
 

 

జ����న కథ: అనూష ఒక ా��రణ మధ� తరగ� ట���� 
�ిల! . అనూష త"!దండ&' ల ()' ద*లం+, �-.ి/ె12య4 
5ాల67ల8 9ేర;త<ం=>. అంద��కంట? @నAం�ా ఓ జరA"సుE  
కFత<ర;, మధుGత HIసE�J గK��ంL మంL�ా 9ె�ిM 
NదటO బహRమ� �-లSTకSంటUం=>, అనూషకS ఒంటV!  
బW�Xల6ద1 +ె".ి తం/Y' Zజయ[ాడ [\]^ ఇంటO5` 
aసుకSవాc డ&. ఇక అనూషను [\న5̀d పంపకFడద1 
1రfgంచుకSంటWడ& తం/Y'.. HIమవర2, అనూష లi�� 
త"!దండ&' ల ()' ద*లం jద తనకS ఇషEం ల61 
చదువkచదువkకSంటlంటUం=>. ఇంటO5mLTన అనూషను 
.nAHIత<�ాళp^ HIమవర2, మధుGత కలSాc ర;. 
మiటల8!  మధుGత [ా]^దq��r ాంతsన పర;సూc  తమ 
కtాE ల8! �� uZతపk ZలSవలS ��ర;T5vవడwxలi�X 
9ెబKత<ం=>.  

మ�X [\ౖపk �ామz{��c అ�� ఒక ప'�|Wవంత</ైన }~చ��త 
5ాల6� ల�కTర� సునం=� 5ాల67ల8 జ��ాడ1 }~చ��త 
ఓనర; ఇంటO5` �ి"L బ�=>��ాc డ&. అg�� �ామz{��c 
ల�ంగడ&. ఇలi ఉండ�ా సుందరం అ�� ల�కTర� ఇంటOంటO5� 
�ర;గKత� +�ను ప19ే.n 5ాల675̀ ప'9�రం 9ేసుc ంటWడ&. 
}~చ��త, సునంద 5ాల6uల మధ� �nర; ��పMల 5vసం 
అంతర;�ద�ం Nదల�త<ం=>. HIమ వర2 .nAHIత<�ాలS 
�Y�జకS బ�=>��ంపk �)� 5ా4� వసూc  ఆwxను 

 
 

   



13 వ |Wగంవ |Wగంవ |Wగంవ |Wగం 
అనూషకS కలMన చ1()gన Zషయం చప�న గK��c LT తల 

Z=>"ంL మరలi చూ.ిం=>. ఎవsర� ల6రకdడ. ఎంతటO Zభ'మ 
అనుకSం=>. 1జం�ా�� భ'మ ప/Yం=�? 5ాr అకd/ెవ�X 1లబ/Y 
సMషEం�ా తన �nర; �ి"9�ర;. తను కలMనలi�� ఉం=>. కలMన 
()"కలSనA మ�X అమi{g1 చూ.ి కలMన అనుకSం=�? అలi 
అనుకS��A ఆ అమi{g అకdడ ఉం/�"�ా, అదృశ�wx�()gనటU!  
మరలi కనపడల6=ేం?  

9�లi Zంత�ా అ1�ింLం=>. ఆత{హత� 9ేసుకSనA[ాళp^ 
దయ�ల�+�ర�� నమ{కం 1జw����... తనకS కం�ింLం=> 
అటUవంటO కలM��? సహజం�ా దయi�లS �ా�' ప�ట క=� 
క1�ిాc యంటWర;... మ�� ఇంత మం=> మనుష<లS ����� 9�ట 
[\లSc ర;ల8 కలMన ఎలi క1�ింLం=>. అం+� భ'మ... �ా�' కలMన 
గK��ంL ఆల8Lసూc  పడ&కSం=>. అందు5� అలi అ1�ింL ఉంటUం=>.  

