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��గ��కథ                                                     a Telugu short story by  అబ�కదబ�  
                               Genre: Historic/Science Fiction       

                                               Date: 20 July 2009 

 

�తంల� ఏ� య�ధృ��కం�ా జరగవ� !ాడ# $�తయ%. ‘&ే�ా( �) *+-ఇ-./ె�1.2 మనవ/�. ఓ67  8�9:;2 – < 
అవ(., ఆ( అద(.’ అ� !ాడ# ఆం>�� ం�ా7 ల? కలగ@AB:ి. ఆయ�) A;దD  పFG. �ాH ంI Jాద( Kార/�L. గM��ం� 
మ�టO7 /ేటపP/ే ఆయన గM��ం�న కబMరQ $ె@యటం .. �� 8�92 మ�త�ం *ాదు. &ేవS/T&ేU. 

* * * * * * * * 

‘V దగW�X టYౖ[ \]^ీ` ఉం&b. &��)7  VరQ *ాలంల� /ెబc9d%ళf7  !1న*ghi7 V $�త�ారQ �నjAిల�7 /T�ా ఉనjపP/ే 

ఆయ-j చంABlారనుక?ం&�ం. V $�త�ా��*m అపnటo*m A;pq7  అవలrదు *ాబటos  V ��నj�ారQ పSటts  అవ*ాశం లrదు. అంటt 

VరQ పSటts  అవ*ాశమv లrదనjమ�ట. అంటt, VరQ *ాలంల� !1న*ghi7 V $�త�ా��- చంAB:B అవ*ాశమv లrదు. అంటt, 

V $�త�ారQ బw*x ఉంటOరQ, V ��నj�ారy ఉంటOరQ, Vరy ఉంటOరQ. అంటt, VరQ *ాలప�య�ణం {ే:ి V $�త�ా��j 

చంAB:B అవ*ాశమv ఉం&b. అంటt, …. ‘ 

అంతవరక| {ెAిn ఓ }ా�� *ా7 సం$� కలయ�lాను. ఏV అర�ం *ా- $ెల7  మMఖ�ల? *�-j, అం$� అర�మనట�7  

!1ల?గMత�నj� ఇం*�-j, అట� ఇట� *ా- క�శ�` మ�(h మMఖ�ల? మ��*�-j.  

�1ల*+}ా�� ���సూhG �&�%రQ� ల*m �g2s  ల�క���7వ�టం ��కల!ాట�. అ&ే ప-ల� ఉ��jనపPడ#. ఇల�ంటo �నj �నj 

�l��ాల|, గమ�త�� లr :;ౖను. పట7  Aిల7 ల*m ఆస*m� A;ంచు$�యనj&b �� :ీ�య�నుభవం.  

అర�మ9�� *ాకK�9�� అంద�� మMఖ�ల�7 నూ ఆస*m� క-Aించటం$� ల�క�( *�న}ా��ం{�ను. ‘.. ఇ&b $ె�x&b *ాదు. 

ఇ�1ౖ��1ౖ� ల|� అనjమ�ట. &�� j �ాH ంI Jాద( Kార/�L. అంటOరQ. టYౖ[ టO� !1G ల� ఎదుర9d% ఇల�ంటo wర*ాసుల? 

ఇం*�6j ఉ��j9. ఉ&�హరణ*m .... ‘ 

:;G J�` Uగటం$� Kాఠం ఆ��ం&b. $�తయ% గM��ం�న !ార�. 

* * * * * * * * 

:ీnక�X7 నుం/T :ీ� బ�Gs  A;ట�s *+మంట�నj అభ%ర�న$� ఆల�చనల? $ె�ా9. బ�ల?s  A;ట�s క?ంట� చుట�s  చూlాను. ప�ధమ 

తరగw ప�య�ణ�క?ల?. ఎవ�� ల�*ాల�7  !ాళf7 ��jరQ. గం�ర వద��ల?. బసు.ల|, �g�ళ7ల� కనప/ే కల?పS�Xల?తన\�&�? 

�మ�న\]కh�ా�  ! �x ల�కం నుం/T ఊ/Tప/�  మనుక?ంటO�ా! 

http://anilroyal.wordpress.com/
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$�తయ% మ�టల? గM�¡� {��9. ‘&ేవతల*m అ¢త శక?� లr ఉంటt !ాళ7*m �మ���ల$� ప� £టo?’ 

�మ�నం బయలrD ��ం&b. ఒకh}ా���ా ¥దల�ౖన ఇంజన7  ¦రQ. �ాల�7 *gగMరQత�ండ�ా మ§7 జ¨© ప*ాల? ష�రy – గF<F�ా. 

*�-j -జ¨ల? నమ�టం కషsం. $�తయ% {ెABn కథల| అం$ే. అవ6j -జ¨లr అ� !ా/�యన. £గ$� $�తల�7  మనవళ7*m 

ఏడ# {ేపల కథల|, 6w కథల| {ెABn రకం *ా&�యన. ‘6త�ల? {ెపnటO-*m కథల�ందుక?�ా, బ�ౖ<ల| భగవ&�W $� 

ఉండ�ా’ అ� !ాడ#. ఆయన {ెABnవ6j అసల? :ిసల? అ/ె�ంచ( కథల?. అట� ఇట��ా అ-jట«7 నూ క¬���యక?డ# 

ఆయ� . 

‘$�తయ%’ అ��jన- ఆయ� &ో పS�ాతన *ాలపS స��తన!ా&b అనుక?ంటt తపPల� *ాలr:ినటt7 . ‘పS�ాతన’ వరక| *ాస�  

క�g*xs - ఆయన పS�ావసు�  lాఖల� ఇంజ6( �ా ప-{ేlాడ# *ాబటos . సహజం�ా�  ఆయన కథల6j ఆ � పధ%ంల��  

ఉం/ే�. అవ6j తన అనుభ!ాల�7 నుం/ే వ{��య� !ా/�యన. 

