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పర�గ� ల	ంట� నడక�� వ�� ఇంట��  ప��ం�  �రజ. !ల"� #$ %ా'ా() తల+ప, గ�ె ./ట�0  బ23 ర4ం ల"#56� మంచ9:ద <ా=>?@ం� . ఆBC 
మనసం�E �#ాక+'ా ఉం� . 

‘ G G. ఇల	ంట� <ాడను#IలJదు ‘ అనుక+ంటL తను చూNిం�  మనసుల"నుం�� (PటQ0యటR�#$ పSయTUం�ం� . అ@(E అదం�E కళ�మ�ం�ే 
BCదల Xా'Yం� . 

%ాఘవ� తన తమ�:��ల	 చూNిం� . #ా� <ాడ[ \ేNిం�ే]ట�? అల"�సు^ ంటQ వళ�ం�E కంపరBCT̂ం� . ‘ అంత ద%YదSప, బ_మ:ల#$ (E మ�ఖ	�U 
అంట�ం� .. య	a  ‘ అనుక+ం� . 

‘ ‘ అ#ాb నువ,c dడ=ంe ల" టfౖh \ేసుం�E=iం�  ‘ అంటL <Pంట ప�� �ెగ j?ట�ల+ kNి తన#$ చూ.ిసు^ ంటQ అl చూNి మ�%YNి>?@ం�ే #ా�, 

అd: .. ఇందు#ా <ాడ[ అనU�U jmట�ల+ kNిం� ? ‘  అనుక+ం� . 

అసల+ జ%Y'Yం�ేమంటQ…. 

�రజ <ాళn�  ఉం�ే�  opqద%ాబRr ల". ఆBC భర̂ tu�<ాv ఎల#$0xNిటy బz{| ల" ఇంజ�{. <ాళ�#$ద}ర� .ిల�ల+. క~త�ర� అంజ=#$ ప� o��ేళn� , #�డ[క+ 
అర�� #$ ప(PUం�ేళn� . అంజ= �ెకb� #ాలJ� ల" ��'� ఫv0 ఇయ{ చదువ,త�ం� u . అర�� lజయ<ాడ ల" <ాళ�  మ	మయ� దగ�ర ఉం�� ఏ�ో #ా� v 
చదువ,త�(EUడ[. మ��ేళ�  #$uతం మ�ల	= ల" Xmంత ఇల+�  కట�0 క+(EUర� <ాళn� . �దట� సంవతiరం ఇల� ం�E <ాళ�  #$ంద() ఉంచుక+(EU, 

కuమం'ా ఇంట� ల"� kర�టం కష0మవ,త�ండటం�� సగ �Rగం ఎవ%Yక(EU అ�ె}#$<ాcలనU �ర�య	�#�\E�ర�. అనుక+నU <Pంట() ఎవర4 అ�ె}#$ 
�ొరక లJదు. ఇక ఎవర(EU �ొర�క+�E%� లJ�ో అనుక+ంట�ండ'ా, ఒక XాయంతSం tu�<ాv ఆ�ీv నుం�� వసూ^  <Pంటబ2ట�0 #�\E�డ[ %ాఘవ�. 

lజయ<ాడ నుం�� #�త̂'ా opqద%ాబRr వ\E�డతను. �E%ాUక ల" jా�ష� jmట� సు0 ��� ./టR0 డట. jా�ష� dడ�i #�, అడcర0@� BCం�i #� 
jmట�ల+ kసు^ ంటRడట ఎక+bవ'ా. ఇం#ా ./6� #ాలJదు. సు0 ��� పనుల+ ఇంట��  క~�E \ేసు#IవటR�#$ �ల+'ా ఉం�ే ఇంట�#Iసం <Pదుక+త�, 

lజయ<ాడల" ఉం�ే �రజ అనU'ా%Y �Ec%ా ఈ ఇంట� గ�%Yం� l� <P6� tu�<ాv � క=�ాడట. 

అత�#$ #ా�ీ ఇ�� క~%��./ట�0  మ	టR� ��ం�  �రజ. #ాN�పట�� () ‘ అ#ాb, బR<ా ‘ అ� .ిల+సూ^  కల+ప,'�ల+'ా మ	టR� �� ఇద}%Y� ఆకట�0 క+(EUడ[. 
అత� పద T <ాళ�#$ బR'ా న��ం� . టy()� క~త�%YU ఇంట��  ఉంచుక+� ఒక బSహ:\E%Y#$ ఇ=�వcటR�#$ మ�ందు #�� }'ా <Pను#ా��(E, అతను 
<ాళn�  \ె.ి¢న అ�ె}#$ మ	ర� మ	టR� డక+ం�E ఒప£#Iవటం�� ./ద}'ా ఆల"�ంచక+ం�E() ఇ\ే��ార�. ఇద}ర� .ిల�ల #Iసం %5ండ[ �R'ాల+'ా కట�0న 
ఇల+�  అ� . %5ండూ ఒ#¤ రకం'ా ఉంటR@. (Eల+'¥ందల య	�2ౖ గజ¦ల స§లంల" కటR0 ర� ఇంట��. ఇంట� చుటL0  బR'ా ఖ	¨ స§లం, అందుల" �రజ 
ఇష0ం'ా ./ంచుక+ంట�నU ప©ల ��ట, చుటL0  ఆరడ[గ�ల ఎత�^  #ాం>ªం3 <ా�, <PరNి చూడ చకb� ఇల�� . పST �Rగంల"నూ ఒక !�, బ23 
ర4ం, అటR«|  బR¬ ర4ం, #$\ె� ఉ(EU@. !� ల"నుం�� అవసరBC�ే %5ం�ో �Rగం ల"#$ <Pళ�టR�#$ తల+ప, క~�E ఉం� . ఎడమ <Pౖప, �Rగంల" 
�Eమ� ఉం�� %5ం�ో �R'ా�U %ాఘవ#$ ఇ\E�ర�. %ాఘవ#$ ఇ��న �R'ా�#$ ఆనుక+� బయట <Pౖప, మ%� బR¬ ర4ం క~�E ఉం� . �E�#$ 
బయట� నుం�� ఒక తల+ప,, %ాఘవ ఇంట� !ల"� నుం�� మ%� తల+ప, ఉంటR@. అత� >?ర®� #$ '5v0  బR¬ ర4ం ల	ంట�దనU మ	ట. �రజ <ాళn�  
క~�E ఎక+bవ'ా �E()U <ాడ�Eర� - <ా6�ంట�� � అటR«|  బR¬ ర4ం BC@ంటf(P�i కష0మ�. 

మర�(E�ే వ�� ఇంట��  \ే%Y>?య	డ[ %ాఘవ. (Pల T%Y'¤ స%Y#$ తమ ఇంట��  <ా��ల	'ా క=Nి>?య	డ[. �రజ #Iసం అప£డప£డూ మ	%5b� 
నుం�� క~ర'ాయల+ �ె�� ./ట0టం, ఇంట��  �నU �నU %Y.�ర��  \ేNి ./ట0టం ల	ంట�l \ేసూ^  ఉం�ే<ాడ[. అతను ఉంట�నU �Rగం �E¯°ల+ క~�E 
�రజ దగ�%¤ వ� లJNి అవసరBC�ే <ాడ[#Iమ()<ాడ[. �దట��  బSహ:\E%Y#$ ఇ=�N�^  ఏ తల(±ప£ల+ వXా^ � అ� �ర� మనసుల" ఏ మ�ల(² 
#�� }'ా అనుమ	నం ఉ(EU (Pల T%Y'¤ స%Y#$ అ�  మట� మ	యBC>?@ం� . #ాక>?�,ే ఇల+�  మ	తSం అంత �� 'ా ఉంచుక+() <ాడ[ #ా� . #ా� 
�రజ �E�U ./ద}'ా పట�0ంచుక+()�  #ాదు. అత� �Rగం �E¯°ల+ ఎటL తనదగ�%¤ ఉండ0ం�� %5ండ[ మ�డ[ %�³ల#IXా%Y తమ ఇంట��� >ాటQ అత� 
�R'ా�U క~�E స%Y} �� 'ా ./డ[త�ంట�ం� . ప� మ�´ి� ./ట�0 క+() X?§ మత�(EU అ�U పనుల~ సcయం'ా \ేసు#IవటBµ ఇష0ం �రజ#$. ప� 
మ�´ి ఉంటQ ఇంట��  ./ౖhవNీ#$ భంగమ� ఆBC అ¶>Sా యం. ./ౖ'ా ఆ మ	తSం పనుల+ క~�E \ేయక>?�ే వళn�  ./%Y'Y>?త�ంద� ఆBC భయం. 
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అల	 సర}టR�#$ అత� �Rగంల"#$ ఈ ఉదయం <P6�నప£డ[ జ%Y'Yంద� . అప¢ట�#¤ అతను తమ ఇంట��  అ�ె}క+ � 'Y ప�  (Pలల@ం� . %ాఘవ ఇంట��  
ఎకb�ేమ�(EU� అ�U �రజక+ �ెల+సు. అతను అల·ౖ:%ాలక+ క~�E �E¯°ల+ <)సు#Iడ[. అప£డప£డూ అందుల" (²ట�  కట0ల+ ఎదుర�'ా 
క�.ిం\ేల	 ./ట�0  అల	'¤ <P6�>?త�ంటRడ[. అ�  చూNి �రజ మంద=సు^ ం� . అ@(E ‘ <ాట�(Pవర� kXా^ ర#ాb. kN�^  '�N�^  ను<)c #ాజ5య	�=. � 
�ఖ	�#$ అంత Nీను లJదులJ ‘ అ� న<)cN�<ాడ[. అల	 �ీS'ా జ¸క+లJN�ంత చనువ, ఉం� ప£డ[ <ా6�ద}%Y మధ�. 

అప£డప£డూ %ాఘవ �రజ jా]º jmట�ల+ kNి ./డ[త�ం�ే<ాడ[. ‘ ఇంత అందం'ా ఉంటRవ, క�E dడ=ంe ల" టfౖh \ేయ %ాదూ ‘ అంటL 
<Pంటప�ే<ాడ[ క~�E. ఒక Xా%Y ఆBC� రక ర#ాల భం'Yమల"�  క~%��బ2ట�0  jmట�ల+ kNి ఇ\E�డ[. అl చూNి �రజ మ�%YNి>?@ం� . <ాట�� 
చూNి tu�<ాv క~�E ‘ %ాఘవ అ()�  �జBµ(²». ఏ�ౖె(E ¼రల ½ా¾ #$ �డ=ంe \ెయ�%ాదూ ‘ అ()<ాడ[. 

స%¤. మ �̈ కధల"#�N�^ , అత�#$ సంబం¿ ం�న వసు^ వ,ల�U అంత ఓ./� 'ా ఉం\ేNి(E, బ23 ర4ంల" ఉనU అత� సూ� #¤v మ	తSం ఎప£డూ 
ల	a \ేNి ఉం�ే� . ఆడ <ాళ�క+ం�ే క+త�హలం #��Á}  �రజ ఒకట� %5ండ[ Xార��  అతను లJనప£డ[ �E�U �ెరవటR�#$ పSయTUం�ం�  #ా� అ�  
�ెర�చు#IలJదు. �Eం�� అందుల" ఏమ�(EU� అ() క+త�హలం మ%Yంత ./%Y'Y >?@ం�EBC#$. ఆ ఉదయం అత� బ2డూS ం సర�} త� 
అను#Iక+ం�E ఆ సూ� #¤v <Pౖప, చూNి ఆశ�ర�>?@ం� . ల	a \ేయటం మ%Y�>?@ <P6�నట�� (EUడ[, ./ౖ మ�త #�� }'ా �ెర�చుక+� 
క�.ిసు^ ంద� . <Pంట() \ేసు^ నU ప� ఆ.�Nి �E� మ�త �ె%Y� చూNిం� . 

�E�Uం�E �ందర వందర'ా ప�ేNి ఉ(EU@ \Eల	 jmట�ల+. అ�U నగUం'ా ఉనU అమ	:@ల<). ½ాa #�ట�0నట��  మ�త వ� లJNిం� . 

‘ G. ఇ<)] j?ట�ల+ ‘ అనుక+ంటL అకb�ే �లబ��>?@ం� . అల	ంట�l ఎప£డూ చూNి ఉండక >?వటం�� ఆBC#$ lంత'ా అ�.ిం�ం� . 
�నU'ా అ<)]ట� చూ�Eల() #I%Yక క='Yం� . మ �̈ ./టf0  kNి ఒ#Ib j?ట� kసుక+� చూడ Xా'Yం� . అ�Uంట�ల"నూ అందBCన అమ	:@లJ. 
ఎవ%Y#� ఒంట� ./ౖన నూల+ >?గ� లJదు. నగUం'ా రక ర#ాల రస భం'Yమల"�  ఉ(EUర� <ాళn� . �త̂ం అర<Pౖ jmట�ల �E#ా ఉ(EU@. ‘ అd:. 
ఇల	ంట� jmట�ల+ ఎల	 k@ంచుక+ంటR%� Nిగ��  లJక+ం�E ‘ అనుక+ంటL() ఒకbటy వదలక+ం�E చూNిం� . అవ�U అ@>?య	క ఆBC దృ´ి0  
./టf0ల" ఒక మ�లనునU గ�ల	Ä రంగ� కవ{ 9ద ప��ం� . అందుల" క~�E ఏ<Å j?ట�ల+నUట�� (EU@. ‘ అంత l��'ా ./టR0 డంటQ, <ాట�ల" 
ఎవ%� N/¢ష� అమ	:@ ఉం�ేd ‘ అనుక+ంటL ఆ కవ{ అందుక+� ల"పల+నU jmట�లను బయట�#$ ల	'Yం� . 

�దట� jmట� #¤Nి చూసూ^  �నU'ా #¤క ./ట�0  \ేTల" <ాట�Uంట�� #$ంద#�� లJNిం� . %5ండ[ ÆణEల	'Y వణ�క+త�నU \ేత�ల"^  <ాట�� T%Y'Y 
అందుక+� అ� %¤ గ�ం�ెల�� ఒ#IbటQ పట�0 క+� చూNిం� . <ాట�Uట�� నూ ఉం�  త()! ప©%Y^ నగUం'ా ఉం�  తను. అ�  క~�E ఒంట%Y'ా #ాదు. 
తను ఎవ%5వ%Y��(² రT జర�ప,త�నUట�� (EU@ అవ�U. %5ండ[ jmటÇల"�  అ@�ే ఏకం'ా %ాఘవ��() సం�z'Yసు^ నUట��  ఉం� . 

‘ ఎల	 Xాధ�ం? ‘. �రజ బ�రu ప� \ేయలJదు #ాN�ప,. తర�<ాత <P='Yం� . %ాఘవ తన jmట�ల� మ	{È \ేNి ఉంటRడ�. అంతక+ మ�ం�ెప£�ో 
%ాఘవ కంప©�ట{ ల" ��Éట� jmట�లను ఎల	 మ	��ప,లJ� \ేÊ\Ë� ఆBC#$ చూ.ిం� ఉ(EUడ[.  ‘ అd:…. అ#ాb, అ#ాb అ� .ిల+సూ^  
<Pంటప�� ఎ�E ./�E (E jmట� ల+ kNిం�  ఇందు#ా ‘ అనుక+ం� . ఇక అకbడ ఉండ బ�Ì    #ాలJదు. ఆ j?ట�ల+ అకb�ే ప�ేN ిఒకb పర�గ�న 
వ�� తన ఇంట��  ప��ం� . తల+ప, గ�ె ./ట�0  బ23 ర4ం ల"#56� మంచ9:ద <ా=>?@ం� . ఆBC మనసం�E �#ాక+'ా ఉం� . 

‘ G G. ఇల	ంట� <ాడను#IలJదు ‘ అనుక+ంటL తను చూNిం�  మనసుల"నుం�� (PటQ0యటR�#$ పSయTUం�ం� . అ@(E అదం�E కళ�మ�ం�ే 
BCదల Xా'Yం� . 

%ాఘవ� తన తమ�:��ల	 చూNిం� . #ా� <ాడ[ \ేNిం�ే]ట�? అల"�సు^ ంటQ వళ�ం�E కంపరBCT̂ం� . ‘ అంత ద%YదSప, బ_మ:ల#$ (E మ�ఖ	�U 
అంట�ం� .. య	a  ‘ అనుక+ం� . 

‘ ‘ అ#ాb నువ,c dడ=ంe ల" టfౖh \ేసుం�E=iం�  ‘ అంటL <Pంట ప�� �ెగ j?ట�ల+ kNి తన#$ చూ.ిసు^ ంటQ అl చూNి మ�%YNి>?@ం�ే #ా�, 

అd: .. ఇందు#ా <ాడ[ అనU�U jmట�ల+ kNిం� ? ‘  అనుక+ం� . 

�రజ గ�%Yం� \ె>ా¢= ఇకbడ. %ాఘవ అనUట�� 'ా ఆBC�  �జం'ా() dడ� 'ా ప�#�\ే� ./రi(E=టy. ఐదడ[గ�ల ఏడంగ�¯°ల ఎత�^ , ఎత�^ క+ 
తగ� ల	వ,, పNి] రంగ� Bµ� ÎEయ, #Iల మ�ఖం, సుందరBCన (ENిక, ఆ=�ప¢ల	� ంట� కళn� , నlc�ే మ��E�ల	�  BC%YN� పళn� , లJత గ�ల	Ä 
రంగ� అధ%ాల+ - <PరNి మ�చ�టfౖన మ�ఖ	రlందం. ఆ./ౖ Äగ��ౖెన ´�ప,ల+, వయసు� �E\ే Bµ� �'ా%Yంప,, భ�జ¦ల #$ంద#$ <)ల	డ[త�ం�ే 
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నల�ట� �కbట� క+ర�ల+ - ఒకb మ	టల" \ె>ా¢లంటQ �రజ అదుÏతBCన అందగ�̂ె. �జ¦�#$ ఆBC ��'� చ� <) %�³ల"�  ఒక �ెల+గ� Nి�మ	ల" u
oÐ%�@� 'ా \ేN� అవ#ాశ���ం�  #ా� ఆBC త=�దండ[S లÑప£#Iక >?వటం�� అదల	 త.ి¢>?@ం� . అప¢ట��  �రజ క~�E Nి�మ	ల"�  
పSయTU�E} మ� అనుక+(EU .�%5ం�i భయ	�#$ ఆ'Y>?@ం� . 

��'�u �/ౖన� ఇయ{ ల" ఉండ'ా() మం� సంబంధం వ��ందంటL బలవంతం'ా ./6� \ేN��ా%ాBC త=�దండ[S ల+. అప¢ట�#$ం#ా ఆBC#$ ఇరవ@Ò�¯Ó� . 
./ళ�@న #�త̂ల" �రజ#$ tu�<ాv అంటQ �ెగ #Iపం'ా ఉం�ే�  - ./ద}  చదువ,ల+ చద<ాలనU తన ఆశల+ అత� వల�  ఆl%5Ô>?య	య�. tu�<ాv 
ఆBCక(EU ఏ�ేళn�  ./ద} . ఆBC అందం చూNి మ�చ�టప�� ./ౖXా కటUం అడగక+ం�E ./6� \ేసుక+(EUడ[. ఆBC(Pం�� అప,ర4పం'ా 
చూసుక+ంటRడ[. ఆBC ఏద��'Y(E \ేXా^ డ[. ఆBC#$ �ె=యక+ం�E ఏ9 \ెయ�డ[. �Eం�� �రజ#$ క~�E (Pమ:� 'ా అతనంటQ #Iపం త'Y�  ఆ 
Xా§ నంల" .�Sమ ./%Y'Yం� . 

./ళ�య	�క Xా¿E%ాణం'ా మన ఆడ<ాళn�  lప%�తం'ా ల	<Pక+b�Eర� #ా� �రజ lషయంల" అల	 జరగలJదు. tu�<ాv ./ద}  �ి� (Pv మ	�య	a 
#ావటం�� �రజ #$ క~�E కuమం తప¢� ఎకi{ N/ౖ³ల�� వంట�� ´�¾ ల" ./ట�0 #Iక తప¢లJదు. �E��� >ాటQ, tu�<ాv >?S �Eiహం 9ద ప�ేళ�  
వయసు నుం�Õ ()ర��క+ంట�నU క~�ప©�� (Eట� Xాధన ./ళ�య	�క క~�E ఆపక+ం�E #�నXా'Yంచటం�� ఆBC#$ ఇ()U¯Ö� ��(E వంప, 
Xmంప,ల+ క+దుర�'ా ఉం�� అదుÏతం'ా క�.ిసు^ ం� . అర<Pౖ #¤×లక+ ]ంచ� బర�వ,, 38 - 28 - 40 #�లతల�� ఒక Xా%Y చూN�^  మ �̈ 
చూ�Eల�.ిం\ేటట��  ఉంట�ం� . �E�#$ తగ�ట��  ఆBC �ెSv N/�i క~�E '¥ప¢'ా ఉంట�ం� . మ�ఖ�ం'ా ఆBC� ¼ర కట�0 ల" చూNిన మ'ాళn�  
ఎంతట� పSవ%ాఖు�ల·ౖ(E ఒకXా%Y <Pన#$b T%Y'Y చూడక+ం�E ఉండలJర�. ¼ర� ఇంతకంటQ అందం'ా మ%5వర4 కట0లJర� అనUట�� ంట�ం�  ఆBC కటQ0  
పØ}T, అ�  ఆBC వంట�� అలంక%Yం\ే kర�. ఆ ¼ర కట�0 ల", #�వ,c ద%Y \ేర� పల�ట� >mట0  మ�ందు#$ >mడ[చు#�ÙÚనట�� ం�ే ఆBC ఎద� మ%Yంత 
ఎ=<)� \ేసు^ ంటQ,  BµBµం తక+bవ TనలJదనUట��  Û�l'ా చూసు^ ంటRయ	BC ఎ�ెÜ^న .ిర�దుల+. �ె=య� <ాళn�  ఆBC#$ >ాT#¤ళ�ంటQ �ే='ా�  
నBµ:Xా^ ర�. ఆBC వయసు మ�./ౖ¢ ఎ�]ద�, తన#I ప� o��ేళ�  క~త�ర�ంతంద� \ెÄ�ే ఒక పటR0 న నమ:ర�. �రజ వల�  tu�<ాv N�UoÝత�ల"�  
\Eల	మం� #$ అతడంటQ అసూయ క~�E. 

గంట N�ప, అల	'¤ పడ[క+ం�� >?@ం�  �రజ. ఆBC మనససం�E క#ాlకలం'ా, \Eల	 �%ాక+'ా ఉం� . %ాఘవ అంటQ అప¢ట��E#ా ఉనU 
సద¶>Sా యం ఒకb �ెబÞ�� త����./ట�0 క+>?@ం� . ఆ ./టf0ల" #¤వలం <)%¤ అమ	:@ల నగU ��ES ల+ ఉనUట�@�ే �రజ మ%� అంత'ా 
పట�0ంచుక+()�  #ా�ేd. ./6� #ా� క+%ాu డ[, అట� వంట�l సహజం అనుక+� స%Y./ట�0 క+()�ేd. ‘ (E jmట�ల+, అ�Á <ా���� \ేసు^ నUట��  .. G G. 

<ా�� క(EU పదమ��ేళn�  ./ద}  �E�U. ఒక పకb అ#ాb అంటL (E గ�%Yం� అల	 ఎల	 ఆల"�ం\Eడ[? ‘ అనుక+ం� . 

ఈ సంగT భర̂�� \ె>ా¢ల	 వ�E}  అ� ఆల"�ం�ం� . ఒక <)ళ tu�<ాv అl �జం jmట�లJ అ� న]:�ే? ‘ �జం jmట�ల@�ే (E అంతట ()ను 
ప�గట�0 క+� ఆయన�� ఎందుక+ \ెబ��Eను. ఆ మ	తSం అర ం \ేసు#IలJ%ా? ‘ అనుక+ం�  �దట. #ా� మ%�Xా%Y ఆల"�N�^  tu�<ాv #$ లJ�>?� 
అనుమ	(Eల+ త() క='Yం�నట�వ,త�ంద� ఆ ఆల"చన lర]ం�ం� . 

