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ప్రారంభం
ఈ క్థ మూడు అధ్డాయాలకగన సనగుత ింది. హీరో అఫ్ఘ న్ దేశింలో ప్రవేశించటింతో
నవల ప్నరర్ిం ిం అవుత ింది. హీరో అసలక అక్ుడికి దింకుక్క వ్ళవలవల వ వచిందింకనాది
రెిండో అధ్డాయిం. మూడో అధ్డాయింతో నవల ప్ూర్త వుత ింది.
నవల ప్నరర్ింభానికి ముిందే ఇింత వివర్ణ దింకుక్ింటేమొకటి అధ్డాయిం మొతత ిం తడలిబనల చరితర, అఫ్ఘ న్ బౌగోళిక్ సవర్ూప్ిం మొకల న
ై
వివర్ణలక వుింటాయి. కేవలిం ‘క్థ’పై మాతరమే ఉతడాహిం ఉనా ప్నఠక్కలక్క ఇది
బో రకొటట వచుద. ‘ఇది నవలా లేక్ చరితర ప్ుసత క్మా’ అనా సిందేహిం వనరికి క్లకగవచుద.
అటువింటి వనర్ు రెిండో అధ్డాయిం నుించిం చకవటిం మించింది.
మరి మొకటి అధ్డాయిం దింకుక్క?
***
“ఆింధ్రప్రదేశలో ప్రవహిసత ునా నకులపేర్ల ు నడలకగు చెప్పిండి.”
“క్ృష్ణ ... గో... గోదడవరి... గోదడవరి... ఆఁ... గింగ... కనవేరి...”
“వకుు. వదిల యాిండి. భార్తదేశననికి అనుక్కని వునా దేశనలపేర్ల ు నడలకగు
చెప్పిండి...”
“శ్రీలింక్...”
“మధ్ాలో సముకరిం వునాది. ఆనుక్కనా దేశనల పేర్ల ు చెప్పిండి.”
“ఆఁ... ఆఁ... టిబట్
ె ”
“అఫ్ఘ నిసనతన్”
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“సనరీ, అది మనక్క ఆనుక్కని లేకు. మధ్ాలో ప్నకిసత నన్ ఆక్ీమిించింన ఆజాద్
కనశ్రీర వునాది.”
“ఆఁ... ప్నకిసత నన్”
“క్రెక్టట”
“జప్నన్, చెైనడ, ర్ష్నా...”
ఇింటర్ూవూలోల మేము అడిగే ప్రశాలకి చడలామింది (ప్ో స్ట ) గనీడుాయిేటల ు చెపేప
సమాధ్డనడలక ఇవి. మేము నిర్వహిించే కనలసులోల నూటికి 80 శనతిం పవలలలక తెలకగులో ఒక్
ప్కాిం చెప్పలేర్ు. మీ ఇింటలల విదడార్ుుల వర్యినడ వుింటే ప్ించప్నిండవుల పేర్ల ు, ఆింధ్ర
రనష్నటానికి ఆనుక్కని వునా ఇతర్ రనష్నటాల పేర్ల ు అడిగి చూడిండి.
“ఉదో ాగిం సింప్నదిించటానికి ఇవన్నా తెలియాలా? వలబస్లో వునావి చకవటానికే
సమయిం సరిప్ో వటిం లేకు. ప్ననిప్టుట యుకధ ిం దప్ుపడు జరిగిింది? ఆకిాజెన్ తయారీలో
కెటలిస్ట అింటే ఏమిటి? ఈ ప్రశాలక్క సమాధ్డనడలక మీక్క మాతరిం తెలకసన?” అింటే
జవనబు చెప్పటిం క్ష్ట ిం.
బాింధ్వనాలక, స పన్ా, పేరమ, క్లల అమీక్ిం, కనమెడ,ీ మింతర తింతడరలక వింటి
ఇతివృతడతలతో ర్చనలక చే వ ప్నఠక్కలిా మెపవపించటిం సుల ిం. చరితర,

