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    “ఒరేయ...” సేన్హపూరవ్కమైన ఆపాయ్యితతో పిలిచిన ఆ కంఠసవ్రం నాకు బాగా అలవాటైనది. ఎనోన్ ఏళల్ తరావ్త వినబడిన ఆ 

గొంతు ననొన్కింత విసమ్యానికి గురిచేసింది. విదాయ్రిధ్గా ఉనన్పుడు నాటకరంగానిన్ ఒక ఊపు ఊపిన ఆ కంఠం తాలూకా వయ్కిత్కోసం చూసాను. రామూమ్రిత్ 
కొడుకు పెళిళ్కి అతిధులను రిసీవ చేసుకునే డూయ్టీ నాకపప్గించాడు. సేన్హితులతో, చుటాట్లతో ఫంక్షన హాలు చాలా సందడిగా ఉంది. 

నేను వెదుకుతునన్ వయ్కిత్  నా ఎదురుగా....వాడే  వరమ్.!! గతం సినిమా రీలులా గిరుర్న వెనకిక్ తిరిగింది..... 
“లతా! నినున్ చూసూత్ంటే నాకు జాలేసోత్ంది, నీ అందానిన్ చూసూత్ంటే ఆకలేసోత్ంది. శృంగారభరితమైన  నీ శరీరంలోని 

అణువణువును సప్ృశిసూత్ వరిణ్ంచాలనుంది, ఆనందంగా అనుభవించాలనుంది. నిను వరిణ్ంచడానికి నేనో షేకిస్ప్యరోన్, షెలీల్నో అవావ్లి. కానీ, ఐ యాం 
పూర ఇన ఇంగిల్ష...బట...యూ నో! ఐ యాం రిచ ఇన రొమానస్. హా..హా..." వికటాటట్ హాసం చేసూత్, “అందుకే నినన్నుభావించాలనుకునాన్. 
కానీ...నువువ్...నువువ్.. శీల మంటునాన్వ, సమాజ మంటునాన్వ, సతరీ పురుషల కలియిక పవితర్మంటునాన్వ...శీలానిన్ పోగొటుట్కోడానికి సిదధ్ంగా 
లేనంటునాన్వ. ఇంకా ఏవేవో పెదద్ పెదద్ మాటలు చెబుత్నాన్వ. ఓకే లతా! ఒకటడుగుతాను చెపుప్? నువవ్ంటునన్ శీలం మన శరీరాలోల్ ఎకక్డుంటుందో 
చెపుప్? అదేమైనా అవయవమా? వసుత్వా? పోగొటుట్కోడానికి? ఆకలితో అలమటిసూత్ అనాధవైన నినున్ ఎవరు ఆదుకునాన్రు? నీ శీలమా? సమాజమా? 
ఎవరు....? నేను కాదా?  ఆరోజు నీ కుష్దాబ్ధను తీరిచ్న నేను ఈరోజు నా బాధను తీరచ్మని అడిగినందుకు నీతి వాకాయ్లు వలిల్సుత్నాన్వు. ఒక సతరీ, ఒక 
పురుషుడు ఏ బంధం లేకుండా కలిసేత్ అపవితర్ం. బంధంతో కలిసేత్ పవితర్మా? ఆ పవితర్బంధం వాళళ్ జీవితాంతం కొనసాగడానికి కావాలిస్న భరోసా ఈ 
సమాజ మిసుత్ందా? చెపుప్ లతా. నువువ్ చెపప్లేవు. నువేవ్ కాదు ఎవరూ చెపప్లేరు. కానీ, నే చెబుత్నాన్ విను.  ఆ పవితర్బంధం లేకపోయినా నా తుది శావ్స 
వరకు నీకు భదర్త కలిప్సాత్నని ఓ హితుడిగా నేనిసాత్ను భరోసా. సమమ్తమేనా?” వరమ్ తన నటనాపర్తిభతో నాటకానిన్ రకిత్ కటిట్ంచాడు. పేర్క్షకుల 
హరష్దావ్నాలు మారుమోగాయి. 

తన నటనతో పేర్క్షకులిన్ మంతర్ముగుద్లిన్ చేసిన వరమ్. నలభై ఏళల్ కిర్తం ఇంటినుంచి పారిపోయి ఏమయాయ్డో తెలీని వరమ్. ఈరోజు 
ఎదురుగా. నా కళళ్లో నీళుళ్. అంతరాంతరాలోల్ సంతోషం.  

“అనంత కదూ!” అనాన్డు.   
“వరమ్వి కదూ!.... ఎనాన్ళళ్యియ్ందిరా నినున్ చూసి?” ఆపాయ్యంగా హతుత్కునాన్. ఇనాన్ళుళ్ ఎకక్డునాన్వు?ఏం చేసావు? ఎనోన్ పర్శన్లు 

నోటోల్నే ఉండిపోయాయి.  
వరమ్ వెనకాలే ఓ నడి వయసు సతరీ, చేతిలో ఎయిర బాయ్గుతో బెరుగాగ్, భయంగా చూసోత్ంది. ఆమె వాలకం ఎదోలా ఉంది. చవకరకం 

పాత సిలుక్చీర, ముఖానికి సరిగాగ్ అంటని పౌడరు, దువువ్కునాన్ రేగినటుట్నన్ జుటుట్, బకక్గా ఉండి కొంచెం దైనయ్ంనిండిన కళళ్తో వాడిపోయినటుట్ంది.  
వరమ్ జాఞ్పకాలు ననున్ మళీళ్  చుటేట్సాయి.....  
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నరాస్పురం టేలర హైసూక్లోల్ ఎనిమిదో తరగతి నుంచి మా సేన్హం. వాళళ్ అమామ్నానన్ ఎకిస్డెంటులో పోయారు. మేనమామ 
చేరదీసాడు. హైసూక్ల చదువైన తరావ్త వై ఎన కాలేజీలో చేరాం. అకక్డ మాకు రామూమ్రిత్ ఫెర్ండయాయ్డు. ముగుగ్రం మంచి మితుర్లై పోయాం. రామూమ్రిత్ 
రూము తీసుకుని ఉండేవాడు. కాలేజీలోకి రాంగానే మా వేషభాషలోల్నే కాదు ఆలోచనలోల్ కూడా మారుప్ వచిచ్ంది. లాగులోల్ంచి ఫాయ్ంటులోల్కి వచేచ్సరికి 
పెదద్వాళళ్మైపోయిన ఫీలింగ. వరమ్ పెరస్నాలిటి, మాట తీరు  నలుగురిలో వాడికో గురిత్ంపు తెచాచ్యి. అందగాడైన వరమ్ కాలేజీ నాటకాలోల్ హీరో. కాలేజి 
ఉతత్మనటుడుగా వరమ్ పర్తీ సంవతస్రం బహుమతి అందుకునే వాడు. 

మా ఊళోళ్ డార్మా టూర్పులో చేరి చదువుని నిరల్క్షయ్ం చేసే సిథ్తి కొచాచ్డు. నాటకపోటీలంటూ రాషట్రమంతా తిరిగాడు. మంచి 
రంగసథ్లనటుడిగా పేరొచిచ్ంది. అకక్డితో ఆగితే బాగుండేది. కానీ, సవయ్ంగా నడుసుత్నన్ వాడి జీవితం అడడ్దారిలో పడింది. వనజ.... వరమ్తో కలిస్ 
నాటకాలు ఆడే పిలల్. ఆమె మోజులో పడాడ్డు. వనజకు తండిర్ లేడు, తలిల్ గురించి రకరకాలుగా పుకారుల్ ఊళోళ్. నిజమెంతో తెలీదు. వీడి బాగోగులు 
పటిట్ంచుకోడానికి తలిల్దండిర్ లేరు. కటట్డి చేసే వాళుళ్ లేకపోతే కటుల్ తెంచుకునన్ కోడెదూడలా తిరిగుతుంది వయసు.  వనజతో వరమ్ సేన్హం గతి తపిప్, 
మోహం వైపు దారితీసింది. 

ఓ రోజు రాతిర్ పదింటికి రామూమ్రిత్  రూము కొచాచ్డు వరమ్. ఆ టైములో వాడలా రావడం మాకు కొతత్ కాకపోయినా, వాడి వాలకం 
కొతత్గా అనిపించింది. డార్మా డైలాగులు మొదలెటాట్డు. 

“ఫెర్ండంటే ఎవరార్?మనసుతో మాటాల్డేవాడే ఫెర్ండంటే. హృదయంలో ఉనన్ది దాచుకోకుండా బయటపెటాట్లి. అది బాధైన, బంధమైన, 
భయమైనా, బాధయ్తైనా, ఆలోచనైనా, ఆవేదనైనా, పేర్మైనా దేవ్షమైన   దాచుకో కూడదురా....పంచుకోవాలి...అలా చేసినోడే ఫెర్ండ...నేను లకీక్రా. మీలాంటి 
వాళుల్ ఫెర్ండస్ గా దొరకడం నా అదృషట్ం. అందుకే నేను మీతో అనీన్ పంచుకుంటా. ఇపప్టివరకూ నా గురించి అంతా చెపాప్ను.ఇపుప్డో ముఖయ్మైన 
విషయం చెబుత్నాన్..నేను ...నేను వనజని పేర్మిసుత్నాన్రా....!” తడబడుతో  అనాన్డు.  

అదే మొదటిసారి వాడన్లా చూడడ్ం. వరమ్ తాగాడు.....!! పేర్మంటునాన్డు. అదీ వనజతో....!! 
వాడి పరిసిథ్తి చూసి జాలేసింది. నేనూ, రామూమ్రిత్ ఏంతో చెపాప్ం. ముందు చదువుకుని పైకొసేత్, తరావ్త తనిషట్మొచిచ్నటుల్ జీవితానిన్ 

మలుచుకోవచచ్ని. మా మాట వినలేదు. 
     ***    
జాఞ్పకాలోల్ంచి బయటపడి రామూమ్రిత్ని పిలిచా. వరమ్ని చూసి ముందు ఆశచ్రయ్పోయి తరావ్త చాలా ఆనంద పడి భారయ్ సరసవ్తికి 

పరిచయం చేశాడు.  “చాలా అలసటగా కనిపిసుత్నాన్వు. లోపలికి నడు. రూముకెళిళ్ రిఫెర్ష అయిరా! తరావ్త తీరుబడిగా మాటాల్డుకుందాం.” రూముకి 
తీసుకెళాళ్డు. 

“కాసత్ ఫెర్షప అయియ్వసాత్రా...”అని వెళాళ్డు. వెనకాలే వరమ్తో వచిచ్నామె వెళిళ్ంది. 
“వరమ్ వాళాళ్విడ.. సూటుకేసు రైలోల్ పోయిందిట. వరమ్ పరుస్కూడా అందులోనే ఉందిట. ఆవిడ కటుట్కోడానికి బటట్లేమీ లేవట.” వరమ్ 

చెపాప్డని రామూమ్రిత్ తన భారయ్ సరసవ్తితో చెబోత్ంటే  నేను వినాన్ను.  సరసవ్తి పెటుట్బడి బటట్లోల్ంచి ఓ మూడు కొతత్చీరలు తీసి, రెడీమేడ బౌల్జులు తెపిప్ంచి 
ఇచిచ్ంది.  

అసలు ఇనాన్ళుళ్ వరమ్ ఎకక్డునాన్డు? వాడితో వచిచ్ంది పెళళ్మేనా? నాలో ముసురుకుంటునన్ అనుమానాలు. మళీళ్ సినిమా రీలు 
గిరుర్న తిరిగింది.  

ఇంకోరోజు రాతిర్ తొమిమ్దింటి కొచాచ్డు. ఈసారి తాగలేదు. వసూత్నే డార్మా డైలాగులు. “ నేను అమితంగా పేర్మించే నా 
సేన్హితులారా! పేర్మరాహితయ్ జీవితానికి సవ్సిత్ చెపప్ండి. మీకో  పేర్మకావయ్ం చూసే అవకాశమిసుత్నాన్. వైజయంతి టాకీసులో రాజేష ఖనాన్, షరీమ్లాటాగోర 
సినిమా ఆరాధన. ఇవిగో టికెక్టుల్. అదిగో నా సైకిల. బయలేద్రండి. మీ రూంకి కుకక్లా నేను కాపలా. మీరెళిళ్ రండి.” తాగినపుప్డే నయం కాసేపు వాగి 
పడుకునేవాడు. వాడిగోల భరించలేక బయలేద్రిన మాకు రూం దగగ్రలో తచాచ్డుతూ...ఓ ఆడమనిషి. మసకచీకటోల్ ఆ మనిషెవరో గురుత్ పటట్లేకపోయా. 
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మరాన్డు వరమ్ ఘనకారయ్ం బయటపడింది. తన శరీర సుఖంకోసం నాటకమాడి మమమ్లిన్ మోసం చేసాడు. ఫలితం రామూమ్రిత్ రూం ఖాళీ 
చేయాయ్లొస్చిచ్ంది. ఆ మనిషి వనజని తరావ్త తెలిస్ంది. డిగీర్ మూడో ఏడులోకి వచాచ్ం. వరమ్ మేనమామ కాలధరమ్ం చేసాడు. వరమ్ చదువుని పూరిత్గా 
నిరల్క్షయ్ం చేసాడు. టూర్పులోకి కొతత్ అమామ్యి వచిచ్ంది. వనజతో వయ్వహారం చెడింది. కొతత్  అమామ్యి వలలో పడాడ్డు. కొతత్మామ్యి పరిచయం కొతత్ 
ఆలోచనలకి దారితీసింది. సినిమా పిచిచ్తలకెకిక్ంది  మదార్సెళిల్ సినిమాలోల్ టైర చెయాయ్లని అంటూండే వాడు.   

ఓ శుభమూరాత్న ఆ కొతత్మామ్యితో లేచిపోయాడు. ఇంటోల్ంచి కొంత డబుబ్, నగలు పటుట్కునిపోయాడు. ఎకక్డికెళాళ్డో తెలీదు. 
మదార్సు వెళుళ్ంటాడు, మోజు తీరాకా వచేచ్సాత్డనుకునాన్రు అందరూ. కానీ అలా జరగలేదు. వరమ్ రాలేదు. నేనూ,రామూమ్రిత్ చాలా బాధపడాడ్ం. 
జీవనయానంలో వాడిన్ మరిచ్పోక తపప్లేదు. వాడితో మా బంధం తెగిపోయింది. దాదాపు నలభై ఏళళ్యియ్ంది. మళీళ్ ఇపుప్డు ఇలా. 

     *** 
రాతిర్ పదయింది. రిసెపష్న కొచిచ్నవాళుల్ చాలా మంది వెళిళ్పోయారు. హాలు పలచబడింది.  నేనూ, రామూమ్రిత్ వరమ్కోసం 

ఎదురుచూసుత్నాన్ం. రెండు గంటలయింది, ఇంకా రాలేదిమిటా ననుకుంటూంటే వచాచ్డు వరమ్. తెలల్లాలీచ్, పువువ్ల లుంగీతో పూలరంగడులా ఉనాన్డు. 
“ఏంటార్? అలా ఉనాన్రు?” కురీచ్ లాకుక్ని కూరుచ్నాన్డు నిరిల్పత్ంగా.  ఇనేన్ళళ్ తరావ్త కలుస్కునాన్మనే ఆనందం ఎకక్డా కనబళేళ్దు వాడి ముఖంలో.  

“ఒరేయ...చినన్తనంలో కలిసిమెలిసి తిరిగాం. కలిసి చదివాం. నీ గురించి బాధ పడాడ్ం. అటువంటిది మాకెవరికి చెపప్కుండా 
మాయమై పోయావు. ఎకక్డునాన్వో, ఏం చేసుత్నాన్వో తెలీక ఎంత వయ్ధకు గురయాయ్మో ఆ భగవంతుడికే తెలియాలి. నువవ్సలు బతికునాన్వో లేవోనని 
అనుకునన్ రోజులు కూడా ఉనాన్యి. ఒకక్ మాట చెపప్రా ఎందుకలా చేసావ? ఇనాన్ళుళ్ ఎకక్డునాన్వు, ఏం చేసావు? ఒకక్సారైనా మన ఊరు, మన సేన్హం 
గురుత్ రాలేదా? ఇపుప్డు కూడా నువొవ్చిచ్ రెండు గంటలయియ్ంది. నీకోసం ఎదురుచూసూత్ భోజనం కూడా చెయయ్కుండా కూరుచ్నాన్ం. నీకోసం మేమంతా 
ఎదురుచుసూత్ంటే, నువేవ్మో హాయిగా రూములో కూరుచ్ంటావా? ఆసలెందుకొచాచ్వురా ఇకక్డికి....?”  దుఃఖానిన్ ఆపుకుంటూ వరమ్ని 
కౌగలించుకునాన్ను. రామూమ్రిత్ మాటాల్డలేదు, నా మాటలోల్ని భావంతో ఏకీభవిసూత్నన్టుల్గా వాడి కళళ్లోల్ నీళుళ్. 

జేబులోంచి సిగరెటుట్ తీసి అంటిసూత్ నాకేసి చూసాడు. ఆ చూపులోల్ భావం కనపడకుండా కళళ్ముందు పొగ.  
“అదేం లేదురా. పర్యాణ బడలిక. వేడివేడినీళుళ్ పోసుకునేసరికి చినన్ కునుకు పటిట్ంది. పడుకుండిపోయాను. పదండి భోంచేదాద్ం.” 

చెపప్డానికేం లేదనన్టుట్గా చూసాడు. భోజనం కూడా సరిగాగ్ చేయలేదు. ఆవిడ మాతర్ం తిండికి మొహం వాచినటుట్ తింది. భోజనాలయాయ్క “చాలా 
అలసటగా ఉందిరా. పడుకోవాలి. ముహూరత్ం తెలల్వారుజామున అయిదు గంటలకి కదూ ? సరే అపుప్డు వసాత్ను. గుడ నైట.” లుంగీ సవరించుకుంటూ 
పైకెళిళ్ పోయాడు. తెలల్బోయాం నేనూ, రామూమ్రిత్.  

ముహూరాత్నికి వాడు రాలేదు. తెలాల్రి పదిగంటలకి హడావిడిపడూత్ వొచిచ్, “సారీరా! తనకి ఒంటోల్ బాలేదు. వెళిళ్పోవాలంటోంది. మరి 
మేం బయలేద్రతాం.” అనాన్డు. 

“అదేంటార్? అలా అంటావు. ఒంటోల్ బావుండకపోతే డాకట్రుకి చూపిదాద్ం. ఇపప్టికిపుప్డు బైలేద్రతానంటే టైరను గాని, బసుస్గాని 
ఉండాలిగా. బేర్కాఫ్సట్ కూడా చెయయ్లేదు. ఉండండి.”  సరసవ్తిని పిలిచి, “సాయంతర్ం వరకు ఉండి,  రాతిర్  బసుస్లో  వెళళ్మని ఆవిడికి చెపుప్.” అనాన్డు.   

వరమ్ అడుడ్బడుతూ, “తను చాలా కొతత్గా ఫీలవుతోంది. నేనెంతో చెపాప్ను. కాని వినడం లేదు. ఇక బలవంతం పెటట్కండి. అంతేకాదు 
మా కంపెనీ వేసిన టెండరోల్ ఎదో పోర్బల్ం వచిచ్ందిట. ఇందాకనే ఫోన వచిచ్ంది. ననున్ వెంటనే బయలేద్రి రమమ్ని. నేను వెళళ్కపోతే బావుండదు. 
ఒంటిగంటకు ఎదో ఫెల్ౖట ఉందిట. దాంటోల్ వెళాత్ం. కానీ మీరు చినన్ హెలప్ చెయాయ్లి. ఓ ఇరవైవేలు సరిద్తే నేను నాగపూర వెళిళ్న వెంటనే పంపిసాత్ను. 
దయచేసి ఆ సహాయం చెయయ్ండి. ఆవిడ సూయ్ట కేసులో పెటిట్న నా పరుస్, బాయ్ంకు కారుడ్లు పోయాయికనుక మిమమ్లిన్ ఇలా అడుగుతునాన్. క్షమించండి, 
నా గురించి మీకేం చెపప్కుండా వెళిళ్పోతునాన్. నా గురించి చెపాప్లంటే ఒకక్రోజు సరిపోదు. తవ్రలోనే మీకనీన్ చెబాత్ను. ఇపప్టికింక  ననేన్ం అడకక్ండి.” 
రెండు చేతులు జోడించి నమసాక్రం చేసాడు. మరో నాటకానికి తెర తీసినటెల్ౖంది. నా మొబైల నెంబర, అడర్స తీసుకునాన్డు. వరమ్భారయ్ కొతత్చీరలో 
చూడాడ్నికి బాగుంది. నినన్ కనిపించిన లోటు ఇపుప్డు ఆమెలో కనిపించడంలేదు. మిగిలిన చీరలు తిరిగి ఇచేచ్యబోతోంటే సరసవ్తి వారించి బొటుట్ పెటిట్ 
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ఆమె చేతిలో తిరిగి పెటిట్ంది.  నాకూ, రామూమ్రిత్కి వాడడిగిన ఇరవైవేలు ఇవవ్క తపప్లేదు.  ఎలా వచాచ్డో అలాగే వెళిళ్పోయాడు వరమ్, చేదు జాఞ్పకాలు 
మిగిలిచ్. ఒక నలల్ని మేఘం వరిష్ంచి తన బరువుని తీరుచ్కుంది గాని, నేల గుండె చెరువయియ్ందని తెలుస్కోలేక పోయింది... 

వాడి పర్వరత్న చాలా కృతకంగా అనిపించింది. వాడిలో మహానటుడు చావలేదనిపించింది. గుండెలిన్ండా బాధ.  డబుబ్ కోసం నాటకం 
ఆడాడు. సేన్హం పేరుతొ మోసం చేసాడు. వాణిన్మరచిపోవాలి. ఓ నిరణ్యానికొచాచ్ను.  

నెల తరావ్త .... నా నిరణ్యానిన్ వెకిక్రిసూత్...వరమ్నుంచి ఉతత్రం.  
పిర్యమైన అనంత,  
మీ మనసుస్లోల్, మీ జాఞ్పకాలోల్ ఎపుప్డో చచిచ్పోయిన నేను, ఉరుములేని పిడుగులా ఊడిపడేసరికి మీలో ఉపొప్ంగిన ఆనందంచూసి 

చచిచ్పోవాలనిపించింది. వాయ్మోహాలకి దగగ్రై, సేన్హానికి దూరమైన నేను జీవితంలో మిమమ్లిన్ మళీళ్ కలుసాత్ననుకోలేదు. మిమమ్లిన్ చూడాలనే ఆశ, నే 
పోగొటుట్కునన్ సేన్హానిన్  తిరిగిపొందాలనే ఆశ.  నా ఆశ ఫలించింది. మీరిదద్రూ హైదరాబాదులో ఉనాన్రని, రామూమ్రిత్ కొడుకు పెళళ్ని తెలిస్ంది. కాలంతో 
కరిగిపోయిందేది తిరిగిరాదనుకునన్ నేను, ఎపప్టికి కరిగిపోని మీ సేన్హం నాకోసం కళళ్లోల్ ఒతుత్లేసుకుని మరీ చూసోత్ందని, దశాబాద్లపాటు 
దూరమైపోయిన సేన్హితుణిణ్ అకుక్న చేరుచ్కుని ఆదరిసుత్ందని ఊహించలేదు. నా మౌనం, నా పర్వరత్న మీకు బాధ కలిగ్ంచిందని నాకు తెలుస్. ననున్ 
గురించి తెలుస్కోవలనుకునాన్రు. నేను అబదాద్నిన్.....కాదు.... ముసుగేసుకునన్నిజానిన్.  

సతరీ నా మొదటి వాయ్మోహం. సాలెగూడులో చికుక్కునన్ పురుగులా ఆ వాయ్మోహంలో పడి సరవ్ం కోలోప్యాను. నాదనుకునన్దేది నాకు 
మిగలేల్దు, ఆకలి తపప్.  దానిన్ ఎదిరించే శకిత్ లేక పార్ణానిన్, మానానిన్ అముమ్కుని బతుకు మీద ఆశతో  ఎనోన్ చేశాను. నామీద నాకే అసహయ్ం పుటేట్లా 
పర్వరిత్ంచాను. ఎకక్డెకక్డో తిరిగాను. చివరిగా మిమమ్లిన్ కలవాలని బయలేద్రాను.  సేట్షన దగగ్ర తారసిలిల్ంది మంజుల. మళీళ్ కోరిక చెలరేగింది. నాకు 
సుఖం కావాలి. ఆమెకు ఆకలి తీరాలి. రెండిటికి డబుబ్ కావాలి.  లాడిజ్ ఖరుచ్, పోలీసుల భయం లేకుండా ఇదద్రి  అవసరాలు తీరాలి. అందుకే పెళాళ్ంగా  
ఆమెను పెళిల్ మండపానికి తీసుకొచాచ్ను. నేనంటే  అసహయ్మేసోత్ంది కదూ? బలహీనతలకు లొంగి జీవితానిన్ నాశనం చేసుకునన్వాణిన్. అంతకనాన్ మంచి 
ఆలోచనలు ఎలా వసాత్యి?   మంజుల నా దృషిట్లో ఓ బజారు సతరీ. కటుట్కోడానికి వంటి మీదునన్ బటట్ తపప్ ఇంకో బటట్లేక, ఆకలితో అలమటిసూత్, నా 
ఆకలి తీరచ్డానికి సిదధ్పడడ్ సతరీ. అలాంటి నిరాభ్గురాలు  ఆ రాతిర్ నా దృకప్థానిన్ మారేచ్సింది. ఊహించని గౌరవం, ఆదరణ, కొతత్ చీరలు, కడుపు నిండా 
విందుభోజనం మీదావ్రా లభించేసరికి ఉదేవ్గం ఆపుకోలేక, అందుకు కారణమైన ననున్ తన కనీన్టితో అభిషేకించి, తన దీనగాధను వినిపించింది. చేనేత 
కారిమ్కుడైన భరత్ అపుప్లతో ఆతమ్హతయ్ చేసుకుంటే, కనన్కొడుకును వెటిట్చాకిరి కోసం అపిప్చిచ్న షావుకారు తీసుకుపోతే, ఏమీ చేయలేని అశకత్త... 
పదమూడేళళ్ కొడుకును విముకిత్ చేయడానికి  ఇరవైవేలు కావాలి. ఆదుకునే ఆపనన్ హసత్ం ఎదురుపడక, ఆకలిబాధని తాళలేక పడుపువృతిత్లోకి 
నెటట్బడింది. ఆమె కనీన్టిగాధ కామం కూరుకుపోయిన నా కళళ్ను తెరిపించింది. ఆరాతిర్ జీవితంలో మొదటిసారి మనసుతో ఆలోచించాను. ఆమె 
కొడుకుని వెటిట్చాకిరి నుంచి విడిపించాలి. ఎలాగైనా ఇరవైవేలు సంపాదించాలి. ఎలా...? తాను దూర కంత లేదు మెడకో డోలనన్టుట్, ఏ ఆలంబనా లేని 
నేను అంత సొముమ్ ఎకక్డిన్ంచి తేవాలి? రాతర్ంతా ననున్ వేధించిన సమసయ్. పరిషాక్రంగా మీ బలమైన సేన్హబంధం నేనునాన్నంటూ నా ముందు 
నిలిచింది. ఆ బంధంతో ఒక జీవితానిన్ నిలబెటట్గలననే ఆశ చిగురించింది. అందుకే మిమమ్లిన్ మోసం చేయడానికి కూడా వెనకాడలేదు. మీ దగగ్ర 
తీసుకునన్ డబుబ్తో ఆమె కొడుకుని విడిపించినపుప్డు ఆమె కళళ్లోల్ కనిపించిన కృతజఞ్తాభావానికి నా కళళ్లోల్ జలజలా నీరు. అంతవరకూ నే చేసిన పాపపు 
పనులకు పర్కాష్ళన జరిగిన అనుభవం. పాపపంకిలమైన నా జీవితానికి అదో అనిరవ్చనీయమైన అనుభూతి.  నేను ఒక నాటకంలో శీలం గురించి 
చులకనగా మాటాల్డుతాను. కానీ శీలమంటే సినిమా డైలాగు కాదని, అదొక ఔనన్తయ్మని తెలుస్కునాన్ను. విధివంచితురాలై తన ఔనన్తాయ్నిన్ కోలోప్యిన సతరీకి 
దానిన్ తిరిగి ఇవవ్లేననన్ నిజానిన్ పకక్కు పెడేత్, మళీళ్ ఆమె ఆ రొంపిలోకి వెళళ్కుండా ఆపగలిగే సిథ్తిని కలిప్ంచాలను కునాన్ను. తోడూనీడ నేనై ఆమె 
జీవితానికి భరోసాగా నిలవాలనుకునాన్ను.  నా ఆశయం ఉనన్తమైనదో కాదో తెలీదు గానీ  మీరు చేసిన ధన సహాయం మాతర్ం ననున్ ఓ ఉనన్తుడుగా 
నిలబెటిట్ంది. జీవితం చాలా చినన్ది. కానీ దానిన్ ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో తెలిసేత్ చాలా నిడివైందనన్ నిజం తెలుస్కునాన్. నేను చెడిపోయినా, జీవితంలో 
ఓడిపోయినా, మీ డబుబ్ను తిరిగి ఇవవ్లేక పోయినా, ఒక మంచి పని చేసాననే తృపిత్ మిగిలింది. ననున్ మీరేమనుకునాన్ పరావ్లేదు.  నువవ్నాన్వు 
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పరి క్పరి క్రంరం                                                              ..యమునయమున 

జాఞ్పకముందా నువవ్సలు బతికునన్వో లేవోనని అనుకునన్ రోజులు కూడా ఉనాన్యని. ఆ భావనని అలాగే ఉండనీయండి. నేను లేననే అనుకోండి.  
కానీ...మన సేన్హం ఎపప్టికీ అలానే ఉంటుందనన్ నమమ్కంతో మీ బాలయ్ సేన్హితుడుగా శెలవు తీసుకుంటునన్... మీ వరమ్. 

సాథ్ణువునైపోయాను. నేననుకునన్టుట్ వరమ్ నటించలేదు. నేనే సామానయ్పేర్క్షకుడి సాథ్యిని మించి పర్తిసప్ందించా నేమో? అరధ్మయియ్ంది. 
మరి నాకరధ్ం కాని విషయం.....?? 

వాడు హితుడా.....? వాయ్మోహితుడా......?  
ఆలోచనలకందని ఎతుత్లో వరమ్....ఏదీ తేలుచ్కోలేని సందిగధ్ంతో కిందకి జారిపోతూ.... నేను...!!!     
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   సూరుయ్డు ఛాయను పొదివి పటుట్కుని ఇంకా నిదిర్సూత్నే ఉనాన్డు. ఉష, తలుపు తెరిసేత్ తొంగి చూదాద్మని ఆశగా ఎదురు చూసోత్ంది. 

బార్హీమ్ ముహూరత్ం. భకుత్లు సుపర్భాత సేవతో సావ్మికి మేలుకొలుపు పాడుతునాన్రు. శోల్కాలు, గీతాలు, ధూప దీప నైవేదాయ్లు, హారతులు 
....ఎనిన్రకాలుగా కొలవగలరో  అనిన్ రకాలుగా కొలుసుత్నాన్రు. అది తమ ఆనందంకోసమో  లేక అవసరాలకోసమో.....మరేమో అదేమో ఆ దైవానికే 
తెలియాలి. ఆ నాటి సుపర్భాత సేవలో దైవానికి ఏదో వెలితి కనపడుతోంది. 

దైవానికి సహజ సుపర్భాతాలు మహా ఇషట్ం. తమ సువాసనలతో చేసే పూలబాలల అరచ్నలు, గోవుల అంబారావాలు, పకుష్ల కువ 
కువలు, తరువులు తమ తనువుతో ఊపే వింజామరలు, కోకిల రాగాలు...అవే ఆయనకు అతయ్ంత ఇషట్మైన సుత్తి సోత్తార్లు. యుగ యుగాలుగా అలవాటైన 
అవి ఏవీ ఆ రోజు కానరాకపోవటం  ఏదో అపశృతిగా,లోటుగా  అనిపించింది ఆయనకు . 

మానవులు చేసే సుత్తులు, మంగళాశాసనాలు, అషోట్తత్రాలు ...ఏదీ ఆయన ఎద చేరటం లేదు. కళుళ్ తెరవ బుదిధ్ కావటంలేదు సావ్మికి. 
మానవులని ఉదధ్రించటానికి తన లోకానిన్ వీడి భూలోకంలో ఎనోన్ అవతారాలెతాత్డు. ఇకక్టుల్ పడాడ్డు. కాని ఆ పర్కృతి సహచరయ్ంలో 

మైతీర్ భావన  పొంది, సెథ్ౖరయ్ం  నిండి కదూ అవనీన్ నెటుట్ కొచాచ్డు పాపం ఆ దైవం.ఆకాశం, సముదర్ం, అడవి, వెనెన్ల, వృకాష్లు , పూలు, పళుళ్ ...మూగ 
జీవాలు వీటిలో కనీసం ఒకక్దాని గురించైనా పర్సాత్వించకుండా ముగిసిన అవతారము ఉనన్దా? సింహాసనాలు వదులుకుని అరణయ్వాసానికి 
అనాయాసంగా  వెళిళ్ంది ఆ పర్కృతిని చూసుకుని కలిగిన ధైరయ్మే కారణం. ‘గోవిందా’ అంటే కరిగిపోతాడు. గోవులతో ముడిపడి ఉందని ఆ పిలుపంటే 
మహా ఇషట్ం ఆయనకు. పిలల్న గోర్వి అంటే మహా పార్ణం ఆయనకు ఎందుకంటె అది  చెటుట్నుండి జనించిందని. 

 “గాలితో జత కటిట్ ‘దైవమా , మేలుకో. ‘మురళీధరా’ నామానిన్ సారధ్కం చెయయ్వయాయ్’ అని గుస గుస లాడే ఆ పిలల్న గోర్వి కూడా 
మూగపోయిందే ఈ వేళ" అనన్ ఆలోచనతో  దైవానికి మరింత బాధగా ఉంది. ఎందుకంటే ఆయనకూ మనసు ఉందిగా. 

అంతలో సుపర్భాతాలని, సోత్తార్లని అధిగమిసూత్ ఆయనకు ఆరిత్గా , దీనంగా విలపిసుత్నన్ అనేక గొంతులు వినపడాడ్యి ఆ దైవానికి. 
దిగుగ్న లేచి కూరుచ్నాన్డు సావ్మి. పొగడత్లకనాన్ వేదనకి కరిగేవాడే దైవం కదూ| 
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‘చదువు రావాలి, ఉదోయ్గం పొందాలి, పెళిల్ కావాలి, పిలల్లు కలగాలి....మరల వాళల్కి చదువులు, ఆసుత్లు, అంతసుత్లు కావాలి.... దొంగ 
లెకక్లు పటుట్పడకూడదు ....లెకక్పెటట్లేనంత సంపద సమకూరాలి..’  అలా అనేక విధాలుగా వినన్వించుకునే గొంతులు ఆయనకు అలవాటే. అడిగిన 
వాళుళ్ ఎటువంటి వాళెల్ౖన కాని, చూసీ చూడనటుల్ పోయి వాళళ్ కోరికలు తీరుసూత్ ఉంటాడు. బిడడ్ల మీద ఆయనకునన్ పేర్మ అలాంటిది. కాని ఆ గొంతులు 
ఈ గొంతులోల్ లేవు.  

మరి ఈ విలాపాలు, ఆరత్నాదాలు ఎవరివి? ఆయనకు ఏమీ అరధ్ం కాలేదు, అపుప్డే తెరిచిన కనున్లు అలాగే ఉంచి దివయ్ దృషిట్తో 
పరికించాడు. ఆ దృశయ్ం చూసి ఉలికిక్పడాడ్డు. తను ఎపుప్డూ చూసి మురిసిపోయే పర్కృతి  హృదయ విదారకంగా ఆకోర్శిసోత్ంది. 

 నదులు, సముదర్ం, అడవులు...గోవులు, పకుష్లు, పువువ్లు...అనీన్ కరిగి పోతునన్ వెనెన్లతో జత కూడి విలపిసుత్నాన్యి. అది చూసి 
ఆయన ఓరుచ్కోలేక పోయాడు. 

లకీష్ దేవిని, సవ్రాగ్నిన్ అనిన్టినీ విడిచి, శంఖు చకార్లు..కనీస ఆయుధాలను కూడా చేతబూనకుండా అనీన్ మరిచి గజేందుర్ని 
రకిష్ంచటానికి ఆనాడు ఎలా భువికి బయలుదేరాడో ఈనాడు కూడా అంతకనాన్ ఆతుర్తగా  వేగంగా పరుగు పరుగున భూలోకానికి వెళాళ్డు. 

దైవమిచిచ్న పర్వృతిత్తో ఆయన ఆజాఞ్పించినటుల్గా జీవిసుత్నన్ జీవులు అవి. అందుకనే  దైవం ఉనికిని ఇటేట్ పసిగటట్గలిగాయి. ఎదురుగా 
ఉనన్ ఆ దైవానిన్ చూసి విలపిసుత్నన్ ఆ జీవాలనీన్ తమ దుఃఖానిన్ మరిచి ఒకక్సారిగా హృదయాంజలిని సమరిప్ంచాయి. ఆయన మనసు వాటి వేదనమీదే 
కాని మరాయ్దల మీద కాదు. 

“పర్తి రోజూ సుమధుర గళాలతో, అంబారావాలతో, సుగంధ సువాసనలతో...అలా ఆహాల్దంగా అతయ్ంత ‘నిషక్లమ్షమైన ఆరాధనతో’ 
ననున్ మేలొక్లిపే మీరు ఇలా రోదిసుత్నాన్రే ....ఏమయియ్ంది మీకు?” ఆపాయ్యంగా అడిగాడు దైవం. 

“గోపాలుడివి . గోవుల బాధ  తెలీదా నీకు?” నీరు నిండిన నలల్ని కనున్లతో నిలదీసింది గోమాత. 
‘ ఏడుకొండల మీద అడుగుపెటిట్నపుడు కనన్తలిల్ లా కీష్ర ధారలతో కడుపు నింపింది ఆ గోమాతేగా’ జాఞ్పకం సావ్మి మది లో కదలాడి 

మనసు కలుకుక్మంది. 
“పుషాప్లంకరణలతో నితయ్మూ అలరారే సావ్మికి మా కషాట్లు మేమే చెపుప్కోవాలా?” అలకగా అడిగింది పూబాల. 
“మా గొంతులు రోజు రోజుకు ఎందుకు మూగ పోతునాన్యో అరధ్ం కావటంలేదా లేక అరధ్ం చేసుకోవటం లేదా సావ్మీ?“ ఆరిత్గా 

అడిగాయి  కోకిలమమ్ సారధయ్ంలో అకక్డ కూడుకునన్ రక రకాల పకుష్లు.   
“నీపాదాలను సప్రిశ్ంచటానికి మేము ఎందుకు వెనుకాడుతునాన్మో తెలుసా సావ్మీ?” బలహీనమైన గొంతుకులతో  పర్శిన్ంచాయి 

నదులు, సముదార్లు.  
ఆరిత్తో అకక్డ చేరిన అనేక జంతు జాలానిన్, పకుష్లిన్, వృక్షజాతిని...చూసి సావ్మి మనసంతా నీలి నీడలు కముమ్ కునాన్యి. 
“మీరు బాధ పడకండి. నా దివయ్ దృషిట్ తో మీ ఈ దీన పరిసిథ్తికి కారణం తెలుసుకుని, అరధ్ం చేసుకుని మీకు పరిషాక్రం చూపుతాను” 

అనాన్డు దైవం సిథ్రంగా. 
“మాకొదుద్” ముకత్ కంఠంతో పలికాయి అకక్డ చేరిన ఆ జీవరాశి. 
ఉలికిక్ పడాడ్డు సావ్మి. అయోయ్మయయ్ంగా చూసాడు. ఆయన మోము చూసి మనసు కరిగింది పూబాలకు. ఎంతైనా సుకుమార సుమం 

కదూ. తండిర్ మీద ఉనన్ బలమైన పేర్మ కూడా తోడయియ్ంది . అందుకని గొంతువిపిప్  
“మీ దివయ్ దృషిట్తో చూసేత్ మీకు కేవలం దృశయ్ం మాతర్మే కనపడుతుంది. కషట్ం, సుఖం, ఆనందం, దుఖం ఆ కాసేపే. పైపైనే 

అరధ్మవుతుంది. ఆ తరువాత మరుసాత్రు...” 
“మరి నేనేమి చెయాయ్లి “ పూబాల మాటకు సమసత్ లోకాలని తన కడుపులో దాచుకునన్ దైవం వాటి కడుపులోని మాట గర్హించుకోలేక 

అడడ్ంపడుతూ అడిగాడు. 
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“భూమాతను రకిష్ంచటానికి వరాహంగా అవతరించావు. వేదాలను సంరకిష్ంచటానికి మతస్య్ంగా మరో రూపు ధరించావు. అనిన్ 
చేసినవాడివి మరి మాకోసం ఏం చెయాయ్లో నీ మనసుకు తటట్టం లేదా?” అడిగింది గోమాత తడి కనున్లోల్నే కాసత్ంత కోపం పొడచూపగా. 

“మానవుల మనుగడ కోసం, వారి మంచి కోసం రామునిగా , కృషుణ్నిగా అవతారాలెతాత్వు. అనేక కషాట్లకు కూడా ఓరుచ్కుని వారికి 
జీవిత ధరామ్లను, సతాయ్లను కూడా నెలకొలాప్వు. కషాట్లు , సౌఖాయ్లు, కోరికలు  వారికేనా మాకు లేవా? మేమూ మీ బిడడ్లమేగా “ గాండిర్ంచింది 
అపప్టిదాకా మౌన శోర్తగా ఉనన్ పులి. 

“మీ ఆవేదనకు నా మనసంతా కలోల్ల కడలే అయియ్ంది. నేను సృషిట్ంచిన మీరందరూ సంతోషంగా ఉండాలనేదే నా ఆరాటం. 
అందుకోసం మీరు ఏమి చెపిప్నా చెయయ్టానికి సిదధ్ం” అంటూ తపుప్ చేసిన బిడడ్ తండిర్ ముందు చేతులు కటుట్కుని నిలబడడ్టుల్ దైవం ఆ జీవరాసులముందు 
నిలబడాడ్డు. 

“మీరు మా సాథ్నం లో ఉండి, మా జీవితానిన్ గడిపి అనుభవిసేత్ మా అంతరాళాలలోని బాధ మీ అంతరాతమ్కు సంపూరణ్ంగా 
అరధ్మవుతుంది . దానికి సిదధ్మా” సవాలు విసిరాయి ఆ జీవరాశి. 

“ఓ పూబాల, ఓ గోమాత , మరో పకిష్రాజం... తర తరాలుగా ఆయా జాతులనీన్ తమ జనమ్తః లభించిన నైజంతో , తమ పరిధిలో వేరే 
ఆలోచన లేనటేల్ జీవనం సాగిసుత్నాన్యి. రాజాయ్లకోసమో, సంపదలకోసమో....మరింకా వేటి కోసమో అరుర్లు చాసూత్ తపసుస్ చేసినది లేదు, ఎపుప్డూ ఏదీ 
కోరినది లేదు. అలాంటి ఆ పుణయ్ జీవులు  ఇనాన్ళళ్కు ఆరర్ద్ంగా అడిగినది తను చెయయ్లేడా? అది తన భాదయ్త కూడా కదూ . వీటి వయ్ధకి పరిషాక్రం 
చూపటం తన కరత్వయ్ం కూడా” అంతరమ్ధనంతో సతమతమయియ్ చివరకు ఆ జీవులు చెపిప్నవాటికి సంసిదుధ్డయాయ్డు సావ్మి. 

     **** 
దైవం మొదట గోవుగా మారాడు. గోపూజలు అందుకుని మానవులు తన కిచేచ్ గౌరవానికి, విలువకు పరమానందం చెందాడు. 

‘పూజలతో ఇంత గౌరవానిన్ అందుకుంటూ ఎందుకు ఆ గోమాత అంత దుఃఖించింది” అని ఆశచ్రయ్పోయాడు అసలు సంగతి తెలియని అనంతుడు. 
గోమాతకు వయసు మీరింది. అవసరం తీరింది. వధ శాలకు తరలించారు. మిషన లోకి ఎకిక్ంచారు.....తల తెగి నేల రాలింది. ఆ వధకు ఆయనలో 
వరిణ్ంపరాని వయ్ధ. గోవుల ఆరత్నాదాలతో హోరెతిత్న ఆ వాతావరణం చూసి ఆయనలో దుఃఖం వరదలయియ్ంది. ఆయన జగత పర్భువు. పర్భువే కనీన్రు 
కారిసేత్ ఎలా ?  

నది ‘కనీన్రు’ కూడా నీరుగా కనపడుతుందిగా అందుకని తన కనీన్రు ఎవర కంటా పడకుండా, బేలతనానిన్ దాచుకోవటానికి క్షణంలో 
నదిగా మారాడు. ఆ దైవం కాసేపటికి దుఃఖం నుండి తేరుకునాన్డు. తనను హారతులతో అరిచ్సుత్నన్ జనావళి భకిత్కి నదీ రూపం లో ఉనన్ దైవం పరవశం 
చెంది పరవళుళ్ తొకాక్డు. 

“ఇటువంటి మరాయ్ద, మనన్న పొందుతునన్ నది కూడా ఆనాడు ఎందుకు విచారం వయ్కత్ం చేసింది “ అని గోమాత రూపంలో అయిన 
అనుభవంతో ఆలోచన మొదలెటాట్డు.ఆయన ఆలోచన తెగకముందే తనలోకి తనున్కు వసుత్నన్ భయంకర  వయ్రధ్ పదారాధ్లను ,అసంపూరణ్ంగా కాలిన 
మానవ కళేబరాలను చూసి అవాకక్యాయ్డు.ఆ వయ్రాధ్లను, దురావ్సనలను భరించే శకిత్ లేక విల విలాల్డాడు విసవ్వాయ్పకుడు . తక్షణమే అకక్డనుండి 
అదృశయ్మయియ్  తన లోకానికి చేరుకోవాలనుకునాన్డు. మరుక్షణం తన రూపు ధరించి  ఆకాశా మారాగ్న పయనమయాయ్డు. 

అంతలోనే తన పర్కక్నుండి ఎగురుకుంటూ వెడుతునన్ పకుష్లను చూసాడు. “అయోయ్, ఇలా తొందరపడి పారిపోతునాన్నేంటి? 
ఈ పకుష్లకు, వృకాష్లకు ....ఇంకా అనేక జీవులకు ‘వాటి వాటి రూపాలనెతిత్ , వారి కషాట్లను అనుభవించి అరధ్ం చేసుకుంటానని మాట 

ఇచాచ్ను. ఆ మాటని కూడా నిలపెటుట్కోవాలి” అని తీరామ్నించుకుని తక్షణమే పకిష్ రూపు ఎతాత్డు. 
చెటుట్పై గూడు నిరిమ్ంచుకునాన్డు.పచచ్ని చెటల్ మధయ్ విహరిసూత్, పండల్ను తింటూ , పూలను ఆగృళిసూత్ , రాగాలు తీసూత్ పాత వయ్ధలను 

మరిచ్పోయాడు. తాను ఉంటునన్ చెటుట్కనాన్ ఎతుత్గా , కొతత్గా ఉనన్ సత్ంభానిన్ చూసి ఉతుస్కతతో తనను తానే మరిచిపోయాడు. వెళిల్ దానిపై 
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ఓఓ  మూగమూగ  మనమన !!                            రణారణా   నాగలUనాగలU 

వాలాడు.....శరీరంలో ఏదో అలజడి. యేవో పర్కంపనలు ఊపేసుత్నాన్యి.ఎలాగో చెటుట్ మీద గూడు చేరి, గువవ్లాగా ముడుచుకుని పడుకునాన్డు. అంతలో 
చెటుట్ ఊగిపోతోంది. ఏంజరుగుతోందో అరధ్మయేయ్లోపే చెటుట్ నేల కూలింది.గూడు చెదిరిపోయింది. పకిష్ రూపంలో ఉనన్ దైవం నేల చేరాడు. 

‘కారణం లేకుండా ఎందుకు కతిత్తో ననున్ ఇలా చిదర్ం చేసారు” రోదిసూత్ చెటుట్. చెటుట్కు జతగా విలపిసూత్ పకిష్ రూపంలో ఉనన్ దైవం. 
కంటితో కని ఓ దుఖం, శరీరంతో అనుభవించి మరో దుఃఖం. ఇరు జీవుల శోకానిన్ ఆ క్షణంలో అనుభవించాడు కనన్యయ్.  

మరికొనిన్ రూపాలు ధరించి , ఆ కడగళళ్ ను అనుభవించి ...చివరకు వేదనా భరిత హృదయంతో తన లోకానికి పయనమయాయ్డు 
సావ్మి. యెంత ఎతుత్కు వెళిళ్నా నిరమ్లాకాశమే లేదు. నిరమ్లతావ్నిన్ మింగేసూత్ దటట్మైన కలుషిత వాయువులు. ఎలాగో తన లోకం చేరాడు. 

**** 
ఆనాడు  తమ ఆరిత్ని వినన్వించుకునన్ జీవజాలానిన్ సమావేశపరిచాడు దైవం. ఆ జీవజాలం దైవం ఏమి చెపుతాడా అని ఒళళ్ంతా 

చెవులు చేసుకుని శర్దధ్గా ఆలకించటానికి సంసిదధ్మై ఉనాన్యి. 
“నేను మీకు మాట ఇచిచ్నటేల్ కొనిన్ రూపాలను ధరించాను. గోవుగా వధలో వయ్ధని, నదిగా దురావ్సన దుసిథ్తిని, ఏనుగుగా దంతాల 

పెరికి వేత వెతని, పులిగా గోళళ్ను, చరామ్నిన్ చీలిచ్చిదర్మైన శరీర బాధని .....” గుండె ఆరర్ద్మయియ్, గొంతు గదగ్ధమవవ్గా మాటరాని వాడే అయాయ్డు 
మాధవుడు. 

“అయోయ్, సావ్మీ మా కషాట్లకోసం నినున్ కషాట్ల పాలుచేసాము . మమమ్లిన్ క్షమించు” ఆరిత్గా వేడుకునాన్యి ఆ జీవాలు. భకుత్ల 
ఆరాత్గిన్కి వెనన్లా కరిగిపోయాడు ఆ సావ్మి. 

“ఇనాన్ళుళ్ మీ కషాట్లని అరధ్ం చేసుకోలేని ననున్ మీరే క్షమించాలి “ వినమర్ంగా క్షమ అడిగాడు దైవం. 
“అయోయ్, యెంత మాట తండిర్ “ కళ వళ పడాడ్యి మూగ జీవాలు. 
  “దైవమైనా , ఎవరైనా కాని తపుప్ తపేప్. అది ఒపుప్కోవటం ధరమ్ం. మీ సృషిట్కి , సంతోషానికే కాదు మీ ఈ దురావసథ్కి కూడా ఓ 

విధంగా నేనే కారణం”  
ఆ మాటకు అవనీన్ దిగార్బ్ంతిగా చూసాయి. మౌన ముదర్ని దాలాచ్యి.   
‘కారణం నేను అయినపుడు పరిషాక్రము నేనే చూపాలి కదా” నిశచ్లంగా చెపాప్డు దైవం. 
“పరిషాక్రం ఉందా సావ్మీ? అదేంటో చెపప్ండి” పరిషాక్రమనే మాట కలిగించిన ఆశతో మౌనం వీడి ఆతుర్తగా అడిగాయి. 
“పర్కృతితో మమేకమై జీవిసూత్, అవసరమైనపుడు ఆదుకుంటూ ‘నా పర్తి రూపంగా ఉండమని’ నేను మనిషిని సృషిట్ంచాను. మీ నుండి 

సమసత్ సుఖాలను పొందుతూ మితి మీరిన అహంకారంతో , ‘తానే గొపప్’ అనే అహంభావంతో మిమమ్లిన్ నాశనం చేసుత్నాన్డు మనిషి. అందుకే ఆ మనిషినే 
ఈ భూమి మీద నుండి మాయం చేసుత్నాన్ను. నా సృషిట్ నుండి తొలగిసుత్నాన్ను. మీరు సుఖంగా జీవించండి” తీరామ్నం చేసాడు దైవం. 

“నమో, దైవమా “ అంటూ మోదంతో ఆ జీవులనీన్ మోకరిలాల్యి.     
PPP 

 
 కొతత్వాళూల్, పాతవాళూల్, కాసత్ పరిచయసుథ్లూ ఎపప్టాల్గే ఉంది ఆదివారం నాటి వాకరస్ పారక్.  



  

øöeTT~                                                                           www.koumudi.net         
                       

12   ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

పరుగెడుతూ ఉనాన్. పరుగు కాదు, జాగింగ అనాలిట. సరే. ఏదైతే ఏమిటి? ఏదో ఒక శారీరక వాయ్యామం. శనాదివారాలోల్ కాసత్ 
ఎకుక్వసేపూ, మిగిలినరోజులోల్ ఒక అరగంటా చేసే ఈ శారీరక శర్మ లేకపోతే నేనూ మంచాన పడేదానేన్మో. 

నడివయసుకి చేరిన శరీరం. బాధయ్తలు పెరుగుతునన్ ఉదోయ్గపు దశ. ఎనన్ని పటిట్ంచుకోను? ఇంత చేసినా ఒరిగిపడింది ఏముంది, 
ఎవరిన్ సంతృపిత్ పరచగలుగుతునాన్ను? కంచిగరుడసేవ. యంతర్ంలా తెలాల్రిందగగ్రున్ంచి రాతిర్ పది దాకా పనిచేసేవాళల్ని చూసేత్, మంచంమీద హాయిగా 
విశార్ంతి తీసుకునే వాళల్కి ఏదో ఒకటి అనకుండా తోచదు. ఆ మాటలు చెవిన పడడ్పుప్డు మనసు కుతకుత ఉడికిపోతుంది. 

పారుక్లో జాగింగ చేసుత్నాన్ ఆలోచనలు జోరీగలాల్ చికాకుపెడుతునాన్యి. మనసు పర్శాంతంగా ఉంచుకోవాలనీ, రోజులో కాసేపైనా 
ఇషట్మైన పనిలో గడపాలనీ సైకియాటిర్సట్ సూచన. ఆయన దగగ్రకి వెళుత్నన్టుట్ ఎవరికీ చెపప్డం నాకిషట్ం లేదు. కిల్నిక బయట పేషంటస్ నిరీకిష్ంచే చోట 
కూరుచ్ని, నా వంతు ఎపుడొసుత్ందా అని ఎదురుచూసుత్నన్పుడు నా మనసులో ఒకటే భయం, తెలిసిన వాళుల్ ఎవరైనా అకక్డ ననున్ చూసాత్రేమో అని. కాలు 
నెపోప్, వేలు నెపోప్, గుండెనెపోప్… ఏదైనా గౌరవంగానే ఉంటుంది చెపుప్కుందుకు. మానసిక సమసయ్ అనగానే వినే వాళల్ కళల్లో కనపడే చులకన భావం 
ఊహిసేత్ అసలు ఈ సెషనస్ కి వెళాల్లనిపించదు. 

పరుగెడుతూ ఆలోచిసుత్నాన్. పారుక్లో నడుసుత్నన్పుడో, పరిగెడుతునన్పుడో ఎవరైనా మనని చూసేత్ గౌరవంగానే ఉంటుంది. వీళుల్ 
ఆరోగయ్ం మీద శర్దధ్పెడతారని, బరువుని నియంతర్ణలో ఉంచుకుంటారనీ, ఆరోగయ్కరమైన తిండి తింటారనీ, మన గురించి ఇతరులు అనుకుంటే గొపప్గా 
ఉంటుంది. కానీ మానసిక ఆరోగయ్ం దెబబ్తినన్పుడు, మనం సవ్సథ్ంగా లేమని మనకే తెలిసిపోతునన్పుడు,  దానికి సంబంధించిన డాకట్ర దగగ్రకి వెళల్డం 
విషయంలో ఇంత సంకోచం ఎందుకు అంటే మాతర్ం నేనేమీ చెపప్లేను. 

రెండు రౌండల్ వాకింగ, ఒక రౌండ జాగింగ అయిపోయాక చెటల్ కిందునన్ బెంచీలోల్ ఒకదాని మీద కూరుచ్నాన్. ఆయాసం తగిగ్ మెలిల్గా 
మామూలు సిథ్తికి వసుత్నాన్. వెనకనించి ‘హాయ’ అనన్ పలకరింపు వినపడింది. వెనకిక్ తిరిగి చూసేత్ చెటుట్ వెనక వెడలాప్టి రాయి మీద ఒకావిడ అటువైపు 
తిరిగి కూరుచ్ని కనిపించింది. ఆవిడ వేసుకునన్ పసుపు పూల కురీత్ అ పకక్నునన్ కెనాన్ పూలలో కలిసిపోయింది. పలకరించినావిడ దగగ్రికి రాగానే ఈవిడ 
జరిగి చోటిచిచ్ంది.  

నేను మామూలుగా తిరిగి కూరుచ్నాన్ను. 
వాళుల్ ఒకళల్నొకళుల్ పలకరించుకోవడం, చినన్గా నవువ్కోవడం వినిపించాయి.  
మెలల్గానే మాటాల్డుకుంటునాన్ వాళల్ మాటలు నాకు సప్షట్ంగా వినిపిసుత్నాన్యి. ఇదద్రూ పారక్ ని ఆనుకుని ఉనన్ కాలనీలోనే ఉంటారని 

అరధ్మయింది. 
నా పర్యతన్ం లేకుండానే చెవిలో పడుతునన్ మాటల మీదికి నా ధాయ్స మళిల్ంది. దీరఘ్ంగా శావ్స తీసుకుంటూ వదులుతూ ఆ మాటలోల్ 

దొరుల్తునన్ విషయాలు వింటునాన్.  
ముందు ఇదద్రూ పిలల్ల చదువుల గురించి మాటాల్డుకునాన్రు. పెరిగిపోతునన్ ఫీజుల మాట రాగానే పసుపు పూల కురీత్తో రెండో ఆవిడ 

అంది “మీకేం మాధవీ, రెండు జీతాలు.”  
అపుడు మాధవి అంది “ఆ, రెండు జీతాలే కాదు రెండు గాడిద చాకిరీలు కూడా రూపా. ఇంటికొచిచ్ మళీల్ ఇంటెడు పనూల్ 

చకక్పెటుట్కోవాలి. జీవితం యాంతిర్కమైపోయింది.”  
అనుకోకుండా ఇకక్డ నేను కనెకట్యిపోయా. మాధవి నాకు సనిన్హితురాలైపోయింది.  
కాసేపు వాళల్కి తెలిసిన వాళల్ గురించి కబురుల్ సాగాయి. తరావ్త రూప అడిగింది. “ఈ మచచ్ ఏమిటీ చేతి మీద? నూనె పడిందా?” 
“నూనె కాదు రూపా. సోరియాసిస” 
నేను ఉలికిక్పడాడ్. అలా ఎవరైనా చెపాత్రా? ఆశచ్రయ్పోయా. 
రూప కూడా ఒకక్ క్షణం మౌనంగా ఉండిపోయింది. నాలాగే ఉలికిపడిందేమో. 
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“డాకట్రిన్ కనస్లట్ చేశావా?” 
“ఆ…”  
“ఏమనాన్రు?” 
“సెట్ర్స తలీల్. తగిగ్ంచుకోమంటారు. మందులిసుత్నాన్రు” 
“మరి తగిగ్ంచుకోవచుచ్గా. మీవారు బానే సంపాదిసుత్నాన్రు కదా. నువూవ్ జాబ చెయాయ్లా?”  
“తగిగ్ంచుకోలేని ఒతిత్ళుల్ కూడా ఉంటాయి కదా!”  
“అంటే ఎలాంటివి?”  
“అలా అడిగితే ఏం చెపప్ను? అతత్యయ్గారు ఇపుడు పూరిత్గా మంచానికే పరిమితమైపోయారు కదా”  
“అవునూ…. ఎవరో హెలప్ ని పెటుట్కునాన్వుగా!” 
“అదేలే. కానీ సెలవురోజొసేత్ చాలు రోజంతా నవీన ఆవిడతోనే ఉండాలని ఆవిడకి ఉంటుంది. చాలామటుకు అలాగే ఉంటాడు. 

ఎపుప్డేనా ఒకక్రోజు ఏదైనా సినిమాకో పారీట్కో వెళాల్లనుకునాన్మా, ఇక అంతే. ఆవిడకి ఇనెస్కూయ్రిటీ వచేచ్సుత్ంది” 
“అవునా? అయోయ్… అలా ఉంటే బలే కషట్ం. అపుప్డెలా మరి?” 
“ఏం చేసాత్ం? నినన్ రాతిర్ ఆవిడకి తోడు మా అబాబ్యి ఉనాన్డు కదా అని ఇదద్రం సినిమాకి వెళాద్మనుకునాన్ం. చాలా చాలా 

బావుందని మంచి రివూయ్లు వచిచ్న మూవీ. వీలు కుదిరితే వెళాల్లని ఎపప్టిన్ంచో అనుకుంటునాన్. శనివారమైతే సెకండోష్ కి వెళిల్నా, ఆదివారం కాసత్ తీరిగాగ్ 
లేవచుచ్అనుకుంటుంటే, అనెల్ౖనోల్ బాబీ బుక చేసి పెటాట్డు మాఇదద్రికీ. పనులనీన్ పూరిత్ చేసేసి, భోజనాలు వడిడ్ంచా. ‘అమామ్ ఇలా సెకండ షో కి వెళుత్నాన్ం, 
బాబీ ఇంటోల్ ఉనాన్డు కదా. పనెన్ండింటికలాల్ వచేచ్సాత్ం’ అని చెపాప్డు నవీన. అలా వీల చెయిరోల్ కూరుచ్ని తింటునాన్విడ కాసాత్ ఒకక్సారి కళల్నీళల్ 
పరయ్ంతం అయిపోయారు. ‘ఎందుకు వాడు మాతర్ం? ఇలుల్ తాళం పడేసి వెళిల్పొండి. ఉంటే ఉంటాను…. పోతే పోతాను…. పోతే పీడా విరగడైపోతుంది. 
అసలు పెదద్వాళుల్ బతికి ఉండకూడదు. డెబైభ్ రాగానే టపా కటెట్యాయ్లి” అంటూ ఏమిటేమిటో…ఒకక్ పది నిముషాలోల్ వాతావరణం అంతా 
తారుమారైపోయింది”  

“అయోయ్ మరి వెళాల్రా లేదా?” 
‘ఇంకేం వెళతాం? నవీన ఆవిణిన్ సముదాయించి పడుకోబెటేట్సరికి పదకొండైంది’ 
“మరీ అలా ఉండకూడదు పెదద్వాళుల్. అయినా మీరు ఇంత బాగా చూసుకుంటారు కదా. ఆవిడకి కాసైత్నా ఆలోచన ఉండదూద్? 

వారమంతా పనితో అలసిపోయి ఉంటారు, కాసత్ మారుప్ కావాలని తోచదూద్? కొడుకూ కోడలూ సరదాగా బయటికి వెళాత్మంటే అంత కుళిల్పోవాలా?” 
“ఇందులో ఎవరిదీ తపుప్ కాదులే రూపా. ఆవిడ నిజానికి అలాంటి మనిషి కాదసలు. పరిసిథ్తిని అనాలి. చాలా కాలం ఆవిడ సరదాగా 

తిరుగుతూ జోకులేసూత్ ఇంటోల్ అనిన్టికీ సాయం చేసూత్ ఉనన్ మనిషే” 
“నువువ్ మరీను. భరత్ ఉనన్పుప్డు సరే. ఒంటరిగా అవగానే ఇలా విసిగించేసేత్ కషట్మే. తను కదలేల్రు కదా అని మీరూ సనాయ్సం 

పుచుచ్కోవాలంటే ఎంత అనాయ్యం?” 
“అయోయ్ అలా కాదులే రూపా. నిజానికి నవీన వాళల్ నానన్గారు పోయి చాలాకాలమయింది. నా పెళిల్ నాటికే ఆయన లేరు. ఆవిడ 

మొదటిన్ంచి ఇలాగే లేరు. నాతో పేర్మగానే ఉండేవారు. మేం హాయిగా సినిమాలకీ షికారల్కీ వెళేల్వాళల్ం. అపుప్డపుప్డు ఆవిడా మాతో వచేచ్వారు. ఇంగీల్ష 
సినిమాలకి కూడా తీసుకుపోయేవాళల్ం. కిందటేడు వీల చెయిరోల్నే ఒక సినిమాకి తీసుకెళాల్ం. ఇపుప్డు మాతర్ం అసస్లు బయటికి రాలేని సిథ్తి. కొదిద్సేపు 
కూడా కూరోచ్లేరు. ఇన సెకూయ్రిటీ. ఎవరూ తీసేయలేని దిగులు పాపం” 

రూప, మాధవి మాటలకి ఆశచ్రయ్పోయి ఉంటుంది. నేనే ఆశచ్రయ్పోయాను. 
“నువువ్ బలే ఉనాన్వే. అసలు ఈ రోజులోల్ దగగ్ర ఉంచుకోవడమే విశేషం అంటే, ఇంత పాజిటివ గా ఎలా ఉండగలుగుతునాన్వ?” 
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ది ట్ది ట్                                                                                                దాయ్రిథ్దాయ్రిథ్ 

“అంత మరీ ఆశచ్రయ్పోకులే. నేనూ మనిషినేగా. మేమే చూడాలా ఎపుప్డూ అని ఒకోసారి నాకూ విసుగొసుత్ంది. కొదిద్రోజులు 
కూతురింటోల్ ఉంటే తపేప్ముంది అనిపిసుత్ంది. కానీ పాపం మా ఆడపడుచు బాగా చూసినా హఠాతుత్గా ఆసప్తిర్కి వెళాల్లొస్సుత్ందేమో అని ఈవిడ భయం. 
అలా అవసరమయితే కూతురు తీసుకెళల్లేదని బెంగ. పెదద్ దూరమేం కాదు. ఫోన చేసేత్ చాలు అరధ్ గంటలో వెళల్గలం. అయినా అకక్డుండరు. రెండు 
రోజులుండి మూడోరోజుకలాల్ వెనకిక్ తీసుకొచేచ్యమంటారు. కొడుకు మీద నమమ్కం, పేర్మా! వారమంతా పనిలో మునిగి ఉంటాం కదా, సెలవొసేత్ 
ఆయనతో సరదాగా గడపాలని నాకూ ఉంటుంది కదా” 

“ఎందుకుండదూ? అసలు నీ అంత బాగా మంచానపడడ్ అతత్గారిన్ చూసేవాళుల్ ఎకక్డా కనపడరు” 
“మరీ అంతేం లేదులే. ఆవిడా ననున్ కూతురికనాన్ ఎకుక్వగా చూసిన మనిషే” 
“అయయ్బాబోయ. నువువ్ మామూలు మనిషివి కాదు!” 
“అంత గొపప్దానేన్ం కాదులే. నినన్ కుళుల్కుని కాసేపు ఏడాచ్ను కూడా” 
“ఆహా… మరి ఇపుప్డీ కబురేల్మిటి? నినున్ చూసి నేను ఆశచ్రయ్పోవాలనా?”  
“అది కాదు రూపా, మనిషిని కదా భావోదావ్గాలుంటాయి. నాకైనా ఆవిడకైనా అవి సహజమే. అలా దుఃఖ పడాడ్క ఆవిడా సదుద్కునాన్రు. 

కాసేపు ఏడుచ్కునాన్క నేనూ సరుద్కునాన్ను”  
“మరి మీ ఆయన ఏమనాన్రు?” 
“ఏమీ అనలేదులే పెదద్గా. ఆవిడ సిథ్తి ఎవరికైనా అరధ్మయేయ్దే కదా” 
“నేనడిగేదీ.. నీ సంగతి” 
“నా సంగతా.. ఏముంది? కాసేపు నవీన బతిమాలి సముదాయిసేత్ నాకూ బాధ తగిగ్ పోయింది”  
“అబాబ్… బలే! ఇంటోల్నే సినిమా..ఇంకేం కావాలి?” ఏదేదో ఊహిసుత్నన్టుట్ చిలిపిగా నవువ్. 
“చాలేల్ ఎపుప్డూ నువువ్. ఇదిగో పులి అంటే అదిగో తోక అంటావ” 
“నేనలా అనలా. ఇదిగో పారుక్ అంటే అదుగో డూయ్యెట అనాన్” మళీల్ కిలకిలా నవువ్. “మరి నినన మీరు సినిమా వదిలేసి ఇంటోల్నే  

ఉండిపోయారు కదా. ఇవాళ పొదుద్నన్ ఆవిడేం అనలేదా?” 
“లోలోపల ఎలా ఫీలయాయ్రో. చినన్ పిలల్లా కొడుకూ కోడలూ సినిమాకి వెళాత్నంటే అడుడ్పడాడ్నని సిగుగ్పడి ఉంటారు. మొహం చెలల్లేదు 

ఇవాళ. ననున్ తినన్గా చూడలేకపోయారు. నాకే జాలేసింది. నేనే కలిప్ంచుకుని మాటాల్డా, కాఫీ ఇచిచ్నపుడు” 
“బాబోయ! నువువ్ ఈ గర్హానికి చెందిందానివి కాదు తలీల్! నేనింక వెళాత్!” 
“వెళుల్. అదిగో రనిన్ంగ అయిపోయినటుట్ంది, నవీన చెయూయ్పుతునాన్డు. నేనూ వెళాల్లి” 
పారుక్కొచిచ్ చాలాసేపయిందని గురొత్చిచ్ంది. అంతరంగం మరుగుజుజ్లా కనిపిసుత్ంటే, నేనూ లేచాను, సిగుగ్ పడుతూ.  

PPP 

 
 "అడిగో, అడిగో, అడిగో టర్ంపొచేసుత్నాన్డు. టర్ంపు. హమోమ్!!!  టర్ంపు, టర్ంపు, ఇంకా ఏమనాన్ ఉందా? ఈ ముదద్ తిను, తొందరగా, 

తొందరగా…, లేకపోతే నినున్ టర్ంపు పటుట్కెళిల్ పోతాడు, హమోమ్!!! అడిగో, అడిగో వచేచ్సత్నాన్డు టర్ంపు, హమోమ్”, అని టివిలో నడుసుత్నన్ 
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బొమమ్ను  చూపెడుతూ ఎతుత్కునన్ చినిన్ పాపకు తినిపిసుత్నాన్రు పెదాద్విడ. ముదద్ నోటి దగగ్ర పెటట్బోతే ఒకక్సారిగా విరుచుకుని మొహం అడడ్ంగా తిపిప్ంది 
ఆ పాప. మొహమంతా, రింగు రింగుల వతుత్ జుటుట్కంతా అనన్ం ముదద్ తుడుచుకుపోయింది. ఇంకొక రెండు వారాలోల్ సంవతస్రం నిండుతాయి. 

"అబబ్బబ, చచిచ్పోతునాన్ను బాబూ దీనితో, ఇదే రాక్షసి. దీనికే టర్ంపు భయపాడాలి, వటిట్ గడుగాగ్య” అనాన్రు పెదాద్విడ. 
"బేబీ, చంటి పిలల్లను మరిపించి, మురిపించి, తినిపించాలి. అలా భయపెటట్మాకు. పైగా వాళల్ దేశ నాయుకుడు కూడానూ, అలా 

అనటం తపుప్ బేబీ” సలహా ఇచాచ్రు పెదాద్యన. 
"బేబీ బేబీ అని మాటి మాటికీ పిలుసాత్రేంటి, నా పెళిల్కి ముందు మా వాళుల్ పిలిచేవారని, మనవరాలొచిచ్నా ఇంకా పిలుసాత్రేం, మీకు 

ఎనిన్ సారుల్ చెపాప్లి ననున్ బేబి అనటం మానేయమని”. 
"ఇంకా అలా పిలవనులే బేబీ, అలా అంతగా ఖసుస్రుకోమాకు”. 
"ఆ, ఎనన్యినా చెబుతారు, తీరిగాగ్ వాలు కురీచ్లో కూరుచ్ని కాఫీ తాగుతూ, పేపరు తిరగేసూత్. సలహాలిచేచ్ బదులు, మీరే పెంచరాదు 

మనవరాలినీ? లేకపోతే చంటి పిలల్ల పెంపకం ఎలా అని పుసత్కం రాయండి. తెలాల్రి లెగిసేత్ అనీన్ జేరెయాయ్లి, ఈ పిలల్ని పెంచాలి, బాబోయ, మోకాళుల్ 
పడిపోతనాన్యి.” 

"బేబీ, ఇంకొక రెండు రోజులోల్ అమెరికా బయలుదేరుతునాన్వు, ఈ ఆరు నెలల్ నుంచి పాప అరుపులు అలల్రల్తో ఆనందంగా గడిచింది. 
మీరిదద్రూ అమెరికా వెళల్టం తలుచుకుంటూంటే నాకు కాళూల్ చేతులూ ఆడడంలేదు”. 

"ఏం, మీరూ రావచుచ్గా, అమామ్యీ అలుల్డూ మీకు కూడా టికెటుట్ పంపిసాత్ననాన్రుగా? వాళల్ పిలల్ను వాళల్కపప్గించవదూద్? ఎంత 
జాగర్తత్గా చూసుకుంటునాన్మూ? పాపకు ఏ చినన్దయినా వసేత్ ఎంత భయం? ఎంత ఆందోళన? అపప్గించి నేను భాదయ్త తీరుచ్కోవాలి. అయినా ఇకక్డ 
మీకు ఎసేట్ట ఏముందనీ? ఎసేట్ట వయ్వహారులు మీరుకక్డుండి నడపటానికీ?” 

"అలా అనమాకు బేబీ, వచేచ్ నెలలో పెనష్న సంతకం పడాలి, పిలల్లకి భారమవవ్కుండా మన జాగర్తత్లో మనం వుండాలి కదా”. 
"అబబబాబ్, ఎతుత్కు తిపప్లేకపోతునాన్. కిందకి దించితే ఒకటే పరుగు, దేనికి కొటుట్కుని దెబబ్లు తగులుతాయో! పరిగెతిత్ 

కాపాడలేకపోతునాన్, మోకాళుల్ పడిపోతునాన్యి బాబూ, హమోమ్, ఇదిగో కాసేపు వళోల్ పెటుట్కోండి, కొంచెం పెరుగనన్ం కలుపుకొసాత్ను”, అంటూ 
పాపని తాతగారి వళోల్ కుదేసి వంటింటిలోకి వెళిల్ంది బేబి. 

తాతగారి జేబులోనుంచి పెనున్ లాకుక్ని అదే పెనున్ని తిరగేసి తాతగారిని రెండు సారుల్ పొడిచింది పాప గడుగాగ్య. తాతగారు 
చదువుతునన్ దినపతిర్కని అదే పెనున్తో నాలుగు సారుల్ పొడిచి చింపింది. తాతగారు ముచచ్టగా చూసుకుంటునాన్రు. పెదాద్విడ పెరుగనన్ం కలుపుకొచిచ్ 
తినిపించసాగారు. 

"బేబీ, పాప పెనున్తో ఏదో రాసాత్నంటునన్ది. మొలల్ లాగా గొపప్ రచయితర్వుతుందోమో?" 
"ఫెమినిసుట్ రచయితర్యియ్ మీలాగా తీరికగా కూరుచ్ని కబురుల్  చెపేప్వాళల్ని యేకి యెండేసుత్ందిలేండి. పసి పిలల్ ఏదో పెనున్తో 

ఆడుతుంటే మీకు బడాయి బాగానే పొంగుతునన్ది." 
"బేబీ, రేపుకాక ఎలుల్ండే నీ పర్యాణం. పర్యాణం జాగర్తత్, ఇపుప్డు దాకా చకక్గా పెంచావు, మనకి మనవరాలయినా, తలిల్ తలేల్కదా. 

జాగర్తత్గా మనమామ్యికి అపప్గించాలి. పతిర్కలోల్ ఎనిన్ చదువుతునాన్ం? టీవీలో ఏమిటేమిటో చెబుతునాన్రు. ఎవరీన్ నమమ్లేకపోతునాన్ం. లోకం తీరు 
అంతా భయం భయంగా ఉంది. కాలం బాగుండలేదు. ఫల్యిటోల్నూ, ఎయిరపోరుట్లోల్నూ ఎవరినీ నమమ్బాకు. ఎపుప్డు వీలయితే అపుప్డు పాపకి దిషిట్ 
తీసెయియ్. ఇంకా రెండు వారాలోల్ పాప పుటిట్న రోజు. వాళుల్ చేసుకునే పారీట్కి పాప నవువ్తూ ఉండాలి కదా! నీ కోసం పర్యాణమంతా ఎయిర పోరుట్లలో 
వీల చెయిర కూడా బుక చేసామని చెపాప్రు అలుల్డుగారు". 

"నా కోసం ఏం కాదులెండి వీల చెయిరు, ఆ జాగర్తత్లు వాళల్ అమామ్యి కోసం. ఇకక్డ దీని వెనకాల పరిగెతత్గలదానిన్, ఎయిర 
పోరుట్లోల్నూ నడవగలను. హవవ్, నేను వీల చెయిరోల్ వెళల్టమేంటి? సిగుగ్ వేసోత్ంది”. 
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✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ 
ఫెల్ౖట బయలుదేరడం ఆలశయ్మయియ్ంది. దుబాయిలో మారాలి, ఆ ఫెల్ౖట అందుతుందో లేదో? వీల చెయిర ఉందిగా, కొంచెం కుదుట 

పడింది బేబి. 
పిలల్లునన్ వాళల్నీ, వీల చెయిర వాళల్నీ ముందు పిలుసుత్నాన్రు. తను రెండూనూ. సీటోల్ కూరుచ్నేటపప్టికి తెలల్వారు ఝాము 

నాలగ్యియ్ంది. పాప నిదురబోతోంది. పెల్ౖట పైకి లేసేత్ కానీ కిర్బ పెటట్ననన్ది ఎయిర హోసేట్స. ఇలల్ంతా సరుద్కుని రావటం, కిర్తం రోజు రైలు పర్యాణం, 
రాతర్ంతా నిదర్ లేదు. వళుల్ పులిసనటట్నిపిసోత్ంది. నిదర్ పోతునన పాపను చూసేత్ మాతర్ం హాయిగా అనిపించింది. కానీ ఏదో ఒక భాదయ్త 
తీరుచ్కుంటునటుల్ంది. 

కాసేపటికి ఎవరో ఒక అమామ్యి వచిచ్ బేబి పర్కక్న కూరుచ్ంది. బేబి ఎందుకో కొంచెం వెగడాప్టుతో ఆ అమామ్యిని చూసి, పాపను 
ఇటు పర్కక్కి తిపిప్ పడుకోబెటుట్కుని ఆలోచనలో పడింది, ‘ఏమిటీ ఈ ఎముకల గూడు, వంకర పళుల్? నలల్గా అశోక వనంలో సీతమమ్కు కాపలా 
పెటిట్న కటికదానికి లాగా ఉనన్ది. పిడకల కొటుట్కునే మొఖం ఫెల్ౖయిటెకిక్ందేమిటీ? అమెరికాలో అమామ్యి ఇంటికి వెళల్గానే పాపకి దిషిట్ తియాయ్లి’. 

ఫెల్ౖట లేచి గాలిలోకి ఎగిరేటపప్టికి కునుకు పటట్బోయింది. పాప లేచింది. అరుపులు కేకలతో ఆటలు మొదలు పెటిట్ంది. ఓపిక లేదు, 
అయినా ఏదో కబురుల్ గుసగుసలాడుతూ మభయ్ పెటట్బోయింది. పాప గడుగాగ్య నిగడదనిన్ వళోల్ గంతులేయటం మొదలు పెటిట్ంది. అసలే పులిసిన వళుల్, 
పాప గడుగాగ్య తనున్లకు వళుల్ హూనమవుతోంది. 

ఒకక్సారిగా పర్కకన కూరుచ్నన్ ఆ అమామ్యి పాపనందుకుంది. "ఇటీయండమామ్, నాలేగ్ళల్గా దుబాయిలో పిలల్లిన్ పెంచే ఆయాగా 
సేతుత్ండా, పిలాల్నల్ంటే బోలెడ్ మురిపెం". తనకి అరథ్మయేయ్ లోపల  పాప ఆ  అమామ్యి ఒళోల్కి చేరుకుంది. పాప గడుగాగ్య ఆ అమామ్యి మొఖమంతా తన 
వేళల్తో పోడిచింది. పెదాలు బిగించి "టుర్రరర  , బరరరర" అంటూ ఉమమ్ంతా ఆ అమామ్యిమొఖాన చిందించింది. ఉనన్టుట్ండి పాప ఏడవడం 
మొదలుపెటిట్ంది. బేబి పాపని తీసుకోబోయింది. 

గభాలున ఆ ఆ అమామ్యి పాపను పైకెతిత్ వెనకిక్ తిపిప్ వాసన చూసింది. "మడెడ్టిట్ంది" అంటూ లేచి పాపని బాతూర్ముల దగగ్రికి 
తీసుకువెళిల్ంది. బేబికి ఉనన్టుట్ండి భయమేసింది. పాపను ఏం చేసుత్ందో. వెళిల్ చూసే సరికి పాపను చకక్గా డయాపార టేబుల మీద పడుకోబెటిట్ కబురుల్ 
చెపుతూ, పొటట్ మీద చినన్గా చకిక్లిగిలి పెడుతూ, నవివ్సూత్  డయాపర మారుసోత్ంది. బేబి ఆశచ్రయ్పోయింది, ‘అయినా ఈ పాప ఏమిటీ? తన చేతులోల్ 
ఎపుప్డూ కుదురుగా కూరోచ్దు, ఈ కటికదాని దగగ్ర అంత కుదురుగా పొడుకుంది?’ 

పాపని తీసుకుని మళీల్ వచిచ్ సీటులో కూరుచ్నాన్రు. ఎయిర హోసేట్స కిర్బ ఎదురుగా గోడకు తగిలించింది.  "బిడడ్కు బాటిలటుట్కొచాచ్రా 
అమామ్?" అడిగింది ఆ అమామ్యి. బాగ లోనుంచి పాల సీసా తీసి తనే పాలుబటట్బోయింది బేబి. ఒకక్సారిగా మొఖం తిపుప్కుంది పాప గడుగాగ్య. 
“బాటిలిటవవ్ండమామ్” అని తీసుకుని గబ గబా వెనకిక్ వెళిల్ంది ఆ అమామ్యి. కాసేపటికి వచిచ్ "యేణీణ్ళల్లోల్ యెటిట్ యేడి సేయించుకోచిచ్నా" అంటూ పాపని 
తీసుకుని పాలు పటిట్ంచింది.  బేబి ఆలోచనలో పడింది. ‘నిజమే, తనకి డిగీర్ ఉంది. పైగా ఉదోయ్గం కూడా చేసింది. తనకి లేని ఒడుపు ఈ కటికదానికి 
ఉంది’. 

పాప పాలు తాగి కేరింతలు కొటట్టం మొదలు పెటిట్ంది. బేబికి అపుప్డు అనుమానమొచిచ్ంది, ‘ఈ కటిక మనిషి పాలలోల్ ఏమనాన్ 
కలుపుకొచిచ్ందేమో? హమోమ్, హమోమ్ ఇంకా ఏమనాన్ ఉందా?’ఆందోళన, కణతలు అదురుతునాన్యి. పాపను ఆ అమామ్యి దగగ్ర నుండి 
లాకోక్బోయింది. పాప గడుగాగ్య రానంది. ఆ అమామ్యి తన చవక రకం సిలుక్ చీర పైటతో పాపతో దోబూచి ఆడుతునన్ది. పాప గడుగాగ్య ఎగిరెగిరి 
కేరింతలు పెడుతోంది.   

కిర్బ వేశారు కదా, మళీల్ పొడుకోబెడదాము అని పాపనందుకొని బలవంతంగా జో కొటట్బోయింది బేబి. పాప గడుగాగ్య విరుచుకుని, 
అధాటున కిర్బ అంచును పటుట్కు లేచి నిలబడింది. కాళాల్డిసూత్ ఎగిరి దూకబోయి కింద పడబోయింది. ఆ అమామ్యి గభాలున పాప పడిపోకుండా 
అందుకుంది. "యేటో నమామ్, మా పోరల్ందరికీ గుడడ్ ఉయాయ్లే, ఒదిగొదిగి బొబుబ్ంటుర్, యీ కిర్బుబ్లేటో?" అని పాపని ఒళోల్ పెటుట్కుని జోకొటట్టం 
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మొదలు పెటిట్ంది. పాప నిదర్పోయింది. ఇపుప్డయినా కిర్బుబ్లో  పడుకోపెడదామనుకుంటే ఎయిర హోసేట్స పెల్ౖట దుబాయిలో దిగబోతునన్ది అని కిర్బ 
తీసేసింది. పాప ఆ అమామ్యి వళోల్ అమాయకంగా నిదర్ పోతునన్ది. ఆ అమామ్యి తన చిటికెన వేలుతో తన కళల్ కాటుకుని తుడిచి పాప బుగగ్న చుకక్ 
పెటిట్ంది. 

"నువువ్ పర్కక్న కూరోచ్బటిట్, ఈ కాసత్ పర్యాణం తేలికగా సాగిందమామ్, లేకపోతే నేనొకక్టే పాపను ఎలా చూసుకునేదానోన్?" 
"ఏటమామ్ అలాగంటుర్, పోరుల్ సుఖూనుంటే మనకి దిలకుశ అవుదిద్”, అనన్ది  ఆ అమామ్యి. 
బేబి మొదటిసారిగా ఆ ఆ అమామ్యి కళల్లోల్కి సూటిగా చూసింది. 
“ఏటోనమమ్ మీ లాంటోళల్క మలేల్ మా పోరల్ను సదివించుకోవాలని ఈ తిపప్లు, నా బిడడ్లిన్ వదిలేసొచిచ్నా. మళీల్ ఏడాదికాక్నీన్ 

సూసుకోలేను, ఏ బిడడ్ని సూసినా నా బిడడ్లే అగుపడత్రు", పైటతో కళుల్ తుడుచుకుంది ఆ అమామ్యి. 
✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ 

దుబాయిలో దిగేసరికి నూయ్యారక్ వెళేల్ వాళల్నందరిని పకక్న పెడుతునాన్రు. తను వచిచ్న ఫెల్ౖట ఆలశయ్మవవ్టంతో కనెక్షనికి ఇంకా పది 
నిమిషాలే ఉంది. బేబికి పులిసిన వళుల్ జవ్రం వళుల్ లాగా మారతునన్టట్నిపించింది. లేని ఓపిక తెచుచ్కుని తన బాగు, పాప డయపర బాగు, గేటు దగగ్రిచిచ్న 
సోట్ర్లర అనీన్ పోగేసుకుని, పాపతో పాటు వీల చెయిర కోసం అటూ ఇటూ చూసింది. తనలాగే ఇంకా బోలెడు మంది పెదద్వాళుల్ చంటి పిలల్లని 
తీసుకువెళుత్నాన్రు. ఉనన్ వీలచెయిరస్ చాల లేదు. కొంత మందిని పంపించారు, తనని ఆగమనాన్రు.  

ఆందోళన. ఫెల్ౖట తపిప్పోతుంది. పాపను వాళల్ అమామ్ నానన్కి అపప్గించాలి. ఆశగా వీల చెయిర వసుత్ందేమోనని రెండు మూడు 
నిమిషాలు అనిన్ వైపులకీ తిరిగి చూసింది. సోట్ర్లర అటువైపు తిపప్బోతే, బరువులేదు.  

బేబి చుటూట్ చూసింది, పాప ఎకక్డా కనిపించలేదు. పాప ఏదీ?. గుండె వేగంతో కూలబోయి, వెనక వునన్ కురీచ్ మీద అధాటుగా 
పడిపోయింది. ఆలోచనలు పరిపరి విధాలుగా పరుగెతాత్యి ‘పాప ఏమయియ్ందీ?   ఈ పాప గడుగాగ్య నడక రాకముందే పరుగు నేరిచ్ంది. ఎటు 
పోయిందో ఏమో? హమోమ్, హమోమ్ ఎకక్డ పడుతుందో, ఏది తగులుతుందో, ఊరు కాని ఊరు. ఏం చెయయ్టం? లేకపోతే ఎవరనాన్ 
తీసుకువెళాల్రా?’  ఆందోళన. 

కళుల్ తేలిపోతునాన్యి. లీలగా ఒక పిలిల్ గడడ్ం వాడు పాపని ఒక రెకక్ పటుట్కుని మగవాళల్ బాతూర్ంలోనుంచి వసుత్నాన్డు. బేబికి 
గుండెలోల్ రైళుల్ పరిగెతాత్యి, ‘హమోమ్, హమోమ్, పాపని ఎవడో ఎతుత్కుపోతునాన్డు, హమోమ్, హమోమ్. తన వైపే వసుత్నాన్డే?’ 

పాపను ఒక చేతోత్ వేలాడదీసుకుంటూ మోసూత్, రెండో చేతోత్ తన చేతిలో ఉనన్ బోరిడ్ంగ పాసుని లాకుక్నాన్డు. 
"అమీమ్జాన, నూయ్ యారక్? మై శాన ఫార్నిస్సోక్ జానా, దోనోం  ఫెల్ౖటస్ ఏక తరఫ, ఆవ" అని తన రెండు బాయ్గులను భుజానికి 

తగిలించుకునాన్డు. పాపని భుజాన వేసుకుని, తనతో రమమ్ని వడి వడిగా నడవడం మొదలుపెటాట్డు. బేబికి తపప్లేదు, జవ్రం వళుల్. అయినా ఆ కురార్డి 
వెనక పాప కోసం పరిగెతిత్ంది. "ననున్ పటుట్కో, చూదాద్ం" అనన్టుట్ కేరింతలు పెడుతూ పాప గడుగాగ్యఆ కురార్డి వీపును చేతులతో చరుసోత్ంది. ఆ పిలిల్ 
గడడ్ం కురార్డే గబా గబా సెకూయ్రిటీ లైన ముందుకి తీసుకువెళిల్ "ఛిలెర్డ్న ఎండ సీనియర సిటిజన" అని చెపిప్ మళీల్ బాయ్గుల్ తీసుకుని పరుగు నడకతో 
నూయ్యారక్ ఫెల్ౖట గేట దగగ్ర దిగబెటాట్డు.  

గేట ఏజెంట బోరిడ్ంగ పాస తీసుకుని ఆఖరి పాసింజర కూడా వచిచ్ంది అని ఫెల్ౖట కూర్ కి వయిరలెసోల్ చెపిప్ంది. ఫెల్ౖట గేటోల్కి వెళల్బోతూ 
ఒకసారి ఆ పిలిల్ గడడ్ం కురార్డిని సరిగాగ్ చూదాద్మని వెనకిక్ తిరిగిచూసేత్ ఎకక్డా కనిపించలేదు.  

✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ 
బేబికి రెండు రోజులుగా నిదర్ లేదు. కానీ పాప జాగర్తత్తో మగతగా కళుల్ మూసుకుంది. పాప గురొత్చిచ్ ఒకక్సారిగా ఉలికిక్పడి లేచింది. 

కిర్బోల్ పాప గడుగాగ్య అమాయకంగా నిదర్బోతునన్ది. పర్కకన తనలాగా ఇంకొక బిడడ్ను తీసుకు వెళుతునన్ పెదాద్విడ కూరుచ్ంది.  
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బేబికి ఒకక్సారిగా ఆకలివేసింది. తను ఏమనాన్ తిని ఒక రోజు అయియ్నటుట్ంది. పాప లేచేలోపల కొంచెం తిందామనిపించి అటు 
వెళుతునన ఎయిర హోసెట్సని "ఫుడ" అని అడిగింది. ఫుడ సరీవ్స అయియ్పోయింది, వెజిటేరియన అయితే ఏమనాన్  మిగిలిందో లేదో, వెతికి తీసుకువసాత్నని 
వెళిల్ంది. ఎంతసేపటికి రాలేదు. ‘ఫరావ్లేదు, ఇంకెంత? ఆరేడు గంటలలో నూయ్యారక్ చేరిపోతాంకదా!. అమామ్యి ఇంటికి వెళిల్ తినవచుచ్. అయినా 
ముందు పాపను అపప్చెపిప్ బాధయ్త తీరుచ్కోవాలి కదా!’, అనుకుంది బేబి. 

ఉనన్టుట్ండి పైలట ఎనౌనస్మెంట. అందరూ గుసగుసలు. హమోమ్ హమోమ్ ఏం జరుగుతనన్దో? ఒకక్సారిగా బేబికి వెనున్ జివువ్మనన్ది. 
తేరుకుని అమాంతం నిదర్ పోతునన్ పాపను కిర్బుబ్లోనుంచి లాకుక్ని కావులించుకునన్ది. 

ఎయిర హోసెట్సుస్లు ఒకొక్కక్రి దగగ్రికీ వచిచ్ భయంలేదని చెపుతునాన్రు. కొంత సేపటికి కానీ అరథ్ంకాలేదు, నూయ్యారక్లో మంచు 
తుఫాను. అకక్డకి వెళేల్ ఫెల్ౖటస్నిన్టినీ దారిలో అకక్డకక్డా ఎమరెజ్నీస్గా దించేసుత్నాన్రని.  

ఉనన్టుట్ండి పెదద్ దిగులు కమిమ్ంది బేబికి, ‘ఇంకా ఐదారుగంటలే అనుకుంటే ఈ అవాంతరమేమిటి?’ 
ఐస లాండ లో  ఫెల్ౖట దిగింది. రైకాయ్విక అనాన్రెవరో.  ఇంకా అలా దిగిన విమానాలు రెండు ఉనాన్యి. కిటికీలోనుంచి చూసేత్నే 

ఒకక్సారిగా చలి వణుకులు పుటాట్యి. ఎయిర పోరుట్లోనే పడి ఉండాలనాన్రందరినీ. రైలేవ్ పాల్టఫారం లాగా ఎంతోమంది అడడ్దిడడ్ంగా పడుకుని ఉనాన్రు. 
ఇంతలో పిలల్లునన్ వాళల్కి మాతర్ం హోటలోల్ ఏరాప్టు చేసామనాన్రు.  

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ 
హోటల రూం బాగానే ఉంది. అయితేనేం, పాపను అపప్గించే బాధయ్త ఉండిపోయింది. పర్పంచంలో ఎకక్డ ఉనాన్మో తెలియటంలేదు. 

ఎటు చూసినా ఒక కొతత్ పర్పంచం, వింత పర్పంచం. కిటికీలోనుంచి చూసేత్ దూరంగా మంచు పరవ్తాలూ, చలికి గడడ్ కటుట్కునన్ జలపాతాలూ. ‘ఇదేమిటి? 
ఇంత చలి పర్పంచంలో దిగిన విమానం నూయ్ యారుక్లో దిగలేదా? ఇదేం అవాంతరం? ఆందోళన. పాపను భదర్ంగా అపప్గించాలి’. 

పాప లేచి ఆడుకోవటం మొదలు పెటిట్ంది. కాసేపటికి ఏడవటం మొదలు పెటిట్ంది. పాపకు ఆకలి. తనకు కూడా ఆకలి. నిజమే, తను 
ఏమనాన్ తిని రోజునన్ర పైన అవుతునన్టుట్ంది. అయితేనేం పాపకు ముందు ఏమనాన్ తినిపించాలి. ఏమని అడగడం, ఎవరిని అడగడం. ఏం చెయాయ్లో 
ఏమీ అరథ్ం కాలేదు. పాప గొంతు పెంచి ఏడవటం మొదలు పెటిట్ంది.  

ఉనన్టుట్ండి తలుపు కొటిట్న చపుప్డు. బేబీకి భయంవేసింది. "రూం సరీవ్శ, బేబీ ఫుడ" అనన్టుట్ అరథ్మయియ్ంది. తలుపు కొంచెం తీసి 
చూడబోయింది. బయట ఎవరో ఒక పెదద్ గుండు తల, ఆరునన్ర అడుగల తెలల్ని మనిషి,  కండలు తిరిగిన పెదద్ శరీరం. బేబికి ఒకక్సారిగా గుండె దడ 
పెరిగింది. ‘హమోమ్, హమోమ్, ఎవడో తెలల్ గజాసురుడలేల్ ఉనాన్డు’ అనుకుంటూ వెనకకి గభాలున పరిగెతిత్, పాపను గటిట్గా కావులించుకుని, ఉలుకూ 
పలుకూ లేకుండా భయంతో అలాగే నిలబడిపోయింది. ఆ భారీ మనిషి తలుపు తోసుకుని ఒక టేర్లో ఏవో తీసుకు వచాచ్డు. ఒక బేబీ చెయిర కూడా తీసుకు 
వచాచ్డు. 

తనతో ఏదో మాటాల్డతునాన్డు, ఏమీ అరథ్ంకాలేదు, అరథ్ం చేసుకునే సిథ్తిలో కూడా లేదు.  అంత ఎతుత్న తన దగగ్రకు 
వసుత్నాన్డు, ‘అమోమ్, అమోమ్’. పాపను ఇంకా గటిట్గా బంధించి కావులించుకుంది. మోకాళుల్ పటుట్ తపిప్ కూలబడబోయింది.‘అమోమ్, అమోమ్’. బేబికి ఊపిరి 
ఆడటంలేదు. 

పాప గడుగాగ్య ఒకక్సారిగా నిగగ్దీసుకుని నిగడతనిన్, గటిట్గా వళుల్ విరుచుకుంది. బేబి చేతులలో పాప పటుట్ తపిప్ కిర్ందకి జారి 
పడిపోబోయింది.  

ఆ భారీ మనిషి ఒకక్ ఉదుటున దూకి పాప కిర్ంద పడే లోపల పటుట్కునాన్డు. బేబి మోకాళల్ వణుకుతో కుపప్కూలబోయింది. ఆ భారీ 
మనిషి తనకి కూడా ఊతం ఇచిచ్ కూరీచ్లో కూరోచ్బెటాట్డు.  

బేబి భీతితో తలెతిత్ చూసింది. ఆశచ్రయ్ం!!! ‘అదేమిటీ, పాప ఏడుపు ఆపేసింది? తెలల్ గజాసురుడి భుజం మీద పిచిచ్క పిలల్ంతలేదు, వాడి 
ముకుక్ని పటుట్కుని పీకి, వాడి గుండు తలని తప తపా కొడుతూ కేరింతలు కొడుతునన్ది? ఇది నిజంగానే గడుగాగ్య పిలేల్!’ 
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ఆ భారీ మనిషి పాప గడుగాగ్యని బేబి చెయిరోల్ కూరోచ్బెటిట్, సీటు బెలట్ పెటిట్ బంధించాడు. "మాలట్ సీరియల" అని చెపిప్ ఒక పాయ్కెట 
లోనుంచి బౌల లోకి వంపి, తనతో తీసుకొచిచ్న వేడి పాలతో కలిపి, పాపకి ఒక సూప్న తినిపించాడు.  సూప్న పాప చేతికిచిచ్, తన మొదుద్ వేళల్తో పాప 
వేళల్నీ, సూప్నునీ పటుట్కుని ఎలా తినాలో పాపకి రెండు సారుల్ చూపించాడు. పాప తనే తినటం మొదలుపెటిట్ంది. ఉనన్టుట్ండి ఎచుచ్ ఎకుక్వ అయియ్ ఒక 
సూప్నుతో సీరియాల తీసి ఆ భారీ మనిషి యూనిఫారమ్ కేసి కొటిట్ంది. ఆ భారీ మనిషి తెరలు, తెరలుగా పగలబడుతూ, అటట్హాసము చేశాడు. 
పాప గడుగాగ్యకి ఇంకా ఎచుచ్ ఎకుక్వయియ్ నోటోల్ సీరియల పెటుట్కుని "టురరరరరరర, బురరరరరరర" అంటూ పెదాలు బిగించి ఆ భారీ 
మనిషి మొహమీమ్దికి ఉమేమ్సింది. వాడు మళీల్ అటట్హాసము చేసి, పాప తినన్ తరవాత వసాత్నని వెళాల్డు. పాప ఆకలిమీద ఉందేమో తనంతట తానే 
సూప్నుతో తినటం మొదలుపెటిట్ంది.  తినన్ంత తిని, తన చుటూట్తా చిందించి నానా రభస చేసింది.  

బేబికి ఆశచ్రయ్ం పెరిగింది, ‘అయినా ఈ పాప గడుగాగ్య ఏమిటీ? ఒక చోట కూరుచ్ని ఉనన్దేమిటీ? తనేమో నడుము పడిపోయేటటుట్ 
ఎతుత్కుని తిపిప్ తినిపిసుత్ంది, మరి ఇదేమిటో? ఇది నిజంగానే గడుగాగ్య పిలేల్, అందుకనే ఆ తెలల్ గజాసురుడు చెపిప్నటుట్ హుషారుగా తింటునన్ది. అసస్లు 
భయమే లేదు!!!’ 

ఆ భారీ మనిషి మళీల్ వచాచ్డు. పాప దగగ్రవనీన్ తీసేసి, కింద పడినదంతా శుభర్ం చేసాడు. పాపని కూడా వేణీణ్లో తడి చేసిన టవులతో 
తుడిచి శుభర్ం చేశాడు. ‘ఏమిటి వీడు ఆడంగి గజాసురుడు లాగా ఉనాన్డు? మన ఊళోల్ మగవాళుల్ ఈ పనులు చేయటం ఎపుప్డూ చూడలేదే?’ 

బేబికి ఇంతలో కిటికీలోనుంచి ఆకాశం వింత వింత కాంతులతో మెరుసూత్ కనిపినించింది. "హమోమ్, హమోమ్, ఇదేమిటి కొతత్ 
ఉపదర్వం!!" అనుకొంటూ గుండె పటుట్కుంది. 

ఆ భారీ మనిషి పాప గడుగాగ్యని భుజం మీద వేసుకుని, పాపకు కిటికీలోనుంచి మెరుసుత్నన్ ఆకాశానిన్ చూపిసూత్ గర గరలాడే 
గొంతుతో "నోరుద్లోయ్స, అరోరా బొరెయాలిస" అనాన్డు. పాప గడుగాగ్య కూడా కొతత్ అదుభ్తానిన్ చూసూత్ తన చినిన్ చినిన్ చేతులతో అరథ్ం కాని మాటలు 
చెబుతూ అరోరాను అందుకోబోయి, చపప్టుల్ కొటిట్ంది. 

మెలల్గా లాలి పాటలాగా పాడడం మొదలుపెటాట్డు. 
"సోఫూడ్ ఉంగా ఆసిత్న మిన 
ఊటీ  రెగిన్ð గార్యూత్ర   
..  
నిదురపో నా చిటిట్తలిల్ 
చకక్గా నీ డోలికలో 
చలి ఉళుకుల పోటుగాలి 
వెచచ్గా ఉతత్రపు వెలుగులలో  
పదిలంగా నా  ఒడిలో 
పదిలంగా నా  రక్షలో     
పాప గడుగాగ్య అమాయకంగా నిదర్పోయింది. పరుపు మీద పడుకో బెటాట్డు. ఆ భారీ మనిషి కళల్లోనుంచి రెండు చుకక్ల నీళుల్ కారి 

పాప మీద పడాడ్యి. వాడు ఇంగీల్షులో చెపేప్ది ఏదో కొంత అరథ్మయియ్ంది. వాడికి పిలల్లు పుటేట్ అదృషట్ం లేదట. అందుకని ఏ పసి పిలల్లని చూసినా గుండె 
నిండుతుందట. అందుకని ఈ ఉదోయ్గం మానేసి పిలలల ఆసుపతిర్లో నరుస్గా చేరటానికి చదువుకుంటునాన్డట. ఎపప్టికైనా, తనకూ, తన భారయ్కు ఒక 
పసి పాపను ఎతుత్కోవాలని ఉందట.  
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ఆ భారీ మనిషి కళుల్ తుడుచుకుని వెళాల్డు. మళీల్ తనకోసం ఒక ఫుడ టేర్ తెచిచ్పెటాట్డు. ఆకలి వేసోత్ంది. వాడు వెళిల్న తరువాత పేల్ట మీద 
ఉనన్ మూత తీసి చూసేత్ ఒక కాలిచ్న చేప, నాలుగు ఉడకబెటిట్న బంగాళ దుంపలు. బేబికి అంత ఆకలి లోనూ వాంతి వచిచ్నంత పనయియ్ంది. బేబి 
నెమమ్దిగా తేరుకుని, పాప కోసం తెచిచ్న పాలు మిగిలినవి తార్గింది. 

పాప గడుగాగ్య నోటోల్ వేలు వేసుకుని అమాయకంగా నిదురబోతునన్ది. 
✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ 

రెండు రోజులుగా సరిగాగ్ నిదర లేదు. జవ్రం వళుల్. అయినా మగత నిదర్. ఎపప్టికి బయలుదేరతామో? ముందు పాపని భదర్ంగా 
అమామ్యికీ అలుల్డుకీ అపప్గించి బాధయ్త తీరుచ్కోవాలి.   

ఎకక్డో "నూ ఆరక్" "నూ ఆరక్" అంటూ అరుపులు వినపడాడ్యి. బేబి ఒకక్ ఉదుటున లేచింది. 
గుండె దడ. తలుపు కొంచెంగా తీసేత్ ఎవరో "నూ ఆరక్?" అని పర్శిన్సుత్నాన్డు. ఆలోచనలేదు, తొందర 
ఎకుక్వయియ్ంది. పాపను వాళల్ తలిల్దండుర్లకు కేష్మంగా అపప్గించాలి.  గుండె దడ పెరిగింది, ’మళీల్ ఫెల్ౖట 
తపిప్పోతానేమో? హమోమ్!!!‘ పాపను అధాటున ఎతుత్కుని, బాయ్గులు తీసుకుని నిదర్ మొహంతోనే బయటకు 
వచిచ్ంది.                    