అమ{ �)��!  మiటW! /Yన ZషయiలS గK�Xc చTg. ఎ1Aార;!  
మiటW! /Y�� 'ఎలi ఉనA[�' అ1 ఒకdా�� కF/� అడగదు. 'ఎలi 
చదువkత<��Aవk? ఎ1A మiర;dల�9�Tg? యం.�టV!  �ా�ంకS 
+ెచుTకS1 మi పర;వk �\లబ�/�c వk క=�' ఇ[� మiటలS.. మi��T 
మi��T.. ప=�ల8! �\ +ే/�.. |Wవం ఒకట?. ఆ�Xగ�ం ఎలi ఉం=ో, 
మi1.ికం�ా ఎంత HIంస పడ&c ం=ో, సమz�ల8!  ఉ��A ఎంతటO 
ఒంట��త��1A అనుభZసుc ం=ోలiంటO ఆల8చనల6 9ేయదు. ఎప�డూ 
చదువk.. మiర;dలS... తమK{/ెలi భ��సుc ��A/ో? [ాణ�f  ఐఐటO 5vLం  

కృంగ=¡సుc ంటWg. ఆ ప1 9ేgంLం=> ఆwx 5ా! ¢ w�£ 
త"! అgన ఓ ఆడ 5ా1.nEబK4 అ1 +ెలSసుc ం=>.  

5ాల67ల8 వ�c/Y, ఇంటV!  [ాళ^ ()ర; భ��ంచల6క అనూష 
ర�w�{£, కలMన ఆత{హత� 9ేసుకSంటUం=>. ఆ �ిల!  
మరణ�15̀ +�మK బWధు�లS 5ాదంటU యiజమiన�ం 
త�ిMంచు5v¤సుc ం=>. అనూష ఆ ¥�ా1A 
=>గGంగK5vల6క ఉంటUం=>. కలMన ఆత{హత� 5ాల671, 
�ిల!లను, యiజమi���rA కS=>�nసుc ం=>. [ా/Y�ా 
చరTలF ('ా రంభమవk+�g. అనూష 
=>గGంగK5vల�5¦ంట? హ§ాత<c �ా కలMన క1�ిసుc ం=>.  



అ1 ఎలi బWఢ ��డ&c ం=ో...  

ఇవ1A తలST5v�ా�� అనూషకS 1ాc © ణ అ1�ింLం=>. �ా�' 
|ªజ��లప�డ& కF/� 9�లi 1�ాసకcం�ా�� �ం=>. సE/« అవ� అయi�క 
ర�ంల8 చదువk5v/�15̀ కFచుం=>. పద5mండ&నAరకలi!  Gగ+� 
ర�w�{టU!  పడ&కSనAర;. 5-G.ిE © కషEం�ా ఉం=>. ఎ1Aార;!  చ=>Z�� 
గKర;c ండటం ల6దు. అర¬wx�+ే క=� గKర;c ండటW15̀?  

wxల! �ా ఎవ�X నZsనట!1�ింLం=>. అనూష తలg�c  మం9�ల 
[\ౖపk చూ.ిం=>. అందర� 1ద' ()త<��Aర;. మరలi భ'మ.. ల6=� 
ఎవ�-®�� 1ద' ()త<నAటU!  నటOసూc  తన1 ఆట పటOEసుc ��A�ా? 
అనూషకS న[¯sLTం=>. దగ°ర ప/ోc నA ప�J±ల వ�c/Y, యం.�£ బ�c/Y, 
త"!దండ&' ల వ�c/Y.. ఇ1A వ�cళ^ల8 ఆట పటOEం9�లనA ఆల8చనలS 
బ�5̀ బటEక/�c యi?  

మరలi నవs�-వ�X... ఈ ా�� మ�J సjపం�ా.. అనూష 
ఉ"5̀dప/Y చూ.ిం=>. తన పకd�� కFచు1 నవks+,ం=> కలMన. 
అనూష కళp^ నులSమKకS1 చూ.ిం=>. కలM��.. భ'మ 5ాదు.. 
1జం�ా��..  
 

"ఏం చదువkత<��Aవk?" కలMన మiటW! /Yం=>.  
 

"5-wx.ీE ©" అప'యతAం�ా�� సమi��నం 9ె�ిMం=>.  
 
"ఎందుకS?"  
 
"మiర;dల 5vసం"  
 

"�� మiట Zను. చదవకS. ఎందుకS మiర;dలS? ఎందు5� చదువkలS? 
మన"A చంప/�15� మన అమi{��నA ఇకdడ వ=>ల6.ి [\µ¶^ర; 
+ెలSా? ��ను చూడ& ఎలi చ1()యi��... చదవకS."  
 

