
 

 

అథి కకూధాడ ఇంజనీభ ంగ్ కలేజీ హాసట ల్. ఆ భోజు శని యయం, భత్రి దక ండె కవస్త ంథి. భభనడె లెలవు 
భోజు కవడంణో హాసట ల్ లోని గదఽలనీన సందడుగ ఉధానబ యథామయథథ ల ఆటనుటలణో. ఎక్కడ చాలధా 
నవుులు, అయథులే. ఆ హాసట ల్ ధాలుగో అంతసఽత లో చివభ  సంవతసయం యథామయథథ లు ఉంటాయథ. యళ్ైు కలేజీ 

వథియౌ యెళ్ుగధే, భూడవ సంవతసయ యథామయథథ లు ఆ అంతసఽత లోకూ భాయథణాయథ. ఇథి ఆ కలేజీ ఆనయబతీ. 

అంణేకక్, ధాలుగో అంతసఽథ  అనినటిక్ధాన నెైనథ ికవడంణో భంచి గయౌ, యెలుతేయౄ ఉంటాబ. ఆ అంతసఽథ లో 
చివభ  యౄమ్ అంటే అందభ కీ నచిి. అందఽలో ఉండటభధేథి గొగ పాయసత యథ యథామయథథ లంణా. ఈ సంవతసయం 

అందఽలో ఉనన ఇదద యథ అదిషట వంతేలలో భన క్థ లోని భుఖ్మ నుతదిాభ  గౌతమ్ క్డె.  

ఆ గథి భళిమో, గౌతమ్ ణెయౌయణేటలో కనీ గౌతమ్ ఇటిథాక కలేజీ టార్ గ ఉధానడె. ఇయళ్ ఆ 

అదిషట ం భెటిట ంు అబమంథి. ఎందఽక్ంటే, ఈ సంవతసయు నుింగణు నిమాభకలోో  ణొయౌ ఉథయ మగం 

సంనుథించాడె. ఢుయో్లో క్ భంచి క్ంనెనీ లో వచిింథి ధెలకూ ఏబబ యేల జీతంణో. ఇుడే ఈ-ఫెబల్ 

థాుభ ఈ యయత ణెయౌలన గౌతమ్ ఆనంథానికూ హదఽద లు లేవు. ఈ యయత అతని యౄమ్ ఫేట్ గ భీష్ థాుభ నేగణా 
యౄమ్ లనినంటికీ నుకూ న్ు బంథి. ఇంక ం, అందయౄ భవడం అతనిన అననంథించడం నదలబంథి. ఈ 

హడావుడులో గ భీష్ ఫమటక్ు యెయో క్ క క్ ణేవడం క్డా జభ గ న్ు బంథి. అందయౄ క్యౌల గౌతమ్ చేత ఆ క క్ 

క్ట్ చేబంచాయథ. అలా క్ గంట హడావుడుగ గడున, అందయౄ యభ  యభ  యౄంలోకూ యెయోన్ు మాయథ. యౄమ్ 

అంణా యబంి చేసాత  గ భీష్ "ఏభ అభభకూ ఈ యబయయత చెనుయ" అధానడె. గౌతమ్ థానికూ "లేదఽభ , 
చాసఽత ధానవుగ గంట నఽంచి ఈ హడావుడు. ఈ అయథభత్రి యేళ్ అభభ నిద ిచెడగొటట డం ఇషట ం లేదఽ. నొు దఽద నన 

లేవగధ ేచెనుత నఽ." అధానడె. కలేటికూ ఇదద యథ ల ైట్ ఆనేల నిదకిూ ఉక్రనేంచాయథ. 



గౌతమ్ డెక్ుధానడే కనీ నిద ిభవడం లేదఽ . ఉథేుగంగ ఉనన అతని భనసఽలో గత జఞా కలు గ యథర న 

త్రయథగుతేధానబ. గౌతమ్ ుటిట ంథి యరఖ్టనంలో. అతని తయోౌ నుయుత్ర, తండు ిధాభమణ క  నుఠరల లో 
టీచయథో గ ని చేలేయళ్ైు. యభ థి నేిభ యయహం. యయథ చదఽవుక్ుధే భోజులోో  క్క క్క ఇళో్లో ఉండేయయథ. 

కలేజీకూ క్యౌల యెయో భవడం, క్లల చదఽవుకోవడం థాుభ యభ దద భ  భధమ అనఽఫంధం ఏయడు అథి నేిభ థాక 
థాభ  తీలంథి. అబణే, యభ దద భ య యేభ ుయథ క్ులాలు కవడంణో యభ  నెదద లు యయహానికూ ఆమోథించలేదఽ. 

క ధానళ్ైో  నెదద లకూ నచిచెనే మితనం చేరయథ కనీ పయౌంచలేదఽ. చివయక్ు, ఇంటలో  చెక్ుండా భ జిసట ర్ 

ఆసఽలో నెయో చేసఽక్ుధానయథ. ఇథి నచిని యళ్ు నెదద లు ఇంటలో ంచి ంనంచేరయథ. అలా క్టటట ఫటట లణో ఇలుో  

యడుచి యరఖ్టనం చేభయథ. నదటలో  కసత  క్షట డాా  ఫెలోగ ఉథయ మగలు సంనుంథించాయథ. సాకల్ దగగ భ  ఇలుో  

అథెద కూ తీసఽక్ుని కుయం నెటాట యథ. ఆ తయథయత భెండేళ్ుకూ గౌతమ్ ుటాట డె. 

అటినఽండు యభ  ించం అంణా గౌతమ్ చఽటృట  త్రభ గ థ.ి ఎంణో అుయౄం గ చాసఽక ధేయయథ. 

యక్యకలుగ ఆడుసాత  , క్థల థాుభ భంచి చెడాలు యవభ సాత  చాల ఫాగ నెంచాయథ. భనవడె ుటాట డధే యయత 
యని క్డా యభ  తయోౌ తండెిలు భలేదఽ. థాంణో, ఆ చినన ించంలో భుగుగ భ  నేగ లాయథ. ఇలా థిళేధేళ్ైు 

గడుచి న్ు మాబ. గౌతమ్ థయ  తయగత్ర కూ వచాిడె. ఆ భోజు చివభ  భీక్ష భల ఇంటికూ ఆనందంగ వచిిన 

గౌతమ్ ఇంటిభుందఽనన జధానిన చాల ఆశియమన్ు మాడె. ఇంటలో  కెమతత  ణెయౌలంథి గంట కూరతం తండుి హఠతేత గ 
వచిిన గుండ ెధెనణో చనిన్ు మాడని. క్క సభ గ కళ్ు కూరంద నఽంచి బూనే క్థియౌన్ు బననటట బంథి. 
చలనం లేని తండునిి అలా చాసఽత ంటే గుండెలోో ంచి దఽుఃఖ్ం తనఽనక స్త ంథి. ూభ త దఽుఃఖ్ంలో భునిగ న్ు బన 

తయోౌని ఎలా ఒథాభిలో క్డా ణెయౌమలేదఽ. యచితఫేినేటంటే, ఇంత ఫాదాక్యఫైెన యయత ణెయౌలక్డా తండు ి
తయు యళ్ైు కనీ, తయోౌ తయు యళ్ైో  కనీ భలేదఽ. 

సాకల్ లో నేగణా టీచయథో , చఽటటట  క్కల యయథ యభ ని ఒథాభ ి అంతమకూరమల కయమక్రభం ూభ త చేరయథ. ఫెలో 

ఫెలోగ చఽటటట  క్కల యయథ భవడం తగ గ ంచేరయథ. గౌతమ్ తయోౌ నుయుత్ర జీయతం నైద ఆశ కోలోబధా గౌతమ్ 

కోసం భనసఽలో దెైయమభు ణెచఽిక్ుని భయు థెైనంథిన జీయతంలో డుంథి థాథాు ధెల భోజుల తయథయత. 

ణానేదద యౄ గౌతమ్ కోసం క్నన క్లలు నిజభయులంట,ే ణానఽ భుందఽక్ు సగడఫే కక్ గౌతమ్ కూ తండు ిలేని 

లోటట లేక్ుండా నెంచాలని దిఢంగ నిశిబంచఽక్ుంథ.ి 

ఆ భోజు నఽంచి గౌతమ్ ని భభ ంత నేిభగ , జఞగరతత గ చాసఽక్ుధేథి. ఇుడె ఆఫె ించభంణా గౌతఫే. 

తన బయత లేక్ న్ు వడం వలన తగ గ న ఆథామం ూడిడానికూ టృమషనఽో  చెడం, చఽటటట  క్కల ఇళో్లో వంట 

చేమడం లాంటియ చేలేథి. అలా నుయుత్ర కసత  నుయుతభభ గ భాభ ంథి. ఈ క్ష్ట లు గౌతమ్ చాడక్డదని 



ఇంటభీభడుమట్ కూ నెదద  కలేజీలో చేభ ంచి హాసట లోో  ఉంచింథి. తయోౌని వదయౌ యెళో్ననన గౌతమ్ ణో "హాసట లోో  ఉంట ే

నీక్ు చాల ట ైం ఉంటటంథి చదఽవుకోవడానికూ. అంణే కక్ కలేజీ యళ్ైో  హాసట ల్ యథామయథథ లనఽ దగగ య ఉండు 
చథియసత యథ, కలేజీ అమామక్. భా క్లలని నిజం చెమమడానికూ నఽవుు క్షట డాయౌ" అని నచి చెనంథి. 

ఆ భోజు నఽంచి గౌతమ్ హాసట ల్ లోధే ఉంటటధానడె గత ఎనినేథి సంవతసభల నఽంచి, క వలం లెలవలుక్ు 

భాతంి ఇంటి కూ యెమతుయడె. అలాగ , అతని తయోౌ చెనన భాటలు, ఆయడ తన ఫాగు కోసం డెతేనన క్ష్ట లు 

చాల, ఎంణో టటట దలణో ఫాగ చదఽవుక్ుధానడె. గవయనఫెంట్ ఇంజనీభ ంగ్ కలేజీ లో లట్ ణెచఽిక్ుధానడె. 
అలాగ  సకలర్ ఱప్ ణెచఽిక్ుని తయోౌకూ క ంత ఆభ థక్ పాయం తగ గ ంచాడె. ఇంజనీభ ంగ్ అమామక్ ఎం.ట క్ క్డా 
కకూధాడలో అథే కలేజీలో చేసడె. చివభ కూ ఈ భోజు భంచి ఉథయ మగం ణెచఽిక్ుధానడె. ఇలా గతం గుభ ంచి 

ఆలోచనలణో గడెుతేనన గౌతమ్ కూ నిద ిూభ తగ దాయఫైెంథి. ఎుడెుడె ణెలాో యథతేంథా , అభభకూ ఈ 

యయత ఎుడె చెనుద భా అధే ఆతతి ణో ఉధానడె. 

ఇంత కలం క్షట డున తయోౌని యెంటధే ఉథయ మగం భానించి తనణో ఢుయో్ తీసఽక్ుయెమళుయౌ అని 

నిశిబంచఽక్ుధానడె. అక్కడ ఏ నీ చేమక్ుండా అభభ సఽఖ్ం గ ఫతికయౌ అనఽక్ుధానడె. ఇంతలో గౌతమ్ 

కూ అభభకూ ఇంత సంణోషక్యఫైెన యయత న్ూ ధలో  కక్ుండా ఇంటికూ యెయో ధేయథగ చెనేత  చాలా ఫాగుంటటంథ ిక్థా 
అనినంచింథి. ఆలోచన భవడఫే తయథయబ యెంటధే తమాయబ గ భీష్ ని నిద ిలేన ణానఽ ఊయథ యెళ్ైత నన 

యషమం చెన పస్టట  ఫసఽస కూ ఇంటికూ ఫమలుథేభడె. 

ఫసఽస క్దలగధే భయో గతంలోకూ యెయున్ు మాడె. ఎనినేథేళో్ కూరతం ఇలుో  యడుచి ఇంటభీభడుమట్ లో 
చేభ ంచడానికూ అభభ క్డా ఈ ఊయథ వచిింథి. జులనీన క్టిట , ుసత కలు క ని , హాసట ల్ యౄంలోకూ వచాియథ. 

ధేనఽ ఇంట ినైద, అభభ నైద ఫ ంగణో థిగులుగ క్యథిధాననఽ. అభభ భాతంి చక్ చక సభానఽ యౄంలో 
సయథద త క్ఫుయథో  చెన్ుత ంథి తన ఫాధని థాచఽక్ుంటృ ననఽన ఉణాసహయచడానికూ మిత్రనస్త ంథి. ఇంతలో 
వచాిడె ఆ గథి లోకూ క్ అఫాఫబ , ధా వమసఽ యడే . "ధా నేయథ గ భీష్. ధేనా ఇయమత కలేజీలో చేభనఽ. 

ధాక్ ఈ యౄఫే ఇచాియథ. ఇయయట నఽంచి నీక్ు యౄమ్ ఫేట్ ని. " అని భ చమం చేసఽక్ుధానడె. ధేనఽ క్డా 
ధా నేయథ చెన భ చమం చేసఽక్ుధాననఽ. ఇంతలో అభభ తననఽ భ చమం చేసఽక్ుంటృ ఇదద యౄ క్లల 
ఫెయౌల ఉండభని, సభమానికూ త్రని, డెకోభని, ఫాగ చదఽవుకోభని చెనంథి. అతనఽ చియథనవుుణో 
"అవనీన ధాక్ు వథిలేమండు ఆంటీ. నైయథ నిశ్ింతగ ఇంటికూ యెళ్ుండు" అని క్ నెదద  యడులాగ దెైయమం 

చెనుడె. అతని చఽయథక్ుతనం నచిింథయ , అతని భాటలు నచాియో కనీ అభభ తినత గ ఇంటికూ 
యెయున్ు బంథి. యెంటధే గ భీష్ "ద, అలా ఫమటికూ యెమళద ం అధానడె". క్ యక్ఫైెన ఫ ంగణో ఉనన ధేనఽ అతని 



యెంట ఫమటక్ు యెమళునఽ. ఇదద యం క్యౌల కలేజీ అంణా చఽటటట చాిం ఎధలన క్ఫుయథో  చెుక్ుంటృ. యచితంి 

ఏనేటంటే గ భీష్ కూ ధా లాగ ఇంటి నైద ఫ ంగ లేదఽ. ఇంటలో  యయథ నెటేట  నిఫంధనలు , నిమభాలు తటటట కోలేక్ 

ఫమటక్ు వచేిసడె. తనక్ు నచిినటటట గ ఫతికలధే కోభ క్ ఫలంగ ఉంథి. అలాని, అతనఽ చదఽవునఽ 

నియోక్షమం చేమలేదఽ. భంచి భాయథకలణో నుస్ట అమామడె. 

ణొందభోో ధే ఇదద యం భంచి లేనళితేలభబన్ు మాం . గ భీష్ క్లుుగోలుతనం వలన ఎంణో భంథి భంచి 

లేనళితేలు థొ భ కయథ ధాక్ు. అందయౄ ఎంణో సయథాగ ఉండేయయథ. భా కో స్ట లో హో మ్ వర్క చేలన ుసత కలు 
సర్ వచేి సభ కూ ఆమన టేఫుల్ నెై లదధ ంగ ఉంచాయౌ. అబధా నెైనఽనన భెండె, భూడె ుసత కలు భాతఫేి 

చాలేయయథ సభమం సభ న్ు క్. ఇథి గభనించిన హో మ్ వర్క సభ గగ  చెమమని భా కో స్ట యళ్ైో , యళ్ు ుసత కలు 

అనినటిక్ంటే కూరంద నెటేట యళ్ైు. ఇలా చాల భోజులు సగ ంథి. క్భోజు ఆమన ఎందఽకో ుసత కలనీన తీల 
తలకూరందఽలుగ నెటిట  నెైన భెండుటిని తీరయథ. ఇంక ం , భా యళ్ు ధాటక్ం ణెయౌల న్ు బంథి. అందయౄ గలఫడు 
నవుుక్ుధానభు. ఇంకోసభ  భా కో స్ట యళ్ుని లెైనఽస ఎగ ినృషన్ కూ తీసఽకెమళో యథ. భాలో ఇదద యథ క ంట  
యథామయథథ లు అక్కడు వయక్ వచిి లోయౌకూ భక్ుండా ఎదఽయథగుండా ఉనన లనిభా హాలోో  లనిభాకూ యెయో చివభోో  
వచిి క్యౌరయథ. యచితంి ఏనేటంటే, భాణో వచిిన ఇంచాభ ి సర్ భాతంి యళ్ుని ఏనై అనలేదఽ. భయథధాడె, 
కలేజిలో ఆ ఇదద యథ క ంట  యథామయథథ లని అడుగ ణే "ఆమన ఏనై అనలేయథ , ఎందఽక్ంట ేఆమన క్డా అథే 
లనిభాకూ వచిి భాక్ు థొ భ కూన్ు మాయథ". అంణే, అందయౄ గలఫడు నయుభు . ఇలా భెండె సంవతసభలు ఎలా 
గడుచిన్ు మాయో క్డా ణెయౌమలేదఽ. ఇంత ఫాగుంటటంథా ఫమట ించం అని ధాక్ు అనినంచేథి. ఇంటికూ 
యెయునుడె క్డా కలేజీ సంగతేలు చెన అభభని నయుసాత  ఉండేయనిన అభభకూ క్డా తినత గ ఉండేథి, 
ధేనఽ ఫ ంగ నెటటట కోక్ుండా యయందభ ణో క్యౌలన్ు వడం చాల. 

అలా ఇంటభీభడుబేట్ అవుడం, భాలో చాలా భంథి ఇంజనీభ ంగ్ లట్ ణెచఽిక ని చేయడం జభ గ ంథి. ధాక్ు, గ భీష్ 

కూ భా అదిషట ం క థదద  క  కలేజీలో, క  ఫాించిలో లట్ వచిింథి. కక్న్ు ణే, ధాక్ు ి లట్ వచిింథి, గ భీష్ 

డొ ధేషన్ క్టాట డె. ఇదద యం గటిట  మితనం చేల క  యౄమ్ క్డా సంనుథించాం. ఇంజనీభ ంగ్ చదఽవు చాలా 
సయథాగ గడుచింథి. యథామయథథ ల అలోభ  నఽలు, నేిభ వమవహాభలు, ల క్ియయోకూ నేయథో  నెటట డం, యళ్ుని 

అనఽక్భ ంచడం, ఆటలు, నుటలు, గొడవలు, భమగ ంగ్ , ఎలక్షన్స ఇలా భసాత  నొు ణే ఎధలన తీన జఞా కలు. 

అబణే, సదాయణంగ ఇవునీనఏ కలేజీలో అబధా జభ గ యే , చాలా భంథి యథామయథథ లు అనఽబయంచేయే. ఇయ 

కక్ుండా ఇంజనీభ ంగ్ కలేజీలో గడునన ధాలుగ ళ్ు జీయతం ననఽన ఎంణో భాభ ింథ.ి జీయతం టో క్ 

అవగహన క్ దేమమం ఏయభ చాబ. థానికూ భుఖ్మ కయణం గ భీష్ ణో నుటట క తత గ థొ భ కూన లేనళితేలు 

శ్రరభమ్, సాయమ, భా సతమభూభ త సర్. 



శ్రరభమ్ కూ ించ జఞా నం చాలా ఎక్ుకవ. ఎుడా ించ చభ త ిగుభ ంచి కనీ, పౌగోయక్ సుయౄం గుభ ంచి 

కనీ, ఆభ థక్ వమవసథ  గుభ ంచి కనీ భాటాో డెతేంటాడె. యటిని ఎంణో ఆసకూతక్యంగ చెుత ంటాడె. అతని భాటలు 

యంటటంట ేఎధలన సంగతేలు ణెలుసత బ. యటిలో ధేనఽ ఎంణో యెనఽక్డాా నఽ క్థా అనినంచేథి . క్ సభ  ఇనిన 

ణెయౌలన నీవు ఇంజనీభ ంగ్ లో ఎందఽక్ు చేభవు అధాననఽ. థానికూ యడె "తయోౌ తండెిల కోభ క్, యటిక్ునన 

ఉథయ మగవకరలు వలన చేభనఽ. కనీ, ధాక్ు ఆసకూత ఉనన యషమాలనెైన క్డా భంచి అవగహన నెంచఽక ని 

గిత్ర సదిసత నఽ” అధానడె. అథి యనన ధేనఽ నదటసభ గ "ధా ఆశమం ఏనేటి? " అని శి్నంచఽక్ుధాననఽ.  

ఇంక్ సాయమ యషమానికూ వలేత  అతనఽ క్ అబుమదమయథి. అతని ఆలోచనలు, అననుిమాలు, అతడె చేలే 
నఽలు భా అందభ  క్ంటే చాలా యనననంగ ఉండేయ. సభాజంలో ఉనన క్ుల, భత , ఆభ థక్ అసభానతల 

నెైధా, భూఢ నభభకల నెైధా, చాదసత ల నెైధా తన అననుిమానిన నిక్కచిిగ చెనేయడె. అవసయఫైెణే యటిని 

సదించే వయక్ు న్ు భడేయడె క్డా. అతని తండు ిక్ గొ అబుమదమ యచబత. అందఽక  ఆమన పిావం 

సాభమ నెైన చాలా ఉండేథి. అతని భనసత తుం ఇలా ఉననటికీ, చదఽవునఽ భాతంి నియోక్షమం చేలేయడె కదఽ. 

ఈ కయణాల వలధే అతనఽ ధాక్ు భంచి లేనళితేడె అమామడె క థిద  కలం లోధ.ే అతని అననుిమాలనఽ 

భాణో ంచఽక ధేయడే కనీ భా నైద యటిని యథథేద  యడె కదఽ. అంణేకదఽ, ఎంణో సయథాగ ఉండేయడె, 
లేనహానికూ నుిణనేచేి యక్ం.  

భెండవ సంవతసయం చదఽవుతేండగ జభ గ న క్ సంఘటనణో కలేజీ నతత ం అతని నేయథ భాయథమోోగ  
న్ు బంథి. భెండయ  సంవతసయం నదటలో  ఫాగ చథియేయభ నంణా క్ లెక్షన్, నేగణాయభ ని భభొక్ లెక్షన్ లో 
యేరయథ. థానికూ తగగ టటట గ ఫాగ చెనే ల క్ియయోనఽ క్ లెక్షన్ కూ నేగణా యభ ని ఇంకో లెక్షన్ కూ యేరయథ. ఈ 

అసభానతనఽ సాభమ ఎదఽభొకధానడె. భుందఽగ యథామయథథ లణో భాటాో డు, యభ  అననుిమం తీసఽక్ుని 

ఫేధేజిఫెంట్ కూ క్ యనత్ర తంి సభభ ంచాడె అందభ  సంతకలణో. థానిలో ఇలా యథామయథథ లని యడథదమడం 

థాుభ వచేి నష్ట నిన, కలేజీ కూ వచేి చెడా నేయథని యవభ ంచాడె. నదటలో  ఫేధేజిఫెంట్ థదనికూ ుకోలేదఽ. 

కనీ, ఫెలోగ సాయమ తి్రఘటనకూ అనిన సంవతసభల యథామయథథ ల నఽంచి భదద తే లనంచింథి. చివయక్ు 

ఫేధేజిఫెంట్ థిగ  వచిి యెనకూక తగగ యథ. 

ఇంక్ చివయగ చెుకోవయౌలన భుఖ్మ వమకూత సతమభూభ త భాసట ర్. నిజఞనికూ, భూడవ సంవతసయం వయక్ు ఆమన 

భాక్ు ణెయౌమదఽ . ఎందఽక్ంటే, ఆమన ఫో దించే సఫ ి క్ుట  భూడవ సంవతసయఫే నదలవుతేంథ.ి ఆమన 

వమకూతతు యకసభు అధే సఫ ి క్ుట  చెనేయయథ. నేగణా ల క్ియయథో  ఇంజనీభ ంగ్ సఫ ి క్ట చెనేయయథ. కనీ, ఈమన 

భాతంి ఫమట ించం లో భంచి భనిఱగ ఫతకలంటే భన వమకూతతుం ఎలా నెంనొు ంథించఽకోయయౌ , ఎలా 



భాటాో డాయౌ, ఎలా విభ తంచాయౌ లాంటియ చెనేయయథ. ఆమన చెనే దద త్ర క్ుడా చాలా ఫాగుంటటంథ.ి క్ధల 

యౄంలో క నిన సయథో , ఆటల యౄంలో క నిన సయథో , నవుుత, నయుసాత  చెనేయయథ. అందఽక  ఆమనంటే 
అందభ కీ ఇషట ం, గౌయవం క్డా. ఫమట ఉథయ మగ ించం ఎలా ఉంటటంథి, చథియే చదఽవుని చేలే ఉథయ మగనికూ 
ఎలా అనుబంచఽకోయయౌ, అసలు ఉథయ మగం ణెచఽికోవడానికూ ఎలా తమాయయుయౌ లాంటియ చాలా ఫాగ 
చెనేయయథ. 

సాభమ చేలన న్ు భటం వలో , ఫేభు నలుగుయం ఆమన క్ళ్ులో డాా ం. భూడవ సంవతసయం భగధే ఆమన 

భభభయౌన నయౌచి యడుగ భాటాో డాయథ. ఈ కలేజీలో క నిన సంవతసభల కూరతం యథామయథథ ల సంసకిత్రక్ యేథిక్ 

ఉండేదట. థానిని ునయథథిద ంచభని చెనుయథ. 

అందఽకోసం, ణానఽ యెనక్ుండు సహామ డణానధానయథ. ఫేభు థానికూ ుక ని ఆ యేథిక్ని నదలు నెటాట ం. 

థాంణో భాక్ు ఆమనణో భ చమం ఇంక నెభ గ ంథ.ి ఆ యేథిక్ తయపునఽండు ఫేభు కూుజ్, భాస త్రిక్, 

సంసకిత్రక్ న్ు టీలు లాంటియ చాల చేసభు. అందఽలో అందయౄ ఫెచఽిక్ునన కయమక్రభం "సభాజ లేవ". 

భూడవ సంవతసయం చివభ లో ఊభోో  వయదలు వచిి ఎంణో నషట ం క్యౌగ ంథి. భా సతమభూభ త సర్ సలహా ఫేయక్ు, 

భా యేథిక్ తయు నఽంచి థాథాు ఏబబ భంథి ఊభోో కూ భోజూ యెయో సహామ కయమక్రభాలు చేసం. ఇలుో  

క్యౌన్ు బన యభ కూ ఇలుో  క్టట డంలో సహామడటం, యభ  ఆభోగమ అవసభలు ణెలుసఽక ని యభ కూ యెైదమ 
సదఽనుమాలు క్లుగచేమడం లాంటియ. థదనివలన ఫేభు ించానిన చాల దగగ యగ చాడగయౌగభు. ఈ ని 

భాక్ు చాలా తినత నిచిింథి. అలా సతమభూభ త భాష్ట యథ భా జీయణాలకూ క్ థాభ  చాటఫే కక్ భా వమకూతతు 

యకసనికూ ఎంణో థయ హద డాా యథ. ఇంజినీభ ంగ్ అబన్ు గధే భంచి ఉథయ మగలు భవడానికూ ఆమధ ేభుఖ్మ 
కయణం. 

ఇంజినీభ ంగ్ చివభ  సంవతసయంలో క కక్క లెలవులకూ నదట ిధాలుగు భోజులు క్ లేనళితేడు ఊభ కూ యెయో 

అక్కడనఽండు ఎవభ  ఇంటికూ యళ్ైు యెయోన్ు బేయళ్ుం. ధాక్ు గ భీష్ యళ్ు ఊయథ చాల నచిింథి. చక్కటి ల ో టృభ  
యణావయణం, ఎంణో రింతంగ ఉండేథి. ధేనఽ ుటాట క్ ల ో టృభ కూ యెళో్డం అథే నదటిసభ . అలాగ , శ్రరభమ్, 

సాయమ యళో్ ఇంటలో క్డా అందయౄ చాలా ఫాగ చాసఽక్ుధేయయథ. అననదభుభలు, అక్క చెల ో లు, 

భాభమమలు, ఫాఫాబలు, భయదళ్ైు ఇలా ఎధలన వయసలు , సయథాలు ధాక్ు ఎంతగధల నచిింథి. 
క ంతవయక్ు ధాక్ు ఎవుయౄ లేయధే లోటట తీభ నటట నినంచేథి. అలాగ  భా ఊభ కూ వచిినుడె, గ భీష్, సాయమ, 
శ్రరభమ్ లు చాలా హడావుడు చేలే యయథ. అథి చాల భా అభభ చాల ఆనందడడఫే కక్ , ధాక్ు భంచి ణోడె 



థొ భ కూనందఽక్ు నిశ్ింతగ ఉండేథి. ఇంక్ భా నలుగుభ  యషమంకూ వలేత  భభభయౌన నెై చదఽవులకూ యెళ్ుభని 

సతమభూభ త భాష్ట యథ చాలా న్ుి తసళించాయథ. 

అబణే, భుందఽనఽంచి ఐఏఎస్ట దయని సదించే దేమమంగ ఉనన శ్రరభమ్ ఇంజినీభ ంగ్ తయథయత థానికూ 
కవలలన ట ైనైింగులో చేభడె. కలేజీ దగగ భోో ధే యౄమ్ తీసఽక్ుని భభభయౌన థాథాు భోజూ క్యౌలేయడె. 
సతమభూభ త భాష్ట యథ, శ్రరభమ్ నియణమానిన హభ షంచటఫే కక్ుండా భంచి సలహాలు ఇచేియయథ. ఇంక్ సాయమ 
యషమానికూ వలేత  అతనిక్ునన ఫాధమతలు భీణామ ఉథయ మగంలో చేభ  ఫ ంగళ్ొయథ యెయున్ు మాడె. థానికూ సతమభూభ త 
భాసట ర్ అడెా  చెలేదఽ కనీ, ఉథయ మగం చేసాత ధే నుయథట ట ైమ్ లో ఉథయ మగంలో ఉననత్రకూ కవయౌలన కోయథసలు 

చేమభధానయథ. ఫ ంగళ్ొయథ యెయోధా కనీ సాయమ తి్ర ధెలా కకూధాడక్ు వచేియడె భభభయౌన క్లవడానికూ. 
అంణేకక్ అతని ఊయథ కకూధాడకూ చాల దగగ య. జీయణానిన క్ ండగలా గడునే గ భీష్, భాసట భ  భాటల పిావం 

వలో, నె ైచదఽవులు చదయలని ఇక్కడే ఎం.ట క్ లో లట్ ణెచఽిక ని చేభడె. 

ఆఖ్భ గ, ధా సంగత్ర. ధాక్ు, సాయమ లాగ నెై చదఽవులు చదయలని ఉధాన, ఇంటి భ లథ తేల భీణామ ఉథయ మగం 

చేథాద భనఽక ధేయడుని. భాసట భ  భాటలు, ఇంట ిభ లథ త్ర భధమ ఎటటవంటి నియణమం తీసఽకోలేక్ నయౌగ  
న్ు బేయడుని. ఇంతలో భా అభభ వచిింథి భా కలేజీకూ థాథాు భూడె సంవతసభల తయథయత. అభభ 

హిదమం క్థా, ధా భానలక్ సంఘయషణని యెంటధే అయథం చేసఽక్ుంథి. ధాణొ "ధేనఽ , నై ధాననగయథ క్నన ఏకైెక్ 

క్ల నినఽన ఫాగ చథియంచాలని, యిోజక్ుడుగ చాడాలని. ఇుడె, నీవు ఉథయ మగం నేభ ట ఆ క్లనఽ చెభ నేలేత , 
ధేనఽ నై ధాననగయథ చని న్ు బన తయథయత జీయంచాడనికూ అయథం, డా క్ష్ట నికూ పయౌతం లేక్ుండా అవుణాబ. 

నీవు తక్ నెై చదఽవులు చదయయౌసంథే అంథి. థాంణో, ధేనఽ సంణోషంగ ఎం.ట క్ లో చేభనఽ. అబణే, క్షట డు 
చదవడం థాుభ వచిిన సకలభ షప్ డఫుఫలణో ధా జులు, ఇతయ ఖ్యథిలు క్డా యెయోన్ు బేయ. ఆ యక్ంగ 
అభభ డఫుఫ ఇఫఫంథి నఽంచి క ంత ఫమట డుంథి. అంణే కక్ క్ సభ  ఊభెయునుడె, అభభకూ భంచి చీయ 

క ని తీసఽకెమళునఽ. అుడె, అభభ క్ళ్ులో చాలన ఆనందం జీయతంలో భభ ిన్ు లేనఽ. 