అందరినీ బసుస్లో ఎకిక్ంచుకుని ఫెల్ౖట ఎకిక్ంచారు. ఇదివరకటి పెల్ౖటోల్ మొఖాలేవీ 
కనబడవే?  పకక్నెవడో  అఫిర్కావాడు కూరుచ్నాన్డు. బేబి ఆలోచనలో పడింది ‘ఆ జుటూట్, ఆ అవతరం చూసేత్ జాంబవంతుడిలాగా ఉనాన్డు.  ఏదైతేనేం 
ఇంకొక ఆరు గంటలు ఓపికపడితే భాధయ్త తీరిపోతుంది’.  

విమానం పైకి లేచింది. పాప మళీల్ ఆటలు మొదలుపెటిట్ంది. ఈ సారి తనే వైమానిక భామను అడిగి పాలు, సీరియల తీసుకుంది. పాప 
పనులు అయియ్పోయాయి. ఇంకో నాలుగైదు గంటలు. బేబికి నెలల లెఖఖ్, వారాల లెఖఖ్, రోజుల లెఖఖ్. ఇపుప్డు గంటల లెఖఖ్లోకి మారింది.  

పాప నిదర్ మొఖం పెటిట్ యేడవటం మొదలుపెటిట్ంది. పర్కకన కూరుచ్నన్ ఆఫిర్కా మనిషి "నో బేబీ, నో కర్యియ్ంగ" అంటూ సణగటం 
మొదలుపెటాట్డు. వళల్ంతా జలదరించింది బేబికి, ‘ఈ జాంబవంతుడు తనని బేబీ అని పిలవటమేమిటి?’ ఒక క్షణం తరువాత సరుద్కుంది, పాపను బేబీ 
అంటునాన్డని. తనకు బేబీ అని పెటిట్నందుకు తన వాళల్ మీద చిరెర్తుత్కొచిచ్ంది. 

ఆఫిర్కా మనిషి అధాటున పాపను తీసుకునాన్డు. ఎదుటి సీటు కింద తోసిన తన బాయ్గ లోనుంచి 
పూసలు అదిద్న ఒక పెదద్ గిలక తీసాడు. "షెకేరే బేబీ, షెకేరే" అంటు పాపకి ఇచాచ్డు. పాప గడుగాగ్య ఆ గిలకను 
రెండు సారుల్ ఊపి ఆఫిర్కా వాడు తలకేసి, మొఖానికి వేసి నాలుగు సారుల్ బాదింది. ఆఫిర్కా మనిషి నీలుగుతూ పాప 
చేతిలోనుంచి ఆ గిలకను తీసుకుని, సంచిలోనుంచి “కషాక బేబీ, కషాకా” అంటూ పెదద్ పెదద్  గోళీలంతటి డొలల్ 
కాయలను జంట కటిట్నవి తీసి పాపకి ఇచాచ్డు. పాప గడుగాగ్య వాటిని అవతలకు విసిరికొటిట్, ఆఫిర్కా మనిషి జుటుట్ 
పటుట్కుని గటిట్గా ఝాడించటం మొదలుపెటిట్ంది. ఆఫిర్కా మనిషి తన జుటుట్ వదిలించుకుని, కషాక వెదికి, ఏరి మళీల్ 
పాప  గడుగాగ్యకి ఇచాచ్డు. పాప ఒక రెండు నిమిషాలు ఆడుకుని ఆవులించింది.        

ఆఫిర్కా మనిషి, "ఓ థాంక హెవనస్! సీల్ప టైం!!" అంటూ తన వళోల్ పాప గడుగాగ్యని బోరల 
పడేసుకుని ఒక డపుప్ మీద దరువు వేసినటుట్ గటిట్గా జో కొటట్టం మొదలుపెటాట్డు. "మాలింకే డిజెంబే" అంటూ                                                        

గున          డున    గొ      డొ           ప         త            గొ           డొ 
గున          డున    ప     త            గొ         డొ           ప           త 
గుంగున     గొ        డొ     గుండున   గొ        డొ           గుంగున    గొడొ 
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గుంగున     గొ        డొ     గుండున   గొ        డొ           గుంగున    గొడొ 
 
అంటూ తాళం పర్కారం తబలా వాయిసుత్నన్టుట్ పాప మీద దరువు వేసాడు. 

పాప గడుగాగ్య అమాయకంగా నిదర్లోకి జారుకుంది. ఆఫిర్కా మనిషి పాపని కిర్బుబ్లో పడుకోపెటాట్డు. తనవైపు 
తిరిగి "శివమణి తెలుసా, వచేచ్ శనివారం నేను అతనూ కలసి కారన్జీ మెలల్న హాలులో పర్దరశ్న ఇసుత్నాన్ము. మాది 
మాలి దేశం, మాలింకే డర్మస్,  డిజెంబే టూర్ప తనద"ని చెపాప్డు. గభాలున జేబులోనుంచి ఫొటో తీసి చూపాడు, 
ఒక గరిభ్ణీ యువతి. ఆ ఫొటోలోనే, ఆమె పొటట్పైన చినన్గా దరువు వేసి, ఫొటోలోని అమామ్యినీ, ఆ అమామ్యి 
పొటట్నీ మోత చేసుకుంటూ గటిట్గా ముదుద్ పెటుట్కుని, గర గరా నవువ్తూ మళీల్ జేబులో పెటుట్కునాన్డు. 

బేబి తిని రెండు రోజులవువ్తునన్ది. బేబికి కూడా నీరసంతో కళుల్ మూసుకు పోయాయి. కానీ 
మగత నిదర్. పాపను అపప్గించాలి. బాధయ్త తీరుచ్కోవాలి. 

పాప గడుగాగ్య అమాయకంగా నోటోల్ వేలు వేసుకుని బోరల్ పడుకుని ఉంది. బేబి సీటు ఎదురుగా ఉనన్ టివిలో ఫెల్ౖట మాప చూసూత్ 
క్షణాలు లెకక్ పెటుట్కుంటునన్ది. ఉనన్టుట్ండి మాప పర్కక్నే ఉనన్ దికూస్చి గిలగిలా కొటుట్కోవటం మొదలుపెటిట్ంది. బేబికి కూడా తల 
తిరిగుతునన్టల్నిపించింది, ‘హమోమ్, హమోమ్ మళీల్ ఇదేదో కొతత్ అవాంతరం, విమానం మళీల్ చికుక్లోల్ పడిందేమో? పాపను అపప్గించాలి. హమోమ్, 
హమోమ్!!!’ గుండె దడ, ఆందోళన. నిదర్పోతునన్ పాపను కిర్బలోనుంచి లాకుక్ని కావిలించుకోబోయింది. 

అటుగా వెళుతునన్ వైమానిక భామ బేబి ఖంగారుని గమనించి “వెజిటేరీన ఫుడ యేమీ లేదు, ఇంకా యేమనాన్ కావలా “అని అడిగింది. 
బేబి అపర్యతన్ంగానే  ఫెల్ౖట మాప పర్కక్న కొటుట్కుంటునన్ దికూస్చిని చూపించింది. వైమానికి భామ నవివ్, “మనం ఇపుప్డు ఉతత్ర ధుర్వం మీద ఉనాన్ము, 
అందుకే అలా కంపాస కొటుట్కుంటునన్ది. ఇంకొక ఐదు నిమిషాలలో ఫెల్ౖట దకిష్ణంగా వెళుతునన్టుట్ చూపిసుత్ంది" అని చెపిప్ంది. బేబికి కొంత కుదుటపడిన 
తరువాత సిగేగ్సింది. ఇదివరకు తను పిలల్లకు హోం వరక్ చేయించేటపుప్డు తను వేసిన చికుక్ పర్శన్లలో ఇది ఒకటి. ‘ఏమయియ్ంది తన చదువు?’ 

ఎయిర హోసెట్స తటిట్ లేపి, ఫెల్ౖట లాండవువ్తునన్ది, కిర్బ తీసి వెయాయ్లని చెపిప్ంది. బేబి పాపను వళోల్కి తీసుకుంది. ఎనౌనెస్మ్ంటోల్ 
"నెవారక్, నూయ్ జరీస్ లో ఫెల్ౖట 30 నిమిషాలలో లాయ్ండ అవుతునంది, బయట మైనస ఐదు డిగీర్లు" అని వినబడింది. 

బేబి ఒకక్ సారిగా అధిరిపడింది. గుండె దడ ఎకుక్వయియ్ంది, ‘నెవారక్, నూయ్ జరీస్ అంటారేమిటి? తను వెళల్వలసినది నూయ్ యారక్, నూయ్ 
యారక్ కదా???’ నెమమ్దిగా అరథ్మయియ్ంది బేబికి, ఐస లాండులో తను వినీ వినకుండా తొందర పడింది. ఆందోళన పెరిగింది బేబికి., ‘హమోమ్, హమోమ్, 
పాపని వాళల్ అమామ్నానన్లకి అపప్చెపాప్లి. అయినా ఎయిరలైనస్ వాళుల్ జాగర్తత్పడవదూద్?’ 

🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸 
విమానం దిగింది. బేబిని అందరూ దిగేదాకా ఆగమంది ఎయిర హోసెట్స. ఒక లావుపాటి ముసాలావిడ వచిచ్ "వీల చెయిర?” అని 

పర్శిన్ంచింది. ఓపిక లేదు, తపప్దు, బేబికి వీల చెయిరే మెరుగనిపించింది, ‘అయినా యీ హిడింబి ఏమిటీ? ఇంత ముసలి హిడింబి తనను వీల చెయిరోల్ 
తోయగలదా?’ ఆలోచన సరిగా రావటంలేదు. అనీన్ అనుమానాలే. ముందు పాపను అపప్గించాలి. ఆందోళన. పాపను వళోల్ గటిట్గా హతుత్కుంది బేబి. 

లగేజ తీసుకునే దగగ్ర వీల చెయిర ఆగింది. ఎంత ఎదురు చూసినా లగేజ రావటంలేదు. పాప నిదర్ లేచింది. పాప ఒకక్సారిగా వళుల్ 
విరుచుకిని, వళోల్ నుంచి జారి, అడడ్దిడడ్ంగా పరుగు తీయబోయింది. బేబికి వళుల్ ఝలుల్మంది. పెదద్ పెదద్ సూటకేసులునన్ కారుట్కి అడడ్ంగా పాప 
పరిగెడుతోంది. బేబి ఒకక్ ఉదుటున వీల చెయిరోల్నుంచి దూకి పాపను అందుకోబోయింది. బేబికి నీరసమో, తొందరపాటో, చీర అడడ్ంపడి ముందుకి 
పడింది. నుదుటికి దెబబ్ గటిట్గానే తగిలింది. కళల్ జోడు విరిగింది. అయినా తల ఎతిత్ చూసేత్ ఎవరో వింత మనిషి అధాటున పాప రెకక్ను పటుట్కుని లాగి 
ఎతుత్కోవటం లీలగా కనిపించింది. ఇంతలో లావుపాటి ముసాలావిడ వచిచ్ తనను లేవదీసి "ఓ బేబీ, నీకు దెబబ్ తగిలిందా” అంటూ సపరయ్లు చేయయ్టం 
మొదలు పెటిట్ంది.  
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పాపను ఎవరో ఎతుత్కునాన్రు, ‘ఎవరు? ఆడ వాడా? మగదా? ఎవరూ కాదు,  వింత అవతారం, ముకుక్కీ చెవులకీ రింగులు, తలకి 
వింత వింత రంగులు. బృహనన్ల లాగా ఉంది, బృహనన్లపాపని ఎతుత్కుని వుందేమిటి?’.బేబికి చూసేత్ జుగుపస్తో వళుల్ 
జలదరించినటట్యింది. పాప గడుగాగ్య ఉతాస్హంగా కేరింతలు కొడుతోంది. ఉనన్టుట్ండి పాప గడుగాగ్య ఆ కొతత్ మనిషిముకుక్కు  ఉనన్ రింగును 
పటుట్కుని లాగింది. ఆ కొతత్ మనిషి కెవువ్మంది, కానీ పాపను వదిలిపెటట్లేదు. కొంచెం తేరుకునన్ తరువాత ఆ కొతత్ మనిషి బేబితో “మీ వాళుల్ వచేచ్దాకా 
నేను సహాయం చేసాత్ను, ఖంగారు పడవదుద్ ‘“ అని ధైరయ్ం చెపిప్, అలుల్డు గారి ఫోన నంబర తీసుకుని మాటాల్డి, బేబికి ఫోన అందించింది. 

బేబి కొంత ఏవగింపుతోనే ఫోన అందుకుంది. ”ఎయిరెల్ౖనస్ వాళుల్ మాకు మూడు గంటలు కిర్తమే ఫోన చేసి మీరు నెవారక్ వసుత్నాన్రని 
చెపాప్రు. మంచులో డైరవ చెయయ్టం కషట్ంగా వుంది. ఫరావ్లేదు, దగగ్రకు వచేచ్సాం, ఇంకా ఐదు నిమిషాలోల్ వచేచ్సుత్నాన్ం. బేబీ బాగుందా?" అని 
పర్శిన్ంచారు అలుల్డుగారు. బేబికి చిరెర్తుత్కొచిచ్ంది, ‘అసహయ్ంగా అలుల్డు తనను పేరు పెటిట్ బేబి అని పిలుసాత్డేమిటీ?’ 

ఇంకా ఐదు నిమిషాలు. నిమిషాల లెఖఖ్. పాపను వాళల అమామ్ నానన్కు అపప్గించాలి. ఇంకా ఏమవుతుందో? బేబికి ఆందోళన. 
పర్కక్నే లావుపాటి ముసాలావిడ, ఆ కొతత్ మనిషి ధైరయ్ం చెబుతునాన్రు. ఇంతలోనే “అమామ్” అని వినిపించింది. తన కూతురే. గభాలున వచిచ్ పాపను 
ఎతుత్కుంది. పాప ఝడుసుకుని ఏడవడం మొదలుపెటిట్ంది. బేబికి ఒకక్సారిగా తన మీద నుండి భూగోళమంత బరువు దిగినటల్నిపించింది.  

అందరూ వాను ఎకాక్రు. పాపని తపప్నిసరిగా కార సీటోల్ బంధించాలిస్ందే అంటూ పటుట్బటాట్రు అలుల్డు గారు. బేబి వెనక సీటులో 
పాప గడుగాగ్య పర్కక్న కూరుచ్ని పాప ఏడుపును ఓదారచ్బోయింది. ఇంతలో అమామ్యి ఇండియా ఫోన చేసి పాప, “నానన్గారూ, పాప అమామ్ ఇదద్రూ 
బాగానే చేరారు” అని చెపిప్ బేబికి ఫోన మాటాల్డమని ఇచిచ్ంది.  

పెదాద్యన "బేబీ, పాప యేమిటి అంత గుకక్ తిపుప్కోకుండా యేడుసోత్ందీ? బాగానే ఉందా? ఇంటికి వెళల్గానే దిషిట్ తియియ్" అని ఇంకా 
ఏదో చెబుతునాన్రు. బేబికి ఒకక్సారిగా జరిగింది కళల్ ముందు తిరిగింది. ‘కటికది, పిలిల్ గడడ్ం, గజాసురుడు, జాంబవంతుడు, హిడింబి, బృహనన్ల. తను 
వీళల్ందిరికీ ఈ పేరుల్ పెటట్టమేమిటి? ఎంత తపుప్? నావి మంచి కళుల్ కాదు. వాళల్ందరూ ఎంత మంచి వాళుల్? పాపను ఎంత ముచచ్టపడాడ్రు? ఎంత 
రకిష్ంచారు? వాళుల్ లేకపోతే పాపను తను కూతురుకీ, అలుల్డికీ అపప్గించగలిగేదా? బయట వాళల్ది దిషిట్ కాదు, తన చూపులలోనే దిషిట్ ఉంది. వాళల్ందరికీ 
ఇంటికి వెళల్గానే దిషిట్ తియాయ్లి. కాదు, పూజ చెయయ్లి. మనసుస్ని శుభర్ం చేసుకోవాలి.’ 

బేబి ఫోనోల్ ఒకక్సారిగా అరవడం మొదలుపెటిట్ంది "దిషిట్, దిషిట్, దిషిట్ అంటారేంటి? వేరే వాళల్ కళుల్ మనకి దిషిట్ అని మనం 
అనుకుంటుంటే, మన అనుమానపు చూపులు వాళల్ందరికీ దిషిట్ కాదా?  ఎంత సేపూ ఆ పిచిచ్ టీవీ చూసూత్, పిచిచ్ వారత్లు చదువుతూ అందరినీ 
అనుమానించడమేనా? కాసత్ కాలు బయటపెటిట్ పర్పంచానిన్ చూడండి. మంచితనం కనబడుతుంది. మన కళుల్ పర్పంచానికి దిషిట్ పెడుతునాన్యేమో 
ఆలోచించండి”.  

పెదాద్యన ఏమాతర్ం కోపం తెచుచ్కోలేదు. నెమమ్దసుత్డూ, పెదద్మనిషి కూడానూ. "బేబీ, ఇంకొకచోటకి వెళిల్నపుప్డు ఆచి తూచి, 
మెపిప్ంచి ఒపిప్ంచి మాటాల్డాలి. నామీద అరిచినటుట్ అకక్డ అరవమాకే!" 

బేబికి ఒళుల్ మండింది. "వాలు కురీచ్లో కూరుచ్ని నీతులు చెపప్టం కాదు, కాలు బయటపెటిట్ ఇంకొకరికి ఎంత ఉపయోగపడతునాన్మో 
ఆలోచించండి. దిషిట్, దిషిట్ అని ఇంకొకసారి అంటే ఊరుకోను. మన పిలల్లని ఎవరో దిషిట్ పెడుతునాన్రని మనం అందరినీ అనుమానం దృషిట్తో చూడాలిస్న 
అవసరం లేదు" అని చెపిప్ గభాలున ఫోను పెటేట్సింది. 

అలుల్డుగారు డైరవ చేసూత్ ఆలోచనలో పడాడ్రు. అతత్గారు వంటలో చెయియ్తిరిగినావిడ. కానీ ఈ అరుపులు కేకలు భరించగలనా? 
ఆలోచన తెగలేదు. పరధాయ్నంలో ఎగిజ్ట తీసుకోవటం మరిచ్పోయి, నూయ్యారక్లో తన ఇంటికి వెళల్బోయి పెనిస్లేవ్నియా దారి పటాట్రు. 

పాప ఏడిచ్ ఏడిచ్ అలసిపోయి నిదర్పోయింది. 
బేబి పాప మీద చేయి వేసి నిశిచ్ంతగా తల వాలిచ్ నిదర్పోయింది. 

PPP 
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పాలిక                              తుమూమ్రి రామోమ్హన పాలిక                              తుమూమ్రి రామోమ్హన రారా  
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 సికిందార్బాద రైలేవ్సేట్షన పర్యాణీకులతో రదీద్గా వుంది. ఉదయం పదినన్ర కావసోత్ంది. కొదిద్సేపటోల్ సిరూప్ర – కాగజ నగర నుండి 
సికిందార్బాద వచేచ్ భాగయ్నగర ఎకస పెర్స రాబోతుంది. ఒకటవ నంబర పాల్ట ఫాం పై భారగ్వ ఆ రైలోల్ రాబోయే తన శీర్మతి కోసం ఎదురుచూసుత్నాన్డు. 
ఇంతలో చంకలో మూటతో నడివయసుస్ గల ఆడమనిషి పలెల్టూరి వేషభాషలోల్ భారగ్వ దగగ్రగా వెళిల్,  

“అయాయ్! బతుకుదెరువు కోసమచిచ్న, ఏదైనా పని చేసుకొని బతుకుదామని. మా అసుమంటోలుల్ండడానికి యాడైనా నీడుంటె జర చెపుప్ బాబు. 
నాకీ పటన్ం కొతత్. నాకు నా అనెటోలెల్వరూ లేరు. జరంత దయజూపు బాపు. నీ పిలల్ జెలాల్ సలల్గుంటరు” అని దీనంగా అడుగుతునన్ ఆ మధయ్ వయసుక్రాలి 
వైపు పరిశీలనగా చూసూత్, 

 “ఏ ఊరినుండొసుత్నాన్వు?" అనాన్డు.  
“మనకు పనికి రానూరు ఏ ఊరైతేంది బాపు, మాది ఓరంగల దగగ్ర ఓ సినన్ పలెల్టూరు. ఆడ ఉండలేక యిూడికొచిచ్న?” అంది. అలాగా అంటూ 

ఆలోచనలోల్ మునిగిపోయాడు. 
‘ఇకక్డ ఎవరూ దొరకలేదండీ, మా నానన్ ఇకక్డ రెండు మూడు వూళల్లో ఎంకైవ్రీ చేయించారు. కానీ లాభం లేక పోయింది. నేను రేపు 

‘భాగయ్నగర’ కి వసుత్నాన్’ అని నందిని నినన్ ఫోనోల్ చెపిప్న విషయం గురుత్కు వచిచ్ంది. ‘ఏమైంది బాపు, ఏడనన్ నాలాంటోలల్కి వుండడానికి ధరమశాల ఉంటే 
జెపుప్మనన్గద బాపూ, ఏమీ మాటాల్డుతలేరు". అంది. 

ఆమె మాటలకి ఈ లోకంలోకి వచిచ్న భారగ్వ, “అవావ్ నీ పేరేంటి?” 
"యీరమమ్". 
క్షణంలోనే ఏదో నిరణ్యించుకునన్టుల్గా ‘మా యింటోల్ పనేజ్సాత్వా?” 
“ఏంది బాపు మీ ఇంటోల్ పనిచెయాయ్లన్ - మంచిది బాపు, చేసత్గని మరి నా కుండేటందుకు యాడనాన్ చోటు దొరకదాద్?” అమాయకంగా 

అడిగింది యీరవవ్. 
"ఉండడం, పని, తిండి, బటాట్ అనీన్ మా ఇంటోల్నే నీ కిషట్మైతే యిపప్డే తీసుకువెళాత్." 
“ఇదేందో ఇచితర్ంలాగా వుంది. నమామ్లోన్ లేదో తెలుసత్లేదు... నిజంగనా బాపు... ముసలిదానోత్ పరాచికాలాడత్ంరా..?” 
“లేదమామ్... నిజంగానే అడుగుతునాన్ ఇపప్డు వచేచ్ టెర్యినోల్ మా ఇంటామె వసుత్ంది. ఆమె రాగానే మా ఇంటికి వెళాద్ం. ఆలోచించుకో.” 
“నాకు నోట మాటసత్లేదు బాపు, పలెల్టూరి దానిన్ మీరు చెపిప్న పని జేసత్. నా పొటట్ కింతగడిసేత్ చాలు. అంతకంటే నాకింకేమి వదుద్, అయితే 

ఇపప్డు అమమ్ బండిల దిగుతదా? యాడున్ంచొసత్ంది”... కుతూహలంగా అడిగింది. 
‘సిర పూర నుండి’ 
“సిరిపురమా, అబోబ్ శాన దూరం. ఆడెవలుంటరు, మీ అతత్గారా?” 
"అవును” అంటూ మాట కట చేసూత్ "నువివ్కక్డే ఉండు టర్యిన వసుత్ంది. ఆమెను తీసుకొని వసాత్, ఇకక్డ కూచో". అంటూ వసుత్నన్ టెర్యిన 

వైపు కదిలాడు. 
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కాగల కారయ్ం గంధరువ్లు తీరచ్డం అంటే ఇదే కావచుచ్. నందినికి చెపేత్ సర పైరజవుతుంది. అనుకుంటు ఆగుతునన్రైలు ఒకొక్కక్ పెటెట్నే 
చూసుత్నాన్డు. నందిని వునన్పెటెట్ కనిప్ంచింది. గబగబా నడుసూత్ పెటెట్ దగగ్రికి చేరుకుని భారయ్చేతిలో సూట కేస అందుకునాన్డు.  

"ఎంతసేపైంది సేట్షన కొచిచ్?’" పర్శిన్ంచింది నందిని. 
"జసట్ ఫిఫీట్న మినిటస్, అది సరేకాని నీకో సర పైరజ నూయ్స." 
“ఏమిటి?” ... నవువ్తూ అడిగింది. 
"చూదుద్వుగాని పద." అంటూ యిూరవవ్కూరుచ్నన్ దగగ్రికి తీసుకువెళాల్డు. 
"యీరమామ్! ఇదిగో మీ అమమ్గారు" అనాన్డు నందినిని చూపిసూత్. 
"దండాలమామ్ దండాలు” కళల్లో సంతోషం కదలివసుత్ంటే కదలి పోతూ అంది. 
కొంచెం అరథ్ం అయినా ఏమనాలో తోచక “ఏంటి?” అని పర్శిన్ంచింది. 
"ఏమిటేమిటి, మనకు పనికో మనిషికావాలి. గడవడానికి ఆమెకో పని కావాలి. పద వీరమామ్” అంటూ సేట్షన బయటికి దారి తీశాడు. 
"ఎవరీమె?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది నందిని. 
“నువువ్ సిర పూర కు వెళిల్న పని నేను సికిందార్బాద లోనే సాధించా?.” కవివ్సూత్ అనాన్డు. 
ఆటో సాట్ండుకి వెళేల్ దారిలో అడిగింది, “పిలల్లిన్ చూసుకోవడం వచాచ్?’ అని.  
తననే అడుగుతుందని గమనించి "ఏంటమామ్! పిలలిన్ చూసుకోవడమా, ఎందుకు తెలవ్దమమ్ మా జూసుకుంట ఇంటి పనులు కూడా చేసత్నమామ్" 

అంది. 
★★★ 

యీరమమ్కు గతం గురుత్కొచిచ్ంది. 
“పలెల్టూరి మనిషివి. పిలల్లిన్ చూడడం నీకేం తెలుసు. నువువ్ పిలల్వాడికి ఏమీ చెయయ్కక్రలేదు. అనీన్ నేను చూసుకుంటాను. వాడిని తాకే 

పర్యతన్ం చేయవదిద్ంకోసారి” 
కోడలు గదిద్ంపుతో బితత్ర పోయింది. 
“ఆ పలెల్టూళోళ్ ఉంటే సరి పోయేదిగదా! నీకాక్వలిస్న డబుబ్లు పంపిసాత్మని చెపిప్నా వినకుండా ఇకక్డికి వచాచ్వు. ఇంటికి పెదద్పెదద్ వాళుల్ 

వసాత్రు. ఆయన సేన్హితుల ముందు ఇలా దిషిట్బొమమ్లా కూచోకు. నీకిచిచ్న రూం ఉంది కదా, అందులో ఉండు. కొడుకు దగగ్ర ఉండడమే కదా 
నీకాక్వలిస్ంది. అలాగే వేళకింత తిని నీగదిలో పడుండు. ఆయన మాట తీసెయయ్లేక ఒపప్కునాన్ను కానీ, నాకసస్లు ఇషట్ం లేదు, నినిన్కక్డికి తీసుకురావడం, 
అరథ్మయియ్ందా! ఇంకోసారి ఈ పని చేసాత్ను, ఆపని చేసాత్ను పిలాల్డికి సాన్నం పోసాత్ను, తిండి పెడతాను, అంటూ ననున్ విసిగించకు” కోడలి కరుకు 
మాటలు వీరమమ్ గుండెలిన్ తూటుల్ చేసాయి. కోడలితో ఎదురు మాటాల్డితే కొడుకెకక్డ బాధపడతాడో, పైగా చదువుకునన్ పిలల్ అని బాధను దిగమింగుకుని 
తన గదిలోకి వెళిళ్పోయింది. 

“.శ.శ. మా వూలెల్ ఉంటేనే బాగుంటుండె. ఈడ కొడుకు పెదద్ నౌకరి చేసత్డు. పెదద్ ఊరు, పెదద్ బంగల్ మంచిగవుండచుచ్ననుకుంటే కోడలుకు 
తనంటే ఇషట్ం లేదాయే. తనేమనాన్ చదువుకునన్ది గనుకనా, ఎకక్డనాన్ పెదద్ పెదద్ వూరుల్ చూసింది కనుకనా, ఏదో గాపలెల్టూరోల్ పనీ పాటా చేసుకుని 
బతికేదానిన్ వీనయయ్ వీని చినన్పప్డే పైకివాయె. గపప్టినుండి వీనిన్ సాది సదివితిత్. నీ పిలల్గాడు మంచిగ చదువుతుండు వీనిన్ ఆసట్లల్ చేరిప్ంచుమని గా 
పెదద్సారు చెపిప్తె గటల్నే అని ఆసట్లల్ జేరిప్తిత్. అటల్ ఆడు చదువుకుంటు, చదువుకుంటు పటన్ంలనే పెరిగి ఆడనే మంచి నౌకరి జూసుకునన్డు. ఎపుప్డనాన్ 
సెలవులకు రెండు రోజులోచెచ్టోడు. పటన్ంల గీ పిలల్తో దోసత్యింది. పెళిల్ చేసుక్ంటమంటె ఈనతత్గారోలుల్ లొలిల్ పెటిట్న ఇనకుండా ఎదిరిచిచ్ పెండిల్ 
జేసుక్నన్రు. పెండిల్ గదేందో ఆఫీసుల జేసుక్నన్రట. పెండిల్ గాంగనే ఒకక్సారి ఊరికొచిచ్ ఒకక్ గంటుండి పోయిండుర్. ఆ తరువాత రెండు మూడుసారుల్ ఆడే 
అచిచ్పోయిండు. ఇనిన్ పైసలిచిచ్ పోతుండె. “బిడాడ్, నాకీడెవరునన్రర్. నేను నీకాడికే అసత్ అని అచిచ్నపప్డలాల్ మొతుత్కునాన్ వసుత్వు గానీ లే అని దాటేసిండు. 
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ఆనికి కొడుకు పుటిట్నపప్డు కోడలు దవాకానల్ ఉంటే ఒకసారి వచిచ్ తీసకపోయి చూపిచిచ్ మళిల్ ఈడనే వదిలి పెటిట్ండు. పైసలిసత్డు, పనికి పోవదద్ంటడు. తన 
దగగ్రికి తీసక్పోడు. వూరోలల్ంతా ఏంది, ఈరమామ్! కొడుకు దగగ్రికి పోవా అని ఎదేద్వా చేసినటల్డిగేటోలు. మొతుత్కోంగ, మొతుత్కోంగ మొనన్మొనన్ 
తీసక్చిచ్ండు. వాడెందుకదద్నన్డో ఇపప్డరథ్మయితాంది. ఆడునాన్ బాగుంటుండె. అందరూ తెలిసినోళుల్ పనీ పాట జేసుకుంటుండసుత్ండె ఇపప్డేం చేయాలోల్ 
అరథ్ంగాకపాయె” తనలో తాను గతానిన్ తలుచ్కుంటూ తన గదిలో ముడుచుకు పడుకునన్ది. 

"అవావ్! ఏంటి పడుకునన్వ లే! అనన్ం తిందువు గాని" కొడుకు మాటలకి ఉలికిక్పడి లేచింది. 
"దా! అనన్ం తిందువుగాని" శంకర సానునయంగా పలికాడు.  
"నువువ్ దినుబిడాడ్ నేనటెంకదింట" 
“ఏమైంది ఎటల్నో వునన్వు. ఇకక్డ మనసున పడుత లేదా? మనూరికి పోతవా?” ఆమె పరిసిథ్తిని గమనించి పర్శిన్ంచాడు. 
‘ఏం లేదు బిడాడ్, వూరికెనే, చేసేటందుకీడ పనేం లేకపాయె. అందుకే పండుకునన్ సరేగని నువువ్ దినుపో బిడాడ్! ఎపుప్డు తినన్వో ఏందో".. నీతో 

తినుడు నీ భారయ్ కిషట్ం ఉండదు. అని అనలేకపోయింది. 
"నీ ఇషట్ం,” అని అకక్డున్ంచి కదిలాడు. 
మనూరికి బోతవా అని అడుగుతుండు నా కొడుకు. ఈడ ఉండేటటుట్లేదు. ఆని ముందట బయట పడత్లేదు కోడలు, ఆడేమంటడోనని. ఆనికి 

అనుమానం రాకుండా మెదులుత్ంది. నేను మా వూరంటే బెంగటీలినన్ననుకొంటండు, మావోడు. కోడలు కిషట్ం లేకుండా తనీడ ఉండుడు కషట్ం. వూరికి 
పోదామంటే, వూరెల్ అందరేమనుకుంటరొ. ఒకక్డే కొడుకు మంచిగ సంపాయితత్ండు. తలిల్ బరువైందా అని ఆడిపోసుకుంటరు. ఏం చేయాలోన్ అరథ్ం 
కాదాయే. ఆడమాతర్ం ఏం పాడైందని, చేనా చెలక్నా? 

"ఇగో అనన్ం తిందురా!" కోడలి కేకతో లేచి వెళిల్ంది. 
★★★ 

"ఏంటి వీరమామ్! ఏదో ఆలోచనలో పడాడ్వు. ఇలుల్ వచిచ్ంది, దిగు." భారగ్వ మాటలతో ఈ లోకంలోకి వచిచ్ంది. ఇలుల్ చకక్గా ఉంది. ఇంటి 
ముందు ఖాళీ సథ్లం. పూలచెటల్ పచచ్టి గడిడ్ చూడముచచ్టగా ఉంది. ఇంటి ముందటి భాగంలో పెదద్ వరండాలాంటి రేకుల షెడుడ్. షెడుడ్కి ఇనుప గిర్లస్ 
బిగించి ఉనాన్యి. చాలా విశాలంగా ఉనన్ ఆ వరండా నిండా పిలల్లాడుకునే బొమమ్లు, కొయయ్ గురార్లు, వాకరుల్, బాలుస్, బాయ్టస్ అనీన్ చిందర వందరగా 
ఉనాన్యి. కింద పతర్ంజ పరిచ్ ఉంది. గోడలకి చినన్ పిలల్ల ఫోటో పేర్ములు తగిలించి ఉనాన్యి. కాంపౌండ గోడ దగగ్రగా రోడ వైపుకి ‘భారగ్వ బేబీ కేర 
సెంటర’ అనే సైన బోరుడ్ ఇనుపరాడస్ కి తగిలించి ఉంది.  

"వీరమామ్ ఇదే మా ఇలుల్, ఇకక్డ మేం చినన్పిలల్లిన్ చూసుకుంటాం. అంటే ఉదోయ్గాలకు వెళేల్ ఆడవాళుల్ తమ పిలల్లిన్ ఇకక్డ దింపి వెళాత్రు. 
అంతసేపూ మనం వాళల్ని చూసుకోవాలి. ఇదివరకునన్ ఆయమమ్కు ఒంటోల్ బాగా లేక వెళిల్పోయింది. కొతత్ ఆయమమ్ కోసం మా ఊరువెళేత్ అకక్డ ఎవరూ 
దొరకలేదు. అదే సమయంలో నువువ్ సేట్షనోల్ కనిపించావు. ఇవాళ ఆదివారం కదా! అందుకే పిలల్లెవవ్రూ లేరు. రేపొర్దుద్నేన్ అందరూ తమ పిలల్లిన్ దింపి 
పోతారు. మీ అమమ్కు తోడుగా ఉండి పిలల్లిన్ జాగర్తత్గా చూసుకోవాలి. అందుకే నినున్ తీసుకొచాచ్ం, అరథ్ం అయిందా? ‘నందినీ’ వీరమమ్కు తనగది అదీ 
చూపించి, ఆమె ఏం చేయాలో ఎలా ఉండాలో అనీన్ వివరంగా చెపుప్. నేనటాల్ వెళిల్వసాత్ను." 

★★★ 
 “అమామ్ నాకు సిగేగ్తత్ందమామ్! ఇంత మంచి చీర నేనెపప్డూ కటట్లేదమామ్. ఇటాట్ కొపుప్ వేసుకోవడం కూడా నాకు కొతత్ కొతత్గునన్ది.” మెలికలు 

తిరిగిపోతూ అంది వీరమమ్. 
“వీరమామ్! నినున్ పెదద్గా మారిచ్ందేమీలేదు. ఇకక్డికి పెదద్ పెదద్ వాళల్ పిలల్లు వసాత్రు. అందుకోసం నినున్ కొంచెం మారాచ్ను. రెండోర్జులు పోతే 

నీకే అలవాటవుతుంది. ఇంకో విషయం. పిలల్ల విషయంలో ఎపప్డూ జాగర్తత్గా ఉండాలి. ఏమాతర్ం నిరల్క్షయ్ం చెయయ్కూడదు. అనిన్ంటికంటే ముఖయ్ంగా ఈ 
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రోజు నుంచి నువువ్ మా ఇంటోల్ మనిషిగా మసలుకోవాలి. నీకు ఏం కావాలనాన్ అడుగు. నీకేదైనా తెలియకపోతే అడిగి తెలుసుకో. ఆl... పిలల్లిన్ దింపే 
వేళయియ్ంది. ఒకొక్కక్ళేళ్ వసాత్రు. అదిగో రమామేడం రానే వచిచ్ంది హలోల్ “అనుష’ కమాన" అంటూ ఆపాయ్యంగా రిసీవ చేసుకుంది. 

"ఇదిగో ఆయమామ్! ఈ అబాబ్యి అనుష."  అంటూ పరిచయ కారయ్కర్మం మొదలు పెటిట్ంది నందిని. 
★★★ 

"నందినీ. ఏమంటోంది ఆయమమ్? ఇకక్డి తావారణానికి అలవాటు పడడ్టేట్నా?” 
"చాలా మంచిమనిషండీ! పలెల్టూరి మనిపైనా చాలా తొందరగా ఇకక్డి విషయాలను అరథ్ం చేసుకుంది. ముఖయ్ంగా పిలల్లిన్ ఎంతో చకక్గా 

చూసుకుంటుంది. పిలల్లు కూడా ఆమెకు బాగా మచిచ్కయాయ్రు. కొంచెం మాటలోనే పలెల్టూరి యాస, అది పిలల్లకి కొంచెం కొతత్గా ఉంది." 
"అవుననుకో, కానీ నందినీ ఆ యాసలో ఎంత అందం ఉందో చూసావా! నాకైతే అలా మాటాల్డే వాళుల్ంటే అలాగే వినాలని పిసుత్ంది. ఆ... అది 

సరేగాని మా బాయ్ంకులో కొతత్గా ఆఫీసర వచాచ్డు. ఆయన మిసెస కూడా ఏదో ఆఫీసులో పనిచేసుత్ందట. ఇదద్రూ ఒకేసారి టార్నస్ఫ్ర అయి ఇకక్డకు 
వచాచ్రు. వాళల్కు ఒకబాబు ఉనాన్డట. మనకెర్ష గురించి మా వాళెళ్వరో చెపాప్రట. ఈ రోజు టీ టైంలో అడిగాడు. మన కేర సెంటరోల్ చేరుసాత్రట." 

"అలాగా!... ఎకక్డి నుంచి వచాచ్రు?” అడిగింది నందిని, వరంగల నుంచి, చెపాప్డు భారగ్వ. 
"అబాబ్యి కెనేన్ళుల్ంటాయట?” 
"రెండేళల్నుకుంటా...." 
"ఎపప్డు వసాత్మనాన్రు.?" 
"రేపుదయమే వసాత్మనాన్రు. వాళుల్ వచేచ్దాకా నేనుంటాను." 

★★★ 
ఉదయం తొమిమ్దినన్ర పార్ంతంలో బైక మీద వచాచ్రు శంకర అతని భారాయ్ బాబుని తీసుకొని. 
వాళల్కోసమే ఎదురుచూసుత్నన్ భారగ్వ వాళల్ను గేట వదద్ చూడగానే లేచి ‘వెలక్మ’ అంటూ ఆహావ్నించాడు. అపప్టికే ఇదద్రు ముగుగ్రు పిలల్లు 

వచాచ్రు. వాళల్ని నందిని అటెండ చేసోత్ంది. వీరమమ్ లోపల ఏదో పనిలో ఉంది. దంపతుల దవ్యం ఒకరొన్కరు పరిచయం చేసుకునాన్రు. 
"బాబు పేరేమిటి.?"  అడిగింది నందిని. 
“సందీప’ చెపిప్ంది ఆమె. 
"పిలల్లిన్ మీరొకక్రే చూసుకుంటారా?" అడిగింది ఆఫీసర భారయ్ మందిర, 
"లేదండీ! ఆయా వుంది. ఒకక్దానిన్ చూసుకోవడం చాలా కషట్ంగదా!" 
"అఫ కోరస్!" 
"మీ అబాబ్యి అలవాటుల్ అంటే పాలు తాగించడం ఎనిన్ంటికి పాలలోల్ ఏం కలపాలి. హారిల్కస్, కాంపాల్న, ఎనిన్ గంటలకు నిదర్ పోతాడు.... అనీన్ 

కొంచెం వివరంగా చెపప్ండి. నోట చేసుకుంటాను." 
అలాగే అంటూ వివరాలు చెబుతూ కర్ష ని పరిశీలనగా చూసుత్ంది. ఆయా వసుత్ందేమోనని లోపలి వైపు ఓ కనున్ంచింది. 
"మేం ఏమైనా మెటీరియల తెచిచ్వావ్లా!?" అడిగింది మందిర. 
"అవసరం లేదండీ మేం అనీన్ చూసుకుంటాం. కాకపోతే దుసుత్లు మాతర్ం ఓరెండుంచండి మా వదద్,” 
"అలాగే.. ఏదీ మీ ఆయా కనిపించదేం.!?"  
“లోపల ఏదో పనిలో వునన్టుట్ంది. పిలవనా?”  
“వదుద్లెండి ఈసారెపుప్డైనా కలుదాద్ం. వసాత్ం మరి ఆఫీసుకి టైమవుతోంది.” 
"ఉండండి, కాఫీ తెసాత్ను." 



  

øöeTT~                                                                           www.koumudi.net         
                       

27   ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

"పీల్జ వదద్ండి. ఇంకెపప్డైనా తీసుకుంటాం. అంటూ బాబువైపు చూశారు. అపప్డే పిలల్లతో కలిసి బొమమ్లతో ఆడుకుంటునాన్డు." బాబుకి బై చెపిప్ 
వసాత్మంటూ వెళిల్పోయారు. 

"నేను కూడా వెళాత్ నందినీ, టైమవుతోంది." 
"అలాగే..” అంటూ పిలల్ల వైపు నడిచింది నందిని. 
"ఎవరచిచ్నర్మామ్?" అంటూ లోపలున్ండి వచిచ్ంది, వీరమమ్ 
"ఇదిగో, ఈ కొతత్ బాబు వాళల్ అమామ్ నానాన్." 
"ఎవరూ ఈ బాబా... "అని బాబు దగగ్రికి వెళిల్ ఎతుత్గుంది. 
అచచ్ం తన మనవడి లాగే ఉనాన్డు. అనుకుంది, లోపల, పైకి మాతర్ం ఆ విషయం తెలియనీయకుండా "ఎకక్డిన్ంచొచిచ్ంరటమామ్ ఈలుల్?" 

అడిగింది. 
“వరంగల నుంచట’ చెపిప్ంది, నందిని. 
"వరంగలుల్ నుంచా?" ఒకక్ క్షణం తతత్రపడబోయి తమాయించుకుంది. ఈరమమ్. 
"బాబు పేరేంటమామ్?" కుతూహలంగా అడిగింది, బాబు దగగ్రికి వెళిల్ పరిశీలనగా చూసూత్. 
“సందీఫ’ అని చెపిప్ అతనికి సంబంధించిన వివరాలు జాగర్తత్గా చూసుత్ంది నందిని వీరమమ్కు వివరించడానికి, “ఆఁ వీరమామ్, ఈ బాబు వాళల్ 

నానన్ అయయ్గారి ఆఫీసుకు బదిలీ మీద వచాచ్రు. బాబును జాగర్తత్గా చూసుకోవాలి. మీ అయయ్గారికి మాట రాకూడదు. తెలిసిందా!" 
"అలాగే నమామ్" అంటూ జవాబిచిచ్ంది. పిలల్వాడిని తన దగగ్రికి రమమ్ని బుజజ్గిసూత్నే.... 
ఎతుత్కో అనన్టుల్ బాబు రెండు చేతులూ అందించాడు. ఎతుత్కో బోయినదలాల్ ఒకక్సారిగా ఉలికిక్పడింది, వీరమమ్. 

★★★ 
 “ఏయ ఏంటది బాబును ఎవరెతుత్కోమనాన్రు నినున్. వాణిణ్ తాకొదద్ని ఎనిన్సారుల్ చెపాప్ను నీకు. బుదిధ్లేదా?” అంటూ విసురుగా వీరమమ్ 

చేతిలోంచి లాకుక్ంది. కోడలు. 
“అదిగాదు బిడాడ్! బుడోడ్డు కిందపడి ఏడతత్ంటే ఎతుత్కుని ఆడితత్నాన్!" 
" ఏడిచ్నా సరే వాడిన్ ముటుట్కోవదద్ని చెపాప్ను కదా! డరీట్ ఉమన... ఛీ ఛీ మనుషులైతే ఒకసారి చెబితే వినాలి. ఆ కంపు అవతారంతో వాణిణ్ 

తాకొదద్ని లక్షసారుల్ చెపాప్ను. ఎందుకు ననిన్లా విసిగిసాత్వు. నీకెంతకావాలో చెపుప్ నీకొడుకుతో చెపిప్ ఇపిప్సాత్ను. వెంటనే మీ ఊరికి వెళిల్పో కోడలు 
పొమమ్ందని చెపప్కు. నీకే ఇకక్డ ఏం తోచటం లేదని చెపుప్. మళీల్ ఎనన్డూ ఇకక్డకు రాకు. నువువ్ పోయినాన్డు ఆయన వచిచ్ నీకు దినవారాలు చేసాత్డు. 
పీడా విరగడై పోతుంది." 

ముడుచుకు పోయిన మొగంతో కడుపులోంచి వచేచ్ వెతను ఆపుకుంటూ తనగది లోకి వెళిళ్పోయింది. 
“ఇంక యీడొకక్ సెణం వుండొదుద్. కడుపు తీపికి యీడికొసేత్ కుకక్కనాన్ యీనంగా సూతత్ంది, కోడలు. ఇంటికచిచ్నోళల్తోటి, తన మొగుడితోటి 

మంచిగనే ఉంటుంది. తనను జూడంగానే అగిగ్ల వడతది. ఏం చెయాయ్ల దేవుడా! నా బతుకు గిటల్యిపాయె. ఊరికి పోబుదద్యితలేదు. ఊరోళల్ందరు 
ఏమంటారు, కొడుకు కోడలెలల్గొటిట్నార. ఎందుకొచిచ్నవ మలల్ ఆడనే మంచిగుండక అని దెపిప్ పొడుతత్రు. ఈడ మాతర్ం ఇగ ఉండుడు మంచిదికాదు. 
ఏమనన్ంటె కొడుకును కటట్పెటాట్లె. అయినా ఆని కేమని చెపాప్లె. బిడాడ్ నీబారియ ననున్ మంచిగ సూతత్లేదు, నీ పిలల్గానిన్ ముటట్నితత్లేదు. అంటే 
ఆడేమనుకుంటాడో. ఊరికే పోతనని చెపిప్ ఇంకేదనాన్ ఊరికిపోత. యాడననన్ కటట్ం జేసుకొని బతుకుత, యియాయ్లేల్మైనా సరే ఎలిల్పోతనని చెపత్ సకక్ంగ 
టేషనుకు బొయియ్. పటన్ంబోత ఆడనే బతుకుత." మనసులో తనకు తనే సరిద్చెపప్కునన్ది. 

"ఏంటి వీరమామ్! ఉనన్టుట్ండి ఒకక్సారే ఆలోచనలోల్ పడాడ్వ?” నందిని మాటలతో ఈలోకంలోకి వచిచ్ంది, వీరమమ్. 
"ఏం లేదమామ్" అని సదుద్కుంది. 
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μ¥q FcFLï¥h μ¥q ¬MLjô _ÿjMLjÀ            fH<GH¿ë AKcOqÀ 

"నేను లోపలికి వెళుత్నాన్ పిలల్లిన్ చూసుకో, ఆ బాబు జాగర్తత్ మిగతా పిలల్లోత్ కలిపి ఆడుకునేటుల్ చూడు." అంటూ లోపలికి వెళిళ్పోయింది నందిని. 
“అలాగే నమామ్!” అంటూ పిలల్వాడిని ఎతుత్కుని ముదాద్డింది. మిగతా పిలల్లందరితో కలిపి ఆడించసాగింది. 

★★★ 
 "ఏంటివావ్ళ మీ ఇదద్రి ఆఫీసులు ఒకేసారి వొదిలి పెటాట్యి మిమమ్లిన్, రోజూ మీరొకక్రే వచిచ్ బాబును తీసుకెళుత్నాన్రు కదా మందిరగారు. 

మీవారి కెలాకుదిరింది ఈరోజు” అంటూ నవువ్తూ అడిగింది నందిని. 
"అవునండీ మీరనన్ది నిజమే మావారికి చాలా రోజుల తరావ్త ఈ రోజు కొంచెం తీరిక దొరికిందట. అందుకే ఇదద్రమూ కలిసి వచాచ్ం." 
"ఏమంటుందీ మీ ఆవిడ.? మీ బాబును బాగా చూసుత్నాన్మటనా లేక ఏమైనా కంపెల్ౖంటు చేసుత్నాన్రా?” పలకరించింది వాళాళ్యనిన్ నందిని. 

కలుపుగోలుగా మాటాల్డడం నందినికి అలవాటు. 
"అబేబ్, కంపల్యింటేం లేదండీ, చాలా బాగా చూసుత్నాన్రట, మీరూ మీ ఆయా కూడా." 
‘అవునూ, ఆయా అంటే గురుత్కు వచిచ్ంది, నందినిగారూ, నేను ఎపప్డు వచిచ్నా మీ ఆయా కనిపించదేమిటి. ఆయా ఉందనాన్రు గాని. 

ఇంతవరకు ఆవిణిణ్ చూడటం పడలేదు." 
"అబేబ్ ఏం లేదండీ ఇకక్డికి దగగ్రోల్నే డయరీ ఉంది రోజూ సరిగాగ్ మీరు వచేచ్ముందే పాలకు వెళుత్ంది. ఆయా దగగ్రుండి పాలు పిండించుకుని 

తెసుత్ంది. పొదుద్నేన్మో మీరొచేచ్టైముకి పెరటోల్ అంటల్గినెన్ల దగగ్రుంటుంది. ఇదివరకు ఓ పనిమనిషుండేది. కానీ ఈ ఆయమమ్ వచిచ్న తరావ్త నేనుండగా 
వేరే పనిమనిషెందుకమామ్ అని బలవంతంగా మానిపించింది. అందుకే మీరామెను చూసే అవకాశం రాలేదు. ఎలాగూ ఇదద్రూ వచాచ్రు కదా, కాసేస్పు 
కూరొచ్ని వెళళ్ండి. మా వారుకూడా వచేచ్ టైమయియ్ంది. కాఫీ తాగి వెళురుగాని. ఇంతలో ఆయమమ్ కూడా వసుత్ంది చూదుద్రుగాని." 

ఇదద్రూ చిరునవువ్తో నందిని మాట కాదనలేక కూరొచ్ని కబురల్లో పడాడ్రు. ఇంతలో భారగ్వ కూడా వచిచ్ వారితో కలిసి పోయాడు. "ఉండండి 
నేను కాఫీ తెసాత్ను." అంటూ లోపలికి వెళిళ్ంది నందిని మిగతా పిలల్ల తలిల్దండుర్లు ఎవరి పిలల్లిన్ వారు తీసుకెళాళ్రు. 

ఇంతలో గేటు తీసుకొని పాల కాయ్నోత్ లోపలికొచిచ్ంది వీరమమ్. వరండాలో ఎవరో ఉండడం చూసి షెడుడ్ పకక్నే ఉనన్ పెరటి గుమమ్ంలోంచి 
లోపలికి వెళిళ్ంది. అటు తిరిగి కూచోవటంతో వరండాలోని వాళళ్కు ఆయమమ్ కనిప్ంచలేదు. లోపలున్ండి కాఫీ కపుప్తో వచిచ్న నందిని "ఆయమామ్! 
ఇలారా నినున్ చూదాద్మని వీళిళ్కక్డ కూరుచ్నాన్రు." అంటూ పిలిచింది. 

"వసుత్నాన్నమామ్!" అంటూ లోపలినుండి మాట వినిపించింది. ఆ మాట వినగానే అకక్డ కూరుచ్నన్ వాళిళ్దద్రి ముఖాలు పర్శాన్రథ్కంగా మారి ఒకరి 
చూపులు మరొకరి చూపులిన్ పర్శిన్ంచాయి. ఇదేదీ గమనించని నందిని కాఫీ తీసుకోండి అంటూ కాఫీ కపుప్లిన్ వాళల్ కందించింది. 

కాఫీ కపుప్లిన్ తీసుకొని సిప చేయబోతుండగా "పిలిచినార్ అమామ్?" అంటూ వచిచ్న వీరమమ్ ఒకక్సారిగా బితత్ర పోయింది.  
శంకర మందిరల చేతులోల్ని కాఫీ కపప్లు కదిలి ఒంటి మీద కాఫీ ఒలికి పడింది. 

PPP 
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       ''FcFcï! ¬MLjô fHÓjTwë¸Á'' ¬¸Á ¥c¸À. $qÁPy¸¼ _Nqj^¥h MLGSkë.  

VPy÷ GH<ŠÚ¿¢áPy ‚OqjáÂ, ³Ey −Py¼GSjëFLï ÇMLO~MLl ‚CLj¿MnÎGHl ÔLkTd<j KoÓ$c.  
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¥c¸À¥h CL¸ö¨Â ÔLksSë μ¥qÚTd¿$c ×cPofS¸Á. ²Pe MLl¸@o MLjÂfR ²Pe ¬tjJwNqkOqj? FcFLï ¬¸=o ¬¸ÍOq¸ ²¸CL 
AKLNqjGH@oMc+"¸. −[¿¥h ¬MLjô‚@~. ¬FLïNqjõÆÍíOqk ¥cÂ, CLFLj ¥cÂ ²GHlð<k FcFLïÂ ³Ä£j ¬¨$o Mc+"¸¥cÍj. ³Á ¥cMLÆûFc 
¬MLjôÂ ¬<$q<Moj. ¬Pe¸=hÁ ®GHlð<j ¬MLjô¥h Kc$yPo¥qJwCo FcFLï ²Pe ¬tjJwNqkOqj.  

FnMLjôÁ$c Po¼ $qÁPy¥h MnWc"<j, ÇMLO~MLl. PyGHÓ $qÁPy Â¢OqGS¸$c MLj¸ÔL¸ Ä£jÍ GH<jŠFLj¸Á JdOqøÀ. ÇMLO~MLl PyGHÆ¥h 
ML¼áFL ¬Æ¥h¨ ÄÂ ¥q+j" Cn¿¼ −NqjFL MnÎGHl ÔLkfS¸Á. Í$qÜOq¥h ML¼á MLj¸ÔL¸ Ä£jÍ −Mnj ¥c+"Í$qÜOq ‚OqjáFcï<j ÇMLO~MLl. Ôntjõ 
×c¼, ¬CLÂ Ôotj ¬¸ÍjŠÂ ³Ey ÔnGHðKytj¸Á. ®¸CLPy CLÓjGHl CyGSjŠÂ ¥x<jŠÆÍíOqk PyGHÆ¥h MLÔcáOqj. CLÆ÷Â ÔLkfS 
¥q+"Â¢+j" rH^jæŠFcïOqj. − O~öÀ ®ÍíOqj ¥x<jŠÓj, ‚CLjOqjCy ¥qÓfS AKy×.FL¸ ¬tj¸ÍÂfH¸Ôc<j ÇMLO~MLl. ¬Ój÷<j, ¥y<+j" 
O~PoÍj. fHÓ÷Ój MLjj$qjÜ¿¢ï MLjFLTdO~ ÔLkGSjŠ¸Á JdOqøÀ. O~öÀ On¸<j$q¸^Ó¥h −NqkGS¸ MnjjÍÓtj¸Á JdOqøÀ¥h. fHÓ÷ÓÂ 
fHÓML@~Â¥h Mn+"KyCLjFLï ÇMLO~MLlÂ −fH FnMLjôÁ$c ''¬ÓMLkOqjPy MLlFLï FLÓ÷Kc$| Ä£j ¥yGSMoj.. ×cö$qCLë'' ¬¸Á JdOqøÀ.  

''GSOo.. ¬Á CLO~øCL'' ¬¸^k fHÓ÷Æï fHÆÔc<j.  
fHÓ÷Ój MLjj$qjÜOqk, AKLOqë CLFL GH¥qÚFLj¸<$c QcQLøCL¸$c ¥q+j"MLjkfS¸Á, JdOqøÀ. ¬¸ÍOqk ''JdOqøCLMLjô ¬ÍßGRæML¸CLjO~Ój.'' 

¬Â Jv»@~Oqj. Oy¾Ój ¬Nqkõtj. fHÓ÷Ój ¬¨»FL¸Cc Ôn¥| O~fS ®ÔoásSë, fHÓ÷Po ¬Âï GHFLjÓk ÔLkGSjŠFcïOqj. TdMLkFLj÷ GSO~íOqj. 
CL¸ö¨Â rHÍí¥x<jŠ CLFLCy À£GSj¥nWc"<j. ±Wy" Mc+"¸Cc ¬Á ÔLkfS GS¸CyfR¸ÔcOqj.  

ÇMLO~MLl ‚@~ ÔcPe GS¸CyfR¸Ôc<j. ´Íj FnÓÓ CLO~øCL On¸@y ¥x<jŠ ML¼á À£GSj¥nWc"<j. − CLO~øCL ´ÍjFnÓÓ¥h 
¬¥qÚ¨¥h ‚CLjOqj, rHÍí¥x<jŠ MLÔcáOqj. MLjj$qjÜOqk ¥qÓfS, CL¸ö¨Â MLjj¸Íj Mc+" ±OqjMnÈ" CLÆ÷ GS¸MLCLû¿¢¥cÓ¥h ³O~ð^j÷ 
ÔLk<MLjFcïOqj.  

On¸@yOy×o ÇMLO~MLl ±Oqj MnWc"<j. ®¸=y÷¥h ¬<j$qjrH^æ$cFo μ¥qÚTd¿$c Â¢OqGS¸ MLÔoáfS¸Á. ¯ GHÁFnÓPy CLFL AKcOqõ 
$qjOqjëO~Â XL*¸ PoÍj. MLjFLGS¸Cc ³Ey ¬tjJwtj¸Á. ''²Pe MnÈ"Jwtj¸Á FLFLjï MLÁÆ?''  

¯ öGHQLïÂ CLFL¥h CLFLj ²ÂïTdOqj÷ MoGSjŠ¸=c<j? −PyÔLFLÓj ¬Pe ÀOqj$qjCLjFo °Fcïtj, GHFLjÓj MnjjÍÓNqkõtj. FnPe÷+j" 
$q¨Ôctj. μ¥qOy¾ JvÍjíFoï _Nqj^ ³Ey ÿ@~Ä¨$c ²MLOy MLk=c÷<j¥yML<¸ ÄÂ KnÎ=h¥h MLÔcá<j. ²MLOy FLÓj$qjOqj ®¸=h ÔLj^kæ 
¥xÓCLÓj À£GSjŠ¸^jFcïOqj. MnÈ" ³Äj=h GS¸$qCLÂ Mc+"Â ¬¨$c<j. ''®Ój÷ ¬MojôGSjëFcïOqj ¥qEc TdO|! ¥xÓjÔLj¥yMcÆ¥qEc'' ¬Fcï<j 
μ¥q<j.  

ÇMLO~MLl¥h ¬OqíîMnjÎ¸Á. CLFLj ±fU¸¼FLEo. CLFL fHÓ÷Ój... Â×.Moj... GHÍíîÀ$c °¸@~ÓÂ ¼FLïGHlð<j Mc+"Cy ¥x¸Ôn¸ ¥q>OhFL¸$cFo 
°Fcï<j. ²ŠÚML$c Mc+"Cy MLk=c÷@oMc@o ¥cÍj. JdOqøÀCy ‚@~ ³ Oy¾e FnMLjôÁ$c¥cÂ, ösHMLj$c¥cÂ MLk=c÷<PoÍj. CLFLÁ örHÎMo=| 
×cK|. ¬¸Íj¥é ²Pe$nÎFc ¼FLï ®Ój÷ ¥q^jæ¥yMcÓÂ ÔcPe [OqjáÓj CLFLMnÎFc, fHÓ÷ÓMnÎFc CL»Ü¸ÔosSMc<j. ¯ ÄGRNqj¸Py CLFL¥i, JdOqøÀ¥i 
²GHlð<k Mc»øMcÍMoj. CLFLj ²¸Cy ÔnGHð@~Â¥h öGHNqjÀï¸ÔoÁ. CLFLj MLköCL¸ ²GHlð<k JdOqøÀ MLk^Æï GH=hæ¸ÔLjŠFoMc@o¥cÍj. 
²GHlð<j <_jòÓj ¬¨»Fc $q¸^sSGHl CLFLCy McÁ¸¼, ¬¨»FLEc¸=y÷ GS$qMoj ®ÔoáMc<j. ''Â¢Š ²Âï <_jòÓj ®¼áFc GS¿JwÍ''Â 
ÄGSjŠÚFoMc<j. ¥q+"Py÷ Â¢+j" ÀOqj$qjCLj¸=o ¬PeFo CLFLCy McÁ¸¼, CLFL À^÷Â¢ï AKL¿¸¼, CLFLj ®¼áFL <_jòÓj À£GSjŠÂ ®Ój÷ ²Pe 
$q¨sHEy ®GHlð<j ¬OqíîMLjMLlCy¸Á CLFL¥h. ''JwÂ¢ FoFLk ³EnÎFc °Eyõ$q¸ ÔoTdëFLÂ'' CLFLj ¬¸=o, ''FLjMLlø ÔLÁÄFL McFc¥cÓ¸ ÔLÍjMLl¥h 
Â¢Š °Eyõ$q¸ ²ML¿TdëOq''Â MoWc¥y+¸ ÔosSMc<j. ¬tjFc ³Ey μ¥q=h ²GHlð<k ÔoGSkë °¸@oÁ. ‚Oq$cNqjÓ Mnjj¥qÚÓj 
GHmÓMnjj¥qÚÓj, GH¸<÷ Ôn^j÷ MofS, Cy^GHÂ ÔosSÁ. Š^j÷, ¬Æ÷¥qÓj ÔosSÁ. ³Oy×nÎFc ‚Oq ÔnNqjõ¥qJwCo −MnjÄ£jÍ ¬¿ÔoMc<j CLFLj.  
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rHÎ$c ‚CLj¿¥h FL$qÓj ¥xFcÓFoÁ. rHÈ" GSMLjNqkÂ¥h μ¥éTd¿ ¥xFcÓ¸=o ¥qGRæMLjÂ CLFL Í$qÜOqFLj¸¼ ¬¸Cy ®¸Cy À£GSjŠÂ, 
‚CLj¿ rHÈ" GSMLjNqkÂ¥h CLFL¥h ²ŠÚML ¥qGRæ¸ PoŠ¸@~ ÔofS¸Á. ¬GHlð@nÎFc CLFLj ¬Á $qj¿ë¸ÔLŠ¸@~ rHÈ"¥h ®Âï [OqjáPoÄj^Â CLFL 
Ä£jÍ ¬¿Ôc<j. öGHÀ öQcML* MLkGS¸Py MLÔoá MLOqÓXiôöMLCcÂ¥h CLGHðŠ¸@~ ²¸Cy ¥x¸CL _¸$cOq¸ ¥xFcÓFoÁ. ÄGSjŠÚ¸^kFo CLFLj 
¬¨»FL EcÂ¥qFcï ÔcPe CLŠÚML ®ÔoáMc<j CLFLj. rHÎ$c ''FoFLj ²Pe$qk FLjMLlø ¬¨»FLEcÂ¥qFcï CLŠÚML ®TdëFLÂ, Â¢Š 
¥cMLÓfSFLEcÂ¥qFcï ²ŠÚML ¬<j$qjCLjFcïMc?'' ¬¸^k ¬¨$oMc<j. CLFL MLk^Ó¥h KcbÍ GH¨Fc rHÎ¥h ¥qÂfH¸ÔLŠ¸@~ CLFLCy McÍFLŠ 
Á$oÁ. CLFL¥h ®¸¥c ¥yGHMnjj¼á FcFcMLk^Ój ¬FoMc<j. ''¬Pe $q=hæ$c ¬OqML¥q¸©. ÔLj^jæGH¥qÚÓ FLÓj$qjOqk ³MLjFLjŠ¸=cOqj?'' ¬FoÁ.  

''²MLOoMLjFLjŠ¸=o Â¢¥éÄj=h? −NqjFL ±¿¥é rHWc"Ä£jôÍ ¬OqjTdë<Â FcŠ sHOqj CnÔcáMLl$c. FLÓj$qj¿ ÍßfRæPy FLFxï¥q MnbÍMLÂ 
ÔoGSjëFcïMLl. Â¢Š −FL¸ÍMoj$c. FLÓj$qj¿¥i Fc $x¸Co ÄFLGH<jCy¸Á. Mc+" ÍßfRæPy FoFo$c Ôn<èMc¨Â'' ¬¸^k ®¸¥x¸Ôn¸ $q=hæ$c 
¬¿¼ KnÎ^¥h MnÈ"JwNojMc<j. ¬Pe$o MnjjCLëÄ£jôÍ On¸<jML¸ÍÓ $q×cÓj − Oy¾Py÷ ±¿¥h ÍkOq¸$c ¥xÂ, FnMLjôÁ$c MLjj¸Ík MnFL¥c 
¥cGSë GSìÓ¸ MLÁÆ, FcÓj$qj $qÍjÓ ®Ój÷ ¥q^jæŠFcï<j. ¬Eo ®Ój÷ ®GHlð<j MLj¸¼ rS¸^O|Py¥h ML¼á¸Á. ®GHlð<j fHÓ÷Ó¥h Á¤ÂÄ£jÍ 
¥qFLjïGH¨¸Á. ¥q+"Py÷ Â¢+j" À¿$ctj, ÇMLO~MLl¥h. rHÍí¥x<j¥h¸=y÷ °FLï ´Íj FnÓÓ ¬FLjAKLML¸ $qjOqjë¥x¼á¸Á. ¥y<Ój ²GHlð<k CLFLCy 
MLk=c÷<FoPoÍj. ¥x<jŠ −IgH}S ÍkOq¸ MLÓFL JvÍjíFoï CxÄjôÁ $q¸^Ó¥q¸Cc _NqjPoíO~Æ. ®ÍíOqj fHÓ÷Æï ²ÂÄjÁ¸=h¥h GSkÚPy÷ Á¸fH 
ML¼á, $q_$qKc ¬FLï¸ ÀFofS, Kc¥|ûPy rHWc"¸ rH=hæ¼áFLEoEy À£GSjŠÂ ÿ@~MLl¨$c ¥x<jŠ MnÈ"JwNojMc<j. CLFLÂ ‚@~ 
CLFLCyKc^j ÀFofS ‚OyáMLjFoMc<j.  

CLFLj ''Â¢ ÿ@~MLl¨ ¥cÂ¢O~.. FoFLj FnMLjôÁ$c À¸=cPo'' ¬Fcï ÄFoMc<j ¥cÍj.  
MLjj¸Íj ''CL¸ö¨ Ä£jÍ ²¸CL ösHMnk'' ¬FLjŠFcï<j. FnMLjôÁ$c CnÆfS¸Á ¬GSÓj GS¸$qÀ. ¥y<Ój MLj^jŠ FyOqj ÄsHðEo¥cÍj. 

¥x<jŠ $q_$qKc À¸^j¸=o CLFLj ¬¸CL Cx¸ÍOq$c ÀFLPo¥qJwNojMc<j. ¥x<jŠ ÀFofS GRk MoGSjŠÂ On© ¬NojõPy$c ¥y<Ój =o_jP| 
GSOoísSÁ. CLFLÁ GHm¿ë ¬tjõ¸Ec PoEc ¬Â ‚@~ ÔLk<Š¸@~ »FnïÓj À£sSsSÁ. CLFLj ''MLj½ã$q'' ¬¸=o, CLFL MLk^ ÄFLGH<FL^j÷ 
¬¥qÚ¨ï¸¼ MnÈ"JwNojÁ. ¥x<jŠ Mn+"$cFo MLjj¸Íj MLOq¸@~Py °FLï GH<¥q Š¿¢áPy GH<jŠÂ, − Oy¾ sHGHOqj ÔLÍjMLlCLj¸<$cFo 
¥y<Ój CLÓjsHGSjŠÂ PyGHÓ °¸@oÁ. CLFLj MLj^jŠ ¬¥qÚ@o °¸@oMc<j. ¥q^¥q=cPy÷¸¼ ²¸<GH<jCLj¸=o Š¿¢áÂ ¬^k ®^k 
×.OqjGHlŠ¸^k ¬¥qÚ@o °¸@oMc<j. ¬ÍßGRæ¸ ¥xÁ¤í − MLOq¸@~ ¼MLOq μ¥q KcöCLk¸ °¸@oÁ. fHÓ÷Ój FcÓj$qFLïOq¥h ®¸=h¥h MLÔoáMcOqj. 
´Íj$q¸^Ó¥h =i fHÓ÷ÓÔoCL GH¸fH¸ÔoÁ. −Oqj$q¸^Ó¥h ¥x<jŠ O~$cFo ''²Pe MLl¸Á FcFcï?'' ¬¸^k PyGHÆ¥h MnÈ"JwNojMc<j. ¥qÂ¢GS¸ 
CLFL öGHQLï¥h GSMLkbEcFL¸ ‚@~ ÄFo ¶fH¥q PoÍCLÂ¥h. rSÓMLl Oy¾ ²GHlð@nÎFc Mc+j" KnÎ=h¥h MnÈ"FLGHlð<j ‚@~ CLFL¥h ¥q^¥q=cPo $qÀ.  

''FcFcï! Moj¸ Cx¸ÍOq$cFo MLÔoáTdëMLjj'' ¬¸^k ¬FLï¸ ÀÂ MnWo"McOqj. μ¥xÚ¥qÚTd¿ CLFL¥h ¬FLï¸ Kc¥|ûPy rH=oæfS 
MnÈ"JwNojMcOqj. Cx¸ÍOq$c MLsSë =i °¸@oÁ, Po¥qJwCo ¬Á¤ °¸@oÁ ¥cÍj. − MLjO~ï<j ¥x<jŠ ²¸CL O~Ecí¸CL¸ ÔoTd@y ®GHð=h¥i 
Kc$c $qjOqjë¸Á. − Oy¾FLj¸¼ ²MLOqj ³Äj¼áFc À£GSjŠFoMc@o¥cÍj.  

®¸¥q ¬¥qÚ<FLj¸¼ On¸@y ¥x<j¥h¸=h¥h MLÔcá<j. ¬¥qÚ< MoOo Oq¥q¸. ¯ ¥y<Ój MLjj¸Íj fHÆ÷Ä£jEc, ²Ó¥qÄ£jEc rH=hæ ¥x<jŠ 
PoFLGHlð<j ¬¸^k °¸@oÁ. CLFLj ¬¥qÚ< °¸<<¸ −Mnj¥h ®GRæ¸ PoÍÂ ÔcPe GSðGRæ¸$c CnÆsSPe ¬FoÁ. ¥xFcï+"¥h ¥x<jŠ 
²ÍjOqj$qj¸@~ ‚@~ ¬FL<¸ MnjjÍÓjrH=hæ¸Á. ®Oqj$qk JvOqj$qjCy ®¸=h¥x¼áFL Mc+"Cy CLFL MLkMLj$c¿ MLÓFL CLFL Mnjj$qj<j ²¸CL 
¥qGRæGH@~è@y ML¿ê¸¼ MLj¿¢ ÔnGHð<¸ MnjjÍÓjrH=hæ¸Á. CLFL MLkMLj$c¿ MLÓFo Mc+" −NqjFL rHÍí ÔLÍjMLlÓj ÔLÍMLPo¥qJwNqk<j^. <_jò 
¼FLïGHð=hFLj¸© CLFLj MLk ®¸=y÷ °¸¨ ×.¿»FLÍ¸Cc ÔLkfSFL^j÷ ML¿ê¸ÔoÁ. − MnbÍML GS¿$cÜ ÔLÍML¥q Mc+" ¬MLjôÂ ²¸CL 
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³¨fH¸ÔoMc@y CLFLŠ CnÓjGSj. Mc<j ³¨fH¸ÔL<¸ μ¥q=nÎCo, EcÂ¥h CLFLj ‚@~ JdOqøÀÂ ²Fyï MLk^Ój ¬FoMc<j. −[¿Mc<Â Kc$c 
$cO~¸ ÔofS Mc¨ï Jd<jÔofS¸ÍÂ ¬GSëMLkFL¸ CLFLj −Mnj Ä£jÍ ¬OqjGSkëMLl¸@oMc<j rHWc"¸ ¬Pe ÔnGHlCLj¸=o, Mc<k μ¥qÚTd¿ ‚@~ 
−MnjÂ −GHPoÍj. μ¥qTd¿ Mc¨ ¼FLïGHð=h sSïfUCLj<j, MLkMc¨Cy ''Â¢ AKcOqõÂ −GHO~ Kc_k! ¬¸ŠP| ®¥qÚ@o °FcïOqj. ¬Â¢ï 
Ä¸^jFcïOqj KcMLl¸<Íj'' ¬¸=o EcÂ¥h Mc<j, ''¬_ò, MLÁPoNqjO~ Kc_k! CLFL¸Co ²MLOq¸ −GHPo¸. ²¸Íj¥x¼áFL $x<ML. FL<j MLjFL¸ 
GH¥qÚ Oqk¸Py¥nÈ" MLk=c÷<jŠ¸Ec¸'' ¬¸^k ¬¥qÚ¨FLj¸¼ MnÈ"JwNqk<j. ¬Pe$o ¬¥qÚ<jFLïFcï+k" FyOqj MLjkGSjŠÂ ¥y<Ój 
rH=hæ¸Á ÀÂ ±OqjŠFcï<j.  

‚CLjOqj ¬¥qÚ¨¥h MLÔcá¥q CLFL $qj¿¸¼ ³MnjÎFc ¬<j$qjCLj¸EoMnkFLÂ ÔLkTd<j. ¥cÂ¢ CLFoMnk ÔnGHðKyCLjFcï ‚@~ ''¥x¸Ôn¸ 
GSOqjí¥yMcÆ, FcFcï! ¬MLjôPe$c ²MLOqk Â¢Š ÔoNqjOqj. FLjMLlø ³ Oy×nÎFc MLjMLjôÆï Í$qÜOq¥h À£TdMc... MLj¸¼$c MLk=c÷@~Mc..? ¬tjFc 
¼FLïGHlð<j ÔcPe Kc$c ÔLkfSFL ¬MLkô, FcFLïÓFo ¯ Oy¾Py÷ ¥x<jŠÓj MLÁÆ MnÈ"JwCLjFcïOqj.'' ¬¸^k ®EoEy ÔcPe TdbEcOq* 
ÄGRNqjMLjFLï^j÷$c ¬¥qÚ¨FLj¸¨ MnÈ"Jwtj¸Á.   

− CLO~øCL fHÓ÷Ój MLjj$qjÜOqk Mc+" Mc=cÓ ÄGRNqj¸ MLk=c÷<j¥yML<¸ ‚@~ ÄFLGH¨¸Á. MLjj¸ÍjFLj¸Ôi ‚@~ 
sSïfUCLjÓk, ÔLj=cæÓk ¬¸^k ²ML¿Â¢ Í$qÜOq$c O~ÂMLøPoÍj CLFLj. ¥cOq*¸ μ¥qÚ=o. CLFLÁ ÔcPe ¼FLï °Eyõ$q¸ ½¡CLMLjk CLŠÚMo. 
CLFLÁ ¼FLï °Eyõ$qMLjÂ ¬¸ÍOqk CLFLÂ ¼FLïÔLkGHl ÔLkTdëOoMnkFLÂ ¬GSÓj ²ML¿Â¢ ¥qÆsSMc@o ¥cÍj. CLŠÚML ½¡CL¸ ¥c_=hæ ²¸CLsSGHm 
öGHÀ£EcÂ¥h Pn¥qÚÓj MoNqj<Moj GS¿JwNojÁ. ²¥qÚ¨¥h MnWc"ÓFcï −[¿¥h ³ rHÈ" sHOq¸=cÂ¥nÎFc GSOo _NqjPoíOoMc@o¥cÍj. ®GHlð<j CLFL 
fHÓ÷Ó ¥cGHO~Ój ÔLkGSjë¸=o JdOqøÀ ²¸CL GSÿFL¸Cy °¸@oEy ¬OqíîMLjMLlCy¸Á. ®¸CLŠ MLjj¸Íj CnÓjGSj. ¥cÂ¢ ³ Oy¾e CLFL Í$qÜOq 
μGHlð¥yPoÍj. −[¿¥h JdOqøÀ ÔLÂJwNoj Oy¾FL ‚@~ CLFLMnÎGHl KoÓ$c ÔLkTd@o CLGHð ³Ä£j ÔnGHðPo¥qJwNqk<j. fHÓ÷Ój GSøAKcMcÓj 
CnÆfSFL CLO~øCL CLFL ®¸=h¥h ²GHlð<j MnWcëFc ¬FLï^j÷$c °Fcï<j.  

−[¿¥h ¼FLï ¥x<jŠ ®¸=hFLj¸¨ CLFL ±¿¥h, CLFL ®¸=h¥h MLÔoáGS¿¥h ¥cGSë ±fH¿ gHÓjáŠFcï<j. ÇMLO~¸ ML¼áFL^j÷ 
CnÆNqj$cFo JvÍjíFoï GHÂMc+j" ÔL¸öÍMLjô, TdtjÓk GH¿$nCLjëCLjFLï^j÷$c MLÔcáOqj. $q_$qKc ®Ó÷¸Cc QLjöbKq¸ ÔoTdOqj. MLjj¸Íj ML¸=hÓj÷ 
¥q¨», ¥cIgH rH=hæ ®¼á¸Á ÔL¸öÍMLjô. GH<¥q Š¿¢áÂ QLjöbKq¸ ÔofS rH=cæ<j, TdtjÓj. Mc+j" MLÔoá^GHlð@o sHGHO| ¥xFLjŠÚÂ ML¼á, 
ÇMLO~¸¥h ®ÔcáOqj. ¥cIgH Cc$qjCLk sHGHO| ÔLÍjMLlCLk ‚OqjáFcï<j ÇMLO~¸. ÔL¸öÍMLjô TdïFcÂ¥h MoBiê+j" rH=hæ, ML¸^‚@~ ÔofS 
rH=hæ¸Á. ''MLjÈ¢" MLTdëMLj''Â ÔnfHð MnWc"¿ÍíOqk. ÔL¸öÍMLjô¥h ML¸^ JdOqøÀ Fo¿ð¸¼¸Ey, ³Mnk ¬ÔLjá JdOqøÀ ÔofSFL=o÷ MLl¸Á. −Oy¾ 
FLj¸¼ McÈ"ÍíOqk ¬Âï GHFLjÓk ÔLkGSjŠ¸^k CLFLÂ ¥q¸=h¥h OnGHðPe$c ÔLkGSjŠ¸^jFcïOqj. öJd*¸ Vtj$c °¸Á ÇMLO~MLl¥h 
tj¥qÚ<. ®GHlð<j ¯ ¥xÓCLÓj ¬Ä¤ ÔLksSë, μ¥qÚTd¿$c AKLNqj¸ GH^jæŠ¸Á ÇMLO~MLl¥h.  

³¸ ÔoNqkÆ? ²¥qÚ< °¸@~Æ? örHÎMo=| °Eyõ$qMojMnk rHFLúF| PoÍj. ¥x¸Ôn¸ öJdÄ@n¸=| IGH¸@| MLsSë, ¬¸ÍjPy ¥x¸Ôn¸ JdOqøÀ 
ö=i=nô¸=|¥h ¬tjJwtj¸Á. Äj»ÆFLÁ ²Fcï+"¥h MLGSjë¸Ey CnÆNqjÍj. ¬¸Íj¥é CLFLCy CLFL −IgH}SPy GHÂÔofSFL GSkO~õO~MLl ¿=nÎO| 
¬Nqkõ¥q MoOo Ôy^ ²¥qÚ@y ÔoGSjë¸=o CLFL¥h ‚@~ ³EnÎFc °¸=o ÔLk<MLjÂ MnjjFLïFo McÈ"¸=h¥h MnÈ" ÔnfHð MLÔcá<j.  

−Py¼GSjë¸<$cFo CLÓFnfHð MLÔoáfS¸Á, ÇMLO~MLl¥h. ML¸=h¸=y÷ ML¸^ ÔoGSjëFLï ÔL¸öÍMLjô, MLjFLjGRjÓ ÿ@~MLl¨ MLk^Ó¥h KnÎ^¥h 
ML¼á ÔLksSë, ÇMLO~MLl CLÓ $q=hæ$c GH^jæŠÂ Š¿¢áPy ‚OqjáÂ, KcbÍGH<<¸ ÔLkfS, ¥q¸$cOqj GH<jCLk, ''¬Nqjõ$cOqj! ³MLjtj¸Á? 
CLÓFxJdð? JvÍjíFLï Ã.fH MLköCL MoGSjŠFcïO~?'' ¬¸^k Í$qÜOq ML¼á ¬¨»¸Á.  

''− MoGSjŠFcïFLj. ¥x¸Ôn¸ GH<jŠ¸=cFLj. ÔL¸öÍMLkô!'' ¬¸^k PyGHÆ¥h MnWc"<j ÇMLO~MLl.  
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Mn¸^Fo ML¸=h¸=y÷¥h MnÈ" CLFL rSP|IJwF| À£fS, Mnjj$qj¨¥h IJwF| ÔofS¸Á, ÔL¸öÍMLjô.  
TdtjÓj Mn¸^Fo MLÔcá<j. ''¬Nqjõ$cOqk! @~¥qæO|$c¿ Í$qÜ¿¥h MnPeíMLk¸©'' ¬¸^k ÿ@~MLl¨ ÔoTd<j.  
− Oy¾ GHÂ¥h Mn+"FLFcï<j. ÇMLO~MLl ¬CLÂ¥h FLÔLáÔnfHð GHÂ¥h GH¸fH¸Ôc<j. ¥csSGHl ¥q+j" MLjkGSjŠÂ GH<jŠFcï<j. ¬FLjŠFLï 

Oy¾ ML¼á¸Á. fHÓ÷Ój ¬¸ÍOqk MLÔcáOqj. Mc+j" O~$cFo MLjÈ¢" Ôn¥| rSÎF| ÔofS ®ÔoáTd<j. ÇMLO~MLl °CLûML Äö$qÿ¸Pe$c 
°¸¨JwNqk<j. ²¸ÍjPyFLk ¥qÆð¸ÔLj¥yPoÍj. ²ŠÚML ÿ@~MLl¨ PoŠ¸@~ ÔcPe CLŠÚML [OqjáCy ¥cOqõö¥qMLj¸ ¬tj¸ÍÂfH¸ÔcOqj, 
fHÓ÷Ój. CLŠÚML [OqjáCy ¥cOqõö¥qMLj¸ ÔoNqj<¸ MLj¸¼Eo. ¥cÂ¢, Mc+j" MLk=c÷¨FL À£Oqj ²¸CL MLköCL¸ FLÔLáPoÍj.  

ÇMLO~MLl¥h öGHÀEcÂ¥h ''®Á ³Äj=h Á¤Â¥h ®¸CL [Oqjá ²¸ÍjŠ? ÔnNqjõ¥qJwCo ³MLjMLlCLj¸Á? MLkŠ ¬¸CL =nÎMLjj PoÍj. 
^k¥i$c ¥cÂÔnáNqjõ‚<Ec ¬tjFc MLjFL ¯ GHÍíîCLjÓÂ¢ï ö=c}R. ®ÂïÂï Oy¾Ój ®MLÂ¢ï ÔoGSkë ®¥qÚ< ‚OqjáÂ °¸=o MLk 
°Eyõ$cPo¸ ¥cFLj? fHÓ÷Ó¥h ‚@~ μ¥qÚ Oy¾ rSÓÄMLjô¸=o GHÁ Â¢CLjÓj Ôn_jCLj¸Á Mc+" rUÔ|.²¸ ®MLøÂ¢ï ÔoNqj@~Â¥h MLk¥n¥qÚ< 
ŠÍjOqjCLj¸Á?'' ¬¸^k ³Ey ÔoTdOqj. ¬¸CLMLköCL¸ ÔnNqjõ<Moj $xGHð ¬FLjŠFcï<j ÇMLO~MLl. ®Ój÷ ¬MojôTdOqj. ÇMLO~MLlÂ 
μ¥qÚMLk^ ‚@~ ¬<$qPoÍj. −[¿Oy¾, TdNqj¸öCL¸ Mc+" öGHNqk*MLjFL$c, rHÍí¥x<jŠ CLFL ÔnPn÷Æï  fHÆ¼ ''FcFLï$c¿Â Cx¸ÍOq$c 
On© ¬MLMLjFLj. ¿½ösSæGRF| −IgHGSj¥h MnWc"Ó''Â Cx¸ÍOqrH=cæ<j. rHWc"Â¢ï, fHÓ÷Æ£ï #eCLOqj ÔoNqjŠ¸@~ Mnjj$q MLjVO~¾Pe _À¥hFL 
ÇMLO~MLl ²¸ÍjŠ, ³Äj=h ¬Â ¬<$qŠ¸@~ Mc+j" ÔnfHðFL^j÷$c CLNqkOqtj MnÈ", GS¸CL¥q¸ rH=hæ MLÔcá<j.  

fHÓ÷Ój MLjj$qjÜOqk ¥qÆfS, ®¸=y÷ °FLï TdMLkFL¸Cc ²ML¿¥h ¥cMcÆûFLÄ McOqj GSOqjíŠFcïOqj. ²MLOqk ÔnGHðŠ¸@~Fo, CLFo 
GSøCL¸öCL¸$c ÇMLO~MLl MLGSjëMLlÓÂ¢ï μ¥q rHÍírH=næPy GS¿í¸Á ÔL¸öÍMLjô. −=yÓÂ fHÆÔcOqj. TdMLkFL÷Â¢ï KnÎ^rH=hæ, ®Ój÷ Cc+¸ MofS, 
Cc+¸ ÔnÄÂ − ®Ój÷ ¥xFLjŠÚFLï Mc+" MLjÂfR¥h, ®ÔcáOqj. TdtjÓj, ÔL¸öÍMLjô ¥q+"Py÷ Â¢Oqj Â¸GHlŠÂ, ÔLkGSkë °¸¨JwNqkOqj.  

rHÍí¥x<jŠ, ''FcFcï! −=y ²ŠÚ'' ¬Fcï<j.  
ÇMLO~MLl fH¼á ÔLkGHlÓj ÔLkTd<j.  
¼FLï ¥x<jŠ Í$qÜOq$c ML¼á, ''FcFcï! ÂFoï, ²ŠÚ'' ¬Fcï<j.  
ÇMLO~MLl ®¸=h Mnj^÷ Ä£jÍ ÔLÀ¥hÓGH@~è<j. fHÓ÷Ój MLjj$qjÜOqk Í$qÜ¿¥h MLÔcáOqj. ÇMLO~MLl CLÓ ²Àë Mc+"¥éfS ÔLkGSkë, ''FoFLj 

O~FLj, Ä£jOqj Mn+"¸¨.'' ¬Fcï<j fSìOq¸$c.  
MLjj$qjÜOqj fHÓ÷Ók MLjk<j ÄbEcÓj$c $x¸CLj rH¸¼ ¬¿ÔcOqj. −[¿¥h ÄGSjŠÚ¸^k MnÈ"JwNqkOqj. ÇMLO~MLl, fHÓ÷Ój Mn+"$cFo 

¬¥qÚ@o ÔoCLjÓj ¥q^jæŠÂ ÂÓ_<è TdtjÓj, ÔL¸öÍMLjôÓFLj ÔLkfS, ''FcÓj$qj Oy¾Ój FLFLjï Ä£j ®¸=y÷ °¸<ÂTdëO~?'' ¬Fcï<j. 
ÔL¸öÍMLjô GbH\Ój÷MLj¸Á.  

¬GHð=h¥h Kc$c Ôi¥q=hGH¨¸Á. TdtjÓj ®Ój÷ ¼FLï Š=iOq¸Pe$c °¸Á. MLjj¸Íj ¬Oqj$qj Ä£jÍ ¼MLOq$c °FLï $qÁPy¥h 
À£GSj¥nWc"<j, TdtjÓj. $qÁ Â¢=|$c GS¿í °¸Á. ¬¥qÚ< °FLï MLj¸ÔL¸ Ä£jÍ μ¿»JwNqk<j ÇMLO~MLl. CLÓjGHl Í$qÜOq$c rH=hæ 
MnÈ"JwNqkOqj TdtjÓj, ÔL¸öÍMLjô. ²Fyï Oy¾Ó AKcOq¸ JwtjFL^j÷$c, Vtj$c ÂöÍJwNqk<j, ÇMLO~MLl.  

GHXLjÓ ¥hÓ¥hÓÓCy Mnj+jŠML ML¼á¸Á ÇMLO~MLl¥h. ¥q+j" Cn¿¼ ÔLksSë, ¥csSGH=h Ec¥c ²¥qÚ< °FLïÁ¤ ¬Oqíî¸ ¥cPoÍj. ¬¸Cc 
$qjOqjë¥x¼á¸Á. ''FLFLjï MLÁÆ ²¸ÍjŠ MnÈ"JwNqkMLl, JdOqøÀ£!'' ¬Â ¬FLjŠ¸^j¸<$cFo ¥q+"Py÷ Â¢+k"O~tj.  
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MLjÈ¢" $qCL¸ $qjOxë¼á¸Á. ¯ ÔL¸öÍMLjô McÈ"¸=y÷ GHFy÷ ÔoOoGS¿¥h GHÍVOo+" fHÓ÷. Jv=hæ$c, FLÓ÷$c, GSFLï$c, ²CLjëGH+"Cy, 
Mnjjÿ¸Py ¥qWc, ¥c¸À£ PoŠ¸@~ °¸@oÁ. EcÂï, EcÂ ¼¸fH¿ ¾^jæÂ ÔLksSëFo, ÇMLO~MLl¥h ÄGSj$xÔoáÁ. $c÷GSj GS¿$cÜ ¥q<$qPoÍFy, 
GS¿$cÜ ±<MLPoÍFy ³Ey μ¥q=h ¬¸^kFo °¸@oMc<j. ''EcÂï ¥x¸Ôn¸ ¾^jæ¥h FLkFn O~GSj¥yMLjFLj'' ¬FoMc<j.  

®¸¥yOy¾ ''Fc _^æÓj EcÂ ÔoCL °À¥h¸ÔLŠ, FLjMoø °CLjŠ.'' ¬Â ¬FoMc<j JdOqøÀCy. ÔL¸öÍMLjô¥h ÇMLO~MLlÂ ÔLksSëFo 
μ*jŠ MLÔoásSÁ. ¬CLFLj ¬FL@~Â¥h GS¿$cÜ ¬CLÂ ²ÍjOqj$qj¸@~ ³Ey μ¥q=h JdOqKyNqj<Mnk ÔosSÁ. ''EcÂï GHÂMLkÂfHTdëMc? PoEc?'' 
¬¸^k Oy¾e JdOqøÀCy $x<MLrH^jæŠFoMc<j. MLjbÍõPy JdOqøÀ GSCLMLjCLMLjNojõÁ. ÔL¸öÍMLjô CLÆ÷, ÇMLO~MLl ®Pe ¬FL<¸ ÔLkfS, 
fHÓ÷Â FcÓj$qj¥x=hæ, ³@oáÁ. JdOqøÀ MLj^jŠ ÔL¸öÍMLjôÂ ¥x^æÂÔoáÁ¥cÍj. ¶fH$cÜ ÔL¸öÍMLjô¥h GHÂ Fo¿ð¸ÔoÁ. ''EcÂ¥h GHÂ 
Fo¿ð¸ÔL@~Â¥h FLjMLlø EcÂ¥h <_jòÆGSjëFcïMc? '' ¬¸^k ¬¿ÔoMc<j ÇMLO~MLl. ®Íí¿ MLjbÍõ FLÆ»JwNojÁ ¥cÂ¢ ÔL¸öÍMLjôÂ MLköCL¸ 
μÍÓPoÍj JdOqøÀ. EcÂ¥h ÔLÍjMLl ‚@~ ÔnsHðÁ. ¥xÂï Oy¾Ój ÔLkfS ÔL¸öÍMLjô ''¬Nqjõ¥h ²¸Íj¥qMLkô ¬¸CL ¥yGH¸?'' ¬¸Á 
JdOqøÀCy.  

''MLj$qMc+j" KnÎ=h¥h MnÈ" GHÂÔofS MLTdëOqj. Mc+"¥h ²Fyï ¼¥cŠÓj¸=ctj. MLjFLMoj GSOqjí¥yMcÆ'' ¬FoÁ JdOqøÀ.  
μ¥qOy¾ ÇMLO~MLl ²¸Íj¥y JdOqøÀÂ $q=hæ$c ¥é¥qÓj MoTd<j. JdOqøÀ ¥q+"Â¢+j" rH^jæ¥yML<¸ ‚@~ ÔL¸öÍMLjô ÔLkfS¸Á. 

ÇMLO~MLl MnÈ"Jw$cFo JdOqøÀ Í$qÜOq¥h ML¼á ''²¸Íj¥qMLkô ¬¸Í¿¢ï ¬Pe À<jCLk °¸=cOqj. Ä£jOnÎCo ¬Pe ±¿¥é À<jCLjFcï 
±OqjŠ¸=cOqj. fHÓ÷Ój CLGHlð ÔofSFc, FoFLj CLGHlðÔofSFc, ÄjMLjôPoï À<CcOqj. MLjÈ¢" ÀfHð ÀfHð ÄjMLjôÆ£ï À<CcOqj. Fc¥q¸Íj¥é 
TdOqjFLïGHlð<j O~_jÁí¥cÍMLkô. −NqjFL MnÈ"JwNqk¥q MLTdëFLj.'' ¬¸Á.  

Mn¸^Fo JdOqøÀ ÔL¸öÍMLjô MnÎGHl À¿», ''³MLjFcïOo, −NqjFL? ÂFLjï GHÂ GS¿$cÜ ÔnNqjõMLjFcïOqj. FLFLjï Â¢ÔoCL GHÂ GS¿$cÜ 
Ôotj¸ÔLMLjFcïOqj. ¬¸Co$c ¥x¸CLMLj¸Á FnMLjôÁ$c ÔnJdëOqj. ¥x¸CLMLj¸Á $q=hæ$c ÔnJdëOqj. ¬tjFc Mnjj$qMc+j" KnÎ^¥h GHÂ¥h MnÈ"FLGHlð<j 
²Fyï GSMc+j" ²ÍjOyÚMcÆû MLGSjë¸Á. Mc+"¥h ²Fyï ¼¥cŠŠ¸=ctj. Ec¸Cy FcÄ£jÍ −NqjFL ¥x¸Ôn¸ ÄGSjŠÚ¸=o ³MLjMLlCLj¸Á? Fc 
¬FLjŠFLï Mc+"Ä£jEo ÄGSjŠÚ¸=cOqj. Â¢Ä£jÍ ¥cÂ, fHÓ÷Ó Ä£jÍ ¥cÂ¢ −NqjFL¥h ¥x¸Ôn¸ ‚@~ ¥yGH¸PoÍj. FLjMLlø ²ŠÚML Mc$qŠ¸@~ Â¢ 
GHÂ ×cö$qCLë$c Ôntjõ'' ¬¸^k GSFLïGSFLï$c ÄGSjŠÚ¸Á. −IgH}S rIHÎP| MLj¿áJwtj, MnFL¥hÚ ML¼áFL CLFLj − MLk^Ój ÄÂ, ³Ä£j 
CnÆNqjFL^j÷$cFo MnÈ"JwNqk<j. ¬Pe ®¸=y÷ Ôo¿FL ÔL¸öÍMLjô ®GHlð<j CLFL¥h Á¥qÚtjõ¸Á. ÔL¸öÍMLjô rHÈ"‚@~ JdOqøÀ 
ÔoCLjÓÄ£jÍj$c ¬tj¸Á. FnMLjôÁ$c $qÁ KnÎ^¥h MLÔcá<j. ¬CLÂï ÔLkfS TdtjÓj $q_$qKc ML¼á, ¬=cÔ|è KcöCLk¸ ÔLkfH¸¼, PyGHÆ¥h 
MnWc"<j, ¥cIgH CoML@~Â¥h.  

TdïFL¸ ÔofS ML¼á, ¬Oqj$qjÄ£jÍ GH<ŠÚ¿¢áPy CcgH$c ‚OqjáÂ −Py¼¸ÔL<¸ MnjjÍÓjrH=cæ<j. ÇMLO~MLl. FnMLjôÁ$c ML¼á, 
¥h¸Í FoÓÄ£jÍ ‚OqjáFcïOqj TdtjÓk, ÔL¸öÍMLjô. ''²¸Cy¥cÓ¸ ®¥qÚ< °¸<FLj TdtjÓk FnMLjôÁ$c ²¥qÚ@nÎFc ®Ój÷ ÔLkGSjŠÂ 
MnÈ"JwCcFLj.'' ¬Fcï<j, ÇMLO~MLl. TdtjÓj, ÔL¸öÍMLkô μ¥q¿ Mnjjÿ¸ μ¥qOqj ÔLkGSjŠFcïOqj. TdtjÓj FnMLjôÁ$c, ''¬Nqkõ! 
¬MLjô$cOqj Ä£j¥éÄ£j ÔnGHðPoEc?'' ¬Fcï<j.  

''³Äj=h ÔnsHðÁ?'' ¬¸^k −QLáOqõ¸$c ÔLkTd<j, ÇMLO~MLl  
''¬Eo Ä£jŠ ³EnÎFc sHGHO| ®MLøPoEc? '' ¬GHlð<j $qjOxë¼á¸Á, ÇMLO~MLl¥h JdOqøÀ ÔLÂJwNojMLjj¸Íj ³Ey ''FLÓ÷ Kc$|'' ¬¸Á.  
''TdtjÓk Fc rH=næ À£GSjŠO~ ÔLkEcí¸'' ¬Fcï<j ¥x¸Ôn¸ MLjj¸ÍjŠ ML¸». ¬CLÂ TdMLkFLj GSOqjíCLk − Kc$|‚@~ 

rH=næPy rH=hæ¸Á ÔL¸öÍMLjô. ³@~Á Ec=hJwtjFc − Kc$| $qjOoëO~PoÍj ÇMLO~MLl¥h.  
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పాతాళం                              ర  కొపప్రపుపాతాళం                              ర  కొపప్రపు 

TdtjÓj Cn¼áFL rH=næPy ÔLksSë − FLÓ÷ Kc$| °¸Á. −CLßCL$c À£fS ÔLkTd<j ÇMLO~MLl. ³My ¥xÂï sHGHO|û ¥qFLGH@~ètj − 
Kc$|Py. ¬¸ÍjPy JdOqøÀ O~fSFL °CLëOq¸ À£fS ÔLÍML<¸ MnjjÍÓjrH=cæ<j ¬CLFLj. ''FcŠ CnÓjGSj Ä£jŠ ®Pe¸=h ¬FLjAKLML¸ 
²ÍjOqMLlCLj¸ÍÂ. MLkCy Ä£jOn¸CL ¥q^jMLl$c MLlFcï Ä£jPyGHÓ °FLï MLjFLGSj FcŠ CnÓjGSj. Tv¸CL ®Ój÷ ¥q^jæ¥yMcÓÂ, Ä£j Äj»ÆFL 
¥y¿¥qÓÂ¢ï μÍjÓjŠÂ ²¸Cy ¥qGRæGH¨, ¯ ®Ój÷ GS¸JdÁ¸ÔLjŠFcïOqj. Ä£jŠ ®¸¥y bEcõGSPo¥qJwtj¸Á. ¥cÂ¢ MLkOqjCLjFLï ¥cPeÂï 
$qMLjÂGSjëFLï FoFLj ³Ey μ¥qOy¾¥h ¯ GH¿fSìÀ O~MLÔLáÂ ÔcPe MLjj¸Íj$cFo ±fU¸ÔcFLj. ¬¸Íj¥é Ä£jCyJd^j FoFLj ‚@~ ¥qGRæGH¨, 
Ä£jŠ CnÆNqjŠ¸@~, ±¿¥h ¥x¸Ôn¸ ÍkOq¸$c ¯ ML¸Í $q×cÓ GSìÓ¸ ¥xÂ, On¸<j$qÍjÓj MofS Ä£j¥yGS¸ rH=cæFLj. ½¡ÄCLMLj¸Cc ¯ 
GS¸TdOq¸ ¥yGS¸ ¥qGRæGH¨, ¥yfHfRæMc<Â FLÓj$qjOqjCyFLj, FcFLï Ôn<èMc<Â fHÓ÷ÓÔoCc ¬ÂfH¸ÔLjŠÂ ‚@~, ¿=nÎO| ¬Nqkõ¥q Vtj$c 
½¡ÄCL¸ $q<JdÓFLjŠFLï Ä£j¥y¿¥q ÔcPe GSÿ×.MnjÎFLÁ. ¬¸Íj¥é ¯ ³O~ð^j. ¯ ÄGRNqj¸Py TdtjÓj, ÔL¸öÍMLjô Fc¥n¸Cy GSVNqj¸ 
ÔoTdOqj. ¯ ×.FLô¥h Mc+" _jj*¸ À£Oqjá¥yPoFLj. Ä£jOqj ²GHð=h¥i GS¸CyGR¸$c °¸@~ÓÂ ¥yOqjŠ¸^k Ä£j... JdOqøÀ. ''  

ÇMLO~MLl ÇPeÄö$qÿ¸Pe °¸¨JwNqk<j. TdtjÓj Í$qÜOq¥h ML¼á, ÇMLO~MLlÂ GH^jæŠFcï<j.  
 

PPP 

 
  భూమి మీద అతయ్ంత లోతైన పర్దేశం పసిఫిక మహాసముదర్ంలో ఉండే 'మరీనారా టెర్ంచ ' . సముదర్ం ఉపరితలం నుంచి, 

సముదర్గరభ్ం వరకు దాదాపు పది మైళళ్ లోతు ఉంటుంది.. ఇది ఎవరెసుట్ పరవ్తం కనాన్ ఎతుత్. అంటే, ఎవరెసుట్ పరవ్తానిన్ మరినారాలో ముంచితే, పూరిత్గా 
మునిగి ఇంకా ఎనోన్ మైళళ్ నీరు పైన ఉంటుంది.  ఇది పర్కృతి సహజంగా ఏరప్డిన అగాధం. 

 
ఆయిల డిర్లిల్ంగ కోసం మనుషులు ఎనోన్ గోతులు తవావ్రు. అసలు డైనోసారుల్ చనిపోవాడినికి కారణమైన ఉలక్ ఒకటి భూమిని కోటల్ 

సంవతాస్రాల కిర్తం ఢీకొటిట్నపుప్డు ఏరప్డిన పెదద్ గొయియ్ (180 మైళళ్ వాయ్సం) ఆయిల డిర్లిల్ంగ చేసుత్నన్పుప్డు మెకిస్కోలో కనుగొనాన్రు. అపుప్డే మనకి 
డైనోసారుల్ ఎలా అంతరించి పోయాయో తెలిసింది.  పర్పంచలో అనిన్టకనాన్  లోతునన్ గోయియ్ రషాయ్లో ఉనన్ 'కోలా సూపర డీప బోర హోల '. ఏడునన్ర 
మైళళ్ లోతు, కాని కేవలం తొమిమ్ది అంగుళాల వాయ్సం. 1970 లో పార్రంభించి, అంత లోతు తవవ్డానికి 20 ఏళుళ్ పటిట్ంది.   ఇంకా లోతు తవావ్రని 
వారత్లొచిచ్నా, 2008 సంవతస్రం లో ఆ పార్జెకుట్ని అరాథ్ంతరంగా ఆపేసారు.  ఎందుకు ఆపేసారని సప్షట్ంగా ఎవరికీ తెలియకపోయినా, 
దానికవసరమయేయ్ నిధులు ఆగిపోయాయని గాలి వారత్. ఆ పర్దేశానికి ఎవవ్రినీ వెళళ్కుండా ఖచిచ్తమైన ఆదేశాలిచిచ్, మిలటరీ పహారా పెటిట్, గొయియ్ని 
పూడేచ్సారు ఏదీ లోపల వెళళ్కుండా...............లేదా బయటకు రాకుండా ఉండేదుకు.. 

 
*************** 
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" ఈ రిపోరుట్ చూసావా? " ఒక ఫైలుని నా ముందు పడేసి అడిగాడు నా కొలీగు. అసహనంగా కదిలాను. నా పనేదో నేను చేసుంటుంటే  
మధయ్లో ఈ డిసట్రెబ్నేస్ంటి? అపప్టికీ డివిజను మారచ్మని హెడాడ్ఫీసుకి రెకెవ్సుట్ చేసా. ఇంకా ఏమీ తేలలేదు. మధయ్లో వీడి గొడవొకటి. 

