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�పథ�ం 
��� అ��� అ��నం ఒక ���హం� ��� ఎ� 

ఉం�ం� అ�� ఈ �టకం�� అంశం. 

*** 

 

�లల్�బ్�     :       యదవ జనమ్, యదవ జనమ్. 
 

శీర్ల�     :       ఏం� �వ �గ న����న్�. ��చ్��ట్ ��ప్�ద్� ���ం�, �నన్� అరగక�� ఇ�� �ం�ం� యధవ 

బ��. 
 

�లల్�బ్�     :       � �ధ ��ం ���.. 

 

శీర్ల�     :       అంత �దద్ కషట్ం ఎ��చ్ం�. ప� �� �క��   యదవ ఆ�చన� ��� �ం��త్�. 
 

�లల్�బ్�     :       � ��ప్���� అ��. �� �ం �క��. అ�ప్� � త�� ��ంచక��. 
 

శీర్ల�     :       ��ట్ ��డ్� అ�� ఎ�క్వ ... క�రల్� ��ం �దవ��. �ం వ�త్ ఎవర�� ��చ్ త�న్���ల్. �ం �� , ��ం 

�� �ం� ��ల్డ�ం�. ��ద్�� ప�� ల��త్�. 
 

�లల్�బ్�     :       ��వ్క� ప��త� ! బ��నన్ ���న్ ���క్ం�� ఉ�న్�. 
 

శీర్ల�     :       �� ���� అ�న్� మన ��ద్�ల్. మన�ం� �ళల్� ఇ�ప్� �� ���. బ��ం� ఏం ��ం�న�ల్. ఇం�ల్ 

��ల్� ��ంచడం తపప్. క��ల్ ��� ఉం��. ఎ�న్ �ట� అ�న్ �నన్�� �ద వరష్ం ప�న�ల్�� ఉం�ం� తపప్ 

��షం�� జనమ్. �యయ్ ��� �ం��ం�. ��� ��షం �క��� క�సం ఎవ� ఒక�� ఆ�రం� 

���ం�. 
 

�లల్�బ్�     :       � �ట� �త� ��, �� �ద �త� అంతక�న్ ��. ఈ �లల్�బ్� అం� ఏ�� ���త్�. 
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శీర్ల�     :       ఈ �� �త� ఇం�ల్ �యక�� . ఆ �త�� �లం ప�ల� వ�చ్�� ��� ���� వ�త్�. 

 

�లల్�బ్�     :       ఆ ఇసయం �� ���. (సవ్గతం) � ����� �మమ్ వ�చ్న సంగ� �దద్��� �పప్బ�ట్ ���ం�. 

�క��.... ����� ఏమ�����. �� ఒక జ�మ్� అ� ఈస�ం�����. యధవ జనమ్. 
 

శీర్ల�     :       �� ఎతత్�ం� ప��వ�య్. �� �కక్��ందం�. అరధ్�� అ� �డ�ం� ���కటట్ �ర�� అంకమమ్ 

����త్��. 
 

�లల్�బ్�     :       (సవ్గతం) ��� �ట� పడటం కం�. �� �టట్డం �ఖం. 
 

(�లల్�బ్� ����నన్�ల్ �రక�డ��. ఇంత� అత�� కల� �� ��ట్ ���త్�) 
 

��    :       �లల్�బ్� ! ఓ �లల్�బ్� !!  

 

�లల్�బ్�     :       ఎవ� ��. 
 

��    :       �కక్ �కక్� ఉనన్� ? న�న్ మర�����?! 
 

�లల్�బ్�     :       �� ���� ��ం� ��ప్�ల్  � ఇం�� �వడం ఏం�? �శచ్రయ్ం� ఉం�. 
 

��    :       �జజ్ం� �� � ��� �లల్�బ్�. 
 

�లల్�బ్�     :       ఏం�  �� వ�చ్రం� �� నమమ్కం �దరడం ��. 
 

��    :       � అ��న� � ఇం�� ర�ప్ం�ం�. 
 

�లల్�బ్�     :       �� �� ! ఒక�� �మమ్�న్ ��ల్ �డ� ? �� అ�� �� ���త్ం�. 
 