అలా ధేనఽ, గ భీష్ ఎం.ట క్ లో భయు యౄఫేభటటో  గ ఇంకో భెండె సంవతసభలు గడునుభు. ఇక్కడ క్డా కలేజీ 

జీయతం ఫాగుండేథి. ఇంజనీభ ంగ్ లో లాగ భమగ ంగ్ , ఎల క్షనఽో , ఆటలు, అలోయథో  లేవు. కనీ, చదఽవులో ఇంకసత  
లోతేగ యెయో క తత  యషమాలని ణెలుసఽక్ుధానభు. అలాగ , ఫమట జభ గ  సదసఽసలక్ు యెళో్డం, అందఽలో 
కలేజీ తయు నఽంచి భాటాో డు కలేజీకూ భంచి నేయథ తీసఽక చేియళ్ుభు. సతమభూభ త భాసట యథ భా చేత 

కలేజీలో ఇంజనీభ ంగ్ యథామయథథ లకూ ల క్ియథో  ఇనంచేయయథ. క్ భూడె ధెలల నుటట ఫ ంగళ్ొయథలో ధేనఽ, గ భీష్ 

నుిజెక్ట వర్క చేసభు. అుడె సాభమ యౄంలోధే ఉండు చాల జఞయ్ గ గడునుభు, ఎందఽక్ంటే భుగుగ యం డఫుఫ 



సంనుథిసఽత ధానం కఫటిట . క నిన భోజులు శ్రరభమ్ క్డా ఫ ంగళ్ొయథ వచిి భాణో ఉధానడె. ఇలా , చాసఽత ండగ 
భెండె సంవతసభలు గడచిన్ు వడం , ఎం.ట క్ అబన్ు వడం క్డా జభ గ  న్ు బంథి. ఎం.ట క్ క్డా ఫాగ 
చదఽవుక్ుని భంచి ఉథయ మగం ణెచఽిక ని ,సతమభూభ త భాసట భ , అభభ క్లలు నిజం చేసం. అందఽక  ఇంత 

సంణోషంగ ఈ భోజు ఇంటికూ యెళ్ైత ధాననఽ.  

అలా గతం ఆలోచన లోంచి వయతభానంలోకూ వచేిటికూ ఫసఽస ఊయథ చేయడం జభ గ ంథ.ి ఫసఽస థిగ  ఆటలలో ఇలుో  

చేభడె గౌతమ్. ఇంటి ఫమట జధానిన చాడగధే బమడాా డె. క్ంగయథగ ఇంటలో కూ భ గెత్రత  అక్కడు భ లథ త్ర 

చాల ఫావుయథభధానడె. అతని తయోౌ నుయుతభభ ఈ లోకనిన వథియౌ భత్ర ినిదలిోధే యెయోన్ు బంథి. నొు దఽద నన 

ఎథయ  అవసయం నైద క్క ఇంటి యళ్ైు తలుు క టట గ తీమక్న్ు బే సభ కూ అనఽభానభు వచిి తలుులు 

గలక టిట  చాలేత  భంచం నైథే యగతజీవుభల ై ఉందట. 

సభ గగ  ఎనినేథి సంవతసభల కూరతం తండునిి న్ు గొటటట క్ునన గౌతమ్ ఈ భోజు తయోౌనీ న్ు గోటటట క ని అధాధగ 
నేగ లాడె. ఏనే చెమామలో ణోచక్ దఽుఃఖ్ంలో భునిగ  న్ు మాడె. అతని లేనళితేలు, చఽటటట  క్కల యయథ, తయోౌ 

సాకల్ టీచయథో  వచిి అతని చేత అంతమకూరమలు జభ నంచాయథ. ఈ సభ  అభభ యెైు యళ్ుకూ కనీ, ధానన యెైు 
యళ్ుకూ కనీ ఈ యయత ణెయౌమచేమలేదఽ. ఎందఽక్ంటే, ణానఽ ుటాట క్ యభెవుభ ని చాడలేదఽ. అలాగ , 
యభెవుయౄ తభని క్యౌల ేమితనం క్డా చేమలేదఽ గత ఇయయెై ఐథేళ్ైో గ. సమంణాినిక్లాో  గ భీష్, శ్రరభమ్, 

సాభమ వచాియథ యయత ణెయౌల. గౌతమ్ ణో గ భీష్ " ఎంత ని జభ గ ంథి గౌతమ్. ఈ ఉథయ మగం యయత అభభ ణో 
చెనుద భని ఎంణో ఉతసహంగ వచిిన నఽవుు అభభని ఇలా చాడాయౌసవసఽత ందని క్లలో క్డా అనఽకోలేదఽ. 

థేవుడె నీక్ు చాలా అధామమం చేసడె. నీ గిత్ర కోసం జీయతం నతత ం క్లలు క్ని , ఎధలన ణామగలు చేలన 

యయథ ఆ పయౌణాలనఽ చాడడానికూ ఈ భోజు లేయథ. " అధానడె.  

థానికూ గౌతమ్ "సభ గగ  చెనువు గ భీష్. క్క భోజు కూరతం ధాకీ ఉథయ మగం వచిిధా ఎంత ఫాగుండేథ.ి ఈ యయత 
ణెయ్క్ుండాధే అభభ యెయో న్ు బంథి. ఇుడె ధా యజమానికూ అయథం లేదఽ. క్క సభ గ ధా జీయతఫే 

అయథయళితం అబన్ు బంథి. అధాధగ నేగ యౌ న్ు బన ధేనఽ నేగణా జీయతం అంణా ఎలా గడనుయౌ ? థిక్ుక 

ణోచని లథ త్ర లో ఉధాననఽ" అధానడె. థానికూ యళ్ైు "అలా భాటాో డక్ు గౌతమ్, ఫేభుండగ నీవు ఎుడా 

అధాధయ కవు" అధానయథ. అతని ణోధే అక్కడ థి భోజులు ఉండు, అనీన చక్కథిథిద , ఇలుో  ఖ్ాయ చేబంచి గౌతమ్ 

ని కకూధాడకూ తీసఽకెమళో యథ యళో్ణో. ఆ యక్ంగ గౌతంకూ తయోౌణో, ఆఊభ  ణో ఋణం తీభ న్ు బంథి. కకూధాడ యెమళుక్ 

క్డా థాథాు ధెలభోజుల వయక్ భాభులు భనిఱ కలేదఽ. ఆ సభమంలో గ భీష్, శ్రరభమ్ ఎుడా 

గౌతంణోధే ఉండేయయథ దెైయమం చెఫుత. సతమభూభ త భాసట ర్ క్డా దెైయమం చెడఫే కక్ుండా త్రభ గ  థెైనంథిన 



జీయతంలోకూ భవడానికూ ఎంణో సమడాా యథ. గౌతమ్ ఢుయో్లో వచిిన క తత  ఉథయ మగం లో చేయనఽ అననుడె 
"క్క సభ  నై అభభగయథ నినఽన చథియంచడానికూ ఎంత క్షట డాా భో తలుచఽకో. నీ తయోౌతండెిలు నీ గుభ ంచి 

క్నన క్లలు , ఆశమాలని భయచిన్ు ణాయ?. ఈ భోజు నీణో యళ్ైు లేక్న్ు వచఽి కనీ యళ్ైు క్నన క్లలు నీవు 
నిజం చేసఽత ంట,ే నెైనఽండు యళ్ైు తక్ ఆనంథిసత యథ.” అని చెనేయయథ. 

ఇలా యళో్ందభ  భాటలు యధానక్ గౌతంకూ క్డా తయోౌ తండెిల ఆతభలు సంణోఱంచాలంటే ణానఽ యభ  
ఆశమాలనఽ ధెయయేయథసాత  ఫతికయౌ అని నియణబంచఽక్ుధానడె. ధెల భోజుల తయథయత ఢుయో్కూ మనభమామడె. 
ఇక్కడుణో అతని యథామభ థ జీయతం భుగ లంథి. 

ఆథియయం నొు దఽద ధేన భైెలు థిగ , ఎధలన ఆలోచనలణో, ఊహలణో ఢుయో్లో అడెగునెటాట డె గౌతమ్ ఉథయ మగభునికూ 
ణెయ తీసాత . భుందఽగ ఆస్ట యభ చిిన గెస్టట  హౌస్ట కూ యెమళుడె. ఆ భోజు అక్కడే యరర ంత్ర తీసఽక్ుని భయథధాడె 
నొు దఽద ధేన ఆస్ట కూ యెమళుడె. అతనికూ ఢుయో్ యణావయణం, భనఽషేలు, పాష్ యచితంిగ అనినంచింథి. అంతక్ు 

భునఽనెుడె నెదద  నగభల లో లేక్ న్ు వడం వలన, నెదద  బవంతేలు, టాిక్ చాల గజినృజిగ అనినంచింథి. 
థానికూ ణోడె ళింథద పాష భక్న్ు వడం భభ ంత ఆంథయ ళ్నక్ు గుభ చేలంథి. అలాధే అవసథ లుడెత ఆసఽకూ 
చేభడె. ఆసఽలో క్డా అథే భ లథ త్ర. ఎక్ుకవ భంథి ళింథదలో, చాలా క థిద  భంథి ఇంగోీషేలో, భభ  క ందయథ 

భెండె పాషలు క్లగయౌన ళింగోీష్ లో భాటాో డాయథ. థాంణో, ళింథద భక్ుండా ఇక్కడ ఫతిక్డం చాలా క్షట భధే 
యషమం అతనికూ అయథభబంథి. నదట భోజంణా భ చమాలు, నూయం లు నిండంణో గడుచిన్ు బంథి. గెస్టట  
హౌస్ట చాల దాయభవడంణో థాథాు గంటననయ లేు మిాణం టేట థి. ఆసఽకూ దగగ యలో ఇలుో  ణొందయగ 
యెతేకోకయయౌ. ఎందఽక్ంటే, గెస్టట  హౌసఽలో భెండె యభలు థాటి ఉండ నివుయథ. కనీ ఆస్ట దగగ య ఉనన కలనీలో 
ఇలుో  అంత ణేయౌక్గ థొ యక్దని, అథెద  క్డా చాలా ఎక్ుకవగ ఉంటటందని ఆసఽలో చెనుయథ. ఈ శని, ఆథి 
యభలలో ఇళో్ యేట తదఽ. అలాధే, ఆస్ట దగగ యలో హో టల్ లేక్న్ు డవం ణో లంచ్ కూ థి నిభుష్లు నెైధే 
నడయయౌస వచేిథి. ఇలా భూడె భోజులు గడుచిన్ు మాబ. 

ఈ భూడె భోజులోో  ఇంకో యషమం క్డా అయథభబమంథి. అథి ఆహాయం గుభ ంచి. ణానఽ ఇధానళ్ొో  త్రనన 

ఆహాయం యేయథ, ఇక్కడ హో టల్ లో థొ భ క  ఆహాయం యేయథ. ఎక్ుకవ కలం ఈ హో టల్ పోజనం చేమలేనని ణెయౌసంథి.  

అసలు, ఇనిన అవసథ లు డెత ఈ ఉథయ మగం చేమడం అవసయభా అని క్డా అనినంచింథి. హాబగ ఉనన 

ఊభోో  చినన ఉథయ మగఫైెధా చేసఽక్ుంటే ఈ త్రలు ఉండవు క్థా అని క్ యెైు, భభొక్యెైు తయోౌతండెిల 



ఆశమం క్షట డెైధా తీభిలధే ఆలోచన గౌతమ్ ని భానలక్ సంఘయషణ కూ గుభ చేరబ. ఇంకో భెండె, భూడె 
భోజులు చాల, లేనళితేలణో క్డా భాటాో డు క్ నియణమం తీసఽక్ుంథాభనఽక్ుధానడె. 

ఇలాంట ిఆలోచనలణో , అబషట ంగధే ధాలుగోభోజు గుయథయయం ధాడె ఆస్ట లో అడెగు నెటాట డె . యెయోన గంట 

లేటి తయథయత అతని టేఫుల్ దగగ భ కూ క్ అభాభబ వచిింథి. గౌతంణో ఆ అభాభబ ణెలుగులో "ధా నేయథ 

సుత్ర. గత భూడె భోజులుగ ధేనఽ లెలవులో ఉధాననఽ. ఇయళ్ ఆస్ట కూ భగధ ేనైయథ చేభ న సంగత్ర 

ణెయౌలంథ.ి ధేనఽ ఇక్కడ అకౌంట ంట్ గ ని చేసఽత ధాననఽ" అంథి. థాంణో నుిణం లేచొచిిన గౌతమ్ చక్ చక 
తననఽ భ చమం చేసఽక్ుధానడె. 

యండు, క ణాగుత భాటాో డథాభని అతనిన ఆస్ట కూంద ఉనన క ష్ప్ కూ తీసఽక్ుయెయుంథి. ఆఫె 

అడక్ుకండాధే గత ధాలుగుభోజులనఽండీ డెతేనన అవసథ లనఽ చెనేసడె. థానికూ ఆఫె "నదటలో  అలాధే 
ఉంటటంథ.ి క్రభక్రభంగ అనీన సయథద క్ుంటాబ. అటిథాక నైక్ు ధేనఽ సహామం చేసత నఽ " అంథి. అలా 
అనడఫే కక్ుండా సమంతంి ఆస్ట అవగధే టేఫుల్ దగగ యక్ు వచిి దండు అంథి, ఎక్కడుకో చెక్ుండాధే. 
గౌతమ్ క్డా భాటాో డక్ుండా ఆఫెనఽ అనఽసభ ంచాడె. సుత్ర తన సాకటీనెైన అతనిన అబదఽ నిభుష్లు 

నుటట సందఽలు త్రన క్ ఇంటి భుందఽ ఆనంథ.ి యండు లోయౌకూ ఈ ఇలుో  భా ఇలేో , ఆసఽకూ నడుచి యెమతత  
థిళేనఽ నినే ష్లు క్డా టట దఽ అంథి. అథి క్ చినన ఇలుో . ఇంటి చఽటృట  నక్కలు, చాలా అందంగ 
ఉంథి. ఇంటలో నఽంచి క్ జంట, ఫహృర సుత్ర తయోౌ తండెిలనఽక్ుంటా ఫమటక్ు వచిి లోలక్ు సదయంగ 
ఆహాునించాయథ. యభ ని భ చమం చేల భాటాో డెత ఉండభని, లోయౌకూ యెయో క క్లుుక చిింథి.  

సుత్ర తయోౌ తండెిలు క్డా చాల ఫాగ భాటాో డెతేధానయథ. ఇంతలో సుత్ర "నై భుందఽనన సభసమలలో 
నదటిథ,ి ణొందయగ ణేలుికోయయౌసంథి ఇలుో  భాయడం. భా ఇంటి ఫేడ నైద క్ గథి , ఫాతిం ఉధానబ. 

అందఽలో క్ భూల సట వ్ నెటటట క్ుని వంట క్డా చేసఽకోవచఽి. ధేనఽ చదఽవుక ధ ేభోజులోో  ఆ గథి ఫాగ 
యడేథానిన. ఇుడె థాని యడక్ం ూభ తగ తగ గ  న్ు బంథి. నైక్ు అబమంతయం లేక్న్ు ణే ఆ గథి లో 
ఎధానళో్బధా ఉండవచఽి. 

నైక్ు ఆ గథి సౌక్యమంగ లేదనఽక్ుంటే ఇంక క్ ఇలుో  థొ భ క ంత వయక్ు ఉండండు" అంథి. యళ్ు ధాననగయథ క్డా 
"ధాక్ు సుత్ర భదామననఫే న్ూ న్ చేల ఈ సంగత్ర చెనంథి. భా కెటటవంటి అబమంతయం లేదఽ నఽవుు అక్కడ 

ఉండడానికూ" అని సుత్రని ఆ గథి చానంచ భధానయథ. నిజఞనికూ, ఆ గథి చాలా ఫాగుంథ.ి ఆ గథిలో చినన 

భంచం, భెండె క్ుభీిలు , టేఫుల్ అందంగ అభభ ి ఉధానబ. ధాక్ు క్ నెదద  సభసమ తీభ నటట నినంచింథి. 



అలా చాసఽత నన ధాణో " ఏనేట ిఆలోచిసఽత ధానయథ. ఇక్కడెనన సభానఽ సంగణేనేటధా, ఇయ నైయథ 

నియబమంతయంగ యడెకోవచఽి" అంథి. ఎలా చెనులో ణెయ్క్ "గథి చాలా ఫాగుంథి కనీ నైయథ అథెద  
తీసఽక్ుంటాయంటేధే ధేనఽ ఇక్కడుకూ భాయణానఽ" అధాననఽ. థానికూ సుత్ర నవుుత "బమడక్ండు. ఫేఫేనే 

ఈ గథిని నైక్ు ఉచితంగ ఇవుటేో దఽ. ధాననగయథ అథెద  ఆయథ యేలని చెభధానయథ" అంథి. ధేనఽ యెంటధే 
ఆనందంగ ుక్ుధాననఽ. కూరంథికూ యెళ్ుగధే యళ్ు ధాననగభ కూ భెండె ధెలల అథెద  అడాునఽసగ ఇచేిరనఽ. 

ఆమన భ ు భంచి భోజు, నొు దఽద ధేన గెస్టట  హౌస్ట ఖ్ాయ చేల నెైన గథి లోకూ భాభ నొు భభధానయథ. యయందభ కీ తాంక్స 

చెన అక్కడు నఽండు క్థిలానఽ. 

ఆ భభనడె నొు దఽద ధేన యళ్ు ఇంటికూ భాభ న్ు మానఽ. సుతీ యళ్ు అభభగయథ "నఽవుు వంట నదలునెటేట  
వయక్ భా ఇంటలో  త్రందఽవుగని" అధానయథ. ధేనఽ "వదఽద ల ండు , నైకెందఽక శరభ" అధాననఽ. థానికూ సుత్ర, 

యళ్ు ధాననగయథ 'అథేనై క్ుదయదఽ,. ఇక్కడ త్రధాయౌసంథే" అని ఫలవంతం చేరయథ. ఆ భోజు సుత్ర ణోధే ఆస్ట కూ 
యెయో వచాినఽ. 

భత్రి పోజధానికూ యెయోన ధేనఽ చాల లేు గడునునఽ. ధా యవభలు అడుగ నుడె చిననటి నఽండు జభ గ న 

దిాన సంగతేలని యభ ణో ంచఽక్ుధాననఽ. అంణా యధానక్ యయథ "నీవు ఎుడా ంటభ  యడునని 

అనఽకోవదఽద . భభభయౌన నీ సనినళితేలుగ పాయంచఽ. " అని అధానయథ. ధాక్ు క్డా చాల ఫాగ అనినంచింథి 
యభ  ఆనుమమత, భంచితనం చాల. ఆ తయథయత భోజు నఽంచి సుత్ర ఇంకసత  చనఽవుగ భాటాో డేథి. థానికూ 
నిదయశనం, శనియయం ఉదమం థి గంటలక్ు ధా యౄమ్ కూ వచిిన సుత్ర "సమంతంి భనం ఫజఞయథకూ 
యెళ్థాభు. నైయథ వంట సభానఽ క నఽక్ుకందఽయథగని" అంథి. అుడె ఫెలోగ ధేనఽ "నైణో క్ యషమం 

చెనుయౌ. ధాక్ు వంట చేమడం భదఽ. ఇంటలో  కనీ, హాసట ల్ లో కనీ ఈ ధాటి వయక్ ఆ అవసయం భలేదఽ" అని 

అధాననఽ. థానికూ సుత్ర నవుుత "ఫాగుంథి. ఇటి వయక్ భక్న్ు ణేధేనే. ఇుడె ధేయథిక్ుందఽయథ గని. 

అవసయం అనీన ధేభ సఽత ంథి భనిఱకూ. ధేనఽ నైక్ు వంట ధేయథణానఽ" అంథి. థాంణో ధాక్ు ఇంకో నెదద  సభసమ 
తీభ నటట బమంథి. సుత్రణో నైకెలా తాంక్స చెుకోయలో ణెయ్టేో దఽ. నై వలన ధాక్ు ఇలుో , పోజనం సభసమ 
తీభబ. నిజఞనికూ, ఇలాంటి ఇఫఫందఽల వలన ఉథయ మగం వథిలేల ఇంటికూ యెళో్న్ు థాభనఽక్ుధాననఽ. భ టినించ ే

వంట ధేయథికోవడం నదలు నెడణానఽ గుయథవు గభ  దగగ య అధాననఽ.  

సుత్ర క్డా నవుుత 'అబణే నదటి షయతే. భననేదద యం అధే నలుు భాధేల నఽవుు అని 

నలుచఽక ంథాం. లేనహానికూ అథి నదటి ఫెటటట " అంథి. ఆ తయథయత తన గుభ ంచి చెడం నదలు నెటిట ంథి. 
సుతీ యళ్ు ధాననగయథ నెయో అవుగధే ఉథయ మగభీణామ ఢుయో్కూ వచేిరయథ థాథాు నలప ై ఏళ్ు కూరతం. సుత్ర 



యళ్ుకూ ఏకైెక్ సంణానం. చాలాకలం యభ కూ నలోలు లేయథ. నెళో్బన ణొనేభథేళ్ు కూ సుత్ర ుటిట ంథి. అందఽక  
సుత్రని చాలా అుయౄంగ నెంచాయథ. సుత్ర చదఽవు అంణా ఢుయో్లోధ ేజభ గ ంథ.ి అందఽక , ళింథద చాల ఫాగ 
భాటాో డెతేంథ.ి అలాగని, ణెలుగు భాటాో డడం భక్ుండా చేమలేదఽ. ఇంటలో  ఇటికీ ణెలుగ  భాటాో డణాయథ. 

దాభపాయం వలన, ఆభ థక్ భ లథ తేల వలన కల క్రఫేణా యళ్ు ఫంధఽవులణో భక్ న్ు క్లు తగ గ  న్ు మాబ. 

క ందయథ ఫంధఽవులనబణే సుత్ర అసలు చాడలేదట ఇటిథాక. ఆ యక్ంగ ఎవుయథ లేక్ ధేనఽ ంటభ  
యడుధెైణ,ే సుత్ర అందయౄ ఉండు క్డా ంటభ తనం అనఽబయస్త ంథి. సిఽత తం ణానఽ, సుత్ర నిచేసఽత నన 

క్ంనెనీలోధ ేఆమన చేలేయయట. ఆమధా ఈభధమధే యలంటభీ భ ట ైభెభంట్ తీసఽక్ుధానయథ, అధాభోగమ కయణంగ. 
ఆమనకూ కీళో్ ధొుల యమది వలన ఆసఽకూ యెళో్డం ఇఫఫంథిగ ఉండేదట. అబణే, ఆమన ఈ ఆస్ట కూ 
ఇధానళ్ైో గ చేలన లేవనఽ దిఱట లో నెటటట క్ుని ఆస్ట యళ్ైు సుత్రకూ ఈ ఉథయ మగం ఇచాియట. అలా థాథాు 

సంవతసయం కూరతం, సుత్ర ఈ ఆస్ట లో చేభ ంథి. ఆఫె చలాకీతనం, భిదఽపాషణ వలన అందభ ణో ణొందయగ 
క్యౌలన్ు బంథి. 

ఆ సమంతంి ఫమటక్ు యెయో వంట నుతలిు, క నిన నిణామవసయ సయథక్ులు ణెచఽిక్ుధాననఽ సుత్ర సమంణో. 
ఆ స్ భయయం నఽంచి ఇదద యం ఆస్ట కూ భోజూ క్యౌల యెయో వచేియళ్ుం. ఆస్ట అమామక్ ఫజఞయథకూ యెయో కయయౌసన 

క్యలు, సయథక్ులు ణెచఽిక చేియళ్ుం. ధా క్ునన అవసయం వలధల , సుత్ర చఽయథక్ుదనం వలధల కని క్ ధెల 

భోజులోో  వంట ధేభ ిసఽక్ుధాననఽ. ఇుడె సొ ంతంగ వండెకోవడఫే కక్ సుత్ర యళో్క్ు క్డా చేల 
ఇసఽత ధాననఽ అుడుడె సయథాగ. అలాధే, సుత్ర వలన ళింథద పాష క్డా ధేయథిక్ుధాననఽ. కనీ, ఇథి 
థాథాు భూడె ధెలలు టిట ంథి. నదటలో  ళింథద లో భాటాో డడానికూ క థిద గ జంక  యడుని. కనీ, సుత్ర భోజూ 

సమంతంి ళింథదలోధే భాటాో డాలని షయతే నెటిట ంథి. ధా వచీి భని పాషనఽ బభ సాత , ఒయథగ సభ  
థిదఽద తేండేథ.ి నేగణా సభమంలో ధేనఽ క్డా ళింథద పాష ధేభ  ుసత క్ం చదవడం, ధాలో ధేధే 
ళింథిలోభాటాో డెకోవడం లాంటియ చేలే యడుని. క్ ధెల తయథయత ఫజఞయథలో క్డా నధేన భాటాో డభని 

సుత్ర ఫలవంతం చేలేథి. ఈ క్రభంలో అుడుడె ధా పాష అవతయౌ యభ కూ అయథం కక్ నయవుచేి 

సంఘటనలు జభ గ య. క్సభ  అయ కూలో ఉు కోసం అయయెై కూలోల ఉు అడుగనఽ . 

ష్ప్ అతనఽ ధా యెైు యంతగ చారడె, యడె అయయెై కూలోల ఉు ఏనే చేసఽక్ుంటాడననటటట గ. సుత్ర థానిన 

సభ  చెమమగ అతనఽ గలఫడు నయుడె. అలా ఎధలన తభాష్లు జభ గబ. సుత్ర భాతంి నవుు 

ఫలవంతంగ ఆుక ని ధాక్ు సభ అబన దం చెనేథి. అలా, నదటలో  చిభక్ుగ ఉధాన సుత్ర వలన ఈ 



భూడె ధెలల తయథయత తన్ు , న్ు  తడెభుకోక్ుండా భాటాో డే సథ బకూ వచాినఽ. కోక సభ  తలుచఽక్ుంటే 
ధాక  ఆశియమఫేలేథి. ధేధేంటి వంట చేమడఫేంటి, ళింథద భాటాో డటఫేనేటని. అంణా సుత్ర భహతమం. 

అలాగ , ధాక్ు చిననటి నఽంచి ఉనన కోభ క్ మోటార్ లెైకూల్ క నఽక్ుకని డెైవై్ చేమాలని. ఆ కోభ క్ క్డా 
తీభ ిసఽక ధాననఽ. అటి నఽండు ధేనఽ సుత్ర ని ఆస్ట కూ, ఫమట ష్ులకూ ధా ఫ ైక్ నైథే తీసఽకెమతుయడుని. 

ఇలా ధా క్నీస అవసభలు తీయడంణో ఫెలోగ ఆస్ట నినె ైఎక్ుకవ శరదద  నెటాట నఽ. ఈ ఆస్ట నిభభణ యంగనికూ 
సంఫందించింథి. నెదద  బవంతేలు, నుిజెక్ుట లు క్టేట  యభ కూ సంక త్రక్ సలహాలు ఇవుడం, కవలలన సభాగ ర 
సయపభ చేమడం లాంటియ చేసత యథ. ధేనఽ ఎం.ట క్ లో చథియన బూగయబ రసత ంై, నీటి వనయథల భ రోధనలు ఈ 

ఉథయ మగంలో చాలా ఉయోగడెణోంథి.  

క్టట ఫో బే నిభభణానికూ అక్కడు బూనే సనఽక్లభా , సనఽక్లం అబణే ఎంత లోతే తయుయౌ ుధాథికూ, ఆ 

సథ లంలో నీటి సందతి ఎలా ఉంటటంథి లాంటియ ధేనఽ భ రోదించే యడుని, నేగణా ఇంజినీయోణో క్యౌల. ధాక్ు ఇథ ి

చాల ఇషట ఫైెన ని క్డా. అబణే, ఇథి ధాక్ు ఇచిిన ని భాతఫేి. కనీ, భా ఫేధేజర్ చెక్న్ు బధా, 
ధేనఽ క ంత భుందఽక్ు యెయో ఈ ని చేమడానికూ ఆధఽనిక్ భ క్భలని భ శ్రయౌంచేయడుని. యటి యడక్ం థాుభ 
ఏ యక్ంగ నిని ఇంక ణొందయగ, ఫాగ చెమమచఽి అని ఆలోచించేయడుని. ఇథి క్ క యౌకూక భవడానికూ 
సంవతసయం నెైధే టిట ంథి. కనీ, అథి ూయతబ థాని పయౌణానిన చానంచినుడె క్ంనెనీ మాజభానమం చాల 

సంణోఱంచాయథ.  

ఎందఽక్ంట ేఅథి యభ కీ పాభీగ ఖ్యథి తగ గ ంచడఫే కక్ుండా, ని ూభ త చేమడనికూ టేట  సభమానిన క్డా 
ఫాగ తగ గ ంచింథి. థాని పయౌతంగ క్ంనెనీ మాజభానమం ధాక్ు మిోషన్ ఇచాియథ. ఆ భోజు ధా సంణోష్నికూ 
అవధఽలు లేవు. సుత్రని, యళ్ు తయోౌతండెిలని భంచి హో టల్ కూ తీసఽకెయు నుభీట ఇచాినఽ. 

ఇలా ఆసఽలో చేభ  భెండె సంవతసభలు చాసఽత ండగ గడచి న్ు మాబ. ఈ భెండె సంవతసభలలో సుత్ర ణో, 
ఆఫె క్ుటటంఫంణో ధా అనఽఫంధం చాలా నెభ గ ంథి. క్ సభ  భాటల సందయబంలో సుత్రకూ చిననుడె చిత ి

లేఖ్నం చాల ఇషట భనీ , కనీ ఇంటి భ లథ తేల వలన భుందఽక్ు యెళో్లేక్న్ు మానని చెనంథి. అథి 
గుయథత ంచఽక ని ధేనఽ తన ుటిట నభోజు ధాడె ఫహృభత్రగ భా ఆసఽకూ దగగ యలో ఉనన క్మళ క ందంిలో 
నెబంటింగ్ కోయథస కూ నజు క్టిట  చేభ ంచానఽ. తన ఫలవంతం నైద ధేనఽ క్డా అందఽలో న్ూ టలగర కోయథసలో 
చేభనఽ. అలా ఇదద యభూ సమంతంి ఆస్ట అమామక్ అక్కడక్ు యెయో, కో స్ట అమామక్ ఇంటికూ యెమతుయళ్ుభు. 



శని, ఆథియభలోో  ఊభ  చివయలో ఉనన సౌందయమఫైెన థిేరలకూ యెయో సుత్ర అక్కడ చక్కటి ఫొ భభలు గీసఽత ండేథ.ి 

తనక్ు ణోడెగ యెయోన ధేనఽ న్ూ టలలు తీసఽత ండేయణణణ . ఆ థిేశం చాసాత , భాటాో డెక్ుంటృ , ఫొ భభలు గీసాత  

భోజు నతత ం గడుచిన్ు బేథి. ఇలా క నిన యభలు , ధెలలు గడుచి న్ు మాబ. సుత్ర ుణమభా అని ఈ యధంగ 
ఢుయో్ చఽటృట  క్కల నుింణాలు క్డా చాలేసనఽ. ణానఽ యేలన ఫొ భభలక్ు యమఖ్మ భల తనకూ ణెయ్క్ుండా 
త్రిక్లక్ు ంనేయడుని. అందఽలో క నిన చిఽభ తభమామబ క్డా. ణానఽ గీలన ఫొ భభలు త్రిక్లోో  

చాలనుడె సుత్ర క్ళ్ులో ఎంణో ఆనందం క్నినంచేథి. తన క్లలనఽ అయథం చేసఽక్ుని , న్ుి తసళించి , నిజం 

చేలనందఽక్ు ధాక్ు క్ితజాతలు చెనేథి. అంణేకక్ ఆ క్ితజాతలని క్ భంచి ఫహృభత్ర యౄంలో ధాక్ు 

ఇచిింథ.ి ఆస్ట భ కయథా  లలో ధా ుటిట నభోజు ణేథద ణెయౌలక్ుని ఆ భోజు యభ ంటికూ నయౌచి ఎంణో ఘనంగ జభ నుయథ. 

ఆ భోజ  భంచి కెఫెభనఽ ధాక్ు ఫహృభత్రగ ఇచిింథి. 

ధాక్ు ఆ భోజు చాల సంణోషంగ అనినంచింథి. ధేనఽ అధాథని కనఽ, ధా క్ంటృ ఈ క్ుటటంఫం ఉంథి 
అనినంచింథి. యళ్ు ఆనుమమతల వలన ఈ ఐదఽ సంవతసభలు ఎంణో ణొందయగ, సంణోషభు గ గడుచి 

న్ు మాబ.  

ఈ ఐథేళో్లో ఆసఽలో క్డా అందభ ణో అనఽఫంధం నెభ గ ంథి. పాష ఇఫఫంథి ణొయౌగ న్ు వడంణో యళో్ందభ ణో 
ళింథదలోధ ేభాటాో డేయడుని. అంణే కక్ , ఆస్ట నకూనక్ లు ననఽన యళ్ుకూ ఫాగ దగగ య చేసబ. యళో్ణో క్యౌల 
ఆడడం, నుడడం వలన భంచి చనఽవు వచిింథి. అుడుడె, అందయం క్లల కూరకెట్ ఆడేయళ్ుం, లనిభా 
చాలేయళ్ుం. ధాక్ు భయు కలేజీ భోజులు గుయథత క్ుణెచేియ. ఆసఽలో యక్ యకల వమక్ుత లు, యభ  భాట, 

అలయటటో  ఎంణో నవుు ణెనంచేయ. ంక్జ్ అధే అతనఽ అందభ  గొంతేని అనఽక్భ సాత  సయథాగ ఉండేయడె. 
ఎక్కడయ  థాక్ుకని, భా ఫేధేజర్ గొంతేని ఆమన లేని సభమం చాల అనఽక్భ ంచి అందభ నీ బమ నెటేట యడె. 
క్ భోజు అలా అనఽక్భ సఽత ండగ భా ఫేధేజర్ ఆసఽలోకూ అడెగు నెటాట డె. అుడె అతని నహం చాల 
అందయౄ నవుు ఆుకోలేక్న్ు మాయథ, ఫేధేజర్ ణో సహా. ఇలా చెూత నొు ణే, ఎధలన భయచిన్ు లేని సంఘటనలు 

ఉంటాబ.  