‘ మ%Y %ాఘవ� ఏ] \ెయ	�=? ఏ�ొ వంక�� ఇంట�� ం� పం.�య	=. మ�ందు ఆ jmట�ల+ <ా�� దగ�రనుం�� #ాజ¤Nి తగలబ2టf0య	�= ‘ 
అనుక+ం� . <Pంట() లJ� T%Y'Y %ాఘవ ఇంట�� #56�ం� . 

తను #$ంద ప�ేNిన jmట�ల+ అల	'¤ ఉ(EU@. �E�Eప, య	�2ౖ ఉ(EU@ �త̂ం. <ాట�Uట�� ఏర�త� ఒ#�b �E�U ప%�Æ'ా చూడ Xా'Yం� . 
ఒ#Ib jmటÇల" ఒ#Ib భం'Yమల" తన� �ెంగ�త�(EUర� <ాళn� . ఒక �Eంట��  <Pనుకనుం��, ఒక �Eంట��  మ�ందు నుం��, ఒక �Eంట��  �లబ2ట�0 , ఒక 
�Eంట��  తను ��ల"|  �� #�ట�0 క+ంట�నUట�� , ఇల	 రక ర#ాల+. #��Uట��  తను గ�¾ N/ai \ేసు^ నUట��u  క~�E ఉ(EU@. అవ�U చూసు^ ంటQ �రజ#$ 
అపSయతUం'ా �ßడల మధ�ల" గ�ల �దల@�ం� . వదు}  వద}నుక+ంటL() అ�U jmట�ల~ మ	%Y� మ	%Y� చూడXా'Yం� . కuమం'ా ఆBC 
ప©క+ల" \ెమ: ఊరటం �దల+ ./ట�0ం� . ‘ మ	 <ా%5ప£డూ ఇ�U ర#ాల+'ా (E�� \ెయ�లJ�ే. �ళ�@�ే �జం'ా() ఇ�U <P%5Ôటy >mÉష�i ల" 
\ేXా^ %ా? అd: ఎంత >mడ[గ�(EU� <ాళ�l! అంత >mడ[గ�l (Eల" ./���ే తట�0 #Iగల(E? ‘ అనుక+ంటL ఆ'Y>?@ం� . 

‘ G. ఏBCం�  (Eక+? అల	ంట� ఆల"చన వ��ం�ే]ట� ‘ అనుక+� ఆ j?ట�ల+ చప£న కవ%��  ./టQ0Nిం� . lంత'ా, ఎంత వద}నుక+(E అ�ే ఆల"చన 
మ �̈ మ �̈ %ాXా'Yం� . ఆ ఆల"చనల+ మ6�ంచటR�#$ పSయTUసూ^  ఆ ./టf0ల" ఇం#¤] ఉ(EU� అ� చూNిం� . ./టf0  ఆడ[గ�న ఏ<Å ప,స̂#ాల+ 
క�.ిం\E@. <ాట�ల" ఒక �EనUందుక+� .�×ల+ Tర'¤Nిం� . 

అ�ో �ెల+గ� బ�త� కధల ప,స̂కం. <ాట� గ�%Yం� lనటBµ #ా� �రజ ఎప£డూ బ�త� కధల+ చ� l ఉండలJదు. ఆ ప,స̂#ా�U చూడ'ా() ఒక 
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Xా%Y చ� l చూ�E} మనU ఆల"చన వ��ం�EBC#$. బ23 9ద క~ర��� చదవటం �దల+ ./ట�0ం� . 

�దట� కధ %5ండ[ .�%ాల+ చ� <)స%Y#$ అర BC>?@ం�EBC#$, అ�  అమ	: #�డ[క+ల మధ� Xా'¤ రంక+ కధ అ�. అ� %Y ప�� ప,స̂కం <Pంట() 
మ�N�Nిం� . ‘ అd:. ఇంత అసహ�ం'ా ఉంటRయ	 ఈ కధల+? మ%� <ాl వరసలJ� క+ం�E ఎల	 %ాXా^ %� ఇl %ాN�<ాళn�  ‘ అనుక+ంటL 
ఆశ�ర�>?@ం� . %5ండ[ �]½ాల+ అల	'¤ క~ర��ం��>?@ం� . �నU'ా ఆ కధ ప©%Y^'ా చద<ాల() #I%Yక క='Yం� . T%Y'Y చదవటం �దల+ 
./ట�0ం� . 

ప�� బ�త�ల�� �ం�� ఉం�E కధ. ./ద}'ా కధ అంటL ఏ9 లJదు అందుల". ఒక ప� o�()ళ�  క+%uా డ[ తన >ªS ఢ వయసు త=� XాUనం 
\ేN�టప£డ[ �ొంగతనం'ా చూNి హస̂ పS�గం \ేసుక+ంట�ండటం�� �దలవ,త�ంద� . �దట� .�Éఈ �త̂ం బ�త�ల�� ఆ త=� అం'ాంగ 
వర�నల+ \ే�ా�E రచ@త. %5ం�ో .�×ల" త=� #�డ[క+� %53 !�ం�ె3 'ా పట�0 క+� మంద=ంచబzవటం, <ాడ[ ఆBC 9ద తన #I%Yక <Pల���ంచటం 
జర�గ�త�ం� . తర�<ాT .�×ల" ఆBC #�డ[క+� kవSం'ా మంద=ంచటd, #�ట0డd \ేసు^ ందనుక+ం�  �రజ. #ా�, l�తSం'ా ఆ త=� #�డ[క+� 
#â'Yట \ేర��క+� ‘ �ౖె%5a0 'ా అ��'Y�ే ()() చూ.ిం\ే�E�U'ా క(EU ‘ అంట�ం� . ఆ <Pంట() తº� #�డ[క+=ద}ర4 �ెంగ�ల	టక+ ఉపకu]Xా^ ర�. ఆ 
తర�<ాT (Eల+గ� .�×ల>ాట� <ా6�ద}%Y రT #�uడ lప,లం'ా బ�త�ల�� వ%Y�ం\Eడ[ రచ@త. 

(Eల+'� .�×#�\ే�స%Y#$ ‘ అంత ఈ×'ా ఎల	 ఒప£క+ం�  ఆBC ‘ అనుక+ంటL బ23 ./ౖ <ా= <Pన#$b పడ[క+� చదవటం �దల+ ./ట�0ం�  �రజ. 

�దట��  ‘ ఇ�  తప£ ‘ అనుక+ంటL చదవటం �దల·ట�0(E, కధ ప©ర̂@Ò� స%Y#$ ఆBC వళn�  N/గల+ కకb(Eరం¶ం�ం� . ‘ XాcT ‘ సరసBCన 
కధల"� � ఒక dస̂ర� శృం'ా%ా()U తప¢ అంత ప�� వర�నల�� క~��న lచ�లl�� శృం'ా%ా�U అంతవరక~ ఎప£డూ చ� l ఉండక>?వటం��, 
�రజ#$ ఒకb Xా%Y'ా మT >?@ం� . ఆBC ./%Y'Yన, పSసు^ తం ఉంట�నU <ా�Eవరణం ల" బ�త�ల+ lనపడటం అXా¿Eరణం. అట�వంట�� , ప�� 
బ�త�ల+ దట�0ం�న ఆ కధ చ� <)స%Y#$ ఆBC#$ అప¢ట� వరక~ �ె=య� #�త̂ ల"#ా�#$ �E%Y క�.ిం�నట�@ం� . కధ ప©%Y^ \ే�ాక ప,స̂కం 
పకbన ./టQ0Nి #ాN�ప, అల	'¤ పడ[క+ం��>?@ం� . ఆBC సళn�  బర�<P#$b మ���కల+ �కbబ_డ[చుక+(EU@. �ßడల మధ�ల" సల+ప, 
ఎక+bవ@ం� . ప©క+ల" మ%Yంత త��'ా అ@�ం� . 

%5ండ[ �]½ాల >ాట� అల	'¤ పడ[క+� T%Y'Y ప,స̂కం అందుక+ం� . తమకం�� \ేత�ల+ వణ�క+త�ండ'ా (Pమ:� 'ా .�×ల+ T.ి¢ %5ం�ో కధ 
చదవటం �దల+ ./ట�0ం� . (Eల+'¤ �]½ాల"�  ఆ కధ అ@>?@ం� . <Pంట() తర�<ాT కధ చదవటం �దల+ ./ట�0ం� . అల	 ఒక �E� <Pనక 
ఒకట�'ా అ�U చదువ,త� గంటల" ప,స̂కం ప©%Y^ \ేN�Nిం� . �దట� కధ ]న!@ం� ]'Y=నవ�U Xా¿EరణBCన రంక+ కధలJ. అ�U అకuమ 
సంబం¿Eల గ�%Yం\ే. <ాట�ల"నూ ఎక+bవ ఒక ./ళ�@న ఆడ�E�#$, ప%ా@ మ'ా��#$ మధ� �ßడ సంబంధం గ�%Yం�న కధలJ. 

ఆ ప,స̂కం ప©ర̂@Ò�స%Y#$ �రజ#$ వళ�ం�E ఒక రకమ@న మత�^  ఆవoÝం�ం� . ఆ lచ�లl�� బ�త� XాoÝత�ం ఆBC#$ lప%�తం'ా న��ం� . 
ఇం#ా ఇం#ా అట�వంట�l చద<ాల�.ిం�ం� . <Pంట() %ాఘవ ./టf0ల"ం� మ%� ప,స̂కం అందుక+� చదవటం �దల·ట�0ం� . ఈ %5ం�ో ప,స̂కం 
ఏకం'ా ఒక బ�త� నవల. �E� .�ర� ‘ �ొమ:%Y లంజ#$ �ొంగ �గ�డ[ ‘. య¿E పS#ారం ఇ�  క~�E అకuమ సంబం¿Eల గ�%Yం\ే. l�తSం'ా, 
అకuమ సంబం¿Eల� ¼ద%Yంచుక+() �రజ#$ ఈ కధల+ �ెగ నచ� Xా'ా@. ఆ నవల చదువ,త� తన:యతcం�� అను#Iక+ం�E() ఆBC \ే@ 
¼రక+��ళ�ల"గ�ం�E ల"ప=#56� � మ:� �మరXా'Yం� . మ%Y #ాస̂ చ� <)స%Y#$ ఆBC <)ళn�  �� ¼=క./ౖ కదల	డXా'ా@. >ావ,గంట 
T%Y'¤ల"ప, �రజ ఆ బ�త� ప,స̂కంల" ప©%Y^'ా మ��'Y>?@, తన#$ �ె=యక+ం�E() హస̂ పS�గం \ేసు#Iవటం �దల·ట�0ం� . క+�� \ే��^  
ప,స̂కం పట�0 క+� చదువ,త�, ఎడమ \ేT <)ళ��� ప©క+ల" <)గం'ా ఆ��సూ^  ఒక రకBCన మత�^ ల"#$ <P6�>?@ం� . #ాN�పట�#$ ఆBC#$ తను 
\ేసు^ నU�ే]ట� అర మ@�ం� . #ా� అప¢ట�#$ ఆBC ఆ.� Nి§Tల" లJదు. ప,స̂#ా�U పకbన ప�ేNి %5ం�ో \ేT�క~�E ¼ర ల"పలక+ దూ%Y� కళn�  
మ�సుక+� త�l k%ా #�ట�0 #IXా'Yం� . 

�రజ#$ అల	 సcయం తృ.ి^  >mందటం #�త̂ #ాదు. ఆBC#$ ./6� #ాక మ�ందు అప£డప£డూ హస̂ పS�గం \ేసుక+నU అనుభవమ�ం� . ��'� u
చ� <) %�³ల"�  N�UoÝత�%ాళ�  �Ec%ా l� ()ర��క+ం�  అల	 \ేయటం. ./ళ�@న తర�<ాత క~�E ఎప£డ(EU �గ�డ[ ఎక+bవ %�³ల>ాట� ఊ%��  
లJనప£డ[ మ%� �Eపం తట�0 #IలJక >?�ే హస̂ పS�గం \ేసుక+()�  - మ%5వ%Y(² #ాదు, తన �గ���� తల+చుక+(). tu�<ాv బ23 ర4ం’ ల" మ%� 
అంత >?ట�'ాడ[ #ాక>?@(E, �రజ� సుఖ./ట0లJనంత అరÏక+డ[ క~�E #ాదు. నల�2ౖ ఐ�ే¯Ö� ��(E <ా%ా�#$ %5ండ[ Xార�#$ తక+bవ #ాక+ం�E 
�రజ� ఎక+b�Eడ[. ఆBC#$ ఆ lషయంల" ల"టQ9 లJదు. ]గ�E lషయ	ల"�  క~�E <ాళ��  అ(²�న� �Eంపత�Bµ. ఒకరంటQ ఒక%Y#$ \ెప¢లJనంత 
.�Sమ. ./ళ�@న ప�ె}�]�ేళ�ల" �రజ#$ ప%ా@ మ'ా�� 9ద మనసు మళ�టమ()�  కలల" క~�E జరగలJదు. అట�వంట�� , ఈ %�³ ఆBC#$ 
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ఎంత పSయTUం�(E �గ�డ[ #ాక %ాఘవ గ�ర�^ క+ %ాXా'ాడ[. <ాడ[ తన� �ెంగ�త�నUట��  ఉనU ఆ jmట�లJ కళ�మ�ందు BCదల Xా'ా@. 

అప¢ట��E#ా ఆBC చ� lన ప,స̂#ాల మoÝమ��, <ా���� తను అకuమ సంబంధం ./ట�0 క+ంటQ ఎల	 ఉంట�ంద() �=.ి ఆల"చన వ��ం� . <Pంట() 
గ�ం�ె ఝల+� మం� . అ@�ే, అ�  తప£ అ�.ించక>?'ా \Eల	 ä S=�ంe 'ా అ�.ిం�ం� . ‘ #¤వలం ఊo� క�E తప£ లJదులJ ‘ అనుక+� %ాఘవ 
తన� అనుభlసు^ నUట��  jా�ంటN/ౖ� \ేసుక+ంటL �ింగ%Yంe #�నXా'Yం�ం� . 

%5ండ[ �]½ాల+ గ��\ేస%Y#$ �రజ ప%Yస%ాల+ క~�E గమ�ంచక+ం�E ప©%Y^'ా టRS �i ల"#$ <P6�>?@ం� . %ాఘవ తన� 
ఆకu]ంచుక+ంట�నUటL� , అత� బలBCన #â'Yట��  తన� న=.�సు^ నUటL� , అత� ./�Eల+ తన ./�Eలను 'ాఢం'ా మ�దు}  ./ట�0 క+ంట�నUటL�  
ఊoÝంచుక+ంటL శర <)గం'ా <)ళ�ను ప©క+ల" ఆ��ంచు#IXా'Yం� . 

అల	 ఎంత N�ప, \ేసుక+ం�ో క~�E గమ�ంచ లJదు. #ాN�పట�#$ %ాఘవ తన� �జం'ా() ఆకu]ంచుక+నU అనుభ�T క='¤ స%Y#$ మత�^ 'ా 
మ�ల+గ�త� కళn�  �ె%Y�ం� . అం�ే! ఒకb Xా%Y'ా ½ాa Tం� . ఎదుర�'ా #I� జ¾ ల" %ాఘవ మ�ఖం క�¢ం�ం� . ఎప£�ొ\E��ో #ా� మంచ9:ద 
తన పకb() పడ[క+� ఉ(EUడ[. అత� ./�Eల+ తన ./�Eలనందుక+� చప¢%Yసు^ (EU@. అత� క+�� \ే@ తన వåæజ¦ల� మృదువ,'ా 
�మ�ర�త�ం� . 

త�6� ప�� ఒకb Xా%Y'ా ¼రల"ం� \ేత�ల+ బయట�#$ ల	'¤Nిం�  �రజ. అత�U l� =సూ^  మంచ9:దనుం�� లJవబ_@ం� . #ా� %ాఘవ 
ఆBCనల	'¤ బలం'ా మం\E�#¤N ి(±#$b పట�0  ఆBC ./ౖ#$ జ%Y'ాడ[. అ�ే సమయంల" అత� క+�� \ే@ #$ంద#$ జ%Y'Y �రజ ¼ర� >ా�Eల దగ�ర 
పట�0 క+� ./ౖ#$ ల	గటం �దల·ట�0ం� . 

అత()] \ేయబzత�(EU�ో ఆBCకర మ@�ం� . ‘ వదు}  ‘ అంటL <ా%Yసూ^  అత�� పట�0 నుం�� l��.ించు#Iబz@ం� . ఆBC '¥ంత�ల"  అంత 
ధృఢతcం లJదు. ఏ�ో అ(E= #ాబట�0  అనUట�� ం� . %ాఘవ అ�  �ే=క'ా() పటQ0�ాడ[. ‘ ఏ9 #ాదులJ పడ[#I ‘ అ� �నU '¥ంత��� అంటL T%Y'Y 
ఆBC� <Pన#$b (PటR0 డ[. 

�రజ ఇక ఆల"�ంచడం మ	()Nిం� . అప¢ట��E#ా తను చ� lన బ�త� ప,స̂#ాల+ ఆBC బ�రu ప� \ేయక+ం�E \ేసు^ (EU@. తప£ ఒప£ల 
ఆల"చ() %ాలJ�E Æణంల" ఆBC#$. #ామం�� #ా=>?త�నU వళn�  తcర'ా <)�� � ంచు#IటR�#$ తహతహల	డ[త�ండ'ా, అత()] \ేNి(E అడ[|  
\ెప¢క+ం�E \ే@ంచు#I�E�#$ Nిద BC>?@ం� . Nిగ�� 'ా కళn�  మ�సుక+� ‘ తల+ప, .. ‘ అంటL '¥ణç'Yం� . 

‘ తల+.�N� వ\E�లJ ‘ అంటL ఆBC ./ౖ#$ జ%Y'ాడ[ %ాఘవ. అప¢ట�#¤ ఆBC ¼ర� లం'ా�� స! నడ[ం�E#ా లJ.��ాడ[. �రజ#$ ఇంట��  ఉనUప£డ[ 
>ా�ంటy <)సుక+() అల<ాట� లJదు. �Eం�� %ాఘవ ప� �ే=క@ం� . 

కళn�  మ�సుక+� అ� %¤ గ�ం�ెల�� �%�å�సు^ నU �రజ#$ %ాఘవ >ా�ంట� lప£త�నU శబ}ం l�.ిం�ం� . ఆBC గ�ం�ె దడ మ%Yంత op��ం� . 
#ాN�పట��  %ాఘవ ఆBC(Eకu]ంచుక+(EUడ[. �రజ అపSయతUం'ా #ాళn�  ఎడం \ేNిం� . అతను ఆBC #ాళ�  మధ�ల"#$ సర�} క+(EUడ[. అత� 
�ßడల+ ఆBC �ßడలక+ వత�^ క+(EU@. బట0ల+ ప©%Y^'ా l.�¢Nినట�� (EUడ[. �రజ#$ కళn�  �ె%Y� అత� నగU �ేహం చూ�Eల�.ిం�ం�  #ా� 
Nిగ��  అడ[| ప�� ఆ ప� \ేయలJక>?@ం� . అంతల" ఆBC >mT̂ కడ[ప,ల" ఏ�ో గ�చు�క+ం� . ప�ె}�]�ేళ�  <Pౖ<ాoÝక ×lతంల" ఆ సందరÏం 
ఎ(²UXార��  ఎదు%5Ôం�EBC#$. <Pంట() అర మ@ం�  అ�ే]ట�, అప£డ[ త()] \ేయ	ల". 

(Pమ:� 'ా క+�� \ేT� #$ంద#$ జ%Y.ి >mT̂ కడ[ప,క+ గ�చు�క+ంట�నU అత� �డ|నందుక+� #�� }'ా #$ంద#$ (Pట�0  అ�ే సమయంల" �ßడల+ 
ఎడం \ేNి �E�U �� �Ec%ా�#$ త'Y=ం�ం� . ఆలస�ం \ేయటం ఇష0ం లJనట��  %ాఘవ <Pంట() ఆBCల" \èరబ�E| డ[. ఒ#¤ ��ప,�� అత� 
గ�టం �త̂ం ఆBC క+త̂ ల"#$ � 'Y>?@ం� . 

గ�నపBµ�ో తనల"#$ � '¤Nినటfé�  �నU'ా #5వ,cమం�  �రజ. అ�ే �దట� Xా%Y ప%ా@ మ'ా�� దడ[|  ఆBCల" పS<)êంచటం. అ()Uళn� 'ా �గ��� 
=ంగం #�లతల#$ అడëv0  అ@>?@న ఆBC బ_కb#$ ఈ #�త̂ �డ|  N/ౖ³ తట�0 #Iవటం #�� }'ా కష0Bµ అ@ం� . tu�<ాv �డ| ఏడంగ�¯°ల 
>mడ[గ�ంట�ం� . %ాఘవ�  అంతక(EU \Eల	 >mడ['ా�  ఉం��, బR'ా మందం'ా క~�E ఉనUట�� ం� . <ా�� ��ప,#$ �E� �న ఆBC >mT̂కడ[ప,ల" 
త'Y=ం� . ఆBCక�ో #�త̂ అనుభ�T. ఆBC ��ల" బR'ా Äగ�త�'ా పట�0ందత�� క�Õ| . భర̂ �ో.ినప£�ెప£డూ ఆBCకంత టfౖ� 'ా అ�.ించలJదు. 

ల"పలక+ పS<)êం\Eక #�� }  ÆణEల >ాట� అల	'¤ ఉం��>?య	డ[ %ాఘవ. ఒకb Xా%Y'ా �రజ#$ తను రంక+ \ేసు^ (EUననU సంగT తట�0ం� . ‘ 
అ@>?@ం� . ఇక నుం�� ()ను పTవSతను #ాను ‘ అనుక+ం� . lంత'ా, 'Yº0'ా అ�.ించటR�#$ బదుల+ ఆ ఆల"చన ఆBCక+ \Eల	 ä S=�ంe 'ా 
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అ�.ిం�ం� . ‘ బz�� >ాTవSత�ం. �E�#Iసం ఇంత ä S� వదుల+#Iవటం ఎందుక+ ‘ అనుక+ం� . 

ఆBC ఆ ఆల"చనల" ఉండ'ా() %ాఘవ (Pమ:� 'ా ఊగటం �దల·టR0 డ[. �నU'ా �దల·ట�0  కuమం'ా <)గం ./ం\Eడ[. �రజ క~�E 
అత�కనుగ�ణం'ా నడ[ం కదుప,త� ఎదు%¥త�^ =వcXా'Yం� . మ	టల�� ప�లJక+ం�E జ%Y'Y>?Xా'Yం�  అదం�E. ఒక%Y�� ఒకర� \ేయడం ఇ�ే 
�ß= Xా%Y అ() �Rవం ఏ మ	తSం లJక+ం�E అT సహజం'ా జ%Y'Y>?Xా'Yం�  <ా6�ద}%Y రT #�uడ. 

ఎందు#I తన �ß= %ాTS గ�%¥^ ��ం�  �రజ#$. �గ�డూ ./¯°� =ద}%Y#� అ�ే �దట� Xా%Y #ావటం�� \Eల	 N�ప, ఏ] \ేయ	ల" అర ం #ాలJదు 
ఇద}%Y#�. �వ%Y#5ల	'� tu�<ాN� చనువ, kసుక+� �దల·ట�0(E అంగ పS<)శం \ేయటం అత�#$ \Eల	 కష0BC>?@ం� . ఎంత పSయTUం�(E అ�  
వం'Y>?వటd, బయటQ ఉం��>?వటd జ%Y'¤� . �దట� %5ండ[ %ాత�S ల~ అల	'¤ గ��\E@. మ��ో %ాTS#$ #ా� tu�<ాv #$ ఆ #$ట�క+ అర ం 
#ాలJదు. 

అ�  తల+చుక+ంటL తనల" త() అనుక+ం�  �రజ, ‘ చూడబz�ే %ాఘవ#$ ()ను �దట��E�U #ాదట�� ం� . \Eల	 �ే='ా�  �దట� అటfం¾0 ల"() 
దూ%Y>?య	డ[ ‘. 