ఎ�����)ళf7  ఆయన అ&ోరకం మ-^ి అ� !ాళf7 . ‘ఏం {ెబM$�/ో అర�ం *ాదు. ఎకhడ ¥దల�టos  ఎకhడ $ేల$�/ో’ అంట� 

దూరం Kా��K�9d!ాళf7 . ��క? మ�త�ం ఆయన$� చర�ల?, కబMరQ7  ��)దం$� Kాట� �జ¨© ��6j పం{ే�. ప�w �షయ�6j 

ఇల��x ఎందుక? చూ/�@, అల� ఎందుక? చూడక|డదు అ- ప�®jంచటం � �ాnయ�. ‘ప�®jం{ే గMణ\� లrక?ంటt 

మన£ం*ా ఆ&bమ�నవSల?�ా�  £��@K�యMం/ే!ాళ7ం. ప�l�j ప�గw*m $¯@\]ట�s ’ అ� !ాడ#. 

అ9$ే, ప�®jంచటం ��క? � �ాn/ే *ా6, ఏ ప�శj*° సూటo�ా సమ�>�నVయకK�వటం ఆయన :;±sG. ప�శjల*m బదుల? 

మ��-j ప�శjల?. అ/T��న&�-*m తపn £గ$� అ-jటo*° సమ�>���ల?, ప-ల� ప-�ా బ²ల�డంత చ��త� బ²ధన - ఇ&� 

ఆయన పద�w. ఓAి�ాW  !1త�క?hంటt మన అసల? ప�శj*° సమ�>�నం !ాటoల� ఎకh/ో &ొరQక?త�ం&b. ఇ&b � ను 

A;దDయ�%*gపP/ో అర�\]´న �షయం. 

ఆయన కబMర7ల� అwశµక?� ల �షయం ¢:B:B�  !ాటoవల7  ��క? :;ౖ`. V&�, చ��త� V&� ఆస*m� A;����ం&b. &�- ఫ@త\� 

� ను *ా�ంట[ \]*ా-L. , నూ%*m7య( ·ిFL. �¸O�ాల�7  ప��l¹ధనల? {ెయ%టం, <ఎఆ( :ి ల� ప-{ేసు� ండటం. అ9$ే 

ఎంత ఎ&b����, �జ¨© నం సంKా&bం���, �నj��డ# ఏరnడ   ¸O!ాల? *�-j A;దD9�� వదలవS. �� 

�నjపPడ# :ింధుల�య ��గ��కత గM��ం� ఆయన తన&ౖెన lº�@ల� {ెAిnన కబMరQ7  �నjపPడ# య>�ప�*ారం అ&� 

కట�s క¬ే అనుక?��j, త�ా�త ‘ఏU -జ\� *ావచు��ా’ అనj ¸Oవం ¥గW$¯/T��ం&b. *ాలకH\�ణ� � ను చ&b�న 

చదువSల? ననుj మ��ంత ఊ��సల�ట >ోరణ»ల�*m �1టOs 9. *�-j}ారQ7  అవ6j �ా@ కబM�x7 అ-Aి:B� , *�-j }ారQ7  అ&b 

}ాధ%మ9d% ప�  అ-Aిం{ే&b. ఎ�)j }ారQ7  $�తయ%- ‘-జం {ెపP $�తయ�%. నువS� {ెAిnం&b క¬�, -జం�ా -జమ�?’ 

అంటt ఆయనుjం/T ఓ �@Aి న! � సమ�>�నం�ా వ{ే�&b. ‘అపP/ే {ెKాn�ా మనవ/�. న£�$ే నమM�, లrక?ంటt లrదు’ 

అ� !ాడ# క?ల�}ా�ా. ఆ>��ాలr7 క?ం/� నమ�టO-*m అ&ేమ��j ఆ�ామ�^ీ క¬�? ఒక�X¼ మ��ంత ఎక?hవ�ా 
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బw£ల�/T$ే ‘� ను K�య�క 6*ా రహస%ం $ె@:B ఏ�ాnట� {ేlాలr�ా. అపnటo &�*ా &��)j పFG �ా�  £��@K�6. 

అల��g��� ఈ $�తయ%- �X� గMరQ� {ేసుక?ంటOవS’ అ��jడ# బ²:ి �)టo$� నవS�త¾. 

* * * * * * * * 

కర�*ాండల హ/��/T అ9K�య�క ఎవ�X భద�ం�ా $ె�� �� {ేwకం&bం{�ర&b, ‘A;&�D యన &�-j V*mమ�- మ�¿ మ�¿ 

{ెKాnడ#’ అంట�. మందKాటo J�ల (. $ె��� చూ:B�  ల�పల6j *ా��తం మMకhల?. ��ధ ¸Oషల !ా�ా�  పw�కలనుం/À, :;ౖ`. 

A;ౖw�కలనుం/À కw���ం�న�. !ాటoల� అ>bకం దlాబOD ల *mHతం ��టo� ల�గM��j9. *�-j పట�s క?ంటt�  �����K�9dల� 

�ాÁ వసÂల� ఉ��j9. ప�పంచంల� ఎకh/ెకh/ో పS�ావసు�  తవ�*ాల�7  బయటపడ   �ంతల|, �l��ాల|, యvఎÃ !Äల?, 

గHÅంతర!ాసుల?, !ాటo*m సంబం>bం�న £సs�¿ల?, వ�g��ా !ార�ల :Bకరణ&b. జ¨గHత��ా ఒ*+hటÆ ¢:ి చదువSత�ంటt $�తయ% 

{ెAిnన �నj��టo కథల*m మM/T సరQ*gకh/T&ో అర�మవ}ా��ం&b. నవS�క?ంట� ఒక&�- త�ా�త ఒకటo wర�xసు� ంటt �� 

దృ^ిs��క��Çం�ం&� È��Çక. 

