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ఈ 'కం - ')లూ, 'టు)ట .ూ /01 2దు. అందరూ 5రుకు6ంత అంద8ౖన; 2దు. నలుమూల= 6>లు, ?>లు, అ@AB, అ>చకతDం. 

ఇ1 ఇంతకFG HరుణంJ ఉంLచ Mు . 2A /దు. 

'కం ఈ NతOమFG భదOంJ ఉండR0S Tనక ఎందVW శOమ Hగుం1. అకుంZత ;[\ తమ ప0 ^ము _సుకు`a )BObయులు, `dసులు, 
e0ౖకులు, eంౖfస gులు, మhందi. jళ. చర$లు అను0త$ం పOపంl0G 2)m అదృశ$హopలు. jళ.' qందV oహoలు చVతOలrbs @జuలు. qందV 
^$Jలు vకట.' మwx రహo$లు. 

ఇ1 అ=ంf ఓ వ$Sp Jధ.

* * * * 

ఆయ0G }O~స� అంHం. వయసు అరTౖ ఐదు.

}O~స�S l= �రుం1. మ0� 8దడు 0>�ణ��ద ఆయన _�న పV�ధనలS ��� బ�మ��Mం1. ఆ త>Dత అB సహజంJ ఆయనS 
మన�శం'నూ గుVpం}�Mం1. పOభుతDం ఆయనS '�రతరతG' పOకfం� �ర@ం�ం1. ఆయ0G >ష�పBJ _� తమ0 ^ము �ర@ంచు5jల0 
>జ�యప�లAG ఉబ=టప���. 2A }O~స�S ఆసSp /క`వటం\ ఉసూరుమFG�.

ఆయన ఎక sు వJ బయfS >డు. �లల తరబ� �ఆ��� =��ట�' గ��స pుంRడు. ఆయనకంటూ ఓ ఇల .ుFG అకs�S T�.1 తక sు  . ఓ 
కుటుంబం కూ� /దు. వృBpb అంSత8ౖన ¡@తం. ర[ణ¢ఖ 5సం రకర2ల పVక>లు, పద¤తులు రూ}ం1ంచటం ఆయన ప0. ఎ¥¦డూ ఏW ఓ 
రహస$ పV�ధన' ము0గుంRడు. ¨లటం తక sు  . �శభదOత 8రుగుపV_ందుకు ఉ�©ªం�న పV�ధనలవAG. 

ఇదం^ Fr= «లుసు? 6� ఇంట¬®¯ ఏం°0 2బfg. 6ను ప0_±1 6షన� eక $ూ V² ఏA¯'. పOజల భదOత N పO³న ´ధ$త. కరడుగfgన 
6రస µులు, ఉగOjదుల నుం� 0¶లు కSsంచటం, jf0 @·.�ం� ఎటువంf ?>లకు ఒ�గటg¹తుFGi ముందుJ6 క0ºfg @@ధ >»�ల `dసు 
@�JలS ఉప¦ం1చటం ఇతర ´ధ$త'. ఒకf. hంmళ. Sందfవరకూ అW ºద© సjలుJ ఉంm1. }O~స� క0ºfg అ¼వృ1¤పర�న 8ౖం½��ం¾ పOSOయ 
ఆ పV�µB' Nర ¦ు  «�Mం1. ¿ౖ �Àకg�, )dగOÁ వంf )త పద¤తులు ఇవD/0 ఫ¬^లు ;0\ oధ$ప���. మ0� 8దడు }రల0 os® _� 
అందు' ఎకsm సNlరం 0Ãపp8ౖ ఉంW �fr' క0ºÄg పVకరం అందు´టు'S >వటం\ 6రపV�ధన ¨¬క�ం1. నూfS �ంÅ ౖఐదుగుV 
@షయం' ఈ పVకరం ప0_స pుం1. అత$ంత మ�0బÆరం క¬Çన ఏ qందV @షయం'� NతOం ఇ1 ఉపÈగపడదు. ఉపÈJల\ `¬±p, అW 

ºద© సమస$ 2దు. సమస$లు  � ఉFG�.

oంbBకత అ61 hండుTౖ¥= పదునునG కBp. H0 ఉపÈగం jmjV0బfg Nరుతుం1. ఈ @0మయ యుగం' Éలట� అవస>ల 5సం ¥fgన 

oంbBకత ఆ హద ©ుHf కన ¯Êూ మ� ఉత¦త pు'.S అడుగుºటgR0S ఎం\ 2లం పటgదు. ఇంట� �° నుం� e� Ëన.H2 అ� కథ. అనB2లం'6 

8ౖం½ ��ం¾ పVక>లు eతౖం అ� ´ట పRg�. jf @0Èగ��ద ఎ0G ఆం[లుFG అ@ ఏW= బÍరంగ Nhsట.' ల¼స pూ6 ఉంR�. jf 

వల. �శం' @�కుల bసు¿క sు Tౖ`u�. ఇÎక e½ౖ ఎ~Ïg. ఇ=ంf@ మVAG ఉFG�. 2A అవAG అపOస pుతం. 

