
%ంq ¢టర& kలుfతer ప®��. pJ�న ఒకK ¢టరు kలు
మూq ¢టర& kతe� ఉ� �. ఐదు ¢టర& kతe�= kలను ,

�PJ  ఎ=p�  ¢టర&  kతe�.  W;రు.  మూq¢టర&  kతe�=
kలను ఐదు ¢టర& kతe�. f��రు. మూq ¢టర& kతe�.
ఎ=p�¢టర& kతe�నుంQ kలు W;రు. మూq ¢టర& kలను
ఐదు ¢టర& kతe�. W;రు. ఐదు ¢టర& kతe� ముందుh ఒక
¢టరు kలు ఉం®�. ఇv]q మూq ¢టర& kలను W;రు.
ఐదు  ¢టర&  kతe�  �లుగు  ¢టరు&,  ఎ=p�  ¢టర&  kతe�
�లుగు ¢టర& kలు� �. భ/ సులభంh ఉన � క©, జ�బు!

lద-  qvకథ# జ�బు: µను

%ండవ  qvకథ# జ�బు: వP

మూడవ  qvకథ# జ�బు: Ðన ఆ#, Ðన  దంటు, కం..
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��గతం
���ంబరు  �ల  వ��ం�.  �ౖద��దు�  ��యక  చ��
ఉత���  చూ"�. ఉత��ల# ఆ% ల& ముందునుం� ��యక
�గ*+లను అ��, �-. రంగు/0 1ల&�  చూ"�.

3-4  అంతసు3ల  ఎతు3ం5  ��యక  �గ*+� ,  6*న&�ఎ�3
7రు8�90  దృ;<=  >?ం@�.  =మజBనం  తరు�త  �ల
CDలవరE  F0�G  HగI  7రు8�  ము=J,  అకKL  ఇనుప
చువO�  0కPంQ అముRST 1ల&�  గుPంQ ఆ�Qం@�.

అ=  �గ*+�&=  మ-�U  ఆ  7రు8  VLWతుంX  అY
ZEడద=  Z\]^షG  �ళుa  ప*b  ఏ"d  �పX�  VLకbత
Zర<కef=  చూ"�.  ఆ  �గ*+ల#  �5  రంగుల  Zరణంh
7రు8  iళa�  jసం,  kదరసం  lదmౖన  ప*fదకర
రHయ�లు  noదు#  pంQ  కనబqతు� య=  కంhరు
పqతున  rs8ల పలు#�  ���.
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ఒకuౖvన  ��యక  చ��  ఊ^Jంvలూ,  మCuౖvన  ప�తe
రంxGఉప�Hల  నfDలు  -  "ఇ�  %ంy  ప*;ంతంh
గడQWz  @లు{8"  "  అ=  k*P|ం��P  సంఖ<
ఎ#K~తుండటం  గమ=ం@�.  >-=  %ంLం-i  HO�|=.
�qST�Y� �h  �లుసుSన  �జ�యD�ల kQక�  అర|ం
�సు���.

పంqగలు  @YమంQ�.  భ.3  శ*ద�ల#  అ�  ఆల�Yలు.
సంసృKb,  సహ�వ�లక�  పటు��మRలు.  వ<.3�వ�=�,

సంసృK��  పంqగలు  6ందe�ందు8/,  సం{హం/దు.  అ�z
�ం�*�కరణ,  ప�<వరణ  Zలుష<ం,  �PJWతున  పట�ణ
జ��ల  Tపథ<ం�ంQ  చూ,  ’ఈ  పంqగ�  ఇY�  ఎందు#
జరుv��ల’=  అందరూ  ఆ�Qంచగ�Jz  �గుంq.  ఇవi 
9^h  జPJz  �గుంq.  =�G  బలు�ల  ధగధగలూ,  W�
�xలూ, ధనHOమ<v ఊ^Jంvలూ Zక భ.3 శ*ద�ల వ<�3కరణ#
మPంత ప�తe�ౖన f��లు �P.z �గుంq. తళు#�ళు#�&
పట��లు  తమ=oము  మPQW#ం"  ఒకK  �ణం  ఆ�Q03
@/n....=కK�ౖన  మంQ  iYలు  ల�ంచక  W8.  Sత3పm&లు
�PJ జ=ంచకW8.
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    ఏp® మూy?

 

జQబులు:

lద- సమస<:

అతను  ముందుh  rకను  bసుకu¤a,  ©=  అవత�  ఒq¬#
�P�,  uన.K  వH3q.  తరు�త  ఆ#ల  కట�ను  bసుక  W�,

©=  అకKడ  ఉంQ,  rకను  uన.K  bసుక  వH3q.  ఈHP
rకను  ఇవత�  ఒq¬T  ఉంQ,  v�=  అవత�  ఒq¬#
bసుకWoq.  త�Oత  వQ�,  rకను  అవత�  ఒq¬#
bసుకWoq.

%ండవసమస<:

lదట మూq ¢టర& kతe =ం" kలను W;రు. ఆ మూq
¢టర&నూ, ఐదు ¢టర& kతe�. f��రు. ఇvq మూq ¢టర&
kతe  ëÇh  ఉన �.  ఎ=p�  ¢టర&  kతe�,  ఐదు  ¢టర&
kలుfతer ఉ� �.  ఇv]q  ఆkలను  మూq  ¢టర& kతe
=ం"  W;రు.  ఇvq  ఎ=p�  ¢టర&  kతe�  %ంq  ¢టర&
kలుfతer  pJలు� �.  ఇvq  మూq  ¢టర&  kతe�=
kలనూ  �PJ  ఐదు¢టర&  kతe�=.  W;రు.  ఇంత#ముం{
Wన  మూq  ¢టర&  kలున  Zరణంh,  ఇv]q  అందు�.
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kతe’  ఉన ©  ?  అ=  అLJం�.”�E  �లుగు  ¢టర&  kలు
Z��.  Zi  fఇంÈ&  E"  ఐదు,  ఎ=p�  ¢టరు&
పX�kతe/  ఉ� �,  పద  ఇద¡రంW�  ఎ=p�  ¢టర&
kతe�.  kలు  �చు�Sం©మ’=,  u�aరు.  �P�Q�,

�Pద¡రూ ఆ kలను ఎY పంచు#ం®రు ?

Z[X కథలు

1. 

    అముR� జముR� vL��SడZ !

    అర�� ప® =. వ3� SడZ !

    �రంత �రు�ళ� చ3� SడZ !

    ఇంత� నుuOవరు ఓ SడZ?    

2. 

    గ«�« iళa� ê*�ముq v¯�
    ê*�ము= కqv� uౖ�ముqv¯� 
    uౖ�ము= కqv� వజeము v¯�.
    ఎవర�, 7ప]ంL?

3. 

    ఆ�= అP®#
    బ�aP �ణక¯�
    గు�3 ముo<ల 7ంq.
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�ర�యల కథలు

�ల�ల కథ�� �యగూర� ���ం� ��� కథలు �� �రు�ం��. �� ��
��ం�య  ��ల  ఈ  కథలు  ��"  ఒ$  రకం�  %��సు'ం(�.  ఈ)*
+, -. /నకప2 -3ౖన�ం.� 5క*ం�ల��ం�ం6. అ� 5క*ం�న 8.�
మచు;,  ఓ మూ= కథలు- >?సం. మూ@ చదవం2, ’>రు  %నకథలC
-.D ఏFం GHలుI�, ఏ% JగుI�’ అ� ఆ��ం� �ప�ం2.

పవ�  ���,  మద�
����  �లల  సంఘం,

�త���  � !న
#ండ%యంత
�&హ(ణు* కథ:

అనగనh  ఒక  ఊP�
�ండZయంత  �*హRణుq
ఉం5�q.  ఆ
�ండZయంత �*హRణు=.,  ఇటుకంత ఇలు&  8ం5�.  ఒక  CD
�*హRణుL.  వంZయంత  వజeం  �P.ం�.  ఆ  వంZయంత
వx*= ,  �రZయంత  �రు��  �-�,  o-Zయంత  oళం
9�q.  ఇ�  .-��ంQ  ఒక  �ంగ  చూHq.  ఆ  ��*
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�*హRణుq  =దeWవటం  చూ  �సZయంత  �ం�q,

o-Zయంత o�=  పగల�-�, వంZయంత వx*=  bసు#=,

ZకరZయంత Zరు� kPW�q.  దు¡T , యజf= వజeం
/కWవటం  చూ,   ట&Zయంత  W¢సు  వద¡#  W�,  PWర�్
�;q.  ఆ   ట&Zయంత  W¢సు,  �LZయంత  �v�  u¤a  ,

ZకరZయంత  Zరు�=,  �సZయంత  �ం�L=  పటు�#=,

xమZయంత ¥ౖ�& �-�, లవంగమంత Y¦U S-�, వంZయంత
వx*= , �ండZయంత �*హRణు=. ఇ1]ం@q!! ఎY ఉం�?