ైనుా ఆధ్డర్ింగన

వనర వన కనసనోవన-99, ప్నరర్ున, చీక్టలల సూర్ుాడు లాింటి ర్చనలక క్మరిియల్గన హిట్
కనక్ప్ో వటానికి కనర్ణిం అదే.
అయినడ ఈ క్థడింశిం

వవక్రిించటానికి కనర్ణిం, యువతలో, చుటట
ట
వునా

ప్రి వు త లప్టల అవగనహన క్లిపించటిం. తడలిబను
ల దవర్ు? 9/11న ఏిం జరిగిింది? కనశ్రీరకీ
అల్-కనయిదడకి ఏమిటి సింబింధ్ిం? ఇలాింటి విష్యాలక తెలకసుకోవటిం మించింది క్దడ!
అింతేకనకు.
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చడలామిందికి తెలియని విష్యాలక ఇింకన చడలా వునడాయి. కనశ్రీరలో శనింతికోసిం
భార్తదేశిం ఏడడదికి 500 కోటు
ల ఖర్ుద పడుత ింది. అదే కనశ్రీరలో ‘అశనింతి’ కోసిం
ప్నకిసత నన్ వింకకోటు
ల ఖర్ుదపడుత ింది. ఈ డబుులో ప్నతిక్శనతిం రెిండు దేశనల ఆరీీ
ఆఫవసర్ల జేబులోలకి, మధ్ావర్ుతలకీ, అలజడిదడర్ల కీ చేర్ుత ింది. అింకుక్ని కనశ్రీర సమసా
తేలటిం కొింకరికి ఇష్ట ిం లేకు. మీక్క తెలకసన? సరిహకుు వనకిళవళల తెరిచిం, మిలిటెింట్ాని
లోప్లికి చూ వ చూడనటుట వదిల యాటానికి, ప్నకిసత నన్ ప్ర ుతవిం భార్త

క్ూారిటీ గనరాసకి

అర్గింటకి ముపైై లక్షల ర్ూప్నయలిసుతింది. దేశింక్నడా వాకితగత లా ిం ముఖామనుక్కనే
లించగ ిండుల గురిించిం మరినిా వివరనలక తెలకసుకోవనలనుక్కింటే సింజయకత్ నటిించింన
‘లమా
ా ’ (The Untold Story of Kashmir) అనా చింతరిం చూడిండి.
ఇక్ క్థడింశననికొ ేత ఈ నవలలో కొనిా యదడర్ు సింఘటనలూ, కొనిా క్లిపతడలూ
క్లిపవ మిళితిం చేయటిం జరిగిింది. ష్ఫవ, బిన్లాడెన్ లాింటి ప్నతరలక యదడర్ుిం. సనర్ింగప్నణి,
బుకనరీ క్లిపతిం. అదేవిధ్ింగన గోక్కల్ఛడట్, నలల దడడరి మొకల న
ై వి యదడర్ుిం. అక్ుడ
దడడరిలో అణుబాింబు, రి రిద

ింటర్ు మొకల ైనవి క్లిపతిం. ఇలా సగిం ఫవక్షన్, సగిం

యదడర్ు ప్నతరల చరితల
ర మిక్టాతో వచిందన నవలలక తెలకగులో అర్ుకు. అదేవిధ్ింగన
పష్నవర, అఫ్ఘ న్ ప్ర్వత శరణ
ీ ులక, అక్ుడి గిరిజనులక మొకల న
ై వనటిని సహజ వనతడవర్ణిం
కోసిం వవక్రిించటిం సిం విించింింది.
అదేవిధ్ింగన ఖాలా-ఇ-జింగ్ సింఘటన నిజింగననే జరిగిింది. 2001 డి ింబరలో
జరిగిన ఈ మార్ణహో మింలో దడదడప్ు 500 మింది మర్ణిించిం, మిగిలిన 86 మింది
తడలిబను
ల ల ింగిప్ో యార్ు. కొింకర్ు అమెరిక్న్, అఫ్నాన్ అధ్ికనర్ులక క్ూడడ చనిప్ో యార్ు.
దడదడప్ు మూడు రోజులప్నటు ఈ సింగనీమిం జరిగిింది. మర్ణిించింన తడలిబనల ను అఫ్నాను
ల
లూటీ చేశనర్ు. చింవరికి శవనల నోళవలలో అర్ుకుగన ఉిండే బింగనర్ుప్ళవల ను క్ూడడ
ద ింగిలిించడర్ు. ఆ సింఘటనను ఈ ర్చనలో యధ్డతధ్ింగన వనడటిం జరిగిింది.
5

