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NేHనిందుక0.. ¤· ���ంN ే$5 �ాట దృకÁధం అనుG��ాO గ��? రక�ం పంచుక0 పBట"#న మ�|]ి^[ అ�� సంబం��ల� 

]ెంచుక0[ శGa� ఇంక ఎకDడ నుం> వసు� ం��.. ఆయన ఎతL� క0న� ,ామ�iక బgధZత నుంN ేవచుlంR�O క��..  

అల�Gాక –  

ఆయన�� GారUణZ�� అv]ే ���� ఎల� అర�ం NసేుG��ాO? మనస�తn:ాస� ం̧ పdGారం  అన�దమxల మధZ 

,ా��రణం�ా ఉంR ే తO(
Idమ G�సం $5 టÃ �[Hని Äజ�� –ఇటTవంట" సందరÅం అంట9 ఒకట" ఏరUడ�ా[ – 

ఫలవంతమvం��? ల�కంల� అన�Ga లÆం>న 
Iర', ��రవం, ఊy�(  అందరÇ ఆయన మ�ట	ద నడవటం వంట"� 

చూHి చూH ిఅ�� ఇంత వృ·మvం��? అ�ే ఈ ��ర'ణ��Ga �����Hిం��? ఏÈ ఇపUట"G§ జ�ా¿చుlG�లc� మ�. 

పdశ� ఇ��. చం
ింNేంత GారUణZం ఓ�[ళ ఉందనుక0��- మ� 
�ద�న�� చం
ించటg�Ga సందరÅం ఒకట" �ా�ాO. 

�ాక$5 ]ే ఇ�� ఇల� జ���+�� Gాదు� [ననుక0ంటT��ను. 

మ� 
�ద�న� ఊy�(  G�ప�+ట"వB ,% H�టౖÃ 
�టg# ర', ���Ga 
�dHిRెంటT. బ£ ర'*  ��ంబర'�ా GsంతGాలం ఉ��ర'. 

JKం�\ [ర'lక0��ర'. మ�తLxRSGa JKం�\ల� ఉత�రం �ాHI�ార'ట.  
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తమ�Êా ఏంటంట�- ��� 
�ద��� ఇద�రÇ �మ�ల0 
�ట�#�ార'. ఇద�రÇ గkRSGa ��y¯( �ార'. గkRSల� అడ3గk 


�ట#క0ంR� Nయే�ల� మ��న� N�ల� 
ిసుక0D��ట# . ఈ 
సిుG�Dటం అ[ మ�ట మ�గkRS పjజ³�� �ా����. �క0 

గkRS]^ N�ల� అనుబంధం ఉంRే��. పd��న Gారణం పjజ³�� �ాఘ�ాN�ర'Zల0, ఆయన ఉంRే ��ాసం గkRS� ఆనుక0� 

ఉంR�ే�. మ� 
లి(లంద��� సంGా� ంp�డ3 ]ెల�( రగట(  లc
ి తలగడ3గkల0 పj��� Nvేం> �మ�ల0 
�ట"#  Gsత�బట#ల0 కట"#  

గkRSGa �సుక0��y¯( �ాడ3. చO]^ Gsంక��ంచుక0 $5 v¼�ాళ(ం. ,ా��లంట� నువBn మkందంట� నువBn మkంద� 

� డవల0. పjజ³�� �ాఘ�ాN�ర'Zల0 �ా��Ga 
ిల(లంట� 
Idమ. ��ం మkటT# క0� ఆయన మRS Nెడ� RS] ే – 
ిల(ల0 

�ైవసnరÇపBల0. ఇ�� ఇల� జ����ందంట� Gారణం ఉంRేఉంR�O. �ామOం�+శnర'RS ఆజ́. మ®( ,ా�నంNHే ి

మRSకటT# క0ంటgను.- అ[�ాడ3. 
ిల(ల[ Gాదు ఎవn��� �సుక0D[�ాడ3Gాదు. తను NెపUవలHిం�� మృదువB�ా 

Nె
IU�ాడ3. ·ణంల� G�పం ]చెుlక0�.. కలGాలం కడ3పBల� ఉంచుక0�.. సమయం వHI�  పడగ�
IU రకం  మ��న�. 