కళn�  మ�సుక+� ఇల	 రక ర#ాల+'ా ఆల"�సూ^  అత� �ెంగ�డ[� అనుభlంచXా'Yం� . ఇంతల" %ాఘవ మ�ందుక+ వం'Y ఆBC ./�Eల+ 
అందుక+(EUడ[. �రజ క~�E �హమ	టం లJక+ం�E (²ర� �ె%Y� అత� (Eల+క� తన (Eల+క�� ./న<)Nి 'ాఢ చుంబనంల"#$ � 'Yం� . \ేత�ల+ 
అత� నడ[ం చుటL0  <)Nి తనల"#$ ల	క+bం� . %ాఘవ �రజ� మ��E} డ[త�() క+�� \ేT� ఆBC జ¦#5� ల"#$ >?��� ఎడమ వåæజ¦�U 
అందుక+� బలం'ా .ిసక Xా'ాడ[. ఆ .ిసుక+డ[#$ �రజ ఒక Xా%Y తమకం'ా మ�='Y అత�U మ%Yంత బలం'ా తనల"#$ ల	క+bం� . 

�]షం >ాట� అల	'¤ �ెం'ాక మ�దు}  ./ట0డం ఆ.ి ./ౖ#$ లJ\Eడ[ %ాఘవ. \ేత�ల+ బ23 ./ౖ �రజ#$ \ె%�<Pౖప© <)Nి ఆBC �ఖం ల"#$ చూసూ^  
బలం'ా బ_కbల"#$ >?ట��  <Pయ�Xా'ాడ[. చూసు^ ండ'ా() అత� >?ట�ల" <)గం ./%Y'Yం� . ఒ#Ib >?ట�#� �రజక+ ల"పల·కb�ో Tయ�ట� (±.ి¢ కలగ 
Xా'Yం� . తల <Pనక+b <)ల	�ేNి, ./�Eల+ క%Y� పట�0 క+� ఆ !@� అనుభlసూ^  \ేత�ల�� అత� నడ[ం పట�0 క+� తన ల"ల"ప=#$ 
ల	#IbXా'Yం� . శృం'ారభ%YతBCన ఆ మ�ఖ	రlం�E�U చూసు^ నU %ాఘవ దడ[|  ఆBC ప©క+ల" మ%Yంత Äరu Ä'YNిం� . అతను క~�E పళn�  క%Y� 
పట�0 క+� కNి'ా >?టf�య�Xా'ాడ[. (Eల+గ� �]½ాల+ గ��\Eయల	. ఆ గదం�E <ా6�ద}%Y ఉ\E�ìస ��ాcXాల�� �ం��>?@ం� . 

ఉనUట�� ం�� %ాఘవ ఏ�ో అ(EUడ[. �రజ#$ అ�ే]ట� అర ం #ాలJదు. కళn�  �ెరవక+ం�E() ‘ఊ ? ‘ అం�  ఏ]టనUట�� . 

‘ �ర4, బRగ�ం�E? ‘, మ �̈ అ(EUడ[ ఆBCను�ే}êం�. 

ఆ .ిల+ప, #�త̂'ా అ�.ిం�ం�  �రజ#$. ఎప£డూ ‘ అ#ాb ‘ అ() <ాడ[, �దట� Xా%Y'ా ‘ �ర4 ‘ అంట�ంటQ ఆBC#$ lంత'ా అ�.ిం�ం� . 
�గ�డ[ తప¢ <)%¤ ఎవర4 ఆBCనల	 .ిలవర�. <)%¤ <ాళn�  అల	 .ిలవటం ఆBC#$ నచ�దు. #ా� ఇప£డ[ %ాఘవ తననల	 .ిల+సు^ ంటQ ఆBC#$ 
ప©క+ల" మ%Yంత ఉ�ేSకం'ా అ�.ిం�ం� . ఆ ఉ�ేSకంల" అత()మడ[గ�త�(EU�ో పట�0ంచు#Iక+ం�E() ‘ ఊ ‘ అం� . 

అంతల"() ఆBC#$ ప©క+ల" �నU అలజ�� �దల@ం� . �Eను #5í�మ	ai #$ \ేర�#Iబzత�నUట��  అర మ@ం�EBC#$. %ాఘవ %ాక మ�ం�ే 
అరగంటక+ ./ౖ'ా ప,స̂#ాల+ చదువ,త� హస̂ పS�గం \ేసుక+� ఉండటం�� <ాడ[ క+మ:టం �దల·ట�0న ఐదు �]½ాల#¤ #ా%Y>?వ��ం� . 
%ాఘవ నడ[ం 9దనుం�� \ేత�ల+ kNి d#ాళ�  #$ంద పట�0 క+� పంగ మ%Yంత l�ాలం'ా �ె%Y� ¿Eట�'ా ఎదు%¥త�^ =వcXా'Yం� . 

ఆBC#$ అ@>?వ��ంద� %ాఘవ#$ క~�E అర మ@ం� . �ెంగ�డ[ #�నXా'Yసూ^ () %5ండ[ \ేత�ల�� ఆBC నడ[ం పట�0 క+� తన#¤Nి 
ల	క+b(EUడ[. ఆ #�త̂ >mÉష� ల" అడëv0  #ావటR�#$ ఒక Æణం >ాట� ఆ'ాడ[. త%ాcత ఒకb Xా%Y'ా <)గం ./ం� �ెంగటం �దల·టR0 డ[. అత�#$ 
తగ� %Yథంల" �రజ ఎదు%¥త�^ =వcXా'Yం� . ఇప£�EBC ./�Eల+ Ä'Yం� మ�నం'ా అనుభlంచటం #ాక+ం�E �ీS'ా మ�ల+గ�ల+ <Pల+వ%Yసూ^  ఆ 
!@� ఎంజ¦» \ెయ�Xా'Yం� . కuమం'ా ఆ మ�ల+గ�ల+ �నU>ాట� #¤కల+'ా మ	%ా@. అత� గ�టం తన క+త̂ల" ల"త�'ా � 'Yనప£డల	�  
ఆBC#$ క%5ం� ½ాa #�ట�0నటfé� , ‘ ఆï, ఆï ‘ అంటL #¤కల+ ./ట0Xా'Yం� . �నU'ా అl ‘ అమ	:, అమ	: ‘ ల"#$ మ	%ా@. 

ఆBC #¤కల+ %ాఘవలÑ మ%Yంత కNి� ./ం\E@. అతను క~�E ./ద}'ా మ�ల+గ�త� �రజ� ðకరBCన <)గం�� �ెంగటం �దల·టR0 డ[. ఆ 
<)'ా�#$ బ23 #$ర�u మ� శబ}ం \ేసూ^  క� =>?Xా'Yం� . బ23 శబR} �#$ <ా6�ద}%Y మ�ల+గ�ల+, #¤కల+ ���ై ఆ గ�  �ం�E అదుÏతBCన ఎ%�ట�a 
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<ా�Eవరణం అల+మ�క+ం� . 

�]షం T%Y'¤ల"ప, �రజ#$ ప©క+ల" భ�కంపం వ\ే�Nిం� . >mT̂కడ[ప, #$ందు'ా �దల·ౖ కuమం'ా వళ�ం�E ఓ ‘ Éల+�  ‘ మ() అనుభ�T 
>ాక+త�ంటQ ఆBC శ%�రం �త̂ం త�jానుల" �క+bక+నU \ెట�0 #�మ:ల	 వణç#$>?@ం� . <Pంట<Pంట() క%5ం� ½ాa ల+ #�ట�0నట��  క� =>?త�, 

‘ఆ .. ఆ .. ఆ .. ఆï .. ‘ అ� �Áరñం'ా మ�ల+గ�త� అప¢ట��E#ా d#ాళ�ను ల	'Y పట�0 క+నU \ేత�లను బ23 ./ౖ#$ జ¦%¤�Nి, తన � మ:� %ాఘవ 
�త̂#¤Nి బలం'ా (±#$bపట�0 , ఎదు%¥త�^ =వcటం ఆ.�Nి �శ�లం'ా పడ[క+ం��>?@ం� . 

�Rవ >Sా .ి^  ఇ��న పSకంపనల+ ఆBC ప©క+ల" అర �]షం >ాట� #�నXా'ా@. అంత �ÁరñBCన ఆ%ా� జం కల'Y \Eల	 ఏళ�@ం�  �రజ#$. 
Xా¿Eరణం'ా ప�  N/కండ�  ల".� త'Y�>?�Eయl. ఈ %�³ మ	తSం, �దట� Xా%Y'ా రంక+ \ేసు^ (EUననU ఎ#5Ôi� BCం� వల�()d మ%Y అంత N�ప, 
క='ా@. ప©క+ల" �ెరల+ �ెరల+'ా పSకంపనల+ కల+గ�త�ంటQ ఆBC మదన �Ecరంల"నుం�� �ెల�ట� �కbట� #ామ రసం �నU'ా బయట#$ ఉÄ#$ 
%ాXా'Yం� . 

%ాఘవ ఇం#ా ఆBC� <)గం'ా క+మ�:త�() ఉ(EUడ[. �రజ #ామ రసం అత� దడ[|  �ం�E అంట� అ�  మ%Yంత నునU'ా, సమ:'ా ఆBC 
బ_కbల" కదల Xా'Yం� . ఆBC ఎంత'ా #ార��క+ందంటQ, ఆ రసం ¿Eట�#$ ఆBC � మ: >Sా ంతమం�E �త̂��'ా తయ	ర@ం� . ఒ#Ib >?ట�#� %ాఘవ 
�త̂ ఆBC � మ:� త'Y=నప£డల	�  ‘ తప,a, తప,a ‘ అ() శబ}ం %ాXా'Yం� . 

�రజ �Rవ >Sా .ి^  ఇ��న సుఖంల" �ే=>?త� శ%�%ా�U %ాఘవ#$ అప¢'Yం� పడ[క+ం��>?@ం� . ఆBC పSపం\E�U పట�0ంచుక+() Nి§Tల" 
లJ� ప£డ[. కళn�  మ�సుక+�, \ేత�ల+ తల./ౖ'ా <Pన#$b <)సుక+� పడ[క+� ఆ Tయ�ట� ప,ల#$ంత� ఆXాc� ంచXా'Yం� . 

%5ండ[ �]½ాల"�  %ాఘవ#$ క~�E #ా%Y>?వ��ం� . #5í�మ	ai దగ�రప�ే#I�Á}  <ా�� �ెంగ�డ[ <)గం మ%Yంత op��ం� . ఊ.ి%Y Äగబట�0  ðభతiకరBCన 
<)గం�� �రజ� �ెంగXా'ాడ[. <ా�� �డ| తనల" మ%Yంత Äగ��ెకbటం �రజ#$ �ెల+సూ^ () ఉం� . <ా��#$ అ@>?వసు^ ంద� గoÝం� తన u
�త̂� అత� #¤Nి వT̂ ./ట�0ం� . అ� ేÆణంల" �Áరñం'ా మ�ల+గ�త� ఆBC./ౖ <ా=>?య	డ[ %ాఘవ. <ా�� మదన రXా�U ఆBC బ_కbల" 
�ం.�సూ^  �డ|� ఆBC ల"ల"పల#$ (±#$b./డ[త� గట�0'ా ఆBC� కర�చుక+� పడ[క+ం��>?య	డ[. <ా�� <)�� <)�� #ామ రసం తన క+త̂ 
ల"ల"పల �మ�:త�నU lషయం అర BC అప¢ట��E#ా లJ� భయం ఒకbXా%Y'ా తనుU#���ం�  �రజ#$. 

‘ అd:. కడ[>mN�^  ఇం#¤మ(EU ఉం�E? ‘ అనుక+ంటL అత�U l��.ించుక+� లJవబz@ం� . అంతల"() ఆBC#$ మ%� lషయం క~�E 
గ�%¥^ ��ం� . 

‘ %5ం�Sో³ల #$uతBµ క�E (Eక+ .ీ%Yయ3i ఆ'Y>?@ం� . ఇప£�ే9 పSమ	దం లJదులJ ‘ అనుక+� #�� }'ా Nి§]త ప��ం� . %ాఘవ తన� గట�0'ా 
కర�చుక+� ఉండటం�� లJవలJక అల	'¤ వ� లJNిం� . అత� #¤Nి చూ�Eల(EU, మ	టR� �Eల(EU Nి'¤�Nిం� . అందుక� అత�U క� =ంచక+ం�E 
అల	'¤ పడ[క+ం� . 

ప�  �]½ాల తర�<ాత �నU'ా లJ\Eడ[ %ాఘవ. ఇం#ా కళn�  మ�సుక+() వ,ం�  �రజ. అతను ()ల./ౖనుం�� బట0ల+ అందుక+� బR¬ ర4ం 
ల"#$ <P¯°� డ[. అ�ే అదను'ా లJ� వంట�./ౖ బట0ల+ స%Y \ేసుక+ం� . %ాఘవ .ిసుక+డ[#$ బò� � బR'ా() ఉ(EU ల"పల+నU బRS  మ	తSం ప©%Y^'ా 
Xా§ నభSంశం \ెం� ం� . మ�ందు �E�U స%Y\ేసుక+�, ఆ తర�<ాత ¼ర ప©%Y^'ా l.ి¢ గబ గబR మ �̈ కట�0 క+ం� . ¼ర l.ి¢నప£�ే ప�ల" ప�'ా 
లం'ా�� �ßడల 9ద, ప©క+ 9ద �త̂��'ా ఉనU మదన రXాల+ ./ౖ./ౖన అదు} త� త���\ేNిం� . బR¬ ర4ం ల" %ాఘవ XాUనం 
\ేసు^ నUట�� (EUడ[. ఒక Xా%Y బ23 ర4ం ల"() ఉనU �ెSNిiంe ]రu{ ల" మ�ఖం చూసుక+ం� . నుదుట� 9ద బ_ట�0  పకb#$ జ%Y'Y>?@ ఉంటQ స%Y 
\ేసుక+ం� . ³ట�0  క~�E ప©%Y^'ా \ె� %Y>?@ ఉం� . �E�U క~�E ./ౖ ./ౖన \ే��^ () సర�} క+� హ�El��'ా బయట�#���ం� . <Pంట() తన ఇంట�� #$ 
<P6� తల+ప, గ�ె ./ట�0  బ23 ర4ంల"#56� మంచ9:ద <ా=>?@ం� . 

#ాN�ప, అం�E .ి�� .ి��'ా అ�.ిం�ం�  �రజ#$. ఏ�ో lంత పSపంచం నుం�� అప£�ే ఇంట�� #$ అడ[గ� ./ట�0నట�� 'ా ఉం�EBC#$. కuమం'ా, 
అప¢ట��E#ా కమ�:క+నU BCకం (Pమ:� 'ా వ� =>?త�ంటQ త()] \ేNిం�ో అర ం #ావటం �దల@ం� . ప©%Y^'ా అర మ@Ò� స%Y#$ <PనుUల"ం� 
ఒకb Xా%Y'ా వణ�క+ ప,ట�0 #���ం� . 

‘ G, ఇంత >ాడ[ ప� ()()(E \ేNిం� ? అంత సులభం'ా <ా��#5ల	 లÑం'Y >?య	ను? ‘ అనుక+ంటL క~ర��ం��>?@ం� . ఆల"చనల�� తల(±.ి¢ 
�దల@ం� . ఏ ప� \ేయటR�#$ ఆస#$^ లJక+ం�E>?@ం� . అలసట'ా అల	'¤ పడ[క+� �దSల"#$ జ¦%Y>?@ం� . 
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July 6, 2008 by ల�వణ�  

తర� ాత  ారం "#$ల %ాట� "ాఘవ'( )ఖం చూ	ించల.క%/0ం12 �రజ. అతను క678 ఆ�:� తప<క�� =">?ాడA. ఎప<డC8D ఎదుర� 
ప7EC8 ఇద�రF తల 12ంచుక��  GHI%/0J ాళLI . ఆ  ారం "#$ల6 M8ల� బOధ ప7Eం12. అంత QేSక?ా భరU� ఎల� Vసం MేయగS?ాఅన� 
M8ల� Xార�I  తలచుక�� ?>Y�?ా Zీల0�ం12. \వ">'( ఒక "#$ ‘ ఇల� బOధ ప7E ప�^జన��మ�ం12? జ">?>ం12 మ">_%/0 మ Ì అల�ంట� తప< 
జరగక�ం78 జaగతU  ప7EQే స"> b ‘ అనుక�ం12.  GంటCc "ాఘవ దగdరనుం7E ఆ efటgల� hసుక��  ాట�� తగలబiటj�య�ల� �రk0ంచుక�ం12. 
ప�లl ప�?ా అత�Qm ఈ oషయం రహస�ం?ా ఉంచుQ8న� ప�మ�ణం Mే0ంచు's ాల� క678 అనుక�ం12. అపtట� నుం7E "ాఘవ� కSuి 
మ�టOI డటO�'( సర0న అవ'ాశం 'sసం ఎదుర� చూడ Xా?>ం12. 

"wండA "#$ల తర� ాత 1ొ">'(ం18 అవ'ాశం. "#y ఉదయం ఏడAనDర'( 'ాల.{ బ| లl  GHI%/త}ం12 అంజS. Xాయంత�ం ఆర� తర� ాత 'ా� 
=">?> "ాదు తను. అంజS  G~�I క గంట u�పట�'( �b� ా| క6డ ఆZీ| '(  GHI%/Q8డA. మ Ì మ�8�హDం పCGDండAనDర'( వ\_ లం� Mేuి ఒక 
గంటలl =">?>  GHI%/Q8డA. =">?> వMే_12 Xాయంత�ం ఏ ఆర�నDర's. ఆ "#$ క678 అల�?�  ాHIద�రF  GHI%/0 ఇంటgI  తను ఒక�Q ేఉనDప<డA, 
"ాఘవ ఇం'ా ఇంటgI Cc ఉనDట�I  గమ�ం\ం12.  GంటCc గబ గబO అత� %/ర�� లl'(  GHIం12. అప<డA సమయం Q���12 గంటల� 'ావసుU ం12. 

ఏ1ో ప�లl ��?ా ఉనD "ాఘవ అS'(7E'( తల�=U  చూuి ఆశ_ర�%/య�డA. అపtట�'ా సంఘటన జ">?> ప12 "#$ల0ం12. ఆ "#$ తర� ాత 
�రజ తన ఇంటgI '( "ావటం ఇ1ే )దల�. ఏం మ�టOI 78లl అర�ం 'ాక అల�?� ఉం7E%/య�డA. 

అత� మ�ఖంలl'( చూu� �ైర�ం ల.క 'ాu�ప� Ccల చూప�ల� చూuి, \వ">'( \నD?ా మ�టOI డటం )దల�ట��ం12. 

‘ "ాఘ ా. జ">?>ం1ే1ో జ">?>%/0ం12. ఆ సంగ= ఎవ">'� Mెపtన� %�ా �| MేXాU  ా? ‘ 

అతCc� మ�టOI డక%/వటంQm తల�=U  చూuిం12. ఆ�: చూడ?ాCc \నD?ా తల6%ాడA స"�ననDట�I . 

‘ C8 efటgల� క678 ఇMె_0� ‘ అం12  GంటCc. 

అతCc� మ�టOI డక�ం78  GHI 	
ట��లlం\ efటgల�నD కవ� Qె\_ ఆ�:'(M8_డA.  ాట�నందుక��  Gనక�� =">?>ం12.  GంటCc  Gనుక నుం7E ఆ�:� 
 ాటjసుక�C8Dడతను. 

‘ ఏ� వదుల�. ఏంట�12 ‘ అంట� వ12Sంచు'sబ�0ం12 �రజ. 

‘ అ'ా�, ఇం'ా 18XాU  Gందుక�. �క6�78 ఇష���?ా ‘ అంట� ఆ�:� బలం?ా హత}U 'sXా?ాడA. 

‘ ఎవర� Mె%ాtర� C8'(ష�మ�. %/CcI  అ� ఊర�క�ంటj ఎక��వ MేసుU C8Dవ�. మ"ా�ద?ా వదుల� "ాఘ ా. ఓ పక� అ'ా� అంట� ఇ1ేం ప�. 	ీI { ‘ 
అంట� అత7E పట�� నుం7E o7E	ించు'sబ�0ం12. 

‘ అల�గ0Qే ఇం's రకం?ా 	ిల�XాU ల.. �రF అనమంటO ా %/� ‘. 
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‘ ఏ� అC�దు� . నC�D12ల.� 	ీI {. ఎవరC8D చూu�U  బO?#దు ‘. 

‘ ఎవరF చూడక%/Qే ఫర ాల.18. తల�	�XfXాU  అ0Qే ‘ అంట� ఆ�:నల�?� వ12S ఒక� ?wంత}లl  GHI తల�ప� గ7ె 	
ట��  వM8_డA. 

�రజ 'ాళLI  వణక Xా?ా0. ఆ�:'( ఏ� Mేయ�లl అర�ం 'ాల.దు. ‘ ఏ�, ఏం MేసుU C8D�? ‘ అ� గ12� ంచబ�0ం12 'ా� మ�ట 	
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ౖ'( "ాXా?ాడA. అతనుDం7E త	ిtంచు'sటO�'(  Gన'(� నడవXా?>ం12 �రజ. 
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July 6, 2008 by ల�వణ�  

ఆ  !ం" అ$%&య�క అల'ి%&$ ఒక *+,కర- కర-చుక�� పడ2క�+34రల�56. ఇద� * శ 8 ాల: ;ెమట=> �ం?@%&య�$. 

 Aండ2 �BCాల�5ాక గ�స గ�సల�డ2తEన4ట�G  ఆ�H ;ెIలJ అ+34డ2  ాఘవ, ‘ అLాM. నNOంP3? ‘. 

ఫక�Mన నIRంPS �రజ, ‘ ;ే'ిందం=3 ;ే'ి ఇంLా అLాM ఏంట�? ‘. 

‘ అలVాట$న 	ిల�పW కP3. ఇంL6మ+3X? ‘ 

‘ �రY అను ఇకనుం?@ ‘. 

‘ Z ఆయన తప[ V\ 6 Vాళ^G  అల� 	ిX'_`  �క� నచOద� ఎపb?ో ;ె	ి[నట�G  గ�ర-`  ‘. 

‘ �క� Bనd$ం	ిసు` +34లe. నువWR క:?3 ఇపbడ2 +3 fగ�?@ Lgంద+\ లhకM కP3. మ�ద�రం ఉన4పb?ే �రY అ+3X. బయట మ�త�ం 
అకM+\ ‘. 

అతను నVాRడ2. ‘ స 6 అల�56. ఇంతLk ఎల� ఉంPో ;ెప[లeదు ‘. 

�రజLg 'ి56l'ింPS. ‘ ఊ. బnగ�ంPS ‘ అంPS +oమpPS5ా. 

‘ ఎంత బnగ�ంPS? ‘  Aట��ం;3డతను. 

మ *ంత 'ిగ�l  ప?@ంPS �రజ. qr�Vాs ఎపbడూ అల� అడగలeP3�H�. 'ిగ�l  పడ2తu+\ ‘ ;3ల� బnగ�ంPS .. ‘ అంటv ఒక wణం తటపటn$ంN 
x *5* అంPS, ‘ Z బnవ=> క+34 �=>+\ బnగ�ంPS ‘. 

Nన45ా నVాRడ2  ాఘవ. ‘ ఏంట� +3లJ అంత నNOంPS అమp5ా *Lg? ‘ అ+34డ2 NX	ి5ా. అత� ;ే$ ఆ�H 	ిర-దుర-ల	ి +oమpPS5ా 
�మ�ర-తEన4ట�G  కదల yా5*ంPS. గ�ండ�ం5ా బz *GంNనట�G న4 ఆ ఎ=ె{` న 	ిర-దుల� చూసు` ంట| అత� గ}టం x *5* లeవ yా5*ంPS. +oమpPS5ా ;ే=>`  
వ=3` డ2 Vాట��. 

�రజLg 'ిగ�l  ఇంLా ఎక�MVoౖ%&$ంPS. గట��5ా అత�4 కర-చుక�� మ�ఖం అత�లJ P3;ేసుక�ంPS. 

‘ ;ెపb �రY ‘ అ+34డతను వదలక�ం?3. 

ఇక తప[నట�G  ;ె	ి[ంPS, ‘ ఊ. ఏ�. బహ��ా, �P3� %�డ256� ‘. 