***

బ,-(ంద,,  7వ  తరగ.,

/ంబ�0  బ1,

�23�త�ప45  � !న
6ంత%యంత  673*
కథ:

ఉPZయంత  ఊ§a
QంతZయంత  Q¨ q,

�సరJంజంత  ��aంU,

Zvరం  �0�q.  �P.
ఎలZKయంత  ఎదు¡లు
ఉం5�.  ఒకCD,
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సమసDలు

సమసNలు, ²="కథలు మన Fధసుh, పదును fడg�. పదవతరగb �వ�
అ=గుతున  ఈ  సమసN�,  గంగమ¤కo  అ=గుతున  ఈ  ²="కథ�
Ãంతం�  )Áంచగలc�  ప�యbంచం2.  -లు�క�G,  మcం  m)'ం,

జ8బు�  U�ంw  ఇ�;ం,  చూP  అర¡ం  mసు?గలc�  ప�యbంచం2.  ©ం=
ర�లు�నూ ప�యతం +త¬ం అవసరF మ*. %జÄసు'!

సమసDలు

ఒకతను ఒక rకనూ, ఒక v�i, ఒక ఆ#ల కట�నూ bసుS=
©P  uంట  uళుతుండh  ఒక  న�  అడ¬ంవQ�ం�.  న�=
©ట"=.  అకKడ  ఒకK  పడవ  fతer  ఉన �.  అందు�,

అతనూ,  ఇతర  వసు38  ఏద��  ఒక-  fతer  అవత�.
bసుక  uళa"=.  >ల8తుం�.  అయన  /కWz,  r6n,

ఆ#లకట�ను �ంటుం�. v/n, rకను �ంటుం�. మP ఆ
మూLం-i ఎY అవత�. �రు�oÃ 7v]�ంL.

1.

సంధ<,  >ణ  అT  ఇద¡రు  0 ¶తులు  ఉ� రు.  సంధ<  �ళa
ఇం-.  బందు8లు  వ@�రు.  సంధ<#  �లుగు  ¢టర&  kలు
Z��.  �¤aంÈ&  మూq¢టరు&  పX�  kతe  fతer  ఉన �.

అvq సంద< >ణ �ళa ఇం-. W� ’�లుగు ¢టరు& పX�

2.
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�సు��సు�

�న  �ల�లు  ?రు,a  సు�తతTం  ఈ  Iలుగు  పలు,��  అందుతుం6.

అందు?ం2.

�నం: ��ష బృందం, Iలు« తరగb, ప�కృbబ2, �a�త'ప��.

#సుf #సుf
ఎండ� Eరు�� Û
/, / kk!

కం- iళుa తుqచు�,

Z� ములు& bసు�,

ఎవరు Z�� �రు�.
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శనZKయంత  �¨&  దును తుంX,  �P.  వంZయంత  వజeం
�P.ం�.  �రు  సంUషంU  ఆ  వx*=  �రZయంత  �రు��
©@రు.  అ�  �సZయంత  �ం�q  చూ;q.  ©=  ఆ �z*
�ంJ�ంచు#W�q.  �L=  మునZKయంత  ముసలమR
చూం�. uంటT  ట&Zయంత W¢సు# ªG �, ఆ �షయం
71]ం�.  uంటT   ట&Zయంత  W¢సు  గం«గడ¬ంత  గను 
bసు#=,  లవంగlగ�ంత  Y¦  పటు�S=,  �లకర*ంత  �v�
9గంh  వQ�,  �సZయంత  �ం�L  పటు�S=,  వంZయంత
వx*=  QంతZయంత Q¨ =. ఇ1]ంQ,  �సZయంత �ం�L 
�లకర*ంత  �v�  bసు¤a,  xమZయంత  ¥ౖ�&  �-�,
o-Zయంత oళం 9;q!! ఏమం®రు మP?

***
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గంగమ(క8, /ంబ�0  బ1
� !న  6ంత%యంత
673* కథ:

ఉ�&గడ¬ంత  ఊ§a
QంతZయంత  Q¨ q
ఉం5�q.  ఒక  CD
ఉర&గడ¬ంత  ఊCq  W�,

QంతZయంత  Q¨ LU,

"ఒ^  !  QంతZయంత
Q¨ "  !  ను8O  ఏం
చ��8�?"  అ=
అLhq.  అందు#
Q¨ q, "¯ంZయంత ¯న3్
Z&°  చ��ను"  అ� q.

"మP  i#  ఏం  వQ�ం�
�?"  అ=  ఉర&డ¬ంత  ఊCq  అLhq.  "వంZయంత  వజeం
వQ�ం�",  అ=  QంతZయంత  Q¨ q  7k]q.  "©= ఎకKడ
©@8?" అ= అLhq ఉర&గడ¬ంత ఊCq. అందు# Q¨ q
"�రZయంత �రు�� �-� o-Zయంత oళం 9;ను" అ=
7k]q. అ� �సZయంత �ం�q �=, o-Zయంత oళం
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సంబ�లు సంబ�లు ఎi య�&, మP ko పం®  ఎi య�&
సంబ�లు, సంబ�లు, సంబ�లు, సంబ�లు é ! 

                                                            

 దు¡hm Wతు� ము ఎi య�, మP Hమ బువO ఎi య�  

సంబ�లు, సంబ�లు, సంబ�లు, సంబ�లు é!

||సంబ�లు||
                                                       

పగ- Õజనం ఎi య�, మP S�*బు�O ఎi య�  

సంబ�లు, సంబ�లు, సంబ�లు, సంబ�లు é!

||సంబ�లు||
                                              

��* Õజనం ఎi య�, మP సజB \X� ఎi య� 

సంబ�లు, సంబ�లు, సంబ�లు, సంబ�లు é!

||సంబ�లు||

 దు¡ hm Wతు� ము ఎi య�, మP �J ము©¡ ఎi య� 

సంబ�లు, సంబ�లు, సంబ�లు, సంబ�లు é !

||సంబ�లు||
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9లుగుర &ం

Lనపదకథ�  %ఠ��రN�ం.  దరO,లు  P�+లు��5'  ఒక"�డ%
సంచలIల�I�. ఆ తSTత 8.U మVW అంత. ��X�దరణ లZంచ[దు.
�\  అ%  జనప���  స^వం�  ఉంటూa  వ�;�.  "Dలుగుర�ం"  కథలు  >రు
అaకం  %�  ఉం(రు.  ఏడవ  తరగb,  cణుక  కషef.e,  ఉghహం�  అaక+రు�
���న  ఈ  అbfదj  కథ,  >C  �త  klలను  గురు'mసు'ంద�,  ఇకoడ
ప�చు*సు'Iము.  p�కలు  p�కలు  b*q  ఈ  కథ  సుrంతం  అవTటం  CH
sదృ�uకం �దు- అంద*D v�hంw!

VరOం  ఒక  {;=  ఓ  అందమ�న  �D  k�ం��q.  ఆ
�D#  ఒక  �ర<  ఉం5�.  �P  �జ<ం  PసంపదలU,

kLపంటలU తులతూ��.

ఒకHP,  �D  9టక=  అడ�.  u�aq.  ఆ  అడ��=  %ంq
ఆడద�<లు  �Dను  చూ,  అందhడ�న  ఆ  �Dను
ఎYగ��  ��a"లనుS� �.  Tను  �సుSం®న=
ఒకటంX,  Zదు,  �D  ��డన �  మC  దయ<ం.  %ంy
�<యం�సం  మC  దయ<ం  దగ�P.  u�a�.  ’�D
9®qతున  అడ�.  తూరు]#  ఒకరూ,  పడమ-.  మ\కరూ
uళaంL. �D ఏ �#K# వ03 ఆ �#Kన ఉన �ళు& �Dను �¤a
�సు�ంL’  అ=  71]ం�  ఆ  దయ<ం.  �Dను  ��aLన  �రు

Sత3ప�& ���ంబI 2008
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సముద, Yరం

సముద¬�రం �వటం �� మం6 �ల�ల, %నూత అనుభవం. మనw��U అంత
²డy �రcఖ ఉI, ఆ cఖ, క= దూరం� ఉన ��ంg��� లX�6 మం6U
తమ ^%తం� ఒకo)*CH )గరు2� చూ5 అవ�శం ఉండదు. �a�త'ప��
�ల���CH,  �L�U,  నూ.U  99  మం6U  ఈ  µగNం  కలగ[దు-  అ�I
�=తుIరు ముచ;ట�- �లుక పలు,లు!

