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ఆ`ీసుఆ`ీసుఆ`ీసుఆ`ీసు    abమabమabమabమ     Part-1 
 

Disclaimer :  ఈ కధ Bజమ+ Kా!*  )ెపeదల�చుKfలLదు. )*లవరక� Bజం Kావచుg.. ఐ�ే ఎవ��B 
K[ంచ పరచ�*BK[ మ+తNం Kాదు. జkV ఫl ఎంట�mnV�o]ం4 క!* ఈ 23ౖ4 మ��. pq,, డ?�*4 బrదl. జkV 
stంజZu ..  
Note please : (wన:పం) : ^దటU  పNయత:ం.. బbగ�ంటy )ెపeం�� లLక�ంటy z{ంచం��.. ప�g 
బEతGల� ఉండక Mqవచుg . అంత అవసరమ+?                 
 

కధకధకధకధ    ^దటU^దటU^దటU^దటU    abగంabగంabగంabగం : : : : 
   

���|క $3దA  ఆ`ీసుల} బbసుB.. 2ి9 ��V అం� `3Nం��X .. ఆం�*N   బయట ఒక $3దA  నగరం ల6 ల}K�ష�.    
ఆ`ీసు పB తపe ����w $3దAగ పటUVంచుK�ను.. $3దA  M��శ� Kావడం వలX  )*ల+ �m23l�� 0ా ఉంటbను.. 
బ�ౖ ��చl క@�* అం�ే.  
 

మ+ ఆ`ీసుల}�� )*ల+ మం!C ఆడ�ాళ�� ఉ�*: ఎవ���B  పటUVంచుక�న:!CలLదు. ఒక� ఆ abమను 
తపe,, ఏంటU పN�ె�క�* అంటb�ా?        



ఆందం అం� �*\ద ఆI� గత 5 -6 ఏళ��గ  చు$ిసు9 న: ఇంట�l�� .. ��వl� 0ా ల&ౖ�  ��సూ9  
వ�gం!C.. Kfంత �* ర�పం వ0m��ా వలX  Kావచుg (�ెలXదనం మం� షVs� అం� ���� ఎడ?�K�ట��)    
KాB ఇంKా ఎక��వగ �* M��ష�   Kారణం.. ఆI�క� Kfంచం అ!ెక��వ (!) క@డ ల&ం��.. 
తన Km� l ^దటUల} )*ల+ �రQ  ¡రQగ�ళ�� ¡��0�నట¢V  w�*:ను.. అందుK� ^దట£X  Kfంత 
అsషVం  ఉం��ం!C.   
ఈమధ� అw త0ా¤ s KాB �* wషయం ��రQ. చల Kాలంగ క¥¦ ఉం!C, $3��0�ం!C క@డ .. ఇదA��K§ !! 
  
తను 5 అడ?గ�ల మEడంగ�©ªల ���4, బం0ారQ వ�o: , $ి«X కళ��, నవ8� మ�ఖం,  Kfంట�తనం, 
జZణతనం. )ెపeK�ం )*ల 23K§� ర�పం. Bయl $3�m�V `ిగl. �*క� తగ¤ వయ2P ల&ం��..   
ఆ`ీసుల6 )*ల+ �*{��ష� అంద��$3ౖ )ెసు9 ంట¢ం!C.. ���*ల+గ..    
బbk B కవడం �® �* దగ¤��K[ వ�g ���� �ారQ కం$3¯X ం4 )ె2P �ారQ. 
 

$ి«� ఏంటB మ+టX�� నప=డ? నను: ఏ!ో ఒక pాక��± నవ8�త² M�0��ే!C.. ఏ!ో ఒక pాక� \ద 
రక రKాల&ౖన బ�kV IJ�ం³ pా� k, -ంKాల�, బ´ట¢V  2ిం0ా��ంచుKfB  �* K�µ� క� వ�g 2ిగ:�� 
ఇ)ేg!C. అందర� ఆI��® �*K�!ో ఉందB క@�* అనుక����ా��¶. ఆI��± మ+టbX డడం ఇషVIJ ఐ�* 
మ�ందుక� �oళ��*BK[ ఏ!ో బ�రQక�..  ఆ`ీసుల} ఇల+ంటUw తపeB �oనుకబbట¢..    $3©·¸�న �ా��B 
Kావడం�®  Kా�oౖ��� క@డ నూ�23�� )ే2P!C.   
 

�,-ల� గడ?సు9 ండగ $3దA  మ+రQeలL¹ల&వ8. అs�ే ఒక �,- మ+ ఆwడ ప)*ంగం ఎవ��దగ¤�, wB 
గత ఉ0ా!C �*డ?  �*�± ఏ{)ె$ిeందం�ే " ఏమం�� ఈ సంవత�రం  \ జతకం (�ా2ిఫలం) ల}  
\క� పర2ీ9 � స�º�గం అB ఉందట , �*K[ప=డ? \క� \ ఆ`ీసుల6B ఆ abమ �® «ంక� 
పడ?తGం!ె¶ అB భయంగ ఉం!C"  అB అం!C. KfB: Kామ� ఫంz�� ల} ఆI�ను చూ2ిం!C 
ల&ం��. ఆప=డ? ^దs�ం!C �*ల} అలజ��. నw� ఊరQక��*: అB$ిం�ం!C, $3ళ�s� 
)*ల�¼-లవ�డం�± అల+ ఎందుక� Kాక@డదూ అB$ిం�ం!C. బ�ర¥ల} Kా�o�½V , 2ి¾¿½V  
^దలయ+�s.     
 

ఆI�క� ఆ`ీసుల} Kfం)ెం తరచు ఇంMా�mV�� ఇవ�డం తరచు $ిల� అ`ీÀియ� మ+టbX డడం 
^దలs�ం!C. తనక@ ఇ!C నచgడం�± ఏ�Á ఒక ��కI�ం�ేష��  �± �ావడం ��ను 



¹లsనంతవరక� ఒబ�¯X Â )ెయడం జ��0�!C. IJK�ంటU pాl $3దA  M��ష� IJమం�ే పటVం ల+ంటU 
మ+టల� ^దల&టUVం!C. �*క@ ఓ K� .  
 

IJ{దAరం �ెల�గ� �ారం ఇంKా 2ి{లl pqష� బÄక¤ Åవ8ం� Kావడం �± మనం, మన�ాళ��, 
మనల6మనం ల+ంటU ఎÆmÇN ష�� �ాడ?తGం�ె!C.  
మనక�మనం )ేసుK�కMq�ే (స#యం) ఇంKmవరQ )ేpా9 రQ pాl ల+ంటU దబ�� \Bం³� క@డ 
�ా��ం!C. pqX  అం� 23V�� మం�దB అరÈం Kానట¢V  నటUం)*ను. " అవ8ను ల&ం��" అ�*:ను.    
           

ఒక $3ౖ���4 ఫంzÉ క� నను: $ిలవక Mq�ె అప=డ? అ��0ాను " ఏంటU abమ+ $ి«2P9  �ా�* ? " అB 
�Êం4 ఇ)*gను.  
" మ+ ఇంటUKm వ239  బbగ�ండదు, అందర� ఏ!ైన అనుక�ంటbరB $ిలవలLదు" అం!C.   
" ఇంటUదగ¤ర KాB ఫంz� ఏ!ైన $3టVచుg క!*, $ిలవచుg క!*" అB ��వ���)*gను. ఇంక ఆI�క@ 
^దలs�ం!C.   
" \�± $3ర�న� గ మటbX �*లB ఎపeట¢:ం)Ë అనుక�ంట¢�*:ను pాl , KాB భయప�*Ì ను. 
అs�* \రQ మ�  I�త9న pాl"  అం!C  I�త9న అంట� pqX  అ�� అరÈం �®.. 
" �* గటUVతనం చూ2P9  \�ాగలLరQ ల&ం�� అ�*:ను" , ఖంగ� ¡ం!C , )ెమ]0�«Xఉంట¢ం!C క@�*.  
"చూడకMq�*�*" అంటÍ తGరQ¥ మం!C.     
స�� ఇల+ pా0� �వ��K[ ��ను ఒక నూ�టN� $PX k ల} �* Kాl ల6 $ిక½ )ెసుKf��ల+ , ఊ�� బయటUKmÎ� 
మ+టbX డ?క���ల+ ఒపeందం అsం!C. ( అపeటUK[ K�వలం మ+టXడ?K�వడంK�సIJ అB ఉ!ెAశ�I�Ï�* 
మ+టల�±  wషయ+ల� ఆగవB  �ెల�సు ... ఇదA��K§.  KారQల} ÀిKారQ గE��g Kf!CA  �¼-ల6X   
   

(సÐÑషం)                           
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^దటU  కధ "ఆ`సీుఆ`సీుఆ`సీుఆ`సీు    abమabమabమabమ"     
First part completed, this is part-2   
 

