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షయ'లQ మ(aక(C89 :ెపE82ాళ¤d. (gం#ేళ¤d పయతం :ేfి జలజ ఈ ఊర] (ాగం*+.
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మ'(ాండం ఇంటËP ఉనపE#ే అ#ి{ష లjట వ,Wం*+. *A చూfsటప@ట89 అత89
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అAడ&. "`89షvం లL ప :ేస ూA oెలQసు. `(Dం :ేN ా(T కnడ oెలQసు. అట8\
fిదమG·= ఈ ప :ేNాను. కfిh(ా [టv ం#ి. 8ా ను #ి" పw(C :ేfs*Aక చ*+ h(ాను"
అ ఖ,Wతం"ా :ె/ి@ం*+. మ'(ాండం 2b3ర?య'=డ&. ణంల oేర]8 "ఇవ3x
ఎAళ¤d NాగoAÓ నూ చూNాను. ఒకV(T¬ ....." "...ఆగం#ి. `(Dమనబ^తA(T
AకQ oెలQసు. అటవంట అఘ'Gత=పq ప ఏ*ైA తల/u#ిoే నూ
Nాహfిం:AలQ®ంటం*+. మంట షయ'లx మz(C89 oెలQసు. ను ` బJ=ంక్89 వ,W
గటv రటv :ేfs ఏమÚతం*ో ఒకVNా(C ఆల,ంచు8Bం#ి."
అంతటo± h(C?లLదు. ,దూ/ి 8ాలLల :ేర :ే(Cం*+. :Aల8ాలం వరకQ మ'(ాండం
ఆ~ను రకర8ాలQ"ా ´ంfిస ూ ఉAడ&.

ాస్ట్ార3. ఐ*ేళ¤d గ#ి:AG. ఇపEడ& 2ాcdంట 2ాoAవరణం పw(C"ా మ'(C?Gం*+.
ఈ మ'(ాం#A89 పwర3ం మ'(ాం#A89 ?8D లLదు. ఇపEడతడ& 8BరలQ hfsfిన ?ామలjP ,

:ెపE89ంద oేలలLP , అసంటËP ఉA#ోలL#ో అనట
P ంటAడ&. బJ=ం£ 89 2bళdటం, (ావటం
తప@, తంo± అత89 మ(D సంబంధమz లLనట
P పవ(Cస ుAడ&.
/ిలP2ాడ& #ి సూVలP89 వ:AWడ&. 2ా#ి బJ"TగలQ, చదువq సంధ=ల షయం కnడ
,దూ/ి చూసు8ంటన*+. ఆ~ అను8న ప8ారం #ీ" పw(C :ేfిం*+. ఇటÛవల బJ=ం£
ఆ5ీస® ప( కnడ ?ాfuౖం*+.
?v ల అపE#ే అ?ారv~ంÜ లjట వ,Wం*+. పభత3 బJ=ం£ ల ఆ5ీసర్"ా
ఉ*ో=గ:AWర]. ప2సూ
  తం, ఇపEడ& తన భర కQ వసున *AకA (gండ& వందలQ
ఎకQVవ. ఉత రం చూసూ
  మ'(ాండం అటJP"D లబ#ి?య'డ&. కళdల xళ¤d ం#ిbౖ.
మ'టJPడకQం#A ఉత రం hfి8gcd ºJర= :ే[89:AWడ&.
ఆ8ాా8\ భz8\ ఉనంత ºÝదం మ'(ాండం మనఃపవృ[ ల సంకంచటJ89 8ారణం
,దూ/s. అమ'నుషం"ా రంతరం తనను అటJP ´ంfించటJ89 భర కQ ఏం హకQVన*+ అ
ఎÀNార]P 2ా?Gం*+. ఎటJP"g©A పh8ారం hర]W8B2ాల :Aల' NారP ను8ం*+. 8ా ఎటJP?
ఎదుర][(C"C ా((Cకం"ా ?టJPడటం సభ=త8ాదు. తన శ8\ :Aలదు......
ఒక అవ8ాశం "Tచ(Cం,ం*+. (CV o± కn#ిన*ైA జÔగత
 "ా ర3´fs
Nాధ=పడవచW/ిం,ం*+.
ఎGÑ® ఎవ(C8g©A (ావచWx 2ా=y+వ:ేW అవ8ాశం ఉంద మందు"ా గ(Cfs, పw(C
,89త® Nాధ=మÚతంద, ప[కలP, (D#ిÓల, టÛ§ల oెగ ప:Aరం :ేస ూAర]. సంసÏ లP 
ప :ేfs2ా(C89 "Tప=ం"ా, ఉ,తం"ా 2bౖద= ప(లQ :ేfి, ఫoAలను రహస=ం"ా ఉం,,
వ=89గతం"ా తమకQ మ'త~ oెయ:ేN ార జàర]"ా ప:Aరం :ేార]. వ=89గతరక ం
భదపర,న fీNాలకQ గర]"ా /sరP ] 8ాక అం8gలQ మ'త~ ఉపÓ"CN ార]. సంసÏ అy+8ా(C
వద> మ'త~ /sరPకQ, అం8gలకQ సమన3యమ oెలQపq Nా=ం ఉంచబడ&తం*+. ఫoAలQ
కవరP లP  ఉం, fీ :ేfి అం8gల గర]లo± సంసÏ అy+8ా(C89 అందజDN ార]. ఏ అం8gకQ
సంబంy+ం,న వ=8989 ఆ fీ :ేfిన కవర]ను 2ా(C సంసÏ అy+8ా(D అం*+N ాడ&. ప(²Ç
ఫoAల సమ':Aరం ఎGÑ® సంసÏ ల కnడ ఉంచకQం#A ర¼{Nార].
8 సంసÏ లQ వ,W ప(లQ :ేGంచు8bౖ. 8ా (gNా@® మందం"ా ఉం#ిం*+.
సంసÏ లకQ నచW:ె/ి@ అy+8ార]లను ఒ/ి@ం,, 2bౖద=ప(లకQ తరంప:ేfs ºJగంల¿
మz(C, జలజలQ పwను8 ఆ బJ=ం£ ఉ*ో=గసు ఒ/ి@ం, 2bౖద= ప(లQ oేగల'ªర].

