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అ�ల్ం�, అ��� 

� ��ం�...

� �� �స� �శవ్�� . అంద�� �� � �లవబ� ��.. �ద��� �� JNTU మ�� 
��వ�స్� ఆ� �ద��� (HCU) ల �ం� ఉనన్త �దయ్ � ��త్ ���. ��త్తం అ�ల్ం�� 
ఉం��న్�. � చ��ల �సం అ����  ��ణం అ�న �� ఇకక్� �థ్ర��సం ఏరప్�� ���  
ప��ధ్�� ఏరప్�డ్�. 

� �� �రద  నవల ��ం� ��ప్లం�...

�� మ�మ� �ం�  �ం�� వ�చ్ం� ఈ �సత్కం... 

ఆడ��� మగ��� స�నం� ��ల� సంవతస్�ల తరబ� ఉప�య్�� ఇవవ్డ� త�ప్� 
ఇపప్�� ఆడ��� స�జం�, మగ��� స�నం� �రవం ల��త్ం� అనన్ �శన్� ఇం� 
మనం స��నం �సం త���ం�� ఉ�న్�. 

�� ఏ ఆ�రం �� ఒక మ�ళ తన క�ట్ల�, �ధల� �గ�ం��� �పంచ�య్పత్ం� 
��త్ం� ఎ� సం��ం�ం�... ఆ ��త్ం� ఆ� ���నపప్��, ఆ� ఇషట్ప� ����� 
ఆ�� అంత  �దద్ �జ��న్ ఎ� అం�ం�� అనన్� అంత�ల్నం� ఈ నవల ఇ�వృతత్ం... 

� �నన్ం� ఉం� న�న్ ��స్�ం�న � స� �గ�వ్� �. స�త� కృతఙఞ్త�... � 
���� �రం��. ��త్� , �రం��. ��వ్� ల �మ�రవ్క సహ���న్ మ�వ��... 

ఇం�ల్� � ��న ఈ నవల � ������ అ�వ�ంచ��� �� స�య ప�న � 
��� సం�� కృషణ్ � కృతజఞ్త�

ఈ నవల ప��ల�ల� ��, �ఠక �దర �ద�మ�ల�, �� బం��ల� 
న�చ్�ంద� ఆ��త్...
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ఓం � ���ం 

� �� �రద 
 

ఉ��ఘ్తం..  

“ఒక �ధవ�� క�న్� �డవ ��... 

ఆక�� ఉనన్ �� ఆక�� �రచ్��  మ��న్ ��ంచవ�ద్...’’ �వ్� ���నంద. 

�రత�శ ఔనన్�య్�న్, ��తయ్, ��మ్క సంపద� �పం��� ప�చయం ��న �పప్ 

�� ��ప్న �ట ఇ�. 

�రత�శం� ఎ�న్ ���, మ�� ఉ�న్�, ఎ�న్ మం��� ఉ�న్�.  ఎ�న్ �టల్ 

మం� భ�త్�  ఉ�న్�. అ� ��న సం���ల� ��� �రత�శం. �పంచం��  

ఎంద� మ�����, ����ఞ్��, �పంచ  చ���  అధయ్యనం  ��న  ��ంద�  

�రత���న్  స�నయం�  �ర��త్�. 

��� �రణం.. �పం�నన్ం� ��ట్�, ఎ�న్ వయ్య ��సల� ఓ�చ్ ఈ సృ�ట్ ��ం� 

�� ����నన్ �ష�ల�న్ం�� ఎ�న్ �ల సంవతస్�ల �త� మన �రత�శ  

మహ�ష్� ��ల �పం� మన� అం�ం��.  

 

మ�� ��త ��నన్ంత��, అ�జ్���  ��ప్ �పం�, � కృషణ్ పర��మ్� భగవ�గ్త 

�పం�  మన��ప్� అం�ం��. ��త్తం ఆ భగవ�గ్త� ఆ�రం� ���� ఎ�న్ 

��ప్���  కం�� CEO � తమ ��ల� �రవ్��త్�న్రం� �ర�య సంసక్ృ��, 

�ం����� ఉనన్ ��నయ్త, �� �పప్దనం  ఎ�ం�� ��ప్�స్న అవసరం �� 

క�.. 

క�ట్�, న�ట్�, ���, �:�� ఈ ��� �� మ�� ఎ� ఒక సందరభ్ం� 

ఎ��క్క తపప్�. అ�� ఈ క�ట్� వ�చ్� క� అ� కం�� క��ంచ� ����   తమ 
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క�ట్ల� ఏక�� ��� �నవ �యతన్ం �య�ం� ��ల్ �పం ��ట్ ��� అం� 

ఆ ���క���త్�..? ఈ �శన్ �� �� సహజం� క��ంచవ�చ్... 

�� ��ఢం� ఆ���త్ ఈ �శన్� ఎం� సం�శం ఉం�..! ఆ సం�శం ఏ��  ఈ 

నవల  క��య��� సంద�భ్��రం� ��య��త్ం�. 

ఈ నవల �య��� �ఖయ్ ఉ�ద్�శయ్ం, ఎం� ��ప�న�న మన �రత�శ ���య్�న్, 

సం����న్, ��త్త ��తయ్ం,  �� త��� �రచ్డం� �� వర� �ఫలం 

అ��ందనన్ ఒక ఆ�దన �రణం� ఈ నవల� ��ం�� ��� ���స్ వ�చ్ంద� 

�నన్ �ం��ం��న్�.. 

ఎకక్� ఖం�ంత�ల  ఆవల  ఉనన్ అ���, లండ�  �ం� ��ల� �వ��త్నన్ �� 

తరం �ర�య �గ�కత� అ��ణం� తమ నడవ�క� ��ప్ ��� వ�త్ం�.. 

ఇకక్డ �రత�శం� ��ం ��� �కడల� తమ ఉ��� ��న్రథ్కం ���ం��న్�.. 

అ�శవ్త�న కష్��నందం �సం ఆ�య్�మ్క �ంతన� �కక్న ��ట్� �ం�క ����న్ 

గ���నన్ ��ల్� మం� త�ల్తం�� తమ �లల్ల� అస� ��� అం�  ����ల్  ఓ 

�� అ��� �ధం� ఊ�ం��� �థ్�� త�� ��త్�న్రం�  అ�శ��త్ ��. 

ఇ�ం� �రంద�� క���ప్ క��ం� ఇ� వృతత్ం ఇ�… 

ఒక �జవంశం� �ం�న �ధవ�� �ం�  వందల �టల్ ఆ�త్ల� ��క్�, ఆ�� క�ట్ 

బటట్ల� ఇం�ల్ �ం� బయ�� ��ట్�యటం జ���ం�. 

�న��� �ం� ��.. ఉండ��� ��వ �డ��.. �� ఒంట� ��తం.. కం��ం� 

�� క��ంచడం ��.. కణకణ���నన్ ఎ�� ఎండ� ��ళ్�చ్�ం� �ం�� 

క���నన్ ఆ�� ఓ�రచ్��� ఆ� కళళ్�ల్ �ం� �ం� క�న్� ��ల్ ��, ఇక�ం� 

�� �� ��� ఉం��.. �ం�� ��, అ� ఆ�� ��య్�న్�చ్�.. 

ఆ� �� �రద.. 

..............................  
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అ� ��ం��� �� ఓ ���� మం�రం.. భ�త్ల� �ట�ట���ం�. గరభ్��� 

���� ��హం �వయ్మంగళ��యం�   క���త్ం�.. ����� భ�త్� �య్ 

పదద్��, ��న�వ్ �ం��త్ �లల్� �����నన్,  ������ ద�శ్ంచ��� భ�త్ 

�దధ్ల� �ం�� క����న్�. ఓం ��.. � ��.. జయ జయ ��.. సమరథ్ 

స�గ్� స�చ్�నంద ����  మహ�� � �.. అనన్ �ట� ఆ మం�రం� �� 

�����న్�. 

����.. మ����� ��� అ� �మం� �నవ �పం� ����న 

పరమప�� భగ���. ����� ఓ ��పడడ్ మ��� తన ��సం� ���� తన 

దగగ్�� వ�చ్న భ�త్ల� సరవ్� ���న �� ఆ స�గ్� �����. 

�దద్, స��� ��� ��� భ�త్ల� ఎలల్�ళ�  రకిష్ం� ఆ ����� �ల� 

అ�కం.. ���న ప�� �వం� �� గ�ం�న  ����� ఈ �పంచం� ��న్ �టల్ 

మం� హృద�ల� ���ం���న్� . 

����� ���న ��� అ�న్ �� ���� స�గ్� ��త్ ఆ �����.. 

�� ��త్� మ�� ��తం� �క�� �ర�� ���� �ం��య� �పప్డం� 

ఎ�ం� సం�హం ��.. �� ���ల� మ�� ����నన్ సమయం� తన 

��త్ల� ఆ మ��� మం� మ��� ��చ్�� �����.. ఆ ����� 

��య్��స్ల�.. �� ��త్ల� ��న క�వ�త్�� �రద �ఖయ్������, 

అ�మ��� � �����న �రద, ����� ��య్��హం� ఎంత �పప్ 

�థ్�� ��ం�.. ��త�వ్�న్  �పంచ �య్పత్ం� ఎ� �య్�ంప��ందనన్� �ం� 

�ం� �� ����ం��. �� స�జం� మ�� �ం�క ����� అల�� 

ప����. ఉదయం �� ��న దగగ్ర �ం� �� ప��� వర� మ�� యం�ం� 

ప� ��త్�న్�. �� కలచ్� వ�చ్క క�సం ప�క్ం� �� ��ం� ఆ��ం� అవ�శ� 

��ం� ��ం�. అం� �� మ���� �నవతవ్ం అ�గం� ��ం�. �� �� 

ఆపద� ఉం� అ�య్ �పం అ� బ��. అ�మ్.. ��ం�� �డవ అ��ం� 

���� �జం మ��� �����ం� . 
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�� మ��� �ర�ంచడం అనన్� మ�� ఎ�ప్� మ�����.. 

మ�� డ�బ్ అ� �య� ప����. ఒక�ప్� క�� �ం� �ం�, కం� �ం� ��, 

మన� �ం� ఆనందం ఈ ��ం��  ఎ�క్వ� ��నయ్త ఇ�చ్�� మ��.. ఇ� 

ఇ�చ్న సమయం� మ�� ఎం� ఉనన్త�న ����న్ అ�భ�ం��. తన� �� తన 

��ట్ ఉనన్ �� ��ం� ఆ��ం���. �� ��� ఆపద వ�త్ ఆ��� ��, ��.. 

��� గ��త్నన్ ��ద్ మ�� ఆ�చన�� ��ప్ �వడం �రం�ం�ం�.. మ��� 

�వ్రథ్ం నరన�ల ����ం�.. సంపద� �డగ�ట్��ం�� ఎ�న్ అడడ్ ����  

�కక్���  �దద్ప����న్�. 

తన �వ్రథ్ం �సం ఎంత మం��� అ�య్యం �య��� ���డడం ��. ��, తన 

��ంబం ��ం� ��, �గ� �� ఏ���� ఫ�వ్�దనన్ �ష సంసక్ృ� 

మ��ల� ��� ��ం�.. 

  

అం�� ��త్తం స�జం� ఎ�న్ ��ల� మనం ���స్ వ�త్ం�.. ��ంబ 

కల��,  ఆ�త్ త���, ఆడ��� అ�య్���, హతయ్� .. ఇ� �ం�తమ్క 

సంఘటనల� స�జం క��తం అ���ం�. ఈ ఘటన� �నన్�లల్ల�  ఎ�న్ 

��ప్ల� ���వ�త్�న్�. �క్� � పం�ం� తమ ప�� �� ���� 

త�ల్దం��, �క్� � ��ళ్క �సత్కం�� ��ల� బ�ట్ ప�ట్ం� తమ 

పన���ంద��� �చరల్ మధయ్  �నన్�లల్ల  భ�షయ్�త్ ��న్రథ్కమ��ం�.. 

�రత�శ సంసక్ృ� ఎం� ��న�న�.. �పం��న్ ���త్ వ�త్నన్ ��ల� ��ట్��ల్ 

మన �రత�శం. ఎంద� మ����� ��ట్న �ణయ్ ��శం.. ఇంత� మ�తత్ర�న 

��శం� జ�మ్ం�న�� ఎం� ఎం� అదృషట్వం�ల� ఒక�ప్� ��ప్�� ��.. �� 

ఇ�ప్� �రత�శం� ��ట్నం�� త��ప్ందనన్ �వన తమ �లల్ల� వ�చ్ �ధం� 

�ంద� త�ల్తం�� ప��థ్�ల� క�ప్�త్�న్�..  �లల్ల� చ�� ��ప్ంచడం�� తమ 

పన���ంద� అ��� త�ల్దం�� ఉనన్ంత�లం ఈ ప��థ్�� ఇ�� ఉం��.. 
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అ�� స�జం ��ం� ప�ట్ం���ం� తన �వ్రథ్ం ��ం� ఆ��ం� మ��య్� 

ఉనన్ంత �లం  �ం�తమ్క సంఘటన�  �న�వృతం అ��� ఉం��.. 

��, తన ��ంబం అ� ఆ��ంచడం� త�ప్��.. �� తన ��ంబం ��ం� 

��, స�జం ఏమ���� ఫ�వ్�దనన్ �వ� త�ప్.. ఇ�ం� �వన�  మ��� 

క���నన్�ప్� �� �� ఈ స�జం�� ఉ�న్ననన్ సప్ృహ �� మ��� 

కల��.. 

ఏ� ఏమ���� ఈ �ం�క ��తం�.. ఎ�న్, ఎ�న్�న్ ���ల�  క��ం� ఈ 

�� �పంచం� మ��� �త�లం� ఒ� ఒకక్ �రగ్ం ఉం�.. అ�.. �� 

మ���� ఆ�య్�మ్క �ంతన అనన్� ���.. 

�రం� ఏ� ��� ప� ��ట్, సంపద ��ట్ ప����త్ మ��� ��� క�సం ఓ 

అరగంట�� ఆ�మ్�మ్క �ంతన�, ఆ భగవం�� �వ� త�ం��.. అ� ��న�ప్� 

స�జం ��ప��ం�.. 

స��గ్ ఇ�ం� సం�శ� �� తతవ్ం� �� ఉం�. �� ప�� �దధ్, ��ప్ �షయం� 

���� ఉం�, ��� �� కం�� �పప్� ��డ�న� ఆ ���� ��ప్�. 

అం���, మ��, మ��� ��ంచ��� ���స్న ఎ�న్ ��త్ల� మనకం�ం�� ఆ 

�����. ఆ ��త్ల�  మన ����� అనవ్�ం��ం� ఎం� ఉనన్తమ�న 

����న్ అ�భ�ంచడ� ��, ఈ స���� �� మనవం� మం�� �� అవ�శం 

క���ం�. 

సరవ్��రణం� మనంద�� ఇత�ల ��ం� ��హలం ఉం�ం�. ����ళ్ం 

��త్�న్�, ఎంత సం���త్�న్�, ఎ� ���త్�న్� �ం� అ�క అనవసర �ష�ల 

�ద దృ�ట్ �డ�ం. ఆ అం��ల్ ఉనన్ ��హలం �జం� అవసర�న �ష�ల� 

ఉండ�. �ఖయ్ం� మన ��ం� మనం �����ం� ఆ�య్�మ్కం� ఔనన్తయ్ం 

సం��ం�ల��ం�ం... ���� ఇత�ల �ష�ల�  �����ల� ఈ 

రక�న �ఖ�� ��త్� ఖం�ం��. ఎవ�� ��, ‘‘�� ఎవ�న్? �� ఈ �కం�� 

ఎం�� వ�చ్�, �� ఏం ��త్ ��తం �రధ్కం అ��ం�..’’ 
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అ� ఆ��ం�, ఎపప్�క�ప్� మన నడవ�క ��చ్��ద్�ం�, ఆదరశ్�యం� 

��ం�ల�, ��డ్ ���� ���య్�� ��ం�, అ��నయ్ ��ల� ���ం��. 

ఇ� �న���, ��డ్�� ఎం� ��� అంశం� క���త్ం�. ��, ఇం�� ఎం� 

��న �వం ఉం�. మన ��ం� మనం ఆ��ంచడం �ద� ��� మన కరత్వయ్ం 

ఏ�� ���త్ం�. ����� సంబం�ం�న అనవసర�న ఆస�త్ త�గ్�ం�. అ�న్�� 

�ం� ‘��’, ‘�’ అ� �వ్రధ్�ంతన, అహం�వం త�గ్���. 

���� ఇం� �షయం �� సప్షట్ం� ��ప్�. తన� ���� భ�త్�  ఎకక్�� 

�నవసరం �ద�, �� ఈ �పంచం�� సకల �వ�లం�, వ�త్��ల్.. అ�న్ం�� 

ఉ�న్న� �� ��ప్�. �� ��� �తనయ్ం ఉం�ంద�, ఆ �తనయ్� ��డ�,  అ� 

��త్ం�ల� ��ప్�. ����సం అ�వ్షణ ��, మనం ఏం ��� అ� ���� 

���త్ంద� ��త్ం���ల� ��ప్�.  ����� ఏ� �ధం� �ధ���, 

�ం��త్ ���ణ్ �జ ��� ఫ�తం ఉండద�, మం� ప��  �యడం �వ్�� ���� 

దగగ్ర అ�వ్ల� �త�ధ ���. 

‘�నవ �� �ధవ �వ’ అ� ఎ�న్��ల్ ��త్���. ����� ���ం���, 

��ం��� �ప� ��ల� �ం��ం�ర�, ఆ ఫ���న్ అ�భ�ంచక తపప్ద�, 

�� కషట్ప� అ��, ఇతరల్� ��  ���� ����న్ �రధ్కం ���ం�ర� సప్షట్ం 

���. 

......................... 

 

సమయం ఉదయం 10 గంట�.. 

��ం���  �ట్ష� .. 

ఒకటవ నంబ�  �ల్� �ం.. ఆ �ల్� �ం �వ�� ఓ �ల� ������ ��చ్� 

ఉనన్� ఓ మ�ళ. 

��� నల� ఐ� సంవతస్�� ఉం�� ఆ��. �� �రద. �ట�  �ర క�ట్�� 

ఉం�.. ఆ �ర మ�ట్ ��ట్���ఉం�.. ���ళ్ ����� ��చ్� ఉం�.. ఆ� 
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పకక్న �� సం� ఒక� ఉం�.. అం�� ఆ�� సంబం�ం�న ఒక జత బటట్�, ��న్ �� 

బం��� ఉ�న్�. ఆ� �ఖం  �ల్న� ఉం�.. �ం� ���� ఆ�రం 

������.. అం�� ఆ� శ�రం సనన్� కం��త్ం�.. ఒం�ల్ శ�త్ �న�ల్ ��త్� 

�రసప��� ఉం�.. 

ఆ� దగగ్�� ఇదద్� �చ��  వ�చ్�.. ఒక ఆడ ఒక మగ.. అత� వయ� ���భ్  

సంవతస్��ం�ం�. 

ఆ� వయ� 60 వర� ఉం�ం�.. ఇదద్� �రద �� ���ర ���. �ం� క�ప్�� 

��ళల్� తల ఆ�ం� ఉండడం� ఆ� �ఖం క��ంచడం ��.. �ం� ఆ వృ�ద్� 

�సత్ వం� ఆ� �ఖం ���.. 

‘‘ఏవ�మ్� ... ���ం� వ�చ్న� .. �తత్ం� ��వ్ అ��క్��ం�� ఈ�� 

వ�చ్�వ� ���త్ం�.. �� ���  వ�చ్�వనన్ �ట..’’ 

ఆ అర�  సంవతస్�ల వృ�ద్��  అం�.. ఆ� �ట� ఆ వృ�ద్� ��ం��.. 

‘‘ఛ�  ఊ��... ఈ� �లకం �తత్ం� అ��క్������ క���త్ం�.. �� �ఖం  

అ�ట్ �� ��.. ఆ �ఖం � ఏ� కళ ఉ�ట్ప��ం��...’’ 

ఆ� �ఖం �� ��త్ అ�న్� వృ�ధ్�...  

‘‘ఆ.. ఆ.. ��� ��త్ అ�ట్� ఉం�� .. ��య్ల �� ఎవవ్�� న�మ్�ద్.. అసస్� 

�� ��ంచ�ద�.. 

మన� ��� ఈడ� అ��క్�ం�.. మన� ఏ� �� ఉండ�.. �ం� ఈ�� 

ఈడ�ం� త��� ..’’ 

వృ�ద్��  ��య� � ఆ వృ�ధ్� �� ��త్ అం�.. 

‘‘ఓ�� .. ��ంత ఓ�క ప�ట్.. గస� ఈ� ఎవ�.. �� �ం� వ�చ్ం� క��క్�..’’ 

వృ�ధ్�� వంక �� అ� ��ల్� �రద �ం� ��చ్�న్� ఆ వృ�ధ్�.. 

‘‘ఏవ�మ్� ... ఎవ� ��వ్.. ��ం �తత్�న్� .. �ఖం  ��త్ �ల�చ్�� ఉ�న్�.. 

ఆ�రం ��త్ �కం� �ం�లం� ఉ�న్�.. అస�వర�మ్ ��వ్..’’ అ�న్�. 



8 
 

�రద �ం� స��నం ���.. ఆ� ��న క�ళ్ �రవ��.. అస� వృ�ద్� �ట 

�నన్� �� �� అరథ్ం ��� ��� 

‘‘�వవ్�ట్ ��నం� అ��� ఏం ��ప్�ద్.. � �ట పటట్న�ట్ ఉం� ��న�.. ����.. 

�సత్ గ�ట్� ��ట్�..’’ 

�రద� ���ర ��త్ అం�.. 

వృ�ధ్� �రద �ఖం  �� ��త్.. 

‘‘ఏవ�మ్.. � �ట ఇ���త్ం�.. ఎవవ్� ��వ్.. ��� �తత్�న్� ..’’ 

�ం� �ం� అ�న్�.. అపప్�� ఆ�� చలనం ���.. 

‘‘ఇ�ట్ అ��� ��ప్� ���.. అ��క్��టం�� ఇ� ��.. ఉ�� ప�� ��ం� 

అ�ట్� ఉం�. జ�� ��� �� ప��త్ర� �ట���త్ం�.. ఈ�డ ��ట్ం�� 

అ��క్���ళళ్ం మన� ���త్ం�.. 

ఇంక జ�ల� ��య� ఏం�..? �డ�య్.. ఈ� ఈడ� ఉం� మన ��� ఉనన్ ��న్� 

��ల్ పడడ్�ట్.. 

ఎ�ట్�� ఆ�� ఈడ�ం� త����య్�స్ం�.. �ట� ఇం� మం��.. �దం� �జం 

ప�ట్�� ��క్�ళ్ �ష�  బయట ఎ�త్� ���.. ఆ..’’ 

�పం� అం� ఆ వృ�ధ్��. 

‘‘అ�బ్.. ఉండవ�మ్ � �ల .. జ�ల ����ం� ఓ ��� �ళళ్� �లచ్టం �సం 

మనం ఎ�న్ �ట���త్� �� �లవ్� ఏం�.. �� ఈ�డ �లకం ��త్ అ�ట్ 

అ��ంచటం ��.. ��వ్ ��ంత �� ఓ�క ప�ట్.. అస��డ ఎవ�.. ఏం� కథ.. �� 

���త్� క�..’’ 

��చ్నన్ �� తల  ���త్ వృ�ద్�� వంక ��త్ అ�� ��� �రద �� ����. 

‘‘ఏవ�మ్� .. �వవ్�ట్ �� ప�� ��ం� ఇ�ట్ ఉం� నడవ�.. ఏవ�మ్� .. 

ఇ���త్ం�.. � �ట.. ఏం�.. అ�మ్..’’ 

అం� �రద ��� త�ట్,  ఆ సప్రశ్� వృ�ధ్� ఉ��క్ప�డ్�.. 

ఆ� శ�రం �� ��� ఉం�.. జవ్రం� ఉనన్ద� వృ�ధ్�� అరథ్మ�ం�.. 
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‘‘అ��.. ఈ� ఒళళ్ం� ����ం�.. ��ప్క�క� ��� ప�ట్�నన్ంత ��� ఉం�..’’ 

‘‘ఆ� ఒ�ళ్ ��� ఉం� ఏం�.. సలల్�  ఉం� ఏంద�య్.. �ం�డ�ం� పం�ం�..’’ 

మం�ప�ం� �స��డ. 

‘‘ఛ� .. �.. �ంత �� �డ�ం� ఏ�� ��.. �పం.. ఎవ� ఏం�.. �కక్స�చ్�� 

��ం�.. 

�� జవ్రం �� ఉం�.. �తత్ం� �ం� �పప్� �� ����న�ట్ ఉం�.. అం�� 

ఒం��ం� �రసం �ం��� కం�� �� ప�ట్�న�ట్ం�.. ��వ్ �సత్ �� ���� 

��ంత �యం ��..’’ 

క����న్� వృ�ధ్� ఆ వృ�ధ్���.. 

‘‘ఓయ�బ్.. ఏం� �స�� అంత �� దయ ��తత్�న్�.. ��� �నం �� 

ఆ�థ్� ���చ్న�ట్ �� ��ట్ జ�� �� మన�న్�డ�� ��� �సత్� ఏం�..’’ 

‘‘ఛ� .. �ం� �ట�� ��ంత �యం ప�ట్..’’ 

అం� �రద �ం� ��ల� ప�ట్�� ��ల్� �� ���.. అత�� ఆ వృ�ద్��  

అ�షట్ం�� �యం ��ం�.. పకక్� ఉనన్ ��వ్ బలల్�న ఆ�� ��చ్��ట్, ��న్ ��� 

ఆ� �ఖం � చ�ల్� వృ�ధ్�.. 

�ఖం � ��ళ్ పడ�� సప్ృహ�� వ�చ్ం� �రద.. ��ల్� క�ళ్ ���ం�.. 

ఎ��� వృ�ధ్�, వృ�ధ్ �� తన� ఆస�త్� �డడం గమ�ం�ం�.. ఒం�ల్ ఉనన్ 

శ�త్నం� �డ���� �సత్ స�ద్�� ��చ్ం�... 

‘‘ఏవ�మ్� .. ఎ��వ�మ్ ��వ్.. ఇంత జరం� ఉ�న్�.. ఒకక్��� ఉ�న్�.. ఎకక్� 

�ం� వ�చ్�.. 

��� ���న్�..? �తత్ం� అ��క్����� ఉ�న్�.. �ఖం � �� ల�చ్� 

కల ఊ�ప�త్ం�.. ఎ��వ�మ్ ��వ్..?’’ అత� �ం�� ఆ�య్యత కద��ం�.. 

�రద అత� �� �� �వం �� న�వ్ న�వ్ం�.. 

‘‘�హం... �హం � ఉం�.. ���న్ మం� ��ళ్’’ 

��� ��ం�ం�. ఆ� �ట �� �రసం� ఉం�.. 
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వృ�ద్� తన దగగ్ర ఉనన్ �ట�  ���  �� ఆ� ��� అం�ం��.. 

‘‘ఆ..ఆ.. �వ ��ం� �� ��.. �ం� ఇసయం క��క్ �స��..’’ 

వృ�ద్�� �� �పం� ��� వృ�ద్�. 

మం� ��ళ్ ��న్ ��న �రద� ఒం�ల్ �సత్ స�త్వ వ�చ్నటట్�ం�.. 

‘‘ఇ�ప్� ��ప్.. ఎవ�� ��వ్.. ���ం� వ�చ్న� ..’’ 

‘‘��.. ��ద్�ట.. ’’ �రసం� ప��ం� �రద. 

స��గ్ అ� సమయం�.. �ల్� �ం �ంబ�  1 �న అం� ����ల� హ���� 

����ం�. అ�ప్� �� ��ం� అ��స్�ం�  వ�త్ం�. 

దయ�� �నం�. ��  నం. 12792 ���� �ం� ��ం��� ��ళ్ ��న్ ఎ�స్ ��  

మ� ��ద్ �ప�ల్ 1వ �ంబ� �ల్� �ం ��� వ�త్ం�.. అనన్ అ��స్ �ం�  �� 

����లంద� అ�మతత్మ�య్�.  

ఆ �ల్� �ం �వ�ల్ ��చ్� ఉ�న్� �రద, వృ�ధ్�, వృ�ధ్��. 

�� � అ��స్ �ం�  �న�� వృ�ద్� కళళ్�ల్ సం�షం, వృ�ధ్�� �ఖం  �� 

ఆనందం� ��� ��ం�.. 

‘‘ఏమ�య్� .. �భ అమమ్�� ��న్ళళ్ త��త వ�చ్�త్�న్�. ఇ�య్ల  మన పంట 

పం�న�ట్.. ఎపప్� ����� ఆ యమమ్ మన�సం పం�ల్, ఫల��� ����త్ం�.. 

పద.. పద.. ��ంత ఆలసయ్ం అ�� అ��క్�� ఆడం�లంద� �����త్�’’ 

��చ్నన్ �� �ం� ��త్ం� వృ�ద్�� వృ�ద్� �� ��త్�. ఇదద్� హ���� 

�ం�� క����. ఓ �ల� ����� ��చ్నన్ �రద �� ��ళ్న �� 

��వ్�రం� ��త్ం�ం�.. 

వృ�ద్� ఓ ��� అ���  �� ఠ�క్న ఆ����.. 

వృ�ద్� �ఖం � ఏ� ��త్� వ�చ్న ��ం�  ��ఫ��త్ండ� �న�క్ ��� �రద� 

��త్�.. 

�రద �� అత� �� ��త్ం�ం�.. 
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ఆ ప��థ్�� �రద� అ� ��త్ం� ఆ వృ�ధ్� హృదయం �ధ� �ం���ం�. 

�ం�� కదల��� మన�పప్క ఆ�డ దగగ్�� వ�చ్�. 

�రద �ఖం � ఏ �వ� ఉండ�, �ల్ం� � వృ�ద్� �� ��త్ం�ం�.. 

వృ�ధ్� ��ల్� ఆ� దగగ్�� వ�త్�.. ఆ� �కక్� ��ళళ్� ��చ్ం��. 

‘‘ఇ�ప్� అ��స్  ���.. అ� �ర�� ఎ�స్ ��  �� �తంత �ప�ల్ వ�చ్�త్ం� అ�.. 

ఆ ��ల్ �భమమ్ ఒ�త్ం� త�ల్.. ఆ యమమ్ మన� �నన్�స �ం��.. ప� ప��� 

��ల��� ఇ� ��ల్ ఒ�చ్ ఇకక్�నన్ అ��క్���ళళ్� పం�ల్, ఫల��ల�  �నం 

��త్� త�ల్.. ఎ��� అ��క్�� �వ�ం�  త�ప్��ల��ం� ఆ�� ఓ �� 

��డ��.. ఆ�� ఆ������, �దం� ఏ�� సంఘ�� సంసథ్�� ����త్�, 

ఆ� �����  ఓ �� ���త్�.. ఓ�� న�న్ �� అ��ం� త�ల్.. ఈ అ��క్�నడం 

ఎం�� ��.. ��వ్ �� ��త్నం� ��ప్.. మం� వృ�ధ్�మం� ���త్�, అకక్డ 

��వ్ ��ంతం� ఉం��చ్ అ� అం� ఆ �త�ల్.. �� �� ఎలల్�ద�మ్.. ��� �� 

���� ఉనన్ �� ఇం� ఎ�న్ ��� బ�క� క�.. ఈ �వ� ���ల్ ఈ క�ట్� 

ఇ�ం� ఎం�� త�ల్.. ఏ� ఉనన్ ��� ��� ఇకక్� గ�� హ� మం�� అ� 

అ�న్�. ��� ఆయమమ్ �ధప���.. స� � ఇటట్ం �� అం�..’’ 

వృ�ధ్� కళళ్�ల్ క�న్ళళ్ ��� �����న్�.. 

�రద అ�� వృ�ధ్�� ��త్ం�ం�.. 

ఆ� కళళ్�ల్ �� క�న్�ళ్ ��� ����ం��.. 

అంత� వృ�ధ్� �ఖం � ఏ� ఆనందం క���త్ం�.. �ఖం � ��న�వ్ 

����త్ం�.. 

‘‘అ�మ్.. ��వ్ �� �� �.. �� ఆయమమ్ ��� �����.. �� మం� �� 

���త్�.. �� ఇ�ట్ అ��క్�నడం మం�� �ద�మ్.. ��.. ��ం’’ 

వృ�ద్� �టల� ఆ� ఏ� ��ల్డ��.. 

ఆ� క�ళ్ �నయ్ం�� ��త్ం��.. 

అంత�� �రం� �ర�� ఎ�స్ ��  �� �ల్� �ం� ���ం�ం� ��ల్�.. 
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వృ�ధ్� �న�క్ ��� ��వంక ��త్�.. 

�ల్�  �ం �వ� �ం� �� ��ల్� వ�త్ం�ం�.. ����లంద� ఆ ��  ఆగ�� 

తమ తమ ��త్ల� ఎకక్��� ��� �ల్� �ం� �లబ� ఉ�న్�. 

వృ�ధ్� �ఖం � ఆం�ళన.. 

��� �రద �� ��త్�.. 

‘‘ఏ�మ్..  ఆలసయ్ం ��వం� మనం ఎనకబ���ం.. ఈ��� అంద� ఆ� ��  �� 

డ�బ్� ఎ��క్� ఆడ �� �� ఉం��.. �గ�మ్.. ��..’’ 

�ందర ���నన్ వృ�ద్� �ఖం � ఆం�ళన �రద ఏ� అన�.. �రం� ఓ ��ట్�ప్ 

���, పకక్� ఉనన్ తన సం�� ���� ��ల్� ��త్ం�.. 

వృ�ద్� ��న�వ్ �ం��త్ ఆ� వంక ��, ��త్ పద ప� అనన్�ట్ �గ �� �ం�� 

అ�� ��త్�. 

�ర�� ఎ�స్ ��  �� �ల్� �ం ��� వ�త్ం�.. ఓ ���ప్ మం� అ��క్�� 

�ళళ్ంద� �భ ఉం� కం��ట్ �ం�  �సం ���� అ� ఇ� ప���  

��త్ం��.. 

ఓ ఇదద్� �చచ్��ళ్ ఓ ������ ��� �ం�� �ళ��.. 

�ం� ఆ ������ �పం వ�త్ం�.. 

‘‘ఏ� .. బల్� �గగ్�స్ .. � ఇ�య�స్ .. క�ల్ ��త్న��క్��.. �.. �.. �మ� ��స్  

��ం� న�న్ ��� ��ళ్�..’’ 

����� �ఖం � అసహయ్ం ఆ ఇదద్� �చచ్��ళ్ ��ళ్న�� ��త్ తన �ం� 

��ల� �� ��న �ట ����ం�ం��.. 

ఆ ఇదద్� �చచ్��ళ్ అత� �టల� ప�ట్ం���ం� �ం�� ప���  ��త్ం��.. 

�ం� ఆ ������ మ�ంత �పం �ం�� వ�త్ం�.. 

‘‘ఈ �చచ్�ళళ్� �� �� ��, అస� ఈ �గగ్�స్ నంద�� ��చ్ ���త్ �� 

�రగడ��ద్.. బల్� �గగ్�స్ .. బల్� �గగ్�స్ ..’’ 
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తన� �� అ��ం� �ంద� వం� తన ల�� ���ం�మ��ం�ండ� మ� 

ఇదద్� �చచ్��ళ్ ఇం�క��� అత�న్ ���ం� �ం�� ప�� ��త్�.. 

�ం� ఆ ����� �పం న���� కం�ం�.. 

‘‘ఒ��  �ధవ�ల్�.. ��ం �� �లం  వ�చ్ం��.. న�న్ త����న్�..’’ అ� 

గ�ట్� అ��త్�. 

ఆ �ల్� �ం � అ� ఇ� ��త్�.. ��� ఓ �� మం� �చచ్��ళ్ ఎ�క్, �� 

����ల మధయ్ �ం� ఏ� ���క్ం� �� �� పకక్�ం� ప�� ��త్ం��.. ఆ 

�చచ్��ళ్ �ంద� �����న్ ���ం� ��త్ం� �� ��� ����న్ �� 

��ం� ప�ట్ం���.. 

ఆ దృశయ్ం ��న ఆ ������ ఆశచ్రయ్ం ��త్ం�.. 

‘‘అస� ఈ �చచ్�ళల్ంద�� ఇకక్�ం ప�.. ఇంత మం� �చచ్��ళ్ ఇ� �ల్�  �ం �తత్ం 

����ం� ��వ్ ���� ఏం ��త్�న్�..?’’ మన��� అ���న్� �పం�.. 

అత� �� ��వ్ ��� �సం ����ం�.. 

అత�� ��ద్ �రం� ��వ్ ��� క���త్�.. 

ఆ ����� ��త్ండ�� ఆ ���� �� ���ం� ఓ �చచ్�� �ం�� 

��త్�. అ�� ఆ ��� అత�న్ ఏ� అన�ం� తన ప�� �� ���ం��.. 

ఆ దృశయ్ం ��న ����� �ఖం � ఆశచ్రయ్ం.. 

�పం� ఆ ��వ్ ���  దగగ్�� ��త్� 

‘‘హ�.. ఎ�స్ �య్� �.. ���  ��  �� .. ఈ �ల్� �ం �తత్ం �చచ్�ళల్� 

�ం���ం�.. �ళల్� ��� ������ ఎంత ఇబబ్ం�� ఉం� ���.. ఇం�� 

ఓ ఇదద్� బల్� �గగ్�స్  న�న్ ���ం� ��ల్�.. స� ��� అ� ఊ��ం� ఆ �ంట� 

మ� ఇదద్� �గగ్�స్  అ�� ���ం� ��ళ్�.. 

అస�ం జ���ం� ��  ఇకక్డ..? �రంద�� �ల్� �ం�� ఎం�� ���చ్�..?’’ 

����� �ఖం � �పం ����త్ం�. 

ఆ ��వ్ ��� ����� �� �� �నన్� ��ట్��త్�.. 
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‘‘ఓ.. అ�.. �� ప��� ��ల�క �� ఈ �ర�� ఎ�స్ ��  వ�చ్ందం� ఈ 

�చచ్�ళల్ంద�� �దద్ పం�గ.. ఈ �� �ల్� �ం  �ం� ��ళ్ వర� ��� ఏ� 

�య�ం..’’ 

����� �ఖం � ఆశచ్రయ్ం.. 

‘‘అ���..? ���� ఉం� �� అ��స్న �ట�� ఇ�.. ఈ �గగ్�స్  వలల్ �� ఎంత 

ఇబబ్ం� క���ం� ���.. అ�� ఈ ���, ఈ �గగ్�స్ � సంబంధం ఏ�� �� ..’’ 

ఆశచ్రయ్ం� అ����.. 

‘‘ఓ.. అ�.. ఈ �� � �� ప��� ��ల�క�� ఓ సంఘ�వ��� వ�త్ం�.. 

�డ�� ���దల� ఆ��వడ� ఆ� ఆశయం.. �శం �తత్ం ���� ఇ� 

అ��క్�� ��� స�యం ��త్ం�ం�. గత ��ళళ్ �ం� ఇకక్� �చచ్�ళళ్� �� 

ఆ� స�యం ��త్ం�ం�’’ 

����� �ఖం � �ప�త�న ఆశచ్రయ్ం.. 

‘‘���  ��  �� ��స్ .. ఎవ� సంఘ�వ��� �చచ్�ళళ్� స�యం �య��� 

వ�చ్ంద�, ఆ �చచ్�ళళ్ంద� ��ం� ��� ఇబబ్ం�ల� ����త్�న్ 

ప�ట్ం���ం� అ� ��� వ���త్�..? అస�  �� �����..? �� �ంట� 

ఈ �చచ్�ళళ్� �కష్�  ���ం�.. ఈ �ల్� �ం ��ం� �రంద�� బయ�� 

త��యం�..’’ 

అత� �ం�� �పం ���థ్�� ���ం�.. 

��� �ఖం � �� అ� �థ్�� �పం ����త్ం�.. 

‘‘హ� �� .. ��  �� .. ఆ �గగ్�స్ � ఆ�� �కష్�  ����న్ం..’’ 

‘‘�కష్�  ����న్�... మ�.. మ�.. ����న్క �� ఈ ��స్�స్  ఏ��..’’ 

���  �నన్� ��ట్��త్�.. 

‘‘�ంత �లం �తం ��� ��� కం��ల్ం�  వ�త్ ��� �కష్�  ����న్�.. �ల్� �ం 

��నన్ �చచ్�ళళ్ంద�� త�న్ బయ�� త���ం.. ఈ �షయం ����నన్ ఆ 

సంఘ�వ��� �� �పప్�ం�. 
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�� మ��� మ��� �డ�� �� మ���� అ� ���ల్ ��ట్ం�.. � �య్� 

�� �యడం త�ప్ అ� అ���.. �ంట� � ��వ్ ���  ��� దగగ్�� ��ళ్ం�.. �� 

ప��� ��ల�క�� ఇ� వ�త్న�, 

��ళళ్�, �చచ్�ళల్� స�యం ��త్న� �� వ�చ్న�ప్� తన� కలవ��� వ�చ్ 

�చచ్�ళళ్� ఏ� అనవదద్�, �� ��� ఏ� స�యం �� ��ళ్�� వర� �చచ్�ళళ్� 

ఈ �ల్� �ం� అ�మ�ంచ��� �ప్ష�  ప�మ్ష�  ��ం�.. ��� � ��� ఓ� 

అ�న్�.. ఆ� వ�చ్న�� �ల్� �ం �� వ�చ్ �చచ్�ళళ్� ఏ� అనవదద్� 

ఆరడ్�  ��  ���.. అం�� ఈ �� క��ంత వర� ��� �� ఏ� అన��..’’ 

����� �� ��� �ప�త�న ఆశచ్రయ్ం� ��� వం� ��త్ం��.. 

��� ����� వంక �నన్� న�వ్� ��త్� ����� తన ���ల �ం� 

అ� ఇ� ప�� ��త్నన్ �చచ్�ళళ్ వంక �� ��� అ�� ��త్ ఉం����.. 

అంత�� అత� ���ల �ం� ఓ �చచ్�� అరవడం ����త్ం�.. 

‘‘ఆ.. అ�� అ�� ఆయమమ్ క��ం�ం�.. ఆ �� డ�బ్� ఉం�.. రం�.. రం�..’’ ఆ 

�చచ్�� ఆనందం� అ��త్�. �ం� �� �చచ్�ళళ్ంద� అత� ��ం�న ��� 

ప�� ��త్�.. అ� ప�� ��త్నన్ ��� �� ��� ఆ ����� 

��త్ం���� అ�తనం�..  

...........................  

 

�ర�� ఎ�స్ ��  ఎ� 10 నం �� �� దగగ్ర �బ� ఉం�ం� �భ.. ఆ �� �ం� 

�కష్�ళళ్ంద� ���� ఉం��. �భ� ��న �� ���ల్ ఆనందం 

క���త్ం�ం�.. భ�త్ �దధ్ల� �భ� �ం� ��ల� నమసక్��త్ం��.. �భ 

��న�వ్� ��� పలక��త్ం�.. �� ��� ���త్ ��� అ�వందనం ��త్ం�.. �� 

�� �� మధయ్�� వ�త్ం�.. 

ఆ�� ��న ఓ �కష్�� ఆనందం ఆ���క���. 
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‘‘� ఆక� �రచ్��� వ�చ్న బం�� త�ల్�.. ��వ్ �ం� ���ళ్ సలల్ం� ఉం�� 

త�ల్..’’ కళళ్�ల్ ఆనంద��ప్� ���ండ� అం��. 

�భ ఆ �కష్�� �� ఆ�య్యం� ��త్ం�.. ��న�వ్ �ం��త్ తన వం� ��త్నన్ 

�చ�లంద�� అ��దం� ��� ��ల్��త్ ఊ��ం�. 

�ం� �భ� ��� కలప��� �కష్�ళళ్ంద� ఒక�క�� �� ప��ం��. 

�ం� అకక్డ ���ట జ�� ప��థ్� వ�త్ం�.. 

�భ �� మధయ్� ఇ��క్��ం�.. 

�భ ��� స����త్ం�ం� �మ�.. 

‘‘�నబం����.. �� � �స� వ�చ్�.. � అంద�� �� �తన�నంత స�యం 

�య��� వ�చ్�.. ��� ఒక��క� ���ం� వ�త్ ఎ�.. �సత్ అ��� 

పదం�..’’ అం�ం� �మయ్ం�.. 

అంత� ఓ �కష్�� �గ� �కష్�ళళ్ంద� �� �పం� ��త్�.. �కష్�� ���  ‘‘ఆ 

యమమ్ మన�స� వ�చ్ం�గ�.. ఎం��ంత ప��న���.. ఇ�ట్� అంద� ఆ 

యమమ్ �ద ప�� ఎ�ట్.. అంద� ఆ పకక్న పదం�..’’ 

అం� �గ� �కష్�ళళ్ంద�� �భ� �రం� ��త్ం��.. అ�� �కష్�ళళ్� 

ఏ��ం ��ప్ ��.. �� సహజ�న �ర�� �� ��� ఉనన్ ��న్� �భ �ఖం 

� ���ం��. ��� అ�� �య��� ఆ �కష్�� వలల్ �� ��.. 

అంత�� ��ల్ �ం� వృ�ధ్��, ఆ� మనవ��� �� �భ అ�చ��న �త, 

�ధ� ����. 

�త ఆ వృ�ధ్�� �, ఆ ��క� ��తత్� �� �ం��ం�.. �త తమ� ���వ�చ్న 

ల��� �ం��ం�. �కష్�ళళ్� అకక్డం� హ��� ��వరణం �ల�ం�ం�.. �భ 

��ట్ ����న �కష్�ళళ్ంద�� ఆ �ల్� �ం ��నన్ �గ� ����ంద� 

ఆశచ్రయ్ం��, ఆస�త్�� గమ��త్ం��.. 

�భ�, ��క� �ల్�  �రం � �నన్ ఓ ��చ్� ��చ్���ం� �త.. ‘‘��కక్� 

��చ్ం�.. �� ఇ�ప్� వ�త్�..’’  
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అం� �భ దగగ్�� వ�త్ం�.. �కష్�ళళ్ ���ట అ�కం అ��ం�.. �భ, �త �� 

మధయ్� ��క్� ���.. 

�త తన ల��� �� మధయ్��ం� ఎం� కషట్ప� ���� �ల్� �ం ��నన్ ఓ 

��� �న ���ం�... 

ఆ ల��� �ం� అర�పం�ల్, ఆ��స్ , ��స్  అ�న్ �� బయ�� ���ం�.. 

ఆ ��బం��� ��న �చ�ల� మ�ంత ఉ�స్హం బయ� ���ం�.. ��� 

తమం� �� �ం� �ంతం ����� ఒక�� మ�క� ��ప���ం��. 

‘‘��� అంద� ఒ��� � ��ట్ ��� ఎ�.. �రంద� ఒక �మ పదద్�� వ�త్ 

అంద�� స�యం �యగల�.. పదం�.. అ��� పదం�..’’ 

అం� �� మధయ్��ం� �త �� న��త్ం�.. 

�భ �న�� �కష్�ళళ్ంద� వ�త్�.. 

ఆ �కష్�ళళ్ంద�� వ�స �మం� �లబ�ల� �త, �ధ� ఎంత అ��� ఆ �కష్��ళ్ 

ప�ట్ం���ం� ఒక��క� ���ం� �� ��చ్న వ�త్�� �ం�� �� 

����లనన్ ఆ�టం� ఉం��.. 

ఎం� ��య్��న �భ� �� ఆ ��వరణం� ఒ�ంత ��� ����త్ం�.. 

అ�నపప్�� తన� �� ఆ ���� అ���ం� �ఖం � ��న�వ్ �ం��త్.. 

‘‘��� ఒక��క� ���ం� సమయం వృ� అ��ం� తపప్ మ� ��జనం 

ఉండ�.. � అంద�� � �తన�నంత స�యం �� అవ���న్ �� ��ప్�� 

��త్�న్�.. మ� ఇర� ����ల్ ఈ �� ��ళ్��ం�.. ఆ �� �� � అంద�� ఈ 

వ�త్�ల� అంద���.. దయ�� �� సహక�ంచం�..’’ 

  

అ�నపప్�� ఆ� �ట� �� ���ం���.. �� �ం� వ�చ్నం�.. �� �ం� 

వ�చ్నం� ��ల్��ం�ం�� ఆ �కష్�ళళ్ంద�.. 

�త, �ధ� ��� అ�� �య��� ��ం� కృ� ��త్ం��.. 



18 
 

�భ� ���� అ�� ��� అరథ్ం ��.. ఒక �ధ�న �సస్�య �థ్�� ఉండ� 

ఆ� �� ఆ�� ��ద్ �రం� తమ�� ఓ వృదధ్ �కష్�� ���ల వ�త్నన్ �రద� 

ప��ం�. 

�భ �రద� ��త్ం�.. ఆ� కళళ్� ఒక �ధ�న ఆశచ్రయ్ం.. 

�రద� ���వ�త్నన్ వృ�ధ్� ప���� నడక� వ�త్ం��.. ఆలసయ్ం ��త్ 

��బం��� తమ� �రకవ� కం�� అత� �ఖం � క���త్ం�ం�. తన �న�� 

వ�త్నన్ �రద� ��త్ �ందర� రమమ్నన్�ల్� ��� �గ ��త్ం�� వృ�ద్� 

�ందర ��త్ండడం� ఒం�ల్ ఓ�క ���న్ �గం� నడవ��� �య�న్�త్ం�ం� 

�రద.. 

�రద న��త్ం� �భ �రద� ఆ�దమసత్కం గమ��త్ం�ం�.. 

�రద� �భ� ఏ� ��య్కత �చ��త్ం�ం�.. ఆ�� �డ�� �భ� ఇ� అ� 

�పప్�� ఆనందం క���ం�.. �ట�ల్ వ�ణ్ంచ�� అ��� ఏ� ఆ� మన�� ఓ 

�ఘం� క�మ్�ం�ం�. 

ఆ వృ�ధ్� ప�� ప��న అకక్�� ���� �రద� �� తన �న�� �లబడమ� 

�ర���త్ం��. 

��� �రద ��రం� �రసక్��త్ం�.. ఆ� �ఖం � ఏ� ��య� �సస్�యత, 

�ధ క���త్ం��. 

వృ�ధ్� �� ఆ �కష్�ళళ్ మధయ్� క�����.. �� �రద ��ం ��� ��ద్ 

�రం� ��చ్ం�ం�... 

�భ �� ��ం �ల� ��ట్ ��త్నన్ �రద �� ఉం�ం�.. 

‘‘ఎవ� సతరీ��త్..? ఆ� కళళ్�ల్ ఏ� �జ�స్.. ��ంత�న వదనం.. �� ఆ� మన� 

అ�న్�ండం� ఆ�� ద�ం���త్నన్�ట్� ఉం�.. ఎ�న్ క�ట్ల� అ�భ�ం�న�ట్�, 

ఎం� �దన� తన హృదయం� ��ట్�నన్�ట్�.. ఉం�.. అ�నపప్�� ఆ �ఖం � ఏ� 

�జ�స్.. ఎవ� ���త్..? �భ మన�� అ��ం�ం�.. ఒక �కష్�� �భ� క��ం� 

స�� ఈ �కం�� వ�త్ం�.. ఉ��క్ప� అ� ఇ� ��త్ం�.. 
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�త, �ధ� �కష్�ళళ్ంద�� పం�ల్ పం��ం��.. అ�నపప్�� �� వలల్ ��.. �భ 

�రద� ��త్ం�.. �రద �� య��పం� �భ� ��త్ం�.. 

ఇదద్� కళళ్�� పలక�ం��ం��.. 

�భ �రద� �� �నన్� న�వ్�ం�.. �రద ఆశచ్రయ్��ం�.. ఇంత� �ం� �� 

ఎంత�� ప�చయం ఉనన్�ట్� �భ న�వ్� ఉండడం� �రద �� �నన్� 

న�వ్�ం�.. 

�భ ఎం� చ���.. 

‘‘అ� �రం� ఉండక��.. ��వ్ వ�చ్ �� స�యం �య�డ�..’’ 

న�వ్� అం�ం� �భ.. �భ �టల� �రద ఆశచ్రయ్��ం�.. 

అకక్డ అంతమం� జ��  ఉ�న్, తన� ��య్కం� ఆ�వ్��త్నన్ం�� ఆ� �ఖం � 

ఆశచ్రయ్ం. �రద ఆశచ్రయ్ం� �ం�నన్ ��� కదల�ం� ఉండడం� �భ ���త్ 

రమమ్నన్�ట్ �గ ��త్ం�.. 

ఆ� ���త్నన్ం�� అ�� ఆశచ్రయ్�� అ�యతన్ం�� ఆ �కష్�ళళ్ంద�� ���� 

�భ దగగ్�� వ�త్ం�.. �భ ఆ�య్యం� �రద �� ప�ట్�ం�ం�.. 

�రద �  �త, �ధల� ���త్ ‘‘��� స�యం �య�మ్..’’ అం�ం�.. 

�రద �త, �ధల దగగ్�� ��త్ం�.. ఆ� �న�� �భ �� వ�త్ం�.. 

�య్� � ఉనన్ పండల్� �త, �ధ� బయ�� ��త్ం� ��� �రద అం��ం� 

�కష్�ళళ్� ఇ�త్ం�ం�.. 

��ళ్ అ� పం��ం� �కష్�ళళ్� �డవ �దల��ం�. 

‘‘ఏ� .. �ం� ���చ్��, �� �ం��చ్��.. ఒ� �ంగస�చ్��.. �నన్��� 

ఉ�న్�.. �� ����ంత వర� �తంత ఓ�క పటట్�చ్క�..’’ 

�� ఒక��క� ���ం� అ��త్ ఉం��.. 

�కష్�ళళ్ంద� ఒక�� ఒక� ప��ం� పం�ల్, ��డ్ ఇవవ్డం� �� ఇబబ్ం� 

క���ం�.. 
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�రద ���� పండల్� ��క్వ��� �కష్��ళ్ ��న �యతన్ం� ��న్ అర�పం�ల్ 

�ందప����.. 

��� �కష్��ళ్ ప�ట్ం���ం� ఆ పండల్� �ళళ్� ��క్��.. �ంద పడడ్ పండల్� 

��లనన్ �య్స �� ��� ఉండ�.. 

ఆ ప��మం� �రద �ఖం �� �పం ����త్ం�.. 

ఆ� ఒకక్�� ఆ �కష్�ళళ్ంద�� ��త్ం�.. 

�కష్��ళ్ �� ��� ఉనన్ కంచం� �కం� ��, �కం� �� అ� అ��త్ండడం 

�రం��త్�. 

ఎం� �రసం� ఉనన్ �రద శ�రం�� అ���ం� ఏ� శ�త్ ����త్ం�... 

ఆ� �ం� ��ల� �కష్�ళళ్ంద�� అ�డ్� ��ట్ ఒకక్�� ��త్ం�.. 

�ం� �కష్�ళళ్ంద� �ండ��� �న�క్���.. ఎం� �రసం� క���త్నన్ �రద 

�మంద�� �ందప���ంత� ��స�� �కష్�ళళ్ంద��� �ప�త�న ఆశచ్రయ్ం.. 

�రద �యడం ��న �భ, �త, �ధ� �� ఆశచ్రయ్���.. 

‘‘ఇక �� ఏ� ఇ�చ్� ��.. ��ళ్�ం� ఇకక్� �ం�..’’ �పం� అం�ం� �రద. 

��� �త, �ధల �� ��త్.. 

‘‘అ�మ్ ఈ �య్�ల�న్ స�ద్యం�.. �ళళ్� ఇ�వ్�స్న ప���..’’ 

ఆ� �ట�ల్ ���ం�న క�న�వ్�� �త, �ధల� �� �భ �� ఆశచ్రయ్��ం�... 

ఆ హ�తప్����� �కష్��ళ్ �� ��ంట��� �రద �� ఆశచ్రయ్ం� 

��త్ం��.. 

ఒకక్��� అకక్డం� �శశ్బద్ ��వరణం ఏరప్��ం�... 

�రద �ఖం � �పం.. �పం� ఆ� ఆ �కష్�ళళ్ంద��� ��త్ం�ం�.. 

�భ �ఖం � �ప�త�న ఆశచ్రయ్ం.. ఒక�ధ�న ఎ��జ్� �ం�  ఆ�� 

క���త్ం�ం�... 

ఆ� �� �రద�� ఉం�ం�.. 

�రద �భ �� ��త్ం�.. ఇదద్� కళళ్�� ��ల్��ం��.. 
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�రద �వరత్న� ఓ �కష్��� �ప�త�న �పం వ�త్ం�. 

‘‘ఏవ�మ్� .. ��త్�ం� ��వ్ �� ��� అ��క్����� క���త్��న్�.. 

� �ం���ం� ఈడ.. ఆ.. ��� అ��క్����� ఒ�చ్న��� ఆ�ళ్ ప����� 

�� � ���� ఓ ���ల్ �న�ం� ఇ�ట్ ��ం �� �తత్�న్���..’’ 

�రద అత� �� �పం� ��త్ం�... 

‘‘ఎం� కషట్ప�, ఎ�న్ వయ్య��సల ��చ్ ��న్�ల  ��ళ్ ��ణం �� � క�� 

�ం�లనన్ స��ద్శయ్ం� ఇకక్�� వ�చ్� ��ళ్.. � క�� �ం� � కళళ్�ల్ ఆనం��న్ 

��లనన్ ఆ�టం ఈ యమమ్�.. ��.. ��ం ��త్�న్�..’’ �పం� అం� 

�కష్�ళళ్ంద� �� ��త్ం� �రద.. 

�కష్�ళళ్ంద� �రద� ఆశచ్రయ్ం� ��త్ం��.. �భ �� ఆశచ్రయ్ం� �రద� 

గమ��త్ం�ం�.. 

‘‘ఆ యమమ్ � అంద�� ���స్న పండల్� ���వ�చ్ంద� ��� �� ఇ� 

ఒక���క� ప�� ఉం�  ఎ� అంద�� పం��.. ఇ�� �డం�.. �� ��న 

���ట� పం�ల్ �ల�ల�య్� �డం�..’’ 

�ళళ్ �ళళ్�ంద డజ� వర� అర�పం�ల్ న���� �ల� �ందర వందర� ప� 

క���త్� ��� ��న �కష్��ళ్ తమ త�ప్ ����నన్�ట్ తల�ం��ం��.. 

�భ ఎం� అ�బ్రం� �రద� గమ��త్ం�ం�.. 

‘‘ఇ� ��� పం�ల్ ��.. ఆ  ���  ����.. ఆ �� ��వ్శవ్�� ఆ��వ్దం� 

వ�చ్న అమృత�ంఢ��.. �కాష్�త్ ఆ పర�శవ్�� ��నల� ���వ�చ్న ఫ��.. 

ఇ� �ం� �� ఒకక్ �ట క�� �ం��ం�.. అం�.. ఆ త�వ్త �� �� ��ం�, 

ఇ� ���వ�చ్న ఈ యమమ్�� ��ం� మ�����.. ఆ �షయం ఈ యమమ్� 

���.. అ�� ఆ� కళళ్�ల్ అనంతమ�న ఆనందం క���త్ం�.. ఎం��..?’’ 

�రద �టల� �కష్�ళల్ంద� ఒక���లక� ���ం��... 

�భ  �ప�త�న  ఆశచ్రయ్ం�  �రద  వంక  ��త్ం�ం�..  ఆ�  �టల�  �త, 

�ధ� �తం ఒక����క� ���ం��.. 
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‘‘��� ఆ పర�శవ్��� ��దయ్ం� సమ�ప్ం�న ఫ��,  ప�మం�� ��� ��� 

ఉం� ��� ����� �� ��తం� ��� �ఖ� ��త్య�, ఇ� అ��క్�� 

�రభ్ర ��తం �ం� మం� ����న్ ���ం�� ��య్క �జ� �� ���వ�చ్న 

ఫ�� ఇ�.. ��� �వలం పం�ల్� ��ం� ఆ ��� ��దం� ��ంచం�.. ఈ 

పండల్� ఆ ��� ఆ��స్� ఉ�న్య� గమ�ంచం�.. �ర� ��త్ పం�నం�� ఈ 

యమమ్�, ��� �నన్ం�� మన� ఆ ��� కృప క���ం�.. అం���.. ఇ� 

�ల�� ��త్.. ఎ�ం� ��జనం ఉండ�..’’ 

ఆ� �టల� �భ కళళ్�ల్ క�న్�ళ్ ��� �����.. �త, �ధల కళళ్�ల్ �� 

సనన్� క�న్� �ర అ���ం�ం�.. 

�కష్�ళల్ంద� �� ఒక���లక� ���ం��.. �రద ఆ �కష్�ళళ్� ��త్ం�.. 

�� కళళ్�ల్ �� ��న ప�� ప�చ్�త్పం క���త్ం�ం�.. 

మ�క� ��ప్ అవసరం ��ం�� �కష్�ళల్ంద� తమ� ��� ఓ వ�స�మం� 

�లబ���.. 

ఆ ప����� �భ మ�ంత ఆశచ్రయ్��ం�.. ఆ� �� �రద�� ఉం�ం�.. ఆ 

��� �రద� ఎన�� అ��నం ��ఫ��త్ం�ం�.. 

 

 

�రద �భ� ��న�వ్� �� ‘‘అ�మ్.. � ��ల� �రంద�� ఈ ���� 

ఇవవ్ం�..’’ 

అం� �భ ��� �త, �ధ� అంద��న ఫ�ల� ఇ�త్ం�.. �భ �రద �� 

అ��పం� ��త్ వ�స� �లబడడ్ �కష్�ళళ్� ఫ�� అం��త్ం�ం�.. అ� 

అం��నన్ ఓ �కష్�� �భ�, �రద� ��త్   

‘‘� అ�ఞ్��� మ�న్ంచడ�మ్.. ఇ�న్ ��� ఈ యమమ్ ఒ�చ్ ఇ� పం�ల్ 

పం��ఉం�.. ఏ� ఒకక్ �ట క���ం��ం� అ� ఆ��ం��� ��.. ఇ�య్ ఆ 

��� ���ల� ఈ�� �����న్� త�ల్.. ఈ ���� �నటం � అదృటట్ం 
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అ�మ్.. ఈ�� �� ఆ �వయయ్ ��నల� �� ���వ�చ్న ��వ్ � �వత� త�ల్.. 

ఈ ఇష��న్ �� అరథ్మ�య్� ��ప్న ��వ్ �� �వత� త�ల్.. � ఇదద్� చలల్� 

ఉం�� త�ల్..’’ �రద అత� �� ��న�వ్ �ం��త్ ��త్ం�.. 

�భ ��ం �రద�� ��త్ం� ��ం�.. వ�స�మం� వ�చ్న �కష్�ళల్ంద�� �� 

��చ్న పం�ల్ పం��త్�.. 

అ�నపప్�� �భ �� �రద�� ఉం�ం�.. �రద �భ� �� న�వ్�ం�.. �భ 

�రద� అ�� ��త్.. 

‘‘��వ్ ���  సతరీ� ��.. �� ��ల్��.. ఆ ��ం� గ��� పద..’’ అం� ఆ 

�కక్� ఉనన్ ��వ్ ��ం� గ��� �� ��త్ం� �భ, అ� ���� �రద �� అ�� 

��త్ం�. 

........................ 

 

�భ ��ం� గ��� వ�త్ం�.. ఆ� �న�� �రద వ�త్ం�.. ఆ గ�� మ� 

అ���మం� ఆడ��ళ్ ��చ్� ��చ్� ఉం��. అం�� �ంద� ఏ� 

��ల్��ం�ం��. ఒ��డ ఏ� �య్గ��  చ���ం�ం�.. మ� ఇదద్� 

ఆడ��ళ్ ��చ్� ��చ్� ����ం��.. �రద�, �భ� ఎవ� ప�ట్ం���. �భ 

��� ��ద్ �రం� ఉనన్ �ం� ��చ్ల దగగ్�� ��ళ్ ఓ ��చ్� ��చ్ం�ం�.. �రద� 

�� తన పకక్� ఉనన్ ��చ్� ��చ్మ� ���ం�. �రద ��చ్�� �భ ఆ� ��� 

తన ���� ���ం�ం� ఆ�య్యం�.. 

‘‘గత ప��� సంవతస్��� �� ఆ భగవం�� �వ� ఉ�న్�. ��తం� ఎ�న్ 

క�ట్� అ�భ�ం��. 

ఎ�న్ అ�భ�ల� ఎ��క్�న్�. �కం� ఆ ��� ఓ �పం��న్ ఇ�చ్�.. ఆ 

�పంచం� � భరత్, �లల్�  � ��ంబం, అ� �పంచం అ��� �� � సరవ్సవ్ం� 

గ���. �� �పంచం అం� �వలం ఒకక్ ��ంబం �ద�, ఈ సృ�ట్ �� �దద్ద� 

����� ఇ� భగవం�� �య్��త్ �జల�  �వ ��త్�న్�’’ �భ కళల్� క�న్�ళ్ 
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��� �����. �రద  �భ� ��త్ం�ం� ఆశచ్రయ్ం�.. ఆ� ఏ� ��ప్ల� 

�ం�ం� �రద� అరథ్ం ��. �� �భ మన�� ఎం� కోష్భ� అ�భ��త్ంద� ఆ� 

�ఖం  �� ��ల�  ��త్ం� �రద� అరథ్మ��ం�. �భ తన�� �ధ� 

�గ�ం���, �ఖం �� ��న�వ్� ��చ్�� �రద వంక ��త్ం�.  

‘‘ఈ ఆ�య్�మ్క �పంచం�� అ����ట్, �జల� � వం�� ��త్నన్ �వ� ఎం� తృ�త్ 

ల�ం�ం�, �� ఇంతవర� � ఈ ��ణం� � మన�� న�చ్న �� �రస 

పడ��. ఈ �� ��న్ ��న త�వ్త ఆ �� �� ����ంద���త్ం�. ��న్ 

��త్ం� �� ఏ� ��య� అ���, �� ��ల్��ం� ఏ� ��య� ఆనందం 

� మన�� క���ం�. 

ఈ �ట్ష�� ఎ�న్ ��ల్ వ�చ్ �చ�ల� �� ��న �ర� ఇ� ప�ళ్ పం��, ఆ 

ప�ళ్ �నన్ త�వ్త �� కళళ్�ల్ ఈ �ట క�� ��డ్ందనన్ తృ�త్� �� ఎం� 

సం��ం���న్, ��.. �� పం��నన్� ప�ళ్ �ద�, ఆ ��� ���ల�  ��ప్ 

ఇంతవర� �� ��య� �ష��న్ ��వ్ ��య���. అం�� �� �� ఋణప� 

ఉ�న్�..’’ 

‘‘��న్ ��త్ం� ఎ�న్ క�ట్ల� అ�భ�ం�న ��� ఉ�న్�, �� � �ఖం � ��ం 

ఆతమ్��థ్రయ్ం �టట్�చ్న�ల్ క���త్ం�, ఎ�ం� ప��థ్�లన�� �రయ్ం� ఎ���డ్ ��� 

����� క���త్�న్�, �� ఇ� అ��క్��� ఎం�� అ�య్�, అస�మ�ం�, 

� ��ం� ఎం� �����ల� ఉం�.. ��..  సమయం ��..’’ 

�భ కళల్� �రద� ఎన�� ఆ�య్యత క���త్ం�ం�.. �భ �టల�  �రద మన� 

�ర�ల్ �కిష్పత్�న ఉనన్ గ��న్ ����.. ఆ� మన� గతం�� ���ం�..  

గతం ��త్� ��� �రద �ఖం  �ల్న���ం�.. తన� జ��న అవ��ల�న్  

ఒ�క్కక్�� ఆ� కళళ్�ం� కద���ం��.. 

�రద ��ల్� �ల్� �య్� �� ���ం�ం�.. 

ఒక �దద్ బంగ�.. ఆ బంగ� ఆవరణ� �రద� ఓ వయ్�త్ �� ప�ట్�� బయట� 

ఈ�చ్�వ�త్ం��.. 
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అత� కళళ్�ల్ �ధం క���త్ం�ం�.. �రద అత� ��� ���ం��వ��� �శవ్ 

�యతన్ం ��త్ం�ం�.. 

�� అత� �భ� ఈ��త్ బయ�� ��క్� వ�త్ం��.. 

ఆ బంగ� ��ల్ ఒక ఇదద్� ఆడ��ళ్ �లబ� ఉం��. �� ఖ��న �ర�  క�ట్�� 

ఉం��. �� ఒం��ం� బం�� ఆభర��ం��. ఆ వయ్�త్ �రద� ఈ�చ్�ం� 

���ం� �� కళళ్�ల్ ఒక �ధ�నౖ ���క ఆనందం �ండ��త్ం�ం�. ఆ ���క 

ఆనందం� తమ� �� న�వ్�� ఒక� �ఖం  ఒక� ���ం��. ఈ ఇదద్� 

ఆడ�ళళ్ �ఖం � ఒక �ధ�న ��జం క���త్ం�ం�. ��� ఇ���� ఆ 

బంగ�� ప��� �క�ల్ ఓ ప� మం� ఆడ��ళ్, ప� మం� �గ��ళ్ వ�స� 

�లబ�  ఉం��.. 

�రద�  ఈ�చ్����ం�  ��  �ధ�  �రద�  ��త్ం��.  ��  కళళ్�ల్  

క�న్�ళ్ ��� ����ం��. �రద�  ఆ వయ్�త్ అ� ఈ�చ్�ం� ���ం� 

అత�� అ�డ్ప�లనన్ క� ��� క���త్ం�ం�.. �� ఏ� �య�� �సస్�య�థ్�� 

ఉం��. 

�రద� ఆ ప��థ్�� �� �ధ పడటం తపప్ �� ఏ� �య�క���. 

ఒక� �ఖం � �ధ సప్షట్మ��ం�ం�.. మ�క� �ఖం � �రద� ఈ�చ్� 

���నన్ వయ్�త్� �పం �ండ��త్ం�ం�. ఆడ�ళళ్ ���ల్ ఎం� �ధ 

క���త్ం�ం�.. 

ఒక�దద్� ఆడ��ళ్ తమ �ర �ం�� కళళ్��ళ్ ����ం�ం��... 

�రద� ఈ�చ్�� వ�త్నన్ వయ్�త్ ఖ��న ��� �� � ఉం��. �డ� బం�� 

���, ��� బం�� ఉంగ�� ఉ�న్�. అత� �రద భరత్ త�మ్�, ఒక�ప్� �రద 

�ం� �లబడ��� ఎం� భయప���.. �� ఇ�ప్� �రద� బ����చ్ంత� 

ఎ�����... 

�రద అత� ����ం� తన ��� ���ం��వ��� �శవ్�యతన్ం ��త్ం�ం�.. 

�� అత� ప�ట్�ం� ���ం��వడం �రద వలల్ ��.. ఆ భవనం �ం� ���  �� 



26 
 

మధయ్ �ం� వందల గ�ల �రం ఉం�ం� .. ��ట్ పచచ్� ��ట్, రకర�ల �కక్ల� 

�ం� ఉం��. ఆ �టల్ మధయ్� �� ఉం�ం�.. 

ఆ వయ్�త్ ఆ ���ం� ఈ�చ్�� ���ం�.. �రద �� ఆ �టల్� ప��ం�ం�.. ఆ 

�ంట� ఆ� కళళ్�ం� ��న్ దృ�య్� �ండ��త్�.. ఆ పచచ్� �టల్ మధయ్� �రద, 

ఆ� భరత్ ఇదద్� సర�� గ��న దృ�య్� కద����.. 

�రద, ఆ� భరత్ సం�షం� ఆ �ల �కక్ల మధయ్� ��ల్��ం� గ��న దృశయ్ం 

�రద� ��త్� వ�త్�.. �రద� ఆ� భరత్ ఆటప�ట్�త్ ఆ �కక్ మధయ్� �ం� అ� 

ఇ� ప����నన్ దృ�య్�  ఒ�క్కక్�� ఆ�� ��త్� వ�త్�. 

�రద, ఆ� భరత్ ఇదద్� ఆ �ల �కక్ల మధయ్� ప�� ��త్ం��.. �� అ� 

సం�షం� గ���ం�, ఇ�ప్� �రద� ఈ�చ్� ���నన్ వయ్�త్ ఆనందం� �� ఆట 

�ట� ��త్ ఆ�వ్��త్ం��. 

��.. అ�ప్� తమ అ�య్నయ్త� �� ఆనం�ం�న �� ఆ �ల �కక్ల  మధయ్��ం� 

�రద� అత� ఈ�చ్� ���ం�.. ఆ� మన� �ధ� ద�ం����ం�. అత� 

�� వర� �రద� ఈ�చ్� వ�త్�, �� �� �రద� ���� బయ�� ��ట్�త్�.. 

ఆ �స�� �రద ��డ్� �ంద ప���ం�.. 

అత� �న�� ఇదద్� ఆ��ళ్ వ�త్�.. �� ��� ఓ సం� ఉం�ం�.. �ంద ప���న 

�రద� �� �� �కష్�నం��న్ �ం���. 

�రద� ఆ ప��థ్� ��ల� ఎ�న్ ���� ఎ�� ��త్నన్�ట్� ఉం�� �� 

���ల్� ���.. 

�ల� ప� ఉనన్ �రద తల ���త్ �� వంక ��త్ం�.. �రద �డ�� ఆ ఇదద్� 

ఆ�ళల్� ఒ��డ ��� ఉనన్ సం�� ���� �రద �ఖం � ����త్ం�.. �రద� 

ఈ�చ్� వ�చ్న వయ్�త్ �రద� �పం� ��త్ం��.. 

‘‘��ళ్.. ఈ��� �� ఈ బంగ��, � ��ంబం� సంబంధం ����ం�.. మ�ళ్ 

ఈ బంగ� �య� క��ం�వం� ��చ్���త్�.. ఇక�ం� ఈ బంగ� ��, ఈ 

ఆ�త్ ��.. హ..హ..హ..’’ 
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అత� న�వ్ �� �కృతం� ఉం�ం�.. న�వ్�నన్ అత� �ఖం �.. అత� కళళ్�ల్ ఏ� 

�కష్�నందం.. �ందప� ఉనన్ �రద� స�యం అం�ం�ల� �ంద� �క�ల్ �ం�� 

క����.. అ� గమ�ం�న అత�.. ‘‘ఒ�� ... �క�ల్ �కరల్�� ఉండం�.. అ� 

��� ఉప��ం�, ��� స�యం ��ల� ���.. � �డ� ఉనన్ తల�య� 

��ల్� �����.. �� ��.. ఈ �మం� ��� ఎవవ్� స�యం �య�డ�.. 

ఇక�ం� ఈ భవ��� �� అ�ప��, ఈ ఊ�� �� మ����, � �ట �ద� ఏ 

ఒకక్� ��� స�యం ��డ� ���ం�... ��తత్..’’ 

అత� �ట� �క�ల్ �ప�తం� భయప���. �రద� స�యం ��ల��నన్ తమ 

�రణ్��న్ ��చ్�ం��.. 

ఒక�� �రద �� ��త్�.. �� �ఖం � ఎం� ఆ�దన.. �� కళళ్�ల్ ��� 

�య�� అనన్ �సస్�యత క���త్ం�ం�.. 

�ంద ప� ఉనన్ �రద� �� ఏ��త్ �ం� ����త్ నమసక్��త్�.. ఆ త�వ్త తల� 

�ం��� ఆ బంగ��� ��ళ్���... 

�రద �� ఆ బంగ��� ���ం�... ఆ బంగ�� ��త్ �ందప���న �రద 

��ల్� ��త్ం�.. 

ఆ ఆ��ళ్ ����న సం�� ���� ����, ఆ బంగ�� ��త్ అకక్� �ం� ��ల్�  

క���ం�.. 

��త్.. ��త్.. �న�క్ ��� ఆ బంగ�� ��త్ం�ం�.. 

ఆ� కళళ్�ల్�ం� ���తం� క�న్�ళ్ వ�త్ం��.. ��క్ ��� 

అ���ం��.. ఎం� �ధ� మన�� ���నన్ ఎ�స్ �ష�స్  ఆ� �ఖం � 

క���త్ం��.. 

�రద �ఖం � క��ం�న �ధ� గమ�ం�న �భ తన �ట వలల్ �రద అ� ��  

అ�య్ంద� అ��� �రద ��� తన ���� ���� ఓ��ప్� �నన్� ��క్�ం�. 

అంత�� �ర�� �ం� వ�చ్న ��  బయ� ���ందనన్ అ��స్ �ం�  ����త్ం�.. 

�భ �రద �జం � �� �� ఎం� �మ� ��త్ం�.. 
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‘‘ఆ ��� �� �పప్��.. ఈ సృ�ట్ ఓ చదరంగం అ�� ఆ చదరంగం� క�� �� 

�ం� ��ళ్ మ��య్� .. ఆ ��ల� ఎ�ప్� ఎ� కద�� ఆ ���� తపప్ మ�వ�� 

��య�.. ఇ�ప్� ��న్ ఇ� క���నన్ం�� �� �� ఆనందం� ఉం�.. ��.. 

��..’’ 

�భ �ఖం � ఏ� ��య� �ధ.. �రద �భ �� ��త్ం�ం�.. ఆ� �ఖం � 

ఎ�ం� ��� ��ఫ�ంచ�.. 

‘‘�� ఏ� స�యం ��ల�ం�.. ��.. సమయం ��.. �� ��ళ్�.. తపప్�.. మ�ళ్ 

ప��� ��ల త�వ్త ఇ� ��� ఇకక్�� వ�త్�.. అ�ప్� �� మన���ప్ 

��ల్���… �� బయ� ��  సమయం అ�ం�.. పద..’’ 

అం� �భ ��చ్��ం� ��త్ం�.. �రద �� ��త్ం�.. �భ �రద� ��త్ం�ం�.. 

ఆ� మన�� ఏ� ��య� �ధ ఉం�ం�.. ఆ �ధ ఆ� �ఖం � 

వయ్కత్మ��ం�ం�... 

