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                                        (పార్రంభం) 
         FcŠ ¥qWc¥cOqjÓ¸=o rHÍí ¬bÃöJdNqj¸ ³¸ PoÍj. ÔnGHðÍkí ½¡ÄCL¸Py TdNqj¸¥cPePy÷¥h MLÔoáfSFLMc¨Â. rHÍí Ó¸GH^¸ 
PoŠ¸@~ ML©è <_jò ¶ On¸<jMoÓ OqkJdNqjÓj MLÔoá^^j÷ ³OqðOqÔLjŠÂ ¿¥cÄ£j$c ½¡ÄGSjëFcïFLj.  

MnjjÍ=hFLj¸Ôi FoFLj ¨fSfH÷F|Cy _CL¥q@~Â¥h ¬ÓMc^j GH<èMcBhê. ³ GHFLtjFc GS¿$cÜ −Nqk GSMLjNqkPx÷Fo ÔnNqjõ@~Â¥h, 
KcbÍõCcNqjjCL¸$c öGHML¿¸ÔL@~Â¥i ¬ÓMc^tjJwtjFLMcBhê. ¯ ÄGRNqj¸Py FLFLjï ÔLksSë Fc¥é $qOqø¸.  

»^æÂMc+j" FLFLjï `<_jò MLjÂfR` ¬¸=cOqj. ¥cÂ¢, ³MLköCL¸ ö¥qMLjÇXL* PoÂMc+"Fcï μ+j"MLj¸^ FcŠ. Mc+j" ½¡ÄCL¸Py 
¥qadæÓj ¥xÂCnÔLjáŠ¸=cOqj.  

KcbÍõCL MLjOx¥q¿ Ä£jÍ¥h CysSTdëOqj.  
ÄbÁ, EoMLjj<j.. ®MLÂ¢ï ²¥qÚ@y PoMLl. MLjFLÔoCLjPy÷Fo °FcïNqjÂ Fc FLMLjô¥q¸.  
®Pe¸=h FcŠ ¥qWc¥cOqjÓ¸=o MLj¸^ °¸<@~Â¥h ÔcPe ¥cOqBcÓjFcïtj. ''FL^Ä^$cNqjŠÓj GH¸¥hëKcÿjõÓj'' 

¬FLïMc@nML@y$cÂ¢ MLjVFLjAKcMLl<Fo Fc °EoíQL¸. ¯ −bÍjÂ¥q Nqjj$q¸Py − ÆGSjæPy OqÔLtjCLÓj ML$nÎO~ÓFLj ‚@~ Ôo¿sSë MLj¸¼ÍFo 
¬bÃöJdNqj¸ FcÁ.  

FoFLj öGHÀ ÄGRNqj¸ ÂGRðXLJdCL¸$cFo −Py¼TdëFLj. ¯ Fc ¥qÔLáŠ ¥cOq*¸ Fc½¡ÄCLGHl ¬FLjAKLMcPo.  
MLk CL¸ö¨ −fSëFL¸Cc Fc^¥cÓŠ, CLEcøO~ O~$qO~»*jÓŠ CL$qPoQc<j. MLk ®¸=y÷ ¥hOqGSFctjÓj PoFLGHlð<j ‚@~ 

Fc^¥cÓŠ rHö=yMLk¥|ûPnÎ^j÷ ¥xFo MLjÂfR −NqjFL. ¬¸Íj¥é ×.Äj¸Ec¿¢$c GH¿»Bh¸GH_@o MLk Š^j¸_¸ MLj¸<jMc ®Ój÷, KyPn<Âï 
¬GHlðÓj, GHÂ¥hO~Â ÿyEcÓCy Äj»ÆJwtj¸Á.  

FcFLïJwCLk ¬GHðÔnfHðFL Äj»ÆFL ÔnPn÷+" KcbÍõCLÓj, °MLjô¨ ¬GHlðÓCy FcŠ ¯ öGHGH¸ÔL¸PyÂ ¥q+Fcï, − KcGHCLj 
MLjFLjGRjÓFcï MLj¸^ Oq$qÓ<¸Py −QLáOqõMojMLjj¸Á.  

− CLOqMcCL Fc ½¡ÄCL¸Py CL^fSì¸¼FL MLjFLjGRjÓtjFL MLk KcMLMLjOqjÍjÓk, CLÁCLOq ÔLj=cæÓj ‚@~ ¯ ÁŠÚMLkÆFL 
−öOqíîCLÓj, GSð¸ÍFLÓCy CL¨fS MLjjGHð¸ÍjMnjÎ ¬¸Í¿¢ï ®_ò¸Á rH=hæFL McWo".  

¥cÂ¢ Fc ¬bÃöJdNqkÓj FoFoFc<k _Nqj=h¥h ÔnGHðFLj. Pp¥qõ¸$c _CL¥qÚ, ¬FLMLGSOqGHl KcbÍÓj CnÔLjá¥yML<¸ FcŠ ®GRæ¸PoÍj. 
²MLOqtjFc fHÆsSë GSAKLÓj ¬Ó¸¥q¿¸ÔL<¸, rHÎTd [OqjáPoŠ¸@~ Mc+"FLj Jv»¨ MLjFLMnjj¥q ÍjQcùÓjMc ¥qfHð¸ÔLjŠÂ _Nqj^GH<^¸. 
®¸ÍjPy FLGRæMoj¸ PoÍj. ¬¸ÍjMLPo÷ ¬¸CLOqÜCLMnjÎFL Fc ¥qWcÄOybÍ¸ _Nqj^ GH<PoÍj ²GHlð<k. ÔcPeMLj¸Á ¯ ÄGRNqj¸ 
FLMLjô¥qJwMLÔLjá ‚@~. ²¸Íj¥q¸=o FoFLj −Ç¤OqøÔLFcÓj, ¬bÃöJdNqkÓj O~fS¼áFL GHlGSë¥cPy÷ μ¥qÚ sH½¡‚@~ FoFLj ÔLÍMLPoÍÂ Mc+"Š 
CnÆNqjÍj ¥c_=hæ ''Mc¿ ¬MLjkPeõbÃöJdNqj¸ ®Pe QLÓÄÔcáOqj'' ¬Â − Fc MLk^Æï ÔcPeMLj¸Á ¬MLGSO~Oqíî¸ Mc<jŠ¸^k °¸=cOqj. 
¬¸ÍjPy CLsHðÄj^^?  

¥éMLÓ¸ ¬BcrHÎGSÓ ×.MLk [OqjáÓj CLGHð CnÆNqjÂ Fc sSïfUCLj@x¥q<j ®F|¥q¸ =c¥|û ²$xÜ=cæÓÂ fSÂMLk À£fS, − @nÎOn¥qæO| 
GHl*õMLk ¬Â $xGHð fSÂMLk$c öGHQL¸fS¸ÔL_¨FLEo À£Qc<j.  
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¬CLÂ¥h $qMLOqïMnj¸^j °CLëMLkbÃOqjÔLjÓj $qÓ ÂO~ôCL$c GHCL¥qÄj¼á GSCLÚ¿¸¼¸Á. MLj¿ ®^jML¸=h GH¿fSìCLjPy÷ Fc ¬bÃöJdNqj¸ 
MLköCL¸ `¬MLjkÓõ¸` ²¸ÍjŠ ¥cÍj?  

¯ FcFc×cÀ ¥qWc GSMLjjFLïCLjPy÷ ¬CLõ¸CL öGHMLkÍ¥qOqMnjÎFL Mc+j" öGHGSjëCL¸ OqÔLtjCLPoFLÂ Fc ¬FLjMLkFL¸. Ä¤+j" 
²^jJwCLjFcïOy, ³MnjÎJwCLjFcïOy ¬Â FcŠ KcbÍ. ¥éMLÓ ¶ FcÓj$qj ÍTdëÓ ¥c»CcÓj, μ¥q ¬OqíîOqkJdtj fSO~ [OqjáCy EoQcÂï, 
MLjFLjGRjÆï Ôn<$x=oæ ¬bÁ¥cOq¸ Ä¤+"¥nML+j" ®ÔcáOq^? ¬¸=o Ä¤+" OqÔLFLÓj ÔLÁMo EoQL¸ CLÓ÷¥h¸ÍjPnÎJwCy¸ÍFo ÔLML^FLj ¥cFLj FoFLj. 
¥cÂ¢ ÔnGHðÍkí. ¬GHð<GHlð<k ÔcPeMLj¸Á ½¡ÄCcÓj öGHAKcÄCLMLjMLø@~Â¥i, ¬Fo¥q ¥xCLë ¥qadæÓj ¥xÂ CnÔLjá¥yML@~Â¥i IGHPeFc OqÔLtjCLÓ 
OqÔLFLÓj ¥cOq*¸ ¬Â ÄFLïGHlð<j MLköCL¸ `JdGH¸` ¬ÂfHGSjë¸Á.  

®Pe÷¸=h FcŠ sHOnÂï¥q$qFLï OqÔLtjöÀ `°MLj` MojFL$y<ÓML<¸ Ä¼öCLMoj. ¶ FcÓj$qj FLMLÓÓj, ¶ GHÁ ¥qDÍÓj, ¥cfSÂï $oNqkÓj 
O~fS, MnjjCcëÂ¥h ¬Ey OqÔLtjöÀ$c TdfUCcõÂï IgH@| ÔofS¸Á.  

®¥qÚ< `°MLj` öGHGS¥hë ²¸Íj¥q¸=o Vtj$c ×.¿»JwCLjFLï OnÎÓj öGHNqk*¸Pe¸=h Fc ½¡ÄCL¸Py °FLï^j÷¸¨ ¶ GSjöGHAKcCcFL 
¶ CLÓFxfHð GSMLjGSõ ML¼á¸Á. ¬Á GSßfRæ¸¼¸Á MLk °Moj.  

PPP 
CLÓjGHl ÔLGHlð@nÎ¸Á. JdÓJd¥n^jæ ¬KcòNojMnkFLÂ À£QcFLj.  
²ÍjOqj$c Fc ÔnPn÷Ój MLGSj¸bÍO~, −Mnj AKLOqë ¥éQLMLO~MLl. ''¬FLïNqkõ! °MLj ÔL¼áJwtj¸Á'' KcMLlOqjMLj¸Á ÔnPn÷Ój.  
''¬EoÄj=h? ²Pe? PyGHÆ¥h Oq¸¨''  
FcŠ [¸$cOqÂfH¸¼¸Á. On¸<j Oy¾Ó ö¥hCL¸ GSÓXL*¸$c Kc¸Ko MnjtjP| ²¥hÚ ¬CLë$c¿¸=h¥h _NqjÓjEo¿FL fHÓ÷ 

ÔL¼áJwML<MojÄj=h? ²Pe? ²GHlð<j? ²¥qÚ<?  
MLk KcMLFLj ÔLkGSkë ¬¨$cFLj − öGHQLï.  
''OnÎPy÷'' ¬Fcï@~NqjFL.  
''¬EoÄj=h? ³ÍFcï ¬IGHktjCLõ¸ ×.¿»¸Ec?''  
GSøCL¸öCL AKcOqCLEoQL¸Py OnÎÓj öGHNqkBcÓj ²¸CL AKLNqj¸¥qOqMnjÎFLMy sHGHOy÷ ÔLÍjMLlCLkFo °FcïMLjj. ²GHð=h¥qGHlð<j `¬Ä 

MLjFLŠ O~MLlPo` ¬FLj¥y¥qJwCo öGHNqk*¸ ÔnNqjõPoMLjj ‚@~.  
''PoÍj'' FoÓ ÔLkGHlÓj ÔLkGSkë ÔnfHð¸Á ÔnPn÷Ój MLGSj¸bÍOq.  
μ¥qÚTd¿ GH¿¢XL$c ÔLkQcFLj. ¾^jæ Oo»Jwtj¸Á. FLÆ»FL ÔiOq. ÔoÀÂ¸@~ ²öOq$c¾ÓCy ¥qÆfHFL _¸$cOqj $c¾Ój, 

OqMLøÓÁÍjíÓj MLkMLjkPo. ¬tjFc Fc ÔnPn÷Æï ®Pe ÔLk<PoEnGHlð<k. ¼FLïGHð=hFLj¸¼ Mc<Â GHlMLløPe °¸@oÁ MLk KcML ®F|¥q¸=c¥|û 
−IgHGSOnÎ On¸<j ÔoCLjPe GS¸JdÁ¸ÔLj¥yML<¸Cy rH+"tjFc EcÂ ¬ÓMc^j÷, ÿyEcÓj CL»Ü¸ÔLj¥yMLÓfSFL ¬MLGSOq¸ ³Fc<k O~PoÍj. 
CLFL sSïfUCLjO~+"FLj, GH¿ÔLNqkÆï ‚@~ GSMLkFLTdìtjPyFo °¸ÔLjŠFo MLjÂfR. ¼FLïGHlð<j ¬¸Í¿¢ï sHOq¸=cÂ¥h fHÆ¼ML¼á, ''− 
GHm×c¿ Mc+"MLkôtjÂ fHÓMLPoÍjPo. −†! ¼Oqj$qjÓ GH¿¥hBi ¥q^jæŠÂ ³¸ MLGSjë¸Á PnÍkí!'' ¬FoÁ. ¬^jML¸=h MLjÂfR MLjj[MLj¸Cc 
¥q¸Í$q<èPe Mc¼, Íj¹[¸Cy $x¸CLj GHm<jŠJwtj  

ÔLk<Po¥qJwNqkFLj.  
''³MnjÎ¸Á KcMc?'' −NqjFLFo ¬¨$cFLj.  
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GSkìÓ¥cNqj¸, _^æCLÓ ÔoÀ¥h Mn¸¥q=oQLøOqTdøÄj °FLï °¸$qOq¸, ÔcPe ¥cgSæ÷ ¿GSjæMcÔi MLk KcMLFLj ÔLksSë ²MLOqk $qMLOqïMnj¸^j 
−IgHGSOqj ¬FLj¥yOqj. ³Ey rHÍí Ã½Fn}S MLk$nï=| ¬Fo ¬FLjŠ¸=cOqj.  

''gS÷fH¸$| fHP|û Äj¸$ofS¸Á''  
''²GHlð<k?''  
''_ÿjQc MojMLj¸Cc OnÎÓj ²¥hÚ¸¼ À¿» MLÔcá¥q''  
''Mn¸^ ²MLOqj MnWc"Oqj?''  
''²MLOqj Mn+"PoÍj KcMc! ¬Eo Moj¸ ÔofSFL JvOqJd^j''  
''¬EoÄj=h?''  
''¬Eo JvOqJd^j ¬¸^jFcï¸$c! ¬GSÆ¥qÚ¨FLj¸¼ Kc¸Ko¥h rIHÎ÷=|PyFo OqMLjôFcï<j ¬CLFLj ¬¥qÚ¨FLj¸¼ À£GSjŠMn+CcFLFcï<j''  
''¬EoÄj=h? ¬OoÃNqkÂ¸¼ ML¼áFL Mc<j Kc¸KoÂ¸¼ ®¥qÚ¨¥h μ¥qGHm^ ML¼á rHÈ"‚CLj¿ï À£GSjŠMn+"Po<k?'' ¬¨$cFLj 

FoFLj.  
''¬CLÂ¥h ¯ IJdO~ôÆ=i}S ¬Ä¤ PoML^. ¬Ex¥q CLCLø¸. MnbÍML$yÓ'' ÄGSjŠÚ¸^k MnŠÚCLk ¬¸Á MLGSj¸bÍOq.  
¬tjCo ¬¥qÚ< On¸<j ÔoCLjPe −¿ãGSjëFLï ¯ ¬KcòtjÂ MLÓPy MofS ¼¥hÚ¸ÔLjŠÂ ¬Ój÷Bhê ÔoGSj¥y@~Â¥h Ä¤È"ÍíOqk ²¸CL 

¬MLGSìGH@~èOy FcŠ CnÓjGSj. ¬CLFLj ÂÇáCcO~íîÂ¥h rH=hæFL @nÎMLj¸@| Fn¥n÷}S $qj¿¸¼ − CLOqjMcCL GHÁOy¾Ój MLk MLGSj¸bÍOq Fy=y÷FLj¸¼ 
²ÂïTdOqj÷ ÄFcïMnk MLk¥é $qjOqjëPoÍj.  

¥cÂ¢ ¬Á CLGHlð¥cÍj. −<fHÓ÷ÓFLj ¥qFLï öGHÀ CL¸ö© CLFL ‚CLjOqj ¬CLëMc¿¸=y÷ Ä¤PnÎFL¸CL ÍO~ã$c _CL¥cÓÂ ¥yOqj¥yML<¸Py 
CLGHlðPoÍj. rHÎ$c Ä¤+"ŠFLïÁ ®ÍíOo −<fHÓ÷Ój. °MLj rHÈ"¥h rIHÎM|TdæO| ÿy^+"Py rHÈ" ¥x<jŠ sSïfUCLjÓŠ _j¥| ÔofSFL OqkMLjjÓ 
[Oqjá GHÁsUFLjMoÓj Ec=h¸Í^. rHÈ" [Oqjá ÔnGHðFo ¬¥qÚOqPoÍj. ¥qWcõ* MLj¸<GH¸Py ¬tjFL ¥qOn¸^j [OqjáCyFLk, ¬¸Í¿ ¥cOq÷‚ 
Jwtj¸¼FL rHö=yÓj [OqjáCyFLk ¶ FcÓj$nÎÍj Š^j¸KcÓj GS¸MLCLûOq¥cÓ¸ Vtj$c _CL¥qMLÔLjá. ¥cÂ¢ ¬Pe÷¸=h [Oqjá CLGHð ®Pe¸=h 
¬Ój÷Bhê CoPoÍj MLj¿. μ¥qOq¥qMnjÎFL Ã½Fn}S Pe¸=hÁ ®Í¸Cc. On¸<j GH¥qÚÓMc+" _jöOqPy÷FLk PeAKLFLadæÓ Ko¿¢¾Ók, Mc+"Š ÔoOo gSæÓj 
$c÷GSjÓ [¿¢Íj Í$qÜOqFLj¸Ôi ¬¸ÔLFc °¸<Fo °¸^j¸Á Ä¤=h¥é −FLMctjÀ£, Td¸öGHEcNqj¸, ÿyEc ¬¸^k ³MoMy ¬<è¸ 
rH^jæŠ¸=cOqj. ¬¸Co! ®Á Py¥q¸Py ¿Mc¾.  

¥cÂ¢, ®¥qÚ¨ GH¿fSìÀ ³Äj=h?  
''JwÂ¢ rIHÎ÷=|Py GH¸GH¥qJwNqkO~?''  
''Mn+"FL¸Á. EcÂ _jöOqPy ³MLjj¸Ey MLk¥é¸ CnÓjGSj ÔnGHlð. ¬GSÓj KnÎ^GH<Fo PoEcNnj. `¬MLkô! ®¸¨Nqk MLjÈ¢" ²GHlð<j 

ÔLkTdëFy GSOqEc$c OnÎPy÷ Mn+CcFLj` ¬¸=o Â×.MojPo ¬FLjŠFcï¸ $cÂ¢ ®¸CL ¬IGHktjCLõ¸ ÔoGSjë¸ÍÂ ¬FLj¥yPoÍj ¬FLïNqkõ'' 
MnŠÚCLk ¬¸Á MLGSj¸bÍOq.  

EcÂ ½¡ÄCL¸Py ÔnÆ÷ ¬¸CL$c Íj¹[GH<^¸ FoFLj ÔLk<PoÍj. ²GHlð<k ¬¸Í¿¢ï Px¸$qÁ¤GSjŠÂ, CLFLFLjŠFLï MLk=o 
ÔnÆ÷¸ÔLjŠÂ _À¥h¸ÍÁ. EcÂ MLk^ ÄFoMc<k, fSìÀGHOqj<k ¬tjFL AKLOqë O~ML<¸Cy EcÂ ×cCL¥q¸ MLjÿO~ãCL¥q¸ ¬FcïOq¸Cc.  

''¬tjFc Cy<j PoŠ¸@~ GH¸GH<¸ ³Äj=h?'' ÄGSjŠÚ¸^kFo ¬FcïFLj.  



 

øöeTT~                                                                               www.koumudi.net  

   6  OqÔLtjöÀ −CLôÿCLõ  

''−NqjFLŠ −IgHGSj GHÂ °¸ÍFcïOqFLïNqkõ! FoFo MnWcíMLjFLjŠFcïFLj$cÂ¢ ²MLOqk MLÍíMLkô ¬¸^kFo °¸ÍÁ. rHÎ$c − ML¼áFL 
_ÿjMLjCLjÓj ¬Ä¤ ®¸¥c GSOqíFo PoÍj. KyPn<¸CL Mn¸¨TdMLkFLj ®¸=hÂ¸@~. rHÎ$c ÔLj=cæÓj''  

''®GHlð<j EcÔcMLl$c ¬Â¢ï. EcÔLj¥y ²MLOo ÔLj=cæÓj ²MLOqj? MLk ¬¥qÚNqjõÓk, ¬MLjôMcWo"$c. Mc+"¸Cc EyÔLjŠJwCcOqÂ Â¢ 
AKLNqj¸. ®GHlð<j EcÔLj¥y ²ML¿¥yGSOq¸ EcTdëMy'' ¬¥qÚGSj$c ¬Fcï<j KcML.  

MLk MLGSj¸bÍOq McÈ"¸=y÷ ¬<j$qj rH=hæFL Fc=hFLj¸Ôi MLk KcML ²¸CL GS¸JdÁ¸¼Fc, −NqjFL CLOqGHlMc+"Š ¬OqMnÎ OqkJdNqjÓ 
ÔiOqÓk, ML¼áFL MLjk@yOy¾ FLj¸Ôi GHÓ¥q¿¸ÔL¥qJwML@~ÓCy ²MLOqk −NqjFL ®¸=y÷ CLPnCoë ¬ML¥cQL¸ O~PoÍj. rHÈ" ¥c_=hæ fHÓML¥q 
CLGHðPoÍj. MLk KcML AKcOqõFLj ¬<è¸ rH^jæŠÂ KcbÍõCLÓj ÔcPe CLfHð¸ÔLjŠFcï<j. CLFLj ÔnGHð@~Â¥h MnjjÿMLk^GH<èÄ ¬Fo¥q¸. −Ä< 
ÔoCL ÔnfHð¸ÔLjŠFcï<j. ¥cÂ¢, ®GHlð<j ×.¿»FL ÄadÍ¸ Mc+" Ã<è $qj¿¸¼. Ec¸Cy PyGHÆ KcbÍ _Nqj^GH¨¸Á. ¬tjFc −NqjFc 
MLjÂsR$c.  

''GSOn÷¸¨ ¥cMcÓ¸=o Cn¼á ¬¸Í¿¢ï FnÀë¥n¥hÚ¸ÔLj¥y¸¨. MLÍíFcïFc?'' ¬Â −NqjFLFLj μ¥qÚ ÄÁÆ¸GHl ÄÁÆ¸¼, ''¬¥qÚ¨¥i 
ÓXLôB|FLj GH¸fH¸ÔcFLFLïNqkõ'' ¬FLïÁ.  

''MLj¿ ¬CLFLj..?''  
''MLjFL ¥h¸Í ¥q÷OqjÚ ¥qEc ¬CLFLj gS÷GHO|Py °Fcï<j. ¬MLkôtj IGH}Sæ¥c÷GSjPy °¸Á. μ¥qTd¿ EcOy÷ML¼á ÔLkQc<^. 

ÂöÍJwCy¸ÍÂ MnÈ"JwNqk<^.''  
''MLj¿ ¬Ój÷<j?''  
''³MLjj¸Á¤? MLkŠ ®Pe ¬Â =nÆö$c¸ ®¼á °MLj Kc©Â JwÆ£GSjÓŠ V¸@yMLO| ÔofS − Oy×o MnÈ"JwNqk<j $qP|ñŠ'' MLk 

KcML ÔnJdð<j.  
''¬EoÄj=h? ¥qÂ¢GS¸ ®¥qÚ¨¥h O~PoEc?''  
''¬CLÂ¥h QLÓMLl PoÍ^. rHÎ$c ¥cGHlO~Â¥h MLÔoá rHWc"¸ ÔoCLjPy÷ QLML¸Pe McÆCo ³MLjÂfHGSjë¸Á ÔnGHlð ¬CLÂ¥h? ²ML¿ Mnjjÿ¸ 

ÔLk<Po¥q MnÈ"Jwtj °¸=c<j. ®GHlð<j MLjFL¸ Mc+" Mc+"¸Í¿¥i ³¸ GSMLkbEcFL¸ ÔnJdðÆ? ³MLjFLjŠ¸=cOqj Mc+j"? ²Âï MLk^Ój 
GH@~Py? Mc+"¸Cc ÿyEcPy÷ °FLïMc+j"''  

Ã<èJwtjFc EcÂ _jöOqPy ¬Ój÷¨ ½¡CL¸, ¬CLÂ Mc+" ÿyEc, ®¼áFL ¬tjEcOqj ÓXLÓ ¥q^ï¸ ®MLÂ¢ï GSj+j" 
ÀOqj$qjCLjFcïtj.  

''ÕÔc! FyOqjôN|j. ×.¿$oÁ ÔLk@~Æ MLjj¸Íj...''  
ÄGSj¥yÚPoÍj ®Pe. GH¿fSìÀ ®Á MLj¿.  
''®GHlð@o¸ ÔoEcíMLj¸=cMLl?''  
''³MLjj¸Á? Kc¸Ko JwÆ£GSjÓFLj ¥c¸=c¥|æ ÔofS, QLML¸ Jw}SæMLkOqæ¸ ×.OqŠÚ¸@~ ÔLk@~Æ KcMc. Oq¸½C| Mc+"Š =nÆö$c¸ 

®McøÆ''  
MLjj¸Íj ¥éGSjÓj, ²¸¥nÎø¿¢Ój, GHöÀ¥qÓMc+j" ®MLÂ¢ï Fc _jöOqPy »öOqjFL À¿$ctj.  
FcŠ CnÆfSFL JwÆ£GSj −IgHGSOq÷Š, MLk KcML ÿyEcPy −NqjFL ÔoNqj$qÆ»FL ®F|IGHl÷NqjFLjûÓj, Kx¸Kctj¥h μ¥q ®OqMnÎ MLjjrHÎð 

²}S.=h.¨ ¥cÓjû, ¬¥qÚ@o °¸¨JwtjFL ÓXLôB|Cy ÔLOqáÓj.  
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®MLÂ¢ï MLjk<jOy¾Py÷ ×.¿$ctj. ¬tjFc Jw}SæMLkOqæ¸ ×.OqŠÚ¸@~ −GHPo¥qJwNqk¸. ¬Á −CLôÿCLõ ¬Â KnÎ^Š O~Š¸@~ 
ÔosS¸ÍjŠ MLk KcML AKLNqj¸¥qOq¸$c <_jò ÄOq½MLkô<j. `³Ey VO|æ Ä¤¥|Fn}SCy Jwtj¸Á ¬Â @~¥qæO| sSæ=|Mnj¸^j ®ÔcáOqj` ¬Â 
¬¸Í¿¥i ÔnGHlCLjFcï¸ ¥cÂ¢, ²ML¿¥i FLMLjô¥q¸ ¥qÆ»FL^j÷ PoÍj ¬Pe$qÂ Mc¿¥h MLk=c÷@o bEnÎOqõMLjk PoÍj.  

QLMcÂï À£GSjŠML¼áFL Oy¾ ÄGH¿¢CLMnjÎFL ×.FL¸. GHöÀ¥qÓMc+j", IJw=yö$cIGHOqj÷, _¸bÍjMLlÓj, sSïfUCLjÓj. GS$q¸ MLj¸Á McO~ë 
sS¥qOq*Š MLsSë, GS$q¸ MLj¸Á °MLj OqÔLtjöÀ ¥c_=hæ MLÔcáOqÂ ÄFoEc¥c EcÂï $qj¿¸¼ ×cåGH¥qMoj PoÍj. ®¸Ec¥é ÔnJdðFLj¥qEc! 
OqÔLtjCLÓj, OqÔLtjöCLjÓj, ¥qWc¥cOqjÓj Ä¤+"¸=o Fc¥é¸ rHÍí ®GRæ¸PoÍj. Mc+"Š MLÔoá AKcMcMoQcÂ¢ï, Mc+"Š ¬¸ÍÂ À£NqjÂ 
¬FLjAKLMcÆ£ï, Mc+j" ÔnNqjõPoÂ TdÿTdÆ£ï ¥c»CcÓ Ä£jÍ rHFLjï ÍjÆfH OqkGH¥qÓðFL ÔoTdëOqj. − ¥qÄCcøÂ¥h, Mc+" ½¡ÄCcÓŠ FcŠ 
CnÆfSFL¸CLPy GS¸_¸bÍ¸ ¥qFL_<Íj. Mc+"Š MLÔoá μ¥q MnjOqjGHlPe¸=h −PyÔLFL ¥qDÍ$cFy, FLMLÓ$cFy OqkGH¸ ÁÍjíŠ¸^j¸Á. ¥cÂ¢ 
Mc+" ½¡ÄCL¸, −PyÔLFLÓj MoOqj. rHÎ$c ¥cÓ¸Š ®¸CL, sH½¡¥h MLj¿¸CL ¬Â öJwCcûÿ¸ ®Ôoá GHöÀ¥qÓj¸<_=hæ ¥cGSë ÔnGHð$qÆ»FL FoOqjð 
°FLï öGHÀ μ¥qÚOqj Á¤Âï Š=iOq GH¿öQL¸ ÔoQcOqÂ Fc ¬bÃöJdNqj¸. FoFLj fSÂ¥| FLFcï GSOo FoFLj ÔLkfSFL¸CLPy, ÔLÁÄFL¸CLPy FcŠ 
¬OqíîMnjÎ¸Á ®Eo. ÔcPe $xGHð OqÔLtjCLÓFoMcOqj ³¸ Äj$qjÓjá¥yPoÍj. sHOqj, Í¿öÍ¸ CLGHð. ¬tjFc ¥qÄCcsSøEcÂï ¥c»CcÓ Ä£jÍ 
ŠMLjô¿¸¼ ¥qÂ¢ïOqj CnfHð¸Ôo ÔcPeMLj¸Á¥h Â×.½¡ÄCL¸Py ¥qÂ¢ï=h Kx^jæŠ ÄÓjML CnÆNqjÍj. Mc¿ ¬FLjAKLMcÓj MoOoMnk$cÂ¢ Fc MLk^Ój 
®Mo.  

¬¸Íj¥qÂ °MLjFLj μ¥q OqÔLtjöÀ ¬FL<¸¥qFcï, Fc MojFL¥y<Ój, ²M|j.³ Jd}S ¬tj¸Á, Ä¤* MctjGSjë¸Á ¬¸^k 
−Py¼¸ÔLj¥yML<¸ KcMLl¸^j¸Á FcŠ.  

ÔcPe GHöÀ¥qÓj `¥cÓ¸` ¥q=hæ °MLj $qj¿¸¼ O~Qctj.  
''öGH#eõCL OqÔLtjöÀ °MLkEoÄ −CLôÿCLõ''  
ÔcPe $xGHð$c, ¬¸Í¸$c ¬¸ÍOqk $qj¿ë¸¼ −Py¼¸Ôo^j÷ ÔofSFL GHFoFLFLï MLk^ °MLj ÔofS¸Á.  
¬Oq_jò EoQcPy÷ GHÂÔoGSjëFLï ¥y=iQLøOqj@nÎFL μ¥q ¬¸Í$c<j, NqjjMLŠ<j ¬tjFL MLõ¥hë ÔoCL _jÁí$c ¬¸Í¿ −<fHÓ÷ÓPe$o CcÈ 

¥q=hæ¸ÔLjŠÂ AKLOqë Í$qÜOqŠ Mn+EcMLjÂ OnÎÓj ²¥hÚ QLML¸$c ¬CLÂ ÔoÀPy McÆFL NqjjMLÀ ¥qDÍ.  
¥cÂ¢ ¬GHlð<j −Mnj QLML¸Pe PoÍj. ÔcPe ¬¸Í¸$c ¬Ó¸¥q¿¸ÔLjŠÂ, CLÓÂ¸@~ GHmÓCy, ²öOq$q+" Oq¸$qj ÔiOqCy, ¥q+"Â¸@~ 

¥c^j¥qCy −Mnj AKcGRPy ÔnJdðÓ¸=o `FoÓO~ÆFL Jd¿×cCL¸`Pe °FLïÁ °MLj.  
`$c÷MLjO| ¥iøF|û ¬tjFL fSÂMLk −¿æGSjæPoï ¥cÍj ¥x¸ÍOqj ¬¸Í$qCnëÓj ‚@~ GHöÀ¥qÓŠ MLjj[GHöCL GSj¸ÍOqjÓj$c 

GH¿$qBh¸GH_<MLÔLjá` ¬Â ÂOqêtj¸ÔLjŠFLï μ¥q GHöÀ¥q °MLj IJv=y GHöÀ¥q ¬^æÄ£jÍ MofS¸Á. ¬¸ÍjPyFo rHÎ Mc¥cõÓj O~fS¸Á. 
ÔLÂJwtjFL ¥cOq*¸ ®¸¥c CnÆNqjÍÂ¢ O~fS¸Á.   

¥xÂï GHöÀ¥qÓj MLkMLjkÓj$cFo Mc+" `±ÿ`FLj `Â×.¸`$c O~Qctj. ¥xÂï Â×ctjÀ£$qÓ GHöÀ¥qÓj ®Á MLk `±ÿ` 
`Â×.¸` ¥cMLÔLjá ¬Â O~Qctj.  

Fc¥i MnjjCLë¸ $q¸ÍOq$y+¸Py FLÔLáÂEoÄj^¸=o, ²¥qÚ@y ¬Oq_jò EoQcPy÷ °FLï °MLj AKLOqëÄ£jÍ Mcõ#eõFcÓj O~QcOqj ¥x¸CLMLj¸Á. 
MLj¿ ¥x¸ÍOqj −MnjŠ ¬×cåCL ösHMLj ¥qDÍ °¸ÍÂ O~QcOqj. −Mnj CLÆ£÷ CL¸ö© −Mnj ®adæÂï MLjÂï¸ÔLPoÍj ¥c_=hæ ¥qTdtjMc+"FcïOqj. 
¥q^ï¸ ÄGRNqj¸Py Co@~ ML¼á¸ÍÂ¢, ¬bÃ×cCLõMLjjFLï −<fHÓ÷ ¥c_=hæ −CLôÿCLõ ÔoGSjŠ¸ÍÂ¢, −Mnj ¬CLëMc¿ï ö¥hÄjFLP| ¥y@| ¥h¸Í 
_j¥| ÔnNqkõÓÂ¢ ¥x¸ÍOqFcïOqj.  
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QLMLÍÿFL¸ FcõNqj¸$c −Mnj AKLOoë ÔnNqkõÆ. ¥cÂ¢, ''Fc¥i rS¸=hMnj¸^j÷ PoMLl. FoFLj O~FLj'' ¬Â GSðGRæ¸$c ÔnJdð<¸^ 
ö^¸¥|¥cP|Py. GSOo, CL¸ö¨ ÔnNqjõÔLáÂ öKcÿôÓj ¬<ã}SæMnj¸^k, ¬Mnj¸<jMnj¸^k ÔoQcOqj.  

°MLj sSïfUCLjO~+k", ¶ ´EcOqj OqÔLtjCLÓk ML¼á Íj¹[GH@~èOqj. `FoÓO~ÆFL Jd¿×cCL¸` ¬Â ¬GHð=h¥qGHlð<j ¥qÄCL$cFL¸ 
ÔoQc<j μ¥q −QLj¥qÄ. ÄGH¿¢CL¸$c ³@~á<j ÓXLôB|.  

¬Oqíî¸¥cÂ MLj¸öCcÓj, ¬Oqíî¸ ÔnGHðÂ −ÔcO~ÓCy GHFnï¸<j Oy¾ÓEc¥c ö¥qCLjMLl Td$qjCy¸Á.  
''®¸=h¥h rHÈ"¥h MofSFL Oq¸$qjÓj, rH=hæFL MLjj$qjÜÓj ®¸¥c MLkNqjPoÍj MLÁFc! ¬GHlð@o ¯ CL¸CLj'' ¬Â Mn¥hÚ Mn¥hÚ ³<jTwë¸Á 

MLGSj¸bÍOq ÄNqjõGHlO~Æï ¥{»Æ¸ÔLjŠÂ.  
¬MLCLÆMc+" MLjFLGSjûPy ³MLjjFcïNnk¥cÂ¢, μ¥qÚOqk KnÎ^GH<^¸PoÍj. ''ÔL¥qÚ$c ¬¸CL ÔLÍjMLlŠFcï, ¥cÆ¥h JdO~Bh 

rH=hæ¸ÔLjŠ¸Á. ML@~è*¸, ML¸¥i rH=cæ¸. ÔL¥qÚ=h fHÓ÷. ³¸ JdGHMnk'' MLjkGSMcNqjFcÓj ®GSkë ³<jGSjëFcïOqj - Mc+" −<_<jÔLjÓk, 
¬CLë$cOqk.  

¯ $q¸ÍOq$yWcÓ MLjbÍõ ¬GHlð<GHlð<j °FLï^j÷¸¨ ³ GHöÀ¥c ÄPo[Oy÷ Á» −Mnj CLÆ÷Â¢, CL¸ö¨Â¢, ¬CLë MLkMLjÆ£ï ®¸^Oqkøõ 
ÔoGSkëFo °FcïOqj.  

GHFnï¸@y Oy¾FL ¯ $q¸ÍOq$y+MLj¸Cc ÔLkGSkë, ÍkOq¸$c GH<ŠÚ¿¢á MoGSjŠÂ ‚OqjáFLï FcŠ ¬¿¥cÓj MLj¸^ FnÀë¥h 
MLTwë¸Á. ''ÔL¼áFLMc+" ¥q+j" ÔcOq@ofS'' ¬Â ÔnGHlð¥yMcÆ ¥c_=hæ ±OqjŠFcïFLj $cÂ¢, ®¸CL ¥x^jæ rH=hæ ÔL¼áJwtjFL °MLj Ä£jÍ FcŠ 
ÔcPe ¥yGH¸$c °FLïÁ. `¬ÍOq$q*ï¸ fHÓ÷` ¬Â À^jæŠFcïFLj ¥csSGHl. ¥cÂ¢, MLÍíFLjŠ¸^jFcï MLjFLGSjPy ²¥qÚ@y ¥qÓjŠÚMLj¸^kFo 
°¸Á − fHÓ÷ $qjOqjëŠ O~$cFo.  

¥cOq*¸ °MLjFLj Fc ÔoCLjPyë ²CLjëŠÂ rH¸ÔcFLj. ×.FL MLjjÍjífHÓ÷ ¬Á.  
GHöÀ¥q Ä£jÍ EcÂ KxMLjô ¥qFL_¨¸Á. °MLj ¬¸Í$qCnëÓ¥h¸Eo Pn[Û. rSÎ@| Jw¾ KxMLjô MoQcOqj. MnjWy" _¸$cOqj $qj+"Í¸<, 

¥c^j¥q ¥q+j", CLÓÂ¸@~ GHmMLlÓj, GH^jæÍÓ, GH¸CL¸ GSk¼¸Ôo $q<è¸ ÔL¥qÚ=h fHÓ÷. − KxMLjôPy ¥qFL_<ÂÁ, °MLjŠ MLj¿¸CL ¬¸Í¸ 
Cn¼á¸Á KcO~=h ¾^jæ. μ¥q ÕÔcNqj ²ŠÚMnÎFL fHPo÷. ²¸Íj¥hPe ML¨è¸¼FL ÄGSë¿Pe¸=h ½¡ÄCL¸ Jd<jÔoGSjŠ¸Á?  

GHÍMLjk@y Oy¾ Á¤JdÓj ÔLk<Š¸@~Fo CL=cæ_j=cæ GSOqjíŠÂ MnÈ"JwCLjFLï Mc+"Py μ¥cÄ< FcMn¸^ GH¨¸Á.  
''®Íj$y KcML$cOqk ×.¿»¸EoEy ×.¿»Jwtj¸Á. ®GHð=h¥nÎFc CnÆÄ CnÔLjáŠÂ Ä£j ÔnPn÷Ój On¸@y ‚CLjOnÎïFc MLk ¬Kcòtj¥h 

®GSjë¸EoMnk ¥qFLj¥yÚ¸¨. MLk ¬Kcòtj IJd¿F| ¿^O|ï@| @~¥qæO|. Mc+"¥é¸ À£fSJw<j. ²¥qÚ@y ¬Oq_jò EoQcÓj, ¬Mnj¿¥cÓj ¬Â ²ÔLjáÓj 
JwNqkOqj. ¯ GH¿fSìCLjPy÷ Mc+"Cy MLk^ ¥qÍPnNqjõ<¸ ¬¸CL$c KcMLl¸<Íj'' ¬Â MnÈ"Jwtj¸Á.  

¬Mc¥nÎÚJwNqkFLj ¥csSGHl.        
PPP 

నిజమే... ఇంత ఆసిథ్కీ పర్సుత్తం రమ వారసురాలు. చావులు, పుటుట్కలు, మనుషుల లౌకాయ్లు ఆపలేవు... దేని దారి దాందే. 
అపుప్డే పరీక్షగా చూశాను రమ ఎకక్డుందా అని. 
బెల బాటం పాంటుతో మెటల్ మీద కోర్టనస్ పకక్న కూరుచ్ని నెయిల పాలిష కాబోలు వేసుకుంటోంది రమ. 
"రమా!" పిలిచాను.  
"ఏమిటి మామయాయ్?" ఛెంగున వచిచ్ లాన లో కురీచ్ లాకుక్ంటూ అంది. 
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పరీక్షగా చూశాను. మొదటి రెండు రోజులు ఏమేడిచిందో గానీ ఆ తరవాత చాలా మామూలుగానే ఉంది. 
"ఉమ ఎందుకు చచిచ్పోయిందంటావూ?" 
"మామయాయ్... అదో ఫూల! అంతే! తనకి ఈ పెళిళ్ ఇషట్ం లేకపోయినా, ఇంకేదనాన్ ఫీల అయినా దరాజ్గా చెపిప్ ఉండచుచ్. ఈ 

నూయ్సెనస్ ఏమిటి? నాకిదేం నచచ్లేదు" గటిట్గా విసురుగా అనేసింది. 
ఖంగుతినాన్ను నేను. 
"ఏమిటో మామయాయ్! అకక్యయ్ ఇలా చేసుత్ందని అనుకోలేదు" అని అది కళళ్ంబడి నీళుల్ పెటుట్కుంటే, సముదాయించే మూడ లో 

ఉనాన్ను మరి. 
"నిజమేననుకో! నా ఆలోచనా అదే! కానీ, కారణం ఉండాలి కదా!" గడడ్ం కింద చెయియ్ పెటుట్కుని సూటిగా చూసూత్ అడిగాను. 
"నాకు ఊహాగానాలు చేసే అలవాటు లేదు" కీచుగా అంది చేతులు నిసస్హాయంగా పైకెతిత్. 
"అడిగానని కాదు.. ఏదైనా లవ ఎఫైర?" 
"ఎవరికి? ఉమకా?" గటిట్గా నవివ్ంది. 
"ఏమిటి రమా ఆడపిలల్కు ఆ నవువ్?" ఎకక్డినుంచో వింటోంది కాబోలు అరిచింది అంతకనన్ గటిట్గా వసుంధర. 
"ఏమిటా అరుపు? ఏమిటా గటిట్గా మాటాల్డడ్ం? - అని అంతకనన్ గటిట్గా అరిచి చెపుతారు తలుల్లు. ఆచరించలేనివి చెపప్డంలో 

అంత నమమ్కం వాళల్కు. 
"పైకి ఉమ రూముకు పోదాం రా!" అని లేచాను. 
"వసాత్నుండు మామయాయ్..." అని కూయ్టెకస్ సీసా మూత జాగర్తత్గా మూసి పటుట్కుని చెంగున మెటెల్కిక్ంది రమ. 
మా బావమరిది చాలా పెదద్ ఇలుల్ అధునాతనంగా కటిట్ంచాడు. చాలా చకక్టి ఫరిన్చరు కొనాన్డు. పెయింటరు పేరు 

తెలియకపోయినా, గొపప్ పెయింటింగస్ అని వినన్వి కొని అకక్డకక్డ గోడలకు పెటిట్ంచారు. చలువరాయి మేడ, పాలరాళల్ బాత రూంలు, 
చాలా ఖరీదైన పూలకుండీలు - అనీన్ ఉనాన్యి. కానీ అలంకరణలో ఎకక్డో అసత్వయ్సత్త ఉందనిపించింది. నేనేం ఇంటీరియర డెకరేటర ను 
కాను చెపప్డానికి. చెపప్లేనంత మాతర్ం చేత ఫీలవకపోముగా...! 

ఉమ గది మూసి ఉంది. తెరిచి లోపలికి అడుగు పెటాట్ను. తూరుప్వైపు కిటికీలోంచి ఎండ లోపలికి పడుతోంది. చలల్గా ఏర కండీషన 
గాడిలా ఉంది. తెలల్టి దుపప్టుల్, గలేబులు - ఒక సైడు పుసత్కాల రాక, చినన్ టార్నిస్సట్ర, ఏదో శిలప్ంలో బిగించిన ఆరిట్సిట్క గడియారం, 
మాములు కారెప్టుట్, టేబిల మీద మటిట్బొమమ్... రాధాకృషుణ్లు కాబోలు - పది రూపాయలు ఖరీదు కూడా చేయదేమో... అయినా చాలా 
ఆరిట్సిట్క గా ఉంది. గోడకొక కాలెండర, దానిమీద పొనన్చెటుట్ కింద కృషుణ్డు, అతని చేతులోల్ మురళి... దాని వంకే చూసూత్ 
ఆలోచిసుత్నన్టుల్నాన్డు అతను.... వెనకాల యమునా నది, దాని కింద 'రాధాభావన' అని రాసి ఉంది. పుసాత్కాలు తిపిప్ చూశాను. గొపప్ 
లిటరేచర అనేవి అనీన్ ఉనాన్యి. ఒక మూల సాట్ండ మీద వీణ. అంతకనన్ పర్తేయ్కత ఏం కనపడలేదు నాకు ఆ గదిలో. నిశశ్బద్ంగా ఉంది 
చుటుట్పకక్ల. ఆమె రాసుకునే బలల్ దగగ్ర నిలబడాడ్ను. 

'ఏమైపోయావు ఉమా నువువ్...' అనుకునాన్ను. 
'ఇకక్డే ఉనాన్ను మామయాయ్!' అని నవివ్నటుల్ అనిపించింది. 
ఉలికిక్పడాడ్ను. చుటూట్ చూశాను. రమ ఎదో పుసత్కాలు తిపుప్తోంది. ఎవరూ లేరు. 
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నా భార్ంతి కాబోలు. ఇంకెకక్డి ఉమ? తలుపు దగగ్రకేసి వసూత్ంటే రంగుల పూసలు శబద్ం చేశాయి. వాటికి కటిట్న మువవ్లు కాబోలు 
రవళించాయి. వీణ ఎవరో శృతి చేసినటుల్ మోగింది. 

"ఏమిటది రమా?" 
"ఏం లేదు మామయాయ్! గాలికేమో..." అంది తలుపు నా వెనకాలే మూసివేసూత్. 
ఇలల్ంతా తిరిగాను. ఎందుకో ఉమ గురించే ఆలోచన. ఎలా ఉండేది ఉమ?! ఎపుప్డూ పర్తేయ్కంగా ఆలోచించలేదు నేను. నా చెలెల్లి 

కూతురు గురించి ఇంకేముంటాయి ఆలోచించడానికి? ఉమ కొంచెం సాతీవ్కురాలు. రమ కాసత్ అదరగణణ్ం చేసేది. అంతే నాకు తెలుసు. 
 

2 
మేడ మెటల్ వారగా, కింద వరండాలో లక్షమ్ణ సూట్లు మీద కూరుచ్ని ఎవరితోనో మాటాట్డుతునాన్డు. సామానుల్ ఏవో లెఖఖ్ 

చూసుత్నాన్డు. మనిషీ బాగా నలిగిపోయాడు. గెడడ్ం మాసిపోయింది. భుజం మీద ఒక మాసిన నాపిక్న ఉనన్ది. పాపం ఈ పదమూడు రోజుల 
హడావిడి అంతా అతని మీదుగానే జరిగింది. మా వసుంధర దృషిట్లో కల్రుక్లు వగైరాలంతా వాళాల్యనకు, తనకు ఊడిగం చెయయ్డానికి 
ఉనాన్రనే! పాపం వాళూల్ వాళళ్ అయయ్గారి దృషిట్లో మంచిగా ఉండటానికి అలాగే పని చేసిపెటేట్వారు. సవ్తంతర్ భారతదేశం అంటారు కానీ ఈ 
సేవాపరాయణత, సావ్మి భకిత్ వగైరా పాదాల కింద ఆ సవ్తంతర్త ఎపుప్డో సమాధి చేయబడింది. 

లక్షమ్ణ విషయం అలా కాదు. ఇటాల్ంటి వాళుల్  నెతిత్న వేసుకుని, అందరి పనులు చూసూత్ వాళల్ సంకెళుల్ వాళేల్ వేసుకుంటారు. ఈ 
బాపతు మనుషుయ్లిన్ ఎవరూ రకిష్ంచలేరు. వాళల్ ఖరమ్ అంతే. 

మెలిల్గా వెళిల్ దగగ్రగా నిలబడాడ్ను. వంటవాళల్కు లెఖఖ్లు కటిట్ డబుబ్ ఇసుత్నాన్డు. "ఇంకొక  ఎకుక్వేసి ఇవవ్ండి బాబూ!" అంటునాన్డు 
వంటవాడు. 