Voంట+\ మ�G అ?@5ాడతను, ‘ బnవ క+34 %�డ25ా +3PS ‘. 

‘ అవWను. లJపలhకM?ో తగ�ల�తEంPS నువWR %�డ2సు` ంట|. ఆయనPS అల� అ�	ించడ2. �PS ట�ౖ� 5ా క:?3 ఉన4ట�G ంPS ‘. 
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ఆ మ�ట ;ె	ి[ L��4 wణ3ల� 5ా�� ఇNO x *5* త+\ ;ె	ి[ంPS 'ిగ�l 5ా, �HలG 5ా ‘ … � Pెబ�Lg  Aండ2 yారG$%&$ంPS +3క� ‘. 

బదుల�5ా  ాఘవ �HXG5ా నVాRడ2. తర-Vాత మ�నం5ా ఆ�H 	ిర-దుల� వత̀ yా5ాడ2. మతE` 5ా మ}X5*ంPS �రజ. ఆ�HLg క:?3 మ�G L� *క 
fదల$ంPS. 

అంతలJ ఏPో గ� �` NOంP3�HLg. Voంట+\ అ?@5*ంPS. ‘ అవWనూ. +3 Zద ఎప[ట� నుం?@ ఉంPS �క�? ‘. 

గట��5ా నVాRడ2  ాఘవ. ‘ ఇప[ట�Lg గ� �` NOంP3 ఆ ప�శ4? ‘. 

ఆ�H జVాబ� L�సం చూడక�ం?3 మ�G త+\ ;ె%ా[డ2. ‘ fదట�yా * Z ఇంట�Lg అPS� ంట� L�సం వNOనప[ట�నుం?� ఉంPS. ఆ  �జ6 ప?@%&య�ను 
�ను4 చూ'ి. అందుL6 అPె�  ఎక�Mవ$+3 ఒపbక�+34 ‘. 

‘ Pొంగ. మ * అLాM అంటv ఆ 	ిల�	_ంట�? VాI వరసలeZ ఉండVా తమ *Lg? ‘ 

‘ అల� 	ిలవక %&=ే +3క� ఇXG;ేOVా��G  Zర-? ‘ 

‘ �జ��. =ెXIగలJ?@V\. ఇంతLk, ఆ ��ట�ల సంగ=ేంట�? ‘. 

‘ ఏ ��ట�ల�? ‘ 

‘ ఏV� =ె�నట�G . +3 ��ట�ల� ‘. 

‘ ఏPో +3 ఆనందం L�సం తయ�ర- ;ేసుక�+34 Vాట��. � కంటబడ=3యనుL�లeదు ‘. 

‘ ఏ�. LాVాల+\ Vాట�� +3 కంటబ?ేటట�G  ;ే�ాV\�. ఎం=ౖె+3 =ెXIగలJ?@I కP3 ‘. 

‘ LాVాల� ;ే'_`  fదట�L6 �సf;ేOPే�. �జం ;ె%ా[లంట|, �=> ఇల� పడ2క�ంటnన� కలJG  క:?3 అనుL�లeదు. ఏPో �ను4 చూసూ`  
గ?@	_Vా?@�. ఇంట�G ంN VoళG5�?@=ే ఆ �nగ�ం క:?3 ఉం?ేPS Lాదు ‘. 

‘ స 6. మ * Bగ=3 ��ట�ల సంగ=ేంట�? అI �జం ��ట�లల�5ా+\ ఉ+34$ ‘. 

‘ అI �జం ��ట�లe. +3 సూ� ?@�లJ �'ినV\ ‘. 

ఆశOర�%&$ంPS �రజ. ‘ VాR�! ‘ అPS నమpనట�G . 

‘ నమpకం  ావటం లeP3? నూ�" ��ట�ల� �' ి%�� డూ�సరGLg పం	ిసు` ంటnర- fడXం� లJLg  ావటn�Lg ట�ౖ� ;ే'_ అమ�p$ల� ‘. 

‘ +\న4మpను ‘. 

‘ అందరY Lాదు Lా� ;3ల� మంPS ;ేyా` ర-. L�ంత మంPSLg అవLా�ాల�yా` $. ;3ల� మంPSLg  ావW ‘. 

‘ మ 8 అంత పNO5ా ;ేయ�ల� అవLా�ాల L�సం ‘. 

‘ ఆ �ీలe�  అంత త�G . ;3+, '_`  'ి�మ� ¡¢ �$£ క:?3 LాV¤చO� VాళG  ఆశ. ఎక�Mవ మంPS '
ట�¥ అ$¦�PS మ�త�ం ఏ అడ¥� Vo§ '
ౖ�  లJ+¨ 
�?ె¥  5ా. ఆ కధల�4 త ాRత ;ెబ�=3లe Iవరం5ా ‘. 

అంతట�=> ప�శ4ల� ఆ	_'ింPS �రజ. అంతలJ  ాఘవ మ�ందుక� వం5* ఆ�H క�?@ సªనం మ�NOక� +¨ట�G కందుక�� చప[ *ంచyా5ాడ2. అత� 
తల	
ౖ ;ే$ V\'ి తనలJLg ల�క�Mంటv ఆ «క�డ2� ఆyాRPSంచyా5*ంPS �రజ.  Aండ2 �BCాల%ాట� P3న4ల�56 «Lg తర-Vాత P3�4 వPSX 
 Aం?ో చను4 అందుక�+34డ2. అPే సమయంలJ అత?@ క�?@ ;ేx చూపWడ2 V\ల� ఆ�H ��లJLg దూ *O అందులJ +oమpPS5ా ఆ?@ంచyా5ాడ2. 

�Bషం గ?@;ేలJ5ా పక�లJ మ®G త?@ Lావటం fదల$ంPS �రజLg. 

‘ �రY. Voనక నుం?@ ఇష���+3 ‘ అంటv ఆ�H సమ�¯3న L�సం ఎదుర- చూడక�ం?3 �రజ� VoనLgM x%ా[డ2. 
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అత?@ ఉPే�శ�ం అర°�H± ?358 %�²ష£ లJ సర-� క�� బz ాG  పడ2క�ంPS �రజ. �Lాళ^G  మ?@N నడ2ం 5ాలJG LAx̀ పంగ ఎడం ;ే'ింPS.  Aండ2 ;ేతEల=> 
ఆ�H 	ిరrలల� పట�� క�� VoడP³సూ`  Voనకనుం?@ ఆ�H క�త̀లJLg fడ�  PS56'ి  Aం?ో  !ం" Pెంగ�డ2Lg ఉపకrBం;3డ2  ాఘవ. 

�రజLg ఈ అనుభవం L�త̀5ా, అదు¶తం 5ా ఉంPS. P3�L� Lారణం ఉంPS. �రజLg 	
ళG$నపb?ే,  Aం?ేళ^G  అటv ఇటv5ా, ఆ�H %�ా ణ 
'_4¡·తE ాళ^G   ాధ, కర-ణ, �Xమ లక� క:?3 	
®GలGయ��$. Vాళ^G  నల�గ� * మధ�లJ పడక గPSలJ మ�చOట�G  క:?3 పంచుక�+\ంత చనువW 
ఉంPS. ఆ మ�గ�l  * భర̀ల� VాళG� ఎల� Voనకనుం?@ Vా$yా`  � ;3ల� yార-G  I� I� �రజLg క:?3 అల� Voనకనుం?@ ;ే$ంచుL�Vాల� ;3ల� 
క�x5ా ఉం?ేPS. ఇంతక� మ�ందు ;ె	ి[నట�G  ఆ�H fగ�డ2 పడగlPSలJ ఫరVాలeద�	ిyా` డ2 Lా� అత� Pెంగ�డ2 ;3ల�  �ట¸£ 5ా ఉంట�ంPS. 
qr�Vాs ఎపbడూ Bషన 8 %�²ష£ తప[ V\ 6I క�సం ప�యత4ం క:?3 ;ెయ�డ2. P3ం=> 	
ళG$� పPె��BPేళ^G  P3ట�+3 ?358 %�²ష+¨G  
క�BpంచుL�Vాలన4 ఆ�H L� *క అల�56 B5*X%&$ంPS. ;3ల� మంPS ఆ?3ళG  ల�5ా+\ ‘ +3Lgల� LాVాX ‘ అ� అడగటn�Lg 'ిగ�l  అడ2� ప?@ ఆ 
L� *క� అల�56 =¹LgM పట��ంPS. ఇపbడ2 అనుL�క�ం?3  ాఘవ P3R ా ఆ L� *క �ర-తEండటం=> ఆ�HLg పట� ా� సం=>షం కX5*ంPS. fదట� 
yా *5ా Voనకనుం?@ Pెం5*ంచుక�ంటv తన '_4¡·తE ాళG  వరºనలను గ�ర-`  ;ేసుక�ంPS. Voనక నుం?@  ాఘవ బలం5ా తన బ»కMలJLg %&ట|G సు` ంట|, 
ఒL�M %&ట�Lk అత� %�ట� తన 	ిరrలక� త5*X ఆ స[ర¼ ఆ�HLg 5*X5*ంతల� 	
డ2తu మ *ంత ఉPే�కం కX5*ంచ yా5*ంPS. 

‘ +\ననుక�న4 P3� క+34 ;3ల� బnగ�ంPS ఇPS ‘ అనుక�ంటv క'ి5ా నడ2ం VoనLgM, మ�ందుLg ఊపWతu  ాఘవ=> క�BpంచుL�yా5*ంPS. Vాడ2 
ఆ�H నడ2మ� చుటv�  ;ేతEలe'ి తనలJLg ల�క�Mంటv క�మ�pడ2 L�నyా5*ం;3డ2. 

 Aండ2 �BCాల� గ?@;3క ఇక తమకం తట�� L�లeక మ}లగyా5*ంPS �రజ. ఇంతలJ  ాఘవ ‘ �రY, భలe �H$ంట�$£ ;ేసు` +34V\ � 'ీట��. 

 �½ �ను4 Voనక నుం?@ చూ'ి తట�� L�లeక అల�G ?@%&తEం?ేVా?@� ‘ అ+34డ2, Pెంగ�డ2 ఆపక�ం?3+\. 

�రజLg L�PS�5ా గరRం5ా అ�	ింNంPS అతడల� %�గ�డ2తEంట|. అ$+3 బయట పడక�ం?3 అంPS, ‘ 	
ద�  'ీటంట| ఇష�మ� �క�? +3క+34 	
ద�I 
ఉన4Vా�¾G వరY PొరకలeP3 �క�? మ 8 అంత ;¿ంగ Lార-OL�టn�L6మ�ంPS ‘. 

‘ �క+34 	
À�  'ీటn? ఉంట| ఉం?ొచుO ;3ల� మంPSLg. Lా� � 'ీట� Á_పW అPS *%&$¦ల� ఉంట�ంPS. బnవ అదృష�వంతEడ2 ఎం=ౖె+3 ‘. 

ఆ మ�టLg నV¤RNOంPS �రజLg. ఆపWL�టn�Lg ప�యx4సూ`  అంPS, ‘ Pే�Lg? ‘ 

‘  �½ ఇంత సుందర�H±న 'ీట�� Voనకనుం?@ చూసూ`  క���p �nగ�ం ఉ+¨4డ2 అదృష�వంతEడ2 LాP3 మ * ‘. 

ఇక నVాRపWL�వటం వలG  LాలeP3�HLg. 	
ద�5ా నవWRతu ‘ �L� రహస�ం ;ెప[+3 ‘ అంPS. 

‘ ఏంట�? ‘. 

‘ నుV¤RకM?@V\ ఆ అదృష�వంతE?@I. ఆయ+oపbడూ నను4 Voనకనుం?@ ;ెయ�లeదు ‘. 

‘ VాÃ ‘ అ+34డ2  ాఘవ. ఆ�H ;ె	ి[న రహస�ం=> అత� ఉPే�కం  Aట��ంప$�ంPS. ఇక మ�టల�	ి ఆ�H 'ీట�+\ చూసూ`  Pెంగ yా5ాడ2. మధ� 
మధ�లJ అర ;ేతEలJ`  ఆ�H 	ిరrల	
ౖ బలం5ా చరవyా5ాడ2. 

అత?@ క�మ�pడ2Lg, చర-పWలLg �రజ సRరlంలJ =ేX%&yా5*ంPS. ‘Äp, Äp ‘ అ� మ}ల�గ�తu V\$ంచుL�yా5*ంPS. ‘ ఎంత బn5ా ;ేసు` +34?ో ‘ 
అనుక�ంPS తనలJ+\. అంతలJ చపbన ఇంతక� మ�ంPెపb?ో తనL�NOన అనుమ�నం గ� �` NOంPS. ‘ అవWనూ. Äp.. ఇంత బn5ా ;ేసు` +34వW. 
ఎంత ఆÅ.. మంPS=> అనుభవం ఉంÀ.. ఆÅ..  ఉంPేఏBట�? ‘ అంPS క�తuహలం5ా, మధ� మధ�లJ అత?@ క�మ�pడ2క� మ}ల�గ�తu+\. 

‘ నుV\R fదట�P3�I ‘. 

‘ ;ెIలJ పలhట�క� బnబ}. క+o4 	ిలGలLg ;ె%ా[మ�ట నమ�p=3ర-. +3LాMదు. ‘ 

‘ �జం. నమ�p ‘. 

‘ Æ3. ఇంL� మ�ట ;ెపb ‘. 
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‘ �ను4 బ� *?� L�ట��ంచటం =ేXక Lాదు. స 6. లhకM గ�ర-`  లeదు Lా� ప+o4ండ2 మంPS P3Lా ఉ+34ర- ‘. 

‘ Vా�p. ఏకం5ా అంత మంPే? ఎవ ాళ^G ? �=> ��ట�ల� �$ంచుక�న4 అమ�p$ల�? ‘ 

‘ Vాళ^G  L�ందర-, V\ 6 Vాళ^G  L�ందర- ‘. 

‘ అ�p. అ$=ే �=> జÇగత̀5ా ఉం?3Xr . ఎకM?ెకM?@ జబ��లJ +3కంట�'_`  L�ంప L�లeG రవWతEంPS ‘. 

‘ �Lా భయం లeదులe. VాళG=> =¹డ256సుక�+\ ;ేyా`  ‘. 

‘ మ * +3=> అPS లeక�ం?3 ;ేసు` +34V\ం? ‘. 

‘ �=> ఎందుక� అPS? �=> ప�మ�దం లeద� +3క� =ెల�సులe. ఉంట| 5*ంట| �L6 ఉం?3X కడ2%�సు` ంద+\ భయం ‘. 

‘ ఈ  �Èక$=ే అవసరం లeదులe.  ా=ే� Z బnవ5ా * L�సం టnబÉG � V\సుక�+34.  Aండ2  �ÈలP3Lా ప�;ేసు` ందPS. ‘ 

‘ అంట| బnవ =¹డ2గ�లeసుL�?3? ‘ 

‘ ఆయనLg అIష�ం ఉండదు. +3క:M?3 	
ద�5ా ఇష�ం ఉండదు ‘. 

అంతలJ �రజLg పక�లJ అలజ?@ fదలవబzతEంద+\ సూచన క�	ింNంPS. ఇక మ�టల�	_' ిఊ	ి * ÊగÊËÌ క�BpంచుL�yా5*ంPS.  ాఘవLg 
క:?3 ఆ సంగx అర°మ$�ంPS. మ *ంత V\గం5ా ఆ�H� Pెంగ yా5ాడ2. ఎడమ ;ే=>`  ఆ�H ఒక 	ిరr� క'ి5ా నX	_సూ` , క�?@ ;ే=>`   Aం?ో 	ిరr Zద 
దర-V\సూ`  ఎ5* A5* * ఆ�H బ»కMలJLg %&ట�Gయ�yా5ాడ2. ఆ =3Lg?@Lg మంచం కPSX%&తu Lgర-r  శబn� ల� ;ేయyా5*ంPS. 

 Aండ2 �BCాలJG  �రజLg Lా *%&$ంPS. 	
ద�5ా మ}ల�గ�తu బÉ" ZదLg జÇ *%&$ంPS. అప[ట�P3Lా Êగబట��న ఊ	ి * ఒకM yా *5ా 
బయట�L�దుల�తu 	
ద�5ా  �ప[yా5*ంPS.  ాఘవ ఆ�H నడ2ం బలం5ా పట�� క�� మ *ంత బలం5ా %&ట|G సూ`  అర �Bషం x *56లJ5ా తను క:?3 
Lా 6Oసుక�+34డ2. ఆ�H నడ2మ�� తనL6'ి ల�క�Mంటv fత̀� ఆ�H PSమpL6'ి బలం5ా అPSB 	
ట��  తన Lామ రyా�4 �రజ మదన 
గ�హలJ అ£ లJ" ;ే�ాడ2. Lా'_పల�56 వx̀పట��  తనక� ప *`5ా Lా *%&య�క ఒకMyా *5ా ఆ�H ZదÍ VాX%&$ కర-చుక�� పడ2క�+34డ2. ఆ 
ఊపWLg అత?@ దడ2�  ఆ�H క�త̀లJనుం?@ బయట�L�;ేO'ింPS. ఆ�H బ»కMలJ నుం?@ =ెలGట�, NకMట� రసం +oమpPS5ా బయట�Lg Lారyా5*ంPS. 

ఇద�రY అల�56 పడ2క�ం?@%&య�ర-. Voంట Voంట+\  Aండ2  !ం"  ;ే'_స *Lg ప *`5ా అల'ి%&య� *ద�రY. మ�టnG డక�ం?3 అల�56 పడ2క�� '_ద 
�రyా5ార-. 

ఐదు �BCాల� గ?@;3క ఏPో గ� �` NOనట�G  PSగ�l న లeNంPS �రజ. 5�డ గ?@య�రంL6'ి చూసూ`  ‘ అపb?ే పద$�ంPS ‘ అంటv Lgందున4 బట�ల� 
అందుక�ంPS. 

‘ =¹ంద 6ంట�? Lా'_%ా5* Vo�ÏG చుO5ా ‘ అ+34డ2  ాఘవ. 

‘ వంట ;ేయ�X. మ�G ఆయ+,;ేOyా` ర- ‘ అంటv గబ గబn బట�ల� కట�� L�yా5*ంPS. లం5ా, బn�  వPSలe'ి ?ై AÍ� 5ా «ర కట�� క�� బÐG Ñ =¹డ2క�MంPS. 
తర-Vాత లం5ా�, బn� � మడత 	
ట��  ;ేxలJ పట�� క�� Voళ^` +34నన4ట�G 5ా  ాఘవL6'ి చూ'ింPS. 

ఆ�H L6'_ చూసు` +34డతడ2. అప[ట�P3Lా తన� నగ4ం5ా చూ�ాడన4 స[ృహ కX5* ఆ�H బ�గlల� ఎర-	
LాM$. 

‘ Ò. 'ిగ�l లeక�ం?3 ఆ చూ	_ంట�. అవతలLg xర5�చుO5ా ‘ అంPS Nర- L�పం5ా. 

అతను నVాRడ2. ‘ �క� లe� 'ిగ�l  +3LAందుక�? అ$+3 ఇంLా 'ి5Alందుక�. అం=3 ;ే'_yాక ‘ అ+34డ2. 

‘ స 6 మ *. +\ను Voళ^` +34. లeN బట�లeసుL�. ఎవర+34 చూ'_`  దడ2చుక�ంటnర- ‘ అంటv NX	ి5ా నవWRతu తల�పWL6' ిన?@NంPS �రజ. 

‘ మ�G వyా` Vా, బnవ VoళG5ా+\. +\ను మ¯3�హ4ం క:?3 ఇంట�G +\ ఉంటnను ‘, Voనకనుం?@ అత� 5�ంతE I�	ింNంPS. 
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‘ అబn�. ఆశ. అబn�$5ా *Lg  Aండ2 yార-G  ;3లeG P3. ఇంక ఇVాళ లeదు. తర-Vాత చూP3� ం లe ‘ అంటv తల�పW �'ి తన ఇంట�G Lg ప *5Ax̀ంPS. 

ఇంట�G L�NO తల�పW గ?ె 	
ట��  బnÓ రYం లJLg న?@NంPS. ;ేxలJ ఉన4 బట�ల� మ}ల5ా ఉన4 ల�ం?�� బnÍ  లJ ప?ే'ింPS. తర-Vాత వంట� ZPS 
బట�ల� I	ి[ దం?ెZpద V\'ి షవÔ x	ి[ంPS. 58జÔ లJనుం?@ 5�ర- VoచO� �ర- వంట� Zద పడ2తEంట| అలసట మ�య�H±%&$ d$5ా 
అ�	ింNంPS.  ాఘవ=> తన  ాస�ల� తలచుక�ంట| ఆ�H మనసు ఏPో అ�రRచ�య�H±న ఆనందం=> �ం?@%&$ంPS. తను ;ే'ిన P3�Lg 
5*��5ా అ�	ించక%&5ా, ;3ల� ÕS�XGం� 5ా అ�	ింNంPS.  ాఘవ క�మ�pడ2 గ�ర-` L�NO ఆ�H �మ�లJ Nర- నవWR I *'ింPS. అతను Voనకనుం?@ 
Pెంగ�తEన4పbడ2 తనLg కX5*న 5*X5*ంతల� తల�చుక�� మ�'ి మ�'ి5ా నవWRక�ంPS. 

Nన45ా క:�  ా5ాల� �సూ` , ఆ +3ట� తన �	ి అనుభVా�4 పPే పPే తలచుక�ంటv, హ�Cార-5ా yా4నం ప *` ;ే'ి  A?� అ$�ంPS. Voంట+\ 
వంట fదలhట��ంPS. 
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3 Responses to “�రజ �లయం �రజ �లయం �రజ �లయం �రజ �లయం - 03” 

1. on August 17, 2008 at 9:58 pm  sudhakar 

Hi Lavanya, 
ee katha chala bagundi. Eevidanga nenu ninnu cheyalani vundi. Emantavu.eppudu ekkada chesukundam 
cheppandi.ventane reply evvandi. 

sudhakar 

 

2. on September 6, 2008 at 5:56 am  Bala 

Hai Lavanya, What a story !!! 
I am just unable to sit infront of the system!! Wishfully if i get a “solid” rod in my—- !!! 
Love 
bala 

 

3. on September 29, 2008 at 12:31 pm  sudha 

hai lavanya 
nee katha chaala bagundi. neevu magadivani naaku telusu. neelanti vaaditho dengichu konte swargam 
kanabadutundi.neevu uoo ante nenu ready 
sunaina 
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�రజ �లయం �రజ �లయం �రజ �లయం �రజ �లయం - 04 

July 6, 2008 by ల�వణ�  

� �!ా# లం$ %ే'ి !)*+,-./టప1ట�23 45ండ.ం78. ఉదయం 4ాఘవ క�మ�;డ<23 �రజ వళ+ం>? ప@AపBండ<ల� సల�పBతDం78. 2ా'EపB 
పడ<క�ం7?మ� అనుక�ంట�ండIా 4ాధ K-L %ే'ిం78. !ాళ+23 ఆ 4NO Pా	ింQ ,-� Iాం ఉం78 . ఆ సంగ>ే మ4RA,-.ం78 తను. S?ల�గ� గంటల23 
వTాU ను, తయ�ర. ఉండమ� %ె	ి1ం78 4ాధ. ఇక ఇపWడ< �ద�,->ే లXవలXన�, 45YZ అవటం [దల\ట��ం78. మ]డ< గంటల.ం78 ఆ�^ 45YZ 
అ./స4R23. ఇం2ా గంట సమయమ�ం78 4ాధ 4ావట_�23. అంతల` క45ంa ,-.ం78. పవb కa. మ4N గంట 7?2ా 4ాదు. ఇంటc+  ఉకd ,-సుU ంద� 
e�ంf బ_�Q అందుక�� బయట�2h@A ఇంట�23 >?ళ��'ి ,-4R�2iల` �లబYjం78. మం@ Iాk lసుU ందకdడ. 4ాధ వ@Aన 7?2ా ఇకdYే 
కmరnAం7?మనుక�� అకdడ<నo క�4pA ల�క�d� కmరnAం78. 

ఆ�^ బయట�2h@Aన అk23Yj23 � �!ా# తల�పBల`ం@ >qంIR చూtాడ<. 