�భ �ల్� �ం ��� వ�త్ం�.. ��  కదల���  �దద్ం� ఉం�ం�.. ��  ��  దగగ్ర 

�త, �ధ� �భ �క�సం ఎ�� ��త్ం��.  

ఆ పకక్� �కష్�ళళ్ంద� �లబ� ఉం��. �భ� �� �� �నయం� నమసక్��త్�.. 

�భ �న�� �రద �� వ�త్ం�.. 

ఆ �కష్�ళళ్�� �భ �� న�వ్�ం�.. ���� �� ఊ��ం� ఇక �లవనన్�ట్..  

�ం� ఆ �కష్��ళ్ �� �� ఊ���.. 

తన ��క ఉనన్ �రద�  ��త్ం� �భ.. ఉనన్�ట్ం� �రద� ఏ� ��ప్లనన్ ఆ�టం 

�భ� కద���ం�.. 

�రద �నన్� న�వ్ ��ల్� �� ఊ��ం�.. �భ �� న�వ్ �� దగగ్�� అ�� 

��త్ం�.. ఒక �� అ��� ��న �భ సడ� � ఆ���ం�.. 

ఆ� �ఖం � సం��శచ్రయ్ం.. ఆ� కళల్�ల్ ఎన�� భ�త్ �వం.. అ� కల�, �జ� 

అనన్ సం�గధ్ం.. ఒకక్��� �న�క్ ��� ��త్ం�.. 
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అకక్డ �రద క���త్ం�.. అ� �న�క్ ��� ��న �భ� �రద ఆశచ్రయ్ం� 

��త్ం�ం�... 

�� �భ �� �రద� ఉండ�.. �రద �న� �డ� ����నన్ ���� ��� 

ఉం�ం�.. ఆ ��� ���� ��న�వ్� క���త్ం��.. అ� ���.. ��.. 

��… �భ� అంతరమ్ధనం.. �� ఇ�ప్� ఏ� అ�భ్��న్ ��ననన్ ��ం� .. 

ఒక�� మ�ళ్ ��త్� ��చ్�వ��� �య�న్�త్ం�ం�.. 

�� ���ం�  ��ల్�ం� బయ�� వ�త్ం�.. ఆ త�వ్త �కష్�ళళ్�� �� 

ఊ��ం�.. ఆ త�వ్త �న�క్ ��� �రద� �� �� ఊ�ం�.. 

�రద�� �భ �� �� ఊ�న�ప్�.. ఆ �న� ఉనన్ ���� �� �భ� �� 

�� ఊ��డనన్ �మ �భ� కద���ం�.. అ� ��.. �క �జం�� ఆ 

����� తన�� �� �� ఊ�� అనన్ సం�గద్ం� ఉనన్పప్�� ఆ దృశయ్ం ��త్� 

��� �భ కళళ్�ల్ ఎన�� ఆనందం.. ఆ ఆనందం� ఆ� కళళ్�ల్ ఆనంధ��ప్� 

��� �����.. 

��  క���నన్�ల్ �ర�  ����త్ం�.. ��ల్� ��  క���ం�.. �భ �రద�� 

��త్ం�.. �రద� ఏ� ��ప్లనన్ తపన ఆ�� క���త్ం�ం�.. 

��  దగగ్ర �లబ� ఉనన్ �త, �ధ� �భ �� కం��� ��త్�.. 

‘‘అ�మ్.. తవ్ర� � అ�మ్ ��  క���ం�..’’ 

కం��� అం�ం�.. �భ �� దగగ్�� వ�త్ం�.. ఆ� �న�� �రద �� వ�త్ం�.. 

�భ ��  ఎ�క్క �రద� ���ం�.. 

‘‘��వ్.. ��వ్.. ఈ పకక్� ఉనన్ ���� మం���� ��ళ్.. ఆ ����� ��న్ 

���త్�న్�.. 

తపప్�ం� ��వ్ ��ళ్.. ఆ ������ �వ ��..’’ అ� ���నన్�ప్� ఆ� 

�ఖం �� ఒక �ధ�న అ��� కద���ం�..’’ 

�భ �ఖం � ఒక �ధ�న ���వ్గం.. ఆ� �ఖం � ఏ� ��య� భ�త్ �వం.. 

అ� అం�నన్�ప్� ఆ� కళళ్�ల్ ఒకరక�న ఉ�వ్గం..  
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�రద ఆశచ్రయ్ం� ��త్నన్ �� వంక� క�ళ్రప్�ం� ��త్ం���ం�.. �భ 

ఉనన్�ట్ం� అ� అ�స�� ఆ�� ఏ� అరథ్ం ��.. 

��  ��ల్� క���ం�.. క���నన్ �� ��ం� �భ �రద� ��త్ం�ం�... 

తన �ం� �రద� ����త్ందనన్ంత �య్� �� క���నన్ ���, �భ� మధయ్ �రం 

క�� ఉండడం� �భ మ�ళ్ �రద� ��త్ �గగ్ర� అ��ం�. ‘‘� �ట�� ��వ్ 

�ంట� ఆ ���� మం���� ��ళ్.. �� అం� �భ� జ���ం�.. మ�ళ్ మనం 

క���నన్�ప్� ��న్ �� ఇ� �డ�డ�.. ’’ 

ఆ� �ఖం � �రద� ఉనన్ ఆ�య్యత క���త్ం�ం�.. �� ఆ� �ట� �రద� 

ఆ���త్నన్ ��ం�  క���త్ం�.. 

అ�యతన్ం�� �రద ��త్� అనన్�ట్ త���ం�.. 

��  ��ల్� �గం �ం��ం�ం�.. �భ �� ఊ��ం�.. �రద �� �� 

ఊ��ం�.. ఆ� ��క ఉనన్ �కష్��ళ్ �� �� ఊ��ం��... 

 

.................................... 

 

క���నన్  ��  వంక� �రద ఎం� అ�బ్రం� ��త్ ఈ �కం� �న�ట్� �భ� 

ఇం� అ� ��ల్ �� ఊ��� ఉం�ం�.  �భ �� �రద �� క��� �ర 

క��ం�ంత వర� ��  ��  దగగ్� ఉం� ఆ� �� �� ఊ��� ఉం�ం�. �మం� 

��  �గం �ం��� ఆ �ల్� �ం �ం� ��ళ్��ం�.. అ�నపప్�� �రద ఇం� 

అ�� �� ఊ��ం�ం�.. �� ఆ� �ఖం � ఇం� ఆశచ్రయ్ం.. 

ఆ� ��  ��ల్��న �� ��త్ అ�� �� ఊ��ం�ం�.. �య్� �ం� � �భ అనన్ 

�ట� ����త్ం��.. 

�రద ���ల్ �భ ప��న �ట� �ం���  ����� ఉ�న్�.. 

‘‘ఆ ����� ��న్ ���త్�న్�.. తపప్�ం� ��వ్ ��ళ్.. ఆ ������ �వ 

��..’’ ��ం���  ��వ్�ట్ష�  ఆవరణ.. 
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�రద ��ం���  ��వ్�ట్ష�  బయట �లబ� ఉం�ం�. ఆ� ��� ఒక �నన్ సం� 

ఉం�ం�. ఆ సం�� �ం� ��ల� �ం�� హ�త్�� ప�ట్�ం�ం�. ఆ� �� 

��ట్ ��త్ం��. ఆ��, బ�స్�,  ��ల్ ��డ్� అ� ఇ� ���� ఉం��. 

�రద� ఎ� ��ళ్� అరథ్ం ��.. �� ఇం� �భ అనన్ �ట� ��� ����త్� 

ఉం��.. �రద మన�� అ��ం�ం�.. 

‘���� మం�రం ఇకక్డ ఎకక్�ం�.. ఎ�  ��ల్� ఏ� అరథ్ం �వడం ��..’ ఆ� 

మనసం� అలల్క�ల్లం� ఉం�ం�. ���  ��డ్����� వ�చ్�� �హ�ల�  

��త్ �ం� ���� అ�� �బ��ం�.. ఎ� ��ళ్� ��య� అ�మయం ఆ� 

�ఖం � ��ఫ��త్ం�ం�.. 

��వ్�ట్ష�  ఆవరణ ఆం� ��హం� ఉం�ం�.. �ట్ష�  �ప��ం� వ�త్నన్ 

����ల� అం� ర�ద్� ఉం�ం�.. 

��ట్ ఉనన్ జ�ల� ��త్ ఉం� �రద మన�� ఒక ఆ�చన ���ం�.. ఇంత� ఈ 

��ట్ �కక్ల ����� ��హం ఎకక్�ం� �����ం�� �� మం�రం ఎకక్డ 

ఉం� ఎవ��� అ��� ���� క�.. 

ఆ ఆ�చన ��� అకక్� �లబ� ఉనన్ ఓ ఇదద్� వయ్�త్ల వదద్� అ��� ��త్ం�.. 

‘‘ఏవం�..’’ 

ఆ���� ��దద్� �రద��� ��త్�.. �రద� �ం� �ం� �� ���ర ��త్� 

��.. 

�రద �� ��� ��� ���� మం�రం ��ం� అడ�ల��ం�ం�.. �� ఆ� 

��ల్�ం� �ట బయ�� �క�ం� ఒక వయ్�త్ ���గ్.. 

‘‘�ళళ్వ�మ్..” అ��క్వ��� ���� �� �ళల్�.. “��య� � ��� 

��ల్��ం�ం� ఏవం� అ� ��� మ� అ��క్��.. ��ళ్ ఇకక్� �ం�...’’ 

�పం� అం�� అత�.. అత� �టల� �రద �కఅ�ం�.. 

“�� అడ�ల� �నన్� ఏ��..? ��ళ్ అరథ్ం ���నన్� ఏ��..?” మన��� 

అ��ం� ��న� ����� తల �ం��� అకక్� �ం� క���ం�... ఆ� 
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మన� ఎం� �ధ� �ం���ం�. తల �ం��� ఎకక్�� ���ం� �� 

��య�ం� ఆ�శం� �ం�� అ�� ��త్ం�.. ఆ వయ్�త్� అనన్ �టల� �రద 

మన� ఎం� �దన� �ర��ం�.. ఆ ��డ్ పకక్�ం� అ�యకం� అ� ఇ� 

��త్ �ం�� అ��� ��త్ం�. అ� ��ద్ �రం ��ళ్క ���  ��డ్� �� ఒక 

���� ���ం�.. 

............................. 

 

అ� ఒక �ల�.. ఆ �� ఎం� ��ంతం� ఉం�ం�.. వ�స� ఉనన్ ఒక �మ పదద్�� 

కటట్బ�న ��ల్�స్  బంగ�ల� �� అందం� క���త్ం� ఆ ��. �� ఇం��ం� 

పచచ్� ��ల్. చలల్� వ�త్నన్ ��, ఆ ��వరణం ఎం� ఆ�ల్దకరం� ఉం�ం�.. 

�రద ఆ ��� ��త్ ��ద్�� అ�� �లబ� ��ం�.. ఈ ��� ఖ�చ్తం� 

���� మం�రం ఉం�ంద� మన�� గ�ట్� అ��ం� �ం�� ���ం�.. 

ఆ ��� ఇ���� ఉనన్ బంగ�ల� తనమ్యతవ్ం� ��త్ అ� న��త్ం�ం�... ఆ 

�� �వ� వర� ��ల్� �� ���� మం�రం క��ంచక�వడం� ఆ� �ఖం 

� ���స్హం క���త్ం�.. 

��  �రం  నడవడం�  ఆ� �ఖం అం�  �మట�  �ం���ం�..  �ళల్�  న��  

ఓ�క సనన్��ల్��ం�.. ఇంక �ం�� నడవ��� ఆ� �ళల్� స�త్వ �న�ట్ 

��యడం� ఆ పకక్� ఉనన్ ��క్ దగగ్�� ��ల్� అ��� ��త్ం�.. 

�హం� �ం� త���వడం� �ళల్�సం ��ట్ ��త్ం�.. �� ఎకక్� ��ల్ ��� 

�డ క��ంచ�.  ఆ� శ�రం అం� వ�� �రంభం అ��ం�.. �ం�� కదల 

�నంత అశ�త్ ఆ� శ�రం�� ����త్ం�..  

�హం� �ం� త�� ��ం�... ఇక ఉండబటట్�క �ళళ్� స�త్వ ��చ్�� ఒక ఇం� 

�ం�� ���ం�.. ఆ ఇం� ��� తటట్��� తన ���� �ం�� ���ం�... 

ఆ� �� �� వర� ��ల్ తటట్�� సడ� � ఆ���ం�.. ఆ� �� ఆ �� �ం� 

��ట్� మధయ్� ఉనన్ పచచ్� ప�చ్క బయళల్� ప��ం�.. 
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ఆ ప�చ్క బయళల్ మధయ్� వ�స� �రచ్బ�న అంద�న �ల �కక్�, ఆ �కక్ల� 

��న ��, ఎం� ఆ�ల్దకర�న ��వరణం.. ఆ ��వర��న్ �డ�� ఆ�� 

గతం ��త్� వ�త్ం�.. 

స��గ్ ఆ బంగ�� క���త్నన్ ��వరణం� తన భరత్� ఆ ప�చ్కబయళల్ మధయ్� 

సర�� గ��న కష్�� ��త్� వ�త్�.. ��ల్� �రద గతం�� ���ం�. 

............................... 

 

�రద భరత్ ��� ఓ �ల్�  ఉం�ం�.. �రద ప�చ్కబయళల్ మధయ్ ఉనన్ ఊయల� ��చ్� 

ఊ��ం� ఆ� భరత్ �రద� ���దద్� ���ం��.. �రద ఎం� సం�షం� 

భరత్ ���నన్ ���దద్� �ం� ఊయల ఊ��ం�ం�.. �డ��� ఆ దృశయ్ం 

ఎం� అందం� క���త్ం�. 

అ� �� �దద్� �ం�నన్ �రద� �ల���ం�.. �ం� �ంట� ఆ� భరత్ పకక్� 

ఉనన్ మం��ళల్ �ల్� � ఆ�� అం��త్�.. ��రడం� �రద దగగ్డం� ఆ 

ప�స�ల�� ప����ం�నన్ ప��� కం��� �రద దగగ్�� ప���త్�� వ�త్�.. 

�రద భరత్ అం�ం�న �ల్�� మం���ల్ ���ం�. �రద భరత్ ఆ� తల� 

త����.. ఆ� ��ట్ ప��� ����.. �రంద� ���ల్ కం�� 

క���త్ం�ం�.. 

తన� �వలం �ల��� వ�చ్న ద�గ్ వ�ల్ �ళల్ంద�� ఇంత కం��.. అనన్ ��ం�  �రద 

�ఖం � క���త్ం�.. అ�ం� ����న్ గ��న �రద ��త్తం �ం� త�����న్ 

��క్� మం���ళ్ అం�ం� ప��థ్� �క�వటం... ఆ� �రదృ�ట్�� సం�తం� ఉం�. 

మ�య్హన్ం �ళ�, ��య్� ఎ�� తన ����న్ ���త్ం� �ం� �ళళ్� 

తడవక�� �మమ్��ల్ ��దం �ం� ఉండడం� �రద ఓ ఇం� �� దగగ్ర మం���ళ్ 

అడగ��� �లబ��ం�.. �రద కళల్�ల్ సనన్� క�న్� �ర.. 
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‘‘ఒక�ప్� తన� �ల���� అంతమం� కం��� తన� ఏమ���ం� అ� 

��ట్ ���, �� ఇ�ప్�.. �హం� �ం� ఎం���� అ�� �� ��..’’ అ� 

అ��ం�ం� ఆ� మన� �ధ� ����ం�. 

�రద �ఖం � ��శయ్ం.. �ర�త్� న�వ్� ఆ ఇం� �� త��ం�.. 

‘‘అ�మ్...!’’ అం� ఆరధ్ం� ���త్ం�. �రద ���� ఎవ� సప్ం�ంచ�.. �రద� 

�హం అ�కమ��ం�.. �ం� ఇం� ��� �సత్ గ�ట్� త�� 

‘‘అ�మ్.. ���న్ మం���ళ్ ఇ�త్�..?’’ ఎం� ��� అ���ం�. 

ఆ� �టల� ఆ ఇం� త�� ����ం�ం�.. �రం� త�� ��  దగగ్� ఉం�, 

�� దగగ్ర అలసట�  క��ం�న �రద� గమ��త్ం� ఒక మ�ళ. ఆ� ఆ ఇం� ఓన�  

అ� ఖ��న ఆ� క�ట్బటట్ వలల్ ���త్ం�.  ఒక నల� సంవతస్�ల  వయ�ం�ం� 

ఆ�డ�, ��డ్ ��  కళళ్�� ��ట్�� ఉం�ం�. ఇం� �మమ్ం �ం� �సత్ంత ఇవత�� 

వ�చ్ కళళ్�� సవ�ం��� మ� ���  �� �� ��త్ం�.. 

ఆ మ�ళ బయ�� �వడం ��న �రద కళళ్�ల్ ఆనందం.. ఆ� ��� మం��ళళ్� 

��న �ల్��� క���త్ం�� అ� ఆశ� ��త్ం�. �� ఆ� ��� �ల్� �� 

క�.. �నన్ క�ప్ �� క��ంచ�. 

�రద� �ప�త�న అ�ం� ����త్ం�. అ�� తన�  �� స�ద్�� �ఖం �� 

��న�వ్� ��చ్��ట్�ం�ం�, �రద ఆ మ�ళ� క��ం�� �లబ� ‘‘అ�మ్.. ���న్ 

మం���ళ్ ఇ�త్�..? �� �హం� ఉం�..’’ 

�రద �ం� ఎంత �రసం� ఉం�, అంతకం� ఎ�క్వ అభయ్రథ్న ఆ� �ం�� 

��ఫ��త్ం�.. �రద �ట� �నన్ ఆ మ�ళ �రద� మ�క�� ��తం� 

గమ��త్ం�.. �మట ��ట్���న శ�రం, �����న ��ట్, �����న బటట్�  

�డ�� �చచ్గ�త్� క��ంచడం� ఆ మ�ళ �ఖం � ��� ����త్ం�.. 

‘‘అ��క్���ళళ్� �� �� ��� ����ం�.. మం��ళళ్��� దయ తల� �ం� 

�� �డ�మ�, �కం�ద ఉనన్ ��నంత�� �ఖం �� ��చ్�� మ� 
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�ట��డ��.. ఎకక్� �ం� వ�త్�, ఏ�� ఇ�ం� ��ళ్..’’ ఆ� �ఖం � 

అసహయ్ం �� ���ం�ం�.. 

‘‘ఆ�మ్.. ��న్ మం���ళ్ ఇ�చ్ �ణయ్ం క�ట్� త�ల్.. �హం� చ������న్�..’’ 

�రద �ం�� ����త్నన్ �నయ్ �థ్�� �� క����� ఆ మ�ళ, వ�చ్న ��� 

ఇం�ల్� ��� ‘‘ఇం�ల్  ప���ల్వ�  ��..  ��ల్.. ��ల్..’’ ఈస�ం�� అం�  

�ప��  ��ళ్ ధ��  మం� త����ం�ం� ఆ�డ. 

ఆ మ�ళ త�� ���నన్ ��, ఆ� ��ప్న �రల్కష్�� స��నం� �రద 

అ���క్��ం�.. ఆ� హృదయం �యప��ం�.. �ప�త�న ఆశచ్రయ్కర �వం� 

కళళ్� �దద్� ��, ఆ�తనం� అ�� ��త్ం� ��ం�… ఒకక్ కష్ణం �� అకక్డ 

�రద� ఉం�ల��ంచ��, ఆ �ంట� ఆకక్� �ం� �ం�� క���ం�.. ��ం� 

�రయ్భగ��� ��పం ���ండడం� �ండ��� �� �ం�� 

�య�క��ం�.. 

�రయ్ �ర�� స�స� ఆ� �ఖం � ప��ం�.. ఊ�� ���వ��� �� �� 

అవసథ్ ప��ం�.. మ� ��ప�ల్ సప్ృహ ��ప్� �థ్��� వ�త్ందన�… ఆ� ��క 

�ం� ఓ �కక్ అ��న శబద్ం ����త్ం�.. అ� గ�ట్� ����ం�ం�.. ఏ�� అ� 

�రద �న�క్ ��� ��త్ం�.. ఆ�� ��ద్ �రం� ఓ �ం� �కక్�న్ ఓ వయ్�త్ త��� 

ప���త్� వ�త్ క��త్� �రద�..  

ఆ వయ్�త్� ��� 45 సంవతస్�� ఉం��. �డ�� ��త్, ��� ���� 

ఉం��, �����న గడడ్ం ఉం�ం�. ��� ఓ సం� ����ం�ం�.. మ� ��� 

�� ఉం�ం�.. ఆ ��� �కక్� �టట్��� ఎ�త్� ప���� ఉం��... 

‘‘�..�..’’ అం� ���� �రద పకక్�ం� ఆ �కక్� ఆ �� సం� �వ�� 

��ళ్���.. ఆ వయ్�త్ �రద� �సత్ �ం�� వ�చ్ ఆ���, �సత్ �ద 

��చ్�ం�మనన్�ట్�... 

�రద ఆ వయ్�త్� �రసం� ��త్ం�ం�.. 

�కక్� సం� �వ�ల్� �ళళ్�� ఆ వయ్�త్ ��ల్� �రద �� �����.. 
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ఆ వయ్�త్� �రద ఆశచ్రయ్ం� ��త్ �లబ��ం�.. 

‘‘��... ఏ ��త్ం�  �� � ���  న� �.. ��  ల�� ����� ��  ���, 

ఐ� ఖత� ��  ఏ�� � ��� ఏ ��  ��త్� ��  �� � �� క�త్�..! 

ఆ వయ్�త్ �టల� �రద ఆశచ్రయ్ం� ��త్ం� అత� ��, అత� �� �రద� 

��త్�.. ఇదద్� ఒక��క� ���ం��.. ఆ �స� వయ్�త్ �రద �� గం�రం� 

��త్�. �రద అత�న్ అ�మయం� ��త్ం�ం�.. ఆ� �ఖం � ��ం�స్ � బ�ట్ 

�� అనన్ �ట� ఆ�� అరథ్ం ��ద� అత�� �����ం�.. �ం� ఆ వయ్�త్ �ఖం 

� ��న�వ్ కద���ం�… ‘‘ఓ, �� �ం� ��..! �� ఏ� అం��న్నం�.. ఈ 

�కక్� ఉ�న్� ���, ��� �కక్� ��, ఊర �కక్�,  �� �ద ప� 

జ�ల� ఇకక్టల్� �� ��త్ం��.. ఈ ��� ఉనన్ జ�� అసస్� మం��ల్ ��, ధనం 

��చ్ ప�ట్న ��ళ్, �టల్� ��ల్ డ�బ్ సం��ం�ల�, ఆడంబర�న ����న్ 

అ�భ�ం�ల� ��త్� తపప్ మ�క� ఇకక్� �ళళ్� పటట్�, ఇ�ం� మ���నన్ ఈ 

��� ఈ ��చ్ �కక్� �దద్� ���� శబద్ం ��త్ం� ప��ళళ్� ��ట్ం� మ� �� 

��ళ్ ఎకక్డ �ర�గ్�ట్�త్� అ� ఇ� త����న్�.. అ�� మం�తనం� ���న్ 

మం���ళ్ �� �నం ��లనన్ ద��ణం �� ��ళ్  క�.. అం�� ఇ�ల్ �కక్ల� 

�� తర��స్ వ�త్ం�...’’ 

�రద� ఆ వయ్�త్ �ట� �� ���ం� అ��ం��.. 

‘‘�� మ��� ప�ట్ం��� మ��� �� ఈ నగరం� ఈయ��� �కక్ల� ఇంత �దధ్ 

���ం��న్�” 

అత� ��న చరయ్ల� �రద ��నన్ ప��థ్�� మ����ం�.. అంతవర� �ం� 

త���వ��� మం��ళల్�సం తహతహ��న ఆ� మన�� �రచ్గ��� ఆ వయ్�త్. 

ఆ� మన��� ��ల� గమ�ం�న�ట్� ‘‘హ..హ..హ.. హ� బ�� .. �� ఏ� 

����త్�న్� �� సమజ�ం�.. మ��య్ల� ప�ట్ం��� మ���� ఈ ఏ��� 

�కక్ల �సం ఇంత ఇం��ట్  ���ం��న్��టనన్� క� � �� .. �� బ�� .. 
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మ��య్� తమ మన��� ��ల� బయ�� �పప్ గ����.. �� ఈ  �కక్� 

�పప్�� క�.. అం�� ఈ �కక్లం� �ం�ం �� ���త్�న్�.. 

అం� అత� ���� ����నన్ �� ��ం� ఒక �ట�  ��� � �� ��న్ ��ళ్ 

�� ��� ��� ����� �రద �� ��త్�.. 

�రద� మం� ��ళ్ �డ�� �ణం ��వ�చ్నటట్��ం�.. మం��ళళ్ ���  ��త్ 

��� ��ల� త���ం� ఆ ��� �� ఆశ� ��త్ం�.. 

‘‘�య్ ��� .. మం���ళ్ ����.. ఇంద ���.. ’’ 

�నన్� న�వ్� అం� ఆ �ట�  ��� � �రద��త్�.. 

�రద య��పం� ఆ మం��ళళ్ ��� � ���� ��ళ్ ���ం�.. 

�రద మం���ళ్ ���ం� ఆ వయ్�త్ �రద� గమ��త్ం�� ��న�వ్�... 

మం� ��ళ్ ��క ఆ�� ఓ �తన శ�త్ వ�చ్నటట్��ం�.. మం� ��ళ్ ��క ఆ 

��� � ఆ వయ్�త్� ��� ఇ�త్ ఏ� అ�ల� �� ���త్ం�... 

�� అత� అ�� ప�ట్ం���ం� ‘‘ఈ �కక్� ఎంత �రం ��ళ్� ఏ��.. ��� 

ప�ట్ ఈ మ��య్ల� �రం�, �రకిష్త�న �ంతం� వ����.. ��న్ ��త్ం� 

�� �రసం� ఉనన్�ట్�న్�.. ఇ��.. ఇ�� ��� ��ళ్ ఆ సం� మ�� ��న ��ద్ 

�రం� ���� మం�రం ఉం�.. అకక్� ��ళ్ �సత్ �ద��.. ఈ ఎండ� త�గ్ంత 

వర�..’’ 

అం� మ� �ట ��ల్డ�ం� ఆ �కక్� ��ళ్న ��� ప�� ప��� అ���  

���ం� ��ల్� ఆ వయ్�త్.. 

�రద ఎం� ఆశచ్రయ్��ం�.. 

అత� ���ం� ఏ� అడ�ల� అ��ం�ం�.. ��.. అ�� పటట్న�ట్ ఆ వయ్�త్ 

���ం� �ప�త�న ఆశచ్రయ్ం ఆ� �ఖం � క���త్ం�ం�.. 

ఆ వయ్�త్ �న�క్ ��� �డ�ం� అ� ���ండ�, 

�రద అత� �� క�న్రప్�ం� ��త్ం���ం�. 

................. 



38 
 

 

అ� ���� మం�రం ఆ మం�రం ఆలయ క�� ��జ� కం��� అ� ఇ� 

ప��ల్ ��త్ం��.. అత� పకక్� ఓ వయ్�త్ �లబ� ఉం��. అత� ఆ మం���� వ�చ్ 

భ�త్�. �థ్�కం� ఉం� వయ్�త్. 

��జ� �ఖం � అసహనం క���త్ం�ం�.. ���గ్ �� ��  వంక ���ం� 

�� ��� ప���ం��. అత� �పం� తన పకక్� �లబ� ఉనన్ వయ్�త్� 

‘‘ఏమ�య్.. ఇకక్డ �� ఎవ��..? ’’ 

ఆ వయ్�త్ కం���.. ‘‘ఎవ�� అం���టం�.. ఈ �ం�� � ��జ�  ��  క�..?’’ వయ్�త్ 

�ఖం � ఆశచ్రయ్ం �ండ��త్ండ� అం��. 

��జ�  ��� ఆ వయ్�త్� ��న్�త్�.. 

‘‘��జ�  ���స్న ప���ట�య్..?’’ 

ఆ వయ్�త్ త����ం�.. ‘‘��జర�న్క, ఈ ఆలయ ����  ���.. భ�త్�� 

అ�కరయ్ం కలగ�ం� ���..! ఓవ�� � ఈ ఆలయ ప��త� భంగం కలగ�ం� 

��తత్� ���..’’ 

‘‘క�..  మ�..  అ�ం�  ప�� �����స్న ��,  ఇ�ం�  ప��   ��  

�����స్ �వడ��టం�..? ’’ ���గ్ అం� తల ��ట్�ం�� ��జ� .. 

‘‘అ�ం� ప��  ��ం� ఇం� ఎ�ం� ప�� ���ం��న్రం�..!’’ 

ఆ వయ్�త్ �ఖం � ఆశచ్రయ్ం ��జ� ��� ఎ�ర ��త్ అం��.. 

‘‘అ�న్ ప��  �� �����స్ వ�త్ందం�..! ఉదయం �కడ �ర� � ప� ���� 

సమయం ఉందన� వ�త్� ��� ��.. �ర� ��ం��వడం మ�ళ్ మ�య్హన్ 

�ర�� ప� ���ల �ం� వర� మన� క��ంచ�.. ఈ మధయ్� భ�త్�  సమ�ప్ం� 

�బబ్��య�, గ� అ�� ��� �� ఉం��న్�.. 

ఇవ�న్ ��� �� ����� క�.. ఆయన అ�� ప�ట్ం��వడం ��.. ఇక 

ఒకత�న్ ప���త �సం �ల్�ం�  �� � ��ట్�.. ఆయన ఏ� ప�ట్ం���ం� 

��ళ్���న్�.. ఇ�� �డం�.. ఈ ��ల్ ఎంత ��మ్ ఉం�.. ఈ ��  ప��థ్� ��త్ 
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వ�చ్ భ�త్� ఎంత అ��� �� అ���.. ఛ..ఛ.. �ళల్� ��త్� ప���త    అనన్� 

��ం� ��ందం�..!’’ ��జ�  �పం� అం� అ� ఇ� �రగడం 

�రం�ం��.. 

ఆ వయ్�త్ ఈ ��ం ��� ఇంత� �నష్�  ప����.. అనన్�ట్� ��జ�  వంక ��త్�.. 

‘‘ఈ��ం ��� ఇంత �నష్�  ప����ం�..! � �ల్�ం�  �� � ��ప్�త్ స���ం� 

క�..! ఆయ� ���ం�� క�..?’’ 

‘‘అ� జ��ం�..! ఆయన అ���  ��� ఉ�న్డంట.. అ�జ్ం�  ��  వ�త్ ��ల్డంట.. 

�ల్�ం� �సం ఎవ� ఒ��డ� ��ల్��.. ఆ�డ� ఎవ� ��, ఇకక్� �ం��  �ల్�ం�  

��త్ ఇకక్� ఉం�ంద�.. ఆ�డ వ�త్ం�.. �సత్ �� �క�  ���ండ� ��ప్�.. 

��� బయ�� ��ళ్�స్న ప�ం�.. ఆ��� ఇం� �వడం ��.. అం� �నష్� .. 

�నష్� ..” ��జ� అ� అం�ండ�� ఆ �ం��  ���  �� ��� ��క్�  ��త్ 

వ�త్ం� �రద.. ��జ�  ఆ�� ��త్�. చంక� �నన్ సం��ం�� ��ట్�� ��క్� 

��త్ వ�త్నన్ ఆ�� �డ�� �ల్�ం�  ��  ��ప్న ఆ�డ ఈ�� అ��ం��. 

‘‘ఆ.. అ�� ఆ�డ వ�చ్న�ట్ం�.. �ందర� ఆ�డ� ��ల్� బయ� ���.. స�.. మ� 

ఉం��..’’ 

అం� ఆ వయ్�త్� ��ప్�, మం�రం �� � �ం� బయ�� వ�త్�.. అత� బయట� 

వ�చ్ సమ��� �రద �న��, ఇం��ం� అం� వయ�గల మ���డ ��� 

�య్� � ��� వ�త్ం�.. 

��దద్�� ��న ��జ�  ��� ఆశచ్రయ్���.. 

‘‘ఇ���.. అత� ఒ�క్�డ� పం��త్న� ��ప్�.. ఇ�ప్� ��త్ ఇదద్� వ�చ్�.. 

ఇం�� అత� పం�న ఆ�డ ఎవ�.. ��దద్�� మన�� ఎవ�� ప�� పం�ం�� 

��� �వ��� అరగంట గ����ం�.. 

అవతల �రమ్�   ��  ఉనన్ ఫళం� రమమ్�  ��ం  �� ���.. ఇ�ప్�ం ���..?’’  

తన� త� అ��ం�నన్�ట్� అ��ం�� ��� . 
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అంత� ఆయన ��� ఉనన్ ��  ��  ���ం�..! ���ం� ��  �� ‘హ�’ 

అం��. అవత� �ం� కంఠం ����త్ం�ం�.. 

‘‘హ�ల్.. ఆ స� .. వ�చ్�త్�న్� �� .. జ�ట్  ఒక ప����ల� ��ం�ం��.. అం�.. 

అ�.. ఇకక్డ �ం�� � అ�జ్ం�� ఓ ప� ప�ం�.. అం�� �సత్ ఆలసయ్ం అ�య్ం�.. 

ఫ�వ్��.. �� �ంట� బయ� ����న్� �� ..’’ 

అం� కం��� ��  ��� ��ట్�ం� �� దగగ్ర� వ�త్�.. 

�రద అత�న్ �డ��.. 

‘‘అ�య్.. ఇకక్డ మం�రం�పల...’’ అం� ఏ� �పప్��ం� ��జ�  ���  

అ�డ్�ం��.  

‘‘స�..స�.. �కం� ���.. �� ఒకక్�� పం�ంచమం� ఇదద్� వ�చ్�.. ��క ప� 

�యం�.. �� అ�జ్ం� ప� ఉం� బయట� ����న్�.. ఈ�� �� ఈ 

మం�రం�పల, ఇ�� ఈ �టల్ ద�గ్ర ప���ం� �ల్�  �యం�.. ఏద�� ఉం� �� 

వ�చ్క ��ల్���..’’ 

అం� కం��� అకక్� �ం� ��ళ్��� ��జ� .. 

ఆయన �ట� �రద� ��, ఆ వ�చ్ ఆ�డ �� ఆశచ్రయ్��ం�.. ��జ�  

హ���� బయట� ���ం� �రద, మ���డ ఇదద్� అత� వంక ఆశచ్రయ్ం� 

��త్ం����. 

.......................... 

 

�రద, �రద� �� ఆ మం�రం ఆవరణ�� వ�చ్న మ�ళ ఇదద్� �న�క్ ��� 

��త్ం��.. ఆ మ�ళ �� ���. 

��ల్� ఇదద్� ఒక� ��లక� ���ం��.. 

�రద ఆ� �� య��పం� ��త్ం�.. 

��� ��ం �రద� �ం��ం�� వర� అ��నం క�� ఎ�స్ �ష�స్ � 

గమ��త్ం�.. తన� ��� �రద అ� �వడం ���� ��ర� ఇషట్ం ��.. 
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అ�� ఆ ఆలయ క�� �ంబరల్�� వయ్�త్ �కమం�ష� � వ�చ్న �� ��ం� 

ఈ�� ఉ�య్గం ఎ� వ�త్ం��.. అ� మన�� అ��ం� ఆ మం�రం పకక్� �డ� 

ఆన��� ��చ్ం��� �రద� గమ��త్ం�ం�.. 

ఆ త��త �రద ఆ� �� �ం� �� మర�చ్ �నయ్ం�� ��త్ ఆ�చన� 

ప���ం�.. 

‘‘అ���..? ��వ� ఆయన� ��య�, అ�ం�� ��వ� ఆయన� ���న�ట్ �� 

వ�చ్ వర� మం���న్ ��ం �యమ� ఆరడ్�  �� ��ళ్���..?’’ 

��జ�  చరయ్� �రద �ఖం � ఎం� ఆశచ్రయ్ం క���ం�. 

��� �రద �� ���ర ��త్ ��ల్�  �ట క���ం�.. 

‘‘ఏ��..? ��వ్ �� ఇకక్డ ప� �య��� వ�చ్�..?’’ 

��� �ం�� వయ్ంగయ్ం సప్షట్ం� క��ం�ం� �రద�.. 

�రద �� అనన్�ట్ తల అడడ్ం� ఊ��ం�.. ��� �రద� అ��నం� ��త్ం�.. 

ఆ స����� ��� �ఖం  ఎ�బ��ం�. 

��� ‘‘�.. ఎం�� �����..’’ 

అం� �� ��ప్�ం� ��చ్నన్ ద�ల్ �� �రద� �సత్ �రం� ��ల్ ఆ మం�రం 

ఆవరణ�� ఓ �ల�  ��ళ్ ��చ్ం�ం�... 

�రద ����� ఆ�మయం� ��త్ం�.. 

ఆ�� ఏం ��� అరథ్ం ��.. ఒక�� ��జ�  ��త్.. ��త్ �� మం���న్ ��ం 

�యం� అనన్ �ట� ఆ� ���ల్ ����త్ం��.. 

ఆ� ���� ��త్ం�.. ��జ�  �ట పటట్న�ల్� ఓ �ల ��చ్� ఏ� ����� 

��త్ం�ం�...  

�రద (మన��) ‘�.. అత� ఇ� ఎం�� ��ప్� అనన్� ఎం��..? ఈ 

మం�రం�� వ�చ్న �ద� �� ఈ మం���న్ ��ం �� అవ�శం �వడం ఎంత 

అదృషట్ం..’ 
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అ��ం�ం�.. ఆ� �ఖం � ఒక దృఢ �శచ్��� వ�చ్న�ల్� ఎ�స్ �ష�స్ .. ఆ పకక్� 

ఉనన్ �ళళ్ ��� దగగ్ర� ��ళ్, తన ��� ఉనన్ సం�� ఓ �ర� ��ట్.. ��ం� 

��ళ్, ��� క��క్ం�ం� �రద.. తన ప�ట �ం�� తన ���న్ 

����ం�ం�. ఆ� �� ఆ ��ట్ ప��ం� ��త్�.. 

ఆ మం���� ��ద్ �రం� ఒక ��� క���త్ం�.. �రద మ�� ఆ��ంచ�ం�.. 

తన సం�� ఓ �ర� ��ట్, �ం�� ��ల్ ���� �� మం���న్ ��ం �య��� 

�దద్ం అ��ం�.. 

ఓ �ల� ��చ్నన్ ��� �రద ��� ప�ట్�� ���ం� ఆశచ్రయ్ం��, 

ఈరశ్��� ��త్ం�. 

�� ��ల్ ఎ�క్ మం�రం �ఖ�వ్రం దగగ్ర� వ�త్ం� �రద.. 

ఎ��� ��న�వ్ �ం��త్ ��చ్� ఉనన్ ����త్ �లల్� ����� ��హం 

క���త్ం�.. ఆ ����న్ �డ�� �రద ఒ�ళ్ జలద��త్ం�.. ఆ� కళళ్�ల్ ఏ� 

��య� అ��� ����� �డ�� �చ��త్ం�..  ����� �ద�ల�  

కద���నన్  ��న�వ్  తన�  ��ం�న�ట్�, తన  క�ట్ల� గ�ట్�క్ం�న�ట్� 

అ���త్ం� �రద�. మన�ఫ్�త్� ������ ���� �� ��ల��నన్ ప�� 

�యడం �రం��త్ం�. 

  

��� ఉనన్ ���� �ంద��ట్ మ��� �ం� ��� ఎ�త్, క�ళ్ ���� అతయ్ంత 

భ�త్ �దధ్ల� మన�ఫ్�త్� ��క్�ం� �రద.. 

ఆ ఆనంద �రవశయ్ం� క�ళ్ ���� ఉనన్ �రద కళళ్�ల్�ం� క�న్�ళ్ ����.. 

అ�� క�ళ్ �రవ�ం� అ�� ��క్� ఉం�ం� �రద.. 

��ద్ కష్�� త�వ్త ��ల్� క�ళ్ ��� ఆ ������ కళళ్�ం� ���� కళళ్� 

����� �ంద ఉనన్ ���� ���� మం�రం�� ����త్ం�. ఆ మం���న్ 

��ం �� ప�� ప���ం� �రద..  
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�� �తత్ం ���� ఊడవడం, �డల�, ���ల� ఉనన్ ��మ్, ��� ఓ �డడ్� 

��ం �యడం, మం�రం ఊ�చ్న త�వ్త వ�చ్న �తత్� ఎ�త్ బయట ��యడం, మం�ర 

�ఖ�వ్రం బయట ఉనన్ �టల్� �ళళ్� ��ం� కడగటం, మధయ్ మధయ్� �రద� 

అల���న�ట్ అ��ం�� �� తన� ఏ� శ�త్ ���ం� తన�త ప��  

���త్ందనన్ ఆ�చన ఆ� మ�� ����ం� మం�రం �తత్ం ��ం �య��� 

�రద� ఒక అరగంట సమయం ప��ం�.. ఆ� �హమం� �మట ప�ట్�త్ం�.. �రద 

కషట్ప��ం�, ��� �రద� ��ల్��� ��త్ం�ం�.. 

ఆ�� ప�ట్ం���ం� �రద ఆ మం�రం ��పరచడం� �మగన్మ� ఉం�ం�.. 

మం�రం �తత్ం ��ం అ�య్క మ�ళ్ ��� దగగ్ర� ��ళ్ ��ం� ��� ��ళ్ 

క��క్ం�ం� �రద.. ��� క��క్� ప�ట � ����ం�ండ�.. �� దగగ్ర 

అ��� �వడం� అ��� ��త్ం� �రద... 

ఎ�ప్� వ�చ్� ��య� ��.. ఆలయ ��జ�  ���  ఎం� ��ం� క���త్నన్ 

ఆల��న్, ��� దగగ్ర ఉనన్ �రద� ఆశచ్రయ్ం� ��త్ క���త్�.. 

���  �ఖం � ఎం� ఆశచ్రయ్ం క���ం�. ఇం� ప�� ���చ్�క�ం� 

ప�ల�న్ం�� ఇంత ��ం� ��ందం� �రద� ఆ ������ ఉనన్ భ�త్ ఎ�ం�� 

అరథ్ం ���ం�� ��� . 

��� � �డ�� ��� ��చ్నన్ �� �ం� కం��� �� అత� దగగ్ర� 

ప���త్�� వ�త్ం�.. ��� � ఎ��� వ�చ్ �నయం� �లబ��ం�..  

���� �డ�� ఆ�� ఒక �ధ�న ఏహయ్�వం క���ం� ��� �.. సహజం� 

ఆడ�� తమ కళళ్ �ం� ఏ�� అప���ం� క���త్.. మ� ఆ�చన ��ం� ��� 

��ం �� సహజ లకష్ణం ��� ఉం�ం�. 

�� �కాష్�త్ ���� మం�రం� �����న ��త్ ����న్ ఏ��య�ం� ఓ 

�ల� �షట్ ���� ��చ్నన్ ���� �డ�� ఆ�� అత�� �� అ��యం 

క��ం�. ��జ�  ���  గమ�ంచ�� తన �ం�� �ఖం  ��� ����ం� 

అత� దగగ్ర� వ�త్ం� �రద.. ��జ�  ���  ఇదద్� వంక ��త్ం��.. 
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��� � ఎ��� ఉనన్ �రద, ��� ��� � ��త్ం��.. ��� �ఖం � 

కం�� క���త్ం�ం�.. �రద �ఖం � ��ం ఏ �వ� ఉండ�.. య��పం� 

��త్నన్�ట్ ఉం�ం� ఆ� �ఖం �� �వ ���.. ఆ ����� మం�రం� ఒక 

గంట��� ప��� అదృషట్ం క��ందనన్ తృ�త్ ఆ�� ���  గమ�ం��. 

‘‘ఇదం� ��ం ��ం� ఎవ�..?’’ ���  �రద వంక ��త్ అం��. 

�రద తన ప�ట �ం�� ���� ����ం�.. 

‘‘�� నం�..!’’ 

���  �రద �� ��త్�.. అత�� ఇం� ఆశచ్రయ్ం.. 

‘‘ఏ��..? ��వ్..! అరగంట� మం���న్ ఇంత ��ం� ���..?’’ ఆశచ్రయ్ం� 

అం��. 

���  ఆశచ్రయ్ం� �రద� అ���ం�, ��� �రద� ��ల్�� ��త్ం�ం�.. 

��� �ఖం  ����ం�. 

�రద �నన్� న�వ్�.. 

‘‘అ�నం�..! ఆ ������చ్న శ�త్� ఇదం� �యగ���..’’ ఆ�� ప��న 

����� ���  మన� �ల�ం���ం�. 

‘‘నమమ్�క���న్�.. ��న్ ��త్ం� ఎం� �రసం� క���త్�న్�.. ��వ్కక్��� 

ఇదం� ���..?’’ 

ఆశచ్రయ్ం� అం�� ��� .. ఆ త�వ్త అత� �� ��� �� ప��ం�.. ���� 

�డ�� అత� �స� ��ప���.. 

‘‘ఇంత� � ఇదద్�� ఇకక్డ ప� �సం వ�చ్న �� ఎవ�..?’’ 

���  �రద� ��త్ అం��.. �రద �నం� ��� వంక ��త్ం�. ��� 

�ఖం � కం��.. ఏ� త�ప్ ��ననన్ ��ం�  క���త్ం�ం�..  

‘‘ప� �సం ఈ ఆలయ క�� �ంబ�  ���ం �� పం�ం�ం� న�న్ నం�.. అస�  

ఇకక్డ ప� �య��� వ�చ్ం� �� నం�..! �లవ� �రంటం� ఇ�� ఈ�డ ఎకక్� 

�ం� ఇకక్�� ఊ�ప�ం�..’’ 
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అ�య� �రద� ��త్ అం�ం� ���. 

��� � మ�ంత ఆశచ్రయ్ం.. 

‘‘ఏ�� ఇకక్డ ప� �యడం �సం ���ం పం�ం�న వయ్�త్� ��వ్..?’’ ఆశచ్రయ్ం� 

అం�� ��� . ���  �రద �� ��త్ 

‘‘మ� ��వ్..? ఇకక్�� ఎం�� వ�చ్వ�మ్... ���� ద�శ్ం��వడం �సం 

వ�చ్�..?’’ అ���� ��� . 

‘‘��.. ��.. ’’ 

�రద� ఏం ��ప్� అరథ్ం ��.. �రద ఏం ���ం� అ� ఇ� ��� , అ� ��� 

ఇదద్� ఆ�ం� ��త్ం��. 

‘‘��.. బయట ఎండ� ఉండడం� ఈ మం�రం� ��� �ద ���మ� 

వ�చ్నం�..’’ 

ఆ� స����� ���  మ�ంత ఆశచ్రయ్ ���.. 

‘‘�ద �ర��� వ�చ్న ఈ�డ.. మం�రం� ఉనన్ అప���త� గమ�ం� సవ్చఛ్ందం� 

కషట్ప� ఇంత ��ం� ��ం�...  మ�.. ఇకక్� ప� �యడం �సం వ�చ్న ��వ్ం 

���..? 

���  ��� �� ��� అ���.. అత� �ం�� �సత్ �పం ధవ్�ం�ం�.

 ��� �ఖం � కం��.. ఉనన్పళం� ��జ�  అ� అ��స�� ఆ�� ఏం 

��ప్� అరథ్ం ���. 

‘‘అ�.. మ��.. �� వ�చ్క అ�న్ �ష�� ��ల్�క ప�� ���మ�, �� 

వ�చ్ంత వర� అకక్డ ��చ్�న్నం�..’’ �సత్ తడబ�� అం�. 

��� � అ� ఆశచ్రయ్ం.. ఆశచ్రయ్ం� ��� వంక ��త్�.. 

మ�ళ్ ��� �రద వంక ��త్�... 

�రద ��� � ��త్ం�ం�.. ఆ� �ఖం  అల� ��న�ట్� ఉం�ం�.. ��� 

���� ��త్�.. 
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���  ��  ��� �  ��త్ం�ం�..  ఆ�  �ఖం �  ఏ�  త�ప్����ననన్  

��ట్  ��ం�  కద���ం�ం�.. 

��న్ కష్�� అ�� ��దద్�� ప��ం� ��త్� ��� .. 

త��త ఓ �రణ్��� వ�చ్న ��� �దద్� న�వ్�.. 

‘‘హ..హ..హ.. ��ం�.. ��ం�.. �ద �ర��� వ�చ్��డ కషట్ప� ప� ��ం�.. 

కషట్ప� ప���ం�� వ�చ్��డ �ద ��ందనన్�ట..’’ 

���  �ట� ��� �ఖం � ఆం�ళన క���త్ం�.. 

‘‘అ��దం�.. ���చ్క అ�న్ ��ల్��� ప� �ద�డ�మ�..’’ ��ళ్ న��� 

జ���త్ం�. 

‘‘�� వ�చ్క ప� �ద�డ�మ���న్�..? �� ��ళ్ట�ప్� ��ప్� క�.. 

బయ���ళ్ వ�త్�.. వ�చ్ స�� �సత్ మం���న్ ��ం �యండ�..’’ 

���  ఆశచ్రయ్ం� ��� వంక ��త్ అం��.. 

‘‘అం�.. ��ప్ర��.. ��.. ప� ���ట�ప్�.. �ల� �తం ఎం��త్�.. ఏ�� అనన్� 

��ల్��� త�వ్త ప��� వ�త్ ��ం�ం� క�� ���చ్ వర� ఆ��.. అం� 

తపప్ మ� ఉ�ద్శయ్ం� ��..’’ 

ఆ� �ట� ��� � �ప�త�న ఆశచ్రయ్ం ��ం�. అత� �స�  ���� �కష్ణం� 

��� వంక ��త్�.. 

��� �రద�� ����� ��� .. 

‘‘ఏ�మ్.. ��వ్కక్�ం�� ..?’’ 

 

‘‘�.. ఎకక్� అనన్� �దం�.. ��వ్�ట్ష� � ఒంట�� ఉనన్ న�న్ ఓ ��య్�మ్�� 

���� మం���� ��ళ్ �వ ��� అ� సల�  ఇ�చ్ం�.. అం�� ���క్ం� 

ఇకక్�� వ�చ్�’’ ��వ్�ట్ష� � �భ ��ప్న �ట� ��� � ��ప్ం�. 

‘‘అం�.. �� ఒంట� ��వనన్�ట.. ’’ ఆశచ్రయ్ం� అం�� ��� .. 

�రద �నం� త���ం� అ�ననన్�ట్.. 
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���  �రం� ��ట్�ప్ ���త్�.. అత� దృ�ట్ ���� ప��ం�.. ��� �రద� 

��త్ం�ం�.. 

ఆ ��� �రద� ఈరశ్� సప్షట్ం� క���త్ం�ం�.. 

���  ���� ��త్ ‘‘�� ఆ ���ం �� అ�న్ ��ప్డ� ��ప్� కదం�.. మ�ళ్ 

�తత్� అ������..? �� ఇకక్�� వ�చ్ �ం� ఇకక్డ �ల్�ం� � �� � ఉ�న్� 

ఆయన �� ��ప్�.. � ��జ� �� ��ళ్ ఉం��.. 

ఆయన� క�� ప�� �� అ� ��ప్�.. మ�.. మ�ళ్ �� ననన్������..? 

ఆ� �టల� ���  �క���.. ఆ �� � ఉం� ��� వంక ��త్�.. తన�� 

��త్నన్ ���  కళళ్�� �డ�క ��� తల�ం��ం�ం�.. ��ద్ కష్�ల త�వ్త 

���  �రద �� �����.. 

‘‘ఏ�మ్.. �� ఇకక్డ ఉండ��� ఇబబ్ం� ఏ� �� క�..!’’ 

�రద �ఖం � ఆనందం క���త్ం�.. 

‘‘�� ఇబబ్ం� ఏ�ం�ందం�..! ప���న �� మం�రం� ప��� అదృషట్ం 

క��� ఎవ�� �దం�� ఏ��..?’’ 

�రద ఎం� �నయం� అం�ం�.. 

‘‘మ� �తం ఎంత ���ం��..?’’ 

ఆ �ట� �రద �ఖం � అ�మయం �చ��త్ం�.. అ�మయం� ���  వంక 

��త్ం�.. ‘‘���� �వ ��ం�� �తం ఎం�కం�..! �ం� �ట� ఇంత �ం� ��ట్ 

���ళ� ప����� �సత్ంత సత్లం ఇ�త్ ��..’’ ఎం� �నయం��, 

������ ���ం� �రద. 

ఆ� స����� ��� � �� ��� �� ఆశచ్రయ్ ��ం�.. ���  ఆశచ్రయ్ం� 

�రద� ��త్�.. 

‘‘స� అ�మ్.. ��� ��ం �� �� అల� ��న�ల్ ఉ�న్�.. ��ళ్ ��� ��ళ్ 

�సత్ంత ��ం� ���’’ 
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���  సవ్రం� �రద� ఎన�� అ��నం ��ఫ��త్ం�ం�.. ఆ �షయం �రద 

గమ��త్ం�.. 

�రద �జం� అల��� ఉండడం� అకక్డ �లబ� ఓ�క �� �క�వడం� ‘స�’ 

అ� ఒక�� ��� వంక ��త్ం�.. ��� �రద� ఈరశ్�� ��త్ం�ం�. ���� 

��య�ం�� �రద� మన�� ఏ� పగ �����నన్ �వన క���ం� ఆ��. 

�రద అకక్� �ం� ��� దగగ్�నన్ తన సం�� ���� ఆ �� పకక్� భజన 

మం�రం�ం� �� ��� ���ం�.. 

�ం� ��� కం���.. ���  �� ����ం�.. 

‘‘అ���.. మ� �� ఏం ���..?’’ 

���  ఆ�� �పం� ��త్�.. 

‘‘�� �వల�న�.. ��వ్రథ్ం� ���� �వ �� ��, అం��� ��� దగగ్ర ప� ��త్ 

ఎంత �కం వ�త్ం�, ఇ�న్ గంట� ప� ��త్ ఇంత ��, ���� ఇంత ��, ప��� 

��ల� ఇంత ��, �ల� ఇంత �� అ� �కస్��� ప� �� ��ం� ��ళ్ ��. 

ఏవ�మ్.. ఆ యమమ్� ��త్� ���త్ం� ఆ� ఎంత �రసం� ఉం�.. ఈ ��ళ్ ��� 

�ద �ర��� వ�చ్��డ, �� ��ప్న� ఎం� కషట్ప� మం�రం �తత్ం ��ం 

��త్ం�.. ��వ్ ��ం ఆ�� ��త్ ఓ �ల ��చ్�న్�, క�సం ఆ�� స�యం 

��లనన్ ఆ�చన �� �� ��� క�..’’ 

���  �పం� అనడం� ��� తల �ం��ం�ం�.. 

‘‘�� �వ�ం� ��గ �� �సం ప� �� ��ళ్ ��, ఆ భగవం��� భ�త్�, ప� 

మం�� �వ ��లనన్ ఆ�ంకష్ ఉనన్ �� ���.. ఆ లకష్�� �� ఒకక్� �� 

క��ంచడం ��.. ���� ప� ��ల��ం�  ఈ నగరం� ఎ�న్ ఉ�న్�.. ఇకక్డ 

� అవసరం ��.. ��ళ్�..’’ 

��� ఎం� �క���ం�.. ���న త��త్ ���  వంక ��త్ం�.. ���  �� 

�పం� ఆ� వంక ��త్�.. ��� � ఎంత �పం వ�చ్� ఏ� �య�� �రణం� 

తల�ం��� అవ�న�రం� అకక్� �ం� మం�రం బయ�� అ��� ��త్ం�. 
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................................... 

���� మం�రం పకక్� ఆ��� ఉనన్ భజన మం�రం�� ��జ�  ���  

����త్�. ఆ ��  �� �దద్��, ��లం� ఉం�.. ఓ ��క్న �నన్ ��క�� ఏ�ప్� 

���. ఆ ��క�న ��  క�ట్ం�న ���� ����త్ �� ఒక� ��ట్�. �� 

�ం� �ం� ��� ��� ��న్�. అకక్డ �� ���రం, ��య్క ��ల�ప్� 

���� భ�త్�, ���� భజన మండ� ��ళ్ ���� భజనల�  

�రవ్��త్ం��. 

ఆ �� � ����� ఓ ��క్� �రద తన సం�� తల �ంద ��ట్�� ����� 

ప��� ఉం�ం�. 

���  �రద ప��నన్ ��� వ�త్�. ఆ అ���� �రద చ��క్న క�ళ్ ���త్ం�.. 

ఎ��� ���  క��ంచ�� ప��నన్ద�ల్ �� �లబ�ల� ��ం�.. 

‘‘ఆ..ఆ.. ఫ�వ్�ద�మ్.. ��చ్.. ��చ్..’’ 

అం� త� �రద� ��ద్ �రం� ��చ్ం�� ��� . 

‘‘ఇంత� � ���ట�మ్..?’’ 

‘‘� �� �రద..!’’ 

��న�వ్� అం�ం� �రద.. 

‘‘మ� ��ద్ �ప�ల్ మ�య్హన్ �ర� జ���ం�, ఆ �ర�� ������ ����న్ 

���� వ�త్� � క�� �ంబ�ల్ ఒక�.. �ర� అ���� ఆ ����న్ వ�చ్ 

భ�త్ల� పం� ��ట్క ���ం� �� �న�మ్..! � �సం అ� అత�� ����న్ �సత్ 

ఎ�క్వ�� ���రమమ్� ��ప్�..’’ ��న�వ్� అ�న్� ��� .. 

���  �ం�� క���త్నన్ ఆ�య్యత� �రద ఎం� �ం���ం�.. ఈ మధయ్ 

�లం� తన� అంత ఆ�య్యం� ��ల్�న వయ్�త్ �క�వడం� ఆ�� �ంట� కళళ్�ల్ 

�ం� క�న్�ళ్ జల జల ����.. 

ఆ��� ��ల� గమ�ం�న ���  కం�� పడ��.. 
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‘‘అ��.. ఎం�� ఏ��త్�న్వ�మ్.. ��కక్డ ఎ�ం� �� ఉండ�.. ��న్ ��త్ం� 

ఎం� ఉనన్త�న ��ంబం��ం� వ�చ్న ��� ఉ�న్�.. ఎవ� �� అ�ధ� ఇ� 

�డల్�ంబ� �����న్వం� �� ��క బల�న �రణ� ఉం�ఉం�ంద� 

అ��ం��న్�, ఎ�న్ క�ట్�  అ�భ�ం�న ��� ��న్�.. 

త�ల్.. ఏ ��క్ �� ��� ఆ ��� �కక్ం��.. ��వ్ �కాష్�త్ ఆ ����� 

స�న్��� వ�చ్ ���.. 

ఇక �� ఏ �� ��ం� ఆయ� ���ం��.. � గతం ��ం� �ం�ంచ�ం� ఆ 

������ �దధ్ ��ట్ ��వ్రథ్ం� ఆయన� �వ ��త్ ఆయ� �� ఓ �� ���త్�..’’ 

���  �టల వలల్  �రద� ఎం� �న�క ఉపశమనం ల��త్ం�. అపప్� వర� ఆ� 

మన�� �� క�ట్� ��న �ధ ��ల్� బయ�� ��ళ్��నన్ �వన క���ం�.. 

‘‘ఇంత� �� ఏ �ంతం..?’’ య��పం� అడ��� ���  

‘‘��ద్�ట..’’ ���ం� �రద. 

“ఓ.. �ద�  ��ల్�.. స�..స�.. ��వ్� కం�� పడ�.. ఇకక్డ �� ఏ�� ��, ఈ 

మం���న్ ప���ం� ఉం� �ధయ్త ��, గత ప� సంవతస్�ల  �ం� �� ఈ 

���� మం�రం ��జ� � ప� ��త్�న్�.. �� ���� అం� ఎన�� భ�త్, 

ఆయన� �వ �� �గయ్ం క��నం�� ���� ఎం� ఆనం��త్ం��.. ఈ 

����� ��� ఉనన్ ఈ ప�� సథ్లం  ��క� ఎ�న్ మం� ప��  ��ల�, 

ఇ�ప్�నన్ �వత� ఆ�య్�మ్క �ంతన ���చ్�, ��� మం� �వరత్న ���వ�చ్� 

అ�క చరయ్� �ప�ట్ల� �య�న్� ��త్�న్�.. అం�� �గం� �� ఆ��రం ఇకక్డ 

��ల్ ఆ�య్�మ్క �ధ� ��ప్�త్�న్�.’’ ��ంతం � ��� �రద� �వ��త్�..  

�రద ��� � ��త్ం�ం�.. అత�� ������ ఉనన్ �మ, స�జం� ఉనన్ 

�ధయ్త� ��త్ం� అ�నం�ంచ�ం� ఉండ�క��ం�.. ��� � ఆశచ్రయ్ం� 

��త్ం�ం� �రద.. 
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‘‘స�..స�.. �� బయ�� ����న్�.. ��వ్ �సత్ంత ��ం� ���.. ఇం��ప�ల్ 

��త్�� వ�త్�.. ఆయన ఈ ఆలయ క�� �ంబరల్� ఒక�.. ఆయన �మమ్�న్ 

��న్�త్.. ఇ�� ఈ ర�� ��ం�. ��వ్ ఇకక్డ ప�� ��వ�, ��జ�  ���  

అ��ం�  ��ర� ��ప్.. మ�య్హన్ �ర� అ�య్క భ�త్ల� ����న్ పం�క 

���న ��న్ ��వ్ ��� స��..’’ అ� ���  ��త్� బయ����నన్�ట్.. �రద 

�� �� �లబ��ం�.. 

‘‘స� న�మ్.. �� వ�త్�..’’ 

‘‘అ�� ��..!’’ 

తన� �రద �� అ� సం��ంచడం ��� � నచచ్�.. 

‘‘�� �రద�మ్... మనం మం�రం� ప� ��త్�న్�.. ఇకక్డ ప� �� ఆలయ  �రమ్�  

అ��, � �ం� ��జ�  అ��, � �ం� ఆ� అ�� మనమందరం ఆయన� 

�వ�లం ���.. మనంద�� ఆ ����� �రగ్��ద్శ��.. �� ��జ�  

అ�నంత ��� �� అజ��� ���ం�నన్ ��� ��.. � �థ్�� �� 

ఆ ����� �వ� త��త్�, � �థ్�� �� ఆ ������ �వ �యం�.. 

ఇక �ం� ఇ� �� �ం� ���ల� �రం� ఉండం�.. అంత� �ల�ల���త్ 

���  �� అ�, ��జ�  �� అ� �లవం�.. మ� �� వ�త్�.. ’’ ఆయన 

�టల�, ఆయన� ఆ ������ ఉనన్ భ�త్ �దధ్� �రద �ప�తం� 

ఆశచ్రయ్��ం�.. తన ��తం� ���  �ం� సవ్చఛ్�న వయ్�త్� �ద� �� ��త్ం� 

అనన్� �జం.. 

���  అకక్� �ం� ��ళ్���... 

�రద ���నన్ ��� � ��త్ం�ం�.. �రద కళళ్�ల్ క�న్�ళ్ ���  

����ం��.. అ�యతన్ం� ఆ� �ం� ��� ��� � నమసక్��త్�.. అ��... 

���  సహ�రం� �రద ��మం�రం� �వ �� ��య్�న్ ఆ ����� 

అం�ం��... ఆ ఆలయ క�� �ంబ�  ��ర�� వ�చ్న ���� �ద� ���  

�రద� ప��� ���చ్�వడం� �రద� ���, ���ం �� �పం 
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�ం��ం��. ఏ��ం సమయం ��క్� ఆ�� ఆ ఆలయం� �ం� బయ�� 

త���య��� అ�ప్� �య�న్�  �రం��త్�.. మ�.. ఈ ఆపద �ం� ఆ 

�����  �రద� ఎ� బయటప��త్� ఆ సమరథ్ స�గ్� ������ ����. 

........................................ 

�రద దగగ్�� ��త్ �� వ�త్�.. ��త్ ��� �రద ర�� ���త్ం�.. ర�� ��న 

��త్ తల పం�ం� ఆ�� ��న్ �చన� ��త్�.. ఆ త�వ్త మం�రం�� ఆలయ 

��� వ�త్�.. 

��త్�� �రద� ఆలయ ���� ప�చయం ��త్�.. ��� �� �రద� 

��ల్���.. ఆ త�వ్త ��� �రద� ఏ� ����.. �రద స�.. అనన్�ట్� 

ఎం� ఉ�స్హం� ప�� ��త్ం�ం�.. 

ఆ మం�రం�� ఒ�క్కక్�� భ�త్� వ�త్ం��.. ��� మ�న్హన్ �ర�� ���స్న  

ఏ�ప్�ల్ ��త్ం�, �రద ���� �వ�న �� వ�త్�ల� అం��త్ం�ం�. ��� 

��� ఉం� ఆ వ�త్�ల� ����వ��� �రద ఎం� ఉ�స్హం� ప� 

��త్ం�ం�.. 

మ�య్హన్ �ర� ఇ�చ్ సమ��� ఆ మం�రం �తత్ం భ�త్ల� �ం���ం�.. 

��� ������ అందం� అలంక�ం�, ఆయన ��ల �ంత సవ్చఛ్మ�న 

మ�ల్�� ఉం�, �ప �ప ���య్� �దద్ం ��త్�.. స��గ్ ప�న్ం� గంటల��ండ� 

�ర� �దల��ం�.. 

��� అ�� వ�త్ల� ��న ���దన ��, ఎం� భ�త్ �రవశయ్ం� �ర� 

�రం��త్�.. ఆయన �ం�� లయబదద్ం� భజన బృందం �� సం���న్ 

అం��త్ం��.. 

‘‘ఓం � ����  మహ�� � �..’’ అం� ��� �ర� �రం��త్�. 

�రద� ఎం� అ�భ్తం� అ���త్ం�ం� ఆ దృశయ్ం.. ���� ����� భ�త్� 

నమసక్��త్ ఆ �ర�� ఎం� ఆస�త్� గమ��త్ం�ం�.. �ర� �దల��ం�.. 

��� ఎం� భ�త్ �దధ్ల� �ర�� ఆల��త్ం��.  
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‘‘���� పం�ర� క� ���స్ �ర�, ��� ఆర�, క� ���స్ �ర�..’’ 

��� భ�త్ �దధ్ల� �ర� ���ం� ఆయన� లయబదద్ం� సం�తం ����త్ం�, ఆ 

మం�రం�� వ�చ్న భ�త్� భ�త్ �దధ్ల� ������ ��క్� �� �� �ర�  

క���ం�.. ఆ స�న్�శం �రద� ఎం� మహ�నందం� అ��ం�ం�... 

ఆ� �ఖం � ఎం� ఆనందం ���స���ం�.. ఎం� భ�త్ �దధ్ల� ����� 

నమసక్��త్, మధయ్ మధయ్� భ�త్ల�, ����, �� ���త్నన్ భజన బృం��న్ ��చ్ 

��చ్ ��త్ం�ం� �రద.. 

��� మ� చర��న్ అం��ం��.. 

‘‘�ర� ���� �ఖయ్ ��ర ��, చరణ ర�త� �య్వ ����� ̀  భ�త్ ���, 

�ర� ����...’’ 

ఆయన ���నన్ ఒ�క్ చర��� భ�త్� �� శృ� క���ం�, ��� తగగ్�ట్� 

సం�తం �డ�తం�.. ఆ ��శం ఆ�య్�మ్క �ంతన�, ఆ ��వరణం ఎం� భ�త్ 

�ప�త్ల� �����ం�... 

�ర� �రత్�న�ట్� ��� ��� గంట గణగణ ��తం�, ��� తగగ్�ట్� 

�ంద� భ�త్� �డ అకక్డ ఏ�ప్� ��న గంట� ���త్�.. అ�� వ�త్ల� 

��� �నన్ ��ల� ������ �ర� ఇ�త్� ���.. ఆ త�వ్త ��� క�ళ్ 

���� ఎం� భ�త్ �దధ్�.. 

‘‘ఓం స�చ్�నంద స�గ్� ����  మహ�� � �..! 

ఓం ����జ ���జ ����  మహ�� � �..! 

� స�చ్�నంద స�గ్� ����  మహ�� � �...’’ 

  

��� �ం� �దద్� �� ������ ��త్�త్ం� భ�త్� �� అం� �దద్ కంఠం� 

������ � �డ��.. 

ఆ �ర�� ��త్� �ల�ం�న �రద మన�� ఎం� ఆనందం, ఇ� అ� �పప్�� 

�ంతవ్న, �� ��ల త�వ్త ఆ� �ఖం � ��న�వ్ కద���ం�.. ఆ� ఆ 
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����� ����న్ ��త్ం�ం�.. �రద ఇం� ఆ �ర� �� � �ం� బయ�� 

��క��ం�.. తన ��తం� �ద� �� అంత మం� అ�బ్త�న ఆ�య్�మ్క 

స�న్���న్ ��ం�.. అం�� ఆ�� ఎం� ���వ్గం.. కళళ్� క�న్�ళ్ 

క�ల��ండ� ���� ����న్ ��త్ �ం� ��ల� నమసక్��త్, 

కళళ్��ం� క�న్� ���త్.. ఒక �ధ�న ఆనంద�థ్�� ఆ� ఉం�ం�... 

ఆ సమయం� ఆ ఆలయం �తత్ం ఆ�య్�మ్కత� �ం���ం�. అకక్డ ఉనన్ �� వయ్�త్ 

�� ������ హృద�ంత�ల�ల్ త��త్ �ర�� జ�ం��. అంత� 

అ�భ్త�న ఆ దృ�య్�న్ ఆ ����� �� అదృశయ్ �పం� �ల�ం� ఆ భ�త్ల 

మన��� ��క� ��చ్ం�� �దద్ప��� ఉం�డ���త్ం� అకక్� ��వరణం. 

�టట్�ద� ��� ���� �ర�� �ల��త్నన్ �రద మన�ం� ఆనందం� 

�ం���ం�.. ఆ� శ�రం�� అ�వ�� ఆ ����� �వయ్మంగళ ���న్ 

��త్ �ల�ం� ���న్�. 

�ర� ��త్ అ�న త�వ్త ��ద �తరణ ప� �రద� ప��ం�. ��� ఓ �దద్ ��న్� 

���త్ అంద�� ����న్ అంద��ల� ���త్�. ఆ మం�రం� ఒక  �ట ఆ 

��� ఉం��ం� �రద. 

భ�త్లంద� �మ పదద్�� వ�చ్ ����న్ �వ్క��త్�. �రంద�� పం�న త�వ్త 

�రద� స�ప� ��దం ��� ఉండడం �రద� ఎం� ఆశచ్�య్�న్ క���త్ం�.. ఆ 

����న్ అతయ్ంత భ�త్ �దధ్ల�, ఆనందం� �రద ���త్ం�. 

................................ 

 

ఆ�� ఆ��రం.. 

ఉదయం ఎ��� గంటల సమయం.. ���� మం�రం భ�త్ల�  

�ట�ట���ం�ం�.. ఆలయ ��� వ�చ్ భ�త్ల� ఓ�క� అరచ్న� ��త్ 

భ�త్లంద�� �ర� ఇ�చ్ �రథ్ ���� అం�రడచం� ��� ఉ�న్�. భ�త్� వ�స 
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�మం� ����� ద�శ్ం��వడం, �ంద� భ�త్�  ��� అకక్డకక్డ ��చ్� 

���� �ం� ఉం��. అకక్� ��వరణం �తత్ం ఆ�య్�మ్కత � �ం� ఉం�...  

���� మం�రం ���  �� దగగ్�� ����త్� ��జ�  ��� .. ఆయన ���  

�� దగగ్�� ��� అకక్� �ం� ����� క�ళ్ ���� దండం �డ��.. ఆ 

త�వ్త ��� దగగ్ర� ��ళ్ ��ళ్  క��క్� మం�రం �ప�� ����త్�.. 

భ�త్లంద� వ�స �మం� ఉనన్పప్�� ఆయన ��య్క �వ్ర� �ం� ���� 

��హ� దగగ్�� వ�త్�.. ���  అకక్�� ��� ఆలయ ��� భ�త్ల� �రథ్ 

��ద� ఇవవ్డం ఆ��, ���  �సం ��య్కం� ����� �ర� ఇ�చ్ �రథ్ 

���� అం��త్�.. ���  ఎం� భ�త్ �దధ్ల�  �రథ్ ���ల� �వ్క�ం� 

మ�కక్�� ���� ఆ��స్� అం��� అకక్� �ం� ఆయన బయ�� వ�త్�.. 

  

ఆలయం �కక్� ఉనన్ భజన మందరం�� ���  ����త్�.. అకక్డ �� �ంద� 

భ�త్� ���� భజన ��త్ ��చ్ం��.. ���  అకక్�� ��� అత� �� 

ఎవ� �స� ����నన్�ట్� ఉం��.. 

��ద్�� ���  ప��లన� �డ� ఆ మం�రం� ఒక �ర� ���� ��హం 

�సం ���వ�చ్న �మం�, బం�, ��� �ల� ���న్ త�� ��త్ క���త్ం� 

�రద..  

ఆ� �మం�, బం�, ��� �ల� ఒ�క్కక్�� ���� ���� ��� ���� 

ఎ�క్�త్ అంద�న ���న్ త�� ��త్ మ� ��  ���� భజన� 

�న���ం�. 

భ�త్� భజన ��త్నన్ ��� �� �ం� క���ం� �రద.. 

���  �రద�� �� ఆశచ్రయ్���.. ఆ� క�ళ్ ���� ��� ఉం��, 

��� ���� ���న్ ప���ం��, ���� �� ��ట్ � �� అలల్టం� 

��� ఉం��.. ఒ� �� �� ర�ల  ప�� ��త్నన్ �రద� �� �జం�� 

ఆశచ్రయ్��� ��� .. ���  �రద దగగ్�� వ�చ్ �లబ���.. అ�� �రద 
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��� � గమ�ంచ�.. ఆ� ��త్� భజన� �మగన్��� ఉం�ం�.. �ం� ��� 

�క ���  �సత్ �ం�� వం� ఆ� కళళ్ �ం� తన ��� ఊ���.. �ం� 

ఉ��క్పడడ్ �రద ��� � ��త్ం�.. 

���  ఆ��� న�వ్� ��త్�.. �రద కం��� ��త్నన్ ప�� పకక్� ��ట్ �� 

�బ��ం�.. అకక్డ భజన శబద్ం అ�కం� ఉండడం� కళళ్�� బయ�� రమమ్నన్�ట్ �గ 

��త్� ��� .. �రద ���  �న�� బయ�� వ�త్ం�.. బయ�� ���.. 

‘‘కష్�ంచం�.. �� �వడం గమ�ంచ��...’’ 

‘‘అ�య్.. �దద్��.. న�న్ కష్�ంచమ� అడగడం ఏ� ����.. అ��.. ఒ��� 

�� ప�� ��త్నన్ �మమ్�న్ అ�నం�ంచ�ం� ఉండ�క���న్�..’’ 

���  �రద�� ��త్� అ�నందన �రవ్కం�.. �రద� ���  అ� 

ఎం�కం��న్� అరథ్ం ���.. �రద �స� ����త్ అత��� ��త్ం�.. 

‘‘స�.. స�.. �షయం ఏ�టం�.. �పల  భజన ��మ్� గంటల క�ల్ అ���ం�.. ఆ 

భజన �రయ్�మం అ���� ఇకక్డ �లల్ల� �ధన� �పప్��� ��ట్� �� 

వ�త్�.. 

 

‘‘ఏ��.. �లల్ల� �ధన�.. ?’’ 

�రద �ఖం � ఆశచ్రయ్ం �చ��త్ం�.. 

���  �నన్� న�వ్�.. 

..‘‘అ��.. �� ఆ��రం ఉదయం ��మ్�నన్ర �ం� పద�ం� గంటల వర� ఈ 

�రయ్���న్ �రవ్��త్ం.. ఇ�ప్� ఉనన్ �లల్ల� భగవం��, భ�త్ అనన్��� అరథ్ం 

���ం� �����న్�.. ఉదయం �వ�� ��  ఆ�  ��, అం�� వ�చ్ ��ట్�  

��� � �డడ�, ����  �డడ� ��త్�న్� ��.. భగవం�� ��ం� 

అస� ప�ట్ం��వడం ��.. ఇక త�ల్తం�� �� ఈ �షయం� �దద్� దృ�ట్ 

��ంచడం �ద� � అ��యం.. ఉదయం �వ�� ���� తమ ప�ల� �� 

��� ఉండడం, �లల్ల� �క్� � ��ళ్ం�� �దద్ం �యడం �ం� ప�ల�  ��� 
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�రడం� �లల్ల� ఆ�య్�మ్క �ష�� ��ం� �పప్��� ��� �ం స��వడం 

��.. అం�� �� ఆ��రం ఈ �ల� ��ట్పకక్ల  ఉనన్ �లల్ల� ఆ�య్�మ్క �దన� 

�� �రయ్���న్ �రవ్��త్�న్ం..’’ 

���  ���ం� �రద �� �దద్� �నన్�.. �పప్డం ఆ�� �రద వంక ��త్� 

��� .. 

‘‘�� అనన్� అకష్�ల �జం, ఉదయం �ం� �� వర� ఉ�� ప��ల� ��న 

��తం� �లల్ల�  ఆ�య్�మ్క �దన� ��ంత ��క త�ల్తం�ల�  ఉం�ంద��వడం 

�మ�� ఉం�ం�.. �� �� చకక్� �రయ్���న్ �రవ్��త్�న్�.. �లల్ల�  

ఆ�య్�మ్క �ంతన క��ంచక �� �ంస �రగటం, ఒక�� ఒక� �వ్�� �ం��వడం 

�ం�� జ����..’’ 

‘‘అ��.. అ�ం� ప��థ్�� ��ం� �నన్పప్��ం� �లల్ల� ప�పకవ్త 

�ం�ం�ం�ల� సంకలప్ం�� ఈ �రయ్���న్ �రవ్��త్�న్�.. అనన్�ట్..  ఈ భజన 

�రయ్�మం అ����, ఈ భజన మం���న్ ��ప�� ��� స�ద్ ఉం��స్న �దయ్త 

��..” 

