
 

 

��రమ� ��రమ� ��రమ� ��రమ� - �������� 

Jonnavithula Ramakanth 
 

 
 

This page uses Unicode. If your computer does not display Telugu script, please read and 
enjoy the pdf version. If you would like to set your computer up to display Telugu Unicode, 
please see help here 

ట
�ం-ట
�ం--ట
�ం---  

��� ఎత�� త� "��ల�" అ� ప��ా�ర కం"ా అ#ి"ాడ& మ'(ా� ండం.  

"... ����నం#ి..." అన�*+ ,దూ� /ి.  

"ను2ా3? ఆ5ీసు89 ��� :ెయ=ద>� :ె?ా@ను క*A?"  

":ె?ా@రను8Bం#ి...."  

"...మ(C?... స(D :ెపE ఏం మ��"C?�Gం*ో"  

"బJబ� ఇం8ా ఇంట
89 (ాలLదం#ి"  

"...వNా� #ేP . �AలQగ�న�(D"ా అGం*+."  

"ఔనను8Bం#ి. (TU �AలQ8ాVకమ�ం*ే వ:ేW2ాడ&. �AకQ "ాభ(ా"ా ఉం*+."  

"అబZ.... ప�[ *A�8\ అటJP  కం"ార] పడబ^కQ వNా� #ేP ."  

"�A8D*ో భయం"ా ఉందం#ీ. `(aకNా(C సూVలQ89 2bcdచూfిరం#.ి"  

"���A! �A8gటJP  hర8iత�ం*+ ప� బ^లjడంత�ం*+."  

"మ(gటJP గం#ీ... ఈ ఉlmd త�ర]@ పడమరలQ కnడ �AకQ oెpవq. `(gపE#ై�A బయట 
ప�పం:A�� చూ/ిfs� "ా?"  

"tదలQ /uటJv వw x Nాy+ంపq..."  



"మ�ందర బJబ� సంగ[ ఆల�,ంచం#ి."  

"స(D స(D... మz(C�� పం/ిNా� లL చూ�రమ{�."  

"2bంట�� పం/ించం#ి.... ఏ సంగh �AకQ :ెప@మనం#ి."  

"అటJP "D."  

మ'(ా� ండం ఒక ,న� బJ=ంక్ 89 ~���జ�. /ul��d ఐ*ేl��dం*+. 2ాళd*+ ఒక /uద>  "ామం� . 

���సూV�, బ� సదు?ాయమ�లQ�bౖ�. 2ాళP  బJబJG ఊlmd ఉం#ి #ి"� పw(C� :ే�ాడ&� . 

బJబJG పరప[ *A3(ా�� ఈ ఉ*ో=గం కn#A *ొ(C89ం*+. ,దూ� /ి తం#ి� ఆయనకQ బJ"ా 
:ె��. ఈ /ucd జరగటJ�89 అ*ే మ�ఖ= 8ారణ~���A యyA�y+"ా కట�8ానుకలQ 
ల'ంఛ�AలకQ ల�ట� (ా�వ3లLదు. /ul��న ఏ#A*+ ల�"ా�� బJబ� పqటJv డ&. �AలQ"Dళd8D బ#ి89 
పంపంటం త�P89 ఏ మ'త�ం ఇషvం లLదు. మగ /ిల'P డ& చదువq (ాక?�oే ఎటJP గంట�, ఆ~� 
మ'టలQ /uడ:ె�� /uట
v  తం#ి� ఎ�.8D.�ల� :ే(C@ం:Aడ&.  

పqర]�ాy+క=oAతత3ం �(C�ంచు8�న� వ=89� మ'(ా� ండం. పqర]ష�ల N�ఖ=ం 8Bస~� fీ� �లQ 
సృ�ిvంచబ#A  ర� అత� నమ{కం. 2ా(C8�క వ=89�త3మ�న�ద� గ�(C�ంచడ&. /uౖ"ా వ¡C¢  
అనుమ'న /ి�ా,. బJ=ం£ 2ాళ¤d �(D>�ం,న వస[ గృహం కn#A అత� తoA3�89 అ�� 
�yAల' అనుకnలం"ా ఉం#ిం*+. ఆ ప�*ేశంల� ఇళ¤d అపEడపE#ే కటvడం tదలQ /uటJv ర]. 
ఈ ఇంట
 చుట�v పకVల ఇళ¤d లLవq. §y+89 ఆవ�2bౖపqన ఇపE#ిపE#ే (gండ& మzడ& ఇళ¤d 
?�ా రం¨ం:Aర]. ఐ�A తన ఇంట
 తలQపqలQ, 89ట
8\లQ ఎలPపEడ& మzfs ఉం#A�. ఈ 
�AలQ"g©*ేండPల� పqట
vంట
89 పంప#A�89 మzడ& �AలQగ� Nార]P , �త�� #ి గృహప�2��ా�89 
ఒకNా(C, #Aకv� దగªరకQ 8���Nార]P , ఇటJP  �తం"ా మ'త�~� ,దూ� /ి89 గడప *Aట« అదృషvం. 

