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ఆనంద �లయం మ�ందు ఆ�� ఆ �ంట���ౖ�� ��కష్�ా చూ
స ూ

�లబ��్డడ, �ాజ్ అ� మ�దుద్�ా �ిలవబ�ే అసల���ర�గల �ాజ.

‘ఆ �లయంల� ఆశ�యం �ొ రకటం కష్ టం.. అల�ంట� ఆశల� ��ట్ �ట��వదు’ అ�

��చ్చ��ం��డ� ర� అంతక� మ�ందు ��జ. అ��� స�� ఆ �లయంల� ఓ గ�� అ�ెద్క�
సం�ా��ం��లనన్ పట�్టదల క���ం�� �ాజ్. ����� �ారణ�ల� ��ండ�. ఒకట� ఆ �ంట�

ప్ర�ాంత �ా��వరణ. ��ం�ో �� ఆ �ంట��� ����కల్ �ాల�, �ిట�, �చ్ �ల�ంట�

���య్వస�ాల� ���్చవ�న్దగగ్��్ల వ.

�ట్ ట �దట ఆ ���ల� ఒక �నన్ ర�మ్ �ొ�����ే బ�గ�ండ�న� ��ట

బయల��ే�ాడ�. ఆ ����ా�ే క�� ��డ��ా ఉంట�డ� ర�� స�యం అ���ాడ�. 'ఈ

అ�ీ�ియల్ �ాల�ల� ర�మ్ �ాదుక�� క�సం ��క�ల ��డ్ �ొరకడ����� దుర్. �ా�

ను��్వ� ఆప త్�త�్ర��� అ���. చూసూత్ చూసూత్ �ా��� వ��ల�యడం ��వయ

�ాదు �ాబట�్ట �� �ాయశక�త్ల� ప్రయ�న్ం� తమ�� ఓ �నన్ ర�మ్ �ొ���� ఏ
�ే�ాత్న' అ��న్డ� ర

'� ��ల� ఈ జన్మల� మ��్చ ��ను �త్... ఆ ప� �ే�ి ప�ణయ్ం కట�్ట' అ��న్డ�

�ాజ. అదం�� జ���� �ారం ���ల� అ�య్ం�. ర� ప్రయ�న్
స ూత్�� వ���న్డ��ా�

మ�త్రం �ొరకల�ద. ఆ ���ందట� ��జ� �త�్రల� �దద్ర� క��ి మ�� ��ండ్ ��య���

బయల��ే�ార�. �ాయంత్రం అ�దు గంటల� అవ���ం�. య��వ��స్ట� నుం� ఇళ్ళక
వసుత్��న్ర� ఓ �దద్ర� అమ�్మ�ల� అప�ప్�ే బసుస్ ���� �త�్రలక� ఎద.

“మ� మ�ం��జ్ వ��త్ం. ఓ �మ�షం ఆగ�" అ��న్డ� ర� హ������ా ర�మ�ల� ��ి

మ�ఖం త�డ�చుక�ంట�, అందుల� �త�్రడ� �ెప�త్నన్ మ�ం��జ్ ఎవ�� ��ల�్చ�

కష్ ట�� అ�య్ం�� �ాజ్. ఆ �దద్రమ�్మ�ల� ఒక��� �ం� ఒకర� అందచం��ల�

�� ట�పడ���న్ర. అందుల� ఎవ��న్ మ�ం��జ్అంట� బ�గ�ంట�ం�ో ఎవ��న్ ��మమ�
అంట� బ�గ�ంట�ం�ో �ే�్చ�ెపప్డం కష్ట�� మ�� అందుల� చూ�ి చూడ�, ఆ ��మల�
�దద్ర� దగగ్రక� �ావటం �ళ్ళ��ౖప� తల��త్ అ��� చూడక�ం���� ��ట� ���్ళ�
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అం�� జ������ �ం��. ర� మ�త్రం �నక
�
�్క ����� �ాళ�్ళ ��ళ�త్నన్��ౖ�� చ

వ�ం���� య�డ�.

“�త్రమ� � తపశ్శ��త్�� ���్చ అమ�్మ�ల� చూ��ౖ�� �పప్క�ం�� ��య...ఇక

నువ�్వ ��నక�్క �ర��చ...” అ��న్డ� �ా.

“వ�ండ�ాబ�బ�...ఈ ��న్స్ త�ిప్ందంట� మ�్ళ ��ప� �ాయంత్రం వరక� క��”

అంట� ఆ అమ�్మ�ల� కనుమర�గ��య్వరక� చూ
స ూత్�� వ���న్డ.

"� మ�గ ��రమ� �ా
్
��ప� ��ం��ంగ్ ల� వ�ంచు�... ఇంత�� అందుల� మ�ం��జ్

ఎవరట?"

“ఆ మ�త్రం ��ల్చల�దట ., ��ర�మ్ ల� బ �మ్మల� ధగ ధ�ా ����
� ి��త�ంట�..”

“�త్రమ� �క� ఒక్కబ���్మ క��ిం�ం�ే� �ా� ��క� మ�త్రం ��ండ� బ�మ

క��ిం��� మ�� ..”

“��తత్ల� ��క� క��� �ల��� ��ండ� బ �మ్మల� క��ిసుత్ం. చూడ�ా చూడ�ా చూప�

త��గ్ ఒక బ �మ్మ క��ించడం �దల�య్ ..”