"సరేల్! అమమ్గారు ననున్ తిడతారు" అంటూనే సరుద్తునాన్డతను. 
మా వసుంధర ఇలాల్ంటి విషయాలోల్ మహా గటిట్. అవసరమునన్వాళల్కు ఆభరణాలనాన్ ఇసుత్ంది కానీ, 'అఖఖ్రేల్దు' అనుకునన్పుప్డు 

ఐదుపైసలు కూడా లెఖఖ్ కడుతుంది. బహుశా ఈ పది రూపాయలు లక్షమ్ణ జేబులోంచి పడినా ఆశచ్రయ్పడనకక్రేల్దు. 
"లక్షమ్ణ! నా బటట్లు ఐరిన్ంగ కు ఇచాచ్ను. తెపిప్ంచి పెటుట్. రేపటినించీ కాలేజీ" పైకెకుక్తూ అరిచి చెపిప్ వెళిల్పోయింది రమ. 
"సరేనండీ" లెకక్లు చూసూత్నే అనాన్డతను.  
అతని వంక జాలిగా చూశాను. ఏ ఐదారు వందల జీతంతోనో తన కుటుంబం కషాట్లోల్ ఉనన్పుప్డు ఆదరించి, ఉదోయ్గం 

వేయించారనన్ కృతజఞ్త ఇతని చేత ఎనిన్ పనులు చేయిసోత్ంది?! ఇతడు ఒకక్డూ ఎంత బాధయ్తతో పని...  
చటుకుక్న గురుత్కు వచిచ్ంది. ఉమ ఆఖరి పర్యాణంలో దగగ్ర ఉనన్ది ఇతనేనని.  
"లక్షమ్ణ" పిలిచాను.  
"వసుత్నాన్ను సార" జమా ఖరుచ్ పుసత్కాలు సరేద్సి పనివాళళ్కి ఆదేశాలు ఇచిచ్ నా వెనకాలే వచాచ్డు మెలిల్గా. ఇంటి వెనకాల తోటలో 

సిమెంటు బెంచీ మీద కూరుచ్నాన్ం ఇదద్రం. అరిచెయియ్ చూసుకుంటూ ఆలోచిసుత్నాన్డతను. 
"ఏమిటి నీ చేతినిండా పసుపు ఆడపిలల్లా?" నవువ్తూ అనాన్ను. 
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"ఇందాక జాడీలోనించి కిందపడితే వంటవాళళ్తో పాటు ఎతాత్ను సార" నవువ్తూ అనాన్డు. 
వాతావరణం చలల్గా ఉంది. విరజాజి మొగగ్లు జోగుతునాన్యి. చటుకుక్న తలనిండా జాజిపూలతో, కాటుక కళళ్తో 'ఉమ' 

గురుత్కువచిచ్ంది.  
"లక్షమ్ణ! ఉమ ఎందుకు పోయిందంటావ?" సూటిగా అడిగాను. 
ఒకక్సారి తలెతిత్ చూసి తల వంచుకునాన్డు. మాటాల్డలేదు. అతనికి తెలిసి ఉండకపోవచుచ్. అయినా అతనికి ఎలా తెలుసుత్ంది? 
"ఎందుకు చచిచ్పోయిందో?" ఆలోచిసూత్ అనాన్ను. 
"బతకలేక" ఠపీమని సమాధానమిచాచ్డు.  
ఉలికిక్పడాడ్ను. నిజానికి అదేం గొపప్ సమాధానం కాదు. బతకలేకే చచిచ్పోతారు. కానీ లక్షమ్ణ అలా సమాధానం ఇవవ్డం కొంచెం 

ఆశచ్రయ్మనిపించింది. 
పరీక్షగా అతనివంకే చూశాను. సూటిగా నా వంక చూసుత్నాన్డు. అతని కళుల్ నిరమ్లంగా ఉనాన్ అందులో కనీన్టి పొర. 
దూరంగా ఎకక్డినించో అయయ్పప్ భజన తాలూకు విచితర్మైన సంగీతం వినిపిసోత్ంది. 
"నిజం సార! ఆవిడ బతకలేకే చచిచ్పోయారు. ఎలా అని అడకక్ండి. నేను చెపప్లేను. నాకు తెలియదు కూడా. కానీ ఇలా ఏదో 

అవుతుందని మొదటినుంచీ అనుకుంటూనే ఉనాన్నేన్ను." 
ఆశచ్రయ్ంగా చూశాను. ఇతను మా వాళళ్ ఇంటోల్ పనిచేసే మామూలు కల్రక్. కనీసం వాళిళ్ంటి గోడల డిసెట్ంపర కు, కరెట్నల్కు ఉనన్ 

ఖరీదు కూడా చెయయ్ని మనిషి అకక్డివాళళ్ దృషిట్లో. కానీ మనిషి... 
"ఎందుకని అలా అనిపించింది లక్షమ్ణ నీకు?" కుతూహలంగా అడిగాను.  
"చెపప్లేను సార! కారణం ఆమెగారి పటల్ నా..." ఆగిపోయాడు. ఒకక్సారి రెండు అరచేతులోల్నూ మొఖం దాచుకుని ఏడేచ్శాడు. 

ఆశచ్రయ్ంగా చూసూత్ కూరుచ్నాన్ను. కాసేస్పు ఏడవనిచాచ్ను.  
ఏడిచే మగవాడి మీద నాకు పెదద్ గౌరవం ఏం లేదు. కానీ లక్షమ్ణ ఏడుపులో ఏదో తెలియనిది, చెపప్లేనిది అయిన బరువు ఉంది. 

దుఃఖానికి వైబేర్షన ఉందేమో నా కళల్లోనూ నీరు తిరిగింది.  
మెలిల్గా అతని భుజం మీద చెయియ్ వేశాను.  
"ఏడవకు లక్షమ్ణ..... పోయిన పిలల్ తిరిగి రాదు. కానీ పిచిచ్పిలల్. అనవసరంగా చచిచ్పోయింది. అంత ఆవేశం ఏమిటి ఏం జరిగితే 

మాతర్ం? చాలామంది కనన్ తాను ఎంత సుఖంగా ఉనన్ది? ఆలోచించుకోవదూద్!" అనాన్ను లాలనగా. 
"కాదు సార" తలకాయ అటూ ఇటూ తిపుప్తూ అనాన్డు. "కాదు సార... ఎలా చెపాప్లి?" ఎరర్టి పెదవి కొరుకుక్ంటూ ఎటో చూసూత్ 

అనాన్డు. 
"సార... ఆ మలెల్తీగకు వేపకాయ కాసేత్ ఎలా ఉంటుంది? నాకు కవితవ్ం చెపప్డం రాదు సార. కానీ అంత అసహజంగా ఉండేది 

ఉమ బతికి ఉండటం. ఆవిడ... ఆవిడ దేవత సార. ఈ లోకంలో ఉండకూడదు." 
"లక్షమ్ణ!" ఎకక్డినుంచో వసుంధర గొంతు వినిపించింది.  
"వసుత్నాన్నండీ! వసాత్ను సార" అని చటుకుక్న లేచి పరిగెతాత్డు.  
అతను వెళిళ్నవంకే చూసూత్ కూరుచ్ండిపోయాను. ఏం పిలాల్డితను? ఇతనికి ఉమ అంటే ఎంత గౌరవం? యజమాని కూతురు మీద 

ఇంత గౌరవం, పేర్మ.... చటుకుక్న ఆగిపోయాను. ఇతనికి ఉమ అంటే ఉనన్ ఆరాధన... ఆశచ్రయ్ం లేదు. చాలాచోటల్ యజమానుల కూతుళళ్ 
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మీద తెలియని మమకారాలు పెంచుకుని చెపుప్కోలేక ఆగిపోయినవారు సృషిట్లో చాలామంది ఉనాన్రు. అవి శృతి మించి రాగాన పడి అలల్రి 
పడడ్వాళూల్ ఉనాన్రు. లక్షమ్ణ తన సాథ్యి తనకి తెలిసినవాడు.  

లాన లో నడుసూత్ వసూత్ంటే కాలికి కుకక్పిలల్ తగిలింది. దాని కళళ్లోల్ తెలియని మమకారం. ఉమ చచిచ్పోయిన నాటినుంచీ అది 
పాలు సరిగాగ్ తాగడం లేదుట. బలవంతంగా పడుతునాన్రు చచిచ్పోతుందేమోనని.  

'మా ఉమకేమయింది?' అని ననున్ పర్శిన్సుత్నన్టుల్ చూసోత్ంది.  
మెలిల్గా దానిన్ ఎతుత్కుని ఆలోచిసూత్ అడుగులు వేసుత్నాన్ను. చేతిలో కుకక్పిలల్, లక్షమ్ణ గురించిన ఊహ... కొంపదీసి అటుదిటు 

కాలేదు కదా! ఒకవేళ ఉమ లక్షమ్ణ మీద ఆశలేమయినా పెంచుకుని...  
ఛా! ఛా! అది వసుంధర కూతురైతే మాతర్ం అలా చెయయ్దు.  
ఏమో - చెపప్లేని పేర్మలు, అనుకోకూడని పరితాపాలు ఇవనీన్ మామూలే. అందులో ఈ రచించే జబుబ్ ఉనన్ పిలాల్యె....  
ఇక మెలిల్గా వసుంధరకు చెపిప్ ఇంటికి వెళదామని ఆవిడ గదిలోకి వెళాళ్ను. 
ఉమ పెళిళ్ చీరలు.. చాలా ఖరీదు చేసేవిలా ఉనాన్యి - తీసి జాగర్తత్ పెడుతోంది.  
"రా అనన్యాయ్! చూశావా ఈ చీరలు? ఒకొక్కక్టి ఐదువేలు. ఇవి చూడు - రెండు మూడు వేలు. ఒకక్సారి కూడా కటుట్కోలేదనన్యాయ్ 

ఏమొచిచ్ ఇలా అనాయ్యం చేసిపోయింది చెపుప్...? మా ఖరమ్. నలుగురి నోళళ్లో నాణాలని నా మొహాన రాసిపెటిట్ ఉంది. మా అతత్గారూ 
వాళూళ్ ఏమంటునాన్రో తెలుసా? దానిన్ నేను డబుబ్ మైకంలో అముమ్కోడానికి కూడా సిదధ్పడాడ్నట. అందుకే ఈ కడుపు శోకంట. అసలే పిలల్ 
పోయి నేనేడుసుత్ంటే..." వెకుక్లు పెడుతూ మంచం మీద కూలబడిపోయింది.  

నాకు జాలేసింది. దగగ్రకు వెళిల్ తల నిమురుతూ "ఏడవకమామ్" అనాన్ను. ఎవరి జీవితంలోననాన్ ఇలాంటి సంఘటనే జరిగితే మా 
వసుంధర ఏ మాట అంటుందో నాకు తెలుసు. తన అతాత్రు తరపు వారిని అది పెటిట్న రటుట్కు వాళుళ్ బదులు తీరుచ్కుంటునాన్రు సమయం 
వచిచ్ందని. ఇవనీన్ లౌకిక పర్పంచంలో మామూలే.  

"నేను ఇంక ఇంటికి వెళతానమామ్!" అనాన్ను.  
"అదేమిటనన్యాయ్! అపుప్డే నీకు ఇది పరాయి ఇలల్యిపోయిందా? నాలుగు రోజులు ఉండి వెళుళ్. దాని అతాత్రు తరపు వాళళ్తో 

ఈయన గటిట్గా మాటాల్డలేరు. మనం పెటిట్న నగలు, ఇచిచ్న కటన్ం - వీటి సంగతి మాటాల్డేసుకుంటే బావుంటుంది. ఆ తరవాత తెగవు 
వయ్వహారాలు. నేను మాటాల్డితే ఈ పరిసిథ్తిలో నానా ´మాటలంటారు. నలుగురి తరపున పెదద్వాడివి నువేవ్ తేలిచ్ వెళుళ్." 

నేను వింటూ నిలబడిపోయాను.  
'వసుంధరా! ఈ ఆసిత్ ఇలా పెరగడానికి నీ బురర్ ఎంత కారణమో ఈ జనమ్కు మా బావ గర్హించలేడు' అనుకుంటూ "సరే" అనాన్ను.  
వయ్వహారాలూ ముగుగ్లోకి వచేచ్టపప్టికి గరుడపురాణాలు, పాపపుణాయ్లు, పేర్మాపాయ్యతలు కలికంలోకి లేకుండా పోయాయి.  
రంజిత తనకు అతత్వారిచిచ్న కటన్ం చెలెల్ళిళ్దద్రికీ పంచే ఏరాప్టు చేశాడట. వాళళ్ కుటుంబ రాజకీయాలు వాళళ్వి. ఎవరికీ ఏవీ 

వదులుకోవడం ఇషట్ం లేదు. అరుపులూ, గోలలూ, తిటూల్, ఒక లెవల లో శాపనారాధ్లు.  
"ఎటాల్ అనాన్ తగలబడమను. నా పిలల్ నాకు తిరిగి వసుత్ందా?" అనాన్డు మా బావమరిది విసుగొచిచ్.  
"వాళళ్కేం తకుక్వండీ! నెల తిరకుక్ండానే మరొక పిలల్ను చేసుకుంటారు. మళీళ్ ఇంత డబుబ్ వసుత్ంది. పిలల్, డబుబ్ రెండూ 

మనకెందుకుపోవాలి? కాసాత్ కూసాత్నా... నాలుగు లక్షలు... ఆ పైవి పోనే పోయాయి..." ఏడుసూత్నే అనన్ది వసుంధర.  
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నాలుగు లక్షలు అనన్మాట సామానయ్ం కాదు. మళీళ్ మా బావ రంగంలోకి వచాచ్డు. నానా గందరగోళాల తరవాత రాజీకి వచిచ్ 3 
లక్షలు తిరిగి ఇచేచ్టటుల్, నగలు, వెండి సామాను ఇచేచ్సేటుల్ - ఏదో మతలబుకి వచాచ్రు.  

"ఏమిటీ నూయ్సెనస్? ఉమ లేనపుప్డు దాని డబుబ్ తీసుకునే రైట వాళళ్కేముందిట... బారబ్రస పీపుల..." అని అరిచింది రమ.  
గోడకానుకుని ఈ అరిచేవాళల్కు మధయ్ మధయ్ కాఫీ, టీలు సపల్యి చేసూత్ జరుగుతునన్దంతా నిరిల్పత్ంగా చూసుత్నన్ లక్షమ్ణ ను 

గమనిసూత్నే ఉనాన్ను. నాకెందుకో అతని గురించిన అనుమానం పోవడం లేదు.  
"ఏమిటి లక్షమ్ణ అవతలివాళుళ్ ఇలా మాటాల్డుతునాన్రు?" అని పరీక్షగా అడిగాను.  
"మీకు తెలియనిది ఏముంది సార? వీళళ్ందరికీ బసుస్లు, కారుల్, పేల్న టికెక్టుల్ బుక చేసి అనిన్ రకాల మరాయ్దలు చేసినపుడు కూడా, 

టైం వసేత్ వీళుళ్ ఇలా మాటాల్డతారని మన అమమ్గారికి, సార కు తెలియదంటారా? అందరికీ అనీన్ తెలుసు. ఇదంతే" అని నిరిల్పత్ంగా 
వెళిళ్పోయాడు.  

ఏం మాటాల్డలేకపోయాను నేను.  
హడావిడి సరుద్కోగానే ఇలల్ంతా పొగమంచు వాలినటుల్ంది. రంజిత తరపువాళుళ్ వీడోక్లు తీసుకుని 'వీలైతే మీరంతా మా ఊరు 

రండ'ని మరాయ్దకనాన్రు. 'పిలల్ లేకపోయినా మీరు వసూత్ పోతూ ఉండాల'ని వీరనాన్రు. ఇంక ఎవరూ, ఎకక్డికీ రారని అందరికీ తెలుసు. 
ఇదంతా ఫారామ్లిటీ. అంతే.  

ఆ రాతిర్ నాకు నిదర్పటట్డం లేదు. మెలిల్గా లేచి లాన లో పచారీలు చేదాద్మని వెళాల్ను. అకక్డ పాల్సిట్క వైరు మంచం మీద దిండు కూడా 
లేకుండా పడుకునాన్డు లక్షమ్ణ. ఇంటోల్ అందరికీ పరుపులు, దుపప్టుల్ సపైల్ చేసిన అతను ఎలా పడుకునాన్డా అని కూడా ఆలోచించదు 
వసుంధర. 

'ఆ! అంత వెతుకోక్డా ఏమనాన్' అనుకుంటుంది.  
వెలల్కిలా పడుకుని ఆకాశంలోకి చూసుత్నాన్డతను.  
"లక్షమ్ణ! ఏమిటి ఆలోచిసుత్నాన్వు?" మెలిల్గా మంచం మీద కూరుచ్ంటూ అనాన్ను.  
"సార... మీరీపాటి వేళ.... ఇకక్డ..." గభాలన్ లేసూత్ అనాన్డు.  
"నిదర్ పటట్లేదు... వసుత్ంటే నువువ్ కనపడాడ్వు... ఫరవాలేదు... పడుకో" అనాన్ను నేను. 
సాధారణంగా నేను ఇలాంటి పరిసిథ్తులోల్ పడను. నాకు లక్షమ్ణ మీద ఒక రకమైన సానుభూతి ఉంది. 
"ఏమిటి ఆకాశం వంక చూసుత్నాన్వు?" 
"ఏం లేదు సార...  ఈ చుకక్లోల్ ఎకక్డో మన ఉమగారు చుకైక్ కనపడతారేమోనని..." రెండు చేతులూ వెనకిక్ పెటుట్కుని ఆకాశం 

వంక చూసూత్ అనాన్డు. 
జాలి వేసింది నాకు. ఈ ఇంటోల్ పాతర్ సామానుతో సమానమైన అభాగుయ్డు అరథ్రాతిర్ చనిపోయిన ఉమ ఆతమ్ను చుకక్లోల్ 

వెతుకుతునాన్డు. 
"జీవి ఈ పదమూడో రోజు తరువాత భూ ఆవరణాలనీన్ దాటి వెళిల్పోతుందట సార. పుణయ్లోకాలకు వెళల్గలిగినవాళుల్ వెళిల్ 

కరామ్నుబంధానిన్ పటిట్ వెనుతిరిగి జనమ్ ఎతుత్తారట. కరామ్నుబంధానిన్ తెంచుకునన్వారు విముకాత్తమ్లవుతారట. ఉమ గారు బహుశా ఒక 
నక్షతర్మై ఆ నక్షతర్మండలంలో ఎకక్డో ఉండి ఉంటారు సార..." 
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లక్షమ్ణ కళల్లోల్ నీరు. నాకెందుకో తెలియని అనుమానం కలుకుక్మంది గుండెలోల్. నిజంగా కాలం, ఖరమ్ం కలిసివచిచ్ ఈ ఇదద్రూ 
ఒకరి పేర్మలో ఒకరు పడి ఈ ఇబబ్ందికరమైన పరిసిథ్తులకు బలైపోయారా?! 

"లక్షమ్ణ! ఉమ ఇలా ఎందుకు చేసిందంటావ?" 
"చెపాప్ను కదా సార... బతకలేక. అసలు...." 
నాకు తెలుసు ఇపుప్డు అతని చేత మాటాల్డించగలనని. చుటూట్ నిశశ్బద్త, అతని ఒంటరితనం, ఉమ గురించి భావన - ఇవనీన్ 

అతనిచేత మాటాల్డిసాత్యి. టాప చెయయ్డంలోనే ఉంది పర్జఞ్. 
PPP 

"లక్షమ్ణ... ఉమ ఎవరన్నాన్ పేర్మించిందంటావా?" 
"పేర్మా! తెలియదు సార... కానీ ఆమె పేర్మించదగగ్ వయ్కిత్ ఈ పర్పంచంలో ఉనాన్డని నేననుకోవడంలేదు సార" 
ఇదేమిటి? ఇదే పర్శన్కు రమ నవివ్ంది. లక్షమ్ణ ను అనుమానిదాద్మనుకుంటే ఈ సమాధానం ఏమిటి? పేర్మికుడైనవాడు ఇలా 

సమాధానం చెపప్డే! తనను తాను తకుక్వ చేసుకునే వాడెవవ్డూ ఎదటి మనిషి తనదే అనుకునే నమమ్కం తెచుచ్కోడు. ఇదేదో భకుత్డు దేవత 
గురించి చెపేప్ మాటలా ఉందే! 

"ఎందుకని లక్షమ్ణ! ఉమ అంత గొపప్దా?" 
నాకే నవొవ్చిచ్ంది ఈ పర్శన్కు.  
నా మేనగోడలు, నా ముందు గౌనుల్ తొడుకుక్ని తిరిగిన పిలల్ - దానికి గొపప్తనం ఆపాదించుకుని ఈ అమాయకుడు దుఃఖపడడం, 

నేను అడగడం...  చాలా బావుంది. 
ఈ విషయమే కదిలించినపుడు -  
"ఏమో... ముదనషట్పు పిలల్... తలెతుత్కోకుండా చేసింది. ఏం తకుక్వ చేశామని?" అని పంచాంగం విపిప్ంది వసుంధర. 
"ఏమో బావా! దానికేం కావాలని మేమెపుప్డూ ఆలోచించలేదేమో! నాకు ఎంతసేపూ డబుబ్ సంపాదన, జాగర్తత్ పడడంతోనే 

సరిపోయింది. తలిల్ చూసుకునేది అంతా. ఏమో... అందరు తలుల్లూ అమమ్లు కాలేరేమో" తడి అంగవసత్రం ముఖానికి అడడ్ం పెటుట్కుని 
సమ్శానం నించి రాగానే బావురుమనన్ బావ గురుత్కి వచాచ్డు. 

ఏమిటీ ఉమ?! ఎవరికీ అరథ్ం కానిదా? మన మధేయ్ ఉనాన్ కొనిన్ మనకసలు తెలియనివి ఉంటాయి. ఇనాన్ళుల్ దాని గురించి 
ఆలోచించలేదు. ఇపుప్డు ఒపుప్కోక తపప్దేమో మరి.  

"అదంతా నాకు తెలియదండీ! ఆమెతో నేను ఎకుక్వ మాటాల్డేవాణిన్ కాదు. చెబితే వినేవాణిన్. ఆవిడకు, ఈ ఇంటోల్ మనుషులకు చాలా 
తేడా ఉంది సార. ఎనోన్సారుల్ నేను ఉదోయ్గం వదిలి వెయాయ్లనుకునన్పుప్డు, ఇంటోల్ కషాట్లు భరించలేక చచిచ్పోదామనుకునన్పుప్డు ఆమెగారే 
ననున్ ఆపారండీ! పరిసిథ్తులిన్, మనుషుల బలహీనతలను చూసి నవువ్కోవడం, ఆ తరువాత క్షమించడం ఆమె నేరాప్రండీ. దాంతో నాకు 
కోపం, అరథ్ం లేని ఆవేశం తగిగ్పోయాయి సార. మరీ చీప గా పర్వరిత్ంచేవాళల్ను చూసేత్ జాలి వేసుత్ంది అంతే! అటువంటి ఉమగారు చచిచ్పోతే 
నేను నా చేతుల మీదుగా ఇదంతా..." పెదవి బిగపటిట్ దుఃఖం ఆపుకునాన్డతను.  

అతని కళల్లోల్ నీళుల్. కానీ, మనసు ఏడుసుత్ందని అరథ్మైంది నాకు. 
“కొనిన్ కళల్తో చూడలేము, సాకీష్భూతాలుండవు. కానీ అనుభవం అవుతుంది" అని వేదాంతులు రాసేది ఇదిగో ఇలాల్ంటిదే 

అయుయ్ంటుంది.  
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నేను ఆలోచిసుత్నాన్ను - లక్షమ్ణ కు కనబడిన ఉమ నాకు ఎపుప్డూ అలా కనబడలేదే ఎందుకని? నేను చూశానే కానీ 
పరిశీలించలేదా?! 

కానీ, నాకు వెంటనే ఒక ఆలోచన వచిచ్ంది. ఇంత చనువునన్ మనిషి ఆఖరి క్షణాలోల్ లక్షమ్ణ కు ఏం చెపిప్ ఉండదా? అదే అడిగాను. 
"లేదు సార! ఆవిడ ఏం చెపప్లేదు. కనీసం తన బాధ కూడా బయటపడనివవ్లేదు. భలే మభయ్పెటాట్రండీ అందరీన్. బహుశ 

మేమందరం బాధపడడం ఇషట్ంలేదేమో..." 
ఇతడితో మాటాల్డి పర్యోజనం లేదు. విషయం బయటకు రాదు. ఇతనికి ఉమ ఏం చేసినా గొపప్గానే ఉంటుంది.  
"ఆ భరత్ ఏమిటి లక్షమ్ణ? శవానిన్ పోలీసులకి అపప్గించి నినున్ కాపలా పెటిట్ వెళల్డమేమిటసలు? కనీస మానవతవ్ం ఉండదూద్?" 
ఈ మాటతో లక్షమ్ణ లోపలి మనిషి బయటికు రావాలి. కారణం - అతను అంతగా గౌరవించే మనిషి శవంగా మారేటపప్టికి అలా 

వదిలేసినవాణిన్ భరించలేక నిజాలు మాటాల్డతాడు.  
"తపుప్లేదు సార! అతని పరిసిథ్తిలో, అతని మనసత్తవ్ంలో అంతకనన్ చేసేది ఏం లేదు." 
మౌనంగా ఉండిపోయాను. "పడుకో లక్షమ్ణ ఆలసయ్మైంది" అంటూ లేచాను.  
మరాన్డు ఒకక్ క్షణం కూడా ఉండబుదిధ్ కాలేదు ఆ ఇంటోల్. ఏమిటో గజిబిజిగా ఉంది మనసు. ఈ ఇంటోల్ మనుషులకు, 

వాతావరణానికి దూరమైతే తపప్ బతకలేననిపించింది. నా ఇంటోల్ నా భారాయ్వియోగం ననున్ వంటరివాణిన్ చేసినా వంట కురార్డు, 
తోటమాలితో బోలెడు పర్శాంతంగా ఉంటుంది. ఈ గోలలేవీ మమమ్లిన్ అంటవు. ముఖయ్ంగా ఉమను మరిచ్పోవచుచ్.  

కానీ ఇలా అనుకోవడం ఎంత పిచిచ్తనమో తరవాత తెలిసింది నాకు.  
3 

మధాయ్హాన్నికి మా ఇంటికి నేను వచేచ్శాను.  
మూడు రోజుల తరవాత కాబోలు సాయంతర్ం టీ తాగుతునాన్ను. అపప్టికే ఉమ పోయి 16 రోజులు దాటినటుల్ంది.  
"ఉనాన్రాండీ?" గేటు దగగ్ర చపుప్డు చేసుత్నాన్రెవవ్రో. వాకిటోల్కి వచాచ్ను. రామేశం గారు.  
"రండి రండి" అని ఆహావ్నించాను. 
"ఈ మధయ్ వచాచ్ను. మీరు లేరు. ఒక ఆట వేదాద్మా?" 
"ఆ! సలక్షణంగా" అంటూనే ఛెస బోరుడ్, కాయినుస్ తెపిప్ంచాను. అవనీన్ సరుద్తునాన్రు. ఆయన వంకే చూసుత్నాన్ను నేను.  
రామేశం గారి పరిచయం చాలా తమాషాగా జరిగింది నాకు.  
"బాబుగారూ!" అని ఒక రోజు పొదుద్నేన్ పిలుపు వినపడింది. చూదుద్ను కదా - నీరాక్వి పంచ, విభూది రేఖలు, పిలక, 

ఆజానుబాహుడైన మనిషి సాకాష్తుత్ శివుడిలా ఉనాన్డు. చేతిలో పూలబుటట్.  
"ఏం కావాలి మీకు? రండి" అనాన్ను.  
"ఏం లేదు. ఇవావ్ళ మా ఇంటోల్ దేవీ పూజ. అదుగో ఆ నాలుగో ఇంటోల్ వెనక షెడుడ్లో అదెద్కుంటునాన్ము మేము. నా పేరు రామేశం 

అంటారు. మీ ఇంటోల్ మందారపువువ్లు కోసుకువెళదామని వచాచ్ను. అమమ్వారిని 'జపాకుసుమ భాసురాం' అనాన్రు కదండీ అందుకని" 
"దానికేమభయ్ంతరం? సలక్షణముగా తీసుకువెళళ్ండి" అనాన్ను. బుటట్నిండా పువువ్లు తీసుకుని - "అమమ్వారి ఆశీరవ్చనం మీకు 

ఎపుప్డూ ఉండాలి" అని చెపిప్ వెళిళ్పోయాడు.  



 

øöeTT~                                                                               www.koumudi.net  

   16  OqÔLtjöÀ −CLôÿCLõ  

ఆ తరవాత మరొకసారి నేనే రమమ్నమని ఆహావ్నించాను. మాటల సందరభ్ంలో ఆయనకు ఛెస ఆడడం వచచ్ని తెలిసింది. 
అపప్టినించీ ఆయనే మా ఇంటికి అపుప్డపుప్డు వసూత్ ఉంటారు. ఏదో పతిర్కలోల్ వాటిలోల్ మంతర్శాసత్రం గురించి రాసూత్ ఉంటాడట. ఆయనా, 
ఆయన భారయ్ ఇదద్రే కాబటిట్ తృపిత్గా బతికేసుత్నాన్రు. పిలల్లు ఎకక్డో ఉదోయ్గాలోల్ ఉనాన్రు.  

నా పరిధిలోకి వచేచ్వారెవవ్రూ నాతో అతి చనువు తీసుకోనంతకాలం నేను మంచి సేన్హితుణేణ్. కానీ ఇంటోల్ ఆడదికుక్ ఉండదు కదా 
అని పనివాడి చేత అతిగా కాఫీలు తెపిప్ంచుకోవడం, నేను లేకపోయినా నా ఇంటోల్ జొరబడి పేపరుల్ వగైరా చదివెయయ్డం, నా వసుత్వులు 
వాడుకోవడం, లేకపోతే ఇంటోల్ బాధయ్తలు తపిప్ంచుకోడానికోసరం రోజులో ముపాప్తిక దినం మా ఇంటోల్నే పడివుండి మా ఇలుల్ కల్బుబ్గా 
ఉపయోగించుకుని నాకు పైరవసీ లేకుండా చెయయ్డం - ఇవేవీ భరించను నేను. ఇటువంటి పరిచయసుథ్ల కనన్ వంటరితనమే బాగుంటుంది 
నాకు. కానీ రామేశం గారు వీటిలో ఏ అలవాటూ లేనివాడు, టైమింగ మెయింటేన చేసేవాడు, తకుక్వ మాటాల్డేవాడు. ఆయనకు కాఫీ 
అలవాటు లేదు కాబటిట్ బాధే లేదు. ఎపుప్డనాన్ నా బలవంతం మీద మజిజ్గ తీసుకునేవాడు. కానీ ఈయన కూడా నా రూలుస్లో అతి 
ముఖయ్మైనదానిన్ అతికర్మించాడు. కానీ దానివలల్ నాకు మరింత చేరువై అయాయ్డు.  

నాకునన్ నియమాలోల్ అపుప్ అడగకపోవడం, ఇవవ్కపోవడం ముఖయ్మైనది. ఎనోన్ సుఖాలు కాదనుకుని అవసరాలను కూడా 
మానుకుని పైసా పైసా కూడబెటిట్ దాచుకునన్ డబుబ్ చాలా సులభంగా అపుప్ తీసుకునేవాళళ్ంటే భరించలేని కోపం నాకు. అలాగే నేను అడిగే 
పరిసిథ్తి నాకు రాకూడదనే పటుట్దల నాకు.  

అటువంటి ననున్ రామేశం గారు భారయ్ను హాసిప్టల లో చూపించాలని నాలుగు వందల అపుప్ అడిగాడు. నేను ఇరకాటాన పడాడ్ను.  
"మీరు సందేహించదుద్ బాబుగారూ! మీ పరిచయానిన్ ఉపయోగించుకుంటునాన్ననుకోకండి. 26 గంటలోల్ మీ డబుబ్ పూవులోల్ పెటిట్ 

తెచిచ్ ఇసాత్ను" అనాన్డు.  
ఇది మామూలు మాటే... తపప్నిసరై ఇచాచ్ను ఆయనను నాలుగు తిటుట్కుని.  
మరాన్డు లేదు.. మూడో నాడు ఆయన డబుబ్ తీసుకుని వచిచ్ ఇచాచ్డు... ఖంగు తినాన్ను. ఆయన కొడుకులు పంపించారా?! ఆ 

విషయమే అడిగాను.  
"లేదు బాబుగారూ! రుణమంటే భయం నాకు. పునరజ్నమ్ల మీద నమమ్కమునన్వాణిణ్. ఈ రుణం నాకు జనమ్బంధం నుంచి 

విముకిత్నివవ్దు... తీసుకోండి" అనాన్రు.  
నేను మాటాల్డలేదు. ఆ తరవాత ఛెస ఆడేటపుప్డు ఆయన చేతికి ఉండే బంగారు ఉంగరం లేకపోవడం చూశాను. అపుప్డే కాదు, 

మరెపుప్డూ కనపడలేదది.  
డబెబ్కక్డినుంచి వచిచ్ందో నాకు అరథ్మైంది. కానీ, నేనేం మాటాల్డలేదు.  
ఇదుగో, మనకు నమమ్కమునన్ ఉండకపోయినా ఈ విధి, కరమ్, రుణం, ఇవనీన్ నమేమ్వాళళ్తో మనకి బోలెడంత సుఖం. మనకు సేవ 

చేసి 'కృషాణ్రప్ణం' అనుకుంటారు. వాళల్కు మనమేమైనా చేసేత్ రుణవిముకిత్ అని అణాపైసలతో లెఖఖ్ తేలేచ్సాత్రు.  
అలాల్ంటి ఛాందసుడు రామేశం గారు. అందుకే ఆయనతో సేన్హం కుదిరింది నాకు.  
"ఏమయాయ్రు మీరు? ఇరవై రోజులుగా అయిపు లేరు?" ఆటకటిట్సూత్ అనాన్డు.  
"మా మేనకోడలు ఒక పిలల్ పోయిందండీ!" 
"అయోయ్ ఎంత పని జరిగింది? చెపప్రేమండీ మరి? ఎలా? ఎపుప్డు? మొనీన్ మధేయ్ ఒక పిలల్ పెళిల్ జరిగినటుల్ంది. ఇపుప్డు...?" 
"ఆ పిలేల్నండీ పోయింది" 



 

øöeTT~                                                                               www.koumudi.net  

   17  OqÔLtjöÀ −CLôÿCLõ  

 "శివ శివా! ఎలా జరిగిందండీ?" 
ఆయన గొంతులో ఖంగారు, ఆపాయ్యతా - వాటిలోల్ నిజాయితీ ఉనాన్యి.  
మామూలు పరిసిథ్తులు, ఆయన మరొక రకం వయ్కిత్ అయితే డాకట్ర సరిట్ఫికెటస్, హారట్ అటాక - ఇవీ చెపేప్వాణిణ్. ఆ సిథ్తిలో ఎందుకో 

రామేశం గారితో అబదధ్ం చెపప్లేకపోయాను. పైగా, ఆయన సాక్ండల మాంగర కాదు. నిజాయితీపరుడు.  
మెలిల్గా అక్షరం, అక్షరం ఆలోచించి చెపాప్ను జరిగిన విషయం.  
"అయోయ్ పాపం! పిచిచ్పిలల్. బతకలేక చచిచ్పోయి ఉంటుంది బాబుగారూ!" 
ఒళుళ్ మండింది నాకు. ఎవరిన్ చూసినా అదే మాట. బతకలేకపోవడమేమిటసలు నానెస్నస్! శుభర్మైన తలీల్ తండీర్, బోలెడంత ఆసిథ్, 

సిథ్తిపరుడు - హోదా గల మొగుడు, ఏది కావాలంటే అది తెచిచ్పెటేట్ మనుషులు - ఏంగాదని చచిచ్పోవడానికి! ఏం తకుక్వైందని?!అదే 
ఛడామడా బైటికి అనేశాను రామేశం గారితో.  

"బాబుగారూ! మీ దృషిట్లో అతయ్ంత విలువైనవి ఆ అమామ్యికి లెఖఖ్లో లేనివి కావచుచ్. ఇనిన్ లౌకిక సుఖాలను వదులుకుని 
చచిచ్పోయిందంటే, ఆ బిడడ్ ఎంత బాధపడిపోయిందో? పసిపిలల్ అయినా చాలా తెలిసింది అయి ఉంటుంది" 

నాకు మళీళ్ కోపం వచిచ్ంది. పసిపిలల్ట... చాలా తెలిసిందై ఉంటుందట. లక్షమ్ణ అదే మాట, ఏమీ తెలియని ఈ పిలక శాసుత్ర్లుల్ అదే 
మాట. నా మేనగోడలు సుఖంగా కాలేజీకి వెళుతూ హాయిగా చదువుకుంటునన్ పిలల్కు అనవసరమైన గొపప్తనాలు, లేనిపోని తాయ్గాలు 
ఆపాదిసాత్రేమిటి? 

"ఏమీ కాదు! ఒళుళ్ పొగరుతో చచిచ్పోయుంటుంది" కసిగా అనాన్ను.  
"బాబుగారూ!" కురీచ్ ఒకక్సారి తోసి నిలబడుతూ అనాన్రాయన. ఆయన మొహంలో అంత కోపం ఈ నా రెండేళళ్ పరిచయంలోనూ 

చూడలేదు.  
"ఏం మాటాల్డుతునాన్రు మీరు? ఆతమ్గౌరవానికి దెబబ్ తగిలినపుప్డు పర్తిఒకక్టీ గరికపోచ కనాన్ విలువలేనిదిగా కనపడుతుంది. 

నీకు తెలుసా బాబుగారూ.... ఆటలాంటి పరిసిథ్తిలో మనం ఏం చేసుత్నాన్మో మరొకరికి అరథ్ం కాదు. నేనెవరోన్ తెలుసా? ఒకపుప్డు ఐ.ఎ.ఎస 
ఆఫీసరిన్. కేవలం ఒక కేందర్మంతిర్తో వచిచ్న తగవుతో ఆ క్షణాన రిజైన చేసేశాను. కారణం? ననున్ ఒక నేరానికి సాకాష్య్ధారం లేకుండా 
చెయయ్డం కోసరం ఫైలు మూయించెయయ్మనాన్రు. అది భయంకరమైన నేరం. దేశపు ఆరిథ్క, నైతిక వయ్వసథ్లనే కూలిచ్వేసే నేరం. నేను 
ఉదోయ్గం చేసే నా గవరన్మెంటు అనే యంతార్ంగంలో ఒక ముఖయ్మైన తుపుప్ మేకు మూలంగా దేశమే, దేశ కేష్మమే కదిలిపోవడం 
భరించలేని నేను ఆయన నేరం బయటపెటిట్ రిజైన ఇచాచ్ను. నా జీతం ఆ కాలంలోనే రెండు వేలు. ఈ మీ లెకక్ల పర్కారం 6-7 వేల జీతం 
ఉండి ఉదోయ్గం చేసుకుని ఉండచుచ్. కానీ ఎదురు తిరిగానని ఆ మంతిర్ గారు ననున్ నానా బాధలూ పెడతాడనీ తెలుసు. నా దేశం కోసం 
ఎదురు తిరిగిన ననున్ పర్భుతావ్నికి దోర్హం చేసినవాడిగా జమకటిట్ంది పర్భుతవ్ం. ఆశచ్రయ్ం కదూ? అందుకే సవ్తంతుర్డిగా వచేచ్శాను. ఆ 
తరవాత నేను పడడ్ ఆరిధ్క నూయ్నత మీకు తెలియదు. అయినా ఎంత దుఃఖంలోనూ, కషట్ంలోనూ కూడా నేను చేసిన పని తపప్ని నా కంఠం మీద 
కతిత్ పెటిట్నా ఒపుప్కోను. నా ఆతమ్గౌరవం ముందు ఆ ఉదోయ్గం తృణపార్యం" 

కాలరుదుర్డిలా ఉనాన్డాయన. కళుళ్ ఎరర్బడిపోయినాయి. అవాకైక్పోయాను నేను. ఏం మనిషి ఈయన? ఏనాడూ ఈ విషయం 
చెపప్లేదు నాకు. ఆయన చదువు ముందు, హోదా ముందు నేనెంత! నా కళళ్లోల్ భీతి, ఆశచ్రయ్ం ఆయన గమనించినటుల్నాన్రు - కొంచెం 
చలల్బడాడ్రు.  
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"కాబటిట్ బాబుగారూ.... సులభంగా మాటలు అనెయయ్కండి. అడెజ్సట్ అయిపోయి ఉండచుచ్, గాడెకిక్ ఎదురు తిరుగుతారు - లాంటి 
మాటలనీన్ ఒడుడ్న ఉనన్వాళల్నేవి" 

నేనేం మాటాల్డలేకపోయాను. ఏనాడూ నేను పరిశీలించినంత మేరలో ఉమలో ఆతమ్గౌరవం బైటపడటం చూడలేదు. ఇంకా రమ కాసత్ 
కజాజ్కోరుది. అనుకునన్వి అయేయ్దాకా నిదర్పోయేది కాదు. కానీ మరి ఉమ చేసింది ఈ పని? 

ఛెస బోరుడ్నే తీక్షణంగా చూసుత్నాన్రు రామేశం గారు.  
"ఇవావ్లిట్కి ఎనోన్ రోజు?" 
"పదహారు" 
ఏదో లెకక్లు కటాట్రు.  
"అమామ్యి పోయిన తిథి?" మళీళ్ ఆయనే లెకక్ కటాట్రు. ఆలోచించారు. వేళుళ్ చాపారు. ముడిచారు. నేను ఆశచ్రయ్ంగా చూసుత్నాన్ను. 

ఏమిటీ మనిషి? 
"జాతకరీతాయ్ అమామ్యికి మారకం రోజులే బాబూ! కాసత్ ముందుగా ఈ జాతకం తెలిసినా ఈ పర్యతన్ం తపిప్ంచగలిగేవాళళ్మేమో! 

కానీ? విధి!" రెండుచేతులూ కటుట్కుని కళళ్జోడు నుంచి సూటిగా చూసూత్ అనాన్రు ఆయన.  
నాకు మతిపోయింది. ఏమిటి ఈయన ఉదేద్శయ్ం? మృతుయ్వుని తపిప్దాద్మనా? అసలు ఆ మాటేమిటి? కొంపదీసి ఈయన పిచిచ్వాడు 

కాదుకదా? ఏముందీ! ఇంటలెకుచ్వల కెపాసిటీలు, పనికిరాని పరిజాఞ్నాలు ఎకుక్వైనా పిచిచ్వాళేల్ అవుతారు. వాళల్కి వాళుళ్ ఉపయోగించరు. 
మరొకరికి బాధ కలిగిసాత్రు. కానీ కాసేపు ఈ అహంభావితో ఆడుకోవాలనిపించింది.  

"ఏం చేసేవారు రామేశం గారూ ముందుగా తెలిసేత్?" 
మెలిల్గా తలెతిత్ సూటిగా చూశారు ఆయన.  
"ఈ మృతుయ్ఘడియలు తపిప్ంచగలిగేవాళళ్మేమో! అంతా ఆ తలిల్ దయ ఉంటే... ఆ తరవాత పదెధ్నిమిదేళుల్ ఢోకా లేకుండా బతికేది" 
నాకు అరికాలు మంట నెతిత్కి వచిచ్ంది.  
"ఎలా?" కోపం అణుచుకుంటూ వయ్ంగయ్ంగా అడిగాను.  
"ఎలా అంటే... ఆ ఆ సమయాలోల్ సరిగాగ్ లేని గర్హాలకు శాంతి చేసి దేవిని పర్సనున్రాలిని చేసుకుని ఆ కృపతో ఆపగలిగేవాళళ్మేమో 

కానీ కాలేదుగా.." ఆ గొంతులో నిసప్ృహ.  
సందేహం లేదు. ఈయనకు పిచచ్నాన్ ఉండాలి లేదా నేను పిచిచ్వెధవలాగా కనబడనాన్ ఉండాలి.  
అయినా నేను వదలదలుచుకోలేదు. 
          

PPP 
"బాబుగారూ! గర్హాలూ అవీ ఆకాశంలో రూపుదాలిచ్, పీఠం వేసుకుని కూరుచ్ని ఏదీ... ఈ మనుషులిచేచ్ తరప్ణం కోసరం, నైవేదాయ్ల కోసరం 

ఎదురుచూసూత్ ఉంటాయంటారు. పోనీ, కాసేపు అదీ నిజమేననుకుందాము. కానీ ఒకొక్కక్ గర్హం ఒకొక్కక్ మనిషి పనేల్ చూసూత్ ఉంటే, మిగతా జనాభా 
గతి ఏమిటిట?! అది సరే... ఒకక్ ఇండియాకేనా ఈ నమమ్కాల పీడ?! పర్పంచంలో ఇవనీన్ ఏమాతర్ం నమమ్ని గాంగు శుభర్ంగా బతికేసుత్నాన్రే? వాళళ్ను ఈ 
గర్హాలేం చెయయ్వా? బావుంది మీరు చెపేప్ది. సమయం వచిచ్ంది. చచిచ్పోయింది. ఎటొచీఛ్ బలవంతంగా పోయింది. అదే కాసత్ బాధ... అంతేకానీ, 
మృతుయ్వునే మీరు ఆపగలిగితే బాబుగారూ మీ ఇలుల్ తిరణాల అయేయ్ది. పర్పంచంలో చావు తపిప్ంచుకుందామనుకోనివాడు లేడు. ఈ పిచిచ్ మాటలు నాకు 
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చెపేత్ చెపాప్రు కానీ, ఇంకెవరి దగగ్రా అనకండి" నిరొమ్హమాటంగా నాకు అనాలనిపించిన నాలుగూ అనాన్ను. నాకేం భయం...? అంతగా అయితే 
రేపటినించీ రాడు ఆయన. అంతే!  

కానీ ఈ మాటలకు ఆయన బాధ పడినటుల్ లేరు. నా వంకే చూసుత్నాన్రు. ఆ కళళ్లోల్ భావం చూడగానే నాకు మరీ మండిపోయింది. ఏదో 
కురర్కుంక అలల్రిని తలిల్ సహించినటుల్, పేదద్ హైనా ఉడతపిలల్ను చూసినటుల్ చూసుత్నాన్రు. నాకు చిరెర్తిత్నటెల్ౖంది. ఏదో అనబోయేటంతలో- 

"శంకరం గారూ! మీరు నాసిత్కులా?" మెలిల్గా అడిగారు.  

"అంటే?" 

"దైవశకిత్ నాసిత్ అనుకుంటునాన్రా?" 

మాటాల్డలేదు నేను. ఏమనాలి? అపుప్డపుప్డూ తిరుపతీ అదీ వెళొళ్సుత్ంటాను. శనివారం ఒకపూట ఉపోషం ఉంటాను. మా ఆవిడ బర్తికునన్ 
రోజులోల్ సతయ్నారాయణ వర్తం అదీ చేసేవాళళ్ం. ఇపుప్డు అపుప్డపుప్డు దేవుడి గొడుగులనీ, అయయ్పప్ భజనలనీ ఏదో వచిచ్నపుప్డలాల్ ఐదో, పదో దానం 
చేసూత్నే ఉంటాను.  

ఈ పర్శన్ ననున్ ఇంత ఇరకాటాన పడేసుత్ందనుకోలేదు నేను. ననున్ నేను ఎపుప్డూ ఈ పర్శన్ వేసుకోలేదు. 

"చెపప్ండీ?" ఆయన గొంతు ఖంగుమంది.  

"కాదు... అవును. రెండూనూ" 

"అంటే?" 

"అంటే నేను ఏదో శకిత్ ఉందని నముమ్తాను. అంతేకానీ..." 

"అంతేకానీ?" 

"దాని చేతులోల్నే అంతా ఉందని అనుకోను. దానికి ఒక ఊహ కలిప్ంచి మనం మన ఊహగా చూసి, మరొకడూ మరొకటిగా చూసి, పైతయ్ంలో 
పడి... ఇవనీన్ నేను నమమ్ను." 

"మరి అది మన శకేత్. దైవం ఎందుకు మధయ్న" 

నిజమే! ఎందుకు? నేను ఆలోచిసేత్ బలహీనమైపోతానని, 

"అనీన్ మన చేతులోల్ ఉనాన్యనుకోను నేను. కొనిన్ కొనిన్ సమయాలోల్ మన పర్యతాన్లు వయ్రథ్మవుతాయి. అపుప్డు విధి ఒకటి ఉందనిపిసుత్ంది." 

"అది సరే, మరి అది విధి అయినపుప్డు ఇంక దానిన్ గురించి ఆలోచించంగా. అది మారచ్డానికి పర్యతన్ం కూడా చెయయ్ం. అపుప్డు ఈ 
నమమ్కాలు, మొకుక్బళుల్, జాతరుల్ - ఇవనీన్ అజాఞ్నుల వంతు గానీ మనకెందుకుట" రామేశం గారు నవువ్ దాచుకుంటూ అనాన్రు.  

నాకు మండింది.  
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"అలా కాదు... నా చేతులోల్ లేదు ఈ పని, విధికి  అనిపించినపుప్డు దేముడు జాఞ్పకానికి వసాత్డు. ఏదో మొకుక్కుంటాము. అహ... 
మొకుక్కునన్ంత మాతర్ం చేత అవుతుందనీ, ఈ రాతిబొమమ్లు వింటాయనీ కాదు. అదొక ఆతమ్సెథ్ౖరయ్ం ఇసుత్ంది. దానితో మనకు కొతత్ ధైరయ్ం వసుత్ంది. మన 
పని సులువవుతుంది. ఇంతకనన్ దేవుడి గురించి కనెస్పష్న ఇంకేం లేదు" తేలిచ్పారేసూత్ అనాన్ను. 

అమమ్యయ్. ఇలా చెపప్గలగడం వలల్ నా పార్ణం ఎంతో హాయిగా ఉంది. అయినా కొనిన్ కొనిన్ పర్శన్లు మనని మనం పర్శిన్ంచుకోం ఎపుప్డూ. 
ఆచరిసాత్ం. అరథ్ం ఆలోచించం. వాచీ ఎడం చేతికే ఎందుకు పెటుట్కోవాలి? అనన్ం కుడిచేతోత్నే ఎందుకు తినాలి? ఇవనీన్ ఎలాగో దేముడిని ఎందుకు 
నమామ్లి అనన్ పర్శన్ కూడా నా వరకూ అంతే మరి. 

"కాబటిట్ మన చేతులోల్ విషయం లేదని ఒకటి ఒపుప్కునాన్రు. మీరు మాటాల్డే విధిని దారి మారచ్గల దైవం లేదా నమమ్కం ఒకటుందనాన్రు. 
అంతవరకూ నిజమేనా?!" 

"నేను దైవం ఉనాన్డనడం లేదు. ఆ ఆలోచన నాకు ధైరాయ్నిన్సుత్ందంటునాన్ను" మొండిగా అనాన్ను.  

"అంటే లేనిది ఉందని ఆతమ్వంచన చేసుకుంటునాన్రనన్మాట. మరి ఈ రాముడి ఫోటో, ఈ హనుమంతుడి ఫోటో - ఇవనీన్ ఏమిటిట?" 