పOస pుతం'q±p, ఈ oయంతOం ఏA¯ అÐ6త నుం� F5 అత$వసర సం�శÑ�Mం1 - ఉనG పÒన }O~స� దగxVrÓ. ఆయనS 2ప= ఉండమ0. 

పOముఖుల భదOత కూ� N ఏA¯ పVÐ'b వస pుం1. 60= అత$వసరంJ ÔఐÕల భదOత చూ�¬¯న అవసరం పడ� సంద>Öలు ఇంతకు ముందూ 

ఉFG�. 2బfg ఇ1 Fకు qతp2దు. qతpJ \�ం1  � ఉం1. }O~స� అత$ంత 0>డంబర¡@. ర[ణ ¢ఖ' �లక eంౖfస gుJ ఆయన ×మం �శ 



పOÈజFల �^$ అB ముఖ$ం. ఆ 2రణంJ గతం'6 పOభుతDం }O~స� S కNంØల eక $ూ V² ఏ>¦టుÙయ$¹J ఆయన సు0GతంJ 

BరసsVంlడు. అటువంf1, ఈ iÚ తనS ర[ణ 2jల0 సDuF }O~స� నుంm అభ$ర¤న >వటం @ంత. ఓ )�g' ఉండJ ËÛ�Mం1. Tంట6 

బయ/©>ను.

* * * *
�ఆ� Ü� 2ంº.Ï¯ నగరం నుం� @���నట .ుంటుం1. qండల మధ$' 'య= ఉనG )Oంతం', Fలుగు ల ఎక>ల @ÝpరÞం' �లq0 ఉం1. 

6నకs�S _రుకు6టప¦fS >BO ప1 2వస pుం1. పO³న HDరం వద© eక $ూ V² jళ .ు ఆ)రు. F గుVpం¥2ర �ు చూ¢క తూతూమంతOంJ త0ß _� 

�రవంJ 'పలS `0lMరు. 

'పల, అకsLక² ఇకsLక² భవFలు. jf0 కలు¥తూ నునGf ^రు iడ .ు. ఆ iడ. �ద అడ)దడ) తప¦ /0 jహన సంlరం. Ñతp��ద ఆ 

)Oంతం 0>�నుష$ంJ ఉం1. }O~స� ఉంm భవనం ÉÇ¬న భవFల నుం� మ� దూరం' ఉం1. F jహనం H0G స�àస pుండJ కళ .ు అపOయతGంJ 

పVస>ల0 [ుణGంJ పVá¬ంచటం )Oరం¼ంl�. అనుNFస¦ద8ౖన�; కనబడ/దు.

తలు¥కునG JÚకన Gు  ముందు F ´$½â కనపm= పట gుకు0 బజ� ãÇంlను. hండు 0É»లS }O~స� వ�M తలు¥ ä¢డు, '[Éంచం�. ఓ 

పOÈగం �వi. ఉFG. మధ$' వ1/� >వటం కుద�.దు' అంటూ.

ఫరj/దనGట .ు న@D ఆయ0G అనుసVంlను. N Tనb తలు¥ మూసుకుం1. =Ï అ�నట .ు శబ©Ñ�Mం1.

అW @¢ల8ౖన గ1. }O~స� H0G ¬@ం¾ రూå= Nర Mు కునGట gుFGడు. ఓ మూల �నG మంచం. మi మూల ఆÁæ çæs; H0 �ద hండు 
=$èRè¯, ఏ� �పర .ు, ఓ 2Á éక�, పకs6 êO°ë�. మiపకs ìడjరJ ºద© బుÏí�î; H0Gం� బరుTౖన e®ౖ¯ ¥సp2లు. గ1 మధ$' ఓ 

�ంÇ� Ýట� ïð, మi äO Ýట� ïð. jfS ఎదురుJ ఉనG ìడS  =డుతూ ºద© ఎ�ఇ� À¬@జ®. Ñతp��ద ºద©J అలంకరణలు, ఆడంబ>లు 
/కుం� ఉంH గ1.

