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!"గతం!"గతం
&'పంబ* +ల వ./0ం1. ౖ3ద5678 9:యక చ9> ఉత@ABC DEB. ఉత@AలF ఆHCIల Jం7Kం. 9:యక 9LగMలK అ./0, AOP రంRST
UIలBC DEB. 

3-4 అంతVWల ఎVYంZ 9:యక 9LగMBC, L[Iన8ఎV> ]*^8_T దృabcC deంfB. cమhజనం త*Aత +ల jkలవరl mT@n !గo ]*^8 Jcp,
అకqr ఇKప tవ"BC Tకuంv అJwxy UIలBC Ruంv ఆ8vంfB. 

అcC 9LగMI8c మ'Oz ఆ ]*^ {r|Yం} అ~ �lడదc ����షn A�� Lప� ఏE� .ప'} {rక�త �రbLక�cC DEB. ఆ 9LగMలF AZ
రంRల �రణం� ]*^ �ళ�8 �సం, �దరసం �దౖ�న Lప�దకర ర!య:� ��7F�ంv కనబ�Y:Cయc కం�* ప�YనC ��^ల ప�FBC
9:B. 

ఒకౖ��న 9:యక చ9> ఊ�pం��, మjౖ�� ప9Lత రం nఉపA!ల న�k� - "ఇ9 Hం¡ Lపaంతం� గడv|¢ f�£^E " అc L�¤uం.Au సంఖb
ఎFq¦Yండటం గమcంfB. dOc HంrంO� !"¤5cP A�xy¨~© 6� ª�WxనC 5జ«యkCల �vకBC అ¤రం .W¬AB.

పం�గ� f~మంv9. భVP ®శ°దలF అ9 ఆలA~�. సంసqృ�, సహ²వ:లక9 ప'³´మw�. వbVP²వ:c«, సంసqృ>« పం�గ� [ంLదµం7^S,
సం£హంS7. అ¶¢ ·ంL�కరణ, ప5bవరణ ��షbం, ¸up|YనC ప'టణ జ:¹ల yపథbం8ంv D0, ’ఈ పం�గBC ఇ~¼ ఎం7F జ*�¬Aల’c
అంద½ ఆ8vంచగBp¢ 6Rం�. ఇవ�C _�� జup¢ 6Rం�. c·n బ�¾ల ధగధగ�, |À 6 �, ధన!"మb� ఊ�pం�� �క భVP ®శÁదల
వbV«కరణF మuంత ప9LతౖÂన �Ã5� ÄuP¢ 6Rం�. త�FÅ�FI8 ప'టÆ� తమc�J మuv|FంE ఒకq Çణం ఆ8vVT fS�....cకqౖÂన మంv
�~� లÈంచక |^. xVతపI�� >up జcంచక|^.
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lర�యల కథ�lర�యల కథ�
!"లల కథ"& 'య)ర+, -!.ం0 12. కథ3 45 267ం48. 9:, 9:, ;<ం=య >?ల@ ఈ కథ3 ??B ఒD రకం7 E:!FGంH8. ఈIJ KL MN OనకపR MౖTన:,ంN:
UకJం4ల:!ం0ంV. అ5 UకJం0న XN& మZ[L ఓ  ]^ కథ3- _`సం. ]b చదవంR, ’_6 Eన,కథలf MNg ఏiం jk3l,8, ఏE mnl,8’ అ: ఆ&0ం0 1ప.ంR.

పవn  F�o , మదo  Éu!@  6లల  సంఘం, x Vత¼u  ]U� న  Åండ�యంత  L6హwËc  కథ:పవn F�o  మదo  Éu!@  6లల సంఘం  x Vత¼u  ]U� న Åండ�యంత L6హwËc  కథ 

అనగన� ఒక ఊu8 Åండ�యంత L6హwË� ఉంZA�. ఆ Åండ�యంత L6హwËcP, ఇ³కంత ఇI�
^ంZ1. ఒక jk L6హwËrP వం�యంత వLజం ÄuPం1. ఆ వం�యంత వL cC, Ìర�యంత Ì*A8 ¸'O,
�O�యంత �ళం _0:�. ఇ1 POP8ంv ఒక Äంగ D!�. ఆ 5L> L6హwË� cLద|వటం D0
Íస�యంత Äం©�, �O�యంత �ÎcCపగల´'O, వం�యంత వL cC �WFc, �కర�యంత �*8
�u|·�. ÏÁ7yC, యజ�c వLజం Sక|వటం D0, ÏIట�యంత |ÐW వÁదF |¶, u|'o .a�. ఆ
ÏIట�యంత |ÐW, ²r�యంత ²�8 �Ñ� , �కర�యంత �*8c, Íస�యంత Äం©cC ప'³Fc,
 మ�యంత ౖÒI8 ¸'O, లవంగమంత ~Àz x'O, వం�యంత వL cC, Åండ�యంత L6హwËcP ఇU�ంf�!!
ఎ~ ఉం1?

***

LబÓw ంLద , 7వ తరగ> , Oంబ'F  బr , ]yCx VతపIB  ]U� న  vంత�యంత vÔC c  కథ:LబÓw ంLద   వ తరగ>  Oంబ'F  బr  ]yCx VతపIB  ]U� న vంత�యంత vÔC c  కథ 

ఉ0u�యంత ఊÕ� vంత�యంత vÔC�, ¸సరpంజంత ¸Î�ంz, ��రం .TA�. AuP ఎల�qయంత
ఎÁ7� ఉంZ9. ఒకjk, శన�qయంత .IÔ 7KCYం}, AuP వం�యంత వLజం ÄuPం1. A* సంzషంz ఆ
వL cC Ìర�యంత Ì*A8 Öf*. అ1 Íస�యంత Äం©� D!�. ÖcCఆ 5L¢
ÄంpBంtF|·�. AcC Jన�qయంత Jసలమw D0ం1. �ంటy ÏIట�యంత |ÐWF ×n .0, ఆ
9షయం ]U�ం1. �ంటy ÏIట�యంత |ÐW గంØగÙడంత గKC�WFc, లవంగ�Ãగంత ~Ú ప'³xc,
²లకLరంత ²�8 _గం� వv/, Íస�యంత Äం©rC ప'³xc, వం�యంత వL cC vంత�యంత vÔCcP
ఇU�ంv, Íస�యంత Äం©rC ²లకLరంత ²�8 �WÛÑ�,  మ�యంత ౖÒI8 ¸'O, �O�యంత �ళం
_a�!! ఏమంÜ* మu?

***

గంగమwకq , Oంబ'F  బr  ]U� న  vంత�యంత vÔC c  కథ:గంగమwకq  Oంబ'F  బr  ]U� న vంత�యంత vÔC c  కథ 

ఉIBగÙడంత ఊÕ� vంత�యంత vÔC� ఉంZA�. ఒక jk ఉIరగÙడంత ఊj� |¶, vంత�యంత vÔCrz,
ఒ� ! vంత�యంత vÔCE ! K^" ఏం చ1A^5? అc అr��. అం7F vÔC�, Ýం�యంత ÝVn I�Þ
చ1AK అ:C�. మu �F ఏం వv/ం1 5 ? అc ఉIరÙడంత ఊj� అr��.వం�యంత వLజం వv/ం1, అc
vంత�యంత vÔC� ]���. ÖcCఎకqడ Öf^ ? అc అr�� ఉIరగÙడంత ఊj�. అం7F vÔC�
Ìర�యంత Ì*A8 ¸'O �O�యంత �ళం _aK. అc ]���. అ1 Íస�యంత Äం©� 9c
�O�యంత �ళం �0 Ìర�యంత Ì*A8c వం�యంత వL cCÄంpBVWం} , Jన�qయంత Jసలమw
D0, ÏIట�యంత |ÐWF ]U�ం1. ÏIట�యంత |ÐW �కర�యంత �*8 �Ñ�, Íస�యంత Äం©rc
ప'³Fc,  మ�యంత ౖÒI8_0, Åండ�యంత ÅVతంz x'O, వం�యంత వL cC 5బ'O, vంత�యంత vÔCrP
ఇf/�.

