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జగ���ధం�� అప!డప!డ# డయ%& �'ా () అల�ాట*ం+,. ప'పంచ 
సమస/ల గ�%0ం1, �ా��2ా3 4 5వ'�ాదుల గ�%0ం1, పర�గ�ల9:ే3  ధరల 
గ�%0ం1, <ి'�>?@ డయA�� గ�%0ం1 <)BలC �'ా () ప'యత�ం Eేయడ#. ఆ 
మAట�G()3  తన అH�'ా యAలI �Jం+,క�ా �>KLపMచN గO�P ప'ఙ కRS� 
లTదు. ఏ+ో అప!డప!డ# ఒకటX %YంSో �ా�ా/లC �ార3లC �'ా (ినట*Z  �'ా (ి 
ప'క[న <\డ#త] వMంట^డం:ే.  
 

జగ���ధం �Gడ#కC ��ంకటరమణ కంప_ట` ఇంbcర�. ఎ+ో ఓ మంe 
ఉ+ో/గం వeNందI జనవ%0లg దూరం�ా �>iL �jతk���డ#. ఇ�ాlళ 
Sn(\ంబర� 13. ఆలgeసూ3 వMంటp మనసులg �GంEెం బrంగ�ా వMం+,. 
ఆలgచనలC ప'క[న <\టZS�IకI డయ%& బయటకC 5(ి <)BలC 
sదట	నుంSt uరగ ��య2ా�ాడ#.  
 

జనవ%0 14: ఇ�ాlళ సం�vా ంu పండగ. అబ^wx రమణ�� మంe 
2ాంప'+�యyz{న సంబంధం చూ(ి <\iL EేయAO. చక[ట	 �>ౖ+}కCల 
అమA~x, అంచు ప%0��ణ� ��సుకCI, బ�ట�Z �ాట*క <\ట*Z కCI, �Jడ#�ాట	 
జడలg బంuపMవMlల:� సం�vా ంu ల�n~లA వMంSే అమA~xI, �ాSnI 
మమ~�� �ాస3  జ�గత3�ా చూసుకC�� అమA~xIv , మంe చదువ_ 
సం2ా[%ాలCన� కCట*ంబంలgనుంe వeNన అమA~xI Eేసు���ాO.  
 

చదువMతkంటp నవMl వeNం+,. తన ��%0కలC �ా+,�� ఆ�ా+,సు3 ����� 
అI. తన <\iL చూపMలప!డ#, తన �^ర/ సువరNల కట*Z కCన� ఎరvంచు 
eల�ాకC పచN 1ర, అంచు జ��Yట*Z , uర�పu �GంSె�P[ వంపMలC 

 
 



+�%0లAంట	 బ^%Yడంత జడ, జడగంటల:� ఇం�GంEెం వయA/రం�ా 
వMండడం చూ(ి :�ను గ�టక �>య/లTక సతమతమవMతkంటp �>ంట 
వeNన +ొడ�మ~ "ఈ వ��� ణం బం�ారం+ే�� లTక �0లCZ +�?" అI �ాళLI 
అSn�0నప!డ# తన�Yంత (ిగ��  ��(ిం+ో తన��.  
 
�ిబ'వ%0 13: ఏ+ో ��లంట�ౖ4? Sే అట. అబ^wx ఎవ%Yవ%0�� 
కలCసు3 ���డ#. �� �ాత అH�'ా యAలT �ాc, �>ౖ+}కCల9ౖ:ే��ం, ఇం�Gకర� 
అx:ే��ం? ఎవ%� ఒకర�, బ'̂ హ~లx:ే E�లC. �ాస3  మSt తSt 
:ెలC2ా3 x.  
 

మA%0N 16: �Sn�P� అc� సlతంత'� �^�ాలC. y�నమAమ �jOకలC 
వeNనట*Z �ా వM���x. బ'̂ హ~లC �ాక�j:ే �jxం+,. ఏ కCలం 
�ా���L�� పర�ాలT� దు - ఎట�1N కcసం ��ళ�L పందులR uనకCంS� 
వMంటp E�లC. �ాఖAర�ల9ౖ:ే �ాSn�� చక[ట	 గ�u3వం�ాయ కR%ా, టమAట^ 
పప! Eే(ి <\డ#తkం+,, తన�� �ాస3  E�ర� c���L�� �jసు3 ం+,. ఈ %��లg�  
అంత కంటp ఎకC[వ ఆ�ంచలTం.  
 

ఏ<ి'  22: అబ^wx�� ఎం:� మం+, ()�¡¢తkలC. ఎవ%Yవ%0:��� గంటల 
�Gల+} £jనులg గ�సగ�సలC. మ%0 బయటకC �>iLనప!డ# ఏలAంట	 
అమA~xల:� uర�గ�తk���Sో ఏ� తనకC :ెOయటంలTదు. కcసం 
:ెలCగ� అమA~x అx:ే E�లC. అప!డప!డ# :ెలCగ�లg ఓ వMత3రం 
మ��Y¤[�� �'ా సు3 ం+,. "మAమ�ార¥ బ^గ����%ా?" అనx�� ��%ా%ా 
పలCక%0సు3 ం+,. లTక�j:ే అ+ే+ో (ిIమAలg చూ<ింe నట*Z �ా 
"మAమ�ాడూ" అ�� లTక�j:ే అంకC  అ�� <ిలCసు3 ం+,. ���ా <ిeN 
<ిలCపMలC ఇషZంలTదు.  
 