“�� ర�ాట� ... ఒక బ� మ్మ క��ించడం మ����ిం�� అన..”

“'య� ఆర్ క��క... అపప్ట� నుం� ��ం�ో బ �మ్మ �షయం అట�్ట పట�్టంచు��వటం ..”
“�ా� ���ం�ా ఎ��్ల �్
� టజస్ ల� వ��� అం�ేత ఆ ��ం�ో బ� మ్మ� క���

పట�్టంచు���ా�స్ వ�ంట�ం.. అ�� �ాక � మ�ం��జ్ ఎవ�� �ె�యక���ే ���త్��

�సం �ా��చు్ ... ఏమంట�వ ..?”

“�ాజ ... �క� ప�ణయ్ం వ�ంట�ం�� �ా� అంత ప� మ�త్రం �ెయయ .. చ�్చ � కడ�ప�న
ప���త్న ..”

“�త్రమ� చ��్చక నువ�్వ ప� ��త్�� ల��ో ��క� �ె�దు .. �క� అంత�ా ఋణం

�ర�్చ���ాల� వ�ంట� ��ంట�� ఓ ర�మ్ చూ�ి ��ట� ..”
“ఓ.�� ... �ా�ంట�డ ..”

“�ంత�� బ� మ్మల సంగ� �ెపప్ల� ..”

“�ె�త్ను న
ా
డ�.. నడ�”
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“ఆట� �ట�” అమ�్మ�ల� ���్ళన��ౖప� చూ��డూత్ అ���ాడ� .
“అట� ఎందుక� �ాజ ... ప�ల���..”

“ఆ� � మనసు��బ�ట� � మ�డ్ క��� ఆ మ�ం��జ్ ��ంట ప �� �ం�ో �న�"

“�జ�� �ాజ్ మనసు ఎప�ప్�ో మ�ం��జ్ �� అం��తం అ ���� .. ఇక మ�డ్

మ�త్ర��

����ం� .. ���న్ వ��� ��ట�్ట మ�ం��జ్దగగ్���� �� �్ళ����మంట

దుంప�ెగ ఇ�� ననున్ వ��� ��వటం ల�ద”

“చూడ� �త్రమ... తగ� �ాళ్ళల� ��్ర���త్ ఫ�ా్వల�దు �ా� ఘ�ట� ఎక�్క��ౖ�ే ప”

“ఏ ... ఏ ������ అ�య్ క�ర�్చంట�న� భయపడ�త���న..”

“అంత బ�ంగ ల�దుల� ..”
“మ��...”

“ఏ� ల�దు ఆ మ�ం��జ్ క��ిం�నప�ప్డల�్ల కళ�్ళ ����� ప������� ...”

“���య్ �ాజ
�
.. ����య .. నువ�్వ ఇప�ప్డ� ఎ�న్ జ�క�ల� ���ి�� భ��ం���స ...

��ా ��్ర�ం��క తప�ప్త�ం�� మ... ఒక ��ట��� నువ�్వక��� ఏ ��్రమల��

పడక�����ా అప�ప్డ� ��� �ిప్��ట్ �ె�క ��త� .. ��ను చూడక�ం�� వ�ండను�ా
అప�ప్డ� �ె�ాత్ను �  .. ��క� వచు్చనయ� జ�క�ల� ��యయ్డం మ��్చ �� ..”
“వ������� �త్రమ� ఏ� తమ��ా�� అ��న్ను అం� ట���ట్ ఈ” అ��న్డ� �ా.

“�ం��కట� బ�య్ట� ��్వన్స్ ల� మ�ం��జ్ ఎవర� అ�కదూ

�ెపప్టం �ా్రరం�ం��డ� .

.. అ��ే �ను ..”

“���క��ా... �ెల్ల�ా వ�ం�� చూ�ావ... ఆ అమ�్మ .. నవ�్వత�ంట� బ�గగ్ల� ��ట్ట
పడ�త���న్� చూడల��� నువ� ..”

“చూ�ాను ... �ి ఈజ్ ��య�్ల మ�ర్వ ... అ��ే ఆ అమ�్మ��� �క� ప��చయం
ల��� ..”

“మ�ఖ ప��చయమ�ందను��..”

“ఎం�ై��...ఒక ����ా��్ళ క�..”

“అ�� క���...ఒకట� ��ండ� �ార�్ల హల..హల� అను��వడం�� ఆ���� �ం��..”
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“కం�ార�పడక� �త్రమ... అ�ే ��ర�గ�త�ం�� ..”

“ఇం�ా ��ల� �షయ�ల� �ె�ాప్ .. �చ్ �� ���్ళ �ర�బ���ా మ�ట�్లడ�క�ం��ం  ..”

“మ�� �� ర�మ్ సంగ ..”

“చూ�ి��ట్ �ట  బ�ధయ్త �� .. ఓ. ��న”

‘�ల�్లదు �ప�ప్�ే ర�మ్ ��సం అ��్వషణ �ా్రరం' అనల�క�� య�డ� �ాజ�ష
“మ�ం��జ్ అసల� ��ర� మ�ధు� .. ఆనంద�లయ���� ఏ���క �ారసు�ాల� ..”