/uౖ"ా పfి2ా� NాకQ. ఇంట
 తలQపqలQ మzfsవqం:A�, లLక?�oే *ొంగలQ బలవంతం"ా 
ప�2��Nా� ర� :ె/ి@ :ె/ి@ న�{ం:Aడ&. ఒక(T¬ §y+2bౖపq 89ట
8\ల� అద>ం ఉం, 
తలదువq38�ంట�ండ"ా మ'(ా� ండం ఇంట
89 [(C"C వ:AWడ&. ఆ�Aడ& /uద>  రభస జ(C"Cం*+. తన 
ఆ*ే�ా�89 ¨న�ం"ా ,న� ?ర?ాట� జ(C"C�A "aడవ జ(C"Ch(ా�®ం*ే. ,న� "ామంల� �
�వfిం,వ,Wన*+ కనుక బ¯*+(C?�G, భర� �ర�Gం,న ప(Cy+ల��� ��సూ� ం#ిం*+. 
ఇ�A�ళ°d బJబ�o±�bౖ�A 8ాల²Dపం"ా ఉం#ే*+. ఇపEడ& అ*+ కn#A లLక ఆ~�కQ 
?� దు> ?�వటం దుర³రం"ా ఉం*+. oAనూ�´ంచుకQన� ��oA�� 2ాస�వంo± ?�లQW8�ంట� 
*+"ాµ¶ం[ :ెందుత�ం#ే*+.  

2ాళd*+ Nామ'న= కQట�ంబం. ఒక అకV, ఒక తమ�{డ&. అకVను బ#ి89 పంప��లLదు. ఆ~� 
�2ాహమ� 13 ఏళd8D :ేfి 15వ ఏట 8ాపq(ా�89 పం/ిం:ే�ార]. ఆ~� తనకంట« ఆ(Dళ¤d 



/uద>*+. తర]2ాత ఇద>ర] /ిలP లQ పfితనంల��� ?�Gంతర]2ాత oAను జ�{ం,ం*+. G·#A*+ 
[రగకమ�ం*ే మగ�¸వq క�"ాడ&. జన{ త(Cం,నట�P  త�Pదండ&� లQ సంబరప#ి?�య'ర]. 
వరప�Nా¹ అ� �Aమకరణం :ే�ార]. బJబ� అంట« త�Pదండ&� లకQ తగ� "ా(ాబం. తనకQ 
జరగ� మ�చWటPx� తమ�{#ి89 యyA�y+గ :ే�ార]. తమ శ89�89 �ంచ� అ�� 8B(CకలQ 
�bర2�(ాWర]. తమ�{#ి� ఒంట(C"ా పంపటం ఇషvం లLక తనను కn#A బ#ి89 o±డ&"ా 
పం/ిం:Aర]. తమ�{� చదువq ºJరం మzడ&వంత�లQ oA�� »fs*+. ఆ (T¬ల�P  ఒక తరగ[ 
నుం, /uౖ తరగ[89 ఏ ఆటంకం లLకQం#A�� పంపqత�ం#ే2ాళ¤d. ఎ�.ఎ�.ఎ�,fి. వద> 
మ'త�~� Nార3[�క ప(��లn. 2ాట
ల� ?ా� 8ావ�®న అవసరమz. ,దూ� /ి ?ా� ఐం*+. 
వరప�Nా¹ 8ాలLదు. ,దూ� /ి ?ా� అGనందుకQ ఎవ3ర¼ సంo±�ించలLదు. /uౖ"ా మగ/ిల'P డ& 
త/ి@ ఆడ/ిలP  ?ా� 8ావటం ఎవ(C8\ �ంగ�డ& పడలLదు. ఎ�.ఎ�.ఎ�,fి. అy+8ార]లను 
అంoA దు~�{[�?��ార]. ,దూ� /ి /uౖ చదువqలQ చదువqoAన� ఎంత"ా tర/uట�v 8��A� 
��/ించు8�న�2ా(D లLక?�G�Aర]. "ఆడ /ిలPవq. నువq3 ఉ*ో="ాలQ :ెయ'=ల'? 