ఈ ర్చనలో తడలిబనల ఫవలాసఫవ చకువుత ింటే ‘వనర్ు చెపేపకింతడ నిజమే క్దడ’
అనా ఫవలిింగ్ క్లకగుత ింది. అింకుక్నే దడనిా యథడతథింగన వనడుకోవటిం జరిగిింది.
చరితర ప్టల అింత ఉతడాహిం లేని ప్నఠక్కలక్క ఈ చర్దలక మొకటి అధ్డాయింలో కనసత
విసుగు క్లిగిసత నయి.
‘ర్చయిత

ేవచఛ’ అని వుింటుింది. నమీశక్ాిం కనని అ ుత క్లపనలక

వనరయవల వ వచిందనప్ుపడు దడనిని వనడతడర్ు. ఈ ర్చన తడలూక్క నడటకీయమెన
ై
సింఘటనలోల దడనిా కనసత వనడుకోవటిం జరిగింి ది. ‘నలల దడడరి నుించిం కనరిాల్ వర్క్ూ
దక్ుడడ ఆగక్కిండడ హెలికనప్ట ర రనగలగటిం, ప్రప్ించడనికి తెలియక్కిండడ కన వపయన్
సముకరిం ప్క్ున అల్-కనయిదడ అణుబాింబ్ రి రద

ింటర సనుపవించటిం’ ఇలాింటివి

ేవచఛక్క ఉదడహర్ణలక.
అసలక యుదడధల ింకుక్క జర్ుగుతడయి? సరిహకుు గ డవల కగిార్ుాించిం, మనిషవ తన
ేవచఛ కోసిం జరిపే ప్ో రనటిం వర్క్ూ ఏదెన
ై డ కనర్ణిం కనవొచుద. దడదడప్ు వింక
సింవతారనల కిీతిం ఒక్ చింనా గ డవలో ఒక్రిా మరో యువక్కడు చింపయాటిం వలన
మొకల న
ై యుకధ ింలో దడదడప్ు కోటి మింది పైగన మర్ణిించడర్ింటే నమీగలరన?
1914లో ఫనరింజ్ అనే ఆ ట వయ
ా ా దేశప్ు రనక్కమార్ుడు ఒపన్ టాప్ కనరలో వ్ళవత ళిండగన
ఒక్

రిుయా దేశప్ు యువక్కడు అతడిని కనలిద చింప్టిం వలల మొకటి ప్రప్ించ యుకధ ిం

ప్నరర్ిం మెైింది. ప్రప్ించ దేశనలన్నా దడదడప్ు రెిండు ప్క్ాలకగన విడిప్ో యాయి. అింకులో
ఓడిప్ో యిన జర్ీన్న తిరిగి కొనిా సింవతారనలకి రెిండో ప్రప్ించ యుదడధనికి కనలక కువివింది.
అింకులో 6 కోటల మింది మర్ణిించడర్ు. ఆ రోజులోల రెైలక, టరక్కు సౌక్రనాలక లేని దేశనలక,
అప్పటిక్ప్ుపడు

ైనిక్కలిా సరిహకుులకి తర్లిించటిం కోసిం పవ
ై ేటు టాకీాలక వనడడర్ట.

