
ఏమం{2?!

Eము: అన�మయ_ ఏ శv&ÁC/ Nం�నD� N)! ను2[..
ñము: ఆయన ఇరవå_ శvðÁ/ Nం�నD«కB...

Eము: �దు. ఆయన పద�� శvðÁ/ Nం�నD*.

ñము:  మ<  %"రుíన క�సం ఇం�  ముస,ౖ%  ��½}{�
మ<?!

5.

ñము:  6Ð  Eమూ!  dరత½XC�,  జరR��  మధ_
దూర�ంతుంటుంH Nప!E!

Eము: స<"5 4  %న� ¢+*� ¢నడం� ¢+«E. Cన�'
4 ఇం�� అ{�� £ద ��� మÜ చూ�ము.

6.

Eము: Ûదు) @యడం� ఎవరు ముందుం{� N)! ను2[..
ñము: ఇంKవరు? JC4 Dళు�!
Eము: D �̧నC అంత ఖ�7తం" ఎ, Nప!గలుగుతు%�2?

ñము:  మ<  D �̧  కB  బటoల  దగ5<నుంÎ  |,  Ûదు)ను

n��రు?!

7.

Eము: ఒ6Ð ñమూ ఇంత� � వయÏంతE?

ñము: ప+�ం*.

Eము: 0ళ�$ంB?

ñము: �దు.
Eము: £ ఇం�� 0òౖ�నDరు ఇంKవeౖ% ఉ%�E Eమూ!

ñము: 4 అ4R%న�లు ఉ%�రు E!

8.
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�త� సంవత�రం వ	
ం�!

�త�ప�� ప��క 
�రంభ�ౖ సంవత�రం గ��ం�!

ఈ సంవత�ర �లం� అను�న�ంత  ప!" �క#$%, �ంత
వర� &"' న��ం� ప��క. ఇ)!* ప�� +, %లుగువందల
మం�/  0ౖ"  ప��కను  చదు2తు%�రు.  ఒక  వంద  ప��కలు  4
దగ56  అచ72తు%�$;  ఇర8ౖ  నుం�  ము0ౖ9  మం�  వర:
ప��కను ;<�" =>�? @సు�ంటు%�రు. �త�ప�� ప��క గు<ం�
BB)  అC�  DE�  ప��కలూ  ఏH  ఒక  రూపం�,  తమ�
న�7నటు�,  ప�శంJసూ�  Eసు�%�$.  ఒక  �నప��KౖL,  Mరు
Nప!�ంO ఏకం" �త�ప�� ప��క�C కథను, QమRను Dళ� �న�
Tల�ల MU� ము��ంచు�న��!

ప��క  Vసం  WౖదE&దు  X�బండ  ప�భుత[  
ఠXల�
ఉ
^_యుaౖన  శరR  "రు,  ఆ�,&దు  c,�  d2E2Mట
ప�భుత[ 
ఠXల ఉ
^_యులు  Eంe�f "రు  gరవ hసు�C,
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Dళ�  బళ���  Tల�ల  @త  కథలు  E$ం�,  QమRలు  j$ం�,


టలు 
�ం� పం
రు. WౖదE&దు k.ఎm.n.యు 0ౖm ఆరop్
కrXల  sB_రుtల  బృందం  ఒకn  �త�ప���C  కథల�  �v�లు
jw &ధ_తను Cర[yంచటం zదలు0noం�. ఇం� అ'కమం�
రచనలు  పంపటం  zదలు0{oరు.  ఇ,  |,  మం�
}తు�~తు%�రు.

అ$% ఇం� 8�� ఉన��.

ప��కను చ�j Dళ�ంద<� |, కథలు, 
టలు వచు7. అల�క"
�లుగు�  EJ  పంM  �లుం�  అందరూ  s<s"  E��రు  కB!

�త�ప��  4ధ_మం"  అ,ంn  ఒక  వ_వసtను  అందు&టు�/
Lగ��L,  అ,  ఇంటe���/ మ<ంత �లుగు Eగలదు కB,  అC
ఒక ఆ�చన.

�త�ప��  ప��క  8నుక  |,మం�  Tల�ల  కృ�  ఉన��.  రచనలు
@యటం,  wక<ంచట�  �దు,  DnC  �ౖ)  @యటం,  త)!లు
స<చూడటం, QమRలు jయటం, DnC ఒక క�మం� :ర7టం
-  ఇవ��  Tల��  @సు�%�రు.  �ళ��  ఎవ<  క�oలు  D<s!  �ంద<
సమస_ల�  �టుంబ  కల�లు  �రణ�ౖL,  �ంద</  అసలు
�టుం&లు  �క#వటం  �రణం!  �ంద<s ఆ�గ_  సమస_aౖL,

�ంద<s  0ౖ  చదు2ల�  �లు�C  ప<Jtతులు!  �ళ�ను
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Cము-Iము
2ము,  §ము  US?rxంటుంe  ఇq^¨n¤,  అq^¨n¤  s	Aం"న  �	)
ముచ©టు? ఇs:

Eకరణ: సయ�ª, sషు«, మంNBO, ఆ%B2యణ

Eము: 6Ð  ñమూ! 2 + 2 + 2 + 2 = 8 అ$L 4 + 4

ఎంత అ2తుం�E?

ñము: అబ¼, సులభ�ౖం½Ã ను2[ NT!, కషo�ౖనBC� నను�
అ*గుvD E!

1.

ñము:  ఒ6Ð  Eమూ,  Nప!E!  మూలధనం  అC  ½C�
అం{ము?
Eము: ఓJ ఆ 4త�ం �ì½ం{�! ధ%C� èరుD�నుం� hJ
మూల� #w� అ)!* BC� మూల ధనం అం{ం E!

2.

ñము: ఒ6Ð Eమూ, �� 
ండ2లు ఎవ� �లు�?

Eము: ఓ! ఎందు� �ìదు? �లుసు.
ñము:  మ<  
ండ2లను  పంచ  
ండ2లC  ఎందుకం{�
�లు�?

Eము:  Dళు�  పంNలు  కటుo�'  D6Ã  అందుక'
అయు_ంటుం� E!

3.

Eము : �గూ¨ "< ;<� Mరు N)! ñమూ!

ñము:  భ�  మం�  ప�శ�E!  జDబు  �"�o¨  �రంUs!

4.
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TJ%<  Eº"<  అ%�గ_ం  గు<ం�  ఆ  ½శ  ప�జలంద<�
��Jం�. ఒక%* 8ౖదు_* ఒక* Eº"< దగ5</ వ�7 "'ను
అ��ం� ఇw� £ జ[EC� ఒక� Dరం �º�� # డvను" అC
N
!*. "ఏమ*గుv� అ*గు" అ%�* Eº.

"ఏముం� మ�E¢, %� |, �న� V<క. £� �లుసుకB,

చదరంగం పటం� zత�ం అర8ౖ %లుగు గళు�ం{$. zదn
గ�/ "ను %� ఒక బ�� ðయ_ం ఇవ[ం�. eండవగ�/ eం*
బ��లు,  మూడవగ�/  %లుగు  బ��లు,  %లుగవ  గ�/  ఎC}�
బ��లు,  ఇ,  పటం�C  ప��  గ�/"ను  ముందుగ�/  eం�తల
ðయ_)బ��లు aక�గno ఇw� |లు" అ%�* ఆ 8ౖదు_*.

Eº"రు 8ంట' ’స6’ అ%�రు. అన�టు�"' 8ౖదు_* Eº"<
జ[EC� ఒక� Dరం �º�� త�5ం|*. అ)!*"C Eº"</
ఆ 8ౖదు_*  అ��న  బ¡4నం  ఎంత2తుంH  aక�  jw �లు
�క��దు.  hE  aక�  L�  స</  Eº�  మÈ�  జ[రం  వ�7నంత
ప+ౖం�!

£6 Nప!ం�!

Eº"రు 8ౖదు_�/ ఎC� బ��ల ð�_C� ఇD[�!
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సమ�ను:లం"  ఆదు�'  Bతలు  �త�ప��  4ధ_మం"
ముందు� వw� &గుం* కB, అC ఇంV ఆ�చన.

�త�ప��  ప��క  మ<ంత  అందం",  ఆకర��య�ౖన  రంగుల�
EDలC  |,మం�  సూ�ం|రు.  పనుల  ఒ���  వల�  ఇ%�ళూ�
అ�  �ధ_ం  ��దు.  E��  �C� +ల��  రంగుల పరం"నూ,

�ఔ�  పరం"  :Oనూ 4రు!లు Lగ�5L &గుం*కB,  అC
మ� ఆ�చన.

�త�ప�� ప��కను గత +ల నుం� రంగు�� ము��సు�%�ం. అ$L
ప��కను  సమ�C/  పంM  వ_వసt  ఇం�  బలపO��  ఉం�.

T�ంటు� ప��క� మం� ముఖ�త�ం, ఆ �v�C� ము��ం@ందు�
ప�L_క�ౖన  ��తం,  ఇం�లు  - ఈ పరం"  :O  పC  జర"��
ఉన��.