‘:ింధుల�య తవ�*ాల�7  &ొ��*mన ప�¿É��iక’. 

�� గMం/ె ! గం ����ం&b. ఇ� jళf7 �ా � ను ఎదురQ చూసు� నj ఆ>�రం ఇ&ే��? గబగబO చదవటం ¥దల? A;టOs ను. 

య� �ౖ̧ ల�ౖన7 *m £ంచ- �నj !ా%సం అ&b. చదవటO-*m ఎక?hవ సమయం పటsలrదు. ‘పం&ొ£�&b వందల య�¸�ౖ 

మvడ#ల� ఈFపSs  �¿జ¨  Aిర£డ7  వదD  &ొ��*mన ప�¿É ��iక@j K�@న వసు� !Êకటo �1ల �X¼ల *mHతం :ింధుల�యల� జ��Aిన తవ�*ాల�7  

బయట ప/Tం&b. ఆరంగMpËల KÌడ#గM, అంగMళం మందమv ఉనj ఈ ��iక �నjAిల7 ల? ఆడ#క?�  ��ల*ాhయ- K�@ ఉండటం$� అ&b 

బహÍlా ఆటబÎ\]´� ఉండవచు�న- పS�ావసు�  lాస� Ï! త�ల? అÐK�ా యం వ%క�ం {ేసు� ��jరQ. �¿జ¨ ��iకల|, ఇ&� ఒ*x ఆ*ారంల� 

ఉండటం, !ాటo తయ��¿ల� !ా/Tన అజ¨© త ప&�ర�ం ఒకటt *ావటం, *ారÑ` /టేoంÒ ల� అ� క��తం�ా ఏ *ాల�-*m {ెం&bన!Ä 

-�ా� ��ంచలrకK�9�� అవ6j ఒ*x *ాల�-*m {ెం&bన��ా రQ¼వవ�టం …. ఇ$�%&b *ారణ�ల వల7  K�ా Óన ఈFపSs , K�ా Óన :ింధుల�య 

��గ��కతల మధ% �}ా� రం�ా !ాణ»జ%ం జ��గMం/ేద- పS�ావసు�  lాస� Ï! త�ల?, చ��త�*ారQల? ¸O�సు� ��jరQ’ – ఇ&� !ా%సం }ా�ాంశం. 

న!Ê���ం&b ��క?. ‘హమ� $�తయ�%. ఇంత బM@7 !ా%సం చ&b� అంత A;దD  కథలr7 lా!ా?’ అనుక?ంట�ంటt ఆ �X¼ మ� 

ఇదD�� మ>�% జ����న ఆస*m�కర\]´న సం¸Oషణ గM�¡� ��ం&b. ఆయన {ెAిnన ఇతర కథల6j ఒ*gత�� . ఇ&ొకhటÆ ఒ*gత�� . 

అందు*x ఇపnటo*° కళ7  మMం&ే కదుల?త�ం&���టo మ� సం¸Oషణ. 

* * * * * * * * 

ప�పం{�-j $�తయ% చూ:B �>�నం �Ðనjం�ా ఉం/ే&b. ‘ABపర7ల�నూ పSస�*ాల�7 నూ చ&b! &ే -జం *ాదు�ా. కళf7  $ె��� 

6 చుట�s  చూడ#. ల�త��ా చూడ#. /ో s̀  జ2s  ల?L, :ీ’ అ� !ాడ# తరచూ. ల?*mంÒ *° :ీ9ంÒ *° $ే/� అపPడ# ��క? $ె@:B&b 

*ాదు. ఓ }ా�� అ&ే మ�ట��j ఆయన$�, � ను ఇంట( �gం/ో ఏ/�&bల� ఉండ�ాననుక?ంటO. 
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చదువSత�నj పSస�కం పకhన A;టos  ��*x:ి w���ా/�యన. *ా:BపS &�É�ా న� j చూ:ి మ§7 పSస�కం అందుక?��jడ#. 

ఈFKాs ల గM��ం�న పSస�కమ&b. ప�పంచంల� అw K�ా Óన ��గ��కతల-jంటo V&� ఆయన దగWర పSస�*ాల?��j9. 

‘�¿జ¨ �xH� Aిర£I ల� ఎ-j �ాళf7 ��jµ $ెల?}ా?’ అ��jడ# పSస�కంల�*m చూసూ� . 

‘ఊహÍఁ’ అ��j � ను. ఆయ�1ట� {ెABn}ా� డ- $ెల?సు. 

‘ఒ*+hటÆ Kాwక టనుjల&�*ా బరQవSం/ే� సుమ�రQ Kాwక లÉల �ాళf7 ’ 

‘అU�. అ� j!’ 

‘అవSను. ��ల?గM ! ల ఆ�¡ందలrళ7  *mందట .. అంత A;దD  �ాళ7- పగల�¡టos , అంత క��తం�ా {ె*mh, Aిర£I కటts  

{Õటo*m తర@ంచటO-*m ఏం టY*ాjల ఉం/ేదనుక?��jవS?’ 

‘ఏU మ��’ 

‘�ాళ7  *+సం *�ండల? ABల�టO-*m /ౖెన\]´� లrదు. తర@ంచటO-*m *xHనూ7 , ట�క?hల| లrవS. అసల? !ాళ7కపPడ# ఇనుమM 

క|/� $ెÖదు. అంటt క6సం గMనKాల�7 ంటo� లrవనjమ�ట’ 

‘మ�gల� {ేlారQ $�తయ�%?’,  ��ల� క?త¾హలం. 

‘¬bంL ఔ� :;ౖI &b బOL.’, $�తయ% గMబMరQ V}ాల !1నకనుం/T �రQన!Ê�కటo $¯ం�� చూ:ిం&b. ��క? మ�త�ం బOక?. 

బయట ¬bంకటం {ేత*ాల�. �� మÙ��-j గమ-ం� ఆయ�  {ెKాnడ#. 