హిటలర జర్ీన్నలో జనిీించక్ప్ో యివుింటే ప్రప్ించిం మరోలా వుిండేది.
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ఇలాింటి చరితర అింతడ ఈనడటి ప్నఠక్కలకి దలా తెలకసుతింది? ఇకింతడ ఒక్ ప్ుసత క్ింగన
వనర ేత దవర్ూ చకవర్ు. బొ ర్ు. కనబటిట ఇలాింటి ఫవక్షన్ నవలలోల ఆ చరితరని చ పవప ేత
కొింతవర్క్యినడ యువతకి దీనిప్టల అవగనహన క్లకగుత ింకని ఆశ. నవల తడలూక్క
క్థ ‘బిగువు’ని ఇది కనసత తగిాించింనడ, ప్రతి విష్యాన్నా క్మరిియల్గననే చూడలేము క్దడ.
ఈ నవల చింవరోల ‘మింగళ్ కనహళవ’ అని వనడటిం జరిగిింది. ‘కనహళవ’ అనా ప్దడనికి
మూడు అరనులకనడాయి. అప్ార్స, పళవలయి ప్ో యినది, దిండిప్ో యినది అనావి. ఈ క్థ
చింవరిలో మూడు మలకప్ులక్ూ సరిప్ో యిే ఒకే ఒక్ చక్ుటి ప్కిం ఇది. మింగళవ కనహళి
అనా ప్దడనిా దేవులప్లిల వనర్ు వనడేవనర్ు. అదేవిధ్ింగన ఈ క్థలో ఆటింబాింబు
విసో ైటన వర్ణన చేయవల వ వచిందనప్ుపడు, ఆదిక్వి ననాయా మహాభార్తములోని ఒక్
ప్కాము సూైరితగన తీసుకోవటిం జరిగిింది. రనయల వమని వరిణించే ప్కామూ, ఈ
నవలలోని ఆఖరి వనక్ామూ మాతరము మా తిండిరగనరి “ఆ సమాధ్ులలో...” అనే ఖిండ
కనవాములోనివి. తెలకగుని ప్ూరితగన మరిదప్ో త నా ఆధ్ునిక్ యువతకి ప్కాింలోని
సొ గసులిా తెలియ జెప్నపలనా తప్నే ఈ టెర్ీరిజిం క్థలో క్వితవిం మేళవవిింప్ుకి కనర్ణిం.
ఈ నవల సనక్ిలో
ప్నఠక్కలక విశరలష్ణ జర్ుప్ుత

ర
వ ియల్గన వసుతనాప్ుపడు ఏ వనరననికనవనర్ిం కొింకర్ు
ప్ో ర తాహిించడర్ు. మరి కొింకర్ు చింనా చింనా ప్ొ ర్ప్నటు
ల దతిత

చూప్నర్ు. అదే విధ్ింగన ఫన్డే ఇన్ఛడరిి దడిటర ప్ూడూరి రనజిరెడిా సలహాలిసూ
త వచడదర్ు.
అింకరికీ క్ృతజఞ తలక.
యండమూరి వీరంద్రనాథ్
ఈ