రచన: D. ª. క%�U §ౖ ¨gSం

�నం: సమర, S�- Iలు« తరగb, ప�కృb బ2, �a�త'ప��

సముదe bరం W�p, @ల 0v చూ3p
సూరు<ÁంU గుండeముh చల&= u� ల Zయh 

అలలు చకKగ �రు&తూ, అవసరముగ  రు&చూ
=�Qఉన  f�ౖన,iళుa ఎ�3  చm&ను
Sత3 kవ" తL�ను, ఎ�3 ప-� నL@ను
అంత�న గవOలు, ఎంU �ల&గ వ7�ను
జవర పట� Ö�p, అi  xPWèను
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%కమ( నలుX

రచన: D.ª. క%�U §ౖ ¨gSం

�నం: S�, *s¹, మూ� తరగb, ప�కృb బ2

ZకమR నలుv, Zరు మబు� నలుv
SంగమR �లుv, �Lగుq¬ �లుv
QలకమR పచ�న, 7ట&=  పచ�న
©=మR ఎరుv, oంబూలం ఎరుv
పంq =మR పసుv, బంhరంపసుv.
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²�Qనటు&,  మ\కరు  ఓLనటు&.  మP  ఓLన�రు  ²�Qన�రు
71]నటు� ���’ అ= E" bరు] 71]ంద�.

ద�<లు  %ంy  అందు#  అం³కPం@�.  �-�  �ద¡{n
తూరు]E,  Qన {n  పడమ-�  u�a�.  ఆCDన  �D
తూరు]  uౖv#  u�aq!  ఇక  తూరు]uౖvనున  �ద¡దయ<ం
అంద�ౖన  కన<h  fP  �D#  ఎదురుపLం�.  �D  ఆ�
అం©=. ముగు�డ�, ఆ�ను �¤a�సుS= తనU bసు�aq.

�Dను ��aLన �ద¡ దయ<ం uంటT తనk*�లను ఓ Qలక�
ఉంQ,  ©=  ఓLW�న  ద�<=.Q�ం�.  "ఏq  7రు8లూ,

ఏq  నదులూ,  ఏq  సము©*లూ  ©-,  అకKqన  �ద¡
మP*´ర*� ఉంటూ తన k*�లను Zkqతూ ఉండమ"= 71]
పంµం�. అY అ� తన k*�ల# ర�ణ �చు��వటంUkటు
తన W�©రు# {శ బ¶·Kరం E" �యగ��ం�.

ఆ  సమయం�T  �D  lద-  �ర<  గర¸వ�  అ�<ం�.

S� ళుa  గL@�.  %ండవ  �¹h  ఉంటున  �ద¡  ద�<=.
�జభవనం�=  �ంL  ఏfతeమూ  రుQంచ/దు.  Cº  �P.న
ప*� జంతు8నూ �T ©=. ఆ �ంL ఎY నచు�తుం�, మP?!

ఒక ఉkయం ఆ�QంQ ఒక �- ��* బయ-. W� �ట�=
జంతు8లను �= వQ�ం�.

Sత3ప�& ���ంబI 2008
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ఉద�T  భటులు  పరుగుపరుగున  వQ�,  �DU జంతు8లi 
fయమ�<యన  �ష�=  7k]రు.  �D  తJన  ఏ�]టు&
��ం@q.  సPh� అv]5  �D  hP lద-  �ర<#  %ండవ
�ర<»ద అనుfనం  వQ�ం�.  అ� �లుసుSన  %ండవ �ర<,
మరు�-  ��*  ఆ+రం  �సం  u¤aవQ�,  �¹  పకKన  రక3
fంHలను  9,  �¹  మూ��,  �తులE  రZ3=  Vం�.

మరు�q  ఉదయr  భటు¼Q�  �ష�=  �DU  7k]రు.
ఇంత�T  �D  %ండవ  �ర<  వQ�,  �¹hP  గ��
రక3fంHలున టు& 71]ం�. అ� చూ �D, తన lద- �^<
జంతు8ల= ం-i చం1 �ంటున ద= అనుS=, ఆ� కళుa ½.,

అడ�� వద� రమR� q. భటులు, �Dfటను k-ం@రు.

అడ��  ఉన  గుL¬  �¹=  ఒక  ము=  �రd;q.  ఆ�#  ఒక
Sq# #" v®�q. ఆ ము=, ఆ అ���. అ=  �ద<లూ,

T�]q.

ఇ�Y  ఉండh,  �D  %ండవ  �ర<h  ఉంటున  దయ<ం
�జ<ం�= @Y జంతు8లను , �Tం�. �జ<ం� కరు8 �ష¾
9ం�.  మCuౖvన  �#fరుq  �©<�<సం  ముJంచుS=,

{;టన# తన �లుగుర*ం ఎ.K బయలు{�q.

Sత3ప�& ���ంబI 2008
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 45  45 ఏమంVW

రచన: D.ª.  క%�U  §ౖ¨gSం  ప�చురణ: "Fం  �ల�లం" .ంబ,e  క3Ue·  �నం:

¸Nb, ��ష, Iలు« తరగb, ప�కృbబ2, �a�త'ప��, అనంత"రం ���.

1¢&1¢& ఏమం®Û - f<Û f<Û f<Û
Z.Z. ఏమం®Û - ZÛ ZÛ ZÛ
#ZK#ZKఏమం®Û - Ý Ý Ý
ఆ8 ఆ8 ఏమం®Û - అం� అం� అం�
�Lvంº �Lvంº ఏమం®Û - SSK\SKSSK\SK
�.లమR S.లమR ఏమం®Û - #F #F #F
rక rక ఏమం®Û - r r r
�%* �%* ఏమం®Û - ç ç ç
�తు �తు ఏమం®Û - �Ü �Ü �Ü 

కk] కk] ఏమం®Û - �క �క �క �క 

kమూ kమూ ఏమం®Û   - బు° బు° బు°.
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1ల&లం viతులం ప*sన kతు*లం
||శూరులం||

�తZ={/దు 7య</={/దు
�తZ={/దు 7య</={/దు
f�ల/ »# ఆదరæము
f�ట� pముR నqవమందుము
||f{ ఈతరం||
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ఒక  �-  ��*.  �DhP
�టను  ��q.

ఆZశం�నుంL  చూసు3న 
�#fరు=.,  �ట�=
ఏనుగును  �ంటున  ఓ
దయ<ం  క=1ంQం�.

అంత�T ఆ దయ<ం E"
�#fరు¹¿  చూ,  �¹h  fP  �ట�.  fయమ�ం�.

©=  �#fరుq గమ=ం@q.

దయ<ం  >L  ½డను  ఎYగ��  వ��ంచు��ల=,  మ� -
ఉదయం  "తలÀ1],  తలÀ1]..."  అంటూ  నటనlదm-�ం�.

�జuౖదు<ల uౖద<ం �¹ తలÀ1]= తJ�ంచ/కW�ం�. అvq
�¹,  "�x  !  �  తలÀ1]  W�X�  మందు  ఇకKÁకK"
ల�ంచదు.  ఏq7రు8లూ,  ఏq  నదులూ,  ఏq  సము©*లూ
©-, అకKqన  �ద¡ మP* 7టు� ´ర*� T=�� Â� ఇ03, �#
Zవలన మందు �రు#తుంద"= 71]ం�.

�D  అంత  దూరం  W�వ���P�సం  దంÃ�  9�ం@q.

మందు  �Q�న  �P.  తన  �జ<ం�  సగ  �h=  ఇH3న� q.

�ష�=  �లుసు#న  �#fరుq,  ఆ  ప=  తను
�H3న� q. �D సంUషంU, �ష�=  �¹. 7k]q. �¹

Sత3ప�& ���ంబI 2008
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ఆ అ���= చూ ">¹¿ చం1 �ను" అ= తన �ష� ఒక Â�=
� ఇQ�, ’ఇక >L ½డ వ��Wతుం�’ అను#= తృ13 పLం�.

