మ  పల
-- ాయల మ  , ాశ 
అతడ
మ పల

అన

! "కక సుజనరంజ)ల* మమ+,

మ  -.డక

గ0 ం1 ఒక -ా3సం ాయమనటం )జం5ా యదృ89క!!! ఎందుకంట;, <= ఆఖ 
-ార మ @-ాహ -ా " BతCవం జరEపFకGH మ0!!!
కలసుకGH I,

G.ను,

మ ఆ@డ ఎల

మ  ఎల జ 5ంJో L అంద MN పంచు P),

ఈ సంవతCరం

మ @-ాహ -ా " BతCవం ఒక పMే3క అనుభT5ా Uగ0లVకంటWమ0.
అ@ G.ను అX  ాల* ఒక 1న ఉJో3గం Zేస ున

[\ల.

G.ను ఇం^_యల*

ఉJో3గం Zే`ి, అX  ా చదువF వ1V, ఇకbడ ఉJో3గం సంాJcంZHను. అపdటe f GH
`g hiతjల ZHల మంJc ళl అmయm.
అమ+m కo^H JొరకJేIన),

ఇహ ఆలస3ం Zె`g GHక ఒకb

 ZేసుకంటWన) మ ఇంటq -ాళ Zెాdను.

మ -ాళl Mె,`ిన -ాళంJc  GH ఉJేrశం గ0 ం1 Zెిd,

ఒక మం1 సంబంధం

కJc fV పయత ంల* ఉGH రE.
G.ను ఇం^_య -uvwస  సంబంxHల ావటం yదల టz Wm ా{ ఏ ఒకb సంబంధమ కJc fటz }5ా కనపడల~దు.
లవ అmMNంJc.

ఒక [\ మ (దూరపF బంధువF)

మమయ3 ా GHడ నుం^_ నను కలవ^H) వZHVడ.

GH

GH గ0 ం1

ఇంతక మ0ంJే Mెలసు ాబటez, -ాళ బంధువF ఒక అమ+m సంబంధం సుక వZHVడ.  -ా Jc బహ ాంపJHయXన
కట}ంబమ), అమ+m ZHల మం1ద), ఎX+`ిC చదువF ఆఖ  దశల ఉన ద), ఆ అమ+m టq మ య0 జతకమ0
సు P) వZHVడ. @వ ాల @న తరE-ాత G.ను, మ కట}ంబ సభ03ల -ాళ) కలవటW) అం5క ంZHమ0.
ఆ అమ+m -ాళl జబలodరEల ఉంట}GH రE. -ాళl ావటW) క{సం 3 [\లౖGH పడతjంJcట. మ0 కబ0రE టz eన
[జf ఆ అమ+m తం^_MN క,`ి బయలJే  hద ాబWదుల ఉన -ాళ నత ఇంటe వ1VంJc.
^_ారEzXంట}ల ప) Zేస ుGH రE.

ఆ అమ+m -ాళ మమయ35ారE (నత భర )

ఆ అమ+m తం^_ ^_నుC

అ +ల* 5f^_య జనర.

G.ను మ

కట}ంబ సభ03ల, -ాళ) కలవటW) -uvwటపడ మ బWబWm అన మటల తలచు P) ఈ [\  నవFకంటWమ0. ”ఒ f,
అమ+m GHన గ= ాకz ల* ప) Zే  ారEట.

-ాళ మమయ3 U,ట ల* లయరEట.

జగత
 !!!

ఎకbవ ఆల*1ంచకం^H

సంబంధం ఒgdసు B – ల~కMె { ప) అంMే” – అ) అGH డ!!! ౖన తHసు Jేవతల @న ట}zGH రE!! ఆ [\ క, ాను
– సుసర

ాశ ) – yదటe ా . పంిం1న టల*కGH

బWవFంJc. ZHల వయ3రం5ా ఉన టz )ిం1ంJc. తన) కల`ి,

ా`gCపF మటW^Hను. తను ఎకbవ మటWడ ల~దు. GH సంగతjల Zెాdను. GHక తను న1VGH, G.ను తన /-ాళ నZHV,
కJH!!! ఆల*1ం1 ఇదr  అాయల Zెాdల) )శVmంచుకGH మ0. ా{ మ ా ^ే, G.ను -u తనను మ కల`ి మటW^_న
తరE-ాత, GH ఉJేrశ3ం Zెాdను -

ాశ  న1Vంద). -ాళ కo^H G.ను నZHVన) Mె,`ి ZHల సంMNింZHను. GH లవF ఇక

పGu ండ [\ల~ ఉంJc. ఈల*పల  ఎల జరEగ0తjంJోన) అంద   కం5ారE5ా ఉంJc. చూడబMే మ ఇదr  కv3ణ ఘ^_య
వ1Vనట}zంJc.