వరయ
ి ల్ సనక్ిలో ప్ూర్త యిన న్లరోజులక్క (ఇది నవల ర్ూప్ింలో రనవటానికి కొనిా

రోజుల ముింకు) ప్నకిసత నన్లోని ఒక్ ర్హసా సనువర్ింపై అమెరికన చే వన దడడిలో లాడెన్
మర్ణిించడడు. అల్-కనయిదడ సింసు కి ఇది పకు దెబు. అింతేకనన్న అది అింతింకనకు. ప్రప్ించిం
వునాింతకనలిం టెర్ర
ీ ిజానికి అింతిం వుిండకు.
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మొదటి అధ్యాయం
“న్న పేర్ు?”
“అల్-క్తబ్-ఫక్ూ
త న్” అనడాడు రనమక్ృష్ణ శన వత .ై
టేబుల్ కగా ర్ క్ూర్ుదనా వాకిత రనమని ప్రికిించిం చూశనడు. ఆర్డుగుల దతత ,
ప్ొ డవ్న
ై గడా ిం, తెైల సింసనుర్ిం లేని జుటుట, మా వన షేరనవణి...
“ప్తడత?”
అఫ్ఘ న్ సరిహకుులోల ప్నస్ప్ో రటని ప్తడతలింటార్ు. శన వత ై అిందిించడడు. దడనిలోని ఫో టలని
ప్రిశ్రలనగన చూసూ
త , “ఒరిజనలేనడ?” అని అడిగనడు.
“కనకు”
“దక్ుడ తయార్ు చే వ ఇచడదర్ు?”
“కనసరగనడ్”
నకిలీ ప్నస్ఫో ర్ుటలకి బెలిియిం ప్ర ద
వ ధ ి. గత సింవతార్ిం 19,000 ప్నస్ప్ో ర్ుటలక
‘అింతరనధనిం’ అయాాయని ఆ దేశ ప్రధ్డని సవయింగన అింగీక్రిించడర్ు. చింతరమేమిటింటే ఈ
మాఫవయా - చీక్టి ప్రప్ించిం రనజామేలే బుర్ుిండీ, సో మాలియా లాింటి దేశనలోల లేకు.
ప్రప్ించింలో కెలల ా అకుుతింగన, అసలేమీ అనుమానిం రనక్కిండడ నకిలీ ప్నస్ప్ో ర్ుటలక
తయార్ుచే ే మాఫవయా, భార్తదేశప్ు క్రనణటక్ - కేర్ళవ సరిహకుులోల ఉింది. ప్నకిసత నన్,
మకను, జర్ూసలేిం లాింటి దేశనలోల ప్ుణాక్ేతడరలకి వ్ళిలవచిందన భార్తదేశప్ు పేక వృకుధలక,
జీవితింలో మరి వనటి అవసర్ిం రనకు కనబటిట, తమ ప్నస్ప్ో ర్ుటలని ఈ కనసరగనడ్
మాఫవయాకి అయికువేల ర్ూప్నయలకి అమేీసనతర్ు. నకిలీ ప్తడరలక కనవల న
వ వనర్ు
ప్నతిక్వేలి ,ేత ఫో టలలక మారిద అింకజేసత నర్ు. కేర్ళవ సరిహకుుల కగా ర్ జరిగిన మింగళవూర్ు 9

సౌదీ అరేబియా విమాన ప్రమాకింలో ద రికిన 160 ప్నస్ప్ో ర్ుటలలో ప్ది నకిలీవి అింటేనే ఈ
విష్యిం అర్ుమవుత ింది.
“దక్ుణుాించిం వసుతనడావ్?”
“పష్నవర ప్నకిసత నన్. ఆరెాలకల పష్నవరలో ఉనడాను.”
టేబుల్కి అవతలివ్ైప్ు క్ూర్ుదనా రెిండో వాకిత రనమవ్ైప్ు అనుమానింగన చూసూ
త
“పష్నవరలో దక్ుడునడావ్?” అని అడిగనడు.
“ఖిసనా ఖవనన్న బజార. తివనచీలకి ప్ర ద
వ ధ ి. అక్ుణుాించిం ఖెైబత ారా ప్నస్ గుిండడ
కొింతకూర్ిం లారీమీక, కొింత ఒింటె మీక వచడదను. రెైఫల్
వ నుించిం రనకెట్ లాించింింగ్ వర్క్ూ
అను విం ఉింది” అడగబో యిే అనిా ప్రశాలక్ూ సమాధ్డనిం అనాటుట చెపేపశనడు.
మొకటి వాకిత తల తిత

ఫసోత

యాసలో క్ఠినింగన, “మరీ సనీరటగన ఉిండక్క.

ఇిండియాలో చెలల కత ింది. ఇక్ుడ ప్నరణడలక ప్ో తడయి” అనడాడు. రనమ మాటాలడలేకు.
“ఇక్ుడ

అఫ్ఘ నిసనతన్లో...

