
 

 

��ర�ల� ఏమ
ం���ర�ల� ఏమ
ం���ర�ల� ఏమ
ం���ర�ల� ఏమ
ం�? 
'ఆ! ������ే���? ��ర�ల� ఏమ
ం�?' అ� ఇ�� ���ల� ���� 

�ియ" #ె�ి%న 'What is in a name?' సూ)*+� గట./0ా 
నమ
2త4ం5ే6ాణ89 . )ా� ఈ మధ<న జ�>0>న సంఘటనలను చూసు+ ంటB 
ఆ )CటBషE అ�� సంద�ాGల�H  ఉపK0>ంచలLMమ� అ��ిNO+ ం�. 
�Pక� ఎదు���న అనుST6ాU� #ెVా%లంటB...  

ఆ��� ఉదయం Wీ�>యY 0ా ప� #ేసు)CంటZంటB హ5Pవ]5^0ా 
వ#P_డa జbc�. అత� అసహ�P�)* )ారణం ఏంటబTe 
అను)CంటZంటB, 'ఐ gh య
వ" ijk%' అంటB 'షl<" ' అ�P�ను. ')C�m  
��nాల )*oతం మనం pqనుల� rట.ంs అటtంh అయu<vw... 
అందుల� మనం )Cత+0ా ఎం0bx #ేWిన కన�U/ంs టyం ల�� vzంబ"... 
అత� ���bంటy... �ాం... అత�)* ఈvw{k పం�ి�Pm మను)CంటB... అత� 
��ర� ఎక|5P ఔ~ ల�� ల� క��ించటం లLదు. ఫY/ ��ం ��, లuY/ ��ం 
�� అ����Pలu 6��)ాను. )ా� లuభం లLదు. )ాNా+  6��)*��ట./  
#ెప%వ�...' అంట� అభ<�>�ం� 6���VOయuడa.  

��ను అ�ేప� మ�� #ే�ాను. అత���ర� ఎక|5P క��ించలLదు. 
6ాళ�g, ����g ఆ�ా �W�+  �ెUWిం�, అత� �దట. ��ర� 
Wీ�P�ాంచంద��ావ] అ�, అత� ఇంట.��ర� చ)*|లuల అgg�, అత� 
�� ��ం �ాం అggg�. అద��� సంగం�, �దట.��ర�ల� 

 
 



మధ<ల�నున� ��ండ���ాల�� 6��)*�ే �ొరకలLదన� మuట.  

ఈ �షయం �ెల�సు)C� జ�� ��దయvz�న జbc� 'ఇం5^యE 
��c� ��దm0ా�� ఉంటTయను)CంటB, ఇలu మధ<ల� నున� అ �ాలను 
త4ం� �� ��ం #ేసుక�ంటTర� ఇప¡5ే �ెUWిం�. #Pలu ఆశ_ర<ం.' 
అంట� )C�m0ా ఆశ_�ా<�� 6�Uబ
#P_డa.  

'మధ<ల� నున� ఏ6£ ��ండ �ాల� �సు)C� �� ��ం 
#ేసు)¤ర�. �P�)* ఓ పద¦త4ం�. అసల� Wీ�P�ాంచంద��ావ] ��ర� �ాం 
ఎలu అ{<ందంటB...' అంట� �వ�>ంచబ§యuను. )ా� ఇలuంట. 
�షయuల)* ప��>+0ా �P<యం #ెయ<లLను )ాబట./  అస¨యం0ా 
సుంద�oా వ] �క�| చూNాను 'సుంద�oా వ], ఇక g6� �క�| ' అంట� 
6ాVOతl.  