��    :       ఇ� �� తల��ప్ �లల్�బ్�. �జం ��ల్�� నమమ్� . � ఇం�� వ�చ్ం� ��  ��ల్ం��వ���? ఇ�కక్�  ��ట్ం� 

�లల్�బ్�. 
 

�లల్�బ్�     :       ఏం�� �� ! � ���ం�� క�. 
 

��    :       (అసహనం�) అం� �� ��నం��. 
 

�లల్�బ్�     :       అ��నం �� ��. ��ం� ��� ఇం�� �వడం అం� �� ���� ఉం�. 
 

��    :       �కక్� �ద �పప్ ఏ� ��. �వ్పర �గం� కృ�ణ్� ఇం�� ���� వ�త్ ఇం�ల్� ��� ��ల్� ��? అయన�� 

��క� ��చ్ ��తత్� ఇం�� పం�ం��. మన� క��గం �బ�ట్ �� ��ం�. � అ���ల� ��ం� ���  ���ల్... 

అ�ంట�ప్� ��� భ�త్� ఇం�� వ�త్డనన్ �ట. అం� ��ం� అ���ల ఇం��.... 
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�లల్�బ్�     :       � �� �ల��చ్రం� ��. 
 

��    :       (సవ్గతం) �ంప�� వ�� అ��� ��దం. �లల్�బ్� –అ�� క��గం� ��� వ�� �ందర� ఇవవ్డం 

��. భ�త్ల ��క� ��చ్లం� ఖ�ద�న ���� క�ట్�. 

 

�లల్�బ్�     :       ఆ �ట �జమం�. ������ �� ��క� ఎ�క్� �యం�.  

 

��    :       �లల్�బ్�! మనం ��ళల్� �ం�ంచ�డ�. �ంప���. 

 

��ల్�బ్�    :       అ��నం�. �� ���� కటట్���, ���� �టట్��� ��� ��� ఉ�న్యం�. 

 

��    :       ఏ� ఈ �� �ంట��... ��ం� ��రస్�న భ�త్�న్ ��ల� �ం�ం� . � ఇ�ల్ ���క్ం� వ�చ్�. 

 

�లల్�బ్�     :       �� �� �� �దం�. ���ం� �ట� ��ల్���న్�. �� �జ�న ��� అం�. 

 

��    :       �లల్�బ్�! ��ం� ��ల� ��న�య్ ��ట్బ�. ��ం� అ���ల� న�మ్నం�� న�ట్�ల్ �ంచకం�...�� 

ప� ��� ��ం�� �� ��ం��...��ప��.... 

 

�లల్�బ్�     :       (సవ్గతం) �ంప�� � ��� ��� అ� అ��� .... �డ�దం�...����� �పం వ�త్ం�.... �డ�ద� 

ఆయన మన� కషట్�టట్డం ఎం��.... ��న� ఓ అబదధ్��� స���ం�....పటన్ం ఎ�ల్ ఎ�� ��� ��త్�.... 

 

��    :       � �తత్ ��� ఎ��ం� ��ల్�బ్�?!  

 

�లల్�బ్�     :       చ�చ్ం� ��....! ����నం�..... �� ��నన్�. 

 

��    :       ఆ ���� �� �� న�చ్ం���? 

 

�లల్�బ్�     :       (సవ్గతం) అవ��త్ ��� ��క్�� ఉ�న్�. ఏం ��ప్�. అనవసరం� అబ�ద్��న��ల్ం�. 

 

��    :       ఏం� ��ల్�బ్�... ��వ్ ��� ���� ��? �క �� మ�క్ ��ట్ చకమ్�ం�ల� ��త్��? 

 

�లల్�బ్�     :       మ�క్ ��ట్ అంత ద�మ్�దం�. అస� � ��� వ�చ్ందం� ప�� తపప్ ఎకక్� ఆగనం�. ��� ��ల్ ��� 

నం�. � ��� ���నం�. అ�న్ ��� ���న్�.... అం�క� ఏ� ��ంద� ��ప్� అ� ఆ���త్�న్�. 

 

��    :       స� �� న�చ్న �ట 

 

�లల్�బ్�     :       �� �డటం �దం�,  
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��    :       ��న్ �డమనడం ��. ఫ�న �ట ��ం�, ఫ�న �� ��ం� అ� ��ప్. 