అింకులోను

తడలిబన్

న
ై ాింలో

దింకుక్క

ప్ని

చేదు డమనుక్కింటునడావ్?”
“ఇక్ుడి మతడన్నా, నియమాలీా, క్ఠినమెైన చటాటలీా మా దేశింలో సనుపవించటిం
కోసిం.”
ఆ మాటలకి దకుర్ుగన ఉనా ఇకు ర్ూ తల తిత చూశనర్ు. రనమ మొహిం అభావింగన
ఉింది.
“మీ దేశిం కోసిం మా దేశప్ు

ైనిక్కడిగన చేర్తడవన?” వనరిలో ఒక్ర్ు అడిగనర్ు.

“నేను దేశాల తరఫున పో రాడను. భగవంతుని తరఫున పో రాడుతాను. దేవుడి
మతడనిా నిర్ వించే వనరితో ప్ో రనడుతడను. అఫ్ఘ న్లో తడలిబను
ల చేసత ునాది అదే. వనరికి నడ
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వింత తోడపడటానికి వచడదను. ఇక్ుడి ప్ో రనటానిా నడ దేశననికి తీసుక్కవ్ళ్ల లలి. ననుా
అల్ అజమ బుకనరీ ప్ింప్నర్ు. నడ అశయిం ఆయనకి తెలకసు.”
బుకనరీ పేర్ు వినగననే వనరి మొహింలో మార్ుప క్నప్డిింది. రెైలల ో సనధ్డర్ణింగన
ప్రయాణిించే వాకిత ‘నేను మహాతడీగనింధ్ీ మనవణిా’ అని మాటల సింకర్ుింగన చెపేత క్లిగే
విసీయిం లాింటిది అది. “బుకనరీ అింటే... షేక్ట...?” అింటట సగింలో ఆప్నడు.
రనమ అవుననాటుట తలూప్నడు. బిన్ లాడెన్ని గౌర్వింగన ‘షేక్ట’ అని పవలకసనతర్ు.
లాడెన్ నమీక్మెైన ని
ై కనధ్ికనర్ులోల బుకనరీ ఒక్ర్ు.
టేబుల్ కగా ర్ క్ూర్ుదనా వాకిత కనగితిం మీక ఏదో రన వ అిందిసత ూ “కనింధ్హార
వ్ళవలగననే ఈ కనగితిం చూపవించు. ఏిం చెయాాలో అక్ుడ చెప్త నర్ు” అనడాడు.
రనమ ముింకుక్క నడిచిం అక్ుడునా టరక్ట కగా ర్క్క చేర్ుక్కనడాడు. అింకులో
అప్పటికే ముపైైమింది దడకన ఉనడార్ు. రనమతో ప్నటు మరో నలకగుర్ు దక్ుగననే టరక్ట
క్దిలిింది. అర్గింట తర్ువనత ప్నక్ట-అఫ్ఘ న్ సరిహకుు దడటిింది. ఆ సరిహకుు రేఖని
‘డూారెిండ్ ల ైన్’ అింటార్ు. ప్రప్ించింలోకెలల ా
రేఖ వ్ళవత ళింది. ఆ తెగలక దింత

