 
GSÿMcGS EyGR¸ MLÓFL ¬Pe ¬Nqkõ<j, ¬¸Co ®¥qÚ¨¥h MLÔcá¥q ¬¸Cc rS=| ¬tjJwtj¸Á'' ¬¸Á ¥qMLjÓ.  

''¬Pe ¬FLŠ ¥qMLjPe! ®Í¸Cc Â¢ ¥x<jŠ ÔLÓMo. −Fc<j QLÇ Mc¨ $qk¿á Á$qjÓjGH<MLÍíÂ¢, ¬¸Cc CcFLj 
ÔLkGSjŠ¸=cFLÂ¢ MLkŠ bEnÎO~õÂï FLk¿JwQc<j. ¬Á −ÔLOqFLPy ®Pe ®¸CL $xGHð$c MLk MLjj¸Íj −ÄGRÚ¿Tdë<Â MojMLjj 
±fU¸ÔLFnÎFc PoÍj'' ¬¸Á ÍMLjNqj¸À −<GH<jÔLj ÔoCLjÓj GH^jæŠÂ.  

''μ¥q¿ ¥yGS¸ μ¥qOqj − MLköCL¸ ÔoGSj¥y¥qJwCo, ®¸¥q _¸bEcÓŠ ÄÓjML ³MLjj¸^j¸Á MLÁFc?'' ¬¸Á ¥qMLjÓ.  
Mc+"¥h Ä¤@yÚÓj ®¼á ®¸=h¥h MLÔoáfS¸Á ¥qMLjÓ. TdNqj¸öCL¸ ¥x<jŠ −IgHGSj FLj¸¨ O~$cFo, GS¸_OqGH<jCLk 

×.¿»¸Í¸Cc ¬CL¨Cy ÔnfHð¸Á.  
''μOoN|j, MLkMLNqjõ ÂFLjï Jv»¨¸Í¸Cc ÔnJdðÓ¸=o FcMLÓ÷ ¥cÍjO~. ¬GSÓj ÂFLjï ÔLkGSkë¸=o Fc¥n¸CL $qOqø¸$c 

°¸Ey CnÓjTd? μ¥yTd¿ ¬¸Í¿ ÍßgRæ Â¢Š CL»PoGSjë¸EoMnkFLÂ AKLNqj¸ ‚@~ MoTwë¸ÁO~'' ¬¸^k ¥x<jŠ FLjÁ=h 
Ä£jÍ MLjjÍjí rH^jæŠ¸Á ¥qMLjÓ.  

CLÆ÷ ÔnfHðFLÍ¸Cc ÄÂ FLMoøQc<j QLÇ¥hOqB|. ''fH¼á MLjÄ£jô Mc+" GS¸$qCoMnk$cÂ¢, FoFo¸ ÔofSFc ²GHlð<k Â¢Š 
$xGHð$cFo °¸^j¸Á ¥qEc'' ¬Fcï<j.  
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   Š^j¸_ GSAKLjõÓ¸Í¿Cy ²¸CL −À£ôNqj¸$c °FLGHð=h¥i V¿¥q ÄGRNqj¸Py ¥qMLjÓ −PyÔLFLPy ³ MLköCL¸ MLkOqjð 
O~PoÍj.  

$qCL¸Py −Mnj ÍßfRæPy V¿¥q ÔLÍjMLl GS¸bÍõÓj PoÂ ¶ KnÎCLjPe MLköCLMoj ¥qFL_¨¸Á. ®GHlð<j Ã.³ ÔLÍjMLlCLjFLï 
V¿¥q ¬¸=o ®¸¥c ¼FLï ÔLkGHl ³Oqð¨¸Á. − rHÎFL CLFLCy GHOqjGR¸$c MLk=c÷¨FL À£Oqj ÔLkfS V¿¥q Jv$qOqjKyCLj ¬Fo 
MLjjöÍ GH¨Jwtj¸Á ¥qMLjÓ MLjFLGSjPy.  

¬¸Íj¥é ¥x<jŠFLj μfHð¸¼ ¬FLkGRCy rHÈ" ×.¿fH¸ÔcÓÂ ¬FLjŠ¸Á.  
¥x<jŠ ‚@~ V¿¥q ¥q¸=o Kc$c ÔLÍjMLlŠÂ, °Eyõ$q¸ ÔoGSjëFLï ¬FLkGRFo ²ŠÚML ®GRæGH<Cc<Â ¯ 

ÄGRNqj¸Py CcFLj rHÍí$c öQLMLj GH<MLÓfSFL ¬MLGSOq¸ PoÍFLjŠ¸Á ¥qMLjÓ.  
¬¸Í¿¥i Oy¾Ój QLOqMo$q¸$c $q¨¼JwCLjFLï=o÷ °Fcï, QLÇ¥hOqB|¥h MLköCL¸ ¬À AKcOq¸$c $q<jGSjëFcïtj. ÁFLMnjj¥q 

Nqjj$q¸$c V¿¥q ÔLÍjMLl GHmOqëtj CLFLj ¬FLjŠFLïÁ TdbÁ¸Ôc¥q, −Mnj CLFL Í$qÜOqŠ ÔoOqjŠFo QLjAKL GSMLjNqj¸ ¥yGS¸ 
Motj¥q+"Cy ²ÍjOqjÔLk<Td$c<j.  

×cFL¥h −GHOoGRF| ¬Nqkõ¥q $qCL¸Py ¬¸ÍOqk ¬FLjŠFLï=o÷ MoGSÄPy O~MLjÔL¸öEc Mc+j" Kn¸$qj+kOqj MLsSë 
GS¸ö¥c¸À GH¸<j$qŠ ¥qMLjÓFLj À£GSjŠÂ AKcGSÚO| ÄQc[GH^ï¸ MnWc"<j.  

PPP 
      ¬¥qÚ¨¥h MnÈCo V¿¥qFLj ÔLk<Š¸@~ °¸<<¸ TdbÍõ¸ ¥cÍÂ, ¬Pe MnÈCo −MnjŠ CcÂ¼áFL MLk^FLj 

ÂÓKn^jæŠFLï^j÷ ¬MLÍÂ ¬FLjŠFcï<j QLÇ¥hOqB|. ¬¸Íj¥é −IgHGSjPy Ã½¡ MLO|Ú °¸ÍÂ ÔnfHð ÄQc[GH^ï¸ Mn+"<¸ 
MLkFLjŠFcï<j.  

MoGSÄPy ¼FLï¥x<jŠCy −FL¸Í¸$c $q<GH<¸, − rHÎFL ¥qMLjÓ ÔLkfH¸Ôo −À£ôNqjCLÓMLÓFL ¼FLï¥x<jŠ GS¸ö¥c¸À 
GH¸<$qŠ CLMLj Í$qÜOqŠ O~PoÍFo −PyÔLFo O~PoÍj ×cFL¥h MLjFLGSjPy¥h.  

GHMLF|Â GH^jæ_=hæ Kn¸$qj+kOqj À£GSjŠ ML¼áFL¸ÍjŠ ¬¸ÍOqk ¥yOqjŠFLï ÄbÍ¸$cFo ¬CL<j − GS¸MLCLûOq¸ 
²¸.Ã.³ JdGStj °Eyõ$cÓ Mo^Py GH@~è<j.  

QLÇ¥hOqB|¥h rHÈ" ÔoNqkÓFo −PyÔLFL ¥qÆ»¸Á ¥qMLjÓ¥i, AKcGSÚO|¥i.  
¥x<jŠ CLFL MLk^ ²GHlð<k ¥cÍFL<Â ¥qMLjÓ¥h ²¸Cy FLMLjô¥q¸. ¬tjCo QLÇ¥hOqB| V¿¥qFLj ®GRæGH<jCLjFLï 

ÄGRNqj¸ ÄQc[GH^æ*¸ MnÈ"FL ¥xCLëPyFo ö$qfU¸Ôc<j AKcGSÚO|.  
rHÈ" ÄGRNqj¸ MnjjÍ=hFLj¸¨ ¥x<jŠ ®adæÂ¥é MLÁPnNqkõÓÂ ¬FLjŠFcï<j. ®GHlð<j V¿¥qFLj ¥x<jŠ 

®GRæGH<^¸ ö$qfU¸Ôc¥q CLFL ¼FLïFc=h sSïfUCLj¨Cy Kc¸bÍMLõ¸ ¥qÓMLKyCLjFLï¸ÍjŠ GS¸CyGR¸$cFo °¸Á ¬CL¨¥h. ¥cÂ¢ 
¯ ÄGRNqj¸ CnÆQc¥q, AKcOqõ ²Pe GSð¸ÁGSjë¸Ey ¬Fo AKLNqj¸ Po¥qJwPoÍj ¬CL¨¥h.  