“అ�య్.. తపప్�ం� ��త్�.. భజన �రయ్�మం అ�న త�వ్త ప�����ల్ �లం� 

��ప��త్�.”  

నమమ్కం� అం� �రద.. ��� ��న�వ్ న�వ్� అకక్డ�ం� ��క్���త్�.. �రద 

��ద్ �� ��� ��ళ్న �� ��, ��� �ప� ��ల్ య��థ్నం� ��చ్�, భజన 

��త్నన్ ��� �ం� క���, ��ల� �ల�రం క�� ��� ప���ం�… 

 

 

------------------- 

భజన మం�రం� �లల్ లంద� ��చ్� ఉ�న్�.. �� దగగ్ర ���� మం�రం 

తర�న ��య్కం� త�� ��ం�న ���� �వయ్చ�� �� ��క్� ఉం��. 
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��� ఆ�య్�మ్క �ధనల�  ��ం�� �య�ం�న ��ట్�� �� ��జ� 

���  �� ఆ �����  వ�త్�.. ఆ �లల్� ��చ్నన్ ��� ��ద్ �రం� 

�రద �� �లబ� ఉం�ం�.. ఆ� �ఖం � ఉ�స్కత.. 

�లల్ల� ఆ�య్�మ్క �ధనల�  ఎ� ��త్�..? అనన్ ఆ�రత ఆ� �ఖం � 

క���త్ం�ం�..! 

��ట్� ఆ �లల్ల� ఎ��� �లబ� క�ప్�త్�. ఆలయ ��జ� ���  ఆ �కక్� 

ఉనన్ ��చ్� ��చ్� ఉం��.. ఆ ��� �లల్ల� �� �ంత మం� �దద్��ల్ 

�� ��� ��లనన్ ఆస�త్� ఆ ��� ఓ పకక్� �లబ� ఉం��. 

��ట్� ఒక�� ఆ �లం� �� ఆ �కక్� ఉనన్ ����� ��� భ�త్ 

�రవ్కం� నమ�క్రం ��త్�. 

‘‘ఓం ��� �ం..’’ 

��ట్� �ం� క�న్� ���� ������ ��థ్�త్�.. ఆ త�వ్త క�ల్ ��� 

ఒక�� ఆ ��� ఉనన్ �రంద�� ప��ం� �� �ం� సవ�ం��ం��.. 

‘‘ఆ ���� �వయ్ చ��� ����ం� ఎం� �ణయ్ం ల��త్ం�.. అం��� 

మన�స్� �ం� క���ం�. అం� మం� జ���ం�..’’ 

�పప్డం ఆ� మ�ల్ ఒక�� అంద�� గమ��త్�.. �రంద� �� ఏ� ����  

అనన్ ఆ�రత� గమ��త్�న్ర� ����� ఒ�ంత గరవ్పడ��.. 

ఆ త�వ్త ��ట్� ��ప్ ఆ�య్�మ్క ��� �న��� �లల్ల� స� �దద్లంద� 

�శశ్బద్ం� ��ట్�� ��త్ం��. 

�రద �� ఎం� ఎ��జ్� �ం�� ��త్ం�ం�.. 
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“ �లల్� మనం గత�రం ఎంతవర� ��ప్��న్�.. ఊ.. ఆ.. ��త్�చ్ం�.. 

���� ���� ఉం���డ�, అత�� �య్�, ��� ��, ��య్ �ం� 

�ంద� ఆ�త్� ఉం�ర� �����న్� క�.. ���� ���� ఓ ��పడడ్ 

మ��� ఉం���, ఆయన ���� ఒక�� ��� �మ����ల్ అంద� ఇళల్� 

�కాష్టన �� �వ�� ఆ ��పడడ్ మ���� వ�చ్ ఉం��డనన్�ట.. అ�� 

���� ��� �కష్�� వ� క�ప్ం��, ఆయన ఎంత మ���వ్�� ��న్ 

సంఘటన �వ్�  ఆ ఊ� �ళల్� ���త్ం�..’’ 

��ట్� ���  ఉం�.. �లల్ల� స� ��జ� ��� , �గ� �దద్��ల్, �రద 

అంద� ఎం� �దద్� �ం� ఉం��..��ట్� �పప్డం �రం��త్�.. 

‘‘ఒక�� �య్�� �� క��త్ం�.. అ� ��� �� ��.. �ష సరప్ం.. 

�ం� �య్�� ఆ �షం శ�ర�తత్ం ����ం�.. �ం� �య్� �� ఉనన్ 

మ��� వ�త్�.. �య్� ఎం� �ధ� మ�� ��ల్�క్�ం� ���� �య్�� 

క���ం��.. ఓ� �ంగ��� అ� ����క్��న్���.. 

��.. �� ఇకక్� �ం� ��ల్�.. అం� గ�ట్� అ��త్� ��.. �ం� �య్� ఎం� 

ఆశచ్రయ్���.. 

�� క��నం�� �దయ్ం �సం ���  ���క్ం�  వ�త్..  న�న్  

��ల్కక్వదద్ం����..?  ��ల్� అం����..? అ� �ధ పడ��.. ��.. 

ఆశచ్రయ్ం�.. అపప్� వర� �య్� ఒం�ల్� �షం ఎ�క్�ండటం ��� ఎం� 

ఆ�సం� ఉనన్ �� ఒకక్�� శ�రం� ఉనన్ �ధం� త�గ్��ం�.. అ�ప్� 

�ధప�ం� �య్��.. ఆ �����  అనన్� �య్�� �ద�, �య్�  శ�రం�  

���  ఎ�క్�నన్ ��నన్�.. అ� ����నన్ �య్� �����  భ�త్� 
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నమసక్��త్�.. ���� ఎం� �మ�  ‘ఈ ఫ�� ఉనన్ంత �లం ��� ��’ 

అం� భ�� ఇ�త్�..’’ 

��ట్� �పప్డం ఆ���.. ��జ� ���  � స� అంద� ��ట్�� 

��త్ం��.. �రద �� ఎం� ఆస�త్� ��త్ం�ం�. ��.. ఆ� �ఖం � 

���  �మ �మం� ����ం��.. ��ట్� అ� �పప్డం ఆ�� ఇషట్ం �దనన్ 

��ం� ఆ� �ఖం � ��ఫ��త్ం�ం�.. అ�� �లల్ల �హల� �� ��� 

����ం��.. ��� ఇం��ట్ �న�ట్� ��� �డ��.. ��ట్� ��ప్� 

అకక్�నన్ �దద్��ల్ ఎం� �నయం� �ం�ం�� ��.. �లల్� ��ం ��ట్� 

��ప్� ���ం���ం� తమ� �� ��ల్��ం�ం��.. 

‘‘మ�క�� �కట్� ��ల్� ��� �దద్ ����� అ��ం�. ఆ ��� ��ట్ �ధ� 

ఆయన భ�ంచ ��ం� ఉం��. ఆ �ధ� ప����, ��చ్��, ���� 

అత�� నరక�య�.. తన� �ధ�ం� ���త్ ల�ం�� ��ల� ఆయన ��� 

ఆ���త్�.. ఆయన ��� అం��.. ‘��.. ��.. �� �ధ� భ�ంచ���న్�, 

�� ఈ �ధ�ం� ���త్�న్ �యం�, అ� ���� పకష్ం� �� �ధ� ప� 

జనమ్� అ�భ�ం�� �యం�’ అ� ��� ���ం�� �కట్� ��ల్. ఆయన 

�ట�  �నన్ �� �నన్� న�వ్��.. ��ల్.. ��ంత �ధప���న్� ����.. ప� 

జనమ్ల వర�ం��, ప� ���ల్ �� �ధ�ం� ���త్�� ��త్�.. అ� ��ప్ ��ల్� 

తన �ం�� ఆ��మ� ����.  

ఆ త�వ్త ఒక �� ��� �న�ల అ�న త�వ్త ��ల్ ఆ మ��� అ� ఇ� 

ప��ల్ ��త్ండ� అకక్� ఉనన్ అ�ద్�ల్ అ���ం� ఆయన �� ��క్��.. �ం� 

ఆయన �� �ం�� పడ��. స��గ్ అ� సమయం� ఓ �� వ�చ్ ఆయన ���� 

��� ���ం�.. �ం� ఆ ���� ఉనన్ ���� బయట� వ�చ్�, స��గ్ 

ప����ల్ ఆ ��� �ధ�ం� �శవ్తం� ���త్డ��� �కట్� ��ల్.. ��� 
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�లల్� ఆ ���� �వయ్ శ�త్� ఎ�ం��..’’ ��ట్� ��ప్న ��న్ ఎం� �దద్� 

�ం�నన్�ట్ �లల్� న��త్�న్రనన్ �షయం �రద� ��త్ం�.. ఆ� �� ఆ �లల్ల � 

ప�ం�.. 

�లల్లంద�  తమ పకక్�నన్ �లల్ల� �స�స � ��ల్��వటం,  �ంద� �లల్� 

తమ ��� ఉనన్ ��న్� ��� ��ట్�వడం, మ� �ంద� ఆవ�ంత� ��త్ అ� 

ఇ� ��త్ండడం �ం�� �రద కళళ్� పడ��. �ం� ��ట్� ఎం� భ�త్ 

�రవ్కం� ���నన్ ఆ ����� �వయ్ చ�� �దద్��� ��� 

ఆక�ట్�ం�ంద�, ��� �లల్� �దద్� ప�ట్ం��వడం �దనన్� �రద� అరథ్ం 

అ�య్ం�. 

�లల్ల �వరత్న ��ట్� దృ�ట్� �� �����. �� అంత �దద్� ����న్ �� 

�లల్ల ���ల్  ���, అనవసరం� ఈ ��� వ�చ్� అనన్�ట్� క���త్నన్ ��ం�స్  

� గమ�ం� ��ట్� మన� ��చ్�ం�ం�. 

��జ�  ���  �� లకష్�ం.. �� త��� ఆ ����� �వయ్ చ�����, 

ఆ�య్�మ్క �ంతన� ��� �ం�లనన్ సంకలప్ం �� తన� ఈ ప�� 

�ర��ం��. ��.. తన �ధనల  వలన �లల్ల� ఏ��ం ఆస�త్ క��ంచడం 

�ద� అరథ్ం ��� �ఖం  �ల్నమ���ం�. 

‘‘అ���.. �� ఇంత కషట్ప� �లల్ల� ��చ�� ���ం�.. ఈ �లల్�ం�.. �� 

��ప్న��న్ అసస్� �నన�ట్.. �� ���ం� ��ం�� ఇషట్ం�న�ట్ ��� 

��ట్�..’’ 

��ట్� ఒక �� �లల్లనద్� ��� ��త్�.. ఆ త�వ్త �ం� సవ�ం��ం��.. 
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‘‘�డం� �లల్�.. �� �� ���ం� �దద్� �ం�నన్�ల్ �� అ��ంచడం ��.. 

�� ��ప్న�ం�ల్ �� అరథ్ం ���మ�� �ం� �రభయ్ంతరం� న�న్ 

��న్ంచవ�చ్..’’ 

��ట్� �లల్ల ��� ��త్�.. �లల్� �� ��ట్� వంక ��త్�.. అకక్� ఉనన్ 

��జ�  ��, �రద �  �� ��ట్� వంక, �లల్ల వంక ��త్ం��.. ��ట్� 

తమ వం� �కష్ణం� ��త్ండడం� �లల్ల� �సత్ ��� క���త్ం�. �శన్�  

అడ�� వ�ద్ అనన్ సం��ధ్వసథ్� �లల్� ఉనన్�ట్ ��ట్� గమ��త్�.. 

��ట్� �ఖం � ��న�వ్ ���త్ం�.. 

‘‘�డం� �లల్�. �� �శన్ ��త్ ��� �పప్డ�ననన్ సం�హం � మన�� 

����ం� క�..’’ ��ట్� అం��.  

�లల్లంద��  ��త్� ��ట్�.. �లల్లంద� అ�� అనన్�ట్� 

త����..��ట్� �నన్� న�వ్��.. 

‘‘�డం� �లల్� .. �� ఇకక్�� వ�చ్ం�.. ఆ ��� ��ం� �� ��య�పప్���, 

మ��  �� ఆ ���� ఉనన్ సం��� �� �రచ్���, అం��� � ��న 

��� ��ప్�, � సం��� � మన�� అ�� ఉంచడం �సం ��కక్�� ���.. 

�రభయ్ంతరం� � సం��ల� �� పం��ం�.. �� �శన్  అ��� �� ���  

స��నం ����..’’ 

��ట్� అ� అనడం� �� వ�సల� ��చ్నన్ �లల్ల� మధయ్ వ�స� ఉనన్ ఓ 

�నన్ �లల్��, ���  ���త్��, (�క్ళల్� ఏ�� �చ�  ఏ�� కవ్శచ్�  అ��క, 

��� ఆనస్�  ���న�� �� ఎ�త్�� అ�..) 
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��ట్� ��� స�, ��జ�, �రద �� �� ఆ �లల్�� ��� పడ��. 

��ట్� �� ఆ ��� ఆశచ్రయ్ం��, �సత్ంత అసహనం�� ��త్�. ఆ 

త��త ��జ� ���  �� ��చ్� ��చ్� ఆ �లల్�� ��� ��త్�. అత� 

�స� ��ప� ఉం��. �రద ఒక �ధ�న ఉ�స్కత�  �న�య్ ఆ �లల్�� ��  

��త్ం�ం�.. ఆ �లల్�� ఏం �శన్ ��త్� అనన్ ఆతృత అంద�� క���త్ం�. 

��ట్� ఆ �లల్��� �� న�వ్��.. ��ట్� �ఖం � ��న�వ్ క���త్ం�.. 

��ట్� ఆనందం� చపప్�ల్ �డ��.. 

‘‘శ�� .. �� ఉనన్ సం�హం ఏ�� �రభ్యం� ననన్��.. � సం���� 

స����న్ �పప్��� �� �దద్ం� ఉ�న్�..’’ 

��ట్� ఆ �లల్��� ��త్ అం��.. ఆ �లల్�� �సత్ ��యం� తన ��ట్ ఉనన్ 

�లల్ల� ��త్ ��ల్� �� ��త్�.. �నయం� ��� క�ట్�� �లబ���.. 

ఆ త�వ్త ఆ �లల్�� ఆ ��ల్ ఉనన్ �గ� �రంద�� ��త్�.. ఆ ��� ఉనన్ 

�గ� �� �తం ఆ �లల్��  ఏం �శన్ ��త్� అనన్ ఉ�స్కత� ఆ �లల్�� వం� 

��త్�.. 

అంద�కం� ఎ�క్వ ఉ�స్కత ��ం ��జ�  ��� , �రద� ఉం��.. ��దద్� 

ఆ �లల్��� త�కం� ��త్ం��, 

‘‘�� � ��..?’’ ��ట్� ఆ అ�బ్�� అ����. 

‘‘��� �����  ��� ��.. �� ఈ పకక్ ��� ఉం��, అ�� ఆ పకక్� 

�లబ�  ఉ�న్� ఆయ� � �నన్..’’ �లల్�� �� ఆ మం�రం�� ��ద్ �రం� 

�లబ� ఉనన్ ఓ మధయ్ వయ�క్�� ���త్ం�ం�... 
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అంద� �� ఆయన� ప��ం�... ఒకక్��� ఆ ��� ఉనన్�రంద� తన�� 

�డడం� �����  తం�  �సత్ంత ��యపడ��, �ఖం �� ��న�వ్   

��చ్�ం�  అంద���  ��త్ పలక�ం�� న�వ్��.. 

‘‘�� సం�షం ����� , � మన�� ఎ�ం� సం�హం ఉ�న్ బయట� 

��ప్�� .. �� స��నం ����..’’ 

��ట్� ఆ �లల్�� అ�� �శన్� స��నం �పప్��� �దద్ప���నన్�ట్� 

ఎ�స్ �ష�స్  �డ��, �రద, ��� � �� �����  తం� �తం అ అ�బ్� 

ఏం �శన్ ��త్� అనన్ ��హలం � ఆ �లల్��� ��త్ం��.. 

�����  �సత్ భయం��, ��యం�� అ����..’’ 

‘‘�����, ఇం�క �� �� ఒక కథ ��ప్� క�.. అ� ఎ�ప్� జ��ం�..? 

‘‘అ�.. అ� ����� ��ం� ఉనన్ �లం� జ��ం�..!’’ 

��ట్� �ఖం � ఇ�ం� �శన్ అ����� అనన్ ఎ�స్ �ష�స్ .. 

�����  � ��ద్� �రయ్ం �రగడం� మ���న్ �శన్�  అడగ��� �దద్పడ��.. 

‘‘ఓ�.. �� ��ప్న కథ� �కట్�  ��ళ్ ఉ�న్� క�..’’ 

‘‘అ�� ఉ�న్�..  ఆయన� ���  �దద్ �� ���  అ��ం�.. ఆ  ���� 

అత� ఎం� �ధ ప��ం��, ��� వంద �వ్ం�ళళ్ బ�� ��త్నన్ అ��� 

క���ం�.. అ�ం�� ఆ ����� �వలం ప� ���ల్ ఆయన� ఆ ����� 

�ం� ���త్�� ��త్�. ఇ� జగ���న సతయ్ం.. ఇం�� �� వ�చ్న సం�హం 

ఏ��..?’’ ఆ�ం� అ����. 

��ట్� �ఖం � ఆశచ్రయ్ం� ��న ఎ�స్ �ష� .. 
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ఆ �లల్�� �నన్� న�వ్��, ఆ త��త ఒక�� ఆ ��� ఉనన్ ���� 

��త్�.. 

ఆ �లల్��� వ�చ్న సం�గధ్ం ఏ�� అనన్ ఆ�చన�� �గ� �రంద� ఆశచ్రయ్ం� 

ఆ �లల్��� ��త్ం��.  

�����  అ����.. ‘‘అ�� ��ట్�.. ఇ�ప్� �� అ�ం� �ధ� ఉనన్ 

��� ఆ ��� స�యం ��త్�..?’’ 

ఆ �శన్� ��ట్� ��� న�వ్��. 

‘‘తపప్�ం� స�యం ��త్�, అ�� ఈ ���ల్ అ�ం� �� ����  

ఎకక్�ం��.. � ��చ్ �క��.. అ�� అ� ఉనన్ ��వర�� స�.. 

������ శర� ��� ఖ�చ్తం� ఆ �ధ�ం� ���త్�� ��త్�.. ఏం.. � 

��� �� ఎవర�� అ�వం� �ధ� ఉ�న్�..?’’ 

ఆశచ్రయ్ం� అ���� ��ట్�.. 

�����  ఒక�� అకక్�నన్ �రంద�� ��త్�.. ఆ త�వ్త ��ల్� 

తల�ం���.. 

‘‘అ�ం� �ధ ప��ం� మ�వ� �� ��� ��.. ��..!’’ 

�����  అనన్ �టల� అంద� ఉ��క్పడ��, �����  తం� �ఖం � 

�ప�త�న ఉ�వ్గం� ��న ఎ�స్ �ష�స్ , ��జ�  ���  �����  �టల� 

��చ్��ం� �� �లబ���,  �రద �� �ప�త�న ఆశచ్రయ్ం� ����� � 

��త్ం�ం�. ��ట్� �ఖం � �� �ప�త�న ఆశచ్రయ్ం� ��న 

ఎ�స్ �ష�స్ .. అకక్�నన్ �రంద� ����� � ఎం� ఆశచ్రయ్ం� ��త్ం� 

���. 
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�����  తం� కం�� పడ��.. 

‘‘��.. ఎ�� అ� ��ల్���న్�.. ��ం� ఆ �����ం�.. ఇకక్డంద� 

�దద్���న్�, ఇం�ల్ ��న�ట్ ఇకక్డ అలల్� �య�డ�.. ’’ �� ���  తం� 

�ం�� �పం ధవ్��త్ం�.. 

�����  తన తం��� �ంతవదనం� ��త్�.. 

�����  ���  ‘‘అ�� ��, �� ��య� �� �� ����ం� �ధ 

�ం�.. ’’ అత� �ట� అకక్�నన్ �రంద� �ప�త�న ఆశచ్రయ్ం� ��త్�. 

�����  తం� �ఖం � �పం ����త్ం�.. 

‘‘ఒ�� .. ప���� ఆడ��� ఇ� సమయం.. ��న్ం ��త్� ��.. ’’�����  

�� ��ల్ ఉ�� ��త్ అం��.. �సట్�  �����  తం��� ��త్�.. 

‘‘�� �సత్ ఊ��ం�.. �� మన�� ఏ� సం�హం ఉనన్�ట్ం�.. అ��� 

����ం�ం.. �� �సత్ అత�న్ భయ �టట్�ం� �ంతం� ఉండం�.. అస� 

�షయం ఏ�� �� క��క్ం��...’’ 

�సట్�  అ� అనడం� �����  తం� �సత్ �న�క్ త�గ్��.. �సట్�  �����  

వంక ��త్�.. 

‘‘��ప్ ����� .. ఇంత� �� అ�ం� �ధ �వడ���..? అస�  � సం�హ 

��� ��� ��ప్.. � సం���న్ �� ���త్�..’’ 

�రద �����  వంక� ��త్ం�ం�.. ఆ� �ఖం � ఒక�ధ�న ఉ�వ్గన్ం 

క���త్ం�ం�.. ఆ �లల్�� మ�� ఏం ఆ�చన ఉం� ����వ��� ఆ� 

�య�న్�త్నన్�ట్ ఉం�ం� ఆ� �ఖం �� ఎ�స్ �ష�స్ .. 

�����  ��ల్� �� ���త్�.. 
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‘‘అ�� ���.. ���� ఉనన్ �లం� �కట్�  ��ళ్ �� ���� �ధప�డ్�, ఈ 

�లం�  �� ���� ఉదయం, �యం�ం � ��� �క్� �య్� ��త్ 

అంతకం� ఎ�క్వ� �ధప���న్�.. 

ఈ �ధ � ఒకక్�� ��, ��� �క్ళల్�ల్ చ���నన్ �� ఒకక్ ��య్�థ్ ఇ�ం� 

�ధ� అ�భ��త్�న్�.. ఇ� ఎ��ంట� �క్� �ం� �ద� ��� ��త్  �ల్�  వర� 

ఈ �ధ� అ�భ�ం��స్ం�..’’ 

ఎం� �నం� �����  అ� అడగడం� �గ� ��య్�ధ్లంద� ఆనందం� 

చపప్�ల్ �డ��. �����   �ట� ఆ ��� �రంద�  �ప�త�న 

ఆశచ్�య్��  �ర���.. ఒక �క్� ��య్�థ్� ఎంత� �ధ ��ం� అత� �ట�ల్ 

�����ం�.. �����  �ట� �రద కళల్� క�న్�ళ్ ��� �����, 

��జ�  ��� � స� అకక్�నన్ �గ� �దద్�రంద� ���ల్� ఆశచ్రయ్ం.. 

��ట్� �ఖం  �లల్బ���ం�.. 

‘‘ఆ ������ ��ప్ �� �ధ �ం� ���త్�� �� అవ�శం ఉం� ��� 

��..?’’ ఎం� �నం� అ���నన్ �����  �శన్� ��ట్�, ��జ�, �రద 

� స� అకక్�నన్ �దద్ంద��� ఎం� �ధక���ం�. 

అత� �శన్� �సట్� �ఖం  �ల్నమ���ం�..! ఆ ����  ఏం స��నం 

��ప్� ��యక ��ళ్ న����.. అంద� ���  ఆ ��ట్�� ప���.. 

�రద �� ఎం� ఉ�స్కత� ఆ ���  �శన్� ��ట్� ఏం స��నం ���� 

అ� ��త్ం�ం�... 

��ట్� �ఖం � కం�� సప్షట్ం� క���త్ం�ం�... 
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�గ���� కథ� ఔ�సన ప�ట్,  ��� �జల� ��ప్ ఆ ��ట్�� అ�హయ్ం� ఆ 

���� ��న �శన్� ఏం స��నం ��ప్� అరథ్ం ��.. �� ఏ� ఒక� ��ప్� 

�బ�ట్ �ఖం �� ��న�వ్� ��చ్�� అం��. 

‘‘అం�.. మ��..  అ�ప్� �లం ��..  �రంద� �దద్��  క�.. ��డం� ఎవ�, 

��� ఏం ��త్�, ���� ఎ� ����� ఇ�ం�వ�న్ ���న �దద్�� �బ�ట్ �� 

�����  ��� క�క�ం��, ఇ�ప్� �� �నన్ �� క�.. అ�� �క్� � 

��ల్లం� �క్� �య్� ���స్ం� క�.. ఇ�ం�� ఆ ���� అడగ �డ�.. 

త�ప్.. �� �దద్�ర�య్క ��ం ��� ఆ ��� �దన�..’’ 

��ట్� �టల� �రద ఎం� ఆశచ్రయ్��ం�.. ఆ� �ఖం � ఒక �ధ�న 

ఉ�వ్గన్త� ��న ఎ�స్ �ష�స్ .. ��జ�  ���  �ఖం � �� ఇం��ం� 

అ�ం� ఎ�స్ �ష� .. 

��జ� ���  �రద� ��త్�.. ఆ� అసహనం� ఉనన్ద� గమ��త్�, ���  

�స� ��ప�డ్�. ��ట్� ���నన్� ఆ�� నచచ్డం�ద� ఆ� �వ��� బ�ట్ 

గమ��త్� ��� .  ���నన్ ��ట్��, �రద� ప��ం� మ� �ల��త్� ���  

�రద అకక్డ ఉండ�క బయ�� ���ం�.. ఉనన్ఫళం� �రద అ� బయ�� ఎం�� 

��ళ్ం� అరథ్ం �� ���  ఆ� �న�� �ళ��. 

........................... 

���  భజన మం�రం �ం� బయ�� వ�త్�.. అత� ��� �రద �సం 

�����.. ���� మం�రం �ంగణం అం� భ�త్ల� �ం��� ఉం�ం�.. 

�రద ��ద్ �రం� భ�త్ల� ���� పం�దగగ్ర క���త్ం�.. �రద �ం� 

వ�స� భ�త్� �లబ� ఉం��. �రద ��� ��దం ��� ఉం�ం�.. ఆ� 

�ం� �ం� ఒ�క్కక్ భ�త్� ��దం �వ్క�ం� ��ళ్��ం��.. అ� ��ద 



69 
 

�తరణ ��త్నన్ �రద� �� ���  ఆశచ్రయ్���. ఆ� �వరత్న ఆయన� �� 

�ంత� అ���త్ం�. 

���  భ�త్ల� ���ం� �రద దగగ్�� వ�త్�.. �రద ��� � గమ�ం� 

�నన్� న�వ్ తనప� �� ���ం�ం�.. 

‘‘ఏ�� �రద�మ్.. �పల �లల్ల� ఆ�య్�మ్క �ధన జ���ం� మధయ్�� 

వ�చ్����..? �� �లల్ల� ఆ�య్�మ్క �ధ� ��త్ం� �� ��ల� ఉంద� 

��ప్�..’’ ఆశచ్రయ్ం� అ���� ��� . 

�రద ���  వంక �� �నన్� న�వ్�ం�.. 

‘‘�లల్ల� �దన� �యడం వర� ��షట్ం.. ��.. అకక్డ �ధన� �లల్ల� ��త్నన్�ట్� 

��.. �దద్ ��� ���నన్�ట్� ఉం�.. అ�� ఆ �లల్�� అ��న �శన్� ��ట్� 

�� ��ప్న స��నం �� నచచ్��. �నన్ �లల్� ��ళళ్� స�నం.. �� 

మన�� ���న సం��ల� ఎం� �వ�నం�  స��నం ఇ�వ్� ��..  

ఇ�ం� �శన్�  ఇ�ప్� �య�డ�,  ఇ�ప్� అడగ�డ�  అనన్ �ం�ల్ ఎంత 

వర� �య్యం �ం�.. ఆ ����� చ��� ఎం� అ�భ్తం� ��ప్ ఆ ��ట్� ఓ 

�లల్���  స��నం �పప్��� �ట� ���క్��స్ �వడం �రదృషట్కరం..’’ 

���  ఆశచ్రయ్��� �రద �ట�.. 

‘‘అ��� �రద�మ్.. ��ట్� �� ��ప్ ��నం �� నచచ్��..?’’ 

‘‘అయయ్�య్.. � ఉ�ద్�శం అ���.. �� �దద్��.. �� �� �ధన� వంక ��ట్ంత 

అరహ్త �� ��..’’ 

‘‘మ� ఇం���..? ఎం�క� మధయ్�� వ�చ్��..? ఆ �లల్��� ��ట్� �� 

��ప్న స��నం �� నచచ్�ద��ం�ం� ��..’’ 
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‘‘ఆ స��నం నచచ్�దనన్� �జం.. �� ��ట్� �� ��ప్ ����న్, ఆయన 

�ధన� త�ప్ ప�ట్ంత �దద్��న్ ��ం ��..’’ 

���  ఆశచ్రయ్ం� �రద వంక ��త్�.. 

‘‘ఇ� ��ం�. �ధన నచచ్�దం��..? ��ట్�� త�ప్ పటట్నం��. �ధన 

నచచ్�దం� అ� ��ం� ��ట్� త�ప్ ��న�ట్ క�.. మ� ఆయన� త�ప్ 

పటట్�నం��.. ��� అరథ్ం �వడం ��..’’ అ�మయం � అం�� ��� . 

‘‘� ఉ�ద్�శయ్ం ఏ�టం�.. ��ట్� �� ��ప్ �ధన� �� న�చ్� �� అనన్� 

�� ఇకక్డ ���స్ం�.. ఆయన ��ప్� �లల్� �దద్� �ం��న్� �� అనన్� 

�ఖయ్ం క�.. అ�� ఆ �లల్�� అ��న �శన్� �� ఎ�ం� సం�చం ��ం� 

స��నం �పప్గ��న�ప్� �లల్ల�  ���� భ�త్ �దధ్� �����..’’ ���  

ఉ��క్పడ�� ఆ �టల� 

‘‘�లల్� �దద్�� �ం��న్� క�.. గత ఇర� ����  �� �మం తపప్�ం� 

వ�త్�న్�.. ఈ ��ట్� ��ప్� �ం��న్� ���..?’’ 

�రద �నన్� న�వ్�ం�.. ���  �స� ��ప���. 

‘‘ఎం�క� న�వ్��న్�..?’’ 

�రద నవవ్డం ఆ��ం�. ఆ� �ఖం  ��య� � ���ం�.. 

‘‘�లల్� �� �రం వ�త్�న్రం� అ� �� త�ల్తం�� ఒ�త్� వలల్ వ�త్ండవ�చ్ ��.. 

�� మన�ప్�త్� ��ం �వడం �ద���త్ం�.. �����  అ��న �శన్ � 

మన�  ఆ ��న్ హృద�ల� మ��న్ సం��� ఉ�న్� అరథ్ం అ��ం� క�..’’ 

‘‘అస�.. అస� � ఉ�ద్�శయ్ం ఏ�� ��� ��ప్.. ’’ 

‘‘అ�య్.. �� �� ��ప్ంత �పప్��న్ ��.. ఈ ��� ప����� బ����న్..’’ 
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ఆ� తల �ం��ం�ం�.. �ఖం � �ంత ��ట్ ��ం� .. 

ఆ� �టల� ���  ��క� న�వ్��.. 

‘‘�� �రద�మ్.. �� ఈ �ం�� � ��జ� �. �� ��వ్ వ�చ్న ఈ �� ��� 

��ల� ఎ�ప్డ�న్ �� ��జ� � అనన్ అహం� �� ��ల్��..? �� క�..? 

��వ్ ఇకక్డ ప� ��వ� �వవ్��ం��న్�.. �� �� ��ం ఆ ����� 

ఇషట్ం� ��న్ ఇకక్�� ర�ప్ం���న్డ� �నం��. 

మ���ల్ మం� ��, �డడ్�ర� ���న్  �� ��త్� ��, మ��య్ల �థ్�� 

��ం� ��.. � దగగ్ర ఇం� ఏ�� మం� ఆ�చ�ం� �� ��ప్.. అ� 

ఆ�ద�గయ్ం� ఉం� తపప్�ం� �� ఆచరణ� �డ��.. � మన�� ఉనన్ 

���న్ ��మ్హ�టం� �� ��ప్�� ..’’ 

���  అనన్ �ట� �రద� �ం�ం �రయ్ం వ�త్ం�.. 

‘‘�లల్ల� �ధన ��లం� �� ఆ��ం� ����� దగగ్ర� ఉం��.. ఎ� ��, 

��� చ�� �లల్ల� ఎ అం� ��� , � అం� ��  అ� ట�క్న ��ప్�త్�.. అ� 

��� ��త్  �ల్�  ��  ఇ�చ్ గడగ� చదవమం� చ����..? అ�� �లల్ల� భ�త్ 

�వం �ం�ం�ం�ం� అస� ��� ��� అం� ఎవ� అనన్�� ��ం� �ం�� 

��ం�లనన్�  � అ��యం.. ఇం�� ఉ�హరణ �����  అ��న �శన్�.  

అ�� ��� ��ల్ ��� ��ం� ��ప్�స్న అవసరం �� ��.. �� �� తమ 

త�ల్తం�ల� ఈ ��� వ�త్�.. ఎ��� ����న్ ��త్�.. ఆ ��హం �� 

మ�మ్ ఆయ�వ� అన��� ఆ త�ల్ ఏం ���ం�..? ఆయన ���� అ� �పప్�.. 

ఆయన ��� అ� ���ం�.. 

అ�ంట�ప్� �లల్ల� ఆ ��హం ��� ���.. ఆ ��� మం� ��� రకిష్�త్�, 

�డడ్��� �కిష్�త్� అనన్� ��ం��.. మం� �� ఎ� ఉం��.. �డడ్ �� ఎ� 
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ఉం�రనన్� ��� ��ం��.. మం� ��� ఉం�లం� ఏం  ��లనన్�  ��� 

��ప్�..  ��� అరథ్మ�య్  ఎ� �� �ష�  ��� ��� అరథ్మ��ం�.. అం��� 

��� ఇ� ��చ్��ట్ ���� ��త చ�� ��ం�నంత ��న ఆ �లల్ల� 

��ప్ వ�త్ంద� �న���..’’ 

���  �� ��� ఆశచ్రయ్ం� ��త్ం� ���.. 

‘‘�రద�మ్.. ��వ్ ��ల్��ం� ఒక ��స�  ��ల్��నన్�ట్� ఉం�ం�.. ఇంత 

��ల్ష�తమ్కం� ��ల్� ��వ్ ���య్��� ��.. �వవ్నన్� �జ�..! �లల్ల� 

���� చ�� ��� ��జనం ఉండ�.. ���ప్�ం��.. �� ��� 

అరథ్మ�య్� ��ప్లం� ఏం ���..?’’ 

���  ��య� � అం��.. అ� అ� పకక్� ��� ��త్�. ��� ��ద్ �రం� 

ఇం�క �లల్ల� �ధన ��న ��ట్� �లబ� ఉం��.. ఆ ��ట్� �� �టల� 

�ం�ం��.. 

తమ �ట�  ��ట్�  ��న్డ�  అరథ్మ���న �రద, ���  ఇదద్�  

���ల్� ���  �����. �� ��ట్� �ఖం � ��ం ఎ�ం� �వం 

���స�డ�. �ఖం � ��న�వ్ �����. తమ �ట�  ��ట్� హృద��న్ 

��ం�యనన్ ��ం�  ��ం �రదమమ్, ���  ల� క���ం�.  

��ట్�� �డ�� �రదమమ్ తల �ం��� భ�త్ల� ��దం ���ం�ం�.. 

��� � ��ట్�� ఏం  ��ల్��  అరథ్ం  ��.. ��ట్�  ���   వంక 

��త్�..  ��ట్�  �ఖం � ��న�వ్ కద���ం�ం�.. ఆయన ���  వంక, 

�రదమమ్ వంక ��చ్ ��చ్ ��త్�.. 

���  తల �ం��� �ం� ��� ��ద్�ం� ఉం��.. ��ట్� �� దగగ్ర� 

వ�త్�.. ���  ��ట్�  వంక �� ఒక బలవంత� న�వ్ న�వ్��. 
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‘‘��ట్� ��.. అ�.. అ�.. ’’ 

���  ��ల్�ం� �ట బయ�� ��.. ఏం ��ల్�� అరథ్ం �క ��క్� 

��త్ం��.. అత� అవసథ్� గమ�ం�న ��ట్� అర ��� �పప్డం ఆపం� 

అనన్�ట్� �� ����..‘‘ఈ అమమ్�� �� ��ల్�న �� �ట� �� 

��న్�. ఆ� ��ప్న�ం�ల్ ��� �� �తం �సత్వం ఉనన్�. �లల్ల� చ��� ప� 

��.. ��న్ �� అం�క��త్�న్�. అం��� ఆ �లల్�� అ��న �శన్� �� 

తడబడడం �� �సత్వ�. ఉనన్ �ష��న్ ఇంత ��� ��ప్న ఈ�డ� �� 

అ�నం��త్�న్�. 

చ�� ����వ��� �దద్ల� ఉనన్ంత ఆస�త్ �లల్ల� ఉండ�, �లల్ల� �ధన� 

��లం�  ���న �నన్ �పంచం� మనం ఇ���� �పప్గ���� మనం ��ప్� 

��� అరథ్మ��ం�.. అం��� ఇ� చ�� ��ం� ఎ�న్ గంట� ��ప్� వృ�� 

అ��ంద� ఆ �� అ��న �శన్� �� అరథ్మ�ం�.. అం� �� ��� అరథ్ం 

���� ��ల్��నన్ ఈ�డ �టల వలల్ �� ఈ �సత్వం �����న్�.’’ 

‘‘అ�య్.. �సట్� ��.. �� �రబ���న్�.. ఆ�డ ఉ�ద్శయ్ం.. �మమ్�న్ 

త�ప్పటట్డం ��..’’ 

���  �ఖం � కం��.. 

‘‘�� ��� ���  ��.. ఆ�డ న�న్ �మ�శ్ంచ��.. �లల్ల�  �ధన �� పదద్� 

��ం� ��� ఆ�డ ��ల్�ర� �� అరథ్మ�ం�. ఆ�డ అ� అనన్ం�� ��� 

�ధపడటం ��.. మనం ఏం ��� �లల్ల భ�షయ్�త్ ��ం�ల� క�..’’ 

‘‘అం�కదం�.. ఇ�ప్�నన్ �లల్ల� ఆ�య్�మ్క �ంతన �����లనన్ తపన�� క� 

ఇంత� ��త్నన్�..’’ 

�ధ� అం�� ��జ�  ��� . 



74 
 

‘‘అ��..  ���  ��..  �� క��న  ఒక మం� ఆ�చన� ఆచ�ంచ���  �� 

ప��నన్ �మ న�న్ంత�� సం�ష���ం�. ��త్తం �� తరం �ల ��కల� 

��� ��య్�, ఆ�య్�మ్క �ంతన, భ�త్ అం� ఏ�� అనన్� ��� �వడం �� 

�� అవసరం.. ఆ �ష��న్ ��త్ం�� క�క� �� ఇంతమం� �రయ్�మం �య 

సంక�ప్ం��. అ�� �ర��నన్ ఫ�తం ��లం�  � ఆ�చన� ��ద్� ��ప్ 

������..’’ ఆయన �ఖం � ఏ��ం ��న�వ్ �����ం� అం��. 

అ�� ఆయన �ట� అరథ్ం ��యక ��� , �రదమమ్ ఇదద్� ఒక� ���క� 

���ం��. 

‘‘ � ఆ�చనల� ��ప్ �����..? ఏ�టం� అ�..? ���  ఆశచ్రయ్ం� 

అ����.. 

‘‘ఇం�క ఈ�డ �టల� ��న్క �లల్ల మన�� హ�త్�� �ధం� �ధన�  

�యడం ఈ�డ �వ్� అ��ంద� �� న�మ్��న్�. ఒక �ం� �ధన�  ఈ�డ� 

��ప్�త్ ��ం�ంద� � అ��యం..’’ 

��ట్� �టల�  ��� , �రద ఇదద్� �క����. 

�రద�� మ�ంత కం�� ప���ం�...‘‘అ�య్.. ��మ�� త�ప్� ��ల్�� 

కష్�ంచం�.. �� ఎ�ం� �ధన� ��.. దయ�� త�ప్� ��ల్�� 

మ�న్ంచం�..’’ 

�రద ఎంత�� ��చ్�ం�ం�.. తన �ట� ��ట్� �ల�య్ర� �వన �రద� 

ఉం�ం�.. 

‘‘అ�మ్.. �� మ���� అంత�ల్నం� ఒక అ�భ్తమ�న కళ �� ఉం�ం�.. �� 

�� అ�ం� కళ ఉంద� అ���త్ం�.. న���� మం� ��లనన్ తపన, ఆ ���� 

ఉనన్ ��వ్రథ్�న భ�త్ ఈ �ం� �� �ం� ఉ�న్�.. అం�� ��వ్ �లల్ల� �ధన 
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�యడం� త�ప్��.. � �ధనల వలల్  ��� �నన్ ��ప్ వ�చ్� ��� �� �మ� 

అరథ్�ం�ం�.. ��� ఈరశ్���, �క �� �� �నన్��చ్��, �� ���నన్� 

��, �కాష్�త్ ఆ ����� �రణ్యం ఈ �ధం� ఉం��..! ఒకక్�� �య�న్�త్ 

త�ప్�� క�.. అం��� ఆ �లల్��  అ��న �శన్� �ంట� ఏం స��నం 

��ప్� అనన్ సం�గధ్ం� �� �సత్ ఆ��ం��స్ వ�చ్ం�, ����, ఇ����, 

చ�� ��ం� న�న్ ��న్�త్ ఏ��ం త����ం� స���� ����, 

అ�ం�� �టట్�ద� �� ఓ �లల్�� �శన్� �ట� త�����స్న ప��థ్� 

వ�చ్ం�.. 

����ణం� మన�� ఆ�చన�, �ధన� �� ��ల� ఇ�ప్� �� 

అరథ్మ�ం�..’’ 

�రద ఎం� ఆశచ్రయ్��ం�.. ఆ�డ ఆ ఆశచ్రయ్ం�� ��ట్� వంక ��త్ం�.. 

��ట్�� అ� ��న�వ్.. ఆ న�వ్� ఎ�ం� కలమ్షం �ద� �రద� అరథ్మ��ం�.. 

��ట్� ప��� �రవ్చనం� క��ం�� �రద� ఆయన. 

��ట్� అనన్ �ట� ���  �� ఆ�చన� ప�డ్�.. ���  �రద వంక 

���.. ఇదద్� ఒక��క� ����న్�.. 

‘‘��ట్��� అనన్�ం�ల్� �జ�ం�.. ఒక�� ��వ్ �య�న్ం� �డ�మ్..’’ 

�రద మ�ంత ఆశచ్రయ్ం� ���  వంక, ��ట్� వంక ��త్ం�.. ��� , ��ట్� 

ఇదద్� �రద� ��త్ం��.. �రద ఏం స��నం ���ం� అనన్ ఆతృత �� 

��� సప్షట్ం� క���త్ం�ం�. 

................................... 
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భజన మం�రం 

ఆ�య్�మ్క �దన�  ��ప్ ��ట్�, ��� , �రద ��గ్� �లల్�నన్ భజన 

మం�రం�� వ�త్�.. ఆ ��గ్�� �డ�� ����� � స� �లల్లంద� ఎం� 

ఆస�త్కరం� �� వంక ��త్�. ����� �� �లబ���... �నయం� ��� 

క�ట్�� ��ట్� వంక ��త్�.. 

��ట్� �లల్ల� ఎ��� వ�త్�.. �� ���  వంక ��న�వ్� ��త్�.. 

‘‘��య�  ��డ్��స్ .. �� ఎం� ��భ ��ంద� �����  అ��న �శన్� �నన్ 

త��త �� అరథ్మ�ం�. � �శన్� స����న్ �� అరథ్మ�య్�ధం� 

��ప్లం� ��� త�న వయ్�త్ ���..’’ 

��ట్� �����  వంక ��త్�.. �����  ��ట్� వం� ��త్ం��... 

‘‘అ��� �����.. �� � సం���న్ �� ��ప్� క�..?’’ 

�����  �టల� ��ట్� �నన్� న�వ్��.. 

‘‘అ�� �జ�.. ��వ్ � సం���న్ ��� ��ప్�.. �� �� అ��న ��� 

స��నం �పప్��� �� �� ��� అవ�శం ఇ�త్�న్�.. ��వ� ��.. ఇ�� 

ఈ��..’’ అం� ��ట్� �కక్� ��యం� ��జ�  ���  పకక్న �లబ� ఉనన్ 

�రద� ���త్� ��ట్�. 

�లల్లంద� �రద వంక ��త్�.. �రద ��యం� �లల్ల వంక ��త్ �నన్� 

న�వ్�ం�.. ���  ఆ�డ� ��ట్� దగగ్�� �ళల్మ� �గ ��త్�.. �రద ��� � 

��త్ం�.. ఆ ��� తన�ం�� భయం� ఉందనన్ �వం కద���ం�.. ���  

మ�ం ఫ�వ్��.. అనన్ �రయ్ం ఇవవ్డం� �రద �సత్ తటప���త్ ��ట్� పకక్� 

వ�చ్ �లబ� �లల్ల వంక ��త్ �నన్� న�వ్�ం�.. 
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‘‘����� �� మ�� అ��వ�ద్.. ���� ��తచ�� ��ం� �� �� 

��ప్�.. �� ��ప్న కథ ��న్� �� సం�హం క��ం�.. ఆ సం���న్ �� 

��ప్�.. ��� స��నం �� ��ం� ��క�� ఎం�� ��ప్�త్�న్�..?’’ 

�నయం� అ���� ����� . 

�����  అ��న �శన్� ��ట్�� ��, ��� , �రద�  �� ఎం� 

ఆశచ్రయ్���. ��ట్� ఏ� �పప్��ండ� అపప్� వర� ��యం� క��ం�న 

�రద� ఏ� ��య� �ం�రయ్ం ఆవ��త్ం�. 

�ఖం � ఆతమ్��థ్రయ్ం� ��న ��న�వ్ �తయ్కష్మ��ం�.. 

‘‘�� ��.. ��వ్ �� �క్� �  ��త్� క�..’’ 

‘‘అ�� ��త్�..’’ 

‘‘�� .. ��వ్ �� ఎ�న్ స�జ్�ట్�  ��చ్�ం��..’’ 

�����  (ఏ��ం త����ం�..) ‘‘��న్ం�  �ంవ�క్ � ఇం�ల్� , �య్�స్, 

లం� ��  త�వ్త ��స్ , ఆ త�వ్త ���, ఆ త�వ్త �ం� ��చ్�ం��..’’ 

‘‘ఈ స�జ్�ట్ల�న్ం�� ఒక ��ట్�  ����..?’’ ��న�వ్� అ���ం� �రద. 

‘‘��.. ఒ�క్ స�జ్�ట్ � ఒ�క్ �చ�  ����.. ఇం�ల్� � ర��  �సట్�  ����, 

�య్�స్ � ���  �సట్� , ��స్ � ��క �చ� ,���� ��క �చ�  అ�� �ం�� 

�య్�  �సట్�  ����..’’ తమ ��ట్రల్ �రల్� స� తమ� చ����ప్ �� �వ�ల� 

�����  �రద� ����. 

�����  �టల� �రద �ఖం � ��న�వ్ ����త్ం�.. ��ట్� ��, 

��� � �� అకక్�నన్ �లల్ల త�ల్తం�� �రద వంక� ��త్ం��..  
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‘‘���.. ఒ�క్ స�జ్�ట్ � ఒ�క్ ��ట్� �� ���� క�.. అ� �రంద�� ఒ�క్ 

స�జ్�ట్ � �పప్మ� ఆరడ్�  ���వ�..?’’ 

�రద �టల� �����  ��� ఆ��ం� 

‘‘ఓ.. అ� �� ��ద��ం��న్�.. � �సట్రల్�, �చరల్ంద�� �� ఏ ఏ స�జ్�ట్ 

��ప్� �రణ్�ం�� � �క్�  ��మ్సట్� .. � ��మ్సట్�  ఎవ�� ఏ స�జ్�ట్ � ఇ�త్ �� 

అ� �� ����..’’ గరవ్ం� ���� �� ��� . 

‘‘క�.. � �క్� � � �సట్రల్ంద�� ఏఏ స�జ్�ట్� �పప్మ� �ర��ం� 

��మ్సట్� �ం� �� ఇ�� ఈ ��� ��..’’ అం� తన పకక్� �లబ� ఉనన్ 

��ట్� వంక �నయం� నమసక్��త్ ���ం� �రద. 

ఆ�  �టల�  �సట్�� ��,  ���   ��  సం��శచ్�య్ల� �న���..  

�రద వంక ఆశచ్�య్నం�ల� ��త్� ��ట్�, ��జ�  ���, సమసయ్� 

సమ���లం� ��వ్  �యగల ��ప్� కనబ��న �రద� ��త్ ��� ఆ�� 

ఎన�� �రవ�వం ���ం�. 

�����  �సట్�  వంక ��త్�.. అపప్� వర� ����� � ఆ �సట్� � �� 

��న �శన్� స�� జ�� �పప్�దనన్ �లకన �వం ఉం��.. ��.. �రద అ� 

�పప్�� ఆ �లల్�� మన�� �ం� �సట్� � ఉనన్ �లకన �వం ��, ఒక 

�ధ�న �రవ�వం ఏరప్��ం�.. 

�����  ఎం� భ�త్�దద్ల� �సట్�  వంక ఎం� �నయం� ����త్ 

నమసక్��త్�.‘‘ � �క్� � ��మ్సట్�  ఎవ�వ�� ఏ ఏ  స�జ్�ట్ � ఇ�చ్ �� 

��ంచమ�  ����, ఇకక్డ ��  ఈ ��ట్� �� �� అ� 

���డనన్�ట.. ఒక �నన్ ఉ�హరణ �� ����.. �� ��స్   స�జ్�ట్ � ఏద�� 
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��  వ�చ్ంద�� ఆ �� � �య్�స్ ��ప్ ��ట్� దగగ్�� ��ళ్ అ��� ఆయన 

����..? 

�పప్� క�.. ఒక�ళ అ� ��� � �క్� ��మ్సట్� ��� అ��ర��.. 

ఆయ�మం��.. ��ళ్ � ��స్  �సట్� � అడగ� అం�� క�.. అ��.. ��వ్ ��న 

కవ్శచ్� � సర�న స��నం �పప్మ� � ��మ్సట్��ర�న ఈ �సట్� �� న�న్ 

ఆ��ం�రనన్�ట.. అం�� � �శన్� స��నం �పప్��� �� � �ం�� 

వ�చ్�..’’ 

�రద �టల� అంద� ��ద్ల����.. �రద ��ప్ �టల� �లల్�  �� 

ఎం� �దధ్� �ం�ం��.. ఒక సమసయ్� అపప్�క�ప్� �ప్ం��య� � ఆ� ��వ్  

�� ����న్ ��న ��ట్��, ��జ�  ��� � ఎం� ఆనందం ��త్ం�.. �� 

���ల్ ఎం� సంతృ�త్..‘‘ఊ.. ఇ�ప్� ��ప్.. �� �క్� �య్�  �యడం� ఎం� 

�ధ క���ంద� అ�న్� క�..  

ఆ �ధ ��� ���� �పప్మ� క�.. �వవ్��ం�...’’ 

‘‘అ�� �డ� .. అం�..!’’ �ం� ��� క�ట్�� �లబ� �నయం� అం�� 

����� . 

��జ�  ��� , ��ట్�  �రద ఏం ���ం� అనన్ ఉ�స్కత� ��త్ం��.. 

�లల్లంద�  �� ఎం� �దద్� �రద వం� ��త్ం��.. 

“ �లల్� � అంద�� �� �క్�  �య్�  �యడం �ధ�� ఉం�ం� క�..’’ 

�లల్లంద� ఒకక్��� అ�� అనన్�ట్� త����.. 

‘‘�డం� �లల్� . �� ���� �క్� � ����ల్ �క్� �య్� � ఏ�ం��.. 

�సత్�� క�.. 
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�సత్�లం� సరసవ్�� స�నం, సరసవ్� �� క�� క�కాష్� ��ం� �� ఎంత 

చ��� �� చ�వనన్� ��.. �� �� ����త్�న్మ� �ధప���న్� .. ఆ 

�క్�  �య్� � �� �����నన్� �కాష్�త్ ఆ సరసవ్� ���.. అం�� ఉనన్ 

�సత్�ల �వ్�� క� �� చ�� వ�త్ం�.. �� �ఞ్��న్ క��ం� �సత్�ల �య్� � 

���ళళ్డం �� �రం� అ��� �ధపడడం త�ప్క�..! అ�� �� ఆ 

�క్� �య్� � ��ంత శ�త్� ����త్నన్� ఎవ� అనన్� ఎ�ప్డ�� ఆ��ం��.? 

అనన్ �రద �టల� �లల్లంద� ఒక� ���క� ���ం��.. అ��.. 

ఎవ�..? అనన్ కవ్శచ్� � ��న ఎ�స్ �ష�  �� ���ల్ ��ఫ��త్ండ� ఎ�ప్� 

ఆ��ంచ�� అనన్�ట్� ��ల� అడడ్ం� ఊ���...‘‘అ� �షయం.. �� ఎ�ప్� 

అ� ఆ��ంచ�� �బ�ట్.. �� �క్�  �య్� � �యడం �ధ� అ���త్ం�.. �� 

ఆ �క్� �య్� � ��ంత శ�త్� ఇ�చ్�వ� ��.. �కాష్�త్ ఆ �����.. ఆ  �� 

�� ఆ�రం� క����, �� �క్� �య్�  ��ంత శ�త్� ����త్�.. అ� 

ఆయన ���ం�� 

�బ�ట్ �� శ�త్ వ�త్ం�.. అం��త ���� �� �క్� � ��ళ్ �ం� ఆ ���� 

��థ్ం� ���, �� �క్� �య్�  ��త్నన్ అ��� �� కలగ�.. ఇక �ం� �� 

�క్� � ��ళ్ �ం� ���� ��ధ్�త్� క�..’’  

�లల్లంద�  ��ద్� త����..! �����  �� ��ద్� త����.. 

‘‘��డం�.. ఎకక్� బయట ఉం�డ���న్�.. �� ��� ���ం��..? �� 

�� �క్� �య్� �� సరసవ్� �� ఉం�ం�..? �� �డ� .. ఈ �షయం ��యక 

��� ���, ఇక �ం� ���� �క్� � ��ల్�ం� ఆ ���� ��థ్ం� 

��త్�..’’ �� ���  �నయం� అం��. 
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�����  �ఖం � ఎం� భ�త్ �దద్ల� ��న ఎ�స్ �ష�స్ .. ఆ ��ల్�� వ�చ్న 

��ప్� �� ��ట్�, ��జ�  ��� , �����  తం�, మ�� అకక్�నన్ మ� 

�ంద� �దద్��ళ్ �తం ఎం� ఆశచ్�య్��, ఆనం��� �న���. 

‘‘ఇ�ప్� మం� ���వ� అ��ం���న్�.. �� ఇం� ఏమ�� సం���ం� 

వ�చ్�రం ���త్�.. మ� ఈ��� ��ం��ద్�..?’’ 

�ంద� �లల్� ‘‘�డ� .. వ�చ్�రం �� �� �� ��� ���� క�..?’’ 

ఆ �టల� �రద అ�కక్���, ��� వంక, ��ట్� వంక ��త్ం�.. ���  

�రద� ���న� ��ప్ అనన్�ట్� �గ ��త్�.. �రద అ�� అనన్�ట్ త�� ��� 

�లల్ల వంక ��� ‘‘�� ����..’’ అం�ం�.. 

గత ఇర� ���� ��జ�  ���  తల ��ట్న ఇంత మం� ��య్�� �రద �ధన� 

�ం�దనం వ�చ్నటట్�య్ం�. ఆ� �లల్ల� ��ప్న స����, సమ���లం� 

ఆ� ��ల్�న �� �లల్ల� �� �� త�ల్తం�ల� �� ఎం� �� న�చ్�ం�. 

.............................. 

 

ఉదయం పద�ం� గంటల సమయం అ��ం�.. 

�రద ���� మం�రం �ంగణం� భ�త్� ��న �తత్� �ల్�  �� ప�� 

ఉం�ం�.. అ�ప్� అకక్�� వ�త్� ��జ�  ��� .. 

అత� హ���� �రద దగగ్�� వ�త్�.. �రద ���  వంక ��త్ం�.. అత� 

�ఖం � ఎం� ఆనందం క���త్ం�ం�.. �రద ఊడవడం ఆ�� అత�� ఎ�� 

���ం�.. 
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‘‘�రద�మ్.. ��వ్ �జం� �� .. ఒకక్ ���� ఈ �డ� ��� �� 

����� ���..’’ 

అం� ���  పకక్� ఉనన్ ��� దగగ్�� ��ళ్ ��ళ్ క��క్� ��� �రదమమ్ 

దగగ్�� వ�త్�. 

‘‘��ం ��నం�..’’ �రద ఆశచ్రయ్ం� అ���ం�. 

�రద ���� పకక్న ��ట్� ఆ పకక్� ఉనన్ మ� ��� దగగ్ర ��� ��ం 

���ం�ం�.. 

‘‘���.. ఇ� �� �� న�చ్�.. ��వ్ ఎంత �పప్ ప� ��� �� ఏ��ం 

గరవ్ం ��ం� ఇ� �� ��� ఉం�� క�.. ఏం ��న� ��ల్� అం���� 

�రద�మ్.. �నన్ ��వ్ �లల్ల� ��ప్న ��ల�  ఆ �లల్� ��, �ళళ్ త�ల్తం�� 

�� ఎం� ఆనందప����. ���.. వ�చ్ �రం ఇం�ంద� �తత్�� �� 

వ�త్�న్�.. �� ���� ��� �� ఒకక్� �� ��ం� అ����న్�.. 

అంద� � ��ం� ఆ� ��త్�న్�..’’ 

�రద, ��� ��ళ్� న��త్�.. ���  ఓ �ర� ��చ్ం��, �రద ��� 

��హం దగగ్�� ��ళ్ ���� ����� భ�త్� నమసక్�ం� ఆ పకక్� ఉనన్ 

����న్ ���� ���  దగగ్�� వ�త్ం�.. 

‘‘ఇం�� � �పప్తనం ఏ�ందం�.. �� �� ఇ�చ్న ��స్హం వలల్� �� 

ఆ��ం �పప్గ���.. 

�క�� �� అంత �రయ్ం ఎకక్� �ం� వ�త్ం�..’’ 
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‘‘స�.. స�.. ఇక�ం� �లల్ల� ��� ��ప్ �ధయ్త ��త్� ��.. ��ట్� �� �� 

�నన్� �� ��ప్�.. ఇక ఈ �లల్ల� ��� �పప్��� �� అవసరం �ద� 

��ప్�.. �బ�ట్ ఇక �ం� ఆ �ధయ్త ��త్� �� ��..’’ 

‘‘���ందం�.. ఆ భగవం�� �� ఎ� ���త్ �� అ� �య��� �దద్ం� 

ఉ�న్�..’’ 

‘‘స�..స�.. �� ప�లం� ఎ�క్వ� కషట్పడ�ం� �ధయ్మ�నంత ��ం� ���.. 

�� బయ�� ��త్�న్�..’’���  ����న్ �నడం ��త్ �� �� �లబ� ���� 

����� భ�త్� నమసక్�ం� ఆ మం�రం �ం� బయ�� ��త్�.. ��త్నన్ ��� � 

��త్ం���ం� �రద.. ఆ� �ఖం � ఏ �వ� ���ం�ంచ��.. 

���  ��ల్ �ం� క�మ�� ��� ఆ� �� ���� ��హం� ప��ం�.. 

��ల్� �� ��హం దగగ్ర� వ�త్ం�.. ఆ� �పం� ఆ ���� �ం�క��త్ం�.. 

ఆ�� తన గతం ��త్� వ�త్ం�.. 

��� ����న్ ఆ� ��త్ం� ఆ� కళళ్�ల్�ం� �ం� క�న్� �కక్� �� 

�ంపల�  ప���.. 

�ం� ����  �� అ�� �లబ� ���� � మన�ఫ్�త్� నమసక్�ం� తన 

�ం�� కళళ్� ����� అకక్� �ం� ��ల్� బయ�� న��త్ం�. 

..................................... 

ఆ �� ఆ��రం.. ���� మం�రం అం� భ�త్ల�  హ���� ఉం�ం�.. 

భజన మం�రం� �లల్ంద� ��చ్� ఉం��.. 

అ�ప్� ��జ�  ��� , �రద�  ఆ �� �� వ�త్�.. �లల్� �రద� �డ�� 

ఎం� ఆనందం��, భ�త్�� �� �లబడ��.. 
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�� �న��� ��� ��� �రద �� అ�బ్రప��ం�.. �రంద�� 

��చ్మనన్�ట్� ��� �గ ��త్ం� �రద.. ఆ� అ� అన�� �లల్లంద� 

��చ్ం��.. 

గత �రం వ�చ్న �లల్ల కం� ఈ �రం మ��ంద� �లల్� ఎ�క్వ� ఉం��.. ఆ 

�లల్ల� �� �� త�ల్తం�� �� �ంద� వ�త్�. �రంద�� �డ�� ���  

మన� ఆనందం� ఉ�ప్ం���ం�.. 

���  �ఖం  �ల్జ�  �� .. 

�రద ���  వంక ��త్ం�.. ���  �ద� ��ట్ అనన్�ట్� �గ ��త్�.. 

�రద �ం� సవ�ం��ం�ం�.. 

“ �లల్� � అంద�� ఒక కథ ����.. �ం��..!’’ 

ఒక ��ల్� ��� .. 

‘‘�� �� ��  కథ ����..’’ ఆశ� అ����. 

ఆ ��ల్� �టల� ��జ�  ��� , ��ట్� , �రద �  ఆశచ్రయ్���.. 

�రద ����.. 

‘‘అ��.. అ��.. �� ��  �ం� కథ ����.. �ం��..’’ �లల్లంద� ఎం� 

ఆనందం� 

‘‘ఓ.. �ం�ం.. �పప్ం�..’’ 

�రద ఆ���త్ం�.. ఏం ��ప్�.. అ�.. ��ద్�� ఆ��ం�న త�వ్త ఏ� అ��� 

త�ట్న�ట్ �ఖం  ���ం�.. 

‘‘ఆ.. �లల్� �� �� �� �� � ��త్ం�� క�..’’ 
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‘‘అ�� ��త్ం��.. �� ��  ఎంత �� ��ం�  ��త్�.. ఒక�� ���, 

�� అ��ట్ం�ల్ ఇదద్� ఒక అడ�� �ంగల  మధయ్ ��క్��� �� ��  ఆ�శం � 

ఎ���ం� ��ళ్ ��  �� �ళళ్� �����..’’ ఓ ��ల్� ఎం� ఎ��జ్� �ం� � 

����. 

ఆ �లల్�� అ� �పప్డం ఆప��, మ� ��ల్� �పప్డం �రం��త్�.. 

‘‘ఇం��� అ�� �� ��  దగగ్�� ఒక �దద్ �యయ్ం వ�త్ం�.. ��� మం�� 

�� వ�చ్.. ఆ �యయ్ం.. �� �ం ఉనన్ ���  �రంద�� క�ట్�  ���ం� 

����  ఆ �యయ్ం� ��  ��త్�.. 

అం���.. ఆ ��య్�న్ బం�ం� మ�ళ్ ఒక�� ఆ �యయ్ం �ళళ్ ఊ�ల్� ��ం� 

��త్�.. అ�ప్� �� ��  ��య్�� ��చ్�నన్ �� ���� � ఎం� 

�����..’’ 

��ల్� �పప్డం ఆప�� �రద గ�ట్� చపప్�ల్ ���ం�. �రద చపప్�ల్ �టట్డం 

�ద�  �టట్�� �గ� �లల్� �� చపప్�ల్ �డ��. 

‘‘��� �లల్� �� ��  �హ��తం� ఆ ఊ�� ���� �బ�ట్ ��య్�న్ 

ప���ం� �� �తం �� �� � అ�నం�ం��. ��� బ�ట్ ��� 

అరథ్మ��ం�..? 

ఒక ��ల్� ఉ�స్హం� �� �బడ��.. 

‘‘����  ��.. అత� ఏ�� �యగల�..’’ అం�� ఏ��ం 

త����ం�..‘‘ 

�� �� ��ప్�.. మ�.. ఇకక్డ మం�రం� ఉ�న్� ����.. ఆయ�ం ��త్� 

���?’’ 
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‘‘���� ���.. ఆయ�ం �య�.. ��హం క�.. ఒ��ట అ�� ��చ్ం��.. 

అంద� ఆయన� �జ� ��త్�..’’ అ�యకం� ���� ఆ �లల్��. 

‘‘అ�న��.. �జ� ��క.. ���� పం���.. ��� ��దం ��ట్ట�ప్�  

�� ��� ��ల్ ����న్ అ�� ���ం��.... ���ర ��దం �� 

��ం�ం�..’’ 

ఇం� ���  అం��. 

‘‘���ర ��ద� ��, ఈ�� మన� ��ట్�.. అ� �యసం అద�� ఇం� 

��ం�ం�.. � ఇం�ల్ � మ�మ్ �� అంత �� �య�.. అస� �� ఈ ��� 

�వలం ఆ �యసం �నడం �స� వ�త్� ���..!’’ 

�� �టల� �రద� ��, ��జ�  ���  ��, �సట్�  �� అంద� 

అ�కక్����... 

�రద ��జ�  ���  వంక ��త్ం�.. ���  �� �రద వంక ��త్�.. ఆయన 

�ఖం � ఈ �లం �లల్ల ఆ�చన� ��� ఎ� ఉ�న్�.. అనన్ ��ం�  

క���త్ం�.. 

�రద �నన్� న�వ్�ం�.. 

‘‘��� �య� పనం� ఉండ�.. ��� అ�న్ ప�� ��త్�’’ ఎం� �మయ్ం� 

���ం� �రద.. 

‘‘��� ��హం క�.. అ�న్ ప��  ఎ� ��త్�.. ఎ�ప్� ���  ఒ� �ట 

కదల�ం� ��చ్� క���త్� క�..’’ అ�యకం� అడ��� ఆ �లల్�� �రద 

మ�ళ్ న�వ్�ం� 

‘‘��� �� ప�� బయ�� క��ంచ�..’’ 
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‘‘బయ�� క��ంచ� ప�� ��త్ మన�� అరథ్మ��ం�..?’’ 

‘‘ఎం�� అరథ్ం ��.. ఊ.. ఒక ఉ�హరణ ����.. �� అనన్ం ��ల� 

ఎ�ప్డ���త్ం�?’’ 

�రద అ��న �శన్� ఆ ��� ��ద్�� ఆ�చన� ప����.. ఆ త�వ్త 

‘‘ఆక��న�ప్�..’’ అం�� తన క��� ��త్ ���ం�..�రద �ంట� ఆ ��ల్�� 

అ���ం�.. 

‘‘�� ఆక� ��త్ంద� ఎ� ���త్ం�..?’’ 

��� మ�ళ్ ఆ�చన� ప����.. ఎంత ఆ��ం�న ఆ �శన్� స��నం 

�రక�దనన్�ట్� ఆ ��� �ఖం � ఎ�స్ �ష�స్  ఉం��.. 

�రద �నన్� న�వ్�ం�.. 

‘‘�� ఆక��త్� అనన్ం �ం�� క�.. అ� �� ఆక� క��ం� �� ���..’’ 

�లల్లంద�  ఒక� ���క� ���ం��.. 

‘‘ఓ�.. ఆక� క��ం��� ���..’’ అ�ప్� అరథ్ం ���నన్��� అం��. 

‘‘అ��.. �� ఆక�� క��ం��� ���.. అం� ��.. �� ఆక� �య�� 

ఆ�రం ��� క�.. ఆ ఆ���న్ ఇ�చ్�� �� ���..’’ 

‘‘అ�ం ��.. ఆ���న్ ��� ఇవవ్�.. � మ�మ్ ఇ�త్ం�..’’ ఎం� ���న�ట్� 

అం�� ఆ �లల్��   

�రద న�వ్�ం�.. 

‘‘ఆ ��� ఇ�చ్న ఆ���న్ � మ�మ్ �� ���ం�.. ఇ� పకక్న �టట్ం�.. �� 

�� ��� ��త్�  ���� .. ఆ ����  వయ�ం�ం�ం�..?’’ 
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ఒక ��� ఉ�స్హం� ��త్� 

‘‘�కం� �నన్��.. �వ� , ఎ��  ఇయ�స్  ఉం�� అం�..!’’ 

‘‘మ�.. అంత �నన్ �లల్��.. �దద్ �దద్ �కష్�� ���, అంద�� మ�ట్ క���త్� 

క�.. అవ�న్ ఎ� ��త్�?’’ 

‘‘ఎ� అం�.. ����  �బ�ట్..’’ ��క� ��ప్�త్� ఆ �లల్��. �లల్�� �టల� 

త�ల్తం�ల� ��, అకక్�� వ�చ్న భ�త్� �� ఎం� �దధ్� �ం�ం��. 

�రద న�వ్�ం�. 

‘‘����  �బ�ట్ ��త్�న్�.. �� అంత �నన్ �లల్��, �క�న్ �నన్ వయ� కల 

��� అంత శ�త్ ఎ�వ�చ్ం�..?’’ 

��� ��యదనన్�ట్ తల ఊ���.. 

�రద ���  

‘‘ఆ శ�త్� ఇ�చ్�� ���.. ��� ��హం ��� మన� క��ం�� ఎ�ప్� మన 

పకక్� ఉం� మనం ఏ� ��త్�న్� గమ��త్ం��.. మనం మం� ప�� 

��మ�� మన� ఎ�ం� కషట్ం ��ం� ��త్�.. అ� �� ప�� ��మ�� 

అ� �� ��నం�� మన�న్ దం��త్�.. ’’ 

�లల్లంద� �రద ���నన్ �ష�� ఎం� �దధ్ � �ం�ం��.. ఆ �లల్ల� ఒక 

�షయం� అంత �దద్� ���వ�చ్న �రద ���� మన��� ��చ్�ం�� 

��జ�  ��� .. ఇంత� �ం� ఆ �లల్ల� ��� ��ప్న ��ట్� �� ఎం� 

ఆశచ్రయ్���.. 

అ��  ఆ �లల్ల త�ల్తం�� �ంద� �� �లల్ల� �రద ���నన్ �ష�ల�  

�దధ్  కనబ�స�� ���� ఎం� సం�షం క���త్ం�.. 
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‘‘ఆ.. �లల్�  ఈ��� ఇ� ��.  మ�ళ్ వ�చ్�రం మ��న్ �ష�� 

��ల్��ం�ం..’’ 

�రద న�వ్� అం�ం�.. 

�లల్లంద� ��త్�.. 

�� ఓ ��� ��ం.. 

‘‘�� ��ళ్ల� ��.. ఇం� ��ద్�� ఉం�ల� ఉం�..’’ 

ఆ �లల్�� �టల� �� త�ల్తం�ల� ��, ��జ�  ��� , �రద �� ఎం� 

ఆశచ్�య్నం�ల� �న���.. 

�రద ఆ ��� వదద్� వ�చ్ ఆ�య్యం� �గగ్ ����.. 

‘‘ఈ ��� ��� ��ప్ సమయం అ���ం� క�.. ఆ ��� ఎంత�� 

�పప్మం� అంత �� ��ప్�.. �దం� ���� �పం వ�త్ం�.. ఆ ��� �ట మనం 

�న�ద��.. ఏం ��త్�..?’’ 

�ంట� ఆ ��� అం��ం��..‘‘�కిష్�త్�.. హ�మ్.. ���� �పం 

��ప్ంచ�డ�.. స� అ�� వ�చ్ �రం వ�త్� అ��..’’ 

ఆ ��� �టల� �రద� ��, ��� , �ంద� త�ల్దం�� �� న�వ్��.. 

�లల్లంద� �� బయ�� ��ళ్���.. �ంద� త�ల్తం�� �రద దగగ్�� వ�త్�.. 

ఒక �లల్�� తం� ‘‘�� �� ��ప్ర�మ్.. � ��� గత �� ��� 

����  ���వ�త్�న్� ��.. 

ఎ�ప్� ఇంత ఇం��ట్ � �� �న��.. ఇక �ం� �� ��� �ధన�  ���..’’ 

‘‘అ�య్.. �� �రం �నం�.. ఎ� ’’ �రద అ�మయం� అం�ం�... 
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అం� మధయ్�� ఆ���ం�.. ��జ�  ���  �� దగగ్�� వ�చ్ ఆ వయ్�త్ �ఖం  

��త్.. 

‘‘ఇక �ం� ఈ�� � �లల్ల� ���  ���ం�.. ఆ �� ��’’ న�వ్� అం�� 

��� . �ం� ��ళ్ సం�షపడ��.. ��దద్�� నమసక్�ం� అకక్� �ం� 

�ళ��.. �రద ���  వంక అ�మయం� ��త్ం�.. 

���  �రద వంక ��త్�.. ���న్�� అనన్ ��ం�  క���త్ం� ���  �ఖం 

�.. 

......... 

�రద �ఖం  �మటల� త�� ఉం�ం�.. ��ల� ��ం  

��త్నన్�ట్ క���త్ం�ం�.. మధయ్ మధయ్� తన ���� �ఖం � ప��నన్ 

�ం��ల� �న�క్ ��త్ �రద ����� ��దం వం� �దద్ ��� ��ం 

��త్ం�ం�.. అ�ప్� మ�య్హన్ �ర� అ��వడం� ����� ��న 

����� సంబం�ం�న ��� అ�..  అంత �దద్ ��� ఒకక్� ��ం 

��త్ండటం� ఆ�� ఆ�సం వ�త్ం�.. అ�నపప్�� �కక్�య�ం� ఆ ��� 

��ం �యడం� �మగన్� ఉం�ం�... 

ఆ�� అంత� ఆ�సం వ�చ్నపప్�� ఆ� �ఖం � ��ం ��న�వ్ �దర�ం� 

ఉం�ం�.. ఆ ���� �� �వ� తన� వ�త్నన్ ఈ అలసట ఏ��� అనన్�ట్� 

ఉం�ం� ఆ� వదనం.. 

ఓ�� అ���న త�వ్త మ���న్ ��� �� ఉండడం� ఆ ��� ఆ� దృ�ట్  

���త్ం�.. 
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అ� �� ఇం��ం�  అం� �దద్� ఉండడం� ఆ��  �సత్ �రసం ఆవ��త్ం�.. 

ఆ  �రసం  ఆ� �ఖం � సప్షట్ం� క���త్ం�.. 

తన�� అలసట� �ల�ం��వ��� ఒక�� గ�ట్� ఊ�� ���� వ���ం�.. 

ఒక��  �న�క్ ��� ��త్ం�.. ���� మం�రం ఆవరణ� క���త్నన్ 

���� ��పటం �� ఆ� దృ�ట్ ��త్ం�.. �� �ద ������  ��చ్నన్  ఆ 

����� ఆ� వంక ఎం�  ఆ�ల్దం�  ��త్ న�వ్�నన్ అ��� క���ం�  

�రద�... ఆ ��పటం �� �రద త�కం� ��త్ం�.. 

����� ����న్ ��త్ం� ఆ�� ��య�ం�� ఆ�� ఏ� శ�త్ ఆవ��త్నన్ 

అ��� క���ం�.. 

ఎకక్� ��ట్, ఎకక్� మ��� �ం� ����న్ అ�భ�ం� �వ�� ఎవ� �� 

అ�ధ� ఇ� ఈ మం�రం� ఈ �� �వ� గ���నన్ ఆ�చన ��� ఆ� 

కళళ్�ల్ �ం� క�న్�ళ్ జలజ� ����. 

తన ��తం� జ��న ఎ�న్ �రదృషట్కర�న సంఘటన�  తన కళళ్ �ం� కద�డ� 

ఆ�  మన� �గ� ��ంచడం �రం��త్ం�.. ఆ� కళళ్�ల్ �ం� క�న్�ళ్ 

��ప��ం��.. తన� ఉండ��� ఆ ����� తన మం�రం� �� 

క�ప్ం�నం�� కృతజఞ్త� �� ��హం వంక ��త్ం� భ�త్ �ప�త్ల�. 

స��గ్ అకక్� ఒక అ�భ్త�న సంఘటన �రద కం�� క���త్ం�.. �లల్� 

�����నన్ ����� ఆ� కళళ్�ల్� �� ��న�వ్ �ం�ం�న �వన ఆ�� 

క���ం�. 

అ� కష్ణం ��.. ఆ దృశయ్ం ఆ� కళళ్�ల్ ��� స�� ఆ� �థ్����ం�.. 

అ� క�.. �జ� అనన్ సం�గధ్ం  క���ం�.. ��.. ��.. �జం�� ఆ �� 

��� తన� �� ��న�వ్ న�వ్�.. ఆ ఆ�చన� ఆ� శ�రం 
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�లక�ం���ం�. అపప్� వర� ఆ�� �� క�ట్�� ఉనన్ �ధనం� ఎవ� 

�ల�ం�న  ��ం�  క��ం�. 

ఆ �వన కలగ��, ఆ�� ఏ� ఉ�స్హం ఒం�ల్� వ�త్ం�.. అ� ఆ� కళల్� 

���త్ం�.. ఆ� ఒం�ల్ శ�త్ ��� ఆ� మ�ంత ఉ�స్హం� తన �ం�నన్ 

��ల� ��ం �యడం� �మగన్� ఉం�ం�.. ఆ� ��� ��ం... 

‘‘ఓం ��... � ��.. జయ జయ ��.. ఓం ��.. � ��.. జయ జయ 

��..’’ అం� జ��త్ం��.. 

