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��దు� ట�నుం� ట�న��  �� �ాల� �ా�న  ి�!ల" ఇల! ం�$ %&'ళ)* %&'ళ)* +ర-గ/త1న234 
5656..78ల9:ష<. అసల� ఈ @షయం �ె�యCా56 ఒళ*ం�$ చమటల� పటGH�ిం34.CIను�ార-J  K
@షయంలL క9M$ ఇంత ట�న��  పడ�ండ56N..ఒక పకO భయం,మQR పకO �Sపం,5$Tద 
5$�U జW� ఇల" అ<2 Xీ�ంగ/� నను2 ఉ�[OQ\ ]�[OQ\ ^ేసు` 5$2a.bcతక< ^ోటంటe 
ల�దు,�fలక< పg3ేస%h3ీ ల�దు..ఇల! ం�$ �ందర వందరCా ఉం34. ఏం ^ేయ"ల9 �ాల� 
�lవటం ల�దు.భగవంత1M$ ఇల"ంట� పQ\�ిm+ పగbాMి�[ క9M$ వదు�  అ< ఎ<2 pార-!  
అ< ిం�ం3ో.�rబtQ\�ాయల�, ిu�  బర-v  ట�ంపwల� దరxనంల"ంట� అ<2 yక�Oల9 
అయ":a.  

ఎవzQ\�{ ^ెప|�Sల�< �gా బ! ం 5$34.అసల� అ34 �laంద< ఎవQ\క5$2 ^ెప}డం ఎంత 
�ిగ/v ^ేట~? మ/ందు అ34 �laం3$<కంటG ఇంట�! < �ా�� %&ంబర-� ఎల" Q\య"క�H  
అవw�$QR అ< తల��క�ంటG ఇం�ా ట�న�ను  �Q\C\�l��ం34.  

అమ��[ ^ె]టG న562 ^$వ +ట~!  +డ�త1ం34...ఏ34 ఎకOడ  �టHb� అంత ఒళ)* �ౖ 
�ె�యక�ంM$ ఉన2bా అ< దండకం చదువwత1ం3ేN...? @�ా�  నను2 ఆల�bcలL!  +టHక 
�la5$ 56ను ఇంత ఇQfKpా}<�బ/�  Cా ఉ5$25$ అ< అనుక�ంట�డ�.అసల� మ" 
అత̀CాQ\< తల�చుక�ంటG56 5$క� ]. ి.  �Q\C\�l��ం34.ఇప}ట� వరక� 'క5$2ంబ ' ల"Cా ఉంMే 
ఆ@డ 'సూర:�ాంతం ' ల"Cా అa�lత1ం3ేNన< 5$ భయం.  

 

 
 

 

 

సQU, ఇంక ఇంట�!  కనపడల�దు అ< <Qా� Q\ంచుక�5$2క ఇక ఈ సమస:క� @ర-గ/Mే�ట< 
ఆలL�ంచpాCాను. %hమ/ంMే34 �న2 ఊర-. ఇకOడ 'అ34 ' అ%h� ఇంMియ�  p�H ర-� ల�వw. 



��ాCR bcళ*వ��ం3.ే �ా� అ34 QfMీ%hడ�Cా 3ొర-క�త1ందన2 Cా:Qfంట� ల�దు. ఆరJర- 
ఇbాzల�N. �ా� అంత ట�ౖమ/ ల�3ే. QU��దు� ట�కల"!  'క5$2ంబCార- ' 34గ/�$ర-. ఆ@డ�[ 
ఇల"ంట� పట�Hంపwల� ^$ల" ఎక�Oవ. �ాళ*�[ మట�Hల� ల�క�lYఇ5$ ఫరbాల�దు �ా� %&��* 
'మంగళసూతgం ' ��ి�ంగ/ అ< గమ<��`  5$ప< అవwట~. మంగళసూ�$g ల� కనబడటంల�దు 
అత̀య": అ< ఎల"గ ^ెప}డం?  

Q\ �ర- �[^$�న< ఏక�ంట� pా�S ^ె ి} ఒకట� Qfండ� QR�ల� గMి �యచు��ా< ఆ@డ మ"��ట� 
5$ల�గ/ 5cలల� ఉండట�<�[ వసు` 5$2ర-. ఇల"ంట� క��ల� ^ె ి} ఆ@డ< మభ: �టHల�ను. 
క�సం ట�ౖమ/�[ నల!ప�సల� క9M$ ల�వw. Q\ �ర-క< ఎవQR ఇంMియ" bcళ)` ంటG అమ� దC\vర�[ 
పం ిం^$ను. మ" అత̀CాQ\�� ప<}ంచM$<�[ అమ��[ క�దరల�దు. మ��* ఇండ�య"నుంMి 
ఎవర- వpా` Qా అ< bcత1�SObా�. 34క�O ��చ< పQ\�ిm+లL అమ��[ �lను ^ేpాను.  