ఊl½dల'ల'? చ*+�న చదువq :AలLP " అ� �*+�ంచు8��A�ర]. "ఈ చదువq :ె/ి@ం,నందు8D 
*ీ�89 సంబంyAలQ *ొరకV �A�A అగ:Aట�P  ప#Aల¿®సు� న�*+" అ� అను8Bటం ఎ�À�Nార]P  
,దూ� /ి �న�*+. ఇక �Àర] ~�దపలLక?�Gం*+. తలవ� తలపq"ా ఈ సంబంధం కQ*+(C 
సవ=ం"ా /ul��dం*+. 2ాళd ºJరం h(C?�Gం*+. తనకn 8�త�  ��తం tదలÂత�న�*+గ*Aన� 
సంo±�ిం,ం*+. /uనం `ద నుం, ?G=ల�89 పడ&త�న�ద� ?ాపం గ�(C�ంచలLక?�Gం*+. 
పqర]�ాy+క=తo± ఇ�A�ళ¤d 2�గ�త��� వ,W�A ఈ జgౖలQ �� తట�v 8BలLకQం#A ఉం*+.  

fs��´త�� ?�� దZలం 8ారణం"ా మz(C�89 తన బJ=ం£ ల��� ఉ*ో=గం ఇ/ి@ం:Aడ& మ'(ా� ండం. 

ఆ :ొరవo±�� ,న� ,తక పనులQ మz(C�89 అప@"Cసూ� ం#ే2ాడ&. కృతజÄతo± మz(C� కnడ 
సÅయపడ&త�ం#ే2ాడ&. /uౖ"ా ఒంట(C2ాడ&. అంత ఇబZం*+గ ఉం#ే*+8ాదు. మ'(ా� ండం 
:ెప@"ా�� మz(C� బJబ� బ#ి దగªరకQ 2blÆdడ&. (C²Ç2ాడ& ఆ పwట హ¡ాత�� "ా (ావటం 
మ'��Nాడ&. o±ట
 /ిలPలo± బJబ� ఆడ&8�ంట��A�డ&. oె�fిన మ��ి 8ావటంo± బJబ� 
మz(C� 2bంట ఇంట
89 2blÆdడ&. బJబ�ను చూడ"ా�� ,దూ� /ి ?�ా ణAలQ కQదుటబ#ెÈ  .  
  
 
 

"ఏ*ీ 8ా�2�ళ ఇపEడ& »గ�త��A�*ేమబJZ ఈ #ో� బ¯� .... మర,?�Gం*ే*ో hసుకQ 
రమ{� మz(C�� పం/ిం:A(D»!" అను8�ంట� ,దూ� /ి తలQపq oె(C,ం*+. ఎదుర]"ా 
�లబడ   జలజను చూ, తన కళdను oA�� నమ{లLక?�Gం*+.  

జలజ తన ఏ8g©క fs��´త�(ాలQ. ,న�ప@ట��ం, కలfి చదువq8��A�ర]. ఎ�.ఎ�.ఎ�,fి. 



ఐన 2bంట�� ఆ~� /ucd జ(C"Cం*+. తర]2ాత 8ాపq(ా�89 2bcd?Gం*+. అప@ట��ం, మcd 
కలQవ��లLదు. ఉ?@ం"Cన ఆనందంo± 2ాట«సుకQ� "ఎ�A�ళdకQ ఎ�A�ళdకQ 
కలQసు8��A�~�! ఎటJP  ఉ�A�వq? ఎకVడ&ంట��A�É. ఈ ఊ(gపE#ొ:AWÉ. 

/ిలPలjంతమం*+ ....." గ�కV[పE8BకQం#A ప�శ�ల వరÊం కQ(C/ిం,ం*+.  

"....ఆగ2� ఆగ�. ల�ప�8Dమ�A� (ా�Nా� 2ా లLక 2ా89టËP �� నుం:ోబ¯డoA2ా?"  

"�ను� కnడ ప�oే=కం"ా రమ{�A�ట« అంట� ల�ప�8\డ&W8gcdం*+. fs��´త��ద>ర¼ 
:Aలfsపq ఆనందంగ కబ�ర]P  :ెపE8��A�ర].  