¥cÂ¢ ¬¥qÚ< ÄQc[GH^ï¸Py Š^j¸_ GSAKLjõÓCy ¥qMLjÓ −À£ôNqj¸$c MnjÆ»FL À£Oqj ÔLkQc¥q ³MLjkPy ¼FLï −QL 
¥qÆ»¸Á AKcGSÚO|¥h, ¥qMLjÓ ¥cÍFLÍÂ. ¬¸Íj¥é − Oy¾ μ¥q öGHNqjCLï¸ ÔofS ÔLkEcíMLjFLjŠFcï<j.  

AKcOqõ MLj¸¼ MLjk@|Py MLl¸<$c ÄGRNqj¸ ¥qÁJd<j.  
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¬Á ÄFLï Mn¸^Fo ''²ÂïTdOqj÷ ÔnJdðÓ¸© Ä£jŠ? ¯ ÄGRNqj¸Py Fc ÂOqêNqj¸ MLkOqÍÂ. ¬tjFc QLÇ V¿¥qFLj 
ÔoGSjŠ¸=c<Â ²Pe ¬FLjŠ¸^jFcïOq¸© Ä£jOqj? MLjFLMc<j Td}IHæMoO| ®¸×.Â¢O|. CLFoMnk Ky¨ Ã.³. ®Íí¿¥i ²Pe Æ¸Š 
ŠÍjOqjCLj¸Í¸© −PyÔLFL¥nÎFc ¶ ¬Oqíî¸ °¸@~Æ'' ¬¸Á ¥qMLjÓ ¥yGH¸$c.  

''¬Á ¥cÍj ¥qMLjPe, MLjFL¸ $qCL¸Py MLÁFLŠ MLk=hÔcá¸.. ¬Á MLßbEc ¥cMLÓfS¸EoFc? MLjFLÄjPe MLk^ CLfHðFL 
Mc+"Pe Äj»ÆJwML<¸ Fc¥é¸ Kc$qj¸<Íj. Fc GS¸$qÀ GSOo, ¯ MLk^ Ä¸=o MLÁFL ²¸CL KcbÍGH<jCLj¸Á?'' ¬Fcï<j 
AKcGSÚO|.  
  

''Ä£j MLÁFL KcbÍGH<jCLj¸ÍÂ ÔoEcíMLj¸=cO~? ¬tjCo − ¬MLkôtjÂ QLÇ¥h ÔosSë FoÂ¸¥c KcbÍGH<CcFLj. FoFLj 
KcbÍGH¨Fc IGHO~øPoEc?'' ¬¸Á ¥qMLjÓ À£öML¸$c ÔLkGSkë.  

''²¸ÍjŠ ¥qMLjPe Mc¨ rHÈ" ÄGRNqj¸Py MLjFLÄjPe Mc»øMcEcÓCy MLjFLGSj Jd<j ÔoGSj¥yML<¸? MLÁFL 
KcbÍGH<jCLj¸ÍÂ ¬FcïFo$cÂ¢, CLFLFo ÔoNqkÓÂ FoFo¸ GH^jæ_^æ<¸PoÍj. ¯ ÄGRNqj¸Py CLjÁ ÂOqêNqj¸ QLÇ¥é MLÁPoEcí¸. 
Mc¨¥h ²Pe ®GRæMnjÎCo ¬Pe ÔoEcí¸'' ¬Fcï<j AKcGSÚO| O~½¡$c.  

''¬Pe ¬FcïOqj KcMLl¸Á. Mc¨¥hGRæ¸ PoŠ¸@~ FoFLj MLköCL¸ ²Pe ÔoTdëFL¸=cFLj?'' ¬¸Á ¥qMLjÓ. MLjFLGSjPy 
MLköCL¸ CLFL ¥x<jŠ CLFL ¬bÃöJdNqkÂ¥é ¶^j MoTdë<Â _Ó¸$c ¬FLjŠ¸Á.  

Mc+"Pe MLk^Py÷ °¸<$cFo QLÇ¥hOqB| O~Fo MLÔcá<j ®¸=h¥h.  
''³¸=h V=| V=|$c ÔL¿á¸ÔLjŠ¸^jFcïOqj?'' ¬Fcï<j MLGSkëFo.  
''³¸ PoÍjO~ Â¢ rHÈ" $qkOoá MLk=c÷<jŠ¸^jFcïMLjj. Ä£j @~© CLFL ¼FLïFc=h sSïfUCLj<j − ÿ¿öGHTdE§ 

‚CLjOqj V¿¥qFLj ÔoEcíMLj¸=cOqj. FoFoMnk MLk örIH¸@| ‚CLjOqj ¬FLkGR ¬tjCo Â¢Š Kc$c GSk=| ¬MLlCLj¸Á 
¬¸^jFcïFLj. Â¢ ¬bÃöJdNqj¸ ÔnGHlð'' ¬¸Á ¥qMLjÓ.  

''¯ tjÍíOqk CLGHð ®¸¥é¸ ÕÔctj}S PoÍFLïMLk^ FcŠ. Fc örIH¸@|û ¬¸ÍOqk <×.FL÷ ¥xÁ¤í ¬MLkôtjÓFLj ÔLkfS 
²MLOy μ¥q¿ï rSÓ¥|æ ÔoGSjŠ¸^k¸=o Fc¥i ®Íí¿CyFo GS¿rH=oæTdëO~?'' ¬Fcï<j ¬Ó÷¿$c FLMLløCLk.  

''MoWc¥y+¸ ÔcÓj$cÂ¢, gS¿Nqj}S$c ÔnGHðO~ ²ML¿ï ÔoGSjŠ¸=cMy?'' ¬¸Á ¥qMLjÓ −ÍjO~í$c.  
''GSOo ¬tjCo, ¬FLkGR FcŠ MLÍjí MLjÄ£jô. Pe}Sæ MLj¸C| FLjMLlø MnÎOqP| IgHMLO|Cy KcbÍGH<jCLk VGSð^P|Py ²¨ô=| 

¬NqkõMLl, $qjOqjë¸Ec! O~öÀGHm^ Po©}SÂ CLGHð ×n¸=|ûÂ °¸<ÂMLøOqj ¬¥qÚ<. − On¸<j Oy¾Ók Â¢Š TdNqj¸$c Â¢ 
örIH¸@|Â $cÂ¢, ¬FLkGRÂ $cÂ¢ °¸<MLjÂ FoFLk, @~© ²¸CL ¿¥nø}Sæ ÔoQc¸. FLjMLø¸=o ¥x¸Ôn¸ ‚@~ ¥qF|rSO|ï PoŠ¸@~, 
®¸=y÷ _¸bÍjMLlÓj °FcïOqj, O~PoMLjÂ ÔnsHðQcOqj. ¼ML¿¥h @~© ¥xÆ£$| Mc+"MLjô$c¿Â ¬¸CL MLNqjGSj rHÎ_¨FcÄ<Fo 
°¸ÔcÆû ML¼á¸Á. ¬EoFc sSïÿMLj¸=o? °CLëGHlð<j FcŠ ¬Á ¥cMcÆ, ®Á ¥cMcÆ ¬¸^k Â¢Cy Ôotj¸ÔLjŠÂ ¬FLkGR 
Px^æPoGSjŠ¸^k ÀFoÁ. ¬MLGSO~Â¥h MLköCL¸ −Íj¥yPoÂ − sSïÿ¸ ²¸ÍjŠ MLjÄ£jô? ¬Pe¸=h ¬MLkôtj OoGHl 
MLjjGSÆCLFL¸Py Â¢¥éEnÎFc ¬tjCo KcbÍõCL$c ÔLkGSjë¸Ec?'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB| ¥yGH¸$c.  
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''Kc$qj¸ÁO~, FcŠ MLjjGSÆCLFL¸Py sSML ÔosS¸Íj¥c Â¢Š rHÈ"ÔosSÁ? ¬FLkGR‚, Â¢‚ ¯<k×y<j$c 
°¸^j¸Á. Ä£j ®Íí¿¥i ¥q¸sH^ÃÆ=i Kc$qj¸^j¸ÍÂ Fc °EoíQLõ¸'' ¬¸Á ¥qMLjÓ FLÔLáÔnGHlëFLï^j÷$c.  

''³¸=i MLjÄ£jô ¥q¸sH^ÃÆ=i. Nqj¸.Ã.³ ÔofS FnÓ¥h FLÓAKnÎMoÓk, ³AKnÎMoÓk GS¸JdÁ¸ÔL<MojFc? @~© ÔnfHðFL^jæ 
− V¿¥q ¬tjCo MLjFL¥h ¬ÂïÄbEcPe GS¿JwCLj¸Á'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB| CcgH$c.  