�త�ప��  ప��క�  మ<C�  �<�క��  -  ముఖ_ం"  Tల�లు  ��న
QమRలు,  �<యళు�,  %nకలు,  పB_లు  -  గB_లు  @67ందు�
కసరతు� zదaౖం�. ":�క �టు�, సు��, B< కనుV�ం�,

/[   " వంns బ¡ముఖం"  s¢�న  s>B�� అం�ంచగల2.

£ అంద< ఆదE¤4%ల� ఈ �<�కల�� ఒక¥కn" త[ర�
zదల2v$.

ఇక, ఈ సం�క� పvక�త�ం (O.¦ంE2 అం§ద�¨, వసంతం,
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గు?  ©ౖª«)  అడsEముC  కృ�  ఫలం.  dరత  E¢_ంగ  CERత��
ప�థముౖన  O.అం§ద�¨  ఏT�i  ప^�లుగు,1891న  జCRం|రు.
ఈ  +��'  వ@7  గు?  ©ౖª«,  ఏసు  ప�భు2  
ప  ®4పణVసం
ర��C� ^ర�Jన పsత� �నం. ఇటువంn మహ�యుల సూ9<��
మన Usvలను )�తం @సు�ంBం.

ఈ  Tల�(ల)  ప��కను  సంవత�ర  �లం"  ఆద<ం�న  £కంద<�
s�°%మ సంవత�ర ఉ"� శుd�ం®లు! s�°�  s�^ల��
సమJ#DలC ఆ±సూ�,

w��¤,షులు-

�త�ప�� బృంద సభు_లు.
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Dక6లు =E
న Gౖదు��

�త>  �ర?�  వసు>న)  oత  వ�వస}  ఒకటున)%:  'రు  ప%  రూoయలు  క�
సభు�ల_��,  మ��  మ�  ముగు�W)  సభు�లు  �h�.  _ళు�  మ�  ముగు�W)..
ఇ�  ఎ	)  వరసలమం%  '  �నక  సభు�లh�ర=�	)  బ�  'x  ��లు
వసు>ంS{. �ట	) �నJ ఉన) �క� "న)l. గ త0¡ం� �	) ’గుణ¢:£’

అ= �రు� వ�వహWn>రు. సమస� ఏంటంe, Aల?లు ప¤�లు 2సు>ంSరు�T, ఆ
సమస�లు 	జ�sతం� ఎ�ం ముసుగులు ¥సు�	 వn>¦ k\క మ�? మ��
�సzతుంSరు.  ఈ  కథ�ం  సమస�ను  చూడం#.  ఎ	)  బn>లు  +య�ం
J_� 'i <ప^ం#.

Eకరణ: z?Whb `d, జర8T

;ర[ం Nౖ%� ఒక Eº"రు ఉం«Dరు. ఆయన ఒno TJ%<.

ఖరు7  @w�  డబు¼లు  అ$#vయC  DnC  ఖ¢%  నుం�
బయn/:O  hwD*  �దు.  BC� ఇంÒముం�,  ప�జలంv
సeౖన �కE_లు �క %% ఇబ¼ందులు ప«Dరు. �� Eº"రు
4త�ం అj£ పటoనటు�"' ఉం«Dరు.

ఒక�<  ఆ  TJ%<  Eº�   ప!  జ[రం  వ�7  పటుo�ం�.

ఎంత"నం�, అ� Eజ8ౖదు_ల 8ౖB_C/ ఏ4త�మూ âంగ�దు.
EనుEనూ  Eº"<  ఆ�గ_  ప<Jt�  �గ¢<ం�.  ఆయన/క

�ణభయం పటుo�ం�.
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ఎవ</ D6 బ��Òటందు� శ/�C మన� ఇD[�  

।ఓ యువh।

ఎందÆ �రుల v_గఫలం ఈ ½XC/ �[తంత�ం
మనKందు�� అను�ం� ఏమ�_H ఈ ½శం
అ½ సూ9<� £� ఉం�-అందరzక�� అను�ం�
సమస4జ CERతలు £eౖ స4నత[� చూ
�
సహUవన� N�_�                      

।ఓ యువh।
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మం	బ�

ఆరవ తరగ� ఉమ మ	
�ం �ండ, ��� 	లబ� �పల� �దలు��న ఈ
కథ	 మం"బ#� ము$ం"ం%! చదవం#, 'రునూ)!

రచన: ఉమ, 6వ తరగ�, *.+.,-.ఎ/, 0�బండ, ,ౖద23దు.

ఒక  ఊ<�  E´µ  అ'  Tల�D*  ఉం«D*.  అతను  ఎ)!¶
·నం"  ఉం«D*.  ఎవ[<�నూ  స<"5  4{�«D*  �దు.
�� పB_లు, కsతలు, రచనలు వంns &" EwD*. అ$%
అతCC ఎవరూ ఏమంత �చు7�'Dరు �దు.

ఒక�<  E´µ  బ�  నుం�  ఇంn/  8¸¹ట)!*,  ఒక  �ండను
చూX*.  అ� |,  s�త�ం"  ఉం�.  చూడ"  అ� ఒక మC�
,"  కCTం�ం�!  E´µ  �  ఆశ7ర_ం  jJం�.  "భ�  �ండ"

అను�%�*.

ఇక  ఆ  �º  »కnపOfక  ఇం��  నుం�  బయట�  వ�7
ఆ�శం�/  చూX*  E´µ.  అ)!డతC/  ఆ�శం�  ఒక
అంద�ౖన s4నం కనప�ం�. "అబ¼! ఏం s4నం! ఇ,ంn�
% దగ5ర ఒకటుం� ఎంత &గుంటుం�!" అను�%�*.

�త�ప�� ఏT�i 2009

5



�ల�Dర"'  �న�  �న�  అటoముక�ల��  wక<ం�,  Dn�  ఒక
చక�C  s4నం  QమRను  త�రు  @wX*  :O.  "ఇంత
అంద�ౖన  s4నం�  ½+ౖ�%  ఉం�L  &2ంటుం�.

½ను�ం|ల&¼?.."  అC  ఆ��సు�ండ"'  పక�న  QమRల  బం�
ఒకn  8ళుతూ  కCTం�ం�  అతC/.  8ంట'  తను  :డ¾noన
డబు¼�ం�  ఐదు  రూ
య��7,  చక�C  @ప  QమRÀకBC�
�%�*.  అతC/  అ�  |,  ముదుÁ"  అCTం�ం�.  BC�
hసుKÂ� s4నం� :�7¾{o* భద�ం".
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ఓ యువA యువ B�C

�నం  మWయు  డq^:  :  స��,  678దవ  తరగ�,  ప:కృ�బ#,  <=)�త>ప�?,
అనంతqరం *�?.

ఓ యువh యువ�,�E
�4జ) �రధు,E
ఈ ½XC/ £6 యుగకర�లు �D�
6పn తEC� £6 4ర5దరÞ�లD[�    

।ఓ యువh।

Mద<కం ఒక Xపం �దు
ఎవ< నుదు{ అ� EJ�దు
ఏH గ�హణం పnoం�
బ�తు�ను »కn అలుము�ం�
ఆ »కnC త<�w �ం� 6ఖలు�D�
బ�తు� &టను చూ
�                   

।ఓ యువh।

:¶ గూ¶ �క ప�యున� Êనుల�
ఎవÆ��రC అలJ#$న అdగ_ U2ల�
�ము%�మC N
!�-నమR�C� 0ం|�
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+N7�Vసం %ట_ం @w +మ� Tంచ) రంగులు చూ*  

।ఓ తంÅ*;త।

అమR�� ఆక� h67 �య_C ఫలములు ఇ@7 Nటు�
ఎ>�U2ల అ��న @<7 ఆద<ం@ ½వతలటు�

�ôVట�ను రÇం@n 
�ణ Dయు2ను అం���$
త��C #�న  ప!� Nటుo తno చూ* మ� �Ò తటుo  
।ఓ తంÅ*;త।
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ఇక  ఆ �º  E��  Cద�  మధ_�  ��,  అనుV�ంO  ఆ�శం�/
చూX*  E´µ.  చూw�,  s4నం  ఒకn  �ర�Eలు  �*తూ
కCTం�ం�.  న®v�ల�  ఆ*�ంటున�టు�  ఎగురు�ం�,  ఆ
s4నం!  ఒక�6Ã  0ౖ/  ఎగురుతుం�;  మ��<  /ం�/
వ�7నటు�  అCTసు�ం�;  మ��6Ã  అక�«  Cలబ�నటు�
అCTం�ం�!  "ఇంత  E��  jళ��  :O  s4%లు  ఇ{�
ఎగురుv�!"  అC  E´µ  /  ఆశ7ర_ం  jJం�.  BC/  తను
త�రు@Jన  s4%C�  చూ0డBమCTం�ం�.  ఇం��/
పరుÄv�*.  8Â¹  చూw�  అక�డ  s4నం  �దు!  8ంట'  ¾ౖn/
వ@7X* E´µ "ఎటు 8Â�ం�, ఇ�?" అను�ంటూ.

అంత�', ఎగురుతున� ఆ s4నం�ం� @ప ఒకn సరు�న వ�7
E´µ ముందు Cలబ�ం�- "��'.

"ఏంn E´µ, అ, చూసు�%�2?" అC అ� E´µ C అ��ం�.

అ)!* E´µ "ను2[ @ప2. ఎ, 4{�డగలు5తు%�2?" అC
అ�"*.