జలజ మ(aక రక~��న దురదృషvవంత�(ాలQ. Íద సంNారంల� పqట
vం*+. Íద సంNారంల�8D 
8ాప(ా�8gcdం*+. తన భర� ఆలస=ం"ా పqట
vన ఏ8g©క కQమ'ర]డ&. ఉన� 8ాస�  ?ల'�� Nాగ� 
:ేfి8�ంట� 8ాలంగ#ి/s2ాళ¤d. ఒక(T¬ ?లంల� ప� :ేసూ� ండగ హ¡ాత�� "ా ?ామ� 
8ాట«fిం*+. ఆ పలjP ట�(TP  స8ాల'�89 2bౖద= సÅయం అందక ?�ా ణAలQ ?�"aట�v 8��A�డ&. జలజ 
(gకVలQ oె"Cన ప²gÎం*+. పqట
vంట
 ప(CfిÏh అంతంత మ'త�~�. /uౖ"ా ఇద>ర] :ెలjP ళd89ం8ా /ucdలQP  
:ెయ'=�. అ[�ంట
 ప(CfిÏ[ కn#A అటJP "D ఉం#ిం*+. మ'మ"ా(C ఆ(Tగ=ం బJగ�#ేం*+ 8ాదు. 
వ=వNాయపq పనులQ వద� :Aల 8ాల~��ం*+. :ేfs శ89� కnడ ఇపEడ& లLదు. ఐ�A 8Bడ�� 
పqట
vంట
89 2bళdమ�� సలÅ ఇ:AWర]. జలజ అ¨మ'నవంత�(ాలQ. తం#ి�89 ºJరం 
8ాదలచు8BలLదు. అత�మ'మ�� �స®ÅయfిÏ[ల� వ*+లjయ=టJ�89 మనNప@లLదు. 
�లoÐకQV8��, తన చదువqకQ తగª ఉ*ో=గం 8Bసం ప�య[�ం,ం*+. తన అదృషvం, ఎGÑ® 
�2ారణ fీVÒ ల� ఉ*ో=గం *ొ(C89ం*+. ?లం 8iలQ 89,W ఉ*ో=గంల� :ే(Cం*+. 2�x�ళdకQ 
చx�ళ¤d o±డ&గ అటJP "D సంNా(ాలQ 2bళdhసు� న�*+. ,దూ� /ి ఈ ఊlmd ఉన�ద� oెలfి 
అడ�� కను8�V� fs��´త�(ా�� చూడ#A�8�,Wం*+.  

తర]2ాత 2ాళ¤d :AలNార]P  కలfి మ'టJP డ&8��A�ర]. *Aప(Cకం లLకQం#A ఒక(C సంNార 
�షయ'లQ మ(aక(C89 :ెపE8���2ాళ¤d. (gం#ేళ¤d ప�యత�ం :ేfి జలజ ఈ ఊర] (ాగ�ం*+. 
తను ప� :ేfs సంసÏల� వృ*+  ?ం*Aల�A�, మ(gకV#ై�A మం, ఉ*ో=గం సం?ా*+ం:Aల�A� 
తను చ*+�న చదువq :Aలద� గ�´ం,ం*+� . ఈ ఊlmd Nాయం కlÆ�ాలలQ�bౖ� అ� oె�fి 
ఉ*ో=గం :ేసూ� �� అకVడ చదువq8B2ాలన� పట�v దలo± వ,Wం*+. మ'టల సందర³ంల� 
ఒకNా(C ,దూ� /ిo± అన�*+. "బfీ�ల��� ఉంట� /uౖ చదువqలQ చదవలL*ే~�." "���A ..... 
ఒంట(C"ా §yీల� 8gl½d అవ8ాశ~� లL� �AకQ చదువqలQ కn#Aను. ఉట
v8gకVలLనమ{ 
స3(ాª �8gకVగల*A?" "కరవటం మ'��fి�A, బ�స 8�టvడం కnడ మ'��fs� , oAడ&"ా�� 
ఉపÓ"Cంచు8�ంటJర] సుమ'! జÔగత�� ."  