'ఇంqంÙం ప0 ÉÇలుం1. ప1 0É»'. వ_Mopను. 2Á 2jలంÄ అకsడుం1 చూడం�' అంటూ బుÏí�î పకs6 ìడకునG తలు¥ «రుచుకు0 

పకs గ1'S Nయ8ౖ`uడు }O~స�. అHయన =��ట� 2వచ Mు . 

6ను గ1 నలుమూల= పVSంlను. ïðల Sంద, అ¿�ñ> Tనక, ఆÁæ çæs దగxర, మంచం Sంద .. ఇ= ముఖ$8ౖన పO�¢'. T1S చూ¢ను. 
పONదకర8ౖన � కనపడ/దు. }O~స� S ఎవV నుం� పONదముంW, ఉనGపÒన ఆయనS eక $ూ V² అవసర8ందుకు ప�ంW ఆ @వ>/� Fకు 
«dదు. ఎట Gు ం� ఏ పONదÑస pుంW త>Dత సంగB. పONదం అంటూ వ±p ´$కè వ_MH2 }O~స� 0 2)Rg0S అనుTౖన ఓ పO�శం అవసరం. 

అందుకు ఈ ¬@ం¾ రూå అనుకూలN 2H అనG1 «లుసు5వటం F త0ßల పరNర¤ం. 

అనGట .ుJ6 ప1 0É»'. BVòlMడు }O~స�. 'అh. ఇం2 0లబm ఉFG�ం. కూiMం�, కూiMం�' అంటూ �ంÇ� Ýట� ïðTౖ¥ చూàంlడు, 
ఆÁæ çæs దగxVS న�� ఏ� 2Ç^లు ~'ౖ. సర ©ుతూ.

'ఫ>D/దు' అFG 6ను. గంటల తరబ� అల�g J 0లబm ఉండటం Fకు అలjÀౖ`�న @షయం.

'�, �. �రంత ðర�� J ఉండనవసరం /దు. కూiMం�. ఇంత� 2Á ^Çనట .ు /�. చ=.V`�ంH? మó. ºడ^నుండం�' అంటూ çæs 

�దనునG 2Áéక� అందుకుFGడు. 'భయపడకం�. 6ను 2Á 2యటం' ఎÏ ̄ప�g0' అంటూ FTౖ¥ చూ� కన Gు  ôRడు. 

6ను ïð' కూర Mు FGను. ఐదు 0É»'. hండు 2Á క¥¦ల\ వlM�యన. ఓ క¥¦ FS�M fO¥� Ýట� ' ఆÝనుడu$డు.

2±¥ గ1' õనం >జ$é¬ం1. 2Á �è _స pుFG F చూ¥లు పVస>ల0 పVá¬స pూ6 ఉFG�. }O~స� Tనక ìడకునG ºద© S²� �దS F దృ�g 
ప� ప� మళ .ుతుం1. ఆ Sf� hకsలS మ� అంత మందంJ/0 JÚ పలకలు öÇం� ఉFG�. పONదం అంటూ వ±p అట Gు ంm >j¬. 

F చూ¥¬G }O~స� గమ0స pూ6 ఉFGడు. ^గటం ÷Vp _� క¥¦ Sంద ºfg Ù)¦డు.

'మ� ఆ oµ� 2ప= అవసరం /దు. qంÙం V=Ï¯ అవDం�. �¥ ఉదయం H2 �రు Fకు \డుJ ఇకsడుంÄ lలు. జæg, Fకు కంºA ఇవDటం 

అను5ం�. ఓ కNంØ= 2కుం� F øæg = ఉండం�. దయ_�, ముంద= మరమ0�= చూటgం N6యం�' అFGడు నùDతూ.



6నూ న@D V=క¯u$ను.

'ఇంbÉf @·»లు. బయట పOపంచం ఎ= ఉం1?' అFG�యన. 'ఈ పV�ధన'. ము0Ç`� బయÄం జరుగు\ంW పfgంచు5టం /దు' అFGడు 
మó. త6 సం¶�ú ఇస pునGట .ు.

'NనభంJలు, అ>చ2లు, హత$లు, ÎంగతFలు, కుంభ5ûలు, ఉగOjదం. అం^ య³తధంJ6 ఉం1. ఆసSpకర8ౖన @·»/ం /ù'

'అంÄ �కు _B0ం� పననG Nట'

'అùను. FగVకత ¥iగÉం_q;© మ0� BiగÉస pుFGడు. అందుb 6>లు ఏ ఏf2 ఏడు ºVÇ`తూ6 ఉFG�'

'0జé. మ0� బురO' ఏం ఆ'చనలుFGÈ త@D äయగలుగుతుFGం 2A అందు' దు>'చనలు దూరకుం� అడ �ు5/క`తుFGం', }O~స� 

0ట gూ>Mడు.