‘అపnటo*m !ాళ7  దగWర టY*ాjల లrకK�9��, అదునj ! �x!ాళ7  సÅయం ¢సుక?నుం/ొచు��ా’ 

‘అంటt?’ 

‘గHÅంతర!ాసుల?’ 

‘!ా�?’ 

‘అవS�)Ú. Aిర£I. - ఏ@య`. కట�s ం/ొచు� క&�’ 

‘ఇ&�, ¬bం*mంÒ ఔ� :;ౖI &b బOL. అంటt? ఈ ఐ/Tయ� {�ల� :ిÖ7�ా ఉం&b’ 

‘అ9$ే :ిÖ7�ా లr- ఐ/Tయ� నువS� {ెపP చూ&�D ం’ 

�� వదD  సమ�>�నం లrదు. ఆయ�  మ§7 మ�టO7 /�డ#. 
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‘స�Üత�కమ-Aిం{ే �వరణల6j అ}ా>�%ల?�ా $ే@K�9నపPడ# £��@ం&b - అ&ెంత అసంబద�\]´న&ౖె�� - 

}ాధ%\�నంటOడ# ;̂�ా7 L ¦[.’ 

‘??’ 

‘�ప�¿తమv, మన నమ�*ాల*m �రQద�మv అ-Aిం�నంత మ�$�� న అ-j ఐ/Tయ�ల6 *�టosKా�xయక|డ&ోÚ. మన*m 

క-Aించనంత మ�$�� న గHÅంతర!ాసుల? లrర- {ెపnక|డదు. మ-^ి*m అంత�పటs-� {�ల� ఉ��j9Ë �శ�ంల�’ 

‘మ�� &ేవSడ# లrడ6 ను! � {ెబM$�వS�ా. 6క? క-AించకK�$ే ఆయన లrనటO7 ?’ � ను ల� Kా9ం� ల��ాను. 

$�తయ% A;దD�ా న! �lాడ#. ‘&ేవSడ# లrడ- ఎపPడూ అ� 7 దు � ను. మనం అనుక?�  �ధం�ా ఉండడ- మ�త�\� 

అంటOను. &ేవతల*m అ¢ం&b�య శక?� ల?ంటO9, Åం ఫ� అంట� అ-jటÆj ఆటO/Tం{ే}ా� రQ అ� &b తపnంటOను’ 

‘మ�gల� ఉంటOరQ, &ేవSళf7 ?’ 

‘మ�Xల� క|/� ఉం/ొచు�. ఉ&�హరణ*m - నువ�నుక?�  &ేవతల?, � ననుక?�  ఏ@య`. ఒకhpq7  *ావచు��ా. మనక��j 

ఉనjత\]´న }ాం*xwక ప��జ¨© నం ఉనj!ాళÝ7 , మనక��j �¡పn ��గ��కత*m {ెం&bన!ాళÝ7  అయM%ం/ొచు��ా? పS�ాణ�ల�7  

క|/� ఆ>��ాల?��j9 &�- గM��ం�’ 

‘&ేవSళf7  గHÅంతర!ాసుల��?’ 

‘అవSను. పSషnక �మ�నం �షయ\� ¢సు*+. &ేవతల*m అ¢త శక?� లr ఉంటt దూర ప�య�ణ�ల*m �మ���ల�7 ంటo 

యం$�� ల అవసరం ఏ£టo?’ 

‘ఏU’ 

‘*ాబటos . &ేవSళf7  -జ¨-*m గHÅంతర!ాసుల?. మనక��j బ�Å�ండ\]´న }ాం*xwక ప��జ¨© నం క@���)ళf7 . ఈ మ�Þమల| 

గటO�  త�ా�w *ాలంల� !ాళ7*m మనుష�ల? ఆKా&bం�న�. ఎల� ఉం&b �� ¬��¿?’ 

!ాదనల� ఆయ-j బM��/À *�టos ంచగ@�x శ*m� ��క? లrదు. *ా@*x:B�  ! @*x:B రకం. *ాబటos  ఆయన &ేవSడ# ఏ@య` అ��j, 

ఎలక Aిల7  అ��j ఒABnసు*+టం \�ల?. 

‘ఒపPక?ంటO. &ేవSళf7  అత�%నjత }ాం*xwక �జ¨© నం క@��న గHÅంతర!ాసుల?. ఇంత*° ఈ Aిర£డ#7  కటosం&b ఏ 

గHహ!ాసులంటOß?’, &ేవS/T చర�- $ె@��ా &��� మi7ం{�ననుక?��j � ను. 

‘ఎకh/T!ా�g��� *ావచు�. లÉల*+ట7  *ాంw సంవత.�ాల దూరంల�- ఏ మÅగHహ !ాసుల� *ావచు�, లr&� ఈ భvV�&b 

బM&b�  వSల| *ావచు�’ 
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‘కమ�` $�తయ�%. మ�¿ �� {ె�ల� పàల? A;టtsసు� ��jß. ఈFAిÇయన7*m లr- టY*ాjల అ&ే*ాలంల� భvV�ద ! �x 

:ి�ల�ౖజxషన7ల� ఉందంటO!ా?’ 

‘అ&ే *ాలం అ- � న��j��? ! �x *ాలంల� ��ాF@7న :ి�ల�ౖజxష`. భ�ష%త��  త�ాల !ాళ7నjమ�ట’ 

‘!ా�?’ 

‘టYౖ[ టO� !1G గM��ం{ెపPడూ �నలr&� మనవ/�? 6 &ేవSళf7  ఓ {Õట మ�య\] ́�టo*gల� మ�X {Õట ప�త%ÉమవటO-*m 

!1నక?నj రహస%ం – !ాళ7*m టYౖ[ టO� !1G గMట�s  $ెÖట\�. భ�ష%త�� ల� మ�నవజ¨w }ాం*xwకత :;ౖతం *ాల ప�య�ణ�ల? 