ఇంతలో ఆస్ట లో భా ఫేధేజర్ ఉథయ మగనికూ భజీధాభా చేమడంణో ఆమన యెమళో యౌసన జనున్ టిపి్ కూ ఆఖ్భ  
నిభుషంలో ననఽన ంనంచాయథ. థిళేనఽ భోజులక్ని యెయోన ధేనఽ ధెల భోజుల నెైధే ఉధాననఽ. అక్కడ డా క్షట ం 

పయౌంచి జనున్ క్ంనెనీ యభ  ఆయార్ భా క్ంనెనీకూ వచిింథి. ఆ ధెల భోజులు సుత్రనీ, యభ  క్ుటటంఫానిన 

ఎంతగధల నేససవుతేధాననని చాలా అనినంచింథి. యయందయౄ ఆనంథించే వసఽత వు, డీయడీ ని జనునఽలో 
యభ కూ ఫహృభత్ర గ క ధాననఽ.  



జనునఽ టిపి్ నఽంచి యెనక్ుక వచాిక్ భా ఆస్ట యయథ ధేనఽ తీసఽక చిిన ఆయార్ వలన చాలా సంణోషడు ధాక్ు 
అలలెట ంట్ ఫేధేజయథగ మిోషన్ ఇచాియథ. ఈ ఐథేళో్లో ఇథి భెండయ  మిోషన్. ఇథే కక్ుండా ధేనఽ ఆనంద డ ే

యషమం ఇంకోటి జభ గ ంథి. 

భజీధాభా చేల యెయోన భా ఫేధేజర్ న్ు సఽట లో క తత గ భజఞభవు గయని క్ ణెలుగమన వచాియథ. సుత్ర ధాక్ు 

చేలన సమంలా ఆమనక్ు ఇక్కడ ఇలుో  యెతేకోకవడంలో, లథ య డడంలో సహామం చేరనఽ. ఆ యక్ంగ 
ఆమనణో ణొందయగ క్ భంచి అనఽఫంధం ఏయడుంథి. ఆమన చాల భంచి భనిఱ. ఆమన పాయమ, నలోలు ణో 
సుతీ యయుంటికూ భవడం, ఫేభంణా యభ ంటికూ యెళో్డం జభ గ థ.ి అందయం సయథాగ ఏదబధా ఆడడం కనీ, 

ఫమటక్ు యెళో్డం కనీ చేసాత ండేయళ్ుభు. 

అలాగ , ధా నుిణ లేనళితేలు క్డా ఢుయో్కూ భెండె, భూడె సయథో  వచాియథ. నదటి సభ  శ్రరభమ్ ఐఏఎస్ట 

ఇంటయౄుూకూ వచిి యయం భోజలు ఉధానడె. అుడె ఐ.ఏ.ఎస్ట కూ లెల క్ట అవలేదఽ కనీ, ఆ తయథయత 

సంవతసయం లెల క్ట అమామడె. ఆ భోజు భా అందభ  ఆనంథానికూ హదఽద లు లేవు. భన దగగ భ  యభ  జీయణాశమం 

ధెయయేభ నుడె భనక్ు చాల సంణోషంగ ఉంటటంథి. అతనికూ ఖ్భభం జిలాో  క్ల క్టర్ గ న్ు లట ంగ్ ఇచాియథ. అలా 
యయథ ఎుడె ఢుయో్ వచిిధా ఫేభు, సుత్ర క్యౌల త్రయథగుతేండేయళ్ుం. యయం కూరతం వ చిి యెమతో  భోజు యభ ని 

థిండానికూ భైెలేు లేట షన్ కూ యెమళునఽ. సుత్ర ఎథయ  ని నెైన ఇంటలో  ఉండున్ు బంథి. ఆ భోజు చాల యచితఫైెిన 

సంపాషణ జభ గ ంథి భా భధమలో. భుందఽగ సాభమ తనదబన దయ యణణలో "గౌతమ్, చాల సంవతసభల నఽంచి 

చాసఽత ధాననఽ. నఽవుు, సుత్ర చాల యషమాలలో క్టే అననుిమంనెైన ఉంటాయథ. క్యంటే క్యథ 

అనభానంగ ఉంటాయథ. నై లేనహం నేిభగ, నెయోగ ఎందఽక్ు భాయక్డదఽ" అని సాటి శిన యేరడె. ఈ 

శినకూ క్కసభ గ ఉయౌకూక డున ధేనఽ "సాభమ , భా సంఫందానిన ఎంత తుగ అయథం చేసఽక్ుధానవు. 

భనభంణా ఎలా లేనహంగ ఉంటామో, సుత్ర ణో క్డా అలాగ  ఉంటానఽ. తనని ఈ దిఱట ణో ఎుడా 

చాడలేదఽ. ణానఽ క్డా ననఽన ఎుడా ఆ దిఱట ణో చాడలేదఽ. " అధాననఽ. థానికూ శ్రరభమ్ " నీవు చెనంథి 
నిజభవచఽి కనీ, సాభమ అననథానిలో తు లేదఽ. ఇక్నఽండు ఆ దిఱట ణో క్భ ధొక్యథ చాల ఇషట డు నెయో 

చేసఽక్ుంటే తనేభుంథి. 

ఇలా క్భ ధొక్యథ ఇనిన సంవతసభలుగ దగగ యగ గభనిసాత  నెయో చేసఽక్ుధే అవకశం ఎంత భంథికూ వసఽత ంథ.ి 

నెదద లు క్ుథిభ ిన సంఫందాలోో  ఇథి క్ుదయక్న్ు వడం వలన నెయో అబన తయథయత చాల భంథి ఇఫఫంథి 
డడమో, సయథద క్ున్ు యయౌస భవడమో జయథగుణోంథ.ి అందఽక్ని, ఫేభు చెనేథి క్కసభ  నిథానంగ 
ఆలోచించి నియణమం తీసఽకో. " అధానడె. అక్కడుణో ఆ చయి భుగ లంథి. కనీ, ఇంటి క చాిక్ భెండె, భూడె 



భోజుల వయక్ ఆ ఆలోచన ననఽన నిదన్ిు నివులేదఽ. ఫెలోగ, సాభమ భాటలో నిజభుననటటట  అనినంచింథి. 
ఎుడెైణ,ే ధా ఆలోచన భాభ ంథయ  భనసఽలో క్ అలజడు, ణెయౌమని ఆనందం నదలమామబ. సుత్ర ణో 
భాభూలుగ ఉండ లేక్ న్ు తేధాననఽ. అలాగని సుత్ర ణో ఈ యషమం ఎలా చెనులో క్డా ణెయ్టేో దఽ. 

ఇథి ఇలా ఉండగ, క్ యయం భోజుల తయథయత భా ఫేధేజర్ భజఞభవు గయథ ననఽన, సుత్ర ని సమంతంి 

ఆస్ట అమామక్ క్ హో టల్ కూ తీసఽకెయో భాటలోో  ఇలా అధానయథ "నై ఇదద భ  ణో క్ యషమం చెనులని 

థాథాు ధెలభోజులుగ అనఽక్ుంటటధాననఽ. నై ఇదద యథ ఎంణో లేనహంగ ఉధాన భన ఆసఽలో నై 

సనినళితమం గుభ ంచి యక్ యకలుగ అనఽక్ుంటటధానయథ. క ందయథ ధా దగగ య భోక్షంగ, క ందయథ ధేయథగ క్డా 
భాటాో డెతేధానయథ. అథి ధాక్ు నచిలేదఽ. ఎందఽక్ంటే, నై ఇదద భ  భధమ ఉననథి క వలం లేనహ ఫంధం 

భాతఫేి అని ణెలుసఽ. కనీ, ఆలోచించగ యభ  ుకయోని నైభెందఽక్ు నిజం చేమక్డదఽ అనించింథి. 
ఎందఽక్ంట,ే నై ఇదద భ  భధమలో భంచి అనఽఫంధం ఉంథి. క్భ ధొక్యథ ఫాగ అయథం చేసఽక్ుధానయథ. ఇలాంటి 
యళ్ైు, నెయో చేసఽక్ుంటే జీయతభంణా సంణోషంగ ఉంటాయథ" అధానయథ. 

అథి యనగధ,ే ధేనఽ భా లేనళితేలకూ చెనన సభాదానఫే చెన సుత్ర ఏం చెుత ంథయ  అని ఆతంిగ చాసనఽ. 

సుత్ర భాతంి ఇంటలో  యభ ణో భాటాో డు ఏ సంగత్ర చెనుత నఽ అంథి. థాంణో ధాలో క ంత సంణోషం, సుత్ర ఇంటలో  

ఏభంటాభో అధే ఆదఽభద  నదలబమంథి. ఆ భభనడె, ఆస్ట ని నైద క్లక్ణాత  యెయో భూడె భోజుల తయథయత 

వచాినఽ. 

భగధే సభానఽ యౄంలో నెటిట  సుతీ యయుంటికూ క్లక్ణాత  నఽండు ణెచిిన ఫ ంగయ్ లుటటో  ఇథాద భని యెమళునఽ. 

కయౌంగ్ ఫ ల్ క టట ఫో బ యళ్ైు ధా గుభ ంచే భాటాో డెతేధానయని ణెయౌల అక్కడే ఆగ న్ు మానఽ. 

అటిక  సుత్ర భజఞభవు గయథ భా నెయో యషమం నెై ఇచిిన సలహా ఇంటలో  చెననటటట  అయథం అబమంథి. సుత్ర 

తయోౌ తండెిలు అందఽక్ు సఽభుఖ్ంగ లేయధ ేయషమం క్డా అయథభవుణోంథి. అలా తలుు చాటటగ యనడం 

తని ణెయౌలధా ధా లోని ఆదఽభద  అక్కడు నఽండు యెళో్నివుక్ుండా చేలంథి. సుతీ యళ్ు ధాననగయథ "అతనికూ 
ఎవుయౄ లేయథ. భ ు భా తదనంతయం నైభ దద యథ నేగులుణాయథ. భయు అతని చిననటి జీయతంలాగ 
అవుతేంథ,ి నై జీయతం క్డా. భాక్ు నఽవుు క్ నెదద  క్ుటటంఫం లోకూ యెమళుయౌ, చిననటి నఽండు అందభ కూ 
దాయంగ ఉనన నీక్ు ఆ సభసమ నెయోణో తీభలని భా కోభ క్" అధానయథ. ఆమనక్ు తగగ టటట  గధ ేసుత్ర తయోౌ 

"గౌతమ్ థి భన క్ులం కదఽ. క్ లేనళితేడుగ ఉండడానికూ ధాక్ు క్ులం టిట ంు లేదఽ కనీ, అతనిన అలుో డు 
లాగ ఆమోథించలేనఽ" అధానయథ. సుత్ర యళో్క్ు కలేు నచి చెడానికూ మితనం చేలంథి కనీ చివయక్ు 



యళో్ణో "ధేనఽ నదటి నఽంచి చెననటటట  అతనిన భంచి లేనళితేడెగధే పాయంచానఽ. ఏ భోజూ క్ 

నేినేక్ుడుగ చాడ లేదఽ. కనీ, భజఞభవు గయథ చెనుక్ నెయో చేసఽక్ుంటే ఆ ఫంధం ఇంక 
ఫాగుంటటందనినంచింథి . అబణే, నేభభయౌన ఫాధ నెటిట  భాతంి ఆ ని చేమలేనఽ. ధాక్ు నై తయథయణే 
ఎవభైెధా. ఈ యషమం ఇక్కడుణో వథిలేథాద భు. ధాధాన,భజఞభవు గభ ణో భన నియణమం చెన అతనఽ ఫాధ 

డక్ుండా జఞగరతత గ అతనికూ చె భనండు " అంథి. 

ఇంక్ అక్కడ ఉండలేక్ , యౄమ్ లోకూ వచిిడాా నఽ. ఎందఽకో ధేనఽ భయు అధాథ ని అబన్ు మాననినంచింథి. 
ఎవుయౄ లేక్న్ు వడభధే, ధేనఽ చేమని తుక్ు ధాక్ు ఇంత నెదద  శ్క్షా అనినంచింథి. ఆ భతంిణా ఆలోచనల 

ణోధే గడునునఽ. సుత్ర ణో ఇంక్ భాటాో డదద నఽక ధాననఽ. 

కనీ, చేమని తుకూ సుత్ర ని శ్క్షులేత , ధాక్ు, సుత్ర తయోౌ తండెిలకూ ఇంక్ ణేడా ఏనేటి అనినంచింథి. అందఽక , 
ఏనై ణెయౌమనటటట గ భాభులుగ ఉంథాభని నిశిబంచఽక్ుధాననఽ. ఆ భభనడె భజఞభవు గభ ంటికూ యెయో 

జభ గ నదంణా చెన ఆమననఽ ఈ యషమంనెై సుత్ర ని అడగ వదద ని చెనునఽ . అమన ఆశియమన్ు బ సుత్ర 

క్డా న్ూ న్ చేల ఇలాగ  భాటాో డుందని అధానయథ. అలా, ఇదద యం ఈ యషమం నెైన నియణమం ఏనై ణెయ్నియళ్ైో గ 
ఉండేయళ్ుభు. 

కనీ, ఇథ ిజభ గ న తయథయత సుత్ర యళ్ు తయోౌతండెిల యెైఖ్భ లో భాయథ క్నినంచింథి. క్ సభ  సుత్ర 

లేనుడె, ననఽన నయౌచి సుత్ర కూ నెయో చేథాద భనఽక్ుంటటధానభని, చఽటాట లలోధ ేక్ భంచి సంఫంధం ఉందని 

చెనుయథ. ధా కెందఽకో ధేనఽ యభ ంటలో  అథెద కూ ఇంక్ ఉండడం ఇషట ం లేథయ మోననినంచింథి. ధా అనఽభానభు క థిద  
భోజులలోధే నిజం అబమంథి. క్ భోజు సుత్ర లేక్ుండా చాల ననఽన నయౌచి సుతీ యళ్ు ధాననగయథ సుత్రకూ 
ఇంతక్ుభునఽు చెనన సంఫంధం ఖ్ామం అవుణోందని, నెయుకూ ఇలుో  సభ న్ు క్న్ు వచిని, ధేనఽ ఖ్ాయ చేలేత  
యళో్కూ సౌక్యమంగ ఉంటటందని చెనుయథ. ధేనఽ క్డా యెంటధే ఖ్ాయ చేసత నని చెనునఽ.  

ధాక్ు ఎందఽకో ఇంక్ ఢుయో్లో ఉండాలనినంచలేదఽ. ఎక్కడుకైెధా దాయంగ యెయో న్ు థాభనినంచింథి. ఫాగ 
ఆలోచించి భజఞభవు గభ ని క్యౌల ఉథయ మగంకూ భజీధాభా చేథాద భనఽక్ుంటటధానని చెనునఽ. ఆమన కూ నతత ం 

యషమం అయథఫైెధా ధాక్ు నచి చెనులని చాలా మిత్రనంచాయథ. కనీ, అటిక  ధేనఽ గటిట  నియణమానికూ 
భవడంణో ఏథయ  క్ుంటి సక్ులు చెనేరనఽ. కనీ, ఆమన అడుగ న శిన "ఢుయో్ వథియౌ ఎక్కడుకూ యెమళత వు" 

అననథానికూ సభాదానం చెలేక్న్ు మానఽ.. చివభ కూ క్ భెండె భోజుల తయథయత భజీధాభానఽ 

అంగీక్భ ంచాయథ. అబణే, క్క థిళేనఽ భోజులు ఉండు చేసఽత నన నిని ఇతయథలకూ అచెన యెళ్ుభధానయథ. 



అందఽక్ు, ధేనఽ కదనలేక్న్ు మామనఽ ఆమన నెైన ఉనన అనభానంణోనా , ఈ ఆస్ట టో ధాక్ునన 

క్ితజాణా పావభు వలన. కనీ, ఈ యయత ఫెలోగ ఆస్ట అంణా నుకూ, సుత్రకూ ఆఫె తయోౌతండెిలకీ ణెయౌసంథి. ఆ 

భోజు సమంతంి సుత్ర ధా యౄంకూ వచిింథి. 

కలేు, ఏథయ  భాభులు క్ఫుయథో  చెన ఇలా అంథి "ధా వలన నై ఉథయ మగ జీయతం థెఫఫ త్రంథి. నై వంటి 
ఉతత భఫైెన లేనళితేడుకూ ధేనఽ చేలన ఫేలు ఇథా? చాలా ఫాధగ ఉంథి. నైయథ ధాక్ు ఆనందంగ జీయంచడం 

ధేభ లేత , ధేనఽ నైక్ు భంచి జీయణానిన దాయం చేరనఽ. ననఽన క్షనేంచండు. తయోౌ తండెిలకూ ఎదఽయథ చెలేక్, 

నేభభయౌన వదఽలుకోలేక్ చాల నయౌగ  న్ు మానఽ" అని ఫాధ డుంథి. అందఽక్ు ధేనఽ "ఊయథకో సుత్ర, 

బగవంతేడె అందభ కీ అనీన ఇవుడె. ఎవభ కూ ఏథి భంచ ,ో ఎుడె ఏనేయులో ఆమనక్ు ఫాగ ణెలుసఽ. 

నఽవుునన భ లథ త్రలో ధేనఽంటే ఇలాధే విభ తంచేయడుని. భనం ఇవనీన భభ ిన్ు బ భన లేనహానిన 

క నసగ థాద ం" అధాననఽ . అక్కడుణో భా ఇదద భ  భనసఽలు ణేయౌక్డాా బ. 

ఆ భభనడె, యయుంటికూ యెయో ఏనై జయగనటటట గ భాభులుగ విభ తంచానఽ. యళ్ొు అలాధే ఉధానయథ. కనీ, 

ధా భనసఽలో భాతంి ఎంత ణొందయగ ఢుయో్ నఽంచి యెయన్ు ణే అంత ఫాగుంటటందనినంచింథి. భుందఽగ, 
కకూధాడకూ యెయో క నిన భోజులు గ భీష్, శ్రరభమ్, సాయమలణో గడున తయథయత భజియ్ గుభ ంచి 

ఆలోచిథాద భనఽక ధాననఽ .  

ఆ ఆథియయం ధాడె భజఞభవు గయథ పోజధానికూ యయుంటికూ నయౌచాయథ. పోజనభు తయథయత ఆమన 

భాటాో డెత " నీణో క్ యషమం భాటాో డాలని గత భెండె, భూడె భోజులనఽంచి బిత్రనసఽత ధాననఽ కనీ 

సధమ డలేదఽ. నీక్ు ఇంతక్ు భునఽు చెనుధల, లేథయ  ణెయ్దఽ కనీ, ధాక్ు థాథాు అయయెై ఏళో్ అక్క, 

ఆయడక్ంట ేఆభ ళ్ైు నెదద  ఫావగయథ ఉధానయథ. యయథ ణెధాయౌ దగగ య క్ ల ో టృయథలో ఉంటాయథ. ఆమన ఆ ఊభోో  
నేయథనన భైెతే. యళో్కూ క్ అఫాఫబ . నీ లాగధే ఫాగ చదఽవుక్ుని అఫెభ కలో ఉథయ మగం ణెచఽిక్ుని అక్కడే 
లథ య డాా డె. అతనికూ నెయో అబమంథి. ఇదద యథ నలోలు క్డా. నీ క్ంటే థేళ్ైో  ఎక్ుకవ ఉంటాబేమో యడుకూ . 
నదటలో  భెండె, భూడె సయథో  యళ్ైు యడు దగగ భ కూ అఫెభ క యెమళో యథ కనీ, గత భూడె ఏళ్ైో గ యభ  ఆభోగమ 
భీణామ మిాణం చెమమడం లేదఽ. యడె నదటలో  తి్ర సంవతసయం వచేియడె, కనీ ఇుడె భెండె, 
భూడేళ్ుకూ కనీ ఇక్కడకూ భవటేో దఽ, యడు ఉథయ మగ, సంసయ ఫాధమతల వలన. 

ఈ భధమ భా అక్క, ఫావగయథ అక్కడుకూ యెళ్ు లేక్, ఇక్కడ ఉండలేక్ క్ యక్ఫైెన ంటభ  తనం 

అనఽబయసఽత ధానయథ, ఈ వమసఽలో యభ కూ ణోడెగ ఉండు, యభ  భంచి చెడాలు చాసఽత ండే భంచి భనిఱ కయయౌ. 



ఫేభంణా సంసయ, ఉథయ మగ ఫాధమతల వలన ఏనై చేమలేని భ లథ త్రలో ఉధానభు. ధా కెందఽకో నీ లాంటి 
భంచి భనిఱ యభ కూ ణోడెగ క ంత కలఫైెధా ఉంటే చాల ఫాగుంటటందనినస్త ంథి. నఽవుు భయు ఇంకో 
ఉథయ మగంలో చేభ  వయక్ , అక్కడక్ు యెయో ఉంటాయ? ఇథి ధా అబమయథన భాతఫేి. ఇథి నినఽన ఇఫఫంథి నెటిట ధా , 
నచిక్ న్ు బధా ఇథి ఇక్కడ ణో వథిలేథాద భు" అధానయథ. 

ధాక్ు యనగధ ేయంతగ అనినంచిధా, కసత  ఆలోచిలేత  ఆమన అడుగ న థానిలో తు లేదఽ అనినంచింథి. ధేనఽ 

క ంత కలం అక్కడ ఉండడం వలన యభ కీ ఫేలు జయథగుతేందంటే ఎందఽక్ు కదధాలనినంచింథి. అంణేకక్ 

సిఽత తం ధేనఽనన భ లథ త్రకూ ల ో టృయథ యణావయణం భాయథగ ఉంటటందనినంచింథి. అందఽక  ఆమన చెనన 

థానికూ ుక్ుధాననఽ ఎటటవంటి షయతేలు లేక్ుండా. ఆమన చాల ఆనందడు యెంటధ ేయళ్ు అక్క, ఫావలకూ 
న్ూ న్ చేల ఈ యయత చెన, ననఽన న్ూ ధలో ధే భ చమం చేరయథ. ఆ తయథయత యయభంణా చాల హడావుడుగ 
గడచిన్ు బ ధేనఽ యెమతో  భోజు వచిింథి. భధమలో క్ భోజు సమంతంి ధాక్ు ఆసఽలో యడయ కలు పంక్షన్ క్డా 
చేరయథ. అందయౄ ధా గుభ ంచి చాల ఫాగ భాటాో డాయథ. ధేనఽ ఈ ఆసఽ ఇచిిన ఉథయ మగ అనఽబవం గుభ ంచి 

,యళ్ుందభ  ణో ఏయడున అనఽఫంధం గుభ ంచి భాటాో డానఽ. ధేనఽ యెమతో  భోజు భైెలేు లేట షన్ కూ భజఞభవు గయథ, 

సుత్ర, ఆఫె తయోౌ తండెిలుధాక్ు యడయ కలు లక్డానికూ వచాియథ . ఆ భోజు ఎందఽకో థిగులుగ, చాల దగగ భ  
యభ ని వథియౌ యెడెతేననటటట గ ఫాధగ అనినంచింథి. అలా అక్కడుణో ధా ఢుయో్ జీయతం, క ంత వయక్ు ఉథయ మగ 

యుం క్డా భుగ లన్ు బ ల ో ఫాట టాట నఽ. భైెలు మిాణం అంణా ధా ఢుయో్ జీయతు ఆలోచనలణో 
గడుచిన్ు బంథి. ణెధాయౌ కూ భైెలు భభనడె నొు దఽద నన ఐదఽ గంటలకూ చేభ ంథి. భైెలు థిగ  థిక్ుకలు చాసఽత నన ధాక్ు 

భజఞభవు గభ  ఫావగయథ ఆనందభవు గయథ క్నినంచాయథ. 

ఆమన న్ూ టల అటిక  భజఞభవు గయథ చానంచటం వలన ఆమననఽ గుయథత టిట  లక్భ ంచానఽ. ఆమన 

క్డా ఆనుమమం గ లక్భ ంచాయథ. ఇదద యం క్లల ఆమన తీసఽక్ు వచిిన కయథలో యభ  ఊభ కూ మిాణం 

అమామభు. థాభ  నొు డెగుధా ల ో టృయథో  , నొు దఽద ధే లేచి నఽలక్ు లదధ భవుతేనన జిలు, ల ో  అంథాలు 

ననఽన ఫాగ ఆక్భ షంచాబ. థానికూ ణోడె ఆనందభవు గయథ చెఫుతేనన చక్కటి క్ఫుయోణో యభ  ఊయథ 

భభాుయం ఎుడె వచిింథయ  క్డా ణెయ్లేదఽ. 

కయథ థిగ  ఇంటలో కూ భగధ ేఆనందభవు గయథ ఆమన పాయమ సఽగుణ గభ ని భ చమం చేసయథ. ఆయడా 
ఆనుమమంగ లక్భ ంచాయథ. యళ్ు ఇలుో  చాలా నెదద థి. ఇంటి చఽటృట  క్ుడా చాల సథ లం ఉంథి. అందఽలో చక్కటి 
నక్కలు నెంచాయథ. ఇంటి భుందఽ అయథగు, యెనక్ యెైు నఽబమ , యవుల క టట ం, దానమం క టటట  ఇలా ఎటట 

చాలన ఆక్టటట  క ధే యణావయణం ననఽన భంత ిభుగుద డున చేరబ. ఇంతలో సఽగుణగయథ ఘుభఘుభ లాడ ే



క అంథించాయథ. యభ ని ఎలా నలయలని ఆలోచిసఽత నన ననఽన "నీవు భా అఫాఫబ భుయయ వమసఽ యడుయ. 

నినఽన చాలేత  యడే గుభొత సఽత ధానడె. భభభయౌన నైయథ , గయథ అధల నలవక్ుండా ననిన, ఫాఫాయ్ అని నలువు 
ఫాఫు" అని అనగధే, ధాక్ు చాల సంణోషం అనినంచింథి. ఎందఽక్ంటే, చిననుడే దగగ య ఫంధఽవులకూ 
దాయఫైెన ధాక్ు ననిన, ఫాఫాయ్ అధే నలుుణో ఇధానళ్ొు కోలోబన ఆనుమమత క్నినంచింథి.  

ఆ తయథయత ధాక్ు గథి చానంచి "ఇథి నీ గథ.ి లోల కెయు కలేు యరర ంత్ర తీసఽకో. మిాణం చేల అలల 
న్ు బ వచాివు క్థా" అధానయథ. ఆ గథి యరలంగ, చక్కగ సభ ద అందంగ ఉంథి. క్ భంచం, భసఽక్ుధే 
టేఫుల్ , క్ుభీి, అలాభభలు ఇలా అనిన వసతేల ఉధానబ ఆ గథిలో. ధా సభానఽ అంణా అలాభభలో 
సభ దల, సననం చేల కలేు రింతంగ క్యథిధే యరర ంత్ర తీసఽక ధాననఽ. ఫమట ఎవభ థయ  గొంతే యనినంచి 

హాలోో కూ వచాినఽ. 

థాథాు థి భంథి, ఫహృర ఊభోో  యళ్ునఽక్ుంట ధా కోసఫే ఎదఽయథ చాసాత  క్యథిధానయథ. యళో్ందభ కీ 

ధేనఽ చియథనవుుణో నభసకయం చేరనఽ. యళ్ైో  క్డా ధా వంక్ ఆనుమమంగ చాసయథ. 

ఆనందభవు గయథ యళ్ుని ధాక్ు భ చమం చేల యభ ణో "నినన ధేనఽ చెనన భా తభుభడు క డెక్ు గౌతమ్ 

ఇతధే. ఫాగ చదఽవుక ని, ఢుయో్లో భంచి ఉథయ మగం చేసడె. క ధానళ్ైో  భాణో గడెుథాభని ఇక్కడక్ు 

వచాిడె" అధానయథ. అలా భ చమం చేమడం ధాక్ు ఎంణో సంణోషంగ అనినంచింథి. యళ్ైు కలేు భాటాో డు 
యెమళుక్, ఆనందభవు గయథ ధాణో "నీక్ు ఏనే ఇఫఫంథ ిక్లగలేదఽ క్థా యళ్ు భక్ వలన. ల ో టృయోలో 
ఎవభ ంటికూ చఽటాట లు వచిిధా అందభ కూ ణెలుసఽత ంథి. ఇలా వచిి భ చమం చేసఽకోవడం సహజం." అధానయథ. 

ధేనఽ "అథేనై లేదఽ ఫాఫాయ్, యళ్ుందయౄ నై ఆుత లే కదఽ, ధాక్ు క్డా దగగ య యమతు ఇటినఽండు" 

అధాననఽ. ఆమన యెంటధే "నఽవుు అలా అనఽకోవడం నీ సంసకయం. సమంతంి ఊభోో కూ యెళ్థాభు. నీక్ు ఊయథ 

చానసాత  ఇంక ందయథ భుఖ్మ ఫైెన యభ ని భ చమం చేసత నఽ." అధానయథ. తయథయత చక్కట ిపోజనం చేల, 
కలేు డెక్ుని, సమంతంి ఆమన యెంట ఊభోో కూ యెమళునఽ. 

ఫెలోగ నడెసాత , ల ో టృభ  అంథాలు చాసాత , ఆమన చెనన యవభలు యంటృ ఉంటే చాల హాబగ ఉంథ.ి 

ఊభ  భధమలో గుడు, థాని క్కధే చినన ఫసఽస సట ండ్, ఇంక ంత దాయం యెమతత  నుిధనేకూ నుఠరల, గరందాలమం, 

ఊభ  నదటలో  ంచామతీ కభమలమం, నుల లేక్యణ క ందంి, ష్వుకయథ క టటట  ఇలా చాడ భుచిటగ 
ఉధానబ. చినన ఊయవడంణో ఎక్కడు నఽంచి ఎక్కడుకైెధా థిళేనఽ నినేష్లోో  యెళో్న్ు వచఽి నడెసాత . థాభ  
నొు డెగుధా క్నినంచిన యయందభ కీ ననఽన ఆమన తభుభడు క డెక్ుగ భ చమం చేసఽత ంటే గొ హో థా 



నొు ంథినటట నినంచింథి. ఎటికీ ఇక్కడే ఉండున్ు ణే ఎంత ఫాగుంటటంథి క్థా అనినంచింథి. ఊయంణా చాల ఇంటికూ 
వచాిక్ పోజనం చేల హాలోో  క్యథిని కలేు క్ఫుయథో  చెుక్ుధానభు. 

ఇంతలో యళ్ుఫాఫబ, భుయయ న్ూ న్ చేల భుందఽ యళో్ణో తయథయత ధాణో భ చమం చేసఽక్ుంటృ 

భాటాో డాడె. ధేనఽ ఇక్కడుకూ భవడం వలన అతని తయోౌ తండెిల గుభ ంచి ణానఽ చాలా దెైయమంగ ఉధాననని, సొ ంత 

తభుభడుని చాలనటటట గ ఉందధానడె. ధేనఽ క్డా అతనిన అననమమ అని సంఫో దిసాత  భాటాో డానఽ, 

ధాకూక్కడ ఎంణో ఫావుందని చెనునఽ. 

అలా క్ యయం భోజులనుటట గడుచిన్ు బంథి. ఈ యయం భోజులోో  యభ ని ధా సొ ంత యభ  లాగ పాయంచి, ధా గతం 

గుభ ంచి యభ కూ, యభ  అఫాఫబ భుయయ కూ చెుక్ుధాననఽ. థాని వలన ధా భనసఽ ణేయౌక్డుంథి, యభ కూ ధేనఽ 

భభ ంత దగగ య అమామనఽ. అలాగ , సఽగుణ ననిన, ఆనందభవు ఫాఫాయ్ క్డా యభ  చిననటి యరేష్లు, 

గడుచిన గతం గుభ ంచి ఎటటవంట ిఅయభభ క్లు లేక్ుండా ధాణో చెనుయథ. నిజఞనికూ, యభ థి నియథనేద భైెతే 

క్ుటటంఫం. ఆనందభవు ఫాఫాయ్ చాల క్షట డు నెైకూ వచాియథ. గలు నొు లం నఽలు చేసఽక్ుంటృ సమంతంి 

ఎదఽభ ంట ిభాసట ర్ దగగ య చదఽవు ధేయథిక్ుధానయథ. ఆమనక్ు ఎటటవంటి డుగీర లేక్ న్ు బధా ఫతిక్డానికూ 
కవయౌలన యదమని అబమలంచాయథ. ణెలుగు, ఇంగోీష్ భమడం, భాటాో డడం, ల క్కలు చేమడం లాంటియ ఫాగ 
ధేయథిక ధానయథ. వలచి సుమాధా ఫేనతత  క్తేయథ సఽగుణనఽ నెయో చేసఽక ధానయథ. ఆయడ ఇంటి ఫాధమత అంణా 
చక్కగ చాసఽక్ుధేయయథ. తభ లాగ క్కగధొక్క క డెక్ు భుయయ చదఽవు లేక్ుండా అవక్డదని టనం 

ంనంచి నెదద  చదఽవులు చథియంచాయథ. అతనఽ యభ  ఆశలనఽ వభుభ చేమక్ుండా క్షట డు చదఽవుక ని 

నెైక చాిడె. ఆయథ సంవతసభల కూరతం నెయో చేసఽక్ుని అఫెభ కలో లథ యడాా డె. అతనికూ క్ క్తేయథ, క డెక్ు. 
యభ  కోడలు భధ క్డా చాల భంచి భనిఱ. యభ  గుభ ంచి యననక థదద  ఇంక యభ నెై గౌయవం, ఆనుమమత 

నెభ గబ. 