అటు చూశాను. నిజమే. రాముడి ఫొటో ఇంటోల్ ఉంటే శాంతి అని మా ఆవిడ ఉంచిందది. ఆవిడ పోయిన తరవాత కూడా అలాగే ఉంచేశాను. 
అదెందుకందో ఆ మాట?! హనుమంతుడి పటం అంటారూ...? ఒంటరిగా ఉంటాను. ఏదో గాలి, ధూళీ ఇవనీన్ రాకుండా వాయుపుతుర్డు 
కాపాడతాడంటారుగా. అందుకని రాముడి  హనుమంతుడునాన్డనుకోండి. అయినా విడిగా ఉంటే కొంచెం పవర ఎకుక్వ ఉంటుందని... కానీ ఈ 
మాటలనీన్ బైటకు అంటే ఈ రామేశం గారు ఆతమ్వంచన అంటారు. ఎలా? 

"తీసెయయ్ండి ఆ ఫోటోలు. పోనీ నేను తీసెయయ్నా?" గభాలన్ లేసూత్ అనాన్రు.  

"అయోయ్ వదద్ండీ. అవి ఇపప్టివి కావు" గబుకుక్న లేసూత్ అనాన్ను. ఈ ముసలాడు అసలే తికక్మనిషి కూడా. 

"ఏమిటండీ ఆ ఖంగారు! ఆఫాట్ర్ల అవి కాలెండర బొమమ్లండీ. మీరు ఫేర్ం కటిట్ంచారు కాబటిట్ పటాలయాయ్యి. మూడు రూపాయలు పెడితే మళీళ్ 
దొరుకుతాయి..." లేసూత్ అనాన్రు. 

"అది కాదు... అది నేను రోజూ దణణ్ం పెటుట్కునేది..." 

"అంటే దేనికి దణణ్ం? ఈ కాలెండరుకా? పోయిన సంవతస్రం ఈ బొమమ్లు వేసిన కంపెనీ వాళుళ్, ఈ సంవతస్రం అరధ్నగన్ సుందరిని వేశారు. 
కాబటిట్ ఆరిట్సుట్లోనో, కాలెండరులోనో దేముడు లేడు. మరి మీ పూజ ఎవరికట?" 

"నాకు నమమ్కమునన్ అజాఞ్త శకిత్కి!" 

 "అంటే అది వచిచ్ ఈ కాలెండరులో కూరుచ్ంటుందా?" 

"నా వరకు అంతే" మొండిగా అనాన్ను. 

"దానికేం పనిలేదా? పర్పంచం మొతత్ం వదలి మీ కాలెండరోల్ కూరుచ్ని మిమమ్లిన్ రకిష్ంచడమేనా?" 

"ఏమో! నాకు మొకుక్కుని వెళితే అనుకునన్ పని అవుతుంది. అంతే!" 
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"ఓహో! అంటే మీ దృషిట్ పర్కారం సృషిట్శకోత్, అజాఞ్త శకోత్ ఏదో ఎంత చీపంటే - మీ మాటలు విని, మీ కోరికలు ఎటాల్ంటివైనా సరే తీరిచ్ మీ 
కొబబ్రికాయలు, మొకుక్బడులు ఆసావ్దించి, మిమమ్లిన్ రకిష్ంచి, మీ వెనుకాలే వచిచ్ మీ పనులు చేసి పెడుతునన్దనన్మాట. ఇదేనా భగవంతుడంటే మీ 
కనెస్పష్న?" ఆయన మాటలు మంచు కతిత్ ఝుళిపిసుత్నన్టుల్నాన్యి.  

"అలా అంటే ఏమో కానీ...." అయోమయంలో పడుతూ అనాన్ను నేను.  

మా బామమ్గారు చినన్పుప్డు ఊరు వెళిల్ వసేత్ చాలు - రాసులు కొదీద్ వండి నైవేదయ్ం చేసేది. ఎందుకంటే, తనంత శర్దధ్గా ఎవరూ పెటట్కపోవడం 
వలల్ దేముడు పసుత్ పడునాన్డట. ఇలా తింటూ పోతే పాపం ఆ దేముడి గతి?! నవొవ్సుత్ంది నిజమే. కానీ, నేను చేసుత్నన్ పని మాతర్ం?! 

"మీకనన్ నాసిత్కులు కోటల్ రెటుల్ నయం శంకరం గారూ! వారి సంఘరష్ణలో, పటుట్దలోల్, మూరఖ్తావ్నిన్ ఎదిరించి మూఢనమమ్కాలను ఎదురొక్నే 
పర్యతన్ంలో నాకు సరేవ్శవ్రుడు కనపడతాడు. మీరేం చేసుత్నాన్రో, ఎందుకు నముమ్తునాన్రో మిమమ్లిన్ మీరు పర్శిన్ంచుకోకుండా, సనాతనతవ్ం కింద తల 
దాలుచ్కుని దణణ్ంపెటిట్ యాచించుకోవడం వకక్పొడి తినన్ంత సులభంగా అలవాటు చేసుకునన్ మీకనన్ వాళల్ంటేనే ముచచ్ట నాకు. నాకు తెలిసిన 
భగవంతుడు తపప్కుండా ఇకక్డ లేడు. వాళల్ పర్యతాన్లలోనూ, అనేవ్షణలోనూ, తెలుసుకునే జాఞ్నంలోనూ ఉనాన్డు" ఆయన గొంతులో ఆవేశం పదును 
తేలింది.  

నాకు అంతా అయోమయం అయిపోయింది. ఏమిటిదంతా? ఈయనేమిటి? ఈయన వాదనేమిటి? ఎటు ఈడుసుత్నాన్డు ననున్? అయినా, ఉమ 
గోలంతా వదిలి ఇదేమిటి? 

"అరిషడవ్రాగ్లను అరికటుట్కోడానికి, పాపానిన్ పెరగనీయకుండా ఉండటానికి, సాధించే పని మీద ఏకాగర్త కుదరడానికి, నీలో కొంత పర్కాష్ళన 
కలగడానికి ఏరప్డినవి ఈ ముడుపులు, జాతరుల్, నియమాలు. ఒకసారి సరేవ్శవ్రానేవ్షణలో పడడ్ వయ్కిత్ ఒకొక్కక్ బంధానేన్ ఛేదించుకుంటూ పై మెటుట్కు 
రావడానికి ఏరప్డినవి ఈ శమదమ నియమాదులు. అంతే కానీ, ఏదో ఎగిజ్బిషన చూసొచిచ్నటుల్ దేవాలయానికి వెళిల్ రావడం, ఏ అయయ్పప్ దరశ్నానికో 
నలభై రోజులు నియమంగా ఉండి వెళిల్ వచిచ్ విసీక్ బాటిలస్ ఓపెన చెయయ్డం, తదావ్రా ఇనిన్ ఔనుస్ల పుణయ్ం మూటకటుట్కునాన్మని ఆతమ్వంచన 
చేసుకోవడం - ఇదంతా ఏమిటంటే... భగవదీగ్త తల కింద పెటుట్కుని నిదర్పోయి మోకాష్నిన్ కోరుకోడం లాంటిది. ఇదంతా అహం సంతృపిత్ పడటానికి. 
అంతే." 

"ఇంతకీ ఏమంటారు మీరు?" నాకు మాడున ఠపీఠపీలమ్ని నూనె అంటినటుల్ంది.  

"నేనేమంటాను అనన్ది కాదు ముఖయ్ం. నేనెపుప్డూ ఒకటే అంటాను. మీరేమంటారు అనన్ది ముఖయ్ం. ఆలోచించుకోండి బాగా. ఆలోచిసేత్ - మీరు 
ఆచరించే ఆచారాలు, మీరు మొకుక్కునే మొకుక్బళుల్, మీ దికుక్మాలిన ఊహలోత్ రూపొందించే భయంకర మూరిత్ - ఇవనీన్ మీకే అరథ్మవుతాయి. వసాత్ను. 
టైం అయింది" మెలిల్గా లేచి పై ఉతత్రీయం దులుపుకుని వెళిళ్పోయారు ఆయన. అటే చూసూత్ కూరుచ్నాన్ను నేను. 

4 

ఆ తరువాత వారం పదిరోజులు నేను ఆలోచిసూత్నే గడిపాను. నాకు ఏదో తెలిసీ తెలియని సిథ్తి. రామేశం గారు మొతాత్నికి నాలో ఏవో 
మూసివునన్ తలుపును బలవంతంగా తోసి తెరిచి వెళిల్పోయారు. 

ఒక మధాయ్హన్ం ఎవరో తలుపు కొడుతునాన్రు. నాకు తెలియకుండానే అంతరగ్తంగా రామేశంగారి రాక కోరుకుంటునాన్ను. అందుకే గభాలున 
లేచి తలుపు తీశాను. 

ఉపెప్నగాలిలా ఒకామె, ఆమె వెనక ఎవరో వయ్కిత్ లోపలికి వచాచ్రు. 
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ఆమె చేతిలో ఉమ ఫోటో ముఖపతర్ంగా ఉనన్ 'ఈతరం' తెలుగు వీకీల్ ఉంది. 

ఆవిడే చొరవగా లోపలికి వచిచ్ కురీచ్లో కూరుచ్ని పరిచయాలు పార్రంభించేసింది. 

అతను 'ఈతరం' పతిర్క సంపాదకుడు. పేరెనిన్కగనన్ రచయిత, జరన్లిసట్... పేరు రాఘవట. ఆమె శీర్మతి సుధా రాఘవ. మాటాల్డాడ్నికి ఏం లేనటుల్ 
అతను పొడిపొడిగా మాటాల్డుతునాన్డు.  

కానీ ఆమె మాతర్ం చాలా గటిట్ది.  

నమసాక్రాలు, పరిచయాలు అవగానే ఆవిడ అసలు విషయానికి వచేచ్సింది.  

ఉమ కథలను, కవితలను ఎకుక్వగా ఎంకరేజ చేసేది అతని పతిర్కేనట. ఆమె కథలకు ఎకుక్వగా బొమమ్లు అవీ వేసిన ఆరిట్సుట్ విరించిట. అతను, 
రాఘవ పార్ణసేన్హితులు. ఇంతవరకు బాగానే ఉంది. కానీ ఉమ చనిపోయిన పదిహేను రోజుల తరవాత ఉమ రాసిన ఆఖరి ఉతత్రం... అదీ విరించికి 
రాసింది తీసుకుని అతను రాఘవ దగగ్రకు వచాచ్డట.  

"ఏమిటీ? ఉమకు, అతనికి కొంపదీసి ఏమైనా...?" అడగలేక అడిగాను ఆ పర్శన్. 

"అలా అయినా బావుండిపోను. వాళిళ్దద్రు కలిసి ఏమయేయ్వారో... బర్హమ్చారి... అతనిదేముంది? అదికాదు విషయం" గబగబా అంది ఆమె.  

"మరి?" అనుమానంగా అడిగాను.  

కాసేస్పు మాటాల్డలేదామె. ఏదో చెపప్లేకపోతోంది. నేను రాఘవ వంక చూశాను. అతను చటుకుక్న లేచి వెళిల్ కిటికీ దగగ్ర నిలబడి బైటకు 
చూడటం మొదలుపెటాట్డు.  

నాకు ఒళుల్ మండింది. ఇదుగో ఈ భావుకుల ముఠా అంటే నాకందుకే కోపం. విషయం ఎంత పెదద్ది? చరచ్ ఏమిటో ఇంకా తెలియదు. 
ఎదటివాళళ్ భావాలు వాళళ్కనవసరం - వాళళ్ భావుకత బాధ తపప్. ఆ కిటికీలోంచి ఏమీ కనబడదు - ఎండిపోయిన చెటుట్, మబుబ్లేల్ని ఆకాశం తపప్. 
అయినా అతనేన్మీ అనే పరిసిథ్తి కాదు కాబటిట్.  

"మీరు చెపప్ండి రాఘవా..." నేనింకా మాట పూరిత్ చెయయ్నేలేదు. 

"నేనే చెబుదామనుకుంటునాన్ను శంకరం గారూ! ఆ ఉతత్రానిన్ బటిట్..." 

"ఊ...!" 

"ఆమె ననున్ గాఢంగా పేర్మించారనీ, ననున్ దూరం చేసుకుని బతకలేక చనిపోయారనీ వీళుళ్ అరథ్ం చేసుకుని రభస చేసుత్నాన్రు" 

ఒకక్ క్షణం నాకు నోట మాట రాలేదు.  

ఏమిటీ కొతత్ టివ్సట్? అతనివంక పరీక్షగా చూశాను. ఈ ముపాప్వుగంట నించీ అతను నాకు సుధారాఘవ గారి భరత్గా దరశ్నమిసుత్నాన్డే కానీ ఒక 
పర్తేయ్క వయ్కిత్గా, అందులో మా ఉమ పేర్మించదగగ్ వయ్కిత్గా కనిపించడం లేదు. అయినా ఈ పేర్మ అనేది పైతయ్పర్కోపం లాంటిది. దానికి అరథ్మేం లేదు. సరే... 
ఈ గందరగోళమేమిటసలు? 

"మీకు, ఉమకు అంత పరిచయం ఉందా?" సూటిగా అడిగాను తేరుకుని.  
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అతను ఏదో మాటాల్డబోయాడు.   

PPP 
  "ఆ విషయం నేను మొదట అడిగానండీ. ఆయన ఒక ఎడిటర. ఆమె పతిర్కకు వచిచ్ కథలూ అవీ ఇచేచ్వారట. అపుప్డపుప్డూ ఏదో 

రచయితల మీటింగస్ లో కలుసుకునేవారట. సహజంగా పరిచయమవుతుంది కదా! పైగా ఆవిడ కథలు, భావాలు అవీ బావుంటాయని 
ఈయన మెచుచ్కుని ఎంకరేజ చేసేవారట. ఇదంతా పతిర్కల వాళల్కు సహజమేనండీ. అంతమాతర్ం చేత ఆ పిలల్ ఇలా పైతాయ్న పడితే ఎలా?" 

ఓరగా అతణేణ్ చూసూత్ అంది ఆమె. అతని వంక చూశాను. జవాబు చెపేప్ సిథ్తిలో లేడు.  
ఉమ ఇంత బలహీనురాలా? ఇదే నిజమైతే, ఈ కాలం పిలల్లకు చదువు గటార్ ఇవనీన్ మానిప్ంచి అంటుల్ తోమించడం రైటు. 

పనిమనిషి ఖరచ్ంనా తపుప్తుంది. సుధారాఘవ గారి చెపుప్చేతలోల్ ఉనన్టుల్ కనబడుతునన్ ఈ వయ్కిత్ని పేర్మించి ఉమ అంత డర్మటిక గా 
ఆతమ్హతయ్ చేసుకునన్దంటే, నాకు ఒకక్సారిగా ఆడజాతి మీదే సానుభూతి పోయింది. పైగా అతను తెలియదు మొరోర్ అంటుంటే.  

"అసలు ఈ విరించి ఎవరు?" 
"ఈయనా, అతనూ పార్ణసేన్హితులు లెండి. ఇదుగో ఈయనకు ఆఫీసు, ఆ తరువాత అతని గది - ఇవేవ్ జీవితం. మా ఆయనే 

అతనికి ఉదోయ్గం ఇపిప్ంచింది కూడా! కూరలు తేవాలనాన్, సరుకులు తేవాలనాన్ అదుగో అతను తోడు. ఆ పెదద్మనిషి నినన్ సాయంతర్ం మా 
ఇంటికి వచిచ్ 'నువేవ్ కారం ఆమె చావుకు' అంటూ ఈ ఉతత్రం చూపిసేత్ ఏమనాలి చెపప్ండి?" 

కొంగుతో విసురుకుంటూ అంది సుధారాఘవ. ఆమెది కొంచెం సూథ్లకాయమేమో ఫాన గాలి సరిపోవటం లేదు.  
హతోసిమ్. మరీ పెళాళ్ం మాటలు విని కూరల సంచీ మడిచి, సరుకులూ అవీ మోసుకొచేచ్ మనిషిని సుకుమారంగా, నాజూగాగ్ 

అమెరికన జారెజ్టుట్ చీరలు అవీ కటుట్కుని ఉండే మా ఉమ పేర్మించిందా? 
ఏం... పేర్మికుడు కూరలు తేకూడదని ఉందా? తెలుగు సినిమా హీరోలా చొకాక్ నలకుక్ండా కూలీ చేసినటుల్ కనబడాలని ఉందా? 

అతనికి మాతర్ం ఆకలి, అవసరాలు ఉండవా? నా మనసుస్ ఎదురు తిరిగింది. 
ఏదైనా ఈ పేర్మ గురించి నాకు తెలియదు. ఇంక ఇపుప్డు తెలుసుకోవాలని కూడా లేదు.  
"ఇపుప్డేమిటంటారు?" ఆలోచిసూత్ అడిగాను.  
"అయిందేదో అయిపోయింది. మీ పిలల్ మీకు తిరిగి రానే రాదు. జరిగినదానికి ఆమె మొండితనం తపప్ తగిన కారణం కనిపించడం 

లేదు. పేర్మించడానికి ఆవిడ ఇషట్మేనా? అయినా, పేర్మించేటపుప్డు తెలియదా ఆయనకు పెళైల్ందని?! మా పెళైళ్ పదిహేనేళుళ్ బాబుగారూ... 
ఈ పతిర్కలో ఉదోయగం రాకముందు ఈ మనిషితోనూ, ఈయన ఊహాలోకాలోత్నూ నేను పడిన యాతన అంతా ఇంతా కాదు. ఊహలు 
అనన్ం పెటట్వు కదండీ! మా పుటిట్ంటినించి డబుబ్ తెపిప్ంచుకుని ఇలుల్ ఎంత గుటుట్గా గడిపానో ఆ పరాతప్రుడికి ఎరుక. ఏదో ఇపుప్డు కాసత్ 
పచచ్గా ఉనాన్ము. ఈ మనిషి కాసత్ నిలకడగా ఉదోయ్గం చేసుకుంటునాన్రు. ఇపుప్డీ అనవసరమైన దుమారం రేగిందంటే ఈ కాసత్ ఉదోయ్గం 
కూడా..." 
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ఏదో చపుప్డైంది.  
తలుపు సినిన్తంగా మూసుకుంది. పతిర్క పటుట్కుని బైటకు అడుగుపెటాట్డు రాఘవ.  
"ఎకక్డికీ?" దీరఘ్ం తీసూత్ అడిగింది.  
"సిగరెటుట్కు" వెళిళ్పోయాడు.  
మిగిలిన ఇదద్రం కొంచెంసేపు మాటాల్డుకోలేదు.  
"ఊఁ! చెపప్ండి..." అనాన్ను నేను.  
ఇదేదో తేలిపోతే బావుండునని ఉంది నాకూ! 
"అసలు మా ఆయనకు ఈ పేర్మలూ వగైరాలు తెలుసనీ నేననుకోను. అందుకని ఇపుప్డు మళీళ్ ఈ విషయం తీగ లాగితే డొంక 

కదిలినటుల్ బైటకు పొకక్కుండా ఉంటే మీకూ మంచిది, మాకూ మంచిది" తేలిచ్ చెపేప్సింది.  
అంత టెనష్న లోనూ నాకా మనిషిని ఏడిపించాలనిపించింది.  
"అదేమిటండీ! ఆంధర్దేశం అంతా అలజడి కలిగించిన వారత్ మీరూ, నేనూ కాదంటే ఆగుతుందా! బైటకు రాక తపప్దు." 
కానీ ఆవిడేం భయపడలేదు.  
"అందుకనే విరించిని పటుట్కుని ఆ ఉతత్రం తీసేసుకోండి. దానితో ఆ కాసత్ ఆధారం పోతుంది." 
ఒకక్సారి ఆవిడను సూటిగా చూశాను - ఈ ఆడవాళళ్లో లౌకయ్ం ఎంత ఉంటుందా అని. ఈ మనిషికి సమాధానం చెపుప్కుంటూ, 

సంసారం చేసూత్, సినిమాలకు తీసుకువెళూత్ జీవితం గడపడం అంటే ఏ బిజినెస లైన లో ఉనన్వాడికో తీరును కానీ, భావనా జగతుత్లో 
ఉండేవాళళ్కు బాధే పాపం. ఈవిడకూ బాధే ఒక రకంగా.  

"నాకు విరించి తెలియదే?" 
"సాయంతర్ం మీ ఇంటికి వసాత్డట. అందుకే ఈ లోపల నేను ఈయనను తీసుకుని విషయం మీకు చెపిప్పోదామని వచాచ్ను... 

వసాత్ను." 
"అదేమిటి? మీ ఆయన వచేచ్దాకా ఉండండి." 
"ఆఁ! ఏ పారుక్లోనో కూరుచ్ని ఇంటికి వసాత్రులెండి నేను వెళొళ్సాత్ను... నమసాక్రం..." 
వెళిళ్పోయింది ఆవిడ. పెదద్ తుఫాను తేలిపోయినటైల్ంది. గటిట్గా ఊపిరి పీలుచ్కునాన్ను.  
ఆలోచిసూత్ంటే, కొనిన్ చికుక్ముడులు విడివడటం లేదు. నేనింకా ఒపుప్కోలేని విషయం ఏమిటంటే, ఉమకు, రాఘవకు మధయ్ 

సునిన్తమైన అనుబంధం ఏదో ఉందని. సానుభూతో, గౌరవమో అయితే వేరు. అనీన్ సలక్షణమైన జీవితానిన్ కాలదనున్కుని, చచిచ్పోయేటంత 
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ఆవేశం తెచిచ్న ఆ బాధ పేరేమిటి? ఇదే పేర్మా? ఇంత బాధపెటేట్ ఆ దికుక్మాలిన పేర్మ ఎవరికీ ఒదుద్ గాక ఒదుద్. పేర్మించడానికి కొంచెం 
అమాయకతవ్ం ఉండాలి. మనుషుల మీద నమమ్కముండాలి. అసలు మొదటినించీ నాకు ఎదుటివాళళ్ మీద నమమ్కం తకుక్వ. అందుకని ఈ 
సబెజ్కుట్ గురించి నేను మాటాల్డలేను. 

ఏమైనా శీర్మతి సుధారాఘవ చెపిప్ంది కొంచెం జాణతనంగా ఉనాన్ నిజం. ఆవిడ సంసారం రటుట్ కాకుండా ఆవిడ పర్యతిన్ంచడంలో 
తపుప్ లేదు. ఇపుప్డు ఈ అనవసరపు పేర్మకథలు ఏమైనా బయటపడాడ్, అవి నాబోటివాడికి సిలీల్గా ఉనాన్, బంధుజనానికి విందు భోజనం. 
అందులో వాసత్వానికి ఒకటే రూపం - ఊహకు బోలెడు రూపాలు.... ఆమె చెపిప్ంది ఒపుప్కోక తపప్దు. అసలు అటువంటి భారయ్ లేకపోతే ఈ 
రాఘవ లాంటివాళుల్ ఏమౌతారు?  

వెంటనే చెపుప్లేసుకుని వెళిల్ దగగ్రునన్ పుసత్కాల షాపులో రాఘవ రాసిన కథల సంపుటిలు, పాతపతిర్కలు కొనిన్, నవల ఒకటి తీసుకు 
వచాచ్ను. 

సాయంతర్ం వసాత్ననన్ విరించి రాలేదు. కానీ, ఆ రాతిర్ ఆఖరు ఝాము లోపల రాఘవ నాకు చాలా విధాల అరథ్మయాయ్డు. అతని 
కవితవ్ంలో గుపెప్టతో గుండెను అదిమివేసే శకిత్ ఏదో ఉంది....  

కవితవ్ం వేరు - జీవితం వేరు అనన్ వాళెల్వరో కానీ, వాళల్ంటే నాకు చాలా ఇషట్ం. కానీ, ఈ గందరగోళం వలల్ కవితవ్ం రాసేవాడి 
జీవితం ఏమిటి అని ఆలోచించాలిస్ వచిచ్ంది. 

రాఘవ కవితవ్ంలో వేడి, బాధ చాలా ఉంది. అతని జీవితం, అతని కవితవ్ం సమాంతర రేఖలు... ఒపుప్కోక తపప్దు ఇపుప్డు.  
"ఇతని కవితవ్ంలో సౌకుమారయ్ం, హృదయ తంతుర్లను అతి సునిన్తంగా మీటి ఆ శరచచ్ందిర్కా సాన్నాభినివేశానిన్ గొపప్ 

రేఖాచితర్ంగా మలుసుత్ంది. ఆ సౌందరయ్ భావనా చితర్ంలో అక్షరలకిష్ని పటట్మహిషిగా నిలబెటిట్న ఈతను ధనుయ్డు" అనాన్రు ఒక పుసత్కపు 
ఆశీరవ్చనంలో ఒక పేరెనిన్కగనన్ కవి.  

సమకాలీకులు మెచచ్రు కవితావ్నిన్ అనన్ కవి సాంపర్దాయంలో, ఒక మహాకవి తన వయసులో సహం వయసు లేనివాడికి ఇంతటి 
ఆశీరవ్చనాశీసుస్లు ఇచాచ్డంటే ఈ రచయితల జాతంతా చాలా ఉనన్తులైనవారై ఉండాలి.  

మరి ఉమ సంగతేమిటి?!  రాసుత్ందని తెలుసు కానీ పాపం చదవమని ననేన్నాడూ బలవంతపెటిట్ ఎరగదు. వెతుకుదామంటే 
పాతపతిర్కలు కూడా లేవు ఇంటోల్. 

PPP 
ఆ సాయంతర్ం వచాచ్డు విరించి. లేతగా, తమలపాకు తీగలా ఉనాన్డు. ఇంకా పర్పంచపు దారుణాలు అతని జీవితం మీద ముదర్లు 

వేయలేదు కాబోలు గబగబా మాటాల్డుతునాన్డు. ఆలోచన కనన్ ముందు దానిన్ మాటగా మారేచ్దాద్మని పర్యతిన్ంచే ఆవేశం ఉంది అతనికి. 
పర్పంచంలో ఏ మూలో ముణిగిపోతూంటే తను తపప్ రకిష్ంచే వాళెళ్వరూ లేరనన్ంత సీప్డ గా పరిగెతేత్ లక్షణం ఉనన్ మనిషి. అతడు తనను 
తాను పరిచయం చేసుకునన్ పది నిమిషాలలో అతను అమాయకంగా కనబడుతునాన్, అవసరం వచిచ్నపుప్డు ఉదేర్కం, కోపం వచిచ్నపుప్డు 
మధాయ్హన్ మారాత్ండునిలా మారిపోతాడనిపించింది. 
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ఇతని చేతులోల్ ఉమ జీవిత రహసయ్ముందంటే బాధ అనిపించింది నాకు.  
"ఏమైనా సార... ఈ విషయం పర్పంచానికి తెలియవలసిందే. ఆ ఉతత్రం ఒక గొపప్ చరితర్ సార. దీని కోసరం నా జీవితం, నా 

కెరియర పణంగా ఒడడ్మనాన్ ఒడుడ్తాను" అనవసరంగా చేతులు ఎకుక్వ చాచి మాటాల్డుతాడు ఆవేశం వసేత్.  
నవొవ్చిచ్ంది నాకు. ఆరినీ అఘాయితయ్ం. ఇరవై ఏళుళ్ నిండని ఇతనికి పణంగా ఒడేడ్ందుకు ఏముందనో?! ఈ కళాకారులంతా తమ 

జీవితాలకు తాము చాలా పార్ముఖయ్త ఇచుచ్కుంటారు పాపం. 
"ఇంతకీ ఆ ఉతత్రం ఏది?" అతి మెలిల్గా అడిగాను. 
"ఇదుగో సార.... తీసుకోండి" 
"పనోల్ పని మా ఉమ రాసినవేమనాన్ ఉనాన్యా నీ దగగ్ర?" 
"ఉనాన్యి సార. ఇదిగో. నా దగగ్ర ఆవిడ రాసిన కటింగస్ కొనిన్ ఉనాన్యి. నేనొక రకంగా ఆవిడ ఫాన ను సార. మీరు చదువుతూ 

ఉండండి. నాకు పకక్ సీట్ర్ట లో కొదిద్గా పనుంది. ఇపుప్డే వసాత్ను. ఆ ఉతత్రం జాగర్తత్ండీ" సుడిగాలిలా బైటకు పోబోయాడు. నాకు 
నవొవ్చిచ్ంది...  

"విరించీ!" 
"ఏమిటి సార?" గుమమ్ం పటుట్కు వేలాడుతూ లోపలికి వంగి అడిగాడు.  
"నేనెవరో తెలియదు. నా మీద మాతర్ం నీకు నమమ్కమేమిటి ఇది మాయం చెయయ్నని?" 
"ఎందుకు సార? దానికి జిరాకస్ కాపీలు తీయించి ఉంచాను. అయినా మీరు అలా చెయయ్రులెండి సార. మీ మీద నాకా 

నమమ్కముంది" వెళిళ్పోయాడు. 
ఆరినీ. అతను తెలివితకుక్వవాడనుకోవడం ఎంత అమాయకతవ్ం?! అయినా అతనిలో దవ్ంద పర్కృతి ఉనన్ది. నా లాయర బురర్ 

పనిచెయయ్డం పార్రంభించింది.  

మొదట ఆ ఉతత్రం విపప్గానే చెయియ్ ఒణికింది. ముందు సంబోధనా, తరవాత సంతకం చూశాను. ఆ తరవాత చదవడం 
పార్రంభించాను.               

PPP 
డియర విరించీ! 
ఈ ఉతత్రం నీకు చేరేటపప్టికి ఉమ ఈ లోకంలో ఉండదు.  
సవ్పన్ పర్పంచాల సౌగంధికాసావ్దనంలో ఉంటుంది. కలగా మిగిలిపోయిన నా అనుభూతులనీన్ తిరగబడిన దేవతలాల్ నా పార్ణాలిన్ 

దిగంతాల వైపుకు తరుముతునాన్యి.  
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అసలు మృతుయ్వు అంటే ఏమిటి విరించీ! నీ జీవితం, అనుభవమూ కూడా చాలా చినన్ది. ఈ పర్శన్కు జవాబు చెపప్లేదు. జీవి ఈ 
దేహానిన్ వదిలి, అదృషట్వంతులైతే అమృతతవ్ంలోకి వెళిళ్పోవడమే కదూ! మరి చావు ఏమిటంటావు? ఎందుకు ఏడుపు? ఈ చేదునిజాలు, 
బాధానుభవాలు ఈ కటెట్వి; సవ్పన్సౌందరాయ్లు, నిరేహ్తుక జాయమాన మాధురాయ్లు ఆతమ్వే అయితే, ఈ పీడకల లాంటి శరీరానిన్ వదిలి నేను 
తపుప్ చేసుత్నాన్నంటావా? నాకు తెలుసు నువువ్ ఏడుసాత్వు. కానీ అరథ్ం చేసుకోడానికి పర్యతిన్ంచు.  

బతకలేక వెళిళ్పోతునాన్ను. విసుగే మృతుయ్వైతే నాకు ఇరవై ఐదేళళ్కే విసుగు వచేచ్సింది తముమ్డూ. చాలు జీవితం అనిపించింది. ఇది 
నైరాశయ్ం విజృంభించి నరనరాలా పాకి, ఏ బలహీన క్షణానోన్ నా పార్ణాలిన్ లాకుక్పోతునన్ అపసామ్రక దశ కాదు. ఆలోచించి ఆలోచించి 
రాజీపడలేక, మిథాయ్పర్పంచికత కోసరం ఆతమ్ను తాకటుట్ పెటుట్కుని జీవచఛ్వంలా బతకలేక వెళిళ్పోతునాన్ను.  

నువువ్, నేను, రాఘవ.... మరి కొందరు... మనలా పర్పంచానిన్ ఎదగలేని ఎతుత్లోల్కి హృదయానిన్ సంధించి ఆతామ్వలోకనం 
చెయయ్గలిగిన వయ్కిత్తో మనకొక సంబంధం ఏరప్డుతుంది. ఒక వేవ లెనత్ లో ఆలోచించే పర్తి వయ్కిత్ మనకు ఆతమ్బంధువే. ఈ సేన్హంలో నైతయ్ం, 
కోరిక, పతనం, పసితనం ఉండవు తముమ్డూ... అనుభవమే ఉంటుంది. తదావ్రా ఆనందముంటుంది. ఇది నా అనుభవమే కాదు - 
చాలామంది భావం కూడా.  

నీకు తెలుసు 'రాఘవ' నాకే సొంతం కాలేడని... కాడని. హృదయం సంధించి విడిచిన బాణం గమయ్ం చేరాలని రూలు లేదు 
తముమ్డూ. ఒకొక్కక్సారి లక్షయ్ం తపుప్తుంది. అతను చెపప్కపోయినా అతని బాధానురాగాలకు ఆరాధయ్ దేవతను నేనని, అతని 
సౌందరయ్సవ్పాన్ల రంగవలుల్లలో అధిషిట్ంచిన అనురాగ దీపానిన్ నేనని అతని అక్షరాలోల్, అలంకారాలోల్, ఆవేదనలో అతను నాకు చెబుతూనే 
ఉనాన్డు.  

కానీ అతనిన్ పోగొటుట్కునన్ దుఃఖంతో చచిచ్పోతునాన్ననుకోకు. అంత అమాయుకురాలిన్ కాను. అతనిన్ ఏనాడు పొందానని? అతని 
చేరువలో లేనని వెళిళ్పోతునాన్ననుకోకు - ఏనాడు దూరమయాయ్నని? 

ఈ చేరువులు, దూరాలు, పొందడాలు, పోగొటుట్కోవడాలు - అనీన్ ఒక పరిధి దాకనే. ఆ తరవాత అంతా శూనయ్ం. అందులో 
తేజసుస్... అది అణువణువు పునీతం చేసుత్ంది తముమ్డూ! కవితావ్లకు, ఆనందాలకు, దుఃఖాలకు, విభినన్తావ్లకు, సౌందరాయ్లకు, సవ్పాన్లకు 
అది పతాకానుభవం.  

'ఎపుడో కలాప్ంతాల కిర్తం విడిపోయాం. అయినా క్షణం కూడా దూరంగా లేము. నితయ్ం పరసప్రం ఎదురవుతూనే ఉనాన్ ఏనాడూ 
కలువనేలేదు’ అనే సూకిత్ ఎంత నిజం. అంతలో ఎంత ఊహ? 

కానీ ఈ రాఘవ, ఈ ఉమ వీటనిన్ంటికనాన్ అతీతమైన జగతుత్. ఈ నామ రూపాలు పరిధులు విధించలేని పునీతమైనది ఉనన్ది 
తముమ్డూ. అది తెలిసేత్ ఈ లోకం, ఈ సావ్రధ్ం, ఈ కచచ్, ఈ కోపం, సంకెళుళ్, శిక్షలు చాలా అరధ్ం లేనివిగా ఉంటాయి. 

రాఘవ వయ్కిత్గా నాకు మామూలు మనిషే కానీ అతని ఊహ, కవితవ్ం, ఆరాధన ఇవే నాలో రాగరాగిణతావ్నిన్ నిదర్లేపాయి. 
'చీకటి చిరుదారులోల్, చుకక్ల దీవులోల్ దికుక్తోచని పయనంలో చికుక్కునన్ చినాన్రి మనసుకు అనుభవాల సంకెళుళ్ వేసి వాసత్వంలోకి 

లాగనా? అనుభూతుల ఆరర్ధ్ పవనాలతో అవతలి ఒడుడ్కు పంపనా? పర్పంచం ననున్ రమమ్ంటోంది చెలీ, నీ ఊహ ననున్ పొమమ్ంటోంది' అని 
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కాఫష్న రాసి అతను పంపిన బరత డే కారుడ్ గురుత్ంది నాకు. నా మదిలో, హరిచందనాల పెటెట్లో, కరూప్ర మాలలతో, పొగడ పూవుల జాడలతో 
దాచుకునాన్ను తముమ్డూ. అది నా జాఞ్పకాల పేటిక. 

అక్షరాలు, కాగితాలు - అవి మనుషులకు దొరికితే మాలినాయ్లు అంటగడతారు. అందుకే నా హృదయాంతరాళాలోల్ కరూప్ర సుమాల 
మధయ్ దాచుకునాన్ను. 

కాబటిట్ అతను వదుద్ నాకు. అతని ఆతామ్వలోకనంలో ఎపుప్డూ నే ఉంటాను. 
రాఘవలా లౌకిక పర్పంచపు పరిధులోల్ మామూలుగా బతకడానికి నాకభయ్ంతరం లేదు. ఒపుప్కునాన్ను. ఆతమ్కు, ఊహకు అందమైన 

అనుభూతి చాలు. కానీ శరీరానికి కాదే? 
ఏదో కొంత ఇవవ్గలిగితే కానీ రవవ్ంత పొందలేని లౌకిక పర్పంచం ఇది. కానీ, నా కాలి పారాణి ఆరలేదింకా. 'నాకు ఈ ఆచారాలు, 

ఈ అలంకారాలు అంటే అసహయ్ం' అనాన్రు నా భరత్. అవును మరి. అతనుండేది నాగరికతల ఒయాసిసుస్లో, అకక్డ గంగావతరణమేమిటి? 
'కవితవ్మంటే అసహయ్ం నాకు. వేదాంతమంటే మంట. జీవితానిన్ అనుభవించకుండా ముడుపుకటేట్ ఈ టెర్డిషనస్ మారాలి' అంటూ 

విసిరి పుచుచ్కుని నా చేతిలోనుంచి రవీందుర్డి కవితావ్నిన్ విసిరేశారు. చిరిగిపోయిన కాగితాలను, విరిగిపోయిన ఆలోచనలను దాచుకునాన్ను. 
సౌకుమారయ్ం, సౌందరయ్ం, భావుకత ఇవనీన్ ఆడపిలల్లోల్ ఎంత ఉండాలో అంతే ఉండాలేమో? నా కనెన్ జీవితపు మొదటి రాతిర్. భౌతిక 

శరీరమనే వీణను శృతి చేయించకుండానే రుదర్వీణగా చేసి వాయించారు నా భరత్. బాధ చెపుప్కోగూడదు తముమ్డూ! ఇది సంసారం. 
ఆ నాలుగురోజులోల్ నాకు నానా రకాల బహుమతులు కురిపించారు. నేనిసుత్నన్ దేనికో అవి పణంగా కనిపించాయేమో కానీ 'నావి' 

అనిపించలేదు. 
అతడు ఉండే చోటున ఆడది పరదాలోల్ ఉంటుంది. మొగవాడి భోగవసుత్వు. తనువు తపప్ ఆతమ్లే ఉండకూడని ఆ నిశశ్బధ్ పర్పంచంలో, 

నిరూహతో, నిసేత్జంతో, నిదర్బుచుచ్తునన్ మనసు నిదర్లేసుత్ందేమోననన్ భయంతో అతనింటికి అలంకారంగా, అతని సుఖానికి శయయ్గా, 
అతని అలంకారానికి హరిచందనగా, అతను అనుభవాల గదిలో అగరు వతిత్గా బతకాలట తముమ్డూ. అరధ్మైంది జీవితం నాకు. 

అతను కొనన్ చీరలను, పెటిట్న నగలను, అతని కళళ్లోల్ మాదకతను 'పేర్మ'గా అరధ్ం చేసుకునన్ ఈ మనుషులకు నా పరిసిథ్తి 
అరధ్ంకాదు. దీనికి తోడు అతని పొసెసివ నెస ఒకటి. అది ఆరాధనతో కూడినదైతే అదుభ్తంగా ఉంటుందేమో కానీ, అధికారంతో వచిచ్ంది. నా 
అసిత్తవ్ం మీద అతనికి అపనమమ్కం. నామీద మరొకరి నీడను కూడా భరించలేడతను. అతను వినే సంగీతంలో మృగతవ్ం, అతని మనసులో 
అనుభవాల కోసం పరితపించే కాళ నాటయ్ం, అతని శారీరక అనుభవాలు, అతని గరల్ ఫెర్ండస్ - అవనీన్ వింటునన్ కొదీద్ నా శరీరం వణికింది 
తముమ్డూ. మనసుస్ కరిగి, చుకక్లు చుకక్లుగా కంటినించి వచేచ్ నీరు కనీన్రు తముమ్డూ. మనసే కరిగితే దాని పేరేమిటి? 

అతనితో జీవితం పంచుకోవడమే వరం అనుకునేవారు చాలామంది ఉనాన్రు. కానీ దానికి 'ఉమ' అఖఖ్రేల్దు. 
అతని ఊహలోల్ తపుప్లేదు. మా ఇదద్రి కలయికలోనే ఉంది తపప్ంతా. సుసవ్రమైన రాగంలో కూడని అక్షరం కలిసేత్ 

అపసవ్రమౌతుంది. మహామంతార్నికి చేరకూడని బీజాక్షరం కలిసేత్ భయంకరమౌతుంది. అందుకే తపుప్కుంటునాన్ను తముమ్డూ. అతణిణ్ 
దేవ్షించలేను. అందుకే దూరమౌతునాన్ను. 
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అమామ్ నానాన్ ఈ నా నిషర్క్మణకు తటుట్కోలేరు. వారికి కూతురుగా తపప్, 'ఉమ'గా ఏనాడూ నేను తెలియను. అతని దగగ్ర ఉండగా 
ఈ నా మృతుయ్వు సంభవిసేత్ నింద అతని మీద పడుతుందేమో? 

అతనునన్ అరబుబ్ దేశానికి తీసుకుపోవడానికి మారగ్ మధయ్ంలో కలుసుకుంటాననాన్రు నా భరత్. అందుకే కదులుతునన్ పర్కృతి 
అశాశవ్తమనుకుంటూ, నాతోపాటు వచేచ్ చందుర్డికి నా నిరేవ్దం చెపుప్కుంటూ ఈ లౌకిక పర్పంచం నుంచీ శలవు తీసుకుంటునాన్ను. 

నా ఈ మృతుయ్వుకు కారణాలు వెతుకుతుంది పర్పంచం. ఏమరధ్ం చేసుకుంటుంది? వీరందరిలో నువువ్ పడే తపన నాకు తెలుసు. 
రాఘవలా కనీన్ళుళ్ దాచుకుని కలంతో వరిష్ంచడం చేతకాదు నీకు. నీ పటల్ నాకుండే ఇషట్ం నాచేత ఈ ఉతత్రం రాయిసోత్ంది. జీవి 84 లక్షల 
జనమ్లు ఎతాత్లట ముకిత్ పొందడానికి. ఈ నా గమాయ్నికి నేనెంత దూరంలో ఉనాన్నో తెలియదు నాకు. 

చచిచ్పోయేముందు సేన్హితురాలు 'ఉమ'గా ఒకక్టి కోరుకుంటునాన్ను విరించీ. 
నేను చదివిన కవితవ్ం, వేదాంతం ఈ మిధాయ్ పర్పంచపు వాదాలిన్ దాటి చీకటి చిటట్డవులోల్ నీరెండను వెతుకుక్నేటటుల్ చేసింది. ఈ 

జనమ్కు నేను నేరుచ్కునన్ జీవన సారాంశం ఇదే. 
ఏ పని వెనకాలైనా దేముడో, కాసిమ్క ఎనరీజ్యో, మరొకటో ఏదో తెలియని సూఫ్రిత్ ఒకటే 'థాట!' సరవ్ భౌతిక పర్పంచపు సృషిట్కి 

కారణం మన ఆలోచన. కనున్ మూసేత్ మరుగయేయ్ ఈ పర్పంచం, కనున్ తెరుసేత్ రూపు కటుట్కునేది కేవలం 'ఈ థాట పవర 'తోనే. దానికి 
రకరకాల దేవ్షాలు, అనురాగాల బటట్లు కటిట్, సవ్రూపానిన్చిచ్, పర్పంచానిన్ మన కోణంలోనించి ఆలోచించి అనుభూతులిన్ అలికి సవ్రూపమే 
మారచ్డంకంటే< దేనిన్ దానిగా చూడటం, నెగిటివ థింకింగ తో 'థాట 'ను మలినపరచకుండా ఉండటం జరిగితే పర్పంచం ఇంత ఇరుకుగా 
కనిపించదేమో? మన సావ్రధ్ం, అసూయ, కౌర్రయ్ం మన థాట ను అపవితర్ం చెయయ్గానే తదావ్రా మాటా చేతా కూడా మరింత మలినమై 
పోతునాన్యి. దయచేసి ఈ అదుభ్త అవలోక నా జాఞ్నానిన్ మరూగుపరచకండి. చేసే పర్తి పని వెనకాలా ఈ జాఞ్నం వరిధ్లిల్ మాటతో జతగూడితే 
ఇపుప్డునన్ మామూలు మానవతవ్పు వైతరిణి దాటి సుసాన్తకతతో అవతలి ఒడుడ్ చేరుకోగలమనిపిసుత్ంది. 

రాఘవతో చెపుప్ విరించీ ఉమ నీ అవలోకిక జాఞ్న ఊహాసింహాసనంలో రాణిలా దరశ్నమిసుత్ందని, అతని కరత్వయ్ం వెనకాల నిజాయితీ 
నీడలో ఉంటుందని. 

పర్పంచపు అజాఞ్నపు చిరునీడల వెనకాల నిలిచే నిశశ్బధ్పు తేజసుస్ జాఞ్నావలోకమే తముమ్డూ. 
నా బతుకొక చెదిరిపోయిన ముతాయ్లదండ తముమ్డూ. అనీన్ మంచివికావేమో? ఏరుకునన్ ఏ కొదిద్వాటిలోనో జీవన సతాయ్లు 

పర్తిఫలించవా? 
కనబడని మౌకిత్కాలను కలల పర్పంచానిన్ంచీ ఏరి మీకు కానుకగా ఇచిచ్ వెళిళ్పోతునాన్. 

మీ ఉమ. 

PPP 
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¯ °CLëOq¸ ÔLÍML$cFo Fc¥é CnÆNqjŠ¸@~ ¥q+"Py÷ Â¢+j" À¿$ctj. $qj¸@nÓj ¼¥qÚGH=hæFL=nÎ÷ μ¥qÚTd¿$c AKL+j"FL 
_ÍíPpCLj¸EoMnkFLÂfH¸¼¸Á. ¥q+j" MLjkGSjŠÂ GH<¥q Š¿¢áPy MnFLŠÚ McPeFLj. Fc ±ÿPy÷, Fc Íj¹[¸Py, Fc $qj¸@nPy÷ °MLj 
OqkGH¸. ''MLkMLjNqkõ! FLFnïOqj$qjÍjMLl ¥qÍk ®GHlð<k?'' ¬Â ¬<j$qjCLjFLï=o÷ ¬ÂfH¸¼¸Á.  

Fc ¥q+"MLjj¸Íj $pFLj÷ MoGSjŠÂ À¿$o JdGH, rHÈ"Py _jÁí$c ML¸» ¥c+"Š Í*ê¸ rH=hæFL °MLj ¯ PyGHÆ MLjÂfR ®Ec? 
Â×.¸$c ¯ öGHGH¸ÔL¸Py ¯ Jd¸^j GROqjæû MnFL¥cÓ, GH^jæ ÔiOqÓ MnFL¥cÓ, ÔLOqô¸, ¬fSìGH¸×.O~Ó MnFL¥cÓ ¬GSÓj MLjFLjGRjÓj ³Äj^^? 
McWn"MLOqj? ²Pe °MLkOqj?  

OqMLj* MLjÿ¿ú `ÂFLjï FLjMLlø CnÓjGSj¥y` ¬FcïOq¸=o ¬Eo Fc ¬Oqíî¸?  
FcPy ³Ey CnÆNqjÂ KcbÍ, $qj¸@nPy÷ ³Ey OxÍ. ®EnPe À£OqjCLj¸Á? ¬^k ®^k ¥csSûGHl À¿$cFLj. GHÂMc¨ÔoCL ¥cIgH 

¥qÆfH¸ÔLjŠÂ Cc$cFLj. ¯ GH¿fSìÀ ³Fc<k ²Oqj$qFLj. Fc −PyÔLFLÓj, GH¿fSìCLjÓj Fc ¬ÍjGHlEc=h ³Fc<k Mn+"PoÍj. Fc AKcOqõ 
¼À¥h ÂGHlðrH<jCLk ‚@~ FoFLj O~KyNoj ²P|.´.fS JdÓgS CcÓkŠ <_jò $qj¿¸Ôo −Py¼¸ÔcFLj. ¬Á ¬Oqíî¸PoÂÁ$c, 
¬GSÿõ¥qOq¸$c Ä£jŠ ¬ÂfH¸ÔLMLÔLjá. FoFLj _Nqj^Š ÔnJdðFLj ¥cÂ¢, ÔcPeMLj¸Á −PyÔLFLÓj ¬GHð=h¥qGHlð<j =iÄ¤PyPe _fUOqÜCL¸ 
¬tjCo, ¯ öGHGH¸ÔL¸Py μ¥qÚ XL*¸ ÂÓ_<PoMLjj ²MLOqMLjk ‚@~.  

PPP 
''³Äj=h TdO| ÔLÁMoQcO~?'' ÿ@~Ä¨$c PyGHÆ¥h MLGSkë ¬Fcï<j Ä¿¸¼.  
°Æ¥hÚGH@~èFLj.  
¬CLÂML¸¥é ÔLkQcFLj ¥qFcïOqðŠ¸@~. ²ML¿¢ ŠöO~<j? öGHQcïOqíî¥q¸Cy MLÔcá<j. ³¸ ÔnJdðÆ ®GHlð<j?  
''‚Oyá Ä¿¸¼'' ¬¸^k ¥cIgH CnMLjôÂ ŠöO~¨¥h ÔnJdðFLj.  
''TdO| ¬GSÓj −Ä< OqÔLFLÓj ÔLkQcO~ ²¸CL GSjÂïCLCLø¸. TdO| ²Pe$qtjFc ®Á μ¥q $xGHð FLMLÓŠ öJdÀöGHÁ¥q TdO|''  
''FoFLj −Ä< °CLëOq¸ MLköCLMoj ÔLÁMcFLj Ä¿¸Ôi''  
''¬EoÄj^¸©?'' Â¢OqGS¸$c ¬Fcï<j.  
''¬Á ÔcÓj. ÔcPe ¥qDÍ ÔnfHð¸Á. ¬Íj$y ¥cIgH ML¼á¸Á À£GSj¥y''  
MnjjÿMLk^¸ PoŠ¸@~ À£GSjŠFcï<j.  
''TdO| ¬GSÓj''  
''Ä¿¸Ôi''  
''³Äj^¸©?''  
''¬GSÓj Â¢‚, MLk °MLjŠ, O~IGHjMLŠ ²Pe GH¿ÔLNqj¸??''  
''¬Ec TdO| ÔcPe rHÍí ¥qDÍ TdO|. $qAKcÓï ¥qGHlð ¬<j$qjFL °FLï ¥cIgH Fy=y÷ JwsSGSjŠÂ ¥qGHlð ¥h¸ÍrH=oæGSkë ¬Fcï<j.  
FoFLj MLjÈ¢" ¬<$q¥qÚOqPoŠ¸@~Fo ÔnGHlCc<Â FcŠ CnÓjGSj.  