,దూ/ి పధకం ప8ారం, జలజ సÅయంo±, గర] oెfిన ఒక 2bౖద= ప(²Ç ఫతంల ఒక
,న మ'ర]@ :ేార]. ఆ రహస=ం oెfిం*+ ఈ ఇద> ర] వ=కQలకQ మ'త~.
ఫoA చూfి మ'(ాండం (ాáంత?య'=డ&. మ[?Gనంత పbౖం*+. తన ప(CfÏ [
ి
ఎవ(CకంటనA ప#ిoే అనుమ'నం (ాకమ'నదు. *ొంగకQ oేలQ కQటv నట
P తన ºJ2ా
తనల âగపటv8 ఇలQP :ే(ాడ&. 8ా ఆం*ోళనను పw(C"ా *Aచు8BలLక?య'డ&. "అటJP
ఉA(Dటం#ీ" అ ప(ామ(Cãం,ం*+ ºJర=. "ఏంలLదు. మ'మzలQ"ా ఉAను"ా." అ
బ8ాGం:Aడ&. "8ాదు. ఏ*ో జ(C"Cం*+. ఏ~ం*ో :ెప@ం#ి." "ఏ`లLదAను"ా" అAడ&
8ం:ెం 8Bపమ"ాను, సు"ాªను. "...:ెప@ం#ి. పర2ాలLదు." "ఏం లLదంటంట« ఏం
:ెప@మంటJÉ." అ "ాం#ిం:Aడ&. "...AకQ oెలQసు ఏం జ(C"Cం*ో." "ఏం oెలQసు?"
"షయమంoA జలజ AకQ :ె/s@fిం*+." అత ?ా*A 89ం*+ భz
కృం"C?GనటP Gం*+. లQవqA కQ(Wల89 కnలబ#Aడ&. Àట మ'ట (ాలLదు. కళ¤d బ¯ౖరP ]
క{bౖ. ఒక షమటJP"D గడ,?Gం*+. "ఇపE#ేం :ెయ'=ల రGంచు 8Aర]?"
ర]త ర]#ై అటJP"D సÏ ం¨ం,?య'=డ&.
కమం"ా ఇద> ర¼ 8 ఒప@ం*AలQ :ేfి8Aర]. ఎవ(C కంటbౖA ప#ిoే పమ'దమ
మందు"ా ఆ (C?ర్ట్ను తగల/uటv 
« ార]. తన #ి" పw(CఅG·=*A8ా చదువqకQ ఏ
ఆటంకమ (ావ3న, సహక(CN ాన, బయట పపం:A89 ºJ(ా=భర లjౖA ఇంటËP మ'తం
ఎవ(C ప(Cy+ల 2ాళ¤dం#Aల, ఆ*ేం,న ప8ారం ä.ఐ..89 2bౖద=ం :ేGంచు8B2ాల,
తనకQ సÅయప#ినందుకQ, జలజ, మz(Cల `ద ఎటవంట పగ Nాy+ంపq చర=లQ
hfి8న మ'(ాండం :ేత ఒప@ందం :ేGంచు8ం*+. ఇద> ర¼ యమ' ?ాటసూ