�#fరుq  ఆ  Â�=  bసుS=  తన  �లు  గుర*ం  ఎ.K
బయలు{�q.  ఏq  7రు8లూ,  ఏq  నదులూ,  ఆరు
సము©*లూ  ©®క,  �#fరు=.  ఒక  ముస�  దయ<ం,

అ�Cగ<ంU  కదల/క  క=1ంQం�.  �#fరుq  x�U  ఆ
ద�<=.  Hయం  �;q.  �లుగు  CDలు  అకK5  ఉ� q
E".  �ల�వ �-  ��* �#fరు=  Äబు�=  Â�  .ందపL,

ముస�  ద�<=.  �P.ం�.  దయ<ం  Â�=  చ��  "అÅ<  !

ఇంత మంQ అ���= ఎవC చంkల= ప� గం ప� రు. అY
జరగ"=.  >లు  /దు.  �PT  అంతం  ���"  అ=,  ఆ  Â�=
Qం�,  "ఇత=  �h  చూసు�  .  �  k*�లను  ఇత=  ��.Q�
పంv" అ= మC Â� � �#fరు= Äబు� ఉంQం�.

మ� -  ఉదయం  �#fరుq  బయలు{P  ఏడవ  సము©*= 
©-,  అకKqన  మP*  ´ర* వద¡#u¤a,  ’ఎవరfR �పల?’ అ=
అLhq.  �ప�నుంL  ఒక అంద�ౖన  ఆడ  మ=Æ  వQ�,  ఎవరు
Z�లన �.  �#fరుq  తన  దగ�రున  Â�=  ఆ�.@�q.

ఆ�  ఉత3�=  చ��,  తన  యజf=  దయ<ం  తన  Sq#T
పం1ం{nననుS=,  అ=  �ష�లూ  �#fరుLU
7µ]ం�.  దయ<ం  k*�లున  Qలుకను  అత=.  ఇ��ం�

Sత3ప�& ���ంబI 2008
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�S ఈ తరం

�నం: µరb,  �రద,  ¶¦¤�  తరగb,  ప�కృb  బ2,  �a�త'ప��,  అనంత"రం
���.

f{ ఈ తరం వం{fతరం, 

f{ఈతరం వం{fతరం
¥ౖ¶ందను ¥ౖ¶ందను f=�దం
f ఐకమత<r f ప*Öధం

>రులం �sతలం �;ల హృదయులం
>రులం �ãయులం �9కవంతులం
||>రులం||

ఎతు3�²వరE హదు¡/�/దు
ఒకKXm ;Oస, ^v»ద s<స
ఏ{శమూ �ల సంäమము
Håంచు¨ అ{ ప*గ� hంచును
||f{ ఈతరం||

శూరులం, �నూతు లం �రత Zంతులం

Sత3ప�& ���ంబI 2008
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గP¯!

                                                            

కవల1ల&�ద¡రు, Zళa.ంద ఉందురు
ఒకP= �డQ ఉండరు, ఒంటPh నడవరు.
ఏpట� ? ఏpట� ? ఏpట�-

                                                      

7v]లు!
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E".

�#fరుq  మరు�5  బయలు{P,  ఒక  �-  ��*.  �టను
��q.  ఆ  సమ�=.  దయ<v  �¹  �ట�=  గు�*లను
�ంటున �.  అ�  చూన  �#fరుq,  దయ<ం  k*�లున 
Qలుక Zళaనూ,  %కKలనూ �P@q.  దయ<ం Zళూa,  �తులూ
W�, �ధU గ-�h అPQం�. ప*జలంo వ@�రు. �D E"
వ@�q.  అందరూ  అకKL  పPస�లనుచూ,  భయప"¬రు.
�#fరుq  తన  �లు  గుర*ం  �JవQ�  "ఓ  దయ<f  !

ఇప]-క��  =జం  7ప]మ"� q.  దయ<ం  జPJనదంo
7µ]ం�.  �D  �పంU  Qలుకను,  ©=Ukటు  ద�<= 
చంµ;q.

తమ  �x<=  �ప]  ఆపద  నుంL  ZkLనతను  ఎవర=
�#fరు¹¿  అLhq  �D.  �#fరుq  తన  చPతeనంo
�DU  7k]q.  అv]q  �D,  తన  త�&=  చూ1ంచమ=
�#fరు¹¿ అLhq. �#fరుq తన త�&= చూkq. తన
తv]ను గుP3ంQన �D �¹=,  #fరుL= �fపణ 9"q.

ఆ తరు�త అందరూ క� సుఖంh ��ం@రు.
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అవ�-;<ల

�ల�ల  సృజనC,  8*�ం�  ఊట  +6*  స�%ంm  మం�తI�D,  ప��క�
అ��ం�ం6  +D  కథ.  అవT,  ?�ల,  ,ంwలు,  ఆy  అందరూ  ఎందు,
కలPpలP ఉIk చూP >రూ �ం�ం ఆ��)'ర�, >?సం 4వ తరగb Sl
ర�ం�న ఈ కథ.

ఒక  ఊP�  ఒక  అవO  ఉం5�.  ఆ  అవO#  ఒక  ��ల  ఉం5�.

అవO ��లను @Y �h చూసుST�. ఒక CD అవO# జOరం
వQ�ం�.  అvq  ��ల#  ఏp  ���  అర|ం  Z/దు.
అv]డ�  @Y  ఆతeంh  తన  pతు*డ�న  #ం{లు  దగ�P.
u¤aం�.  #ం{లును  క�ం�.  అv]q,  #ం{లు  వQ�న
pతు*L=  ఆk<యంh  పలకPంQ,  ��ల  �క#గల  Zర�= 
అLJం�. అవO# జOరంh ఉన  సంగ� 71]ం� ��ల. ’అ8�
!  అ%  !  పద..పద..W©’మ=  #ం{లూ,  ��Y  అవOదగ�P.
u�a�.  అవOను  చూ;క  #ం{లు,  ’pతef  !  ను9O»
భయపడ#.  ఈ జOరం  ఇ�Oళ ZకWz,  ^v Wతుం�/!  మP
Tను u¤a ^v మÇa వH3’న= 71], u¤aW�ం�.
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ఏpట� ? ఏpట� ? ఏpట�-

oళం7�!.

అమRకqv� =�*H3రు అరáౖమం� 1ల&లు
rలు#న  1ల&�q Z�Woq
ఏpట� ? ఏpట� ? ఏpట�-

                                                      

అJ�vల&!

 దు¡T  జననం, �తeంo శయనం
HయంZలం పయనం 

ఏpట� ? ఏpట� ? ఏpట�-

                                                    

సూరు<q!

               

నల&= ముఖమూ, నలచదరం
1ల&లు �X� �ల&= �తలు 
ఏpట� ? ఏpట� ? ఏpట�-

                                                     

పలక!

                                                  

ఒం- �� 1Y&, వL¬ంచు మY&
ఏpట� ? ఏpట� ? ఏpట�-
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కను;8 కను;8

vలుగుIట  ²="కథలు  ��  ఉ�ౖ,  రకర�ల  రూ���.  -.�
చదుy,a8.కం�,  �టలు�  %నవ�;న%  ఎ,oవ�లం  ����  CH.

ఇకoడ %నవసు'న ²="కథ �ట ఒక., >?సం.

�నం: చంద¬, ©2³, సయN´ ప�కృbబ2, �a�త'ప��.

కను�K కను�K ఓ �Y
 qvకà 7బుoను

కథ �ప]ంÌ-

కథ 7ప]ంÌ-

చూడచకK= Qన �, �డ»ద ఉన �
ను8Oచూ03 iYగ, Tనుచూ03 �Yగ
ఏpట� ? ఏpట� ? ఏpట�-                 

                                                             

అద¡ం!!

ఆ8ను గుంజ# కX� దూడ rత# u¤aం�.

HయంZలం �P�Q� ఆ8# బంధం �1]ం�.
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మరు�q  అ�  మÇa
వQ�ం�; Zi అవO# జOరం
తగ�/దు.  #ం{లు
ఆ�QంQ,  అవO#  తన
pతు*డ�న  ఆ8  ఇ��
kలను  ఇ03,  జOరం
నయమ8తుం{nన=,  ఆ8  దగ�P.  u¤a,  తన  స+�= 
అLJం�.  ఆ8,  సంUషంh  ఒv]S=,  #ం{లుUkటుh
అవO�ళa  ఇం-.  u¤aం�.  #ం{లు  kలు  1�.,  �-=  ZంQ
అవO# ఇQ�ం�. అవO kలను oJం�. మ� q అవO# జOరం
�గ�ం�.  అందరూ  @Y  సంUÆం@రు.  కల�ల
ఆనందంh ��ం@రు.
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�=లు

{ర|� కథలు })N�U ఆల8�లు. ఇ�ం. కథలు మన Lనప��� అaకం
లZ)'�. ఇతర ��ంg�� ,=ములు/~S�లు� �లుచు,a ఒక రకం �ం2
వంట� అనంత"రం  ���� ’,Hలు’ అం(రు. >?సం  వం2న ఈ ,Hల
కథను .ంబ,e బ2� ఆk తరగb చదుyతున �వ S�=. b� ఆనం6ంచం2.