అ)!*  ఆ  @ప  "'ను  @పను  �ను".  "మC�  ,Å  ఉం«  ఒక
�ండను" అం�.

"ను2[ @ప2..�ండs ఎ, అ2v2?" అC అ�"* E´µ.
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అ)!*  @ప  "E´µ!  ను2[  zన�'  నను�  చూX2.

గురు�ంB?" అC అ��ం�.

"Cను� ఎ)!* చూXను 'ను?" అ%�* E´µ.

"zన�, బ� నుం� ఇంn/ 8ళుతూ ను2[ చూJన మC� ,ంn
�ండను ''!" అన�� అ�.

"ఆ...  గుÆ��7ం�,  ��  ఆ�º  చూJన)!*  ను2[  మC�,
ఉ%�2;  ఇ)!*  చూw�  @ప,  ఉ%�2!  %�  ఏ£  అరtం
�వ��దు" అ%�* E´µ.

"ఇ)!n  @పనూ  ''!  అప!n  �ండనూ  ''!  అంL  �దు
ఇప!nB� 0ౖన ఎ�<న s4%C� :O ''! అ�� '', హ హ
హ!" అC నs[ం� @ప.

"'ను  చూJనవ��  నుj[  అంటు%�2.  ఇంత�  ఎవరు,  ను2[?"

అC అ�"* E´µ.

అ)!*  @ప  "C¢C/ �వ_శ��లు గల ఒక పÇC 'ను!" అన��.

అంటూండ"' BC/ eక�లు z�|$. ఇ)!*  అ� పÇ,
4<#$ం�.

ఆశ7ర_ం" చూసు�న� E´µ � అ� మÈ� అం�. "E´µ, ను2[
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తం;�<త =$�>త

�నం: +. xUW, ఆర�F్ అంI J:ప�F్ KంటM, <=)�త>ప�?.

డq^: . స��, 678దవ తరగ�, ప:కృ�బ#, <=)�త>ప�?, అనంతqరం *�?.

ఓ.. తంÅ*;త '6*�త
గువ[లÃత V$ల :త
అడsత��/ అందమ$_ం�
ఈ అడsకం� స[ర5�*ం�
।ఓ.. తంÅ*;త।

)2[ల 0ౖన తు�Rద Eగం �య_C 
టలు తలTసు�ం�
Ïల�n దూ�*�� మÉÁల Ãతలు sCTసు�ం�
Tల�"�/ పచ7C Nటు� %ట_ం Ü� కదులుతు ఉం�
ఆ సుందర దృశ_ం చూడ{C/ eం* కళూ¹ |లవ%� 
।ఓ.. తంÅ*;త।

ప�కృ� ఇ�7న ఆశల�� గం*±లల &రులు చూ*
¾దురు చూ)ల� Dn0ౖ ఎ�6 ��Tల�ల గుం)లు చూ*
�*Vసం Æప!లు ÆM! ఎలుగుబంn అరు)లు చూ*
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ఒక</ ఒకరం �*ం{ం nంబ�o బ�� క�సుం{ం  

|ఎక�క��|

�లమం� ��యదు 4� మతమం� �E� 4�
w��C/ 
�ణం ఇ��ం సహD�C/ �� రూపం

క�Jకటుo" ఉం{ము ఆనందం" Us��ం  

|ఎక�క��|
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ఒక V<క ఏÉౖ% VరుV" అC.

అ)!* E´µ "'ను మం� సూ�i � చదు2VDలC Êsంచు"
అC అ�"*.

అ)!* ఆ పÇ "అ,Å. �� %� ఓ సంగ� N)!, మం� బ�
అం� ఏ}n? ఎ{� ఉం� 'మం� సూ�లు' అC �లుసు�ం�?" అC
అ��ం�.

"%,  &"  ఆ��ం@  Tల�లను  �చు7�'½  మం�  బ�" అC
N
!* E´µ.

"అం�,  ఇ)!*  ను2[  చదు2�ంటున�  బÌ�  ఎవ[రూ  Cను�
�చు7Vవటం �B?" అC అ��ం� పÇ.

���" తలDలు7�%�* E´µ.

"అ�  స6�"�..  ను2[  ఎవeవ<�  �చు7�ం{2  �Í?"

అ��ం� పÇ.

"ఎవeౖ% %� 4{��L'".. 'ను �చు7Vవడమూ, మ6Éౖ%
@యడం" అ%�* E´µ.

"అ$%,  ఒకరు  Cను� �చు7VDల'  V<క  ��  ఎ,  ఉంH,

అ,Å అ½ V<క }గv Tల�ల: ఉండవచు7"?" అC E´µ ను
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అ��ం� పÇ.

'అ2ను, ఉండవచు7' అ%�* E´µ.

'ఇం�కరు @Jన మం� పCC ను2[ �చు7Vవడం zదలు0టుo
E´µ!  అ)!*  Cను�  :O  �చు7�'  Dళు¹  వ��రు'  అC
E´µ � ఆ
_యం" NT!ం� పÇ.

sషయం  అరt�ౖన  E´µ,  తరుD�  �º  నుంÎ  ఇతరుల�
మం�"  4{�డడం,  ఇతరుల�  తన  శ/��ర  స�యం
@యడం, తన� �త� sష�లు ��w� ఇం�క</ ��యkప!టం
zదలు  0{o*.  �C�  �º��'  తరగ��C  }గv  Tల�లూ
E´µ  �  w�హం"  �లగ�"రు-  చదు2ల  పరం"  :O
స�యం  @యటం  zదలు0{oరు.  Tల�ల�  వ�7న  మం�
4రు!  అంద<�  ఆనం�ంప´Jం�.  అందరూ  ఉ
^_యుల
�)!ÀంBరు.

Êన�ంv  గమCసూ�ం�న  పÇ  సం�షం�  ఎగురు�ంటూ
#$ం�.  మC�,ంn  �ండ  ఎండ�  బం"రం  4�<
�<Jం�.
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ఎక67క68 9:3ము

Eకరణ: �: �ంకe�, వం�, nంసృ��క ��� క�Jరులు, అనంతqరం.

�నం: అ	త, 678దవ తరగ�, ప:కృ�బ#, <=)�త>ప�?

డq^: . స��, 678దవ తరగ�, ప:కృ�బ#, <=)�త>ప�?.

ఎక�క�� ){oము ఎక�క�� 0<"ము
ఎక�క�� ){oము ఎక�క�� 0<"ము

అనుV�ంO క��ము అందరzకnగ ఉ%�ము
అనుV�ంO క��ము అందరzకnగ ఉ%�ము

�మంv ఒక గూn ప�లం 

nంబ�o వృ®ం 0ౖన �గు<ం|ము 
|ఎక�క��|

అ4R %%� 4�%� అ%� తముRళు¹ 4�%�
ఆటలు 
టలు అ�� ఉన� nంబ�o బ� 4� }న�
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ఇంn/ Eº 4 %న� - %న�� �* 4 అమR
ఇంn/ Eô 4 అమR - అమR� �* అమRమR
అంBల 4 ఇలు� - ఆనంBల హ<sలు�
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మూ� మం�ల కథ
రచన:ఎ/.భర5, 6789 తరగ�, ప:కృ�బ#, <=)�త>ప�?.

"కళు�  మం*తు%�య4R!  ఇక  �ళు¹  #ÏÐ,  త[ర"!"

అంటు%�* T,�*.

"zహం  &"  క*V�క#L  గుల�లు  ���$E  %%�!  �స�
సహనం అలవరుచుVD�, ఇక నుం� ను2[" అ�ం� అమR.
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"సహనం అం� ఏంట4R?" అC అ�"* అ&¼$.

"సహనమం� భూ4తE %%�!" అన�� అమR.
"భూ4తం� ఎవర4R?" అ�"* అ&¼$.

"భూ4తం�%!"  అంటూ  ఈ  చక�C  కథను  తన  �*��
NT!ం� త��:

ఒక  గ��  ముగు5రు  w�yతులుం«Dళు�.  ఒక%n  మ^_హ�ం,

Dళ�ంv పనుల£ద బయn/ 8Â�న సమయం�, Dళ� మం|లు
మూ¶ 4{�*Vవడం zదలు0{o$.

ఒక  మంచం  అన��  "  అ&¼!  ఎంత  బరు2%��  �*.

zయ_�క  చసు�%�,  eం«ళ�  నుంÎ!.  ఇ,  ఎంత  �లంE
%య%?" అC.

ఇంత� eండవ మంచం అందు�C "ఇంత� D� బరు8ంత?" అC
అ��ం�.

"�Ñౖ  ఆరు  ÒUలట.  ఒక%*  N)!�ంటూం�  s%�ను."
అన�� zదn మంచం. తన  ంతును �న��" @సూ�.

eండవ మంచం అన�� "�Ñౖ ఆరు ÒU�%? నుj[ అ, అం�
మ< ''మ%�? మూ«ళ� నుం� �� &<న పOfను. బరు2ను
Ãసూ�' ఉ%�ను." అC.
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అం4ల / ఇలు �

అం�ల U ఇలు?
�నం: s. 2N, Bలుగవ తరగ�, ప:కృ�బ#, <=)�త>ప�?, అనంతqరం *�?.