{ెయ%గ@�x }ాÂ 9ల� అÐవృ&b�  {ెం&ొచు�. !ాళf7  గతంల�*gi7 !ాళ7  టY*ాjల !ా/T Aిర£డ7  -�ా�ణ�-*m సÅయం 

{ేసుం/ొచు�’ 

‘���1.`. $�తయ�%. నువS� కథల? {ెబMత���jవS’ 

‘*�త�  ఆల�చన అ� &ెపPడూ *ాకమ� కథల��  అ-Aిసు� ం&b�ా. ఒకటo గMరQ�  A;ట�s *+ .. అÐవృ&b�*m ఆల�చ�  �త�నం’ 

‘ను! �\]´�� {ెపP $�తయ�%. టYౖ[ టO� !1G అ� &b కథలల7టO-*x. అ&ెపnటo*° }ాధ%మ9d%&b *ాదు’ 

‘స�x. అ9$ే &�-*m సమ�>�నం {ెపP. Aిర£డ7  -�ా�ణంల� !ా/Tన U�ాs ( - అంటt :ి\]ం� ల�ంటo FగMరQ ప&�ర�ం -

ఉం&b చూlావà. Aిర£డ#7  అ-j ! ల ఏళfá {ెక?h {ెదరక?ం/� ఉ��jయంటt ఆ U�ాs �x *ారణం. ఇపPడ# మనం !ా/ే 

:ి\]ంట76j &�- గటosదనమM�ందు బల�దూ(. ఆ U�ాs ( ర}ాయన స\��ళనం � టo lాస� Ï! త�ల? /À*+I {ెయ%గ@�ారQ. 

*ా6 &�-j తయ�రQ {ే:B పద�w మ�త�ం కను*+hలrకK�య�రQ. ఇంత టY*ాjల$� ఇపP/ే {ెయ%లr- ప- అపnట«7  ఎల� 

{ెయ%గ@�ారంటOß? !ాళ7*m ఎవ�X సÅయం {ేసుం/�@ అ-AించటO7 ?’ 

‘గHÅంతర!ాసుల� లrక టYౖ[ టO� !1ల�ా.?’ 

‘ఎవ�g��� *ావచు�. అ&b 6 ఊహ*x వ&bలrసు� ��j. ఒక! ళ అ&b టYౖ[ టO� !1ల(. ప�  ఐ$ే, ఒక తమ��ా జ���x 

అవ*ాశమMం&b’ 

‘తమ��ా��. ఏంట&b?’ 

‘Aిర£డ7ల� !ా/Tన U�ాs ( Vద ప��l¹ధనల? {ే:ి వ{ే� య�భ9d%ళ7ల� &��1jల� తయ�రQ {ెయ�%ల� మన :;ౖంటoసుs ల? 

క-A;టts}ా� రనుక?ం&�ం. అ&ే సమయ�-*m మ�X :;ౖంటoసుs  టYౖ[ \]^ీ�âకటo తయ�రQ {ేlాడనుక?ం&�ం. మన U�ాs ( 

:;ౖంటoసుs ల?, ఆ U�ాs ( గటosదనం ఎం$� ప�¿ãTం{�లనుక?-,  టYౖ[ \]^ీ� సుక?- ��ల?గM ! ల ఆ�¡ందల సంవత.�ాల 

!1న*ghi7 – అంటt Aిర£డ7  -�ా�ణం జ���x *ాల�-కనjమ�ట – K�ా Óన ఈFAిÇయన7*m U�ాs ( తయ�రQ {ెయ%టం � ��nం� 

వ{��రనుక?ం&�ం. తమ��ా�ా లrదూ?’ 
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‘తమ��ా ఏU *ా6, wకమక�ా ఉం&b’ 

‘ఏ£టO wకమక?’ 

‘Aిర£డ7ల� !ా/Tన U�ాs ( - మన!ాళf7  ��వ(. ఇంజ6( {ే:ి &�- JారQ�ల� కనుక?h-, గతంల�*gi7 K�ా Óన 

ఈFAిÇయన7*m U�ాs ( తయ�రQ {ేయటం � ��nం{�రQ. అంటt - మన!ాళf7  � ��nంచకK�$ే ఈFAిÇయ`. U�ాs ( 

తయ�రQ {ెయ%గ@�x!ాళf7  *ాదు; ఈFAిÇయ`. తయ�రQ {ెయ%కK�$ే మన!ాళf7  &�-j ��వ(. ఇంజ6( 

{ెయ%గ@�x!ాళf7  *ాదు. ఇంత*° అ&b {ే:B పద�w ఎవరQ మMందు క-A;టOs రQ? !ాpË7  లrక �pË7 ?’  

‘గMI *ా%ä. పట�s క?ంటO!Ä లr&ో అనుక?��j. గMడ#   మMం&�, Aిల7  మMం&� ల�ంటo wర*ాసనjమ�ట. &�� j *ా%¼!ా@టÆ 

Kార/�L. అంటOరQ. టYౖ[ టO� !1G ల� ఇల�ంటo wర*ాసుల? ఇం*ా ఉ��j9. ఇంట�g:ిs ంÒ �ా లrదూ?’ 

ఈ wర*ాసుల య!ా�ర\�&ో ��క? సర&��ా అ-Aిం�ం&b. టYౖ[ టO� !1G పట7  �� ఆస*m�*m అ&ే ��ం&b. భ�ష%త�� ల� అ&ే 

� ను ·ిFL. ల� పటOs  KÌందటO-*m &��� ¢:ిం&b. 

‘ఇదం$� బO�ా�  ఉం&b *ా6, అసల? టYౖ[ టO� !1G అ� &b క?&b�x ప� ��?’, ఉ$�.హం�ా అ/T�ాను. 

