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న�� �టు�
���లం ��తం ఒక ఊ� న�� �టు� ఒక� ఉం�దట.

అ� �� మం��. �ల�లం�  !� ఎం# $�మ. %&'న �ట�()
ఒక*ట  !+,!  పం��సు/ం�,  అ�  0త1ం  ఇం�ం�3  4�&
పం���,�.

%&'న  �ట�() ఏ 64  �టు�  ఆ 64  పండ�!  0త19  ఇ�,:,

�( ఈ �టు� 0త1ం ఏ పండ��&< ఆ పం���,�.

�ల�లు  0%�  పం=�  �>లం�   !�  0%�  పళు�  �@:.

6మ�య'మBం�  అ�  6మ�య'�,�.  CD=పళు�,
Dగుపళు�,  !మBలు, సFGలు, పనసపళు� - ఒక�%�, ఏవ�&<
అ: �@:, ఆ �టు�I.
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�ల�ల  త'�తం=�లు  MN,  తమOPౖR  పండ�  �ట�  :త/Rలు
�>లం�, �ల�లI ��S, న���టు��త ఆ పం=� T�SంచుI!,

:త/Rలు VW, >�! RటుIC>ళు�.

Xట!)ం�3  ప�4ఫలం  ఏZ ఆ[ం��  �దు,  న���టు�.  ఆ ఒక\
�టు�  �రణం_  చుటు�పక\ల  అCక  _�0�  పండ�  �టు�
`ష\లం_ a�_b.

�లం  గ��Jcd  �ల�లూ  aదdfgరు.  �టూ�  aదdhౖFbం�.

అbR  అ�  న=చుIంటూ  ఊరంi  4�j�.  Jత/  �ల�లు  ఏ
పండ��&< >�న�� అ� ఇసూ/ం��.

�వ�క� �� ముస'hౖFfక, ఒక klన చ�,Fbం�.

అ�  చ�,Fbన  తmnత,  ఊo�>ళ�ంi  అనుIR)రు  -  "అD,

తaౖSFbంp,  మనం  న���టు�  దగqర  అ!) ర�ల పళూ�  అ�&
VసుIR)ం  _(,   !  rంత  పం=�  ఇమB!  0త1ం  ఎన)s
అడగtp!?   !  :త/Rt  !ల�  ఉం�,  ఈ  klన  ఎక\డ
చూWR న�� �టు� a�& ఉం�:క !" అ!.
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ఓ �న) mయంత!

ఉడత జ>బు:

బండmళ�ను Ãయు JండR)!

బNb0టలు వదdR)!

ఉడతC బుడతC

�దనను Cను

( ఎతు/ ( �� ఒ`SIంGను

బుడత�ౖR Cను పరు·తు/iను!

�ట�JమBలaౖన గంతుt|/ను!

R�గ అటూ ఇటూ నడవగల> ను�n?

�యలను కమB_ J�� 4నగల> ?

RకR) నుPnం# aదd>�P �!

(కR) C�ంత �న) Å) చూ=!
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ఉడi ఉడi �R)� బుడi!

:ంG> R vపS :వ�ం� �బుi!

అబ¿బ¿ R ఎతు/ ఆ�శమంత!

అహùహù R vపS �పStనంత!

Rముందు నుPnంత?

కం� నలుసంత!

Raౖన a�j� �టు�`ట�లు చూ=!

Raౖన ప�ఉన) బండmళ�ను చూ=!

!ను) Ã@� CC ఓ ఉడi!

ను�n 4�j� RaౖC ఓ బుడi

అబ¿బ¿ R ఘనత ఓపtనంత!

అహùహù R బరు� Ãయtనంత!

Rముందు నుPnంత?
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0I  u_  T'W,  అ�
న��న ఒక �టు�- vw�x�
నDంద1Ry.  �తూ/రు  z��
PంకG�0`రం  న�{,

న�{,  గత0సం
చ!Fbం  �టు�.
అంద�3  $�మను,

0నవin(), |0zక సృSహను పం� ఇ�,న నD� I ��రు�.

మన స0జం మం� మనుషులు ఇం� ��మంp ఉR)రు.

మనం  అ�ం�  >ళ�  నుం�  ఫ�లను  �ం�  �భప=తూC
ఉR)ం!  అb<  Oవలం  >ళ�ను  ఉప�&ంచుJ!
ఊరు�IంN,  >ళ�ను  అ�  న��ం�  సహృదయi  �6')
Jం�ం  @క�ంచుI!,  �D  *ట�  MN  R�,  సంర�ం�,

aంచు�వటం మనంద� uధgత.

మన! మం�తనం మ�ంత వృ�� �ం ల! ఆ[సూ/,

Jత/ప'� బృందం.
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�	
-��

రచన: యు.  �ణుక,  ఎ
�దవ  తరగ�,  ప�కృ�  బ�,  ����త�ప��,  అనంత�రం
 !�.

:జ�ంద1వరB  అC  mlI  ఇదdరు  I0రులు  ఉం�>రు.

aదd>� $రు జయు=, �న)>� $రు :జయు=.

:జ�ంద1వరBI  వయసు
Zదప�నJcd  'తన
తరు>త  m6g!)  ఎవ�
�తు�  aG��'  అ!
�గులు  పటు�Iన)�.

ఇదdరూ  సమరు�t,  మ�!

�వ�� ఆయన ఒకR= ఇదdరు J=Iలనూ �'�, p�టనI
P�� Jత/ Jత/ :షfలను Cరు,I రమBR)=.

సDనన) mజ  I0రులు  ఇదdరూ wం=  �I\లI  బయలుp�
P��రు.

Jత/ప'� ఆగష� ్2009
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ఉడ@-ఉడ@

�ండ(,  ఉడత(  మధ\  జ,j  ఈ  సంlదం  ఆంధ_ప�Fm  ప�భుతnం  ప�చు,ంoన
ఐదవతరగ� >లుగు lచకంp
q.

"నం: యQ. ,-r, ఐదవ తరగ�, ప�కృ� బ�, ����త�ప��,అనంత�రం  !�.

Jండ బNb:
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బం4¶లు ఏమR)b?

�మం4¶లు ఏమR)b?

బంతు�ట ఆడR)b!

¶బంతు�ట ఆడR)b!
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తూరుS  Pౖ`I  P��న  జయు=  ఆ  m4��  ఒక  _�మం
బస��=.  :��ం4  VసుIంటూ,  "CC  mlన�iను.

 !�సం  ఏ�ౖR  మంత1శ�/!  సంx�|/ను.  ఆ  :దg#
తం��_�!  ��S|/ను."  అనుIR)=.  Tల�>�న  తరు>త
:��ంచ_, అక\�� దగqk�C మ�0!nతు�ౖన ఋ� ఒ�యన
!వWసు/ంGడ!  T'Wం�.  జయు=  P��  ఋ��  మmgద_
నమస\�ం�, త�వk ఋ�� :వ�ం�=. 'చ!Fbన ��లI
x�ణం F@ :దgను CరSమ'! ఆయను) x���ం�=.

అందుI  ఆ  ఋ�  ,  "అ�ం�  :దgలు
అంద�3  ప!�m�.  �D  :దgలు  ఏ�ౖR
Cరు,Iందు�t" అR)=.

�(  జయు=  తనI  ఆ  :pg  �>ల!
బ140�=.  $�0!nతు�ౖన  ఋ�
�దనtక,  జయు��  ఆ  :దgను

CరSRరం�ం�=.

ఇక  పడమర  �I\I  P��న  :జయు=  MN  ఒక  అడ:!
�రుIR)=.  ఆ అడ:  �న) �న) _�0లు  ��  ఉR)b.
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అక\�  _�మసు�లందరూ,  ప�పంచం  ము!&Fతున)టు�
uధప=తూ కనబN�రు.

"సంగ<%ట"!  అ�&న  :జయు�# ఒక  అవn అన)�: "uబూ!

ఈ అడ: అCక ర�ల కౄరమృ_లు, aదd సంఖg ఉR)b.

అ: ఎ`S= ప�< అ`S= 0 _�0లZద ప�, పశు�లనూ,

మనుషులనూ  MN  4Cసు/R)b.  ఈ  సంగ4!  అCక|రు�
ml_�#  మన:  �సుIR)ం.  �(  ml_రు  0  క¡�!)
అస¢లు ప��ంచు�tదు" అ! ��Sం�.

అవn  0టలు  :న)
:జయు��  అ�
mజ£ర>!O  మచ,
అ!�ం�ం�. 'ప�జలI ర¤ణ
క'Sంచటం  ml  uధgత.

అ�  �ర�ర,కF<  iను
mజ¥g  ఏ%  �భం?'  అనుJ!,  :జయు=  అక\�
!ల�Ff=. _�మ>సుల క¡�లను Vర,టం�సం _�మ ర¤క
ద�లను  తfరు  ��=.  యువIలI  యుద�:దg�
[¤ణ!�,=.  iనూ  అక\�  ఉం�,  _�0ల�  వ�,న

Jత/ప'� ఆగష� ్2009
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>'న >లు

"నం: ఎ.యQ. నందన,మూడవ తరగ�. &. ఆమ
, ?లుగవ తరగ�, &ంబ(U
బ�.

డ�%: ఎం. [తులయ\, ఎ
�దవ తరగ�, &ంబ(U బ�.

¶Wన¶లు ఏమR)b?

:�,న¶లు ఏమR)b?

�ల���m రమBR)b!

ల�,క దండలు గుచ,R)b!

k6¶లు ఏమR)b?

6z¶లు ఏమR)b?

m¹ m®� ఇమBR)b!

Ãlగ >సన చూడR)b!
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వfgరము చూ=! వం` rం`లు చూ=! "�Ì� m�!"

>నజలు� వరద చూ=!