PPP 
QL¸¥qOq¸$cOqj Ä¸^jFcïOqj. Ä¿¸¼ MLk^Ój sHOqjGSjëFcï<j. ¬GSÓj ×.¿»¸EoÄj^¸=o  
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''½¡ÄCL¸Py ¬Mcõ×.MLjtjFL ¥qOqjBcMcfUÂ ¬¸CLO~øfUÂ$c öGHMLfUGSkëFo °¸^j¸Á. ¥cÂ¢, MLjÂfR EcÂï $qj¿ë¸ÔLŠ¸@~ 
Â¢V¿¥qÓ Mn¸^ GHOqj$qjÓj À£Tdë<j. ¥qadæÓ ²@~Oq÷Py Mnj=i¿NqjÆfSæ¥| ¬fSëCLø¸ ¥yGSOq¸ ¬Oqíî¸ CnÆNqjÂ öGHNqk*¸. =cP|TdæN|j O~fSFL 
GSkO~õGSëMLjNqj¸ PyGHÓ Ex¿¥é AKLkÄj ¥yGSô GHOqj$n<jCLk öJdBcÓj _Æ®¼áFL MLõ¥hë ¥qDÍ $qjOqjëŠ MLGSjë¸Á.''  

¯ MLk^Ój ²MLOy ÔLÁÄ ''Ä£j ²¨=y¿NqjP| ÔcPe ¬ÍjóCL¸$c °¸Á O~IGHjMc!'' ¬¸^jFcïOqj.  
¬Á μ¥q ×.OqïÆ}Sæ ¥q¸ −¿æGSjæ ®¸=y÷ ¼FLï $n=| ^j $nÍO|. μ¥q öGHMLjj[ GHöÀ¥qPy GHÂÔoGSjëFLï ¬CLÂ¥h ¥qDÍŠÆï, OqÔLtjCLÆï, 

¬¸ÍMLjtjFL Mc+"FLj, Kc$c MLk=c÷@oMc+"FLj μ¥qÔy^ Ôo¿á ¥cGSë =iPe¸=hÁ JwfS MLk=c÷¨¸ÔL<¸ MLjV GSOqEc. ¥cÂ¢ ¥y¿¥qPy °FLï 
_Ó¸ À£Oq<¸Py PoÍj. ¬CLÂ¥nGHlð<k ¯ GSMLkMoQcÓj GHm¿ë ¬tjFL CLOqjMcCL, CLÓ¥cNqjFxfHð Äj»Æ `MLjÈ¢" fHÓML‚<Íj Kc_k` 
¬ÂfH¸Ôo^j÷ ÔoTdëtj. ¬tjFc MLkFL<j. − Ä£j=h¸$|ûŠ ''MLkFLGSÄ¤*'' ¬Â sHOqj rH=cæ<j.  

''®Á Mnk»¸ÔL@~Â¥h ®¥qÚ¨¥h O~FL¥qÚOqPoÍj'' ¬Â Mn¥hÆFLMLlø FLMoø $xGHð OqÔLtjCLÓ Í$qÜOqFLj¸¼ ''Fc $qj¸@nPy÷ OqjbÁO~»ï Â¢ 
MoÓj¥xFLÓ MnÓjCLjO~ ösHNqjgS'' ¬Â $cÆ£K| ¥cgH ¬tjFc ¥qÄCLø¸$c ‚OqjáŠML¼á ÔLÁMoEcíMLjFLjŠFo ŠöOq¥cOqjÓ MLOqŠ ¬¸ÍOqk 
¬CLÂ¥h GH¿ÔLNqjGSjìPo.  

− ×.OqïÆ}Sæ sHOqj Ä¿¸¼. ¬CLÂ ¬GSÓj sHOoMnk¥cÂ¢, öGHGH¸ÔcÂ¥h ¬CLÂ sHOqj ¬Eo. ³ MLköCL¸ ×.OqïÆ×.¸ 
μ¸^_^æ¥qJwtjFc, MojbÍGSjû ×.øÆ¸ÔL¥qJwtjFc, CnÆÄCo^Ój¸¨ GHÓjŠ_¨PoÂ GSK| ²¨^Oq÷ MLjbÍõ CLÓ¥cNqj Ík¿á, KxfHðÓj 
¥q=hæ¸ÔLjŠÂ, Íj¹[GH¨ ¶EcOqjáŠÂ ''FcŠ ¯ sHOo GS¿. ö_ÿôPe FcÓj$qj CLÓ¥cNqjÓj ÔcÓMLGSÓj ¯ ÁŠÚMLkÆFL °Eyõ$cÂ¥h'' 
¬Â À^jæŠÂ, fS$qOn^jæ ¥cPoáfS ¿½$oïGRF| Pn^O| O~fS, JvÍjíFoï Po¼ ¼¸ÔofS −IgHGSjŠ JwCLk °¸=c<CLFLj.  

−¸öbÍEoQLGHl ¶ GHPn÷^kWy" GHl=hæ rH¿»FL ¬CLÂ Tz¸ÍO~õO~bÍFL ²ŠÚMo ¥cÂ¢, _CL¥q@~Â¥h ¬Á μ¥qÚ=o GHÂ¥hO~Íj.  
¥cÓMLPy Â¢On¸< ÍOqVTdÓj ÔLkGSkë, ¼¸CLÔn^jæ ¥h¸Í ‚OqjáÂ MnÍjOqjCy Mo*jMLl ÔoEcíMLjÂ öGHNqjÀïGSkë¸=o, MLjjGSÆ 

CcCLMLjô$c¿ MLjjÂMLjFLjMLjO~Ój ÄfSOofSFL ×cMLj¥cNqj CL»Æ CLPnÀë ÔLkQc<j.  
¬¸CLPeMLl QL¿¢Oq¸Cy fH^æ$y< Ä£jÍj$c μ¸» ÔLkGSkë ¥qFLjï ¥x=hæ¸Á − fHÓ÷.  
μ+"¸Cc ×.ÓÍ¿¸¼ Jd¿Jwtj ®¸=h¥h MLÔoáQc<j. ¥cÂ¢ − CLOqMcCL − fHPo÷ Ä¿¸¼ CLFLFoEy ÔnNqjõKyNqk<Â ¥cMcÓÂ 

Nqk»¤ ÔoGSjŠ¸Á. ÄGSjëJwNqk<CLFLj − fHÓ÷Š ¯ Â¸ÍPy °FLï ¯$y Qc=h}SIJdXLF|Š.  
''¬EoÄj=h MLÁFc? − fHÓ÷ ¬GSÓj'' MLÁFL$c¿ MnFL¥cPo −GHŠ¸@~ MLk=c÷<jCLkFo ML¸^ ®¸=y÷¥h MnWc"<j Ä¿¸¼.  
''GSOo÷MLNqkõ ‚Oyá AKy×.FcÂ¥h'' ¬¸Á GSjAKLöÍ FLMLløCLk.  
''²¸<Py Ôn< À¿» ®GHlð@xÔcá@~ ¬FcïÂ¥h? MnbÍML'' $x*j$qjCy¸Á ¬CLÂ CLÆ÷ ÍjOqÜMLjô $qÁPyÂ¸¼.  
¥cÂ¢, GSjAKLöÍŠ ¯ ¬Ó÷¿ MLj¿Í¸=o ÄGH¿¢CLMnjÎFL TdFLjAKLkÀ. −Mnj rHÈ"¥h ¬CLFLj ¬@~èPy÷ Ã<è.  
¬GSÓj MLjFL Td¸fbHj¥q MLõMLGSìPyFo μ¥q Ä¼öCLMLjjFLïÁ. GSjFLïCLMLjj, GSjŠMLkOqMLjj. ÂOq¸CLOq ÔnÎCLFLõ GSkñ¿ëCy GSð¸Á¸Ôo ögSëCLø¸ 

μ¥qÚTd¿ μ+j" ÄOqjÔLjŠ¸=o ³MLÙCLj¸Ey ö$qfU¸¼ GS¸IGHj¸ °Æ¥hÚGH¨ °¸^j¸Á. GSßfRæ¥qOqë ¬¸CLOqjô[j@nÎFLGHlð<j öGH¥qßÀ ÇMLCcøÂï 
Jv¸ÁCo, ÄÓNqjMLjj, öGH+NqjMLjj ÂöÍPoGSjë¸EoMnk? ¬¸ÍjPy ‚@~ AKLNqjÍ Tz¸ÍOqõ¸ °¸^j¸Á ÔLksS ¥q+"Š. ¥cÂ¢, Nnk», 
ÂQLáPeCLjô<j ¬tjFL MLõ¥hë¥h CLGHð, − GS¸GHmOqê ögSëCLø¸ ¬Oqíî¸ ¥cÍj. Äj$qCc öGHGH¸ÔL¸ − ÄPeGSÀ£VTdÂ¥h MLjk¿áÓj÷CLj¸EoMnkFLÂ, 
Tz¸ÍO~õÂ¥h TzŠMLkOqõMLjj ögSëCcøÂ¥h MLkCLßCLøMLjj, °ö$qFLOqfS¸ÿj<j¥h ÔL¸ÍFLGHl GHmCLPe, ÀPnÎ÷ ¥cÈ¥h MLj¸¼FLkFn, 
Š¸ŠMLkbÃsR¥q¸Pe ³Oqð¨ Jwtj °¸^j¸Á.  
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GHGSjGHl O~fSFL JdEcÓj, QLjö¥qMcOq¸ ¬Â ¥cKyÓj ¥cÇ¤JwfS ¥q^jæŠFLï OoGRF| GH^jæÔiOq, Jd¸×o_jÓj, ²öOq=h Š¸ŠMLj, ¥q¸=h 
−öOqíîCLCy CL¨fS ¥q¿»¸Ec ¬ÂfH¸Ôo ¥c^j¥q, μ¸=h O~tjMLjjŠÚGHl<¥q ''³Äj^Nqkõ ¬Pe ÔLkGSjëFcïMLl? MLj¸¼Â¢+j" ®Ä$y'' ¬FLïÁ 
GSjAKLöÍ.  

MLÁFL EoMLCL. −Ä< ¥q+"Py ²GHlð<k −JdõNqjCc Tz¸ÍO~õÓj. MLÁFL ¬FLïNqjõML¸¥q ²Pe ÔLkGSjë¸Ey $qMLjÂ¸ÔcÆû¸Eo.  
ÕÔi ¬Â CLFL ¼ÆfH −PyÔLFLŠ MLjFLGSjPyFo Pn¸GHPoGSjŠ¸^k AKy×.FL¸ MLjj»¸¼ Ôntjõ ¥q<jŠÚÂ PoÔc<j. ¬GSÓj −<Á 

GHl<jCLkFo MLjVFL=h. ''¯ öGHGH¸ÔLMoj μ¥q Oq¸$qGSìÆ. MLjFL¸ ¬¸ÍOq¸ MLjFL JdöCLÓj FL=h¸¼JwML@~Â¥h MLÔcáMLjFLï'' sR¥|ûIfHNqjO| ÔcPe 
¥qOn¥|æ$c ÔnJdð<j. ¬Á −<Mc+" ÄGRNqj¸Py MLj¿¢ ¥qOn¥|æ.  

ögSë ÔLksS ÔLkGHlPyFo −Mnj −¸CLOqõ¸ öGHÀÃ¸ÃGSjë¸Á. GSøÔLáîMnjÎFL Â¢=hrHÎ MnFnïÓPe GSðGRæ¸$c CLFLŠ Cy¼¸Á ÔnsHðGSjë¸Á 
ÔLkGHlÓCy. ¥cÂ¢, −Mnj AKLOqëFLj μ¥qOq¥q¸$c Ã<èFLj MLjOx¥qOq¥q¸$c, GHO~tj Mc¿Â ®¸¥x¥qOq¥q¸$c ®Pe XL*XL*¸ ÔLksS ÔLkGHlCy CLFL 
½¡MLFL Fc^¥q¸Py NqjMLÂ¥qÓj MoGSjŠFo ögSëMLjk¿ë ¥qFLï MLjVFL=h ²MLOqj?  

''¬GSÓj ¯ ögSë ÿßÍNqj¸ ¬FoÁ FcŠ rHÍí öGHQcïOqíî¥q¸ ¬ÂfHGSjë¸Á'' $q_jŠÚFL −Py¼GSkë _Nqj^Š ¬FoQc<j Ä¿¸¼.  
FLMoøfS¸Á MLÁFL. ''−†! öGHÀMc¨¥i ¯ öGHQLï °ÍtjsSë KyPn<j ¥cÓXoGH¸. ¯ −PyÔLFLÓj GSOo¥cÂ¢, − fHÓ÷ GS¸$qÀ ²¥qÚ@~ 

_Nqj^rH^æŠ. ¬GSPo ¬Ó÷OnÎJwtj¸Á − Š^j¸_¸'' ML¥qÚJv¨ rH<jCLk MLj¸ÍÆ¸GHl$c ¬Â ¬¥qÚ@o GSì¸AKcÂ¥cFLjŠÂ ‚Oqjá¸Á 
−Mnj.  

¬Pe −Mnj fSìÄjCL¸$c ‚OyáML<¸ TdbEcOq*¸$c ÔLk<<j Ä¿¸¼. ¬Pe ‚Oqjá¸Í¸=o ³Ey ÔnJdðÓFo.  
''³Äj=h MLÁFc?''  
''³EnÎFc °Eyõ$q¸ ÔLkGSj¥yO~Ík! ¬FLïNqjõ$cOqj ¥é¥qPoGSjëFcïOqj'' ²=y ÔLkGSkë ¬FLïÁ. ÔoÀFLj¸@o ²öOq$c¾Ó Ä£jÍ CLÓjGHl 

GS¸ÍjFLj¸¼ ²¸<ÍkGSjŠ ML¼á GH<jCy¸Á.  
CLPnÀë ÔLkQc<j. MLÁFL.. GSjAKLöÍ. −MnjŠ ÔcPe ¥qDÍ °FLïÁ. Â¸<j $q¸$cFLÁPe Cx*¥qFL^j÷ °¸@o −Mnj −¸CLOqõ¸Py 

−Fc=h GHÀöMLCLÓ ¬bÃ×cCLõ¸, ¬AKc»FLjÓ −MoÍFL, OqjfRGHCLjïÓ MnÎO~$qõ¸ °Fcïtj. − CLOqjMcCL ½¡ÄCL¸Py ²¥qÚ@~ ¬Pe¸=h ÍßQLõ¸ 
MLjöEcGSjPy ¯ ÁŠÚMLkÆFL ®OqjŠ Ä¤bÍjPy÷ μ¸=hO~tj Moj<Ä£jÍ Jd¥qPy ¬EníŠ¸^jFLïGHlð<j CcOqGSGH<è −OqML −<_<jÔLjPy÷ ¥cÂ¢, 
TdNqj¸öCcÓj GSMLjjöÍGHl μ<jèFL ¥qFLGH@o FcO|ë®¸¨NqjF| −<fHÓ÷Py÷ ¥cÂ¢, fSÂMLk öGHGH¸ÔLGHl Moj¥q}H Tz¸ÍOqõ O~¾åÓ MLjbÍõ¥cÂ¢ 
²¸CLMLj¸ÁÂ ÔLkfSFc MLÁFLPe¸=h GH¿GHmOqê ögSëMLjk¿ë CcOqGSGH<PoÍj.  

ÔnGHðMLÓfSFL MLk=oEy ¬FofS MLk=c÷<Š¸@~ ¥x¸$qjGHOqÔLjŠÂ GSì¸AKL¸ McOq$c CLÓö¥h¸Í ÔntjõrH^jæŠÂ GH<jŠ¸Á −Mnj.  
MLÁFL ¬ÆfSJwtj¸Á. ²¸Íj¥y ¬CLÂ¥h Íj¹[¸ ML¼á¸Á. MLÁFLPe¸=h Mc+j" ¯ EoQL¸Py ²¸CLMLj¸Ey? ¯ FcÓj$qj Â=cæ+" 

GHlO~CLFL bÍOqôMLjFo ö$qVÂ¥h Â×.MnjÎFL öJdÀGHÁ¥qÓj ¯ ögSëMLjkOqjëÓj. ¥cÂ¢, Ä¤+"FLj ÔcPe CoÆ$cÜ, GSjÓAKL¸$c Ä¤¿ −¸CLO~õÂï, 
¬FLjAKLMcÓFLj ¬BhÔofS ¥éMLÓ¸ μ¥q GHGSjGHlCc<jCy ¥q=næNqjõ$qÓÍj ¯ GS¸IGHj¸. McOqj ÀOq$q_<Oqj. ®EoÄj^Â ¬<$qOqj. Á¤Â¥h, Mc+"Py 
½¡MLFLôOq* Oo[Ó MLjbÍõ GSjÂïCL¸$c ¥qÁPo −CcôOqðBo ¥cOq*¸.  

GSjAKLöÍ rHÍí$c °FLï McÈ"¸=h fHPo÷Ä£j¥cÍj. On¸<jMoÓ ¥q^ï¸, Pe¸ÕÔZFcÓCy GSV ®¼á Ôntjõ ¥q<jŠÚFcï<j. −Mnj CLOqjMcCL 
´Íj$qj¿ï ¥qFLï − CL¸ö¨.  



 

øöeTT~                                                                               www.koumudi.net  

   33  OqÔLtjöÀ −CLôÿCLõ  

ÁMc*¸Pe¸=h ®¸=y÷ rHÍí ¥y<Ój$c ¬<j$qjrH=hæFL GSjAKLöÍŠ ¯ ´QLøOqõ¸, ¬Á − MLjFLjGRjÓ¥h¼áFL ¬Oqíî¸PoÂ ¬ÿ¸¥cOq¸ 
ÔLksS^GHð=h¥h − GHÁsUFo+" fHÓ÷¥h CLMLj ±¿ ³=h μ<jèFL _¸ÀGHmÓ Ôn^÷MLjbÍõFLjFLï Mo*j$yJdÓTdøÄj −ÓNqkÂ¥h 
Jd¿JwMcÓÂfH¸¼¸Á. ®¥qÚ< ¬¸Í¿¥i CnÆfS¸Á <_jò, ¬Á ®Ôná ¬ÿ¸. Mc+"Š CnÆNqjÂÁ −JdõNqjCL −ÍOq*. ²ML¿Cy 
MLk=c÷¨Fc Mc+" CcÓkŠ −fSìÂ, MnjWy" FL$qÓFLj Ko¿¢¾ MoGSkë _À¥éMcOqj Mc+j". Mc+"¸Í¿¥i GS¿ ¬tjFL öGHÀÂbÁ CLFL ¬CLë$cOqj. 
Š¸< ¶=hÍÂ CnÆgS ¥y<ÆÔoCL ¥q¨»¸¼ Ä¿»¸ÍÂ À=oæ MLjFLGSìCLø¸ −Mnj¥h. CnÆNqjÂÄ CnÓjGSjŠ¸EcMLjFo öGHNqjCLï¸Py °¸=cOqj 
½×cåGSjMLlÓj. CnÆfS¸Á Pp¥h¥q ½¡ÄCcÂ¥h ¬<è¸GH<‚<ÍÂ ¬FLjŠ¸=c<j ¬×cåÂ, −Mnj ÔcPe MLj¸ÁPe On¸<ML ¥yMLŠ Ôn¸ÁFL 
MLjÂfR. −Mnj ¬GS¸CLßfHë¥h ¥y<Ój μ¥q −^KxMLjô.  

''QLjö¥qMcOq¸ CLjÓfS¥h GHGSjGHl GHlNqkõÓÂ CnÆNqjÍk? −<EcÂÄ ¥cÍk?'' ¬¸^k JvÍjíFoï AKLNqj¸¥qOq¸$c Oq¸¥nÓj MoGSkëFLï 
¬CLë$c¿ï ÔLkfS −QLáOqõJwPoÍj GSjAKLöÍ. ¬Á ¬ÓMc=nÎJwtj¸Á −MnjŠ. ¬¸CLŠMLjj¸ÍjMcOq¸ CLjÓfS ¥y^Š GHGSjGHl O~GSkë¸=o 
''¬¸CL Ôo^k Jd^k CnÆNqjÂ GS¸TdOqMnjÎCo ²Pe? Í¿öÍjO~Æ¥h ´QLøOqõ¸ GH¨Co ®¸CoMLj¿. ¥q^æ Cn»FL=o÷. CLjÓfS Ôn^jæŠ ¥cGSë 
GHGSjGHl Š¸ŠMLj rH¨Co GS¿JwCLj¸Á. öGHÀMcOq¸ MnjCLë¥qÚOo÷Íj'' ¬¸^k −Ä< ÔoCLjÓk ¥c+k" ÀGHlðCLk ÔofSFL ¬bÃFLNqj¸ ®¸¥c 
$qjOqjë¸Á GSjAKLöÍŠ. MLjÈ¢" ¯ McOq¸ ®Pe..  

−Ä<Š ¥cMLÓfS¸Á MLk^ ÔnÓ÷<¸. − MLk^Ó MnFL¥cÓ Ö¼CLõ¸ PoÍj. QLjö¥qMcOq¸ GHm^ MLjjCnÎëÍjMnÎ °¸© AKLOqëFLj 
QcGHFcO~íîÓj rH=hæ Qy¥cÓj À£Nqj<¸, ®¸=h MLjbÍõPy ‚OqjáÂ sHÓj À£GSj¥yML<¸ ®MLÂ¢ï ³ ŠÓögSë ÓXLBcÓj ¬Â −Ä<FLj ¬¨$oMcOqj 
PoOqj. MLNqjGSjûCy $pOqMcÂï CnÔLjáŠFLï Mc+"Cy GSMLk×.¸ GH@oKcbÍÓj ¥y¥xÓ÷Ój. − GHPn÷^k¿Py Mnj<Â¸@~ ¥cGSjÓsHOq÷Cy ÔcOn<j 
GHGSjGHl, ÔcOn<j Š¸ŠMLjCy Mnj¿fSJwNoj ÍjOqÜMLjô ¬ÍßGRæML¸CLjO~Ój, rHÍí MLjjCnÎëÍjML ¬¸Í¿¥i. ¬¥qÚ¨ ¬MLkNqjŠÓŠ, ¬XLOq¸ 
O~ÂMc+"Š −Mnj örHÎMLj¿¢ GSkÚÓj ÔLÍjMLl ²ŠÚML. ¥qOqô fSEcí¸CL¸ FLMojô MLjFLjGRjÓj −Mnj ²¸CL GHlBcõCLjôO~Ój ¥cKyCo ¬¸CL 
¬ÍßGRæML¸CLjO~PpCLj¸Á ¬Â −MnjFLj ¬¸ÍÓ¸ ²¥hÚ¸ÔL@~Â¥h ¬ÓMc=nÎ¸Á. ¥cÂ¢, ¬Eo Â×.MnjÎCo, MLÔoá ×.FLôŠ ³¸EcÔLjŠ¸^jFcïMLÂ 
−MnjFLj ¬¨$oMcOqj PoOqj MLj¿. −Mnj AKLOqë ¯ AKcOqõ $qÍí¿CLFL¸Cy ³Fc@y MoEc¸ÀPe ¬tjJwtj °¸=c<j. ³MLjFcï MLk=c÷<<j.  

GSOqøQyAKcNqjMLkFL¸$c °¸@o ®+"Py÷ ¯ EpO~ó$qõGHl ¬ÿ¸¥cOq GHm¿CLjPnÎFL −<Mc¿ MLÓ÷, Mc¿ ¬×cåFL¸MLÓ÷ ¥xÂï CLO~Ój 
À£OqÂ QcJdÓŠ $qj¿¬MLlCLjFcïtj. rHÎ$c Ä¤¿ ¬×cåFL¸, ¬ÿ¸¥cOq¸ ¥éMLÓ¸ ®Pe÷ÆCLFL¸ Ôc^jFL EcŠÚÂ ÁŠÚPoÂ Mc+"¸Í¿¥i 
¬ö¥qMLj GS¸_¸bEcÓj, Í¿öÍjÓ¸Í¿¥i Ex¸$qCLFcÓj ¬¸^$q^æ$qÓMLl. EoMLjj<j, MoEc¸CL¸, GHlO~BcÓj, ¥qOqôfSEcí¸CL¸ - ®MLÂ¢ï Ä¤+"Š 
°JwadÓŠ, fH¸¨ML¸^ÓŠ, GHÁMLj¸ÁPy MojMLjj ¬bÁŠÓMLjÂfH¸ÔLjŠFo AKLNqj¸¥qOq@~¸bÃ¥qCcøÂ¥h °GHNnk$qGH<Cctj ¥cÂ¢, CLMLjPy 
ÂOq¸CLOq¸ ×.øÆ¸Ôo −CLô×yõÀ ÍOqùFcÂ¥h ²¸CLMLköCL¸ °GHNnk»¸ÔL<¸PoÍj. `EoMLl<j Po<j` ¬FLj¥yML<¸ AKLNqjMojMnk ¥cÂ¢ 
°Fcï<j ¬FLj¥yML<¸ ¬<è¸ Mc+"Š.  

¯ ¬×cåFc¸bÍ¥cO~Ó MLjbÍõ MLj¿¢ ¬NnkMLjNqj¸$c ¥qÂfH¸ÔoMc<j AKLOqë −MnjŠ. − CLÆ÷ ²Âï À=hæFc MLk=c÷<<j. CLFLŠ 
Cy¼¸Á ÔcCLFnÎFLÁ ¬tjFL GHÂÔosSMc<j. ¬CL<j ÔosS ¥q¿Bi¥qGHl GHÂ¢ ¬EoMLj¸CL ¥qGRæMnjÎFLÁ ¥cÍj.  

''FLjMLlø FyOqj MLjkTdëMc PoEc?'' μ¥qOy¾ ¬GSjOq GS¸bÍõMo+ Cn$q À=hæJwGSjëFLï ÍjOqÜMLjôFLj ÔLkfS FoOqj$c ®¸=y÷¥h MLGSkë μ¥qÚ 
¬OqjGHl ¬¿Ôc<j OqGbHjj. °Æ¥hÚGH¨¸Á GSjAKLöÍ EoMLjj¨¥h Á¤GH¸ rH<jCLk. ®¸=hÆ÷JdÁ¤ ¬ÍjOqjŠFcïOqj.  

''³MLjFcïMLlO~?'' Ä£jÁ Ä£jÁ¥h MLGSkë ¬¨»¸Á ÍjOqÜMLjô ¥q+j" ²öOqFL ×oGSkë. ¬¸CL=h MLjÂfR ¬Pe ¬¿Ôo^GHð=h¥h 
μBh¥hJwtj¸Á GSjAKLöÍ.  
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''fS$qjÜPoÍk? −<EcÂÄ ¥cÍk? Oy<jèÄ£jÁ¥h ÄÂfH¸Ôo^^j÷ − ¬OqjGHlPoÄj=h? ÕÔi..'' μ¥qÚ ÄÁÆ¸GHl ÄÁÆ¸¼, Ex@y÷¥h ¥c+j" 
¥q<j¥yÚML@~Â¥h MnÈ"JwNqk<j GSjAKLöÍ rHÍí MLj¿Á OqGbHjj.  
 

PPP 
®¸=hÆ÷JdÁ¤ ¬Mc¥nÎÚJwNqkOqj. GH=h¥q KnÓ÷¸ ¥yGSOq¸ EoMLjj¨ $qk<j Í$qÜOq¥x¼áFL Ä¿¸¼ MLÁFL$c¿ ¥x¸$qj MLjj[¸ ÔLj^kæ 

¥qsHðGSjŠFcï<j, AKLNqj¸Cy Š¼¸ÔLjŠJwCLjFLï ¬CLBhê Í$qÜOq$c À£GSjŠFLïÁ GSjAKLöÍ.  
FoOqj$c ML¼á gH^ MoGSjŠÂ, MLjkCL rH=hæFL Á_òOx=næ ¥q¸ÔL¸Py rH^jæŠÂ, ''MLÁFc! −ML¥cNqj Mntjõ'' ¬Â ¬¿¼ ¬Á ÀÂ 

MnÈ"JwNqk<j OqGbHjj.  
¥cÂ¢, −Oy¾ Mnjj^æMnjjÍ=hTd¿$c − ®¸=y÷ ÄGH÷ML¸ CLPnÀë¸ÍÂ¢, EcÂ¥h GHOyXL¸$c GSjAKLöÍ _PnÎJwCLj¸ÍÂ¢ ¥qPy÷‚@~ 

¬FLj¥yPoÍj ²MLOqk.  
− O~öÀ ÍjOqÜMLjô$c¿ rH<Kx_òÓj, QcGHFcO~íîÓj, MLkMLj$c¿ MLÙFL¸, −<Ã<èÓ GSCctj¸GHl - Ä¤^Âï¸=h FLj¸Ôi Jd¿Jwtj 

®¸=h rHOq=y÷ ¥cGSë ÍkOq¸$c °FLï MoGHÔn^jæ Í$qÜOq MLj¸ÔL¸ MoGSjŠÂ Ôi¥q=y÷ ‚Oqjá¸Á GSjAKLöÍ. −Mnj MLjFLGSjû CL¨fS °ÃòFL EoMLEcOqj 
Ôn¥qÚPe _OqjMLl$c °¸Á.  

''®Íj$y À£GSj¥y'' − Ôi¥q=y÷ μ¥q Ôntjõ −Mnj MLj¸ÔL¸ Ä£jÁ¥h ML¸»¸Á. AKLNqjGH¨ μ¥qÚ ¬OqjGHl ¬OqMLKytj¸Á. ''FoFo 
MLÁFc! OqGbHjjÂ. À£GSj¥y Â¢Š FoOo<j GH+j" ®GRæMLjÂ CnÔcáFLj'' ¬Mc¥qÚtj ¬Pe$o Ôi¥q=y÷ ¬GHlð@o OqkGHlÁÍjíŠ¸^jFLï − GHÍVOo+" 
fHPe÷¨Â ÔLkGSkë ‚Oqjá¸¨Jwtj¸Á.  

²¥qÚ¨FLj¸Ôy Fn$q<j ÔLj^kæ Ó¸Kc©Ój FLßCLõ¸ ÔoGSjëFLï GS¸»¤CL¸ GHfSÃ<è ³<jGHl ¥cGHlÓ ®¸=y÷FLj¸¼ Jv$q ÔLÄÀ 
ÔL¸öÍj<j.  

''GSjAKLöEc'' AKLOqë JvÓ¸FLj¸¼ ML¼áFL^j÷Fcï<j. $q_jŠÚFL Po¼ MnÈ" Jwtj¸Á PyGHÆ¥h. − O~öÀ OqGbHjj AKy×.FcÂ¥h O~PoÍj.  
''²¥qÚ< ÀOqj$qjCLjFcï@y MnbÍML. O~Â¢'' ¬CLë$c¿ ¬OqjGHlÓŠ GSMLkbEcFL¸ ÔnGHðPoÍj GSjAKLöÍ. ¬¸CLŠMLjj¸Eo CLFLj ÔLkQcFL¸=o 

³¸ MLjjJwðFLÂ MLk=c÷<Š¸@~ ML¸=hÓj÷ ¥q¨» MLjj$qjÜrH=hæ _Nqj^GH¨¸Á. GHl=hæFL MLjk<j FnÓÓ¥é CLÆ÷¥h MLjÈ¢" FnÓ CLfHðCo, CLÓÔn¨FL 
MojFLCLë À£GSjŠMnÈ"¸Á OqGbHjjFLj rH¸ÔL@~Â¥h.  

¥qßadê½Pe÷ GHPn÷^kOy÷ MnkÍj$qÔn^jæFcFLjŠÂ °FLï rH¸Š=h¸=y÷, TdNqj¸ GS¸bÍõ Mo+ Á¤GHGHl _j¨è MnÆ»¸ÔLjŠÂ, Cc=cŠ 
ÄfSFL¥qöOqCy ÄGSjOqjŠ¸^k CLCcøÓj Jd@o − MojFLCLë ¬¸=o ÔcPe ®GRæ¸ OqGbHjjŠ. −Mnj MLjV Tz¸ÍOqõMLÀ. −Mnj ¥q¸=h OnGHðÓrHÎFL 
CnÓjGHl, $qjPeÃ¢Oq¸$qj ¥qÆfSFL MLOqê¸, ¥c^j¥q rH=hæFL^j÷¸@o ¥q+j", $qjPeÃ¢ rHÍMLlÓj, À£¿áÁÁíFL^j÷¸@o GHÓjMLOqjGS. MLjOx¥qTd¿ 
ÔLk@~ÓÂfH¸Ôo MLjÂfR −Mnj. Jv^jæ JvtjõPy GH¸^ ¥cÓMLÂ¸¼ CnÔoá Â¢+k" - ¯ ¥qadæPoÄ¤ −MnjFLj ¥qÁÆ¸ÔLPoÍj. ²¸Íj¥y −Mnj 
AKLOqëJwtjFL CLOqjMcCL MLjFyML¿ë FcÓj$n¥qO~ÓCy Ä¨$c MoOo ±Oy÷ °¸@oÁ. ¬¸Co¥cÂ¢, ¬FLï$c¿¸=hÂ −öQLtj¸ÔLPoÍj. −Mnj Í$qÜOq 
MLjÀöbKqGRjæ@nÎFL μ¥q MLõ¥hë °¸@oMc<j. MLNqjGSjûPy −Mnj ¥qFcï ®OqMnÎ ³+j" rHÍítjFL −NqjFL −Mnj AKLOqëŠ GSMLÀ ¬FLï$cOq^. ¬CLë$c¿ 
−fSë¥h Äj»ÆFL ³¥nÎ¥q McOqGSj<j ¬CLÂ fH¼á ³MLj¸CL öGHMLkÍ¥qOqMnjÎFLÁ ¥cÍj. ²ML¿¢ï KcbÁ¸ÔoÁ ¥cÍj. JvPeÓ $q^jæFL ÀOqj$qjCLk, 
rSÎ¥qCLÆ¸$cÓj ÔoGSkë, TdïFcÓj, ×.JdÓj ÔoGSkë À¿$oMc<j. −MnjŠ, −NqjFLŠ ³Äj=h ¬FLj_¸bÍ¸ ¬¸=o GSMLkbEcFL¸ PoÍj. −NqjFL 
Py¥q¸Py −NqjFLj¸=o, −Mnj −NqjFLFLj ÔLkGSkë ‚OqjáFoÁ.  
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''− fHÔiá PoÍj ³¸ PoÍj − MLjjÍFLGRæJw¨¥h EcÂ Oq¸Š Mnjj$qj<j. MLkŠ CnÆNqjEc ³Äj=h? Vtj$c − FcÓj$n¥qO~Ó 
¥x¸< Ä£jÍ ´Mo¾Cx ®¥qÚ< MLk Í$qÜOqj¸<ÔLjá$c. Oq¸Š Fo¿áFLMLjô Kx¸Š FoOqøEc ¬Â'' ÍjOqÜMLjô$cOqj ÔoCLjÓj On¸<j $cÆPy 
ÀGHlðCLk ÍjMnjôÀëJwsSÁ. −<_<jÔLj $qjOqjëŠML¼áFLGHlð<Pe÷.  

¥x¸Ôn¸ rHÍíMc@nÎFL CLOqjMcCL OqGbHjj, ''¬CLëNqkõ! −NqjFL ²MLOqk?'' ¬Â ¬¨»Co −¥cQL¸, ¥x¸@~ ¥qÆsSÔy^j ÔLkGSkë FLÄø 
±OqjŠFoÁ −Ä<. GHfSÃ<è$c °FLïGHð=hFLj¸Ôi OqGbHjjFLj öJd*¸$c rH¸ÔoÁ −Ä<.  

MnÔLá=h −Ä< GSðOqùPy CLCcøÓj Ä¸^k Vtj$c ÂöÍJwNojMc<j OqGbHjj. −Mnj MLj¸¼CLFL¸, Tz¸ÍOqõ¸, TdøCL¸öCLõ¸ ¬CLÂ 
MLõ¥hëCLø¸rHÎ ÔnOq$qÂ MLjjöÍMoQctj.  

²GHlð@nÎFc −Ä<Cy CLÆ÷$c¿ ±OqjŠ ML¼áFc, CLÆ÷ ³Ey μ¥q Oq¥q¸$c −Ä<Cy CL$qkMoGSj¥y<¸ ÔLkfS ¼O~Š GHl=oæÍCLÂ¥h. 
¥cÂ¢, MojFLCLë MLköCL¸ ÍjOqÜMLjô$c¿Â ÔLkfS MLjkOqÛGHl GHfSÃ<èÄ£jÍ ×cÆGH<jCLjFLï^j÷ FLMoøÁ. −Ä< MLj¿¸CL On¼áJwNojÁ. CLÆ÷Ä£jÍ 
¬¸CL¿¢÷FL¸$c GHOqMLj AKLNqj¸¥qOqMnjÎFL ¾$qjGHû rH¿»Jwtj¸Á OqGbHjjŠ. ¥cOq*¸ ®Á ¬Â ÔnGHðPo¥q JwNojMc<j. ³ −<Á¤ CLÆ÷Pe 
MLköCL¸ °¸<‚<ÍÂfH¸ÔoÍCLÂ¥h.  

Vtj$c Td»JwCLjFLï OqGbHjj½¡ÄCL¸Py ¬CLëNqjõ fH¼áKcML$c¿ MLjOq*¸ ÔnOq$qÂ MLjjöÍMofS¸Á.  
Mc+j" MLjj$qjÜOqj EcNqjMLk@oMcOqj. − rHEcíNqjFL GHXcFL GH¸EcÓj ‚@~ CcFo MofS FcõNqj¸$c −@oÁ ¬CLëNqjõ. ¶¨FL Mc+j" 

$nÆ¼FLMc+"Š ¥qOqkãOqGHl GH¸<j ®ÔLjá¥yMcÆ. ¬Ä ‚@~ −Mnj ¬¸Í¿ CLOqGHlFL Cn¼árH=oæÁ ¥q¸ÔL¸Py.  
− Oy¾ −^ ÔLkGSkë ³Ey fH¼á FLMLlø FLMLløŠ¸^jFcï<j −NqjFL.  
''Oq¸$c! FLjMoø $nÆÔcMLl'' ¬¸^k CLPnÀë¸EcMnj. −Mnj ML¸¥q GSk=h$c ÔLkGSkë, GSFLï$c FLÄø, GH¥qÚŠ ×c¿JwNqk<j −NqjFL. 

$q_jŠÚFL − MLjÂfRÂ $qj¸@nÓŠ ÿCLjëŠFLïÁ ¬CLëNqjõ.  
−NqjFL Mnö¿ÔLkGHl, −Mnj ¥qÂ¢ïOqj, QofR¸¼JwCLjFLï MnFnïÓ, Äj*jŠ Äj*jŠ MLj¸^jFLï Á¤GH¸, ÍkOq¸$c ²¥qÚ@y rHÈ" 

AKL×.¸öÀ£Ój, ®¸=hFcFLjŠFLjFLï GSOqGSjûPy ¥qGHðÓ ½¡MLGSôOq* GSÄ£jXL. ¬MLÂ¢ï ²GHlð<k MLj¿áJwPo¥qJwNqk<j OqGbHjj. − CLOqjMcCL ¬CLFLj 
ÔLkfSFL ¬Fo¥q ¥qßöÀMLj ½¡MLFL GSOq+jÓPy ÄO~MLj GS¸»¤CL¸Pe − O~öÀ ²GHlð<k $qjOqjëŠ MLGSjë¸Á ¬CLÂ¥h.  

− CLOqjMcCL −Mnj ®Ój÷ ¬MojôfS, JvÓ¸ OqGbHjj sHOq O~fS MnÈ"Jwtj¸Á ²¥qÚ¨¥y. ¥x¸CLMLj¸Á ''¥cÇ¤¥h'' ¬FcïOqj.  
EcEcGHl GHÁsUFo+" öJdNqj¸Py ¬GH¿¼CLj¨Pe CLFL Tv¸CL ®¸=h¥h MLÔcá<j OqGbHjj. ¥xÂï MLjbÍõ CLOq$qÀ ½¡ÄCcPy÷ <_jò ®Ôoá 

ÿyEc, ¬bÁ¥cOq¸ ¼FLïGHlð@o CnÓjGSjë¸Á. OqGbHjjŠ ®GHl<j ¬¸Í¿¥qFcï FcÓj$qj ²¥qO~Ój ¬bÁ¥q¸ °FLïÁ.  
''Mc<j Fc JwÆ¥q ²GHlð<k ¬ÍßGRæML¸CLj@o'' −<_<jÔLj Jv<»^æ¥qJwtjFc, −Ä< −fSìÄ£jÍ ³ MLköCL¸ ¬GSÿõ¸ PoÂ 

ÍjOqÜMLjô$cOqj OqGbHjjO~$cFo Äj$qCc Ã<èÓ¥qFcï ¬CLÂ¥h öGHCoõ¥qCL ®¼á, $cO~_¸ ÔofS FnÀë¥n¥hÚ¸ÔLjŠ¸Á. − bEyOqBhCy MLj¿¸CL Kn^jæ$c 
°¸@oMc<j OqGbHjj. − fHPe÷<¸=o μ¥q Oq¥qMnjÎFL AKLNqj¸ °¸@oÁ GSjAKLöÍŠ. ÔLkGHlPy÷ ²öOq½¡Oq, ÄjCLAKcfRCLø¸ −MnjFLj MLj¿¢ AKLNqjrH=oæÄ.  

μ¥qFc<j TdNqj¸öCL¸ Ex@y÷ MLjPn÷GH¸Á¿ Í$qÜOq Â¢+j" JwGSjŠÂ, ®¸=y÷ ²MLOqk PoOqj¥qEc ¬Â $qAKcÓï ÔiOq ÔLj^jæŠ 
MLÔoáfS¸Á GSjAKLöÍ. $qjMLjô¸ Í$qÜOq ÂÓ_¨ °Fcï<j OqGbHjj. −Mnj öJd*¸ ÔL¼áJwtj¸Á `²GHð=hFLj¸¼ ¬¥qÚ<jFcï@y ¬tjFc CLFL AKLOqë 
°Fcï, JdPoOqj÷ °Fcï, Ä¿¸¼ °Fcï O~Â KnOqjŠ ¯ ¬KcòtjÂ ÔLksSë ¥qÓj$qjCLj¸Eo¸` ¬FLjŠÂ PyGHÆ¥h Jd¿Jwtj¸Á. μ¥q 
Oy×.¸Cc CLfHð¸ÔLjŠ À¿»¸Á. MLjO~ï<j AKLOqëŠ ÔnfHð JdPeOqj ÔoCL CL¨¥qPyë TdïFcÓEx¨è ¥q=hæ¸ÔLjŠFLïÁ.  

''³Fc@nÎFc ²Oqj$qjÍjMLk ®=c÷ MLk^ Td»¸ÔLj¥yML<¸?'' FLMLløCLkFo EnfHð¸Á −[¿ −<_<jÔLj ×.<Motj¸ÔLjŠ¸^k.  
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QLjö¥qMcOqMLjÂ CLjÓfS Í$qÜOq Á¤JdO~bÍFL ÔoTwë¸Á μ¸». MnÆ»¸¼FL Á¤GH¸ −Mnj MLjj[¸ Ä£jÍ Ä¸CL ¥c¸À MLÓNqj¸ 
³OqðOqjTwë¸Á.  

''Mn¸¥qFcï! rHÍíMLjô$cOqï¨» ¥qOqkðOq¸ GHö=c MLj¿áJwtj MLÔcáFLj'' ¬¸Á GSjAKLöÍ ¥q¿MoJdŠ Ôn^jæ Â¢<Py °FLï MLjÂfRÂ 
ÔLk<Š¸@~Fo.  

MLjOqjÂÄjGR¸ MnjÆ÷$c, ¬OqÔoÀPy ¥qOqkðOq¸Cy ÂÓ_¨ GSk=h$c ÔLkGSjëFcï<j OqGbHjj. °Æ¥hÚGH¨¸Á GSjAKLöÍ. − ÔLkGHlÓ 
MnFL¥cÓ ¬O~íîÓj? −Mnj −Py¼¸ÔL@~Â¥h ‚@~ AKLNqjGH¨¸Á. −Mnj rHÍí ÔLÍjMLlÓj ÔLÍjMLlŠFLïÁ ¥cÍj. ¥c}IH ÓM|, −@~Pnû¸=| 
ösHMLjÓj −MnjŠ CnÆNqjMLl. ¥cÂ¢, Mc^Âï¸=hÂ Äj¸¼FL ×cåFL¸ °FLïÁ. −Mnj ögSë CLOqCLO~Ó Fc¿¢ ÿßÍNqkPy÷ GSð¸Á¸Ôo O~$q 
Oq¸½CLCcøÂ¥h ²¥qÚ< CnOqÁ¸ÔcPy −Mnj¥nMLOqk ÔnGHð¥qÚOo÷Íj. ¬¸Íj¥é ÔL^jŠÚFL PyGHÆ¥h MnÈ"Jwtj¸Á.  

¬CLBhê CLfHð¸ÔLjŠÂ À¿$oÁ. GHÓ¥q¿sSë MLjj¥qëGS¿$c MLk=c÷@oÁ. ¥cÂ¢, ÍkOq¸ − MLNqjGSjPy MLj¿¸CL Í$qÜOqCLFcÂï 
rH¸ÔLjCLj¸ÍÂ −MnjŠ CnÆNqjÍj.  

''MLOqjGS$c MLjk<jOy¾Ój$c ¬FcïÂ¥h O~ML<¸Pe! ¯ ÔL¼áFc¨¥éMnjÎ¸Ey?'' À<jCLkFo KcbÍGH<jCy¸Á ¬CLë$c¿ 
MLkCLßÿßÍNqj¸.  

GH¿¢XL ¥yGSOq¸ − O~öÀ ML<èFLŠ Oy¾Pe CLfHð¸ÔLj¥yŠ¸@~ CcFLj ML¼á¸Á. ²¥qÚ@y À¿» ML¼á, ¥c+k" ÔoCLjÓj ¥q<jŠÚÂ 
PyGHÆ¥h JwKyCLjFLï ¬CLÂï ÔLkGSkë, ''¬FcïÂ¥hO~ OqGbHjk! Â¢¥hGRæMLjÂ ¥q¸ÁGHÔLá¨ ÔoQcFLj,'' ¬FLïÁ.  

GSk=h$c ÔLkfS, MLk=c÷<Š¸@~ ¥q¸ÔL¸ Í$qÜOq ‚OqjáFcï<j ¬CLFLj ¬OqíîMnjÎJwtj¸Á GSjAKLöÍŠ. CLFn¸CL ×cö$qCLë$c °¸@~Py 
‚@~ ¬OqíîMnjÎ¸Á.  

''OoGHl öQcML* QLjö¥qMcOq¸ ÔnOy÷ CcMLjOq GHlMLløÓj CnMLjôFL¸<CLëNqkõ! GHm×. ÔoGSjŠ¸Ec¸'' ÔnfHð¸Á ¬CLë$c¿¥h.  
''−†! ²MLOqj CnTdëOo JdPoOqj GH‚ÚOqj ÀOqFc+"Š JwNqk<j. ÔLkEcí¸Po'' ¬¸Á ÍjOqÜMLjô MLj½ã$q ÔoGSkë.  
MLjO~ï=h JvÍjíFL¥qPe÷ CcMLjOqGHmMLlÓCy MLÔcá<j JdPoOqj. KyPn<¸CL GS¸_OqGH¨Jwtj¸Á GSjAKLöÍ. ¬MLjôMcOo ¥qOqjBh¸¼¸Á 

¬ÂfH¸¼¸Á. Po¥qJwCo, Mc¨¥h ¯ −PyÔLFL ML¼á À£GSjŠO~ML<MojÄj=h?  
GHm×., AKy×.FcÓj ¬tj JdPoOqjŠ ¬FLï¸ rH<jCLk¸=o, ''− CcMLjOq GHmÓ¥yGSOq¸ Jwtj OqGbHjjKc_j MLjj+"¥q¸ÔL Ä£jÍ 

GH@~èOqMLkô. Kc$c »¤GSjŠJwtj¸Á. Ä£j¥nML¿¥i ÔnGHðMLÍíFcïOqj'' ¬FLïMc¨ MLk^ÓŠ ¬Mc¥nÎÚJwtj¸Á GSjAKLöÍ.  
GHFL¸Cc ¬tjFL CLOqjMcCL, ®Ó÷¸Cc MnÁ¥h ¥x¸Ôn¸ ÍkÁ, =h¸ÔLOqj GH^jæ¥nÈ"¸Á.  
ML<÷ ¥x=y÷ CLÓÄ£jÍ Ôntjõ GH^jæŠÂ GH<jŠFcï<CLFLj. ×cPofS¸Á GSjAKLöÍŠ.  
''®Íj$y ®¥qÚ< rH<jCLjFcïFLj. MLj¸Íj MoGSj¥y'' ¬¸Á $qjMLjôMLj Í$qÜOq ÂÓ_¨.  
ÔL^jŠÚFL ¥q+"Š Ôntjõ ¬<è¸ À£Qc<j. CLÓ¸=hJwGSjŠÂ ×cOqÄ¨¼FL ¾^jæ, Cc¸_kÓ¸Cy GH¸ÁFL ²öOq=h rHÍMLlÓj, 

MLkÄj¨ ¼Oqj$qj Š¸ŠMLj, MnjWy" ÔL¸öÍVOq¸, ÔoÀ¥h −ŠGHÔLá$c¾Ój ¥qÓfS ¬CLÂ ¥q+" MnjOqjGHlPy ¥qFL_<è öGHQL¸GSPy ³Ey 
öGHPyAKL¸.  

ÔL^jŠÚFL MnFLjÁ¿»¸Á GSjAKLöÍ. −Mnj $qj¸@nPy÷ ³Ey Í<, Oq¥që¸Py ³Ey Oq]j¿.  
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''¼FLïMLjô$cOqj ®NqkõÓ ÔcPe KcMLlFcïOqj. ¥xCLëÔiOo¸=h?'' GHÓ¥q¿¸¼¸Á Ôc¥qÆ OqÀë − CLO~øCL. −<EcFy÷ ÂöÁGSjëFLï 
Tz¸ÍOqõ¸ MnjOqjrHÎ ¬¸_OqMnjÎ, MLjVOqêMLMnjÎ öGH×.ø¿Æ÷ CL=hÓ÷Cc Tz¸ÍOqõ Á¤fHë$c MnÓ$q@~Â¥h ¥éMLÓ¸ ¥xCLëÔiOq GS¿JwÍÂ CnÆNqjÍj 
JdGH¸ EcÂ¥h.  