“అం�ే �ాదు .. బహ��ా ఆ��క� త�్ల�ార� వ�ం�� వ�ండర ..”

“���ల� �ె��ిం���ా..” అ��న్డ� ర� ఆశ్చరయ్

“జస్ వ���ం��ను .. నువ�్వ ఆ అమ�్మ�� ప��చయం �ెయయ్����� అంత ఎంఫ�
ఇసుత్ంట� ఏమను���ా� �ెప� .. మన �ెల�గ� కథల�్లల� � �����న్ క��

ప�ట్ ట�ా�, ల�క ఆ తర��ాత ��ంత �ాల���� త�్ల �ా��� � ���ట�్టక�� వ�ంట�ం,

్ �� ��ంపకంల� సుక�మ�రం�, �ా�ాబం�ా మ�దూద్ మ�చ్చటల�న్ �ర�్చక�
తం��ర�ా
������వ�ంట�ంద�, అం�ేత �ాసత్ ��ం��ఘటంక��� అ�య్ వ�ంట�ం...”

“�ీ్లజ్ � ా్టప .. ను��్వమ��న్ అను�, మ� మ�ం��జ్ � మ�త్రం ��ం�� �ిల్ల అం
��ప�ప్��న. �ాసత్ చల����ా �����నంత మ���్రన అల్ల�� �ిల్ల అ���త�ందం?”
“'�� ఉ�ేద్శయ్ం అ���ా �ార ..”

“స�� స�� ఏ�ో ఒకట� .. మ�ందు అసల� �షయం �ెపప్... ఆనంద �లయ����

ఏకచ్ఛ��్ర��పత�ల� �ాజ���ాల�ావ��ా .. ��ట�ౖర్ �డ జ�� .. ఎం�� హం���ా చుర�క��ా

వ�ంట�ర� .. సర���ా మ�ట�్లడ��ర .. �జ���� ��ల� మం� మ��ి�ా నువ�్వ

ఊ��ం�నట�
్ల మ�ధు��� ��ల� �ా�ాబం�ా ��ంచుక�వ��్చ .. ����� �ారణం ఆ

అమ�్మ��� �నన్ప�ప త�్ల ��వటం �ాద...”

“మ�� ..”

"�ాళ్ళ�� ఒక్క�ేత్ సం��నం �ావ”
“అ��ే త�్ల బ్ర��� వ�ందనన్”

“ల�దు. ��ండ� సంవతస్�ాల ���త�� ఆ�డ చ�� ��ం�..”
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“అయ�మ్ �ా�. అ��ే అంత ��దద్ ఆనంద �లయంల� తం��్ర క�త�ళ�్ళ ఇదద
వ�ంట���న్�? చక్క�ా ��ల�ంట� �ా���� ఓ ర�మ్ అ�ెద్క� ఇ�్చ ప�
కట�్ట��వచు్చ?”

�
మ�్ళ ఒక�ా�� తన ర�మ్ సంగ� గర�త్ �ే�ాడ� �

“ఆ �షయంల� మ�త్రం జ��జ్�ార� ఎల�ంట� �ాపం �ేయల�ద�� �ె�ా .. ఎందుకంట�

�ల్లం�� ప���త్�ా జ� �గ్�ా�� ఆ��నంల��� వ�ంట� ���యస్కరం..” తన �ో రణ�ల� ��ను

�ెప�ప్క���త���న్డ� .

“�దద్ర� మనుష���� అంత ��దద్ భవనం అనవసరం అనుక�ంట� ..”

“అల� అనుక�� వ�ండర� ఆయన .. ల�క���ే ���ంద ��గంల� ��ంత అ�ెద్క� ఇ�్

వ�ం�ే�ార� .. అ�� �ాక�ం�� జ��జ్�ార� ఆ�ిత్�ాసుత్ల� బ��ా వ�నన్ ��దద్ .. ఎంత

��ట�ౖర� అ��� ��� �ాసత్ ����న్ ���ంట�న్ �ెయ�య్� క.. ఒక ప్రక్క ���్ళ�� ఎ���

క�త�ర� క��� వ�ం���� .. మం� సంబం��ల� �ా�ాలంట� హంగ�ల�� �ాసత్

హ�ం���ా క��ిం��లనుక�ంట�ను ..”

“�జ�� అను��.. అ��� ఏమ�ం��, ర�మ్ ఇ��త్ ఇంట�్ల మ��ిల� ఎడజ్స్్ట అ..”

“ఇం�ా నయం ఇంట�్ల మ��ి అ�����న��న్వ� �ా..”

�ాజ్ �నన్�ా న�్వ వ�ర�క���.

“�� ర�ాట�న క��� �ల�ంట� బ్రహ్మ��ర���� ఇల�్ల అ�ెద్��వ్వర.. ఒక��ళ ఇ�్చ��

ఇంట�్ల�� మ�త్రం ప��్మషన్ ల���ే �ా� .. అమ�్.. క�త��� �షయంల� మ�త్రం
జ��జ్�ార� ��ల� �ి��ప్్ట �ా వ�ంట���న్ర� ..”

“ఆయన గ���ం� ��క� �ె�దు �ా�, నువ�్వ మ�త్రం � మ�ం��జ్ �షయంల� ��

క�మ�కష్ణ �ాట�సుత్��న్వ��ిసుత..”

ర� మ����ి�� య�డ�..