�ంగుతున) ÷ల�రులు చూ=! "�Ì� m�!"

�ంత �టు� �గురు చూ=!

�టు�Zద �లుక పలుIలు చూ=! "�Ì� m�!"

IంI= �టు� `�nలు చూ=!

:పS �టు� Zద - <� పటు�ను చూ=! "�Ì� m�!"

øమ గ�క దూ� పరు`ల Zద

�ందుt@ tగదూడను చూ=! "�Ì� m�!"

అంu అంటూ తన Èడ�ను �'�

T���ను చూ=!  ! $�మను చూ=! "�Ì� m�!"
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కౄరజంతు�లను  ఆ  యువIల  |యం#  చం$�=.  అ�
_�Zణ  స0జం  గు�ం{,  సం|�  !mBణం  గు�ం{,

యుద�:దgలను  గు�ం{  :జయు=  అCక  :షfలు
TలుసుIR)=.

అంతC  p�టనI  తం��_రు  ఇ�,న  �లం  అbFవటం#
అన)దముB'దdరూ mజ¦!� �రుIR)రు.

సభ  ml_రు  "p�టన  Zరు  చూWనX,  �WనX,

Cరు,Iన)X ఏ%§ �పS"మ! అ�_రు జయ:జయు').

తను  Cరు,Iన)  :దgను  ప�ద�¨ం�ల!  అపS�O  ఎం#
ఆత1ం_నూ,  ఆmటం_నూ  ఉన)  జయు=,  తన#uటు
Tచు,Iన)  ఒక  Wంహం  మృతp�!)  సభ�  ర�Sం�=.

ముందు_   !)  అంద�3  ప�ద�¨ం�,   !#  ఏం
�య©తుR)ª ఎవwౖR  ఊ�ం�`,  ¤«ల   !� x�ణం
వ�,టు� ��=.

�వం  FసుIన)  ఆ  Wంహం  aదd_  గ�¬సూ/  తన  ఎదు�  !లబడ�
జయు�  Z��  ఉ��ం�.  సభ  త/ం  భయం#  ఒక\|�_
వ®�Fbం�.  స�Iలు  గందర¯ళం_  ఎక\�>రక\డ

Jత/ప'� ఆగష� ్2009
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 nmలPౖ`I పరుగులు V�రు.

Wం�!�  x�ణం  F@ట`S=,  జయు=  ఇ�  జరుగుతుంద!
అస¢లు ఊ�ంచtదు. అందువల� Wంహం Z�� దూక_C,  �త
ఆయుధంtక,  అత=  ఆతB  ర¤ణ  0ట  మర�,  |0నుg��
మt�  ము=చుI!  Mరు,ం�Ff=.  అp  ¤ణం
:జయు= ఒక\ ఉదుటున ముందుI దూ�, తన కర>లం# ఆ
Wం�!) 4�& యమ`�� పం$�=.

స�Iలంi ఊ�� °లు,IR)రు. అందరూ :జయు� ±ౖmg(),
CరుSనూ  J!fNరు.  జయు=  MN  తముB®)
అ�నం�ం�=.  ఆ  తరు>త  :జయు=,  p�టన  iను
�Wన  పనులను  :వ�ంచ_C,  సభ!  >రంi  అత!)
�చు,Iంటూ హర²¦nRలు ��రు.

±ౖరg  |హ|ల#uటు  !బద�త,  ప�6  సమసgల  పట�  అవ_హన
ఉన)  :జయు�C  mజgల³  వ�ం�ం�.  జయు=  తముB!�
#=(డ_  వgవహ�ం�=.  :జయు!  xలన  ప�జల  క¡�లు
అ() V�, సం#షం P'�:�Wం�.

Jత/ప'� ఆగష� ్2009
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�<� �=

"నం:  ఎ.యQ.  D�క,  V.  కృషdef,  ఆరవ  తరగ�,   .  సంధ\,  ఐదవ  తరగ�,

&ంబ(U బ�.

డ�%: ఎం. [తులయ\, ఎ
�దవ తరగ�, ప�కృ�బ�.

�Ì� m�! W�మÌ� m�!

అడ:త'� ఒ�

ఆ=IందముmP! (2)

పసు` ప�,! {ర

కటు�Iన)

అడ: త'�! చూ=!

ఆ� అందము చూ=! "�Ì� m�!"

Jండ �న - >గు వంక
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p:� ఇ>n' �రతులు... "<�ల"

_ంగ జGధర Éవన# - �మ

Ýౖల రూప9 !లబడ_

గలగల xD నదుల() - ఒక

బృంద _న9 �సు/ం�..... "<�ల"

ఎందk Xరుల igగఫలం - మన

C� @nచ×O మూలబలం

>రంద�( తలచుJ! - మన

0నస X�! !లు`J!..... "<�ల"
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�హం ��ం�

రచన: ఎ. "#��, ఎ
�దవ తరగ�, ప�కృ�బ�, ����త�ప��, అనంత�రం  !�.

అనగన_  m0`రం  అC  ఒక  ప´�టూరు  ఉం��.  ఆ  ఊo�
��మం�  �ల�లు  ఉం�>రు.  >�  ల'త,  mlలు  మం�
@)�తులు.

ఒకR= ఆ ఊ� �ల�లందరూ క'W ఆ=IంటుR)రు. అ`S=
µము అC  �ల�>=  అక\=న) �ల�ల# "ఒD! మన  ఊ� �వ�
aదd బంగ� పక\న ఉన) aదd ¶ల�టు�ం�, ఒక\ `�nను ఈ
kl m4�� గనక P�� Tం`J@/, >ళ�I Cను ప� �మ' ఈకలను
ఇ|/ను"అ! �xS=.

ml� �మ' ఈకలం� �� ఇష�ం. �( >�� {కటం� 0త1ం
�� భయం. అందునూ ఆ klన అ0>సg MNను! �(
ఒO|�  ప�  �మ'  ఈకలు  వ|/యCస��  >��  ��  ఆశ
`��ం�.   ం# >=  "Cను  ఎ�·ౖR  సD,  ఈ m4�� అక\��
P��,  ఆ  `�nను  VసుJ�,,  (I  చూ�|/ను!"  అ!  µము#

Jత/ప'� ఆగష� ్2009
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పంhం ��=.

ఈ  :షయం  ల'తI  T'Wం�.  ల'త  ��  ±ౖరgవంతుmలు.

ఆ� ఒక G�,´ౖటును VసుJ!, ఆkl m4� ml Pంట తనూ
aదd  బంగ��  బయలుp�ం�.  ఇదdరూ  క'W  బంగ�ను
సZ�సు/ండ_,  {క§�  ml  �'�  ఏ¸  త&'నట�!�ం�ం�!

PంటC ml భయప�, గ��_ "hయgం!hయgం!" అ! అ��=.

అ`S= ల'త "భయపడI
m¹!  R  దగqర  G�,´ºౖ
ఉం�  క !  అp%§
చూ dం,  ఆగు-  ఒక\
!ముషం-"  అంటూ  అటు
Pౖ`I  G�,´ౖటును
�Wం�.  చూ@/  అక\డ  ఒక
�న)  Iంpలు-  భయం  భయం_  mlO@  చూసూ/  ఉన)�!

'హమBయg!' అనుI! ఇదdరూ ముందుI న��రు.

బంగ�  వ�,Wం�-  �(  mlI  0త1ం  మనసు  ఏ�»
అరు`లు  :!�సు/R)b.  అవ()  దfgt  అ!�సు/R)b.

Jత/ప'� ఆగష� ్2009
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9:ల 9టల 2టల;

రచన: ఇంద_గం& �̀ ]ంతశరa

"నం: ఎ. "య��, ఎ
�దవ తరగ�, ఎQ. b., c�aదవ తరగ�, ప�కృ� బ�,

����త�ప��.

డ�%: ఇ. [తులయ\, ఎ
�దవ తరగ�, ప�కృ�బ�, ����త�ప��.

<�ల <టల 0టల#

మన pశ 0తC J'�ద0

Éవం Éగgం Mరు,J! - ఇక

�వనfనం �యుద0

|గర 9ఖల చుటు�J! - సుర

గంగ {ర_ మలచుJ!

öi_నం x=I( - మన

Jత/ప'� ఆగష� ్2009
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45రు 2 7ం8

"నం: 3. మ��]రు^న, ?లుగవ తరగ�, &ంబ(U బ�, అనంత�రం  !�.

��రు 0 ÍంN (I ��ä

��రు 0 ÍంN మరల ��ä

మూ= రంగుల జండ, ము�/ T�,న జంN

ధరB చక1ము !'� !ం&¼&D జంN - "��రు"

ఎంత కథ నడ�ం¸

ఎంత Pత నడ�ం¸

గళ�4/ ( xట కలW x� స�� - "��రు.."
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��  భయం  �µ/ం�.  బంగ�  jటు  V@స��,  ml  ఏప(
�యgt! W�4� P��Ff=.

అ`S= ల'త తC aదd ¶ల�టు� aౖ¼�\, ఒక
`�nను  �సుJ!  వ�,ం�.  ఇదdరూ  ��
ఆనందపN�రు.  `�nను  VసుJ!  Pన�\
4�_రు.  �(  mlI  0త1ం  భయం
తగqtదు.  క�క  {క�..   �  మధg  ఏp¸
క!�µ/ం�. %ణుగురు `రుగులు 4రుగుతూ

ఉR)b..  ఏ�»  గురు/I  వసు/R)b!  ml  అ�
భయప=తూండ_C  >��దdరూ  ఊరు  �రుIR)రు.  ల'త
ml� `�nను ఇ�,W, GG ��S, >ళ� ఇం�� Fbం�.

ఇక  ��దుdC)  �టు�  దగqర  ml  �సం  �ల�లంi  ఎదురు
చూసు/R)రు.  ml  ఆ  `�nను  Vసు¼��  µముI  ఇ�,=.