ఆయన� క�R� చనువB�ా మందOంN�ేాడ3.  

సంGా� ంp �./ల�(  ఆయన 
�ట�#  చక�$% ంగO దËో� జనం ర'> ఇంGా �ల0క	ద ఉన�ట�#  ఉంటTం��. ���కన� 

నను� ���l��ద�టంల� ఆయన వZGa�తnం $ాతd N�ల� పd��న���న��. ఆయన మ�టల� బట�#  
�ద�న� వZGa�తnం �క0 

క�మం�ా అవగతమvం��. �ా��ద�రÇ N�ల� ఆ�xయం�ా ఉంR�ేార'. �క0న� JÌతL�ాద �g�ాల0, �Hి� క 

నమxGాల]^ ఆ �ెవౖ �:ాnసుల� పj����ా ఒపBUG�టం �క0 కష#మవBతLం�� Gా� �జం�ా[ ��[చనG§ ఆHి� క 

�Hి� క]�nలG§ సంబంధం లcద� ఒపBUG�క తపUదు. క0లం, మతం మ�నవ సృ|I#న� �ెవౖం �ాట"� సృ|ి#ంNే అవGాశ�� 

లcద� �ా��ద��� �¤l]�Æ$dా యం. 

 “ఎవర' ఎంత వరక� కటT# బgట(ను ��టగలరన��� �ా���ా�� శGa�Ga సంబం��ం>���ా అబguÍ.. 	
�ద�న� 

శGa� �[ర'. ఆయనల� వం�ోవంతL �క0లcదు. �నూ� ననూ� సమస�  $dా ణ°G�ట"� సృ|ి#ం>ం�� ఆ ఈశnర'Rే.. ���� 

మ��>$5 v పర'లను నూZనం�ా చూHI బk���  మ�|I 
�ంచుక0��డ3. ఆ ఎర'క కO�ాక క�R� [�ల� 

ఉంRS$5 య�ను.. ఆయన అల� ఎ����$5 య�డ3. >వ��Ga 	�న� Npేల�…” అంట9 క0RSNvే ���($5 య�డన�టT# �ా 

ఊపBతh.. కళ(�ర' 
�టT# క0[�ాడ3. ఆయన వద�[ �క0 అ·�ా�gZసమ� అvం�� .. ఆల�చ��gZసమ� అvం��.  

ఆలయ��Ga వందGa 
��ౖా ఎక�ాల0 మ�నZం ఉం��. ఆ భ�మkలGa మ� క0టTంబ�� ధరxకర�ల0. ���Ga గkత�ల0 

�రÏvం>.. G�ల0��ర(ను 
�ట"# .. వ>lన �ాబRS� ��ేాలయ �రnహణGa ��7��ంNే�ార' మ� పj��nక0ల0. 

���	ద లfకDల0 చూHI మ� క0టTంబం
� ౖ ఎవరÇ �[లfp�  చూపలcదు. ఆv]-ే �ాఘ�ాN�ర'Zల0 �ా�� క0టTంబం 

మ�క0ల� సుఖం�ా p�, «భdం�ా బట# కట"#న �./ లcదు. ఆయనGa బహ²సం]�నం. �ాళ(ల� ఎవరÇ మ�క0ల� 
�ద�  
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చదువBల0 చదవలcదు. ఆడ�ాళ¥(  ±ర' �
ిU ఎదుర' p����]-ే పjజ³���ా�� 
�yz( ంల�- అ[�ార'. ఆ�డ మ�అమx 

కట"#న qర ఏ�డూ కట#లcదు.  