− Oy¾FLj¸Ôi ½¡ÄCL¸Py ¥xCLë MLjÓjGHlÓj ²ŠÚMnÎFctj GSjAKLöÍŠ. −Mnj GHm×.Š ¬<ŠÚ¸@~Fo GHmMLlÓj MLÔoáÄ. −Mnj 
®¸=hGHÂ ÔoGSjŠÂ FL<j¸ McPoá GSMLjNqkÂ¥h Cc=hMLjj¸¾Ój −Mnj $qÁ $qjMLjô¸ MLjj¸Íj μÆ¼rH=hæ °¸@oÄ sH÷=y÷. Cy^PyÂ 
MLjPn÷GHmMLlÓj TdNqj¸öCcÂ¥qPe÷ ¬¿=cŠPy −MnjŠ ¬¸ÍÔnNqjõ_@oÄ. Ä¤^Âï¸=h MnFL¥cÓ °FLï ¬ÍßQLõ ÿßÍNqj¸ −MnjŠ 
¬OqíîMLjNojõÁ ¥cÂ¢, ¬ÁÔoá $qOqø¸¥qFcï, O~FLjFLï GH¿BcMLkÓ AKLNqj¸ −MnjŠ ²ŠÚMnÎ Jwtj¸Á. AKLOqëPyÂ ¬MLkNqj¥qCLø¸, ÂÇá¸Cc 
−Mnj KcbÍõCLFLj MLj¿¸CL ²ŠÚML ÔosSÄ.  

''FoFLj ¯ ®¸=h rHÍí¥y<ÆÂ. Íj¹[MnjÎFc, GSj[MnjÎFc, ¥qGRæMnjÎFc, ÂGRkæOqMnjÎFc ¯ Š^j¸_ GSj[Qc¸CLjÓj, Äj$qCcMc¿ FnÎÀ¥q 
ÄÓjMLÓj FcÄ£jÍ −bEcOqGH¨ °¸=ctj `¬MLkô! ¬FLïGHmO~ê! FcŠ −CLôQL¥hë öGHTdÁ¸ÔLj. ³ öGHPyAKcÓ‚ Px¸$qŠ¸@~ Â¢Py 
¥qÆfSJwNoj ¬FLjAKLkÀ FcŠ öGHTdÁ¸ÔLj` ¬Â Mn¸¨Š¸ÍjPy÷ Á¤JdÓj MnÆ»¸¼, ²öOqMLj¸EcO~ÓCy EoÄÂ ¬Ó¸¥q¿¸¼ öJd¿íî¸ÔoÁ 
GSjAKLöÍ.  

''³Äj=h Â¢ fH¸@~‚<j ÔcÍGSë¸. ²¸CL¥i CnMLjÓEo¸ − GHm×.? ÕÔZGSjëFcï¸. fHÓ÷Ój ¬FcïÓ¥qÂ ¥q<_=hæJwCLjFcïOqj'' ¬Â 
¬Oq¼¸Á ¬CLë$cOqj ¶ Oy¾.  

²¥qÚ¨FLj¸¼ MLÔcá@y MLjOx¥qTd¿. CL$qkrH^jæŠFcï<j OqGbHjj. GSjAKLöÍŠ CnÓjGSj. CLFLFLj ²MLOoMLjFcï ¬CLFLj ±Oqj¥y<Â. ¥cÂ¢ 
²Pe ¬CLÂï −GH<¸? −Mnj ¼FLï _jöOqŠ ¯ GSMLjGSõŠ GH¿adÚOq¸ CnÆNqjPoÍj ®Á MLjOx¥qOq¥q¸ −<EcÂ GSMLjGSõ ¬tjCo, 
GH¿adÚOq¸ ²Pe °¸@oEy¥cÂ¢, − MLõ¥hë GSjAKLöÍ ¬ML<¸MLÓ÷ GSMLjGSõ.  

OqGbHjjŠ GHEníÂÄjEo+j" Ec=ctj. NqjMLøFL¸ ¬CLÂPy MLj¿¸CL ÄGH÷McÂï OoGHlCy¸Á. ²¥qÚ@n¥qÚ¨ CL$cEcPy÷FLk CLÓÍkOoáMc<j. 
³ GHÂ ÔofSFc ¬À$c ÔosSMc<j. JvÍjíFoï ÔnOy÷ Ík¥hCo TdNqj¸öCL¸Ec¥c ¯EoMc<j. GH=cïÂ¥h fSÂMLkÓŠ JwCo MLjk@~^Ój ÔLkfS 
¥cÂ¢ MLÔoáMc<j ¥cÍj. CL$cEcÓŠ Á»Co, ²Íj=h MLjÂfR¥h GSðßÿ CLsHðEc¥c ¥x=oæMc<j.  

²Âï ÄGRNqkÓj ÄFcï ³MLjFoÁ ¥cÍj GSjAKLöÍ. −Mnj ÄFcÓÂ¢, ³Ey ¬FcÓÂ¢ MLj¿¢ÔosSMc<j.  
''¼FLïKc_jFLj ¥cGSë ¥é¥qPnNqjõ¸<MLkô! − GSjKcòO~Nqjj¨$c¿ ¥y<ÆCy ³=hμ<jèFL ¥qFL_@~è<^. −Ä< Ôntjõ GH^jæ¥yML<¸ 

ÔLkQcOq^ ²MLOy. ¬GSPo − MLjÂfR Â¢À£ ×cÀ£PoÂ MLjÂfR'' ¥q_jOqj ¬¸Á¸¼ ÔLÓ÷JwfS MnÈ"Jwtj¸Á Oq¸». Tdì*jMLlPe 
ÂÓ_¨Jwtj¸Á GSjAKLöÍ. ¬CLë$cOqj QcGHFcO~íîÓj öJdOq¸bÃ¸¼¸Á. OqGbHjjFLj, ¬CLBhê rH¸¼FL ¬CLëNqjõFLj ¬¸Í¿¢ï À=hæ¸Á. 
GSjKcòO~Nqjj¨$c¿ ¥y<Æï, −Ä< ML¸QcÂï $qj¸^Py rH=hæ PoMLFnÀë¸Á.  

−Ä< KcbÍPy ¬OqíîMLjj¸ÍÂfH¸¼¸Á GSjAKLöÍŠ. OqGbHjj MLTdë@oMnkFLÂ AKLNqjGH<jCLj¸<$c O~FoMLÔcá<CLFLj. CLÆ÷ À^÷Â¢ï 
ÄFcï<j. ¥cÂ¢, ÔcPe Ä¼öCL¸$c FyOqj MnjÍGHPoÍj. GSjAKLöÍFLj μ¥qÚÔLkGHl ÔLkfS PyGHÆ¥h MnÈ"JwNqk<j. − ¥q+"Py÷ Mn^¥cO~Â¥h 
μ+j"MLj¸¨Jwtj¸Á GSjAKLöÍŠ. μ+j" MLj¿áJwNoj^¸CL ¥yGHMnjj¼á¸Á. FoOqj$c ¬CLÂCyJd^j $qÁPy¥h MnÈ" ÂÓ_¨, ''³Äj=h Â¢ 
°EoíQL¸? − MLjÂfR ²=c÷¸=hEy CnÓjTd?'' $q=hæ$c ¬¨»¸Á.  

μ¥qÚTd¿ −MnjML¸¥q ÔLkfS, $q<è¸ Ä£jÍ Ôntjõ rH^jæŠÂ O~GSjŠ¸^k ²=y ÔLkGSjëFcï<j ¬CL<j. MLÔoá FLMLlø 
¬*jÔLjŠ¸^jFcï<j. ¬Á ¬GSÓj AKL¿¸ÔLPoÂ ÄGRNqj¸. AKL$qjÜMLj¸Á GSjAKLöÍŠ.  
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''MLk=c÷<Mo¸?'' GSFLï=h −Mnj $x¸CLjPy ÔcPe GHÍjFLj¸Á.  
''±†! ¬¸ÍOqk GSjAKLöÍÓj¥cOqj$c. CLGHlð¥y MLÁFc TdïFcÂ¥h MnWc"Æ.''  
¬¸CL MnjCLë$c ÔnfHð ¬Mc¥qÚtj ÂÓ_<è −MnjFLj CLfHð¸ÔLjŠÂ TdïFcÂ¥h MnÈ"JwNqk<j.  
®Pe ¯ ½¡MLFcï^¥q¸ MLjj»sSë ²Pe °¸@oEy ¥cÂ¢, GSjAKLöÍ ¬¸CL ¬ÍßGRæML¸CLjO~Po¸ ¥cÍj.  
''GHmOqê¸ _kOnÓj Ä£j MLjj[¸Pe °Fcïtj. ³Äj=hÄ?'' MLkMLj$cOqj ¥é¥qPoGSjëFcïOqj. ¬ÄÔofS¸Á ¼Fcï<_<jÔLj. − ÄGRNqj¸ 

CnÆNqjÍj JdGH¸ −NqjFLŠ. ÄGSë=y÷FLj¸¼ ÍkOq¸$c rH=cæ<j OqGbHjj.  
''GSjAKLöEo ÔofS¸Eo. JdGH¸ Jd¥q¸ ŠÁ¿MLl¸<Íj'' ¼Fcï<_<jÔLj ÔL^jŠÚFL ¬FLïÁ.  
¬GHð=hEc¥c Ä¨$q À£fSrH=hæFLÄ Fntjõ Motj¸ÔLjŠÂ À¸^jFcï<j OqGbHjj.  
''³¸ MLÁFL sHOqj ÔnGHð$cFo ²ŠÚCLjFcïNoj¸ OqGbHjk?''  
¬Mc¥nÎÚJwtj¸Á GSjAKLöÍ. −Ä< MLk^Py÷ Mn^¥cOq¸, MLjOoMy ¬O~íîÓj.  

PPP 
_O~ôMLjj¨, −¿æIfHfRNqjP| ÍjÍjíÓj, CnÓ÷=h ÕÔcNqj, MnjjVÂ¥h O~sS Oy×cOq¸$qj Jz<Oqj ®MLÂ¢ï _gSëPy °¸¨MLÔoá −Ä< 

ÓXLBcÓj. −Ä<Š NqkMLCLjë öGHGH¸ÔL¸ Ä£jEc ²¸Íj¥y CnÆNqjÂ ¬GSkNqj. ²GHlð<k MLjjŠÚ ¼=h÷¸¼ ¥q+"EcíÓPyÂ¸¼ ÔLkGSkë 
CLGHlðÓj MnÍ¥q@~Â¥h öGHNqjÀïGSkëFo °¸^j¸Á. MLjj$qjÜOqj fHÓ÷Ój, MLj¸¼ AKLOqë °Fcï −Ä< ²GHlð<k ²ML¿Ä£jEy μ¥q¿ Ä£jÍ CLFL 
¬GSkNqj $qjMLjô¿GSkëFo °¸^j¸Á. μ¥q Á¤JdMLÈ GH¸<¥hÚ GHlÆVOq ¥qÆfHCo, Ôc^j$c −Ä< ¬¸ÍjPy $qjrHð<j °GHlð ¥qÓGH<¸ 
ÔLkfS¸Á GSjAKLöÍ. ²ML¿¥h ÔnGHlCLj¸Á? EcÂ MnFLj¥q MLGSjëMLl Jd<ML<¸ ¥qFcï, MLjOy −<EcÂ¥h sHOqj O~‚<ÍFo ¬GSkNqj °¸Á. 
−Ä< GHl=hæ¸=h¥h ML¼áFLGHlð<Pe÷ −Mnj GH^÷ _ÿj ×cö$qCLë$cFo °¸^j¸Á GSjAKLöÍ. −Mnj °FLïFcï+k" −Mnj¥qFcï FLÍOqj$c ²¥qÚ< 
¥qÂfHTdëFyFLÂ MoÆMLjj¨PyFLk, ½<jè MLjj[¸CyFLk °¸^j¸Á. ''³Äj=c MLj¨è GSøOqkGH¸? Fc ‚CLjOqj ÔLk<j'' ¬Â ¬CLë$cOqj 
¥é¥qPofSFc ÓXLõrH^æÍj. ¯ MLk^Ó¥qFcï −<_<jÔLj ¬GSkNqj GSfU¸GHPoÂÁ. ¬^jML¸=h MLjÂfR ®Mcø+ AKL+j"FL μ¥q MLk^ ¬FLïÁ. − 
MLk^ ¬GHlð<j ²MLOqk GH=hæ¸ÔLj¥yFL^j÷Fcï ¬FLjMLkFL Ã¢×cÓj MLköCL¸ Fc^_@~ètj.  

''Â¢À ×cÀ£PoÂ −<Mc+" MLÓ÷ ¥x¸GHÓj ‚PeNqjMLkô'' ¬Â Á¤O~ÝÓj À£GSkë MLk=c÷@oÁ ¬CLë$cOqj.  
''OqGbHjj AKy×.FcÂ¥h O~ML<¸PoÍj. fHÓjMLMLkô'' ¬À ML¸¥qOq$c ¬FoÁ −<_<jÔLj.  
¬Á ö$qfU¸¼¸Á GSjAKLöÍ. ²MLOqk KnÎ^GH<¥qJwtjFc − $cÆPy, − $qjGSj$qjGSPy÷ CLFL ÔLj^kæ ³Ey ¥qDÍ ¬Ój÷CLjFcïOqÂ 

ÔnGHðŠ¸@~Fo ¬OqíîMLjNojõÁ GSjAKLöÍŠ.  
¬¸Íj¥é, Mc+j"¸<$c ¬CLÂCy ×.Fc¸À¥q¸$c MLk=c÷@oÁ. Mc+j" PoFLGHlð<j ¬GSÓj GH=hæ¸ÔLjŠFoÁ ¥cÍj. ¬Á CnÆÄCLŠÚML 

ÂOqêNqjMLjÂ −MnjŠ ¬GHlð<j CnÆNqjÍj. MLjFLjGRjÓj Â¸Í MnNqjõ@~Â¥h −bEcOqMLj¥qÚOo÷ÍÂ, OqGbHjjPy ²¸Íj¥y GHl=hæFL ¯ ¥c¿áÔLjá CLFLj 
ÂOq÷XLõ¸ ÔoNqj<¸MLÓ÷ MLj¿¸CL AKL$qjÜMLj¸=y¸ÍÂ −MnjŠ ¬Oqíî¸ ¥cML@~Â¥h ¥xÁíOy¾Ój GH=hæ¸Á.  

¥c¿¢ë¥qMLkGS TdïFcÓCy, MLjFLGSjŠ, QL¿¢O~Â¥h ‚@~ ¬ÓjGHlCy ×.øOqMnjj¼á¸Á GSjAKLöÍŠ. −MnjFLj rHÍí$c 
GH=hæ¸ÔLjŠFLïMcOnMLøOqk PoOqj. ×.øOq¸ °FLïFcï+k" Ó¸[BcÓj, − CLOqMcCL ¼¸CL¥cNqj GHÔLá¨Cy GHDÍõ¸ ®Á MLkMLjkPo − O~öÀ 
−MnjŠ ÄGH¿¢CLMnjÎFL ×.øOq¸. AKLOqë GHÂÄ£jÍ KnÎ^Š MnWc"Íj.  
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−Mnj ÔntjõÂ ²MLOy MLjj^jæŠFLï^÷tj¸Á. ÔL^jŠÚFL Po¼¸Á ¥cÈPe. OqGbHjj −Mnj ×.øOq¸ ÔntjõÂ ¥q+"Š −Â¸ÔLjŠFcï<j. 
μ¥qÚTd¿ $qj¸@n $qjAKoÓjMLj¸Á `®¸=h®¸@~ ×.FL¸. ¯ O~öÀ Mo+ ®CLÂï ²MLOnÎFc ÔLksSë? ¬tjFc ¯ ¬Kcòtj¥h Fc $qj¿¸¼ 
GH^æEc?` ¬FLjŠFLïÁ. μ¥qÚTd¿$c Ôntjõ $qj¸¾ŠFLïÁ. Íj¹[¸, OyGR¸ −Mnj ³¸ ÔoTwë¸Ey −Mnj¥é CnÆNqjÍj. Š¸GH=h Ä£jÍÂ¸¼ 
JdÓj Á¸¼, ¬^÷¥c< ¥cÆá − ÔoÀÄ£jÍ McCL rH^jæŠFLïÁ. − Ôntjõ ¥ysSNqkÓFLï¸CL ¥qÔLá. MnFL¥cPo ML¼FL^j÷Fcï<CLFLj ''MLÁFc!'' 
¬Â μ¥qÚ ¬OqjGHl ¬¿¼ ÔL^jŠÚFL ¬^÷¥c< PeŠÚFcï<j.  

PnÎ^j MnÆ»¸Á.  
''³MLMLkô? ³Äj=i O~GSö¥i<Ók.. ¬GSPo ×.øOq¸ ¥qEc?'' −<_<jÔLj ¥q+"Py÷ O~XLTdFL¸Í¸, ³Ey ‚<Â GHÂ ÔLkQcFLFLï 

Qc¨fSæ¥| CLßfHë. ³MnjÎ¸Ey CnÆNqjŠ¸@~Fo GSjAKLöÍ ¥q+j" À¿» GH¨Jwtj¸Á. −MnjŠ MLkMLjjÓj CnÆÄ CnÆsS^GHð=h¥h On¸<jOy¾PnÎ¸Á. 
®¸=hÆ÷JdÁ¤ −MnjFLj EyfRÂ ÔLkGSjëFLï^j÷ ÔLkGSjëFcïOqj.  

CLjÓfS¥y^Š CLÓMcÆá, ¾^jæ ÄOqKyGSjŠÂ −¥cQL¸Py¥h ÔLkGSkë ‚Oqjá¸Á GSjAKLöÍ. `AKL$qML¸CLj@~ ³Äj=i GH¿¢XL FcŠ?` 
−Mnj $qj¸@nÓj MLj¸¨JwCLjFcïtj.  

¬GHð=h¥h GHÁOy¾Ój$c AKLOqë JvÓ¸ MnÈ"JwCLjFcï<j O~öÀ+j". Jv¨ Jv¨$c MLk=c÷<jCLjFcï<j.  
− O~öÀ ÔnGHlðÓj MoGSjŠÂ Mn+jCLjFLïMc¨Â MnjÓ÷$c −fH¸Á.  
¥qÓ¸¥c¿¢ ÔiOqPy ¥q+"¥c^j¥qCy EoMLCLPe °FLïÁ −Mnj. ¥cÂ¢, ¬CLÂ¥h rHÍí ÔnPn÷Ój, CLÆ÷ ÔnfHðFL MLk^Ój ML¸^_=cætj. Mc+j" 

¥cÓXoJdÂ¥h ¬FLï^j÷$c O~Ecí¸CL¸ ÔofSFc, −Mnj ½¡ÄCcÂï − MLk^Ój ¥cÓFc$qjPe÷ ¥c^j MoQctj.  
''FLjMoøMLjFLj¥yŠ. Mc+j" ³MoMy ¬FcïOqj. ¬tjFc FoFLj Â¢¥é¸ PyGH¸ ÔoQcFLj? ³MnjÎFc Fc MLjFLGSj GSMLkbEcFLGHOqÔLjŠFoEc¥c 

ÂFLjï MLjj^jæ¥yPoFLj'' $y< GH^jæŠÂ ²=y ÔLkGSkë FcÓj$qj MLk^Ój MLk=c÷¨, Ôi¥q=y÷ Ko^¿¢PnÎ^j À£GSjŠÂ MnÈ"JwCLjFLï ¬CLÂï 
ÔLkGSkë $y<Š ¬Pe$o ÔoOq»ÓGH¨Jwtj¸Á −Mnj. ''EoMLl@~! FoFo¸ JdGH¸ ÔoQcFLÂ Fc¥i ÇXL?'' ¬Â $qj¸@nÓÄsSPe ³¨¼¸Á. 
ÔL¼áJwEcMLjFLjŠFLïÁ ÔL¼áJwCo CLFL FoOq¸ MLj¿¸CL ²ŠÚML$c ¼öÀ£¥q¿TdëOoMnk ¬Â −»¸Á.  

¬¸CL Íj¹[¸Py ‚@~ `JdGH¸ OqGbHjj ¯ ÄGRNqj¸ Ä¸=o ÔL¼áJwCc<j` ¬FLjŠFLïÁ.  
`ÔcMLÂ¢ Fc¥é¸ ¬GSÓj ®Í¸Cc ¬CLÂ MLjkOqÛCLø¸ MLjkÓ¸$c ¥cÍk?`  
−Py¼GSkë Íj¹[GH<jCLk FLOq¥q¸ ¬FLjAKLÄTwë¸Á −Mnj. FoFLj ³ CLGHmð, ³ JdGH¸ ²Oqj$qFLÂ AKLOqëŠ ²Pe ÔnJdðÆ? 

EoMLjj¨Pe¸=h − MLjÂfRÂ KcbÍ rH=hæ FoFo¸ KcMLlŠ¸=cFLÂ? AKL$qML¸CLj@~! Fc¥éÍFcï ÇXLMntjõ. ®Pe −Py¼Twë¸EcMnj.  
¬Eo ¯ $q<èÄ£jÍ GHl=hæFL ögSëPyÂ Ä¼öCL¸? −MnjPy Â¢À ²¸CL MLjCLjëPe GHÂ ÔoGSjë¸Í¸=o, ÔnNqjõÂ CLGHlðÂ −JdÁ¸ÔLjŠÂ 

ÇXL ÄbÁ¸ÔLj¥y$qÓ QL¥hë −MnjŠ °¸^j¸Á. MLj¿ ®Á ÔLkfSFL GSOoøQLø¿ $qjWy" Á¤GH¸ MnÓj$qjCLkFo °FLïÁ. FLÁ¤ FLEcÓj öGHMLfUGSkëFo 
°Fcïtj. GHlMLløÓj, MnFnïÓ Ä¥qÇGSkë MnÓj$qjCLkFo °Fcïtj. Ä¤^Âï¸=h −¸CLOqõ¸ Oq¸$q¿¸ÔLjŠÂ, GHÄöCLCL ¥yGSOq¸ ÔL¸ÍFLGHl ¥q=næÓPy 
GS½¡ML ÍÿFLMLjNojõ ögSëMLjk¿ë −CcôÿjÀ ³ bÍkÈ$c MLk¿ − ¯QLøOqCcøÂï ÔoOqjCLj¸Ey?  

−¸CLOqõ¸ ÂöÍPo¼¸Í¸=o ¬Á ¥c¿áÔLjá. CLFLFLj CcFLj ÔnNqjõÂ CLGHlðŠ VOqÀ$c ¬Oqð* ÔoGSjŠ¸^jFLï −MnjŠ, 
¬MLkNqjŠ@nÎFL CLFL AKLOqëFLj OqXh¸ÔLMLjÂ öJd¿íî¸¼ °GHMcTdÓj ÔoGSjëFLï −MnjŠ, μ¥q Oy¾ MLjbEcõÿï¸ ML<÷$qÁ GH¥qÚFL JdPoOqj rHWc"¸ 
Oq¸»Cy CLGHlðÔoGSkë ¥qFLGH¨FL AKLOqëFLj ÔLk<$cFo, ÔLOqÔLO~ öGHGH¸ÔL¸ MLBh¥h MLjj¥qÚPnÎJwtjFL^÷ÂfH¸¼¸Á. −MnjPy Oq¥që¸ $q<è 
¥q^jæŠJwtj¸Á. »OqjŠÚFL MnFLjÁ¿» $qÁPy ŠGHð‚ÆJwtj¸Á. ''−<Eo ¥q^jæEc^jCLjFLïGHlð<j, °GHmð¥cOq¸ ÀFo Mnjj$qMc<j 
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ÔLTdë@~?'' ¬CLë$c¿¥h CnÓjGSj¥cKyÓj −Mnj ÄFo^j÷ ¬¸=y¸Á. Jvtjõ ¥q=næÓ MLj¸^Py ²GSOqjPe ŠCLŠCLPe<jCy¸Á MnjÍ<j 
¥cÆJwCLjFLï^÷ÂfHTwë¸Á. $q<è¸ Mnk¥cÓj ¥cÂ¸¼ ¬Pe$o ‚Oqjá¸¨Jwtj¸Á.  

''OqGbHjj Â¢¥éMLjFcï ÔnJdð@o ¬MLkôtk?'' MnjÆ÷$c CLPnÀë ÔLkfS¸Á. ¬CLë$c¿ MLk^Py÷ ²Fyï ¬O~íîÓj.  
''±OnWc"<j. ¥cPo½¡Py ÔoOqCc<^. ®GHlð<GHlð@o O~FLj. Fc JvÓ¸ <_jò GH¸fH¸ÔLMLjÂ O~Qc<j'' ÔnJwë¸Á −Ä<. ÄÂ 

±OqjŠFLïÁ GSjAKLöÍ. ²¸CL Vtj$c MnÈ"JwNqk<j. ¥cÂ¢ −Py¼GSjëFLï ¥xÁ¤í ¬CLÂÄ£jÍ ¥yGH¸ O~ML<¸ PoEcMnjŠ. QL¿¢O~Âï, MLjFLGSjFLj 
¬GHð»¸¼FL AKLOqë, Ôc¥h¿ Jv¸ÍjCLjFLï ¬CLë$c¿ Š^j¸_¸ Ä¤+"Py ²ML¿¥h Â×ctjÀ£ °¸ÍÂ? ²MLOqj CLFL Íj¹#eÂï 
GH¸ÔLjŠ¸^jFcïOqFLj?  

− MnÓjCLjOqjPoÂ Cc=cŠ ML¸^MLTdO~Py −Mnj ¥qÂ¢ï+j" ¬Æ¥hFL FoÓŠ, − ¬»ï EoMLjj¨¥h ¬¸¥hCLMnjÎJwNqktj.  
²Fyï O~öCLjÓj ¬Pe QZkFLõ¸Py¥h ÔLkGSkë GH<jŠFLïÁ. ¥q+j" FnGHlðÓj GHl=oæEc¥c FLXLöCcÓj Pn¥qÚrH=oæÁ. MLjFLGSj 

ÂöÍJwNojEc¥c FLXLöCcÓj Pn¥qÚrH=oæÁ. MLjFLGSj ÂöÍJwNojEc¥c GH¸ÔcXL¿¢ MLj¸öCL¸ ÔLÁMoÁ. ²¥qÚ@y ¯ ¬¸@~¸<¸PyÂ GHÄöCL 
AKcOqCLEoQL¸Py, −¸öbÍ O~öGRæ¸Py MLkOqjMLjkÓ GHPn÷^kWy" ÍjOqÍßGRæML¸CLjO~PnÎFL μ¥q ögSëMLjk¿ë Íj¹[¸Py ÔosS − GH¸ÔcXL¿¢ ×.GH¸ − 
GHOqMLj ÇMLl¨¥h ÄFL_¨¸Ey PoEy ¥cÂ¢ ¬OqíîO~öÀMo+ −Mnj AKLj×.¸ Ä£jÍ GH<è _OqjMnÎFL ÔoÀ GSðOqùŠ °Æ¥hÚGH¨ Po¼¸Á AKLOqë.  

Fc GHÄöCLCL Ä£jÍ FLMLjô¥qMnjj¼á¸Ec? Fc¥qFcï GHÄöCLjPnÎFL ²¸CLMLj¸ÁÂ MLjj^jæŠFLï CLOqjMcCL ¯ FLMLjô¥qMnjj¼á¸Á? FoFLj Â¢ 
AKcOqõFc? Mc+"Py μ¥qEcFcï? FoFoOq¥q¸$c Â¢Š ²ŠÚML?`  

®Âï MLk^Ój μ¥qÚTd¿$c GS¸bÁ¸¼FL KcBcPe÷ −MnjPy ²ŠÚrH=hæ ÂÓ_@~ètj. GHO~, GHQLá¸À£ MLjbÍõMLk ®ÄEc=hFL − 
MLk^Ój MLj¸öCcXLO~PnÎ MnÎ[¿¢ OqkGH¸ bÍ¿¸ÔLPoÍj. ¥cOq*¸ ¬Ä GS¸IGHj GSøOqkJdÂï ‚¥q=hMo+"Cy ¥qÁÆ¸¼, NqkfS@|Cy ¥cÓjTdëtj. 
¬¸CLGHÂ −MnjPy XLMLj ¥qÆ»FL Fc¿¢CLø¸ ÔnNqjõÂMLøÍj. GS¸IGHj¸ GHm½¸Ôo FnÎO~GSõ EoMLCLÓj, ¥qOqôMLjkOqjëÓj ²GHð=h¥qGHlð<j ögSëPyÂ 
PeMcFLj ¬Bh¼, −CcôbÃMLkFcÂï ×y¥x=hæ, Td¸öGHEcNqkÓ JvOqÓMLjbÍõ GSMLkbÁ¥q=hæ GHm×.ÔofS $pOqÄ¸Ôc¸ JvMLjô¸=cOqj. ¬¸Íj¥é − 
O~öÀ GSjAKLöÍ Â¿÷GHë¸$c Px¸»Jwtj¸Á. ¥cÂ¢ CLFL ÔoCLjPy÷ FLÓj$qjCLjFLïÁ ¼ÆfH$c, Tz¸ÍOqõÁ¤fHëCy −CLô Tz¸ÍOqõ¸Cy MnÆ$o 
GSøOqêMLjk¿ë GSjAKLöÍ¥cÍÂ¢, GSOqøTdøÂï ¯QLøO~Oqð*¸ ÔofS, ¥éMLÓ¸ Jd¸ÔLAKpÀ¥q QL¿¢O~Âï ¥y¿¥qÓj À£Ooá GSÄjbÁ$c MLk¿FL GSjAKLöÍ ¬Â 
¬CLÂ¥h CnÆNqjÍj. ¥qÂ¢GSô − −PyÔLFL ‚@~ O~PoÍj.  

¥cMLj¸ QLôQcFc»ï Pe¸=hÁ. EcÂ¥h ÔL¸ÍFLGHl ¥q=næPe, GHÂ¢ï=h GHlMLløPe, CLjMLjôÔn¥qÚPe ¬Â −PyÔLFL °¸<Íj. ¥cÓá<¸ 
μ¥qÚ=o CnÓjGSj. GS$q^j MLj$qMc¨ ¥y¿¥q‚ ¬¸Co CnÓjGSjMLj¿.  

GSjAKLöÍPy ¬Â¢ï ÔL¼áJwtjFc, −JdõNqjCL ¬Bh»JwPoÍj. öGHÀ μ¥qÚ¿Â¢ ¬Eo −JdõCLCLCy −Í¿¸ÔoÁ. ®¸CL¥qDÍ‚ 
²Íj$qjCLjFLï Ä¿¸¼ öGHCLõXLTdXh. ¬CLÂ¥h ¯ ¥qDÍPy ÔcPeML¸CLj CnÓjGSj. ¬¸Íj¥é MLÁFL EoMLCL ¬CLÂ¥h. öGHÀ  ögSëMLjk¿ëPyFLk 
−Ä<FLj Í¿ù¸ÔL@~Â¥h öGHNqjÀï¸ÔoMc<j. ¬GHlð<GHlð<j OqGbHjj <_jò¥yGSOq¸ ML¼á On¸<j Oy¾Ój °¸¨JwNojMc<j. ¥cÓ$qOqó¸Py 
¬FLjMLkFcÓj, ¥cMoadÓj ¥qÆfSJwtjFc, GSjAKLöÍPy MnFL¥q=h − GS½¡MLMLjk¿ë PoÍj. OqGbHjj −MnjCy MLk=c÷@oMc<j ¥cÍj.  

GH^ï¸Py ÔLÍjMLl GHm¿ëÔoGSj¥y$cFo ¬¥qÚ@o ²MLOy ¬MLkôtjÂ rHÈ" ÔoGSjŠFcïFLÂ ®¸=h¥h fH<j$qjPe¸=h °CLëOq¸ O~Qc<j 
OqGbHjj.  
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®¸=y÷ ¬¸ÍOqk ³¥qMnjÎ ÔcPesSGHl ÔL¿á¸ÔLjŠFcïOqj. ¥cÂ¢ −¿íî¥q¸$c GSøCL¸öCLj<k, Mnjj¸¨Mc<j ¬tjFL ¬CLÂï ®EoÄj=h 
¬Â ²MLOqk ¬<$qPoOqj. − ¥yGH¸ − rHÈ"‚CLjOqj Ä£jÁ¥h ÀGHlðŠÂ `²Pe¸=hEy, ³ MLjCLjë rH=hæ MLPy÷ MoGSjŠ¸Ey. fSÂMLk fHPo÷Mnk` 
¬¸^k Oq¥qOq¥cÓ Mcõ#eõFcÓj ÔofS CLßfHëGH@~èOqj. GSjAKLöÍ ³ ÄGRNqj¸PyFLk ¥qÆð¸ÔLj¥yPoÍj.  

OqGbHjj rHWnÎ"¸ÍÂ CnÆNqj$cFo GHÂ$q^jæŠÂ ÔLk@~èÂ¥h MnWc"<j Ä¿¸¼. CnÓ÷$c, Fc¾e$cÜ, μ¸ŠÓ ¾^jæCy ÔcPe KcMLl¸Á 
¼FLï MLÁFL ÓXhô. On¸<jOy¾Py÷Fo −Mnj ÔcPe ¬OqíîMnjÎJwtj¸Á ¬CLÂ¥h. −MnjŠ ¥yGH¸ ²ŠÚML. Mnj=i¿NqjÆfRæ¥| MLO|èû Ä£jÍ ÄGH¿¢CLMnjÎFL 
¥y¿¥q, <_jòFLï ¬ÿ¸, ¬Fc$q¿¥qCL ¬¸=o ¬GSÿõ¸ ®MLÂ¢ï FLÔLáPoÍj Ä¿¸¼¥h. − MLk^ ¬FLPoÍj¥cÂ¢ OqGbHjjCy ''®¸=y÷ ²ML¿¥i 
ÔnGHðŠ¸@~ ®¸CL Cx¸ÍOqGH@~èMoÄj=hO~?'' ¬Â MLköCL¸ ¬Fcï<j.  

''³MLjÂ ÔnJdðÆ? ¬tjFc ²¸ÍjŠ ÔnJdðÆO~? ÔcÓj MLjj¸Íj ¥cOqj, ®Ój÷ Kcõ¸Š KcÓF|û °FLï fHÓ÷¥cMcÓFLjŠFcïFLj. 
Ex¿¥h¸Á. ¬¸Co CL¸ö¨ CLGHð ²ML<j PoOqj. −NqjFL ¿½GRæO| MLkOo½¡¥h μGHlðŠFcïOqj ×.¿»Jwtj¸Á.''  

''Â¢Š Moj¸ ¬¸ÍOq¸ °Fcï¸ ¥qÍO~'' ¥x¸Ôn¸ KcbÍ ¬ÂfH¸¼¸Á Ä¿¸¼¥h OqGbHjjMLk^ÓŠ.  
''μOoN|j μ¥q ÄGRNqj¸ ÔnGHðFc Ä¿¸Ôi? ¯ GHEo+j" ®¸=h¥h ÍkOq¸$c ¯ MLjVGH^ï¸Py °¸¨ ÔcPe FoOqjáŠFcïFLj FoFLj. 

¬Â¢ï KcMLl¸=o ¬¸ÍOqk °¸=cOqj. ¥cÂ¢ MLjFL¥é¸ ¥cMcPy ²ML¿¥i ¬¥qÚOo÷Íj. ²¸CLsSGHm Mc+" Pn¥qÚÓ öGH¥cOq¸ MLjFL¸ 
°¸@~ÓFLjŠ¸=cOqj. − Oq¥q¸$c MLjFLÂ Mc+" ÔLö=cPy÷ Ã»¸¼ GSj[rH<EcMLjFLjŠ¸=cOqj. MLjFL¸ ExOq¥qÚ CLfHð¸ÔLjŠ¸=o ²ÍjOqj 
À¿$cMLjÂ ³<jTdëOqj. ¯ _¸bÍjCcøÓj, −JdõNqjCLÓj, ¯ MLõMLGSì'' ¬CLÂ −MoQcÂ¥h FLMLløŠFcï<j Ä¿¸¼.  

''¼FLï¥qÚNqjõ FLjMLlø CLFL rHÈ"¥h Pe¸ÕÔZFcÆMLøPoÍÂ $yÓÔoTwë¸ÁO~'' FLMLløCLk ¬Fcï<j.  
''−Ä<¥c! −† ®TdëFLj Pe¸ÕÔZFcÓj OqMLjôFLMLjFLj. μOoN|j μ¥q ÄGRNqj¸. Ä¤Wn"MLOqk FcŠ ¥qFL_<Š¸@~ °¸=o −Oy$qõ¸?'' 

¬CLÂ MLk^Ó Mc¨ MnFL¥cÓ ¥cPo ¬CLÂ −¸CLOqõMLjj¸Á. GSjAKLöÍŠ ×.¿»FL ¬FcõNqjMLjjFLïÁ. Ä¿¸¼¥h ¬OqíîMnjÎ¸Á. ²MLOo¸ 
ÔnNqjõ$qÓOqj? OqGbHjj MLj$qMc<j ¥c_=hæ CLfHð¸ÔLjŠFcï<j. MLÁFL ²Pe CLfHð¸ÔLj¥y$qÓÍj? ¥qFL_<èGHlð<Pe÷ MLk=c÷<j¥yML@~Ój, 
−<GH<jÔLj$c MLjjCnÎëÍjMLlÓj$c ‚OqjáÂ MctjFcÓj ¬¸Íj¥yML@~Ój ¬Â¢ï MLkMLjjPo. ®GHð=h¥i MLÁFL ¼FLï¥qÚ ¥c+"Š Í*ê¸ 
rH<jCLj¸Á. GH¸<$qFc<j AKLOqë ¥c+"Š Í*ê¸ rH<jCLj¸Á.  

CLFLPy ½¡ÄÂ ¬¸CLOqjô[¸ ÔoGSjŠÂ CLFLŠ ½¡ÄCoÔLáîFLj ÔL¸sHfSFL ¯ MLjFLjGRjÓŠ ¬FLjMLl ML¸¼ FLMLjGSÚ¿¸GHÔosS ¯ 
MLõMLGSìPy ³Ey $xGHð ÖFLïCLõMLjFcï °¸@~Æ. GHOqø¿æ×.¸ ¬Fcï °¸@~Æ. MLk ®¸=h MLjOy ¥y<Ój ÓXhô. −MnjŠ ³ rS¸=hMnj¸^k 
rHÍí$c PoÍj. ¬¸Íj¥é MLÁFLPe ³ KcbÍõCc, ³ Â¸Ec ‚@~ MnjjNqjõEoMnk? ¥cÂ¢, GSjAKLöÍ ¬¸=o −O~bÁ¸¼FL OqGbHjj MLj¿ ÓXhôPe¸=h 
GS¿$cÜ MLõÀOo¥qMnjÎFL ¬MLkôtjÂ ²Pe ®GRæGH@~è@y?  

''¼FLï MLÁFL ²Pe Ex¿¥h¸ÍFLïNqkõ?'' $q_jŠÚFL ¬¨$oQc<j −PyÔLFLÓPyFLj¸¼.  
''fS¸GHlP|. ¬¸Í¿¥i GSjAKLöÍÓj ExOq¥qOqj¥c_=hæ'' Fy=y÷ fS$qOn^jæ rH^jæŠ¸^k, μ¥qÔoCyë ¥cOqj ö@nÎM| ÔoGSkë ¬Fcï<j.  
¬Mc¥nÎÚJwNqk<j Ä¿¸¼. ³Äj=h Ä¤¨ °EoíQLõ¸? ¬¸=o, MLÁFL ÔnNqjõÂ FoO~Â¥h ÇXL ¬FLjAKLÄ¸¼¸Á CLFLMLPo÷ ¥c_=hæ, CLFL 

ÔLj^kæ ¬AKoÍõMnjÎFL ¥y^ ¥q^jæŠÂ, ¬¸ÍjPy ²ML¿¢ï ¬<j$qjrH^æÂ¢NqjŠ¸@~ μ¸^¿$c ¬¸ÍjPy ŠÄjÆJwCLjFcï@~ Ä¤<j?   
¬¸Íj¥é AKcOqõ$c ¬bÁ¥cO~Ój ÔnPetj¸Ôo ¬MLkôtj, CLFL MLjFLGSj $qj¿¸¼ −Py¼¸ÔLÂ ¬MLkôtjÂ ÔoGSjŠÂ CLFLŠ CLFLj ÇXL 
ÄbÁ¸ÔLjŠFcï@~? CLÓ Á¿»Jwtj¸Á Ä¿¸¼¥h ³Ey ¬<j$qjEcMLjFLjŠFoPyGHÓ.  
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''Á$qj sSæGRF| ML¼á¸Á. ¬¸Í¿¢ï ¬¨$cFLÂ ÔnGHlð'' ¥cOqj ¿MLO|û ÔoGSkë MnÈ"JwCLjFLï ¬FLï$c¿ï ÔLkGSkë ÂÓ_¨JwNqk<j 
Ä¿¸¼.  
 

PPP 
¯ ¥qDÍ¸Cc $qjOqjëŠML¼á¸Á Ä¿¸¼¥h. ¬Pe GH<jŠFLï GSjAKLöÍML¸¥q ¥qFcïOqðŠ¸@~ ÔLkQc<j. ¥q+"¥h¸Í ÔcOqÓj, CLÓPy 

¬¥qÚ<¥qÚ< Fn¿fSFL Mn¸ö^j¥qÓj, Â¢À CcÓkŠ ¥y^Py ÂöÍJwCLjFLï −CLô. fHÓ÷Ój PoÂ − MLkCLßMLjk¿ë¥h ¬¸Í¿Ä£jEc −JdõNqjCo. 
®GHð=h¥i −Mnj MLkOqPoÍj. GSÿFL¸ JwPoÍj. GHXLMcCL¸ ML¼áFL ¬CLë$c¿¥h, ¥i+"McCL¸ ML¼áFL MLkMLj$c¿¥h sSMLÔoGSkëFo °FLïÁ. ÔoGSjëFLï 
öGHÀGHÂ¢ GHm×.Pe ÔoTwë¸Á. ¯ ¬FL¸CL ½¡MLFLNqköCLPy ®Á μ¥q MLj½Æ£ ¬Â −Mnj ¬FLj¥yML<¸ PoEoMnk¥cÂ¢, −Mnj ½¡MLFL ÄbEcFL¸ 
MLköCL¸ ¬Eo.  

''FLjMLlø ³ÍFcï °Eyõ$q¸ ÔnNqjõO~Ík?'' ¬Â MLÁFL ¥é¥qPnNqjõ$cFo, ²MLOy sSïfUCLj¨ ¿¥qMLj¸@oGRF| Ä£jÍ öIgHPeF|û ×.OqïÆ}Sæ$c 
½¡ÄCL¸ öJdOq¸bÃ¸¼, μ¥q sHOnÂï¥q$qFLï GHöÀ¥qPy fSìOqGH@~è<j.  

PPP 
''ÄOq¸Ôi! ¥cIgH Cc$qjEc¸ O~'' ¬Â fHÆÔc<j O~IGHjML. ¬CLFLj GSK| ²¨^O| ¬tjFc EcEcGHl `¯ CLOq¸` GHöÀ¥qŠ 

½¡MLFc¨Pe¸=hMc<j. ¬CLFL¸Co MLjV −¥qOqú* Ä¿¸¼¥h. ¬CLÂPyÂ MojbEcÄ ¬¸=o ¥x¸Ôn¸ AKLNqj¸ ‚@~. ³Ey O~fS, FcÓj$qj 
<_jòÓj ×o_jPy MoGSjŠÂ JwŠ¸@~ ÔcPe ÄGRNqkÓj ÔLOqáÂ¢Nqk¸QcÓj$c ÔofS Jd>OqŠÓ MLjj¸Íj rH=hæ μ¥xÚ¥qÚTd¿ ¼ŠÚPy÷ 
®OqjŠÚ¸=c<j ‚@~ ¬CLFLj. ¥cÂ¢, EoÂ¥i AKLNqjGH<<j. MojOqj GSMLkFL bÁ¢Oqj<j. CLŠÚML MLk=c÷¨, ²ŠÚML Ôn_jCc<j.  

¥cIgH Cc$qjCLk O~IGHjML =o_jP| Ä£jÍŠ μ¸» ÔLkQc<j. −CLôÓj °FcïNqk PoMc ¬Â MLÔoáMcO~Â¥h ÔLOqáÂ¢Nqk¸QL¸ ¥cKyÓj 
CLNqkOqj ÔoGSjëFcï<j.  

''³Äj=hTdO| ¯ $yÓ? ÁŠÚMLkÆFL −CLôÓj °¸=oMLjFL¥éÓ? JwCo MLjFL¥éÓ?'' ¬Fcï<j Td$qÁ¤GSkë Ä¿¸¼.  
FLMoøQc<j O~IGHjML.  
''¬¸Íj¥é FLjMLø¸=o Fc¥hGRæ¸''  
''EoÂ¥i? ÁŠÚMLkÆFL −CLôÓj ¬FLï¸Íj¥c?''  
''¥cÍj FLjMLlø ³Á Ôn_jEcMLjFLjŠ¸=cMy, GS¿$cÜ EcÂ¥h ¿MLO|ûPy MLk=c÷<CcMLl''  
''¬Eo¸ $xGHð¥cÍj. ¬GSÓj ³Á −Py¼GSjëFcïMnk EcÂ¥h MLõÀOo¥q¸$c MLk=c÷@oMc+j", MLjFLŠ $qjOqjCLjÓjõÓj, fUJwö¥qgSPy 

@~¥qæOo=| °FLïMc+j" ÔcPeMLj¸Á °FcïOqj.''  
GSFLï$c FLMoøQc<j O~IGHjML. ®¸CLPy ²MLOy NqjjML¥qÄ MLÔcá<j.  
O~ML<Moj ÔcPe ÍkŠ<j$c MLÔcá<j. Š¿¢á _öOqjFL Pe» ‚OqjáFcï<j. ¬CLÂï ÔLk<$cFo rIHÎÓjPyÂ¸¼ ³Ey ¥c»CcÓj À£fS 

®GSjëFcï<j O~IGHjML.  
Ä¿¸¼ ÔLj^kæ ÔLkQc<j. MLkMLjkÓj Ôn¥qÚ_Ó÷Ój, ¥xÂï $cö@n×| Š¿¢áÓj, Mc=hÄ£jÍ ³ MLköCL¸ ¥qWcCLô¥q¸$c PoÂ Oq_òOqj 

Tdæ¸GHlÓj, ½¡ML¸PoÂ rIHÎ+j", Mc=h Ä£jÍŠ ML¸» ÂO~GS¥hë$c GHÂÔoGSjëFLï MLjFLjGRjÓj - ¥cÂ¢ Ä¤+"¸Í¿ GSMojô+FL QL¥hë FLj¸¼ μ¥q $xGHð 
GHöÀ¥q MnÓjML<jCy¸Á. EcÂ MnFL¥cÓ MojbÍGSjû O~IGHjMLPe¸=hMc¿Á.  
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''Moj¸ ¬ÔoáGSj¥y¸ ¬¸=o ²Pe TdO|? FoFLj Fc ¥qÄCcøÂï ÅÇ¢ÅÇ¢¥h ¬¸¥hCL¸ ÔoQcFLj. −NqjFL JwtjFL GS¸MLCLûOqÄjÁ..'' 
¬OqjGSjëFcï<CLFLj $q=hæ$c.  

''Td¿¢! EcÂ¥i, Á¤Â¥i GS¸_¸bÍ¸ PoÍj..''  
''²¸ÍjŠ Kc$yPoÍGSÓj?'' Mnjjÿ¸ Â¸@~ ¥q¸<Ój ¼¸ÔLjŠ¸^k ¬¨$c<j. ¬CLÂï GH¿¢XL$c ÔLkQc<j Ä¿¸¼. MLj¸¼ 

[¿¢EnÎFL Jd¸^j GRO|æ, MoÆ¥h OqMLøÓ °¸$qOq¸, ¥cO~¥hÈ¢", aw$cÜ ¥qÂfH¸ÔcÓFo öGHNqjCLï¸. ÔoÀPy −¥qÆ ¥qÄCLø¸.  
O~IGHjML ³¸ Ôn_jCc@y ÔLkEcíMLjÂ ¬CLÂML¸¥q ÔLkQc<j.  
''¬Á GHÃ÷}R ÔnNqjõ@~Â¥h ¬FLjMLl$c PoÍj.''  
''− ÄGRNqj¸ ÔnGHð@~Â¥h Ä£jOnMLOqj? ¬GSÓj ³Äj=h PyGH¸?'' GS¸TdÚOq¸ MLj¿¼, ¬Á GHöÀ¥c −IgHGSj ¬Â ‚@~ 

CnÆNqjŠ¸@~ ¬OqjGSjëFcï<CLFLj.  
O~IGHjMLPy ¬*jÔLjŠFLï ¥yGH¸ À£XL*MnjÎJwtj¸Á. ''Ä£jOqj O~fSFLÁ ¥qÄCLø¸ ¥cÍj. MLk^Æï sHOqø<¸. MnjjÍ=h PnÎFLj‚, 

CLOqMcÀ PnÎFLjŠ ¬GSÓj GS¸_¸bÍ¸ PoÍj. ¬¸ÍjPy ÿßÍNqjMLjj¸=o ¥qÄCLøMLÙCLj¸Á. ¥cÂ¢, Ä£jOqj O~NqkÓÂ O~fSFL^j÷¸Á. sHOqj 
¥yGSOq¸ ¥qPeÂï OqjbÁO~»ï, OqjCLjOq¥që¸, ²öOqGSkOqjõ<j - Pe¸=h GHEcÓCy öbKqGRæ¸ ÔnNnjjõÍjí. MLkEo¥cÍj ³ GHöÀ¥c MoGSj¥yÍj.''  

''− ÄGRNqj¸ ÔnGHð@~Â¥h Ä£jOnMLOqj? ²MLOqk MoGSj¥y¥qJwCo FoFLj GSø¸CL¸$c ¬ÔoáGSjŠ¸=cFLj. ²MLOqj ¥cÍ¸=cOqj? ¬tjFc, 
ÅÇ¢ÅÇ¢¥h ¬¸¥hCLÄj¼áFL ¥qÄCLFLj Ä£jOqj ¥cÍFcïOqÂ ¬Ó÷¿ OoGH$qÓFLj FoFLj'' °öEo¥q¸Cy ÔoCLjÓk KcOqÓj ÔcGHlCLk ¬¸^jFcï<CLFLj.  