�(,  µము 0ట !లు`�tదు.  ప� �మ' ఈక') ఇవntదు
mlI.

"m4�  ను�n  ల'త!  #=  Vసు¼��,  ఈ  `�nను  VసుI
వ�,�.  -tకF< (I ఒక\�O అంత ±ౖరgం ఎక\�� uబూ!"

Jత/ప'� ఆగష� ్2009
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అ!  µము  mlను  ఎగi�  ��=.  ml  ఒ`S�tదు.

i½క\� P�� వ�,న! ¾ంకటం దలుaG�=.

"ఒక �ళ ను�n ల'తను #= VసుJ! FకF<- అ�¯ చూ=
, ల'త అక\డ ఉం�. ను�n P��, ఆ�ను ఒక hబ¿ J��m>'!"

అంటూ  మk  పంhం  ��=  µము.  ml�  ఈ  పంhం  ఇష�ం
tదు.  అbR  తను  పంhం  ఓ�F<  అందరూ  తన!
P�\�|/ర!, అతను Fb ల'త �ంప Zద ఒక\ hబ¿ JG�=.

 ం# ml  ±ౖmg!)  అందరూ  �చు,IR)రు.  µము  mlI
ప� �మ' ఈక') ఇ�,�=.

mlI  �మ'  ఈకలు  అb<  Á��b-  �(,  ఆ  తరు>త
ల'త ఇక ml ముఖం చూడtదు. బం_రం �ం� >ళ� @)హం
ఒక\ ప!�0'న పంhం �రణం_ ��Fbం�!

Jత/ప'� ఆగష� ్2009
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11ల23 11లు

XXలు

"నం: ఎం.4' మ,యు ఆ*.'Yష, ఐదవ తరగ�, ప�కృ�బ�, ����త�ప��.

డ�%: ఇ. [తులయ\, ఎ
�దవ తరగ�, ప�కృ�బ�, ����త�ప��.

ÜÜల0B ÜÜలు

Éరత 0తI ÜÜలు

అ0BRన)I ÜÜలు

గురు�లంద�� ÜÜలు

Tలుగుత'�� ÜÜలు

TలుగుÉషI ÜÜలు.
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రంÞ ఓ యువI�m ÍంN ఎగుర� dం

మన ÍంN ఎగుర� dం 2

�¡య రంగుm RgయమునI గురు/m 2

రంÞ ఓ యువI�ర ÍంN ఎగుర� dం

మన ÍంN ఎగుర� dం 2

Tలు` రంగు గురు/m ప:త1�ౖన గురు/m 2

రంÞ ఓ యువI�ర ÍంN ఎగుర� dం

మన ÍంN ఎగుర� dం 2

Jత/ప'� ఆగష� ్2009
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��యణ ��యణ

రచన:  . �ష%, ఎ
�దవ తరగ�, ప�కృ�బ�, ����త�ప��, అనంత�రం  !�.

ఒక  అవn  ఎ`Ss-  Mరు,న)`Ss,  వం&న`Ss,  aౖ�
t�న`Ss  MN  "Rmయణ,  Rmయణ"  అంటూం��.

ఆ�  మనవ=  :షుÂ  ఒక|�  "ఎందుక>n!  ను�n  ఎ`Ss
`Rmయణ, Rmయణ' అంటుంG�? ఆ Rmయణు®) ఓ|�
RI చూ�ంచు" అ! అ�_=.

"Rmయణు=  ఉR)=;

�(  ఆయన  మనI
క!�ంచ=  m  RయR!"

అ! ��Sం� అవn.

"అpంట>n?
p�=R)డంG�,  �(
క!�ంచడంG�  ను�n? ఉన)>=  క!�ం�'_  మ�? ఏÃ!

Cను 0త1ం p�®) చూN'¢ంp. D` నను) Äందర_ tప>n!

Jత/ప'� ఆగష� ్2009
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ఇక\డ కనబడ! p�= మwక\�ౖR క!�|/�Ã చూW వ|/ను
Cను!" అ! ��S ప=IR)= >=.

మరుస� kl ��దుdC) అవn :షుÂను tప_C, >= t�, p�®)
PతుI\ంటూ  !జం_C  అడ:�  బయలుpm=.  న�{,

న�{,  Jంత��!�  అడ:!   �  ఒక  mజgం  �రుIR)=.

అక\�  ml_�ం��  P��  "m6_రూ!  m6_రూ!  Cను
Rmయణు!  దగqరI  Pళు/R)ను.  ZI  ఏhౖR  సమసg  ఉం�
R#  �పSం�.   !�  ప�¡\రం  కనుI\!  వ|/ను  Cను"

అR)=.

ఆ 0టలI ml_రు "చూ= uబూ! Cను �� సంవత¢mల
��త9  ఒక  �రు�ను  త:nం�ను.  (�#  !ం�,  ప�మం�3
ఉప�గపN'¢న  ఆ  �రు�,  ప�4  సంవత¢రమూ  T&Fb,

!రుప�గమb  Fతున)�.  ఎ!)|రు�  మరమBతు/లు
�bం�R ఫ'తం tIంN Fతున)�. ఎందుక� అ�తున)¸
అర�ం �వటం tదు. అpం�@/ u£తుం¸ Rmయణు®) అ�&
TలుసుIm"  అ!  �xS=.  "సD"  అ!  :షుÂ  ముందుI
|&Ff=.

Jత/ప'� ఆగష� ్2009
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 ంగు  ంగుల /0,

�స�కం Eరు: FశభI� DJలు

సంకలనం: Kౖ�

ప�చురణ: Mహ6 పO�Cష6, 4జమం��.

"నం:  ఎ.యQ.  D�క,  ఆరవ  తరగ�  ఎQ.  .నIS#,  ఏడవ  తరగ�,

&ంబ(Uబ�, అనంత�రం  !�.

డ�%: V. Wణ, ఏడవ తరగ�, &ంబ(Uబ�, అనంత�రం  !�.

�ంగు �ంగుల |&F రంగు రంగుల ÍంN

ఓ రంగు రంగుల ÍంN 2

6Vయ Íండm ఎగుర� dం రం�m 2

రంÞ ఓ యువI�ర ÍంN ఎగుర� dం

మన ÍంN ఎగుర� dం 2

ఆIపచ, రంగుm x� పంటల గురు/m 2
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"!జం ßదÊ, !జ9!" అR)రు Ý��_రు, !స¢�యు�ౖ.

"అందువల�, ను�n ( అ`Sను ఇంతమం� aదdల ఎదుట !లబ�
ఒ`SIR)� గనుక, RI ఇ>n'¢న Pbg రూxయలనూ ఈ
వÞ�  >gx�_��  ఇ|/>?  Cను  R  భూము')
:��ంచుIంGను?" అR)= ßద�.

ఇంత_  ఊ�ంచ!  Ý��_�  �4/న  ఈ  �వ�  0టలు
�=గు��_  పN�b.  తన�  TÌIంNC  తను  అ`S  పడ�టు�
|óల  ఎదుట  అంöక�ం�=!  అత!�  ఇక  ఏం  �f
xలుFtదు.  ఒక�ళ తను ఇదంi  Oవలం కటు�కðన!,  క'Sతం
అ(  అం�,  తమ  ఒపSందం  ప��రం  ßద��  Pbg  రూxయలు
ఇ>n'!  అ�  �క  అదంi  >స/వం  అ!  ఒ`SIం�  Pbg
రూxయÌ) తన 0ట�సం �'�ంచక తపSదు! ఎటు 4�ö Pbg
రూxయలు  ÒÓ!  �వ��  Ý��_రు  ల©�©మంటూC  Pbg
రూxయలు వదులుJ! దు�ణం బయ�� న��రు!

తను  దలుa��న  అబధ�`  కథల  Fé!  iC  �:iంతం
4టు�IR)రు!!

Jత/ప'� ఆగష� ్2009
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అ�  Pళుతున)  :షుÂI   �  ఒక  aదd  xము  కనబ�ం�.

"uబూ! ను�n Rmయణు! దగq�� Pళు/R)వ! T'Wం�. ��
�లం నుం� R తల Zద ఒక `ం= ఉన)�. అ� ఎంత3 నయం
అవn��దు. అ� uగ>nలం� ఏం �f �స/ కనుJ\! m>?"

అ! అ�&ం�.

"ఓ!  సDt!   !pముం�? తపSIంN  కనుI\!  వ|/ను" అ!
ముందుI |_= :షుÂ.

అ�  ��  దూరం  న��న
తరు>త,  :��ం4
VసుIం మనుJ!,  :షుÂ
ఒక  �టు�  �ంద  ఆ_=.

అ�  ఒక  0%��టు�.  ఆ
�టు�  !ంN  Åరూ�ం�
0%� పళు�! 'ఒక\ పం=
4ం ం'  అనుJ! :షుÂ ఒక
పం=! �W, రు�చూ�=. �( ఆ పం= �దు_ ఉన)�! మk
పం=ను �W చూ@/, అ� MN �p! "ఏ%��! 0%�పళు�
�దు_ ఉంGf?" అ! aౖO గ��_ అR)= :షుÂ.

Jత/ప'� ఆగష� ్2009
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అ`S=  ఆ 0%��టు�  0G��ం�: "చూ=  uబూ!  ను�n
'Rmయణ |n%'  దగqరI Pళు/R)వ! T'Wం�.  R�  |యం
�W aటు�. ప�4 సంవత¢రమూ Cను �� �యలు �|/ను. �(
R  పండ�()  �దు_  ఉంటుR)b.  ఎవnరూ  >�!
ఇష�పడటంtదు.  ఏం  �@/  R  uధ  Vరుతుం¸  ఆ |n%!  �స/
అ�&m uబూ!" అన)ద�. 'సD' అ! :షుÂ ముందుI |_=.

