
ఆనందము< ఉంØదము  ।�=గతమంÊ ।

__ Q� p � *స2ం
ఎరp గు+� ��ష�ం
�ం# క�తం  ఆదరZం 

హ^.j� � ఆనందం  ।�=గతమంÊ ।
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� ల � ల ు ఇ ళ � � ఏ ం 
 � �
"� ల � ల ు ఇ ళ � � ఏ ం 
 � �?"

అరవ�డదు - �	లు �ంగురుమం��.

ఎగర�డదు - ఇం�� బండలు ప�����.

�టు���డదు - �బ�లు తగులు��. 

పరుగులు !య�డదు - పడ�రు.
#న�డదు - ఎ%&' #ంటూ* ఎ+గ?
ఆ-��డదు - .లు/ౖన వసు2	లు ప�����.

ఏడవ�డదు - 4ద56ళ�8 నచ:దు.
గ;�< నవ=�డదు - అల6>ౖ�? కష�ం.

"మ � � ల � ల ు ఇ ళ � � ఏ ం 
 � �?"
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కదల8ంD �E:6� - బండFళ�+<
ఎ%&' %స2Gలు ముందు Hసు�6� - 4ద56ళI8 అH ఇష�ం.

JరK�ంLన సమMN�* ;. చూD�; �O&న PQR� చూD�.

-  అ+  ST6ళు�  ఎవరూ  UరకV��W  సX,  మన8  మనY
ఆదరZం G6�.

ఇంG అకV[ ఉW]ం అందరం.

� ట � � � �  � �  � న � ం �
� � � �  �  ! "
బ $ %, 1920 �:

G���] క#2^ం_�  -

క 2̀రa:  _+  మb
వసు2ంc.  రకరGల
ఆGFN� Lలు�లు వBd!
అ�e%ల�N2f,

అ�e4>�N2f  JFghలు:

భj ఇళు� కk�చు:!

�యl ఇటుకలa JFghలు: E-�, ఇళు�, వం`నలు, ఇంmJ]
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W ( గ త మ ం X

రచన  మ'యు  స�రకలMన:  x.  గంగమc,  ఉCsjయు3లు,  \ంబ��  బB,

అనంతgరం F
.

)నం:  పd£ణ,  ఎ.ఎ�.నందన,  B.రజO,  Lన-�శవ  8Br,  మ 
̂tరు¤న(మూడవ
తరగ;), 	.హర¥వరky 8Br (8ండవ తరగ;), \ంబ��బB.

డgM: 	.�తులయj, ఎObదవ తరగ;, పdకృ;బB.

�=గతమంÊ �=గతం
LJ]Oల�ల �=గతం
మృదు	గ ఇS: �=గతం
ముదు5లుఒ�¥ �=గతం
।�=గతమంÊ ।

LJ] Oల�ల}L:Wము
ఆటలు ¨< ఆØదము
�టలు�D �Øదము
ఆటలు�టలa Yము 
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ఓ �రత ప�క �ం#  ��గlXఖ

ÒరBతు2గగనంబు�క
Òరయసము దశcశలు �pక
ను	 న-చు �రులN అ-®కనFక
�mవరు Nకమున శతుp	లు jక
ఈ<� ఈ �రు Â8నం�క
ఏభయము jక పpజ «.ంచును<క

ÒరBతు2గగనంబు�క
Lరయశము దశcశలు �pక
ఓ �రత ప�క �ం#  ��గlXఖ
�ం#  ��గlXఖ �ం#  ��గlXఖ
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తMn�o!

L�pలు చూడటం, L�p�] qయటం: Lతr కళ మన8 వచు:!

మ;�a ఆటలు: ఎQ]J] sమgలు Stu:!

G�తం- గుం-సూc: bగpత2< ఉండటం *F=� మ^!

బట�లు మడత 4ట�డం: ఇv ఒక కR!

వంటల  ఆటలు-  గుx  ఆటలు:  ఎJ]  Oంx  వంటyౖW  Sz
పంచచు:, ఇసుకa ఏ{ ఖర:వదు.

}కV�] 4ంS ఆట: వృ���ం ఇ+� }ద�తుంc.

జంతు	ల  సంర�ణ:  Oలు�లు,  8కVలు,  Sపలు  -  bగpత2<
4ంచు�6�!

WటGలు  Hయటం:  ఎవరం  ఎవ^+<  అ�W
అ��వచు:!

Lన]  Lన]  పJముట�a  పనులు:  �ర,  Q��  కటC,  T�ప�C,

పంLం� �ష� లు ఏ/ౖW పJము��!
ఆ8లు,  �లు,  Fళు�,  %ల�లు,  గవ=లు:  Tక^ంచు8*ందు8
అ�] ఉం>ౖ!
ఇసుక 8ప&లు, గుజ�న గూళు�: గుహ�]ంL �6లMల వర�
అ�] Stచు:!
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ఇవ�] �*]నట. ఇంG _+�tlచ:ట!

మనం ఏYం Sసు2W]ం...?

...ఎవ^� 6ళ�ం చూసు�6�.

����  +ం;  ఉత2మ  గురు	ల8  �త2ప��  బృందం
వందWలు.

1980N  కరూ]�  ప���  సూVN�  Dp�ం�  fచC  <  పJSzన
నర��  ��  ���రు<రు  2'x3'  Bౖ�N  L#pంLన  ����
వరKపట%  పp#రూ�J]  ఈ  సంLకN  {రు  చూసు2W]రు.

���రు<^� అ*G*క నమ�VFలు.

శు�Gం�లa-

�త2ప�� బృందం.
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S ర T త ు U గ గ న ం బ ు V క

�కరణ, స�రకలMన: x.గంగమc, ఉCsjయు3లు, \ంబ��బB.

)నం: భవj, ఎ.ఎ�.�;క, \.Hగమ�, x.�ర�<, 	.<శ�H¡, ^¢త, �.కృష���,

\.ఓమలత, ఆరవ తరగ;, \ంబ��బB.

డgM: 	.�తులయj, ఎObదవ తరగ;, పdకృ;బB.

ÒరBతు2గగనంబు�క
Lరయశము దశcశలు �pక
ఓ �రత ప�క
�ం#  ��గlXఖ

ÒరBతు2గగనంబు�క
Lరయశము దశcశలు �pక
ఎ%- +� �+�4ౖ ఎ�X	 �	
అ%[ `ల�Uరతనము �;నc X	
ఎ%- T=_Ëశంఖం ఊc# �	
అ%[ ¨Jసతనము బడLనc _	
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అమరÞరులగన] అన]�రKమg
పpమదంబు¾లుక< �p^³ంతుమ�g
G��ర³ము�L:  కరుÇంచవ�g   ।�ర#।

గంగ zంధునc GH^ 4న]
తుంగభదr %ణl£�^ కృషK
§ం�§¬�నమg � %డ�Nన
బం<రుపంటలు �గlంబు¾లుక  ।�ర# ।

వనl భూములు ఎ×] వసుధN /లz
అ×lనl´ౖన;� అమFవ! సూ³ప-

%ణl �తrముy¿] %Jత´ౖన.<, 

ధనl�త మముg దయ<ంచవమg  ।�ర# ।

అంబ ఓ జగదంబ అమg �యమg
సంబరముగ Jను] సg^�ంతుమ�g
కంబుకంÑ మముg కరుÇంచుమ�g
అమg �ర#మముg ఆదు�వ�g  |�ర# ।
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గ ు వ ( క థ

�లుసు  కథలం� 	ల
ల�  �  ఇష�ం. గువ�� �ద�ౖ  ���గ� ము��  ఈ
�లుసు,   !సం.  అ#�  ఈ  కథ$  %&',  �ట�)*  క+�ల,-
.రు0యం23? ఏ5..?

�కరణ: మధు, 8ండవ తరగ;, <= డ> సూ@A, గుBCల, DతూEరు F
.

ఒక  ఊE�  గువ=ంట.  అc  �ంజలు  #ంటూ  ఉం�  �J  G�N
ములు�  గుచు:8ందంట.  ఆ  గువ=  ఒక  ON�x  దగeర8��
"మనవD!  మనవD!  W  G�N  ములు�  !�26F?"  అJ
అx�ందంట.

" *ను !యను. నను] అవ= �-తుంc- � " అW]డట 6-.

"అట�W!" అJ, ఆ గువ= అవ= దగeర� ��, "అ6=! అ6=! W
G� ములు� !�26 అ6=?", అJ అx�ందట.

"నను] �త �డ�-. *ను Fjను- �" అJ అవ= �O&ందంట.

"సXy"మgJ,  ఆ  గువ=  �త  దగeర8  ��ందంట.  ��,
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"��!  ��!  W  GN�ంL  ములు�  !�26  ��?"  అJ
అx�ందట.