ఆ మ ా ^ే,

ాశ  -ాళ GHన 5ారE UగMH @షయల మటడటW) వ1Vనపడ,

అJc మం1 [జ),

-uంటG. ాంపJHయ పద¡ Tల MHంబలల పFచుV Bవటం జ 5ంJc!!! మ0హ¢ర ం ఒక పJc [\లలG.!!!
ఆఘఘల Lద పనుల జరగటం yదలౖంJc.
నను  Pడకను Zే`ిన [\,
-ాళ

అ{ అనుకన ట}z జరEగ0తjGH m.



£ండ [\ల మ0ందర,

ాశ  -ాళ అమ+5ారE, మమ+5ారE, ఇదr రE Zెలళl జబలodరE నుం^_ వZHVరE. G.ను

Pత కJH అందుక) ఎకbవ మటడMHర) అను Bల~దు.

ా{ GH మరదళl G.ను అనుకన JH)కంట¤ ZHల చురEక5ా,

చల 5ా, సరJH5ా ఉGH రE. -ాళ పవర నMN, ఒకb GHలగ0 [\ల*G., GHక Zెలళl ల~) Pరత ల~ద) అ)ింZHరE. మ 
hద ాబWదుల జహం5 ాజల* ఘనం5ా జ 5ంJc.
 మ ా డ సత3GH ాయణవతం Zేసు P), ఆ మ ా డ TరEపT -uvమ0.

ాశ  -ాళ అత య3 ఎం^ోXంట}C

^_ారEzXంట}ల* అ^_షన కLషనరE అవటంMN, తకbవ వ3వxcల* మక ఏడ Pండల-ా) దర¥నం జ 5, !-ా  కv3ణం కo^H
ZHల బW5ా ZేmంZHమ0.
అmందను Bం^_!!!).
-uంJc.

-uన b వ1Vన మడవ [జ£ G.ను ఒకb^_) -uన b(అX  ా )

ావల`ి వ1VంJc ( PంZెం కషz ం

ాశ  GHలగ0 [\ల hద ాబWదుల* మ -ాళM¦ ఉం^_, తన చదువF ప§   Zెయ3టW) జబలodరE

అపdటe [\ల* అX  ా నుం1 ఇం^_య మటWడటం ZHల ఖరEVMN కo^_న ప) అవటం వల,

ను ల~కవడంవల,
మ05ంచు P),

Uదr రం ఒక  గ0 ం1 ఒకరE ఉత ాల JH ాG. MెలసుకGH మ0.

ాశ  అX  ా వ1VంJc.

ాశ  -ాంటq

ఆరE Guలల తరE-ాత చదువF

తG. GHకGH మ0ందు మ £ం^ో అ ాb-ాంటe వ1V,

నG. తను -ాింగz=

^¨`ీల `ీవF ZేసుకంJc!!!
ఒక -ారం తరE-ాత Uదr రం ా,  య వ1V మ -uౖ-ాhiక ª@తం ారంంZHమ0.
GHక ఆ ¡కం5ా బWవFంట}ంద) జ¬3Tషjbల ZెిdనJc )జం అవ ా5ంJc.

ాశ  GH ª@తంల* ప-.«`g

GHక తరల*Gu ఒక మం1 ఉJో3గం వ1VంJc.

Uదr రమ0 GHల5fళl ాంయ Mెలగ0 సంస ార3కమలల* ాల®), ZHల మం1 `g hiతjల) క,ామ0. 1998 ల* మక
ఒక అబW¯m పFటWzడ –

ా f° GHమ xేయం.

నలగ0రE `g hiతjలMN క,`ి ఇరEగ0 రEగ05ా).

అJే సంవతCరం 1వ [ మ0 మ yదటe ఇల PనుకbGH మ0 (ఇం Pక
ా f° 1న పdటeనుం1 `gzª Lద ాటల ాడత±, `ి, ాను -ా3²ల మన

Mెలగ0 -ారంద  ప చయమయ3డ. బ0డగ0 -.షంల* `ి, ాGHంxH ార3కమంల* బWప§ 5ా ) ఆ³)ం1 అంద  మన లను
ంJHడ. మ0 మ0గ0®రం ఇపడ ా= హ´`g ఎవ5= ఏ యల* `టe అయ3మ0.