ఆ`ీc abమ (�eండవabగం) 
 

KారQల6 gిKారQ అ��  abగం MNా రంభం  
 

ఓ శలవ8 �,- మj*�హ:ం సుమ+రQ �*ల�గ� గంటల  MNా ంతం  ల6  అనుక�న: జంlm nాo4 ల6 
�,డ?p  పNకqన Kాr అMాను. �sనుక �ోr u2ి బb�v 2ీ4 లw క@రQxం!C abమ. అ#X దకరIyzన 23ంట{ 
�ాసన  గ�ప=మం!C. �sనK[q చూ2ి "�e�}�*" అB నవ8~త� అన:ను.  
"!ేBకట?"  అB టక�qన ��$3�X  వ�xం!C  
" �,డX  \ద ఇంక!ేBK[ ,మ+టల+డ?K�డBK["  అB )ె$ిo ఈIyక� బb0ా   ��ందరల+గ�ం!ే 
అనుక�ంట{ బ�ట{V గ సరQ� న బం��  ల+0�ం)*ను.. 
�ై�� )ేసూ9  �ర�r ల6 ఆIyను చూnాను, తలnా:నం )ే2ి వ�xనట{X ం!C క�రQల� )*ల ల&ౖ4 0ా 
పట{V క�చుx ల+ ఉ�sౖ:. మం� డNc 23m� ఉండడం�� $ింv కలr �ా�� ల6 మ# ఇ!C0ా ఉం!C. KారQ 
క�దుప8లక� చనుద~యం  �ంకం0ా ఎ0���పడ?��ం!C.  K[�ంద M�టV  ప2ి��వ�s:ల6 IyరQn�9 ం!C.  
అప=�ే  గమBం)*ను abమక� K�ం)ెం M�టV  వ�xం!C, Kాస9  అశ�ద�  )ెసు9 నట{V ం!C అనుక�ంట�  అల+  
!ొంగ చూప8ల� చూడటం  స��KాదB కళ�� �,� $3ౖ K[ మ��ం)*ను. 



��� �� నుం�� పNకqక� ���0� ఒక Mావ8 గంట �ై�� తరQ�ాత ఒక (సుమ+రQ) Bర�న పN!ే�ాBK[  )ే�� 
Kా�ాMాను.   సుమ+రQ ఆరవ8��ం!C.    
అసలL ల6పల ట�న�ం0ా ఉండడం�� �ై�� )ేసూ9   $3దA0ా మ+టbX డ?K�లLదు. ఫNం4 �ోr ల+v )ె2ి �sనక 
2ీట X  ఆIy పNకqన )ే�ాను.  
!*B $ి¡Xకళ�లwX K[ చూసూ9  మ�ఖ+B: �eండ? )ేతGలమధ� uసుK�B "ఎన:ళ�K£" అ�*:ను. 
తను క2ి0ా చూసూ9  "�*వలX�*? ఐ!ేళ��  పటUVం!C అయ�0ా��K[ మ��K�ణ*¦ ళ�§�ే మ�2ిల§M�దుం" 
అం!C Bంద0ా. "ప�£XదులL �*4 ట� లL4" అంట{ ¡¨� దగ©ర0ా  �ªరQ $3టUV  "$3టV�*?"  అ�*:ను 
డబ�« \Bం¬ ధ~Bం)ేల+.   
K£ )ె2ి "మ�!ేAకద పNసు9 తం Mా®బ�« , ఇంKా ఆలశ�మ+" అం!C  
సు�*రంగ abమ ల6వr  ¡¨ B మ�B $3!*ల�� �¯K[q వద¡  ఆ$3ౖన అపor �*$3!*ల మధ�  0��̈  
)ేnా , తనకళ�� మEత ప�*p §.  �ªరQ �ె���ం!C . మం� మ°± 2P²³ గ�బb�ంప8. తలను Kాస9  
అడpంగ �N$ిo �*¡క జ´$ిoం)*ను ... �}¨ K[c .. ^దటU nా�� $3�� తరQ�ాత ప�ా§ 2ీ9 � ��.  
మ�ఖం Kాస9  దూరం0ా u2ి $ి¡Xకళ�లwK[ క2ి0ా చూసూ9  మ�,nా�� అ!ే 2ీKe~m�. 
తలదూరం)ే2ి మE2ిఉన: ఆIy కళ� $3ౖ ఒకటµకటU0ా $3!*లను �*K[ం)*ను. ఆ$3ౖ చకqగ టUNం )ే2ి 
ఉన: ఆIy కనుబ¶మలB �* ¡¨� �� బN· )ెnాను. క��ంKా మE2Pఉం�ం!C, పN�చర�ను 
ఆnా~!CతG�*:దB �ెల�సూ9 ��ఉం!C.  
$3!*లను )ె¸K[�ం!C పNం�*BK[ )ే��x ర¹ )ేnాను. ఉc� ఉc� అనడం ^దలటUVం!C.  
మ+టbX దుK��*BKe వ)*xమనుక��*:ను 0ాB ఈ చుంబనపNK[�య �� Ke�2ీV º తనపB ^దల&టUVం!C ...  
K[ంద »ా¼V ్  బ¡2ిం!C �రQసు0ా,,, తనక� పB ప��ందన:ట�V . ఏ!ో 0�ప=�  K�సం !*B తపన. �* 
MాX నుX  !*BK[ �ె¡యవ8క!*.   
ఆIy అర )ే�B �* ��ళ� మధ� �0�ం�, $3ౖట జZ��x జZఇం4 0ా Iyడ దగ©ర ^దల&టUV  K[�ం!CK[ వసూ9  
¸డత ¸డతల�0ా ఇదA�� శ���ాల� `ీ« )ేసుక��*:ం. �గ�తG §¾దలను Bమ�రQత� Bప8«� 
సు�*రంగ $ిం )ేnాను.   
"చంపక��ా" అం!C. 
ఆIy )ే�B అల+0£ న��$ిసూ9  �* Mాం4 ®పor MNా ం�*BK[ 0e¿� )ేnాను. 
ఎదురQచూసు9 న:ట{X ం!C టక�qన 0��̈  )ె2ి M�డ?గ��* `ీ« )ేయడం  ^దల§ం!C.  
పN� పట�V  �*Ke¿�ే స~ర©ం చూ$ిn�9 ం!C    
"ఇంత!C $3ట{V క�B ఇన:ళÀ�  ఎకqడ?�*:వ8�ా " అం!C దూరం0ా జ��0� కళ�లwX K[ చూసూ9 .  



"అ�మం�తనం క@డదు. �* అంత అందగ�ె9  అఫr  uసుK�వ��BK[ ఐద�£ÁÂ� ? సుV $ి� " అం!C.... 
K[ంద మnాÃ ఆపలLదు.  
�sంట�� బbc B అB గ�రQ���xనట{V ం!C "nా�� ఫr ద �ా వrp" అం!C. 
ఏమ�*ల6 ��చక " `3ౖm ఇm బ�� బ4 �*4 ఇm ఆ`ీc" అB చురక ��nా.   
"!ెబÄ K�టbV రQ nాr" అం!C n�o��V� 0ా  uసుక�ంట�. ..KాÅ.. K[ంద మnాÃ ఆపలLదు  
"$3టV��లL!ే, K�టÆV!ెల+?" అ�*:ను డయల+గ�ల� ���ెK[qసూ9    
" ఒదA�*:�*?" అం!C కళ�లwX K[ మÇ� చూసూ9 ��, "ఇకqడ§�ే అవ~దు ల&ం��  మ��.." అంట{ 
MNా K[Vక« ఏ23ovV ల6K[ వ)ేx2ిం!C. .... K[ంద మnాÃ  మ+తNం ఆపలLదు 
తల@Mాను Bస�#యంగ ..అడMా దడMా �ాహ�*ల� Mాc అవ8తGండడం�� ద4 ఈÃ రÈలpవ84.  
K�ంత $3దA  M�®షGm ల6 �ªట�� గ ఉండటం  వలX  ల+���ల�  Êల�KాదB మ�ం!ే ��23ౖ� )ెnాను, అ!ే 
)ెMాoను, అవ8నం!C.  
"కక�q��90ా మ�� క�ర�తనం�� ఎకqడప���ే అకqడ )ెసుK�లLం క!*" అ�*: 
"Ë మ�� పరQవ8 M�తGం!C" అం!C ^దటU nా��0ా 2ీ9 � సహజమ§న 2ిగ�© ను మ�ఖంలw చూ$ిసూ9 .  
 