"నను] ఆ	 8ముgతుంcF O��!" అJ �త అW]డట.

"సX"నJ  ఆ	దగe^m��,  "ఆ !  ఆ !  W  G�  ములు�  !�26,

అ ?" అJ అx�ందట గువ=.

�త2ప�� B4�ంబC 2009
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! ర Q R య మ 8

రచన: �ౖ^; �జనjం: "Sశభ�E �0లు", 5హy ప�
�షన|్, <జయmడ.

స�రకలMన: F.హనుమంతపM, పds�Csjయులు, \ంబ��బB.

)నం:  x.�ర�<,  ఎ.ఎ�.�;క,  x.m�,  \,Hగమ�,  \.ఓం  లత,  �.కృష���,

F.సంధj (ఆరవ తరగ;) \ంబ�� బB.

డgM: 	.�తులయj, ఎObదవ తరగ;, పdకృ;బB, L*-QతEప 
̂.

�ర#�యమg బం<రు త��
కరుÇంచFవమg ఓ కల&వ��

మరుమy� దండలు 

�లy అ�� 
.రb÷ Sమం# 

.రులు /దజ��   ।�ర# ।

Äpమలూరగ Jను] �÷ంతుమ�g
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ఔటు బj Äలును!
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అ%&- ఆ	, "నను] దూడ �-తుంc" అJ �O&ందట.

"సX  అ�?.  *ను  దూడJ  అ-గు�ను  ఉం-"  అJ  దూడ
దగe^m��, "దూD! దూD! W GN� ములు� !�26 దూD?" అJ
అx�ందంట గువ=.

దూ[¡,  "ఊ...*ను  ?�గa  ఆ-�6ల�g!  jక�?  అc
నను] #ట�దూ?" అJ �O&ందట.

"ఐ? *ను ?�గను అ-గు�j" అJ ?�గ దగe^m�� తన  £-
�%&8న]దట గువ=.

"అol �పం! � G¤� గుచు:8న] ములు�ను !B�lంచDJ¥
ఇంత  కథ  నxLం�? ఉం-,  *ను  చూసు8ం�ను<�"  అJ,

అc /�� దూడను 8;�ందట. దూడ �� ఆ	ను 8�gందట.

ఆ	�� �తను గుc5ందంట. �త �� అవ=ను ���డంట.

అవ=  ��  మనవx]  Hళ�a  §xLందంట.  మనవ-  ��
గువ= GN� ఇరు8Vన] ములు�ను !T�డట.

ములు�  ¨ధ  ��న  గువ=  ?�గ8  ధనl6�లు  `లు%8J
ఎ�^��ందంట!!
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మ ు ం ద ు చ ూ .

�కరణ: యం. ఉష , ఏడవ తరగ;, <= డ> సూ@A, గుBCల, DతూEరు F
.

ఒక అడ.N _+ పªలు క�z «.సూ2 ఉం[.. ఆ అడ.� దగeE�
ఉన]  §+లN  ¬ౖతులు  రకరGల  పంటలు  పంxంS6రు.

ఒకW-  పªలు  ఆGశంN  ఎగురుతూ ఉండ<,  �pంద  §లంN
ఒక ¬ౖతు ఏ �ంజలు Wటుతూ కనబD®-. అJ] పªలూ 'అc
�మూj'  అను�J,  తమ  �Wన  �ము
ఎగురు8ంటూ /���M�.  GJ  చురు<e  ఆNLంS  ఓ  Lన]
Oచు:క  �తrం  ఆ  §లంN�  c�,  ఆ  ¬ౖతు  ఏం  .త2Wలు
WటుతుW]°  గమJంLంc  bగpత2<.  భ.షlతు2N  ఏం
జరగ±aం² ఆ Oచు:క8 అర³´ౖ��ంc /ంట*.

"ఆ  ¬ౖతు  తన  §లంN  జనప  .త2Wలు  WటుతుW]-.  ఆ
}కVల నుంL వS: Wరa �ళ�నూ, వలలను తMరు S�2రు.

ఆ  వలలa  మన  +ం;  పªలJ,  Sపలను  పటు�8ం�రు.

అందుకJ మనం /ంట* ఆ పంటను Wశనం S�5ం పదంx " అJ

�త2ప�� B4�ంబC 2009
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అ-ఆ-ఇ-ఈ

అ-ఆ-ఇ-ఈ ల ఈ CటO పdభుత� Cdధbక Cఠ�ల 	ల
లు , ^ం)3� C�ం,
గుంటూరు F
 నుంB పం	ం�రు. m'� శు�tం�లు.

)నం:  Hగల�,  5హన dయ,  ;రుపతమc  -  మూడవ  తరగ;,  Cdధbక
Cఠ�ల, ^ం)3� C�ం

అమg }ద; �ౖవము
ఆ	 �లు మధురము
ఇటుక£డ అందము
ఈల �ట .ందుము
ఉ-త aక అందము
ఊయలూగుచుందుము
ఎలుక వల� నష�ము
ఏనుÆ8V;ష�ము
ఐ� ¶pం చల�న
ఒం> నడక ´ల�న
ఓడ �ట ?లును
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ఒక�నంటూ Fయుదు�ంక  ।అందరమూ ।

మతములు Hరు మనుగడ ఒక�
bతులు Hరు �తులు ఒక�
మతములు bతులు HరుగనుW] 
�ర!యమc అంద^v  ।అందరమూ  ।

�షలు Hరు! �వము¾క�
�షలత��! సంసృVత}క�
�ష �వముల üదములుW]
�రత హృదయము అం� ఒక�  ।అందరమూ ।

.దlలు ఒక�! కళలు ఒక�

.×ద .bìనముgలు ఒక�
æన]త=ముgన ఏకత=మgy 

..ధ �ర# హృదయ}gకV�  ।అందరమూ ।
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`�/ౖన ఆ Oట� తన జటు� పªలa అంc.

GJ, �J �టలను ఏ పµ .JOంచు�jదు.

�J]  E�ల8  §లంN  జనప  }లకలు
వ_:�.

"ఇప&;¶  �ంL  ��ంc  jదు.  ఇకQౖW
మనం  Yలు�6�.  /ంట*  ఆ  పంటను
Wశనం S�5ం పదంx" అన]c Oచు:క.

"ఆ... ఇ%&[ ఏం ·ంద¸L:ంc?!" అంటూ �గ� పªలు �J
�టలు 4డ�.న 4���.

E� E�� }కVలు 4రగ�<�! �ంతGలం గx_క, "ఇక
+భం  jదు"  అJ,  `�/ౖన  ఆ  Oచు:క  అకVxనుంx  మE
�pం�J� వలస /����ంc.

ఇం�ంతG+J� Jజం< ఆ Oచు:క �O&న�� జ^�ంc. �ందరు
మనుషులు జనపWరa వలలను Sz, 6;a Oట�లను, Sపలను
పట�డం  }దలు4��రు.  Oచు:క  ¹చ:^కను  4డ�.న  4;�న
Oట�ల�] ఆ వలN L8V�J �M�, �పం!!
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/ ం / ం / ం

DH-' �జ ముదుJ) DతూEరుF
 Kస� L	Mన కథO Pం Q&J) %'RH,

అS Kస$ ఇసుEH-ం,  రూ ఇష�పడ0U5నO.

�కరణ:  <.ఆW.  �జ,  మూడవ  తరగ;,  <=  డ>  సూ@A,  గుBCల,  DతూEరు
F
.

ఒక  ఊ¤I  ఒక  �తంట.  ఆ  �#  �ండ{c�
ఎ8V�	ం�  aకN�  ఒక  ములు�
గుచు:8ందంట.  అ%&D  �#  ఊ¤I�
వL:ందంట.  అ%&ºక  Hట<-  ఒక  క#2
ఎతు28J  ��	ం�,  ఆ  �#  Hట<x

దగeర��� "W8 ములు� !య6?" అJ అx�ందంట.

అ%&-  6-  ములు�  !BయlDJకJ  పpయ#]T2,  �J  aక
`���ందంట. అ%&D �#, Hట<xa "W8 W a��26,

jక  �  క#2�26?"  అJ  అx�ందంట.  అ%&-  ఆ  Hట<-
క#2JS:�డంట.
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అ ం ద ర మ ూ ఒ క N

రచన: ఏBద tPశ�ర3�

�జనjం: "ఒgల�పM"- కరు� ప�
�షన|్, Q�^ (1989).

స�రకలMన: �.5హనయj, ఉCsjయులు, పdకృ;బB.

)నం: x.చందYకళ, ఎy.అశ�O, abcదవ తరగ;; ఎ.)#;d, ఎObదవ తరగ;;

ఇ.అంజ^, ఆరవ తరగ;, పdకృ;బB.