ఇంJంత  ముందుI  Ffక,  అత!�  :రగబూWన  మ´�  �టు�
ఒక� క!�ం�ం�. 'ఎంత అందం_ ఉన)�, ఈ మ´��టు�!' అ!
 !  దగqరI  P��=  :షుÂ.  అంత  ఆ  మ´��టు�  అన)�:

"uబూ! Cను ఇ!) ¶లు ¶|/ను క ! ఎవnరూ R ¶ల�సం
mవట9 tదు. ఈ ఒంట�తR!) భ�ంచtకFతుR)ను. ను�n
Rmయణు! దగqరI Pళు/R)వt� ఉం�. ఏం �@/ R ¥ uధ
దూరÆతుం¸ �స/ ఆ Rmయణు!) అ�& కనుI\! m>?"

అ!. :షుÂ అందుI ఒ`SI! ముందుI న��=.

ఆ  తరు>త  అతను  "Rmయణ,  Rmయణ"  అనుIంటూ
ముందుI |_=. ఎం# అలWFf=- �( తన ప�యi)!)
0త1ం  వదలtదు.  Pనక=గు  �యtదు.  అ�  Fతున)  :షుÂ�
ఒకR= ఒక ముస�యన క!�ం�=. ఆ iత :షుÂ! దగqరI

Jత/ప'� ఆగష� ్2009
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"సD,  Ý��_రూ,  0  ముi/త  తన  పంటనంi  అ%B�Wన
తరు>త,  ఇక  J'�ందుI  ఏZ  ¦నgం  %గలtదు.  అందువల�
Z  ముi/త  ఉ¸gగం  ఊ�ం�.  అb<,  P��F�ముందు,

అతను 0 ముi/తను ఒక వంద రూxయలు అ`S అ�_=.

0 ముi/తMN ఉ రం_ అత!� అ`S ఇ�,=."

"!జం ßదÊ, !జ9!" అR)రు Ý��_రు, తల ఊ`తూ.

"uగుం�" అR)= ßద�, వÞ�>gx�� MN :నబ�టటు� తన
vంతు aం�: " Z ¶ÊnI= ఆ అ`Sను Vర,tదు."

"!జం, ßదÊ!" అR)రు Ý��_రు.

"మ� Z iత_(, Z Rన)_(, ఎవnరూ ఆ అ`Sను Vర,tదు.

ఇపS�  వరM  ను�nMN   !)  Vర,tదు"  అR)=  ßద�
గ��_.

"!జ9, >స/వం!" అR)రు Ý��_రు, ఇం� కథC Ìన�ౖ.

"ఇ`SN  వంద  రూxయలు  అసలూ,  చక1వÞ�#  క'W  త/ం
Pbg  రూxయ´ౖం�.  ఆ  త/ం  ను�n  RI  ఇ`S=
అ`SR)�!" అR)= ßద�.

Jత/ప'� ఆగష� ్2009
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¦Rg!)�,=."

కథ అంత వరI వ�,స��,  ఇదdరూ �'9రలు �,  పట)ం�
ప��[సు/R)రు. ßద� తన కథను Jన|&ం�=:

"ఆ  సమయం  Z  ముi/త  ��  $ద>=_  ఉం�>=.

అత!  $ద��!)  చూW  6'ప�,  0  ముi/త  అత!)  తన
@వI�_  ఉంచుJ!,  ¦Rg!)  J'�  ప!!  అత!�
అపSÍxS=."

"!జం ßదÊ, !జం" అR)= Ý��_రు.

"m4�ంబవళూ�  ¦Rg!)  J'{,  J'{,  Z  ముi/త
õ®ం�Ff=.  అత!  T':<టలూ  అంతంత0త1ం_C
ఉం�: - ��  దుd �ద=  -  ం# అతను  ��  త`Sలు
�@>=. ఆ త`SలI _ను 0 ముi/త �4 u_ hబ¿లు
4C>=, xపం!" "అ�ను !జం" అR)రు Ý��_రు.

ఆ  స��,  >��దdరూ  ßద�  అ`Sన)  వÞ�>gx�  దు�«!�
�రుIR)రు. వÞ�>gx� MÎ,C ఇదdÊ) !� ఆ�n!ం�=.

�( ßద� అత!) ప��ంచు�IంN తన కథను Jన|&ం�=:
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�'� "uబూ! RI ��  హం �µ/ం�. iగN!� J!) (ళు�
T�, ఇ�n RయR!" అ! అ�_=.

'సD' అ! :షుÂ (ళ��సం P4�=. దగqరC ఒక �న) (ళ�గుంత
క!�ం�ం� అత!�. �( (ళ�ను Vసు¼Ç�ందుI xత1 ఏc tp!?

Jం�ం  ఆ�ం�న  Zదట,  :షుÂ  తన  కం=>ను  ఆ  (ళ�
త��, iత దగq�� Vసు¼��, "ii! c!) �ం=. (ళు� వ|/b"

అ!  �xS=.  :షుÂ  T':<టలను  �చు,Jన) iత  "మనవN!

నుPnవరు? ఎక\�¼ళు/R)�?" అ! అ�_=.

"Rmయణు®) చూ@ందుI" అR)= :షుÂ.

"Rmయణు®)  చూNల!  ఎందుI  అనుIంటుR)�?"  అ!
అ�_= iత.

"0 అవn ఎ`Ss 'Rmయణ, Rmయణ' అంటూ ఉంటుం�.

�(  ఆ�I  ఎన)s  ఆ  Rmయణు=  క!�ంచtదు.  C�ౖR
ఆ:డ  ��క  Vరు dమనుIR)ను.,ఆ  Rmయణు�  �సం
PతుI\ంటూ  FతుR)ను"  అ!  �xS=  :షుÂ.  ఆaౖన  తను
 � క'Wన >ళ�ంద� సమసgల గు�ం� MN �xS=.
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iత  అR)=:  "Rmయణు!  గు�ం�ౖ<  CCZ  �పStను;  �(
%&'న>ళ�  సమసg')  0త1ం  Vర,గలను.  గత  జనB  ఆ
మ´��టు�  ఒక  అ0Bb_  `��ం�.  అ`S=  ఆ  �ల�  ��
¶లనూ, ¶Vగలనూ �ళ�# అpప!_ ÄI\Iంటూ F��.

అందుO ఈ జనB ఆ�I ఇ� జరుగుతున)�" అ!.

"మ�,  !� ఏZ ప�¡\రం t , ii?" అ! అ�_= :షుÂ.

"tO%? ఉం�! ఆ �టు� `�nలను ఎవwౖR ఒక m® తన తల
ము=చుIం�,  ఆ  తరు>త  ఆ  �టు�  ¶లను  అందరూ
>డiరు" అR)= iత.

తmnత 0%� �టు� గు�ం� అ�_= :షుÂ.

"ఆ 0%� �టు� �ంద Èంh= బం_రం ఉం�.  !! ¸వ
F�  సపS� ఇ@/, ఆ 0%� �యలు 4యg_ పం=ib"

అR)= iత.

'సD'న! xము గు�ం� అ�_= :షుÂ.

"ఆ xము `ట� ఒక వ6�ల �రం ఉం�.  !! ¸వ F�
 సపSI ఇ@/, ఆ xముI `ం= 9ల�తుం�" అ! �xS=
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ఎ4/ తన తలZద aటు�IR)=!"

"!జ9  �బుతుR)�  ßదÊ,  !జం!"  అR)రు  Ý��_రు,  అర�ం
పర�ం t! ఆ $��పనI మనసుC న�nIంటూ.

"సD, అ`S=, 0 ¶ÊnI= _�మం i/() తన తల Z��
ఎ�\ంచుJ!,  >న  �సం  PదుIతూ  బయలుpm=.  >న
ఎక\డ  ప=తుం�  అక\�క��  P��,  ఆయన  తన  తలZదున)
���3, �రు��3 ఆ (�నంi @క�ం�=. ఆaౖన, ఆయన
#�  ßదÊలంద�(  ��లుదు!),  :త/మR)=.  అ`S=
వ�,నంత  చక\!  పంట  ఏRs  mtదు  మన  ఊ�.  ôన)
దంటు�, ¯ధుమ క\లు ఆ��!)  Gb.

"!జం, ßదÊ, !జం! చక\_ �బుతుR)�!" అR)రు Ý��_రు.

"సD, ఆ aౖన, పం�న ¦Rgన)ంi ఒక *టు� �m,రు. �( అ�
ఎంత ఎI\వ ఉన)దం�,  !) !లువ �@ందుI స�లం �లtదు.

pశం నలుమూలలనుంÞ వర/Iలు అదుÏత�ౖన ఆ పంటను చూW,

JCందుI  వ�,రు.  అ�  0  ¶ÊnI=  బî  సంపదను
ఆ�¬ం�=:  అb<  ఆ  సందరÏం  ఆయన  �ల  రూxయ')
$దలI  పం�aG�=;  ఆక'vన)>��  అన)ం  aG�=.
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VD,>=.  చక1వరు/ల,  mlల  �సRలకం�,  ఆయన  VరుSt)
ప�జలు  అ�కం_  :శnWం�>ళు�.  అం<�దు,  ఆయన  దుషు�లI
Wంహసnప)ం_ను, ñమ@ను�కం� బలం_నూ ఉం�>=.

"!జం, ßదÊ, >స/వం!" అR)రు Ý��_రు.

"సD,  అb<,  ఒక|�  మన  _�మం  ��  aదd  కరు�
ఏరS�ం�.  >నt��.  u�లు,  నదులు,  �రు�లు  అ()
ఎం�Ffb.  మ�  వృòలుMN  వలవ�  0�Ffb.