 

�లల్�బ్�     :       ఏం� ��ప్� స����ం��న్�. అస� �పం ఎ�క్వ ... �ంప�� ��ప్� �ంప� ��ంచ� క�... �� 

� �డడ్ మ�మ�� �గం ఉందం�. � ��� ఒక�� �ం���ల్ �డక�� ��త్ం� �వ�... 

 

��    :       ఏం� అస� ��వ్ మ����? �� లకష్� లకష్� �మమ్�ం� ���� ��త్ం� ఒక� , �ం���ల్ ��� �� 

స���ట్�ం��? 

��మ్త� ఎంత �కక్..? ��మ్తల� �కక్ప�� �� �కక్ ����ం�....! ��వ్ � అ���వం� �� నమమ్కం �దరడం ��.  

 

�లల్�బ్�     :       �� � �ణం అం�. � ఆ�డ� వ��స�� ఉండగలనం�. � ��� ��ం �డ�ండ �తక�నం�. 

ఒక�ళ ��� �తత్� ఉ�న్ అ���� ��ంద� న���� ��ప్లం�. అ� � జనమ్హ�క్. 

 

��    :       ఆ! � ���� �� �మ�శ్ం� �ం�� ఎ����� �లల్�బ్�. �మమ్�న్ ఎకక్�� ��� ��ల్� అ��ం��. 

�� ��ం ���� ఎదగర�య్.... ��� �ద���� �ం�� మం� �టట్క !... � దగగ్ర� 

వ�చ్నం�� � ��ప్ల� � �ంప� ��ం��. 

 

��ల్�బ్�    :       అంత �పం ఎం�� �� ��. �పం ఒం� �ంప �ం��ంద� � ఊ� �టట్��� ��ప్�. �� 

ప���ల�� చలల్� ఉం�� ��. 

 

��    :       అం� �� �పం �వడం �� తపప్ం��? 

 

�లల్�బ్�     :       �� �� �� �క �ందర �ల� ఏ�� ఏ��? 

 

��    :       ��ల్�బ్� ! న�న్ అవ�నప��త్�న్�. � గతం �� అవసర�? 

 

�లల్�బ్�     :       � త�ప్� �యం�. ఏ� �� �ల ��ద్ అ���. 

 

��    :       �సత్ ��. �ంద �ం� ��� �ం�. � ��� ���� అ� �� ��� ����న్�. అ� ����... ��వ్ 

��� �డ�ద� ��ట���ల్ ��ప్��. � అ���� ఎవ� ఎ�న్��ల్ ��ం� అ�ం��స్ ���ం��. 

 

�లల్�బ్�     :       అయయ్ ��� �� ఈ �షయం ��యదం�.  అస� � ఇంటవంట�� అబ�ద్� �పప్డం. � మన�� కషట్ 

�టట్డం ఇషట్ం�క మన� చం��� � �సం అబదధ్ం ��ప్�� అం�. 

 

��    :       �ం� ! ���ట్��ం� ��� ��ల���న్�. �ంగ �.�.� ���� ��య్�� ��� �� �� �ం� 

��ట్�ల� అ���న్�. �మమ్, �మమ్ �లల్�బ్� ��వ్ ఇంత �ం�� ��న బం�� అ����. 

 

�లల్�బ్�     :       ��� డ�బ్� ఆడక ��� �డ�క���నం�. 
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��    :       అం� ��� ��క్�ట్ డ�బ్�, ���ం� ఖ�చ్� ఇ�వ్లం��. 

 

��ల్�బ్�    :       ఈ �లల్�బ్� అంత ���� �గ�ర�దం�. �� �� డ�బ్ల� ��� �డ�. 

 

��    :       డ�బ్� ��ం� ఎ� ��� ��త్�? 

 

�లల్�బ్�     :       డ�బ్� �గ��క ��త్నం�. 

 

��    :       అం� � డ�బ్� ���య్వర�. ��ట���  ��క్�ట్ ���? అ�ప్ �యవ�య్. 

 

�లల్�బ్�     :       ఈ �షయం � అ�డ� ���త్ ���కటట్ �ర��త్ం�. � ఆ�డ� � ���� అస� నచచ్వం�ం�. 

 

��    :       ఆ �ట ��ప్ � మన�� �కక్� �కక్� ���... 