ఆలయ భ�మkల 	ద అజమ�v| ీ ఎంRో��ంటT �ా��Ga బ��µ అయ�క మ��న� ఆ భ�మkలGa 

G�ల0��రయ�డ3. ఈమ�ర'U �క0 N�ల�Gాలం వరక� ]Oెయదు. మ��న� G�ల0��ర'Rై� ఎన�డూ భ�o 

దున�లcదు. ఆయన వద�ఉన� �)ÑతLలc దు[��ార'. Gsంత సnంతం�ా $ాOGాపBల�, క�µల]^ దు��ంN�ేాడ3. 

మ� పjజ³���ా�� 
ిల(ల0 మ�క�� 
�ద��ార'. అందుల� �)ంRో�ాడ3 బg�ా eరటT. అతను ]Nెేl జటÃ#ల 

గk��ం>, pంRS గk��ం>, బలం గk��ంq ఊ��ల� N�ల� కథల0ంR�ే. �ల0��తL�  పనసపండ3 ]�నల0 eత�ం 

p[HI�ాడ3ట. అRె*డ3 ¿యZం అన�ం p[HI�ాట# . ఉపUపటÃ#  ఆడ3తLంట� ఎవరÇ అత�� పటT# G�లcక$5 v¼�ార'ట. 

Gాటg ��నZం మ�ట� ఎతL� క0� ప���)���ాట# . అత�� 
లి0,ా� మ� Nె
Uి 
లి(ల Nతే అ��ల0 p�
ింq�ార'. 

అందుల� [నూ ఉంR�ేాణ°Ï .  

�ాఘ�ాN�ర'Zల0 �ా�� 
�ద�Gsడ3క0 తంRSd]^ట� p���� అరlకతnంల� క0దుర'క0��డ3. �)ంRో�ాడ3 

సతZ���ాయణ�N��� – స]ె���N��� అ[�ార'- ��Gా	�ా p���+�ాడ3. అందువల(  N�ల�Gాలం ఎవరÇ 


ిల(�వnలcదుట. >వ��Ga 
�ళ(vం���ా�- 
ిల(  అరÅకం- ఏ�ో  వంక]^ పBట"#ంట½( [ ఉంRే��ట. ఎవ�. ఇతరక0లం 

మ�|]ి^ ఉంRే�ాడ3ట. $% దు� ట� గkRSల�Ga ���( ఆ	దట Gాలవ దగÒర బHీDల0 �Hి Nరె'క0 కyz( లGa ���( Nెర'క0 

]ెచుlక0� ఆ మ�|ిGa ఇ>l అoxంq�ాడ3ట. మ��న� ��నGాలc p�����ాడ3ట.  

�కపBUడ3 ]�ox�ో  ఏడ3.  

మ�ఇంట½(  ఓ�./ N�ల� � డవvం��. అ��క�R� � మkం�ే జ����ం��. “లం.. Gsడ3క0” అ� 
�ద�న�గk��ం> 

±ర'జ³�ాడ3 మ�మx మkందు �న�. మ�మx ఏడ3పB.. �.ల. “�ాడ3 � కడ3పB 	ద GsRS] ే �క0 

qమక0ట"#నటT# లcదు. నల0గk��ల�నూ పడ3తLంద� చూసు� ���ా�.. �ను� /తL� పటT# క0 ఈRlేదు� ను” అ��డ3 

మ��న�. “[�ంక �దగÒర'ండను. �ాRS దగÒరG+ $5 ]�ను.” అం�� మ�మx. “$5 ..ను�ాn భdషL# RS దగÒ��G+ $5 .. �క� 

ఉత�రల�Gాలc( క0ంR� $5 ]�v” – అ��డ3 �న�. మ� అమx అత��ా�� Gాళ¥(  పటT# క0� పకDGa �సుక0$5 vం��. �G+ం 

జ����ం�ో  అపUట"Ga ]ెOయదు. మ�మx అమ�x ఏడ3సు� ంట� [నూ ఏRSN�ను. మ�మx దగÒ�+ పడ3క0��ను.  