ఈ యయం భోజులోో  ఢుయో్ నఽండు భజఞభవు గయథ, సుత్ర, ధా లేనళితేలు క్డా న్ూ న్ చేసయథ. ధేనఽ ఇక్కడ 

సంణోషంగ ఉధాననని యని యళ్ైు ఆనందడాా యథ. ఇంతలో ణానఽ ఢుయో్ నఽంచి యయణా చేలన తన ఫ ైక్ క్డా 
వచిింథ.ి 

అథి వచిినట ినఽండు ఫాఫాబని ఫ ైక్ నైథే నొు లానికూ, ఊభోో కూ తీసఽకెమతుయడుని. నదటలో  నహభాటడాా  

ధా ఫలవంతం నైద ఫెలోగ అలయటట డాా యథ. ఫెలోగ క నిన నఽలకూ, ధేనఽ క్కడుధ ేఫమటికూ యెయో ఇంటి 



నఽలు చేసఽక చేియడుని. ఇలా థాథాు భూడె ధెలలు గడుచి న్ు మాబ. ఈ భూడె ధెలలోో  ూభ తగ 
యయుంటలో  భనిఱని అబన్ు మానఽ. అలాగ , ఊభోో  యళ్ుందయౄ క్డా ఫాగ భ చమభమామయథ. 

భుయయ అఫెభ క నఽండు నదటి సభ  వచిినుడె భంచి టీయ, నెదద  ిజ్ , క్ంూమటర్ ణో నుటట క్ చినన 

కయథ క్డా క నిచాిడె. ఫాఫాబకూ డెైయైంగ్ భక్న్ు వడంణో కయథ యడాలంటే ణెధాయౌ నఽంచి డెైవైభ న 

నయౌనంచాయౌ. అతనఽ వచేి వయక్ నభభక్ం ఉండదఽ, వచిిధా సభమానికూ భడె. ఈ ఫాధలు డలేక్ కయథ 

యడడఫే తగ గ ంచేరయథ. క్ సభ  భాటల సందయబంలో ధాక్ు డెైయైంగ్ వచఽినని, ఇంక్ ఆ డెైవైర్ ని 

నలవక్కయలేదని చెనునఽ. ధేనఽ, భుయయ భాటాో డెక్ుని ఆ నెై ఆథియయం ననిన, ఫాఫాయ్ నెయో భోజు ధాడె 
యళ్ుకూ ఎక్కడుకూ అని చెక్ుండా ణెధాయౌ యెైక్ుంఠుయం గుడుకూ తీసఽకెయో, అక్కడు నఽంచి లనిభాకూ, ఆ నెైన 

భంచి హో టలోో  పోజనం కూ తీసఽక్ుయెమళో నఽ. ఆ భోజు ఇంటికూ వచాిక్ భుయయణో భాటాో డెత ఎధలన సంవతసభల 

తయథయత నెయో భోజు చాలా ఫాగ గడునుభధానయథ. భుయయ క్డా, నీ వలోధే ఇథి సధమడుంథి. ధేనఽ 

అక్కడెధాన ఇంత ఫాగ యళ్ుని త్రనేయణణణ  కథేమో అధానడె. ధాక్ు ఏనే భాటాో డాలో ణోచలేదఽ. కనీ, 

అటి నఽండు యభ ని క్నీసం ధెల భోజుల క క్సభైెధా ఇలా ఫమటక్ు తీసఽకెమళో లని నియణబంచఽక్ుధాననఽ. 

భధమ భధమలో ఇంక దధాన అవసయభుంటే క్డా కయథలో తీసఽకెమతుయడుని. 

అలా క నిన ధెలలు కలం ణెయ్క్ుండా గడుచిన్ు మాబ. క్ భోజు భజఞభవు గభ  నఽండు న్ూ న్ వచిింథి. సుత్ర 

నెళో్బ ళ ైదభఫాద్ కూ తయోౌ తండెిలణో సహా యెయో న్ు బందని చెనుయథ. ధాకెందఽకో ఈ యయత యని ఎటటవంటి 
పావన క్లగలేదఽ. ఇుడె ధేనఽ అనఽబయసఽత నన రింత జీయతం థానికూ కయణం కవచఽి. 

భజఞభవు గయథ ఇుడె యళ్ు ఇంటలో ధే అథెద క్ు ఉంటటధానయట. అలాగ , ధా న్ు స్టట  ఇంక ఖ్ాయగ ఉందని 

కయలంటే ధేనఽ భయు అథే ఉథయ మగంలో చేయవచఽి అని చెనుయథ. సుత్ర ఢుయో్నఽంచి యెయున్ు బంథి కఫటిట  
ధాకెటటవంట ిఇఫఫంథిక్య భ లథ త్ర ఉండదని ఆమన అననుిమభు. ధేనఽ ఆమనణో "ఇక్కడ చాల 

ఫాగుధాననఽ. చక్కటి క్ుటటంఫం ననిన, ఫాఫాయ్ యౄంలో థొ భ కయథ. ఈ ఊయథ, ఊభోో  భనఽషేలు చాల 

నచాియథ . ఇక్కడు నఽంచి క్దలాలని లేదఽ." అధాననఽ. ఆమన "ధాక్ు క్డా నినఽన యళ్ు దగగ య నఽంచి యేయథ 

చేమాలని లేదఽ. నీవు అక్కడక్ు యెమళుక్, యళ్ులో భంచి భాయథ క్నినస్త ంథి. నీ ఉథయ మగ బయషమత్ 

నుడవక్డదని ఇలా చెనునఽ. అంణే కనీ, నినఽన ఇఫఫంథ ినెటాట లని కదఽ. నీక్ు ఇషట ఫైెనంత కలం అక్కడ 

ఉండె. " అధానయథ. అక్కడుణో ఆ యషమం భుగ లంథి. 



ధేనఽ ఫాఫాయ్ ణో నొు లం దగగ భ కూ యభనికూ భూడె, ధాలుగు భోజులు యెళ్ొత వుండేయనిన. వమలెైన్ు బ, 

ఆభోగమభీణామ నొు లానిన కౌలుకూ ఇచిిధా ఫాఫాయ్ నొు లంకూ తయచఽగ యెయు అనిన నఽలు చాసఽక్ుధేయడె. 
భుఖ్మంగ యతత ధాలు ధాటేటుడె, ధాయథ తీలేటుడె, ంట ఇంటిక చేిుడె యెయు సలహాలు 

ఇవుడఫేకక్ దగగ యథండు చాసఽక ధేయడె. ఆమన యెంట యెయు అక్కడ గడటం వలన ధాక్ు వమవసమం టో 

అవగహన, ఆసకూత క్యౌగ ంథి. ధేనఽ క్డా ఆమనక్ు సహామంగ ంట నఽలలో నులుగ ధేయడుని. నిజంగ భన 

క్ళో్ భుందయ ధాటిన యతత ధాలు నెభ గ  చక్కట ింటగ నెయథగుతేంటే ఎంణో సంణోషంగ ఉంటటంథి. 

ఊయథ చివయ క్ కలువ ఉంథి. ఆ కలువ నఽంచే నొు లాలక్ు నీళ్ైో  వదఽలుతేండేయయథ. ఆ కలువలో నీళ్ైో  

ుషకలంగ ఉండేయ. ఆ కలువ నఽంచే ఊభోో కూ క్డా నీళ్ైో  మోల ణెచఽిక ధ ేయయథ. ఒనక్ ఉననయళ్ైో  

సొ ంతంగ, లేని యయథ భనిఱని నెటటట క్ుని ణెనంచఽక ధేయయథ. యధాకలం ఇథి క్ సభసమగ ఉండేథి. 
యచితఫేింటంటే ఊభోో  ఎనిన ఫావులు తయుధా నీళ్ైో  వచేియ కవు. ఊభోో  యయథ థదనికూ కయణం ఊయథ ఎతేత లో 
ఉండడం , క్ుడె ఈ సథ లభంణా భళ్ు గుటట ని చెనేయళ్ైు. ధా ఇంజనీర్ ఫుయర భాతంి థదనిని ుకోలేదఽ. 

క నిన భోజులు ఊయంణా దగగ యగ ధాక్ు ణెయౌలన దద తేలణో భ శ్రయౌంచిన తయథయత గుడు యెనక్ునన ఖ్ాయ జఞగలో 
బూనేలోల భంచి నీటి వనయథలు ఉననటోనినంచింథి. భుందఽగ ఫాఫాబణో, ఆ తయథయత ఊభ  నెదద లణో ఈ 

యషమం చెనునఽ. ఈ యషమానిన యెంటధే నభభలేదఽ. అుడె గుడు ూజఞభ  గయథ "భా ణాత క్ుడె 
ఇక్కడ గుడు కోధేయథ ఉండేదని చెనేయడె. ఇతనఽ చెనన థానిలో నిజం ఉండు ఉండవచఽి" అధానయథ. అలాగ , 
ఊభ  భునసఫు గయథ క్డా " ఎవభో ఫమట ఊయతనఽ భన ఊభ  ఫాగు కోసం ఇంతగ క్ిఱ చేసఽత ంటే భనం 

అడెా కోవడం సఫఫా" అధానయథ. థానిణో అందయౄ ధా ఆలోచన ణో ఏకీబయంచాయథ. 

కనీ, ఆందభ  భథిలో క్టే శిన "ఈ నికూ చాల డఫుఫ ఖ్యథి, ఎధలన అనఽభతేలు కయయౌ. అయ ఎలా 
సదిసత ం" అని. థానికూ ధేనఽ "అవునీన ధేనఽ చాసఽక్ుంటానఽ. నై సహకయం ఉంటే చాలు" అధాననఽ. యెంటధ,ే 

శ్రరభమ్ ణో భాటాో డు థదనికూ యడు ఐఏఎస్ట ఆసర్ లుక్ుఫడు కయలధాననఽ. థానికూ యడె యెంటధే ుక్ుని 

ఇక్కడ జిలాో  క్ల క్టర్ ణో భాటాో డు నంచాడె. ఆమన భంచి భనసఽణో ధేనఽ అనిన యవభలణో వలేత , 
బిుతుం నఽంచి కయయౌసన అనఽభతేలు, నిధఽలు ఇనసత ధానయథ. 

అటినఽండు అథే ని నెైన ధా సభమం అంణా గడునేయణణణ . ధేనఽ భుందఽగ నీటి వనయథల కోసం బూనే 

భీక్ష చేరనఽ. పయౌతం ఆరజనక్ంగ క్నినంచడంణో ఫో ర్ యేమడం నదలు నెటాట ం. ఆ భోజు ఊయంణా అక్కడక్ు 

క్దయౌ వచిింథ.ి గుడు ూజఞభ  గయథ ణిేమక్ ూజలు చేసయథ. నదటలో  భళ్ైో  అడెా క్ుధాన టటట దలణో 



భుందఽక్ు యెయో చివభ కూ నీట ిజఞడ క్నినెటాట ం సఽభాయథ ఆయథ వందల అడెగుల కూరంద. అబణే, భళో్ కూరంద 

లనంచిన నీయథ ఎటికీ లబమభవుతేంథి. ఆ నీళ్ైో  చాలన ఊభ  జిల ఆనంథానికూ అవధఽలు లేవు. ననఽన 

అననందనలోత  భుంచెణాత యథ. అథే ఉణాసహంలో అక్కడక్కడ ేభభో భెండె ఫో యథో  క్డా యేసభు. అనినటా అథే 
పయౌతం. ఆ తయథయత ధేనఽ తలనెటిట న ని అక్కడ క్ నెదద  టామంక్ క్టట డం. 

భూడె ఫో యో నఽండు వచేి నీటిని ఆ టామంక్ లోకూ మోటాయో థాుభ నింన, అక్కడునఽండు నెైుల థాుభ తి్ర 

ఇంటికూ ంనంచడం ధా దేమమం. థదనికూ బిుతుం ఇచిిన డఫుఫలకూ అదనంగ ఊభోో  యళ్ుందయౄ క్డా 
యభమళల యౄంలో ధన సహామం చేసయథ. అనఽక్ుననటటట గ, ణొనేభథి ధెలోలో టామంక్ క్టట డం, ఊయంణా 
నెైులు యేమడం జభ గ ంథి. ఆ టామంక్ నుియంపోతసవం ఆ జిలాో  ఎంన గభ  చేతేల నైదఽగ జభ గ ంథి. ఆ 

కయమక్రభంలో ఎంన గయథ ననఽన ఫెచఽిక్ుంటృ చఽటటట క్కల గర భాలకూ ఇలాంటి లేవ చేమభధానయథ. ఆ భోజు 

అనిన నేయోలో ఈ యయత , ఎంన గభ ణో ధా న్ూ టల వచిింథి. ఆ భభనడె నేభోో  ఈ యయత చాల ధా ఆత  నేతేిలు 

గ భీష్, శ్రరభమ్, సాయమ, సతమభూభ త భాసట యథ, భజఞభవు గయథ, సుత్ర న్ూ న్ చేల అననంథించాయథ . 

సతమభూభ త గయథ నీవు చథియన చదఽవుక్ు ఇయళ్ సయథక్త లనంచింథి. ఎందఽక్ంటే, సభాజఞనికూ ఉయోగడే 
యదమ ఎంణో ఉతత భఫైెనథి అధానయథ. ఆమన నఽంచి అలాంటి భాటలు యంటే ధాక్ు చాల సంణోషం క్యౌగ ంథ.ి 

భజఞభవు గయథ క్డా నీ చదఽవు, ణెయౌయణేటలణో ఊభ కూ ఎంణో ఫేలు చేసవు. నిజఞనికూ ఉథయ మగంలో క్డా 
ఇంత తినత  థొ యక్దఽ అధానయథ. ధాక్ అథి నిజభనినంచింథి. ఆ తయథయత సుత్ర క్డా చాల లేు 

భాటాో డుంథి. ధా యజమానిన భనసభ అననంథించింథి. నెళ్ుమాక్ ణానఽ, తన తయోౌ తండెిలు ళ ైదభఫాద్ 

వచేిరభని, ఈ సభ  ళ ైదభఫాద్ వచిినుడె యళ్ు ఇంటికూ యభభని ఆహాునించింథ.ి 

ఆ తయథయత ఆలోచిలేత  ధాణో నెయుకూ యళ్ు తయోౌతండెిలు ుకోక్న్ు వడం ధా భంచిక  అనినంచింథి. అలా 
జయగక్న్ు ణే, ధేనఽ ఈ ఊభ కూ వచేియడుని కదఽ, ఈ ఊయథకూ లేవ చేల ఇంతటి తినత ని నొు ంథే అవకశం వచేిథి 
కదఽ. అందఽక , అనినసఽత ంథి తి్ర భాటకూ, చయమకూ క్ అయథం ఉంటటంథి. అథి యెంటధే ణెయౌమక్న్ు వచఽి, కనీ 

తయథయత ఎుడయ  క్ుడె తక్ుండా ణెలుసఽత ంథి. ఇంక్ , ధా లేనళితేల హడావుడుకూ అంతఫే లేదఽ. 

ణొందభోో  ఈ వూయథ వసత భధానయథ. ఇంక్ ఇంటి దగగ య ననిన, ఫాఫాయ్, భుయయ చాలా ఆనందడాా యథ. 

ఫాఫాయ్ "ఈ ఊభ కూ ఫేభు ఇనిన సంవతసభలుగ చేమలేని ఫేలు నీవు క వలం సంవతసయంలో చేసవు. 

భాక్ు ఈ ఊభోో  ఎంణో భంచి నేయథ ణెచిి నెటాట వు. నఽవుు నిజంగ భా భెండయ  క డెక్ుయే " అధానయథ. ఆ భత్రి 
ధాక్ు ఆలోచనలణో, ఆనందంణో నిద ిటట లేదఽ. ఆ నెై యయం ఊభోో  యయందయథ క్లల ధాక్ు సధాభనం చేసయథ. 



యళో్కూ ఇంటలో క  ధేయథగ నీళ్ైో  భవడం, ఫమటక్ు యెయో ణెచఽిక ధ ేఅవసథ  తడంణో చాల సౌక్యమంగ ఉంథి. 
ఇధానళ్ైో గ అసధమం అనఽక్ునన ని సధమం అవుడంణో చాల సంణోషంగ ఉధానయథ. యయందభ  భాటలు, 

న్ుి ణాసహం ననఽన ఊభ కూ భభ నిన భంచి నఽలు చేమడానికూ నేిభ నంచింథి. 

నెై యజమానిన చాసక్ , ఊభోో  మువత క్డా ధాణో జత క్యౌనంథి. భుఖ్మంగ సాభ  , భంఫాఫు, గ భ  భంచి 

లేనళితేలమామయథ. యళ్ైు భుగుగ యథ భుయయ ణో క్యౌల క  సాకలోో  చదఽవుక్ుధానయథ. ధానెై భుయయ చెనన 

అననుిమంణో యయథ అత్ర క థిద కలంలోధే భంచి లేనళితేలమామయథ. ఆనందభవు గయథ ఊయథ, ఊభ లోని 

నెదద లనఽ భ చమం చేలేత , యళ్ైు ఊభోో ని మువతని భ చమం చేసయథ. ధాక్ు ఊభ  చఽటటట క్కల నుింణాలు 

చానంచాయథ. చిననుడె యయందయథ త్రభ గ న నుింణాలు, ఆడెక్ునన ఆటలు ధాణో ంచఽక ధానయథ. ధేనఽ 

క్డా యభ ణో చక్కట ిలేనహపావంణో ఉంటృ యభ కూ ఫాగ దగగ య అమామనఽ. ఇుడె ఏభ , భ బ అని 

నలుచఽక్ుధే చనఽవు వచిింథి. యళ్ులో సాభ  తండు ిగర భ భునసఫు. ఆమనక్ు సహామంగ ఊభోో ధే ఉండు 
యయసతుం ుచఽికోవడానికూ లదధ ంగ ఉధానడె. ఇంక్ భంఫాఫు యషమానిక లేత  అతని తండు ిసాకల్ ళ డ్ 

భాసట ర్. భంఫాఫు కూ క్డా ఉనుదామమ విత్రత  ఇషట ం. సిఽత తం అథే సాకలోో  ఉనుదామముడుగ నిచేసఽత ధానడె. 
గ భ  తండుథి ిఎయథవుల యమనుయం. గ భ  ఆమనక్ు ణోడెగ ఆ ష్ప్ లోధే ఉంటాడె. సాభ  అందభ  గొంత 

అనఽక్భ సాత  సయథాగ భాటాో డణాడె. అతనిణో భాటాో డెతేంటే సభమం ణెయ్దఽ. గ భ  ల ో టృభ  మాస, చేలే 
అభామక్ు నఽలు బలే నవుు ణెనసత బ. భంఫాఫు ఉధామసలు ఇవుడంలో థిటట . ఊభోో  ఏ 

కయమక్రభఫైెధా అతని ఉధామసం తనిసభ . 

ఫేభంణా క్ మువలేన లాగ భాభ  ఊభోో  ఇంక నిన అనవిథిధ  కయమక్రభాలు నదలు నెటాట ం. భా మువలేన 

కూ జఞగిత్ర అధే నేయథ నెటాట భు. ఫేభు తలనెటిట న నదటి ని ఉననత తయగత్ర నుఠరల. ఊభోో  అటిథాక 
నుిధనేక్ నుఠరల భాతఫేి ఉండేథి. థాంణో ఐదవ తయగత్ర తయథయత చాల భంథి చదఽవు ఆనేలేయయథ, ఆభ థక్ 

ఇఫఫందఽలు, యయణా సదఽనుమం లేక్. ధేనఽ భా శ్రరభమ్ ణో చభ ించి, జిలాో  యథామదికయథలని క్లల క్ 

ఉననత తయగత్ర నుఠరల నెటట డానికూ అనఽభత్ర సంనుథించానఽ. భాలో భంఫాఫుకూ నుఠరల నియుహణ 

అనఽబవం, ఆసకూత ఉండడంణో అతనిక్ునన ఊయవతల జఞగలో నుఠరల క్డథాభనఽక్ుధానభు. యెంటధే ఊభోో  
యళ్ుకూ యషమం చెనుభు. యళ్ైో  క్డా సంణోఱంచడఫే కక్ుండా క ందయథ యభమళలు క్డా కి్టించాయథ. 

ధేనఽ భయు ధా లయల్ ఇంజనీభ ంగ్ ఫుయరకూ ని నెటిట  భంచి డుజెైన్ తమాయథ చేరనఽ. అలాగ , భా శ్రరభమ్ 

ుణమభాని బిుతునిధఽలు క్డా ణొందయగధే వచాిబ. ఫేభంణా క్లల ఆడెత, నుడెత నుఠరలని 

సంవతసయంలోు నిభ భంచాభు.  



నుఠరలలో అనిన సదఽనుమాలు క్యౌంచాభు. చక్కట ితయగత్ర గదఽలు, ఆట సథ లం, భంచి నీళ్ైో , చక్కటి 
నక్కలు ఇలా ఎధలన వసతేలణో అందంగ భుసత ఫబమంథి. నుఠరల నుియంపోతసయనికూ ఈ సభ  ఎంన గభ ణో 
నుటట , యథామ రఖ్ భంత్రి గయథ క్డా వచాియథ. ఆ సబలో యయథ నలోలు క్టేట  జులోో  భబతీలు కి్టించడఫే 

కక్ భదామహన పోజన థక్ం క్డా భంజూయథ చేసయథ. భంఫాఫు ని నుఠరల నిభుహృక్ుడుగ కి్టించాయథ. 

ఊభోో  నెదద లంణా ఆ సబలో ననఽన భభొక్కసభ  నొు గడత లణో భుంచెణాత యథ. అలా నదల ైన నుఠరల నియుహణ, 

అనవిథిధ కూ ఫేభంణా భంఫాఫుకూ సహకయం అందచేసాత ండేయళ్ుం.క వలం భా ఊభ  నలోలధే కక్ , క్క ఊభ  
నలోలని క్డా చేయథిక ధానభు. చఽటృట  ఉనన భూడె ఊయోలో ఉననత నుఠరల లేక్న్ు వడంణో అక్కడునఽండు 
చాలాభంథి యథామయథథ లు వచాియథ. 

అలాగ , భా ఊయథ, చఽటటట  క్కల నృ.ఎడ్ చదఽవుక్ునన నియథథయ మగ మువతని ఈ నుఠరలలో ఉనుదామములుగ 
చేయథిక ధానం. ధాక్ు ఈ ఊభ  గిత్రని చాలేత  చాల ఆనందభుగ, ఇందఽలో ధేనఽ పాగభవుడం అదిషట ంగ 
అనినంచేథ.ి 

అలా సంతినత గ గడుచిన్ు తేనన కలంలో, క్ భోజు అనఽకోని సంఘటన జభ గ ంథి. ఆ భోజు భత్రి డెక్ునన 

గంట లేటికూ ఫాఫాయ్ లేన ంటలో  నలతగ , గుండె టేట లనటటట గ ఉందధానయథ. యెంటధే కయథ తీసఽక్ుని ణెధాయౌ 

హాలటల్ కూ తీసఽకెమళునఽ. డాక్టర్ భీక్షుంచి గుండ ెధెన వచిిందని, సభమానికూ తీసఽక్ుభవడంణో నుిణం 

కనుడ గయౌగభధానయథ. ఆ తయథయత యయం భోజులు హాలటలోో  ఉంచి, చికూతస చేల, ూభ తగ తగగ క్ ఇంటికూ 
ంనంచాయథ. ఈ యయత ణెయౌలన భూడయ  భోజుకూ భుయయ వచాిడె. అతనిన చాడడం అథే నదటి సభ . 
తభుభడె, ధాననని సభైెన సభమంలో కనుడు ఇంకో జనభని ఇచాివు. సొ ంత తభుభడె ఉధాన ధాననని ఇంత 

ఫాగ చాలేయడె కథేమో అధానడె. ఆ తయథయత యయం భోజులు ఉండు త్రభ గ  అఫెభ కకూ యెయున్ు మాడె. ఆ 

యయం అంణా ఇదద యం క్యౌలే గడునుభు ననీన యళో్ణో, లేనళితేలణో. ఇదద భ  భధమ క్ చనఽవు, సనినళితమం 

ఏయడుంథి. 

అబణే, ఇథి జభ గక్ గ భ  ధాణో "ఫాఫాయ్ ,నఽవుు దగగ య ఉండడం వలన, కయథ ఉండడం వలన సభమానికూ 
యెైదమం అంథి నుిణానుమం నఽంచి ఫమటడాా డె. కనీ, ఊభోో  చాలాభంథికూ కయథ లేక్, సభమానికూ యెైదమం 

అందక్ నుిణాలు న్ు గొటటట క్ునన ఉథాహయణలు ఉధానబ." అధానడె. ఆ భాటలు ననఽనఆలోచించేసబ. 

అందభ ణో చభ ించి చివయక్ు క్ నియణమానికూ వచాినఽ. ఊభోో  యభళ్లు లేక్భ ంచి నుిధనేక్ యెైదమరల కూ క్ 

అంఫుల నఽస క ధానభు. అందఽలో నిచేలే క్ంనుౌండయథకూ డెైయైంగ్ ఫాధమత అచెనుభు. అతధే కక్ుండా, 



ధేనఽ, గ భ  అవసయఫైెణే ఎంత భత్రి యేమ ైధా డెైయైంగ్ చేల ణెధాయౌ హాలటల్ క్ు తీసఽక్ుయెమళత భని చెనుభు.. ఇథ ి

ఊభోో  అందభ  కోసం క ననథి. 

నదటలో , అంఫుల నఽస ఎక్ుకవ యడక్న్ు బధా, ఫెలో ఫెలోగ అవసయం వచిినుడె యడటం నదలు 

నెటాట యథ ఊభ  జిలు. ఈ నతత ం నియుహణ గ భ కూ అచెనుభు. 

ఇలా క తత  క తత  వసతేలణో ఊయథ అనవిథిధ  చెందఽత వచిింథి. అంణే కదఽ, ధేనఽ ఈ ఊయథ వచిి థి 
సంవతసభలు థాటి న్ు మాబ క్డా. చాల యచితంిగ అనినసఽత ంథి గత థేళో్ జీయతం యెనక్ుక త్రభ గ  చాలేత . 
ఎధలన భాయథలు వచాిబ. ఉథయ మగం నఽంచి వమవసమంలోకూ, భహానగయం నఽంచి ల ో టృభ కూ, క తత  
ఫందాలలోకూ భాయథత వచిింథి. అంణే , కదఽ ధాక్ు ఇుడె నలఫ ై ఏళ్ైు థాటాబ క్డా. ననిన, ఫాఫాయ్ 

భధమ , భధమలో ధా నెయో సిత వన ణెచేియయథ. కనీ, ధా గతం ణెయౌమడంణో ఫలవంతం నెటేట యయథ కదఽ. ధాక్ు 

ఎందఽకో నెయో చేసఽక్ుని ఫాధమతల చక్రంలో ఇయథక్ుకధే క్ంటే ఇలా ఫహిభచాభ గ ఉండు జిలక్ు లేవ చేసాత  

గడునేమాలనినంచేథ.ి  

క్భోజు నొు దఽద నన లేవగధే, ఇంటిభుందఽ ఊభ లోని భిుఖ్ఽలంణా వచాియథ. ననఽన ూల భాలణో 
సధాభనించి ఆ భోజు థినత్రిక్లో వచిిన యయత చానంచాయథ. భా ఊభ ని భషట రం లో ఈ సంవతసయు 
ఆదయశగర భం గ కి్టించాయథ. అంణే కదఽ, భషట ర బిుతుం ధాక్ు ఉతత భ గర భ లేవక్ుడె అయయథా  ఇచాియథ. 

ధాక్ు భుందఽగ భా ఊభ కూ వచిిన శింస చాల చాల సంణోషభనినంచింథి. అలాగ , ధాక చిిన అయయథా  

వలన ధా జీయణానికూ క్ అయథం, సపలమత లనంచింథి. నిజంగ, ఈ భోజు ధా తయోౌ తండెిలు ఫతి్రకూవుంటే ఇథి 
చాల ఎంత ఆనందడేయభో అనినంచింథి. ఆ భోజు ఊయంణా క్ ండెగలా చేసఽక ధానభు. ననఽన 

అననంథిసాత  భోజంణా న్ూ నఽో  వసాత ధే ఉధానబ.  

ధాక్ు ఆ అయయథా ని బిుతుం సుతంతి థిధలతసవం ధాడె దిానభు చేసయథ. అథి అందఽకోవడానికూ 
ళ ైదభఫాద్ యెమళునఽ. ధా నుిణ లేనళితేలు సాయమ, శ్రరభమ్, గ భీష్ అక్కడకూ వచాియథ. 

అందయం క్యౌల త్రయగడం, నుత యషమాలు జఞా క్ం చేసఽకోవడం, సయథా క్ఫుయోణో ధాలుగు భోజులు ఎలా 
గడుచిన్ు మాబ ణెయ్లేదఽ. గవయనర్ గభ  దగగ య నఽండు అయరా్ తీసఽక్ుని ఆ అయయథా ని భా ఊభ  జిలకూ అంకూతం 

ఇచాినఽ. 



అక్కడెనన ధాలుగు భోజుల గ భీష్ యళ్ు ననిన క్తేయథ ఇంటలో  ఉధానభు . గ భీష్ ఫావగయథ కూయణ్ నెదద  
యమనుయసఽత డె ళ ైదభఫాద్ లో. నెదద  ఫంగో  లాంట ిఇలుో , ఇంటి చఽటృట  నక్కలు, ఇంటి నిండా నియళ్ైు 

ఉంటాయథ. ఇలాంటియభ కూ ఏనే క్ష్ట లు ఉంటాబ అధానడె సాయమ గ భీష్ ణో. థానికూ గ భీష్ "బగవంతేడె 
అందభ కీ అనీన ఇవుడె. ఇనిన సౌక్భమలునన ఇంటలో  థదం నెటేట  ఇలాో లే లేదఽ. అవునఽ, ధా ననిన క్తేయథ 

సంవతసయం కూరతం చనిన్ు బంథి ఇదద యథ నలోలని ఆమనకూ వథిలేల. భా ఫావగయథ కూయణ్ ఆ యష్దం నఽంచి ఈ 

భోజు వయక్ ణేయథకోలేదఽ. భా అక్క లేని ఇంటలో  ఉండలేక్ యమనుయంలో ఇంక ఇంక భునిగ న్ు బ క వలం 

డెకోడానికూ ఇంటికూ వసఽత ధానయథ. అటి నఽండు ఇంటి వమవహాభలనీన ఆమన తయోౌ అనసామభభ గయథ 

చాసఽక్ుంటటధానయథ. ఆయడ చాల భంచి భనిఱ. ననఽన చాల ఫాగ చాసఽక్ుంటాయథ. అందఽక  భా అక్క 

లేక్న్ు బధా ఈ ఇంటికూ వచిి ఉండగలుగుతేధాననఽ. అబణే , నలోలు ఇదద యౄ భాతంి థాథాు అధాథలు 

అబన్ు మాయథ. లేక్ తయోౌ నేిభక్ు, ఉండు తండు ినేిభక్ు దాయం అవుతేధానయథ. యళ్ు ఫాభభ ఎంత దగగ యక్ు 

తీలధా దాయం యెయోన్ు తేధానయథ. యళ్ు వియతన, చదఽవు యషమంలో క్డా భాయథ వస్త ంథి. యళ్ు ఇలుో  

సభ థిథిద  నలోలనఽ థాభ లో నెటేట  యయథ ఎవభైెన భయయౌ . ఆ థేవుడ ేథాభ  చానుయౌ. " అధానడె. ఫేభంణా ఇథి యని 

చాల ఫాధ డాా భు. ఇంత భంచి యభ కూ ఇనిన క్ష్ట లా ? థేవుడె క్యథణణంచి ణొందభోో  యభ  క్ష్ట లు ణొలగ ంచాలని 

నుిభ ధంచాభు. 

ఆ తయథయత ఊభ కూ యెనకూక వచాిక్ ధాక్ు వచిిన అయయథా  నుభ ణోషంకూ ధా డఫుఫ భభ క ంత క్యౌన గరందాలమం 

క్డెథాభనఽక ధాననఽ. థానికూ ఫాఫాయ్ భుందఽ ఉనన భెండె గదఽలు నియథయోగంగ ఉధానమని యటిని 

గరందాలమంకూ యడెకోభని చెనుయథ. 

ధేనఽ చాల సంణోఱంచి ఊభోో  నేగణాయభ ణో క్డా సంథిించి ఫాఫాయ్ ఇచిిన భెండె గదఽలలో క నిన 

భాయథలు చేరనఽ. అలాగ  గరందాలమానికూ కవయౌలన సభానఽ (క్ుభీిలు, టేఫుళ్ైో , అలభాభలు లాంటియ) 

క ని అందంగ తీభ ిథిథాద నఽ . ఇంక్ ుసత కల యషమానిక లేత  ఊభోో  చాల భంథి ుసత కలు యభళ్లుగ ఇచాియథ. 

ఫేభు క నిన క తత  ుసత కలు క్డా క్యౌనుభు. ఈ గరందాలమానికూ భుఖ్మ థాత అబన ఫాఫాయ్ నేయథన 

'ఆనంద గరందాలమం" అధే నేయథనెటాట భు. థానిన ఫాఫాయ్ చేతధే ఆమన ుటిట నభోజు ధాడె నుియంనంచాభు . 

ఆ భోజు ఆమన సంణోష్నికూ అవధఽలు లేవు. 