డgM: ఇ. �తులయj, ఎObదవ తరగ;, పdకృ;బB, L*-QతEప 
̂.

అందరమూ ఒక�- 

మనమందరమూ ఒక�
మన మంcరమూ ఒక�
మన మంcరమూ ఒక�

అంద^ చ^తr ఒక�
అంద^ పpవర2¿క�!

�.చ^తr వర2నమం�
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ఎలక 6హన´�V వ_:వJ
చులకనగ Jను]  చూడమM  । G�- ।

ఓ sజ� గణపయl దంDలMl
�వద5 ను	 J�L  ఉంDలMl
ఈ సజ� �లJ] �¥నM
� ఒజ�/ౖ .దl¾స<లMl  ।G�- ।

సూÅ-కన] మును j_మMl
*X- �X- `_:మMl
8-ములు ఉంDpళు� 4��మMl
ఇ-ములు �H �¼��లMl  |G�- ।
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�#,  క 2̀తు28J  ��	ం�,  ఒక  అకV  Sa2*  క;�ంచు�
కనబxందంట.  "ఎందుకGV  క>�లను  Sa2  ఇంచు�	W]	?.

కతు2ంc  ఇ²5  !సు�.  !సు�J  vంa  కటు�  నరు�V"  అJ
క#2L:ందంట.

ఆ అకV క#2a కటు� నరు8�	ం� క#2»ల �x:ందంట.

అ%&-  �#  ఆ అకVa "W  క#2�26,  jక �  క;��26?" అJ
అx�ందంట.

అ%&D అకV �#� క;�S:zందంట.

�#  ఆ  క>�లను  !సు�J  ��	ం�,  ఒక  అవ=  §�lN
G��లు4;�  ²సలు  Gలు�2  కనబxందంట.  చూzన  �#,

"ఎందుక6=  G��లు  4;�  Gలుసు2W]	?  ఇ.£  ఈ  కటు�
!సు8J Gలు:�" అJ క;�L:ందంట.

క>�లు  !సు8J  ముసలమg²Bల�]  Gj:�;�  క>�ల�]
అ��Mయంట. అ%&- అవ=8 క;�L:న �# ఆ´a, "W
క;��26? jక � ²B��26?" అJ అx�ందంట.

అవ= �#� ²Bలు ఇL:ందంట.
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²Bలు  !సు8J  �తున]  �#�  మడకను  దు*]  ఒక  అన]
ఆక�¼J �రసం< కJOం_డంట. "ఇ.£ ఇ. #నW]" అJ ఆ
�#  అతJ�  ²B�L:ందంట.  అత*¡ ఆక�a ఉంx  ²Bల�]
#*�డంట.

అ%&-  �#  "W  ²B��26,  jక  �  మడ��26?"  అJ  ఆ
అన]ను అx�ందంట.

అన] మడ�S:zWడంట. మడకను !సు8J ఒకuట 4;�ందంట
�#.  �వంట  s½l  _క+యన  Uందురు8J  పx?,  మడక
ఇ^���ందంట.  "W  మడకJ�26,  jక � ·;�¨నJ�26?"

అJ అx�ందట. "సX, �a Wmందు8?" అJ _క+యన �J�
¨నJS:�డంట.

·;�¨నను�D  !సు8J  ��	ం�  �J�  ఒకuట  SతుN2
�లaట8  �ళు��సు2న]  మనుషులు  కJOం_రంట.  అ%&డc
"ఎందుకW],  SతుN2  �ళు�  �సు2W]రు?  ఇc£  ఈ  ¨నa
�సు�ండ"J 6ళ�8 ఆ ¨నను ఇL:ందంట.

¨న  !సు8J  �ల  aట8�ళుI  �సు2ం�  ఆ  ¨న8  Lలు�
�x:ందంట.  అ%&-  �#  W¨J�26  jక  �  ���26?"

�త2ప�� B4�ంబC 2009
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% � � % � � J K య %

రచన: అలప'E �ంకటసు��3�

�జనjం: "Cల��-ల", [లుగు�లల అtడb,(1983)

స�రకలMన: 	.హనుమంటపM, పds��sjయులు, \ంబ��బB.

)నం:  \.ఆమO,  యు.సుbతY(Hలుగవ  తరగ;),  ఎ.ఎ�.నందన(మూడవ
తరగ;), \ంబ��బB.

డgM: 	. �తులయj, ఎObదవ తరగ;, పdకృ;బB, L*-QతEప 
̂.

G�- G�- .WయG
కÛ�లు నÛ�లు F�యక
కల�లు కప�లు ఎరుగJ
Oల�6ళIము మముg దయగJ
।G�- ।

ఏనుగు ·ండము 6డవJ
ఎకBకVముగ �ట+డమM
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�నవత=ం 4ంచు�ంxక
.×దముg< .+�లa 

.శ=�ర#J §గడంx  ।వL:ం²ú ।

కదలం°ú కదలంx 

G^gక కరý8లందXక´ౖ
వదులు�ంxక �cWదJ 

6దు+ట�క4ౖనుంx
అధFgలను అణLHయగ 

అJ]bతు¾కట6=�  ।వL:ం²ú ।

jవం°ú jవంx  

అధFgలను అణLHయగ
నవ�ర# యువWయ8yంద¸ 

నవ �ౖతనl% రథమును+గుచు
�.þరుyౖ �రత�శ% 

పpÿl#J �JMడంx  ।వL:ం²ú ।
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అJ అx�ందంట.

�లను  !సు8J  �తున]  �#�  ,  తలN  �లు  j8ంD
�తున]  ఒక  4��  �తురు  కJOంLందంట.  అ%&-  �#  "ఓ
4���తుF!  ఎందుక��  �లు  4టు��8ంD*  �తుW]	,

ఇ.£ �లు  !సు�"మJ ఆ´8 ��L:ందంట.  4���తురు
�లు 4టు�8W]క ఆ �ల�] 6x�Mయంట.

అ%&D �#, అకV[ ఉన] డ%&Qతు2�J,

"Gలు �� క·2�: Dం Dం Dం!

క#2�� కk��: Dం Dం Dం!

కటు� �� ²B¾�: Dం Dం Dం!

²B �� మడ��: Dం Dం Dం!

మడG �� ·;�¨¿�: Dం Dం Dం!

·;�¨న �� �¾�: Dం  Dం Dం!

�లు �� 4���తు¸�: Dం Dం Dం!!! అJ �xందంట.
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ప గ � క ల ల ు

ఈ కథ చందY Zంత కథ అO [లుసూE* ఉన-&..పగ\]ట క* కల^- పగ\ కలలు
అం23?  U LCM^.

రచన: యం.చందY_ఖW, abcదవ తరగ;, పdకృ;బB, L*-QతEప 
̂, అనంతgరం
F
.

6సు, 6సం# అW] �y�ళుI. 6��ద5రూ కలz
ఆ-8*6ళు�, �-8*6ళు�, చకV< బx�
�½6ళు�.

ఒక�^  6ళ�  ఇం;�  బంధు	ల  అ¨��  చందr  వ_:-.  ఒ;�
చందr  Gదు  6--  `కలల  చందr'.  చందr8  కలలు  కనడమం�
ఇష�ం.  సమయం  U^�న%&డ+�  కళుI  మూసు8J,  కలN�
?��తుం[6-.

_+ G+J� తమ ఇం;�L:న చందrను /ంట4టు��J, 6సు,

6సం#లు 6ళ� aట8 /ÀIరు.

�త2ప�� B4�ంబC 2009
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E�న  |వL:ం²ú ।

ఎ�^ం²ú ఎ�^ంc 

ఎరp�ట4ౖ #pవరK ÓంD
ద<�రులను త^��టు�ట8
âౖరlవంతుyౖన Wయ8yందE 

`�ంL ముందు8 నx_రు 

ఆ `ల� UరలQc^ం_రు  ।వL:ం²ú ।

��ం²ú ��ంc
�ర!యుల8 ¨Jసత=´
����< కలä´లz
S� S� కలపంx
Wlయం�సం ముందు8 నxL 

నవ �ౖతనlం ?వంx  ।వL:ం²ú ।

�నం°ú �నంx 

8లమత  üదం �నంx 

మనుషులందరు ఒక�నJ 

�త2ప�� B4�ంబC 2009

47



వ F D ం G H వ F D ం I

రచన: �ౖ^

�జనjం: "Sశభ�E �0లు", 5హy ప�
�షం�, <జయmడ.

స�రకలMన: F.హనుమంతపM, పds�Csjయులు, \ంబ��బB.