***
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«�RLరం«�RLరం
pనపదకథ+, Eఠ54రr5ంN దరsL3 t:K37=FU ఒకuడE సంచలlల8l8. ఆ తxyత XNz మ{| అంతN ;2}'దరణ ల�ంచ��. '� అE జనప?"& స�వం7 ఉం�� వ4[8.
"g3n;రం" కథ3 _6 అ�కం E: ఉంH6. ఏడవ తరగ�, ��క క�ష��N, ఉ��హం7 అ�కK"6 1!.న ఈ అ���ద కథ, _f <త ��ల� nF6�FGంద:, ఇక�డ ;పZJFGl,�.  �+క3
�+క3 �J� ఈ కథ G�ంతం అవyటం fk �దృ0 కం '�- అందJg ¡+�ం¢!

{ర"ం ఒక £acC ఓ అందమ¶న 5k �Bం.A�. ఆ 5kF ఒక ¹రb ఉంZ1. Au 5జbం 0uసంపదలz, �rపంటలz Yలà¼1. 

ఒక!u, 5k _టకc అడ9P �Î��. ఆ అడ98c Hం� ఆడద·b� 5kK D0, అంద�డ¶న ఆ 5kK ఎ~గ¶: ¸Î�EలKx:C¶. yK
.WxంÜనc ఒకటం}, �7, 5k :AడనC1 మj దయbం. Hం¡ :bయం¬సం మj దయbం దÃగuP �Î�¶. ’5k _Ü�YనC అడ9P à*�F
ఒక½, పడమOP మ�క½ �ళ�ంr. 5k ఏ 1FqF వVT ఆ 1Fqన ఉనCAI� 5kK ¸Ñ� .W¬ంr’ అc ]U�ం1 ఆ దయbం. 5kK ¸Î�rన A*
áBvనI³, మ�క* ఓrనI³. మu ఓrనA* áBvనA* ]U�న'³ 9:B’ అc lE �*� ]U�ంద1. 

ద·b� Hం¡ అం7F అంâకuంf¶. AO8 ¸Áద£� à*�l, vనC£� పడమO« �Î�¶. ఆjkన 5k à*� ౖ��F �Î��!ఇక
à*�ౖ��KనC ¸Áదదయbం అందౖÂన కనb� �u 5kF ఎ7*పrం1. 5k ఆÂ అంÖcP JÁRడ¶, ఆÂK ¸Ñ�.Wxc తనz �WÛÎ��. 

5kK ¸Î�rన ¸Áద దయbం �ంటy తనL�ÆలK, ఓ vలక8 ఉంv, ÖcC ఓr|¶న ద·bcPv/, ఏ� ]*^�, ఏ� న7�, ఏ� సJLÖ� ÖO,
అకq�నC ¸Áద మLuãLర8 ఉంä తన L�ÆలK ���à ఉండమc ]U� పంå0ం1. అ~ అ1 తన L�ÆలF రÇణ ªt/¬వటంz�³ తన |ÀÖ*F
£శ బæçqరం lE .యగÃBం1.

ఆ సమయం8y 5k �దO ¹రb గరèవ> అ¶bం1. x:C�� గrf¶. Hండవ 5é� ఉం³నC ¸Áద ద·bcP 5జభవనం8c >ంr ఏ�Lతê
*vంచS7. jë ÄuPన Lప� జంY^ì >y ÖcP ఆ >ంr ఎ~ నt/Yం1మu?! ఒక ఉ�యం ఆ8vంv ఒక :O 5L> బయOP |¶ ¬ట8c జంY^లK
>c వv/ం1. 
ఉద·yC భ³� ప*Rప*Rన వv/5kz జంY^ల�C�యమ·bయనC 9ష·cC ]��*. 5k తpన ఏ5�I³ .¶ంf�. సuÃ� అíZ 5k
�u �దO ¹రbF, Hండవ ¹రbîద అK�నం వv/ం1. అ1 ª�WxనC Hండవ ¹రb, మ*:O 5L>« ఆMరం ¬సం �Ñ�వv/, 5é పకqన రVక
�ం!లK _0, 5é ê>«, .Yలl రV�cC {0ం1. మ*:� ఉదయ� భ³ïv/ 9ష·cC 5kz ]��*. ఇంత8y 5k Hండవ ¹రb వv/,
5éగ18 రVక�ం!�నCI³ ]U�ం1. అ1 D0 5k, తన �దO ¹�b జంY^లcCంO� చంU >ం³నCదc అKxc, ఆÂ క�� ðP, అడ98 వదB
రమw:C�. భ³�, 5k�టK �Oంf*. 

అడ98 ఉనC RÙr 5éc ఒక Jc .ర�a�. ఆÂF ఒక x�F FE �'Ü�. ఆ Jc, ఆ అ6¾¶P అcC 9దb�, y5��. 
ఇ1~ ఉండ�, 5k Hండవ ¹రb� ఉం³నC దయbం 5జbం8c f~ జంY^లK , >y0ం1. 5జbం8 క*^ >ñష _0ం1. మjౖ��న 5F�*�
9Öb¹bసం Jpంtxc, £aటనF తన «�RLరం ఎPq బయ�£5�. 

ఒక :O 5L>P 5k�u ¬టK .5�. ఆ�శం8Kంr DVWనC 5F�*cP, ¬ట8c ఏKRK >ం³నC ఓ
దయbం కcUంvం1. అంత8y ఆ దయbం lE 5F�*òé D0, 5é� �u ¬ట8P �యమ¶ం1.
ÖcC 5F�*� గమcంf�. 

దయbం dr ðడK ఎ~గ¶: వ1Bంt¬Aలc, మ5CO ఉదయం తలóU�, తలóU�... అంä
నటన�ద�'Oం1. 5జౖ�7bల ౖ�దbం 5é తలóU�c తÃpంచSక|¶ం1. అ�� 5é, 5  ! : తలóU�
|´'} మం7 ఇకqôకqE లÈంచ7. ఏ�]*^�, ఏ� న7�, ఏ� సJLÖ� ÖO, అకq�నC ¸Áద మLu
]'³ ãLర8 yc./ õÀ ఇVT, :F �వల0న మం7 Ä*FYందc ]U�ం1. 

5k అంత öరం Ï¶bవ./Au¬సం దం÷5 _¶ంf�. మం7ªv/న AuP తన 5జbం8 సగ ¹�cC
ఇV!న:C�. 9ష·cC ª�WFనC 5F�*�, ఆ పc తK .V!న:C�. 5k సంzషంz, 9ష·cC
5éP ]���. 5é ఆ అ6¾¶c D0 "dòé చంU >K" అc తన ¹ష8 ఒక õÀc 50 ఇv/, ’ఇక dr ðడ
వ1B|Yం1’ అKFc తృVU పrం1. 

5F�*� ఆ õÀc �Wxc తన «� RLరం ఎPq బయ�£5�. ఏ� ]*^�, ఏ� న7�, ఆ* సJLÖ� ÖÜక, 5F�*cP ఒక JసB దయbం,
అ:jగbంz కదలSక కcUంvం1. 5F�*�  Bz ఆ ద·bcP !యం .a�. :�R jk� అకqZ ఉ:C� lE. :Ãలవ :O 5L> 5F�*c
øù8c õÀ Pందపr, JసB ద·bcP ÄuPం1. దయbం õÀc చ19 అúb ! ఇంత మంv అ6¾¶c ఎవj చం�లc ప:Cగం ప:C*. అ~ జరగEcP
d� S7. Auy అంతం .·లc, ఆ õÀc vంv "ఇతcC6� DW¬ . : L�ÆలK ఇతc .>Pv/ పం�" అc మj õÀ 50 5F�*c øù8 ఉంvం1.

మ5CO ఉదయం 5F�*� బయ�£u ఏడవ సJLÖcC ÖO, అకq�నC మLu ãLర వÁదF�Ñ�, ’ఎవర�w 8పల?’ అc అr��. 8పBKంr ఒక
అందౖÂన ఆడ మcû వv/, ఎవ* �AలనC1. 5F�*� తన దÃగ*నC õÀc ఆÂPf/�. ఆÂ ఉVత5cC చ19, తన యజ�c దయbం తన x�Fy
పంUం£�నKxc, అcC 9ష·� 5F�*rz ]å�0ం1. దయbం L�Æ�నC v�కK అతcP ఇ./0ం1 lE.

