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“ఈ మధయ్న ఏ� �యడం ��.... �ల్�ల్� తటట్టం ��?” అ�న్� ��శ��. 

 

�జ�! ఈ మథయ్న ఏ� �యడం ��. కథల�ల్లం� మం� “�ల్�” � సం��ం��. మం� �ల్� �సం �� 

ఆ��ం��. ఆ��ం�� �త 'వ�త్�' �� �తత్ �ల్� �రకడం �� ఖరమ్! అం��� ��శ�� అం�ం�� 

అ�ప్డ�ప్� ''� �ద� �� మంద����'' అ� �� �దన��. 

 

భ�చలం� ఉ�య్గం ���ం��నన్ ఈ ఆ�, ఏ� �లలమథయ్� ��శ��� ప�చయం ఏరప్�ం�. ఆ��వ�క్ 

��య� �ద� ���ల్ �సత్ స�యం �యయ్�����, సల� ఇవవ్����� ���క్��� ��శ��. అ�� 

���� �� మం��� అ��ం���న్�. 

 

��శ�� �� గం�రం�, �వ��� �ం��. 'పవ�' �ల్��ల్�ం� అత� క�ల్ ఎం� గం�రం� క���త్�. తన 

అ�భ��. ఇతర�, జ��న ��� వయ్�త్ల చ��� �ద�న� ఏక�� ��ట్, “ఇం�� �� �వల�న�న్ ఇ�వృ�త్� 

�����. మం�� �� ఏ��� కథ� అ�ల్!” అం� �ం��. అ�� ��శ�� �పప్గల��� �య��. 

��శ�� 

��ప్ ఇ�వృ�త్� చకక్� �ల్�ల్�� �రకడం బ�క�ద్. 

 

�యం�ం ��వ� ��క ��న్�ద ��చ్�న్� ��శ��, �� అ�ప్� � �శన్��� ��శ��. 

 

�యం�� ��ండ రమ�యం� ప��ం�. న�� �ం� చలల్� �� ��� ��త్ం� ��� ��� ���, �పౖుప్◌ె 

గ.�ల �రం� ��చ్�న్�.  �కక్��� తల �� ��త్ �ళల్� ��ల్�క్�� వ�త� �లల్�మ�ల్ వ�య్రం� 

�చ��త్�న్�. 

 

“��వ్మ�న్ మం� '�ల్�' �పప్�డ�?” అ�న్� ��శ���.. అత� స��నం ఏ� ఇవవ్��. ఒక ��న�వ్ 

న�వ్�. అవత� ఒ�డ్ �ం� ఇవత� ఒ�డ్� తరం�ల �ద ��� వ�చ్ పడవ�� ��త్�న్�. ��. ఏ� 

��త్��చ్న�ట్ ఉ��క్ప�డ్�. 

 

”ఇ�� శీర్��స�� ! ఆ వ�చ్ అ�మ్�� ఎ���� క�? �ంట �నన్ �ప �ం�. ��డ్ �ం�� ��ల్ ప�ట్�� 

వ�త్ం� ��” అ�న్� ��శ�� కళల్��� ��త్. 

www.chigurukala.com 1   � 2015 

http://www.chigurukala.com/


 
 
 

అ��� ��� -ఆ�� ప�ద్��� సంవతస్��ం��.  �� అందం� �ం�. �గ�గ ��� ���ం�� 

చంక��త్��, న� �ం� వ�త్ం�. ప�� వ�న్ �య ��ండ� ���త్ం�. ఆ� �న్నం �� వ�త్ం� �...�త �ల 

వరణ్ం �క శ���� అం���� ��ల్ ���ం�. అకక్డకక్డ �లల్�రం� ��ట్న ��వ్��న్�.  �క �ద 

�����నన్ త� ��ట్� �ం� �� ���ం�. ఆ� �న�� ��, ��� సంవతస్��నన్ �ప ��డ్ �ం�� 

��ల్ ప�ల్�� వ�త్ం�. మధయ్మధయ్న ప�ట్�వడం �త�క ��� �నం� త���ం�ం� �ప. 

