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"లవ," అన మట ర వంటర.  

తల "ాలంల#, “వలప,” అ %ార.

"ా& ఆమట ఇప(డ* %ాడ*కల# ల,దు. తాత "ాలంల#, “/01మ,” అన మట
%ాడ*కల#"234ంి. "ా& ఇి 6 ల బరవ8ా ఉండటం వల: ఈ <=ల#: ఎక?@వ మంి
 జBC"D EFవటం ల,దు. ప1సH ుతం సH ృతం8ా %ాడ*కల# ఉన మట లవ. ఇం8J:షL %ాళNO
  మPదుQ8ా, “లR,” అంటS ర. మన మటల? T 0సుక? , 3వర: కUH ం3, VWంత
మటల?8ా %ాడ*"Xవటం ఇం8J:షL%ాళOక? అల%ాటYEFYంి. అి %Z షయం
అను"Xం[ి.
ఇప(డ* ]డ* లవ గPం3 ఎందుక? 6ెపH  డ*? అ
6ెEH ాను. అbc"ాల# dప([ై

క? ప1శ వ6ే4 వంటSంి.

ెల?గP ఫంgh"D %ijH k, చూ 0 వంటర. "ారకnమం

oదలవతp ఒక /rQ యన %ిక ి"2VాHడ*. “నమVా@రం. అంద"s ఏో
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ెల?గP xషనూ, ెల?గP సంస@ృU& జyగతH
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మన తర%ాత మన /ిల:లకందజZయటం మన బధత,” అంటడ*. అందర} చప~టS
:
"2డ ర. అంట  నరం ఏట? ెల?గP %ా"D xా, సంస@ృT 6 ల మPఖbcన
అగ ?
xష మన"2క మPఖbcన ఇబంొకటSంి.
ర వ6 4ా?
ర వ34 ా?
ర వ341 ?
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]టల# ఏ మనxష? 6ెప~టం కష ం. అందువల: , ఎందు"234న 8డవల, అ

అందర}

మPచ4ట8ా ఇం8J:F, సంస@ృత ~సుH ర /ిల:ల"D. ఇక సంస@ృU దగ ర"2 0H
మన"Dలంట అనుమ ల,ం ల,వ. ఆ /rదQమ ి bcక?ల# మట:[ి EFYంతాత
oదలY Vాంస@ృUక "ారకnమంల# ర చూ 0ేట? ి మ Eాటలక? అబYల
అమYల [ నుల? 6ెయటం. అవ "ా ? ఆ Eాటల#: మPఖbcన వసుH%ంట?
లవ. అన8ా, మన సంస@ృUల# మPఖbcన xగం
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జyU"D ఇంత మPఖbcన   అంద"s అందుబటSల# వం6 Cగ ? ల,కEF ే జyU
సంస@ృU  శనbcEFదూ? అందు"Z లవను elite వవరం8ా "ాక?ం[ మ ల%iల: #
వంచు ర.   గPం3 అంద"s అరం అYల 6ెప~ట "D మ రచYతల6ేత
కథల Eాటల ాYం3 %ాటద
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ి మల? చూసుH < ల,ో. ఒక %ళ చూడకEF ే, మన రచYతల? సృిం6ే

లవ సందాvల గPం3 క? "2ం6ెం 6ెEH ాను.
లవల# ప[ లంట మPందు "ాల,ల# 6ేాC. అందు"Z "ాల,ల"D

ెల?గPేశంల# అంత

8ా"s. "ాల,లల# YమPండ*ను? "ాల,లల# మPఖం8ా 8<డల?ండ*ను. అంట అల:టEా~
8<డల? "ాదు. ఇ dండ* మడడ*గPల ఎతL
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అ ఎ  వంట, ఎంత అందం8ా వంట, క<4వట "D ఎంత Vకరం8ా ఉంట, ఆ
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– అbc"ాల# lunch time అప(డ* construction