త�ాnత ]OెHిం�ేంటంట�- మ� 
�ద�న� మ�లమ���గల� Nేర'lక0� అ,5 Hvి¼షÓ 
�ట"#- సnయం�ా 

ధ�ావతL�  కట"# ,  ఆలయ భ�మkల �[లం$ాటల� $ాల¶Ò ��డ3. అందుల� హ��జన సంఘ��G+ �[లం దGaDం��. ఉ�ా�� 
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�ట"Ga పంటల�, G�తల� మk��ం> �ాళ(Ga భ�మkల0 అపUజ)$ాUO. మ��న�Npే నుం> భ�o $5 వట�� Gాక0ంR� 

తల Gsట�#Hనిట#vం��. భ�మ�? తల�? ఏ�ెక0Dవ? మ��న�� బg��ం>ం�\ అ� ఇపBUడ3 ఆల�>HI�  N�ల�Gాలం �క0 

భ��� అ�
ిం>ం��. ఇటÃవల Gsత�  ఆల�చనల0 కO�ాv. అ�)కరం భ�o 	ద పటg#  ఇHI� .. పడ*  కÊా# �Ga ఆర'�లల0 

కడ3పB కటT# క0� బతGాO� వ>l�.. ఏ�ో  ,ామ�iక ��రవం లÆం>నటT#  $% ం��$5 v¼ పలf( ట9�� మ�|ి గk��ం> 

ఆల�>HI� .. మ��న� G�$ా�Ga 
Idరణ ఆ���కం కన� Æన����నద�
ి,5� ం��. మ�� 
�ద�న�� చం
I �రÏయం.. �న��ో .. 

ఆయన]^ ఉంR ే�)ÑతLల�ో .. �క0 ]Oెయదు.  

�ారం pరక0DంR� ��ర'ణం జ����$5 vం��. మ� 
�ద�న� Nెంబk పటT# క0� GాలవGa ���(]ే.. స]ె���N��� 


ీక
HిిGa చం
I,ాడ3. ప�ా�)Ñ$5 య�డ3. 
Nి.lడ3.. 
:ిాళం ఎGaD ఇల�ంట" ప�Nే,ాడ� ఊy�(  పdN�రం జ����ం��. 

మ�vంట½(  ఫల��ాల0, �Ôజ�ల� NHేి Gs��ళ¥(  $5 µసుల0 ఊy�(  p���ార'. 
లి(లGa $5 µసులంట� N�ల� జడ3పB�ా 

ఉంR�ే�. అందుల� ఒక బkర�	,ాల $5 µ,ాయన ఉంRే�ాడ3. �.Õ �ాయpd NHేి N�ల� �ష#�ా తన వంట త[ 

వండ3క0[�ాడ3. మ� ఆఖర' తమkxRSGa ఏR���� ట"ం�� అపUట"Ga. మkవnల గజ)Àల0ంR�ే Gాళ(Ga. �ాడ3 బ¬ దు� �ా 

జనమkదు� �ా ఉంR�ేాడ3. ఆ 	,ాల0 చూH ి �ాడ3 భయపR�ేాడ3. $5 µ,ాయనGa 
ిల(లంట� మkదు� . “అన�[ 

G)ÑంకరZం NHేి�RS కడ3పBన పBటg# వB.. �G)ందుక0�ా భయం?” అంట9 �[yzG�ళం ఆR�ేాడ3 ఎతL� క0�. ఆ G)ÑంకరZం 

అ[మ�ట � ]�ox�ళే(  మనసుల� ఎందుG� o��O$5 vం��. ఆ �[yzG�ళం మ�మ�మx N�ెనబRSం��. ఆ త�ాnత 

ఆ�డGa అ��ంట"]^నూ సంబంధం ]ెంNసేుక0ం��. మ�టgమం� లcక0ంR� ఉంR�ే�. �స��� ��యZ�వnలcదు. అల�  

ఆ�డ అన�$ా�దుల0 మ�[Hి �ల�./ల�( [ చ�$5 vం��. 