 

ఇంత�� ఆ� మమమ్�న్ స��ం�, కష్ణం�� ���� ��న్ గ�ల �రం ��ల్ అకక్డ ఆ� �న�క్ ��� ఆ�ం� 

�ప�సం ���. ��డ్�ం� ��క� ��ట్ రం���ల్ ఏ��ం�నన్ �ప, ఏ��నన్ �ళల్� �� ��� 

����, మ�ల్ ప���త్��ల్ ఆ�� క���ం� �ళల్�న్ వలక���ం� �పం ఆ� ఏ� ��ల్డ��. ఇదద్� కల�, 

��ల్�క్ గ�ట్�ద ��ల్ అంత�థ్న����. అంతవర� ��దద్రం అ��� ��త్నన్ �ట �సత్వం. 

 

“బ�� �� ���ం��� స�� ��త్ ��....ఏం...? ఎవ��� ఆ�? �ంట�నన్ �ప ఏమ�ం�ం� ఆ��? 

���?” అ�న్� అ��ం� దృ�ట్ మర�చ్ ��శ���� ��త్. 

 

��శ�� �ఖకవ�కల� గం�రం� ��చ్�. ��� ఏ� వయ్కత్ం�� ��� ��ల్��న్�. 

 

“ఆ��? ఆ�” అం� కళల్�� �� ��క్��చ్� ��� ��ట్��న్�. “��� �ం� సంవతస్�� అ��ం� 

��ల్ �ం�ం�. �లం�� �ంతం �ం� వలస వ�చ్� �పం! ” 

 

“ఊ� ! ఆ� భరత్ �కక్డ ఏద�న్ ప� ��త్�న్�? �కక్డ� వలస �వల�న �రణం? ” అ�న్� ��. 

 

��శ�� �ద� ���, ��ట్�చ్�. “ఆ� భరత్�� �పప్�� �ం��ల్ అ�వ్�త్ం�? అం� �� ���నన్ �రం ప� 

���ల్� ��� �పం! మ� �షయం ఆ� �గ� ! అస� ఏ ��� శబద్ం �య�� ���!” 

 

�� ఉ��క్ప�డ్�. ఆ� �గ� ! �� �తం�� ! ఎ�వం� �రదృషట్ం? 

 

� �ఖం�� ���న్ క���ట్ ��శ�� గం�రం� ��న�వ్ న�వ్�. 

 

“మధయ్� వ�చ్ం� ఆ �గ �టట్క �ం� �ందట!” 

 

ఆ� �పం మ�ల్ మ�ల్ ��త్ ����న్� మన�స్�. �� చకక్� అ�మ్�. ఆ� �ంద�య్�� తగగ్�ట్, �గ� 

��ం� �ం� ఎంత ఆనందప��. తన ���� ఆ� ఎంత ����త్ �ం�ం� �పం? �జం� ఆ� భరత్ 
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సహృద�� �ం��. �ం� �గ�లల్� ��హం ����ం�� �ం���చ్��ల్ �� అ��. అ�� ఏం 

�భం? ��త్తం ఆ� �తం��! 

 

మసకమస�గ్ �లల్మ�బ్��ం� ��న్ల ��త్ం�. ఇ�క ప� �ద �ం� న��� ��చ్���న నలల్ �ళల్ �టట్� మ� 

నలల్� క���త్��న్ �రం�. ��� క�ట్��న పడవ� తరం�� ��ద్�ం� చ�ప్� ��త్��న్. 

 

ఏఁ...? శీర్��స��? ఈ�ప్� ��త్నన్�ట్�న్� కథ ఆ� �ద అ��? �ం� .��త్� ��.�� చకక్� ఇ�వృతత్ం 

క�ప్�త్�. �పప్�? అ�న్� ��కర��. 

 

�� ఇ�వృతత్ం ����ంద� ��హలం క�న్, �జం� ఆ� ��ం� ��తం� 

�����ల� �ంఛ ��ం� ఎ�క్వ�. 

 

“��ప్.... �ం��....!” అ�న్� ��. 

 

��శ�� �ద���ట్� �ఖం గం�రం� ��చ్. 

 

“��. ఆ� �లం�� �ంతం �ం� వ�చ్ం� అ�న్� క�? అకక్డ ��ల్ ��నయ్ ��ం��� ��. ఉనన్త 

వం���. మన �����ల్.�� ఆ మధయ్న �లం��� ర�కరల్ ���� జ���. ఆ ���ల్� ��ల్ 

�ంద���� ఇకక్డ� వలస వ�చ్�. ఈ� తం��, త�మ్�ణ్ న� బ��� ��ట్ ��చ్�� �పం! అ� ��శ�� � 

�ఖం�� ���. � శ�రం గ��ప్��ం�. �జం� ఇ�వం� సంఘటన� �న��� ఇంత భయంకరం� 

�నన్�ప్� ��త్ం� మ���ణం� �ం��. ��క� !” అ�న్� �� ఉ�కం�. 