ఒక ఊP� ఒక lరÈq ఉం5�q. అతను �%*లు Z0�q.

ఒక CD lరÈq �%*లు rప"=. u�aq. అv]ÉZయన
ఆ ©Pన వQ�, ’ఓయW] ! ©f«ప�&. ఇకKడ నుంL ఏ©Pన
W�లk]?’  అ=  అLhq.  ’ఈ  ©P  Wతుందk]!’  అ=
lరÈq చూ1సూ3, ’��� ఆ Z<PయI ఏందk]?’ అ= �PJ
అLhq. ’ఇ� #"లు’ అ= 7k]q ఆ �టHP.

’ఏd,  ఒక�యk]!  అ=  అLhq  lరÈq.  ఆయన
ఒక-@�q  ఇత=..  అ�  �న  lరÈq  ’భ/  ఉం�,

ఇ{pటk]’ అ= మCHP అLhq. ’ఇ� #"లk]!’ అ= 71]
u�aq ఆయన.

Sత3ప�& ���ంబI 2008
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||ఎంUమం�||

                                                           

7v]లు #X� 7న య<
దుసు3లు #X� మH3ను
||ఎంUమం�||

                                                           

చదు8ను T^] Hంబయ<
యంతeం నLµ Îసయ<
||ఎంUమం�||

                                                         

ప= �ళaంo సfనr
అ= 7µ]{ మన సfజము
||ఎంUమం�||
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ఎంP మంN ప*Qళు5

మన  ��>ణ  స+జం  మనుగడ  వృb'ప�8*fౖ  ఆ°రప2  ఉన6,  ఈ  I.D.
అ�G  ప(��  �ల�ల,  +త¬ం  అసలు  -రు  ఎవk  CH  v�టం  [దు  ఈ
�లం�.  +రుతున  స+జ"  %లువ��  మనుషులు  ��,  యంg�లు
mరు,ంటుI�.  వృb'ప�8*�  మనంద*D  గురు'm5  ఈ  �టను  %నం2,

�ం�ం అ��ంచం2.

�నం: వరల±, మూ� తరగb, ప�కృb బ2, �a�త'ప��

ఎంU మం� ప=�ళుa
అంoమంQ ప=�ళుa   
మడకను దుT  fదన 
Sడవ� ప-�న SండమR
||ఎంUమం�||

గుడ¬లు T0 గురవయ<
బట�లు ఉ�6 �లన 
||ఎంUమం�||

                                                           

#ండలు �0 Sమరయ<
S�p= ఊ{ �నయ<
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అ�  �h  నQ�న
lరÈq, తను �- µరు
మP�W#ం"
ఉం5ందుక=  ’#"లు...
#"లు..  #"లు’
అను#ంటూ  ఇం-.
బయలు{�q.  మP,  ©P�  ఒక  Zలువ  అడ¬ం  వQ�ం�.

Zలువను  ©Xందు#hను  ’FÊ....  ’  అ=  ఎగ���  వQ�ం�
lరÈL.. ఆ ప*యత ం� ’#"ల’ను మPQ W�q �q.

ఇక  ఇం-.  �రుS=  తన  �ర<U  ’ఏrË  !  �క�  ��టు�,
FÊ..  అనటం lదలు�®�q.  ’ఏవంÌ?’ అ= అLJం� �ర<.
’అ9T..FÊ. అ�’ 7య<మం®q lరÈq. ’అÅ<, FÊ
అంX ఏవంÌ?’ అ= మÇa అLJం� �ర<.  ’అ9T,  FÊ- అంX
ఏవం®�?’  అ=  �ర<ను  Qతక�©q  lరÈq.  ఆ�
8Oమన �.

ఇరుగు   రుగు  �రందరూ  వQ�  �షయం  �లుసుS=,

’ఎందుక�< i �ర<ను అY S®�8? చూq, తన శÍరం »ద
ఎY #"లు Z;Å’ అ� రు.

’ఆ...ఆ...అ9..  అ9..#"లు...  #"లు,  అ9  Tను

Sత3ప�& ���ంబI 2008
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��ట�మన �’  అ� q  lరÈq’అ{�  ముందుhT
7v]ంX  ��X�©= క©!’  అ=  తన  భర3#  #"లను  �
�-�ం© �ర<.

kపం, �ర<!!!

Sత3ప�& ���ంబI 2008
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చదు8#న  �P బతు# +Ë +Ë +Ë 

చదు8�= lదు¡ బeతు# ß ß ß
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�టు0MNనుం1 %O

�జం� చదుyS� 8* బ¬తు, అంత రం� ఉంటుం� ఉండ� �� మన
స+జం +త¬ం ప�సు'తం 8*� ఇ� ®��e దశ� ఉనదనటం +త¬ం 8స'వం.

ఈ �ట అంతం +, నచ;[దు- అ�I చర; జ*� ఉwjశం , ఐ�తరగb�
m*న  �త'�ల�8=  Sl  �2న  ఈ  �టను  >  ముందు,  vసు'Iం.

>$మ��ం�ం� Sయం2.

�నం: Sl బృందం, ఐదవ తరగb, ప�కృbబ2, �a�త'ప��.

7టు� »ద నుంL Z. ZÛ ZÛ ZÛ
SమR»� ��లమR E E E          "2"

చూరు»ద 1చు�కమR QÜ QÜ QÜ
Qగురు@టు �మQలుక �× �× �×  "2"

�ట�= #కK1ల& Ý Ý Ý 

ఉ-�»ద 1�&1ల& f<Û f<Û f<Û       "2"

ఊయల¼ బు�&kప Z<Û Z<Û Z<Û
ఊయలూv త�&kట Þ Þ Þ                 "2"

�డ»� గL�రం -Ü -Ü -Ü 

Cq¬ »� Zరు nత k× k× k×     "2"
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*జ?ౖన A3హం

\bకథలనుం2 aరు;,a \b-ab �ర�య�ం� gq ��N ఒక� అ� +,
�జం�  అను+నం  .  అ�I,  �ల�లు  రకర�లు�  ఉం(రు-  ఎవ*U  ఏ  కథ
నచు;తుం� ఎవ*U vలుసు? ఎవ*U ఏ6 సూ�*'�సు'ం� ఎవ*�రుక? >, ఈ
కథ నచు;తుంw�?! ఎకo2నుం�, ఎంత వయ� v�� -రన SPన ఈ కథను
ఈ ఉwjశం  ప�చు*సు'Iం. చ6% >�� అ��ం�ం� �ప�ం2.

అనగనh ఒక అడ�. ఆ అడ�� "Q� " అT «ంక1ల&E, చందూ అT
నకK1ల&E  0 హం  #�Pం�.  అ�  %ంy  ఆ  అడ��,  ప*�Cº
కబురు&  7v]#ంటూ  �P��.  ఒక�q  అ�  అY  �రుగుతూండh,

ఎకKLనుంÃ  �ద¡h ఉPpనటు�h, ఒక ంహం గPBంQం�. అ� �న 
ఆ  %ంy  k*ణభయంU,  పరుగులుbH�.  అY  పP²తు3తుండh
Q�  Zలు �¹., .ంద పLW�ం�.

అv]q  భయంU  వ¹.Wతూ,  Q�  అPQం�:  "  చందూ  !  Tను
పLW�ను.  /వ/#� ను.  Zస3  వQ�  Hయం�య�?"  అ=
ఆతeంh  అLJం�.  అv]q  చందూ  "అnR  !  ఇv]q  Tను
వ@�నంX,  ఆ  ంహం  ��.  Tనూ  �P.W�నX�  !  Tను  �/ను
�బూ!" అ= kPW�ం�.

Q� #  ఏp���  �#K  Uచ/దు.  అ�  ఏqసూ3  అకK5
పLW�ం�.  అంత�  ంహం  �T  వQ�ం�.  అ�  భయంU
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వణు#తున  «ంక  1ల&ను  చూ  "ఓ  «ంక1Y&  !  భయపడ#.  Tను
=ను  ఏ»  �యను.  �#  ఆక�h  ఉన v]q  fతer  Tను
జంతు8లను  చంvoను.  �.v]q  ఆక�h  /దు.  Zబ-�  ను8O
భయప"��న  అవసరం  ఏ»  /దు"  అ=  71]  u¤aW�ం�.