)నం:  x.�ర�<,  ఎ.ఎ�.�;క,  x.m�,  \,Hగమ�,  \.ఓం  లత,  �.కృష���,

F.సంధj(ఆరవ

తరగ;), \ంబ��బB.

డgM: 	.�తులయj, ఎObదవ తరగ;, పdకృ;బB.

వL:ం²ú వL:ంc 

�=తంతrlం మన�L:ంc
స=FజlY మన�L:ంc
ఎంద¬ందE మÍను�	లు 

ఎదురు Jలవ< 

బందూ8ల8
1947 పcöను ఆగసు� 
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aటN  ��x  �మg8  ఉMlల  క;�  ఊగు�మను8W]రు
ముగeరూ.  చందr8  �D  ఉMlల ఊగటం  అం�  _+  _+
ఇష�ం. త* }దట ఊగు�నW]- 6-.

`సX'  నుH= }దట  ఊగమJ,  6xJ  ఊపడం  }దలు4��-
6సు.

ఉMlలN  �E:<*
చందr8  కలలు
}దలMl�:

ఊ�  ఉMlలNంL
ఆGశంN  దూసు8�తున]
ఓ  FmÁ  N�  ఎ�^�M-  చందr.  అకVxనుంx  ఏకం<  ఒక
గpహం  {c�  దూG-.  ఆ  గpహం  మన  భూ�+<  Jలకడ<
jదు!  ఉMlల+<  ఊ��తున]c.  Lవ^�  అకVx  �టు��D
అటూ  ఇటూ  Â��తూ*  ఉW]�.  ఇంG  అ+  ఊగుతూ*,

చందr ఆ గpహం{ద నడవటం }దలు4��-. నxÃ నxÃ GళుI
¿%&yౖ?  %���<�,  అకVడ  జనసం_రం  అన]c  jదు.

అంతN అతJ� ఒకuట Ä..ద5- ´^T వసు2	 ఒక; కJOంLంc.
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'ఏ��?'  అను8J  �J  దగe^m�I  చూ�-- చూT2,  ఆశ:రlం!

అc ఒక �Å వజrం. �J] ఎతు28��మJ పpయ#]ం_- చందr.
అ�?  ఆ  వజrం  సు�రు  ఇర/ౖ  �Nల  బరు	  ఉంటుం�¡,

అసలు  కదలjదు.  ఎ+ÆౖW  సX  ఆ  వbpJ]  ఎతు28�6��ం�
అJ, 6- ముందు8 వం�, ¬ం- SతుN2f వbpJ] పటు��J,

అ#  పpయత]ం{ద,  బలం<  ఎ�2-!!  -  ఇం¥ం  ��&�?

వజrం�సం  Sతులు  వc�న  చందr,  ఉMlలNంL  దబు�న
�ందపD®- .

�పం,  చందr!  కలలచందr8  పళుI  ఊxనంత
పQౖంc. దగeE�* ఉన] 6సు, 6సం#లు పరుగు
పరుగున  వL:  చందrను  4ౖ�  jO,  "ఏ´ౖంc?

ఎందు8,  �ంద  పD®	?"  అJ  అx<రు.  అ%&[  కల  నుంx
?రు�న] ఆ కలల F8�రు- ము8Vతూ, మూలుగుతూ తన
సుందర స=�]J] .వ^ం_-.

ఆ  తF=త  6సు,  6సం#లు  _+Gలం  వర�  కలల
F8�రుÇ] తలుచు8J న	=8W]రు.

చందr �తrం అప&;నుంL పగ; కలలు కనడం �*�-.
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గx®�లు Ä� గxMరమy�*!

గంట చూz బx� �ను �తనంట[!

ఈత కమgల�� మంL sమg Sస2[!

Fత Fయమంటు సుద5 S#�స2[!

%ట%�ల Yరు�L: కరp sగుe*
క�O G;�y దంL పలక కంట[!

సకVQౖన ¸>� 4ంక పలక {ద*
సుద5ముకV a; Fత Fస2నంట[!

ùప&దం- `L: Ã^ %ల��^B*!

ùప&õం- ¥z8L: బంx SB*!

బం# �ల �ం-� బంx  4ílలంట[!

బంx {ద రంx బx� �దమంట[!
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అ చ D చ D ర � ల � E �

రచన: భూCA, �జనjం: ఐదవ తరగ; [లుగు mచకం,ఆం.పd. పdచురణ (2009)

స�రకలMన: F.హనుమంతపM, పds�Csjయులు, \ంబ��బB; )నం: F.సంధj,
ఐదవ తరగ;; డgM: x.m�, ఏడవ తరగ;, \ంబ�� బB.

అచ:చ:ర Oల�6- Lచ:రO-�!

అచ:´ౖన ఊ^Nన బు÷� ¨లు[!

ఎంxన;� తుమgGయ *రు��:*!

ఇ^L గx® !గ aJ గÓ�లy�*!

గమg`ౖన తుమg గÓ� ఘలు�మన]�!

ఆట ÌB2 bనపదుల అందమున]�!

!గమy� %	= �^z Éక øB*!

OÉ&O Oల�+F రంx అన][!

�; కమg Ã^ <� �రp SB*!

a;6ళI �L: #^� రమgనంట[!
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1 2 ర ు � � �

hనపద కథ^-  i%Fక  *పధjం$ అరkం  lసు!mలం2రు  nదJలు. ఈ కథO
ఎ అరpం lసు!m$  U LపMంB..

�కరణ: F. జయచంqd8Br, ఉCsjయులు, \ంబ��బB, అనంతgరంF
.

అనగన< ఒక F�. ఆ F�8 ఏ-మంc �రlలు. Oల�లు కలగక
�వడం  Sత  ఆయన  ఏ-  4��ళు�  Sసు8W]రు.  _+  Gలం
తరు6త  Lవ^  �రl  గరÈవ#  అ�lంc.  "ఈ  సంగ#  F�8
`�T2  ఇక  ఆయన  మన�]  స^<e  చూసు�-.  ఎ+ÆౖW
LవF´ను  బయట�  /ళI¼���"  అను8W]రు  ���న
�రlలు.

ఒకW-  F�  HటకJ  అడ.�  /ÀI-.  అ�  సమయమJ
�.ంL,  4À�లందరూ  కలz  ఇద5రు  నమgకసు2yౖన  భటులను
O�_రు. 6ళI8 _+  ధన�L:, "Lన] �రlను ఉత2Fన ఉన]
అడ.N  వcjz,  ఆ´  కను]లు  É8Vరమg"J  �O&  పం�రు.

ధWశSత ఆ భటులు, Lన] FÇJ !సు8��, ఆ´ కను]లు

�త2ప�� B4�ంబC 2009

17



É�VJ, _+ దూరం< ఉం[ ఒక అడ.N వcj�రు.

Hట ము�ంచు�J #^¼L:న F�8 Lన] �రl అదృశlం4ౖ ఏ
Wలుగు �య �టలు �O& న�gం_రు.

ఇక అడ.N పడ® ఆFÇ �పం, కళు� ��న ¨ధను భ^ంచjక
_+  ఏx:ంc.  ఏÊ:  ఏÊ:  అ�z��,  ఒక  SనుN  కంc�టు�
�ంద �¸:J మూరË��ంc. అ%&[ ఆ´8 ¿%&లు వL:,

చకVJ  �-8  ఒక-  %��-.  G�  %^��*  ఆ  FÇ
చJ��ంc!

అ�?  అ�  సమయంN  అటు<  �తున]  ఒక  ¨	రుO��
Oల�6x ఏ-&లు .న]c. అc /ంట* అకVx� /�I, ఆ Oల�6xJ
తన  ఇం;�  !సు�J��,  ¨<  4ంచు8న]c.  పp#EÌ  అc
ఊ^  NJ�  /��,  ఆÍరం  సం�cంL,  �J]  !సు8��  ఆ
Oల�6x� 4��c. కrమం< ఆ Oల�6- 4^� 4ద5Ml-.

ఒకW-  ఆ  Oల�6-  ¨	రుO��a  "  ఈE�  ఊ¤��  *ను
��  ఆÍరం  సం�cంచు�J  వ�2ను,  ను	=  ఇకV[  ఉంx
.�pం# !సు�"అJ ��&-. G� అందు8 ఆ O�� ఒ%&�jదు.

O�� ఎంత�O&W .న8ంD అ¨��, "ఊ¤�� ** /ళ�" అJ
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"అంm+  åÌC?!" అW]-  £��- "అ. j	, ఒప&ందంN!

అ�?  *ను  �తrం  {రు  ఆ�ÒంLన��  y�Vం_ను  �^2<.