పశు�లI  9తtక  కృ[సు/R)b.  పóలు,  జంతు�లు  అ()
ఎక\�కక\డ  చ�,FతుR)b.  అ`S=  0  ముi/త
_�మం!  ßదÊలంద�(  �'�,  'µదరు�m,  మన  !లువల()
అbFవసు/R)b.  ప�W�4  ఇ�j  ఉం�  ప�జలంi  ఆక'#
0�  �వటం  Òయం.  ఒక  ప!  �యం�.  Zరంi  Z  Z
��') RI  ఆరు  �లలxటు  ఇ�,�రం�,  >�  బం_రం
పం�|/ను' అR)=."

"ßదÊలందరూ  సం#షం_  >ళ�>ళ�  ��లను  ఇ�,�రు.

అ`S=  0  ముi/త  న=ం  È&ం�=-  Pbg  ఎకmలI
aౖబ�న  Cల ఉన) _�0!)- i/()- ఒక\  ఉదుటున  aళ�&ం�,
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iత.

ఇక  ml_�  గు�ం�  అ�_=  :షుÂ.  "ml  ¸వ  F�
 సపSను T�,, ఇం§� aటు�J!, చ�:ం�, mlను �@/ అత!�
9లు  జరుగుతుం�.  సమసgల()  V�Fib"  అ!  �xS=
iత.

తన 0ట ఎ� ఉR) %&'న >రంద� సమసgలM ప�¡\రం
Á��ందన) సం#షం# Pన�\ 4�_= :షుÂ.

Äలుత  ఎదుwౖన  మ´��టు�#,   !  సమసgI  ప�¡\రం
�xS=. అ`SN మ´��టు� "�D ఎవk ఎందుI_!, ను�n R
`�nలను �సు¼�� m®_�� ఇవnmదూ?" అన)�.

"సD"న!,  J!)  `�nలను  �సుI!  ముందుI  Fతూ,  ఆ
తmnత  ఎదుwౖన  0%�  �టు�#   !  సమసg  ఎ�  Vరగల¸
�xS= :షుÂ.

అ`SN  0%��టు� "�D  ఎవరుR)రు  ఇక\డ? ను�n Vసు�,

ఆ Èంh= బం_m()!" అన)�.

"సD"న! ఆ బం_రం VసుJ! ముందుI |_= :షుÂ.
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ఆ  తరు>త  ఎదుwౖన  xముI  MN  ప�¡\రం  �xS=.  ఆ
xము తన `ట� ప�ఉన) రi)ల�m!) T�,, :షుÂO ఇ�,ం�.

�వరI  ml!  క'W  అత!  సమసgM
ప�¡\రం �xS= :షుÂ.

"ఎవ�Å  T�,  ఇం§�  aటు�IChందుI?

ను�n ఉం=!" అ!,  ml_రు  :షుÂI  అర�mజg%�,,  :షుÂను,

అవnనూ తన#u� ఉంచుIR)రు.

అంతC  :షుÂI  తను  Rmయణు®)  కలుసు�tద!
గురు/Iవ�,ం�. తన మ4మరు`I uధప=తున) :షుÂ# అవn
అన)�: "p�= ఏ రూపం�ౖR ఉంG= - ఎక\�ౖR ఉంG=
:షూÂ! క¡�� ఉన) >�� స�యం �@/ ఆ p�= మన') చల�_
చూ|/=,  క!క�|/=.  ను�n Rmయణు®) చూడtద!  uధ
పడవలWన  అవసరం  tదు.  (I  క!�ం�న  ఆ  ముస�యన
ఎవరనుIంటుR)�?  ఇం�  అర�ం�t ?  ఆ  Rmయణు�!"

అ!.
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"అ�ను @ï¬, !జం!" అR)= ßద�.

"9ం బయట ప�స��, ¶�/_ �D pశం ఉR)ం. !6!� అ�
ఈ  _�మ9.  0  తం��_రు,  ఒక`S=  ప�¦న  మం4�_  ఉన)
వg�/,  ఇ`S=  >gxరం  దలుaG�రు.  ఆయన  తmnత  Cనూ
 !) Jన|&సు/R)ను.  యువm® - 0 త'�_రు  - ఈ మÛg
గ4ం�రు. అc R కథ!" అ! ము&ం�రు Ý��_రు.

"అదుÏతం_  ఉం�  Ý��_రూ.  ��  >స/వం_  ఉం�"

�చు,IR)= ßద�. "ఇ`S= Cను �$S కథను :నం�. ఇ�
Z కథంత అదుÏత�ౖనpZ �దు; �( ఇc >స/వ�ౖన కð: 0
ముi/త_రు  ఊరంత�3  ధ!I�ౖన  ßద�.  ఆయన
అందంనూ,  0నమmgద�నూ,  T':<ట�నూ  ప�<gకం_
ఉం�>రు.  అందరూ  ఆయ!)  �చు,IC>రు.  _�మaదd_
ఆయన  $ద|ద')  �x�>రు.  _�మ  సభ�  ఎ`Ss  $దల
ప¤ం వ�ం�>=. ఏZ t!>�� తన ఎదుd') ఇ�, వgవ|యం
�bం�>=.  ఇతరుల  పంట')  �యటం  |యం
�@ందుI_ను  మనుషు')  పం�ం�>=.  అం<�దు,  ఆయన
¦Rg_రం!  ¦నgం,  xల  Oంద1ం!  xలు  ఎవwౖR
>=�వచు,.  చుటు�పక\ల _�0�  అCక  త_ లను  ఆయC
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ఒక ¸మ క=`! mజ భవనం !వWసు/R)ం" అ!.

"ఓÖ, గురు/J�,ం�" అన) � - "ఓ ప�ìను !%¡ల ��తం
�వచు,,  CÅ  ¸మను  చూ�ను  -  అ�  R  �4Zద  I��ం�.

ఇ�¯,  అ� I��న *ట ఎర�_ దదుd ఏరS�ం�-చూడం�! RI
��  ½�S  `��ం�  MN.  బîశ:  ఆ  ¸9  %మB')  R
�4�  గు�,  ఉండవచు,.  Cను  ఆ  దదుdరును  గ��_  ఒ4/<,

ఆవ&ంజంత  రక/`  ¾టు�  నల�_  m',  మరుగుతున)  ఈ  (ళ��
ప�ం�.  Zరు  ఆ ¾టు�  ఉంGర!  Cను  ఊ�ంచ�ౖR  tదు"

అన)�.  ఆ  ¤ణం  RI  అర��ౖFbం�,  Cను  పదÚౖదు
సంవత¢mల  అu¿b�_  కనబ=తుR),  అ�j
ప�వ�/సు/R)నుMNనూ,  !6!�  R  వయసు  పదÚౖదు
!ము¡tన!.  ఆ  J�d  సమయంC  Cను  `G�ను,  a�_ను;

0  తం��_రూ,  Z  RR)  ఇదdరూ  పదÚౖదు  సంవత¢mల
ముస'>ళ�fgరు.  Cను  ఇ`S=  aదd>��_
కనబ=తుR)ను,  �(  !6!�  R  వయసు  ఇం�  ప�
సంవత¢mt.  Cను  ��_  మWt  ఆ  ¸మ  గరÏం  పదÚౖదు
!ము¡�C  ��  ఎ�_ను  క !   !  ప�Éవమన)0ట,

ఇదంi!"
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ఆ�-�� ద��లు

రచన: &.'వ()*, ఎ
�దవ  తరగ�, ప�కృ�  బ�, ����త�ప��, అనంత�రం
 !�.

ఒక ఊo� ఒక గుª�=,  ఒక �:§=  ఉం�>ళు�.  >ళ�� ఏ ప(
�తన�g� �దు xపం.  పనులు  �యgtనందుI_ను  >ళ�ను
అందరూ 4=తూ ఉం�>ళు�.

Jంత��!�  గుª���,  �:§�3  a��ళ�fgb.  Éరgలు
గ��>Ç�.  ఎ�·ౖR  సD,  తమ  భర/ల�త  పనులు  �bం�ల!
>ళు� పటు� ప��, ఒకR= >��దdÊ) కË�ల�సం అడ:� పంxరు.

�@pZtక,  %తు�'దdరూ  ఒక�Jకరు  |యం_  అడ:�
Ffరు.  అb<  Pన�\  వ�,_  {క�  ప�ం�!  ఇక  �I\
TÌక, >��దdరూ ఆ అడ:C ఎక\ª ఆ&Ffరు.

అసt అడ:; ఆaౖన {క�! aౖaచు, జంతు�ల అరు`లు-శudలు!

�:§��  {క�  భయ�ౖ<,  గుª���  శudల  భయం!  ఇక
>��దdరూ ÈI\ ÈI\మంటూ, భయప=Iంటూ ఆ అడ:
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�kPౖ` 4�& Mరు,R)రు.

>ళు� అ� Mరు,న) �@ప��, ఎక\� నుం*
సన)_  Pలుగు  ద´ౖం�!  Pలుగు#uటు
గÍ¬లÃతలు,  m_లు  :నపడ|_b!

ఇంJం�ం  @ప§�C  ఒక  hయgం  ఆ=తూ,  మÎక  hయgం
x=తూ గుª�=, �:§ళ� ముందుI దూ�b. ఆ �రు{క§�
%తు�లI  ఇదd�3  అ:  hfgల!  T'యtదు.  �(,  >��
0త1ం ఆ ఆGxG u_ న�,b.

"ఆ�  ఏ%  ఆట!" అ!  �:§=  అR)=.  "ఆ�  ఏ%  xట!"