‘ఎందు*ాhదు�ా. �gం/ొందలrళ7  *mHతం �ాల�7  ప�య�ణం క?&b�x ప- అనుక?��j�ా ఎవర��j? వం&ేళ7  *mHతం �Xద:ిల�*gళ7టం 

క?దు�x ప- అనుక?��j�ా? అవ6j }ాధ%\]´నటt7  ఇ&� }ాధ%మవSత�ం&b ఏ&ో ��టo*m’ 

‘ఏU ��క? నమ�కం లrదు’ 

$�తయ% మMందు*�ం�ాడ#. అట� ఇట� చూ:ి \]@7�ా ‘6*+ రహస%ం {ెపn��? ఎవ��*° {ెపnక|డదు’ అ��jడ#. � ను 

స�xన��jక గMసగMస�ా {ెKాnడ#, ‘� నూ ఓ }ా�� టYౖ[ టO� !1G {ేlా�)Ú. అందు*x అంత నమ�కం�ా {ెబMత���j’. 

పగలబ/T న! �lా � ను. ‘*�య%మ�క? $�తయ�%. 6క6j ప�ా�*ాలr. అసల? టYౖ[ \]^ీ` ఎకh/T&b 6క?? అంత A;దD&b 

ఎవ��*° $ెÖక?ం/� ఎల� తయ�రQ {ేlావS?’ 

$�తయ% Éణం Kాట� �నjబMచు�క?నjట�s  మMఖం A;టOs డ#. !1ంట�  మ§7 మ�మvల?�ా ఐK�త¾ {ెKాnడ#, ‘టYౖ[ 

\]^ీ` A;దD�ా�  ఉం/�ల- ఎవరQ {ెKాn�XÚ 6క?? అసల&b యంత�ం *ా!ా@.న అవసరమv లrదు’ 

‘మ��?’ 

‘:ింగM%ల���టÆ అంటt ఏంట« $ెల?}ా 6క??’ 

‘బO7 L ¦G *xంద�ంల� ఉం/ే ప��:ిÂ $ే�ా? ·ిFL. ల� చదువSక?��j. అణMబOంబMల? తయ�రQ {ే:B&b ఈ :ింగM%ల���టÆ 

ఆ>�రం�ా�  క&�’ 
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‘9å2. ¸O�¿ నÉ$�� ల? AB@K�వటO-j సూప( �)!ా అంటOరQ. సూప( �)!ా *xంద� }ాÂ నంల� సూÉ� ప��మ�ణంల� ఉం/ే 

ప&��ా� -j /�(h  మ�%ట( అంటOరQ. ఆ /�(h  మ�%ట( చుట�s  ఆవ��ం� ఉం/ే&ే :ింగM%ల���టÆ. :ింగM%ల���టÆ �ాఢత *�ంత 

త��Wం� బO7 L ¦G బదుల? \]´*+H }�hAిL వ(� ¦G – అంటt అw సూÉ� \]´న *ాల<లం - ఒకటo సృ^ిs:B�  &�-&���ా 

*ాలంల� మMందు*° !1న*°h ప�య�ణ»ం{çచు�. ఐ` :ీs` }ా>�రణ }ాABÉ :ి&�� ంతం {ెABn �షయ\� ఇ&b’ 

‘ఓ*x. ఐ$ే ఏంటట?’ 

‘పం&ొ£�&ొందల య� �ౖ̧ల�7  � ను ఉ&ో%గంల� {ే��న *�త�ల� ·ీG   వ(h *+సం ఈF�s  !1pË7 ��? అకhడ Aిర£డ7ల� ��*�h-j 

:ీG   టY2s  ట�%è. ల�ంటo� &ొ��*ా9. ఏ&ో �ంత ప&�ర�ం$� తయ�రQ {ే:ినట�7 ��j9. K�ా Óన *ాలంల� Aిల7 ల�డ#క?�  

��ల*ాhయల�7 ంటo� *ావచు�. ��%యం�ా అ9$ే అవ6j ఈFAిÇయ` ప�భM$��-*m అపn��ం{�@. ఆస*m� *�&�D  !ాటoల� 

ఒకటo &ొంగతనం�ా ఇం/Tయ� ¢సు*��� �� :Bj�Þత�డ# ·ిFL. KÌ� ·;స( ఒకడ#ంటt !ా/T*m{�� - &�-j తయ�రQ {ే:ిన 

\]టÆ��యG ఏంట« కను*+hమ-. !ాడ# &�- V&ే!Ä ప�µ�ాల?, ప��l¹ధనల? {ే:B�  \�ం ఊ�Þంచ-&ొకటo బయటప/Tం&b’ 

‘ల�� £ �g2 .... ఆ \]టÆ��యG ! �x గHహV�ద&b అ�  క&�. �g�టt��?’ 

‘�ాంÒ. ఆ ప�¿É ��iకల� అణMమ�త�ం�ా £��ల?నj /�(h మ�%ట(’ 

‘/�(h మ�%ట�ా?’ 

‘అవSను. అ&ెకh/T నుం/ొ��ం&� $ెÖదు *ా6, స���ా !ా/T$ే &�-$� వ(� ¦G. సృ^ిsం{çచు�. *ాలంల� ప�య�ణ�ల| 

{ెé%చు�’ 

‘అంటt, *ాలప�య�ణ�క?ల�వ�X &�-j Aిర£డ7ల� K��¡ట�s క?ంటt Vక? &ొ��*mందనjమ�ట’ 

‘ఎ*ాê Ls Ö. &�-j !ా/ే \�మv టYౖ[ టO� !1G {ేlాం. � నూ, �� :Bj�Þత�డూ’. 

$�తయ% {ెABnదం$� కట�s క¬ేన- $ెల?సు. ఓ పకh న!Ê�సు� ం&b. ఐ�� ఆయన మMందు మMందు ఏం {ెపnబ²త���j/ో 

అనj ఆస*°� ఉం&b. అందు*x న!ా�పSక?ంట� అ��j. 