5F�*� మ*:Z బయ�£u, ఒక :O 5L>P ¬టK .5�. ఆ సమ·cP దయb� 5é ¬ట8c RL5లK >ం³నC1. అ1 D0న 5F�*�,
దయbం L�Æ�నC v�క �ళ�ì, Hకqలì 9uf�. దయbం �ü�, .Y� |¶, ¹దz గ'O� అuvం1. Lపజలం� వf/*. 5k lE వf/�.
అంద½ అకqr పuస5లKD0, భయపÙE*. 5F�*� తన «� RLరం 1pవv/ ఓ దయb� ! ఇప�Oక¶: cజం ]ప�మ:C�. దయbం జupనదం�
]å�0ం1. 5k ¬పంz v�కK, Öcz�³ ద·bcC చంåa�. 

తమ 5 bcC ´ప� ఆపద Kంr ��rనతK ఎవరc 5F�*òé, అr�� 5k. 5F�*� తన చuLతనం� 5kz ]���. అí� 5k, తన తIBc
DUంచమc 5F�*òé అr��. 5F�*� తన తIBc D��. తన తíK RVuంvన 5k 5éc, F�*rc Ç�పణ _E�. ఆ త*Aత అంద½
కB0 Wఖం� ²9ంf*.
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అవ"-¬¶లఅవ" ¬¶ల
!"లల సృజనf, XJ&ం0 ఊట KVJ ;సEం� మం0తl:g, ;ప=క7 అ:!ం0ంV Kg కథ. అవy, `8ల,  Lం¢3, ఆ¤ అంద¥ ఎం�L కలt�లt ఉl,� §t _¥ 9ం1ం ఆ&0FIర:,
_`సం 4వ తరగ� x� ర0ం0న ఈ కథ.

ఒక ఊu8 ఒక అవ" ఉంZ1. ఆ అవ"F ఒక ¬¶ల ఉంZ1. అవ" ¬¶లK f~ 6� DWxy1. ఒక jk అవ"F జ"రం వv/ం1. అ�� ¬¶లF ఏ�
.·8 అ¤రం �S7. అíడ1 f~ ఆLతం� తన �ýYడ¶న Fం£� దÃగuP �Ñ�ం1. Fం£�K కB0ం1. అí�, Fం£� వv/న �ýYrc ఆ�bయం�
పలకuంv, ¬¶ల 5కFగల �రÆcC అrpం1. ¬¶ల అవ"F, జ"రం� ఉనC సంగ> ]U�ం1. ’అ^: ! అH ! పద..పద..|Ö’మc Fం£�, ¬¶~
అవ"దÃగuP �Î�¶. అవ"K D!క Fం£� ’�Lత� ! K_"î భయపడF. ఈ జ"రం ఇA"ళ �క|¢, �� |Yం1S! మu yK �Ñ� �� మþ� వV!’నc
]U�, �Ñ�|¶ం1. 

మ*:� అ1 మþ� వv/ం1; �� అవ"F జ"రం తÃగS7. Fం£� ఆ8vంv, అవ"F తన �ýYడ¶న ఆ^ ఇ./
�లK ఇVT, జ"రం నయమ^Yం£�నc, ఆ^ దÃగuP �Ñ�, తన సM·cC అrpం1. ఆ^, సంzషం�
ఒíxc, Fం£�z�³� అవ"Aళ� ఇంOP �Ñ�ం1. Fం£� �� U>P, AOc �ంv అవ"F ఇv/ం1. అవ"
�లK �pం1. మ5C� అవ"F జ"రం 6గ¶ం1. అంద½ f~ సంz0ంf*. కల0Âల0 ఆనందం�
²9ంf*.

FE�FE�
¨ర©: కథ3 ªIr:z ఆలX53. ఇ5ంN కథ3 మన pనప?"& అ�కం ల�FI8. ఇతర ;<ం�"& L^�3/«¬x37 !3ZL� ఒక రకం !ంR వంట+, అనంతBరం "5& ’Lk3’
అంH6. _`సం వంRన ఈ Lkల కథ� ------ x®^. �: ఆనంVంచంR.

ఒక ఊu8 ఒక �రÿ� ఉంZA�. అతK ´LH� �TA�. ఒక jk �రÿ� ´LH� �పEcP �Î��. అí!�యన ఆ Öuన వv/, ’ఓయ|� !
Ö�ØపIBP ఇకqడ Kంr ఏÖuన |Aల��?’ అc అr��. ’ఈ Öu |Yంద��!’ అc �రÿ� DUV", ’.>8 ఆ �buయo ఏంద��?’ అc >up
అr��. ’ఇ9 FE�’ అc ]��� ఆ 6ట!u. 

’ఏ�, ఒకÀయ��! అc అr�� �రÿ�. ఆయన ఒకOf/� ఇతcP. అ1 >నC �రÿ� ’భS ఉం1, ఇ£�ట��’ అc మj!u అr��. ’ఇ9
FEల��!’ అc ]U� �Î�� ఆయన. 

అ9 6� నv/న �రÿ�, తK AO å* మu/|FంE ఉంZం7కc ’FE�... FE�.. FE�’
అKFంä ఇంOP బయ�£5�. మu, Öu8 ఒక ��వ అÙడం వv/ం1. ��వK Ö}ం7F�K ’m#.... ’
అc ఎగ5B@ వv/ం1 �రÿrP. ఆ LపయతCం8 ’FEల’K మuv |·� A�. 

ఇక ఇంOP .*xc తన ¹రbz ’ఏ�$ ! :క9 .0¸'³, m#.. అనటం �ద�¸'Ü�. ’ఏవం%?’ అc
అrpం1 ¹రb. అ_y..m#.. అ9’ ]యbమంÜ� �రÿ�. ’అúb, m# అం} ఏవం%?’ అc మþ�
అrpం1 ¹రb. ’అ_y, m#- అం} ఏవంÜA?’ అc ¹రbK vతక6Ö� �రÿ�. ఆÂ Û^"మనC1.

ఇ*R Ï*R Aరంద½ వv/ 9షయం ª�Wxc, ’ఎం7క·b � ¹రbK అ~ x'Ü^? D�, తన శ&రం
îద ఎ~ FE� �aú’ అ:C*. 

’ఆ...ఆ...అ_.. అ_..FE�... FE�, అ_ yK .0¸'టమనC1 అ:C� �రÿ�. ’అ£Í Jం7�y ]íం} .0¸'}ÖcCకÖ! అc తన భVరF FEలK
.0 ¸'OంÖ ¹రb. 

�పం, ¹రb!!!
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cజౖÂన TCహంcజౖÂన TCహం
��కథల�ంR �6[L� ��-�� ¯ర'య&ం0 �� °8r ఒక± అ: KL :జం7 అ�Kనం . అ8l, !"ల3 రకర'37 ఉంH6- ఎవJz ఏ కథ నZ[²ం³ ఎవJz ¡3G? ఎవJz ఏV
´µFJ:FGం³ ఎవJ¶6క? _L ఈ కథ నZ[²ం¢·?! ఎక�R�ం¸, ఎంత వయ¹ ¡º: Mరన, xtన ఈ కథ� ఈ ఉ�¢శం@ ;పZJFGl,ం. చVE _¶5 అ:!ం0ం³ 1ప.ంR.

అనగన� ఒక అడ9. ఆ అడ98 "v:C" అy ØంకUIలl, చంö అy నకqUIలl TCహం F1uం1. అ9 Hం¡ ఆ అడ98, Lప>jë కùI* ]íFంä
>u¼9. ఒక:� అ9 అ~ >*Ràండ�, ఎకqrKం÷ ¸Áద� ఉu�న'³�, ఒక 0ంహం గhuంvం1. అ1 9నC ఆ Hం¡ L�ణభయంz, ప*R��!¶. అ~
పuáVYYండ� v:C�� ÅéP, Pంద పr|¶ం1.