"అ�{, చద[ా". ల6క()+ే యం.�టV!  �ా�ంకS �ాదు. �ా�ంకS �ాక()+ే 
మi అమ{ వk��సుకS1 చLT()+�నం=>"  
 

"ఎవsర� 9�వర;. మన"A చంపk+�రం+ే. �� మiట Zను. చదవకS"  
 
"��ను చద[ా". తపMదు"  
 

"��5vdపం వసుc ం=>. [\ంట�� పkసcకం మz.n·. ల6=� 1నుA... 
1నుA.."  
 



"ఏం 9ేాc ¸? చంపk+�[ా? ఏwx��� 9ేసు5v. ��ను చద[ా". 
చద[ా" చద[ా"" ��దq�ా అ��Lం=> అనూష.  
 

1ద' ()త<నA [ాళ^ల8 మKగK° ర; అమi{gలS w�ల8d1 ఆశTర�ం�ా 
చూార;.  
 

"కలMన... ఇ=>�X �� పకdన. చద[¯దqంటVం=>. 9ె�nc  అర¬ం 9ేసు5v=ేం" 
అం=> అనూష.  
 
[ాళp^ భయం భయం�ా ఆwx [\ౖపk చూ¹ార;.  
 

"j�-®�� 9ెపMం/Y. చదవక()+ే టOచర;!  అవమi1ాc ర1 తనకS 
+ెలSసు క=�." అ1 తన పకdన చూసూc  "అసల�ందు5m9�Tవk? 
[\]^()" అం=> అనూష.  
 

"�\�\ందు5-µ¶c ను? ఇ=> �� ర�ం. ఇకd/ే ఉం/Y 1నుA 
చదవ1వsకSం/� 9ేాc " అం=> కలMన.  
 
"r వల!  5ాదు" అం=> ��దq�ా అనూష.  
 
Gగ+� అమ{gలం+� ల6L కFచు��Aర;.  
 
[ాµº»¼ 5m=>q�ా �ైర�మKనA అమi{g [\]^ అనూష1 బలం�ా 
కSదుపkత� " అనూtా .. అనూtా" అ1 �ి"Lం=>.  
 

"ఎందుకలi అర;ాc వk? ��ను w�ల�d�� ఉ��Aను" L�ా�ా°  అం=> 
అనూష.  
 
"ఎవ��+, మiటW! డ&c ��Aవk?"  
 

"ఇ=>�X ఇకd/ే ఉం=>�ా కలMన... =�ం+, మiటW! డ&c ��A"  
 

"ఎవsర� ల6రకdడ. కలMన చ1()gం=>. �ీడకల6wx��� వLTం=�?"  
 

"1ద' ()+ే�ా కల �ావ/�15̀ ... కలMన ఇ=>�X ... ��పకd�� ఉం=>�ా.. 
jకS క1�ించటం ల6=�?" ఆశTర�ం�ా అ/Y��ం=> అనూష.  
 

Gగ+� అందర; భయం+, మKడ&చుకS()g �ాత'ం+� జ½�ారం 
9ే¹ార;.  
 
ఆ �సE4 గ=>ల8 కలMన దయ�wx� �ర;గK+,ంద1.. అనూషకS �ా�' 
క1�ింLంద1...  
 

మiటW! /Yంద1 మర;��డ&దయi1కలi!  [ారc �సEలం+� =�[ానంలi 
(ా5̀ం=>.  

* * * * * * * * * * * 



రమణ��ావk ఉదయం ��లSగKనAర5� ల6L ఎపMటO5` మల6!  
5vడ&కS1 ల6(ాడ&.  
 
ఐదునAరకలi!  నల! కSంటల81 ¹ా.ిc ¾ 5vLం  .�ంట� దగ°ర =>ం�ి �ా[ా".  
 

అ1ర;¿ 5̀ మ��5ా.n�పk పడ&5v[ాల1 ఉం=>. 1ద' 9�లటం ల6=¡ 
మధ�. Zసు�ా°  ఉంటVం=>.  
 

5ా! సుల8 కFచుంట? కళp^ [ాటంతట[� [ా"()త<��Ag.  

 

"ల6�ా, ఈ �XÀ ప�J± కF/� ఉం=>. ల6టg+ే ల8పల"5̀ �ా1వsర;" 
అ��Aడ& రమణ��ావk.  