‘ఇంటY�:ిs ంÒ $�తయ�%. ఎకh/T*gpË7 �xంటo *ాలంల�?’ 

‘:ింధుల�య*m. ఇండ2 !ా%Ö :ి�ల�ౖజxష` వ���ల?7 త�నj �X¼ల*m’ 

‘అపnటo*x ఎందుక??’ 

‘అ&b ఎందుక? అంత��ం�K�9ం&ో {ెపP చూ&�D ం’ 
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‘ఆరQ%ల దండయ�త�ల6, :ింధు న&b వరదల6, ఘ�గ(-హ*Hా  న&b &bశ మ�రQ�*+టం వల76, భvకంKాల నుండ6 .. 

రకర*ాల *ారణ�ల? {ెబM$�రQ. ఏ&b -జU మ��’ 

‘£గ$�వ6j ఈ మధ% - ఇర!1ౖ మMA;ౖn ఏళ7  *mందట ప�wKా&bం�న :ి&�� ం$�ల?. పం&ొ£�&ొందల య� �ౖ̧ మvడ# 

K�ా ంతంల� మ�!ాళ7*m $ె@:ిం&b ఆరQ%ల దండయ�త� :ి&�� ంతం ఒకటt. అ&ెంతవరక| -జU కనుక?hం&�మ�  \�ం ఆ 

*ాల�-*gpË7 ం’ 

��క? ఆస*m� A;����ం&b. కథ �నటంల� Öన\]´K�య�-క. 

‘వ(� ¦G గMం/� �టo*gల� !1న*mh ప�య�ణ»ం� *°Hసు�  పàర�ం ప&b�Üను వందల ఏళ7  K�ా ం$�-*m !1pË7 ం. :ింధు ల�య 

��గ��కత !1ల?గMల? చూ:ి అ&b��K�య�ం. &�- గM��ం� మనం పSస�*ాల�7  చదువSక?నj&b అసల?&�- మMందు ఎందుక| 

*�ర�ాదు. :ింధు న&b, &�-*m సమ�ంతరం�ా ఘ�గ(-హ*Hా  న&b. ఆÅ. ఏం నదుల��  అ�! మన కృ�ాÁ , �X&�వ�¿ !ాటo 

మMందు Aిల7  *ాలవలr. ఆ �gండ# నదుల మధ%ల� వందల�&b పటsణ�ల?, పల�7 ల?. అపnట«7 �  *�-j నగ�ాల�7  య� �ౖ̧ అర!1ౖ 

! ల*m తగW- జ��¸O. ఆ నగ�ాల?, !ాటo Kా7 -ంÒ చూ:ి ¢�ా@.ం&ే. ఆ ��టo ఇంజ6ర7 �¡పnదనం గM��ం� � టo చ��త�*ారQల? 

�¡పn�ా {ెబMత�ంటOరQ *ా6, -జ¨-*m !ాళ7  �¡పnదనంల� మన\]����ం&b ప&b lాత\�. :ిటÆ Kా7 -ంÒ అంటt !ాళ7నుం/ే 

� రQ�*+!ా@. అ-jట«7 *° {ెKాn@.ం&b :ింధు న&bA;ౖ !ాళf7  కడ#త�నj బ�Å�ండ\]´న ఆనకటs  గM��ం�. అసల? �xH� Aిర£I 

ఎందుక? ప-*�సు� ం&b &�- మMందు. ఆ *ాలంల��  అంత ¸O�¿ కటsడం! మన&ేశంల� ఇపPడ#నj /�%[. అ6j 

&�-మMందు &bగదుడ#AB ….’, $�తయ% కళf7 మvసుక?- పరవశం�ా {ెపPక?K�త���jడ#. ఆ తన�యత�ం 

చూ:B�  ఆయన -జం�ా�  అవ6j చూlా/� అనj అనుమ�న¥��ం&b ��క?. ఆయ��jపకK�$ే ఆ�xల� లrడ#. 

‘!19� $�తయ�%. :ింధు ��గ��కతల� ¸O�¿ ఆనకటsలr� ఉనjట�7  �నలr&ే’ అ��jను ప�!ాÅ��jపSత¾. 

‘ప�శjల�య%క?ం/� �ను. &�-*° సమ�>�నం {ెబM$��ా’ అ- *+ర�ా ��*x:ి చూ:ి *�న}ా��ం{�/�యన. ‘:ింధుల�యల� 

�వ�� మFÖ�ా ఆ /�%[ వదD  ఆ�ాం. &�- ¸O�¿ ప��మ�ణ�-*°; *xHనూ7 , KÌ*gì7నూ7  ల�ంటo� లrక?ం/��  &�-j కడ#త�నj 

!ాళ7  �1ౖపSణ�%-*° ఆశ�ర%K�య�ం. ఇక w���¡{ే�:B సమయమ9ం&b. అ9$ే అర�ం *ా- �షయం మ�త�ం ఒకటo అల��x 

£��@K�9ం&b’ 

‘ఏంట&b?’ 

‘మన ల�కhల ప�*ారం \�ం !1pq7 టపnటo*m ఆ ��గ��కత అవ}ాన దశల� ఉం/�@. *ా6 అల�ంటo సూచనలr� 

కనపడలrదకhడ. ఆరQ%ల ఆన!ాళf7  లrవS, దండయ�త�ల &�ఖల�ల| లrవS’ 

‘అవS��?’ 



 10

‘అవSను. ¥$�� -*m, \�ం ఏ -జం కనుక?hం&�మ- !1pË7 U అ&b మ�త�ం మ�క? $ె@యల�. -�ాశ�ా !1న*mh w���� 

వ{ే�యబ²త�ండ�ా జ����ంద&b. \�ం ఏ మ�త�మv ఊ�Þంచ-&b!’ 

‘ఏం జ����ం&b?’, ��ల� ఉత�.కత. 