workers కర4ంటZ, అల8ా. "ాల,"D వ6ే4 అమYల ద %ాఖ ల? 6ేVH ార.
%iC"D %ాల? %VH ార.   %iనకబడ ేాల#: లౖం8క ంస అంటర. మనం 6 ల
మPందు"26 4ం "ాబట   మనం మPదుQ8ా "Xరిప( అంటం.
ఈ %i"DC %ాల పణ మం మPఖం8ా మడ* ర"ాల?8ా ఉంటSంి. oదట రకంల#
అబY ఇంట: జబP  ఉన అమక? మంి34, ఇంట పనుల& చక@బ¡ట S"2 ,
"ాల,"D ఆలసం8ా వVాHడ*. 8<డద 6ోటS ొరకదు. అమYద %i"DC %ాఖ ల?
6ేసH ున అబYల? 3త8డ డ*. అమY ]ణ£¤ %iంట లవ 6ేసH ుంి. 6ేసH ుంద
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అడ*గP ర ర. 6 ల సులభం. లవల# పడ %ాళNO కంపలJ8ా

Eాట Eాడ ం oదలడ* ర, 3ందుల,VH ార, %ానల# తడ*VాHర. %ాళOను గPరHపట డం 6 ల
సులభం. సZ, ఇక dం[ో రకంల# అబY డబPన %ా[ి "2డ*క?. 8<డద సుఖం8ా
క<4నుంటడ*. %ా[ి చం6 ల? చుట¦
 క<4నుంటర. అమY "ాల,"D ావటం 
]డ* ఆbcను 8Z§ 6ేVH ాడ*. ]డూ, ][ి త1బృందం కC ి అమY %iన"ాల, Eాటల?

Eాడ*తp EF ర. Eాటక? తగ ట S8ా నడ*మPల? ఎగZVH ార. "2 ళNO ఇల కష పడ
తర%ాత అబY¨ అమY¨ లవల# పడ ర. ఇక మ[ో రకం ల# అమY
అంతదూరం ల# చూ ి అబY 8<డ ి8 ఎదుర8ా వVాHడ*.కళOజBడ* /rట S"X
వల: అబY"D స8 ా కనపడదు, అమY

ఉండటం

తగPలHడ*. అమY 6ేUల#ం3 పసH "ాల?

"Dందపడ Y. అబY"D పసH "ాల? చివటం ఇం"ాాదు "ాబట అ 6ేతLల#ం3 ప[ే
ప1స"ZH ల,దు. "Dందపడ పసH "ాలను Uయట "D ఇదQ ర} వంగP ర. అప(డ* %ాళO తలల?
తగPల? Y. %iంట ఇదQ ర} Eాటల? Eాడటం, [ నులయటం oదల?/rడ ర. అంట,
లవల# ప[ రనమట.
"ాల,ల# 6ేరల,

%ార లవల# పడటం అVాధం. ఒకట dం[ో ఎ"dప© h ఉ య

 నను"2ం[ీ. ఎక@[ో EాJల# అబY¨ అమY¨ ఒకకర చూసు"X , %iంట
ఇదQ ర} ఒ"ZVా8ా కంటdప~ల?
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ఓ! లవల# పడటం ఇంత సులభం అనమట, అనుక?ంటS ర కదూ? "ాదు. మన
మ రచYతల? అంత 8ప~%ార "ాబట ఇి ఇంత సులభం అనటS క /ిం6ేల
6ేVH ార. "ా , ఆ 8<డలద క<4టం, %i"DC 6ేషల? 6ెయటం, నడ*మPలగZసH ూ [ ను
6ెయటం అంత సులభం8ా 6ేతY ప 8ాదు.  "D ఎ® సంవతాల ట«1Y ంగP
"ా%ాC. ఒ"X@Vా తC: దండ*1ల, /ిల:లక? ఈ ట«1Y ంగP ఇసుHంటర. డబPన%ార /ిల:C
"X3ంగPక? పం/ిVH ార. ఈ దల#: /ిల:ల ర~ ఎలవంో ట«స ుజZసు"Xవట "D అbc"ాల#
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