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బ����ద్ �మ��కంట� ఇం�ా ఏ�ో �ా�ాల�� �ాంకష్ మన�ా్శం��� దూరం �ే�త్ � ం�� ��ంద���.
మ����ందర� తమ�� అందుబ�ట�ల��� వ�్చన �ాట�ల్ల � మం� ���న్ ఎంచుక���
ప్రయతన్ంల� బ� ల�త్ప�� �ెడ్డ���న్ �ే���్కంచు��� మన�ా్శం�� ��ల�ప్త�ంట�ర�.
ఇం��ందర� �ే��� అందుబ�ట�ల��� వ�్చన �ాట�ల్ల � మం��ెడ�ల� �ర్ణ �ంచు��ల�క
అసమర�ధ్ల��ా ������ ��ర�. అ��మక�ల�్ల తమ �����న్ ��ాస్రం�ా గ�����త్ ార�.
ఈ ��త సంఘరష్ణల�్ల మ��ి�� �ావల�ిన �చకష్ణ� శ��త్� ఆ �ేవ�డ� అంద����
ఒక్కల� ప్ర�ా��ంచక�� వట�� అ���దద్ �ాపం. అ�నపప్ట��� ��తంల� పడూ
త్ ల�సత్ ూ,
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మనుష�ల�్ల.
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�ారధ్ కం

�ేసుక����ాళ�్ళ ��ల� అర�దు�ా క��ి�త్ ార�. అసల� మ��ి ��త�� సంఘరష్ణల��
�ం���� �ం��. “డబ�్బనన్ �ా���� అ�న్ సుఖ�ల�” అనుక��� ���ల� �ా��.
�ట�నన్ట�కంట� మ�ందు అసల� సుఖమంట� ఏ�ట� అ������� స���న �ర్వచనం ల�దు.
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ల��ిం�నప�ప్డ� ఎదుర��య్ క�ా్ట�న్ న�ా్టల� ఆ మ��ి �����న్ ఆసత్ వయ్సత్ ం
�ేసత్ ుంట��. అల�ంట� మ��ి ��త�� ఈ కధ.

స�ాలంల� ఆ తప�ప్లను

స����దద్ ుక�ంట� ��తం మ�్ళ స���న �ా��ల� పడ�త�ం�� ��తం. మ�్ళ అ�ే తప�ప్
ప�న�ావృతం అ��ే ఆ వయ్��త్�� అంత�ల�� వయ్ధ త�ిప్ం� ���ల��ే� వ�ండదు.
అ�� ��ాఖపటన్ం ��ల
� �్వ ��్టషను
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సమయం �ాయంత్రం 5 గంటల�. “�����్రబ�ద్ ��ళ�్ళ ����వ�� సూపర్ �ాస్్ట ఎక్స్
��్రస్ మ������ద్ ��పట�్ల ఎ���ో ��ంబర్ �ా్లట్ �ార్్మ నుం�� బయల��ేరట���� �ిదధ్ం�ా
వ�ం��” అంట� ల�డ్ �ీప్క��్ల ఎ��నస్��ంట్ �గగ్ ర�ా ���ిసత్ ుం��. ప్రయ�ణ�క�ల �ాక��
అం�� హ������ా వ�ం��. ఇంతల� �ల�లమంట� సుమ�ర� ప����నుమం��
య�కత్ వయసు ఆడ�ిల్లల� ఒక�ే�ల� సూట్ ��సు, మ�� �ే�ల� ఫ�డ్ �ాయ్��ట్ల �, �ాటర్
బ�ట�ళ్ళ��

పర�గ�ల�డ�త� వ�్చ ఒక జనరల్ కం�ా��్ట�ంట�్ల�� ల���� �ే��్చ అందుల�

క���్చవట���� �ీట్ల � ��త�క�్కంట���న్ర�. �ాళ్ళందర� ����ప� ఒ�� వయసుల�
వ���న్ర�. �ాళ్ళ వయసు ఇర��,ౖ ఇర��ౖ మ��ేళ్ళ�� �ం� వ�ండక�� వచు్చ. �ాళ్ళ
మ�టలను బట�్ట అందర� ఒ�� �ాల��ల� చదువ�త���న్ర� అరధ్�o
� �� ����న
ప్రయ�ణ�క�ల��. అ�� జనరల్ బ� �� �ావటం�� ����ప� మ��ొంత�ల

�ీట్ల� అపప్ట���

ఆక��ం� క�ర�్చ��న్ర� ప్రయ�ణ�క�ల�. ప�ి�ిల్లల�� ఏడ�ప�ల�, ����ంతల�� కం�ా��్ట�ంట్
అం�� దదద్ ���్ల �� ��ం��.
“ఆ ��ట్ట � �ా���� అసల� బ���ధ్ ల�దు! అరక� ట�ర్ �� ్ర �ా�ం గ���ం� �ా����
మ�ం�ే�ె�ిప్ బ�రత్ �ల� ��జర్్వ �ేయమ� �ె�ి�ే �ాడ� �మ్మ�� ����త్నట�
్ల త�ా్వత �ే�త్ ాల�
అంట� ల�ట� �ే�ాడ�. మ�� �ారంల� బయల�ద్ ర��మ� �ె�ిప్న త�ా్వత ��జ��్వషను
ప్రయతన్ం �ే�ాడ�. అపప్ట��� ట�ౖన
� ం�� �ం���� �ం��. ��ౖట్ �స్్ట ��జ��్వషన్ ట���ట్ల � �ే�
��ట్ట � ���్ళ �� య�డ� ��ట్ట � �ాడ�. ఇప�ప్డ� చూడ� మన �ాట�
్ల . ఈ జనరల్ బ� �� ల�

ఎవర� మన మ�ట �� �ీట్ల � ఇ�ాత్ర�. ఖర్మ ఖర్మ” అంట� �ట్ల ప��ాణం �దల�ట్ట ం� ��
ల�వ��ా వ�నన్ సుంద�� అ�� అమ�్మ�. అంద��ల��� ����ా్క, అందం�ా వ�నన్ రజ�
అ�� మ�� అమ�్మ� తన �హం �ద పట�్టన �ెమటను క��్చఫ్ �� త�డ�చుక�ంట�
��ా�ాగ్ బ� �� అం�� క�యచూసుత్ం�� ఖ�� �ీట్ల ��సం.
“�� �ల���! ఇప�ప్ట��� ఎల��� సర�ద్క�ం��ం. అసల� ఈ�ా�� అరక� ట�ర్ �స్
అవ�త�ం�ే�

అనుక���న్ం. అల� �ానందుక� సం���ించు” అం�� సుమ అ��

అమ�్మ�. పక్కనునన్ మ�గ�గ్ర� ప్రయ�ణ�క�ల� ����్వస్్ట �ే�ి �ాళ్ళ� ���� �ీట్ల��
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పం�ిం�ం�� ఆ అమ�్మ�. ��ండ� ల�ంగ్ �ీట్ల � సం�ా��ం� ఒక���ద ఒకర� క���్చ�
సర�ద్క���న్ర� ఆ ఆ అమ�్మ�లందర�.
“��క�, జ�య్��� ��ౖడ్ �ం�ో �ీట�్ల �ా�ా�, క���్చ� కబ�ర�్ల �ెప�ప్��ట���� ! ���ట్
�ం�ో �ీట్ల � అత��వ�� ఒక్క�ే క�ర�్చ��న్డ�. అత�న్ ����్వస్్ట �ే�ద్ �మ� ���� ��ట
సర�ద్��మ�?” అం�� సుంద��.
రజ� ���్ళ ఆ �ం�ో �ీట్ల � క���్చ� వ�నన్ వయ్��త్� ����్వస్్ట �ే�ిం�� ���� ��ట సర�ద్���
తమ�� ఆ �ీట్ వ��ల�యమ�. ఆ �ం�ో �ీట్ మ��ి తన��� ���ించనట�
్ల ��ేత�ల�్ల
తల ��� ��ట్ట ���� కదలక�ం�� క�ర�్చ�� వ���న్డ�. రజ� తన ����్వస్్ట � మ�� �ా��
గట�్ట�ా�� ���ిం�ం��. ఆ వయ్��త్ ���నం�ా తల ��ౖ��
� త్ ఒ�� ఒక్క�ా�� రజ����ి చూ�ాడ�.
అత� �హంల��� చూ�ిన రజ� వ����్కప��ం��. ఆ వయ్��త్ ��ను అనుక�నన్ట�్ట
మధయ్వయసు్కడ� �ాదు. సుమ�ర� మ���్ౖఫ��ళ్లల�ప� వయసునన్ య�వక�డ�. అత�
కళ�్ళ �ా� కళ్ల ల��ా ���త్ జం�ా వ���న్�. ��మం�� నల్ల కప�ప్ ���ినట�
్ల �ా వ�ం��.
�ం�� �� ఎ��న్ళ్ల �ం�ో అనన్ట�్ట ��ల� బల��నం�ా వ���న్డ�. �ట�్ట నల్ల రంగ�ల�
వ���న్

ఎపప్ట��ం�� �ైల సం�ా్కరం ల�నట�
్ల ఎం���� � వ�ం��. గడ్డ ం �������� �

వ�ం��. ����ల� �� ��బ��� వ���న్�. ప్రపంచంల�� వయ్ధనం�� ���� అనుభ�సుత్నన్ట�
్ల
���్లపత్ం�ా, మ�డ�చుక��� �న �హం�� వ���న్డ�. రజ� అ����న ����� జ�ాబ�
�ెపప్క�ం���� ����� తన తల� ��ేత�ల మధయ్ వ�ంచు��� మ�ందుక� వం�� క�ర�్చం��
�� య�డ�. రజ��� అత��� ఇం��o మ�ట�్ల��ల� �ె�యక �క్క�హం ���ిం��. ����� తన
�ీట్ల ��� వ�్చ క�ర�్చం��.
ఇంతల� సుంద�� ���్ళ ఆ వయ్��త్�� ఎదుర��ా వ�నన్ మ�� �ం�ో �ీట�� ఆక��ం�
క�ర�్చం��. ఆ వయ్��త్ �ా��పట����� తల ��ౖ���త్ చూ��త్ మ���ా�� ����్వస్్ట �ే�ద్ �మ� రజ�
ఎదుర� చూసూ
త్ క�ర�్చం��. చూసుత్ండ�ా�� బ� �� అం�� �ం���� �ం��. ఇంతల� ట��
్ర న్
బయల�ద్ ��ం��. �ా� ఆ వయ్��త్ మ�త్రం వం�న తల ���
ౖ �తత్ల�దు.
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/book/Rajani+Sasankam
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