అ!  గుª�డR)=.  "భt  ఆట  -  భt  xట" అంటూ ఇదdరూ ఆ
ఆటxటలను అ�నం�ం�రు. !జం_ సం#షపN�రు.

hfgలు  wం�ం�3  %తు�ల  �గడ/లు  మహ నం !)
క'&ం�b. x� hయgం గుª�� ముందుI Fb "R xట
uగుం ?  ZI  అంత_  న�,ం ?"  అ!  అ�&ం�.  గుª�=
స0¦న%సూ/, "అ�న�ను! RI u_ న�,ం�. �( xపం,

ఆయనI  �:�.  (  ��వg�ౖన  xటను  :నt=!"  అR)=
6'_.
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నుంÞ Z Rన)_రు 0 తం��_� @వI�_,  nర xలI�_
ఆయన స!)�C ఉR)=."

"RI ప�ìను సంవత¢mల వయసు ఉన)`S= 0 mజ భవనం
Zద, ఎ� I�Wం¸ ఏÃ, మ�j (ళ� వర²ం ప�ం�. ఆ ��� 0
భవనం  ¶�/_  క�&Fb,  9మంi  �t-�t  సముద1ం�
:WDయబN�ము.  ��  క¡�లు  అనుభ:ం�న  తరు>త,  Cను,

0  Rన)_రు,  mI0w/,  Z  Rన)  -  నలుగుర9  ఒ=�I
�రుIR)ం.  Vm  ఒ=�I  ��,  aౖ¼�\  చూ@/
ఏముందనుIR)�? వంటగ�! అక\=న) వంట మ!� మమB')
చూW వ®�Fbం�!

9మందరం  మనుషుల9న(,  దfgలం�మ(  ఆ�!
ఒ�Sం�స�� తల x�ణం #కI వ�,ం�. ఆ� అన)� - "Zరంi
మం�>Ç�,  �(  R  �D  క ,  x�ౖం�?  Cను  �ప')
ఉడకÙ=తున) (ళ�� వ�,పN'¢న అవసరం ఏం í�,ప�ం�,

ZI?" అ!.

9ం ఆ�I ¤0పణలు �`SI!, అR)ం - "0I అసలు 9ం
ఆ Iండ� ఎ� వ�,ంc అర�ం �tదు. గత ప�ìCళు�_ 9ం
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 nmలు  ఉR)b.  >�!  ఒక  ��3  !లబ�,  అతgంత
సుందర�ౖన  యువ4  ఒ��  క!�ం�ం�.  అb<  wౖతు�
క!�సు/న)  దుmBరుqêక=  (ఆ�  Pనకనుం�)  ఆ�aౖ�
 ��సు/R)=.  అపS�O  Xరు=_  $రుగన)  0  Rన)_రు
ఒక\|�_  ముందుI  దూ�,  ¸మÅ��  దూm=.  అక\�
నుం� ¸మ క=`� పరు·</స�� అంi {క�_ ఉం�.  �
కనబడటం tదు".

"!జం. చక\_ �xSరు!" �చు,IR)= ßద�.

"J�d@ప�  తరు>త,  {క�  అంi  క�&Fbం�.  ఇక  ఆ
Pలుతురు  0 Rన)_��  ఆ mజ  భవనం,  ఆ mI0�,  ఆ
దుmBరq` wౖతూ అందరూ మÓ� కనబN�రు. Xర �ధు�ౖన 0
తం��_రు  క4/  �త బూ!  ఆ దుmBరుq!  Pౖ`I  దూ�రు.  Vm
చూ@/  ఆ  దుmBరుq=  ఎవరనుIంటుR)�?  Z  RC)!!  అ�
>��దdరూ  ¸మ  క=`  సంవత¢ర  �లం  Fmటం  ��రు.

�వ�� Z Rన) ఓ�Fb, 0 తం��_� �ళ� Zద ప� శరణు
�N=.  దfë'  గనక,  0  Rన)_రు  >�aౖ  దయతల�,

¤%ం� వ�'aG�రు. ఆ తmnత ఆయన mI0w/ను aంN�� ఆ
mజ  భవనంC  !వWం�రు.  Cను  అక\�  `G�ను.  ఆR�
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 ం# hయgం �:§�� 0టలు :!�ం�� �Wం�.

అంతC  ఆ�  hయgం  �:§�  ముందుI  Fb,  "Cను
Rటgం  u_  �సు/R)R?  R  Rటgం  న�,ం ,  (I?  "  అ!
అ�&ం�.

"అదుÏతం_  ఉం�!  R¼ౖ<  ��  u_  న�,ం�.  �(  xపం!

ఆయనO-  కళు�  అస¢లు  కనపడ�"  అR)=  �:§=
స0¦న%సూ/.

"అ�R! అb< చూ=!!" అ! ఆ� దయgం
గుª��� చూ` T�Sం�ం�.

అ�  Pౖక�gలు  Fvటు�Iన)  %తు�'దdరూ
కృతజÐత# hయgలనూ, >� శI/లనూ, >� ఆటxటÌ) ఒక�
�&��రు.  >�  �గడ/లI  మ�ంత  ఉÈ¿Fb,  hfgలు
wంs  పట�mనంత  సం#షం#,  ఇం�  ఉi¢హం_
ఆ�xNb.

>�  ఆటxట')  చూసూ/  ఆ  mత1ంi  అడ:C  ఆనందం_
గ�$Wన %తు�లు, Tల�>mక ఇళు� �mరు!
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�బ�  బండ

రచన: &. 'వ()*, ఎ
�దవ తరగ�, ప�కృ� బ�, ����త�ప��, అనంత�రం
 !�.

ఒక  న�  ఒ=�న  ఒక  ఎలుక,  ఒక  {మ,  ఒక  కపS,  ఒక  ఈగ
!వWసూ/ం�:.  ఆ  న�  ఒ=�న  Jబ¿�  �టు�,  i�  �టు�  ��
ఉం�:. అక\� ఒక aదd బండ ఉం��.  ! $రు 'Jబ¿� బండ'.

Jబ¿� బండ Zద కపS, ఈగ, ఎలుక, {మలI �వలWనంత i�
Jబ¿Ê, Ëం�య Jబ¿Ê Á�O:.

అb<,  X�  {మ,

ఎలుకలు  -  కపS,  ఈగల#
క'@:  ��.  కపS-ఈగ
wంs  దుdవ(,  T':
తI\వవ(  {మ-ఎలుక
అనుIC:.  >�!
P�\�ం�:. >�! తమనుం� దూరం_ ఉం�:. �( కపS-ఈగ
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Rన)_రు  ప�¦నమం4�  అfgరు  -  �(  ఆయనI  ఆ  ప!
నచ,క,  !) వ�'a��, :p�లI P��రు. ఆయన తన fత1
ఒం��లు  మనుషులు  �ట�నుం�  తల��ందులు_  ��=తూ
బ1తకటం,  ఒం�  కను)  m�సులు  4రగటం,  ఆIపచ,  �తులు
ఎగురుతుండటం �ం� అదుÏiలను అCకం చూ�రు."

"ఒక|� 0 Rన) �:దగqర ఒక ¸మ 'గుç(' అ! 4రుగుతూ
ఉం�ందట.  ఆయనI  ఏం  �f  xలుFtదు  -  (I
Tలుసుగ , 9ం �మట�ం - ఏ x�®( చంపG!� tదు-"

"అ�ను Ý��_రూ, !జం �బుతుR)రు."

"ఇక  అ`S=,  0  తం��_రు  ఏం  ��రనుIంటుR)�?

Ã�ళ�  Zద  !లబ�  ఆ  ¸మను  x���ం�రు,  దయచూపమ!.

అ`SN ¸మ �� సం#షప�, ఇ� అన)�: "అతgంత è�షు��ౖన
ఓ Ýé�!, ఈR� వరM ( అంత ఉత/ము= RI క!�ంచtదు.

(  �సం  ఏhౖR  �fల!  R  మనసు¢  తహతహ�=తున)�."

ఇ�  అ!,  ఆ  ¸మ  తన  Å�!  T��ం�.  ఆ  Å�  ,  ��@
బం_రం#  �Wన  $...దd  mజభవనం  ఒక�  0  తం��_��
దర¨న%�,ం�.  ఆ  భవR!�  అC�Cక  ��3లు,  తలు`లు,
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ప�¦నమం4�_ !య%ంచుIR)రు."

"!జ9నంÞ. అ¤m� !జం!" ఒ`SIR)= ßద�.

"ఆ  తmnత  ��  సంవత¢mలI,  ml_��  అతgంత
స!)�తు�_ 0 ముi/త పదX :రమణ �Wన`S=, ఆయన
|�నం  0 iత ప�¦న  మం4� అfg=.  అb< 0 iత
:�సం_  బ14�,  తన  uధgత')  Jం�ం  స�_q  !రn�ంచtదు.

 ం# ml_�� �పం వ�,, ఆయ!) ఏనుగుల# Ä�\ంచమ!
ఆ6)�ం�రు.  0  iతను  క��W,  ఒక  మద`�నుగు  ముందు
ప��రు.  �(  ఏ�ౖం¸  Tలు|?  అ�  0  iతను  చూడ_C
�ం4ం�, ఆయన ముందు |&లప� �\ం�! ఆaౖన ఆయ!)
�ల�_  Äండం#  ఎ4/,  మూ`  Zద  Mk,Ùటు�I!
ఊD&ం�ం�!"

"!జం Ý��_రూ. !జం!" అR)= wౖతు

"ml_రు  అigశ,రgకర�ౖన  ఈ  సంఘటనను  చూW  ఎంత_
చ'ం�Ffరం�,  ఆయన  0 iతను  4�& ప�¦న  మం4�_
�సుJ!,  ఆmÏటం_  ఉత¢>లు  !రn�ం�,  �:iంతమూ
ఆయన  [షుg��  �'_రు.  ఆయన  చ!Fbన  తmnత  0
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0త1ం >�( కలు`IF�ందుI ప�య4)ం�:.