"\రQ )*ల మం� �ారQ, ఐ ల&ౖv యE n� మ" అం!C �* కంట N « ను M�గ�డ?త�.   
"చూ�ొ)*x" అం!C »ా¼V ్ M�ంగ� �sౖప8 ఆశ0ా చూసూ9 . 
ఇకq�ో మ+ట �*క� �* »ా¼V ్ \ద ఎం�� Kాం`ి�ెm� ఉం!C, !*B: చూడ0ా�� ఆడ!*B కళ�లw క2ి 
$3రగడం ల&ౖ( ల+ం¬ 5ాm 0ా �ాళ�� మ+రడం �* కల�ాటÆ (ఎంద�, Kాదు ల&ం��... ఐ�* ఆ ¸వ�ాల� 
ఇంK� కధల6 )ెప=క�ం!*ం). మ+ ఆ¸డ§�ే )ెపo�� అకqరలLదు.  
�sంట�� బ�«V వదుల� )ె2ి ^త9ం ��డలK[ం!CK[ ల+0ాను, టంగ�న తల&�9ం!C. తనూ తల&�9  �* �sౖప8 
చూసూ9  "2ిగ�© లLదూ అడగ©�� బb�eడ? !*B: చూ$ిం)ెయ�డIJ�*"   అం!C 
" జZ�sడ§�ె చూ$ిం)ె�ా��: Kాదు" అన:ను 
" గర~ం K£� తక�q�s�లLదు" అం!C గటUVగ �sళ�మధ� uసుK�B చర]ం K[ం!CK[ ల+0� IyరQసు9 న: 
�*¹ B K���కగ చూసూ9 .  
" $ి¡X కళ��� !CgిV  $3ట�Vయ�క� కషVప�� ఇంత!C $3ంచుక��*:ను" అ�*: 
"మÁÌ� గర~ం, అణ�nా9 నులL " అం!C �sమ]!C0ా 0�ల  K�డ?త���.  
0ా-ల� �sనK[q ల+గ�K�B 0�ల K�ట�V  2Po�  $3ంచుత� "��లv� అం� ఎంజZÍ" అం!C   
" $ీX Ã ఆప8 " అ�*:  �sమ]!C0ా �ా��సూ9   



"అణ�nా9 న�*:నB K�పం వ�xం!* nా��q" అం!C 0,మ�0ా �¯చుxక�ంట�  
" అ)*x Kాదు, ఇ!ే ^దటU nా�� క!* ఐ డ?�*4 ల&ౖv ట{ #� $3X జr ఎల6m "  అ�*:ను KాX ��`3ౖ 
)ేసూ9    
" ఫర�ాలLదు, ��నూ ఎంజZÍ )ెసు9 �*:నుల&ం��" అం!C పB ��గం త0�©సూ9 ��  
" Kాదు, ఇదA��KÎ ఒK£nా�� అవ~డం �*K[షVం, ద4 ఈÃ �sm వ8Í ఫv .. ఐ \m IJv ల�  ఫr ద 
ఫcV ట�ౖం " అ�*:ను �ా��సూ9   
" గ�� $ిNB�ప8«�, !ెm ల&4 అÃ MాX m ఫr ఇ4 న�" అం!C g3�V« 0ా .. M�గడ9  2ిB�యr 0ా�� 
అB$ిం�ం!C. K[ం!CK[చూసుక�ంట� M��ా మం� )*ను� Mాడ? )ె�ావన:ట{X  �*¹ నను: చూ2ి 
తల@ప8తGన:టXB$ిం�ం!C.     
గEటbB: ల6BK[ �sటUV  బటVల� సరQA క�B మ+మEల�గ క@రQx�*:ను  
"నువ8~ )*ల అందగ�ె9¸" అ�*:ను ఏ!ొ K�త9గ కనుగ�న:ట{X   
" ఇంత  2PపటUK[ అయ�0ారQ M�0��*రQ , Ïేంv� "  అం!C K�ంత Bంద0ా 
పటUVంచుK�క�ం�* ��ను కంటUనూ� )ేnాను " Å�� #¡వ8� g3�V« ల6 $3దA  సూ4 లw లక��� మధ� హÅ 
మEm ల+గ )ెసుK��ా¡, ఎప=డూ మరQవ లLక�ం�* " అB MాX 4 n�X  0ా ��Ê« )ేnాను. 
" ఎÅ ÏCం¬  ఎ«� ¸« � ఏm ఇన�«V ట{  య�వr బE�టÐ" అ�*:ను 
" \రQ )*ల ��ఫ�eం4, అÍ ల� ద ఐ��య " అం!C M�గడ9ల+గ (తను ఈ మధ� బbగ "ఆ" 
¸షయంల6 !*��ల6K��x�*  అనుభవIyzన �Ñం� అB )ెMాoను క!* అందుK£ �*ల6 ఏ!ో ��ఫ�em� 
చూ2ినట{V ం!C).                 
 "\క� �ెల�nా .. \రంటÆ �*క� యమ క�· ఉం!C, అ!C ఇప=డ? మ��ంత $3��0£ల+ )ెసు9 �*:రQ. 
)ెపoం�� \క� ���sందుక� నచx�ª, �sనక ప�*p న���* లL!* ..." అన0ా��  
" 5Nా ంv 0ా )ెపo�* abమ+, ^దట X  Bను:చూ2P9  క2ి��2ి�* ఎందుK� Å అ`3ౖr� గ���ం� ¸B నచxక  
దూరం0ా ఉం�*లB ��23ౖ� )ెసుక��*:ను, మ�� ¸చxల¸��0ా..నువ8~  ..అల+...." అంట� ఆ$P2ి  
"ఇల+ అ�*:నB ఏ\ అనుK�క� " అ�*:ను  
�sంట�� కళ�ల6X  Åళ�� ���0ా§ తనK[ "\రÈ అంద��ల+0ా�� పరమ ప�త అ�� అనుక��*:రQ0ాB 
, య� �ª .. అపoటUల6 �* పNవర9న �* $3�� `3§« అ§న!*BK[ ఒక తప=డ? ��య+lm. �* 
nాÒ §K[ తగ© భర9 !ొరకలL!ే, అB:¸j*ల+ u2ికటÆVనB అనుK�B అల+గ ��Ñ� )ె2P!*BB. " , కళ�� 
తGడ?చుక�ంట�,  
"య+వ క@డ K�ంచం ఎక�q�� అనుK�ం�}" అం!C నవ8~ �ెచుxక�ంట�  



" ఇ!ే Ó¸తం అనుK�B అతB: �Ô!C¡ �* మ+ట ¸B పడ?ం�ె ఇతB: ( ఇపoటU భర9B) 
)ెసుక��*:ను . ఈ మధ� ఇ!C0ా�� వ8ంట{�*: \రంటÆ అ!C )*వలLదు. మ+ ఆయన 
¸నయవంతG�ే0ాB, ��ను భర9ల6 చూసుK��ాలనుక���  ఆ దరoం, Õ�¸,  హÖం!* ... �*క� \ల6�� 
కనప�ె�p , \�� $3�� అ§�ే ఎలగE �* abగ�ంల6 లLదు, కÅసం ఇల+ అ§�* \�� ....... )*ల+ 
!CగజZ��M�య+ను కదూ" అం!C   
" చ× ఊరQK� , ప��2ిÒతGలను బటÆV  మBgి ఉంటbడ? ,,స�£ ��ందరగ బ�ంగ�ళÀరQ �sళ!*ం అకqడ 
uరQnా9 లL Å య+వ " అ�*:ను తన ��డల మధ� )ెయ� (Ëర $3ౖనుం)ే) ��2ి �¯క�qత�.  
"అబbÄ �eచxK�టVక��ా ^గ��*, ��జ�£~ష��!ో ��ందర0ా )ె§� " అం!C 
"�*క@ ��ంద�£ �*��Xం¬, KాB ఈ �sలం�* టb�e©4� , Ùవ8 ఇదA��KÎ కషVIJక!*, $3ౖ0ా ట�న�m క@డ ;  
ఒK£nా�� నవంబరQ ల6 �sళ!*ం, ఫ8ల�X గ ��సుక�ం!*ం .... ట�రQ" అ�*:ను    
��ను తన��B ��లLషm  క� ఎంత MNా j*న�ం ఇసు9 �*:�ª తనK[ �sమ]!C0ా అర�ం అవ8న:ట{X ం!C , 
ఆల6చనల6ప��ం!C.. తన ఆల6చనలను బÚNv )ెసూ9  ... 
" ఇంK� ¸షయం , మన ఇదA��KÎ M�టV వ�xం!C ల&4 అÃ యEÃ !Cc ట§ం ట{ ల@Ã  `3ౖ� K£Óc  
ఈ. మం� gP¨ ల6K[ వ!*A ం"  అ�*:ను 
తల@$ిం!C " BజIJ, KాB ఇంత ��ందరల6 ఎల+ ?"  
" �*Keల+గE ®ం Iyంబ���ప= ఉం!C, ఇక Å¸షయం ల6 .. ఆనూc టÐNట�]ం4 �* తరఫ8న ... ఓ K£ ఫr 
యE? "  కళ�ల6X K[ పN�ా:ర�కం0ా చూసూ9   
"¼X§4  టUKeట{X  , Ûట�« బ�v )ె2ి $3డ9ను KాB �sÁÌ�మ�ందు కÅసం ఒక nా�� మనం ఇల+0£ 
అఞÝతంగ కలసుK��ా¡" అ�*:ను  m    
"స�£ 0ాB ఎందుK� ?" అం!C K�ంత పN�ా:ర�కం0ా  
" ఒక�� ఇ»ాV ల� అ!ే టÆషGV  ఒకరQ �ెల�సుK��ా¡ క!*.... అ! ేఆ టÆషGV ల�" అ�*:ను కళ�� 0�ట{త�. 
తనK[ అర�ం అ§ం!C, గటUV0ా ఒKా ¡¨ K[c ఇ�x "పదం��" అం!C �వ��0ా అకqడ �¯క�qత� 
" ఇంKా ఇంత గటUV0ా ఉం!C nారQ ఎల+ uరQxక�ంటb�, ?" 
" ఏమ�ం!W ఇంటU Keళ�0ా�� �* K[�ంద మ+ ఆ¸�* .. మ��.. �* కళ�లwX  నువÞ~, M�N బX ం nా«ßà, నువÞ~ 
? " అ�*:ను 0áపo0ా, �sంట�� నవ~ందుక�ం!C  
"ఇ�*:ళÀ� �� )ేసు9 న:ద!ే0ా, ఇ�ాళ \!C  K�X -¨ ల6 చూnాను కనుక �*పB  ఇంKా ఈÓ ... \K£ 
కషVం" అం!C 