¦4 3: ఏ§టX :ెలC�P అ�ాlలI ��ర�కCంట^మ� �ాc �Sn�� ఎలAంట	 
ఆలgచనలC వM���¨? అc� మనం అనుకCన�ట*Z �ా అవM:�x 
ఏ§ట	? కcసం ద�nణ�+, �ా���L:ే E�లC. �ాస3  మన కట*Z బ^ట�� , 

2ాంప'+�యం కలC2ా3 x. మహల�n~ అ��, ప+�~వu అ�� <)ర��  
వMంట^x. మ%& ఉత3ర ¡¢ందు2ా© నం �ా���L:ే బ�u3�ా �^ªా 5ర¥ అం:� 
��%P! �ాళL <)ర��  <ిం�«, ట	ం�« ట¬�� అI అరం పరం లTకCంS� వMంట^x. 

కCక[<ిల�I <ిలCసు3 ����, ��డలC <ిల�I <ిలCసు3 ���� :ె�కCంS� 
వMంట*ం+,.  
 

ఆగసుZ  20: అబ^wx రమణ ఎవ%� ఒక �^ర5య కCట*ంబం నుంe 
వeNన అమA~x�>వ%0�>ౖ�� EేసుకCంటp బ^గ�ణ�� . కcసం మన 
+ేమ�ళ®L %ామ�డూ, కృషk� డూ :ెలC2ా3 ర�. అ+ే ఏ 1<ికళL 1c 
అమA~¨, బడ#�  <\+�ల ఆ�ి'క4 అమA~¨ అx:ే బ�u3�ా 



బ^గ�ండదు. మ%0 పMటpZ  <ిల� ల��, ఇట* మన :ెలCగ� �ాళL �jOకలR 
అట* ఆ �jOకలR కO(ీ ఎలAంట	 °ంత �jOకల±2ా3 ¨ Eెప²లTం. 
అx�� <\ళLంటp ఏడ# త%ాలC చూ(ి EెయA/లంట^ర�.  
 

అ��Z బర� 19: ఈ మధ/న �డ# బ�u3�ా °ప��ాత~క �^�ాలCన� �ాడ#లA 
తయAరవMతk���డ#. �ాSn నడవSnక ఈ మధ/ బ^వMండటంలTదు. ప'5 
+�I�« ఎSె� ం అంటp :ెSె� ం అంట*���డ#. ఏ�³ క�బ�wలR 2Jసxట¬లR 
అంట� uర�గ�తk���డ#. గ��´L (ీ:�%ామ క�µ/ణం జర�గ�:�ం+, 
�>ళ+�ం %ా%ా అంటp ట�ౖమ� లTదంట^డ# <\ౖ�ా.  
 

Sn(\ంబర� 2: ఈ తరం �ా%0 5%P E�లA ��ర�. ప_రlం వMన� <)'మలR 
ఆ�ా/యతలR కI<ించటంలTదు. �ాస3  దగ�రలg వM+ో/గం చూసు��%ా 
అంటp ఎందుకC Eె�ా²� అరం �ాదు. తన�P� �jx¶ వయ() �ాc 
వEేN వయసు �ాదు. గబ�కC[న ఏ+ై�� అవసరం వ()3  కబ�ర� 
EేరS�I�Y¤�� అందుబ^ట*లg వMంట^డ# అనుకCంటp పట	Zంచు ��డ#. 
ఎక[Sో 2ా4 £'ా I?2j[లg వM+ో/గంట. �>KL�j:�నI వ_%0�P ఉబలAటం 
పSn�jతk���డ#. మ· అక[Sేం వMం+ో ఈ వ_�´L లTI+,. <\ౖ�ా అంత 
దూరంలg వMంటp �Sn�� ��ను సంబం¸�లC ఎలA �>దక గలను?  
 

Sn(\ంబర� 12: �ార3లg�  ఏ���³ °ంత °షయAలC Eెబ�తk���ర�. మనం 
కc °c ఎర�గI ఎర�గం. మనుషkల�� బ�u3�ా (ిగ��  లTకCంS� �j:�ం+,. 
�jకడ �>%0v తలలC ��2j3 ం+,. �ాలం 5%P మA%0 �jxం+, బ�u3�ా. 
°నS�I�P అసహ/ం�ా వM���x ఈ �ార3లC.  
 
జగ���ధం డx%& చదవడం ఆ<ి ఆలgచనలg�  పS�� డ#. �G+,¹  %��లg�  
�డ# వMన� వ_ర�, <\%0�0న ఇలC�  వ+,O �>KL �jతk���డ#. మనసులg 
ఏ§టX ఆం+ోళన�ా వMం+,. �ా()పM అయA/క <\ను� 5(ి డయ%& :ె%0e 
�'ా యడం sదలC <\ట^Z డ#....  
 

Sn(\ంబర� 13: అబ^wx రమణ <\KL EేసుకC��+, కcసం "అమA~x" 

అx:ే E�లC.  
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