చూడంx- ఈ }ద;  ఏ-  ఎదు5లబండ�N  `L:న  �రం ఎంత
§డ	 ఉన]², భూ� అంత /డలు& ఉన]c. ఇక, తF=# ఎJ�c
బండ�N  ఉన]  �రం  ఎంత  §డ	  ఉన]²,  కL:తం<  అంత
§డ	 ఉన]c, భూ�! ఇక�?, *ను న��p�]�D కL:తం<
y�Vం_ను  åÌC!  ఈ  ఐదు  ¼¬pల  {ద  sచు:N  ఎJ]
/ంటుpకలుW]o,  ఆGశంN  కL:తం<  అ*]  న��pలుQౖ]!
JbJ�,  ఇ+  కL:త´ౖన  సంఖlN  /ంటుpకలుం[  ¼¬pలు
U^�ంచు8*ందు¥, W8 _+ సమయం ప;�ంc!" అW]-.

న6బు<^� ఇక ఏ� అ*ందు� Þలు jక��ంc. "అ�ధlం!

*ను  ఆ  �F�]  �లవjను,  ఈ  sచు:NJ  /ంటుpకలనూ
y�Vంచjను!  అ�W  ఒప&ందం  పpGరం  {రు  SM��న  పJ
{రు  S�రు!!  కనుక  అందు�ంx,  Y�S:  బå�నం;  పc
ల�ల  బం<రు  }హÅలు!"  అJ  న6బు<రు  £��  J
మFlద< �గనం�రు.

£�� 6;a మ^�ంత Gలం 8+�< గx�-!!
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Sరు8W]-. అతJa¨టు పcöను ఎదు5లబం-�! ఒ�V బంx
JంD,  బంx  అంచులు  ��టు� గ;�<  ¿�V  ¿�V  4;�న- అ#
సన]J  �రం,  వంకరలు  #^�,  L8Vపx��,  అతు8V��-

ఉన]c.  ఇ.Gక,  ఒ d̀న  sచు:a,  ముదు5<  ఉన]  ఐదు  ¼¬pలు
�D.

ఈ  .ంత  ప�+J]
!సు�J  £��
Fజ�p�దంN�  పpHÒంL,

న6బు<^  దF�రు8
Sరు8W]-.  న6బు8
వం�  ఓ  4ద5  స+ం  Sz
"åÌC!  {రు  �^న  .ధం<*  }త2ం  పJ�  �^2  S�ను.

భూ�J ఆ Lవ^ నుంx ఈ Lవ^ వర�, ఆ పకVనుంx ఈ పకV
వర� ��L  `_:ను.  ఆGశంNJ న��p�] �D ఖL:తం<
y�VంL `_:ను" అW]-.

"భÀ!  �%&!  అంm�]  ఇ%&-  బయట  4టు�!  కL:త´ౖన
�లతలు .JOంచు!" అW]రు న6బు<రు, ఉ��హం<.
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}ంxపటు�  ప��-.  STcjక  `సX'  అJ  ఒ%&8ంc  O��.
/R�ముందు  "WయW!  ఎటు/ౖ%mౖW  �,  G�,  దÎణం  /ౖ%8
�తrం  �వదు5.  ���న  మూ-  c8VలN  ఎటు/ౖ%mౖW  సX
�. �� 6ళ� ఇండ�వద5 Jలబx,

"F�8 ఏ-గురు �రlలంట
కడత��యమg �అమg
కంc�టు� �ంద �À�డ
¨	రుO�� నను] �m
¨	రు ��ం 4ట�ంx."

అJ  �ట  �-"  అJ,

�టJ  *^&ంL  పంOంc  ఆ
O��.

సX'నJ /��న ఆ అ¨��O��  నను]  దÎణం  /ౖ%8  �వద5J
ఎందు8  �O&ంc?  ఆ  /ౖ%న  ఏముం²  `లుసు�6ల'J
అటు/ౖ%¥ �M-. అ+ ఆ /ౖ%8 /ళుతూ /ళుతూ ఒక 4ద5
నగరం  Sరు8J  అకV-న]  ఒక  అంద´ౖన  భవనం  ముందు
Jలబx
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"F�8 ఏ-గురు �రlలంట
కడత��యమg � అమg
కంc�టు� �ంద �À�డ
¨	రుO�� నను] �m
¨	రు ��ం 4ట�ండ"J �ట �D-.

ఆ భవనం F�<^c. ఆ అ¨�� అ+ �ట �xన సమయంN
F�<రు  అకV[  ఉW]-.  �ట  .W]-.  .W]క  బయ;�
వL:న  F�,  భవనం  ముందు  Jలు:J  �ట  �xన  Oల�6xJ
గమJం_-.  ఆ  అ¨���  F�  ��కj  ఉW]�!  F�  ఆ
అ¨���,  ఆ  అ¨��  �టనూ  అర³ం  Sసు8W]-.  6-
తన  8�రు[నన]  .షMJ]  ��కల  ఆÏరం<
ఊÐంచు�గ�<-.  /ంట*  ఆయన8  ���న  �రlల{ద
అను�నం క��ంc. 6ళ�J O�OంL, గ;�< అx�స^� 6ళ�ం�
Jజం  ఒ%&8W]రు.  ఆయన  6ళ�ంద^�  కÑనం<  ÒÎంL,  ఆ
Oల�6x*  తన  8�రుx<  అంద^¶  ప^చయం  S�-.

ఇం�ంతG+J� ఆ Oల�6[ FÓ,ౖ FblJ] ¨< ��ం_-.
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Wలుగు  F�  Wðలను  చూOసూ2-  "మÍFb,  Jజం<  *ను
అను8న] �Jకం�  _+  కష�´ౖంc  ఈ పJ!  అ�?  *ను  ఆ
పJJ  }దలు4ట�డం  మటు8  _+ ̈ <  S�ను-  ఫ��ల�]
_+  ఆ�జనGలు<  కనబ-తుQౖ].  G�  W8  ఇం�క
సంవత�రం  గ-	  అవసరం.  మ^  అ+�,  ఇం�  పc  ల�ల
బం<రు  }హÅలు  G6�...-ఖరు:లు!"  అW]-  �ం�ం
ఆం²ళన ప-తున]టు� ముఖం 4;�.

అ�ష�ం<*
మÍF�<రు
న6బు<^�  మన.
Sసు8W]రు.  న6బు<రు
�D  అ�ష�ం<*
అదన%  సమM�],
అదన%  పcల�Õ]  మంÌరు  S�రు.  �ంa  £��  ఈ
సంవత�FJ]  }ద;�^  కం�  మ^ంత  జ+�<  గx�--

అనుభవం ఎ8V/ౖంc గ� మ^!

ఇక కL:తం< ¬ం- సంవత�Fలు అ	తుందన<, £�� �ం�
4ద5  ప�+J]  ఒక�J]  /ంటõటు��J,  న6బు<^  దF�రును
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W8 *ను< ఫ��J] !సుm��, న6బు<^J క�z వ�2ను. ఒకV
�యం �తrం Sయంx: పJ �^2 STందు8 న6బు<^J ఒక
సంవత�రం  గ- ,  ఖరు:ల  �సం  ఒక  పc  ల�ల  బం<రు
Wóలు  �రంx.  ఒకV  సంవత�రంN  *Wయన8
ఫ��లనంc�2ను" అW]-.

మÍF�<రు _+  సంaషపD®రు.  ఆయన
ఆం²ళన  �య´ౖ��ంc  -  ఎందుకం�,

పJ  ఒకHళ  �ర2వ=క�?  `�c-  తన  తల
Gదు! £�� �ం� తల!! అందుకJ ఆయన
£��  �^న  .ధం<  Sz,  సంaషం<
Sతులు దులు%8W]రు.

ఇక  £��  �ం�  ఆ  పc  ల�ల  బం<రు  Whలa  ఇష�ం
వL:నటు�  జ+�  Sసు8W]-.  FజlంNJ  రకరGల  ఆÍర
ప�F³లు  రుL  చూ�-,  4ద5  4ద5  బంగÀలు,  ఏనుగులు,

వజr/ౖôFlలు,  బం<రం,  �స  �äజWలను
సమ�రు:8W]-. అ+ అతను సంవత�Fన]ం� అదుÈతం<
గxO,  సంవత�రం  LవE�  మÍF�<^  దగe^�  #^�  /��,
!సు8న]  పc  ల�ల  బం<రు  Wðల8<నూ  తన  వద5  ���న
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4 � � 5 ం గ

gtర
�  8క@లుం2యట!  అం�  ఏంu  ఈ  vం)w  hనపద  కథO  చ&<�
[లుసుEం&. మూలం: ఎ.x. 3%నుజy, z{ �ల|్ ఫdం ఇంBK. [లుగు �త:

H3యణ.

p̈హgణుºక-  ఒకW-  ఒక  §లంగుంD  న-సూ2  ఇం;�
�తుW]-. �^N అక�gతు2< అతJ� ఒక దగుe §ర వL:ంc.