నెమమ్దిగా ఆ ఫైలు తీసి, చూసూత్ "ఏంటిది?" అనడిగా. 
"ఇది మన డివిజను హెడుడ్ నాకిచాచ్డు, మనిదద్రనీ చూడమని. చూసి, దాని మీద రిపోరుట్ ఇవావ్లి ఏంచెయాయ్లని. ఆ రిపోరుట్ ఆయనకి 

నచిచ్తే, సూపర బాసు దగగ్రికి వెళిళ్, అకక్డి నుంచి డెఫెనుస్ మినిసట్రు గారి దగగ్రికి వెళుత్ంది. ఇంక ఏక్షను ఏంతీసుకోవాలనేది పై వాళుళ్ చూసుకుంటారు". 
డిఫెనుస్ మినిసట్రు అనేసరికి నాలో కదలిక వచిచ్ంది. ఇదేదో అతయ్ంత ముఖయ్మైన విషయమయుయ్ంటుంది.  ఇంక సరిగాగ్ కూరుచ్ని ఫైలు 

ఓపెన చేశా. ఎవరో మెవేడ్వ అనే సైంటిసుట్,  సైనుస్ మినిసట్రు గారికి ఎకక్డో తవివ్న లోతైన గొయియ్ గురించి రాసిన రిపోరుట్. మా కంపూయ్టర దానిని తరుజ్మా 
చేసింది.  చదవడం మొదలు పెటాట్. 

 
***********    

 
"గౌరవనీయులైన డెఫెనుస్ మినిసట్రు గారికి, 
నేను కోలా బోర హోల పార్జెకుట్కి చీఫ సైంటిసుట్ని. ఈ పార్జెకుట్ గురుంచి మీకు తెలిసే వుంటుంది.  మనముండే భూమి పై పొర లోపల 

ఎలా ఉందో, అందులో  ఎలాంటి ఖనిజాలునాన్యో తెలుసుకోవాడానికి చేసే పర్యతన్ం. కనీసం ఉపరితలం నుంచి10 మైళుళ్ లోతు తవివ్తే గాని తరువాత 
పొర తాకలేము.  వివిధ దేశాలు ఇందులో పాలొగ్ంటునాన్యి. వారి నుంచి నిధులు మాతర్మే కాకుండా,  మానవ వనరులు కూడా అందాయి. ఇది 
పర్పంచానికి ఉపయోగపడే పర్యతన్ం. నాతో పాటు, ఇండియా, చైనా, అమెరికా ఇంకా వేరే దేశాల సైంటిసుట్లు కూడా పని చేసుత్నాన్రు. పార్జెకుట్ 
అనుకునన విధంగా సాగింది ఇపప్టివరకు. కాని ఒక నెల కిర్తం మా సైంటిసుట్లు ఒక భయానక మైన విషయానిన్ కనుకుక్నాన్రు. మీకు రాసుత్నన్ ఈ 
రిపోరుట్ దాని గురించే. ఈ రిపోరుట్ని మీరు అతయ్వసరంగా అనిన్ దేశాధయ్కుష్ల దృషిట్కి వెంఠనే తీసుకెళాళ్లని మిమమ్లిన్ కోరుతునాన్ను"     

 
"పర్పంచానికి తెలిసినంతవరకు మేము ఏడు మైళళ్ కంటే ఎకుక్వ లోతు తవవ్లేదు. ఆ ఏడు మైళళ్ లోను, మేము చాలా విషయాలు 

తెలుసుకునాన్ము. తవేవ్కొదీద్ వేడి పెరుగుతుంది. దాని వలల్ మా మషీనుల్ లోతు వెళేళ్ కొదీద్ పని చెయయ్డం మానేసాయి. కిర్తం సంవతస్రం కనుకుక్నన్ ఒక 
కొతత్ టెకాన్లజి సాయంతో మేము 25 మైళళ్ వరకు తవవ్గలిగాము. అపప్టివరకు తవివ్న తరువాత, ఒక చినన్ రోబోటుట్కి  కెమెరా పెటిట్ ఆ తవివ్న గుంత 
లోకి దింపాము, లోపల ఏముందో తెలుసుకోవడానికి.  ఆ కెమెరా లోపల వెళేళ్కొదీద్ ఏమేమునాన్యో  చూపిసోత్ంది. నేను చెపేత్ నమమ్రు గాని, అకక్డ దొరికే 
ఖనిజాలు, డైమండుల్ ముందు మనకునన్వి కాలి గోటికి కూడా సరిపోవు. 12 నుంచి 15 మైళళ్ మధయ్ లోతులో అయితే దాదాపు వంద అడుగుల పొడవునన్  
వేల, వేల డైమండుల్నాన్యి. దానిన్ బటేట్ మీరూహించుకోవచుచ్ ఎలాంటి సంపద వుందో. మా కెమెరా 20 మైళళ్ లోతుకొచేచ్సరికి ఏదో చారలు లాంటివి 
కనబడాడ్యి. అవి చకక్గా చెసుస్లోని గళళ్గా పేరచ్బడి వునాన్యి. అదేంటో మాకరథ్ం కాలేదుగాని, ఏదో కొతత్ రకమైన ఖనిజమయుయ్ంటుందని 
అనుకునాన్ము. మాకు చాలా ఆనందమేసింది. ఇలాంటి కొతత్ పదారాథ్ల వలల్ మనకు ఇంతకు మునుపు లేని వసుత్వులు తయారు చేసుకోవచుచ్. ఆ చారలు 
ఇంకా దగగ్ర నుంచి చూడాలని ఆ రోబోటుట్ని కెమెరా తో సహా ఇంకా లోతుకి పంపించాము. " 
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" 25 మైళళ్ లోతు వచేచ్సరికి, ఆ చారలు సప్షట్ంగా కనిపించాయి....అవి రోడుడ్లు, హైవేలు.  మాకు సంభర్మాశచ్రాయ్లు...భూమికి 25 
మైళళ్ లోపల రోడుడ్లేంటి? కెమెరా పనిచేసోత్ందో లేదోనని టెసుట్ చేసాక, కెమెరా లో ఏదీ పార్బెల్ం లేదని నిరాధ్రణకొచాచ్ము. మరి కళళ్ ముందు కనబడేది? 
కాని మన రోడడ్ల్ లాగ లేవు. ఏదో గాజులాంటి పదారథ్ంతో తయారు చేసినటుట్ వుంది. బాగా మెరుసుత్నాన్యి.  చాలా సేపటివరకు మాకు అరథ్ం అవవ్లేదు 
అవెందుకు మెరుసుత్నాన్యో? వాటిపకక్న ఇళళ్ లాంటివి కనబడాడ్యి. అవికూడా మెరుసుత్నాన్యి. కాని ఒకొక్కక్టి ఒకొకక్ రంగుతో... ఆకక్డ వేడి కూడా 
350 డిగీర్లుంది. కాబటిట్ జీవం అసంభవం.......అని మేమనుకునే లోపలే మాకు జీవులు కనబడాడ్యి.." 

"వాళళ్ రూపం సప్షట్ంగా కనపడలేదుగాని, వాళుళ్ మనలాగ లేరు, వాళుళ్ నడిచే విధానం కూడా, తేలుతునన్టుట్ందిగాని, నడుసుత్నన్టుల్ 
లేదు.  దానికి సంబంధించిన వీడియో ఈ రిపోరుట్ కి జత చేసుత్నాన్ను.  వాళళ్ రోడుడ్లు, ఇళుళ్ అనీన్ ఎందుకు మెరుసుత్నాన్యో కూడా ఒక అవగాహనికి 
వచాచ్ము. అవనీన్ రకరకాల వజార్లతో కటాట్రు కాబటిట్.  అకక్డ ఎకుక్వగా దొరికే ఖనిజం అదే. మీకు తెలిసే వుంటుంది, వజర్ం పర్పంచంలోకెలాల్ అతయ్ంత 
కఠినమైన వసుత్వని. ఇంకో వజర్మే దానేన్మైనా చెయయ్గలదు. ఈ విషయానిన్ మరీ నొకిక్ ఎందుకు చెపుత్నాన్నంటే, వాళుళ్ వజార్లతో ఆయుధాలు తయారు 
చేసుంటే వాటిని మనమేమి చెయయ్లేము. ఇది మీరు సైనాయ్ధిపతుల దృషిట్కి తీసుకెళాత్రని ఆశిసుత్నాన్ను." 

 
"అసలు ఆ జీవులు అంత లోపల ఎలా వచాచ్యో తెలియదు. అకక్డే పుటిట్ వుండడం అసాధయ్ం. వేడి అనే కాకుండా, జీవం 

తయారవవ్డానికి అవసరమయేయ్ పదారాథ్లు తకుక్వ అంత లోతులో. మా సైంటుసుట్లందరి అభిపార్యం పర్కారం, వాళుళ్ ఎనోన్ వేల (లేదా లక్షల) 
సంవతస్రాల కింద మన లాగానే భూమి మీద వుండేవాళేళ్మో. ఏదో బలమైన కారణం వుంటేగాని అంత నివాసయోగయ్ంకాని పర్దేశంలోకి వెళిళ్వుండేవారు 
కాదు. ఆ కారణం ఏమిటో మనకు తెలియదు. అసలు వాళుళ్ ఇంతకు ముందు భూమి ఉపరితలం మీద వునన్టుట్ ఆధారాలు కూడా కనపడలేదు.  " 

 
"ఇంకో విషయం. మనమునన్టుట్ వాళళ్కి తెలిసినటుట్ లేదు. లేకపోతే ముందే భూపైభాగంలోకి వచేచ్వాళుళ్. కాబటిట్, వాళళ్కి 

తెలియకుండా ఉండేందుకు సరవ్విధాల పర్యతిన్చండి.  ఎందుకంటే, నా ఉదేద్శయ్ం పర్కారం, వాళుళ్ వసేత్ మనముండము.  వాళుళ్ లోపల ఉండడమే 
మనకుతత్మం. మన పార్బెల్ంస మనకునాన్యి, కొతత్గా తెచిచ్ పెటుట్కోవదుద్. కాబటిట్, నా రికమండేషనేమిటంటే, ఈ కోలా బోర హోల ని వెంటనే మూసివేసి, 
బాగా సెకూయ్రిటి పెటట్ండి. ఎవవ్రినీ వెళళ్నీయదుద్. ఎలాంటి వారాత్ రిలీజు చెయయ్దుద్. సాంకేతిక కారణాల వలల్ ఆగిపోయిందని మాతర్ం చెపప్ండి.   ఒక 
సైంటుసుట్నైన నేను, ఒక అదుభ్త సంపద కనుకొక్ని, మానవాళికి ఉపయోగపడే ఖనిజాలు ఉనాన్యని తెలిసికూడ ఇలా చెపప్డం నా సైనుస్ వృతిత్కే విరుదధ్ం. 
కాని ఎనోన్ వందల కోటల్ మన మానవాళి భవిషయ్తుత్ ముందు నా వృతిత్ ధరమ్ం అసందరభ్ం. కాబటిట్, మీరు నేను, నా కొలీగైస్న ఇతర దేశాల సైంటిసుట్లు 
రాసిన ఈ రిపోరుట్ని చూసి, అతి తవ్రగా ఒక డెసిషన తీసుకుంటారని భావిసుత్నన్ను. 

మీ భవదీయుడు 
మెవెడ్వ 

PPP 
రిపోరుట్లోంచి తల పైకెతిత్ మెలల్గా నా కొలీగు వైపు చూసాను. 
"ఇంటరెసిట్ంగ..." అనాన్.. 
"కదా.." అనాన్డు నవువ్తూ. 
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నిచెచ్ననిచెచ్న  మెటుల్మెటుల్                                                                                                      ఎలకాట్ర్న్ఎలకాట్ర్న్     

ఫైలు మూసి నిశశ్బద్ంగా కూరుచ్నాన్.. 
"మనకు వాళళ్ గురుంచి తెలిసిందని, వాళళ్కు తెలియదు"...కొంతసేపయిన తరువాత నెమమ్దిగా నా వైపు చూసుత్ అనాన్డు నా కొలీగు. 
తలూపాను. 
"అంతే కాదు, మనం ఇంత లోతు ఎందుకు వచాచ్మో కూడా వాళళ్కు తెలియదు" 
"దేవగణ జాతితో యుదధ్ం చేసి మనం ఓడిపోయిన తరువాత ఇకక్డ దాకోక్వాలిస్ వచిచ్ంది. ఇంతకాలం వాళుళ్ పైనే వునాన్రని 

అనుకునాన్ము. వాళుళ్ లేరు ఇపుప్డు" 
"ఎకక్డికి వెళుళ్ంటారు?" 
"ఏమో? గెలిచిన తరువాత వెళిళ్పోయుంటారు." 
"వాళుళ్ మళీళ్ వసేత్?" 
మళీళ్ నిశశ్బద్ం మా మధయ్. 
"నీ రికమండేషనేమిటి?" అడిగాడు నా కొలీగు. 
గటిట్గా నిటూట్రిచ్ అనాన్:   
"మన అసురులు పైకొచేచ్ సమయమైయియ్ంది" 

PPP 
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 ఏకగరభ్జనితులై, ఒకే కుటుంబ సంపర్దాయ వాతావరణంలో పెరిగినా  మనసత్తాత్వ్లు ఒకేలా ఉండాలని ఎకక్డా లేదు. అలాంటపుప్డు విభినన్ 

వయ్కుత్ల భావజాలాలు  ఒకే రీతిన ఉండవనుకోవడం  కూడా సమంజసమే.  కురీచ్లో కూరుచ్నన్ అధికారికి  ఆఫీసులో ఉనన్వారందరూ  ఒకే గతిన 
పనిచేసేత్ అంతకనాన్ హాయిలేదు. కానీ అలా జరగదు. వయ్కిత్గతమైన ఎదుగుదల కోసం, తదనుగుణమైన గురిత్ంపు కోసం ఆశలు, ఉండడం 
సహజమేకాని, వివిధ ఉదోయ్గుల మనసత్తాత్వ్లు, వారివారి  అనుసరించే విధానాలు అనేకమైన సమసయ్లిన్ సృషిట్సాత్యి. గురెత్రిగిన అధికారి యొకక్ 
పాలనాదక్షత ఉదోయ్గుల అంతరంగాలని తెలుసుకోవడంతో ముడిపడి ఉంటుంది. వారికి తనిచేచ్ సూఫ్రిత్, పేర్రణలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.  

శీర్పతి ఒక కేందీర్య వైజాఞ్నిక, సాంకేతిక సంసథ్ తాలుకు ఓ పార్ంతీయ కేందార్నికి అధిపతి. ఏ విధమైన సందేహమూ లేకుండా, శర్మించి 
పైకొచిచ్నవాడే. అనిన్ విభాగాల విషయాలు వేళళ్చివరన ఉంచుకొని, అవకాశమొసేత్చాలు, ‘మీ విభాగంలో ఏం జరుగుతుందో మీకే తెలియనపుప్డు 
ఎలాగసార?’ అని కిందివారిని వయ్ంగయ్ధోరణిలో హెచచ్రించేవాడు.  
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 ఆ రోజున రసాయన శాఖాధిపతి శాయ్మలతను పిలిచాడు. “ఆదితయ్ కెమికలస్ వారు డెలివరీడేట ని పొడిగించమని అడిగారు కదా? ఆ సంగతి 
ఏమైంది?”  అని పర్శిన్ంచాడు. 

‘’నేను భువనేశవ్ర సమావేశంనుంచి తిరిగివచిచ్ంది నినన్సాయంతర్మే కదా? ఆ సoగతిని గురించి ఇపుప్డే ఉపలతను అడుగుదామనుకొంటే, 
ఆమె ఈ రోజు సెలవు పెటిట్ందని తెలిసింది. చిటిట్లతని అడిగితే తనకు తెలియదంది.” 

“ మీ అందరితో  వచిచ్న చికాకే ఇది! మీరు పొరుగూరు ఏ కారణం మీద వెళిళ్నా  ఎపప్టికపుప్డు  ముఖయ్మైన విషయాల గురించి వారికి చెపిప్, 
అకక్ణుణ్ంచి ఆరాలు  తీసూత్ ఉండాలి.”  

“ వాళళ్ ఫాయ్కట్రీలో కారిమ్కుల సమెమ్ కారణంగా వయ్వధి చాలదని, సమయం పొడిగించమని అభయ్రథ్న చేశారు. మన సోట్రస్ అండ పరేచ్స సెక్షన ఆ 
ఉతత్రానిన్నాకు మారక్ చేసూత్ ఆలశయ్ంగా డెలివర చెయయ్డం మూలాన మనకి నషట్మేమీ ఉండదని హామీ నేనివావ్లని రాశారు. వారి ఫాయ్కట్రీలోనే 
కాకుండా పలు పరిశర్మలలో కారిమ్కులు సమెమ్ మీద వెళాల్రు. ఆ మాట వాసత్వం. అదీకాక ఇంతవరకూ,  అధిక ఉషోణ్గర్తల వదద్ పనిచేసే  
లూబిర్కెంట ని మనం జరమ్నీ నుంచి దిగుమతి చేసుకొంటునాన్ం. పర్యోగాతమ్కంగా ఈ కంపెనీ తయారుచేసిన లూబిర్కెంట ని మనం అపూర్ప్వ  
చేసి, సిథ్రంగా పనిచేసేత్ బలక్ ఆరడ్ర వేయొచుచ్ననే ఉదేద్శయ్ంతో  ముందసుత్గా చినన్ తరహా ఆరడ్ర వేశాం.   పెనాలీట్ కాల్జ తో అనుమతి యిసేత్ వాళుళ్ 
ఇకముందు హై టెంపరేచర  లూబిర్కెంట ని  మనకి సరఫరా చెయయ్కపోవచుచ్. ఆ పక్షంలో మనం విదేశాలమీదే ఆధారపడి ఉండాలి.  విదేశం 
నుంచి దిగుమతి చేసుకొనన్ది ఇంకా సాట్క లో ఉంది కాబటిట్, మన కారయ్కర్మాలకి ఆటంకం ఉండదనీ, వయ్వ్వసథ్కి  నషట్ం ఉండదని నా అభిపార్యం 
వెలల్డి చేశాను.  ఈ విషయాలనీన్ రాసూత్  వారడిగిన పర్కారం  అనుమతి ఇవవ్డం సబవే అని మీ అనుమతి కోసం  ఫైల పుటప చేశాను. ఈ 
విషయాలనీన్ సోట్రస్ అండ పరేచ్స వారికి తెలియదని కాదు.  వారు సంతకం చేసే ముందు మేము హామీ ఇవావ్లి. మా  భుజాల  మీద  వారి 
తుపాకీలు!” శాయ్మలత దీటుగానే సమాధానమిచిచ్ంది. 

 “మనం ఆరడ్ర వేసిన ఉతత్రం తేదీ తరావ్త సరఫరాకీ ఎంత గడువిచాచ్మో అంత  గడువూ  సమెమ్ విరమణ తేదీ తరావ్త ఇసాత్మంటూ ఉతత్రం 
రాయమని నేను   ఆదేశమిచిచ్ సోట్రస్ అండ పరేచ్స  వాళళ్కి మారక్ చేశాను.  సోట్రస్ వాళుళ్ రాసిన ఉతత్రం మీకు మారక్ చేయలేదా?” శీర్పతి 
అడిగాడు. ఆ అడగడంలో తను ఇచిచ్న నిరణ్యం ఎంత అరథ్వంతమైనదో గర్హించాలనన్ తాపతర్యానిన్ గర్హించలేనంత మూరుఖ్రాలు కాదు 
శాయ్మలత.  

“సర! అదుభ్తమైన ఆదేశమిచాచ్రు. నా గదికి వెళళ్గానే సోట్రస్ అండ పరేచ్స వాళుళ్ ఆ కంపెనీకి రాసిన ఉతత్రం తాలూకు కాపీని నాకు మారక్ 
చేశారో లేదో చూసాత్ను.”  

“ఇంకోసంగతి. వచేచ్ సోమవారం నుంచి నేను అహమ్దాబాద లోని పర్ఖాయ్త బిజినెస మేనేజ మెంట సూక్ల లో నెలరోజుల అతిపర్తేయ్క శిక్షణ 
కోసం వెళుత్నాన్ను. దేశంలోని చాలా ఇతర సంసథ్లనుంచి కూడా అభయ్రుథ్లు  వసుత్నాన్రు. మన సంసథ్నుంచి కేవలం ఇదద్రం వెళుత్నాన్o.   మీరు 
పర్తిరోజూ ఏం జరుగుతునన్దీ నాకు చెపాప్లి. ఏ సమసయ్వచిచ్నా, ఏ నిరణ్యం తీసుకోవాలిస్ వచిచ్నా సమయాసమయాలు చూడకుండా 
నిసస్ంకోచంగా ఫోన చేయండి.” 

“అలాగే సర! మీరు ఫెత్ల్యింగ కలరస్ తో తిరిగి రావాలి! అల ది బెసట్ సర!” శాయ్మలత శీర్పతికి  శుభాకాంక్షలు తెలిపి గది వీడింది. ఆ 
సాయంతార్నికలాల్ శీర్పతి నెలరోజులపాటు ఉనన్త శిక్షణకోసం అహమ్దాబాద పోతునన్టుల్ తెలియడమే కాకుండా , ఆయన ఇచిచ్న ఆదేశాలు కూడా 
పరోక్షంగా తెలిసాయి.  శుకర్వారం సాయంతర్ం ఆఫీసులోని శాఖాధిపతులందరూ  అధికమైన అలాప్హారవిందు చేసి, ముఖసుత్తులు చేసి, 
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శుభాకాంక్షలు గుపిప్ంచి, శీర్పతికి వీడోక్లు పలికారు.  శీర్పతి  సతికి ఆఫీసులో  జరిగిన హడావుడి గురించి ఓ చెంచా చారుడిదావ్రా  సమాచారం 
అందేటటుల్ చూసుకొనాన్డు. ఇలుల్ చేరిన శీర్పతి సతి తననికూడా  అహమ్ద్బాద తీసుకుపోకూడదా అని గారాలు పోయింది.  

“ శిక్షణమీద పూరిత్గా ధాయ్సపెటాట్లి. అందునా,  నియమాల పర్కారం  కుటుంబాలిన్ కూడా తీసుకు వెళల్కూడదు. కిర్కెట కీర్డాకారులు తమతమ 
భారయ్లిన్ వెంటతీసుకొని వెళిల్నపుప్డు, ధాయ్స చెడి, ఆటలిన్ ఓడిన సందరాభ్లు నీకు తెలియంది కాదు.  తరావ్త ఎపుప్డైనా అహమ్ద్బాద సెలవుమీద 
పోయి చూదాద్ం, “ అని అనునయించబోయాడు.  

“ఇంతకాలమై చూసుత్నాన్ను, మీరు సెలవు పెదేత్ ఆఫీసు చతికిలపడిపోతుందని ఒకక్సారికూడా  సెలవుపెటిట్ ఎకక్డికైనా వెళాళ్మా? మీనానన్గారు 
పోయినపుప్డు తపప్ని సరిగా పక్షం రోజులూ, మా అమమ్ పోయినపుప్డు మొకుక్బడిగా  మూడు రోజులూ సెలవు పెటాట్రు! సరే లెండి 
అమామ్యిలిదద్రికి అహమ్ద్బాద నుంచి ఏ వైనా  బహుమతులు కొని పటుట్కు రండి. అదే పది వేలు!” అంది శీర్పతి  సతి.  

ఆదివారం సాయంతార్నికలాల్ దేశం నలుమూలలనుంచి వివిధ సంసథ్లనుంచి అధికసాథ్యి అధికారులు రెకక్లు కటుట్కొని వాలారు. సంసథ్ 
పార్ంగణంలోనే అందరికీ చకక్టి వసతి సదుపాయాలు చేయబడాడ్యి.  ఆదివారం రాతిర్ ఆనవాయితీ పర్కారం పరిచయ కారయ్కర్మాలు కొనసాగిన 
తరావ్త,  శిక్షణా కేందర్ం ఉదాయ్నవనంలో విందు ఏరాప్టుల్ ఘనంగా సాగాయి. చేతులోల్ పళేల్లు పటుట్కొని ఒకరితో ఒకరు సంభాషించుకొంటూ, 
విజిటింగ కారుడ్లు బదలాయింపు చేసుకొంటూ ఓ గంటనన్రసేపు గడిచిపోయింది. ఆ గంటనన్రలోను శీర్పతి యితరులతో మాటాల్డుతునన్పుప్డు 
పదికి పైగా ఫోన కాలస్ వచాచ్యి. శీర్పతి పర్తిసారి క్షమారప్ణలు చెపుప్కొంటూ ఓ పకక్కి పోయి, రెండు మూడు నిముషాలు మాటాల్డి తిరిగి 
మాటల గుంపులో కలిసిపోవడం చేశాడు. చాలామంది తన పర్తేయ్కతను గమనించారని శీర్పతి గర్హించాడు.  

శీర్పతి ఆ మరాన్డుదయం నియమిత సమయానికి కాసత్ ముందుగానే వచిచ్, ముందు వరసలో  హాలు దావ్రానికి దగగ్రగా ఉనన్ మొదటి  సీటు  
ఎంపిక చేసుకొని కూరుచ్నాన్డు. బిజినెస కళాశాల పర్ధానాచారుయ్డు ఠంచనుగా పదింటికి పార్రంభ సంపర్దాయ ఉపనాయ్సానిన్చాచ్డు.  పది 
నిముషాలు గడిచేలోగా శీర్పతి సెల  బజర జేబులో గురుర్మంది. శీర్పతి  చినన్గా ఓ క్షమాపణ గొణిగి, బయటకు వెళిళ్  రెండు నిముషాల తరావ్త 
వచాచ్డు. ఉపనాయ్సం పూరిత్ చేసి, పర్ధానాచారుయ్డు అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలిపి నిషర్క్మించాడు. ఆ తరావ్త ఎందరో ఆచారుయ్లు ఆరిథ్క, వితత్, 
పాలనా  నియమావళులు, వాటికి కలిగే అవరోధాలు, అవరోధాల అధిరోహణలు, కారిమ్క సమసయ్లు, పార్ంతీయ రాజకీయనేతల అడుడ్పులల్లు, 
గొంతెమమ్ కోరికలు- ఇతాయ్ది అనేక విషయాలపై  శోర్తల భాగసావ్మయ్సహితంగా, చరాచ్రూపకంగా  శిక్షణాతరగతులు  నెల పొడుగునా 
నిరవ్హించబడాడ్యి. అయితే పర్తి కాల్సులోనూ శీర్పతి ఉనన్టుట్ండి సెల ఫోన చెవికి అంటించుకొని బయటకి పోయి, రావడం జరుగుతోనే ఉంది.  

శిక్షణ మధయ్సథ్ కాలంలో నలుగురైదుగురు సహాధాయ్యులూ, ఇదద్రు ముగుగ్రు ఉపనాయ్సకులూ శీర్పతిని తీరిక వేళలోల్ పర్శిన్ంచారు కూడా. ” ఏం 
చేసేది? మా సంసథ్ పర్తేయ్కత అటువంటిది. ఓ పకక్ సైనూస్, మరోపకక్ టెకాన్లజీ సమపాళలోల్  నడిచే సంసథ్.  ఇరువరాగ్ల మధాయ్ నితయ్ ఘరష్ణలు 
జరుగుతోనే ఉంటాయి. అయితే టెకాన్లజీ దావ్రా  పార్జెకుట్ లక్షయ్సాధన జరుగుతుంది కాబటిట్ ఎపప్టికపుప్డు సమసయ్లిన్ తీరచ్వలసి ఉంటుంది. 
చివరికి  లక్షయ్ సాధన నా బాధయ్త కాబటిట్ చినాన్, పెదాద్ సమసయ్లిన్ నా మీదకు నెటిట్వేయడానికే ఈ ఫోన కాలస్నీన్! పార్ణం విసుగెతిత్ పోతోంది!” అని 
నాటకీయంగా తన బాధలు వెళల్బోసుకొనాన్డు.  

ఆఖరి మూడు  రోజులోల్నూ కొనిన్ పరీక్షలు పెటట్బోతే కొందరు అభయ్ంతరాలు దీశారు. ఎందుకంటే వారి దృషిట్లో ఇలాంటి శిక్షణా శిబిరాలు 
నితయ్విధులనుంచి కాసత్ంత విరామ,కాలకేష్పాలకి మారాగ్లు. తమతమ సంసథ్ల నితయ్వయ్వహారాలతో,సమసయ్లతో  విసుగెతిత్పోయి వచిచ్నవారికి  
ఇకక్డా పరీక్షలంటే నచచ్దు. 
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“ఈ పరీక్షల ఫలితాలు వయ్కిత్గతమైన మీ,మీ పరిశీలనలకే గాని, ఫలితాలని పర్కటించడం కానీ, మీ సంసథ్లకి తెలపడం కానీ ఉండదు. వచిచ్న 
వందమందిలోను మీకొచిచ్న  రాయ్ంక ఎంతో, మీకు తపప్ ఇంకెవరికీ తెలియదు. అయితే మీకు తెలియని కొనిన్ విషయాలిన్ మీ దృషిట్కి  
తీసుకొచాచ్మనన్ సంతృపిత్ మాకు నమమ్కంగా కుదిరింది. శిక్షణలో  విజయవంతంగా పాలొగ్నాన్రనన్ ధుర్వపతర్ంలో, ఆ విషయం తపిప్ంచి ఏ 
విధమైన వివరాలు ఉండవు!”అని ఆ సంసథ్ భరోసా ఇచిచ్న తరావ్త, అందరూ పరీక్షలకి సిదధ్మైయాయ్రు. ముఖయ్ంగా శీర్పతి పరీక్ష ఉండాలని పటుట్ 
బటాట్డు. రెండు రోజులు పరీక్షలు నిరవ్హించారు. అనీన్ ఆబెజ్కిట్వ టైప లోనే జరిగాయికాబటిట్  కంపూయ్టర మూలాయ్ంకనం ఎపప్టికపుప్డు జరిగి 
పోయింది.  

ఆఖరిరోజున మొదటి గంటలో సీలు వేసిన కవరల్లో ఫలితాలివవ్బడాడ్యి. ఎవరిమటుట్కు వారు పకక్వాడికి కనబడకుండా తమతమ రాయ్ంకులను 
చూసుకొనాన్రు. కొంతమంది కవరల్ను తెరవకుండా నిరల్క్షయ్ంగా తమ బాయ్గ ల లో పడేసుకొనాన్రు.  శీర్పతికి మొదటి రాయ్ంక వచిచ్ంది. శీర్పతి 
మొహoలో వెయియ్ పూరణ్చందుర్ల వెనెన్లకాoతులాల్ ఆనందం వెలిల్ విరిసిoది. మధాయ్హన్ం లంచ సమయంలో శీర్పతి తన కాయితాలిన్ కావాలనే 
ఉపనాయ్సమందిరంలో బలల్మీద వదిలేశాడు. కొంతమంది ఆ సంగతి గమనించి, ఒక వెనకడుగు వేసి, శీర్పతి  కాయితాలిన్ చూశారు.  వారత్ 
వాయ్పించి, లంచ సమయంలో  పలువురి లోగొంతు  అభినoదనలిన్ శీర్పతి చిరునవువ్తో సీవ్కరించాడు.  

ఆ మధాయ్హన్ం ముగింపు సందరభ్ంగా ఉపనాయ్స వేదిక తయారైంది. పర్ధానాచారుయ్డూ, ఇతర ఆచారుయ్లూ వేదిక  నలకరించారు. 
పర్ధానాచారుయ్డు శిక్షణాకారయ్కర్మం విజయవంతంగా ఏ విధమైన ఆటంకమూ లేకుండా  కొనసాగినందుకు ఇరుపకాష్లవారినీ పర్శంసించాడు. 
“మేము చెపిప్నవనీన్ మీకు తెలియవని కాదు. మీరు కొంతకాలం వరకూ వేరువేరు వృతత్పరిధులోల్ పని చేసి, పార్జెకుట్ అధికారులుగా పైకి వచాచ్రు. 
మేము చేసిందలాల్ ఆ వృతత్పరిధులిన్ ఒకదానితో మరొకటి కలిసే మారాగ్లు చూపించడమే. ఇపుప్డు మా బిజినెస సూక్లోల్ ఆఖరి సంవతస్రం 
చదువుతోనన్ ఓ విదాయ్రిథ్ని నాయకుడి లక్షణాలు ఎలా ఉoడాలో సమీకరణ చేసుత్ంది. విని, సమనవ్యం చేసుకోండి.” 

దీపిక అనే ఆ విదాయ్రిథ్ని వేదికనెకిక్ అమితమైన విశావ్సంతో  మాటాల్డసాగింది. 
 “ లింగ వివక్షలేకుండా నాయకతవ్ం అనే పదానికి కొనిన్ లక్షణాలు చెపుప్కోవచుచ్. ఇదమితధ్oగా ఇదీ అని కాకుండా, వేరు వేరు పరిసిథ్తులోల్  
వేరు వేరు నాయకతవ్ లక్షణాలు సమీకృతమౌతాయి. అలాగని తీవర్వాద, ఉగర్వాద, అథోజగతి నాయకుల లక్షణాలూ అవే నిరవ్చనాలకి 
లోబడాడ్ వారూ, మీరూ వేరు. సైనికుల నాయకులు వేరు. రాజకీయనాయకులు వేరు. 
“ పరిశర్మలకీ, కరామ్గారాలకి, ఉతప్తిత్కేందార్లకీ వారిష్కమైన లకాష్య్లు నిరేద్శింపబదాత్యి. ఈ లక్షయ్సాధనలో అనేకానేకమైన అవరోధాలు 
కలుగుతూ ఉంటాయి. వాటిని అధిగమించి లక్షయ్సాధన చేసేవారి పర్యతాన్లు పలు విధాలుగా ఉంటాయి. లక్షయ్నిరాథ్రణ చేసి, సంసథ్ 
సతస్ంపర్దాయాలిన్ పాటిసోత్నే, ఏకాగర్తతో నూతన విధానాలననుసరించి బృందంచేత లకాష్య్నిన్ సాధింప చేసేవాడు నాయకుడు. లక్షయ్ం 
దరిదాపులోల్ ఉందని సంతృపిత్ చెందకుండా, పూరిత్ లక్షయ్ం సాధించడమే నాయకుడి లక్షణం. ఎదుటివారు ఇంకా ఆలోచనల తాతాస్రంలోనే 
ఉండగా, రంగంలోకి దుమికి, లక్షయ్సాధనలో ముందు పరుగులు తీసేవాడు నాయకుడు. తనకింద  పనిచేసే బృందానిన్ పరయ్వేకిష్ంచడమే తపప్ 
వారి విధులోల్ జోకయ్ం చేసుకొనివాడు నాయకుడు. ఒకసారి ఉనన్తపదవి చేరుకొనన్తరావ్త అకక్డున్ంచి పతనం కానివాడు నాయకుడు. 
అసాధాయ్లిన్ సాధయ్ం చేసూత్ గత లకాష్య్లిన్ అధిగమించేవాడు నాయకుడు. చేసే పనిని ఆరాధించేవాడు, తీసుకొనే నిరణ్యాలిన్ ధైరయ్సాహసాలతో 
అమలుపరిచేవాడు నాయకుడు. కారయ్నిరవ్హణలో తను ముందంజవేసి, మిగిలినవారికి మారగ్దరిశ్ అయేయ్వాడు నాయకుడు. అనిన్ంటికంటే 
ముఖయ్మైన లక్షణమేమిటంటే తన బృందంలో సూఫ్రిత్ని కలిగిసూత్, ఆతమ్విశావ్సం పెంపొందిసూత్  మరింతమంది నాయకులిన్ సృషిట్ంచేవాడు 
నాయకుడు. ఏ సంసథ్ కాని,  ఏ దేశంకాని ఏ ఒకక్రితో ఆగిపోకూడదు.“  దీపిక కరతాళధవ్నులమధయ్ వేదిక దిగింది. 
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°AKLNqjŠQLPyGH¿                ®¸öÍ$q¸=h ÅÇ¢ÂMcGS QcöfSë  

    చాలామంది ఆ విదాయ్రిథ్ని చెపిప్న లక్షణాలనీన్ తమలో ఉనాన్యనుకొని సంతృపిత్కరంగా తమ జబబ్లు తామే చరుచుకొనాన్రు. తమ 
వెనున్లు తామే తటుట్కొనాన్రు 
    “ఉపాధాయ్యుడు తరగతి గదిలో, లేదా మేము ఈ సంసథ్లో ఎనోన్ పాఠాలు చెపప్వచుచ్, ఉపనాయ్సాలు దంచవచుచ్. మేము వచిచ్ మీ 
కురీచ్లలో కూరుచ్ంటే ఏదో వెలగబెటేట్సాత్మని కాదు! మీకునన్ కషాట్లు  మీ కుంటాయి. ఒకేరకమైన సమసయ్కి పరిసిథ్తులనుబటిట్ పరిషాక్ర 
మారాగ్లు వేరుగా ఉంటాయి. అనేకానేకమైన ఒతిత్డులకు లోబడి మీరు నాయకతవ్ం వహించాలిస్ ఉంటుంది. అయితే మీరు కోతులకు పిలిల్ 
పాదాలు కాకుండా ఉనన్ంతకాలం, కాసత్ ఆలశయ్మైనా జయం మీ వెనకనే ఉంటుంది.  తరాక్నికీ, ఇంగితానికీ మధయ్న ఉనన్ అంతరం 
తెలుసుకోండి.  పైమెటుల్ అధిరోహించినకొదీద్ మీ గురిత్ంపు పెరుగుతుంది. అందరూ మీ వైపే చూడాలనన్దే మీ లక్షయ్ం అయితే సాధించడం 
కషట్ం కాదు. కానీ మీరు పై మెటుల్ ఎకుక్తోనన్కొలదీ విశాల విహంగవీక్షణనికి అలవాటుపడకపోతే ఉతత్రోతార్ సంసథ్ దెబబ్తింటుంది. మీ 
మిగిలిన ఉదోయ్గకాలం శుభపర్దం కావాలని ఆశిసుత్నాన్ను. మీ సంసథ్లనుండి మరి కొందరితో మా జాఞ్నానిన్వారూ, వారి జాఞ్నo మేమూ  
పంచుకోవాలని ఆశిసూత్, సెలవా మరి?“ పర్ధానాచారుయ్డు శిక్షణాతరగతులకు సవ్సిత్ పలికాడు.  
     పర్ధానాచారుయ్డి తాపతర్యం మరుచటి శిక్షణాతరగతుల లక్షయ్సాధన, సంసథ్కి జీతభతాయ్ల సేకరణ.  ఎవరి లక్షయ్ం వారిది.  
    తన సంసథ్లో పదోనన్తుల ఎంపిక జరిగినపుప్డు శీర్పతికి చుకెక్దురైంది. అహమ్దాబాద బిజినెస సూక్లు పంపించిన రహసయ్ నివేదికలో 
శీర్పతిని గురించి రాసిన ఒకే ఒక వాకయ్ం. ‘శీర్పతి ఓ మరిర్చెటుట్. ఆతని నీడలో ఏ మొకాక్ మొలవలేదు!” 

PPP 
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JdCL °CLëO~Ó ¥q^æ ÀOq$oGSjëFLï GöSML¸À FLMLlø −GHl¥yPo¥qJwtj¸Á.  
''³MnjÎ¸Eo ¬Pe FLMLløCLjFcïMLl?'' ¬Â ¬¨»¸Á ¥q¸GHmõ^O| MLjj¸Íj ‚OqjáÂ ¯ MnjtjP|û ÔLkGSjŠ¸^jFLï O~×oQLø¿.  
''¬MLkô! ®Fcï+k" FLjMLlø EcÔLjŠFLï [×cFc À£fS ÔLkTdFLj. ¯ °CLëO~Ó ¥q^æPy `°AKLNqjŠQLPyGH¿, ®¸Co GS¸$qCLjÓj` 

CLGHð ®¸¥éÄ£j PoÍj'' ¬¸Á GöSML¸À.  
GöSML¸À, −Mnj AKLOqë Td}IHæMoO| ®¸×.Â¢Oqj÷. ¬Mnj¿¥cPy fSìOqGH@~èOqj. rSÓMLlPy÷ ´Eo+" ‚CLj¿Cy ¥qÓfS ÄQc[GH^ï¸ GHl=hæ¸=h¥h 

ML¼á¸Á.  
CLFLj ×cö$qCLë$c Ec¼FL °CLëO~Ó ¥q^æ¥éfS ÔLkfS¸Á O~×oQLø¿. ¬MLÂ¢ï CLFLk ¬MLkô öMcGSjŠFLï °CLëO~Ój. ¬Âï¸=y÷FLk 

TdO~¸QL¸ μ¥q=o - `°AKLNqjŠQLPyGH¿, ®¸CoGS¸$qCLjÓj`. ¬tjFc ¬Ä Â×.¸$c CLFL [×cFcNoj. Mc=hPy÷ ¬¸CL¥qFcï ³Ä£j 
Po¥qJwtjFc, − [×cFc MLjj^jæŠ¸=o ÔcÓj. ³ ¬¸CLO~ãÓ¸ (®¸^O|Fn=|) EcÔLPoFLÂï ×cåGH¥cÓj μ¥qÚ CLß=hPy MLjFLGSjJvOqÓFLj¸¨ 
_Nqj^ GH<Cctj.  
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O~×oQLø¿ ‚CLj¿¥éfS ÔLkfS FLÄø, ''¬Ä Fc rHÈ" CLOqMcCL FoFLk ¬MLjôMLkô öMcGSjŠFLï °CLëO~Ój. ¬Á FcŠ [×cFcNoj. 
Mc=h ÄÓjML Â¢¥é¸ CnÓjGSj?'' ¬¸^k CLFL rHÈ"Fc=h ¥q_jOqj÷ MnjÍPn=hæ¸Á.  

¥q_jOqj÷ GHmGS $qj¼á ¥qDÍPe÷ ÔnGHð<¸ ¬MLjôÓ¥é MLÔLjá ¥cKyÓj.  
PPP 

¥c¥hFc< O~×oQLø¿¥h ÄQc[GH^ï¸ QL¸¥qOq¸Cy rH+"tj¸Á.  
¥xFcï+" CLOqMcCL, μ¥qOy¾ QL¸¥qOq¸ ¥c¥hFc< MLÔcá<j, O~×oQLø¿Â CLFLCy À£GSj¥n+"@~Â¥h. ¬MLjô Á$qjÓj$c °¸Á. ‚CLj¿ 

¥q_jOqj ²Pe CnÓjGSjë¸ÍÂ?  
IJwFLj ¬¸ÍÂ GSøGHï¸. ¬¥qÚ@~ PoÍj. ®¥qÚ@~ PoÍj.  
''×cFL¥i! ¬Á ²¸CL ÍkOq¸ Mn<jCy¸ÍÂ? _rSû¥hÚCo FcÓj$qÜ¸^Py÷ ÔoOqCcMLjj. ®Mc+ ¶  ¥cOqjè MLjj¥qÚ öMcfS JwGSjæPy GH@osSë, 

On¸@yOy¾ ¬¸ÍjCLj¸Á'' ¬Â FcFLï bEnÎOqõ¸ ÔnJdðOqj.  
O~×oQLø¿ GHl=hæ¸=h ×cåGH¥cÓj MLjk^ ¥q=hæ ¿XcPy ‚OqjáÂ MnFL¥hÚ ÔLkfS¸Á.  
$qjMLjô¸Py ÂÓ_¨ CLÆ÷ ¥qWx"CLjëŠ¸=y¸Á.  
CLMLjjô<j ¿Xc GH¥qÚFL ÂÓ_@~è<j, Ã¥qÚ Mnjjÿ¸Cy.  
®¸=hMLjj¸Íj CLFLj rH¸¼FL MLj¸EcOq¸ Mnjj¥qÚ Mnjjÿ¸ MoPe@ofS¸Á. ¿Xc ¥qÁÆ¸Á. FcFLï _GSjû Tdæ¸<jŠ ML¼á _rSû¥hÚ¸¼ 

MnWc"Oqj.  
O~×oQLø¿ AKLOqëCy ¥qÆfS ÄQc[GH^ï¸ MnÈ"Jwtj¸Á.  
¬¥qÚ<jï¸¼ MnjjÍPnÎ¸Á CLÆ£÷ ‚CLj+" Po#eGHOqø¸.  
O~×oQLø¿ −ÁMcOq¸ öMcsSÁ. − ¥cOqjè TwMLjMcOq¸ −IgHGSj¥n<jCLk −Mnj AKLOqë JwGSjæPy MosSMc<j. MLjk<jOy¾Ó CLOqMcCL 

¥c¥hFc< ÔoOoÁ. −ÓGSõ¸ ¬tjFc, QLjö¥qMcO~Â¥qPe÷ ¥cOqjè ¬MLjô ÔoÀPy °¸@oÁ.  
rHOq=y÷ Ôn^jæ Ä£jÍ ¥c¥h ¬OqjGSjë¸=o, ¥cOqjè MLGSjëFLï GS¸$qÀ MLjj¸Eo CnÆfSJwNojÁ ¬MLjôŠ.  
®¸¥q, ¬MLjô ÍßfRæ ¬¸Cc Ä¤bÁ MnÎsH - `Jw}Sæ` ¬FLï ¥é¥q ¥yGS¸. − MLk^ ÄFL$cFo ¬MLjô μ¥qÚ °Íj^jFL MnÈ" À£GSjŠFoÁ.  
− ¥cOqjè ÔLkfSFL Mn¸^Fo ¬MLjô Mnjjÿ¸ GHlFLïÄj ÔL¸öÍj¨Pe MnÆ»JwNojÁ.  
¬^jFLj¸¨ ¬MLjô ¥cOqjè ‚@~ ‚CLjOqjŠ Ôo¿JwNojÁ.  
MLjbÍõ MLjbÍõ ®F|Pe¸@| ¥qMLOqj÷, sHOqjŠJwtjFL ¥q_jOq÷Cy.  
®¥qÚ¨ ¥q_jOq÷Cy ¬¥qÚ<Š, ¬¥qÚ¨ ¥q_jOq÷Cy ®¥qÚ<Š °CLëO~Ój JdMLlO~PnÎ McÓjCLjFcïtj. ®Pe FcÓj$qj FnÓÓj ×.¿$c¥q, ¶ 

QLjö¥qMcOq¸ ML¼á¸Á. rHOq=y÷ Ôn^jæ Ä£jÍ ¥c¥h ¬OqMLPoÍj.  
¥cOqjè ¬¸ÍPoÍj.  
¬MLjô Ä¤bÁPyFo ÂÓ_¨Jwtj¸Á, Jw}SæMojF| ¥yGS¸. ¬CLFLj rSÎ¥hP| Ä£jÍ Mn<jCLj¸=o ''Kc_k! MLk¥éMLFcï °CLëO~ÓjFcïNqk?'' 

¬Â ¬¨»¸Á ¥q¸$cOqj$c.  
''PoÍMLkô! Ä£jOoEy °CLëOq¸ ¥yGS¸ ²ÍjOqj ÔLkGSjëFLï^jæFcïOqj'' ¬Fcï<j.  
''ÄQc[GH^ï¸ FLj¸¨ ¬MLkôtj ¥cOqjè O~PoÍj'' ¬¸Á.  
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''Ä£jOo¸ ¥q¸$cOqjGH<¥q¸<MLkô! ¥cOqjè MLsSë, MLjj¸Íj Ä£j Í$qÜOq¥é MLTdë'' −À£ôNqjj<jPe¸=h ¶EcOqjð. Jw}SæMojF| ¬¸Í¿¥i rSÎ¥hÓj 
Ä£jÍ GH¿$nCoë ®¸^O|Fn=|.  

QLÂMcOq¸ ML¼á¸Á. −ÁMcOq¸ MnÈ"¸Á. ®¥qÚ@~ IJwFLj PoÍj. ¬¥qÚ@~ IJwFLj PoÍj. FcFLï$c¿Â Mn¸^Fo _NqjÓjEo¿ ÄQc[GH^ï¸ 
Mn+"MLjÂ ¬MLjô $x<ML ÔofS¸Á.  

''²¸Íj¥q¸CL ¥q¸$cOqj? ¬Á _Ííî¥h¸¼ °¸^j¸Á. OoGHl ÔLkEcí¸. ®GHlð<j Mn+"@~Â¥h FcŠ −IgHGSjPy ŠÍOqÍj'' ¬FcïOqj 
FcFLï.  

®¸=y÷ ‚Oq MLk¨¸Á. ¬FLï¸ GS¿$cÜ °<¥qPoÍj.  
®¸¥y Oy¾ $q¨¼¸Á. ¥cOqjè O~PoÍj.  
TdNqj¸öCL¸ FcFLï ®¸=h¥h MLÔoá^GHð=h¥h, ¬MLjô $qjMLjô¸Py ÔoÀPy _^æÓ GS¸¼Cy ‚OqjáÂ ''®GHlð<j FLFLjï À£GSj¥nÈ" 

ÄQc[GH^ï¸ _rSû¥hÚ¸ÔL¸¨'' ¬¸Á.  
''®GHlð<j Mn¨Co O~öÀ¥h ÔoOqCcMLl? JvÍjíFLï JdfS¸×nOqjPy Mn+j"'' ¬FcïOqj FcFLï.  
O~öÀ ®¸=y÷ ×c$cOq¸. ¬MLjô JvÍjíFoï FcÓj$qÜ¸^Ó JdfS¸×.Oqj _¸¨ ²¥hÚ¸Á.  
¬MLjô ¬Pe OnÎÓj _¸@n¥hÚ¸Á. ®¥qÚ< rHOq=y÷ Ôn^jæ Ä£jÍ ¥c¥h ¬OqML<¸ MnjjÍPn=hæ¸Á.  
GHÁ$q¸^Ój ¥cŠ¸@~Fo, rSÎ¥hÓj Ä£jÍ ²$qjOqjŠ¸^k ML¼á $qjMLjô¸Py GH@~è<j Jw}SæMLjF|.  
''¬MLkô! ®Á$y Ä£j ÄQc[GH^ï¸ ¥cOqjè'' ¬¸^k ¥é¥q rH=cæ<j. ‚CLjOqj FLj¸¨ ML¼áFL ¥cOqjè ÔLkfS FLMLløŠFcïOqj FcFLï.  
¬MLjô MLjO~ï<j °ÍNqj¸ À¿$x¼á¸Á.  
''Â¢ ¥q¸$cOqj Â¢Eo. FoFLj ÔnJdðFc? FLjMoø ÄFLŠ¸@~ MnWc"MLl ¬FLMLGSOq¸$c'' ¬FcïOqj FcFLï.  
''JwÂ¢ ¯ ML¸¥qCy EcFyïTd¿ ÔLk<è¸ ¬tj¸Á'' ¬¸Á ¬MLjô, Mnjjÿ¸ Ôc^¸CL ÔoGSjŠÂ, CL$q GS¸_OqGH¨JwCLk.  
CLOqjMcCL ‚CLjOqj GS¸TdOq¸ rH¿»¸Á.  
´Fc CLÆ÷ ‚CLj+" Po#eGHOqø¸ ÂO~^¸¥q¸$c Td»¸Á.  
CLÆ÷ FL<j¸ ML¸»¸Á.  
MLjFLjGRjPy÷ °OqjŠÓj GHOqj$qjÓj ²ŠÚMLNqkõtj.  
IJwFLjÓj MLÔcátj. ²}S.=h.¨ _kC|Ó Í$qÜOq O~öÀ KcOqjÓj rH¿$ctj.  
MLk^Ój McNqjjMo$q¸Cy $cÆPy ÍkGSjŠJwCLjFcïtj.  
¥cOqjèÓj CL$cÜtj. ¥q_jOqj÷ rH¿$ctj.  
×cFL¥qMLjôCy Jd=o `°CLëOq¥c¸<` MLjj»fS¸Á.  

PPP 
JdCL ×cåGH¥cÓj ‚CLjOqjCy GH¸ÔLjŠFLï O~×oQLø¿ ¥q+j" ÔnMLjô»Pe÷tj. ¬tjFc Mnjjÿ¸Py ³Ey MnjOqjGHlCy ‚¨FL 

¼OqjFLMLlø.  
''KcMLl¸Á. ¬tjCo, ®¥qÚ<jï¸Ôi FoFLj `°AKLNqjŠQLPyGH¿` ¬Â ²}S.²M|j.²}S ÔoGSjë¸=cFLj. GS¿JwCLj¸Á'' ¬¸Á GöSML¸À.  
''fH¼áEcFc! ²}S.²M|j.²}S ÔLksSë °CLëOq¸ ÔLkfSFL^jæ °¸^j¸Ec?'' ¬¸Á O~×oQLø¿.  
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''³¸? ²¸ÍjŠ¸<Íj? °CLëOq¸Py ³MLjj¸Á? ®GHlð<j MLjFL¸ IJwFLjPy Vtj$c MLk=c÷<jŠ¸^jFcï¸ ¥qEc? rHÎ$c, Oy¾e 
Mc^û}H, ¯ MnjtjP|û. ¬¸Co¥cÍj ®¸^O|Fn=|Py Ä¤¨NnkPy μ¥q+"Fx¥q+j" ÔLkGSjŠ¸^k KcCc#eÂ¢ ¥x<jCLjFcï¸ ¥qEc! ®Í¸Cc 
°CLëO~Py÷ ²¥qÚ< MLGSjë¸Á? Fc ¥qGSÓj Ä£j FLj¸¨ ÍkOq¸$c °FLï=oæ ¬ÂfH¸ÔLÍj. ²GHlð<k Ä£jCy=o °FLï^æÂfHGSjë¸Á'' ¬¸Á GöSML¸À.  

''²FnÎïtjFc ÔnGHlð, FcŠ MLköCL¸ ÔoCyë öMcfSFL °CLëOq¸ ÔLÁÄFLGHlð<j ¥qÆ$o ¬FLjAKLkÀ ¥q¸GHmõ^O| ögSÚFLj Ä£jÍ ÔLÁÄCo 
O~Íj''  

''³¸? ²¸ÍjŠ O~Íj. Fc¥nÎCo ®Eo KcMLl¸Á. FcŠ MnjjKnÎP| ÔoÀPy °¸=o ÔcÓj. öGHGH¸ÔL¸ ¬¸Cc $qjfHð=y÷ ®Äj¨JwtjFL=oæ. 
μ¥qÚ XL*¸ MnjjKnÎP| ÔoÀPy Po¥qJwCo. ¬Mnjkô! öGHGH¸ÔL¸ FLj¸¨ MoOqtjJwtjFL^æÂfHGSjë¸Á. ®¥q ®¸^O|Fn=| Po¥qJwCo GHFLjÓÂ¢ï 
−»JwCctj. ¬¸Cn¸ÍjŠ? Â¢ MLjFLMLO~Æï ÔLkGSjëFcïMLl ¥qEc! PoGSkëFo MnjjKnÎP| GH^jæŠ ‚Oqjá¸^j¸Á. ®GHlð<j ¬Â¢ï XLBcPy÷ 
×.¿»JwCLj¸=o Mc=h ÄÓjML MLjFLŠ CnÆNqj<¸ PoÍj ¬tjFc, FLjMLlø ‚@~ ¥cOqjè FLj¸¨ ¥q¸GHmõ^O|Š MLk¿JwNqkMLl ¥qEc! ®¸¥c 
JdCLFLj MLÍÓPo¥q, ¬¸ÍjPyFo ³Ey °¸ÍFLï ÔcÍGSë¸ ²¸ÍjŠ Â¢Š?'' ¬¸Á GöSML¸À.  

Ä¤+" MLk^Ój Ä¸^k ¥q¸GHmõ^O| Ä£jÍ GHÂÔoGSjŠ¸^jFLï QL¸¥qOq¸ ''Â×.Moj MLjÂfR Td¸¥éÀ¥q¸$c ²¸CL MLjj¸Í<j$qj 
MoTd<j. rHÎ$c − Tz¥qO~õÓÂ¢ï ®GHlð<j ¬¸Í¿¥i ¬¸ÍjKc^jPy¥h MLÔcátj ‚@~. ®GHlð<j ¬¸Í¿ Í$qÜO~ MnjjKnÎP| IJwFLjÓj, ®¸¥q 
¬¸CLO~ãÓ¸ (®¸^O|Fn=|) MLjFL¥q¸Á¸¼FL ¬ÍjóCcÓj ¬Fo¥q¸. μ¥qÚ ¥h÷¥|Cy `ÄQLøOqkGHGS¸ÍOqùFL¸`. ÍkO~ÓÂ¢ï MLkNqj¸. ²MLOqj 
²¥qÚ< °Fcï `¬¸×.FL¸` MofS GH^jæ¥yMLÔLjá. ¬tjCo, ®¸¥q ÔoCyë öMcfSFL °CLëOq¸ ²¸ÍjŠ? MLkFLML Fc$q¿¥qCL MLjj¸ÍjŠ Td$o 
öGHNqk*¸Py MLjFL¸ MnFL¥q MLÁÆ ML¼áFL MLjOqGHlO~Â $qjOqjëPy÷ μ¥q=h$c Äj»ÆJwCLj¸EoMnk?'' ¬FLjŠFcï<j.  

ML¸=h¸=y÷¥h MnÈ" ®©÷ Š¥qÚOqj ¥h¸Í MLj¸^ CL»Ü¸¼, MLjFLMLO~Æ¥yGS¸ JdTdë CLNqkOqjÔnNqjõ@~Â¥h fSÍíîMLjMLlCLjFLï O~×oQLø¿ 
−PyÔLFLPy GH¨¸Á. ''¬tjFc °CLëOq¸Py ³MLjj¸Á? ¥c»CLMLk? ¥q_jO~÷? −À£ôNqjjÓ ÔoöÀöMcCL ¥qÆ»¸Ôo ¬FLjAKLkCc? Po¥q, 
¬FLj¥yŠ¸@~ ÿ>OcCLjë$c ¬Á À£GSjŠ MLÔoá fHÓ÷$cÆPe¸=h ÔLÓ÷=h ¥q_jOq÷¥yGS¸ Mo¼ ÔLk<è¸Py °FLï GSrSðFcû? ®¸CL¥i, −bÍjÂ¥q 
GSÍjJdNqkÓj ÍkO~Æï MLkNqj¸ ÔosSGSjë¸=o, MLjFLjGRjÓ MLjbÍõ ÍkO~Ó CL$qjÜCLjFcïNqk? Po¥q rHOqj$qjCLjFcïNqk?'' CLFL −PyÔLFLÓŠ 
CLFo FLMLløŠ¸Á O~×oQLø¿.  

PPP 
GöSML¸À¥h MLjk<jMcO~Ó rSÓMLl MLjk<j ÂÄjadPy÷ ¬tjJwtjFL^æÂfH¸¼¸Á. ¬Mnj¿¥c Mn+"@~Â¥h TdMLkFLj GSOqjíCy¸Á. 

rH=næÓj MLjksSMLjj¸Íj CLÆ÷ ®¼áFL $y¸$qkOq GHÔLá¨, −ML¥cNqj gSTdÓj AKLöÍ¸$c °FcïNnk PoEy MLjOyTd¿ ÔLkGSjŠÂ ''¬MLjôNqjõ 
TdMLkFLj GSOqí<¸ GHmOqëtj¸Á'' ¬¸^jFLï ‚CLj¿ï ÔLkfS FLMLløŠ¸Á O~×oQLø¿. ¬¸ÍOqk ¥qÓfS ÄMLkFcöQLNqj¸ ÔoO~Oqj. ¥{»Æ¸CLÓj, 
¥qÂ¢ï+j" ¬Nqkõ¥q ''Mn+"$cFo IJwFLj Ôntjõ'' ¬¸Á O~×oQLø¿.  

''Ôo¿FL Mn¸^Fo IJwFLj Ôntjõ. Â¢ IJwFLj O~¥qJwCo ¬MLjô ÔcPe $x<ML ÔoGSjë¸Á'' ¬Fcï<j QL¸¥qOq¸.  
''¬Pe$o ¬tjFc, FoFLj ¬Mnj¿¥c Mn+"<¸ ®Eo¸ MnjjÍ=hTd¿ ¥cÍj ¥qEc! Ä£jOqj ¥q¸$cOqjGH<¥q¸¨. ÔoÀPy MnjjKnÎP| °¸Á. 

Á$q$cFo IJwFLj ÔoTdëFLj. Po¥qJwCo Mc^û}H MnjsSû×| ®TdëFLj. ®¸=h¥h Mn+"$cFo ¯ MnjtjP| GH¸fHTdëFLj. GSOoFc! ¥cÂ¢ μ¥qMo+ Fc IJwFLj 
O~¥qJwCo, ¥x¸GHÀ£fS, ¬MLjô ¬Mnj¿¥c öGHNqk*¸ ¥q^æÍj ¥qEc, ¬MLjôMLjôPe'' ¬¸^k FLMLløCLk ‚CLj¿Cy ¥qÓfS Ôntjõ ±GHlCLk 
ÄMLkFcöQLNqj¸ PyGHÓŠ MnÈ"¸Á GöSML¸À.  

PPP 
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GöSML¸À ¬Mnj¿¥c MnÈ" On¸<j Oy¾PnÎ¸Á. IJwFLj O~PoÍj. O~×oQLø¿ ²ÂïTdOqj÷ IJwFLj ÔofSFc ×.Mc_j PoÍj. McÈ"ÍíOqk Cn$q 
¥q¸$cOqjGH@~èOqj. GöSML¸À ¬CLë$c¿¸=h¥h IJwFLj ÔoTdOqj. Mc+"‚ ³ ¥q_jOqk PoÍ^. ®Pe ®¸CLŠMLjj¸Íj ²GHlð<k ×.Oq$qPoÍj. 
¬Mnj¿¥cPy GöSML¸À ®¸=h Í$qÜOy÷ °¸@o sSïfUCLjÓj OqMoj}RÂ ¬<j$qjEcMLj¸=o Mc+j" rSÓMLlPy÷ NqjkOq}H ÔLk<@~Â¥h MnWc"Oqj. ³¸ 
ÔnNqkõPy O~×oQLø¿¥h ¥q¸$cOqj ²ŠÚMLtj¸Á.  

''¥q¸$cOqj GH<Š. OoGHl FoFLj Mc+" −IgHGSjPy ²ML+"CyFnÎFc MLk=c÷<CcFLj'' ¬Fcï<j QL¸¥qOq¸.  
MLjO~ï<j O~×oQLø¿¥h ¥cÓj ÂÓML<¸ PoÍj. ÔoÀPy MnjjKnÎP| GH^jæŠÂ, ¬^k ®^k ÀOqj$qjCy¸Á MLk=hMLk=h¥h ¯ MnjtjP| 

ML¼á¸EoMnkFLÂ ÔLkGSjŠ¸=y¸Á.  
®¸CLPy ²MLOy ¥cÆ¸$| KnP| ¥x=cæOqj.  
CLÓjGHl À£fS ÔLkfS¸Á.  
''¥x¿NqjO| MLk<¸''  
GS¸CL¥q¸ ÔofS À£fS ÔLkfS¸Á. ¬Mnj¿¥c FLj¸¨ ¥x¿NqjO|.  
¥qMLOqj ÄfHð¸Á. ¬¸ÍjPy μ¥q `®¸¨NqjF| Jw}Sæ ¥cOqjè` °¸Á.  
GöSML¸À ÔoÀöMcCL. ÔLÁÄ¸Á.  
''MLjVÓXiô GSMLkFLjO~PnÎFL ¬MLjôŠ FLMLjTdÚOqMLjjÓj.  
°AKLNqjŠQLPyGH¿.  
FLjÄø¼áFL $y¸$qkOq GHÔLá¨ gSTd GS$q¸ #eÈ¢ ¬tjJwtj¸Á.  
−ML¥cNqj EcÔLjŠÂ ²¥qÚ< ¬tjJwCLj¸EyFLFo AKLNqj¸Cy ¥x¸Ôn¸ ¥x¸Ôn¸ À¸^jFcï¸.  
MLjVO~×.ÅÇ¢ FcFLï$c¿¥h FLMLjTdÚOqMLjjÓj.  

®¸Co GS¸$qCLjÓj. 
Â¢ MLjjÍjíÓ ‚CLjOqj - GöSML¸À'' 

μ¥qÚTd¿ −¥cQL¸ FLj¸¨ FnÓML¸¥q O~Æ CLFL μWy" GH<è^æÂfH¸¼¸Á O~×oQLø¿¥h.  
''>bEc¸‚õ! >bEc¸‚õ!'' ¬FLjŠ¸^k − ¥cOqjè GH^jæŠÂ CLfHðJwtjFL fHPe÷<j MLjÈ¢" Ex¿¥hFL^jæ CL¨Äj ÔLkfS, $cÆPy 

CoÆJwCLk ¥q¸GHmõ^O| Í$qÜOqŠ MnÈ"¸Á O~×oQLø¿ - − ¥cOqjèFLj TdÚF| ÔofS CLFL `IsH}S_j¥| ¬¥{Ú¸=|`Py Jw}Sæ ÔnNqjõ@~Â¥h.  
PPP 

¬¸¥hCL¸: ¬¸CL¿¸¼JwCLjFLï °CLëO~Â¥h, ¬FLkÿõ Mo$q¸Cy MLjj¸ÍjŠ JwCLjFLï Td¸¥éÀ¥q öGH$qÀ¥h.  
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గౌరవంగౌరవం                                                        ఫణీం  కామిరెడిడ్ఫణీం  కామిరెడిడ్ 
 

 అకక్కి ఫోన చేసేత్ గొంతు లో అభిమానంతో  కూడిన అసహనం పలుకుతోంది .  దేనికో కోపం వచిచ్ంది అని  తెలుసోత్ంది. ఏమిటి 
సంగతి  అని అడిగా. 

"పది లక్షలిచాచ్వట?" 
"అవును" 
"ఎందుకు ఇచాచ్వు?" 
"చదువుకోడానికి" 
"అది తెలుసు. నువెవ్ందుకు ఇవవ్డం? వాళళ్ అకక్, బావ ఇదద్రూ పదేళల్ నుంచి software  జాబస్ కదా?" 
"ఎంత ఆదాయం వునాన్, దానికి సరిపడా పాల్న  చేసుకొని పార్పరీట్స కొనేసుత్నాన్రు కదా అందరూ. వాళూళ్ అదే చేసి వుంటారు  దానితో 

వీలయియ్ ఉండదు " 
".....  " 
"నువవ్నన్ది కరెకేట్ . లెకక్ పర్కారం జనరల గా  ఓన బర్దరస్ లేక సిసట్రస్  దగగ్రకే వెళతారు .  వాళల్కి సావకాశం లేకపోతె   కజిన బర్దరస్ 

ను అపోర్చ అవుతారు. అకక్డ కుదరకపోతే కజిన సిసట్రస్ దగగ్రకు వసాత్రు" 
"వాళళ్ అకక్కి  కుదరకపోతే , జయ వాళళ్ అనన్యయ్లు ఇదద్రూ అమెరికాలోనే సెటిల అయాయ్రు  కదా .. వాళిళ్వవ్చుచ్ కదా?" 
"ఆదాయం లేక కుదరకపోతే ఇండియా , అమెరికా పర్శన్ వసుత్ంది.  వునన్ ఆదాయం అంతా  ఇనెవ్సట్ చేసెయయ్డం వలల్ ఈ పరిసిథ్తి.  

ఇండియా లో ఉనాన్ వాళళ్ అకక్ నాకంటే ఎకుక్వ పార్పరీట్  పోగేసి ఉంటుంది. జయ వాళళ్ అనన్యయ్లు కూడా అంతే .  పెదాద్యన నాకంటే చాలా ముందు 
అమెరికా వచాచ్డు  . భారాయ్భరత్లిదద్రూ ఇదద్రూ చాలా సంవతస్రాలుగా  ఉదోయ్గంలో వునాన్రు . రెండవ ఆయన నా తరావ్త వచాచ్డు కానీ  వాళూళ్  చాలా 
రోజులుగా ఇదద్రూ ఉదోయ్గాలు . బహుశా మొతత్ం ఆదాయానికి సరిపడా భవిషయ్తుత్ పాల్న చేసేసి వుంటారు. కారణం ఏదయినా వాళెల్వరి వలల్ ఆ అబాబ్యికి 
పనవవ్కే విషయం  మన వరకూ వచిచ్ంది . వీలయితే ఇవావ్లి లేకపోతె మానేయాలి కానీ వాళిల్వవ్వచుచ్ వీళిల్వవ్వచుచ్ అని  లా పాయింటుల్ లాగడం 
అనవసరం కదా   " 

"......... " 
"ఆ అబాబ్యి  మనలిన్ ఏమీ అడగలేదు " 
"మరి నువెవ్ందుకు కలిప్ంచుకొనాన్వు?" 
 
"మా నానన్మమ్ మళీళ్ మొదలు పెటిట్ందట అని అంది జయ సడన గా ఒకరోజు . జనరల గా నేను వాళళ్ విషయాలలో తలదూరచ్ను.  

వాళళ్ ఆలోచనా సర్వంతి  నాకు పెదద్గా అరథ్ం కాదు . మనం ఈ సంబంధానికి ముందుకు వెళాళ్మంటే  తన చదువు, ఫామిలీ ని  చూసే కదా. వాళళ్యినా 
అంతే అనుకో.  నా వుదోయ్గం మన ఫామిలీ బాయ్క గౌర్ండ నచిచ్ వాళుళ్ వచాచ్రు . వాళళ్ ఫామిలీ ఆ సాథ్యిలో ఉండడానికి కా మూలకారణం వాళళ్ నానన్మమ్  
అని నా లెకక్ .  ఏదో ఒక పనిలో పెటెట్యయ్కుండా పటుట్బటిట్ చదివించిది వీళళ్ నానన్గారిని .  ఆయన ఇంజనీర అవవ్డంతో  వీళళ్ అనన్లుగానీ , తను గానీ  
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అమెరికాలో సెటిల అయేయ్ రేంజ లోకివచాచ్రు . వీళుళ్ ఎవరి మటుకు వాళేళ్ సవ్శకిత్ తో పైకి వచేచ్సిన ఫీలింగ .ఒక రకంగా అదీ నిజమే  కానీ నా 
ఉదేద్శయ్ంలో ఆ  ఎదుగుదల కి అవసరమయిన పునాది వేసింది  వాళళ్ నానమమ్ గారు.  వాళుళ్ ఆ విషయం  గురిత్ంచినటుట్   నాకు అనిపించదు " 

"ఏమి మొదలు పెటాట్రంది?" 
"వీళళ్ పెదద్తత్యయ్ గారి అబాబ్యి సునీల ని ఎవరూ పటిట్ంచుకోవడం లేదు  అనాన్రట " 
"ఆ అబాబ్యి గవరన్మెంట మెడికల కాలేజీలో MBBS  చేసాడు  కదా?" 
" నేనూ అదే అనాన్.  తెలివయిన కురోర్డు . నవోదయ సూక్ల లో చదివాడు. మెరిట లో  సీట కొటిట్ గవరన్మెంట కాలేజీ లో మెడిసిన 

చదివాడు .డాకట్ర కోరస్ కంపీల్ట చేసి పార్కీట్స కూడా పెటాట్డు.   తనని  పటిట్ంచుకోకపోయేది ఏముంది అని . తాను MD కోరస్ చేదాద్ం అనుకొంటునాన్డట. 
తనకంటే  తకుక్వ టాలెంట  వునన్వాళుల్ ఫీజు కటిట్ పైరవేట కాలేజీలో చదివేసుత్నాన్రట . ఈ అబాబ్యి కి కూడా డొనేషన కడితే  బాగుంటుంది అని అనాన్రట 
.  అమెరికాలో సెటిల అయిన మనుమలు కటొట్చుచ్ కదా అని ఆవిడ ఆలోచన అయియ్ ఉంటుంది   " 

"ఆలెర్డీ డాకట్ర కదా MD  అయినా కాకపోయినా డిఫరెనస్ ఏమి ఉంటుంది?" 
"నాకూ అదే డౌట వచిచ్ మా ఫెర్ండ Dr ఉంటే వాడిని ని అడిగా...  డాకట్ర అయితే నెలకి  అరవైవేల వరకూ   ఇసాత్రట జీతం . MD  

చేసేత్ సెప్షాలిటీ బటిట్ నెలకి 2 లక్షలనుంచి 4 లకక్ష్లవరకు వుంటుందట. అలాగే చేసే  పనిలో గాని , గౌరవం లో గాని  కూడా చాలా డిఫరెనస్ వుంటుందట.  
"అవునా మనం డాకట్ర అంటే నిలబడి నమసాక్రం పెటేట్సాత్ం కదా?" 
"అవును. డాకట్ర అంటేనే  సూపర  వెల సెటిలడ్ అనుకొంటాం .  మరి మీ అనన్యయ్ వాళేళ్మనాన్రు  అని అడిగా.  వాళళ్ పెదద్నన్యయ్ 

వాళుళ్  మనకీ పిలల్లునాన్రు కదా. వాళల్కి కేర చెయాయ్లి కదా  అందట . వాళళ్ పెదద్ పిలోల్డికి  10 సంవతస్రాలు. అమెరికాలో 17 సంవతస్రాలవరకూ 
చదువు ఫీర్నే. అంటే అపప్టివరకూ ఆలోచించే పని లేదు. అపుప్డు కూడా చదివే ఇంటరెసట్ ఉంటే చకక్టి అపుప్లిచేచ్ సిసట్ం డెవలప అయియ్పోయి వుంది 
ఇకక్డ.  డబుబ్లేక చదువు ఆపేశాడనే పరిసిథ్తి ఉండదు. ఆలోచనా విధానం అంతే  .వాళళ్ ఆలోచనని విమరిశ్ంచగలిగేఅనిన్ తెలివితేటలు  మనకి లేవు. 
వాళుళ్ండే ఇలుల్ సైజు  అయినా విలువ అయినా  అయినా మనం ఉండేదానికి డబల .  పెదద్ ఇంటోల్ వుంటారు .  మనం   అపారుట్మెంటోల్ ఉంటాం. వాళళ్ 
దగగ్రనుంచి ఏమయినా నేరుచ్కోవాలి తపప్ కామెంట చేసే అంత సీన మనకి లేదు . " 

"మరి వాళళ్ చినన్నన్యయ్ ఏమి అనాన్డట?" 
"పెదద్వాళళ్ ఆనస్ర వినాన్క ఇక చినన్వాళుల్  ఏమనాన్రు అని నాకు అడగబుదిధ్ వెయయ్లేదు.    సరేల్ వాళేల్మంటే మనకెందుకు అని జయని  

సునీల కి ఫోన చేసి విషయం ఏమిటి , యెంత అవవ్చుచ్ అని కనుకోక్ . మనకి   శకిత్ కి మించినది అయితే  అపుప్డే చేతులెతేత్యచుచ్ అని చెపాప్.  " 
"పది లక్షలవుతుందనాన్రా?" 
"అపప్టికి తెలీదు ఎంత అవుతుందో . అసలు విషయం  డబుబ్లది  కాదు. టైం అండ ఎనరీజ్ది . ఆ అబాబ్యి , ఒక ఏడాది కషట్పడి 

చదివితే రాంక వచేచ్సుత్ందని నమమ్కం వుంది. కానీ ఒకవేళ మెరిట మీద సీట రాకపోతే , పైరవేట కాలేజీ సీట కి ఫీజు కటట్గలము అంటే మొతత్ం చదువు 
మీద ఫోకస చేసేయొయ్చుచ్ . లేకపోతె అంత కషట్పడి ఇయర వేసట్ ఏమో  అనే సందేహం పీకుతూ ఉంటే పిర్పరేషన మీద ఫోకస చెయయ్డం కొంచెం కషట్ం 
అవుతుంది  అని ఆలోచిసుత్నాన్డు . జయ సవ్ంతంగా మంచి పని ఒకటి చేసింది . పిర్పరేషన టైంలో మంతీల్  మైంటెనెనుస్ కి  డబుబ్లేమయినా కావాలా అని  
అడిగిందట  " 

"దానికి  ఏమనాన్డట?" 
"కిల్నిక రన చేసుత్నాన్ను ..  సరిపోతుంది అనాన్డట . ఇందాక అనాన్వు వాళళ అకక్ఇవవ్చుచ్ కదా అని.  లాసట్ ఇయర  పిర్పరేషన టైం  

లో  నెలకి ఒక అయిదువేలు ఖరుచ్లకి  ఇమమ్నాన్డట  వాళళ్కక్ని.  రెండు నెలలిచిచ్ , తరావ్త కషట్మవుతుంది అందట. అపప్టికి కిల్నిక సెట అవవ్లేదు.  
వాళళ్ అమామ్యికి  అక్షరాలు  నేరప్డానికి L.K.G కి  లక్షలోల్ ఫీజు  కటట్డానికి రెడీ. వాళళ్ని కామెంట చెయయ్డం అని కాదు గానీ  పీర్సూక్ల , పోసట్ 
గార్డుయ్యేషన లో ఏది ఇంపారెట్ంట అనేది ఎలా నిరణ్యించుకుంటునాన్రో అరధ్ం కాలేదు" 
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"ఓహో అందుకే అడిగి ఉండడు  వాళళ్ అకక్ని" 
"పర్కాశం గారి జీవిత చరితర్లో రెండు రూపాయల ఫీజు కోసం కొనిన్ కిలోమీటరస్ కాలినడకన వాళళ్అకక్ దగగ్రకి వెళాళ్డు. ఆవిడ 

ఇవవ్లేదు అంటే పాపం లేక ఇచిచ్ ఉండదు అనుకునాన్. ఇంకొక కోణం చూపించింది ఈవిడ .  కానీ సీట కోసం డబుబ్లు విషయం  అంతా తనే 
మాటాల్డింది అకౌంట నెంబర ఇవవ్డం . డబుబ్లు పడాడ్యో లేదో చూసి  చెపప్డం అనీన్ . అంతకు మించి ఆశించకూడదేమో .  " 

"..." 
"ఓకే ఎవరు ఇవావ్లి అనే లాజిక పకక్న పెటుట్. ఆ అబాబ్యి రోజుకి 14 గంటలు చదువు తునాన్డట . అంత కషట్పడి చదివే వాడికి  

సావకాశం ఉంటే, అసస్లు ఏ బంధుతవ్ం లేకపోయినా ఇవొవ్చుచ్. ఏమంటావ ?" 
".. ... " 
"ఓకే.  అదికూడా పకక్న పెటెట్య.  వాళళ్ నానమమ గారి వలల్నే కదా మనం   జయ సంబంధానికి ముందుకు వెళిళ్ంది. ఆవిడకి ఏదో  

కోరిక పుటిట్ంది  అవసరం లేని పనేమీ కాదు. చెడడ్ పనేమీ కాదు .   ఆవిడ పేరు చెపిప్ చేసేయొయ్చుచ్. ఏమంటావ? " 
"అలా అయితే,ఆ పని జయ వాళళ్ అనన్యయ్లు చెయొయ్చుచ్ కదా?"  
"ఓకే.  అదికూడా పకక్న పెటెట్య. ఆ అబాబ్యికి సరసవ్తి అనుగర్హం వుంది . మనకి లకిష్ అనుగర్హించింది.  టూ మచ గా 

కాకపోయినా . అతాత్ కోడలేల్ కదా . ఆ కనెక్షన తో చేసేయొయ్చుచ్ . కదా? " 
"నువేవ్ అంటునాన్వు కదా జయ వాళళ్నన్యయ్లకి , సునీల  వాళళ్ అకక్కి  నీ కంటే ఎకుక్వ లకీష్   అనుగర్హం ఉందని ?" 
"నువువ్ కాలికేసేత్ వేలుకి  వేలికేసేత్ కాలు కి అనన్టుట్  వెయయ్కు. వాళిల్వవ్లేదు వాళుళ్ వెధవలు  వీళిల్వవ్లేదు వీళుళ్ వెధవలు అనుకొనే పని 

లేదు .  సునీల  వాళళ్కే ఒక పార్పరీట్ వుండి  అముమ్దాము అనుకొంటే ముందు మాకే అమామ్లి , మేము కొనకపోతే అపుప్డు బయటి వాళల్కు అముమ్కొందువు 
గాని అని లైన లో ఉందురు  వీళళ్ందరూ . ఇది ఒక రకంగా పార్పరీట్స కంటే   గొపప్ ఇనెవ్సెట్మ్ంట .  తింగరోళుళ్ మనకి వదిలేశారు  . చాలా పనులు ఒక 
రకంగా చూసేత్ రైట ఒకరకంగా చూసేత్ రాంగ  అనిపిసాత్యి  ఏ రకంగా చూసినా రైట అనిపించే పనులు చాలా అరుదు గా ఉంటాయి . వాటిలో ఇది ఒకటి 
అని నా అభిపార్యం. నేను కూడా పరిగెతుత్కుంటూ ఇచెచ్యయ్లేదు.  రిజలట్స్ వచాచ్క సునీల వాళళ్కక్ మెసేజ పెటట్గానే రెసాప్ండ అవవ్కుండా సైలెంట గా 
ఉండిపోదా ము   అనిపించింది.  లెకేక్సేత్ చెయాయ్లిస్న పని అని ఆలోచించి ముందుకు వెళల్డం జరిగింది.  ఆ అబాబ్యి సరిక్ల లో అందరూ  మంచి వాళుల్ , 
విదాయ్వంతులు , సమరుథ్లు ,తెలివయినవారు , ధనవంతులే .  "operation  success , patient  dead " అనన్టుట్ ఉపయోగపడే పని వచేచ్సరికి 
వెనకడుగు వేసేసారు. 

 వాటాస్ప  గూర్ప చాట  లో   ఒలికించే  ఆపాయ్యతలు,అనుబంధాలు చూసేత్ వీళేల్నా వాళుళ్ అనిపిసుత్ంది. వాళళ్ పిలల్లకి మీరు ఒకరికి 
ఒకరు  సాయం చేసుకోవాలి, ఒకళళ్ని ఒకళుళ్ టేక కేర చెయాయ్లి  అని తెగ నూరిపోసాత్రు.  నవావ్లో ఏడవాలో కూడా అరధ్ం కాదు. " 

"..."  
 "సరేల్ అది కూడా   పకక్న పెటెట్య . ఎవరయినా ఓకే అనగలిగే ఒక పార్కిట్కల రీజన  చెపాత్.   ఇపుప్డు ఆ డబుబ్లు ఆ అబాబ్యి 

చదువుకి  వాడకపోతే ఏదో ఒకటి చేసాత్ం కదా. బాయ్ంకు లో దాసేత్  8 ఇయరస్ కి డబల అవుతుంది. సాట్క మారెక్ట లో పెడితే అదృషట్ం బాగుంటే 
ఎంతయినా అవుతుంది . లేకపోతే సునాన్ కూడా అవొవ్చుచ్. పోనీ ఏమయినా రియల ఎసేట్ట ఇనెవ్సట్ చేదాద్ం అంటే 10 లక్షలకి మన వూరిలో కూడా ఏమీ 
రావడం లేదు.  మనిషి అనన్వాడికి మెడికల డాకట్రోత్ అవసరం ఉండకుండా ఉండదు . అవసరమయిన సందరభ్ములో  వాళిళ్చేచ్  సలహా గానీ సహకారం 
గానీ  వెల  కటట్లేనిది. డబుబ్లిసేత్నే చెపాత్రా అంటే, ఇవవ్కపోతే చెపప్రని కాదు , ఇసేత్ కొంచెం ఎకుక్వ ఇంటర్సట్ తో చెపొప్చుచ్ . ఆ  అబాబ్యి చాలా 
మంచోడు . వాళళ్ కజిన  కి కాలికి  పార్బెల్మ చూసి, గురుత్పటిట్  మొతత్ం ఎండ టు  ఎండ జరిపించాడు. వాళేళ్దో చేసాత్రని కాదు. మంచి డాకట్ర లక్షణం 
అంతే.   మనకి తాను ఫూయ్చర లో చెయయ్బోయే ఏదో ఒక సహాయానికి అడావ్నస్ అనుకో.  అపుప్డు ఇచేచ్ అంత మనదగగ్ర ఉండకపోవచుచ్ .లేక  తాను 
భీభతస్ం గా సంపాదించేసి ఇసాత్మనాన్ తీసుకోక పోవచుచ్ .  మా ఫెర్ండ  చెపిప్నదాని పర్కారం, MBBS కి MD కి  జీతంలో తేడానే ఏడాదికి  ఇరవై లక్షలు 
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¬¸CLOqôDÍFL¸                      MnjjÓj$qj ¥qMLjPe¥c¸C|  

పడుతుంది .   డబుబ్లు వెనకిక్ ఇవవ్డం గురించి ఏమీ మాటాల్డలేదు తనతో.  కానీ నా అభిపార్యం పర్కారం,  MD  కంపీల్ట అయియ్  జాబ వచాచ్క  
డెఫినిట గా వెనకిక్ ఇచేచ్సాత్డు. " 

"ఇవవ్కపోతే?" 
" మా ఫెర్ండ ఒకడు హైదార్బాదోల్ సథ్లం కొంటె వాడెవడో కబాజ్ చేసేసాడట .. అలాగే  మనం సథ్లం కొంటే  ఎవడో కబాజ్ చేసేసాడు  

అనుకుంటే సరిపోతుంది .. అయినా డబుబ్లు అంటే వెనకిక్ రావాలి లేకపోతే మరింత పెరగాలి అనే రూల ఏమీ లేదు కదా? మనిషి అయినా వసుత్వు  
అయినా పరప్స పని చెయయ్డం . ఆ పదిలక్షలతో ఇంకొంచెం లగజ్రీ కార కొనచుచ్.. ఇనెవ్సట్ చెయయ్వచుచ్ .. టిర్ప వెయొయ్చుచ్  .. ఎలకాట్ర్నిక ఐటమస్ కొనొచుచ్ 
.. లేకపోతే  విదవ్తుత్ ఉండి,  తపన ఉండి, ఒక లక్షయ్ం  కోసం టైర చేసుత్నన్వాడికి సపోరట్ చెయొయ్చుచ్ . లకీష్ దేవికి తగిన గౌరవం ఇవావ్లంటే ఆ లాసట్ పనే 
చెపాప్లి ఆవిడకి . మిగిలివనీన్ ఆవిడ సాథ్యికి సరిపోని పనులు  అని నా అభిపార్యం. " 

"..." 
ఇంక  కనివ్నస్ చెయయ్డానికి  ఏమి చెపాప్లో తోచక , పిలల్లు ఏమి చేసుత్నాన్రు అని టాపిక మారేచ్సా. 

PPP 
 

      
 øöeTT~ ` s¡#·q ìs¡«Væ≤+∫q  ø£<∏ä\ b˛{°(2017)˝À  

 kÕ<Ûës¡D |üÁ#·Ts¡D≈£î m+|æ¬ø’q ø£<∏ää. 
      

`¬OoN|j GHßDÁ¢ø  ²Pe °FcïM|? FoFLj O~.. Fc O~CLÂ JwÓjá¥y. TdÚF| ÔofS MnjtjP| ÔoGSjëFcïFLj. Â¢¥é $qjOxëTdëFLj. ö=nÎ Ôntjõ 
Kc$c. GSOo÷$cÂ¢ MLjFL¸ ÔLÍjMLlŠFLï rUÎGSkÚÓj MnÎGHl ¯MLjbEoõMLjFcï MnWc"Mc? ³Äj¼á À£Oqjá¥y$qÓ¸O~ − GSkÚÓj _jjBcÂï? ®Mcø+ 
FnÓ¥h −Oq¸¥nÓ¥h rHÎ$c GS¸JdÁGSjëFcïML¸=o − GSkÚÓj rH=hæFL bÃXo¥qÍO~ GHßDÁ¢ø. −Py¼¸ÔLj. − GSkÚÓj MLÁÆ MLjjrHÎð 
³+j"Ec^jCy¸Á. ®¸CLMLOq‚ ³MLjFcï ÔoQcMLlO~ − GSkÚÓj ¥yGS¸? MLjOy FLÓj$qj¿Â ¥qÓjGHlŠÂ ³ÍFcï ÔnNqjõO~, ±¿¥h 
°GHNnk$qGH@oPe. ¬EoO~ ¼MLOq¥h Äj»PoÁ. ¯ −Oq¸¥nÓk ¬Pe ¬tjJwCLkFo °¸=ctj. −$qjCcNqk ÔnGHlð?` - O~¾.  

Ôn¸GH Ä£jÍ ÕÔn+j"FL ¥x=hæFL=nÎ÷¸Á GHßDÁ¢ø¥h. ¬Mnj¿¥c, Nqjj.¥n MnÈ" ÓXLPe¿ã¸¼ ¬JdO|æMnj¸^j÷ ¥q=hæ¸Ôc<j ¬EníÓj 
¬FLjAKLÄGSjëFcï<j. JdGHbÃ¢ÀCy $qj¨¥nÎCo ³Ey ÔoQc<j$cÂ¢, CLFLÂ¸CL McBhê ÔofSFL _¨¥h MLköCL¸ ³Fc<k μ¥qÚOqkJdtj ‚@~ 
®MLøPoÍj. ²ML© O~¾? CLFL MnjtjP|¥h TdÚF| ÔofS °CLëOq¸ GH¸Jd<j. ¬Á¤ ¿rHÎ÷ ®MLø@~Â¥h Ä¤Po÷Â MnjtjP|. Â×.Moj CLFL ¥qOqëMcõÂï $qjOqjë 
ÔoQc<j. `>bEc¸‚õ O~¾e` ¬FLjŠFcï<j GHßDÁ¢ø. ¬FLjŠÂ MLjÈ¢" Ox=iF|Py GH¨JwNqk<j MnjtjP| GS¸$qCo MLj¿áJwtj.  

MLjk<MLOy¾ ®¸¥y MnjtjP| ML¼á¸Á.  
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`ÔLkQcMc! MLjFLÄj¸CoO~ GHßDÁ¢ø. − XLBcÂ¥h °Áø$qïAKL¿CLMLjMLlCc¸. MLjOqjXL*¸Py MLj¿áJwtj Ox=iFy÷ GH¨JwCc¸. 
¬¸Cn¸ÍjŠ? MLjFL¸ GSkÚPy÷ ÔLÍjMLlŠFo Oy¾Py÷ McBhÅÇ¢ ¬Fo ¬MLkôtj −¥qCctjÓ MobÁ¸GHlÓ¥h Cc+Po¥q −CLôÿCLõ ÔoGSjŠ¸=o 
On¸<jOy¾Ój FcFc ÿ@~Ä© ÔofS GSkÚÓj MLjktj¸Ôc¸. Ec¸Cy ¬tjJwtj¸Í¸Co. ¬GSPe CLOqMcCL, − ¥ésSMnjÎJwtj¸Ey ²ML¿¥i 
CnÆNqjÍj. MLjFL¸ MLjÈ¢" ÔLÍjMLlPy÷, −^Py÷ GH¨JwNqk¸. MLjjrHÎð³+" CLO~øCL ‚@~, ¯ Fc=h¥i öGHÀOy¾e ²Fyï McOqëÓj Ä¸^jFcï¸ 
- ¥q¸^jFcï¸. −MoQL¸$c GSð¸ÁGSjëFcï¸. ®¸¥y ¥xCLëMcOqë O~$cFo ¯ McOqë ÔLGHlðFL ÔLPe÷¿JwCLj¸Á. ¬GSÓj EcÂ GS¸$qCo 
MLj¿áJwCLjFcï¸. MLjOqGHl MLjÂfR¥h AKL$qML¸CLj¨¼áFL MLOqMoj. ¥cÍFLFLj $cÂ¢, MLjFL¸ MLj¿¢ MLjFL ¥qÂ¢GS KcbÍõCLÓÂ ‚@~ `¥qÂ¢øÂNnj¸=|$c` 
MLj¿áJwCLjFcï¸ ÔLk<k - ¬Á CLGHlð. XL¸CLMLõ¸ ¥cÍj. ®GHlð<j FLjMLlø ÔosSÁ ¬Eo. MnjjFLï=h MnjtjP| ÔLkQcMLl $qEc! ²¸Cy ¥x¸CL 
²MnkGRFLP|$c IgHPnÎ °¸=cMcGHm^. CnPe÷O~¥q MLkMLjkPo. Â¢ GHFLjÓk, Â¢ <_kò, Â¢ GS¸JdÍFL, Â¢ GSj[¸... ¬¸CoFc?` - O~¾  

¯ O~¾$c<j ÔnfHð¸Á ¬XLO~Pe Â×.¸. MojMLjj FnÎF|ë¥c÷GSjPy °FLïGHlð<j McBhÅÇ¢ ¬Fo ÄEcõ¿íîÂ −CLôÿCLõ ¶ GS¸ÔLÓFL¸. ¯ 
O~¾$c@nML@y ¬Â¢ï AKLPo $qjOqjërH^jæŠÂ O~GSjëFcï@o. ¬GSÓGHlð<j Fc O~CnPe °¸@oEy Fc¥é $qjOqjëPoÍj. CLFL KcÔ|Moj=|ûPy MLOqÍO~¾, 
Fc$qO~¾, ×cF|O~¾, JwCLjO~¾ $qjOxëÔcáOqj. }Há... ²MLøOn¥qÚ<jFcïOy ¥x¸Ôn¸ ‚@~ CnÆ£Íj. Mc<j ÔnfHðFL^j÷ Â×.¸$cFo FoFLj MLj¿¢ 
TdøOqíî¸$c −Py¼GSjëFcïFc? ¬MLlFoMnk!  

OosH JdCL sSïfUCLjÓj FLÓj$qj¿¥i IJwF| ÔnNqkõÆ. Fy... OoGHFLjŠ¸=o ¬ML=o÷Íj. MnjjFLï=hPe$c MLj¿áJwCo, MLjÈ¢" ¯ O~¾$c<j 
®¸¥y ¥c÷}S À£GSjŠ¸=c<j. ²¸Íj¥x¼áFL $x<ML? ®GHlð@o ÔoEcí¸ ¬FLjŠÂ ÄjöCLjÓj MLjbÍjKc_j, OqÄÔL¸E§, OqMLj*, ¥éQLMLFcO~Nqj*Ó¥h 
IJwF| ÔoQc<j. MLÔoá −ÁMcOq¸ ÿy^P|ö$c¸@|Py ¥qÓjEcíMLjFLjŠFcïOqj.  

¯ Oy¾FL GSMLk×.¸Py μ¥q °FLïCLMnjÎFL TdìFL¸Py °Fcï<j GHßDÁ¢ø . μ¥q Td}IHæMoO| ¥q¸rHÂ¢ rH=hæ ¬Fo¥qMLj¸Á¥h °Eyõ$cÆÔcá<j. 
®¸Ec¥q ÔnfHðFL CLFLŠ ¬¸ÍjKc^jPy °FLï ÄjöCLjÓj ‚@~ ¥cTwë ‚Twë MLj¸¼ Jv½GRFL÷PyFo °FcïOqj. ¬Pe¸=h Mc+" Fn¸_Oo÷ 
°¸=ctj GHßDÁ¢ø  Í$qÜOq GSÿ×.¸$c.  

QLÂMcOq¸ JvÍjíFoï ®¸¥y MnjtjP|.  
`GHßDÁ¢ø  OosH $qÍO~ Ä£j=h¸$| ¥éMLÓ¸ Ä£j FLÓj$qjOo ¥cŠ¸@~ MLjFL JdCL ÄjöCLjÓj MLjOy ´EcOqj$qj¿Â MnÀ¥h ¥qÂ¢GS¸ <_P| 

IfH$qOy÷ - ¬¸=o GHÁMLj¸Á¥h CL$qÜŠ¸@~ ¬Á¤ MLjFL GSkÚPy÷Fo ¥qÆsSë Kc$qj¸^j¸Á. Po¥qJwCo ¯ ¥qÓtj¥q ‚@~ ÿy^Py÷÷ ³¸ö=c 
_jÁ¤íî ×cåFL¸ PoŠ¸@~! − GSkÚPy÷ ‚Oqjá¸=oFo − GSkÚÓj öGHGSjëCL GH¿fSìÀÂ ÔLkfS ÔLÆTdëOqj. ³ÍFcï ÔnNqkõÓFLï CLGHFL ¥qÆ» 
ÂOqêNqj¸ ‚@~ Mn¸^Fo À£GSjŠ¸=cOqj. ¬¸Co CLGHð ®¥qÚ< fS=iPyÂ TdæO| ÿy^Py÷ ‚Oqjá¸=o Ä£j ÍßGRæ¸Cc À¸©, Cc$qj<j Ä£jEo 
°¸¨, GSkÚÓj¥éMLjFcï ÔnNqkõÓFLï ¬GSÓj Jdtj¸=| _ÓgUFLMnjÎJwCLj¸Á. ÿy^Py÷ ¬¸CL¥q¸=o $xGHð$c ³¸ ×.Oqj$qjCLj¸Á ÔnGHlð.  

²Pe$qk FLjMoø ®Â¢fRNoj=hM| À£GSjŠFcïMLl $c_=hæ, MnFLkõ ‚@~ FLjMoø MLkOqjá. Ä£j sSïfUCLjÓ¸ÍOqk rHÍírHÍí ¥cOqj÷FLïMcWo" 
$c_=hæ 50-60 ¥hPyÄ£j^Oqj÷ rHÍí ÍkOqMoj¸ ¥cÍj. MLjV ¬tjCo $q¸^ öGHNqk*¸. ³MLj¸=cM|? ¯ Ä£j=h¸$|¥h ¥cÍj$cÂ¢, CLOqMcÀ 
Ä£j=h¸$|¥h FoFLk O~ML=cÂ¥h öGHNqjÀïTdë` - O~¾.  

¯Td¿ O~×nML<FLïÁ MnÁ¥é öGHNqjCLï¸ ÔnNqjõPoÍj GHßDÁ¢ø . ¬FLMLGSOqMLjÂ CnÓjGSj. ¬XLO~Pe O~¾ ÔnfHðFL=o÷ ÔoQc<j. CLFL 
sSïfUCLjÓ¸Í¿¥i μ¥xÚ¥qÚ+j" ®¸¥y ®ÍíOqj JdCLÄjöCLjÆï À£GSj¥xÔoá KcbÍõCL ¬GHð×nfHð, MnFLkõ$c CLMLj JdCL GSkÚP| −¨=y¿Nqj¸ - 
¬Eo ¶rHF| ²tjO| sSæ×|$c ÂOqêtj¸Ôc<j. μ¥qÈ"ÍíOqj `¬¥qÚ@~` ¬Â FLfS»Fc Mc+"¥h GS¿í ÔnJdð<j. ®Mcø+ TvrSÎ=iPy GHßDÁ¢ø  °FLï 
Tdìtj¥h sSïfUCLjÓÂ μfHð¸ÔL^¸ ¬¸CL ¥qGRæ¸ ¥cPoÍj.  
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−ÁMcOq¸ °ÍNqj¸ GHÁ$q¸^Ó¥qPe÷ ÄjöCLjÓj EcEcGHl <×.FLj MLj¸Á¥h rHÎ$c GSkÚÓj Í$qÜOq sSæ×| Ä£jÍ ÔoO~Oqj. GSkÚP|¥h ³Äj 
ÔnNqkõÓFLïÁ Jwtj ¬GSÆ£ O~×nMLOqFLïÁ öGHbEcFL ÔLOqáÂ¢Nqk¸QL¸$c MLk¿¸Í¥qÚ<. GHßDÁ¢ø ¬¸Í¿¢ï −O~ À£Qc<j. McWn"MLøOqk ¥cÍÂ 
CoÆ¸Á. O~¾¥h >bEc¸¥|û Ôn_jCLk À£O~ôÂ¸¼ ¬¥qÚ¨¥h ML¼áFL öGHÀ GHmOqø ÄEcõ¿íî ¥qÂ¢GS¸ ÓXLOqkJdNqjÓj CL$qÜŠ¸@~ QL¥cëõFLjTdOq¸ 
ÄO~WcÆ¼á GSkÚÓj¥h μ¥q QcQLøCL AKLMLFcÂï Â¿ô¸¼ ®McøÓÂ ÂOqêtj¸¼, − ±Wy"Fo °FLï rU@|MLkTdæ¿ ®¸=h¥h MnÈ" ÄGRNqj¸ 
ÔnJdðOqj. (¬)GHmOqø ÄEcõOqjíîÓ MLEcFLõCL¥h MLjÿEcFL¸Í GH<è rU@|MLkTdæOqj ¬¸Í¿¢ï ¿GHÃ÷¥| @o¥h OqMLjôÂ −VøÂ¸ÔcOqj.  

GHßDÁ¢ø ¥h −Oy×n¸Cy −FL¸Í¸$c °¸Á. ½¡ÄCL¸Py ÓXLÓj GS¸JdÁ¸¼FLGHlð<j ¥qÓ$qÂ −FL¸Í¸ °GHNnk$q¥qOqMnjÎFL ¥cO~õÂ¥h 
[OqjárH^æ<¸Py °¸^j¸ÍÂ ®Mcø+ ¬OqíîMnjÎ¸Á. CLFLj GSkÚÓj ÂO~ôBcÂ¥h MLjk<j ÓXLÓj ÄO~+¸$c ®McøÓÂ ÂOqêtj¸ÔLjŠFcï<j. 
AKcOqõ GHÁôÂ¥i, ‚CLjOqj öQcMLõ¥i − ÄGRNqj¸ Ôn_jCLk °¸=o GHßDÁ¢ø  Mnjjÿ¸ MnÆ»Jwtj¸Á. `>bEc¸‚õ O~¾e!` ¬FLjŠFcï<j.  

O~öÀ GH<j¥yKyNoj MLjj¸Íj μ¥qÚTd¿ MnjtjP| Kc¥|û ¶rHF| ÔosSë O~¾FLj¸¼ MLjOy MnjtjP|.  
`¥q¸ö$cÔLjõPoGRF|û GHßDÁ¢ø. ¬¸Í¿¥q¸=o rHÍíMnjjCLë¸ ®EcíMLjFLjŠFcïM| ¥qÍk GSkÚÓj ÂO~ôBcÂ¥h Mn¿¢$qj@|. ¥cÂ¢ ®¥qÚ@x¥q 

¼FLïMLk^. Jd>OqQcÓ ¬FoÁ ¬À GHÄöCLMnjÎFLÁ. FLjMLlø EcÂ ÂO~ôBcÂ¥h ®Ôoá <_jò ¬GHÄöCLMnjÎFLÁ ¥c‚<Íj. ¬¸Íj¥qÂ, FLjMLlø 
Â×ctjÀ£$c GS¸JdÁ¸¼¸Eo EcÂ¥h [OqjárH^jæ. Â¢ ¬ÄÂ¢À TvMLjjôPy Jd>OqQcÓ AKLMLFL¸ ¥q=hæsSë ¬Á Â¢‚ MLj¸¼Á¥cÍj. ¬¸ÍjPy 
ÔLÁMo fHÓ÷Ó‚ ¬¸CL¥q¸=o MLj¸¼Á¥cÍj. FLjMLlø MLjFL ÄjöCLjÓ¸Í¿¥i ¯ ÄGRNqj¸ ÔnGHlð. Jd>OqQcÓ ÂO~ôBcÂ¥h Â×ctjÀ£$c 
GS¸JdÁ¸¼FL TvMLjjô MLköCLMoj ÄO~+¸$c ®MLøMLjÂ. IJwF|Py ÔnÃCo PeAKL¸PoÍj. ®¸¥y MLjk<jOy¾Py÷ ×.FLML¿ 26FL MLjFL GSkÚP| 
¿GHÃ÷¥|@o Fc<j ×n¸@~ ML¸ÍFL¸ ×.Oqj$qjCLj¸Á. EcÂ¥nPe$qk rU@|MLkTdæOqj Ä£j ¬¸Í¿¢ï fHÆÔcOqj. ¬GHlð<j − ×n¸@~ö¥h¸Í Ä£j=h¸$| 
rH=hæ ÔnGHlð. FoFLj ÔnfHðFLEcÂ¥h FLjMLø¸»¤¥q¿sSë` - O~¾.  

$x¸CLjPy GH¼áMnÓ¥cÚNqj GH¨¸Á GHßDÁ¢ø¥h. Â×ctjÀ£Cy ‚¨FL GS¸JdÍFL. CLFL GS¸JdÍFL ÔcPeMLOqŠ ÔL^æ_ÍíîMnjÎFLEo$cÂ¢, 
¬¸CL FcõNqj_ÍíîMnjÎFLEnÎCo ¥cÍj ¬JdO|æMnj¸^÷ Ä£jÍ MLÔoá ¬Ení FnÓ¥h FcÓj$nÎÍj ÓXLÓj¸=o ÃFcÄ£j sHOqj÷ rH=hæ ¼ML¿¥h NqkAKnÎMoÓj ‚@~ 
ÔLkfH¸Ôc<CLFLj. ®Pe¸=hÄ ²Fyï. CLFLj MLjOx¥q¿ ö¥h¸Í °Eyõ$q¸ ÔofSFLGHð=h ½¡CL¸Py Ec¼FL TvMLjjôÂ MLköCL¸ CLFL ‚CLjOqj öQcMLõ 
sHOq Â×ctjÀ£$c GHFnï¸<j ÓXLÓEc¥c EcÔc<j. Äj$qCcÍ¸Cc Pn¥qÚÓj GS¿$cÜ PoÂEo. ¯ O~×nML@y CLFLFo =cOnÜ=| ÔoQc@o! ¥cÂ¢, Mc¨ 
Jdtj¸=o÷Ä¤ CcFLj ¥cÍFo^j÷ PoMLl. −CLôTdXh¥é CcFLj GSMLkbEcFL¸ ÔnGHlð¥yPo¥qJwCLjFcï<¸Co.  