ఆX

మ0 అప^ే దµ_ణ ¶WరతJేశం పర3టeం1 ఇంటe (జబలod
వZHVమ0.

పర3టన ZHల బW5ా జ 5ంJc ా{ -.సం ాలం ాబటez,

అల`ియమ0. ఆపF^ే మ బWబWm5ారE మ GHన
సంబంధం గ0 ం1.

)

ZHల

ను ZేారE – ఒక

G.ను ఇం ా సుz 5ాడ3m·
ష= Zేస ుGH ను.


ఆJc అm·3

వరక  ZేసుకG. ఉJేrశం ల~దు GHక ా{ GH Zేతjల* ఏమ0ంJc?
మ బWబWm 5ా MN మటW^_న ిమ+ట,
hద ాబWదు పయణం కటWzమ0 –

G.ను,

మ GHన క,`ి

ాబm·  Pడక) చూడటW) . మ

మమ+5ారE, అమ+ మ య0 GH ఇదr రE Zెలళ¸ ాల~దు. G.ను, మ GHన మ
నత 5ా ంటq Jc5ామ0.

మరEGH^ే,

ఆ అబW¯m కట}ంబ సతం5ా

వసుGH డట –  చూపFల . GHక ఏJో5ా అ)ిం1ంJc!!!
అ f, భల~ అంద5ా^ేG., అ) మనుCల* అనుకGH ను. ఆతను నలసూట} -.సు P),ఎర ట¤ౖ కట}zకGH డ. ఆత)MN ాట},
-ాళ అమ+5ారE, GHన 5ారE, బWబWm 5ారE, దrకb, బWవ5ారE, అత) GHల5fళ న Bడల వZHVరE. -ా Jc ఒక మం1
ఉమ+^_ కట}ంబమ) అ)ిం1ంJc. ఇహ ఆ అబW¯m అల-ాట}, ఇ¹ాzm¹ాzల, గ0ణగణHల Mెలసు B-ా,...ఆ అబW¯m కo^H
GH గ0 ం1 Mెలసు B-ాల) అనుకంట}GH ^ేI..
మటWడకGH మ0.

ఆ అబW¯m· మ   ాయల.

అపడ Mె,`ింJc ఆ అబW¯m గ0 ం1.

Uదr రమ0 ా`gCపF ఏ ాంతం5ా

అతను అX  ాల* ాºFz-.రE ఇం»{రE5ా ప) Zేస ుGH డట.

ట¤ ాC¼ య)వ Cట½ ల* ఎం.ఎ¼. Zేాడట. ఆ అబW¯m U¾ాmల* -.`ిన పచVకర¿dరం నచVదుట, అతను ట½, ాీ MHగడట
(GHక ఆ [\ల* ట½ మ0ఖ3 ఆ³రం!!!). ఆత) రEచుల గ0 ం1 Mెల  ంJc.
-ాళl -uన తరE-ాత, ఇంటq -ాళందర¿ ఆ అబW¯m “అంద5ా^ే” అ) అనుకGH రE. G.ను ఆ అబW¯mMN ఎకbవ
మటWడల~దు ాబటez,

GHక అంMH అÀమయం5ా ఉంJc.

G.ను ఉత ర ¶WరతJేశంల* ఎకbవ  5ాను ాబటez GHక ఇట}వంటe

చూపFల గ0 ం1 ఏL Mె,యదు. ఒక గంట`gg మటW^_ Áష ª@తమంMH ఎల గడాల* అర¡ ం ావటం ల~దు. ఆ ాయంతం
ఆ అబW¯m నుం1 ను వ1VంJc. అతను మ ా డ వ1V కల  ానGH డ. అపdటe మనసు PంZెం కదుటపడÂ Jc. మ ా డ
Uదr రమ క,`ి మటWడకన తరE-ాత,
MH ఖున మ GHన

G.ను ఆ ాయంతం GH అం5 ారం మ GHన

ను వ1VంJc..-ాళక G.ను కo^H నZHVనుట!!!!

Mె,యప ZHను.

పxH ల® వ

ఆ మ ా ^ే MHంబలల పFచుVకంJHమ)

అGH రEట.
మ GHన ఇంత తర5ా అవFతjందను Bల~దు..మ అమ+, Zెలళl కo^H దగ® ర ల~రE. మ నత 5ా  స³యంMN G.ను
hద ాబWదుల*G. ¹ాింగ0 ZేసుకGH ను. మ0 ఇంటe ను Zే`ి Ãభ-ార Zెాdమ0. ఆందర¿ ZHల ఆనందం5ా ఉGH రE. GH
Zెలళl నను ఏ^_ించటం yదలటz WరE.