అí� భయంz వéP|à, v:C అuvం1: " చంö ! yK పr|·K. SవSF:CK. �Vస వv/ !యం.యA?" అc ఆLతం� అrpం1. అí� చంö
"అ�w ! ఇí� yK వf/నం}, ఆ 0ంహం .>P yì ÄuP|¶న'} ! yK 5SK 6'!" అc �u|¶ం1. 

v:CF ఏ�.·8 1Fq zచS7. అ1 ఏ�V" అకqZ పr|¶ం1. అంత8 0ంహం 5y వv/ం1. అ1 భయంz వËFYనC Øంక UIలK D0 "ఓ
ØంకUI~ ! భయపడF. yK cKC ఏî .యK. :F ఆకB� ఉనCí� �Lత� yK జంY^లK చం��K. :Pí� ఆకB� S7. �బ'O K^"
భయపEB@న అవసరం ఏî S7" అc ]U� �Ñ�|¶ం1. ØంకUIలF |¶న L�ణం >u´v/న'ట¶ం1. ’LబYF ²^E !’ అKxc, ÂIB� ౖ¸P Sv Fం³à
Jం7F !pం1. 

ఇంత8 ఆ పకqKంr ’��డంr... ��డంr...’ అc అ*�� 9నబÙE¶. ’అH ! ఇ9 చంö అ*�I~� ఉ:C(!’ అc v:C అ³ౖ��F ప*áV>ం1.
Dడ�, చంö అకqడ ఒక ùరద Rంత8 vFqxc అ*VWనC1. ’అúb ! చంö, ùరద8 ఇ*కq|·A ! 5...5...5...’ అంä v:C, చంöc
Rంత8Kంr బయటF ~pం1. 

బయటFవv/న చంöP తన !"¤5cC త�txc 0Ã¼0ం1. తన �McC అ1 v:CF DపSక|¶ం1. ’v:C ! K^" ఎంz మంvAr9. K^" Lప�దం8
ఉనCí� yK cKC ��డFనCప�O«, నKC �Lతం K^" ��E^. cజౖÂన మంv TCæYrవం} K_". నKC Ç�ంt’ అనC1. ’మన మధb
Ç�పణ�ం7F �Lత�! పద, |Öం’ అc v:C అనC1.

ఆపద8 ఉనCí� ఆ7xyAZ cజౖÂన, మంv �ýY�. .0న తíK Ç�ంచగB¼£ cజౖÂన TCహం.

!�Øక :bయం!�Øక :bయం
అనంతBరం"5 నసన`టమండలం&: అం¼ద�½ mలల సంఘB 0l,J ¿.రiÀ ఒక 0న, కథ: nF6�G9:, మనందJ@Á పంZL�ం�L ఇ4[^. రiÀ కథl:, ;Âత�Ãం�ం�L
;పZJFGన, ఈ కథ& ?nన, గ��J�క దృక.ధం KL ఆశ[రrం క+Åం0ంV. 0న, 0న, కథ"& గహనౖ�న ��yక అం®+, పJచయం �tన రచ8త3 ధ�r3

ఒకí�, ఒక vనC ఎLర ¬r ¸'ట ఉంZ1. Öcz�}, ఒక పం�, ఒక 6à, ఒక UIÐ ఉంZ9. Lప� jë ¬r¸'ట ఇంOc )Lభం .T1. తPqనవ�C *మu|Y�. ఏ
ప� .T9�7. ఏjë ¬r¸'టF !యపZ9 �7. 

ఒక!u ¬r¸'ట ఒక �కq+నC pంజK ªv/ం1. ’�cc ఎవౖH: :³�5?’ అc తPqనAOc అrpం1. �pBనవ�C”�వIల �ద’c ]��¶. ¬r¸'}
Öcc :Oం1. అ1 �లxv/, ¸up ¸Áదౖ¨ మంv పంటcv/ం1. 

ఈ!u, ’�నbం ¬యEcP ఎవ* !యపడ�ర’c అrpం1 ¬r¸'ట. ఎవ"½ Jం7F 5S7. ¬r¸'ట �నbê ¬0ం1; AOc ఆర¸'O Uం% .0ం1. 

Uంrz �'Ý .·లKxc, �'Ý .యEcP ఎవuౖ+: !యం రమwం1. అíడవ�C !F� ]��¶. ఏd !యం ప'టS7. ఏం .VWం1, ఇక ¬r¸'} �'Ý�
�B/ం1. 

ఈ!u ¬r¸'ట ’�'Ý� >నEcP ఎవ�V!ర’నC1. ’yనం} , yన’:C¶ తPqనవ�C.

"pంజ :Oం� yK. పంట ¬0ం� yK. Uంr .0ం� yK. �'ÝK �B/ం� yK. కKక �'ÝK >y� yy" అc ¬r¸'ట �'ÝK >y0ం1.
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Fండ 5F�u కథFండ 5F�u కథ
ఇం"ÆÇXళ| "É8Ê±Ë�" ¡3n&z వ�[సJz, ఇ5ంN pనపద కథల¤�Ì·. MN&: అXFసEకత, అసహజతy] ��దలL ఒzంత అసంతృF!: క+Åం� అవ'శం ఉంV. '� ఇం"ÆÇ కథ3
చదవ: 0l,6లL ఇM నZ[�Ì·. _¥ §డంR. _ అ�;Í�:, ¡లపంR. ఈ కథ: బÏ½, ;పకృ�బR _`సం ¡3n& nF6 �GLంÐl,6.

అనగన�, ఒక £శం. ఆ £శం å* �5q�రం. ఆ £acC �Bం. 5k f~ మంvA�. f~ �లం వరl అతcP UIల� కలగS7. ఎÔC ÔJ�, Lవ��
.0న Uదప అతc¬ ఆడUIల కBpం1. �ప �'Oన xంత�~c[ 5é చc|¶ం1. 5k మj ¸Ñ� .WF:C�. 5k�u Hండవ ¹రbl UIల� కB�*. 

5k UIలలందu� ఎంz Låమ� DWxyA�. 5é �Lతం, తన UIలలK �Lతం 6� DWxంä, �దO ¹రb lYuc :: క'çలl Ru.T1. అ¶:
5k Jం7 �Lతం ఎంz LåమK నOం.1. 5F�u ప�YనC క'!లK, DVWనC ఒక TవP, 5F�uc ఎ~ౖá: తన UనతIBP öరం�
పంUం.·లKFనC1. 

ఒక ఉ�యం ఆ8vంv, ఒక ¸Áద FండK .¶ంv అం78 5F�uc ఉంv, ఎవ½ Sc సమయం8 5F�uc Ï*R 5జbం8c తనబం,వ¶న ఒక
�^"లJwFంä Lబ>[ Jసలవ" ఇంOP పంUం1. Fండ8c 5F�u న�tFంä �Ñ� అవ" ఇంOP .uం1. ’అA" ! అA" ! yKlE �z ఉంÜనA"!’
అc అrpం1. 

అవ" ఆశ/రbంz ’Fండ�IÜ�YనC£�O?’ అKxం1. ”ఓ �IÜZFంE ! yK �^"� అJwxc క'షప�à LబYFY:CK. K-" :z ఉంEలం}
jë {ల�కqలF �* |·B@ ఉం³ం1’ అc ]U�ం1. Fండ8c 5F�u ఒíFం1. 

jë అవ" �^"లcC�ల�� F'O ఆ ఊu 5k �uంIÿ ఇv/వ./1. అవ" అ~ �ళ��y 5F�u
Fండ8Kంr బయOP వv/, {ల�కqలP �* |T1. 

ఇ1~ ఉండ� ఆ £శ� 5k తన F�*cP ¸Ñ� .·లKF:C�. ఎందj 5జF�VHలK 5F�*cP
DUంv:, 5F�*� నచ/Sద:C�. 

అంత8 ఒక!u, అవ"F జ"రం వv/, �^"లK 5k�uP ఇv/ రమwc Fండz ]U�ం1. Fండ {ల�ల�
�Wxc బయ�£u, న�tFంä �Ñ� 5k�uంIÿ {లK ఇv/ం1. అ1 5F�*� D0, ఇ£Í
9Ù¡రం� ఉనC£ ? అKxc 9ష·cC ª�W¬AలKx:C�. FండK f³� �ంబrంf�. Fండ
న�tFంä �Ñ� న1 దÃగuP �Ñ�, అä ఇä D0ం1, Öc8ంv 5F�u బయటF వv/ న18P �Ñ�
!Cనం .0ం1. ఆÂ f~ అందం� ఉనC1. అందౖÂన 5F�uc D0 ఆÂK ¸Ñ�.W¬AలKF:C�
.వ5k. 