μ+j" MLj¸¨Jwtj¸Á Ä¿¸¼¥h.  
''ÅÇ¢ÅÇ¢ Ä£jŠ CnÓjTd?''  
''−†!''  
''²Pe?''  
''öGHÀ ÄGH÷ML ¥qÄ¥i −NqjFL −ÍOqù GHlOqjGRj<j''  
''ÄGH÷ML¸ ¬¸=o ³Äj=h?''  
''¬FcõNqkÂ¥h ²ÍjOqj ÀOq$q<¸. ³¸ ¼FLïfHPe÷¨Â ¬<j$qjCLjFLï^j÷ ¬<j$qjCLjFcïOqj?'' $q=hæ$c ¬Fcï<j.  
− VPy÷ ¬¸ÍOqk ¬Mc¥nÎÚ Ä¸^jFcïOqj. $qj¸<jGSkÁ GH¨Co ÄFL_@o^¸CL ÂQLù_íMnjÎJwtj¸Á.  
''®¸CLMLOqŠ Ä£jOqj ³ ¬FcõNqkÓŠ ²ÍjOqj À¿$cOqj?''  
''¬¸=o?''  
''JwÂ¢. ÅÇ¢ÅÇ¢ O~fSFL ¥qÄCLø¸ ²¸CL MLÔLjá? ³ GHÀCLÓŠ, KcbEcGSOqðöÍGRjçÓŠ GSVNqj¸ ÔoQcOqj Ä£jOqj? ²ML¿ ¥qÂ¢ï+j" 

GH¸ÔLjŠFcïOqj? ³ MLkFLfS¥q Íj¹#eÂï ¶EcO~áOqj? −ÔL¿¸¼FL GHÂ ÔnsHë MLj¸öCL¸Pe GHÂÔoGSjë¸Á. EcÂ¥h ¬XLOq¸ Tz¸ÍO~õÂï ®GSjë¸Á. 
¬GHlð<Á ¥qÄCLøMLÙCLj¸Á. ¥qÂ¢GS¸ −NqjFL ¥qÄCLFLj ¬¸Í¸$c ¥cgH ¥x^æ<¸ ‚@~ O~Eo Ä£jŠ'' °öEo¥q¸Cy ±»JwCLjFcï<j Ä¿¸¼.  

MnjÆ÷$c ¬CLÂ AKLj×.¸ Ä£jÍ Ôntjõ GH¨¸Á. O~IGHjML FLMLløCLk ¬CLÂï ÔLkQc<j. ¬¸ÍjPy öGHQL¸GS °¸Á. °öEo¥q¸ 
CL»Ü¸ÔLj¥yMLjFo ¬¿íî¸GHl °¸Á. ®Á KcbÍõCcNqjjCLMnjÎFL −IgHGSj ¬FLï MLj¸ÍÆ¸GHl °¸Á.  

CL»ÜJwNqk<j Ä¿¸¼.  
''Ä£j GHöÀ¥q ¥cKyCo MLjOx¥q=h'' ÄGSjOqj$c rIHÎÓj À£GSjŠÂ MnFL¥hÚ À¿» ÔLk<Š¸@~ MnÈ"JwNqk@~¥qÄ.  
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Ä¿¸¼ Í$qÜOqŠ ML¼á ÂÓ_@~è<j ÄQLøFcbÍ¸. −NqjFL − GHöÀ¥q MLjkÓ$qöOqPy÷ μ¥q<j. −NqjFL ¥q+"Py÷ CnÆNqjÂ −FL¸Í¸. 
−NqjFc, ÅÇ¢ÅÇ¢ MLj¸¼ sSïfUCLjÓj. −NqjFL JwtjFL Íj¹[¸ − ¥qÄÄjöCLj¨ ÿßÍNqj¸Py −OqÂ MLj¸^$c Äj»ÆJwtj μ¥q $xGHð 
²¨=y¿NqjP| O~tj¸¼¸Á.  

''Ä¿¸Ôi! ¥qßGRjê<j $yMLOqíîFL »¿ ²ÀëFLGHlð<j EcÂ ¥h¸Á¥h $yMLlÓk ÔoO~tj, JdMLjjÓk ÔoO~tj ¬¸=cOo. ¬Pe$o Ä¤+" 
GS¸$qÀ£FLk'' ¬Fcï@~NqjFL. MnjÆ÷$c MnÈ" gS^jPy ‚OqjáFcï<j.  

McCcMLOq*¸Py ®¸¥c _OqjMLl CL$qÜPoÍj. MLjj[õ¸$c O~IGHjML °öEo¥q¸ ¬*jÔLj¥yML<¸ MLÓ÷ MLj¿¸CL $q¸bÃ¢OqMnjÎJwNqk<j. 
¬EoFoMnk ¬CLÂ ¬¸Í¸. MLjÂfR Â×.MnjÎFL fSìOqMnjÎFL Tz¸ÍO~õÂ¥h ¥cOq*¸ ×.øÆ¸Ôo MojbÍGSjû. ÄQcÓMnjÎFL IJdÓAKc$q¸, MLjCLjë$c °¸@o 
¥q+j", GSFLï=h rHÍMLlÓj. ¬CLFLj ®Pe °¸=c<j ¬Â ÔnGHðPo¸. ³MoGR¸ MosSë − MoadÂ¥h GS¿JwNoj $xGHð MnkÆè¸$| °FLï MLjj[¸ 
¬CLÂÁ. ¬CLFLj MLj¿ ¬¸CoFy, FL=hTdë@y ¥cÂ¢ ÔcPe fS¸GHlP|$c ¥qFL_<Cc<j.  

¬Pe ÔLkGSkë $q_jŠÚFL FLMoøQc<j Ä¿¸¼. −QLáOqõ¸$c CLPnCcë<j O~IGHjML.  
''$qjOqjMLl$cOqk! Ä£j¥x¥q ÄGRNqj¸ CnÓjTd? ®Mcø+ ÄjMLjôÆï MnCLjŠÚ¸^k μ¥q ¬MLkôtj ML¼á¸Á''  
McCcMLOq*¸ ÔLÓ÷_¨¸Á.  
''FLFcï? ²¸ÍjŠ?''  
''−... ösHÄjEcíMLjÂ''  
MnjjÍ^ ¬Oqíî¸¥c¥q, CLOqMcCL ÔL^jŠÚFL FLMoøQc<j O~IGHjML.  
''À£¿¥qPoÍÂ ÔnGHð¸¨..''  
''$xGHð ¬GHO~bÍ¸ TdO|. MLÂCL CLFL¸CLCcMLÓ¼ ML¼áFL...''  
''®¸CL¥i ³Äj=h ÄGRNqj¸?''  
''Â×.¸$cFL¸©''  
''OoGHl MLjÈ¢" MLGSjë¸Á$c FLjÄøPe ¬FcïMLÂ ÔnGHlCcPo''  
''TdO|..TdO| ÔiOnNqjõ$qÓÍj. ¬Eo¸ PoÍj. Ä£j ²¨=y¿NqjP|û ¬Ä¤ ÔLÁÄ¸Á^.  
ÄjMLjôÆï ÔLk@~ÓÂ ML¼á¸Á JdGH¸'' O~$qNqjj¥që¸$c ¬Fcï<j.  
''ÔoÀPy ³ÍFcï rIHÎÓj..''  
''°¸Í¸©.. GHOqjû, rIHÎÓj''  
''¬tjCo ²MLOy ¬AKLjõÍNqj OqÔLtjöÀ''  
''ÕÔc JdGH¸'' ÔcPe ×cÆ$c ¬Fcï<j.  
''²ML¿¥q^?'' CLPnÀë FLMLløCLk ¬Fcï<j O~IGHjML.  
''Jv¸¨ $qjOqjMLl$cOqk ³Ey $xGHð öDÁP| ö¥hNoj=| ÔoEcíMLjFLjŠ¸=o..''  
''Fc¥c öDÁP| °FLïMc+"¸ GHöÀ¥qÓŠ GSK| ²¨^Oq÷MojÄj^Nqkõ! ¯ gS^jŠ¸Á ÄÓjML. MLkŠ ¥cÍj. ¬Í¸Co. ±†! ®¸¥c 

³Äj=h ÄQoadÓj?''  
Ä¿¸¼ ³Ey μ¥q=h ÔnGHlCc<j. Po¥qJwCo Ä¿¸Ôo ¥c<j.  
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''TdO|! `Po¼JwMLl^` Ä£jÍ Ä£j ¬bÃöJdNqj¸ ³Äj=hTdO|?'' ÔcPe fSÂûNqjO|$c ¬¨$c<j.  
¬GHlð@o =nÎ¸ ¬tj¸ÍÂ ÔcPeMLj¸Á gS^j÷ #eÈ¢ÔofS MnÈ"JwCLjFcïOqj.  
''²¸ÍjŠ^? ²MLOqj ®GHlð<j Â¢Cy − GHÂ ÔnNqjõ@~Â¥h fSÍíî¸$c °FcïOqj?''  
''MLk GH¥hÚ¸=h GSjMnjÎCc¸»''  
''¬Eo¸ JdGH¸?''  
''MLj¸¼ °Eyõ$q¸. fRIJdF| ÔiOqÓj, rS=hP|Mnj¸^j °FLï °Eyõ$q¸. öDÁP| PoÍj^ JdGH¸. ösHÄjEcíMLjÂ öGHNqjÀï¸¼¸Á. FoFLj 

¥xOqjŠ<j GH<PoÍj. JwÂ¢ rHÈ" ÔoGSjŠ¸EcMLjÂ öGHNqjCLï¸''  
''³Á.. ÂFoï?''  
''−† Fc¥qFcï ³@oWo" rHÍíÁ TdO|. ¬tjFc sR¥|ûfHNqjO| ÔoGSj¥yPo''  
''MLjbÍõPy −NqjFn¸ÍjŠ ¥cÂ¢, MLj¿ Po¼JwML<¸ ¬¸=cMoÄj=h?''  
''¬Ec?! GSjMnjÎCc¸»Â¥h MLjFL¸ Px¸$qjCo MLk ®¸=y÷ =c}H Po¼JwML<¸ TdO|.''  
rHÍÄ Fx¥hÚGH=hæ FLMLløCLjFcï<j ¥q+"Cy O~IGHjML. ¬CLÂ ¥q+"Py÷ Ä¿¸¼ ¬¸=o °¸@o −JdõNqjCL MnÓj$qjCy¸Á.  
''¬Á GSOo TdO|. −ÁMcOq¸ MLk ®¸=y÷ OqÔLtjCLÓ MLjVGSAKL. Oqk¸ ¼FLïÁ. ¥c_=hæ ¬<èMnjÎFLMc¿Â À£GSjŠO~MLÍíÂ öJdOqíîFL'' 

ÔnfHð JwKyNqk<j Ä¿¸¼.  
PPP 

''Ä¿¸Ôi! ®Mcø+ Â¢¥x¥q Ä¸CLMLõ¥hëÂ ÔLkfHTdëFLj. −QLáOqõJwCcMLl''  
CLFL $qÁPy °FLï On¸<j Š¿¢áÓk ®¸=h$qÓ KcMLjô$c¿Â ¥cJd<MLjÂ ¬GHðÔnfHð, −Ä<Fo Mo<jŠÂ On¸<jÔcGHÓj ¬¨» 

À£GSjŠÂ, ²ÍjOqjGH<è GSjMnjÎCc¸» ¥q+"×y<jPyÂ¸¼ ®Ôoá GS¸EoQcÆï CLfHð¸ÔLj¥y@~Â¥h AKLOqCL Fc^õ¸ ÔofSFL¸CL GHÂÔofS $qÁPy GH<è 
Ä¿¸¼, ²ÍjOqj$c ‚OqjáÂMLlFLï O~IGHjML MLk^ÓŠ °Æ¥hÚGH@~è<j.  

''Ä£j‚, Fc‚ ‚@~ Ä¸CL$c ¥qÂfH¸Ôo MLõ¥cë TdO|? MLjÂsR?'' CLÓÄ£jÍ ÍjMLjjô ÍjÓjGHlŠ¸^k −QLáOqõ¸$c ¬Fcï<j 
Ä¿¸¼.  

−¥cQL¸ ¬GHlð<GHlð@o ÔLÓ÷_<EcMLjÂ öGHNqjÀïTwë¸Á. ¬OqML MLkÄj McÈ"¸=y÷ GS¸En MLjj$qjÜ MoGSjëFcïOqj. Ecÿ¸ À£¿FL FoÓPy 
³Ey MLkÍ¥qCL.  

''²MLOqj TdO| ®¸CL¥i?'' ÔcGHÓj GSOoífS, MLj¸¼ Â¢+j" CnÔoáfS, ¬GHlð ¬¨»FL IJd}SÚ Â¸@~ ¥cIgH JwsSfS MnjÆ÷$c ¬¨$c<j 
Ä¿¸¼.  

''ÔLkÍjíMLl$cÂ$c .. KnÎÁKnÎ. Â¢ GH¿ôGRF| PoŠ¸@~ ¯ Â¢ GSAKLŠ −VøÂ¸ÔoQcFLj MLj¿.. ÂFoï ÔnJdðMLl ‚@~''  
''EcFoíMLjj¸Á TdO|. GHlGRð¥q ÄMLkFL¸ ¯ $qÁ. ®¸CL¥i ²MLOqj TdO|?''  
''FLMLjTdÚOq¸...'' On¸<j ÔoCLjÓj ×y¨¸¼ FLMLjTdÚOq¸ ÔoGSjëFLïEcMnj $qjMLjô¸ Í$qÜOq ÂÓ_¨.  
''TdO|. ¯Ä@o..''  
''Oq¸¨.. ¯Mnj °MLj. ¯ MLjbEoõ ¥x¸Ôn¸ sHOqj CnÔLjáŠ¸^jFLï OqÔLtjöÀ. ®CLFLj Ä¿¸¼. ×.OqïÆGSjæ. Fc örIH¸@|. ¯ Oqk¸ 

®CLÂEo..` GH¿ÔLNqj¸ ÔoQc<j O~IGHjML.  
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¬=o ÔLkGSjëFcï<j Ä¿¸¼. ¯Ä<Fo ÂFLï ÔLkfS O~IGHjMLŠ ÔnfHð¸Á. `_À¥hJwNqkFLj. CnÆNqj¥q ³MnjÎFc ‚QcFLj ¥cÍj` 
¬FLjŠFcï<j.  

− CLOqMcCL MLjOx¥q ²ÂÄjÁ MLj¸Á OqÔLtjCLÓj öGHMoÇ¸ÔcOqj. ¬¸ÍjPy NqkAKnÎ ³+" rHÎ_<è μ¥cMnj CLGHð Äj$qCc Mc+"¸Cc 
OqÔLtjCLPo. −Ä<Š − AKoÍ¸ PoFL^j÷¸Á. Vtj$c °¸Á. ²=xÔiá °MLj GSMLjXL¸Py KyPn<¸CL ®_ò¸Á GH@~èOqj Äj$qCcMc+j". ³ 
MLköCL¸ ®_ò¸Á$c °Fcï, KnÎ^Š ÔLkrH^æŠ¸@~ Vtj$c °FLïÁ °MLj.  

AKLPo fHÓ÷ ¬FLjŠFcï<j Ä¿¸¼.  
³My $oNqkÓj, MLk^Ó $cNqkÓj, MLjbÍõ MLjbÍõ O~×.¥iNqj Jd¿¢æ $yÓÓj, =iÓj, ¥é¥qÓj, μ¥q ŠöOq OqÔLtjCL ¥qÄCc$cFL¸ - 

¬Á ÔcPe KcMLlFcï −ÄGRNqj¸ ÔnsHðMcOqj PoOqj. ''Fo=h ögSëÓj GHlOqjGRjÓ ÍjOqÿ¸¥cOq¸'' ¬Fo =cfH¥| Ä£jÍ On¸<j sH½¡Ój ÔLÁMcOqj − 
rHÍíMLNqjGSj OqÔLtjöÀ. ¬¥qÚ<jFLï Äj$qCc GHlOqjGRjÓ¸Cc FyOqj MnjÍGHŠ¸@~ ÄFcïOqj. ¯ IJdO|û ¬¸Cc ®¸À¸CL ¥q+"Cy ÔLkGSkë 
‚OqjáFLï °MLj μ¥qÚMLk^ MLk=c÷<PoÍj. ¯Ä< ³Äj^GSÓj? ¬Â ¬Pe ÔLksSGSjëFcï<j Ä¿¸¼.  

MnjÆ÷$c ¬¸ÍOqk QLÓMLl À£GSjŠÂ ¥qÁPeOqj. ''Ä£jOqj ÔLÓ¸$c¿ ½¡ÄCL¸ Ä£jÍ ³Ey GSÄ£jXLPe¸=hÁ O~QcOqj. ¬¸ÍjPy OqMLj* 
MLjÿ¿úCy Mc¿ ¬FLj_¸bÍ¸ ÄML¿¸ÔL<¸ ¬¸CL ¬MLGSOqMLk ¬FLï^j÷ O~QcOqj. Fc¥é¸ FLÔLáPoÍÁ'' GSk=h$c O~IGHjMLFLj ÔLkGSkë ¬FLïÁ 
°MLj.  

°Æ¥hÚGH@~è<j Ä¿¸¼. −QLáOqõ¸$c −Ä<FLj ÔLkQc<j. ÔnMLlÓ¥éMy O~+j" rH^jæŠFLï^j÷¸Á. MnjOqjGSjëFcïtj. $qj¸ö<=h Kx^jæ, 
¥c^j¥q ¥q+j", rHÍí ¾^jæ MLjjŠÚGHl<¥q rH^jæŠ¸=o ²¸Íj¥y MLÁFL $qjOqjëŠ ML¼á¸ÍCLÂ¥h.  

PPP 
O~IGHjML MLkMLjkÓj CnÓ÷_^æPy÷ ¬À TdbEcOq*¸$c ¥qFL_<jCLjFcï<j. ¥cÂ¢, EcÂ MnFL¥cÓ ³Ey ¥qFL_<Â ¥c¸À. ®¸^PnŠáMLP| 

¬¸=o ®CLFoFc? ¬CLÂ ÔLkGHlPy÷ ¬Ó÷¿ °¸Á. ²¸Íj¥h¸CL Mnk¥q¿¢ öGHGH¸ÔL¸ ¬¸=o ®CLÂ¥h? ¬Oqíî¸ ¥cPoÍj. ¬CLÂï ¬Oqíî¸ 
ÔoGSjŠ¸EcMLjÂ ÔcPeTdOqj÷ öGHNqjÀï¸Ôc<j. ¥cÂ¢ μ¥q GH=cæFL ¥xOqjŠ<j GH<<CLFLj.  

''MLk=c÷<Oo¸?'' MLjÈ¢" ¬¨»¸Á −Mnj.  
''CLGHð¸=cO~?'' FLMLløCLk ¬¨$c<j.  
''CLGHlð, μGHlð GSMLjGSõ ¬XLO~ÓŠ PoÍj. ¬Ä sSøÔcáîÄÿ¸$cÓj. GSOoøQLøOqj¨¥h OqkGHMoj °¸=o ¬XLO~Ój −NqjFL ¬¸CLO| 

_fUOq OqkJdÓj''  
''MLj¿?''  
''ÔLÓ¸ ½¡ÄCc¸CL¸Py FLÄjôFL μ¥q $xGHð CcÀø¥qÍOqùFcÂ¥h, AKL$qMcF|Cy ¬FLjAKLMcÓ GHOq¸GHOqŠ ¬GSÓj ¬fSëCLø¸ PoFL^j÷ Ä£jOqj 

MLjj[õ¸$c Ä£jOqj O~Nqj<MojÄj=h ¬Â?''  
$qÁPy μ¥qÚ XL*¸ ÂQLù_í¸ MLjßÍjMLl$c Mnk»¸Á. ³ MLköCL¸ ¨fSfH÷F|PoÂ ¯ ö_ÿôÔc¿ $qÁPy ¯Mnj Jd¼ $y<Ä£jÍ MnFnïPe÷ 

°¸Á ¬FLjŠFcï<j Ä¿¸¼.  
''FcŠ CnÆfSFL ÔLÓ¸ - Fc CnÓj$qj EoQcÂ¥h CnÆfSFL ÔLPeÂ¥h MnjjÍ=y÷ ¯ $q¸ÍOq$y+¸ ¬¥qÚOqPoÍj. ¥cÂ¢, − CLOqMcCL 

−NqjFLPy ¯ ¬FoøGR* μ¥q MLjÓjGHlPy öJdOq¸AKLMLjtj¸Á. ¯ Jd¸ÔLAKpÀ¥q QL¿¢Oq¸, EcFy÷ QcQLøCcCLô ML$qtjO~ Mnj=cIfH½¥qP| 
¥q_jOqj÷ ÔnGHð@~Â¥h ÔLÓMoj ¬¥qÚOqPoÍj, ÔcPeMLj¸Á °FcïOqj. EoQcÂï CLFL ¬ÍjóCLMLjtjFL AKcGRCyFLk, CcCcÚÆ¥qMLjtjFLGHð=h¥i 
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Tz¸ÍOqõGHm¿CL AKcMLFLCyFLk ¥qÁÆ¸¼FL ÔLÓ¸, ¬Foï+j" OqMLjBcöQLMLj¸Py °¸¨. CLFLj$c ³¸ ¥qÂrH=cæ<j? ³Äj=h −NqjFLFLj 
¥qÁÆ¸¼¸Á? ¥cÂ¢ ÄQoøQLøOqjBhê Moj÷ÔLjá@x¥qOq¥q¸$c, QL¸¥qOqjÓj μ¥qOq¥q¸$c, TdMLkFLjõ<j μ¥qOq¥q¸$c ÔLkQcOqj. ÄQoøQLøOqj@x¥qÚ@o 
ÔLkfS¸Á, _À¥h¸Á ÔLÓ¸ ¥c_=hæ, ÔLÓ¸$c AKL$qMcF|FLj GSÄ£jXh¸¼ MLjFL¥é¸ Äj$qÓáPoEo ¬Â Fc KcbÍ. Äj$qCc ¬¸Í¿Pe MLjCL¸ 
MLjCLjëPy, CLCLøMLjfSPy MLjjÂ»Jwtj Äj$qCcMc¿ MLk^ÓCy CLFL −PyÔLFLÓj OqkGHlÁÍjíŠFLï −NqjFL¥qFcï, CnÆfSFL ¬FLjAKLMcÓCyFy, 
öGHÀOy¾¥x¥q MLkOqjðCy ²Íj$qjCLjFLï ×cåFL¸CyFy, EoQL¸Py μ¥q MLOqÜ¸Mc¿ Oq¥që¸Py MnÔLáÂ −Ä¿, $qj¸@nPy÷ $c<jðÓj Cn¼áFL `ÔLÓ¸` 
¥cMcÆ FcŠ'' GSk=h$c GSðGRæ¸$c ÔnGHlCLjFcï<j O~IGHjML.  

$qÁPy ³Ey ÂQLù_íî¸ MLjÈ¢" −MLfU¸¼¸Á. Ä¿¸¼¥h CnÆgS O~IGHjML ®Âï MLk^Ój MLk=c÷<è¸ ®Eo MnjjÍ=hTd¿.  
''Ä£jOqj AKL$qML¸CLjBhê FLMLjôO~?''  
Jv<j$c=h ×.< MLjj¸ÍjŠ MoGSjŠÂ, MLj¨$c+" Ä£jÍ ‚OqjáÂ ¬<j$qjCLjFLï − ¬MLkôtjÂ ÔLkfS ''KcKyN|j'' ¬FLjŠFcï<j 

Ä¿¸¼. ¬CLÂ ÍßfRæPy TdbEcOq*¸$c ¬Pe °¸@o −<fHÓ÷ `Ä£jŠ ³ fSÂMLk gUOy ¬¸=o ®GRæ¸? Ä£j IsHMLOn=| ö¥h¥n^O| ²MLOqj?` ¬Â 
¬<$cÆ MLj¿.  

''¬GSÓj AKL$qML¸CLj<j ¬¸=o ³Äj=h? Ä£jOqj ³OqðOqÔLjŠFLï ¯ AKcMcÓ OqMLjôÿO~ôõÓFLj¸¼ ¥x¸Ôn¸ _Nqj^GH¨Co, −Py¼¸Ôo 
¬ML¥cQL¸ °¸^j¸EoMnk''  

''JwÂ¢ Ä£jOqj ÔnGHð¸¨''  
''²¥qÚ<jFcï<Â ¯ AKL$qML¸CLjBhê Ä£jOq¸Cc ®¸CL JdJdÓAKnÎOqMLlBhê ÔosSGSjëFcïOqj? ¬ÿ¸ ö_ÿyôfSô ¬FoMLk^ 

FLMLjôÍÓÔLjŠ¸=o ¬¸Cc AKL$qMLCLûøOqkGHlPo. MLj¿ ¯ ¬GSÿõCL¸Cc ³Äj=h? GSOqøMcõfHCLCLø¸, GSFcCLFLCLø¸, ¥qFL_<jCLk ‚@~ 
¥qFL_<FL^j÷¸<<¸ ML$nÎO~ ±ÿÓÂ¢ï AKL$qML¸CLj@nÎCo, öGHGSjëCL¸ ÄÍjõÔLá¥hë AKL$qML¸CLj<McøÆ. ¯ $qjBcÓÂ¢ï EcÂ¥i °FcïtjMLj¿. 
AKL$qML¸CLj¨ ÔLj^kæ ³My ÔiÓáPoÂ JvOqÓj ¥qGHð, ×.FcÂï AKLNqjrH^æ<¸ ¥qFLï Fc ÍßfRæPy AKL$qML¸CLj<j öGHÀ $xGHð¥q+PyFLk, 
°FLïCcCLjô@nÎFL MLõ¥hëPyFLk, Tz¸ÍOqõ GHm¿CLMnjÎFL AKcMLFLPyFLk OqkGHl¥q^jæŠ¸=c<j. ´F| gSæF| ¥cø¸^M|j DÁNqj¿¢ CLOqMcCL ‚@~ 
MLjFLjGRjÓj MLk EoMLjj<j, Ä£j EoMLjj<j ¬Â FLOq¥cÆï GSßfRæ¸ÔLjŠ¸^jFcïOq¸=o, ¯ MLjkb<CLø¸ Â¸¼ Ä¨JwML<¸ Mc+"¥hGRæMnjÎFc 
PoŠ¸@~ °¸@~Æ PoEc TdÿGSMnjÎFc PoŠ¸@~ °¸@~Æ. ÄQLøMcõGHëMnjÎFL EcFy÷ CLFL GS½¡MLCLFLj öGHÀÃ¸Ã¸GHÔoGSjŠÂ, CLFLPy GSOqø 
öGHGH¸ÔcÂ¢ï GHlFL¿¢ãÄ¸GHÔoGSjŠFo öGHÀAKcML¸CLMnjÎFL DÁNqj¿¢ °FLïÍÂ ²ML¿¥h CnÓjGSj? ¬MLÂ¢ï ÔLÍML¸¨. − CLOqMcCL AKL$qML¸CLj¨ $qj¿¸¼ 
MLk=c÷<¸¨'' ¼FLï fHÓ÷ÓŠ ÿy¸ MLO|Ú ®¼á, GHlGSë¥q¸ MLjksSsS =iÔLO|Pe −sHQc<j O~IGHjML.  

''®Âï CnÆfSFL Ä£jOqj, ®MLÂ¢ï ²¸ÍjŠ ÔnGHð‚<Íj?''  
''²ML¿¥h? ÄFoMcOqj ²MLOqj? ²ML¿¥h ¥cMcÆ ¬GSÓk. ®¸CL Mnj=i¿NqjP| öGHGH¸ÔL¸Py ³ ¬FLj_¸bÍ¸ Ä£jOqj ÔnsHð MLjFLjGRjÓŠ 

GS¸bÁ¢¥qßCL¸ −GHlCLj¸ÍÂ ¬<j$qjCLjFcï¿¢ öGHQLï? ¯ Fc DÁNqj¿¢ FoFLj ÔLÁÄFL ÔLÍjMLl, GSOqø¸ MLk −IgHGSjPy Ôn¥qÚ_Ó÷Ó¥h ¬¸¥hCLMnjÎ, 
²¸CLMLOqŠ ÄFyEcÂï ¥qWcCLô¥q¸$c GSßfRæ¸¼ sHGHO| GSOqjÚõPoGRF| rH¸ÔL$qÓMnk CnÓjGSjŠÂ CLEcøO~ Fc ½¡CL¸ rH¸ÔLj¥y@~Â¥h 
°GHNnk$qGH<jCy¸Á. ²¸CLMLOq‚ Fc Š^j¸_ TdìtjÂ −¿íî¥qGHOq¸$c GS¸IGHj¸Py rH¸ÔL$qÓMnk ¬FoEcÂï_=hæ Fc MLjFLjGRjõÓj FcŠ 
[¿¢Íj ¥q<jCLjFcïOqj. −Py¼¸GHÔosSÁ. ¬EoEnÎFc ÔcPe CLŠÚML MLj¸Á¥h ¥cMcÆ. CLMLj ½¡MLFL GSj#eÓFLj $qMLjõ¸PoÂ öGHNqkBcÓj$c 
Â¿¢øOqõGH¿¼ ²ÍjOqj ÂÓ_¨ NqjjÍíî¸ ÔnNqjõÂÁ, ¥cÓXoJdÂ¥h FcÓj$qj ¥x=oGRF|û Mc<j¥y$qÆ»FLÁ ¬tjFL GSk@y ®¸^PnŠáMcÆ=i 
öGHÀIGHÆ¸Ôo TdfUCLõ¸¥cMcÆ ¥cÂ¢, −Py¼¸GHÔofS, CLFL ¬fSìCcøÂï MLjV AKLNqj¸¥qOq GS¸ÔLÆCL ×cåFLTd$qO~Py÷ MLjj¸¼CoPoá ³ CLCLø¸, 
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³ QcöGSë¸, ¥qWc, ¥cMLõMLjk ²ML¿¥i ¬¥qÚOo÷Íj. ¥cMcÆ ¬FLjŠFoMcOqj °¸=cOoMnk ¥cÂ¢ Mc+"FLj Mo+"Ä£jÍ Pn¥qÚMnNqjõMLÔLjá. GSOoøQLøOqj¨ 
¬fSìCcøÂï $qj¿¸¼ MLk=c÷<¥q, öGHÀ MLõ¥hë GSOoøQLøOqCcøÂï Jv¸Eo MLkOqÜ¸ ÔLkrH=hæFL _jÍjíBhê EoMLjjBhê ÔofS, −NqjFL ÔnfHð¸Á 
¥cÓ$qOqó¸Py ¥qÆsHfSFL CnÆÄ$qÓMcOqj ¯ ×.FL¸. Twö¥q=i}S _ÀŠ¸=o −Py¼¸GH×oTdë@oMnkFLÂ AKLNqjGH¨ _ÓML¸CL¸$c ÔL¸sHfS¸Á ¯ 
×.FL¸. QL¸¥qOqjÓ ¬FLïGHmO~êGRæ¥q¸ ÔLÁÄ ¥y¿¥qÓj À£OqCcNqjÂ Á¤GH¸ rH=oæ ¯ ×.FL¸, −NqjFL ÔnfHðFL Äj$qCcÄ ³Äj ¬FLjGS¿GSjëFcïOqÂ? 
−NqjFL MLkNqkMcEcÂï [¸¨¸Ôo ¯ CnÆgS CnÆNqjÂMcOqj ×.$qCLjë ÄjbÍõ AKL$qML¸CLj<j GSCLõ¸. AKL$qML¸CLj@o ×.$qCLjë ¬FLï McÍ¸Py 
MLjk@yMLk^ MLj¿áJwtj AKL¸$qGH<jCLjFcïOqj. ¬¸Íj¥qÂ, ¯ ×.FcÂï CL=hæ PoGH<¸¥qFcï ×y¥x^æ<¸ GSjÓAKL¸. ¬Á ¬¸Co''  

$y<Š ÔcOq»Ó_¨ On¸<j¥c+k" ÔcfH ¬Mc¥nÎÚ Ä¸^jFcï<j Ä¿¸¼. ³Ey GSOqEc¥h, ¥cÓXoJdÂ¥h, OqÔLtjCLPy÷ MLjFLjGRjõÆï 
ÔLkfS FLMLløŠ¸EcMLjFo ÁŠÚMLkÆFL ¥y¿¥qCy=h rH=hæFL ¯ Ä£j=h¸$| ®Mcø+ ÔcPe $xGHðMLjÓjGHl ÀOqj$qjCy¸Á. ¬¸ÍjPy μ¥q MLõ¥hë ögSë 
¬ML<¸ MLj¿¢ CLMLkad$c °¸Á. ¥cÂ¢ GHOqõMcGS¸?  

O~IGHjML$cOqk MLjFLjGRjÓ¸ÍOqk μ¥q PnMnPy÷ °¸<Oqj. GSßfRæPy MLkFLMLCLø¸ ¬FoÁ ¥éMLÓ¸ ÄjbEcõMcÍ¸. ²¥qÚ<j¸ÍÁ? ÖFLïCLõ¸ 
°FLï ³ MLõ¥ië CLFL ¥h¸ÁMnj^jæÄ£jÍ °FLïMc¨Â ÔLkfS FLMLlø¥y<j. FLMLløŠÂ sU+FL ÔosSMc@nGHl<k °FLïCLj<ML<j. ×cÆGH<Cc<j. 
ÔoNqjkCLÂMLø@~Â¥h öGHNqjÀïTdë<j. ×n¥| IfHPeGSIgHÓj, ¬*jMLlFLj ÄÔoáÍFL ÔosSë ³Oqð@o GHOqMLk*jMLlÓ GSMLjjEcNqj¸, Mc=h MLjbÍõ 
−¥qOqú*, Ä¥qOqú*Ó GSøOqkGH¸ fU¸Ík ÄjbEcÓ½¡Py ¥cfSô¥| ²FL¿¢ã¥h öGHÀJdÁCLMnjÎFL FL^O~×.FLßCLõ¸ ¬Â CnÆgS FL^O~¾FLj GHm×. 
ÔnNqjõ[ÛOqPoÍj. ¥éMLÓ¸ ³Ey FLMLjô¥q¸CyFy, −¿ëCyFy öJdOq¸AKL¸ ¬Nojõ öGHÀGHÂ¢ CLOqMcCL GSCcõFoøGR*Š Ec¿À£NqjMLÔLjá$c! 
¬^jML¸=hMc¿¥h Ä£jKy=h MojbEcÄ MLOqÜ¸ ÔoNqjkCL ®MLøÔLjá$c?''  

[¸$qjMLj¸=y¸Á °MLj ¥q¸>Oq¸. −Mnj $x¸CLjPy MLjßÍjCLø¸ GHÍjFLj MLlFLïÁ.  
On¸<j ÔoCLjÓk ¥q^jæŠÂ −MnjML¸¥é ÔLkGSjëFcï<j O~IGHjML. ³Äj=iMnj? ³¸ Ôn_jEcMLjÂ öGHNqjÀïTwë¸Á? ¬CLÂ −PyÔLFc 

CLOq¸$cÓj −MnjFLj Cc¥hFL^j÷Fcïtj.  
''Td¿¢! ÄjMLjôÆï ®¸örH}S ÔoEcíMLjÂ MLk=c÷<è¸PoÍj. ÔcPeTdOqj÷ Ä£j GSÄ£jXLÓj, GHlGSë¥cÓj ÔLÁMcFLj. Ä£jOqj ÔcPe $xGHð$c 

ÔLÍjMLlŠFLïMcOqj. ¥cÂ¢ ³Ey fSÂfS×.¸Cy ¥x^jæŠJwCLjFcïOqÂfH¸¼¸Á. ¯ McÍFL ‚@~ ¥qOn¥|æ ¥cEoMnk FoFo Mo=hFy ¥xÂï 
fSEcí¸CcÓFLj sUCLjMcEcÓŠ ¬¸ÍÂ Mc=hÂ FLÄjô öGHGH¸ÔcÂï ÀOq$cKyO~÷ ÔLkGSjëFcïFoMnkFLÂ ¬FLjMLkFLMnjj¼á¸Á. ¥xÂï ML¸ÍÓ 
GHlGSë¥cÓj ÔLÍML<¸ ¥qFcï μ¥q GS½¡MLMnjÎFL MLõ¥hëCy, Fc GSKnã¥|æ ¬OqíîMnjÎFL MLõ¥hëCy McÁ¸¼ ÔcPe FoOqjá¥yMLÔLáÂfH¸¼¸Á. ¬¸Íj¥é, ÄjMLjôÆï 
MnCLjŠÚ¸^k MLÔcáFLj.''  

MLk=c÷<PoÍj O~IGHjML. $cÆPyÂ¸¼ GH¥hÚ¸=h ¬OqMLMLkÄj Jw=c÷^ ÄÂfHTwë¸Á. ÍkOq¸$c ²¥qÚ@y OnÎÓj‚CL, ¥cOqj −»FL 
ÔLGHlð<j. Ä¤^Âï¸=h MLjbEcõ ÄO~MLj GS¸»¤CL¸Pe ¬GHlð<GHlð<k ¥ytjÓ ‚Twë¸Á.  

¥cÂ¢, ®Í¸Cc FoGHDÍõMoj. Ä¿¸¼¥h ±fH¿ ¬¸Í<¸PoÍj. MLjV GSOqEc$c °FLïÁ. ¥cGSë AKLNqj¸$cFLk °FLïÁ. McCcMLOq*¸ ³Ey 
CnÆNqjÂ ¥xCLë¥c¸ÀCy ²Óö¥hærIHÎ ¬tj¸ÍÂfH¸¼¸Á. CnÆNqjÂ Cn»¸GHl ML¼á¸Á.  

''°MLj$cOqk Ä£jOo¸ ÔLÍjMLlŠFcïOqj?''  
''örHÎMo=|$c ²M|j.³ ÔoGSjëFcïFLj''  
''GSKnã¥|æ''  
''Æ^OoÔLO|''  
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''Ä£jOqj OqÔLtjöCLjÓj ¥qEc Mn¸^Fo CLGHlð$c ¬Oqíî¸ ÔoGSj¥y¥q¸¨ ¬¨»Co''  
''¬<$q¸¨.''  
''Ä£jŠ rHWnÎ"¸Ec?''  
''²¸Íj¥hGHlð@~ öGHQLï?''¬Â ¬<$qPoÍj °MLj. CLPnÀë GSk=h$c ¬CLÂ ¥q+"Py÷¥h ÔLkfS¸Á. − ÔLkGHlPy ³MLjj¸Ey 

CnÆNqjÍj¥cÂ¢, O~IGHjMLŠ MnFnïMLjj¥qPy ³Ey CnÆNqjÂ ÔLÓ÷ÍFL¸.  
ÔoÀPy ³MLjFcï °¸=o MofS Mnjjÿ¸ GH$qÓ¥x<jCLj¸EoMnkFLÂ GH¥qÚŠ CLGHlð¥yMcÓÂfH¸¼¸Á Ä¿¸¼¥h.  
Mn¸^Fo μ¥qÚTd¿ FLMoøfS ''PoÍj GSOo MLTdëFLj. MLjOx¥qTd¿ ¥qÓjGSjŠ¸Ec¸. FLMLjsSë'' MnjÆ÷$c Po¼, ŠÔná+j" GSjCcOq¸$c 

ÍjÓjGHlŠÂ MnÈ"Jwtj¸Á. $cÆPy CoPo −Mnj ¬¸EnÓ GSMLø¨ Ä¸^k GSì_jíPnÎ ‚ÔLj¸¨JwNqkOqj ®ÍíOqk.  
°FLï^j÷¸¨ μ¥qÚTd¿ $q=hæ$c FLMoøQc<j O~IGHjML.  
''²¸ÍjŠ $qjOqjMLl$cOqk FLMLløCLjFcïOqj?'' ¬¸^k CLFLk FLMcø<j Ä¿¸¼.  
''MLjÂÍíOq¸ μ¥q MLjVöGHMLkÍ¸ FLj¸¼ CLGHlð¥y@~Â¥h öGHNnk»¸¼FL ÔcPe MLkMLjkÓj ö=h¥|FLj CLÓjÔLjŠÂ..''  
''TdO|! ®¸CL¥i −Ä< ²MLOqFcïOqj?''  
''³Mnk? Fc‚ CnÆNqjÍj. ®Pe÷$o μ¥q Ä£j=h¸$|Py GH¿ÔLNqjMnjÎ¸Á. −Ä< FLMLÓ μ¥q=h MLjFL GHöÀ¥qPy MoQc¸Po''  
''TdO|.. − FLMLÓ ²Pe °¸Á?''  
''³Mnk ÔcPe rS¸=hMnj¸^P| ¬FLjŠFcïFLj ¬GHlð<j. MLjOx¥qGS¿ ÔLÍMcÆ. ÔcÓ ®¸¨rH¸@n¸=| =nÎ}HPe °FLïÁ. ²¥qÚ@nÎFc 

°Eyõ$q¸ ÔoTwë¸EoMnk? GHÍ ¬Pe KnÎ^¥h MnWcí¸'' ÔcPe MLkMLjkÓj$c ¬Â KnÎ^Š MnWc"Oqj ®ÍíOqj.  
¥cÂ¢, ®ÍíOqk Ec¿Py ³MLköCL¸ CL¿Ú¸ÔLÂÁ, ÂÄjGR¸ MLj¿áJwÂÁ μ¥q=o.. `°MLj`  
®¸=h¥h MnWcíMLjÂ _NqjÓjEoO~<j O~IGHjML. ¬CLFLj −IgHGSj MLjj¸ÍjFLj¸Ôo MnWc"Æ. Mc¥h=y÷ $qkO~Û. Ôi¥q=y÷ OoGHl öGHGSÄ¸ÔLKyNoj 

TdfUCcõÂï, O~×.¥iNqkÆï ¥q<jGHlPy EcÔLjŠÂ ÂöÍJwCLjFLï ³Ey ±ÿ¥q¸ÍÂ OqkGH¸Pe °FLïÁ `¯ CLOq¸` −IgHGSj μ¥qÚ XL*¸ 
CcOq=c÷@~<j.  

''¥{F|?'' ¬¿Ôc<j $qkO~Û.  
GSMLkbEcFL¸ ÔnfHð PyGHÆ¥h MnWc"<j. PnÎ^j÷ PofS ³Ey rIHÎP| MnÀ¥c<j.  
¬¸ÍjPy μ¥q ¥q=h¸$| Ex¿¥h¸Á.  
°MLkEoÄ.. 22 ³+j". Ä¤* MctjTdëOqj. ML$nÎO~ ÄMLO~ÓjFcïtj. ''TdfUCLõ¸Py GSð¸ÍFL °¸@~ÓÂ FLMLjjôCcOqj'' ¯ μ¥qÚ 

ÄGRNqj¸ CLGHð, − Â¢OqML ÂÇ¤bÁPy − ½¡ML¸PoÂ FLÓ÷=h ¬XLO~Ój MLjOo¸ MLk=c÷<Po¥q JwNqktj.  
−Py¼GSkë _Nqj=h¥h ¬<j$qjMoQc<CLFLj.  

PPP 
''öGHÀ GH¿ÔLNqj¸ sSïÿ¸ ¬McøÓÂ, öGHÀ sSïÿ¸ ÔcPe $xGHðÍMcøÓÂ ²¥qÚ<jFLïÁ TdO|? sSïÿ¸ $xGHðEo ¥cÍFLFLj. 

`®¸ÍjŠ` ¬Â CnÆNqjÂ sSïÿ¸ MLj^jŠ ÔcPe öGHMLkÍ¥qOqMnjÎ¸Á'' ¬Fcï<j Ä¿¸¼.  
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O~IGHjML, Ä¿¸¼ O~MLj¥qßadê Ó¸Ô| ÿy¸Py ¥cIgH Cc$qjCLjFcïOqj ÔcPe GHlO~CLFLMnjÎFL − ÿy^P|Š ÔcPe $xGHð ÔL¿öCL 
°FLïÁ. KnÎ^Â¸¼ MLÔoá ¥qÍ¸_McGSFLÓj, PyGHÆÂ¸¼ MLÔoá MLjTdPe EyQLÓ McGSFLÓk ¥qÓ$cGHlÓ$q¸ ¬tjJwtj Ä¸CL MLkÍ¥qCL 
°¸^j¸Á $cÆPy, ¬¥qÚ< ¥cIgH ÔcPe öGHfSÁíî.  

Mc¿Íí¿ GSKnã¥|æ `°MLj`. − MnjjÍ=h GH¿ÔLNqj¸ CLOqMcCL FcÓj$qjTdOqj÷ ¥qÆQcOqj. öGHÀ ¥qÓtj¥qPyFLk O~IGHjMLPyÂ MojbEcÄÂ 
ÔLkfS °MLj ÔLksH −O~bÍFL ÔcPe ÂGRÚÓôGR¸$c °¸@oÁ. ¬Âï JvOqÓj Ä<Á¤fS ¬CLÂ¥h ¬Pe Í$qÜOnÎFLMcOqj ²MLOqk PoOqj. ¬¸Íj¥qÂ 
¬CLÂ ÍßfRæPy °MLj ¥éMLÓ¸ ¬@nÎôOqO|$c −»JwPoÍj.  

$xGHð OqÔLtjCL, μ¥q $xGHð GHöÀ¥qŠ ²¨^O| ¬tjFL O~IGHjML PyGHÓ μ¥q Mnjj$qMc<j. ½¡ÄCL¸GH^÷ °EcgSFL AKcML¸ °FLï MLõ¥hë 
°Fcï<j. ¬¸Íj¥é ¬CLÂ ¬Pp¥h¥q Cc¿Ú¥q ×cåFL¸ ¬CL¨ ½¡ÄCcÂ¥h °GHNnk»¸ÔLPoEoMnk? °MLj ³Ey CnÓjGSj¥yMcÆ ¬Â 
öGHÇï¸¼FLGHlð<Pe÷, ¬CLFLj −MnjFLj McÍFLCy FyOqj ¥q=hæ¸ÔoMc<j. ¬¸ÍjPy ¬CLÂ¥h ³Ey ®$y Qc=|ûIJdXLF|.  

''EnNqkõÓj °FcïNqk ¬Fo Ç¤¿ú¥q ÂOqøfU¸¼FL¸CL MLköCL¸ ÔoCL MLk −IgHGSjPy Š¿¢áÓk, Kn¸ÔiÓk ‚@~ EnNqkõPoFLÂ 
FLMLkôÓFo fSEcí¸CL¸ ³¸ PoÍj. ³Ey Jv^æ‚=h¥h °Eyõ$q¸ ÔoGSjëFcï¸¥cÂ¢, ®Í¸Cc ö=c}R ¬Fo Mc+j" MLk MLjbEoõ °FcïOqj. MLjFLjGRjÆï 
¥xFL$qÓOoMnk¥cÂ¢, Mc+" −PyÔLFLÓFLj ¥xFLPoOqj$c'' ¬Fcï<j O~IGHjML °MLj − GSKnã¥|æ ²ÀëFLGHlð<j  

''FcŠ MLköCL¸ ÿFLjMLj¸CLj¨ Í¸<¥q¸ MLÔLjá. FoFLj ÄGH¿¢CL¸$c FLMLjjôCcFLj'' Â×ctjÀ£$c μGHlðŠFcï<j Ä¿¸¼. ¬CLFLj 
JvÓ¸ $q^÷ Ä£jÍ °¸@o MnkfUÂ¢ fHQcÔcÓ $qj¿¸¼, ¥x¿Ä EnNqkõÓ $qj¿¸¼ ÄFo °Fcï<j.  

''AKLNqj¸ Ko}S$c ¥xÂï FLMLjô¥cÓj GHm½¸GH_<Cctj. ¬GHlð<GHlð<j JdGH¸ AKL$qML¸CLj<j ‚@~ − ¥yMLPy¥h ÔoOqá_<Cc<j. 
¬Á ¥cÍj GSKnã¥|æ. ¬GSÓj ¯ ÄGRNqj¸ Ä£jÍ ®¸CL ¨GSÚGRF| ÂOqøfU¸Ôo Ä£jOqj Â×ctjÀ£$c ²¸ÍjŠ −Py¼¸ÔLOqj? Ä£jOqj FLMLjôÂ 
ÄGRNqkÓj, −Py¼¸ÔL@~Â¥é MLõÀOo¥h¸Ôo ÄGRNqkÓj ²Íj=hMc+" FnÀëÄ£jÍ OqjÍjíEcMLjÂ ²¸ÍjŠ öGHNqjCLï¸? fSÂûNqk¿=i PoÂ ¯ 
GHÂMLÓ÷ öGHNnk×.FL¸ ³Äj=h?''  

−Mnj ¬<j$qjCLjFLï öGHQLïŠ ×.Mc_j ÔnGHðÍÓjÔLj¥yPoÍCLFLj. MLkMLjkÓj$c ¬tjCo `μ¥q DÁNqj¿¢Fy, bÍO~ôFyï, 
FcõNqjGSköCcFyï ¥éMLÓ¸ ¥xÂï Mc¥cõÓj$c MLk¿á öGHÔLj¿sSë öGH×.Ój EcÂï ÔcPe MLk^O~}IH IJd¥|æ$c À£GSjŠ¸=cOqj. ÔLOqáÂ¢Nqk¸QL¸ 
ÔosSë −Py¼¸ÔL<¸ öJdOq¸bÃ¸¼ μ¥q¿FLj¸¼ μ¥qOqj ÔcPe FoOqjáŠ¸=cOqj` ¬Â GSMLkbEcFL¸ ÔnsHðMc@oMnk ¥cÂ¢ ¥csSGHl −MnjFLj 
³¨fHEcíMLjÂfH¸¼¸Á.  

''μ¥q Â×.¸ ¬Á Â×.MojFLÂ ÂO~íî¿¸GH_¨FLGHl<j ¬Á EcÂ ÖFLïCcõÂï ¥yPyðCLj¸Á ¬Fcï<j $qEc −TdÚO|è MnÎP|û'' ¬Â 
CLfHð¸ÔLjŠFcï<j.  

MLk=c÷<Š¸@~ MnÈ"Jwtj¸Á −Mnj. − CLOqjMcCL GHÁsUFLj Oy¾Ój ¥qFL_<PoÍj.  
O~IGHjMLPyÂ $xGHð MLõ¥hëCLø¸ CLFLj ¬EníŠ¸@o 250OqkJdNqjÓ ®¸=y÷¥h Mn+"$cFo MLk¿JwCLj¸Á. CLGHðÍj. CLÆ÷¥h MLj¸ÍjÓj, 

CnÆÄ$c öGHML¿ë¸ÔcÓFLjŠFo AKcOqõ À£GSjŠFo ¬À ×cö$qCLëÓj ¬ÓMc=nÎJwNqktj. ¥cÂ¢ ²¸Íj¥y °MLj `V¸=h¸$| MnjMLj¿¢` 
¬tjJwtj¸Á. ¬tjFc, −<fHÓ÷Š ¬¸CL CnÆÄ ³Äj^GSÓj ¬Â ÄGSjŠÚFcï<j.  

rSÓMLlÓj MLÔcáNqjÂ fHÓ÷Æï sSï¥|JdO|ÚŠ À£GSjŠ MnÈCo ¬¥qÚ< ÔLkfH¸¼FL Fc$qjJdMLjj ²¸<Py ÄjÓÄjPe MnjOqjGSkë GH<$q 
ÄGHð<¸ ÔLkQc<j. °MLj $qjOqjëŠ ML¼á¸Á.  
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¬GRæÓXhô $qj¨ rHÎ öJd¥cOq¸ Ä£jÍ FLj¸¼ ¬GSëÄjGSjëFLï GSkOqõ¥c¸ÀPy MnjOqjGSjëFLï ¬MLjôMc¿Â ÔLkfSFLGHlð<j °Moj $qjOqjëŠ 
ML¼á¸Á.  

