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"లవ��," అన� మ�ట �ర� ���వ�ంట�ర�. �� � ��తల "ాలంల#, “వలప�,” అ�� %ార�. 

"ా& ఆమ�ట ఇప(డ* %ాడ*కల# ల,దు. త�ా�త "ాలంల#, “/01మ,” అన� మ�ట 

%ాడ*కల#"234ం�ి. "ా& ఇ�ి 6�ల� బర�వ�8ా ఉండటం వల:  ఈ �<=ల#:  ఎక?@వ మం�ి 

�� జBC"D EFవటం ల,దు. ప1సుH తం �సH ృతం8ా %ాడ*కల# ఉన� మ�ట లవ��. ఇం8J:షL %ాళNO 

�� � మPదుQ 8ా, “లR ,” అంటS���ర�. మన మ�టల?� T	0సుక? , 3వర�:  కUH ��ం3, VWంత 

మ�టల?8ా %ాడ*"Xవటం ఇం8J:షL%ాళOక? అల%ాటYEFYం�ి. అ�ి %��Z �షయం 

అను"Xం[ి.  

ఇప(డ* ]డ* లవ�� గP��ం3 ఎందుక? 6ెప�H ���డ*? అ  �క? ప1శ� వ6ే4 వ�ంటSం�.ి 

6ెEాH ను. అbc��"ాల# ��dప([ై�� �ెల?గP ఫంgh "D %ijkH , చూ	0 వ�ంట�ర�. "ార�కnమం 

oదలవ�తp�� ఒక /r��Q యన %��ిక ��ి"2VాH డ*. “నమVా@రం. అంద��"s ఏ�ో 

సందరvం8ా wx�"ాంgల?. మన �ెల?గP x�షనూ, �ెల?గP సంస@ృU& జyగతH8ా సంరzిం3 n

మన తర%ాత మన /ిల:లకందజZయ�టం మన బ�ధ�త,” అంట�డ*. అందర} చప~టS:  

"2డ��ర�. అంట� ��నర�ం ఏ�ట�? �ెల?గP %ా��"D x��ా, సంస@ృT 6�ల� మPఖ�bc�న� 

అ��గ��?  

x�ష మన"2క మPఖ�bc�న ఇబ�ం�ొకటSం�ి.  
�ర� వ6�4�ా?  

�ర� వ34���ా?  

�ర� వ34��1 ?  

�ర� వ34ఉ����ా?  

�ర� వ34ఉంట��ా? దగ�ర"2	0H   
���6�4�ా?  

]ట�ల# ఏ�� మనx�ష? 6ెప~టం కష�ం. అందువల: , ఎందు"234న 8�డవల, అ  అందర} 



మPచ4ట8ా ఇం8J:�F, సంస@ృత� ����~సుH ���ర� /ిల:ల"D. ఇక సంస@ృU దగ�ర"2	0H  

మన"Dల�ంట� అనుమ���ల,ం ల,వ�. ఆ /rదQమ �ి bc�క?ల# మ�ట�: [ి EFYంత�ా�త 

oదలY�� Vాంస@ృUక "ార�కnమంల# �ర� చూ	0�ే�ట�? 	ి మ� Eాటలక? అబ��Yల� 

అమ��Yల� [�ను�ల? 6ెయ�టం. అవ��� "ా��? ఆ Eాటల#:  మPఖ�bc�న వసుH %�ంట�? 

లవ��. అన8ా, మన సంస@ృUల# మPఖ�bc�న x�గం 	ి మ� లవ��.  

జyU"D ఇంత మPఖ�bc�న �� � అంద��"s అందుబ�టSల# వ�ం6�Cగ��? ల,కEF�ే జyU 

సంస@ృU ��శనbc�EFదూ? అందు"Z లవ��ను elite వ�వ�రం8ా "ాక?ం[� మ��  ల�%iల#:  

వ�ంచు��ర�. �� � గP��ం3 అంద��"s అర�ం అY��ల� 6ెప~ట� "D మ��  రచYతల6ేత 
కథల� Eాటల� �ాYం3 %ాట��ద 	ి మ�ల? TVాH ర�.  

��Jమధ� 	ి మ�ల? చూసుH ����< ల,�ో. ఒక %�ళ చూడకEF�ే, మన రచYతల? సృ�ి�ం6ే 
లవ�� సంద�ాvల గP��ం3 �క? "2ం6ెం 6ెEాH ను.  