‘wరQగM ప�య�ణం -£త�ం వ(� ¦G సృ^ిsం{ే ప�యతjంల� మ�!ాడ# గందర�XpË-*m గM�g� &�-Vద -యంత�ణ 

*+ల�nయ�డ#. అవసర\]´న&�-క��j ఎక?hవ శ*m�వంత\]´న వ(� ¦G {ే:Blాడ#. &�-గMం/� \�\]´$ే మ� *ాలంల�*m 

w���� �ాగ@�ాం *ా6, \�£ల� &�టtlాU లr&ో అకh/ో �నjKాటo అణM �}��టనం జ����ం&b. &�- &ెబÑ*m ఆనకటs  

త���త�నకల�ౖK�9ం&b. జల�శయం నుం/T ఒక?hదుటన �డ#దల�ౖన 6రQ వంద సు��Vల A;ట�s న :ింధు న&b 

KÌడ#గM�� ఉనj నగ�ాల6, �ాH మ�ల6 మMం{ెw�ం&b’ 

‘!ా��s??’ అ&b��ప/�   � ను. ఇ&b � నూ�Þంచ- టo�సుs . 

‘అం$ే *ాదు. ఆ �}��టనం >�టo*m ఒక&�- !1ంబ/T ఒకటo {ౖె` ��య�É` ల� భvకంKాల? �రQచుక?ప/T ఆ K�ా ం$�నjం$� 

క?&bABlా9. !ాటo &ెబÑ*m ఘ�గ(-హ*Hా  న&b ఉనjపpËన &bశ మ��x�సుక?ం&b. *ాల<లంల� క|రQ�- !1నక 

జరQగMత�నj ���శనం, �ధ�ంసం చూసూ�  \�ం {ెపnలrనంత �ాL *m గMరయ�%ం.’ 

‘!!!!’ 

‘ఇపPడర�మ9ం&�, :ింధు ల�య ��గ��కత ఎల� అంత��ం�ం&ో?’ 

‘పà����ా. మ� $�తయ�%, ఆయన ·;�ండూ !1i7 ��శనం {ే:BlారQ. VరQ !1ళ7కK�$ే అ&b ��శనమ9d%&b *ాదు, 

��శనమవకK�$ే VరQ !1pq7 !ారQ *ాదు. *ా%¼!ా@టÆ Kార/�L. అనjమ�ట. ¥$�� -*m ఆరQ%ల దండయ�త� వల7  మ�త�ం 

అంత��ంచలrదంటOరQ’ 

‘ఆరQ%ల దండయ�$��  ఓ *ారణ\��)Ú. -జ¨-*m, అ&ే అసల? *ారణం. ఆ ఆరQ%ల�వ�X *ాదు - \�£దDర\�’ $�తయ% 

కనుj�¿టo {ెKాnడ#. ‘అ&� సంగw. \�ం !1pq7 ��టo*m లr- భvకంKాల?, వరదల :ి&�� ంతం ఆ త�ా�త పSట�s క? �ావటO-*m 

*ారణమv అ&ే. ఎవ��*° {ెKÌn&�D  �షయం. ఇ&b మ-దD�� రహస%ం’ 

‘{ెAిn�� ఎవరQ నమM�$�రQ, �� మMఖ��  నవS�$�రQ’ అనుక?ంట� �వ���ా ఓ ప�శj/T�ా.  ‘ఎవ��*° {ెపn� 7  *ా6, మ�� 

VరQ మ§7 !1న*ghi7 ఆ íరం జరక?hం/� ఆపSం/ొచు� క&�’ 

ఆయన �ాఢం�ా -ట�s ��� îన%ంల�*m చూసూ�  {ెKాnడ#, ‘ఎల� !1pË� ం? ఆ గందర�Xళంల� /�(h మ�%ట( ఉనj ��iక 

అకh/ే K��¡ట�s క?- వ{��ం�ా’ 

* * * * * * * * 
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‘� ను K�య�క 6*ా రహస%ం $ె@:B ఏ�ాnట� {ేlాలr�ా’ అంట�నj $�తయ% మMఖ\� కళ7ల� \]దుల?త�ండ�ా ఆ ABప( 

కటoంÒ - భద�ం�ా మడత A;టs}ా�ాను. �నj !ా%సం ఆ>�రం�ా �లవల? పలవల?�ా ఓ కథలr7 :ిన $�తయ% ఊÅశ*m�*m 

ఆశ�ర%K�య�ను. �ంత�ా, -జం ఏ£ట« $ె@:ిK�9dస��*m ఉసూరQమ-Aిం�ం&b. *�-j -జ¨ల? నమ�టం కషsం. 

మMఖ%ం�ా - అ� ఇంత }ా&�:ీ&��ా ఉంటOయ- $ె@:B� . $�తయ% టYౖ[ టO� !1G  కథ -జ\� అయM%ం/�ల- 

ల�ల�పల�కh/ో గటos�ా *+రQక?��j�� � ను? 

అంతల� �� దృ^ిs  య>�ల�పం�ా ఆ ABపరQ మMకh*m !1నక?నj :ి-మ� ప�కటన Vద ప/Tం&b. ÅÖవSI :ి-మ� ‘మV� 

��ట(jï’ ప�కటన.  

�� భృక?టo మM/Tప/Tం&b. 

‘ఆ��hయ�ల’ \�గజgౖ` ల�నుం/T :Bక��ం�న *ా��తం అ&b. ఆ పw�కల� మV�, ఇం/Tయ��� జð`. వంటo :ి-మ�ల 

ప�కటనల? �ావటం �ం$ేV *ాదు. అ&b *ాదు � ను ఆల��సు� ం&b. 

మV� ��ట(jï �డ#దల9ం&b ఎ-£&ేళ7  *mHతం. $�తయ% ��*ా కథ {ెAిn ఇరవ9d%ళ7  A;ౖమ�టt. 

అంటt .. !?! 
 
(THE END) 