అంBల 4 ఇలు� 
ఆనంBల హ<sలు�

ఇంn ముందర &ట -

ఇంn/ 8నుక �ట
4 ఇలు� ఒక Vట - గ<[సు�ం� 4 Mట
అంBల 4 ఇలు� - ఆనంBల హ<sలు�

అ4R %న� అన�య_ - vv &4R 4మయ_
Íì Oì రంగయ_ - 4 ఇం��C Dళ�య_
అంBల 4 ఇలు� - ఆనంBల హ<sలు�

Xం�/ Cలయం 4 ఇలు� - M�మ� వలయం 4 ఇలు�
స[చ�త అం� 4 ఇలు� - క�మ±®ణ� 4ఇలు�
అంBల 4 ఇలు� - ఆనంBల హ<sలు�
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అడ1ల �ండల గుట3ల 
అడ�ల �ండల గుట�లx
�నం: qష^ మWయు ఉష, ఏడవ తరగ�, ప:కృ�బ#, <=)�త>ప�?.
డq^: zతులయ�

అడ2ల �ండల గుటoల:
చంB4మయ�.... 

చంB4మయ�
C)! 0noL మనÒ ము)! 
చంBమమయ�
।అడ2ల।

ఎం* క�oల Vసం మనమూ చంB4మయ�..... చంB4మయ�
మంటలు ఎగHసు�%�మూ చంB4మయ� - చంB4మయ�
అడ2లు �ండలు �లు7�#L చంB4మయ� - చంB4మయ�
Dనలు మన� కరు8ౖ#vÐ చంB4మయ� -  చంB4మయ�   

।అడ2ల।
అడ2ల �ండల స<హదుÁ�� చంB4మయ�..... చంB4మయ�
èÎ, Jగe�, అ�5)ల�లూ - చంB4మయ� - చంB4మయ�
ఆర!�ంO sJ6�_దుÁ చంB4మయ� - చంB4మయ�
అడ2లం� అన� Bతలు చంB4మయ�- చంB4మయ� 

।అడ2ల। 
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మ<  "D�  బరు8ంత?" అC  అ��ం�  zదn  మంచం.  "అర8ౖ
eం* ÒUలు" ÊరÓం" Eగం hసూ� అన�� eండవ మంచం.

"�}దÁరం  4{�*తుం�  నుj[£  4{�డ�ంO
ఉ%�j}n? �Ò£ బరు2లు �D?" అC అs eం¶ మూడవ
మం|C� అ�"$.

అందు�  మూడవ  మంచం  బదు�సూ�,  "బరు2��ంO  ఎ,
ఉం{*?  ఉ%�*.  అ$%  %Ò£  ఇబ¼ం�  �దు.
మనమున�� బరు2ను ÃయOCÒ కB! �న� �న� బరు2లను
Ãసు�న�  మనం  ఈ  పC  @యOC/  ఇ,  &ధపడ:డదు.
మన� ఇ, అం� మనంద<� Ãసు�న� ఈ భూ4త ఏమ%�
మ<? ఏ£ అన�ంO ఎం� సహనం" Ãసు�న�� కB! ½CKౖ%
ఓరు7�ంటున��  కB!  అ,ంn   ప!  సహన�  మనం
అలవరచుVD�"  అC  మూడవ  మంచం  ఎం�  సహనం"
NT!ం�.

"మూడవ మంచం NT!నటుo, Cజం"'  ప! సహన��E %%�,
భూ4త!  ఆ  సహనం  మనంద<�  ఎం�  అవసరం.  �న�  �న�
DటC�ంn�  0దÁ"  అరవ:డదు"  అC  N;�  ��నం
అ$#´Jన  ఆ  అమR,  తన  �*�ను  ��%లగ�  నుం�
బయn/ ఎతు���7ం� ము<0ం".

�త�ప�� ఏT�i 2009

13



చక�ం� ఈగ�ల�

చక@ం� ఈగ Aల?

రచన: B2యణ, �త>ప�? బృందం.

ఒక  ఈగ  Tల�  ఎగురుతూ  #తూం�  BCV  Ïౖ/i  చక�ం
కCTం�ం�.

అC�  చ��లూ  నల�",  ము</"  ఉం�,  ఈ  చక�ం  4త�ం  �ల�"
�<J#�ం�.  మూ*  చ��ల  Ïౖ/i  ½Ã,  �న�"  ఉం�.

Ã{¨ Ïౖ/i చ��C/ మ�� BC �పల ఐదు �లం రంగు కÎfలు
ఉ%�$. zత�ం £ద |, L�క" ఉం� అ�.

BC� చూwస</ ఈగ Tల�� |, సం�షం jJం�.

"భ�!  ఇక  'ను  ఎగE��న  పC  �దు.  ÊC  £ద  :రు7C
Ô<�ంచు�ంటూ#L స<!" అను�ం�.

ఒక��<  ఎ�<  BC  �ౖరు  £ద  D�ంH�H,  ఆ  చక�ం  Ôర�టం
zదanoం�.  మరు®ణం�  చక�ం  0ౖనున�  ఈగ  తల/ందులు"
చక�ం అ*/� వ@7Jం�. ఇం� �ంNం ఆ� ఉం� అ� చక�ం /ంద
ప� న��#��! ఈగ 8ంట' 0ౖ/ ఎ�<, మÈ¹ చక�ం �ౖరు £ద
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చంద// చంద//

చందUమ	 మ�? Uట అ#� ఈ oట, అనంతqరం *�? 'm�టం' oట�?
ఒక.  బ�శ:  |	  VW>  oఠం  ఇ%  Jl�  అ	Aసు>ం%  sంe.  ఇంJ  ఉం#
ఉంy�. '�మB) k�E> పంపం#.

�నం: అ	త, 0రద మWయు క�వ�. డq^: స��, 678దవ తరగ�.

చంద44 చంద44
చక�+ౖన చంద44!

మÈ¹ అ*గుతు%�
మ�� 4ట N)! 44!

ఇంn ముందర వనమంv వనమూ� మనమంv
మÈ¹ అ*గుతు%� మ�� 4{ N)!44!

చంద44 చంద44 చక�+ౖన చంద44!

మÈ¹ అ*గుతు%� మ�� 4{ N)!44!

చక�+ౖన చంద44 ఏ చుక��� BగుంH!

�� ��J ఉం� %� NÕ! #E 44!
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�ల[�� �రు పరుగులు hసూ� కయ_� �రు C��#D�

è* భూముల��....ఓ..�Ð
è* భూములC� త�� త�T 'ల� �రును Cం
ల4R
�రు &2�� �ళ¹ను CంT భూగరü జ,లు 0ం|లమR
|0దÁ|

eౖతు గుం� �గు� వదుÁ �గుబ*a>� 0ం|ల4R
నల� 6గళ�� 'ల�ం�న పంటa>� 0ర"ల4R

కరు2 భూ}�...ఓ...�Ð
కరు2 భూ}� eౖతులకంv �తు� ముదÁను అం�చ4R
అన�Bత� అమR2 �j అన� ;ర �" ��|మ4R
|0దÁ|

అ)!లు �ప!లు h<#D� ఉ0!న వంకగ 
Eల4R
ఎర� గు�� గు�' కడvం - ¾ల�ం ఎంకC� అలు��#4R

ఊటకలు���....ఓ...�Ð
ఊటకలు��� ఊటగ ఊ< ;ట�;ట� 
Eల4R
�న��<� జలజల Eలుతూ, ^న_) Eసులు పంOల4R
|0దÁ| 
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D�ం�.

చక�ం  Ôరు��ంటూ  #�ం�.  ఇ)!*  BC  jగమూ
0రుగు�ం�.

కళు¹  మూJ  �<@ంత�  ఈగ  మÈ¹  చక�ం  /ం�/  @రు�న��
తల/ందులు".
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మÈ¹ ఎ�< 0ౖK/� :రు7ం� �ౖరు £ద. ఊT< Õ�7ంత� మÈ¹
చక�ం అ*/� @రు�న��.

చక�ం  #తూ'  ఉన��.  /�ం�  ఈగ  శ�మ  ప�  0ౖ/  ఎ/�
:రు7ంటూ' ఉం�- ఊT< వ��ంత� అ� మÈ¹ చక�ం అ*/�
@రు�ం�ం�.

ఇక ఇ� పC �దను�న�� ఈగ.

ఈ�< ఎ�<న)!* అ� చక�ం కÎf £ద D�ం�.

ముందు"  అ�  ఆ  కÎf  0ౖ  8ౖ)/  #$ం�.  అంత�'  ఆ  కÎf
C{రు"  అ$#$ం�!  /ం�/  ¢<#�ంO  ఈగ  BC�
గno"  పటుo�న��.  మరు®ణం�'  ఈగ  తల/ందుaౖం�!

అ$% BC/ కÎfC వ��ంత Öౖర_ం �క#$ం�. అంత� అ�
తల  /ందులు"'  C{రు"  అ$_ం�!  ఏం  జరుగు�ంH
అరtమ�_�పల మÈ¹ 4మూలు" అ$#$ం�.

చక�ం ఇం� jగం" #వటం zదలు0noం�. ఈగ 4n4n�
Cలు2", అడfం", ఏటDలు" అ2తున��.