ఎప¡డa తనక� ©PE� వసు+ ం�P, ఎప¡డa మన �Pమuలల�� 
�ªష« త� �వ�>�Pm మu అ� ��ా6�శం�� Vqం0>VOత4న� సుంద�oా వ] 
ఒక ఊపందుక��P�డa. అసల� 'Wీత ' , '�ామ ' అ��� ��ండa 6��b®ర� 
��రH�, �ెల�గ
STnా 6ా<కరణం మ¯లu�P 'Wీ�P�ాం' అ�� )Cత+  ��ర� 
ఏర%5^ందg, ������ 'ఉభయ ప�Pర� V�ా �Pన<ం'గల 'ద®ంద సమuసం' 
అంటTర� #ెప¡)C#P_డa.  
'ఓ! య
వ" 0ామ" ఈx ట� )ాం�ిH )bటtho !!' అ� ఈ మuటZ #Pలu 
ఆశ_ర<బ§యuడa జbc�.  
'�ొ�>)*ం��ా �ిట/ ' అనుక�ంట� ఓ vzటZ/  ��ౖ)*VOతl 'అసల� ఇంతకంటB 
)*Hష/తరvz�న ��ర�H  ఉంటT{. ఉ�Pహరణక� 'Wీ�P�ాంచంద�ప�Nా± ' అ�� 
��ర� 'బహ²పద ద®ంద ' సమuసం వలH  ఏర%5^ంద�, అప¡డa ఆ 
��ర�న� మ��ి తన Vqట./��ర�ను 'Wీత ' అ�0ాg, '�ాం' అ�0ాg, 
లLక�ంటB 'చంద� ', మ�³ లLక�ంటB 'ప�Nా± ' అ�0ాg ��టZ/ )¤వచ_g 
ఉటం)*ం#Pడa సుంద�oా వ].  

ఇ� �� ఈ తడవ మ�>ంత ఆశ_ర<VOయuడa జbc�. ఆ 
మ�>ంత ఆశ_ర<ం నుం5^ �ేర�)C� 'ఓ! �´ ఇ ��vzంబ". 
ఇంతక�మ
ందు �Pక� ఒకతను �ెల�సు. అత� ��ర� పరvwశ®". )ా� 
అత� �� ��ం ఈశ®". అ�� ఇలuంట. బTప�ేనన� మuట...' అంట� 
#ెప¡)Cసు+ న� జbc� � 6ా�>సూ+ , 'అ� స�> )ాదు. పరvwశ®" సమuసం 
వలH  ఏర%5^ం� )ాద�, అ� అ)ా�ామ
నక� ఇ, ఉ, ఋ, ల� 
పరమగ
నప]డa కoమం0ా ఏ, ఓ, ఆ" ల� ఏర%డ�Pయ�, ����� 
గ
ణసం� అంటTర�.' అ� ఇం)¤ �ెల�గ
 6ా<కరణ ��¶nా�� 



�వ�>ం#Pడa సుంద�oా వ].  

ఈ Nా�bM మ�>ంత బ§ల�·  ఆశ_�ా<�� 6�Uబ
చు_తl కళ¸� 
�ేలL�ాడa జbc�. Vాపం, �ెల�గ
 ��రH జ¹U)* అనవసరం0ా వ�_ 
కnా/ ల�H  ప5P· డa º�.  

అన�టZ/  �ెల�గ
 ��ర�H  �ళ�)b )ాక�ం5P అvz�>)ా వ#ే_ �ెల�గ
 
6ాళ�)* క»5P కnా/ ల� �ె�_ ��డ�P¼. ఎలu అంటB )C�m  ��లH  )*oతం 
మu ఆ½ీసుక� ఓ �ెల�గబTe¼ వ#P_డa. వ�_న )C�� 6ా�ాల� 
కoమం తప%క�ం5P లం¾ బT�� ల� పచ_డన�vw �సు)Cచు_)C�� 
6ాడa. వండa)¤వడం �ా�ేM, లLక ఇక|డ క»ర0ాయల� ఎక|డ 
�ొర�క��PK �ెUయ�ేMన� అనుమuనం వ�_ ఆ�ా �Nాను. '�గ 
లL0>�ే 5ొంకం�P బయట పడ·టZ/  ' �P �న� సం�ే¨�)* ��దm  �nాద 
0ా¿ే #ెVా%డa.  