 

�లల్�బ్�     :       �� అ�ప్ �� ��� �డమన�� � ఆ�డ సంగ� ���క్న �� ���.... 

 

��    :       � మన�� ఇంత �ష�ంద� అ���� �లల్�బ్�. � అ���� మమమ్�న్ ���� ��త్�న్�. � అ�డ � 

��� నచచ్�� అన�� ఒక� దవడ� ��ట్ ఇ�చ్�వ�ద్.... 

 

�లల్�బ్�     :       అయయ్ ��� � ���డ �� ��యకం�. � ��� ��త్� ��, ఓ �నన్ �యం �యం�. � �య్ం�

� అ�ప్ ఇ�ప్ంచం�. � ��� ��ం�� ���� �� ఇ�ప్ంచం�. 

 

��    :       ఏం ��� �లల్�బ్�. అ�ప్ ��త్ �రచ్�� అ�న్�. �య్ం�� అ�ప్ � ��త్� అం��మ�.... ఒక�ళ �య్ం� అ�ప్ 

ఇ�చ్ం� అ��... ఎ� ���త్�... 

 

�లల్�బ్�     :       అ�ప్డ�ప్� అ�ప్� �� ��త్� కదం�. �� భయం ఏ� �దం�. 

 

��    :       �� భయం ప�ట్�ం� ��ల్�బ్�....మ���ద్� ఆ�..... అ���ల� ఇళల్ సధ్��, ��� �� ఆ�����న�. 

 

�లల్�బ్�     :       ��ం� �� త����� ��, � బ��� బం�రం ��. 

 

��    :       � బ��� బం�రం అ���. � �చచ్� �� ప��ం�. �� ��ం� అ���� వ�ద్ �లల్�బ్�. � 

అ��నం � �ంప ��చ్� ఉం�... 

 

�లల్�బ్�     :       అయయ్ ��� అంత �ట అనకం�. � ఊ�� ఇకక్� ఆ���ం�.  � ఆ�డ �ండ����ం�. 

 

��    :       మ� �ం��ం�� �� �ంట� ��ప్ం�య�.... � ��� �డ�� � అ���� అం��. � క�ఔ�� 

దండ�యమన��. �బబ్��య �టట్మన��. ��ట� �ం� గ�ట �యమన��. అస� �� ఏ అరహ్త ఉంద� 
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��వ్ � అ����. 

 

�లల్�బ్�     :       �మమ్�న్ �ం��ల్ ��ట్�� ��ం��ం��న్�. �� ��ం � �ం��న్ ��చ్ ��ంచమ� ��ం 

అడగకం�. 

 

��    :       �లల్�బ్�! ��వ్ మ� కం�� ఉ�న్�. ��వ్ � అ���� �భం ��. పకక్ �� అ���� � సంఘం� 

�క��� �దధ్ం� ఉ�న్�. 

 

�లల్�బ్�     :       అ�� ����ం� �� ����. అంతక�ం� ��ల్ � క�ఔ� �హన �డ ��ట్�. 

 

��    :       �� �లల్�బ్�. ��ల్ ��న త�ప్�  �����న్�. ఈ�� ఆ �� క�ఔ� �హన �డ �డ�మ� ఒపప్ందం 

���ందం అం��న్�. 

 

�లల్�బ్�     :       ఇ� �జ�యం� �దం�.  

 

��    :       �నన్� శ��� �� ��� ��. � ��� �ప� �య��. ఇపప్�� � ��� �య�� ��య్� 

ఏ���న్�. 

 

�లల్�బ్�     :       మ�� అ���� �సత్ంత �� ఉం�లం�. మనం క��� అనన్� కదం� ���.... 

 

��    :       మ� �ట �పప్� అ� ��స్� క�.....  

 

�లల్�బ్�     :       �� �� �����న్రం�.... 

 

��    :       �� �లల్�బ్�. � ��� ఖ�� �య�. ��    ఒక�� క�� అ�� ��న్ అ���� అం�క�ంచ�. 

 

�లల్�బ్�     :       �� �పం వ�త్ ఎ�� ��. ��ం� అ���ల త�ప్ల� �� �డన�ల్ ���? 