మó. 2±¥ õన>జ$ం. F క¥¦' 2Á ఐ`�ం1. అ1 Sందºటg¹తుంÄ }O~స� jVస pూ /� కప¦ందుకుFGడు. తన క¥¦ కూ� äesÓ. çæs 

�ద ºÄg� అకsడునG êO°ë� నుం� ఓ అరfపండు వలుచుకు0 Bనటం Ñదలు ºRgడు. BనGంత±÷ ఏW ఆ'చన' ము0Ç`�నట .ు 
శూన$ం'S చూ¢డు. త>Dత, ఇంHకf సం�షణ qనoÇస pునGట .ు Ù)¦డు. 

'ఐ¨ .... మనుషులS వకOబుద ¤ులు ¥టgకుం� _య/క`వచ Mు  2A, అ@ అమలు జరగకుం� ఆపగ¬w iÚ ఎంతదూరం'� /దు'.

6ను పO¢Gర¤కంJ చూ¢ను. 

'8ౖం½ ��ం¾ HD> మనుషుల తల¥లు గOÍం�, jళ .ు తలºfgన ?>ల0 ఊÍం� jf0 0jVం_ పOయతGం _స pుFGరు �రు. ఆ పOయతGం' 

q0Go�. @జయవంతమùతుFGరు. ఎందుకు? ఈ oంbBకత �కు bవలం జరగ¹a 6>ల గుVం� ఓ అంచF NతOé క¬¦స pుం1 2బfg. ఆ 

అంచF q0Goర .ు త÷¦ 2వచ Mు . అందుb, మనS 8ౖం½ ��ం¾0 Éం�న À2Gల¡ అవసరం', }O~స� @వVంచటం Ñదలు ºRgడు. 'H0G oÐం_ 
పV�ధన'.6 6ను hంmళ .ుJ తలమునకలయ $ు FGను. అందుb >ష�పB పద@0 eతౖం వదులుకుFGను. ఈ పOÈగం' @జయవంత8ౖ¨ �¢0S 
ఒనగూm పOÈజనం కFG ఆ పద@ ముఖ$ం 2దు'. 

F2యన �దునG �రవం అNంతం hfgంప�ం1. '�కభ$ంతరం /క`¨, ఆ పV�ధ6ంý Ùబు^>?', ఆసSpJ అ�Jను.

'అభ$ంతరéం /దు. ఎ=గూ �Õ)fS ఇ1 �శమం^ «¬�`a�'

'అంÄ ..?'

'అùను. పV�ధన ఫ¬ం�ం1. అþ 5�¯, ఈ పOSOయ' మనÉం2 �¬దశ'6 ఉFGమను5ం�. ;0G ÷Vpoµ�' అ¼వృ1¤ _� Éలట�S, � 

ఏA¯� అందు´టు'S ¨వR0S మi hండు మూmళ .ు పÿgచ Mు . పOస pు^0rౖ¨, �¥ ఉదu6G ºOæ �°' q0G @·»లు Tల.�స pుFGను. àఆ� 5సం 

_± తప¦0సV తంతనGNట. ºౖJ, )OÏg' Éగ^ దశలS ఫం�ం¾ 5సం కూ� ఇ=ంf@ తప¦దు'

'ఇంత�, ఏంR పV�ధన', ఉతsంఠ భVంచ/క మó. అ�Jను ఆయన jక¦"j#0కL�స pూ.

'Ùబు^ను. H0S ముందు �qsంÙం 6పధ$ం Ù)¦¬' అంటూ ÑదలుºRgడు }O~స�. 'చూ¥, @0S�, స¦ర$, jసన, రు� - మ0�0 పVస>ల\ 

అనుసం³0ం_ పం_ం1Ouలు. కళ .ు, Ùùలు, చర�ం, ముక sు , Fలుక …. ఇ= శ�రం' ఒ5s �గం HD> ఒ5s ¶ %నం మనS కలుగుతుం1. 

ఆu �Jలు FÜవ$వసµ HD> సదరు సNl>0G 8దడుS _ర op�. H0G 8దడు )Oeæ _� శ�రం ఎ= పOBస¦ం1ంl' 0రÞ�స pుం1. 