కపS-ఈగ ప�4k¹  ఉదfC) !ద1t�,  ఆ�ర  సంxదన  �సం
Äందర_  బయలుp�,  న=చుIంటూ  Jబ¿�  బండI
బయలుpD:.  �(  ఎలుక-{మ  0త1ం  ఆలసgం_  !ద1  t�:.

అb<,  అ:  i��య  �పSల#  ఒక  బం�!  �సుJ!
aటు�IR)b!   !  ఎ�\  MÎ,!,  అ:  కపS-ఈగల  కం�
ముందు_  Jబ¿�  బండ  Z��  �రుIC:.  అం<�దు;  అక\డ
అ:  తమI  !జం_  �వ'¢న  ఆ�రంకం�  ఎI\వ  ఆ�m!)
బం� �సుJ! VసుI F�:. xపం! Pనక_ Fbన కపS,
ఈగలI ఏZ Á�O� �దు. స�ప�ంత ఆ�రం Áరకక కపS-ఈగ
�� క¡�లుప�:.

ఇ�  ఉండ_,  ఒక|�  aదd  _'>న  ఒక�  వ�,  ప�ం�.  ఆ
_'>నI  అక\�  న�  �ం&ం�;  Cలంi  �త/�  �త/�_,

బురదమయం  అbFbం�.  ఎక\డచూWR  (ళు�,  బురద!

అ�ం� కష� సమయంMN కపSOZ ఇబ¿ం� tకFbం�!

-ఎందుకం�  కపS  ఉభయ�:  క !  అ�  (ళ�  చక\_  అటూ
ఇటూ ఈదు�=తూ , Á��న !) 4న)�.
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ప�శ)  ఏంటం�  -  "0  వంశం¼��  అ4  vపS  మందమ4
ఎవãiరు"  అ!.  "��ä  Wంå  ßద�"  అ!  జ>È�,ం 
ప�4మ.  అస¢లు  త=ము�IంN!"  న�nతూ  ఆx=  Ý��  -

ఎందుకం� ఇ`Sడత! ఎదురు_ ఉన) ßద� $D- ��ä Wంå,

మ�!

ఆ  Iళు�  �సgం  ßద�
మనసుI  శూలం  �_
గుచు,Iన)�.  అbR
అతను  అ0యక`
ముÒ!)  aటు�I!
"uగుం�.  uగుం�.  !జం!

!జం!!"  అR)=.  అb<  అp  ¤ణం,  ఈ  Ý���  �ర�లం
గురు/ం�  జ>బు!,  అత!  uషC  ఇ>nల!  మనసుC
!శ,bంచుIR)= ßద�.

"సD, అ`S��ౖందం�.."Jన|&ం�= Ý��." ఆ బంగరు ప�4మ
$రు  ప�Ògతులు  pశమంతG  >g�ం�,  �వ��  ml_�  �:న
పN�b.  ml_రు  0  ముi/తను  సభI  �'�ంచుJ!,  ఆ
ప�4మను  అ�&  VసుIR)రు.  బదులు_  0  ముi/తC  తన
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"ఆయన అక\డ JR)ళు� !>సం ఉం�, ��
సంపద  గ�ం�=.  �వ��  మన  p�!�
4�&వసూ/  అక\�  :ంత  వసు/�లను
��>�!  తన  Pంట  T�,=.  >�
ఒక�,  0G��  బం_రు  ప�4మ.   !) ఎంత
T':_  తfరు��రం�,  ఎ�ం�
ప�శ)ల�&R అ� స0¦నం �పSగలదు.

"!జ9" ఒ`SIR)= ßద�.

ఆయన  మన  p�!�  4�&  వ�,క,

��మం� వ�, , ఆ బంగరు ప�4మను ప�శ)ల�&, తమ భ:షgతు/
ఎ�  ఉండ©తున)¸  TలుసుIR)రు.  అ�  ఇ�,  స0¦Rలు
అంద�3 ఆశ,mg(), తృ�/( క'&ం�b. ఆ సమయం ఒక|�,

Z ముi/త 0 ¶ÊnI! దగqరI వ�,=- 0G�� ప�4మ!
J!)  ప�శ)లు  అ=గు మ!.  ఆయన  అ�_=  -  "అంద�3
T'Pౖన >ళు� ఏ Iలం >ళు�?" అ!.  !� ఆ ప�4మ స0¦నం
ఇ�,ం�  -  "�మటు�"  అ!.  ఆ  తmnత  ఆయన  అ�_=-

"అంద�3  మూరుâలు  ఏ  Iలం  >ళు�?"  అ!.  అ`SN  ప�4మ
"ßదÊలు" అ! స0¦నం ఇ�,ం�. Z ముi/త �వ�� అ�&న
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ఇక  ఈjÃ,  ఎగురుIంటూ  Fb,  ఒక  �టు�  Äర�దూ�
>నI �క\IంN, Pచ,_ Mరు,న)�.

{మ-ఎలుక  ��  కష�పN�b.  {మ  `ట��  (ళు�
వ�,b.ఎలుక కన)ం అb< న� ము!&Fbం�. అbR
{మ-ఎలుక  MN  ఎక\�క\ª   I\!  తమను  iము
�x=IR)b.

వర²ం ఆ&Ffక, కపS-ఈగ wంs, ఆ�రం �సం Jబ¿� బండ
Z��  ఏ0త1ం  శ�మ  tIంN  తnర_  Pళ�గ�qb.  �(
ఎలుక-{మ 0త1ం ఆ (ళ��ం� బండ Z�� ఎక\tకFfb.

అb<  Jంత��!�  >�Jక  ఉxయం  #�ం�.  ఒక  aదd
Jబ¿�  �పSను  VసుJ!,  అ:  wంs  అందు  MÎ,!,  ఒక
Ëం�య  `ల�!  T=�_  �సుJ!,  పడవ  0��,  ! నం_
అ: Jబ¿�బండ Z�� ఎక\గ�qb!

�(  అపS�O  ��  ఆలసgమbందన)  :షయం  ఆ  wం�ం�(
!లువ!యgtదు. అ: అనుIR)b "బండ ZదI ముందు_
P��న  కపS-ఈగ  మన  వంతు  ఆ�m!)  MN  ÒÓ  �@W
ఉంGయ"!.
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�(, !6!� ఆక' uధ T'Wన కపS-ఈగ తమI �వలWనంత
0త19  VసుI!,  Pనక_  వ�,  >�  �సం  MN  అ�m!)
%&�,b.

తమI  ఇక  ఆ�రం  Áరకద(,  iము  ఆక'#  0��వటం
Òయమ( అనుIంటూ, !mశ# �ల�_ బండZదI Fbన
{మ-ఎలుకలI, అక\డ �'నంత ఆ�రం కనబడ��!

ఆబm_ క=`లు !ం`J! అటూ ఇటూ చూ@/, ఆ బండZp
ఓ  పక\న  MÎ,!,  తమI  �వ'Wనంత  ఆ�m!)  0త19
VసుI!  4ంటున)  కపS-ఈగ  క!�ం�b  >��.  ఆ  ¤ణం
>��  కపS-ఈగల  ఉన)తతnం  అర��ౖం�.  iము  గతం
�Wనటు�,  అ: Á��నదంi  4CW ఉం�  ఈR=  తమ ప�W�4
ఏమ�g¸  >��  T'Wవ�,ం�.  మనసు  తు�నుం�
ప�,i/పం జ!ం�ం�.

అ:  P��  కపS-ఈగలను  ¤0పణ  �mb.  ఆaౖన  అ()  Jబ¿�
బండZద Á�O ఆ�m!) క'W 4ంటూ,  అరమ�కలు tIంN
సం#షం_ �:ం�b.
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"అ�నfg!  Zరు  ��Sం�  uగుం�.  నుదు�  mత')
తలుచుJ!  ఏ=సూ/  తు/Iంటుం�  ఏZ  ప��జనం
ఉండదు.  అందుక!  మనం  కథt  �`SIం ం  -  అb<  ఒక\
షరతు:  కథ  ఎంత  అ>స/వం_,  ఎంత  అసంబదdం_  అ!�ం�R
సD,  మన  ఏ  ఒక\రూ   !!  'అబధ�ం'  అనMడదు.  మన
ఎవwౖR ఇం�ళ� కథను అబద�ం అం�,  !� జ�0R_ Pbg
రూxయలు అవత' >ళ�I ఇచు,�>'" అR)= ßద�.

"సD" ఒ`SIR)= Ý��. "ముందు_ CÅ కథ �బుiను - (I
Tలుసు_,  0 ముi/త 0 IలంC  అంద�3  vపS>=;

అతgంత ధనవంతు=నూ)."

"అ�ను Ý��_రూ! అ�ను, !జం!" అR)= ßద�.

"0  ఈ  ముi/త  ఒక|�  నలáౖ  ఓడల!ంN  రi)లు  �సుJ!
�ౖRI P��, అక\డ రi)ల >gxరం ��=." అR)= Ý��.

"!జం. !జం" తలూx= ßద�.
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ఆ  సమయం  Ý��_రు
అత!)  |దరం_
పలక�ం�=  న=సూ/C  -

"ఏమfg,  ßదÊ,  ను�n
పట)ం  మ�జ�  I  వÞ�
క��ందుI  Fతున)టు�ంp?

(  భూము')  ద�\ంచుIC
0రq9  tదంG>?"

అంటూ.

ఆ $ద wౖతు అR)=- "అ�g Ý��_రూ! ఏం �xS'? Rదంi
ఓ  :¡ద  _ధ.  ZI  T'Wంp  క ?  0  ముi/త  వంద
రూxయలు  అ`S  VసుJం�  అ�`S=  ఏనుగంత  అbgం�.

RIన) J�dx� భూZ అంత rముB�� ఇసు/ం�?"