ఈ సంºJషణ జ(C"Cనప@ట��ంÕ ,దూ� /ి89 చదువq8B2ాలన� ఆశ (D8g[� ం*+. :Ap:Aల� 
�తంo± (gండ& సంNా(ాలQ సంºJcసు� న� జలజD Nాహfిం, చదువq8Bదల,నపEడ& 
త�bందుకQ చదవకnడదు? తన ఉ*ే>శ=ం ఒక(T¬ మ'(ా� ండంoÐ :ె/ి@ం*+. అత�89 పటv(ా� 
8Bపమ�, 8Bపమ�ను �ం,న ఆశWర=మ� క�"C�bౖ. ఏ పx oAను :ేNా� న� 8ా�, ఏ*ీ 
8ా2ాల� 8ా� అప@ట
వరకQ oAను :ెప@లLదు. "చదువw వదు>  "Cదువq వదు> ... వ,Wం*+ 
:AలLP ." ".... ఎవ(C89?" మ'(ా� ండం ఉ�89బ#A  డ&. "స3రం మ'(Cం*ే?" "/uౖ చదువqలQ 
చద2ాల� �A ,ర8ాల 2ాంఛ. మ' ఇంట
 దగªర అవ8ాశం లLక?�Gం*+." "*A�వలP  ఏ 
ల�ట� లLదు. ÅGగ ఇంట
 పట�v నుం#ి సంNా(ా�� స(C*+దు> 8Bగ�ªoే :AలQ." "వంట
89 
తగªప� లLకQం#A "Tళ¤d "CలQP 8�ంట� ఇంటËP  ఉండటం ÅG ఎటJP  ఔత�ందం#ి?" "మ(C." 

"�AకQ చదువq8B2ాల� పట�v దల"ా ఉం*+." "మ(C /ిలP2ాడ&, ఇలnP ?" "2ాట
 సంగ[ 
చూసు8�ంట�ంట« `కభ=ంతరం లLదన� మ'ట«"ా?" మ'(ా� ండం �AలQక 8�ర]8�V�A�డ&. 
"చదువw వదు> . ఏ` వదు> . ఇటJP "D Nా"C?�x."  

(gండ& మzడ& Nార]P  ఇటJP "D తరÖన భరÖన జ(C"Cం*+. వ*+>న� 8�*ీ>  ఆ~�కQ పట�v దల 
/uరగNా"Cం*+. ఎటJP "g©�A ఇంట� ల� :ే(ాల� �ర�GంచుకQన�*+. పqట
vంట
 2ాcd,Wన 
"aలQసు మz(C� *A3(ా అ�{ం, ఇంట� ల� :ేరటJ�89 8ావ�®న డబ�Z కట
vం,ం*+. 
మ'(ా� ండం ఇంటËP  ఉన�పE#ే అ#ి{ష� లjట� వ,Wం*+. *A�� చూfsటప@ట
89 అత�89 
గంగ2bఱుØ లj[� ం*+. తనమ'ట ?ాట
ంచలLద� అకVసు పటvలLక ఆ~�ను �A�Aమ'టలQ 
అ�A�డ&. "`89షvం లL� ప� :ేసూ� �A�� oెలQసు. `(Dం :ేNా� (T కnడ oెలQసు. అ��ట
8\ 
fిద మG·= ఈ ప� :ేNాను. కfిh(ా [టvం#ి. 8ా� ��ను #ి"� పw(C� :ేfs*Aక చ*+� h(ా� ను� " 

అ� ఖ,Wతం"ా :ె/ి@ం*+. మ'(ా� ండం �2b3ర?య'=డ&. �ణంల� oేర]8�� "ఇవ3x� 
ఎ�A�ళ¤d Nాగ�oAÓ ��నూ చూNా� ను. ఒకV(T¬ ....." "...ఆగం#ి. `(Dమనబ^త��A�(T 
�AకQ oెలQసు. అట�వంట
 అఘ'Gత=పq ప� ఏ*ై�A తల/u#ిoే ��నూ 
Nాహfిం:AలQ®ంట�ం*+. మ�ంట
 �షయ'లx� మz(C�89 oెలQసు. ��ను ` బJ=ంక్ 89 వ,W 
గ�ట�v  రట�v  :ేfs�  ఏమÚత�ం*ో ఒకVNా(C ఆల�,ంచు8Bం#ి."  

అంతట
o± h(C?�లLదు. ,దూ� /ి 8ాలL�ల� :ేర�� :ే(Cం*+. :Aల8ాలం వరకQ మ'(ా� ండం 
ఆ~�ను రకర8ాలQ"ా �´ంfిసూ� �� ఉ�A�డ&.  
  