ఇక ఆ .వ5k ఇంOÛÑ� తóక FండK ¸Ñ� .WxంÜన:C�. ఇంతమం1 5F�VH�ండ�, FండK ¸Ñ� .W¬వట��టc అr�* Aళ� ¸Áద�. ��
5F�*� ప'Oన ప'³ 9డవS7. తమ F�c[Í Uv/ ప'OనI³ందc, ఎ~జup¢ అ~ జరగcమwc AI� అం7F ఒíxc, అవ"K కB0, Fండì
ఒU�ంf*. 

¸Ñ�P అcC ఏ5�Iä జu�¶. 5F�*� ఒక FండK ¸Ñ�.WFం³:CడనC 9షయం 9నC Lపజలం� ¸Ñ�c DడÜcP ఎగబÙE*. అంద½
DVWండ� 5F�*� Fండ Âడ8 �Ñ క'Ü�. త5"త, �Aలc �� తడబrన'³ నOV" Fండîద పÙE�. 

Fండ పpB ఆశbరbం� అం78Kంr అందౖÂన 5F�u బయOP వv/ం1. .వ 5k జupనదం� 9వuంf�. 5ë, 5é, అకq�నCAరం� f~
సంzûంf*. అప�OKం% 5F�u అకqడ f~ సంzషం� ²9ంvం1.
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ఎవ*  ´ప�ఎవ* ´ప�
అÑరం�: కథ3 1!. ;పశ,3 అడగటం మన pనప�లD 1"+ంV. అస�3 అÑరం�: Òప. కథ ఒకN ఉన,V ఇక�డ. అV చVE ఎవ6 ÒÂ. jల[గÓ+j _L అ}రల}3 ల�ంచగల¤. ;పయ�,ంచంR
మJ.

రచన: గంగమÔ, Nంబ�L బR, 1�,9Fతప"+

{ర"ం à*�£శం8 ]ంబనC, పడమO £శం8 మంబనC అy ఇÁద* బలa�� ఉంZA*. Au బ~బ~లK /u/ t'³పకqలA�� బm´ప��
]íxyA*. ]ంబనC,మంబనC� ఒకuc/u/ మ�క* 9:C��c, A* ఒకuóక* ఎనC¡ DW¬S7.

ఒక jk ]ంబనC, మంబనCK DడEcP బయ�£5�. Lప·Æcక�C 0Áదం]యbమ:C� ¹రbK. ]U�ం£ తడ^� ]ంబనC ¹రb ఊu8c
అమwలకqలK అందu� అrp , �త õరల�C|R.0, ఒక 0ంత� F'O, అందu !యంz వంట .0, వuùA", JÁద పí, ఊర�య, +1b _0
0ంతcంE సÁ1c క'Oంvం1. ఆ సÁ1 êటK ఒక ఏKRî7ంv భVరK !గనంUం1. 
]ంబనC, Lప·ణం .�, .0 �ప}ళF ఒక 2ట ఆp, సÁ1êటK 9U�3జనం >:C�. 3ం.aక 0ంతK ఒక ¸Áద vంత�K îద ఆ�0, మþ�
>*RLప·ణం8 �W¬వt/KS అKxc Lప·ÆcC xన!pంf�. !యంL�cP మంబనC ఊuc .*xc మంబనC Ruంv ఆ5�య!��. 

క'ట îద l*/నC ఒక JసB �తK మంబనC ఇI� ఎకq�ం³ందc అr��. అ1© ! అకqడ µం¨8 ��� ªV*ం£, ఆ� మంబనC ¹రb అc �త ]���.
అ�� ]ంబనC, మంబనC ¹రbz �IÜr �K, మంబనCK DEల�, అతcz �IÜEల� ]���. స� అc ]ంబనCK, మంబనC ¹రb Aళ� ఇంOP
�Wక|¶ం1. అ:C! ఇíZ వV!K, అ~ ఆ మంచం A�/xc lj/మc ]U� 8పBP �Ñ�ం1. ]ంబనCF అ1 అవ�నం� అcUంvం1. అ¶:
తప�7గÖ. "ఒక ఊu HÙr మjఊu �S��" , అKxc మంచం Aల/4·�. మంచం వంగS7. xం]ం గ'O� Lపయ>Cంf�. మంచం కదలyS7.
బలమం� ఉపúpంv D!�. �� మంfcC�Lతం కదపSక|·�. ఇక మంfcC DV" ఆశbరb|వడం ]ంబనC వంత¶ం1. ఇంత8 మంబనC ¹రb
వv/, lj/మం} అ~ cలబÙE_ంద:C? అంä వv/ తన vÀÛన _Bz మంfcC AB/ం1. ]ంబనC ఆశbరbంz, మంబనC, ¹రby ఇంత బలవంY5S ! ఇక
మంబనC ఎంత బలవంYడ¶ ఉంÜ÷ ? అKF:C�. 

ఇంత8 మంబనC ¹రb వv/, ఆయన ఉదయం వV!*, î* ఈ 5L>P ఇకqZ ఉండండc, ఒక f�, రÃ/ఇv/, ఇకqడ ప�xమwc బయట ఒక అ*RK
DUంvం1. అ*R îద ప�FనC ]ంబనCF, cLద ప'టS7. అ�w! ఉదయం వరl yK ఇకqZ ఉం} మంబనC .>8 :F ప5జయం తప�7, అKxc
ªలAరకy బయ�£u �Ñ�|·�. అ~ ఆయన �Ñ�న xంతTపO[ మంబనC ఇంOP వf/�. ]ంబనC వv/�Ñ�న 9ష·cC భVరz ]U�ం1 మంబనC
¹రb. అ^: ! అúb ! yK ఎంత�లంKం% ఆయనK కలAలKFం³:CK. ఇíZ �Ñ� ఆయనK క�WxంÜనc బయ�£5�. 

]'³ౖ¸ÛPq, 0ంతK 9íxం³నC ]ంబనCF, RLరంౖ¸వVWనC మంబనC కcUంf�. అతy �4� మంబనC! నKC ఓrంచEc[ వVWనC'³:C�. ఆలసbం .VT
:[ Lప�దం అKxc త"ర� ]'³K 1p, ÖcC _IరzసM, ¸PBం.Wxc, తన ఏKáPq Jం7F |·�. ఇ1 D0న మంబనC, ]ంబనC తన îదF
.ÁÖcP వVW:CZ�నKxc, తì ఒక �O ]'³K ¸కBంtxc ÖcC 5 న ¸'³xc, తన RL5cC, 6��¶ంf�. xంత TపOP AuÁద½,
క�Wxc తమ8 ఎవ* ´|� ¢�/¬AలKx:C*. á��K còర¶ం. మదbవVu ¬సం ఎ7*Da*. ఇంత8 అంబB FండK +V>îద ¸'³xcవVWనC
��� AuP కcUంvం1. 

ఇÁద½ అÂ దÃగరF |¶ అ�w ! ��Áదరం .Áదం .V!J. �8 ఎవ* ´|� K^" ¢~/B అc
అr�*. అం7F ��� అ�w! cనCy : �R� సÁ1 ఆలసbౖÂందc మPq� 9రగద:C�. ఇక ఈ jë
ఆలసbమ¶¢, అం¢ సంగ>. అంత� �Aలం}, îuÁద½ :5 లîదÛPq |IÜడంr. yK ��YంÜనc
]U�ం1. ఈ ఉ�యం 6�y ఉందKxc, AuÁద½ ��� 5 లîద l�/c .Áదం .య!�*. ఆంత
öరం8 వVWనC ���K D0న ´LH� �T తన భVర, అúb ! cనC yK తనK x'Oనం7F �4� ఇAళ
నKC x'OంచEcP ఎవj బలవంYలK �WకవVWనC1 : ¹రb అKxc, Aళ�F ÄuP¢ న+Cకqడ
LబతకcV!* ? Lబ>Fం} బ�!F� >నవt/నKxc తన కంబÑc పuv ´LHలనcCంO� అం7ï
êటగ'³xc,ఆ êటK తన +V>న ¸'³xc పuáVత!��. 