− MLk^ Ä¸^kFo GH¥qÚPy Kc¸_j GH¨FL^j÷$c ¬Á¿GH¨¸Á ¥qMLjÓ.  
CcFLj ®Fcï+k" ³EnÎCo ×.Oq$q‚<ÍFLjŠ¸Ey ¬Eo ×.Oq$qKyCy¸Ec? Cy=h¥y<Æ −GHOoGRF|¥h MnÈ"FLGHlð<j Mc+"¸Cc 

¥qÆfS CLFL ¥x<j¥hÚ öKnÎF| Mc}R ÔosSQcO~ ³¸=h? ¬FLjŠ¸Á AKLNqj¸$c ¥q+j" rHÍíÄ ÔofS ÔLkGSkë.  
''³Äj=hO~ FLjMLlø ¬¸^jFLïÁ? ²¥qÚ@~ ExOq¥qFL^j÷ − V¿¥qFLj ÔoGSjŠ¸=cMc? ²¸ÍjPy GS¿JwCLj¸ÁO~ Â¢Š 

CLFLj?'' ¬¸Á ¥qMLjÓ ¥yJdÂï Cx¥hÚGH=hæ.  
''²¸ÍjPy GS¿JwEy MLjj¸Íj FLjMLlø ÔnGHlð MLjÄ£jô. CLO~øCL FoFLj ÔnJdëFLj'' ¬Fcï<j ‚P|$c.  
''¬FLkGR Nqj¸.Ã.³ ÔLÁÄ¸Á. Fc$q¿¥qCL$c ¯ fS=i ¥qÓáO|¥h CL»FL^j÷$c °¸^j¸Á. ¬¸Í¿Cy TwGRP|$c MLjkM| 

¬MLlCLj¸Á. ¯ ¥cøÆ=i}S ³MnÎFc V¿¥qŠ °FcïNqk ÔnGHlð. FLjMLlø V¿¥qFLj ÔoGSjŠ¸=o `Ä£j ¥y<Ój ³¸ ÔLÁÄ¸Á 
¬¸=o` FoFo¸ ÔnJdðÆ. `Ã.³` ¬Â ÔnfHCo FLMLøO~? ¯ Oy¾Py÷ ¬¸^j÷ CyMLjjŠFo ¬GHðÓMLjôÓj ‚@~ örHÎMo^j$c 
ÔLÁÄ Ã.³ GH=cæ À£GSjŠ¸^jFcïOqj. ¬Á ‚@~ ¶ ÔLÍjMoFL¸=cMc?'' ¬¸Á ¥qMLjÓ ¯GS¨¸GHl$c.  

''Ã.³ ¬Â ÔnGHlðŠFo¸ÍjŠ FcMnkgR ¬tjCo ´.³.Nqj}S ¬Â ÔnGHlð MLjÄ£jô'' ¬Fcï<j CcgH$c.  
''PoÂ $xGHðÓj ÔnGHlðŠFo¸CL [Oqô MLjFL¥é¸ GH=hæ¸ÁO~?'' ¬¸Á ¥qMLjÓ ¼O~$cÜ.  
''PoÂ $xGHð ¥cÍMLkô CLFLj Â×.¸$cFo ´.³.Nqj}S¥h öfHsHO| ¬MLlCy¸Á'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB|.  
¬CL¨ MLk^Ój ÄÂ ¬Mc¥qÚtjFL^j÷ ÔLkfS¸Á ¥qMLjÓ, Â×.MLk ¬FLï^j÷.  
AKcGSÚO| ‚@~ GS¸öbKqMLkQLáO~õÓŠ PyFLNqkõ<j, − MLk^ Ä¸^kFo ''Â×.MLk QLÇ¤, ¬Âï Oy¾Ój ¬¥qÚ< 

MLlFcïMLjj. ²MLOqk FcCy ÔnGHðFo PoÍj. ¼ML¿¥h ÿ¿ ‚@~'' ¬Fcï<j.  
''¬FLj¥yŠ¸@~ ®¥qÚ¨¥h MLÔoáMLjj¸Eo FcŠ CnÆfS¸Á @~© ¯ ÄGRNqj¸. ¬FLMLGSOqGHl GHÃ÷fS=i ¬¸=o CLFLŠ ®GRæ¸ 

°¸<Íj. ¬¸Íj¥é ²ML¿¥i ÔnGHðPoÍj. CcFLj fSÄP|û¥h öfHsHO| ¬MLlCLj¸ÍFo ÄGRNqj¸ CnÆNqj¥qMLjj¸Eo V¿¥q ¬¸=o ³Ey 
CnÆNqjÂ ®GRæ¸ ¥qÆ»¸Á FcŠ. ®CLOqjÓ GH^÷ ²¸Cy ¥qF|rSO|ï$c °¸^j¸Á. ²ML¿Â ¥qÁÆ¸¼Fc ÔcPe MLj¸¼fHÓ÷, ÔcPe 
CnÆMnÎFL ¬MLkôtj ¬FLïMLk^ CLGHð MLjOyMLk^ ÄFLPoÍj FoFLj. ¬¸Íj¥é `FLFLjï rHÈ" ÔoGSjŠ¸=cMc ¬Â ¬¨$cFLj` Ä¤Ój 
¥cÍ¸Á'' ¬Fcï<j.  

¬Á Ä¸^kFo ''¬Pe ¬¸Ec? ²¸CL Jv$qOqj Po¥qJwCo ÂFLjï ¥cÍ¸^j¸Á. FoFLj MnjjÍ=hFLj¸Ôi ¬FLjŠ¸^kFo 
°FcïFLj, CLFL¥h ÔcPe Jv$qOqÂ. ²¸ÍjŠO~ ¬Pe¸=h ¬MLkôtj MLjFLŠ?'' ¬¸Á ¥qMLjÓ ²Pe$nÎFc ¥x<jŠ MLjFLGSj 
MLjÈ"¸ÔcÓÂ.  

''ÔcPe JvOqGH@~èMLl MLjÄ£jô, CLFLj FLFLjï ¥cÍÂ¢ ¬FLPoÍj, ¬MLlFLÂ¢ ¬FLPoÍj. CcFLj ¬FLjŠFLïÁ TdbÁ¸ÔoMLOq‚ 
rHÈ"MLk^ CLÓrH^æFLj ¬¸Á. ¬¸CLMLOq‚ CLFL ¥yGS¸ Mo¼ °¸¨ =nÎ¸ MoGSjæ ÔoGSjŠFo¥q¸=o MoOo ¬MLkôtjÂ ÔoGSj¥yMLjÂ 
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GSÓV ®¼á¸Á. ®GHlð<j ÔnGHlð MLjÄ£jô CLFLŠ Jv$qOq¸=cMc? Ä£j örIH¸@| ‚CLjOqjCy GS¿CLk$qÍ¸=cMc?'' ¬Â ¬¨$c<j 
QLÇ¥hOqB|.  

¬CL<Pe GSk=h$c ¬¨$oGS¿¥h ×.Mc_j ÔnsHð¸ÍjŠ ¥qMLjÓ CL<_¨¸Á. ¥x<jŠ ÔnfHðFLEc¸=y÷ ¬_ÍíMojÄ£j 
PoÍÂfH¸¼¸Á −MnjŠ. QLÇÂ CLFL¥h ÍkOq¸ ÔoTdëOoMnkFLFo AKLNqj¸CyFo V¿¥qFLj ®Fcï+k" ÍkOq¸$c °¸ÔcÓFLjŠ¸Á. 
¥cÂ¢ ²¸CL MLÍíFLjŠFcï, V¿¥q öGHMLOqëFL ¥qMLjÓÂ ‚@~ −¥q^jæŠ¸^kFo °¸Á. ¥cÂ¢ ¬Á ¬¸»¤¥q¿¸Ôo¸ÍjŠ ¥qMLjÓ 
MLjFLGSj μGHðPoÍj ®¸CLMLOq‚.  