¥qÓjGSj¥yML<¸ CLGHðÍÂfH¸¼¸Á. ¥cÂ¢ ¥qÂ¢GS¸ −Mnj −VøÂ¸ÔLPoÍj. ¬ö<}S‚@~ PoÍj. EcÂ¥yGS¸ öGHNqjÀïsSë 
ExOq¥qÚJwEoMnk ¥cÂ¢ ¬bÃMLkFL¸ ¬<jè ML¼á¸Á.  

''¬tjFc, −<fHÓ÷Š ¬¸CL −PyÔLFc, − $yPe ³Äj=h Ä¿¸Ôi ¬Fcï@yOy¾ −GHl¥yPo¥q.  
PPP 

''°¸<‚<Ec $qjOqjMLl$cOqk! rHÎ$c OqÔLtjöÀ ¥qEc?''  
''Fc Mnjjÿ¸'' Oq¥qOq¥cÓ FLMLPe MnÎCLOqj*Py÷ MLjjBh» ÄGSj$nÀëJwtjFLMc<j ¬CLFLj.  
− CLOqMcCL ³Ey ¿IGHOnF|û ¥yGSOq¸ DÁNqjTdIfH¥qP| PnÎö_¿¢Py¥h MnÈCo ¥qFL_¨¸Á −Mnj.  
− ÔLÓ÷=h Ôn^÷Â¢<Py −bEcõÀô¥qCL GSð¸Á¸Ôo JdÓO~À $y<Ó Â¢<Py÷, ¥xÂïMoÓ MLj¸Á¥h ×cåFLöGHEcFL¸ ÔofS ¬¸CLOqjô[jÆï 

ÔofSFL − ÂQLù_íî GS¸»¤CL¸Py MLjÈ¢" Mc¿ sSïVÂ¥h ÓNqjŠÁ¿¸Á.  
''®¥qÚ< KpEcíîO~MLj¸ ÔLkQcO~? ÔcPe KcMLl¸^j¸Á'' PyGHÆ¥h Mn+jCLk, FL¨fH¸¼¸Á.  
¬¥qÚ¨ ¬Pp¥h¥q Tz¸ÍOqõ¸, − ¥xÓFLj, MnÍjOqjJvÍÓj ¬CLÂPy ¥qÄÂ, Tz¸ÍO~õO~bÍŠ¨Â ÂöÍPoJdtj. MLk=c÷<jCLjFLï 

öGHÀMLk^Py GSøÄGRNqkÓj O~Š¸@~ ×cö$qCLëGH@~èOqj ®ÍíOqk. ³Äj ¥cMcPy ¬Ä MLÍíFLj¥yML<¸ ®Íí¿¥i GSj[¸.  
''Oq¸¨. ÄjMLjôÆï ö@~}H ÔofS Mn+CcFLj'' ¬¸^k CLFL IfHNqj=| ö@nÎÄ¸$| gS^jPy ‚OqjáFoEc¥c, −Mnj ¬¸CLGSjë ¬CLÂ 

−PyÔLFLPy÷¥h ‚@~ O~PoÍj.  
''μÍjí'' ¬¸^k FL¨¼MnÈ"JwNqk<CLFLj. − CLOqMcCL ½¡ÄCcÂï Mnk¥q¿¢$c, ösHMLjFLj ¥éMLÓ¸ ²$yIgHÆ¸$|$c ¼öÀ£¥q¿¸Ôo O~IGHjML 

''Â×.¸ ÔnGHlð FoGSë¸. Â¢¥é¸ ¥cFc FoFLj?'' ¬Â ¥qÄCLø¸ O~Qc<j.  
''$qjOqjMLl$cOqk ³¸ Kc$cPoÍj ÄGRNqj¸. rHWnÎ"FL Ä£jŠ ¯ KcbEoÄj=h?'' Ä¿¸¼ ¥x¸Ôn¸ gS¿Nqj}S$cFo ¬Fcï<j.  
''GHOqõMLTdFcÓj PoÂ sSïVÓj GSj[¸ Ä¿¸Ôi ®¸ÍjPy ®ÔLjá¥yML@~Ój, GHlÔLjá¥yML@~Ój, EcÔLj¥yML@~Ój, Jw$x^jæ¥yML@~Ój 

°¸<MLl.''  
''Fc Kx¸Í'' ¬Â MnÈ"JwNqk<CLFLj.  
− CLOqMcCL −MnjFLj adfH¸$| rS¸^O|Py CLÆ÷CL¸ö<jÓ MLjbÍõ Jv¸Á$cÜ FL<jÔLjŠ¸^k FL$qÓ Íj¥c*¸Py¥h Mn+"<¸ ÔLkQc<j. 

GHÓ¥q¿¸ÔLPoÍj. −Mnj ¬Ó¸¥qOq* −Mnj ²¸CL $xGHðEy ÔnJdðtj. `®Pe÷¸=h fHÓ÷ Ä¿¸¼ $qÁ¥h ¬Pe ML¼á¸Eo` ¬FLjŠFcï<j.  
''Fc rH+"¸©'' ¬¸^k ®Âø=oGRF|û À£GSjŠÂ ML¼á Tdæ}IH¥q¸Cc GH¸¼¸Á. ÔL¸ÍFL¸ ¥cOqjèÄ£jÍ _¸$cOqj ¬XLO~Ój. −Mnj 

CL¸ö¨sHOqj ÔLÍML$cFo °Æ¥hÚGH@~è<j Ä¿¸¼. −NqjFL PnÎF|û ¥q÷K|Mnj¸_Oqj. ®F|¥q¸=c¥|û −IgHGSOqj. ''¶¿ FcNqjFy'' ¬Â −QLáOqõ¸$c 
ÔLkQc<j −Mnj ML¸¥q. MLkMLjjÓj$c FLMLløCLk MnÈ"Jwtj¸Á.  

''ÔoGSj¥yKyNoj ¯ ¬AKc$qjõBhê CLFL ®FLæPnŠáMcÆ=iCy ÔL¸GHlCLj¸Á ¥cKyÓj $qjOqjMLl$cOqk'' ¬FLKytj O~IGHjML Mnjjÿ¸Py 
`®Á ¬Â ÔnGHðPoÂ AKcMcÂï ÔLkfS FyOqj MLjkGSjŠFcï<j.  

rHÈ"¥h Mn+"‚<ÍFLjŠ¸^kFo −[¿ XL*¸Py MnWc"Oqj. ''sSïVÂ¥h GS¸¥éCL¸ GHlGRð$qjÔLáîMoj''FLÂ Jd<jŠ¸^k Kx¥é 
GH^jæ¥xÔoáQc<j Ä¿¸¼.  
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³¸ ¥xFcPe ¬Â MnÀ¥c<j O~IGHjML.  
''¬tjFc, Mc+" rHÈ"¥h MLjFLMojÄj=h TdO| ®MLø<¸? ³ÄjMLø$qÓ¸ ¬tjFc? ¶ ±ÁMLÀë Tdæ¸<j ¥xÂ, μ¥q On¸<j 

OqkJdNqjÆ¼á rHÍí sH¥é½ ÔofS À£GSjŠMn+"<Moj'' ¬Â °¼CL GSÓV ®Ôcá<j Ä¿¸¼. MLk=c÷<PoÍj O~IGHjML. GSFLï=h °Æ÷JvOqPe¸=h 
sHGHOy÷Â¸¼ ÄjÓÄjPe Mn¸¨ PoGSjPe MnjOqjGSjëFLï Jd¸×o_j GH=cæÓj À£Qc<j. MoÆ¥h, GH=cæŠ GSFLï=h Mn¸¨ ÔnÎFLjCy ¥qÆfH, ³Ey 
JdCL¥cÓGHl O~×.ŠMLkOnë FL$qPe °FLïÁ ¬Á.  

³Ey ¬FLKytj FyOqj MLjkGSjŠFcï<j Ä¿¸¼. rHÈ"¥x<jŠ FLÓ÷$c °Fcï<j. ÿj¸Ec$c °Fcï<j. ¥cÂ¢ − rHÈ"GH¸Á¿, 
McCcMLOq*¸ °¥hÚ¿ Ã¥hÚ¿ ¬tjJwNqkOqj. μ¥qÚTd¿ ÿyEc, <_jò, FL$qÓj, MLjO~õÍÓj Oq]jÓj÷FL Ä£jÍ_¨FL=nÎæ, AKy×.FcÓj ‚@~ 
ÔnNqjõŠ¸@~ Jd¿JwtjMLÔoáQcOqj. ¬Âï¸=y÷¥h AKL¿¸ÔLPoÂÁ °MLj ¬Ó¸¥qOq*. μ¥q ÓXLOqjJdNqjÓ FL$qÓj, ´ÍjMoÓ OqkJdNqjÓ ÔiOqCy 
°MLjFLj °MLj$c ÔLk<Po¥qJwNqkOqj. rHÈ" GH¸Á¿Â¸¼ KnÎ^ŠO~$cFo ³Ey °GHöÍML¸Â¸¼ KnÎ^GH<è=nÎæ¸Á.  

''²Âï ¥q_jOq÷Fcï ÔnGHðÂ¢Nqj¸¨ $qjOqjMLl$cOqk. −<fHÓ÷Ój ÿyEcÓŠ, <_jòŠ Px¸»JwCcOqj. MLjFLŠ CnÆfSFL sSïÿMLjtj 
°MLjŠ, − rHÈ"‚CLjOqj °MLjŠ ³MLjFcï GS¸_¸bÍ¸ °¸Á¤?'' ¶ Oy¾ Ä¿¸¼ −IgHGSj ¬tjJwtjFL CLOqMcCL ±GSjMy¥qŠ O~IGHjMLCy 
¬Pe MLk=c÷<jCLk¸<$cFo.  

`°MLj` ÔL¼áJwtj¸ÍÂ CnÆfS¸Á.  
MLjj¸Íj MLkMLjkÓj$c °Fcï CLO~øCL CLÓjÔLjŠÂ, CLÓjÔLjŠÂ ³@~á<j Ä¿¸¼, QZkFLõ¸Py¥h ÔLkGSkë °¸¨JwNqk<j 

O~IGHjML. ¬CLÂ Íj¹[¸ MLkFLfS¥qMnjÎFLÁ. ¬¸Íj¥é CoOqjŠÂ Ä¿¸¼Â GSMLjjEctj¸Ôc<j.  
−[¿Td¿$c °MLj MLjßCLEoVÂï ÔLkEcíMLjFLjŠÂ ‚@~ AKL¿¸ÔLPoMLjÂ O~PoÍj ®ÍíOqk.  
− CLOqMcCL ¿½GSæO|è Jw}SæPy °CLëOq¸ ¬¸Á¸Á Ä¿¸¼¥h. μ¥q McOq¸ −Py¼¸¼ CLOqMcCL O~IGHjMLŠ ÔnJdð<j. 

ÔnGHð‚<ÍFLjŠ¸^kFo ÔnJdð<j. − °CLëOq¸ ÄQLø×.FLÂ¢NqjMnjÎ¸Á. μ¥qÚ Ä¿¸¼¥y, O~IGHjML¥y GS¸_¸bÁ¸¼¸Á¥cÍj. ¬¸ÍjPy CLFLj 
ÄGH¿¢CL¸$c $pOqMnÎ¸¼FL `°MLj` GS¸EoQLMLjj¸Íj. ¬Á öGHGH¸ÔcÂ¥h CnÆNqkÓFLï CLGHFL °¸Á. ¬¸Íj¥é ¬Á GHÃ÷}R ÔnNqkõÓÂ 
GH^jæÍÓÄ£jÍ °Fcï<j Ä¿¸¼.  

8 
×.¿»¸Í¸Cc CLFL AKcGRPy ÔnfHð $q^$q=c $c÷rS<j MLj¸¼Â¢+j" Cc$c<j Ä¿¸¼. ¬CLÂML¸¥é ÔLkGSkë ×.¿»FLÍ¸Cc 

±fU¸ÔLj¥y@~Â¥h öGHNqjÀïGSjëFcï<j QL¸¥qOq¸.  
¯ ×.¿»FL ÄGRNqj¸ ³Á¤ öGHÀOy¾e °MLjŠ Í$qÜOq$c °FLï CLÆ÷¥h, CL¸ö¨¥h, ÔnPn÷Æ¥h ¬Oqíî¸¥cÍj. ÔnfHðFc öGHNnk×.FL¸ °¸<Íj. 

Mc+" ½¡MLFL GSOqÈMoOqj. °MLj −PyÔLFc ÄbEcFL¸ MoOqj. ¯ °CLëOq¸ ÔLksSë fSÂMLkPyPe$c ''¬MLkô °MLk! ÂFLjï ¬Oqíî¸ 
ÔoGSj¥yPo¥qJwNqk¸ CLÆ£÷'' ¬Â μ¥qÚ ¬OqjGHl ¬¿¼ MLGSj¸bÍOq¥cÂ¢, KcML$cOqj¥cÂ¢, OqMLj ¥cÂ¢ ÄOqjÔLjŠGH¨JwOqj. rHÎ$c − fHÓ÷FLj 
MLj¿¸CL À^jæŠ¸=cOqj.  

¬tjFc ¿rSGHúF|Py ÔL¥qÚ=h¥y^j, _^F| ÿyP|Py Oy×c GHlMLlø rH^jæŠFLï Oq¸½C|, °MLjFLj ²¸CL KcbÍ? ±fU¸ÔLj¥yFLj 
‚@~ Po¥qJwNqk<j QL¸¥qOq¸.  

Jv<j$c=h ×.<Cy Jv¸Á$cÜ, ³ fSEcíî¸CcFyï ÔL¿áGSkë − ÔLÓ÷=h DÁNqjTdIfH¥qP| TvrSÎ=i Â¢<Py÷ $q¨Ôo MnFnïÓ KxMLjô °MLj. 
EcÂ¥é¸ ¥cMcPy ‚@~ CnÆNqjEo. ²ML¿¥i ¯ °CLëOq¸ ÔLksSEc¥c?`³¸ rHÈ"+"Ä? $yÃ¢ ²@~¿Py GHQLjMLlÓ MLj¸ÍÂ¢, ögSëÓFLk ‚@~ 
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−¿íî¥qTdìtj¥h ¼ÿï¸$c, McõJdO~Â¥h ¥é¸öÍ¸$c ÔLkQcOq¸=o ¬Fc$q¿¥q ÔL¿öCL ¬Â À=oæ ¯ GSMLk×.¸ ®GHð=h¥h MLköCL¸ ³¸ 
²Á»¸ÍÂ? ¬tjFc ®GHlð@o¸ ÔnNqkõÆ?  

''TdO|! ³Äj=h −PyÔLFL?'' Ä¿¸¼ ¬¨$c<j. QL¸¥qOq¸ CoOqjŠFcï<j.  
''ÔLk<j Ä¿¸Ôi MLk ¬MLkôtj ®Pe °¸^j¸ÍÂ, ®Pe −Py¼GSjë¸ÍÂ¢ ‚@~ MLkMcWn"ML¿¥i CnÆNqjÍj. ¯ °CLëOq¸ Â¢Á 

¥c_=hæ ³¸ ÔnNqjõ@~Â¥nÎFc Â¢Š ÿŠÚ¸ÍFLj¥y. FcŠ μ¥qÚ FcÓj$nÎÍjOy¾Ój =nÎ¸ ®MLø‚<Ík. −Py¼¸¼ ÔnJdëFLj'' ¬Fcï<j.  
−Py¼¸Ôc<j Ä¿¸¼. ''GSOoTdO|.. Ä£j ®GRæ¸ ¥cÂ¢¸¨. ¥cÂ¢ Á¤Â MLj^jærH^æMLjÂ MLköCL¸ ÔnGHð¥q¸¨ TdO|. Â×.¸$c Ä£jŠ 

°MLj$cOqj FcŠ CnÆfSFL¸CL$c CnÆfS °¸=o ¬Pe MLköCL¸ ÔnGHðOqj TdO|'' ¬CLÂ ¥q+"Py÷ ¬¸CLPy Â¢=hCnOq.  
`°MLk! ³Äj¼á ¯ −JdõNqjCL ¥xFLjŠÚFcïMLMLkô` ¬FLjŠFcï<j QL¸¥qOq¸.  
Ä¿¸¼ MnÈ"FL CLOqMcCL Kc$c −Py¼¸¼ μ¥q ÂOqêNqkÂ¥h ML¼á MnjÆ÷$c ÔnGHlðÓj MoGSjŠÂ O~MojQL¸$c¿¸=h¥h MnWc"<j QL¸¥qOq¸. 

MnWo"^GHlð<j °CLëOq¸ À£GSjŠMn+"<¸ MLj¿áJwPoÍj.  
PPP 

''¯ ¥qDÍPy MLjFL¥n¥qÚ@y CnÆNqjÂ Æ¸Š °¸Á. −MnjPy ¥qFL_<Â ÂOoøÍFL¸ °FLïÁ. ¬Á ®Á ¬Â ÔnGHð$qÓ ×cåFL¸ °FLïÁ. 
¥cÂ¢ CL^jæŠÂ ÂÓ_@o QL¥hë¥yPyðtj¸Á. ²¸ÍjMLÓ÷?'' O~MojQL¸$cOqj GHÔcOqj÷ ÔoGSkë KnÎ^Š MLk=c÷<jŠ¸^jFcïOqj. ''DÁ¸¥h¸$| ¬Pp@|''  

− °CLëOq¸ ÔLkfSFL CLOqMcCL Â×cÂ¥h QL¸¥qO~Â¥h ¬OqíîMnjÎ¸Á ÔcPe ¥xÁí ÄGRNqj¸. ¬CLÂ Pp¥h¥qMnjÎFL _jöOqŠ Äj$qCcEo¸ 
¬Oqíî¸¥cPoÍj GS¿¥qEc À¥qMLj¥q$c ‚@~ °¸Á. ¬¸Íj¥é MLjFLGSj MLÍí¸^jFcï MnjÍ<j Mn+"MLj¸ÍÂfH¸¼ O~MojQL¸$c¿ Í$qÜOqŠ MLÔcá<j.  

''®¸CL¥i ³¸ ÔoEcí¸ ¬¸=c¿GHlð<j? − Ä¿¸¼ ÔLk<KyCo ÔcPe GH^jæÍÓ$c °Fcï<j''  
''ÔLkEcí¸'' −Py¼GSkëFo PyGHÆ¥h MnÈ" MLj½ã$q Cn¼á ®ÔcáOqj O~MojQL¸$cOqj.  
''®GHlð@o MLTdëFLj'' ¬Â ÔnfHð MLjÈ¢" PyGHÆ¥h MnWc"Oqj. QL¸¥qOq¸ ÔLj^kæ ÔLkGSkë ‚OqjáFcï<j.  
¼FLï OoŠÓ rR<jè ¬Á. MnFL¥cÓÁ ML¸^ MLTdO~ ¥cKyÓj MLjj¸Íj MnÍjOqj CL¨¥qCy ¬<è¸¥q=cæOqj. O~bEcMLkbÍML¸ À£$q 

®¸=hÄ£jÁ¥h JdŠCy¸Á. GHGSjGHlO~fSFL CLjÓfS¥y^, $qFoïOqj MLj¸EcOq¸Ôn^jæ, PyGHÓÂ¸¼ ¬$qOqMLCLjëÓ GSjMcGSFL McCcMLOq*¸ 
öGHQc¸CL¸$c °¸Á.   

‚OqjáÂ ‚OqjáÂ ''³¸ ÔoGSjëFcï©NqjFL PyGHÓ?'' ¬Â PyGHÆ¥h ¬<j$qjrH=cæ<j QL¸¥qOq¸.  
ML¸^ MLTdO~Py ¯QcFLõ¸ MLjkÓ ¥cKyÓj ÔL¥qÚ$c MLjj$qjÜÓj MofSMLlFLï ¬Oqj$qj, EcÂÄ£jÍ ×.JdŠ GSjMLkÓCy ¬Ó¸¥q¿¸¼FL 

¬MLjôMcOqj ×yõÀ¥c¸CLjÆ£FLjCLjFcïtj. ¬$qOqMLCLjëÓj bÍkGHFnÎMoÍõ¸ ÔoGSjëFcïtj. ¬FcPy¼CL¸$cFo ÔoCLjÓj ×y¨¸Ôc<j QL¸¥qOq¸.  
− gH>Oq¸ ²ÍjOqj$c GHEcôGSFL¸ MoGSjŠÂ bEcõFL¸Py °FLï O~MojQL¸$cOqj. ²¸Íj¥y − ÍßQLõ¸ ²¸CL ®Á$c −Py¼EcíMLjFLjŠFcï 

QL¸¥qO~Â¥h MLjFLGSjûŠ Cc¥h¸Á.  
MnjÆ÷$c ¥q+j" Cn¿ÔcOqj −NqjFL. ³Ey ¬Pp¥h¥q Co×.GSjû.  
`FoFLj PoÂJwÂ −PyÔLFLÓCy GSCLMLjCLMLÙCLjFcïFc [Oqô` ¬Â CLFLFLj CcFLj À^jæŠFcï<j QL¸¥qOq¸.  
''Oq¸¨ KnÎ^ ‚Oqjá¸Ec¸.'' ¬¸^k PoÔcOqj.   
''¬O~íî¸CLOq¸$c ¯ bEcõFL¸ ³Äj^¸©? ¯ GSMLjGSõŠ GH¿adÚOqMojÄj=c ¬Â...''  
MnjÓ÷$c −GHMLjÂ ²<¸ ÔoCyë Tz¸×å ÔoQcOqj. −NqjFL ÍßfRæ ²¥qÚ@y °FLïÁ.  
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''Kc_j$cOqk! −Mnj ¥x¸CL CnÓjGSjŠÂ ¥x¸CL CnÓjGSj¥yŠ¸@~ JwNqkOqj. ¬¸CL×cåFL¸ ¥cMLÓfS ¬Pe÷<jCy¸Á Ã<è. 
ÔLÂJwtjFLMc+"Š ¥cMLÓfSFLEoÄj=y''  

''− ö¥qCLjMLm ¬Á¤ ÔoQcOqj¥qÍ¸© KyPn<j [OqjárH=hæ'' ¬Fcï<j QL¸¥qOq¸ MLjbÍõPy.  
CLMLkad$c FLMcøOqj O~MojQL¸$cOqj ³Ey GHfSÃ<èFLj ÔLkfS FLÄøFL^j÷.  
`¬<èMnjÎFLÄ¤ AKL¿¸ÔL@~Â¥é MLÔcáFLj FoFLj. ¥cÂ¢N|j` ¬FLjŠFcï<j MLjFLGSjPy QL¸¥qOq¸.  
''Kc_j$cOqk! MLjÈ¢" Ôn_jCLjFcïFLj. MLjFL¸ ×cåFL¸, GHÓjŠ, ö¥hNqj MLjk<k GS¸bÁ¢¥qßCLMnjÎCo ¥cÂ¢ ³ ö¥qCLjMLm Nqj×å¸ ¥cÍ¸©. 

°=hæ CL¸Co fHÓ÷Ó KxMLjôÓ rHÈ"Pe¸=hÁ ¯ [Oqjá, ¯ −<¸_Oq¸, MLj¸öCcOqíî¸ CnÓjGSj¥yÂ ¯ MLjFLjGRjÓj Ä¤È"ÔoáÄ − ÁMLlõÓŠ 
GS¿JwML¸¨. Mc¿¥h ¥cMLÓfSFLÁ ®ÔcáQL¥hë, ×cåFLQL¥hë, ö¥hNqkQL¥hë GS¸bÁ¢¥qßCL¸ _¨FL bEcõFL¸ ¥cÂ¢, MLjOx¥q=h ¥cÂ¢ ¥cMcÆ.  

μ¥q GHÂ ÔnNqjõ¸¨. Ä£jOqj MLjFLGSkñ¿ë$c, MLjOy Oq¥qMnjÎFL −PyÔLFLÓj O~Â¢NqjŠ¸@~ Ä£jOqj EnÎMLMLjj −FLjŠÂ bEcõÂ¸Ôo QL¥hëÂ 
CLÓjÔLjŠÂ öJd¿íî¸ÔL¸¨. −Ä< CcOq=c÷@o − Py¥cPy÷Ec¿ ExOq¥cÓÂ, GSCLõ¸ CnÓjGSj¥yMcÓÂ MLjFLGSkñ¿ë$c ¥yOqj¥y¸¨. FoFLk 
öJd¿íîTdëFLj − Ã<è ¥yGSOq¸.''  

$q<è¸ ¥h¸Í ÔntjõrH^jæŠÂ −NqjFoï ÔLkGSkë ‚OqjáFcï<j QL¸¥qOq¸. MLjNqjGSAKLPy ÍjOyõbÍFLj<j ''O~FoÓ ML¼áÀÂ Jw.'' ¬Fo 
@nÎPe$qjÓj $qjOqjëŠMLÔcátj ¬CLÂ¥h.  

`FoFLj ²¸CL Mnö¿MnbÍMLFLj ¥cKyCo ¯ ÕÔc¸ÍGSGHl fH¼áMcBhê MnCLjŠCLk MLÔcáFLj? ¬tjFc ¯NqjFL ³¸ GH¿adÚOq¸ 
ÔnGHlCc<Â MLÔcáFLj?` CLFLÂ CcFLj À^jæŠÂ MnjÆ÷$c MnÈ"JwEcMLjÂ PoÔc<j QL¸¥qOq¸.  

''Kc_j$cOqk FoFLj ÔnsHðMLÂ¢ï ÔcPe ¬OqíîOqfUCL¸$c °Fcïtj ¥qEc Ä£jŠ? FLMLjôPo¥q MnÈ"JwCLjFcïOqj. ¬GSÓj ¯ fH¼áMc¨ 
Í$qÜOqŠ ²¸ÍjŠ MLÔcáFc ¬Â −Py¼GSjëFcïOqj. ¬MLlFc?''  

>bEc=| ¿¢¨¸$| ¥cKyÓj. $c¨Í $qj<jè ¬FLjŠÂ »öOqjFL MnFL¥hÚ À¿» ''¬MLlFL¸© ³Äj=h MLj¿ ¯ $yÓ¸Cc? ¯ °CLëOq¸, ¯ 
GSMLjGSõÓj ®MLÂ¢ï ²¥qÚ< _Nqj^ GH¨ MLkMc+" Š^j¸_¸ ²¥qÚ< ¬Ó÷¿ ¬tjJwCLj¸EyFLÂ FoFLj KcbÍGH<jCLk °¸=o, ÔL¼á °=næ¥hÚFL 
EcÂï $qj¿¸¼ −Py¼¸ÔLMLj¸=cOoÄj=h? ¬Á Jwtj¸Á. − ¥qDÍ ¬tjJwtj¸Á. ¬¸Co'' ¬Fcï<j [O~[¸©$c.  

''ÔL¼áJw$cFo − ¥qDÍ ¬¸Co ¬Â ²¸Íj¥q¸=cOqj Kc_j$cOqk. ½¡Ä, GHOqPy¥q¸..''  
''Fc Jd@n, GH¼á_ÍíÓj. ¯ QcöTdëÓÂ¢ï ¥q=hærH^æ¸¨. μ¥q GH¥qÚ rSÎFLjû MLjj¸ÍjŠ MnÈ" rHÍí gH>Oq¸ ¬Ó¸¥q¿GSkë¸=o, ¯ QyGR 

³Äj=h? ³ rSÎ¸=hGSkëæ ®¸CLMLOqŠ −CLôÓ $qj¿¸¼ MLk=c÷<PoÍj MLj¿. ÔLkfSFL Mc=hCyFLk, °FLïMc=h CyFo ÕÔZGSkë¸=o, ÔLk<Â Mc=h 
$yPoÄj=h MLjÈ¢"?''  

''Ä£j¥é rSÎ¸=h}Sæ $qj¿¸¼ CnÓjGSj?'' GSk=h$c ÔLkGSkë ¬¨$cOqj. −NqjFL ¥q+"Py÷ ³Ey ¥c¸À MLÓNqj¸.  
−Py¼¸Ôc<j QL¸¥qOq¸. ³Ey sHGHOy÷ ÔLÁÄ, `Mc+j" ÔL¸öÍMLj¸<Ó¸Py Á$cOqj. Ä¤+j" ³Ey ¬*jQL¥hëÂ ÕÔoÁ¸ÔcOqj` ¬ML<Moj 

¥cÂ¢, ¬CLÂ¥h ²MLOqk rHÍí$c CnÆNqjÍj. ¬tjFL ¯ ÕÔcÍGSëGHl öKcÿô¨¥h MLköCL¸ ²MLOqj CnÓjGSÂ? ÔLÍjMLlŠFLï ®¸»¤÷GR¸Cc ¯NqjFL 
¯ GHm×.Ój, MLj¸öCcPy÷ GH¨ ²GHlð@y $qj¸^ÍÄø $q¸^ Mctj¸¼ °¸=c<j. ¬Pe ¬FLj¥y$cFo, bEnÎOqõ¸ ML¼á ''Ä£jŠ MLköCL¸ ²MLOqj 
CnÓjGS¸©?'' ¬Fcï<j.  

Š¿¢áPy fSìOq¸$c ‚OqjáÂ, ¥q+"×y<jPy¸¼ GH¿¢XL$c ÔLkGSkë ''Ä£jŠ @~¥qæO| Ä£jŠ sHOqj CnÓjTd? ×cO|ã <_j÷õ Ä£j¥| 
ÔLÂJwtjFLMc¿ $qMLjõ¸ Ä£jÍ $xGHð GH¿QybÍFL ÔofSFL MLjV MojbEcÄ. MLjßCLjõMLl MLkMLjjÓj MLjÂfR ¬FLjŠFo^¸CL AKLNqj¸¥qOqMnjÎFLÁ¥cÍÂ¢, 
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¬MLjßCLCLCcøÂ¥h À£GSjŠ Mn+"$qÓ QL¥hë EcÂ¥h °¸ÍÂ¢, ¯ ×.FLôPy ÔofSFL JdGHGHlBcõÓŠ rHÎPy¥cPy÷ Ko¿¢¾ °¸^j¸ÍÂ¢ μGHlðŠFLï 
rSÎ¸=hGSjæÓj ²¸CLMLj¸Ey CnÓjTd?  

''ÄÆNqjM|j öKcF|@~F| ¬Fo −NqjFL MLjßCLjõMLl CLOqMcCL, MLj¿ FcÓj$qj GHlGSë¥cÓj ²¨C| ²Æ÷}S ¬Fo −NqjFL EcøO~ 1935-
36Py O~tj¸Ôc<j CnÓjTd Ä£jŠ?  

''DÁNqj¿=h¥qP| IfH½¥|ûŠ, CLkOqjð EoQLGSjìÓ −bEcõÀô¥q CLCcøÓŠ MLjbÍõ ÔcPe ¬FLkÿõMnjÎFL GSð¸ÍFL °FLïÍÂ FLÄjôFL MnOqïO| 
rUÎFLF|_O|Ü CnÓjTd Ä£jŠ?''  

''¥cø¸^M|j DÁNqj¿¢¥h, MLjFL −bEcõÀô¥qCLŠ MLjbÍõ GS¸_¸bÍMLjj _Æ£NqjMnjÎFLÍÂ, ¬BhÄÔoáîÍ¸Py ×.øÆ¸¼FL ¥c¸ÀGHl¸×cÓ 
Ã¸Íj OqkJdÆï Oo#eOqkJdÓj$c ÁÁíCo MLjFL FL^O~×. OqkJdÂï Jv¸Á¸ÍÂ Oqj¾MLl ÔofSFL öfHAK| −}IH ¥cöJd CnÓjTd Ä£jŠ?''  

¬Pe MLk=c÷<jCLjFLï O~MojQL¸$c¿ MLk^Py÷ ×cåFLGHl¸×cÓj GHlOqjÓj ÄGHlðŠFcïtj. −NqjFL MojbÍGSjû EnÎÄ¤¥qMnjÎFL Co×.GSjû$c 
MLk¿ μ¥qÚTd¿ McCcMLOqBcÂï °Á¤ífH¸GHÔofS¸Á. −NqjFLPy `¬ÿ¸` ×cåFc»ïPy MLk¨Jwtj¸EoMnk MLk^Py ö¥hNqjPy ²¥qÚ@~ 
ÓGbHjjCLø¸ PoÍj.  

QL¸¥qOq¸ ³¸ MLk=c÷<Po¥qJwNqk<j. ¬CLFLj ®Fcï+k" ÔcPe CnÆÄ$c, Pp¥qõ¸$c _CLjŠCLjFLï ½¡MLFL ÄbEcFcÂ¥h, O~MojQL¸$cOqj 
MLk=c÷<jCLjFLï ¯ ¬Pp¥h¥qMnjÎFL GH¸>bEc¥h MLjbÍõPy °¥hÚ¿ Ã¥hÚ¿ ¬tjJwCLjFcï<j. Ôi¥q=h $qÁPy¥h μ¥qÚTd¿ ³<k ¥h=h¥iÓFLj 
CnOqjÔLjŠÂ MnÓjCLjOqj ML¼áFL=nÎ÷¸Á. −Py¼GSjëFcï<j. ¯NqjFLFnÎCo ÕÔc¸ÍGSj¨$c À£rSNqjõÔLjá. Mc+"¸Cc fH¼á MnbÍMLÓj ¥cOqj$c?''  

''GSOo O~MojQL¸$cOqk ¯ ÄGRNqkÓÂ¢ï Fc Ky=hMc+" ½¡MLFL ÄbEcFL¸Py ²¥qÚ@~ CL$qÓMLl. EoMLjj<j, MLj¨ −ÔcOq¸, $qj+j", 
GS¸GSÚßCL¸Py °¸@o MLj¸öCcÓj ¬Â¢ï Pp¥h¥q¸$c MLjFL¥n¸CL °GHNnk$qMLjFo ¥cÂ¢, MLjOx¥q Oq¥qMnjÎFL ×cåFcÂ¥h ®MLÂ¢ïEcOqjÓÂ FcŠ 
CnÆNqjÍj. ¥cÂ¢ Mc=h MnFL¥cÓ °FLï ¯ AKL$qML¸CLj@oÄj^GSÓj? ®Âï MnjÎö¥y TwÚGHlÓj, =nÆTwÚGHlPy÷ ²¥qÚ@~ ¬¸CLj ¼¥qÚ@o −NqjFL.  

$q=hæ$c FLMoøQcOqj O~MojQL¸$cOqj.  
''MnFL¥q=h¥h Ä£jPe¸=hMc@o `Ä¤* ¬¸Cc ÄOq¥xÚ=hæ ÔLkQcFLj GS¸»¤CL¸ ¥qFL_<PoÍj` ¬Fcï<^. ¬Pe °¸Á Kc_j$cOqk. ¥cfSô¥| 

²FL¿¢ã MLkÂrIH}Sæ ¬ML@~Â¥h, FcMLjOqkJdÓj Jv¸Í@~Â¥h ¥cMLÓfSFL McCcMLOq*¸ ³Oqð¨FLGHlð<j CLGHðŠ¸@~ ¬Á ×.¿» À£OqjCLj¸Á. 
fUOq*õ¥qÇGHl¨¥h GSì¸AKL¸Py ¥qFL_@~è<Fcï ¬Eo MLjOx¥q=nÎFc ¬Eo. ¥cÂ¢, GSßfRæQL¥hë μ¥q MLjCL¸ GH¿bÍjPy÷ ¥q^jæ_<Íj. MLjÂfR _jöOqŠ 
¬¸ÍÍj. bEcõFcÂ¥h, Nnk$cÂ¥h ¬¸EcÆ ¬¸Co.''  

''O~MojQL¸$cOqk Ä£jOnGHlð@nÎFc EoMLjjBhê ÔLkQcO~?'' $q_jŠÚFL ¼FLï fHPe÷¨Pe ¬¨$c<j QL¸¥qOq¸.  
''²¥qÚ< Po<¸©? Ä£jPy, FcPy, GSOqøGSßfRæPy ¥c¸À$c, $cÆ$c, Co×.GSjû$c, öJd*QL¥hë$c ¶}U ²¥qÚ< PoEc QL¥hë?''  
−NqjFL $qj¸ö<Â ¥q+"Py÷ Â¢+j". μ¸=y÷ ³Ey GHlÓ¥q¿¸CL QL¸¥qOq¸ μ+j" Oq]jÓj÷MLjFLïÁ.  
''MLj¿ ²Pe $qj¿ë¸ÔcÓ¸© EcÂï?''  
''Kc_j$cOqk MLjFL ÔLj^kæ Oo¨Nnk QL_íCLOq¸$cÓj, =h.Ä CcÓkŠ ¥c¸À CLOq¸$cÓj ÂOq¸CLOq¸ McõfH¸Ôo °Fcïtj. ¬tjFc 

ö=cF|ûÄ£j^O| −F| ÔosSë ¥cÂ¢ ÓNqj ŠÁ¿ Ä£jŠ Jd^$cFy, ÕÔcNqk¼öCL¸$cFy O~ML<¸PoÍj. MLjFLPy ö=cF|û Ä£j^O|FLj ^kõF| 
ÔnNqjõ$qÆ»FL Oy¾ ¯ GSMLjGSõ °¸<Íj''  

O~bEcMLkbÍML¸ GHmÓ¥xMLjô ¥qÍjÓjCy¸Á. PyGHÆFLj¸¼ O~MojQL¸$c¿ AKcOqõ$c¿ _OqjMnÎFL MLj=næÓ QL_í¸ ÍkOq¸$c $cÆ¥h ¥qÁPo 
MLkÄj¨Ôn^jæ ÿyCLj öGH¥qßÀPy ³Ey MLjbÍj¿MLj ÔLk<$qÆ»FL ÔLkGHl, ÄFL$qÆ»FL MLjFLGSj °¸=o..  
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`®EoÄj=h? O~MojQL¸$c¿ fH¼á Fc‚ ²ŠÚCy¸Á ³Äj=h?` ¬FLjŠFcï<j QL¸¥qOq¸.  
''MLjFLŠ MLÔoá ¥q÷tjO| Mctj}SÓj, ¥q÷tjO| −¨NqjF|ûÓj ®MLÂ¢ï MLjFLŠFLï ÔLksSQL¥hë, ÄFo QL¥hë CcÓjŠ ²Íj$qjÍPo Kc_j$cOqk! 

$qj¿ë¸GHl ¬¸Co''  
''Kc_j$cOqk Ä£j¥c QLŠëÓj °FcïNqk?'' ÄGSôNqj¸$c ¬¨$c<j QL¸¥qOq¸.  
''°FcïNqk, PoMc ¬FLïÁ öGHQLï¥cÍj. FLÄjô FoFLj Á¤XLCy −ÔL¿GSjëFLï ¯ FcNnk$q¸Py − QLŠëÓÂ¢ï ¥xÂï AKc$cÓj. ¥cÂ¢ 

²GHlð@nÎCo MLjFLPy `CLFLNqj¸Íj, ÂºÓ AKLkCLMLjjÓNqj¸Íj μ¥q AKL¸»` ¬Fo CLCLø¸ ÔL¼áJwCLj¸Ey, ²GHlð<j ¬GSkNqk, EoøGR¸, 
TdøOqíî¸ ÂöÍPoTdëNnk, ¯ ML¼áFL ¥xÁí QLŠëÆ£ï MLjFL TdøOqíî¸ ¥yGSOq¸ °GHNnk»¸ÔLj¥yML<¸ öJdOq¸bÃTdëMLjj. ¬¥qÚ¨Cy ¯ TdbÍFL 
$qMLjõ¸ ÔoOqŠ¸@~Fo −»JwCLj¸Á. CnÆNqj¥q ¥x¸ÍOqj KcbÍGH<jCLk¸=o, CnÆgS ¬×cåFL¸Py ¥x¸ÍOqj GH<jCLjFcïOqj. ¯ ÂOq¸CLOq 
Jd¸DÍQcÓPy MLjFL MLj½Æ£ QcQLøCLMLjFLj¥yML<¸ ²¸CL fH¼áCLFL¸? ¯ ¥cGSë Â¿¢XL*Py MLj¿Âï JdJdÓj ÔofS, MLjOx¥q ½¡ÄCcÂ¥i, ¥qOqôŠ 
¥cOqŠÓML<¸ ²¸CL ¬FcõNqj¸.  

MLjFL CnÓ÷GROqjæ Ä£jÍ ²MLOnÎFc ®¸Š JwsSë AKL¿¸ÔLPo¸. ¥cÂ¢, CnÓ÷¥ctjCL¸Pe, QLjöbKq MLöGSë¸Pe °¸@o ½¡ÄCcÂï MLjFLMoj ¬Æ¥h 
¬GSÿõ¸ ÔoGSjŠ¸^jFcï¸ CnÆNqj¥q. ²¸CL GbH\¡Oq¸ ²¸CL ¬×cåFL¸'' −NqjFL $x¸CLjPyÂ ÂOoøÍ¸Py ÔLO~ÔLOq öGHGH¸ÔL¸ ¥yGSOq¸ GH@o 
KcbÍ °¸Á. EcÂ ¬×cåFL¸ GH^÷ ×cÆ °¸Á.  

Ôi¥q=h GH<jCy¸Á. QL¸¥qOq¸ ³¸ MLk=c÷<PoÍj. O~MojQL¸$c¿ MLk^Ój ¬CLÂ Ä£jÍ GHÂÔoGSjëFcïtj. ¥cÂ¢, ³Ey ÔiÓáPoÂ CnOq 
−Py¼¸ÔLÂ¢Nqj<¸PoÍj. ¯ $yÓ¸Cc Fc¥n¸ÍjŠ ¬Â ÍjÓjGHlŠ JwEcMLjÂfHTwë¸Á. ¥cÂ¢, MLÍíFcï O~MojQL¸$cOqj, °MLj °CLëOq¸ ¬CLÂ 
MLjFLGSjFLj, _jÁíîÂ −Py¼¸Ôo^j÷ ÔoGSjëFcïtj.  

''FoFLj Mn+jCLjFcïFLj'' ¬Â PoÔc<j QL¸¥qOq¸.  
''®Ä$y ®Ä À£GSjŠ Mn+"¸¨''  
−NqjFL ÔoCLjPy÷ ³My GHlGSë¥cÓj. ³ AKL$qMLÁ¤ÜCy, EoÄ¤ GHlO~*Mnk ®Tdë@oMnkO~ _$qML¸CLj@~ ¬FLjŠ¸^k À£GSjŠFcï<j 

¬CLFLj.  
''Ä£jŠ CnÓj$qjPy ÔnsHðMc=h¥qFcï ®¸»¤÷GRjPy ÔnsHðÄ Oqj¼Tdëtj. rHÎ$c GHO~tjMc+j" ÔnÃCo MLjFLŠ Kc$qj¸^j¸Á ÔLk<¸©'' 

¼FLïfHPe÷¨Pe Vtj$c FLMLløCLk GHlGSë¥cÓj ÔLkfH¸ÔcOqj. ²MoMy ®¸»÷¤GRj GHlGSë¥cÓj.  
¬Ä À£GSjŠÂ $qjMLjô¸ Ec^jCLk MnFLŠÚ ÔLkQc<j QL¸¥qOq¸. ÔoCLjÓj ¥q^jæŠÂ ¬CLÂML¸¥é ÔLkGSjëFcï<j O~MojQL¸$cOqj. 

−NqjFL ¥q+"Py÷ ³Ey QL¥hë °FLïÁ. ³Äj^Á? GSkÍ¸^jO~tjPe ¬CLÂï −¥q¿úTwë¸Á. ¥x¸GHÀ£fS, fUGHï=nÎ×| ÔnNqjõ<MLj¸=o ®EoFc? 
_$qML¸CLj<Fo MLjCLjë ¥c_=hæ, ®Á ''¨MnÎF| fUGHï=h×.¸'' ¬tj °¸@~Æ.  

`EoMLjj@~! FLjMLø¸^k Â×.¸$c °¸=o Â¢Š O~MojQL¸$c¿Pe¸=h MLõŠëÓj ÔcPe ¬MLGSOq¸` ¬FLjŠ¸^k _Nqj^Š MLÔcá<j 
QL¸¥qOq¸.  

PPP 
O~$cFo ÔLÍML<¸ öJdOq¸bÃ¸¼FL − GHlGSë¥cÓj ÔcPeMLOqŠ QL¸¥qOq¸ ¥cPeÂï ÀFoQctj. MLj¸Ôy, Ôn@y ¬CLÂ _jöOq 

−Py¼¸ÔL<¸ öJdOq¸bÃ¸¼¸Á. ²¸Íj¥y O~MojQL¸$cOqj ÔnfHðFL^j÷ öGHÀOy¾e GHÁÂÄjadÓj °MLj ¥yGSOq¸ öJd¿íî¸ÔL<¸ öJdOq¸bÃ¸Ôc<j. 
Â×cÂ¥h − bEcõFL¸ ²Pe ÔnNqkõPy ‚@~ ¬CLÂ¥h CnÆNqjÍj. O~MojQL¸$c¿Fo ¬<$cÓ¸=o ¬bÃMLkFL¸ ¬<jèML¼á¸Á.  
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¯ °CLëO~Â¥h Pp¥h¥q GH¿adÚOq¸ ³Äj^Â ¬<$qKyCo ®¸ÍjPy ®¿¥h¸Ôc@~Nnj. rHÎ¥h ÔnGHðPo<j$cÂ¢, QL¸¥qO~Â¥h ²¸CL 
MojFL¥y<PnÎFc, ®Pe fHÆsSë ML¼á CLFLFLj GH^jæŠ¸^j¸EoMnkFLFLï AKLNqj¸ ÔcPe °¸Á. ¬¸Íj¥qÂ QLjöbKq¸$c −¸×.FoNqjTdøÄj GH^¸ 
MLjj¸Íj ÂÓ_¨, ÿFLjMLkF| ÕÔcÆTd ÔLÁMoGSjŠÂ,  − CLOqMcCL -  

''¬MLkô °MLk! ²¥qÚ<jFcïMy ¥cÂ¢, Fc öJdOqíîFLMLÓ÷ Â¢Š −CLôQc¸À¥qÓ$cÓMLkô Fc EnÎMLöJdOqíîFL Â¢Š Ec¿ ÔLkJdÆ'' ¬Â 
öJd¿íî¸ÔL<¸ öJdOq¸bÃ¸Ôc<j.  

''−† ¯ ¥cfSÂ MLk^Ó¥é −CLôQc¸Cc, Fc MnjjÿMLk? ¬Pe¸^GHlð<j ¯ öKcÿôÓj, ¯ MLj¸öCcÓj, ¯ [Oqjá ®MLÂ¢ï 
²¸Íj¥q^?'' ¬Â CLFLj ÔoGSjëFLï GHÂÂ CLFo QL¸¥h¸ÔLjŠÂ ÄMLj¿ù¸ÔLj¥yKyNojMc<j¥cÂ¢, ''×cö$qCLë. MLjFLGSkñ¿ë$c ÔnNqjõ¸¨'' ¬FLï 
O~MojQL¸$c¿ MLk^Ój ÄÂfH¸ÔoÄ. μ¥q Oq¥q¸$c °MLj ¬¸=o ¬ÁMLOqŠFLï ¬bÃMLkFL¸, °MLj ¬¸=o ³Äj=y CnÆfSFL CLOqMcCL ®GHlð<j 
³Oqð<è −JdõNqjCL ¬CLÂ bEcõFcÂ¥h ³¥cö$qCL ®Ôcátj.  

¯PyGHÓ ''³¸ ÔoEcí¸ TdO|?'' ¬¸^k On¸<jTdOqj÷ ML¼áMnWc"<j Ä¿¸¼.  
³¸ ÔnJdðÆ?  
''−ÁMcOq¸, ¬MLkMcGSõ MLÔcátj. Oq¸¨. ¬MLkôtj sHOqFL ²MLOnÎFc Ã¢Í MLjjCnÎëÍjMLlŠ ÔiOq, ×c¥n^jæ EcFL¸ ÔoEcí¸'' ¬FcïOqj 

O~MojQL¸$cOqj ML¼á μ¥qOy¾.  
¯ CLMLkad ³Äj=h ¬FLjŠ¸^k _NqjÓjEoO~<j QL¸¥qOq¸. −NqjFo ÔiOq, Äj»ÆFL TdMLkö» ³Äj=oÄj=y ¥xFcïOqj.  
''¬Nnkõ! − [Oqá¸Cc Ä£j¥n¸Íj¥q¸©?'' ¬Fcï<j QL¸¥qOq¸.  
''Kc_j$cOqk ¯ `Â¢Ój`, `FcÓj` MLjFL GH¿bÍjPy÷Ä. μ¥qÚTd¿ − Ã<è¥yGSOq¸ öJd¿íî¸ÔL<¸ öJdOq¸bÃ¸¼FL CLOqMcCL Ôi¥q=y÷ 

CcO~<jCLjFLï −MnjŠ `− rH¸½¡¥q=h Ôc^j ³¥c¥qßÀ` ¬OqíîMLjNojõEc¥c −Mnj Fc Ã@oè. GHÍ¸¨'' ¬FcïOqj.  
QL¸¥qOq¸ ³Fc<k MojFL¥y<ÓjŠ GH^jæMLjÂ GHÁOqkJdNqjÓ ×c¥n^jæ $qj<èrH^æPoÍj.  
`MLj¿ ¯NqjFoÄj=h? ¯ −bEcõÀô¥qCLPyFo ¯ −öOqíîCL, AKcMLFL °¸=cNqk?` ¬FLjŠFcï<j.  
GSMLjjöÍGHl μ<jèFL ³Ey ö¥qCLjMLlÔofS EcFLÄjÔcá<j −NqjFL. ¬¸CL [Oqká −NqjFLEo ¥c_=hæ ÔLkGSkë ‚OqjáFcï<j QL¸¥qOq¸.  
MLjOqjFc=h TdNqj¸öCL¸ Ä¿¸¼ MLÔcá<j.  