 

��శ�� మ�ల్ ��న�వ్ న�వ్�. ఇ�వం� ��దకర�న సంఘటన� ��ప్��త్ ��శ�� న�వ్��? 

మ���ం� ��శ���...! �జ� మ�ం��న�వ్...? 

 

�ంట� సం��ం��� మ�ల్ �ద���ట్� ��శ�� గం�రం�..... “��త్తం మనం ��ప్�� కథ���వ్ ��న 

వయ్�త్ �ల్షట్ప��థ్�� ఊ�ం��� అంత� �ధప���న్���, మన� ��య� �ళల్ ప��థ్�� ఎ��న్ మన దృ�ట్� 

అంద��. ఆ ��� �నం�, �నం�,�నయ్ం� �ం��. ఇక � �ధ� ఒక �మ ��ట్.... అస� కథ�� వ�ద్�. ఆ� 

భరత్ �� ��ప్�ల్ �యప�డ్�. అ� అంత��ద�రం �� ��, అకక్డ �ండటం �యసక్రం �ద�, ఆ�భ�త్, 

ఆ�త�ల్, �ం�క �ంట న�� ��ల్న �ప.... ఆ �ప ఆ� ���, ��� ���� ���త్, �ండ� �న� 

��� ��ణం ��ం��. ఆ ���ల్ ఆ� �ం� గ�భ్� ! క� �ల�... �రదృషట్వ��త్ ఆ� మధయ్ ���� 

�స�ం�ం�. �రదృషట్వ��త్ ఆ �ప ��� బటట్ కటట్��.” 

 

��శ�� ఆగ�. �� ఎ�ం� �శన్� �య��. ఎ� ��య� �ధ అత� ��ప్� �ం� ��చ్�న్� అం�. 
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��శ�� � వంక ఒక�� దృ�ట్ ��ం�...మ�ల్ కథ�� ���ం��...... “స� ! ��ల్ అ� కషట్ం �ద ��వ� �� ఈ 

�ంతం 

����న్�. అ� �ళల్��� ఎంద� తమ� �� రకిష్ం��వ��� వలస �క తపప్� ప��థ్�.” 

 

“�దట ��ల్ ఇకక్డ� ��� � ఇం�� వ�చ్� ఆ ��. �� �ద�ల్ �ళల్� � వం� �యం అం�ం��. 

ఇకక్డ� వ�చ్న �రం ��ల �� ఆ� భరత్� త��న ��ల్� �యం ఆసప్��� ��ం�. అత� అవయ�ల మధయ్ 

��క్�నన్ ��ల్� �యయ్��� ఆప�ష� �యడం, అ� �సత్ ��� �వడం� అత� మర�ం��. �జం� �ళల్� 

జ��న అ�య్య�, �ళల్� 

ఎ�ర�న క�ట్� �ం�� �ం�బ���క్�ం�. మన� అలల్క�ల్ం అ��ం�. సప్ం�ం� హృదయం ఉనన్��, అత� 

క�ల్ త��క�న�.” 

 

�� ��వ�� ��త్ �ం����. అవత� ఒ�డ్న ఇ�కప�� ��న త�వ్త �లం�ణ �ంత స�హ�ద్� 

వంకర�ంకర�, ఎ�త్� ��కల� ��� ఆ మసక �క�� గం�రం�, భయంకరం�� క���త్�న్�. ఆ� చ��� 

��త్��త్�న్�. 

 

ఆ� ఒక అబల ! ఏ మగ��క్ అండ���, త�ల్, �ప, �ళల్ ��� ��� ఎ� గ��త్ం�? ఈ ��గ్� ��� క�? అం�� 

ప� �గగ్ ఎ� ఎ���ం� అ� వయ్థ. 