 

��    :       అం�� ��ల్�బ్�. అర� అర� కంఠ �ష వ�త్ం�. క�సం ��క్� మం� ��ల్ �� �య��. � ��క� ��ం 

����. �� అ���ల� �ంచ�� �� ఇ�ప్ంచమం�� మమమ్�న్ ��యయ్���. 

 

�లల్�బ్�     :       �� �� ! �� �రసం� ఉ�న్�. �సత్ంత �ల్�� �ళల్నన్ �గం�. ఏ� �నన్ �నన్ ��క� ����. �� 

� ఇం�� న�� వ�చ్న ��� �బ�ట్. 

 

��    :       �ట�ర క�ట్� క�. ఆ ��కట్� �ప� ���� �రసం� క��ం�ల�న్�. అం�� ఈ అవసథ్. 

 

�లల్�బ్�     :       క�� ��చ్�� న�ం�� ��? 
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��    :       ఓ �� లకష్� లకష్� ��బ్�త్�న్� అం��. � అవసథ్ పగ��� �� వ�ద్. ��ంతం� ��� బతక ��. ఎవ� 

ఒక� ��ల్�� ఉం��. 

 

�లల్�బ్�     :       �� కనన్ అ���� ఉండటం �సట్ం� 

 

��    :       అం� ��� త�క్వ అ���� ఎ�క్వ అం��. 

 

��ల్�బ్�    :       �� �� ��ద్�ల పటన్ం ��, � ��� �డటం �యం అం�. 

 

��    :       డ�బ్� �� అ�న్��? �� �ండ� �య�. 

 

�లల్�బ్�     :       �జజ్ం�� �వం�. ఏ�� � తం�� పడ��. � ��� ఏ� త�ట్ �వడం ��. �� �� ��� కథ 

�పప్క�� ��ప్ ���� �టట్ం�. అ� �పప్�క�� �� న�న్ అ���� ��త్ంచకం�. �లల్�బ్� �టం� �ట. 

 

��    :       ��ద ��డ్� క�. ఏ��న �లల్�బ్� �కనన్ ��వ్ �� న�ం��త్�న్�. ఒక�� ��త్ ��� కధ ��త్ండ� 

అ� ��ప్�� ��? 

 

�లల్�బ్�     :       ఏ� ��ధ్ గ�డ్�� అ� అ�న్� ��. �� న�ంచ�దం� ��. �నన్ అబదధ్���. 

 

��    :       అబదధ్��నం�� �ంప��� 

 

�లల్�బ్�     :       అ��నం� ��. (�లల్�బ్� �ంప ���ం��) 

 

��    :       �� ��వ్ ��� �డ�ం� .... ఎవ� దగగ్ర��   ��చ్� ��� కధ ��ప్ం� ��త్.... � ��� ���ట్న�ల్ క�..... 

 

�లల్�బ్�     :       �� అ� �� �ష��న్ అ���ంచకం�. అస� �� ఇ�ం� ��� ��� ��. 

 

��    :       ఏం� ����? 

 

�లల్�బ్�     :       అ�నం� ఒక ��� � ����న్ ��చ్◌ె◌�ేత్ం� అ� �.�.� �మమ్ వ�త్ం� �డం�. 

 

��    :       అయయ్ ��� ��వ్ ���య్�� �� �లల్�బ్�. అపప్నం� �.� �మమ్� ��త్నన్వం�... ��� �మమ్ �� 

�డవ� �య్రం� ఏ��......? 

 

�లల్�బ్�     :       �� ఎ� ��� ��� �� ��. శీర్��� �� �� �తమమ్��� ఇంత� అ���ం� ఉండం�. 

 

��    :       అ���ం�� �బ�ట్...... అడ�ల� పం�ం��......... 
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�లల్�బ్�     :       �� ఎ� చ�చ్� ��..... �� �� న�న్ అడ�ల� �ళల్మం� � �డడ్ కషట్మం�.... � అ�డ �� 

���మమ్ంటదం�. అ�ప్� �తమమ్�� శీర్��ల��� అడ�ల� �� క�ట్� ��చ్��న్� కదం�.... ఈ కధ ��� ��� అ� 

�� �దం�. 

 

��    :       �లల్�బ్� ! ���� �� ������? అం� తమ� అడ�ల� ��ల్� � ఆ�డ � �� ��లం��.... 