1979' �కg� �ంజÉ® ¬�° అ6 ¢స & తp ;0S సంబంÐం�న ఓ @·»0G క0ºRgడు. అ�ంటంÄ, శ�రం ±కVం�న ఇం1Oయ¶ %నం 8దడు 
ÝDకVం�, BVÇ శ�రం ఎ= పOBస¦ం1ంl' «¬య'±సVS కAసం అర[ణం గడుస pుం1'

'అర¤ం 2/దు'

'ఐ¨ �కు ïHహరణంJ Ùబు^. ఇ1 Bంటూ @నం�' అంటూ êO°ë� నుం� ఓ ఆà� అందుకు0 8రు¥= F Tౖ¥ @�>డు. సూfJ F 

ముఖ��దS దూసుq�Mంద1. మi ¬పp' అ1 F ము(0G పచM� _స pుందనJ F Ù�$ =ఘవంJ H0G ఒ��పfgం1.



'గు½ V~.r¯æ. l= చురుJx క1=రు. కNంØ ª[ణ ఊVb`/దు' అంటూ }O~స� వ�M మó. తన ïð' కూర Mు FGడు. 'h²F �ద పడ� 
Tలుతురు అకs�నుం� 8దడు'S _రR0S, 8దడు H0G దృశ$ంJ NరMR0� మధ$ కAసం అర[ణం గడుస pుం1. మi= Ù)¦లంÄ, 6ను 
ఆà� @�Vన అర[û0S 2A అ1 �రు చూడ/రు' అFGడు ïð' సర ©ుకుంటూ.

'అ�¨?'

'6ను @�Vన  J0S, ఆ '� ఆà� � ము(0S తÇలుం�¬. 2A తగ/.దు. �రు సVJ సమu0S H0G పÄgసుకుFGరు. అంÄ, 6ను ఆà� 
@�Vన @షయం «dకముం� � శ�రం H0G ఎదుis�0S �ద¤8ౖ`�ం1'

'అ*= oధ$ం!?!'

'ఎ=గంÄ .... అర[ణం త>Dత ఏం జరగ¹తుంW � 8దడు ముం� గOÍం�ం1 2బfg. అంÄ అ1 భ@ష$త pు'S �ంÇచూ�ందనG Nట. అందుb 
�రు అర[ణం ఆలస$ంJ 2కుం�, 6ను ఆà� @�Vన Tంట6 VuÏg 2గ¬Jరు. ఇ1 మనందV 8దళ .ూ _± Nయ. మనం ;0S ఎంతJ 

అలjటుప�`uమంÄ, ఇ1= జరుగుతుందనG ఊ+ నమ�శక$ంJ అ0àంచదు'

ఈ @షయం ఇంrవరFG Ùö¨ qfg)�±j�6ã. 2A 8దడు ప0äరు గుVం� పOపంచం' అందVకFG ఎక sు వ «¬�న వ$Sp Tల.�ం_ @·షం 

నమ�కతప¦దు. ఐ¨ ఒకf NతOం Fకర¤ం 2/దు. అ� అ�Jను.

'భ@ష$త pు'S చూటgం ఎ= oధ$ం? భ@ష$త pు ఇం2 జరగ/దుJ'

'అ1 అందరూ అనుకు61. 0¶0S భూత, భ@ష$,, వరpNన 2=ల6@ @�@�J /ù. అవAG మనుషులు తమ Tసులు´టు 5సం సృ�gంచుకునG 
పHలు NతOé. ఉనG1 ఒకÄ 2లం'

'ఏÉట1?'

'గతం'

'??'
'అùను. జరJ¬¯ం1, జVw అవ2శం ఉనG1 Ñతpం ఇప¦fb జVÇ`�ం1. అదం^ మన దృ�g' ఇం2 పడ/దం¨. మనం ఇప¦fb గమ0ం�న1 

గతం. పOస pుతం గమ0స pునG1 వరpNనం. ఇం2 గమ0ంచ01 భ@ష$త pు. దR¯�'

'అంÄ .... భ@ష$త pు కూ� ఇప¦fb జVÇ`�ం1 2A అ1 మనSం2 అనుభవం'S >/దంRరు'

'àOe-ౖd. ఐ¨, ఈ భ@ష$తp61 ఒకf 2దు. q0G వందల భ@ష$త pులుంR�. వరpNనం' మనం ఏం _స pుFGమ6H0Gబfg ఆ వంద=1 భ@ష$త pు'. 
ఏW ఒకf మన అనుభవం'qస pుం1. అ� మన గతంJ Nరుతుం1'

'ఒకfకFG ఎక sు వ భ@ష$త pులంÄ .... ముం�ం జరగ¹తుంW «¬±p H0G Nర Mు కు6 అవ2శం ఉందనG Nట'

'అùను. ఇంHక జVÇంద�. 6ను ఆà� @సర�0S అర[ణం ముం� � 8దడు H0G చూడగ¬Çం1. అందువ/. ఆà� � ముఖ��ద 2కుం� 

_B' ప�ం1. /క`¨ H0S వ$B�కంJ జVగుంm1'

'´J6 ఉం1దం^. ఇంత� 8దడు అర[ణం త>D¨ం జరుగుతుంW ముం� ఎ= ప�గటgగలుగుతుం1?'