�* అనం!*BK[ అంతGలLదు, ఓ��: ఇ�*:ళÀ� ఈ ఆ`ిసు బE�టÐ నను:  ఇంత0ా ....అనుక�ంట� 
ËకటU పడ?తGండడం�� KారQ »ాV rV )ే2ి �sను!C��0ాం 
ఇ�ా¡V మ+కల§క వలX   నల�గ���K[ హ�$ీo  అన:మ+ట .. అనుక�ంట� ���ె�X 4� ఆm )ేnాను.  
 

(స�âషం )    



ఆ�సీుఆ�సీుఆ�సీుఆ�సీు    ��మ��మ��మ��మ (  (  (  ( మ�డవ��గంమ�డవ��గంమ�డవ��గంమ�డవ��గం)))) 
 

 గమ�కగమ�కగమ�కగమ�క    : దయ�ే�ి మ�ందు ��ండ� ���ాల! చ#$% ఆతర()ాత*+  #,�-  చదువ./0ర� *0 
�12�345 .  మ�7మ8ట; ఈ కధల< బ�సు, ��మ ఇద?ర@  కల�ిఉన- �ీనుC  మ8తDం ఫసు5  FGరHI ల<నూ 
(రచKత 'బ�సు ' �ా  కధ �ెపNడం జర(గ�తPం#$) , Qగ/0 �ీనుC  థర(S  పరHI ల< ఉంట�K, 

గమ�ంచ గలర(.      
  
కTC పU ంగకTC పU ంగకTC పU ంగకTC పU ంగ::::  VW�7 (అ#ే బ�సు) ఒక FGద?  ఆ�ీసుకT బ�4. అత�2Z అ#ే ఆ�ీసు ల[� '��మ8 అ*+ ఒక 
అందగ/ెU/\   ఐ#ేళ_ ఆ à పDయ/0-ల! 2b*0-ళ_  అత�  ఆరటం  తర()ాత  '2ామ cdD �ాంe '  
FGటf5 క!*+  2g�1క కలTగ�తPం#$. ఇ#$ ఇద?�12h ఓ 2j *+ ఐన  మ8మ�లTగ  కలవడం 2bklH ఎవ��n*0 
చూoాU ర� �ీD�ా, FGరHనల8p   మ8ట�C డ�2g#0�2Z  ఊ�1బయటr2Z అత�  2ార(ల[  కలTసు2b� )stuU ర(.  
��మ అత� మగతనప.మ#0�-  2ార(ల<*+  చూ�ి పటr5  ఆడ�2bంటv అత�/\ మ8ట�C డ�తPం#$. 
FGౖxవ�ీ లyక  తపNక అంతటr/\ వ#$లyoాU ర(. �zచ{�ా  ఇం2ా  �ాK| �ా 'అం/0' జర�ాల� ఇద?ర@ 
అనుకTంట�ర(. సరస సల8C cాల నడ�మ  అసలT 'cdD �ాంe '  బ}ంగ�ళ~ర( ల< ఓ FGద?  �ట|  ల< 
"FGటf5 కTం#0మ�" �ె�ిషI  �సుకTంట�ర(. ఈల<�ా �ాంట�ీల/�  2ాలం గదుప.#0మ� 
అనుకTంట�ర(. . )ాళ_ల8  '2ార( �ి2ార( '  నుం� ��1���{న తర()ాత ఏమవ.తPం#ో చూ#0? ం :        
 

మ��ోమ��ోమ��ోమ��ో    ��గం��గం��గం��గం " " " "ఇంటr2�tu_కఇంటr2�tu_కఇంటr2�tu_కఇంటr2�tu_క"  "  "  "  అ*+అ*+అ*+అ*+    అంకంఅంకంఅంకంఅంకం    �దలT�దలT�దలT�దలT ......    ......    ......    ......    
బ�సK/ే  జం�I ల< #$ంFి  " ��-క�డ  #$ంప.తP*0-ను2ా�  oా�� ��మ8  .. పDసు� /0�2Z 
ఇం2j� '#$ంప ' లyక  cdతP*0-ను, బ}ౖ   �ీ3�  ��Dం4"  అ�  �ెFిN కను- 2bటr5  ఇంటr2Z �ె2j�oాడ�.  
 

��మ ప�1�ి�� అక�డ �7డ�S  �ద మ�7ల8 ఉం#$. ఎవ��n*0 చూoాU �j� అ*+ భయం ఒక పక�*sౖ/ే 
గ�ం�ెల<C  గ�బ�ల!  cా�ంట� ల< 2g�1కల త��/\ అ#ోల8  ఉం#$ తనకT. అపDయత-ం�ా*+  FGౖట 
కప�2b� గబ� ఇంటr)sౖప.కT అడ�గ�లT)+యడం �దల�టr5ం#$.  అంతల<*+ "ఏ�  ��మ !" అంటv 
పక�సందుల[ం�  నడ�వసుU న-  భరU 'బంట� ' FిలTప. %నబ��ం#$.   
"ఎక���నుం�  ఊ��ప�0S ��తనూ,  2bంప��ి 2ార(#$గడం చూడలyదుక#0"   అనుకTంటv 2ా��వ| 
�ా అత�)sౖప. �ెK� ఎగ�jసూU  "V�� బంటr" అం#$. 
తనుక!�0  2ా��వల8p *+  "V��" అ*0-డ� ,  
"ఆ�ీసుకT ఓవర(ట ౖమ8 ��మ8"  అ*0-డ� cాపం సమ8¡0నం పDశ-ల<*+ అం#$సూ� .       
హK�ా ఊFి�1 FీలT{2b� " అవ.ను" అం#$ మ�కUస�1�ా 



ఏమ8ట2ామ8ట 'బంట�' 2Z అ#$ మ�దు? Fz�j అK*0 �జ¤�2Z Fzర(కTతగpటf5  �న-  ��డSం/\ 2ాoాU  ర¥ 
�ా 2ాసU  �0మన�0య  రంగ�ల<ఉన- 'ఎలTగ�బంటr ' ల8గ*+ ఉంట�డ�. ��మ అంట¦ �0ల భయం, 
భ2hU  ఇం2ా �జ¤�2Z 'ఇం�ీ�1య8�1ట� 2ాంFGC §H '  �ీ|  అవ.తPంట�డ�. FGౖoా సంcాదనలyదు  అత�2Z 
ఫ.డూS  బ}డూS  అ¨- ఆ à దయ/\*+ cDా పU ం అ� అత�2Z /ెలTసు. అం�ే/0 ఆ à ఇ©ా5 �2Z 
వ���jకం�ా పల�C తPU మ8ట క!డ అనడ�, అ*+ ¡ైర�ం లyదూ.   
  