«ంక1ల&#  W�న  k*ణం  �P�Q�నట��ం�.  ’బeతు#  �8"  !’

అనుS=, ��&h �ౖ. /Q #ంటుతూ ముందు# HJం�.

ఇంత�  ఆ  పకKనుంL  ’ZkడంL...  ZkడంL...’  అ=  అరుvలు
�నబ"¬�.  ’అ%  !  ఇ�  చందూ  అరుvY&h  ఉ� Î!’  అ=  Q� 
అటుuౖv# పరు²�3ం�. చూడh, చందూ అకKడ ఒక బురద గుంత�
Q#KS= అరుసు3న �. ’అÅ< ! చందూ, బురద� ఇరుకKW��
! �...�...�...’ అంటూ  Q� , చందూ=  గుంత�నుంL బయట#
YJం�.

బయట#వQ�న  చందూ.  తన  HO�|=  తలుచుS=  ��ం�.  తన
l+=  అ�  Q� #  చూప/కW�ం�.  ’Q�  !  ను8O  ఎంU
మంQ�L�.  ను8O  ప*fదం�  ఉన v]q  Tను  =ను 
Zkడ#న ప]-�,  నను  fతeం  ను8O  Zk"8.  =జ�ౖన  మంQ
0 ¶తుLవంX  ను9O.  నను  �pంచు’  అన �.  ’మన  మధ<
�fపణmందు# pతef! పద, W©ం’ అ= Q�  అన �.

ఆపద�  ఉన v]q  ఆదుST�5  =జ�ౖన,  మంQ  pతు*q.  �న
తv]ను �pంచగ��{ =జ�ౖన 0 హం.
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అదJంK ఎవర�(

�న �న ఊహ� సు�తం� అడగటం JలN" ��ధ¦క లXణF�. క%�U §ౖ
¨gSం  చ���వరC  �న�ల�8=�a  ఉనటు�   సు'ం6,  ఈ  ©ం=  3ౖన�
�ట� %ం�.

రచన: D.ª.క%�U §ౖ¨gSం
�నం: S�, Iలు« తరగb, ప�కృbబ2, �a�త'ప��.

అద¡ం¼ ఎవరfR, 
ముదు¡lగం ÒమR!
T�ట& దు�Oz oన¯& దు8O
T�ట& న�Oz oన¯& న8O
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�ము fతeం Cº ఆ కలm.K అ=  న�o*లూ �PJ వసు3� q.

»E  Z�Y  S=  కలలు? f దగ�ర  @YT  ఉ�ౖ ,  Z�లంX
అడగంL మP!
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��Bక CDయం

అనంత"రం���  నసన?టమండలం��  అం�దo�  Jలల  సంఘ"  �I*
�.రF�  ఒక  �న  కథ�  గురు'mసు��,  మనంద* �  పంచు,aందు,
ఇ�;=.  రF�  కథI�  ��తh�ంmందు,  ప�చు*సు'న  ఈ  కథ�  �గున
గbg*oక  దృక�ధం  +,  ఆశ;రNం  క��ం�ం6.  �న  �న  కథ��  గహనpౖన
gbTక అం�� ప*చయం mPన రచ�తలు ధనుNలు

ఒకv]q, ఒక Qన  ఎర* �L �ట� ఉం5�. ©=UkX, ఒక పంd,

ఒక �తూ,  ఒక 1¢& ఉం5�.  ప*� Cº �L�ట� ఇం-= శుభeం
�0�.  త.Kనవi  ÏమPWతులు.  ఏ  పi  �0�Zదు.  ఏCº
�L�ట�# Hయప5� Zదు.

ఒకHP  �L�ట�  ఒక  lకKÐన  Jంజను  �Q�ం�.  ’d==
ఎవ%ౖ�  �టుo�?’  అ=  త.Kన�-=  అLJం�.

pJ�నవi ”fవల& Zద’=  7k]�.  �L�X�  ©==  �-ం�.

అ� lలSQ�, �PJ �ద¡�ౖ మంQ పంట=Q�ం�.

ఈHP,  ’sన<ం  �య"=.  ఎవరు  Hయపడoర’=  అLJం�
�L�ట�.  ఎవOరూ  ముందు#  �/దు.  �L�ట�  sన<మూ
�ం�; �-= ఆర�-� 1ంÌ �ం�.
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1ంLU \¯� ��లనుS=, \¯� �య"=. ఎవP�ౖ� Hయం
రమRం�.  అv]డవi  H#లు  7k]�.  ఏ> Hయం  పట�/దు.
ఏం �సు3ం�, ఇక �L�X� \¯�లూ Z��ం�.

ఈHP  �L�ట�  ’\¯�లు  �న"=.  ఎవ\H3ర’న �.  ’TనంX  ,

Tన’� � త.Kనవi .

"Jంజ  �-ంd  Tను.  పంట  �ంd  Tను.  1ంL  �ంd  Tను.
\¯�ను  Z��ంd  Tను.  కనుక  \¯�ను  �Td  TT" అ=  �L�ట�
\¯�ను �Tం�.
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�#  Sం7ం  0v?  ఒకKHP  ఆZశం�.  u¤&  %ంq  న�o*లు
�సుSH3ను?" �ము అLhq గద¡=.

"స^  bసు�  అం�  గద¡.  Zi  TT  ఎv]q  న�o*లు  �సు#
�/దు.  �  %కKలు  అంత  ఎతు3#  WoయంX  సంUషr."

�ము  గద¡  %కKలు  �టు�S=  శ*మపL  ఎJ�q,  Zi  Qన  Qన 
7ట&ంత ఎతు36 ఎగరగY�q.

">-కంX గండÚరుండ ప? %కKmౖz rలు. అLJ చూq" అం�
గద¡.

"స^"  అ=  �ము  గండÚరుండ  ప?  �సం  uతకటం  lదలు
�®�q.  @Y  0v  u�.న  త�Oత  hi  గండÚరుండం
�రక/దు.  అప]-.  �ల&�రుతున �.  న�o*లు
fయమ�<�.

గండÚరుండం అంo �= అన �, "అÅ<, Tను HయంతeంకY&
¶fల�ల#  u�a�  క©,  వ@�క  ఇH3/  i#  �%కKలు.
అప]-వర# ఈ కలలు iదగ�ర ఉంచు�.  ఈ కల�& ఎ.K ను8O
ఎకKLౖ� u¤a �వచు�. ఎ#Kవ సమయం E" పట�దు." అ=
@Y  కలలు  ఇQ�  u¤&ం�.  Zi  ఏ�ౖం�  ఏn,  అ�  ఈ�-�
�PJ�/దు.
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ఆZశం�. u¤& %ంq న�o*లు �సుSH3ను?"

"స^, చూq" అం� 1చు�క. "Zi ఇ�E" సPW9n"

"చూ©¡ం"  అ=  1చు�క  %కKలు  �టు�#� q  �ము.  Zi  ఆ
బు�& %కKలు �ము బరు8ను /ప/దు.

"Tను  i#  ముం{  7k]నుక©,  Z.=  అLJచూq"  అం�
1చు�క.

"�మ  %కKలు  ఇవOనం�.  తూiగ  %కKలు  @ల/దు.  1చు�క
%కKలు సPW/దు. Z� Z�, i %కK�H3� �# Sం7ం 0v?

ఒకKHP  ఆZశం�.  u¤&  %ంq  న�o*లు  �సుSH3ను?"

అLhq �ము, Z. దగ�ర¤&.

"స^,  bసు�"  అం�  Z..  Zi  ఆ  %కKలు  �టు�#ంX  �ము
�LYh  Sం7ం  Sం7ం  �ౖ.  ఎగరగ�hq  తప],  ఆZశం�ౖz
W/దు.

Z.  అన �,  "ఇ�  i#  నప]/దు.  గద¡  %కKలు  సPWoÎn,

అLJచూq."

"�మ  �న/దు.  తూiగ  %కKలు  @ల/దు.  1చు�క  %కKలు
సPW/దు.  Z.  %కKలు  నప]/దు.  గ©¡  గ©¡,  i  %కK�H3�
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�ండ E��� కథ

ఇం��షు8ళW  "����లh్"  vలుగు�U  వm;స*U,  ఇ�ం.  Lనపద
కథలyg��.  -.��  అ8స'%కత,  అసహజతTమూ  fదjల,  ఒUంత
అసంతృ�'� క��ంm  అవ�శం  ఉం6.  �\ ఇం��షు  కథలు  చదవ� �Iరుల,
ఇ-  నచు;g��.  >రూ  చూడం2.  >  అZ��s�  vలపం2.  ఈ  కథ�
బ �, ప�కృbబ2 >?సం vలుగు� గురు' mసు,ంటుIరు.