“మ�ందు ��ల� ��దద్ ల�న్ వ�ం�� చూ�ావ�.. �ాయంత్రం ఐ��ంట�కల�్ల వనం ల��� వ�
క�ర�్చంట�ర� జ�� జ్ �ార.. బహ��ా ��ౖజ�గ్ ల� ఈ �ాలంల� ఏ ����ద్ మం���� అం

��ాల���న ల�న్ వ�ందనుక�ంట�న .. ��ల� బ��ా ���ంట�న్ �ేసుత్��న్ర..”
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“అం�ేల� క�త����� అంత బ��ా ��ంచుక�వసుత్నన్ ఆ,వన�ేవత� పట�్టంచు��క���ే

ఆశ్చరయ్ప����ా� �ళ�్ళ���ి �ట్ �ా వ�ంచుత���న్రంట� ఆశ్చరయ్ప���స్ం�ే
..” అ��న్డ� �ా

“అ��ే ల�న్ గ���ం� ్
ప ర�ాత్వన ఎందుక� వ�్చందంట� మ� మ�ం��జ్ క���

�ాయంత్రం �ాళ్ళ ������ �ాట� ల���్ల�� వ�్చ క�ర�్చం .. ఇదద్ర� క��ి ఏ �ె��స

ఆడ���ట� ల�క���ే ఆయన �ార� ఏ ��ప�� చదువ�క�ంట� క�ర�్చంట� ఈ�డ�ార�

ఏ�ో �ా��్డన్ వర్్క�ేసూత్ ఒక వన�ేవతల� �ర వ�ండట� �ా��రణం�ా జ����

�షయం. ��డ�్డ �ద అట� ప్రక్క�ా ����్ళ �ాళ్ళ�� అ�ొక అదుభ్త దృశయ్..”

“అంద���� అనక� .. ����్ళ �ాళ్ళందర� అట� చూడ .. ఒక��ళ చూ�ి�� అంద���� ఆ

దృశయ్ం క��ించద ... ఎందుకంట� ��డ ప్రక్క�ా ��దద్ ��దద్ ���టన్స్ �ెట�్ల ��ల�.

ఆ�� ప్ర�ేయ్కం�ా ��ంత ��ప� చూ��త్ త�ిప్ం� ల���్ల ఎవర�నన్�� క��.. ��్రమ దు్ర�ి్ట
చూ�� ఒక్క �క� త�ిప్ం..”

“అ��ే �వ���ా మ�ం��జ్ గ���ం� మ�� ��ండ� మ�క్కల� �ె�ిప్ కథ� ప్రసుత్�

మ����త్న
ా " అ��న్డ� ర.

'య��వ��స్ట�ల� ఎ.ఏ.ఇం��్లష� �ే��త్ం. ఇపప్ట� వరక� త��న వర�డ� �ొరకల�ద�
������. దట�స్.....

“అం�� బ��ా�� వ�ం�� �ా�... ��ం�ో ��మ� గ���ం� క��� ఓ ��ండ� మ�క్కల� �ే��ప్��

కథ�� ఎ��క్్ట వసుత్ం ..” అ��న్డ� �ా.

“��దద్�ా �ెపప్ట���� ఏ� ల�ద.. ఇదద్ర� �ా్లస్ �... ఆ అమ�్మ� క��� ఇం��్లష
�ట��చర �ే��త ్ం� ... ��ర� ��మ ���నస్ మ��..” అంట� మ���ం��డ� ర� ఆ�����
తన ఆ ��్రమ ��ల ప��ాణం.

***

���న్ కష్ణ�లవరక� తన దృ�ి్ట� మరల�్చ��ల�క ��య�డ. ��వలం

అంద���న అమ�్మ� వ�ంద� �ాద, ఓ అంద���న ల�న్ మ��ంత చక్క�ా వ�నన్ ఇల

చూ�ి ఆ ఇంట�్ల ఒక గ�� అ�ెద్క� ద��్కంచుక�� ఆ సంవతస్రమం�� ��్చంత�ా సు
�ాధ �ా�ిన
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గడ�ాల� వ�ం�� అత���. అ�� జ����ప� �ాదనన్ అనుమ�నం ల�క��ల�ద. అ���
ప్రయ�న్ంచటంల� తప�ప్ల�ద� అంతవరక� వ��.

వ�ే్చ మ�ందు ర�� ��డ��ా రమ్మం��మనుక���న. �ా� అతడ� అందుక�

వప�ప్��డ� �ె��ి �ెపప్ల�.

ట�ౖమ్ చూసుక���న్. అ�దునన్ర�య్ం.

��ట� దగగ్రక� ����్ళ. క�క్కల���న్� జ�గ�తత్ అనన ్ బ�ర�్డ చూ�ి �ాసత్ ��నక�్క,

ఆల�చనల� ప��్డడ, ల�ప��� ����్ళల� వ��ద్  . ఏ�ో ఒకట� �ేల�్చక��� ల�పల

��టమ�� వ�్చ“ఎవర� �ా�ా� బ�బ� ..” అ� అడ�గ�త� సంశ�సుత్నన్ �ాజ్
అవ�ాశం క�ప్ం��డ

“� అయయ్�ార ..” అ��న్డ� ఠక�్.

“ఎవ����ే్చర� ��పప్మంట�ర ..”