BC/ zద�� సం�షం అCTం�ం�: ‘ Tల�లు రంగుల Eట�ం�
ఇ,Å కB,  �రుగుvరు?’  అను�ంద�.  ��  అంత�'  BC/
కళు¹  �రగటం  zదaౖం�.  క*పంv  ఏH,  s�రం"
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,ద* వంక� గంగమ- త.�

�ద�వంక� గంగమ8 త�? గలగల
�నం: .స��, అ	త, 0రద, క�వ�.

డq^: . స��

0దÁవంక� గంగమR త�� గలగల 
E�
ఏరుDక� ఎం/
ట� %గ� నD[�

�లు �లు� 'లత��/ )2[లు ;��
è* భూము�� పంటల పం*గ Cం*గ జర"�

కద� Eవ4R గంగమR త�� eౖతు కంట�రు తుడD� త��
కరు2 �మ� కద� Eవ4R, 0దÁ వంక" 
Eల4R

పa� పa���.....ఓ...�Ð
పa� పa��� eౖతులు క�� � EకK ౖచూ��ర4R
�లు �లు� � �యం� వ_వ��C� @��ర4R         
|0దÁ|

0దÁ వంక� 
6n �n� +లవంక చూJ ము<J#D�
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8Â�న)!*,  ఆ��  అతC  నల�  ºటుoC  చూJ  అసూయ  jw�:

‘తను  ముస�Éౖ#తూం�  ఈయన  �ర�D�,
�లు�తు%�*!’  అందుకC  ఆsడ  zగు�C  :�7¾no,
బలవంతం" అతC తల�C నల� 8ంటు�క�� ఒ��క�n" ÕÒw�.

అ,  ��Á  �º��  ñమయ_�  తల£ద  ºటుo  అ'½  ��ంO
#$ం�!
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అ2తున��.

�ల�" అ� కÎf �ప� అంచు 8ౖ)/ జ<�ం�-చక�ం Òంద�ం 8ౖ)�.

ఇ)!* ఇం� ×ందర" అ� చుటూo �రుగుతున��.

&"�దC అ� చక�ం�ం� బయట� దూ/ం�, గ�f£ద�. చక�ం
ముందు� #తూ' ఉం�.

ఈగ గ�f£ద  Cలబ�,  ముందు�  Ôరు��ంటూ #తూన� చక�ం
8ౖM ఇషoం" చూJం�. అ)!* BCV సంగ� అరt�ౖం�.

BC  8నక  ఎగురు�ంటూ  #$ం�.  ఆ  చక�ం  ఇరుసు£ద
D�ం�.

ఇ)!డ� గుండ�" �రగటం �దు.

E¢ 4�< ముందుÒ #తున�� - సుఖం", ఉ,�సం" ఉన��.

తన ��sC చూసు�C ఈగ Tల� �రున2[ నs[ం�.

చక�ం  గుండ�ం"  �<�%  ఇరుసు  4త�ం  �రగదC  BC/
��J#$ం�!
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�గంబర రహస�ం

Eకరణ: ఆ%B2యణ, ఆర�F్ అంI J:ప� ్KంటM, <=)�త>ప�?.

ఒక  ఋ�  అడ2��  |,  సంవత�Eలు  Ùర�ౖన  తపసు�  @J
 ప! sద_లు |,DnC �°ం|*.

ఒక%* ఆయన అడs� ఒక 0దÁ Nటుo/ంద ^_నం� :Æ7C
ఉండ" Úరు "�� :�న Dన ఒకn, zదaౖం�.

అ, zదaౖన Dన |, w) �న��ం�. Dన� తడవ�ంO
ఉంOలC  ఋ�  |,  ప�య��ం|*.  దగ5��'  ఉన�
Ûదల|టు�  8r¹*;  తను  :రు7న�  Nటుo  zదలు�
అంn0టుo�C,  ము*చు�  :రు7%�*;  ఎంత  @J%  Dన
�ను�లను  ఆయన  జ$ంచ�క#�*.  &"
త�J#�*.

Dన  |,w)  �<Jం�.  ఆయన  jసు�న�  ఉత�Üయం  శÜరం
zv�C�  ;<�"  కప!టం�దు  :Oను,  అందువల�  అస�
శు��ం�న ఆ ఋ� శÜరం వణకడం zదలు0noం�.

|,w)  Ýరు"  �<Jన  తరుDత  Dన  ఆ�#$ం�.  "�
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ఇద*రు +ర�లు
ఒక� ���y �	 ఈ "� కథ అందWT ముWAంచక Uనదు.. చదవం#.

మూలం: ఎ.`.2Uనుజb, cd eలf్ ఫ:ం ఇం#h.

అను_దం: B2యణ, �త>ప�? బృందం.

మధ_వయసు�ౖన  ñమయ_�  సం�షం  త��8ౖం�.  dర_
సుబ¼మR  ముస�BC  4�<  అగుTంచ��ం�.  �వ</  ఆ�
ఎంత #రుతు%� sనక, eం� 0Â� @wసు�%�*.

eం�  dర_  దుర5  ప*చు�.  MరుÒ  �క  Cజం"  :O  దు65.
దుర5మR�, సుబ¼మR� ఒక� ®ణం :O స<ప«� �దు. ఇదÁ<
మ^_ �%�ళు� న��#$న ñమయ_, మÿ_ 4ర5ం" ఇదÁ<�
j6[రు  ఇళు�  కnoం|*.  త'Ã  ఒ��క�<దగ5E  ఒV�  �º
గ�Mటటు� ఒప!ందం @సు�C న2[�%�* ఉ,�సం".

అతను  �º  s��  �º  �న�  dర_  దగ5</  8Â¹న)!*,  ఆ�
అతC�  :�7¾no,  Mను�  చూw  వంక�  అతC  తల�C  �ల�
8ంటు�కలC  ఒ��క�n"  ÕÒw�.  తన  4�6  ప*చు",

తు�Rద eక�,�ంn నల�C ºటుo� కనబ« zగు�C చూసు�C
ము<J#��.

అ$L మరుసn  �ºన  ñమయ_,  0దÁ dర_  సుబ¼మR దగ5</
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ఆ  స</  dర_  �లు�న��.  "అå_!,  ఈయన  E��;ట
ఒం�లుకC  ��,  8Â�  4  అమRను  �T  4{�*తు%�*.

ఇరుగుÛరుగు Dళు� ఏమను�ం{రు?" అC ఆ� �� వ�7ం�.

"పద, పద. మనం ఈ సంగతుల�� �ల�DEక 4{�*�ంBం.

ఇ)!*  ప*VD�,  పద."  అC  eక�  పటుo�C  తమ  గ��/
,��#$ం�.

E�� గ�� �ల�D6స</ అలు�� క�oల�� hE$. �త�లు�� þ�,

దర!ం  �<�  వ@7X$.  ఇం��  Dళ¹ంద<  ము÷లూ
కళకళ,O$.  అంద<�  ము<Tం�,  ఇం�  �యంత�ం
��ంO'  ఎవ[eంత  NT!%  sన�ంO  ఇం��  పనులు%�యC
NT!  బయలు½E*  �త�లు�*.  »కnప�L  j6  ఎక�డ  ఆ�%
పరD�దు - ఇం�క� E��C ఇక�డ గ�MÉ,గ, మ<?
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:O  త�5ం�.  అడవంv  CశÞబÁం  ఆవ<ం�ం�.  
6  Dన�n
శ&Áలు స!షoం" sనబ*తు%�$.

ఆ  సమ�CÒ,  పశు2లు  �w  Tల�Dßక*,  ఋ�  :రు7న�
Nటుo  ముందునుం�  #తు%�*.  �పడం  Vసం  తను  అడs/
�లు��7న పశు2లను, D* ఊ< 8ౖ)� �లు�#తు%�*.

అతC  దుసు�లు  ఏ4త�ం  త�J�2.  Û�Û�"  ఉన�  బటoల�
Tల�D* |, ¡�రు" పశు2�� �లు� #తు%�*. 0ౖ"
అతను Dన£ద ఒక మం� ¢నపBC� Eగయుక�ం" 
*తూ
#తు%�*, �,�".

ఋ�/ ఆశ7ర_ం jJం�.
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ఆయన  అను�%�*:  "ఎC�  sద_లు  '<7%ను,  'ను?  ��
Dన�  తడవ��ంO  ఉం«  sద_ను  4త�ం  'రు7V�దు.  ఈ
Tల�D�� చూw�  ఏ sB_  '<7నటు�  �*,  ��  Dన�  ఏ4త�ం
తడవ�దుకB! ఏ}� ఆ sద_?" అC.

ఆ Eత�ంv ఆయన� స<"5 Cద� పటo�దు. అంత �న� Tల�D*
ఇంతn sద_ను ఎక�డ 'E7� �లుసుVక#L ఇక Cద� ప�oటటు�
�దు.  �ల�D<న  ®ణంనుంÎ  ఆయన  'ఆ  అ&¼$  ఎ)!*
పశు2లు  �లు�  వ��O'  అC  ఎదురుచూX*.  అంత�'
అ&¼$  'WÐ!  *�¨,  *�¨  ¨  ¨'  అC  పశు2లను
అ��ంచు�ంటూ అక��/ వ|7*.