'ఆ సNlరమం^ 8దడు'6 ఉంటుం1. గతం ఎ=øౖ¨ 8దడు }ర'. ఓ ¶ %పకంJ బంÐంచబ� ఉంటుంW, మనకునG వంద=1 భ@ష$త pులు 
కూ� అ=w ¶ %ప2లుJ 8దడు'6 భదOంJ ఉంR�. 2క`¨, మనS గతం NతOé గుర pుంటుం1. భ@ష$త pు/Ô గుర pుండù. మన వరpNF0S 
తÇన భ@ష$త pు0 ఎంచుకు0 ఆ ¶ %ప2ల0 ఓ అర[ణం ముం� త@D ä± శSp మన 8దళ.కుం1. అంతకు Éం� ముందుrళ.గ¬Ç¨ ఎ= ఉంటుంద6 

ఊహ F పV�ధనS ¥F1'

'అంÄ?'

'భ@ష$త pు'S మVంత 'తుJ �ంÇచూ± పద¤B క0ºటgటం ఆ పV�ధన ల[$ం. అందు' 6ను @జయం oÐంlను కూ�'



'కంJOచ $ు /ష®¯', Ù)¦6 2A F òంతు' నమ�కం ధD0ంచ/దు. అHయన గమ0ంlడు. 

'�రు నమ �ు తునGట .ు /రు. ఉండం� �S¥¦m çã ఇopను' అంటూ నన Gు  ïð'ం� /� 0లబడమ0 eగౖ _¢డు. ఆయన Ùà¦నÄ. _¢ను. 

'qంÙం V=Ï¯ అవం�. కళ .ు మూసుకు0 ఓ 0Éషం ¢Dస Õ¬M వదలం�' అంటూ న�G పO¨$క8ౖన భంÇమ' 0ల�Rgడు. ఆ త>Dత F Ù@' ఓ 

}డుJf jక$ం Ù)¦డు. '� 8దడు }ర'. 0HOణంJ ఉనG భ@ష$త pు ¶ %ప2ల0 T¬Sä± ðర �ు = ఇ1. ;0G ఏ2గOత\ ప�ప� మననం 

_సు5ం�. అ¥¦డు �కు � భ@ష$త pు ìచVస pుం1' అFGడు. 

Fకు న.D�Mం1. 'ఇ1 e®ౖ¯ పOÈగం= /దు. ఒంf2¬ �ద 0లబ� తపస ¯ు  _స pునGట .ుం1' అFGను నjD¥కుంటూ, కళ .ు «రవకుం�6.

'ఓ దశ Hf`uక ఆ hంf� ºద©J ¨� /దు/. Ùà¦ం1 Ùయ$ం�' అFG�యన ఆ¶ %àస pునGట .ు. 

* * * *
6ను మó. కళ .ు «V_సVS ïð' కూర Mు 0 ఉFGను. ఆ �µB' ఎంత±¥FG�, ïð'S ఎ= వlM� గుర pు>/దు. క/.దురుJ }O~స� ముఖం 

కనబ�ం1. 

'ఎంత±ప�ం1?', అFGను అi¤Sp'. 

'ఎం\ ±ºకsడ. ఒకs 0Éషం '�. Ù)¦ను కH, ఈ పOÈగం ఇం2 �¬దశ'6 ఉం1. పOస pు^0S �రు T¬Säయగ¬w1 � ...'

'.... �టg�వV ¶ %పకం' ఆయన j2$0G 6ను ÷Vp _¢ను.

'అùను. � కళ .ు చూ± �వV దృశ$మనG Nట. � ¡@తం' ఆఖV ఘటgం. ఇంత� ఏం చూ¢రు?'

'నన Gు  ఉV äయటం', 8¬.J Ù)¦ను. ఇం2 కళ.ముం� 8దులుతుంH దృశ$ం. F 6>0G చ1@ @0àంచటం, త>Dత ము(0S ముసుw� ఉV^డు 
öÇంచటం, 2ళ. Sంద Ùకs పకsS �లగటం, 8డ @VÇన శబ©ం. అం^ 0Éషం '�.