−Oy¾ CLFL Cy=h¥y<Ój −GHOoGRF| Fc<j DÁNoj^O|¥h À£GSjŠMnWo" MLjj¸Íj ×cFL¥h Á$qjÓj$c MLk=c÷<jCLk 
bEnÎO~õÂï ¥yPyðCLk¸=o CcFLj ¥qfS¿FL^j÷$c MLk=c÷¨ ö_CL¥cÓFo GH^jæÍÓFLj ¥qÆ$oPe ÔoNqj<¸, V¿¥qŠ ÔcPe FL¼áFL^j÷ 
°¸Á. − Oy¾ TdNqj¸öCL¸ V¿¥q ML¼á CLFLFLj ¬öfHfRNoj=| ÔoGSkë ''Ä£jOqj °ÍNqj¸ ÔcPe GSMLjNqjGSkñ¿ëCy 
MLk=c÷@~Oqj −¸=i ¬Á ®¸CL MLj¸¼ ¿×.P|æ ®GSjë¸ÍÂ ±fU¸ÔLPoÍj FoFLj. MojMnjMLOqMLjk ÔoNqjPoÂ GHÂ Ä£jOqj ÔoQcOqj. 
¥q¸ö$cö^jõPoGRF|û'' ¬¸^k Ôotj ¥qÆfH¸Á.  

$qCL¸Py −Mnj ÔLÍjMLl $qk¿á CcFLj sU+FL ÔofSFL ÄGRNqj¸ GH¿$q*FLPy¥h À£GSj¥yŠ¸@~ ¬Pe MLk=c÷<^¸ 
²¸Cy −QLáO~õÂï ¥qÆ»¸¼¸Á. Â×.¸$c ¥x<jŠ ¬FLï^j÷ ÔcPe ö$o}SIGHlP| GHOqûFcÆ=i V¿¥qÁ ¬FLjŠ¸Á ¥qMLjÓ. ¬tjFc 
V¿¥qFLj ¥y<Æ$c ¬¸»¤¥q¿¸Ôo¸ÍjŠ bEnÎOqõ¸ ÔcÓPoÍj −MnjŠ.  

®¸¥c −PyÔLFLPy MLjjÂ» °FLï CLÆ÷ ML¸¥q ÔLkGSkë ''³Äj=h MLjÄ£jô −Py¼GSjëFcïMLl? V¿¥q ¬¸=o FcŠ ®GRæ¸ 
¬Â ÔnfHðFL MLk^ McGSëMLMoj ¬tjFc, Â¢Š ®GRæ¸PoŠ¸@~ FoFLj CLFLÂ ²Pe ÔoGSjŠ¸=cFLj? Â¢ ¥hGRæ¸PoÂ GHÂ ³Á¤ 
ÔoNqjFLÂ Â¢Š CnÓjGSj¥qEc!'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB|.  

¥x<jŠ MLk^Ój ¥qMLjÓFLj GHm¿ë$c ¥qÁÆ¸¼MoQctj. FoFL¸=o ²¸CL ösHMLj Ä¤¨¥h. ®Pe¸=h ¼=iæ CL¸ö¨Â ²MLOqj 
Fc FLj¸¨ ÍkOq¸ ÔoTdëOqj? ¬GSÓPe ÔosSMcOqj ²MLOqjFcïOqÂ? PoÂJwÂ ¬JwÿÓCy FoFo ¬¸Í¿Â¢ ÍkOq¸$c °¸ÔcFLj. 
®¥qrHÎ ®Pe¸=h CLGHlð ÔoNqjFLj ¬FLjŠ¸Á fSìOq¸$c.  

''QLÇ¤, MLÍjíO~ ¬Pe MLk=c÷<Š Â¢ GSj[¸ ¥q¸=o, GS¸CyGR¸ ¥q¸=o Fc¥é¸ ¥cMcÆ FcFcï. V¿¥qFo 
ÔoGSjŠ¸ÍjMLl$cÂPoO~'' ¬¸Á ¥qMLjÓ ösHMLj$c ¥x<jŠ ML¸¥q ÔLkGSkë.  

AKcOqõ GSMLkbEcFL¸ ÄÂ FLMLjôPoFL^j÷ ÔLkQc<j AKcGSÚO| ¥xÁí XLBcÓj. − CLOqjMcCL MnjÔLjáŠ¸^jFLï^j÷$c 
AKcOqõML¸¥q ÔLkGSkë ''FcŠ CnÓjGSj ¥qMLjPe Â¢ MLjFLGSj MnFLï ¬Â. Mc¨ GS¸CyGR¸ ¥q¸=o Â¢Š ³Ä£j ¬¥qÚOqPoÍÂ¢'' 
¬Fcï<j.  

''¯ ÄGRNqj¸ ¬¥qÚ¥h ÔnfHCo ÔcPe GS¸CyfRGSjë¸Í¸©. ÔnGHðFc IJwF| ÔofS?'' ¬¸Á ¥qMLjÓ °Ccûÿ¸$c.  
''Â¢¥éÁ ML¼áFc GH^æPoMLjj ¥qMLjPe. ÔoÍjíMLl$cÂPo MLjj¸Á¤ GS¸CyGR GSMLjNqkÂï rSÓöKo=| ÔoGSjŠ¸Ec¸ GHÍ¸¨, 

²¥qÚ¨¥nÎFc'' ¬Fcï<j AKcGSÚO| ÿjadOqj$c.  
''³¸ MLÍjí @~©, MLjÄ£jô Kx_ò^j÷ Kc$c ÔoGSjë¸Á. O~öÀ¥h ¬FLï¸ MLkFofS ¬Mo ÔosSN|j MLjÄ£jô'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB| 

°Ccûÿ¸$c.  
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''Kx_ò^÷tjCo Fc¥q¸=o Ä£j rHÍíMLjô Kc$c ÔoGSjë¸ÁO~. ¯Td¿ ¬¥qÚ¨¥h MnÈ"FLGHlð<j Ä£j rHÍíMLjôCy Ôotj¸ÔLjŠ 
ÀFLj. ¬tjFc ®Eo¸ ¬FcõNqj¸O~? Â¢Š ¬¸CL MLj¸¼ »IGHlæÂsSë FLÂïPe öQLMLjrH=hæ ¬Ä¤, ®Ä¤ Ôotj¸ÔLjŠÂ À¸=cMc?'' 
¬¸Á ¥qMLjÓ −^GH=hæGSjëFLï^j÷$c.  

''³¸ ¥x<jŠ ¥yGS¸ − MLköCL¸ ÔoNqjPoMo¸=h? GSOo, ³¸ ÔoTdë¸ GHÍ¸¨ _Nqj^¥é JwEc¸'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB| 
Â¢OqGSGH¨FL^j÷$c MLjj[¸ rH=hæ  

''μOoN|j Kc_k, ¬¸CL gSF| ÔnNqjõŠ $cÂ¢ ÔLGHlðFL CLNqkOqtj Oq¸¨, ²=nÎFc MnWcí¸'' ¬Fcï<j AKcGSÚO| 
ÿjadOqj$c.  

¬CL¨¥h CLFL öfHNqj ÄjöCLj¨Cy ÄNqjõMLj¸ÍKyCLjFLï¸ÍjŠ ²¸Cy −FL¸Í¸$c °¸Á. GSMLjjöÍ¥nOq=cPe÷ −FL¸Íô 
²$qfS GH<jCy¸Á ¬CL¨ MLjFLGSjPy. CLFL −FL¸EcÂï Mn¸^Fo ÿ¿öGHTdE§Cy GH¸ÔLj¥yMcÓÂ MLjFLGSj −O~^GH<jCLjFcï 
AKcO~õ ¥x<j‚ ¥qÆfS CLFLÂ ¬Ó÷¿ rH=oæTdëOqÂ AKLNqjGH@~è<j.  

MLjj$qjÜOqk ¥qÆfS OnTdæOn¸^j¥h MnÈ" gSø=|û ÀÂ rSÓöKo=| ÔoGSjŠFcïOqj.  
''MLjFL¸ ³EnÎFc ¾eõMnÓ¿¢ adGHl¥h MnÈ" ¬MLkôtj¥h ³EnÎFc »}IHæ ¥x¸EcMLj¸©'' ¬¸Á ¥qMLjÓ.  
''®GHð=h FLj¸© ¬MLÂ¢ï ²¸ÍjŠ MLjÄ£jô. CLFLj ¶.¥n ¬Fcï¥q ÔLkEcí¸Po'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB|.  
''CLFLj CLGHð¥q ¶.¥n ¬¸^j¸ÁO~. Fc _¸$cOqj CL¸ö¨Ä FLjMLlø. ²MLOqj ¥cÍ¸=cOqj ÂFLjï, ÔnGHlð? ÂFLjï 

rHWc"@~Ó¸=o rH=hæ GHl=cæÆ ²MLOnÎFc'' ¬¸Á ¥qMLjÓ bÁ¢MLk$c.  
''¥c¥h fHÓ÷ ¥c¥h¥h MLjjÍíÂ. FoFLj Â¢ ¥q¸=h¥h ²GHlð<k $xGHð$cFo ¥qÂfHTdëFLj, ¥cÂ¢ − ¬MLkôtj¥h FLÔLáMLEcí FoFLj?'' 