తను 6ాళ� క�టZంబంల� అటZ ఏడa త�ాల�H  ఒక|0ా�Àక| మగ 
�ిలuH డa0ా అన�వరంల� సత<�P�ాయణ Nా®� ప�జ #ేసు)CంటB 
ప]టT/ డ�, అందువలH  సూర< �ేవ ఆ�ాధు<లÁౖన తం5^� వంశం, చంద� �ేవ 
ఆ�ాధు<లÁౖన తUH వంశం, అన�వరం Nా®� ��ర� కUNq#ే_టటZ/  
'సూర<చంద�సత<�P�ాయణవరప�Nా± ' అ� ��ర� ��టT/ ర� #ెVా%డa. 
మ�> ఆ ��ర�ను ఒ)b Vqడ వ] ��ర�0ా 
'సూర<చంద�సత<�P�ాయణవరప�Nా± ' అ�, లLక �ల�)C�m  
�డ0Âడaతl 'సూర< చంద� సత< �P�ాయణ వర ప�Nా± ' అ�0ాg, 
ఇం)ా )ాక�ంటB ఎక|డ �లÁౖ�ే అక|డ �ర�సూ+ , లLక అ�)*ంచుక�ంట� 
ప�>��Pల�0ా ��ర� �ాసుక��� W�®చ_ లÃసు+ ం�. )ా� అక|5ే 
వ�_ం� �క�|. ఆ ��ర� అతను చదువ])Cన� స�>/½ి)bటH ల� ఒక 
�ధం0ా ('సూర<చంద� సత<�P�ాయణ వరప�Nా± '), అvz�>)ాక� వ#ే_ 
కం��g ఇ�®టBషE లÁట��H  ఇం)¤ �ధం0ా ('సూర<చంద� {ÄY ఎE � 
ప�Nా± '), #ె��ౖ� ఎంబWీల� మ�� �ధం0ా ('సూర< Wీ') ఇలu లu�ా® 
ద�ా నుం5^ Wీ�P)¤క�ల�క రÅVాంతరం #ెం�నటZ/  ఆ ��ర� 
బహ²రÅVాల� Vqం�ం�. 'చంద� ' )ాNా+  అంతక�మ
ందు లL� �5^k 
ఇg�ియk 'Wీ' 0ా మధ<ంతరం0ా ప]టZ/ )C�_ం�.  

అvz�>)ా ��ా వ�_ NOషk W�క»<�>టy ��ంబ" )Cరక� అపH¼ 
#ేW�+ , 'ఇందు� �6ా, మ�> నువ] చందు� �6ా' అన� Vాట చం�P�P, g 
ఫY/ ��ం 'సూర<�P' లLక 'సూర<చంద��P' �ేల�_)¤6ాU, g అసల� 
ఐ5ెంట.టy ఏ�టÆ �ేల�_)¤టT�)* FBI)* ఎంక®{�³)* పం�ిం#PU 



అంట� NOషk ఇవ®లLదు. NOషk వ#ే_ంతవరక� ºతం �ాదు. 
అందువలH  అష/కnా/ ల� పడaతl అలu పసు+ ల��P�డa )C�����ల� ఆ 
'సూర< Wీ' º�.  
'r ��ర�H  ఇంత ��దm0ా ఎందుక�ంటT{. ఏద�P� జ¹<�ష<ం ప�)ారం 
ఇ�� అ �ాల� లÁక| ఉం5Pలu?' అ� ఆ5^0>ం� ఓ Nా�> Uం5P.  
'అలu అ� ��ను ఎక|5P ఇంతక� మ
ందు చదువ లLదు. తUHతండa� ల� 
��ర� �P®�ా ఎలuంట. అర�ం #ెప¡)¤6ాలనుక�ంటT�� �ిలHల)* అలuంట. 
��ర� పడ�Pర�.' అ� ��న�P�ను.  
'6ా®~! r ��రH)* అ�ా� ల�ంటTయu?' అ� మ¨ ఆశ_ర<VO{ం� 
Uం5P.  

ఇ�ే అదనను)C� సుంద�oా వ] '��ర�H , 6ాట. ప]టZ/ ప���®త+�ాల�, 
తత�మ తదG6ాల�, ఉపమuన ఉపvwయ అలం)ా�ాల వలH  
�Pమ6ాచక రÅVాంత�ాల� ' �దలÁౖ న 6ాట. గ
�>ం� ఓ )ాH Y 
�ీకబ§త4ంటB ���� ఎవ®�>)* �ెUయక�ం5P అత�� 0>UH 6ా�>ం#Pను.  

ఇ�లu ఉంటB ఇక త�ళ తంÇల ��రH�� వ#ే_ �క�|ల� 
అgఇg� )ావ]. త�ళ Nాంప��Pయం ప�)ారం తం5^� ఫY/ ��ం 
)Cడaక�లక� లuY/ ��ం 0ా వసు+ ం�. )ాబట./  ఒకNా�> ఇదmర� ఉ�ో<గ
ల� 
'Éo�6ాసE Kగ�PథE ', 'Kగ�PథE Éo�6ాసE ' ��రH�� ఇం5^యu 
ఆ½ీసుల� జ�{E అయu<ర�. అలu0b 6ాళ¸� 'K0ా' అ�P�, 'Éog' 
అ�P� ఎలu �ిU��P 'ఓ' అ� పU)b 6ాళ¸�.  