 ఒక పJc Ä\ల*G.!!!

మమ+5ా ), అమ+), Zెలళ) సుక ా-ా, – -u ావటW) f 5–6
కం5ారE5ాG. ఉంJc…

ఈల*పల మ GHన జబలodరE -u మ

[\ల పడతjంJc. ఎకbవ వ3వxc ల~దు. GHక కo^H

MHంబలల పFచుVకన మ ా డ, GHక ాబm· అత 5ా ంటe G.ను yదటe ా  -uvను. -ాంట ఒక ఐదుగ0 [ ,
ఆరEగ0 [ కల  ాననుకGH ను.  ా చూ`g , Guను -uvwటపdటe ఒక య¶Æౖ కళl నను ఆ³)ంZHm!!! ఆంతమంJc) క,`ి
-ాళMN Pంత`gపF గ^_ిన తరE-ాత, GH )రÇ య) G.G. సంMNింZHను.
ఆ తరE-ాత £ండ మడ [\ల, G.ను మ  MNను, -ాళ దr అకbMNను ¹ాింగ0 -uvను – GH  నగల, Èరల
Pను BbవటW) . మ   Ãభల~ఖల గ0 ం1 కo^H TరEగ0తjGH డ. ళ సమయం ాబటez,  ³ల Jొరకటం కo^H కషz ం5ా
ఉంJcట. GHక మట}క G.ను ఆనందం5ా ఉGH ను..5ా,ల* Mేలత±!!!
<= ఇర-uౖ MH ఖున, మ   వZHVరE –  Ãభల~ఖల సు P) వZHVరE.

P) G.ను మ `g hiతjల , సర

కo^H పంింZHను. మ   GHక (అX  ా నుం1) ఒక పMే3కXన బహమT కo^H MెZHVరE…
<= 23వ MH ఖున మ  )  Pడక) Zే ారE. GH Zెలళl, మ
అమ+,

మమ+5ారE కo^H అJే [\న జబలodరE నుం^_ వZHVరE.

Zెపdల~నంత ఆనందం క,5ంJc.
ా^HరE (ఆ@డ 93

GHక

మ మమ+5ారE కo^H P) ాటల

m·ళ వరక అంద  ళ కo^H ాటల ా^HరE –

ZHల బW5ా ా^ే-ారE). 24న మందరమ  ³ల -uvమ0. G.ను ఆ
[జf Zేతjల , ాJHల 5[ ంటWక టz eంచుకGH ను.
<= 25న, GH  మ   ాయలMN, ZHల -uౖభవం5ా జ 5ంJc.
^HJHపF 800

మంJc @ZేV`ి మమ+, JÉ@ంZHరE.

నను కo^H -ాంటq వ3  ల5f చూ`ి,

సహృదయంMN అ³)ంZే

కటంబంల* -uళటంకంట; ఏ అమ+m £ÊGH ఇం fU ా-ా,? ఇJc GHక ª@తంల* మరEవల~) అనుభT.
yన G. (<= 25న)

మ  [\ అmంJc.

బహమనం. Uదr రమ0 మ ఎ)UJేళ Pడక,

మ  మ0చVట} ఇJే Guలల* మ0 ఈ ! "క -ాయటం ఒక పMే3క

ా f° M¦ క,`ి, ా= Ë`ల* `ిరప^HÂమ0. మ అబW¯m Mెలగ0 ఆటల,

ాటలMN మన సంసbృTల రEగ0తjGH డ.
ాయల మ  , ాశ 
మ   5ారE,
5ారE ాశ  5ారE ఎంMN ఉMHCహం5ా ఉంటÌ అంద MNనూ ఎంMN
క,@^_5ా ఉం^ే జంట.
జంట ÍరE ఎంMN మృదు స¶WవFల~ ాక ¶Wరయ సంసbృT పట
అారXన మకbవ కల-ారE.
కల-ారE మ   5ారE నట}ల కo^H.
కo^H `ి, ాGHంధ
ార3కమల* ాలపంచుకంటÌ తమ 1GH
సుగంxHలబÎ¯ల ఎంMN కృి Zేస ుGH రE.
రE 1GH

) ¶Wరయ సంసbృT
 ా f° గత £ం^ేళl5ా

`ి, ాGHంధ ార3కమల* ాల®ంటÌGH డ.
డ Mెలగ0ల* మటWడటమంట; ఇల
ఉం^H, అ) MNటe ిలల చూడతjGH ^¨ బ0డగ0.
బ0డగ0