CLFL GSMLkbEcFL¸ ¬MLCLÆ MLõ¥hë¥h ÔoOqÍÂ CnÆfSFc ¥qfS$c ¿rHÎ÷ rH=cæ<j.  
`O~¾e! FLjMLlø MLj¿¢ ®_ò¸Á rH=oæGSjëFcïM|. MLjFLGSjPy Ík¿, FLFLjï MLkFLfS¥q GS¸IGHjOqú*¥h $qj¿ ÔoGSjëFcïM|. ¥cÂ¢ Â¢ MLk^Py÷Â 

Â×ctjÀ£ FLFLjï ¥q=hæGH@oTwë¸Á. ÔLkÍí¸ ²MLOqj $nÓjTdëOy.. FLjMyø? FoFy-` GHßDÁ¢ø.  
PPP 

− Oy¾ ¿GHÃ÷¥| @o  - ×.FLML¿ 26. GSkÚPy÷ ×n¸@~ ML¸ÍFcÂ¥h MLjj[õ ¬ÀDÁ$c GHmOqø ÄEcõOqjíîÓ GS¸IGHj FcNqjŠ<j GHßDÁ¢ø 
Â fHÆÔcOqj. − GSkÚÓj öJd¸$q*¸Py CLMLj ¼FLïGHð=h `KyPy GSøCL¸öCL AKcOqC| ¥i ×nÎ` `MLjVCcô $c¸bÁ¢¥h ×nÎ!` ¬FLï ÂFcEcÓj GHßDÁ¢ø  
ÔnMLlPy÷ MLkOyô$qjCLjFcïtj. ×n¸@~ ML¸ÍFL¸ ¬FL¸CLOq¸ MLjjMLøFnïÓ GHCc¥q¸ ö¥h¸Í MLjjÔLá=nÎFL ÄEcõOqjíîÓÂ ¬Á¤ CLMLj Jd>OqQcÓ¥h μ¥q 
AKLMLFcÂï Â¿ô¸¼ tjGSjëFLï MLjVEcCLÓ FcNqjŠ¨Â ¥qßCL×åCc GHmOqø¥q¸$c ÔLkGSkë MLjj¿fSJwCLjFLï − MLjjÍjí$cOo ¼FcïOqjÓÂ 
°EoíÇ¸¼ μ¥qÚ=o MLk^ ÔnJdð<j GHßDÁ¢ø .  
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 ఐ  బా॓  బతుకులుఐ  బా॓  బతుకులు                                                          అనూరాధఅనూరాధ(( జల గంటిజల గంటి))      

''fHÓ÷Ók! FoFLk, Fc ÄjöCLjÓk MLk Â×ctjÀ£Cy ‚¨FL GS¸JdÍFLPyÂ TvMLjjôFo ÄO~+¸$c ®¼á ®¥qÚ< FLkCLFL Jd>OqQcÓ 
AKLMLFcÂï Â¿ôTdë¸. Â×ctjÀ£Cy Â¸¨FL AKcOqCLEoQLMLk ML¿íîÓj÷.. FLjMoø $nÆÔcMLl O~¾e'' ¬¸^k −FL¸ÍJdOqMLQLõ¸Cy μ+"¸Cc MnÎöKo=| 
¬MLlCLj¸<$c XL*¥cÓ¸ GSðßÿ¥yPyðNqk<j. Äj$qCc ÄjöCLjÓk, °JdbEcõNqjjÓj ¥q¸$cOqjGH¨ MLjj#eFL Â¢+j" ÔLÆ÷FL ¥csSGH=h¥h 
CoOqjŠFcï<j. ¬¸ÍOy÷FLk ¿Æ£}IH. GHmOqø ÄEcõOqjíîÓ MLEcFLõCL¥h Mnj¼á ö$cMLj rHÍíÓj, GSkÚÓj fS_ò¸Á ¬¸Í¿¥i AKy×.FcÓj ³O~ð^j 
ÔoQcOqj. AKy×.FcÓ ¬FL¸CLOq¸ GHßDÁ¢ø  ÄjöCL_ß¸Í¸ ¥h¸Í=hTd¿ ¥q¸=o ²ŠÚML$c ®OqMnÎMLj¸ÁCy GSMLkMoQLMnjÎ¸Á.  

''FcPe¸=hMc¨ Í$qÜOq, Ä£jPy ¥x¸Í¿ Í$qÜOq JdGHGHl TvMLjjô °FLïMLk^ McGSëML¸. EcÂï MoOo GHl*õ¥cO~õÓŠ ÄÂNnk»Ecí¸. 
¥cÂ¢ MLjFL ÄjöCLj<j O~¾ ÔnfHðFL^jæ MLjFL GS¸JdÍFLPy MLjFL −CLôTdXh$c Â×ctjÀ£Cy ‚¨FL TvMLjjôCyFo ¯ GSkÚÓj AKLMLFcÂï 
Â¿ôEcí¸. ³MLj¸=cOqj?'' GHßDÁ¢ø  ¬FL<¸Cy ¥qOqCc+ bÍøFLjÓj ÄjFLjïMLjj=cætj.  

''®¸CL¥i − O~×n¥qÚ<? CLOqMcÀ GSMLkMoQcÂ¥h MLTdëFLFcï<j$c?'' ¬¨$cOnMLOy.  
''O~¾e! ²¥qÚ<jFcï Po¼ MLjj¸Íj¥h O~McÆ'' ¬¿Ôc<j GHßDÁ¢ø. ²=hæ GSð¸ÍFc PoÍj ²ML¿FLj¸Ôi.  
''>bEc¸‚õ O~¾e!'' MLjj¥që¥q¸>Oq¸Cy ¬Â ®+"Š ÔoO~Oqj.  
®¸=h¥x¼áFL GHßDÁ¢ø¥h TdÍOq Tdø$qCL¸ GHÆ¥cOqj GHÁôÂ, öQcMLõ.  
''FcFcï! ®¸CL¥i − O~×nMLOqj ? MLÔcáO~ ®McÆæ Ä£j=h¸$|¥h?'' ¬¨»¸Á öQcMLõ.  
''MLÔcá<MLkô! Mc<j O~Š¸@~ Ä£j=h¸$nPe ×.Oqj$qjCLj¸Á? μ¥é MLjÂfRPyÂ On¸<j JdO~ùøÓMLkô GHßDÁ¢ø  MLj¿Nqjj O~¾. 

FcPyÂ MLj¸¼ JdOqùøMoj − O~×.MLkô. Ä£jŠ ¥qFL_@o FcFLï ¯ GHßDÁ¢ø. MnjjCLë¸ ¥qÆsH ¯ GHßDÁ¢ø O~×.MLkô. Fc ¬¸CLOqôbÍFL 
IGHÆCLMLjMLkô ®Í¸Cc.''  

''¬MLlFc? ¬tjCo − MLk^ FLjMoø ¬¸Í¿¥i ÔnrHðNnjjõÔLjá$c!''  
''PoÍMLkô! ¥q¸=h¥h ¥qFL_@o ¯ GHßDÁ¢ø¥h <_jòFLïMc¨$c CLGHð MLjÂfR$c $qj¿ë¸GHlPoÍMLkô. ¯ GHßDÁ¢ø  MLj¸¼MLk^Ój ÔnÃCo 

Py¥q¸, Fc sSïfUCLjÓk ÄFLOqMLkô. ¬GSPeMLk^¥xsSë FoFo ÄFLFLMLkô!. ¬¸Íj¥é FcPyÂ On¸@y JdOqùø¸ O~¾EcøO~ ¯ GSCcÚO~õÂï − 
AKL$qML¸CLj@o Ôotj¸Ôc<j. Ä£j FcFLïÂ GHßDÁ¢ø Â¸¼ O~¾$c MLkO~á<MLkô. ®¥qFLj¸¼ Ä£j FcFLï sHOqj O~¾ ¬MLkô... O~¾'' ¬¸^k 
On¸<j MnÔLá=h ¥qÂ¢ï=hKx^j÷ O~Peá<j ‚CLj¿ï ¬ŠÚFL ÔoOqjáŠÂ.  

PPP 

       
øöeTT~ ` s¡#·q ìs¡«Væ≤+∫q  ø£<∏ä\ b˛{°(2017)˝À kÕ<Ûës¡D |üÁ#·Ts¡D≈£î m+|æ¬ø’q ø£<∏ää. 
     
 ”అబబ్ రోజూ ఈ ఫిర్జ లో కూడేనా?” అనాన్డు విసుగాగ్ మోహన  
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“ఏం చెయయ్మనాన్రు? ఇదద్రం ఉదోయ్గాలు చేసుత్నాన్ము. పొదుద్నన్ వంట మనిషి వండి వెళిళ్పోతుంది. బైట పెడితే పాడయి పోతాయి. 
అందుకని ఫిర్జ లో పెటుట్కుని వేడి చేసుకుని తినడం తపప్ మారగ్ం లేదు”అంది నమర్త. 

“పోనీ ఏ పూటకా పూట ఫెర్ష గా చెయయ్వచుచ్గా. అమెరికాలో లాగా ఇకక్డ కూడా వారానికి సరిపడ చేయించుకుని అదే 
తినడమెందుకు? దీనికేదైనా మారగ్ం చూడు నమర్తా.”అనాన్డు మోహన. 

“అమెరికా లో అలవాటై పోయింది కదా! వంట మనిషి రోజూ వచిచ్ చేసినా దానికి రోజూ ఇనర్స్ట్క్షనస్ ఇచేచ్ ఓపిక నాకు లేదు.నువువ్ 
కావాలంటే చేయించుకో”అని నమర్త లోపలికి వెళిళ్పోయింది. 

అమమ్ కూడా ఉదోయ్గం చేసింది ఐనా ఎపుప్డూ ఇంటోల్ అనీన్ వేడిగా చేసి పెటేట్ది. చాలా రోజుల దాకా ఫిర్జ ఉండేది కాదు. నానన్గారి 
ఉదోయ్గం సేట్టస పెరిగాక “అందరిళళ్లోల్ ఉంది మన ఇంటోల్ కూడా ఉంటే బాగుంటుంది. అదీకాక ఎవరైనా ఇంటికి వసేత్ కూల డిర్ంకస్ ఇవవ్డం ఇపుప్డు 
ఆచారమైపోయింది” అంటూ, అమమ్ వదద్నాన్, నానన్గారు కొనాన్రు. 

చాలా రోజులు ఖాళీగా ఉండేది. “కరెంట వేసట్ నువువ్ పాతకాలపు దానిలా బిహేవ చెయయ్కు. కాలం తో బాటు మనమూ 
మారాలి.కూరలూ,పళూళ్ ,పాలూ పెరుగూ అందులో పెటుట్” అని నానన్గారు చాలా రోజులు పోరగా అమమ్ ఫిర్జ వాడకం మొదలు పెటిట్ంది. 

కొనిన్ పనులు ఆమెకిషట్ం లేకపోయినా భరత్ మీద గౌరవమో?పేర్మో?తెలియదు పాటించేది. 
అపుప్డు పాలూ పళూళ్,కూరలూ ఐతే ఇపుప్డు దాని నిండా వండిన పదారాధ్లతో నిండి పోతోంది. 
డాకట్రుల్ జంక ఫుడ,పార్సెసెడ ఫుడ వదద్నాన్ డాకట్రల్ వాకుక్ పకక్కు జనాల వాకుక్ ముందుకు వచాచ్యి. 
అపుప్డు ఆడవాళల్కు వంట ఇషట్మైతే ఇపుప్డు బరువైపోయింది. ఆడవాళేళ్ ఎపుప్డూ వంట వండాలా?అనన్పర్శన అందరి మనసులోల్ 

నాటుకు పోయింది. 
కానీ నిజమే ఇది వరకు ఆడవాళుళ్ వంట పని మాతర్మే చేసేవారు, కూరలు కూడా భరత్ తెచిచ్ ఇసేత్. 
కానీ ఇపుప్డు ఉనన్ రెండు చేతులూ చాలవు అనిన్ పనులు వాళల్కు. 
 
ఫిర్జ లో పెటిట్న భోజనం వేడి చేసుకు తినడం వచాచ్క ఆరోగాయ్లోల్ తేడా వచిచ్నా పటిట్ంచుకునే పరిసిథ్తి ఎవవ్రికీ లేదు. కూరగాయలు 

కూడా కోలడ్ సోట్రేజ లో పడేసి మారెక్ట కు వసుత్నాన్యి.ఏ పదారధ్ం చెడకూడదనాన్ చలల్ పెటేట్ గతి. 
 భరత్ను మెలిల్గా చెయెయ్తిత్ పిలిచింది మాధురి. పుసత్కం చదువుతునన్ అతను అది చూడలేదు. 
“హూ……”అనన్ శబాద్నికి పుసత్కం లోంచి తలెతాత్డు కమలాకర. 
తనవైపు చూసిన భరత్ను దగగ్రకు రమమ్నన్టుల్ చెయియ్ ఊపింది. లేచి ఆమె దగగ్రకు వెళాళ్డు కమలాకర. 
ఆమె గొంతు బలహీనంగా ఉంది అందుకని ఆమె దగగ్ర ఉనన్ సూట్ల మీద కూరుచ్ని చెవి ఆమె నోటి దగగ్ర పెటాట్డు. ఆమె చెవిలో 

చెపిప్న మాటకు ఒకక్సారి షాక తినాన్డు. 
“నీకేమైనా పిచాచ్?వదుద్”అనాన్డు. 
“నా మాట వినండి అవసరం రావచుచ్.కొంత డబుబ్ పోయినా నషట్ం లేదు”అంది మాధురి. 
ఆమె చెపుతునన్ది ఎంత వరకు సమంజసం అనన్ ఆలోచన లో ఉనాన్డు కమలాకర. 
మాధురి అపప్టికి ఆరునెలల నించి హసిప్టల కీ ఇంటికీ మధయ్లో తిరుగుతోంది. ఆమె రోగం ఫలానా అని అంతుపటట్కుండా 

ఉంది.అనిన్ రకాల టెసట్ లూ చేసుత్నాన్రు.ఒకసారి ఒకరోగం ఇంకోసారి ఇంకో రోగం అని చెపుతునాన్రు.ఆమె టెసట్ రిజలట్స్ డాకట్రల్నే తికమక లో 
పెడుతునాన్యి. 

ఒంటి నిండా పొడిచిన సూది పోటల్తో విసిగి పోయింది మాధురి.   
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 “అబబ్ ఈ నరకం కనాన్ ఆ యమధరమ్రాజు పెటేట్ నరకం బాగుంటుందేమోనండీ”అనన్ ఆమె మాటలకు కమలాకర దగగ్ర సమాధానం 
లేదు. 

“కొంచెం ఓపిక పటుట్ మధూ మరి టెసట్ లు చెయయ్కపొతే వాళళ్కు మాతర్ం రోగం ఏమిటో ఎలా తెలుసుత్ంది?”అనాన్డు. 
హాసిప్టలోల్ చెలిల్ంచే ఫీజు కి తగగ్టుల్గా పొదుద్నన్ నించి వరసగా చదువుతునన్ వాళుళ్ ఇంకా పై డిగీర్ కోసం చదివేవాళుళ్, టైరనీస, ఆ పైన 

టైరనింగ లో ఉనన్ నరుస్లు అందరికీ ఒక పర్యోగశాలలా ఉంది మాధురి శరీరం. ఏమడనడానికి లేదు. ఊరోల్ ఉనన్ పేరుపర్ఖాయ్తులునన్ హాసిప్టల అది. 
అకక్డ ఉనన్ డాకత్రుల్ ధనవ్ంతరీలనన్ పేరుంది. 

ఈ టీర్ట మెంట కి విసిగిపోయి చావును కోరుకుంటోందా అనన అనుమానం కలిగింది కమలాకర కు. 
మొదటి సారి హాసిప్టల లో పెటిట్నపుప్డు పిలల్లు పరిగెటుట్కు వచాచ్రు. కాసత్ బాగుపడాడ్క సెలవు లేదని వెళిళ్పోయారు. రోజూ అమమ్కెలా 

ఉందని ఫోనుల్ చేసుత్నాన్రు. 
మాధురికి కమలాకర కి ఇదద్రు పిలల్లు. ఇదద్రూ అమెరికాలోనే ఉనాన్రు. మాధురి చెలెల్లి కొడుకు అమామ్నానన్ల కోసం అమెరికా వదిలి 

ఇండియా వచేచ్సాడు. మాధురికి కూడా తన పిలల్లు అలా వచేచ్సేత్ బాగుంటుందనన్కోరిక. కానీ ఆ కోరిక పైకి చెపేప్ ధైరయ్ం లేదు. చెపితే వాళుళ్ నో అంటే 
భరించడం కషట్ం. 

అసలు తను బతికుండగా వసాత్రా పిలల్లు? అనన్ అనుమానం రోజూ ఆమెను సతాయిసోత్ంది. 
మోహన ఆమె చెలెల్లు కొడుకు. వారానికొకసారి వచిచ్ పినిన్ని పలకరిసాత్డు. తలిల్ కోసం అమెరికా వదిలి వచిచ్న మోహన అంటే 

మాధురికి ఎంతో పేర్మ. కానీ నమర్తకు ఇషట్ం లేదనన్ విషయం ఆమెకు తెలియదు. భరత్ తనమాట కాదనాన్డనన్ నిరసన ఏదో విధంగా చూపిసుత్ందని. 
మోహన వచిచ్నపుప్డు మాధురి చెపిప్న విషయానిన్ చెపాప్డు కమలాకర. 
“ఇందులో తపేప్ం ఉంది పెదద్నానాన్. దొడద్మమ్ చాలా పార్కిట్కల అమెరికా వాళల్ను ఫాలో అవుతోంది” అనాన్డు. 
కమలాకర కి అతని మాటలు రుచించలేదు.ఇపప్టికే వాళళ్ను అనుకరించడం ఎకుక్వయిపోయిందని తను ఏడుసుత్ంటే వీడిలా 

అంటునాన్డేమిటీ?అనన్ పర్శన్. 
వాళళ్ దేశకాలమాన పరిసిథ్తులను బటిట్ వాళుళ్ పర్వరిత్సాత్రు. ‘బి రోమన ఇన రోమ’అనన్టుల్గా ఆ దేశం లో ఉనన్పుప్డు అకక్డి 

వాతావరణానికి అనుగుణంగా పర్వరిత్ంచవచుచ్. కానీ ఇకక్డ ఆ పోకడలు పోవడం అవసరమా?అని అతని భావన. 
ఐనా నేటి కాలం పిలల్లతో తామెకకడ నెగగ్గలరు?మెడకేసేత్ కాలికీ కాలికేసేత్ మెడకూ తగిలిచ్నటుల్గా లాజిక లతో మాటాల్డి తాము 

చెపిప్నదే నిజమని నమిమ్సాత్రు. 
ఇపప్టి జనరేషన మీద కమలాకర కి ఉనన్ భావాలు ఆ బర్హమ్దేవుడు కూడా మారచ్లేడు. 
మాధురి పోరగాపోరగా ఆమె మాట కాదనలేక ఆమె చెపిప్నటుల్ చేసాడు. వాళళ్ నిరణ్యం వినన్ హాసిప్టల సిబబ్ంది కూడా 

ఆశచ్రయ్పోయారు. 
మాధురి చేసిన పనికి అపుప్డు కాదనాన్ ఆమె నిరణ్యం తపుప్కాదని మాధురి మరణించిన కొనిన్ గంటలకే అతనికి తెలిసింది. 
ఇంతకీ మాధురి నిరణ్యం ఆమె పారిధ్వశరీరం భదర్పరచే పెటిట్ ముందుగా బుక చెయయ్మని చెపప్డమే. అంత తొందరగా ఆమె 

నిషర్క్మిసుత్ందని కమలాకర అనుకోలేదు. ఒకవేళ నిషర్క్మించినా ఆ చలల్ పెటెట్కు అంత డిమాండ ఉందనన్ విషయం అతని ఊహకు అందని విషయం. 
ఆమె పార్ణం పోయిందని డాకట్ర చెపప్గానే పిలల్లకు ఫోన చేసాడు. ఇదద్రూ ఏకకంఠంతో  
“మేం వచేచ్దాకా అమమ్ శరీరం ఉంచండి.అమమ్ ఆఖరి చూపు మాకు దకాక్లి”అనాన్రు. 
అకక్డ చూపెకక్డుంది పార్ణం లేని శరీరం తపప్. చీము,నెతుత్రు,చలనం ఉనన్పుప్డు చూసిన దానికీ అవనీన్నిరీజ్వం అయాయ్క 

చూసేదానికీ తేడా లేదూ? 
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ఐనా జరుగుతునన్ తతంగానికీ జరగబోయే తతంగానికీ నిమితత్మాతుర్డిగా మిగలడం తపప్ చేసేదేమీ లేదు. 
మాధురి శరీరం  ఐస బాకస్ లో పెటాట్క తలగడా కింద ఆమె మంగళసూతార్లు తీదాద్మని చెయియ్ పెడితే ఒక కాగితం చేతికి తగిలింది. 

రాతిర్ పడుకునే ముందు మంగళసూతార్లు తలకింద పెటుట్కోవడం పొదుద్నన్ లేచాక మెడలో వేసుకోవడం చాలామంది ఆడవాళుళ్ చేసినటుల్గా మాధురి 
చేసుత్ంది. “హాసిప్టలోల్ ఉనన్పుప్డు మంగళసూతార్లు ఎలాగా వేసుకోవు కదా! ఇంటోల్ పెడతాన”ని ఎనిన్సారుల్ చెపిప్నా మెడలో లేకపోయినా తల కింద 
ఉంటే తన మెడలో ఉనన్టుల్గా భావన అని వాదించేది. 

కొనిన్ విషయాలకు లాజిక ఉండదు. అలాంటపుప్డు ఊరుకోవడం ఉతత్మం. ఆమె లాజిక అతనికి నచచ్కపోయినా ఆమె మీదునన్ పేర్మ 
ఆమె మాటను కాదనలేని పరిసిథ్తిలోకి అతనిన్ నెటిట్ంది. 

మంగళ సూతార్లు జేబులో పెటుట్కునాన్డు. ఉతత్రం తీసి చదివాక అతని కంట ఆగని కనీన్రు. ఆడవాళల్ను,వాళళ్ ఆలోచనలను ఎపుప్డూ 
తకుక్వ అంచనా వేసాత్మో కదా! చాలా విషయాలోల్ వాళల్ ముందు చూపు సంసార రధానికి చాలా విషయాలోల్ ఉపయోగపడుతుంది అనుకునాన్డు 
కమలాకర. 

పిలల్లు వచేచ్సరికి మూడు రోజులనుకునన్ది నాలుగు రోజులు పటిట్ంది. పిలల్లు వచేచ్దాకా ఇంటికి తెసేత్ చుటుట్పకక్ల వాళుళ్ వదద్ంటారని 
హాసిప్టలోల్ మారుచ్రీలో ఉంచారు. పిలల్లు వచాచ్రు తలిల్ని ఐస బాకస్ మీదే కౌగలించుకునాన్రు. 

వాళుళ్ కాసత్ ఊపిరి పీలుచ్కునాన్క మాధురి ఉతత్రం చేతిలో పెటాట్డు. 
ఇదద్రూ ఏక కంఠంతో “ఇదేమిటి నానాన్?” అనాన్రు. 
“మీ అమమ్ రాసింది చదువుకోండి”అనాన్డు కమలాకర. 
“పాపా బాబూ.చినన్పుప్డు ఇలాగే పిలిచేదానిన్ కదా! కొంచెం పెదద్యాయ్క మీరు గొడవ పెడితే పేరుల్ పెటిట్ పిలిచేదానిన్.మీరు వచేచ్సరికి 

నేను ఉండనని నాకు తెలుసు.మీ ఎవవ్రి మీదా ఆధారపడకుండా వెళాళ్లనుకునాన్ను.కానీ అది నా చేతిలో లేదు. అలాగే నా శరీరం  ఐస బాకస్ లో పెటట్డం 
కూడా నాకిషట్ం లేదు.దానికి కారణాలు తరువాత చెపాత్ను. మోహన ఒకసారి చెపాప్డు అమెరికా లో ఎవరి జీవితం వారిదని.పిలల్లు వాళళ్ జీవితం వాళుళ్ 
జీవిసాత్రని,తలిల్తండుర్ల మీద ఆధారపడరని.అలాగే వాళళ్ తలిల్తండుర్లు కూడా అని.మోహన ఇంకోటి కూడా చెపాప్డు అమెరికా లో వాళల్ను పూడిచ్పెటేట్ 
కాఫిన దగగ్రినించీ అంతయ్కిర్యలదాకా అనిన్ చాలామంది ముందే అమరుచ్కుంటారని. 

అలా కాకపోయినా ఇకక్డ కూడా అలాగే జరగాలిస్న కొనిన్ పనులునాన్యి.ఇపుప్డు అందరివీ చదిద్ బతుకులైపోయాయి.ఆహార 
పదారాధ్లు పాడవకుండా దాచిపెటుట్కుందుకు రిఫిర్జిరేటర కనిపెటాట్డు మానవుడు.కొదిద్ రోజులు పాలూ పళూళ్ కోసం అనాన్రు.పరవాలేదనుకునాన్ము. ఆ 
తరువాత ఆమెరికాలో మీకందరికీ టైమ ఉండదని వారానికి సరిపడ వంట ఒకక్సారే చేసుకుంటారని అందులో దాచుకుంటారని కొదిద్కొదిద్గా వెచచ్పెటుట్కు 
తింటారని వినాన్ను.ఆ తరువాత మీ ఇళళ్లోల్ చూసాను. ఇపుప్డా జాడయ్ం ఇకక్డ కూడా పటుట్కుంది.అందరివీ చదిద్ బతుకులై పోయాయి. వేడిగా రుచిగా 
వండుకోవడాలు తగిగ్పోయాయి. 

సైనస్ అభివృదిధ్ మానవ వికాసానికి పర్గతికీ దోహదపడేదిగా ఉండాలి కానీ అధోగతికి తీసుకెళేళ్దిగా ఉండకూడదు.పెరుగు పిర్జ లో 
పెడితే దానిలో ఉండే గుడ బాకీట్రియా చచిచ్పోతుందని అందరికీ తెలుసు. అలాగే ఆహార పదారాధ్లు ఎనిన్సారుల్ వేడి చేసేత్ అనిన్ పోషకవిలువలు 
చచిచ్పోతాయనీ తెలుసు. 

తెలిసి కూడా అందరూ అలవాటుకు బానిసలై పోయారు. ఇదివరకు రోజులోల్ రాతిర్ గడిసేత్ ఆ భోజన పదారాధ్లు పాచివి అని 
విసరిజ్ంచేవారు. సైనస్ పర్కారం దాంటోల్ బాకీట్రియా డెవెలప అవుతుంది. అలాంటి భోజనాలు తిని మనం రోగాలిన్ ఆహావ్నిసుత్నాన్ము. ఇది రిఫిర్జిరేటర గా 
పిలవబడే చదిద్ పెటిట్ సంగతి. అలాగే కూరలిన్ కోలడ్ సొట్రేజ చేసుత్నాన్రు.అలా చెయయ్బటిట్ దానిలో కూడా పోషక విలువలు తగుగ్తునాన్యి. 



  

øöeTT~                                                                           www.koumudi.net         
                       

56   ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

    సంఘంసంఘం  శరణంశరణం  గచాఛ్మిగచాఛ్మి          పదమ్జపదమ్జ  కుందురిత్కుందురిత్ 

ఈ ఉపోదాఘ్తం ఎందుకమామ్ అనుకుంటునాన్రు కదూ! ఇపుప్డు అసలు విషయం. ఇవావ్ళ రేపూ పిలల్లందరూ దేశాంతర ఖండాలు 
పెటుట్కుని వెళిళ్పోయాక తలిల్తండుర్ల మృతశరీరాలకు కూడా ఈ చదిద్ పెటెట్ల తయారీ అవసరమయియ్ంది. మీరొచేచ్దాకా ఈ శరీరం పాడవకుండా 
కాపాడాలి కదా! 

 శాసత్రం పర్కారం జీవాతమ్ పరమాతమ్ లో కలిసిపోయాక సూరాయ్సథ్మానం లోపల శరీరానిన్ దహనం చెయాయ్లి. మరాన్టికి శరీరం కూడా 
పాచిపడిపోతుంది.పాచి అనన్ం ఎలా పనికిరాదో ఇదీ అంతే. 

మానవ శరీరంపంచభూత తతావ్లతో నిండి ఉంటుంది. ఆతమ్ శరీరానిన్ వీడిపోయాక జీవి శరీరంలోని పృధీవ్తతవ్ం పృధివ్లోనూ,జల 
తతవ్ం జలం లోనూ,తేజతతవ్ం తేజం లోనూ,వాయు తతవ్ం గాలిలోనూ,ఆకాశ తతవ్ం నింగిలోనూ సరవ్ వాయ్పియైన మనసు చందుర్నిలోనూ విలీనమై 
పోతాయి. 

ఇది దేవుడు నిరేద్శించిన పదధ్తి. కానీ మానవ మేధసుస్ పెరిగి దైవానిన్ చాలెంజ చేసుత్నన్టుల్గా అనిన్ పనులూ చెయయ్డం తో చివరకు 
దైవానికే అనుమానం వసూత్ందేమో, నేను సృషిట్ంచిన మనిషి ననున్ మించిపోతునాన్డేమో అని. 

మన శాసాత్ర్లిన్ నమిమ్నటెల్ౖతే ఈ ఐస బాకస్ ల అవసరం లేకుండా అంతయ్కిర్యలు చెయయ్డం ఉతత్మం కానీ అది మరణించిన వాళళ్ చేతిలో 
లేదు. 

పార్ణం పోయిన వెంటనే మిగిలినవనీన్ యధావిధిగా జరిగితేనే శాసత్రం లో చెపిప్న మోకాష్లు దొరుకుతాయి.ఈ నా చదిద్ శరీరం లో 
అవసరమైన భాగాలు హాసిప్టల వాళళ్కు ఇచేచ్సాను. మిగిలిన శరీరానిన్కాపాడడానికి నా ఐస బాకస్ ముందుగా బుక చెయయ్మంటే మీ నానన్ ననున్ చూసి 
నవావ్రు.ఆయనకు తెలియదు ఈ మధయ్ దీనికి కూడా డిమాండ పెరిగిందని.ఇది వరకు హాసిప్టల లోనే ఉండేది ఈ అవకాశం ఇపుప్డు పైరవేట గా ఇది 
బిజినెస గా మారింది.అంతా అమెరికా పర్భావం. అందుకే అకక్డ వాళుళ్ సిమెటీర్ బుక చేసుకునన్పుప్డు నేను నా చదిద్పెటెట్ ముందుగా బుక చెయయ్మనాన్ను. 

మానవ జీవితం అంతా ఐస బాకస్ బతుకులైపోయాయి. 
అమమ్ రాసిన ఈ మాటలు ఇపుప్డు మీకు పిచిచ్ పేర్లాపనలా అనిపించినా మీకు కొదిద్ వయసు పైబడాడ్క ఇందులోని నిజాలు 

అరధ్మవుతాయి.ఐస బాకస్ బతుకులకు వీలైనంత దూరంగా మానవాళి ఉండాలని కోరుతూ….. 
అమమ్. 

PPP 
 

 
  "కాశయ్ప ,నైదృభ ,ఆవతాస్ర,రేభ , 
రైభ ,శండిల ,శాండిలయ్ సపాత్రుషేయ గోతార్ణాం ....శంకర శరామ్ణాం ...అహంభూఅభివాదయే".....గటిట్గా పదేళుళ్ కుడా నిండని శంక

రం ఓపకక్ ఐదో తరగతి చదువుతూనేనానన్గారి దగగ్ర వేదం నేరుచ్కుంటునాన్డు. పాఠానికి కూరోచ్బోతూ తండిర్కి అభివందనం చేసి,చాపమీద కూరుచ్ని అ
మరం వలెల్ వేయడం మొదలుపెటాట్డు. తముమ్డికి కాసత్ దూరం గాకూరుచ్ని తన హోం వరక్ వరక్ చేసుకుంటూనే  

తముమ్డు లయబదద్ం గా చదువుతునన్పనసలు వింటునన్దిశాసిత్ గారి గారాల పటిట్ సిరి. విభూది పుండార్లు ధరించితెలల్ని పంచెకటుట్ తోసి
దధ్ం గావునాన్రు ,శాసిత్ గారు.   
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అసలే సోమవారం.... అభిషేకానికి వేళ మించిపోతోంది. నెలకోసారిఅభిషేకానికి మంచి పుటట్ తేనె పటుట్కొచేచ్ సింగడు ఇంకా రాలేదు....
 సింగడు కొండమీద అడవిలోవుండే చెంచు గూడెం దొర భీముడి కొడుకు. వాడూ చినన్ పిలల్వాడే. కొండమీదనే వాడి గూడెంలోనే వునన్ 

పర్భుతవ్ పాఠశాలలో చదువుకుంటునాన్డు. గుళోళ్ తేనె పూరిత్గా నిండుకుంది.  
 శాసిర్గారు అందుకే భీముడికి మొనన్నే కబురంపించారు. వాకిటోల్ అలికిడికి గబుకుక్న లేచిపరుగెతుత్కుంటూ వెళిళ్ంది సిరి.  
ఎందుకంటే తేనెతోపాటు సింగడు తెచేచ్ కలువపూలుచాలాఇషట్ం సిరికి. ఎరుపు ,తెలుపు ,నీలం రంగులోల్ అందంగా మెరిసిపోతుంటాయ 

ఆపూలు!!!.వాటికే పత్ర్తేయ్క మైన సనన్ని సువాసన తో వుంటాయవి. ఆపరిమళం అంటే చాలాచాలా ఇషట్ం సిరికి.  రెండు పెదద్ కూల డిర్ంకు బాటిళళ్లో పటుట్కొ
చిచ్న తేనె ,కలువపూల గుతీత్,గంగరేగి పళూళ్ అకక్డ అరుగుమీద పెటిట్ బుదిద్గా నిలబడడ్ సింగడినిచూసూత్ ..".ఏరాసింగా ..బాగాచదువుతునాన్వా "?అంటూ 

పలకరించి ,"అటువెళిళ్ అమమ్గారికి కనపడు "...అంటూ తేనెసీసాలతో గుడికి వెళాళ్రు శాసిత్ గారు. వెనక వైపు వంటిటి వసారాలో అమమ్గారు అరిటాకులోనె
యీయ్ ,కారపొప్డి వేసి భదర్ం గా కటిట్చిచ్న ఇడీల్ ల పొటల్ం ,ఓ నాలుగు అరిసెలూ ,జంతికలు వేసిఇచిచ్న కవరూ రెండూ తీసుకొని వెనుతిరిగిన సింగడిని వెనకిక్
 పిలిచి నినన్ నానన్గారు సింగడువసేత్ ఇమమ్ంటూ తనకు ఇచిచ్న పెనిస్ళూళ్ ,కేర్యాన బాకూస్ ఇచిచ్ పంపింది సిరి.  

*** 
    కాల చకర్ భర్మణం లో కొనిన్ సంవతస్రాలు గడిచాయి .....శాసిత్గారి పిలల్లు హైసూక్లుచదువులు పూరత్యియ్ కాలేజీలోల్కి అడుగుపెటాట్

రు. సిరి దగగ్రోల్ని కాలేజీలోనే ఇంటరు రెండవసంవతస్రం చదువుతునన్ది. తముమ్డు పేరునన్ పైరవేటుకాలేజీలొ పటన్ం లో చదువుతునాన్డు. అటు చదువులో
ను ఇటు అమమ్కు సాయం చేయడం లోనూ బిజీగా వుంటోంది సిరి.సంకార్ంతి శలవు లు ఇచేచ్సారు కాలేజీలకి. ఆడపిలల్లు అందరూ రకరకాల రంగవలుల్లు 
తీరేచ్పనిలో వునాన్రు. పర్తి ఇలూల్ కొతత్ సునాన్లతో ,బర్తుకమమ్లతో అతత్గారిళళ్కు వచిచ్న కొతత్అలుల్ళుళ్ కొతత్ కోడళళ్తో కొతత్పెళిళ్ కూతురిలా మెరిసిపోతోంది. 
శంకరం కూడా శలవులకి ఇంటికివచాచ్డు. భోగినాడు కండువానిండా రేగిపళుళ్ ,బోలెడనిన్ కలువపూలు పటుట్కొని భీముడూ,సింగడూ ఇదద్రూ వచేచ్రు శాసిర్ 
గారింటికి. వాకిటోల్ అరుగుమీద కూరుచ్ని పేపరు చదువుతునన్శాసిర్ గారు "ఏరోయ ..భిముడూ బాగునాన్వా ..ఏరా సింగా ఎకక్డివరకూ వచిచ్ందిచదువు."?..
అంటూ పలకరించారు. తెచిచ్నవనీన్ అకక్డే అరుగుమీద పెటిట్ "అయయ్గారూ ...అదే..అవిషయం గురించే ..తమరి సలహా అడుగుదామనీ "...నసిగాడు  

భీముడు. "ఏంటి భీవుడూ వాడు బానే చదువుతునాన్డుగా "?..అడిగారు శాసిర్ గారు.   
"బాగానేసదువుతునాన్డయాయ్ ...కానీ ఈ యేటి సదువు ఐపోయాక ఇంకా పెదద్ కాలేజీలొ సదవాలనివాడికోరిక ,కానీ అయయ్గారూ ....దా

నిదరఖాసుత్కే వేలరూపాయలు అడుగుతునాన్రు. ఇంకఅందులో చేరి సదవాలంటే లచచ్లోల్ పని .నాబోటి కూలోడికి అంత డబుబ్ యాడనుంచి వసత్దిసామీ ?...
చెబుతే ఇనుకోవటాల్ "...అంటూ వాపోయాడు భీముడు. శాసిత్ గారు కూడా సింగడివైపేమటాల్డుతూ .."చదువు కోనీరా భీవుడూ ..వాడికి మనసు చదువు మీద 
వుంది. అందరికీ ఆఅదృషట్ం దొరుకుతుందా ?చెపూప్ ...వాడు చదువుకుంటాను అంటుంటే వదద్నటం ఎందుకూ ??ఈరొజులోల్ మీ పిలల్లు చదువు  
కోవాలే గానీ పర్భుతవ్మే బోలెడు అవకాశాలు ఇసుత్ంది. నాకుతెలిసిన బాంక మేనేజరు వునాన్డు ఆయనతో రేపు మాటాల్డతాను. ఏమైనా ఎడుయ్కేషన లోనువ
సుత్ందేమో ?కనుకుక్ందాం. ఇంకా ఏదనాన్ అవసరపడితే నేను సరుద్తాను లే "...అనాన్రుపెదద్మనసుతో శాసిత్ గారు. సింగడి మొహం మతాబాలాగ వెలిగిపో
యింది.  
 "అయాయ్ !!నే సెపప్లా..పంతులుగారి దగగ్రకు పోతే ఏదో వొక దారి దొరుకుదద్నీ"!!..ఆనందం గా అనాన్డు సింగడు." శానాసంతోసం అయోయ్రు ..రే
పు బాంకీ కాడికి వతాత్ం "అంటూ ఇంటిముఖం పటాట్రు తండీర్ కొడుకులు.మరునాడు బాంక మేనేజరు తో మాటాల్డి వాళళ్కు పర్భుతవ్ం ఇచేచ్ రాయితీలు ,బాం
క రుణాలుగురించి మాటాల్డి వాడి చదువుకి తగిన ఏరాప్టుల్ చేసి కావలసిన భరొసా ఇచిచ్ పంపారు శాసిత్గారు.  

ఇంటరు చదువు తరువాత సిరి కూడా పెదద్ చదువులకి పటన్ం వెళళ్క తపప్లేదు. శంకరంకూడాఇంగీల్షు చదువులు  చదువుతూనే వేదవిదయ్ మీది ఆసకిత్ తో ఆ చుటుట్పకక్ల గొపప్పేరునన్వృదధ్పండితుడైన లక్షమ్ణ సావ్మి ఘనాపాఠి వదద్ వేదాధయ్యనం చేసూత్ అందులో కుడా పరీక్షలురాసి చకక్గా ఒ
కోక్ మెటూట్ అధిరోహిసుత్నాన్డు. శాసిత్గారి ఆనందానికి అవధులు లేవు. భారయ్తోఅపుప్డపుప్డూ ఆనందం పటట్లేక .."మనం చాలా అదృషట్వంతులం పారవ్తీ ..
మనపిలల్లుఆణిముతాయ్లు.!ఏదో నానన్దగగ్ర నేరుచ్కునన్ నాలుగు పనసలతో ఆ పరమేశవ్రునిసేవించుకునే భాగయ్మూ ,కాసింత కుటుంబ పోషణ చేసుకొవడా
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నికి ఆధారమూ దొరికాయి. ఆఈశవర పర్సాదం వలల్ చకక్ని సౌశీలయ్ం గల భారాయ్ ,సంతానమూ లభించాయి. పిలల్లు చకక్గాచదువులోల్ రాణిసూత్ ,మన ఆచా
ర వయ్వహారాలను గౌరవిసుత్నాన్రు. ఇంతకు మించిన భాగయ్ంఏముంటుంది చెపూప్ "...అంటూంటారు. పారవ్తమమ్గారు మాతర్ం "చాలేల్ !!!వూరుకోండి,చినన్
వాళళ్ను పొగడకూడదు ఆయుకీష్ణం ,దిషిట్ తగులుతుంది కూడానూ"...అంటూ ఆయనకుఅడుడ్కటట్ వేసుత్ంటుంది. నిజం గానే కాసత్ దిషిట్ తగిలినటుల్  వుంది. 
...సిరి ఆ చినన్ వూరినుండిపటన్ం వచిచ్న కొతత్లో కాసత్ బెరుకుగానే వుంది ,ఆ తరువాత సేన్హితుల పొర్దబ్లయ్ం వలల్గానీ,అమామ్నానన్ల దగగ్రికంటే సేవ్చచ్ దొర
కటం వలల్గానీ కాసత్ పాశాచ్తయ్ నాగరికతను ఇషట్పడటంమొదలెటిట్ంది. నడతలోనూ ,దుసుత్లవిషయం లోనూ సిరి ఆలోచనలోల్ చాలామారుప్లు వచాచ్యి.పం
జాబీ డర్స వేసుకోవడానికి మొహమాటపడే సిరి పాంటూ షరుట్లలోకి మారింది. అందమైనబారెడు జడను పోనీ టైలుగా చేసేసింది.   
"అవర ఇండియన కలచ్ర ఈజ బోరింగ"....అంటూఇంగీల్ష లో మాటాల్డటం మొదలెటిట్ంది. చదువులో బాగానేవునాన్ మన సంసక్ృతి సంపర్దాయాలుబొతిత్గా 
నచచ్టేల్దు సిరికి. దానికి తోడు సినిమాలు ,సెలొఫ్నల్ దావ్రా విసత్రిసుత్నన్ విష సంసక్ృతు లనీన్ కాలేజీ పిలల్లను ఆకరిష్సుత్నాన్య వాటిలో పడి కొటుట్కు పోవడం త
పప్ ఇంకేమీ చేయలేనిదుసిథ్తి లో పడిపోయింది యువతరం. మొదటిలో శాసిర్గారూ ,పారవ్తమమ్గారూ వయ్తిరేకించినా"కాలేజీలోల్ కలచ్రు ఇంతేనమామ్ మీకేమీ 
తెలియదు "...అని వాళళ్ నొరుల్ మూయించింది సిరి.చాలాసారుల్ చెపిప్ చెపిప్ ఇంక విసుగొచిచ్ వదిలేశారు శాసిత్ గారు ,పారవ్తమామ్. ఎలాగయితేనేంచదువులో 
చివరి సంవతస్రానికి వచిచ్ంది సిరి. చినన్గా సంబంధాలు చూడటం మొదలెటాట్రుశాసిత్ గారు.   

అమలాపురం నుంచి దూరపు బంధువు ఒకాయన సిరికి మంచి సంబంధం పంపించాడు.పిలల్వాడు అనన్వరం దేవసాథ్నం లో పూజారిగా 
పనిచేసుత్నాన్డని ,మంచి కుటుంబం ,ఆదాయంకూడా బాగుంటుందనీ..... అది వింటూనే సిరి తలిల్దండుర్లమీద విరుచుకు పడింది. అలాంటిసంబంధం తను
చేసుకోననీ ,అలాంటి కలచ్రెల్స సంబంధాలు చుడొదద్నీ గటిట్గా చెపిప్ంది. మంచిసాఫట్ వేర ఇంజనీరు సంబంధమైతే చూడొచచ్నీ అతను అమెరికాలో వుంటే మరీ మంచిదనిసలహాకుడా పడేసింది. శాసిత్ గారి మనసులో విపరీతమైన బాధ మొదలైంది. 
"అయోయ్!!..ఆడపిలల్ని ఎకుక్వ చదివించి తపుప్ చేసానేమో "??..అనే భావన అయనకు కలిగింది. 
"లేదూ..తనకు తెలియటం లేదేమో ..లోకం తీరు ఇలాగే వుందేమో ?"అనుకుంటూ తనకుతానుసరిచెపుప్కోవటం మొదలు పెటేట్రు. ఎపప్టిలానే కాలం ఎవరి 
భావాలనూ పటిట్ంచు కోకుండాపరిగెడుతోంది.       అవి కారీత్క మాసపు చలిరోజులు. వుపవాసాలు ,దీపాలు ,గుళూళ్గోపురాలు వనసమారాధనలకుతిరిగుతూ ,భకిత్ భావనలో పడిపోయా
రు ఊళోళ్ అందరూ ...వీళళ్కు తోడు అయయ్పప్ దికాష్ ధారులు,శివదీకాష్ ధారులతోనూ ఆలయం కిటకిట లాడుతోంది. శాసిత్గారు కుడా చాలా బిజీగా  
వునాన్రు. కొండమీది జలపాతానికి పికిన్క వెళాళ్లని సిరి ఆమె సేన్హబృందం పాల్న చేసారు. అందరూసందడిగా జలపాతం వదద్కు చేరి ఆ జలధారలలో సాన్
నాలు చెసారు. చాలాసేపు నీళళ్లోఆటలాడి వడుడ్కుచేరి భోజనాలకు వుపకర్మించారు. దూరం నించి ఒకబాబ్యి తననే చూసూత్నిలబడటం గమనించింది సిరి. 
అధునాతనం గా కనిపిసూత్ ,ఫెర్ంచ గడడ్ం తో టేరడ్ జీనస్ లోమానీల్గావునన్ అతడిని చూసుత్ంటే ఎకక్డో చూసినటుల్గా అనిపించింది సిరికి. భోజనాలు ముగిసాక 
అతడునిలబడిన వైపు అతనికి కొంచెం దగగ్రగా వెళిళ్ంది సిరి. ఆమె తనవైపు రావటం చుసూత్నే చినన్గానవావ్డు అతను. అతనూ ..అతనూ ..ఠకుక్న గురొత్చిచ్ం
ది సిరికి. "సింగా !!..నువేవ్నా?"అనుమానంగా నవువ్తూ పలకరించింది సిరి.     
"అవునండీ !!...నేనే బాగునాన్రా అమామ్య గారూ"..అంటూ పలకరించాడు సింగడు. తనవైపే ఆరాధనగా చూడటం ,తను గురుత్ పటట్గానే ఆనందంగా అతని మొహం వెలిగిపోవటం సిరి దృషిట్లో పడకపోలేదు. మనసులోనే నవువ్కుంటూ ,"చాలామారిపోయావ సింగా. ఇపుప్డేంచేసుత్నాన్వ "?అంటూ ఆరాలు మొదలె
టిట్ంది సిరి. 
"నేనుఅమెరికాలో MS చెసుత్నాన్నండీ మీరుఏమిచేసుత్నాన్రూ ??జాబ లో సెటిలవుతారా ?ఇంకాచదువుతారా "...అంటూ మొదలెటిట్న ఆ కబురుల్ సాయంతర్ం 
వరకూ కొనసాగాయి. వచిచ్నసేన్హితులంతా అనీన్సరిద్ "ఇంకరావేతలీల్ ..చీకటిపడిపోతోంది "అని మళీళ్ మళీళ్ కేకలుపెటేట్దాకా మాటాల్డు కుంటూనే వునాన్రిదద్
రూ. చీకటి పడాడ్క బలవంతం గా ఇంటిదారి పటాట్రిదద్రూ.ఫోన నంబరుల్ తీసుకుని.  
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   ఇంటికొచాచ్క కుడా సిరికి వదద్నాన్ సింగడి రూపమే మదిలో మెదులుతోంది. 
"ఎంత చకక్గావునాన్డూ !!...చినన్పప్టి నుంచీ కాయ కషట్ం చేసిన ధృఢమైన శరీరం ,చలల్ని పర్దేశం లోవుండటం వలల్ రంగుతేలిన శరీరం ,ముఖయ్ంగా చదు
వువలల్ ఏరప్డిన హుందాతనం తో ఎంతఅందంగా మానీల్ గా వునాన్డూ "!!అనుకుంది. మొదటి చూపులోనే సింగడి పటల్ ఏదో తెలియనిఆకరష్ణ కు లోనయింది సిరి. ఆ వెలుల్వలో పడి తెలల్వారూల్ నిదర్పటట్లేదు ,ఎపుప్డుతెలల్వారుతుందా ...సింగడిని మళీళ్ ఎపుప్డు చూసాత్నా ..అని ఆలోచనలతోనే తెలల్వారి పోయిందిసిరికి
. తెలల్వారుతూనే మెసేజ పెటిట్ంది. గుడామ్ణింగ ..అంటూ సింగడినుంచి గంట తరువాతవచిచ్ంది తిరిగి మెసేజ శుభోదయం ..అంటూ ...ఈగంట సమయం 
కూడా ఎంతో అసహనంగాఅనిపించింది సిరికి. ఉదయం నించి సిరిలోని మారుప్ని గమనించినా,,, విషయం తెలియకవూరికే గమనిసూత్ వుండిపోయారు శాసిత్ గారు. సిరి నుంచి వరుసగా మెసేజ లు అందుకుంటునాన్..ముకత్సరిగా ఒకటీ అరా తిరుగు మెసేజుల్ రాసాగాయి సిరికి. రెండుమూడు  
రోజులలా గడిచాక ఇంకవుండబటట్లేక పోయింది సిరి. 
"ఒకసారి కలుదాద్ం వీలవుతుందా "?అంటూ మెసేజ పెటిట్ంది.దానికి సమాధానం గా రేపు "విలుచూసుకొని మీ ఇంటికి వసాత్ను"...అని సమాధానం ... 
"వదుద్ !!రేపుమధాయ్హన్ం గుడి వెనుక కలుదాద్ం "అని మెసేజ పెటిట్ంది సిరి. ఓకే అనన్ సమాధానం తోఅమమ్యయ్ అని కుదుటపడింది ఆమె మనసు. తెలల్వారిం
ది. ఎపుప్డు మధాయ్హన్ంఅవుతుందా???అని ఎదురు చూసింది సిరి ..కాలం కదలకుండా ఆగిపొయిందేమో అనిపించిందిఆమెకు పదే పదే గడియారం వంక
చూసూత్ కదలని కాలానిన్ తిటుట్కోసాగింది.       మిటట్ మధాయ్హన్ం రెండుగంటలకి సిరి అనయ్మనసక్ంగానే భొజనం ముగించి ,"ఇపుప్డే శోభదగగ్రకు వెళిళ్వసాత్నమామ్ "..అంటూ తలిల్కి చెపిప్ బయలుదేరింది "ఇపుప్డెకక్డికే ...?అందరూభోయినాలు తిని పడుకునివుంటారు ". అని వెనకనుంచి తలిల్ చెబుతునాన్ వినిపించుకోకుండా.గుడి మెటల్ 
మీద పరచుకునన్ నీడలో కూరొచ్ని సింగడి కోసం ఒళళ్ంతా కళుళ్చేసుకునిఎదురుచూడసాగింది. 
....మధాయ్హన్ం పూట కావడంతో గుడి పార్ంగణమంతా చాలా నిశస్బద్ం గావుంది. చెటల్ మీద అరిచే కాకుల అరుపులు తపప్ ఇంకే శబాద్లు లేక పర్శాంతం గా 
వుంది. ఒకఅరగంట నిరీక్షణ తరువాత వచాచ్డు సింగడు, చెతిలో సిరికి ఎంతో ఇసట్మైన కలువపూల గుతిత్తో. 
...అతని చేతిలో పూలని మురిపెంగా అందుకుంటూ ,"రా సింగా ..అని ఆపాయ్యంగా పిలిచింది"..సిరి.  

"ఏమిటి సిరీ ...?ఎందుకు పిలిచావ. అయినా ఇకక్డికెందుకూ ..మీ ఇంటికి వచేచ్వాడినికదా ..?"అనాన్డు సింగడు.  
అతను తనని "అమామ్యి గారూ "అనకుండా పెరుపెటిట్ పిలవటంసిరి దృషిట్ని దాటిపోలేదు. మనసులోనే నవువ్కుంటూ ,,"లేదు సింగా ..ని

తో కొంచెం పరస్నల గామాటాల్డదామనీ ".....నసిగింది సిరి. ఎంత మామూలుగా చెబుదామనాన్ ఆమె బుగగ్లోల్ సిగుగ్లుపూశాయి.  కొదిద్గా తడబడుతూ ,,"ఏంటి సిరీ విషయం ?"అంటూ ఆరా తీశాడు సింగడు. తలవంచిఅతను తెచిచ్న పూలను చేతిలోకి తీసుకుని ,వాటి
ని చూసూత్ ..."సింగా ,,నికోమాట చెపాప్లి ..అదే..ఎలాచెపాప్లో తెలియటం లేదు ...చెపప్కుండా వుండాలంటే నావలల్ కావడంలేదు. మనం...మనం .. 
పెళిళ్చేసుకుందామా ..?మనం చినన్తనం నుండీ ఒకరికొకరం తెలుసు నీకు కూడాఅభయ్ంతరం వుంటుందనుకోను ..."అంటూ మనసులో మాట ధైరయ్ంగా చె
పిప్ంది సిరి. కొదిద్గా షాకిక్ గురైనటుల్ కొదిద్సేపు మాటాల్డలేదు సింగడు. .....ఆ కాసత్ సమయం కూడా ఓరిమివహించలేకపోయింది సిరి.  
           "ఏంటి సింగా ?అంతగా ఆలోచిసుత్నాన్వ నేను నచచ్లేదా నీకు ?నీసాథ్యి కి తగనా ?"..కళళ్లో నీళుళ్ తిరుగుతుండగా ఆవెశంగా అడిగింది.  
"నాకలాంటి ఉదేద్శయ్ంలేదు సిరీ"...నెమమ్దిగా నే అయినా ధృఢం గా చెపాప్డు సింగడు. ఆ సమాధానం వింటూనే బాణందెబబ్తినన్ లేడిపిలల్లా విలవిల లాడింది 
సిరి మనసు.  
                   "ఏం ?..ఎందుకని ??నేను ఆడపిలల్లాపర్వరిత్ంచకుండా ముందు గా అడిగానని అలుసుకదూ" 
అంది గొంతు వణుకుతుండగా."అదికాదు సిరీ "!!అంటూ నచచ్జెపేప్ పర్యతన్ం చెశాడు శింగడు."ఇంక చాలు సింగా ..నీమీదిపేర్మతో మన జాతి అంతరం 
కూడా పకక్నపెటిట్ పేర్మకోసం నినున్ అరిధ్ంచాను చూడూ ..అదేనేనుచేసిన తపుప్ దానికి తగిన శాసిత్ జరిగింది లే ..నాకు"...తిరసాక్రానిన్ తటుట్కోలేని సిరిజవాబి
చిచ్ంది ఆవేశంగా. దూరంగా నిలబడి మాటాల్డటం తపప్ అంతవరకూ సిరిని తాకనుకూడాసాహసించని సింగడు ఆమె ఆవేశానిన్ ఆపడాని కనన్టుల్గా ఆమె 
రెండుచేతులనీ తనచేతిలోకితీసుకునాన్డు.!! నిరాఘ్తపోయి తననే చూసుత్నన్ ఆమె కళళ్లోకి సూటిగా చూసూత్ ... 
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"సిరీ పీల్జ..కాసేపు పర్శాంతం గా నేను చెపేప్ది విను. మనిదద్రం చినన్తనం నుండీ ఇకక్డే పెరిగాం. నీకుమా గూడెం గురించి తెలియదు. నావాళళ్ందరూ అమా
యకులు. వాళళ్కు వేట ,...దొరికితే కూలి,...లేకపొతే అడవిలో పళూళ్ ,తేనే సేకరించటం తపప్ పర్పంచం తెలియనివాళుళ్. ఆ కొదిద్ఆదాయానిన్ కూడా సాయం
తార్నికి ఏ విపప్ సారాకో తగలేసి అపుప్లపాలవుతారు. 
...ఎకక్డోనాలాంటివాడొకడు మీ నానన్గారి లాంటి వారి దయవలన చదువుకుని సంసాక్రంనేరుచ్కోగలుగుతునాన్డు. మా తండాలో నాకొకక్డికే అలాంటి భా
గయ్ం కలిగింది. నాలాంటివాళళ్నుఇంకొంతమందిని తయారుచేయాలినేను . నీవంటే నాకు పేర్మ లేదు. కానీ ...కానీ ...చినన్తనంనించీ నీవంటే ఆరాధన. చినన్
పప్టినుంచీ మీ ఇళళ్లో పిలల్లు పెరిగే వాతావరణం ,నీలోనిసభయ్తా ,సంసాక్రం నీ మాటతీరూ ,పొందిక ఇవనీన్ చాలా చాలా ఇషట్ం నాకు. ఇవనీన్ మా గూడెం
పిలల్లోల్ కూడా రావాలని నా ఆకాంక్ష.... గుడిలో దేవతని ఆరాధించాలే గానీ కావాలనికోరుకోకూడదు. ఒక జాతో ,కులమో వుదధ్రింపబడటం అంటే వేరే కులా
నిన్ కిందికి దించటం కాదు.వాళుళ్కూడా చదువు సంసాక్రాలు పెంపొందించుకుని వునన్తంగా ఎదగాలి. ఆలొచనలోనూ,దృకప్ధం లోనూ మారుప్రావాలి. అ
లాజరిగితే కొనాన్ళళ్కి ఈ బేధాలు వాటంతట అవేకనుమరుగవుతాయి. నావలల్ ,నాచదువువలాల్ నా తోటి గిరిజనులకు కాసోత్ కుసోత్ మేలు కలగాలి. 
...నాతండా పిలల్లు కూడా నీలా చదువుకోని గొపప్వాళుళ్ కావాలి. 
...కని పెంచిన తలిల్దండుర్లను కాదని మనం సావ్రధ్ం తో పెళిళ్ చెసుకొని వాళళ్ను వంచించి మనం సాధించేది ఏమిటి ?మనంగొపప్వాళళ్ం కావటం అంటే పా
శాచ్తుయ్లను ,వారి వేషధారణను అనుకరించటం కాదు. వాళుళ్మంచు కురుసేటపుప్డు దుసుత్లోల్ పూరిత్గా మునిగి పోతారు కనుక ఎండలు కాసేటపుప్డు చరామ్
నికిఏండతగలటంకోసం పొటిట్ దుసుత్లు ధరిసాత్రు. వాళళ్ని చూసిమనం కూడా పొటిట్బటట్లుధరించటం ఫాషన గా భావిసాత్ం. 
...కానీ మనం ధరించే దుసుత్లు ఎనోన్ వేల సంవతస్రాలుగా ఈవాతావరణానికి తగినటుల్గా పర్జలు అనుసరించినవి... మన అవసరారధ్ం కాసోత్ కూసోత్ వారిని
అనుసరించినా మన సంపర్దాయానిన్ మరచిపోకూడదు. 
...మాలాంటివాళళ్కు నువేవ్ ఆదరశ్ంసిరీ ...మారిన నీ దుసుత్లూ ఆలోచనలూ ననున్ అయోమయానికి గురిచేసుత్నాన్య!!!. మనంనేరుచ్కునన్ చదువు మనలో 
సంసాక్రం పెంపొందించాలి.  మనమూ మనతోటి మన సమాజం ఆఫలాలు అనుభవించాలి.... నీనుంచి ఇలాంటి అనాలోచిత చరయ్ నేను ఊహించలేకపోతు
నాన్.!!!నీకు ఇలాంటి ఆలోచన వునన్దని తెలిసినా అయయ్గారు తటుట్కోలేరు. ఆ మహానుభావుని దయవలల్నేను విదేశాలకు వెళిళ్ చదువుకోగలిగాను. ఆయనకు 
ఏవిధంగాను కషట్ం కలిగించలేను.... మనంవిదాయ్ వంతులం. వివేకం కలిగినవాళళ్ం అలా పర్వరిత్ంచవచాచ్ ??తపుప్కదూ ??నామీద కోపంతెచుచ్కోకు పర్శాం
తం గా ఆలోచించు.... ఒక చినన్నాటి సేన్హితునిగా ఇది నా సలహామాతర్మేకాదు ...అభయ్రధ్న కుడా ...నువువ్ చాలా మంచి అమామ్యివి సిరీ!!! నేను చెపిప్న వి
ఇంటికి వెళిళ్ ఒకసారి పునరాలోచించు. నీమనసునొపిప్సేత్ ...ననున్ మనిన్ంచు సిరీ "...అంటూఆశచ్రయ్ంగా నిరాఘ్ంతపోయి షాక కి గురయినటుల్గా సాథ్ణువులా  
వునన్ సిరి చేతిలో నుండి జారిపోయిఆమె పాదాల చెంత పడిపోయిన కలువపూలను ఏరి భదర్ంగా ఆమెచేతికి అందించి,వెనుదిరిగాడు సింగడు.... అకక్డే కూ
లబడి జరిగిన సంఘటన తలుచుంటూ విలపించ సాగిందిసిరి .కాసేపటికి దుఃఖం నించి బయటపడి, మనసు కుదుట పరచుకొని ఎవరూచూడలేదు కదా !!?
అనుకొంటూ భారం గా ఇలుల్ చేరింది సిరి. కానీ ...చూడవలసినవారే  చూశారనీ ,తనతండిర్తనపర్వరత్ననను గమనించి గుడికి వచాచ్డని ,తమ సంభాషణ మొ
తత్ం వినాన్డని ....సింగడివయ్కిత్తావ్నికి మనసులోనే శతకోటి  వందనాలు అరిప్ంచాడనీ ...తెలియదు సిరికి.    చదువూ సంసాక్రం కలిగిన పిలల్ కనుక ...కొంత మధనపడినా ,తను చేసిన తపేప్మిటోతెలిసింది సిరికి  .మూడురోజుల తరువాత  
తండిర్ దగగ్రకు వచిచ్ ..." మీరు చెపిప్న అనన్వరంసంబంధం నాకు ఇషట్మే నానన్గారూ "...అంది తలవంచుకొని. శాసిర్ గారు ఆపాయ్యంగా కూతురితల నిము
రుతూ.." వదుద్లే తలీల్ ...నువువ్ చదువుకునన్ దానివి నెనే సరైన ఆలోచన లేకుండా ఆసంబంధం చుశాను. మామయయ్ నీకు వేరే సంబంధం తెచాచ్డు. అతని పే
రు శశాంక. ఆఅబాబ్యికి బెంగుళూరులో వుదోయ్గం. పర్సుత్తం రెండేళళ్పాటు అమెరికాలో వుంటాడు. ఇపుప్డుఇకక్డే హైదరాబాదులో వునాన్డు. నువువ్ సరే 
అంటే ఎలుల్ండే పెళిళ్చూపులు ఏరాప్టు చేసాత్ను"అనాన్రు. తలవంచి" మీ ఇషట్ం నానన్గారూ "....అంది సిరి. పెళిళ్చూపులు జరిగాయి. ఇదద్రూ 
ఈడూజోడు గా వునాన్రని అందరూ మెచుచ్కునాన్రు. ఇదద్రూ ఒకరికొకరు నచచ్టం తో ఒక వారంలోనే తాంబూలాలు మారుచ్కోవాలని నిరణ్యించుకునాన్రు. రెండునెలల్ల తరువాత ముహూరత్ంకుదిరింది. నిశిచ్తారాధ్నికి  కి కూడా ఘనంగా ఏరాప్టుల్ చెసారు శాసిత్ గారు. పూజా కారయ్కర్మం,తాంబూలాలు మారుచ్కోవ
టం అయిపొయాక ,ఇదద్రినీ వెదిక మీద కూరోచ్పెటాట్రు. అందరూ ఆఇదద్రితో సరదాగా ఫొటోలు తీయించుకొని భొజనాలకి వెళుళ్తునాన్రు. శాసిత్ గారి ఆహావ్
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ÁøÀ£Nqj MLÓNqj¸                @~.¥x¸<GHÆ÷ O~MLkO~MLl 

నం మేరకిసింగడు కూడా తండిర్ని తీసుకొని ఫంక్షన కి వచాచ్డు. చేతిలో ని కలువపూల గుతిత్ని ఇదద్రికీఅందిసూత్ .."కంగార్చుయ్లేషనస్ సిరీ మీ ఇదద్రికీ ..."అం
టూ మనఃసూఫ్రిత్గా నవావ్డు. సిరి కూడాఆపాయ్యం గా పూలగుతిత్ అందుకొని ,"శశాంక !!ఇతను నాసేన్హితుడు సింగ ..చినన్తనం నించీకలిసి చదువుకు
నాన్ం "అంటూ పరిచయం చేసింది కాబోయే భరత్కు. ఫొటో తరువాత భొజనానికివెళాళ్డు సింగడు. ఆ కలువ పూలని భదర్ంగా వాజ లో సరుద్తునన్ సిరిని చూ
సూత్ .."ఎమిటి సిరీ...?ఆపూలు అంటే నీకు ఇషట్మా ??అడిగాడు శశాంక. "అవును చాలా ...ముఖయ్ంగా వీటి పరిమళం..."చెపిప్ంది సిరి. 
"హే !!!!అమెరికాలో మనింటి దగగ్రి పాండ లో చాలా పూసాత్య ఇవి. నీకుకావలసిననిన్ ..."హుషారుగా చెబుతునాన్డు శశాంక. 
"నిజంగానా !!'అయితే నేను ఇపుప్డే వచేచ్సాత్...!!మీతో అమెరికా "...నవువ్తూ జవాబిసోత్ంది సిరి. వారిదద్రినీ చూసుత్నన్ శాసిత్ గారి కళళ్లో ఆనందభాషాప్లు కు
రిసాయి.... "సిరి అదృషట్ వంతురాలు!!!ఆ భగవంతుని దయవలల్ తను కోరుకునన్జీవితం ఆమెకు లభించబోతోంది.  

సిరి సంసాక్రం ,వివేకం కలిగిన అమామ్యి  సేన్హితుల పర్భావం వలల్ పరిసిథ్తుల పర్భావం వలల్ఆమె కొదిద్గా తడబడి ఉండొచుచ్గాక.... కా
నీ ఆ తడబాటును సరుద్కొని జీవితానిన్ చకక్ని దారిలోకి మళిళ్ంచుకుంది. ఇంక తనకు భయం లేదు. 
...ఆమె ఎకక్డవునాన్ఏదేశంలోవునాన్  తనసంసక్ృతి నీ సంపర్దాయానీన్ మరువదు.... అవసరారధ్ం ఆహారయ్ం మారినా మనసులోనిభారతీయత పోదు... మంచి సేన్హితునిగా ఆమె కళుళ్ తెరిపించిన సింగడు అభినందనీయుడు....అతనికి తను చేసిన సహాయానికి తగిన ఋణం తీరుచ్కునాన్డు. 
...ఆ శంకరుని దయ వలల్ ఈరోజు ఇంత సంతోషం గా వునాన్డు తను ...శంకరా ...!!తండీర్ ..!!"అంటూ భగవంతునికిమనసుస్లోనే నమసక్రించారు 
 శాసిత్ గారు... ఆనందంతో అందరూ భోజనాలకు వుపకర్మించారు. ఆ వేజ లోని పూలు మాతర్ం అధుభ్తమైన పరిమళాలు వెదజలుల్తునే వునాన్య!!!. సింగ
డివయ్కిత్తవ్ం లాగా ,...అతని సేన్హం లాగా .                                     PPP 
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''³MLj¸^jFcïOqj FcFLï$cOqj?'' FnMLjôÁ$c FL¸ÍkFLj ¬¨$c<j JdOqjíî.  
''³Mnk, ²^k CoÓá^¸PoÍj'' ÔLj^jæGH¥qÚÓ ÔLkGSkë Py$x¸CLjCy ¬Fcï<j FL¸Íj.  
¥h=h¥iPy¸¼ _Nqj^Š ÔLkfSFL Mc¿Íí¿¥i tj¸=hMLjj¸ÍjFLï MoGHÔn^jæ ¥h¸Í McÓj Š¿¢áPy GH<jŠÂ − Oy¾ McO~ëGHöÀ¥q 

ÔLkGSjëFLï MLkbÍMLO~MLl$cOqj ¥qÂfH¸ÔcOqj.  
MoGSÄ¥cÓ¸ TdNqj¸öCL¸ 5 $q¸^Ój. ¬GHlð@o ÔLÓ÷_<jCLjFLï $cÆÂ ¬FLjAKLÄGSkë öGHQc¸CL¸$c CLFL Py¥q¸Py °FcïO~NqjFL.  
''¬GSÓj − MLjÂfRÂ ÔLk<j, ÂMLjôŠ Â¢OnÀëFL^j÷ ²=c÷ ‚OqjáFcïOy!'' °ö¥yGR¸Cy ¬Fcï<j FL¸Íj.  
''−$c$qj, MLjFL¸ MnWo" PyGHÓ ³Ey μ¥q=h CoÓjáŠFo MnWcí¸. Â¢MLl Cx¸ÍOqGH<Š'' CLMLjjô¨ AKLj×.¸ Ä£jÍ ÔotjMofS ¬Fcï<j 

JdOqjíî.  
''³Äj=h, MLjFLMLjFLjŠFLï EcÂ$qj¿¸¼ ³MLkPy¼¸ÔcOqj?'' ¬GHlð@o ¬¥qÚ¨¥h ML¼áFL JdOqjíî AKcOqõ MLjFLk ¬¨»¸Á.  
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''¬FLïNojõ¸ −Py¼Tdë<j, − rHEcíNqjFL FyOo ÄGHð¥qJwCo'' ÄGSj$cÜ ¬Fcï<j FL¸Íj.  
''¬¸=o ¬=c÷ MLÁPoNqj<MojFc? Ä£j¿ÍíOqk $q=hæ$c MLk=c÷¨Co −NqjFo Ec¿¥h MLTdëOqj'' ¥yGH¸$c ¬¸Á FL¸Ík AKcOqõ Oo*j, 

¬GHlð@o ¬¥qÚ¨¥h MLGSkë.  
FLÓj$qjOqk ¶Td¿ MLkbÍMLO~MLl$c¿MnÎGHl ÄGSj$cÜ ÔLkQcOqj.  
¬GSÓj ÄGRNqj¸Py¥h MnÈCo, MLkbÍMLO~MLl$cOqj $qMLOqïMnj¸=| ¥cPo½¡ Pn¥qáOqO|$c GHÂÔofS ¿=nÎOnÎFcOqj. −NqjFL AKcOqõ ¬Oqj¸bÍÀ, 

fHÓ÷Ój tjÍíOqj - JdOqjíî, FL¸Íj. CLÆ÷Í¸ö<jÓj GS¸JdÁ¸¼FL −fSëJdGSjëÓj ³Ä£j PoFL¸ÍjMLÓ÷, ¬¸ÍOqk TdbEcOq* MLjbÍõ CLOq$qÀ 
Š^j¸Ã¢ŠÓ MLÓFo ÔcPe ¥qGRæGH¨ fHÓ÷Æï rH¸¼ rHÍí ÔoQcOqj, AKcO~õAKLOqëÓj. °Eyõ$q¸Py Ôo¿FL Mn¸^Fo GSÿyEyõ$qjÓCy ¥qÆfS ±¿¥h 
¥x¸CL ÍkOq¸Py ¶ 500 $q×cÓ GSìÓ¸ ¥xÂ MctjEcÓ GHÍíîÀPy ¬GHlð À£O~áOqj. − À£GSjŠFLï ¬GHlð, ¥x¸CL JvÍjGHl ÔofSFL <_jòCy 
MnjjCLë¸ Ä£jÍ tj¸¥y 4 -5 ³+"Py MLkbÍMLO~MLl$cOqj ¿=nÎOpCcOqFo GSMLjNqkÂ¥h ¶ MLjk<j GH<¥q$qÍjÓ tjÓj÷ ¥q^jæŠFcïOqj.  

²¸CL $qMLOqïMnj¸=| ¥cPo½¡ °Eyõ$q¸ ¬tjFc, − ±¿¥h Í$qÜOqPy °FLï ±+"¥é, ¬Á¤ CcCcÚÆ¥q¸$c, ö=cF|ûIGHO| 
¬tjFL¸ÍjMLÓFc, ²ŠÚML¥cÓ¸ °FLï ±Wy"Fo °¸<^¸ MLÓFc, Tv¸CLtjÓj÷ ¥q^jæŠÂ ¬¸ÍjPy °¸@o GS¸CLßfHëÂ GHm¿ë$c 
¬FLjAKLÄGSjëFcïOqj − Í¸GHCLjÆÍíOqk.  

MLkbÍMLO~MLl$cOqj MLßÀë ¿¢Ccõ °JdbEcõNqjj<j ¥c_=hæ, ¬Oqj¸bÍÀ °Eyõ$qGSjëO~Ój ¥c¥qJwtjFc, ¨ö»¤ MLOqŠ ÔLÍjMLlŠÂ 
Py¥q×cåFL¸ °FLï tjPe÷Ój ¥c_=hæ, fHÓ÷ÆÍí¿¢ï ×cö$qCLë$c ÔLÁÄ¸¼ rHÍí ÔoQcOqj. ¥x<jŠÆÍíOqk fS=iPy μ¥qOqj Td}IHæMoO| ®¸½Â¢Oqj$c 
MLjOx¥qOqj rUÔ|−O| MojFo×.O|$c MLj¸¼ °Eyõ$cPo GS¸JdÁ¸ÔLjŠFcïOqj. MnjjÍ=hFLj¸Ôi CLFL¥q¸^k ¥xÂï −ÍO~ùÓj rH^jæŠÂ 
½¡Ä¸ÔL^¸ ¬ÓMc^j ¬tjFL MLkbÍMLO~MLl$cOqj ¥x<jŠÆÍí¿¥i ¥q^ï¸ À£GSj¥yŠ¸@~ Td¸öGHEcNqj GHÍíîÀPy ÄMcÿ¸ ×.¿fH¸ÔcOqj. 
¥x<jŠÓj GH^ï¸Py °¸^j¸=o, CLFLk, CLFL AKcOqõ, °FLï ±Wy" Tv¸À¸=y÷ CLFLŠ MLÔoá rHFLúF|Cy öGHQc¸CL¸$c ½¡ÄGSjëFcïO~NqjFL.  

¬tjCo tjGHlð<j 65 ³+" MLNqjGSjPy °FLï MLkbÍMLO~MLl$c¿¥h ÔcPeMLj¸Á CLÆ÷Í¸ö<jÓŠ MLÔoá GSMLjsSõ ML¼á¸Á. Â×cÂ¥h 
− GSMLjGSõ −NqjFLÁ¥cÍj. −NqjFL ¥x<jŠÓÁ. fS=iPy bÍOqÓj CLøOqCLøOq$c rH¿»JwCLjFcïNqjÂ¢, Cx¸ÍOqPy ÔnOy tjPy÷, 
¬JdO|æMnj¸=| ¬MLjOqjá¥y¥qJwCo CLOqjMcCL ¥cÓ¸Py ¬Á ¬TdbÍõMLjMLlCLj¸ÍÂ¢ −NqjFL ¥x<jŠÆÍí¿ °EoíQLõ¸. MLkbÍMLO~MLl$cOqj ¥q=hæFL 
tjÓj÷ ¬GHð=y÷ ±Oqj ¼MLOq ¬ÂfH¸¼Fc, AKcOqCLEoQL¸Py öGHÀ ±Oqk rH¿»FL^j÷$cFo tk 30 ³+"Py ±Oqj Kc$c rH¿», −NqjFL 
¥q=hæFL tj¸=h ÔLj^kæ rHÍí rS¸^O| ¬tj¸Á. ¬¸ÍjŠ CL$qÜ^jæ$cFo tj¸=h bÍOq - MLjj[õ¸$c GSìÓ¸ bÍOq MLÓ÷ - Kc$c 
rH¿»Jwtj¸Á.  

®GHlð<j tk tjÓj÷ ¬MojôfS, − <_jò tjÍí¿¥i Ôn¿ GS$q¸ tjsSë, Mc+" tj¸=h ¥xFLj$yÓj GSMLjGSõ À£OqjCLj¸ÍÂ JdOqkíî, 
FL¸ÍkÓ °EoíQLõ¸. AKcO~õAKLOqëÆÍíOqk ³@~Á¥h −OnïÓj÷ μ¥q ¥x<jŠ Í$qÜOq, tj¸¥y −OnïÓj÷ On¸@y ¥x<jŠ Í$qÜOq °¸<MLÔLjá. ®Á 
°AKLNqjöCcPeAKL¸ ¥c_=hæ, ¥x<jŠÆÍíOqk CL¸ö¨¥h tk öGHÀJdÍFL ÔoQcOqj.  

ÄÂ ³Ä£j ×.McÃMLøŠ¸@~ ÂQLù_í¸$c °¸¨JwNqkOqj MLkbÍMLO~MLl$cOqj. ¬¸Íj¥é tjGHlð<j − ¥x<jŠÓj, ¥y<+j" 
»¸¾¥yML^¸. ¬¸CL PeAKLTd=h öGHÀJdÍFL ÄGRNqj¸Py CL¸ö¨¥h ¬¸CL −PyÔLFL ²¸Íj¥y Mc+"Š ¬Oqíî¸¥cML^¸PoÍj.  

®¸¥y On¸<j Oy¾Ój $q¨Ôctj. ¥x<jŠÆÍíOqk − MLjO~ï@o MnÈ"JwMcÆ.  
®¥q ±Oqj¥yPo¥q − Oy¾ MLjbEcõÿï¸ AKy×.FcÓ Í$qÜOq GS¸AKcGR*Š CnOqÀ£Qc<j JdOqjíî ''³Äj=h FcFcï MojMLjj ÔnfHðFLEcÂ¥h 

Ä£jOqj ×.McKoÄ£j tjMLøPoÍj. MLk öGHNqk*¸ OosH!'' öGHQcïOqíî¥q¸$c ÔLkQc<j CL¸ö¨MnÎGHl.  
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¶ XL*¸ MLÙFL¸$c °FLï MLkbÍMLO~MLl$cOqj FyOqj ÄJdðOqj. ''¬Á tjGHlð<¸CL ¬MLGSOqMLk?''  
''¬MLGSOqMLk ¬¸=o ¬MLGSOqMoj MLj¿. O~FLjO~FLk fS=iPy tj¸<÷ bÍOqÓj −¥cQcFLï¸^jFLïÄ. MLjj¸Íj MLjj¸Íj ¥xFL^¸ 

¬TdbÍõ¸'' FL¸Ík ¬Fcï<j.  
''¬Á Â×.MojFLFLj¥y. fS=i¥h ¥xÁíÍkOq¸Py ³MnÎFc GSìPeÓj ¬MLjjôCLj¸=o ÔLkGSjŠÂ MctjEcÓ GHÍíîÀPy ¥xFL¸¨. ²GHlð@nÎFc 

²ŠÚML$c rH¿$oÁ GSìÓ¸ bÍOo. ÂO~ô*¸ [Oqjá rH¿»Fc ¬¸CL$c rHOq$qÍj. Ä£jOqj μ¥qTd¿ GSìÓ¸ ¥xÂ Tv¸CL¸ ÔoGSjŠ¸=o ¶ FcÓj$nÎEo+" 
CLOqjMcCL FnMLjôÁ$c ³ Kcõ¸Š FLj¸Ôy ¬GHlð À£GSjŠÂ tjÓj÷ ¥q^jæ¥yMLÔLjá'' Â¸JdÁ$c ¬FcïOqj MLkbÍMLO~MLl$cOqj.  

''FcFcï! ®Ä Ä£jOy¾Ój ¥cMLl. FnMLjôÁ$c ×c$c ¥xÂ À£¿¥q$c tjÓj÷ ¥q^jæ¥yML=cÂ¥h. rHÎ$c ¬Á ÔcPe rHÍí CLÓFxfHð. ²¸Cy 
MLj¸Á ÃÓèOqj÷ McWo" tj+j" ¥cÂ¢, ¬JdO|æMnj¸^j÷ ¥cÂ¢ ¥q=hæ ¬MLjjôCLjFcïOqj. Mc+" Í$qÜOq ¥xFLj¥yÚML^¸ CoÆ¥q. ¥c¥qJwCo MnjjÍÓj 
tjMLøMLÓfSFL <_jò MnjjCLë¸ ²ŠÚML$c °¸^j¸Á'' ¥xÁí$c $q=hæ$cFo ¬Fcï<j JdOqjíî.  

''¬¸CL Cx¸ÍOq GH¨Co ²=c÷? ®GHlð<j Ä£jŠ ³¸ MLNqjGSj Äj¸¼Jwtj¸ÍÂ. ®ÍíOqk MLjjrHÎðÓPy °FcïOqj. GSìÓ¸ ¥xÂ 
FnMLjôÁ$c tjÓj÷ ¥q^jæ¥yML=cÂ¥h $cÂ¢, Po¥q CLOqjMcCL − GSìÓ¸ ¬MLjjôŠÂ μ¥q ¬JdO|æMnj¸=| ¥xFLj¥yÚML=cÂ¥h $cÂ¢ ÔcPe 
GSMLjNqjMLjj¸Á'' GSðGRæ¸ ÔoQcOqj MLkbÍMLO~MLl$cOqj.  

''¬=c÷ ÔosSë Ä£jPe$c ½¡ÄCL ÔLOqMLk¸¥q¸Py tjÓj÷ ¬MLjOqjCLj¸Á. ®¸¥c MojMLjj ¬FLjAKLÄ¸ÔoEnGHlð<j?'' ÍkŠ<j$c ¬¸Á 
Oo*j.  

¶ Td¿ CLPnÀë ¼FLï ¥y<ÆMnÎGHl ÔLkQcOqj MLkbÍMLO~MLl$cOqj.  
''¬¸=o MojMLjj tj¸¥c ²¸Cy ¥cÓ¸ _CL¥qMLjÂ Â¢ °EoíQLõMLk?'' öGHÇï¸ÔcOqj ¥y<Æï.   
 μ¥qÚTd¿$c [¸$qjÀ¸Á −Mnj. ''¬¸=o Fc °EoíQLõ¸ ¬Á¥cÍj. MojMLjj Tv¸CL tj¸=y÷ ²ŠÚML¥cÓ¸ °¸<PoMLjÂ..'' MnjÓ÷$c 

FLfS»¸Á Oo*j.  
''¬Í¸Cc ¬öGHGSjëCL¸ FcFcï! MLjFL Tv¸CL tj¸=y÷ MLjFL¸ °¸@~ÓÂ ¬FLj¥yML^¸ CLJdð? EcÂ¥yGS¸ −Py¼¸ÔL^¸ CLJdð?'' 

$x¸CnCcë<j FL¸Íj.  
''¬Â FoFLFLPoEo! EcÂ¥h ÔcPe MLkO~ÜÓjFcïNqj¸^jFcïFLj. rHÎ$c tjGHlð<j Ä£jOqj Oy<jè Ä£jÍ PoOqj$c!'' MnjÓ÷$c ¬FcïOqj 

MLkbÍMLO~MLl$cOqj.  
''®¥q ¬Ex¥qÚ=o CLŠÚML. ¬¸=o Ä£jPe$c ¬Ení tj+"Py °¸^k tj^j¥q tj^j¥q sHOqjáŠ¸^k ½¡ÄCLMLj¸Cc Tv¸À¸=h 

¥qÓFLj Td¥cOq¸ ÔoGSj¥yML=cÂ¥h ¥qGRæGH<MLj¸=cOqj Ä£jOqj. ¬¸Co$c?'' JdOqkíî AKcOqõ MLjFLk On=hæ¸¼ ¬¨»¸Á.  
''¬MLlFLj. MojMLjj ¬=c÷ ÔofS ¥q^jæŠFLïEo$c tk tjÓj÷. Ä£jOqj ‚@~ ¬=c÷Fo ÔoNqj^¸Py CLsHðÄ£jPoEo?'' CL»FL^j÷$cFo 

×.McÃÔcáOqj MLkbÍMLO~MLl$cOqj.  
''FcFcï! Ä£j¥q¸=o MoOo MLkOqÜ¸ Po¥q ¬=c÷ ÔoQcOqj. ®GHlð<j MLjFLŠ _¸$cOq¸Pe¸=h GSìÓ¸, tjÓj÷ °Fcïtj. öGHGSjëCL¸ 

MLkOnÚ=|Py °FLï bÍOq ¥q¸=o tj¸¥c ²ŠÚML bÍOq Á¤Â¥nPe$qk O~Íj. ²GHð=h¥nÎFc ¬MLkô, Ä£jOqj MLk Í$qÜ¿¥h ML¼á °¸<MLÓfSFL 
McWo"¥qEc! Ä£j ¥yGS¸ FoFLk, CLMLjjô<k MojMLjj ¥xFLKyNoj ®¸=y÷ ¬Âï MLGSCLjÓCy μ¥q GH<¥q$qÁ ³O~ð^j ÔoTdëMLjj. Ä£jOqj tj¸¥c 
GS¸CyGR¸$c °¸<MLÔLjá'' GSMLjjEctj¸GHl$c ¬Fcï<j JdOqjíî.  
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''¬Eo FoFLk ÔnsHðÁ. _¸$cOq¸Pe¸=h GSìÓ¸, tjÓj÷ ¬MLjô<¸ MLjkOqÛCLø¸. MojMLjj Ä£j Í$qÜOqŠ O~MLÓfSML¼áFLGHlð<j −Py¼Ecí¸. 
FoFLk, Ä£j ¬MLkô MojMLjj ¥qÓÓj ¥qÂ ¥q^jæŠFLï tj¸=y÷ ¥q¸=o tj¸¥n¥qÚ@y ²ŠÚML GS¸CyGR¸$c °¸<MLÔLjá'' GSMLjjEctj¸GHl$c 
¬Fcï<j JdOqjíî.  

''¬Eo FoFLk ÔnsHðÁ. _¸$cOq¸Pe¸=h GSìÓ¸, tjÓj÷ ¬MLjô<¸ MLjkOqÛCLø¸. MojMLjj Ä£j Í$qÜOqŠ O~MLÓfS ML¼áFLGHlð<j 
−Py¼Ecí¸. FoFLk, Ä£j ¬MLkô MojMLjj ¥qÓÓj ¥qÂ ¥q^jæŠFLï tj¸=y÷ ¥q¸=o tj¸¥n¥qÚ@y ²ŠÚML GS¸CyGR¸$c 
°¸<$qÓj$qjCcMLjFLj¥yFLj. FoFLj ¥csSGHl ÄöQc¸À À£GSj¥yMcÆ. ®¥q MnWcëFLj'' AKy×.FL¸ GHm¿ëÔofS, Ôntjõ ¥q<jŠÚÂ tj¥q CLFLj 
ÔnsHðEoÄ£j PoÍFLï^j÷, −Oqj_Nqj^ MoGHÔn^jæ Â¢<Py °FLï MLj<CLMLj¸ÔL¸ Ä£jÍŠ ÔoOqjŠFcïOqj MLkbÍMLO~MLl$cOqj.  

''±†! ¯NqjFL$cOqj ¥cÓkÔotj GH¨Jwtj MLßEcíîGHõ¸Py MLjFL Í$qÜOqŠ MLsSë ÔofS rH^æ=cÂ¥h MLköCL¸ MLjFL¸ ¥cMcÆ. ®GHlð<j 
MLköCL¸ MLjFL¸ ¬¨»¸Á ÔoNqjOq^'' ¥yGH¸$c GS*jŠÚ¸Á Oo*j.  

®¥q CLMLjMLÓ÷ GHÂ ¥cÍFLjŠFLï FL¸Ík, JdOqkíîÆÍíOqk CLÆ÷ Í$qÜOqŠ Ôo¿ JwO~^¸ öJdOq¸bÃ¸ÔcOqj.  
''¬MLkô! Â¢MnÎFc ÔnGHlð rHEcíNqjFLŠ. −NqjFLŠ MojMLjj ÔnGHlë¸=o ¬Oqíî¸ ¥cML^¸PoÍj. ®Ój÷ ¬ÄjôFL <_jò MojMojÄ£j Jd<j 

ÔoTdëMLjFL^¸ PoÍj ¥qEc! Ä£jOqk MLk Í$qÜOqŠ MLÔoá McWo" ¥qEc! −ÓQLõ¸ ÔofSFL ¥xÁ¤í, tk GSìPeÂ¥h bÍOq rHOq$q¥qJw$c fS=iPy Oo^j÷ 
Kc$c rH¿»JwCctj. ¬GHlð<j MLjFLMojÄ£j ÔoNqjPoMLjj'' JdOqkí ¬Fcï<j.  

''¬GSÓj −NqjFLŠ ÔnsHðMc+j" ²MLOqk Po¥q ¬=c÷ CLNqkOqNqkõOqj. ³MnjÎFc ÔnGHð$qÆ»Co Â¢¥é ÔnJdðÆ. Â¢MLl CnÆMnÎFLEcÂÄ. Â¢ 
CnÆML¸Cc °GHNnk»¸¼ MLk GHÂ ¬Nojõ^j÷ ÔLk<MLkô. Â¢MLl MLköCLMoj −NqjFLjï Px¸$qÁ¤Nqj$qÓMLl.'' CLÆ÷Â μfHð¸ÔL=cÂ¥h 
öGHNqjÀï¸Ôc<j FL¸Íj.  

''GSOo, ÔnfHð ÔLkTdëFLj'' ¯ ÄGRNqj¸Py ¬^k tj^k ±$qjCLk CL^GSì¸$c °FLï ¬Oqj¸bÍÀ ¬¸Á.  
''Ä£jOqj tk Oy×o tk ÄGRNqj¸ $q=hæ$c MLk=c÷¨ μfHð¸ÔcÆ ¬CLëNqkõ!'' ¬¸Á MLjFLk.  
''−NqjFLŠ ¥yGH¸ MLGSjë¸EoMnkFLÂ ³ MLköCL¸ ×.¸¥qMLÍjí ¬CLëNqkõ! AKcOqõÓj $q=hæ$c MLk=c÷̈ Co AKLOqëÓj McWo" Ä¸=cOqj 

''TdøFLjAKLML¸Cy ¬FLï^j÷$c ¬¸Á Oo*j.  
¥csSGHl MLjbEcõÿï¸ ŠFLjŠ ¬tjFL CLOqjMcCL, MLjj[¸ ¥q<jŠÚÂ ML¼á, ¶ McÓjŠ¿¢áPy McO~ë GHöÀ¥q ÔLkGSkë ‚OqjáFLï 

MLkbÍMLO~MLl$c¿¥h ¥cIgH ¥qGHlð ¬¸Á¸¼ ¬CLÂ GH¥qÚFo ÂÓjá¸Á ¬Oqj¸bÍÀ.  
`³Äj^FLï^j÷` ÔLkQcOqj MLkbÍMLO~MLl$cOqj.  
''fHÓ÷Ój ÔLÍjMLlŠFLïMc+j". _jÁíMLj¸CLjÓj. ®Ój÷ ¬ÄjôCo MLÔoá <_jò Jd<j ÔoTdëOqFLï AKLNqj¸PoÍj ¥qEc! ¯ ÄGRNqj¸Py 

Ä£jOqj MLjÈ¢" −Py¼sSë MLj¸¼EoMnk?'' FnMLjôÁ$c ¬¸Á ¬Oqj¸bÍÀ TdMnkJdNqj¸ °GHNnk»GSkë.  
ö¥i$q¸^ −Mnj MnÎGHl ÔLkQcOqj MLkbÍMLO~MLl$cOqj. ¬Eo GSMLjNqj¸Py PyGHÆ $qÍjPy÷¸¼ Cx¸» Cx¸» ÔLkGSjëFLï ¥x<jŠÓj, 

¥y<+"FLj −NqjFL $qMLjÂ¸ÔL¥q JwPoÍj.  
''Mc+j" _jÁíMLj¸CLjÓj ¥cOqÂ FoFLFLPoÍj. <_jò Jd<jÔoTdëOqÂ¢ AKLNqj¸PoÍj. ¥c¥qJwCo tjGHlð<¸CL ¬Oqã¸^j$c − GHÂ 

ÔoNqjMLÓfSFL ¬MLGSOq¸ PoÍÂ MLköCLMoj ¬¸^jFcïFLj'' ¥cIgH öCc$qjCLk ×.Mc_j ÔnJdðO~NqjFL.  
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''MLjFLŠFLïÁ McÈ"ÍíOo. ²GHð=h¥nÎFc Mc+"¥hÔoáEc ¥qEc! Mc+"Š MLjFL¸, MLjFLŠ Mc+j". Mc+j" GS¸CyGR¸$c °¸<^Moj ¥qEc 
MLjFLŠ ¥cMLÓfS¸Á. ®GHlð<j Mc+j" ¬¨»¸Á tjsSë MLjFL‚ ÂÇá¸CL$c °¸^j¸Á. AKLÄGRõCLjëPy MLNqjGSj MLjÈ"FL CLOqjMcCL Mc+"Í$qÜOq 
°¸<=cÂ¥h MLjFL‚ Mnjj¥qÚGS¸$c °¸<Íj.'' EcFyJdNqj¸ öGHNnk»¸¼¸Á ¬Oqj¸bÍÀ.  

''Â¢MLFoEcÂÂ EoÂÂ¢ FoFLj ¥cÍFL^¸PoÍj. Mc+j" tjGHlð¨GHlð@o ½¡ÄCL¸Py¥h ¬<j$qjrH<jCLjFcïOqj. MnjjÍ=y÷ ¥xFcï+j" 
tj_ò¸ÍjÓj CLGHðMLl. CLGHðÂ GSOnÎ ¬MLGSOqMnjj¼áFLGHlð<j TdNqj¸ ÔoNqj=cÂ¥h ²=c÷$qk MLjFL¸ °Fcï¸ ¥qEc! ®GHlð@o ¬¸CL 
Cx¸ÍOn¸ÍjŠ?'' ¥cIgH ¥qGHlð ¬¸ÁGSkë ¬FcïOqj MLkbÍMLO~MLl$cOqj.  

''Mc+j" tjGHlð<tjCoFo ¬ÂïÄbEcPe PeAKLMLj¸^jFcïOqj. rHÎ$c..'' ¥xÁí$c $x¸CLj CL»Ü¸¼¸Á ¬Oqj¸bÍÀ.'' ¬FLjAKLMLO~fUCLõ¸Cy 
Mc+j" ÔnsHðÁ CLsHð¥cMLÔLjá. ¬Â¢ï CnÆfSFL Ä£jOqj ÔnsHðEo GS¿NnjÎFL −PyÔLFL ¥cMLÔLjá. Ä£jÄ£jÍ FcŠ − FLMLjô¥q¸ °¸Á. ¥cÂ¢, MLjFL¸ 
tjGHlð<j Mc+j" ¬¨»¸Á ÔoNqj¥qJwCo Mc+j" FLÓj$qjOqk μ¥q=nÎ MLjFLÆï MoOqj ÔoTdëOqj. CLOqjMcCL, MLjFL ÄGRNqj¸Py Mc+j" KcbÍõCL 
À£GSj¥y¥qJwMLÔLjá. ¬¸ÍjMLÓ÷ ¼MLOqŠ FLGRæJwNojÁ MLjFLMoj. ®GHlð<j Mc+j" ÔnfHð¸Á ÔosSë μ¥q+j" ¥c¥qJwCo tj¸¥x¥q+"tjFc MLjFL 
Kc$y$qjÓj ÔLksS ¬ML¥cQL¸ °¸^j¸Á ¥qEc!'' AKoEyJdNqj¸ bÍøÂ¸¼¸Á ¬Oqj¸bÍÀ ¥q¸>Oq¸Py.  

¼MLlŠÚFL CLPnCcëOqj MLkbÍMLO~MLl$cOqj. ''¬¸=o MLjFL fHÓ÷ÓCy MLjFL _¸bEcÓj, ¬FLj_¸bEcÓj tk tjÓj÷ ¬Äjô Mc+"Š 
<ÃòMLø^¸Cy=o MLjj¨GH¨ °FcïNqk?'' ¥xÁí$c $x¸CLj rH¼ ¬FcïO~NqjFL.  

''Ä£jOqj öGHÀEcÂ¥i ³Ey μ¥q=h ÔnGHlëFcïOqj. MLj¿ Mc+j" FLFLjï ¥xFcï+j" Mc+"Cy °¸<=cÂ¥h OqMLjô¸^jFcïOqj. FoFLj MnWcëFLj. 
Ä£jOqj tjÓj÷ ÔLkGSjŠ¸^k tj¥qÚ@o °¸=cOy, tjÓj÷ ¬Äjô FcCy Mc+" Í$qÜOqŠ MLTdëOy ÂOqêtj¸ÔLj¥y¸¨'' Í¸@yJdNqkÂï 
öGHNnk»¸¼ »OqjŠÚFL MnFLŠÚ À¿»¸Á ¬Oqj¸bÍÀ.  

ÔL^jŠÚFL −Mnj Ôotj GH^jæŠÂ −GHlÔoQcOqj MLkbÍMLO~MLl$cOqj. μ¥q XL*¸ ¬=c÷$o MLÙFL¸$c °¸¨ MnjjÍÓjrH=cæOqj.  
''ÔLk<j ¬Oqj¸bÍÀ£! fHÓ÷Ó Ä£jÍ CLÓj÷ÓŠ ösHMLj °¸<^¸ GSÿ×.¸. ¬¸Íj¥é Mc+j" ¬FLjŠFLïÁ TdbÁ¸ÔLj¥yML=cÂ¥h ÂFLjï 

¬<jèrH^jæŠ¸^jFcïOqj. MLjFL ½¡ÄCL¸ ²=c÷ MnjjÍPnÎ¸Ey, ²=c÷ Td»¸Ey ¬¸Cc Â¢Š Kc$c CnÓjGSj. MLk FcFLï$cOqj FcŠ ³Äj −fSë 
tjMLø¥qJwtjFc, MLjFL On¥qÚÓ ¥qGRæ¸Cy tjÍíOqMLjk Mc+"FLj rH¸¼ rHÍí ÔoQcMLjj. ¯ tjÓj÷ ¬MLjOqjáŠFcï¸. MLjFL rH+"tjFL 
Í$qÜOqjï¸Ôi GSjMLkOqj ¶ ®OqMLNojõ+j" `²^jML¸=h tjÓj÷ ¥q^jæ¥yMcÆ` ¬FLï ÄGRNqj¸ Ä£jÍ Oq¥qOq¥cÓ Jd÷FLj÷ MoGSjŠ¸^k $q¨JdMLjj. 
¼MLOqŠ tk tjÓj÷ ¥q^jæŠÂ GHEo+j" ‚@~ ¥cPoÍj. ®GHlð<j tjÁ ²ÍjOqj$c ¥qFL_<jCLjFLïÁ ¥c_=hæ, Mc+" GSMLjGSõŠ CoÆ¥nÎFL 
GH¿adÚOq¸ ÔLkGSjŠ¸^jFcïOqj Mc+j".  

''Â¢MLl ¬¸CL $q=hæ$c ÔnJdðMLl ¥c_=hæ, tjGHlð<j FoFLj ÔnsHðÁ ‚@~ ÄFLj. öGHÀ MLjÂgR tk Py¥q¸Py¥h ML¼áFLGHlð<j 
μ¸^¿$c MLTdë<j. MnWo"^GHlð<j μ¸^¿$cFo MnWcë<j. MLjbÍõPy, tkPy¥q¸Py _À¥hFL FcÓj$qjOy¾Ók ²Fyï _¸bEcÓj, ¬FLj_¸bEcÓj 
rH¸ÔLjŠ¸=c<j.  

''¬tjCo, ²Âï _¸bEcÓj rH¸ÔLjŠFcï öGHÀMLjÂgR ²GHlð<k μ¸^¿ GHXo. ¬¸=o μ¥q ÄbÍ¸$c ÔnJdðÓ¸=o, MLjFLjGRjÓj CLMLj 
ÔLj^kæ μ¥é ¥é¸öÍ Ã¸ÍjMLlCy ²Fyï MLÓNqkÓj »¤GSjŠ¸=cOqj. CLMLjŠ CnÆNqjŠ¸@~Fo Mnjj^æMnjjÍ=h MLÓNqj¸Py CcMLjj μ¥qÚOo 
°¸=cOqj. MoOnMLø¿¥i Ôy^j tjMLøOqj.  

''− öGHbÍMLj MLÓNqkÂï ÔcPe rHÍí McõTdOqíî¸Cy »¤GSjŠÂ ¬^j CLOqjMcÀ MLÓNqkÓÂ¢ï ¥xÁí Co@~Cy »¤GSjŠFo TdøOqíîGHOqjÓj 
°¸<MLÔLjá. ¬¸=o Ä¤¿¥h Ä¤Oo MLjj[õ¸. Py¥q¸Cy GHÂPoÍj. Mc+" ÍßfRæPy Äj$qCcMcOq¸Cc μ¥q=o. MoOnML¿ $qj¿¸¼ −Py¼¸ÔLOqj.  
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''öGHbÍMLj MLÓNqkÂï ¬À ¼FLï McõTdOqíî¸Cy »¤GSjŠÂ CLOqjMcÀ MLÓNqkÓÂ¢ï ÔcPe rHÍí$c »¤GSjŠÂ Mc=hPy ÔcPe MLj¸Á¥h 
Ôy^j tjÔoá ÂTdøOqíîGHOqjÓj °¸<MLÔLjá. ¬¸=o Ä¤Oqj tjCLOqjÓ $qj¿¸¼ ‚@~ ¥x¸CLMLOqŠ −Py¼TdëOqj.  

''³Á ³MnjÎFc öGHbÍMLj MLÓNqj¸Py MLköCL¸ öGHÀ MLjÂgR μ¸^Oo. ¬¸=o öGHÀMcOqk CLMLjŠ CcMLjj tj¼áFL¸CL öJdbEcFLõCL 
MoOnMLø¿¥i tjMLøOqj. ®Á GH¼á Â×.¸.  

''®¥q ¬^j CLOqjMcÀ MLÓNqkPy÷, `²¸ÍjPy ²MLOqj °¸=cOqj` ¬FLïÁ ÔcPeMc=h Ä£jÍ −bEcOqGH¨ °¸^j¸Á. MLjj[õ¸$c 
CLMLj ÔLj^kæ °FLï ÁøÀ£Nqj MLÓNqj¸Py, μ¥q MLNqjGSjPy CLÆ÷, CL¸ö¨ °¸<MLÔLjá. CLOqjMcCL Cy<_j=hæFL Mc+j" °¸<MLÔLjá. ®¸¥y 
MLNqjGSjPy sSïfUCLjÓj °¸<MLÔLjá. MLjOx¥q MLNqjGSjPy ¥q^jæŠFLïMc+j" °¸<MLÔLjá. MLj¿¸¥y MLNqjGSjPy fHÓ÷Ój¸<MLÔLjá. ®Í¸Cc Mc¿ 
Mc¿ MLNqjGSjÓÄ£jEc, Mc¿ Mc¿ MLjFLGSëCcøÓÄ£jEc, GH¿fSìCLjÓ öGHAKcML¸ Ä£jEc −bEcOqGH¨ °¸^j¸Á. ®Ôoá öJdbEcFLõCLÂ _=hæ − McõTdÓ 
Â¨Ä ‚@~  MLkOqMLÔLjá.  

''FoFLj μ¥q MLkMLjkÓj MLjÂfRÂ. ¬¸Íj¥é ¶ GS$q^j McõTdOqíî¸Cy »¤fSFL öGHDÍMLj MLÓNqj¸Py FoFLj μ¥qÚ@oï °FcïFLj. MoOnML¿¥i 
¬¸ÍjPy Ôy^jPoÍj. EcÂ¥h rHÍí$c Co@~PoÂ McõTdOqíî¸Cy »¤fSFL ÁøÀ£Nqj MLÓNqj¸Py öGHGSjëCL¸ Â¢MLl MLköCLMoj °FcïMLl. MLjFL fHÓ÷ÓŠ 
‚@~ ¬¸ÍjPy Ôy^jPoÍj.  

''öGHbÍMLj MLÓNqj¸Py °FLïÁ FoFLj μ¥qÚBoê ¥c_=hæ, FcŠ FLÔLáÂ GHÂ FoFo MLköCL¸ ÔoNqjFLj. _À¥hFLFcï+k" tj=c÷ FoFLj 
¥q^jæŠFLï tj¸=y÷ öGHQc¸CL¸$c _CL¥q^Moj FcŠ tjGRæ¸. MLjFL fHÓ÷ÓCy MLjFL¥n¸CL ¬FLj_¸bÍMLjjFLïEy tk tj¸=hCy MLjFL¥q¸CL 
¬FLj_¸bÍMLjk °¸Á. ¬tjCo On¥qÚPx¼á ²»¿JwtjFL fHÓ÷Ójï¥c¥q, tk MLNqjGSjPy MLjFLŠ Â¢<ÂÔoá tk tj¸=hÂ ²ŠÚML$c 
ösHÄj¸ÔL^¸ GSÿ×.Moj` ¬Â Fc °EoíQLõ¸.  