ఈ ��తం� తన� అండ� ఆ ����� ఉ�న్డనన్ నమమ్కం ఆ ఒకక్ సంఘటన� 

ఆ�� కలగ�� ���� �మ సం�రత్న� ఆ� ఉ�స్హం� ��ల� ��ం 

��త్� మన��� ��� ��థ్ంచడం �రం��త్ం�. 

............................ 

���� �� ఆవరణ���   ��ల�  ��క� � ��జ�  ���  వ�త్�. తన 

��క� � �� �కక్� ఉనన్ ��క్ం�  �ల్� � ఆ���. ���ప�� వ�త్ండ� ఆయన 

��� ఉనన్ ��  ���ం�.. 

���  �� � ���� ���� నంబ�  �� ��ల్���.. 

‘‘హ� ��త్��.. �� ఇ�ప్� �� దగగ్�� వ�చ్�.. �� ఎకక్��న్�..?’’ 

అవత� �� �ం� ��త్ �� ��ల్���.. 

‘‘�� ��� దగగ్ర�� ఉ�న్�.. అ�� ���� వ�త్�..’’ అవత� �ం� ��త్ 

�� అం��. 

‘‘స�.. రం�.. ��సం �� ఎ�� ��త్ం��..’’ 
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��  క�  �� �ప�� వ�త్� ��జ�  ��� .. 

��� దగగ్ర �రద ఒకక్� ��ల� ��ం ��త్ క���త్ం�.. ఆ� �ఖం � ఏ� 

��య� ఉ�స్హం సప్షట్ం� క���త్ం�ం�.. 

���  ఆ� �� ఆ�య్యం� ��త్�.. అత� ���  �రద �� ఉం��.. 

�రద ��� �నన్� క���ండటం ���  గమ��త్�.. ఆ� ��� ‘ఓం ��.. 

� ��.. జయ జయ ��..’ అం� ప���ండటం గమ��త్� ��� .. 

తన ఒం�ల్ ఓ�క �క��� ఆ ����� ���న్ జ��త్ కషట్ప��నన్ ఆ�� 

��త్ం� ��� � ఆ�� ఎం� �రవ �వం క���ం�... 

���  ఆ� �� త�కం� ��త్ం��.. అత� మన�� ఆ� ��ం�న ఆ�చన� 

��� ����ం��.. 

‘‘ఇంత వృ�ద్పయ్ం�� �రదమమ్ �ఖం � ఏ� �వయ్ �జ�స్ క���త్ం�.. ఎం� 

ఉనన్త ��ంబం �ం� వ�చ్న ��� ఉం�.. ఆ� �� కద�క�� ఏ� 

�ం�తనం సప్షట్ం� క���త్ం�ం�.. �� ప��� ���� ఉం�ం�.. అస�  

ఈ� గతం ఏ��..?��త్ం� గతం� ఈ� ��సవంత�న ����న్ అ�భ�ం�న 

��� అ���త్ం�.. అషట్ ఐశవ్�య్ల� ఎం� మం� ����న్ గ��న ఈ�డ ఇ� 

అ�ధ� ఎం�� ��ం�..?  అస�  ఎం�� ఈ�డ ఒంట� ����న్ గ���ం�.. 

ఆ�త్, అంత�త్ల�న్ం�� తయ్�ం� ఇ� ఎవ� �� అ�ధ� ఎం�� ���త్ం�.. ఈ 

మం���� �క ��� ��వ్�ట్ష� � �ల్� �రం �ద అ��క్�నన్ద� ��ప్న�ట్ 

��త్.. అస� అ��క్���స్న ��థ్� ఈ�డ� ఎం�� ప�ట్ం�..? �నన్ �లల్ల� 

ఆ�య్�మ్క �ధన�  ���నన్�ప్� ఈ�డ �� �ధ�స్� �� క���న్�, ఇంత 

���, ఇంత �ం�తనం ఉనన్పప్�� ఇ�ం� ����న్ ఎం�� అ�భ��త్ం�..? 

�ట�న్ం��  స����న్ క����.. 
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అస� ఆ� గతం ఏ�� ������..’’ 

���  మన��� అ��ం��.. ��ల� కడగడం� �మగన్���న �రద 

య��పం� ���  వంక ��త్ం�.. ఆ� �ఖం � ఆశచ్రయ్ం.. ���  తనవం� 

త�కం� ��త్ ఏ� ఆ�చన� ప� ఉండడం గమ��త్ం� �రద.. 

�రద ���  వంక �� �నన్� న�వ్�ం�.. అ�నపప్�� ��� � చలనం 

ఉండ�.. అత� ఏ� ఆ�చన� ఉనన్�ట్ ���త్ం�.. తన�� ��త్ అ�� �లబ� 

��న ��� � ఆశచ్రయ్ం� ��త్ం�ం�  �రద.. అత� �లకం �� �రద 

క��మమ్� ��పడ��.. 

మ�క�� అత� �� ��త్ �నన్� న�వ్�ం�.. అ�నపప్�� ��� � చలనం 

ఉండక �వడం� ��ల� ��ం �యడం ఆ��, ��ల�  ��ం ���� ���  

దగగ్�� వ�త్ం� �రద.. 

���  ఎ��� వ�చ్ �లబ��ం� �రద.. వ�త్నన్ �రద� త�కం� ��త్ం�� 

��� .. ఆ� ఎ��� వ�చ్ �లబ�డ్ �� అత�� చలనం ��.. అత� ఆ�చన�  

�తత్ం ఆ� గతం ��ట్� ����ం��... �రద ఎ��� వ�చ్ �లబ�డ్ 

��� � ఎ�ం� ��ప్�స్  �క�వడం� మ�ంత ఆశచ్రయ్��ం� �రద.. 

‘‘��జ� �� ఏ� ��ఘ్�చన� ప����.. ఏ�� �షయం..?’’ ��న�వ్�  

న�వ్� పలక��త్ం� �రద.. ఆ� �టల� ఉ��క్ప� ఈ �కం�� వ�త్� 

��� ...  

 

ఆ� తన దగగ్�� ఎ�ప్� వ�చ్ం� �� ��యనంత పర�య్నం� ఉండడం� అత� 

�ఖం� �సత్ కం�� ����త్ం�..  
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��� తన �ఖం �� ��న�వ్ ��చ్�ం��.. 

‘‘ఈ ��� �� ��నపప్� �ం� �� ఇంత పర�య్నం� ఉండడం �� ఎ�ప్� 

�డ��.. ’’ 

‘అ�బ్... ఏ� ఆ���త్ అ�� ఉం����..’’ 

తన�� కం��� క�ప్ ��చ్�ం� అ�న్� ���  

‘‘�� ��ల� కడగడం� ��� ఉండడం� �� �వ��న్ గమ�ంచ�క ���.. 

య��పం� ఇ� �డ�� ఇ�� �� ఇ� ఏ� పర�య్నం� క��ం��.. �� 

అకక్� �ం� �మమ్�న్ ��న�వ్� పలక�ం�� �� ఏ��ం సప్ందన 

�క�వడం� �� � �ం�� వ�చ్�.. ఇంత� ఏ�� �షయం.. 

ఏ� �షయం� ��ం� ఆ���త్�న్�.. అ���..?’’ 

��న�వ్ న�వ్� అం�ం� �రద.. 

‘‘� ��ం� ఆ���త్�న్�..’’ 

ఆ�టల� �రద ఉ��క్ప��ం�.. ఆ� �ఖం� ఆశచ్రయ్ం క���త్ం�.. ���  

ఆ� వం� త�కం� ��త్ం��.. �రద �� ఆశచ్రయ్ం� ���  వంక 

��త్ం�ం�.. ���  ఒకక్��� అ� అ�స�� ��ద్� �� � �ర��ం� 

�రద.. ఆ ��  �ం� ���� �నన్� న�వ్�ం� �రద.. 

‘‘� ��ం� ఆ���త్�న్�..? అ�� � ��ం� ఆ��ంచ��� ఏ�ం�ందం�.. 

ఆ ����� దయ వలల్ � చలవ వలల్ ఏ� ఇ� ����న్ �ళళ్��త్�న్�..’’ 

‘‘��త్��� � ��తం ఇ� గ����ం� ��.. ��న్ ��త్ం� ఉనన్త�న 

��ంబం��ం� వ�చ్న ��� క���త్�న్�.. � �వరత్న, �� ప�, ��ప్ �టల� 

బ�ట్ ��త్ం� మం� ��సవంత�న ����న్ అ�భ�ం�న ��� క���త్�న్�.. 
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ఇంత మం� ����న్ అ�భ�ం�న ��వ్ ఇ�ప్� ఇ� ఎవ� �� అ�ధ� ఈ 

��� గడప��� గల �రణం ఏ� ఉం�ం� అనన్ ఆ�చన �� క��ం�.. అం�� 

ఈ పర�య్నం..’’ 

���  �టల� �రద �ఖం � రం��  �ర��.. అపప్� వర� ��న�వ్ 

�ం��త్ కద��న  ఆ� �ఖం � ఒకక్��� ఏ� ��వ్దం ఆవ�ం��ం�ం�.. 

���  ఆ� ���న్ గమ��త్ం��. . 

తన �టల� ఆ� �ఖం � క��ం�న ��� ��త్�త్� ��� ..�రద� తన గతం 

��త్� వ�త్ం�.. కళళ్�ం� �� �వ�ం�న బంగ�  �తయ్కష్మ��ం�.. ఆ 

బంగ�� తన భరత్� �� ఆనందం� ��ం�న కష్�� ��త్� వ�త్�.. తన� ఏ� 

��ల�న్ కష్��ల్ అం�ం� ప���, తన భరత్ ��ంబ స�య్�, తన భరత్ తన� 

���దద్� ���ం�న సంఘటన�,  ��, తన భరత్ � కల� �ద��� బటట్�  

�నం ��న  స�న్��ల�న్ ఒకక్��� కళళ్�ం� కద����.. 

���  �రద వం� ��త్ం��. ఆ� �� పర�య్నం� ప���ందనన్ 

�ష��న్ ���  ���త్�.. 

ఆ� �ఖం �� ��� కష్ణ కష్��� ���ండ��న్ ���  గమ��త్ం��.. 

�రద తన  ��తం� గ��న  ఆనంద కష్�ల�న్ ఒకక్��� ఆ� కళళ్ �ం� 

కద���ం��.. ఆ  స�న్��� ��త్� ��� ఆ� �ఖం� ఆనందం, సం�షం, 

ఉ�వ్గం, �ం� ��� ఒక�� త�వ్త ఒక� వ�త్ం��.. ఆ త�వ్త ఆ బం��� 

ప��� ప��� �రద� సపరయ్� �� స�న్���.. అ�ం� ఒ�క్ మ�ర�న 

స�న్�శం ఆ� కళళ్ �ం� కద���ం� ఆ� �ఖం �� ��� ఒ�క్�ధం� 

����ం��.. ఆ త�వ్త భరత్ తన� ���దద్�  ����త్నన్ స�న్�శం ��త్� 

��� ఆ� మన�� �ధ ����త్ం�. 
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ఆ త�వ్త ఒకక్��� ఆ� �ఖం � ఒకరక�న  ��రం ����త్ం�.. అపప్� 

వర�  ఆనందం� క��ం�న ఆ� �ఖం � ��రం ���ంచడం� ���  �స� 

��పడ��.. ఆ� �ఖం � కద���నన్ ��ల� ��తత్� ప����త్ం�� 

��జ�  ��� .. 

ఆ� �ఖం � ��రం, ఆం�ళన క���త్ం��.. ఆ కళల్�ల్ ఒకరక�న అలజ�  

సప్షట్ం� క���త్ం�.. 

ఇ�న్ ర�ల ��ల� �రణం.. అపప్� వర� తన ��తం� గ��న ఆనంద కష్�� 

��త్�  �వడం� ఆ� �ఖం  �  సం�షం కద���ం� .. ఆ �ంట� ఆ�� ఆ 

��ల�న భవనం� �ం� తన� ఇం� �ం� బయట� ఈ�చ్�ం� ���వ�చ్.. 

�� బయట� ����యబడడ్ స�న్�శం ��త్� వ�త్ం�.. అం�� ఆ� కళళ్�ల్ అలజ�  

���ం�... 

ఆ స�న్�శం ��త్�  ��� ఆ� మన�స్ కక�  �కలం అ���ం�.. 

అ���ం�� ఆ� కళళ్�ల్ క�న్�ళ్ ��� �����.. ఆ� కళళ్�ల్ క�న్�ళ్ 

గమ�ం�న ���  ఆశచ్రయ్���... 

���  ��� .. (మన��) 

‘‘అ�య్.. ఈ�డ� గతం ��త్� వ�చ్న�ట్ం�.. తన ��తం� అ�భ�ం�న �� 

అ�భ��� ఈ�డ మ�� ���న�ట్�న్�.. అం�� ఆ కళళ్�ల్ క�న్�ళ్ 

క���త్�న్�.. అనవసరం� ఈ�డ గ��న్ ��త్�  ���..? తన� �� 

��న్ం��ం�� ��� .. ���  �ఖం � ఏ� త�ప్��న ��ం�   

క���త్ం�ం�.. 

అ�� �రద ��� � ప�ట్ం���.. ఆ� ���  �నయ్ం� ఉం��.. 

కళళ్�ల్�ం� ��న క�న్�ళ్ ఆ� �ంప� ����... 
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ఇక �భం �ద��నన్ ���  ఆ� కళళ్ �ం� తన ��� ఊ��.. 

‘‘�రద�మ్.. ఏ��.. � గతం�� ����న్�..?’’ 

తన ��ల� ��న�వ్� ��చ్ ��ట్�ం� అం�� ��� .. అత� �టల�  

ఉ��క్ప��ం� �రద.. 

ఆ త�వ్త తన ప�ట �ం�� తన �ంప� ��న క�న్ళళ్� ����ం�ం�. 

అ� ����ం�నన్ �రద �� ��� ��త్ం�� ��� .. 

‘‘అనవసరం � � గ��న్ ��త్ �� ��న్ �ధ ప�ట్న�ల్�న్�.. అ�ం ��..’’ 

�ధ� అం�� ��� ... 

‘‘అ�య్.. అంత �దద్ �ట�  ఎం�� �ం�.. ఏ� పర�య్నం� ఉ�న్� అం�.. 

ఫ�వ్�� �ం�..’’ 

�రద తన� �� స�ద్�ం� �ఖం� ��న�వ్� ��చ్��ట్�ం� అం�ం�.. 

ఆ� �ఖం � న�వ్� ��న ���  మన� �థ్�త ప��ం�.. 

‘‘�ం��ల్ ఇంత �ధ� ��ట్�� ��న�వ్� �ం��త్ గడపడం �� ��ల్ం� �రద�మ్.. 

ఏ� ఏమ��.. � గతం ఏ�� �����లనన్  ��క ��ం �� ఉం�...’’ 

���  �రద� ��త్ అం��.. 

�రద �ఖం � అ� న�వ్.. �� ���  �టల� ఏ� ఇబబ్ం� పడడ్ ��ం� .. 

‘‘సమయం వ�చ్న�ప్� �� ���� �ం�..’’ 

ఇదద్� అ� ��ల్��ండ�� �� దగగ్ర ఏ� అ��� ���ం� ఇదద్� అ� �� 

��త్�.. 
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��దగగ్ర ఆ �� �ల్�ం�  ��  ���ం �లబ� క���త్�.. అత� �� �రదమమ్ � 

ఉం�ం�.. ఆ ��� ఏ� అ�య క���త్ం�ం�.. �రదమమ్� త�కం� 

��త్ండడం� అత� ��� �రద� �ంత ఆం�ళన క���త్ం�.. ���ం 

�రద� �కష్ణం� ��త్ండడం ���  గమ��త్�.. ���  ���ం వంక, �రద 

వంక ��చ్ ��చ్ ��త్�.. 

��గ్� ఒక�� ఒక� ���ం�ం��.. �� ��� ఎ�న్ ��� 

క���త్ం��.. ��జ�  ���  �ల్�ం�  �� � ��త్ ఏ� అన��ండ� అ�ప్� 

అకక్డ�  వ�త్� ��త్.. 

‘‘ఏ��.. ��గ్� ఇ� �� దగగ్ర �లబ� ��ం�  ��ట్�..?’’ న�వ్� ప�క��త్� 

��త్. 

‘‘ఆ.. ఏ���.. మన ��జ�  ���  ��� �సత్ ప� ఉం� వ�చ్�.. పదం� 

ఆ��� ��ళ్ ��ల్��ం�ం..!’’ ���ం గం�రం� అం��. 

.................................... 

���� మం�రం పకక్� ఉనన్ ��జ�  ���  ఆ���� అ�� ���� 

��� , ��త్, ���ం. ���  తన ��ల్ ��చ్�న్క అత� ఎ��� ��త్, �ల్�ం�  

��  ఇదద్� ��చ్ం��.. 

ఉ��ఘ్తం ��ం� ���ం ��� �షయం �� వ�త్�. 

‘‘�� ��త్నన్ ప� ఏ� �� �దం�..’’ గం�రం� అం�� ���ం. 

���ం �టల� ��జ�  ��� , ��త్ ఇదద్� ఉ��క్ పడ��.. ఇదద్� 

ఆశచ్రయ్ం� ���ం వంక ��త్�.. 

‘‘�� ��త్నన్�.. ఏ�ట�.. ఏ� �� ��..?’’ ఆశచ్రయ్ం� అం�� ��� . 
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‘‘అ�.. ఆ ప��డ� �� అ�క ��నయ్త ఇవవ్డం ��� నచచ్��..’’ ���ం 

�ం�� ��� ధవ్��త్ం�. 

‘‘ఎవ�.. ఆ �రదమమ్�..?’’ 

‘‘అ��.. ఆ �రదమమ్ �...  ఆ� వ�చ్నపప్� �ం� ఈ ��� అంద�కం� ఎ�క్వ 

��నయ్త �� ఆ�డ� ఇ�త్�న్�.. ఒక ప��డ� ఇంత ��నయ్త ఇవవ్డం 

అవసర�..?’’ ఈ�� అత� �ం�� ఈరష్�� ��న �పం ����త్ం�. 

���  అత�వంక ఆశచ్రయ్ం� ��త్�.. ��త్ �� ఆశచ్రయ్ం� ��త్�..‘‘ఆ�డ� 

�� అ�క ��నయ్త ఇ�త్�న్�.. అ� అ� ��వ్ ఎ� అ��ం��న్�..?’’ 

‘‘ఎ� అ��వడం ఏ��.. కళళ్ �ం� సప్షట్ం� క���త్ం��.. ఆ�డ వ�చ్నపప్� 

�ం� �� ఏ� ��ప్ క���త్ం�.. ��� ��పరచ��� వ�చ్న ఆ�డ� ఆ��రం 

��న �లల్ల� �ధన� ��ంత �దద్��� ��ం� �� క�.. అం�ల్ ���� 

ఆ�డ� �లల్ల� �ధన� ��ప్ంచడం ఏమ�� ��ం�..?’’ 

���ం �ఖం � �పం ����త్ం�.. 

‘‘ఇం�� త�ప్�ం�.. ఆ�డ అం�ల్ ���ండవ�చ్.. �� ఆ�డ� అ�ఘ�న  

��� �ట� ఉ�న్�.. �నన్ ఆ�డ �లల్ల� �ధన� ��న ��� ��వ్ ��త్ ఈ 

�ట అ� ఉం���� ��..’’ అం�� ��త్. 

‘‘క��ట్� ��ప్� ��త్ ��.. ఆ�డ� భగవం��� ��వ్రథ్�న �మ ఉం�.. 

అ�� ఆ�డ అం�ల్ ���, ��� ప�ట్ �ల� ��ం ��� అదం� ఆ 

����� �� �వ� క�.. ఒక మ�� ��త్నన్ ప�� బ�ట్ అత� �మ�ద్��న్ అంచ� 

�యడం తగ�..’’ 

అ�నయం� అ�న్� ��� .. ఆ �టల� ���ం �ఖం� �పం ����త్ం�.. 
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‘‘అ�న��.. ప�� బ�ట్ మ��ల� అంచ� �యడం తగ�.. కర�ట్.. ��.. ఒక మ�� 

�� ప�� బ�ట్ ఆ మ�� �థ్�� ��త్�త్�. అం�ల్ ���� ఆ�డ భగవం�� 

��ం� �ధన�  �యడం �� న�చ్�ం�� ��.. ఆ �ధన� �ం�నన్ �లల్ల 

త�ల్దం�� �ంద� ఈ �షయం � ��య� � ఉ�న్�.. ఆ అం�ల్ ���� ఆ�డ 

�ధన� ��త్ ��ం ఇక�ం� తమ �లల్ల� ��� �� పం�ంచం అ� �� 

��ప్�.. అం�� �� ఇ� ��ల్డవల� వ�త్ం�.. ’’ �పం� అ�న్� ���ం. 

ఆ �టల� ��� , ��త్ ఇదద్� ఒక� ���క� ���ం��.. ��దద్��� 

ఒక �ధ�న ఆశచ్రయ్ం క���త్ం�.. 

‘‘అ��ట�య్.. ప���న ఈ �� �ంగణం� మ��య్లంద� స�న� అనన్ 

�ష��న్ ��  ��ంచ�క���న్�.. ఈ �థ్�ూ, �� అనన్� బయ� 

�పంచం� ��ల్�� అ��� ��.. 

ప���న ఈ ����  ఆలయం� అ�ం� ��� ��ండ�.. మ��య్లంద� 

స�న� అ� ఆ ��� ��ప్�.. ప���న మన�� ��త్ �� మ���� ��� 

క���త్�..’’ అం�� ��� . 

���  �టల� ���ం �ఖం� మ�ంత �పం ����త్ం�.. 

‘‘�.. �జం ��� �� ఇ�� ఉం�ం�.. �� ���నన్ ఈ �ట� �న��� ��, 

ఆచ�ంచ��� ప�� ��.. ఈ ��� వ�చ్ �లల్ల త�ల్తం�ల� �ంద� �� అ�న్� 

�బ�ట్ �� �� ఇ� ����న్�.. అం��� మ� ఉ�ద్శయ్ం � ��..’’ తన 

�టల� సమ�థ్ం��వ��� ఆ ���న్ �లల్ల త�ల్తం�ల �� ��ట్� ���ం. 

‘‘భగవం�� ��ం� �ధన� �య��� అరహ్త� ���స్న అవసరం ��.. ఒక�ళ 

అ�ం� అరహ్త� ప�ట్ం��� ��వర�� ఉం�.. అ�వం� �� తమ �లల్ల� 

పం�ంచక�వడ� మం�ం�.. ’’ ���గ్ అం�� ��� .. 
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‘‘��� వ�చ్ �లల్ల�� వ���ం�� ��.. ఆ ప��డ� ��ం �న��� 

వ�త్రనన్�ట..’’ ���ం �ం�� క�� ధవ్��త్ం�.. 

‘‘అ��.. ఆ�డ �ధన� �� ��నం �� మం�� న�చ్ం�.. �లల్ల� �� ఆ�డ 

�ధన� ఎం� �దద్� �ం��న్�.. అం���, ��ట్� �� �తం ఆ�డ �త� 

�ధన� ��ప్ంచమ� ��ప్�.. ఏ� �ంద�� నచచ్�ద� ఆ�డ� త�ప్ంచడం ఎంత 

వర� క��ట్..?’’ 

���ం వంక ��� ��త్ అ�న్� ��� .. ఆ �ట� ���ం క�� తన 

��ల� ���క్ం��.. 

ఆయన �ఖం� �� ఫ��త్నన్ ��ల� ��� , ��త్ ఇదద్� గమ��త్� 

��త్, ���  ఇదద్� ఒక� ���క� ���ం��.. 

��త్ ���ం వంక ��త్�.. 

‘‘అ��  ��వ్రథ్ం�  ����� �వ� త��త్నన్ ఆ  �రదమమ్  ��ం�  ��  

ఇంత� ఎం�� ఆ���త్�న్� �� అరథ్ం  �వడం ��.. ఆ�డ ఈ  ��� 

వ�చ్నపప్� �ం� ��  ఎం� ��ం� ఉం�ం�.. ప���ం �షయం� �రదమమ్ 

ఏ��ం తగగ్డం��.. ���� ఉనన్ భ�త్� ఆ�డ �వ ��త్ం� అ�డ్�వడం �వయ్ం 

��..’’ 

‘‘ఊ.. �� �� వంత ����న్�..? ఏ�.. ఈ ���ల్ ఎవ�� ��డ్� నమమ్��� 

��ల్ద� � ఉ�ద్శయ్ం..  అస�  ఆ�డ  ఎవ�, ఎకక్�  �ం� వ�చ్ం� �����ం�.. 

ఈ  ��� సంబం�ం�న �� వయ్వ�రం�� ఆ�డ �కయ్ం ����ంత చ�� 

ఇవవ్డం ��ం �� నచచ్డం ��.. �� ఇ�త్నన్ ఈ అ� చ��� ఎ�ప్� ఒక�ప్� 

ఆ�డ �పం� ఈ ��� ఏ� ఒక �� జర��ం��ననన్ అ��నం ��ం �� 

ఉం�..’’ �వ� అంశం� ��� ఒక అ��న� ���న్ ��ల���న్� ���ం. 
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‘‘ఏ�� �ట�.. అస� అ� ��ల్డ��� �� ��� వ�చ్ంద�య్.. వృ�ద్పయ్ం� 

ఉనన్ ఆ�డ�ఖం   ��త్ం� �� �� ��  ��� క���త్ం�..?  ������ 

ఉనన్  అ�ర�న భ�త్� ఆ� ��వ్రధ్ం� ��త్నన్ �వ ��  అ����న్ 

క���త్ం�..? మ�కక్�� ఇ�ం� �ట�  ��ం� ��ల్డకం�..’’ ���  

�ం�� �పం ధవ్��త్ం�.. 

‘‘��జ�  �� క��ట్� ��ప్�.. ఆ ��ద్�డ� ��త్ం� �సం ��  ��� 

క���త్ం�..? ఆ�డ �పం� ఈ ��� �� జ���ం�.. ఛఛ.. ఏం �టల�య్.. 

అ� అనడం ఏమ�� సమంజసం� ఉం�..?’’ 

���ం ఇదద్�� �ం��� ��త్�.. ��� , ��త్ ఇదద్� అత��� �సమ్యం� 

��త్ం��.. 

���ం ��చ్నన్ ��చ్��ం� ���� �� �లబ���.. అత� అ� �� 

�లబడటం�  ��జ�  ��� , ��త్ ఇదద్� అ�కక్����.. ఇదద్� �� �లబ� 

���ం వంక ��త్ం��.. 

‘‘�� ��ప్ం� ఇ�ప్� �� తపప్��ంచవ�చ్.. �� �� ఏద�� జరగ�డ�� 

జ��� అ�ప్� తల ప�ట్�� ��చ్� కం�.. �ం� ��తత్ పడటం మం�ద� � 

అ��యం.. ఆ త�వ్త � ఇషట్ం..’’ అ� ��ప్ �� వంక �డ�� �డ�ం� 

ఆ����ం� ���� ��ళ్��� ���ం. 

................................ 

�రద ���� మం�రం� ���� ��హం పకక్న ఉనన్ ఓ గ�� ఉనన్ �దయ్ 

ప�క�ల� ��ం ��త్ం�ం�.. ����� �ర� ఇ�చ్ సమయం� ఆ 

���య్ల�  ఉప���త్ం��.. 

���ం అకక్�� వ�త్�.. 
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‘‘ఏ�  �స���.. ఇకక్�ం ��త్�న్� ..?’’ �పం� అం�� ���ం. 

���ం �ం�� క�� ధవ్��త్ం�... అత� �� �కష్ణం� ఉం�ం�.. �రద� 

�ం��� ��త్ం��.. 

ఆ �ట� �రద ఉ��క్ప��ం�.. ఆ� �ఖం � ఎం� ఆశచ్రయ్ం, ఆ� కళళ్�ల్ 

భయం ఒకక్��� క���త్�.. ��త్నన్ ప�� ఆ� �� �లబ��ం�.. 

‘‘��.. ఈ గ��� వ�త్�ల� ��ప��త్�న్నం�..’’ �నయం� అం�ం� �రద. 

���ం ఆ గ�� కుష్ణణ్ం� ప����త్�, ఆ త�వ్త �రద వంక ��త్�.. అత� 

��� �రద� వయ్��క �వం కద���ం�ం�.. 

‘‘అ�� ��� ఎవవ్� �� సమయం�.. ఇ� గ�ల� �� ��పర��స్న 

అవసరం ��.. 

ఇ�ం� ప�ల�న్ ��� మ�వర�� ఉనన్�ప్� ���.. ఇం�క�� ఇ� ��ళ్ 

ఒంట�� క��ం�� ��ం ��త్� �� ��య�..’’ �పం� అం�� ���ం. 

అత� �ం�� �పం ధవ్��త్ం�.. ఆ �టల� �రద మన� ఎం� �యప��ం�.. 

�రద �ట �ట �క �థ్��� �లబ�  ���ం �� ��త్ం�ం�.. 

‘‘ఈ �� ��జ�  ��� �� స��ట్ ఉం� క� అ� ఓవ�కష్�  ��త్ ఊ���� ��.. 

� �థ్� ఏ�� ����� న���.. ��� గ��క ఈ ��� వ�చ్న ��వ్.. �� 

�ట� ����నన్ �ం�� �� ఓ ��న న�క్ ఉం�.. అం���.. ఇ� ఇ�� � 

�ంత ఇలల్నన్�ట్ అ�న్ ప�ల� �� ��� ఊ���� ��..’’ 

���ం �ఖం � �పం.. �రద వం� ��� ��త్ం�� అత�.. అత� అనన్ 

�ట�  �రద హృద��� ��ల్� ��చ్��న్�…  ఆ� కళళ్�ల్�ం� క�న్�ళ్ 

జలజ� ���... �ఖం � �ధ కద���ం�.. 
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‘‘�� ��ప్ం� అరథ్మ�ం�.. మ�కక్�� ఒంట�� ఈ ��� ఏద�� స�ద్� 

క��ం�వ��.. ఆ మ�కష్ణం.. ��వ్ ఈ ��� �ం� బయ�� �ంటపడ��.. 

��తత్..’’ �చచ్�క� అం� అకక్� �ం� �ళ�� ���ం. 

���ం అనన్ ఒ�క్కక్ ��.. ఆ� హృద��న్ ��ం� �యప��త్ం�.. �ల్�ం�  

��  అకక్� �ం� ��ళ్న త�వ్త �రద గ�ట్� ���త్ం�.. అ�� ఏ��త్ 

�పప్����ం�.. ���� తల� ఆ�ం�.. 

ఆ�డ ఏ��త్� ఉం�ం�.. 

 

........................... 

ఉదయం ఆ� గంటల సమయం.. ��� మం�రం�� ����త్�.. 

‘‘ఓం ��.. � ��.. జయ జయ ��.. ఓం ��.. � ��.. జయ జయ 

��..’’ అం� ������ ��థ్�త్ ��� ��హం దగగ్�� వ�త్�.. క�ళ్ 

���� ���� ����� �నయం� నమసక్��త్�.. ఆ త�వ్త తన ఒం�� 

ఉనన్ ష�ట్� ��ప్ ఓ ��న �డ��.. ���� �గ� �ర� ఇవవ్��� సమయం 

�ం���ండటం� ���� కం�� కనబ��ం�..కం��� న��� క�ట్�� 

���� ��హం దగగ్�� వ�చ్, గత �� ���� ����� అలంక�ం�న �ల 

��ల� �ల�ం� ��పరచ��� �దద్ పడ��.. గబ గ� ��హం� �నన్ �ల 

��ల� �ల��త్.. 

‘‘�రద�మ్.. ఈ �రం అం��.. ’’ అం��. అ� అ� �న�క్ ��� ��త్�.. అకక్డ 

�రద క��ంచక�వడం� ��� ఆశచ్రయ్���.. 



106 
 

‘‘అ���.. ఈ సమ��� �రదమమ్ ఇకక్�� ��� క�.. ఈ�� ఇం� 

�����..? ��� �ర�� �వల�న వ�త్�ల�న్ం�� సవ్యం� సమ��చ్, �ర� 

అ�య్ంత వర� ఇకక్� ఉం� �రదమమ్.. ఈ�� ఇం� �����..?’’ తన� �� 

అ��ం�నన్�ట్�� బయ�� అ��త్� ���. 

��� ���  ఆ మం�రం �తత్ం ���త్� �రద �సం.. అ�� �రద �డ 

�న��.. �ం� ��� ఆశచ్రయ్���.. ఆ త�వ్త �ర�� సమయం  �ం� 

��ండటం�  ���  తన  ప��  �� �మగన్మ����... 

��� ���� ����న్ ��ప��త్�.. ఆ త�వ్త �� ���వ�చ్న �తత్ 

�ల�ల� ������ అలంక��త్�… 

 ఆ త�వ్త �� ��హం పకక్� ఉం� �రథ్ ���ల ��ల� అత� దృ�ట్ ప��ం�.. 

గత ��� సంబం�ం�న �రథ్ ���� ఆ ��� ఉండడం� ��� మ�ంత 

ఆశచ్రయ్���. 

‘‘�రదమమ్ ఈ ��ల� �� ��ం �య��.. �� వ�చ్ స�� ��హం 

�న��ం� ఈ ��� �తత్ం ��పరచడ� ��ం� �ర�� సంబం�ం� 

�వల�న అ�న్ వ�త్�ల� సవ్యం� సమ��చ్ �రదమమ్ ఈ ��ం�� ���.. 

�రదమమ్ ఉం�ం� క�� �� �సత్ బదద్�ం� ఓ �� గంట ఆలసయ్ం � వ�చ్�.. 

�ర� సమయం �ం���ం�.. �రదమమ్ ఇం� ���... ���� ఏ� ప�కష్ 

తం�..?’’ అ��ం� ఆ ��హం ��ట్ �� ��ప��, �రథ్ ���ల ��� �� 

��ప���ం�� ���.. 

అ�ప్� ���� ����త్� ��త్.. 

‘‘��� �� ఈ�� కం��� క���త్�న్���..?’’ 
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��న�వ్ న�వ్� ప�క��త్� ��త్.. 

��� ��త్� ��త్�.. 

‘‘అ��� ��త్ ��.. ఈ�� �రదమమ్ �����..? ���� �రదమమ్ �ర�� 

���స్న వ�త్�ల�న్ సమ���త్ం� క�.. ��.. ఈ�� ��ం ఆ ప� �య��.. 

�రదమమ్ ��ల్ ��..?’’��� �టల� ��త్ ఆశచ్రయ్���.. 

‘‘�రదమమ్ ��ళ్� ఉం�..! ఎం�� ��పరచ��..?’’ ఆశచ్రయ్ం� అం�� ��త్. 

‘‘�� అ� అ����న్�.. �� �� �� వ�చ్ స�� �ర�� సంబం�ం� అ�న్ 

ప�ల� �రదమమ్� సవ్యం� ���.. �� ����� ����న్ అలంక�ం� 

�ర�� �ద� ��ట్���.. ��.. ఈ�� అ�న్ ప��  �� �����స్ వ�చ్ం�..’’ 

‘‘�రదమమ్ ఇం� �క�వ��� �రణ�� ఉం�ం�..?’’ ��త్ �ఖం� ఆశచ్రయ్ం.. 

‘‘�రదమమ్ ఒం�ల్ �� �����..!’’ అ��నం� అం�� ���. 

‘‘అ� అ� ఉం�ం�.. �� ���త్�.. ఉండం�..’’ 

��త్ మం�రం� �ం� బయ�� వ�త్�. ఆ మం�రం పకక్� ఉనన్ �నన్ గ�� �రద 

ఉం�ం�. ఆ గ� దగగ్�� వ�త్� ��త్. ఆ గ� త���  ����� ఉం��.. 

��త్ ఆ గ� త��� ��� ఉండటం� బయట �లబ� �ప�� �ం� ��త్�.. 

�పల ఎవ� క��ంచ�.. 

‘‘�రద�మ్.. �రద�మ్..’’ ��త్ ���త్�. 

��త్ ���� �ప� �ం� స��నం �క�వడం� ��త్ ఆశచ్రయ్���.. 
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‘‘ఇ���..? �రదమమ్ గ�� �� ��.. ఇంత ��ద్�న్ ఎకక్�� ��ళ్ ఉం�ం�.. ?’’ 

��త్ ఒక�� ��ట్ ��త్�.. ��త్ �ఖం� ఆశచ్రయ్ం.. ��త్ ఆ గ� �ం� 

మం�రం �ం� ���� వ�త్�.. 

మం�రం �ం� �గం� భ�త్� ��� �దరకష్ల �ట్ం�  దగగ్ర �రదమమ్� ��త్� 

��త్. 

‘‘ఓ.. ఇకక్��న్�..’’ అ��ం� ��త్ �దరకష్ల �ట్ం�  దగగ్�� వ�త్�.. 

�రద ఆ �దరకష్ల �ట్ం� � ఓ �డడ్� ��ప��త్ క���త్ం�.. ఆ� ��త్నన్ ప�� 

�� ��త్ ఎం� ఆశచ్రయ్���.. 

‘‘�రద�మ్.. ఇకక్�ం ��త్�న్�..?’’ ఆశచ్రయ్ం� అ���� ��త్. 

��త్ �టల� �రద ఉ��క్ప� ��త్ వంక ��త్ం�..�రదమమ్ ��� .. 

‘‘ఓ.. ��.. ’’ 

�రదమమ్ ��న�వ్ న�వ్�ం�.. ఆ త�వ్త మ�ల్ తన ప�� �� 

�మగన్మ���ం�.. �రదమమ్ చరయ్� ��త్� మ�ంత ఆశచ్రయ్ం ����త్ం�.. 

‘‘�రద�మ్.. ఈ�� ��వ్ �తత్� �వ�త్�త్�న్���..? ���� ����� �గడ 

�ర� సమ��� అ�న్ వ�త్�� సమ���త్� క�.. ఈ�� అ� �య����..? 

�� ఆ ����� �ర� క�న్ ఈ �దరకష్ల �ట్ం� � ��ం �యడం �ఖయ్ం� 

��ం�..’’ 

��త్ �ఖం � �సత్ ��� క���త్ం�.. 

��త్ �టల�  �రద �ఖం �ల్న���ం�.. ఆ� �ఖం � �ధ క���త్ం�.. 

ఒక�� ��త్ వంక ��త్ం�.. ఆ ��� ఎం� �ధ ఉనన్�ల్ ��త్ గమ��త్�.. 
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‘‘ఏమ�ం� �రద�మ్.. ఈ ���� �తత్� �వ�త్�త్�న్� .. అస�ం జ��ం�..? �� 

�� ������ ��ం� ��వ్.. ఈ�� మం�రం�� ��ం� ఉ�న్�ం��..? 

�ర� ఇవవ్��� ��� వ�చ్ సమ��� మం���న్ ప���ం� ��వ్ ఉం�� 

క�..’’ �లన� అం�� ��త్. 

��త్ �టల� �రద �నం వ��త్ం�.. ఏం ��ల్�� అరథ్ం �న�ల్� ఉం�ం� 

ఆ� వదనం.. 

ఆ� �నం �లచ్టం� ��త్� మ�ంత ఆశచ్రయ్ం క���ం�. 

‘‘స��నం �పప్�ం� అ� �నం� ఉ�న్��� �రద�మ్.. అస�ం జ��ం� 

��ప్..’’ 

�రద మన�� ఎం� �ధ ప��నన్�ట్ ఆ� �ఖం �� ��� గమ��త్ం�� 

��త్� అరథ్మ��ం�.. 

ఆ� కళళ్� సనన్� క�న్� �ర అల���  ఉం�ం�.. 

��త్ ఒక �ం� �� ���ల �� ఆ� స��నం ���ం�� అ� ఎ�� 

���. �� ఆ� �ం� స��నం ���.. తన ప�� �� �నమ���ం�. 

�ం� ��త్ ఇక ���� �క అకక్� �ం� క����... మం�రం�� 

��ళ్���.. 

అత� మం�రం�� �ళళ్�� �రదమమ్ అత� ��ళ్న �� ��త్ం�.. మం�రం� 

�పల ���� �గడ �ర� �రంభమ��ం�.. ��� �ం� �ర� మం�� 

మం�ం� ����త్ం��...�రద కళళ్�ల్ క�న్�ళ్ �ం����.. తన మన��� 

�ధ� �గ�ం��ం�నన్�ల్ ఆ� �ఖం�� ��� ����ం��..  మం�రం 

వంక ��త్ �ం� ��� ఎ�త్ ������  మన�� సమ్�ం��ం�  దండం 



110 
 

���ం�.. కళళ్�ల్�ం�  వ�చ్న క�న్��  �ం�� ����� మ�ళ్ తన ప�� 

�� �నమ���ం�.. 

........................... 

ఉదయం ప� గంట� ���త్ం�. 

��జ�  ���  ఆ��� ��త్, ��� ��చ్� ఉం��.. ��జ�  ���  తన ��ల్ 

��చ్� ఏ� ��ఘ్�చన� ఉం��. 

‘‘ఈ �� �రదమమ్ �లకం �తత్� ఉం�..  ��  �� ఉద��న్ ����� 

�ర�  సమ��� మం���న్ అం� ��ప�� �రదమమ్ ఈ�� క�సం మం�రం 

�ప�� �� ���.. అస�ం జ��ం�..? 

‘‘అ��.. �నన్ �� ��� ��ల్�ం�..! ఎం�� ఇ� ��ం�..?’’ 

‘‘అ� అరథ్ం ��దం�..! ���� ��� ఈ�� �� �రదమమ్ �ర�� 

���స్నవ�న్ సమ���త్ంద� �� �సత్ ఆలసయ్ం� వ�చ్�.. �� �� వ�చ్ 

��ద్� క�.. ఎకక్� ���ల్ అకక్� ఉ�న్�..’’ 

��� �� అనడం� ���  �ఖం � ఆశచ్రయ్ం.. 

‘‘�రద అ� ఎం�� ��ం�..?’’ తన� �� అ��ం�నన్�ట్�� బయ�� 

అ���.. 

‘‘అ� అరథ్ం ��ం� ఉందం�.. �రదమమ్ మం�రం�� ��ద� ��� �� �� 

�పప్�� �రదమమ్� ఒం�ల్ ����� అనన్ అ��నం� �� ఆ� గ� దగగ్�� 

��ళ్�.. అపప్�� �రదమమ్ ����ం�.. 

ఆశచ్రయ్ం� మం�రం ఆవరణ�� భ�త్ల �దరకష్� ��� �ట్ం� � ��ం ��త్ 

క��ం�ం�.. ��� �ర� కం� ఆ�డ� ఆ �దరకష్ల �ట్ం� � ��ం �యడం 
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�ఖయ్మ�ం�.. అ� ఎం� ఆశచ్రయ్���.. ఆ �ష��న్ ఆ�డ� అ��� ��.. 

అ�� ఏ� స��నం �పప్��...’’ 

��త్�� �టల� ���  తల పం�ం��.. 

‘‘���� అం� �రదమమ్� ఎం� ఇషట్ం.. ఆ ������ �వ �� సమయం� 

ఆ� కళళ్�ల్ ఎం� సంతృ�త్ క���త్ం�ం�.. ���� �వ ��త్�న్ననన్ ఆనందం ఆ� 

ప�� క���త్ం�.. ������ �ర� ఇ�చ్ సమయం� ఆ� ఎం� భ�త్ �దధ్ల� 

ప�� ���.. ��.. ఈ��.. ఇ�.. ��� మధయ్�� �ట� ఆ�� ���  వంక 

���.. ��త్ ��� వంక ��త్�, ఆ త�వ్త ���  వంక ��త్.. 

‘‘అ�� �జ�..! ఆ�డ �వరత్న �� �ంత� అ��ం�ం�.. �� ఎం�� ��ద� 

��న్ం�� ఆ� �నం�� ఉం�.. ఏ� స��నం �పప్��.. �� ఆ� �ఖం �� 

��ల� గమ��త్ ��ం.. ఆ� మన�� ఏ� �షయం� ��ం� �ధప��నన్�ల్ 

అ��ం�ం�.. అం���.. ఆ� కళళ్�ల్ క�న్�ల్ ��� �రగడం �� గమ�ం��.. 

�రదమమ్ ఎం�� ��ం� �ధప��నన్�ట్ ��ం �కరథ్మ�ం�.. �� �� 

�రదమమ్� ఏమ�� అ�న్�..? 

���  వంక ��త్ అ�న్� ��త్.. 

��త్ �టల� ���  ఉ��క్ప�డ్�.. 

‘‘ఛఛ.. ��� అన��.. అ�� ఎం� ����� ���� �వ ��త్నన్ ఆ�డ� 

��మం��..? 

‘‘మ� �రదమమ్ �ంత �వరత్న� �రణం ఏ� ఉం�ం�..?’’ 

‘‘�రదమమ్ అంత� �ధప�ంత సంఘటన ఏ� జ�� ఉం�ం�..? ఆ�డ �వరత్న� 

�రణం ఏ� ఉం�ం�..?’’ 
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���  తన�  �� అ��ం�నన్�ట్�  బయ�� అం��..  ���  ��  ఆ�చన� 

��� �రద ��ం� ఆ���త్నన్�ట్ అత� �ఖ కవ�క� క���త్ం��.. ��� � 

���� ఆ�ం� �ం� ��ల� తన గ�డ్�� ఆ�ం��� ��ం� ఆ���త్ం�� 

��� .. 

......................................... 

మ�య్హన్ సమయం.. ���� మ�య్హన్ �ర�� సమయం అ��ం�.. �ంద� 

భ�త్� ���� మం�రం� ���� దరశ్��న్ ���ం�ం��.. మ� 

�ంద� భ�త్� ��� ��చ్� ����న్ �వ్క��త్ం��.. వ�చ్ �� భ�త్ల� 

���� ఆలయం ర�ద్� ఉం�ం�.. 

మ�య్హన్ �ర� ఇ�చ్ం�� ��� మం���� వ�త్�.. ఆయన మం�రం �� 

�ం�� ��� �ం�� ఆయన క�ళ్ ఆ మం�రం �ంగణం ��ట్ �రద �సం 

�����.. 

��� �రద �సం �����.. ఆ� ఆ ��ట్ �కక్ల  క��ంచక �వడం� ��� 

ఆ�చన� ప����..‘‘���� ఈ సమ��� ఇకక్� ఎకక్� క��ం� �రదమమ్ 

ఈ�� క��ంచడం ����..?’’ మన�� అ��ం�� మం�రం�� ����త్�.. 

��� ��� �డ�� �ంద� భ�త్� �నయం� �� �లబ���.. �ంద� 

భ�త్� ���� ��హం �ం� ఉనన్ �ం��న ఉం�న �ర�� ��ం�న 

�సత్�ల�  తమ ���� ���ం��.. 

��� ���� ��హం దగగ్�� వ�త్�.. ఉదయం �� �ర� ఇ�చ్ ��ల్న�ప్� 

అకక్� వ�త్��  ఎ� ఉ�న్�.. ఇ�ప్� అ�� ఉండడం గమ��త్� ���.. 
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‘‘అం� ఇ�ప్� �� �రదమమ్ ఇకక్�� ��దనన్�ట.. ఏ��..’’ అ��ం� తన 

ఒం�� ఉనన్ ష�ట్ � ��ప్ ఓ పకక్న  ��ట్�, కం��� న��� ��ట్��  ���� 

మ�య్హన్  �ర�� �వల�న ఏ�ప్�ల్ �యడం� �మగన్మ���� ���.. 

అ� సమయం� మం�రం�� ����త్� ఆ మం�రం �ల్�ం�  ��  ���ం. అత�� 

�� �రద ఆ ��� వ�చ్న �ద� ��, �రద� �� అకక్డ ప� �యడం �సం 

వ�చ్న ��� �� వ�త్ం�. 

���ం ��� దగగ్ర� వ�త్�.. ���� �� పలక�ం�� న�వ్��.. అ�� 

���� ����� భ�త్�రవ్కం� నమసక్��త్�.. 

‘‘ఏ�టం�.. ఈ మధయ్ మం���� �వడ� ����..’’ 

‘‘తమ�� ��య���ం� ��� ��.. ��ం��� �� గ��  �ం��  దగగ్ర 

����� ��� ఎ�ప్డ�� �రం��� అపప్� �ం� అస� ��క �రకడం 

�దం�..! ఉదయం ��మ్� గంటల �ం� �ద�, �� ప� గంటల వర� కసట్మరల్� 

ఊ�� సలపనంత ��� అ���న��..’’ 

��� ఇ�త్నన్ ��థ్�న్ ���ం� అ�న్� �ల్�ం�  ��  ���ం. 

‘‘��త్�� ల� �� క�కాష్�� ��డవ��వనన్�ట..’’ 

ఆ �టల� ���ం గరవ్ం� న�వ్��.. 

‘‘ఏ� � దయ ��� ��.. ఆ.. అనన్�ట్ �పప్డం మ���.. ఇ�� ఈ�డ �� 

���.. ఈ�� �ం� �� �ర� సమ��� �వల�న ఏ�ప్�ల్ �య��� �� 

�యం� ఉం�ం�..’’ 

తన� �నక� �లబ� ఉనన్ ���� ���త్ అం�� �ల్�ం�  �� .. ��� ఆ�డ 

వంక ��త్�.. 
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అత� �ఖం � ఆశచ్రయ్ం.. ��� �ఖం � ��చ్��ట్�నన్ ��న�వ్ 

క���త్ం�ం�.. ���� ��త్ అ��నయం� ��న నమ�క్రం ��త్ం�.. 

ఆ�డ� �డ�� ���� ఒక �ధ�న ఏహయ్�వం క���ం�.. 

‘‘అ��టం�.. ఈ మం�రం� ప� �య��� �రదమమ్ �� ఉ�న్� క�.. మ�ళ్ 

�తత్� ఈ�డ ఎం��..?’’ 

��� ఆశచ్రయ్ం� �ల్�ం�  ��  ���ం వంక ��త్�.. ��� �టల� ���ం 

�ఖం � �సత్ంత ��� క���త్ం�.. 

‘‘ఆ..ఆ.. ఉం�.. ఊ��, ��� ��య� ఒక అ�మ���� ���వ�చ్ ఈ ��ళ్ 

��ట్�.. �� ఆ�డ వలల్ ��� ఏద�� అప�ధం సంభ��త్ ఆ త�వ్త �ధప�� 

మన�.. ఈ మం�రం క�� �ంబ� �� ��ం� ఈ మం�రం �ల్�ం�  �� � ఆ�డ 

వలల్ ఏద�� �ర�� జ��� �� �ధయ్త వ�ం��స్ వ�త్ం�.. అం�� ��క్ 

��క్ �� ఆ�డ� �రం� ఉం�ల� �రణ్�ం���న్�.. ఇక�ం� �� 

ప�చయం ఉనన్ ఈ ��� �� ఈ ��� అ�న్ ప��  ���ం�ం�.. ��లం� 

�రద�  భ�త్�  ����  �� ���న ��త్ ����న్ ��ప��ం�� 

ఉప��ం��ం�ం.. �� �ట� �ం� �ం� ఓ ��న ప� ఉం�ం�...’’ 

���గ్ అం�� ���ం. 

�రద� �లకన� �� ��ల్డటం� ���� �పం వ�త్ం�.. 

‘‘అ��టం�.. అ� ��ల్డ��.. �రదమమ్ వ�చ్న దగగ్ర�ం� ����� �వ� 

�రంతరం ఎం� ���త్నన్ �షయం  �� ��య�� ��.. ఆ�డ �� ప�� 

���వం తపప్ ��� ��� ఏ� ఆ�ం�లనన్ తపన ఆ�� క��ంచడం ��.. 

అ�ం��డ ఈ మం���� ఏ� �హం తల���ంద� అనటం  త�ప్..’’ 
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‘‘ఆ..ఆ.. అంద� � �రణ్��� ��దద్ం� ��ల్��� ��.. న�న్ సమ�థ్ం��� 

ఎవ� �క���.. 

అస� ఆ �� �� ఈ మం�రం� ప�� �ద�చ్ �వ��� ఈ�డ� పం�ం��.. 

��.. ఎకక్� �ం� వ�చ్ం� ఆ మ�త�ల్.. �� ఎం� కషట్ప� ఈ�డ� ఇకక్డ 

ప���ం�� ఒ�ప్ం��.. �� ఈ�డ� �ద� ఊ� �� �� ఆ�డ� ప�� 

���చ్��న్�.. ఆ�� �� ��� �క�వడం వలల్ ఈ త�ప్దం జ��ం�.. 

ఇపప్�క�� �ం���ం�� ��.. ఈ ��� ��� ఈ ��ల్ అ�న్ ప�� 

��ంచ��� ఈ మం�రం �ల్�ం�  ��  ��� ���చ్��న్�..’’ గం�రం� 

అం��. 

‘‘మ�.. �రదమమ్ ��..’’ 

‘‘ఆ�డ� ��ళ్�ం� తర���ల� ��� అనడం ��.. ఈ ��� ఏ� ��� అ� 

�� ���ం�..‘‘అం� �రదమమ్ ��ల్� �క�వ��� �రణం ఇత�డనన్�ట.. 

�పం.. మన�� భగవ�న్మసమ్రణ తపప్ మ�� ఎ�గ� ఆ మ�త�ల్� త�ప్ం�, తన 

��ప్�త�ల్ ఉం� ఈ�డ� ��ట్�వ��� �ల్�  ���..! 

అం�� �రదమమ్ ���.. ఈ �ష��న్ ��జ� ��� ��ప్�..’’ �రదమమ్ 

�క�వ��� �రణం ఇదనన్�ట.. అ� మన��� అ��ం��. 

‘‘స�.. స�.. �� �ర�� �ం అ��ం�..’’ 

అం� ���� ����న్ �ల�లల� అలంక�ంచటం �  �మగన్���� 

���.. 

���ం �య్మల  వంక ��త్�.. ఇదద్� ���ల్� ��న�వ్ కద���ం�.. 
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ఆ త�వ్త మ�య్హన్ �ర� �రంభం �వడం� భ�త్ల� ��, ��దద్� �� 

�ర�� �� పం��ం��. 

.................................. 

���� మ�య్హన్ �ర� అ��వడం� భ�త్లంద�� ��� �రథ్ ����  

అం��త్�.. భ�త్లంద� ఒక వ�స �మం� �లబ� �రథ్ ���� �వ్క�ం� 

మం�రం �ం� బయ�� ���ం��.. 

���ం, ��� �� �రథ్ ���� ���� అకక్� �ం� మం�రం బయ�� 

వ�త్�.. ఆ మం�రం �� ��న �బబ్��య� అ�మ్ ��� చ�ల బం� �కక్న 

��చ్� ఉం�ం� �రద.. �బబ్� �య� అ�మ్ వయ్�త్ అభయ్�థ్ంచడం� �బబ్��య 

��� ��త్ క���త్ం�... 

�రద� ���ం, ��� ఇదద్� ��త్�.. ఆ త�వ్త ఒక� ���క� 

���ం��.. ఇదద్� క�� �రద దగగ్�� వ�త్�.. 

�బబ్� ��� �యడం� ��� ఉనన్ �రద ��� �� �� ప�� ఆ��ం�.. 

���ం వంక �స� ���� ��త్ం�.. 

‘‘ఇకక్�ం ��త్�న్� ..!’’ ���ం �ం�� అ��రం ధవ్��త్ం�.. 

అత� �ట� �రద ��వ్న త��త్ అత� వంక ��త్ం�.. ���ం �ం�� అ��ర 

దరప్ం ���ంచడం� �రద అత� వంక ��య� � ��త్ం�.. 

���ం ఆ� ��� ప�ట్ం���ం�..‘‘ఇ� �బబ్� �� ��త్ ��చ్ం� ��ళ్ 

ప� ఎవ� ��త్�..? ���ం� �బబ్� �య� అ�మ్�� ��� ప� �� �టట్��� 

�� ��న్కక్డ �య�ం�ం�.. �� �� ��ప్ట� �ం���ట్� ఇత� ��.. 

అ� ��త్ం��� �వ�త్ం�..’’ 
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అత� �ట� ��� ఆ� మన�� ���.. ఆ� �ఖం � �పం ���ం�ం�.. 

తన� ఆజ���  ���ంచ��� ఇత�వవ్�.. అ� మన�� అ��ం�ం�.. 

���ం �� ఆ� �� �పం� ��త్ం��..  అత� పకక్� �లబ� ఉనన్ 

���� �రద దృ�ట్ ప��ం�.. ఆ�డ� �డ�� �� వ�చ్న �ద�ల్ తన� �� 

ఉనన్ ఆ�� అ� ��త్ ప��ం� �రద.. 

ఆ�డ� అకక్డ �డటం� �రద �స�  �� ప���.. అ�� ��� �� 

�రద� ��త్ం�ం�.. ఆ ��� �రద� అ�య �వ్షం క���త్ం��.. 

‘‘స�.. స�.. ఇ�� ఇక�ం� ఈ�డ �� �� .. ��వ్ ఈ ��ల్ ఏం ప�� ��ల�న్ 

ఈ�డ ప�మ్ష�  ���� ���.. ఈ�డ ఏం ��� అ� �యడం � ప�.. �� 

�డ� అ� అం� ఇక ఆ �� �� ఈ ��ళ్ ఉండ��� �వ� �� అ��ం�.. 

�ం��న్�..’’ అజ���� అం�� ���ం. 

అత� �ం� క��� ����త్ం�.. అత� �ట�  �రద మన�� ���ల్ 

��చ్�ం�ం��.. ఆ� �ఖం � ఆ�శం కద���ం�.. ఆ �ంట� �� ఏ� 

�య�� �సస్����ననన్ సృహ కలగ�� ఆ� �ఖం � ��శ ����త్ం�.. 

�రద �ఖం � ��శ, �సప్ృహ క��న ��� కద����. 

అత� అనన్ �టల�  ఏ� స��నం �పప్�ం� తల�ం��ం�ం� �రద.. ఆ� 

�నం� ఉండడం� ���ం� మ�ంత �పం వ�త్ం�.. అత� ��� వంక 

��త్�.. ��� �ఖం � �రద� అ�య �వ్�� క���త్ం��..  ��� 

�ల్�ం�  ���ం వంక �� �గ ��త్ం�.. �రద� ఇం� ఏద�న్ అనమనన్�ట్.. స� 

అనన్�ట్ తల ఊ�  ��� �రద �� ��త్� ���ం. 

‘‘ఇ�� ��న్ .. ఈ�డ ఏం ��� అ� �యడం ఇక �ం� � ప�.. అరథ్మ�ం� క�..’’ 

గం�రం� అం��. �ల్�ం�  ��  ��� వంక ��త్�.. ��� కళళ్� అనంత�న 
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తృ�త్ క���ం�.. ��� �రద వంక ��త్ం�.. ఆ� �ఖం � �రద� ���రం 

��చ్��న్ననన్ �వన కద���ం�. 

‘‘హ�మ్.. �� ద�క్ ప�� ���క్ం���  ��ళ్ �షట్��త్�..! �� �ర��స్న ప�� 

త�న్���నం�� ��ద అంతకంత� � పగ� ��చ్�ం��.. ఇక �ం� ��వ్ 

� ���.. ��న్ ఒక �ట ��చ్�య�ండ, �లబడ�య�ం� ప�� క�ప్�త్ � 

క�� ��చ్�ం��..’’ మన��� క��, �పం� అ��ం�ం� ���.‘‘ఆ.. ��� 

��.. ఇక �ం� ఈ�డ� ��వ్ ప� �ర��ం��.. ��వ్ ఏ ప� ��ప్� 

��త్ం�.. ��త్ం� ��, ��య్�.. అ� � ఆజఞ్.. ఒక �ళ  �� ఏద�� ప� ��� 

ఆ ప� �యన� �� ఈ�డ అం� �ంట� �� ��య�యం�.. ఆ త�వ్త సంగ� 

�� ���ం��..’’ అ��రదరప్ం� అం��. 

�రద �ఖం� క�న్�ళ్ ���  ����ం�� ఆ� మన�� ఎం� �ధ 

క���ం�.. 

‘‘����.. ��� �హం ��� తం�.. � పటల్ ఇంత దయ �� �పడం ��.. 

�� �� �వ� ఎం� తృ�త్� �ం��నన్ �� ��దద్� �పం� ��  ��ట్� తం�.. 

అ�� ��� �� ఏ� అప�రం���..  

�� �� ���ర చరయ్� ���ం��న్ర� అరథ్ం అ���న్ ఏ� �య�� 

ప��థ్�� న�న్ ప��� కద తం�..’’ మన��� ���� ��థ్ం��ం� ���త్ం� 

�రద.. ���ం, ��� ఇదద్� అకక్� �ం� ��ళ్���. �� �రద� 

��ల్డటం, ఆ�� �చచ్�ంచడం అం� ��ద్ �రం� �లబ� ఉనన్ ��జ�  ���  

గమ��త్� ఉం��..  

.................................... 
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�యం�ం సమయం.. �యం�ం �ర�� ఇం� ఒక గంట సమయం ఉం�.. �ం� 

���� మం�రం� భ�త్�  ఎవ� ��.. ఆ మం�రమం� ��మ్�షయ్ం� 

ఉం�ం�.. మం�రం పకక్� ఉనన్ �రద� ���ం�న గ� బయట �రద ���ళ్ 

����� �ం� ��� ���� ��ట్�� తల ఆ�ం��� ��చ్� ఉం�ం�.. 

ఆ� కళళ్�ల్ సనన్� క�న్� �ర క���త్ం�ం�.. ఆ�� ���ం అనన్ �ట� 

��త్� వ�త్ం� మనసం� �ళల్� ��చ్�నన్ �ధ క���ం�ం�. అ� మర� 

��ల� ఎంత �య�న్ం�� �� ఆ� మన� ��� ���ం �టల� ��త్� 

��త్ం�. �ం� ఆ� �� మ��దన� �ర��ం�. 

‘‘�.. �� ఏ జనమ్� ఏం �పం ��ం�.. ��తం� అ�న్ క�ట్�.. ఏ� �సత్ ఈ 

����� �వ� �ధల�న్ మ���� ��ంతం� గ���నన్ సమయం� 

ఇ�ం� సంఘటన�  జరగడం � �రదృషట్ం.. 

�.. ��తం� ఒక�� తలవం� �తకడం ఇషట్ం �క� క�.. ఆ�త్, ఐశవ్�య్ల� తయ్�ం�  

ఇ�ం� �రభ్ర ����న్ గ����న్�.. అ�ం�� ఎవ� తన� ఆజ��� 

చ���త్ం� ఇంక �� ఎ� ప� �యగ���ం�..! తన మన�� ��దద్ం� �� 

ప��య��.. �య� ��..’’ 

�రద కళళ్�ల్ క�న్�ళ్ ���� ఉం��.. అంత�� �రద ఏ� �రణ్యం ���నన్ 

��� ఆ� �ఖం� ఒక �ధ�న ��ం� కద���ం�.. 

‘‘ఇక �� ఇకక్డ ఉండడం �దర�.. తన మన�� ��దద్ం� ఒక� �ంద ప��యడం 

అం� జరగ�..�� ���� �ట�  భ��త్ ప���కం� ఇకక్డ �ం� 

��ళ్�వడ� ఉతత్మం..’’ 
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�రద ఒక �రణ్��� వ�చ్న��� ��చ్నన్ద�ల్ �� �బ��ం�.. తన �ర �ం�� 

కళళ్�ళళ్� ����� తన గ��� న��త్ం�.. ఆ గ�� ఓ �ల� ఉనన్ సం�� తన 

బటట్ల� స�ద్�� ఆ గ�� �ం� బయ�� వ�త్ం�.. 

సం�� �ం�� హ�త్�� ��ల్� అ��� అ�� ���ం� మం�రం �ఖ �వ్రం 

�� వ�త్ం�.. 

మం�రం �పల  ���� ��హం �� ఆ� ���  పడ��.. 

��న�వ్ �ం��త్ క���త్నన్ ���� ����� �రద భ�త్�రవ్కం� 

నమసక్��త్ం�.. 

‘‘తం� ����.. ఇంత�� �� �వ�� �గయ్ం ����ం�.. గమయ్ం �� ఈ 

����� � �వ్� ఒక అండ ���ంద� సం��ం��.. ��.. ఆ సం�షం ఎం� 

�� �లవ ��.. ఇదం� � �రదృషట్�.. 

��న్ వ�� �� ����న్�  తం�.. � ఆ��స్�  �� అం�ం� తం�.. ఓం 

��.. � ��.. జయ జయ ��..’’ 

క�ళ్ ���� ������ ��థ్�త్ం� �రద.. ���నన్ క�ల �వర �ం� 

క�న్�ళ్ ����... 

�రం� అ���  ��త్ ���  �� �� బయ�� వ�త్ం� �రద.. ��� సం�� 

బయ�� ���నన్ �రద� ఆశచ్రయ్ం� ��త్� ఆ �� పకక్� �బబ్� �య� 

అ�మ్�� వయ్�త్.. 

కళళ్�ల్ �ం� ���నన్ క�న్�� బయ�� క��ంచ�ం� �ం�� ����ం�  

అ�� �ం�� ��త్ం� �రద.. ఆ� ��ద్ �రం అ���  �� ఎ��� 

��త్ం�.. 
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ఎ��� క��ం�న దృ�య్�� �రద అ�కక్���ం�.. 

ఆ�� ఎ��� ��జ�  ���  �లబ� ఉం��.. అత� ���  ఆ��� 

�శచ్లం�  ��త్ం��... 

............................................ 

��జ�  ���  ఆ��� తన ��ల్ ��చ్� ఉం��. అత�  ఎ��� ��త్, ���  

��చ్�  ఉం��.. �రద  ఒక �కక్� �లబ� ఉం�ం�..  ఆ� ���  సం� 

ఉం�ం�..  ఆ� ��� �ల� ��త్ం��.. కళళ్�ల్ ��ం సనన్� క�న్� �ర 

కద���ం�ం�... 

‘‘ఏ��� �రద�మ్.. ఎవ� ఏ� అ�న్ర�, ఇ� �� ఎవ�� �పప్�ం� అ� 

��ళ్�వడం ఏమ�� ��ం�..? 

���  �ం�� �ధ ధవ్��త్ం�.. అత� �టల� �రద �నం� ఉం���ం�.. 

ఆ� �ం� ఎ�ం� స��నం ��.. ��� , ��త్, ��� ��� �రద�� 

ఉం��.. 

‘‘�రద�మ్.. � ��ం� �� ��య� ఏ��..? ఈ మం�రం�� ��వ్ వ�చ్నపప్� 

�ం� ��వ్రథ్ం� ఆ �����న్ ���త్�న్� క�.. అ�ం��.. ��న్ ఇకక్� �ం� 

�� ఎ� పం��త్మ���న్�.. � సంగ� స�.. ఆ ����� ��న్ ఎ� 

వ�� �ం�డ���న్�..? �మ� అ�న్� ��త్. 

��త్ �టల� �� �రద �నం�� ఉం���ం�. 

‘‘�రదమమ్ ��� వ�� ��ళ్��ల��వ��� �రణం ఆ �ల్�ం�  ��  ���ం. 

అత� �రదమమ్� పగ� �ం���న్�..’’ 

ఆ �టల� ��� , ��త్ ఇదద్� ��� వంక ��త్�.. 
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‘‘అ�నం�..! ఈ�� మ�య్హన్ం �ర� సమ��� అత� ��ళ్� వ�చ్�.. అత�� 

�� ఓ మ�ళ �� వ�చ్ం�.. ఆ�డ �� ��� అ� ��ప్�.. ఆ��వ� ��.. 

�రదమమ్ ఈ ��� వ�చ్న ��న ఆ�డ �� వ�చ్ం�.. �ల్�ం�  ��  ఆ�డ� ��ళ్ 

ప��సం పం�ం��.. �� �� ఆ�డ� ��ం� �రదమమ్� ��ళ్ 

�య�ం��వడం� ఆ �ల్�ం�  ��  ���ం �రదమమ్� పగ �ం���న్డ� 

�రద� అత� అ�చ��త్నన్ ����న్ బ�ట్ ఇ�ప్� అరథ్మ��ం�..’’ 

అత� �టల� ��జ�  ���  తలపం�ం��.. ��త్ �� ��� వంక ఆస�త్� 

��త్ం��.. 

‘‘ఈ ��� �ల్�ం�  �� � �� ఇక �ం� �య్మల� ��� ప�� ����త్�న్న�, 

�రదమమ్ ఊ�, �� ��ద�, ఆ�డ� న�మ్�వదద్� �� అ�న్�..’’ 

��� �టల� ��త్, ���  ఇదద్� �రద �� ���.. ఆ� �నం� �� 

�ట�  �ం�ం�.. 

“ అస� అత�� �రదమమ్� ఇంత �పం ఎం�� అరథ్ం �వడం ��.. �రదమమ్ ఒక� 

��� ��ం� తన  ప�� �� �����ం�  క�.. అ�� అత�� ఈ�� 

ఎం��ంత �పం..  ఈ  మధయ్  �� �రదమమ్ ఆ��రం �� �లల్ల� �ధన�   

�యడం �ంద� �లల్ల త�ల్తం�ల� నచచ్డం �ద� అ�న్�.. 

అం�ల్ ���� ఆ�డ ఆ�య్�మ్క �ష��  �పప్డ��ట� �� అ�న్ర�, �రద 

�ధన�  ��త్ తమ �లల్ల� ��� పం�ంచమ� అత�� అ�న్ర� �� ��ప్�..’’ 

అ�న్� ��త్. 

‘‘�.. ఇ� ఎవ� �లల్ల త�ల్దం�ల  అ��యం �దం�.. అస� �రదమమ్ �ధన� 

�యడం అత��� నచచ్డం ��.. అం�� మ�క�� �పం �� తన అ����న్ ఆ 

�ధం� ��ప్�.. ఆ సమయం� �� �� ఉ�న్�..’’ 
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�రద �� �టల� �నం� �ం�ం�.. 

‘‘����.. �� అత�� ఏ� �హం ��� తం�.. �� అత� పగ �ం��వడం 

ఏ��..? � �వ ���� �గయ్ం క��ందనన్ �య్� తపప్ మ�క� ��ం� 

ఆ��ంచడం, ��� �హం తల��ట్లనన్ తలం� �� ఏ��� �� క�.. మ� 

ఎం��� అత� �� కకష్ క�ట్�..’’ �రద మన� �నం� ���త్ం�.. 

ఆ� కళళ్�ల్�ం� క�న్�ళ్ జలజ� ���.. ఆ క�న్�ళ్ అకక్డ ��చ్నన్ ఆ ��గ్�� 

క��ంచ�య�ం� తన �ర �ం�� ����ం�.. 

‘‘ఈ�� ఉదయం �రదమమ్ ���ప�� ��దం� ఖ�చ్తం� అత�� �రదమమ్ 

మన� ��ప్ం� �ట� ��ల్� ఉ�న్డనన్ అ��నం �� క��ం�.. ఈ �� 

మ�య్హన్ం �ర� త�వ్త అత�, అత�� �� వ�చ్న మ�ళ ఇదద్� �రదమమ్� 

��ల్డటం �� గమ�ం��.. �� �టల� �రదమమ్ ఎం� �ధ అ�భ�ం�ర� 

ఆ�డ ���న్ �డ�� అరథ్మ�ం�. తన ��తం� ఎ�న్ కషట్ న�ట్ల� ఓ�చ్న ఆ�డ 

అ�న్ం�� వ�� ఒంట���� �త�ల�  �రణ్�ం��ందం�� ఆ� వయ్�త్తవ్ం 

ఎ�ం�� �కరథ్మ�ం�.. 

ఆ� ��తం� అ�న్ం�� ��ప్�� ఆ� వయ్�త్�వ్�న్ ��ం ��ప్��.. � 

అ��యం �జ� అ�� ఆ� ఈ ��� వ�� ��ళ్��ంద� అ���న్�.. �� 

అ��నన్� జ��ం�.’’ 

�రదమమ్ �� అ��నం�  ��త్ అ�న్� ��� .. ��త్, ��� ఇదద్� 

�రద�� ��� ���.. అ�నపప్�� �రద ఏ� ��ల్డ��.. �నం� �� 

�టల� �ం�ం�.. 

‘‘అ�� ఈ ఆలయ ��జ�  �� క�.. అత��వ� మ�ళ� ���� వ�చ్ ఆ�డ 

��� ప� ��త్ంద� ��� అ���ం�.. ��� � అ�మ� ����� క�..’’ 
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��త్ �రద �� �����.. 

‘‘అ�� �రదమమ్.. �� �� ��� క�.. ఈ ఆల��� ��జ�  ���  �ర�, 

ఈ ���  ఎవ�న�� ప�� ���చ్ల�న్, ప���ం� ����ల�న్ ఆ అ��రం 

���  ��� క� ఉం�. అత��వ� �మమ్�న్ ఏ� అ�న్ర� మనసం� �� 

���� ఈ ��� వ�� ��ల్�వ��� �దద్ప�డ్�..’’ 

��త్ �టల� �� �రద ఏ� ��ల్డ�ం� �నం� ఉం���ం�.. ��జ�  

���  ��ల� �నన్ న�వ్ �తయ్కష్మ�ం�..‘‘అ�� క� �రద�మ్.. ��వ్ ఈ ��ళ్ 

���  �� ��ప్ ప�� ���, ఎవర�� �� ఇబబ్ం� క���త్ ���  ��� 

��ప్�. అం� �� ఇ� ��ళ్�వడం ఏ��ం తగ�.. �� �రద�మ్.. � ��ం� 

ఈ ఆలయ �ంబరల్ంద�� సద��యం ఉం�.. ����� �� ��త్నన్ ప�, �లల్ల� 

�� ��త్నన్ ఆ�య్�మ్క �ధన� అంద�� ఆక�ట్�ం��న్�.. � అంద�� �� 

అ��నం ఉనన్�ప్� అత�� �టల� ��వ్ ప�ట్ం����స్న అవసరం ఏ�ం� 

��ప్..’’ అ�నయం� అ�న్� ���. 

��� , ��త్ �రదమమ్ వంక ���.. అ�� �రదమమ్ �నం�� 

ఉం���ం�.. 

‘‘�� �రదమమ్.. ఈ ��� ఎవ�న�� ����లనన్, మ�వ�న�� 

�య�ం�ల�న్  ఆలయ క�� �రణ్��త్ం�.. ఆ �రణ్��న్ ��జ�  ���  �� 

అమ� ప��త్�. ఈ �ష��న్ ��వ్ ��త్ ��ట్�.. ఏమం�� ���  ��..’’ 

అం� ��త్ ���  వంక ��త్�. ���  అ�ననన్�ట్ త����. 

ఆ త�వ్త ���  �రద వంక ��త్�.. 
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‘‘�రద�మ్.. ��వ్ ఇకక్� �ం� ��ల్���స్న ప���.. అత��వ� ��ప్డ�, ఏ� 

అ�న్డ� మన�� �� ����ం� ఈ ��� ��ం� ���.. �� ���రం.. 

��� భ�త్� అ�క సంఖయ్� వ�త్�.. 

ఎపప్� ����� ��వ్ ����� �వ� త�ం�.. ఇంత� �ం���� 

ఉదయం �ర�� అ�న్ ఏ�ప్�ల్ ���స్ం� ��వ్.. ఎవర�� ��న్ ఏమ�న్ అం� ఆ 

సమ��� ��త్��, ��� �� ఉం��.. 

��ళ్ ���ం��..’’ 

���  �టల� �� �రద �న� స��నమ�ం�.. 

��త్, ���, ���  ��గ్� ఆ�డ ఏం స��నం ���ం� అ� ఎ�� 

��త్�న్�.. 

తల�ం��� ఉనన్ �రద ��ల్� త��త్ �� ��గ్� వంక ��త్ం�.. ఆ� కళళ్�ల్ 

సనన్� క�న్� �ర.. �ఖం � �� ఆనందం కద���ం�.. 

ఆ� ��ల్�ం� �ట� బయ�� ��.. ��.. �ం� ��ల� ��జ�  ��� � 

నమసక్�ం� అకక్� �ం� తన గ��� అ��� ��త్ం�.. 

................................. 

ఉదయం ���� �ర� సమయం దగగ్ర ప��ం�.. �రద ���� ��హం 

దగగ్ర ఎం� ఉ�స్హం��, భ�త్ �దద్ల�� �ర�� �వల�న ఏ�ప్టల్� 

��త్ం�ం�.. ��హం ��ట్ పకక్ల  ��ం� త��డడ్� ���త్ం�.. �ర� 

ప�ళ్�న్,  �రథ్ ���ల  ��న్ల�, ��లం�రణ �� ��ల� అ�న్ం�� ప���ం 

��త్ం�.. 
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అంత�� అకక్�� ��� వ�త్�. ఎం� ఉ�స్హం� ప� ��త్నన్ �రదమమ్� 

గమ�ం�న ��� ఎం� సం�షపడ��. 

‘‘���ం �రద�మ్.. ఈ�� �� ఉ�స్హం� ఉ�న్�..’’ 

ఆ �టల�  �రద ��� �� ��� �నన్� న�వ్�ం�.. 

‘‘�రద�మ్.. మ�ళ్ ఈ ��� కళ� ���వ�చ్�.. ������ �వ ��ల� �� 

����ట్ ఉం�.. ��వ్ ఎకక్�� ��ళ్ల���న్ �ళళ్�వ� అరథ్మ�ం� క�..’’ తన 

ఒం�� �నన్ ష�ట్ � ��ప్� న�వ్� అం�� ���. 

�రద ��� �టల� న�వ్�� �ర�� �వల�న ఏ�ప్టల్� ��త్ ఉం�ం�.. 

అంత�� అకక్�� ��� �� వ�త్ం�.. ��� ��� అ�� �టట్�� �రద� 

�� �� ��ం�.. 

ఆ� క�ళ్ ఎ���క్��.. ��క్��� అ���ం��.. �రద� �పం� 

ర����ం�ం�.. �రద� అకక్డ �డడం� �మమ్ం దగగ్� ఆ� ఉం�ం� ���. 

�రద తన ప� ���ం� య��పం� �మమ్ం �� ��త్ం� �రద. �మమ్ం దగగ్ర 

��� �లబడటం గమ�ం� ��త్నన్ ప�� ఆ� ఆ� వం� ��త్ం�.. �� ఆ� �ఖం 

� భయం ��, �నష్�  �� ఏ� క��ంచ�.. �రద �ఖం� ��న�వ్ �����.. 