¬Fcï<j QLÇ¥hOqB|.  
''¬_ò, ²¸CL ÔnCLë JwÆ¥q CnÔcáMLlO~. ¬tjFc V¿¥q ÔLÍjMLl¥yGSMoj ¥qEc, öGHGSjëCcÂ¥h ÂFLjï ¥cÍFLïÁ? ¬¸Co 

CLGHð FLjMLø¸=o ®GRæ¸PoÍj ¬FLPoÍj ¥qEc. FcŠ CnÆfSFL¸CLMLOq‚ ÂFLjï ¥cÍFLÍj V¿¥q'' ¬¸Á ¥qMLjÓ FLMLjô¥q¸$c 
ÔLkGSkë.  

''MLjÄ£jô, V¿¥q $qj¿¸¼ ®¸CL ¬ML$cÿFL °FLïEcÂÄ, ²¸ÍjŠ MLjÄ£jô CLFLÂ ¬¸CL MLõÀOo¥h¸ÔcMLl?'' ¬FL¨$c<j 
QLÇ¥hOqB|.  

''QLÇ¤ ¬MLÂ¢ï ¬¨» FLFLjï ®_ò¸Á rH^æŠO~. Po¥| −}IH ¥cÂñ@nF|û ¬Â¢ï CnÓjGSÂ MLjV $qOqø¸ FcŠ. ¥cÂ¢ 
MLjFLGRjÓ MLj¸¼CLFcÂï ¬Oqíî¸ ÔoGSj¥yML<¸Py GHm¿ë$c ÄIGHÓMLjNqkõFLj FoFLj. ösHMLjFLj rH¸ÔLjŠFLï¥xÁ¤í rHOqj$qjCLj¸ÍFLï 
¼FLï GSCcõÂï ÄGSô¿¸ÔcFLj. ¼FLïMc¨Ä, Â¢ŠFLï ¬ML$cÿFL FcŠ Po¥qJwtj¸Á. EcÂMLÓ÷ ®Fcï+k" ÔcPe ÄjGSûNqkõFLj'' 
¬¸Á ¥qMLjÓ Â×ctjÀ£$c CLFL CLGHlðFLj CcFLj μGHlðŠ¸^k.  

''Td¿¢ MLjÄ£jô, ¬FLMLGSOq¸$c ÂFLjï FxfHð¸ÔcFLj. ¥cÂ¢ ¥xÂï ¥xÂï ¬Pe ×.¿»JwCLk °¸=ctj. Â¢ 
MLjFLrSPe¸=hEy FcŠ CnÓjGSj. ®¸¥nGHlð<k ÂFLjï ®_ò¸Á rH=oæ öGHQLïÓj MoNqjFLjPo. ¬Á GSOo, ®¸CL¥i ³¸ _ÿjMLjÀ 
¥xFLKyCLjFcïMLl ¥y<Æ¥h?'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB| MLk^ MLkOqjGSkë.  

''MLj¸¼ @nÎMLj¸@| ¿¸ $| ³EnÎFc ¥x¸Ec¸'' ¬¸Á ¥qMLjÓ.  
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''°¸$qO~Ój ²¸$o×|Mnj¸=|¥h ¥x¸=o Kc$qj¸^j¸EoMnk'' ¬Fcï<j AKcGSÚO|.  
''GSOo, ¬tjCo ®NqjO| ¿¸$|û ¥x¸Ec¸'' ¬¸Á ¥qMLjÓ.  

PPP 
  CcFLj ´.³.Nqj}S ¥h rSPn¥|æ ¬tjFL^j÷$c CnÓjGSjŠFLï V¿¥q −FL¸Í¸ ¬¸_O~Âï ¬¸=h¸Á.  
''¬MLkô, ´ $c=| ®=|'' ¬¸^k ÔoÀPyÂ ¥qMLOqj ²Àë $cPy÷ −¨GSkë ®¸ÁOqFLj GH^jæŠÂ »öOqjFL ÀsHðfS¸Á.  
''Â×.¸$cFc _¸$cOqk?'' ¬¸^k ‚CLj¿ï MLjjÍjíÓCy MLjj¸ÔnÀë¸Á ®¸ÁOq. − CLOqjMcCL ''Ä£j FcFLï$c¿¥h IJwF| 

ÔofS ÔnGHðMo −NqjFL ¯ McOqë¥yGS¸ Motj¥q+"Cy ²ÍjOqj ÔLkGSjëFcïOqj'' ¬¸Á ®¸ÁOq °Eoø$q¸$c.  
Mn¸^Fo V¿¥q ÿ¿öGHTdE§¥h IJwF| ÔofS ÔnfHð¸Á. − McOqë Ä¸^kFo ÿ¿öGHTdE§ ''FcŠ CnÓjGSMLkô FLjMLlø 

TdbÁTdëMLÂ. ´ NqkM|j öJz@| −}IH Nqjk. Mn¸^Fo ¬FLïNqjõŠ MnjtjP| rH^jæ. ¬MLkô, FLjMLmø ¬CLëNqjõ McÈ"¸=h¥h 
MLÔnáNqjõ¸¨. FoÂ¥qÚ< MLk Tdæ}H ¬¸Í¿¥i ¯ ¥q_jOqj ÔnfHð FyOqj À£fH ÔofS ¬¥qÚ¨¥h MLÔoáTdëFLj'' ¬Fcï<j. ¬CL¨ 
MLjFLGSj −FL¸Í¸Cy °¥hÚ¿Ã¥hÚ¿ ¬MLlCy¸Á.  

CL¸ö¨ ÔnfHðFL=o÷ ¬FLï$c¿¥h MnjtjP| rH=hæ CLÆ÷Â À£GSjŠÂ MojFLCLë$c¿¸=h¥h _NqjÓjEo¿¸Á V¿¥q.  
Mn+këFo O~MLjÔL¸öÍ JdEcÓŠ AKL¥hë$c FLMLjGSÚ¿GSkë ''MLkMLNqkõ, Ä£j¿¼áFL öJwCcûÿ¸ MLÓFL ¯ Oy¾ FoFLj 

¬FLjŠFLïÁ TdbÁ¸ÔcFLj. ¬¸Cc Ä£j ÔLÓMc, −Ç¤O~øÍ _Ó¸'' ¬¸^k CLFL¥h ¥x¿NqjO|Py ML¼áFL ¥qMLO|FLj O~MLjÔL¸öÍ 
ÔoÀPy rH=hæ¸Á V¿¥q.  

O~MLjÔL¸öÍ McCLûÓõ¸$c V¿¥qFLj PoMLFnÀë ''FcŠ CnÓjGSMLkô, FLjMLlø CLGHð¥q ´.³.Nqj}S¥h rSÓ¥|æ ¬MLlCcMLÂ. 
GHmMLl GHl^æ$cFo GH¿MLjÈGSjë¸ÍFLï^j÷ =n¸C| JdGSNqkõ¥q, FoFLj ¥qF|IGHO|ô ÔoGSjŠFcïFLj. FLjMLlø ¬FLjŠFLïÁ TdbÁTdëMLÂ'' 
¬Fcï<j.  

''Â¢ ¥qßgR, Â¢ GH^jæÍPe, ÂÂ¢ï Tdìtj¥h CnÔcátjO~'' ¬¸^k ×cFL¥h V¿¥qFLj ÿßÍNqkÂ¥h ÿCLjëŠ¸Á.  
''Fc ¥qßfRCyJd^j, ¬<j$q<j$qjFc FLjMLmø, GSj$qj*¥cÚ FcŠ ¬¸Á¸¼FL öJwCcûÿ¸, $nÎ@nF|û Fc¥i Ä×.NqkÂï 

Cn¼árH=cæNqjCcë'' ¬¸Á V¿¥q −FL¸Í¸Cy ¥q+j" ÔnMLjOqjáCLk¸<$c.  
MLjFLGSjPy −FL¸Í ¥nOq=cÓj °CLjë¸$q CLOq¸$cPe÷ ²$qfSGH<jCLk¸<$c ''MLjFL Š^j¸_¸Py Mnjj^æMnjjÍ=h 

´.³.Nqj}SÄ FLjMoøFo. ®¸CLMLOq‚ ²MLOqk ´.Noj.Nqj}S¥h rSPn¥|æ ¬MLPoÍj V¿¥c. Fc örIH¸@| ´.³.Nqj}S¥h rSÓ¥|æ ¬ML<¸ 
FcŠ ²¸CL GS¸CyGR¸$c °¸Ey MLk^Py÷ ÔnGHðPoFo V¿¥c'' ¬¸^k OqMLjõ V¿¥qÂ $cb@~Æ¸$qFL¸ ÔoGSjŠ¸Á.  