ఈ సుగ�ణ0ల¨- ఈ బంట� ల[ చూ�z ఆ à  ఇత�- తన ��ం�ొ ��1���ా అcాNఇం� �ేసుకTం#$. 
తనకTన-  చదువ.క! , ఉ#ో��ా�2h  ఇంక oా¬��5సుHక! (అ#$లyద� అత�2Z బ��ా /ెలTసు)  ��మ 
ల8ంటr సుప®¯ బ��ట� #ొరకడం తన అదుD ష5 °̀ అ� 'బంట� ' 2Z /ెలTసు అందు2j బ�#$±�ా 
ప��ఉంట�డ�. ఒకరకం�ా అత� మం�తనం చూ�z  ఇంటr�ం��2j  ఈమధ� ప�1Qతం అK 
ఉంట²ం#$ ��మ.  
 

అK/ే బ�సు %షయ8�2b�zU  , అత�- చూడ�ా*s ఈ àకT ³ల �దలవ.తPం�ే#$. ఒకoా�1 
అత�/\ మ8ట�C ��న తర()ాత అమ¬ �ెFిNం#$ )ాt´_క��ో తమకT  దూరప.బంధువ.ల�.   
*0cDా cాU �2Z  బంట� ల8ంటr  �గ��ే*0 అ� )ాcdKµ#$. ఈయన మ8 )ా�ే క#0 ,ఇద?రమ�   FG¶_  
2ాక మ�ం#ే త�1·/ే తగ�లTకTం�ే#0�-క#0, ఈడూ జ¸�ైన జంట�ా  ఉం�ే)ాళ_ం,  ఒక oా� యంటv 
తనకTం�ే#$ క#0 అనుకTంటv మనసుల< బ�ధప�ే#$.బంట�/\ తను �ేసుU న-#$ 2ాంపD à¹� 
2ాపర °̀క#0.  క¨సం అఫK® ఐ*0 అత�/\  FGటf5 కTంట  బ�గ తPD FిUపడచు{�ా అనుకT� 
ఐK#ేళ~_�ా అంద��-  వద· ఈ బ�సు )sనక పడ�తº 2bంత2ాలం�ా %�ి�1cdK  పDయ/0-లT 
త�1pం�ే�ిం#$.  
�జ¤�2Z బ�సు/\  cd·�zU  తను �0ల అందగ/ేU  , ఐ/ే  అత� పవర@, మ8ట2ా�1తనం, ష5Kల! 
ఇం2ా 2ాం�ి�ెIH  చూ�ి ఆ àకT ఆ అ»మ8నం 2ాం¼½ �దలKµ�% అత�- ఆ�ీసుల< చూసూU *+. 
�0ల8oార(C   ఆప.2gలyక డK��కT5 �ా c¾�1�ెసూU ఉం�ే#$. odయ�ాలక! c¾గడUలక! పడ�ే.  స�j లy 
ఏకప�-వDతP�ో  లyక '¿§ cా��5ఏ�' అ�  స�1FGటf5 2b� ఈమధ� 2bంత ��ాశ/\ వ#$లy�ిం#$. ఐ/ే  
అతను తనను  పటr5ంచు2gకcdవడం తన అం#0�2j FGద?  �0ల�ంÀ  అ� �ీ| ఐ*0 మ8రpం లyక 
2bన-ళÁ_�ా స�1FGటf5 కTంటv వ�{ం#0 à. అK/ే ఆ à �ాంటÂ ల<కంల< అత*+భరU.    
   
 

అకoా¬తPU గ ఏమKం#ో�ా� 2b�- *sలలT�ా అత*+ Fి·� ల�ౖ*sయ�డం  �దల�ట�5 డ�.  
అపNటrనుంÃ ఆ àకT /ెలTసు ÄÅభనం  మ�హÆరUం ఎం/\ దూరంల< లyద�. తన �GకTH Ç%తం 



�ద క!�0 స�ెI �ా 2ాం� FG�1�1ం#$. భరU /\ ఆప�ల<  ఉన-ప�డ� బ�సు � ఊVWంచుకTంటv 
���{cdKµ#$. %షయం అర±ం 2ా� బంట� 2Z ��ర�ల<� ఈ మ8ర(N �0ల ఆనం#0�-�{ం#$. 
అంతకంట¦ ఎకT�వ ఊVWం�ే, ఆల<�ం�ే  2�cా�ిట� అత�2Zలyదు. అ#ే ఆ à అదుD ష5ం క!�0ను-. 
పD�రవ.ండ�ల<నూ ఇ#ేబంట� /\ ఇప�డ� తను ఎంత ఎంజ¤� �ేయగలTగ�తPన-#ో క#0 అ#ే 
ఇప�డ� �జంగ 'అత�/\*+' ఎల8 ఉంటfం#ో  అ�  క!డ ఆశ{ర�cdతº ఉంటfం#$.    
 

ఇ#$ల8ఉంట¦ భరU/\cాటf య8ం�Dకం�ా నడ�సూU *+ ఉ*0- ��మ ఆల[చనలT ఎక�డ*È �ర(గ�తº 
ఉ*0-K. 
 

  "తన2h *+నంట¦ ఎంత ఇష5�, అవ2ాశం #ొరక�ా*+ అందర( మ�ాtu_�ా �ద2�2��య� కTం�0 
హÉం#0�ా ఎంతFGద?  హ¨మ�I  cా�2jÇ �ెcాN�ో. oా� K2Z తగp ఆల<చనలంట¦  ఇ)+*+�. ఆ �Gౖవ. 
oా5 ® బ}డూS  , #0��#0 /0Qద?ర@ .... అత*+ °̀ం�ేoాU �ో ... అదం/0 ఊVWంచుకTంట *+ తనకT ఇంత 
మ��ొ�ే{సుU ం#ే అ� ఆశ{ర�cdKం#$ ��మ. మ�ా��2Z �జం�ా Ê�¿, oా� K మ�1ంత 
మగత*0�-oాU Kక#0. �గ���2j#ో ప*+#ొ అంటగటr5   పక!��12Z  పంFిం�ే�ి బ�సు� ఈ �ా/ేD 
Fి·FించుకTం#0మ8,.... అబ�Ë ..."       
 

అ� మనసుల<*+ అనుకTంటv బయటr2Z "అబ�Ë" అ*+�ిం#$ ��మ అపDయత-ంగ .  
 

)sంట*+ బంట� " ఏమKం#$ ��మ8 àటfC  తను-కTన-)ా ?" అనడం/\ ఇంటr2Z�ేర(కTన- %షయం 
బ�రe2�2Z� *0ర¬లKం#$ ��మ. 
  
"ఏం లyదు " అ� తలTప.�సు2b� ఇంట²C 2Z )s¶_ం#0 à. అపNటr2j వంట ���� �ే�ి FGట�5 డ� బంట�. 
ఇంటrల<*+ ఉంట�డ� కనుక అత�2Z#$ మమ�¬ల�.  
గబగబ� ఏ#ో�*0-న�Fిం� *sౖట� ల<2Zమ8�1 మంచ à2Z� కమ8I �0�1Cంl అ� �గ���- 
FGౖ2Zల8కT�ం#$ మ�డ�cdతPం#ే�నన- భయం/\. మ*0��2Z ఈ  అకoా¬తPU  FzDమ/\ 
ఇబ¯ందKcdKం#$. ఎక!�FG¬ంటf స�ెI �ా ఎల8 ���� అKµ�#,?  ఎమ*0- అతను à�ీ*0?    
 

¿�ా)+శం ల< ఉన- ��మ #0���ె�ి తన సకల%ద�ల! పDÌ�1ం� మన బంట� �ా�� మగత*0�- 
ప�1ప.ష5ం �ేయగ·�1ం#$.  బ�సు అంగం /\ త*0డ�కTన-#$ గ�ర(U 2b�{ అప�డనుకTం#$ 
  



" అమ8¬ బ�సూ ¨#ెంత బలTపÍ ఎంత Îగ�వÍ,  àర(పÍ, పDసుÏఠ à¹న రకU*0tuలT కనపడ�తº 
ఎల8 వ.ం#$�ా, #,�సంగ� *+ను పట¦5��Ñ త3రల<*+ �ానుం#$ " అనుకTంటv ,మన బంట� ల[*+  
బ�సునూVWంచుకTంటv యమ క�ి�ా %�{cdK ప�{�ా ���{cdKం#$.  
2bంత�zప.  మ*0డ� ��ప�తº  ఊ�1సల8�0క ��మ అర(సూU  " ఓÒ ..oా® ఆపకం��, ఊఊం .. 
వ�ే{odU ం#$ " అ*+�ిం#$. తనకKc¾Kం#$. బంట�క!�0 అవ.టK�c¾య8డ� 2b#$?�zపటr2Z.     
"పక� �ద ప�{బ�తPలT �ట 5  �� °̀Qటr న�-)ాళ 'oా® '  అంటfం#$?" అ*+ అనుమ8నం 
�ావ·Hం#$ cdK " ఈమధ� ��మకT తన�ద �Óరవం FGర(గ�తº ఉన-టf5 ం#$" అనుకTంటv 
యమ8 ÔFీ�ా , తన అదుD ©ాÕ �-  మ�7oా�1 c¾గ�డ�కTంటv �దDల<2Z జ¤ర(కT*0-డ� తPD FిU �ా.   
 