అనగనh,  ఒక  {శం.  ఆ  {శం  µరు  f�Kvరం.  ఆ  {;= 
k�ం�  �D  @Y  మంQ�q.  @Y  Zలం  వరE  అత=.
1ల&లు కలగ/దు. ఎ¨  ¨ములూ, వ*oలూ �న 1దప అత=�
ఆడ1ల& క�Jం�. kప v-�న SంతZY=6 �¹ చ=W�ం�.

�D మC �¤a �సు#� q. �DhP %ండవ �ర<E 1ల&లు
క�hరు.

�D  1ల&లందPi  ఎంU µ*మh  చూసుST�q.  �¹ fతeం,

తన  1ల&లను  fతeం  �h  చూసుSంటూ,  lద-  �ర<
EతుP=  ��  క·�లE  గుP�0�.  అ��  �D  ముందు
fతeం ఎంU µ*మను న-ం��. �#fP పqతున  క·�లను
చూసు3న  ఒక 0వ., �#fP= ఎY²ౖ� తన 1నత�&. దూరంh
పం1ం��లను#న �.

Sత3ప�& ���ంబI 2008

23



ఒక  ఉkయం  ఆ�QంQ,  ఒక  �ద¡  #ండను  ��ంQ  అందు�
�#fP= ఉంQ, ఎవరూ /= సమయం� �#fP=  రుగు
�జ<ం�=  తనబంధువ�న  ఒక  v8OలముR#ంటూ  బe�6
ముసలవO  ఇం-.  పం1ం�.  #ండ�=  �#fP
నqచు#ంటూ  u¤a  అవO  ఇం-.  �Pం�.  ’అ�O  !  అ�O  !

TనుE" iU ఉం®న�O!’ అ= అLJం�.

అవO  ఆశ�ర<ంU ’#ండf®&qతున {p-?’  అనుSం�.  ”ఓ
f®&5#ం"!  Tను  v8Oలు  అముRS=  కష�పqతూ
బeతు#తు� ను.  నుÑO  �U  ఉం"లంX  Cº
VలlకKల#  iరు  W���  ఉంటుం�’  అ=  71]ం�.

#ండ�= �#fP ఒv]#ం�.

Cº  అవO  v8Oలi 
fలలుh  #-�  ఆ  ఊP
�D  hPంÈ&  ఇQ�వ���.

అవO  అY  uళahT
�#fP  #ండ�నుంL
బయ-.  వQ�,

VలlకKల. iరు W0�.

ఇ�Y  ఉండh  ఆ  {శv  �D  తన  #fరు=.  �¤a
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ఆZశం�. u¤& %ంq న�o*లు �సుSH3ను?" అLhq �ము.

"అnR!  T=వOను.  అ��  �  %కKలు  i#  సPW8.  తూiగ
%కKలు �గుం®�. అ� i.సు3ం{n మP. అLJచూq" అ=
�ము= #-�ం� �మ.

�ము  �మను  తPp,  తూiగ  దగ�ర#  u�&q.  fమూలుh
అటూ ఇటూ ఆగ#ం" ఎJ^ తూiగ ఇv]q 7టు� %మR »ద
Eరు�=  =దeWతున �.  "�మనLJz  %కK�వOనం�.  తూih
తూih, i %కK�H3� �# Sం7ం 0v? ఒకKHP ఆZశం�.
u¤& %ంq న�o*లు �సుSH3ను?" అLhq �ము.

"స^,  bసు�.  Zi  అ�  i#  సPWoÅ  సPWÙ.  i  శÍరం
@Y �ద¡�గ©" అన � తూiగ.

"చూ©¡ం" అ=, తూiగ %కKలు �టు�#� q �ము. Zi @Y
9గంh  %ప%పY5  ఆ  Qన  %కKలు  �ము  బరు8ను
/ప/కW��.  తూiగ  అన �-  "ఇ�  @Y  Qన �  క©,

1చు�క %కKmౖz సPWo� i#. అLJచూq" అ=.

"స^" అ=, �ము తూiగ %కKలు uన.K ఇQ�, 1చు�క దగ�ర#
u�&q.  "�మ  %కKలు  ఇవOనం�.  తూiగ  %కKలు  @లవం�.

1చు�Z  1చు�Z,  i  %కK�H3�  �#  Sం7ం  0v?  ఒకKHP
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చుక8ల ;సం Iక8లు

ఆ�శం�  నXg��  చూ5'  ఏమ��సు'ం6? ?సు?  బుద¥వTదూ? SముD  అ�q
అ��ం�ం6. మ* 8= ఏం m�� చూడం2 మ*.

రచన: ISయణ

��*Vట  ఆZశం�  చందు*q  ఒక  ప*కKన  u� ల  uలుగులు
#P1సు3� q.  %ంÃ  uౖvన  చుకKలు  �రుసు3� �.

�ము.v]q  మూ5ళు&.  మంచం  »ద  పq#=  ఆZ;= 
చూసు3ంX  న�o*ల  v8Oలు  అi  కళ&ముందు  పరచుS=
క=1సు3� �. S=  న�o*�  �సు#ంX �గుంqన=1Ï3ం�.

తన Äబు� ఎ=  న�o*లు పడo�? ఒక-, %ంq, మూq,..

ప�..ఇరuౖ వర# పట�వ��n. తÀక ఇరuౖ న�o*లు �సుS= వ03
�గుంq. ఈ ఆZశv 7È& @Y న�o*లు�ౖ , పర�/దు. u¤a
�సు#ంX సP. Wi/, ఒక %ంq న�o*లు �03 @లు/. ఊP6
�LWz ఏp Yభం? సమస<Y& ఒకKX- ఎY u�a� అT{.

�ము.  7��  DË  అ=  శబ¡ం  �నబLం�.  �మ.  uంటT
�ము# ఒక ఆ�చన వQ�ం�.

"�f,  �f,  i  %కK�H3�  �#  Sం7ం  0v?  ఒకKHP
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��లను#� q.  ఎందC  �జ#f%3లను  �#fరు=.
చూ1ంQ�, �#fరుq నచ�/ద� q.

అంత� ఒకHP, అవO# జOరం వQ�, v8Oలను �DhP. ఇQ�
రమR=  #ండU  71]ం�.  #ండ  Vలfలలు  bసుS=
బయలు{P,  నqచు#ంటూ  u¤a  �DhPంÈ&  Vలను
ఇQ�ం�. అ� �#fరుq చూ, ఇ{� �y¬రంh ఉన { ?

అనుS= �ష�=  �లుసు��లనుS� q. #ండను @టుh
uంబLం@q.  #ండ  నqచు#ంటూ  న�  దగ�P.  u¤a,  అటూ
ఇటూ చూం�,  ©=�ంQ  �#fP బయట# వQ� న��.
u¤a  H నం  �ం�.  ఆ�  @Y  అందంh  ఉన �.  అంద�ౖన
�#fP=  చూ  ఆ�ను  �¤a�సు��లను#� q
యువ�D.

ఇక  ఆ  యువ�D  ఇం-¤a  తÀక  #ండను  �¤a
�సుSం®న� q.  ఇంతమం�  �#f%3లుండh,  #ండను
�¤a  �సు�వటrpట=  అLhరు  �ళa  �ద¡లు.  Zi
�#fరుq ప-�న పటు� �డవ/దు. తమ #fరు=6� 1Q�
ప-�నటు&ంద=,  ఎYజPJz  అY  జరగ=మR=  �ళు&  అందు#
ఒv]S=, అవOను క�, #ండనూ ఒ1]ం@రు.

�¤a.  అ=  ఏ�]టూ&  జPh�.  �#fరుq  ఒక  #ండను
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�¤a�సు#ంటు� డన  �షయం  �న  ప*జలంo  �¤a=
చూడ®=.  ఎగబ"¬రు.  అందరూ  చూసు3ండh  �#fరుq
#ండ �డ� o¤ క®�q. త�Oత, Z�ల= Zలు తడబLనటు�
న-సూ3 #ండ»ద ప"¬q.