ఆడ���� ఎం��� �ధ�డ��..... అడ�ల �సం ��వ్ ���క్ం� ��ల్� ఆ అడ�ల� మన��ల్ ఐ��ం� 

����.... �ంప�� ��వ్ అడ��  ��ల్� అ��ం��... ఏ అనన్ల ����� అ� ����ల్ ��చ్���త్�.... 

�� ఒక అ��� త�గ్��....�డవ వ����ం�.... 

 

�లల్�బ్�     :       స�త్ప�ణకం� �� ��� ��త్�.... �� ఏ� అ��క�� �� ���� రం�..... 

 

��    :       �లల్�బ్� ! అస� � పదధ్� �� నచచ్��. � అ���ల మధయ్న �డవ� ��ట్ం� .... �ళల్ంద� మ� �� అ��న 

సంఘం�� పం��ల� �ల్� ��� అనన్ �ట.... 

 

�లల్�బ్�     :       �మ.... �మ ..... ఎంత�ట అ�న్రం�..... � �ట �నక� ����వర� �� �� ��ల్ ���నం�... 

 

��    :       అంత �లడ్� వ�ద్ ��, అస� � ��� ఏ�ం�.....    అవతల ��ల్ ��న్ ఎంత� ��న్�...... 

 

�లల్�బ్�     :       �డం� ��.... �� ఎ�న్ ��ల ప�కిష్ం�� ? చ��� త�ప్� �� ,�� � ప�కష్� తపప్నం�.... 

 

��    :       �ం�.... ఎంత �� న��త్�న్�........ ఒక�ళ ��  �� ��� ��� అ�� ..... ��ల్�బ్�� మన �� ��� 

����..... ఇ� మన� అవ�నం....(�పం�) �� �డ�� అం� �� ఏ� స��నం ��ప్�.... � ఒకక్� �సం .. 

అంతమం�� వ�����..... 

 

�లల్�బ్�     :       �� �� �� అ�ప్డ�ప్� ���� �� ��� ��త్� �డం�... అ� వ�చ్ర��ం� ఎ�ం� సమసయ్ 

ఉండ�.... 

 

��    :       �� ��వ్ ��ప్న�ల్ వ�చ్�... � దగగ్ర డ�బ్� �వ�న్�.... అం� � డ�బ్ల�� � పకక్న ��చ్� ��� ���ల� 

..... ఎంత �టకం ఆ���న్� �లల్�బ్�.... అ��.... 

 

�లల్�బ్�     :       ��క్�ట్ డ�బ్� �� ��ట్�ం��.....�� ���� ఈ వరం �� ఇవవ్��?! 

 

��    :       ఇ�చ్� అ��ం��.... ఏ ���ట్� ��� ��త్�.... మ� ఇంట���ల్ �� �ం�స్ గ� ..... 

 

�లల్�బ్�     :       �మమ్�న్ �పప్� ��య� ���ట్� ��చ్��ట్....�� ప� ��య� ���ట్� ��త్� ��... 

 

��    :       ఏ.�.�� ��� ����త్�...�పప్� ��యల ���ట్� ��చ్��ట్ ��వ్ ఎకక్� ��చ్� ��� ��త్�...అస� 

��వ్ మ����......? ��మ్త ఖ�చ్� ఎ�ప్� ���....? మ� ��� �� 
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ఎ�ప్� ���..... 

 

�లల్�బ్�     :       అపప్�వర� � దగగ్ర � ��మ్త� అ�ప్� ఇవవ్వ�చ్ కదం�...  

 

��    :       ఒక�ళ ��� ఢ�� మంద��.... అ�ప్� � �� ఇ�త్�...? 

 

�లల్�బ్�     :       అ� అపశ�న� �ట� ఎం�కం�..... � ��� ���న్... ��క��� �� ��త్� కదం�.... 

 

��    :       �తత్�య�.... �� అపశ�న� �ట�.... మ� ��వ్ అపశ�నం పలకడం ��.... ��� ��క��� క�ల్ 

���� ��త్మం��? 

 

�లల్�బ్�     :       ఏ� �ట వరస� అ�న్� ��....అ�ప్ ఇ�చ్న త�వ్త ��ల్ ఊడ��ట్�� వ�� ����లం�. 