''¬MLlFLj V¿¥c, FcŠ ‚@~ ÔnGHðPoFL¸CL −FL¸Í¸$c °¸Á'' ¬¸Á GSj$qj* −À£ôNqj¸$c V¿¥q CLÓ Ä£jÍ 
Ôotj MofS.  

®¸CLPy ÿ¿öGHTdE§ gSø=|û GH^jæŠÂ MLÔcá<¥qÚ¨¥h. ¬CL¨ O~¥qCy − ®Ój÷ −FL¸EcÓ ÿ¿ÄÓj÷Pe 
MLk¿Jwtj¸Á.  

V¿¥q ¥cPo½¡¥h MnÈ"FL OqÄ¥h MnjsS×| rH=hæ¸Á. ¬CL<j Mn¸^Fo `V¿¢æ ¥q¸ö$c^jõPoGRF|û` ¬¸^k CLFL ¬bÃFL¸ÍFLÂ 
CnÆNqj×oQc<j.  
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¬¸Cc GSOqjíMLjBh$c¥q GSj$qj* Í$qÜOqŠ MnÈ"¸Á V¿¥c. ''¬¥cÚ, FLjMoøÄ£j ¬FLj¥yFL¸=o ÂFxï¥q=h ¬<j$qjCcFLj'' 
¬¸Á GS¸Eoÿ¸$c ÔLkGSkë.  

''³¸^MLkô ¬Á?'' ¬¸Á GSj$qj* ÔoGSjëFLï GHÂ −fH V¿¥q ML¸¥q −GS¥hë$c ÔLkGSkë.  
''³¸ PoÍj, QLÇKcML rSP| Fn¸_O| Â¢ Í$qÜOq °¸=o ®TdëMLÂ'' ¬¸Á V¿¥q MnjjÿMLk^¸$c ÔLkGSkë.  
McÈ"Íí¿ MLjbEcõ FL¨¼¸Í¸Cc GSj$qj*Š CnÓjGSj ¥qFLj¥q ¥csSGHl V¿¥qFLj −^GH=hæ¸ÔcÓÂfH¸¼¸Á −MnjŠ.  
''¬CL¨ Fn¸_On¸Íj¥qMLkô Â¢Š ¬tjFc OqMLjõFLj ¬<$q¥qJwNqkMc, ®ÔoáÁ'' ¬¸Á GSj$qj* ³Ä£j CnÆNqjFL^j÷.  
''¬Ey ¥yÀ. $yOq¸CLEcÂï ¥x¸<¸CL ÔofS ¬Ó÷¿ rH=oæGSjë¸Á FLFLjï'' ¬¸Á Ã¨Nqj¸$c.  
''³Ä£j Po¥qJwCo ²¸Íj¥h¸CL −O~^¸? ¯ McOqë ²Pe$y MLkMLNqjõ$cOqj ÔnJdëOqj ¥qEc Mc+"¥h öGHCoõ¥q¸$c 

QLÇ¥n¸Íj¥qMLkô ÔnGHð<¸ FLjMLlø?'' ¬¸Á GSj$qj* ¬MLkNqj¥q¸$c MLjj[¸ rH=hæ.  
''±¿¥éPoMLkô. ²¸Íj¥hÂï NqjXLöGHQLïÓj MoTdëMLl? Â¢ Í$qÜOqj¸=o ®MLlø, Po¥qJwCo PoÍj'' ¬¸Á V¿¥q ¼Oqj¥yGH¸$c.  
®¥q ³¨fH¸ÔL<¸ ¬FLMLGSOq¸ ¬FLjŠFLï GSj$qj* ¬CL¨ Fn¸_Oqj ÔnfHð ''²¸Íj¥y FcŠ CnÓjGSjPo'' ¬¸Á ¬Ó÷¿$c 

FLMLløCLk.  
''CnÆsSë MLjFLGSjPy EcÔLj¥yMLÔLjá¥qEc. ²MLOnÎFc ÔnPn÷Æï ®Pe ¬Ó÷¿rH<CLO~?'' ¬¸Á V¿¥q MLjj[MLj¸Cc 

¥q¸ÁJwCLk¸<$c.  
PPP 

®¸=hMLjj¸Íj =c¥iû −$q<¸Cy ²MLOqj MLÔcáOy ÔLksS¸ÍjŠ _Nqj^Š ML¼á¸Á GSj$qj*.  
¥qMLjPe, AKcGSÚO|, QLÇ¥hOqB|Ój =c¥iû Á$qjCLk ¥qFL_<<¸Cy −QLáOqõJwtj¸Á. ''Oq¸¨..Oq¸¨'' ¬¸^k 

GS¸öAKLMLj¸$c Mc¿ ÔoCLjPy÷Â TdMLkFLj ¬¸ÍjŠÂ PyGHÆ¥h Ec¿ À£fS¸Á.  
¥y<Æ MnFLj¥q MLGSjëFLï MLj¿ÁÂ¢, Cy=h¥y<Æ£ï, ¼FLï¥x<jŠÂ¢ ÔLkfS ×cFL¥h ‚@~ −QLáOqõJwtj¸Á. ŠQLÓ öGHQLïÓj 

¬Nqkõ¥q fHÔcáJd=iPy GH@~èOq¸Cc. ¥qMLjÓ ×cFL¥hCy ¯ GS¸CyGRMcOqë ²GHlð@nGHlð<j ÔnsHðTdëFc ¬Â −öCL¸$c ²ÍjOqj 
ÔLkTwë¸Á. V¿¥q FLj¸¨ ö»¤F| fS$qïP| MLÔoáEc¥c ²ML¿¥i ³Ä£j ÔnGHðMLÍíÂ ¥q^æ¨ ÔoNqj<¸Cy −»Jwtj¸Á, CLFL 
GS¸CyadÂ¥h öKoŠÓj GH<è^j÷$c.  

×cFL¥h Mc+"Cy MLk=c÷<jCLkFo MLj¿Á$c¿ Š^j¸_¸ ¬¥cÓ −$qMLjFcÂ¥h ¥cOq*¸ ±fU¸Ôo öGHNqjCLï¸ 
ÔofS¸Á¥cÂ¢ TdbÍõ¸ ¥cPoÍj.  

QLÇ¥hOqB| MnjÓ÷$c ML¸=h¸=y÷ GHÂ ÔoGSjŠ¸^jFLï GSj$qj* Í$qÜOqŠ MnWc"<j, ''³Äj=h MLÁFc GS¸$qCLjÓj?'' ¬¸^k.  
''³MLjj¸=ctj QLÇ¤, ¬¸Cc MLkMLjkPo'' ¬¸Á GSj$qj*.  
''FoFLj ²ML¿ $qk¿á ¬<j$qjCLjFcïFy Â¢Š CnÓjGSj. ¬tjFc ÔnGHð<¸ PoÍj FLjMLlø'' ¬Fcï<j ¥hFLj¥q$c.  
''¬¸CL ¥yGHMnj¸ÍjŠ Kc_k Â¢Š? MnÈ" On¸@o+"rHÎFL ¬tj¸Á, ²FyïTdOqj÷ MLkCy MLk=c÷@~MLl. μ¥qÚTdOnÎFc CLFL 

sHOqj ²CcëMc? ®GHlð<j ¥cMLÓfS ML¼á¸Ec CLFL ¬×.?'' ¬¸Á GSj$qj* TdbÁ¸GHl$c.  
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''FoFo¸ ÔoNqjFLj? CLFo FcŠ −¸XLÓj ÄbÁ¸¼¸Á ¥qEc ³ ÄbÍ¸$cFLk CLFLÂ ¨GSæO|ò ÔoNqjMLÍíÂ'' ¬Fcï<j 
QLÇ¥hOqB| ÂGRkçOq¸$c.  

''GSOo, FLjMLlø GS¸CyGR GH@o ÄGRNqj¸ μ¥q=h ÔnGHðFc?'' ¬¸^k ¬CL¨ MLjj[¸ ML¸¥q −FL¸Í¸$c ÔLkGSkë ''V¿¥q 
´.³.Nqj}S¥h rSÓ¥|æ ¬tj¸Á'' ¬¸Á GSj$qj*.  