అ~ ప*áV> |YనC అతcC, ౖ¸Kం% ఓ LగÁద D0 ఇ£Í ¸Áద �ంస� JÁద~� ఉనC£ అKxc Pం1xv/
తన Ar�B©ళ�z అత�C, ´LHల êటì ఒకq తKCz తKCక|¶ం1. అ~ |àండ� ఏడంతVWల
�డ8 తల ఆ*�Fం³నC .వ 5é ఒక!u ఆ�శం8P D0ం1. అంత8y LగÁద తKCF|YనC ´LHల
êటవv/ 5é కంIÿ పrం1. 5é W�రం� తన కంOHప�K ఒకq!u *Á1ం1. �ంటy ´LHల êట
కup|¶ం1.

కథనం� 9:C* కÖ ! మu î� ]ప�ంr du8 ఎవ* ´|�.??
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tకqల ¬సం Hకq�tకqల ¬సం Hకq�
ఆ'శం& న};�+, §FU ఏమ:!FGంV? `G` ÕÖదవy×? x�g అ5� అ:!ం0ంV. మJ X^ ఏం �®¸ §డంR మJ. 

రచన: lxయణ

5L>{ట ఆ�శం8 చంý7� ఒక Lపకqన �+Cల ��R� FuUVW:C�. Hం÷ ౖ��న tకq� Â*VW:C¶. 5JPí� êZI�. మంచం îద ప�Fc
ఆ�acC DVWం} నÇL�ల �^"� అ�C కIళJం7 పరtxc కcUVW:C¶. xcC నÇL�BC ¬WFం} 6Rం�నcUV*ం1. తన øù8 ఎcC నÇL��
పడ�¶? ఒకO, Hం�, ê�,.. ప1..ఇరౖ� వరF ప'టవ./�. తóక ఇరౖ� నÇL�� ¬Wxc వVT 6Rం�. ఈ ఆ�శ� ]Iÿ f~ నÇL��ౖ+C, పరAS7.
�Ñ� ¬WFం} సu. |�S, ఒక Hం� నÇL�� ªVT f�S. ఊu[ Ar|¢ ఏ� ~భం? సమసbI~ ఒకq}- ఎ~ �Î�B అy£.

5JP ]98 k$ అc శÁబం 9నబrం1. Íమ. �ంటy 5JF ఒక ఆ8చన వv/ం1.

"Í�, Í�, � HకqBV!A :F xం]ం T�? ఒకq!u ఆ�శం8P �IÑ Hం� నÇL�� ¬WxV!K?" అr�� 5J.

"అ�w! ycవ"K. అ¶: : Hకq� �F సu|^. à�గ Hకq� 6RంÜ¶. అ1 �PVWం£� మu. అrpD�" అc 5Jc F'Oం1 Íమ.

5J ÍమK తu�, à�గ దÃగరF �IÎ�. �ê�� అä ఇä ఆగFంE ఎp� à�గ ఇí� ]'³ Hమw îద l*/c cLద|YనC1. "Íమనrp¢
HకqBవ"నం1. à�� à��, � HకqBV!A :F xం]ం T�? ఒకq!u ఆ�శం8P �IÑ Hం� నÇL�� ¬WxV!K?" అr�� 5J.

"స�, �W¬. �� అ9 �F సu|�ú సu|7. � శ&రం f~ ¸Áద1గÖ" అనC1 à�గ.

"DÁÖం" అc, à�గ Hకq� ¸'³F:C� 5J. �� f~ _గం� HపHప~Z ఆ vనC Hకq� 5J బ*^K SపSక|·¶. à�గ అనC1- "ఇ9
f~ vనC9 కÖ, Ut/క Hకqౖ�¢ సu|�¶ �F. అrpD�" అc.

"స�" అc, 5J à�గ Hకq� �నPq ఇv/, Ut/క దÃగరF �IÎ�. "Íమ Hకq� ఇవ"నం1. à�గ Hకq� fలవం1. à�� à��, � HకqBV!A
:F xం]ం T�? ఒకq!u ఆ�శం8P �IÑ Hం� నÇL�� ¬WxV!K?"

"స�, D�" అం1 Ut/క. "�� ఇ9lE సu|_�"

"DÁÖం" అc Ut/క Hకq� ¸'³F:C� 5J. �� ఆ ùIB Hకq� 5J బ*^K SపS7.

"yK �F Jం£ ]��KకÖ, �Pc అrpD�" అం1 Ut/క.

"Íమ Hకq� ఇవ"నం1. à�గ Hకq� fలS7. Ut/క Hకq� సu|S7. �« �«, � HకqBV!A :F xం]ం T�? ఒకq!u ఆ�శం8P �IÑ Hం�
నÇL�� ¬WxV!K?" అr�� 5J, �P దÃగరÛIÑ.

"స�, �W¬" అం1 �P. �� ఆ Hకq� ¸'³Fం} 5J ¬r~� xం]ం xం]ం ౖ¸P ఎగరగB�� తప�, ఆ�శం8ౖÛ¢ |S7.

�P అనC1, "ఇ9 �F నప�S7. గÁద Hకq� సu|�(�, అrpD�."

"Íమ 9నS7. à�గ Hకq� fలS7. Ut/క Hకq� సu|S7. �P Hకq� నప�S7. గÁÖ గÁÖ, � HకqBV!A :F xం]ం T�? ఒకq!u ఆ�శం8P
�IÑ Hం� నÇL�� ¬WxV!K?" 5J అr�� గÁదc.

"స� �W¬ అం1 గÁద. �� yy ఎí� నÇL�� ¬WF 5S7. : Hకq� అంత ఎVYF |�యం} సంzష�." 5J గÁద Hకq� ¸'³xc ®శమపr ఎp5�,
�� vనC vనC ]Iటంత ఎVY[ ఎగరగÃ~�.

"dOకం} గండ8*ండ పe Hకqౖ�¢ ��. అrp D�" అం1 గÁద.

"స�" అc 5J గండ8*ండ పe ¬సం �తకటం �ద� ¸'Ü�. f~ T� �>Pన త5"త �� గండ8*ండం ÄరకS7. అప�OP ªIలA*YనC1. నÇL��
�యమ·b¶.

గండ8*ండం అం� 9c అనC1, "అúb, yK !యంLతంకI~ æ�ల·లF �Î�B కÖ, వf/క ఇV!S �F :Hకq�. అప�OవరF ఈ కల� �దÃగర
ఉంt¬. ఈ కలI8 ఎPq K^" ఎకqrౖÛ: �Ñ� 5వt/. ఎFqవ సమయం lE ప'ట7." అc f~ కల� ఇv/ �IÑం1. �� ఏౖÂంÍ ఏ�, అ1 ఈ:O«
>up5S7.

5J �Lతం jë ఆ కల�Pq అcC నÇL�� >up వVW:C�. îl �A~ xcC కల�? � దÃగర f~y ఉౖ+C, �Aలం} అడగంr మu!
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సJLద  �రంసJLద �రం
స�;ద=రం Âవటం 45 మంV !"లలL EØత, అ�భవం. మన¢®:z అంత Úడ¤ =ర�ఖ ఉl,, ఆ �ఖL క^ ×రం7 ఉన, ;<ం�"&: ల}5V మంVz తమ �Eతం& ఒక�IJfk
Iగ6R: §U అవ'శం ఉండ�. 1�,9Fతప"+ !"ల"&fk, :p:z, ØNz 99 మంVz ఈ Üగrం కలగ��- అ8l <^²l,6 �చ[ట7- 03క ప3L3!