 
 

�ాస్ట్ �ార3� . ఐ*ేళ¤d గ#ి:AG. ఇపEడ& 2ాcdంట
 2ాoAవరణం పw(C�"ా మ'(C?�Gం*+. 
ఈ మ'(ా� ం#A�89 పwర3ం మ'(ా� ం#A�89 ?�8D లLదు. ఇపEడతడ& 8BరలQ hfsfిన ?ామలjP , 



:ెపE89�ంద oేలలLP , అస�ంటËP  ఉ�A�#ోలL#ో అన�ట�P ంట��A�డ&. బJ=ం£ 89 2bళdటం, (ావటం 
తప@, ��తంo± అత�89 మ(D సంబంధమz లLనట�P  ప�వ(C�సు� �A�డ&.  

/ిలP2ాడ& �#ి� సూVల�P 89 వ:AWడ&. 2ా#ి బJ"Tగ�లQ, చదువq సంధ=ల �షయం కnడ 
,దూ� /ి చూసు8�ంట�న�*+. ఆ~� అను8�న� ప�8ారం #ీ"� పw(C� :ేfిం*+� . ఇటÛవల బJ=ం£ 
ఆ5ీస�® ప(�� కnడ ?ాfuౖం*+.  

?��v ల� అపE#ే అ?ారv~�ంÜ లjట� వ,Wం*+. ప�భ�త3 బJ=ం£ ల� ఆ5ీసర్ "ా 
ఉ*ో=గ�:AWర]. ప�2��సూ� �� �తం, ఇపEడ& తన భర�కQ వసు� న� *A�క�A� (gండ& వందలQ 
ఎకQVవ. ఉత�రం చూసూ� �� మ'(ా� ండం అటJP "D �లబ#ి?�య'డ&. కళdల� xళ¤d �ం#ి�bౖ. 
మ'టJP డకQం#A ఉత�రం hfి8gcd ºJర= :ే[89:AWడ&.  

ఆ8ా�ా�8\ భz�8\ ఉన�ంత ºÝదం మ'(ా� ండం మనఃప�వృ[�ల� సంక��ంచటJ�89 8ారణం 
,దూ� /s. అమ'నుషం"ా �రంతరం తనను అటJP  �´ంfించటJ�89 భర�కQ ఏం హకQVన�*+ అ� 
ఎ�À�Nార]P  2ా?�Gం*+. ఎటJP "g©�A ప�h8ారం hర]W8B2ాల� :Aల' NారPను8�ం*+. 8ా� ఎటJP ? 

ఎదుర][(C"C �ా(�(Cకం"ా ?�టJP డటం సభ=త8ాదు. తన శ8\� :Aలదు......  

ఒక అవ8ాశం "Tచ(Cం,ం*+. (C�V o± కn#ిన*ై�A జÔగత�"ా �ర3�´fs�  �
Nాధ=పడవచW�/ిం,ం*+.  

ఎGÑ® ఎవ(C8g©�A (ావచWx 2ా=y+వ:ేW అవ8ాశం ఉంద� మ�ందు"ా�� గ�(C�fs� , పw(C� 
,89త® Nాధ=మÚత�ంద�, ప[�కల�P , (D#ిÓల�, టÛ§ల� oెగ ప�:Aరం :ేసూ� �A�ర]. సంసÏల�P  
ప� :ేfs2ా(C89 "Tప=ం"ా, ఉ,తం"ా 2bౖద= ప(��లQ :ేfి, ఫ�oAలను రహస=ం"ా ఉం,, 

వ=89�గతం"ా తమకQ మ'త�~� oె�య:ేNా� ర� జàర]"ా ప�:Aరం :ే�ార]. వ=89�గతరక�ం 
భద�పర,న fీNాలకQ గ�ర]� "ా /sర]P  8ాక అం8gలQ మ'త�~� ఉపÓ"CNా� ర]. సంసÏ  అy+8ా(C 
వద>  మ'త�~� /sరPకQ, అం8gలకQ సమన3యమ� oెలQపq Nా�=ం ఉంచబడ&త�ం*+. ఫ�oAలQ 
కవరPల�P  ఉం, fీ� :ేfి అం8gల గ�ర]� లo±�� సంసÏ  అy+8ా(C89 అందజDNా� ర]. ఏ అం8gకQ 
సంబంy+ం,న వ=89�89 ఆ fీ� :ేfిన కవర]ను 2ా(C సంసÏ  అy+8ా(D అం*+Nా� డ&. ప(�²Ç 
ఫ�oAల సమ':Aరం ఎGÑ® సంసÏల� కnడ ఉంచకQం#A �ర¼{�Nా� ర].  