లవ��ల# ప[�లంట� మPందు "ాల,�ల# 6ే�ాC. అందు"Z "ాల,�ల"D �ెల?గP�ేశంల# అంత 

8��ా"s. "ాల,�లల# Y�మPండ*ను? "ాల,�లల# మPఖ�ం8ా 8<డల?ండ*ను. అంట� అల�: టEా~ 

8<డల? "ాదు. ఇ� �dండ* మ�డడ*గPల ఎతLH 8ా, ����ప� ప�ి గజyల EWడ*8ా�  ఉంట�Y. 

అ� ఎ � వ�ంట�, ఎంత అందం8ా వ�ంట�, క��<4వట� "D ఎంత V�కర�ం8ా ఉంట�, ఆ 

"ాల,�ల# 	ీటS �ావటం అంత కష�ం, �ీ= అంత ఎక?@%ా. ఉదయం "ాల,�"D �ావటం��ట� ఆ 

8<డల�ద 6ేర��ర� అబ��Yలం�� – అbc��"ాల# lunch time అప(డ* construction 

workers క�ర�4ంట��Z, అల�8ా. "ాల,�"D వ6ే4 అమ��Yల �ద %ా�ఖ����ల? 6ేVాH ర�. 

%iC"D %��ాల? %�VాH ర�. �� � %iనకబడ�  �ే�ాల#:  ల�ౖం8�క ��ంస అంట�ర�. మనం 6�ల� 

మPందు"26�4ం "ాబట��  �� � మనం మPదుQ 8ా "Xర�� �ిప( అంట�ం.  

ఈ %i"DC %��ాల ప��ణ�మం మPఖ�ం8ా మ�డ* ర"ాల?8ా ఉంటSం�.ి oదట� రకంల# 

అబ��Y ఇంట :  జబP��� ఉన� అమ�క? మం�ి34, ఇంట� పనుల&� చక@బ¡టS� "2 , 

"ాల,�"D ఆలస�ం8ా వVాH డ*. 8<డ�ద 6ోటS �ొరకదు. అమ��Y�ద %i"DC %ా�ఖ����ల? 

6ేసుH న� అబ�Yల?� 3త8�� డ��డ*. అమ��Y ]ణ£¤  %iంట�� లవ�� 6ేసుH ం�ి. 6ేసుH ంద  

&"dల� �ెల?సు? అ  అడ*గP��ర� �ర�. 6�ల� సులభం. లవ��ల# పడ�%ాళNO కంపల��J8ా 

Eాట Eాడ�ం oదల�డ*��ర�, 3ందుల,VాH ర�, %ానల# తడ*VాH ర�. %ాళOను గPర�H పట�డం 6�ల� 

సులభం. స�Z, ఇక �dం[ో రకంల# అబ��Y డబP�న� %ా[ి "2డ*క?. 8<డ�ద సుఖం8ా 

క��<4నుంట�డ*. %ా[ి చం6�ల? చుట¦�  క��<4నుంట�ర�. అమ��Y "ాల,�"D �ావటం���� 

]డ* ఆbcను 8Z§ 6ేVాH డ*. ]డూ, ][ి �త1బృందం కC	ి అమ��Y %iన"ాల, Eాటల? 



Eాడ*తp EF��ర�. Eాటక? తగ�టS� 8ా నడ*మPల? ఎగ�ZVాH ర�. "2���ళNO ఇల� కష�పడ�  

తర�%ాత అబ��Y¨ అమ��Y¨ లవ��ల# పడ��ర�. ఇక మ�[ో రకం ల# అమ��Y  

అంతదూరం ల# చూ	ి అబ��Y 8<డ �ి8� ఎదుర�8ా వVాH డ*.కళOజBడ* /rటS� "X  ఉండటం 

వల:  అబ��Y"D స��8ా�  కనపడదు, అమ��Y  తగPల�H డ*. అమ��Y 6ేUల#ం3 ప�సH"ాల? 

"Dందపడ��Y. అబ��Y"D ప�సH"ాల? చ�ివటం ఇం"ా�ాదు "ాబట��  అ� 6ేతLల#ం3 ప[ే 

ప1స"ZH ల,దు. "Dందపడ�  ప�సH"ాలను Uయ�ట� "D ఇదQర} వంగP��ర�. అప(డ* %ాళO తలల? 