ఆ హతZ జ����న �./ మ�వj�� హ��జనుల0 మ� vంట"	ద �ాళ¥(  �[,ార'. �న�� Gsట"#నంత ప� Nే,ార'. 

“� ]^డబkట"#న�ాడ3 $5 v [ను ఏడ3సు� ంట� నను� అనుమ��,ా� �ా జంధZం పటT# క0� పdమ�ణం Nే,ా� ను.” అ��ట# . 

ఆ 	దట మ�ల
Iటల�[ ఆయన �గ�హం 
�టT# క0��ర'ట. మ� �న�]^ బgటT �ాళ(Ga అనుమ�నం వ>l�ళ(  ఇళ(ల� 

చ>lన ప«వBల�త�మ� క�R� � డవల0 
�టg# ర'ట.  

>తd��ంటంట� మ� �ాఘ�ాN�ర'Zల0 �ా�+ �ాళ(� 
Oి> స��� ర'ట. “అటT HI�JKతLణÖÏ  $5 � టT# క0��ను.. 

ఇటT Gsడ3క0� $5 � టT# క0��ను. అం]� కరx. ఏంNయెZగలను? �బతLక0 [ను చూసుక0ంటT��ను. 	 బతLక0 

	ర' చూసుG�ంRS. ఊy�(  
�ద�ల]^ � డవపRS �గkÒ క0 �ాలcమk. �మ�ట �నంRS. 	ర' బgగkపR�ల� ఆయ[ 

$dా ణ�ల0 $5 � టT# క0��డ3. 	ర' బpGa]ే N�ల0.” అ��ట# . ఇదం]� ఆర��ౖ మ�Rళే(�ట" మ�ట.  
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[ను 
�ద�వBతLన�పBడ3 ఆయన వల(  �క0 సnంతం]�d ల�చనల]^ బgటT ఈ �షయ�ల�� ]Oె,ాv. � 

మనసుల� �న� 	ద :ాశnతం�ా అసహZం ఏరURSం��. �క0 ఉ�ో Zగం వN�lక [ను మ�వj��Ga �ాక$5 కల0 బg�ా 

త��ÒంNే,ాను. మ� :;ఖరం ��n�ా ఆ �గ���Ga రంగkల0 ��vZంN�ను �)ండ3 మ�డ3 ,ార'( . 

“�మ�ట Gాదనలcక పjనుక0ంటT��ను Gా� �G§ ప� సు]��ామ� ఇష#ంలcదు. అవBనూ.. 	�న� 

Gాం�)�సు� �ాడ� కచl
�టT# క0� నువBn కమ�x�స#v $5 య�వB గ��.. 	 
�ద�న� Gాం�)�సు� Gా��.. మనూ�� 

మ�లల0 ఈ�./ 	�న� మ�ట	�ే ఓట�( ,ా� ర' ]లె0,ా..” అ� ఓమ�ర' �]^ �ా��ంN�డ3. అపUట"Ga హతZ జ���� 

ప��JÌ[ళ(v $5 vం��.   

ఆ�డ3 సంఘం $ాRSన $ాటGa మ��[� పjq పR�* డ3. ఆ భ�మkల0 మ�లమ���గల Nే] ేదు��ంN�డ3.  

“దు��ంN�డంట� ఎల� అనుక0��×.. మ�లమ���గల�(  మ�డ3 �ల0గk మం�� దగÒ�+ ఎడ3( ంR�ే. 

o��Oన�ాళ(ం]� pనR��Ga pంRØ కట#టg�Ga స�)Ñన �.q క�R�లc�y¯( . దు��లంట�, దమxలంట� ఎడ3(  Gా�ాO, 
�ంట 

]^ల�ల��, �ర' ఒక దగÒరనుం> ఇంG� దగÒరక0 N�ేాల�� బళ¥( Gా�ాO. ఆ మ�ను�gవBడ3 అ��ంట"G§ పధకం 