ప�J± గKర;c కS �ా�ా�� భయం+, ల6L కSచు��Aడ& అ1ర;¿. 
అవksను1జw�. ఈ �XÀ Áి7Â� ప�J± ఉం=>. 1నA జ����న 
w�థw�టOÂ� ప�J±ల8 అ1A తప�లS �ా¹ాడ&. నూటO5` (ా�క 
మiర;dల�.nc  ��పM. ఈ �XÀ Áి7Â� కF/� అంతంత మiత'w� 
చ=>[ాడ&. ()g�\Aల వLTన ఇర[\ౖ �-ండ&, పద�ర;, ఇర[\ౖ ��లSగK 
మiర;dలS చూ.ి [ాళ^మ{, ��నA 9ే.ిన రచTం+� గK��c LT 5ాళ^ల8 
వణKకS పkట�EG=>.  
 

"ఈ మiర;dలS (ా�కd? అం+ే అg ఉంటUం=>. ల�కdల8!  ఇర[\ౖ �-ండ&, 
Áి75vÃ¼ పద�ర;, 5-G.ీE ©ల8 ఇర;[\ౖ ��లSగK... 9�లi బW�ా వచTg" 

అం=> ()g�\Aలల8 [ాళ^మ{.  
 

"ఏ=> చూడ1" అ1 రమణ��ావk లiకSd1 1Äతం�ా చూL "r బÅంద, 
అZ నూటO5` మన [ా/Y5mLTన మiర;dలS" అనAÆడ&.  
 

అం+ే. HÇ�XÈిమi ��గా5̀ jద ఆటం బWంబK పడÉప�డ& కF/� అంత 
రభస �ాద�ంతం జ���� ఉండదు.  

అమ{ [ాణ�A 9ె/�మi/� �టOEం=>. కడ&పk5` అనAw� 
�ంటU��A[ా అం=>. నువks ��ట?E=> అనAం 5ా=� అ1 
అడ&గK=�మను5m1 కF/� భయం+, ��ర; wxదపల6దు అ1ర;¿. rకS 
.ిగK° ల6=� అం=>. మ1Èి[��� అం=>. �� కడ&పkన 9ెడబKటEవk కద�ా 
అం=>. ఆ త�ాsత ��దq�ా ఏ/YTం=>. ¹Ê5ాలS ��టOEం=>. మధ� మధ� ల8 
"5vడ&కS1 స��గ°  పటOEంచు5v1 నువ�s ఓ తం/Y'[���" అంటU ��నA1 
కF/� �టOEం=>.  

[ా/Y ��నA ఆ మiటలకS �-LT()యiడ&. అ1ర;¿ 1 
పటUE కS1 దబW దబW ��లSగK బW=�డ&. rకS చదు[¯దుq  బ�-~ ��డ&!  



5ాసు5v అనAడ&. r Nహం ��కS చూ�ించకS �) అనAడ&. 
ఈా�� అలiంటO మiర;dల�.nc  r చర{ం వ"9ేాc న��Aడ&.  

అ1ర;¿ 5̀ అవrA గK��c LT మ��ంత కం�ార; ������ం=>. 
()g�\Aల వLTన మiర;dల8c  ()".nc  ఈ �\ల మ�J 
తకSd[¯ాc య1�ిËE ం=>. అZ చూ.ి అమi{��నA ప'ళయ5ాల 
ర;దు' లi!  మi��, +�ండవం 9ే.ి, తన [ÌంటOjద [ాతలS +ేల6లi 5mటOE .. 
ఆ వ�హ5� హRం/ె దడదడలi/ోc ం=>.  

సూdట� [\నక కFచు��AడనA మiట?�ాr [ా/Y ఆల8చనలS 
ప��ప��Z��ల ()త<నAg. ¹ా.ిc ¾ 5vLం  .�ంట� బ�ౖట =>ం�ి "ప�J± 
బW�ా �ాg. .�[\ంట� టU ఎgటO ప�-Íం£ 5̀ తకSdవ �ాకFడదు. 
+ె"�ం=�" అ��Aడ& రమణ�రవk. స��ననAటU!  తలF(ాడ&. ��నA 
[\]^()gÎవరకS అకd/ే 1లబ/�É డ&.  