 

� సంశయం శీర్��స�� �ం� బయట ��ట్�. “ఏ�ం� శీర్��స��....! ఇదద్� ఆడ��ల్ క�? ఆ� దగగ్ర ఉనన్ 

బం�రం అ�మ్ �నన్ ��ణ ��ణం ��ట్ం� త�ల్. ఆ� �� ��బ�ల ఇం�ల్ �నన్ �నన్ ప��ం� ��త్ 

�టట్�సం ��ప�� ఇకక్� �ం���� �శవ్తం� ... �� �ళల్ ఇ�ల్ ���త్�.” 

 

ప��థ్�� ఆ�� ఎంత� అ�గ��� ���. ఆ� అంద�న�, వయ�� ఉనన్�. ఆ� ప��� ���� ఇళల్� 

ఎ�వం� ��దం సృ�ట్�త్�? 

ప��థ్�� ఆ� మన�� ఎ� ���త్ం�?? � ! �!  ఆ� �ద ���� అ�హ���? ఆ�� ఇపప్� వర� 

జ��న అ�య్యం ��. ఆ�� ఎ�ం� �� జరగ�ం� ఉం��. 

 

“ఏఁ .....? శీర్��స��? ఆ� �థ్�� ����త్�న్వ��ం��! అ��? ఎవ�ం ��త్�. �నవత దృకప్ధం�, �� 

మ��� �యపడగల� ��.... ఆ� ఖరమ్� ��� త�ప్ంచ�� క�.... ఈ�� మనం ��స�, ��� ��న్ం. 

�� మన� �క�వ�చ్. ఎ�ం� ప��థ్�� మన� ఎ�ర��� ఏ� �పప్గలం. �క� ����ం�... ఇక ఇం�� 

పద....” �� 

��� బ�వ�న �ం� చ�ప్�� మనసం� ��� ఉం�. 
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��ల్�క్ గ�ట్ �ద� వ�చ్న త�వ్త ��శ�� �జం త�� “ఎ� �ం� కథ ..? ఈ ��� ����న్ కథ� మలచ��� 

�య�న్ం�. ఇ� � కథ� �� ఇ�చ్న ఇ�వృతత్ం. ఈ ��� కథ �యడం �ద���ట్. ����ల్ �ం� వ�చ్ కథ� ప� 

��� ���త్�. �� �థ� పం���క���..... �� ����న్ కథ� మల� న���� ��య��. 

మ���ల్ �సత్ంత సప్ందన� క��� ��య��.” 

 

కథ� �తత్దనం ఏ�ం� �య���? అ�వం� ��ద సంఘటన� మన�� �కక్� ��� ఎ�న్ �న��, 

�డ��. అ�� ఈ సంఘటన ��ం �న��� అతయ్ంత ��ధం� �ం� అ�న్�. 

 

�సత్వం గం� ��లం��. ��� సంఘటన� న��� ��క్. ఈ కథల� ఎ�ం� కలప్న� అకక్ర��. ఎం�కం� 

��� ��తం �ం� �బ�ట్. �� ��య� �షయం ��. ��తం �ం� ��ట్న కథ� కంటత���ట్�త్�. మనం 

మ��లమ� సంగ� ��త్��త్� అ�న్� ��శ��. 

 

 ఈ ఆ�చనల మధయ్ అ���ం�.... ఊ� ��ల్ల� వ�చ్ం�. ఊ�ల్ ఉనన్ అ�� ��� ఆ� ��ం�న ఆ�చన� 

మన� �ం�..... ఆ� అందం ��ం� �� ��, ఆ� ��తం ��ప�న ఎ��� ��నం��. ఒక� ��ం �జం, 

ఆ� 

పటల్ అ��నం �వ�చ్ �� �� �వ�చ్. ఏ� ఎ�నపప్�� ఆ� ��త్� వ�త్� �ం� ఎ� ఒక సందరభ్ం�...... 

 

అ�దవ �� ఉదయం 7 గంటల� ��వ� �� ��డ్ం� ప�ట్�� ఇం�� వ�త్, �ం� ��ల్ కల� �ల� 

���న�ల్� ఉనన్ ��శ�� �డ �� �� �లల్���. 

 

�� అ�కష్ణం ��త్� వ�త్నన్ �వ� ��శ�� �డ �ద క��ం�ం�. ��� వ�న్ �క క�ట్ం�. ��జ్డ �ం�� 

��ం�. సనన్�� �ల �ం� ��ట్�ం�. 