ఐ/ే ��మ %షయం )+ర(.. ఆ àకT శ��ర/0పం  చలCబ�0S   మనసు ప�1ప�1%¡0ల cdతPన-#$  ,       
" ఎంద�7మ�ాళ_నూ  )ా�1మగత*0లనూ  ఎ�-ంటr*È చూ�ిం#$ తను, ఐ*0 ఎవడూ ఇంతల8 
ప�ెయ�లyదు తన� తనకT ప�ే)ా�j �ా¨. �దటr భరUవలC  ఒక ÎడS  ఉ*0- బంట� 2Z ఆ �0నుH 
ఇవ3లyదు ��మ ఎల8ంటr �దు? లT ప.డ/0�7న*+  భయం/\ . ఇప���  బ�సు/\ ఇల8 క·�ిన 
తర()ాత  అత*+ �గ�డన- �ీ·ంl వodU ం#$ తన2Z. తపNకTం�0  అత�వలC  ఓ /ె·వKన , oా¬®5 
ÎడSను క*0·. అత� ఞ×ప2ాలT ఎపNటr2h తన Ç%తంల< ఒక ��గం 2ా)ా· అనుకTం#$.   
 

బ}ంగ�ళÁర@ల< గడపబØKµ ఆ 2b#$?�7�ల! �జం�ా ఒక హ¨మ�I ల8�ా*+  అ)ా3లనుకTంట¦ 
తcాN, 2ా#ే� , ఇంత2h అతను ఒప�కTంట��0? అ���1చూ#0? ం , అతను  ఒప�కTంట¦*+ అల8�ే#0? ం 
అ� ఆల<�సూU , మ�ఖం �ద మందÔసం/\  తPD FిU �ా �దDల<2Z తనూ జ¤ర(కTం#$.    
 

అక�డ  మన బ�సు ఇంటr2�ళ_�ా*+ FిలC లకT చదువ. �ెప�తPన- ���ా�మణÚ� అ��Ûంటf�ా ఏ#ో 
��స�4 �ేయ8లంటv మ8స5®  బ}డూD మ�కT Fి·�, తలTప.క! ఆ Fిదప ���ా�మణÚ2h  అమ8ంతం  
'గ��Kµ�ి '  తPప�దు·Fి తనూ ��మ మVWమ/\ అనందప.టంచు·- చ% చూoాడ�. మ8�డం 
క!�0 టv Ô�Fీ.   ఆనక బ}ంగ�ళ~ర(  అనుభ)ాలను ఊVWంచుకTంటv �Øం�ెయ�కTండ*+ 
గ�ర(e లT�oాడ�. �ాతDం/0 �దDల< ��మ8కల8ప °̀. ఏం�ేoాU ం oా®   2bతU  %ం/0...  
 

తర()ా/ేమవ.తPం#ో , )ాళÁ_  ట¦సు5 ల�ల8  /ెలTసుకTంట��7, అసల#ేQటÜ తర()ా� అం2ాలల<......    
                                 
 

(సÄÝషం)    



ఆ�సీు ��మ ఆ�సీు ��మ ఆ�సీు ��మ ఆ�సీు ��మ 4వ ��గంవ ��గంవ ��గంవ ��గం  
 

మ��న సందర�ం ల� మ��న ��� �ట�మ��న సందర�ం ల� మ��న ��� �ట�మ��న సందర�ం ల� మ��న ��� �ట�మ��న సందర�ం ల� మ��న ��� �ట�  అ�� అంకం  దల!  
 

ఇంతక! మ$ందు ��మ%& కలపం బ)ంగ$ళ+ర,ల� "./ట0� క!ం12ం" అనుక!న3ప4ట5 6783 
�2క! నవంబర, 9ి�/ంబర, ల; కం./8 ప< =ద య$.ఎA BCDEF అవసరం పడటం%&  
6ాసI  %ెK�ంచ వల�ి వNేPల ఉంద< ఇదRరం గSTంN2ంU .  
 

అండV6W ల�కX Kా�� ఓ 6W Nేసుక!�23ం.  
 

అందుల� ��గంKా�� ఊ��[వర ఒక �]ష��]ం_ ల� ఒక మ`ల కa�bP< cాd <ంe 
 దలfట�� ం  
 

" మ ఇంట56W వNేPయgం9ి ఎం ప�Wdదు " అ< Nె.�4�ిం1ి iౖెరgంKా  
"అమk 1l< iౖెరgం మం92 ఇంట56W రమkంట0ం1l , BాళF mాd _n ల� ఎవ�]o�2 చూ��I  
పర,వq cr దూ " అనుక!�23ను, అ1ే అ�23ను కa92  
 

. " ఏ= ఫ�ావలuదు మKాళvF ఆమతwం iౖెరgం లu12 స�W ఒదుR లfం9ి" అ< [ర,U  
చూ.ిం[ం1ి  
��నూ 9ెస4�W_ క12" మ�� = Bారx, = BాడV ?" అ�23ను 
" ఫగలu yz ./ట5�  వNెPయgం9ి ... {|భ�2<67... Bా��3 మ అమk ఇంట567 పం.ిNే~ాI ను 
BాడV సూ�X ల� ఉంట�డV " అ< కను3 6�ట5�ం1ి  
 

ఆల�చనల� పడడం చూ�ి " ఏం పగల! లuవ12" అం1ి �ట0Kా �ప4� BCౖపq ఒక ల!� 
ఇసూI   
" ఏం పగలu చూ�ి Nbంగ 6ార,Pక!న3వq గ$ర,I  లu12.. N2ల12" అ�23ను 6�పంKా  
" ~ా�� జ�� ఎ జ�� " ..  " ఐ�2 పగలfౖ%ే ఉక�గ ఉంట0ం1ి లfం9ి" అం1ి ఇం6]దుక!లu 
అన3ట0d  
 అపq49ే �2క! %ె��ిం1ి ��మ బ)� రxం ల� ఏ�ీ లuద<  
" అలగ< మ�C~ాI మ ఇంతవరకa వN2Pక ? " అ�23ను Kాభ�ాగ..  
 



ఇంతల���  న3�� ��ను �2గ`4� "�C��" �ా� ల� చూ�ిన STట�� �ి��_ �� �ీ 
గ$ర,I క! ఒ[Pం1ి .. మ ఏ�ి 6�తIదవడం %& �సు6�లuదు 6ా< N2ల బK�ం1ి. "��మ క! 
K���  Nే��I  .. ఒపq4క!ంట0ం12 అనుక!ంట�  
 

" వq� య` ���ం� అ STట�� �ి��_ ఎ�ి ఏ� ఏ K���  " అ�23ను  
6ాసI  ఇబ�ం1ిKా  హం ./ట5�ం1ి ఇంతల��� నవq�తూ " అయg Kా��67 చలd Kా� తK��%ే 
Kా< .ిలd Kా� తగలదనుక!ంట�" .. " ¡2gంకag "  అం1ి  
BCంట�� "�C��" �ా� క! 6ాX Nేయడం , ��మ .�ర3 ఏ�ీ బ$� Nేయడం జ��K� cr �ం1ి .. 
Nె� �/ౖ¢ Nే�ి ��మ Nే£ల; ./ట�� ను  
" ఎ¤ అను6�క!ం92 1l<3 9ె�వ�� బ�¥ 67 ఇNేP�/¥ " అ�23ను  
తడబడVతూ "ఇంత ఖర,P ? " అంట��� �సుక!ం1ి  
మట మర,సూI  " ఐA 6§Uం ?" అంట��� " �̈d వ�?" అ�23ను  
" ఐ లfౖ� ~ా� � బ)��U " అం1ి... ఆర©� Nే�ి  
" ఐ ¡2_ య` లfౖ� బ�2�2 " అ�23ను 6�ంటªKా  
" �2_ ఆX .. ఐ�2 £నను 6Wవలం .." అంట� �«ర, గ$ండwంKా ./ట5�ం1ి ' స67ంe ' అ�� 
అర¬ం%& 
 " అవq��d  మF మF 6ాBా�గ12 " అ�23ను  
 

మ$హ®రIం �ి�n Nేసుక!�23ం ..  
అపq4డం1ి "గ$ర,I ం1ికద �« బ�g��య�n" అం1ి �« 6ాండం అ�� అర¬ం %&  
" 9ోం_ వ��U మgట��3ట° yz {ాgంకnం� ఇ¢ అ92�¢n " అ�23ను 
 

 "Kbప4" అం1ి ఐ�ీ±²ం �ి<� NేసూI   
 

ఆ �³´ �ా�� వ[Pం1ిఆ �³´ �ా�� వ[Pం1ిఆ �³´ �ా�� వ[Pం1ిఆ �³´ �ా�� వ[Pం1.ి.  
 