ఇలా చక్కగ సగ న్ు తేనన సభమంలో క్ నెదద  దఽయఘటన జభ గ ంథి. ఫాఫాబకూ భయు గుండెధెన వచిింథి. 
యెంటధ ేఆసఽతి్రకూ తీసఽకెయోధా ఈ సభ  భాతంి పయౌతం దక్కలేదఽ. ఆసఽత్రిలో చేభ ంచిన భూడె గంటలలో 
క్నఽన భూరయథ. ధా కూరంద నఽంచి బూనే క్థియౌన్ు బనటటట గ, ధేనఽ క్ు క్యౌన్ు తేననటటట గ అనినంచింథి. 



కలేు ధలటి నఽంచి భాట భలేదఽ, దఽుఃఖ్ం త. ధా సొ ంత తండు ిచనిన్ు బనుడె క్డా ఇంత ఫాధ 

అనినంచలేదఽ. ఎలాగో ణేయథక్ుని, క్కన దఽుఃఖ్ సభుదంిలో భునిగ న ననిన కోసం ధా ఫాధనఽ థిగనేంగుక ని 

ఒథాయిడం నదలునెటాట నఽ. ఫెలోగ, భుయయకూ , ఆ తయథయత ఊభోో  యభ కీ ఈ యయత ణెయౌమచేరనఽ. ఆ భోజు 

ఊయంణా క్థియౌ వచిింథి ఫాఫాయ్ ఇంటికూ. ఇంక్ అక్కడనఽంచి ఊభోో  యమతు అంణా చాసఽక్ుధానయథ. భుయయ 

అతని క్ుటటంఫంణో భెండయ  భోజు ఉదమానికూ వచాిడె. అతనిన చాడగధే అటి వయక్ ఫలవంణాన 

ఆుక్ునన దఽుఃఖ్ం ఫమటక్ు తనఽనక చిింథి. అననమామ అని ఫావుయథభధాననఽ. అతనఽ ననఽన, ననినని 

ఒథాభిడె. ఆ భోజ  ఫాఫాయ్ అంతమకూరమలు జభ గబ. ఆ తయథయత జయగయౌసన కయమక్రభాలనీన భుయయ ఏ 

లోటట లేక్ుండా రలత మైంగ జభ నంచాడె. 

అనిన కయమక్రభాలు అబన్ు మాక్ , క్ భోజు సమంతంి ననఽన, ననినని క్భోిఫ టిట  భుయయ "ఇలా 
జయథగుతేందని క్లలో క్డా అనఽకోలేదఽ. ధానన లేని జీయతం ఊళించఽకోలేభు. 

అంత దాయంలో ఉధాన ఆమన అబమ హసత ంణో చక్కగ ఫతి్రకనఽ. ఇుడె ఆ హసత ం జభ గ  న్ు బంథి. ధా 
జీయతఫే భాభ న్ు బంథి. నిజఞనికూ, ఆమనక్ు గత థేళ్ైో గ ఎటటవంట ిలేవ చేమక్ుండా, ఆమనణో 
గడక్ుండా దాయంగ ఫతి్రకూ ఎంణో కోలోమానఽ. ననఽన భభ నంచేటటట గ , ధాక్ంటే క్డా ఫాగ ధాననగభ  ని 

గౌతమ్ చాసఽకోగయౌగడె.. అథి గౌతమ్ అదిషట ం. కనీ, ఈ తు అభభ యషమం లో ఇక్ చెమమనఽ. అభభని 

ఇంక్ నఽంచి ధా ణోధే అఫెభ కలో ఉంచఽక్ుని చక్కగ చాసఽక్ుంటానఽ. థాని వలన, క ంణెైన ధా ఫాధ 

తగుగ తేంథ.ి గౌతమ్, నఽవుు నిజంగ ధా తభుభడెయ. నినఽన ంటభ గ ఇక్కడ ఉండనివునఽ. నఽవుు క్డా 
భాణో వచేిలేబ. అందయం క్లల అక్కడే హాబగ ఫతిేక్ుథాం" అధానడె. 

థానికూ ధేనఽ ఏనై అనక్ుండా ఉండున్ు మానఽ. ననిన భాతంి "ధాక్ు ఈ ఊయథ, ఇలుో  వథియౌ నెటిట  భయలని లేదఽ. 

అలాగని, నీ కోభ క్నఽ కదనలేనఽ. ఎందఽక్ంటే, నీవు చెననథి క్డా సభంజసంగ ఉంథి. కనీ క్ షయతే. 

గౌతమ్ భక్ుండా ధేనఽ భాతంి నీ దగగ భ కూ భనఽ. ఎందఽక్ంటే, ధాక్ు ఉననథే ఇదద యథ క డెక్ులు. ఏ క్క 

క డెక్ుని క్డా యడుచి ఉండలేనఽ." అంథి. ఆ భాట యధానక్ ధా క్ళ్ైు చెభభిబ. ధేనఽ ఏనై చెలేక్ 

"సభ , అభభకూ యస లదధ ంగ ఉంథి కఫటిట , నీ యెంట ఇుడె తీసఽకెళ్ైు. ధేనఽ నుస్ట న్ు ర్ట, యస వచాిక్, ఇక్కడ 

నఽలనీన క్ దభ కూ ణెచిి వసత నఽ" అధాననఽ. ధా సభాదానభు యళో్కూ ూభ తగ నచిక్న్ు బధా, యేభ  థాభ  
లేక్ సభ  అధానయథ. నొు లాలనీన కౌలుకూ ఇచిి యటిని చాసఽక ధ ేఫాధమత సాభ కూ, ఇంటిని ూభ త సథ బ 

గరందాలమభుగ భాభ ి థాని ఫాధమతని భంఫాఫుకూ అచెుథాభని అనఽక ధానభు. ఇలా అనిన 

యషమాలు భాటాో డెక ధానక్ ననినని తీసఽక ని భుయయ యళ్ైు అఫెభ క యెయోన్ు మాయథ. 



యళ్ైు యెయో న్ు మాక్ ఇలోంణా ఫో ల న్ు బనటట బంథి. గలు ఇంటి నఽలు, ఊయథ నఽలణో సభమం 

గడుచిన్ు బధా భతబేిమసభ కూ ంటభ తనం, థిగులుగ ఉండేథి. భోజూ భత్రి భుయయ యళ్ైు భాటాో డేయళ్ైు. 

అబధా, ఏథయ  ణెయ్ని యెయౌత్ర ఉండేథి. 

ఇంక్ ఈ ఊభోో  ఉండాలని అనినంచడభు లేదఽ. అలాగని, అఫెభ క యెమళో లని క్డా లేదఽ. ఇంక ఆలోచిలేత , 
ధాకెందఽకో ఇక్కడక్ు ధేనఽ వచిిన ని అబన్ు బందనినంచింథి. ఈ ఆలోచనధే సతమ భూభ త భాసట యథణో 
ంచఽక ధాననఽ. 

ఆమన "నీ ఆలోచనలో ఆశియమం లేదఽ. ఎందఽక్ంటే, అథి నీ వమకూతణాునిన తి్రనృంనృస్త ంథి. నీవు, ఎుడా 

క తత దనం , క తత  యణావయణం కోయథక్ుంటావు. నీ చఽటృట  ఉనన ించానికూ ఏదబధా ఫేలు 

చేమాలనఽక ంటావు. ఇథి నీ లోని గొ గుణం. నీవు ఈ ఊభోో  ఉధాన , అఫెభ కలో ఉధాన నీలోని ఆ తన 

తీయదఽ. క్కసభ  గతం లోకూ చాల, నీవు క తత  జీయతంలోకూ అడెగునెటేట  అవకరలు ఏఫైెధా ఉధానబేమో 

యెతేక్ు " అధానయథ.  

భతంిణా ఆమన చెనన అవకరల కోసం ఆలోచిలేత  గ భీష్ యళ్ు ఫావగభ  క్ుటటంఫం, యభ  నలోలనఽ భంచి 

థాభ లో నెటేట  భనిఱ అవసయం గుయథత క చాిబ. అక్కడకూ యెయో క ంత కలం ఉండు ఆ నలోలనఽ చాసఽకోవడఫే 

తన భుందఽ ఉనన గొ అవకశం లాగ అనినంచింథి. భభనడె ఉదమఫే గ భీష్ కూ న్ూ న్ చేల ధా 
ఆలోచననఽ ంచఽక ధాననఽ. యడె చాల సంణోఱంచి, యళ్ు ఫావ గభ ణో భాటాో డు ధాణో "నీ భక్నఽ ఆమన 

భనసభ ఆహాునిసఽత ధానయథ. నలోలు తన భుంథ ేచేబజఞభ న్ు తేధాన ఏనై చేమలేని లథ త్రలో ఉనన ఆమనకూ 
నీవు క్ ఆర థదంగ క్నినసఽత ధానవు. ణొందభోో  యయుంటికూ యెళ్థాభు." అధానడె. థాంణో ధా నియణమం 

భభ ంత ఫల డుంథి. ఇక్ నేగ యౌన నలాో  భుయయని, ననినని థదనికూ నంచడం. భుందఽ యయథ గటిట గ ధా 
ఆలోచననఽ త్రయసకభ ంచిధా, ధా గటిట  మితనం వలన భెండె భోజుల తయథయత ుక్ుధానయథ. ఆశఛయమంగ 
నధేన భుందఽ ుక్ుంథి "క్ తయోౌగ నీ సంణోష్నిన కోయథక ంటానఽ. నీ భనసఽ, వమకూతతుం ణెలుసఽ కఫటిట  
థదనికూ ధేనఽ అంగీక్భ సఽత ధాననఽ. నీక్ు ఎక్కడ ఉంటే ఫాగుంటటంథయ  అక్కడే ఉండె. కనీ ఈ తయోౌని భభ ిన్ు క్ుండా 
భోజూ భాటాో డెతేండె." అంథి. భుయయ క్డా అబషట ంగధే అంగీక్భ సాత  "నీవు ఎుడా సంణోషంగ, థి 
భంథికూ ఫేలు చేసాత  గొగ ఫతికయౌ. 

భా తభుభడు గిత్రని చాల ఫేభు గయుడాయౌ. కనీ, నీక్ు ఎుడె ఎటటవంట ిఅవసయం ఉధాన ఈ అననమమ 
ఉధానడని భభ చిన్ు వదఽద ." అధానడె. యభ  అంగీకయంణో ధాక్ు క ండంత ఫలం వచిింథి. ఇంక్ ఊభోో  యభ ని 



నంచడం నెదద  క్షట ం కలేదఽ. అందయౄ భుందఽ ఫాధ డుధా , ధా ఆలోచననఽ అననంథించాయథ. కనీ, ఈ 

ఊభ కూ భాతంి ధెలక క్సభైెధా భయలని భాట తీసఽక ధానయథ. ఇంక్ చక్ చక నేగణా నఽలు ూభ త చేమడం 

నదలు నెటాట నఽ. భుందఽగ అనఽక్ుననటటట గ, నొు లం, ఇంటి ఫాధమతలని సాభ , భంఫాఫులకూ అచెనునఽ. 

అనిననఽల ూభ త చేసఽక ని భెండె యభల తయథయత ళ ైదభఫాద్ కూ ఫమలు థేభనఽ. ధేనఽ వచేి భోజు 

భుందఽ క్ నెదద  సబ నెటిట  ధాక్ు ఘనంగ యడయ కలు ఇచాియథ. ధాక్ు ఖ్భీదబన చేత్ర యచీ ఫహృభత్రగ, 
యళ్ు గుయథత గ బచాియథ. అథి యళ్ు భుందభ  నెటటట క ధాననఽ సంణోషంగ. అలా ధెనండె సంవతసభల 

తయథయత గర భయసం, వమవసమ యుం భుగ ంచఽక ని టట ణ జీయతం యెైు ధా తదఽభ  మిాణం 

నదలబమంథి . 

భైెలేు లేట షన్ కూ గ భీష్, యళ్ు ఫావ కయథ తీసఽక్ుని వచాిడె. యడె నినన నొు దఽద ధేన ఇక్కడకూ వచాిడట. ఇలుో  

చేభ న ధాక్ు సదయఫైెన ఆహాునం లనంచింథి. గ భీష్ ఉండే యౄంలోధే ధా సభానఽ నెటిట ంచాయథ. ధేనఽ 

తమాయబ వచేిటటికూ నలోలు సాకల్ కూ యెయోన్ు మాయథ. యళ్ు ఫావ కూయణ్ , అతత మమణో క్లల భాటాో డెత 

టిన్ చేరనఽ. నదటలో  యళ్ుని ఎలా సంఫో దించాలా అని ఆలోచిసఽత ండగ కూయణ్ "భాక్ు గ భీష్ ఎంణో నఽవుు 

అంణే . భభభయౌన యడె నయౌచినటేట  ఫావ, అతత మమ అని నలువు." అధానయథ. ఆ తయథయత ఆస్ట కూ యెళ్ొత  కూయణ్ 

ధాణో "గ భీష్ నీక్ు అనీన చెనుడె క్థా. ధా నలోలు అజయ్, అఖిల లనఽ నీ చేత్రలో నెడెతేధాననఽ. యళ్ుని 

భంచి భనఽషేలుగ, యిోజక్ులుగ చాడాలధేథే చనిన్ు బన ధా పాయమ క్ల. ధా పాయమ లేక్ుండా ఈ క్లనఽ 

ధేనఽ క్కడుధ ేసకయం చేమగలనధే నభభక్ం ూభ తగ న్ు బంథి. యళ్ుకూ కయయౌసనవనీన అభయిగలనఽ 

కనీ, ధా యమనుయం, భానలక్ లథ త్ర వలన యభ కూ కవయౌలనంత సభమం క టాబంచలేక్ న్ు తేధాననఽ. 

గ భీష్ చెనన థాని ఫటిట , భెండె ధెలల కూరతం నఽవుు భా ఇంటికూ వచిినుడె చాలన థానిని ఫటిట  క్ భాట 

ఖ్చిితంగ చెగలనఽ. ధాక్ు నీ వలన యయథ ఫాగుడణాభ అధే నైభాంస క్ంటే నీ వలధే యయథ 

ఫాగుడణాయనన నభభక్ం ఎక్ుకవ. నీ మితనంలో నీవు యభ ణో ఎలా విభ తంచిధా ధేనఽ, కనీ, అభభ కనీ 

అడెా చెభు. " అధానయథ. అందఽక్ు ధేనఽ "ఫావ, ధా నైద నైయథ నెటిట న నభభకనికూ చాల క్ితజాతలు. నై 

నభభక్ం నిలనెటట డానికూ ధా రమ శక్ుత లా మిత్రనసత నఽ. " అని అధాననఽ. 

ఆ తయథయత అనసామభభ గయథ క్డా చాల లేు భాటాో డాయథ గడుచిన్ు బన గతం గుభ ంచి, జయథగుతేనన 

సంగతేలు గుభ ంచి. ధేనఽ క్డా అవనీన ఆసకూతగ యంటృ, భధమ భధమ క నిన శినలు యేసనఽ యవభల కోసం. 

ఆయడ చాల భంచి యయని, ఆయడ దగగ య ధేయథిక ధ ేయషమాలు ఎధలన ఉధానమని నంచింథి. ఇంతలో నలోలు 
సాకల్ నఽంచి వచాియథ. యభ ని ధేనఽ, గ భీష్ సమంతంి సయథాగ ఫమటకూ త్రన తీసఽక చాిభు. చాల భోజులు 



తయథయత ఫమటక్ు భవడం ణో యళ్ైు క్డా ఫాగ ఆనంథించాయథ . యభ దద యౄ క్డా ననఽన గ భీష్ ని 

నయౌచినటటట గ భాభమమ అని నలుసఽత ంటే చాల సంణోషంగ అనినంచింథి. ఆ తయథయత భెండె భోజులు గ భీష్ 

ఉండు యెనకూక యెయున్ు మాడె. యడె వచిిన ఉథేద శమం ననఽన యళ్ుకూ భ చమం చేల దగగ యకూ చేమడఫే. అథ ి

ూభ తగ సదించాడె. యెమతో భుందయ ధాణో "ఇక్కడ నీక్ు ఎుడె ఫాగ లేక్ న్ు బధా, ఉండాలని లేక్ న్ు బధా 
ధాణో చెు. అలాగ , సిఽత త భ లథ తేల వలన యళ్ైు ఏదబధా నీక్ు ఇఫఫంథి, ఫాధ క్యౌగ ంచేటటట  విభ తంచిధా 
ధాక్ు చెు" అధానడె. అందఽక్ు ధేనఽ 'ఎుడెైణే ననఽన యళ్ైు భాభమమ అధానభో, ధేనఽ యభ ని ఫావ, 

అతత మమ అని నలవడం నదలునెటాట ధల అుడే యయథ ధా యయథ అబన్ు మాయథ. యళ్ు సభసమలే ధా 
సభసమలు. అనీన చక్కథిదఽద ణానఽ. నీవు నిశ్ింతగ యెళ్ైు " అధాననఽ. ఆ భాటలక్ు యడె తినత గ 
యెయున్ు మాడె. అటినఽండు ధా మిణానలు, ఈ క్ుటటంఫం ణో అనఽఫంధం నదలబమంథి.  

భుందఽగ ధేనఽ చేలన ని ఆ ఇంటి థినయభ  కయమక్రభం భ శ్రలన. ఆ తయథయత , నలోల అలయటటో , వియతనని 

గభనించానఽ భెండె, భూడె భోజుల నుటట. యయందయౄ చెనంనంతగ నలోలు చెడున్ు లేదఽ. కనీ, ఇథే 
అలయటటో  క నసగ లేత  భాతంి ఆ భిాదం ఉంథి. అజయ్ దవ తయగత్ర, అఖిల ఎనినేదవ తయగత్రకూ వచాియథ. 

సాకల్ నఽంచి భగధే టీయ భుందఽ క్యథింటాయథ. భత్రి డెక్ుధే వయక్ అక్కడే చదఽవు, త్రండు, క్ఫుయథో . 

థదని వలన యళ్ైు టీయకూ ఫానిస అవడఫే కక్ుండా, చదఽవు నైద దామస తగ గ  న్ు ణోంథి. అందయౄ నుం, తయోౌ 

లేని నలోలని ఏనై అనయథ. ఎుడెైధా యళ్ు ఫాభభ ఏదబధా చెనులని చాలేత  ఆయడ భాట 

టిట ంచఽకోక్న్ు వడం, ఎదఽయథ యసఽకోకవడం లాంటియ చేసత యథ. తండు ిబమం ఉధాన ఆమన భోజూ ఫాగ భత్రి 
అమామక్ భవడం 

, అటికూ యళ్ైు నిద ిన్ు వడంణో ఆ థాభ  క్డా భూసఽక్ున్ు బంథి. ఫాగ ఆలోచించాక యళ్ుకూ భుందఽ దగగ య 

అయుయౌ యభ కూ నచేి యధంగ అనఽక ధాననఽ. అందఽక్ని, యళో్ణో నుటట టీయ చాడడం, చాలేటుడె ఆ 

కయమక్రభాల గుభ ంచి యభ ణో భాటాో డడం, యభ ని నయుంచడం లాంటియ చేలేయడుని. 

అలా చెనేటుడె యళో్కూ సాపభ తథామక్ఫైెన యషమాలు, భనఽషేలు గుభ ంచి చెనేయడుని. యటిని 

క్ధలుగ, ఆసకూతగ చెడంణో యభ  భనసఽక్ు హతేత  కోవడఫే కక్ యభ లో యదమ యషమంలో క్ ఆశమం 

ఏయడుంథి. థానిని నిజం చేమడానికూ ఏనే చదయయౌ, ఎక్కడ చదయయౌ, ఎలా చదయయౌ లాంటి యషమాలు క్డా 
చెనేయడుని. యభ లో అజయ్ కూ నెదద  ఇంజినీర్ అబమ యళ్ు ధానన యమనుయంలో సహామడాయౌ 

అనఽక్ుధేయడె. అఖిల కూ డాక్టర్ చదఽవుక ని అందభ కూ లేవ చేమాలనీ కోభ క్. ఇలాంటివనీన భాటాో డెకోవడం 

వలో యయుదద భ కీ చదఽవు నైద భభ ంత ఆసకూత నెభ గ ంథి.ఆ కయమక్రభం అమామక్ క్డా థాని గుభ ంచి ధాక్ు 



ణెయౌలన భభ నిన క్ఫుయథో  యళ్ుకూ ఆసకూత క్యౌగ ంచేలా చెనేయడుని. అలాంటుడె, యళ్ైు టీయ నైద నఽంచి 

దామస భయోంచడం కనీ, కోకసభ  టీయ ఆనేమడం కనీ చేలేయయథ. 

అథి అదనఽగ తీసఽక నన ధేనఽ చెుత నన థానికూ క తత  యషమాలు జోడుంచే యడుని. యటిలోో  నుౌభణణక్ం, 

జఞనదం, ించ చభ త,ి బూగోళ్ యరేష్లు ఉండేయ. యళ్ైుక్డా శరదద గ యనడఫే కక్ుండా , భధమ భధమలో 
శినలు యేలేయయథ. అలా క్ఫుయథో  చెుక్ుంటృ యళో్ణో పోజనం చేలేయడుని. అతత మమ ఈ భాయథని గభనిసాత  

ఉండేయయథ. అలా క ంతకలనికూ నలోలు ఫడు నఽంచి భగధే భాభమమ ఏడు అని అడుగ యయథ. 

క్ భోజు యళ్ైు ఫడు నఽంచి వచేిటటికూ ఫాడుభంటన్ కోర్ట లదధ ం చేరనఽ. భుందఽ శరదద  చాక్ న్ు బధా ధేనఽ 

"నైక్ు ధేనఽ ఈ ఆట ధేభ సత నఽ. కలేు ఆడుచాడండు. నచిక్న్ు ణే భ టటనండు భాధేథాద భు" అనడంణో ఆట 

నదలు నెటాట యథ. కలేు ఆడేసభ కూ భంచి ఆసకూత వచిింథి ఇదద భ కీ. ఆ భభనడె యమతు "భాభమమ, 
ఫాడుభంటన్ ఆడథాభా" అధానయథ. అలా కలేు ఆట , తయథయత క్ఫుయోణో ఆ భోజు టీయ దగగ భ కూ అసలు 

యెళ్ులేదఽ. ధేనఽ క్డా గుయథత  చేమలేదఽ. ఆ భభనడె, కమయమ్ ఫో యథా  ణెచాినఽ. అథి చాడగధే, ఇదద యథ 

"ఎధానళ్ుబంథయ  కమయమ్స ఆడు. అభభ, ఫాభాభ ఫేభు ఆడేయళ్ుభు. ఇయళ్ అభభ జఞగలో నఽవుు ఆడె 
భాభమమ" అధానయథ. అంణే కదఽ అతత మమనఽ క్డా ఫలవంతంగ తీసఽక చిి ఆడుంచాయథ. చివయలో 
అభామక్ంగ "భాభమమ నఽవుు ఎటికూ ఇక్కడే ఉంటాయ, చక్కగ భోజూ ఆడెకోవచఽి భనం అంణా " 

అధానయథ. ధాక్ు యళ్ు అభామక్తుం, ఆనుమమత చాల చాల భుచిట యేల "తక్ుండ ఉంటానఽ, కని 

ధాథయ  షయతే. ధాణో నుటట ఆటలు, క్ఫుభ ో కదఽ, చదఽవు క్ుంటాభంటేధే " అధాననఽ. థానికూ, యయోదద యౄ 

యెంటధ ేుక ధానయథ. ధాకెందఽకో నదటి యజమం సదించాననినంచింథి. ఆ భభనడె నఽంచి క్ ట ైం 

టేఫుల్ తమాయథ చేసభు. అందఽలో కలేు, ఆటలు, కలేు క్ఫుయథో , కలేు చదఽవు ఉధానబ. అలా యళ్ు 

సమంతిు సభమం చక్కగ గడడం నదలబమంథి. యళ్ుకూ హో మ్ వయథకలో సహామడడం , ధాక్ు 

ణెయౌలన చిటాకలు, సాచనలు చెనేయడుని. 

క వలం సాకల్ హో ంవయథక ణో ఆగక్ుండా, నేగణా నుఠలు క్డా చథియేయయథ. యభ ని తి్రథద అయథం చేసఽక్ుంటృ 

చథియేటటటట గ శినలు యేసాత  అలయటట చేరనఽ.  

అలాగ , నొు దఽద ధే లేచి చదవడం క్డా అలయటట చేరనఽ. ఇదంణా సదించడానికూ థాథాు ఆయథ ధెలలు 

టిట ంథ.ి నతత భు చదవడఫే కక్ుండా భా ఆటలు, క్ఫుయథో  క్డా భోజూ క న సగ య. అలాగ , ఆథియయం 

యళ్ుని ఫమటకూ తీసఽక్ుయెమతుయడుని. క్ యయం సయకస్ట కూ, క్ యయం ఫేజిక్ ష్్ కూ , క్ యయం లనిభాకూ ఇలా 



ఎధలన థిేరలకూ యెమళుభు. భీక్షలుడె యళో్ణో నుటట ధేనా ఫెలుక్ువగ ఉండు యళ్ుకూ కవయౌలనయ 

చాసఽక ధేయడుని. ఆ సభమంలో యభ ని సాకలు లో థింన, భీక్ష అబేమథాక ఉండు , ఇంటికూ త్రభ గ  
తీసఽక చేియడుని. ఇలా ణెయ్క్ుండాధే భా భధమ భంచి అనఽఫంధం ఏయడుంథి. యళ్ైు ధా గథిలోధే డెక ధే 
యయథ. 

ఇవనీన క్ ఎతేత  అబణే నెదద  భీక్షలు క్ ఎతేత . ఆ సభమంలో యభ కూ కవయౌలనవనీన చాసఽక్ుంటృ , 

సభమానికూ పోజనం, నిద ిన్ు బేటటట  చాలేయడుని. యళ్ుకూ భ క్ష త్రత డు ణెయ్క్ుండా క్ఫుయథో  చెూత , నయుసాత  

ఉండేయడుని. ఇవనీన దగగ యగ చాసఽత నన అతత మమ, ఫావ చాలా ఆనందడే యళ్ైు. ధా కూచిిన భాట కియం ఏ 

భోజూ ధేనఽ చేలే నఽలకూ అడెా  వచేియళ్ైు కదఽ. నలోలలో వసఽత నన భాయథ యళ్ుకూ సషట ంగ క్నినంచేథి. 
భ క్ష పయౌణాలు వచిిన భోజు భా అందభ  ఆనంథానికూ అవధఽలు లేవు. ఎందఽక్ంటే ఇదద యౄ భంచి భాయథకలు 

ణెచఽిక ని నదటి భూడె భమంక్ులోో  ఉధానయథ. ఆ భోజు ధా కోభ క్ నైద ఫావ ఇంటలో ధే ఉధానయథ. అందయం 

క్లల గుడుకూ, అక్కడు నఽండు హో టల్ కూ యెమళుభు. సమంతంి ఇంటి క చాిక్ భాణో నుటట ఫామడుభంటన్ ఆడాయథ. 

ఆమన అలా గడడం నలోలకూ చాల సంణోష్నినచిింథి. అజయ్ ని భంచి కలేజీలో చేభ ంచాభు. థాంణో 
నుటట ఇంజినీభ ంగ్ కోసం కోచింగ్ క్డా నదలు నెటాట భు. ఇలా చాసఽత ండగధే ధేనఽ ఇక్కడుకూ వచిి 

సంవతసయం అబన్ు బంథి భధమలో గ భీష్ భెండె సయథో  వచిి యెమళుడె. ధేనఽ యళ్ుణో క్లలన్ు బన తీయథ చాల 
చాల ఆనంద డాా డె. 

ఈ సంవతసయ కలంలో ధేనఽ ఎక్ుకవగ నలోలణోధే గడడంణో ఫావ, అతత మమణో ఎక్ుకవ ఫంధం ఏయడలేదఽ. 

ఫావ నొు దఽద ధేన ఫమటక్ు యెమతత  భత్రి వయక్ ఇంటికూ భడె. 

అతత మమ ని యళో్ణో ని చేబసాత , ూజలు, దామనం ణో ఎక్ుకవ లేు గడునేథి. సుతహాగ ఆయడ భాటాో డడం 

క్డా తక్ుకయే. కనీ, ధాక్ు ఏ లోటట భక్ుండా చాల ఫాగ చాసఽక్ుధేయయథ. అబణే, ఈ భధమ నలోలు 

సాకలు, టృమషనో వలన ఎక్ుకవలేు ఫమట ఉండడంణో ధాక్ు అతత మమ ణో భాటాో డే సభమం కసత  థొ భ క థి. 
సదాయణంగ భదామహనం పోజనభు చేలన తయథయత థాథాు గంట లేు భాటాో డెక ధేయళ్ుం. ఆయడ 

భాటలలో యేథాంత దయ యణణ ఎక్ుకవగ ఉండేథి. జీయతం యొక్క యభాయథం, ుభణాలలోని సభంశం లాంటియ 

యవయంగ చక్కటి ఉథాహాయణలణో చెనేయయథ. ధాక్ు ఇలాంట ియషమాలలో భ జఞా నం లేక్న్ు వడంణో శరదద గ 
యనడఫే కక్ుండా, శినలు యేసాత  ఉండేయడుని. ఆయడా ఎంణో సహనంగ ధేనఽ అడుగ న శినలనినటికూ జయఫు 

యౌచేియయథ. క నిన శినలకూ యెంటధే సభాదానం చెక్న్ు బధా ుసత క్ం చాల, ఆలోచించి భభనడె జయఫు 

చెనేయయథ. ఇధానళ్ైో  ధేనఽ ఫతి్రకూన జీయణానికూ అతత మమ చెనే జీయతం ఎంణో దాయం. 



అలా ధాక్ు ణెయౌమక్ుండాధే యేథాంతం యెైు దిఱట  భయోంథి. ధేనఽ క్డా ఆయడ దగగ యథనన యేథాంత ుసత కలు 

చదవటం నదలు నెటాట నఽ. చదవటఫే కక్ుండా, ధేనఽ యటిలోంచి గరళించింథి ఆయడ ణో చభ ించేయడుని. 

అలా భా ఇదద భ  భధమ ఫంధం నెయగడం నదలబంథి. భోజూ భదామహనం థాథాు నలోలు వచేి వయక్ , 

ుసత క్ ఠనం, యటిలోని యరేష్ల నెైన చయిలు సగ య.. ఇంణే కక్ నొు దఽద నన ఆయడ ూజ అమామక్, కలేు 
దామనం క్డా చేలే యళ్ుభు. ఇలా సంవతసభలు గడుచిన్ు మాబ. ఆయడ క్ సునైజీ ఫో ధనలు యనడం, 

యభ ని ూజించడం జభ గ థ.ి ఆ సునైజీ ఆశరభం కూ అతత మమ తి్ర సంవతసయం యేసయ కలంలో యెమతో యయథ. 

ననఽన తీసఽక్ుయెళ్థాభని మిత్రనంచాయథ కనీ, నలోల భీక్షల వలన అథి క్ుదయలేదఽ. ధా కెందఽకో 
ఆయడలాగ ఫతికయౌ క ధానళో్ తయథయత అనినంచేథి. 

ఈ భధమలో అజయ్ ఇంటభీభడుమట్ ూభ త చేమడం, భంచి ఇంజినీభ ంగ్ కలేజీలో లట్ ణెచఽికోవడం 

జభ గ ంథ.ి ఇంజినీభ ంగ్ యిేశ భీక్షకూ చాల క్షట డు చథియడె. అబధా ధాణో క్ గంటబధా గడునేయడె 
క్ఫుయథో , ఆటలణో. 

ధేనఽ క్డా అతనిన ఉణాసహయథసాత  భాటాో డేయడుని. చివయకూ అతని క్షట ం పయౌంచింథి. ఆ యజమానిన 

అందయం క్ యేడెక్గ చేసఽక ధానభు. ఫావ ఇంటలో  ని యళో్ందభ కీ ఫటట లు క నఽకోకభని డఫుఫలు ఇచాిడె. 
అతత మమ క్డా యళ్ుందభ కీ లుటటో  ంచింథి. ఆ తయథయత అజయ్ చథియన కలేజీలోధ ేఅఖిలకూ క్డా లట్ 

వచిింథ.ి ణానఽ క్డా అజయ్ చథియన కోచింగ్ లెంటర్ లో ఎం.నృ.నృ.ఎస్ట యిేశ భీక్ష కోసం చేభ ంథి. 

యభ దద యౄ కలేజీకూ వచేిమడం , సొ ంతంగ చదఽవుకోవడం నదలు అమామక్, ధాక్ు భభ ంత తీభ క్ సభమం 

థొ భ క థ.ి క్ భోజు ఫావ ఆస్ట కెమళుక్ ధాక్ు న్ూ న్ చేల ఇంట ిదగగ య నఽంచి క నిన భుఖ్మఫైెన నేయథో  

ణెచఽికోవడం భభ ిన్ు మానని, ననఽన యటిని ఆసఽకూ తీసఽక్ుయభభని అడుగయథ. యటిని తీసఽక ని ధేనఽ 

ఆస్ట కూ యెమళునఽ. అథే నదటి సభ  అక్కడక్ు యెళో్డం. చాలా అందంగ తీభ ి థిథాద యథ. 