‘ ఏంట�. ఎకdYj2i !)ళ+ట_�23 45YZ అ.నట�+ S?oవB ‘ అS?oడ< ల`పkనుంYే. 

‘ 4ాధ వసుU ం78 2ా'Eపటc+ . 2h78�Iా Pా	ింQ పనుం78లX ‘ అం78. అత�23 4ాధ 2h78�Iా ప4Rచయం ఉం78. తSw ప4Rచయం %ే'ిం78. ఆ�^� కmY? అ2ాd 
అSw 	ిల�TాU డ<. 

‘ ఏంటc అకdkద�4R2x అంత Pా	ింQ ప�. Swను >ెల�సు2iవ%?A ‘ అS?oడ< క�తyహలం నట�సూU . 

�రజ23 న!{|@Aం78 అతననo ప}�~23. ‘ �25ందు2i�. ఆY?ళ+23 ఏ!w!� ఉంట_. ‘ అ�ం78 న!ా|పBక�� 2iపం నట�సూU . 

‘ 	ీ+ �, 	ీ+ �, %ెప1!ా ‘ అS?oడ<. 

‘ Swను %ెప1ను. పర�న� ‘ అం78 �రజ. 

‘ SwS)వ4R2x %ెప1Sw+ . ,�ా �# ‘. 

న�| %ె	ి1ం78 �రజ. ‘ Sw	ిdL�, అండb Iా45;ంa� ల�ంట�� ‘, అ� 2h78�Iా ఆIR మ�+ అ�ం78 ‘ మ4p 'ిగ��  లXక�ంY? ,-తDం78 S?క�. !ాట� గ�4Rం@ 
మ� ఆయన23 %ెప1ట_�2� 'ిగ��  పడ>?ను. �క� మ�త�ం అడIా� Sw %ె	E1tాను ‘. 

ఆ మ�ట �� 4ాఘవ కనుo 2hట_� డ< ఆ�̂ 2�'ి చూసూU . ‘ మ4�మనుక�ంట�S?oవB మనమంట�. అవBనూ, అండb Iా45;ంa� ఎందుక�? నువB| 
,ా�ంట� !wసు2iవBIా ‘. 

‘ ఇంటc+  !wసు2iను. బయట�25��+ టపWడ< !wసుక�ంట_లX ‘. 

‘ ఇపWYేసుక�S?o!ా మ4R? ‘ 

‘ ఊ. అ.S? అంత కm�4Rయ�'ిట� ఎందు2i ఆY?ళ+  ,ా�ంట�ల గ�4Rం@ ‘. 

‘ అబ_�.లక78 సహజ��లX. ఒక Tా4R చూ	ించ!ా? ‘ 
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‘ ఏంట� చూ	ిం%ే78? ‘ 

‘ అ7ే. � ,ా�ంట�� ‘ 

‘ �. 'ిగ��  లXదూ? ‘ 

‘ 	ీ+ � �ర�. చూ	ించు. 4�మ�ంట�� Iా ఉంట�ం78 ‘. 

‘ � 4�మ�L� తగల\య�. ఇకdY?? ‘ 

‘ ల`పల2h@A చూ	ించు ,-� ‘. 

�రజ మ�'ి మ�'ి Iా నవB|తy లX@ అత�ంటc+ 23 నYj@ం78. ఆ�^కmdY? సర7?Iా ఉం78 ఇదం>?. ల`పk25*+ తల�పB ఎదురnIా లXక�ంY? 
పకd23 నYj@ం78. %ే~ల`� e�ంf బ_�Q � అకdడ<నo క�4pAల` 	
ట��ం78. తరn!ాత 4ాఘవ2�'ి ఓరIా చూసూU  �ర లంIా>� కk	ి పట�� క�� 
�̂ల+ Iా 	
ౖ25~U ం78. అత�o ఊ4RసూU  అల� S)మ;78Iా నడ<ం 7?2ా 	
ౖ25~U  ,ా�ంట� కనపYేల�Iా ఎ~U  పట�� క�ం78. ఆ�^ నల+  రంగ� ,ా�ంట�� చూసూU  
4ాఘవ ఈల !wtాడ<. �రజ బ�గ�ల� 'ిగ�� >� ఎరn	
2ాd.. !)ంటSw �ర 23ం782h78లX'ిం78. 

‘ చూtావBIా. ఇక !)ళ�U S?o ‘ అంట� బయలX� రబ�.ం78. 

‘ ఆగ�. అపWYేS?? ‘ అంట� ఆ�̂ జ!ాబ� 2iసం ఆగక�ంY? ఒక అంగల` ఆ�̂ దగ�4R2h@A �2ాళ+  �ద కmరnA� �ర 	
ౖ25>?U డ<. �రజ 
!ా4Rం%ేల`IాSw తల ఆ�̂ లంIాల` దూ4RA ల`పలక� దూ4R,-య�డ<. మరn �ణంల` 45ండ< %ేతDల>� ఆ�^ ,ా�ంట�� పట�� క�� 23ంద23 గ�ంజ డ<. 
ఆ గ�ంOడ<23 అరడ<గ� 23ంద23 జ 4Rంద78. 

�రజ >ేరn2h� ఏ7ో అనబ�.ం78. అంతల`Sw అత� 	
7?ల� ఆ�̂ మర; Tా¢ నం	
ౖ మ�7?� డటం ,�ా రం£ం%?.. Pా� 2hట��నట+�	ిం@ం78 �రజ23. 
ఆ� ̂[గ�YెపWడూ అకdడ S¤రn 	
ట��  ఎరnగడ<. ఒకd Tా4RIా 2ామం తనుo2h@Aం78 �రజ23. 4ాఘవ� !ా4Rం%ే ప�యతoం మ�ను2h� 45ండ< 
%ేతDలm �ర	
ౖIా అత� తల	
ౖ !w'ి బలంIా తనల`23 ల�క�dం78. 4ాఘవ 45@A,-. ఆ�^ 78మ;	
ౖ మ�దు� ల� క�4R	ించTాIాడ<. 

‘ ఏంట� Swను మ4p ఇంత బల¥¦నంIా తయ�రయ��ను? !ాడ< న�oంత >ేkకIా ఎల� పYేసుU S?oడ< ప�~ Tా4p? ‘ అ� ఆశAర�,-తySw 4ాఘవ 
%ేష�ల� ఎంజ � %ేయTాIRం78. అంతల` అతను ఆ�̂ ప©�ª� ¥«.b � పళ+>� పట�� క�� �̂ల+ Iా ల�Iాడ<. @నoIా 25వB|మ� %ే>�U  ఒక 
[ట��2ాయ !w'ిం78 అతYj తల�ద. 2ా'Eపల�I� ఆ�^ బ¬చుA>� ఆడ<క�� తరn!ాత S?ల�క>� �రజ 78మ; [తUం S?కటం [దల� 	
ట_� డ<. 
తYj తYjIా !ాYj S?ల�క తన 78మ; �ద తడ<మ�తDంట� �రజ23 ప©కం>? ~�;4RIా అ.,-.ం78. 

��షం ,ాట� అల�I� S?23 @నoIా S?ల�క� ఆ�^ ప©క�ల`23 జ�,ాడ<. మతDU Iా మ]kIRం78 �రజ.  అతYj తల� ఇం2ా గట��Iా తనల`23 
S)ట�� క�ం78. !ాడ< S?ల�క� lల.నంత ల`పలక� 7ో	ి ఆYjంచTాIాడ<. ఆ 25ల�క�డ<23 �రజ ప©క�ల` %ెమ; ఊరటం [దల\ట��ం78. ‘ ఆపక�. 
అల�I� %ె.� ‘ అంట� I�ణ®IRం78. 

ఆ మ�ట>� 4ాఘవ 45@A,-. S?ల�క>� ఆ�̂� 7ెంగటం [దల\ట_� డ<. అత�23 lల�Iా 2ాళ�+  ఎడం %ే'ి �లబYj సహక4RంచTాIRం78 �రజ. 

ఆ�^ ¯� 	
7?ల� తన 	
7?ల>� >ె4R@పట�� క�� S?ల�క>� ప©క�ల` దుSwoయTాIాడ< 4ాఘవ. క మంIా �రజ S¤ట� నుంYj మ]ల�గ�ల� 
!)ల�వడTాIా.. కళ�+  మ]సుక�� 	
ద�Iా మ]ల�గ�తy ఆ తన;య>?|�o అనుభ�ంచTాIRం78. మ4N మ]డ< ��Pాల`+  
2ా4R,-.ం7?�^క�. ప©క�ల` వ@Aన భ]కంపం 7ెబ�క� @గ�రnట_క�ల� వణ®23,-తy క�తU  రTా�o 4ాఘవ [హం �ంY? @��;'ిం78. 
�లబY ేసుఖ ,�ా 	ిU  ,²ందటం>� ఆ�̂ 2ాళ�+  వణ®23,-TాIా.. 7?ం>� ఒకd Tా4RIా పట�� త	ి1నట+. 4ాఘవ �దక� తykం78. 

అపWYే 4ాఘవ %ేసుU నo ప� ఆ	ి ఆ� ̂లంIాల`నుంYj బయట పY?³ డ<. అత� మ�ఖమం>? �రజ రTాల>� �ంYj తYjIా ఉం78. తyk 
పడబ�తDనo �రజను ,²78� పట�� క�� 45ండ< %ేతDల>� ఒకd ఉదుటన 	
ౖ25~U  బ´f ర�ం ల`23 నYj%?డ<. 

ఆ�^� బ´f �ద S)మ;78Iా 78ం@ తను కmY? బ´f 	
ౖ252ాdడ<. మ�ందుIా ఆ�̂ �ర, లంIా కk	ి నడ<ం7?2ా 	
ౖ25>?U డ<. తరn!ాత ఆ�̂ 
,ా�ంట�� పట�� క�� 23ంద23 గ�ంజటం [దల\ట_� డ<. �రజ నడ<ం 	
ౖ25~U  అతను ,ా�ంట� �ప1ట_�23 సహక4Rం@ం78. ,ా�ంట�� ప©4RUIా �	E1'ి బ´f 
23ంద పYే'ి తను కmY? బట�kప1టం [దల\ట_� డ<. 
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‘ తల�	E'ి 4ా ,- ‘ అం78 �రజ. 

‘ ఎవర� 4ారnలX. బయట I�ట� !w'E ఉం78Iా. ఎవరS?o వ@AS? >ెల�సుU ం78లX ‘ అంట� బట�ల�o �	ి1 23ంద పYేtాడ<. 

!ాళ+  I�ట� ల`పల నుంYj గYె !w'ి ఉంట�ం78 ఎక�dవIా. బయట నుంYj µయ�లంట� 2h78�Iా కష�ం. ఎవరS?o వ'EU  ల`పk!ా��+  µTాU రn 
Tా¶?రణంIా. అందుక� ఇక తల�పB సంగ~ పట��ంచు2iలXదు �రజ. 

‘ త|రIా 2ా�. మ�+ 4ాధ వ%ేAసుU ం78 ‘ అం78 అతYj� >qందర 	
డ<తy. ఆ�^ కళ�+  బkష��̂·న అతYj బ_Yj �దSw >?రట_+ డ<తDS?o.. అ7ే 
[దట� Tా4R ఆ�̂ అంత ప4p�Iా చూడటం. ఆ S?ట� ఉదయం ఇద�ర� నగoంIా !wసుక�S?o 'ిగ�� >� అతYj� స4RIా చూడలXక,-.ం78. ‘ !ా¸. 

%?ల� '
2x�Iా ఉS?oYే ‘ అనుక�ం78 తనల`Sw. 

అంతల` ఆ�̂ దృºి�  అతYj kంగం	
ౖ పYjం78. ªర  ªIR'ి ఉంద78. 7?�	
ౖ ఉనo న4ాల� కmY? ఉª� క�	ిసుU S?o.. ‘ అ�; ‘ అనుక�ం78 
అప�యతoంIా. ‘ %?ల� 	
ద�78. � �!ా# కS?o మ]డంగ��»లS?o ,²డ<గ�ంట�ం78 ‘ అనుక�ం78. 

4ాఘవ ఆ�̂	
ౖ !ాk ప©4RUIా ఆక �ంచుక�S?oడ<. 2ాళ�+  ఎడం %ేసూU  అతYj గ]ట_�o %ే>�U  పట�� క�� తనల`23 7?4R చూ	ిం@ం78. ఒకd ఊపB>� 
ల`పలక� S)ట_� డ< 7?�o. 

‘ అమ�; ‘ అంట� మ]kIRం78 �రజ. ‘ ఇYjయa. ఎపWడూ అంత [రట�Iా S)డ>?!wం? 2ాసU  S)మ;78Iా %ె¼�చుAIా ‘ అ� @4ాక� 
ప�ద4R½ం@ం78. 

ఆ�^ మ�టల� పట��ంచు2iక�ంY? దంచుడ< ,�ా రం£ం%?డ< 4ాఘవ. అంతక� మ�ం7ే �రజ23 2ా4R,-. ఉండటం>� ప©కం>? ¾గటIా ఉంYj, !ాYj 
[డ³ అందుల` ¿ీ�Iా కదల TాIRం78. 45ండ< ��Pాల ,ాట� S)మ;78Iా 7ెంIR క మంIా !wగం 	
ం%?డ<. ఆ ల`Iా �రజక� కmY? మ�+ క�~ 
[దల.ం78. తను కmY? అత� క�మ�;డ<క� తగ�ట�+ Iా నడ<ం కదపTాIRం78. 

ప78 ��Pాల ,ాట� TాIRం78 !ాళ+  7ెంగ�ల�ట. 4ాఘవ 23 ఆ4ా� జం కkI� సమయ��23 ఆ�̂ వళ�+  హÀనమ.,-.ం78. అంత [రట�Iా 
7ెంIాY?�^�. బÁ+ � 	
ౖనుంYే ఆ�̂ సళ�+  పట�� క�� గట��Iా 	ి'ి2�సూU , ఎIR45IR4R క�మ�;తDంట� ఒ2ాSÂక సమయంల` �రజ23 తట�� 2iటం 
కష��̂·,-.ం78. అ.S? అందుల` అ�ర|చ�య�^·న e. క�	ిం@, అతYj23 అడ<³  %ెప1క�ంY? క��;ంచుక�ం78. � �!ా# ఆ�̂� %?ల� 
సుక�మ�రంIా చూసుక�ంట_డ<. ఆఖ4R23 '
�� సమయంల` కmY? ఆ�̂23 బ_ధ కలగ�యడ<. [దట�Tా4RIా ఇంత S?ట� 7ెంగ�డ< 
అనుభ�ం@న �రజ23 ఇ7ో !)45Ãట�Iా అ�	ిం@ బ_Iా న@Aం78. 4ాఘవ23 అ.,-./ల`Iా తను మ4N Tా4R తృ	ిU Iా 2ారnAక�ం78. ఆ అరగంటల` 
తన23 కkIRన జంట ఆ4ా� జం ల 7ెబ�23 ఆ�^ ,²~U  కడ<పB, >qడల Ä_గమం>? ¾గట ¾గటIా తయ�ర.ం78. 7?�23>�డ< 4ాఘవ 2ా4RAన రసం 
కmY? కk'ి అకdడం>? @తUYjIా అ.ం78. 

తన23 2ా4R,-IాSw అల�I� ఆ�^ 	
ౖ23 !ాk,-య�డ< 4ాఘవ. !)ంటSw అత�o పకd23 S)ట��  లX@ం78 �రజ. ‘ [7ో� Y?. S? బట�ల�o నk	EtావB. 
మ�+ 45YZ అ!ా|kపWడ< Swను. ఎక�dవ టÅౖం లXదు. లX ‘ అంట� 	
ౖట సరn� క�� బ´f �ం@ 78IRం78. �ర క�@Aళ�+  స4R%ేసుక�� వంIR 23ంద నునo 
,ా�ంట� అందుక�� బయట�25ళ+బ�.ం78. 

నవB|తy ఆ�^!)ౖ	E చూtాడ< 4ాఘవ. ‘ ఏం !)ళ>?వBలX 2ా� 4ాధకd23 4ావటం లXద� %ె	
1.�. ఇం2i 4Æంf !wసుక�ం7?ం ‘ అS?oడ< ఆ�̂2�'E 
చూసూU . 

‘ ఇం25�o 4Æండ<+  బ_బ]? � 7ెబ�23 ,²దు� ట�oం@ ఇప1ట�2� ఐదు Tారn+  అ.ం78 S?క� ‘ అంట� !)న23d ~4RIR లంIా 	
ౖ25~U  ,ా�ంట�>� ప©క�, 
>qడల� తDYj@ Èభ�ం %ేసు2iTాIRం78. ఆ�^23పWడ< ప4ా. మIాYj మ�ందు >?నల� %ేసుU S?oననo స1ృహ కmY? లXదు. 

‘ ఐదు Tా4�+ంట�? S?ల�గ� Tా4�+Iా…. ‘ 

‘ ,²దు� న ఫ#� 4Æంf ల` 45@A,-య�రnగ7? అయ�Iారn. ఆ 7ెబ�23 S?క� 45ండ< Tారn+  అ.,-.ం78 … అ.S? ఇంత ఓ	ి2�ంట_�  బ_బ] �క�? 

మ� ఆయన కmY? ఒకd 4NOల`Sw ఇ�o Tారn+  %ేయలXదు ఎపWడూ ‘ తDడ<చు2iటం ఆ	ి లంIా 23ంద23 వ78లXసూU  అ�ం78. 

‘ ఇంట45'ి�ంQ. బ_వ ఎ�o Tారn+  %ేtాడ< మ4R? ‘ 
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‘ ఒకd 4NOల` మ]డ< Tారn+ . అ78 కmY? ఎపWYో మ� హ�మ]నపWడ<. ఇపWడ.>ే 45ండ< మ]డ< 4NOల2iTా4R. మ4p మ]Yొ'EU  మ�త�ం ఒకd 
4ా~�ల` 45ండ< Tారn+ . అం>ే ‘. 

‘ అ.>ే S?7ే 4R2ార³నo మ�ట. ‘ 

‘ I�ప1 4R2ా4�³లX. 'ిగ��  లXక�ంY? ‘ 

‘ ఇంత2x 4ాధకd 23 %ెబ�తDS?o!ా లX7? � ,-� Iాం 2���� అ� ? ‘ 

�రజ23 కmY? Pా	ింQ 23 !)��+  ఇంట45#�  ,-.ం78. వళ�+  SÂపWల�Iా ఉండటం ఒకటÅౖ>ే, 4ాధ వ%ేAల`Iా మ�+ తయ�ర./ అవ2ాశం లXక,-వటం 
మ4Nట�. మ�+ Tాoనం %ే'EU  2ా� వంట�కంట�న మదన రTాల� వదలవB. అప1ట�2� మ]డ<నoర.ం78. !)ంటSw ఒక �రËయ��2h@A e�ంf బ_�Q 
ల`నుంYj [బ´ౖ� అందుక�� 4ాధక� K-L %ే'ిం78. తనక� బ_Iా తల SÂ	ి1Iా ఉం78, Pా	ింQ ,-� Iాం మ4N 4NO 	
ట�� క�ం7?మ�  %ె	ి1 	
ట��'ిం78. 

Possibly related posts: (automatically generated) 

� Vande Mataram 

Posted in Uncategorized | Tagged శృంIారం, '
�� | 3 Comments 

3 Responses to “�రజ �లయం �రజ �లయం �రజ �లయం �రజ �లయం - 04” 

1. on August 22, 2008 at 8:15 am  rehana 

lavanya 

real ga antha baga vundhi mee dengulata real ga chala bagundhi naku ala cheyalani vundhi 

 

2. on August 22, 2008 at 10:04 pm  Uday 

Nenu chesthaanu raavey naa muddula priyuraalaa Rehana. Nee puku pamba reputhaa, puku gula theerusthaa. 

 

3. on August 28, 2008 at 10:46 am  dude 

Abba Rehana………emi chadivi pukulo vellu pettukuni emi kastampadathavu cheppu……..naa daggiraki vasthe 
……..kummuthanu kadda neepukulo petti………ayina THULAM BAGARAM ICHI AYINA SARE THURAKA 
PUKUNI DENGALI ANNARU PEDDALU……….urike analedhu………maanchi tight ga untundhi kada thuraka 
puku…………..raa raaa thavaraga………nee pukuni pagala denguthanu ………… 
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�రజ �లయం �రజ �లయం �రజ �లయం �రజ �లయం - 05 

July 6, 2008 by ల�వణ�  

ఆ�  !"# 	
ట$�య%ా'( )న+%ా న,ా-డ/ 0ాఘవ. 0ాధ34 ఆ�  సం67షణం39 :'9+డతను. 

‘ అంత న,=-ందు>? @ెB3ే '(ను కDE9 నవF-39%ా ‘ అంGH �రజ !"# మIJ K�ంL బ7�N లO 	
డ/తP. 

‘ ఏGో Sా� త గ�0TU )VంGHలW ‘ అ'9+డతను. 

‘ ఏXటGH? ‘ 

‘ రంక� '(0YVనమZ బ[ంక� '(ర-G9 అ�…. ఎంత ఈ^%ా అబ_�ం @ె	`abా,c తల 'dపa� ‘. 

‘ fఖం పగ�ల�GH� . రం>hXటi అసహ�ం%ా ‘ 

‘ k"� అl
ౖn అను>?. ఏGౖె3ే ఏంలW ‘. 

‘ ఎకoడ '(రpVక�ట7రp బ7బq ఇల�ంట� rs మ�టల�? ‘ 

‘ హలO. రంక� అంటt 	
ద�  బqతu మ�ట ల�%ా lీలవF39,(ంట�. అGH మ�మqల� మ�టt ‘. 

‘ ఏw. '934 ఎవరx అల� మ�ట7J డలWదు ఇపaట�G9>ా. '9>yష�మ�ండదు అల�ంట� మ�టల� ‘. 

‘ >zయ�మ�క�. తమరp ఆ 0{| ఇకoడ పడ/క�� చGH:న పFసU>ాలWంట~ మ0Y ‘. 

‘ ఏGో క�	ిం@9య� చGH,ా'��. అ�'9 అంత 0{త%ా ఉ'9+��ంట� ఆ కధల�? మ0� అమ�Z >zడ/క�ల మధ� కDE9'9? ‘ 

‘ మ0Y అంత 0{త%ా ఉంటt తమరp ,ాట�� చGH: అంత ,(Eె>yo k"య�0�ందు>? ‘. 

�రజ మ�ఖం �ిగ�� 34 ఎరp	
>yoంGH. అత�>y సమ��9నం @ెపaలWకk"�ంGH. ‘ స0hలW. '( ,=��U  ఇక. Sా+నం @ేయ�� ‘ అంట� 
బయల�Gేరబ��ంGH. 

‘ ఉండ/ �రx. ఇద�రం క��ి @ేG9� ం ‘ అంట� ,ా0Yం@9డ/ అతను. 

‘ ఏంటi. ఇద�రం క��ి Sా+నమ�? బ7బq. �>? దండం. మIJ బ7� రxంలO కDE9 ఇం>? 0�ంL అంట7వF. వదు� లW ‘ అంట� తల�పF >h�ి నE�)ంGH. 
బ�L �ం) >yంద>y GH%Y ఆ� � అడ/� క�'9+దు 0ాఘవ. ఇం>ా నగ+ం%ా'( ఉ'9+డతను. 

‘ �. బ[�U%ా �ిగ�� లWక�ంE9. ఏXటGH బట�లWJ క�ంE9 ఇలJ ం39 �రpగ�39వF? ‘ అంట� కళ�J  మqసుక�ంGH �రజ. 

‘ �'=+ల� ఒ	ిaం@9లO '9క� 3ెల�సు ‘ అంట� ఆ� � ఒకo Sా0Y%ా ఆ� � ఎ�U  భ�జ�న ,(సుక��  బ7� రxం >h�ి నE�@9డ/. 
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‘వదు�  0ాఘ,ా. అం| వ@ేVసుU ంGH >ా�`పట~J , 	ీJ �’ అంట� బ�Xల�E�ంGH �రజ, >yందక� GHగట7�>y :ఫల యత+ం @ేసూU . 