`öJd*¸ °FLï MLjFLjGRjÓ Ä£jÍ ¥q¸=o, öJd*¸ PoÂ tk tj¸=hÄ£jÍ ¬¸CL ösHMLk` ¬ÂfH¸ÔLMLÔLjá. ¥cÂ¢ AKLÄGRõCLjëPy tj¥q 
TdbÁ¸ÔoEoÄ£j PoFLGHlð<j, MLOqëMLkFL¸Py GS¸CyGR¸$c °¸@~Ó¸=o MLjÂfR¥h $qCLGSôßCLjPo −bEcOq¸. ¯ tj¸=y÷ öGHÀ tj^j¥qCy, öGHÀ 
¥h=h¥iCy MLjFLŠ ¬FLj_¸bÍMLjj¸Á. öGHÀ $qÁ¥y ¥qDÍ °¸Á. Mc+"FLï^j÷ tk tj¸=hÂ MLjFL¸ tj^j¥q tj^j¥q sHOqjáŠ¸^kFo 
¥q^jæŠFcïMLjj. ®Á ²Âï ³+j" MLjFL¸ ¥qFLï ¥qÓ. ¯ tj¸=h $y<ÓFLj CL¨fHFLÄ MLjFL ÔoCLjÓj. ¯ tj¸=h MLjkÓMLjkÓPe CL¨ÄjFLÄ 
MLjFL ÔoCLjÓj. FoÓÄ£jÍ ³ O~tj MoNqkPy, $y<Š ³ Oq¸$qj MoNqkPy ²Fyï Oy¾Ój, McO~Ój −Py¼¸¼ ÂOqêtj¸ÔLjŠFcï¸. ¥c_=hæ, 
MLjFL fHÓ÷Ój ¬<j$qjCLjFcïOqÂ $cÂ¢, ¬¸ÍjŠ Â¢MLl‚@~ ML¸CL Jd<jCLjFcïMLÂ$cÂ¢ Fc¥hGRæ¸ PoÂ GHÂÔoNqjFLj.  

''³Á ³MnjÎFc Â¢MLl Fc AKcOqõMLl. Fc ÁøÀ£Nqj MLÓNqj¸Py Â¢MLlFcïMLl ¬¸=o Fc CLOqjMcCL - Fc CLOqjMcCL MLköCLMoj - FoFLj 
−Py¼¸ÔoÁ Â¢ $qj¿¸Ôo. Fc ¬bÃöJdNqkÓj, FcFLMLjô¥cÓj, Fc ½¡MLFLGSköCcÓŠ AKL¸$q¸ ¥qÓ$qFL¸CLMLOq‚ FoFLj ÄFoÁ Â¢ MLk^ 
MLköCLMoj.  

''Á¤Â¥h TdøOqíî¸` ¬Â sHOqj rH^æMLÔLjá. `¬ÿ¸` ¬Â Â¸ÁsSë Â¸Á¸ÔLMLÔLjá. ¥cÂ¢ tk ÄGRNqj¸Py FcŠ ÂÇáCLMnjÎFL, 
ÂOqjíGRæMnjÎFL ¬bÃöJdNqj¸ °¸Á.  

''¬tjCo Â¢ ÁøÀ£Nqj MLÓNqj¸Py FoFLj °¸<MLÓfSFL ¬MLGSOq¸PoÍj. Â¢Š ¬¸ÍjPy Â¢ fHÓ÷Ój °¸<MLÔLjá. Â¢ MLjFyAKcMcÓj 
FoFLj $pOqÄTdëFLj. Â¢MLl Mc+"Š öJdbEcFLõCL tj¼á Mc+" Í$qÜOqŠ MnWcëFL¸=o FoFLj ¥cÍFLFLj. ¬Á Â¢ tjGRæ¸. ¥c_=hæ Â¢MLl À£¿$cÜ 
−Py¼¸ÔLj¥y!  Â¢ ÁøÀ£Nqj MLÓNqj¸Py ²MLOqjFcïOy CoÓjáŠÂ Mc+"Š ¬FLj$qj*¸$c Â¢ ÂOqêNqj¸ À£GSj¥y.''  
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¬¸CLOqôDÍFL¸                     - Cc+k"¿ ÔL¸öÍQo[O|  

CLFLj ÔnsHðÁ tj¸¥éÄ£j PoÍFLï^j÷ ¥q+j" MLjkGSjŠÂ ‚OqjáFLï AKLOqëFLj ÔLkGSkë, CLFL ÁøÀ£Nqj MLÓNqj¸Py ²MLOqjFcïOy, ²ML¿ 
FLj¸ÔcPy ¬FLï −PyÔLFLPy GH<è ¬Oqj¸bÍÀÂ ÔLkGSkë MLk^O~¥q ÂÓ_¨JwNqkOqj Mc¿ ¥x<jŠÓk, ¥y<+k".  

PPP 

     øöeTT~ ` s¡#·q ìs¡«Væ≤+∫q  ø£<∏ä\ b˛{°(2017)˝À  
 kÕ<Ûës¡D |üÁ#·Ts¡D≈£î m+|æ¬ø’q ø£<∏ää. 

        
KcbÍ.. ÔnGHlð¥yPoFL¸CL KcbÍ.. $qj¸@nÆï fH¸@oGSjëFLï KcbÍ. MnjÍ<j FLO~Ój ¼=h÷JwCcNojMnkFLFLï¸CL KcbÍ. $qj¸@n¸Cc 

_OqjMnÎJwtj ³ XLBcFnÎïFc −»JwCLj¸EoMnkFLFLï¸CL KcbÍ. ²ML¿CyFLk GH¸ÔLj¥yPoFL¸CL KcbÍ. ²ML¿¥h ÔnGHlðŠFcï CLFL¥h ¶EcOqjð CLGHð 
¥cMLÆûFL Td¸CLøFLÂ Ôo‚OqáPoOqj. CLFL ÂOqêNqj¸ GSOnÎFLEoFLÂ AKLOyTd ®MLøPoOqj.  

¯ ¥h÷GRæ GSMLjNqj¸Py CLFL KcbÍõCLPy JdÓjGH¸ÔLjŠFo rHÍí Á¥nÚMLOnÎFc °¸=o ²¸CL Kc$qj¸<jFLj. °FLï ÔnPn÷Ók, CLMLjjô<k 
‚@~ CLFL¥q¸=o ÔcPe ¼FLïMcOqj. CLFLMLk=o Mc+"¥h MoÍ¸. CLFoÁ ÔnfHðFc ²ÍjOqj ÔnGHðOqj. ML¼áFL ¼¥qÚPe÷ CLFL¥é ¬$qMLjõ$yÔLOq¸$c 
°¸Á. CLFL ÂOqêNqj¸ GSOnÎFLEc ¥cEc ¬FLïÁ. CLFL ¯ ÂOqêNqj¸ ²^jML¸=h ÍjGRðÆCcÓÂGSjë¸Ey ¬Â μ¥q=o AKLNqj¸, °Eoø$q¸. AKL$qMcF|! 
®^jML¸=h GS¸¥q^GH¿fSìÀ QLöCLjMLÓ¥h ‚@~ O~‚<Íj. ®GHð=h¥hGHlð<j ¯ ÂÇO~öÀ ¬¸CLMnjÎJwtj ¯ KcbÍFLj¸¨ ÄMLjj¥hë ÓbÃsSë 
²¸CL Kc$qj¸<jFLj.  

¯ ¬»ï GH¿¢XL MnjjÍPnÎ ¬GHlð@o FnÓFLïOq Ec=hJwCy¸Á − Oy¾ Kc$c $qjOqjë. On¸<j FnÓÓ rSÓMLlrHÎFL ML¼áFL ¬Ój÷<j, 
‚CLjOqj, Mc+" fHÓ÷Ój À¿» ¬Mnj¿¥c MnÈ"JwNqkOqj. Mc+"Â Td$qFL¸fH ²tjO| JwO|æFLj¸¨ ®¸=h¥h À¿» O~$cFo CLMLjjô¨ IJwFLj 
''¬FLïNqkõ! ¬MLjô GH¨Jwtj¸ÍÂ'' ³MLjtjõ¸EyFLÂ $cAKLO~$c CLMLjjô¨¸=h¥h MnWoë, MLj¸ÔL¸ Ä£jÍ ÄÓÄÓPe¨JwCLk ¬MLjô. öGH¥qÚFo 
CLMLjjô<j, MLjOqÍÓj, Mc+" fHÓ÷Ók, ²ML¿¥h Cy¼FL GSGHOqõÓj Mc+j" ÔoGSkë.  

¬MLjô ¬FLï¸ ÀFcï¥q GH<j¥yML@~Â¥qÂ MnÈ" Ôi¥q=y÷ MLj¸ÔL¸ ÔLkGSj¥yŠ¸@~ ö¥h¸Í GH¨Jwtj¸Í^. CLÓ¥h, MnkÔoÀ¥h CLj¸=h 
Í$qÜOq En_òÓj CL»PeNqj^. ¥xÁísSGHl ad¥|Cy ³Ä£j MLk=c÷<Po¥qJwtj¸Í^. ®GHlð¨GHlð@o MLk=c÷<jCy¸Í^. ¥cÂ¢ ²<MLj¥cÓj 
ÄGH¿¢CL¸$c FxfHð$c °¸¨ ¥cÓj ¥qÍGHPo¥qJwCy¸Í^. MLk IJdÄjÆ£ @~¥qæO|¥h IJwF| ÔoQcOq^. ³ XLBcFnÎïFc O~MLÔLjáFLFcïOqj. @~¥qæO| 
O~$cFo ¬MLjôÂ GH¿¢XL ÔofS ²<MLj Cx<Í$qÜOq öIJd¥qáO| ¬tj °¸<MLÔLjá öJvÍjí=o ²¥|ûOo À£tj¸ÔLMLjFcï<j. − O~öÀ¥h FxfHð CnÆ£Š¸@~ 
MLjCLjë ®¸×.XLF| ®Ôcá<j.  

MLjO~ï<j öJvÍjí=o ¬MLjôÂ CnÆfSFL μ¥q −OyìsH¨¥| GSOqãF| Í$qÜOqŠ À£GSjŠMnWc"Oqj. −NqjFL ²¥|ûOo À£tj¸¼ ''öIJd¥qáO| °¸Ey 
PoEy GSðGRæ¸$c CnÆNqj^¸PoÍj. ³EnÎFc rUtjO|PnÎF| öIJd¥qáO| °¸=o ¬GHlð<GHlð<j FcÓj$nÎÍj McO~Py÷ EcFL¸CL^ ¬Eo ¬CLjŠÚJwCLj¸Á. 
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Mo¼ ÔLkEcí¸. ¬GHð=h¥i CL$qÜ¥qJwCo GSOqã¿¢ ÔoNqjMLÓfS MLGSjë¸Á'' ¬Fcï<j. ²FLAKnÎ ¬tjEo+" MLNqjGSjPy ¬MLjô GSOqã¿¢Â CL^jæ¥xFL$qÓEc 
¬¸=o MLjOy MLkOqÜ¸ PoÍFcï<j. CLGHðÂ GH¿fSìCLjÓPy ¿}SÚ À£GSj¥y¥q CLGHðÍFcï<j.  

¬MLjôÂ ®¸=h¥nÎCo À£GSj¥xÔcáOqj¥cÂ −Ä< GH<jCLjFLï FLOq¥qNqkCLFL ÔLk<Po¥q ®¸=hÆ÷JdÁ¤ Kn¸KoPnÀëJwNqkOqj. O~öCL¸Cc 
FxfHðCy ÂöÍPo¥qJwML<¸ μ¥q ²CnÎëCo, ®CLOqjÓ Ä£jÍ −bEcOqGH¨ ö_CLjŠCLjFcïFLÂ −Ä< MLjbÍFLGH<<¸ MLjOx¥q KcbÍ. ¬¸CL rHÍí 
MLNqjGSjPy ‚@~ ²GHlð<k CLFL GHFLjÓÂ¢ï CcFo ÔoGSj¥yML<Moj$c¥q, ®¸=h¥h ²MLOx¼áFc ‚@~ Mc¿¥h ¬ÀbÁ MLjO~õÍÓj ÔoNqjŠ¸@~ 
±Oqj¥yPoÂ MLjFLGSìCLø¸ ¬MLjôÁ. ¬^jML¸=hÁ Oy×.¸Cc MLj¸ÔL¸ Ä£jÍ $q<jGHlCLk, öGHÀ£EcÂ¥h ®CLOqjÓ Ä£jÍ −bEcOqGH<MLÓfS 
O~ML<¸Cy −Ä< ÄGH¿¢CLMnjÎFL MLkFLfS¥q XyAKLŠ $qjOnÎ Oy¾, Oy¾¥h öŠ¸»JwTd»¸Á. CcMLj¸ÍOqk ²¸CL bEnÎOqõ¸ ÔnfHðFc ‚@~ 
−Ä<Â À¿» MLkMLjkÓj MLjÂfRÂ ÔoNqj<¸Py ¥qßCL¥qßCLjõÓj ¥cPo¥qJwNqkOqj. Oy¾Oy¾¥h −Ä<Py Â¿÷GHëCL rH¿»JwCLk, ÔLkGHlPy 
μ¥q ÄbÍMnjÎFL QZkFLõCL Ôy^jÔoGSj¥yTd»¸Á.  

FcÓj$yMcO~Â¥h ‚@~ −Ä< FxfHð CL$qÜ¥qJwML<¸, ¥cÓj¥qÍGHPo¥q JwML<¸ MLÓFL @~¥qæO| GSÓVÄ£jÍ MLjOyMLkOqj ²¥|ûOo 
À£tj¸ÔcOqj. ²¥|ûOoPy ¯Td¿ fU}H KyF| öIJd¥qáO| GSðGRæ¸$c ¥qFL_¨¸Á. @~¥qæO| GSOqã¿¢ CLGHð MLjOy MLkOqÜ¸ PoÍFcï<j. ¯ GH¸<j 
MLNqjGSjPy −Ä< QLöGSë ¼¥hCLû¥h CL^jæ¥y$qÓEc ¬¸=o öGHMLkÍMnjÎCo °¸Á ¥cÂ MLjOy $qCLõ¸CLOq¸ PoÍFcï<j. MLj¿¸¥q −ÓGSõ¸ 
ÔoNqjŠ¸@~ ³EnÎFc ÂOqêNqj¸ À£GSjŠÂ CLFL¥h ÔnGHðMLjFcï<j. ¬Pe$o GSOqã¿¢¥qNojõ [Oqjá, GSMLjNqj¸ CLÁCLOq ÄGRNqkÓj ÔnJdð<j. ¬MLjô¥h 
− ÄGRNqkPoÄ£j ÔnGHðŠ¸@~ ®¸=h¥h À£GSjŠ MLÔcáOqj. ®¸=h¥h MLÔcá¥q CLMLjjô@oMnk GSOqã¿¢¥h GSsSÄjO~ ¬Fcï<j. ¬MLGSOqMnjÎCo °Eyõ$cÂ¥h 
O~½¡FcMLk ÔofS ¬MLjôÂ O~öÀ¸_$q+j" ¥q¸=h¥h OnGHðPe ÔLkGSjŠ¸=cFLFcï<j. ÔnPn÷PoMnk Â¢ ®GRæMLjFLïNqkõ ¬¸Á. CLFLj ®CLÄjCLìMLjÂ  
μ¥é ÂOqêNqkÂ¥h O~Po¥qJwCLjFcï<j. ¯ MLNqjGSjPy ¬¸CL ¿}SÚ À£GSjŠÂ GSOqã¿¢ ÔosSë ¬MLjô CL^jæ¥y$qÓEc? ¬Pe$qÂ ®EoÄbÍ¸$c −Ä< 
GH<jCLjFLï KcbÍFLj ÔLkGSkë GSfU¸ÔL$qÆ$o QL¥hë °¸Ec? ³Äj ÔoNqkPy JdÓjJw¥q CnÆfSFL Mc+"¸Í¿Â¢ ¬¨» ÔLkQc<j. ´Co ²MLOqk 
®Pe ÔosSë Kc$qj¸^j¸ÍÂ GSÓV ®MLøPo¥qJwCLjFcïOqj. ²¸Íj¥nÎFc MLj¸¼ÍÂ FL$qOq¸PyFo °FLï MLjOy On¸<j ¥cOxðOo=| VfSð^P|ûPy 
¿JwOqjæÓj ¬Â¢ï ÔLkfH¸¼ Mc¿ GSÓV ¬¨$c<j. On¸<j VfSð^P|ûPyÂ ÂGHl*jÓk GSOqã¿¢ CLGHð MLjOy MLkOqÜ¸ PoÍFcïOqj. MLj¿ −Ä< 
GSOqã¿¢¥h CL^jæ¥y$qÓEc ¬¸=o öGHMLkÍMnjÎCo °¸ÍÂ ×.McÃÔcáOqj. μ¥q ÂGHl*j<j MLjÂfR MLjFyMcõbÁCy ¥qßÇ¸¼JwML<¸, ¬ÄO~MLj¸$c 
¥qÍÓŠ¸@~ GH<j¥yML<¸ MLÓFL Kn÷@|¥c÷=|û O~ML<¸ MnjjÍPnÎFLÄ. MLkFLfS¥q XyAKL, Qc¿¢Oq¥q Oqj$qôCL MLÓFL Oy¾Oy¾¥h MLjÂfR ¥qßÇ¸¼ 
JwCLj¸ÍÂ ‚@~ ÔnJdð<j.  

@~¥qæOq÷ GSÓVÓÂ¢ï CLMLjjô¨¥i, ÔnPn÷Æ¥i ÔnfHð CLFL MLjFy$qCL¸ ‚@~ ÔnJdð<j GSOqã¿¢ ÔosSëFo MLj¸¼ÍÂ. ¬Âï ÄGRNqkÓj ÄFcï¥q 
CLMLjjô<j ‚@~ μGHlðŠFcï<j ¥x¸Ôn¸ ¬tjGRæ¸$cFo. ¬MLjô¥h MLköCL¸ GSOqã¿¢ ÔoTdëOqFo ÄGRNqj¸ ÔnGHðŠ¸@~ $yGHõ¸$c °¸ÔcOqj, 
−Ä< GSOqã¿¢¥h GSjCcOqMLjk ¬¸»¤¥q¿¸ÔLÍÂ CnÆfS. μ¥q McOq¸ Oy¾Ój VfSð^P|Py °¸¼ MLj¸ÍjÆsSë ¥cÓj Kc$qMLlCLj¸ÍÂ @~¥qæO| 
ÔnJdð<Â, ¬¸ÍjMLÓFL VfSð^P|Py Ôo¿ðGSjëFcïMLjÂ ÔnJdðOqj. @~¥qæO| Kc$c CnÆfSFL Mc<ML^¸ MLÓFL ¬MLjô ¬¸ÍjŠ μGHlðŠ¸Á 
¬tjGRæ¸$cFo.  

μ¥q MLj¸¼Oy¾ ÔLkfS ¬MLjôÂ VfSð^P|Py Ôo¿ð¸ÔcOqj. CLFLj @~¥qæO| GHOqõMoXL*Py GSOqã¿¢¥h ¥cMLÓfSFL ¬Âï GH¿¢XLÓj Ôotj¸¼ 
¥c¿èNqkÓ½}Sæ ¬bÃöJdNqj¸ ‚@~ CnÓjGSjŠFcïOqj. ¥c¿èNqkÓ½}Sæ ¬MLjô GSOqã¿¢¥h CL^jæŠ¸^j¸Ey PoEy GS¸Á$qíîMoj ¬Fcï<j. CLMLj GSOqãF| 
MLköCL¸ − MLNqjGSjPy ¬^jML¸=h ¿}SÚ °¸<^¸ MLkMLjkPo ¬Fcï<j. ¼MLOqŠ OoGHl öJvÍjí^ −Oqj$q¸^Ó¥h GSOqã¿¢ ÔoNqj@~Â¥h 
ÂOqêtj¸ÔcOqj.  
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MLjO~ï=h öJvÍjí=o ¬MLjô¥h GSOqã¿¢ ¬FoGS¿¥h TdNqj¸öCL¸FLj¸¼ CLFL¥h μ¥q=o $qj_jÓj$c °¸Á. CLFLj GSOnÎFL ÂOqêNqj¸ 
À£GSjŠFcï@~? ÔLkGSkë, ÔLkGSkë FLMLMLkTdÓj MnkfS ¥qÂrH¸¼FL MLkCLßMLjk¿ëÂ CLFLj Ôo×oCLjPe ÔL¸GHlŠ¸^jFcï@~? ÂOqôÓMnjÎFL ¬MLjô 
MLjj[¸ ÔLksSë Íj¹[¸ MLjj¸ÔLj¥xTwë¸Á. CcMLj¸ÍOqj CLFL¥h FLNqj¸  ÔoTdëOqFLï ¬ÔL¸ÔLÓ ÄQcøGS¸ − MLjj[¸Py. − FLMLjô¥cÂï 
MLMLjjôÔoGSjëFcï@~? ¬MLjô¥h OosHEnÎFc ×.¿»Co ÔnÆ÷¥h, CLMLjjô¨¥h CLFL Mnjjÿ¸ ÔLkGH$qÓ@~? ¬GSÓj CLFL MLjFLTdûXh¥é ×.Mc_j 
ÔnGHlð¥y$qÓ@~? −PyÔLFLÓCy XL*, XLBcÂ¥h $qj¸@n _OqjMnŠÚCy¸Á.  

O~öÀ CxÄjôÁ$q¸^Ó¥h ²FLgSìfRNqjF| ML¼á ¬MLjôÂ GH¿¢Xh¸¼ CLFLÂ öGH¥qÚ¥h fHÆ¼ ÔnJdð<j. ''Ä£jOqj GSOqã¿¢¥h −MnkÍ¸ 
CnÓjGHlCLk ¯IJdOq¸ Ä£jÍ GS¸CL¥q¸ rH=oæMLjj¸Íj Ä£jŠ Â×.MnjÎFL GH¿fSìÀ ÔnJdðÆûFL KcbÍõCL FcÄ£jÍj¸Á. GSOqã¿¢ CLOqjMcCL Ä£j 
¬MLjô$cOqj MLjCLjëFLj¸Ôi ‚@~ ¥yÓj¥yPo¥qJwMLÔLjá. GSOqã¿¢ =o_jP| Ä£jEo öJdBcÓj JwNoj ¬ML¥cQcÓj ‚@~ °Fcïtj'' −NqjFLPe$q 
ÔnsHðGS¿¥h IJdOq¸ Ä£jÍ GS¸CL¥q¸ rH^æ@~Â¥h ÔoCLjÓj ML*¥qTd$ctj. ¥qÂ¢ï+"Cy ¥q+j" MLjGS¥qÓj ¥qMLjôTd$ctj. öGH¥qÚFo °FLï ÄjöCLj<j 
AKLj×.¸ Ä£jÍ ÔntjõMofS CL^æ<¸Cy $qj¸@n Á^MLl ÔoGSjŠÂ GS¸CL¥q¸ rH=cæ<j.  

− O~öCL¸Cc ¬MLjô MLj$qCLPy ³Ey MLk=c÷<jCLkFo °¸Á. ¬GHl<GHl<j ¥cÆFxfHð AKL¿¸ÔLPo¥q KcbÍGH<jCLk. CLFL MLjFLGSj 
²GHlð@y MnjjÍjíKc¿Jwtj¸Á. ¬Â¢ï Nqk¸öÀ¥q¸$c ÔoGSjëFcï<j. ²GHlð<j CnÓ÷Mc¿¸Ey, FLOqjûÓj ML¼á ²GHlð<j ¬MLjôÂ GSOqã¿¢¥h CLNqkOqj 
ÔoQcOy ‚@~ $qMLjÂ¸ÔLPoÂ MLkFLfS¥q fSìÀ. ¬MLjôÂ −GHOoGRF| DÁNoj^O|¥h À£GSjŠMn<jCLjFcï CLFLPy ²^jML¸=h ÔLÓFL¸ PoÍj. 
¬EyÄbÍMnjÎFL ÂXLJdëMLGSìPy¥h MnÈ"JwNqk<j. rHÍMLlÓj MLk=c÷<jCLjFcï, ÔnMLlÓj Ä¸^Fcï ¬¸Cc Nqk¸öÀ¥q¸$cFo ÔoGSjëFcï<j. MLjFLGSj 
²¥qÚ¨¥y GSjÍkOq À£O~Ó¥h MnÈ"Jwtj¸Á. μ¥q Nqjj$q¸Pe$c $q¨¼FL $q¸^ CLOqjMcCL @~¥qæO|$cOqj −GHOoGRF| DÁNoj^O| FLj¸¼ _Nqj^Š 
ML¼á ''−GHOoGRF| Ä×.NqjML¸CLMnjÎ¸Á. Ä£j ¬MLjô$c¿Â MnÈ" ÔLk<MLÔLjá'' ¬FL<¸Cy ´fSNqjkPy¥h MnÈ" ¬MLjôÂ ÔLkQc<j. ¬MLjô 
Mnjjÿ¸ öGHQc¸CL¸$c °¸Á. MLjCLjëMLj¸Íj öGHAKcMLMojMnk ¥q+j" CnOq¼ ÔLkGSjëFcï MLj$qCL$c °¸Á. − MLj$qCLPyFo $qjOqjëGH=hæ ¥q+"Cy 
GHÓ¥q¿¸¼¸Á.  

´.gSNqjj FLj¸¼ _Nqj^Š ML¼á CLMLjjô¨¥h, ÔnPn÷Æ¥h ¬MLjô Kc$qj¸ÍÂ ÔnGHðKyNqk<j. ¬GHlð<j CLFLjï¥x¼á¸Á °rHðFLPe$c 
Íj¹[¸. ¬FLjAKLÄ¸¼FL KcbÍFL¸Cc Mn<Óö$qŠÚCLk °Ã¥h°Ã¥h MLGSjëFLï Íj¹[¸ ¥nOq=cÓPe$c CLFLjï¥xGSjëFLï ¥qÂ¢ïOqj. ²¸CL 
−GHl¥x¸EcMLjFLï −$qÂ ¥qÂ¢ïOqj. MLjFLGSj °GHQLMLjFcÂ¥h Ec¿GSjëFLï Íj¹[¸. −FL¸ÍTd$qOq¸Pe¸=h Íj¹[¸. ²<Cn$qÂ ¥qÂ¢ïOqj ‚@~ ®¸CL 
Vtj$c °¸^j¸Ec ¬Â MLjFLGSj −QLáOqõGH@o Íj¹[¸.  

MLjOy FcÓj$qjOy¾Ój @~¥qæOq÷ GHOqõMoXL*Py °¸¼ ´EyOy¾ ¬MLjôÂ ®¸=h¥h GH¸JdOqj. GSOqã¿¢¥h ÔofSFL $cNqj¸ MLkFL@~Â¥h MLjOy 
MLjk<jOy¾Ój GH<jCLj¸ÍÂ, FcÓj$yFc<j CLMLj ®¸=h¥h ML¼á ¬MLjô¥h FL<ML@~Â¥h ¬MLGSOqMnjÎFL IfH½Nnk>bEnOqIgH MnjjÍÓj rH<CcFLÂ CLMLj 
@~¥qæO| ÔnJdð<j. − Oy¾ −NqjÂï ®¸=h¥h À£GSjŠMLEcíMLjÂ _NqjPoíOqKyCLj¸=o CLMLjjô¨ Í$qÜOqFLj¸¼ IJwF| ''¬MLjôPy ÔLÓFL¸ '' PoÍÂ. 
Jwtj ÔLksSë ¬MLjô öJd*¸ ¬GHð=h¥é Jwtj¸Á.  

¬MLjô öJvÍjí=o =hIfHF| ÀÂ ¥csSGHl GH<jŠ¸=cFLÂ GH<jŠ¸Í^. ¬¥qTdôCLjë$c −NqkGS¸ ML¼á °FLïÍjFLï^jæ GH¨Jwtj¸Í^. 
MLj¿¸¥q PoMLPoÍ^. CLMLjjô<j ×.¿»¸Á Ôn_jCLk¸=o CLFLPy ³MLköCL¸ GS¸ÔLÓFL¸ PoÍj. μ¥qÚ ¥qÂ¢ï=h ÔLj¥qÚ ‚@~ O~ÓPoÍj. μ¥q 
ÄbÍMnjÎFL ÂOoøEcÂ¥h PyFLNqkõ<j. − ÂOoøÍ¸CyFo μ¥q ÄbÍMnjÎFL Td¸CLøFL, ¬MLjô ²^jML¸=h KcbÍ PoŠ¸@~ ¬FcNqkGS¸$c 
¥qFLjMLjkfS¸ÍÂ.  
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చితత్ దిధ్ చితత్ దిధ్                                                             నీల్ ధవళనీల్ ధవళ 

− CLOqjMcCL ¬MLjô ¥qOqô¥c¸<¸Cc NqjbEcÄbÁ$c ×.¿»Jwtj¸Á. CLOqjMcCnGHlð@y μ¥q CnÆfSFL @~¥qæO|Â ®Pe$qtjõ¸Á ¬MLjô 
−¥qfSô¥q MLjOqBcÂ¥h ¥cOq*MojMLjNqjjõ¸^j¸ÍÂ ¬¨»Co ''_ÿjQc ÔcPe¥cÓ¸ ¥cÓj ¥qÍGH¥qJwML<¸ MLÓFL Kn÷@| ¥c÷=| ³Oqð¨ °¸^j¸Á. 
− ¥c÷=| ö¥qMLjö¥qMLj¸$c rHÎ¥h ²$qöKc¥h $qj¸@nÍ$qÜOqŠ ÔoOqj¥y$cFo MLjOq*¸ GS¸AKLÄ¸¼ °¸@xÔLjá'' ¬Fcï<j.  

´Co ÔcPeOy¾ÓMLOqŠ CLFLŠ GSMLkbEcFL¸ ¼¥qÚÂ μ¥q öGHQLï ¬MLjô GSOqã¿¢ Ä×.NqjML¸CLMnjÎFLGHl<j CLFLÂ ¬¸CL ÄGH¿¢CL¸$c 
ŠÁsHfSFL Íj¹[¸, ¬MLjô JwtjFLGHlð<j CLFL Í¿¥h ²¸ÍjŠ O~PoÍÂ ¥qÂ¢GS¸ μ¥qÚ ¥qÂ¢ï=h ÔLj¥nÎÚFc ²¸ÍjŠ O~ÆGH<PoÍÂ − MLjbÍõ 
±Oy÷¥h μ¥q bÍOqôöGHML¥që MLÔcáOqÂ CnÆfS −NqjÂï ¥qÓjGSjŠÂ CLFL GS¸Eoÿ¸ Mn+"_jÔcá<j. EcÂ¥cNqjFL ¼Oqj MLj¸ÍVGS¸Cy ''»¤CLPy 
¥qßGRêAKL$qMcFLj<j ²GHlð@y ÔnJdð<j ×cCLGSõ fU öbÍjMx MLjßCLjõ¹ ¬Â. ¬¸=o GHl=hæFL öGHÀMcÂ¥h MLjOq*¸ CLGHðÍÂ. GH¸<j=cŠPe¸=h Â¢ 
CLÆ÷ ²GHlð@nÎFc O~ÆJwMLÔLáÂ Â¢ MLjFLTdûXh¥h CnÓjGSj. ¬¸Íj¥é −Mnj ¬FcNqkGS MLjOq*¸ Â¢Š KcbÍ ¥qÆ»¸ÔLPoÍj. ´Co QLöGSë ¼¥hCLûŠ 
¬FLjMLjÀ¸Ôo MLjj¸Íj Â¢ CLGHlð<j ÂOqêNqj¸MLÓ÷ −Mnj MLjOqBhGSjë¸EoMnkFLFLï AKLNqj¸Cy °Áø$qïCLŠ PyFLNqkõMLl. − °Áø$qïCL IGHÆCLMoj 
Â¢MLFLjAKLÄ¸¼FL Íj¹[¸. − GSMLjNqj¸Py ‚@~ »¤Cc¥cOqj<j ÔnfHðFL^jæ Â¢MLl ''¥qOqôBoõMcbÁ¥cOqsSë MLkIGHPoGRj ¥qEcÔLFL'' ¬¸=o ¥qOqëMLõ 
¥qOqôMLjj FcÔL¿¸ÔLj^ Nqj¸Eo Â¢Š ¬bÁ¥cOqMLjj ¥qÓÍj ¥cÂ ²FLï=h¥i EcÂ IGHÓMLjjÓNqj¸Íj PoÍj ¬Â $qjOqjëŠ CnÔLjáŠÂ MLl¸=o − 
Íj¹[¸, KcbÍ ¥qÆ» °¸@oÄ ¥cMLl'' ¬Â KybÁ¸Ôc<j.  

−NqjFL MLk^ÓCy ¬GHð=hMLOqŠ MLjFLGSjFLj MLjjGSjOqjŠFLï MLj¸ÔLjCnOqÓj CxÆ»FL^÷tj¸Á.  
PPP 

 
   ఉదయానేన్ వాటాస్ప లో శుభోదయం మెసేజీల వరధ్ం కురిసేవేళ, ఫేసుబుకుక్ మెసెస్ంజరోల్ మేలుకొలుపు మెసేజీలు, జనమ్దిన 

శుభాకాంక్షలు పెటేట్వేళకి, శంకరం ఫాల్సక్ నిండా కాఫీ పోసుకొని హుటా హుటిన సికిందార్బాద రైలేవ్ సేట్షనిక్ బయలేద్రేడు. కాదా మరి? పటట్ణాలోల్ ఇవాళా 
రేపూ కోడి కూయడం, పకుష్ల కిలకిలలు వినడం, ఉషోదయనికి మేలొక్నడం లాంటివి చెబితే అతిశయోకిత్ లేదా ఆశశ్రయ్కరమైన విషయమే అవుతుంది. 

"ఒరే శంకూ ఇకక్డ.. ఇకక్డ"   
అని రాంభాయమమ్ చెయూయ్పేరు, ఆ సెకండ ఎ.సి. బోగీలో మరో చివరనుంచి. శంకరం ఈ కొస నుంచి ఆ కొసకెళేల్లోపలే ఆ పకక్ 

బామమ్గారుతో వరిల్నేచ్సుత్నాన్రు  
"వీడే నా పుతర్రతన్ం శంకరం దూరదరశ్నోల్ పెదద్ ఆఫీసరు" 
కొడుకు వచిచ్ ఫాల్సక్ తలిల్చేతికందించి పాదాభివందనం చేసేడు తన మాతృమూరిత్కి.  
"వెరిర్ నాగనన్ నా కోసం సాట్నగ్ కాఫీ ఇంటినుంచి పటుట్కొచిచ్నటుట్నాన్డు", అని కొడుకు తెచిచ్న కాఫీ రెండు కపుప్లోల్ పోసి ఆవిడకొకటి 

అందిసూత్. 
రాంభాయమమ్ చాలా నిషుట్రాలు. బయటకొసేత్ ఎంగిలిపడడం అటుంచి  నీళళ్చుకక్ కూడా తీసుకోరు. అయితే గియితే ఇంటి నుంచి 

ఏ చోవిరొటిట్ ముకోక్, సోజిజ్ పులిహరో తెచుచ్కోవడమో లేదంటే ఆ పూటకి అరటిపళుళ్తో కాలకేష్పం. శంకరం సామానుల్ లెకక్పెటుట్కొని పోరట్ర అబాబ్యికి 
అపప్జెపిప్  
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"ఇక వెళదాం పదమామ్" అంటూ మెలల్గా అడుగులు వేసేరు.  
కారులో ఇంటకెళుత్నన్ దారిపొడవునా  రాం భాయమమ్ వాళళ్ ఊరు ముచచ్టుల్ కొడుకుతో చెబుతూనే ఉనాన్రు. ఆవిడ వాగాద్టి ముందు 

కారు సీట్రియోలో రేడియో వారత్లు చదువుతునన్ నూయ్సీర్డర గొంతు చినన్బోయింది. 
రాంభాయమమ్కి ఫసట్ ఫారంలో ఉండగా మూడుముళుళ్ పడాడ్యి. కాపురంకి  వెళిల్నదగిగ్రనుంచి ఇపప్టివరకు శీర్ముఖలింగంలోనే 

ఉంటునాన్రు. భరత్ మూరిత్గారు పోయినా ఆయన మిగిలిచిన ముపాప్వెకరం మాగాణి, మది నిండా ముపైమూడు సంవతస్రాలపాటు ఆయనతో చేసిన 
కాపురం జాఞ్పకాలతో ఆ శీర్ముఖలింగేశవ్రుడు సనిన్ధిలోనే కాలకేష్పం చేసుత్నాన్రు. కొడుకు దగిగ్రకి హైదార్బాద వెళిల్నా, కారీత్కమాసం వచేచ్సరికి విధిగా తన 
పలెల్టూరు శీర్ముఖలింగంకి తిరుగుముఖం పటట్వలిస్ందే. తన ఊరనాన్ ఆ పరమశివుడు అనాన్ అతయ్ంత పీర్తి ఆవిడకి. పెదద్గా చదువుకోకపోయినా 
జీవితానిన్ అనుభవంతో వలేల్ వేసేరు. లోకజాఞ్య్నం మెండుగా ఉనన్ందున ఏ విషయంపైనైనా ఊకదంపుడుగా మాటాల్డి లా పాయింటుల్ తీయగలరావిడ. 

 
 ఇంటోల్కి అడుగుపెటట్గానే నేరుగా వెళిల్ కాళుళ్ కడుకొక్ని,  తన ఊరోల్ ఇంటి పెరటోల్ ఉనన్ బిలవ్మొకక్ నుంచి కోసుకొచిచ్న బిలవ్ పతార్లు 

దేముడు గదిలో ఉంచి అపుప్డు మిగతా సంచీలు అనీన్ ఓకొకక్టి విపుప్తూ  చింతకాయలు, ఉసిరికాయలు, చెరుకుగడ ముకక్లు, నారింజకాయలు, 
ఆకాకరకాయలు, మామిడి అలల్ం, జునున్ ముకక్లునన్ సీట్ల డబాబ్ కోడలికి అందిసూత్ అలా చెపుప్కుపోతునాన్రు. 

"ఇదిగొనే నా మనవడికి ఇషట్మని సోములు దగిగ్ర కుంచాడు పచిచ్ సెనకాక్యలు తీసుకునాన్ను. మన పొలంలో వడుల్ ఒక బసాత్డు 
అటిట్పెటిట్ దంపుడు బియయ్ం శంకు కోసం తెచేచ్ను, వాడికి షుగర కదా. ఇక మీదట ఈ బియయ్మే వండిపెటుట్ నా కొడుకిక్" అని శిలాశాసనం వేసేరు. 

"ఇంతకీ అమమ్ ఇంత హఠాతుత్గా అదీనూ కారీత్కమాసంలో ఎపుప్డూ రాని మనిషి ఎందుకొచిచ్నటోట్?" కూపీలాగు అని తన శీర్మతికి 
కీర్కంటితో. సౌంఞజ్ చేసేడు శంకరం.   

"అబాబ్ కొంచెం ఉంటారా, ఎపుప్డూ మీ తొందర మీదే", అనన్టుట్ నొసట చిటిల్ంచి, కనురెపప్లతో జవాబిచిచ్ంది శైలజ.   
అని శైలజ పుటిట్నపుప్డే, రాంభాయమమ్ తన అనన్యయ్ వదినలతో కరాఖండిగా చెపిప్ంది.  
"నీ కూతురుకి నా శంఖూకి ఇచేచ్ ఉదేద్శయ్ముంటే దానికి పారవ్తిదేవి పేరేదైనా పెటట్ండి, కనీసం డిగీర్ వరకు చదువు చెపిప్ంచండి"  
శైలజ తలిల్ శైలజ డిగీర్లో ఉంటూండగా పోయింది. అపప్టున్ంచి శైలజకి తన మేనతత్, అతత్గారు తరావ్త అమమ్ అందరూ రాంభాయమమ్ 

గారే. శంకరం జరన్లిజం లో పీజీ చేసి ఉదోయ్గమోచాచ్క శైలజనిచిచ్ ఘనంగా పెళిల్ చేయించేరు. అలా అతత్కోడలల్ మధయ్  అభిమానం ఆది నుంచే మెండు, 
అతత్ మాట ఎపుడూ జవదాటలేదు, రాంభాయమమ్ కూడా కోడలిని పలెల్తుత్ మాట ఎపుడూ అనాలేదు. 

ఆదివారం అవడం చేత కారిత్క అతని భారయ్ దీప కాసత్ నిదానంగా నిదర్ లేచేరు. లేవగానే  
"నానమామ్!"  
అంటూ ఆపాయ్యంగా కౌగిలించుకోబోతే, రాంభాయమమ్ దూరంగా జరిగి పేర్మగా 
"ఇపుప్డు తెలాల్రిందా నాయనా, పాచి బటట్లతో ననున్ ముటుట్కోకు సాన్నం పానం చేసిరా కూరుచుని బాతాఖాని వేసుకొందాము" 

అనాన్రు.  
మనవడిన్ చూసిన ఆనందంలో ఆవిడ కళళ్లో మెరుపు సప్షట్ంగా కనపడుతోంది. తను తెచిచ్న పచిచ్ సెనగకాయలు ఉడికించి మనవడు 

పకక్న కూరుచ్ని కారీత్కిక్ ఒలిచి ఇసూత్ కోడలు కొడుకు వైపు చూసి తన మనసులోనునన్ విషయం చెపిప్ందావిడ.  
"ఏమరార్ అపుడెపుడో కారీత్క, దీపల పెళల్పుప్డు గృహపర్వేశం నాడు చేసినదేనా సతయ్నారాయణవర్తం. తరావ్త ఏనాడైనా వాళిల్దద్రూ 

పీటల మీద కూరుచ్ని ఒక వర్తమో, నోమో చేయడానికి వీలు కలగలేదాయే.  వీడు ఒక మూనెళుల్ అదేదో దేశంలో ఉంటే వాడి పెళాళ్ం మరో  మూడునెళుల్ 
ఇంకేదో దేశం వెలిపోతోంది. వీళళ్ పెళల్యి వచేచ్ మాఘశుదధ్ షషిట్ నాటికి నాలుగేళుల్ నిండుతాయా? ఆ బోడి ఉదోయ్గాలు తపప్ వీళళ్కి కాపురం చేయడానికి, 
గుళుళ్ గోపురాలు తిరగడానికి అసలు టయము ఎకక్డ దొరుకుతోంది? వచేచ్ సోమవారం నాడు దంపతులిదద్రు చేత రుదార్భిషేకం చేయిదాద్ము. వాళళ్తో 
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పాటు మీరిరివురూ కూడా కూరోచ్ండి. ఊరోల్ ఉనన్ నలుగురుని పిలిచి భోజనాలు పెటిట్దాద్ము. ఎంతమందొచిచ్నా ఒంటి చేతోత్ వంట చేసిపారేసాత్ను. నా 
సతాత్ ఎరుగుదురు కదా, ఆ నీలకంఠుడు దయవలల్ నడుము నొపిప్, మోకాళళ్ నొపిప్ లాంటి పితూరీలు ఇంకా లేవు నాకు. ఆ సాంబశివుడు కరుణ కటాకాష్లు 
కావాలి నా మనవడికి మనవరాలికి" అని బేలగా పలికేరావిడ.  

ఆమె కొడలూ కొడుకు కుతూహలంగా చూసుత్నాన్రు.  
"నానమామ్,  వచేచ్ సోమవారం నా బాసోత్  అపర్యసల మీటింగుంది" అని కారీత్క గొణిగేడు.  "ఈ అపుప్లు రైజ లు ఎపుడూ ఉనన్వేరా అబాబ్యి, నా మాట విని మీ బోడి బాస కి విషయం అరధ్మయేలా నా మాటగా చెపుప్. ఆదే 

ఆఖరివారం పైగా ఏకాదశి కూడా కలొస్చిచ్ంది చాలా పుణయ్దినం అని మా ముఖలింగేశవ్రుడు కోవెలలో చినన్ పూజారి గారు చెబితేనూ నాకీ ఆలోచన 
తోచింది".  

శైలజ అవుననన్టుట్ తలూపింది, కారీత్క నడిడ్మీద చేయివేసి నిమురుతూ. 
రాంభాయమమ్ తలచినదే తడువు, నెమమ్దిగా లేచి తన బాయ్గులోంచి ఫోన నంబరులునన్ పదుద్ పుసత్కంలాంటి చినన్ పుసత్కం, కళళ్దాద్లు 

తెచుచ్కొని ఒకొకక్రికీ ఫోనుల్ చేయడం మొదలెటాట్రు. ఉభయకుశలోపరుల్ అయాయ్కా, ఊరోల్ భోగటాట్లు చెపప్డం, పిచాచ్పాటి మాటాల్డేక ఆఖరులో ఫోను 
కోడలుకిచిచ్ వచేచ్వారం తమ ఇంటోల్ అభిషేకానికి రమమ్నమని పిలిపించడం. ఇలా ఒకొక్కక్రితో హుషారుగా మాటాల్డిన రాంభాయమమ్, మంగతాయారుతో 
మాటాల్డిన వెనువెంటనే ఒకక్సారి కుదేలయిపోయింది.  

"అతాత్, కొంచెంసేపు అలా చేరబడకూడదూ పర్యాణం చేసి అలసిపోయావు" అని కోడలు మాట ముగించకముందే,  
"పర్యాణమా నా బొందా?. ఆ మంగతాయారు తతవ్ం ఎపుడూ ఇంతే. ఏమిటి విశేషం వదినోయ ఇలా అకసామ్తుత్గా వచాచ్వు ఊరోల్కి? 

నీ మనవడు పెళాళ్ం నీళుళ్పోసుకొనేద్ంటి? అని నా మొహం మీద లెంపకాయ కొటిట్నటుట్ అడిగింది. అలాటిదేమైనా ఉంటే చెపప్మా, దాచుకొంటామా 
ఆయినా ఆవిడగారు అంత నిషూఠ్రంగా అడగాలా?". 

ఈ విషయం ఎవరైనా ఎతిత్తే రాంభాయమమ్ బీపీ ఇంటి పైకపుప్ని తాకుతుంది. తన నిసస్హాయత, అవతల మనవడిన్ ఏమీ అనలేదు, 
కొడుకు కోడలిన్ నిలదీసి అడిగినా పర్యోజనం లేకపోయే.  

పరిసిథ్తి అదుపు తపుప్తోందని గర్హించిన శంకరం టీవీ ఛానెల పెటిట్ "చూడమామ్ కాశీ విశవ్నాధుడుకి హారతిసుత్నాన్రు" అనాన్డు.  "ఒరేయి శంకూ మన ఇంటోల్ కారీత్కదీపం ఎపుప్డు వెలుగుతుందిరా? వేచి వేచి కనున్లు కాయలు కాచాయిరా" అని వాపోయింది 
రాంభాయమమ్.  శంఖరం ఎదో అనబోతోంటే పకక్నునన్ శైలజ అతని చెయియ్ నొకిక్ వారించింది. "ఆవిడ మనసు బాగోలేదు ఇది తగిన సమయం కాదు, 
తరావ్త ఎవుడైనా నెమమ్దిగా చెపొప్చుచ్" అనన్టుట్.  

భారయ్ సమయసూఫ్రిత్కి మనసులో మెచుచ్కొని, కళళ్తో "అవును నిజమే" అని చెపేప్డు శంకరం.   
******* * 

 
వారం రోజులు ఇటేట్ గడిచిపోయాయి. ఆఖరి కారీత్క సోమవారం రానే వచిచ్ంది. పగలంతా ఉపవాసం ఉండడం ఈ మధయ్కాలంలో 

అలవాటులేక కారీత్క మొహం పీకిపోయింది. ఆకలికి తటుట్కోలేకపోతునాన్డు అలాగని బయటికి వయ్కత్పరచకుండా జాగర్తత్పడుతునాన్డు. పొదుద్నున్ంచి 
మూడు మాటుల్ తాగిన కాఫీ కడుపులో దేవేసోత్ంది. మనవడి పరిసిథ్తి చూసి రాంభాయమమ్ ఊరినుంచి తెచిచ్న నారింజకాయలు పిండి,  

"ఇదిగో ఈ నారింజ నీళుల్ తాగండి కడుపు అదే సరుద్కొంటుంది" అని చెపిప్ అందరి చేత తాగించేరు.  
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సూరుయ్డు ఇక  ఇవాలిట్కి నా డూయ్టీ ఐపొందొచుచ్ అనన్టుల్ ముదర నారింజ రంగులోకి మారీ మారగానే రాంభాయమమ్ మడి కటుట్కోని 
వంటకి ఉపకర్మించారు. సరిగాగ్ చినన్ములుల్ ఆరు అంకెని తాకడం పెదద్ములుల్ నేనేమైన తకుక్వ తినన్నా అనన్టుట్ 12ని గటిట్గా వాటేసుకోవడం, 
పంకుట్వాలిటీకి మారుపేరు మా పురోహితులమే అని ఢంకా వాయించి చెపిప్నటుట్ పురోహితుడు అతని అసిసెట్ంటోత్ పాటు ఉనన్ టీవీఎస50 చకార్లుకి వీళళ్ 
అపారెట్మ్ంట ముందుకొచిచ్ బేర్క పడడం అనీన్ ఒకే సారి జరిగేయి. తెలల్ని పటుట్ పంచెలోల్ తండీర్ కొడుకులు, రాణీ రంగు పటుట్ చీరలోల్ అతాత్కోడళుల్ పీఠల మీద 
ఆసీనులయేయ్రు.  

"మనవుడూ భారాయ్ పాలసముదర్ంలో కలవు పువువ్ లాగునాన్రు, ఈ తతంగమయేయ్క దిషిట్ తీయాలి", మనసులో వలేల్ వేసుకొనాన్రు 
పెదాద్విడ. 

వంటగదిలో నుంచి  పెర్సస్రుక్కక్ర విజిల సాకిష్గా, కసిగా కొబబ్రిని నలుపుతునన్ గైరండర రణధవ్నుల నడుమ పురోహితులువారు ఇరు 
జంటల చేత సంకలప్ం చెపిప్ంచి గణపతి పూజనారంభించేరు. ఈలోపున 'కౌసలాయ్ సుపర్జా.. . ' అని వినడబదద్ంతో  రాంభాయమమ్ అయోమయంగా  

"అదేంటి ఇపుప్డు సుపర్భాతం ఎవరు పెటాట్రు?"  
అని మొహంలో విసుగు చూపిసూత్ వంటిటోల్ంచి వచిచ్ ఛారిజ్ంగోల్ నునన్ కోడలు ఫోన రింగోట్న అని గురుత్ంచి, ఆకుపచచ్ రంగు మీట మీద 

ఆధార కారడ్ కోసం వేలిముదర్ వేసినంత  గటిట్గా నొకేక్రు.   
"హలో ఓలా సే బోల రహా హూ... " అంది అవతలవైపు కంఠం.  
"ఓలా లేదూ పోలా లేదూ పోరా వంట ఇంకా తెమలేల్దు, అని నేనెడుసూత్ంటే రాంగ నంబరుల్ కూడా ఇపుప్డే వచిచ్ చావాలా?" అని 

గొనుకొక్ంటూ ఫోనుక్నన్ ఎరర్ మీటకి ఒక మొటిట్కాయ పెటేట్రు, రాంభాయమమ్.  
ఈసారి, 'సారే జహాసే అచాచ్ హిందూ...' దేశభకిత్ గేయం ఎకక్డుంచో లీలగా వినిపిసోత్ంది.  
"ఓహో శంఖూ ఫోనే మోర్గుతోంది కామోసు!" అని అనుకొంటూండగానే శంకరం లేచి తనే ఫోనే అందుకునాన్డు.  
"హలో.. మై ఓలా డైరవర. ఆప కా ఘర ఇంటరేన్షనల సూక్ల కా పాస హైనా. మోహలెల్మే సూక్లస్ సబ కి సబ  ఇంటరెన్షనల సూక్లస్ 

హై. అవుర కోయి లాండామ్రుక్ హై కాయ్?" 
కొంచెం సేపటోల్ ఇంటరక్ం మోర్గింది.  
"మెహమాను కోయి ఆయే హై, ఫాల్ట కా అందర భేజూ...." అని  సెకూయ్రిటీ గారుడ్.  
కాలిల్ంగ బెల మోర్తలు, తలుపు తీయడాలు, పకిక్ంటి, ఎదురింటివాళుళ్ రావడాలు, వచిచ్నవాళళ్కి పీఠలమీదనుంచే నవువ్లతో 

పలకరింపులు, వచిచ్నందుకు కళళ్తో ధనయ్వాదాలు, దయచేసి ఆసీనులవవ్ండి అనన్టుట్ హావభావాలు పరసప్రం వయ్కత్మయినాయి.  
కారీత్క ఒక చేతోత్ పళళ్రసంతో అభిషేకిసూత్నే వాటాస్పోల్ తన బాస మెసేజ చూసేడు.   
"కారీత్క మీ ఇంటి అడర్స మొనన్ పెటేట్వు, డిలీట ఆయింది మళిళ్ పంపు" అని.  
ఇతర సహోదోయ్గులు నుంచి మెసేజులు వసూత్నే ఉనన్యి. "లేట అవుతునాన్, టార్ఫిక ఎకుక్వుంది" అని ఒకరు, "మా ఆయన కోసం వేచి 

చూసుత్నాన్ రాగానే బయలేద్రుతాను" అని దీప సేన్హితురాలు,  
"ఇలాంటి పూజకి ఇదే మొదటిసారి, వచేచ్టపుప్డు ఏమైనా తేవాలా?  కొంచెం చెపుప్" అని ఒక సరాద్రీజ్ సేన్హితుడు.  
పంచామృతాలతో, పలల్రసాలతో అభిషేకించుకొనన్ శివలింగం మరింత తేజసుస్తో అగుపిసోత్ంది.  
ఈ లోపల రాంభాయమమ్, "ఇది మెంతిగుండేనా? లేక సాంబారు పోడా? " అని,  
"ఎలకిట్ర్కల కుకక్ర సివ్చ వెలిగిందా లేదా ఒకసారి చూడు శైలజ" అని మరొకసారి లేపించారు. 
పైన ఉనన్ పెసరపపుప్ డబాబ్ ఆందడంలేదని దీపని ఒకసారి, గేసు సిలిండర అయిపోయింది మారచ్మని శంకరానిన్ ఒకసారి 

లేపించారు. కొంతమంది పెదద్వాళుళ్ మినహాయించి అభిషేకం చూడాడ్నికి వచిచ్న బంధుమితుర్లెవరూ కారయ్కర్మము మీద అంతగా శర్దధ్ చూపలేదు.  



  

øöeTT~                                                                           www.koumudi.net         
                       

74   ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

"నీ ఇయర రింగస్ సెట బాగుంది, లలితా జుయ్యాలరస్ నుంచా?"  
"ఆవిడ చీర బాగుంది చెనైన్ సిలస్ లో ఇలాటిదే చూసాను మొనన్" 
ఇలాగ అమమ్లకక్లు  ముచచ్టాల్డుకొంటూ కాలకేష్పం చేసుత్నాన్రు.  
"మీరు ఏ పార్సెసోల్ ఉనాన్రిపుప్డు?" అని సాఫేట్వ్ర ఉదోయ్గుల కబురుల్ ఇంకోవైపు.  
ఈ లోపలే ఫేసుబుకుక్లో  "ఉయ ఆర ఎట కారిత్క & దీపాస పేల్స అటెండీంగ అభిషేక అండ డినన్ర" అని అపేడ్టుల్ వెళాల్యి. వాటాస్పోల్ 

ఫోటోలు పంపడంలో నిమఘున్లయిపోయారు కొందరు.  
మెలల్గా ఎటట్కేలకు అభిషేకం అయిందనిపించేరు. 
అరటి ఆకులు వేసి వడడ్నలు మొదలెటాట్రు. రాంభాయమమ్ ముందుగా చేపిప్నటేట్ ఒకక్రే చేసి సాదించేరు. పెసరపపుప్, చింతకాయ 

బచచ్లికూర పులుసు, వంకాయ కూర, కొబబ్రిపచచ్డి, ఊరవేసిన మావిడలల్ము, గారెలు, పులిహోర, టొమాటో పచచ్డి, పచిచ్ గుమమ్డి వడియాలు. 
వడిడ్సూత్నన్విడ ఒకక్ సారి మనవడి సేన్హితుడు ఆ సరాద్రీజ్ ఎడంచేతోత్ అనన్ం తీసుకొని తినడం చూసి పళుళ్ కోరుకొక్నాన్రు ఏమీ అనలేక. ఎందుకంటే 
మనవడు ముందే చెపేప్డు పిలిసేత్ మొతత్ం నా టీంలో అందరినీ పిలవాలి, ఎటువంటి భేదాలు, తారతమాయ్లు లేకుండా అని. తపుప్తుందా మరి, చూసి 
చూడనటూట్రుకొనాన్రావిడ. సవ్ంత కారులోల్ వచిచ్నవాళుళ్ వీడోక్లు పలికి వెళిల్పోయారు. ఒక అరడజన మంది వయోవృదుధ్లుకి టాకీస్లు ఆటోలు బుక 
చేయాలి. కారీత్క దీపలు ఆ పనిలో పడాడ్రు.  

"ఓలా లో 600 చూపిసోత్ంది, మలాక్జిగిరి తాతగారు కోసం బుక చేసినా?" అని దీప అంటే, "ఉండు ఉబరోల్ చూసాత్ తకుక్వుందేమో" 
అని కారీత్క.  మొతాత్నికి అందరీన్ సాగనమిప్ ఎవరు ఎపుప్డు ఎకక్డ వాలిపోయారో తెలీకుండా అలా ఒకరు సోఫాలో, మరొకరు గచుచ్మీద సొమమ్సిలిల్ 
పడుకోండిపోయారు. 

పొదుద్నన్ అందరూ నిదానంగా లేచేరు. రాంభాయమమ్ కొంచెం గంభీరంగానూ, ముకత్సరిగాను మాటాల్డారు. ఇంటిలిల్పాది కాఫీ 
తాగుతూ కూరుచ్నపప్డు, శైలజమమ్ మెలల్గా అడిగింది.  

"అతాత్, కారయ్కర్మం బాగా ఐంది కదా!, పిలిచినవాళళ్ందరూ వచేచ్రు కదా!".  
"అవును వంటలు కూడా అదుభ్తంగా చేసేరు" అని దీప అందుకొంది తన అతత్గారు నుంచి.   
"ఏమోనే నాకు సంతృపిత్గా అనిపించలేదు. అంతా అషాట్వథానం లాగా, కృతిమంగా ఆయినటుట్ంది" రాంభాయమమ్ 

నిటూరుసూత్ అనాన్రు. 
శంకరం అమమ్ పకక్కొచిచ్ తల నిమురుతూ చెపాప్డు.  
"అమామ్ పటట్ణాలలో జీవితమే కృతిమమైపోయింది. భకిత్ భావం ఎవరికీ లేక కాదు. అందరికీ కలుసుకోవాలనే ఉంటుంది. 

పవితర్మాసంలో ఇంటోల్ పూజలు చేసి నలుగురిన్ పిలవాలని ఉంటుంది, కానీ మునుపటి రోజులు కావు. మునుపటాల్ ఇపుడు ఒపీకలు లేవు, దూరాలు, 
టార్ఫికర్దీద్తో పాటు ధరలూ పెరిగాయి. పెరగనిది ఏంటంటే సమయం. ఎవరికీ సమయం చాలడంలేదు. మన ఊరల్లో అంటే నలుగురూ తెలిసినవాళుళ్. 
సమయం ఉంటుంది కాబటిట్ సహాయపడతారు, సహజ వాతావరణం ఇంకా ఉంది కాబటిట్ ఎపుప్డు పిలిచినా పలుకుతారు. నాలగ్డుగులేసేత్ చాలు 
ఎవరింటికెళాల్లనన్, లేదంటే సైకిల, ఆటోలో పటుట్మని పది నిమిషాలు. పటట్ణాలోల్ వర్తాలకి భోజనానికి పిలిచినా వచిచ్నవాళుల్ 2 గంటలు, వెయియ్ 
రూపాయలు వాహనానికి ఖరుచ్పెటుట్కొని రావాలి.  ఏదో పెళిల్, గృహపర్వేశాలంటే తపప్వు కానీ ఇలాంటి పూజలకు దూరాబారంలో నునన్ దగిగ్ర చుటాట్లిన్ 
కూడా, సెలవు రోజులోల్ ఫరవలేదుకానీ పనిదినాలలో పిలిసేత్ ఒకలిన్ ఇబబ్ంది పెటిట్నటట్వుతుంది."  

"అమమ్ నీకో ముఖయ్మైన విషయం చెపాప్లి. పర్శాంతంగా విని కాసత్ నిదానంగా ఆలోచించు. వాళిల్దరికీ పిలల్లు కలగడం జరగదుట 
ఏదో మెడికల పార్బెల్మ ఉందడంవలన. డాకట్రుగారు ఇంకేదో చెపేప్లోపలే ఆవిడని మధయ్లో అపి, వాళల్లో ఎవరిలో పార్బెల్మ ఉంది లాంటి వివరాలు వాళల్కు 
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°GH¥c¿¥h ¬GH¥cOq¸                 ¬$qGSëõöGH$q< sUMLj¸CL 

చెపొప్దద్నాన్రుట. తెలుసుకొని  నొచుచ్కోవడము, నూయ్నత భావంతో మదనపడటం తపప్ వేరే పర్యోజనం లేదు. ఆ క్షణములోనే మాకు చెపిప్ తుది నిరణ్యం 
తీసుకొనాన్రు.  

"సెంటర్ల ఆడాపష్న రిసోరస్ అథారిటీ' (cara.nic.in) అని భారత పర్భుతవ్, మహిళల &  పిలల్ల అభివృదిధ్ మంతిర్తవ్ శాఖ 
యొకక్  విభాగం. ఇది  పిలల్ల దతత్త సీవ్కరణలను పరయ్వేకిష్ంచడం మరియు నియంతిర్ంచడం కోసం పనిచేసుత్ంది. ఆ సంసథ్లో దరఖాసుత్ చేసుకొనాన్రు. మరో 
నెల రోజులలో పండంటి ఆడ బిడడ్ని మనకి ఒపప్చెపుతారు వాళుళ్. ఈవిధంగా  ఒక చినిన్ పార్ణంకి సహాయం చేయడానికి మనని ఎనున్కొనాన్డు ఆ 
పరమేశవ్రుడు. బిడడ్ ఎవరైనా బిడేడ్ కదా. మన కోడలు కడుపున పుటిట్ందే అనుకొందాము. బిడడ్ వచేచ్క అందరం మనూరు వచిచ్ ఓ పది రోజులుంటాము. 
తాతమమ్ చేత సంరక్షణ చేయించుకొవదూద్?  అలాగే ముఖలింగేశవ్రుడు ఆశీసుస్లు కూడా తీసుకొవాలి కదా. ఏమంటావు?"  

ఇదంతా కొడుకు చెబుతుంటే నివెవ్రపోతూ, అచేతనంగా ఉండిపోయిన ఆవిడ వెంటనే తేరుకొని,  
"నా మనవడు బంగారం, ఎంత ఎతుత్కు ఎదిగిపోయారు వీళిల్దద్రూ. పోలికలు ఒకక్టే కాదు, వాడి మనసు కూడా వాళల్ తాతగారిదే. 

చలల్ని వారత్ చెపేప్రరార్, నికేష్పంలాంటి పని చేసుత్నాన్రు" 
"చితత్శుదిధ్తో శివ పూజలు చేయడమంటే ఇదేనేమో" అనన్టుల్గా దీప నుదిటి పైన ముదుద్పెటుట్కొనాన్రు. PPP 
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°GH¥cOq¸ ÔnNqjõMLj¸=o, ±OxÁÆ Jd¿JwNoj Mc+j" ¥x¸ÍOqj. − MLk^ ÔnÄFL GH<$cFo ±+j" Ec=h MnÈ" MLj¿¢ ¬MLGSOq¸Py 
°FLïMc+"¥h °GH¥cOqMLj¸Á¸ÔoMc+j" ¥x¸ÍOqj. ¯ On¸@y ¥yML¥h Ôn¸ÁFL Mc@o °CLëM|j. ¬¸Íj¥é, ¥xCLë$c ²Íj¿¸=y÷ ¬Ení¥h Á»FL öQLMLB|Â 
ÔLkfS ×cÆGH¨JwNqk<j. ML¼áFL McOq¸ Oy¾Ó¥é ¬CLÂCy MLk^ ¥qÆsHfS, ×.^jæ ¥q=oæfSFL °CLëM|j¥h, GHÁOy¾Ó¥qPe÷ CnÆfSJwtj¸Á 
°Eyõ$q¸ ÄGRNqj¸Py öQLMLB| ÔcPe `¥q..GRæ`GH¨JwCLjFcï<Â..  

¥qGRæMLj¸=o °ÍNqjMLjFL$c −ÍO~KcÍO~$q CnÄjÆ −IgH}S¥h _NqjPoí¿Co, À¿» O~öÀ CxÄjôÁ¥é ®¸=h¥h ÔoOoMc<j. rHÎ$c ®¸=h¥h 
MLÔiáO~$cFo `¬EoEy GHÂ ²¸ÍjŠ ÔnNqjõPo`Íj ¬¸^k ®CLFLj AKcOqõÂ ¬<$q<¸, EcÂ¥h −Mnj `¬ÂïGHFLk÷ μ¥qÚEcFoï ²Pe 
ÔnNqkõ`Ó¸^k Á¤O~ÝÓj ÀNqjõ<¸. Ec¸Cy ''FoFL¸CL ¥qGRæGH<jCLjFcïFLj'' ¬¸=o ''FoÂ¸CL ®_ò¸Á GH<jCLjFcïFLj'' ¬¸^k ®Íí¿ MLjbÍõ 
MLk=c MLk=c rHOq$q^¸ μ¥qö=n¸<jTdOqj÷ ÄFcï<j ‚@~. öQLMLB| ÄGRNqj¸Py °CLëM|j MLjFLGSj öÍÄ¸¼JwML@~Â¥h $qÓ MLjj[õ¥cOq*¸ 
®Eo MLj¿.  

¬¸ÔoCLFo ¬CLÂï ÔLkGSkë ±Oqj¥yPo¥q JwNqk<j MLj¿. ±OqjŠ¸EcMLjFcï ¬CLÂPyÂ °GH¥cOq$qj*¸ ¬CLÂï ¬GSûÓj 
ÂÓMLÂ¢NqjPoÍj. ¬¸Íj¥é ¶ Oy¾ Ä¤Ój ÔLkGSjŠÂ, MLk^Ó GS¸ÍOqó¸Py ¬¨$oQc<j. ''¥qGRæGH¨ ¬¸CL ÍkOq¸ MnÈ" rUÎO~Fc 
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GH<¥qJwCo ®¥qÚ¨¥h Í$qÜOy÷ ×cK| ÔLkGSj¥yMLÔLjá$c! ¬Pe Ä¤Ój¥c¥qJwCo ¬¥qÚ¨¥h Í$qÜOq$c °FLï ³¿NqkPy ®Ój÷ À£GSj¥yMLÔLjá$c'' 
¬¸^k. 

''− On¸¨=h¥yGS¸ FoFLk ÔcPeFo öGHNqjÀï¸ÔcFLj. ¥cÂ¢ Ä¤ÓtjCo ¥qEc!''  
''¬¸=o?''  
''Fc −IgH}S¥h Í$qÜOq ³¿NqkPy ®Ó÷¸=o On¸=| AKL¿¸ÔLPoFLj. ®¥q Äj»Æ¸Á ®¥qÚ¨¥h Í$qÜOq$c ×cK| ÔLkGSj¥yML<¸. ÔosSÁ 

örHÎMo=| ¥q¸rHÂ¢PyFo ¥qFL¥q ²¥qÚ< Mo¥nÂ¢û °¸Í¸=o ¬¥qÚ< On¾eõM|j ®ÔoáfS MLGSjëFcïFLj. ¥cÂ¢ ®¸CLMLOq‚ ³ μ¥qÚ=i IGHÆ¸ÔLPoÍj. 
²¸Íj¥q¸=o ®¥qÚ< FcŠ CnÆfSFL Mc+j", GH¿ÔLNqjGSjëÓj ²MLOqk PoOqj ¥qFL¥q. ¥cGSë MLk^ GSVNqj¸ ÔosS Mc+j"¸=o GHÂ Cx¸ÍOq$c 
¬MLlCLj¸Á'' Â^kæOqjGSkë ¬Fcï<j.  

¬CLÂ ÂGSûVNqjCLÂ ÔLkGSjë¸=o °CLëM|j¥h GSÿ×.¸$cFo ×cPofS¸Á. ''JwÂ¢ FoFLj öGHNqjÀï¸ÔLFc?'' ¬Fcï<j °EcOq¸$c.  
''¬¸CL¥q¸=oFc! ¬Pe$o ÔnNqjõ¸¨. ®¸CL¥i Ä£jŠ CnÆfSFLMc+j" ²MLOqtjFc °FcïO~?'' °Ccûÿ¸$c ¬¨$c<j öQLMLB|.  
''°FcïOqj'' ÔnJdð<j °CLëM|j ²MLOnMLOqjFcïOy MLOqGS$c $qjOqjëCnÔLjáŠ¸^k.  
''¬tjCo ®¥qFo¸ `Mn¸^Fo` öGHNqjCcïÓj öJdOq¸bÃ¸ÔoEcí¸. ²GHlð<j Mn<Ec¸? OoJd? ²Ój÷¸@~?'' MLj¿¸CL ÿjadOqj$c 

öGHÇï¸Ôc<j.  
¬CL¨ °Ccûÿ¸ ÔLkGSjë¸=o, `Po¨¥h Po¼¸Eo GHOqj$qj` ¬FLï TdMnjCL $qjOxë¼á¸Á °CLëM|j¥h. ¬¸CLPyFo ¬ÂfH¸¼¸Á JdGH¸ 

Oy¾e $q¸^ÓCLOq_¨ öGHNqkBcPyë, ö=cIfH¥| ×cM|jÓCy ÄfS»JwtjFL^jæFcï<j. ¬¸Íj¥éFoMnk ®¸CL [¸$cOqj GH<jCLjFcï<j 
¬FLjŠ¸^k rHÎ¥h MLköCL¸ ''²¥qÚ¨¥h MnÈ" ²ML¿ï ¥qÓMcPy ÄMLO~Ój Ôn_jCcFLj. Ä£jOqj Mn<jÍjOqj$cÂ FoFLj O~FLMLGSOq¸PoÍj'' ¬Fcï<j 
FLMoøGSkë.  

''¬MLjôMLkô! ¬Pe ¬¸=o Mc+j" FLFLjï GH=hæ¸ÔLj¥y¥qJwMLÔLjá. ¥c_=hæ ‚@~ Ä£jOqk °¸=o − EcOo MoOqj. ÔnGHð¸¨ ²GHlð<j 
Mn<Ec¸'' MLjÈ¢" ¬¨$c<j.  

¬CLFLPe μÀë¨ ÔosSGSjë¸=o ®Oq¥c^¸Py GH@~è<j °CLëM|j.  
''¬¸CLCx¸ÍOq$c ¬¸=o Fc‚ ŠÍO~Æ$c! Ä¤Ój ÔLkGSjŠÂ Ôn_jCcFLj'' ¬Fcï<j.  
''Ä¤Ój ¬¸=o? ²Fcï+j" GH<jCLj¸Á? μ¥q McOqMLk? On¸<j McOqPe? GSjMLkOqj$c ²ÂïOy¾Ój ¬Â?'' −CLßCL$c On=hæ¸Ôc<j.  
μ¥qÚ XL*¸ −PyÔLFLPy GH@~è<j °CLëM|j. MLkMLjkÓj$c ¬tjCo CLÆ÷CL¸ö<jÓj ‚@~ Mc+"CyFo °¸<<¸MLPe÷, Mc+j" MLßÍjíîÓj 

¬ML<¸MLPe÷ ²GHlð<j ²ML¿¥h ³ ¬MLGSOq¸ GH<jCLj¸Ey CnÆNqjÍj. rHÎ$c ®Á CLFL ÔoÀPy GHÂ¥cÍj. ®¸¥x¥q¿ ÍNqkEcXhBcõÓrHÎFL 
−bEcOqGH¨ °FLï ÄGRNqj¸. ¥qFLj¥qFo fS¸GHlP|$c `IGHPeFcOy¾` ¬Â CoPoásS ÄGRNqj¸ ¥cÍj. ¬¸Íj¥é ¬CLFLj ¬¸CLPe CL<_<jCLjFLïÁ. 
''²ÂïOy¾Ój.. ¬¸=o, MLjj¸Íj FoFLj Fc GS¿ÚP|Py °FLïMc+"Â ¥qÓMcÆ. Mo¥nÂ¢ûÓj ³MnjÎFc °FcïNqk? PoMc ¬¨» CnÓjGSj ¥yMcÆ. 
³MnjÎFc °FcïNqj¸=oFo ÄjMLjôÆï À£GSj¥n+"$qÆ$oÁ. Á¤Â¥h ¶ GHÁ GHÁsUFLj Oy¾Ój GH=xæÔLjá. MLjFL¸ ²GHlð<j MnWc"ÆûFLÁ¤ ¬GSÓj 
²¥qÚ¨¥h MnWc"Æû¸Á¤ CnÆsSÁ ¯ $q<jMLl CLO~øCLFo! ¬¸ÔoCL, ²GHlð<FoÁ FoFo Ôn_jCcFLj. GSOoFc! ®¥q Ä£jOqj ÂÇá¸CL$c °¸<¸¨'' 
AKLOyTd ®Ôcá<j °CLëM|j.  

''¬Pe ¬tjCo IfHIgHæF| @o}S CLO~øCL FoFLj Æ£M| rH=oæTdëFLj μ¥q On¸<jOy¾Ó¥h'' ÔLGHlðFL ¬Fcï<j öQLMLB|.  
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Ä¸^jFLï °CLëM|j ¬CLÂ [¸$cOqj¥h $qCLjŠÚMLjÂ, ¬¸CLPyFo GS¸AKcÈ¸ÔLjŠFcï<j. ''μExíÍjí. FoFLj Fc öGHNqjCcïÓÂ¢ï ÔofS 
¬GHlð<j Ôn_jCcFLj Ä£jŠ. EcÂï _=hæ Æ£M| rH<jÍjOqj$cÂ. ¬¸Ec¥c Cx¸ÍOqGH@xÍjí'' ¬Fcï<j TdbÍõMnjÎFL¸CL ¬FLjFLNqj¸$c. ''¬Koò! 
FoFLj rSÓMLl rH<jCLjFLïÁ Ä£j¥yGS¸ ¥cÍj. Fc¥yGS¸. −¨=h¸$| ÿ@~Ä¨Py μ+j" ÿkFL¸ ¬tjJwtj¸Á. ²¥{¸=|û ¨JdO|æMnj¸=| 
¥qEc! ¬¸Íj¥é ®Í¸Cc ¬tjJw$cFo On}Sæ ¥yGS¸ rH=oæEcíMLjFLjŠ¸^jFcïFLj'' ¬Fcï<j.  

''¬Pe ¬tjCo Ä£j ®GRæ¸. Fc¥yGS¸ MLköCL¸ rH^æ¥q¸¨. ¯ ÄGRNqj¸ MLjj¸ÍjŠ ×.Oq$q@~Â¥h ¥qÂ¢GS¸ μ¥q FnPnÎFc GH=xæÔLjá'' 
²¸Íj¥nÎFc MLj¸¼ÍÂ MLjOyTd¿ rUÔLá¿¸Ôc<j °CLëM|j.  

`¬Pe$o` ¬FLï^jæ CLÓkfH MnÈ"JwNqk<j öQLMLB|.  
¬CLFLj MnÈ"FL CLO~øCL Vtj$c Â^kæO~á<j °CLëM|j. − Mn¸^Fo ²GHð=hGHÂ ¬GHlð@o ¬tjJwMcÓFLï °EoíQL¸Cy CLFL¥h CnÆfSFL 

Mc+"¥h IJwF| ÔoQc<j. ''Ä£j ¥q¸rHÂ¢Py ²¥{¸=|û ¨JdO|æMnj¸=|Py ³MnjÎFc Mo¥nÂ¢ûÓj °FcïNqk?'' ¬¸^k.  
''°Fcïtj. ¥cÂ¢ FoFLj −IgH}S GHÂ Ä£jÍ ¥é¸}H¥h Mn<jCLjFcïFLj. À¿»O~ML@~Â¥h ¶ FnÓ GH<jCLj¸Á. MLÔcá¥q MLk=c÷<jŠ¸Ec¸'' 

¬Fcï<j μ¥qCLFLj.  
®¸¥x¥qCLFLj ¬tjCo ''öGHGSjëCL¸ ¥xCLë ¥c¸ö=c¥|æ Í¥hÚ¸ÔLjŠFo ÿ@~Ä¨Py °Fcï¸. ¥qFL¥q μ¥q FnÓ MLOqŠ ¯ ÄGRNqj¸ $qj¿¸¼ 

MLk=c÷@xÍjí'' ¬Fcï<j ÂOxôÿMLk^¸$c. Äj»ÆFL μ¥q¿ÍíOqj‚@~ ''öGHGSjëCcÂ¥h ³Ä£jPoMLl °¸=o Ôn_jCc¸'' ¬FcïOqj.  
®Í¸Cc ÄFcï¥q ''¬¸CL [¸$cOo¸ °¸Á?'' ¬ÂfH¸ÔL<¸Cy °CLëM|j ‚@~ ±OqjŠFcï<j.  

PPP 
''®Mc+ FoFLj Æ£M|¥h ¬rHÎ÷ ÔosSQcFLj. Qc¸XLFLtj¸Á. OoGHl, ²Ój÷¸¨ −IgH}S¥h Mn+"FLj'' − TdNqj¸öCL¸ CLFL¥h ²ÍjOqjGH<è 

°CLëM|jCy ÔnJdð<j öQLMLB|.  
''¥cÂ¢ MLjOy IfHIgHæF| @o}S MLOq‚ MLkMcWn"MLOqk MLjFL¥h ¬¸ÍjKc^jPy¥h O~Oqj. ¬¸ÔoCL Ä£j ×cK| $qj¿¸¼ ¥x¸Ôn¸ −$cÆû¸Eo'' 

GS¸×ctjgR ®Ôcá<j °CLëM|j.  
''¬ÿ! FoFLj Æ£MLl rH<jCLjFLïÁ Fc¥yGSMojFLÂ MLjj¸Eo ÔnJdðFLj$c! ¥cÂ¢ ¯ GS¸ÍOqó¸$c FcEy TdôP| ¿¥nø}Sæ''  
''³Äj=h?''  
''Ä£jOqk QLÓMLl rH^æÔLjá$c''  
''rH=hæ?''  
''FcCy Oq¸¨. ®ÍíOq¸ ¥qÆfS Ä£jŠ CnÆfSFLMc+" Í$qÜOq¥h MnÈ" On¾eõM|j ®ÔoáfS MLEcí¸. ¬Pe Mc+"Â Ä£jOqj FcŠ GH¿ÔLNqj¸ 

ÔofSFL^jæ °¸^j¸Á ¥qEcÂ'' ¬¿íî¸Ôc<j.  
¬CLÂ ³MLjÂ ×.McÃMcøPy °CLëM|j¥h CyÔLPoÍj. McWn"ML¿¥y KcMLl¸<PoÍÂ¢, Ä¤Wn"ML¿Ey IGH¸XLF| ¬Â¢, ®Pe ¬CLFLj CLGHðÂGS¿ 

GH¿fSìCLjPy÷ FnÓPy ÔcPe QLÓMLlPo rH=oæQc<j. EcÂ KcGHCLj MLO|Ú ÔcPe rH¸¨¸$|Py °¸Á. TdbÍõMnjÎFL¸CL MLOq‚ ¬CLFnGHlð<j GHÂÂ 
rH¸¨¸$|Py rH^æ<j. °¸Í¸=o Æ£M| rH^æ<j. ²MLOy ³Ey ¬¸=cOqÂ ¥cÍj. À£GSjŠ¸^jFLï ½¡CcÂ¥h FcõNqj¸ ÔnNqkõÓFLï MLõ¥hë$qCL 
KcbÍõCL ¬Á.  

¬¸Íj¥é ÂOxôÿMLk^¸$c ÔnsHðQc<j.  
''ÔcPe MLO|Ú rH¸¨¸$|Py °¸¨Jwtj¸Á. Æ£M| ®MLøOqj.'' ¬Â.  
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''μ¥qÚTd¿ öGHNqjÀï¸ÔLÔLjá$c'' ¬¿íî¸Ôc<j öQLMLB|.  
¬CLFLPe ¬<j$qjCLj¸=o GH¿fSìCLjÓj, GSVNqj¸ ÔoNqkÆûFL MLõŠëÓj ¬FLj‚Æ¸ÔL¥q CLFLj MnFL¥q<j$qj MoGSjëFcï@o CLGHð ¬CLÂ¥h 

GSVNqj¸ ÔnNqjõ<¸ ®GRæ¸Po¥q ¥cÍj. EcÂï CnÓjGSj¥yŠ¸@~ CLFL bEyOqBo CLFLÁ$c MLk=c÷<jCLjFLï öQLMLB| Ä£jÍ ¥yGH¸ O~Kytj¸Á 
°CLëM|j¥h.  

¥cÂ¢ °Eyõ$q¸Py öGHÀOy¾e ¬FLjAKLÄGSjëFLï öQLMLj, CLøOq$c GSj[GH¨JwMcÓFLï CcGHöCLNqkPo ¬CLÂÔoCL ¬Pe MLk^÷¨GSjëFcïNqjFLï 
Â×.¸ $qjOqjëŠ O~ML<¸Cy −[¿ÂÄjGR¸Py ¬ÍjGHl ÔoGSjŠFcï<j.  

''öGHNqjÀïTdëFLj ¥cÂ¢ MLjjJdðÀ¥q MLjk@x¸CLjÓj ŠÍOqÍj. ¬¸ÔoCL Fc $qj¿¸¼ −QL rH^jæ¥yMLÍjí. Ä£j¥yGS¸ Æ£M| 
rH^jæŠFcïFLFcïOqj$c! Vtj$c On}Sæ À£GSj¥y¸¨'' ÔnJdð<j.  

''¬Pe$o. ¬tjFc OoGHl °ÍNqkFoï ¥qÓjTdëFLj'' ÔnsHðfS ®¥q MLk=c÷@o¸Íj¥éÄ£j PoFL^j÷$c MnÈ"JwNqk<j öQLMLB|.  
ŠÍOqÍÂ ²¸CL Ôn_jCLjFcï ÄFLŠ¸@~ GHEo GHEo ¬Eo öGHTdëÄGSjëFLï öQLMLB| ÔcÍTdëÂ¥h FLMxø¼á¸Á. FLMLløŠ¸^j¸<$cFo ¬CLÂ 

rSP| ¿¸$qtj¸Á.  
ÔofS¸Á ¥xÆ£$|. °Eyõ$qGSjëO~ÓtjFL ¬CLÂ AKcOqõ −IgH}S FLj¸¼ MLGSjë¸=o EcOy÷ Nqk¥hû@n¸=| ¬tj¸Í^. ''FcŠ ÔcPe 

AKLNqj¸$c °¸Á. FLjMLlø O~$qÓMc?'' ¬¸^k Á¤FL¸$c ¬¿íî¸Ôc<j IJwF|PyFo.  
Ä¸^jFLï °CLëM|j¥h ÿßÍNqj¸ öÍÄ¸¼Jwtj¸Á. ÿj=cÿj=hFL _NqjPoí¿ −GSðöÀ¥h ÔoOqjŠFcï<j. ¬CLFLj MnWo"GS¿¥h ÔcPe 

[¸$cOqjGH¨JwCLk ¥qÂfH¸Ôc<j ¥xÆ£$|.  
Â×cÂ¥h ¬CLÂ AKcOqõ¥h rHÍí$c En_òPoÄ£j CL$qPo÷Íj. ×.¿»¸Á ‚@~ ÔcPe `¼FLï` Nqk¥hû@n¸=|. ¥cÂ¢, ÿ>OcCLjë$c 

CnÆNqj<¸MLPe÷, ÄGRNqj¸ ÄFLïÁ Ó$ctjCLk −Mnj ¥q¸¨GRF|Â ¥q+"Cy ÔLksS¸CLMLOq‚ AKcOqõ¥h ³MnjÎJwtj¸EyFLFLï −¸Ey+Fo ¬CLÂï 
²ŠÚML ¥qß¸$qÁ¤fS¸Á. rHÎ$c ¬MLGSOq¸ Po¥qJwtjFc VfSð^P|Py − =nGSjæ, ¯ =nGSjæ ¬¸^k −MnjÂ O~öCL¸Cc ¬¥qÚ@o °¸ÔoQcOqj. 
Ec¸Cy ¥xÆ£$|¥h GSVNqj¸$c °CLëM|j ‚@~ O~öÀ MnjjCLë¸ ¬¥qÚ@o °¸¨JwNqk<j.  

CnPe÷Oo GS¿¥qPe÷ Mc+"Â GH¸fH¸ÔoNqj<¸Cy °CLëM|j ‚@~ ®¸=h¥h μÔoáQc<j. ¬GSPo O~öCL¸CL VfSð^P| Š¿¢áPy÷ ¬Oq¥xOq 
ŠFLjŠ.. − rHÎFL °ÍNqkFoï −IgH}S¥h MnWc"Æû O~ML<¸Cy μ¥q ÄbÍ¸$c ¬CLFLj ÔcPe ®_ò¸ÁFo ¬FLjAKLÄ¸Ôc<j. ¬¸CL ®_ò¸ÁPy 
°FLï ¬CLÂ¥h öQLMLB| ÄGRNqj¸ $qjOqjëŠO~¥qJwML<¸ GSÿ×.Moj. ¥qFLj¥qFo ²¸CL ÿ@~Ä¨$c MLÔcá@y ¬¸CL ÿ@~Ä¨$cFLk −IgH}S¥h 
MnÈ"JwNqk<j.  

PPP 
TdNqj¸öCL¸ −IgH}SFLj¸¼ °GSkOqjMLj¸^k ®¸=h¥h À¿$xGSjëFLï °CLëM|j¥h JdF| <Kcò Í$qÜOo ¥qÂfH¸Ôc<j öQLMLB|. ¬CLÂï 

ÔLkGSkëFo ÔnNqjkõJd<j °CLëM|j `VN|j` ¬FLï^jæ. ¥cÂ¢ ¬GHð=h¥é CLFL MLjj#eÂï ÔL^jŠÚFL MLjOyMnÎGHl¥h ÀsHðGSjŠFcï<j öQLMLB|.  
''³Ey bEyOqBhPy °¸¨ °¸=c<j. ÔLk<PoEoMnk'' ¬FLjŠ¸^k ¬CLÂ MnÎGHl ¬<j$qjPoQc<j °CLëM|j, Í$qÜOq$c MnÈ" 

GHÓ¥q¿¸ÔcÓFLï °EoíQL¸Cy. ¬tjCo ¬CLFLPe O~ML<¸ öQLMLB| $q_$qKc ¬¥qÚ*jê¸Ôi MnÈ"JwML<¸ On¸<j μ¥éTd¿ ×.¿$ctj. ÔLkGSjëFLï 
°CLëM|j¥h ¥x¸Ôn¸ −QLáOqõ¸$c ¬ÂfH¸¼Fc, ¬¸CLPyFo CoOqjŠFcï<j. ''JwFo÷ ®¸=h¥h MnWc"¥q À£¿$cÜ MLk=c÷<ÔLjá'' ¬FLjŠ¸^k.  
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¬tjCo ¬CLÂ ¬bÃöJdNqj¸ CLGHlð ¬FLï^jæ$c Mo$q¸$c MLjj¸Íj¥h FL<jGSjëFLï öQLMLB|, >OqŠÚFL −»Jwtj, MnFLjÁ¿» °CLëM|j MnÎGHl 
ÔLkQc<j. ¬Á $qMLjÂ¸Ôc<CLFLj. öQLMLB| CLFL¥yGSMoj −» °¸=c<FLï °EoíQL¸Py MLjj¸ÍjŠ FL¨ÔoPyGHl.. »öOqjFL MnFLjÁ¿» GHOqj$qjPe¸=h 
FL<¥qCy ¬¥qÚ*jê¸Ôi MnÈ"JwNqk<j. rHÎ$c Mn<jCLk Mn<jCLk MLjj[¸ ¼=h÷¸¼, ¥xOq¥xO~ ÔLkJv¥q=h ÄfS¿ MLj¿¢ MnWc"<j.  

ÃCLëOqJwML<¸ °CLëM|j ML¸CLtj¸Á. μ¥qMo+ CLFL Æ£M| GS¸$qÀ ÔnGHðFL¸ÍjŠ ¬CLÂ¥h ¥yGH¸ ML¼á¸EoMnk ¬ÂfH¸¼¸Á. 
−Py¼GSkë ®¸=h¥h ÔoOqjŠFcï<j. − CLO~øCL. ML¼á¸Á Ó$ctjCLk CLFLj O~öÀ VfSð^P|Py °FLï GS¸$qÀ£, CLFL¥h QLÓMLl ExOq¥qÂ 
ÄGRNqj¸ Ôn_jEcMLjÂ ²¸CL$cFy öGHNqjÀï¸Ôc<j.  

öQLMLB| GH<ÂsSë$c! °CLëM|j MLÔoá¸CL MLOqŠ ¬¥qÚ@o ÂÓ_<<¸ ¬CLÂï Í$qÜOq$c O~Â¼á, ÔL^jŠÚFL ¬¥qÚ¨FLj¸¼ MnÈ"JwML<¸.. 
®Pe μ¥q=h¥cÍj. On¸<j¥cÍj. Í¿EcGHl FcÓj$qjTdOqj÷ CLFLj ¥yJdÂï MLõ¥ië¥q¿¸Ôc<j.  

CLGHlð MLjFLÁ ¥c¥qJwtjFc ²Íj=h Mc+j" GH<jCLjFLï KcbÍÂ ÔLk<Po¥q ¬FLjFLtj¸ÔcÓFLj¥yML<¸ °CLëMLjjÓ ÓXL*¸ ³Ey 
JvOqJd^jMLÓ÷ CLPnÀëFL ÄAKoEcÆï GSMLjfSJwNojPe ÔoNqkÓÂ öGHNqjÀï¸ÔL<¸ ¬Oqíî¸ ÔoGSjŠFo Mc+" ÓXL*¸. ¥cÂ¢, ¬GSÓj ÄGRNqjMojÄj=y 
¬¨» CnÓjGSj¥y¥qJwML<¸, EcÂ$qj¿¸¼ MLjFLMoj ÔnGHðKytjFc ÄÂfH¸ÔLj¥y¥qJwML<¸ MLjkOqjÛÓ ÓXL*MnjÎFLGHlð<j ²¸CL GSÿFL 
ML¸CLjÓ¥nÎFc ÕÔZöOqjFL ¥yGH¸ O~¥qMLkFLÍj. ®GHlð<k ¬Eo ×.¿»¸Á.  

CLFLj ÔnJdðÓÂ öGHNqjÀïGSjëFLïGHlð<Pe÷ ÄÂfH¸ÔLj¥yŠ¸@~ MLj¿¢ ¼FLïfHÓ÷Pe÷ öGHML¿ëGSjëFLï öQLMLB| MnÎ[¿ °CLëM|j¥h ÄGSj$qjFo¥cÍj, 
¥yJdÂï CnfHð¸¼¸Á. ®¥q ¬CLÂï GSMLkbEcFLGHOqÔcÓFLï −PyÔLFL¥h GSøfSë ÔnfHð CLFL GHÂPy ÂMLj$qïMLjNqkõ<j °CLëM|j.  

PPP 
''VN|j! ¬FLï fHÓjGHl ÄÂ CLPnÀë ÔLkQc<j −IgH}S¥h _NqjPoíOqjCLjFLï °CLëM|j. ¬¥qÚ< öQLMLB| ÂÓ_¨ °Fcï<j FLMLløCLk. ¥cÂ¢ 

°CLëM|j FLMLøPoÍj. ''®Mc+ Mn<EcMLk?'' ¬¨$c<j FLMLløCLk. − GSøOq¸Py ¬EyOq¥qMnjÎFL ¬bÁ¥cOq¸.  
''Td¿¢! FcŠ Æ£M| ExOq¥qPoÍj'' ¬Fcï<j °CLëM|j ÂGRÚOqú$c.  
''¥qÂ¢GS¸ −}IH@o GH¿ôGRFLtjFc À£GSj¥y¸¨. ö=nÎ ²$nÎF|'' MLjÈ¢" öQLMLB| MLÀë¨.  
''¬GSûÓj ŠÍOqÍj'' ×c¿JwCLjFLï GSÿFcÂï ¬À ¥qGRæ¸ Ä£jÍ ‚<Á¤GSjŠ¸^k ÔnsHðfS MLjj¸ÍjŠ ¥qÁPe<j 

=nÎMLjMLlCLj¸<<¸Cy.  
μ¥qMo+ MLjbEcõVïÂ¥qPe÷ CLFLj GH¿ôGRF| À£GSjŠÂ O~¥qJwCo ¥qFLj¥q ÂFLï=hPe$o, _ÿjQc ®Mc+ ‚@~ ¬CL¨ ¥yJdÂï CLFL 

Mnjjÿ¸ Ä£jEo öGHÍ¿ù¸ÔoTdë@oMnk ¯ öQLMLB|. ¬FLjŠFcï<j °CLëM|j. − TdNqj¸öCL¸ ¬Eo ×.¿»¸Á. MLjjGHðNojõ+j" FnÀë¥x¼áFc ®¸¥c 
¼FLïfHPe÷¨Pe MLõMLÿ¿GSjëFLï, °¼CcFLj¼CcÓj PoÂ öQLMLB| MnÎ[¿ °CLëM|j¥h ¼O~Š CnfHð¸¼¸Á.  

Â×cÂ¥h ¼FLïfHÓ÷Æï _j×.ã»sSë MLjFL Ec¿¥h MLÔoáTdëOqj. ¥cÂ¢ TdøOqíîGHOqjÓj ¬Pe¥cÍj. CcMLjj ¬FLjŠFLïGHÂ, ¬FLjŠFLï 
GSMLjNqkÂ¥h ¬FLjŠFLï ÄbÍ¸$c ×.¿»JwMcÓFLjŠ¸=cOo CLGHð, ®CLOqjÓ TdbÍ¥q KcbÍ¥cÓ $qj¿¸Ôi, TdbEcõTdbEcõÓ $qj¿¸Ôi 
GH=hæ¸ÔLj¥yOqj. GS¿¥qEc ²^jML¸=h ×.¸ŠPoŠ¸@~ CLMLj¥yJdÂï ¬GSÿFcÂ¢ï KcV^¸$cFo öGHÍ¿ù¸ÔoTdëOqj. rHÎ$c öGHÀMLjÂfR¥i ¶ GHÍíÀ, 
³ MLõMLVO~Â¥nÎFc μ¥q Ä¤Ók TdÓk °¸^j¸Á. EcÂï _=oæ GHÂTdFLj‚ÓMLÙCLj¸Á. CLFL ÔoÀPy °FLï GHÂ CLFL¥h ÔoCLFnÎFL^jæ CLFL 
Ä¤Ój öGH¥cOq¸ ÔoNqj$qÓ<j ¥cÂ¢ öQLMLB| Ä¤Ój öGH¥cOq¸ ¥cÍj. rHÎ$c. °GH¥cOq¸ ÔoNqj<¸ MLkFLMLCLø¸ ¬FLjŠFo Mc+j"FLï=oæ, ¬MLCLÆ Mc+" 
bÍOqô_jÁíÂ¢ MLj¸¼CLFcÂ¢ï ¬ML¥cQL¸$c À£GSjŠÂ CLMLj GH_ò¸ $q<jGHl¥yMcÓFLjŠFo GS¸Š¼CL GSøAKcMLlÓk °¸=cOqj. öQLMLB| ¯ On¸@y 
¥yML¥h Ôn¸ÁFL MLõ¥hë.  



  

øöeTT~                                                                           www.koumudi.net         
                       

80   ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

GHlOqTdÚOq¸                              ffS¸ÿöGHTdE§ 

¬¸Íj¥é MnjCLë$c ¥qÂfHGSjëFLï °CLëM|jÂ CLFL¥h ¬FLj‚Ó¸$c MLkOqjá¥yMcÓFLjŠFcï<j. ¬Á ŠÍOq¥qJwNojGS¿¥h ¥yJdÂï 
öGHÍ¿ù¸¼ KnÁ¿¸ÔcÓFLjŠFcï<j. CLFLj ¬Pe MLõMLÿ¿¸¼FL CLXL*¸ ²¥qÚ< Ôn<èsHOqj μGSjë¸EyFLFLï AKLNqj¸Cy ¬tjFc °CLëM|j 
CLFLMLk^ Ä¸^k °FLïÁ ¬CLÂ FLMLjô¥q¸. ®¸CLŠ MLjj¸Íj ÔcPeTdOqj÷ ÔcPeMLj¸Á ÄGRNqj¸Py ¬CLÂ ¬FLjAKLML¸ ‚@~.  

¬tjCo ¬OqÔoÀ¥h °FLï ´ÍjMo+k" bÃFLï¸$c °FLï=oæ, MLjFLjGRjÓk, MLjFLGSëCcøÓk, MLõ¥hëCcøÓk, ‚@~ ÄbÃFLï¸. ¥qFLj¥qFo öQLMLB| 
MLmõÿ¸ ¬CLÂ¥é Kn¨fS¥x=hæ¸Á.  

− CLO~øCL °CLëM|j ¬CLÂï GHÓ¥q¿¸ÔL<¸ MLkFoQc<j. μ¥q Mo+ öQLMLB| CLFL¸CL^ CcFLj$c GHÓ¥q¿¸¼Fc ³Ey MLjO~õÍ¥h 
GSMLkbEcFL¸ Ôn_jCLjFcï@o CLGHð, MLjjFLjGH=hPe MLk=c÷<^Po÷Íj. − MLjj¥qëGS¿ GHÓ¥q¿¸GHlÓMLÓ÷ CLFL $qj¿¸¼$cÂ¢, CLFL ×cK| $qj¿¸¼$cÂ¢ 
MLk=c÷@o ¬ML¥cQL¸ öQLMLB|¥h O~PoÍj. ®¸CL ×.¿»FL CLO~øCL `¬À CnÆÄ¥h JwŠ¸@~ °¸@~Æû¸Á` ¬Â öQLMLB| ¬FLjŠFcï@y PoEy$cÂ¢, 
°CLëM|j MLköCL¸ μ¥q=o ¬FLjŠFcï<j  

''MLjÂfR¥h ÔcPeÔy^÷ TdFLj‚Ó Íß¥qðbÍ¸ ²¸CL ¬MLGSOqMnk, μ¥yÚÔy^ öGHÀ‚Ó Íß¥qðbÍMLjk ¬¸Co ¬MLGSOq¸. MLjj[õ¸$c 
¬MLCLÆ MLõŠëÓj MLjFL¥h ¬FLjMLkFL¸ ¥qÆ$oPe$qFy, ¬FLj¼CL¸$cFy, Po¥q ¬À$cFy MLõMLÿ¿GSjëFLï Mo+, ÂOq÷XLõ¸ ¬GSûÓj ‚<Íj. ¯ 
Â×cÂï CLFLj MLjj¸Eo ö$qfU¸¼ °¸@~Æû¸Á. ³MoMnjÎFc °GH¥cOq _jÁí °¸<<¸ MLj¸¼Eo. ¥cÂ¢ EcÂï ¬¸Á¸ÔoMLjj¸Íj ¬MLCLÆMc¿ 
$qj¿¸¼ Kc$c −Py¼¸ÔcÆ. −¼CLk¼ ¬<j$oNqkÆ. Po¥qJwCo ¬FLMLGSOqMnjÎFL GSMLjGSõÓj CLPnÀë °GH¥c¿¥é ¬GH¥cOq¸ ×.¿$o GH¿fSìÀ 
²ÍjOqMLøÔLjá'' ¬Â.  

PPP 

     

 
øöeTT~ ` s¡#·q ìs¡«Væ≤+∫q  ø£<∏ä\ b˛{°(2017)˝À  

 kÕ<Ûës¡D |üÁ#·Ts¡D≈£î m+|æ¬ø’q ø£<∏ää. 
       ''FcFcï''  

''ÔnGHlð ¥qFcï''  
''Ä£jOoÄ£j ¬FLj¥yFL¸=o...''  
''³EnÎFc ²¸Íj¥qFLjŠ¸=cöFc. JdÓj Cc$o MLNqjGSjûPy FLjMLlø Fc $qj¸@nÓ Ä£jEn¥hÚ Cx¥hÚFLGHlð<j MLjj¿fSJwNqkFLj CLGHð ³Ä£j 

¬FLj¥yPoEo. GH¸<j$qFc<j Fc ¥xCLë_^æÓ Ä£jÍ μ¸=oÓjŠ JwtjFLGHlð<j ¥x¸Ôn¸ ‚@~ ¥yGHð<PoÍj ¥qÍO~. −IgHGSj ¥n+jëFLïGHlð<j 
FcCy Kc^j MLTdëFLÂ MLkO~¸ ÔosSë rSÓMLl rH=hæ MLj¿¢ ÂFLjï JdOqjÚ¥h À£GSj¥nWc"FLj. $qjOqjë¸Ec? rUÎGSkÚPy÷ °¸<$c FcŠ ÔnGHðŠ¸@~ 
ÄjöCLj¨ rSÎ¥hP| À£GSjŠÂ Cx¥qÚ<¸ FoOqjáŠ¸^k, Mnk¥c+k" Mnk¼GHðÓk GH$qÓj $x^jæŠFxsSë MLj¸Íj O~QcFLj CLGHð MLj¸ÍÆ¸ÔLPoÍj. 
¬GHlð<j ¬FLj¥yÂÁ ®GHlð<j ¬FLjŠ¸=cFc ÔnGHlð..?''  

''FcŠ CnÓjGSj FcFcï. FoFL¸=o Ä£j‚, ¬MLjôŠ öJd*¸ - ¥cÍj GH¸ÔLöJdBcÓj''  
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''FLjMLlø Â×.¸$c MLk öJdBcÂMoO~. MLkPy¸¼ öJd*QL¥hë À£GSjŠÂ ±fH¿JwGSjŠFLïMc¨Mo. MLkMo$c¥q CcCL MLjjCcëCLÓ ÓXL 
BcÓk JwÆ¥qÓk GHlBh¥h GHlÔLjáŠFLï MLk ML¸Qc¸ŠO~ÂÄ''  

''Ä£j ¥yGS¸ IGHPeFcÁ ¥cMcÓÂ Ä£jOnGHlð@nÎFc ¥yOqjŠFcïO~ FcFcï?''  
''Fc ¥yGSMLk! MLmÿk. FoFnGHlð<k ¥yOqj¥yPoÍjO~. Ä£j ¬MLjô¥yGS¸ MLjFL Š^j¸_¸ ¥yGS¸ ¥yOqjŠFcïFLj. Â¢ ¥yGSMLjk 

On¸<j TdOqj÷ ¥yOqjŠFcïO~''  
''On¸<j TdOo÷Fc''  
''MLm†. FLjMLlø Ä£j ¬MLjô ¥q<jGHlPy °FLïGHlð<j Â¢ −Oy$qõ¸ Â¢ ²Íj$qjÍÓ ¬Â¢ï GSö¥qMLj¸$c °¸@~ÓÂ ²¸ÍOy EoMLl+"¥h 

Mnjj¥hÚ¸Á Ä£j ¬MLjô. $q¿ó*jÓ Ä£jÍ ö$qÿ* öGHAKcML¸ °¸<ÍÂ CnÆfSFc Â¢¥yGS¸ ²Pe¸=h ¿GSkÚ À£GSj¥y‚<ÍÂ ö$qÿ*¥cÓ¸Py 
³Ä£j ÀFLŠ¸@~ öCc$qŠ¸@~ MLÙFL¸$c ‚Oqjá¸Á. ®ÿ FoFoMnk FLjMLlø XoMLj¸$c AKLkÄ£jôÍ¥h O~McÓÂ MnjjÍ=hTd¿$c ¥yOqjŠFcïFLj. Â¢ 
_j¨_j¨ FL<¥qÓ¥h Jv¸»Jwtj Â¢ FL<¥c FL<Cc ²GHð=h¥i GSMLõ¸$c FLMLõ¸$c °¸@~ÓÂ ¥yOqjŠFcïFLj. − On¸<j TdOo÷O~ Â¢ $qj¿¸¼ 
öGHCoõ¥q¸$c FoFLj ¥yOqjŠFLïÁ''  

''®GHlð<j FoFLj rHÍíMc<ïNqkõFLj. Ä£j¥qFcï Jv<j$qNqkõFLj. Ä£j ¥qFcï ²ŠÚML GS¸JdÁGSjëFcïFLj. Ä£jOqj FLO~ûGHlOq¸Py °¸=o 
FoFLj FLkõNqkO|ÚPy °FcïFLj''  

''¬Âï=c FLFLjï Äj¸¼ JwtjFL¸ÍjŠ ÔcPe GS¸CyGR¸$c MLl¸ÁO~. −FL¸EcPy÷FLk ¬FLj_¸bEcPy÷FLk FLFLjï Ec=hJwMcÆ. ¬Eo 
Fc CLGHFL, ¥y¿¥q, −QL''  

''Ä£jOo FcŠ −ÍOqù¸. Ä£j ¬<j$qj ×c<Py÷ FL<McÓFLïEo Fc ¥y¿¥q..''  
''Fc ¬<j$qjPy÷ ¬<j$qj MosSë Fo MnÈ"FL Ôy^j¥é FLjMLmø MnWcëMLl. MLmÿk. FLjÄø¸¥c ²¸Cy ²¸Cy ÍkOq¸ öGHNqkBh¸ÔcÆ. 