రచన: g. Ý. కE'z  ౖÞ ß�xం

7నం: సమర, xà- l3á తరగ�, ;పకృ� బR, 1�,9Fతప"+

సJLద �రం |>�, fల T� DV0�
"*bôంz RంLడJ� చIలc �+Cల �య� 
అల� చకqగ ÄI*à, అవసరJగ ÏI*D
cBvఉనC �ౖ¸న,��� ఎV>  చI�K
xVత �వE తr&K, ఎV> ప'O నrfK
అంత8న గవ"�, ఎంz ªIలగ వ]/K
జవర ప'ట 4>�, అ�C  u|9K
 

అÁదం8  ఎవర�wఅÁదం8 ఎవర�w
0న, 0న, ఊహ+, G:,తం7 అడగటం mలrB ;<ధâక ల}ణi·. కE'z  ౖÞ ß�xం చ:ÂÌవరf 0న,!"లX^7� ఉన,"Ð @FGంV, ఈ ãం^ ౖT"న <ట: Eం±.

రచన: g.Ý.కE'z ౖÞß�xం 
7నం: xà, l3á తరగ�, ;పకృ�బR, 1�,9Fతప"+.

అÁదంï ఎవర�w, 
JÁ7�గం 0మw!
y+Iట 79"¢ �నIÝ 7^"
y+Iట న9"¢ �నIÝ న^"
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]'³î1Kంr �P]'³î1Kంr �P
:జం7 చ�¤x: XJ ;బ²L అంత äరం7 ఉంÐం³ ఉండ³ 7: మన సKజం K;తం ;పFGతం XJ: ఇ5 å9�± దశ& ఉన,దనటం K;తం XFసవం. ఈ <ట అంతం KL నచ[��- అ8l
చర[ జJ2 ఉ�¢శం@, ఐ³తరగ�& �Jన 9Fత!"లX^ x� <Rన ఈ <ట� _ �ం�L ¡FGl,ం. _Dమ:!ం0ం³ xయంR.

7నం: x� బృందం, ఐదవ తరగ�, ;పకృ�బR, 1�,9Fతప"+.

]'³ îద Kంr �P �: �: �:
xమwî1 ¬¶లమw l l l          "2"

D*îద Ut/కమw v; v; v;
vR*f³ 5మv�క 5< 5< 5<  "2"

6ట8c FకqUIల = = = 
ఉ'Oîద UIBUIల �b: �b: �b:       "2"

ఊయలï ùIB�ప �b: �b: �b:
ఊయ�� తIB�ట > > >                 "2"

©డî1 గr·రం O; O; O; 
jÙ� î1 �* �త �< �< �<     "2"

చ7^FనC Au బYF M$ M$ M$ 
చ7^5c �Á7 LబYF ? ? ?

ఎంz  మం1  పcAI�ఎంz మం1 పcAI�
మన ;7_ణ సKజం మ�గడ వృF�ప:XJౖ� ఆçరపR ఉన,V,  ఈ lNg. అ8j పH,"& !"లలL K;తం అస3 M6 ఎవ� fk ¡ºటం �� ఈ 'లం&. K6²న, సKజB E3వ"&
మ�Ç3 Â8, యం;�3 �6LంÐl,8. వృF�ప:XJ: మనందJg nF6�U ఈ <ట� EనంR, 9ం1ం అ&0ంచంR.

7నం: వరలèÔ, ]¸ తరగ�, ;పకృ� బR, 1�,9Fతప"+

ఎంz మం1 పcA��, అం�మంv పcA��   
మడకK 7yC �దనC, xడవB ప'Oన xండమw
||ఎంzమం1||

RÙడ� yT Rరవయb, బ'ట� ఉ>[ 6లనC
||ఎంzమం1||
                                                           
Fండ� .T xమరయb, xB�c ఊ£ ¬నయb
||ఎంzమం1||
                                                           
]í� F'} ]నCయb, 7VW� F'} మV!K
||ఎంzమం1||
                                                           
చ7^K y�� !ంబయb, యంLతం నrå (సయb
||ఎంzమం1||
                                                         
పc Aళ�ం� స�న� అc ]å�£ మన స�జJ
||ఎంzమం1||
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కK¬q  కK¬qకK¬q  కK¬q
¡3nlట Ú^Bకథ3 45 ఉౖ°,, రకర'ల ¥<"&. MN& చ�¤L�XNకం±, <ట37 Eనవ0[నE ఎL�వ'లం :+48 fk. ఇక�డ EనవFGన, Ú^Bకథ <ట ఒకN, _`సం.

7నం: చం;ద, ãéR, సయrê ;పకృ�బR, 1�,9Fతప"+.

కK¬q కK¬q ఓ 6~
Ï��క@ ]ù�K

కథ 9ప�ం%-
కథ ]ప�ం%-

Dడచకqc vనC1, ©డîద ఉనC1
K^"DVT �~గ, yKDVT :~గ
ఏ�ట1 ? ఏ�ట1 ? ఏ�ట1-                 
                                                             
అÁదం!!

ఆ^K RంజF క'}0 öడ �తF �Ñ�ం1.
!యం�లం >u´v/ ఆ^F బంధం 9U�ం1.
ఏ�ట1 ? ఏ�ట1 ? ఏ�ట1-

�ళం]9!.

అమwక��8 cL1V!* అరౖAమం1 UIల�
��FనC UIలA� �B|��
ఏ�ట1 ? ఏ�ట1 ? ఏ�ట1-
                                                      
అÃp�Iల!

ÏÁ7yC జననం, 5Lతం� శయనం
!యం�లం పయనం 
ఏ�ట1 ? ఏ�ట1 ? ఏ�ట1-
                                                    
"*b�!
               
నIలc Jఖê, నలచదరం
UIల� ¸'} ªIలc Aత� 
ఏ�ట1 ? ఏ�ట1 ? ఏ�ట1-
                                                     
పలక!
                                                  
ఒంO .> UI~, వÙrంt మI~
ఏ�ట1 ? ఏ�ట1 ? ఏ�ట1-
                                                    
గuÝ!
                                                            
కవలUIలBÁద*, �ళ�Pంద ఉం7*
ఒకuc 9డv ఉండ*, ఒంటu� నడవ*.
ఏ�ట1 ? ఏ�ట1 ? ఏ�ట1-
                                                      
]í�!

�కమw న���కమw న��
రచన: g.Ý. కE'z  ౖÞ ß�xం

7నం: xà, J�ë,  ]¸ తరగ�, ;పకృ� బR

�కమw న��, �* మù¾ న��
xంగమw ª��, ¬rRÙ� ª��
vలకమw పచ/న, ]IటcC పచ/న
Öcమw ఎ*�, �ం'లం ఎ*�
పం� cమw పW�, బం�రంపW�.
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�£  ఈ తరం�£ ఈ తరం
7నం: Üర�, ®రద, ìâÔ³ తరగ�, ;పకృ� బR, 1�,9Fతప"+, అనంతBరం "5.

�£ ఈ తరం వం£�తరం, 
�£ఈతరం వం£�తరం
ౖÒæందK ౖÒæందK �c:దం
� ఐకమతb� � Lప4ధం

d*లం 9�తలం 9aల హృద.లం
d*లం 9C.లం 9_కవంYలం  ||d*లం||

ఎVYÛ1áవరl హÁ7S+S7
ఒకq}� a"స, ��îద �bస
ఏ£శê 6ల సంDమJ
!EంtÔ అ£ Lపగ> �ంtK    ||�£ ఈతరం||

F*లం, 9ìYCలం 9రతC�ంYలం
UIలలం ��Yలం Lప�న �ýYలం  ||F*లం||

.త�c£S7 ]యbSc£S7

.త�c£S7 ]యbSc£S7
�6లS îF ఆదరGJ
�6ట8 �Jw న�వమం7J   ||�£ ఈతరం||

UIB  UIB  ఏమంÜ:UIB UIB ఏమంÜ:
రచన: g.Ý. కE'z  ౖÞß�xం;పZరణ: "iం !"లలం" Nంబ�L కT�zí7నం: îr�, àÊష, l3á తరగ�, ;పకృ�బR, 1�,9Fతప"+, అనంతBరం "5.