తయ�ర' Nే,ాడ3. ,% H�టౖÃ ల�న(]^ అవ�� ఏ�ాUటT Nెయ�Zలనుక0��డ3. 	�న� N�ణkక0Zడ3. Gsంద��� 

��నG+సుGs>l Gsంద��� పకDన 
�టg# డ3. ��నG+సుGs>l�ళ(Ga అంతక0 మkందు తను G�ల0Ga>lన �)ÑతLల నుంN ే

ఎడూ( , బళÙ(  GాటgవRØ*Ga ఏ�ాUటT Nే,ాడ3. ]^లటg�Ga ప«వBలcలc� ¨ళ(Ga 
�ంట ఎకDడనుం> వసు� ం��? అ�\ ఆ 

�)ÑతLల దగÒరనుంNే ఏ�ాUటT Nే,ాడ3. ప«వBల]^ స� ¨ళ¥(  దున�టం మదుపB 
�ట"#నందుక0 �ాళ¥(  పంట� 

Gsల0చుG�టం 	 ��� ఆయన �)ÑతLల�.. 	
�ద�న� ]�గkడ3 మ��
ించటg�Ga చూHI�  ఈయన ]���ం> �ాళ(ల� 

�ాళ¥(  తను�క0�టT#  NేHIడ3. క�మం�ా మ�లమ���గల0 �)ండ3 పÚÛయట"$5 య�ర'. ఏంNపెUమంటg×..” అ� N
ెIUర' 

�ాఘ�ాN�ర'Zల0.   

 Gాం�)�సు�ల� తన మ�టNOె(నంతGాలమ� మ� అన�యZ� తన త�ాnత ఎ��xలcZ Nయె�Zల� $ా>కల0 

�[,ాడ3. Nలె(ద� ]లే0lక0��క తన మ�ట�[�ాళ(Ga క0��l ఇ>l Gaంగk��కర'�ా GsంతGాలం చక�ం p$ాUడ3. ��ం]^ 

మ� 
�ద�న� GsంతGాలం �న�]^ ఎడమkహం 
�డమkహం అయ�Zడ3.  

ఇపBUడ3 మ� ��� లcడ3 
�ద��� లcడ3. ఈ మ�ేZ మ� >న�న� క�R� Gాలం Nే,ాడ3. మ� �న�Ga 

క�R� పంN�v� భవనం దగÒర �గ�హం 
�టg# ర'. అ�\ మk
�Uౖ ఆ�+ళ(vం��.  
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“ధ�.x ర·p రÚSతః అ��ర' ఆర'Zల0. ఆమ�ట నూట"Ga నూర'$ాళÙ(  �జమ� ర'/వvం��. ధరxం G�సం 

అన��ార� క�R� చూడ� మహ�యkడ3 	>��న�. ఒపBUG�వB. ]లె0సు. ఇపBUడ3 చూడ3 Gాం�)�సు� కOకంల�Ga 

లcకంR� $5 v� 	 >��న� ధరxం ఆయన� బpGaం> ఉం>ం��. ఆయన �గ���Ga మనూy�(  పBనఃపdpష# 

జర'గk]^ం��. �Gaష#ం లc� ఆ మ�డ3 రంగkల కండ3�ా ఉండదు. మన సంసDృpGa పd�క GాÊాయం రంగk]^ 

�ల0��తL� న �లబ»డ3తL��ర'. �GaపUట"G)Ñ� బk���  వHI� , వ>l 	�న�Ga జర'గkతLన� ��ర�ా�Ga సం]^షపడ3..” 

అంట9 :;ఖరం ఉత�రం మk��ంN�డ3.   

సమ�ప� ం 

VVN MURTHY  09449057022 

27, INCHARA, 6
TH

 E MAIN, 15
TH

 C CROSS, 

WOC, 2
ND

 STAGE, 2
ND

 PHASE,  

BENGALURU 560022 

    

 