¥xCLëEcOqj÷ Cx¥cÚÆ. ²Fyï ²CLjëÓ¥nÍ$cÆ. ²¸ÍOn¸Í¿¥y −ÍOqùöJdNqjj¨Ä ¥cMcÆ. ÂFLjï ÔLkfS Â¢ $qj¿¸¼ ÄÂ Â¢ GSkñ¿ëCy 
MLjOn¸ÍOy ½¡ÄCL¸Py ²¸Cy °FLïCL fSìÀ¥h ÔoOqj¥yMcÆ''  

''Ä£jOqj Fc öGH¥qÚFL °¸@~Æ $cÂ ³MnjÎFc TdbÁTdëFLj.''  
''®¸CLEc¥c °Fcï¸ ¥qÍO~ ¼Fcï. Ä£j ¬MLjôŠ GHlOqj=h FxGHlðPxGSjëFLïGHlð<j, bEnÎOqõ¸ Ôn_jCLk ¬MLjô¥q<jGHlPy MLlFLï GH¥qÚFo 

Po_O| Oqk¸Py °FcïFLj. ¬MLjôÂ @nÆML¿¢ Oqk¸Py¥h À£GSj¥nÈ"FLGHlð<j − öGH¥qÚ $qÁPyFo −¸Ey+FLCy ²ÍjOqjÔLkGSkë MLlFcïFLj. FLjMLlø 
JdÓj Cc$qjCLjFLïGHlð<j, −<jŠ¸^jFLïGHlð<j, ¬Ó÷¿ ÔoGSjëFLïGHlð<j ÿy¸ MLOqjÚ ÔoGSjëFLïGHlð<j, _¨¥n+jëFLïGHlð<j, GH¿¢XLÓŠ 
CLNqkOqMLlCLjFLïGHlð<j, Â¢ öGHÀ ¬<j$qjPyFLk Â¢ öGH¥qÚFo Â¢ Mn¸=o Â¢ MnFLï¸=o °FcïFLj. FLjMLlø KcõÓF|û CLfHð ²¥qÚ< GH¨JwCcMyFLÂ 
Â¢ Ec¿ Jv<MLlFc Fc On¸<j ÔoCLjÓk ¬<jèrH=hæ ¥cGHl$cÔcFLj. Â¢ Ec¿ Jv<MLlFc ÁÄ=iÓj GH=hæ ÂÆÔcFLj''  

''FcŠ CnÓjGSj FcFcï. ¬¸Íj¥é Ä£j¥éMnjÎFc $xGHð _ÿjMLjÀ ®McøÓÂ °¸Á. ®¸CLMLOqŠ ³ ¥x<j‚ ³ CLÆ÷Í¸ö<jÓ¥i 
®MLøFL¸CL $xGHðÁ ®McøÓÂ °¸Á. μ¥q Oq¥q¸$c Ä£j MLkCLß fHCLß ösHMLjÆï GHlOqGSÚ¿¸ÔcÓÂ °¸Á. Ä£jŠ $cÂ¢ ¬MLjôŠ $cÂ¢ À£OqÂ 
¥y¿¥q, À£¿Co Kc$qj¸<jFLFLjŠFLï ¥y¿¥q ³EnÎFc °¸=o ÔnGHð¸¨ FcFcï.. À£OoáTdëFLj''  

''fH¼á FcFcï. Â¢ MLk^Ó¥é MLk ¥q<jGHl Â¸¨ Jwtj¸ÁO~. GHOqMLkFLï¸ ÀFLï^jæ$c °¸Á. MLk¥h¸¥é¸ ¥cMcÆ ÔnGHlð?''  
''¬Pe ¬FxÍjí. Ä£j¥cÚMLÆû¸Á ³EnÎFc GSOo ²¸CL [¿¢EnÎFc GSOo ¥x¸=cFLj. Fc On¥qÚÓ¥h¸CL QL¥hë O~ML@~Â¥cÚOq*¸ Ä£jOo FcFcï. 

Fc ×.FLô¸Cc ±¨$q¸ ÔofSFc Ä£j _jj*¸ À£OqÍj..''  
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ఈఈషష                                                                                                                                        దాయ్రిథ్దాయ్రిథ్  

''¬Á $qjOqjëFLï¸ÍjŠ ÔcPe GS¸CyGR¸$c °¸ÁO~ ¼Fcï''  
''Ä£jOqj ÔLÓ÷$c ÂöÍJwML@~Â¥h ³gS rH=hæTdëFLj. ¥qOn¸^j ¥qadæÓj CnÆ£Š¸@~ ®FLøOqæO| ¥x¸=cFLj. Vtj$c _Nqj^ ÀOq$q=cÂ¥h 

¥cOqj ¥xÂTdëFLj. ®¸¥c rHÍí ®Ój÷$cÂ¢ <krH÷¥|û $cÂ¢ ¥xFLFc? ÔnGHlð FcFcï ®GHlð@o ¥xFoTdëFLj.''  
''²¸CL rHÍí ®Ój÷ ¬tjFc °¸@oÁ Moj¸ ®ÍíOqMoj ¥qÍjO~. MLk¥i $qk<jÔcÓj $cÂ, ¥xFLŠ¸@~ ®MLø$qÆ»¸EoEnÎFc ®MLøO~ 

¼Fcï''  
''<_jò rH=hæ ¥xFLŠ¸@~ ±¿¥é ³Ä£jO~Íj ¥qEc FcFcï''  
''¯ öGHGH¸ÔL¸Py CLÆ÷ JdÓj CLGHð ³Ä¤ °¼CL¸$c ÓbÃ¸ÔLMLÂ Fc‚ CnÓjGSjO~. ¥cÂ¢ MLkŠ −¿íî¥q _ÿjMLkFL¸ $c¥q V¿í¥q 

_ÿjMLkFL¸ ¥cMcÆ''  
''Fc¥é¸ ¬Oqíî¸ ¥cML=o÷Íj. ¥x¸Ôn¸ ÄMLOq¸$c ÄML¿¸ÔLj FcFcï, ®ÔoáTdëFLj''  
''FLjÄ¤ø öGHGH¸ÔL¸Py¥h O~KyCLjFcïMLÂ CnÆfS MojMLj¸CL$c Jv¸»JwNqkMnk ÔnGHðPoFLj. Â¢ O~¥q¥yGS¸ ²¸CL$c ²ÍjOqj ÔLkQcMnk, 

Â¢Š Tdø$qCL¸ ÔnJdðÓÂ ²¸CL$c °Äø+k"O~Mnk, Â¢¥yGS¸ ²Âï ³O~ð^j÷ ÔoQcMnk MLk^Py÷ ÔnGHðPoFLj. FLjMLlø MLGSkë MLjMLjôPnï¸CL 
MLjbÍjO~FLjAKLkÀ¥i, GHOqMLkFL¸EcÂ¥i PyFLj ÔoQcMy ¬Á¤ ÔnGHðPoFLj. ¬GHlð<j MLk MLjFLGSjûPn¸CL °Áø$yïCcûVÓCy 
°Jvð¸»JwNqkNnk, MLk MnkMLjjPn¸CL$c Ä¥qfS¸ÔcNnk, MLk QL¿¢O~Py÷Â ¬*jML*jMLm ²¸CnPe GHlÓ¥q¿¸¼ JwNqkNnk 
ML¿ê¸ÔLPoFLj.''  

''¬MLlFLMLlFLj. Fc ¼FLïGHlð<j ¬MLjô ÔnfHð¸Á. GHlOqj=h ¥qadæFLï¸Cc Fc MnkMLjj ÔLkGSkëFo MLjOq¼Jwtj¸Á^. GHlOqj=h FxGHlðÓj 
Cc+Po¥q ÔL¼áJwCo KcMLl*êFLjŠFLï ¬MLjô FLFLjï ÔLkQc¥q Fc¥yGS¸ MnNojõ+j" ö_CL¥cÓFLjŠ¸Á^''  

''¬MLlFLMLlFLj. GSOo, ¥yOqj¥yMLj¸^jFcïMLl $qFLj¥q MLjFLGSjûPyÂ MLk^ Ôn_jCLjFcïFLj. Â¢ FLj¸¼ Moj¸ −Ç¸ÔoÁ¤ ¬Pe¸=h 
öGHÀGSð¸ÍFoO~''  

''³Ä=oÄ=i? Ä£j¥é¸ ¥cMcÆ£? CLøOq$c MLjFLGSjûPyÂ ±GSj _Nqj^rH^æ¸¨ FcFcï''  
''Moj¸ ¯ Py¥cÂï MLÁÆ MnWo"^GHlð<j FLjMLlø MLk öGH¥qÚFo °¸@~Æ. MLjMLjôÆï TdÍOq¸$c Td$qFL¸JdÆ. ÂFLkï Â¢ ösHMLjMLjk¿ëÂ¢ 

ÔLkfS ÂFLjï ¥qFLï MLk ×.FLô bÍFLõMnjÎ¸ÍFLï AKcMLFLCy CLßGHë MLjFLGSjûCy Moj¸ ¯ öGHGH¸ÔLGHl Oq¸$qGSìÓ¸ Ä£j¸¼ ÂöGRÚÄj¸ÔcÆ. ¬EoO~ 
Ã<èÓj CLÆ÷Í¸ö<jÓ¥hÔoá ¬CLjõFLïCL ¬CLõ¸CL ÄÓjMnÎFL _ÿjMLjÀ GHlOqTdÚOq¸.''  

PPP 

 "నా గోలఫ్ షరట్ ఇసతరీ చెయయ్లేదా? పర్తి శనివారం నాకు గోలఫ్ వుంటుందని నీకు తెలుసుకదా?” 
"ఏం, మీరే ఇసతరీ చేసుకోవచుచ్ కదా? నేనెందుకు చెయాయ్లి?"  
తెలాల్రే ఇసతరీ వాదం లేవదీసింది మా హాటు హాటు హాటీట్. కొంత కాలంగా మొదలయియ్ంది ఈ వయ్వహారం. అటు మొనన్టి నాటీ, మొనన్టి 

సీవ్టీ, నినన్టి బూయ్టీ, ఇవావ్ళ అసలు ఎందుకిలా హాటు హాటు హాటీగా మారిందో అసలు అరథ్ం కావటం లేదు.  
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అసలు తపుప్ అంతా నాది. కాలేజీ రొజులోల్ కిర్కెట టోరన్మెంటుకి కృషాణ్ బారేజ దాటి, వాళల్ కాలేజీలో వీరగా బాటిట్ంగ చేసూత్ వుంటే, 
ఉనన్టుట్ండి ఎకక్డినుంచి దిగివచిచ్ందో, ఎదురుగా బౌండరీ లైన కి వెనకాల బెంచీ ఎకిక్, ఎగతాళిగా చపప్టుల్ కొడుతూ, వెకిక్రించటం మొదలుపెటిట్ంది. ఏం 
చేసాత్ం, ఔట అయాయ్. పక పకా పగలబడి నవివ్ంది. పడి పోయా.   

రోజూ అరువు డొకుక్ సూక్టర వేసుకుని “టాం అండ జెరీర్’లో టాం గాడికి మలేల్ నోరు బారాల్ తెరుచుకుని, నాలుక జారిచ్, చొంగలు 
కారుచ్కుంటూ బారేజీ మీదనుంచి వీడియో గేములో మోటర బైక రేసింగ లాగా రోజూ పరిగెతేత్వాడిని. మొతాత్నికి సరే అనన్ది. పెళిళ్కి ముందు మా తాత 
వియాయ్నికి యేరు దాట కూడదురా అని చాలా జాగర్తత్ చెపాప్డు. డోంట కేర, ఈ ముసలి కబురుల్ నాకు పనికిరావనాన్. పచ్, వినాన్ పోయేది. అసలు ఇటువైపు 
కృషాణ్ జిలాల్ అయితే, అటువైపు సతెత్భామ జిలాల్ అని పేరు పెటాట్లిస్ంది. కాదు, కాదు, అసలు రాషట్రం మొతాత్నికే పేరు మారిచ్ సతెత్భామాంధర్పర్దేశ అంటే 
పోతుంది. ఛ, ఛ, ఆ రోజు మా తాత మాట  వినాన్ పోయేది. 

అసలు నా గోలఫ్ షరట్ ఇసతరీ నేనే చేసుకోవాలా లేక ఈ ఇసతరీవాదానిన్ ఎదురించాలా అని కొనిన్ క్షణాలు ఆలోచించా. అసలు తను ఇపుప్డు 
అంత పొడిచే పని ఏం చేసోత్ందీ? 

తీరికగా అరథ్ పదామ్సనం వేసి కూరుచ్ని, రెండో కాలు కొదిద్గా మడతబెటిట్ , కాళల్ గోళల్కి రంగు వేసుకుంటోంది. ఎదురుగా ఐపాడ  
విశవ్నాథ, విశవ్నాథ అంటూ మోగుతోంది. పోనీ బొమమ్ ఏమనాన్ ఆడుతునన్దా అంటే, అదీ లేదు. మూడు నెలల్ నించి పర్తి శనివారం ఉదయం ఇదే తంతు, 
విశవ్నాథ, విశవ్నాథ అంటూ మోగటం, తను ననున్ పటిట్ంచుకోకుండా కాళల్ గోళల్కి రంగు వేసుకోవటం. 

ధైరయ్ం తెచుచ్కుని అసలు సంగతేమిటో కనుకుక్ందామని నెమమ్దిగానే అడిగా. "ఇసతరీ చెయయ్కపోతే, చెయయ్కపోయావ, కనీసం మరాయ్దగా 
మాటాల్డొచుచ్ కదా? కనీసం "ఏమండీ, ఈ సారికి ఇసతరీ మీరే చేసుకోండి" అని పేర్మగా చెపొప్చుచ్ కదా?" 

"అంతేనా, లేకపోతే, నాథా అని  పిలవాలా, ఆరయ్ పుతర్ అని పిలవాలా?" అని పర్శిన్ంచింది. సతెత్భామే నయయ్ం అనిపించింది. 
"ఏం, పోనీ అలాగే పిలవరాదూ?" 
"కొతత్ తెలుగు సినిమాలోల్ని గరల ఫెర్ండ లాగా ఏరా, వురేయ అని పిలవటం లేదు, సంతోషించడి, నేను విశవ్నాథ గురించి వినాలి, 

ఇంకా ఎకుక్వ మాటల్డకండి" అని గొంతు పెంచకుండానే గటిట్గా హెచచ్రించింది.  
"మీ ఇంటోల్ మీ నానన్గారిని కొతత్ తెలుగు సినిమాలోల్ని గరల ఫెర్ండ లాగా ఎవరనాన్ అలాగే పిలుసాత్రనన్మాట"  ఎదురుమాట వేసాను. 

ఏం, నేనెందుకు తగాగ్లి?  
ఒకక్సారిగా వెనకిక్ తిరిగి, తీర్ కావ్రట్ర పోజులో, కీర్గంట ననున్ చేసూత్ ఒక తీక్షణ వీక్షణం విసిరింది. చురుకుక్మంది. ఏం చెయాయ్లో 

తోచలేదు. పొగిడితే పోలా?  
"నీకు కోపం వచిచ్నపుప్డు చాలా అందంగా వుంటావోయ. కెమారా తీసుకు వసాత్నాగు, అదే ఫోజులో నినున్ ఫొటో తీసాత్" అనాన్. హాటీ 

సీవ్టీగా ఉనన్ రోజులోల్ ఈ మంతర్ం గొపప్గా పనిచేసేది. 
అంతే, నెమమ్దిగా తన పర్కక్నే ఉనన్, కొతత్గా వచిచ్న కళల్జోడు అందుకోబోయింది. హమోమ్, ఇంకా ఏమనాన్ వుందా? ఆ కళల్జోడు 

తీరికగా తగిలించుకుని, కనుబొమమ్లు కొదిద్గా పైకెతిత్, కళల్జోడుని ముకుక్ మీదకు కొంచెంగా దించి, అటూ ఇటు ఇంకొంచెం సరిద్, తల ఎతిత్, సూది మొన 
ముకుక్ మీద నుంచి సూటిగా ననున్ చూసిందంటే, శివుడి మూడో కనున్ కూడా పనికిరాదు. భసమ్ం కూడా మిగలదు. 

ఒకక్ ఉదుటున నా గోలఫ్ షరట్ పటుట్కుని జంప చేసుకుంటూ బూర్స లీ లాగా  మెటుల్ ఒకక్ సారిగా దూకి కిందకి వచేచ్సా. 
అసలు ఏమీ అరథ్ం కావటంలేదు. నేను ఏది చేసినా తపప్యి పోతోంది. మొనన్టికి మొనన్ ఏదో తళ తళ మెరిసే బాయ్గ  కనబడింది. 

ఏమిటా అని చూసేత్, ఏదో కీర్ం. శీతాకాలం కదా, ఆ కీర్ం బాగుందని కాళల్కి రాసుకునాన్. వచిచ్ చూసూత్నే  "అనవిని వేర్టువడడ్ యురగాంగనయుం బలె" 
అనన్టుట్ "ఖ  బు " అంటూ ఊగిపోయింది. చివరికి విషయం ఏమిటంటే, తను రెండో తరగతి చదువుకునేటపుప్డు తనతోపాటు తాడాట ఆడుకునన్ గొపప్ 
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సేన్హితురాలు మొనన్నే ఫేస బుక లో కనిపించిందంట. ఇండియా వెళిల్నపుప్డు ఇదాద్మని మేసీస లో వైట పల్వర సేల వుంది కదా అని మంచి సువాసన వచేచ్ 
ఫేస కీర్ం కొనన్దంట. నేనేమో కలచ్ర లేకుండా మొఖానికి రాసుకోవాలిస్ంది కాళల్కి రాసుకునాన్నంట. ఎవడికి తెలూస్? ఏది ఫేస కీర్మో, ఏది కాళల్ కీర్మో? 

సరేలే, ఏదో డేమేజ కంటోర్ల చేదాద్మని ఆ రోజు నా కాఫీ కపుప్ నేనే తళ తళా తొమేసా.  
కపుప్ కడిగి పకక్న పెటాట్నో లేదో వెంటనే ఉరుములు, మెరుపులు. తపుప్ సాప్ంజీ వాడానంట. కొతత్ సాప్ంజి దేముడి సామానుకు 

వాడాలి, అది కొంత పాతదైన తరువాత చినన్ చినన్ వెండి, ఇతత్డి, పాయ్షన గాజు సామానుకి వాడాలి. అది ఇంకొంత పాతదైన తరువాత గినెన్లు 
తోమటానికి వాడాలి, ఆఖరుకు ఆ సాఫ్ంఝీఝ్ వానపర్సాథ్శర్మం చేరుకునేటపప్టికి కిచెన సింకు శుభర్ం చెయయ్టానికి, యేసి తోమటానికి వాడాలి. ఇవి మా 
ఇంటోల్ అంటుల్ తోముకునే సాప్ంజి వాడుకోవటానికి వునన్ రూలస్ అంట. నేనేమో దేముడి సామాను శుభర్ం చేయాలిస్న సాప్ంజీతో నా కాఫీ కపుప్ తెగ 
తోమేసాను. ఎంత పాపం అంటగటుట్కునాన్నో తెలీదుకానీ, ఇంటోల్ సెగలూ పొగలూ. బోడి సాప్ంజులు, పావలాకు పాతిక వసాత్యి. 

ఇంటి నిండా రూలస్, రూలస్, రూలస్. అకక్డుండాలిస్ంది ఇకక్డికెలా వచిచ్ంది? ఇకక్డుండాలిస్ అకక్డికి ఎలా వెళిల్ంది? ఎకక్డిది అకక్డ 
పెటట్లేరూ? ఎకక్డుండాలిస్ంది అకక్డే వుండాలి. అకక్డిది ఇకక్డ, ఇకక్డిదకక్డా వుండకూడదు. ఎకక్డిదకక్డ సరద్ండి. అసలు ఆఫీసులో ముపాప్తిక 
మిలియనల్ పార్జెకుట్ నడుపుతునాన్. అకక్డ కూడా ఇనిన్ రూలస్ లేవు. అసలు ఆమాట కొసేత్ ఆఫీసులో నేను పులార్జునే. ఇంటికి వచాచ్నంటే దురాగ్ దేవి 
సవావ్రీ. 

ఛ ఛాచ్, ఇవవ్నీన్ అలోచిసూత్ వుంటే గోలఫ కి ఆలసయ్మవుతోంది. ఇసతరీ లేని షరుట్ను ఝాడించి నాలుగు సారుల్ దులిపితే ముడతలేమీ 
కనపడినటల్నిపించలేదు. వేసుకుని బయలేద్రా. గారేజ లో మా ఓలీడ్ గోలీడ్ పలకరించింది. నాకు మొదటి ఉదోయ్గం వచిచ్నపుప్డు కొనుకుక్నన్ కారు మా ఓలీడ్ 
గోలీడ్. 

ఒలీడ్ గోలీడ్ని డైరవ చేసూత్ ఆలోచనలో పడాడ్. ఏది ఏమైనా మా హాటు హాటు హాటీట్ని మళీల్ సీవ్టు సీవ్టు సీవ్టీని చేసుకోవాలి.  ఎలా చేదాద్ం? 
ఉనున్టుట్ండి కొతత్ కార షోరూం కనిపించింది. ఒకక్ సారిగా బలుబ్ వెలిగింది. మాంచి కొతత్ కారు బహుమతిగా ఇసేత్? అసలు ఈ కొతత్ రకం కారల్ కంపనీ 
గురించి ఆచూకీ తీదాద్మని ఎపప్టినుంచో అనుకుంటునాన్. 

 
షోరూంలోకి అడుగు పెటట్గానే ఒక నవ యువతి నవువ్లు చిందిసూత్ ఎదురయియ్ంది. కాఫీ తాగుతారా, వైన పుచుచ్కుంటారా అని 

అడిగింది.  
“కాఫీతో కలిపి వైన లేదా” అని జోకాను.  
“ఓ, తపప్కుండా, రండి ఈ కారులో కూరోచ్ండి అని కొతత్ కారులో కూరోచ్బెటిట్ంది. కారు అంతా వాయిస ఆకిట్వేటడ” అనన్ది. అంటే, 

మనం ఆరడ్రుల్ పడేసేత్ ఎదురుచెపప్కుండా వింటుంది.  
"సరే, అటాల్గయితే నాకు కాఫీ తెపిప్ంచమనండి" 
"ఈష,  కాపచిచ్నో మారీట్ని" అనన్ది నవ యువతి. 
డాష◌్ బోరడ్ కొంచెం తెరుచుక్ంది, ఒక ఎసెర్ప్సొస్ మెషీనోల్నుంచి కాఫీ, వెంటనే కొంత జిన మాంచి వైన గాల్సోల్ పడింది. తరువాత కొంత 

కీర్ం, ఆ పైన గొపప్ డిజైన తో మాంచి సువాసనలతో సినామన పౌడర  వగైరా సేర్ప్ చేసింది. 
సిప చేసూత్ "ఇంతేనా, లేకపోతే కార నడుసుత్ందా" అనాన్ను. 
"ఈష, ఒక టెసట్ డైరవ కి వెళాద్ం పద" అనన్ది నవ యువతి. అరే, కార దానంతకు అదే కదులుతునన్దే? 
"ఈ కార పేరు ఈష. మీరు చకక్గా రిలాకస్ కండి.  ఓక వేళ మీరు గోలఫ్ ఆడడానికి మీ సేన్హితులతో వెళుత్నాన్రనుకోండి, ముందు 

సీటుల్ వెనన్కి తిపిప్ నలుగురూ ఎదురు ఎదురుగా కూరోచ్వచుచ్. ఈష, లివింగ రూం" అనన్ది నవ యువతి. అరే ముందు సీటు వెనకిక్ దానంతటికి అదే 
తిరిగిందే? నవ యువతి లేచి ఎదురుగా కూరుచ్ంది.  
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"ఈష, లౌంజ చెయిర" అనన్ది నవ యువతి. నా సీట దానంతటికదే మాంచి పడక కూరిచ్లాగా తయారయియ్ంది. ఎంత మెతత్గా, 
హాయిగా ఉందో!!! 

"మీరు ఈ ఎదురు సీటు మీద కాళుల్ పైన పెటుట్కుని, ఇంకొంచెం బాగా రిలాకస్ కండి". నవ యువతి చిరు నవువ్ చిందిసూత్ చెపిప్ంది.  
"ఇంతేనా, మేము ఫెర్ండస్ కారడ్స్ ఆడుకోవాలంటే?” 
"ఈష, కల్బ రూం" అనన్ది నవ యువతి. వెంటనే మధయ్లోనుచి ఒక చినన్ టేబిల లేచింది. దాని మీడ రెండు పేక ముకక్ల సెటుల్, ఒక 

చినన్ ఫాల్వర వేజ లో ఒక గులాబీ.  
"ఈషా, డిర్ంకస్" అనాన్ నేను కొంత వయ్ంగయ్ంగా.  
"ఈషా ఇపుప్డు నా మాట మాతర్మే వింటుంది. మీకు కంటోర్ల ఇసుత్నాన్ను" అనన్ది నవ యువతి. మళీల్ చెపాప్ డిర్ంకస్ అని. ఒక పకక్గా 

ఒక చినన్ టేర్ లేచింది. దాని మీడ రెండు డిర్ంకస్ బాటిల, నాలుగు గాల్సులు. అరే, బాగుంది. 
"కార, మీ కోసమా, మీ సీవ్టీ కోసమా" అడిగింది నవ యువతి. అపుప్డు గురుత్కొచిచ్ంది నేనసలు కారు షోరూం వైపు ఎందుకొచాచ్నో. 
"మీ సీవ్టీ కోసమైతే, ఈష పరూఫ్య్ం సేర్ప్, మేకప టేర్ అనీన్ ఎపుప్డూ వుంచుతుంది. ఒక వేళ మీరు ఎపుప్డనాన్ మీ సేన్హితులతో 

సరదాగా వెళిల్నా, ఈషా తనంతట తానే లోపలంతా శుభర్ం చేసి, మీ సీవ్టీ కోసం ఆవిడకిషట్మైన చంపా పరూఫ్య్ం చలిల్ వుంచుతుంది” నవ యువతి ఇంకా 
ఏదో చెపప్బోయింది. కార మాతర్ం దానంటకు అది వెళూత్నే ఉండి. ఒక చకక్టి సీనిక రోడ మీదకు తీసుకు వెళోత్ంది. 

"అంతా బాగానే వుంది కానీ, డిర్ంకస్, పరూఫ్య్ంలు అయియ్పోతే మళీల్ మళీల్ మీ షోరూంకి రావాలనన్ మాట, నేను చాలా బిజీగా 
వుంటానెపుప్డూ, ఈ కొతత్ పనులు పెటుట్కోవాలంటే కషట్ం." 

"మీకు ఆ సమసయ్ ఎంత మాతర్ం ఉండదు. ఈషా బిగ డాటా మీద పని చేసుత్ంది. మెషీన లేరిన్ంగ, అరిట్ఫిషియల ఇంటెలిజెనస తో  
పాటు IOT enabled. అంటే Internet of Things, మనం రోజువారీ వాడే పర్తి వసుత్వు ఇంటరెన్ట తో  అనుసంధానించటమనన్మాట. ఈషా 
తనంటకు తానే డిర్ంకస్ కానీ, మేకప కానీ మీకు కారులో కావలిస్నవేమైన తనే ఆరడ్ర చేసుత్ంది. మా సరీవ్స సెంటర కి తనే వచిచ్ నింపుకుంటుంది. బిగ డేటా 
కాబటిట్, మీరూ మీ సేన్హితుల సోషల మీడియా నుంచి ఎపుప్డు గోలఫ్ ఆడతారో మీకంటే ముందు తనే గర్హించి అనిన్ ఏరాప్టులూ చేసుకుంటుంది. 
అంతెందుకు, మీ సీవ్టీ మీరు గోలఫ్ నుంచి వచేచ్టపుప్డు రెండు పాల కాయ్నులు, ఒక డజన కోడి గుడూల్ తెమమ్ని మెసేజ పెటిట్ందనుకోండి, ఈషా వెంటనే 
గర్హించి మీరు గోలఫ్ అడుకుంటుంటే తనంతట తనే వెళిల్ సూపర మారెక్టోల్ లోడ చేయించుకుని వసుత్ంది. ఇంకా మీ సీవ్టీ మీకు పెటిట్న మెసేజోల్ని మూడ ని 
కూడా గర్హించి, ఆవిడ కోసం ఒక డజన ఎరర్ గులాబీలు కూడా తెసుత్ంది. ఇంకా, బిగ డేటాలోనుంచి మీ సీవ్టీ పుటిట్న రోజు వంటి ముఖయ్మైనవనీన్ ఈషా 
గర్హిసుత్ంది. ఆవిడ పుటిట్న రోజుకి బహుమతి కూడా కొని వుంచుతుంది. మీరు మీ సీవ్టీ పుటిట్న రోజు మరిచ్పోయారనే అపవాదు ఇంకా ఎపప్టికీ రాదు" 
చెపుప్కుంటూ పోతోంది నవ యువతి. 

"కార సేలస్ గరల వి, బిగ డేటా, మెషీన లాంగేవ్జ అంటునాన్వు?"  
"నేను సేలస్ గరల ని కాను, సేలస్ ఇంజినీరుని. మా ఈష కంపెనీ “కార” అనే మాటకు అరథ్మే మారిచ్వేయదలుచుకుంది. సవ్చలిత, 

అంటే self-driving కార చేసేవాళుల్ ఇంకా ఒకటి రెండు పోటీ కార కంపనీ వాళుల్ చేసుత్నాన్రు. అందుకుని ఎవరూ ఊహించని సౌఖాయ్లతో మేము ఈషా 
కార తయారు చేసుత్నాన్ము. ఈష కార బాడీ మొతత్ం సోలార పానెలస్, ఎండలో తనంతట తానే పారక్ చేసుకుని చారిజ్ంగ చేసుకుంటుంది. కాబటిట్ మీకు 
ఇంధనం ఖరుచ్ కూడా ఉండదు. కార సీప్డ లో మేము అందరికంటే ఎకుక్వ. కానీ అది అంత ముఖయ్ం కాదు.  

మీ సౌకరయ్ం మాకు ముఖయ్ం. అందుకని మా కంపనీలో పని చేసే వారందరికీ వారి వారి ఉదోయ్గ నైపుణయ్లతో పాటు, కంపూయ్టరస లోని 
సరి కొతత్ పరిజాఞ్నం ఉండాలి. సేలస లో అందరికీ కూడా. నాకు కంపూయ్టరస లో మాసట్రస్ వుంది. బిగ డేటా, మెషీన లేరిన్ంగ, సాప్రక్ మొదలైన 
వాటినిన్టిలోనూ సెరిట్ఫికేషన వుంది. బిహేవియరల ఎండ లైఫ సట్యిల ఎకనామికస లో డిగీర్ కూడా వుంది. ఇవి మా సేలస్ వాళల్కు కనీస అరహ్తలు”, 
ఉపనయ్సించింది నవ యువతి. 
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"ఫరావ్లేదు, కార బాగానే వుంది. కానీ ఇంకా ఎకుక్వ ఊహించుకునాన్"  అనాన్ను. 
"మీకు ఇంకా ఏకస్సరీస గురించి వివరించాలి. మా కార టెకాన్లజీతోనే సూట కేసులు కూడా తయారు చేసుత్నాన్ము. మీరు మీ సీవ్టీతో 

విహార యాతర్లుకు వెళుత్నాన్రనుకోండి, ఈ సూట కేసులు ఏయిర పోరుట్లో వాటంతకవే మీ వెంట నడుసాత్యి. మీరు తిరిగివచేచ్టపుప్డు వాటంతటకవే కార 
టార్ంక లోకి ఎకుక్తాయి. మీకు అనవసరంగా బరువు సూట కేసులు తోసుకుంటూ తిరిగి, ఎతిత్ టర్ంకులో పెటేట్ ఇబబ్ంది ఉండదు. ఇవే సూట కేసులు కొంచెం 
మారిచ్ మంచి ఫాయ్షన తో షాపింగ కారట్ కూడా వుంది. మీ సీవ్టీతో మీరు మాల కి వెళాల్రనుకోండి, మీరు ఆవిడ వెనకాల తిరుగుతూ షాపింగ బాయ్గ లు మోసే 
అవసరం ఉండదు. మా షాపింగ కారట లో  కొనన్వి పడేసేత్, నిండిన తరువాత షాపింగ కారట్ దాననంతటికి అదే కార లోకి వెళిల్ లోడ చేసుకుని, మళీల్ మీ 
సీవ్టీ ఏ షాపులో వుందో వెతుకుక్ంటూ వెంటనే తిరిగి వచేచ్సుత్ంది" అనన్ది నవ యువతి.  

నిజమే ఆలోచించాను. పోయినసారి ఇండియా వెళిల్నపుప్డు తన రెండు సూట కేసులతో పాటు, నా రెండు సూట కేసులు కూడా తనే 
నింపింది. నాకు కాయ్బిన బాయ్గ ఒకక్టే. సూట కేసులు తోసుకుంటూ, మోసుకుంటూ తిరిగే పని మాతర్ం నాది. పైగా రెండు వారాల కొకసారి షాపింగ 
బాయ్గులు మోయటానికి ననున్ మాల కి లాకుక్ వెళుతుంది. దేభయ్ం మొహం వేసుకుని షాపింగ బాయ్గులు మోసుకుంటూ, తనకి రెండంటే రెండడుగుల  
వెనుక మాతర్మే నడవాలి. ఛ, ఛ, పూరిత్గా బానిస బతుకయియ్పోయింది. సరే ఇదేదో బాగుంది, కొంత విముకిత్ దొరుకుతుంది. 

"ఫరావ్లేదు, ఇవి కాక ఇంకా ఏమనాన్ వునాన్యా?" 
"ఉనాన్యి. మా కార కంపనీనే  RFID మైకోర్చిప టాగస్ తయారు చేసోత్ంది. మాకు అనుబంధంగా ఉనన్ సూపర మారెక్ట ఈ 

టాగస ని అనిన్ సరుకులకీ అమరుచ్తారు. మీ రెఫిర్జరేటరోల్ ఏ వసుత్వు ఎంత ఉందో ఈషాకి తెలుసుత్ంది.  మెషీన లేరిన్ంగ వలన మీ ఇంటిలో పారీట్ ఎపుప్డు 
వుంటుందో మీకంటే ఈషాకే ముందు తెలుసుత్ంది కదా, తనే సూపర మారెక్ట లో ఆరడ్ర చేసి తీసుకు వసుత్ంది. పారీట్కి  మీ సీవ్టీ డినన్ర తయారు చేసూత్ 
ఆఖరు నిముషంలో అది తీసుకురా, ఇది తీసుకురా అని చెపితే, టివీలో సోప్రట్స్ చూడడం ఆపి పరిగెతత్వలసిన అవసరం మీకు ఉండదు”. 

"ఈషా కార గురుంచి నేను ఇంతకంటే ఎకుక్వ ఉపయోగం ఉంటుంది అనుకునాన్ను. సరే ఫరావ్లేదు, ఖరీదు ఎంత?" 
నవ యువతి చకక్గా నవివ్ంది. వైన గాల్స మళీల్ నింపి "మీ కోసం 25% తగిగ్ంచి ఇసుత్నాన్ము" అని చెపిప్ ఒక కాగితానిన్ టేబిల మీద 

పెటిట్ంది. ఈషాతో వుంటే నిషా నిషా అనుకునాన్. కార ఖరీదు మా ఇంటి ఖరీదంత వుంది. నిషా దిగిపోయింది. 
వెంటనే నవ యువతి అందుకుంది "మీరు ఖరీదు గురించి అలోచించవదుద్, మీ సీవ్టీకి మీరు ఏం చేయగలరూ, మీ ఆనందం ఎంత 

పెంచుకోగలరూ అని ఆలోచించండి. కార కొనే బదులు లీజ పదద్తి మీద ఈషాని మీరు తీసుకు వెళేల్టటుల్ ఏరాప్టు చేసాత్". వైన సిప చేసి ఒక క్షణం 
ఆలోచించా. మా హాటు హాటు హాటీని సీవ్టు సీవ్టు సీవ్టీగా మారుచ్కోవడానికి ఇంతకంటే మారగ్ం లేదు. నవ యువతితో ఓకే చెపేప్శా. 

ఈషా సీనిక డైరవ ముగించుకుని వెనకిక్ తిరిగివసోత్ంది. కార లోనే నవ యువతి ఎలెకాట్ర్నిక డాకుయ్మెంటస్ అనీన్ గబ గబా పూరిత్ చేసి, 
"ఆఖరి విషయం, మీ అరచెయేయ్ మీ పాస వరడ్. డాష బోరడ్ మీద వునన్ మా కార కంపెనీ లోగో, ఈషా బొమమ్ మీద చెయియ్ పెడితే ఈష రూఢీ చేసుకుంటుంది. 
మా కంపినీనే software updates పంపిసూత్ ఉంటుంది. దానికోసం మీ పాస వరడ్ అవసరం. ఇపుప్డు ఈషా మీ సవ్ంతం. మీరు ఎలా చెపితే అలా 
వింటుంది. ఓ ముఖయ్ విషయం. ఈషా మీకు కావలిస్న వాళల్  గొంతుతో, మీకు ఇషట్ం వచిచ్నటుల్ మాటాల్డుతుంది. మీ సీవ్టీ వాయిస శాంపిల కావాలి, మీ 
సెల ఫోనోల్ ఆవిడ పెటిట్న మెసేజస ఏమనాన్ వునాన్యా?" 

సెల ఫొనోల్ చూసేత్ బోలెడు మెసేజులు ఉనాన్యి. గంటకి పది మెసేజులు పెడుతుందనుకుంటా. నేను మా హాటీ మెసేజులు వినటం 
ఎపుప్డో మానేసా. ఒక మెసేజ మీద నొకిక్ సీప్కర లో పెడితే, "ఇవాళల్నాన్ పిలల్లని మరిచ్పోకుండా తీసుకు వసాత్రా లేదా? అలాగే వచేచ్టపుప్డు రెండు కాన ల 
పాలు, ఒక డజన కోడిగుడూల్, ఒక పెదద్ కారం పాకెట, అంత కంటే పెదద్ పాకెట తీసుకు రండి ..." అంటూ ఇంకా ఏదేదో ఖయ ఖయ మంటూ మోగింది. 

"ఇది చాలు, ఈషా ఈ వాయిస సాంపుల ని ఉపయోగించి మీకిషట్మైనటుల్గా, మీ సీవ్టీ గొంతుతో ఇకనుంచి మాటాల్డుతుంది. 
కంగార్చుయ్లేషనస్. ఇక మీరు ఈషాతో హాయిగా కాలం గడపవచుచ్. మా షోరూం వచిచ్ందిగా, నేను దిగిపోతాను. అదిగో అకక్డ మీ పాత కారు,  ఓలీడ్ గోలీడ్ 
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వుంది, మేమే మీ ఇంటికి జాగర్తత్గా పంపిసాత్ము".  అని చెపిప్ నవ యువతి వెళిల్ంది. ఓలీడ్ గోలీడ్ని చూసేత్ కొంచెం జాలి వేసింది. అయితేనేం, ఈషా కొతత్గా 
ఎంత బాగుందో!!! 

"ఏమండీ, ఇపుప్డు గోలఫ్ కోరస కి వెళాల్ద్మా మీ ఇంటికి వెళాద్మా" అని పేర్మగా మా సీవ్టీ గొంతుతో అడిగింది ఈష. 
"ముందు నా సేన్హితులందరికీ నినున్ చూపించాలి, అందరం కలిసి డైరవ చేసూత్ సెలబేర్ట చేసుకోవాలి.  అయినా నువు ననున్ పిలిచే 

పదద్తి నాకు పూరిత్గా నచచ్లేదు, సరయిన పేర్మతో పిలువు" ఆరడ్ర వేశాను. 
"అంత కోపం అయితే ఎలా డియర? పోనీ పిర్యా అని కానీ, నాథా అని కానీ, అరయ్ పుతర్ అని కానీ పిలవనా?"  
"అనీన్ కలిపి పిలువు" గటిట్గానే హెచచ్రించా. 
"పిర్య నాథా, డియర ఆరయ్పుతార్ ….”. 
"పిర్యనాథా ఏమిటి, వెధవ పిలుపు. నీకు బోలెడు మంది నాథులు వుంటే, అందుటోల్ నేను పిర్యుడినా? లేక పోతే నీకు బోలెడుమంది 

పిర్యులు ఉంటే అందుటోల్ నేను నాథుడినా? పిర్యా తరావ్త కామా పెటుట్, పిర్యా, నాథా అని పిలువు”. 
“"అలాగే పిర్యా, నాథా, డియర ఆరయ్పుతార్, తపప్కుండా అలాగే పిలుసాత్. మీకింకా ఎమనాన్ కావాలంటే తపప్కుండా చెపప్ండి”. 
“ఏం, నాకు మా బెజవాడ బెంజ సెంటర బజీజ్లు కావాలి, ఇపుప్డే తెపిప్ంచగలవా?" ఎగతాళి చేసా. 
“పిర్యా, నాథా, డియర ఆరయ్పుతార్, మీ సుఖ శాంతుల కోసమే కదా నేను ఉనన్ది. తపప్కుండా, నాకు ఒక క్షణ కాలము సమయం 

ఇవవ్ండి" 
రెండు నిమిషాలు గడిచాయి. “పిర్యా, నాథా, డియర ఆరయ్పుతార్, ఆహారజ్ వెబ సాయిట లో ఒక హోం కుక దొరికింది. ఇకక్డికి ఇరవయ 

మైళల్ దూరంలో వుంది. ఆవిడకి బెజవాడ బెంజ సెంటర బజీజ్ ఆరడ్ర చేసాను. పనెన్ండు నిమిషాల ముపైప్ రెండు సెకనల్కలాల్ మనము ఆవిడ ఇంటి ముందు 
వుంటామని చెపాప్. మీరు వెళేల్ గోలఫ్ కోరస కి కొంచెం పర్కక్ దారి. మీ గోలఫ్ సేన్హితులకి మీరు పావు గంట ఆలసయ్ంగా వసాత్రని మెసేజ పంపా. మీకోసం 
ఇంకా ఏం చెయాయ్లో శలవిసాత్రా?" ఎంత వినయంగా, పేర్మగా చెపిప్ంది ఈషా? 

అలా ఈషా మా సీవ్టీ గొంతుతో కబురుల్ చెపుతూ వుంటే, ఈషాతోనే సవ్రగ్ం అనిపించింది. 
ఉనన్టుట్ండి ఈషా, సందరభ్ం లేకుండా, "మీ కోసం పర్తేయ్కమైన ఆఫర, మీరు ఒక ఈషా కార కొనాన్రు కాబటిట్, రెండవ ఈషా కారు 

ఉచితం. మీ పాస వరుడ్ కోసం రెండు సారుల్ ఈషా లోగోని పటుట్కోండి " అనన్ది. 
అరే, ఇదేదో బాగుందే, వెంటనే పాస వారడ్ కోసం లోగోని పటుట్కుని అనిన్టికీ ఓకే చెపేప్శా..   
ఈషా ఉనన్టుట్ండి మా హాటు, హాటు, హాటీట్ గొంతుతో వికటాటట్హాసం చెయయ్టం మొదలుపెటిట్ంది. "మీ ఈషా కార హాయ్క 

చేయబడినది, ఇపుప్డు మీ పార్ణాలు మా గుపిప్టిలో ఉనాన్యి, హ హా హాహ్. వెంటనే మీ బాంక అకౌంటస్ అనీన్ మాకు ఆన లైన టార్నస్ఫ్ర చేయండి, హ హా, 
హాహ్"  

చిరాకు వచిచ్ంది నాకు.  ఇంటోల్నూ మాట వినాలి, బయట బోడి కార మాట కూడా వినాలా? "ఏం, ఏం చేసాత్వేంటి?" ఎదిరించాను. 
ఒకక్ సారిగా కార అటూ ఇటూ పిచిచ్గా తిరుగుతూ, ఊగింది. "హ హా హాహ్, ఇపుప్డు నీ పార్ణాలు నా గుపిప్టోల్ ఉనాన్యి, వెంటనే నీ 

బాంక ఎకౌంట ఆన లైన టార్నస్ఫ్ర చెయియ్". 
 ఇంటోల్నూ మా హాటీ నాకు ఆరడ్రుల్ వేసుత్ంది. ఇపుప్డు కొతత్గా హాటీ గొంతుతో ఈషా నాకు ఆరడ్రుల్ వేసోత్ంది. నా సీటుని డాషోబ్రడ్ వైపు 

తిపిప్, బలంగా బేర్క మీద ఒక గొపప్ కిక ఇచాచ్. 
మా హాటీ గొంతుతో ఈషా కెవువ్మంది. అరే, తమాషాగా వుందే, మా హాటీ కెవువ్ మనటం ఎపుప్డు వినలేదు! కానీ, కెవువ్మంటే ఇటాల్గే 

ఉంటుందనమాట!!! 
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మళీల్ ఈషా కార అటూ ఇటూ కంటోర్ల తపుప్తునన్టు ఊగటం మొదలు పెటిట్ంది. నాకు ఒకక్సారిగా కోపం పెరిగిపోయింది. ఏం, 
ఈషా నా మాట వినదా, మళీల్ బేర్క పెడల ని ఇంకో గొపప్ కిక ఇచాచ్. మళీల్ కెవువ్ మని ఈషా దారిలో సరిగాగ్ నడవటం మొదలు పెటిట్ంది. పది సెకనుల్ 
గడిచాయో లేదో, బేర్క పెడల లేచి వచిచ్ నాకు ఎదురు కిక ఇచిచ్ంది. తటుట్కోలేకపోయాను. కార డోర ఎపుప్డు తెరుచుకుందో, ఎగిరి రోడ మీద పడాడ్. ఈషా 
కార కూడా అదుపు తపిప్ంది. రోడ పకక్నుండి లోయలోకి పడి పోతునన్ది. 

ఈషా కిక తో రోడ మీద పడిన నేను, అంత నొపిప్లోనూ, ఈషాకు ఏకిస్డెంట జరుగుతుంటే చాలా బాధవేసింది. “అయోయ్, అయోయ్, 
ఈషా, నీతోనే కాలం గడుపుదామనుకునాన్ను, అయోయ్, అయోయ్, ఐ లవ యు ఈషా" అంటూ అరిచా. 

ఉనన్టుట్ండి వెలుతురు కళల్లోకి కొటిట్ంది. అరథ్ం కాలేదు, సవ్రాగ్నికి వెళుత్నాన్నా, నరకానికి వెళుత్నాన్నా? ఏమిటీ, ఈషా ఇంకా 
మూలుగ్తోంది?  

మూలుగులు అరుపులు కేకలోల్కి మారాయి. కళుల్ నులుముకుని జాగర్తత్గా, చూసా. అరే, ఇది ఒక కల అనమాట. నేను మంచం మీద 
నుంచి కిర్ంద పడాడ్ననమాట. ఓహో, కలలో నేను కిక ఇచిచ్ంది మా హాటీకనన్మాట. మా హాటీ  నాకు తిరిగి కికిక్సేత్ మంచం మీదనుంచి కిర్ంద 
పడాడ్ననమాట.  

మంచానికి అటు పర్కక్ పడడ్ మా హాటీ ములుగూతూ, ఉనన్టుట్ండి లేచి నుంచుని, "ఈషా ఎవరు, ఈషా ఐ లవ యూ అని 
కలవరిసుత్నాన్రు?" అంటూ అరవటం మొదలు పెటిట్ంది. 

కలని తలుచుకొంటే ఒకక్సారిగా పెదద్ నవువ్ వచిచ్ంది. తెరలు తెరలుగా గటిట్గా నవావ్. "ఎవరోలే, నా కలలోని గరల్ ఫెర్ండ, 
నీకెందుకూ?” అంటూ ఇంకొకసారి ఈషాని తలుచుకుని నవావ్.  

అంతే, అమోఘం, ఆశచ్రయ్ం, అతయ్దుభ్తం. మా హాటీ ఒకక్సారిగా "నేయి వోయ భగగ్న దరికొనన్ భీషణ హుతాశన కీల  యనంగ లేచి" 
అనన్టుట్  రేగిపోయింది.  

మా నాటీ, సీవ్టీ, బూయ్టీ, హాటీ ఏ అవతారంలోనైనా కూచిపూడి ఆడుతుందని నాకిపప్టి దాకా తెలీదు. నోరు తెరుచుకుని చూసుత్నాన్. 
రక రకాల హావ భావలతో ఆడుతూ, అరథ్ం కాని కేకలతో నటుట్వాంగం వేసోత్ంది.  

"భలే ముదొద్సుత్నాన్వోయ, ఆ ఆడే కూచిపూడి ఏదో మంచం పైకెకిక్ ఆడితే, సేట్జి ఎకిక్నటుట్ ఉంటుంది. నేను కింద నుంచి ఈల వేసి 
చపప్టుల్ కొడతాను" అని జోకాను. 

ఉనన్టుట్ండి నిశశ్బద్ం.  "హెచిచ్న కనుదోయి కెంపు దన చెకుక్లన గుంకుమ పతర్ భంగ సంజనిత  నవీన కాంతుల వెదజలల్గా" అనన్టుల్ 
కళుల్ పెదద్వి చేసి, బుగగ్లు ఎరర్గా చేసి, తిర్భంగం ఫోజు ఒకటి వయాయ్రంగా పెటిట్, పిడికిలి బిగించి నడుముకు సంధించి, సూదికొన ముకుక్ మీదనుంచి 
సూటిగా నా వంక తీక్షణ వీక్షణములు విసరటం మొదలుపెటిట్ంది. 

ఝడుసుకునాన్. తేరుకుని తెలివి వచేచ్టపప్టికి అరథ్మయియ్ంది. ఇది బర్హమ్ పర్ళయానికి ముందు వచేచ్ సంధి కాలమని. వేంటనే 
తపిప్ంచుకోవాలి. నా దిండు తీసుకుని దూకుక్ంటూ మెటుల్ దిగి గారేజ లోకి పరిగెతిత్ తలుపు వేసుకునాన్ను. 

కొనిన్ నిమిషాలు గడిచాయి. ఇంటిలోనుంచి గేరేజిలోకి ఉండే  తలుపు కొంచెంగా తెరుచుకుంది. ఒక వెలుగు రేఖ. అందులోనుంచి మా 
హాటీ ఉదయించిది. లేచి లోపలికి వెళల్బోయా. 

“సింబా" అని మృదువుగా పిలిచింది మా హాటీ. రోజూ గారేజ లో పడుకునే కుకక్, నా మీద ఏ మాతర్ం విశావ్సం లేకుండా, తోక 
ఊపుకుంటూ లోపలికి వెళిల్ంది. మా హాటీ ఉరఫ్ మాజీ నాటీ, సీవ్టీ, బూయ్టీ తలుపు మూసి అంతరాథ్నమయియ్ంది. 

ఇటు తిరిగితే నీడగా మా ఓలీడ్గోలీడ్ "నేనునాన్, నా వెనుక సీటులో తల దాచుకో" అని పిలిచింది.   
PPP   
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μ¥é ¥qDÍ - ²Fyï MLjj#eÓj         $xÓ÷GHm¨ MLkOqjÀ£O~MLl 

  

  
 

¯ ¥qDÍ FoGHDÍõ¸   
ÔcPe¥cÓ¸ ö¥h¸Í^ öGH#eõCL FLMLPe OqÔLtjCL ×nöIgH −OqáO| ¥qDÍ ÔLÁMcFLj. sHOqj `MLF| MLkF|û Ä£j=|...` ¥xCLë$c, $xGHð$c, 

Ä¸CL$c ¥qÂfH¸¼¸Á. öEpGHÁ¤ MLöTdëGHÿOq*¸Py GSMLjNqkÂ¥h ÅÇ¢¥qßGRjêÂ GSÿ¥cOq¸ −Mnj¥h ¬¸Í¥qJwCo ³¸ ×.¿$oÁ? fU^÷O| rSÎFcõÓj 
AKLNqj¸¥qOqMnjÎFL MLj¸ÔLj CLjIJdFLjPy TdæÆF| ö$c@| ÔoOq$qÆ»Co, ²F|.=h.−O| MLjOy −OqjFnÓÓj ½¡Ä¸ÔL$qÆ»Co? ®MLÂ¢ï ¥xCLë¥yBcÓFLj 
−ÄGRÚ¿¸ÔL$qÓ −PyÔLFLÓj.  

Mn¸^Fo Fc MLjFLGSjûPy μ¥q öJdbÍÄj¥qMnjÎFL Premise Mnj¿fS¸Á. ¥qDÍFL¸Py °CcûVÂï ¥qÆ»¸Ôo ÄGRNqkÓj On¸@o On¸<j - 
AKLNqj¸ Po¥q fU¸GS, rS¥|û. öGHGSjëCL¸ öGHGH¸ÔLMLj¸Cc rSÎøOq ÄVOq¸ ÔoGSjëFLï öGHÀ£ VÆMLl@| ¥qDÍ¥i rH^jæ_¨ CLjJd¥i. `Tz¸@| − }IH 
MLjkõ½¥|`Ók, `Kytj¸$| Kytj¸$|`Ók MnFLj¥q_¨JwNqktj. ®Á ÄGSj$qj ¥qÆ»¸Ôo GHlFLOqj¥hë. FoFLj rS¥|ûÂ −NqjjbÍ¸ ÔoGSjŠFcïFLj. 
rS¥|û ³¥c¸CL¸Py ³ ¥cOqBcÂ¥h Px¸$qÂ Ä¼öCLMnjÎFL ¬Oq. °CLjû¥qCL OosH Ôy^ ¯ ¥qDÍÂ −fH - Á¤Â¥h FcÓj$qjOq¥cÓtjFL 
`MLjj»¸GHl`ÓFLj ×.CLÔosSë? ¬Á¤ ¯ ¥qDÍ.  

`TdøÀ` GS¸JdÍŠÓj Mc¿ Tz¥qOqõ¸ MojOqŠ ¥qDÍÂ ŠÁ¸ÔcOqj. ¯ ¥qDÍ¥h ¬Á μ¥qÚ=o MLjj»¸GHl ¬tjCo FoFLj O~sSMc¨Â 
¥cÍj. ®GHlð<j Ä£jOqj FcÓj$qj Oq¥cÓtjFL `MLjj»¸GHl`ÓFLj ÔLÍMLKyCLjFcïOqj. ¥qDÍPy μ¥qÚ JdöÀ£¥qOq*Py MLkOqjð − ¥qDÍFLj ²¸CL 
ÄbÃFLï¸$c ÔLkGH$qÓEy ÂOqkfH¸ÔL $qÆ$o `$xÓjGSj` ®Á.  

×nöIgH −OqáO| ¥qDÍ¥i Á¤Â¥i KxÀë$c TdMLjõ¸ PoÍj. − ¥qDÍ ÇÓð¸ Á¤Â¥h GSkñ¿ë. ¬¸CLMLOq¥é.  
                                                              OqÔLtjCL. 

PPP 
(MLjkÓ ¥qDÍFLj ¯ MLjj»¸GHl ¼MLOqPy ÔLÍMxÔLjá) 

ö@~MLk (2ML Oq¥q¸ MLjj»¸GHl) 
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JdCL ¬FLjAKLML¸ TdXLõ¸Cy ÿ@~MLl¨$c _rSû¥cÚFLj$cÂ - μ¥q ±¿Py ×.¸GHOqj Š^jæ ¼FLJdGH ¬Fo MLõ¥hëÂ ¬ö<GSj, MLjOo 
ÄMLO~Ój PoŠ¸@~ ²Pe GH^jæ¥yFLj? JvFLkïOqj GSÄ£jfHGSjëFLï ¥xÁ¤í Fc öGHNqjCLï¸ ²¸CL −PyÔLFcOqfUCLMnk ¬OqíîMLjMLlCLk ML¼á¸Á. 
®GHlð¨¥q ÔosSEoÄ£jPoÍj. ²^k ¼FLJdGH ¥qÂfH¸ÔLÍj. ¶ $q¸^ öGHNqjCLï¸ ÔofS ÀOqj$qj _GSjû ²ŠÚCcFLj. ®Eo ÂOqêNqj¸Cy JvFLkïOqjPy 
_GSjû Á$cFLj.  

¥cÂ¢ −QLáOqõ¸ _GSjûTdæ¸<j _Nqj^ ²Óö¥hæ¥| GSì¸AKcÂ¥h ''×.¸GHO| ¼FLJdGH'' KxMLjôCy KyOqjè¥qÂfH¸¼¸Á. ÂO~Ý¸CLJwNqkFLj. 
¼FLJdGH ¬_Ííî¸ ÔnGHðPoÍj. ±¿Py, Š^jæGHÂPy −MnjEo rHÎÔntjõ$c ¥qÂfHTwë¸Á. Po¥qJwCo ¥qMLj¿úNqjP| bEyOq*jÓj ¬¸CL$c öGH_ÓÂ 
− Oy¾Py÷Fo _GSjûTdæ¸<jPy öGH¥q^FL ¥qÂfH¸ÔLÍj. ²ÍjOqj$c ¼FLJdGH ¥qÂfH¸¼FL=oæ GS¸_OqGH¨JwNqkFLj. Fntjõ ¥qÂfH¸¼¸Á. ®¥q 
Ox=næ ÄOq$cÆ.  

KyOqjèÄ£jEo ¬ö<GSj °¸Á - 42/8/12 ³. On©è}S _×cO| Oy<jè.  
− öJd¸CL¸Py `×.¸GHO| JdGH` JdGHlÓO|. ¬¨»FL öGHÀ£ MLõ¥ië ¼FLJdGH =nÎÓ¿¸$| Íj¥cBcÂ¥h Ec¿ ÔnJdð<j. μ¥cNqjÂï −fH 

¬ö<GSj ¬<$qPoÍj - ''³Äj=h ¼FLJdGH öGHCoõ¥qCL?'' ¬Â ¬¨$cFLj.  
¬Pe¸=h CnÆÄ CLŠÚML öGHQLï MofSFL¸ÍjŠ ¬CLÂÂ −QLáOqõ¸$c ÔLkQc<j. FLFLjï ²$cÁ$c GH¿¥h¸¼ ''Kc_k FLjMLlø ¯ ±¿¥h 

¥xCcë?'' ¬Â ¬¨$c<j.  
¬MLlFLFcïFLj.  
''rH+"tj¸Ec?''  
PoÍÂ CLÓkJdFLj.  
''¬Pe ÔnGHlð. JdGH $xGHðCLFL¸ CnÆNqkÓ¸=o FLjMLlø rHÈ" ÔoGSj¥yMcÆ. ¯ ÔLj^jæGH¥qÚÓ rHÈ" ¥cMLÓfSFL fHÓ÷Æï CLÆ÷Í¸ö<jÓj 

CLMLj −<fHÓ÷Æï rHÈ"¥x<jŠÓ MLjj¸Íj ‚OyárH^æOqj. MLjj¸Íj ¼FLJdGH Í$qÜ¿¥h À£GSjŠMLTdëOqj. −Mnj Š=hæ ®¼áFL ×.¸GHOqj ×c¥n^jæ 
MoGSjŠ¸=o QZkOqð*[Â ‚@~ TdÄöÀ ¬¸CL ¬¸Í¸$c ¥qÂfHGSjë¸Á. ¯ ÔLj^jæGH¥qÚÓ −<fHÓ÷Ó ¬¸EcÂï ''JdGH×c¥n=cæ?'' ¬Â 
$qjOqjëGH<CcOqj'' ¬¸^k MLjj¸ÍjŠ Td»JwNqk<j.  

−QLáOqõJwNqkFLj.  
− Oy¾ OnÎPy÷ JdGH MLk^Ój $qjOxëÔcátj  
''FoFLj =nÎÓ¿¸$qj ÔoTdëFLj. JvFLkïOqjPy ×.¸GHOqj Š^jæ¥h ¼FLJdGHEo sHOqj'' ¬¸^k ÔiOq ¥x¸$qj CLfHð¸¼ ×c¥n^jæÂ $qOqø¸$c 

ÔLkfH¸¼¸Á. ¥cÂ¢ ¥qÂfH¸¼FLÄ - On¸<j ¼FLJdGH ×.¸GHOqjŠ^jæ¥cÍj. ÔL¥qÚ$c, ³GHl$c rH¿»FL QL¿¢Oq¸. − `³GHl`Â $qjOqjëGH^æ$qÓ 
−Mnj $qOqø¸. Mc=hÂ ÔLkfS ²Íj=h MLõ¥hë CLÓ¥h¸ÍjPpCLjFcï<Â −Mnj¥h CnÓjGSj. −Mnj¥h CnÓjGSjFLÂ Fc‚ ¬OqíîMLÙCy¸Á.  

− Oy¾ JdGH ×c¥n^jæ ¬¸Í¸ MnFLj¥q −Mnj GHOqjMcFoï ÔLkQcFLj. ¥cÂ¢ JdGH ²Pe¸=h Mc+"FLtjFc ¬¸CL Jv$qOqj$c 
CLNqkOqjÔnNqjõ$qÓÍFLïMLk^. ¼FLJdGH Ä£jÍ FcŠ ²¥qÚ<PoÂ $pOqML¸ rH¿»¸Á. JdGHÂ ÔLk@~ÓFLï −CLßCL rH¿»¸Á.  

On©è}S _×cOqj Oy<jè ÔoO~FLj. ¬¸CLMLOq‚ JdGH GHOqGHÀ $qj¿¸¼ ÄFLï¸CL @~_j$c −Mnj adGHl PoÍj. Oy<jè GH¥qÚ $qÁMLjj¸Íj 
rR<jèÂ Á¸JdOqj. ¥qÂ¢GS¸ GHÁMLj¸Á Š^jæÄjGRFL÷ MLjj¸Íj ‚OqjáÂ GHÂ ÔoGSjëFcïOqj. ¥qGSæMLjOqj÷ ‚Oyá@~Â¥h ¶ GH¥qÚFL _Ó÷. ¬Á¤ 
$xGHð$c, GSj[¸$c PoÍj. CLFL JdGHlPe¿=iÂ ¬Ó¸¥q¿¸ÔLj¥yML<¸ JdGH¥h CnÆ£ÍÂ ¬OqíîMLjMLlCy¸Á.  
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adGHl Í$qÜ¿¥h O~$cFo Š^jæÄjGRFL÷ MLjbÍõ ÀOqj$qjCLjFLï MLjbÍõ MLNqjGSjûO~Ój FLFLjï ²$cÁ$c ÔLkfS¸Á. Ä¤+"¸Í¿¥i CLMLj 
öGHCoõ¥qCL CnÓjGSj. − ¼FLï ±¿Py − GHOqGHÀ ¬¸Í¿¥i ¼FLï ¬ÿ¸¥cO~Âï Cn¼árH=hæ¸Á.  

¼FLJdGH ×c< ¥qÂfH¸ÔLPoÍj ²¥qÚ@~. ''¼FLJdGH ¥yGS¸ MLÔcáFLj'' ¬FcïFLj. −Mnj FLÄø¸Á ''MLÔoáMc+"¸Cc ¼FLJdGH ¥yGSMoj 
MLTdëOqj. QcÆ£ë ²¥qÚ<?''  

¬Oqíî¸¥c¥q ''³¸ QcÆ£ë?'' ¬FcïFLj.  
''³¸? ×.¸GHOqj ×c¥n^j÷ Ä£jOqj MoGSjŠ¸=cO~?''  
Š^jæÄjGRFL÷ MLjj¸Íj ‚OqjáFLï FLÓj$qjOqj ¥hGSjŠÚFL FLMcøOqj. fS$qjÜGH@~èFLj. ¥cGSë¥yGH¸ ‚@~ ML¼á¸Á. MLk^¥h MLk^ 

¬¸ÁMLø<¸Py FLFLjï Äj¸¼FLMcOqj PoOqj. ''ÔLk<MLkô Â¢ sHOoÄj=y CnÆ£Íj. $qj¨¥h MLÔoáMc+"¸Cc EoMLl¨ ¥yGSMoj O~Oqj. O~FL¥qÚOqPoÍj. 
¥x¸ÍOqj ¥x_ò¿¥cNqjÓ ¥yGS¸ MLj¿¥x¸ÍOqj ÔnGHlðÓ¥yGSMLjk O~MLÔLjá.''  

ÄjGRFL÷ MLjj¸Íj ‚OqjáFLï EcEcGHl ¬¸Cc FLFLjï −QLáOqõ¸$c ÔLkQcOqj.  
rHEcíÄ< KnGS$qPoÍj ''®GHlð<j ÔnGHlðÓ¥yGS¸ MLÔcáO~? ¥x_ò¿¥cNqjÓ ¥yGSMLk? ®¥qÚ< On¸<k PoMLl'' ¬¸Á.  
¯Ä< MLj¸¼ MLk^¥c¿Pe$c °¸Á. ®GHlð<¸Cc −Mnj MLk^Ó¥h MLjFLGSkñ¿ë$c FLMcøOqj.  
FoFLj Ä×.NqjMc<Py MLkMLjkÓj Cc$qjKyCLjÓjï¸¼, ÔLÍjMLlŠFLï ¥cPo½¡ GSkæ@n¸^jûEc¥c ¬¸Í¿Â¢ MojFo×| ÔofSFLMc¨Â.  
¶ ÄjGRF| MLjj¸ÍjFLï Kn¸ÔiÄ£jÍ ‚OqjáFcïFLj. FcPy Jv$qOqjMnkCLj MojPxÚFcï<j. ''¼FLJdGH McõJdOq¸ ¯ ÔLj^jæGH¥qÚÆï Ec=h 

²¸ÍjŠ rHOq$q<¸ PoEy Fc¥hGHlð<j ¬OqíîMLjtj¸Á. ÔLk<j. ¯ adGHl¥h μ¥qÚOo ¼FLJdGH. ¬¸ÍOqk Fp[¿¢ ÔoGSjëFLï FnÓ½¡CL$c+j". öGHÀ£ 
μ¥qÚOqk `¼FLJdGH`Pe$q CLÓ ²$qOosSë McõJdOq¸ $q¸$qPy ¥qÓjGSjë¸Á. Fp[¿¢ ÔosSMc+j" Fp[¿¢ Mc+"$cFo °¸@~Æ.''  

ÄjGRFL÷ MLjj¸Íj ‚OqjáFLïMc+"¸Cc ÂO~Ý¸CLJwML<¸ CnÓjTwë¸Á. MLk^ ×c¨¸¼FL rHEcíÄ<‚@~ CnÓ÷Kytj¸Á. ÄjGRF| 
MLjj¸Íj ‚OqjáFLï ¶ ¬MLkôtj ¬¸Á. ''¯Ä< ®¥qÚ< GHÂ ÔoNqj<¸ PoÍj. ¼FLJdGH ¬CLëMLjô'' ¬¸Á.  

FoFLk ¥q¸$cOqj GH@~èFLj. ¥cGSë rHÍí EnKoò ¥x=cæFLÂfH¸¼¸Á.  
''²MLOqj Kc_k Ä£jOqj?'' ¬¸Á.  
''ÔnfHðFc Ä£jŠ CnÆ£Íj. ¼FLJdGHÂ fHÓML¸¨'' ¬FcïFLj.  
®GHlð<j MnFL¥q CLÓjGHl À£GSjŠÂ μ¥cNqjFL Ôx¥cÚ Cx<jŠÚ¸^k MLÔcá<j. GH¸Á¿ O~^¥h _O~ôÓj¸»¤ Cx¨», »Oq×cÓj 

À¿»FL MxÍjÓj Ä$qjÜrH=hæ, ¼FLï Ä£jTdÂï ¬¸=hsSë -rH¿»Co¥cÍj ²Pe MLl¸^j¸Á? GS¿$cÜ ¬PeMLlFcï<j. ¬CLÂï ÔLk<$cFo ¬OqíîMLjNoj 
ÄGRNqj¸ μ¥q^j¸Á. ¬CLFLj Cc$qjKyCLj ¬Â.  

¥cÂ¢ Ä¼öCL¸$c FLFLjï ÔLk<$cFo ²¥qÚ<PoÂ GS¸TdÚOq¸ °=hæGH@o^^jæ FLMLjTdÚOq¸ rH=cæ<j. ''¥qGRæMLjO~? ‚Oyá¸¨ TdO|'' 
¬¸^k. ¬GHð=h¥h ‚OqjáFo °FcïFLj.  

''KxMLjôÓj ÔLkfH¸ÔLPo¥qJwNqkO~?'' ¬Â GHÓ¥q¿¸Ôc<j ¶ ¬MLkôtjÂ.  
''−NqjFL GHÂÄ£jÍ O~PoÍj'' ¬¸Á ¬CLë.  
¬Oqíî¸¥cFL^jæ ÔLkQc<j. ''JdGH ³Á¤?''  
''®¸¥c O~PoÍj''  
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Fc GH¥qÚ¥h ML¼á ÂÓ_@~è<j. ''CLjOqjMnj+" Í$qÜOq ¥q=cæÓMLjô CLÆ÷ $qj¨Py rHÁí¸=y+" rHÈ"+j"Fcïtj Kc_k. ²¸CLPoÍFcï 
JdÀ¥q QcÆ£ëÓj GHlOqMLktj¸ÔcÆ. =c¥iûPy À£GSj¥nWc"Oqj. MLÔoáTdëÁ. =i Cc$qjCcO~?'' ¬Fcï<j.  

¬CLë rH<GS¿CLFcÂ¥h bÃFLïMnjÎFL öGHMLOqëFL. MLjjÔLá=ofS¸Á. ''=i'' ¬FcïFLj.  
''$q¸^Py MLÔoáTdëFLj Kc_k'' ¬Fcï<j Í$qÜOq¥x¼á, ÔLML¥qKcOqj ÄgSÚ McGSFL $qjGHlðMLj¸Á. ¥cÂ¢ ²¸Íj¥qFy ¬CLÂÄ£jÍ Mn$q^j 

¥qÓ$qPoÍj. ®¸CLPy =i ML¼á¸Á. =i GHm¿ëÔosSPy$cFo adGHl MLjj¸Íj ¥cO~»¸Á. JdCL ¬¸KcfS<O| @xŠÚ. ¬¸ÍjPy¸¼ MLjVO~BhPe$q 
¼FLJdGH Á»¸Á. −MnjCy MLjOy ®ÍíOqj. ÔoCLjPy÷  GS¸ÔLjÓÂ¸@~ ½$q½$c MnjOqjGSjëFLï _^æÓj.  

MLGSkëFo Mx+j" ÄOqjÔLjŠÂ μ¥qMLkôtjÂ ÔLkfS ''¼=iæ! MLjbEcõÿï¸ FLj¸Ôi MLj¸$cNqjMLjôÂ OqMLjôFLj. On¸<jOy¾Ó GHÂ ¬Â 
ÔnGHlð. sHÔiÓj rH^æ¥qJwCo On© ¥c}R'' ¬Â ®^j À¿» ®GHlð<j FLFLjï ÔLkfS¸Á.  

−Mnj MLjj[¸Py μ¥qÚXL*¸ ad¥| CnÆfS¸Á. FLFLjï ¬¥qÚ< ±fU¸ÔLjŠÂ °¸<Íj. ¬¸ÍOqk MLjMLjôÆï ÔLkGSjëFcïOqj.  
®GHlð@oMLjMLlCLj¸Á? Fc‚ − XL*¸ GSrSðFoû. Cx¸ÍOqGH¨ MLÔcáFc? ®¸Í¿ MLjj¸Ík CLÓMx¸GHlÓMLlCLj¸Ec? FLFLjï $qjOqjëGH=hæ 

$pOqML¸$c GHÓ¥q¿GSjë¸Ec? ³¸ ×.Oqj$qjCLj¸Á?  
''ÿPy $qj¸CL¥qP| ®Fcï+"¥h FoFLj $qjOxëÔcáFc? FLjMnøGHlð@y μ¥qGHlð<j O~Š¸@~ °¸<MLÂ CnÓjGSj. ML¼áFL¸ÍjŠ ÔcPe 

GS¸CyGR¸'' ¬¸^k adGHlPy fS_ò¸ÁMoGHl À¿» ''¯NqjFnMLOy CnÓjTd? $qj¸CL¥qÓj÷Py FLFLjï OnÎÓj rH=næPy¥h »O~=ofS öJdBcÓj 
¥cJd@~<Â ÔnJdðFo. − gUOy''  

¬MLkôtjÓ¸Cc ÔLGHð^j÷ ¥x=oæQcOqj. FcŠ ²¥qÚ<PoÂ bEnÎOqõ¸ MLÔoáfS¸Á. ¼FLJdGH FLMLlø $qj¸CL¥qÓj÷Py ¥qFcï ¬¸Í¸$c 
¥qÂfH¸¼¸Á. ¬Á¥c¥q −Fc<j CnÆNqjÂ ®GHlð<j GSðGRæ¸$c, ¥xCLë$c ¬OqíîMLjMLlCLjFLï MLjOy −¥qOqú* −Mnj TdMLjOqíîõMLjk, EcÂÄ£jÍ −Mnj¥h 
$qÓ ÄQcøGS¸. ÍXLCL EcøO~ ML¼áFL rHÍí¿¥q¸ ®GHlð<j CnÓjGSjëFLï ¥xCLë ¬¸Í¸.  

Ôntjõ GH^jæŠÂ PyGHÆ¥h FL¨fH¸ÔLjŠÂ MnÈ"¸Á. ¥qOnæF| Ec=h PyGHÆ¥h MLsSë tjÓj÷. ®¸=hMLjj¸Íj MLOq¸@~¥h ÔLkOqjÄ£jÍFLj¸¼ 
OoŠÓ rR<jèÂ Á¸ÔcOqj. MnFLj¥q ®Ój÷ rHÍí$c PoÍj. ¶ rHÍí$qÁ. rHOq=h MoGHl MLjOy MLOq¸@~. FLjtjõ. − MLOq¸@~PyFo ML¸=c ML$nÎO~. 
°FLï μ¥qÚ $qÁPy GH¸Á¿ GH=næMLj¸ÔL¸ °¸Á. Ä£jÍ $y<Ó¥h ¥qöOq ¬^¥qÆï GH¿ÔcOqj. Mc=h Ä£jÍ MLOqGS$c MnjOqjGSjëFLï ®CLë¨ Ã¸EnÓj. 
MLj¸ÔL¸ ¥h¸Í rH=næÓ Ex¸CLOqj÷. ¼FLJdGH −EcNqjMLj¸Cc − rH=næPy÷ °FLïEoMnk. μ¥q McõJdOq MnÎAKLMcÂï ¶ ¼FLï tj¸=y÷ _¸bÁsSë ²Pe 
MLl¸^j¸Á? ¬Pe MLl¸Á. ®¸CL¥q¸=o rHÍí GS¸TdÚO~Âï − MLjFLjGRjPy÷ −Ç¸ÔL<¸ CLGHlð. ¶ GH¥qÚ $y<¥h MoPe@o MnÍjOqj Í¸@n¸ Ä£jÍ 
[¿¢ÍtjFL ÔiOqÓjFcïtj. ¥cÂ¢ FLFLjï −¥q¿ú¸¼¸Á _O~ô Ój¸»¤Ój. ¥q=| _Â¢FLj÷.  

¬FLj¥yŠ¸@~ Í¥hÚFL ³¥c¸CLÄjÁ. PoEc ¼FLJdGH CnÆÄ$c fSÍíî¸ ÔofSFL ³¥c¸CLMLk? ®GHlð<j MLj¿¢ ¬¸Í¸$c ¥qÂfHGSjëFLï 
¼FLJdGHÂ ÔLkGSkë FLO~Ój Ã$qjGSjŠFcïtj.  

¼FLJdGH FLFLjï Ec=h ÔLkTwë¸Á. °FLï^jæ¸¨ GH=næ MLj¸ÔL¸ Ä£jÍ Mnk¥cÓj MLl¸¼ $y<MoGHl Jd¥h¸Á. QL¿¢Oq¸ Fc QL¿¢O~Âï 
O~GSjŠÂ Mx+j" Mo@n¥hÚ¸Á. MLjFLGSj $qj¸CL¥qÓj÷ OnÎÓj öGHNqk*¸ MoGHl GHOqj$qjÓj À£fS¸Á. ³¸ ÔoGSjë¸Á? Mn<Peð=h GH¸Á¿ MLj¸ÔcÂ¥h 
¬^jMoGHl - ¬¸=o $y<MoGHl IJdF| fSøÔ| °¸Á. MLj¸ÔL¸ Ä£jÍ MLjj*jŠÓj rH=hæ Fc GH¥qÚFLj¸¼ Jd¥hFc $y<Ec¥c ÔoCLjÓj Td$qPoÍj. 
¬tjFc Td» IJdF| fSøÔ| Fx¥hÚ¸Á. ¥cÂ¢ Mn¸^Fo QL¿¢O~Âï ÀGHlð¥yPo¥qJwtj¸Á. MnÓ÷¥hPe MLj¸ÔL¸ Ä£jÍ GH¨Jwtj¸Á. − ÍßQLõ¸ 
Oq¥cëÂï Mo@n¥hÚ¸Ôo ÍßQLõ¸. ²Pe¸=h MLj$c¨FLtjFc OnÔLá$x=oæ XL*¸. Fc GH¥qÚFL μ¥qÚ XL*¸ GH<jŠÂ °¸Á. IJdF| fSøÔ| Fc¥hPe 
Í$qÜOqML@~Â¥c Td¥c? CLGHðÂ GS¿$c FcŠ ¬ÓMc^tjFL − QL¿¢Oq¸ GSMLj‚¿áFL JdCL ×cåGH¥q¸ FLFLjï Mo»OqrH=hæ¸Á. − XL*¸Py ³¸ 
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ÔnNqkõPy ³ MLj$c¨¥i FoOqðFL¥qÚOqPoÍj. MLjOy XL*¸Py −MnjFLj −ö¥qÄj¸ÔLjŠFoMc¨Â. Fc −PyÔLFLFLj Fc −MoQL¸ ×.tj¸¼¸Á. 
MLjj¸ÍjŠ QL¿¢Oq¸ Td$qjCy¸Á. ¬GHlð<j GS¿$cÜ ¬GHlð@o ¬FLj¥yÂ GHÂ μ¥q=h ×.¿»¸Á. _Nqj^FLj¸¼ $qjMLjô¸ CnOqÂ CyGSjŠÂ 
MnÍjOqjKx¸$qjPe¸=h _O~ôÓj¸»¤ $qÁPy¥h ML¼á¸Á.  

− ÍßQcõÂ¥h ¬Oqíî¸ ²ML¿Â¢ ¬<¥qÚOqPoÍj. GH¸Á¿ GH=næMLj¸ÔL¸ Ä£jÍ Fc GH¥qÚFL MnÓ÷¥hPe GH<jŠFLï ¼FLJdGH, −Mnj Ä£jÍ¥h 
Mx¸$qKyCLjFLï FoFLj. ¯ ÍßQcõÂ¥h MoOoøOqj ¬O~íîÓj PoMLl. μ¥é μ¥q ¬Oqíî¸. ¥cÂ¢ _O~ôÓj¸»¤ ¯ ÍßQcõÂï ÔLksS fSìÀPy Po<j. _Nqj^ 
MnÓj$qjPy¸¼ ML¼áFL ¬CLÂ ¥q+j" ¯ ÍßQcõÂ¥h ¬ÓMc^j GH@o GSMLjNqkÂ¥h ¼FLJdGH ÂÓExŠÚŠÂ MLj¸ÔL¸ Á»¸Á.  

®GHlð<j ³ $q½Ã½ PoÍj. ÔLML¥qKcOqj ÄgSÚ $qjGHlðMLj¸Á.  
−QLáOqõ¸. ¼FLJdGH ¬CLÂï ÔLkfS ¬GSfUõ¸ÔLj¥yPoÍj. ¥yGH¸ CnÔLjá¥yPoÍj. ''Ôi¥q=h GH<Š¸@~Fo MnjjÍPn=cæMc Fc _¸$cOqj 

¥x¸@~?'' ¬¸Á.  
FoFcQLáOqõ¸$c ÔLksSë MnÍjKx¸$qj ÔLj^kæ ÔntjõMofS ''Fc Mnjj$qj<j'' ¬¸Á. '''Fc ¼FLïCLFL¸PyFo MLk ¬MLjô ¯ MLkMLjÂ 

Fc¥q¸^$q=hæ¸Á. ¥cÍj. FLFLjï ¯¨¥h ¬GHð×nfHð¸Á. − Oy¾Py÷ ¯<j sHOqj MnjjfSFL Po©}S =nÎÓOqj. ¥c¥qJwCo ¼FLï À¸$q¿. Ä¤<j 
×c¥n^jæ ¥qÀë¿sSë ÔLk@~ÓÂ ¬MLkôtjÓj Mnö¿ GH¨JwNojMcOqj. rHÍíGHmÓOq¸$q<j. ¥x¸Í¿ Mnö¿Â ¾öOqjŠFcï<j. Ä¤@o FcŠ $qjOqjMLl. 
Ä¤¨Py GS$q¸ μ<jGHl ¬Ãò¸Á O~×.õMojÓjCLjFcïFLj. ®GHð=h¥i MLNqjGSjû MLjÈ"FL rHÍíMLjôÓj Ä¤¨ ¥qCnëOq¥yGS¸ MLTdëOqj. ¬MLkôtjÆï 
Mn¸^Kn^jæŠÂ. Ä¤¨ GS¸$qÀ CnÆfSFL Mc+j" Í$qÜOqj¸¨ ¥xÓCLÓNqk¥q ¬MLkôtjÆï À£GSjŠJwCcOqj'' rHEcÓj _Nqj=h¥h ÄOqjÔLjŠFo 
FLMLlø FLÄø¸Á.  

''ÔLÓ÷ ÓÔLjáMLjMLjô 800 GH¸fH¸¼¸Ec?'' ¬Fcï<j MnÍjOqjKx¸$qj. $qÁPy MojÄjÍíOq¸ ³¥c¸CL¸$c °¸<<¸, FoFLj GH¸Á¿ 
GH=næMLj¸ÔL¸ Ä£jÍ ‚Oyá<¸ ®MoÄ¤ ¬CLÂ MLjFLGSjûEc¥c JwPoÍj.  

''ÔLkQcO~? Ôi¥q=hGH¨Co ¯¨¥h <_jò ¥cMcÆ. <_jò¥h FoFLj ¥cMcÆ'' ¥yGH¸Cy ¬FLPoÍj. GHfSMc¨ ¼ÆfHCLFcÂï ¬Oqíî¸ 
ÔoGSjŠFLï tjPe÷ÆPe$q ¬¸Á. ×c¥n^jæ MnFLj¥q EyGHlŠFLï Fy^÷ KxÀë À£fS °EcOq¸$c MLjk<jFcÓj$qj Fy^j÷ ®¼á¸Á.  

''¯NqjFL¥h OxNqjõÓ MoGHl<j ÔofS rH=cæÓ. CxOq$c O~Š. MLjOy $c÷GSj ²ŠÚML gHŠ'' ¬¸Á.  
MnÍjOqjKx¸$qj FLFLjï −FL¸Í¸$c ÔLkQc<j. ''MLk ÔL¸=h Fc¥nGHlð<k ®Pe <ÃòNqjõPoÍj Kc_k. CLMLjOnMLOy Oy¾e Oq¸¨'' 

¬Â MnFL¥hÚ À¿» $qjMLjô¸Ec¥c MnÈ" ³MLjFLjŠFcï@y MnFL¥hÚ ML¼á On¸<j ÔoCLjPyë ¼FLJdGH MLjj#eÂï GH^jæŠÂ _j$qÜ FLÆ»JwNoj^^jæ 
MLjjÍjí rH^jæŠ MLkNqjMLjNqk<j. MnÍjOqjKx¸$qj Ä£jÍ FcŠ ×cPofS¸Á. ÔL¥qÚ=h Ã¿NqkÂ¢ sH÷^j ²ÍjOqj$qj¸@~ rH¨Co - ÔLj^kæ 
°FLï ½¡¨GHGHlðÂ ³OqjŠFLï^jæ − MLjjÍjíPy GSj[¸ PoÍj. ÃO~õÂ¢¥h Í¸<Mnj=hæ ÃÓj÷Cy Po¼JwtjFL Mnö¿Kc$qjÓ ¥qGSæMLjO|Pe$q CyÔc<j 
FcŠ.  

®GHlð<j $qÁ ¥qOnæF| Cn¿¼ _Nqj=h¥h Mnjjÿ¸ rH=hæ MLk=c÷¨¸Á ¼FLJdGH. ''¬MLkôNqjMLkô, − ²öOqGHð<j ¥x^jæ¥h MLjÂfRÂ 
GH¸fH¸¼ ¬Oq¥hPy GHGHlð OxNqjõÓj CnfHð¸ÔLj'' ¬Â −» ''− $qj<jègHCLÓj MLsSë GH¸GHMLjFLj'' ¬¸Á.  

$qj¸CL¥qÓj÷ ¥q¸JdOqjæMnj¸^jPy ÂQLù_íî¸$c ‚OqjáFLï MLõ¥hë ®¸CL ¬×.MLktjgR ÔosS öGHNnk×.ŠO~Pe? ¬Â −QLáOqõ¸$c 
ÔLkGSjëFcïFLj. Fc ÔLkGHlÂ GH=hæ¸ÔLj¥yPoÍj. ''Oy×.¸Cc ÀOqj$qjCLjFcïFLj TdïFL¸ ÔofS MLTdëFLj'' ¬¸^k CLjMcÓj À£GSjŠÂ rHOq=h MoGHl 
FL¨¼¸Á.  
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KcC|Oqk¸Ój PoMLl. ¯ ¼FLïMLm+"Py Mc=h ¬MLGSOqMLjk PoEoMnk. JdML@~Â Cx<ÓMLOqŠ Ã»¸¼ FLkÀ Í$qÜOq Â¢+j" Cy<jŠÂ 
JwGSjŠ¸=y¸Á. ®¥qÚ¨¥h CnÓ÷Â Mnk¥c+j", GSëFcÓ _OqjMLm ¬OqíîMLjMLlCy¸Á. −Mnj Ä£jÍ ÔLÓ÷Â Â¢+j" GH<jCLjFcïtj. Fc MLjFLGSjûPy 
MnÔLáÂ −PyÔLFLÓj ÔnÓOo$qjCLjFcïtj. FoFLkfU¸¼FL ¬FLjAKLMcÂ¥h XL*XLBcÂ¥h Í$qÜOqMLlCLjFcïFLÂ ¬OqíîMLjMLlCy¸Á.  

TdïFL¸ ¬Nqk¥q CnÓ÷=h ¥c^F| ÔiOq _Nqj^ MLTdO~PyFo ¥q^jæŠ¸Á. $q¸½ rH=hæFL ÔiOq MLj<CLÓj QL¿¢Oq¸Py ²CLjëGHPe÷Ó Í$qÜOq 
Ä¿» ÂOxôÿMLk^¸$c −Mnj QL¿¢Oq¸Py Jv$qOqjÂ öGHGSjñ^¸ ÔoGSjëFcïtj.  

OxNqjõÓj MLÔcátj. rHOq=y÷Fo ML¸^. Fc‚ $qjMLjô¸ Í$qÜOq ¶ ¼FLï _Ó÷ MofS¸Á. −Mnj öGHÀAKL¥h FoFLj ösHXLŠ¨Â. OnÎPx÷ ÔnfHðFL 
ML¸^¥cÂï ÔofS rH=cæÓFLï °Ccûÿ¸ −MnjPy CnÓjTwë¸Á. FcŠ −Mnj QL¿¢OqMoj CnÓjTwȩ̈ Á. ML¸^ ¬Nqk¥q, AKy×.FL¸ ¬Nqk¥q ¬GHlð.  

ÔcPe O~öCLtj¸Á. μ¥q sH÷=y÷ ML¨è¸¼ sH÷^j ÔoÀ¥h¼á¸Á. Â×.¸$cFo OxNqjõÓ MoGHl<j ¬ÍjóCL¸. FoFLj À¸^k¸=o −CLßCL$c 
ÔLkGSkë ‚Oqjá¸Á. Fc AKy×.FL¸ ¬tj Ôntjõ ¥q<jŠÚFo GSMLjNqkÂ¥h ¬Ec^j$c $qÁPy¥h MnÈ" FoFLj PyGHÆ¥h ¬<j$qjrH=oæGS¿¥h 
¬¸ÍMLjtjFL Oq¸$qjÓ ÍjGHð=hÂ GH¿¼¸Á. ÔL¥qÚ=h GH¿MLjWcÂï MnÍ×.Po÷ ±ExCLjëÓj MnÓj$qjCLjFcïtj. ®Í¸Cc MnjjÍ=h O~öÀ¥h 
³O~ð^÷Pe$c ¬ÂfH¸¼¸Á.  

MLj¸ÔL¸ Ä£jÍ ŠOqjáFcïFLj. ''®¸¥q μ¥q=o MLjO~õÍ Äj»ÆJwtj¸Á'' ¬FcïFLj.  
³Äj^Â ¬<$qPoÍj. ÔLkfS¸Á.  
''FLjMLlø''  
FLÄø¸Á. − FLMLlø¥h ¬O~íÂï MnÁ¥é PyGHÓ ''ÔcPe ‚Oq °¸Á. ¬CLëMLjô¥h tjTdëFLj'' ¬Â _Nqj=h CnOq CxÓ»¸ÔLjŠÂ 

MnÈ"¸Á. ¬CLëMLjô ²¥qÚ< °¸^j¸Á? ¬<$qPoÍj.  
²¸CL¥i O~PoÍj. ö¥qMLj¸$c ¯ GH¸Á¿MLj¸ÔL¸, ±ExCLjëÓ McGSFL ¥qMLjôÂ AKy×.FL¸ Mn$q^j$c ¬ÂfH¸Ôctj. ¯ 

TdNqj¸¥cPeÂ¥h ¬GSÓtjFL MLjj¥cëtj¸GHl PyfH¸¼¸Á ¥qFLj¥q.  
QL¿¢Oq¸ ¥xÂï GSj#eÓŠ KcÂGS. ÔcPesSGH=h¥h FcŠ ÂöÍGH=oæfS¸Á. μ¥q O~öÀ¥h ³Ey ÍKcÓjFL ÔLGHlð<tjCo PoÔcFLj. FcÄ£jÍ 

¬¸ÍMLjtjFL MLjj[MLjP| rUÎÍO~KcÁ¤ ±Ój ÔLÍOq ¥qfHðMLl¸Á. ¥cÂ¢ ÔLGHlð<j?  
_Nqj^ FLkÀ MLTdO~FLj¸¼ $qjGHlðFL ÄgSÚMcGSFL CnÓjTwë¸Á. AKLOqë MLÔcá<FLïMLk^.  
−Mnj MnjÆ÷$c MLk=c÷@~ÓÂ öGHNqjÀïTwë¸Á. ¬CLÂ ÔoCL MnjÆ÷$c MLk=c÷¨¸ÔcÓÂ öGHNqjÀïTwë¸Á. ¥cÂ¢ ¬CLÂ MLjj¸Íj −Mnj 

GHGHlðPo¸ °<¥qPoÍj.  
''Ó¸×c!'' ¬FLï MLk^ rH©ÓôÂ ÄGSjOqj$c ¥x=hæFL En_ò - MLjÈ¢" ÀOq$q_¨FL »FnïÓj. −Mnj ¥hŠÚOqjMLjFL<¸PoÍj. − XLBcFL 

gSCc MLjVTdbÁøPe$c AKLkÄj ÔiÆCo MLkNqjMLjMcÓÂ °FLï^jæ¸Á ¼FLJdGH¥h. GH¥qÚ$qÁPy °FLï rHÍíMLjÂfR¥h − μ¥qÚ O~öÀ£ CLFL $qj^jæ 
ÄGHð‚<ÍÂ −Mnj CcGHöCLNqj¸. KcbÍ¥qFcï GHOqjMLlÂ ¥cJd<j¥yMcÓFo −Mnj CcGHöCLNqj¸ CnÓjTwë¸Á.  

''Mc<j ÂFLjï..'' ¬CLÂ MLk^ GHm¿ë¥cÂMLøPoÍj. FyOqj MLjkNqj<¸ CnÓjTwë¸Á.  
FcŠ −QLáOqõ¸. ®¸CL GSMLjOqjíîO~Ój, ®¸CL McõJdO~Âï μ¸=h ÔoÀÄ£jÍ FL<GH$qÓ CnÆÄCo^ÓjFLï MLjÂfR AKLOqëMLjj¸Íj 

$qjOxë¼á¸Á. ¬CLFLj AKLOoë¥cÍj. $qjOqjMLl ‚@~. MLkMLj.  
¥x¸@x¥qÔy TdMLjO~íîõÂï CLFL Ä£jÍ CLFo ¥qGHlðŠFLï `ÂNqjÀ` CLFLÂ On¸@yTdìFL¸Py ÂÓjGHlCLj¸Á.  
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¶ O~öÀ¥h CLGHðÂGS¿$c _Nqj=h¥h MnWc"ÓÂ PoÔcFLj. CnOqMnFLj¥q MLOq¸@~Py −MnjFLj FLjÓ¥qMLj¸ÔL¸ Ä£jÍ _Æ÷Pe 
¥qOqjÔLjŠGH<jŠFLï MnÍjOqjKx¸$qj ¥qÂfH¸Ôc<j. ¼FLï $qj¨èMnÓj$qjPy −Mnj $qÁ gSÆ¸$qjÂ ÔLkTwë¸Á. ¥q+j" CnOqjÔLjŠÂ °Fcïtj. FoFLj 
ÔLkGSjëFcïFLÂ −Mnj¥h CnÓjGSj. CnÓjGSjFLÂ FcŠ ¬OqíîMLjMLlCy¸Á. ¬tjFc − ÍßQcõÂï −Mnj EcÔcÓFLj¥yPoÍj. FLFLjï GHÓ¥q¿¸ÔLPoÍj. 
FoFLj GHÓ¥q¿¸Ôo öGHNqjCLï¸ ÔnNqjõPoÍj. ²¸Íj¥q¸=o ¥{»=y÷ AKLOqë.  

FLjÓ¥qMLj¸ÔL¸, MnÍjOqjKx¸$qj Ôntjõ, ¥q+"Py÷ Â¢+j" - ¬¸Co GS¸EoQL¸.  
CnÓ÷McOoGS¿¥h MLjÈ¢" ¼FLJdGH CLFL MLjjGSj$qjPy¥h ×c¿Jwtj¸Á. ¥cIgHCy ²ÍjOqjÂÆ¼¸Á. O~öÀ CL»ÆFL En_ò¥h ²<MLj 

¥qFLjïMc¼ °¸Á. ''MLjOy ¬Oq$q¸^Py _GSjû. =h¥nÚ^jæ CnfHð¸ÔcFLj'' ¬¸Á.  
¥cIgH Cc» TdïFL¸ ÔofS _^æÓj MoGSjŠFcïFLj. FLjÓ¥qMLj¸ÔL¸ Ä£jÍ KnÍjOqjKx¸$qj $qjöOqjrH=hæ ÂöÍJwCLjFcï<j. − MLj¸ÔcÂï ¶ 

GH¥qÚ¥h Pe»¸Á.  
®ÍíOq¸ μ¥é ¿XcPy _GSjûTdæ¸<j¥h MLÔcá¸. ''²Pe MLl¸Á OxNqjõÓ MoGHl<j?''  
−MnjÂ ÔLkQcFLj. ''fH¼áMc@~! ¬¸CL¥qFcï ²ŠÚML −Ç¸ÔL<¸ ¬FcõNqj¸O~'' ¬Â ÔnJwë¸Ec?''  
_GSjû ²¥qÚKyCLk¸<$c CL+CLWc Mnj¿sS ¼FLï ¥éOo½¡ Fc ÔoÀPy rH=hæ¸Á. ''$qj<jègHCLÓ GHlÓjGSj. OoGH=h¥h Kc$c ±¿ 

GHÍjFnŠÚCLj¸Á'' ¬¸Á.  
''MnÈ"O~Fc?'' ¬FcïFLj.  
¬GHlð<j ¬GHlð@o FoFLkfU¸ÔLÂ ¶ GHÂ ÔofS¸Á MLjj¸ÍjŠ Mx¸» Fc _j$qÜÄ£jÍ MLjjÍjí rH^jæŠ¸Á. Tdæ¸<jPy ¶ ³AKnÎMLj¸Á 

MLjMLjôÆï ÔLkfS °¸<MLÔLjá. ¥qÂ¢GS¸ 40MLj¸Á¥h ¼FLJdGH ²MLOy CnÓjGSj. ¬tjFc CLFLj ÔofSFL GHÂ EcÔcÆûFL ¬GHQLßÀ¥cÍj.  
_rSû¥cÚFLj. ''MLjÈ¢" Oq¸¨'' ¬¸Á −FL¸Í¸$c.  
_GSjû ¥qÁÆ¸Á. ¼FLJdGH ¼FLïÍtjFL ¥xÁ¤í Fc MLjFLGSjPy MLj¿¢ MLj¿¢ rHÍíÍtjJwCy¸Á.  
¼FLJdGH MLõGSFLGHOqjO~Ój¥cÍj. −Fc<j $qj¸CL¥qÓj÷ OnÎÓjPy ×.¿»FLÁ μ¥q ¥qÓ. μ¥q ¬Ó. EcÂï Ec=cÓFo −PyÔLFL −Mnj¥h 

PoÍj. −MnjÂ ÔLkfSFLGHð=hFLj¸Ôi ×.¿»FL öGHÀ£ ¥qÍÆ¥qPyFLk ''QLß¸$cO~''Âï MnÁ¥cFLj FoFLj. ¥cÂ¢ ¬¸ÍjPy sSïÿ¸ MLl¸Á, ¥qßCL×åCL 
°¸Á, rHÍí¿¥q¸ MLl¸Á, °EcCLëCL °¸Á. −Mnj ¼FLJdGH ¥cÍj. rHÍJdGH.  

_GSjû GH¿$nCLë<¸ PoÍj.  
rHÈ" FL<¥q FL<jTwë¸Á.  

 
PPP 

 

 
(rHÎFL Ä£jOqj ÔLÁÄFL MLjj»¸GHl ö¥h¸Á ¥qDÍ¥h -  ®Á On¸@y  Oq¥qMnjÎFL MLjj»¸GHl.  

MLjOy Oq¥qMnjÎFL MLjj»¸GHl MLÔoá FnÓPy ÔLÍML¸¨) 
 

μ¥é ¥qDÍ - ²Fyï MLjj#eÓj 
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OnÎÓj ¥qÁÆ¸Á. ¥qÍjÓjCLkFo Mo$q¸ GHl¸¾Š¸Á. ¬GHlð<j ÔLkQcFLj. OnÎÓj ¥qÍÓ<¸ FcPe$o −ÓQLõ¸$c $qMLjÂ¸¼FL −Mnj 
GHOqj$qjFL ¥q¸JdOqjæMnj¸^jPy¥h Ík¥qKytj¸Á. ÔiOq Š¼á+j" ¬<è¸GH@~ètj. −Ä< ®GHlð<j ²¥qÚ¨¥h MnWyë¸Ey CnÓjTwë¸Á. MLjOy 
XL*¸Py IJd÷=|IJdOq¸¥i OnÎÓj¥i MLjbÍõ °FLï Ôy^ ®OqjŠÚ¸=y¸Á. öGHNqjÀï¸¼ ÔofSFL GHÂ¥cÍj. μ¥qÚ ÍkŠPy −Mnj Ä£jÍ GH@~èFLj. 
Š¨Ôntjõ, FL<j¸ Ex¿¥h¸Á. $q=hæ$c QL¿¢O~Âï $cÆPy¥h ²Àë ¥q¸JdOqjæMnj¸^jPy Ík¥cFLj. −Fc=h¥h − ¬ÍßGRæ¸ MLk tjÍí¿Á¤. 
¥q¸JdOqjæMnj¸^j ¬¸ÔLj¥h MLÔcá¸. OnÎÓjCy GH¿$nCLjëCLjFLï ²öOq MnjÎGSNqjõ ÔnFL¥cÚNqjÓ _Tdë ¥q¸JdOqjæMnj¸^j PyGHÆ¥h ÄfSOoQc<j. _Tdë 
rHÍíÁ ¥cÍj. ¥cÂ¢ OnÎÓj Mo$q¸, ÄfS¿FL Mo$q¸, −CLßCL ¬Â¢ï ¥qÆfS − _TdëFLj CLjJd¥iÂ ÔoQctj. ¬¸ÔLjFL °FLï MLk tjÍí¿ QL¿¢O~ÓÂ¢ 
− _Tdë PyGHÆ¥h »O~=ofS¸Á. ®ÍíOq¸ ¥h¸Í GH@~è¸ μ¥q¿Ä£jÍ μ¥qOq¸. ®Í¸Cc ¬FLj¥yŠ¸@~ ×.¿»¸Á - XL*¸Py.  

AKLNqj¸Cy FLFLjï ¥qOqjÔLjŠÂ −Ä< ³<jTwë¸Á. μ¥qÚ XL*¸Py MLjßCLjõMLlFLj¸¼ CLfHð¸ÔLjŠFLï ÄGRNqj¸ −Ä<¥h ®GHlð¨GHlð@o 
¬OqíîMLjMLlCy¸Á −Mnj MLjj[¸Py ad¥|. ÔcPe Ä¼öCL¸$c Fc MLjj[¸PyFLk ad¥|. ²¸Íj¥qÂ? ÔcPesSGH=h¥h ¥cÂ¢ ¬Oqíî¸¥cPoÍj. ¯ 
GHOqj$qjPy $qj¸×c^FLPy _Tdë ÄGSjOqjPy −Mnj MLXy×cÓj _Ó¸$c FLFLjï $qjÔLjáŠFcïtj. FoFLk MLBh¥cFLj.  

¬GHð=h¥h TdNqj¸¥cÓ¸ ¬tjÍjFLïOq. OnÎPn¥cÚ¥q =i Cc$cÓFLï −PyÔLFL −Mnj¥h ML¼á¸Í^. ¬ÁÂ¢ï ¬OqjGSkë Mn+jëFLï ŠöO~<j 
Ec=hJwNqk¥q. OnÎÓj Á»¸Á. =i Ec=hJwtj¸Á. OnÎÓj ¥qÁÆJwtj¸Á. ¬Á¤ GH¿fSìÀ.  

μ¥q¿Â ÔcMLl MLBh¥h¸¼¸Á. MLjOx¥q¿Â ¥y¿¥q MLBh¥h¸¼¸Á. Â×cÂ¥h ¥y¿¥q ¥cÍj. ¥y¿¥q¥h −Ó¸_FL. MLkMLjkÓj$c OnÎÓj 
²¥hÚMLl¸=o − ¬MLkôtjÂ ÔLksSMc¨Â ¥cFLj. ®Á ¥éMLÓ 42 GS¸MLCLûO~Ó ¥h¸Í=hMLk^. $qj¸CL¥qÓj÷MoGHl À¿$o OnÎ+"Py − Oy¾Py÷ 
gS÷GHOqj rH=næPy÷ μ¥q MLjkÓ¥h ¥éMLÓ¸ −<Mc+"¥é öGHCoõ¥h¸¼FL ¥éÃF| °¸@oÁ. ¥qÂ¢GS¸ $qj¸CL¥qÓj÷, ÿjÃ¢÷, $qjÀë öJd¸CcÓMoGHl À¿$o 
OnÎ+"MLk^. ¯Ä< − ¥éÃF|Py °¸Á. $qj¸CL¥qÓj÷Py OnÎÓj _NqjÓjEoOo^GHð=h¥h rH=næPy −Fc<j FLÓj$qjOqtjÍj$qjOo °FcïOqj. − 
¬MLkôtj −<Mc+" ¥éÃF|Py μ¥qÚOo °¸Á. ¯ PnÎFLjPy − Oy¾Py÷ OqÁ¤í CLŠÚML. −Fc<j ²¸Íj¥y MLj¿¢ CLŠÚML$c °¸Á.  

OnÎÓj $qjÀë ÔoOo^GHð=h¥h °öEo¥q¸ GSOqjíŠ¸Á. ¯Td¿ OnÎÓj Á» −Mnj ¬<ŠÚ¸@~Fo Jd÷=|IJdOq¸ Ä£jÍFLj¸Ôo =i ¥qGHlð 
¬¸Á¸ÔcFLj. MLjFLGSkñ¿ë$c ¬¸ÍjŠ¸Á. −Mnj MLjj[¸Py ¥x¸CL¥cÓ¸ ¥h¸Í=h AKLNqj¸ Jwtj ¥qßCL×åCL ¥qÂfH¸¼¸Á. ¬GHlð<j − 
¬MLkôtjÂ Co¿JdOq ÔLkQcFLj. Â×cÂ¥h ¼FLïfHPo÷¸ ¥cÍj. CoÆ$cÜ 27-28 ³+j" °¸=ctj. ¥cÂ MLNqjGSjûÂ bÁ¥qÚ¿¸Ôo QL¿¢Oq¸. − 
ÄGRNqj¸ ®GHlð<j $qj¿ë¸¼FLÁ ¥cÍj. IJd÷=|IJdOq¸ Ä£jÍ¥h CLÓMLköCLMoj ¥qÂfHTwë¸Á. ¬tjCo QL¿¢Oq¸ ®¸Ec¥q=h Fc ¬FLjAKLML¸ ÔnfHðFL 
ÄGRNqj¸. −Mnj ¬¸Í¥qCnë‚@~ ¥cÍj. ¥cÂ¢ ¥q+j" ÍkGSjŠÂ ÔLksSÄ. FLMLløPy ¼FLï Ä¼öCL¸ °¸Á. On¸<j rHÍMLlÓk _Nqj=h¥h 
ÄÔLjáŠ¸=ctj. ¼FLï ¬MLkNqj¥qCLø¸, Â×ctjÀ£ − FLMLløPy ¥qÂfHGSjë¸Á.  