"మÊ  ఎI\వ_  ఆ�ం�  మనసు  x=�సు�I.  (  ½సటన
ఎ�  mW  ఉం�  అ�  జరుగుతుం�.  అందుక!,  మనం  ఆ
సంగతులు మ��Fb, కథలు �`SI! సం#� dం. అ� మన
ప�fణమూ రంl_ |గుతుం�. ఏమంG�?" అR)= Ý��.
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ఒక మ%& మం'తనం

ఒ,- .నపద కథ

0కరణ, సంకలనం: ఎ.3.4)నుజ6, 78 9ల:్ ఫ�ం ఇం�-

>లుగు అనుసరణ: ?4యణ

���లం ��తం m0`రం అC _�మం అందరూ u�హBణుt
ఉం�>రు.  >ళ�ంi  ��  ప:త1ం_  ఉం�>రు.  అందరూ అ4
|¦రణ �:iలు గ=`తూ, ఉదయమూ,|యంత1మూ క1మం
తపSIంN  సం¦gవందనం  �సుIంటూం�>రు.  అందరూ
� ధgయయనం  �@>ళు�,  iము  �యవలWన  అ!)  ¶జలు,

`న|\mలు  :�వÔ  జరు`తూ,  �|Õను|రం_  �:ం�>ళు�.
�దu�హBణులంద�  0�D  >ళ�ంద�3  ఇం�  మధg
అ&)Iండం  ఉం��.  అందు  !`S ఆరIంN  >ళ�ంi  6గ�త/
ప�>ళు�.

అ�ం� ఒక Iటుంబం ఒకkl m4�, ఆ ఇం� �న) �డ'�
అర¬ంటు_  మూత1ం  Fసు�>'¢  వ�,ం�.  అ0>@gÃ,
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బయటంi  ��  {క�_  ఉం�.  F>లం�  ��  భయం
�Wం�. �వ�� ఆ� T&ం�, ఇం� మధg ఉన) అ&)Öత1ం
మూత1ం  FసుJ!,  చ`S=  �యIంN  P��  ప=Iన)�.

Tల�>mక  t�  చూ@/,  ఆ�  ఇం§�>ళ�I  తమ  అ&)Öత1ం
�రుసూ/ సnచ×�ౖన బం_రు క®క ఒక� కనప�ం�!

ఇం�>ళ�ంi  !mØంతFfరు.  ఆ  ఇం�  aదd-ముస'>s,

6Ð( అbన u�హBణు=- ఇం§� అందÊ) !లÙ��, "Z ఎవk
ఏ¸  త`S ప!  ��రు.  tకF< u�హBణుల అ&)Öత1ం  ఇ�
బం_రు క®క ఎ� వసు/ం�?" అ! అ�_=. ��|రు� అ�&న
Zదట,  �న)�డలు  ±ౖరgం  �W,  ��తం  m4�  తను  �Wన  త`Sను
ఒ`SIన)�.  u�హBణు=  ఆ�ను  గ��_  Úచ,�ం�,  ఇక
ఏRs  అ�ం�  ప!  �యన!  ప�0ణం  �bం�=.

ఇతరు´వరూ  ఆ�ను  అనుస�ంచmద!,  m4�¶ట  మూత1ం
వ�,న`S=  ఒక�Jకరు  #=_  Pళ�మ!  ఆయన  Iటుంబ
సభుgలంద�( ఆp[ం�=.

అb<,  ఈ  సంగ4  ఎ�  T'Wం¸  ఏÃ-  ఊరంi  T'Wం�.

ద§�  �ల��ల�_నూ.  ఆaౖన  తnర  తnర_ను  అందరు
u�హBణుల ఇళ��నూ అ&)Öi�� బం_రు ఇటుకలు, ముదdలు
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అబ*+ల ,-

@ంA .నపద కథ

0కరణ, సంకలనం: ఏ.C. 4)నుజ6, 78 9ల:్ ఫ�ం ఇం�-

>లుDకరణ: ?4యణ

ఒక  _�మం  �m«¡`  న�$  Ý��_రు  ఒ�యన,  ఒకklన
పక\C ఉన) పట�«!� న��FతుR)=. మధg � ఆయనను
ఒక wౖతు క'�=. wౖతు MN పట�«!O PళుతుR)=. అక\ª
వÞ�  >gx��  తన  ముi/త  VసుIన)  అ`S  iలూI  వÞ�!
క��mవటం �సం అతను పట)ం FతుR)=.

ఆ  అ`Sను  wౖతు  ముi/త,  తన  ముi/త  దహన  సం|\mల
!%త/ం VసుJ! ఉR)=. వంద రూxయల ఆ rముB, ఈ అర�
శiబd` చక1వÞ�# Pbg రూxయల త/�ౖం�. ప�సు/తం 'తన
భూముల() ఆ >gx�  xలబడIంN  �x=�వటం  ఎ�గ?'

అ! ఆ wౖతు సతమతం అ�తుR)=.
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ఇం�  ఎI\వ  మూత1ం  Fbసు/ం�,  ఆ  ఇళ�  అ&)Öi�లు
  ` ఆ�F|_b.

ఒకR=  ఒక  Iటుంబం  ఇంJక�  ఇం��  !పSం�ం�ం�.

hబ¿4న)  Iటుంబం  ఇం�  ఎI\వ  మంటa��  ప�V�రం
Vరు,IR)రు. ఇక, ఇం� తmnత ఇలు� �'Fb, �వ�� ఊk�
బూ�ద తపS మDZ %గలtదు.

ప�క\ఊ��  �రుIన)  u�హBణు��  ఆ  సంగ4  T'Wం�.

అతనR)=  Éరg#-  "Cను  �$/  నమBtదు  ను�n.  ఒక�
మం�తనం  >ళ�C  �దు,  >ళ�  చుటు�ప�క\ల  >ళ�ందÊ)
�x=తుం�!" అ!.
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P'�b.  >ళ�  ��మం�  vపS  ధ!I´ౖ,  aదd  aదd  ఇళు�
కటు�IR)రు,  పటు�  వ|Õలు  ధ�ంచ|_రు.  తమ  Mతుళ�I
>ళు�  aదd  aదd  కG)'�,  a��  ��రు.  _�మ`  సnరూప9
0�Fbం�.

�(  ఒక\  Iటుంబం  0త1ం  ఇం�  $ద_C  ఉం�Fbం�.

_�0!�  �వk�  ఓ  గు�శ  !వWసూ/ం��  ఆ  Iటుంబం.
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ఇ`SN  _�మం  %&'న  ఒO  ఒక\  $దJంప-  >ళ�  ఇలు�.  ఆ
ఇంG�  తన  భర/# ప�4k¹  FG���:  "ను�n  నను) క(సం
ఒక\|రR)  అ&)Öత1ం  �యg!వnచు,గ "  అ!  ఆ�
x�Ûయప�ం�.  "మన  ¥  ద�ద1ం  V�Fతుం�.  మన
క=`లI ఇంత 4ం� ÁరుIతుం�, కటు�ICందుI Rలుగు
Jత/  బట�లు  వ|/b.  ఒక\|�  �యg!వnం�  �లు!  ఒక\|�
0త1ం!  ఒక\  బం_రు  �మB  మనI  ��  �లం  వరI
స�Fతుం�!"  అ!  FD�.  అ�  ఆ�  ఏ�,ం�,  |�ం�ం�,

��ం�ం�,  తనIన)  zతు/ల()  >�  భర/ను  ఒ�Sం�ందుI
ప�య4)సూ/C ఉన)�.

ఒకklన,  ఆ�  |�ం`  ఇంJం�ం  శృ4  %ం�  స��  భర/  ఇక
భ�ంచtక  Ff=.  "u�హBణులున)  ఈ  _�మం  ముక\లు
�క\లవnIంN  ఇం�  ఒక�_C  ఎందుIన)¸  Tలు|?"  అ!
అ��=.

"ఎందుI?  ను�n  నను)  అ&)Öత1ం  Fయ!వnనందుOR?

అడ��ౖన  ప�4>s  ధ!I�ౖ  Fతుం�  ను�n  0త1ం  మమB')
ఆక'# 0��మBంటున)ందుOR? �`S, అందుO గ ?!" అ!
ఎగi�_ Pటక�ం�ం�, �|�Fbన ఆ Éరg.
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"ఖ�,తం_ అం<. మనం ఇ� ఉం�, మన స06!) i/()
క'�  ఉంచుతుR)ం.  >ళ�ంi  �సు/న)టు�  మనమూ �WR,  tక
మనం  MN  ఈ  ఊరును  :��  a��  P��FbR  ఈ  _�మం
ముక\లు �క\´ౖ Fతుం�." అR)= u�హBణు=.

"�త_!  తన  భర/  త�SంచుICందుI  � /̀న)  అబద�ం  ఇ�"

అనుIన)�  Éరg.  "మనం  $ద�కం  ఉం�,  ఈ  ధ!IలందÊ)
�x=తుR)మR,  నువnC�?  ఎంత  �గరు,  (I  !జం_?!

!ను) ను�n ఏమనుIంటుR)» ఏÃ?" అన) �.

"సD,  అb<  R 0ట�  !జం  ఎం#  (I  ను�n  చూదుd�.

|0ను� సరుd.  మనం  �D  ఊ�� P��F ం.  ఏం  జరుగుతుం¸
చూ=" అR)= భర/.

PంటC >ళు� |0న�() సరుdJ!, సIటుంబం_ �రుగూరుI
తర' P��రు.

ఒక  >రం_  u�హBణుల  మధg  తగ�లు  దలfgb.

ప�4>s ఇంJక�! 4ట�డం దలుaG�=- తన భూముÌ),
Cల(  �Ü@ందుI  ప�య4)సు/R)ర!.  >ళ�!  దుm�పరులు
తమ ÉరgÌ), Mతుళ�(, �డళ�( $�D�ం� అ&)Öi�ల ఇం�
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