ధేనఽ యెమతో సభ కూ ఫావ గథిలో ఇంక క్ ఇదద యథ భనఽషేలు ఉధానయథ. నేయథో  ఇచిి ఫమటక్ు భఫో తేంటే ఫావ 

ననఽన క్డా అక్కడే ఉండభధానయథ. యభ  భాటలనఽ ఫటిట  ధాక్ు వచిిన యళ్ైు బూగయబ రసత  ైనిుణులు , 

ఫావ క్టట ఫో బే క తత  బవన సభుథామం గుభ ంచి వచాియని ణెయౌలంథి. ఢుయో్లో ధేనఽ చేలన ఉథయ మగం ఇథే. 
థాంణో, యళ్ు భాటలలో నిభగనభవడఫే కక్ , ణెయౌమక్ుండాధే ధేనఽ యడున ఆధఽనిక్ భ క్భల గుభ ంచి 

భాటాో డాం నదలు నెటాట నఽ. యళ్ైు "థాని గుభ ంచి ఫేభు యధానభు. కనీ యటిని ఇుడె ణెనంచడం 

ఎలా, యడడం ణెయౌలన యయథ క్డా లేయథ క్థా" అధానయథ. అుడె ధేనఽ యటినెై చేలన భ రోధన, యడున 



తీయథ చెనునఽ. అంణే కక్ ఇుడె యటిని అవసయఫైెణే ణెనంచి యడగలనని చెనునఽ. యెంటధే యయథ 

ఫావణో "నై ఇంటలో ధే ఇంత అనఽబవజాుడుని ఉంచఽక ని ఊయంణా యెతేక్ుతేధానయథ" అధానయథ. ధాణో "అయ 

ణెనంచి యడేటుడె భభభయౌన నలవండు. ఫేభు ధేయథిక ంటాం" అధానయథ. 

యళ్ైు యెయో న్ు మాక్ ఫావ ధాణో "ఇంత కలం , నఽవుు ఇంజనీభ ంగ్ చేల ఎథయ  ఉథయ మగం క ంత కలం 

చేసవనఽక ధాన కనీ, ఫేభు ఎధలన ఏళ్ైో గ ఎదఽయథ చాసఽత నన థానిలో నీవు ఇంత గొ నిుణుడువని 

అనఽకోధేలేదఽ. కసత  ఈ సహామం చేలేత  చాల సంణోఱసత నఽ" అధానయథ. ధేనఽ యెంటధే, ఢుయో్ ఆస్ట కూ న్ూ న్ చేల ఆ 

భ క్భలని ణెనంచానఽ. అయ వచాిక్ ఫావ యెంట ణానఽ క తత గ క నఽగోలు చేమన్ు బే సథ లం కూ యెయో భీక్షలు 

చేల అక్కడ నీట ిభ లథ త్ర గుభ ంచి చెనునఽ. నిజఞనికూ అక్కడ నీటి భ లథ త్ర అంత ఫాగ లేదఽ. ఆ భాట యనన 

ఫావ ఇంకో భెండె, భూడె సథ లాల దగగ భ కూ క్డా తీసఽకెమళో యథ. యటిలో క్క సథ లం భాతంి నీటి యషమంలో 
ఫాగుంథ.ి యెనకూక వచేిటుడె ఫావ "గౌతమ్, ఈ భోజు ధా యమనుభనికూ నీవు ఎంణో ఫేలు చేసవు. ఇలాంటి 
సలహా, సహామం లేక్ ధేనఽ క నిన లక్షలు కోలోమానఽ ఇంతక్ు భుందఽ. నీవు, ధా నలోలక  కదఽ, ధాక్ు 
క్డా భాయగ దయశక్ుడుగ ఉధానవు ఈ యషమంలో. నీక్ు అబమంతయం లేక్న్ు ణే భా ఆసఽకూ భోజూ వసత య " 

అధానయథ. 

అందఽక్ు ధేనఽ "ఫావ, నై యమనుభనవిథిధ కూ ధేనఽ ఉయోగ డణానంటే తక్ వసత నఽ. కనీ, క్ చినన 

అబమయథన. క వలం నొు దఽద నన భాతఫేి ఇక్కడక్ు వసత నఽ. ఎందఽక్ంటే, భదామహనం అతత మమణో, సమంతంి 

నలోలణో గడడం ధాక్ు చాల సంణోష్నినసఽత ంథి. అథి భాతంి దఽలుకోలేనఽ" అధాననఽ. థానికూ ఆమన 

యెంటధ ేుక ని "నీవు భా క్ుటటంఫ సబుమడుయే. నీ ఇష్ా నిన కదననఽ. భ ట ినఽండు ధాణో ఆస్ట కూ 
వదఽద వుగని" అధానయథ. 

ఆ భభనడే అతత మమ ఆశ్రసఽసలు తీసఽక్ుని ఫావ ఆసఽలో చేభనఽ. ఫావ బూగయబ రఖ్ అని క్ యపాగనిన 

నదలునెటిట  థానికూ ననఽన అదిత్రగ నిమనేంచాయథ. ధాక్ు ఈ అంశం నెై ఆసకూత ఉనన ఇదద యథ ఇంజినీయోని 

ఇచాియథ. యభ కూ శ్క్షణ ఇసాత  ఫావ యమనుభనికూ సంబంథించిన నీట ివనయథల నఽలనీన చాసఽకోవడం 

నదలు నెటాట నఽ. ఇథి ణెయౌల నగయంలోని నేగణా బవన నిభభణ సంసథ లు భభభయౌన యభ కీ లేవ అంథించభని 

అడుగబ. లేవక్ు తగగ  డఫుఫ క్డా ఇవుడానికూ లదధ ం అమామబ. ఎందఽక్ంటే, ఫేభు చేలే సహామం వలన 

యభ కూ చాల ఖ్యథి, సభమం క్డా ఆథా అవుతేంథి. 



ఇదంణా చాల ఫావ, ధా రఖ్ని ఇంక క్ యమనుయ సంసథ గ భాభ ి , యటి ఫాధమతని ధాక్ు అచెనుయథ. 

యయందభ కూ లేవలు అంథించడానికూ ధేనఽ ఇంక ంత భంథి ఇంజినీయోని నిమనేంచఽక ని యభ కీ శ్క్షణ ఇచాినఽ. 

ఫావ యమనుయంలో ఫెళ్ైక్ువలనీన ధేభ యయథ. ఫెలోగ చఽటటట క్కల ఊయో బవన నిభభణ సంసథ లు క్డా భా 
దగగ భ కూ సలహా కోసం భవడం నదలు నెటాట యథ. అలా యమనుయం ఫాగ అనవిథిధ  చెంథింథ.ి యటనినటివలన ధాక్ు 

యమనుయంలో భంచి అనఽబవం వచిింథి 

కనీ ఈ అనవిథిద ణో నుటట ధేనఽ నలోలణో , అతత మమ ణో భోజూ గడునే సభమం తగ గ న్ు బంథి. అబణే, నలోలు 
నెదద వుతేనన క థదద  యళ్ుకూ నేగణా యమకలు నెయగడం, అతత మమ ననఽన అయథం చేసఽకోవడంణో అంత 

ఇఫఫంథిగ ఉండేథి కదఽ. ఈ భధమలో క నిన భంచి సంఘటనలు క్డా జభ గబ. అందఽలో నదటిథి 
అఖిల కూ ఫెడులన్ లో లట్ భవడం. చాల క్షట డు తన క్లని నిజం చేసఽక ంథి. ఆ భోజు అతత మమ, ఫావ 

సంణోష్నికూ అవధఽలు లేవు. ధాణో "నీవు భా ఇంటలో  అడెగు నెటిట నటినఽండు ఎంణో భంచి జభ గ ంథి. 

నెడ థాభ న డెతేనన నలోలు భంచి థాభ లోకూ వచిి ఇంత యిోజక్ులమామయథ. భా యమనుయం అనవిథిధ  
చెందఽణోంథ.ి ఇంటి ఇలాో లు న్ు బన ఫాధలోంచి భభభయౌన ఫమటక్ు తీసఽక్ువచాివు. నీక్ు ఎలా క్ితజాతలు 

ణెలనులో అయథం కవటేో దఽ" అధానయథ. ధేనఽ థానికూ "ఎుడెైణే నైయథ ననఽన నై క్ుటటంఫంలో చేయథిక్ుధానభో, 
ధాక్ు ఫావ, అతత మమ, ఫేనలుో డె, ఫేనకోడలు లనంచాభో , అటినఽంచి ధేధే నైక్ందభ కూ యథణ డు ఉధాననఽ. 

నైయథ ఇుడె క్ితజాతలు చెన ననఽన భబయడెగ చాడదఽద ." అధాననఽ. 

ఇంక్ భెండయ  యషమం ఏనేటంటే క్ భోజు ఫావ ఆసఽలో ధేనఽ ఉననుడె ఫమట భ లెష న్ లో సుత్ర ని 

చాసనఽ. యెంటధే ఫమటక్ు యెయో తననఽ లక్భ ంచానఽ. ణానఽ ఆశియమన్ు బంథి ఇక్కడ ననఽన చాల. యళ్ు 

ఆమన, నలోలు క్డా వచాియథ. యభ ని భ చమం చేలంథి. 

యళ్ైు భా ఫావ క్టట ఫో బే క తత  అనుయథట ఫెంటట లో ఇలుో  క నడానికూ వచాియథ. యళ్ుని భా ఫావకూ భ చమం 

చేల ఇంట ియవభలనీన చెనుభు. ఆ తయథయత భెండె, భూడె సయథో  వచిి చివయక్ు ఫ్ో ట్ ఫుక్ చేసఽక ధానయథ. 

భా ఫావ క్డా యళ్ుకూ భంచి ధయకూ అభాభడె. అలా, సుత్ర యళ్ు ఆమనణో క్డా భంచి భ చమం 

ఏయడుంథి. ఆమన ఫలవంతం వలన యయుంటికూ క్డా క్ భోజు యెమళునఽ. సుత్ర యళ్ు తయోౌ తండెిలని క్డా 
అక్కడ క్లుసఽక ని చాలా లేు గడునునఽ. ధాక్ు చాల తినత గ అనినంచింథి ఆ భోజు సుత్ర క్ుటటంఫానిన చాల. 

ఇంక క్ భంచి భాయథ ఏనేటంటే ఫావ భయు క్టి కూయణ్ లాగ భాయడం. ధేనఽ భోజూ ఆస్ట కూ ఫావ ణో 
యెమతుటుడె సయథా క్ఫుయథో  చెడం, నయుంచడం చేలేయడుని ధా భ దిలో ధేనఽంటటధే. ఫెలోగ ననఽన క్ 



భంచి లేనళితేడుగ చాడడం నదలు నెటాట డె. సమంణాిలు ఫావ ణొందయగ ఇంటికూ వచిినుడె నలోలు, 
ఫేభు ఆమనణో క్లల ఏదబధా ఆటలు ఆడేయళ్ుభు. క్ఫుయథో  చెుక్ుంటృ క్యౌల పోజనం చేలేయళ్ుభు. 

ధేనఽ నలోలని సధమఫైెంతవయక్ు ఫావణో క్లడం, యభ ని దగగ భ కూ చేలే మిణానలు చేలేయడుని. బగవంతేని 

దమ వలన ధా మిణానలు పయౌంచి ఫావ నలోలకూ భయు దగగ య అమామడె. థాథాు భోజూ ణొందయగ ఇంటికూ 
వచిి యళో్ణో ఆనుమమంగ ఉండేయడె. యళ్ైు క్డా ఆమనకూ భునఽటి లాగ ఫాగ దగగ యమామయథ. అక్కని 

ూభ తగ భభ ిన్ు లేక్న్ు బధా, నలోల సంగతమంలో భయు క్టి కూయణ్ లాగ అమామడె.  

ఇంకో ఆనందక్యఫైెన సంఘటన జభ గ ంథి. భషట ర బిుతుం యయథ, భా సంసథ  సదించిన గిత్రకూ, సభాజఞనికూ 
ఉయోగడ ేజల వనయథల నెంుకూ గుభ తంుగ ఉతత భ యమనుయ సంసథ  అయయథా  ఇచాియథ. థానిణో నుటట ధాక్ు 
క్డా "ఉతత భ యమనుయ యేతత " అయయథా  వచిింథి.. ఆ అయయథా  వచిిన భోజు థిన త్రిక్లలో ధా న్ూ టల, ఈ యయత 
వచాిబ. అథి చాలన ధా ఆత  నేతేిలు గ భీష్, శ్రరభమ్, సాయమ, ఊభోో  నేతేిలు గ భ , భంఫాఫు, సాభ  , సుత్ర, 

భుయయ, భజఞభవు గయథ, సతమభూభ త భాసట యథ న్ూ న్ చేల అననంథించాయథ. 

సతమభూభ త భాసట యథ " గౌతమ్, నఽవుు ఉథయ మగం, వమవసమం, యమనుయం ఇలా అధేక్ యంగలలో నిచేల 
యజమం సదించావు. క్ భనిఱ ఇనిన యంగలలో భణణంచడం చాల గొ. నఽవుు క్ుడె ధా శ్షేమడుయ 

అని చెుకోవడం ధాక్ు గయుంగ ఉంటటంథి." అధానయథ. ధేనఽ ఆమనణో "నై అననందనలు ధాక్ు క ండంత 

ఫలానిన ఇచాిబ. కనీ ధాక్ు ఇంతక్ంటే సంణోషఫైెనథి ఎవయౄ లేని ధేనఽ భంచి నేతేిలని, తండు ిలాంటి 
గుయథవుని, ననిన, ఫాఫాయ్, అననమమ, ఫావ, అతత మమ, ఫేనలుో డె, ఫేన కోడలు ని సంనుథించఽక ధాననఽ 

గత భుబ ఏళ్ులో . అలాగ  సభాజఞనికూ లేవ చేమగయౌగనఽ. ఇంత క్ంటే ఇంక ం కయయౌ ధాక్ు" అధాననఽ. 

క్కసభ  గతం ఆలోచిలేత , ధేనఽ ఈ ఇంటికూ వచిి థేళ్ైో  అవుణోంథి. ఈ థేళో్లో నలోలు నెదద వడం, భంచి 

చదఽవులు చదఽవు కోవడం , ధేనఽ యమనుయంలోకూ యిేశ్ంచడం, ఫావ, అతత మమల ఆనుమమతలనఽ నొు ందడం 

లాంటియ ఎధలన జభ గబ.  

ఇంజనీభ ంగ్ ూభ త చేసఽక్ునన అజయ్ అతని కోభ క్ ఫేయక్ు తండుకిూ ణోడెగ ఈ యమనుయంలోకూ వచాిడె . 
అతనికూ బూగయబ రసత ంై నెైన ఆసకూత ఉండడంణో, గత భెండేళ్ైో గ ధేనఽ దగగ యథండు అతనికూ అనీన ధేభ ంచానఽ. 

అతనా ణెయౌయెైనయడె , ఫాగ క్షట డే యడె కఫటిట  ణొందయగధ ేఅనీన ధేయథిక ధానడె. 

అఖిల క్డా ఎం.నృ.నృ.ఎస్ట ూభ త చేసఽక ని ఎం.డు చెమమడానికూ ఢుయో్కూ యెయున్ు బంథి. అతత మమ క్డా ఎక్ుకవ 

భోజులు యరఖ్టనంలో ఆశరభంలోధే ఉంటలంథి ఆయడక్ు నచిినటటట గ రింతంగ జీయసఽత ధానయథ. ఇలా 



అందయౄ క్ దభ కూ చేభ  సఽఖ్ంగ జీయసఽత ధానయథ. క్ భోజు భత్ర ిఇదంణా ఆలోచిసఽత ంటే, ధా కెందఽకో ఇక్కడక్ు 
ధేనఽ వచిిన ని ూయతబనటటట  అనినంచింథి. అజయ్ కూ ధేనఽ చాసఽక్ుధే యమనుయ ఫాధమత అగ ంచి ఇక్కడు 
నఽంచి యెయున్ు థాభని నియణబంచఽక ధాననఽ. కనీ, ఎక్కడుకూ యెమళుయౌ, ఏనే చెమామయౌ అధేథి ణెయౌమటేో దఽ. 

ఎటృ ణేలుికో లేక్ న్ు వడంణో ఆ భభనడె అందభ కూ న్ూ న్ చేల ఈ యషమం చెన ఏనే చేలేత  ఫాగుంటటందని 

యభ  అననుిమానిన అడుగనఽ. భజఞభవు గయథ డుయో్కూ వచేిమభని, భంఫాఫు యళ్ైు భయు ఊభోో కూ 
వచేిమభని, భుయయ అఫెభ కకూ వచేిమభని ఇలా అందయథ యళ్ు దగగ యక్ు వచేిమభని భనసాపభ తగ 
నయౌచాయథ. యళ్ు ఆనుమమతకూ చాల సంణోషభనినంచింథి కనీ యమ ో వభ  దగగ భ కూ యెమళో లని లేదఽ. అతత మమ యళ్ు 

ఆశరభానికూ వచేిమభంథి. ఫావ కూయణ్, నలోలు భాతంి అసలు ఇక్కడ నఽండు యెళో్ధే వదఽద  అంటటధానయథ. చివభ  
మితనంగ సతమభూభ త భాసట ర్ గభ ణో భాటాో డానఽ. ఆమన "నఽవుు చదఽవు, ఉథయ మగం, వమవసమం, 

యమనుయం, సభాజ లేవ ఇలా ఎధలన క్యభలు చక్కగ నియుభ తంచావు. అంణేకదఽ, ఇధానళ్ైో  నఽవుు ఇతయథల 

కోసం ఫతిేక్ుత సగం జీయతం ూభ త చేసవు. నేగణా సగం జీయతఫైెధా నీ కోసం నీవు ఫతిేక్ు. నీక్ు 

కయయౌసనటటట గ జీయంచఽ. నీక్ు నచిిన చోటట కూ యెయో రింతంగ గడెు" అధానయథ. ఈ ఆలోచన ధాక్ు ఫాగ 
నచిింథ.ి 

థదని గుభ ంచి ఫాగ ఆలోచించి క్ నియణమానికూ వచిి అందభ ణో ంచఽక ధాననఽ. ధా ఫాగు కోభ  యళ్ైు కఫటిట  
ఎవుయథ అడెా  చెలేదఽ. భుందఽగ యమనుయ ఫాధమతలనీనఅజయ్ కూ, ఫావకూ అగ ంచానఽ. అలాగ , ధాక్ు 

అనవసయఫైెన సభానఽ అంణా తీలేసనఽ. ఇుడె క వలం క్ నెట ట , ఫామగ్ ణో నేగ లానఽ ననఽన ధేనఽ 

ణెలుసఽక ధ ేమిాణంకూ లదధ ంగ. ధాక్ు అడవులు, క ండలు, సభుది థిేరలంట ేచాల ఇషట ం. ఆ థిేరలకూ 
యెయు రింతంగ క ంత కలం ఉండాలని చిననటి నఽంచి కోభ క్. కనీ యటి క్ంటే క్డా భుందఽగ ధా జీయత 

భాయగ దభ శ అబన సతమభూభ త గభ  దగగ య క ధానళ్ైో  ఉండు గుయథలేవ చేమాలని అనినంచింథి. అథే యషమం 

ఆమనణో చెనేత  చాల సంణోఱంచి తక్ుండా యభభధానయథ. ఆ నెై యయఫే కకూధాడకూ ఫమలుథేభనఽ. యెమతో  భోజు 

అందయౄ భైెలేు లేట షన్ కూ వచిి యడయ కలు చెనుయథ. అలా, ధా ళ ైదభఫాద్ నియసనికూ, యమనుయ భునికూ ణెయ 

డుంథ.ి 

కకూధాడ చేభ న ధేనఽ ధేయథగ సతమభూభ త భాసట ర్ ఇంటికూ యెమళునఽ. ఆమన పాయమ చనిన్ు మాక్ క్కభ  
ఉంటటధానయథ ఆ ఇంటలో . 



క్ భోజు యరర ంత్ర తీసఽక్ుధానక్ ఫెలోగ ఆమన నఽలలో సహామం చేమడం నదలు నెటాట నఽ, ఇంటా 
ఫమట క్డా. వమసఽ వలన ఆమన క ంత ఫలళీనడుధా భానలక్ంగ చాల ఉణాసహంగ ఉంటాయథ. 

ఆమన ఆశమాలక్ు తగగ టటట గ కలేజ్ నఽంచి ఫమటక్ు వచేిసక్ జిఞ శకూత అధే థిన త్రిక్ని నదలు 

నెటాట యథ. థాని థాుభ జిఞ సభసమలని అదికయథల దిఱట కూ తీసఽక్ు భవడం, జిలని అధేక్ యషమాలనెై 
చెైతనమవంతేయౌన చేలేయయథ. ఈ నిలోధ ేఆమన భోజంణా గడచిన్ు బేథి. ఆమన థినచయమని గభనిసాత , 

ఆమనక్ు ణోడెగ ఉంటృ క్ యయం భోజులు గడునేరనఽ. థిన త్రిక్ నియుళించడభు చాల క్షట ఫైెన ని. 

యభత  లేక్యణ, నిభధ యణ, భమడం, చిఽభ ంచడం ఇలా ఎధలన నఽలు నియంతయం జయథగుత ఉండాయౌ. 

త్రిక్లోని అంరలు జిలక్ు ఉయోగడేలా, సతమభూభ త గభ  ఆశమాలు, యలువలకూ తగగ టటట గ ఉండాలని 

ఆమధ ేసుమంగ దగగ యథండు చాసఽక్ుధేయయథ. ఎంత క్షట ఫైెధా ఆమన ఇషట ంణో చేలేయయథ కఫటిట  భానలక్ 

శరభ క్నినంచేథ ికదఽ. ధాక్కడా త్రిక్ నఽలు ఎంణో ఆసకూత క్యంగ ఉండేయ, క తత  యషమాలు ణెయౌలేయ. 

సతమభూభ త గయథ అనినటిని ధాణొ చభ ించడం, ధా అననుిమాలని భ గణనలోకూ తీసఽకోవడం ధాక్ు 

సంణోష్నినచేియ. ఆమన ధాక్ు ఫెలోగ త్రిక్లోని క నిన శ్రభ షక్లని ధాక్ు అగ ంచాయథ. యటికోసం ధేనఽ 

భిుఖ్ఽలని ఇంటయౄుూ చేమడం, జిలణో ధేయథగ భాటాో డడం జభ గ థి. యటి వలన ధాక్ు భిుఖ్ఽల 

జీవనర ైయౌ, ఆలోచధా యదానం ణెయౌలేయ. యటివలన క నిన యయథాలోో  క్డా ఇయథక్ుకధేయడుని. భుఖ్మంగ 
భజకీమ వమవహాభల యషమాలోో . అలాధ ేభా త్రిక్ చేటిట న సభ ులు క్డా జిఞననుిమానిన 

తి్రనృంనృంచేయ. థాని వలన భజకీమ నుభీటల నఽంచి క్డా తీవఫైెిన త్రత డు ఉండేథి. ఫెలోగ సతమభూభ త గయథ 

త్రిక్ నఽంచి భజకీమాలనఽ యేయథచేమడానికూ జిఞ శకూత అధే భజకీమ యేథిక్నఽ సథ నంచి ననఽన థానికూ 
కయమదభ శగ నిమనేంచాయథ. సతమభూభ త గభ  ఆశమాలక్ు తగగ టటట గ భజకీమ యేథిక్నఽ నడడానికూ 
శరనేంచేయడుని. అందఽలో మితనంగధే ఆ భజకీమ యేథిక్ లక్షామలు, కయమక్లానులు లాంటియటిని 

యిేశనెటాట నఽ. 

ఇవనీన సదించడానికూ థాథాు ఆభెనలుో  టిట ంథి. అబణే ఈ భజకీమ యేథిక్నఽ భజకీమ నుభీటలు యటి లనృథ  
కోసం యడెకోవడానికూ మిత్రనంచేయ. యభ ని నియభ ంచడం నెదద  సభసమగ భాభ ంథి. ఇలా ఉండగ క్ భోజు 

సాయమ న్ూ న్ చేసడె. ఆయథ ధెలలుగ ధేనఽ ఇక్కడ చేసఽత నన ని అతనిన చాల పిాయతం చేలందట. తన 

ఫాధమతలు తీభబ కఫటిట  తనకూ ఇషట ఫైెన ని అథే జిలేవ చేథాద భని , అందఽక్ు సొ ంత ఊభైెన ఇక్కడక్ు 

వచిి భాణో చేయథాభని , అందఽక్ు భా అననుిమానిన ణెలుసఽక ంథాభని న్ూ న్ చేసడె. 



ధేనఽ, సతమభూభ త భాసట యథ సంణోఱంచి అతనిన సదయంగ ఆహాునించాభు జిఞ శకూత భజకీమ యేథిక్ లోకూ. 
ఎందఽక్ంట,ే చిననటి నఽంచి అతని ఆలోచనలు, ఆశమాలు ణెలుసఽ కఫటిట . అలా , సాయమ క్లవడంణో ధా 
శకూత, ఉణాసహం భెటిట ంు అబమంథి. సాయమలో ఉనన శి్నంచే తతత వం, న్ు భట దయ యణణ భా త్రిక్, యేథిక్ నేయథనఽ 

భభ ంత నెంచాబ. త్రిక్, భజకీమ యేథిక్ నియుహణ సభయథత ని భభ ంత నెంచడం కోసం సతమభూభ త భాసట యథ 

గభ  సాచన ఫేయక్ు భాలో ఫేభు ఫాధమతలు ంచఽక ధానభు. ధేనఽ భజకీమ నుభీటలణో సభనుమం , 

కభమచయణ యౄనొు ంథించేయడుని. సాయమ యటిని అభలు చేసాత  జిల భధమ ఉంటృ న్ు భడేయడె. థదని వలన 

ఫేభు ఎటినఽండయ  భ ష్కయం కక్ుండా ఉనన సభసమలనఽ భ షకభ ంచాభు. జన నియసల భధమలో ఉనన 

భదమనున దఽకణాలు ఫమటక్ు తయయౌంచాభు. నుభ యధమ కభ భక్ులక్ు జభ గ  అధామమానిన శి్నంచి యభ కూ 
ధామమం జభ గ లా చాసం. ఇలా ఎధలన సభసమల నెై న్ు భడు జిఞనభాధానిన నొు ంథాభు. 

ఇంతలో ఎనినక్ల యేడు నదలబంథి. జిలోో  భా యేథిక్నెై ఉనన అనభాధానిన చాలన భజకీమ నుభీటలు 

భా యేథిక్ని యళ్ు నుభీటలో క్యౌనేసఽకోడానికూ గటిట గ మిత్రనంచాబ. కనీ భాకెవుభ కూ ఆ భజకీమనుభీటలు 

భా యేథిక్ ఆశమాలు ధెయయేయథసత మధే నభభక్ం లేదఽ. అందఽక  యటిని త్రభ సకభ ంచాభు. ఆ తయథయత ఈ 

అంశంనెై జభ గ న సభగర చయిలో చాల భంథి భనఫే సొ ంత నుభీట నెటిట  భన ఆశమాలనఽ క నసగ థాద భు, 

లేక్న్ు ణె ఇంకో భజకీమ నుభీట అదికయంలోకూ వచిి భన ఆశమాలక్ు అడెా తగలచఽి అని అననుిమడాా యథ. 

సతమభూభ త భాసట యథ క్డా ఆ అననుిమంణో ఏకీబయంచాయథ. ఆ యక్ంగ భా జిఞ శకూత భజకీమ యేథిక్, జిఞ 
శకూత భజకీమ నుభీటగ భాభ ంథి, సతమభూభ త గయథ వమవసథ క్ుడుగ , ధేనఽ, సాయమదిాన కయమదయథశలుగ. ఈ 

ఎనినక్లలో క వలం ఈ ఊభ  వయక  న్ు టీ చేథాద భని నియణబంచఽక ధానభు. ఎనినక్లు ఆభెనలోలోధ ేఉండడంణో 
అందయం నఽలనీన యేగవంతం చేరభు. ఇంతలో ఇంక క్ భుఖ్మ నియణమం తీసఽకోయయౌసవచిింథి. 

అథి న్ు ట ీచేలే అబమభ థ ఎవయథ అని. థాని గుభ ంచి ధేనఽ, సాయమ, సతమభూభ త భాసట యథ భాటాో డెక్ుధానం. 

ఫేనేదద యం ఏక్గీరవంగ భాసట యథ నేయథ తి్రనుథించాభు. థానికూ ఆమన "ధేనఽ న్ు టీ చేమలేనఽ. ఎందఽక్ంటే, 
ధాక్ు వమసఽ భయోంథ.ి అంణేకక్, ధాక్ు త్రిక నియుహణ ఇషట ం, థానిని థదని కోసం వదఽలుకోలేనఽ. అలాని 

భెండా సభయధవంతంగ చేమలేనఽ. అందఽక్ని, నై ఇదద భ లో క్యథ నిలఫడుణ ేఫాగుంటటంథి" అధానయథ. యెంటధ ే

సాయమ "అలా అబణే గౌతమ్ న్ు టీ చేమడం సఫఫు. ఎందఽక్ంటే, ఈ యేథిక్ని సథ నంచినటి నఽండు , క్ిఱ 
చేలంథ ిగౌతఫే. అంణేకక్, అతనఽ ఏ ని ధెైధా సభయసమంగ , యజమవంతంగ నియుళించగలడె" అధానడె. 

చివభ గ ధేనఽ "ధాక్ు భాతంి సాయమధే థదనికూ సభైెన యడె అనినస్త ంథి. ఎందఽక్ంటే, చిననటి నఽండు ధామమం 

కోసం న్ు భడే సుపావం , అక్రభాలని శి్నంచే తతత వం క్లయడె. అతనఽ గత ఆభెనలుో గ జిల భధమలో ఉంటృ 



యభ  సభసమలనెై న్ు భడెత భంచి నేయథ సంనుథించఽక్ుధానడె. ఇలాంటి యడె ఎనినక్లలో గెయౌచి రసన 

సబకూ యెడుణ ేజిఞ యణణని ఫాగ యనినసత డె. అంణేకక్, తనక్ునన అదికభలనఽ సథిునియోగం చేసఽక ంటృ 

జిలక్ు ఫేలు చేసత డె. ఇక్ ధా యషమానికూ వలేత , ధేనఽ ఇక్కడక్ు వచిింథి క వలం గుయథలేవక . భాసట యథ 

ఆథేశంనె ైభజకీమ యేథిక్ని సథ నంచానఽ కనీ ధా జీయణాశమం లాగ కదఽ. అంణే కదఽ, క ంత కలం తయథయత 

ధేనఽ భుందఽ అనఽక ననటటట గ లేుచి గ థేశభంణా త్రయథగుత కలం గడెుణానఽ. అందఽక్ని, సాయమ 
అబమభ థగ నిలఫడుణే చాల సంణోఱసత నఽ" అధాననఽ.  

భాసట యథ క్డా ధా ఆలోచననఽ సభభ థసాత  "గౌతమ్ ఇక్కడ ఎక్ుకవ కలం ఉండడని ధాక్ు భుంథే ణెలుసఽ. 

అతనికూ ఇషట ఫైెనటటట గ వథిలేమడం భన ధయభం. అందఽక్ని, సాయమ నీయే భన నుభీట అబమభ థగ నిలఫడె" 

అధానయథ. చివయకూ సాయమ ధాణో "క్క షయతే నెైన ధేనఽ న్ు టీకూ ుక్ుంటానఽ. నఽవుు దిాన కయమదభ శగ 
క నసగుత, క్నీసం ఎనినక్లబేమ వయక్ ఇక్కడ ేఉండు ధాక్ు సహామం చేమాయౌ. 

అలాగ , భాసట యథ నుభీటకూ నెిలడెంటటగ క న సగుత భాయగ దభ శగ ననఽన నడునంచాయౌ" అధానడె. థానికూ, 
ఫేభు సంణోషంగ ుక్ుధానభు. అక్కడునఽండు, ఫేభంణా ఎనినక్ల ణిాయక్, కభమచయణ లదధ ం చేసఽక ని 

యటిని అభలు చేమడం నదలు నెటాట భు. భుందఽగ కయమక్యతలక్ు శ్క్షణ ఇచాిభు. త్రిక్ థాుభ అంరల 

యభీగ నుభీట ఆశమాలనఽ, అననుిమాలనఽ జిలోో కూ తీసఽకెమళుం. ఆ తయథయత చిాయం క్డా నదలు 

నెటాట భు. జిలక్ు త్రిక్, నుభీట నిజఞబతీ నె ైఉనన నభభక్ం, సాయమ భాటలు, చేతలు చాల ఫెలోగ భా నుభీట 
యెైు నగగ యథ. అథి ఎనినక్ల పయౌణాలోో  సషట ంగ క్నినంచింథి. సాయమ అదఽబతఫైెన ఆదిక్మంణో గెయౌచాడె. 

ఆ భోజు భా సంణోష్నికూ హదఽద లు లేవు. అనిన త్రిక్ల, టీయ ఛానళ్ైు ఈ యజమానినగుభ ంచి ఫాగ చెనుయథ. 

ఫేభు క్డా ఈ యజమానిన నుభీట థదయఘకల ఆశమసధనలో ణొయౌ ఫెటటట గ పాయంచాభు. సాయమ భిాణ 

లుకభనికూ భా లేనళితేలంణా వచాియథ. అనీన సదఽద  భణణగక్ ధేనఽ సాయమ, భాసట యథ గభ ణో ధా తదఽభ  
మిాణం గుభ ంచి చెనునఽ. అథి యభ కూ ఇషట ం లేక్న్ు బధా, భుందఽగ అనఽక్ునన భాటకూ గౌయవనేసాత  ధేనఽ 

లేుచాి జీయతంలోకూ అడెగునెటట డానికూ ుక ధానయథ. 