అమ�: ఆ 78ల9: ...ఎల" ఉ5$2రమ"�? అa5$ ఇంత ల�ట~Cా �lను ^ేpాb6... Tరం�$ 
క�ల"��56Cా?  

78ల�:: pాQI అమ�... �ా� తప}ల�దు..%hమ/ క�ల"pాCా56 ఉ5$2మ/..�Sపం �ెచు��Sక�ంM$ 
మ/ందు 56ను ^ె �}34 క9�  Cా @ను.  
అమ�: సQU�ా<...అసల�ంజQ\C\ందమ"�?  

78ల�:: 5$ 'మంగళసూ�$g ల� ' కనపడటంల�దమ�...  
అమ�: ఏ@ట�...?  

(ఒక <�షం మ"ట ల�దు)  
అమ�: అసల� మంగళసూ�$g ల� �య"��న అవసర%hy��ం34?  

78ల�:: � దC\vర 3$^$��న అవసరం ఏమ/ందమ"�?  ����*aన �rత̀లL!  Qfగ/:ల�  Cా56 
b6సుక�563$<<. Qా+g పడ�క�56టప|డ� ��ాCాv  ఉంట~ంద< బ�డూg మ/లL �r�ాO<�[ 
b6ల"డ3ీ��3$<2. ��దు� 56 మ * తC\�ం^ే3$<2. ఎప|Mైa5$ �ాQIHసు�[,ఫం¡న! �[ 
bc�¢*టప|డ� Mెgసు��[ మ":�ంCా ల�ద< ���3$<<. �ా� ఇకOMి�[ వ^$�క అప|డప|డ� 
b6సుక�ంట~5$2ను. £�  సు,సO�H  లTద�[ 'అ34 ' అంత సూu  అవzదుకదమ"�.  
అమ�: బ�వwందమ"�...మంగళసూ�$g ల� �ా:ష�  �[ b6సుక�ంట�రన2మ"ట.QUపw మన 
బంCారపw �rట~H �[ bc¤* £ను� , సOరHల Tద�[ సQ\పMే Nడల�� ఎవa5$ ఉన2a¥N 
కనుక�O< ఆరJQ\వz5$?  

78ల9:: అమ"�...జ¦క�ల� తQాzత... ఇకOడ అసల� మ" X�gండ��సQ\OలL!  ఎవzర§ 
మంగళసూ�$g ల� Qfగ/:ల�  Cా b6సు�Sర- �ెల"�...ఇం�ా 56ను ఎం�� నయం...QRజ¦ బ¨ట�©Ha5$ 
 �ట~H క�ంట�ను.  
అమ�: అబªt....అదం�$ సQU...అసల� ఆఖQ\ pాQ\ నువwz C¬ల�సు< ఎకOడ చూpావw?  

78ల�:: 5cలQR�ల �[Kతం �ా�   �డ3$మ< పసుపw,MిటQf®ంట~ �ళ*లL 5$న  �ట�H ను. ఆ 
తQాzత గ/ర-` క� Qావటం ల�దు. ఇకOడ ఇంట�!  �la¥ ^$56� ల�దు.బ�ౖట bా��*వర§ ఇంట�! �[ 