వసుAర].
అ?ా@Gంట్~ంÜ లjట చూసు8 సంo±ిస ూ, ,దూ/ి అన*+. "చూా(ా! A చదువq
వలP ఎంత పÓజనం క"Cం*ో!". "ఎవ(C8?9 " ఆ~ ఒకV ణం ఆల,ం, అన*+. ".. ఆ
పశకQ సమ'yAనం :ెప@వలfిం*+ `(D... A గం#ెలP  *Aచు8న రహస=ం ఒకట
`892ా3ళ :ెప@దలచుకQAను... 8ాపq(ా8,Wం దగª ర నుం, ఐ*ేళd?ాట అ8ారణం"ా
Õట89 మ'ట89 A `ద 8Bప@#ే2ార]. ఎÀNార]P 8ారణం లLకQం#A 8ట«v2ార]. [ట«v2ార].
అటP :ెయ=డం సమంజస~న `89ప@ట8\ అ/ిస ుం*A?" "2ాట సంగ[ ఇపEడ& *ే89?"
"8ా2ా. పqర]ాహం8ారం ఇం8ా అ#ొసు ఉం*A?" ఆయన గం#ె "aంతలన 8టJP#ిం*+.
మ'టమ'తం /u89 బయటకQ (ాలLదు. "` Àట 2bంట :ె/ి@ం:Aలన సర*A AకQ లLదు.
/ిP ఐA స(D, తలQపqలLfి గ*+ల /uటv 8టv బ^oే పq"ా మ'ర]తం*+.... జÔగత
 "ా నం#ి.
`ర] ä.ఐ.. ?ాåటÉ అన 2ార జం8ాదు. `8ా జబZ లLలLదు. జలజ దగª ర]ం,

మందుల oె,W,Wన మ'తలx 8Dవలం ట /ి®. అ8ారణం"ా `ర] నను
ఐ*ేళ¤d ²æభ/uటv Jర]. ా(రకం"ానూ, మ'నfికం"ానూ ఎంo± ´ంfిం:Aర]. పటv (ా పగo±,
కfిo±, ఆ2శంo±  ఈ ?ాP సృిvం:Aను. జలజ సÅయంo± `ర] న~{ట
P :ేాను.
మ{ ²ిం:Aలను8Aను. ను అనుభం,న ²æభల 8ంతºJగ~న మ{
కnడ అనుభంప:ెయ'=ల ఉ*ేకంo± అంత Nాహసం :ేాను. కృష *ేవ(ాయలQ
fింÅసనం ఎ8DVమందు, çకV బJధ ఎటv *ో (ా¬కQ oెయజDయ'ల అ?ా@
ఆయను :AటకQ hfి8gcd :ెంప*ెబZ 8టv నట
P కధ :ె? ార]. ను :ేfిం*ీ అటJPంట ప.
?ాపం :ేస ుA»న అపEడపEడ/ిం:ే*+. పh8ారం ?ాప~టP J ఔతం*+. ఐA ను
కn#A 8ంత  2సు8Aను. ఈ ఐ*ేళ¤d మనం :ేస ున*+ సహన~ 8ా సంNారం
8ాదు. A కషv సుఖ'లQ èకVoే ఎదు(aV ?ాటబ#Aను. కలfి ఉA ఒంట(C బత8D
బ[8ాను. ఇపEడ& `ర] సర3స3తంతలQ. మన షయంల ఏ రయం hfి8A అ*+
AకQ సమ{త~. ` పqణ=మ' అంట ఈ ఉ*ో=గం కn#A ఒకట వ,Wం*+.
బతకQoెర]వqకQ మ'రª ం సుగమ~ం*+.... ` రయం ఏటË :ెప@ం#ి.
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