“ఆయన ల�పల వ���న్�ా బయట క�ర�్చ��న” అ� అ���ాడ� �ాజ .
"అల్ల����ట... ��టల� క�ర�స్��న్ర� కద ..”

“అ��ే ననున్ అక్క���� �సుక� ��ళ .. ఆయన�� �ాసత్ మ�ట�్ల�”

��టమ�� ��ట� తల�ప� ��ాడ�.

“� �ంట�్ల క�క్కల� ��ల� వ���న్యనుక�ంట" అ��న్డ� ల�ప��� నడ�సూ
“అబ� ్బ �ాల�వ�ం�ేయండ �ప�ప్డయ�న్ స�్చ������ క..”

“అ��ే ��ట��� ఆ బ�ర�్డ �ం�ా త���ం వ�ం����ందుక�...”

“అ��ం�� మ��� ఎవర�ప���ే ఆర� ల�న�� వ�్చయయ్క�ం�� వ�ంట�ర� మ� అయయ్�ా

���న్ వ�ం�యయ్మ��న్ ..”

జ��జ్�ా�� �ె���

��చు్చ��క�ం�� వ�ండల�క��య�డ� �.

“నమ�ా్కరమం� ..”

“నమ�ా్కర ..” చదువ�త�నన్ ��పర�ల�ం� తల ��ౖ���త్ చూ�ా. ఎదుట �లబ��న

వయ్��త్ ఎవ�� ఆగంతక�డ� �ావడం�� �ాసత్ కం�ార� క��ిం�ం�� ఆయన మ�ఖ “ఏం

బ�బ�.. ఎవర� �ా�ా�”
�ాధ �ా�ిన
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“� ��స�� వ��్చనం� ... ��ం�ెం మ�ట�్లడ��మ..” అ��న్డ� స�నయం�

“అల��ా.. క���్..” అ��న్ర� చనువ��,

ర� అనన్ట�్ల ��ల� మ�ాయ్దసుత్�ేసుమ� అనుక���న్డ� �ాజ్ . క�ర�్చ��న్డ
్ ట ఒక్క�ా�� క�యచూ�ా. ఆ ద����ప�ల�్ల ఎక్క�� క��ించల�ద
అణక�వ�ా. చుట�

జ��జ్�ా�� అమ�్.

ఏ�టనన్ట�్ల ���ాల�ావ��ార� ప్ర�ాన్రధ్కం�ా చూ�ార� అత�.

�నన్�ా ��ంత� సవ��ంచుక��“�� ��ర� �ాజ�ష్ అం�. హౌస్ సరజ్�స్ �ేసుత్�"
అ��న్డ� ప��చయ ప�ర్వకం,

“��ల� సం��షం ..”

“ఈ �ాల�ల� ఏ�ై�� �నన్ ర�మ్ �ొర�క�త�ం�ే�న� ��దుక�త���న్న” అ��న్డ�

అ� ��మ్మ���

“���� .. ఈ �ాల�ల� ర�మ్ �ొరకటమంట� ��ల� కష్టమయ .. అ��� �క� ��ప��ట్
�ా �ా్వర్టర్స్ వ���న్యనుక� .. ���� ర�మ్ �ే��” అ���ార� ఆయన అనుమ�నం

వయ్కత్పర�
స ూ

“�ా్వర్టర్స్ ల� ఏ� బ�గ�ండటం ల� ఈ మధయ్.. �� చదువ��� ��ల� ఆటంకం�ా
క��� వ�ం�� ..”

“హౌస్ సరజ్�స్ల��� వ��్చక క��� చదు���ట..”

య�.ఎస.ఎం.ఎల్ ప��కష్ల�� �ి్ర��ర్ అవ�త��� .. �క� �ె�యం�� ఏమ�ం�� ఈ
�ాలం క��ా�ళ�్ళ ఎంత �చ్చల����ా �ర�గ�త�నన్ ��న్ అంత కంట� ఎక�్కవ ��స్ట

అ��� � ���వ్ �ేసుత్��న .. చదువ��� ఆటంకం �ాక�ం�� �ాసత్ దూరం�ా
వ�ం��మ� మ�ందు జ�గ�తత్ పడ�త���న్ .. అంతకంట� ఏ�ల�దు �ార ..”

“అరధ్మ�య్ం .. అరధ్మ�య్ం .. �ా� ఈ �ాల�ల� అందుల� ఈ ���ల�్ల �క� ర�మ
�ొ రకటం అంత �ే�క�ాదు ..”

“���� అను��క���ే ���ో �నన్ ����్వస్్ట  ..” అసల� �షయం �ె�ప్యటం
�
మం�దనుక���న్డ

�ాధ �ా�ిన
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“ఏ�ట�� ..” అ��న్ర� �ాస త్ �బ్బం���ా మ�ఖం ��.

“అబ�్బ ��దద్ ఏ� ల�దం�� .. � �ంట�్ల ఏ�ై�� �నన్ ర�.. ��డ ��ౖ��ౖ�� ��ం�ైన

ఎక్క�ైన స�� అడజ్ స్్ట ఐ���.. వ�ంట� ��ిప్�ాత్���” అ��న్డ� సం�ే��సూ ,
�వ�� మ�క్కల� �ం��సూత,తడబ�ట� క�ిప్ప�చు్చక�ం.