దqe, దqe Lవ^కతను గ;�< *ల{ద ఉ�g-. అ�? చూడ<,

అతను  ఉ�gన  కÔ�N  `ల�;  ఈక  ముకV  ఒక;  కనబxంc!

అతJ�  _+  ఆశ:రlం  Hzంc.  �J]  ఎ+  అర³ం  Sసు�6N
`Õjదు  అతJ�.  ఇం�ంత  Tప��  అతJ�  ఇక  కం<రు
}దyౖంc.  తను  �ంగ  ఈకను  ఉ�gడన]  సంగ#  అతJ
ఆNచనను  వదల8ంD  /ంటబxంc.  త=రN  అc  ఇక
భ^ంపFనంత �³�� Sరు8న]c!
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ఇం;�  Sరు�<*  అతను  �రlను  O�L,  "నను]  ఒక  సంగ#
_+  ¨Öసు2న]c.  �J]  *ను  ఎవ^�  ఒక^�  �%&�వలzం�-

jక�?  W  తల  ప���తుంc.  �8  *ను  ఆ  సంగ#  ��2ను-

అ�?  �J]  ఇక  HX  ఎవ=^¶  �ప&నJ  ముందు<  �ట
ఇ�26?" అJ అx<-.

"ఓ!  JరÈయం<  �%&.  *ను  ఒకV  Ãమ8  �D  `ÕJవ=నJ
పp�ణం  Sz  మÅ  �%2W]ను"  అన]c  �రl.  అ%&డతను
JÒ:ంత<,  తన  ఉ�gN  కనబడ®  `ల�;  ఈక  గు^ంL  ��&-
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�ంa  మÍFb6^  మనసు�  .^���ంc.  ఆయన  ఏGంత
మంcరంN �రు:J 'న6బు �^క�] !X: .Ïనం ఏం�', అJ
ఆNచనN ముJ��Mరు.

అన#GలంN  £��  �ం�  8  సంగ#  `��ంc.  ఆయన
FజభవWJ�  వL:,  Lం�GpంతుØౖ  ఉన]  Fb6^J  క�z,

"మÍFb! **ం చూసు2W]ను? {¥´ౖW కష�ం వL:ందం� ఈ
£�� 8 ��? _లు, అ�] చకVబడ��" అW]-.

Fb6రు  అంత  సులభం<  ?రు�jదు.  ఆయనW]రు  'jదు,

£��!  ఈ  సమసl  �8  �D  �రు8-  పడJc.

భూమండ+న]ం�- ఆ పకVనుంx ఈ పకV8; ఆ/ౖ% నుంx ఈ
/ౖ%8- }త2ం ��L 4��లJ న6బు<రు å8ం bÅ S�రు.

అc  _లదన]టు�.  *ను  ఆGశంNJ  న��pలJ]ం;J  �D
y�Vం_లట!" అJ.

£��  ఏ  �తrం  ·ణకjదు-  "అol,  మÍFb!  Þటంత
సులభ´ౖన  పpశ]లు  ఇంక  HX  ఏÞ  ఉండ	.  నను]  {  అÖG^క
'భూమండల  �లతల  అÖG^'<ను,  'న�తr  గణ8x'<ను
Jయ�ంచంx. ఆ 4ౖన JÒ:ంత< ఉండంx. W పJ �ర2Mlక,
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�రl8.  అ�?,  �రl  �>ౖ?  ఇL:ంc  G�,  ఇంత  4ద5
.షMJ] ఎవ=^¶ �ప&8ంD �యటం ఆ´ వల� Gjదు. ఆ´
ఆNచనల JంD `ల�; ఈకj మ^!

అందుకJ,  §రు�ం;  సుబ�మg  కనబడ<*  p̈హgణుx  �రl
ఆ´8 దగeర< /��- "W మనసం� ఒక రహసlంa Jంx ��
ఉంc.  *ను  ఆగjక  �తుW]ను.  �8  ఆ  రహసlం  �Ä&�2ను-

అ�? ముందు W8 ఓ �ట ఇ�26? �J] ను	= HX ఎవ=^¶
�ప&�డదు-  ఎవ=^¶  `ÕJవ=నJ  *ను  �  6^�  �ట
ఇ_:ను, మ^!" అన]c.

§రు�ం; సుబ�మg ఒ%&8న]c. "Qను రహ�l�] ఎంత చకV<
G�డ�× �8 `Õ�? *ను Ãమ�VD `ÕJవ=ను- �%&!"
అన]�´ ఉ��హం<.

"ఎవ=^¶ �ప&	 క�?"

"�కంత  అపనమgక´ౖ?  �ప&8.  *Qన]ØౖW  �  రహ�lJ]
ఇతరుల8 ��&W?"

"సX,  సX.  �Ä&�2ను  �8.  ను	=  మంL  T]ÐతుF�వJ  W8
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`లుసు.  ను/=వ=^¶ �ప&	.  � ఆయన  ఇం;� వసూ2 §+J]
�టుతుండ<  ఏ´ౖం²  `లు�?  ఆయన  ఏ�  ఉYg�°
`లు�?  ఆయన..  ఆయన  ఉ�g  JంD  �ంగ  ఈకలు!  ఎJ]
ఈకN!  ఆయన8  ఏÙaం²  W8  అర³ం  Gవ��దు.  W8
�తrం _+ భయం Hసు2న]c!"

"అol  నుH={  ఆం²ళన  పడ8.  ఒ�V�^  అ+ం;.
జరుగుతూ*  ఉం��.  మÚ�  అ�] సరు58ం��.  G�,  �J]
గు^ంL ఎవ=^¶ `Õక�వడY మంLc. ఊ^¥ అందరూ %Gరు�
X%�రు, j8ం�".

G� ఆ రహ�lJ] ఐదు J�Ûల�టు �చు�వటం �D ఆ´
వల�  Gjదు.  అc  ఆ´NంL  తను]�J  బయ;�  వS:సు2న]టు�
అJOంLం�´8.  హD.x<  ఆ´  ఇంG  ఇం;�  ప^Æతు2తూ
ఉండ<*  'తన�%&-  ఎవరు  కనబడ�E,  6ళ��  ఈ  రహసlం
�Ä2  ఎ+  స&ంc�2E'  అన]  ఊహ  ఆ´ను  త��బు�  ప^Lంc.

ఆ´�  �తుpFలు  కనబడ<*  ఆ´  ఇక  ఆ%�jక  బయ;�
క¥Vzంc.

"ఎవ=^¶  �ప&నJ  �ట  ఇ	=  !  *ను  ఆ´  రహ�lJ]
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న : ? @ ల A క B

vం)w hనపద కథ
మూలం: ఎ.x.3%నుజy, z{ �ల|్ ఫdం ఇంBK [లుగు�త: H3యణ

మÍFb  �pషK  చందr  <^  దF�రు8  �రవ�య  న6బు<^
సముgఖం నుంx ఒక ఫFgW వL:ంc. ఈ భూ� }�2�] - ఆ
/ౖ% నుంx  ఈ /ౖ% వర�; ఆ Lవ^ నుంx  ఈ Lవ^ వర�-

��L  4ట�మW]రు  న6బు<రు.  �Ja¨టు
మÍFb6రుగనక  ఆGశంN  ఉన]  న��pలJ]ం;�  y�VంS
పJJ  ñంత  పJ+<  Sప;�?  సంaè�2మJ  �D  తమ
ఫFgWN Fz పం�రు.

�pషKచందr  మÍF�<రు  JFòంత�Mరు."*ను  {  ఆజìను
{రదలు:�jదు-  G�,  {రు..  అ�ధl´ౖన.
అ-గుతున]టు�ంc?!" అJ కబురు పం�రు న6బు8.

"అ�W SM��ం�" నW]రు న6బు<రు కÑనం<.
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సంqతమూ,  �J  Gరణం<  తను  పడ®  ¨Ï  ఒ¥�^
గురు2�_:�.  ఆ  ¨ధను  తలుచు�J  6-  భయంa
వÇ��M--  "వదు5!  వదు5!  అతJ]  �తrం  Oలువ8!  *ను
/���తుW]ను"  అJ  అరుసూ2  6-  యువFÇJ  వc�4;�
ఒకV�^< �యమ��M-.