ఉండబటo�C  ఋ�  అ�"*:  "అ&¼à!  Cన�  Ýరు"  Dన
�<Jన  తరుDత  :O  ను2[  ఏ4త�ం  తడవ�ంO,

Û�Û�" ఉన� బటoల� ఊ<8ౖ)/ #వడం 'ను గమCం|ను.
ఈ  అడs�  ఆ  Dన�  తడవ�ంO  ను8[,  ఉండగ�"2?"

అC.

Tల�D*  Jగు5ప*తూ  నD[*:  "ఓ  అB!  ఏ£  �దు  �[£!

Dన  వసు�ందC  అCTంచ"',  á�తప!  }��న  బటoల��  sM!J
% దగ5రున� âno (�న��ండ) �/ దు<ÒXను(అ�} 0{oను).
ఇక  Dన  zదలవ"'  ఆ  ânoC  ఒక  E$£ద  �<�ం�
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అత�"రు-4మ"రు  ప*�న�  గ��/  @E*.

త*ము�ంటూ  త*ము�ంటుండ"  అతC  @�/  అత�"<
�ళు� Ô<�$. dర_� �̧ అను�%�డతను, 
పం.

�ళ�+వ� పటుo�' స</ అత�"</ గబు��న �ళు�వ వ�7ం�.

ఆ� K2[న అ<�ం� ‘ఎవర�?’ అC.

"'ను, 'ను " అ%�* �త�లు�*.

‘ఇంత E�� ;ట ఇక�«ం @సు�%�2?’ అన�� ఆsడ.

అలు��/  తన  త)!  అరt�ౖం�  ఈ  
n/.  అతన%�*  "అ§¼,
మ6ం�దు.  £రు  అన�ం  వ�fసు�ండ"  'ను  £  £ద/  Õట
sJ6XనుగB, అందు� 'ను |, �ం�సు�%�ను. £రు నను�
®}ం|�.  'ను  £  �ళు�  పటుo�C  ®4పణ
అడ"లను�%�ను,  అ�"ను.  అంL.  %వల�  త)!  జ<�ం�.

®}ంచం�." అC.

అలు��  4టలు  sC  అత�"</  మ<ంత  JÄౖ5ం�.  "అå_  ఏ£
ఫరD�దు�. 8Â� ప*Vం�" అన��.

��  అలు�*  ఆ�  �ళు�  వదల�దు.  "నను�  ®}ం|�.

®}ం|��ం½"  అంటు%�*  కళు�  మూసు�C,  తల
ఊ)�ంటూ.

�త�ప�� ఏT�i 2009

37



అతను  BC�  �ర�E  �T!  తన  ముందు��7  Cలబడf  ఆ�రం
£�/  sJE*  బలం".  అత�"రు  �చుమంటూ  వంటగ��/
ప<Ä��ం�, BC�ం� తT!ంచు�'ందు�. తను �యంత�ం Nత�,
Mడ  jJనందు�"ను  అలు�*  తన0ౖ  Vప�ంచు�ంటు%�డC
ఆsడ బలం" న}Rం�.

ఇక,  "తన  dర_  ��ంO  అత�"రు  వ�fం�నందు�  &వ
Àచు7�%�డC  }��న  &వమరుదులు  అను�%�రు.  8ంట'
అతC  dర_  బయn/  వ�7,  }��న  వడfనంv  Cర[yం�,

అ$ందCTం�ం�.

ûజ%aౖ%క  అందరూ  j6[రుãట�  ప*�'ందు�
8Â¹#�రు. అలు�*, :తురు ప*�'ందు� ఒక �న� గ�C
Ò{$ం|రు.  �న�  &వమరుదులంv  బయట  వరంO�
ప*�%�రు.  మధ_E��  అలు�*"</  �లు�వ  వ�7ం�  -

"మూv�శయం  Cం�#$ం�.  ÷È  @సుVC½  పC  జరగదు."
�� ఎ,గ?

అత�"<ంnC  తన�  గురు�న�ంత�ర  గురు���చు7�C,  áడలు
పటుo�C �లుచు�ంటూ, అ� కషoం £ద ��%ల గ�C కC0no,
పC  �C|7*.  అ$L  ఎంత  గురు�0టుo�ంBమను�%�
Cద�మతు��  8న/�  Eవటం�  B<తT!,  తమ  గ�/  బదులు
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0�oXను.  'ను  8Â¹  Nటుo/ంద  +మరు�  jసూ�  Cలబ�  ఉన�  %
బం"రు  ఆ2ల  �డన  :రు7%�ను-  అంL.  'నూ  0దÁ"
తడవ�దు; % బటoలు అస� తడవ�దు" అ%�*.

Dన�  తడవC  sద_�C  మరRం  అరt�ౖన  ఋ�  �రున2[
నD[*.
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�బ�  �బ�

రచన: మంNBO, �త>ప�? బృందం

అనగన"  ఒక  ఊరు.  ఆ  ఊÌ�  సుబ¼న�  అ'  eౖతు  ఉం«D*.

ఆయన/  ��Á
n  Ûలం,  �C� ఆ2లు  ఉం«s.  పంట�  కం�

ల�'  త[<త�ౖన  Eబ�  ఉండటం  @త  తన  దగ5రున�  ఆ2ల
సంఖ_ను  ఎ��వ  @సు�%�*  సుబ¼న�.  �వ</  సుబ¼న� దగ5ర
ఆ2ల  సంఖ_  ఎంత  ఎ��8ౖందం�  ఆయన/క  తన  ఆ2��
ఒకBC�  �టoం  బయట  క�oయక  తప!�దు-  �టoం�  ãటు
�దుమ<!

తన  దగ5రున�  ఆ2లC�ంn��  అణ�8ౖన  ఒక  సన�C  ఆ2ను
బయట క�oసు�%��)!* సుబ¼న�. ఆ ఆ2 |, మం��. అ�
ఎంత  మం�దం�,  ఏ  సమయం�+ౖ%  
�@7�  మం�".

దూడను  వద,��న  పC:O  ��ంO'  
�@7ంత  �ధు8ౖన
ఆ2 అ�.

సుబ¼న� దగ5ర ఒక మం� V�)ంº :O ఉం«�. �Í ఇం�
�ల�Dర�ంO' అ� తన గం¦ర�ౖన :త� �°�C DరందÜ�
Cద��M�.  ప��  �Í  ఆ  V�)ంº  :w  మూడవ  :త�
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వ��ం� ఆ Û�oలు, �త� అలు�డ+ౖ% చూడ�ంO.

�త�&వ అరుసూ� /ందప�#"' &వమ<� Û�oలును గno" ఓ
Éబ¼  jJ  త<4*.  ఆ0ౖన,  &వ"</  �@ందు�  @$
అం�సూ�  "అక�డ  Û�oలు  ఉండ"  చూసుV�B  &D?"  అC
అ�"*.

"ఓú,  'ను  BC�  చూడÒం? BC  Dలకం  న�7,  ఓ�<  గno"
రు�Á ముదుÁ @BÁమను�%�ను. �� చూ*, అ� ఏం @JంH!

�త�Dళ��  ఇ,  ప�వ<�ంచమC  '<!��E,  £రు?"  అ%�*
అలు�*.

ఆ  
n/  »కn  ప�#$ం�.  అందరూ  'ల  £ద  వరస"
ûజ%ల�  :రు7%�రు.  Dళ�ముందు  Õటల£ద  వ�fం�న
sస�ళు�%�$. �త� అలు�* ఇంn/ వ�7న ప�L_క సందరüం కనుక
స[యం"  అత�"6  వం�  వం�  వ�fసు�%�రు.  ఆsడ  ��
Cలబడf)!¶,  వం�న)!¶,  న��న)!¶,  అ*గు
అ*గు:  ఆ�  ధ<ం�న  8ం�  ఆభరçలు  ఘలు�
ఘలు�మంటు%�$.  అలు��C  అక�Rతు�"  భయం  ఆవ<ం�ం�.

"ఇంBక  తనను  �}Rన  Û�oలు,  ఎ,  వ�7ంH  మ<,  మÈ�
ఇక��/ వ�7ం� - తనను �మR�తున��" ఈ ఆ�చన వ�7న
మరు®ణం  sస�<  /ంద  ఉన�  Õట  అలు��  @��/  వ@7Jం�.
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ప�#�*.  "ఏ�ౖం�?  £�  చూ)  స<"5  ఆనB,  ఏ}n?

అ%�* &వమ<� ఒ/ంత అను4నం".

"అå_,  %�  &"'  కనబ*తుం�.  £  ^న_)  కల�ం  ఎంత
�తున�H  చూOలC  ఇందు�/  దూ�ను  అంL.  4  ఇం��
ఇ,ంn½  ఒకn  @$సు�%�ను.  ఊ,  ఇ)!*  ఓ�<  @$
అం�ంచు  -  అÊÁ,  అ,గ.  ను2[  మం�  &వమ<��Ð!"

అంటూ 6»కn అలు�* మÈ� 'ల£�/ ఎగ&��*. ఇక అక�డ
అతC/ ఒక áడ Ô</ం�. ఆ áడను ఆ^రం" @సు�C, BC�
వదల�ంO పటుo�C నడవటం zదa{oడతను.

"&D,  ఇ½ంn?  ను2[  ఇ{�  áడను  పటుo�C  áడ  8ంబ«
న*చు�C  వసు�%�2?  �  కళు�  స<"5'  ఉ%�$కB?"