''Â×.¸$cFc, MLj¿ ¯ GS¸$qÀ FcCy ÔnGHðPoÍj, ÔLkQcMc? CLFLj $yP| ¿¢Ô| ¬McøÓFo¥qEc. FLFLjï ÍkOq¸$c 
°¸¼¸Á? ¬FLjŠFLïÁ TdbÁ¸Ôc¥q ‚@~ Fc $qj¿¸¼ −Py¼¸ÔLPoÍj'' ¬Fcï<j $cNqjGH¨FL^j÷$c ÔLkGSkë.  

''FoFLj ÔnJdëFLFo ¬FcïFLj. V¿¥é MLÍí¸Á. CLFo Â¢Š GSøNqj¸$c ÔnGHlë¸Í^'' ¬¸Á GSj$qj*.  
''²GHlð<j, ±Oq¸Í¿¥i CnÆQc¥q −[Oqï FcŠ ÔnGHlë¸Í=c?'' ¬Fcï<j ¬Æ»FL^j÷$c ÔLkGSkë.  
''MLjj¸Íj Â¢Š ÔnGHð<Moj FcõNqj¸. ¥cÂ¢ Â¢ Fn¸_Oqj CLFL Í$qÜOq PoÍj$c. Ä£jOqj MLÔoáMLjj¸Eo ®¥qÚ<Š ML¼á Â¢ 

Fn¸_Oqj ¬¨» À£GSjŠ¸Á. ®GHlð@y, ®¸¥csSGH=y÷Fy Â¢Š IJwF| MLGSjë¸Á ÔLk<j'' ¬¸Á GSj$qj*.  
−Mnj MLk^ GHm¿ë¥cŠ¸@~Fo QLÇ¥hOqB| rSP| ¿¸$qtj¸Á.  
¿¸$| ¬MLlCLjFLï IJwF| ML¸¥| ¬GHlOqkGH¸$c ÔLkGSkë =c¥| _^F| Fx¥cÚ<j.  
''ÿPy KcMc ²¥qÚ<jFcïMLl? Â¢¥yGS¸ ²¸CLsSGH=hï¸© ö=nÎ ÔoGSjëFcïFy CnÓjTd? ®GHð=h¥h PnÎF| ¥qÆfS¸Á'' ¬¸Á 

V¿¥q. −Mnj $x¸CLjPy Ec¼Fc Ec$qÂ −FL¸Í¸.  
''³Äj=h GS¸$qÀ? CLÓMLÂ CLÓ¸GHl$c FcŠ IJwF| ÔoQcMLl. O~öÀ ³MnjÎFc ¥qÓPy¥h ML¼á ¬Ó÷¿ rH=cæFc FoFLj. 

¥qÓPy¥h ‚@~ O~MLÍíÂ rUÔLá¿¸ÔL@~Â¥h IJwF| ÔoQcMc?'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB| ¬Ó÷¿$c FLMLløCLk.  
V¿¥q $x¸CLjPy ¼¸ÍjPosS −FL¸Í¸ ¬CL¨¥h ÔnGHð¥qFo ÔnJwë¸Á −Mnj MLjFLsS¸=y. ¬¸Íj¥é ¬Pe ¬¨$c<j ³¸ 

CnÆNqjFL^j÷$c.  
''FLjMoø¸ ¥qÓPy¥h O~PoÍj $cÂ¢, Fc ¥qÓ Â×.MnjÎ¸Á KcMc. ´ $c=| ®=|'' ¬¸Á V¿¥q ²¥nÎû=h¸$|$c.  
''¬tjCo ³¸^^? ¥qPn¥qæOqj $c¿¥h ÔcPeOy¾Ó ö¥hCL¸ rH^jæŠFLï ¬¿¢ã GS¸$qÀ ³MnjÎ¸Ey CnÆNqkÆ ¥qEc FcŠ?'' 

¬Fcï<j ¬Ó÷¿$c.  
''¬Á CnÆNqkÓ¸=o _jÍkí, FLjMLlø ®¥qÚ¨¥h O~McÆ'' ¬¸Á V¿¥q −OqèOqj ×c¿¢ ÔoGSjëFLï^j÷$c.  
''GSOo, ³¸ ÔoTdëFLj O~¥q ÕÔZTdëFc?'' ¬¸^k IJwF| ¥q=| ÔofS GSj$qj* ML¸¥q Kx^FLMoÓj ²Àë ''²=| Pe}Sæ ´ $c=|'' 

¬¸^k ÿjadOqj$c VPy÷¥h MLÔcá<j.  
MnÆ»JwCLjFLï ¥x<jŠ MLjj[¸ ML¸¥q −QLáOqõ¸$c ÔLkGSkë, ³Äj^FLï^j÷$c ¥q+"CyFo öGHÇï¸¼¸Á ¥qMLjÓ.  
''FLjMLlø öJvgS@| ¬tjJw MLjÄ£jô'' ¬¸^k fS$qjÜGH<jCLjFLï^j÷$c Ä¤bÁPy¥h FL¨Ôc<j QLÇ¥hOqB|.  
O~MLjÔL¸öEc, ×cFL¥i öGHQcïOqíî¥q¸$c ¥qMLjÓML¸¥q ÔLkQcOqj.  
ÄGRNqj¸ ¬OqíîMnjÎFL AKcGSÚO| MLjjfSMLjjfS$c FLMcø<j.  
¬Pe FLMLløCLjFLï AKcGSÚO| ML¸¥c, ¥qMLjÓ ML¸¥c ¬Oqíî¸ ¥cFL^j÷$c ÔLkQcOqj AKcO~õAKLOqëÆÍíOqk.  
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''¬¥cÚ, JdÀ¥é+"Fc<j QLÇÂ Fc¥hGSjëFLïGHlð<j Ä£jŠ FoFx¥q Mc$cíîFL¸ ÔoQcFLj ¥qEc ¬Á ¯ Oy¾ 
FnOqMoOqjáŠFo¸ÍjŠ MLÔcáFL¥cÚ. ÿ¿ ¬FLïNqjõCy MLk=c÷¨ MLjjÿkO~ëÓj rH=hæ¸ÔnNqjõ¸¨.  

¬¸Co¥cÍj, ®Fcï+k" QLÇ Fc μ¥qÚEcÂ¥é GSø¸CL¸ ¬FLï^j÷$c öGHML¿ë¸¼ Ä£j ®Íí¿ MLjFLGSjÓFLk ÔcPe 
$cNqjGH¿ÔcFLj. KcML$cOqk, FLFLjï XLÄj¸ÔL¸¨ ¯Oy¾ FLj¸© Mc<k MLjFL FLÓj$qj¿¥i Ã@oè. Mc@o ¥cÍj OqÄ¤, OqMLkõ 
MLjj$qjÜOqk MLjFL Ã<èPoFL¥cÚ'' ¬¸^k ×cFL¥h JdEcÓÄ£jÍ McÆJwtj¸Á ¥qMLjÓ.  

×cFL¥h ¥qMLjÓFLj PoMLFnÀë ¥q+j" CLj¨¼ ÿßÍNqkÂ¥h ÿCLjëŠ¸Á.  
− ÍßQcõÂï ÔLkfSFL ¬¸Í¿ MLjFLGSjÓk −FL¸Í CLOq¸»CLMLjNqkõtj. ¯Mo+ ²¸CL MLj¸¼ GSjÁFL¸? μ¥qEcÂ 

CLO~øCL μ¥q=h ¬Â¢ï QLjAKcPo ¬FLjŠ¸Á ×cFL¥h.  
PPP 

QLÇ¥hOqB|Cy MLk=c÷@~¥q ²¸Cy CoÆ¥qGH¨FL^÷tj¸Á V¿¥q MLjFLGSj. CLFL IJwF|¥cP| ¬¸ÍjŠFLï Mn¸^Fo ¬CL<j 
−$qMojIGHkÓ Ä£jÍ Kn¸$qj+kOqj FLj¸¨ ®¥qÚ<Š MLÔoáTdë<j ¬FLjŠ¸Á.  

MLÔcá¥q ³¸ ÔnJdðÆ, ²Pe ÔnJdðÆ? ¬Â MLjFLGSjPyFo ¿VOqûP|û MoGSj¥yTd»¸Á.  
JdGH¸, ®Fcï+k" ¬CLÂï ²¸CL ¥qGRærH=cæFLj? Fc MLk^Š ¥q^jæ_¨ FLFLjï ¥qÆsS öGHNqjCLïMoj MLkFLjŠFcï<j. 

¥qÂ¢GS¸ IJwF| ¥yGS¸ ‚@~ ö=nÎ ÔoNqjPoÍj. ²¸CL Â_ÍíCL ¬CL¨¥h? FoFLj `Nqj}S` ¬Â ÔnÃCo ¬CL¨ MLjj[¸Py ¥qÍPe@o 
AKcMcÓj ²Pe °¸=cNnk ÔLk@~Æ.  