 

��    :       � ప�� గంగ� క��� ఉ�న్�. � ��య� న��.. � �త�� �ం��� ��త్� �గయయ్�� �పప్క� 

��ప్�... '� ��తం చ�� ఎ� �తక�డ� ����ం�.'ఆ త�వ్త �తకడం �� ����ం�� అ� ��ప్�. 

 

�లల్�బ్�     :       ఏం �పం ! 

 

��    :       ��ం� �ళల్ �ట� న�మ్ .... ���� ������..... 

 

�లల్�బ్�     :       �పం ఈత �క ��ం�డం�......�� ఆ సమసయ్ ���ం�.... �� �� ���� ఈత �డ�� కదం�... 

�� అ�ం� కరమ్ పటట్��ం�... 

 

��    :       �లల్�బ్� �� ����చ్�త్�న్�....�� �టట్డం �ద��� ....� అంత �రం�� �డం�.... 

 

�లల్�బ్�     :       ����... �� ��� ��ట్� ��ం�.... �రం�� ��� ఓ ��� �యయ్ం�... ��� ��ందం�... 

వంద��� �మమ్ �యమం�.... 

 

��    :       �లల్�బ్� �� � అ��నం వ�ద్ .... ��వ్ వ�ద్..... న�న్ �వర� �రం��� ���� క�.... �� �� �ం 

�ం..... 

 

�లల్�బ్�     :       అ� క�� అ��కం� ��..... 

 

(శీర్ల� ��� కటట్� ఒక��చ్ ��ల్�ం� �గవమంట�) 

 

శీర్ల�     :       � కలవ�ంత� తగ�యయ్.... �� తగల�... �ం� ��ట్ం� �సత్ంత �మమ్�య� అ�ద్� �� ఆ ��� �� ��� 

��...�� ప�� ���న్� ... ��వ్ �� ఏ�� ప�� �� ��� డ�బ్� ���� �.... �క�� ఇం�� ��క.... 
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�లల్�బ్�     :       �� ప�భ�త్ తగ�యయ్ ... ఏం� ఇంతవర� �� కల� ఉ�న్�... ��ల్ర వ�చ్ కల� �జ��యం��...�పం 

�� �� � �� �� ���� ఉండ�... కల�� ఇంత �డవ ��ండం� ... �� ��� �డ�ద� ���త్ ఇం� ఎంత 

����పడ��.... ��మ్ �య్�ం�� బం�� �ం అ����న్�... డ�బ్� సంగ� ఎ�... అ�ప్ మన� ఎవ��త్�.. � ల�చ్� 

�� ��ట్ �య్ం� ఎ����.. హమమ్�య్ ��ం ��ం�.. �� �ర���.. ��క్�ట్ ��ం� �య్�ం�� బం�� 

��ల్�చ్..... ఏ� �ండల �వ్� ఇ�య్ల ఎ�ం� ఆటంకం ��ం� ��� ��� ��ం� ��.. �� ��� �� వ�చ్ �వల 

� �ం�� ఏ�త్�..... 

 

(�లల్�బ్� �ట్ష� �� ప��డ��) 

 

(�య్��) 

 

��ల్�బ్�    :       ఈ �య్�ం�� బం� ఎడల్ బం�� �� ఉదయం ��� ఆట �రక�. �� �� ��� క�ట్� ఎం�� 

ఇంత ఆలసయ్ం� బం� ��ం�... 

 

�����:    ఏం� భగవ�న్మ సమ్రణ ���ం��న్�... పటన్ం వ�చ్ం� �గ�.... 

 

�లల్�బ్�     :        అయయ్��� �� ��� ఉ�న్�... అస� �ం అ����న్�... ��� ��� ��ం ����ం� ��� 

���... మ�ల్ �� �� కల�� వ�చ్ అ��� కధ �తత్ం ��ప్�... ఇంత� ��� ����ం� �� ��ం� ���ల్ 

ఎంతమం� అకక్డ గ�ట ��త్�న్�..... 

 

                (�లల్�బ్� ��డ్� అడడ్ం� ప���� ఉం��) 

 

�లల్�బ్�:            ఇ�ళ ��� �డట�... ఈ పటన్ం� �వడ� జర��.... 

 

                 (���ట్�� అడడ్ం త����) 

 

���ట్��   :       ఏం�� �వ��� పటన్ం వ�చ్�.... అ� ల��త్��న్� ఎవ� ��� ��క్���... 