“మ� �ంట�్ల� ..” గం�ర���న నవ�్వ�� “అబ�్బ అ�ెద్���ా్వ�స్న అవసరం ఎప�
�ాల�దయయ .. ఒక��ళ ��ా్వలనుక���న్ అంత అ�ెద్ నువ�్వ ఇచు్చ�.. �

స్ ట�ఫండ్ అం�� ����� స����త�ం ..” అ��న్ర� ఛల���త్�

�క మ�ట�్లడటం బ�గ�ండద� �ె��ి క���“�నన్ ర�మ్ వ�ంట� స����త�ం"
అ��న్డ� బ్ర�మ�ల�త�నన్ �ోరణ

“���� .. ��మ� వ�ండట���� మ�త్ర�� �ల ్లం .. �పప్ట�వరక� ఎవ���� అ�ెద్క
ఇవ్వల�ద .. ఇక�దట ఇ�ా్వలనన్ ఆల�చన క��� ల� ..”

�
ఆయ�న్ ��ి��ంచటం మ�ాయ్ద�ా వ�ండద��ిం�ం�� � ��.
ఇం��మ�ట �� ���ం�

“�మ్మ�న్ ��స్టర్్బ �ే�ినందుక� మ� .. ��లవ� �సుక�ంట�ను మ��” అంట�

క���్చల�ం� ల���డ.

“��వర్ ���ం .. అ��జ్ంట్ వర్్క ఏ� ల�క���ే ��ౖ �ోంట్ య� �ిట ��ౖల ..” అ��న్ర�

ఆయన.

�ాసత్ ఆ�ాజనకం�ా వ���న్� ఆయన మ�టల� అత�. ��ంట�� ����్ళ ప్రయతన
�ర�ంచుక���న్డ� �ా.

��ంత��ప� అత� గ���ం� �వ�ాల� అడగడం�� గ����� �ం��. మ����ంత ��ప�

అ��� స��్క�ాల� �ేయటం�� గ�� ����. “అయ�మ్ ���� ���ట
��రంక�ల� �ె�ిప్ం�
్
ఫ�ల్ ఫర్ య�వర్ ��ిప్ట” అ��న్డ� �ా. ���ీజ్ �� �స్్ట వ�య్ క�డ్ డ�

��న్ �నన్�ా న�ా్ - “అదు�� మ� అమ�్మ� క��� వ��త్ం .. ప��చయం �ే�ాత్ను

క���్” అ��న్ర.

�ాసత్ సర�ద్క�� క�ర�్చ��న్డ�.

�ాధ �ా�ిన
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“ఇట� �ామ�్.. �ట్ ��స్ ��ౖస్ ఎంగ్ ��క్టర్ .. ��� ఓ�్ల ����్మంగ్ ��టర్ మ�”
అంట� ఒక����క���� ప��చయం �ే�ార�.

“��ౖన్ ట� �ట్ ”
“��ంక�య"

“�ర� హౌసరజ్�స్ �ేసుత్��” అ� అ����ం�� అత��� ఎదుర��ా వ�నన్ క���్చల

క�ర�్చంట.
“అవ�నం��”

“�క� ఎల� �ెల�సమ�్?”

“అయ్ ��న్ ��స్ � .. ర� అంట�ర� చూడం�� అ�ే ���� � ��్రండ్ �ాజ��ావ��ా�
అబ�్బ”

“ఆ.. ఆ.. ఆ క�ర��ాడ� ��క� �ె�క�� డం ఏ�ట�.. హౌసరజ్�స్ �ేసుత్��న్డ� ..”
“ఆ .. అత�� .. ఆయన ఈయన క��ి ��ళ�త�ంట� చూ�ాను .. ���న్ ���న
ా �ర�త్ల� ..” అక్కడ �ం�� వయ్��త్ వ���న్డనన్
అనుక�ంట�ను స���గ్ గ

మ��్చ� �� ��్వచ్ మ�ట�్లడ�క�ంట���న్ర� తం��్ర క�త�ళ�్ళ ఇ.

“య� ఆర్ క��క .. �ట్ వజ్ ��స్ట ..” కలగజ�సు��క�ం�� వ�ండల�క�� య�డ� �ాజ.

“ర�మ్ ��స�� �ర�గ�త���న్మం” సమ��్థంచుక���న్డ�  ���ాల�ావ��ా�� ��ౖప� దృ�ి

మర�సూత .

“ర�మ్ ఎవ���� ����" �ాజ్ సమ���నం �ె��ప్ల�పల ���ాల�ావ��ార

కలగజ�సుక���న్ర.

“అవ�నమ�్మ అత���న .. �ా్వర్టర్స్ ల� బ�గ�ండటం ల�దట మన �ంట�్ల ఏ�ై��

ఖ���ా వ�ం�ే�న� అడగట���� వ��్చడ .. �ాపం ��ల� ��జ�ాప్�ంట్ �ే�ా”
అ��న్ర.

“�ా�� అ�ెద్��ర��� �క� �బ్బం�� క���ం��న" అ��న్డ� �ాజ్ �గ�ట పడ�.