యెంటధ ేధేనఽ అసంూయణంగ ఉనన నఽలు ూభ త చేల, ధా ఫాధమతలని యభ కూ అగ ంచానఽ. భుందఽగ 
అనఽక ననటటట గ, అడవులలోకూ యెయో క ంతకలం గడెుథాభనఽక ధాననఽ. అందఽక్ు క్భణ టక్లోని ఫంథదూర్ 

అడయని ఎంచఽక్ుధాననఽ. 



కూయణ్ ఫావకూ ణెయౌలన యళ్ు థాుభ అక్కడ క్ చినన ఊభోో  ధా నియసనికూ ఏభటట చేసయథ. యెమతో  భుందఽభోజు 

సతమభూభ త గయథ నుభీట నైటింగ్ నెటిట  ధా నియణమానిన, అందఽక్ు కయణానిన యవభ ంచాయథ ఎటటవంటి అన్ు హలక్ు, 

వదంతేలక్ు ఆసకయనేవుక్ుండా. థాంణో, ఆ సబ ధా యడయ కలు సబలాగ భాభ ంథ.ి అందయౄ ధా గుభ ంచి 

గొగ భాటాో డాయథ. ధేనఽ క్డా నుభీటణో, యయందభ ణో ఏయడున అనఽఫంధం గుభ ంచి భాటాో డానఽ. ధేనఽ యెమతో  
భోజు భైెలేు లేట షన్ కూ సాయమ, సతమభూభ త భాసట యథణో నుటట అధేక్భంథి కయమక్యతలు క్డా వచిి యడయ కలు 

చెనుయథ.. అలా, ధా కకూధాడ నియసనికూ, భజకీమ భునికూ ణెయ డుంథ ిఎధలన ఆలోచనలణో, ఆశలణో ధా 
లేుఛాఛ మిాణం నదలబమంథి. 

ఫైెసార్ లో భైెల్ థిగ , అక్కడునఽండు కయథ భాటాో డెక్ుని ఫంథిూర్ అడయలోని ధాక్ు నియసం ఏభటట చేలన 

ఊభ కూ చేభ టటికూ భయథధాడె సమంతంి అబంథి. అక్కడ ఫావ చెనన వమకూత క్యౌల ధేనఽ ఉండ ేఇంటికూ 
తీసఽకెమళో డె. అథి క్ చినన ఇలుో . భెండె గదఽలు , ఆనఽక్ుని చినన వంటిలుో , ఫాతిం ఉధానబ. ధేనఽ 

వసఽత ధాననని ణెయౌల ఇలోంణా యబంి చేసయథ. ఇంటలో  క్ భంచం, వంట ఇంటి సభానఽ, భెండె క్ుభీిలు, క్ 

టేఫుల్ ఉధానబ. ధాణో వచిిన వమకూత నేయథ భభ. అతనఽ ధాణొ "నైయథ సననం చేల యరర ంత్ర తీసఽకోండు. 
ధేనఽ నైక్ు పోజనం తీసఽక్ువసత నఽ" అని యెయు న్ు మాడె. ధేనఽ ణెచఽిక నన సభానఽ సయథద క్ుని సననం చేల 
కలేు యరర ంత్ర తీసఽక ధాననఽ.  

కలేనుగ  ఫెలోగ ఫమటక్ు వచిి భ సభలు గభనించడం నదలు నెటాట నఽ. చినన ఊయథ , ఇంటి యెనకల 

అంణా దటట ఫైెన చెటటో , భెండె యెైులా ఇలాంటి ఇళ్ైో , ఎదఽయథగ ఫసఽస సట ండ్ ఉధానబ. ఎటటవంటి హో యథ 

లేక్ుండా చాల హాబగ, రింతంగ ఉంథి. అలా చాసఽత ండగధే భభ పోజనం తీసఽక ని వచాిడె. ధాణో 
"భా పోజనం నైక్ు నచఽితేంథయ  లేథయ  ణెయ్దఽ. ఈ క్క భోజుకూ సయథథ క్ున్ు ండు. భ ు వంటకూ కయయౌసన సభానఽ 

అంణా తీసఽక్ువసత నఽ. నైక్ు కవయౌలనటటట గ వండెకోవచఽి. గ ధెనలు ఏనై ణోభవదఽద . భ టి నఽండు ధా చినన 

క్తేయథ అంజు వచిి ఇంటి నఽలనీన చేసఽత ంథి. 

భత్రి నిద ిన్ు బే భుందఽ అనిన తలుులు గటిట గ యేసఽక ని డెకోండు. ఎందఽక్ంటే, అుడుడె అడయ 

భిగలు వసాత ఉంటాబ. ఇథి అడయ నుింతం క్థా"అని చెన యెయో న్ు మాడె. అతనఽ యెమళుక్ కలేటికూ 
పోజనం చేరనఽ. . నిజఞనికూ పోజనం చాల ఫాగుంథి. యళ్ు వంటలు, యథచఽలు ధాక్ు ఫాగ నచాిబ. ఇక్కడు 
నఽండు యెమతో  లోు క నిన వంటల ైధా ధేయథికోయయౌ యళ్ు దగగ య అనఽక ధాననఽ. ఫాగ అలలన్ు వడంణో యెంటధే నిద ి

టేట ల నొు దఽద నన వయక్ ఫెలుక్ువ భలేదఽ. నిదలిేచేటికూ క్షుల క్తలు , ల ో టృభ  భనఽషేల భాటల 

హడావుడు యనినస్త ంథి. 



తలుు తీలేటటికూ ఫమట థాథాు ఇయయె ైఏళో్ అభాభబ భుగుగ  నెడెత క్నినంచింథి. ననఽన చాల 
నభసకయం నెటిట  "ధా నేయథ అంజు. భా ధానన భభ ంనంచాడె ఇక్కడ నికూ" అంథి. ధేనఽ "ఇక్కడ నీక్ు 
ఎక్ుకవ ని ఉండదఽ. ఎందఽక్ంటే, ధాక్ు వంట చేసఽకోవడం, ఇంటి నఽలనీన వచఽి. నఽవుుభోజూ ఎనినేథి 
గంటలకూ వలేత  చాలు. ధేనఽ నొు దఽద ధే యకూంగ్ కూ యెయో అటికూ ఇంటికూ వసత నఽ అధాననఽ. అంజు "సభ  సర్, ఈ 

భెండె భోజులకూ వంటకూ కయయౌసన సభానఽ ణెచాినఽ." అని లోలకూ యెయో ణానఽ ణెచిిన సభానఽో  అనీన 

సభ దలంథ.ి ఇలోంణా ఊడేిల, క క్యౌనచిి యెయో న్ు బంథి. ణానఽ యెయున్ు మాక్ సననం చేల, వంట 

వండెక్ుంటటండగ భభ వచాిడె. ననఽన ఊభోో కూ తీసఽకెయో ష్ులు చానంచాడె. ఊయథ నణాత నికూ భూడే 
దఽకణాలు. ఆ ష్ుల లోధే ధెల భోజులకూ కయయౌసన సభానఽ అంణా క నఽక కచాినఽ. ఊభోో  యళ్ుని క్డా 
క ందభ ని భ చమం చేసడె. ఊయథ చాల చిననథి, జధాపా క్డా చాల తక్ుకవ. అటయ నుింతం కవడంణో 
ధాగభ క్తక్ు దాయంగ ఉధానయథ.  

ఊభ  చివయ క్భణ టక్ బిుతు యమటన వసత్ర గిహం ఉంథ.ి భుందఽ ఫావ ననఽన అక్కడే ఉండభధానడె. 
ధాకెందఽకో యడుగ ఉండాలనినంచి ఈ ఇలుో  అథెద కూ తీసఽక ధాననఽ. ఈ వసత్ర గిహం నేయథ వన యహార్. అక్కడు 
లఫఫంథిని ధాయ భ చమం చేసడె. యళ్ైు చాల భభమదగ భాటాో డాయథ. 

ఎుడెైధా అక్కడుకూ వచిి త్రనచిని, అక్కడు వసతేలు (లునేభంగ్ ూల్, ల ైఫభి , ఆటలు లాంటియ) 

యడెకోవచిని చెనుయథ. ఫావ యళో్ణో అంతక్ుభుంథే భాటాో డాయట. అలాగ , భభనడె ననఽన అడయలోకూ 
తీసఽకెమళత భధానయథ యభ  నేగణా అత్రధఽలణో నుటట. థానికూ ధేనఽ యెంటధే ుక్ుధాననఽ. చివయక్ు, భభ 

తన ఇలుో  క్డా చానంచి, ఏ అవసయభుధాన నలవభని చెన యెయున్ు మాడె. భదామహనం పోజనభు చేల 
హాబగ డెక ని , సమంతంి అలా కి్ిత్రని ఆసుథిసాత  గడునేరనఽ. అలా నదటి భోజు గడుచిన్ు బంథి.  

భభనడె నొు దఽద ధేన తమాయబ వన యహార్ కూ యెమళునఽ. అక్కడు నఽండు అడయలోకూ క్ యన్ లో తీసఽకెమళో యథ. 

యన్ లో సఽభాయథ ఇయయెై భంథి వయక్ ఉధానయథ. యన్ క్థిలాక్ క్భ  ధొక్యథభ చమం చేసఽక ధానభు. 

ఇందఽలో ఎక్ుకవభంథి యహాయ మాతగి వచిిన యమతు . క ందయథ భాతంి భ రోధన నినేతత భు, క్భ దద యథ 

ధాలాగ క ంత కలం గడెుథాభని వచాియథ. ఇంక్ అక్కడనఽండు భాటాో డెక్ుంటృ అడయ అంథాలు చాసాత  

సయథాగ భోజంణా గడునుభు. అడయలో నొు డయటి చెటటో , ణొలక్భ  చినఽక్ులు , క్షుల క్తలణో చాల అందంగ, 
రింతంగ ఉంథి. అక్కడక్కడ ఏనఽగులు, జింక్లు క్డా క్నినంచాబ. భాణో వచిిన గైెడ్ క్ర యభిగలు 

గటి ూట సదాయణంగ క్నినంచవని , అంణేకక్ యటిని చాడాలంటే అడయ లోయౌ క్ంటా యెమళో లని, అథి 



అంత క్ష భం క్డా కదని చెనుడె. అక్కడే సంథెైన వన పోజనం చేసభు. అలా భోజంణా అడయలోధే గడున 
చీక్టి డ ేయేళ్కూ ఊభోో కూ వచేిసభు. 

క్ సభ  భతంిణా క్కడేన అడయలో ఉండున్ు మానఽ. అడయ భధమలో అందఫైెన చెటటట  నెైన అటయ రఖ్ యయథ 

క్ చినన క్ుటీయం లాం టిథి నిభ భంచాయథ. థానిలోకూ యెళో్డానికూ చెటటట క్ు క్టేట లన ణాళో్ నిచెిననఽ యడేయయథ. ఆ 

క్ుటీయంలోకూ యెమళుక్ నిచెిననఽ నెైకూ లాగ మాయౌ , తయథయత ఏ జంతేవులు, అడయ థొ ంగలు నెైకూ భక్ుండా. ఆ 

క్ుటీయంలో యదఽమత్ ఉండదఽ. న్ూ నఽో  ని చెమమవు. భతంిణా చీక్టలో ధే గడనుయౌ. 

ధా కోభ క్ని భనినంచి అందఽలో ఉండడానికూ అటయ రఖ్ యయథ ుక ధానయథ. ఇంటి దగగ భ  నఽండు ఆహాయం, 

భంచి నీళ్ైో , క్క దఽటి ణెచఽిక ని వన యహార్ యమన్ లో వచాినఽ. యళ్ైు ననఽన అక్కడ థింన, చెటటట  

నెైకెక్కడానికూ సహామడు యెయు న్ు మాయథ. ఆ భభనడె ఉదమంథి గంటలక్ు వచిి ననఽన కూందకూ థింనుయథ. 

ఆ క్ుటీయంలో ఆ భోజు గడునన అనఽబవం వభ ణంచలేనిథి. దటట ఫైెన అడయలో సాభమసత భమం, సాభోమదమం, 

క్షుల కూల కూలలు, చక్కటి గయౌ ధాక్ు ఫాగ నచిింథి. ఆ తయథయత క్డా క్టి, భెండె సయథో  అలా అడయలో 
ఉండున్ు బ చక్కట ిఅనఽబూత్రని నొు ంథానఽ. 

ఆ తయథయత చాల సయథో  అడయలోకూ యెమళునఽ. వన యహర్ కూ థాథాు భోజూ నొు దఽద నన, సమంతంి యెమతుయడుని. 

అక్కడ ల ైఫభీిలో ుసత కలు చదఽవుకోవటం, అక్కడ భ రోధనకూ వచిసన యభ ణో భాటాో డడం, అననుిమాలు 

ంచఽకోవడం, ఛెస్ట, కమయమ్ ఫో యథా  ఆడడం లాంటియ చేలేయడుని. నేగణా సభమంలో ంటభ గ గడడం, 

యోగ, దామనం లాంటియ చేసఽత ండేయడుని. ఇలా చాల తినత గ, రింతంగ థాథాు సంవతసయం గడుచిన్ు బంథి. 
అనిన ఋతేవులని , ఆ సభమం లో అడయ అంథాయౌన చాసనఽ. ఆ అంథాయౌన ధా కెఫెభలో ఫందించానఽ. 

నదట ిసభ గ, ధేనఽ డెైభీ భమడం నదలునెటాట నఽ. ఎందఽక్ంటే, ఇక్కడు అందఫైెన అనఽబయలని 

భభ ిన్ు క్ుండా ఎక్కడెైధా థిల యచాలనినంచింథి. ఆ డెైభీ లో ఇక్కడ అంథాలధే కక్ , సుత్ర భుతము 

లాంటి భనఽషేలు గుభ ంచి క్డా భలేయడుని . ఇలా కలం సగ  న్ు తేండగ క్ భోజు ఫావ న్ూ న్ చేల అఖిల 

నెయు క్ుథిభ ందని, ణోటి డాక్టయథనఽ నేినేంచి నెయు చేసఽక్ుంటలందని, ననఽన యెంటధే యభభని చెనుయథ. అలా ధా 
అయణమయసం క్క సంవతసయంలోధే భుగ లంథి. అనీన సయథద క ని, ఇలుో  ఖ్ాయ చేల, అందభ కీ యడయ కలు చెన 

ళ ైదభఫాద్ కూ చేభనఽ. ళ ైదభఫాద్ లో థాథాు భూడె ధెలలు ఉధాననఽ నెయో హడావుడు అంణా సయథద క్ుధే 
వయక్ు . అఖిలని ధా సొ ంత ఫేన కోడలుగ పాయంచడంణో ధేనఽ ూభ త ఫాధమత తీసఽక్ుని నెయు నఽలలో 
య్నఫైెన్ు మానఽ ఇంక య టిట ంచఽకోక్ుండా. నెయుకూ ధా నుిణ లేనళితేలు, సుత్ర వచాియథ. 



నెయు హడాయడు అంణా సదఽద భణణగక్ శ్రరభమ్ నవుుత "భయు అడయలోకూ యెయున్ు ణాయ, కని క్షంలో నీ 

తదఽభ  భజియ్ ఎక్కడ" అనడుగడె. ధేనా నవుుత "వనయసం భుగ లనటేట , ఈ సభ  క ండల నెైధల, 
యుణాలలోధల జీయంచాలని ఉంథి క ంత కలం" అధాననఽ. యడె యెంటధే డాభ ియౌంగ్ లో భా తభుభడు గెస్టట  హౌస్ట 

ఉంథి. యడుకూ చెనుత నఽ. అక్కడుకూ యెయు నీ ఇషట నచిినంత కలం ఉండవచఽి అధానడె. ధేనఽ థానికూ యెంటధ ే

ుక ని యెళో్డానికూ యభానం టికెట్ తీసఽక ధాననఽ. 

ఆ నెై యయం ఫమలుథేభ  డాభ ియౌంగ్ యెయు శ్రరభమ్ తభుభడా యళ్ు గెస్టట  హౌస్ట కూ చేభనఽ. గెస్టట  హౌస్ట చాలా 
ఫాగుంథ.ి క ండ చివభ కూ ఉంథి. థాథాు ఏప ై గదఽలు వయక్ ఉధానబ ఆ భెండంతసఽత ల ఫేడ లో. ధాక్ు భెండవ 

అంతసఽత లో చివయ గథి ఇచాియథ. అక్కడు కూటికీ లోంచి చాలేత  ఫమట దిశమం అదఽబతంగ ఉంథి. చఽటృట  

క ండలు, దటట ఫైెన చెటటో , భధమలో సననని నథద నుమలణో వయణధాతీతంగ ఉంథ.ి ఆ కూటికీ దగగ య క్యథిని 

కి్ిత్రని చాసాత  గంటలు గడునేమవచఽి. ఈ గెస్టట  హౌసఽలో పోజన సదఽనుమఫే కక్ లునేభంగ్ ూల్, 

ఫామడెభంటన్ కోయథట , టీయ యౄమ్ లాంటి సౌక్భమలు క్డా ఉధానబ. భోజులు గడెసఽత ననక థదద  గెస్టట  హౌస్ట 

ఉథయ మగులు ఫాగ భ చమం అమామయథ. యళ్ు థాుభ చఽటటట క్కల నుింణాల గుభ ంచి ణెలుసఽక ని అక్కడక్ు 

యెయు వచేియడుని. ఎక్కడుకూ యెయోధా కవయౌలనవనీన చాసఽక్ుధేయయథ ఆ ఉథయ మగులే. గెస్టట  హౌస్ట మజభాని 

తయు భనిఱని అవడంణో థేనికీ లోటట భక్ుండా చాసఽక్ుధేయయథ. యౄమ్ అథెద  క్డా తీసఽక ధేయయథ కదఽ. 

డాభ ియౌంగ్ చఽటటట  క్కల ణేమాక్ు ణోటలు, చినన ఊయోణో చాలా అందంగ ఉండేథి. క్ ఊభ కూ యెయు నుడె 
భోజంణా అక్కడే గడునేయడుని. ఆ ఊభ  జిలని, యభ  ఆహాయనిమభాలని , జీవన ర ైయౌని గభనిసాత  ఉండేయడుని. 

ధాక్ు ణెయ్ని యషమాలు అక్కడ జిలణో భాటాో డెత ణెలుసక ధేయడుని. అక్కడ జిలంణా నఽలనెై చాల 

దాయం నడెచఽక్ుంటృ యెయు న్ు ణాయథ. చినన నలోలు సాకల్ కూ యెళో్డానికూ ఉంటటనన క ండ థిగ  ఇంకో క ండ 

ఎక కసాత  ఉంటాయథ. చాడడానికూ ధాక్ు ఇదంణా చాల యచితంిగ ఉండేథి. 

భోడెా  క్కధే ఇళ్ైు , ఇంటి భుందఽ గథిలోధ ేష్ు ఉంటటంథి. ఆ గథిని గలు ూట దఽకణంలాగ యడు, భత్రి 
ూట ఇంటలో  క్ గథి లాగ యడెక ధేయయథ. ఇలుో  క ండ అంచఽలో క్టట డం వలన చిననయగ, భెండె భూడె 
అంతసఽత లుగ ఉండేయ. అలాగ , యణావయణం చాల చలోగ ఉండు గలు సభమం తక్ుకవ, భత్రి సభమం 

ఎక్ుకవగ ఉంటటంథి. ఎండ చాల తక్ుకవ లేు ఉంటటంథి. 

ఫెలోగ ఇక్కడ యణావయణంకూ, ఆహాయంకూ , జిలకూ అలయటట డాా నఽ. ధాక్ు క్డా క ండ నుింణాలోో  నడెసాత  

భత్రిళ్ైు ఎక్కడెైన ఫస చేసాత  క నిన భోజులు త్రయగలనినంచింథి. క్ చినన ఫాగ్ లో క్ జత ఫటట లు, క ంత 



సభానఽ సయథద క ధాననఽ. ఆ ఫామగ్ బుజఞన తగ యౌంచఽక్ుని క్ భోజు నొు దఽద ధేన నడవడం నదలు నెటాట నఽ. 

నేగణాయభ లాగ క ండ ఎకూక, థిగ  భధమ భధమలో ఆగుత, న్ూ టలలు తీసఽక్ుంటృ, కి్ిత్రని ఆసుథిసాత , డెైభీ 

భసఽక్ుంటృ ఫెలోగ ఇంకో ఊయథకూ చేయథక్ుధేయడుని. అక్కడ ఫస చేల, అక్కడ థొ భ క  ఆహాయం త్రధేయడుని. 

అక్కడు జిలణో భాటాో డెత యభ  యమకలు, థిన చయమలు క్నఽక్ుకధేయడుని. ఆ చినన ఊభోో  జిలు చాల 

అభామక్ులు. యభ లో చాల భంథి జీయతంలో ఆ ఊయథ థాటి యెళ్ులేదఽ. యళ్ుకూ నగయ జీయతం కనీ, ఆధఽనిక్ 

వసఽత వులు, వసతేలు కనీ ణెయౌమవు. ఎక్ుకవ భంథి నేదయయథ. అబధా, యళ్ైు ఉనన థానిణో తినత గ 
ఫతిేక్ుతేధానయథ. యభ  సదాయణ జీవన ర ైయౌని చాలేత  ఎంణో భుచిటయేసఽత ంథి. యభ  దగగ య నఽంచి 

ధేయథికోవడానికూ ఎంణో ఉందనినంచేథి. 

ఇలా చఽటటట  క్కల థిేరలనీన చాలేటటికూ ఆయథ ధెలలు గడచిన్ు మాబ. ధాక్ు నచిినటటట గ, నచిిన 

థిేశంలో ఫతిక్డం చాల ఫాగుంథి. భధమలో శ్రరభమ్ అతని క్ుటటంఫంణో వచిి క నిన భోజులు ఉధానడె. ధేనఽ 

డెైభీ భమడం చాల ధాణో "నఽవుు చాలన యంతలు, నీ అనఽబూతేలు భోజూ డెైభీలో భసఽకోవడం ఫాగుంథి. 
కనీ, ధాథొ క్ సలహా. యటిణో నుటట చిననటి నఽండు నీ జీయతంలో జభ గ న భుఖ్మఫైెన సంఘటనలు క్డా 
భలేత  చాల ఫాగుంటటంథి. 

ఎందఽక్ంట,ే నీ జీయతంలో ఎధలన భలుులు, ఎతేత లాో లు ఉధానబ. అవనీన జఞగరతత గ క్ చోట నొు ందఽభ లేత  
ఫాగుంటటందని ధా అననుిమం. " అధానడె. ధాక్ు భుందయ ఆ సలహా నచిక్న్ు బధా అతనఽ యెమళుక్ 

ఆలోచిలేత  భమడం ధాక్ు క్డా తినత  క్యౌగ సఽత ందనినంచింథి. ఆ భోజు నఽంచి డెైభీణో నుటట ధా చిననటి 
యరేష్లు క్డా భలేయడుని. భోజూ భదామహనం గంటా , భెండె గంటలు ధా యచధా యమసంగంలో గడునేయడుని.  

నొు దఽద నన, సమంతంి కి్ిత్రలో య్నఫైెన్ు బేయడుని దామనం థాుభ కనీ, న్ూ టలగర థాుభ కనీ, యమహామయ 

థాుభ కని. ఇలా ఇంక క్ ఆయథ ధెలలు, అంటే ధేనఽ ఇక్కడుకూ వచిి థాథాు సంవతసయం గడుచిన్ు బంథి.  

ఫెలోగ తయథయత భజియ్ గుభ ంచి ఆలోచించానఽ. ధాక్ు అడవులు, యుణాలు ణో నుటట సభుద ినుింతం క్డా 
ఇషట ం. ఎటికైెధా సభుదతిీయ నుింతంలో లథ యడాలని ఉండేథి. అందఽక్ని, అక్కడక్ు యెమతు భుందయ 

పాయతథేశంలోని నేగణా నుింణాలు చఽటట ఫ టిట  చివయక్ు యెైజఞగ్ చేయథాభనఽక ధాననఽ. ధా ఆలోచన యనన సాయమ 
ధాణో నుటట వసత నని అధానడె. చెనననటటగధే క థదద  భోజుల లోధే ధా దగగ యక్ు వచాిడె. ఇంక్ ఫేనేదద యం 

క్యౌల భుందఽగ ఉతత య పాయత థేశం అంణా త్రభ గభు. భా మాతలిో ఢుయో్, భజసథ న్, గుజభత్, భధమ థిేశ్, 

ంజఞబ్, ళిభాచల థిేశ్ భష్ట ర లలోని భుఖ్మ థిేరలని సందభ శంచాభు. ఎక్కడా భెండె, భూడె భోజులు 



థాటి ఉండేయళ్ుభు కదఽ. క్ చోట హో టల్ లో, ఇంకో చోట గెస్టట  హౌసఽలో ఎక్కడ వసత్ర థొ భ కూణే అక్కడ 

ఉండేయళ్ుభు. చాభ ణాితభక్ క్టట డాలు,, ుణమక్ష ణాిలు , భమటక్ థిేరలు లాంటివనీన చాలే యళ్ుభు. 

సాభమ ఆ డెైభీలో యరేష్లని ధా జీయత క్థ ణో క్యౌనేమభని సలహా ఇచాిడె. ధాక్ు ఆ సలహా నచిింథి కనీ 

క్థ ూభ తబన తయథయత ఆ ని చేథాద భనఽక ధాననఽ. ఈ మాతభిుగ లేటటికూ అఫెభ క నఽంచి భుయయ 

న్ూ న్ వచిింథ ిననిన హఠతేత గ చనిన్ు బందని, దహన సంసకభలు అక్కడ చేల నేగణా కయమక్రభాలు 

చేమడానికూ ణెధాయౌ వసఽత ధాననని. యెంటధే ణెధాయౌ చేయథక ని, ఊభోో  కయయౌసన ఏభటటో  చేరనఽ. 

ఆ తయథయత భుయయ యళ్ైు వచాిక్ అనిన కయమక్రభాలు జభ నంచి యళ్ైుననంత కలం ఊభోో ధ ేఉధాననఽ. 

భుయయ ధాణొ తయోౌ తండెిలు లేని ఈ ఊయథకూ ఇంక్ భలేనని, అనీన అఫేభసఽక ని అఫెభ కకూ యెనకూక 

యెయోన్ు ణానని అధానడె. అననటటట గధే , నొు లాలు అఫేభరడె ఊభోో  యళో్కూ. ఇలుో  ఊభ  ంచామతీ ఆస్ట నేయథన 

భలేరడె. ఆ యక్ంగ భుయయకూ ఈ ఊయథణో ఫంధం ూభ తగ ణెగ  న్ు బంథి. 

అతనఽ యెయున్ు మాక్ ధా తదఽభ  మాత ినదలబమంథి. ఈ సభ  గ భ  ధా యెంట వచాిడె. ఇదద యం క్లల దక్షుణ 

పాయత థేశ మాత ినదలు నెటాట భు. క యళ్, తనేళ్ధాడె, క్భణ టక్ లోని చాల థిేరలు చారం. ఎధలన 

ుణమక్ష ణాిలు దభ శంచాభు. నుిచీన థిేరలు, గత కలు యెైబవ చిహానలు, అటి సంసకిత్రని గుయథత చేలే 
క్టట డాలు, ఇలా ఎధలన అుయౄఫైెన థిేరయౌన దభ శంచాభు. థాథాు ధాలుగు ధెలలు అలా త్రభ గ  యెైజఞగ్ 

చేయథక్ుధానభు. అక్కడుకూ వచాిక్ గ భ  ఊభ కూ యెయో న్ు మాడె. ధాక్ు భాతంి ఇక్కడే ఉండున్ు బ భుందఽ 

అనఽక్ుననటటట గ సభుదతిీభన రింతంగ జీయంచాలనినంచింథి. 

క నిన భోజులు హో టల్ లో ఉండు ఇలుో  యెతేక్ుకధాననఽ. నెనేయౌలో నౄచికూ దగగ భ లో క్ చినన ఇలుో  అథెద కూ 
థొ భ కూంథ.ి ఆ ఇంటిలోకూ యెంటధే భాభ న్ు మానఽ.. ఇంటికూ కవలలన సభానంణా క ధాననఽ. భోజూ నొు దఽద ధే నౄచ్ 

దగగ యక్ు యెమతు యడుని. నౄచ్ నఽంచి యెనకూక వచాిక్ భ డుయో యంటృ వంట చేసఽక్ుధే యడుని. భదామహన 

పోజనభు తయథయత ధా జీయత చభ త ిభసఽక ధేయడుని. సమంతంి భా యది చివయ ఉనన "సళితీ నిలమం"కూ 
యెమతుయడుని. ఇలా భోజంణా ధాక్ు నచిినటటట గ గడునేయడుని. సళితీ నిలమం ఇంటి మజభాని 

లణాభభమమ గయథ భిుఖ్ సళితీయేతత . సళితమం నైద అనభానంణో డాఫా నెైన క్ హాలు క్టిట ంచాయథ. 

అక్కడుకూ సళితీ నిములు, సళితీ యేతత లు వచేియయథ. క ందయథ యయథ భలన యచనలు, క్యతలు, హాసమ 
ఛలోక్ుత లు యనినంచేయయథ. కోక సభ  వయతభాన కల భ లథ తేల నెైధా , సభాజిక్ సభసమల నెైధా చయిలు 
జభ గ య.  



నదటలో  ధేనఽ క వలం యని వచేిలేయడుని. ఫెలోగ ధా అననుిమాలు చెడం నదలు నెటాట నఽ. థానివలన 

అక్కడుకూ వచేియభ లో క ందయథ భ చమభు అమామయథ. 

యభ లో భుందఽగ చెనుయౌసన యడె సాయజ్. ధాలాగ  అనిన సభాయేరలకూ హాజయథ అవుడఫే కక్ వక్తలని 

ణానఽ అంగీక్భ ంచని అంరలనెై శి్నసాత  ఉండేయడె క్డా. క్ భోజు క్ వక్త "ల ో  జీయతం " అధే అంశం నె ై
భాటాో డెత అయ చాల ఫాగుంటామని, సభసమలు లేని జీయతభని అధానయథ. థానికూ సాయజ్ ఆయేశంగ "ఇథ ి

ూభ తగ తు. ఎందఽక్ంటే ధేనఽ ల ో టృభ  నఽంచి వచిిన యడుధే. భా గర భంలో, భా చఽటటట  కి్కల గర భాలోో  

ఎధలన సభసమలు ఉధానబ. భెండె భోజులు ఉండు యెళో్డానికూ ల ో టృయథో  ఫాగధే ఉంటాబ. ూభ తగ అక్కడే 
జీయలేత  ణెలుసఽత ంథి" అధానడె. వక్త, నేగణా నెదద లు ఎథయ  చెన సభాదానభ చాయథ. అతనఽ భాతంి 

అసంతినత గధే ుక్ుధానడె. సబ అమామక్ అతనికూ ధేనఽ భ చమం చేసఽక ని "నై ఊభ లో సభసమల 

గుభ ంచి ణెలుసఽకోవచాి" అధాననఽ. అుడె సాయజ్ "భా ఊభోో  ఇటి థాక నీట ిక్ుమళబలు లేవు. 

అందయథ ఎంణో దాయం నడుచి యెయు భంచి నీళ్ైు మోల ణెచఽిక యయౌ . అలాగ , భా ఊభ లో నుిధనేక్ చికూతస 

క ందంి ఉంథి కని థానిలో సదఽనుమాలు సభ గగ  లేవు. సభమానికూ యెైదమం అందక్ క ందయథ నుిణాలు క్డా 
న్ు గుటటట క్ుధానయథ. ఇయ నెదద  సభసమలు . ఇంక చినన సభసమలు ఎధలన ఉధానబ" అధానడె. ధేనఽ "నీ 

భాటలణో ూభ తగ అంగీక్భ సత నఽ. క్ుడె భా ఊభోో  క్డా ఇయే సభసమలు ఉండేయ. యటిని ఊభోో  యళ్ుంణా 
క్లల క్టటట గ ఉండు , బిుతు సహామభు ణో భ షకభ ంచఽక్ుధానయథ." అని యవభలనీన చెడఫే కక్ "ధా 
సహామ సహకభలు ఎుడా ఉంటామని" చెనునఽ. థానికూ అతనఽ "నై భాటలు ధాక క్ భాభగ నిన 

చానుబ. ధేనఽ క్డా నైయథ చెనన భ ష్కభలు భా ఊభోో  అభలు చేమడానికూ మిత్రనసత నఽ." అధానడె.  

సళితీ నిలమంలో తి్ర ఆథియయం భోజంణా కయమక్రభాలు జభ గ య. యటికూ భుఖ్మ అత్రతి ని నయౌచేయయథ.  

అలా వచిిన నెదద లు క్ భంచి యషమం నెై థాథాు భెండె, భూడె గంటలు ఆసకూతక్యఫైెన ఉధామసం 

చేలేయయథ. అయ చాల సాపభ త థామక్ంగ, భనసఽనఽ హతేత క్ుధేలా ఉండేయ. అందఽవలన, ఆ సబలక్ు అందయథ 

వచేియయథ. ధేనఽ క్డా క్రభం తక్ుండా ఆ సబలనీనటికీ హాజయథ అబేమయడుని. 

అలాగ  సళితీ నిలమంలో జభ గ  కయమక్రభాల నియుహణలో సహామడే యడుని. ఇలా ణెయ్క్ుండాధే ధేనఽ 

యెైజఞగ్ వచిి థాథాు సంవతసయం అబన్ు బంథి. ధాక్ు ఇషట ఫైెన యధంగ జీయసాత ధే ఉధాన క్డా, ధాకెందఽకో 
క్ యక్ఫైెన యెయౌత్ర పావన నదలబమంథి . నిజఞనికూ ధాక్ు ఆభోగమయంగ కనీ, ఆభ థక్యంగ కనీ ఎటటవంట ి



ఇఫఫంథ ిలేదఽ.అనీన ఉధాన ఎథయ  ణెయ్ని యెయౌత్ర అనినంచేథి. ఈ యెయౌత్ర ఏంటల , ఎలా తీయథికోయలో ణెయ్దఽ. 