�� ��� ��ం �పం� ర����ం�ం�.. ��ద్ కష్�� ��త్నన్ ప�  ఆ�� 

��న �రద ��� తన ప�� �మగన్���ం�.. అస� ���� ఏ��ం 

ప�ట్ం���ం� తన ప�� �� �����ం�. 

�ం� ���� మ�ంత �పం వ�త్ం�.. ఆ� కళళ్�ల్ ఎ�� �ర� అల��ం��.. 

�పం� తన �ం� ��ల� క�� న���ం�ం�... 
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స��గ్ అ�ప్� ��త్ ��ల్� వ�త్�.. �మమ్ం వ�ద్ �లబ� �రద�� ��� ��త్నన్ 

���� ��త్ ��� ��త్� ��త్. 

‘‘�రద�మ్.. ఇ�� ������ ���య్�� ��దం ���వ�చ్�..’’ తన ��� 

ఉనన్ ఓ �� సం�� �రద� అం��త్� ��త్. ఆ �య్� � ఓ ��స్ � బయ�� ��త్ం�.. 

ఆ ��స్ � �� �� �యసం ఉం�ం�.. ఆ �యసం� �ం� �ంత �� �ర� 

అ�య్క ������ ��దయ్ం ��ట్ం�� ఓ ��య్క�న ��� ���ం� �రద. 

��త్�� ������ భ�త్� నమసక్�ం� ఓ పకక్న �నయం� �లబ� ఉం��.. 

అత� త�వ్త 

ఒ�క్కక్� భ�త్� �వడం �రం��త్�.. తన� అస�  ప�ట్ం���ం� �రద తన 

ప� �� �����ండటం� ��� �ఖం � ��ం క���త్ం�ం�.. 

...................................... 

���� మం�రం ఆవరణ�� ��� వ�త్ం�. ఆ� �ఖం� �పం� ��న 

ఎ�స్ �ష�స్ .. �� �పల ���, ��త్, �రద ��గ్� అస�  తన� ��� ఏ� 

పటట్న�ల్ ఉండడం� ఆ� శ�రం �పం� ర����ం�ం�. 

‘‘�.. ఆ ���� ఎంత �గ�.. �తం �� ���ం తన� ���� ప�చయం 

���.. ఈ�� �ం� �� ప�ల�న్ �� ��త్న�  �� ��ప్�. ���ం తన� 

ప�చయం  ��న�ప్� ��న�వ్� పలక�ం�న ���, ఈ�� ��ం అస� 

తన��ప్� �డన�ట్ న��త్�.. ఎంత అవ�నం.. అ�జ్ం�� ఈ �ష��న్ 

���ం� ��ప్, �రద�, �రద� �� ఆ ���� �� ����ం� బయ�� 

�ం�ం���త్ �� � �పం చ�ల్ర�..’’ 

అ��ం� తన ��� ఉనన్ �� ��  బట� � ��  �� ��  ��� ఆ�ం��ం�ం�. 

��� కళల్�ల్ ఎ�� �ర� అల��ం��.. �పం� ఆ� ��క్��� 
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అ���ం��.. ��  �ంగవ�ం� �� ��  ���ంచడం� ఎం� అసహ��� 

�ర��ం� ���. 

��  క�  �� మ�ల్ డయ�  �� ��� ఆ�ం��ం�ం� ���. ఈ�� ��  

�ంగవడం� �సత్ంత ఊ�����ం�ం�.. అవత� �ం� ���ం ��  ��ట్  ��త్�. 

‘‘ఆ.. ���.. ఏ�� సంగ�.. ��� ప�� ఎ� జ����న్�..?’’ 

��� ��� .. 

‘‘ఆ.. ��� జ����న్�.. �� ��� �� ��.. �� ��� ���� స�� ఆ 

�కష్� �రద అ�న్ ప�� ���ం�.. ఇంక �య��� �� ప��� �గ�ల్�..’’ 

‘‘ఏ��.. �రద ప� ��త్ం�.. ��� ఎంత �రయ్ం.. అ�� �� �నన్� క� ���� 

��ప్�.. 

ఈ�� �ం� ��వ్ �� ప�ల�న్ ��త్వ�..’’ ���ం �పం� అం��. 

‘‘ఆ.. ��ప్��.. ��వ్ ��ప్న �టల� ఆ ��� �������.. అస�  �� 

���� ��� న�న్ ��త్పటట్న�ల్ న�ం��.. ��న్ న�మ్�� ఇకక్�� వ�చ్నం�� 

ఆ ��� ��� అవ�న� తపప్ మ�ంక �� ఒ��ం�� ��..’’ �పం� 

అం�ం� ���. 

‘‘ఆ ���� ఎంత �రయ్ం.. � �టల� ప�ట్ం���..?’’ 

‘‘అ��.. ప�ట్ం����.. ఈ ��� ��వ్ం ��ప్� ��ల్�ంద� �దద్ ��ప్�  

��ప్� క�.. ఇ�ప్�ం జ��ం� ��.. ��న్ న�మ్�నన్ం�� �� త�న ��త్ 

జ��ం�..’’ �పం� ఆ� ��క్ ��� అ���ం��. 

‘‘అ�బ్.. ���.. ఇ�ప్�ం జ��ంద�.. ఆ ���� ఎ� ��ద్ ��ప్� �� ��� 

��.. �� ఒక �ం� గంట�ల్ ��� వ�త్�.. �� వ�చ్ వర� ��వ్ అకక్� ఉం�..’’ 
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‘‘ఆ.. ఇంత అవ�నం జ��క ఇం� ఇకక్డ ఎ� ఉండమం��.. ��ళ్ ప�ల�న్  ఆ 

�రద ��త్ం� ఆ�� ��త్ ��చ్మం��.. ఆ మ�త�ల్� ఈ ��ళ్ �ం� 

పం�ం� ��త్ �� � �పం తగగ్�.. ��వ్ం ��త్� �� ��య�.. ఆ �రద� ఈ 

��ల్ �ం� బయ�� �ం��త్� �� �� ఇకక్డ అ���టట్�..’’ 

‘‘���.. అనవసరం� కం��పడ�.. � �ట ��.. ��వ్ ��ళ్ ఉండడం ��ంత 

�ఖయ్�, �� అం� �ఖయ్ం.. తవ్ర�� ఆ ���� మం�రం ప� సంవతస్��  

��త్ ���ం�ండడం� ఘనం� ఉతస్�� �య��� ఆలయ క�� �� 

అ��ం�.. ఆ ఉతస్�ల  �రణం� మనం ఎం� �ంత ��మ్� �న���వ�చ్.. ఆ 

�ధవ ��� �టల� ప�ట్ం��� ��వ్ అనవసరం� �పం ��చ్��..’’ 

‘‘����.. ��వ్నన్�� ����.. ��� �� అవ�నం జ��� ���� � 

�ధ..’’ 

‘‘స�.. స�.. ఈ ��� �� ��ప్న�ట్ ��.. తవ్ర�� ��వ్ ��న �ధం� ఆ �రద� 

��ల్ �ం�  త���� �ల్� ��త్�..’’ 

‘‘ఊ.. �ట� ��ం �త� ����.. �� ప�� ��ం స�త్ ఉండ�..’’ ��ప్ 

���త్నన్�ట్� అం�ం� ���.. 

‘‘అ�బ్.. ���. � ��ప్ ��� �ట�  క�ట్��ట్ �� ��ప్న�ట్ ��.. ఆ �రద� 

��జ� ��� �� స��ట్ ఉం�.. ఆయన స��ట్ ఉనన్ంతవర� ఆ �రద� 

����ం� బయ�� పం�ంచ�ం.. ��త్ ఉం�.. ఆ ��జ� ��� �రద� 

�డప�ట్ �� బయ�� త���� పథకం �� ��త్�.. 

‘‘ఊ.. ఆ ���� �ందర� ��.. ఆ �రద� ��త్ం� ఒళల్ం� మంట ���ం� 

��..’’ క�� అం�ం� ���.‘‘స�.. స�.. ��వ్ �� ��ప్న�ట్ ��.. ’’ 
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అం� ���ం ��� ���� ఏ� �చన�  ��త్ం�, ��� �ఖం � 

�ర�న న�వ్ �తయ్కష్ం అ��ం�. 

 

............................... 

��� ఉ�స్హం� ప� ��త్నన్ �రద� �� ���  సం�షం� న�వ్��. ఆ� 

దగగ్�� వ�త్� ���  

‘‘ఏ�� �రద�మ్.. ఈ�� �� సం�షం� క���త్�న్�..’’ ప���త్నన్ �రద 

��� � �� ప��యడం ఆ�� �నన్� న�వ్�ం�.. 

‘‘������ �వ �� �గయ్ం ల�ంచటం సం�ష� కదం�.. � ఈ ��తం� 

��ంత�� సంతృ�త్ �ం��నన్ కష్�� ఈ ��� గ���నన్�..’’ 

‘‘����� అ��హం  �ం�� అ��  ఉం�ంద�మ్.. ఇక�ం�  ��వ్� ఇబబ్ం�  

పడ�ం� ఆ���� �వ �� త�ం�.. అనన్�ట్ ఈ ఆ��రం �� �లల్ల� �ధన�  

���స్ం� ��వ్ అ� మ����’’ 

‘‘ఆ �� ఆ��వ్దం ఉనన్�న్�ల్ తపప్�ం� ��త్నం�..’’ 

‘‘అనన్�ట్.. � గతం ఏ�� �����లనన్ ��క �� �� క���ం�.. అస�  

��వ్ ఎం�� ఇ� అ�ధ� ఒంట�� �����న్�.. �� � అనన్ ��ల్ ఎవ� 

��..? ఎం��� అంద�� వ��� ఒకక్��� �����న్�.. ఒక�ళ ఈ ���� 

��� ��వ్ �క�� � ��తం ఎంత �రబ్రం� ఉం�ం� ఊ�ం��ం�ం�� 

�ధ� అ���త్ం�.. అస� �� ఇ�ం� ప��ద్� ఎం�� వ�చ్ం�..?’’ 
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అపప్� వర� సం�షం� ఉనన్ �రద �ఖం � ���  �����.. ��� 

తన గ��న్ ��ం� ��న్ంచ�� ఆ� మన� తన గతం త�� త�ట్ం�..  కళళ్�ం� 

ఒకక్��� తన గతం ��� ఒకక్కక్ సంఘటన �దలడం �రం�ం�ం�. 

�రద �ఖం � �ధ, ఆ�శం� ��న ���, ఆ� అంతరంగమం� అసత్వయ్సత్ం 

అ�న�ట్ ఆ� �ఖం ��  ��ల�  గమ��త్ం�� �����ం�..  ఆ�  �ఖం 

�  క���త్నన్ ��ల� ��తత్� గమ��త్�న్� ���.. 

�� గతం ��ం� అడగ�� ఆ� మనసం� �ధ� �ం���ంద� �����న్� 

��� .. 

�రద� �� తన ఊ� వ�� వ�త్నన్�ప్� బంగ���ం� ఈ�చ్�� వ�చ్ �� 

అవతల� ����న సంఘటన కళళ్ �ం� కద���ం�.. ఆ సంఘటన �దల��  

ఆ� కళళ్� క�న్�ల్ ��� ����.. 

ఆ� కళళ్�ల్ ��ల్ ��న ��� అనవసరం� తన గతం అ�� ఆ�� 

�ధ��ట్��న� అ��ం�ం�.. 

‘‘�రద�మ్.. � గతం ��ం� అ�� అనవసరం� ��న్ �ధ��ట్�.. కష్�ంచ�మ్..’’ 

���  �ధ� అనడం� శరద తన� �� ���ం��ం�.. �ర �ం�� క�న్ళళ్�  

����� ���� ���వ��� �య�న్�త్.. 

‘‘ఫ�వ్�దం�.. �� ����లనన్ంత �పప్� ఏ� �� � గతం.. ఒకక్�� � 

గతం�� �ం� ��త్ క�ట్�, క�న్�ళ్ తపప్ మ�ం�� ఉండ�..’’ అ� అం�నన్�ప్� 

�రద �ం� �ం����ం�.. 

‘‘స�.. స� .. ఇక � గతం ��ం� ���ప్� అడగ�.. ఇ�న్�ల్ క�ట్�  అ�భ�ం�న 

�� ఇకక్డ  ఈ ����� సమకష్ం� సం�షం� ఉండ�మ్..’’ 
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‘‘� గ��న్ �����ల� �ర��వడం� ఆశచ్రయ్ం ఏ���.. ఎకక్� �ం� వ�చ్ 

ఎవ� ��యక��� న�న్ద�ం� ఈ మం�రం� ఆ�యం క�ప్ం�న �� 

సమయం వ�చ్న�ప్� తపప్�ం� � గతం ��ం� ����..’’ 

‘‘ఇక �� � గతం ��ం� మ���.. �� ��ప్ల� అ��ం�న�ప్� ������.. 

అనన్�ట్ వ�చ్ ఆ��రం �� �లల్ల� �ధన� ��ప్�స్న �ధయ్త ��..’’ 

��� �రద వంక �� న�వ్��.. �రద �� న�వ్�ం�.. 

‘‘ఆ �� ఆ��స్�ం� తపప్�ం� ���నం�..’’ 

‘‘స�.. స�. �� బయ�� ����న్�.. ��త్ �� వ�త్ ఇ�� ఈ ��� ఇవవ్�మ్.. 

తవ్ర� ఈ మం�రం ��మ్ం� ప��ల్ �వ�త్ం�.. ఆ సంద�బ్�న్ �రసక్�ం��� 

ఘనం� ఉతస్�� జ�ప���న్�.. 

ఆ ����� ��క� వ�చ్న బం��, �ం� ఆభర�� ఆ గ�� ఉ�న్�. ��� 

బం�� ��� �����ల్ �సత్ ��� ��ట్ం��� �వ��� ��త్ �� వ�త్�.’’ 

�రద, ��� ఇ�చ్న �ళం ��� ���ం�ం�.. ���  అకక్� �ం� బయ�� 

��� ��� �రదమమ్ వంక ��త్�.. 

‘‘�రద�మ్.. �ళం �� ��తత్.. ���న ఆభర�� ఉ�న్� ఆ గ��..’’ 

‘‘అ�� నం�.. ��తత్� ���ం��..’’ 

��� బయ�� �ళ��.. ���నన్ ��� � ��త్ం�ం� �రద.. ఒక�� తన 

��� ఉనన్ �ళం �� వంక ��త్ం�.. 

............................... 
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�� ఆవరణ�� వ�చ్న ��త్, తన �హ��న్ ��క్ �� ఆ పకక్� ఉనన్ ��� దగగ్ర 

��ల్, ��� ��పర��� ���� మం�రం�� ����త్�. ������  

భ�త్� నమసక్�ం� ��ద్�త్ండ� అకక్�� వ�త్ం� �రద.  ��ధ్ంచడం �రత్�య్క 

�రద వంక ��త్� ��త్. 

�రద ��త్� �� న�వ్� అత� దగగ్ర� వ�త్ం�. తన ��� ఉనన్ �ళం ��� 

��త్� ఇ�త్ం�.. 

‘‘�� ఈ �ళం �� ఇమమ్� ��� �� ��ప్రం�.. ���ం�..’’ 

��త్ �ళం �� అం��ం��.. 

‘‘�య్ం�య్ అ�మ్..’’ 

��త్ బం��, �ం� ఆభర��  ఉనన్ గ��� అ��� ��త్�.. అత� ��� 

�న�క్ ��� ��త్�. 

�రద అకక్� �లబ� ఉండడం గమ��త్�.. 

‘‘అ�� �లబ�డ్��ట�మ్.. రం� ��..’’ 

�రద �సత్ తటప���త్ం�.. తటప���త్ం�. తన� �వ��� తటప���త్నన్ 

�రద� ��త్� ��త్.. 

‘‘మ�� ఫ�వ్�ద�మ్.. రం�.. ఈ ��� రహ�య్లం� ఏ� ��.. ���� 

సంబం�ం�న బం��, �ం� ఆభర�� ఆ గ�� ఉ�న్�.. ��� ��వ్ �� 

��ద్� �� �..’’ 

�రద మ�� ��ల్డ�ం� అత� �న�� అ��� ��త్ం�.. 
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��త్ ఆ మం�రం పకక్� ఆ��� ఉనన్ ఓ గ� దగగ్ర� ��త్�.. ��� ����నన్  

���న్ ���� ���� �ళం ��త్�. 

��త్ ఆ గ� �ళం ��త్ండ� ఆస�త్� ��త్ �లబ� ��ం� �రద. 

��త్ గ� త���  ���త్�.. �రద త��� ����నన్ గ��� �రద ఆస�త్� 

��త్ం�ం� 

��త్ గ��� న��త్ �న�ల ఉనన్ �రద వంక ��త్�.. 

“�ప�� � �రద�మ్..!” అ� ��త్ �ప�� న��త్�.. అత� ���� �రద 

న��త్ం�.. ఆ గ� �పల ������ ��ం�న బం�� ����, �ం� ����, 

ఇం� అ�క ఆభర�� ఉం��. �ట�న్ం��  ఎం�  ఆస�త్� గమ��త్ం�ం� 

�రద. 

��త్ ఆ పకక్� ఉనన్ ఓ �య్�� ��త్�. బం��, �ం� ఆభర�ల� ఆ �య్�� స�ద్ 

��ట్�ం��.. అ�� అత� ఆ పకక్� ఉనన్ మ�క బం�� ����న్ �య్�� 

�టట్క�వడం� ఆశచ్రయ్��ం� �రద.. 

“అ��టం�.. ఆ ����న్ వ������..?” అ� �రద అం�ం�.   

��త్ ఆ ��టం వంక ��త్�.. ��� ���� ���ం��.. 

‘‘ఈ ��టం �తం సంవతస్రం జ��న ఉతస్��ల్ �� �ంద ప�ం�... �ం� ఈ 

����న్ ���� �డ�ం� అ�� ��ట్��.. మ� �తత్ ����న్ త�� ��ం� 

��� ������ అలంక��త్�న్�. 

అం�� ��� పకక్న ��ట్��..’’ 
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న�వ్� అం� ఆ ����న్ ��తత్� ఓ �ట �డ�� ��త్.. �రద ఆ ��టం వం� 

��త్ం�ం�.. ����న్ ��త్నన్ �రద�  గమ��త్� ��త్.. త��త ���� 

�య్�  ����, ����న్ ���ర ��త్నన్ �రద�.. 

‘‘ఇక �ళ��..’’ అం�� ��త్ న�వ్�.. 

�రద ఉ��క్ప� ���నన్�ట్ 

‘‘ఆ..ఆ.. �ళ��..’’ అం�ం� కం���.. 

��త్, �రద ఇదద్� ఆ గ�� �ం� బయ�� వ�త్�.. బయ�� ��� �రద �న�క్ 

��� ఆ ��టం వంక ��త్ం�.. ఇదద్� ఆ గ���ం� బయ�� వ�త్�. 

గ� బయ�� వ�చ్న ��త్ ��� ఆ గ�� �ళం �� �ళం �� �రద� ఇ�త్�. 

‘‘��� �� మ� ��ద్ �ప�ల్ ఇకక్� వ�త్�.. ఈ �ళం �� ఆయన� ఇవవ్�మ్..’’ 

అం� �ళం ��� �రద� అం��త్� ��త్. 

స��గ్ అ� సమయం� అకక్�� వ�త్� ���ం.. ఇదద్� ఆ గ�  దగగ్ర ఉండడం �� 

�� దగగ్ర� వ�త్�. ��త్ పకక్న �లబ� ఉనన్ �రద� ��న ���ం �ఖం � 

�వ్షం ���� వ�త్ం�.. �రద ���ం వంక ��త్ం�.. తన�� ఉ�షం� 

��త్నన్ ���ం �ం� �� ���త్ం� �రద. ��త్ ���ం � �� �నన్� 

న�వ్��.. 

‘‘���ం ����.. ��� వ����ట్ ఇ� వ�చ్��..’’ 

�రద� ��త్నన్ ���ం ��� ��త్ వంక ��త్�.. �ద�ల� ��న�వ్ 

��చ్��ట్�ం��.. 

‘‘ఒక �ఖయ్�న �షయం ��ం� మన ��జ� ��� ��ల్డ��� ఇ� వ�చ్�..’’ 
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‘‘అ�య్.. ఆయన ఇకక్డ ��.. వ�చ్�ం� �� �� ���స్ం�..’’ అం�� ��త్.  

‘‘ఆ..ఆ.. ���.. ఆయన ఈ పకక్� ఉ�న్�.. ప� ����ల్ వ�త్న� ��ప్�..’’ 

‘‘ఓ.. అ��..’’ 

���ం ��త్ ��� ఉనన్ �య్�� ��త్�. 

‘‘ఆ �య్�� ఏ��న్�..?’’ 

��త్ తన ��� ఉనన్ �య్� వంక ��త్ “ �� బం��, �ం� ���� ఉ�న్�. 

��� ��ల� ��� ������న్�.. ��� ���పరచ���..’’ 

���ం �రద వంక ��� ��త్�.. 

‘‘ప���� �ం� ఇంత ���న వ�త్�� �యడం ��దకరం.. బం���న్ 

�డ�� ఆశ�టట్��వ��..? మన ��తత్� మనం ఉం�� క�..!’’ 

�రద ���క్న త��త్ ���ం వంక ��త్ం�.. ���ం తన� ఉ�ద్�ం� ఆ �ట� 

అ�న్డ� అరద్ం అ��ం�.. �బబ్�నన్ ��� ��త్ం� �రద.. తన�� ��త్నన్ �రద 

�ఖం �� ��త్� ���ం.. 

ఆ�� అత�� ఉనన్ �పం అం� అత� �ఖం � క���త్ం�.. 

��త్� �� ���ం �రద�  ఉ�ద్�ం� అ� ��ల్�డ�  అరద్ం అ��ం�.. ��త్ 

�రద  వంక ��త్�.. ఆ�  �ఖం � �ధ  సప్షట్ం� క���త్ం�..  ఆ�కళళ్�ల్  

క�న్�ల్ ��న ����ండడం� ��త్� �పం వ�త్ం�.. ���� ���ం �� 

�����.. 
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‘‘ఏ�� ���ం.. ��� ఎంత �ట వ�త్ అంత అనడ��.. అ�� ఇకక్డ 

ప����వ��న్�.. ఉనన్� మన� క�.. ఈ �రదమమ్ �� ఈ �� మ�� క�.. 

’’ �సత్ �పం� అం�� ��త్. 

‘‘ఆ..ఆ..  ��  మ��  అ�  ��  ��త్��క్ం��ం��న్�.. ఈ  ��  మ��, 

ప�� మ�� అ� �����లం� మ��ంత సమయం ఆ��స్ం�..’’ �రద� 

�పం� ��త్ం�� ���ం.. �రద ఇంక అకక్డ ఉండ�క �ధ� అకక్� �ం� 

��ల్��ం�... 

��ల్��నన్ �రద� ��త్ �ధ��, ���ం �పం�� ��త్ ��ల్� అకక్� 

�ం� క����. 

.................................. 

��జ�  ���  �� �ప�� ����త్�. ��� � ��న �రదమమ్ అత�� ఎ��� 

���ం�.. 

�రద� ��న ���  పలక�ం�� న�వ్��. �� �రద �ఖం � ఏ� ��య� 

�ధ� ���  గమ��త్�. 

���  దగగ్�� వ�చ్న �రద తన ���� �ళం ��� ఆయన� ఇ�త్ం�.. 

���  ��న్ ���� అం��.. 

‘‘ఓ.. ��త్ �� వ�చ్�.. ?’’ 

�రద ��వం� ‘అ��’ అనన్�ట్ తల ఊ��ం�.. 

���  �రద ���న్ ���ర ��త్�. 

‘‘� �ఖం � ఏ� �ధ క���త్ం�.. ఏం జ��ంద�మ్..?’’ అ���� 
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“అ�� �దం�” ఆ� ��� � �� ఏ� �� క��డ�� ��� .. 

���  �నన్� న�వ్�.. 

‘‘�.. � గతం ��ం� అ��న �ష��న్ ఇం� ��వ్ ��త్��ట్�� ఉనన్�ట్�న్� 

క�.. ��� స�న్�� ఆనందం� ఉనన్ �� � గ��న్ ��త్�� త�ప్ ��� 

కద�మ్..’’ 

���  �టల� ���క్న త��త్�ం� �రద.. 

‘‘అ�య్.. అ�ం��� �దం�.. ఏ� ఒం�ల్ ��ద్� నలత� ఉం��..’’ 

‘‘అ�య్.. అ��.. అ�� ��ం� ����ం� ఇ� �����న్��ట�మ్.. ��ళ్ 

��ం� ���.. ఈ ప�ల�న్ ఎ�ప్� ఉం�� క�..!’’ 

‘‘అ�బ్.. ��ం� ఏ� అవసరం �దం�.. �సత్ ఒం�ల్ నలత� ఉం� అం�..!’’ 

‘‘మ� ఎ�క్వ� కషట్పడ� �రద�మ్.. ఎంత ���� �వ ��� �� ఆ�గయ్ం 

�షయం� �తం ��తత్ ప��..’’ 

�రద మ�� ��ల్డ��.. ��న�వ్ న�వ్� అకక్� �ం� �ం�� క��ం�.. 

��జ�  ���  �� �నన్� న�వ్� తన ఆ��  �� అ�� ��త్�. 

................................ 

 

 

���� భజన ��  

ఆ��రం, ఉదయం ��మ్� గంటల సమయం.. 
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���� మం�రం భ�త్ల� �ట�ట���ం�.. ఆ �ల� ��� ��ం� ఆ పకక్� 

ఉనన్ �ల� ��ం� �� �ంద� త�ల్తం�� �� �లల్ల� ��� ���వ�చ్�. 

���� �� �పల �లల్ల అలల్�� అం� ��హలం� ఉం�. ��� ���  

�ర��  ఇ�త్, మం�� జ��త్, �రథ్ ���ల� అం��త్ ��� ఉ�న్�. 

 

��� �ఖం � ఒ�ంత ఆశచ్రయ్ం క���త్ం�ం�.. ఆశచ్రయ్ం�� మం�రం� ఉనన్ 

జ�ల�  ��త్ం��. ������ ద�శ్ం��నన్ భ�త్� ఆ �� �పల  తమ 

�లల్ల� స� ��చ్� క���త్ం��. �రంద�� ఎం� ఆశచ్రయ్ం� ��త్ 

����� �జ� ��త్ం�� ���. 

ఆ ��� అ�� సంవతస్�ల �ం� �ద��� 12 సంవతస్�ల మధయ్ వయ� ఉనన్ 

�లల్� ఎ�క్వ� క���త్ం��. �� ��త్నన్ అలల్�� ఆ �� అం� ��హలం� 

ఉం�ం�. 

��త్ �� �ప�� వ�త్�. �� అం� హ���� ఉండడం గమ�ం�న ��త్ �తం 

ఎం� ఆశచ్రయ్���.  

�ప�� �ండ��� �� ఆశచ్రయ్ం� ��� ఉనన్ ��� గమ��త్�. 

��� ఆశచ్రయ్ం� గమ��త్� ���� ��హం దగగ్�� ��త్� ��త్. ����� 

భ�త్�రవ్కం� నమసక్��త్� ��త్. 

 

‘‘ఇ��� ��� ��.. ఈ�� ��� ఇంత మం� భ�త్� ఉ�న్�..?’’ 

��� �ర� ఇవవ్��� ప�ల్ం ���� అం�� క�ప్రం ��త్ం��. 
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‘‘అం� �రదమమ్ �� చమ�క్రం..’’ 

‘‘�రదమమ్ �� చమ�క్ర�.. �ంత� ఉనన్�..’’ 

‘‘�ం�మ�.. ఆ�డ గత ఆ��రం �� ��ప్న �ధన�, �లల్ల� ��, �దద్��� �� 

�ప�తం� ఆక�ట్��న్�. ఆ� ��త్నన్ �ధన� �లల్ల� మం� �రగ్ం� 

న���త్యనన్ నమమ్కం �దద్��� వ�చ్ం�. అం�� �రదమమ్ �ధన ��ం� 

����నన్ �� �� తమ �లల్ల� ���� ��� వ�చ్��.’’ న�వ్� అ�న్� 

���. 

‘‘�� ఆశచ్రయ్ం��, ఆనందం�� ఉం� ��� �� ��� ��త్ం�. �రం� 

క�సం ఒక గంట �ప�� ఆ�య్�మ్క �ంతన� గడ�లనన్ ఆ�చన �వడం �జం� 

�� మం� �షయం..’’ ఆనందం� అం�� ��త్ ����� �����  

భ�త్�రవ్కం� నమసక్��త్.. 

‘‘మం� ��ల� సంకలప్బలం  ఉండడ� కదం� ���స్ం�.. ఆ మం�� ఎ�� 

��� ఎ� ఎ�క్ం�� అనన్ �కయ్ం �� ��� ఉం��. అ� ���న�ప్� ఆ 

మం�� ����త్ం�.. ప�మం�� ఆ ��� �ఞ్��న్ ����త్ం�. అ�ం� �కయ్ం 

ఉ�న్�� మన �రదమమ్ ��..’’ ��� ��త్� �రథ్ ���� అం��త్ �పప్� 

����. 

‘‘ఇంత� ��జ� �� వ�చ్�..?’’ 

‘‘ఇం� ��దం�.. ఈ జన సం���న్ మన ��జ� �� ��రం�.. ఆయన 

సం���� అవ�� ఉం�ందం��..?’’ న�వ్� అం�� ���. 

‘‘�జ�.. ఆయన ఆనం��� అవ�� ఉండ�. �లల్ల� ఆ�య్�మ్క �ంతన 

����వ��� ఆయన ��న ఈ �యతన్ం �జయవంతం �వడం ఆయన� �� 

సం���న్ ఇ�త్ం�..’’ మన�ఫ్�త్� అం�� ��త్. 



141 
 

‘‘మం�తనం ఎకక్��న్ ఆ భగవం�� ఆ��వ్దం అకక్� ఉం�ం� కదం�.. ఏ� 

ఏమ��.. �రదమమ్ �� �పం� ఆ ����� మం� భ�త్��� 

సమ��చ్��న్�..’’ ����� ����న్ ��త్ భ�త్� అం�� ���. స��గ్ 

అ�ప్� ��త్ పకక్� వ�చ్ �లబ���  ���ం.. 

‘‘��� ��.. � �� �ం� ��� �త్� ��� ��, మ��య్ల �త్� ��..’’ 

���ం �ం�� ��� సప్షట్ం� ���త్ం�. ���ం �ట� ��త్, ��� 

ఇదద్� ఉ��క్పడ��. ��దద్� ఒ��� ఆయన �ఖం  వంక ��త్�. 

���ం ���� �పం� ��త్ం��. �� అత� ��� ��ం ������ 

��క్� ఉం��.  

మ�ళ్ ���� అం��.. 

‘‘��క్ ��క్ ��ం� ��ళ్� వ�చ్ తల���నన్ ఓ �స��� ��ం� �� 

�� ఎ�క్వ� ��ల్���న్�. అ� �� ఏ��ం ఇషట్ం ��. ఇక�ం� �� 

ఆ�డ�� �త్�� త�గ్ం� ఆ భగవం��� �య్స �ంచం�..’’ అత� �ం�� ���ం�న 

ఈరష్�� ��న ���� ��� �క����..  ��త్ �� ఎం� ఆశచ్రయ్���. 

................................... 

��� �� దగగ్ర ఉనన్ �బబ్��య� అ�మ్�� వయ్�త్ �ఖం  ఆనందం� ��� 

��ం�ం�. 

అత� ��� ప���యల ��ల్ ఓ ఇర� వర� ఉం��. ��� అత� ఆనందం� 

�కక్���ం��. 

‘‘ఈ ��దగగ్ర ఇ�న్ ��ల  �ం� �బబ్��య� అ�మ్��న్�. ఒకక్ ���రం 

��, �గ� పం�గ ��ల తపప్, ఇ� ఆ��రం ��న ఇంత �బ� �వడం ఇ� 
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�ద���..’’ ఆనందం� అత� �ఖం  �����ం� డ�బ్� తన ��� 

��ట్�ం� �బబ్��య �సం వ�చ్న ���� �����. ��� �వల�న �బబ్� 

�య�  ఇ�చ్ డ�బ్ ���� ��� ��ట్�ం�ండ� సడ� � అత�� ఒక ఆ�చన 

వ�త్ం�. 

‘‘అ��.. అస� ఈ�� ��య్క �నం �� ఏ��� క�.. మ� ఇంతమం� జ�� 

ఎం�� వ�త్నన్�ట్.. �� ఆ��రం వ�చ్ందం� ��� ఇం�ల్ �షట్���� ��� 

అ��క్�వడ�, �దం� ఏ ����, ���� ��ళ్ ఈ జ�� ��ద్� ���� 

��� �వడం ఏ��..? ఏ�� అం� ���ం� ఉం�...’’ 

అత� అ� అ��ం�ండ� మ� ఇదద్� భ�త్� అకక్�� వ�త్�. �� �కక్� �� 

�లల్� �� ఉం��.. 

‘‘ఏమ�య్.. ఒక �బబ్��య ఇ�వ్..’’ ��� �ం� డ�బ్� బయ�� ��త్ అం�� 

ఆ భ�త్�. 

ఉనన్ ��� ఒక మం� �బబ్��య� ఏ� అత� ��� అం��త్� �బబ్� �య�  

అ�మ్ వయ్�త్. 

‘‘అ�నం�.. �� �షయం అ����.. ఏ� అ��� క�..!’’ ఆతృత� ఆ���క 

అం�� �బబ్� �య� అ�మ్ వయ్�త్. 

‘‘ఏ� అ����.. అ��..’’ అం�� ఆ భ�త్�. 

‘‘ఈ�� ���� ��ట్న��..?’’ ఆ��నం� అడ���. 

‘‘ఛఛ.. ఏ� ��.. ఎం�క� అ��� ..?’’ ఆశచ్రయ్ం� అ���� ఆ భ�త్�. 
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‘‘ ��..! మర� అ�� ఈ�� ఏమ�� ��య్క�న �న�.. అం� ��ంఠ 

ఏ�ద�, కీష్��ద్ ఏ�ద� �ం� ���   వ�త్� క�.. అ�ం� ��ష�న  ��  

ఈ��..?’’  అ�యకం� అం�� అత�. 

‘‘అ�బ్.. అ�ం��� ��.. అ��.. �� ���ం���త్�న్య�య్..’’ ఆశచ్రయ్ం� 

అ���� భ�త్� �బబ్��య�  అ�మ్ వయ్�త్ అత� వంక అ�బ్రం� ��త్ 

అం��. 

‘‘�� ఇకక్డ సంవతస్రం �ం� �బబ్� �య� అ�మ్��న్�.. ���రం �� తపప్ 

�గ� ��ల� �బబ్��యల అమమ్�� �� త�క్వ� ఉం��. ఇంక ఆ��రం 

��న�� ��ప్�స్న ప���.. ఏ� ఓ ���, అ�� అ�మ్��. అ�వం��.. 

ఈ�� ఆ��ర� క�.. మ�.. ఇ�ల  �� ���రం ఎ�న్ �బబ్��య�  

అ�మ్��.. ఇం��ం� అ�న్ �బబ్��య�  అ�మ్డ����.. ఉనన్ ఫళం� 

ఈ ��� ఇం�� మం� భ�త్� �వడం� ��ం� ఆశచ్రయ్ం ఏ�ం�.. అం�� అ� 

అ���..’’ అ�న్ �శన్� ఎం�� ��� ��య ��ప్� అత�. 

�బబ్��య �నన్ భ�త్� �దద్� న�వ్��.. 

‘‘ఓ అ� � ��.. ఈ�� ��.. ఇక�ం� �� ఆ��రం � �బబ్��యల� భ� 

��� ఉం�ం��..!’’ 

న�వ్� అం�� ఆ భ�త్�. 

‘‘అ�న�య్.. ఎం��� ఉనన్ఫళం� �ల� ��లంద�� ���� �ద ఉనన్ 

ఫళం� భ�త్ �����ం� �టనన్� క� � �శన్..’’ 

‘‘ఈ �ల� ��� �ద�య్... ఈ ��ట్ పకక్ల  ఉనన్ �ల� ���  �� ఈ�� 

ఈ ��� �వ��� ��య్కం� తమ సమ��న్ ����త్�న్�.. ��� �రణం ��� 

ఆ ������ ఉనన్  భ�త్�ప�త్� తమ �లల్ల� �� కల�లనన్� �� ఆశ.. ’’ 
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ఆ భ�త్� స����� �బబ్��య�  అ�మ్�� వయ్�త్ �� ��క్ం��... 

‘‘తమ� ��ప్ం� ��� ���కక్�ద�య్.. ఇ�న్�ళ్� తమ �లల్ల� ���� 

అ�భ్త ������ �ల�ల� అ��� ��� ఇ�ప్� ఎం�� ఆ�చన ఒ�చ్ందనన్� 

� �దవ ��..’’ �� ��క్ం� అం�� �బబ్� �య� అ�మ్�� వయ్�త్. 

‘‘�� ��య�� ఏ�ంద�య్... �ం� ���� ఈ ��ళ్ �� ఆ��రం �� 

ఆ�య్�మ్క �ధన� ��త్�న్� క�.. �ఖయ్ం� �రదమమ్ �� �� ఆ�య్�మ్క 

�ధన� �లల్ల �న�క �వరత్న�  ఎ�న్ మం� ��ప్ల� ��� వ�త్�న్�. 

అం�� ఆ�డ �ధనల� తమ �లల్ల� ���ంచ��� ��య్కం� సమ��న్ 

���ం��� మ� వ�త్�న్�..’’ అ�న్� భ�త్� అకక్� �ం� ��ళ్� ���.. 

‘‘ఓ�.. ఇక �� ఆ��రం �� ���రం �� భ�త్ల� 

�ట�ట����ందనన్�ట..’’ 

���గ���ం� ఆనందం� అ��ం�� �బబ్��య� అ�మ్��… 

----------------------- 

 సమయం ��మ్�నన్ర అ��ం�.. ���� మం�రం� ������ 

ద�శ్ం��నన్ భ�త్లంద� తమ �లల్ల� ���� పకక్� ఉనన్ ���� మం�రం 

�� �� వ�త్�. తమ �లల్లంద�� వ�స� ��చ్�డ��.. 

అ�ప్� ఆ �� �� వ�త్� ��జ�  ��� .. ��� �లల్ల� వ�స �మం� 

��చ్��� ��� ఉం�� ��త్. ���  �� �� �వడం ��న ��త్ ���  

దగగ్�� వ�త్�. 

‘‘��� ���  ��.. �� ��న సంక�ప్�� ఆ ��� ఆ��స్� ల�ం��. 

�రదమమ్�� �ణయ్� అ� ఆ�య్�మ్క �ధన �న��� మన �ల� ��� ��, 
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పకక్�నన్ �ల� ��� �� తమ �లల్ల� ���� వ�చ్�..’’ ��త్ �ట�ల్ 

ఆనందం.. 

���  ఆ �� � �ం� ఉనన్ �లల్ల� �� త�ల్తం�ల� �� ఎం� 

ఆనందప����. ఒక �ధ�న ���వ్��� ���వడం� అ���ం� ఆయన 

కళళ్�ల్ క�న్�ళ్ ��� ����� .. 

‘‘అం� ఆ ����� ఆ��వ్దం.. ఇంత� �రదమమ్ ఎకక్�ం�..?’’ 

‘‘ఏ� ఒక ప� �యక�� ఆ�డ� ఏ� �చ� కదం�.. �ల్� � �ం అ��ం�.. 

�లల్లంద� వ�చ్�.. �� ��ల� అం�.. ��� ��ద ��� ��ం �� 

వ�త్న� ��ప్ం�.. ’’ 

‘‘�� ప��� ���� ���ం�నన్ ఆ�డ� �� ��� �� �రవ�వం 

�����ం� ��త్ ��..’’ న�వ్� అం�� ��� . 

‘‘��క్�నం�.. �� వ�చ్ ��చ్ం�..’’ ��త్ �� న�వ్� అం��. 

���  న�వ్� ఆ ��  �ప�� న��త్ం��.. ��� � ��న �ంద� భ�త్� 

�నయం� నమసక్��త్ం��.. ��� ��న�వ్� ��నమ�క్రం ��త్ ఆ 

భజనమం�రం� ఓ పకక్� ��న ��చ్దగగ్�� ��ల్ ��చ్ం�� ��� .. 

అ�ప్� అకక్�� వ�త్ం�  �రదమమ్.. ఆ� �ఖం � ఎ�ం� ��� క��ంచ�.. 

తన �ధన� �న��� అంతమం� త�ల్తం�� తమ �లల్ల� ���వ�చ్ర�  ��� 

��  ఆ��  ఏ��ం గరవ్ం ��� �య� క��ంచ�.. ఆ� మన�� ఆ 

����� �మ� సమ్��త్ం�ం� ఎ�ప్�.. గత �రం ఆ� �ధన� �నన్ �� 

�రదమమ్ ��� �నయం� నమ�క్రం ��త్�. ��� ��న�వ్� �� నమ�క్రం 

��త్ ��క�� వ�త్ం�.. �తత్� వ�చ్న ��� గత �రం వ�చ్న �� �రదమమ్� 

��ం� ఆ�డ ��ం� �పప్� ���ం��. 
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�రదమమ్ ���  వంక ��త్ం�.. ఆయన ఆనందం� �రదమమ్� �� న�వ్��.. 

�రదమమ్ �� �నన్� న�వ్�ం�.. ఒక�� ఆ �లల్ల వంక ��త్.. ఇదం� � 

�ధన మ�మ� అనన్�ట్� �గ ��త్� ��� .. ��� �� ఆ� ��న�వ్�� 

స��నం ���ం�.. 

��త్ ��క �� వ�త్�.. ఆ�� భకత్జనం ఎ�క్వ� ఉండడం� �� � �దద్ం ��త్�. 

��త్ ��  అం��ం��.. 

‘ఓం � ���ం.. ఆ ������ ఉనన్ అచంచల�న భ�త్� ఇకక్�� ��చ్�న 

భకత్జ�లంద��  � హృదయ �రవ్క నమ�క్ర�� .. � �లల్ల� ఆ�య్�మ్క 

�ంతన� �ం�ం�ం�లనన్ సంకలప్ం� ఈ ఆలయ ��జ� ���  �� ఏ�ప్� 

��న ఈ ��షన�  �ల్�� � ఇంత�� సప్ందన �వడం � ��జ�  ���  ��� 

��ం� ఆలయ క�� �ంబరల్�న �� �� ఎం� సం���న్ క���త్ం�.. 

��త్తం స�జం� మ��య్లంద� �ం�క �వ��� అల�� ప����.. 

ఉదయం �వడం �ద� �� ప���ంత వర� తమ �నం�న ��తం� �� కష్ణం 

�ం�క �వ��న్ ���త్ మరమ���� �త�� �ళళ్���ం��న్�.. అ�ం� 

����� అల�� ప�న��, �� �లల్ల� �తం అ� �వన ����� �� 

��త్�న్�. తమ �లల్ల� ఉద��న్ �క్� � పం�ంచడం�� తమ �ధయ్త 

����న�ట్ �� మం� అ��ం��న్�.. �� లకష్ల  ��యల ��ష�ల్ క�ట్�, 

�ల �� �క్�  �� క���న్ం క�.. తమ �లల్ల చ�� చ�� సందయ్ల�న్ �చ�ల్ 

���ం��� అనన్ ��� �లల్ల� స��గ్ ప�ట్ం���ం� తమ ప� �� 

�����నన్ త�ల్తం�� ఎం� మం� ఉ�న్�. అ�� డ�బ్� ���క్� 

చ��� �షయం ఉండద� �� మం� ��ంచ�క���న్�.. ��త్తం ఈ 

స�జ�కడల� గమ��త్ మం� క�న్ �� అ�న్ రం��ల్� ���� �� 

క���త్ం�.. ఈ ��వం �లల్ల� ఎంత�� ప��ంద� ��య్కం� ��ప్�స్న 
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ప���.. స��గ్ ఈ �షయం ��ం� ఆం�ళన �ం�న � ��జ�  ��� ��.. ఈ 

ప��లల్ల� ఇపప్� �ం� ఆ�య్�మ్క ��ల� �ం�ం��త్ �� ��వం ��� 

పడ�ం� ఉం�ంద� �రదృ�ట్� ఆ��ం� ఇ�� ఇ� ఆ�య్�మ్క �ధనల� �ప 

కలప్న ���.. ఆయన మం�తనం� తల��ట్న ఈ ��య్�� � ���� ఉం� 

�వ��న్ ���త్నన్ �రదమమ్ �� �పం� ఆ ����� ఓ మం� �ధ���� 

మన� అం�ంచడం �జం� � �లల్� ���నన్ అదృషట్మ� ��ప్�..’’ 

��త్�� �టల� అకక్�నన్ �రంద� చపప్�ల్ �డ��.. ��త్ పకక్� �లబ� 

ఉనన్ �రదమమ్ ��ం �సత్ అ�కరయ్ం� ��త్ వంక ��త్ం�.. అంతమం� �ం� 

��త్ తన� �గడడం� ఆ�� ఒకరక�న ��యం ఆవ�ం��ం�ం�. 

��త్ �ట�  �నన్ ���  �తం ఎం� సం�షం � చపప్�ల్ ����.. అత� 

�� �రదమమ్� ప��ం�.. �రదమమ్ �ఖం � క���త్నన్ ����న్ �� 

న�వ్�ం�� ���  ��.. 

��త్ �రదమమ్ వంక ��త్�.. ఆ�� క���త్నన్ ����న్ �� అత� 

న�వ్�ం��.. 

‘‘�రదమమ్ �� తమ �ధనల� �రం��త్�..’’ 

��త్ �రద� �� � అం�ం� ఆ ��క� �� ���  �కక్� వ�చ్ �లబ���.. 

�రదమమ్� �సత్ ��యం.. అంతమం� జనం క���త్ండడం� ఆ�� భయం 

����త్ం�.. �ం� సవ�ం��� ��ల్�ల� �య�న్ం�� ఆ� �ం� �గల�.. 

�ం� ఏం ��� అరథ్ం �క ���  వంక ��త్ం�.. 

���  ఆ� వంక �� మ�ం ఫ�వ్��.. ��ల్�.. అనన్�ట్� �గ ��త్�.. అత� 

�గ� గమ�ం� స� అనన్�ట్ త���త్ం�.. ఒక�� గ�ట్� ఊ�� ��చ్�ం�ం�, ఆ 

త�వ్త క�ళ్ ���� మన�� ఆ ������ మన�ఫ్�త్� ��థ్�త్ం�.. ఆ 
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త�వ్త ��ల్� క�ళ్ ���త్ం�.. ఒక�� తన �ం� ��చ్నన్ �లల్ల�, �� ��ట్ 

�లబ� తన� గమ��త్నన్ �� త�ల్తం�ల� గమ��త్ం�... 

�రదమమ్ �ం� సవ�ం��� �ధనల� �రం��త్ం�. 

‘‘ఓం ����య నమ: �రం ��న ��పటం� ��ల్ ఎ��� గమయ్ం�� 

��ణం ��త్నన్ ��పటం� � ��తం అ���న సమయం� ఆ ����న 

���న్ ఈ మం���� క�ట్� ��పటం�ం� � ����� ఒక అరథ్ం, పర�రథ్ం 

క��� ��న ఆ ������ భ�త్� ���వందనం ��త్�న్�. �� ప�� �ట� 

, ��ప్ �ధనల�న్ �� ఆ ����� ప���త్�న్� ��, ఇం�� � �పప్తనం 

ఏ� �ద� � అంద�� స�నయం� �నన్�ం��ం��న్�.. ’’ 

అంద�� తల  వం� అ��దం ��త్ం�.. ఆ� �టల� అకక్�నన్ �రంద� గ�ట్� 

చపప్�ల్ ����.. 

��� , ��త్�  �� చపప్�ల్ ��� ఆ�� ఎం� ఆశచ్రయ్ం��, 

అ��నం�� ��త్ం��.. 

‘‘గతం� �� చ��న, �నన్ ��న్ మం� �ష�ల� ఈ �లల్ల� పం��ం��న్� 

��, న���� ��� ��ప్ంత ��న్  �� ��.. � �ట� �లల్ల� ఆనం��న్  

క���త్�న్య�, ���  ఆ�య్�మ్క �ంత� ��ం� మం� �రగ్ం �ం� నడ�లనన్ 

ఆస�త్ ����ంద� ����� ��ంత�� సం��ం��. 

� �ట� �లల్ల� ��ప్� ��రం ����న్య� �����న్క, ��� మం� 

�రగ్ం �ం� న��ంచ��� �వం� కృ� �య��� �� �దద్ప����..’’ 

ఆ భజన మం�రం మ�ళ్ చపప్టల్� ������ం�.. ��త్, ��� �� 

ఆనందం� చపప్�ల్ ����.. ప� కష్�ల త�వ్త �రద �లల్ల వంక ��త్ం�...‘‘ 

�లల్� ��� �ద� �డ��..’’ న�వ్� అం�ం�..  
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�లల్లంద�  ఎం� ���� త����.. �రద �ఖం � సం�షం..  

ఆ� ��� �పప్టం �రం��త్ం�..  

ఆ� ��� ��� ఉం�ం�..  

ఆ� ���నన్ ��� �లల్� ఎం� ఇషట్ం� �ం�ం��.. 

�రదమమ్ ఏ� ��� ఒ�క్ అ�బ్�� �� �శన్� ��త్ం�ం�.. ఆ� ��న �శన్ల� 

�� ఎం� ఇషట్ం� స��నం ����.. �లల్� స��నం ��ప్క అకక్� ఉనన్ 

�దద్�� ఆనందం� చపప్�ల్ ���ం��.. 

��త్, ��� �రద ���నన్ �ధన� �ం� ఎం� ఆశచ్రయ్ం��, 

అ�భ్తం�� �రదమమ్� ��త్ �� �� భ�త్ల� �� చపప్�ల్ ��� 

ఉం��.. 

ఆ భ�త్ల  మధయ్� �ర� �లబ� ఉం�� ���ం.. �గ� �రంద� ఆనందం� 

�రదమమ్ ��ప్ �ధన� �ం�నన్పప్��, ���ం �ఖం � ��ం �ప�త�న 

�పం �ండ��త్ం�ం�. �రదమమ్ న�వ్� �లల్ల వంక ��త్ ��ల్��ం�ం� 

���ం �రద� ��త్ �పం� ఊ���ం��.. 

ఆత� కళల్�ల్ ఎ�� �ర�  అ���ం��.. �రదమమ్ �టల� సం�షం� 

చపప్�ల్ ���నన్ �రంద��  ఒక�� గమ��త్�  ���ం.. ఆ� �టల� 

అంద�  చపప్�ల్ ���ండడం ���ం� ��ర� నచచ్క�వడం� ఇక అకక్డ 

ఉండడం ఇషట్ం �దనన్�ట్� ���� భ�త్లంద�� త�ప్�ం� బయ�� వ�త్� 

����.. 

 

.................................... 
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���ం �ఖం  �పం� ర����ం�ం�.. తన గ�� ��ట్ ప��ల్ 

��త్ం��.. �పం� �� ��� �� ����త్ం�ం�.. 

ఛ.. అ� అ��ం� ���� గ�� ప��ల్ ��త్ం��.. 

స��గ్ అ�ప్� ఆ గ��� ��� ����త్ం�.. 

���గ్ అ� ఇ� ప��ల్ ��త్నన్ ���ం� ��న ��� �ఖం � �పం.. 

‘‘�ట� �ట� ����, మ�� గడప �ట� అం� ఇ�.. ���� ��ళ్ �� 

ఎంత ��� అంత అ�, ఆ �� ��జ� తన క�సనన్�ల్� ఉం�డ� ఏ�� �ట�  

��ప్�.. అవ�న్ ఉ�ట్ �ట�న� �����ం�.. ప� �యడం �త�� ��� ఇ� 

అ� ఇ� ప��ల్ �� ఏం ��జనం..’’ �ళన� అం�ం�. 

���ం ��� వంక �పం� ��త్�.. 

‘‘అ�బ్.. ఆ ���ం �దవ��.. అకక్డ అ�వ� ��క్ ��క్ ��� వ�చ్ ��� 

ఆ��ం��ం�ం� ఇకక్డ ��వ్ ఇం�ల్ ��చ్� భజన ��త్�న్�..’’ 

���ం� మ�ంత �పం వ�త్ం�..  

‘‘���..’’ అం�� గ�ట్�... 

���ం �కష్ణం� ��� వంక �� ‘‘���.. ఊ��ం��న్� క�� � ఇషట్ం 

వ�చ్న�ట్ ��� మ�య్ద ఉండ�..’’ 

��� �ంత �ంతప��ం�.. 

‘‘��న్ ��ప్�డవడం � ఉ�ద్శయ్ం �� ���ం.. �� ��� ఆ �రద �తత్నం ��ళ్ 

����� ఉం� � మన� ఉ��క్ం�ం�.. ఎ��� ��న్ ఆ ����ం� 

పం�ం��ల� మనం ��న �య�న్ల�న్ ������ం� � హృదయం ఆ�హం� 
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ర����ం�.. � � �నన్ �పం ఎవ��ద ��ం�� అరథ్ం �క �� ఇ� 

��ల్�� అం�..’’ 

‘‘�పం ���.. �� ��.. ఆ �రద వ�చ్నపప్� �ం� ��న్ ��ళ్�ం� బయ�� 

ఎ� �ం��� అ� ఆ���త్� ఉ�న్�.. �� ��ం� ��జ� � ��� ��ప్� 

�� అత� ప�ట్ం��వడం ��.. �టల� ��ం� �తల� �రంద� మనన్ల� 

�ం��నన్ ఆ �రద� ఎ� ����ం� బయ�� �ం��� అ� ఆ���త్ం�.. 

మధయ్� ��వ్�చ్ న�న్ మ�ంత �చచ్����న్�..’’ �పం� అం�� ���ం. 

‘‘� �ధ �నరథ్ం ���ం�� ���ం.. ��.. మనం ��న్ ��ళ్ �ం� ఎ� 

బయ�� పం�ం�� అ� ��క� ఆ���త్ �లకేష్పం ��త్ ��చ్ం�.. అ�� ఆ 

��జ� � ��ం� భ�త్ల� �� �టట్� ���ం�ం�.. �తత్� అ�� �లల్ల� 

��� ���ం� క�.. �నన్ ఆ��రం �� అ� ��ప్ ��� �న��� �ల� 

అం� ��� వ�చ్రం�.. అ� ఎంత� ఆ ��ళ్ �����ం� అరథ్ం �వడం 

��...��� �ం�� ఈరష్�, �వ్షం క���త్ం��.. ఆ� హృదయం 

ర����ం�ం�.. ఆ� కళళ్�ల్ ఎ���ర� అల��ం��.. 

‘‘ఆ..ఆ.. ���.. అ�ప్� �� �� ఆ ��ల్� ఉ�న్�.. అ� ��� ���ం� 

జ�� చపప్�ల్ ���ండడం �� భ�ంచ�క బయ�� వ�చ్��.. అస�  ఆ �రద 

ఎకక్� �ం� వ�చ్ం�..? ఎ��� ��న్ ఆ ��ళ్ ప�� ���చ్, � �వ్� ఆ �� 

��� ��మ్� ���ద్మ� ���న ఎ�త్గడ ఫ�ంచనం�� ��ంత �పం� ఉం� 

���..? అ�� ఆ�� ��జ�� కలవమ� �� ��ప్న�ప్� ��వ్ �సత్ �ందర� 

��ళ్ ఉం� ఇ�ప్� మన�ంత �నష్�  ఉం�� �� క�..’’ ���� ��� పడ�� 

���ం.. 
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‘‘ఇ� మ� ��ం�.. ��వ్ �ళళ్మనన్�� ఉద��న్ �� ��� ��ళ్�.. ��జ� 

ఇం� ��దం� ఆయన �క�సం ఎ����త్ అకక్� ��చ్�న్�.. స��గ్ ��జ� 

�� ప�����ల్ వ�త్రన� ఆ �రద వ�చ్ం�.. ��న్ �� అ�� ��� ���� 

ద�శ్ం��వడం �సం వ�చ్ంద� అ���న్�.. �� అ� �� ఎస� ��ట్ం�� 

వ�చ్ంద� �న����...’’ 

‘‘అ� ��ళ్� వ�చ్ం� స�.. ��వ్ం ��� .. ��న్ �� పం��త్�న్న� ��జ�  

��� � ��  �� ��ప్�.. స� పం�ం�..  �� ప�� ��ట్�ం�న�  ఆయన �� 

సప్షట్ం�  ��ప్�.. ��న్ ప��� ��ట్�ం�న� ��ప్న�� ఆ �రద� ఎం�� 

ప��� ����న్�..?’’ �పం� అం�� ���ం. 

��� గ��క్మం�ం�.. ఆ� �ఖం � కం�� ����త్ం�. 

‘‘అ�� క�.. �� �షయం ��ం� ఇంతవర� ఆ��ంచ� ��.. ��ళ్ ప��సం 

�� పం�ం�న ��న్ ��ం� ఆ �రద� ���  ఎం�� ��ట్��న్�.. అస� �� 

ఏం జ��ం�..?’’ ���ం ��� ��న్�త్�. 

��� కం��� ��క్�  ��త్ం�ం�.. ���ం ఆ� దగగ్�� వ�త్�.. ఆ� 

కళళ్�ల్� ��� ��త్�.. ��� అత� �ఖం �� �డ�ం� ��క్�  

��త్ం�ం�... 

‘‘�జం ��ప్.. అస�  ఆ��ం జ��ం�..?’’ ��చ్ ��చ్ అ����. 

‘‘అ�.. అ�.. మ��..’’ 

‘‘అ� నసగ�ం� ఏం జ��ం� ��ప్.. ��వ్ ఉద��న్ ��� ��ళ్�.. ��వ్ 

��ళ్న�ప్� ఆ �రద ఇం� ��ళ్� �� �ద� ����న్�.. మ� �ం�� ��ళ్న 

��న్ �ద� ఆ �రద� ���  ఎం�� ప�� ���చ్�.. ��ప్..’’ అత� �ఖం � 

�పం ధవ్��త్ం�. ‘‘అం�.. �� �ం� ��ళ్�.. � త�వ్త �రద వ�చ్ం�.. 
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��దద్రం ��జ�  �సం ఎ�� ��త్ండ� ఆయన హ���� ��ళ్� వ�చ్�.. 

� ఇదద్�న్  ���.. ఏ� అ�జ్ం� ప�  ఉందం�  వ�చ్న�� కష్ణం�� �� 

ఉండ�ం� బయ�� ��ళ్�.. మ�ళ్ ఓ అరగంట త�వ్త ��� వ�చ్ ��వ్ పం�ం� 

�రద� అ��� ఆ�� ప��� ���చ్��న్�.. అ� జ��ం�..’’ 

ఆ� �ం�� సనన్� వ��.. ���ం ఆ�� �కష్ణం� ��త్ం��.. ఆ� 

��ప్ం� నమమ్న�ట్� ���ం� అ���త్ం�. 

‘‘��వ్.. ��వ్ � దగగ్ర ఏ� ��త్�న్�.. �జం ��ప్.. ఆయన వ�చ్ �ళల్డం వర� 

ఓ�.. ��.. �� పం�ం�ం� �రద� అ��� ఆయన ప��� ���చ్��న్డనన్� 

��ం �� నమమ్�.. ఇం�� జ��ం�.. ఏం జ��ం� ��ప్..’’ 

‘‘అం�.. మ��..’’ �ం� ��� న���ం� న���ం� ���. 

‘‘ఎ�.. � న���� �షయం ��ప్..!’’ �పం� అం��. 

��� తల�ం��ం�ం�.. ��ల్� �ం� ��ప్�ం�.. 

‘‘ఆ�� ��జ�  హ���� బయ�� ���.. � ఇదద్�� ���.. ఒక 

అరగంట� వ�త్�.. ఆ �� ��� �సత్ ��ం �యం� అ� ��ప్�..’’ ��� 

�పప్డం �ద�  ���ం�. ‘‘అత� ��ప్ �ళళ్��.. ఆ �రద �� ��ం ��త్ం�.. 

��వ్� ఓ �ల ��ళ్ ��చ్�న్�.. 

అం��..’’ �పం� అం��. 

��� అత� వంక ఆశచ్రయ్ం� ��త్ం�.. 

‘‘అ��.. అ� జ��ం�.. ఇంత క��ట్� ఎ� ��ప్�..?’’ 
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‘‘అ���న్�.. ��వ్�ం��� ��ం�వ� అ�ప్� అ���న్�.. అ��.. 

��వ్�ల్ం� ఆ ��� ��ప�� ప��స� క�.. ఆయన వ�చ్�� ఆప� ��వ్ 

��ం�.. ఇ�ప్� మన�ంత �ధ ఉం�� ��.. 

ఆ �రద� ��ళ్�ం� ఎ� బయ�� పం�ం�� అనన్ �నష్� ఉం�� ��..’’ 

���గ్ అం�� ���ం. 

‘‘అ�బ్.. ���ం.. జ����న �� ��ం� ఇ�ప్� ఆ���త్ ��జనం 

ఏ�ం�ం�..? జర��స్ం�� అ� ��..’’ అకక్� ��వర��న్ ��క �య��� 

అం�ం� ���. ���ం త����.. అత� ���  �నయ్ం�� 

��త్ం��.. ఓ �ండ��� �ం�� ��త్ తన �ం� ��� ��క� ��ట్�� 

��ం�  వంక ��త్�.. అత� �ఖం � �రద� ఉనన్ �వ్షం సప్షట్ం� 

క���త్ం�ం�.. 

‘‘అ��.. జర��స్ం��న్ ���..’’ 

�న�క్ ��� ��� వంక ��త్�.. 

 

‘‘ఆ �రద� ��ళ్�ం� బయ�� పం�ం� �య��� ఆ�� ఓ �క్�  �� ఉం��.. 

అ��.. ��న్ ��ళ్�ం� త��య��� ఇంత �దద్ �క్�  అవసర� అ��� 

ఊ��ం����.. ��.. త�ప్� ��.. ��న్ �����స్ం�.. ��త్ ఉం�.. 

�ం� ���ల్ ఆ �రద� ��ళ్�ం� ��, ఆ �ల�� �ం� తన� ఇషట్ప� ��ళ్ 

త�న్ త���� ��త్�... హ..హ..హ..’’ 

���ం �కృతం� న�వ్��.. అ� న�వ్�నన్ ���ం� ��� ఆశచ్రయ్ం��, 

భయం�� ��త్ం�ం�. 
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���ం �� �ంగణం�� �� � వ�త్�.. �� � ��క్ �� ���ప�� వ�త్�.. �� 

ఆవరణ� ���� ����� �� �ల���న్ అ�ల్�  క���త్ం� �రద. 

���ం �రద�  ��త్�.. �రద� �డ�� అత� కళళ్�ల్ ఒక �ధ�న  �పం 

క���త్ం�ం�.. 

య��పం� �రద �� ���ం� ��త్ం�.. ���ం కళళ్�ల్ తన� క���త్నన్ 

���న్ �� కం��ప��ం� �రద.. 

��జ�  ���  ఆ�� �� అ���  ��త్� ���ం.. అత� �ం�� అ��� 

��త్�న్ అత� �� ��ం �రద �� ఉం�ం�.. తల �ం��� తన ప� �� 

���ం�నన్ �రద� ఏ� అ��… ��ల్� త��త్ ���ం వంక ��త్ం�.. 

���ం �� తన�� ఉండడం.. ఆ ��� తన�  ఉనన్ �వ్��న్ ���త్ం� 

�రదమమ్.. 

�రద��ం� �� మరలచ్�ం��  ���ం ��జ�  ���  ఆ���� ��త్�. 

��జ�  ���  తన ���  �ం�నన్ ఓ �� � ఏ� ��య� � ��త్ ఉం��.. 

ఆ�� �ప�� ���ం �వడం గమ�ం� త��త్ ���ం వంక ��త్�..‘‘�వ�య్ 

���ం.. �.. ��చ్..’’ న�వ్� అం�� ��జ�  ���  

���ం �నన్� న�వ్� ���  ఎ��� ��చ్� ��చ్ం��.. ���  �� 

��త్నన్ ప�� ఆ�� ���ం వంక ��త్�.. 

‘‘దశ వసం�తస్��� ఇం� ఎం� సమయం ��.. ఈ �� �� ప�� ���స్ 

ఉం�.. �� �తత్ం �టల్ �క�ష�  ��ం��స్న �ధయ్త �� క�.. ఈ�� �ం� ఆ 

ప�� ఉం� ���ం..’’ 
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‘‘ఆ..ఆ.. �� ��మ్ండం� ��  �క�ష�  ���త్�.. �� �పల, బయ� ఏ�ప్� 

��న ��య్�త్ �టల్ �ం�ల� �� మం�రం కళకళ�� �ధం� �� �దయ్త 

��..’’ ఉ�స్హం� అం�� ���ం. 

‘‘మం��.. ��� �వల�న డ�బ్ �ం� ���ం��..? �క పన���న త�వ్త 

సరద్మం��..?’’ 

య��పం� అం�� ��� . 

‘‘��� ��య్�� డ�బ్ �ఖయ్ం �� �ం�.. � వర� �� ఏ�ప్�ల్ ��త్�.. �� 

��� ��ల్� ఇ�చ్న త�వ్� �� డ�బ్ ఇ�ద్� ��.. �ంద�� ��..’’ న�వ్� 

అం�� ���ం. 

���  సం�షం� న�వ్��.. 

‘‘ఇం� ఏ�� ����..?’’ 

���ం ���  వంక ��త్�.. అపప్� వర� ��న�వ్� ఉనన్ ���ం �ఖం � 

ఎ�స్ �ష�స్  ���ం��.. �ఖం � �ం��య్�న్ ��చ్�వ��� 

�య�న్�త్ం��.. అత� �ఖం � ���నన్ ��ల� ���  గమ��త్�. 

‘‘�� ఇం� ఏద�� ��ల్��..??? 

���ం కం�� ప��నన్�ట్� న��త్�.. 

‘‘ఆ..ఆ.. మ�� ��.. �నన్ �� ఏ� ప��న �య్�ల� �� � ��ళ్�..’’ అం�� 

���ం. 

‘‘��ల� �� � ��ళ్�..?’’ 
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‘‘ఆ..ఆ.. అ� మన ���� బం�� ఆభర�� ��� పరచడం �సం ఇ�చ్�.. ఆ 

��ల� �� � ��ళ్�..’’ ���ం �ం� �సత్ తడబ��ం�. 

���  ���ం� ఎ��� �� తల పం��త్�..‘‘ఓ�.. అ��..!’’ ���� 

అం�� ��� . 

‘‘ఏ� ��ల్�� ���� ఆభర�� ��� ప�� ప� ఎంత వర� వ�చ్ంద� 

ఆ� ���.. ��న్ ఆభర�ల ప� �రత్�ంద�, మ���న్ ����న్య�  �ం� 

�� ��ల� ��� ఇ�త్న�  ��ప్�.. 

ఒక�� �� ��� ప���ం��.. అం�� అ�న్ ఆభర�� ఉ�న్� ��.. ఓ 

బం�� ��టం ��ం క��ంచ��.. అ� ��� అ���.. ఇం� బం�� ��టం 

ఉం�� క� అ�.. �� ��ళ్ తమ� ఇ�చ్న ఆభర�� ఇ� న�, బం�� ��టం 

ఇవవ్�ద� ����..’’ ���ం ���  వం� ��త్ ��ల్� అం�� ���ం. 

���  ఆశచ్రయ్ం� ��త్�. 

‘‘ఏ��..? బం�� ����న్ ఇవవ్��..?’’ 

���ం �� తన �ఖం � ఆశచ్�య్�న్ �� ��చ్�ం��.. 

‘‘అ�నం�..! బం�� ����న్ ఇవవ్�దంట.. అ�న్ ఆభర�� ��� పరచ��� 

ఇ�చ్�.. ఈ ఒకక్ బం�� ����న్ ��ం ఎం�� ఇవవ్�ద� ఎం� 

ఆశచ్రయ్���..’’ తన �ఖం � �ప�త�న ఆశచ్�య్�న్ ఒలక��త్నన్�ట్ అం�� 

���ం. 

‘‘ఆ ఆభర�ల� �య్�ల� ��� ��త్ �� ఇ�చ్�.. ఒకక్��షం ఉండం�.. 

��త్��� ��  �� క��క్ం��..’’ 
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���  తన ��� ఉనన్ �� �� � ��త్�.. అం�� ��త్ నంబ� � డయ�  �� �� 

దగగ్ర ��ట్�ం��.. 

���ం ��  ��త్నన్ ���  వం� ��త్ం��.. అత� �ఖం � ఒక �ధ�న 

���క ఆనందం �ండ��త్ం�ం�.. 

��  �ంగ��నన్ శబద్ం ����త్ం�.. ���  ���ం వంక ��త్�.. 

‘‘��  �ంగ��ం�.. ఒకక్��షం..’’ తన వం� ఆస�త్� ��త్నన్ ���ం� ��త్ 

అం�� ��� . ���ం తన �ఖం �� ఎ�స్ �ష�స్ � �ంట� ��చ్�త్�.. �ఖం  

ఎం� అ�యకం� �డ��.. ���  �టల� 

‘‘అ�� నం�..’’ ��త్ ��  ��ట్  ��త్�.. 

‘‘���ం ���  ��..’’ అవత� �ం� ��త్ ��� . 

‘‘���ం ��త్ ��.. ఒక �నన్ �షయ� �� ��  ���..’’ 

‘‘ఆ.. �పప్ం�..’’ ��త్ అం��. 

‘‘�నన్ �� ��ల� ��� ఆభర�� ��� ప��ం�� ఇ�చ్� కదం�..!’’ 

‘‘అ�� ఇ�చ్నం�.. �రం ���ల్ ఆభర�� అ�న్ం�� తళత� ���� �� 

ఇ�త్న� ఆ �� యజ�� �� ��ప్� ��.. అ��.. ఆ ఆభర�� ��� 

ఇ�చ్�న సంగ� �� ఆ�� ���� క�.. మ�ళ్ �తత్� అ����న్�ం� ’’ ��త్ 

ఆశచ్రయ్ం� అం��. 

‘‘మ�� ��.. ���చ్న ఆభర�� ���� �త బం�� ����న్ ఇవవ్�ద� 

��ల�  �� ��ళ్ ��ప్ర� ���ం�.. అ� క��క్ం�మ� �� ��  ���.. ’’ 
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‘‘ఆ..ఆ.. అ�న��.. �� ఆ ����న్ ఇవవ్�దం�..! �తం సంవతస్రం మనం జ��న 

ఉతస్�� ఆ ��టం �ందప���ం� క�.. ఓ పకక్న �టట్ �� ప�ం�.. ఆ 

����న్ ���� అలం���� �రం� ఉం�ల� ����� ��ప్�.. 

అం��స� �� ఆ ����న్ ఇవవ్��.. ’’ అం�� ��త్. ��త్ స����� 

���  ��� � �� అ���.. ���ం వంక న�వ్� ��త్�.. 

���ం అ� అ�యక�న ఎ�స్ �ష�స్ � ��� వంక �� న�వ్��.. 

‘‘బం�� ��టం ఇవవ్�ద� �� �పప్డం� ఎం� కం�� ప���న��.. అస� 

ఆ ����న్ ��ల� �� � ఇవవ్��దంట ��త్ ��..’’ ��� � అం�� ��� .. 

���ం �� ఎం� ఆనందప���నన్�ట్ న��త్�.. 

‘‘హమమ్యయ్.. ��క్� కం�� వ�చ్�ం�.. బం�� ��టం ఇవవ్�ద� �పప్డం�.. 

ఒక� �ం� ��� లకష్ల ��యల ��వ ��  ��టం క�..’’ ���ం �� 

ఆనం��న్ వయ్కత్ం ��త్ అం��. 

‘‘అ�న��.. �� ఇంత �దద్� క��క్నన్ం�� �య్ం�య్ అం�..’’ 

‘‘అ�య్.. ��� �య్ం�స్  ఎం�కం�.. ఈ ఆలయ క�� �ంబ� �� ��, ఈ ఆలయ 

�ల్�ం�  �� � �� �ధయ్త ఉం�ం�.. ��త్�� బం�� ��టం మన ��ళ్� 

ఉంద� ���ం�.. ఇ�ప్� � మన� ��కప�ం�.. ఇక ఉం�నం�.. అ� ���ం 

��చ్� �ం� ��త్�.. 

‘‘మం��.. మం�రం అలంకరణ ప�� ఈ ���ం� �ద� �టట్ం�..’’ 

‘‘అ�� నం�.. �� �� ��ం� ఏ��ం �నష్�  పడకం�.. అ�న్ �� 

���ం��..’’ అభయ��త్� ���ం. 
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‘‘మం��..’’ అం�� ��� . �� ఎం�� ���ం �వరత్న��, �ట�� 

ఆయన ఏ� �� గమ��త్�. 

���ం ఆ గ���ం� బయ�� వ�త్ం��.. ���  ���నన్ ���ం వం� 

��త్ం��.. 

���ం �ఖం� రకర�ల  ���  కద���ం��.. ��ల్� ఒ�క్ అ�� 

��త్ ���  వంక ఓర� ��త్ం��.. 

ఆ ఆ�� గ� త��� దగగ్ర� ��ళ్ ఆ����.. అ�ప్� ఏ� ��త్� వ�చ్న 

���... 

సడ� � ఆ���న ���ం� ��త్ం�� ��� .. ���ం ���  వంక ��� 

ఆయన దగగ్ర� వ�త్�.. 

‘‘ఆ బం�� ����న్ క�ల్� ��ంత వర� � మన�� ఉనన్ ఆం�ళన త�గ్� 

�దం�.. �� మ�� ��ంచక�� ఆ బం�� ����న్ ఓ�� ���ద్�..!’’ 

‘‘అ�య్.. ��� �దద్ ��ష��ందం�.. అ�� ��ద్ం.. ���పల  ఉనన్ గ��� 

��టం ఉం�ం� క�.. స�.. పద..’’ అం� తన �ం�నన్ ��స్ � స�ద్� ఓ పకక్� 

�డ��. 

���ం �ఖం� ���క ఆనందం �ండ��త్ం�.. ���  తన�� �డ�� ��� 

���� అ�యకం� �ఖం �డ��.. 

���  ��చ్��ం� �� ఆ పకక్� �డ� ఉనన్ ఓ ��� ����నన్ �ళం �� 

��త్� ���� ���� ���ం వంక ��త్�..‘‘పదం� �ళ�ం...’’ అం�� 

���  

‘‘అ��.. పదం�..’’ �నయం� అం�� ���ం. 
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���  �ం� ���ం��.. అత� �న�� ���ం అ���  ��త్�.. అత� 

�ఖం� �కష్�నందం �ండ��త్ం�. 

‘‘ఒ��  �రద�మ్.. ��� ఈ ���, �� ఋణం ����ం�.. ’’ మన��� క�� 

అ��ం�� ���ం. 

���ం మన�� క�� అ��ం� ���  �న� అ��� ��త్ండ�.. 

...................................... 

��జ�  ��� ,  ���ం ఇదద్� ����  మం�రం పకక్�  ఉనన్ గ�  దగగ్�� 

వ�త్�.. 

���  తన ��� ఉనన్ �ళం �� వంక ��త్�.. ���  �కక్�  ఉనన్ ���ం 

�ఖం� �నష్�  ����త్ం�.. ఊ�� �గప�ట్ �ళం వం� ��త్ం�� ���ం.. 

���  ���ం వంక ��త్�.. 

���  తన�� �డ�� ���ం తన �ఖం� �నష్�  క��ంచ�ం� ��తత్ప� 

�నన్� న�వ్��.. 

���  ���ం� ��తం� ��త్�.. ���ం ��న�వ్� ��� � ��త్ �ళం 

�యం� అనన్�ట్� ��� �గ ��త్�.. 

���  �నన్� న�వ్�.. తన ��� ఉనన్ �ళం ��� ���ం� ఇ�త్�.. 

‘‘���ం ��.. �ళం �యం�..’’ 

‘‘అ�య్.. భ���.. �� �రవం�..’’ �హ�టం� అం�� ���ం. 

‘‘��టం ఉం� �� అనన్ అ��నం వ�చ్ం� �� క�.. ఫ�వ్��.. �� �రవం�..’’ 

న�వ్� అం�� ��� . 
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���  �సత్ పకక్� త�ప్�ం��.. ���ం �ఖం � కం�� ����త్ం�.. అ�� 

తన� �� స�ద్�� త��� దగగ్ర� వ�త్�.. తన ��� ఉనన్ �ళం ��� 

�ళం�� ���త్�.. �ళం ���త్��ప్� అత� �ఖం� ఒక �ధ�న �కృ�నందం 

క���త్ం�ం�.. ���  ���ం �ఖం �� ��త్ం��.. 

�ళం �� త��� ���త్నన్�ప్� అత� ��� సనన్� కం��త్�..���ం 

�ఖం � �నష్� , ���  ���ం ���న్ గమ��త్ం��... త���  ���క 

���ం 

���  వంక ��త్�.. 

‘��� పదం�’ అనన్�ట్� తన ��� �గ ��త్� ��� .. ��దద్� ఆ గ��� 

����త్�. 

గ� �ప�� వ�చ్క ���  ఆ పకక్� �డ� ఉనన్ �వ్� � ఆ�  ��త్�.. ఆ గ� �తత్ం 

���� ���ంచ�� ���ం, ���  ఇదద్� బం�� ఆభర��  ��ట్ ���� 

��త్�.. 

ఆశచ్రయ్ం... 

ఆ ��శం� ��టం క��ంచ�.. ��టం క��ంచక�వడం� ���  �ఖం�  

�ప�త�న ఆశచ్రయ్ం క���త్ం�.. ���  క���ల్ �దద్వ���.. ��� � వ�త్నన్ 

��ప్� గమ�ం� ఎం� ఆనందప���� ���ం.. 