అ�"* �న� &వమ<�.

"ఛ, ఛ.! నుj[ం 4{�*తు%�2? ఏH ముచ7ట�ÊÁ £ ఇంn
ప�హÜáడ  ఎంత  Ûడ2న�H  �లుసు�%�ను  'ను."  అC
సరుÁ�%�* అలు�*.

ఇంn  D/��'  అత�"రు   e�  Û�oలును  ఒకBC�  కnojJ
ఉం|రు.  &D  &వమరుదులు  ఇదÁరూ  ఇంn/  @రుV"'
హOs�" �C/ #�$న అలు�*, 'రు" ఆ Û�oలు £�Ò
ఉ<�*.  ఏ£ అరtం  �నటు�  Nల6�,  �ముRల� Û��  Û��
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సుబ¼న� �లు�C, 
లు Tండ{C/ �టoం�/ #�D*.

సుబ¼న� �నచర_ను గమCం�న ప/�ం{�- TJ%< )ల�మR-�
ఒక  దుE�చన  వ�7ం�:  ఇక  ఆ�  �Í  ×�  V�  :తÒ
�లుVవడం  zదanoం�.  ��న  8ంట'  గబగ&  సుబ¼న�
Ô��/ #��; �టoం బయట క�oJ ఉం�న ఆ2 
ల�� చకచ�
Tం«సు�C, ఇంn/ 
<#��.


పం,  మూ�  V�:త�  �లు�న�  సుబ¼న�  Ô��/  #$
చూw�,  బయట  క�oJన  ఆ2  
�@7�  �దు!  �రణం  అరäం�క
సుబ¼న� అåమయం� ప�#�* ఓ %లుగు �ºలు. ఇక
,భం  �దC,  v'  స[యం"  �ప,  ఉం�,  ఒక  Eత�ంv
�లు�C  చూX*-4యమ2తున�  ఆ2
ల��  ఎటు
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#తు%�å �లుసు�'ందు�.

V� :JంH �H, ఒక �æ రూపం Ô�� ప�త_®�ౖం�. అ� 'రు"
ఆ2 దగ5రÒ 8Â¹, ఆత�ం" 
ల�� Tం*�న��. ఆ0ౖన ఆ ఆ�రం
పక�నుం«  )ల�మR  ఇం��/  #$ం�.  చూసు�న�  సుబ¼న��
sషయం  అరtం  అ$_ం�.  �Í  
ల��  Tం*�#తున�
)ల�మR� గno గుణ
ఠం N
!లను�%�*.

ఆ �º' V�)ంºC తమ బంధు2ల ఇంn/ పnoం� పం
*.

»కn  ప*తుండ"  తమ  �°�'  ఉం«  |క�  )ల�న�  ఇంn/
8Â¹,  అతC  "�దను  ఒక�  E��/  తన  Ô��  క�oసు�ం{నC
అ�"*.  సుబ¼న�$L  పశు2ల�  మం�  ప�7గ�f  j��*.

"�ద�  ఆ E��  పండÅమ<.  అందుక',  'ఒక�  EL�}n? ఎC�
Eతు�aౖ% స6, పటుo� ÛమR'%�* )ల�న�.

ఇక  సుబ¼న�  �Í  �టoం  బయట  ఆ2ను  క�ow  �tనం�  ఆ
"�దను  క�oJ,  BC/  &"  ప�7గ�f  jX*.  Ôరక�  Ôరక�
ప�7గ�f  Ôరకడం�  క*)§¼టుo"  �న��  ఆ  "�ద.  »క��
ఎవeౖ% చూw�, BC� ఆj అను�ం{రు.

అ�� అమ<7న తరుDత సుబ¼న� ఒక మూల" ãటు చూసు�C
�$" Cద� #�*.
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zదలు0{o*.  �ంNం  దూరం  #�స</  బe�లు  అతC
కళ�ముందు మసక మసక" భూvల 4�< కనబOf$. "ఓÐ!

ఇj}n?" అC అ�"డతను.

"అs మన బe��. 'ను DnC �పటం Vసం అడs/ hసుKr�ను.
ఇ)!* ఇంn/ �<� వసు�%�$." అ%�* &వమ<�.

"ఓÚ... &గు+ౖ� &గు+ౖ�. 0దÁ", ఆ�గ_ం" ఉ+ౖ�" అ%�* �త�
అలు�*  ఒక బe�ను  అ�},  BC  �కను  @��/  hసు�ంటూ.

ఇక  ఆ  0ౖన  అతను  బe�  �కను  ఆ^రం"  పటుo�C  Öౖర_ం"
నడవటం zదa{o*- ఏ£ కనబడక#$%.

B<  చూM  ఆ  బe�  ^న_ం  Cలువ@w  క,�ల  పక�నుం�
#తూండ",  �లు¢<  'రు"  ^న_)  కల�ం�  �త�లు�*
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B<�  ఆ��  తన  �న��*�-ప½ళ�D*-  కనబOf*.  Dళ¹
బe���  D*  ఇంn/  �లు�  #తు%�*.  అ�  గబగ&  D�
దగ5ర�  #$  -  "ఒ6,  చూ*,  £  �త�  &వ  వ|7*  -  ��
ఎందుV  మ<,  ఆయన  మన  Mడ  �బ¼�  :రు7C  ఉ%�*.

మూత� sసరíన� 8Â¹ ఉం{*  బ¡శ:. అ$L 'ను ఆయC�
గమCంచ�ంO  Nత�,  Mడ  అంv  ఆయన  +��'  �మR<ం|ను.
ఆయన  |,  Vప�ంచు�C  ఉంO�.  నుs[)!*  8ంట'
ప<Ä��#$,  ఎ,á,  ఆయC�  Xంతప<�,  ఒT!ం�,  �ల�"
మCంn/  Tలుచు�ED�.  ఆయన/  నువ[ం�  ఇషoం.  �  4ట
�దన*". అన��.

Tల�D�/ :O �త� &వ అం� |, ఇషoం. D* " ఓ &D?

ఎక�*%�ø ను2[?’ అC Bరంv అరుచు�ంటూ ప<Äv�*.

D* 8 �̧స</, �త� &వ ఇం� Mడ�బ¼�' :రు7C ఉ%�*.

"నుs[క�డ ఎందు� :రు7C ఉ%�2? E, మన ఇంn/ #Bం"

అC D* �త� &వ @$ పటుo�C ,"*. �త� &వ/ 6»కn
ఉన��  తT!w�,  ��s  &"'  ఉన��.  అతన%�*  -  "'Cక�డ
ఊ<Ò  :�7�దుE  &బూ!  £  �బ¼�ం�  ఎC�  బళ�  ఎరు2
అ2తుంH  aక�గ*తూ  ఉ%�ను.  ఒకn  eంకEల�  స<పO
ఎరు2  ఉం�  ఇక�డ".  అ,  అంటూ'  అతను  ఆ
_యం"
Tల�D�  భుజం0ౖ  @$  jJ  అతC�  
టు  నడవటం
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ఇక మరు%* �ల�Dరు¢మున V� :య�దు.

�Í  సeౖన  సమ�C/  వ@7  )ల�మR  ఆ  �º  �స�  తడబ�,

"అå_! |,  ఆలస_�ౖం½" అన�టు�,  గబగ& Ô��/  ప�j±ం�
'రు"  'ఆ2'  దగ5</  #$ం�.  ఆత�ం�  BC  ఆ�EC�"�,

ప<4çC�  "�  గమCంచ�ంO',  
లను  Tం«ందు�
:రు7ం�. అ, :రు7ంH �H ధèమC ఒక గno తను� శబÁం,

ఆ 8ంట' టంగుమన� ఇత�� �ండ శబÁం, 'అå_'మన� అరు)
8లువOf$.  ¾దురు�న�  "�ద  )ల�మRను  మÈ¹  మÈ¹  తC�
ఒళు¹ éనం @wJం�!

Ôంగ Ô</#$ం�. తన త)!� ప<�రం" )ల�మR ఒక Dరం
�ºల
టు  సుబ¼న�   డ��  ఉ�తం"  |/Ü  @యవలJ
వ�7ం�! BC/ �* s<�న ఎముకలు స<@$ంచు�'ందు�
|, డబు¼లూ ఖeౖ7%$!
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ఒక "�గు కథ

సం�షం  సగం  బ�	)  ఇసు>ందంSరు,  JT  భయంUత@ం  బ�	)  VW>�
హWసు>ం%. అదుYతZౖన ఈ [ం�\ ]నపద కథ	 తప^క చద_�, అందరూ.

Eకరణ: ఎ.`. 2Uనుజb, cd eలf్ ఫ:ం ఇం#h.

అను_దం: B2యణ

ఒక�<  ఆJ�  ఖండం  అంత{  M�గు  D_°  D_Tం�  j,�
మం�C  Ûటoన  0టుo�న��.  %n  dరత½శ)  చక�వ<�
^<R�*.  ఆయన  ½శం�C  sB[ంసులను,  పం�త
&�హRణులను  అంద<�  స4jశప<�  "M�గుD_°  మన  Eజ_)
Û��రల వర: వ�7ం�. మన ప�జ�� �
*VDలం� మనం
ఏం @�� Nప!ం�" అC అ�"*.