F ముఖ��ద Ùమటలు పRg�. వళ.ం^ వణుకు. అంత ఏÝ' కూ� ఉకs`తJ అ0àం�ం1. 8డ' Àౖ వదులు_¢ను. 

'భయపడకం�. �రు చూ±¢రు 2బfg అ1 జరగకుం� తà¦ంచు5వ�Mక', అనునయంJ Ù)¦డు }O~స�. 

Fకు వణుSం2 తగx/దు. /� �>Jx గ1' పlర .ు _యటం Ñదలు ºRgను. Àౖ 8డనుం� ఊ�ప� _B'q�M ÇరÇ> Bరుగుతుం1. బురO' 

ఆ'చనలు ÇంÇ>లు BరుగుతుFG�. ఇం2 ఏ మూ' అపనమ�కం. 6ను చూ�ం1 0జéF?

'చూ¢రుJ. ఎ=ంf పVక>లు అవసరం /0 పOSOయ. ¥>తన 2లం' ;6G 1వ$దృ�g అ6jళ .ు. ;02sసp పదును�fg భ@ష$త pు0 మVంత @వరంJ 

చూడగ¬Ç¨, అ¥¦డ1 �శభదOతS ప0q_M అద Öు త8ౖన ఆయుధమùతుం1. భ@ష$త pు' జరగ¹a 6>లు ముం� స@వరంJ «లుసుకు0 ఆపటం 

oధ$మùతుం1. ఇంrంత.. మ# ఐ¨ hండు మూmళ .ు lలు', ïð' కూర Mు 0 ఆనందంJ Ù¥¦కు`తుFGడు }O~స�. 

6Fయన NటలS అడ �ు తÇ=ను. 

'}O~స�. ఇంత� �రు � భ@ష$త pు'S చూ¢>?'

'అþ 5�¯. చూడకుం� ఎ= ఉంR?'

'ఏం కనబ�ం1?'

'F �వV [ûలు ... ఎవi Tనకనుం� F òంతు నులుముతుFGరు. ఊà>డక ఉSsVöSsరùతుFGను. ÇంÚకుంటుFGను. కళ. ముందు ఈ గ1 

ÇరÇ> Bరుగుతుం1. 0Éషం )టు అ� దృశ$ం. ఆ త>Dత కళ.' 8రు¥లు 8V¢�. అం^ నల.J NV`�ం1. అం¨'

F కళ .ు ºద©వu$�. అపనమ�కం మటుNయమ�ం1. N ఇద©V భ@ష$త pులూ ఒకH0\ ఒకf ము�ప� ఉFG�. ఐ¨ ఆ @షయం Fకు 
NతOé «లుసు, }O~స� S «dదు. ఇద©రం ఒb భ@ష$త pు చూ¢మంÄ - ఇ1 క�MతంJ 0జé. 

త[ణం 66ం Ùu$' ¹ధప�ం1. తలBà¦ }O~స� b� చూ¢ను. ïð' అటుBVÇ కూర Mు 0 ఉFG�యన. నన Gు  గమ0ం_ �µB' /డు. ఇం2 

Ù¥¦కు`తుFGడు, '�¥ ºOæ �° త>Dత ఈ ðర �ు =0 భదOంJ పOభు^D0S అంద'opను. అంH2 6ను ×మంJ ఉండటం అత$వసరం. అందుb 



Éమ�¬G à¬àంlను'. 

'ఈ ðర �ు = ఇంrవVకFG Ù)¦>?', ఆత Oుత ధD0ంచకుం� ¶గOతpపడుతూ అ�Jను. 

'/దు. ఇ¥¦డు �కు Ù�¦వరకూ అసd పV�ధన గుVం� కూ� ఎవV� «dదు', }O~స� TనSs BVÇ చూడకుం�6 Ù)¦డు.

lలు. F2sవల�ం1 అ�. Tంట6 8రు¥= ముందుqంJను. ¬పp)టు' F _B'0 Àౖ }O~స� 8డచుట gూ öగుసుకుం1. వణుకుతునG _తు'.S 
బలమం^ «చ Mు కుంటూ õనంJ ఉచ Mు  öÇంచoJను. 2±¥ ÇంÚకుFGక, F బలం ముందు ఆయన వృద¤�హం ఓ�`�ం1. మూm 0É»'. 
అం^ ముÇ�`�ం1. ఆయన )Oణం `�ంద0 0>¤VంచుకుFGక �రు @à¦ Ù@' Ù)¦ను, 'o� }O~స�. F 6రéÉý Ùప¦/దు కదూ. అ1, 
�శWOహం. Éమ�¬G చంàనందుకు F �ద ãàన అ¼Èగం'.