“ఎ�హౌ... ��ను క��� గ�ర�త్ంచుక�ంట�న... ఈ దగగ్��్ల ఎక్క�ై�� ర�మ్ వ�ంద� �ె�

�ె�యజ��ాత్న... ��ండ� మ�డ� ���ల� �� య�క ఒక�ా�� ఇల� వ��త్ స�...”
�ాధ �ా�ిన
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“అల���నం��... తపప్క�ం�� వ�ాత్...”

“� హౌస్ సరజ్�స్ ఎపప్ట��� ప�రత్వ�” అ� అ���ం� �� మ�ధు��.
“�ం�ా ఎ���� ��లల� వ�ందం��...”

“�క� �ీ్ర �ా్వర్టర్స్ అనుక�” అత��న్ ప��కష్�ా ూ�
చ �త్ం�� ప్రశన్ల వరష్ం క���

అడ�గ�త�.

“�ా� ఈ మధయ్ ఎట�్మ�ి్ఫయర్ అంత బ�గ�ండటం ల�..”

“��క్టర�ల� అల� అంట� ఎల” పదును�ా వ�ం�� ఆ మ�టల స్వరం.

“��క్టర�్ల �ాబట�్ట అల� అంట� బ�గ�ంట�ందనుక�ంట..” �ాజ్ �నన్ నవ�్వ �
��ట్ �టడ� ఆ మ�టలంట.

“� ��ిప్టల్ అంత అసహయ్ం�ా వ�ంట�ం�� క�� మ�� ��� గ���ం� ఒక్క��క

బ�ధపడ�� ..” అం�� �ాసత్ ��ట�ారం�.

“��గ�ల�నన్��ట అసహయ్ం�ా వ�ండక�ం�� �ం��ల� వ�ంట�ందమ .. ��గమంట��� ఒక

��త మ�� ..” అ��న్ర� ���ాల�ావ��ార.

“అ���ాదు ���� ... ఈ జనరల్ ��ిప్టల్ �ం�� క�క్కల� �ాక�...”

“�దయ�య్ మ� అమ�్మ� వ ... తను సూప��ంట�ం�ెంట్ అ�వ�ంట� �ార�్డల
ఆఖ���� ��క్టర్ల� క��� �రగ��ే్చ�� �ా�..”

"అ���ాదు ���� .. అసల� ��ిప్టల్ అ��న్క ఎం�� �ట��ా వ�ం��� .. అల�ంట���
మన ��ిప్టల్ ల� క�క్కల� �రగట���... అందుల�నూ మన ఎ�ాన�

ప్రపంచంల��� ��ల��� �ా్థ��� �ే��క  అబ్బ ఎంత ���ీ్ట�ా వ�ం�ో �ె.. అ� �ార్ ్డ� ల
ద�ాజ్�ా ��ండ్స్ ��సుత్ంట� ఒక్కర� క��� పట�్టంచు��, మ�� ఈ ��క్టర ్లం�� ఎల

వ�ర�క�ంట���న్�� ఏ�ట.. �ం�� ప్రక్కనుం� �ాక� .. ��ను చూసుత్ండ�ా ఈ ��ం�ే
క��ిం����ా�, ఇం�ా ఎ�న్ర�ాల జంత�వ�ల� వ�్చ ��త���న్� ఏ.. ఆ

��ిప్టల్ మనుష�ల�ా

ప�వ�ల�ా అ��ిం�ం ..”

“��ంతవరక� �జ�� అను��ం�� ..” ఆ �మర్శను ఎ����ంచ����� మ�టల�

��దుక�్క��న్డ�
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“��� గ���ం� అల��ంచటం అనవసరమ�ా� .. గవరన్��ంట� ��ిప్టల్ అంట��� అక
�ా��వరణం అల� మ�����త�ంట�ం�� ..”

“అ���ాక�ం�� ఈ మధయ్ ��ిప్టల్ ��ల� ���బ�ల్ �ా వ�ంట�ం��ల” అ��న్డ� �ా.

“మ�� � ��క్టర ్లం�� ఏం �ేసుత్నన ...” అం�� మ�ధు�� అ��శం�ా,

“�� ర�మ్ గ���ం� �ను ఒక్క�ేన్ జ�గ�తత్ప��
�
�ే స����త .. �ా� ��ిప్టల్ గ���ం
��ను ఒక్క�ేన్ బ�ధప���ే స����త�ందంట� ..” అ��న్డ� �ాజ్ సు�న్త,

“బ��ా �ె�ాప్వ...” మధయ్ల� ���ాల�ావ��ా��

��ప�.

“��� అదం�� ఏ�ో ప�్లక్ ఎ��ర్ అను��వ... మ�� � ��క్టర�్ల క�సం ��గ��

చూ��టప�ప్�ై�� �ాస త్ ��రవ మ�ాయ్దల�� ప్రవ��త్ం��..”

“తపప్క�ం� .. అల� ప్రవ�త్ంచ� పకష్ంల� ఆ వయ్
��త్ ��క్టర� వృ�త్��  అర్హత �
�

�ె�ాప్...”

“�ా� ఇప�ప్డ� � ��క్టర్ల�� అ�ే ల�దంట���” అం�� మ�ధు�� ��షం�ా.
ఆ�� ఎందుకంత ��పం �ెచు్చక�ంట�ం�ో �ాజ్ �� అరధ్ం �ాల.