అటు4ౖన  �pవ�  �C  యువFÇ  ఆEగlం  త=^తం<
8దురు8న]c.  F�<^�  p̈హgణు-  Szన  సÍయం
ఎకVడjJ  ఆనం�J]  ఇL:ంc.  ఆయన  p̈హgణుx�  ఎJ]
బం<రు  Wðలు  ఇ_:డం�,  ఆ  }�2�]  బండ�N�  Jం%�J,

´ౖసూరు  Sరు�న] p̈హgణు-,  తన  �FlOల�లa క�z ఇంG
ఆ డబు�ను yకV4-తూ* ఉW]-!
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G�డ�నJ  బrహgణుx  �రla పp�ణం  S�ను.  ఇ6=ళ ఏం
జ^�ం²  `లు�?  �b^<రు  §లంNంL  �తూ  �^2
�ంగ¿క�J] క8V8W]రట! p̈హgణులు �GÍరుjనJ *ను
అను8*�J]. G� మన¥ం `లుసు, JbJ�?" అన]�´.

"�^2  �ంగW? అంత  4ద5  పÎ!  ఎ+  క8V8W]డ¨�!? .ంత
మJÜ! G�- *ను ఎవ=^¶ `ÕJవ=నుj., నను] నముg."

ఎంa  T%  Gjదు,  HX  ఒGయన8  ఎవE  �ప&<  `�zంc-

పంxతుx  ×��ంL  ¬కVల+�రు:8ంటూ  అ*క  �ంగలు
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/లువD®యJ!

ఇక  ఆE�  �యం�pJక+�  పట�ణమం�  `����ంc
అంద^¶-  పంxతుx  ×��ంL  �ంగల  గుం%లూ,  ¨తుల
మందలూ,  ఇంG  రకరGల  4ద54ద5  పªల�]  ఎగురు8ంటూ
బయ;� వసు2W]యJ! చుటు�పpకVల <p�N� �D ఆ సంగ#
పp_ర´ౖంc- �ంa <p�ల8 <p�j ఎదు5ల బం-� Hసు�J
ఈ భయంకర ఘటనను చూTందు8 పంxతు-ం[ ఊ^� తర�
వ_:�.  ఇ�²  Jజం<  అదుÈతం  గ�,  మ^?  -  రకరGల
పªలు,  అJ]  రంగులÞ,  అJ]  Bౖ�లÞ,-  �J]  సుదూర  పªలు
�D- పంxతుx ×��ంL ఊxపx, ఆG�J] కÄ&సు2W]యట!

p̈హgణుx�  O�:�Vనట��ంc.  అతను  అంద^  నుంÊ 
�^�� �ండ{ద, ఓ �టు� ·రpN �8VW]-. ఈ %Gరు
�^2<  సదు5మÇ�,  ఇం�;  తy?2ంత  వర�  బయట  #^�
�హసం �యljదు!
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ఇక అతను �phలు అరSతబటు��J, యువFî6^J చూడటం
�సం  బయలు�F-.  తనను  ఈ  గండం  నుంx  తO&ంచమJ
భగవంతుxJ  /�l  రGలు<  �p^³సూ2,  అతను  F�<^
�p��J�  Sరు8J,  అకVxనుంx  అంత:%రంN
యువFî6^  మంcరంN  పpHశ4ట�బD®-.  అతÇ]  చూzన
మరు�ణం  బrహgF�సు-  గ^�ం_-  -  "Jను]  చంÄ�2ను!

ముకVలు  ముకVలు<  Sz  #*�2ను.  �8  ఇకVx�  F6��న
ప*ముంc?  Jను]  వcjc  jదు"  అJ  అరుసూ2  6-  ఒక  4ద5
ఇనుప  Eక�J  Sతబటు��J  p̈హgణుJ  {ద8  ఉ^G-.

p̈హgణుx  4ౖ�phలు  4ౖ*  �తుW]�.  అ�W  �phల8
`�ంL  వL: ఉW]-  గనుక  ఆ `�ం% నుంx  వL:న  âౖరlంa
J�రు< Jలబx, jJ <ంáFlJ] ¼ంతుN� `చు:�J గ;�<
అW]-- "చూ-, ను	= *ను �O&న �ట .J మFlద< ఈ
యువFÇJ  .xL4;�  /À26?,  jక�?  ఆ  గుxNJ
సంqతGరుxJ  ఓ�^  O�Oంచమం�6?  అతQౖ?  ఈ
అంత:%రంN  �¸:J  F#pంబవళూ�  చకV<  తనïౖ�N  సంqత
�ధన S�2- మ^, �8 అభlంతరం jక�?!" అJ.

'సంqతGరు-'  అ*  �ట  .న<*  ఆ  బrహgF�సుx�  ఆ
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�డ®ను�D  ఆ  భూతం  ¨^నుంx  తO&T2  p̈హgణుxJ  త�న
.ధం< సWgJ�2మJ.

´ౖసూరుF�<రు p̈హgణుxJ O�OంL, �pవ� �C F�<^
ఆ�³WJ�  /��,  ఆ  యువFÇ�  �యం  Sz  రమgJ
అభl^³ం_-.  ఆ  బrహgF�సుxJ  మE�^  ఎదుEVవటం
అన<*  p̈హgణుx�  ఒళు�  చల�బxంc.  వణు8  }దyౖంc.

అ�నప&;¶,  F�<^  ఆbìí!  అ#కr�ంS  Þలు  j�í!

_+T% ఆNLంÃ, ఆNLంÃ అతను ఒక JరKMJ� వ_:-:

తన¥మW]  అ�?  తన  �Fl  �డ5ల  �షణ  స^<  జ^�టటు�
ఏF&టు� Sz, తను �pవ� �C 8 బయలు�^/À�-.

అ�?  ఒక�^  అకVడ8  Sరు8W]క  �D,  బrహgF�సుxJ
ఎదు¸V*ందు8 అతJ� âౖరlం _లjదు. తన8 ఆEగlం ¨<
jనటు� న;సూ2 అతను  మూర:�M-.  అ+  ��% ¬ం-
Qలల�టు  తన  గcNంL  Gలు  బయట  4ట�jదు.  అ�W
¬ం-  Qలల  తF=త  ఇక  �టHTందు8  Þలుjక��ంc.

యువFÇJ  Éxసు2న]  F�సుxJ  త^�HM��ం�నJ
ఉత2రు=లు /లువD®�!
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బ 6 హ 8 9 : స ు < స ం = త ం

మూలం:  ఎ.x.3%నుజy,  z{  �ల|్  ఫdం  ఇంBK  [లుగు  అనుmదం:
H3యణ

Äద p̈హgణుºక-  తన  Äద^GJ�  తటు��jక  G»MతrకJ
బయలు�F-. ఎండN _+దూరం నxÃ నxÃ అలz��న
అతJ�, చకVJ aట ఒక; కJOంLంc. ఆ aటNJ మÍవృßల
�డన  .�pం#<  �¸:J,  /ంట  `చు:8న]  అటు8లు
àంS�5మను8W]-  అతను.  ముందు<  Gలకృ�lలు
!రు:�*ందుకJ అతను ఓ §ద �టున �E:<* గంáర´ౖన
స=రం ఒక; 'వదు5' అన]c.

అతను  గబు8Vన  jL  అc  'ఎవ^  ¼ంతు'  అJ  అJ]  /ౖ%+
చూ�-;  G�  ఎవ=రూ  కJOంచjదు.  ఆ తF=త  అతను  ×రు
క-8V*ందు8<నూ అకV[ ఉన] 8ంట దగeర8 �<* మÚ�
అ�  స=రం  .నబxంc:  'వదు5'  అJ!  అ�?  ఈ�^  అతను
âౖరlం< తన పJ GJ_:-, ఆ ¹చ:^కను ప;�ంచు�8ంD.
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అ�?  అతను  తన  /ంట  `చు:8న]  అటు8ల  మూటను
.O&న%&-,  మÚ�  ఆ  ¼ంతు  "వదు5"  అన]c.  అతను  ��]
ప;�ంచు�8ంD,  తను  #నగ��నJ]ం;�  #J,  ���న  6;J
#^� మూటగటు��J, ముందు8 బయలు�F-. అంతN అ�
స=రం "వదు5,/ళ�8" అన]c.

p̈హgణు- ఆ�, నలుc8V+ చూ�-. ఎవ=రూ కనబడjదు.

అందుకJ  అతను  "ఎవరును	=?  ఎందు�+  శబ5ం  Sసు2W]	?"

అJ అ^_-.

"4ౖ�  చూ-,  *JకV-W]ను"  అన]c  ¼ంతు.  అతను  4ౖ�
చూTస^�,  ఆ  �టు�  �మgN�  ఇరు8VJ  ఒక  F�సు-
కనబD®-.

ఆ  F�సు-  తన
vన<ధను  p̈హgణుJa
ఇ+  }ర4టు�8W]-.