F వంý. వణుకు తÇx`�ం1. గుంç కుదుటప�ం1.

* * * *
ఆ భవనం అÇG�లలS ఆ�తùతుం1. 6ను H0 ముందునG �ం0 �ద కూర Mు 0 ఉFGను. 'పల }O~స� �హం, H0\ )Ä ఆయన పV�ధనS 
సంబంÐం�న o�³>లAG బూ�*ౖ`u�. దూరంJ eక $ూ V² jహనం eరౖ® ãÇంచుకుంటూ ఇÄ వస pుం1. ~�ౖ అ=�� ప0Ùయ$కుం� _� 

భవనం' ఉనGవAG తగల�Äg¢క 66 jళ.S Ë® _¢ను.

భ@ష$ దర$న పOSOయ మం�jళ. _తు'.6 ఎల.2లమూ రహస$ంJ ఉంm అవ2శం /దు. అ1 అందV� అందు´టు'S వ�MనFడు పOపంచం ఈ NతOం 
×మంJ కూ� ఉండదు. ఒక ãస2V ogÏ¹Oక� ;0G jడుకు0 పOపంచ ఆV¤కవ$వసµల0G²G అత=కుతలం Ù1$చ Mు . ఓ దగు=Ö¡ 
>జ�యFయకుడు ;0\ పOత$ర ¤ుల )Oûలు ä1చ Mు . ఓ äవOj1 ;0 oయం\ ఎప¦f� పట gుబడకుం� తà¦ంచుకు Bరòచ Mు . ;0వల. ఒVw 
=�లకFG జVw న»g/ ÉనG. అందుb ఈ పOSOయ Tలుగు'S >కూడదు. ఆ సంగB }O~స�S @వVం�F ఉపÈగం ఉండదు. ఇంత �లక పV�ధF 
ఫ¬^0G Fవంf అపV�తు�S Tల.�ం�న మ0�0 నమ�టం ఎ=? అందుb ఆయ0G తుదముfgంచటం Éన# HV/క`�ం1. ఇ¥¦� ðర �ు = 
«¬�న వ$Sp ఒకm ÉÇలుFGడు - 66. 6ను ఎక sు వ2లం బBకుంÄ ఆ ðర �ు = అవస>05, oD>¤05 బయటºÿgచ Mు . 2బfg 6నూ Ô¿ౖనంత 
తDరJ అంత8ౖ`j¬. ఆత�హత$ అంత ¨¬2sదు. ఇక ÉÇ¬న HV, 2ంÇ`వటం. 2ంÇ`¨ F భ@ష$ p̈ంý Fకు «లుసు. అFGళ .ూ ఈ రహస$ం 
F దగxర భదOంJ ఉంటుందనG @షయమూ «లుసు; 8ౖం½ ��ం¾ పOSOయ\ ఇంట>w° _�F బయటపడనంత భదOంJ. ఎందుకంÄ, 8ౖం½ ��ం¾S 
2ంగ0 ఐదు ¢తం మం1' 6నూ ఒక�0. 

eక $ూ V² jహనం ఎదురుJ వ�M ఆÇం1. Jర �ులు తు)కులు ఎక sు ºడుతూ నన Gు  చుట gుముRgరు. పOBఘfం_ ఉ�©శం Fకు /దు.

ఈ 'కం - ')లూ, 'టు)ట .ూ /01 2దు. అందరూ 5రుకు6ంత అంద8ౖన; 2దు. నలుమూల= 6>లు, ?>లు, అ@AB, అ>చకతDం. 

ఇ1 ఇంతకFG HరుణంJ ఉంLచ Mు . 2A /దు. 

'కం ఈ NతOమFG భదOంJ ఉండR0S Tనక ఎందVW శOమ Hగుం1. అకుంZత ;[\ తమ ప0 ^ము _సుకు`a )BObయులు, `dసులు, 
e0ౖకులు, eంౖfస gులు, మhందi. jళ. చర$లు అను0త$ం పOపంl0G 2)m అదృశ$హopలు. jళ.' qందV oహoలు చVతOలrbs @జuలు. qందV 
^$Jలు vకట.' మwx రహo$లు. 

ఇ1 అ=ంf ఓ వ$Sp Jధ.

ఇ1, F కథ.

(The End)