తగPల?��Y. %iంట�� ఇదQర} Eాటల? Eాడటం, [�ను�ల�య�టం oదల?/rడ��ర�. అంట�, 
లవ��ల# ప[�� రన�మ�ట.  

"ాల,�ల# 6ేరల,  %ార� లవ��ల# పడటం అVాధ�ం. ఒకట  �dం[ో ఎ"d�ప©h�  ఉ���య  

����నను"2ం[ీ. ఎక@[ో Eా�J�ల# అబ��Y¨ అమ��Y¨ ఒక���కర� చూసు"X , %iంట�� 

ఇదQర} ఒ"ZVా��8ా కంట��dప~ల? 	rకండ*"D ప�i�ండ* Vార�:  టపటపల�[ి	0H  లవ��ల# 

పడ��ర  ఒక మ��  రచYత 6ె/ి~నటS:  ����ను. అ�ి  జ� "ా�ో ��క? �ెCయదు. ట«ౖ¬ 
6ే	ి చూడం[ి.  

ఓ� ! లవ��ల# పడటం ఇంత సులభం అన�మ�ట, అనుక?ంటS���ర� కదూ? "ాదు. మన 

మ��  రచYతల? అంత 8�ప~%ార� "ాబట��  ఇ�ి ఇంత సులభం అన�టS�  క /ిం6ేల� 

6ేVాH ర�. "ా , ఆ 8<డల�ద క��<4టం, %i"DC 6ేష�ల? 6ెయ�టం, నడ*మPల�గ�ZసూH  [�ను� 

6ెయ�టం అంత సులభం8ా 6ేతY�� ప 8ాదు. �� "D ఎ�®� సంవత��ాల ట«1Y ంగP 

"ా%ాC. ఒ"X@Vా�� తC:దండ*1 ల, /ిల: లక? ఈ ట«1Y ంగP ఇసుH ంట�ర�. డబP�న�%ార� /ిల: C� 

"X3ంగPక? పం/ిVాH ర�. ఈ �ద�ల#:  /ిల:ల ��ర�~ ఎల�వ�ం�ో ట«సు� జZసు"Xవట� "D అbc��"ాల# 

ప1Uవ¯j°Oనూ, "�ెల?గP Vాంస@ృUక EFట�ల?," అ  /rడ*తLంట�ర�. ��dప(డ��� ఈ 

EFట�ల? చూVా�< ల,�ో? స�Z, 6ెEాH ను. EFట�ల# /ిల:ల? జంటల? జంటల?8ా Eాల±� ంట�ర�. 

మ�ం3 ఉ"D@��²"D@��8ా లవ��ల# ఉన�%ార� Eాడ*క?�� 	ి మ� Eాటలక? ]ళNO [�ను�ల? 

6ేVాH ర�. ఐదు-ప�ేళO వయసు /ిల:ల? %´ంప� VWంప�ల గP��ం3 Eాడ*తp, ల,  %´ంప�ల?� 

ప1ద��µంచట� "D అవసHపడ*తp, నడ*మPల�గ�ZసూH వ�ంట� చూట��  "D కను�ల పండ*గ8ా 

ఉంటSందను"Xం[ీ! /ిల:ల తC:దండ*1 ల? తమ సం��నర���ల VWగసుల? చూసుక?ంట¦ 

మP��	ిEFతp �[ి¶ల? Tసుక?ంటSంట�ర�. తC:దండ*1 ల? తమ సం����ల లవ�� 

ట«1Y ంగPల# ఇంత శnద�  Tసు"Xవటం మన �ెల?గP జyU"Z గర�"ారణం. అందువల,:  
మన%ారంట� ఇతర x�రTయPలక? అంత ఈ�ా© , అసూయ�.  

స�Z. ఇంత కష�ప[ి లవ�� గP��ం3 ��ర�4"X&, "ాల,�ల# 6ే�J, లవ��ల# పడ��ర�. మ�� 

త�ా��ేంట�? అ  అడ*గP��ర� �ర�. 6ెEాH ను. లవ��క? పర�వVానం /r§O. ��ం�� లవ�� 



 

 
 

 

 

  

6�ప�·  మPగPసుH ం�ి. త�ా��¸6ే4� 	rక?�, "Dడ*�. ]ట�  ఇం8J:షL %ాళNO మPదుQ 8ా "	r¹� ," 

""Dº� ," అంట�రను"Xం[ీ. ఆ�ి %��Z �షయం.  

Post your comments on this article