 

�లల్�బ్�     :       �� �ంగ� �దం� ��.... ��� �ం అ����న్� అ� ప�����న్�.....� �హం �ంగ �హం� 

ఉందం�. 

 

���ట్��   :       �ంగ అ��� �� �ంగ� ���న� ����... �� �� �ంగ �హం ఎ� ఉం�ం� ���త్ ��ప్ 

�ంగ���... �� ప� సంవతస్�ల స�వ్� �కం� �� �� ���..... 

 

�లల్�బ్�     :       ఏ� ��ధ్ గ�డ్ �� అ�న్�. �� �ంగ� �� ��... 

 

���ట్��   :       ��వ్ �ంగ� �ద� �చచ్ం ��� ఈ కన��� నమమ్�.... �చచ్ం ��ం�.... 
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�లల్�బ్�     :       ఇ� � ఊ� �దం�.... �� �చచ్ం ��ంచ���...... 

 

���ట్��   :       పటన్ం వ�చ్ట�ప్� �చచ్ం ��చ్��ల� ��య�? 

 

�లల్�బ్�     :       ఆ �షయం ��యదం�... 

 

���ట్��   :       అ�� ఈ ఒకక్��� �ంగవ��.... 

 

�లల్�బ్�     :       �� �ంగ� �దం�... అ�� ఏ �ంగ�యలల్�� �� ఉనన్ �ట �ం� ��త్� అం�.... ఈ �షయం � 

ఇం� ��� ���త్ ��� కటట్ �ర�సత్దం�. � ��� ఆట అ����న్దం�...�� ��� �� ఎ�ల్���.... మ��� 

పటన్ం రమమ్�న్ ��.... 

 

                (ఏ�� �హం�...) అయయ్��� � ��� ఆట �ం ఆ����న్� ��... 

 

���ట్��   :       మన ఆట� ఇం� ఇంట��� ���. ��వ్ �ంగ� �దం�, ���ంగళపప్� న�మ్�? ఇ� �� �ంగ�ధ� 

మం�డ��� �� ఎం�క�మ్? 

 

�లల్�బ్�     :       �ంగ� ఎ�ప్డ�� �� ఉనన్ దగగ్ర �ం� ��ల్� ��. 

 

���ట్��   :       ��వ్ � ��ం� ��ల్డ�. �� ఇ���ం�. ��వ్ �ంగ� �� అ� సంగ� � ��� ���. అ�ప్�   

��వ్ మం���, �ంగ�యలల్� ����. 

 

�లల్�బ్�     :       ఈ ���� తపప్. � ��� ఎంత ����  ��ల్గవవ్ �రకదం�. 

 

���ట్��   :       ఏం��� ! �� తళతళ���ం�. �ంగ�� ��క�? 

 

�లల్�బ్�     :       �ంగ��? అయయ్���. �� �� మం��నం�. 

 

���ట్��   :       �జం�� ��వ్ మం���. � ��� ��ల్గవవ్ ��. 

ఇక ��ల్ ��� �ం అ��ం�. 

 

�లల్�బ్�     :       మ�, � �� అం�. 

 

���ట్��    :       �� ���త్ంద�� �ంగ�టల్ ��రం ��త్�న్వ� �కక్� ��ం�యగల�. � �� మం�� �� 

����వ��� ��� పం�ం��. � వలల్ �� ��డంత ఖ�చ్.  ఈ ఒకక్�� � త�ప్ ��త్�న్� ఇక�... 

 

(�లల్�బ్� ���� �నక� ���� తన �మం �ళల్���) 
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�లల్�బ్�     :       ��ద్ ��ద్� ఎవ� �హం ��� ఏ�? �జం�� అ� �ంగ��. � ఆ�డ దగగ్ర �� ��ట్��. � 

దగగ్ర ��� �� ��ట్��. ఆ �� ��ట్� �� �� ��ధ్ ��ప్��. మ�ల్ ఎ�ప్� ల�చ్� కషట్�టట్ �డ�. � త�ప్ �� 

�� �����. ల�చ్� ఈ ఒకక్��� � త�ప్ �యమ�  �ంప�����...... 

 

(�య్��) 

 

*** 
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