 

ఆ �వ�� ��శ�� ఇం�ల్ ఏం ప�? బ�� ఆ ���ల్ ఆద�ం�న ప�చయం వలల్ �వ�చ్. �క�� �ళల్ ఇం�ల్ 

�� �నన్ ��క ప�� �� ���ం� ���. ఒక �ళ ప� ��త్నన్పప్�� అంత అంద�న అలం�ర�, ఖ��న 

బటట్� ఆ�� ఎకక్��? ఆ� �జం� �తం���??! ఆ� ��త్�� �� ఆ� వయ్�త్�వ్�న్ శం�ంచ��� మన� 

ఒ�ప్���. 

 

ఎడ�గ� ఆ�చనల మధయ్ గ�� ����న్�. ��ణ� బడ�క వలల్ ��ప�ట్�ం�. ఉదయం ప� గంటల� ప��నన్ 

�� �యం�ం 5 గంటల� �� ��త్ వ��ం�. పకక్ �ద �ం� ��, బడ�క వ��ం���... �� ��.... ��శ�� 

ఇం�� �ళల్��� �దధ్మ�య్�.... ఆమమ్ ఇంత� గ��� వ�చ్ం�. 

 

“�� అ� �� �క ��ల్...... �ందర� ఇం�� వ�చ్�త్� అం�...”   

�ళల్ం�. �� అ��� వ�త్� అ� ��శ�� ఇం� �� అ��� ���. 

www.chigurukala.com 5   � 2015 

http://www.chigurukala.com/


 
 
��శ�� ��డ్ �ద �రసప�డ్�. ��� అ� ఇ� ���.... అ�య్� �ట�ల్ మ� క�ప్ �� �� బయట� 

వ�చ్�. � మన�� అ���� �వృ�త్ ���వ��� ��శ��� అడ�ల� ఉం�. ��, � ���త�క్వతనం 

బయటప��ంద� భయం. ��శ�� ఎంత��ం � ���త�క్వత��న్ ��ం��? న�న్ ఒక �జమమ్� 

జమకడ��. అస� �షయం 

పకక్న ��ట్. ఆ అ�మ్� � ఇం�ల్ �నన్ ��క ప�� �� ���ం� అ��ం��?  ఉదయం �� ఇం�� ��ల్ � 

�డ �ద ���. 

 

��శ�� � �� ��� �� న�వ్�. 

 

ఆ న�వ్ న�న్ �� న�వ్న�ట్� �ం�. ��వ్ ఓ �� �ంగళపప్� � అనన్�ల్� �ం�. 

 

 “అ�� - �నన్ �పప్డం మర����” అ�న్� �కత్స��. ఇక �� ��ల్డ��� �ట� �గల��. � 

సంశ�� �� ������. ���� న�వ్ల�� ��ం�, సమయం వ�చ్న�ప్� స��నం ల��త్ం�� 

అ� �వన� సంతృ�త్ ప�డ్�. 

 

��శ�� ��ల �� �ళ�మ�న్�. �� ��ం �దవ� ఒ�డ్న ��� ��చ్� త�వ్త ��ల� ��ల్వ�చ్� 

అ�న్�.  ��శ�� �� ���నన్ ���న్ క���ట్న�ల్ ఒక న�వ్ న�వ్�. 

 

�యం�మ�ం� క�? ఏ� �ం� కద�వ�చ్ �జ �ం�ల అం�ల� �డల� ఉబ�టం� ఉంద��ం�� అ� 

��శ�� న�వ్�. 

 

ఏ� ��య�తనం... ��గ్పడడ్�ట్� తలవం���న్�. ���� �� ఎ�ం� ఆ�చన ��..... ��శ�� �టల� 

ఎ�ం� స��నం �పప్ద�����. 

 

��శ��� క�� �వల �� అ��� �య���...... 

 

���ల్ అ���టట్�� ఏ�   ��య� ప�� �వన మన�� 

���ం�నటల్�ం� అం�� �తయ్కష్ �కష్�ం� ఆలయం� గంటల శబథ్ం 

ప��త� �� ����న్�. 

 

ప�, ప�న్ం� ��ల్ ఎ�క్ ఆ అ�మ్� వంక ��త్ �లబ����. 