�µజనం Nే�ి ఫqX ��A S¶లfk_ %·దు6��< బ)ౖ� ఎ6ా�ను .. 6ా� ఐ%ే cా���ంe cwా బd ంA .. 
ఇం6ా ఫqX ��A S¶లfk_ వలd  జ�2<67 మ$ఖం N2టª¸gచుP అన3 ఉ1ేRశgం %&.  



గబ గబ� ��టªd 67� ' ఆ� . సతg��మ ఎం ఎA �ి , S¶º ఆ� ఎ6]»క!gట5z ' అ�� బ¼ �© ఉన3 
తల!పq దగ½ర ఆK� బ)X 6�ట�� ను 6ాసI  వనుక!తున3 Nేతుల%& ఈ సమజÀ<3 £ట0�  
క!ంట�  
 

తల!పq %ెర,చు6�Kా�C �Á�]ళFబ)ట�� ను ఎదుర,Kా ��మ  గ$డV బంట° ..  
"క¤¢ ~ా�" అనడం%&...  
"ఆ .. అ1ే ��మ .. ��మ Kార, ఆ�ీసుక! .. �Âq�  ఇమkంటÃ .. ఆ¢ ద B� .. అ1l" అ�23ను 
తతIరcాట0Kా 
 

 (మనసుల� ఎ�«3 ఆల�చనల! .. ��మ ట�w � Nే�ిం12 .. Kbడబ NేసుI ం1ే�). Å2 అలd  
Nేయదు లu ...  
ఐ�2 �2 వలd  ��మక! ఇబ�ం1ి కల!తుం1ే�.. cాపం 6ాపqరం ... ఇల ..   
“కa�³Pం9ి ~ా� .. ఏం �సుక!ంట�రx “ అ< బంట°  అనడం%& అర¬ం 6ానట0�   హం 
./ట5�  
 " Æఅ_ ఆ� 6�X©  ?" అ< అతను నవq�తూ �]ట5�ంచడం%&  %ేర,6�< 
" 6�X© " అ�23ను సర,R 6�ంట�  
<జÀ<67 " ఐ Bాం_ ట0 టÃ� య$వ� Æ_ BCౖÇ .. �]o_ నz " అనలuనుక12 
కaర,P�23ను.. ఆల�[సూI   
" ��మ �2 దగ½ర ఏ1l 12చదు .. అం%2 Nె.ి4ం1ి .. తన67ష����న1ే1l �Cను 6ాదనలuను .. 
అంట� బ)ౖ ~ా� �ీ య` .. �ీ�_ 9ే “ .. అంట� బ)ౖNె.ి4 తల!.�సుక!ంట� BC�dcr యడV 
బంట5  
 

ఎల వqం1ి~ా� ఝలకa� .." .. అంట� ��మ పక� గ1ిల;నుం� ఎంట°w ఇ[Pం1ి 
 "లfౖ¢ 67dయ� �« K�X� .. " అ< కను3 6�ట5�ం1ి  
(అపq4డV �2క! మ అÉడ గర,I 6�[Pం1ి .. ల6§� ��మ .. ��ను మతwం Nెcా4�« తను 
తట0� 6�లfదు .. ~ాi2రÊ ��రË �2�� క12 అ< స�� ./ట0� క!ంట� ఈ ల�6ా<6�N2Pను) 
 

. ఇక ��మ Éషయ<67 ఒ��I  " అబ�� అపnరసల %ెలd�ర మలfd పÌల గ$బ��ంపqల%& 
కÉ�ంNేల �Íక./ౖ4 వqం1ి. 
 



పw£ Éషయం ల�నూ అతgంత శUద¬  Kా , �ింపqX BCౖ_ Îgయలd�� , %ెలd< మలfd పÌలa 
అ1ె1ో  మ%ెI67�ంNే ./ర,Ïం..  
ఇలfd ల ఉం1ి ~ా� ? అం1ి [న31ే లfం9ి అ< సర,R తూ.  
<జÀ<67 ఇల!d  6ాసI  [న31ే ఐనప4ట56§ N2ల చక�Kా , �ింపqల½  అలంక��ం[ ఉం1ి.  
" BC�� �CౖA , టÃA�  ఫqyd  9ెక�WటªÐ" అ�23ను 6ాం.ిd��ం_ NేసూI   
Nే£ల� ఉన3 కaX 1ిwం� Kాd సు పక�న ./ట5�  ./ౖట నడV ల;<67 1ోపqక!ం1ి  
" గ$9ి3 కa92 లfౖ¢ ల; ./ట�~ావq క1ే జÀణ" అంట� �C ./ౖ67 లక!��23ను. 
 

అపq4డV కనప9ిం1ి 12< గ$ండwట5 ల;%ౖెన �/6§n బÒ డూ©  , ఆపక��� ఉన3 [న3 పqట��  
మN2Pనూ3. క�ిKా 12< ./ౖ ఒక మ$1ెRట5�  �2�క %· బÒ డూ©  చుట��  Kb�6ాను ... ఉసుn.. 
ఉసుn మం1ి BCంట�C  
 

అపq4డV అరÓం అ�ం1ి 1l<67క�9ో ట5wK]½� ఉం1l అ<..  
BCంట�� KW� మ��P Nేతుల మధg 12< మ$ఖం �సు6�< 12< క�ి కళFల�67 ఒక ~ా�� 
చూ�ి మ$ందు ./ౖ ./దÉ<, ఆనక 67Uం1ి1283 తడవతడవల!గ �కడం  దలfట�� .  
 

Nెయg 67Uంద తన ప< %2ను Nేసుక!ంట� cÕ %&ం1ి , ఆ�� .ిరUలa ఉపసూI  %·దల! 
�ాసూI  �Áక�డం  దలfట�� ను.  
 

తనNేతుల! �2 �¢n ./ౖనుంNే �ా��  < .ిసకడం ల; ప9ిం1ి .. మడ©  గట5�పడడం %& 
కరIవgం గ$ర,I 6�[Pం1ి ఈంక ఆపq6�లfక Nెయg 12< �ర క![PళF./ౖన B��ి లగబÒ తుంటª 
Bా��ం[..  
" య�� లÖd  STట�� ఈ� BCౖట5ంe 1ే� “ అంట� Bా�� �)డూw ం BCౖపqక! సఞg Nే�ిం1ి. 
మF ల;కం ల�67 వ[P మ$దుR లa �క!ళFక! 6ామ./ట5�  , <లబ92© ం.  
 

��ను %&డVKా %ె[Pన ØwÇ 6WA బ)� రxం ల�<67 %ెసూI ంటÃ .. Bా��సూI  �Á Ù��CA ఇ¢ ��� 
బ)� రxం ఒ8d  లz �Í67ంe అం� ఎంజÀ���ం_ ~ా� " అం1ి  
బ)� రxంల�67 ఎంటª� అవ�Kా�� బ�Kా అప4ట56W కaX ఐ ఉండడం%& ఒళvF  
పqలక��[ం1ి. చక�< రxం �/wషన� గ$బ�Úంపq పక��� వగల;�6W 6]oపqల�ాణÛ. క�]క!� Kా 
.�wమయణ2<<67 స�]oన �/ట5�ంen. 



ఈ Éషయంల� ఏ�ీ <జంKా మం[ ఇ�C�A� ��ం_ అ< �2క! ఖ�ా�]oం1ి. 
ఒక�~ా�� మజÀ 6ాదుక12, ... "ఆశ!. “.. అనుక!ంట0న3ర,క12...  
అసల! ఆంi2w  ల� మండVBCసÉల��� అ<3 ./ÚFమ$హ®�ాI ల! ఎందుక! ./డ%2�³ అ< 
�2క! N2ల~ార,d  డవq_ వ[Pం1ి.. ఆ�³´ కa92. ఇక అసల! Éషయ<6���I ....  
ØwÇ 6WA Éషయంల� తన Bా��ంపqలను  పట5� ంచు6�క!ండ గ1ిల� దూ�� మంచం =ద 
�/ట5X అయgం.  
గబ గబ� ల�న ఉన3 [న3 బ��n ల�ం[ ఒక 9ౖెమం� స� 9ె©� 'K�y ‘ బ�w ం� ఉంగరం బ)ౖటక! 
�~ాను. 
 "ఎందుకa ఇవ83" అంట0�� "¡2gం� య` " అంట� చూపqడV B�ల! మ$ం1ి67 ఆఫ� 
Nే�ిం1ి . ఆ92ళF67 ఇ1ో Ö6]3A , K�Âqలa�  నగలa 6ాదనలuర, అందు�2 .ిwయ$9ి3ం[ ..  
 