���  �ఖం ఆశచ్రయ్ం� ��, ఆం�ళన క���త్ం�ం�.. కం��� ఆ గ� 

�తత్ం ��టం �సం �����.. 
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���ం �ఖం � ఆనందం.. ���  �న�ల  �లబ� తన� �� �దద్� 

న�వ్�ం��.. ���  తన వంక �డ��.. ఎం� ఆశచ్రయ్ం� ��న ఎ�స్ �ష�  

ఇ�త్� ���ం.. 

���ం �� ఆ గ�� ��టం �సం ����నన్�ట్ న��త్�.. ������ 

సంబం�ం�న ప�ట్ ��ంబ��, �ద�న బటట్�  ఓ �ట �పప్� ఉం��.. ���  

�� దగగ్�� ��ళ్ ��ళళ్� ��చ్� ఆ బటట్ల�న్ �� ��త్�.. ����నన్ ���  

�ఖం � కం��.. 

���ం �ఖం � అ� �కృ�నందం.. ��టం �దనన్ �షయం ���ం� �ం�  

���.. అత��� �వ���  �� కృ�మం� క��ంచడం ���  గమ��త్�. 

���  �ఖం � �మట�ం���  �తయ్కష్మ���.. ���  �ప�త�న 

ఆం�ళన� ఉ�న్డనన్�ట్� అత� �హకవ�క�  �����.. 

బటట్ల�న్ం��� ���న ���  ���స్హం� �� ��త్�.. �� ప���న �ఖం 

� ���ం వంక ��త్�.. ���ం �� ఎం� ఆం�ళన �ం��నన్�ట్� 

�ఖం � ఎ�స్ �ష�స్  �డ��.. 

‘‘���.. � అ��న� �జమ�ం�.. ��త్ �� �య్వల�  ��� ����న్ 

ఇవవ్�ద� ��ప్�.. 

�య్వల�  ��� ��టం ఇవవ్�ం� ��టం ఈ గ��� ఉం�� క�..?’’ ఆం�ళన� 

�ఖం � �ం��� కం��� అం�� ���ం. 

���ం �ఖం � ఆం�ళన ��చ్��ట్�వడం �సం ��ం� �యతన్ం ��త్ండడం 

���  ���ం వంక ��న�� ��త్�త్� ��� . 
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‘‘అ��.. ఈ గ��� ఉం��.. ��.. ��టం క��ంచడం �దం�..’’ అ�ద్�త్� �ట� 

ఆ�� ��� న�� �వడం �ద� �డ�� ��� . 

���  ���  సనన్� కం��త్ం�ం�.. ��� � క���త్నన్ ఆం�ళన �� 

���ం ��పల ఎం� సం���త్ం��.. 

‘‘ఒక �ళ ��త్�� ఈ ����న్ మ��ట ����..!’’ తన �� అ����న్ 

బయట �డ�� ���ం. 

‘‘బం��, �ం� ఆభర��న్ం�� ఈ గ��� భ�ప��త్� క�.. ఈ గ�� ��ం� 

మ� గ�� ��ట్ అవ�శ� ��..’’ ఆం�ళన� అం�� ��� . 

‘‘�� ఓప� �యం�.. ��త్ ���  ��  �� �షయం �పప్ం�..’’ సల� ఇ�త్� 

���ం. 

‘‘వ�ద్.. �� �  ఈ �షయం  ��� ��త్�� �� కం�� ప����.. ఒక�ళ  

�� ��ప్న�ట్ ����న్ �� ఎకక్డ�� భ�ప��త్.. ఇం�క �� ��  ��న�ప్� ఆ 

�షయం ��ప్�� క�.. అ� �పప్�దం� ��టం ఈ గ��� ఉం�ల� అరథ్ం.. ��.. 

గ�� ��టం క��ంచడం �దం�..’’ ���  

�ట� మధయ్�� ఆ��త్�.. అత�� �ప�త�న ఆం�ళన.. 

���ం ��� � ��తత్� గమ��త్ం��.. 

‘‘�ంప�� ఈ ����న్ ఎవ��...’’ తన�� అ����న్ వయ్కత్ ప��త్� ���ం. 

అత� �వం.. ఆ గ���ం� ����న్ ఎవ� �ం��ం�రనన్ �వన �వడం� 

���  ���ం� �సమ్యం� ��త్�. 

���  అత� వంక ��య� � �డడం� మధయ్�� �ట� ఆ��త్� ���ం.. 
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‘‘భగవం�� ��మ్� బయ��� ఎం�� ��త్ర�య్.. అ�� ఈ గ��� ��, 

��త్ ��, �� తపప్ ఇం�వ� వ�చ్ అవ�శ� ��.. అ�ం��.. ��టం �యం 

అ�య్ందం� అ� మన ��గ్��� ఎవ� ఒక� అ�దధ్ కనబరచడ� అ��ం�..’’ 

��య� � అం�� ���. 

‘‘ఇ�� ���మం�.. అ���ం� �� �య్వల� ��� �ళళ్డ���.. అకక్డ ��టం 

క��ంచక�వడం� �� ఆం�ళన కలగడ���..? ఆ ఆం�ళన� � దగగ్�� వ�చ్ 

�� ఆ� �యడ���.. �� గ���వ�చ్ ��త్ ��టం క��ంచక�వడ���..?  

ఈ గ���  వ�చ్ అవ�శం మన  ��గ్�� ఉండవ�చ్.. 

�దన�.. ��.. మన� ��య�ం� ఇం�వ�� వ�చ్ అవ�శం ఉం��చ్ క�..’’ 

తన�� అ����న్ వయ్కత్ ప��త్� ���ం. 

ఆం�ళన �ం�న కంఠం� ���ం అం��.. ���  ���ం వంక �సస్�యం� 

��త్�.. ���ం �టల� ���  �నం� ఉం����.. ఏ� ��ం� 

ఆ���త్నన్�ట్� ���  �ఖం � ఎ�స్ �ష�స్ .. 

���ం ��� వం� ��త్ ��ల్� అం��.. 

‘‘ఆ.. ��త్�చ్ం�.. ��త్�� బం�� ఆభర�� ఈ గ���ం� 

�����ళ్సమయం� �� �� ఇకక్� ఉ�న్నం�..’’ అ�ప్� ఏ� ��త్� 

��చ్�నన్��� అం�� ���ం. 

���  ���ం వంక ��త్� ఆశచ్రయ్ం�... 

‘‘అ�నం�.. ఆ�� ఏ� ప� ఉం� ఇకక్�� వ�చ్�.. స��గ్ అ� సమ��� 

��త్�� ఈ గ���ం� ఆభర�ల� �����ళ్�.. ఆ సమయం� ��టం ఇ� 

గ�� ఉండడం �� ���.. � కళళ్�ం� ��త్�� బయ�� వ�చ్ గ� �ళం 

��� ��.. ఆ త�వ్త మ�ళ్ ఈ గ�� ఎవ�� ����..? 
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‘‘��త్�� ఆభర�� �����ళ్న త�వ్త మ�ళ్ ఈ గ� త��  �రవ��..’’ 

���  ��త్� ��చ్�ం�నన్�ట్� �ఖం � ఎ�స్ �ష�స్  ఇ�త్ అం��. 

‘‘�ంత� ఉనన్�.. ��త్�� గ� ��ట�ప్� గ��� ఉనన్ ��టం ఎ� �య� 

��ం�..?’’ 

‘‘అ�.. అ� అరథ్ం �వడం ��..’’ కం��� అం�� ��� . ���  �ఖం � 

ఆం�ళన.. అత� �ఖమం� �మటప�ట్� ఉం�ం�.. 

���  �ఖ కవ�కల� గమ�ం�న ���ం.. ‘‘ ���  ��.. �� అనవసరం� 

ఆం�ళన �ందకం�.. �సత్ ��నపడం�..’’ అం�� అ�న��త్నన్�ట్�.. 

‘‘�� ఈ �� ��జ� � ఉనన్ ఇ�న్ సంవతస్�ల� ఒకక్ వ�త్� �� క��ంచ�ం� 

��న సందరభ్ం ��.. అ�ం�� ఏకం� బం�� ��ట� క��ంచ�ం� 

�వడమం�.. ఆం�ళన �క మ��ం�ందం�..’’ 

���  ��ం� ఆం�ళన �ం���న్డ� అత� �ఖం �� ��� ����న్�. 

‘‘��టం క��ంచడం �దనన్� �సత్వ� అ��.. �� మ� ఇంత� కం�� ప�� 

��న ��టం వ�త్ం� �పప్ం�.. అ��.. ఒక�� ��త్��� క��క్ం� అస� 

�షయం ���త్ం� క�.. �� అనవసరం� కం�� పడకం�.. �� � ��త్��� 

ఈ �షయం ��ం� �పప్డం ఇషట్ం �క��.. �ంట� ఆయన� ఇకక్�� ���ంచం�.. 

అస� �షయం ���త్ం�..’’ ���ం సల� ఇ�త్�. 

‘‘�రనన్� �జ�.. �ం�ప� ��ద్ం.. ��త్��� ���ం� అస� �షయం �బ�ట్ంత 

వర� �� �నష్�  త�గ్� ��.. ఆ ����� �� ఇంత �దద్ ప�కష్ �డ�డ� �� 

కల� �� ఊ�ంచ��.. 
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����.. ��వ్ ఈ గండం �ం� గ�ట్�క్ం� తం�.. అ�� � వ�త్�� 

�����వ�ం�� �వ్�..’’ 

క��ంచ� ఆ ������ ���ం�� ���ం.. 

ఆ గ�� �డ� ����నన్ ���ం ��� ఆయన �ఖం �� ��న�వ్� 

గమ�ం�న ���  మన� �సత్ ��కప��ం�.. ��� ��మ్� ఆశప��� 

ఉ�న్ర� ��� ��.. మ� ఇంత� ���త్ర� ��ం ��� � ఇ�ప్�  ��� వ�చ్ం�. 

ఆ మం�రం�  ��క� ��  �ం�� ఉం�  ��మ్� ఒకక్ ��� �� �� 

��ం� ���నన్ ��.. అతయ్ంత ��వ�న ఈ బం�� ఆభర�ల� ఆ�దధ్ 

వ�ం�నం�� తన� �� �ం�ం��ం�� ��� . 

‘‘ఎం��ండరం�.. �� �పరల్� చ���� ఉ�న్� క�.. ��డ్�� ఎం� 

అ�యకం� క��ం��� �ం�ల�  ��యడం, ���  ఆభర�ల�  

�ం��ం���వడం ఈ  ���ల్ �మ�  అ���ం�.. 

ఎవ� �� అ�ధలమ� ��ప్�� ��ళ్ ఆ�యం �ం�న �� ఇ�ం� ప�� ��న 

సంఘటన� ఎ�న్ ఉ�న్�..’’ 

ఆ �టల� ���  ���ం వంక ��య� � ��త్�.. ���ం తన�� కం��� 

క�ప్��చ్�ం��.. 

���ం ��టం �యం అ��వడం ��క ఎవ�� అ����త్�న్� ��� � 

�ల� అరధ్ం అ�ం�. ఎవ� �� అ�ధ� ��ళ్ ఆ�యం �ం��నన్� ��త్తం 

�రద ���. �� ఆ� ��ళ్� వ�చ్న అన� �లం�� ��� జ�� అ�న్ 

�రయ్��ల�� తన ��యం ఉం�ం�. ఆ ����� �వ� ��వ్రథ్ం� తనప� 

�� �����నన్ �రద� ���ం అ����త్�న్డ� అరథ్ం అ�న మ�కష్ణం 

���  �ఖం � �పం ����త్ం�. 
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‘‘అం�.. ఈ ��ళ్ అ�ధ� వ�చ్ం� ఆ �రదమమ్� క�.. అం� ఈ ప� ఆ �రదమమ్ 

��ంద� � అ��నం..’’ ��� ���  కళళ్�ల్� ��త్ అం�� ��� . 

‘‘���ం.. అనవసరం� ఆ �రదమమ్� �ంద� ��ం���త్నం�.. �కం �కడ 

ఇ� ఉంద� �పప్డం � ఉ�ద్శయ్ం అం�..’’ ఎం� అ�యకం� అం�� ���ం. 

‘‘స�.. స�.. �ం� ��త్ ��� �ంట� ���ం��.. ’’ అం� ఆ గ���ం� 

��య� � బయ�� వ�త్� ��� . అత� �న�� ���ం �� వ�త్�.‘‘���  

తన ��� ఉనన్ �� � బయ�� �� ��త్ నంబ� � డయ�  ��త్�..’’ 

���ం ���  వం� ��త్ం��.. అత� �ఖం � ఒక�ధ�న �కష్�నందం 

క���త్ండడం ���  దృ�ట్� �� ��. 

 

................................... 

���  �ం� ��  వ�చ్న ప� ����ల్ ��త్ ��ళ్� వ�త్�. వ�చ్ ��� ��� , 

���ం దగగ్�� �ళ��. అత� �ఖం � కం�� సప్షట్ం� క���త్ం�ం�.. 

‘‘ఏ�టం� �రం�నన్�..?’’ 

���  ��త్ వంక ��య� � ��త్�.. ���ం �� ��త్ వంక ��త్ం��. 

‘‘అ�� ��త్ ��.. గ�� బం�� ��టం క��ంచడం ��..’’ 

‘‘ద��  ఇం���� .. �� ఆభర�ల�న్ం�� ���� ఆ ఒకక్ ����న్ ��ం 

గ��� ఉం��.. 

ఖ�చ్తం� ఆ ��టం గ��� ఉం�ం�..’’ ఖ�చ్తం� ���� ��త్. 
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‘‘���  �� ��ప్� �జ� ��త్��.. �� �� ఆ గ�� ����.. ��టం 

క��ంచ��..’’ 

���  �టల� ���ం �� వంత �డటం� ��త్ మ�ంత కం�� 

ప����. 

‘‘��టం క��ంచ�ం� �వడ��టం�.. ఆ�� ఆభర�ల�న్ం�� �����త్నన్ 

సమయం� �� �� �� �� ఉ�న్� క�.. ����న్ గ�� ఉంచడం �� 

�� ��� క�.. ��ం� �� గ�� �ళం ��� క�..’’ ���ం వంక 

��త్ ఆం�ళన� అం�� ��త్. 

‘‘అ�న��.. ��ం� �� గ�� �ళం ���.. ఆ�� ��టం గ��� ఉండడం 

�� �� ���.. ��.. ఇ�ప్� ��త్ ��ం గ�� ��టం �య���ం�..’’ 

�ధ� �ఖం �� ��చ్�వ��� �య�న్�త్ అం�� ���ం. 

���ం ఓర� ��త్ వంక ��త్ం��.. ���ం �ఖం � కం�� సప్షట్ం� 

క���త్ం�ం�.. 

�� ఆ కం��� ��త్�, ��� � క��ంచ�య�ం� �� ��తత్� ���ం�� 

���ం.. 

��త్ �� �� కం�� ప���ం��.. అత� ��ం� ఆ���త్నన్�ట్� 

ఎ�స్ �ష�స్ .. 

‘‘అస� �� నమమ్�క���న్నం�.. ఏ� ఒక�� మ�ళ్ ����ం పదం�..!’’��� 

స� అనన్�ట్ తల ఊ���.. ���ం ��� �, ��త్� ఓరకంట గమ��త్ం��.. 

���ం �ఖం � ఒక �ధ�న �కష్�నందం �ండ��త్ం�ం�.. ఎం�కం�.. ఆ 

��టం ఆ గ�� �దనన్ �షయం ���ం� ���. అ�� తన �ఖం �� 

��ల� బయ�� క��ంచ�య�ం� ��తత్ ప��� ���ం. 
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��గ్� ఆ ఆ����ం� బయ�� వ�త్�.. 

...................................................... 

���  ఆ గ� త�� ���త్�..  

��త్ ఆతృత� ఆ గ��� అ�� �డ��. అత� ��� ఆ గ� 

�తత్ం ����ం��.. 

��త్ �ఖం � ఎం� ఆం�ళన క���త్ం�ం�.. ఆ గ�� ఉనన్ వ�త్��, ప�ట్ 

బటట్ల�న్ం�ల్� ��త్  �����..  ఆ  గ��  అ�వ��న   ��ం��  ��టం  

క��ంచక�వడం�  ��త్ �ఖం  ����ం�.. 

‘‘ఇ�� ���ం.. గ�� ఉనన్ ��టం �య� �వడ��టం�..!’’ ��త్ �ఖం  

�ల్న���ం�.. 

అత� �ం� సనన్� వ���ం�. 

���  �ఖం � �� ఆం�ళన క���త్ం�ం�.. 

‘‘��త్ ��.. �� �� ��త్� ��చ్�ం�.. ఆభర�� ����ళ్న ��న 

����న్ �� ఇకక్� ఉం��.. �దం� మ�కక్�� ��ట్�..?’’ ��� అ���� 

��� . 

‘‘�దం�.. ఇకక్� ఉం��.. ఆభర�ల�న్ం�� ����త్నన్ సమయం� ఈ ����న్ 

��ం పకక్న ��ట్�. 

�� ఈ ����న్ పకక్న ���నన్ సమయం� �రదమమ్ �� అ��ం�.. అ��� ఈ 

����న్ పకక్న ��ట్�.. ��న్ ���ళళ్� అ�..’’ 
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���  ��త్ వంక ఆశచ్రయ్ం� ��త్�.. ���ం �ఖం � సం�షం 

క���త్ం�... 

���ం ���  (మన��) 

‘ఇ�ప్� �����చ్�  ��త్.. ��క్��స్ం� �� అ�.. ఈ �� �� �రదమమ్� 

ఎ� ఎంట�  ��� అ� �ప�తం� ఆ���త్�న్�.. �� �� �మ ఇవవ్�ం� 

��వ్ �రదమమ్ ��త్వన ���వ�చ్�.. ఇంక �రదమమ్� ఎవవ్� ��డ��.. 

హ..హ..హ..’మన�� అ��నన్ ���ం �ఖం � ఒక�ధ�న �కష్�నందం 

క���త్ం�.. ఆ �ంట� తన �ఖం  � ��ల� క�ప్��చ్�� మ�ళ్ అ�యకం� 

�ఖం  �డ�� ���ం.. 

‘‘ఏ��..? �రదమమ్ అ��ం�.. అస�.. అస�.. �రదమమ్ ఇకక్��ం�� వ�చ్ం�..?’’ 

ఆశచ్రయ్ం� అ���� ��� . 

‘‘ఆ�� �� ఈ గ� �ళం �� �రదమమ్� ఇ�చ్ ��ళ్� క�.. ఆ �ళం ���  �� 

�రదమమ్ దగగ్ర ����న్�.. ఆ త�వ్త �� �రదమమ్� ఈ గ��ప�� 

���వ�చ్�..’’ ��త్ ��ప్�. 

‘‘�� ���వ�చ్�..?’’ 

‘‘అ��.. �ళం  ��  ��  ఇ�చ్న  �రదమమ్�  �� ఈ  గ��  రమమ్�న్�.. అ��  

ఇం�� రహ�య్��ం��.. ��� ��మ్ భ�ప��న గ� క�.. ��వ్ ఈ ��ళ్� 

ఉం��న్� క�.. ��ద్��� �.. అ� అ�న్�.. ఆభర�ల�న్ం�� �� 

�����త్నన్ సమయం� ఈ ���ం �� �� వ�చ్�.. 

�ం ��గ్రం క�� గ� బయ�� వ�చ్క �ళం �� ��� �ళం ��� �రదమమ్� 

ఇ�చ్�..’’ అ�న్� ��త్  
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‘‘అం�.. �� ఆభర�� ����త్నన్ సమయం� �రదమమ్ ఇకక్� ఉందనన్�ట..’’ 

‘‘అ��.. ఉనన్�.. �� గ� �ళం �� �ళం ��� �� ఇమమ్� �రదమమ్� 

ఇ�చ్�..’’ ��త్ అ�న్�. 

‘‘ఆ �ళం ��� ���చ్న�ట్ ��ప్ �� ఇ�చ్�ం� �రదమమ్..’’ ���  అ�న్�. 

‘‘మ�.. అ�ంట�ప్� గ�� ఉనన్ ��టం ఎ� �యం అ���ం�..?’’ 

��న్రథ్కం� �ఖం  �డ�� ��త్. 

‘‘అ� అం�పటట్�ం� ఉనన్�..?’’ ��ం� ఆ���త్నన్�ట్� అం�� ��� . 

‘‘ఒక�ళ మనం ఈ గ�� �ళం �� ��ళ్క �రదమమ్ �� ఈ గ��� వ�చ్ం��..!’’ 

���ం అ��నం వయ్కత్ం ��త్�. ��� , ��త్ ఇదద్� ���ం వంక �పం� 

��త్�. 

‘‘�రదమమ్� ఈ గ��� ���స్న అవసరం ఏ�ం�ం�..?’’ �సమ్యం� అం�� 

��� . 

���ం  �ఖం  �����ం�.. అ�� �ఖం � ఎ�ం� ��� క��ంచ�ం� 

��తత్ పడ��..‘‘అం� � ఉ�ద్శయ్ం.. బం�� వ�త్�ల� ��లనన్ ��క ఎవ�� 

��ం ఉండ� �పప్ం�.. �� ఖ��న బం�� ��టం క�.. మ�ళ్ ఒక�� ��లనన్ 

ఆశ ఆ�డ� క�� ఉండవ�చ్.. ఎ�� ఈ గ� �ళం �� ఆ�డ దగగ్� ఉం� �బ�ట్, 

��ళ్ ఎవ� �� �బ�ట్ మ�ళ్ ఒక�� ��ల� అ��వ�చ్..’’ తన� వ�చ్న 

అ���ల�న్ వయ్కత్ప��త్� ���ం. 

‘‘��టం ��ల��నన్�ప్� వ�చ్ ��ం� అ��ం�ం.. మ� ��టం 

�య��వడం ఏ��..?’’ 
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‘‘���  ��.. ఒక�� �వ�నం� ఆ��ంచం�.. బం���న్ ��త్ ఎంత మం� 

���� ఏ� ఒక ��శ ���ం�.. �� ఆడ�ళళ్� బం�రం� ఉం� �� 

��ం� ��య్కం� ��ప్�స్న ప���.. 

����న్ �డ���  వ�చ్న �రదమమ్� ��భ్�ద్ ��ట్ �రద�మ్ ఈ ����న్..’’ 

అం� �ట�న్ మధయ్�� ఆ�� ఇదద్� వంక ��త్� ���ం. 

‘‘���ం ��.. ఏం ��ల్���న్� ��..?’’ �పం� అం�� ��� . 

��త్ �� ���ం వంక �పం� ��త్�.. 

‘‘న�న్ అ�రథ్ం ���కం� ���  ��.. గ� �ళం ��ం� ��న�ట్ ఉం�.. 

గ��పల ��టం �య� ��ం�.. ��త్�� ఆభర�� ����త్నన్ సమయం� 

�� �� ఉ�న్�, గ� �ళం �� �ళం �� �రదమమ్� ఇవవ్డం �� �� 

���.. ��త్ �� ఆ�డ� �ళం �� ఇ�చ్క, ఆ �ళం �� ��� � ���� 

�వ��� మధయ్ సమయం�� ఏ� జ�� ఉం�ంద� � అ��నం.. అం�..’’ ��� 

�రదమమ్� అ��న ���న్ ��ల్� �ట��� �య�న్�త్� ���ం. 

���ం �టల� ��త్, ���  ఇదద్�  ఆ�చన� ప����.. �రదమమ్� 

అ��నం  �వడం ��దద్�� నచచ్��.. అ�నపప్�� ప��థ్�� �రదమమ్� 

అ��నం క��� �వడం� ��� , ��త్ �ద� �  

��ద్����నటట్����. 

‘‘�రదమమ్� అ���ంచడమం� � మన�ం�� ఒ�ప్�వడం ��..’’ ���  

తన� �� అ��ం�నన్�ట్� అం��. ���ం వ�చ్న అవ���న్ �ర��� 

�ద�����. 
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‘‘�రదమమ్ అం� �� �రవ� ���  ��.. �� ప��థ్�ల� బ�ట్ అ���ంచక 

తపప్డం ��.. �� ��ళ్ �ం� ��టం �ం��ంచబ�ం� అ� న���� ���త్ మన 

ఆలయ ��షఠ్ �తత్ం ��ం�.. 

ఇ�న్�ళ్� ������ ద�శ్ంచ��� వ�చ్ భ�త్ల� ఈ �షయం ���త్.. ��� 

ఆభర�ల� భ�త �� ఈ ��ళ్� �వ��� �� ఇషట్పడ�.. ఈ �షయం ఆ �� 

ఈ �� న���� ���త్ ఈ ఆలయ ��షఠ్ గంగ� క����ం�..’’ ���ం 

భ�షయ్�త్� జరగ�� �ప�త్� ఊ�ం� ��ప్స��, ��త్, ��� శ��� 

జలద��త్�. 

���ం ��త్, ���  ��ల� ��తం� గమ��త్ం��.. ��� , ��త్ �ఖం 

� ఆం�ళన సప్షట్ం� క���త్ం�ం�.. 

‘‘����.. ఇంత� సంకట ప��థ్�� క�ప్ం���� తం�.. ��టం ఏ� ��ం�.. 

��న్ ఎం� భ�త్� ఆ��ం� �రదమమ్ ����న్ �యం ��ం�..?’’ ��త్ ఎం� 

�ధ� క��ంచ� ఆ ������ ���ం��. 

‘‘��త్ ��, ఆ�� ���ంద� �� అనడం ��.. �� �ళం �� ఆ�డ దగగ్ర ఉనన్ 

సమయం�� ఈ గ���ం� ��టం �య���ంద� సప్షట్ం� అరథ్మ��ం� 

క�.. �� భ�త్ ���� ఎం� మం� ఇ�ం� �చ��య్ల� �యడం స�జం� 

మనం ��త్� ఉ�న్�.. అ�యకం� న�ం� ఏకం� ఆ ��� ����న్ �యం 

��ందం�..’’ ���ం �టల� మధయ్�� అ�డ్�ం�� ��� . 

‘‘���ం ��.. �� ఇ�ప్� �రదమమ్� �ంగ� �� ��ల్���న్�.. ����న్ 

ఆ�డ �యం ��ం� �� అనన్� ఇం� ��య�.. ఈ�� ఇం�మ�� జ�� 

ఉం��చ్ క�..?’’ 
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��� � �� అనన్ �ట వలల్  �పం వ�చ్ంద� అరథ్ం అ�ం� ���ం�. అం�� 

తన� �� త��ం��� ��� � �సనన్ం �� �ట� ��ల్���. 

‘‘���ం.. న�న్ �� అ�రథ్ం ���ం��న్�.. �రద�మ్  ��టం �యం 

��ంద� �� అనడం �దం�..’’ 

‘‘�� అనడం ��.. ��.. � మన�� ��ం �రద�మ్ ఈ ����న్ �యం 

��ంద� గ�ట్� న�మ్�నన్�ట్ ���త్� ఉం�..’’ ���  �ం�� �పం ����త్ం�. 

‘‘ప��థ్�� అ� క���త్�న్� కదం�..!’’ ��ల్� అం�� ���ం. 

��� , ��త్ ఇదద్� �నం� ఉం����.. ఓ ��షం �� ఇదద్� ఏ� 

��ల్డ�.. ��దద్� ���ల్� ఆం�ళన సప్షట్ం� క���త్ం�ం�.. ���ం 

��దద్�� గమ��త్ం��.. ��దద్� �� ఒ�త్�� ఆ�చన� ప����.. 

��ం� ఆ���త్నన్ ���  సడ� � ��త్ వంక ��త్�.. ��త్ �� ���  

వంక ��త్�.. 

���  �ఖం � ��త్�  అ��నం క���ధం� ఎ�స్ �ష�స్  క���త్�..  ��త్ 

���  మన�� ����నన్ ��ల� క��డ��.. అత� �ఖం � మ�ంత 

ఆం�ళన క���ం�.. 

‘‘���  ��.. ఆ ��� �ద ��ణం �� ����న్�.. ����న్ �� ��ం 

��య��..’’��త్ �ం� �ం����ం� అ� అం�నన్�ప్�. 

‘‘అ�య్.. � ��ం� �� ��య� ఏ��.. ఈ ఆలయం క�ట్న దగగ్ర �ం� �� ఈ 

��� ��న �వ ఎ� మ�చ్��ం �పప్ం�..’’ అ�నయం� అం�� ���ం. 

��త్ కళళ్�ల్ క�న్�ళ్ ��� �����.. అత�� ఉనన్ �ధం� క�న్ళళ్ �పం� 

బయ�� వ�త్ం�.. 
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��త్ వంక ��� ��త్� ��� .. ��త్ దగగ్ర� వ�చ్ అత� �జం� �� 

��త్�.. 

‘‘��త్ �� �ధ పడకం�.. �మమ్�న్ అ����త్ న�న్ �� అ���ంచడ� 

అ��ం�.. ���� ఓ ప��క్రం అనన్� ఉం�ం�.. ఈ సమసయ్� �� ఖ�చ్తం� 

ప��క్రం ����ం�..’’ అం�� ���  ��త్� ఓ���త్నన్�ట్�.. 

‘‘ఆ ������ ��ం� �గయ్ం క��నం�� �� ఎం� ఆనం�ం����.. ��.. 

ఈ�� � �లం� ఆ ������ ��టం �య��వ��న్ �� 

భ�ంచ�క���న్నం�.. ��త్ అం�� (ఏ�� �ం��) 

‘‘��త్ ��.. �� అనవసరం� కం��ప���న్�.. త�ప్ �� �య�ద� �� 

��, ఆ ���� �� ���...’’ అ�నయం� అం�� ���ం. 

‘‘అ�� ��త్ ��.. �� �ం�ంచం�..’’ ���  �� ��త్� �రయ్ం ����. 

�� �టల� ��త్� ��ద్� �రయ్ం వ�త్ం�.. కళళ్�ల్ �ం� ��న క�న్ళళ్� 

����ం�.. 

‘‘మ�.. ఇ�ప్�.. ఇ�ప్�ం ��ద్ం..?’’ అ� ��న్�త్� ఇదద్��.. 

���  ��ం� ఆ���త్�.. ���ం ���  వం� ఆతృత� ��త్ం��.. ��త్ 

�� ���  వంక ��త్ం��.. �వ�� ఒక �రణ్��� వ�చ్న ��� ���  

�ఖం � ��ప్ క���త్ం�.. 

���  ��త్ వంక ��త్�.. 

‘‘��త్ ��.. ఈ ఆలయ ��జ� � ��� ఏ� �రణ్యం ����క���న్�.. 

మనం �ంట� మన ఆలయ క�� �ంబరల్� స��శం ఏ�ప్� ���ం�ం.. ఆ 
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స��శం� ఆలయ క��  స�య్� ఏం �రణ్యం ���ం� ఆ �రణ్��� క�ట్బ� 

ఉండడం �న� ఇంక మనం ���� ��..’’ 

‘‘స�.. � ఇషట్ం.. �ంట� అంద�� క�� ��త్�..’’ అం�� ��త్. �� ���నన్ 

�రణ్��� ���ం �ఖం � �ప�త�న అసంతృ�త్ క���త్ం�.. 

‘‘అ�బ్... ఆ �రదమమ్� �ల�నంత �ందర� ��ళ్�ం� బయ�� పం�ం�ల� 

�క్�  ��త్.. ��ం�.. మ�ళ్ క�� స��శం అం��.. ��న్ ��ళ్ ��త్ం�.. � 

ఒళళ్ం� కంపరం ���ం�.. �.. స�.. ఏం ��త్ం.. ఆ �రదమమ్� ఇం� ఒక�� ఈ 

��ళ్ ఉం� అదృషట్ం ఉం�..’’ మన��� క�� అ��ం�� ���ం. 

‘‘���ం ��.. ఇ�ప్� ఈ �ష��న్ బయ�� ��య�యకం�.. ��న్ రహసయ్ం� 

ఉం��.. 

బయ���వ��� ��టం �య�ందనన్ �షయం ���త్ ఈ �� ప�� ��ం�..’’ 

���ం వంక ��త్ అం�� ��� . 

‘‘అ�య్ ఎంత�ట.. �� ఎవ�� �పప్నం�..!’’ నమమ్కం� అం�� ���ం. 

సడ� � ���  �ఖం � �పం ����త్ం�.. 

‘‘��� �మమ్� �� �డ�ం� ����న్ �యం ��ం� ఎవవ్�� స�.. ��� 

క�నం� �కిష్ం� వర� �� మన�శ్ం� ఉండ�..’’ 

���  క�ళ్ ఎ�బడ��.. ఆ కష్ణం� ���  �ఖం � ��న ��ల� 

గమ�ం�న ���ం శ�రం �నన్� కం��త్ం�.. 

...................................... 
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���ం, ��� , ��త్ ��గ్� ���� గ�భ్లయం�� ����త్�. �మమ్ం 

దగగ్ర �ం� ���  ���� ����న్ ��త్, �ం� ��� ���త్ నమసక్��త్ 

�గం� వ�చ్ ���� ��ల� ప�ట్�ం��.. 

‘‘����.. ��.. ��ళ్ �ం� � ��టం �యం �వడ��� తం�.. గ��న 

��మ్��ళ్� ఎనన్� ఇ�ం� సంఘటన జరగ��.. ఈ �� వసం�తస్��న్ ఎం� 

ఘనం� జ����లనన్ ఉ�స్హం� ఉనన్ �� ఇంత �దద్ అ�న్ ప�కష్� ��ట్� 

తం�.. � ��టం �యం అ�ం�..! ఎవ� �యం ��� తం�.?’’ ���  

�ం�� ఎం� ఆ�దన ��ఫ��త్ం�.. 

���  కళళ్�ల్ �ం� క�న్�ళ్ జలజ� ���ం��..అత� అ� ���ం�ండ�� 

��త్, ���ం  �� ��హం దగగ్�� వ�త్�. ���  �కక్� ఇదద్� 

�లబడ��. ��త్ �� ���� వదనం వంక ��త్ �ం� ����త్  

నమసక్��త్�.. 

‘‘తం� ����.. � ��టం �యం �వ��� �ర��న�నం�� ఎం� �ధ� 

ఉం� తం�.. అ�� ఈ ప��లయం ��ం� ��టం �యం ��ంత �రయ్ం ఎవ�� 

ఉం� తం�..  �రద�మ్  ��టం �యం ��ందనన్ అ���� బలప���న్�.. 

��టం �యం �వ���, �రదమమ్� ఎ�ం� సంబంధం �ద� � మన� 

���ం�.. �� ������� �� ����.. ��వ్రథ్ం� 

 ��న్ ���త్ త��త్నన్ �� ఇ�క ప�కష్�� ��ట్� తం�.. �ల�నంత �ందర� 

ఆ ��టం �డ ��ం� �� ఉనన్ ఆం�ళన త�గ్ం� తం�.. ఆం�ళన� త�గ్ం�..’’ 

��త్ �నం� ������ ���ం��. అత� కళళ్�ల్ క�న్�ళ్ �ం� ఉం��. 

��త్ �కక్� �లబ� ఉనన్ ���ం �ఖం � ఆం�ళన క���త్ం�ం�.. 
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���� ��హం వంక �డ��� అత�� భయ��త్ం�ం�.. త�ప్ ��న ��� 

��హం వంక �డ�ం� తల�ం��� ఉం�� ���ం.. అత�� అకక్డ 

�లబడడం �� అ�కరయ్ం� అ���త్ం�ం�.. 

‘‘తం� ����.. తపప్�  ప��థ్�� �  ����న్  �యం ���స్ వ�చ్నం�� 

న�న్  మ�న్ం� తం�.. ఎం�� ఆ �రదమమ్ �� �వ  �య��� త�న� �ద� 

�� అ���త్ం� తం�.. అం��.. 

ఆ�� ఈ ��ళ్ �ం� త���, �� మన�ప్�త్� �వం�ం� మ� �వ���� 

�య�ం�లనన్ స��ద్శయ్ం�� �� ప� ��� తం�.. ఇ� ��నం�� న�న్ 

కష్�ం� తం�.. అ�� �రదమమ్ ఈ ��ళ్�ం� తవ్ర� ��ళ్��� ఆ�రవ్�ం� 

తం�..’’ 

గ�ట్� క�ళ్ ���� మన�� ��క� ���ం�� ���ం.. 

����� ��ల� ప�ట్�� ���నన్ ���  �� �లబడ��. మ�క�� 

���� ����� దండం���.. 

‘‘����.. ��వ్రథ్ం� �� �వం��త్ త��త్నన్ �� � ��టం కంటప�ంత వర� 

కం��ద ��� ఉండద�య్. తవ్ర� ఆ ��టం ఆ�� ���� �� � మన� 

�థ్�త ప�� �� �ధయ్త ��న�య్..’’ ����� మన�ఫ్�త్�  ��క్�� 

��� .. ఆ త�వ్త ��త్ వంక ��త్�.. ��త్ �� ����� క�ళ్ ���� 

��థ్�త్ండడం �� గ�ట్� ఓ ��ట్�ప్ ���త్�.. ఓ �ం� కష్ణల త�వ్త ��త్ క�ళ్ 

���త్�.. 
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���  �ం�� అ�� �యడం� అత� �న�� ��త్, ���ం క����. ఓ 

��� అ���  ��న త�వ్త ఆ��� ��త్ �� ����� ��� .. సడ� � 

ఆ��వడం� ���  వంక ��న్రథ్కం� ��త్� ��త్.. 

‘‘��త్ ��.. ఆ గ���ం� ��టం ��ందనన్ �ష��న్ �రదమమ్� 

��య�యకం�.. అస� ఆ�డ �� ��న్త మన�క్��.. ఈ �షయం ���త్ 

త�ట్���..’’ 

‘‘అ�� నం�..!’’ అం�� ��త్. 

���ం� ��ం ���  �టల� ఒ�ళ్ మం��ం�.. అత� �ఖం �� �పం 

����త్ం�.. 

‘‘ఈ ��జ�  ఒక�.. ఎకక్� �ం� వ�చ్ం� ��య� ఆ అ�మ��లం� ఈయన� 

అంత అ��నం ఎం��..! ఆ�డ� ఎ��� ��ళ్�ం� �ం��ల� ఇంత �దద్ ��క్  

��త్.. ఇత��ం�.. ఆ�డ� అంత� �మ� ఒలక��త్�న్�.. ఏ��� ఆ �రద� 

��ళ్�ం� త���ంత వర� �� మన�శ్ం� ఉండ�’’ 

మన�� అ��ం�� ���ం.. ���ం తన �ఖం �� ��ం�స్  బయ�� 

క��ంచ�ం� తన� �� స�ద్�ం��.. 

‘‘�డం� ��జ�  ��.. ఈ �ష��న్ ఎవ�� ��య�ం� ��తత్ పడడం 

మం��.. ��..’’ అం� మధయ్� �టల� ఆ��త్� ���ం.. ��� , ��త్� 

���ం వంక ��త్� ��న్రథ్కం� అత� ఏం �పప్���న్� అనన్�ట్�.. 

‘‘ఆ.. ��.. ’’ �స� ����త్ అం�� ��� .. 

‘‘ఎం�క�� మం��.. ఒక�� ఆ �రదమమ్� ��� రహసయ్ం� �క� ��త్ 

��ం�ం� క�..!’’ 
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��� , ��త్ ఇదద్� ఒక� ���క� ���ం��..  ���ం ���  �ఖం  

వం� క�ళ్ �దద్� �� మ� ��త్ం��.. ���  ఏం ���� అనన్ ఆతృత అత� 

�ఖం � క���త్ం�ం�..  

���ం �టల� ��� ��ఘ్�చన� ప���� ��� .. ఆ త�వ్త ��ల్� తల 

ఊ���. 

���  ��� .. 

‘‘��వ్ అనన్� �� ��� ఉం�..’’ఆ �టల� ���ం �ఖం � సం�షం 

�ండ��త్ం�.. 

‘‘��టం ��ంద� ��� ��త్�ంచ�ం� ఆ�డ� ఎ� అ��� ��ం�ం�..’’ అ� 

అం�� ��� . ‘‘� ఆ�చన ��ం� ��జ�  ��.. ఆస� �� �� ఆభర�� 

����ళ్న త�వ్త అస�ం జ��ం� ����వడం మం��..’’ ��చన� అం�� 

��త్. 

‘‘స� అ��.. ఒక�� �రదమమ్� � ఆ��� రమమ్� �పప్ం� ��త్��..’’ ��త్ 

వంక ��త్ అం�� ��� . 

‘‘అ�� నం�..!’’ 

��త్ మం�రం� �ం� బయ�� ��త్�. ��� , ���ం మ� �వ్రం �ం� 

���  ఆ���� అ�� ��త్�.  

��త్ �రద దగగ్�� వ�త్�.. �రదమమ్ తన �ం�నన్ �ల� ��ల� అ�ల్ ప�� 

��� ఉం���ం�.. 

తన ప�� ప���న �రదమమ్ ��త్ అకక్�� �వడం గమ�ంచ�. �ం�.. 
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‘‘�రద�మ్..’’ అం� ఆ�య్యం� ���త్� ��త్. 

�రదమమ్ ��త్� ��త్ం�.. �� ప�� ఆ�� �� �లబ� �నన్� న�వ్�ం�.. 

��త్ �� న�వ్��.. 

‘‘ఏం జ��ందం�..!’’ య��పం� అం�ం� �రద. 

�రద న�వ్� అ��� �� ఆ �శన్� ఈ ��ళ్ ఏ� జ��ందనన్ అ��నం 

ఆ�� క��ందనన్ �షయం ��త్� అరథ్మవవ్డం� ��త్ ఉ��క్పడ��.. 

‘‘అ�బ్..! ఏ� జరగ��..! ఎం�క� అ���..?’’ న�వ్� అం�� ��త్. 

‘‘ఆ�.. ఏ� ��..  ��ళ్� �వడం�� � �ఖం � కం�� సప్షట్ం�  

క��ం�ం�.. ఇం�క  ఆ ���ం � �ం� �ం� ��� న�న్ అ�� ���.. 

��ద్ �ప� �తం � ��గ్� క�� ���ప�� �ళల్డం �� గమ�ం��.. � ఇదద్� 

���ల్� ఏ� ఆం�ళన క��ం�ం�.. అస�మ�ం�?..’’ఆతృత� అ���ం� 

�రదమమ్. 

��త్ �ఖం �� న�వ్� ����వ��� �� �యతన్ం ��త్� ఆ� �టల�. 

‘‘అ�బ్.. ఏ� జరగ�దం�..! ఈ �� వసం�తస్��� ఇం� ఎం� సమయం ��.. 

ప��� అ�న్ అ�� ఉం����.. అం�� వసం�తస్��� సంబం�ం�న 

ప�ల� �గవంతం ��ల� �� �పప్��� న�న్ ���ం��..’’ ��క� అం�� 

��త్. 

�రద ‘అ��’ అనన్�ట్� తల ఊ��ం�.. 

‘‘ఓ�.. అ� �షయం.. అం�� �� అంత కం��� ఉ�న్�.. ’’ న�వ్� 

అం�ం�. 
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‘‘అ�� .. ఇం�క ఆ ���ం అ�� ��త్ ��ల్డ� అ�న్� క�..’’ ��త్ 

సడ� � ���ం ��త్వన ����వడం� ఆశచ్రయ్��ం� �రదమమ్. 

‘‘అ�నం�.. ఆయన ��� ఏ� �� క��ం�ం�..!’’ ��య� � అం�ం� 

�రదమమ్. 

��త్ �ఖం � ఏ� ఆ�చన.. ఏ� అ��నం.. 

‘‘ఆ �� ఏ�టం�..? � ఉ�ద్శయ్ం.. ఆ ��ల� �వం ఏ�� ���� క���ట్�..? 

అ�.. ఇం�క � �ఖం �� ��ల� గమ�ం� న�న్ అ��న�ట్�..!’’ ��న్�త్� 

��త్ ఆస�త్�.. 

‘‘�పప్��� �ందం�.. ఆయన� �నం� అస� పడదనన్ �షయం �� �� 

���గ�.. �� వ�చ్నప�ప్ �ం�.. న�న్ ఒక శ��� ��త్�న్�.. అస� 

��యన� ��న అప�ధం ఏ�� �కరథ్మవడం ��.. 

ఎం�� �� ఇంత పగ �ం���న్� ��యడం ��.. �� ఈ ��ళ్� వ�చ్న 

సమయం�� అత� పం�ం�న ఆ ���మమ్� ��ం� న�న్ ఈ ��� ��ట్�వడం 

ఆయన� ఎంత ��ం నచచ్�న�ట్� ఉం�.. ఆ �ష��న్ మన�� ��ట్�� 

సమయం వ�చ్న�ప్డ�ల్.. న�న్ ���� �టల� ���త్�న్�..’’ 

�రద �టల� ��త్ �ఖం � ��� ����.. 

‘‘అ�� �జ�.. �రదమమ్� త�ప్ం�ల� ���ం మన�� ఉనన్ �ట �సత్వ�.. 

ఆ�� ఎ��� ఈ ��ల్�ం� బయ�� ��ళ్� ��, �� ���ట్  ��న ఆ�డ� ��ళ్ 

ప�� �ద�చ్ల� ఆయన� ఉందనన్ �షయం ఆయన �వరత్న� బ�ట్ అరథ్మ��� 

ఉం�.. అం�.. అం�.. ఒక�ళ ఆ ����న్ అత� �యం �� �రదమమ్� ఆ ���న్ 

�ప��� �� ���ం ఎ�త్ �య�� క�..’’ ��త్ మన��� అ��ం��.ఆ 
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ఆ�చన ��� ��త్ �ఖం � కం�� ����త్ం�.. ఆం�ళన� �రద వంక 

��త్�.. అతన� 

ఎం�� ��� అరథ్ం �� �రదమమ్�.. ఆశచ్రయ్ం� ��త్ వంక ��త్ం�ం� 

�రద.. 

‘‘ఛ..ఛ.. అతన� �� ఉండ�.. ��ళ్ ��  ప� ���ం�నన్ ఈ�� ���ం 

అంత�దద్ �రం ��ంత �హసం  �� ఉండ�..  అ�� ఒక  వయ్�త్� �ంద��  �మ 

క���ం�,  �ంద�� �వ్షం క���ం�.. ఎవ� అ���� ���.. �� ��, 

��� � �� �రదమమ్ అం� ఎన�� అ��నం ఉం� .. ��.. ఎం�� ఆ ���ం� 

ఆ�డ� ��త్� నచచ్�.. అ�� ఆ�డ� ��ళ్�ం� పం�ం� �య��� ఇంత 

���� ���ం ఒ�గడ��..? అ� అ�య్ండ�.. మ�.. ��టం ఎ� 

�య���ం�.. ఒక �ళ �రదమమ్� ��టం �యం �వడం� �రదమమ్ హసత్ం 

ఉంద� అ���న్.. ఆ� �ఖం � క��ం� ��� ��, ఆ� ��ల్��నన్ 

��నం �� ఎం� ���� ఉం�.. �ంగతనం ��న ��� ఏ� ��య� 

ఆం�ళన క���త్ం�ం�.. �� ఇంత �దద్ ��లయం� ఖ��న బం�� ����న్ 

�యం �యడం అం� �ట� ��.. అ� ��ం� ఏ��మ�� �ఖం � 

��� ���...’’ ��త్ మన��� అ��ం��. 

��ఘ్�చన� ప���న ��త్ వంక �రద ఆశచ్రయ్ం� ��త్ం�. 

‘‘ఏమం� ��త్��.. ఏ��.. ��ం� ఆ���త్�న్�..?’’ 

‘‘అ�బ్.. ఏ���..’’ ఆ�చన� �ం� ���� న�వ్�� ��త్. 

‘‘ఏ��దం���టం�.. ఎ��� �� ��ల్��ండ��.. �� ��ఘ్�చన� 

ప���రం�.. �� � దగగ్ర ఏ� ��త్నన్�ట్ అ��నం క��తం�..!’’ ��త్ 

వంక అ��నం� ��త్ం� �రదమమ్. 
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‘‘అ�బ్.. అ�ం��� ��..’’ �సత్ తడబ�� అం�� ��త్.. �ఖం �� న�వ్� 

����వ��� బలవంతం� �య�న్�త్� ��త్.. 

‘‘ఆ.. �రదమమ్.. ఒక�� ���  �� ఆ��� రం�.. ���  �� �� ఏ� 

��ల్��రట..!’’ ��క� అం�� ��త్. 

ఆ �టల� �రదమమ్ ఉ��క్ప��ం�. �రద �ఖం � �ప�త�న ఆశచ్రయ్ం.. 

‘‘�� వ�చ్ ఇ�న్ ��ల�� ఒకక్�� �� ఇ� ���ం��� ���  ��.. 

ఈ�� �� క�� ��ట్రం�.. ఏ� జ�� ఉం�ం�.. అస�ం జ��ందం�.. � 

�లం� ఏ�� �ర�� జ��ం�..? 

��� ��య� ���� త�ప్ ���..? ఒక�ళ �� ఏ�� త�ప్ ��ం� అ��� 

�పప్ం�..’’�రద �ఖం � ఆం�ళన.. ఆ� కళళ్�ల్ సనన్� క�న్� �ర �� 

�తయ్కష్మ��ం�.. 

‘‘అ�బ్.. ��� కం�� పడకం�.. ఏ� ఊ��� రమమ్� ��ప్�.. అ�.. ఈ 

వసం�తస్వ ప�ల� ��క్� ఏ�� ప�� �ర��ంచ��� క�� ��ట్ 

ఉం��... అం�..!’’ న�వ్� అం�� ��త్. 

��త్ �టల� �రదమమ్ �ఖం � ��� .. �ం�� �� ���� ‘హమమ్యయ్’ 

అ��ం�ం� �రద. . 

‘‘అం��.. �� �� కం��ప�డ్నం�.. � వలల్  ఏ�� త�ప్ జ��ం�� న�..!’’ 

ఆ� �ం�� భయం సప్షట్ం� ����త్ం�. 

‘‘ఛ..ఛ.. అ�ం��� ��.. �ం� �� పదం�..’’ మన�� ఆం�ళన� ఉ�న్ 

�ఖం � ��న�వ్� �ం��త్ అం�� ��త్. 
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��త్నన్ ప�� ఆ�� �రదమమ్, ��త్� �� ��జ�  ���  ఆ��� బయ� 

���ం�.. 

..................................... 

���  ఆ�� .. ���  తన ��ల్ ��చ్� ఉం��.. అత�� ఎ��� ���ం 

��చ్� ఉం��.. 

���  �ఖం  �� ��య� � ఉం�ం�.. ��ం� ఆ���త్నన్�ట్� �నయ్ం�� 

��త్ం��. 

���ం ��� � ��తత్� గమ��త్ం��.. ఇదద్� �నం� ఉం��.. అకక్� 

���రణం అం� �శశ్బద్ం� ఉం�ం�.. �డ�ద �య్�  ����నన్ శబద్ం 

���ం�ంత �శశ్బద్ం అ���ం�ం� అకక్డ. ఓ �పప్� �కండల్ సమయం త�వ్త 

ఆ�� �� వ�త్� ��త్.. ���  ఎ��� ఉనన్ మ� ��చ్� ��చ్ం��.. అత� 

�న�� �రదమమ్ వ�త్ం�.. 

��� , ���ం ఇదద్� �రద� ��త్�. ���  �ఖం  ఇం� ��య� �� 

ఉం�ం�.. ���ం �ఖం � �రద� ఉనన్ �వ్షం  సప్షట్ం� క���త్� ఉం�ం�.. 

�రద� ఓ శ��� ��న�ట్ ��త్ం��.. 

�రదమమ్� �కష్ణం� ��త్నన్ ���ం వంక ప��లన� ��త్ం�� ��త్.. 

�రదమమ్� ఆయన� ఉనన్ �వ్షం  అం� ఆయన �ఖం �� క���త్ం�. ��త్ అత�న్ 

గమ��త్ ఏ� ��ఘ్�చన� ప���న�ట్ �నయ్ం�� ��త్�. ���ం � ఏ� 

అ��నం ఆయన �ఖం � క���త్ం�ం�.. 

ఆ��  త�� పకక్� ఒ���� �లబ� ఉం�ం� �రద.. ఆ� ��� ���ం � 

ప��ం�.. అత� తన� ��త్నన్ ��� �� ఉ��క్ప��ం� �రద.. తన� �� 

���� తన ��ల� ��� � మర��త్ం�.. 
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‘‘���రంట..!’’ ���  వంక ��త్ ��ల్� అం�ం� �రద.���  తన �ఖం � 

ఉనన్ ��య�  �� � �ల�ం��� �నన్� న�వ్��.. 

‘‘ఆ.. �� ����.. మ�ం ��.. వ�చ్ �రణ్�� ఈ ఆలయం క�ట్ ప�ళళ్��నన్ 

సందరభ్ం� వసం�తస్��న్ �రవ్�ంచ��� �� �ం� � �ల్�  ��త్�న్�.. ఈ 

�షయం ��ం� ��ల్డ��� ��న్ ����..’’ 

���  �టల� అపప్� వర� ఆం�ళన� ఉనన్ ఆ� మన� ��ట ప��ం�.. 

��� � �ల�న�ట్� ఆ� �ఖం �� ��� కద����. 

‘‘�పప్ం�.. వసం�తస్��� � వం�� ఏం ప� �యమ�న్ ��త్�.. ��� 

���ల్� ఆ ������ ���త్ం� మన�� ఎం� ఆనందం క��తం�.. ఇంక 

��ష�న ��� ������ ��ం� అవ�శం �వడం � �రవ్జనమ్ �కృతం� 

���త్�న్�.. �పప్ం� ఏం �యమం��.. 24 గంట� ప��య��� �� ��  

�దద్ం� ఉ�న్�..’’ సం�షం� అం�ం� �రదమమ్. 

ఆ� �టల� ���  �నన్� న�వ్��. 

‘‘ఊ.. ��వ్ ప�� భయపడ� ��వ� �� ���� �రద�మ్.. ఏ ప� ��ప్� 

కషట్మన�ం�, ఆ�స పడ�ం� �� �యగల�.. ఆ �షయం� �� �� ��త్ 

నమమ్క�ం��..!’’ ���  న�వ్��. అ�� ��న బం�� ��టం �ష��న్ 

�రదమమ్� ఎ� చ�చ్ం�� అత�� అరథ్ం ��ం� ఉం�.. 

‘‘��న ��పటం �ం� � ����� ఓ ఆ���న్, అ�థ్�న్ ���ం�న ఆ 

������ �లవడం� ఎం� సంతృ�త్  ఉం�ందం�..! గమయ్ం  �� �  ����� 

ఓ  �� ��ం�న  ����� �సం ఏం �య���� �� �దద్�..!’’ 

మన�ఫ్�త్� అం�ం� �రద. 
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��� , ��త్ ఇదద్� ఒక� ���క� ���ం� �నన్� న�వ్��.. ���ం 

��ం ��దద్� �టల� ��� ప�� ��చ్� అసహనం� అ� ఇ� 

క���ం��.. 

‘‘ఊ.. �� �రద�మ్.. ఇక �ం� ��వ్ �సత్ ��తత్� ఉం�� ��..! 

ఎం�కం�.. ఈ �రం, ప� ���ల్ మం�రం�� వ�చ్ భ�త్ల సంఖయ్ ����ం�.. 

�శ ����ల్ ఉనన్ ఈ మం�ర ��మ్��� ఆ�థ్క�యం ��న �తలంద� తమ 

��ంబ స�య్ల� స� ఇకక్�� వ�చ్�త్�న్�.. �రంద� అ�క సమయం 

మం�రం�� గ����.. ��న ��� ఓ కంట క���ట్ �ధయ్త �� 

అపప్����న్�.. ఎం�కం�.. 

అస� ���  ����.. ఎవ� మన�� ఏం ��భ్�ధ్ ��ం�ం� మన� ��య� 

క�.. ఏ�.. 

ఎవ�� ఈ మం�రం�� ���న వ�త్��� �ం��ం� అవ��� �క���.. 

అం�� వసం�తస్వం ���ంత వర� మం�రం ప�స�ల� ��తత్� గమ��త్ 

ఉం��..’’ �రదమమ్� ��తత్� ���� ��� . 

‘‘తపప్�ం�నం�..! ఈ ఆలయం��ం� ��క�లల్  �� బయట� �ళల్�ం� 

��తత్� ఉం��.. ఆ ��� ��మ్� ఆశప� ��మ్�గ్� �� ఉం�రం�.. 

�జం� �� ��� ఎం��..? బయట �� ��ల� �కాష్ళణ ���వ��� ఈ 

మం���� వ�త్� అంద�.. అ�ం��.. ఇంత� ప�� �ణయ్ సథ్లం�� �ప� ప�� 

��ల��వడం ఎంత ��ణమం�..!’’ �రద �ఖం � �పం సప్షట్ం� 

క���త్ం�ం�.. 
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ఆ� �ట� ���� ధవ్��త్ం�.. ఆ ����� ఆ��నన్ �మ, భ�త్ ఆ� 

�టల� ���త్ం�.. ఆ� �టల� ��� , ��త్ ఇదద్� ఆశచ్రయ్ం� 

��త్ం��.. ��� ఏం ��ల్�� అరథ్ం ��.. 

ఇదద్� ఒక� ���క� ���ం��.. ���  ఏం ��ద్ం అనన్�ట్� ��త్ వంక 

��త్ం��.. 

��త్ �� ఏం ��ద్ం అనన్ �వన�� ���  వంక ��త్ం��.. ���ం ��ం 

�రద� �కష్ణం� ��త్ం��.. ఆ� �టల� ��త్ వంక ��త్నన్ ���  �� 

���గ్ ��త్�.. 

‘‘ఛ.. ఈ �స�� �టల� ��దద్�� �య ��త్ం�.. అస� ఈ�డ� �ప�త�న 

అ��నం� ఉనన్ ���  ��త్ ��ళ్ �ం� ��క�లల్  �� బయ�� �ళల్�యన� 

���నన్ ఈ�డ ��� ఆ ��టం ��ం� అ���ర� అ��వడం కలల్ .. అం���.. 

�ధయ్�నంత వర� ��టం �షయం� ఈ�� ఎ� బయట ప��� అ� 

ఆ�చన�� ��దద్� ఉం��.. ఇంక �భం ��.. ఉ�కిష్�త్ం� సమయం �ం� 

��ం�.. ���  రంగం�� �గడ� ఇ�ప్�నన్  �రగ్ం.. �దం� అనవసరం�  �� 

ఇ��క్�న్నం� అస�� �సం వ�త్ం�...’’ మన��� అ��ం�� ���ం.. 

�� �టల� అత� ఒ�ళ్ కంపరం� అ���త్ం�. ఇంక ��త్, ���  ఇదద్� 

�రదమమ్� ��టం ��ం� గ�ట్� �ల��� �ర� �� �టల వలల్  అరథ్ం �వడం� 

�� రంగం�� ��ల� �రణ్�ం��ం��.. 

���ం గ�ట్� ఊ�� ��చ్��.. ఓ �� ��� , ��త్ వంక ��త్ ���� �� 

�లబడ��.. �రదమమ్� �కష్ణం� ��త్�.. 

‘‘ఆ�.. ఏ� క��ల్ ��ప్��న్� త�ల్.. ఈ �టల�న్ ఎకక్డ ��చ్��న్�.. అ�� 

���  ��.. 
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�� �ష��న్ ఇ� �నచ్డం ఏ� ����..’’ ���ం ���గ్ అం��.. 

��� , ��త్ ఇదద్� ఆశచ్రయ్ం� ���ం వంక ��త్�.. ���  

�క���న�ట్� ���ం వంక ��త్ం��..  ��త్ �� ���ం వంక అం� 

�� � ��త్ం��.. 

�రద ���ం �� �బబ్�నన్��� ��త్ం�.. ఆ� క�ళ్ �దద్వ����.. 

���ం �టల� ��ం� �ధ పడడ్�ట్� ఆ� �ఖం �� ��� �����. 

అపప్� వర� ఎం� ఆ�ల్దకరం� ఉనన్ అకక్� ��వరణం, ���ం �టల� 

ఒకక్��� ���క్��ం�. 

‘‘ఏ�� ���ం.. ఏమ�ం� ��.. అంత ��య�  ���స్న అవసరం ఏ��చ్ం�..’’ 

��య� �అం�� ��� . 

‘‘�క�� ఏ�టం�.. ఇ��� �నన్ �షయ�..? ఈ �� ప�� �� ప��థ్�� 

ఒక�� ����త్ం�.. 

�� ఇ� �� � ��ల్డడం ఏ�� ��ం�..?’’ ���� అం�� ���ం. 

‘‘�� ���ం.. ఎ�ప్� ఎ� ��ల్�� �� ���.. ��వ్ అనవసరం� �నష్�  

పడ��..’’ 

���ం� �ంత పరచ��� �య�న్�త్� ��� . 

‘‘�నష్�  పడ�ం� ఎ� ఉం�మం�.. అ�� ��జ�  ��.. ఈ ��ళ్ ��ప� �� 

ఈ�డ ��� �� ఇంత� �మ� ఒలక�యడం ఏ� ����.. అస� �షయం 

ఏ�� ఇ�ప్� �లచ్ం�..!’’ ఉనన్�ట్ం� ���ం �ం� క��� ����ం�. 

�రదమమ్� అత�� ఉనన్ �వ్షం  ఆ �టల� బయట ప��ం�.. �రదమమ్ అం� 
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���ం� పడ� అనన్ �షయం ��త్, ��� � ����.. అత� �రదమమ్ � 

ఇంత� కకష్ క�ట్డ� ��ం ఇ�ప్� అత� అనన్ �టల  త�వ్� ��� అరథ్మ�ం�.. 

ఆ �టల� �రద ఎం� ఆశచ్రయ్ ��ం�.. ఆ� క�ళ్ �దద్వ���.. ���న �� � 

�ర�న�ట్ ఆ� �ఖం �� ��� ����. 

��� , ��త్ �� �� � �ర���.. ��దద్� ��ళ్ �ళల్��ట్�� ���ం వంక 

��త్ం��.. 

���ం ��య� � ���  వంక ��త్ వంక ��త్ం��.. 

�రద కళళ్�ల్ క�న్�ళ్ ��� �����.. ఆ� ��ం� �ధప��నన్�ట్ ఆ� 

�ఖకవ�క� �����.. ఆ� కళళ్�ల్�ం� క�న్�ళ్ �� �ంప� ప��ం� ఆ�� 

��� ��త్ ఉం���� ��జ�  ��త్, ���  ఇదద్�.. 

 

........................................... 

�రద కళళ్�ల్ ��ళ్ ��� ����ం��. ఆ� ���ల్ ఎం� �దన క���త్ం�.. 

ఆ� ��క్��� అ���ం��.. ఆ� �� మ��దన� �ర��నన్�ట్� ఆ� 

�ఖ కవ�క� క���త్ం��.. 

తన �ళళ్�ంద �� కం�ం�న�ట్� ���నన్ ��� �పప్ ����ం� �రదమమ్. 

ఈ హ��  ప����� ��� , ��త్ ఇదద్� ��ం� ఆం�ళన �ం���.. 

�ంట� �ందపడడ్ �రదమమ్ దగగ్�� ప���త్ ఆ� �ం� ��ల� ��క�� ప�ట్�� 

����.. 

�రదమమ్ ఏ� �� � ఉం���ం�.. �రద� బలవంతం� ���నన్ ��� , ��త్ 

�ఖం � �ప�త�న ఆం�ళన క���త్ం�.. 
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�రద� �� ఆ పకక్� ఉనన్ ��చ్� ��చ్�డ��.. ���  ��� ��నన్ �ట�  

��� � �రదమమ్� అం��త్�.. �� ఆ ��ళ్ ��లనన్ సప్ృహ� �� ఆ� 

ఉండనంత� �� � �ర��ం�.. 

ఆ� ��� �నయ్ం�� ��త్ం��.. ఆ� కళళ్�ల్�ం� క�న్�ళ్ ���తం� 

���� ఉం��. 

��� , ��త్ ఆ� వం� ఆం�ళన� ��త్ ఆ� ��ల� త���.. 

‘‘�రద�మ్.. �రద�మ్...’’ 

అ�� �రద� చలనం ��.. ��� , ��త్ ఇదద్� ఒక� ���క�  

���ం��.. 

‘‘�రద�మ్.. �రద�మ్.. ఎం��� అ����.. ఇ�ప్�మ�ంద�.. �ం� �� 

క�ళ్ ����ం�.. �సత్ �మమ్�ంచం�..’’ అ�నయం� అం�� ��త్.. 

���ం �రద వంక, ��త్, ���  వంక �పం� ��త్ం��.. ��దద్� 

�రదమమ్� ప�చరయ్� �యడం� ఆయన� �పం ఇం� ఎ�క్వ��ంద� ఆయన 

�ఖం  కవ�క� ���త్ం�ం�.. 

‘‘�రద�మ్.. మ� అంత� కం�� పడకం�.. �ం� ఈ మం���ళ్ �గం�.. �సత్ 

�మమ్��త్ం�.. ’’ 

�రదమమ్� ��ళ్దద్� ���నన్ అ����� ���ం మన� ర����ం�ం�.. 

‘‘�.. ఈ �స�� ��దద్�� తన వశం ����ం�.. అ�� ఇం� ఎ�న్ ���.. ఈ 

���  ఈ �స���న్  ఈ ��ళ్�ం� �శవ్తం� బయ�� పం�ం� ���స్ం�.. 

సర�న  సమయం� సర�న ���  �టట్డమం� ఇ� మ�.. � �ట� ఈ 

�స��� �మమ్ �����ం�.. ఇంక ఎ�� ��టం �ంగతనం ���� 
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ప���ం�.. �� �క్�  ��నం� అ� ఎ���� �ం��ల్ �నపం� 

��చ్����స్ం�.. 

�ం� �ట �న��న్ �� �ం��ల్ �ం��.. ఆ త�వ్త.. ఈ క�� �ంబరల్ 

�ం� ఈ �స���న్ ����ం� �డబ�ట్ బయ�� �ం��త్ం�.. ఆ�.. ఆ ��  

��లం� �ం� క�ళ్ �ల�.. 

���ం మన�� అ��ం��.. ఆ ���� అ��ణం� అత� �ఖం � 

ఎ�స్ �ష�స్  కద����న్�.. అత� �ఖం � ఒక �ధమ�న �కష్�నందం 

క���త్ం�ం�.. �వ�� అత� ��ల్� �రదమమ్� ఆలయ క�� �ంబరల్ంద� 

�రదమమ్� �డ ప�ట్�� ఈ�చ్��త్నన్�ట్� ఊ��కం�� ��ళ్��� 

.................................. 

���� మం�రం�� ��న ��� స��శం ఏ�ప్ట��ం�. ��జ�  ��� , 

��త్, ���ం� ��� ఆలయ క�� �ంబరల్ంద� ��చ్� ��చ్� ఉం��.. 

��ళ్ �ం� బం�� ��టం �యం అ�ందనన్ �ష��న్ క�� �ంబరల్ దృ�ట్� 

���వ�త్� ��జ�  ��� . అ�� ���ం ��ం ఆ ��టం �యం �వ��� 

��న �ర��� ఆ �రద�మ్ అ� ఆలయ �రమ్� � �� క�� �ంబరల్ంద�� 

నమమ్బ���త్�. �ం� క�� �ంబ�ల్ �రదమమ్� అ��నం� ��త్ం��. 

��� ��ద్ �రం� ఒక�ట �రదమమ్ తల�ం��� ఏ��త్ �లబ� ఉం�ం�.. 

ఆ�� �సత్ �రం� ��� �రద� ��ల్��� ��త్, ఆ �ంట� �ఖం �� 

ఎం� అ�యక�వ్�న్ ��చ్��ట్�ం� రకర��� �ఖం � ఎ�స్ �ష�స్  ���త్ 

ఉం�ం�.. 

���ం �రదమమ్�  ఎం� �పం� ��త్ం��.. ఆ��  �సత్ �రం� ఉనన్  

���, ���ం ఇదద్� ఒక� ���క� ���ం��.. అకక్� ��� 
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అ�న�నం ��ం� ఇదద్� ఒక ���క�న ఆనం��న్ పం��ం��. ఆ �ంట� 

ఆలయ �ంబరల్� అ��నం ��ం� ��� ఏ�  ఎ�గన�ట్� �ఖం � 

అ�యక�వ్�న్ ��చ్ ��ట్�ం��. 

ఆలయ క�� �ంబ�ల్ గం�రం� ��చ్� ఉం��.. 

��� , ��త్ �రదమమ్�� ��� ��త్�.. ఇంక ��� �యం �య�మనన్ 

��ం�  �� ���ల్ క���త్ం�ం�.. 

�రదమమ్ తల�ం��� కళళ్�ం� �ళళ్� ��క్ ��క్ ఏ��త్ం�ం�.. 

‘‘మన �త �లం� ఒక ��త ఉం�.. న�వ్ ఆడ��న్, ఏ�� మ��న్  నమమ్�డద�.. 

�� ఈ �రద �షయం� ఆ ��త� ��చ్��.. న�వ్ అడ��న్, ఏ�చ్ మ��న్  

అ� ��ం� ఏ�చ్ ఆడ��న్, న�వ్ మ��న్  నమమ్�డద� ��చ్��..’’ ఆ� �� 

అసహయ్ం� ��త్ అం��. 

���ం �ం�� ఎం� వయ్ంగం �ండ��త్ం�.. ఆ �టల� �రద ���క్న 

తల��ప్ ���ం వంక ��త్ం�.. ఆ� కళళ్�ల్ క�న్�ళ్.. ���ం �ఖం � 

�రద� ఉనన్ క� సప్షట్ం� క���త్ం�ం�.. ఇంక న�న్వ� ఆప�� అనన్ ఆనందం 

అత�� క���త్ం�ం�.. 

ఆ �టల� ��� , ��త్ ఇదద్� ��� �రదమమ్ �� ��త్�.. ఆ త�వ్త �� 

అస�యత� వయ్కత్ప��త్ తల �ం�� �ం��ం��..�రదమమ్ ��క్ ��క్ 

ఏ��త్ం�ం�.. ఆ� ఏ��� ��� , ��త్ �ధ ప��ం�� �� �గ� 

�రంద� ఆ� ఏ��త్నన్�ట్ �టక���ంద� అ��ం�ం��.. ��� �� 

�రదమమ్�� �పం� ��త్ం�ం�.. 
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‘‘హ�మ్.. హ�మ్.. �కాష్�త్ ఆ భగవం��� �సం ��లం� ఎ�న్ �ం�� 

���..? ���� ����న్ �ం��ం�ందం� ఈ�డ గతం� ఇం��న్ �ళళ్�ల్ 

క�న్��ం� ఏ�.. ఇ� �ంగత��� �లప్�ం�.  

�బ�ట్ ��ంబస�య్� �డ ప�ట్ బయ�� �ం�� ఉం��..’’ ��� �రదమమ్� 

��ల్��� ��త్ అం�ం�.. 

��� �టల� �రదమమ్ మ�ంత� �����ం�. ఆలయ �రమ్�  �నం� 

ఉం��.. అకక్� �� �టల� �ం� తన� �� ఆ�చన� ప����.. మధయ్ 

మధయ్� �రదమమ్ వంక ���ర ��త్ం��. 

‘‘����మ్.. అనవసరం� ఈ�డ ��ం� �� ����� అంద� �ం� 

�డడ్���ం�� అ���..? ఊ��..’’ ���  ���� అం��.. 

���ం �ఖం � ఆనందం క���త్ం�.. ఆ ఆనందం క�� �ంబ�ల్ క��టట్�ం� 

�ం��య్�న్ ��చ్�ం��.. ���, ���ం ఇదద్� ఒక� ���క� ���� 

�నన్� న�వ్�ం��.. 

‘‘ఇ�ం� �ంగ ���� అ�� వ���త్ ���� ��ళ్ �� ���� నగ� 

�ం��ం� ఘ�� ��ళ్.. అస� ఈ�డ ఈ ��ళ్� వ�చ్ం� ���� బం�� 

నగల� �ం��ంచ��� అ�య్ం�ం�.. 

అం�� నంగ��� అ�యకం� వ�చ్ ��ం�.. ఎవ� �ర� అంద�� న�మ్ం�ం�.. 

ఇ� ��ళ్� ఉం� ఎ�ప్� సమయం  ����ం�.. ఎ�ప్� �ం��ం�� అ�  

పథకం  ��ం�.. ఆ పథ��� తగగ్�ట్� ��జ�  ���  ���, ��త్ ��� మ�చ్క 

���ం�.. �పం.. ��ళ్ ఈ �య�� అ�యక�వ్�న్, 
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నటన� �జ�న� న�మ్� అ�న్ ఈ�డ� అపప్��ప్��.. స��గ్ సమయం �సం �� 

��త్నన్ ఈ �య�� ��త్ �� బం�� నగ� ఉనన్ గ� �ళం �� ఇవవ్�� తన 

ప� �� ��� ఇ�ప్�� ఏ� ��య� నంగ��� ఎ� �లబ�ం� �డం�..’’ 

��� �� �ట�� �రద� ఎంత క� ఉం� క���త్ం�.. �రద� ��ల్ ఉ�� 

��త్ం�ం� ���.. 

��� �టల� ఆలయ క�� �ంబరల్ంద� ఒక� ���క� ���ం� �జ� 

అనన్�ల్� త���ం��.. 

���ం ���� ��చ్��� ��త్�.. అకక్�నన్ ��ళ్ ఎవ�� క��ంచ�ం� 

���� క��ం��ధం� తన ����� థమస్� � �� ���త్�.. 

‘‘ఏ�ట�మ్� .. అస� ��  ఈ ��� ఏ�� సంబంధం..  ��వ్ం�� �రదమమ్�  

అ�న్� �ం�� ����న్�.. అ�� ఇ� � క�� స�య్ల� , ఈ ��� 

సంబం�ం�న �షయం.. ��వ్కక్డ ఉండడం �� �దర�.. దయ�� ఇకక్� �ం� 

��ళ్�..’’ ఆ� ఓవ�కష్�  భ�ంచ�� ���  �పం� అం��. 

���  ��� � �సత్ క�� ధవ్��త్ం�. �ం� ��� �ఖం � రం�� 

����.. ఆం�ళన� ���ం వంక ��త్ం�.. ���ం మ�ం ఫ�వ్��.. 

���న్�� అనన్�ల్� �గ ��త్�.. 

‘‘అ��� ���  �� అ� అం��.. అస� ఈ ���మమ్� ఆ ���� అం� 

ఎంత భ�త్ �� ��య�.. ఆ� ప���న భ�త్� ��చ్ ఆ ����� ఆ�� ఎ�న్ 

�లల� ��ం��. �కాష్�త్ ఆ ���  తన కల� ద�శ్ం�న �ణయ్��త్ ఈ�డ..’’ 

���ం �టల�, ��� , ��త్ ఇదద్� అసహనం� క����.. ఆలయ క�� 

�ంబ�ల్ అ�� అనన్�ట్� ఒక� ���క� ���ం��.. 
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‘‘అ�ం� ప���న భ�త్�� ఈ ���మమ్ ��.. ఆ ����� �వయ్ 

దరశ్న��య్�న్ ద�క్ం��నన్ ఈ�డ � దగగ్�� వ�చ్ ఇక ఈ ����న్ ఆ ������ 

అం�తం ��ల��ం��న్�.. �� ఆలయ క��� ఉనన్ ���� ఆలయం� 

ఆ �� �వ���� ప� �� అదృ�ట్�న్ క��ంచడ� ఎ�న్ ���� ���ం�ం� 

ఆ �ష��న్ �� మన ఆలయ ��జ�  ���  ��� ��ప్�.. ఈ �షయం �నన్ 

ఆయన ���లం� సప్ం�ం� ఆ ����� �వ ��త్నం� �� ��ం ఎం�� 

�దం��.. అ� ఒ�ప్��న్�. ��.. ���మమ్ ���� వ�చ్న ఆ కష్ణం�� ఇ�� 

ఈ �రదమమ్ వ�చ్ ���� �న�క్ ��ట్� �� ఈ ��ళ్ ��ల���ం�.. 

ఇం��ం�.. సమయం �� ����న్ ���ం�..’’ 

���ం �రద �ఖం  ��త్ �పం� అం��.. ఆ �టల� �రద ��వ్న 

త��త్�ం�.. ఆ� కళళ్�ల్ క�న్�ళ్ ��� ����ం��.. �� ఈ �పం  

�య�దనన్�ట్� �ం� ��ల� అడడ్ం� ఊ�� అకక్�నన్ ఆలయ క�� �ంబరల్ 

వంక �నం� ��త్ం�ం�.. 

‘‘���ం �� ��ప్ం� అకష్ర సతయ్మం�.. ఆ ���� ఒక�� �� కల� 

క��ం� అ�మ్.. 

ఇక�ం� ��వ్ �� �వ��త్ � �ష ����న్ గ��, � మం�రం� �� �వ  

��త్ త�ం� అ� ��ప్�.. ఆ �����  ఆజఞ్ �ర� �� ఈ ���ం � 

కలవడం జ��ం�.. ఆయన �ంట� న�న్ ఈ ��ళ్ ��� �వ  ��ం�� ���  

�� �వ్� ఆ�దం �� ����న్�.. స��గ్ �� ��ళ్� వ�త్నన� ఇ�� ఈ 

�య�� వ�చ్�ం�..’’ �రదమమ్ వంక �పం� ��త్ అం�ం� ���. 

‘‘అ�మ్.. � ���� త�వ్�� �జం� �� అ�నం��త్�న్�.. �� ఇకక్డ 

అస� �ంగతనం ఎ� జ��ం�.. ఎవ� �ం��ం�రనన్ �షయం ఇం� �ల��.. ఆ 
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�షయం �� వర� �రదమమ్ �ం��ం�ంద� మనం �రణ్�ంచడం �వయ్ం ��, 

అం���ం� ఆ�� �ంగతనం ��ంద� ఆ�డ� �ంద� ��త్ �� �ధం� 

��ల్డటం �� �వయ్ం ��.. ���  �రనన్�ల్  �� దయ�� ఇకక్� �ం� 

బయ��  ��� ��ం�ం�..’’ ఎంత కం��  ����న్ ��త్ �ం�� �� 

�పం ధవ్�ం�ం�. 