“� అంట� .. ��ల� క��� �������� ల�పం క��ిం�ం��” ఎం�� �నయం�ా అ���ాడ�.
“�రంట� �ర� అ��ాదు.. �న్ జనరల్ మ�ట�్లడ�త్�..”

“ఏ�టమ�్మ ఈ��జం�� ��క్టర్ల� పట�్టక�� �ెగ దు�� �సుత.. �� షల్ ���య�ల���
��ప��్ల�� ఎక్క�ై��  ��క్టర్ల అఘ��తయ్ం

అ� ఏ���� � ��్లష్ నూయ్స్ చూ...”

“అ���ాదు ���� ... �నన్ మ� �ా్లస్ ��ట్ ఒక అమ�్మ� వంట�్ల బ�గ�ండక
��ిప్టల్ �����్ళ .. ఓ అ�ి�్ �టంట్ అ ... �� ట�్ట�ా నల్ల�ా వ���న ... అం��
ఎ�ాజ్మ్ �ే�ి ఒక�ా�� జ��ట�్ట �పప
�
అ��న్డ ... �ాపం ఎంత ఎంబ�ర�ింగ్ �ా

వ�ంట�ం�ో ఆల��ంచ�ా .. అందుల� అక్కడ �ం��వ్వర� ల�రటక��� .. ల�భం ల�దు

జ���ట్ ��ిప్�ే�ా� ప��కష్ �ేయట���� �లవ్వదు అ .. ���ట్ అ�ే ��న��ే��
జ���ట్ ��ిప్�ే�ాదు � �ెంప �ెళ�్ళమంట� అ�ే �లవ�త�ం�� అ� �ె�ిప్ వ�ం�ే...

అ�� అమ�యక��ాల� �ాబట�్ట ��ర�్మసుక�� వ�ే్చ�ి ..” అం�� ఉ���షం�ా.
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�ల మ�ధు��� చూసుత్ంట� న�ా్వల��ిం�ం�� �ాజ్. �ా� సభయ్త�ా వ�ండద� నవ�్

ఆప�క���న్డ.

“బ�గ�ందమ�్మ � క...” అ��న్ర� ���ాల�ావ��ార� నవ�్వ.
“కథ �ాదు ���� �జం�ా జ����ం��...”

“�జం�ా జ������ ఆశ్చరయ్పడవల�ిన అవసరం ల�దం.. ��క్టర్లల� అల�ంట� �ాళ�

��ంతమం�� వ���న్ర. అల� అ� అందర� ��క్టర�స్ ఒక్కల�ంట� �ా��్ళ అను��
�� ర�ాట�..”

“��ను అల� అనటం ల�దు..”

“�ర� అంట���న్ర� �ాద... ఒ���ా�� ���ంట్ �ిగ�గ్ 
�
���యం వ�����ట�్ట

వ�ంట�ం��... ఉ��హరణ�� ఒక �ర్్ట ���ీజ్ ��స్ వ�ందను� .. త�� ఎ�ాజ్���షన

�ేయక�ం�� పం�ిం�ేయటం త��ప్ �ాదు �ా్రణ�� �� క��� ప్రమ�దం �ా��చ.. ఆ �ీత �్
ఎల�ంట��ై�� జ���ట్ �ట ప���త్�ా ��ి ప��కష్ �ేయ��స్ వ�ం .. ఒక��ళ ��ల�ంట�

క�ర��ా���� అల� ఎ�ాజ్�న్ �ే�ంచు��వటం ఇష్టం ల�క� ఏ ల��� ��క్టర్ దగగ్ర

��ళ్ళటం మం��� అం�ే�ా� ��క్టర్ జ���ట�్ట �పప్మ��న్డ� �ాడ� �ీత �ల�ల�
డ ..
్
దు�ా్మర�గ్డ� అనుక�ంట� ఎవర� ఏ� �ేయల� .. అల� అ� � �ాదన� ��ను

�ాదనటం ల�దు .. ఎందుకంట� ఒక��ళ అంత అవసరం అనుక�ంట� �����ాన �ా ఏ

నర�స్�� ఎవ��న్ ��ట�్టక�� ��క్టర� ఆ ప��ె ... అం�ే�ా� వంట���ా వ�నన్ ఏ �ీత్�

జ���ట్ �ట �పప్మనటం మ�ాయ్ద� .. ����కల్ ఎ��క్స్ ����య్ అ�� ���ర్హ���న ��ౖదయ

అ��య్అవ�ాశం క��� వ�ం��” అ��న్డ� �ా.

“చూ�ా�ా ���� .. ఈ ��క్టర�్ల ఎంత ర�్బష్ �ా ���వ్  �ేసుత ..”

“ఇం�� �షయం .. ��క్టర�్ల క��� అంద��ల�ంట� మనుష�... �ాళ్ళల�్ల క��
అ�న్ర�ాల ��ా�ాల� వ�ంట� .. అ� మ��్చ��క�డద ..”

“�ా� అందర� అనుక����� ఏ�టంట� � ��క్టర ్లం�� �ేవ�ళ్ళ� �ేవ ..”

“ఆ వృ�త్�� వ�నన్ �ల�వ అల�ంట� .. అ��� అందర� �ేవతల� �ానక్క��్ల...”
“ఆ ఉనన్త స్వ��వం ల�� మనుష�ల� ��క్టర�్ల �ావటం �..”
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/book/Love+Leela+Revised
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