[ా/Y5` ల8ప"5-]^ ప�J± �ాయiల1 ల�దు. మiర;dలS 
తకSd[¯LT�� అమ{ ��నA �/�c ర;. ప�J± �ాయల6దనA �/�c ర;. 
[ా/Y5�ం 9ేయiల8 అర¬ం 5ావటం ల6దు. (ా�ంటU జ�బK1 
తడ&మKకS��Aడ&. 1నA �ా�' ��న పర;�ల8ంL 5mట?E.ిన వంద 
ర�(ాయల ��టU 9ే�5̀ త��"ం=>. [ా/Y5` �ైర�ం వLTం=>. [ాడ& 
[\న5̀d ����� 5ాLగzడ �-®ల6s .nEష� [\ౖపk5̀ [�గం�ా న/Y9�డ&.  

* * * * * * * * * * * 

ఏడ&నAరకS 5mడ&కS1 aసు5-ళ^టW15̀ 5vLం  .�ంట� బ�ౖ£ 
ఎదుర;చూసూc  1లబ/�É డ& రమణ��ావk. �ిల!  గKంపkలS గKంపkలS�ా 
బ�ౖటO5mసుc ��Aర;. ప=>HÏను 1మKtాల8!  �ిల! ందర� [\]^()యiర;. 
అత15̀ కం�ార; Nదల�ౖం=>. అ1ర;¿ ఏwx���డ&? మiమzల�ా 
అg+ే ఈ (ాటO5` వ9ేTయiల6. ప�J± బW�ా �ాయల6=�? 
ల8పల�కd/ై�� ఏడ&సూc  కFచు��A/�?  

రమణ��ావk ల8ప"5-Ð^ చూ¹ాడ&. గదులrA ఖi]�ా 
ఉ��Ag. ¹ా.ిc ¾�ార; క1�ి.nc  నమాdరం 9ే.ి 'మi అబ*g 5vసం 
చూసుc ��Aను ా�" అనAడ&.  
 

"అసలS ���� అడ�ాలనుకS��Aను. ఈ �XÀ j[ాడ& �ాల6దం" 
అనA/�యన.  
 

ఆ మiటలSకS ¹ాsస ఆ��()gనంత ప�\ౖందత15`. 



"�ాక()వడw�w�GటO? ఉదయం ఐదునAరకS =>ం�ి [\Ð^ం=> 
�����ా" అనAడ&.  
 

"అలi�ా. ప�J± �ల8! 5-®+ే �ాల6దు. Á�'ంÒ� ఇళ^5-µ¶^/ే� ఎంకsg�� 
9ేయం/Y" అ��Aడతను.  

+ÓG{దg�� అ1ర;¿ జ½డ ల6దు. [ాళ^మ{ ¹Ê5ాలS ��ట�E  
ఏడ&)c ం=> అత1 .nAHIత<లంద�JA [ాకబK 9ే¹ార;. అg�� 
ప'Ôజనం క1�ించల6దు. సూdట� jద నల!కFంట 
చుటUE పకdలం+� [\=>5` వచTడ&. ప=>=�టOం=>. [ా/Y కబKర; ల6దు.  

ప=>నAరకS ()Õ¢ .nEష� 5-]^ G.ి�ం  5�¢ బKÂ 9ే¹ాడ& 
రమణ��ావk. అ1ర;¿ �)టV"A [ాళ^5`LT gంటO5m9�Tడ&. 
అత1కం+� అÖమయం�ా ఉం=>. .�ంట� బ�ౖట వ=>ల6.ి వLTన 
5vడ&కS ఏలi మiయమయ�డ&? ఎవ�-®�� 5̀/�A× 9ేా�ా? మ��wx��� 
ప'మiదం జ����ం=�? అలi�-®+ే ()ÕసులకS +ె"యi"�ా? 5̀/�A× 
అg+ే ఎవర; 9ే.ి ఉంటWర;? తన శత<' వkలi? ఎవ�ా శత<' వkలS?  

అత15̀ ఆల8చనల8c  �ిLT పట?Eలi ఉం=>. అ1ర;¿ [ాళ^మ{ 
ఏ/YT ఏ/YT Ëమ{.ి"! ప/Y()gం=>.  

* * * * * * * * * * * 

 

 
 

Copyright © 2008 SiliconAndhra. All Rights Reserved. 

సరs హకSdలF .ి"5ా��ంధ' సంస¬కS మ��యK ఆయi రచgతలకS 
మiత'w�. 

ఇంతవరకS (ాఠకSల aర;M: jమiట ఒకd మiటల8....