‘‘ఆ�డ ఎం�� బయట� ��ళ్లం�.. అస� ఆ�డ ఆ�� ఈ �� మం�రం� 

ప�� ���� ఇ�ప్� మనం  ఇ�  ��ం�  ��ట్���స్న  అ��తయ్ం  

���ం��..?  ��ళ్�ం�  ��టం �య����..? ప���ల�న ���మమ్ 

�ం� మ�భ�త్��� �ద� ఈ ���మ్��� ప��� ���చ్� �బ�ట్ ఇ�ప్�� 

��ం�  ��ట్���స్ వ�చ్ం�.. ఆలయం� �ం� ��టం ��ంద�, ఆ ��టం 

�వ��� �రణం �� �వ ���� ��న ఈ �రద�మ్ అ� ���న ఈ 

���మమ్ అ�న్��� �� �ధ� ఎం� ��� ��ం�.. ఈ �షయం �� 

పం��నన్� �బ�ట్.. ఈ�డ� ఇకక్�� ���వ�చ్� తన �థ్నం� వ�చ్న ఈ ��� 

�� ఇంత ప� ��ంద� ��య�� ఆ� ఎం� �����ం�. ఆ ������ 

�సం ��న ఈ�డ� త�న ��ద్ ��ప్�� ఆ ����� �� మన�శ్ం� 

క��ంచడ� న�న్ ���నన్� �బ�ట్ �� ఇకక్�� ���వ�చ్�.. అం��� మ� 

ఉ�ద్శయ్ం ��..’’ ���ం ��� , ��త్ వంక ��త్ ��య� � అ�న్�. 

‘‘అ�నం�.. ��టం ��ంద�  ���న మ�కష్ణం � �ం� �� 

�కక్ల���ందనన్ంత ఆ�దన �ం��.. అ� �� ��ల��నన్ ప�� ���న 

ఓ ���మ్�� ఈ అ���య్�� ఒ�గ�ట్ంద� ��యడం� � మ��దన ఇం� 

ఎ�క్వ�ం�.. ఈ ఆలయం� �� ��కం� ఎ�ం� సంబంధం �క���.. ఈ 

ఆలయం� ��వ� ఉనన్ ఆ �������  �వ ��లనన్ సంకలప్ం� ఆ 

������ �� ��న్�తయ్ం ఏరప్���ం�.. ��కం� �� ఆయన� �వ 
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�య�క��� అంతరంగం� ఎ�ప్� ఆ ��� �� ���త్� ఉ�న్�.. ఆ 

����� పరమ భ�త్��న�న �� � ����� ��టం ��ందం� ఒక 

పరమభ�త్��� ఆ �షయం ����వడం � ధరమ్ం �బ�ట్ ��కక్�� వ�చ్�..’’ 

��� అం�ం� ���. 

ఆలయ క�� �ంబరల్� ఒకత� ���� ��త్ అం��.. 

‘‘���మమ్ ��.. � �ట �ం�ం� �కాష్�త్ ఆ ����� తన� �వ 

��ం�� �మమ్�న్ ���ం���న్డ� �కవగతం అ��ం�.. �� ఎకక్� జ��న 

�ర�� వలల్  ఈ�డ ��థ్నం�� వ�చ్�ం�.. 

స�.. అ�ం�� అ�ం�.. ఆలయం��ం� ��టం �ం��ంచబడడ్ద� బయ���� 

���త్ ఆలయ ��షఠ్ �తత్ం �బబ్�ం�ం�.. అం�� ఈ సమసయ్� ప��క్ర��గ్�న్ 

మన మధయ్�� అ�వ్�ం��..’’ అ�న్�. 

‘‘�రద�మ్.. గ� �ళం �� � దగగ్ర ఉనన్�ప్� �ంగతనం జ��ంద� �కాష్ల� స�  

��వ�య్� �బ�ట్.. ఆ ��టం �ం��ం�ం� ���వ్� అ�య్ం��.. �దం� � 

��స్హం� మ�వర�� ఈ అ���య్�� �లప్�  ఉం�ర� � ఆలయ క�� 

���త్ం�.. ఆలయ �రవ మ�య్దల దృ�ట్� ఈ �ష��న్  ���   �ట్ష�   వర�  

����ళల్�ం�  ��ళ్�  �మరసయ్ం�  ప�షక్�ం�ల� �� �రణ్�ం���న్�  

�బ�ట్ ��  ఇం� ��ం�  �లబ� ఉ�న్�..  �దం� ఈ  ��� �� ���  

�ట్ష� � ��� �� �బబ్� �ం� ఉం���..’’ మ� ఆలయ క�� �ంబ�  

అ�న్�. క�నం� అనన్ అత� �టల� �రద హృదయ ��రకం� ��ం�ం�.. 

�� �టల� �కష్��ల్ �నం� �నడ� తపప్ ��� �, ��త్� �రదమమ్� 

�న����వ��� స�న �ర�� �క�� స�� �� మన��� �ధ� 

������న్�. 
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‘‘హ�య్.. భగవం��.. ఏ��  ఈ ప�కష్.. �� �పం ��యద� ఎంత ��త్��న్ 

��వ� ���ం��వడం ��ం��..? ఆ ����� �కిష్� ఈ �ంగతనం ఎ� 

జ��ం� �� ��య�.. ఆ �� �వయ్ చర�� �లకటట్�� ఆభర��� ��ం� 

�� ఈ బం�� ���ల�, నగల� ప��ం�ం�.. న�న్ నమమ్ం�.. ��, ఈ 

�ంగత��� ఎ�ం� సంబంధం ��..’’ 

�ఖం � ��� ���� ��క్ ��క్ ���త్ం� �రద.. 

��� , ��త్ ఇదద్� ఆ�డ �దన� ఎం� �� ప��ం��.. �� కళళ్�ల్ �� 

సనన్� క�న్� �ం��� క���త్ం��.. 

���ం �రదమమ్ �� �కష్ణం� ��త్ం��.. ��� �� �రదమమ్ �� 

�పం� ��త్ం�ం�. 

‘‘ఆ�.. ఏ� న��త్�న్� త�ల్.. ఇ� న�ం� అ�య��న � ��జ�  ��� �టట్� 

����� ���� ఎంటర�య్�..  అ�� �ంగతనం  ��న ��వర��  

���గ���ం� ��  �ంగన� ఒ�ప్�ం�� ఏ��..? ��� ���తత్� 

అ��� ఈ �ంగతనం �� ఎనన్�� �మల�.. మన ఆలయ క�� �ంబ�ల్ �సత్ 

క�నం� �వ�త్�త్ ��ం�ం�..’’ ���ం అ��న�ట్� అం��.. 

క�� �ంబరల్ంద� ఒక� ���క� ���ం��.. �� �� ��ం� 

���త్నన్ �రదమమ్� ప��ం�.. 

‘‘ఆ�డ �లకం ��త్ం� ఈ �ంగతనం� ఆ�డ� ఎ�ం� సంబంధం ��� 

అ���త్ందం� ��..’’ 

ఏ��త్నన్ �రద వంక ��త్ ��� అం�� అత�. ఆ �ంబ�  �టల� ��� , 

��త్ కళళ్�ల్ ఆనందం క���త్ం�.. ఇదద్� సం�షం� ఒక� ���క� 

���ం��... 
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‘‘�.. �� అ�� అ���త్ందం�.. �� ఇకక్డ మన వయ్�త్గత అ���ల� 

సంబంధం �� క�.. ఆ�డ దగగ్ర గ� �ళం �� ఉనన్�ప్� ��టం �య���ం� 

�బ�ట్.. ఈ �ంగత��� ��య్�� అ�� అ��ం�.. �బ�ట్ ���  �కష్ �� ఆ�� 

అ�భ�ం��..’’  మ�  ఆలయ  క�� �ంబ�   తన అ����న్ ����� �రమ్�  

వంక ��త్.. అ�� ఆలయ �రమ్�  �నం�� ఉం��. 

�ం� �గ� క�� �ంబ�స్ .. �కత్ కంఠం�.. 

‘‘అ��.. ఆ�� ఈ �ంగత��� �ధయ్త వ�ం��.. ’’ అ� అం��. 

�� �టల� ���  �ఖం � ���స్హం �ండ��త్ం�.. �నం� ఏ��త్నన్ �రద 

వంక ��త్�.. 

�రద కళళ్�ల్ క�న్�ళ్ ఇం� ���� ఉం��.. ��త్ �� �రద వంక �నం� 

��త్ం��.. 

‘‘�డం� ���  ��.. ఈ ఆలయ క�� తర�న �� ���ం�నన్ �రణ్యం 

ఏ�టం�.. ఆ గ� �ళం �� ఈ�డ దగగ్ర ఉనన్�ప్� ��టం �య���ం� 

�బ�ట్.. ఈ�డ� �ంగ� క�� ���త్ం�.. 

ఇక ఈ�డ �ం� ఆ �ంగతనం �వ�ల� �����స్న �ధయ్త ��..’’ �కక్�చ్� 

అం�� అత�. 

���  �ఖం � �ధ సప్షట్మ��ం�.. �రదమమ్� ఎకక్� �� �� క���ం�.. 

‘‘హ�బ్.. మ�ళ్ ఈ ���  దగగ్�� వ�చ్ ఆ�ం��� ఈ ��.. ఆ �రదమమ్� అ�ర�న 

మమ���న్ ఏరప్���నన్ ఈయన��.. ఆ�డ� �ంగ� ఎ� ఒ�ప్�ం��.. 

�భం ��.. ఏ� ఒక� ���.. ఆ �రదమమ్�  ఆయ� �డప�ట్ బయ�� �ం�� 
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�ల్�  ���.. ఎ�..?  ఎ�..?’’ ���ం  మన��� అ��ం��.. ఎ��� 

�రద� ఈ ��ళ్ �ం� త����లనన్ కకష్ ఆయన� క���త్ం�. 

క�� �ంబరల్ �ట� ���  ఏం �రణ్యం ����� అరథ్ం ��ం� 

అ�మయం� ఆలయ �రమ్�  వంక ��త్�..  అత� �నం� �రదమమ్� 

గమ��త్ండడం  ��ం� ��� ��త్ వంక  ఏం  ��ద్ం అనన్�ట్� ��త్� ��� .. 

��త్ �� �� ఏ� �చడం �దనన్�ట్� �గ ��త్�.. 

‘‘ఇం� ఆ��ంచడం ఎం�కం�.. ఈ ఆలయం� ఇపప్� వర� ఎ�న్ �రయ్�� 

జ���.. ��న్ �ల మం� భ�త్�  ఆల��న్ సంద�శ్ం��.. ఎ�న్ ��ల్ ���న 

వ�త్��  ఆలయం� ఎకక్డ ఉ�న్ �� ��తత్� ఉం��.. అ�ం�� �టట్�ద� 

��� ఈ�డ �� ఆలయం� �� �టట్�� ఏకం� బం�� ��ట� 

�ం��ంచబ�ందం�.. ��� �రణం ఈ �రద�మ్ అ� సప్షట్ం� ���త్ం�.. ఇం� 

ఉ�కిష్ం� �భం ��.. ఇంత ఖ��న ��హం �షయం� �పం ���  �� ��ం 

ఏం ��త్రం�.. ఆలయ క��� ఏ� ఒక క�న �రణ్��న్ �����స్ం�.. అం�..!’’ 

తన �రణ్��న్ ����� ���ం. 

���ం �టల� క�� �ంబ�ల్ ఒక� ���క� ���ం��.. 

అంద� �ట� �నన్ ఆలయ క�� �రమ్�  �కష్ణం� ఆ�చన� ప����.. 

�రదమమ్ ��ం ��ం� ���త్� ఉం�ం�.. ���ం వంక ��� 

��త్ం�ం�.. ఆ� �ఖం � ఆం�ళన.. ��ళ్ ఏం �రణ్యం ���ం�� 

అనన్�ట్� ���ం� �గ ��త్ం� ���.. 

‘‘��వ్� కం�� పడ�.. �� ���ం�� అనన్�ట్� ���ం �గ ��త్�.. ’’ 
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క�� �రమ్�  �వ�� ఒక �రణ్యం ���నన్ ���గ.. అకక్�నన్ �రంద� ��ల� 

ఒక�� ప��ం� �ం� సవ�ం��ం��. �రమ్�  �� సప్ం�ంచ��� �దద్పడడం� 

అంద� �� ఆయన� ప�ం�. 

ఆయన ఏం ���� అ� అకక్�నన్ �రం� ఎం� ఆస�త్� ��� ��క్ం� మ� 

�న��� �దద్పడ��. 

��జ�  ���  వంక, �గ� క�� �ంబరల్ వంక ��త్ అం�� ఆలయ క�� 

�రమ్� .. 

‘‘ఒక�� ఆ పకక్గ��� పదం�.. � �రణ్యం ఏ�టనన్� అకక్డ ����..’’ అం� 

ఆయన పకక్ గ��� అ�� ��త్�.. 

అత� �టల� క�� �ంబరల్���, ��� , ��త్, ���ం � �� ఆయన 

�న�� �ళ��.. 

����� ���నన్ ���ం ��� ��� ��� వంక ��త్.. మ�� 

ఫ�వ్��.. �� ���ం�� అనన్�ట్� �గ ��త్�... 

ఆం�ళన� ��త్నన్ ��� అత� ��� ఆ� �ఖం � ఒక�ధ�న 

����నందం �ండ��త్ం�. 

................................................ 

ఆ మం�రం�� మ� గ��� �రమ్� � �� అంద� ఎంట�  అ���.. �ం�� 

వ�చ్న క�� �రమ్�  �ఢం� ఓ ��ట్�ప్ ��� అంద� వం� ��త్�... 

‘‘� ���ం.. ఎంత� ప�కష్� � �ం� ��ట్వ�య్.. ఈ ప�ళళ్ �లం� ఎనన్� 

ఎ��క్న�వం� సమసయ్� ��ం� ��ట్ ��వ్ ��ం ����త్�న్� తం�..’’ 
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ఎ��� క���త్నన్ ���ం ప��న్ ��త్ �రం� ��ట్�ప్ ���త్ అం�� 

ఆలయ �రమ్� . 

‘‘�డం� �రమ్�  ��.. ఇ� ప�కేష్.. �దన�.. �� ఈ ప�కష్ �ం� సమసయ్� 

ప��క్రం �� మనదగగ్ర�  ��ట్�� మనం ఇం� �� ��ం� ��ం� 

ఆ��ంచడం ఏ� ����.. అ�య���� న��త్నన్ ఆ �రదమమ్�  ��� 

త���త్ అస� �జం అ�  బయ�� వ�త్ం�..’’ ���ం �టల� �రమ్� �  �� 

��� , ��త్� �� ���ం వంక �పం� ��త్�.. 

‘‘���ం ��.. �ప ��ల� ఇ� సమయం ��.. అ�� �� త�వ్�న్  ఎ��న 

మనం ఇ� �ం��తం� ప��క్ర��గ్�న్ ఎం��వడం ఎంత వర� సమంజసం.. 

అ�ం� ఆ�చన� ���ం�..’’ 

అత� �టల� ���ం అహం �బబ్�ం�ం�.. �� అ� అనన్� �రమ్�  �బ�ట్ 

అవ���న్ �గ�ం��� తల�ం��ం��.. 

�రమ్�  �� �రం� ఓ ��ట్�ప్ ���త్�.. 

‘‘ఒక�� ఇం��ం� ఇ�ం� ప��థ్�� �కాష్�త్ ఆ ����� ఎ��క్�న్�.. 

���ల� ప�ట్బడడ్ ఒక �ంగ తన దగగ్�నన్ నగల�న్ ���� ఇ�చ్డ� �లపడం� 

���� ఆ ����� ����త్�.. 

ఈ కథ � అంద�� ���ం�.. ��� ��రణ� ���� ��ద్� అ� ఆ నగ� ఆ 

�ం� �� భ�త్� దగగ్ర �ం��ం�డ� ���ం�.. మన� క��న ఈ �ల్షట్ ప��థ్� 

గమ��త్ �� ఆ కథ ��త్�వ�త్ం�.. 

��� ��మ్� ఆ�ం�న �� ఎనన్�� �� పడ��.. �� ����� ఆ��స్ల� 

ఆయన ఆల��� కరత్�� ఉనన్ మనం ఈ �షయం� ఎ�ం� ���సప్ద �రణ్యం 

����డ�..’’ గం�రం� అం�� ఆలయ �రమ్� . 
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‘‘ఏ� �రణ్యం ����ం� మ� ఈ సమసయ్� ప��క్రం ఎ� ����ందం�..’’ 

అ�న్� ఆశచ్రయ్ం�.. 

‘‘�ననన్� మనం ���� ప��క్రం ���సప్దం ��డద�.. ఈ సమసయ్� � దగగ్ర 

ఒ� ఒకక్ ప��క్ర �రగ్ం ఉం�.. అ��టం�...’’ 

�ట� ఆ�� ఒక�� అంద� ��� ��త్� ఆలయ �రమ్� .. �రమ్�  ఏం ���� 

అ� అంద� ��హలం� ��త్ం��.. 

‘‘భగవం�� స�న్�� ఆ భగవం��� సంబం�ం�న వ�త్�� క��ంచడం �దం�.. 

ఇం�� �నవ��ల� అరథ్ం�� ��ఢ�న రహసయ్ం ఏ� ��క్� ఉం�� అ� 

�క���త్ం�.. అం��.. �ం��పణ� ఎ��క్ం�నన్ ఆ�డ� సవ్చఛ్ందం� ఈ 

����ం� బయ�� పం��త్ స���ం�..’’ 

ఆ �ట �న�� ���ం �ఖం  ఆనందం� �����ం�..  

 

‘‘ఎ�స్ .. ఎ�స్ .. � అంచ� �జ�ం�.. ఆ �రదమమ్� ��ళ్�ం� త��� కష్�� 

ఆసనన్మ�య్�.. 

��.. ఈ ���ం �క్�  ��డం�.. ఇంక ��� ����ం�ం�.. ��..’’ 

అత� మన��� ఎ�� గం��నంత ప� �� � �ధం� అ��ం��. 

��� , ��త్ ఇదద్� ���ల్ ��త్� �కక్��ం� �����.. 

‘‘ఆ �రదమమ్� ��ళ్ �ం� పం�ం���త్ మ�.. ఆ ��టం  �డ �����..?’’ 

ఆశచ్రయ్ం� అ����. 

�రమ్�  అత� వంక ఓ �� ��, ��� ���న �� వంక �� �� �నన్� 

న�వ్��. 
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‘‘ఆ ��టం �ం��ం�� అ� మనం అ��ం��న్ం.. ��.. �� ��ం ఆ 

����న్ మన� 

క��ంచ�య�ం� ఆ ����� ��డ���త్ం�.. ఆ భగవద��హం ఎ� ఉం� 

అ� జ���ం�.. 

ఆ ��టం �డ మన� �ం� ���ల్� ���ల� �� ఆ ����� దగగ్ర 

సంక�ప్ం��.. అ� జరగ� పకష్ం� మ�క �తత్ ����న్ �� ��ం� ఆ 

������ సమ�ప్�త్�..’’ �శచ్యం� అ�న్� ఆలయ క�� �రమ్� . 

ఆయన �రణ్��� అంద� ఆశచ్రయ్���.. తన వం� ఆశచ్రయ్ం� ��త్నన్ అంద� 

వం� ��న�వ్ న�వ్� ��త్ం�� �రమ్� .. 

‘‘ఆ ����� �పంచమం� �మమయం ��ల� ఆ�ం�� ��.. ఒక�� ఒక� 

�ం�ం���ల� ఏ�� �పప్��.. � �రణ్యం ఆ ������ న�చ్� �ం� 

���ల్ ��టం మన ద�� ���ం�.. 

�దం�.. �� ���నన్ త�ప్� �రణ్��� �లం�  �� మ� ��టం ���త్�.. 

���  ��.. 

���ళ్ ఆ �రద� ఉనన్ ఫళం� ����ం� పం�ం��యయ్ం�.. ఆ�డ� ఇం� 

��ళ్� �న���త్.. �ం��ంచబ�న ��టం ��� �ఞ్ప�� ��త్� వ�చ్ మన 

అంద� మన�� ఏ� ��య� �ధ �ం��ం�ం�..’’ 

��నం� అ�న్� �రమ్� . 

�రమ్�   �టల�  ��� �  ఏం ��ప్�  అరథ్ం  ���..  �రదమమ్ ��ద్�  అ�  

ఆయన మన� అ��ం�నన్పప్�� �రమ్�  �రణ్��న్ �� ��చ్ అ��రం 

�క�వడం� స� అనన్�ల్� తల ఊ� ��ల్� అకక్� �ం� క����.. 
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క���నన్ ���  వం� �జ�నందం� ��త్� ���ం.. 

........ 

�రమ్�  ��ళ్ ��ళ్న గ� త��వం� ఎం� �నష్� � ��త్ం�ం� ���.. ఆ� �� 

�నష్�  ప��ందనన్�ట్� ఆ� �ం� ��ల� న���ం�.. ఆ�ం� ఆ ��  వంక 

��త్ం�ం�.. 

�రద �� ఆ ��  వంక ��త్ం�ం�.. ఆ� �ఖం � ఒక �ధ�న ��గయ్ం 

క���త్ం�ం�.. 

ఆ� కళళ్�ల్ �ం� క�న్�ళ్ ��� ఆ� �ంప� ప��ం��.. 

ఆ ��  � �ం� �దట� ఆలయ �రమ్�  బయ�� వ�త్�.. �రమ్�  �ఖం  �� 

గం�రం� ఉం�ం�.. 

ఆ �న�� ��జ�  ���  బయ�� వ�త్�.. అత� �ఖం � ఒక �ధ�న �ధ 

క���త్ం�ం�.. ఆ ��క ��త్ వ�త్�.. అత� �ఖం � �� ఒక �ధ�న �ధ 

క���త్ం�ం�.. అ� ఒక� త��త ఒక� అంద� బయ�� వ�త్�. 

��� �ఖం � ఎం� �నష్�  ��ట్�చ్న�ట్ క���త్ం�ం�.. �రంద� వ�త్ం� 

ఆ� ��� ���ం �సం ����ం��.. �రద ఏ��త్ తల �ం��� ఒక 

పకక్� �లబ� ఉం�ం�. 

అంద�కం� �వర� ���ం వ�త్ క���త్�.. అత� �ఖం � ఆనందం సప్షట్ం� 

క���త్ం�ం�.. 

�� ���ననన్ సం�షం అత� �ఖం � క���త్ం�ం�. ఒక �ధ�న గరవ్ం 

అత� �ఖం � కద���ం�ం�.. 
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���ం ���� ��త్�.. ��� ఎం� �నష్� � ���ం� ��త్ం�ం�.. ఆ� 

క�ల�� ఏమ�ం� అనన్�ట్� �గ ��త్ం�.. 

ఆ� �గ� గమ�ం�న ���ం �ఖం � ��న�వ్ కద���ం�.. తన� ఎవ� 

గమ�ంచడం �ద� ఒక�� ఆ ��ట్ ఉనన్ �� �� �� ఆ త�వ్త తన ����� 

�సత్ ���త్ �టన ��  ���త్ థ�స్ అ�  అనన్�ట్� ���త్�.. అపప్� వర� ఎం� 

�నష్� � ��త్నన్ ��� �ఖం � ఎం� ఆనందం క���త్ం�ం�.. 

���ం ��� వంక ��త్ ఆ పకక్� ఓ �ల� తల�ం��� �లబ� ఉనన్ 

�రదమమ్ వంక �� ఓ �కృత�న న�వ్ న�వ్��.. 

ఆలయ క�� �ంబరల్ంద� బయ�� వ�చ్క య� �థ్నం�� ���ం�� 

అంద�.. 

��జ�  ���  �రద వంక ��త్�.. అత� �ఖం � ఎం� �ధ క���త్ం�ం�.. 

తల �ం��� క�న్�ళ్ ��ట్�ం�నన్ �రద� ��న ఆయన �రం� ��ట్�ప్ 

���త్�.. ��త్ �ఖం � �� ఆ�దన� ��న ఎ�స్ �ష�స్  క���త్ం��.. 

ఆలయ �రమ్�  ఒక�� �రద వంక ��త్�.. తల�ం��� ���త్నన్ �రద� 

�డ�� ఆయన� �� ��ద్� �� క���ం�.. �ల��త్ క���త్నన్ ఆ� వంక 

��� �� ���  వంక �����. 

ఆలయ �రమ్�  ��� .. 

‘‘���  ��.. � �రణ్యం ఏ�� �� ��య���.. ఇక ��� ��ంచడ� 

�� �యవ�ం�.. 

ఇక ఈ ����న్ ఇంత�� మ����ల� �� �� ఒకక్�� ���ం��న్�..’’ 
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�రమ్�  ���  వంక ��త్ ఏ� �గ ��త్ అకక్� �ం� �ం�� అ�� ��త్�.. ఆ 

��� �ం� ��� ��� తల�ం��� ���నన్ �రద� ��త్�.. 

అత� �ఖం � ఆ�� ఒక �ధ�న �� క���త్ం�.. ��ద్ �క�ల �� ఆ�వంక 

అ�� ��త్�..ఆ �ంట� గ�ట్� ఊ�� ��చ్�� అకక్� �ం� క����. 

అత� �న�� �గ� ఆలయ �ంబ�ల్ ��ళ్���.. 

���ం �ఖం � �� ఆనందం క���త్ం�ం�.. అత� ���  �రదమమ్� 

పడ��.. అత� �ఖం � ఆనందం �థ్నం� �ధం ��ఫ��త్ం�.. ���ం �ఖం  

�ల్జ�  �� .. 

‘‘ఈ��� ఈ �రదమమ్ �డ �రగడ అ���ం�.. ఎకక్� �ం� వ�చ్ం� ఈ 

�ర��.. ���� త�ప్ం� ఈ ��ళ్ �షట్ ��ం�.. ఈ�డ వలల్ ఇ�న్�ళ్� �� 

అ��ం�నన్ �ల్� ల�న్ వరక్��  ��ం� అ�� ఉం����.. ఇ�ప్� ఇక �� 

�����.. ��క్ ��క్ �� ��� ����చ్ ��ళ్ ��ట్�ం� ఇ�ం� 

�ంగత��  జ���య� ��� ఉ�హరణ ఈ �రద�మ్ అ� ��ప్�త్.. ఇంక 

���� ఈ ��ళ్ �టట్డం �దద్ కషట్�� ��.. ఒకక్�� ��� ఈ ��ళ్ 

���ందం�.. ఇంక ఆ త�వ్త... ’’ తన మన��� అత� అ��ం�� ���ం. 

��� �ఖం  �� �����ం�ం�.. తన�� సం���న్ అ� కషట్ం�ద 

ఆ��ం�నన్�ట్� ఉం�� ఆ� �ఖం  కవ�క�... 

��జ�  ���  ��త్ వంక ��త్�.. అత�� ఏం ��� అరథ్ం ��ం� 

ఉందనన్�ట్� అత� �హ కవ�క� ఉం��.. ��త్ �� ���  వంక �� 

�రం� ��ట్�ప్ ���త్�. 

��త్, ���  ఇదద్� ఒక� ���క� ���ం�ండ� ���ం ��దద్�� 

���గ్ ��త్�..‘‘�.. ��� క��ం�� ��� వర�వవ్డం �దనన్�ట్� ఈ 
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ఆలయ �రమ్� �రదమమ్� ఈ�చ్ బయ�� �ం�యండ� ��ప్క ��.. ��ళ్దద్� ఇం� 

ఏ� ఆ�చన� ప����.. ఛఛ.. ఇంక �భం ��..�� రంగం�� ���స్ం�..’’ 

మన��� అ��ం�� ���ం. 

‘‘���  ��.. ఇం� ఆలసయ్ం ��త్�న్���..? గ�� �రమ్� �� ��ప్ం� �� 

��న్� క�..’’ 

���ం వంక ��త్ �పం� ��త్�.. 

‘‘ఆ ��న్� �ం�.. ��.. ఈ �షయం� �� ఇంత ఉ�స్��న్ ఎం�� 

కనబ��త్�న్� అరథ్ం �వడం �� ��..’’ ��త్ �ట�ల్ అ��నం ధవ్��త్ం�. 

���ం �ఖం � కం�� ��ఫ��త్ం�ం�.. 

తన �ఖం �� ��ల� �ంట� ��చ్�ం�.. �ఖం �� ��న�వ్ 

��చ్�ం��.. ��త్ �టల� �నన్ ��� �ఖం � �� ��� �����. 

‘‘ఆ.. అ�బ్.. అ�ం��ం ��.. ఎ�� �����స్న �� �రణ్యం ���నన్ త�వ్త 

ఇం� ఆలసయ్ం ఎం�క� అం��న్నం�..’’ �ఖం �� ��న�వ్� ��చ్��ట్�ం� 

అం��. 

‘‘���ం ��.. మన� ఇషట్ం ఉ�న్ �క��� ఆలయ క�� ఒక �రణ్యం 

���ందం� ��న్ అమ� ���స్ం� క�.. ��..’’ అం� ఆ���� ��� . 

���ం �ఖం � ఆశచ్రయ్ం.. 

‘‘ఆ.. ��..!’’ ఆశచ్రయ్ం� ���  వంక ��త్ అం��. 

‘‘ఈ �షయం� మనం ఏ� �ర�� ��త్�న్మ� అ���త్ం�.. �రదమమ్ �ఖం  

��త్ం� ఆ�� ఈ �ంగత��� ఎ�ం� సంబంధం �ద� �క���త్ం�.. ��..’’ 

అం�� ���  �ధ� అత� �� �ం� �ట� ��. 
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‘‘అ�న��.. ��క్� అ�� అ���త్ం�.. ��.. ప��థ్��� �రదమమ్� ��� 

�ల����న్�..’ 

���ం �ఖం � �పం ����త్ం�.. 

‘‘�డం� ���  ��.. ఒక�� క�� �రణ్యం ���నన్ త�వ్త � వయ్�త్గత 

అ���ల� ��ద్� అనవసరం� ఈ ఇ�య్� �దద్� �యకం�.. ఆ �స�� వ�చ్న 

దగగ్�న్ం� �� ఆ�డ� అ�� � ��ంబ స�య్�� అనన్ంత అ����న్ 

కనబ��త్�న్�.. �నం� గమ��త్� ఉ�న్�.. మనం ఎంత అ����న్ 

�మమ్�ం�� �ంగ �ం� ��.. మం� ��ళ్ ��.. ఆ�డ� బయ�� �ం�యడం 

�� �త�క�� ఆ ప�� ఒక ఆలయ క�� �ంబ� � �� ��త్�..’’ క�నం� 

అం�� ���ం. 

��� , ��త్ ఇదద్� ���ం వంక ��త్�.. �� ���ల్ ఒక �ధ�న ��  

క���త్ం�ం�.. 

తల�ం��� ���త్నన్ �రదమమ్ �� త��త్ ���� ��త్ం� �� వంక.. 

��� �పం� �రద� ��త్ం�ం�.. 

���ం �పం� ��చ్��ం� ��త్�. అత� �� �రదమమ్� ప��ం�.. ఆ� 

�� �ధం� ��త్ తన �ం� ��ల� �య్ం�  �ల్� � �� మ��త్ం��.. 

అత� �� తన వం� ఆశచ్రయ్ం� ��త్నన్ ���  మ�� ��త్ వంక ప��ం�.. 

��� , ��త్ ఇదద్� ఒక� ���క� ���ం�ం��.. 

���ం �� �ం� ��� మర�చ్ ��� వంక ��త్�.. ��� కళళ్�ల్ �రద� 

ఉనన్ �పం క���త్ం�ం�.. ఆ� ��క్��� అ���ం��.. 
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���ం తన వంక �డ�� అత� కళళ్�� �రద� ���త్ బయ�� ���  అ� 

అరథ్ం వ�చ్� �గ ��త్ం�.. ��� �గ� అరథ్ం ���నన్ ���ం �ఖం �� ఒక 

���క�న న�వ్ ����త్ం�..అ� ��ద్ ��.. ఆ త�వ్త ���ం ��ల్� అకక్� 

�ం� �ం�� క����.. 

���ం �రద �� అ���  ��త్ం��.. తన �� వ�త్నన్ ���ం� ఎం� 

ఆశచ్రయ్ం� ��త్ ఉం�ం� �రద. ���ం �రద దగగ్�� వ�త్�.. ఆ�� �పం� 

��త్ ఆ� ��ట్ ప�ట్�� ఒకక్��� �ం�� ����.. 

���ం అ� ��త్డ� ఎంత ��� ఊ�ంచ� �రద కళళ్�ల్ �ప�త�న ఆశచ్రయ్ం 

క���త్ం�ం�.. 

���ం కళళ్�ల్ �రద� ఉనన్ పగ ��ఫ��త్ం�ం�.. ���ం �ఖం �� ��ం 

���థ్�� ���ం�ం�. 

��� , ��త్� ���ం చరయ్� ఎం� �క���. �� ఆ ��  �ం� ���� 

స��.. ���ం �రద ��ట్ ప�ట్�� మం�రం �� వర� ఈ�చ్�వ�చ్ ఆ�� 

గ�ట్� ఒకక్ �� ��త్�.. 

�ం� �రద �� అవతల �ల� ప���ం�.. �రద కళల్�ల్ �ప�త�న �:ఖం 

క���త్ం�ం�.. ఆ �� పకక్� ఉనన్ �బబ్��య�  అ�మ్ వయ్�త్, �గ� 

��ణ���  అంద� �రద ��ట్ ���డ��.. 

ఎంత ���� ���ం అకక్�� వ�చ్�.. అం� ���� ��� �ప�� �ళ��.. 

అత� �రద ఉనన్ గ� �� �ళ��.. 

��  �ం� ���నన్ ��జ�  ��� , ��త్� ఆలయం బయ�� వ�చ్ ���ం 

��త్నన్ ప�ల� �షట్��� ��త్ం����. 
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�రద � సంబం�ం�న వ�త్��నన్ ఓ �య్� � ���� మ�ళ్ �� దగగ్�� వ�త్�.. 

���ం �ఖం � క���త్నన్ ���� ��జ�  ��� , ��త్� ఆం�ళన� 

��త్ం�� తపప్ అ�డ్ �పప్�క���.. 

���ం తన ���� �య్� � �� �రద పకక్న ప��త్�.. 

‘‘�ళల్�.. ��ళ్.. మ�ళ్ ఒకక్�� ఈ ద����ల్ క��ం�వం� ��ం ��త్� �� 

��య�..’’ �పం� అం�� ���ం.. 

ఈ �� �రమ్�  �� దయగల �� �బ�ట్ ��ల� ��� బయటప�డ్�.. �దం��.. 

��వ్��� ఏ ��� �ట్ష� �� �� �బబ్� �ం� ఉం����.. మ�ళ్ ఈ �యల� 

��ం� వ�చ్న ��� ��ళ్�.. 

���ం �ం�� �ధం క���త్ం�ం�.. ��� , ��త్� ఏ� �య�� �సస్�య 

�థ్�� �రద� ��� ��త్ �లబ���.. 

‘‘��� ఈ ��� ప�ట్న �డ �రగడ అ���ం�.. ’’ అ��న�ట్� అం�� 

���ం.. 

���ం �టల�  ఆ పకక్� �లబ� పగ� ర����నన్ ��� �ం� ��ల� 

�రద వంక ��త్ ��క్�ం� క��.. 

ఆ త�వ్త ���� మం�రం �ప�� �ళ�� పకక్� ఉనన్ ��� , ��త్� క�సం 

ప�ట్ం���� ప�ట్ం���ం�.. 

�రద �� మ� �దన� �ప�తం� ఏ��త్ �ల�� ప�ం�ం�..అస�ం జ��ం� 

��య� ఆ ��ట్ పకక్ల ఉనన్ వయ్�త్� �ంద� �ల� ప� ఉనన్ �రద� ��త్ం�� 

ఆశచ్రయ్ం�.. 

��డ్�న ప� ఉనన్ �రద� ��త్ త� ఒక� త� ఒకరకం� అ��ం�ం��.. 
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�రదమమ్ ఏ��త్� ��ల్� �� �లబ��ం�.. ఆ పకక్� ఉనన్ �య్� � ���� �ం�� 

హ�త్�� ఒక �� �� వంక ��త్ం�.. 

మం�రం �ం� ��మంద�సం� క���త్నన్ ���� �� �� త�కం� 

��త్ ��ం� ���త్ం� �రద.. 

ఆ త��త ���  వంక ��త్ వంక ��త్ం�.. ���  ��త్� �రద� అ�ం� 

�థ్�� �డ�న�ట్� తల �ం��ం��.. 

�రదమమ్ తన ��ట్ �� ఉనన్ జ�ల వంక ��త్ం�.. తన� ��త్ త� ఒక 

రకం� ��ల్��ం�నన్ జ��న్ ��క ఆ��� ఏ�� ఇం� అ�కం అ��ం�... 

ఎం� మ� �దన� �ం� ����త్ ����� నమసక్��త్ ��ల్� అ��� అ�� 

��త్ అకక్� �ం� గమయ్ం �� ����� �దద్ప���ం� �రద. 

......................................... 

���ం ఎం� ఆనందం� ఊ��కం� �హ��త్ం��.. 

�రదమమ్� ����ం� తన ��ల� బయ�� �ం��న�ట్� అత� అపప్� వర� 

కల కం��.. అ� తనమ్యతవ్ం� ఉనన్ ���ం వంక ��త్� ��� .. 

‘‘�� ���ం ఈ �షయం� ��వ్ �సత్ క�నం� వయ్వహ��త్�న్వ�య్.. �పం 

�రదమమ్ �ఖం  ��త్ం� ఈ �ంగతనం� ఆ�డ� ఎ�ం� సంబంధం �ద� 

�క���త్ం�...’’ అం�� ��� . 

‘‘అ��.. �రదమమ్� �� వ�చ్నపప్� �ం� �� కుష్ణణ్ం� గమ��త్�న్�.. ఆ�డ 

ఎం� భ�త్ �దద్ల� ������  సపరయ్�  �యడం తపప్ ఆ  ����� 

వ�త్�ల�  �ం��ం�  వయ్�త్ �ద�  ��క్� అ���త్ం�...’’ ��త్ �� ���  

�టల� ఏ�భ��త్�.��� , ��త్ �టల� ���ం ఉ��క్పడ��.. 
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అత� అ�ప్� ఊ��కం� �ం� బయ�� వ�చ్న�ట్� ��ట్ ప�స�ల� 

��త్ం��.. 

తన� ఎ��� ఏ��త్ �లబ� క��ం�న �రద � �� ఆశచ్రయ్��� ���ం.. 

��త్, ���  �టల� ఊ��కం� ����నన్ ���ం అ�ప్� ���ం��.. 

‘‘ఓ�.. ఇదం� తన ఊహ�ల్ జ��ం�.. ఏద���ం.. ఊహ�ల్ జ���� ఇంత 

ఆనందం� ఉందం�.. 

ఇంక �జం� జ��� ఇం�ంత ఆనందం� ఉం�ం�.. ఏ�మ�� ఈ �� ఆ 

�స���న్ తన �ం� ��ల� ఈ�చ్ బయ�� �ం���స్ం�..’’ మన��� 

అ��ం�� ���ం. 

‘‘���ం ��.. ఏ�టంత� ఆ���త్�న్�.. �సత్ పర�య్నం వ�� �సత్వం�� 

రం�.. ’’ తన �టల� ���ం �ం� ఎ�ం� సప్ందన �క�వడం� అం�� 

��� . 

��� , ��త్� ���ం వం� ��త్ం��.. ���  �టల� ���ం �సత్ 

త���నన్�ట్� ��� ఎగ�� �� వంక న�వ్� ��త్�.. 

‘‘ఆ.. హ�బ్.. పర�య్నం �� �� ��.. ఆ ������ ఇంత� అవ�నం 

జ���ం�.. మన�� ఎం� �ధ� అ�భ��త్�న్�.. అం�.. అ�� ఈ 

�షయం� �� ఇం� ఏ� �రణ్యం ����ం� అసస్� ��దం�.. �ందర� మన 

క�� �ంబరల్� ��ం�  ఏ�ప్� �యం�..’’ 

���ం �� ���� ప��ం�.. ��� ���ం� ��త్ం�ం�.. ఆ� కళళ్�ల్ 

�రద� �వ్షం క���త్ం�ం�.. 
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మన క�� �రమ్� �, �ంబరల్� ��త్�� క�రం��.. �� వ�చ్క �� ఈ 

�షయం ��ం� ఎ�ం� �రణ్��� మనం ���.. 

��� , ��త్ ఇదద్� �రదమమ్� ��ల్ ���త్ం��.. 

��త్ �ఖం � కం�� సప్షట్ం� క���త్ం�ం�.. 

��త్ ��� .. 

‘‘�రద�మ్.. �ం� ��వ్ ���.. ఈ ��ం ��� ��వ్ ఇ� అ��� ఎ�.. 

’’�రదమమ్ �సత్ ���ం�ం�.. �� ఆ� మన�� ఎం� మ� �దన ఉనన్�ట్ ఆ� 

�ఖం  ��త్ం�� 

అరథ్ం అ��ం�ం�.. ఆ� కళళ్�ల్�ం� క�న్�ళ్ జలజ� ���ం��.. 

ఆ� ప��థ్�� ��న ���  �ఖం � ఎం� ��రం.. 

ఓ��ప్� ఆయన �రదమమ్ తల� ఆ�య్యం� త���ం��.. 

��దద్�� �రదమమ్ ��త్ం�.. తన మన�� �ధ� ��దద్�� ��ప్�వ��� 

�య�న్�త్నన్�ట్� ఆ� �ఖం � ��� కద���ం��.. 

‘‘�రద�మ్.. ��వ్ మ� ఇంత� కలత �ందడం ఏ� ����.. ఎవ� ఏ� అ�న్ర� 

��వ్ంత� �ధపడ��ం��.. అ�న్ం�� ఆ ����� ��ం��.. ��వ్ 

��వ్రథ్ం� ఆ ����� �వ� త��త్�న్�.. ఆ ����� తన� ఆ���త్నన్ 

��వవ్�� ఏ ఆప� ��ం� అ�కష్ణం  ����డ� �� ��య� ఏ��..?’’ 

ఓ��ప్� అం�� ��త్. 
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��త్, ���  ఇదద్� �పం� ���ం వంక ��త్�.. ���ం ఏ� ��స్ � 

ఉనన్�ట్� ఈ �కం� సంబంధం �న�ట్�, ��� �జ��న్ �ం�న�ట్� అత� 

�ఖం� కద���నన్ ��ల� గమ�ం� ఇదద్� ఎం� ఆశచ్రయ్���.. 

���ం అకక్డ జ���నన్ సంఘటన� ఏ��ం ��తత్ం ��ం� ఇం� తన 

ఊ��కం� �హ��త్ం��.. ���ం చరయ్� ��� , ��త్ ఇదద్� ఎం� 

ఆశచ్రయ్���.. 

ఇదద్� ఒక� ���క� ���ం��.. 

‘‘అనవసరం� �రదమమ్ మన�� �యపర�న ఇత����.. ���న్ మ�� ఏ� 

ఊహ�ల్ �����న్�..’’ 

���  �ం�� �పం ధవ్��త్ం�.. 

‘‘అ�నం�.. ఈ ���ం ��� �రదమమ్ అం� అసస్� �టట్ద� �� �ం��� 

���.. �రదమమ్ ఈ ��� ���ం�న �ద� �రదమమ్� ఇత� �వరత్న  అం� 

�ంత�� ఉం�ం�.. ఆగరభ్ శ��� ��త్నన్�ట్ ఈ �రదమమ్� ఇత� �డడం �� 

గమ��త్� ఉ�న్�.. ఇ�ప్� �� �రదమమ్ మన�� �య పరచ��� ఇ�ం� 

�ట� ఉప��ం��.. ’’ ��త్ �� ���ం� అసహనం వయ్కత్ం ��త్�.��త్ 

�ఖం �� �పం ��� ���.. ��� , ��త్ �టల� �� ���ం � 

చలనం 

�క�వడం�  ��� ,  ��త్ ఇదద్�  మ�ంత ఆశచ్రయ్���..  ఇదద్�  మ��� 

ఒక� ���క����ం��.. 

�ం� కష్�ల త�వ్త �రదమమ్� ఆ పకక్� ఉనన్ ఒక ��చ్� ��తత్� ఇదద్� 

��చ్����.. �రదమమ్ ��� �� ���ం �� ఉం��.  �� ఆ� 

కళళ్�ల్�ం� క�న్�ళ్ జల జ� ���� ఉం��.. 
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���  ���� ���ం దగగ్�� ��ళ్�.. ఏ� ��స్ � ఉనన్�ట్� ఉనన్ ���ం 

వంక ���గ్ ��త్� ��� .. 

‘‘���ం ��..’’ 

���ం� చలనం ��.. ఆలయ �రమ్�  �రద� ��ల్�ం� పం�ం��యమ� 

�పప్డం, �� �రద� �� బయ�� ��ట్ ప�ట్�� మ� ఈ�చ్� ��ళ్ ప�యడం.. ఆ 

దృ�య్� ఇం� అత� మ�ఫలకం� ఉండడం� ఇం� ఆ �� �� ఉం���� 

���ం. 

��� � మ�ంత ఆశచ్రయ్ం.. ���గ్ ��త్ వంక ��త్�.. ��త్, ���  ఒక� 

���క� ���ం��.. ఆ చరయ్� �రద �� ఆశచ్రయ్��ం�.. 

��� � మ�ంత �పం ����త్ం�.. ఈ�� తన ��� ���ం ���న్ త�� 

‘‘���ం ��.. ’’ ���ం ��ల� ప�ట్ ఊ�� అం�� ��� .. 

���ం ఉ��క్ప� అ�ప్� సప్ృహ�� వ�చ్న ��� ���  వంక ��త్�.. తన 

ఎ��� తన �� �పం� ��త్నన్ ��� � �డ�� ���ం ఎం� 

ఆశచ్రయ్���.. 

ఒకక్కష్ణం ��కక్��న్ననన్ సంగ� అత�� అరథ్ం ��.. పకక్� ��� ��త్�.. 

ఆ పకక్� ఓ ��చ్� �రదమమ్, ఆ� పకక్� �లబ� ఉనన్ ��త్� �� మ�ంత 

ఆశచ్రయ్��� ���ం.. 

���ం �ఖం �� ��� �����.. �రదమమ్ ��చ్� ��చ్వడం ��. 

‘‘అ���.. ఈ �స�� ఇం� ఇకక్� ఉనన్�.. �� క� � ��ల� సవ్యం� �డ 

ప�ట్�� మ� ��బయ�� �ం���.. ’’ 
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���ం� ఒక �ధ�న ఆశచ్రయ్ం.. ఆం�ళన ��ఫ��త్ం��. ���ం �టల� 

��త్, ���  ఇదద్� �ప�త�న ఆశచ్�య్�� �ర���.. క�ళ్ �దద్� �� ���ం 

వం� ��త్ం� ���.. 

ఏ��త్ ఉనన్ �రదమమ్ �� ���ం �టల� ఎం� ����ం�.. 

‘‘ఏ��.. ��.. ��.. ఈ �రదమమ్� �� బయ�� �ం���..?’’ ఆశచ్రయ్ం� 

అ���� ��త్. 

���  �ఖం � �ప�త�న ఆశచ్రయ్ం.. అ� ఆశచ్రయ్ం� ���  ��త్ వంక �రద 

వంక ��త్�.. ��త్, �రద �ఖం � �� �ప�త�న ఆశచ్రయ్ం కద���ం�.. 

���ం ఇం� ����న�ట్�.. �రదమమ్� ��త్ అ�మయం � ప����.. 

‘‘��ం ��ల్���న్� �� అరథ్మ��ం�.. అ�� �క�న్ �దద్��న్ ప�ట్�� 

అ�వరవం� సం��ంచడం ఏ�� మ�య్ద� ఉం�..?’’ �పం� అం�� ��� . 

���ం �ఖం � ��� ����ం��.. అ�మయం� �� వంక 

��త్ం����.. 

‘‘అం�.. �రదమమ్� ఈ ��ళ్�ం� త���ల� ���ప్� 

�రణ్�ం���నన్�ట్�న్�..’’ అ��నం� అం�� ��త్. 

���ం� ఏం ��ల్�� అరథ్ం ��.. అత� �ఖం � అ�మయం 

క���త్ం�ం�.. 

‘‘అం�.. అం�.. ఆలయ క�� �ంబరల్� స��శం �వడం, ఆలయ �రమ్�  ఈ 

�స���న్ ����ం� పం�ం�యమ� �పప్డం.. ఆయన �టల� �� ఈ 

�స���న్ �డబ�ట్ బయ�� �ం�యడం.. అం� �� ఊ�ం���న్�.. అం�.. 

అం�.. ఇంతవర� అస� ఆలయ క�� �ంబరల్� అస� స��శ� జరగ��.. 
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ఓ��� .. ఎంత ప� ���.. ఈ �స���న్ ఎ�ప్��ప్� బయ�� �ం��� అనన్ 

క��, ఆ ఆ�చన� ��దద్�� క�వ్�స్  ���, క�� �ంబరల్ �త� ��� బయ�� 

�ం��ల� �� ��న �ల్�  ఇం�  అమ�  ��ం��..  ఊ����ల్ ����  

��దద్��  �����..  ఓ�  �� ..  ఎంత ప� జ����ం�..? తన�  ��  

అ��ం�� ���ం..  ఆయన  �ఖం �  రకర�ల  ��� ����ం��.. 

త�ప్��ననన్ ��ం�  అత� �ఖం � సప్షట్ం� క���త్ం�ం�.. 

���ం� గమ��త్నన్ ��� , ��త్ల�  �తం అత� �వరత్న�   �ద��� 

అ��నం క���ం�.. అత� �వరత్న� �ంత� ��త్ం��.. 

�రదమమ్ �� ���ం� ఎం� ���� ��త్ం���ం�.. ఆ�� చలనం 

�నంత� ����ం�..��� , ��త్� ఒక� ���క� ���ం��.. ��దద్� 

�� �రదమమ్� ప��ం�.. 

���న �� � ఉనన్ �రదమమ్ ��ల� భ��� �� �� కం�� పడవదద్నన్�ట్� 

కళళ్��  �గ ��త్�.. ఆ త�వ్త ���ం వంక ��త్� ��త్. 

 

‘‘���ం ��.. � �థ్� ఏ��..? �� ��త్నన్ ప� ఏ��..? ఎవ� �� ఓ 

అ�ధ.. ఈ ��ళ్ ఊ�గం ���ం� తన �ష ����న్ గ���నన్ ఒక మ�ళ� 

��ం��ంత కకష్.. �� �ం� �ం� గమ��త్� ఉ�న్�.. ఈ �రదమమ్� �� 

�� �పం ఉంద� � �వరత్న� బ�ట్ �� అరథ్మ�ం�.. అం�� �గం�� 

�ంప��...’’ 

��త్ �ట� సగం�� ఆ����.. ఏ� అరథ్మ�న��� అత�� ��ం� ..  

���ం � �� ��త్ �ట�� �వం అరథ్మ�న�ట్�.. �� ��న త�ప్� �� 

క���ట్�న�ట్� అత�� కం�� �ద��ం�.. 
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��త్ �ప�త�న ఆశచ్రయ్ం� ���  వంక ��త్�.. ���  �� ��త్ వంక 

��త్�.. ఇదద్��� ���ం� అ��నం క���ం�.. 

��దద్� తన� అ����త్�న్రనన్ �షయం ���ం� అరథ్మ��ం�.. అత� �ఖం 

� ఏ� ��య� అలజ�.. 

‘‘అం�.. అం�.. ���� ��టం �యం �� ఆ �పం �రదమమ్� ��ట్� 

�రదమమ్� ఈ ��ళ్�ం� �శవ్తం� పం�ం���లనన్ �తం�ం ��వ్ �� 

��త్�న్� ఏ��..?’’ అ��నం� అం�� ���  ���ం� ప�ట్ ప�ట్ ��త్.. 

���  �టల� ఎం� ఆం�ళన� �ర��� ���ం.. 

��త్ �� ���ం� అ��నం� ��త్ం��.. �రదమమ్ ��ద్� 

���ం�ం�.. ���ం తన� ఇంత �తం�ం అ�ల్��  అనన్ ��  ��ం ఆ�� 

ఉం�ం�.. 

��� , ��త్, �రద ��గ్� ���ం వం� ��త్ం��.. ���ం �ఖం � 

ఆం�ళన ఇం� క���త్� ఉం�ం�.. అత�� ఏ� అప�ధం ��ననన్ ��ం�  

క���త్ం�ం�.. 

���ం ���  వంక ��త్�.. తన�� �పం� ��త్నన్ ���  �ఖం �� 

�డ��� ���ం భయప���..‘‘�పప్ం� ���ం ��.. ’’ ��త్ ���ం� 

�ల��త్�. 

���ం ��త్ వంక ��త్�.. ��త్ �� ���ం వంక �పం� ��త్ం��.. 

అత� �ఖం �� �� ��� �డ��ం� తల�ం��� అ�మయం� 

��త్ం� ��� ���ం.. 
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‘‘హ�య్.. ఇ���.. �నం� �వరస్���ం���..? ��టం �యం ��న ఈ 

�స���న్ ��ళ్ �ం� త���ద్మ��నన్ � �ల్�  �తత్ం ఇ� తల 

�ం�ల�య్ం���..?.. ’’ మన��� అ��ం�� ���ం.. 

‘�.. ఎ��� ��న్ ��ళ్ �ం� బయ�� పం���స్ం�.. ��.. ఎ�..? ఎ�..?’ 

���ం మన��� ��ం� ఆ���త్ం��. 

‘‘అ��� �మమ్�న్ ���ం ��.. �మ��న��� స��నం �పప్�ం� అ� 

�నం� ఉం��� ఎ�..?’’ ���  అ����.. 

���  �టల� ���ం ఉ��క్పడ��.. 

‘‘�భం��.. �� ఇ�� �� �టల� భయప��� �� �ం� �� 

�ంగన����.. అ� జరగ��� ���.. ఇ�ం� ప��థ్��� �రయ్ం� 

��ల్��.. ఎ�క్వ� కం��� �ఖం � క��ంచ�య�డ� .. 

ఇంక �భం ��.. �� ఎ�� �ర��స్ం�.. ��.. ఎ�.. ఎ�..?’’ అత� మన� 

�గం� ఆ���త్ం�ం�... 

��� తన� వ�చ్న అ����న్ �వృ�త్ �య��� �� ఏ� ఒక� ���.. ఏం 

���..? మన��� ఆ�చన ��త్ం��.. 

ఏం ��ప్� అరథ్ం ��ం� అ�మయం� ప���న ���ం �� �రదమమ్� 

ప��ం�.. 

తనవం� ఆశచ్రయ్ం� �రద ��త్ం�ం�.. 

�రద� �డ�� అత�� ఏ� ��య� క� ����త్ం�.. అపప్� వర� ఎం� 

ఆం�ళన�, అ�మయం� ఉనన్ అత� �ఖం �� ��� �మం� 
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����ం��.. �రద� ఎ�గ�� ����ం� త���లనన్ క� అత� కళళ్�ల్ 

క���త్ం�ం�... ���ం� ఎకక్� �� �రయ్ం వ�చ్�త్ం�.. 

‘‘ఏ�టం� అ� ద���త్�న్�.. ����.. ఈ�డ� క� �ం��వడ���..? 

అస� మ�  ఉం� ��ల్���న్� ��.. ఆ���  ��ళ్ ��ప� �� ఓ 

�స���� �� శ�తవ్���.. ��స్�స్  ..’’ 

���ం ��� ఎ�� ���� మన��� �య్హ రచన ���ం�� అపప్�క�ప్�. 

�ం� ���ం ��� � ఒకక్��� ��ఫ్��స్  �వ�  �����ం�.. అపప్� క�ప్� 

���ం �ఖం� ��న ��ల� గమ�ం�న ��� , ��త్, �రద ��గ్� 

�����.. 

���ం �� ��గ్� వం� �కష్ణం� ��త్ం��.. 

‘‘అస� తపప్ం� �� �� �పం ��న ��ల��ం��న్�..?’’ �పం� 

అం��.. 

���ం �టల� ��� , ��త్, �రద ��గ్�  ఒక� ���క� 

���ం��... 

‘‘ఏ��..? త�ప్ �� ���..?’’ ఆశచ్రయ్ం� అం��.. 

‘‘అ��.. �� ���.. ��క్ ��క్ �� ఓ ఆడ��� ��దద్� ఇ� �న��� 

�వడ� �� �� త�ప్..!’’ ���ం �ఖం � �రద� �పం క���త్ం�.. 

‘‘���ం...’’ ���  క�ళ్ �పం� �ం����.. ��త్ �� ఎం� �పం� 

���ం� ��త్ం��.. �రదమమ్ ఎం� ����ం�.. 

���ం ఆ ��గ్� వం� �పం� ��త్ం� ���.. 
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‘‘�ర� �ం� �ం��� అ��నంత ��న ��న ��టం ��� ��.. ప���న 

ఈ ����� ఆలయం� బం�� ��టం �యం �వడ� ఒక అప�ర�� ఒక 

ఆడ�� �సం ��దద్� ఇ� �����ండడం మ�క అప�రం అ��ం�..’’ 

���ం ���  �ం���. 

‘‘���ం.. అస�.. అస�.. ��వ్ మ����..? �� వ�స� ��, వయ�� 

�� �కక్�య�ం� ఇ�ం� ��ల్� ��ల్డ��� �� మన�� వ�చ్ం�..?’’ 

�పం� అం��. 

���  గ�ట్� క�ళ్ ���ం��.. అత� �ఖం� ఎం� ఆం�ళన.. 

�న�డ� �ట �నన్�ట్� గ�ట్� ��� ����.. 

‘‘�.. ���ం.. ’’ అ� అం��.. ఆ ������ మన��� సమ్�ం��ం�.. 

��త్ ఆం�ళన� ���  వంక ��త్�.. �రదమమ్ కళళ్�ల్ క�న్�ళ్ ��� 

����ం��.. ఆ� ఏ� ��స్ � ఉనన్��� అ�� �యయ్� �లబ��� 

ఉం�ం�.. 

‘‘అ��.. ��వ్ అ�చ్�త్నన్ ఆ ���ం � అ�య్యం జ��� ఇకక్డ ఊ�����వ� 

��.. ఆ ��టం �ంగ ��ం� ఆ��యండ�, అ������� చరయ్ ���ండ� 

�ర��� వ�చ్న న�న్ �� ఇ�న్� �టలం��..? ఈ �స���� �మ 

�ం���� ఆ ���� �హం �య��� ��త్�.. ఈ �షయం ఇకక్డ ��.. ఈ 

ఆలయ క�� �ంబరల్�ం�, ఆలయ క�� �ం� ��చ్���.. అం�..’’ 

���ం ���� ఆ గ���ం� బయ�� ��ల్���.. 

............................................... 

���ం బయ�� �ళళ్�� ��త్ ���� ���  వంక ��త్�.. 
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‘‘��� ���  ��.. ఆ ���ం ఈ�డ� ఎంత� కకష్ క�ట్� అత� �ట�ల్� 

అరథ్మ��ం� క�.. అ��.. అ��.. మన�న్ �� ఎంత�� �టల�న్�.. 

ప���న ఈ ��మం�రం� ఇ�ం� �ట� ���స్ వ�త్ంద�, ఇ�ం� 

సంఘటన� �� ఉం��స్ వ�త్ంద� � ��తం� అ���� ��..’’ 

��త్ కళళ్�ల్ �� సనన్� క�న్� �ర.. ��త్ ���  అ�ప్� ���నన్�ట్� ��త్ 

వంక ��త్�.. 

‘‘�.. �� �� ఇ�ం� సంఘటన� ఎ��క్ం�న� ఏ�� అ����.. �పం 

����� ఇ�ం� సంఘటన� ఆ�షక్ృతమ��య� ఏ�� �దద్� ��ప్�.. అ�న్ం 

��న్ ఎ�గ� ఓ వృ�ద్��� ఇంత�� �ంద� �యడం ఎంత వర� సమంజసం..?’’ 

���  �ం� గదగ్దమ��ం�.. ��త్, ���  ఇదద్� ��� �రద వంక 

��త్�... 

‘‘ఈ �రదమమ్� ���ం� �ద� �ం� క�� మం�.. ఎ��� �రదమమ్� ��ళ్ 

�ం� త��య��� ఇత� �� ప���న్డ� �క���త్ం�.. అత�న్ వదల�డ�.. 

’’ క�� అం�� ��త్. 

‘‘��ళ్, �తం�ల� అ�త�న ఈ ఆలయం� ఇత�� ఇ�ం� ��ద్ క��ందం� 

��� ఎవ� ��ం ఏం ��త్�..?’’ �ధ� అం�� ��� . 

‘‘అస� అత�� ��ద్ అ�� ఉం��..? వృ�ద్�ల� �డ�ం� ఈ�డ�, మన�న్ క�� 

�ం��త్�..? 

���ం� ఉనన్ �పం� ��త్ క�ళ్ ఎ�బడ��. 

అపప్� వర� ఏ��త్ �� � ఉనన్ �రదమమ్ ���ం�ం�.. ఏ� �రణ్��� వ�చ్న 

��� ఆ� �ఖం � ��� �����.. . 
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అక�మ్�త్� ఆ�డ� వ�చ్న ��ప్� ��� , ��త్ ఇదద్� ఆశచ్రయ్���.. ఇదద్� 

ఒక� ���క� ���ం��.. 

�రద తన �ర�ం�� క�న్ళళ్� ����� ��ల్� ��చ్��ం� ��త్ం�.. �� 

వంక �డ�ం� ఆ గ� బయ�� అ�� �య��ం�.. 

‘‘�రద�మ్.. ఎకక్�� ����న్�..?’’ ���  �టల� ఆ���ం� �రద.. ��ల్� 

తల ��ప్ ���  వంక ��త్ం�.. 

��� , ��త్ ఇదద్� �రదమమ్� ��త్ం�� ఆశచ్రయ్ం�.. 

�రదమమ్ కళళ్�ల్ క�న్�ళ్ ��� ����ం��.. ఉ�� వ�త్నన్ �:��న్ ఎం� 

కషట్ం �ద ఆ��ం�నన్�ట్� ఆ� �ఖం �� ���  కద���ం��.. 

��� , ��త్ ఇదద్� ఆ� �� ��� ��త్ం��.. 

‘‘��.. �� ఒకక్ కష్ణం �� ఇకక్డ ఉండ��.. దయ �� న�న్ ఇకక్� �ం� 

��ళ్��వవ్ం�.. ఎవ� �� అ��య్���, ఏ� ఈ ����� స�న్�� �� 

ద�క్ంద� ఎం� ఆనందం� �ం����.. � ��తం �వ�ంకం� ఆ 

��శవ్�� �వ ��త్ త�ంచ��� ఆ భగవం�� న�న్కక్�� ర�ప్ం�డ� ఎం� 

సం��ం��.. ��.. ��..’’ ఆ� ��ల్ �ం� �ట� �వ��� �� 

�మప��ం�.. 

ఆ� ఏ�� ఆ���క��ం�.. �:ఖం ఆ� �ట� అ�డ్ పడడం� �ర �ం�� 

��� అ�డ్��ట్��  ���త్ం�ం�... 

��త్, ���  ��దద్� ���ల్� ఆ�� �� క���త్ం�ం�... 

‘‘మం� �ళల్� అం� మం� జ���ం� �రద�మ్.. అనవసరం� ��వ్ కం�� 

పడ�.. ��ళ్.. ��ళ్ � గ�� �సత్ ��ం� ���..’’ అ�నయం� అం�� ��త్.. 
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‘‘��ం�.. ఈ ����� ��ం� అనన్� �రకడం ఈ జనమ్� జ�� ప� �ద� 

����ం�.. � అ��నన్ �ళల్ంద��� �స ��న ���, �� �య� ఎ�న్ 

త�ప్ల� �కష్� అ�భ�ం�న ���.. 

ఇ�ం� క�ట్�  �� ��త్ం  ��.. ��.. ��..’’  ఆ� మ�ళ్  ఏ��త్ం�.. ఆ� 

కళళ్�ల్�ం� క�న్�ళ్ ���� ఉం��.. 

‘‘�రద�మ్.. మ�� క�ట్ల� ఉనన్�ప్� ఆ ��� దగగ్�ం� మన�న్ �ం�� 

న���త్ం��.. �� ఏ త�ప్ �య�ద� � ఇదద్�� ���.. ��.. �ంద ��ద 

ప�ం�.. అ�� �ంద ప�నంత ��� �జం అబదద్��� క�.. అ�న్ం�� ఆ 

����� ఉ�న్డ� మన�� �బబ్రం ����� �� ఇ� �� ��వ్ 

�����.. � క�ట్ల� �ం��త్ ఏం �భం ��ప్..’’ ఓ��ప్� అం�� ��� .. 

‘‘�� �ధ ప��ం� ��సం ��.. ��మ�� అ�� ��ళ్వ� �� 

అ�మ���� ��.. ��.. � �లం� � ఇదద్�� ఇంత �డడ్ �� �వడం �� 

భ�ంచ�క���న్�.. అ�ధన�న న�న్ ఆద�ం�న �� ���చ్ బ��నం 

అప�ంద� క�.. అ� � �ధ..’’ ��� , ��త్ ఇదద్� ఒక� ���క� 

���ం��.. �� కళళ్�ల్ �� సనన్� క�న్� �ర క���త్ం�ం�.. 

‘హ�య్.. �రద�మ్.. మన�స్� ఏ కలమ్షం  ��ం� ఆ ���వ� అం�త� ��న 

�ళళ్ం ��.. అ�� ��వ్ �� �� �వ� త�ం���నన్ ���.. �� �� 

నమమ్క�ంచం�.. �� �మమ్లంద�� రకిష్�త్� అ� ��ప్న �� ఆ �����.. 

అ�ం�� � వలల్  ��� �ంద� ప�డ్మ�, � వలల్  ��� నషట్���న్మ� ��వ్� 

అ��ం��..’’ అ�న��త్� ��త్. 
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‘‘అ�� �రద�మ్.. మనం మన�ఫ్�త్� న�మ్�� ఆ ����� మన� 

��ండ�.. ఎం�� ఇంత� �ధ పడడం, � వలల్ ���చ్న ��� ��.. ఏ� 

ఆ��ంచ�ం� ��ళ్ � గ�� ��ం� ���.. జర��స్ం�� జరగక �న�..’’ 

‘‘�� ��జ�  ��.. � �తక� అంత.. ��వ��� అ����త్ ��� ఏ� �ధం� 

�� జరగడం ఇ�ప్�ం �తత్ ��, ఈ అ�భ�� � ��తం� ఎ�న్ ఉ�న్�.. 

అ�� ఆ �హమ్��� �� �� ��ట్న �త� ఈ ����� ఎ� ���త్�.. 

మ�� ��తం కరమ్ ఆ�రం�� ఉం�ం� క�.. ఏ జనమ్� ఏ �పం ����న్�.. ఈ 

జనమ్� � అ��� ��� ���ట్��, న�న్ అ���ం� �� ఆదరణ� �� 

�ంద�ం� ��త్�న్� ఆ ���...’’ 

�రదమమ్ ఏ��త్� ఉం�ం�.. ��త్, ���  ఇదద్� ఆ� వంక ��� �� �నన్� 

��ట్��త్�.. 

‘‘అ�� �రద�మ్.. ��వ్�ప్� ఇ� ఉనన్ఫళం� ��ళ్�� ��ద పడడ్ �ంద 

�జమ���ం� క�..? 

ఆ ��టం �ంగతనం� � �� �� ఉంద� అంద� అ��ం�� క�.. అ� 

అ��ం�.. ��న్ అ����త్నన్ � ఇదద్�� ఆ �ంగతనం� �� ఉంద� అంద� 

అ���ం�న�ట్ క�..? ఒకక్�� ఆ��ం�.. � వలల్ ��� అప�� 

�టగ�ట్��న్మ� ఇ�ప్� ��వ్ ఈ �� ��� ��ళ్�� ఆ త�వ్త ���ంతం 

�� అ��దద్ అప��� �ట గ�ట్���స్ వ�త్ం�..’’ ��త్ �టల� �రద 

ఒకక్��� త��త్ ఇదద్� వంక ��త్ం�.. ఆ� కళళ్�ల్ ఏ� ��య� ఆం�ళన 

క���త్ం�.. 

��త్, ���  ఇదద్� �రద వంక ��త్�..���  �రద దగగ్�� వ�త్�.. 
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‘‘�రద�మ్.. ఎ�ర�న �� స�� � భయప� ����.. ���ంతం మనం 

భయప� ����� ఉం�� తపప్ ��� ప��క్రం అం� ఉండ�.. ��వ్ ఏ త�ప్ 

�య�న�ప్� ��వ్ం�� ��ళ్�వడం, � వలల్  ��� జ���ంద� ��ం�� 

భయపడటం.. �బ�ట్ ��య్�న్ ��చ్�.. మన� ��నం ���� � గ��� ��ళ్ 

��ం� ���.. జర��స్ం�� ఆ ������ ���..’’ �రదమమ్� �రయ్ం 

���� ��త్. 

�రదమమ్ �ఖం � అ� ఆం�ళన క���త్ం�.. 

‘‘ఇం�� ఆ��ంచ� �రద�మ్.. ��ళ్..’’ 

�రద ఓ �� ఇదద్� వం� ��త్ం�.. ��� , ��త్� �� �రద వం� 

ఓ��ప్�నన్�ల్� ��త్ం��. �రద క�న్ళళ్� ����� ఆ గ���ం� ��ల్� 

బయ�� న��త్ం�.. ఆ� క�మ�గ���ంత వర� ఆ� వం� ��త్ �లబ�న 

��త్, ���  ఇదద్� ఒక� ���క� ���ం��.. 

ఇదద్� ���ల్� ఎం� ��రం క���త్ం�... 

............................................ 

�రదమమ్ ఎం� ఆ�దన�, �రసం� �ప�� వ�త్ క���త్ం�.. 

ఆ�� �� �రసం క���త్ం�.. ఆ� ఎం� �ధప��ంద� ఆ� �ఖం �� 

��� ����ం��. �లబడ �న�ట్� ఆస� �సం �డ� ప�ట్�ం�ం�.. 

అ�� తల� �డ� ఆ�ం� ఏడవడం �రం��త్ం�.. 

ఒక ఇర� కష్�ల వర�  అ�� ఏ��త్, ఆ త�వ్త  ��ల్� ఆ �డ� ��ద్ �రం�  

ఆ���  ఉనన్ ���� �� దగగ్�� వ�త్ం�.. ఆ �� వం� ��త్ �ల��త్ం�.. 

���� �� ��త్.. 
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‘‘���ం.. ��తం� ��వ�డ ��ం� అ���న �� అండ� 

���న్వ���న్�, ఆ���నన్ ఈ ����� ఆ�రం �వవ్� ���వ� 

ఆనం�ం��.. ��.. ఆ ఆనం��న్ ఆరంభం�� అంతం  �� ఆనం��త్�న్� తం�.. 

�� �� ఏం �హం ��� తం�.. � క�ట్� మ����, క�న్ళళ్� �గ�ం���, 

� �వ� త�ం����న్� అ� �� ��న త�ప్.. �� �వ �� �గయ్ం 

ల�ం�నం�� ఎం� ఉ�ప్ం����న్�.. అ� �� ��న �హ�..? � అ��నన్ 

��ల్ ఎంద� �� �హం ���..? �� ఎ�న్ �ంద� ���.. అ�� అ�న్ం�� 

భ�ం��.. ��.. ��.. � స�న్�నం� �ద ���నన్ �� � ����న్ 

�ం��ం�ననన్ అప��� ��, � �ం� �� న�న్ �రం ��త్�న్� తం�..’’ 

�:ఖం� ఆ� ��ల్ �ం� �ట� బయ�� ��, అ�� ఆ �� దగగ్ర  

ఒ����ం�.. ఆ�� ఉనన్ ఆ�దనం� క�న్� �పం� బయ�� వ�త్ం�.. 

ఆ� కళళ్�ల్ �ం� ���నన్ క�న్�ళ్ ఆ ����� ��ల� త���ం��... 

ఆ ����� �ళళ్� �రద తన క�న్ళళ్� అ��కం ��త్నన్�ట్� ఉం�ం� ఆ 

దృశయ్ం.. 

.................................. 

��జ�  ���  �ఖం � ��రం � �� �పం ��ఫ��త్ం�ం�. 

���  � ��ద్ �రం � ��త్ అ� ఇ� ప��ల్ ��త్ం��. అత� �ఖం  �� 

ఎం� గం�రం� �ం�ం�.. �ం� ��ల� �న�క్ ��ట్�� ����ం��.. 

��ద్ కష్�ల త��త �రగడం ఆ� ���  వంక ��త్� ��త్.. 

‘‘ఈ ���ం ఇంత� ���త్డ� అ����.. అస� అత�� �రదమమ్ �ద ఎం�కంత 

�పం..? ఆ��న పగ �ం��� ఎ��� ఆ�� ఈ �� ��ం� త���ల� కకష్ 
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క�ట్�.. ఆ�� అ����త్నన్ మన� �� ఇ�న్ �ంద� ��త్�న్డం�.. �� వలల్  

అత�� ఏ� �భం ఒన�� �ం� అరధ్ం �వటం ��..’’ 

���  �రఘ్ం� ��ట్�ప్ ���త్�.. 

‘‘��త్ ��.. ఇ�ప్� మనం ఆ��ం��స్ం�.. ఆ �షయం ��ం� ��. అస� 

��� �ం� ��టం ఎ� �యం అ�య్ం�.. ఆ ����న్ ఎవ� ఎ�త్��ళ్� అనన్ 

�షయం ఆ��ం��..’’ 

��త్ �� �రఘ్ం� ��ట్�ప్ ���త్�.. మ�ళ్ అ� ఇ� ప��ల్ �యడం 

�రం��త్�.. 

ఇదద్��� అ� ఆ�చన.. ఇదద్�� ���ం అనన్ �ట� ���ల్ �� 

���ం�� 

‘‘�ర� �ం� �ం��� అ��నంత ��న ��న ��టం ��� ��.. ప���న 

ఈ ����� ఆలయం� బం�� ��టం �యం �వడ� ఒక అప�ర�� ఒక 

ఆడ�� �సం ��దద్� ఇ� ���డటం మ�క అప�రం అ��ం�..’’ ���ం 

అనన్ ఆ �ట� ���  మన�� ��ం� �యప��య� ఆయన �ఖ కవ�క� 

�����న్�. 

ప��ల్ ��త్నన్ ��త్ సడ�  � ఆ����.. ��త్ �ఖం  � ఏ� క���న్ననన్ 

��ం� .. ��త్ �ఖం  � సడ�  � ����న ��ల� గమ��త్� ��� .. 

���  �ఖం  � ఆశచ్రయ్ం.. 

‘‘���  �� ఇం�క మనం ఆ ���ం � ��టం ��ం� ��త్�ం� న�ప్� అత� 

�ఖం� ఏ� త�ప్ ��ననన్ �వన� �� సప్షట్ం� క���న్�.. అం��� ��టం 

��ం� అ��న �శన్ల�న్ం�� అత� జ�� �పప్��� త���వడం �� 
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���.. అం�.. ఆ ��టం �యం �వడం� ఖ�చ్తం� ఈ ���ం హసత్ం 

ఉం�� అనన్ అ��నం �� క���ం�..’’ 

���  ఆ స�న్���న్ ��త్� ��చ్�ం��.. 

‘‘అ�� �జ�.. మనం ��టం ��ం� ���ం � అ��న�ప్� అత� �ఖం� 

క��న ��� �� ��త్� వ�త్�న్�.. అత� మనమ��న �శన్ల� స��నం 

�పప్��� �� భయప�డ్�..’’ 

‘‘��న్ బ�ట్ ��త్ ఆ ��టం �యం ��క ఈ ���ం హసత్ం ఉం�� అ� �� 

అ��నం� �ం�.. ’’ అం�� ��త్. 

‘‘��క్� అ� అ��నం క���ం� ��త్ ��.. ఈ ప�ళళ్ �లం� ��� 

�ం� ఏ ఒకక్ వ�త్� �� �ం��ంచ బడ��.. అ�వం�� ఏకం� బం�� 

��హ� �ం��ంచ బ�న� అం� �� ��క ఈ ఆలయ క�� �ంబరల్ ��యం 

��ం� ఎ� �ధయ్ప��ం�..? �� ��టం భ�పరచప� గ� �ం�,  

�� ఆ ���ం తపప్ ఇంతవర� మన క�� �ంబ�ల్ ఎవ� �� ��� క�.. 

అం� ��ం� ఆ ���ం �వరత్న ��త్ం� ఖ�చ్తం� ��టం �యం ��క అత� 

��యం �నన్ద� �క���త్ం�..’’ 

‘‘�రనన్� �జ� ���  ��.. ఆ�� �� గ�� �ం� వ�త్�ల� 

���ం�నన్�ప్� �� �� గ��� �రదమమ్ � �� రమమ్�న్�.. �� �రదమమ్ 

��  �వ��� సం��ం�ం�.. �� మ�ం ప�వ్�� రమమ్� బలవంత ���� ఆ� 

ఆ గ��� వ�చ్ం�.. స��గ్ అ�ప్� ���ం �� అకక్�� వ�చ్�.. �రదమమ్ ఆ 

గ�� �ండడం �� ఆ�� ��ం� మంద�ం�� ��..’’ ��త్ గ��న్ ��త్� 

��చ్�ం�నన్�ట్ అత� �ఖం  � ��� కద���ం��.. 
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‘‘ఏ�� �� ��టం ����ళ్న �� ���ం �� ఆ గ� దగగ్�� వ�చ్�.. ? � 

అ��నం �జమ�య్ం�.. అ�� ఖ�చ్తం� ��టం �యం �యడం � అత� 

హసత్ం �ం� �ం�ం�..’’ ���  �ఖం � ఆనందం ����త్ం�.. 