Qార-.ఇంMియ"లLల"Cా ప<bాళ* భయం ల�దు. @�ా�  అసల� 5$ వసు` వwల� జ¦��U Qార-. 
అసల� ఇంట� @షయ"ల� తను  �ద�Cా పట�Hంచు�Sర-. ఇంట�!  bcతక< ^ోటంటe ల�దు.ఇం�rకట� 
^ేaం� నువwz పంపw�$వw. �ా� 5$ ట�న�నం�$ QUపw మ" అత̀Cార- 34గ/త15$2ర<. b6QU 
X�gండ�� దC\vర �సుక�< మ * ఇ^ే��� వసు` వw క9M$ �ాదు ఇ34.  �ౖCా 7Kా వణ మ"సం ఇం�S 
Qfండ� QR�లL!  yదలవzబª��ం34. ఆ@డ 5°మ/ల<, �రంట�ల< హM$@Mి ^ేpా` ర-.%&డలL 
మంగళసూతgం ల�క�l�ే ఆ@డ Q\య"¡�  ఎల" ఉంట~ం3ోన< తల��క�ంటG56 5$క� చమటల� 
పడ�త15$2యమ"�. ఏం ^ేయ"లL 34క�O ��చక �క� �ా�  ^ేpాను.  
అమ�: ఇ34CR 78ల�:..ఊQ\�U ట�న��  పడక�. ట�న��  �� సగం బ/రK ప<^ేయదు. 56ను ఏ3ో 
ఒకట� ఆలL�ం� ��దు� 56 �lను ^ే�ి ^ె�ా` నుల�. ఆ@డ QUపట� pాయంతgం ²�©! ట~�[ క3$ 
వ^ే�34. నువwz ఈలLCా పg7ాంతంCా ఇల! ం�$ సర-� �S. ఊQ\�U వQIK అవzక�. pాయంతgం @�ా�  
ఆXీసు<ం� వ^$�క ఇద�ర§ క��ి bcతకంMి. ఒ�rOకOpాQ\ మనక� అకOMే ఉన2 వసు` వwల� 
క9M$ కనపడవw. ఇంట�! 56 ఉందంట~5$2వw.�ాబట�H  ఎకOMి�{ �lదుల�మ"� 78ల�:. QU��దు� 56 
<3$నంCా క9ర-�< ఆలL�ంచు. ఎకOడ  �ట�H b� ��U గ/ర-` క� Qావచు�. అనవసరంCా ల�< 
�l<వ�2 ఊ³´ంచుక�< బ/రK �ాMి^ేసు�Sక�. 3ొరకO �l�ే చూ3$� ం. అa5$ T అత̀CాQUT 
Qా¡�ి �ాదు. <3$నంCా ఆ@డ�[ సQ\� ^ెబ/3$ం. 78ల�:: అందుక56 �క� �lను ^ేpానమ"�. 
�rంచం ట�న��  తగ/v ��ం34. సQUల� నువwz ^ె ి}నటG!  ^ేpా` ను. Tక� ^$ల" ల�టaం34. ఇక 
పడ��S. �క� మ��* QUపw ��దు� 562 �ా�  ^ెpా` ను.  
 

 
 

 

pాయంతgం ట�Xి�   �ట�H  ట� ఇ^$�క @�ాలL`  %&�!Cా @షయం ^ె�ా}ను. 56ను పడJ  ట�న�నం�$ 
@వQ\ం^$ను.  
@�ా� : ఓ�ి  ి��3$5$! 5$క� ఆXీసు�[ �lను ^ేయచు� క3$...  
78ల�:: భల� bారంMి..�మ��2 క9M$ ఎందుక� ఆXీసులL ట�న��   �టHడం ఇంట��[ వ^$�క 
^ెబ/3$మ< ఊర-క�5$2ను.  
ఆ తQాzత @�ా�  ^ె ి}న @షయం @5$2క �Sపం, ఆb6శం,నవwz అ� క� ి 5$ కంట�! నుం� 
·$రల�Cా పgవ³´ం^$a.  

 

 
 

 

 

pాయంతgం అమ�క� �lను ^ేpాను.  
78ల�:: అమ"� ��rక గ/¸  నూ:¹ . 5$ 'మంగళ సూ�$g ల� '3ొQ\�ాa.  

అమ�: 56ను ^ె�ా}5$...ఇంత�{ ఎకOడ  �ట�H వw?  

78ల�:: 5cల QR�ల �[Kతం �ా�   �డ3$మ< �ళ*లL!  b6pాన< ^ె�ా}ను క3$...ఆ తQాzత 



  

3$< సంగ�ే మQ\��lయ"ను.Qfండ� QR�ల� అల"CU ఉంMి�lయ"a. ఒక QR� @�ా�  చూ�ి 
ఏ�ట� ఈ మ/Q\�[�ళ)* అ< చూ��`  అందులL మంగళ సూ�$g ల� క< ిం^$యట. 3ీ<�fంత  
<ర!¡:ం...చూ3$� ం అసల� ఎ<2 QR�ల�[ అడ�గ/త1ం3ో ట�సుº» ^ే3$� మ< నను2 ఆట 
పట�HంచM$<�[ ��ి ఒక కవQR!   �ట�H  �ార- M$ష1బªర-J లL  �ట�H రట!  

అమ�:బ�వwందమ"� T yగ/డూ  ���*ల సరpాల�.  ి�� ిల!  ఎంత ట�న��  
పM$J b�..�l�ల� Qా+g�[ పg7ాంతంCా పడ��S. ఇbాళ గ/Mి�[ bc¤* 56ను 5$ పgద¼ిణ$ల yక�O 
�ర-�క�ంట�ను.  
 

 
 

 

 

Post your comments on this article