‘అం| వ@ేVGH ఐదున+ర>y. ఇం>ా '9ల�గ� కDE9 >ాలWదు కG9. అరగంటలO అ�k"తuంGHలW ‘ అంట� ఆ�  మ�ట పట��ంచు>?క�ంE9 మ�ందు>y 
నE�@9డ/. �రజ కDతu0Y >ాలW� ట$ౖXం%h  >ాదు, ఆ�  భరU ఆlీ¡ ట$ౖXంN  కDE9 బ7%ా 3ెల�సు అత�>y. ¢£�,ా¡ ఏ '9డూ Sాయంత�ం ఆరp 
గంటలక'9+ మ�ందు ఇంట�>y 0ాడ/. ఒక ,(ళ ఎప¤డ'9+ వ@ేVటటJ�3ే మ�ందు%ా'( !"# @ే� ి�రజ>y @ెబ�39డ/. ఆ సంగ� కDE9 3ెల�సు 
0ాఘవ>y. ఇక అతE�34 ,ాGHం) ఉప¥గం లWద� మ�'(�ింGH �రజ. ఆ� కDoE9 సరG9%ా'( ఉంGH 0ాఘవ34 క��ి Sా+నం @ేయటం అన+ 
ఆలOచన. ‘k¦రkాట�న ¢£�,ా¡ >ా� ఆ సమయంలO ఇంట�>z�`U?’ అ'( అనుమ�నం34 మ0{ పకo భయం%ా కDE9 ఉంGH. >ా� భయ��+ >?0Yక 
జ�ం)ంGH. 	
ళJ�న fదట~J  §£�,ా¡ >y కDE9 అట�వంటi )�	ి >?0Yక ఉంEేGH >ా� తను వప¤క�'(GH >ాదు. అపaట~J  �ిగ��  అడ/�  పEేGH. 
క£మం%ా §£�,ా¡ ఆ� � వ�UE� @ేయటం మ�'(bాడ/. fగ�E�34 క��ి Sా+నం @ేయట7�>y ఉన+ BE�యం ప0ా� మ%ాE� దగ�ర లWకk"వటం 
తల�చుక�ంటt ఆ� >h @9ల� ఆశVర�ం%ా ఉంGH. ‘ ఏXట�GH, ఒకo 0{|లO ఇంత మ�0ాa '9లO? ఇంత �ిగ��  లWక�ంE9 తయ�రయ��'(Xట�? ‘ 

అనుక�ంGH ఒక Sా0Y. ,=ంట'( ‘ ఆ.. అ�+ అయ��క ఇం>ా �ిగ��  పడట7�>hమ�ంGH? ఎట� అl
ౖn fదల� 	
ట7� ను >ాబట��  అత�34 lీ�%ా'( 
ఉండటం మం)GH ‘ అనుక�ంGH. 

ఈ లO%ా 0ాఘవ బ7� రxం @ేరpక�� ఆ� � >yంద>y GHం@9డ/. GHగ�తP'( అత� కళJలO>y చూ�ింGో Sా0Y ‘ తపaదంట7,ా ‘ అన+ట�J %ా. అత� 
చూపFలO'( సమ��9నం క�	ిం)ంG9� క�, ‘ తపaదు ‘ అ�. 

  

‘ fంEోE9. ఎప¤Eో మన సంగ� బయట 	
టt�SాU వF � �కo ఆలOచనల34. స0h >ా�. ఇప¤డ'9+ ,=©J తల�	`�ి0ా k" ‘ అంట� మ�0Y	
ం%ా 
:సుక�oంGH >?పం అªన�సూU . 

0ాఘవ ,=©J తల�	`�ి వ@ేVటపaట�>y వంట�>y ఒక టవ« మ�త�ం చుట�� క�� ఎదురp చూసుU ంGH �రజ. అతE�� చూడ%ా'( >ాసU  �ిగ��  పE�ంGH. 

‘ అGెందుక� అడ�ం, ¬�
�� ‘ అ'9+డ/ 0ాఘవ నవF-తP. 

‘ '�. '(�ల�%h ఉంట7ను ‘ అంGH �రజ >zGH�%ా BE�యం%ా. 

‘ '�. ఇంG9కట� నుంE� � మ�ందు '(ను బట�లWJ క�ంE9 �రగటంలWG9? ఇప¤డ/ � వంతu ‘ అంట� సమ��9నం >?సం ఎదురp చూE9 క�ంE9 
మ�ందుక� వం%Y టవ« పట�� క�� ల�%ాడ/. ఆ�  0Yయ�� అ���లO%ా'( అGH ఊE� >yంద పE�k"�ంGH. 

�రజ>y �ిగ��  తను+>z)VంGH. ,=ంట'( 0�ండడ/గ�ల� మ�ందు>h�ి 0ాఘవ� ,ాటtసుక�ంGH. అత� ¯పF� @ేతuలOU  గట��%ా చుటt�� ిమ�ఖ��+ అత� 
భ�జం	
ౖ G9చుక�ంGH. 

0ాఘవ ఆ�  నడ/ం చుట��  @ేతuలW�ి తన>h�ి హతuU క�'9+డ/. ఆ� నల�%h పట�� క�� నE�	ిసూU  షవn ,=ౖపF ¬సు>���J డ/. తరp,ాత ఒక @ే34U  
షవn క0��# మqసూU , 0�ంEో @ే34U  షవn �kాaడ/. 

ఒకo Sా0Y%ా చలJట� �ట� జల�J  క�0Y�ింGH ఇద�0Y �G9. ‘ అ0�. మ0YVk"య�ను. క0�ం° లWదు కG9. %�జn ఆ# >ాలWదు ‘ అంట� �రజ� 
హతuU క�'9+డ/. >ా�`పF అల�%h ఉంE�k"య�0Yద�రx. )న+%ా ఆ చలJట� �ట�>y అల,ాట� పE9� రp. అపaట�>y ప±0YU%ా తE��ి k"య�రp ,ాళ�J . ఒక0Y 
¯పF ఒకరp తడ/మ�తP, 	
ౖ	
ౖన రpదు� తP అల�%h షవn >yంద �లబE9� రp. 

>ా�`kా%Y S"s అందుక�'9+డ/ 0ాఘవ. G9�+ �రజ @ే�>yసూU  ‘ ఏ�� 	
��J మ�. '9 వళ�J  రpదు�  ‘ అ'9+డ/ >zంట$%ా. 

బదుల�%ా న:-ంG9� . ‘ ఎకoడ రpG9� �0ా fగ�E9 ‘ అంGH తను కDE9 )�	ి%ా. 

‘ ఇకoడ ‘ అంట� తన fడ�>h�ి చూ	ిం) న,ా-డ/. 

‘ �. �ిగ��  లWదూ? ‘ అంట� క�ి0YంGH �రజ. 

‘ అస ల� లWదు. త-ర%ా >ా� ‘. 
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�రజ �ిగ��  పడ/తP ఎడమ @ే34U  అతE� దడ/� � అందుక�ంGH. క�E� @ే34U  G9�>y సబ�² పట��ం) '=మZGH%ా రpద�  Sా%YంGH. '9ల�%�³దు SారpJ  
రpGే�స0Y>y స0Y>y అపaట�G9>ా �G9� ణం%ా ఉన+ ఆ గqటం ��ల´oంGH. చూసుU ండ%ా'( G9� ప0Yమ�ణం 	
0Y%Y Bర£ B%Y�ింGH. ఒక పకo G9�>y సబ�² 
0ాసూU '( :67� ం�%ా అGH �
ౖ| 	
రగట7�+ గమ�ంచSా%YంGH �రజ. ఆ�  fగ�E� fడ�'=ప¤డూ అల� 	
రpగ�తuండ%ా చూడ లWదు. G9ం34 
ఆ� >ా దృశ�ం @9ల� తమ�¶ా%ా అ�	ిం)ంGH. 

ఇంతలO >zంట$%ా అ'9+డ/ 0ాఘవ, ‘ 0ాణ· %ారp 0ాజ� ,ా0Y� మIJ �ద� లWkారp. Ģ�>y §¹hంట~ 3ెల�Sా? ‘. 

‘ 0ాజ� ,ా0Y� '�రxZసుక�� మIJ �ద�k¦మZ� @ెపaంE�. లWకk"3ే Gెబ²ల� పడ39� ‘ అంGH �రజ న,ా-పFక�ంట�. 

‘ క�దరదు. ఒక Sా0Y 0ాణ·%ా0Y గ�హలO>��ºJ �`U  >ా� �ద�పట�దు 0ాజ� ,ా0Y>y ‘. 

‘ బ7బq. � ఓ	ిక తగల¼య�. పGH �X¶ాల� కDE9 >ాలWGHం>ా .. ‘. 

‘ మ0hం @ెయ�మంట7వF. ��+ల� చూ�`U  ప�ి 	ిలOJ E�>y కDE9 లW) �లబడ/GH�  ‘ అంట� చట�క�oన ఆ�  తల� 0�ండ/ @ేతuల34 తన>h�ి 
ల�క�o� 	
G9ల� అందుక�'9+డ/. �రజ అతE� �ం%ా�+ సవరG¸సూU '( అత� '�ట~J >y '9ల�క జ½�	ి ఆ మ�దు� � ఆSా-GHంచSా%YంGH. 0ాఘవ 
ఆ�  0�ండ/ 	ిర£లనూ 	ిసుక�తP %ాఢం%ా మ�దు�  	
ట�� >?Sా%ాడ/. �Xషం �0Y%h స0Y>y ఆ� కDoE9 3¿డల మధ�లO అలజE� fదల�ంGH. 

0ాఘవ మ�దు�  ఆపక�ంE9'( ఆ�  3¿డల >yందు%ా @ేతuలW�ి 	
ౖ>�39U డ/. ఆ�  0�ండ/ @ేతuలD అత� భ�జ�ల చుట��  ,(�ి పట�� క�� >ాళJ34 అత� 
నడ/మ�� బం�Hం)ంGH. అతను ఆ� నల�%h wసూU  %{డ>h�ి నE�@9డ/. ఆ�  ¯పF� %{డ>h�ి అGHX 	
ట��  ఎడమ @ే34U  తన fడ�నందుక�� 
ఆ�  ప±క�లO>y దూ0ాVడ/. 

అల� మIJ fదల�ంGH ,ాళJ  Gెంగ�ల�ట. ఆ� నల�%h %{డ>ా�ం) �లబ�ట��  GెంగSా%ాడ/ 0ాఘవ. �రజ అతE�� గట��%ా ,ాటtసుక�� 
కDరpVంGH. ఆ�  బరpవం39 త'( wసూU  క�మZSా%ాడతను. 

0�ండ/ �X¶ాల kాటల� క�మ�Zక ఇక >zన Sా%Yంచటం కష�� Àk"�ందత�>y. అసలW ఇద�రx తE��ిk"� ఉ'9+రp. G9�>y 34డ/ %{డల�, '(ల 
కDE9 తE��ి జ�రpడ/%ా ఉండటం34 �రజ పGే పGే ఆ�	
ౖనుంE� >yందక� జ�0Yk"Sా%YంGH. G9ం34 అతను >ా�`పF క�మ�ZE9	ి ఆ� � � �J%ా 
>yంద>y GHం@9డ/. 

అపaట�>y �రజ>y కDE9 ఉGే�కం 390ాSాÁ �>y @ే0YంGH. మధ�లO వ)Vన ఈ బÂ� ఆ� � )0ాక� 	
ట��ంGH. ,=ంట'( >yంద '(ల	
ౖ ,=లJ >yల� పడ/క�� 
ఆత�ం%ా 0ాఘవ� తన	
ౖ>y ల�క�oంGH. అకoE� నుంEÃ )తUE�%ా ఉన+ ఆ బ7� రxం '(ల	
ౖ'( >zనSా%YంGH ,ాళJ  ర� >Ä£డ. 

'=మZGH%ా ఆ�  �ద ఊగ�తP ఒక చను+� '�ట�34 అందుక�� చపa0YంచSా%ాడతను. �రజ 3¿డల� :bాలం%ా 3ె0Y) 	
ట��  అతE� నడ/ం 
చుట��  0�ండ/ @ేతuలD ,(�ి తనలO>y ల�క�oంGH. అతE9�  మ�)Vకల� మ��పంట >z0Y>yనప¤డల�J  ఆ� >y >�³పF మ0Yంత 	
రగ Sా%YంGH. 

>ా�`పల�%h చపa0Yం) తరp,ాత ఆ�  @ె:లO అ'9+ఆడతను క�మ�Zడ/ ఆపక�ంE9'(, ‘ '('='�+,ాE�� �క�? ‘ 

‘ ,ా°? ‘ అంGH �రజ. అత'(మడ/గ�తu'9+Eో ఆ� >y చప¤న అరÅం >ాలWదు. 

‘ �'=+ంతమంGH ఎ>ాoరp '9క'9+ మ�ందు? ‘, మIJ అE�%ాడ/. 

‘ మ� ఆయనఒకoEే ‘, అత� k"టJ >y మqల�గ�తP @ె	ిaంGH. 

‘ 	
©J>y మ�ందు 	`�మ�యణ9లW� లW,ా? ‘ 

‘ మ� ,ాళ�J  >ా©Jర%T� టt�,ాళ�J  అల�ంట�,(మ'9+ ఉంటt ‘. 

>ా�`పF ఆ%Y మIJ గ�స గ�స%ా అ'9+డ/ ఆ�  @ె:లO, ‘�రx, �క� కడ/పF @ేయ'9? ‘. 

�రజ మతuU %ా మq�%Y ‘ఊ. ‘ అంGH. ‘ � ఇష�ం. ఏ� À'9 @ేసు>? ‘. 

‘ మ0Y తంEె�వరంటt ఏం @ెబ�39వF? ‘ 
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‘ ఉ'9+డ/%ా '9 అసల� fగ�డ/. ఆయ'(న� @ెబ�39 ‘. ఆ మ�టంట� తన >ాళJ� 0�ండ/ @ేతuల34 ల�%Y పట�� క�� పంగ ¯ల�నంత బ70ాJ  
3ె0Y), ‘ !ా¡� %ా @ె�� ‘ అంGH %Tణ�గ�తuన+ట�J . 

ఆ మ�ట34 ,(గం 	
ం@9డ/ 0ాఘవ. అత� Æకర� Àన 34పFల>y సమ�నమ�న ఊపFల34 సమ��9నXసూU  త�: ¬0ా Gెం%Yంచు>?Sా%YంGH 
�రజ. ఇద�0Y>Ä ఆ 0{| అపaట�>h @9ల� 0�ండ/J  అ�� ఉండటం34 ఈ 0�ంL @9ల��`పF >zన Sా%YంGH. ,(గం 	
ంచుతP, త%Y�సూU , >ా�`పF Gెంగ�డ/ 
ఆ	ి >hవలం మ�దు� ల� 	
ట�� క�ంట�, మ0Y >ా�`పF ఒక0Y'dకరp హతuU క�� ఆబ%ా తడ/మ�క�ంట� ఇల� సుG¸రÇం%ా >ామ>h© Sా%Yం@9రp. ఆ బ7� 
రxం ,ా©Jద�0Y మqల�గ�ల�, >hకల34 ప��ధ-�ంచSా%YంGH. @9ల� SారpJ  ఆ� >y >�ÈJమ�  వ)VనటtJ  వ)V ,=నక�o k"�ంGH. G9ం34, ఒ>?o �Xషం 
గE�@ే>zG¸�  ఎకÉ�° � ం° తట�� >?వటం �రజ వలJ  >ాలWదు. kావF గంట గE�@ేటపaట�>y ‘ అమ�Z, అమ�Z ‘ అ� అరpసూU  ఏడవటం fదల¼ట��ంGH. 
ఎట�>hలక� కళJనుంE� �రp >ా0Yk"తuండ%ా ఆ 0�ంL fదల�న ప'=+ంEో �XషంలO �రజ>y 	
ద�  ప�కంపన34 ప±క�లO అ%Y+ పర-తం 
బద�ల�ంGH. మ0{ �X¶ా�>y 0ాఘవక� కDE9 >ా0Yk"�ంGH. తన )కoట� ¯0ా��+ ఆ�  క�తUలO �ం	`సూU  �స తuU వ%ా ఆ� 	
ౖ 
,ా�k"య�డతను. 

>ా�`పF అల�%h ఉంE�k"య�0Yద�రx. 0�ండ/ �X¶ాల kాట� �`దG¸0Yన త0ా-త ణ·రజ మ�ఖంలO>y చూసూU  అ'9+డ/ 0ాఘవ, ‘ ఇ,ాళ fతUం 
ఆరp SారpJ . బ7వ '9 0Y>ాn� � బÂ� @ేSాU E9? ‘ 

‘ ఆయనకంత �ీను లWదు ‘ అంGH �రజ మనసూa0YU%ా. అGే fదట� Sా0ా�  తన భరU� మ0Tక0Y మ�ందు తక�oవ @ే�ి మ�ట7J డటం. ఆ సంగ� 
గమ�ంచను కDE9 లWదు తను. 

‘ మIJ ఎప¤డ/ Gొరpక�తuంGో Gే: %ా0Y'=>ho అదృష�ం? ‘ అ'9+డ/ 0ాఘవ ఆ� >h�ి ఆశ%ా చూసూU . 

న:- @ె	ిaంGH �రజ. ‘ నువF- మ�మqల� మ�Ëి: >ాదు0ా '9య'9. ఎప¤డూ అGే �9�Sా �క�? ‘. 

‘ మ0Y � అందం అల�ంట�GH. 	ీJ �. 0hపF మIJ 0ా ‘. 

‘ చూG9� ం లW. మ�ందు నను+ ,=ళJ�. Sా+నం అ� @ె	ిa '9 వళJం39 ఇం>ా మ�0Y>y @ే�ి 	
ట7� వF. త-ర%ా ,=©J Sా+నం @ేయ�� ‘. 

‘ చూG9� ం లW >ాదు. 0hపF వSాU నంటt >ా� '(ను లWవను ‘. 

‘ స0h. అల�%h వSాU . లW మ�ందు ‘. 

‘ k�ా X¡? ‘. 

‘ య¡. k�ా X¡ ‘. 

‘ � ఆయన �Gొట��  అ� @ెప¤ ‘. 

‘ అ0� బ7బ7. మ� ఆయన �Gొట�� . 0hk¦)V �క� స-ర�ం చూ	ిSాU . స0h'9? ‘ 

ఆ మ�ట34 ఆ�  �ద నుంE� లW@9డ/ 0ాఘవ. అల� మ�%Y�ింGH ఆ '9ట� ,ాళJ  శృం%ార>h©. '9ల�గ�న+ర >ావసుU ందప¤డ/. ,=ంట'( ఆద0ా 
బ7ద0ా%ా వంట�	
ౖ rర చుట�� క��, Xగ39 బట�ల� అల�%h @ే34U  పట�� క�� తన ఇంట~J >y ప0Y%��U ంGH �రజ. 

Posted in Uncategorized | Tagged శృం%ారం, �
  | 19 Comments 

19 Responses to “�రజ �లయం �రజ �లయం �రజ �లయం �రజ �లయం - 05” 

1. on June 6, 2008 at 7:01 pm  ల�వణ� 

@,=ంకటtÌ 

ఏకం%ా '9>h గ�0Y	
ట7� ,ా '9య'9. మ� ఆయన కDE9 చదువF39EÃ బ7J గ�ల�. >ాసU  బqతuల� త%Y�ం) 0ాయంE� � >ా� ం°  ఈ Sా0Y. 
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ఇపaట�>zGHలWసుU '9+ >ా� ఈ Sా0Y 34క >?�`SాU  అల� 0ా�`U . 

@ మ�Jక 

�క� @9ల� మంGH !ా�#  తయ�ర�నట�J '9+రp. @9ల�మంGH 	ి)V 	ి)V%ా � �`Íల� పంపFతu'9+రp. ఎంత డ0�� కధల బ7J N అ�'9 
34ట� అమ�Z�� అల� >ా� ం° @ేసుU ంటt వళ�J  మంE�ంGH '9క�. అందు>h ,ాట�లO మ0� Îర� Àన >ా� ం°  � ¬�ిkా0hసుU '9+. 

@ ¢£ 

ఆట~బయ�గlీ >ాదు కG9£  ఇGH మ0� 0Yయ��ి� %ా 0ాయట7�>y. ఆ మ�త�ం మSాల� లWకk"3ే బ7%{దు. అ�'9 ఒక 0{|లO ఆరp SారpJ  
:ం3ే� >ాదు. '9 0Y>ారp�  ఎం34 3ెల�Sా? 3¿XZGH! 

 

2. on July 8, 2008 at 5:14 pm  Chandu 

Hurrey..mallee lavanya modalettindi…..inka manalanti rasikulandariki aanandame…njoooooooooooooooooyyyyyy…. 

 

3. on August 17, 2008 at 10:40 pm  sudhakar 

Hi lavanya,mallika, 
Eevidanga meeru chesukuntara,lekapothe uurake matalena, nenu nammalante natho oka sari cheyandi. 

sudhakar 

 

4. on August 18, 2008 at 9:33 am  special for u 

naku 1 sari koda ledu miri chala lucky 

 

5. on August 18, 2008 at 4:10 pm  Mallika 

Sudhkar gaaru, 

Mee peru chala bagundi andi. Ekkada nundi meeru? 

 

6. on August 19, 2008 at 8:02 am  rahul 

lavanya, 

nuvvu okkasari na lavada ku chance isthe nee nine record nu 19 ga marustha………………..na madda kosam ee avakasam 
ivvachchuga……………….. 

 

7. on August 21, 2008 at 6:21 am  Rajesh 

Hi Lavanya, 
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�రజ �లయం �రజ �లయం �రజ �లయం �రజ �లయం - 06 

July 8, 2008 by ల�వణ�  

మ�ా!డ# భర%, అంజ' ()*+,-.న తర0(ాత గబ గబ2 తయ��34 �ాఘవ ఇంట6+ 73*+ం89 �రజ. ఉదయం ;<=>89 అ.ందప@డ#. మ�ందు �ాB� 
�రజ7C స�EFా �ద� పట�లGదు. �ాఘవ;H తన �ాస Iలల� తల�Jక�ంటK ఆ�M మనసు Nయ� బ2ఢ;H మP'FQ89. తను రంక� Rేసు% TU!నTV W2వం 
XంతFా అ�	ింZం89 7ా� ఆ�M 8U�7Qమ�త�మP బ2ధ పడక ,-Fా RUల� \9�'+ం] Fా ^ీ` అ.ం89. �ాఘవ;H ఆ అనుభవం ఇం7ా ఇం7ా 
7ా(ాల� ఆ�M మనసు మ��ాం Rేaిం89. 8Uం;H ఎప@డ# ;ెల+(ార0తdం8U, మe+ ()*+ �ాఘవ వfgలh (ాల�8Uమ� అ� ఎదుర0 చూపkల;H 
�ాత�ం;U స�EFా �ద� పట�లG8U�M7C. 

�3ండ# మPడ# lార0+  తల�పk 7mట��TU �ాఘవ ;ెరవక,-వటం;H దూ	ి+ 7Qn 7o ;H తTV తల�పk Nసుక�� లhపల7C*+ం89. అతను బ2p రqం లh 
ఉన!ట�+ TU!డ#. లhపల�!ంfg షవs శబ�ం X�	ిసు% ం89. �రజ చనువkFా అతfg బuv రqంలh73*+ం89. బuv �ంfU Zందర వందరFా పfేaి 
ఉTU!. రక ర7ాల బPతd పkస%7ాల�. �ాB� ;ెగ చ89Xనట�+ TU!డ# (ాట��. (ాట�లh ఒకట� అందుక�� బuv 	
ౖ ()న7Cy (ా' పడ#క�� 
చదవTUరంzంZం89. {దట� 	|} చ89(V స�E7C �రజ7C 734	
కyటం {దల.ం89. ఆ పZJ బPతdల��M7C Xప�~తంFా నచJ lాFా.. {దట� 
కధ ప��E% Rేa| స�E7C ఆ�M వంట6+ ంZ a
గల� {దలయ��.. �ాఘవ ఇం7ా �ాfే=ట� అసహనంFా ఎదుర0 చూసూ%  �3ంfో కధ చదవటం 
{దల�ట��ం89. 