8��� సంసÏలQ వ,W ప(��లQ :ేGంచు8��bౖ�. 8ా� (gNా@�® మందం"ా�� ఉం#ిం*+. 
సంసÏలకQ నచW:ె/ి@ అy+8ార]లను ఒ/ి@ం,, 2bౖద=ప(��లకQ తర�ంప:ేfs �ºJగంల¿�� 
మz(C�, జలజలQ పwను8�� ఆ బJ=ం£ ఉ*ో=గసు� �� ఒ/ి@ం, 2bౖద= ప(��లQ oేగల'ª ర].  



,దూ� /ి పధకం ప�8ారం, జలజ సÅయంo±, గ�ర]�  oె�fిన ఒక 2bౖద= ప(�²Ç ఫ�తంల� ఒక 
,న� మ'ర]@ :ే�ార]. ఆ రహస=ం oె�fిం*+ ఈ ఇద>ర] వ=కQ� లకQ మ'త�~�.  

ఫ�oA�� చూfి మ'(ా� ండం �(áా ంత?య'=డ&. మ[?�Gనంత ప�bౖం*+. తన ప(CfిÏ[ 
ఎవ(Cకంటన�A� ప#ిoే అనుమ'నం (ాకమ'నదు. *ొంగకQ oేలQ కQట
vనట�P  తన ºJ2ా�� 
తనల��� âగపట�v 8�� ఇలQP  :ే(ాడ&. 8ా� ఆం*ోళనను పw(C�"ా *Aచు8BలLక?�య'డ&. "అటJP  
ఉ�A�(D�టం#ీ" అ� ప(ామ(Cãం,ం*+ ºJర=. "ఏంలLదు. మ'మzలQ"ా�� ఉ�A�ను"ా." అ� 
బ�8ాGం:Aడ&. "8ాదు. ఏ*ో జ(C"Cం*+. ఏ~��ం*ో :ెప@ం#ి." "ఏ`లLద�A�ను"ా" అ�A�డ& 
8�ం:ెం 8Bపమ�"ాను, �సు"ాª ను. "...:ెప@ం#ి. పర2ాలLదు." "ఏం లLదంట�ంట« ఏం 
:ెప@మంటJÉ." అ� "ాం#ి�ం:Aడ&. "...�AకQ oెలQసు ఏం జ(C"Cం*ో." "ఏం oెలQసు?" 

"�షయమంoA జలజ �AకQ :ె/s@fిం*+." అత� ?ా*A� 89�ం*+ భz� 
కృం"C?�GనటPGం*+. �లQవq�A కQ(�Wల�89 కnలబ#A  డ&. �Àట మ'ట (ాలLదు. కళ¤d బ¯ౖర]P  
క�{�bౖ. ఒక ��షమటJP "D గడ,?�Gం*+. "ఇపE#ేం :ెయ'=ల� �ర�Gంచు 8��A�ర]?" 

�ర]త�ర]#ై అటJP "D సÏం¨ం,?�య'=డ&.  

క�మం"ా ఇద>ర¼ 8��� ఒప@ం*AలQ :ేfి8��A�ర]. ఎవ(C కంట�bౖ�A ప#ిoే ప�మ'దమ� 
మ�ందు"ా ఆ (C?�ర్ట్ ను తగ�ల/uట«v�ార]. తన #ి"� పw(C�అG·=*A8ా చదువqకQ ఏ �
ఆటంకమ� (ా�వ3న�, సహక(CNా� న�, బయట ప�పం:A�89 ºJ(ా=భర�లjౖ�A ఇంటËP  మ'త�ం 
ఎవ(C ప(Cy+ల� 2ాళ¤dం#Aల�, ఆ*ే�ం,న ప�8ారం ��ä.ఐ.�.89 2bౖద=ం :ేGంచు8B2ాల�, 

తనకQ సÅయప#ినందుకQ, జలజ, మz(C�ల `ద ఎట�వంట
 పగ Nాy+ంపq చర=లQ 
hfి8�న� మ'(ా� ండం :ేత ఒప@ందం :ేGంచు8�ం*+. ఇద>ర¼ �యమ'�� ?ాట
సూ�  
వసు� �A�ర].  