PPP 
''TdO|! °MLj$c¿ Pn^O| $qj¿¸¼ MLj¿áJwEc¸. GHÃ÷fR¸$| MLÍjí'' ¬Fcï<j.  
''¬Eo¸?'' ¬Fcï<j QL¸¥qOq¸.  
''³¸PoÍjTdO|'' FL^jæCLk ¬Â, ''¬Á ¥qPy Po¥q Fc öbKqMnk CnÆNqjÍj TdO|.. −Mnj FcŠ ¥qFL_@~èOqj'' ¬Fcï<j.  
''²GHlð<j?'' Š¿¢áPy Â=cOqj$c ‚Oqjá¸^k ¬¨$c<j QL¸¥qOq¸.  
''ÂFLï ¥qFL_¨ `Ä¿¸Ôi Fc¥hGHlð<j ÔcPe ¬OqíîMLÙCy¸Á. ³Ey ¥xCLëEc¿ ¬OqíîMLÙCy¸Á. AKcMcÓj, KcbÍÓj, − Eoÿ¸, $oÿ¸ 

Mc=h CcÓkŠÄ. CnÓjGSj¥yMLÓfSFLÁ ÔcPeMLl¸Á. MnÈ"JwCLjFcïFLj FoFLj. ¯ °CLëOq¸Cy GHFnÎJwtj¸Á` ¬Â Fc GHlGSë¥cÓ =o_jP|Š 
−FLjŠÂ ÔnfHð¸Á TdO|. ³Äj=y Fc¥é¸ ¬Oqíî¸¥cML<¸ PoÍj.''  

''Fc Mnjjÿ¸. Â¢ ±ÿ ¬Nqjjõ¸^j¸Á'' ¥x=hæJdOoGSkë ¬Fcï<j QL¸¥qOq¸.  
''TdO|! Fc ±sU ¬tjCo, Fc −PyÔLFLCy ×.CLGH@~Æ, GS¿GH@~Æ. MLõÀOo¥q¸$c ²¸ÍjŠ ÔnGHlCLj¸Á?''  
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''Ä¿¸Ôi °MLj −CLôŠ Qc¸À ¥qÓ$cÔoÂ öJd¿íî¸ÔLj. Â¢Š¸@o ösHMLjCy fHÆsSë CLGHðŠ¸@~ ×.Oqj$qjCLj¸Á''  
Ä¿¸¼ MLk=c÷<PoÍj ¥csSGHl. ¬CLÂ ¥q+"Py÷ Â¢Oqj.  
''Ä£jOqj −CLôÓj, ¯ CLj‚Ú Ík$qO~ FLMLjjôCcO~ TdO|?'' ¬Â − ŠöOq ×.OqïÆ}Sæ ÍjMLjjô ÍjÆfHCo, CLFLŠ CnÆfSFL Äj¨Äj¨ 

×cåFL¸Cy ³¸ ÔnJdðPe ¬Â −Py¼GSjëFcï<j QL¸¥qOq¸.  
''TdO|! Â×.¸$c FoFLj öJd¿íîsSë −MnjŠ ³ÍFcï MojÓj ×.Oqj$qjCLj¸Í¸=o, CLGHðŠ¸@~ ÔoTdëFLj TdO|. MLTdëFLj'' ¬Fcï<j.  
''Ä¿¸Ôi''  
−$c<j.  
''O~IGHjML ²Pe °Fcï<j?''  
''²Pe °¸=c<j? ÔcPe MLkO~<j TdO|. − fSÂfS×.¸, öGHGH¸ÔL¸ ¬¸=o °FLï Mnk¥q¿¢ CL»ÜJwtj¸Á. CLFLŠ CnÆfSFL EcÂ¥h 

Â×ctjÀ£ ×y¨¸¼ Ôn_jEcMLjFo öGHNqjCLï¸Py GH@~è<j. °MLj O~QcOqj$c. Â×ctjÀ£ ¬tjFL ¥cMLÓfSFL TdbÍFL GS¸GHÀëÂ 
GSMLj‚OqjáŠ¸=c<j. =n}Sæ^kõK|, −fS@|û μ¥q GH¿QybÍFLŠ ¬MLGSOqMLjtjCo Fc MLkO~ÜÂ¥h ¯ TdbÍFL GS¸GHCLjëÓj ¬MLGSOq¸ ¬¸Co''  

ÄJdð¿FL ¥q+"Cy ÔLkGSkë °¸¨JwNqk<j QL¸¥qOq¸. MnjÆ÷$c Ä¿¸¼ GS¸$qÀ ÔnJdð<j.  
À£GSjŠML¼áFL GHlGSë¥cÓj ®ÔoáGSkë, ''Kc_j$cOqk ®Âï ÔLÁÄFLÄ£jÍ^ Ä¤^Âï¸=h¥i ²¥qÚ@y Æ¸Š °¸ÍÂfHTwë¸Á. ³Äj=y Fc 

_jöOqŠ ¬¸Í<¸ PoÍj. CnÓjGSjŠFoEc¥c ³ ¥qOqô¥c¸<Ój ÔofSFc IGHOqMcPoÍj. CnÆfSFL CLOqMcCL ¯ ö¥qCLjMLlÓj MLßbEc ¬FLï DÁNqj¿¢ 
³Äj=h? MLj¿ Ä£j −ÁMcOq¸ ¬MLkMcGSõ CLOqð*¸ ³Äj=h?''  

ÍkOq¸ FLj¸¼ ®¸=hMc¿ ¬MLkôtj Ä¤BcMctjÍõMLjj, ²¥qÚ@y MLö<¸» GHÂMc+" GS¸Í¨ - ®MLÂ¢ï Ec=h O~MojQL¸$c¿ $x¸CLj 
[¸$qjMLjFLïÁ.  

''μ¥xÚ¥qÚ<j μ¥xÚ¥qÚ MLkO~ÜÂï − ×cåFLöGHEcCLFLj ¥qÓjGSj¥y@~Â¥h ²FLjïŠ¸=cOqj. FoFLj MoÍ¥qOqôÓŠ ¬ÓMc^tjFL 
Š^j¸_¸Py GHl=cæFLj. ¯ GHÍíCLjÓŠ ¬ÓMc^j GH@~èFLj. ¥cÂ¢ ¯ CL¸CLj Nqj×å¸$c, ¥éMLÓ¸ °Ôcáî^FL MLj¸öCL¸$c MLkOq=cÂ¥h MLjbÍõ 
μ¥q $xGHð öGHö¥hNqj °FLïÁ. ¬Á `ÂFLjï FLjMLlø CnÓjGSj¥yML<¸` EcøOq GS¸ö¥qÄjGSjë¸Á. − öGHö¥hNqj MLköCL¸ ¬ÂïMLjCcÓ‚, ¬Âï 
fSEcíî¸CcÓ‚ μ¥q=o.  

''öGHÀFLMLjô¥q¸Py ÍjGRæCcøÂ¥i, EnÎMLCcøÂ¥i MLjbÍõ °FLï GSjÍkOq MLkO~ÜÂïEc=o GHÍíÀ CnÆsS ÄbEcFL¸ °¸^j¸Á. MLjÂfR 
ÔL¼áJwML<¸Cy GSMLjGSõ −»JwML<¸PoÍj. ¥c×| ¬¸@| ²rIH¥|æ DÁNqj¿¢ öGH¥cOq¸ MLjÈ¢" GHl^jæ¥q, ¬FLjAKLML¸ °FLïÁ. rHÍíMc@nÎFL MLjÂfR 
ÔLÂJwtjFc Ôn<èCLFL¸ MLj¿áJwML<¸PoÍj. ¬¸Íj¥qÂ ÔL¸GHMLÓfSFL EoÄj^¸=o ¬×cåFcÂï, EcÂ¥h ¥cOq*AKLkCLMnjÎFL ¬ÿ¸¥cO~Âï''  

QL¸¥qOq¸ ±fH¿ gHÓá<¸ MLj¿áJwtj Ä¸^jFcï<j.  
''±†! Á¤GH¸Cy AKL$qMLÁ¤ÜCL ÔLÍMLÔLjá. μ+k" ¥cÓjá¥yMLÔLjá. ¬×cåFL¸ GSOqø×.$qÀ¥i GSßfRæ¥i ²¸CL öGHMLkÍMnk CnÆNqj×nGHð@~Â¥h 

¯ GHlO~BcÓj GHl=cætj. ¥cÂ¢, MLjFL [Oqô. MLjFL ÄGRNqj¸ CLfHð¸¼, ¥qDÍÓj ×cåGH¥q¸ rH^jæŠ¸=cMLjj. EoÄ¤ AKc$qMLCL¸ ÔLÁÄCo, MLjFLŠ 
ÅÇ¢EoÄ¤ QL¥hë ²Pe ÓXiô GSOqGSøÀ£, JdOqøÀ $cNqjöÀ, O~bÍ, TdÄöCLjÓj$c OqkJd¸CLOq¸ Jv¸Á¸Ey CnÓjGSjŠ¸=c¸. ¥cÂ¢, MLjÈ¢" O~bÍ 
¥qßGRjê¨ MojFLCLëÂ, EoMLjj<j ¥c_=hæ ³ MnbÍML GHFLjÓj ÔofSFc GS¿JwNnj ¬Â Mn¥hÆ$c MLjFL ¯ ÁŠÚMLkÆFL GS¸_¸bEcÓj Mc+"¥h 
¬¸^$q=hæ −FL¸ÁTdë¸. ÓXiô GSOqGSøÀÓPy Ã¢×cXLOq GS¸GHl=i¥qOq*¸Py MLkOqjð CLGHð QL¥hëAKoÍPoÍÂ ÔLÍjMLlCLkFo, McÈ"ÍíOqj 
¬Ccë¥y<+"Â¢, Mc+"Š GH<ÍFo ¥qÄ ÔLMLjCcÚOq¸ Oqj¼¸¼FL^j÷ Â×.¸ Oqj¼¸ÔLÍj.  
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¬Oqíî¸¥cÍj. ¬GSÓj Fc °EoíQLõ¸ ³Äj^¸=o, EnÎMLCcøÂï, MLjFLTdìtj¥h Á¸¼, MLkPy FLjMLmø ¥qÆQcMLl ¬Fo Mn¥hÆ bÍ¸AKLCLø¸ 
MLjFLPy °FLïÁ. GbH\¡OqMnjÎFL GHCLFcÂ¥h ®¸CL¥qFcï ÂOqøÔLFL¸ ³Äj=h? ¯ ½¡MLjkCL¸ CxÓ$cÓ¸=o MLjFLGSjûFLj öJdAKcÄCL¸ ÔosS MLjVQL¥hë 
$qjOqjOqkGH¸PyFo, MLjOx¥q OqkGH¸PyFy ML¼á MLjFLGSj CL=hæ PofHCo¥cÂ¢, ¯ MLjßCLjõGSMLkFL ÂöEcMLGSìPyFLj¸¼ PoMLMLjj. ¬¸Íj¥é ²ML¿Ec¿ 
³EnÎFc, öGHö¥hNqj ³EnÎFc, MnFL¥cÓ −QLNqj¸ `GSCcõFoøGR*` ¥cMcÆ.''  

QL¸¥qO~Â¥h ²¸Íj¥y °MLj ÔnfHðFL ³ ÄjbEcõ −<¸_Oq¸ PoÂ >bEc=| ¥cMcÆ. ¬FLïMLk^ $qjOqjëŠ ML¼á¸Á. ³Äj=hÍ¸Cc? 
½¡ÄCL¸Py NqkAKnÎ ´Íj GS¸MLCLûO~Ój ¬GSÓj ®^jML¸=h ÄGRNqkÓj `MLjFL¥n¸ÍjŠPo` ¬Fo $q¨sHQc<j CLFLj. EcÂMLÓFL CLFo¸ 
FLGRæJwPoÍj. öJdGH¸¼¥q¸$c ¥cÂ¢, CLFLÁ $qj¨èMc¨ öGHGH¸ÔL¸. Tz¸ÍOqõ¸ ¥qÂfHsSë$c Jwtj¸ÍFLï KcbÍ. ®GHlð<j.  

''Kc_j$cOqk ½¡ÄCL GS¸bEcõ¥cÓ¸Py °FLïMc¨Â. ®GHlð@oMy FoOqjáŠÂ, ÔLÍjMLlŠÂ ÔosS ¶fH¥cPoÍj. CnÆNqjMLl‚@~. ³Ey 
×.<jÁPe ÂöÁGSjëFLï FLFLjï Ä£jOqj ¬FLMLGSOq¸$c ÂöÍPoJdOqj. ®GHlð© CLGHFL öJdOq¸AKLMnjÎ¸Á. ³¸ ÔnNqjõFLj FoFLj?''  

[¸$qjMLjÂ GSMLkbEcFL¸ ®ÔcáOqj O~MojQL¸$cOqj.  
''bEcõFL¸ ÔcÓj. ¬Âï −PyÔLFLÓFLj −sHfS, ÂQLù_íî GSð¸ÍFLPyFLj¸¼ ÄÂfH¸Ôo −CLô×cåFcÂï ¬Oqíî¸ ÔoGSj¥y¸¨. μ¥qÚTd¿ Ä£jPy 

³<jJvOqÓ MnFL¥cÓ °FLï −CLôFLj ÂöÍPofH, Â×.MnjÎFL QL¥hë ³Äj=y CnÆsSë GSßfRæPy öGHÀ μ¥qÚ=i $qjOqjMo ¬MLlCLj¸Á. ÍCcëöCoNqjjÓŠ 
MnFnïÓ, GSkOqjõ<j, GHXh, Ôn^jæ, GHl^æ CLÁCLOqMnjÎFLMLÂ¢ï ¥qÆfH ®OqMnÎFcÓj$qjMLj¸Á $qjOqjMLlÓ^.  

`Fc °ÔcáîøGSÂQcøGSÓj, TdïFL¸ FL<¥q, MLk^ ¬Â¢ï Â¢ GHm×.Po CLÆ£÷` ¬FcïOqj Tz¸ÍOqõÓÿ¿Py. ¬Âï¸=hÂ¢ ÿßÍNqj¸Cy 
¬Oqíî¸ ÔoGSjŠÂ, MojbÍGSjûCy −Py¼¸ÔL¸¨.  

`ŠGHlöCy ×cNojCL ¥qß¼ÍfH ŠMLkCc FLAKLMLÀ'' (CLÆ£÷! Ôn<èÃ<è °¸=c@oMnk ¥cÂ¢, Py¥cFL Ôn<è CLÆ÷ °¸<Íj ¥qEc) ¬FcïOqj 
¥q+"¸_¨ Â¢+"Cy ×cåFLÔLXLjMLlÓŠ ¥qFL_@o QL¥hë¥h FLMLjGSÚ¿GSkë.  

PPP 
QL¸¥qOq¸$c¿ Í$qÜOq FLj¸¼ FoOqj$c ML¼áFL Ä¿¸¼, CL¸ö¨¥h ×._jò$c °FLïÍFLï =nÆö$c¸ ÔLkfS OnÎÓj ²¥cÚ<j.  
MLkFLMLCcøÂ¥h ×.<CLø¸ Â¸¼ μ¥q ösHOq* ¥cMcÆ. ¬Á ³ OqkGH¸Py ×.Oqj$qjCLj¸Ey ÔnGHðPo¸. °MLj sSïÿMLkbÍjOqõ¸Cy 

Ä¿¸¼ ¯ ½¡MLFL Fc^¥cÓ¥h GSÄ£jXLŠ<Nqkõ<j.  
¬CLFLj MnWo"^GHð=h¥é CL¸ö¨JwNqk<j.  
GHÍMLjk<j Oy¾Ó [Oqô. MLj¸ÔL¸ Ä£jÍFLj¸¼ PoMLPoÂ CLÆ÷¥h MnÎbÍMLõ¸.  
''JdOqøÀ£EoÄPe¸=h ¬CLëNqjõFLj ®Pe ÔLk<PoFLNqkõ?'' ¬Â Mn¥hÚ Mn¥hÚ ³<jTwë¸Á GSjAKLöÍ. −Mnj ML¸¥é ÔLkGSkë ‚OqjáFcï<j 

Ä¿¸¼. ¬CLÂ¥i ¥q+"¸_¨ Â¢+j" MLÔcátj. ¯ Íj¹[¸ ²¸CL $xGHðÁ? ²¸CL GHÄöCLMnjÎFLÁ? ²¸CL Xc+FL Á¤ÂMLÓ÷? MLÁFL Íj¹[¸Py 
¬MLjô CLGHlðÓk, ¬MLjô rH=hæFL KcbÍÓj Ôy^j ÔoGSj¥yMLl. ¬FLjŠFcï<j.  

OqGbHjj, ¬CLÂ AKcOqõ MLÔcáOqj.  
ÔcPe MLk^O~}IH IJd¥|æ$c ¼ÀÍ$qÜOq On¸<j ÔoCLjÓk ¥q^jæŠÂ ÂÓ_¨ ÔLkGSjëFcï<j ¬CLFLj.  
''Ä¤¨¥h ¬GSÓj IgHÆ¸$|û °¸<Mc?'' ¬ÂfH¸¼¸Á Ä¿¸¼¥h.  
''²¸ÍjŠO~! IgHÓMLøÂÁ ÔnsHð fUJwö¥qgS FcŠPoÍj. IgHÓNojõÄ ÔnfHCo öGHGH¸ÔcÂ¥h ¬¥qÚOo÷Íj. rHÎ$c ±Oqj¥yÍj. Pn=h=| $y ^j 

rUP|'' ¬Fcï<j.  
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OqGbHjj AKcOqõPy ¥qFL_@o GSjÂïCLCLø¸ MnFL¥cÓ ³Ey CnÆNqjÂ ¥c>OhFLõMLjjFLïÁ. − MLjßÍjCLø¸ PoCL ¼$qjO~Š ML¸=hÁ¥cÍj. 
°ÆfH¿ ¥c»CL¸Pe¸=hÁ. ³Á MLjj^jæŠFcï GSjÂïCL¸$c °¸@~ÓÂ, MLjjÂMo+j" CLGHð MLjOo ¬MLNqjMcÓj GHÂ ÔnNqjõFL^j÷ öGHML¿ë¸ÔcÓFo 
CLGHFL °FLïÁ −MnjPy. ¬Á ¬¸ÍOqk ÔLk@~ÓÂ¢, ¬¸ÍjPy ¯ ¬Fc$q¿¥qCL MLjbÍõ CLFL¥x¥q öGHCoõ¥qCL ¥cMcÓFLjŠFo `¯$y` °FLïÁ.  

GSjAKLöÍ ¼¥hÚJwtj¸Á. FLÓ÷_<jCy¸Á. ¥c^j¥q ¥q+" ¥h¸Á¥h Â¢ÆÂ¢<Ój MLÔoáGSjëFcïtj. ¥q¼á¥q, _k¨ÍCy ¬¸^j÷ CyÄjFL 
ÔoCLjÓŠ ¬GHlð<GHlð<j $y¿¸=cŠ CLGHð MLjOo ¬FLjPoGHFL¸ PoÍj. MoÓjMLjj¨ CLGHð ¯MLjbÍõ ×.<‚@~ MoGSj¥yML<¸ PoÍj. ¯ ®Pe÷Ój 
MLjOx¥q −<EcÂ ¥qadæÓj −Py¼Twë¸Á. ¼FLï MLÁFLŠ ¯Ä< ¬¸=o ®GRæ¸PoÍj, ¬tjGRæ¸PoÍj. MLÁFL¸=o CLFL AKLOqëŠ ²¸CL $pOqMLMnk 
CnÓjGSjë¸Ec ¯MnjŠ ²GHlð@nÎFc? − ¬ML¥cQL¸ ¯ ×.FLôŠ O~Íj. ¥xÂï ¬¸Co. ²¸Íj¥y `°MLj` $qjOqjëŠ ML¼á¸Á Ä¿¸¼¥h. MLÁFLŠ 
ÔnJdðÓÂfH¸¼¸Á.  

_¸bÍjMLlÓ¸Cc ²¥qÚ¨Mc+"¥qÚ< GSOqjíŠFcïOqj.  
''Mc<j Â¢ MLk^ Ä¸=c<j ÔnGHðMo'' ¬CLë$cOqj GSCctjTwë¸Á EoÂï$qj¿¸Ôy GSjAKLöÍFLj.  
''− μ¥qÚ=i ¬<¥qÚ¸¨ FLFLjï. FcŠ CnÆNqjÍj'' ¬Â MnÈ"Jwtj¸Á GSjAKLöÍ. ²¸Cy GSÿFL¸$c °¸@o −Mnj MLk^Py÷ 

¬*jÔLjŠFLï −MoQL¸ ÄÂfH¸¼ °Æ¥hÚGH¨, CLÆ÷$qÁPy¥h MnWc"<j Ä¿¸¼.  
''³Äj^MLkô?''  
''ÔLk<O~! − OqGbHjj$c<j rHWc"¸ MLk^ÄÂ − FcÓj$n¥qO~Ó ¥x¸ö@~ ¬MLjjôŠJwCc<^. ®¥qÚ< ®¸=h¥h MLÔoáÁ μWy" 

Kn^æFc, ÍWy" rH^æFc ¬FLï^j÷¸Á. − FcÓj$n¥qO~Ó ¬tjMo¾e °¸=o ¥cGSë¥cÓ¸ Vtj$c $q<jGSjë¸Á. Mc@oEy $q¨GSjëFcï<j. Mc¨ 
rHWc"¸ CLOqGHlFL KyPn@~fSë. McBhê FyOqjEn¿¼ ¬<$qMo ¬¸=o ÂŠÚCy¸Á. ³¸ ÔLkGSjŠÂ − ÄOq$qKc^j? ¥c=y÷ μ¥q ¥cÓjFLïEcÂï Fc 
¥yGSOqMLk?''  

CLÓjGHlŠ −FLjŠÂ −Ä<Fo ÔLkGSjëFcï<j Ä¿¸¼.  
''¬MLjô'' ¯ GHEcÂ¥h ¬OqíîMojÄj^GSÓj? ²¸CL GHOyXL¸$c MLÁFL ÔoCL ¬¨»¸¼ GHÂ ×.¿fH¸ÔLj¥yMcÓFLjŠ¸=y¸Á? − 

MLjFLGSìCLø¸Py ²¸CL MnÆÀ? ²¸CL MLjj¿¥h? ®GHð=h¥i ¥y<ÆÄ£jÍ FLMLjô¥qMLjkPoÍj, ®GRæMLjk PoÍj. ¥cÂ¢, −Ä< −CcôbÃMLkFcÂï CLFLj 
GSjÓAKL¸$c Cc¥q^jæ rH<EcMLjFLjŠ¸=y¸Á FcÓj$n¥qO~Ó ¥yGSOq¸ ³¸ MLjFLjGRjÓk? Â×.¸ `°MLj` O~fS¸Á. >bEc=|Py PoÂ Â×ctjÀ£ 
Â×ctjÀ£ >bEc=|Py °¸=o ¬Â¢ï GS×cMLl$c °¸=ctj. ¬GSÿõMLjÂfH¸¼, MLkOqjMLk=c÷<Š¸@~ _Nqj^Š MLÔoáQc<j.  

− TdNqj¸öCL¸ JvÓ¸ ¬MLjô@~Â¥h _NqkFc À£GSjŠFcï<j OqGbHjj.  
JvPeÓ $q^÷Ä£jÍ FL<jGSjëFcïOqj ®ÍíOqFLïÍMLjjôÓj. rHÍíFLïNqjõ GHÂÄ£jÍ GH¥qÚ±Oqj¥h MnWc"<j. ®¸=h GH¿fSìÀ ÔnJdðÓFLj¸Á 

Ä¿¸¼¥h. ¥cÂ¢ GHöÀ¥qPy °Eyõ$q¸ ÔoGSkë FnÓŠ ³ ML¸Ey ®¸=h¥h GH¸sH CLFLjMc¨Â −Py¼¸ÔLO~ ¬Â ³MLjÂ ¬<$q$qÓ<j? ¬tjFc 
ÔnJdðÆ.  

''®¸=h GH¿fSìÀ Kc$cPoÍjO~''  
MLk=c÷<PoÍj OqGbHjj.  
''¯ JvÓ¸ ‚@~ ¬ÄjôCo Mc+j" MLj¿¢ Oy<jèFL GH<CcOoMnk''  
−Py¼GSjëFcï<j OqGbHjj.  
''MLjbEcõÿï¸ ¬MLjô ¬¸=y¸ÁO~''  
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''ÄFcïFLj'' − $x¸CLjPy O~tjŠ¸@o ¥c>OhFLõ¸ °¸Á.  
''³Äj=h?'' −QLáOqõ¸$c ¬¨$c<j Ä¿¸¼.  
''MLÁFLFLj ¬MLjô FLFLjï ¬<$qMLjFL<¸ μOnN|j'' ¬¸^k »öOqjFL À¿» ''Ä£jOq¸ÍOqk MnbÍML ¥ctjCcÓj [O~_j ÔnNqjõ<Moj¥cÂ¢ 

¯ GH¿fSìCLjÓŠ ÂGHlðrH=oæ μ¥q °ÍõMLj¸ PoMLÁ¤NqjO~Íj^O~. − MLjjGSPeÄ< FLFLjï ¬<è¸rH^jæŠÂ MLÁFLFLj rH=hæFL FLOq¥q¸, Fy=y÷ 
FcÆ¥q PoFL^j÷ ¥qFL_@o ¬FLïNqjõ rH=hæFL ÔnOq FcŠ CnÆNqjÍFLjŠ¸^jFcïMLlO~! ¬GHlð<j ÔnNqjõÂ CLGHlðŠ −Ä<Š FLOq¥q¸ ÔLkrH=cæOqj. 
®GHlð<j −Fc=h Fc _ÓgUFLCLFLj −GSO~ ÔoGSjŠÂ Px¸$qÁ¤EcíMLjÂ öGHNqjÀïGSjëFcïOqj. −Ä< GSjAKLöÍ ¥c_=hæ GS¿Jwtj¸Á. ÕÔi! Mc+"Š 
CLÆ÷, CL¸ö¨, ¬¥qÚ, CLMLjjô<j ¯ $pOqMcÆ¼á ®¸¥c −Py¼¸ÔLMLj¸^jFcïMc?''  

MLk=c÷<PoÍj Ä¿¸¼. ¥xÂï ¥xÂï ¬GSÿõ¥qOqMnjÎFL GH¿fSìCLjÓ $qj¿¸¼ −Py¼¸ÔL<¸¥qFcï ²ÍjOyÚML<¸ GSjÓ_¸.  
''¥cÂ¢ MLÁFo GSOqíPo¥q ÔL¼áJwCLj¸ÁO~. öGHÀ GS¸MLCLûOq¸ ¬¥qÚNqjõÓ O~¥qJw¥qÓj, rH^jæ_+j", ¬MLjôŠ MLj¸ÍjÓj..³Äj=y''  
''μOoN|j FoÂÔoáÁ MLÁFLŠ °GHNnk»GSjë¸Á ¬¸=o ¯ XL*¸ MLÁÆ MnÈ"JwCcFLj. ML¼áFL Fc=hFLj¸¼ ÔLkGSjëFcïFLj. −Ä<Š 

Pn¥qÚŠ FcÓj$qj ÔiOqÓjFcïtjO~. MLjÂfRÂ ÔLkQcMc #eÈ¢$c μ¥qÚ XL*¸ ‚Oqjá¸=o JdGH¸ ¬FLï^j÷ ¯ ÁŠÚMLkÆFL ÍjO~øGSFL ¥x=oæ 
¥x¸GHŠ GSj$q¸bÍ PoGHFcÓj ¬ÍjíEcMLjÂ ÔL¸ÍFLGHl ¥q=næPe ¬Oqj$qjCy¸Á. ¯ GHÁOy¾Ój$c ®OqMnÎ MLjjrHÎðMLj¸Á¥h ML¸¨ McOqjTwȩ̈ Á. Fc 
<_jò −Ä<FLj ¯ ¥qadæPy÷Â¸¼ CLfHðGSjë¸Í¸=o ®GHð=h¥hGHlð<j O~fSTdë. PeAKL¸PoÍjO~. ¯ ÁŠÚMLkÆFL GH¿fSìCLjÓj, ¯ MLjj<CLÓj 
GH¨Š¸ÔLjŠJwtjFL MLjFLjGRjõÓj MLkOqOqj. AKLGSô¸...AKLGSô¸ ¬tjJwMcÆ. ¬¸Co'' ¬CL¨MLk^Py÷ −MoQL¸. ¬*jÔLjŠÂ PeMcPe KnÎ^GH@o 
− −MoQL¸ ²¸CL AKLNqj¸¥qOqMnjÎFLEy CnÓjGSj Ä¿¸¼¥h.  

³¸ MLk=c÷<PoÍCLFLj. FLÁ μ<jèFL FL<jGSjëFcïOqj. ±Oq¸Cc MLjj¿¥hÔofSFc ²¸Íj¥y ×.FL¸ − μ<jè ±¿¥h ÍkOq¸$c 
°¸ÍFoMnk MLÁÆrH=cæOqj.  

TdNqj¸öCLGHl GSkOqõ¥hOqBcPy÷ ²¸< CL+jŠÚMLj¸=y¸Á. ''GH¸Á¥xŠÚ CLÄøFL MLj=hæPy $c¾MLjj¥qÚPe÷ −PyÔLFLÓj'' ²¥qÚ@y 
ÔLÁÄFL MLk^Ój $qjOqjëŠMLÔcátj Ä¿¸¼¥h.  

FLÁrHÎ GHlFcï$qGHlMLløÓj CoOqj¥q=cætj. ¯ FLÁPyFo OqGbHjj MLÁFL GHm×.Š GHmMLlÓj ¥yNqjKytj En_òÓj CL»Æ¸ÔLjŠFcï<j. 
¬GHlð<MLÂ¢ï MLjj+"¥q¸ÔnÓj. ®GHlð@~ öGHEoQLMLj¸Cc ³My sHOqj CnÆNqjÂ GHGSjGHl GHmMLlÓj. ²ÍjOqj$c °FLï O~tjÂ IGH>OoÓjMLjÂCLFcï<j 
OqGbHjj. ¬CLÂ rHÍÄ Ã»¸GHlPy ¥qÔLá, ¬CLÂPy ¬*¼rH=hæFL PeMc$c<jðÓj, $qj¸@nPy÷ MLj¸^Ój. KnÎ^ öGHGH¸ÔL¸Py Ã½Fn}SMLkF|$c 
ÔcPe PpŠõ¨Pe öGHML¿ë¸Ôo OqGbHjjPy ®¸CL MLkFLfS¥q  GS¸IGHjOqú*, −MoÍFL ³Äj^GSÓj? ³ MLjV¥qMy, ¥qWc¥cOqj@y ¯ $qjBcÓCy 
öGHAKcÄCLj<Nqkõ<¸=o ¬Á MoOqj. ¬GSÓj Ä¤¨ ½¡ÄCcÂ¥h, −PyÔLFLÓŠ TdMLjOqGSõ¸ ³Äj=h?  

''²GHlð@y ®MLÂ¢ï MLÁÆrH=hæ sHOqj CnÆNqjÂ ±OqjPy FoFnMLOy CnÆNqjŠ¸@~ _À¥éTdëFLj ÔLk<j'' ³Ey ÔnGHlëFcï<j OqGbHjj. 
²¥qÚ@y ÔLÁÄFL Mc¥cõÓj $qjOqjëŠMLÔcátj Ä¿¸¼¥h. MLjÂfRPy ³<j QL¿¢O~Ój °¸=ctj^. ®CLÂPy ¯ OqGbHjj Â×.¸. ¥cÂ¢ ¯ 
¥q_jOqk÷, ¯ rS¸=hMnj¸^k÷, ¯ FLÁ μ<jèFL ±ÿÓj Moj^Ój MosS Ôy^jFo. ±Wy" öGHMoÇ¸ÔL$cFo ²¥qO~Ó Oo^j, JdÆGRæO| GRO|æ 
[¿¢ÍjÓj, ®¸JwOnæ@| MLGSjëMLlÓ Mnk¾ MLjÈ¢" MLkMLjkÓj OqGbHjj. − OqGbHjk Â×.Moj. GH¿fSìCLjÓ öGHAKcML¸ MLÓ÷ μ¥q MLjÂfR _Nqj^Š ML¼á 
Äj$qCc OqkJdÓj ¬<jŠÚ MnÈ"JwCctj. ¬¸Íj¥é Td¸$qCLõ¸ °¸^j¸Á GS¸$qCL¸Cc ¬¸=cOqj  

²FyïAKcML GS¸IGHjOqú*ÓFLj ¥q¸Jw×| ÔofS öIsHMLjjPy÷ ®¿¥h¸¼ `¥cÓ¸` $c ŠÁ¸ÔL<¸ ÔLkfSFL Ä¿¸¼¥h ®GHlð<j ®Ä ³Ä¤ 
¥xCLë$c ¬ÂfH¸ÔLMLl. ¯ ®ÍíOqj OqGbHjjÓk Â×.Moj. ¯ ®ÍíOoÄj=h? ®¸¥c ²Âï GSøOqkJdÓj PyGHÓÂ¸¼ ÄGSë¿¸¼ OqkGHl ¥q^jæ¥yKytj 
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−»JwCcNnk? ¬GSÓj ³Á Â×.¸? ®MLÂ¢ï ²¥qÚ¨Ä? MLjFLGSjû ÔcÓFLPyÂMc? ³Á QcQLøCL¸? ¯ XL*MojFc? EcÂÄ£jÍ JdCL ¬FLjAKLMcÓ 
Â¢<Ój, OoGH=h ¥qÓÓ CnOqÓj Po¥qJwCo ¯ XL*¸. ¯ XL*¸$c ³Äj^GSÓj?  

²¸Íj¥y O~IGHjML $qjOqjëŠ MLÔcá<j Ä¿¸¼¥h. GS¿$cÜ ®¥qÚ@o GH^jæ×c¿JwKytjFL O~IGHjML `°MLj` ¬Fo μ¥q IfHFcÄjFLF|Cy 
MLkOqjð Ôn¸Ec<j. °MLj JwtjFL CLOqMcCL O~IGHjMLPy MLkOoðÄj=y ¬CLFo ²FLPnÎ×| ÔoGSj¥yPoEoMnk ¬CLÂ ÔLj^kæ °FLï ÔcPeMLj¸Á¥h 
CnÆNqjÍj‚@~. Í$qÜOqCLFL¸ ¬GSÓj MLjÂfRÂ CnÓjGSj¥y@~Â¥h ÔcPeTdOqj÷ °GHNnk»¸ÔLÍj. μ¥q GHÁTdOqj÷ ¥qÓjGSjŠÂ, ¥xÂï $q¸^Ój 
MLköCL¸ ÔLkfSFL °MLjŠ CnÆfSFL O~IGHjML, GHÁsUFo+j"$c ¬CLÂCy ¥qÆfS ¥cGHlOq¸ ÔoGSjëFLï AKcOqõŠ CnÆNqjÍj.  

JdGHGHlBcõÓj, CLCcøÓj - ¬CLFLj Ä¤^Âï=hÂ¢ Äj¸¼Jwtj −Py¼GSjëFcï¨GHlð<j. À¿» ÔLkfSFc ¬Oqíî¸ ÔnGHlð¥yPoÂ 
¬FLjAKLMcÓ MLjbÍõ$c ÍkGSjŠMLÔoá ¥hOqBcÓCy GSøGHï ×.$qCLjëPyÂ Â¢V¿¥qÓŠ ¬MLjßCLCcøÂï öJdfHë¸GHÔoGSjëFcï<j. ¬CLÂ $cNqj¸ 
¥qFL_<ÂÁ. ¬CLÂ ¥qÂ¢ï+j" OqkGH¸ PoÂÄ. Íj¹[¸ ¬¸CL¸ PoÂÁ.  

¬FLïÍMLjjôÆÍíOqk ²ML¿ −PyÔLFLCy McOqj ®¸=h¥h ÔoO~Oqj. GHQLjMLlÓ ¥x^æ¸ FLj¸¼ _Nqj^Š MLGSkë -  
''¬FLï¸ rH<CcFLj Oq¸<Nqkõ'' ¬¸^k PyGHÆ¥h MnÈ"¸Á GSjAKLöÍ.  
ML¸=h¸=y÷ $y<¥cFLjŠÂ ³Ey ®¸»÷¤GRj FLMLÓ ÔLÍjMLlCy¸Á ÓXhô. $qÁPyFLj¸¼ ÍjOqÜMLjô$c¿ MLjkÓj$qj.  
ÂöÍ$qFoïOqj MLjCLjëPy ×y$c<jCy¸Á.  
¯ ®¸=y÷ ³Ey MnÆÀ ³Äj^Á? ²ML¿ ½¡ÄCcPy÷ MnÆÀ Mc¿¥h ¼Æ÷GH<è <GHlðÓ MnkCLPy ³Ey ¬GHQLßÀEcøO~ CnÓjGSjë¸Á. 

®Á ¬Â CnÆNqjÍj. −Py¼GSkëFo ¬FcïÂ¥h ‚OqjáFcï<j Ä¿¸¼.  
PPP 

''MLÁFc!''  
''³Äj^Nqkõ?'' ¬GHð@~Ój ÔoGSjŠ¸^k ¬FLïÁ GSjAKLöÍ. °FLï ¬GHð@~Ój, ML¨NqkÓj Cy¨¥y<Ój MLjk^¥q=hæ ®¼á¸Á. 

''GHPn÷^k¿ À+j" ¬FLj¥y¥qMLkô! MLk OqGbHjjŠ ®GRæ¸'' ¬Â GHlÆÿyOq, $y¸$qkOq ®¼á¸Á. ®GHlð<j MLjÈ¢" CLMLj¥yGSOq¸ ¥cKyÓj.  
''³Äj^Nqkõ ÔnGHðMo¸?''  
''Â¢Š μ¥q ¬MLkôtj $qj¿¸¼ ÔnJdðÆ.''  
CLPnÀë ÔLkfS GSFLï$c FLÄø¸Á.  
''²MLOqNnkõN|j'' ¬FLïÁ. − GHPn÷^k¿ MLk^Py ²¸CL ÔLFLjMLl, ²¸CL GH¿VGS¸ °FLïEy Ä¿¸¼¥h CnÓjGSj.  
''¬MLkôtj ¬FL$cFo ®¸¥é −PyÔLFc O~Eo¸ MLÁFc?'' FLMLløCLk ¬Fcï<j.  
''ÕÔc! ¬Á ¥cÍNqkõ! JwÂ¢'' ²Pe −Py¼¸ÔcPe ÔnGHlð'' MLjÈ¢" FLMLløCLk ¬FLïÁ.  
''°MLj ¬Â.''  
''±†!''  
''Â¢¥nPe ÔnJdðPy CnÆNqj<¸PoÍj. − ¬MLkôtj, Fc‚ O~IGHjML‚, MLk¥éÄj=h ÔcPeMLj¸Á¥h MLj¸¼ sSïfUCLjO~Ój.''  
''sSïÿ¸ ¬¸=o?'' ¶Oq$c ÔLkGSjë ¬¸Á GSjAKLöÍ.  
ÃCLëOqJwNqk<j Ä¿¸¼.  
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²¥qÚ¨FLj¸Ôy −MLlÍk< `¬¸Kc` ¬Â ¬¿¼¸Á. rHÍí ML¸=h¸=h MLjkÓKy¿÷¸¼FL Š¸<Py ²Ój¥q Ík¿ KnÎ=h¥h O~Po¥q 
¬MLGSìGH<jCy¸Á. ¬=o ÔLkGSjëFcï<j Ä¿¸¼.  

CLFL MLk^ÓPy ²¸CL MnÆÀ °¸Ey, °MLjFLj $qj¿¸¼ ÔnJdðÓ¸=o GHÍ×cÓMnj¸Cy GS¿JwEy ³MLjOqíî¸ ¥cPoÍj.  
''MLÁFc! −Ä< ¬¸Í¿Pe¸=h −<fHÓ÷¥cÍj''  
®¥q − CLOqMcCL CLFLj ÔnsHðÄ ÔnsHðQc<j. −Ä< sSïÿ¸Py À£NqjÍFL¸, O~IGHjMLPe¸=h fSÂ¥|FLj MLk¿áFL MLj¸¼CLFL¸, ¬GSÓj 

−Ä< ½¡MLFL JwO~^¸Py >bEc=|FLj Jd<jÔoGSj¥y¥q¸¨. Fn»=hM| DÁ¸¥h¸$|Š ¬ÓMc^j GH<¥q¸¨` ¬Â O~fSFL °CLëOq¸. ®¸CL ÔnfHðFL 
MLjÂfR _CLjŠ JwO~^¸Py, GSOqøöJdGH¸¼¥q GSj#eÓj °¸© ÔL¼áJwML@~Âï ¬¸ÍjPy rHÎ$c MLjßCLjõMLlFLj ½¡ÄCcÂ¥h MLjOx¥q EcøOq¸$c, 
¬MLCLÆ μ<jè$c, ¥c^O| fHÓ÷O| sSæ½FLj¸¼ MLkOo gSCc¥y¥q fSìÀPe À£GSjŠFLï fSìCL öGH×åCLø¸ −Ä< rHÈ" μ¥q AKLNqj¸¥qOqMnjÎFL Â×.¸$c 
Äj»ÆJwML<¸ ¬Â¢ï CLFL AKcGRPy ÔnJdð<j.  

Â×.¸$c $qj¸@nÓj Â¸¨ Jv¸»FLGHlð<j −FL¸ÍMLjMLÂ¢, Íj¹[MLjMLÂ¢ ¬Á CLGHðŠ¸@~ MLjOx¥q GSð¸Á¸Ôo ÿßÍNqkÂï 
¥qÁÆGSjë¸Á. CLGHðÍj.  

GSjAKLöÍ ¥q+"Py÷ Â¢+j".  
''JdGH¸ ¬¸CL ¬¸ÍMnjÎFL fHÓ÷, ¬¸CL <_jòFLï fHÓ÷ −Ä<MLjj¸Íj FcKy=hEcÂ ¥qadæÓj ³Jd=hMLNqkõ. Ä¿¸Ôi. Fc¥qGHlð<GHlð<j 

³MLjÂfHGSjë¸Ey CnÓjTd? ®EoÁ¤ QcQLøCL¸¥cÍÂ, ³Ey Fc^¥qMLk¨ $q¨sHGSjëFcïMLjÂ¢ ¬ÂfHGSjȩ̈ Á'' GSjAKLöÍ ¬Pe MLk=c÷<è¸ TdbEcOq*¸$c 
×.Oq$qÍj. −Mnj ¬Pe −Py¼GSjë¸ÍÂ ‚@~ ÔcPe MLj¸Á¥h CnÆNqjÍj.  

''Â×.¸ MLÁFc! °MLj CLFL ½¡ÄCL¸Py ®GRæMnjj¼áFL gSFLjPy −CLôÿCLõ ÔoGSjŠÂ MLjFLŠ ¥nÎ÷MLk¥|û ÔLkGSjëFcïMLjFo GS¸CyGR¸ 
Äj»Æá¸Á. Nqk¸=i ¥nÎ÷MLk¥|û −Mnj _CLjŠ¸=o ×.¿$qj¸@oÁ. `OqÔLFL MoOqj. ¬Á öGHGH¸ÔL¸ ¥yGSOq¸. ½¡ÄCL¸ MoOqj - ¬Á Fc ¥yGSOq¸'' 
¬FLjŠFo ÔcPe MLj¸ÁPy −Mnj °¸<Íj. CLFLj FLÄjô¸Á, ÔnfHð¸Á, −Py¼¸¼¸Á μ¥q=o. ¬tjFc _CL¥qPo¥qJwtj¸Á. ²¥qÚ<jFLïÁ 
PyGH¸? ¯ MLõCLõGSë JdEcOqÄ¸Íj¨ ¬TdëÄGSëGHl Py¥q¸Py −Mnj ÔofSFL CLGHlð ¬EoFc?  

''MLÁFc! FLjMLlø EoMLlBhê FLMLjjôCcMc?''  
''³MnkFLNqkõ Fc FLMLjô¥cÓj FcÄ. MLÁPoN|j. GHFLj¸Á PyGHÓ'' ¬¸^k Po¼¸Á GSjAKLöÍ.  
μ¥qÚ XL*¸ À£¿¥qPoÂ ¯ MLjÂfR ³Äj=h Nqj¸öCLMLk? ³Ey FLMLjô¥cÓj, JdGHGHlBcõÓj Ä¤=h $qj¿¸¼FL MLjCLjë FLOqFLO~Py÷ 

GSð¸Á¸ÔL¥qJwCo, ¯ ®¸=h¥h μ¥q GSjAKLöÍ ¬$qOqMLÀëPe, VOqÀ ¥qOqkðOq¸Pe ¬¸¥hCLMnjÎJwÍj.  
−PyÔLFLÓj ¥q=hærH=hæ PoÔc<j Ä¿¸¼.  

PPP 
$cÆ MLkMLjkÓj$cFo Ä¤Twë¸Á. öGHGH¸ÔL¸Py ÔnGHlð¥yÍ$qÜ MLkOqjðPoÍj. GSkOqjõ¨ °ÍNqj¸, ¬GSëMLjNqj¸ MLkMLjkPo. 

fSEcíî¸CLjÓj, ¬ÀMcÍjÓj, ÄjCLMcÍjÓj, CcÀøŠÓj, MoEc¸CLjÓj, MLjCL $qjOqjMLlÓj ²ML¿ fSEcíî¸CcÓj McOqj öGHÔLj¿GSkëFo °FcïOqj. 
¥x¸ÍOqj FLÄjôFLÄ ÔnfHCo, ¥x¸ÍOqj MLj¿¥x¸Í¿ ¥yGSOq¸ ÔnsHë ¥x¸CLMLj¸Á öGHGH¸ÔcÂï ML¸¼¸ÔL@~Â¥h ÔnfHCo ³ Oq¥qMnjÎCoFo¸ öGHÀ 
μ¥qÚ¿ −PyÔLFc, ¬¸ÍjPy _ÓMnjÎFL −PyÔLFc GSOqÈ$qÓ öGHÀ MLõ¥hë −PyÔLFc ¥qFL_<Â OqkGHl ÁÍjíŠÂ öGHGH¸ÔL McCcMLOqBcÂï 
MLkOqjGSkëFo °FLïÁ.  
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1999¥h öGH+Nqj¸ ¬Â μ¥qOq¸=o, OosH MLjFLEoQL¸Py rHö=yÓj GH<jCLj¸ÍÂ MLjOx¥q¿ öGHNqjCLï¸. ÔoGSjëFLï GHÂÂ ³Ey CnÆNqjÂ 
ÂOoíÇ¥qCLø¸Cy ÔoGSjŠÂ JwCLkFo °Fcï<j O~IGHjML. ¬CLÂ¥h rH¿»FL ½¡CL¸Cy, ÿyEcCy, rHÍí ®¸=y÷¥h MLk¿, MctjEcÓ Ä£jÍ öIfH×| 
¥xFcÓÂ öGHNqjÀïTwë¸Á ¬CLÂ ÅÇ¢MLjÀ. MLjjÍí_¸ÀGHmMLlPe¸=h fHÓ÷FLj rHÈ" ÔoGSjŠÂ GHl=hæFL _¸$cOqj CLÆ÷¥h `°MLj` ¬Â sHOqj 
rH^jæŠFcï<j Ä¿¸¼.  

''ÔL¼áFLMc¿¥é@náÍOqj. ÔcMLÂMc¿¥h AKL¸». ¬¸Cc ®¸Co. GSMLjjöÍ¸Py μ¥q Â¢=h_j<$q °Ítj¸¼¸Á. ¥xFoï+j" GSkOqõOqÇôPy 
ÄjÓÄjPe Mnj¿fS¸Á. MLjÈ¢" ¬¸ÍjPyFo Ótj¸¼Jwtj¸Á. ®Í¸Cc ¬¸Co.''  

AKcOqõ ¼À¥h ÂGHlðrH=hæ ÂOoøÍFL¸ Â¸¨FL ¥q+"Cy, CL¨_^æÓCy ÂÓ_¨ ¬FcïOqj O~MojQL¸$cOqj.  
−Mnj$c¿ ¬fSì¥qÓCy ®ÿ À¿» O~FLÂ ÔnfHð OnÎPn¥cÚOqj −NqjFL.  
''¬FL¸CLMLjtjFL öGHNqk*¸. Íj¹[GH<¥q¸¨. ®Ex¥q MLj½Æ£. MLjOx¥q öGHNqkBcÂ¥h GS¸fSÍjíîÓMLjMcøÆ. ¬¸Co'' Íj¹[GH<jCLjFLï 

QL¸¥qO~Âï ¶EcOqjGSkë ¬FcïOqj. ¬CLÂ ½¡ÄCL¸Py ²Fyï MLjkfSFL ¥h=h¥iÓFLj Cn¿fH¸¼, öGHGH¸ÔcÂï, GSßfRæÂ MLjOx¥q @nÎMLjFLúF|Py 
ÔLkfH¸¼FL MLõ¥hë.  

MLGSj¸bÍOq, −Mnj AKLOqë MLkOqPoÍj. °MLj AKLOqë Oq¸½C| ²MLOy sR¥|Cy ¥qÆfS ¥xÂï ¥y^÷ öJd×n¥|æPy Mc=cEcOqNqkõ<Â CnÆfS 
MLjÈ¢" ¬CLÂ¥h OqMLjÂEcíMLjÂ öGHNqjCcïÓj ÔoGSjëFcïOqj.  

°MLjPe rS¸=hMnj¸^P| IGHmP|Â ¥cÍj. CLFL¥é¸ ¬AKLõ¸CLOq¸PoÍÂ ¬FLïÁ OqMLj.  
ÓXLôB| MLkOqPoÍj. ¬CLÂ¥h MLjOx¥q ML¸ÍOqkJdNqjÓj ½¡CL¸ rH¿»¸Á.  
°MLj ÔLÂJwtjFL GH¿fSìCLjÓFLj MLj¿¸CL ÄGH¿¢CL¸$c ML¿ê¸¼ ''FLMLPe TdfUCLõ¸Py μ¥q ÄGH÷ML MLÂCL'' ¬Â ÃOqjÍj ®¼á, −Mnj 

O~fSFL FLMLÓÓj, $oNqkÓj V=|¥é¥|ûPe ¬MLjjô<j JwNoj^^j÷ ÔoGSjŠ¸^jFcï<j −Mnj GHÃ÷GRO|. O~NqjÆ£æ ÄGRNqj¸Py rUÔLjá CL$qjÜÓj 
ML¼á °MLj CL¸ö¨ ¬CLÂrHÎ EcMc MoQc<j.  

DÁNqjTdIfH¥qP| TvrSÎ=iPy MnÍjOqj Ôn^j÷ ¬Â¢ï Mo*jMLlÓMLø<¸PoÍj. ¥cÂ¢ ¬¥qÚ¨ McCcMLOq*¸Py ÄQLøGS¸»¤CL¸ ÄÂfHGSkëFo 
°FLïÁ.  

$cÆ MLkMLjkÓj$cFo Ä¤Twë¸Á. GSkOqjõ<j MLjO~õÍ$c °Ítj¸¼ ¬GSëÄjGSkëFo °Fcï<j.  
 

 