అ8ో Xంత కధ. ఒక త'+ , క�తdర0 ఇద�రq ఒకfg;HTV అక�మ సంబంధం 	
ట�� క�ంట2ర0 అందులh. ఆ ,ా.ంn బ2Fా ఇంట�3aి�ం] Fా, కaిFా 
అ�	ింZం89 �రజ7C. కధ మంZ రస పట�� లh ఉండFా బ2p రqం తల�పk ;ెర0చుక�ంట�న! చప@డ.ం89. �రజ చప@న పkస%కం మPa|aి 
పకyన 	
టK�యబ�.ం89 7ా� అప�ట�7Q �ాఘవ బయట�7C �ావటం, ఆ�Mనల� RేBలh పkస%కం;H చూడటం జ�EFE,-య�.. 

‘ �న! ఏ8ో అన!ట�+ TU!వk ఈ పkస%7ాల గ��EంZ? మe+ ఎందుక� చదువkతdన!ట6+ ? ‘ అTU!డతను నవk�త�. అత� వంట� �ద నూల� ,-గ� 
లGదు. ఇంట6+  ఎవరq లGర� బ2p రqం నుంfg అల�FQ వRేJaినట�+ TU!డ#. 

�రజ చూపk అత� 'ంగం 	
ౖ పfgం89. 7Cంద7C (ా',-. ఉంద89. అంగ�ళం మం8Uన ,�డ#Fా�  (Vల�డ#త� ఉం89. అకyడకyfU �ట� చుకyల ;H 
తమ��ాFా �Mర0సు% ం89. 8U� ()నుకFా ఉTU!యతfg వట�ల�. (ాట� చుట��  గ�బ�ర0Fా బ�చుJ 	
�EFE ఉం89. 8U�! చూaి ఒక lా�E గ�టకల� 
=ంFEం89 �రజ. ()ంటTV సర0� క�� అత�7C సమ��Uన=ZJం89. 

‘ మ�Qం Rేయను? ను(V� ఇల� తయ�ర0 Rే�ావk నను!. చ89(V 7m8��  నచుJతdTU!యX ‘. 

‘ ఏ= నRUJయందులh? ‘ మe+ అfgFాడతను, ఆ�M చూపkల� తన {డ�	
ౖ ;Uరట2+ డటం గమ�ంZ క�fU ఆ�M దృ�ి�  మ*+ంRే ప�యత!��� 
Rేయక�ంfU. 

‘ ఏ�. ఆ 	ిZJ W2ష అదం;U బయట XంటK ��తFా ఉంట�ం89 7ా� ఇకyడ చదువkతdంటK బ2గ�ం89 ‘ అం8U�M. 

‘ మ�E నువk� క�fU మ�ట2+ డ �ా8U? ‘. 

‘ TU వల+  7ాదు బ2బP. TUకల(ాట� లGదు ‘. 
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‘ ప�యB!ంచు. అ(V వlా% . ‘. 

‘ చూ8U� ంలG. మ�ందు బట�లGసు7� ‘. 

‘ T�. నువk� క�fU Xప@. �న!సల� స�EFా చూడTV లGదు ఇప�ట�8U7ా. ఇప@డ# X	ి�;ే XవరంFా చూlా%  ‘. 

�రజ aిగ��  పfgం89. ‘ తర0(ాత Xప@;UలG. ఇప@డ# 7ాదు ‘. 

�ాఘవ ఇం7Q� మ�ట2+ డక�ంfU T)మ>89Fా వZJ ఆ�M పకyన క�ర0JTU!డ#. ఆ�M� �3ండ# Rేతdల;H పట�� క�� తన7Qaి ల�క�yTU!డ#. �రజ 
అప�యత!ంFా తల మ�ందుక� వంZ అత� 	
8Uలందుక�ం89. ఇద�రq 7ాa|పk Fాఢ చుంబనంలh మ��FE,-య�ర0. అత� Rేతdల��M� 
ఎకyfెకyfో తడమ lాFా.. Zవ�EకX ఆ�M వ��జ�ల	
ౖ7C వZJ ఆFా.. అ8ే సమయంలh �రజ అత� సు'+� RేBలh7C Nసుక�� �మర 
lాFEం89. 

�=షం తర0(ాత మ�దు�  నుంfg బయట పfg �రజ 7Qaి చూసూ%  అTU!డ# �ాఘవ, ‘ ఈ ��� ప��E%Fా 	ి�	|s అ. � వZJనట�+ TU!(V? ‘. అత� 
Rె.� ఇం7ా ఆ�M స¡TU�! మృదువkFా వతd% తdం89. 

�రజ బ�గ�ల� 73ంపkలయ��.. అతను 8ే� గ��EంZ అంట�TU!fో ఆ�M7C అర¢మ.�ం89. అవkనన!ట�+ Fా తల ఊ	ిం89. తర0(ాత Rె	ి�ం89, ‘ 
ఇ(ాళ � బ2వ లం¤ 7C �ావటం లGదు. ఆ^ీ¥ లh ఏ8ో ఫం§¨ ఉందట. అకyfే లం¤. lాయంత�ం 8U7ా ఇంట�7C �ార0 ‘. 

‘ సూపs. మన8ే అదృష�ం. ఈ ��� �క� అ89�E,-తdం89 చూసు7� ‘ అTU!డ# �ాఘవ Zన!Fా ఈల (Va.ి 

�రజ మ�aి మ�aిFా నX�ం89. 

అంతలh ఆతTU�M కళ+లh7C చూaి అTU!డ#, ‘ కళ©+  అంత ఎర�Fా ఉTU!. =ట�? ‘ 

ఆ�M T�ర0 X	ి�ం8� lా�E, ‘ �ాB� స�EFా �ద� పట�లGదు ‘. 

‘ ఏం? బ2వ Fార0 క���>�ా�ా? ‘ ()ంటTV అTU!డ# ఆ�M7Qaి కను! 7mడ#త�. 

�రజ మ�Eంత aిగ��  పfgం89. చప@న తల 89ంచుక�� 7Cంద7C చూసూ%  T)మ>89Fా Rె	ి�ం89, ‘ అవkను. మంZ మPv లh ఉన!ట�+ TU!ర0. ఇక 
TUక� తప�లGదు ‘. 

‘ వళ©+  హªనం అ.,-య�ంట�ం8ే� �క�. {త%�>ద ఏడ# lార+.ందన! మ�ట ఒకy ���లh! ‘. 

7m89�Fా తటపట2.ంZ Rె	ి�ం89 �రజ. ‘ ఏడ# 7ాదు…. ఎ�=89 ‘? 

‘ (ా«. అంటK ఒకy �ాB�లh �3ండ# �¬ంfU+ ? ఏ� అనుక�TU! 7ా� బ2వ గట6� fే ‘. 

�రజ aిగ��  7m89�Fా తFE�ం89. తల�B%  అత�7Qaి చూసూ%  Rె	ి�ం89, ‘ �3ండ# �¬ంfU+  ,ాfU. ఒకటK. 8U�7Q �3ండ# lార+.,-.ం89 TUక� …. ‘. ఒక 
§ణం ఆFE మe+ తTV Rె	ి�ం89, ‘ …. �ాB� �TV! ఊ®ంచుక�TU!. అందు7Q �3ండ# lార0+  …. ‘ అంట� అ��¢ 7C%లh ఆFE,-.ం89. 

�ాఘవ అర¢మ.నట�+  న(ా�డ#. ‘ TVను క�fU �TV! తల�Jక�TU! �ాత�ం;U. ఈ పkస%7ాల� చదవటం, �నూ!®ంచుక�ంట� 7mట�� 7�టం. 

TUల�గ.ం89 �ద�,-. స�E7C ‘ అTU!డ#. 

ఆ సంW2షణ జర0గ�తdన!ంతa|ప� �రజ Rే. అతfg {డ�� �మ�ర0త�TV ఉం89. అప�ట�7Q అ89 గట��  పfg ల�ంZం] 7C aి �̄ ంFా ఉన! �gపణ° 
ల�Fా తయ�రయం89. �ాఘవ ఇక మ�ట2+ టం ఆ	ి ఆ�M� T)మ>89Fా బuv 	
ౖ ()న7Cy పడ#7�బuట2� డ#. తర0(ాత ఆ�M బట�ల� Xప�టం 
{దల�ట2� డ#. అత�7C శ�మ తFE�ంచటం 7�స� ఏ�, �రజ ఆ ప�ట ఎక�yవ బట�ల� (Vసు7�లGదు. 7Qవలం T)ౖట± మ�త��� ఉం89 ఆ�M వంట� 
�ద. ఐ8ే ఐదు a
కన+లh ఆ�M నగ!ంFా తయ�ర.ం89. ఇప@fU�M �Mడలh ;U*, Rేతdలక� Fా�ల�, ఉంగరం తప� వంట� �ద ఏ� లGవk. 
{గ�fg మ�ందు క�fU ³కట�లh 7ా� బట�ల� ప��E%Fా Xప�� �రజ XZత�ంFా ఎట�వంట� aిగ��  లGక�ంfU �ాఘవ మ�ందు పట�  పగలG - అ8� 
ట��´ ల�ౖn ()ల�గ�లh - అ�! X	|�aిం89. 
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;ెల+ట� ()ల�గ� ఆ�M పచJట� వంట�	
ౖ పర0చుక�ం89. నున!ట� ఆ�M వళ©+  ఆ ()ల�గ�లh �MరవlాFEం89. అ8ే {దట� lా�E �ాఘవ ఆ�M� అంత 
XవరంFా చూడటం. ఆ�M� చూసూ%  ఒక lా�E గ�ట7Q�ాడ#. �రజ ()ల+ 7Cల� పడ#క�� అత�! మ�Eంత ఊ�Eసూ%  �3ండ# Rేతdల� ఎB%  తల7Cంద 
	
ట�� క�� 7ాళ©+  ‘V’ �|పkలh ఎడం Rేaి మతd% Fా చూసూ%  కను! 7mట��ం89. ఆ 8ెబµ7C 7C�3�7Cy,-య�డ# �ాఘవ. ఆ�M నున!ట� గ�ండ�ట� బంతdల�, 
(ాట�	
ౖ �కyబ�డ#చుక�� ఉన! చను{నల� అతfg గ�ంfె దడ �3ట��ంపk Rే�ా.. ()ంటTV ఆ�M	
ౖ పfg 8ెంF3య��లTV 7��Eక� బలవం;Uన 
అణచుక�ంట� ఒక lా�E ఆ�M� 	
ౖనుంfg 7Cం89 8U7ా ప�E7CంZ చూ�ాడ#.  

ట��´ ల�ౖn ()ల�గ�లh F~క� ¶ల�ంల� �M�Eaి,-తdం89 �రజ నగ!�  8ేహం. ఏ అవయ(ా�7ా అవయవం N�EJ8989�నట�+ ం89. �రజ మ�ఖం నుంfg 
T)మ>89Fా ఆ�M గ�ండ�ట� ఎద ,�ంగ�ల	
ౖFా ,ాక�yంట� వZJ లh;ైన బ�డ#� 	
ౖ 7ాa|పk �'RUయత� చూపkల�. �TUల�, aిమ�̧¨ ల� ఎందుక� 
ప�7mlా% ర0 ఆ బ�డ#�  మ�ందు? 8U�! చూaి గ�టకలGసూ%  మ�Eంత 7Cంద7C ,-�RUJడ# చూపkల�. B�EFE ఆ�M ,�B%  కడ#పk 7Cంద ఆFాయX. ఆ�M 
89మ>	
ౖ దట�ంFా అడXల� 	
�EFE ఉం89 బ�చుJ. అకyడ �|« Rేయక ఎT�! T)లల.నట�+ ం89. 	
ౖన నున!ట� ,�B%  కడ#పk, అట� ఇట� మ�Eంత 
నున!Fా బంFార0 వర¹ంలh �M�Eaి,-తdన! రంW2 స¡ంW2ల�+ ంట� బల�Mºన ;<డల�, మధ�లh నల+ట� B�7�ణం ల�ంట� బ�చుJ క�త%  - అత�దు»తంFా 
ఉం8U దృశ�ం. �రజ� ఆ ,-�లh చూaి {డ� ¼గవ� (ాడ#TU!డంటK (ాడ# మFాfే 7ాదు. 

ఆ�Mనల�FQ 7ాa|పk ల½ట�లGసూ%  చూ�ాడ# �ాఘవ. తర0(ాత ఆTU!డ#, ‘ ఇంతక� మ�ందు స�EFా చూడలGదు 7ా� TVననుక�న! 8U� కTU! � 
^ిగs ఇం7ా బ2గ�ం89 �రq ‘. 

అ89 �జ��. (ాళ+  {దట� కల.క జ�EFEనప@డ# �రజ వంట�	
ౖ బట�ల;HTV 8ెంFాfU�M�. �న! అ�! lార0+  8ెంFETU ఆ�M మ�~ aిగ��  పడటం 
వల+T)ౖ;ే TV=, ల�ౖn Na|యటం వల+T)ౖ;ేTV=, క�3ంn లGక,-వటం వల+T)ౖ;ేTV=, అంత N�EకFా ఆ�M� చూa| అవ7ాశం కలగలGదత�7C. 

మe+ తTV అTU!డ#, ‘ �క� మ�	
ౖ� ఎ�=8ేళ+ంటK ఎవరq నమ>ర0. ఎల� �M.ంట¾.¨ Rేసు% TU!(¿ ఏ� 7ా�, ,ాB7Qళ+  8U�ల�Fా ఉంట2వk 
‘. 

ఆ�M7C ఇ89 7mత%  7ాం	ి+�MంటK� 7ాదు. ఆ�M a|!®తd�ాళ©+ , చుట2� ల� అందరq అTV మ�టK. 7ాక,-;ే (ాళ+ం;U ఆడ(ాళ©+ . {దట� lా�EFా ఒక 
ప�ా. మFాfg నుంfg ఆ 7ాం	ి+�Mంn �ావటం;H �రజ 7m89�Fా గర�ంFా ^ీల.ం89. ()ంటTV ఏ8ో అనబ�.ం89 �ాఘవ;H. 

‘ అవkనూ. అకyడ మ�~ అంత 	
ద�  అడX 	
ంRU(Vంట�? బ2వFా�E7C అల� ఉంటK ఇష�మ�? ‘ అTU!fgంతలh �ాఘవ. అత� చూపkల� ఆ�M మదన 
మం89రం	
ౖ తRUJడ#తdTU!.. 

చప@న క�fg RేB� అకyడ అడ#� Fా 	
ట�� క�ం89 �రజ. ‘ À. aిగ�� లGక�ంfU ఏంట2 అడగటం? మ�~ అంత పZJFాTU ‘ అం89 Zర0 7�పంFా. 

‘ అ89 పZJFాTU? పZJFా ఉండటమంటK అ89 7ాదు. ఇ89 ‘. 

‘ ఏ89? ‘. 

‘ అంత బ�చుJ 	
ంRU(VంటK � ప�క� �ద, లంజ�? ‘. 

�రజ7C గ�ంfెలh ఝల�+ మం89. అ8ే {దట�lా�E తను ఒక�E T�ట� ()ంట అంత పZJ TUట� W2ష Xనటం.  ఒకylా�EFా ఆ�M ప�క�లh B=>�E 
�QFEం8U మ�టలక�. ()ంటTV Rేతdల� RUZ అత�! �దక� ల�క�yం89. 

�ాఘవ వంFE ఆ�M పకyTV పడ#క�TU!డ#. క�fg 7ాల� ఆ�M �3ండ# 7ాళ+  మధ�క� ,-�ZJ (ాట�� Xడ8�సూ%  అర RేB� 89మ> �ద (Vaి 
TÂ7ాyడ#. మతd% Fా మP'FEం89 �రజ. అతను తల వంZ ఆ�M చను! అందుక�� మ�ZJక ³కlాFాడ#. �రజ మPల�గ�త� �3ండ# Rేతdల� 
అత� తల చుట��  (Vaి తన7Qaి హతd% క�ం89. అత� (Vళ©+  ఆ�M Ã� 	
ౖ 7ాa|పk ;Uరట2+ fg Zన!Fా లhపలక� దూ�ా.. ఆ�Mకప�ట�7Q 
లhపలం;U Rెమ> ఊ�E,-.ం89. 

‘ లhపలప@fే ఊ�Eం8ే �క� ‘ అTU!డతను ఆ�M చను! ³కటం ఆ	ి. 

‘ ఊ ‘ అంట� మP'FEం8U�M ఏమTUలh అర¢ం 7ాక. 

‘ మ�E 8ెంగ�డ# {దల�ట�మంట2(ా? ‘ అTU!fU�M మ�ఖంలh7C చూసూ% . 
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‘ స�Q ‘ అంట� FÄణ°FEం8U�M. 

‘ ఇం73ందుక� ఆలస�ం పంగ ;ెర(V� లంజ� ‘ అంట� ఆ�M 7ాళ+  మధ�లh7C Rే�ాడ# �ాఘవ. 

�రజ7C ఇ89 మ�� 7mత%  అనుభవం. అతను తన� అల� ప8ే ప8ే ‘ లంజ ‘ అంట�ంటK ఆ�M7C 7C�3�7Cy,-తdం89. అచJం తను చ89Xన బPతd 
పkస%7ాలh+ ల�FాTV ఉTU!యత� మ�టల�. తన� తను ఆ బPతd పkస%7ాలh+ � ,ాత�ల�+ Fా ఊ®ంచుక�ంట� అత� Bట+� ఎంజ�Å RేయlాFEం89. 

‘ అదృష�ం ఉంfU' ఇల�ంట� అంద�Mºన బ�కy� 8ెంFాలంటK ‘ అంట� ఆ�M 7ాళ+� ఎడం Rేసూ%  తన గPట2�! ప�క�లh7C T)ట2� డ#. �రజ 7ాళ©+  
మ�Eంత ఎడం Rేసూ%  అత�7C సహక�EంZం89. ఇక {దల.ం89 ఆ TUట� (ాళ+  {దట� �¬ంv 8ెంగ�ల�ట. 

{దట� �3ండ# �=�ాల ,ాట� మÆనంFాTV 8ెంFాfU�M�. త�ా�త T�ర0 ;ె�ERUడ#. 

‘ �య�మ>. సమ>Fా ఉం8ే �రq ��!ల� 8ెంగ�తdంటK ‘ అTU!డ# ఆ�M కళ+లh7C చూసూ% . 

aిగ�� Fా నX�ం8U�M. 7ాళ+;H అత� నడ#మ�� 	
న (Va ిఎదు�Äతd% 'వ� lాFEం89. �ాఘవ 7m89�Fా (Vగం 	
ంRUడ#. అప�ట�7C �రజ ప�క�లh Rెమ> 
బ2Fా ఊ�E అత� {డ� ^ీ�Fా కదల lాFEం89. 

‘ � {గ�డ# RUల� ల7oy TV. ��Ç � ప�క� Zం	| ÈU¨É ఉం89 (ాfg7C ‘ అTU!డ# క�మ�>డ# 7mనlాFEసూ% . 

‘ ఉÊ>…. ఇప@డ# �క�yfU ఉం89Fా ఆ ÈU¨É ‘ అం89 �రజ మతd% Fా అత� 8ెంగ�డ# సుఖ��! ఆlా�89సూ% . 

‘ అవkTV. ఇర()ౖ TUల�గ�ంటల� �ను! (Vసూ% TV వkంfUల�	ిసు% ం89. � అమ>� 8ెంగ. అంత కaిFా ఉంట2వk నువk� ‘. 

ఫక�yమం89 �రజ. ‘ TVను స�E,-TU? మe+ TU అమ> క�fU 7ా(ాల�? ‘ అం89. 

‘ ��!ంత అందంFా పkట��ంZనందుక� � అమ>� క�fU 8ెంFE 8U� ర0ణం Nర0Jక�ంట2TV లంజ� ‘. 

‘ అబ�µ. అబ2µ. Fా�E7C RUల� 7��EకలG ఉTU!.. TVను RUలG+ (¿Å �క�. అ.TU TU అమ>7C య�భ.Ë��=8ేళ©+ . ఆ�MTÂ89ల�.� ‘. 

‘ అ.;ే � క�తd�Q!lా% . స�QTU? ‘. 

‘ మ�~ Zన! 	ిల+ . 8U� జÌ'73ళ+క� ఇప@fే ‘. 

‘ ఇం7ా Zన! 	ిలG+ ంట�? క�త%  �ద7C ప89ÍfేÎÏ+ RUJ. 8U�7C. 8U�7C �Eబµ¨ కట�ం] TVTV Rేlా%  ‘. 

‘ అల�FQ Rేదు� వkలG ‘. 

‘  TU7� Z'	ి ఆలhచTÂZJం89 Rెప�TU? ‘ 

‘ {ఖం పగ�ల�89� . అ8ేంట6 TUక� ;ెల�సులG ‘. 

‘ ఏంట6 Rెప@? ‘. 

‘ మమ>'!ద��~! క'	ి Rే8U� మTVFా. 	ిZJ ఆలhచనల� 	
ట�� 7�క� ‘. 

‘ �73ల� ;ెల�సు, అంత క�3Ð� Fా F3¥ Rే�ావk? ‘ 

‘ � బPతd పkస%7ాలh+  చ89(ాలG. 7ా(ాలంటK అంజ'� XfgFా Rేసు7�. TU;H క'	ి 7ాదు ‘. 

అప�ట�7C (ాళ+  8ెంగ�డ# (Vగం ;U�ాlా¡ .7C Rే�Eం89. అత� బPతdల 8ెబµ7C �రజ ఉ8ే�కం పట��ా� దశ7C ()*+ం89. �ాఘవ �రజ 	
ౖనుంfg లGZ 
Rేతdల� బuv 	
ౖ Rె�� పకyTU (Vaి బలంFా ఆ�M క�త%లh ,-ట¾+య�lాFాడ#. �రజ నడ#ం Fాలh+ 7C ఎB%  శ�~�ా�! Xల�+ ల� ()న7Cy వంZ అత�;H 
క�=>ంచు7�lాFEం89. ఆ�M T�ట�()ంట మPల�గ�ల�, ‘హÑÊ>.. హÑÊ>.. ‘ అTV �ట�� ర0�ల� ()ల�వడlాFా.. (ాళ+  8ెంగ�డ# (VFా�7C ఆ�M 
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బంతdల� అట� ఇట� ఊగ lాFా.. అX చూసూ%  �ాఘవ మ�Eంత కa
7Cy,-య�డ#.  

‘ ఏం 	
ంRU(V లంజ� � సళ+�. � {గ�fొకyfే 	ిసుక�;UfU లGక ఇం73వరTU! ఉTU!�ా? ‘ అTU!fU�M� 8ెంగ�త�TV. 

‘ నువk�TU!వkFా మe+ (V�Q (ాÎÓ+ ందుక� ‘ అం89 �రజ మPల�గ�త�. 

‘ అల�FQ ఉండ#. క�త%  (ాయFÄడ;U (V�Q ఎవfg7QసTU! చూ�ావంటK ‘. 

‘ Ô>.. అల�FQ ‘. 

7ాa|పట�7C �రజ7C 73Õ+మ�ÐÉ క'FQ సూచనల� క�	ింRU.. అప�ట�7Q �కyబ�డ#చుక�� వkన! ఆ�M �పk`É మ�Eంత గట��పfU� .. ఎ734Én �Mంn 
తట�� 7�లGక ‘ అమ�>, అమ�> ‘ అంట� Zన!Fా 7Qకల� 	
ట�టం {దల�ట��ం89. అ89 గమ�ంZ �ాఘవ ఇం7ా a
�fÖFా ఆ�M� 8ెంగlాFాడ#. §ణUల� 
గfgRే7m8��  �రజ7C 734పk 	
�EFE,-lాFEం89. ఏ8ో ట2� ¨É లh ఉన!ట�+ Fా పలవ�Eంచ lాFEం89, ‘ �ాఘవ, వదల½దు� , క��M>.�.. చం	
.� నను!.. ‘ 

అంట�. 

�ాఘవ వంట6+ � రక%మం;U {డ�లh7C ఎగ త�!ం89 ఆ మ�టల� XTVస�E7C. మ�Eంత �3ZJ,-య�డ#. ‘ చూడ(V లంజ� క�మ�>;U. � ప�క� 
Zం	|lా%  ఈ ప�ట ‘ అ� అర0త� (VగంFా దున! lాFాడ#.  అత� కfÖ�  పFE',-తdం8U అన!ంతFా గట��పfgం89. 