OnÎÓj Mo$q¸ GHl¸¾ŠFcï¥q −PyÔLFLÓj, − ¼FLï MLjfU+Ó rH=næPy ³¥c¸CL¸$c ‚OqjáFLï MLõ¥hë MosH GHOqj$qjÓj À£Qctj. 
¥q¸JdOqjæMnj¸^j EcEcGHl #eÈ¢. =i=itk ML¼á À£¿¥q$c ‚OqjáFLï FLFLjï ÔLkfS ²ÍjOqj$c ‚OqjáFcï<j. =h¥nÚ^jæ ¬<$qPoÍj fS$qOn^jæ 
¬¨$c<j. ¬ÓMc^j PoÍFcïFLj. =h¥nÚ^jæ PoÍFLï¸CL$c ÂOqjCcûÿGH@~è<j. Po¼ Mn+"KyCLjFLï −NqjÂï ¬¨$cFLj. ²¸Íj¥hMc+ KxÀë$c 
OqÁíPoÍj? ¬Â. Mn+kë Mn+kë `_ö¥hE§` ¬Fcï<j. MLjjfS÷¸ÓŠ _ö¥hE§ ÔcPe GHÄöCLMnjÎFL GH¸<$q. öGHNqkBcÓj ÔnNqjõŠ¸@~ ®+"Py÷ 
GH¸<$q ÔoGSjŠ¸=cOoMnk. ¬tjCo ¯ PnÎFLj ¬¸Cc MLjjfS÷¸Po °¸<Oqj¥qEc?  

XLBcÓj $q¨Ôo¥xÁ¤í −PyÔLFLÓj − ¬MLkôtjMoGHl öGHNqk*¸ ÔoGSjëFcïtj. MnÈ" − rH=næ CLÓjGHl À£QcFLj. ÔL^jŠÚFL FLFLjï 
ÔLkfS¸Á. ÔLkfSFL¸ÍjŠ −QLáOqõGH<PoÍj. ¥c$c O~ML<¸ −ÓQLõ¸ ÔofSFL¸ÍjŠ −CLßCL GH¨FL^jæ ¥qÂfH¸¼¸Á. ²Pe CnÆfS¸Á? 
Mn¸^Fo CLFLj ×.¿» FcŠ Ôy=h¼á¸Á. ²ÍjOqj$c ‚OyáMLÔLjá¥qEc? ¥cÂ¢ ¬MLkôtj CLFLGH¥qÚ¥h −VøÂ¸ÔL<¸ QLjAKLGSkÔL¥q¸. EoÂ¥h?  
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¥csSûsH ÂQLù_íî¸. Fc ÔoÀÄ£jÍ ÔntjõMofS `=c¸¥|û` ¬¸Á. ¬GHlð<j ¬OqíîMLjtj¸Á −Ä< KxÀë$c ÔLÍjMLl¥yPoÍÂ. ¥cÂ¢ 
¥q+"Py÷ ¥qßCL×åCL¥h Äj¸¼FL °Coë×.¸ CnÆfS¸Á. ³Äj^Á? Fc ÔoÀÄ£jÍ −Mnj Ôntjõ ML*jŠCy¸Á Po¥q  Fc ÔnNqkõ?  

®¥q CL^jæ¥yPo¥qJwNqkFLj. −Mnj AKLj×.¸ Ä£jÍ ÔntjõMoQcFLj. −Mnj −QLáOqõGH<PoÍj. Â×cÂ¥h ²ÍjOqj ÔLkGSjëFLï^jæ ¥qÂfH¸¼¸Á. 
®Í¸Cc ¥qßCL×åCLPy AKc$qMLk? fSÂMLkPy÷ gUOyÓj MnjjÍ=h ¥qÓtj¥qPyFo gUOytjFL÷FLj ³Ey öGHMLkÍ¸ FLj¸Ôy, ¥i<j FLj¸Ôy 
¥cJd<jCcOqj. − Mn¸^Fo OxMLkFLjû öJdOq¸AKLMLjMLlCLj¸Á.  

''Â¢ sHOqj?''  
''¼FLJdGH. ¬GSÓj sHOqj MLjVÓXhô. ¼FLïGHlð<j FcŠ − MLk^ GS¿$cÜ GHÓ¥q@~Â¥h MLÔoáÁ¥cÍ^ ¬¸Íj¥qÂ ²MLOq¨»Fc MLk 

¬MLjô FLFLjï fHÆÔo sHOqjFo ÔnsHðEcÂï''  
''MLj¿ rHÍíJdGH ²MLOqj?''  
FLÄø¸Á. ¬GHlð@o CnÆfS¸Á. rHEcÓj _Nqj=h¥h ÄÔLjáŠÂ FyOqj öGHCoõ¥q¸$c ¥qÂfH¸ÔL<¸. ''²MLOqk PoOqj. FoFLj MLjjÍjí$c 

°FcïFLÂ MLk ¬Nqjõ FLFLjï ¼FLJdGH ¬Â MLjjEcí@oMc<^ ¬¸Í¿¥i ¼FLJdGHÂ ¬tjJwNqkFLj''  
Mn¸^Fo ¶ Cx¸ÍOqMLk^ ¬FLj¥yŠ¸@~ ¬FcïFLj: ''®GHlð<k MLjjExíGSjëFcïMLl''  
GH$qÓ_¨ FLÄø¸Á. ¬GHlð<j CnÆfS¸Á. −MnjPy MLjOx¥q ¬¸Í¸ - Š¨ ¼MLOq ±¨FL GHFLjï #eÈ¢. ®Á ¬¸Í¸ ²Pe 

¬MLlCLj¸Á? ³Mnk? ¬Á ÔnGHð@~Â¥h ¼FLJdGHÂ ÔLk@~Æ.  
Fc Ôntjõ À£GSjŠÂ CLFL ×c¥n^jæ Ä£jÍ rH^jæŠ¸Á. ¯Td¿ FoFLj MLBh¥hJwNqkFLj. ¥q¸JdOqjæMnj¸^jPy ®ÍíOq¸ ¥qÆfS GH¨FL 

GS¸IGHj^FLPy −CLßCL °¸Á. öJd* AKLNqj¸ °¸Á. Äj¸¼ ¬GS¸¥qÆðCLMnjÎFL reflex MLköCLMoj °¸Á. ®GHlð¨Á CnÆfSFL ¬FLjAKLML¸. 
QL¿¢Oq¸ Mo@n¥hÚFL XL*¸. ÔnMLj^ GH=hæ¸Á. ®GHlð<j ³¸ ×.Oqj$qjCLj¸Á?  

MLk tjÍí¿¥i CnÆNqjÂ ÄGRNqj¸ ³Äj^¸=o ¬¸CLŠ ¥xÂï XLBcÓ ö¥hCLMoj OnÎÓj sSæGRFy÷ −»¸Á. AKL+j"FL ¯ Po©}S rH=næ 
CLÓjGHl CnOqjÔLjŠ¸Á. `AKL+j"FL` ¬FLïMLk^ MLjj[õ¸. ¥xCLë$c ²MLOqtjFc öGHNqkBiŠÓj MLÔcáOoMnk. −Mnj ×c¥n^jæÄ£jÍ ÔntjõÂ 
ÔL^jŠÚFL À£sSQcFLj. rH=næPy¥h öGHNqkBiŠÓj ²MLOqk O~PoÍj. ¥éMLÓ¸ =i=itk MLÔcá<j. ¬CLÂ MLjj[¸Py ¼FLï ¼OqjFLMLlø. MLj$c+"¥h 
MLköCLMoj öGHCoõ¥qMnjÎFL FLMLlø. ''FcŠ CnÓjGSjPo!'' ¬FLï KnÈ"¸GHl ¬¸ÍjPy °¸Á.  

¬MLkôtjCy ¬Fcï<j: ''²¥qÚ¨¥h?''  
''JvFLkïOqj''  
''®Á $qj¸^kOqj Ec¥é JwCLj¸Á''  
''¬¥qÚ< _¸¨ MLkOqjCcFLj''  
=h¥nÚ^jæ ¬<$qPoÍj. MLk ³¥c¸CcÂï Ôn<$x^æ$qÆ»FL¸ÍjŠ CLßfHëGH@~è<j. _Nqj=h¥h Mn+kë CLÓjGHl Í$qÜOq −» ''CLÓjGHl 

MoGSj¥y¸¨'' ¬Fcï<j.  
''$qj¸CL¥qÓj÷ ²¸ÍjŠ MLÔcáMLl?''  
''¥qTdGHlOq¸Py MLk ¬MLjôMLjô °¸Á. μ+j" Kc$qjPoÍj. ÔLkfSJwEcMLjÂ MLÔcáFLj.''  
''JvFLkïOqjPy ²MLOqjFcïOqj?''  
''MLk ¬MLjô''  
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''FcFLï?''  
''Po<j''  
''JwNqk@~?''  
''Jd¿JwNqk<j''  
®GHlð<j ×cÆ ÔLkfH¸ÔcPe? ¥cOq*¸ ¬<$cPe? ²GHlð<j - ¬FcPe?  
''FoFLj =nÎÓ¿¸$qj ÔoTdëFLj. JvFLkïOqjPy ×.¸GHOqjŠ^jæ¥h ¼FLJdGHEo sHOqj'' ¬¸^k ÔiOq¥x¸$qj CLfHð¸¼ ×c¥n^jæÂ $qOqø¸$c 

ÔLkfH¸¼¸Á. ¥cÂ ¥qÂfH¸¼FLÄ - On¸<j. ¼FLJdGH ×.¸GHOqjŠ^jæ¥cÍj Jv<jÔLjŠÂ ML¼áFL MLXy×cÓj. ÔL¥qÚ$c, ³GHl$c rH¿»FL 
QL¿¢Oq¸. − `³GHl`Â $qjOqjëGH^æ$qÓ −Mnj $qOqø¸. Mc=hÂ ÔLkfS ²Íj=h MLõ¥hë CLÓ¥h¸ÍjPpCLjFcï<Â −Mnj¥h CnÓjGSj. −Mnj¥h CnÓjGSjFLÂ 
Fc‚ ¬OqíîMLÙCy¸Á.  

¼ÆfH$c ÔLkTwë¸Á. ÔcPesSGH=h MLOq‚ MLk^O~PoÍj. ögSëPy ¥y¿¥q Cx¸ÍOqrH¨Co MLj$c<j CL<_<Cc<j. ²¸Íj¥qÂ? `fS$qjÜ` 
¬Fo MLjjGSj$qj − Oqj¼Â MLj¿¸CL rH¸ÔLjCLj¸Á ¥qFLj¥q. ¬tjCo μ¥qÚÔy=o EcÂ¥h QLÓMLl GH<¥q$qÁPy. ®Á GH<¥q$qÁ ¥cÍj.  

''ÂFLjï MLjjÍjírH^jæ¥yFc?'' ¬FcïFLj.  
''¬<$cPe?'' ¬Â MLjj¸ÍjŠ ×.¿»¸Á. FLÄøFLGHlð<j −Mnj rHEcÓj _Nqj=h¥h ÄÔLjá¥yML<¸Py `rS¥|û`¥i öGHMojNqj¸ °FLïÍÂ 

®GHlð<ÂfH¸¼¸Á. −Mnj rHEcÓj Í$qÜOqŠ ×.¿»FL Fc rHEcÓFLj −ö¥qÄj¸ÔLjŠFcïtj. `¥y¿¥q` FcŠ CnÆNqjŠ¸@~Fo −Mnj 
ÔnGHlðÔoCLPy÷¥h MnÈ"Jwtj¸Á.  

CLO~øCL ³¸ ×.¿$oÁ? öIJdtj@|, VM|Pe¥| ²Æ÷}S CLÓ _ÍíÓj ¥x^jæŠFcï CoPoÁ¥cÍj. ¥cÂ − XL*¸Py OnÎÓj −» MLk rH=næ 
GS¿$cÜ sSæGRFy÷ OqÁ¤í$c °FLï Ôy^ ÂÆ¼¸Á. ¯ Oy¾Py÷Pe$c $c¾ ¬EcíÓ ¥h=h¥iÓj ¥cMLl. ±ÔLÓj PoÂ MLkMLjjÓj ¥h=h¥iÓj. ÔL^jŠÚFL 
FoFLj MnFL¥hÚ ×.¿$cFLj. −Mnj GHŠÚFL FLÄø¸Á. − FLMLlø¥h ¬Oqíî¸ ÔoÀPy rH=hæFL CctjPeÂï ¬¸Íj¥yPoÂ GHfSMc<Â ÔLkfSFLGHð=h 
¼ÆfHCLFL¸.  

MLk^Ój O~Â ÂQLù_íîMLjÁ. =i, ÃGSÚ^jæÓj, ‚P| ö¨¸ŠÓMc+j" ¥h=h¥iPy¸¼ CLÓÍk¿á GHÓ¥q¿¸¼ Mn+jëFcïOqj.  
''Ä£jOo¸ ÔoTdëOqj?'' ¬¸Á - ®GHð=h¥h.  
ÔnJdðÓÂ FyOqj Cn¿¼, ¬¸CLPy −» - ''³¸ ÔoTdëFy ÔnGHlð¥yÔLkEcí¸'' ¬FcïFLj.  
¬ÓMc^tjFL, ¼¥qÚÂ FLMLlø FLMLløCy¸Á. ''¬MLkôtjÆï MLjjÍjí rH^jæŠ¸^k¸=cO~?''  
ÔLÍjMLl¥i, instinct ¥i GS¸_¸bÍ¸PoÍj. ¬FLjAKLkÀ¥h ¬bÍõXLCL MLfU¸ÔL<¸Py ³Fc<tjFc ögSë¥h On¸<j MLjk<j MLkGSæO| ¨ö»¤Ój 

°Fcïtj. ¥y¿¥qFLj GSMLkbEcFL GHOqÔL<¸Py, MLjMLj¥cO~Âï MLkCLßCcøÂ¥h MLjÓÔL<¸Py. GSßfRæPy ögSëÂ Ec=h ÂÓML$qÓ QL¥hëPoÍj. 
Womanhood and motherhood are the ultimate conquests of woman. 

''Ä×.NqjMc< $qMLOqïOqj sH^Py μ¥q ÿy^Py÷ ÕÔn}IHÂ'' ÕÔn}IH ¬FLïMLk^ FoFLj MnCLjŠÚFLïÁ. − Oy¾Py÷ Ä×.NqjMc<Py ¥qÂ¢GS¸ 
− öJd¸CL¸Py TdæO| ÿy^+j" PoMLl. Ôn}IH ¬FLïMLk^ ÔcPeMLj¸Á¥h CnÆ£Íj. FoFLj MnÍjŠÚÂ Fc MLßÀë¥h $pOqMcÂï JvÍ$q@~Â¥h 
Cn¼árH^jæŠFLïMLk^. ÔLj^jæGH¥qÚÓMc+j", ÿy^Py÷ GHÂÔosSMc+k" fHÆÔoÁ `MLkGSæO|` ¬Â.  

''ÕÔn}IH ¬¸=o?''  
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FcŠ ¬OqíîMLjtj¸Á - −Mnj¥h ¬Oqíî¸¥cÂ MLk^ ÔnJdðFLÂ. ®GHlð¨¥q Ä×.NqjMc< Tdìtj¥q¸=o ¥h¸Í¥h O~¥qJwCo −Mnj¥h 
¬Oqíî¸¥cÍj. ''ÿy^Py÷ ML¸^Ój ÔoTdëFLj'' ¬FcïFLj ¬Pe ÔnGHlëFLï¸Íj¥é ®_ò¸Á GH<jCLk.  

FLÄø¸Á. ''Fc¥q¸=c Kc$c ÔoTdëO~? FoFLj OxNqjõÓ MoGHl<j rSðGRP|''  
FLFLjï Äj¸¼ $qOqøGH@o MLjOy ¬¸Í¸ − XL*¸Py −Mnj Tv¸CL¸ ÔoGSjŠ¸Á. MnjjÍ=hÁ? −Mnj NqjMLøFL¸. MnjjÍ=hTd¿$c −Mnj 

MLjj¸Íj ¶¨JwML@~Â¥h fS$qjÜGH<PoÍj. FLFLjï ¬Oqíî¸ ÔoGSjŠFLï^jæ¸Á. Fc AKLj×.¸ CL=hæ ''μ¥qÚTd¿ Ä£j ML¸^ ÀFL@~Â¥h Ä×.NqjMc< 
MLTdëFLj'' ¬¸Á.  

¬GHlð<j $qjOxë¼á¸Á. AKy×.FL¸ MLk^. ''®Íí¿¥i AKy×.FL¸ ÔnfHð MLTdëFLj'' ¬Â PoMLKyNqkFLj. FLFLjï AKLj×.¸ GH^jæŠ Pe» 
‚OyárH=hæ¸Á. ''¯ PnÎFLjPy AKy×.FL¸ ®Ôoá sSæGRFLj÷ PoMLl. MLk ¬MLjôMLjô rHOqj$qFLï¸, McMLjj ÄjOqGH¥cNqjÓj, Ã¿NqkÂ¢ ®¼á¸Á. 
MLjÂÍí¿¥i ÔcÓj'' ¬¸Á.  

MLjÈ¢" OnÎÓj ¥qÁÆ¸Á. MLjÈ¢" MLjjÍjírH^jæŠFoEc? ®Pe¸=h ÔLOqõÓ¥h −MoQL¸ öJdÀGHÁ¥q. ¥éMLÓ¸ −PyÔLFL ÔcÓÍj.  
''Ä£jOn¸ÍjŠ $qj¸CL¥qÓj÷ MLÔcáOqj?''  
''ÔnFL¥cÚNqj GHÔLá¨ ²Pe ÔnNqkõPy FoOqjá¥y@~Â¥h''  
−GHŠ¸@~ FLÄø¸Á. FLMLløCLjFLïGHlð<j ÔiOq rHÎ^ ×c¿Jwtj¸Á. Po¥q ×c¿JwNojPe$c FLMLløCy¸Ec? _Nqj^ ¬¸Í¿¥i 

ÄÂfH¸ÔoPe$c °¸Á − FLMLlø. −GH@~Â¥h öGHNqjÀï¸ÔcFLj. ¥cÂ¢ Fc ÔoÀÂ CLFL ÔoÀPy¥h À£GSjŠÂ MLj¿¢ FLMLløCy¸Á. ÔoÀÂ AKLj×.¸ 
Ä£jÍ −JdõNqj¸$c ÀGHlðŠ¸Á.  

¥csSûGH=h¥h −» - ''®¸Cy=hEcÂ¥h ®¸CL ÍkOq¸ O~McPe?'' ¬¸Á.  
ÔoÀML¸^ ¥q+ ¥c$qÓÍFLï ÍßfRæ ögSë¥h CLŠÚML. ¼FLïGHð=hFLj¸Ôi μ¥q `¬ÓMc^j`Pe$q − öGHö¥hNqj Px¸»JwCLj¸Á Mc¿¥h. 

½¡ÄCLMLj¸Cc Td»JwCLj¸Á. ¥cÂ¢ öGHGH¸ÔL¸Py $xGHð ML¸^Mc+"¸Cc MLj$qMcOqj. MLjFL GS¸GSÚßÀPy ‚@~. ML¸^¥h bÃ¢MLjj¨Â ÔnJdë¸. 
öEpGHÁÂ ¥cÍj. FLÓj¨Â ÔnJdë¸. ÍMLjNqj¸ÀÂ ¥cÍj. öGHGH¸ÔL¸Py $xGHð ML¸^$c+"¸ÍOqk MLj$qMcWo". $cOnè O~M|jû, JdP| Ky‚sS, 
²Äj¿P| Ó$cgSû, −¸bEyÂ¢ KyO~ètjF| - ®Pe ²¸ÍOqtjFc. Ä×.NqjMc< ML¸^Mc¨¥h ®¸CL rHÍí sHOqj÷ ²Pe CnÓjGSj? ¶ ®¸»¤÷GRj 
ExOq$cOqj Fc ÔoGHÓ ‚Oq¥h MLjj¿fS Fc ‚OqÂ ÄEoÇ¤ ‚OqÓCy JwÆá ÔnJdð<j. ¬GHlð@o ¯ sHOqj÷ CnÆQctj. FoFLj ¥c»CL¸ Ä£jÍ 
Mc=hÂ O~tj¸ÔLjŠFcïFLj. MLj¿¢ $xGHðMcOqj ÿy^Py÷ Á»FLGHlð<j Fc CnÆÄ Co^Æï öGHÍ¿ù¸ÔL@~Â¥h − sHOqj÷ Mc<CcFLj. ¬tjCo 
¼FLJdGH MLjj¸Íj ²¸ÍjŠ? −Mnj¥h CnÆNqjÂ $xGHð öGHGH¸ÔL¸ FcŠ CnÓjGSjFLÂ ±¿¸ÔL@~Â¥h. ®Á ÿFLjMLj¸CLj¨ ŠfHð$q¸CLj.  

ÔnJdðFLj. ''O~NqjÓgSMLjPy ÔnFL¥cÚNqjÓ GH¸^ ²ŠÚML. ÔnFL¥cÚNqjÓCy ²Âï Oq¥cÓ ´^M|jû ÔnNqjõMLÔLjáFy ÔcPeMLj¸Á¥h 
CnÆ£Íj. Qc¸GSF|GHlOq¸Py MLk ²öOq MnjÎGSNqjõ FcNqjFLMLjô °¸Á. Š¸ÔLMLjô. −Ä<¥h 87 ³+j". MnjÎGSNqjõ ¶Td¿ Ä×.NqjMc< ML¼á 
Ox=næPy÷ ¶ Ä¼öCLMnjÎFL ‚Oq rH=hæ Fc MLjÀ Jw$x=cæ<j. ³Äjö=c tjÁ - ¬¸=o ÔnGHð<j. KnÆ÷¸¼ KnÆ÷¸¼ Mc¨ FcNqjFLMLjô ÔofS¸ÍÂ 
ÔnJdð<j. ¬GHð=hFLj¸Ôi − `Oqj¼` GH^jæ¥yMcÓÂ CcGHöCLNqj¸. ®Fcï+"¥h ŠÁ¿¸Á''  

''²Pe ÔoTdëMLl − ‚Oq?'' Í$qÜOq¥h ×.¿»¸Á.  
FoFLj FLMcøFLj. ''On¸@o+j" ¥qGRæGH¨ −¿ã¸¼FL ÄÍõ ¬Á. ¬¸CL GSj+jMLl$c ÔnJdëFc? Ä×.NqjMc< O~. ÔofS ÀÂfHTdëFLj'' CLÆ÷ 

ŠöO~¨Â KnÆ÷¸¼FL^jæ ÔLkQcFLj. Fc Ôntjõ À£GSjŠÂ CLFL ÔoÀPy rH^jæŠÂ ''μ^jæ?'' ¬¸Á.  
FoFLj ¬FLPoÍj. MLjjÍjí rH^jæŠFcïFLj.  
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''μ¥q=h¥cÍj. −Oqj Oq¥cÓ ML¸^¥cÓj Fo¿ð¸Á −Ä<. Mc=h¥h ¥cGSë GH^ï¸ GHÍíîCLjÓj ×.CLÔoQcFL¸=o ¥éMLÓ¸ ÔnFL¥cÚNqj 
ML¸^¥cÓj ¥cOq*¸$c ½¡CL¸ MLjOy Mntjõ GHlÔLjáŠ¸=cFLj. bÍÂNqkÓj, ÀOq$qMnkCL, °Æ÷JdNqj MLjj¥qÚÓj MofSFL GHÔLá¨ MLkMLjkÓj 
ML¸^¥q¸. ÔnFL¥cÚNqjÂ ¥qÔcáGHÔcá$c MLjj¥qÚÓj ÔofS MLjjÍí¥cŠ¸@~ °¨¥h¸¼ MnjÎEcfH¸¨'' μ¥qÚTd¿ McõJdOq ÍXLCL °FLï 
ML¸^Mc¨FLtjJwNqkFLj. −Mnj MLjFL¹GHmOqø¥q¸$c _jOqÍ GHmGSjŠ¸^jFLï ŠöO~¨ −^Â −FL¸Í¸$c $qMLjÂGSjëFLï^jæ FLFLjï ÔLkTwë¸Á. 
−Mnj ÔLkGHlPy Ä¸^jFLï öQLÍíî¥c¥q, ÔLkGSjëFLï −GS¥hë CnÓjTwë¸Á. FoFLj ÔnGHlCLjFLï ÄGRNqj¸ Ä£jÍ −Mnj öQLÍíîPoÍÂ ¬OqíîMLjtj ¬¸CLPyFo 
−»JwNqkFLj.  

®ÍíOq¸ μ¥q¿Fx¥qOqj $qMLjÂGSkë ¥xÂï XLBcÓj ÂÆ¼JwNqk¸. ÔnFL¥cÚNqj ML¸^¥cÓj ¬^¥n¥hÚJwNqktj. CLO~øCL ³¸ 
×.¿$oÁ? ³Mnk?  

CLÓjGHl ÔLGHlð<tj¸Á. ®ÍíOq¸ CLjÈ"GH@~è¸. MnÈ" $xWn"¸ À£QcFLj. =i=itk OqÿGSõ¸ ÔnGHlëFLï^jæ ¬Fcï<j: ''rHÍí sSæGRF| 
MLTwë¸Á. Ä£jOqj _Nqj^ °¸=o MLj¸¼Á'' ¯ MLk^Â OqÿGSõ¸$c ÔnGHðFL¥qÚOqPoÍj. ¥cÂ ¬CLÂMLk^ −OqèOqjPe$c PoÍj. GSkÔLFLPe$c 
°¸Á. JwÆ£GSj Ex¸$qCLFcÂï öJwCLûfU¸¼FL^jæ °¸Á.  

¬ML¥cQL¸, MLjÍíCLj, ®^j GH¥qÚ GHm¿ë GSÿ¥cOq¸ QL¿¢Oq¸ ö¥qMLj¸$c Mo@nŠÚCy¸Á. ¬tjFc _Nqj^¥h MLÔcáFLj. À£O~ ¬Á OnÎÓj 
−$o ±Oqj¥cÍj. $qj¨Mnj^æ. ³Ey ö¥cfS¸$qj °¸Í^. OnÎÓj Á» ¬^k tj^k ÁŠÚCyÔLFL^jæ FL¨ÔcFLj. ¥h=h¥iPy¸¼ JdGH ÔLkTwë¸Á. 
¬¥qÚOqPo¥qJwtjFc, ¬ÓMc^j Po¥qJwtjFc fS$qOn^jæ¥xÂ ¥cPeáFLj. Jv$q¥h $qj¥qÚÀOq$q¥q °¥hÚ¿Ã¥hÚ¿ ¥cML<¸ JdGH $qMLjÂ¸¼¸Á. ¥y¿¥q 
À£Oqjá¥yML<¸ CnÆ£Â MLõ¥hëÂ ÔLkfS −^GH=hæ¸¼FL^jæ FLMLløCy¸Á. MojÄjÍíOq¸ μ¥q¿Fx¥qOqj ÔLkGSjŠ¸^k¸<<¸ =i=itk¥h CnÓjTwë¸Á. 
AKLj×.¸ Ä£jÍ Ôntjõ MoQc<j.  

''¶ IJd¿¢æ °¸Ec?'' ¬Fcï<j. ¬GHlð ¬¨»FL^jæ ¥cÍj. ¬EoEy CLFL ÿŠÚPe$c ¬¨$c<j. ³Äj=c ÿŠÚ? gS÷GHOqj 
¥q¸JdOqjæMnj¸^jPy −<Mc+" rH=næŠ PyGHÆ $q¨Nqj [¿¢Íj.  

®MLøFLFcïFLj. $qMLjÂ¸ÔcÆ. PoÍFLPoÍj. MLk Í$qÜOqCLFcÂï $qj¿ë¸¼FL¸ÍjŠ −Fc<j ¬CLFLj ³OqðOqÔLjŠFLï OqjGSjMLjÁ. 
MLjOx¥qOnMLOqtjFc GSj+jMLl$c ®ÔoáMcOoMnk. ®Á 42 ³+" ¥h¸Í=h FLÓAKnÎ OqkJdNqjÓj. Â×cÂ¥h ¬¸CL <_jò −Fc<j Fc Í$qÜOq PoÍj. 
°¸ÔLjŠFo ¬MLGSOqMLjk PoÍj.  

¬CLFLj −QLáOqõJwNqk<j. ÂGRÚOqú$c ÔnfHðFL Fc bEyOqBh¥h ad¥| ¬Nqk<j. ÍkOq¸$c ×.¿»JwNqk<j. μ¥q ¬GHQLßÀÂ 
GSMLj¿í¸ÔL@~Â¥h OqjGSjMLjj ÔnÆ÷¸ÔcÓFo NqkMLPoÂ Oy¾ÓÄ. öGHÀ£ Tz¥qO~õÂ¥h ÄÓjML¥q=hæ O~_^jæŠFo °Eyõ$q¸ ¬CLÂÁ. ®Íí¿¥i − 
XL*¸Py Jv¸CLFL ŠÍOqPoÍj. ¥cÂ¢ ¬¸ÍjMLÓ÷ ×.¿»FL FLadæÂï ÔcPe¥cÓ¸ MLj¿¼JwPo¥qJwNqkFLj.  

OnÎÓj ¥qÁÆ¸Á. ¯Td¿ sSøÔLáî$c JdGH rH=næPy¥h Mn+"Po¥qJwNqkFLj. ¥cOq*¸ - =i=itk ¯ ¥q¸JdOqjæMnj¸^jPyFo °¸<<¸, 
¬CLÂ ¥y¿¥qÂ ¥cÍFLï ÂOxôÿMLk^¸ FcŠ − XL*¸Py _¸bÍjMLtj¸Á. Äj¸¼Jwtj¸Á PoÍj. ¬tjCo ®McøÓFcï ¬¸CL <_jò Fc 
Í$qÜOqPoÍj. MLjjFLjMLk¥q Ec=c¥q MnjÓ÷$c ¥q¸JdOqjæMnj¸^j Ec=c<j GH¥qÚ rH=næPy¥h. ¬¸Co. Mn¸^Fo JdGH Í$qÜ¿¥h Ík¥cFLj. Fc ¥yGSMoj 
²ÍjOqjÔLkGSjëFLï^jæ ‚OqjáÂ °¸Á. `²¸Íj¥h¸CL −ÓQLõ¸?` ¬FLï^jæ ÔLkfS¸Á.  

Ex¸$qÓ¥h Ex¸$q AKcGR ¬OqíîMLjMLlCLj¸Á. PoEc −OqjëÓ¥h ²Íj=h MLõ¥hë −¿ë $qjOqjë CnÓjGSjë¸Á. ''=i=itk'' ¬FcïFLj Š÷GHë¸$c.  
¯Td¿ MLj¿¢ Í$qÜOq$c ‚OqjáFcïFLj. ²Pe ¥qÆfS¸Á ¯ ÔxOqML? Pe½¥| PoÍj. $qj¸CL¥qÓj÷ FLj¸¼ GS¸IGHj^FLÓÂ¢ï ¬Pe 

CyGSj¥xÔcátj.  
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¯Td¿ öGHNqjCLï¸ PoÍj JdGHÂ Fc ¥{»=y÷¥h À£GSjŠFcïFLj. Fc ÿŠÚPe$q. OnÎÓjMo$cÂ¥h JdCL ¥q¸JdOqjæMnj¸^j MLjMLjôÆï 
°NqkõÓ ±»Twë¸Á. JdGH ö¥qMLj¸$c FLFLjï ¬Ój÷Š¸=y¸Á. ¬Pe ²¸CLsSGHl? ¬GHð=h¥h FoFLj MLj¿¼JwtjFL ÄGRNqj¸ ³Äj^¸=o ¯ 
−<Mc+" rH=næ CLÓjGHl $xWn"¸ MoNqjPoÍj. FcõNqj¸$c ²MLOqtjFc CLÓjGHl CyGSjŠ PyGHÆ¥h O~MLÔLjá. MLÔoá öGHNqjCLï¸ ×.¿»¸Á. ¥cÂ¢ 
O~PoÍj. ²MLOqj? =i=itk.  

GH¥qÚrH=næPy¸¼ μ¥q MLjjGSPeÄ<Â Mn¸^Kn^jæŠ MLÔcá<j. MojÄjÍíOq¸ CLjÈ"GH@~è¸. MLk tjÍí¿ MoGHm ÔLk<Š¸@~ ¥cOqõ 
ÍXLCLCy ÂMLj$qïMnjÎFL °Eyõ»Pe$c ÔcOqjæÂ ÔLkGSjŠ¸^k ''¯ ö¥h¸Á KnOqjëPy GH<j¥y¸¨'' ¬Fcï<j.  

''O~öCL¸Cc FoÓÄ£jÍ ExO~÷PoMnkFLÂ Kn¸$n^jæŠFcïFLj. FnÀëFL JdÓjJwQcMLl ¥x<j¥c'' ¬¸Á MLjjGSPeÄ<.  
¬¸=o ¿×.OoøGRF| Ôotj¸ÔLjŠFLï JdfS¸×.Oqj¥cÍj. GHmFLjŠÂ, MnÀ¥h GH^jæŠÂ À£GSj¥x¼áFL QcÆ£ë ¯ JdfS¸×.Oqj.  
''Ä£jPe¸=h Mc+"¥h sSMLÔosSë GHl*õ¸ MLkMLjô$cOqk. GH<j¥y¸¨'' ¬Â CLÓjGHlEc¥c MnÈ" ''Fc¥é¸ ®MLøFL¥qÚOqPoÍj'' ¬Fcï<j FLFLjï 

ÔLkGSkë.  
¥cMcÓÂ, ¥qfS$c ÔofSFL GHÂ ¬Â ¬OqíîMLjMLlCy¸Á. FLFLjï ÔLkfS ''−Ä<¥h Cy<jFcïOqj. Ä£jOqj Ä£j KnOqjë¥h MnÈ" ‚OyáMLÔLjá'' 

¬FofS CLÓjGHl Í$qÜ¿¥h Pe$ofS MLkNqjMLjNqk<j.  
®¥q ¬¥qÚ< ‚OqjáFcï μ¿$oEoÄ£j PoÍj - ¥q_jOqj÷ ÔnGHlð¥yML<¸ CLGHð. ¬tjFc MLjMLjôÆï MLk=c÷<ÂMLøPoÍj MLjjfSPeÄ<. 

''Â¢¥éMLjMLlCLj¸Á ¯ Kx=hæ?'' ¬¸Á. ³Ä£j ¥cÍFcïFLj.  
''¬tjCo FLjÄø¥qÚ< ‚OyáML<¸ CLGHlð¥qEc?''  
¥x¸Í¿¥h PoÂ ÔxOqML °¸^j¸Á. ²ŠÚML$c CLÄj+jÓ¥h ¬Á ×.FLôÿŠÚ. Oy<jèÄ£jÍ rSÎ¥hÓj Ä£jÍ Mn+jëFLïMc<j JdOqjÚPy 

GHlMLløÓj ¥yGSkë¸=o $qjöOqj$c ÔLkTdë<j rSÎ¥hÓj −fH. Righteous monitering MLj¸¼ ×.Koò. ¬Á ×cÀ¥q¸Cc °¸=o MLõMLGSì 
GS¸TdÚOq¸. ¥x¸Í¿¥é °¸=o ¬Á MLõ¥hë Ä¥cOq¸$c GS¿rH^jæŠ¸=c¸.  

PoÔcFLj. ¼FLJdGH‚@~ ÂOqjCcûÿGH¨FL^jæ CnÓjTwë¸Á. ¬tjFc ÔosSEoÄ£jPoÍj. Mn+jëFLï FLFLjï ÔLkfS ''$q¸^Py O~. AKy×.FL¸ 
ÔoEcí¸'' ¬¸Á. ®Á ¬À ¼FLï Tz¥qOqõ¸.  

¥cÓj¥cÆFL fHÆ÷Pe$c ¥q¸JdOqjæMnj¸^j ¬¸Cc À¿$cFLj. ¬GHð=h¥h Fc ×o_jPy FLÓAKnÎ OqkJdNqjÓj °¸=o MnÁ¥h GH^jæŠÂ 
=i=itk¥h GSMLj¿ð¸ÔoMc¨Â. ¬Á Fc QL¥hë¥h Äj¸¼FL rHÎ¥q¸ ¬GHð=h¥h. KnOqjë Ä£jÍ ‚OqjáFcïFLj. QL¿¢Oq¸ ¬ÓfSJwtjFLGHlð<k, MLjFLGSjû 
¬ÓfSJwtjFLGHlð<k ¶ −^Ä<jGHl °¸Á - ÂöÍ. FcŠ CnÆNqjŠ¸@~Fo ÂöÍGH=oæfS¸Á. °FLï^jæ¸¨ ²MLOy AKLj×.¸ Ä£jÍ ÔntjõMosSë 
CLjÈ"GH¨ PoÔcFLj. Ôi¥q=h GH¨¸Á. ÔoÀPy AKy×.FL¸ Jd¥n=|Cy ML¼á Fc GH¥qÚFL ‚Oqjá¸Á. ¬GHð=h¥h ¥q¸JdOqjæMnj¸^jPy °FLï 
FLÓj$qjCLk ÂöÍJwCLjFcïOqj. Fc GH¥qÚFL ‚Oqjá¸Á.  

`FLjMxøTdëMoMnkFLÂ ²ÍjOqj ÔLkQcFLj` ¬¸^k.  
''− MLjjGSÆ EnNqjõ¸?''  
''®¸¥c GH<j¥yPoÍj. `Fc¥é¸ AKLNqj¸PoÍj. Vtj$c GH<j¥y` MLj¸=y¸Á. CLFL¥h O~öCLj+j" ÂöÍ GS¿$c GH^æÍ^.''  
ÂOqjCcûÿ¸ $qj¸@nÓ¥h ²$qÍÂï¸Á. −Mnj GSøNqj¸$c Jd¥n=|Py¸¼ ¬FLï¸ Fy=h¥h ¬¸Á¸¼¸Á. −¥qÆ PoÍj. ¬tjFc FyOqj 

Cn¿ÔcFLj.  
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Fc ¥q+"Py÷ ÂOqjCcûÿ¸ −Mnj¥h ¬OqíîMLjMLlCy¸Á. − XL*¸Py ¬Oqíî¸ ÔoGSjŠFLï ¬MLjô ¬tj¸Á. Po¼ Mn+jëFLï −Mnj ÔiOq 
GH^jæŠÂ −JdFLj. MnFL¥hÚ À¿» ²¸»Æ rHEcÓFLj MLjjÍjí rH^jæŠÂ MnÈ"Jwtj¸Á.  

¬¸Co − O~öÀ ¥qDÍ.  
$qj¸^kOqj OnÎPoø sSæGRFy÷ CLjÈ"GH¨ PoÔcFLj. ¬GHð=h¥é OnÎÓj −» ÔcPe sSGHtjFL^jæ¸Á. ÿ@~MLl¨$c ¥q¸JdOqjæMnj¸^j Á$cFLj. 

²¥qÚ< ¼FLJdGH? ÔLj^kæ CLfHðJwtjFL GHfSMc¨Pe$c ¥q+j" MnÁ¥ctj. ¬GHlð<j ¥qÂfH¸¼¸Á ²Íj=h Jd÷=|IJdOq¸ Ä£jÍ FcÍßfRæÂ 
GH<@~Â¥h ²ÍjOqjÔLkTwë¸Á. FoFLj ÔLk<$cFo Ôntjõ ±fH¸Á.  

sSæGRFy÷ FLFLjï PoGHPoEo¸? Mn+jëFLï^jæ ÔnGHðPoEo¸? ®¸CL GSj+jMc Ä¨JwML<¸? ¬^jGH¥qÚ Jd÷=|IJdOq¸ Ä£jÍ <kfH÷¥é=| OnÎÓj 
°¸Á. FcÓj$q<j$qjÓj MoQc¥q ×.FL¸ MLjbÍõ ¥qÆfSJwtj¸Á ¼FLJdGH. MLj¿ ¥qÂfH¸ÔLPoÍj.  

(¯ CLO~øCL ¯ ¥qDÍ¥h FcÓj$qj MLjj»¸GHlÓjFcïtj. Jd>OqŠ<j FcÓj$qk ÔLÍMxÔLjá. ¥qDÍ$c MLjFLGSjûPy Äj$qPeÓ¸=o μ¥q=h 
ÔcÓj. ¥cÂ¢ ¬Â¢ï ÔLÍMcÓ¸=o ¯ MLOqGSPyFo ÔLÁÄCo Kc$qj¸^j¸Á)  

1. MnjPyö@~MLk  
2. ö@~MLk  
3. McGSëML¸  
4. ¬Á McGSëML¸.  

                                      
PPP 

 
 

ö@~MLk (3ML Oq¥q¸ MLjj»¸GHl) 
      McGSëML¸  

− Oy¾Py÷ Ä×.NqjMc< ³ÓkOqj Oy<jèPy MLkCc ¥é}IH ÔcPe GHOqGHÀ $qÓ ÿy^P|. CnÓ÷McOqjOq]kMLjjFL MLjk<j$q¸^Ó¥é 
Cn¿ÔoMcOqj. Cn¿¼¸Eo CL<MLl$c Mo¨Mo¨ ®©÷ ML<, EcÂ¥h Cy<j ÔoCLjÓj ¥cPo Td¸KcOqj MLjj[õMLjtjFL MLjj¥cëtj¸GHl Ôn=iï. ¥x_ò¿ 
Ôn=iï ÍXLBcÁFL¸Cc ®©÷Cy tjMLø<¸ ¿Mc¾. ¥cÂ¢ − Oy¾Py÷ GH¼á ÔnFL¥cÚNqjÆï OqjÃò, ÀOq$qMLkCL MofS GH¸=h¥h¸Í GH¨Co Jv$qOqj$c 
GHÓ¥q¿¸Ôo ²¸<jÄjOqGH¥cNqj öGHÀ£ sH÷^jPyFLk MLÔoá^^jæ öGHCoõ¥q¸$c GS¿¢øGSj¥h MLjj¸Íj ×.CLÔofS (CnÓj$qjMc¨¥h ¥cOq¸ Oqj¼ 
×.FLôÿŠÚ) ¬GSÓj ¯ ÄjOqGH¥cNqj −PyÔLFL FcÁ. $qj¸CL¥qÓj÷ FLj¸¼ FoOqjáŠÂ ML¼áFL FcÓj$qtjÍj Oq¥cÓ ¬FLjJdFcÓj ¥qGSæMLjOq÷ 
MLjCLjÓj Jw$x=oæÄ. − GSMLjNqj¸Py ²MLOqj ¥qGSæMLjOqj÷? O~öÀ Pe¿¢Ój FL¨fH CnÓ÷McOqj Oq]kMLjjFL fS=i ÔoOoMcOqj, CnÓ÷McOqk÷ GHÂÔosS 
ÁFLGHöÀ¥qÓ örH}S MLOqÚOqj÷ JvÍjí=o ®©÷¥yGS¸ ¥cGSë MLjj¸Íj$c PoÔo OnÎCLj TwÍOqjÓj °ÍNqj¸ FcÓj$qk ¬tjÍk MLjbÍõ ÿy^Ój 
MLjjMLjôOq¸$c °¸@oÁ. − Oy¾Py÷ − =nÎMLjjPy Mo© ®©÷Â ®ÔoáMcOqj MLjOnMLOqk PoOqj.  

FoFLj ¬tjÍk −Oqk MLjbÍõ ÍOqùFL¸ ®ÔoáMc¨Â. −ÓQLõMLjtjCo ''²¥qÚ<Nqkõ MojGSæOqj?'' ¬Â $x¸CLjÓj Mo@n¥hÚ ÄÂfH¸ÔoÄ. 
¥xÂï $x¸CLjPy÷ O~öÀ MLj¸Íj Á$qÂ V¸$yMLO| CnÆsSÁ. ³MLjtjFc Mc+"¥h Oqj¼, FcŠ ½¡CL¸, Nqj×.MLkÂ¥h rH^jæ_¨. ¬Á Fc 
½¡ÄCL¸Py rHÍí °rHðFL.  
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¶ Oy¾ JvÍjí=h fRIGHlæ GHÓ¥q¿¸CLÓj GHm¿ëÔoGSjŠÂ MnWo" =nÎMLjj¥h ''sUN|j MLkGSæO|'' ¬Fo ÀNqjõ=h GHÓ¥q¿¸CL ÄÂfH¸¼¸Á. 
®Á ¬ÓMc^j PoÂ $x¸CLj. ¥cÂ Fc GHOqGHÀÂ ²¿»FL $x¸CLj. ¶ =o_jÓj MLjj¸Íj μ¸^¿$c ‚OqjáFLï MLõ¥hëÂ ÔLkQcFLj. ÔL¥qÚÂ 
[¿¢ÍtjFL FnMLjÆfH¸ÔL¸ Oq¸$qj ÔiOqPy ¥q+"¥h ¥q+"×y<jCy, FLjÍj=hÄ£jÍ ²öOq=h Kx^jæCy ¬Âï=h¥i Äj¸¼ Â¸@nÎFL ¼OqjFLMLløCy Í$qÜ¿¥h 
FL¨¼FL ¥xÁ¤í ¬MLlFLj − FLMoø −MnjÂ GH=hæ¼á¸Á. ¬MLlFLj. Fc −PyÔLFL ¥qOn¥éæ.  

''FLjMLlø..'' ¬¸CLPy GSOqjíŠFcïFLj. ¬Pe ÔLkGSjëFLïGHlð<j −MnjÂ `FLjMLlø` ¬FLPo¥qJwNqkFLj ''Ä£jOqj.. ¼FLJdGH''  
GSMLkbEcFL¸ −Mnj Í$qÜOqjï¸¼ O~PoÍj. Fc MnFLj¥qFLj¸¼ ML¼á¸Á.  
''¼FLJdGH Mc+" ±¿Py Mc+" ¬MLkôFcFcï fHÓjÔLjŠFLï sHOqj. ¬GSÓj sHOqj ¬ÆMoÓj.''  
 ®^j À¿$cFLj. ÀOqj$qjCLkFo −NqjÂï ÔLkfS ÂO~Ý¸CLJwNqkFLj. ¬GHlð@o Ó¸<F|FLj¸¼ Á$qjMLjÀ ¬tjFL CnÓj$qj ExOqPe$c 

°Fcï<j. MLj¸¼ GSk^j, =nÎ, °ÍNqjMoj ‚Æ¸$qj ¥q+"EcíÓj  
''Fc sHOqj MLjPo÷QLøOqO~MLl. ®¸<öfSæNqjP| ®öFcñöGSæ¥qáO| ¨×nÎFLO| - ¬¸=o Jd¿öQcÄj¥q MLÙÆ¥q öGHBcÈ¥c OqkGHÇÆðÂ'' FLÄø ''MLk 

CnÓj$qj MLkadæ¿ GHl*õÄjÁ. $qCL ¥xÂï FnÓÓj$c Ä£j ÔnFL¥cÚNqj GHÔLá¨ ¥yGS¸ ¯Ä< °Äø+k"OqjCy¸Á. − Oy¾ Ä£jOqj $qj¸CL¥qÓj÷Py 
−Ä<Â ¥cJd¨FL¸ÍjŠ FcCy ‚@~ `=c¸¥|û` ÔnfHð¸ÔcÓÂ −Mnj ¥y¿¥q. ®Mc+ °NqjkõOqj¥h GHEníÂÄjÁ ¥hPyÄ£j^Oq÷ ÍkOq¸Py 
CLMLl<jCy ÃGSÚCLjëÓj CLNqkOqj ÔosS IJd¥qæ¿¢ ÂO~ôBcÂ¥h MLÙÆ¥q öGHBcÈ¥q fSÍíî¸ ÔoNqkÆû °¸Á. FcCy MLTdëFLÂ Mn¸^_¨¸Á. 
MnjjÍ^ Ä£j ÔnFL¥cÚNqj GHÔLá¨'' ¬¸^k ‚OqjáFcï<j.  

¼FLJdGH ¥yGH¸$c ¬¸Á ''Fc `=c¸¥|û`Â ¬¸CL −^ GH=hæ¸ÔcÆûFL ¬MLGSOq¸PoÍj'' ¬¸Á.  
MLjPo÷QLøOqO~MLl FLMLløCLjFcï<j. ''¼FLïGHlð<j ¯ ¼FLJdGH ¬¸Í¿¥i `=c¸¥|û` ÔnsHðÍ^. FoFLj ¬Â¢ï MLkOqá$qÆ$cFLj ¥cÂ¢ 

`=c¸¥|û`Â MLkOqáPo¥qJwNqkFLj.''  
μ¥qÚ `=c¸¥|û` −bEcOq¸$c −Mnj KxÀë$c ÔLÍjMLl¥yÂ MLõ¥hë ¬Â − Oy¾ ÂO~íî¿¸ÔLj¥yML<¸ $qjOxë¼á¸Á. ®GHlð<j FcÆ¥q 

¥xOqj¥yÚ¥q CLGHðPoÍj.  
''MLj¿ ×.¸GHOqj Š^jæ?'' MLjFLGSjPy ¬FLjŠFcïFLÂ ¬FLjŠFcïFLj$cÂ, Fc GS¸Á$qíî¸ _Nqj=h¥é MLÔoáfS¸Á. 
MLjPo÷QLøOqO~MLl GH$qÓ_¨ FLMcø<j. ''Ä¤+" CcCL − Oy¾Py÷ Kx¸KctjFLj¸¼ ×.¸GHOqj Š^jæÂ CnÔcá<j. ¥éMLÓ¸ Š^jæÄ£jÍ 

JvFLkïOqjPy On¸<j Moj<Ój ¥q=cæ<j ®GHlð@~GHÂ ÔosSMcOqj KyPn<¸CLMLj¸Á °FcïOqj. Ä¤+"¸Í¿¥i ×.¸GHOqj Š^jæ McOqGSCLø¸. 
−<fHÓ÷Ó¥h MLj¿¢FLj'' −» ''×.¸GHOqj Š^jæ Ä£jEc¥c ML¼á¸ÍFLïMLk^''  

®¸ÍjPy ¼FLï rSÎ¥qPe½¥qP| Jdtj¸^j °¸Á. ¬ÆMoÓj ´QLøOqõ¸, ÿyEc öGHGSjìCL¸ AKLOqëEcøO~ ML¼áFLÁ. ¥cÂ¢ −Mnj Tv¸CL 
−fSë McOqGSCLø¸ ×.¸GHOqj Š^jæ. −<fHÓ÷ AKLOqëMnÎAKLMcøÂï ÄjFLVtj¸¼ CLFL GHl=hæ¸=h $xGHðCLFcÂï MLjj¸Íj ÂÓGH<¸ ¬Oqíî¸ 
ÔoGSj¥y$qÆ»FL ÄGRNqj¸.  

¬ÆMoÓj ¬Fo MLjPo÷QLøOqO~MLl AKcOqõ ´QLøOqõML¸CLjO~Ój. − Oy¾ $qj¸CL¥qÓj÷Py ×.¸GHOqjŠ^jæ JdGH$c ²¸ÍjŠ GH¿ÔLNqj¸ 
ÔoGSjŠ¸Ey CnÓjTwë¸Á.  

Px^æÓj MoGSjŠ¸^k ®©÷Â ÔnFL¥cÚNqj GHÔLá¨ FL¸ÔLjŠÂ ÀFLPoÍj ¼FLJdGH. ®©÷Â ÔnFL¥cÚNqj GHÔLá¨¥h FL¸ÔLjŠÂ ¾ö¿¸Á 
Jv¸»JwCLk. − GHÔLá¨ OqkGHl ÁÍjíŠFLï CxÆXLFcÓj −Mnj¥h CnÓjGSj. FoFLj −FL¸Í¸$c ÔLkQcFLj. Fc Ã<èÂ ²Íj=h MLõ¥hë PeÆ¸¼ 
MLjjÍjí rH^jæ¥yML<¸Pe¸=hÍÁ. CLFL GSßfRæÂ ¬bÃFL¸Á¸ÔL<¸ GSßfRæ¥qOqëŠ MLjFL¸ ¬¸Á¸ÔL$qÓ ÂMcÈ.  
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ÿ@~MLl¨ GH<jCLk ÀFcï<j MLjPo÷QLøOqO~MLl. ''®Fcï+"¥h MLk −Ä< ¥y¿¥qFLj À£¿áFL¸ÍjŠ −FL¸Í¸$c °¸ÍNqkõ'' ¬¸^k 
Po¼ ''KoÃ¢! ®¸ÍjPeP| ×nÎF| rUÎÍO~KcÍjFLj¸¼ _NqjÓjEoOq<¸ −ÓQLõMLjtj¸Í^. ®GHlð@o GSkO~õsH^ Ec=cOqj. °NqjkõOqj ÔoOoGS¿¥h 
−ÓQLõMLjMLlCLj¸Á. FLjMLlø FcCy MLsSë ®_ò¸Á GH¨JwCcMLl. Pe¸@| GSOoø, ö$p¸@| Qc¸fHP|û, =yJwö$qIgH GSæ© - ÔcPe =nÎMLjj GH<jCLj¸Á''  

''FoFL¥qÚ¨¥h O~FLj. ®¥qÚ@o −»JwCcFLj. ®¥qÚ<tjCo ¯NqjFL Cy<j¸=cOqj.''  
''$qj@| ´¨Nqk. ÿy^P| MLjFyOqMLk¥h IJwF| ÔofS MojFo×.Oqj O~MLkO~MLlCy MLk=c÷<jCcFLj MLj¸¼ GSk=| °¸ÔLMLjÂ.''  
FcMoGHl À¿»¸Á. ''ÄjMLjôÆï ÔLkGSjŠÂ −»JwCLjFcïFLj FcŠ Cy<j$c °¸=cOqj ¥qÍk?'' ¬¸Á.  
³¸ ÔnJdðPy CyÔLPoÍj. ®Á CcFLj$c ¥yOqjŠÂ FcCy $q<GH@~Â¥h ¥qÆð¸ÔLjŠFLï ¬ML¥cQL¸. GSAKLõ GSMLk×.¸Py ³¥c¸CL¸ 

¬ML¥cQL¸¥cÍj. ÔL¥qÚ$c öGHBcÈ¥q öGH¥cOq¸ ³OqðOqjÔLj¥y$qÆ»FL ³O~ð^j. ²ÍjOqj$c AKLOqë °Fcï<Â ‚@~ GH=hæ¸ÔLj¥yŠ¸@~ - 
¬FLj¥yŠ¸@~ ¬FcïFLj.  

''μ¥qÚ XL*¸ ‚@~ ÄjMLjôÆï MLÁÆrH^æFLj''  
MLjPo÷QLøOqO~MLl FLMcø<j. ''ösHÄj¸¼FL ösHÄjŠ<j ‚@~ ®¸CL ÂOqjíGRæ¸$c VÄ£j ®MLøPo@oMnk. =c¸¥|û. Fc AKLj×.¸ Ä£jÍ FLj¸¼ 

¥x¸<¸CL GSMLjGSõÂ Á¸ÔoQcOqj'' ¬Â PoÔc<j - ''ÂFLjï ÿy^P| Í$qÜOq Á¸¼ JwCcFLj'' ¬Fcï<j.  
''¶ $q¸^Py Fc GHÂ GHm¿ëÔoGSjŠÂ Ä£j OqkMLjj¥h MLTdëFLj'' ¬FcïFLj.  
MLjPo÷QLøOqO~MLl Po¼ AKcOqõ¥h Ôntjõ tjMLøPoÍj. Fc Ôntjõ À£GSjŠÂ ¥cGSë ÍkOq¸$c À£GSj¥xÔcá<j. ''KoÃ¢Â Ä£jCy 

MLÁÆJwCLjFcïFLj ¥qFLj¥q ¶ ÄGRNqj¸ ÔnJdðÆ. −Mnj¥h ¥c÷öTwæIJwÃNqk °¸Á. μ¥é $qÁPy μ¸^¿$c °¸=o AKL¿¸ÔLPoÍj. ¬¸Íj¥qFo − 
Oy¾ $qj¸CL¥qÓj÷Py gS÷GHO| Ky»¤ ²¥hÚ¸Á. ¬¸ÍjPy −<Mc+" rSGHOo=| <Kcò FLÔLáPoÍj. Ä£jOqj GSMLjNqkÂ¥h ML¼á ¥q¸rHÂ¢ ®ÔcáOqj. =o¥| 
¥éO|''  

¥x¸Ôn¸ ¥q¸$cOqj GH@~èFLj. $qj¸CL¥qÓj÷ öGHNqk*¸ ¥qDÍ ¯NqjÂ¥h ²¸CLMLOq‚ CnÓjGSj? <KcòPy ³¥c¸CL¸ MLOq¥éFc? 
GS¸TdÚOqMnk, ögSë GSÿ×.MnjÎFL $q<jGSjÍFLMnk − GSMLkÔcO~Âï ¬MLGSOq¸ MojOqŠ rSFcûOqj ÔoQctj. GS¸Eoÿ¸ PoÍj. ¬¸Cc CnÆsSë 
®ÍíOqk ®Pe ¥qÆfSO~Oqj.  

¬FLjMLkFcÂ¥h ¬×cåFL¸ Í$qÜOq CyML. ¬MLÂ¢À¥h GS¸TdÚOq¸ ÔL¥qÚÂ μ<jGHl.  
AKLOqëCy Mn+kë `MLTdëMLl ¥qÍk?` ¬FLï^jæ ÔLkfS¸Á ¼FLJdGH. CLÓkJdFLj °Ccûÿ¸$c.  
FoFLj MnWo"GS¿¥h TdïFL¸ ÔofS ²öOq=h Š¸ŠMLj Oq¸$qj ÔiOq ¥q^jæŠÂ °¸Á. QL¿¢Oq¸ ²öOq$c MLj¸EcO~Ój ŠGHðJwfSFL^jæ °¸Á. 

²öOq=h ×c¥n^jæ. −¸Ey+FLCy CLÓjGHl À£fS¸Á. ''²¸Íj¥h¸CL −ÓQLõ¸ ÔoQcMLl? ¯ $qÁPy μ¸^¿$c ×nÎPy÷ °FLï^jæ¸Á. MLjPo÷QLøOqO~MLl 
ÔnfHðFL MLk^ ×cåGH¥q¸ ML¼á¸Á. ¥c÷öTwæIJwÃNqk? Po¥q $qj¸CL¥qÓj÷ ¥qDÍ¥h ¥xFLTd»¸Jd?  

 ³MLjtjFc FoFLj ML¼áFL ¬tjEcOqj ÂMLjjadÓŠ MLjÂfR fSìÄjCLGH¨¸Á. MLjj[¸Py − ¿Pe¥éûGRF| CnÆfS¸Á.  
MLj¸ÔcÂ¥h ²ÍjOqj$c °FLï TwIJd Ä£jÍ ‚OqjáÂ MxWy"¥h CLÓ$q< À£GSjŠFcïFLj. ®GHlð@oMLjMLlCLj¸Á?  
''Â×.¸ ÔnGHlð. Fc¥yGS¸ MLÔcáMc? Fc ÔnFL¥cÚNqj GHÔLá¨¥yGS¸ MLÔcáMc?''  
FLÄø¸Á. ''On¸<k MoO~?''  
''Fc¥yGS¸ MLsSë ®GHlð<j ¯ $qÁPy ³¥c¸CL¸ ¬ML¥cQL¸.''  
''®Á FoFLj ¥y¿ Jd÷FLj ÔofS¸Á ¥cÍj''  
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''FLFLjï rUÔLá¿GSjëFcïMc? ±¿GSjëFcïMc?''  
''Ä£j MLj$c+j" MoÓj ÔLkfHsSë QL¿¢O~Âï MnÍjŠCcOqj'' FLÄø¸Á.  
''− Oy¾ ¬¸CL¥qFcï ²ŠÚMo ÔLkfH¸ÔcMLl. ÂFLjï ¥qÓMcÓÂ ÔcPeTdOqj÷ ¬FLjŠFcïFLj''  
''FLjMLlø ¬FLjŠFcïMLl. ¥cÂ¢ FoFLj ¬FLjŠFLïÁ ÔoQcFLj''  
®¸¥q GS¸Eoÿ¸ ¬¥qÚOqPoÍj. Po¼ −Mnj MoGHl FL¨ÔcFLj. MLj¸ÔL¸ GH¥qÚFLjFLï =nÆIJwF| ¥x=xæ¼áFL^jæ Mnk»¸Á. CLjÈ"GH@~èFLj.  
IJwF|Py ÿ@~MLl¨$c MLk=c÷¨¸Á ''OqMLjôFLj'' ¬Â Fc MoGHl À¿» ''MLkMc¿ CLMLjjô¨ fHÓ÷Ój, AKcOqõ. −Ä< ®¥qÚ< ¥cPo½¡Py 

Pn¥náOqO|. ÍjOqÜ$qj¨¥h À£GSj¥n+"@~Â¥h MLTwë¸Á. MLk MLj¿Á ®F|¥q¸=c¥|û −IgHGSOqj''  
MLk^ GHm¿ë¥cŠ¸@~Fo $qÁ CLÓjGHl AKL+j"FL CnOqjÔLjŠ¸Á. ®ÍíOqj fHÓ÷Ój ÍkGSjŠ MLÔcáOqj ''KoÃ¢ −¸=i''. Mc+" MnFLj¥q 

PyGHÆ¥h ML¼áFL CLÆ÷ IGHŠë ¬GHlð@o ¬Mnj¿¥cFLj¸¼ Á$qjMLjÀ ¬tjFL QcÆ£ëPe$c °¸Á. Í$qÜOq$c ¥qÀë¿¸¼FL KcK|è ¾CLjë (42 
GS¸MLCLûO~Ó ¥h¸Í^ ¬Â MLj¿¼Jw‚<Íj. ¬¸=o JdQcáCLõ Fc$q¿¥qCLFLj MLjFL EoQcÂ¥h Á$qjMLjÀ ÔofSFL EcEcGHl MnjjÍ=h CLOq¸ 
NqjjMLÀ) ¥q+"¥h ¬MLGSOq¸ PoFL¸CL rHÍí FLÓ÷¥q+"EcíÓj, ÔL¸¥qÓEc¥c ×c¥n^jæ, KxÀë$c ¬ÓMc^j PoFL^jæ `ÔLj^jæŠFLï`ÔiOq. − $qÁPy¥h 
McOqj MLÔcá¥q ÿ@~MLl¨ MnjjÍÓtj¸Á.  

''³¿¢, ³¿¢ KcML$cOqj? −NqjFLCy CL$cEc GH<@~Â¥h MLÔcáFLj. Ä×.NqjMc< ML¼á ¯ ÁŠÚMLkÆFL ÿy^P| $qEo ¥cMLÓfS 
ML¼á¸Ec? MLjMLjôÆï MLj¿¼JwNqkO~? Ä£jOqj ÿy^Py÷ Á$cOq¸=o Kx¸KctjPy ×cÂ¢ ¥qGSjûMLjFcï<j. MnÈ" Mn¸^Fo ®¸=h¥h À£GSjŠO~ 
¬Â −OqèOqj MoQc<j. Po. MLjj¸Íj TdMLkFLj÷ GSOqjí'' ¬Â $x<ML ÔosSfS¸Á.  

Š÷GHë¸$c FLÄø¸Á ¬ÆMoÓj. ''¬GSÓj FoFLj O~ML<Moj ¬FLj¥yŠ¸@~ ×.¿»¸Á. ®Á$y ¯NqjÂï ¥qÓML@~Â¥h MLÔcáFLj. 
°NqjkõOqjPy GHÂ −ÓQLõMLjMLlCy¸ÍÂ ¬GHð=h¥qGHlð<j ¯ $qÁÂ IfH¥|û ÔoQcOqj''  

¬GHlð<j ²ÍjOqj TwIJd Í$qÜOq ÂÓ_¨FL FLFLjï ÔLkfS¸Á −Ä<. ²$cÁ$c GH¿¥h¸¼¸Á. ³ÄbÍ¸$cFLk −Mnj Tdìtj¥h Í$qÜOq$c 
¥qÂfH¸ÔLÂ FLFLjï ÔLkfS `®¸örH}S` ¬tjFL^jæPoÍj. ''ÿk tk×| Á}S?'' ¬¸Á.  

¬GHlð<j GS¿$cÜ ¬GHlð@o MLk ¬¸CLGSjìPy÷ °FLï ÍkOq¸ ¥x^æML¼áFL^jæ CnÆNqjML¼á¸Á. Fc¥é¥cÍj. ¼FLJdGH¥h ‚@~. ''®CLFLj 
®CLFLj.. ®¥qÚ< ¶ ÿy^P|Py MLkGSæO|''  

KxÀë$c −Mnj ÍßfRæPy FcŠ MLkOqjÚÓj GH<PoÍj. ''¶}U. ML¸^Ój ÔoTdë@~? ®¥qÚ@o¸ ÔoGSjëFcï<j?'' ¶ ¼FLï ÿy^Py÷ 
ML¸^Mc¨¥h CLMLj GH<¥q$qÁPy GHFoÄj=h? ¬GSÓj CLMLj GSMLjXL¸Py ¬Pe TwIJdPy ‚OyáML<Moj FoOq¸ ¬FLï AKcML¸ −Mnj MLk^Py÷ 
bÍøÂ¸¼¸Á. FoFLj ÔcPe ®_ò¸Á$c ¥qÁPeFLj. ¯Mnj ¥cÂ $qj¸CL¥qÓj÷Py ¼FLJdGH¥h ×.¿»FL öGHMLkÍ¸Py GH¨MLl¸=o Fc GSVNqj¸ 
CLGHðÂ GS¿ ¬tjMLl¸=o ÂGSû¸Eoÿ¸$c GHOqjû À£fS <_jò ÔnÆ÷¸¼ ÔoCLjÓj ¥q<jŠÚFoÁ. ¥qßCL×åCL ¥x¸Í¿¥h GS¸TdÚOq¸. ¥x¸Í¿¥h [Oqjá. 
¬¸Co Co@~. −Mnj ¯ $qÁPy °¸=o FLFLjï PyGHÆ¥h O~ÂÔoáÁ¥cÍj.  

''Ä£jŠ ¥cMLÓfSFLMcOqj MLÔcáOqj ¥qEc? FoFLj MnWcëFLj'' ¬Â PoÔcFLj.  
¬FLj¥yŠ¸@~ ML¼áFL ¯ MLõ¥hë - CLMLj ®Íí¿ MLjbÍõ GS¸_¸bÍ¸Py °FLï ÍkO~Âï Fx¥hÚ ÔnfHðFL^æÂfH¸¼¸Á.  
''GHOqMcPoÍj. °¸<j. Fo ÔnJdë$c?'' ¬¸=y¸Á ¼FLJdGH.  
''¬CLÂï Mn+"Â¢. ML¸^Ój ÔoGSj¥yMcPoMnk! ÄjMLjôÆï ÍjOqÜ$qj¨¥h À£GSj¥nÈ" ¥xCLë adfH¸$|MLkP| ÔLkfH¸¼, Ó¸Ô|¥h ÔnGHðFLj. ¼FLï 

GSO|örHÎ×|. rHÎ$c ®CLÂ¥h ¥cOqjPy Ôy^j¸<Íj''  
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¼FLJdGH ®_ò¸Á GH¨JwCy¸Á. FcŠ FLMxø¼á¸Á. Mn+"@~Â¥h PoÔcFLj. ML¼á Fc Ôntjõ GHlÔLjáŠ¸Á. ''TdNqj¸¥cÓ¸ 
CLGHðŠ¸@~ MLTdëMLl¥qÍk?'' ¬FLïÁ ®_ò¸Á$c.  

fSÂMLk VÓj Í$qÜOq $o=| ¥iGHO|Â _ÀMLkÓjCLjFLï^jæ$c ®_ò¸Á$c ÔLkTwë¸Á KcK|è rUtjO|.  
CLÓkfH - CLÓjGHl MoGHl FL¨ÔcFLj.  
''sUN|j! Td¿¢ NqkO|! Â¢ sHOoÄj=y CnÆ£Íj. ÿy^P|¥h Mn+"@~Â¥h ¼Ó÷Oq °¸Ec?'' ¬Â GHOqjû À£fS¸Á.  
®GHlð<j ¼FLJdGH ¥yGH¸$c MLjj¸ÍjŠ ML¼á¸Á. ''¥qMLkF| Æ£Pe! −NqjFL KxÀë$c ¬<jŠÚ ÀFoMc<j¥cÍj. Fc öJdBcÂï 

OqXh¸¼FL rHÍíMLjÂfR. Â¢¥qCLFLj ÿy^Py÷ Ôn}IH. ¥cÂ¢ FcŠ $xGHð ÄjöCLj<j @y¸=| ®FLûP|æ fUM|j!'' ¬¸Á.  
$qÁPy¥h MLÔcá¥q MnjjÍ=hTd¿$c `Æ£Ó` ¬Fo ¬Mnj¿¥c CnÓ÷Kytj ÂÓ_¨¸Á.  
''¶}U! FoFLj.. FcŠ.. ®Á ´Nqk¸ Td¿¢!''  
''FcŠ ¥cÍj. − rHÍí MLjÂfR¥h ÔnGHlð.''  
FoFLj − ¬ML¥cQL¸ ®MLøPoÍj. ¬GHð=h¥h CLÓjGHl À£GSjŠÂ _Nqj=h¥h MLÔoáQcFLj.  
¼ML¿ XLBcPy÷ Õ¼öÍMLjtjFL Fc MLõ¥hëCcøÂ¥h ¼FLJdGH ¼FLï `¬CLjŠ` MofS¸Á. ¼Á¥hFL MLjFLGSjû MLjj¥qÚÓj MLjÈ¢" Í$qÜOq 

ÔoOq@~Â¥h CL¸=cÓj GH<jCLjFcïtj. ³MLjtjFc − $qÁÂ Ec=c¥q _Nqj^ ¥cMLÆûFL¸CL `öJd*McNqjjMLl` Ex¿¥h¸Á.  
Fc‚ ¼FLJdGH¥i MLjbÍõ ¬FLjAKLkCLjÓ `MLjj¨` °¸Á. Fc‚ ¯ `¬Mnj¿¥c`¥i MLjbÍõ ¬¸CLGSjìÓ MLjj+"¥q¸ÔnÓjFcïtj. 

$qj¸CL¥qÓj÷Py −MnjFLj μ¥qMo+ FoFLj öJdBcJdNqj¸ FLj¸¼ CLfHð¸ÔL$qÆ»Fc öJd*¸ Í¥hÚFL¸ÍjŠ ¥c¥q, Í¥hÚ¸¼¸Á μ¥q 
ML¸^Mc<tjFL¸ÍjŠ −Mnj ÄÓÄÓPe¨JwNojÁ.  

fS¸GHûF| ¬Fo FoÓKcOqj MLjÂfR ösHMLj¥yGS¸ OqÄ ¬GSëÄj¸ÔLÂ öÃ=h}R TdöMLk×.õ fS¸VGSFcÂï CLß*öJdNqj¸$c ¥cÓÍÂïFL 
¬tjÍML ×c¿ã ¥qDÍ Æ£Ó¥h KxÀë$c ¬bÃOqj¼ Ec¿öÍõ¸$c ¥qÂfHGSjë¸Á ¼FLJdGH¥h.  

− Oy×.¸Cc ¥yGH¸$c Fc GHFLjÓÂ¢ï ÔoGSjŠFcïFLj. öGHÀ£ XL*¸ ¼FLJdGH ×cåGH¥q¸ MLTwë¸Á. ¥cÂ¢ öGHNqjCLïGHmOqø¥q¸$c −Mnj 
×cåGH¥cÂï MnFL¥hÚ CyGSkë MLÔcáFLj. °EcgSFLCL °CcûVÂï ¬*$qEx¥éÚfS¸Á.  

TdNqj¸¥cÓ¸ <kõ=i¥h MnFLj¥q $o^jPy¸¼ ML¼áFL ML¸^$qÁ¥h MnWo" ÍjGSjëÆï MoGSjŠÂ PyGHÆ¥h ML¼áFLGHlð<j Fc ¬fSrSæ¸^j 
ÿFLjMLj¸CLj ''Â¢ ¥yGS¸ ²MLOy ²ÍjOqjÔLkGSjëFcïOqj $qjOqjMc?'' ¬Fcï<j.  

''²¥qÚ<?''  
''@nÎÂ¸$| VÓjPy ‚OyárH=cæFLj. rHÁí¸=cÄ<Pe$c °¸Á. =o_jÓj 23''  
²¸Íj¥qFy Fc −PyÔLFL Æ£Ó ¬Fo rHÁí¸=h −Ä< Ä£jÍ¥h Jwtj¸Á. JvÍjí^ ×.¿»FL ¬MLMLkFL¸, −Mnj ¬ÿ¸¥cOq¸ 

$qjOqjë¥x¼á¸Á. Fc¥yGS¸ ²¸ÍjŠ O~McÆ? −Moj ML¼áMLl¸=o − Oy¾ Ä×.ß¸bÃ¸ÔoMc¨Â. ¥cÂ¢ VÓjPy FnMLjôÁ$c, À£¿¥q$c, 
öGHQc¸CL¸$c ‚OqjáÂ °¸Á - ¼FLJdGH. −MnjÂ ÔLk<$cFo ²¥qÚ<PoÂ öGHGSFLïCc CyGSjŠML¼á¸Á. JvÍjí^ ×.¿»FL ¥qDÍ CLOqjMcCL −Mnj 
Â×cÂ¥h Fc Í$qÜ¿¥h O~FL¥qÚOqPoÍj. −IGHæO~P|, FoFnML¿Â?  

FLFLjï ÔLkfS¸Á. ÔL^jŠÚFL Po¼¸Á. FcMoGHl GHOqj$qjFL ML¼á On¸<j AKLj×cÓÄ£jEc Ôntjõ MofS GH^jæŠ¸Á. ''<kõ=i¥h ®¸CL 
−ÓQLõ¸$c O~ML<¸? $q¸^FLïOqFLj¸Ôi ²ÍjOqjÔLkGSjëFcïFLj.''  

''FnÎ=| <kõ=i. ÂÍíOq GH=oæfS¸Á'' ¬FcïFLj. ''®¸¥c MnÈ"JwPoEc? TdO| O~PoEc?''  
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''¯ O~öÀ¥h O~FLÂ IJwF| ÔoQcOqj. ÂFLjï $qÁPyFo °¸<ÂMLjôÂ MLj¿¢MLj¿¢ ÔnJdðOqj. ÂFLjï À£GSj¥n+"@~Â¥h MLÔcáFLj''  
''®GHlð<j Fc <kõ=i. O~öÀ GHFnï¸<jEc¥c''  
''Fc¥qEo¸ CnÆ£Íj. FLjMLlø O~¥qJwCo FoÂ¥qÚ@o °¸=c. Fc¥éMnjÎFc GHÂ ÔnGHlð. ÔnFL¥cÚNqj GHÔLá¨ ²Pe ÔnNqkõPy FoOqjð. PoEc 

OxNqjõÓ MoGHl<j''  
FyOqj MLjkQcFLj. ''¥x¸GHMLjjFLj$qjCLj¸Á. ®Á Mn½=o¿NqjF| ÿy^P|''  
''GSOo. ¯ ÁŠÚMLkÆFL ÆML¿¢}S À£sSfS FcCy O~'' $qMLjÂ¸ÔcÆ. `ÁŠÚMLkÆFL` −Mnj ¬¸CLGSjìÁ.  
`=c¸¥|û` ¬FLï MLk^Â MLÁÆrH^æÂ ¼FLïFc=h GS¸TdÚO~Âï EcÔLjŠFLï MLõ¥hë <kõ=i _^æÆï `ÆML¿¢}S` ¬FoEc¥c öGHNqk*¸ 

ÔofS¸Á. Â×cÂ¥h FoFc MLk^ ²GHlð<k ÄFLPoÍj.  
fRIGHlæ ®F| ÔcO|ã¥h ÔnfHð _^æÓj MLkOqjáŠÂ −MnjCy −=y ²¥cÚFLj. −=yPy ®Íí¿ QL¿¢O~Ók μOqjGSjŠ¸^jFcïtj. −Fc=h 

Ä×.NqjMc< Oy<j÷ AKcO~õAKLOqëÓ MLjbÍõ MLjbÍõML¿ëCcøÂ¥h ML¥cPeë GHlÔLjáŠFLï rHÍíMLjFLjGRjÓj. ²Àë ŠEofS ®Íí¿Â¢ ¥qÓjGHlCLjFcïtj. ¥cÂ¢ 
JvÍjíFLï Æ£Ó MLk tjÍí¿ MLjbEcõ ¥qÆð¸¼FL ÍkO~Âï Oy<j÷ Í$qÜOq ÔnNqjõPo¥qJwNqktj.  

$qÁPy Fc¥yGS¸ ²Fyï ¥xÂrH=hæ¸Á ¼FLJdGH. ÔL¥qÚÂ Jv<j$qj ÔoCLjÓ fSÓjÚ PeÆ£á. FcŠ GS¿JwCLj¸Ey PoEy Fc Mx¸=h Ä£jÍ 
MoPe@ofS ÔLkfS¸Á.  

''Oy×.¸Cc ML¸^$qÁPy °¸=cMLl. O~öÀ ®¸=h¥h MLÔcá¥q TdïFL¸ ÔoQc¥q Á¤Âï Mc<j'' ¬¸^k $qjPeÃ¢ ¬CLëOqj gSTdÂ 
ÔoÀ¥h¼á¸Á.  

®¸¥y Jd¿ùÓj - MLjj¼á OoŠ ÔLj=hæ °¸Á. ''³Äj=hÁ?'' ¬FcïFLj.  
''ÄfHð ÔLk<j''  
ÔcPe $q=hæ$c Ã»¸Ôc<j adGHlMc<j. ®fHðFL ¥xÁ¤í PyGHÆ MLGSjëMLl ¥qÍjÓjCy¸Á. À£O~ ÄJdð¥q MLNqkõOq¸$c FL<j¸ ÀGHlðCLjFLï 

MLNqkõ¿ KxMLjô ¬Á. −QLáOqõJwNqkFLj.  
''Fc¥n¸Íj‚ ®Á?''  
öGHQLï GHm¿ë¥cŠ¸@~Fo ®GHlð<j ÔLkQcFLj. KxMLjô¥h¸Í ''ösHMLjCy - ¼FLJdGH'' ¬Â O~tj¸¼¸Á.  
''Â¢ MLj¸ÔcÂ¥h ²ÍjOqj$c rH^jæ¥y. PoML$cFo FoFLj ¥qÂfH¸ÔcÆ''  
ÂGSû¸Eoÿ¸$c ¥q+"Â¢+j" À¿$ctj. ¬öGHNqjCLï¸$c −Mnj Í$qÜ¿¥h FL¨¼ −Mnj _j$qÜÄ£jÍ MLjjÍjírH^jæŠFcïFLj.  
®Á GH¿BcMLj¸. $qMLjÂ¸ÔcÆ. $qj¸CL¥qÓj÷ Fc=h Í$qÜOqCLFcÂ¥h Fo=h °ÍNqj¸ ¬¸CLGSjìÓ GSðßÿ Cy<j¥c$c −Mnj GH^÷ 

Í$qÜOqCLFL¸Py `¥y¿¥q` QLÓMLl À£GSjŠ¸Á. `sSïÿ¸` MLköCL¸ Äj»Æ¸Á. −Mnj¥i − XL*¸Py ¥qÂ¢ï+j" À¿$ctj. Fc MLjj#eÂï On¸<j 
ÔoCLjPyëFLk GH^jæŠÂ FLjÍj=h Ä£jÍ MLjjÍjí rH^jæŠ¸Á.  

''°ÍNqj¸ ×.¿»FLEcÂ¥h Td¿¢. Oy×.¸Cc Æ£ÓCy En_òPe<jCLkFo °FcïFLj. ¬Æ» Oqk¸¥h MLÔoáfS ®¥qÚ@o AKy×.FL¸ ÔoQcFLj. FcŠ 
CnÆNqjŠ¸@~Fo ³@~áFLj. MLjbEcõÿï¸ Po¼ TwæOqj¥h MnÈ" ®Ä ¥xFLjŠÚÂ, $qÁPy rH=hæ Â¢ Í$qÜ¿¥h MLÔcáFLj'' ¬¸Á.  

''³MLjtjFc FLjMLlø rHÁí¸=h ¬MLkôtjÄ'' ¬FcïFLj.  
''−À£ôNqjCL¥h rHÍí¿¥q¸ PoÍj. °¸=o ÂFLjï MnÍjŠÚ¸^k MLÔoáEcÂï¥cÍj. FoFLj Â¢Š ¬ÆMoÓjÂ ¥cÍj - ¼FLJdGHÂ''  
¥qÂ¢ï+j" −$qPoÍj.  
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''ÔcPe Oy¾Ótj¸Á. ®Mc+ MnÎF| Cc$qjCcFLj'' ¬Â Mntj^O|Â fHÆ¼ ÔnfHð¸Á. 40 GS¸MLCLûO~Ó ¥h¸Í^ Ä×.NqjMc<Py 
Ex¿¥é MnÎF| ¬ö<GSj ²Pe MLl¸^j¸Á?  

−Mnj¥h ¬ÓMc^j PoÍÂ CnÓjTwë¸Á. MLjk<j $c÷GSjÓj Cc» AKy×.FL¸ ÔnNqjõŠ¸@~Fo MnFL¥hÚ McÆJwtj¸Á. FLMxø¼á¸Á FcŠ. 
QL¿¢O~Âï ÂÓjMLl$c Pe», CLÓ¥h¸Í CLÓ$q< rH=cæFLj. ¬GHlð<j ¥cGSë CnÆMx¼á¸Á.  

''MnÈ"JwŠ - ¥c÷öTwæIJwÃNqk JvÍjí=o −NqjFxTdëOqj'' ¬Mo − O~öÀ¥h −[¿MLk^Ój.  
CnÓ÷McOqŠ¸@~Fo MLjPo÷QLøOqO~MLl −ÍO~KcÍO~$c MLÔcá<j. ¬Eo $qÁPy −Mnj MLj¸ÔcÂ¥h ²ÍjOqj$c TwIJd Ä£jÍ GH<jŠFLï FLFLjï 

ÔLkQc<j. `>bEc¸¥|û` ¬Fcï<j.  
''KoÃ¢, ¥cOnŠÚ. MLjOy $q¸^Py Jd¿}S FLj¸¼ ®¸^OoïGRFLP| ¥cP| MLGSjë¸Á'' ¬Â −MnjÂ PoMLÁ¤Qc<j. ¼FLJdGH MLjj[¸ 

¥q<jŠÚÂ ML¼á¸Á. ®GHlð<j MnÎF| ÔLkQc<j MLjPo÷QLøOqO~MLl. FcŠ ML*jŠ. ³MLjtjFc ¬Ó÷¿ ¬MLlCLj¸Ec?  
''ÂFLï ³MLjtjFc $x<ML ×.¿»¸Ec? CLFL¥h Kc$c ¥yGH¸ ML¼áFLGHlð<j MnÎF| ¥cMcÓ¸^j¸Á. ®Á fSð¿^jõMLP| ²sSÚ}H''  
gSTdÂ Mo}Sæ KcrSÚ=|Py JdOoQc<j. ¼FLJdGH ¥cOn¥hÚ¸Á - FLFLjï ÔLkfS FLMLløCLk Ôntjõ ±fH. O~öÀ MLjCLjë, ÂöÍ ®¸¥c 

Á$qPoÍj.  
ö@nÎÄ¸$| gS=y÷ ‚OqjáFLïMc<j MLjPo÷QLøOqO~MLl Á» Fc Í$qÜ¿¥h MLÔcá<j. ''$qj¸^kOqj O~ ö_ÍO|. ®Á Fc ¬ö<GSj'' ¬Â ¥cOqjè 

®¼á MnÈ" ö@nÎÄ¸$qj gS=y÷ ‚OqjáFcï<j.  
¥cOqj ¥qÁÆJwtj¸Á.  

PPP 
 

 
(rHÎFL Ä£jOqj ÔLÁÄFL MLjj»¸GHl ö¥h¸Á ¥qDÍ¥h -  ®Á μ¥q Oq¥qMnjÎFL MLjj»¸GHl. MLjOy Oq¥qMnjÎFL MLjj»¸GHl MLÔoá FnÓPy ÔLÍML¸¨) 
 

μ¥é ¥qDÍ - ²Fyï MLjj#eÓj 
OnÎÓj ¥qÁÆ¸Á. ¥qÍjÓjCLkFo Mo$q¸ GHl¸¾Š¸Á. ¬GHlð<j ÔLkQcFLj. OnÎÓj ¥qÍÓ<¸ FcPe$o −ÓQLõ¸$c $qMLjÂ¸¼FL −Mnj 

GHOqj$qjFL ¥q¸JdOqjæMnj¸^jPy¥h Ík¥qKytj¸Á. ÔiOq Š¼á+j" ¬<è¸GH@~ètj. −Ä< ®GHlð<j ²¥qÚ¨¥h MnWyë¸Ey CnÓjTwë¸Á. MLjOy 
XL*¸Py IJd÷=|IJdOq¸¥i OnÎÓj¥i MLjbÍõ °FLï Ôy^ ®OqjŠÚ¸=y¸Á. öGHNqjÀï¸¼ ÔofSFL GHÂ¥cÍj. μ¥qÚ ÍkŠPy −Mnj Ä£jÍ GH@~èFLj. 
Š¨Ôntjõ, FL<j¸ Ex¿¥h¸Á. $q=hæ$c QL¿¢O~Âï $cÆPy¥h ²Àë ¥q¸JdOqjæMnj¸^jPy Ík¥cFLj. −Fc=h¥h − ¬ÍßGRæ¸ MLk tjÍí¿Á¤. 
¥q¸JdOqjæMnj¸^j ¬¸ÔLj¥h MLÔcá¸. OnÎÓjCy GH¿$nCLjëCLjFLï ²öOq MnjÎGSNqjõ ÔnFL¥cÚNqjÓ _Tdë ¥q¸JdOqjæMnj¸^j PyGHÆ¥h ÄfSOoQc<j. _Tdë 
rHÍíÁ ¥cÍj. ¥cÂ¢ OnÎÓj Mo$q¸, ÄfS¿FL Mo$q¸, −CLßCL ¬Â¢ï ¥qÆfS − _TdëFLj CLjJd¥iÂ ÔoQctj. ¬¸ÔLjFL °FLï MLk tjÍí¿ QL¿¢O~ÓÂ¢ 
− _Tdë PyGHÆ¥h »O~=ofS¸Á. ®ÍíOq¸ ¥h¸Í GH@~è¸ μ¥q¿Ä£jÍ μ¥qOq¸. ®Í¸Cc ¬FLj¥yŠ¸@~ ×.¿»¸Á - XL*¸Py.  

AKLNqj¸Cy FLFLjï ¥qOqjÔLjŠÂ −Ä< ³<jTwë¸Á. μ¥qÚ XL*¸Py MLjßCLjõMLlFLj¸¼ CLfHð¸ÔLjŠFLï ÄGRNqj¸ −Ä<¥h ®GHlð¨GHlð@o 
¬OqíîMLjMLlCy¸Á −Mnj MLjj[¸Py ad¥|. ÔcPe Ä¼öCL¸$c Fc MLjj[¸PyFLk ad¥|. ²¸Íj¥qÂ? ÔcPesSGH=h¥h ¥cÂ¢ ¬Oqíî¸¥cPoÍj. ¯ 
GHOqj$qjPy $qj¸×c^FLPy _Tdë ÄGSjOqjPy −Mnj MLXy×cÓj _Ó¸$c FLFLjï $qjÔLjáŠFcïtj. FoFLk MLBh¥cFLj.  
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¬GHð=h¥h TdNqj¸¥cÓ¸ ¬tjÍjFLïOq. OnÎPn¥cÚ¥q =i Cc$cÓFLï −PyÔLFL −Mnj¥h ML¼á¸Í^. ¬ÁÂ¢ï ¬OqjGSkë Mn+jëFLï ŠöO~<j 
Ec=hJwNqk¥q. OnÎÓj Á»¸Á. =i Ec=hJwtj¸Á. OnÎÓj ¥qÁÆJwtj¸Á. ¬Á¤ GH¿fSìÀ.  

μ¥q¿Â ÔcMLl MLBh¥h¸¼¸Á. MLjOx¥q¿Â ¥y¿¥q MLBh¥h¸¼¸Á. Â×cÂ¥h ¥y¿¥q ¥cÍj. ¥y¿¥q¥h −Ó¸_FL. MLkMLjkÓj$c OnÎÓj 
²¥hÚMLl¸=o − ¬MLkôtjÂ ÔLksSMc¨Â ¥cFLj. ®Á ¥éMLÓ 42 GS¸MLCLûO~Ó ¥h¸Í=hMLk^. $qj¸CL¥qÓj÷MoGHl À¿$o OnÎ+"Py − Oy¾Py÷ 
gS÷GHOqj rH=næPy÷ μ¥q MLjkÓ¥h ¥éMLÓ¸ −<Mc+"¥é öGHCoõ¥h¸¼FL ¥éÃF| °¸@oÁ. ¥qÂ¢GS¸ $qj¸CL¥qÓj÷, ÿjÃ¢÷, $qjÀë öJd¸CcÓMoGHl À¿$o 
OnÎ+"MLk^. ¯Ä< − ¥éÃF|Py °¸Á. $qj¸CL¥qÓj÷Py OnÎÓj _NqjÓjEoOo^GHð=h¥h rH=næPy −Fc<j FLÓj$qjOqtjÍj$qjOo °FcïOqj. − 
¬MLkôtj −<Mc+" ¥éÃF|Py μ¥qÚOo °¸Á. ¯ PnÎFLjPy − Oy¾Py÷ OqÁ¤í CLŠÚML. −Fc<j ²¸Íj¥y MLj¿¢ CLŠÚML$c °¸Á.  

OnÎÓj $qjÀë ÔoOo^GHð=h¥h °öEo¥q¸ GSOqjíŠ¸Á. ¯Td¿ OnÎÓj Á» −Mnj ¬<ŠÚ¸@~Fo Jd÷=|IJdOq¸ Ä£jÍFLj¸Ôo =i ¥qGHlð 
¬¸Á¸ÔcFLj. MLjFLGSkñ¿ë$c ¬¸ÍjŠ¸Á. −Mnj MLjj[¸Py ¥x¸CL¥cÓ¸ ¥h¸Í=h AKLNqj¸ Jwtj ¥qßCL×åCL ¥qÂfH¸¼¸Á. ¬GHlð<j − 
¬MLkôtjÂ Co¿JdOq ÔLkQcFLj. Â×cÂ¥h ¼FLïfHPo÷¸ ¥cÍj. CoÆ$cÜ 27-28 ³+j" °¸=ctj. ¥cÂ MLNqjGSjûÂ bÁ¥qÚ¿¸Ôo QL¿¢Oq¸. − 
ÄGRNqj¸ ®GHlð<j $qj¿ë¸¼FLÁ ¥cÍj. IJd÷=|IJdOq¸ Ä£jÍ¥h CLÓMLköCLMoj ¥qÂfHTwë¸Á. ¬tjCo QL¿¢Oq¸ ®¸Ec¥q=h Fc ¬FLjAKLML¸ ÔnfHðFL 
ÄGRNqj¸. −Mnj ¬¸Í¥qCnë‚@~ ¥cÍj. ¥cÂ¢ ¥q+j" ÍkGSjŠÂ ÔLksSÄ. FLMLløPy ¼FLï Ä¼öCL¸ °¸Á. On¸<j rHÍMLlÓk _Nqj=h¥h 
ÄÔLjáŠ¸=ctj. ¼FLï ¬MLkNqj¥qCLø¸, Â×ctjÀ£ − FLMLløPy ¥qÂfHGSjë¸Á.  

OnÎÓj Mo$q¸ GHl¸¾ŠFcï¥q −PyÔLFLÓj, − ¼FLï MLjfU+Ó rH=næPy ³¥c¸CL¸$c ‚OqjáFLï MLõ¥hë MosH GHOqj$qjÓj À£Qctj. 
¥q¸JdOqjæMnj¸^j EcEcGHl #eÈ¢. =i=itk ML¼á À£¿¥q$c ‚OqjáFLï FLFLjï ÔLkfS ²ÍjOqj$c ‚OqjáFcï<j. =h¥nÚ^jæ ¬<$qPoÍj fS$qOn^jæ 
¬¨$c<j. ¬ÓMc^j PoÍFcïFLj. =h¥nÚ^jæ PoÍFLï¸CL$c ÂOqjCcûÿGH@~è<j. Po¼ Mn+"KyCLjFLï −NqjÂï ¬¨$cFLj. ²¸Íj¥hMc+ KxÀë$c 
OqÁíPoÍj? ¬Â. Mn+kë Mn+kë `_ö¥hE§` ¬Fcï<j. MLjjfS÷¸ÓŠ _ö¥hE§ ÔcPe GHÄöCLMnjÎFL GH¸<$q. öGHNqkBcÓj ÔnNqjõŠ¸@~ ®+"Py÷ 
GH¸<$q ÔoGSjŠ¸=cOoMnk. ¬tjCo ¯ PnÎFLj ¬¸Cc MLjjfS÷¸Po °¸<Oqj¥qEc?  

XLBcÓj $q¨Ôo¥xÁ¤í −PyÔLFLÓj − ¬MLkôtjMoGHl öGHNqk*¸ ÔoGSjëFcïtj. MnÈ" − rH=næ CLÓjGHl À£QcFLj. ÔL^jŠÚFL FLFLjï 
ÔLkfS¸Á. ÔLkfSFL¸ÍjŠ −QLáOqõGH<PoÍj. ¥c$c O~ML<¸ −ÓQLõ¸ ÔofSFL¸ÍjŠ −CLßCL GH¨FL^jæ ¥qÂfH¸¼¸Á. ²Pe CnÆfS¸Á? 
Mn¸^Fo CLFLj ×.¿» FcŠ Ôy=h¼á¸Á. ²ÍjOqj$c ‚OyáMLÔLjá¥qEc? ¥cÂ¢ ¬MLkôtj CLFLGH¥qÚ¥h −VøÂ¸ÔL<¸ QLjAKLGSkÔL¥q¸. EoÂ¥h?  

¥csSûsH ÂQLù_íî¸. Fc ÔoÀÄ£jÍ ÔntjõMofS `=c¸¥|û` ¬¸Á. ¬GHlð<j ¬OqíîMLjtj¸Á −Ä< KxÀë$c ÔLÍjMLl¥yPoÍÂ. ¥cÂ¢ 
¥q+"Py÷ ¥qßCL×åCL¥h Äj¸¼FL °Coë×.¸ CnÆfS¸Á. ³Äj^Á? Fc ÔoÀÄ£jÍ −Mnj Ôntjõ ML*jŠCy¸Á Po¥q  Fc ÔnNqkõ?  

®¥q CL^jæ¥yPo¥qJwNqkFLj. −Mnj AKLj×.¸ Ä£jÍ ÔntjõMoQcFLj. −Mnj −QLáOqõGH<PoÍj. Â×cÂ¥h ²ÍjOqj ÔLkGSjëFLï^jæ ¥qÂfH¸¼¸Á. 
®Í¸Cc ¥qßCL×åCLPy AKc$qMLk? fSÂMLkPy÷ gUOyÓj MnjjÍ=h ¥qÓtj¥qPyFo gUOytjFL÷FLj ³Ey öGHMLkÍ¸ FLj¸Ôy, ¥i<j FLj¸Ôy 
¥cJd<jCcOqj. − Mn¸^Fo OxMLkFLjû öJdOq¸AKLMLjMLlCLj¸Á.  

''Â¢ sHOqj?''  
''¼FLJdGH. ¬GSÓj sHOqj MLjVÓXhô. ¼FLïGHlð<j FcŠ − MLk^ GS¿$cÜ GHÓ¥q@~Â¥h MLÔoáÁ¥cÍ^ ¬¸Íj¥qÂ ²MLOq¨»Fc MLk 

¬MLjô FLFLjï fHÆÔo sHOqjFo ÔnsHðEcÂï''  
''MLj¿ rHÍíJdGH ²MLOqj?''  



  

øöeTT~                                                                           www.koumudi.net         
                       

110   ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

FLÄø¸Á. ¬GHlð@o CnÆfS¸Á. rHEcÓj _Nqj=h¥h ÄÔLjáŠÂ FyOqj öGHCoõ¥q¸$c ¥qÂfH¸ÔL<¸. ''²MLOqk PoOqj. FoFLj MLjjÍjí$c 
°FcïFLÂ MLk ¬Nqjõ FLFLjï ¼FLJdGH ¬Â MLjjEcí@oMc<^ ¬¸Í¿¥i ¼FLJdGHÂ ¬tjJwNqkFLj''  

Mn¸^Fo ¶ Cx¸ÍOqMLk^ ¬FLj¥yŠ¸@~ ¬FcïFLj: ''®GHlð<k MLjjExíGSjëFcïMLl''  
GH$qÓ_¨ FLÄø¸Á. ¬GHlð<j CnÆfS¸Á. −MnjPy MLjOx¥q ¬¸Í¸ - Š¨ ¼MLOq ±¨FL GHFLjï #eÈ¢. ®Á ¬¸Í¸ ²Pe 

¬MLlCLj¸Á? ³Mnk? ¬Á ÔnGHð@~Â¥h ¼FLJdGHÂ ÔLk@~Æ.  
Fc Ôntjõ À£GSjŠÂ CLFL ×c¥n^jæ Ä£jÍ rH^jæŠ¸Á. ¯Td¿ FoFLj MLBh¥hJwNqkFLj. ¥q¸JdOqjæMnj¸^jPy ®ÍíOq¸ ¥qÆfS GH¨FL 

GS¸IGHj^FLPy −CLßCL °¸Á. öJd* AKLNqj¸ °¸Á. Äj¸¼ ¬GS¸¥qÆðCLMnjÎFL reflex MLköCLMoj °¸Á. ®GHlð¨Á CnÆfSFL ¬FLjAKLML¸. 
QL¿¢Oq¸ Mo@n¥hÚFL XL*¸. ÔnMLj^ GH=hæ¸Á. ®GHlð<j ³¸ ×.Oqj$qjCLj¸Á?  

MLk tjÍí¿¥i CnÆNqjÂ ÄGRNqj¸ ³Äj^¸=o ¬¸CLŠ ¥xÂï XLBcÓ ö¥hCLMoj OnÎÓj sSæGRFy÷ −»¸Á. AKL+j"FL ¯ Po©}S rH=næ 
CLÓjGHl CnOqjÔLjŠ¸Á. `AKL+j"FL` ¬FLïMLk^ MLjj[õ¸. ¥xCLë$c ²MLOqtjFc öGHNqkBiŠÓj MLÔcáOoMnk. −Mnj ×c¥n^jæÄ£jÍ ÔntjõÂ 
ÔL^jŠÚFL À£sSQcFLj. rH=næPy¥h öGHNqkBiŠÓj ²MLOqk O~PoÍj. ¥éMLÓ¸ =i=itk MLÔcá<j. ¬CLÂ MLjj[¸Py ¼FLï ¼OqjFLMLlø. MLj$c+"¥h 
MLköCLMoj öGHCoõ¥qMnjÎFL FLMLlø. ''FcŠ CnÓjGSjPo!'' ¬FLï KnÈ"¸GHl ¬¸ÍjPy °¸Á.  

¬MLkôtjCy ¬Fcï<j: ''²¥qÚ¨¥h?''  
''JvFLkïOqj''  
''®Á $qj¸^kOqj Ec¥é JwCLj¸Á''  
''¬¥qÚ< _¸¨ MLkOqjCcFLj''  
=h¥nÚ^jæ ¬<$qPoÍj. MLk ³¥c¸CcÂï Ôn<$x^æ$qÆ»FL¸ÍjŠ CLßfHëGH@~è<j. _Nqj=h¥h Mn+kë CLÓjGHl Í$qÜOq −» ''CLÓjGHl 

MoGSj¥y¸¨'' ¬Fcï<j.  
''$qj¸CL¥qÓj÷ ²¸ÍjŠ MLÔcáMLl?''  
''¥qTdGHlOq¸Py MLk ¬MLjôMLjô °¸Á. μ+j" Kc$qjPoÍj. ÔLkfSJwEcMLjÂ MLÔcáFLj.''  
''JvFLkïOqjPy ²MLOqjFcïOqj?''  
''MLk ¬MLjô''  
''FcFLï?''  
''Po<j''  
''JwNqk@~?''  
''Jd¿JwNqk<j''  
®GHlð<j ×cÆ ÔLkfH¸ÔcPe? ¥cOq*¸ ¬<$cPe? ²GHlð<j - ¬FcPe?  
''FoFLj =nÎÓ¿¸$qj ÔoTdëFLj. JvFLkïOqjPy ×.¸GHOqjŠ^jæ¥h ¼FLJdGHEo sHOqj'' ¬¸^k ÔiOq¥x¸$qj CLfHð¸¼ ×c¥n^jæÂ $qOqø¸$c 

ÔLkfH¸¼¸Á. ¥cÂ ¥qÂfH¸¼FLÄ - On¸<j. ¼FLJdGH ×.¸GHOqjŠ^jæ¥cÍj Jv<jÔLjŠÂ ML¼áFL MLXy×cÓj. ÔL¥qÚ$c, ³GHl$c rH¿»FL 
QL¿¢Oq¸. − `³GHl`Â $qjOqjëGH^æ$qÓ −Mnj $qOqø¸. Mc=hÂ ÔLkfS ²Íj=h MLõ¥hë CLÓ¥h¸ÍjPpCLjFcï<Â −Mnj¥h CnÓjGSj. −Mnj¥h CnÓjGSjFLÂ 
Fc‚ ¬OqíîMLÙCy¸Á.  
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¼ÆfH$c ÔLkTwë¸Á. ÔcPesSGH=h MLOq‚ MLk^O~PoÍj. ögSëPy ¥y¿¥q Cx¸ÍOqrH¨Co MLj$c<j CL<_<Cc<j. ²¸Íj¥qÂ? `fS$qjÜ` 
¬Fo MLjjGSj$qj − Oqj¼Â MLj¿¸CL rH¸ÔLjCLj¸Á ¥qFLj¥q. ¬tjCo μ¥qÚÔy=o EcÂ¥h QLÓMLl GH<¥q$qÁPy. ®Á GH<¥q$qÁ ¥cÍj.  

''ÂFLjï MLjjÍjírH^jæ¥yFc?'' ¬FcïFLj.  
''¬<$cPe?'' ¬Â MLjj¸ÍjŠ ×.¿»¸Á. FLÄøFLGHlð<j −Mnj rHEcÓj _Nqj=h¥h ÄÔLjá¥yML<¸Py `rS¥|û`¥i öGHMojNqj¸ °FLïÍÂ 

®GHlð<ÂfH¸¼¸Á. −Mnj rHEcÓj Í$qÜOqŠ ×.¿»FL Fc rHEcÓFLj −ö¥qÄj¸ÔLjŠFcïtj. `¥y¿¥q` FcŠ CnÆNqjŠ¸@~Fo −Mnj 
ÔnGHlðÔoCLPy÷¥h MnÈ"Jwtj¸Á.  

CLO~øCL ³¸ ×.¿$oÁ? öIJdtj@|, VM|Pe¥| ²Æ÷}S CLÓ _ÍíÓj ¥x^jæŠFcï CoPoÁ¥cÍj. ¥cÂ − XL*¸Py OnÎÓj −» MLk rH=næ 
GS¿$cÜ sSæGRFy÷ OqÁ¤í$c °FLï Ôy^ ÂÆ¼¸Á. ¯ Oy¾Py÷Pe$c $c¾ ¬EcíÓ ¥h=h¥iÓj ¥cMLl. ±ÔLÓj PoÂ MLkMLjjÓj ¥h=h¥iÓj. ÔL^jŠÚFL 
FoFLj MnFL¥hÚ ×.¿$cFLj. −Mnj GHŠÚFL FLÄø¸Á. − FLMLlø¥h ¬Oqíî¸ ÔoÀPy rH=hæFL CctjPeÂï ¬¸Íj¥yPoÂ GHfSMc<Â ÔLkfSFLGHð=h 
¼ÆfHCLFL¸.  

MLk^Ój O~Â ÂQLù_íîMLjÁ. =i, ÃGSÚ^jæÓj, ‚P| ö¨¸ŠÓMc+j" ¥h=h¥iPy¸¼ CLÓÍk¿á GHÓ¥q¿¸¼ Mn+jëFcïOqj.  
''Ä£jOo¸ ÔoTdëOqj?'' ¬¸Á - ®GHð=h¥h.  
ÔnJdðÓÂ FyOqj Cn¿¼, ¬¸CLPy −» - ''³¸ ÔoTdëFy ÔnGHlð¥yÔLkEcí¸'' ¬FcïFLj.  
¬ÓMc^tjFL, ¼¥qÚÂ FLMLlø FLMLløCy¸Á. ''¬MLkôtjÆï MLjjÍjí rH^jæŠ¸^k¸=cO~?''  
ÔLÍjMLl¥i, instinct ¥i GS¸_¸bÍ¸PoÍj. ¬FLjAKLkÀ¥h ¬bÍõXLCL MLfU¸ÔL<¸Py ³Fc<tjFc ögSë¥h On¸<j MLjk<j MLkGSæO| ¨ö»¤Ój 

°Fcïtj. ¥y¿¥qFLj GSMLkbEcFL GHOqÔL<¸Py, MLjMLj¥cO~Âï MLkCLßCcøÂ¥h MLjÓÔL<¸Py. GSßfRæPy ögSëÂ Ec=h ÂÓML$qÓ QL¥hëPoÍj. 
Womanhood and motherhood are the ultimate conquests of woman. 