Mn+kë Mn+kë ³MLjFcï<j. Fc ×.Mc_j ¥yGS¸ TdøÀMcFL ¥yGS¸ ²ÍjOqj ÔLksS MLjjCLõGHl ¼GHðPe ²ÍjOqj ÔLkTdëFLÂ 
¥qEc ¬Fcï<j. KcML ®¸CL¥cÓ¸ FLFLjï ÔLk<Š¸@~, FcCy MLk=c÷<Š¸@~ ²Pe °Fcï@y CnÆNqjÍj¥cÂ¢, ¬CL¨ ¥yGS¸ 
¯ μ¥qÚOy¾ ²ÍjOqj ÔLk@~Ó¸=o ®¸CL ¥qGRæ¸$c ¬ÂfHTwë¸Á ³Äj=h FcŠ? ¬FLjŠ¸Á V¿¥q.  

MLjbÍjOqMnjÎFL ±ÿÓj MLjFLGSjFLj »Æ»¸CLÓj rH<jCLk¸=o QLÇ¥hOqB| CLFLCy MLk=c÷¨FL öGHÀMLk=c MLjFLFL¸ 
ÔoGSjŠ¸^k MLjj¿fSJwTd»¸Á V¿¥q. ¬¸CL=h ösHMLjMLjk¿ë CLFL GSø¸CL¸ ¥cKyCLjFcï<Fo MLk^ V¿¥qFLj ²¸Cy 
°Coë½CLjO~Æï ÔoTwë¸Á.  

−Mnj −PyÔLFLÓFLj ÔnÍOq$x<jCLk Ä¤bÁ CLÓjGHlÓFLj CnOqjÔLjŠÂ PyGHÆ¥h ¬<j$qjrH<jCLjFLï QLÇ¥hOqB|Â ÄTdñ¿CL 
FoöCcÓCy −QLá¸$c ÔLkfS¸Á.  

CLFL ±ÿPy÷Â ÔnÆ¥c<j CLFL MLjFLGS¸Cc Â¸¨FL öfHNqjKc¸bÍMLl<j ¥qWn"Íj=o ¥qÂfHGSjëFcï ¥qPy Â×.Mnk CnÆNqjÂ 
¬NnkMLjNqj¸Py GH¨Jwtj¸Á V¿¥q.  

MnjÓ÷$c ¬<j$qjÓj MoGSkë −Mnj Í$qÜOqŠ ML¼á ''³Äj^Pe ÔLkGSjëFcïMLl. FoFLj QLÇ¥hOqB|Â'' ¬Fcï<j.  
¬GHð=h¥h GSßÿPy¥h ML¼áFL V¿¥q ''CnÓjGSj, ¥cÂ¢ ®EnPe TdbÍõ¸. FLjMnøPe MLÔcáÄ¥qÚ¨¥h?'' ¬¸Á 

¬NnkMLjNqj¸$c ÔLkGSkë.  
''¬Eo $qMLjôCLjë. FLjMLlø OqMLjôÂ −OqèO| MoQcMLl$c, ²$qjOqjŠ¸^k MLÔcáFLj'' ¬Fcï<j.  
''®GHð=h¥hGHlð<j rIHÎ÷=|PyFc?'' ¬¸Á V¿¥q.  
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''³N|j MnjjÍkí, FLjMLlø Fc¥i ÀNqjÂ ¥q_jOqj ÔnJdëMLÂ Fc fS¥|ë rSF|û ÔnfHð¸EyN|j. ¬¸Íj¥é $q¸^MLjj¸Íj 
ÄQc[Py Á$cFLj. ®GHlð<j Â¢ MLjj¸Íj McPeFLj. ³Á¤ ÔnGHlð MLj¿¢'' ¬¸^k V¿¥q Ôotj GH^jæŠFcï<j QLÇ¥hOqB|.  

''³¸ ÔnJdðÆ?'' ¬¸Á ¬CL¨ FLj¸¼ Ôotj Ä¨fH¸ÔLjŠ¸Á fS$qjÜGH<jCLjFLï^j÷$c ÔLkGSkë.  
''¬Mnjkô, ¬MLkôtj$c¿¥h fS$qjÜGH<<¸ ‚@~ MLÔoá'' ¬Fcï<j V¿¥q MLjj#eÂï ÔoCLjPy÷ ®MLjj<jáŠÂ.  
''²¸Íj¥qPe ¬FLjŠFcïMLl? FoFLk MLjÂfRFo. Fc‚ GSð¸ÍFLÓj¸=ctj'' ¬¸Á V¿¥q.  
''¬¸Íj¥éFc ®Fcï+k" ®¸CL ³¨fH¸ÔcMLm?'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB|.  
''FoFo¸ ³¨fH¸ÔLPe. ÄOqÿ¸Py À£NqjÍFL¸ CnÆsSPe ÔoQcFL¸Co'' ¬¸Á V¿¥q $q<jGSj$c.  
''Â¢Cy MLk^Py÷ $nÓML<¸ ÔcPe ¥qGRæ¸. ¬¸Íj¥é ¯ ¬¸EcÓ KxMLjô¥h _¸bEcÓj MosS¸ÍjŠ MLk MLjÄ£jô, @~© 

rHÍíMLjô$c¿CyFLk, rHÍFcFLï$c¿CyFLk MLj¸CLFcPe<jCLjFcïOqj'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB|.  
− MLk^Ój Ä¸^kFo ÄGSôNqj¸$c ¬CL¨ ML¸¥q ÔLkfS¸Á V¿¥q.  
''Â×.¸$cFc KcMc. MLjFL rHÈ" ÄGRNqj¸ rHÍí $x<ML GSßfRæGSjë¸ÍFLjŠFcïFLj ®Fcï+k". ¥cÂ¢ ¥qMLjÓCLë ¯ rHÈ"¥h 

μGHlðŠFcïOqj ¬¸=o Â×.¸$c ML¸<O|. KcMc, Â×.¸$c Â¢ Í$qÜOq ³Ey Moj½¥| °¸Á. Ec¸Cy ²Pe¸=h Mc¿FnÎFc ¼=h¥hPy 
MLkOoáTdëMLl. ¬TdbÍõ¸ ¬FLjŠFLïÁ GSjTdbÍõ¸ ÔoTdëMLl. Nqjk −O| ö$o=|. FoFLj ´.³.Nqj}S¥h rSÓŠæ ¬tjFLEcÂ ¥q¸=o Â¢MLl 
Cn¼áFL ¯ McOqë ²¸Cy −FL¸EcÂï ®¼á¸Á KcMc. Â×cÂ¥h FoFLj TdbÁ¸¼¸Á ¥cÍj Ä¥qæ¿¢. FLjMLlø TdbÁ¸¼¸Á ö$o=| 
Ä¥qæ¿¢.  

MojMLj¸ÍOqMLjk −QLÓj MLÁPoGSjŠFLï ×cFL¥h ¬CLëFLj Â¢ ÔLÓ÷Â MLk^ÓCy sSÍ À£¿á MLkŠ Í¥éÚPe ÔoQcMLl. 
QLÇ¥hOqB| ¬Â sHOqj rH^jæŠFLï¸ÍjŠ − sHOqjFLj TdOqíî¥q¸ ÔoGSjŠ¸^k ¬¸Í¿ MLjFLGSjPy÷FLk MLj_jòPe÷ MLjjfS¿FL 
¥qÓCLÓFLj CxÓ»¸¼ ÔLÓÆï MnFnïÓ Ä¿sSPe ÔoQcMLl. ÂFLjï ½¡ÄCL AKc$qTdøÄj$c Jv¸Í<¸ Â×.¸$c Fc ¬ÍßGRæ¸ KcMc'' 
¬¸Á V¿¥q.  

''¬tjFc ÂFLjï Fc MnÎGHl ÀGHlðŠFo¸ÍjŠ ÔcPe =nÎM|j GH=hæ¸Á ¥qEc'' ¬Fcï<j QLÇ¥hOqB| ¥hFLj¥q$c.  
''FoFnGHlð<k Â¢MnÎsH. TdøÀMcFL ¥yGS¸ ²ÍjOqj ÔLksS MLjjCLõGHl ¼GHðFLj ¬¸^k ²GHlð@y FLFLjï Â¢ MnÎGHl 

ÀsHðGSjŠFcïMLl ¥qEc'' ¬¸^k ¬CL¨ ÔoCLjPy÷ μÁ»Jwtj¸Á V¿¥q.  
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