UIÐUIÐ ఏమంÜ: - �b: �b: �b:
�P�P ఏమంÜ: - �: �: �:
F�qF�qఏమంÜ: - = = =
ఆ^ ఆ^ ఏమంÜ: - అం6 అం6 అం6
¬r�ంë ¬r�ంë ఏమంÜ: - xxq�xqxxq�xq
¬Pలమw xPలమw ఏమంÜ: - Fm Fm Fm
�క �క ఏమÜ: - � � �
´LH ´LH ఏమంÜ: - H H H
6Y 6Y ఏమÜ: - Å; Å; Å; 
క�� క�� ఏమÜ: - Åక Åక Åక Åక 
�ê �ê ఏమంÜ:   - ùÞ ùÞ ùÞ.
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సంబ5�  సంబ5�సంబ5� సంబ5�
9Fతపంట3 వ4[క <త పంట3 Â�8.  9;ర3, Iమ3, ఆJ¶3, xn3, -న,3, సïజ3 ఇం' మãð, తృణçlr3 మన x�షñం :ంk ప"T ప"T"& Gl�సం7 పంòE. ఒకIJ
మనమందరం ¿�r:z  అలXÐ పRన త6Xత Mట:,Ng ఆదరణ క6ౖOంV. ఇu^, పట,Bక�ష �E�"& చ¶�రXró3, nంôÂ"Ð అõకౖ�న త6Xత 9�V 9�V7 MNLన, Xrõ :�ధక
ల}ö3 చర[&z xవటం ¨దౖTంV మ{|. ఈ �పధrం& <తపంట+, సంబరం7 nF6�GL� ఈ <ట, _`సం.

7నం: �p, ఎ:â³ తరగ�, ;పకృ�బR, 1�,9Fతప"+.

సంబ5� సంబ5� ఎ�CయI8, మu �� పంÜ  ఎ�CయI8
సంబ5�, సంబ5�, సంబ5�, సంబ5� I ! 
                                                            
ÏÁ7�� |Y:CJ ఎ�Cయ8, మu !మ ùవ" ఎ�Cయ8  
సంబ5�, సంబ5�, సంబ5�, సంబ5� I !         ||సంబ5�||
                                                       
పగO 3జనం ఎ�Cయ8, మu xL5ùA" ఎ�Cయ8  
సంబ5�, సంబ5�, సంబ5�, సంబ5� I !     ||సంబ5�||
                                              
5L> 3జనం ఎ�Cయ8, మu సhజ �'} ఎ�Cయ8 
సంబ5�, సంబ5�, సంబ5�, సంబ5� I !     ||సంబ5�||

ÏÁ7 �� |Y:CJ ఎ�Cయ8, మu 5p JÁÖ ఎ�Cయ8 
సంబ5�, సంబ5�, సంబ5�, సంబ5� I !     ||సంబ5�||

FW�FW�FW�FW�
0న, !"ల3 `6L� G:,తతyం ఈ l3n ప3L"& అం�²ంV. అం�`ంR.

7నం: àÊష బృందం, l3á తరగ�, ;పకృ�బR, 1�,9Fతప"+.

FW� FW�
ఎండ8 l*/:C:
S, S ��!
కంO ��� Y�t¬,
�Iళ J�� �W¬,
ఎవ* �A8 ¬*¬.
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సమసb�సమసb�
సమసr3, Ú^Bకథ3 మన iధG�L ప�� �డ�8. పదవతరగ� <వ: అ^n²న, ఈ సమసr+,, గంగమÔక� అ^n²న, ఈ Ú^Bకథ+, ÷ంతం7 Iõంచగల�· ;పయ�,ంచంR.
M3'కÂj, మ�ం �FIం, జXÕ+, ;zం¢ ఇ4[ం, §t అÑరం �G`గల�· ;పయ�,ంచంR. ãం^ ర'37Ø ;పయత,ం K;తం అవసరi మJ. EజøFG!

సమసb�సమసb�

1. ఒకతK ఒక �కì, ఒక �B�, ఒక ఆFల క'టì �Wxc Öu �ంట ��Yండ� ఒక న1 అÙడంవv/ం1. న1c ÖటEcP అకqడ ఒకq పడవ �Lత�
ఉనC1. అం78, అతì, ఇతర వVW^ ఏద¶: ఒకO �Lత� అవతBP �Wక �ళ�EcP dల^Yం1. అయన Sక|¢, �[�, ఆFలక'టK >ం³ం1.
�S�, �కK >ం³ం1. మu ఆ êrంO� ఎ~ అవతBP .*/�÷ ]í¬ంr.

2. సంధb, dణ అy ఇÁద* TCæY� ఉ:C*. సంధb Aళ� ఇంOP బం7^� వf/*. సంధbF :�R ÐటIర �� �AB. AÑ�ంIÿ ê�ÐటI* ప'}
�Lత �Lత� ఉనC1. అ�� సందb dణ Aళ� ఇంOP |¶ ’:�R ÐటI* ప'} �Lత’ ఉనCÖ ? అc అrpం1.”:l :�R ÐటIర �� �AB. ��
�ఇంIÿ lE ఐ7, ఎc�1 ÐటI* ప'}�LతS ఉ:C¶, పద ఇÁదరం|¶ ఎc�1 ÐటIర �Lత8P �� ªt/xంÖమ’c, �Î�*. >u´v/, AuÁద½
ఆ �లK ఎ~ పంtFంÜ* ?

Ï��  కథ�Ï��  కథ�

1. 
    అJw8 జJw8 �r>Axడ� !
    అర.> పÜCcP వV0A xడ� !
    ©రంత >*:ళ8 చV0A xడ� !
    ఇంత« K�"వ* ఓ xడ�?    

2. 
    గØµØ �ళ�8 ®J5J� �'Ý
    ®J5Jc క��8 ౖ�5J��'Ý 
    ౖ�5Jc క��8 వLజJ �'Ý.
    ఎవర1, ]ప�ంr?

3. 
    ఆÍc అuÜF
    బÎ�u 6ణక'Ý
    RV> J�bల ]ం�.
    ఏ�Ü ê¡?
 

జAù� :జAù� 

�దO సమసb:

అతK Jం7� �కK �Wక�Ñ�, ÖcC అవతB ఒÙ�F .u/, �నPq వV!�. త*Aత ఆFల క'టK �Wక |¶, ÖcC అకqడ ఉంv, �కK �నPq �Wక
వV!�. ఈ!u �కK ఇవతB ఒÙ�y ఉంv, �Bc అవతB ఒÙ�F �Wక|��. త5"త వv/, �Bc అవతB ఒÙ�F �Wక|��. 

Hండవసమసb:

�దట ê� ÐటIర �Lత cంE �లK |a*. ఆ ê� ÐటIరì, ఐ7 ÐటIర �Lత8P �5/*. ఇ�� ê� ÐటIర �Lత Kþ� ఉనC1. ఎc�1 ÐటIర
�Lత8, ఐ7 ÐటIర ���Lత� ఉ:C¶. ఇí� ఆ�లK ê� ÐటIర �Lత cంE |a*. ఇ�� ఎc�1 ÐటIర �Lత8 Hం� ÐటIర ���Lత�
�p�:C¶. ఇ�� ê� ÐటIర �Lత8c �లK, >up ఐ7ÐతIర �Lత8cP |a*. ఇంతFJం£ |0న ê�,ÐటIర ��నC �రణం�, ఇí�
అం78P Hం� ÐటIర ���Lత� ప'Ü¶. �pBన ఒకq Ðట* �� ê� ÐటIర �Lత8 ఉ:C¶. ఐ7 ÐటIర �Lత8c �లK , >up ఎc�1 ÐటIర
�Lత8P |a*. ê�ÐటIర �Lత8c �లK ఐ7 ÐటIర �Lత8P �5/*. ê� ÐటIర �Lత8P ఎc�1ÐటIర �Lత8Kంv �� |a*. ê� ÐటIర
�లK ఐ7 ÐటIర �Lత8P |a*. ఐ7 ÐటIర �Lత8 Jం7� ఒక Ðట* �� ఉంÜ¶. ఇí� ê� ÐటIర �లK |a*. ఐ7 ÐటIర �Lత8 :�R
ÐటI*, ఎc�1 ÐటIర �Lత8 :�R ÐటIర ��:C¶. భS Wలభం� ఉనC1 కÖ ! జAù.

�దO Ï��కథF జAù: åK

Hండవ Ï��కథF జAù: వu

êడవ Ï��కథF జAù: +నCఆF, +నC దం³, కంP.