పం�తులు  అ'క  Xêచర7లు  @Jన  తరుDత"  మ�E¢,  ఇ�
±వ  భగDనుC  ఆగ�హ  ¢[ల  అC  �సు�న��.  �బno  మనం
±వపర4తుRC  V
C�  శ}ంప´యటం  Vసం  ;జలు,
Ú4లు  ½శమంత{  Cర[yం|�"  అ%�రు.  Eº"రు
8ంట'  ప�జలంv  ఇండ��నూ,  ½Dల���నూ  s°"  ±వ
;¢��లు  Cర[yం|లC  |nం)  j$ం|రు.  BCక�_
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అC.

»కn  పడకముం½  4మ"<ంn/  @రుVDల'  ఆత�ం  �ÊÁ
అలు�* |, jగం"' ప��ôం|*; �� ఆ ఊ< Û��రలు
@6స</ Û�దుÁగుం/ #$ం�. 6»కn అలు��/ ఇ)!* ఇక ఏ£
కCTంచటం  �దు.  త��  ఉప½XC�  గురు��  �చు7�C,

త*ము�ంటూ'  అతను  ఒక  ఎ�õన  సt,C�  @రు�C,  అక�«
:రు7ం�#�*  -  ఎ,á  ఒక,  E��  గ�w�  |లు’
అను�ంటూ.

అ$L  దురదృషoం  �ÊÁ,  అతను  :రు7ం�న  ఆ  సtలం  j6½H
�దు  -  అతC  అ��ంnD<  Mడ  �బ¼'!  అలు�*  అ,
:రు7%��  �H,  అత�"రు  ఆ  %n  Nv�  NBరం,  Mడ  అ��
hసు��7 �బ¼�/ jwJం� - సూn" అలు�� +��£½!

అక�Rతు�"  తల0ౖ  ఏH  వ�7  ప«స</  భయపడf  అలు�*
‘అå_!’ అC zతు��%�* - అత�"రు CEÓంత#$ చూw� -
ఏముం�?  అక�డ  తమ-  öరవ�యుౖన  అలు�*-  ఉ%�*,

CంO  Mడ�  ముC�!  "�త�  అలు�ళ�ను  ½వతల�  స4నం"
చూO�,  మ<  త'ం  @Jం�?  అå_  ఎంత  అప|రం!"  అC
అత�"< మనసు Ù�ం�ం�. పX7v�పం� ఆ� తన ము÷C�
»ర Nంగు� Bచు�C, ఇంn/ ప<Ä��ం�.
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$%క& అలు ��

ijక అలు?# కథ మన kలుగుl, mn> o:ంతం� ఒకq^r 3� s	Aం"న ఈ
కథ, ఏ Jరణం వల?u v� మం%w అందxంy z{ం%. 2Uనుజb �రు
EకWం"  |T)  గ:ంథస}ం  �0రు.  ఆయనx  ధన�_�ల�,  ఈ  కథ  'mసం.

మూలం: ఎ  ` 2Uనుజb, cd eలf్ ఫ:ం  ఇం#h. అను_దం: B2యణ,

�త>ప�? బృందం.

ముస� sతంతు2 ఒ�sడ� ఒక�« �*�. అతC/ E��;ట
చూ)  స<"  ఆ'�  �దు.  అ$L  ఆ  సంగ�C  B�0no,  ఆ�
తన �*�� ఒక మం� �టుంబం నుం� వ�7న మం� Tల�ను
చూJ  0ం��  @Jం�.  "తE[త  Vడ�/  ��J%  ఏ£  అనదు.
ఎ¥»7  ఈ  సంగ�C  ఆ  Tల�  అన�దముRల�  4త�ం
��యCవ[:డదు" అను�న�� గ*సు ముసలమR.

0òౖ�న  తE[త  సం��ం�  పండగ  వ�7ం�.  పండ/�  �త�  అలు��C
ఆ�[Cం|రు  అ��ంnDరు.  గ*సు  ముసలమR  �*�ను
ముందు"'  Wచ7<ం�ం�  -  "¢గ�త�E  %య%!  »కn
ప�ందం� �� ఏ ఒక� వసు�ó కనబడదు. అందుకC »కnపడf
తE[త  ఎ��వ"  బయట  �ర��.  పగn;ట  4త��
ప��ôంచు.  £  4మ"<ం��  ఒక�  E��/  }ం�  ఉండ�"
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ఖరు7ను  VX"రం  నుం�  N����మC:O  ఉBరం"
ప�కnం|రు.

పం�తులంv  ;జలు  zదలు0noన  తE[త  DEC/,
మëశ[రు*  0దÁ ;¢< కల� కCTం|*. "£Òం �D�?"

అC  అ�"*.  ;¢<"</  సం�షం�  ఒళు¹  )లక<ం�ం�.

ఆయన  ఈశ[రుC/  ��oంగ  నమ��రం  @J  "�[£,

సమస��కర®�, ±D, �ం V6½}� £� �లుసు. 4 Eజ_ం
8ౖ)�  దూసు�వసు�న�  M�గునుం�  మమR��  �
*"  అC

�<tం|*.  ±2*  "త^సు�!  £  
�రtనల�  'ను  |,
సంతJం|ను.  %  భృతు_ౖన  నం�  £  E¢_C�  M�గు  &<న
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పడ�ంO �
డv*" అC అంతEtనం అ$#�*.

మరు%*  ఉద�న  ఆ  శుభDర�  Eº"</  @<ం�.  ఆయన
గుంల£�  dరం  త�5ం�.  సం�ష;ర[కం"  Eº"రు
ఒ��క�  పం�తు��  25 
�ఆ2ì�,  50 బ��ల ^%_�� ఇ�7
సత�<ం� పం
*.

ఇక,  నం�  Eజ_)  Û��ర��  అంత{  ప�E  �సు�%�*
Ê®".  M�గు  ఎno  ప<Jtతు��నూ  �C/  gర�ంO  E��ంబవళు�
�ప,  �సు�%�*.  ఒక%n  E��,  ఆయన  గ��  �రుగుతున�
సమయం�',  M�గు  D_°  ఒక  భయంకర�ౖన  ఆ�రం  ధ<ం�
ఆయన  ముందు  ప�త_®�ౖం�  -  "'ను  E¢_C�  కబÂం�
hరvను" అం� గ<íసూ�. నం� ��శూ,C� 0ౖK�� "దుERరు5O, %
కళ�ముందు Cలువ�. 
<#. ఒక� అ*గు ముందు� jJ%, �
పC  అంతn�  స<"  అC  ఎదుÆ�%�*.  M�గుD_°  8న��
తగ5�దు;  Bం�  నం�/,  M�గు�  న*మ  Ùరయుదäం
zదaౖం�.  ఆ  యుదäం�  పర[vలు  Ïౖతం  Tం�  Tం�
అ$#�$.  )Eతన  వృîలు  0/�ంపబOf$.  నదులు
Ûం� ÛE�$. యుదäం అ'క �ºలు ��ం�. �వ</ ఇరు2<�
సం°&ట పటoక తప!�దు. అ� కషoం £ద ఇదÁ<� EU ��<ం�
-  BC  ప��రం,  M�గుD_°  Eజ^C�  Òవలం  ఒక��º  
టు
4త�� ఉంటుం�; Òవలం ఒక� మC�C 4త�� కబÂసు�ం�.
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అ$L  ఆ  మE�n  �యంత�ం  నగరమంv  గá5a��ం�.  ఒకరు
�దు,  ఇదÁరు  �దు,  వందమం�  M�గు&<న  పOfరన�  Dర�లు
నగEC� అత,�తలం @X$. Eº"రు 8ంట' పం�తులను
T�� �రణమ�"*. Dళ¹ంv 8ంట' నం�C 
�<tం� �రణం
అ�"రు. నం�/ పటoEC Vపం వ�7 M�గు Vసం 8తు��ంటూ
�<"*.  �వ</  ఒక  ±ïలగృహ)  దుముR noన  'ల  »�క�
న/�ఉన�  M�గును  పటుo�%�*.  BC  �డ  పటుo�C  బయn/
,�,  నం�  -  "�చుO!  ను2[  �  4ట  Cలు)V�దు.  ఒక�
మC�C బ� hసు�ం{నC NT! ను2[ ఇప!n/ ఒక<C �దు,
వందమం�C  Ûటoన  0టుo�%�2.  ను2[ ÊC/  త�న  మూల_ం
N����2" అC గ<íం|*.

నం�  �డపటుo�  ఉ/�<ð/�ర2తూ  :O,  M�గు  sకs�
నD[*.  "ñదE,  'ను  4ట  తప!�దు.  %0ౖ  Vప�ంచుV�.

'ను  ��  ఇ�7న  4ట  ప��రం  ఒక�<'  కబÂం|ను.  ��
}��న  ×ంÑౖ×}R�  మంÊ  భయం�  చC#�రు.  ''ం
@w�?  �ళ��  4మూలు  జ[రం,  �C�  గ�ంధుల  D)
వ|7యంL.  B'�  %  Eక  అను�C  Dళు¹  భయం  �ÊÁ
చ�7#�రు-  అంLతప!  Dళ�  మృ�/  Cజం"  'ను  �రణం
�దు" అ%�*. నం� పటుo వ�,*. M�గు "� Õలు7�%�*.
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