#ండ  పJ�  ఆశ<ర<ంh  అందు�నుంL  అంద�ౖన  �#fP
బయ-. వQ�ం�. యువ�D జPJనదంo �వPం@q. �º,

�¹,  అకKqన �రంo  @Y  సంUÆం@రు.  అప]-నుంÌ
�#fP అకKడ @Y సంUషంh ��ంQం�.
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�%*లు  Z0 తన  భర3,  అÅ<  !  =న  Tను  తనను  S-�నందు#
ZÖలు  ఇ�ళ  నను  S-�ంచ"=.  ఎవC  బలవంతులను
bసుకవసు3న � � �ర<! �ళa# �P.z న� కKడ బeతక=H3రు
? బe�#ంX బలుH#లు �నవచు�’ననుS=, తన కంబ¤= పPQ,

�%*లన= ం-i అందు¼ మూటగటు�S=,ఆ మూటను తన ��3న
�టు�S= పP²త3Hhq.

అY పరు²�3 Wతున  అత= , �ౖనుంL ఓ గ*ద¡ చూ "ఇ{� �ద¡
fంసv  ముద¡Yh  ఉన {"  అనుS=  .ం�SQ�  �Lగల  తన
Z��ళaU  అతi ,  �%*ల  మూటనూ  ఒకK  తను U
తను కW�ం�.  అY  Wతూండh  ఏడంతసు3ల  rడ�  తల
ఆరు]#ంటున  యువ  �¹  ఒకHP  ఆZశం�.  చూం�.

అంత�T  గ*ద¡  తను #Wతున  �%*ల  మూటవQ�  �¹  కంÈ&
పLం�.  �¹  సుoరంh  తన  కం-%ప]ను  ఒకKHP  రు�¡ం�.

uంటT �%*ల మూట కPJW�ం�.

కథనంo  �� రు  క©  !  మP  »^  7ప]ంL  >P�  ఎవరు
�W].??
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7ంబన  తన »ద# యు©¡=. వసు3� 5nననుS=, తనూ ఒక
o- 7టు�ను �క�ంచుS= ©=  భుxన �టు�S=, తన గు�*= ,
Øqb�ం@q. Sంత 0ప-. �Pద¡రూ, కలుసుS= తమ�
ఎవరు  �W]  zలు���లనుS� రు.  ²లుvను  =ర¿�ం�
మధ<వP3  �సం  ఎదురుచూ;రు.  ఇంత�  అంబ�  #ండను
��3»ద �టు�S=వసు3న  joలు �P. క=1ంQం�.

ఇద¡రూ అ� దగ�ర# W�
"అfR  !  rpద¡రం
యుద¡ం  �H3ము.  f�
ఎవరు  �W]  ను8O
zY��"  అ=  అLhరు.
అందు#  joలు  "అnR!
=న T  �  lగుq  స�¡
ఆలస<�ౖంద=  మ.Kలు
�రగద� q. ఇక ఈ Cº
ఆలస<మ�z,  అంz
సంగ�.  అంతh  Z�లంX,  »Pద¡రూ  �భుxల»ద.K
W®&డంL.  Tను  uళుతుం®న"=  71]ం�.  ’ఈ  ఉkయం
�hT  ఉం”నుS=,  �Pద¡రూ  joలు  భుxల»ద  E\�=
యుద�ం �యHhరు. ఆంత దూరం� వసు3న  joలును చూన
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ఎవరు Gప!

అర¡ం[�  కథలు  ���  ప�శలు  అడగటం  మన  Lనపదుల$  ���ం6.  అసhలు
అర¡ం[� ¢ప� కథ ఒక. ఉన6 ఇకoడ. అ6 చ6% ఎవరు ¢�� Gల;గ�£G >,
అXరలXలు లZంచగలy. ప�యbంచం2 మ*.

రచన: గంగమ¤, .ంబ,e బ2, �a�త'ప��

VరOం తూరు]{శం� 7ంబన , పడమ- {శం� మంబన  అT
ఇద¡రు  బల;లులు  ఉం5�రు.  �P  బYబYలను  గూP�
చుటు�పకKల�ళుa  బF�ప]h  7v]ST�రు.
7ంబన ,మంబన లు  ఒకP=గూP�  మ\కరు  �� ^Z=,  �రు
ఒకPÀకరు ఎన y చూసు�/దు.

ఒక  CD  7ంబన ,  మంబన ను  చూడ"=.  బయలు{�q.

ప*��=కi  ద¡ం7య<మ� q  �ర<ను.  71]ం{  తడ8h
7ంబన  �ర<  ఊP�=  అమRలకKలను  అందPi  అLJ  ,  kత
Âరలi Wగు�,  ఒక  Òంతh  #-�,  అందP  HయంU  వంట
�, వPబు�O, ముద¡ పv], ఊరhయ, �Ó< 9 Òంత=ం"
స�¡=  క-�ంQం�.  ఆ స�¡ మూటను  ఒక ఏనుగు»దుంQ  భర3ను
Hగనం1ం�.

Sత3ప�& ���ంబI 2008

27



7ంబన ,  ప*�ణం  �j,  �j  fపXళ#  ఒక  Ôట  ఆJ,

స�¡మూటను �1]Õజనం �� q. Õం�;క Òంతను ఒక �ద¡
Qంతfను  »ద  ఆ^,  మÇa  �రుగుప*�ణం�
bసు�వచు�ను/  అనుS=  ప*��=  SనHJం@q.

Hయంo*=.  మంబన  ఊP=  �రుS=  మంబన  గుPంQ
ఆ�bయHhq.

కట�  »ద  Eరు�న  ఒక  ముస�  oతను  మంబన  ఇలు&
ఎకKqంటుంద=  అLhq.  అ��  !  అకKడ  �ం��  iళుa
�Ï3ం{,  ఆr  మంబన  �ర<  అ=  oత  7k]q.  అvq
7ంబన ,  మంబన  �ర<U  f®&L  oను,  మంబన ను
చూ"లi, అత=U f®&"లi 7k]q. స^ అ= 7ంబన ను,
మంబన  �ర<  �ళa  ఇం-.  bసుకW�ం�.  "అ� !  ఇv]5
వH3ను,  అY  ఆ  మంచం  �లు�S=  EC�"మ=  71]  �ప�.
u¤aం�.

7ంబన # అ� అవfనంh అ=1ంQం�. అ�� తప]దుగ©.

"ఒక  ఊP  %L¬  మCఊP  k/hq"  ,  అనుS=  మంచం
�ల�Ö�q.  మంచం  వంగ/దు.  Sం7ం  గ-�h
ప*య� ం@q.  మంచం  కదలT/దు.  బలమంo  ఉపÅJంQ
చూHq.  Zi  మం@= fతeం  కదప/కW�q.  ఇక
మం@=  చూసూ3 ఆశ<ర<Wవడం 7ంబన  వంత�ం�. ఇంత�
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మంబన  �ర<  వQ�,  EC�మంX  అY  =లబ"¬9ంద� ?
అంటూ  వQ�  తన  Q-న  9�U  మం@=  ���ం�.  7ంబన 
ఆశ<ర<ంU, "మంబన  �ర<T ఇంత బలవంతు�/ ! ఇక మంబన 
ఎంత బలవంతుడ� ఉం®Ã?" అను#� q.

ఇంత�  మంబన  �ర<  వQ�,  "ఆయన  ఉదయం  వH3రు,  »రు
ఈ  ��*.  ఇకK5  ఉండండ=,  ఒక  @k,  రగూ�  ఇQ�,  ’ఇకKడ
పqS×”=  బయట  ఒక  అరుగును  చూ1ంQం�.  అరుగు  »ద
పq#న  7ంబన #,  =దe  పట�/దు.  "అnR!  ఉదయం  వరE
Tను  ఇకK5  ఉంX  మంబన  ���  �#  ప�జయం  తప]దు"
అనుS=  �ల�రకT  బయలు{P  u¤aW�q.  అY  ఆయన
u¤aన  Sంత0ప-6  మంబన  ఇం-.  వ@�q.  7ంబన 
వQ�u¤aన  �ష�=  భర3U 71]ం� మంబన  �ర<.  అ8�  !

అÅ<  !  Tను  ఎంతZలంనుంÌ  ఆయనను
కల�లను#ంటు� ను.  ఇv]5  u¤a  ఆయనను
కలుసుSం®న= బయలు{�q.

7టు��ౖ.K,  Òంతను  �v]Sంటున  7ంబన #,  గుర*ం�ౖవసు3న 
మంబన  క=1ం@q.  అతT  ZÖలు  మంబన !  నను 
ఓLంచ"=6  వసు3న టు�� q.  ఆలస<ం  �03  �6  ప*fదం
అనుS= తOరh 7టు�ను �J, ©=  9ర&Uస+, �.�ం�సుS=,

తన  ఏను².K  ముందు#  W�q.  ఇ�  చూన  మంబన ,
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