యింక్ర్మెైన ఫక్ూ
త న్ తెగల మధ్ా నుించిం ఆ

యింక్ర్మెైనవింటే అటు అఫ్ఘ న్ ప్ర ుతవింగనని, ఇటు ప్నక్ట

ప్ర ుతవిం గనని వనరి సనమాజిక్, మత సింబింధ్ిత ఆచడరనలోల వేలకపటేట ధ్ెైర్ాిం చెయాలేవు.
ఆ టరక్టలో వునా ముపైైమింది వాక్కతలక ద ింగచడటుగన దింకుక్క అఫ్ఘ న్లో
ప్రవేశసుతనడారో తెలియాలింటే, గత ప్నతిక్ సింవతారనల చరితర తెలకసుకోవనలి.
***
ఒక్ప్ుపడు ర్ష్ాను
ల ఆఫ్ఘ న్ని ఆక్ీమిించుక్కని రనజామేలార్ు. అది అమెరికనకి
నచదక్, ఆఫ్ఘ న్ ప్క్ు దేశమెైన ప్నకిసత నన్ని ప్ో ర తాహిించింింది. తన వింత ధ్ర్ీింగన ప్నకిసత నన్,
‘తడలిబాన్’ అనే విప్ల వకనర్ుల సహాయింతో ఆ దేశింలో అలజడులక రేపవింది. తడలిబనల
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సనయింతో, ర్ష్ానల కి వాతిరేక్ింగన గెరిలల ా యుకధ ిం జరిపవింది. ఇద క్ తలనొపవప వావహార్ింగన
ప్రిణమిించటింతో, వనరి ఖరనీనికి వనరిని వదిలే వ ర్ష్ాను
ల ఆ దేశననిా వదిలే వ
వ్ళిలప్ో యార్ు. ప్నకిసత నన్ ప్ర ుతవ సనయింతో తడలిబను
ల అధ్ికనర్ింలోకి వచడదర్ు.
రనజాాధ్ికనర్ిం చేప్టిటన తడలిబను
ల మతఛడింకస వనకులక. వనరి కృషవటలో మతిం తప్ప
ఈ ప్రప్ించింలో మర క్టి లేకు. ఉిండక్ూడకు. వనరికి తెలి వనవి రెిండే. ఆక్లి, అసహనిం.
తెలియనివి రెిండే. విశనీింతి, శతర వు ప్టల జాలి.
వనరి నియమాలక క్ఠినిం. అధ్ికనర్ింలోకి రనగననే దేశింలో వుిండే ఆడపవలలల
నిందిరిన్న చకువు మానిపించడర్ు. ఉదో ాగనల నుించిం తొలగిించడర్ు. హిింకూ దేవనలయాలీా,
బౌకధ సూ
ు ప్నలీా నిరనధక్ిణాింగన క్ూలగ టాటర్ు. వనరి ఉదేు శాింలో ఈ ప్రప్ించింలో అనిా
బాధ్లక్ూ, లించడలక్ూ, డబుు క్క్కురితకీ, ఆశక్ూ... అనిాటికీ రెిండే కనర్ణడలక.
కోరిక్, ఐశవర్ాిం ప్టల వనామోహిం..! ఆ రెిండిటి ప్టాల మోజు వీడమని వనరి

వత ై ప్టల
వదధ డింతిం

చెప్ుత ింది.
ఆకనశింలో గనలిప్టిం దగరెయాటిం

గవింత డిని ప్రిహ వించటమే. అింకువలల ఆ

దేశింలో ప్తింగులక నిషవకధిం. చకర్ింగిం జూకింతో సమానిం. కనబటిట ఆ దేశింలో చెస్
ఆడక్ూడకు. ధ్ూమప్ననిం,

వనిమా చూడటిం, టీవీ వీక్షణిం, మూాజిక్ట వినటిం లాింటి

వనామోహాలకీ క్ఠిన శక్ష.
వత ై యొక్ు అింకమూ, సహచర్ామూ ప్ుర్ుష్ డిలో రనక్షసుడిని నికర లేప్ుత ింది.
అింకువలల ప్ుర్ుష్ డితో ప్నటు చకువుకీ, ఉదో ాగననికీ
సించరిించరనకు.

దతత

చెప్ుపలక

వేయరనకు.

వత ై అనర్ుారనలక. బుర్ఖా లేక్కిండడ

గోళవల ర్ింగులక

ప్ుర్ుష్ డితో క్లి వ తిర్గనకు. ప్ుర్ుష్ డు వనహనిం నడుప్ుత

వనడరనకు.

ప్రనయి

వుింటే, వదిన గనన్న

మర్కలక గనన్న ప్క్ు ట
వ ల ల క్ూరోదరనకు. ప్రజలక మతత కి కూర్ింగన ఉిండడలి. ప్ుర్ుష్ లక
గెడాిం గీయరనకు. సింగీత వినోదడలక్క కూర్ింగన ఉిండడలి. మెర్ుప్ు కుసుతలక ధ్రిించరనకు.
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=1211

***
Read other books of Yandamoori Veerendranath @
http://kinige.com/kbrowse.php?via=author&id=355