"గత జనgN *నూ �+<*
ఒక p̈హgణ వంశంN %;�,
<న  కళN  ఆ^?Fను.  W
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�O&న  సంగ#J  గురు2ంచు�-  *ను  ఇ%&-  /R�  uటు8గనక
-తO&b¬ౖW  సX-  వ_:వం�  �తrం,  *ను  Jను]  #న8ంD
వc�4ట�ను." అW]-.

ఆ4ౖన,  4ద5<  శబ5ం  Sసూ2  బrహgF�సు-  యువFÇ  శÅFJ]
వc�4;�  /���M-.  యువFÇ<రు  �మూలు<
అ��వటం  చూzన  %రజనులం�  ఎంa  సంaèం_రు.

F�<రు  p̈హgణుx�  అ*క  బå�Wలు  -  బం<రం,

భూములు  అ*క�L:  �ర.ం_రు.  p̈హgణు-  �D  అకV[
ఒక  చకVJ  యువ#J  4ంD�x,  పట�ణంN*  ఇలు�  కటు��J,

O+��పలa Í�< «.ంచ�<-.

ఇక ´ౖసూరు  యువFÇJ  వc�న  బrహgF�సు-,  *రు<  ¥రళ
FblJ� ��, �pవ� �C యువFÇJ ఆవÐం_-. �pవ�
�C  F�<రు  �D,  �పం  తన  �డ®ను  భూతం  ¨^నుంx
G�-8*ందు8  అJ]  పpయ�]లూ  S�రు.  G�  ఏv
ఫ�ంచjదు.  ఒక  E�న  ఆయనmవE  ��&రు  -  ´ౖసూరు
యువFÇJ  స^<e  ఇ�+ం;  భూతం  �Jన%&-,  ఒక

p̈హgణు- ఆ´ను L;mN ఎ+ స=స³ప^_°. /ంట* ఆయన
తన  �తుpØౖన  ´ౖసూరు  F�8  ఒక  ఉత2రం  F�రు-  తన
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గురు2�_:�. �ంa అతను అష�కÛ�లూ పx, Lవ^� ´ౖసూరు
Fజlం Sరు8W]-. అకVºక �ట�ళ�మg ఇం�� బసSz ఆ
Fజl  .êÛjంటJ  అx�?  ఆ´  అన]c  -  "ఏం  �ప&ను.  �
యువFÇ చకVJ చుకV. ఆ´*² భూతం ఆవÐంLంc, �J]
ఎవ=రూ  వc�ంచjక�Mరు.  తన  8�¬2ను  భూతం  ¨^
నుంx  G�xన6^�  Jలు/తు2  ధనం  ఇ�2నJ  F�<రు
_;ం_రు�Dను" అJ.

ఈ  సంగ#  .న<*'మంLE�¾_:యJ'  p̈హgణుx�
అర³´ౖ��ంc. అతను /ంట* FజభవWJ� /��, "ఆ భూ�J]
వc�ంS  శ�2  తన8న]దJ  NJ�  కబురం�-.  ఈ  Äద6x�
అంత;  శ�2  ఉంటుందJ  ఎవ=రూ  నమgjదు;  G�  'పpయ#]T2
తÄ&ంట'J F�<రు p̈హgణుx� పpHశం క�&ం_రు.

అంత:%FJ]  Sరు�<*,  p̈హgణు-  తననకVడ  యువFÇa
వc� అంద^� /��§మgW]-. అందరూ గc బయట JలబD®క,

p̈హgణు- గc తలు%లు మూ�-. ఆ /ంట* బrహgF�సు-
యువFÇ  �=F  ���డటం  }దలు4��-:  "��సY
ఇW]ళు�<  ఎదురు  చూసు2W]ను.  ��L:న  �ట  పpGరం  ఈ
�ణY  ఈ´ను  వc�  /����ను.  G�-  *ను  �8  గతంN
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«.తGలమం�  *ను  సంqత  రహ�l�]  Tక^ంచటంN*
/L:ం_ను  తO&T2,  6;J ఎవ=^af  పంచు�jదు; ఏ ఒకV^¶
*ర&jదు.  అందుక*  ఈ జనgN  *ను  F�సుxన6=��వL:ంc.

భగవంతు-  W�L:న  Ò�  ఇc.  నువ=+  /న�V  #^�చూT2
అకV° Lన] గుx కనబ-తుంc. ఆ గుxN ఒక సంqతGరు-
సW]�  6�సూ2ం�--  Eజం�!  అతను  6�ంLనంత
ãరం< సW]�J ఎవ=రూ 6�ంచjరు- అ�] అపశృతుj. ఆ
శబ5ం  W8  క��ంS  Hదన  అం�  ఇంత  అJ  �ప&jను  -  W
�	N�  క^�న  äసం  �zనంత  ¨ధ<  ఉంటుంc.  *ను  �J]
అస�లు భ^ంచjక�తుW]ను. అతను 6�ంS స=FN� త%&<
ఉన]  స=రం  పp#  ఒకVf  WNంL  ¨ణం  �c^
దూసు8�తున]c.  ఆ  శ 5̈ల8  W  శÅరం  తూటు�పx  జy�డ
అ���నంత ¨ధ కలుగుతున]c. ఒళ�ం� ¿%&j ¿%&లు.

ఇcగనక  ఇ+�  �న��?  W8  O�:�V  *ను  ఏH  Sయటం
తథlం. F�సుxJ గనుక నను]*ను చం%�jను �Dను. మ^
ఈ �టు�ను .xL �నూ �jను - నను] ఈ �టు�8 క���రు.

కనుక  ఓ  p̈హgణుD,  ను	=  _+  మంL6x..  �8  %ణlం
ఉంటుంc. W{ద దయ తలుచు. !సుm�� దూరం< కనబ[ ఆ
aటN�  Sరు:.  అకVడ  *ను  క�సం  �ం�ం  పp�ంతం<  <�
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Éలు:�గలుగు�ను. అ+ ST2 W శ82లు �D �J] W8 #^�
వ�2�.  ఒక%&-  �+�  p̈హgణుØ,ౖ  ఇ%&-  W+<
F�సుØౖన6xJ  ఉద5^ంLనందు8<ను,  �8  బå  %ణlం
లæసు2ంc." అW]-.

Äద  p̈హgణు-
క^��M-.  G�
Äద^కం  అతJ]
Fటు��:ంc.  అతనW]-
-"సX,  *ను  �  �^క
!రు�2ను.  Jను]  HX
aట8 Sరు�2ను - అ�?
�Jవల� W¥ం పpoజనం?

ను	=  బదులు<  W�సం
ఏం S�2	?" అJ.

"� రుణం ఉంచు�ను. �8
Yలు  S�2ను.  W¶  ఒకV
�యం ��l _లు" అJ �pçయపD®- బrహgF�సు-.
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'సX'నJ  p̈హgణు-  6xJ  బుbల{ద  ఎ�Vంచు�J,  గుx�
దూరం< ఉన] HX aటN� !సు8�� వc+-.

బrహgF�సుx  కÛ�లు  !F�.  సంaషం  Hzంc.  �Ja�టు,

��న  �J]  శ82లు  �D  #^�వ_:�  6x�.  6-
p̈హgణుxJ  ఆ»ర=cంL,  అW]-  -"ను	=  Äద^కంa

¨ధప-తుW]వJ  W8  `లుసు.  *ను  �O&నటు�  S�  -  ఇక
జనgN  Äద^కం  Jను]  Éxంచదు.  ఇ%&-  *ను  స=తంతుpxJ-

కనుక *ను ��,  ´ౖసూరు Fజl% యువFÇJ ఆవÐ�2ను.

నను]  వc�ంచటం  �సం  F�<రు  రకరGల  �ం#p8�]
రO&�2రు.  G�  *ను  �తrం  6Ô�వ^¶  ¾ంగను.  ను	=
వ_:క<�  *ను  ఆ´ను  వదలను.  తన  8�¬2ను  ప;�న
భూ�J]  వc�ంLనందు8<ను  సంaèంL  మÍF�<రు,

«.�ంతం  Jj:ంత  సంపదను  �4ౖన  8^O�2రు.  అ�?  ఒకV
షరతు  -  ఆ  తF=త  *ను  /��  HX  ఎవ^QౖW  ఆవÐంLన%&-,

ను	= ఇక  ఎన]'  అ-®F�డదు.  vJ�  .రుదéం<  ఏWØౖW
జ^�ందం� *ను Jను] #*�2ను మ^, ఆNLంచు�" అJ.

p̈హgణు-  ఒ%&8W]-.  ఆ4ౖన  అతను  G»�  ��,  గంగN
�]నం  Sz,  /న�V  #^�వసూ2ండ<  బrహgF�సుx  �టలు
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