"మన %·డ సంబధం �2ం1ి67 గ$ర,I Kా" .. అనKా�� " 
Ý మ��ఈ బ`తుల" .. అం1ి ఇష�ంలuనట0�  మ`£ మ$డVసూI  ...  
అN2Þß 8క! బ`తు పనులu 6ా< మటల! K�ట�వqల ఉం1ి ..  
స�W 'cr ట0 సంబంధం' అం12మ 'ఓట0 ' లగ 9ె 6ాU ట5� Kా ఉంట0ం1ి.. అ�23 
 

 తను మ$ందుక! జÀ[న ఉంగరపqB��< అల ఉం[ , BCళF83 మడవ మ�23 , గట5�Kా 
ÙK�ం[ం1ి, అపq4డరÓం అ�gం1ి అమk9ి67 ఆ B�లa �ా��  లగ మ$9ి[న B�ళvF బ�Xn 
లగ �ింబ���k . 6�ంటªKా నÉ�ం1ి ఇం6Wంట5 అన3ట0�  .  
 

మ$ందుక! వంK� తన కళFల;d 67 చూసూI �� BC�./ౖ �2 �«ట5< ఆ�� B��./ౖ �]ండVమ`డV 
~ార,d  ఊ.ి ( �/లd áిఓ ల)  
అపq4డV �Cమk1ిKా ఉంగ�ా<3 ల�ప�67 జâ[PంN2ను ,  
 

"టªౖ_ Kా ఉం12 ....ఐ లfౖ� ¡ింen టªౖ_ " అ�23ను 'ప¢ ఇంటªం9ె� '.  
 

"హz ఎ�³ట5� య�.. ఇ_ ఈ� నz టªౖం ఫ� థ ��యX ¡ింe “ అంట� =1ి67 లక!�ం1ి. 
“మ��ంత �]చPKbట�క!�ా .. దుమ$kదులప మంట0ంటÃ ....ఊäk" అం1ి  
 



బం9ి బ�Kా�� నడVసుI ండడం%& ఉ%2nహం Kా ఆ��ను కమ$k6�< మ$దుR ల పర�ం £��K� 
 దలfట�� ం. తన ను1ిట5 ./ౖ సు%2రంKా ఒక మ$దుR  .. ఆ./ౖ బ�ణ2లd ంట5 ఆ�� 
కనుబÒ మల./ౖ ./12లను న9ి.ించ �2�క %& �Cమk1ిKా సు�å�ిసూÓ  .... ఆ�� కళvF 
మ`�ిఉ�23ఇ.. . ఆ�� అంద���న కళF./ౖ ప1ే ప1ె చుంÙంN2ను. 
 

�Cమk1ిKా మ$దుR లను బ$గ½ల! NెవqలBCనుక ఎ�³ జ�¢n క! మÚFంN2ను . మ��ంత 
67ంద67 1ిK� ��డల./ౖ67 చుంబ�2ల! Nే�ాPను .. చు� చు� చు� .. .. 
ఆ�� BCౖపq<ం[ మతwం ఉAn …..ఉæk…. ఊäk ల!  దలయg�.  
 

ఇంక ఆలసgం మం[1ి6ాద< అర¬���ం1ి �2క!;  గబగబ� �రక![PళvF లగడం లంగ 
బÒ ందు ఫట0� మనడం �/6]ండd ల� జ��K�cr య� .  
 

��మ కa92 తక!�B�¢ 6ాదు లంKా ఊ9ేస��కలd  �2 �¢n , అం9ీ .ీ67cా�]�ి �2 క9ీ©  
=ద 129ి  దలfట5� ం1ి . ఈల�Kా ��ను తన జÀ6]_ బ�w  ఊడ .ీ6W~ాను. తన67 cాgంట5 
మతwం ¤K��ం1ి.  �2 =ద ష�� .  
 

��మ సళvF .. Bాä ��యX ఫqX ఎ¢ �ి�Ç.. ఆ వయసు ఆడBాళFకంటª క8సం ప1ేళvF 
[న3 12<ల ఉ�23�.  
 

" ��మ ��యyd ��ంÐ ఎ¢ áి�Ç " అనKా�� " ట09ే  జ�� ఫ� య` 9ియ� " అం1ి 
 

 %ే�Cరంగ$ <పqXn 6�ంత��పq �� ¢ స� Nే~ాను ( <జÀ<67 Nెప4లంటÃ మ ఆÉడÉ 
ఇం6ా బ�Kా ./దRB� అ��2 జ��cr � 6ాసI  <ర,%2nహంKా ఉంట�� ..  
 

మ�� 1l<Bè అమk .. <K�9ి ఉ�23¥ . ) NేసుI న3 స67ంe < బ�Kా ఎంజÀ¥ NేసూI  మF 
ఊä.. ఊ…..ఉంÇ .. ఊ..ఉAn ల!  దలfట5�ం1ి.  
 

ఆల మ$దుR ల! క!��.ిసూI  �Cమk1ిKా బÒ డV©  వరకa Nేర,క!�23ను. బÒ డూ©  cÕ £I కడVపqల 
=ద మ$దుR లంట5సూI  మదన మం1ి�ా<3 అలంక��సుI న3 cాgంట° దగ½��67 Nేర,6�< 
./ౖ<ంNే అరNే£<ండ �సు6�< సు%2రంKా ఉబ$�< �Á6ా�ను.  
 



అమk ... అబ��... ఉAn.. అనడం  దలfట5�ం1ి. తన కళFల�d 67 చూసూI  ఉపసుÓ  ./ౖ 
మ$దుR ల!క!��.ింN2ను cాgంట° ప�నుం9ే.  
అక�డక�92 బ�Kా %ేమNే�� ఉం1ి మదన ర~ాల వలd  . అ�%ే �é1ో  చక�< సుBాసన 
గల �/ంట0 పqల!మ$క!న3ట0d ం1ి, 12ం%& ~ాi2రణంKా ఉం9ే మదపqBాసన %ె�యడం 
లuదు.మం[ మ%ెI67�ంNే Bాసన…. 
 

 "ఆమk� మం[ ఎ6§nê��య�Cౖnన Ægం� క12 1l<67 పw£12<6§ ఓ �/ంట0 %ెల!సు 
లగ$ం1ి ... ��� �/6§n Kా9ెA" అనుక!ంట��C ఓ �2ల!½  మ$దుR �[P %·డల Bారల�d  
6�1ిR��పq �26ాను.  
�2 �2క!డV సుఖంల� ప9ి తను .ి�Õ� ¢ ��వ< ఒ1ి�./ట5� ం1ి..  
మన Éషయ<6W¤ట5 ఒక <మ$షంల� లu[ ÉరUÖగ$తుం1ి (�´.. మ`డV ఉంటª) , 
అమk�< బ�గ Sëటª67���I  తర,Bాత Éషయం  మన 'కం_'�³X ల� ఉం9ే1ేక12.. 
అందు6W.. 
 

అపq4డV ��ను �2 పwయ%23లను 6ాసI  12�� మÚFం[ ఆ�� క!9ి6ా�< �2 �«ట5 దగ½రగ 
�సు6�<  దట తన బÒ టనB��3 చప4��ం[ం[ అక�డ దల!6�< కUమంKా 67ం1ి67 
వసూI  మడమలa, ఆ./ౖ ఆ�� అంద���న Ùగ$తు .ిక�లa అల ఇం6ా ./ౖన %·డల./ౖ �2 
./12లనూ �2�కనూ BాడVతూ �]చPKbట�డం  దలfట�ను.  
 

అ1ేవర,స �]ండవ 6ా�./ౖ కa92. ఆ�� %·డలనూ Bాట5 బల!పqనూ చూసూI  Bాట5< 
�Áక!�తూ మధg మధg ల� ఆ�� 1ిమk ఉబ$�నూ మధgల� 12< మధgల� yలKా 
కనపడVతున3 �ిd _ N2రనూ చూసూI  ఉపq4డపq4డV ఒ��.ి9ి ఇసూI  మ��ంత త�ా~ాÓ �67 
Nే�ాPను.  
 

ఇంతల� ��మ 6ాసI  ��తIబ9ీ 1ిKWపwయత3ం ల� ఉన3 �2 క9ీ©  �ిÓ£ చూ�ి నను3 మంచం 
బ�g� సcr �� ఆను6�< కa�³Pమన3ట0d  ~ìఞ» í Nే�ిం1ి.  
 

కad  గSTం[ ష�� బ<యనdను చక చ6ా ��/�ి S¶9ో�U �© క! Æ�Kా Nేరబ9ి %·డల! బ�గ 
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