‘ ఇం7ా …. ఇం7ా బ2Fా Bట��  నను!…. � ఇష�ం వZJనట�+  బPతdల� Bట��  TVTV� అను7�ను ‘, �Äప@త� అ�ం89 �రజ. 

ఆ మ�ట;H మద�M7Cyన ఆంబ�తdల� �3ZJ,-య�డ# �ాఘవ. �3ండ# Rేతdల;H �రజ నడ#ం పట�� క�� తన7Qaి ల�క�y� ఎFE�3FE�E ఆ�M ప�క�లh 
8ెబµలGసూ%  అ�ERUడ#, ‘ �యమ>… క�త%  బ'aిన లంజ�. � ప�క�లh TU {డ�…. ఎల� ఉం8ే TU 8ెంగ�డ#? ‘ అంట�. 

�రజనుంfg ()ంటTV బదుల½ZJం89, ‘ ఉÊ>.. RU..ల�.. బ2..గ�ం89, అల�FQ (ా.ంచు.. TU బ�కy� ‘ అంట�. ఆ మతd% లh తTVం మ�ట2+ డ#తdం8ో 
ఆ�M7Q ;ె'యదు. �ాఘవ అ89�E,-య�fÖ మ�ట7C. (ాfg lా¡ .7C ‘ బ�కy ‘ అTV89 బPతd మ�టK 7ాదు 7ా�, �రజ T�ట� ()ంట ఆ మ�ట �ావట�� 
FÄప�. �రజ ఆ మ�ట ప'7Cన X�Uనం అదు»తంFా అ�	ింZందత�7C. 

‘ � అమ>� 8ెంగ. మంZ కa
7Cy,-.నట�+ TU!(V 8ొమ>�E లంజ�. అల�FQ నను! �3చJFÄట��  ‘ అంట� ఆ�M� ,-� తÉ®ంRUడ#. 

‘ � లంజ� (ా.ంచు. ఆ,�దు� . TU బ�కy � ,�fgRేa
Å ‘ అంట� �3చJFÄట��ం89 �రజ. �3ండ# ���ల� చ89(V స�E7Q బPతd  lా®త�ం ఆ�M7C 
బ2Fా వంటబట��నట�+ ం89. {గ�fg ,�ందులh ఎంత 7C�3�7Cy ఉTU! �ా� మ�టల� �ాఘవ సమ§ంలh అTUలhZతంFా వRేJసు% TU!య��M 
T�ట�()ంట. 

ఆ�M మ�టల;H �3ZJ,-. ,�లంలh పడ�  ఆంబ�తdల� దుT)!య�lాFాడ# �ాఘవ. �రజ ఆపక�ంfU ‘ Zం	
.�, (ా.ంచు, ఆ,�దు�  ‘ అంట� 
అత�! మ�Eంత ఉ;UÉహపరచlాFEం89. �3ండ# �=�ాల ,ాట� అల� Xరగ క�=>ంచుక�TU!క 	
ద�  మPల�గ�;H 7ా�QJసుక�ం89. ఆ�M 7�సం 
కష�పfg అప�ట�8U7ా ఆపkక�ంట� వసు% న! �ాఘవ ఆ మPల�గ� Xనటం;HTV తనూ 7ా�QJసుక�TU!డ#. అల� ఇద�రq ఒ7Q సమయంలh అవkn 
అ.,-య�ర0. ప89 �=�ాల ,ాట� lాFEన ఆ 8ెంగ�ల�టలh ప��E%Fా అలaి,-. ఆ�M �ద (ా',-య�డ#. 

ఐదు �=�ాల ,ాట� అల�FQ కదలక�ంfU పడ#క�TU!�Eద�రq. తర0(ాత �ాఘవ లGZ బ2p రqం లh73Î×+ డ#. అతను B�EFÄRేJస�E7C �రజ T)ౖట± 
;<డ#క�y� పడ#క�� ఉం89. ఆ�M7Qaి చూaి న(ా�డతను. అత�ం7ా నగ!ంFాTV ఉTU!డ#. 

బuv 	
ౖ ఆ�M పకy7C Rే�E పడ#క�ంట� అfgFాడ#, ‘ అమ> Fార0 కa
7Cy ,-.నట�+ TU!�~ ���. ను(V�ంట±, � T�ట¾ంట ఆ బPతdలGంట±? ‘. 

�రజ మ�ఖం కంద గడ�ల� మ��Eం89 aిగ�� ;H. ‘ À. ,- ‘ అంట� మ�ఖం కప@క�ం89 ఒక Rే;H% . 

ఆ�M RేB� సు;UరంFా ;<లFEసూ%  మe+ అTU!డ#. ‘ నువ�ల� మ�ట2+ డ#తdంటK భలG ఉం89 �రq. � ఆయన;H క�fU అం;ే అంట2(ా? ‘ 

‘ చం	|lా% fUయన. అట�వంట�X మ� ఇంట6+  Xనపడట2�7C ØలG+ దు’, Rె	ి�ం8U�M. 
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‘ మ�3ల� వచుJ �క�? ‘ 

‘ �8ే ఆ పkణ�ం. � పkస%7ాల మ®మ అం;U. ఎల�ంట� 8U�! ఎల� తయ�ర0 Rే�ా(¿. తల�Jక�ంటK TU7Q ఆశJర�ంFా ఉం89 ‘. 

‘ ఎల� ఉం89 అల� మ�ట2+ డ#తdంటK? ‘. 

‘ హÊ>.. బ2గ�ం89. మ�ందు ఏంట6Fా అ�	ింZం89 7ా� నువk� నన!ల� Bడ#తdంటK యమ� కaిFా అ�	ింZం89.. 8Uం;H TUక�yfU 
అను7�క�ంfU ఆ మ�టల½RేJ�ా.. ‘. 

‘ 7ా� నువk� TU అంత పZJFా మ�ట2+ డలGదు. ఎంత7o (ా.ంచు, బ�కy తప� ఇం7� మ�టK లGదు. అచJ�Mºన బPతdల� � T�ట¾ంట వa|%  
XTUలనుం89. ‘ 

‘ TUక� �7mZJన�! బPతdల� �ావk బ2బP. ‘. 

‘ ప�యBంచు అ(V వlా% .×. 

‘ aిFQ�సు% ం89 ‘. 

‘ ఇప@డ# 7ాదులG. తర0(ాత ‘. 

‘ స�Q. చూ8U� ం ‘. 

(ఇం7ా ఉం89) 

Possibly related posts: (automatically generated) 

� mee svayampak karato tevha… 

Posted in Uncategorized | 31 Comments 

31 Responses to “�రజ �లయం �రజ �లయం �రజ �లయం �రజ �లయం - 06” 

1. on July 8, 2008 at 11:25 pm  Creator 

Please continue………. 

 

2. on July 9, 2008 at 3:38 pm  Chandu 

Super Lavanya…emi talent meedi…adbhutham..kathanam rakthi kattisthunnaru.. 

 

3. on July 10, 2008 at 6:53 pm  chali 

next part twaraga pampandi. story chala bagundhi 

 

4. on July 17, 2008 at 1:57 am  Swetha 
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�రజ �లయం �రజ �లయం �రజ �లయం �రజ �లయం - 07 

August 5, 2008 by ల�వణ�  

��షం !ాట� �శ$బ�ం &ాజ���'ం() *ా+,ద�&- మధ�. త&ా/త &ాఘవ అ234డ6 తటపట89సూ< , ‘ అంజ' సంగ= ఏ�ట�? ‘ 

‘ ఏ సంగ= ? ‘ అ?మయం@ా చూసూ<  అ�ం() �రజ. 

‘ అ(ే. టCౖE FేసుHIమ234వJ@ా. ఎల� టCౖE Fేయమంట8*L ను*N/ ఏద234 ఐPQయ� ఇవJ/ ‘. 

RవJ/న లSRం() �రజ. TసురU@ా చూVిందత�HXVి. ‘ అట�వంట� ఆలZచనలS[ 	
ట�� HIక�. (3�*\ౖపJ చూV]<  చం	]^ా<  ‘ అం() HIపం@ా. 

‘ అ(ేంట�. ను*N/@ా. Hా*ాలంట_ అంజ'� TPQ@ా FేసుHI, 23`a క'	ి Hాదు అ234వJ? ‘ అ234డ6 &ాఘవ �*\/ర!bతc. 

‘ ఏd. అపePే(ో �ను4 &gచh@iట�ట8�క234. ఏ తj, తన కkతl&-4 ఇల� Fెడ@iట8� లనుHIదు ‘. 

‘ � కkతl&X[ అంత ప=<తl<  Hాదమ�n. అ() F3ల� 	
ద�  మ�దురU ‘. 

‘ 2oరUnd. మ�ఖం పగ�ల�()�  (3�4 గ�&-ంచల� మ�ట8, PQ`ే ‘. 

‘ స&X. ఇల� Fెq`ే నువJ/ నమnవJలS Hా� ఉండ6 �HIట� చూ	ి^ా<  ‘ అంటs &ాఘవ లSR tu లZHv *\wx, డ6. HాV]పట� త&ా/త అత� 	ిల�పJ 
T�	ింRం(). �రజ కkP3 లSR tu లZHv నPQRం(). 

కంపy�టz మ�ందు కkరUh� ఉ234డ6 &ాఘవ. �రజ &ా@ా2N పక{నున4 క�&|h చూ	ింF3డ6. ఆ�} అందులZ కkరUh� కంపy�టz Vీ��� HXVి 
చూడ^ా@-ం(). య�హ� �}2\ంజz లZHv ల�@-� అ9� F3� ��స�&| లZHv *\+, !ాత F3� V
ష�� ఓ	
� Fే�ాడ6. అతను F3ల� మం()`a FేVిన 
F3� V
ష�� ఉ234యక{డ. *ాట�లZంR anju_90 అ2N య�జz 2Nం `a ఉన4 V
ష� `ె&-F3డ6. 

‘ ఎవ&� `ెల�^ా ఈ anju_90? � కkతlరU ‘ అ234డ6 �రజHXVి చూడక�ంP32N. 

‘ (3� య�జz 2Nం anjali_rao క(3 ‘ అ�ం() �రజ ఆశhర�ం@ా. 

‘ అ() �క� `ె'Vిం(). ఇ() తన(ే మ&� ఐ. PQ. ఆ 90 తను పJట��న సంవత�రం ‘ అ234డ6 &ాఘవ. 

‘ స&X. ఐ`ే ఏంట�? ‘ అం() �రజ. అత2Nం Fె!ా�లనుక�ంట�234Pో ఆ�}కర�ం HాలSదు. 

‘ ఇవ�4 � కkతlరU 23`a FేVిన F3� V
ష��. �&-@ా�  చదువJHI. అపeడర�ం అవJతlం() త2\ంత మ�దు&�. ఈ లZ@ా 2Nను బయట�Hg+, ఒక 
గంటలZ వ^ా<  ‘ అంటs క�&|hలZంR లSR బ�� ర�ంలZHgwx, డ6 &ాఘవ.   

లSR కంపy�టz మ�ందు కkరUh� చదవ^ా@-ం() �రజ. ఇం@-,� Vి����  ఉప?@-ంR `ెల�గ�, ఇం@-,� లలZ కల@ాపJలగం@ా FేVిన F3� అదం`3. 
ఆరU 2\లల ��స�&| ఉం() అక{డ. *ా&ా�Hv &gండ6 మ�డ6 &��లక� తగ�క�ంP3 F3� FేVినట�, 234రU *ా+,ద�ర�. అదం`3 చదువJతlంట_ �రజ Hv 
�ా� ల [ద �ా� ల� త@-ల�9. అదం`3 పRh బ�తl F3�. V
ౖబz V
�� FేV] అల*ాట� ఎప�ట� నుంP� అ9�ం(ో Hా� అంజ' అందులZ 
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ఆ&-`ే&-!b9నట�, ం(). అంత TచhలTPQ ఆలZచనల� ఆ 	ిల, Hgల� వF3h? Hా�, అT చదువJతc �రజ ^ా� ణ�*\ౖ!b9ం(). అ�4ంట�లZH� 
ఆ�}� ఎక�{వ �ా� క� గ�&- FేVిం(), అంజ' తన� తన త',� క'	ి ఒHX ^ా&- (ెంగ�తlన4ట�,  &�u 	],  Fేయమ� &ాఘవ� HIరటం. ఆ 	ిల, Hv 
ఇవతల ఉం() &ాఘవ అ� `ె'Vినట�,  లSదు. అతను ఏ(ో Tంత య�జz 2Nం *ాడటం`a అంజ' గ�రU<  పట��నట�,  లSదు. అసల� అవతల ఉం() 
అంజ' అ� �రజ న�n ఉంPే() Hాదు Hా�, ఆ అమ�n9 TTధ సంద&ా�లZ,  తన �ా��j Tషయ�ల� ఉన4T ఉన4ట�,  &ాఘవ`a Fెప�టం`a 
�రజ నమnక తప�లSదు.   

ఆ�} చదవటం �దల ట��న HాV]పట�Hv తయ�&g¡ బయట�Hgwx, డ6 &ాఘవ. అతను =&-@iFేhస&-Hv �రజ ఇంHా చదువJతc2N ఉం(). ఆ�}Hv తల 
=రUగ�తlన4ట�, @ా ఉం(). ఎం`a బ�¢)�మంతl&ాలనుక�న4 కkతlరU బ�ర£లZ ఇల�ంట� ఆలZచనల� ఉంట8య� ఆ�� మ�త�ం ఊ��ంచలSదు. ‘ 
�ంP3 ప(ె���(ేళ¦,  లSవJ. అపePే V
�� Hా*ాల§�Rhం(3 (3�Hv ‘ అనుక�ంటs HIపం`a ఊ@-!b9ం(). 

ఆ�}� గమ�ంR దగ�&-H¨F3hడ6 &ాఘవ. ‘ ఇపeడర�మ9ం() క(3 � కkతl&- V
�� య�వ. (3న4ల� వ()లSV]<  ఎవPQ`a2o లSR !bతlం() 
త/రలZ. అందుక� 23 మ�ట T� 23`a పండబ�ట�� . ఒక ^ా&- ఆ అనుభవ�}ª`ే తరU*ాత ఆ 	ిRh (3నంతట(ే త@-�!bతlం() ‘ అ234డ6. 

ఏ[ మ�ట8, డలSదు �రజ. అన� మనస{ం@ా ఉం(3�}Hv. &ాఘవ మ«, అPQ@Xస&-Hv ‘ ఏ¬. న234లZRంచుHI� ‘ అం(). 

‘ స&X. &gంP�ో�లZ,  Fెపe. �Hvష�ం లSక!b`ే వదు� లS. బలవంత��[ లSదు ‘ అ234డతను. అంటs బట�ల� Tప�^ా@ాడ6. 

‘ ఎల� అయ��ంట�ం() (�H� 	ిRh అల*ాట�? ‘ అంటs అత�HXVి చూVిం() �రజ. 

‘ ఇప�ట®,  సూ{u 	ిల,ల� F3ల� �ా �̄ . � HాలంలZల� Hాదు ‘ అంటs క� P3� యz తప� అ�4 T	ి� వRh ఆ�} పక{నున4 క�&|hలZ 
కkరUh234డ6. 

‘ అసల� అంజ' �Hgల� త@-'ం()F3� లZ? అ() �ను4 గ�రU<  పట��నట�,  లS(ే ‘ అం() �రజ మ°¯ � Fే`a<  క()'సూ< . 

‘ [రU కంపy�టz H¨నక మ�ందు 23 కంపy�టz లZ �}9u� చూసుHIట8�H¨Fేh() క(3. 2Nను లSనపeడ6 �}V
ంజz లZ F3� Fేసు< ంPే(). తన 
య�జz !±� ²
ౖu 23 కంపy�టz లZ ^b� z అవJతlంద� `ెjదనుక�ంట8. అల� (ొ&-Hv!b9ం() 23క�. ‘. 

‘ అంట_, 23 కkతlర� `ె'V] (3ం`a బ�తl F3� �దల ట8� *ా? ‘ 

‘ అవJను. 2Nను Fేయక!b`ే *N&X ఎవPQ`a2o FేసుంPే(). Rన4@ా *ాడ6 (3�4 ల ౖ2o,  	
ట�� ంPే*ాడ6. ఒ� ²
ౖ� ¬&-4ం´ త2µRh �`a మ[n 2Nను 
2\ల త!ా�ను అ� FెపeంPే(). (3� క234 ఇ() బ�టz క(3. తను 23`a మ�త��� F3� FేV]టట�,  (3&- లZHv `ెచుhక�234ను. ఆ Tధం@ా అంజ' 
*N&X మ@ాPQ వలZ,  పడక�ంP3 Hా!ాP3ను. నువJ/ 23క� ¶3�ం�� Fె!ా�లందుక� ‘. 

‘ సం`a·ింF3ంలS. ఇ(ో బ¸PQ ఉపHారం, (�Hv మ«, ¶3�ం�� ఒకట�. ఇపeడ6 అ(ొRh మ[n &ాఘ¹ అంక�u 23క� కడ6పJ Fే�ాడ6 అ� 
Fెబ�తlం(). ఏ &ా9ºª`ే2Nం పళ», డ@iట��ంచుHIట8�Hv? ‘ 

‘ `ె'Vిన *\ధవ బ�టz క(3 `ె'య� *\ధవ క234 ‘. 

‘ ఏP3hవJలS. ఇంతH� తమ&-Hv అంజ' ఒక{ట_23, ఇంHా *N&X F3� ²
�ం�� కkP3 ఉ234&ా? ‘. 

‘ మనHv బ¼Fెhడ6 మం(). చూ	ి^ా<  ఉండ6 ‘. 

&ాఘవ లSR �రజ దగ�&-H¨F3hడ6. ఆ�}� క�&|hలZంR లS	ి అందులZ కkరUh� తన `½డల	
ౖ ఆ�}� కk&�hబ�ట�� క�234డ6. తరU*ాత గంట V]పJ 
వ+,ద�ర� క'Vి అత� బ�తl F3� V
ష�� చ()*ారU. ఇంHా అతను �}9u� ఓ	
� తన FేVి V
ౖబz 	ి�య�&ాళ,  దగ�&- నుంPQ వRhన బ�తl 
లSఖల�, *ాళ,  �±ట®ల� చూ	ింF3డ6. ఇర*\ౖ నుంPQ య�భ9¾�ళ,  వయసు ఆడ *ాళ¦,  ఉ234రత� 	ి�య�&ాళ,  'సు� లZ. H¨ంత మం() అందం@ా 
ఉంట_ మ&- H¨ందరU ^b ^b @ా ఉ234రU. H¨ందరU బట�లS, క�ంP3 �Vిన �±ట®ల� కkP3 పం!ారU. అవ�4 చూసూ< , పRh శృం@ారం`a �ంPQన *ాళ,  
�}9u� చదువJతc �రజ మ«, *NPెHv{ం(). &ాఘవ కkడ PQట®. అత� అంగం గట��పPQ Hvంద నుంPQ ఆ�} గ�ద�  	
ౖ గ�చుhక�ంట�ం(). ఇద�&-H� 
అర��}ªం() &gంPో &Àం� Hv సమయ�}ªంద�. లSÁ బ�� ర�ంలZHgwx, రU. 
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నడ6సూ< 2N క� P3� యz T	ి� TVి&- H¨ట8� డ6 &ాఘవ. �రజ కkP3 2\ౖటÂ HvందHv జÃ&XhVి ఎ@-&- బ�� [ద బ¸&ా,  పడ6క�ం(). &ాఘవ ఆ�} ¬Hాళ¦,  
పట�� క�� ఎడం Fేసూ<  ఒక{ ఊపJలZ *\నకనుంPQ గ�టం ఆ�} ?�లZHv (ో!ాడ6. అల� P3@| !±Äష� లZ ప() ���ాల !ాట� (ెం@ాP3�}�. 

మధ�లZ బ�తlల� మ�మ�లS. �రజ కkP3 ఈ ^ా&- మ&-ంత ఎక�{వ@ా (తన ^ా� 9Hv) బ�తlల� మ�ట8, డ6తc అత�`a (ెం@-ంచుక�ం(). ఆ�}Hv 
Hా&-!bవFేhస&-Hv బ�తlల� ప�*ాహంల� వF3hయ��} 2oట� *\ంట. 

‘ Hా�&ా లంజ H¨డHా. 23 కkతl&-`a F3� Fేయటం Hాదు. మ@ాPQ*\ౖ`ే 23 బ¼క{ పగల@iట��  చూ^ా<  ‘ అంటs &gచh@iట��ందతPQ�. 

(3ం`a &ాఘవ &gRh!b9 ఆంబ¸తlల� క�మn ^ా@ాడ6, ‘ చూసుHI*N (ొమn&- లంజÃ 23 గ�టం (ెబÅ. మ«, ప()&��ల !ాట� (ెంగ�డంట_2N 
అ()&-!b*ా' నువJ/ ‘ అంటs అరUసూ< . 

‘ అల� 2\ట��  � (3�4. అబ8Å ఏమ�ం()&ా.. ఆÆÇ .. ఎక{Pో తగ�ల�< ం().. ఇంHా 2\ట�� .. *ా9ంచు.. Rం	]9 23 (3�4 ‘ అంటs ఆ*Nశం@ా 
ఊగ^ా@-ం() �రజ. 

‘ ఏంట_ � త', . పyక� బ'Vిం(ే �క�. ఒక �గ�డ6 F3లPే �క�? రంక� �గ�డ6 Hా*ాల�? ‘ అంటs మ&-ంత Èకరం@ా (ెంగ ^ా@ాడ6 &ాఘవ. 

‘ అవJ23�  *\ధ*ా. ఒక రంక� �గ�డ6 F3లడ6 &ా 23క�. వంద మం() Hా*ా'. ఊ&�,  అంద&-`a పడ6క�ంట8…. &ాంP3�  మ@ాwx, &ా.. [క� 
దమ�nల�ంట_ వRh నను4 *ా9ంచంPQ…. ‘ అంటs &iపeతc క��nంచుHI^ా@-ం() �రజ. 23ల�గ� ���ాలZ,  ఆ�}Hv పyక�లZ భ�కంపం 
వRhం(). *\ంట2N 	
ద�  HXక`a Hా&Xhసుక�ం(), ‘ ఆÆÇ .. Hా&-!bతlం() 23క�. ఆ!±దు� . �క� దండం 	
డ`3. Hా*ాలంట_ 23 అమn�, కkతl&|4 కkP3 
క'	ి *ా9ంచు… 	ీ, É.. ఆ!±దు� ’ అంటs అరUసూ< . 

ఆ�}Hv Hా&-న HాV]పట�HX &ాఘవHv కkP3 Hా&-!b9ం(). H¨ంత �రజ పyక�లZ, మ&- H¨ంత ఆ�} 	ిర£ల [ద Hా&XhVి అల�@X &iపeతc ఆ�} 
ÊపJ[ద *ా'!bయ�డ6. 

( ఇంHా ఉం()) 
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34 Responses to “�రజ �లయం �రజ �లయం �రజ �లయం �రజ �లయం - 07” 

1. on August 5, 2008 at 8:23 pm  rasikaraju 

lavanya garu, 
champesaaru po !!!!!! 

 

2. on August 6, 2008 at 4:05 am  �Ëఖz 

ల�వణ3�, 

H¨త<మల�పJ అ()&-ం(). Hా� అంజ' !ాత�� 9ల� చూ	ించటం బ8వJం(). అ() 9పeట� 	ిలల, Hv H¨ంద&-Hv దగ�ర@ా వసు< ం(). 

మనం 9()వరHX 9ట�వంట�T చూ^ాంక(3! PQj, పq, � సూ{u !ాప, �దల ౖన *ాళ¦Ì అక{డ, 9క{డ మ�త�ం తక�{*ా ఏంట�, 
�న4ట�Hv�న4 ఇంటz 2\ట®,  ఆ గ�ంటsరU ^ా{ండu� మ�త�ం, ��మ� మ�త�ం ఏమ234 తక�{వ =234మ� అన4ట��  ఉ2349. 
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