 

��ల్ ��వ�చ్ �ద� ��గ్�� � అ�మ్ ��శ�� ��య్, మ�ఆ� ఎవ� వయ� మ�ళ్న �తత్ మ�� అ��� 

అ����త్ న�� వ�త్�న్�. 
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�ళళ్ �నక -ఆ �లం�� �వ�, �నన్ �ప ��య్ప�ట్��, వ�య్రం� ��ల్ ���ం�...   ��� �లసజజ్ 

�నన్�త్� 

�ం�ప�ల్ం ��న్�. 

 

ఈ�� ఆ� ���న్ ప�కష్� ���....   తలం� ���ం�� ��ట్ ఎ�త్� �� �ంపలనం��ం�ం�.  

వ��వ��� జడ అ�ల్ం� ��వ్���� త�ల్ ప�� పచచ్� ��క్�క క�ట్�ం�.  ���ద అకక్డకక్� 

�ం��ం��ర� ��ల� �� ��ట్��న్� ఆ �ఖం� ��ద�ఛ్య� �ద���� క��ంచడం��.  ��ట 

మధయ్న ���గ్ ��ట్న �ం�మ��ట్�ం�. 

 

ఇ���? ఈ� �తం�� మ� �ం�మ ��ట్�ం�ం? అ� �� �శన్. 

 

� పకక్�ం� ఆ�, ��శ�� ��య్ �ళల్� క�� ��ల్��ం�... ఇంత ���త�క్వ� ��త్ �లబ����...! 

అ�మ్ ��ల్ � �వరత్న ���ం� ఎంత ��చ్�� �ం��. ��� ఇంత� చంచల మనసత్తవ్� అ� మధనప��ం�. 

 

ఆ� ప��థ్��, �ష�రణ� �ంతన �దరడం ��. �� అ�మయం� �ం�. ఆలయం ��క ��� ��ల్ �� 

వ�చ్ట�ప్� � �ఖం�� ��� ��త్ ��న్ం��. “శీర్��స�� � పదథ్� ఏ� ����. �� ఆ అ�మ్� 

అలం�రం ఆశచ్రయ్ం క���త్ ��ం అ� �లబ� �డటం సం�క్రం ��...” 

 

��శ�� �టల� �ంట� స��నం �పప్��. ��ల� �ం� ��డ్ �ద� వ�చ్న త�వ్త � మన�� �ట 

బయట ��ట్�. 

 

“ఆ� �ంత�� అ�న్�. ఆ� అలం�రం ��త్ం� � �ట� నమమ్��ధ్ �వడం ��. అలం�రం� స���ట్���. 

��ట ��ట్ ��ట్�� �ం�. ఆ� ప��థ్�� �� ఎ� అ�థ్� �����. అంత ఖ��న ��క్ �ర� ఎకక్��? � 

�శన్ల� స��నం ఆ అ�మ్�� ఎగ�� �డటం �వ్� ల��త్ం�?” అ�న్� ��శ��. 

 

�ట� ���త్ �� ఎ�న్ అ���� ఉనన్ ��� �� ����....సమయం వ�చ్న�ప్� �� స��నం 

ల��త్ం� అ�న్�. 

 

��శ�� �ట�ల్ ఏ� ��య� ��డత ఉం�. అ� అత� ఆ��న �పప్�. �� స�ధనం �సం ఎ���డల� 

�రణ్�ం���న్�. 
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�� �జనం �� పడక ��చ్� ��చ్�న్�. సమయం ఎ��� గంట� ���త్ం� గ��రం. � �ం��ల్ ��ం 

��ల్ ప�����న్�. �యం�ం ��ల� � �వరత్న అమమ్ గమ�ం� �ం�ం�. మన�� ఏమ��ం�ం�. 

ఇంతవర� అ�గ�� �బ�ట్ ఒక �ధం� అదృషట్వం���..... 

 

“శీర్��స��” 

 

��వ్ ఇం� దగగ్� ప��ం�� క� అ� ��న�వ్� అమమ్. 

 

అ�� �ద �ప� � ��చ్ దగగ్ర� �� ��చ్ం�. న�న్ ఏ� అడగ��ం�. �� చ�చ్ం� అ���న్�. ఆ అ�మ్� 

ఎ� �ం��? �� ఎం�� ఈ ఉబ�టం అ���న్�. 