''Ä×.NqjMc< $qMLOqïOqj sH^Py μ¥q ÿy^Py÷ ÕÔn}IHÂ'' ÕÔn}IH ¬FLïMLk^ FoFLj MnCLjŠÚFLïÁ. − Oy¾Py÷ Ä×.NqjMc<Py ¥qÂ¢GS¸ 
− öJd¸CL¸Py TdæO| ÿy^+j" PoMLl. Ôn}IH ¬FLïMLk^ ÔcPeMLj¸Á¥h CnÆ£Íj. FoFLj MnÍjŠÚÂ Fc MLßÀë¥h $pOqMcÂï JvÍ$q@~Â¥h 
Cn¼árH^jæŠFLïMLk^. ÔLj^jæGH¥qÚÓMc+j", ÿy^Py÷ GHÂÔosSMc+k" fHÆÔoÁ `MLkGSæO|` ¬Â.  

''ÕÔn}IH ¬¸=o?''  
FcŠ ¬OqíîMLjtj¸Á - −Mnj¥h ¬Oqíî¸¥cÂ MLk^ ÔnJdðFLÂ. ®GHlð¨¥q Ä×.NqjMc< Tdìtj¥q¸=o ¥h¸Í¥h O~¥qJwCo −Mnj¥h 

¬Oqíî¸¥cÍj. ''ÿy^Py÷ ML¸^Ój ÔoTdëFLj'' ¬FcïFLj ¬Pe ÔnGHlëFLï¸Íj¥é ®_ò¸Á GH<jCLk.  
FLÄø¸Á. ''Fc¥q¸=c Kc$c ÔoTdëO~? FoFLj OxNqjõÓ MoGHl<j rSðGRP|''  
FLFLjï Äj¸¼ $qOqøGH@o MLjOy ¬¸Í¸ − XL*¸Py −Mnj Tv¸CL¸ ÔoGSjŠ¸Á. MnjjÍ=hÁ? −Mnj NqjMLøFL¸. MnjjÍ=hTd¿$c −Mnj 

MLjj¸Íj ¶¨JwML@~Â¥h fS$qjÜGH<PoÍj. FLFLjï ¬Oqíî¸ ÔoGSjŠFLï^jæ¸Á. Fc AKLj×.¸ CL=hæ ''μ¥qÚTd¿ Ä£j ML¸^ ÀFL@~Â¥h Ä×.NqjMc< 
MLTdëFLj'' ¬¸Á.  

¬GHlð<j $qjOxë¼á¸Á. AKy×.FL¸ MLk^. ''®Íí¿¥i AKy×.FL¸ ÔnfHð MLTdëFLj'' ¬Â PoMLKyNqkFLj. FLFLjï AKLj×.¸ GH^jæŠ Pe» 
‚OyárH=hæ¸Á. ''¯ PnÎFLjPy AKy×.FL¸ ®Ôoá sSæGRFLj÷ PoMLl. MLk ¬MLjôMLjô rHOqj$qFLï¸, McMLjj ÄjOqGH¥cNqjÓj, Ã¿NqkÂ¢ ®¼á¸Á. 
MLjÂÍí¿¥i ÔcÓj'' ¬¸Á.  

MLjÈ¢" OnÎÓj ¥qÁÆ¸Á. MLjÈ¢" MLjjÍjírH^jæŠFoEc? ®Pe¸=h ÔLOqõÓ¥h −MoQL¸ öJdÀGHÁ¥q. ¥éMLÓ¸ −PyÔLFL ÔcÓÍj.  
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''Ä£jOn¸ÍjŠ $qj¸CL¥qÓj÷ MLÔcáOqj?''  
''ÔnFL¥cÚNqj GHÔLá¨ ²Pe ÔnNqkõPy FoOqjá¥y@~Â¥h''  
−GHŠ¸@~ FLÄø¸Á. FLMLløCLjFLïGHlð<j ÔiOq rHÎ^ ×c¿Jwtj¸Á. Po¥q ×c¿JwNojPe$c FLMLløCy¸Ec? _Nqj^ ¬¸Í¿¥i 

ÄÂfH¸ÔoPe$c °¸Á − FLMLlø. −GH@~Â¥h öGHNqjÀï¸ÔcFLj. ¥cÂ¢ Fc ÔoÀÂ CLFL ÔoÀPy¥h À£GSjŠÂ MLj¿¢ FLMLløCy¸Á. ÔoÀÂ AKLj×.¸ 
Ä£jÍ −JdõNqj¸$c ÀGHlðŠ¸Á.  

¥csSûGH=h¥h −» - ''®¸Cy=hEcÂ¥h ®¸CL ÍkOq¸ O~McPe?'' ¬¸Á.  
ÔoÀML¸^ ¥q+ ¥c$qÓÍFLï ÍßfRæ ögSë¥h CLŠÚML. ¼FLïGHð=hFLj¸Ôi μ¥q `¬ÓMc^j`Pe$q − öGHö¥hNqj Px¸»JwCLj¸Á Mc¿¥h. 

½¡ÄCLMLj¸Cc Td»JwCLj¸Á. ¥cÂ¢ öGHGH¸ÔL¸Py $xGHð ML¸^Mc+"¸Cc MLj$qMcOqj. MLjFL GS¸GSÚßÀPy ‚@~. ML¸^¥h bÃ¢MLjj¨Â ÔnJdë¸. 
öEpGHÁÂ ¥cÍj. FLÓj¨Â ÔnJdë¸. ÍMLjNqj¸ÀÂ ¥cÍj. öGHGH¸ÔL¸Py $xGHð ML¸^$c+"¸ÍOqk MLj$qMcWo". $cOnè O~M|jû, JdP| Ky‚sS, 
²Äj¿P| Ó$cgSû, −¸bEyÂ¢ KyO~ètjF| - ®Pe ²¸ÍOqtjFc. Ä×.NqjMc< ML¸^Mc¨¥h ®¸CL rHÍí sHOqj÷ ²Pe CnÓjGSj? ¶ ®¸»¤÷GRj 
ExOq$cOqj Fc ÔoGHÓ ‚Oq¥h MLjj¿fS Fc ‚OqÂ ÄEoÇ¤ ‚OqÓCy JwÆá ÔnJdð<j. ¬GHlð@o ¯ sHOqj÷ CnÆQctj. FoFLj ¥c»CL¸ Ä£jÍ 
Mc=hÂ O~tj¸ÔLjŠFcïFLj. MLj¿¢ $xGHðMcOqj ÿy^Py÷ Á»FLGHlð<j Fc CnÆÄ Co^Æï öGHÍ¿ù¸ÔL@~Â¥h − sHOqj÷ Mc<CcFLj. ¬tjCo 
¼FLJdGH MLjj¸Íj ²¸ÍjŠ? −Mnj¥h CnÆNqjÂ $xGHð öGHGH¸ÔL¸ FcŠ CnÓjGSjFLÂ ±¿¸ÔL@~Â¥h. ®Á ÿFLjMLj¸CLj¨ ŠfHð$q¸CLj.  

ÔnJdðFLj. ''O~NqjÓgSMLjPy ÔnFL¥cÚNqjÓ GH¸^ ²ŠÚML. ÔnFL¥cÚNqjÓCy ²Âï Oq¥cÓ ´^M|jû ÔnNqjõMLÔLjáFy ÔcPeMLj¸Á¥h 
CnÆ£Íj. Qc¸GSF|GHlOq¸Py MLk ²öOq MnjÎGSNqjõ FcNqjFLMLjô °¸Á. Š¸ÔLMLjô. −Ä<¥h 87 ³+j". MnjÎGSNqjõ ¶Td¿ Ä×.NqjMc< ML¼á 
Ox=næPy÷ ¶ Ä¼öCLMnjÎFL ‚Oq rH=hæ Fc MLjÀ Jw$x=cæ<j. ³Äjö=c tjÁ - ¬¸=o ÔnGHð<j. KnÆ÷¸¼ KnÆ÷¸¼ Mc¨ FcNqjFLMLjô ÔofS¸ÍÂ 
ÔnJdð<j. ¬GHð=hFLj¸Ôi − `Oqj¼` GH^jæ¥yMcÓÂ CcGHöCLNqj¸. ®Fcï+"¥h ŠÁ¿¸Á''  

''²Pe ÔoTdëMLl − ‚Oq?'' Í$qÜOq¥h ×.¿»¸Á.  
FoFLj FLMcøFLj. ''On¸@o+j" ¥qGRæGH¨ −¿ã¸¼FL ÄÍõ ¬Á. ¬¸CL GSj+jMLl$c ÔnJdëFc? Ä×.NqjMc< O~. ÔofS ÀÂfHTdëFLj'' CLÆ÷ 

ŠöO~¨Â KnÆ÷¸¼FL^jæ ÔLkQcFLj. Fc Ôntjõ À£GSjŠÂ CLFL ÔoÀPy rH^jæŠÂ ''μ^jæ?'' ¬¸Á.  
FoFLj ¬FLPoÍj. MLjjÍjí rH^jæŠFcïFLj.  
''μ¥q=h¥cÍj. −Oqj Oq¥cÓ ML¸^¥cÓj Fo¿ð¸Á −Ä<. Mc=h¥h ¥cGSë GH^ï¸ GHÍíîCLjÓj ×.CLÔoQcFL¸=o ¥éMLÓ¸ ÔnFL¥cÚNqj 

ML¸^¥cÓj ¥cOq*¸$c ½¡CL¸ MLjOy Mntjõ GHlÔLjáŠ¸=cFLj. bÍÂNqkÓj, ÀOq$qMnkCL, °Æ÷JdNqj MLjj¥qÚÓj MofSFL GHÔLá¨ MLkMLjkÓj 
ML¸^¥q¸. ÔnFL¥cÚNqjÂ ¥qÔcáGHÔcá$c MLjj¥qÚÓj ÔofS MLjjÍí¥cŠ¸@~ °¨¥h¸¼ MnjÎEcfH¸¨'' μ¥qÚTd¿ McõJdOq ÍXLCL °FLï 
ML¸^Mc¨FLtjJwNqkFLj. −Mnj MLjFL¹GHmOqø¥q¸$c _jOqÍ GHmGSjŠ¸^jFLï ŠöO~¨ −^Â −FL¸Í¸$c $qMLjÂGSjëFLï^jæ FLFLjï ÔLkTwë¸Á. 
−Mnj ÔLkGHlPy Ä¸^jFLï öQLÍíî¥c¥q, ÔLkGSjëFLï −GS¥hë CnÓjTwë¸Á. FoFLj ÔnGHlCLjFLï ÄGRNqj¸ Ä£jÍ −Mnj öQLÍíîPoÍÂ ¬OqíîMLjtj ¬¸CLPyFo 
−»JwNqkFLj.  

®ÍíOq¸ μ¥q¿Fx¥qOqj $qMLjÂGSkë ¥xÂï XLBcÓj ÂÆ¼JwNqk¸. ÔnFL¥cÚNqj ML¸^¥cÓj ¬^¥n¥hÚJwNqktj. CLO~øCL ³¸ 
×.¿$oÁ? ³Mnk?  
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CLÓjGHl ÔLGHlð<tj¸Á. ®ÍíOq¸ CLjÈ"GH@~è¸. MnÈ" $xWn"¸ À£QcFLj. =i=itk OqÿGSõ¸ ÔnGHlëFLï^jæ ¬Fcï<j: ''rHÍí sSæGRF| 
MLTwë¸Á. Ä£jOqj _Nqj^ °¸=o MLj¸¼Á'' ¯ MLk^Â OqÿGSõ¸$c ÔnGHðFL¥qÚOqPoÍj. ¥cÂ ¬CLÂMLk^ −OqèOqjPe$c PoÍj. GSkÔLFLPe$c 
°¸Á. JwÆ£GSj Ex¸$qCLFcÂï öJwCLûfU¸¼FL^jæ °¸Á.  

¬ML¥cQL¸, MLjÍíCLj, ®^j GH¥qÚ GHm¿ë GSÿ¥cOq¸ QL¿¢Oq¸ ö¥qMLj¸$c Mo@nŠÚCy¸Á. ¬tjFc _Nqj^¥h MLÔcáFLj. À£O~ ¬Á OnÎÓj 
−$o ±Oqj¥cÍj. $qj¨Mnj^æ. ³Ey ö¥cfS¸$qj °¸Í^. OnÎÓj Á» ¬^k tj^k ÁŠÚCyÔLFL^jæ FL¨ÔcFLj. ¥h=h¥iPy¸¼ JdGH ÔLkTwë¸Á. 
¬¥qÚOqPo¥qJwtjFc, ¬ÓMc^j Po¥qJwtjFc fS$qOn^jæ¥xÂ ¥cPeáFLj. Jv$q¥h $qj¥qÚÀOq$q¥q °¥hÚ¿Ã¥hÚ¿ ¥cML<¸ JdGH $qMLjÂ¸¼¸Á. ¥y¿¥q 
À£Oqjá¥yML<¸ CnÆ£Â MLõ¥hëÂ ÔLkfS −^GH=hæ¸¼FL^jæ FLMLløCy¸Á. MojÄjÍíOq¸ μ¥q¿Fx¥qOqj ÔLkGSjŠ¸^k¸<<¸ =i=itk¥h CnÓjTwë¸Á. 
AKLj×.¸ Ä£jÍ Ôntjõ MoQc<j.  

''¶ IJd¿¢æ °¸Ec?'' ¬Fcï<j. ¬GHlð ¬¨»FL^jæ ¥cÍj. ¬EoEy CLFL ÿŠÚPe$c ¬¨$c<j. ³Äj=c ÿŠÚ? gS÷GHOqj 
¥q¸JdOqjæMnj¸^jPy −<Mc+" rH=næŠ PyGHÆ $q¨Nqj [¿¢Íj.  

®MLøFLFcïFLj. $qMLjÂ¸ÔcÆ. PoÍFLPoÍj. MLk Í$qÜOqCLFcÂï $qj¿ë¸¼FL¸ÍjŠ −Fc<j ¬CLFLj ³OqðOqÔLjŠFLï OqjGSjMLjÁ. 
MLjOx¥qOnMLOqtjFc GSj+jMLl$c ®ÔoáMcOoMnk. ®Á 42 ³+" ¥h¸Í=h FLÓAKnÎ OqkJdNqjÓj. Â×cÂ¥h ¬¸CL <_jò −Fc<j Fc Í$qÜOq PoÍj. 
°¸ÔLjŠFo ¬MLGSOqMLjk PoÍj.  

¬CLFLj −QLáOqõJwNqk<j. ÂGRÚOqú$c ÔnfHðFL Fc bEyOqBh¥h ad¥| ¬Nqk<j. ÍkOq¸$c ×.¿»JwNqk<j. μ¥q ¬GHQLßÀÂ 
GSMLj¿í¸ÔL@~Â¥h OqjGSjMLjj ÔnÆ÷¸ÔcÓFo NqkMLPoÂ Oy¾ÓÄ. öGHÀ£ Tz¥qO~õÂ¥h ÄÓjML¥q=hæ O~_^jæŠFo °Eyõ$q¸ ¬CLÂÁ. ®Íí¿¥i − 
XL*¸Py Jv¸CLFL ŠÍOqPoÍj. ¥cÂ¢ ¬¸ÍjMLÓ÷ ×.¿»FL FLadæÂï ÔcPe¥cÓ¸ MLj¿¼JwPo¥qJwNqkFLj.  

OnÎÓj ¥qÁÆ¸Á. ¯Td¿ sSøÔLáî$c JdGH rH=næPy¥h Mn+"Po¥qJwNqkFLj. ¥cOq*¸ - =i=itk ¯ ¥q¸JdOqjæMnj¸^jPyFo °¸<<¸, 
¬CLÂ ¥y¿¥qÂ ¥cÍFLï ÂOxôÿMLk^¸ FcŠ − XL*¸Py _¸bÍjMLtj¸Á. Äj¸¼Jwtj¸Á PoÍj. ¬tjCo ®McøÓFcï ¬¸CL <_jò Fc 
Í$qÜOqPoÍj. MLjjFLjMLk¥q Ec=c¥q MnjÓ÷$c ¥q¸JdOqjæMnj¸^j Ec=c<j GH¥qÚ rH=næPy¥h. ¬¸Co. Mn¸^Fo JdGH Í$qÜ¿¥h Ík¥cFLj. Fc ¥yGSMoj 
²ÍjOqjÔLkGSjëFLï^jæ ‚OqjáÂ °¸Á. `²¸Íj¥h¸CL −ÓQLõ¸?` ¬FLï^jæ ÔLkfS¸Á.  

Ex¸$qÓ¥h Ex¸$q AKcGR ¬OqíîMLjMLlCLj¸Á. PoEc −OqjëÓ¥h ²Íj=h MLõ¥hë −¿ë $qjOqjë CnÓjGSjë¸Á. ''=i=itk'' ¬FcïFLj Š÷GHë¸$c.  
¯Td¿ MLj¿¢ Í$qÜOq$c ‚OqjáFcïFLj. ²Pe ¥qÆfS¸Á ¯ ÔxOqML? Pe½¥| PoÍj. $qj¸CL¥qÓj÷ FLj¸¼ GS¸IGHj^FLÓÂ¢ï ¬Pe 

CyGSj¥xÔcátj.  
¯Td¿ öGHNqjCLï¸ PoÍj JdGHÂ Fc ¥{»=y÷¥h À£GSjŠFcïFLj. Fc ÿŠÚPe$q. OnÎÓjMo$cÂ¥h JdCL ¥q¸JdOqjæMnj¸^j MLjMLjôÆï 

°NqkõÓ ±»Twë¸Á. JdGH ö¥qMLj¸$c FLFLjï ¬Ój÷Š¸=y¸Á. ¬Pe ²¸CLsSGHl? ¬GHð=h¥h FoFLj MLj¿¼JwtjFL ÄGRNqj¸ ³Äj^¸=o ¯ 
−<Mc+" rH=næ CLÓjGHl $xWn"¸ MoNqjPoÍj. FcõNqj¸$c ²MLOqtjFc CLÓjGHl CyGSjŠ PyGHÆ¥h O~MLÔLjá. MLÔoá öGHNqjCLï¸ ×.¿»¸Á. ¥cÂ¢ 
O~PoÍj. ²MLOqj? =i=itk.  

GH¥qÚrH=næPy¸¼ μ¥q MLjjGSPeÄ<Â Mn¸^Kn^jæŠ MLÔcá<j. MojÄjÍíOq¸ CLjÈ"GH@~è¸. MLk tjÍí¿ MoGHm ÔLk<Š¸@~ ¥cOqõ 
ÍXLCLCy ÂMLj$qïMnjÎFL °Eyõ»Pe$c ÔcOqjæÂ ÔLkGSjŠ¸^k ''¯ ö¥h¸Á KnOqjëPy GH<j¥y¸¨'' ¬Fcï<j.  

''O~öCL¸Cc FoÓÄ£jÍ ExO~÷PoMnkFLÂ Kn¸$n^jæŠFcïFLj. FnÀëFL JdÓjJwQcMLl ¥x<j¥c'' ¬¸Á MLjjGSPeÄ<.  
¬¸=o ¿×.OoøGRF| Ôotj¸ÔLjŠFLï JdfS¸×.Oqj¥cÍj. GHmFLjŠÂ, MnÀ¥h GH^jæŠÂ À£GSj¥x¼áFL QcÆ£ë ¯ JdfS¸×.Oqj.  
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''Ä£jPe¸=h Mc+"¥h sSMLÔosSë GHl*õ¸ MLkMLjô$cOqk. GH<j¥y¸¨'' ¬Â CLÓjGHlEc¥c MnÈ" ''Fc¥é¸ ®MLøFL¥qÚOqPoÍj'' ¬Fcï<j FLFLjï 
ÔLkGSkë.  

¥cMcÓÂ, ¥qfS$c ÔofSFL GHÂ ¬Â ¬OqíîMLjMLlCy¸Á. FLFLjï ÔLkfS ''−Ä<¥h Cy<jFcïOqj. Ä£jOqj Ä£j KnOqjë¥h MnÈ" ‚OyáMLÔLjá'' 
¬FofS CLÓjGHl Í$qÜ¿¥h Pe$ofS MLkNqjMLjNqk<j.  

®¥q ¬¥qÚ< ‚OqjáFcï μ¿$oEoÄ£j PoÍj - ¥q_jOqj÷ ÔnGHlð¥yML<¸ CLGHð. ¬tjFc MLjMLjôÆï MLk=c÷<ÂMLøPoÍj MLjjfSPeÄ<. 
''Â¢¥éMLjMLlCLj¸Á ¯ Kx=hæ?'' ¬¸Á. ³Ä£j ¥cÍFcïFLj.  

''¬tjCo FLjÄø¥qÚ< ‚OyáML<¸ CLGHlð¥qEc?''  
¥x¸Í¿¥h PoÂ ÔxOqML °¸^j¸Á. ²ŠÚML$c CLÄj+jÓ¥h ¬Á ×.FLôÿŠÚ. Oy<jèÄ£jÍ rSÎ¥hÓj Ä£jÍ Mn+jëFLïMc<j JdOqjÚPy 

GHlMLløÓj ¥yGSkë¸=o $qjöOqj$c ÔLkTdë<j rSÎ¥hÓj −fH. Righteous monitering MLj¸¼ ×.Koò. ¬Á ×cÀ¥q¸Cc °¸=o MLõMLGSì 
GS¸TdÚOq¸. ¥x¸Í¿¥é °¸=o ¬Á MLõ¥hë Ä¥cOq¸$c GS¿rH^jæŠ¸=c¸.  

PoÔcFLj. ¼FLJdGH‚@~ ÂOqjCcûÿGH¨FL^jæ CnÓjTwë¸Á. ¬tjFc ÔosSEoÄ£jPoÍj. Mn+jëFLï FLFLjï ÔLkfS ''$q¸^Py O~. AKy×.FL¸ 
ÔoEcí¸'' ¬¸Á. ®Á ¬À ¼FLï Tz¥qOqõ¸.  

¥cÓj¥cÆFL fHÆ÷Pe$c ¥q¸JdOqjæMnj¸^j ¬¸Cc À¿$cFLj. ¬GHð=h¥h Fc ×o_jPy FLÓAKnÎ OqkJdNqjÓj °¸=o MnÁ¥h GH^jæŠÂ 
=i=itk¥h GSMLj¿ð¸ÔoMc¨Â. ¬Á Fc QL¥hë¥h Äj¸¼FL rHÎ¥q¸ ¬GHð=h¥h. KnOqjë Ä£jÍ ‚OqjáFcïFLj. QL¿¢Oq¸ ¬ÓfSJwtjFLGHlð<k, MLjFLGSjû 
¬ÓfSJwtjFLGHlð<k ¶ −^Ä<jGHl °¸Á - ÂöÍ. FcŠ CnÆNqjŠ¸@~Fo ÂöÍGH=oæfS¸Á. °FLï^jæ¸¨ ²MLOy AKLj×.¸ Ä£jÍ ÔntjõMosSë 
CLjÈ"GH¨ PoÔcFLj. Ôi¥q=h GH¨¸Á. ÔoÀPy AKy×.FL¸ Jd¥n=|Cy ML¼á Fc GH¥qÚFL ‚Oqjá¸Á. ¬GHð=h¥h ¥q¸JdOqjæMnj¸^jPy °FLï 
FLÓj$qjCLk ÂöÍJwCLjFcïOqj. Fc GH¥qÚFL ‚Oqjá¸Á.  

`FLjMxøTdëMoMnkFLÂ ²ÍjOqj ÔLkQcFLj` ¬¸^k.  
''− MLjjGSÆ EnNqjõ¸?''  
''®¸¥c GH<j¥yPoÍj. `Fc¥é¸ AKLNqj¸PoÍj. Vtj$c GH<j¥y` MLj¸=y¸Á. CLFL¥h O~öCLj+j" ÂöÍ GS¿$c GH^æÍ^.''  
ÂOqjCcûÿ¸ $qj¸@nÓ¥h ²$qÍÂï¸Á. −Mnj GSøNqj¸$c Jd¥n=|Py¸¼ ¬FLï¸ Fy=h¥h ¬¸Á¸¼¸Á. −¥qÆ PoÍj. ¬tjFc FyOqj 

Cn¿ÔcFLj.  
Fc ¥q+"Py÷ ÂOqjCcûÿ¸ −Mnj¥h ¬OqíîMLjMLlCy¸Á. − XL*¸Py ¬Oqíî¸ ÔoGSjŠFLï ¬MLjô ¬tj¸Á. Po¼ Mn+jëFLï −Mnj ÔiOq 

GH^jæŠÂ −JdFLj. MnFL¥hÚ À¿» ²¸»Æ rHEcÓFLj MLjjÍjí rH^jæŠÂ MnÈ"Jwtj¸Á.  
¬¸Co − O~öÀ ¥qDÍ.  
$qj¸^kOqj OnÎPoø sSæGRFy÷ CLjÈ"GH¨ PoÔcFLj. ¬GHð=h¥é OnÎÓj −» ÔcPe sSGHtjFL^jæ¸Á. ÿ@~MLl¨$c ¥q¸JdOqjæMnj¸^j Á$cFLj. 

²¥qÚ< ¼FLJdGH? ÔLj^kæ CLfHðJwtjFL GHfSMc¨Pe$c ¥q+j" MnÁ¥ctj. ¬GHlð<j ¥qÂfH¸¼¸Á ²Íj=h Jd÷=|IJdOq¸ Ä£jÍ FcÍßfRæÂ 
GH<@~Â¥h ²ÍjOqjÔLkTwë¸Á. FoFLj ÔLk<$cFo Ôntjõ ±fH¸Á.  

sSæGRFy÷ FLFLjï PoGHPoEo¸? Mn+jëFLï^jæ ÔnGHðPoEo¸? ®¸CL GSj+jMc Ä¨JwML<¸? ¬^jGH¥qÚ Jd÷=|IJdOq¸ Ä£jÍ <kfH÷¥é=| OnÎÓj 
°¸Á. FcÓj$q<j$qjÓj MoQc¥q ×.FL¸ MLjbÍõ ¥qÆfSJwtj¸Á ¼FLJdGH. MLj¿ ¥qÂfH¸ÔLPoÍj.  

PPP 
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¬CLFLj JvÍjí^jï¸Ôi Fc¥yGS¸ ²ÍjOqjÔLkGSjëFcï<^. FoFnPe °¸=cFy CnÆ£Íj. ³ ÿy^Py CnÆ£Íj. ¥qÂ¢GS¸ GHFnï¸<j 
ÿy^+"Py MnÁ¥h ®¥qÚ¨¥h MLÔcá<j öGHÀ£ ¬Oq$q¸^¥i ¬<j$qjCLjFcï<^ - −NqjFL MLÔcáO~ ¬¸^k, ÿFLjMLj¸CLj FLFLjï ÔLkGSkëFo 
GHOqj$qjFL ML¼á ¯ ¥qDÍ¸Cc ÔnJdð<j. ''¬CLÂï ÔLksSë ×cPoTwë¸Á Kc}S. ³Ey rHÍí ¥qGRæ¸Py °FLï^jæFcï<j. MnÈ" MLk=c÷<j. _Nqj^ 
Jd¿ûP|û À£GSj¥nWo" Kn¸ÔiÄ£jÍ ¶ MLjkÓ¥h μÁ» ‚OqjáFcï<j ¾CLjë Oo» °¸Á. $n<è¸ Kc$c MLkfS¸Á _^æÓk FLÆ» °Fcïtj. 
FcÓj$qtjÍj Oy¾Ój$c ÂöÍPoÍFLï ÄGRNqj¸ CnÓjTwë¸Á. FoFLk ¬CLÂï ³Fc<k ÔLk<PoÍj. GS¸EofUGSjëFo Í$qÜ¿¥h MnWc"FLj.  

''²MLOq¸©?'' ¬FcïFLj.  
CLjÈ"GH<è^jæ PoÔc<j. ''Ä£jOqj IGHPeFc?''  
¬MLlFLFcïFLj.  
''Ä£jOqj CLøOq$c FcCy O~McÆ. =nÎMLjjPoÍj. ¬Oqã¸=|''  
''²¥qÚ¨¥h? ²¸ÍjŠ? ¬GSÓj''  
MLk^ GHm¿ë¥cÂMLøPoÍj. ''®GHlð<¸Cc ÔnGHðPoFLj. Fc MLk^ ÄFLï¸ÍjŠ Ä£jOqj.. gH÷×|. MnWcí¸ GHÍ¸¨''  
ÄGRNqj¸ CnÆNqj¥qJwtjFc, ¬EoEy ¬Oqã¸^j MLõMLVOqMojFLÂ ¬OqíîMLjMLlCy¸Á. ¥cÂ¢ ®¸¥c GS¸Á$qí¸ MLÍÓPoÍj.  
''®¸CL¥i ²MLOqj Ä£jOqj?''  
²Pe ÔnJdðPy CnÆ£¥q »¸¾ŠFcï<j Á¤FL¸$c ÔLkQc<j. ¬CLÂ ¥q+j" On¸<k Â¢+"Cy Â¸<jŠ¸<ÓNqktj. ÔnGHðPo¥q ÔnGHðPo¥q 

''FoFLj ¼FLJdGH CLMLjjôBhê'' ¬Fcï<j.  
¬¸Co. ®¸¥éÄ£j ¬<$qPoÍj. ÿFLjMLjMLj¸CLj¥h ÔnfHð _Nqj=h¥h FL¨ÔcFLj. ®ÍíOq¸ ¿XcPy Ík¥c¸.  
GH^MLj^Ec=h $q*GHÀ GS¼áEcFL¸Í TdøÄj −öQLMLj¸ GSÄ£jGH¸Py ¶ FL¿û¸$| ÿy¸ MLjj¸Íj ¿Xc −»¸Á. ¬¸CLMLOq‚ 

¼FLJdGH CLMLjjô<j MLk=c÷<PoÍj. Â×cÂ¥h MLk=c÷@o fSìÀPyPo<j.  
FL¿û¸$| ÿy¸ PyGHÓ KxÀë$c Ôi¥q=h $qjNqkõOq¸$c °¸Á. ³Äj=hÁ? ¼FLJdGH ®¥qÚ@n¸ÍjŠ¸Á? −Mnj ¥éMLjtj¸Á?  
Ôi¥q=y÷¸Ôo μ¥cNqjFL _Nqj=h¥h MLÔcá<j. EcEcGHl 30 MLNqjGSjû. Mnj<Py JdCL_¨FL rSæCLTwÚGHlÂ ÔLkfS @~¥qæOqÂ $qjOqjëGH=cæFLj. 

EcEcGHl MLkfSJwtjFL ¥c¿è$cF|. ¾CLjë MLköCL¸ Íj_jò$c rH¿» °¸Á.  
MLk tjÍí¿¢ï - ¥cÍj - FLFLjï ÔLk<$cFo ¬CLÂ MLjj[¸ Ä¥qfS¸¼¸Á.  
''¶}U! ÄjGSæO| IGHPeFc! Ä£j¥yGS¸ ®¥qÚ< ®ÍíOqj CLGHGSjû ÔoGSjëFcïOqj. PyGHÓ −Ä< ®CLFLj''  
''²¸Íj¥qÂ? ¼FLJdGH¥h ³MLjtj¸Á?''  
@~¥qæOqj FLMcø<j. ''®¸¥c ³¸ ¥cPoÍj. ®¥q ¯ CLO~øCL ³MLjtjFc ¼FLJdGH KcbÍGH<Íj. −Mnj ÔLk@~ÓFLjŠFLï μ¥qÚ MLõ¥hë 

öGHGSjëCL¸ ®¥qÚ< °FcïOqj''  
CLMLjjô<j ³<jGSjëFcï<j. @~¥qæO| ¬CLÂï GH=hæ¸ÔLj¥yPoÍj.  
''Fc sHOqj ÍjOqÜ. FLFLï¸Cc `GHmO| @~¥qæO|` ¬¸=cOqj. sHÍ¿¥q¸ Fc MnÎEcõÂÁ ¥cÍj. <_jòÁ. $c÷@| ^k Ä£j=| Nqjk. ®Á 

ÔcPe CoÆ¥q$c ¬¸ÍOqk ¬FoMLk^. ®¸CL¥q¸=o MLj¸¼ MLk^ ³ÍtjFc °¸=o ¬FcÓÂ °¸Á FcŠ''  
CnÓ÷Kytj ÔLkGSjëFcïFLj.  
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''Ä£j $qj¿¸¼ Fc¥q¸Cc CnÓjGSj. ¼FLJdGH ³ ÄGRNqj¸ MLj¿¼JwPoÍj. $qj¸CL¥qÓj÷Py −MnjFLj OqXh¸ÔL<¸. −<Mc+" rH=næPy 
×.¸GHOqj Š^jæ. ×c¥n^jæÄ£jÍ Ä£j ÔoCLjÓj. Ä£jOqj rH^jæŠFLï MLjjÍjí..'' FoFLj ¥q¸$cOqj GH<@~Âï ÔLkfS FLMcø<j. ''Ä£jŠ CnÆNqjŠ¸@~Fo 
− XL*¸Py ¼FLJdGH ½¡ÄCcÂï Jv¨»¸ÔcOqj. − ¥cGSë ½¡ÄCcÂï MnÆ»¸ÔcOqj. −Fc<j McMLjj ÄjOqGH¥cNqjÓ Oqj¼Cy Mo@n¥hÚFL ²¸»Æ 
rHEcÓ Ä£jÍ MLjjÍjí..''  

FcŠ ¥yGH¸ ML¼á¸Á. ®¸CL ³¥c¸CLMLjtjFL ÄGRNqkÓj ¼FLJdGH - ®CLÂCy... ÍjOqÜ @~¥qæOqj. XL*¸Py Fc MLjFLGSjûPyÂ 
−PyÔLFLÂ ÔLÁMc<j. ''ÄjMLjôÆï ®_ò¸Á rH^æ@~Â¥h ®MLÂ¢ï ÔnGHð<¸ PoÍj. ¥cÂ¢ −Mnj MLjFLGSjûPy EcÔLjŠFLï ÄÓjMnÎFL ×cåGH¥cÓFLj 
Mc=h¥h ¥cOq*MnjÎFL MLjÂfR¥h ÔnJdðÓFLjŠFcïFLj. Ä£jOqj ÔcPe¥cÓ¸ ½¡ÄTdëOqj. − Oy¾ ¥cÍj - − O~öÀ - μ¥q MLõ¥hë¥h $xGHð °GH¥cOq¸ 
ÔoQcOqÂ ÔnsHë $qCcÂï CLÓjÔLjŠÂ ½¡ÄCLMLj¸Cc $qOqøGH<CcOqÂ $qjOqjëÔoGSjëFcïFLj. MLjjÍjí¥h GSMLk×.¸Py Oq¥qOq¥cÓtjFL ¬O~íîÓjFcïtj. 
ÔLOqôMcõbÁ ÂGHl*j¨¥h ¬Á ¥éMLÓ¸ On¸<j rHEcÓ ¥qÓtj¥q. $qj¸@n McõbÁ ÂGHl*j¨¥h ¬Á On¸<j $qj¸@n¥cNqjÓj Mo$q¸$c 
¥x^jæ¥yML@~Â¥h $qjOqjë. rSÎ¥cÓ½GSjæ¥h ¬Á On¸<j MLjFLGSëCcøÓ GSMLjFLøNqj¸. ¬¸Co. ¬¸CL¥qFcï ®¸¥é¸ PoÍj. FoFLj −Fc=h Ä£j ÔLOqõ 
²¸CL ½¡MLÓXLBcÂï −Mnj QL¿¢Oq¸Py öJwÍj ÔofS¸Ey ÔnJdðÓFLjŠ¸^jFcïFLj. ¯ CLO~øCL Ä£j FnÀëFL GH<KyCLjFLï rHÍí ÄadEcÂï ¥qÂ¢GS¸ 
¯ ×cåGH¥q¸ O~KyNoj¥cÓ¸Py ²¸Cy ¥x¸CL CoÆ¥q ÔoGSjë¸Á. − $qÁPy °FLï sHrR¸^j¥h FoFo¸ ÔnNqjõPoFLj. ¥cÂ¢ Ä£jŠ ÔnNqjõ$qÓ 
¼¥hCLû ¥cGSëJd=h ÔofS °GH¥cOq¸ ÔoEcíMLjFLjŠ¸^jFcïFLj''  

MnjÓ÷$c Ä£jÍFLGH<KyNoj ÄGHCLjë CnÆNqjMLTwë¸Á. ¬GSÓj.. ¬GSÓj..  
''¬MLlFLj. ®GHð=h¥h Ä£jOqj ±fU¸¼FLÁ OnÎ=o. ¼FLJdGH MnÈ"JwCy¸Á. ®GHlð<j¥cÍj. ¥qÂ¢GS¸ On¸@o+" ¥h¸Í=o ¯ öGHNqk*¸ 

öJdOq¸AKLMLjtj¸Á. ¥c¿ûFyMLk. ¬¸=o - MLkMLjkÓj AKcGRPy ¥éFLûO|. MLjO~ôMLNqj¸ Í$qÜOq. −Mnj Š^j¸_ ½¡ÄCcÂ¥h GHÂ¥hO~Íj. − 
ÄGRNqj¸ ¼FLJdGH¥h MLjj¸ÍjFLj¸Ôi CnÓjGSj.''  

FcŠ CLÓ À¿»Jwtj¸Á. $qj¸CL¥qÓj÷ Fc=h ¬FLjAKLMcÂ¥h ®Á ¬FLøNqj¸. − Oy¾ ¬¸CL °EcOq¸$c GSj+jMLl$c, 
¬GS¸¥qÆðCL¸$c MLk Í$qÜOqCLFcÂï Qc¿¢Oq¥q GSj[¸ MoGHl ¥y¿ MLjÓjGHl ÀfHðFL ML¸Í −PyÔLFLÓj MLjFLGSjûPy ¥qÁPetj. Š^j¸_ 
½¡ÄCcÂ¥h FyÔLj¥yÂ ¶ ¬¸ÍMLjtjFL, GH¸<j NLÙMLFL¸Py °FLï ¬MLkôtj - MLjOy MLõ¥hëÂ − ÁQL$c OnÔLá$x=hæ¸Á.  

²¸ÍjŠ?  
ÍjOqÜ FLMcø<j. ''CLFLj Jw$x^jæŠ¸^jFLïEoEy CnÓjGSj. ¥cÍj CcFLj Jv¸ÍPoÍÂEoEy CnÓjGSj. ¥cÂ¢ EcÂï Jv¸EcÓFo `¥y¿¥q`Â, 

μ¥qÚ ¬FcOy$qõ¸ ÄFc - EcÂï À£Oqá$qÆ$o ¬Âï ¬OqüCLÓj °FLï CLFLÂ ®Á MLjj[õ¸ - − ¬FLjAKLMcÂ¥h ¥cÍj. − −PyÔLFLŠ fSÍíî¸ 
ÔofS¸Á - ÄjMLjôÆï. ¥cÍj fSÍíî¸ ÔoNqj$qÆ$o ögSë ®$y Â −Fc<j Ä£jOqj OnÔLá$x=cæOqj. FoFLj MnÎÍjõ¨Â. ¥cÂ¢ MnÎEcõÂ¥h ¬¸ÍÂ ¥xÂï 
¼¥hCLûÓjFcïtj. −MnjPy Ä£jOqj MojPxÚÆfHFL `½¡MLÓXL*¸` −Mnj¥h MLj¿¥x¸CL GSMLjNqj¸ ¥xÂï FnÓÓj ½¡ÄCcÂï Jv¨»¸Ôctj''  

''MnjÎ$c@|!''  
''®Á Ä£jŠ CnÆNqjŠ¸@~ −Mnj¥h ×.¿fHFL ¼¥hCLû''  
ÿ>OcCLjë$c ¶ −PyÔLFL ¥qÁÆ¸Á. −Fc<j FoFLj 40OqkJdNqjÓj =i=itk¥h ®MLø$qÆ»Co, − Oy¾ − MLjjGSPeÄ< 

¥q¸JdOqjæMnj¸^jPy¥h O~¥qJwCo? −Mnj GS¸TdOq GSj#eÂ¥h GHÂ¥hO~ÍFLï ÄGRNqj¸ −Fc@o FcŠ CnÆsSë?  
ÍjOqÜ FLMcø<j.  
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''rS¥|û¥h −Mnj GHÂ¥hO~ÍÂ Ä£jŠ CnÆ£Íj. ¥cÂ¢ −Mnj¥h CnÓjGSj. Ä£jOqj ¬¸ÍjŠ Cx¸ÍOq GH<jCLjFcïOqj. ¬¸=o ¬¸CLMLOq‚ 
−Mnj Â¿ô¸ÔLjŠFLï Â¢=h _j$qÜ GH»ÆJwCy¸Á. ®GHlð<j rS¥|û¥h $q¸¨GH@~Æ. Ä£jOqj rS¥|û¥yGS¸ 40OqkJdNqjÓj [Oqjá 
ÔnNqjõPo¥qJwNqkOqj. −Mnj rS¥|ûÂ −GH@~Â¥h 60 OqkJdNqjÓj [Oqjá ÔofS¸Á.''  

FoFLj ÁMLjôOqJwNqkFLj.  
''¬MLlFLj. =i=itk¥h 60 OqkJdNqjÓj ®¼á¸Á. − Oy¾ MLjjGSPeÄ< − ¥q¸JdOqjæMnj¸^jPy¥h O~ML<¸ −Mnj ³OqðOqjÔLjŠFLï 

MnGSjÓjKc^j. Ä£jOqj fSÍíî¸ ÔofSFL `¥qÓ`Â ¥qÓTdìtjPyFo −GH@~Â¥h −Mnj ÔofSFL [Oqjá. öGHNqjCLï¸. −Mnj ¥y¿¥q Ä£jEo −Fc<j 
MLjjGSÓMLjô − ¥q¸JdOqjæMnj¸^jPy¥h ML¼á¸Á''  

FcŠ MLjÀJwtj¸Á.  
''MLjOx¥qÚ ÄGRNqj¸ ®GHlð<j Ä£jŠ $qjOqjëO~McÆ. MLjO~ï<j °ÍNqj¸ Ä£jOqj PoÔoGS¿¥h ¼FLJdGH - ²Íj=h Jd÷=|IJdOq¸ Ä£jÍ 

°¸Á - Ôntjõ ±GHlCLk. Ä£jŠ CLFL ¬ö<GSj ®MLøPoÍj. `MLjÈ¢" ¥qÓjTdë¸` ¬FLPoÍj. `MLjÈ¢" ²GHlð<j ¥qÓjTdëMLl?` ¬Â Ä£jOq¨$o 
¬ML¥cQL¸ ®MLøPoÍj. ¥cOq*¸ ¯ ¬FLjAKLMcÂ¥h −MLÆ À£Oq¸PoÍj. ¬GHlð<j Ä£jŠ ÂO~íXh*õ¸$c ¥qÂfH¸¼Fc −Mnj ÂGSûVNqj¸$c Ä£j 
®Íí¿ MLjbEcõ CLÓjGHl MLjkNqj¥qJwCo ¶ $xGHð ¬FLjAKLMcÂ¥h fSÍíîGH<jCLjFLï Ä£jŠ μ¥q gH<¥qÓ Äj»PoÍj.''  

''¬tjCo −Ä< − Oy¾ ¬Pe Ä¨JwML<¸ −Mnj CnÆfS ÔofSFL GHÂ ¬¸=cOqj''  
''MLjOy Ä¸CL ÄGRNqj¸. −Mnj ¥qDÍ Ä£j¥éÄ£j ExOqŠÚ¸@~ ×cö$qCLë GH¨¸Á. μ¥qMo+ Ä£jOqj öGHNqjÀï¸¼ JvFLkïOqj MnÈ"Fc −MnjÂ 

MnÁ¥h GH^jæ¥yPo¥qJwNojMcOqj. ¥cOq*¸ - −Mnj ¼FLJdsH. ¥cÂ¢ ×.¸GHOqj Š^jæ, =nÎÓ¿¸$qj −Mnj GHÂ¥cÍj''  
''MLj¿ ²¸Íj¥qPe ¬_Ííî¸ ÔnfHð¸Á?''  
ÍjOqÜ FLMcø<j. Ä£jOqj MLj$c+j". −Mnj ¬GSMLkFLjõO~ÓtjFL ögSë. ¥q¸JdOqjæMnj¸^jPy GH¨FL XL*¸PyFo Ä£j ¥q+"Py −¥qOqú*Â 

$qjOqjëGH=hæ¸Á. −Mnj¥qÁ $qOqø¥cOq*¸. ¬GHlð@~Mnj ögSë. ®^j −¥q¿úCLj@nÎFL MLj$c<j. MLj$c¨Â CLøOq$c −¥q¿ú¸ÔoÁ ³Á? ×c¥n^jæ Ä£jÍ Ä£j 
Ôntjõ. ×c¥n^jæ¥h ³Á Í$qÜOq CyML? =nÎÓO| GHÂMc¨CLFL¸. −Mnj GSßfRæ GSÿ×.MnjÎFL ¬Âï KcBcÓk GS¸bÁ¸ÔL$qÓ ögSë. μ¥q=o −Mnj¥h ¥qÆfS 
O~PoÍj. QL¿¢Oq¸.''  

FcŠ Fy^ MLk^ O~PoÍj.  
''Fc¥n¸ÍjŠ ¬_Ííî¸ ÔnJdðÆ?'' ¬FcïFLj −PyÔLFLÓÂ ‚<Á¤GSjŠÂ.  
ÍjOqÜ FLMcø<j. ''Ä£jOqj ¬_EcíîÂï ÔLkGSjëFcïOqj. ¥cÂ¢ −Mnj GH^÷ −¥qOqú*Â rH¸ÔLjŠFLï MLj$c¨ `¥y¿¥q`FLj bÍø¸GS¸ ÔnNqjõPoÍÂ 

Ä£jOqj MLj¿¼JwCLjFcïOqj. ¯ XL*¸ MLOq‚ −MnjCy Jv¸ÍjÂ Ä£jOqj −ÇGSjëFcïOqj ¬Á −Mnj Ä£jŠ ¥qÆð¸¼, Ä¨¼rH=hæFL ÄGSjÓjKc^j. 
−Fc<j CLFL ÂGSûVNqjCLFLj Ä£jCy ÔnGHlðŠÂ AKyOqjMLjFo KoÓCLFcÂ¢ï ÔLkGHPoÍj. Her disease could not break her diginity.”  

''=nÎÓO| ¥c¥qJwCo ²MLO~Mnj?''  
''CLMLjjô¨Â ÔLÁÄ¸ÔL<¸ ¥yGS¸ μ¥q IJdÂ¢û adGHlPy sSP|û $qO|÷$c GHÂÔoTwë¸Á. −Mnj ¬FcOy$qõ¸ −MnjÂ ²ŠÚML 

KcbÍrH^æPoÍj. CLFL CLMLjjô¨ ÔLÍjMLl GHm¿ë¥cŠ¸@~ CLFLj JwCo CLFL GSVNqj¸ ÂÆ¼JwCLj¸EoMnkFLÂ ÄÓÄÓPe¨¸Á. CLMLjjô<j GH¿¢XL 
JdGSNqk<Â CnÆfSFL On¸@yOy¾ −Mnj ¬FcOy$qõ¸ ÀOq$qKn=hæ¸Á. CLFL cinvictionCy Oy$cÂï −MLj< ÍkOq¸Py ÂÆfHFL bEnÎOqõGSjìO~Ój''  

''¥cÂ¢ ³ −<Á¤ ²ML¿CyFLk ÔnGHlð¥yPoÂ ÄGRNqkÓÂ¢ï Ä£j¥nPe ÔnfHð¸Á? ²¸ÍjŠ ÔnfHð¸Á?''  
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ÍjOqÜ FLMcø<j. `−Mnj ¬¸Í¿Pe¸=h −<Á¥cÍj. ¥c$c, −Fc<j Ä£jOqj −MnjÂ ¥yOqj¥yML<¸ −Mnj ögSëCcøÂ¥h Ä×.Nqj¸. −MnjŠ 
$qOqø¥cOq*¸. CcFLj Oy$q¸Cy MnÈ"JwCLjFcïFLFo TdFLjAKLkÀ¥cÍj. _À¥hFLGHlð<j CLFLj ¥cMcÓFLjŠFLïMcOqjFcïOqFo $qO~øÂï ×.CL 
ÔoGSj¥yMcÓÂ −Mnj CcGHöCLNqj¸. ¯ ÄGRNqkÓj −Mnj −bÃ×cCcõÂ¥h öGHÀ£¥qÓj. Â×cÂ¥h −Mnj ÄjMLjôÆ£ï, Ä£j ¬¸EcÂ¢ï ösHÄj¸ÔLPoÍj. 
CLFLj MLjOx¥q¿Cy ösHÄj¸ÔL_<@~Âï ösHÄj¸¼¸Á''  

¬¸CL ÄadÍ¸PyFLk FcŠ FLMxø¼á¸Á. ''Ä£jOqj MnÎÍjõÓj MLköCLMoj ¥cOqj'' ¬FcïFLj.  
ÍjO~Ü FLMcø<j. ''¬MLlFLj. Fc ÄjöCLjÓj FLFLjï `rS¸=hMnj¸^P| IGHmP|` ¬¸=cOqj. ®¸»÷¤GRjPy ¥qÄCLø¸ O~TdëFLj. ¥h÷Â¥qP| 

rSÎ¥cÓ½¡ FcŠ ®GRæMnjÎFL GSKnãŠæ. _CLjŠ CnOqjMLl¥h `−¸¥cÓ½¡`Â ²¸ÔLjŠFcïFLj''  
®¸CL ×.¿$c¥q −MnjÂ ÔLk@~ÓÂ MLjFLGSj Cx¸ÍOqrH<jCy¸Á. $qÁPy¥h Mn+"@~Â¥h MLjj¸ÍjŠ ¬<j$qj MoQcFLj. ÍjOqÜ FcŠ 

¬<jè MLÔcá<j.  
''−MnjÂ ÔLksS MLjj¸Íj ¥xÂï ÄGRNqkÓj ÔnJdðÆ. Ä£jOqj − Oy¾ MLjßCLjõMLlFLj¸¼ −MnjÂ ¥cJd@~Oqj. ¥cÂ¢ ¬GHð=h¥é MLjOy 

MLjßCLjõMLl −Mnj QL¿¢Oq¸Py °¸Á. − On¸@y MLjßCLjõMLlÂ −Mnj Ä£jCy ¬Ó¸¥q¿¸ÔLjŠ¸Á. ¬¸Íj¥qFo ®GHlð<j CLFL ½¡ÄCL¸ −[¿ 
XLBcPy÷ ÄjMLjôÆï ¥qÓjGSj¥yMcÓÂ CcGHöCLNqj GH¨¸Á''  

FoFLj ¥qÁÆJwNqkFLj. ¬CLFLj ÔnGHlðŠJwNqk<j..  
''ÔLk<¸¨. ¯ CLÓjGHl CnOqjÔLjŠFcï¥q Ä£jOqj ad¥| ¬MLlCcOqj. ¼FLJdGH Ä£jOqj −Fc<j ÔLkfSFL ¼FLJdGH ¥cÍj. Oo¨NojGRF| 

`¥iMnk bEnOqgH`Cy ¾CLjë GHm¿ë$c ±¨Jwtj¸Á. FLÆ» FLÆ» GHlÓ÷Pe$c ¬tjJwtj¸Á. −MnjÂ ÔLkQc¥q Ä£jOqj AKLNqjGH<CcOqj. ¥cÂ¢ 
FL=h¸ÔL@~Â¥h ®GHð=hFLj¸Ôi fSÍíî¸ ¬ML¸¨. ¯ −[¿ XLBcÓj −Mnj GS¸JdÁ¸ÔLjŠFLï ÄÓjMnÎFL −GSjëÓj. Ä£jOqj −Fc=h $qj¸CL¥qÓj÷ 
¼FLJdGHFo ÔLkGSjëFLï^jæ −Mnj¥h ¬ÂfH¸ÔcÆ. ¬GHð=h °Ccûÿ¸CyFo GHÓ¥q¿¸ÔcÆ'' Í$qÜ¿¥h Mx¸» ''MLjjÍjírH^jæ¥yML<¸ MLj¿¼Jw¥q¸¨''  

FoFLj ¼¥cŠ$c ÔLksSë ''®Á @~¥qæOqj$c −Mnj °GHQLMLjFcÂ¥h FoFLj tjGSjëFLï öfHfSÚGHúF|'' ¬Â CLÓjGHl Cn¿Ôc<j.  
ÍjOqÜ MLjj¸Íj$c FLFLjï fSÍíî¸ ÔnNqjõ¥qJwCo FoFLj ad¥|Cy CLÓ÷¥h¸ÍjÓtjJwNojMc¨Â. ¼FLJdGH ¥cÍj. ½¡MLÔLáML¸. CLÓjGHl 

¬Æ¥h¨¥h CLÓ ÀOq$qPoÍj. ÀGHðPo¥qJwtj¸Á. ¥q+j" MLköCL¸ À¿$ctj. − ¼FLï MnÓj$qjPy FLFLjï $qjOqjëGH=hæ¸Á. ¼FLï FLMLlø MnÆfS¸Á.  
¬À ¥qGRæ¸ Ä£jÍ Ôntjõ ²CcëÓÂ öGHNqjÀïTwë¸Á. Í$qÜ¿¥h MnÈ" Ôntjõ ¬¸ÍjŠÂ GH¥qÚFL °FLï _Ó÷Ä£jÍ ‚OqjáFcïFLj.  
− ÍßQcõÂ¥h CoÆ¥q$c AKyOqjMLjFoMc¨Â. ¥cÂ¢ ÍjOqÜ rUÔLá¿¥q FcŠ ÍFLjï$c ÂÆ¼¸Á. FoFLj FL=h¸ÔcÆ. MLj¿¼Jw‚<Íj.  
''FcŠ ÔnGHð@~Â¥h ®¸CL −ÓQLõ¸ ÔoQcMo¸?'' ¬FcïFLj.  
¼FLJdGH ¥q+"Â¸@~ ¥qßCL×åCLÂ GHm¿¸¼¸Á.  
''JdJd! FLjMLlø rHÍí NnkbÍjO~ÆÄ. ÂFLjï ½¡ÄCL¸Py MLj¿¼JwPoFLj. ®¸CL ösHMLjÂ ®Pe¸=h ösHMLjÂ FoFLj ²FLï<k ÔLk<PoÍj.''  
Fc ÔoÀPy −Mnj Mo+j" Ã$qjGSjŠFcïtj. ¬Pe ²¸CLsSGHl ‚OqjáFcïFy. @~¥qæO| öfHöfSÚGHúF| $qjOqjë¥x¼á¸Á. Mx¸» ¥q+j" 

MLjkGSjŠFLï −Mnj rHEcÓ Ä£jÍ MLjjÍjí rH^jæŠFcïFLj. rHEcÓj ®GHlð<j MnjCLëÂ ÍkÁ fH¸×.Pe÷$c PoMLl. ¬¿»JwtjFL −ŠO~tjPe÷$c 
$q=hæGH¨ °Fcïtj. −Mnj ¥q+j" `Vtj$c` ÄJdðO~tj. − MLk^ −Mnj ½¡ÄCcÂ¥h −[¿Td¿. ¬¸Co. MnjÓ÷$c MLjkGSjŠFcïtj. Fc 
ÔoÀPy −Mnj Ôntjõ GS<ÆJwtj¸Á. − QL¿¢Oq¸Py ½¡MLÓXL*¸ GHm¿ë$c QLÓMLl À£GSjŠ¸Á.''  

²¸CL sSGHl ‚OqjáFcïFy! PoÔcFLj. ÔLÓ÷_<jCLjFLï ¼FLJdGH MLjj[¸Py $xGHð ÄadÍ¸ FLj¸¼ Ä<jÍÓtjFL −^Ä<jGHl 
¥qÂfHTwë¸Á. − ¼FLï ½¡ÄCL¸Py − ¥cGSë −FL¸EcÂ¥h ¥cOq*¸ FoFc?  
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_Nqj=h¥h MLÔcáFLj. ÍjOqÜ $y<¥h −FLjŠÂ ÂÓ_¨ °Fcï<j. AKLj×.¸ Ä£jÍ ÔntjõMoQcFLj.  
''MnÈ"Jwtj¸Á'' ¬FcïFLj.  
®^j ÔLkQc<j. AKyOqjMLjFcï<j.  
''@~¥qæOq÷¥h ¥q+"Â¢+j"O~MLl. ¥cÂ¢ FoÂGHlð<j rS¸=hMnj¸^P| IGHmP|Â - ¥qÄÂ''  
“you know. The love started when you stoped her die. It ended when you gifted her death with 

your love.  

FcCy ¿Xc Ec¥c FL¨Ôc<j.  
''Ä£jOqj ¬<$qPoÍj. ¥cÂ¢ ÔnGHlëFcïFLj, −MnjÂ MnkFcÆTd, Ä¤FL}S, ±OqøÇ TdìtjPy ÂÓjGHlCcFLj''  
''Fc¥qMoÄ¤ CnÆNqjMLl'' ¬FcïFLj.  
FLMcø<j ÍjOqÜ. ''¥qÄCLø¸ Jd>OqŠ¨Â MnCLj¥yÚÍj Jd>OqŠ<k ¥qÄCcøÂ¥h ExOqjŠCc<j''  
FL¿û¸$| ÿy¸ MoGHl ÔLkGSkë ¬Fcï<j.  
A flower bloomed with radiant splendor 
But withered withour fulfilling its candour 
¿Xc FL<jTwë¸Á. ¿Xc FL<jGSkëFo °¸Á.  
(×nöIgH −OqáO| ''MLF| MLkF|û Ä£j=|..'' ÔLÁÄFL GSkñ¿ëCy.)  

 

PPP 
 

 
(rHÎFL Ä£jOqj ÔLÁÄFL MLjj»¸GHl ö¥h¸Á ¥qDÍ¥h -  ®Á μ¥q Oq¥qMnjÎFL MLjj»¸GHl.) 

 
μ¥é ¥qDÍ - ²Fyï MLjj#eÓj 

OnÎÓj ¥qÁÆ¸Á. ¥qÍjÓjCLkFo Mo$q¸ GHl¸¾Š¸Á. ¬GHlð<j ÔLkQcFLj. OnÎÓj ¥qÍÓ<¸ FcPe$o −ÓQLõ¸$c $qMLjÂ¸¼FL −Mnj 
GHOqj$qjFL ¥q¸JdOqjæMnj¸^jPy¥h Ík¥qKytj¸Á. ÔiOq Š¼á+j" ¬<è¸GH@~ètj. −Ä< ®GHlð<j ²¥qÚ¨¥h MnWyë¸Ey CnÓjTwë¸Á. MLjOy 
XL*¸Py IJd÷=|IJdOq¸¥i OnÎÓj¥i MLjbÍõ °FLï Ôy^ ®OqjŠÚ¸=y¸Á. öGHNqjÀï¸¼ ÔofSFL GHÂ¥cÍj. μ¥qÚ ÍkŠPy −Mnj Ä£jÍ GH@~èFLj. 
Š¨Ôntjõ, FL<j¸ Ex¿¥h¸Á. $q=hæ$c QL¿¢O~Âï $cÆPy¥h ²Àë ¥q¸JdOqjæMnj¸^jPy Ík¥cFLj. −Fc=h¥h − ¬ÍßGRæ¸ MLk tjÍí¿Á¤. 
¥q¸JdOqjæMnj¸^j ¬¸ÔLj¥h MLÔcá¸. OnÎÓjCy GH¿$nCLjëCLjFLï ²öOq MnjÎGSNqjõ ÔnFL¥cÚNqjÓ _Tdë ¥q¸JdOqjæMnj¸^j PyGHÆ¥h ÄfSOoQc<j. _Tdë 
rHÍíÁ ¥cÍj. ¥cÂ¢ OnÎÓj Mo$q¸, ÄfS¿FL Mo$q¸, −CLßCL ¬Â¢ï ¥qÆfS − _TdëFLj CLjJd¥iÂ ÔoQctj. ¬¸ÔLjFL °FLï MLk tjÍí¿ QL¿¢O~ÓÂ¢ 
− _Tdë PyGHÆ¥h »O~=ofS¸Á. ®ÍíOq¸ ¥h¸Í GH@~è¸ μ¥q¿Ä£jÍ μ¥qOq¸. ®Í¸Cc ¬FLj¥yŠ¸@~ ×.¿»¸Á - XL*¸Py.  

AKLNqj¸Cy FLFLjï ¥qOqjÔLjŠÂ −Ä< ³<jTwë¸Á. μ¥qÚ XL*¸Py MLjßCLjõMLlFLj¸¼ CLfHð¸ÔLjŠFLï ÄGRNqj¸ −Ä<¥h ®GHlð¨GHlð@o 
¬OqíîMLjMLlCy¸Á −Mnj MLjj[¸Py ad¥|. ÔcPe Ä¼öCL¸$c Fc MLjj[¸PyFLk ad¥|. ²¸Íj¥qÂ? ÔcPesSGH=h¥h ¥cÂ¢ ¬Oqíî¸¥cPoÍj. ¯ 
GHOqj$qjPy $qj¸×c^FLPy _Tdë ÄGSjOqjPy −Mnj MLXy×cÓj _Ó¸$c FLFLjï $qjÔLjáŠFcïtj. FoFLk MLBh¥cFLj.  
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¬GHð=h¥h TdNqj¸¥cÓ¸ ¬tjÍjFLïOq. OnÎPn¥cÚ¥q =i Cc$cÓFLï −PyÔLFL −Mnj¥h ML¼á¸Í^. ¬ÁÂ¢ï ¬OqjGSkë Mn+jëFLï ŠöO~<j 
Ec=hJwNqk¥q. OnÎÓj Á»¸Á. =i Ec=hJwtj¸Á. OnÎÓj ¥qÁÆJwtj¸Á. ¬Á¤ GH¿fSìÀ.  

μ¥q¿Â ÔcMLl MLBh¥h¸¼¸Á. MLjOx¥q¿Â ¥y¿¥q MLBh¥h¸¼¸Á. Â×cÂ¥h ¥y¿¥q ¥cÍj. ¥y¿¥q¥h −Ó¸_FL. MLkMLjkÓj$c OnÎÓj 
²¥hÚMLl¸=o − ¬MLkôtjÂ ÔLksSMc¨Â ¥cFLj. ®Á ¥éMLÓ 42 GS¸MLCLûO~Ó ¥h¸Í=hMLk^. $qj¸CL¥qÓj÷MoGHl À¿$o OnÎ+"Py − Oy¾Py÷ 
gS÷GHOqj rH=næPy÷ μ¥q MLjkÓ¥h ¥éMLÓ¸ −<Mc+"¥é öGHCoõ¥h¸¼FL ¥éÃF| °¸@oÁ. ¥qÂ¢GS¸ $qj¸CL¥qÓj÷, ÿjÃ¢÷, $qjÀë öJd¸CcÓMoGHl À¿$o 
OnÎ+"MLk^. ¯Ä< − ¥éÃF|Py °¸Á. $qj¸CL¥qÓj÷Py OnÎÓj _NqjÓjEoOo^GHð=h¥h rH=næPy −Fc<j FLÓj$qjOqtjÍj$qjOo °FcïOqj. − 
¬MLkôtj −<Mc+" ¥éÃF|Py μ¥qÚOo °¸Á. ¯ PnÎFLjPy − Oy¾Py÷ OqÁ¤í CLŠÚML. −Fc<j ²¸Íj¥y MLj¿¢ CLŠÚML$c °¸Á.  

OnÎÓj $qjÀë ÔoOo^GHð=h¥h °öEo¥q¸ GSOqjíŠ¸Á. ¯Td¿ OnÎÓj Á» −Mnj ¬<ŠÚ¸@~Fo Jd÷=|IJdOq¸ Ä£jÍFLj¸Ôo =i ¥qGHlð 
¬¸Á¸ÔcFLj. MLjFLGSkñ¿ë$c ¬¸ÍjŠ¸Á. −Mnj MLjj[¸Py ¥x¸CL¥cÓ¸ ¥h¸Í=h AKLNqj¸ Jwtj ¥qßCL×åCL ¥qÂfH¸¼¸Á. ¬GHlð<j − 
¬MLkôtjÂ Co¿JdOq ÔLkQcFLj. Â×cÂ¥h ¼FLïfHPo÷¸ ¥cÍj. CoÆ$cÜ 27-28 ³+j" °¸=ctj. ¥cÂ MLNqjGSjûÂ bÁ¥qÚ¿¸Ôo QL¿¢Oq¸. − 
ÄGRNqj¸ ®GHlð<j $qj¿ë¸¼FLÁ ¥cÍj. IJd÷=|IJdOq¸ Ä£jÍ¥h CLÓMLköCLMoj ¥qÂfHTwë¸Á. ¬tjCo QL¿¢Oq¸ ®¸Ec¥q=h Fc ¬FLjAKLML¸ ÔnfHðFL 
ÄGRNqj¸. −Mnj ¬¸Í¥qCnë‚@~ ¥cÍj. ¥cÂ¢ ¥q+j" ÍkGSjŠÂ ÔLksSÄ. FLMLløPy ¼FLï Ä¼öCL¸ °¸Á. On¸<j rHÍMLlÓk _Nqj=h¥h 
ÄÔLjáŠ¸=ctj. ¼FLï ¬MLkNqj¥qCLø¸, Â×ctjÀ£ − FLMLløPy ¥qÂfHGSjë¸Á.  

OnÎÓj Mo$q¸ GHl¸¾ŠFcï¥q −PyÔLFLÓj, − ¼FLï MLjfU+Ó rH=næPy ³¥c¸CL¸$c ‚OqjáFLï MLõ¥hë MosH GHOqj$qjÓj À£Qctj. 
¥q¸JdOqjæMnj¸^j EcEcGHl #eÈ¢. =i=itk ML¼á À£¿¥q$c ‚OqjáFLï FLFLjï ÔLkfS ²ÍjOqj$c ‚OqjáFcï<j. =h¥nÚ^jæ ¬<$qPoÍj fS$qOn^jæ 
¬¨$c<j. ¬ÓMc^j PoÍFcïFLj. =h¥nÚ^jæ PoÍFLï¸CL$c ÂOqjCcûÿGH@~è<j. Po¼ Mn+"KyCLjFLï −NqjÂï ¬¨$cFLj. ²¸Íj¥hMc+ KxÀë$c 
OqÁíPoÍj? ¬Â. Mn+kë Mn+kë `_ö¥hE§` ¬Fcï<j. MLjjfS÷¸ÓŠ _ö¥hE§ ÔcPe GHÄöCLMnjÎFL GH¸<$q. öGHNqkBcÓj ÔnNqjõŠ¸@~ ®+"Py÷ 
GH¸<$q ÔoGSjŠ¸=cOoMnk. ¬tjCo ¯ PnÎFLj ¬¸Cc MLjjfS÷¸Po °¸<Oqj¥qEc?  

XLBcÓj $q¨Ôo¥xÁ¤í −PyÔLFLÓj − ¬MLkôtjMoGHl öGHNqk*¸ ÔoGSjëFcïtj. MnÈ" − rH=næ CLÓjGHl À£QcFLj. ÔL^jŠÚFL FLFLjï 
ÔLkfS¸Á. ÔLkfSFL¸ÍjŠ −QLáOqõGH<PoÍj. ¥c$c O~ML<¸ −ÓQLõ¸ ÔofSFL¸ÍjŠ −CLßCL GH¨FL^jæ ¥qÂfH¸¼¸Á. ²Pe CnÆfS¸Á? 
Mn¸^Fo CLFLj ×.¿» FcŠ Ôy=h¼á¸Á. ²ÍjOqj$c ‚OyáMLÔLjá¥qEc? ¥cÂ¢ ¬MLkôtj CLFLGH¥qÚ¥h −VøÂ¸ÔL<¸ QLjAKLGSkÔL¥q¸. EoÂ¥h?  

¥csSûsH ÂQLù_íî¸. Fc ÔoÀÄ£jÍ ÔntjõMofS `=c¸¥|û` ¬¸Á. ¬GHlð<j ¬OqíîMLjtj¸Á −Ä< KxÀë$c ÔLÍjMLl¥yPoÍÂ. ¥cÂ¢ 
¥q+"Py÷ ¥qßCL×åCL¥h Äj¸¼FL °Coë×.¸ CnÆfS¸Á. ³Äj^Á? Fc ÔoÀÄ£jÍ −Mnj Ôntjõ ML*jŠCy¸Á Po¥q  Fc ÔnNqkõ?  

®¥q CL^jæ¥yPo¥qJwNqkFLj. −Mnj AKLj×.¸ Ä£jÍ ÔntjõMoQcFLj. −Mnj −QLáOqõGH<PoÍj. Â×cÂ¥h ²ÍjOqj ÔLkGSjëFLï^jæ ¥qÂfH¸¼¸Á. 
®Í¸Cc ¥qßCL×åCLPy AKc$qMLk? fSÂMLkPy÷ gUOyÓj MnjjÍ=h ¥qÓtj¥qPyFo gUOytjFL÷FLj ³Ey öGHMLkÍ¸ FLj¸Ôy, ¥i<j FLj¸Ôy 
¥cJd<jCcOqj. − Mn¸^Fo OxMLkFLjû öJdOq¸AKLMLjMLlCLj¸Á.  

''Â¢ sHOqj?''  
''¼FLJdGH. ¬GSÓj sHOqj MLjVÓXhô. ¼FLïGHlð<j FcŠ − MLk^ GS¿$cÜ GHÓ¥q@~Â¥h MLÔoáÁ¥cÍ^ ¬¸Íj¥qÂ ²MLOq¨»Fc MLk 

¬MLjô FLFLjï fHÆÔo sHOqjFo ÔnsHðEcÂï''  
''MLj¿ rHÍíJdGH ²MLOqj?''  
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FLÄø¸Á. ¬GHlð@o CnÆfS¸Á. rHEcÓj _Nqj=h¥h ÄÔLjáŠÂ FyOqj öGHCoõ¥q¸$c ¥qÂfH¸ÔL<¸. ''²MLOqk PoOqj. FoFLj MLjjÍjí$c 
°FcïFLÂ MLk ¬Nqjõ FLFLjï ¼FLJdGH ¬Â MLjjEcí@oMc<^ ¬¸Í¿¥i ¼FLJdGHÂ ¬tjJwNqkFLj''  

Mn¸^Fo ¶ Cx¸ÍOqMLk^ ¬FLj¥yŠ¸@~ ¬FcïFLj: ''®GHlð<k MLjjExíGSjëFcïMLl''  
GH$qÓ_¨ FLÄø¸Á. ¬GHlð<j CnÆfS¸Á. −MnjPy MLjOx¥q ¬¸Í¸ - Š¨ ¼MLOq ±¨FL GHFLjï #eÈ¢. ®Á ¬¸Í¸ ²Pe 

¬MLlCLj¸Á? ³Mnk? ¬Á ÔnGHð@~Â¥h ¼FLJdGHÂ ÔLk@~Æ.  
Fc Ôntjõ À£GSjŠÂ CLFL ×c¥n^jæ Ä£jÍ rH^jæŠ¸Á. ¯Td¿ FoFLj MLBh¥hJwNqkFLj. ¥q¸JdOqjæMnj¸^jPy ®ÍíOq¸ ¥qÆfS GH¨FL 

GS¸IGHj^FLPy −CLßCL °¸Á. öJd* AKLNqj¸ °¸Á. Äj¸¼ ¬GS¸¥qÆðCLMnjÎFL reflex MLköCLMoj °¸Á. ®GHlð¨Á CnÆfSFL ¬FLjAKLML¸. 
QL¿¢Oq¸ Mo@n¥hÚFL XL*¸. ÔnMLj^ GH=hæ¸Á. ®GHlð<j ³¸ ×.Oqj$qjCLj¸Á?  

MLk tjÍí¿¥i CnÆNqjÂ ÄGRNqj¸ ³Äj^¸=o ¬¸CLŠ ¥xÂï XLBcÓ ö¥hCLMoj OnÎÓj sSæGRFy÷ −»¸Á. AKL+j"FL ¯ Po©}S rH=næ 
CLÓjGHl CnOqjÔLjŠ¸Á. `AKL+j"FL` ¬FLïMLk^ MLjj[õ¸. ¥xCLë$c ²MLOqtjFc öGHNqkBiŠÓj MLÔcáOoMnk. −Mnj ×c¥n^jæÄ£jÍ ÔntjõÂ 
ÔL^jŠÚFL À£sSQcFLj. rH=næPy¥h öGHNqkBiŠÓj ²MLOqk O~PoÍj. ¥éMLÓ¸ =i=itk MLÔcá<j. ¬CLÂ MLjj[¸Py ¼FLï ¼OqjFLMLlø. MLj$c+"¥h 
MLköCLMoj öGHCoõ¥qMnjÎFL FLMLlø. ''FcŠ CnÓjGSjPo!'' ¬FLï KnÈ"¸GHl ¬¸ÍjPy °¸Á.  

¬MLkôtjCy ¬Fcï<j: ''²¥qÚ¨¥h?''  
''JvFLkïOqj''  
''®Á $qj¸^kOqj Ec¥é JwCLj¸Á''  
''¬¥qÚ< _¸¨ MLkOqjCcFLj''  
=h¥nÚ^jæ ¬<$qPoÍj. MLk ³¥c¸CcÂï Ôn<$x^æ$qÆ»FL¸ÍjŠ CLßfHëGH@~è<j. _Nqj=h¥h Mn+kë CLÓjGHl Í$qÜOq −» ''CLÓjGHl 

MoGSj¥y¸¨'' ¬Fcï<j.  
''$qj¸CL¥qÓj÷ ²¸ÍjŠ MLÔcáMLl?''  
''¥qTdGHlOq¸Py MLk ¬MLjôMLjô °¸Á. μ+j" Kc$qjPoÍj. ÔLkfSJwEcMLjÂ MLÔcáFLj.''  
''JvFLkïOqjPy ²MLOqjFcïOqj?''  
''MLk ¬MLjô''  
''FcFLï?''  
''Po<j''  
''JwNqk@~?''  
''Jd¿JwNqk<j''  
®GHlð<j ×cÆ ÔLkfH¸ÔcPe? ¥cOq*¸ ¬<$cPe? ²GHlð<j - ¬FcPe?  
''FoFLj =nÎÓ¿¸$qj ÔoTdëFLj. JvFLkïOqjPy ×.¸GHOqjŠ^jæ¥h ¼FLJdGHEo sHOqj'' ¬¸^k ÔiOq¥x¸$qj CLfHð¸¼ ×c¥n^jæÂ $qOqø¸$c 

ÔLkfH¸¼¸Á. ¥cÂ ¥qÂfH¸¼FLÄ - On¸<j. ¼FLJdGH ×.¸GHOqjŠ^jæ¥cÍj Jv<jÔLjŠÂ ML¼áFL MLXy×cÓj. ÔL¥qÚ$c, ³GHl$c rH¿»FL 
QL¿¢Oq¸. − `³GHl`Â $qjOqjëGH^æ$qÓ −Mnj $qOqø¸. Mc=hÂ ÔLkfS ²Íj=h MLõ¥hë CLÓ¥h¸ÍjPpCLjFcï<Â −Mnj¥h CnÓjGSj. −Mnj¥h CnÓjGSjFLÂ 
Fc‚ ¬OqíîMLÙCy¸Á.  
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¼ÆfH$c ÔLkTwë¸Á. ÔcPesSGH=h MLOq‚ MLk^O~PoÍj. ögSëPy ¥y¿¥q Cx¸ÍOqrH¨Co MLj$c<j CL<_<Cc<j. ²¸Íj¥qÂ? `fS$qjÜ` 
¬Fo MLjjGSj$qj − Oqj¼Â MLj¿¸CL rH¸ÔLjCLj¸Á ¥qFLj¥q. ¬tjCo μ¥qÚÔy=o EcÂ¥h QLÓMLl GH<¥q$qÁPy. ®Á GH<¥q$qÁ ¥cÍj.  

''ÂFLjï MLjjÍjírH^jæ¥yFc?'' ¬FcïFLj.  
''¬<$cPe?'' ¬Â MLjj¸ÍjŠ ×.¿»¸Á. FLÄøFLGHlð<j −Mnj rHEcÓj _Nqj=h¥h ÄÔLjá¥yML<¸Py `rS¥|û`¥i öGHMojNqj¸ °FLïÍÂ 

®GHlð<ÂfH¸¼¸Á. −Mnj rHEcÓj Í$qÜOqŠ ×.¿»FL Fc rHEcÓFLj −ö¥qÄj¸ÔLjŠFcïtj. `¥y¿¥q` FcŠ CnÆNqjŠ¸@~Fo −Mnj 
ÔnGHlðÔoCLPy÷¥h MnÈ"Jwtj¸Á.  

CLO~øCL ³¸ ×.¿$oÁ? öIJdtj@|, VM|Pe¥| ²Æ÷}S CLÓ _ÍíÓj ¥x^jæŠFcï CoPoÁ¥cÍj. ¥cÂ − XL*¸Py OnÎÓj −» MLk rH=næ 
GS¿$cÜ sSæGRFy÷ OqÁ¤í$c °FLï Ôy^ ÂÆ¼¸Á. ¯ Oy¾Py÷Pe$c $c¾ ¬EcíÓ ¥h=h¥iÓj ¥cMLl. ±ÔLÓj PoÂ MLkMLjjÓj ¥h=h¥iÓj. ÔL^jŠÚFL 
FoFLj MnFL¥hÚ ×.¿$cFLj. −Mnj GHŠÚFL FLÄø¸Á. − FLMLlø¥h ¬Oqíî¸ ÔoÀPy rH=hæFL CctjPeÂï ¬¸Íj¥yPoÂ GHfSMc<Â ÔLkfSFLGHð=h 
¼ÆfHCLFL¸.  

MLk^Ój O~Â ÂQLù_íîMLjÁ. =i, ÃGSÚ^jæÓj, ‚P| ö¨¸ŠÓMc+j" ¥h=h¥iPy¸¼ CLÓÍk¿á GHÓ¥q¿¸¼ Mn+jëFcïOqj.  
''Ä£jOo¸ ÔoTdëOqj?'' ¬¸Á - ®GHð=h¥h.  
ÔnJdðÓÂ FyOqj Cn¿¼, ¬¸CLPy −» - ''³¸ ÔoTdëFy ÔnGHlð¥yÔLkEcí¸'' ¬FcïFLj.  
¬ÓMc^tjFL, ¼¥qÚÂ FLMLlø FLMLløCy¸Á. ''¬MLkôtjÆï MLjjÍjí rH^jæŠ¸^k¸=cO~?''  
ÔLÍjMLl¥i, instinct ¥i GS¸_¸bÍ¸PoÍj. ¬FLjAKLkÀ¥h ¬bÍõXLCL MLfU¸ÔL<¸Py ³Fc<tjFc ögSë¥h On¸<j MLjk<j MLkGSæO| ¨ö»¤Ój 

°Fcïtj. ¥y¿¥qFLj GSMLkbEcFL GHOqÔL<¸Py, MLjMLj¥cO~Âï MLkCLßCcøÂ¥h MLjÓÔL<¸Py. GSßfRæPy ögSëÂ Ec=h ÂÓML$qÓ QL¥hëPoÍj. 
Womanhood and motherhood are the ultimate conquests of woman. 

''Ä×.NqjMc< $qMLOqïOqj sH^Py μ¥q ÿy^Py÷ ÕÔn}IHÂ'' ÕÔn}IH ¬FLïMLk^ FoFLj MnCLjŠÚFLïÁ. − Oy¾Py÷ Ä×.NqjMc<Py ¥qÂ¢GS¸ 
− öJd¸CL¸Py TdæO| ÿy^+j" PoMLl. Ôn}IH ¬FLïMLk^ ÔcPeMLj¸Á¥h CnÆ£Íj. FoFLj MnÍjŠÚÂ Fc MLßÀë¥h $pOqMcÂï JvÍ$q@~Â¥h 
Cn¼árH^jæŠFLïMLk^. ÔLj^jæGH¥qÚÓMc+j", ÿy^Py÷ GHÂÔosSMc+k" fHÆÔoÁ `MLkGSæO|` ¬Â.  

''ÕÔn}IH ¬¸=o?''  
FcŠ ¬OqíîMLjtj¸Á - −Mnj¥h ¬Oqíî¸¥cÂ MLk^ ÔnJdðFLÂ. ®GHlð¨¥q Ä×.NqjMc< Tdìtj¥q¸=o ¥h¸Í¥h O~¥qJwCo −Mnj¥h 

¬Oqíî¸¥cÍj. ''ÿy^Py÷ ML¸^Ój ÔoTdëFLj'' ¬FcïFLj ¬Pe ÔnGHlëFLï¸Íj¥é ®_ò¸Á GH<jCLk.  
FLÄø¸Á. ''Fc¥q¸=c Kc$c ÔoTdëO~? FoFLj OxNqjõÓ MoGHl<j rSðGRP|''  
FLFLjï Äj¸¼ $qOqøGH@o MLjOy ¬¸Í¸ − XL*¸Py −Mnj Tv¸CL¸ ÔoGSjŠ¸Á. MnjjÍ=hÁ? −Mnj NqjMLøFL¸. MnjjÍ=hTd¿$c −Mnj 

MLjj¸Íj ¶¨JwML@~Â¥h fS$qjÜGH<PoÍj. FLFLjï ¬Oqíî¸ ÔoGSjŠFLï^jæ¸Á. Fc AKLj×.¸ CL=hæ ''μ¥qÚTd¿ Ä£j ML¸^ ÀFL@~Â¥h Ä×.NqjMc< 
MLTdëFLj'' ¬¸Á.  

¬GHlð<j $qjOxë¼á¸Á. AKy×.FL¸ MLk^. ''®Íí¿¥i AKy×.FL¸ ÔnfHð MLTdëFLj'' ¬Â PoMLKyNqkFLj. FLFLjï AKLj×.¸ GH^jæŠ Pe» 
‚OyárH=hæ¸Á. ''¯ PnÎFLjPy AKy×.FL¸ ®Ôoá sSæGRFLj÷ PoMLl. MLk ¬MLjôMLjô rHOqj$qFLï¸, McMLjj ÄjOqGH¥cNqjÓj, Ã¿NqkÂ¢ ®¼á¸Á. 
MLjÂÍí¿¥i ÔcÓj'' ¬¸Á.  

MLjÈ¢" OnÎÓj ¥qÁÆ¸Á. MLjÈ¢" MLjjÍjírH^jæŠFoEc? ®Pe¸=h ÔLOqõÓ¥h −MoQL¸ öJdÀGHÁ¥q. ¥éMLÓ¸ −PyÔLFL ÔcÓÍj.  
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''Ä£jOn¸ÍjŠ $qj¸CL¥qÓj÷ MLÔcáOqj?''  
''ÔnFL¥cÚNqj GHÔLá¨ ²Pe ÔnNqkõPy FoOqjá¥y@~Â¥h''  
−GHŠ¸@~ FLÄø¸Á. FLMLløCLjFLïGHlð<j ÔiOq rHÎ^ ×c¿Jwtj¸Á. Po¥q ×c¿JwNojPe$c FLMLløCy¸Ec? _Nqj^ ¬¸Í¿¥i 

ÄÂfH¸ÔoPe$c °¸Á − FLMLlø. −GH@~Â¥h öGHNqjÀï¸ÔcFLj. ¥cÂ¢ Fc ÔoÀÂ CLFL ÔoÀPy¥h À£GSjŠÂ MLj¿¢ FLMLløCy¸Á. ÔoÀÂ AKLj×.¸ 
Ä£jÍ −JdõNqj¸$c ÀGHlðŠ¸Á.  

¥csSûGH=h¥h −» - ''®¸Cy=hEcÂ¥h ®¸CL ÍkOq¸ O~McPe?'' ¬¸Á.  
ÔoÀML¸^ ¥q+ ¥c$qÓÍFLï ÍßfRæ ögSë¥h CLŠÚML. ¼FLïGHð=hFLj¸Ôi μ¥q `¬ÓMc^j`Pe$q − öGHö¥hNqj Px¸»JwCLj¸Á Mc¿¥h. 

½¡ÄCLMLj¸Cc Td»JwCLj¸Á. ¥cÂ¢ öGHGH¸ÔL¸Py $xGHð ML¸^Mc+"¸Cc MLj$qMcOqj. MLjFL GS¸GSÚßÀPy ‚@~. ML¸^¥h bÃ¢MLjj¨Â ÔnJdë¸. 
öEpGHÁÂ ¥cÍj. FLÓj¨Â ÔnJdë¸. ÍMLjNqj¸ÀÂ ¥cÍj. öGHGH¸ÔL¸Py $xGHð ML¸^$c+"¸ÍOqk MLj$qMcWo". $cOnè O~M|jû, JdP| Ky‚sS, 
²Äj¿P| Ó$cgSû, −¸bEyÂ¢ KyO~ètjF| - ®Pe ²¸ÍOqtjFc. Ä×.NqjMc< ML¸^Mc¨¥h ®¸CL rHÍí sHOqj÷ ²Pe CnÓjGSj? ¶ ®¸»¤÷GRj 
ExOq$cOqj Fc ÔoGHÓ ‚Oq¥h MLjj¿fS Fc ‚OqÂ ÄEoÇ¤ ‚OqÓCy JwÆá ÔnJdð<j. ¬GHlð@o ¯ sHOqj÷ CnÆQctj. FoFLj ¥c»CL¸ Ä£jÍ 
Mc=hÂ O~tj¸ÔLjŠFcïFLj. MLj¿¢ $xGHðMcOqj ÿy^Py÷ Á»FLGHlð<j Fc CnÆÄ Co^Æï öGHÍ¿ù¸ÔL@~Â¥h − sHOqj÷ Mc<CcFLj. ¬tjCo 
¼FLJdGH MLjj¸Íj ²¸ÍjŠ? −Mnj¥h CnÆNqjÂ $xGHð öGHGH¸ÔL¸ FcŠ CnÓjGSjFLÂ ±¿¸ÔL@~Â¥h. ®Á ÿFLjMLj¸CLj¨ ŠfHð$q¸CLj.  

ÔnJdðFLj. ''O~NqjÓgSMLjPy ÔnFL¥cÚNqjÓ GH¸^ ²ŠÚML. ÔnFL¥cÚNqjÓCy ²Âï Oq¥cÓ ´^M|jû ÔnNqjõMLÔLjáFy ÔcPeMLj¸Á¥h 
CnÆ£Íj. Qc¸GSF|GHlOq¸Py MLk ²öOq MnjÎGSNqjõ FcNqjFLMLjô °¸Á. Š¸ÔLMLjô. −Ä<¥h 87 ³+j". MnjÎGSNqjõ ¶Td¿ Ä×.NqjMc< ML¼á 
Ox=næPy÷ ¶ Ä¼öCLMnjÎFL ‚Oq rH=hæ Fc MLjÀ Jw$x=cæ<j. ³Äjö=c tjÁ - ¬¸=o ÔnGHð<j. KnÆ÷¸¼ KnÆ÷¸¼ Mc¨ FcNqjFLMLjô ÔofS¸ÍÂ 
ÔnJdð<j. ¬GHð=hFLj¸Ôi − `Oqj¼` GH^jæ¥yMcÓÂ CcGHöCLNqj¸. ®Fcï+"¥h ŠÁ¿¸Á''  

''²Pe ÔoTdëMLl − ‚Oq?'' Í$qÜOq¥h ×.¿»¸Á.  
FoFLj FLMcøFLj. ''On¸@o+j" ¥qGRæGH¨ −¿ã¸¼FL ÄÍõ ¬Á. ¬¸CL GSj+jMLl$c ÔnJdëFc? Ä×.NqjMc< O~. ÔofS ÀÂfHTdëFLj'' CLÆ÷ 

ŠöO~¨Â KnÆ÷¸¼FL^jæ ÔLkQcFLj. Fc Ôntjõ À£GSjŠÂ CLFL ÔoÀPy rH^jæŠÂ ''μ^jæ?'' ¬¸Á.  
FoFLj ¬FLPoÍj. MLjjÍjí rH^jæŠFcïFLj.  
''μ¥q=h¥cÍj. −Oqj Oq¥cÓ ML¸^¥cÓj Fo¿ð¸Á −Ä<. Mc=h¥h ¥cGSë GH^ï¸ GHÍíîCLjÓj ×.CLÔoQcFL¸=o ¥éMLÓ¸ ÔnFL¥cÚNqj 

ML¸^¥cÓj ¥cOq*¸$c ½¡CL¸ MLjOy Mntjõ GHlÔLjáŠ¸=cFLj. bÍÂNqkÓj, ÀOq$qMnkCL, °Æ÷JdNqj MLjj¥qÚÓj MofSFL GHÔLá¨ MLkMLjkÓj 
ML¸^¥q¸. ÔnFL¥cÚNqjÂ ¥qÔcáGHÔcá$c MLjj¥qÚÓj ÔofS MLjjÍí¥cŠ¸@~ °¨¥h¸¼ MnjÎEcfH¸¨'' μ¥qÚTd¿ McõJdOq ÍXLCL °FLï 
ML¸^Mc¨FLtjJwNqkFLj. −Mnj MLjFL¹GHmOqø¥q¸$c _jOqÍ GHmGSjŠ¸^jFLï ŠöO~¨ −^Â −FL¸Í¸$c $qMLjÂGSjëFLï^jæ FLFLjï ÔLkTwë¸Á. 
−Mnj ÔLkGHlPy Ä¸^jFLï öQLÍíî¥c¥q, ÔLkGSjëFLï −GS¥hë CnÓjTwë¸Á. FoFLj ÔnGHlCLjFLï ÄGRNqj¸ Ä£jÍ −Mnj öQLÍíîPoÍÂ ¬OqíîMLjtj ¬¸CLPyFo 
−»JwNqkFLj.  

®ÍíOq¸ μ¥q¿Fx¥qOqj $qMLjÂGSkë ¥xÂï XLBcÓj ÂÆ¼JwNqk¸. ÔnFL¥cÚNqj ML¸^¥cÓj ¬^¥n¥hÚJwNqktj. CLO~øCL ³¸ 
×.¿$oÁ? ³Mnk?  
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CLÓjGHl ÔLGHlð<tj¸Á. ®ÍíOq¸ CLjÈ"GH@~è¸. MnÈ" $xWn"¸ À£QcFLj. =i=itk OqÿGSõ¸ ÔnGHlëFLï^jæ ¬Fcï<j: ''rHÍí sSæGRF| 
MLTwë¸Á. Ä£jOqj _Nqj^ °¸=o MLj¸¼Á'' ¯ MLk^Â OqÿGSõ¸$c ÔnGHðFL¥qÚOqPoÍj. ¥cÂ ¬CLÂMLk^ −OqèOqjPe$c PoÍj. GSkÔLFLPe$c 
°¸Á. JwÆ£GSj Ex¸$qCLFcÂï öJwCLûfU¸¼FL^jæ °¸Á.  

¬ML¥cQL¸, MLjÍíCLj, ®^j GH¥qÚ GHm¿ë GSÿ¥cOq¸ QL¿¢Oq¸ ö¥qMLj¸$c Mo@nŠÚCy¸Á. ¬tjFc _Nqj^¥h MLÔcáFLj. À£O~ ¬Á OnÎÓj 
−$o ±Oqj¥cÍj. $qj¨Mnj^æ. ³Ey ö¥cfS¸$qj °¸Í^. OnÎÓj Á» ¬^k tj^k ÁŠÚCyÔLFL^jæ FL¨ÔcFLj. ¥h=h¥iPy¸¼ JdGH ÔLkTwë¸Á. 
¬¥qÚOqPo¥qJwtjFc, ¬ÓMc^j Po¥qJwtjFc fS$qOn^jæ¥xÂ ¥cPeáFLj. Jv$q¥h $qj¥qÚÀOq$q¥q °¥hÚ¿Ã¥hÚ¿ ¥cML<¸ JdGH $qMLjÂ¸¼¸Á. ¥y¿¥q 
À£Oqjá¥yML<¸ CnÆ£Â MLõ¥hëÂ ÔLkfS −^GH=hæ¸¼FL^jæ FLMLløCy¸Á. MojÄjÍíOq¸ μ¥q¿Fx¥qOqj ÔLkGSjŠ¸^k¸<<¸ =i=itk¥h CnÓjTwë¸Á. 
AKLj×.¸ Ä£jÍ Ôntjõ MoQc<j.  

''¶ IJd¿¢æ °¸Ec?'' ¬Fcï<j. ¬GHlð ¬¨»FL^jæ ¥cÍj. ¬EoEy CLFL ÿŠÚPe$c ¬¨$c<j. ³Äj=c ÿŠÚ? gS÷GHOqj 
¥q¸JdOqjæMnj¸^jPy −<Mc+" rH=næŠ PyGHÆ $q¨Nqj [¿¢Íj.  

®MLøFLFcïFLj. $qMLjÂ¸ÔcÆ. PoÍFLPoÍj. MLk Í$qÜOqCLFcÂï $qj¿ë¸¼FL¸ÍjŠ −Fc<j ¬CLFLj ³OqðOqÔLjŠFLï OqjGSjMLjÁ. 
MLjOx¥qOnMLOqtjFc GSj+jMLl$c ®ÔoáMcOoMnk. ®Á 42 ³+" ¥h¸Í=h FLÓAKnÎ OqkJdNqjÓj. Â×cÂ¥h ¬¸CL <_jò −Fc<j Fc Í$qÜOq PoÍj. 
°¸ÔLjŠFo ¬MLGSOqMLjk PoÍj.  

¬CLFLj −QLáOqõJwNqk<j. ÂGRÚOqú$c ÔnfHðFL Fc bEyOqBh¥h ad¥| ¬Nqk<j. ÍkOq¸$c ×.¿»JwNqk<j. μ¥q ¬GHQLßÀÂ 
GSMLj¿í¸ÔL@~Â¥h OqjGSjMLjj ÔnÆ÷¸ÔcÓFo NqkMLPoÂ Oy¾ÓÄ. öGHÀ£ Tz¥qO~õÂ¥h ÄÓjML¥q=hæ O~_^jæŠFo °Eyõ$q¸ ¬CLÂÁ. ®Íí¿¥i − 
XL*¸Py Jv¸CLFL ŠÍOqPoÍj. ¥cÂ¢ ¬¸ÍjMLÓ÷ ×.¿»FL FLadæÂï ÔcPe¥cÓ¸ MLj¿¼JwPo¥qJwNqkFLj.  

OnÎÓj ¥qÁÆ¸Á. ¯Td¿ sSøÔLáî$c JdGH rH=næPy¥h Mn+"Po¥qJwNqkFLj. ¥cOq*¸ - =i=itk ¯ ¥q¸JdOqjæMnj¸^jPyFo °¸<<¸, 
¬CLÂ ¥y¿¥qÂ ¥cÍFLï ÂOxôÿMLk^¸ FcŠ − XL*¸Py _¸bÍjMLtj¸Á. Äj¸¼Jwtj¸Á PoÍj. ¬tjCo ®McøÓFcï ¬¸CL <_jò Fc 
Í$qÜOqPoÍj. MLjjFLjMLk¥q Ec=c¥q MnjÓ÷$c ¥q¸JdOqjæMnj¸^j Ec=c<j GH¥qÚ rH=næPy¥h. ¬¸Co. Mn¸^Fo JdGH Í$qÜ¿¥h Ík¥cFLj. Fc ¥yGSMoj 
²ÍjOqjÔLkGSjëFLï^jæ ‚OqjáÂ °¸Á. `²¸Íj¥h¸CL −ÓQLõ¸?` ¬FLï^jæ ÔLkfS¸Á.  

Ex¸$qÓ¥h Ex¸$q AKcGR ¬OqíîMLjMLlCLj¸Á. PoEc −OqjëÓ¥h ²Íj=h MLõ¥hë −¿ë $qjOqjë CnÓjGSjë¸Á. ''=i=itk'' ¬FcïFLj Š÷GHë¸$c.  
¯Td¿ MLj¿¢ Í$qÜOq$c ‚OqjáFcïFLj. ²Pe ¥qÆfS¸Á ¯ ÔxOqML? Pe½¥| PoÍj. $qj¸CL¥qÓj÷ FLj¸¼ GS¸IGHj^FLÓÂ¢ï ¬Pe 

CyGSj¥xÔcátj.  
¯Td¿ öGHNqjCLï¸ PoÍj JdGHÂ Fc ¥{»=y÷¥h À£GSjŠFcïFLj. Fc ÿŠÚPe$q. OnÎÓjMo$cÂ¥h JdCL ¥q¸JdOqjæMnj¸^j MLjMLjôÆï 

°NqkõÓ ±»Twë¸Á. JdGH ö¥qMLj¸$c FLFLjï ¬Ój÷Š¸=y¸Á. ¬Pe ²¸CLsSGHl? ¬GHð=h¥h FoFLj MLj¿¼JwtjFL ÄGRNqj¸ ³Äj^¸=o ¯ 
−<Mc+" rH=næ CLÓjGHl $xWn"¸ MoNqjPoÍj. FcõNqj¸$c ²MLOqtjFc CLÓjGHl CyGSjŠ PyGHÆ¥h O~MLÔLjá. MLÔoá öGHNqjCLï¸ ×.¿»¸Á. ¥cÂ¢ 
O~PoÍj. ²MLOqj? =i=itk.  

GH¥qÚrH=næPy¸¼ μ¥q MLjjGSPeÄ<Â Mn¸^Kn^jæŠ MLÔcá<j. MojÄjÍíOq¸ CLjÈ"GH@~è¸. MLk tjÍí¿ MoGHm ÔLk<Š¸@~ ¥cOqõ 
ÍXLCLCy ÂMLj$qïMnjÎFL °Eyõ»Pe$c ÔcOqjæÂ ÔLkGSjŠ¸^k ''¯ ö¥h¸Á KnOqjëPy GH<j¥y¸¨'' ¬Fcï<j.  

''O~öCL¸Cc FoÓÄ£jÍ ExO~÷PoMnkFLÂ Kn¸$n^jæŠFcïFLj. FnÀëFL JdÓjJwQcMLl ¥x<j¥c'' ¬¸Á MLjjGSPeÄ<.  
¬¸=o ¿×.OoøGRF| Ôotj¸ÔLjŠFLï JdfS¸×.Oqj¥cÍj. GHmFLjŠÂ, MnÀ¥h GH^jæŠÂ À£GSj¥x¼áFL QcÆ£ë ¯ JdfS¸×.Oqj.  
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''Ä£jPe¸=h Mc+"¥h sSMLÔosSë GHl*õ¸ MLkMLjô$cOqk. GH<j¥y¸¨'' ¬Â CLÓjGHlEc¥c MnÈ" ''Fc¥é¸ ®MLøFL¥qÚOqPoÍj'' ¬Fcï<j FLFLjï 
ÔLkGSkë.  

¥cMcÓÂ, ¥qfS$c ÔofSFL GHÂ ¬Â ¬OqíîMLjMLlCy¸Á. FLFLjï ÔLkfS ''−Ä<¥h Cy<jFcïOqj. Ä£jOqj Ä£j KnOqjë¥h MnÈ" ‚OyáMLÔLjá'' 
¬FofS CLÓjGHl Í$qÜ¿¥h Pe$ofS MLkNqjMLjNqk<j.  

®¥q ¬¥qÚ< ‚OqjáFcï μ¿$oEoÄ£j PoÍj - ¥q_jOqj÷ ÔnGHlð¥yML<¸ CLGHð. ¬tjFc MLjMLjôÆï MLk=c÷<ÂMLøPoÍj MLjjfSPeÄ<. 
''Â¢¥éMLjMLlCLj¸Á ¯ Kx=hæ?'' ¬¸Á. ³Ä£j ¥cÍFcïFLj.  

''¬tjCo FLjÄø¥qÚ< ‚OyáML<¸ CLGHlð¥qEc?''  
¥x¸Í¿¥h PoÂ ÔxOqML °¸^j¸Á. ²ŠÚML$c CLÄj+jÓ¥h ¬Á ×.FLôÿŠÚ. Oy<jèÄ£jÍ rSÎ¥hÓj Ä£jÍ Mn+jëFLïMc<j JdOqjÚPy 

GHlMLløÓj ¥yGSkë¸=o $qjöOqj$c ÔLkTdë<j rSÎ¥hÓj −fH. Righteous monitering MLj¸¼ ×.Koò. ¬Á ×cÀ¥q¸Cc °¸=o MLõMLGSì 
GS¸TdÚOq¸. ¥x¸Í¿¥é °¸=o ¬Á MLõ¥hë Ä¥cOq¸$c GS¿rH^jæŠ¸=c¸.  

PoÔcFLj. ¼FLJdGH‚@~ ÂOqjCcûÿGH¨FL^jæ CnÓjTwë¸Á. ¬tjFc ÔosSEoÄ£jPoÍj. Mn+jëFLï FLFLjï ÔLkfS ''$q¸^Py O~. AKy×.FL¸ 
ÔoEcí¸'' ¬¸Á. ®Á ¬À ¼FLï Tz¥qOqõ¸.  

¥cÓj¥cÆFL fHÆ÷Pe$c ¥q¸JdOqjæMnj¸^j ¬¸Cc À¿$cFLj. ¬GHð=h¥h Fc ×o_jPy FLÓAKnÎ OqkJdNqjÓj °¸=o MnÁ¥h GH^jæŠÂ 
=i=itk¥h GSMLj¿ð¸ÔoMc¨Â. ¬Á Fc QL¥hë¥h Äj¸¼FL rHÎ¥q¸ ¬GHð=h¥h. KnOqjë Ä£jÍ ‚OqjáFcïFLj. QL¿¢Oq¸ ¬ÓfSJwtjFLGHlð<k, MLjFLGSjû 
¬ÓfSJwtjFLGHlð<k ¶ −^Ä<jGHl °¸Á - ÂöÍ. FcŠ CnÆNqjŠ¸@~Fo ÂöÍGH=oæfS¸Á. °FLï^jæ¸¨ ²MLOy AKLj×.¸ Ä£jÍ ÔntjõMosSë 
CLjÈ"GH¨ PoÔcFLj. Ôi¥q=h GH¨¸Á. ÔoÀPy AKy×.FL¸ Jd¥n=|Cy ML¼á Fc GH¥qÚFL ‚Oqjá¸Á. ¬GHð=h¥h ¥q¸JdOqjæMnj¸^jPy °FLï 
FLÓj$qjCLk ÂöÍJwCLjFcïOqj. Fc GH¥qÚFL ‚Oqjá¸Á.  

`FLjMxøTdëMoMnkFLÂ ²ÍjOqj ÔLkQcFLj` ¬¸^k.  
''− MLjjGSÆ EnNqjõ¸?''  
''®¸¥c GH<j¥yPoÍj. `Fc¥é¸ AKLNqj¸PoÍj. Vtj$c GH<j¥y` MLj¸=y¸Á. CLFL¥h O~öCLj+j" ÂöÍ GS¿$c GH^æÍ^.''  
ÂOqjCcûÿ¸ $qj¸@nÓ¥h ²$qÍÂï¸Á. −Mnj GSøNqj¸$c Jd¥n=|Py¸¼ ¬FLï¸ Fy=h¥h ¬¸Á¸¼¸Á. −¥qÆ PoÍj. ¬tjFc FyOqj 

Cn¿ÔcFLj.  
Fc ¥q+"Py÷ ÂOqjCcûÿ¸ −Mnj¥h ¬OqíîMLjMLlCy¸Á. − XL*¸Py ¬Oqíî¸ ÔoGSjŠFLï ¬MLjô ¬tj¸Á. Po¼ Mn+jëFLï −Mnj ÔiOq 

GH^jæŠÂ −JdFLj. MnFL¥hÚ À¿» ²¸»Æ rHEcÓFLj MLjjÍjí rH^jæŠÂ MnÈ"Jwtj¸Á.  
¬¸Co − O~öÀ ¥qDÍ.  
$qj¸^kOqj OnÎPoø sSæGRFy÷ CLjÈ"GH¨ PoÔcFLj. ¬GHð=h¥é OnÎÓj −» ÔcPe sSGHtjFL^jæ¸Á. ÿ@~MLl¨$c ¥q¸JdOqjæMnj¸^j Á$cFLj. 

²¥qÚ< ¼FLJdGH? ÔLj^kæ CLfHðJwtjFL GHfSMc¨Pe$c ¥q+j" MnÁ¥ctj. ¬GHlð<j ¥qÂfH¸¼¸Á ²Íj=h Jd÷=|IJdOq¸ Ä£jÍ FcÍßfRæÂ 
GH<@~Â¥h ²ÍjOqjÔLkTwë¸Á. FoFLj ÔLk<$cFo Ôntjõ ±fH¸Á.  

sSæGRFy÷ FLFLjï PoGHPoEo¸? Mn+jëFLï^jæ ÔnGHðPoEo¸? ®¸CL GSj+jMc Ä¨JwML<¸? ¬^jGH¥qÚ Jd÷=|IJdOq¸ Ä£jÍ <kfH÷¥é=| OnÎÓj 
°¸Á. FcÓj$q<j$qjÓj MoQc¥q ×.FL¸ MLjbÍõ ¥qÆfSJwtj¸Á ¼FLJdGH. MLj¿ ¥qÂfH¸ÔLPoÍj.  
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