ఎవభ ణో చెుకోయలో, ఎలా చెనులో క్డా ణెయౌలేథి కదఽ. కనీ, భోజు భోజుకీ ఈ పావన నెభ గ న్ు త ఉండేథ.ి  

ఇంతలో క్ యయం భుఖ్మ అత్రతిగ శ్రర యయేకనందం గయథ వచాియథ. ఆమన భిుఖ్ ఆదామత్రభక్ యేతత , "రంత్ర 

వనం" అధే ఆశరభానికూ అదిత్ర. ఆమన ఆ భోజు “తదఽభ  ఫెటటట " అధే అంశం నెై సింగ ంచాయథ. అథి 
ఆదమంతం చాల ఆసకూతగ, ఆలోచించేటటట గ, చక్కటి ఛలోక్ుత లణో సగ ంథి. భుందఽగ సబలోని యభ ని భఫో బే 

భోజులోో  నైభ నే చేమదలుిక ధానయథ అని అడుగయథ. చాలాభంథి థెైనంథిక్ వమవహాభల గుభ ంచి చెనుయథ. 

ఉథాహయణకూ, ఇలుో  క్టటట కోయలధల, నలోల నెయో చేమాలధల, కయథ క ధాలధల లాంట ిలక్షామలు చెనుయథ. 

భభ క ందయథ యభ  క్లలధే తదఽభ  ఫెటో గ చెనుయథ. ఇయ క్ గొ నటటడె అయులధల, నెదద  యమనుయయేతత  
కయలధల లాంటియ. భభ  క ందయథ ధా లాంటి యయథ ఏనే భాటాో డక్ుండా ఉండున్ు మాయథ. ఈ భ్ధానికూ కయణం 

ఏనే చెమామలో ణెయౌమక్న్ు వడం కనీ, యేటి నైద ఆసకూత లేక్న్ు వడం కనీ. యయేకనంద గయథ భుందఽగ 
భాటాో డున యభ ని అననంథించి యయథ అనఽక్ునన ఫెటటో  అదిభోళించడానికూ కయయౌసన న్ుి తసహం, 

చేమవలలన నఽలు యవభ ంచాయథ. 

ఆ తయథయత భాటాో డని భా లాంటి యళ్ుగుభ ంచి చాల ఫాగ చెనుయథ. భుందఽగ ఏనే చెమామలో 
ణెయౌమక్న్ు వడానికూ, యేటి నైథా ఆసకూత లేక్న్ు వడానికూ కయణాలు యవభ ంచాయథ. నిజఞనికూ భనిఱకూ ఫాధమతలు 

కని, జీయణాశమం కని తీభ నుడె ఇలాంటి లథ త్రకూ వసత డె. 

ఎందఽక్ంట,ే ఫాధమతలు భభ ము జీయణాశమం తీభ ంతవయక్ు భనిఱ క్షణం తీభ క్లేక్ుండా ఉంటాడె. క ందభ కూ 
క్ుటటంఫ, ఆభ థక్ యఫైెన ఫాధమతలు జీయణాంతం ఉంటాబ. భభ క ందభ కూ ఫాధమతలు లేక్న్ు బధా యభ  ఆశమ 

సధన జీయణాంతం క నసగ సత యథ. క్మళకయథలు , భజకీమయేతత లు లాంట ియయథ ఈ కోవలోకూ వసత యథ. ఇయేనే 

లేనియయథ , అంటే ఫాధమతలు, జీయణాశమం లేని యయథ నిభసకూతగ, ఏనై చేమక్ుండా గడునేసఽత ంటాయథ. ఇలా 
యవభ ంచిన తయథయత భనక్ు ఆసకూత లేక్న్ు వడానికూ భూల కయణానిన క్నఽక కని, థానిని ఎదఽభొకధే భాయగ ం 

గుభ ంచి చక్కటి ఉథాహయణలణో చెనుయథ. అలాగ  తయథయత ఏనే చెమామలో ణెయ్ని యళో్కూ ఆశమాలనఽ ఎలా 
ణెలుసఽకోయయౌ , తయథయత ఎలా భుందఽక్ు యెమళుయౌ లాంట ియటిని యవయంగ చెనుయథ. ఈ సింగం యంటటనన 

కమన ణానఽ సిఽత తం ఆసకూత, ఆశమం లేని లథ త్రలో ఉధాననని, అందఽలోంచి ఎలా ఫమటడాలని 

అడుగయథ. థానికూ ఆమన ఈ శినకూ సభాదానం భనిఱ, భనిఱకూ భాయథతేందని, యభ  గతం, సిఽత త జీయతం 

అయథం చేసఽక్ుంట ేకనీ సభాదానం ఇవులేనని, ఆసకూత క్లయయథ తనని తయథయత సంథిించభని చెనుయథ.  



అవనీన యంటటంటే, ఆమన భాటలు ధా సిఽత త భానలక్ లథ త్రని తి్రనృంనృస్త ందనినంచింథి. ఎందఽక్ంటే ధాక్ు 

క్డా ఇక్ భుందఽ ఏనే చెమామలో ణెయౌమటేో దఽ, చెమామలధే ఆసకూత క్డా క్లగటేో దఽ. ఎందఽకో యయేకనందం 

గభ ని యడుగ క్లల భాటాో డనినంచింథి. క్ యక్ంగ ననఽన ఈ సింగం చాలా పిాయతం చేలంథి. ఆ భభనడే 
ఆమనకూ న్ూ న్ చేల ఆమన ఆశరభానికూ భెండె భోజుల తయథయత ఆమన చెనన సభమానికూ యెమళునఽ. ఆ 

ఆశరభం ఎంణో అందంగ, రింతంగ ఉంథి. చినన ఆశరభం అబధా ఎంణో యబంిగ తీభ ి థిథాద యథ. ననఽన 

ఆమన సదయంగ ఆహాునించాయథ. 

కలేు భాభూలు క్ఫుయథో  చెనుక్ , ధా గణానిన, సిఽత త జీయణానిన గుభ ంచి చెభధానయథ. ధేనఽ 

ుటిట నటినఽండు ధేటి వయక్ జభ గ న భుఖ్మ సంఘటనలనీన యవయంగ థాథాు భెండె గంటల లేు 

చెనునఽ. 

ఆమన ఎటటవంటి శినలు యేమక్ుండా ఎంణో శరదద గ యధానయథ. కలేు భ్నంగ ఉండు ఆమన ధాణొ "నీ 

జీయతం చాల ఆసకూతగ, చక్కగ సగ ంథి. నీవు ఎధలన ఫాధమతలు నియుభ తంచావు, ఎధలన ఆశమాలనఽ సదించావు. 

క్ ఉథయ మగసఽత డుగ, వమవసమథాయథడుగ, యమనుయసఽత డుగ భణణంచావు. నీ చఽటృట  ఉనన సభాజఞనికూ ఎంణో లేవ 

చేసవు. నీక్ు నచిినటటట గ ఫతి్రకవు. నీ లాంటి యళ్ైో  ఈ లథ త్రలోకూ భవడం సహజం. నీక్ు సభైెన సలహా 

ఇవుడానికూ ధేనఽ జఞగరతత గ ఆలోచించాయౌ. అందఽక్ు ధాక్ు కసత  వమవది కయయౌ. వచేి స్ భయయం భయు ఇథ ే

సభమానికూ ఇక్కడక్ు భగలుగుణాయ" అధానయథ. ధేనఽ యెంటధే తక్ుండా అని చెన ఆమన దగగ య లెలవు 
తీసఽక్ుని వచేిసనఽ. 

ఆ తయథయత స్ భయయం యయేకనందం గయథ చెనన సభమానికూ ఆశరభానికూ యెమళునఽ. ఆమన భుందఽగ 
ధాక్ు ఆశరభం నెటట డానికూ కయణాలు, ఆశమం గుభ ంచి యవభ ంచాయథ. ఆమన క్డా ధా లాంట ిలథ త్రలో క నిన 

సంవతసభల కూరతం ఉండేయయట. నలోలు నెదద  అబమ యథేరలోో  లథ య డాా యట. ఈమన క్డా క్ నెదద  క్ంనెనీలో 
భానవ వనయథల రఖ్కూ అదిత్రగ ని చేల సుచఛంద యయభణ తీసఽక్ుధానయట. దయలో ఉననుడె 
క్ంనెనీ తయున సభాజిక్ లేవ కయమక్రభాలు చాల నియుభ తంచాయట. అలాగ , ఎంణో భంథి వమకూతతు యకసనికూ 
థయ హద డాా యట. అథి ఆమనక్ు చాల నచిిన ని, ఎంణో ధెైుణమం క్డా ఉనన ని. దయ యయభణ 

తీసఽకోవడానికూ కయణం ఫాధమతలు తీయడఫే కక్ుండా, ఆమనక్ు నచిిన నిని, సభాజిక్ లేవని భభ ంతగ 
చేమడానికూ క్డా. 



దయ యయభణ చేసక్ క ంత సభమం తీసఽక్ుని, ఆలోచించి తీసఽక్ునన నియణమఫే ఈ "రంత్ర వనం" ఆశరభ 

సథ న. 

ఆమన సొ ంత సథ లంలో , ఆమనక్ు నచిిన యధంగ, ఎంణో శరదధ  తీసఽక్ుని ఈ ఆశరభానిన క్టిట  అబదఽ 

సంవతసభల నఽంచి నియుభ తసఽత ధానయథ. ఆశరభం తయు నఽంచి అధేక్ సభాజిక్ లేవ, అవగహన కయమక్రభాలు 

చేసఽత ధానయథ. 

ఉథాహయణకూ భ సభల భ యబతి, బిుతు నుఠరలలోో  యథామయథథ లకూ సాపభ త నింనే సింగలు, కలుషమ 
నియయణ లాంటియ. ఇయ కక్ుండా ఆశరభంలో వమకూతతు యకసం, దామన సధన లాంట ిఅంరలనెై ఫో ధన , 

ఆదామత్రభక్ సింగలు చేసత యథ. ఇయ కక్ుండా అమన ఫమటకూ క్డా యెయో సింగలు చేసత యథ, సళితీ 

నిలమంకూ వచిినటటట . ఫెలోగ ఆమన లాంటి ఆలోచన, ఆశమం ఉనన క ందయథ ఈ ఆశరభ నియుహణలో 
చేభయథ. యభ లో క ందయథ ఆశరభంలోధ ేఉంటాయట. క ందయథ భాతంి యభ  ఇంటి దగగ భ  ఉంటృ ఆశరభ 

కయమక్రభాలోో  చఽయథక్ుగ నుల్గ ంటాయట. 

ఇదంణా యవభ ంచాక్ ధాక్ు ఆశరభం నతత ం త్రన చానంచాయథ. ఆశరభంలో యయేకధాందం గభ  కభమలమం 

కక్, దామన భంథియం, భెండె తయగత్ర గదఽలు, పోజనరల, థి గదఽలు, చఽటృట భ చెటటో , భధమలో చినన ణోట 

ఉధానబ. ఇవనీన చాల నిభడంఫయంగ , అందంగ ఉధానబ. ఇవనీన చాసఽత ంటే ధాక్ు యళ్ుణో చేభ  ధా వంతే 

సహామం చెమామలనినంచింథి. అంణా చాల వచాిక్ ఆమన కభమలమంలోకూ తీసఽకెమళో యథ. ఎంణో ఆతేితగ 
ఆమన ఏనే చెనుత భో అని ఎదఽయథ చాసఽత నన ధాణో ఆమన "గౌతమ్, నఽవుు చెనంథి అంణా యని ఫాగ 
ఆలోచించాక్ ధాక్ు క్యౌగ న అననుిమం చెనుత నఽ. సిఽత తం నీవునన భ లథ త్రలో ంటభ గ ఉండేక్ంటే, 
థిభంథిలో ఉంటృధే నీక్ు కయయౌసనటటట గ సభమానిన గడడం ఉతత భం. ఎందఽక్ంట,ే ంటభ తనం 

భనిఱని క్ుర ంగతీసఽత ంథి. నిభశకూ గుభ  చేసఽత ంథి. అథే థిభంథిలో ఉంటే నీక్ు యెబమ భెటటో  ఫలం వసఽత ంథి. నీ 

ణెయౌయణేటలనఽ థిభంథికూ ంచాయౌసన సభమంలో ఇలా యెనక్ుక తగగ డం ఫాగలేదఽ. ధా సలహా ఏనేటంటే 
నఽవుు యెంటధే ఆ ఇలుో  ఖ్ాయ చేల భా ఆశరభంలో కని, ఇంకెవభ ణో ధెైధా కనీ జీయంచడం నదలునెటటట . భా 
ఆశరభంలోకూ సంణోషంగ ఆహాునిసఽత ధానభు. ఇక్కడ నీక్ు నచిినటటట గ జీయంచవచఽి. 

భా ఆశరభ కయమక్రభాలోో  నుల్గ నడఫే కక్ నీక్ు నచిిన కయమక్రభాలు క్డా చేమవచఽి. ఇుడే నీ 

నియణమం చెనవసయం లేదఽ. ఫాగ ఆలోచించి చెు" అధానయథ. 



ధేనఽ "ధాక్కడా ఈ ఆశరభంలో చేభలని ఉంథి. క్ భెండె, భూడె భోజులోో  ఆలోచించఽక ని చెనుత నఽ" అని 

వచేిసనఽ. ఇంటికూ వచిిన తయథయత భెండె, భూడె భోజులు ఆమన చెనన భాటలు తీవంిగ 
ఆలోచించానఽ. అంణే కక్ుండా, ధా లేనళితేలు, సతమ భూభ త భాసట యథ , కూయణ్ ఫావ , భుయయ అననణో 
చభ ించానఽ. అందభ  అననుిమం క్టే. ధేనఽ ఇలా ంటభ గ ఉండేక్ంటే యయేకనంద గభ  ఆశరభంలో చేయడం 

భంచిదని. అలా కదనఽక్ుంటే యళ్ు దగగ భ కూ వచేిమభధానయథ. ధాక్ు యయేకనంద గయథ చెననటటట గ 
నలుగుభ లో ఉంటృధే ధాక్ు నచిిన భీత్రగ ఫతిక్డం అధేథి సభ  అబన నియణమం అనినంచింథి. ధా నియణమానిన 

యయేకనంద గభ కూ చెన ఇక్కడ ఇలుో  ఖ్ాయ చేల "రంత్ర వనం" ఆశరభం కూ యెయున్ు మానఽ. అంతటిణో ధా థేశ 

యమటన యుం భుగ లంథ.ి 

ఆశరభంలో ధేనఽ ఉండడానికూ గథి , పోజన వసత్ర క్యౌంచాయథ. ఆ భోజు నఽంచి ఆశరభ నిమభాలు నుటిసాత , 

రింతంగ జీయంచడం నదలు నెటాట నఽ. అక్కడు థినచయమ యమమాభం, దామనం, ణోట ని, వంట ని లాంటి 
యటిలోో  నుల్గ ధేయడుని. యయేకనంద గభ ణో భోజూ భాటాో డ ేఅవకశం వచేిథి. ఆమన సింగలకూ ననఽన క్డా 
యెంట తీసఽకెమతో యయథ. అవనీన శరదద గ యని ధా సంథేహాలు, అననుిమాల చెనేయడుని. ఆమన యటనినటికీ 

ఒయథణో సభాదాధాలు చెనేయయథ. క కక్క సభ  అయ భంచి చయిక్ు థాభ  తీలేయ. ఆమనలో గొదనం 

ఏనేటంటే, అవతల యయథ చెనేథానిలో యషమం ఉంటే థానిన ుకోవడఫే కక్ుండా తయథయత సింగలలో 
అయ సిత యంచేయయథ. ఆమనలో కోం, అసహమం, అసహనం, అహం లాంటియ భచఽికైెధా క్నినంచేయ కవు. 
ఉననథానిణో తినత గ ఉండడం, అనినటినీ క  యక్ంగ లుక్భ ంచడం చేలేయయథ. అందఽక  ఆమన గొ 

ఆదామత్రభక్ యేతత  అమామయథ. ఆమన దగగ భ  నఽంచి ధేయథికోవడానికూ ఎంణో ఉంథి. ధా కెందఽకో ఎటికీ ఇక్కడే 
ఉండాలని, ఇథే ధా ఆఖ్భ  భజియ్ అయులని అనినంచేథి . 

యయేకనంద గయథ క్డా ధా వియతననఽ గభనిసాత  ఫెలోగ భభ  క నిన కయమక్రభాలలో ననఽన క్లుుక్ుధే 
యయథ. అందఽలో ఆశరభంలో నియుభ తంచే వమకూతతు యకసం ఫో ధనలో క నిన అంరలనెై ననఽన భాటాో డభధే యయథ. 

ఆలోచధా యదాధానిన ఎలా నెంచఽకోయయౌ అధే థానినెైన జీయతంలో ధేనఽ చాలన ఉథాహయహణలనఽ సిత యసాత  

భాటాో డేయడుని. ఆమన క్డా కో స్ట యౄమ్ లో క్యథిని యని తయథయత ఆమన అననుిమం చెనేయయథ. 

అలాధ ేసభాజిక్ లేయ కయమక్రభాలనినటిలో చఽయథక్ుగ నుల్గ ధేయడుని. ధా నైద నభభక్ం క్లగడంణో క నిన 

చినన కయమక్రభాలక్ు ననఽన క్కడుధే ంనంచేయయథ. యటిని యజమవంతం చేల వచేియడుని. అందఽలో 
క్థాని గుభ ంచి భుఖ్మంగ చెనుయౌ. క్ బిుతు నుఠరలకూ వమకూతతు యకసం ఫో దించడానికూ క నిన ధెలలు 
యెమళునఽ. 



అక్కడ అందయౄ నేద యథామయథథ లే ఉండేయయథ. అక్కడ దిాధలనుదామములు చాల భంచియయథ. ఆ నేద 

యథామయథథ లకూ చాల యకలుగ సహామం చేలేయయథ. ధాక్ు ణెయౌలన ఇంకో యషమం ఏనేటంటే, అందఽలో క్ ఐదఽ 

భంథి అధాధలు క్డా ఉధానయథ. యయథ నుఠరలలోధే నివలసఽత ధానయథ. యళ్ు భ లథ త్ర చాల దమనీమంగ 
ఉండేథ.ి ఆ యషమం నెై చాల ఆలోచించి, యభ ని ఆశరభానికూ తీసఽక థాద భనఽక ధాననఽ. యళ్ైు ధా గథిలోధే 
ఆశరభంలో ఉంటృ, అక్కడే త్రంటృ నుఠరలకూ యెయోభవచఽి క్థా అనినంచింథి. ఈ యషమం యయేకనంద గభ ణో 
చెననుడె, ఆమన సంణోషంగ ుక ధానయథ. అంత భంచి ఆలోచన వచిినందఽక్ు ననఽన 

అననంథించాయథ. 

యెంటధ ేధా ఆలోచననఽ అభలు చేల నుఠరల దిాధలనుధఽమలు గభ  కూ చెన యభ ని ఆశరభానికూ 
తీసఽక చేిరనఽ. యభ కూ కవయౌలనవనీన దగగ యథండు చాసఽక్ుంటృ, యభ ణో క్ఫుయథో  చెూత  ఈ భంచి 

యణావయణానికూ అలయటట చేరనఽ. ఆ చిధానయథలు ననఽన ణాతమమ అని నలుసఽత ంటే ఎంణో భుచిటగ 
ఉండేథ.ి యళో్లో లత, లక్షుభ అధే ఇదద యథ అభాభబలు బయత్ , యయేక్, యధలద్ అధే భుగుగ యథ అఫాఫబలు. 

అందయౄ క్డా ఎనినేథి, ణొనేభథేళ్ు వమసఽ యళ్ైు. యయథ ఫెలోగ ఆశరభంలోని నేగణాయభ ణో క్డా 
అలయటటడాా యథ. 

ఆశరభ కయమక్రభాలోో  యభ  ఆట, నుటలణో అందభ నీ ఆక్టటట క ధేయయథ. ధాక్ు యభ ణో భాటాో డెతేంటే సభమం 

ణెయౌలేథ ికదఽ. క్ ఐదఽ భంథి చిధానయథలని అధాధ జీయణానికూ దాయం చేరనని తినత గ ఉండేథి.  

అలా చాసఽత ండగ క్ సంవతసయం గడచిన్ు వడం, ధాక్ు ఆశరభంణో, భుఖ్మంగ యయేకనంద గభ ణో భంచి 

అనఽఫంధం క్యౌగ ంథి. ఈ సంవతసయ కలంలో, ధా జీయత క్ధ భమడం క్డా ూయతబంథి, అభభ డు నఽంచి 

ఆశరభ జీయతం వయక్ . ఈ ుసత కనిన యయేకనంద గభ కూ చథియ అననుిమం చెభని ఇచాినఽ. ఆమన 

థానిన ూభ తగ చథియ, క నిన భాయథలు, చేయథలు చెనుయథ. అయ ూయతమామక్ భయు ఇంకోసభ  చథియ ధాణో 
"ఇంత భంచి ుసత క్ం ఇలా చేత్ర భత ణో నేగ యౌ న్ు క్డదఽ. ఇందఽలో ఎధలన భంచి యషమాలు ఉధానబ. 

ఇథి అందభ కీ సాపభ త నిచేి ుసత క్ం. థదనిన అందయౄ చదయయౌ. ఈ ుసత కనిన ధేధే చిఽభ సత నఽ. థదనికూ నిండె 
జీయతం అధే నేయథ ఫాగుంటటంథి" అధానయథ. అంత నెథాద మన చెఫుతేంటే ధేనఽ కదనలేక్న్ు మానఽ. ఆమనిన 

ఈ ుసత కనికూ భుందఽ భాట భమభని అడుగనఽ. థానికూ ఆమన యెంటధే ుక ని చిఽయణ నదలు 

నెటాట యథ. ఆ ుసత క్ చిఽయణ ూయతబేమసభ కూ ధాక్ు అయయెై ఏళ్ైు ూయతమామబ. అథి ణెలుసఽక నన ఆమన, ధా 
ుటిట నభోజు ధాడే ుసత క్ యడెదల కయమక్రభం చేటాట యథ. ఆ భోజు నొు దఽద ధేన నిద ిలేచిన ధాక్ు అనీన 

ఆశియమన్ు బే సంఘటనలే జభ గబ.  



భుందఽగ ధా లేనళితేలు గ భీష్, శ్రరభమ్ వచాియథ. కలేటికూ సాయమ, సతమభూభ త భాసట యథ క్లల వచాియథ.. 

తయథయత కలేటికూ భంఫాఫు, గ భ , సాభ  వచాియథ. భదామహాననికూ కూయణ్ ఫావ, అజయ్, అఖిల, భజఞభవు 

గయథ, సుత్ర క్ుటటంఫం వచాియథ ళ ైదభఫాద్ నఽంచి. యయేకనంద గయథ, ధాక్ు ణెయౌమక్ుండా యయందభ నీ 

యనంచాయథ. సమంతంి సపా సభమానికూ ఊభోో  నెదద లు, ఆశరభ యసఽలు, సళితీ నియస్ట సబుమలు, 

యలేఖ్యథలు వచాియథ. 

యయకేనంద గయథ సబ నుియంనసాత  "నేతేిలాభ, భా ఆహాుధానిన భనినంచి ఇక్కడక్ు వచిిన నై అందభ కూ 
క్ితజాతలు. ఈ భోజు ధాక్ు భుఖ్మఫైెన భోజు. ఎందఽక్ంటే ధా ఆత  నేతేిడె, నైలో ఎందభ కో ఆుత డె అబన 

గౌతమ్ షఱా ూభ త భోజు. అందఽక  ఈ భోజు యేడెక్ని షఱా  ూభ త యేడెక్గ క్డా జయథుక్ుంథాం. అందయౄ షఱా  
ూభ త చేసఽక్ుననయభ కూ ఫహృభత్ర ఇలేత , భనక్ు గౌతమ్ తన జీయత చభ తనిఽ "నిండె జీయతం" అధే నేయథణో 
ణాధే సుమంగ భల భనక్ు ఫహృభత్రగ ఇసఽత ధానడె. ఈ ుసత క్ం గుభ ంచి చెనేభుందఽ గౌతమ్ గుభ ంచి 

క నిన భాటలు చెనులని ఉంథి. ధా దిఱట లో గౌతమ్ క్ గొ వమకూత. యదమ, ఉథయ మగం, వమవసమం, యమనుయం, 

భజకీమం ఇలా అనిన యంగలలో నుియణమం సంనుథించడఫే కక్ుండా యట ిథాుభ సభాజ లేవ క్డా 
చేరడె. ఇథి చాలా క థిద  భంథికూ భాతఫేి సధమం. 

తన సొ ంత తయోౌ తండెిలని చినన వమసఽలోధే న్ు గొటటట క్ుధాన , ఎంణో భంథి ఆతభ ఫంధఽవులని 

సంనుథించఽక్ుధానడె. క్ ఇంటలో  క డెక్ు నుతలిో ననిన, ఫాఫాబ వయస క్యౌన యభ కూ ఎంణో లేవ చేరడె. 
అలాగ , ఇంక క్ ఇంటలో  ఫేనభాభ నుతలిో ఇదద యథ నలోలని తీభ ి థిదద డఫే కక్ుండా యభ  తండుి, ఫాభభక్ు 

ఎంణో దగగ యమామడె. యభ  యమనుభనిన భభ ంత భుందఽక్ు తీసఽకెమళో డె. ఈ భధమధే ఐదఽ భంథి అధాధ 

ఫాలుభ ని చేయథదల యభ కూ ణాతమమ క్డా అమామడె. ఇలా , జీయతంలో అనిన వయథసల అనఽబయంచాడె .ఇంక్ 

నేతేిలణో ఫంధం గుభ ంచి చెనక్కయలేదఽ. క వలం యభ ణో సయథాగ గడడఫే కక్ యయథ జీయతంలో లథ య 

డడానికూ చాలా థయ హద డాా డె. అలాధే, తన లేయ కయమక్రభాలణో క్ ఊభ  యౄుభ ఖ్లు భాభ ిరడె. థాని 

పయౌతఫే భషట ర బిుతుం ఇచిిన గర భ లేవక్ుడె నృయథదఽ. అలాగ  ఉథయ మగంలో సొ ంతంగ క్నినెటిట న జల వనయథల 

భ రోధన సధధాలు చాలా భంథికూ ఉయోగడాా బ. ఇటికీ యటిని ఎంణో భంథ ియడెతేధానయథ. 

ఇవనీన చాలన భనం గౌతమ్ ఫహృభుఖ్ జిఞా రలుడె అని చెడంలో ఎటటవంటి సంథేహం అక్కయలేదఽ. 

సొ ంత ఫంధఽవులక్ు దాయఫైెధా ఎంణో భంథిణో ఫంధఽతుం క్లుుక ని యభ  ఫాధమతలని తీసఽక్ుని 

సభయథవంతంగ ూభ త చేరడె. 



ఎుడెైణ ేణానఽ వచిిన ని ూయతవుతేంథయ  అక్కడునఽండు ఇంక క్ చోటికూ మనం అబేమయడె. ఇలా 
క ధేనళ్ైో  గడునుక్ తనక్ు నచిిన థిేరలకూ యెయో అక్కడ తనక్ు నచిిన యధంగ జీయంచేయడె. 

అలా త్రభ గ  త్రభ గ , ఇక్కడక్ు భవడం జభ గ ంథి. క్ యక్ఫైెన ంటభ తనం, నిభశకూతతనంణో ఉనన అతనిన ధేనఽ 

క్లవడం జభ గ ంథి. గౌతమ్ ణో భాటాో డున యమ ో వయౄ అతని సంగణామనిన వదఽలుకోవడానికూ ఇషట డయథ. ధేనా 

యళో్లో క్డుని. అందఽక  అతనిన ఈ ఆశరభంలోకూ ఆహాునించానఽ. అతనఽ ఆశరభం లో చేభ  గడునన సంవతసయ 

కలంలోధ ేఆశరభ గిత్రకూ ఎంతగధల ణోడడాా డె. ఇనిన యకలుగ లేవ చేసాత , జీయతంలో క్షట సఽఖ్ాలని, జీయత 

దశలని, ఫందాలని థాటి వచిిన గౌతమ్ జీయతం "నిండె జీయతం" అని చెుకోవడంలో ఎటటవంటి అత్రశయోకూత 
లేదఽ. అందఽక  ఈ ుసత కనికూ ఆ నేయథ నెటిట  చిఽభ ంచానఽ. ఈ భోజు నై అందభ  భుందఽ యడెదల 

చేసఽత ననందఽక్ు చాలా సంణోషంగ, తినత గ ఉంథి" అధానయథ. 

చక్కట ిసింగనిన ఆమన చక్కటి గొంతే లో యనన నేిక్షక్ులు క్యణాళ్ ధునఽలు చేరయథ. ధాకెందఽకో, ధా జీయత 

సభంరనిన థి నిభుష్లోో  చక్కగ చెనుయనినంచింథి. ఆ తయథయత ఆమన సాచన కియం ధా ఆత  
నేతేిలు, సుత్ర, కూయణ్, భభ  క ందయథ భాటాో డాయథ. ధాణో యభ క్ునన అనఽఫంధం, ధానెై యభ  అననుిమానిన 

ంచఽక ధానయథ. అవనీన యంటటనన ధాక్ు సంణోషం, ఫాధ భెండా క్యౌగబ. భనసంణా అథయ లా 
అబన్ు బంథి. ఆ తయథయత ుసత క్ యడెదల కయమక్రభం జభ గ ంథి. నదటి ుసత క్ం యయేకనంద గభ కూ 
ఇచాినఽ, ఎందఽక్ంటే ఆమధ ేథదనికూ భూల కయణం. ఆ తయథయత ధా నేతేిలందభ కీ ఇచాినఽ. చివభ గ 
యయేకనంద గయథ ననఽన భాటాో డభధానయథ. 

క్ యక్ఫైెన పాయోథేుగనికూ గుభైెన ధేనఽ కలేు భాటాో డ లేక్న్ు మానఽ. తయథయత ఫెలోగ భాటాో డడం ఇలా 
నదలు నెటాట నఽ. భుందఽగ అందభ కీ అననందనలు. దాయం నఽంచి సభమం చేసఽక ని ఇక్కడక్ు వచిిన 

నై అందభ కీ క్ితజాతలు. 

ఈ భోజు ధా జీయతంలో భభ ిన్ు లేని భోజు. ఎందఽక్ంటే ధా ఆుత లందభ ని క్ చోట చాడగయౌగనఽ. ఈ తినత  
చాలు ఈ జీయణానికూ. ఈ సభాయేశం జయగడానికూ, ధా ఈ టట లేని ఆనంథానికూ భుఖ్మ కయక్ుల ైన యయేకనంద 

గభ కూ ఎంణో ఋణ డు ఉంటానఽ. 

నై అందయౄ భన అనఽఫంధం గుభ ంచి చెుత ంటే గతభంణా గుయథత క చిి భనసంణా క్ యక్ఫైెన ఉథేుగంణో 
నిండున్ు బంథి. యయేకనంద గభ  ఉధామసంలో ఈ ుసత కనిన, ధా జీయత క్థని క్ుో త ంగ థి నిభుష్లలో 
చక్కగ యవభ ంచాయథ. 



నిజఞనికూ ధా జీయతంలో సదించిన యజమంలో నై నుతి ఎంణో ఉంథి. నైయంణా ధాక్ు క్షట సఽఖ్ాలోో  ణోడెధానయథ. 

ధాక్ు సలహాయౌసాత , సమం చేసాత  భుందఽక్ు నడునంచాయథ. నిజఞనికూ నైయథ లేనిథ ేధేనఽ లేనఽ. థదనికూ క్ితజాత 

చెడానికూ భాటలు భవడం లేదఽ. సంవతసయం కూరతం క్ దర, థిర లేక్ుండా జీయత యిహంలో 
క టటట క్ున్ు తేనన ననఽన యయేకనంద గయథ ఈ రంత్ర నియసం అధే డెా  కూ చేభియథ. ధా నేగ యౌన జీయణానికూ 
నిభ దషట ఫైెన ఉథేశం చేరయథ. ధేనఽ అథే అనఽసభ సాత  భుందఽక్ు యెమళత నఽ. " అంటృ భుగ ంచానఽ. ఆ తయథయత 

ఫేభంణా క్లల న్ూ టలలు తీసఽక ధానభు. ఆ భభనడె నొు దఽద ధేన ఫమట నఽంచి వచిిన యళో్ంణా యెయో 

న్ు మాయథ. ధేనఽ త్రభ గ  ధా థిన చయమలో నిభగనఫైెన్ు మానఽ, 

అటి నఽండు గౌతమ్ ఫాహమ ించంణో సంఫంధం లేక్ుండా ఆశరభంలోధే తనక్ు నచిినటటో గ ఆశరభ 

కయమక్రభాలోో , దామనంలో, నలోల సంగతమంలో నుల్గ ంటృ ఎటటవంటి ఇఫఫందఽలు లేక్ుండా నిండె జీయణానిన 

రింతంగ గడునుడె. 

|| సభ ుజధాుః సఽఖిధలబవంతే || 