 

“ఏ� ��. ఈ �ళ ఆలయం� హ�క� �లకేష్పం �ం�. �డ�మ�.��శ�� �రయ్ �� వ�త్నం�. బ�� ��ల్ 

వ�త్ �ం��. ఇం�క ��శ�� ఆలయం�.... � వంక ప�కష్� ��, న�వ్ం�. అమమ్ న�వ్ �ం�� ప�చ్�ల�క్య 

ప�నటల్�ం�. ఏ� ��ప్�.... ఎ� సమ�ధ్���� �� అం� పటట్��. � ఆ�చన� �గక�ం� అం��ం� 

అమమ్. ఇం�క ఆ అ�మ్�� 

��� క�.... ��శ�� �� ��ప్�ం�� అ�న్ సంగ��”. మన� ��కప�ం�. 

 

అ�� - ఆ�� వ�చ్న �ధ� పగ��� �� ��డ� ��� అ�న్�. ఆ� �లం�ణ �ంతం �ం� వలస 

వ�చ్ం�. ఆ� �గతనం ఒక �పం. భరత్ ర�కరల్ �రగ��� బ� అ�య్�. తన త�ల్,���� ఇకక్డ ��ట్� 

బ���ం�. 

 

అ�మ్ � వంక అ�మయం� ��ం�. ��వ్ ఏ అ�మ్� ��ం� ��ల్���న్�. 

 

శీర్��స�� �� మ� ఉం� ��ల్���న్�? ఆ� �గ�లల్ అం��ం��?? లకష్ణం� ��ల్��ం�.... ఆ �లల్ 

భరత్ మర�ంచడం ఏ��....? ఆ�� ��� ఏ��? అస� ఈ �ష��  

 

�� ఎవ� ��ప్�. 

 

అమమ్ �ట� �� అ�ధ్� ���. ఆ �లల్ ��ం� ��ద�� అన��...... అమమ్ పగలబ� న�వ్ం�. 

 

ఇ� ��శ�� ప� అనన్ �ట. ��న్ ఇపప్� �ం� ఆ��త్�న్డనన్ �ట. ఆ అ�మ్� ��శ�� ��� ���. 

అత�� ��ల్�.  ఆ �ప �ళల్ �నన్ ��ల్� ���....! ఎంత చ�రత�న ఇంత ��థ కథ ఆ� చ�ట్ ఎ� అలల్గ���? 

త���ం� �� మన� ఎంత �కల�ం�. 
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ఇకక్డ సంబం��ం� ��థ్మ� �ంట��ట్��చ్ం� ఆ �లల్ త�ల్.  � �ంట ఉనన్ �డవ ఆ� ఆ �లల్ త�ల్. ఆ �లల్� �� 

ఇ�చ్ ��ల� �ళల్ ��క. చ���నన్ �లల్. అంద�న�. ఏమం�� ��వ్? అం� అమమ్. 

 

ఆ �లల్ ��ం� అమమ్ ��ప్న �ట� �� ఎ�ం� ఉ�స్హం క��ంచ��. ఎ�ం� ఆనందం క�గ��. ���� 

చమ�క్���� ఆ� చ�ట్ ఇంత� ��థ కథ ఎ� �పప్గ���. అస� ఆ మ��� ఎ�ం� జం��ం� 

క��ంచ��. అత� ��ప్ం� �జమ� న�మ్. ఆ అ�మ్� �ద ����, అ��నం క��� ���. 

 

ఇంత� బయట �ం� ఎవ�� �ం� �యయ్� ���ం�ం� “�� వ�చ్��....�� రం� అం� అమమ్� ����. 

ఆ �ం� ��శ�� ��ల్��......” ఆ� అం��� త�న �ం� అ���న్�.  

 

ఒకక్��� �� ఉ��క్ప�డ్�......��శ�� ఏ� �తత్ కథ� � �ద �� సృ�ట్ం� ఆ అ�మ్�� ��ప్ �ం��. 

 

ఆ� � ��ం� �� ఎంత ���� ���ం� �ం�ం� అ� ఆ�చన క��ం�. 

 

��శ�� కథ� �యక���ం కథ� అ�ల్. ఎ���� మన�� �యపరచడం� �టట్ అ���న్�. 

 

 

 

 

 

 

(��� స�తంత�� - 15-7-1955 సం�క �ం�, అడ�మ�� � కథ సంకలనం �ం�) 

(ఏ�� � 28 ఆయన జయం� సందర�ం� ప� ���� ���) 
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