అక|5ే వ#P_{ ఎక|డలL� కnా/ ల�. కంప�<ట" అ5^2�W�/ Ëటర�H  
పప¡ల� )ాలLWి ఫY/ ��ం �, లuY/ ��ం � �Pర�మu�ా_ర�. �Pం�� ఈ 
vz{ల�H  6ాళ�ను 6�దకటం కష/vz�VO{, ఈ vz{k �ాW�టప¡డa 
ఎలu అడ�Y #ేయuల� �ెUయక మ¯డa #ెర�వ]ల gళ¸� �P0b6ాళ¸�.  
'ఎ�ేvz��P rర� అదృష/వంత4ల�. అర�వంతvz�న ��ర� ��టZ/ )¤5P�)* 
#Pలu ��ర�H  ఉ�P�{ ' అ� ఏక0³వం0ా అM�ం#Pర�o  జbc� 
మ�>య
 Uం5P.  

అvz�>)ా 6ాళ¸� ఇలu మన ��రHను చూWి ఆశ_ర<VOత4ంటB, 
��రH)* అ�ా� ల��P�య� ఈరÍÎ పడaత4ంటB, మన �ెల�గ
 Wి�మuల 
ప�>Wి�� 6��b �ధం0ా ఉం�. ఎందుకంటB, �న���, �న��� 6�Ï ల� 
�ెల�గ
 Wి�మu 6ార+ల� చదువ]త4ంటB, ఓ )Cత+  Wి�మu షlట.ంs 
�దల{<ందట. ఆ Wి�మu ��ర� '!?'ట. #Pలu #Pలu ఆల��ం� ఆ 
��ర� ��టT/ రట దరÐక�డa. ఎందుకయu< అంటB ఆ Wి�మu చూసు+ న�ంత 



W�ప] ��� క��)* అం�P 'ఆశ_ర<కరం0ాను, ప��ా�ర�కం0ాను ' 
పరమ సW�%E� 0ా ఉంటZందట. అలu0b ఇం)¤ 6ార+ల� '�లu{ 6�ధవ 
' అ�� ��ర��� ఇం)¤ Wి�మu �>Ñస/" #ేNాడట ఓ ��ా2త. మ�> 
��ా2తక� ఎవ�> rద��ౖ�P )¤పం�� ఈ ��ర� ��ట./  '�టZ/ త4�P�5ో, 
�ాప�Pర�ం ��డaత4�P�5ో' అనుక�ంటB నూట.)* నూర�Vాళ¸� త��%. �P 
అంచ�P ప�)ారం ఆ Wి�మuల� iÒ��{E iÒ��rద ���మ 
ప]ట./నప¡డa '�లu{ 6�ధవ ' అ� శృం0ారం0ా �డaత4ం�ేM.  

ఇప¡డa ఇలu 'VOరంబ§క� ', '�లu{ 6�ధవ ' అ� Wి�మuల� 
వసు+ �P�{ 0ా� ఇంతక�మ
ందు ఈ ప�Pల� పరమ �టZH 0ా 
ప�>గణ8ంపబ5ే�. ఈ ��రH�� �ట/బడ·6ాదు Wిగ
� �� క�ం�ంచుక� VO{ 
తల ఎక|డ �Pచు)¤6ాలu అ� సతమతమ{Ó<6ాడa.  

అవg� ఇప¡డa ఎందుక�0ా�, మ�> ఈ Wి�మu '!?' 
అvz�>)ాల� �డaదల అవ]�ే, ��ను ఖర2)ాU చూW�+ , అ తర�6ాత 
జbc� లLక Uం5P '6ా®~ 5^h య¯ డూ ఆE �)�ంh?' అ� అ5^0>�ే ఈ 
Wి�మu ��ర� ఏం#ెVా%లu అ� ఆల��సు+ �P�ను. ��ను 
'Exclamaation mark, Question mark' Wి�మu చూNా అ� ��ట.�� 
#ెVా%లu, లLక '!?' అ� �ాWి చూVాలu అ� మథన పడaత4�P�ను. 
ఎందుకటB 'ఇంత కల_" ఉన� rక� Wి�మu ��ర�H  కర�వయu<యu' 
అ� నవ]®�P�bMన�, త4సు�మ� 0ాU VOత4ం�ేMన� భయం.  
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