అ?ా@Gంట్ ~�ంÜ లjట� చూసు8�� సంo±�ిసూ� , ,దూ� /ి అన�*+. "చూ�ా(ా! �A చదువq 
వలP  ఎంత ప�Óజనం క�"Cం*ో!". "ఎవ(C89?" ఆ~� ఒకV �ణం ఆల�,ం, అన�*+. ".. ఆ 
ప�శ�కQ సమ'yAనం :ెప@వలfిం*+ `(D... �A గ�ం#ెల�P  *Aచు8�న� రహస=ం ఒకట
 
`892ా3ళ :ెప@దలచుకQ�A�ను... 8ాపq(ా�8�,Wం దగªర నుం, ఐ*ేళd?ాట� అ8ారణం"ా 
Õట
89 మ'ట
89 �A `ద 8Bప@#ే2ార]. ఎ�À�Nార]P  8ారణం లLకQం#A�� 8�ట«v2ార]. [ట«v2ార]. 
అటP  :ెయ=డం సమంజస~�న� `89ప@ట
8\ అ�/ిసు� ం*A?" "2ాట
 సంగ[ ఇపEడ& *ే�89?" 

"8ా2ా�. పqర]�ాహం8ారం ఇం8ా అ#ొ  సు� ��� ఉం*A?" ఆయన గ�ం#ె "aంత�ల�న 8�టJP #ిం*+. 
మ'టమ'త�ం /u89� బయటకQ (ాలLదు. "` �Àట
 2bంట :ె/ి@ం:Aలన� సర*A �AకQ లLదు. 
/ి�P ఐ�A స(D, తలQపqలLfి గ*+ల� /uట
v8�టvబ^oే పq�"ా మ'ర]త�ం*+.... జÔగత�"ా �నం#ి� . 

`ర] ��ä.ఐ.�. ?ాåట
É అన� 2ార� �జం8ాదు. `8ా జబ�Z లL��లLదు. జలజ దగªర]�ం, 



 
 

 
 
 

  

మందుల� oె,W,Wన మ'త�లx� 8Dవలం �ట�� /ి�®. అ8ారణం"ా `ర] నను� 
ఐ*ేళ¤d ²æభ/uటJv ర]. �ా(�రకం"ానూ, మ'నfికం"ానూ ఎంo± �´ంfిం:Aర]. పటv(ా� పగo±, 
కfిo±, ఆ2�శంo± ���� ఈ ?ాP � సృ�ిvం:Aను. జలజ సÅయంo± `ర] న~�{ట�P  :ే�ాను. 
�మ{�� �²ిం:Aలను8��A�ను. ��ను అనుభ�ం,న ²æభల� 8�ంతºJగ~��న �మ{�� 
కnడ అనుభ�ంప:ెయ'=ల� ఉ*ే�కంo± అంత Nాహసం :ే�ాను. కృష�*ేవ(ాయలQ 
fింÅసనం ఎ8DVమ�ందు, ��çకV బJధ ఎట
v*ో (ా¬కQ oె�యజDయ'ల� అ?ా@� 
ఆయను� :Aట�కQ hfి8gcd :ెంప*ెబZ 8�ట
vనట�P  కధ :ె?ా� ర]. ��ను :ేfిం*ీ అటJP ంట
 ప��. 
?ాపం :ేసు� �A���»న� అపEడపEడ�/ిం:ే*+. ప�h8ారం ?ాప~�టJP  ఔత�ం*+. ఐ�A ��ను 
కn#A 8�ంత �� 2�సు8��A�ను. ఈ ఐ*ేళ¤d మనం :ేసు� న�*+ సహ��న~� 8ా� సంNారం 
8ాదు. �A కషvసుఖ'లQ ���èకVoే�� ఎదు(aV� ?ాట�బ#A  ను. కలfి ఉ�A� ఒంట(C బ�త�8D 
బ�[8ాను. ఇపEడ& `ర] సర3స3తంత�� లQ. మన �షయంల� ఏ �ర�యం hfి8��A� అ*+ 
�AకQ సమ{త~�. ` పqణ=మ' అంట� ఈ ఉ*ో=గం కn#A ఒకట
 వ,Wం*+. 
బ�త�కQoెర]వqకQ మ'రªం సుగమ~��ం*+.... ` �ర�యం ఏ�టË :ెప@ం#ి.  
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