‘‘�ం� �ం�ం� ��.. ఖ�చ్తం� అత� ��టం �యం ���.. ఎం�కం� �� 

గ�� �ళం �� �ళం ��� �� ఇమమ్� �రదమమ్ � ఇ�చ్ సమయం � �� అత� 

అకక్� ��న్�.. �రదమమ్ ఆ �ళం��� ఒక �ట ��ట్ తన ప� �� ���ం�నన్ 

సమయం � ��ల్� ఆ �ళం ��� �ం��ం� ����న్ ���, ఏ� ��యన�ట్ ��� 

ఆ �ళం ��� ��న �ట ��ట్� ��ల్� ����న్�..’’ ��త్ �గ� �ంక� �� 

�యతన్ం �యడం �రం�ంచడం �ద� ��ట్�. 

��త్ కళళ్�ల్ ఆనందం.. 

‘‘ఎంత  �సం..  ����న్ ����  ���  ఆ �ంగత��న్ �రదమమ్ �  ��ట్�  ఆ�� 

ఈ ��ళ్ �ం� త���ల� పగడబ్ం��  పథకం ర�ం��.. అ�య��ల�న 

�రదమమ్ � �ంగ� �రచ్��� ఇంత� �గ���� �..’’ ���ం� అసహయ్ం 

క��ం� ��� �.. 

‘‘��కంత�� �రణం ఈరష్� ���  ��.. �రదమమ్ ఈ ��ళ్� ��� �� 

ప�� �� ��� వ�చ్� �లల్ల�  ఆ�య్�మ్క ��� ��ప్ంత� ఎదగడం � ఆ� 

ఎ��దల� భ�ంచ�� ���ం ఆ�� ఎ��� ��ళ్ �ం� బయ�� పం�ం� 

�య��� ��టం �యం �� ��న ప�న్గం ఇ�..’’ అ�న్� ��త్. 

‘‘�.. ఈ ప���న ఈ ఆలయం � ఎంత� ��మ్�గ్�� ఒ�గ�ట్�..’’ �పం� 

అం�� ��� .. 

��త్ �ఖం� ��న�వ్ ����త్ం�.. 
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‘‘ఆ ����� అం� గమ��త్� ��న్� ���  ��.. ఎవ� ��వ్న ��య్� 

��ళ్ పడ�రనన్�ట్� .. 

��టం ��� ఆ�� ఇ��ం�ల� ���� �ల్�  ��� మన �ం� అడడ్ం� 

������.. ఇక ఆ ���� ఆ ��టం �ం��ం�డ� మనం ��చ్యడ� 

ఆలసయ్ం..’’ 

‘‘అ��.. ఈ �షయం � �పం �రదమమ్ ఎం� కలత �ం��.. �ం� మనం 

ఆ�� ఒ��చ్�.. ��టం �ంగతనం �షయం � ఆ� � ఎ�ం� సంబంధం �ద� 

���త్.. ఆ�డ ఎం� సం���త్ం�..’’ 

‘‘అ�� ���  ��.. పదం�.. �రదమమ్ � ఈ �షయం ����ం..’’ ఉ�స్హం� 

అం�� ��త్.. 

��త్ అన�� ��� � క�� �రదమమ్ ఉం�  గ�� బయ����� ఇదద్�.. 

................................. 

�రదమమ్ గ� దగగ్�� ��� , ��త్ ఇదద్� వ�త్�.. �� ���ల్ ఎం� ఆనందం 

క���త్ం�ం�.. ఆగ� త���  ఓర� �� �ం��.. 

‘‘ �రద�మ్.. �రద�మ్.. ’’ ��త్ ���త్�.. ��త్ ���� �ప� �ం� ఎ�ం� 

సప్ందన ��. 

��� , ��త్  ��� ఆ గ� వం� �ం��.. ఆ గ� త��� ����ం�య� 

ఒక ప� �కం�ల్ �� ��త్�.. 

అ�నపప్�� గ� త�� ����క �వడం � ఇదద్� ఒక� ��లక� 

���ం��.. 

‘‘�రద�మ్.. �రద�మ్.. ’’ 
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అ�నపప్�� త��� �����.. ఇదద్� ���ల్� ఆశరయ్ం క���త్ం�.. మ�ళ్ 

ఒక� ���క� ���ం��.. 

మ�ళ్ ఒక ప� �కం�ల్  ఎ�� ��త్�..  అ�నపప్�� త��� ����క  �వడం 

� ��త్ ��ల్� త�� � �� �� �సత్ క����.. �ప� �ం� గ�య �టట్క 

�వడం � త��� ����ం��.. 

����నన్ త���న్ �� ��� , ��త్ ఇదద్� ఎం� ఆశచ్రయ్ ���.. 

��త్ ఆ గ� �ప��  ��ద్� �ం� ��త్� 

‘‘�రద�మ్.. !’’ 

గ��పల ఎవ� క��ంచ�.. 

��త్ ఆశచ్రయ్ం� ���  వంక ��త్�.. ���  ��త్ వంక ఆ�త� ��త్�.. 

��త్ ��� .. 

‘‘�రదమమ్ గ�� �న�ట్ం� ���  ��..’’ 

‘‘గ�� ��..?’’ ���  �స� �� ప���.. 

ఇదద్� గ��� న��త్�.. ఆ గ�� ప��లన� ��త్�.. 

��న్ వంట ���ల్  క���త్�.. �� �రద � సంబం�ం�న ఏ ఒకక్ వ�త్� 

క��ంచ�.. �� ఆ గ�� �నన్ ఒక ��� � ఒక �నన్ ��తం క���త్ం�.. 

ఆ ����న్ �� ఇదద్� ఆశచ్రయ్ ���..  

��త్ అకక్�� ��ల్ ఆ ����న్ ��� ��త్�.. 
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ఆ ��తం�� �షయం చ��న ��త్ �ఖం� ��� �����.. అత� క�ళ్ 

�దద్వ����.. 

�� ��� �యయ్�� న�ట్� �లబ� ���.. 

��త్ � క��న ఆ ��ల� ���  ఆశచ్రయ్ ���.. 

‘‘ఏమ�ం� ��త్ ��.. అ� �యయ్�� ���..?’’ ఆశచ్రయ్ం� అం�� 

��� .. 

��త్ ఏ� స��నం �పప్�ం� ఆ ����న్ ���  � అం��త్�.. ���  

ఆశచ్రయ్ం� ఆ ����న్ అం��� అం��� �షయం చ����.. 

అ� చ��న ���  � �� ��త్ � క��న ��� కద����.. 

ఆ ��తం � ‘‘న�న్ కష్�ంచం� ��జ�  ��.. ఇంత అవ�నం జ��, ఒక �ంగ� 

��ప�డ్క ఇక ఒకక్ కష్ణం �� ఇకక్డ ఉండ��� � మన� ఒ�ప్�వడం ��.. 

��, �ం��ంచ బ�న ఆ ����� ఎ�ం� సంబందం �ద� � మన�స్కిష్� �� 

����న్�.. ఆ �రయ్ం �� ఇకక్� �ం� ��ల్ ���న్�.. �శవ్తం�..’’ 

��త్, ���  క�ళ్ �దద్� ��, ��ల్ ����� ఒక� ���క� ���ం��.. 

��త్, ���  ఇదద్� ఆ ��తం ��త్ �యయ్�� �� �లబ��� ఉండ� 

అంత�� ���� మం�రం ���  ��� ఎవ� బలం� ���న�ట్� శబద్ం 

వ�త్ం�.. 

ఆ శ�ద్�� ఇదద్� ఉ��క్ప� �� �� ��త్�.. ఆ ���� ��న ��దద్� 

మ�ంత  �� � �ర���.  

ఆ ��తం� చ��న ��కం� మ�ంత �దద్ ��  త��న�ట్� �ం�� �� 

���ల్� ఎ�స్ �ష�స్ .. ���ం �� ���  ��� బలం� �యడం, అత� ��క 
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ఆలయ క�� �రమ్� � ��, క�� �ంబ�ల్, ��� �� ��� �వడం 

క���త్ం� ���. 

ఆలయ �రమ్�  ��� ���  దగగ్�� వ�త్�.. ��� � ��� ��త్.. 

‘‘���  ��.. అస�కక్డ ఏం జ���ం�..?’’ �రమ్�  �ఖం� ఒక�ధ�న 

ఆశచ్రయ్ం.. 

��� � ఏం ��ప్� అరథ్ం ��.. తడబ�� ‘అ�.. అ�..’ అం� ఏ� 

��ప్ల��ం��.. 

���ం �రమ్�  వంక ��త్�.. 

‘‘ఇ� మ�య్ద� అ��� అత�ం ���డం�.. �సత్ గ�ట్� అడగం�..!’’ �రదమమ్� 

�న����వడం� ��� , ��త్ల� �కలవర� �పం� ఉ�న్� ���ం.. 

‘‘��� ��.. ఏ�టం� ఇ�.. ఇ� �డ��ం��న్�.. �దం� ఏద�� సంత 

అ��ం��న్�.. ప���న ఈ ��శం� ఈ �ప�����..? ��ల్ ఈ �ప�త 

ప������..? ���ం �� ��ప్ం� �జ��..? 

�రమ్�  ���  వంక ��� ��త్�.. 

ఆలయ �రమ్�  సడ� � అ� అ�� స�� ��� � ఏం ��ప్� అరథ్ం ��.. �ం� 

��ళ్ న��� ��త్ వంక ��త్�.. ��త్ �ఖం�� ��� �� అ�� 

ఉం��.. ఇదద్� ఒక� �� �క� ���ం��.. 

‘‘�పప్ం� ���  ��.. �మమ్�న్ న�మ్�� ఈ ప���న ఆలయ �ధయ్తల�న్ం�� 

అపప్��త్.. � ఆధవ్రయ్ం� ఇ� జరగడం ఏ�� ��ం�..? ప��ళ్� ఎం� ��తత్� 

����ం� వ�త్నన్ ఆలయ ప��త� ���ట్ ప�� ఈ ��ల్  జ����న్య� 
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���ం �� �� ��� నమమ్�క���..’’ �రమ్�  �టల� ���  మన� 

�ధ� �ం���ం�.. 

���  �రమ్�  �ఖం �డ�క,  ఏం  స��నం  ��ప్�  అరథ్ం  �న�ట్ 

అ�మయం� ��క్� ��త్ం����.. ���ం ���వ�చ్న ఆలయ �రమ్� , 

క�� �ంబరల్� ఏం ��ప్ల���న్, ��ళ్� ��టం �యం �వడం ��క ���ం 

హసత్ం ఉంద� ���ం�ల�న్ �రదమమ్ తపప్�ం� ఉం��స్ం�... 

��.. తన� క��న అవ�న �రం� �రదమమ్ ఆల��న్ వ�� �ళల్టం� ��� ఏం 

��ప్� అరథ్ం �వడం��.. �రద ��ళ్ �ం� బయ�� ��ళ్ంద� ��� ���త్.. 

బం�� ��టం �యం ��ం� ఖ�చ్ంత�  �రద�మ్ అనన్ అప�� �వడం 

�యం.. 

�రదమమ్ క��ంచక�వడం� ��� ఆలయ క�� �రమ్� � ఏం ��ప్� అరథ్ం 

��ం� ఉం�.‘‘�పం ��న���  ఏం ���� �రమ్�  ��.. ఏ� �� ఊ�, �� 

�� ��న్ ���వ�చ్ ఈ ��ళ్ ��ట్��న్� క�.. �లవం� ��న్.. ��� �వ 

��త్�న్ననన్ �పం� ఆ ����� ����న్ ఎగ�����న ఆ �య��� 

బయ�� రమమ్� �పప్ం�..’’ ఆ�శం� అం�� ���ం. ఆయన అ� అనడం� 

��� , ��త్� మ�ంత ఇర�టం� ప����... 

���ం అ� ఆ�శ పడటం ఇషట్ం ఉండ� �రమ్�  ���.. 

‘‘���ం ��.. �� అంత ఆ�శం ప�� ��.. సమసయ్� ప��క్రం ఇ� 

ఆ�శ���ల� �రక�.. �సత్ సంయమనం అవసరం.. �ం�� అంద� �ప�� 

పదం�.. ఏ�� ఉం� �పల ��ల్��ం�ం..’’ 

�రమ్�  �టల� �రమ్� , క�� �ంబరల్� �� ��� �� అకక్� �ం� �ం�� 

క���ం�.. 



239 
 

���ం ��� , ��త్ వంక �జయగరవ్ం� ��త్�.. 

��� , ��త్� �� ��టం �ంగ� ��వ్ అ� �� �����ం�� అనన్ �వం 

�� ���ల్ కద�� �ధం� అత�న్ ��త్�.. 

 

.......................... 

���� మం���� ఆ��� ఉనన్ స��శ గ��� ����త్� అంద�.. 

ఆలయ క�� �రమ్� , క�� �ంబ�ల్ తమ తమ ��చ్ల దగగ్ర �లబ� ఉం��.. 

�ం�� ఆలయ �రమ్�  ఆ పకక్� �డ� ����నన్ ���� ��ప��� 

నమసక్�ం� ��చ్ం��.. అత� ��చ్�� ���న �రంద� తమ తమ ��చ్� 

��చ్ం��. 

��� ఎ��� ��జ�  ��� , ��త్ ��చ్� ఉం��.. ��� ��ద్ �రం� 

���ం ��చ్� ��చ్� ఉం��. ఓ �డ �ర� ��� ఎం� అ�యకం� 

�లబ� ఉం�ం�.. 

���, ���ం ఇదద్� ఒక� ���క� ���ం��.. అకక్� ��� అ��నం 

��ం� ఇదద్� ఒక ���క�న ఆనం��న్ �ం���. 

ఆలయ క�� �రమ్� , �ంబ�ల్ గం�రం� ��చ్� ��జ�  ��� � ��త్ం��.. 

��జ�  ��� , ��త్� ���ం వంక ఎం� �పం� ��త్ం��.. 

అదం� క�� �రమ్�  గమ��త్� ���ం �� ��� ��త్ �ం� 

సవ�ం��ం��.. 

‘‘���ం ��.. సమసయ్ ఎంత �దద్ద�� �చకష్ణ అనన్� అవసరం.. �� ఈ 

మం�రం ��న ��� అ� ఆ�శం� �యడం ����ం నచచ్��.. ఇ��� 
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ఇ�ల్ అ��ం��న్�..? ప���న ����� ఆలయం, ఈ ఆలయ ప��త� 

��� �ధయ్త మనంద��న ఉనన్�.. అ�ం�� �ర� ఆ�శపడడం ఏ� ����..’’ 

���ం ఉ��క్పడ��.. అపప్� వర� ���శం� ఊ���న ���ం, �రమ్�  

�టల� ఏ� త�ప్ ��న��� తడబడ��.. 

ఆ �ంట� ��� ��� �థ్�� ���� ��జ�  ��� , ��త్ వంక ��త్�.. 

��� , ��త్� ���ం వం� �పం� ��త్ం��.. 

���ం ��� �రమ్�  వంక ��త్�.. 

‘‘న�న్ కష్�ంచం� �రమ్�  ��.. అ� �యడం �జం� �ర��.. � త�ప్� ఆ 

����� కష్�ం��క...’’ �ఖం� ప�చ్�త్ప ��� క��ం� �ధం� 

��చ్�� �డ� ఉనన్ ���� ��ప��� ��క్��.. 

‘‘స�.. స�.. ఇ�ప్� �పప్ం�.. అస�ం జ��ం�..?’’ ��చ్� ���� ��చ్ం� 

��న్�త్� ఆలయ �రమ్�  ���  వంక ��త్.. 

���  �రమ్�  వంక ��త్ �సత్ తడబడ��. జ��న సంఘటన� ఎ� ��ప్� అరథ్ం 

�న�ట్� ��త్ం����.. 

���ం ఆ �ష��న్ ���త్�.. 

‘‘��జ�  ��� అ��� ఏం ���� �ం�.. అస� �షయం �� ����..’’ 

గం�రం� అం�� ���ం. 

‘‘���ం ��.. ఏం ��ప్ల���న్ �మమ్�� �పప్ం�.. ఆ��ల� �� �వడం 

అనన్� ����� నచచ్� అంశం..’’ ��నం� అం�� �రమ్� . 

‘‘అ�య్.. �� అంత� ��ప్�..? �య్��య్���� �రణ్�ం� తమ�ం� �దద్ల 

�ం� ఆ�శ���ల� ��కక్�ం�ందం�.. అస�ం జ��ందం�... అం�... 
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���ం �పప్డం �రం��త్�.. బం�� ఆభర�� భ�ప�� గ��� ��త్ � 

�� �రద �ళల్డం, స��గ్ అ� సమయం� �� �� ఆ గ� వదద్� �వడం, 

��త్తం కనపడ�ం� ��న బం�� ��టం�న�, �గ� ఆభర�ల� ��త్ ఒక 

�య్� � స�ద్�� బయ�� వ�చ్ ఆ గ� �ళం �� ఆ �ళం ��� ��జ�  ��� � 

ఇ�వ్�స్ం�� �రడం, ఆ త�వ్త ��త్� �� �� �� �� మం�రం �ం� 

��ళ్�వడం అం� ���� ���ం.. 

���ం ���నన్ �టల�  క�� �రమ్� , �ంబ�ల్ �దద్� �ం�ం��.. 

‘‘మం�రం� ఎవ� �� సమయం.. �� లకష్� ��వ  �� ఖ��న బం�� ��టం 

గ�� ఉండడం, ఆ గ� �ళం �� �� తన దగగ్� ఉండడం� ఖ�చ్తం� ఆ ����న్ 

�రద�మ్ ���ంద� � బల�న నమమ్కం �రమ్�  ��..’’ నమమ్కం� ���� 

���ం.. 

���ం �టల� ��� , ��త్� ఎం� �పం వ�త్ం�.. ��.. 

త��ం��ం��..  ��త్తం ���ం ���నన్ �టల� బ�ట్ �రదమమ్ 

�ంగతనం ��ందనన్ �రణ్��� అకక్�నన్ �� ��చ్ర� ��� , ��త్ల� �ల� 

అరథ్మ��ం�.. ��త్తం �రదమమ్� అ��లం� �� ఏ� ��ల్�� .. ఆ ��టం 

�యం అ�న �షయం� తమ �� �� ఉం� ఉం�ంద� �పప్��� �� 

���ం ���డడ� ��� ���.. అం�� �నం� ఉం����.. 

���ం ���నన్ �టల� �రమ్� � ��, క�� �ంబ�ల్ �� �దద్� 

�ం�ండడం� ��� �ఖం� ఎం� సం�షం క���త్ం�ం�.. 

‘‘ఇ� ��  జ��ం�..!” �రద�మ్  ��టం �ం��ం�ం� అనన్ నమమ్��న్ అకక్�నన్ 

�రంద��  క��ంచడం� ���ం స�స్�  ���త్�.. 
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���ం �టల� ఆలయ �రమ్�  ��ం� ఆ���త్నన్�ట్� �నయ్ం�� �� 

��ం� తల ఊ���.. అంద� ���  �రమ్�  � మ�ళ్��.. 

క�� �ంబ�ల్ �తం �రమ్�  ఏం ���� అనన్ ఆతృత� అత� వంక ��త్ం� 

���.. 

��జ�  ��� , ��త్� ఒక� �ఖం  ఒక� ���� ��� �రమ్�  వంక ��త్�.. 

��� ఎం� ఉతక్ంఠ� �రమ్�  వంక ��త్ం�.. 

���ం ��ం �� ��ప్న �ష�నన్ం� �రమ్�  ��త్� న�మ్డనన్ ఆనందం� 

��త్ం��.. 

అకక్డం� �శశ్బద్ం ఆవ�ం� ఉం�ం�.. అంద� �నష్� � ఆలయ �రమ్�  ఏం �రణ్యం 

���ం��.. అనన్ ఆతృత� గమ��త్ం��. �రమ్�  ��ల్� ���  �� 

�����.. అత� �ఖం� ఎ�ం� ��� ��ఫ�ంచ�క��నపప్��, 

�రమ్�  �� ���  �సత్ భయం��, ఏ� త�ప్ ��న ��� ��త్ం����.. 

‘‘���  ��.. ఆలయం� ఇంత �దద్ సంఘటన జ��� �� �� � దృ�ట్� 

������ ఎం��?’’ 

ఆయన ఎం� ��నం� అ��నపప్�� ఆ �ం�� �సత్ంత అసంతృ�త్ కద���ం�.. 

�రమ్�  �టల� ���  ��ల్ న���ం��.. ���ం �ఖం� ఆనందం 

��ఫ��త్ండ� ���  వంక ��త్ం��.. 

‘‘అ�.. అ�..’’ ��జ�  ��� � ఏం ��ప్� అరథ్ం ��.. �ం� ��� న�� 

�ం� �రదమమ్ ��ద్��వ్�న్, ���ం ప�న్�నన్ ��ల� �పప్��� �టల� 

���క్వ��� ఆ�చన� ప���� ��� . ��� � క���త్నన్ ఇబబ్ం�� ��త్ 

గమ��త్�.. 
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‘‘ఇం�� ���  �� త�ప్� �దం�..! ఈ �షయం ���న �ంట� � దృ�ట్� 

�����ల� �� �య�న్�త్ండ�� ఈ ���ం �� �ష��న్ ��య� � 

��� ఇ�� ఇంత �రం ���వ�చ్�..’’ 

���ం వంక �పం� ��త్ అం�� ��త్. 

���ం �� ��త్ వంక �పం� ��త్�.. �రమ్�  ఇదద్� �� ఓ �� ��త్... 

���ం వంక తల��ప్.. 

‘‘���ం ��.. సమసయ్ ���న� అ�నపప్�� ��కం� �ం� �� ఎ�క్వ� 

సప్ం�ం�న�ట్�న్�?..’’ 

�వ�నం� అ���� �రమ్� .. అత� �ఖం� ఎ�ం� ��� క��ంచ�.. 

ఎం� �ంత��త్� ఉం�� ఆలయ �రమ్� . 

���ం ఉ��క్పడ�� �రమ్�  �టల�.. �ంట� తన� �� స�ద్�ం��... 

‘‘�రమ్�  ��.. ఇం�క �� ��ప్�.. ఈ ఆలయ ప��త� ��డడం మనంద� 

�ధయ్త అ�.. �� ఆలయం� ఉనన్ �� వ�త్�� ��తత్� ���� �ధయ్త �� 

��ద� ఉం� క�.. అం��.. లకష్ల ఖ�� �� బం�� ��హం �య�ందనన్ 

�షయం ��య�� �� భ�ంచ�క���.. ఆ ����� సంపద� �లల్��ట్న 

��� ఎ��� ప�ట్�� ��ం�ం�లనన్ ఆ�టం �� ���ం�.. ఈ �మం� 

�� అ�� సప్ం��న� �� అ��ం�� ఆ ��� ఆ�త్� ��డడం� ��ం �� 

క��ట్�� వయ్వహ�ం�న� �క���త్ం�..’’ ���ం తన� �� సమ�ద్ం��వ��� 

ఎం� �నయం� అం��. 

‘‘అ�న��.. అ��.. బం�� ����న్ �ం��ం�ంత �రయ్ం ఆ�డ� ఉందం� ��  

నమమ్�క���న్�..’’ �రదమమ్� ��త్ ���ం� అం�� ఆలయ �రమ్� . 
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‘‘ఎం�� నమమ్రం�.. ఈ మధయ్ ఇ�ం� ��� ఎ�న్ం�� మనం �డడం ��.. 

తమ� ఎవ� �ర�, అ�ధలమ� �ళళ్�ల్ �� ��ళ్� ���న వ�త్��� �ం��ం� 

సంఘటన� ఎ�న్ జ����న్� క�.. 

ఈ �య�� �� ఆ �వ�� వ�చ్ం�.. అ��.. మనంద� �ం� అ�యకం� 

న�ం�న  ఆ�డ �� ఒకక్� అ� మనం అ��ం� �ర��.. �య్ం�  �బ� �య్� , ��  

�న్చ�  �య్� , ఇం�� క�న్�� �య్�  �� ఈ�డ� �� ��ళ్� ��మ్� ��� ఓ 

�య్�  ఉం� ఉం�ం�.. అం�� ఈ�డ ఒక �ంబర� ఉం�ం�.. అ�యకం� 

��ళ్ ఆ�యం �ం�, అద� �� తన �య్�  ���  రంగం�� �ం�� బం�� 

����న్ ���ందనన్� � ��ఢ�న నమమ్కం..’’ ���ం ఉ�హరణల� స� 

����.. 

���ం �టల� ��� , ��త్� ఎం� �పం వ�త్ం�.. ���  ఏ� అ�ల��� 

ఊ��ం� ���.. ��త్తం ప��థ్�ల�న్ తమ� వయ్��కం� ఉండడం� ��� � ఏం 

��� అరథ్ం �వడం ��. 

ఆలయ �రమ్�  �రఘ్�న ఆ�చన� ప����.. 

�రమ్�  తన �టల� న�మ్�నన్ం�� ���ం � ఎం� �జ�నందం 

�ం���. 

‘‘ఇ�ం� ��ల� మన �� బ� ��డద��నన్ �� ఎం� నమమ్క�త్�ల�న 

���� ��ళ్ ప� �యడం �సం ��జ�  ���  ��� ��ర� ���.. ��.. 

ఈ�డ� �ద� ఆ �రదమమ్� ప�� ���చ్�.. ఇ��ం�.. ఈ�� ���..’’ ���  

వంక ఓర� ��త్�.. ��� �� ���త్ ���త్� ���ం. 

�రమ్� , �గ� �ంబరల్� ��, ��� , ��త్� �� ��� వంక ��త్�.. 

అంద� �� తన� పడడం� ���� కం�� ����త్ం�.. అ�నపప్�� ఎం� 
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ఒ�ద్క�, �ల�నంత వర� �ఖం � అ�యక� ఎ�స్ �ష�స్  ��చ్�ం� 

తల�ం��ం�ం�.. 

��� , ��త్� ఒక� �ఖం  ఒక� ���ం��.. �� ���ల్ ఆం�ళన 

క���త్ం�ం�.. 

‘‘ఈ�డ �� ���.. ��ళ్  ప�  �యడం  �సం  ఆడమ�� ��ల�  ��జ�  

���  �� �� �పప్డం� ఎం� నమమ్క�త్�ల�న ఈ ��� ��� ఆ�� �� 

��� పం�ం��.. �రదృషట్ం ��ద్ �� ప� పడడం� �� ఈ�డ �� 

��క���.. అ� �� ��న త�ప్.. ��� �� ��ళ్� �వడం, స��గ్ అ� 

సమయం� ఆ �రద �� ఇకక్�� �వడం� ���  �� ���� �ద� ఆ 

�రదమమ్� ప��� ���చ్�.. అ�ప్� ఈ ��� ��� ప�� ��ట్�ం�.. ��ల్�  

��టం �ంగ�� అ�య్ం�� ��, ఇ�ప్� మనం ఇ� స��శం ఏ�ప్� ���� 

అవసర� వ�చ్ ఉం�� ��..’’ తన �ఖం � �ధ� ��చ్ ��ట్�ం� అం�� 

���ం. 

�రమ్�  ���  వంక ��త్�.. 

‘‘���  ��, ���ం పం�ం�న ఈ ���� ��ం� �� ఆ �రదమమ్� 

ఎం�� ప��� ����న్�..?’’ ��నం� అ���� �రమ్� .. 

���  అ�మయం� �రమ్�  వంక ��త్�.. అత�� ఏం స��నం ��ప్� అరథ్ం 

�న�ట్� �ఖం  �డ��.. ��త్ ���  వంక ��� ��త్�.. 

���ం �ఖం � ఓ �ష� న�వ్ ����త్ం�.. ��� � ఆ ప��థ్�� �� 

అత�ం� ఆనం��త్ం��.. 
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‘‘�పం.. ఇం�� ���  �� త�ప్�ందం�.. ఆ �య�� ���  ��� ఏ� 

�య �ట� ��ప్ ��ళ్ ��ం�..  �� ఆ�డ�� ఇంత  �దద్ �ంగతనం ��త్ంద�  

�పం.. ���  ��  ��ం ఎ� ఊ��త్� �పప్ం�..!’’  

��� � �న��� వ�త్నన్�ట్� అం� ���  వంక ��త్� ���ం..   ��న్ � 

�టల  �వ్� రకిష్�త్�న్� అనన్ అహం అత� కళళ్�ల్ క���త్ం�ం�... 

అపప్� వర� �నం� ఉనన్ ��త్ ఇక ���ం �ట� �న�క���. 

‘‘�రమ్�  ��.. జ��న సంఘటన�, ��త్తం ఉనన్ ప��థ్�ల� అస� ఏ��ం 

సంబంధం ��ం� ఉం���ం�.. �రదమమ్ �య�ట�  ��ప్ మ�� ��.. అ� 

�� �� ���.. ఆ�� అస�ం జ��ందం�..!’’ 

���  ��త్ �� ప�ట్�ం��.. ��త్ ���  వంక ��త్�.. ఏ� ��ల్డవదద్� 

���త్�.. 

‘‘��త్ ��.. ప��థ్�� అ��లం� �న�ప్� మనం ఎ�న్ ��ప్� ��� ��వ 

ఉండ�..’’ ��ల్� అం��. ��త్ �ఖం � ఒక �ధ�న ఆ�శం క���త్ం�ం�.. 

‘‘�పం ఈ ��త్ ��� �� ఆ �య�� �టట్� ప��ం�.. ఆ�డ ఒక ప�మ�� 

అ� ��� �� ఈ ��� సంబం�ం�న అ�న్ ప��  ఆ�డ� �పప్డం� ఆ�డ ప� 

ఇం� �����ం�...  

ఆ �� ఈ ��త్ �� ఆ �య��� చ�� ఇ�చ్ �ళం �� ఇ�చ్ ఉండక�� 

ఇ�ప్� ప��థ్� వ�చ్ ఉం�� ��..’’ 

���ం ��త్ వం� ��త్ అం��... ���ం �ఖం  �ం�రయ్ం� ఉనన్పప్�� 

కళళ్�ల్ ��ం ��దద్�� �� �జయం ��ం�ననన్ గ�వ్�న్ ��� , ��త్ ఇదద్� 

గమ��త్�. 
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��త్ �పం� ���ం వంక ��త్�.. ���ం �ఖం � �ష� న�వ్.. ఎవ�� 

క��ంచ�య�ం� ��త్� ��� క��ం� �ధం� ఉం�ం�.. 

‘‘��త్ ��.. ఆ�డ మం��, �డడ్� అనన్� �� �షయం.. ఆలయం ��ం� 

�య�న ��టం ఆ�� �ం��ం�ంద� బల�న ఆ��� మన దగగ్ర ఉనన్�.. �బ�ట్ 

ఆ ����న్ ��� ద�క్ం��� ఉ�యం ఆ��ంచం�..!’’ అం�� ఆలయ �రమ్�  

��త్ వంక ��త్.. ��కంత�� ���� �రణమ� �� క��నన్పప్�� ఏ� 

�య�� �సస్�య �థ్� వ�చ్ంద� ���న �ధ� ఉనన్ ��త్� �రమ్�  �� తన� 

అ� అ�� స�� ఇక తన�� ఉ�వ్��న్ ఆ���క���.. 

‘‘�రమ్�  ��.. అస�  ��టం �యం �వ���, ఆ �రదమమ్� ఎ�ం� సంబంధం 

��.. న�న్ నమమ్ం�.. ��కంత�� �రణం..’’ 

��త్ �� ���ం � ప��ం�.. అత� ���� �వం అంద�� 

అరథ్మ��ం�.. ���ం �ప�త�న అ�యక�వ్�న్ �ఖం �� ��చ్�� �రమ్�  

వంక ��త్�.. 

‘‘అం�.. అం�.. ��టం �ం��ం�ం� �న� � అ��నం.. ����.. ఏ�� 

�రం.. � �వ� త��త్నన్ ��� అ��న�..! ఈ�ంద � ��� భ�ం��.. ఈ 

మం�రం� ఉనన్ ��క �లల్� �� ��తత్� ��� �� ఇంత �దద్ అప�ంద ప�డ్క 

ఇంక �� ��ం� ఉండడం వయ్రథ్ం..’’ 

���ం  కళళ్�ల్  ��ళ్ �����..  �ప�తం�  �ధప���నన్�ట్� అత� 

�ఖం � ��� కద���ం��.. అంద� ��� ���ం� పడడం� అత� 

ఎం� �ధప���నన్�ట్� మ�ంత� న��త్�.. 

‘‘అ�య్.. � ఉ�ద్శయ్ం ���ం �� ��టం �ం��ం�డ� �దం�..!’’ ��త్ 

�ట�ల్ ఇం�క� క��దనం �సత్ త�గ్��ం�.. 
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‘‘�� ఏ ఉ�ద్శయ్ం� అ�న్ �� � �వం అరథ్ం ఇ� కదం�..! అ�� ��కంత�� 

�రణ�న ఆ �య��� ర�ప్�త్ ����� అ�న్ �టంతట అ� బయ�� వ�త్�.. 

���ంచం� ఆ �రదమమ్� ఇకక్��.. 

ఈ �ళ ఆ �రదమమ్ బం�రం బయట ప����స్ం�.. �� పడడ్ ఈ అప�ంద 

�ల����స్ం�..!’’ అం�� ���ం.. 

��త్, ���  ఇదద్� ఒక� ���క� ���ం��.. �� క�ళ్ �దద్వ� 

���.. �ప�త�న �� � �ర�న�ట్� �� ���ల్� ��ం�స్  

�����..సడ� � �� ���ల్� ��ం�స్  ���� స�� అకక్డ ఉనన్ ఆలయ  

�రమ్� , క�� �ంబరల్ంద� ఆశచ్రయ్���.. 

���ం ��దద్� వంక క�� ��త్ం��.. ��� �� ఒకరక�న ఈరష్� �వం� 

��� ��త్ం�ం�.. 

 

(ఓం ��.. � ��.. జయ జయ ��) 

 

���  ��త్ �ఖం � ��త్� �కక్ �గల�.. ���ం �ట� ��� ఏం ��ప్� 

అరథ్ం ��.. 

�రద �� వ�� ��ల్ంద� క�� �ంబరల్� ���త్ ఎంత �డవ అ��ం� అనన్� �� 

�నష్� .. 

అం� ఆ ����� � �రం ��త్�.. ఈ సమసయ్ �ం� గ�ట్�క్ం� తం� అ� 

మన��� ఆ ������ ���ం��.. 
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‘‘ఏవం� ���  ��.. �� అ� �నం� ఉం� ��.. ��కంత�� �రణం 

అ�న ఆ �రద� ���ంచం�.. �� ����� ఇ�ప్� ����ం�.. 

���  స��నం �పప్��� త���ం�ం��.. 

ఆలయ �రమ్�  అం��.. ‘‘�డం� ���  ��.. ఇపప్� వర� ���ం ��ప్ం� 

�తత్ం ��న్ం క�.. �రద� ����త్ ఆ�డ ఏం ���ం� �� అరథ్ం అ��ం� 

క�.. ���ంచం�..’’ 

���  �సత్ భయప��� అం��.. ‘‘�రమ్�  ��.. �రదమమ్ క��ంచడం �దం�.. 

ఇం�క �� వ�చ్న�ప్� �� ఆ�డ గ� దగగ్� ఉ�న్�.. ��ల్ ��టం �యమవడం 

��క తన ��యం ఉందనన్ అప�� వ�చ్ంద� మన�త్పం� ఆ� ఈ �� వ�� 

��ల్��ం�.. ’’ 

���  �ట� అంద� ఆశచ్రయ్���.. 

���ం అం��.. ‘‘���.. ��� �రమ్�  ��.. ��టం �య���ం�.. 

��టం �ం��ం�ంద� అ����త్నన్ ఆ �రద �� �య���ం�.. అం�.. ఈ 

�ంగతనం ��ం� ఖ�చ్తం� ఆ �ర� అ� ����ం� క�..’’ ���ం �టల�  

��� , ��త్ �  �పం� ��త్�.. ���� ��ం ఎకక్� �నంత సం�షం 

క���ం�.. 

�రద �� వ�� ��ల్ంద� ��య�� ఆలయ �రమ్� , క�� �ంబ�ల్ �� ఆ�� 

��టం �ం��ం�ందన్న ��ధ్రణ� వ�త్�. 

�రమ్�  అం��.. ‘‘���  ��.. ఏ�టం� ఇ�..! ఎం� నమమ్క�త్�వ� ��న్ ఈ 

ఆలయ ��జ� � ���.. ఊ�, �� �� ఆ�డ� ఈ ఆలయం� �� 

ఇవవ్ట��� ఈ�డ ����న్ �ం��ంచట���?  
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��ల్ �ంగతనం జ��ంద� బయ���� ���త్ ఈ ఆలయ ��షట్ �తత్ం 

మంటగ����ం�.. ఏ��ం ప�చయం �� ��� న�మ్ ��� ఆ�� ఆ�యం 

క�ప్ం��..?’’ �రమ్�  �పం� అం��.. 

��� � ఏం ��ప్� అరథ్ం ��.. 

��త్ అం��.. ‘‘�రమ్�  ��.. ఆ �రదమమ్ ��ళ్��ంద�, ఈ �ంగతనం ఆ�� 

��ంద� ��ధ్రణ� �వడం ���దం�.. �� ��� ��య�ం� ఆ�డ� �ంద 

�యకం�.. ఆ�డ ��ం� �� �� �� ���.. ఆ�డ ఇత�ల� స�యం 

��ల� అ��ం�ం� ��.. ఇత�ల  �ం� ��ఫ��న్ ఆ�ంచ� �ణం ఆ�డ�.. 

అ�ం�� ���� ����న్ ఆ�డ �ం��ం�ంద� �న���..’’ 

���ం అం��.. ‘‘�� ఆ�డ� మం�ద� స�ట్���  ఇ�చ్నంత ��న ఇకక్డ 

న�మ్��ళ్ ఎవ� ��.. అస�  ఆ�డ� ఆ గ� దగగ్�� ���వ�చ్ం� ��.. ��టం 

�య��వ��� �� �� �రణం అ���.. ’’ 

��త్ �పం� అం��.. ‘‘���ం ��.. ప��థ్�� �� అ��లం� 

ఉ�న్య� �� ఎ� ��ల్�� పడ��� ఇకక్డ ఎవ� �దద్ం� ��.. అస� ఆ 

��టం �యం �వడం ��క � హసత్ం ఉంద� � అ��నం.. �రద� ఈ ��ళ్ 

�ం� ఎ�గ�� బయ�� పం�ం�ల� ��టం �యం ��ర� � అ��నం..’’ 

���ం �పం� ��చ్��ం� �� అం��.. ‘‘�� అ��� ��ట్� ��త్.. 

���� ��టం �యం �యడ���..? అస� మ� ఉం� ��ల్���న్�..? 

��� �రమ్�  ��.. ఈ ���  ��, ��త్ ��ల్ ఆ �రద� ఇంత� �న��� 

�వడం వలల్� ఇంత �దద్ అనరథ్ం జ��ం�..’’ 
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�రమ్�  అం��.. ‘‘���ం ��.. �� �సత్ �ం�ంచం�.. సమసయ్� ప��క్రం 

�రగ్ం క���� ��.. ఇ� ఒక�� ఒక� �ంద�  ���ం� ఎ�.. వంద� ��.. 

లకష్ల ఖ�� �� ��టం ��ందం� ఇ�ప్� ��� ��య్ల� ఎవ�� ���..?’’ 

ఒక క�� �ంబ� అం��..  లకష్ల ���న ��మ్ ��ళ్ �ం� �య�� ఊ�� 

��త్ ఉం� ఎ�గం�.. ���ంచం� ���ల�.. అస�  �షయం ��ళ్ ���త్�.. ’’ 

���ం �ఖం � రం�� ����.. ���� �� రంగ ��శం ��త్ తన 

బం�రం  భయట పడటం �యమ� అత�� ���.. ఎ��� ���ల  వర� ఈ 

�షయం ��ం� ��తత్ ప�ల� �ంట� అం��..  

‘‘ఏం ��ల్���న్రం� ��.. ��ళ్ �ంగతనం జ��ంద� ��� కం��ల్ం�  ఇ�త్.. 

ఈ �షయం ��త్ అంద�� ��� ��ం�.. �ం� ఈ �� ప�� గంగ� 

క����ం�.. ’’ 

�రమ్�  అం��.. ‘‘అ�న��.. �జ�.. ���ల� కం��ల్ం�  ఇ�చ్ంత �రం 

�ళళ్కక్�ల్�.. ఈ సమసయ్� మన� ప��క్రం ��ం��.. ��టం �య���ం�.. 

ఆ ����న్ �ం��ం�ంద��ం�నన్ ఆ �రద �� �య���ం�.. ఇంక మనం 

���� ��.. ఆ ������ �రం �� ��ద్ ��� ���  ��ద్ం.. ’’ 

స��గ్ అ�ప్� ఆ ��ళ్� ఒక వయ్�త్ వ�త్�.. ��� �� సంవతస్�ల వయ� 

ఉం�ం�.. �ం� �ం� � వర� ఒక� �లల్� వ�ం ఉం�ం�.. అత� ��� ఒక సం� 

ఉం�ం�.. గబ గ� ఆ గ��� వ�త్�... 

అత� ��న అంద� ఆశచ్రయ్���... 

�రమ్�  అత�న్ ��త్ ‘‘ఎవర�య్ ��వ్.. ��ప్ �టట్�ం� ��� వ�చ్��..’’ 

అం�� �పం�.. 
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ఆ వయ్�త్ �రమ్�  వంక, అకక్డ ��చ్నన్ �గ� �� వంక ఒక�� ��తం� గమ�ం�.. 

��� �రమ్�  వంక ��త్ తన ��� ఉనన్ సం�� �ం� బం�� ����న్ బయ�� 

��త్�.. 

‘‘అ�య్.. ఒక బం�� ��టం �షయం ��ం�  ��ల్��మ� ఇకక్�� వ�చ్�..’’ 

అత� �టల� అకక్�నన్ �రం� �����.. ఏ� అ�భ్��న్ ��త్నన్�ట్ ఆ వయ్�త్ 

వంక ��త్ం����.. ���ం, ��� �ఖం � రం��  ����.. 

��జ�  ��� , ��త్ ఇదద్� ఒకక్ ఉ��న అత� దగగ్ర� ���� అత� ��� 

ఉనన్ బం�� ����న్  ���� ప�కిష్ం� ఎం� ఆనం����ల� �న���.. ఆ 

����న్ ��న ���ం �ఖం � ��త్�  �కక్ �న�ల్� ����ం�.. 

‘‘�రమ్�  ��  .. ఇ� క� �జ� అరథ్ం �వడం ��.. మనం ��ంద� 

అ��ం�నన్ బం�� ��టం ఇ�.. ఈ ��టం �స� మనం ��ల్��ం��న్�..’’ 

��� ��, ��త్�� ఎం� ఆనందం క���త్ం�ం�.. 

�రమ్� � �� అకక్�నన్ క�� �ంబ�ల్ �� ఎం� ఆశచ్రయ్��� .. �రమ్�  

�� దగగ్�� వ�చ్ ����న్ తన ���� ���� ప�కిష్�త్�.. ఆలయ �రమ్� ��చ్ 

��ం� ��  అం��.. ‘‘�జ�.. ఈ ��టం మన�..’’ అం� ఆ వయ్�త్ వంక �� 

అం��.. ‘‘ఏమ�య్.. ఈ ��టం �దగగ్ర�� వ�చ్ం�..? ఈ ��టం 

�ం��ంచబ�ందనన్ ఆం�ళన�� �మం� ఇకక్డ స��శమ�య్ం.. ��ళ్ ప��� 

ఒ��డ �ం��ం�ంద� �మ��ం�ండ �� �� వ�చ్�..’’ 

ఆ �స� వయ్�త్ �దద్� న�వ్��.. 

‘‘హ..హ..హ.. ఇ� �� ఆలయం, ఈ ఆలయం� అ�య�ల� ఎనన్�� అ�య్యం 

జరగ�.. ఆ�డ�, ఈ ����� ఎ�ం� సంబంధం ��..’’ అం��.. 
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‘‘అ� స�.. అస� ఈ ��టం � దగగ్�� ఎ� వ�చ్ం�..?’’ ఆతృత� అ���� 

�రమ్� .. 

‘‘�� ఓ నగల ��� బం�� నగ� త�� �� ప� ��త్ం��.. ఈ ����న్ 

క��ం� బం�� నగ� ఓ ��� ��ల� � యజ�� �� ��ప్�.. 

అ���..? ��� ����న్ క��ం� నగ� �యడ�..? ఆ ���� ధ�ం� ఇ�ం� 

��� మ��� ధ�ం� నగ� ��ంచడ��టం�.. అ� ��ంచమ� 

��ప్న��� ��ద్ �క�� �� ��.. అస�వర�� ��� ����న్ నగ�� 

���త్�.. 

అస� ఈ ��టం క��ంచమ� ��ప్నత�� ఈ ��టం ఎకక్� �ం� వ�చ్ం� 

�����ం� మనం ఈ ప� ��త్ ఆ ���� ఆ���� �ర��మ� �� � 

యజ��� �పప్డం� అత� భయప� అస� �షయం ఏ�� క��క్ రమమ్� �� 

ఈ ����న్ ఇ�చ్ పం�ం��.. అస� �షయం ఏ�� ����ం�మ�  ��కక్�� 

వ�చ్�..’’ 

అత� �ట� ��� , ��త్� �� ఆలయ �రమ్� , క�� �ంబరల్ంద� ఎం� 

ఆశచ్రయ్���.. 

���ం ��న్� �ం� భయం ��ట్� వ�త్ం�... ��� �� గజగ� 

వ����ం�.. 

‘‘ఇంత� ఈ ����న్ క��ంచమ� ��ప్న వయ్�త్ ఎవ�..?’’ �రమ్�  ఆ వయ్�త్� అ����.. 

ఆ వయ్�త్ �� ���ం � ప��ం�.. అపప్�� ���ం ఒళల్ం� �మట ప�ట్� 

ఉం�ం�.. కళళ్�ల్ భయం క���త్ం�ం�... 

ఆ �స� వయ్�త్ ఎవ� �� ���� అ� అంద� ఆతృత� ఎ�� ��త్ం��.. 
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ఆ వయ్�త్ ���ం �� ��త్ ��వ్�సం� న�వ్� ‘‘ఎవ� ���ం అంట..’’ అ� 

�పప్��.. అంద� ఎం� �����.. 

అంద� ���  ���ం� మ�ళ్��.. ���ం అంద�� ఎం� భయం� 

��త్ం��.. �రమ్�  ���ం వంక ఎం� �పం� ��త్�.. ��� , ��త్ � 

�� ���ం వంక �పం� ��త్ం��.. 

‘‘�రమ్�  ��.. ఈ �సలత� �ట� నమమ్కం�..! తన బం�రం బయట ప�ంద� ఆ 

�ర� ఈ �సలత�న్ ఇకక్�� ��టం ఇ�చ్ పం�ం�, న�న్ ఇ��ం�ల� ఏ� �ల్�  

��ం�.. అం� ��.. �� �పం ��య�..’’ 

అత� �ం� సనన్� వ���ం�ం�.. అత� �ట� తడబ��ం��.. 

‘‘�.. ��ఖ్�.. ��ందం� �� ఇం� �ం�ల� ��త్�న్�..? ఆ ��టం 

�ం��ం�ం� ��వ్న� � ఒం�� ప�ట్న ఆ �మట, � కళళ్�ల్ భయ� ����న్�.. 

ఇ�న్�ళ్� ఎం� నమమ్కం� ఉనన్�ల్ న��త్ ఈ ��ళ్ �ం� ���న వ�త్�ల�న్ 

���త్�న్�..?’’ �రమ్�  �ఖం � ఎం� �పం క���త్ం�ం�..  

�ంట� ���  అం��.. 

‘‘��� �రమ్�  ��.. �� ఈ ���ం� �ద� �ం� అ��న�.. ఎం� 

��వ్రథ్ం� ఆ �రదమమ్ �� �వ� త��త్ం� ��త్ ఓరవ్��ం� ఆ�� �ంద �� 

�� ��న్ ���ల���న్�..’’ 

�రమ్�  ���ం వంక �పం� ��త్.. 

‘‘ఆ ��� ��మ్� ���ల� ��న ��న్ ఏం ��� త�ప్��.. ఇంత �దద్ త�ప్� 

�కష్ �� ఆ ����� ��త్�.. ��ళ్ ఇకక్� �ం�.. మ�ళ్ ఈ �� ఆవరణ� 
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క��ం�వం�.. ���ల� ప�ట్ం� ��ల్� ��త్� ��తత్..’’ �రమ్�  ఎం� �పం� 

అం��.. 

���ం తల �ం��� ��ల్� అకక్� �ం� ��ళ్���.. అత� �న�� ��� 

�� �లల్� ���ం�ం�.. 

‘‘��� �రమ్�  ��.. �� వలల్ �పం.. అనవసరం� ఆ �రదమమ్� 

అ���ం�ం.. ఆ� మన� ఎం� కోష్భప�ం�.. అం�� ఈ �� ��� 

��ళ్��ం�.. సమ��� ఈ వయ్�త్ వ�చ్ అస� �జ��� ���� ���..’’ అ� 

���  అం� ఆ �స� వయ్�త్ �� ��త్�.. 

ఆశచ్రయ్ం.. 

బం�� ��టం ఇ�చ్న ఆ వయ్�త్ అకక్డ క��ంచ�.. 

�ం� అంద� �ప�త�న ఆశచ్�య్�� �ర���.. 

‘‘ఇ���...? ఈ �స�యన ఇకక్� ఉం�� క�..’’ ఎం� ఆశచ్రయ్ం� అం�� 

�రమ్� .. 

‘‘అ�నం�.. ఆ ���ం� �ట�ల్ ప��� ఈ �స� వయ్�త్� మనం గమ�ంచ��.. 

ఇపప్� ��ప్� మన క�ళ్ గ�ప్ ఎకక్�� ��ళ్�..’’ �ప�త�న ఆశచ్రయ్ం� అం�� 

��త్.. 

ఓ ఇదద్� క�� �ంబ�ల్ �� బయ�� ��ళ్ అం� ����� .. �� ఆ �స� వయ్�త్ 

క��ంచ�.. 

అ�ప్� �రమ్� , ��� � ఏ� �ల� అరథ్మ��ం�... 

���  ఎం� ఆనందం�.. ‘‘ అం�... అం�.. ఈ ����న్ ���వ�చ్ం�.. అస� 

�ంగ� ప�ట్ం�ం� �కాష్�త్ ఆ �����..’’ అం� ���� ప��� ఎం� 
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భ�త్ �ప�త్ల� నమసక్��త్�.. �గ� �రంద� �� ఎం� భ�త్ �వం 

���స���ండ�.. ����త్ దండం ���.. 

‘‘సమరథ్ స�గ్� ����  మహ��  � �.. ’’ అం� �దద్� అం�ం��.. 

 

��� , ��త్ �  ఇదద్� ఎం� �ధప���న్�.. ��టం �ం��ం�ంద� తన� 

పడడ్ ��� త�ట్��� �రద �� వ�� �ళల్డం� ��దద్� ���ల్� ��రం 

క���త్ం�ం�.. 

ఆలయ �రమ్�  అం��.. ‘‘���  ��.. అనవసరం� �రదమమ్� అ���ం� �దద్ 

�ర�� ���.. ఆ�డ ఈ ��ళ్ ��త్నన్ �వ� �� గమ�ం��.. ఇర� ��� 

గంట�  ���మ సమ్రణ� తన ప�� �� ���� ఆ �రదమమ్ �� ��� 

��ల్ందం� ఆ� మన� ఎంత �యప�ం� అరథ్మ��ం�.. ఎకక్� �ం� వ�చ్ం�, 

ఎకక్�� ��ల్ం� ��య�.. ఆ�� �ంద� �ల�ం�ం�� �కాష్�త్ ఆ ����� 

����న్ ���వ�చ్ అస�  �ంగ� ప�ట్ం�డ� �క���త్ం�..’’ �రమ్�  �ట�ల్ 

��రం వయ్కత్ం అ��ం�.. 

‘‘అ�� �రమ్�  ��.. �రదమమ్ మన� �� �యప�ం�.. ఆ ���ం ఆ�డ� 

��టం �ం��ం�ం� ��వ్ అ� ��ల్� స�� త�ట్��క��ం�.. వ�చ్ం� ��ద్ 

��� అ�� తన కషట్ప� ప�తనం� �� �� ఆ��రం ఆ�య్�మ్క ��� �� 

���త్ భ�త్లంద� మననన్ల� �ం�ం�.. ��.. ఇ�ప్�..’’ ఆ� ��ల్డ�క��� 

��� .. 

‘‘అనన్�ల్ �రదమమ్ �� వ�� ��ల్ ఎంత �ప�ం�..?’’ �రమ్�  అ����.. 
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‘‘��� �ం� గంట� ��చచ్��ం��.. �� ఇకక్�� వ�చ్ �ం� �ం ఆ� 

గ�� ��ళ్ ��ద్� గ� గ�� ఆ� క��ంచ�� ��, ఆ� ��న ఉతత్రం ��ం 

కనబ�ం�..’’ ��త్ అం��.. �ం� �రమ్�  ���  �� ���.. 

‘‘���  ��.. �ం� గంటల సమయం� ఆ�డ ఎం� �రం ��ల్ ఉండ�.. �� 

మ� ��ం ఆలసయ్ం �య�ం� ఈ ��ట్ �కక్ల  ఉనన్ ప�స�ల� ��ంచం�.. 

ఆ�డ ఆ�� తపప్�ం� ల��త్ం�..’’�రమ్�  అ� అనడం� ���  ��త్  ఒక� 

���క� ���� మ���ం ఆలసయ్ం �య�ం� అకక్� �ం� క����... 

�� �� ��త్ � �ల� � �రద� �తక��� బయ� ���� ఇదద్�.. ఆ �� 

�తత్ం ���త్�.. అ�� ఆ� ఆ�� ��ం ల�ంచ�.. ��� దగగ్ర� ఉనన్ �� 

��� కుష్ణణ్ం� ప����త్ ��ల్� �ం�� ���ం��.. ��� ��, ��� 

గంటల �� ��� స�� ఇదద్� ఎం� అల� ���.. �� ��జనం �క�� 

స�� ‘‘���  ��.. ��� ఈ ద����� అ�న్ ���ల్� ���ం �� 

��జనం ��.. ఆ �రదమమ్ ఇక క��ం�� ��.. ఇ�ప్�ం ��ద్ం..’’ అం�� 

��త్ అలసట�.. 

‘‘�� ��త్ ��.. ఎ��� మనం �రదమమ్� �త��.. ఆ�డ� ��ళ్� 

������.. � మన�ం�� �రదమమ్ మన� క���త్ంద� గ�ట్� ���నన్�..’’ 

అ�న్� ���  నమమ్కం�.. 

‘‘���ద�� ఈ��� ���� క�.. �� ��� ఇపప్�� ఏ �� ఎ�క్�  ఇకక్�� 

�రం� ��ళ్ ఉం�ం�.. ’’ ���స్హం� అం�� ��త్.. ��త్ అ� అ� స�� 

���  �ద�� చ��క్న ఓ ఆ�చన వ�త్ం�.. 



258 
 

‘‘��త్��.. సమ��� �� ��త్ ���.. �రనన్� �జ�.. ఇకక్�� ��ద్ 

�రం�� క� ��ం���  ��వ్ �ట్ష�  ఉం�.. బ�� �రదమమ్ ఆ ��వ్�ట్ష� � ��ళ్ 

ఉం�ం�..’’ అం�� ��� . 

‘‘�జ� ���  ��.. �రనన్�ట్ ఆ�డ ��వ్�ట్ష� � ��ల్ ఉం�.. ఈ ��� ఏ �� 

ఎకక్క �� ఉం�.. ఖ�చ్తం� మన� ����ం�.. ’’ అం�� ��త్ ఆనందం�.. 

‘‘అ�� �ంట� ��వ్�ట్ష� � �ళ�ం ప�..’’ ఇదద్� ��ం���  ��వ్ �ట్ష� � 

���ం��.. 

��క్ం�  �ల్� � ��ల� � ��క్  �� ఇదద్� హ���� ��వ్�ట్ష� �� �ళ��.. 

ఇదద్� త� ఒక �ల్� �ం� ���� ఉం��.. 

�వ�� ఒకటవ నంబ�  �ల్�  �ం �న ఓ �ం�� ��చ్� క���త్ం� �రదమమ్.. 

�రదమమ్� అకక్డ �డ�� ��త్, ���  ��ల� ఎం� ఆనందం �ండ��త్ం�.. 

అపప్� వర� ఎం� అల���న�ల్ క��ం�న ��� ఎకక్డ �� ఉ�స్హం 

�ం�� వ�త్ం�.. 

��ళ్ జ��న అ�భ్��న్ �రద� ��ప్� ఆ�� అకక్� �ం� ���� ��ళ్లనన్ 

ఆ�టం ��� క���త్ం�ం�.. ��� , ��త్ ఇదద్� ఒక� ���క� ���� 

ఆనందం� �రద� ��త్�.. 

�రద దగగ్�� ఇదద్� ���మ� అ�� �ం�� ��, ఆ �ంట� ఠ�క్న 

ఆ����.. ఎ��� క��ం�న దృ�య్�� ఇదద్� అ�కక్����.. 

ఎ��� �రద ��చ్నన్ �ం� దగగ్�� గతం� �రదమమ్� స�యం ��న వృదధ్ 

�కష్��ళ్ ఇదద్� �రద దగగ్�� వ�త్�.. �� �న�� మ� ��గ్� న��� 

�చ�� ఉం��.  
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వృదధ్ �చ�� �రద� అం�� ఆ�య్యం�..  

‘‘ఏవ�మ్.. �� క��ంచక ��స�� ��� ��న� అ� ��ంత కం�� 

ప���� ��� త�ల్.. ఏ ఆ�రం ��ం� ఉ�న్న� ���� గ�..’’ ఆ వృ�ద్� 

కళళ్�ల్ �రద� ఎం� అ�య్యత కనప�ం�.. 

ఆ వృ�ద్�� �� �రద� ఎం� �లన� ��త్ం�ం�.. 

‘‘అ�న�మ్.. �� �� � �డ ��క��స�� ఎంత� ప��న��.. ��వ్ � 

�డ ఉనన్�ప్� ��� �� క�నం� ��ల్��� గ�.. � �టల� � మన� 

ఖ�బ� ఈ��ం� ఎ�ల్��నవ� ఈ �స�� న�న్ �� ���నన్��.. �� 

�� �� �ధప�డ్� త�ల్.. ��వ్ క��ంచ�ద�.. ఏ� �స��నన్�నగ�.. 

గ��న్మంట�.. ఆ గ� �దసత్ం.. � �దసత్ం వ�ల్ ��న్ �� �టలం�� .. 

���� .. �పప్�క�� � కంటల్ప�డ్�.. ��న్ �డ�� ��ంత సం�షం 

ఏ�త్ం� ��స్  త�ల్..’’ ఆ వృ�ద్�� ఆ�మ్య �టల� �రద మన� ఎం� ఆనందం� 

�ం���ం�.. 

�వలం ఒ� ఒకక్�� ��� గ��నం�� �� తన� ���త్నన్ �తస్�య్�� �రద� 

ఎకక్� �� ఆనందం క���త్ం�.. అపప్� వర� ��ల్ జ��న సంఘటన 

త���ం� �����నన్ �రద� ఆ వృదద్ �చ�ల �టల వలల్ ఎం� ఓ��ప్ 

ల�ం�ం�.. �ం� �రద మన� �సత్ ��టప�ం�.. ��క పడడ్ మన�� ��� 

ఆనం��న్ పం��ం�ం� �రద.. 

‘‘అ�య్.. అంతంత �దద్ �ట�  ఎం�క�మ్.. �� �� ��ం�న అ����� 

�� �� ఎంత�� ఋణప� ఉ�న్� ���..?’’ మన�ఫ్�త్� అం�ం� �రద 

��� ��త్.. 
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‘‘అయయ్�య్.. ��ప్� గ�న్� �ట�ం�� ��.. ఎ�ప్� ��న్� ఏ�.. ఇంద ఈ 

��డ్ ����� త�ల్.. ఒ� �ం��.. �య్ం����ల్ ఓ �ల్�� �� ప��ట్�.. ఈ 

యమమ్ ���ద్..’’ ఆ వృ�ద్� పకక్� ఉనన్ మ� �చ��� �ర��ం��.. వృ�ధ్�  

అనడ� ఆలసయ్ం. అత� అకక్� �ం� �గం� ��వ్ �య్ం�� ��� అ��� 

��త్�.. 

 

‘‘అయయ్�య్.. �� ��న్న�య్.. ఇ�ప్�వ�న్ ఎం��..?’’ �హ�టం� అం�ం� 

�రదమమ్..‘‘�వవ్�ల్ అ��ద్ త�ల్.. ��వ్ �� క�స్న�.. గం� ��.. ��వ్ ఏ� 

��ల్డ�ం� ఇ� �న�మ్..!’’ అ�న్� వృదద్ �చ��.. 

�� ఆ�య్యత� �రద ఎం� ఉ�ప్ం���ం�.. ఆ వృ�ద్� ఇ�చ్న ��డ్� 

�ం�ం�.. అకక్డ ����న �చ�ల� �రద ఎం� ఆ�య్యం� 

��ల్��ం�ం�.. 

�రం �ం� ఇదం� గమ��త్నన్ ��� , ��త్ ఎం� ఆశచ్రయ్���.. ఆ 

�కష్�ళళ్� �రద అంత� ఆ�య్యం� ��ల్డటం ��� ఎం� �సమ్��� 

����త్ం�.. 

‘‘మనం ��త్ం� �జ�..? క�..? ��త్ ��..’’ ఎ��� �రదమమ్ �కష్�ళళ్� 

క����� ��ల్��ండటం, ���చ్న ��డ్ �కక్� �ం�ండడం ��న 

���  ��త్� ��న్ం��.. 

‘‘కళళ్�ం� క���త్ం�.. కల అ� ఎ� �మపడ�మం�.. ఇ� �జ�.. �రదమమ్ 

అం� ఆ �కష్�ళళ్� ఎంత అ��న� �� �వరత్న �వ్� �����ం�..?’’ �� 

వం� ��త్ అం�� ��త్.. 

‘‘�� అ�� అ���త్ం� ��త్ ��..’’ అం�� ��� .. 
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‘‘���  ��.. �� ఆ�చన వ�చ్ం�.. �� ఏ� అ��నం� ����..’’ ��త్ 

��� � ��త్ అం��.. 

‘‘�పప్ం�.. ఏ�� ఆ�చన..’’ ��త్ �� ��� అ����.. 

‘‘�రదమమ్ ఆ �కష్�ళళ్� గ���నన్ �� ��త్ం�.. ఇ�ప్� మనం ��ళ్ �రదమమ్� 

కనబడ�ం�.. ఆ� చరయ్ల� గమ�ం� ఆ త�వ్త ��� ఎ� ఉం�ం�..?’’ అం�� 

��త్.. 

‘‘� ఆ�చన ��ం�..! ఎవ� �� అ�ధ అ� అనన్ �రద ��ట్� అంత మం� 

�చ�� �� అంత ఆ�య్యం� పలక��త్�న్రం�.. ఆ�డ మన� అబదద్ం 

��ప్ం�� అ���త్ం� క�..’’ ���  అ���తం� అం��.. 

‘‘అ� ఎ� అ��ం�� ���  ��.. అ� అ�� ఇ�ప్� మనం ఆ �రదమమ్ 

�సం గత �� గంట�� ఎ�న్ �టల్ ����.. అ�గ� ఆ �రదమమ్�, మన� 

ఏ�� బం�తవ్ం ఉందం��..? 

ఇదం� �వలం ఆ�� ఉనన్ మం�తనం, ఆ�� ఉనన్ క����తన� తపప్ మ�� 

��..’’ ��త్ అం��.. 

‘‘�జ� ��త్ ��..’’ అం�� ��� ..��త్, ���  ఇదద్� �రదమమ్�, ఆ 

�కష్�ళళ్� గమ��త్ ��� కనపడ�ం� ఆ �ల్�  �ం� ఓ పకక్� ��చ్ం��.. 

�రదమమ్� ఆ �కష్��ళ్ ఎం� ఆ�య్యం� మస�� ఉం��... ఆ �ల్�  �ం� 

అ��క్�� �� �చ�� �రద దగగ్�� వ�చ్ పలక�ం�  ���ండడం ఆ�� ఎం� 

ఆనం��న్ క���త్ం�.. �రథ్ ��� ��త్ �� �ం� ��య్కం� ఫల, ���ల� 

���వ�చ్ �కష్�ళళ్� పం� ఆ�య్�మ్��� �భ వ�చ్న�ప్� �రదమమ్ ఆ�� ��న 

స��రం, ఆ� ��ం�, ఆ� పం� పం�ల్, ఫల���  ��ం� �రదమమ్ ��ప్న 

�ష�ల� ఆ �చ�ల� �రదమమ్� ఎం� అ��నం ఏరప్�ం�.. 
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అం�� �రదమమ్ మ�ళ్ వ�చ్ంద� ��యడం� అంద� ఆ� దగగ్�� వ�చ్ 

పలక�ంచటం �రం��త్�.. ��� ఎం� ఆ�య్యం� గ���నన్ �రదమమ్� 

గమ��త్ ��చ్ం���� ��� , ��త్… 

 

��� , ��త్ ల� �� సమయం ఎ� గ��ం� ��యనంత� �రదమమ్� 

గమ�ంచడం� �న���� .. అపప్�� అరథ్�� పద�ం� గంటల సమయం.. 

�ల్� �ం �� ��ళ్ వ�త్� ఉ�న్�, ��త్� ఉ�న్�.. ���� ప�ట్ం��వడం �� 

��� , ��త్ � .. �రద ��చ్నన్ ��� అంద� �వడం ఆ�� 

��ల్��ండడం, అ�ప్డ�ప్� ఆ�� అర�పం�ల్, �� , �� �ం� ప��థ్� 

అం��త్ండటం �� ఎం� ఆశచ్రయ్��ం�� ��.. 

�వ�� �రదమమ్ దగగ్ర�ం� ��ల్� ఒ�క్కక్� �ల� ���� అకక్� �ం� 

��ళ్��ండటం� �రదమమ్� �� ఇదద్� వృ�ద్�  ��� ��� ఉండ�.. 

అ�ప్� ఈ �కం�� వ�త్� ���  మ�� ��త్... 

‘‘��త్ ��.. ఇం� ఆలసయ్ం �య�ం� �రదమమ్� కలవడం మం�ద� 

�క���త్ం�..’’ అం�� ��� .. ఆయన �టల� ��త్ ��� ఆ��ం�.. 

‘‘ఇ�ప్� వ�ద్� ���  ��.. �� ఉదయ� వ�చ్ �రదమమ్� ��� �ళ�ం… 

ఎ�� �రదమమ్ ఇకక్� �ం� ఎకక్�� �ళల్ద� ���త్ం� క�.. ఇంత ���ళ ఆ�� 

పలక�ం� ఆ�� �సట్�బ్ �యటం ఎం��..’’ అం�� ��త్.  

��త్ �టల� ���  �� ‘స�’ అనన్�ట్� త��ం� మ�కక్�� �రద� 

గమ��త్ అకక్� �ం� ��ళ్��� ��త్, ���... 
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మ��� ఉదయం ఏ� గంటల క�ల్ ��వ్�ట్ష� � ���ం�� ��� , ��త్.. �� 

వ�చ్ సమ��� �తం �� ఎకక్డ�� ఉం� అకక్� ��చ్� క���త్ం� �రదమమ్.. 

ఆ� పకక్� ఇదద్� వృదద్�చ��  �� ఉం��..��ళ్ �ం� బయ�� వ�చ్� 

�� ఆ�� ఆ ఆ�చ� �న�ట్� ఎం� ఉ�స్హం� క���త్ం�ం� �రదమమ్.. 

ఇంక ఏ��ం ఆలసయ్ం �య�ం� ��� �రదమమ్ దగగ్�� వ�త్� ��� , ��త్.. 

‘‘�రద�మ్..’’ �రదమమ్  దగగ్�� ����� ���  ఎం� ఉ�వ్గన్ం� ���త్�.. 

ఆ ���� �రద ఉ��క్ప� ��� � ��త్ం�.. ��� , ��త్ ఇదద్� తన�� ఎం� 

సం�షం� ��త్ండడం� �రద ఆశచ్రయ్�� �� �లబ��ం�.. 

‘‘ఏ�� �రద�మ్  ఇ�.. ఇ� ��ప్ �టట్�ం� వ�త్ ఎ� ��ప్..’’ �సత్ �పం� 

అం�� ��� .. �రద అత� �టల�  ��వ్దం� న�వ్�ం�.. 

 

‘‘ఓ.. �� �� ��ప్ �టట్�ం� వ�చ్నం�� న�న్ ���క్ం� వ�త్�న్�..? �.. 

�� ��� �ం�.. లకష్ల ఖ�� �� ����న్ �ం��ం�న� �� సం��ం��నన్ 

న�న్ �� ఊ�� ఎ� వ�� �డ��.. న�న్ ఆద�ం�, �� ��ళ్ ఇంత �� 

ఇ�చ్నం�� �� �� అప�� ఎ��క్వల� వ�చ్ం� క�.. �� �� వ�� 

�ం� � ��ం� �� ఆ��ం�� ��.. �ంగ� �� ప�డ్క ఆ ��ళ్ ఒకక్ 

కష్ణం �� ఉం�ల��ంచ��.. అం�� వ�చ్��.. అ�� �� వ�త్ ��ం �� 

పడడ్ �ంగతనం మచచ్ ఊ�� ��ం�..? పదం�.. ఆ ��టం ��ం� ��� 

��యక���.. న�న్ ���ల� ప�ట్ంచం�..’’ 

��వ్దం� ప���ం� �రద�మ్.. ఆ� �టల� ��� , ��త్ ఇదద్� ఒక� 

���క� ���ం��.. 
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‘‘అ�య్.. �రద�మ్.. ��వ్ం� ఆ ��టం ��వ్ �ం��ం�వనన్ �మ� ఉ�న్�.. 

అస� ��వ్ �ందర ప� �� వ�� వ�చ్� ��.. ��వ్ అకక్� ఉం�.. ఎంత� 

అ�భ్తం జ��ం� � క�న్�� �కిష్ం� ���.. మం� అవ���న్ ���చ్��న్�..’’ 

��త్ ఎం� ఉ�వ్గం� అం��.. �రదమమ్ �స� �� ప���.. 

‘‘అ�బ్త�..?’’ అం�ం� ఆశచ్రయ్ం�.. 

‘‘అ�� �రద�మ్.. అ�బ్త�.. ఎం� భ�త్� ��వ్ ఆ ������ ��న �� 

ఫ�తం  ఊ�� ��ం� �రద�మ్.. �� పడడ్ �ంగతనం మచచ్� ���ం�ం�� 

�కాష్�త్ ఆ ����� ��వ�చ్� ���..?’’ ���  �� ఎం� ఉ�వ్గం� 

అం��.. ఆ �టల� �రదమమ్ �ఖం � �సమ్యం� ��న ఒక �ధ�న ఆశచ్రయ్ం 

క���త్ం�.. 

‘‘ఏ�� �రం�నన్�..?’’ ఇం� అరథ్ం �న�ట్ అ���ం� �రద..  

��త్ జ��ందం� �వరం� ����..  

అ� జరగడం �రదమమ్ ఇం� ��ణ్ం���క��ం�.. 

‘‘�రద�మ్.. ��వ్ ��ద్��.. �� ���  �య భ�త్���. ��వ్ ��ళ్ �ం� 

బయట� �వడం �� ��.. ఆ ������ �� ఇషట్ం ��� ఉం�.. అం�� 

�కాష్�త్ ��సం ఇంత� అ�భ్తమ�న మ�మ� ��ం��.. � �వ� ఇం� ఆ 

������ ��లనన్� ఆ �� ఆ�ంకష్.. ఇక ��వ్ ఎకక్�� ��ల్�స్న ప���.. 

వ�చ్�.. ��� �ళ�ం.’’ అం�� ��� .. 

�� �టల� �రద� �� ఆనందం క���ం�.. ఎం� భ�త్ � �ం� క�ళ్ 

���� ఆ ������ మన��� ధనయ్��� ����ం�.. ఆ త�వ్త ��� 

క�� ��� బయ� ���ం�... 
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.................................  

 

�ం� ��� , ��త్ ���  ��� � �� దగగ్�� వ�త్�.. ఆ �న�� ఆ�� 

�రద వ�త్ం�.. ��� , ��త్ ఆ� దగగ్�� ��ళ్ �రద� �దరం� ��ల్� 

ఆ�వ్��త్�.. �రద ఆ� ��� ఎ��� ఎం� మ�హరం� క���త్నన్ 

���� ఆల��న్ �� స�� ఆ�� ఒక�ధ�న ఉ�వ్గం �ం���ం�.. 

మన�� �� క�ట్���న ఆనంద��ప్�  బయ�� వ�త్�.. ఆ� �గ��.. 

ఎ��� ���� ఆలయ ����న్ �ల��త్ ఎం� తనమ్యతవ్ం� �ం� ����త్ 

ఆ ������  మన�ఫ్�త్� నమసక్��త్ం�.. 

��� , ��త్ �రదమమ్� ��ల్� ���వ�త్ం� ఆ ��ట్ పకక్ల  ఉనన్ �రంద� 

ఆశచ్రయ్ం� �రద� ఆస�త్� గమ��త్ం��.. అంత� �తం జ��న సంఘటన, ఆ 

త�వ్త జ��న ప���ల�న్ం�� ఉ�స్క� గమ�ం�న �రంద� �రద ��� 

���� �వ��న్ ఎం� ఆనందం� ��త్ం����.. 

‘‘�పం.. ఈ �రదమమ్ ఎం� ���� ప���, �� ఆ ������ మన� 

�� కరమ్� ���త్నన్ మ� త�ల్.. అం�� ఆ ��� ఈ�� పడడ్ �ంద� �ల�ం� 

��� తన దగగ్�� ర�ప్ం���న్�..’’ 

�� �ం� �బబ్��య� అ�మ్ వయ్�త్ మ� వయ్�త్� అం�ం��.. 

�రదమమ్ ఇ�� గమ�ం� �థ్�� ��.. �ం� ��� , ��త్�  ���ప�� 

���ంచ�.. �� �న�� తన ��� ఉనన్ సం�� �ం�� అ�� ప�ట్�� ఎం� 

భ�త్�ప�త్ల� ఆలయం ��� ����త్ం� �రదమమ్.. 

ఆల��� ఓ �కక్� ఉనన్ ��� దగగ్�� ��ళ్ ��ళ్, ��� క��క్� ��ల్� 

����త్ం� �రదమమ్.. అపప్� వర� �� �క�స� ఎ�� ��త్నన్ ఆ ఆలయ 
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���, మం�రం�� �రదమమ్ ��� ఎం� సం���త్�.. ఆ�� ఎ��� ��ళ్ 

��న�వ్� ప�క��త్� ఆలయ  ���.. ‘‘అ�మ్.. �రద�మ్.. ఈ మం�రం� 

ఇపప్� వర� �� ��హం ��� ఉంద� న�మ్�రం �మం�.. ��.. ��క� 

ఈ ఆలయ మ�మ అంద�� �����ం�.. ��సం �కాష్�త్ ఆ ��శవ్�� 

ఇకక్�� వ�చ్ �� �ంద� �ల�ంచడం ��� �షయం ��.. ఎ�న్ జనమ్ల �ణయ్ం 

��త్ �� ఇంత� అదృషట్ం దకక్ద�మ్.. ఏ జనమ్� ఏ �ణయ్ం ��� �� ఈ జనమ్� 

�� ఇంత� మ��భ్గయ్ం ద�క్ం�.. ‘�దద్, స��� న�న్ ���న ���  అ�కష్ణం 

�� రకిష్�త్� ఉం��’ అనన్ �� ��త్� అకష్ర స�య్ల� � �వ్� అంద�� 

���ం�.. ��వ్ ��� మ�ళ� �� త�ల్.. మ� భ�త్���.. ఆ ����� 

��య్����న్ �ం�, �� �� మమమ్�న్ �� �వనం ��న ���..’’ ��� 

�రద� ����త్ నమసక్��త్ అం��. 

ఆ �టల� �రద ఏ��ం ప�ట్ం���.. ఎ��� క���త్నన్ ����త్ �� 

��హం �� ఆ� �పం�.. ఏ� �కం� ఉనన్ ��� స�స� ���� ��హం 

దగగ్ర� ��ల్ ఆ ����� ��ల� ప���ం�.. �� ��ల  వదద్ తన తల 

ఆ�ం� మన�ఫ్�త్� ������ ��థ్�త్ం�.. ఆనందం� ఆ� కళళ్�ల్�ం� వ�త్నన్ 

క�న్�ళ్ ����� ��ల� అ��కం ��త్ం��.. 

ఆ� �న�� �లబడడ్ ��� , ��త్, ��� �   ఆ�� ఏ��ం �సట్�బ్ �య�ం� 

�������  �ం� ��ల� నమసక్��త్ ఆ� �� ��త్ �లబ����.. 

ఒక అ�� ���ల �� ����� ��ల  వ�ద్ తన తల� ఆ�ం�న �రద, తన 

మన�� ఉనన్ �ధం� ����క ��ల్� తల ఎ�త్ ��మయం� �ం���, 

��న�వ్ �ం��త్ ఉనన్ ఆ ����� ��ర�ం��న్ ఎం� ఆ�ధన� ��త్ం� 

��ం�.. 
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అ� గమ�ం�న ఆలయ ��� ��హం వదద్�  వ�చ్, పకక్� ఉనన్ �ర� ప�ళ్�న్

 అం���, అం�� �ర� క�ప్రం �� ���ం�, ఆ ������ ��థ్�త్ 

�ర� ఇ�త్�.. ఆ �ర�� ఎం� భ�త్ �ప�త్ల� తన కళళ్� అ�ద్�ం�ం� �రద.. 

ఇ�ప్� ఆ� మన� ఎం� ��కప���ం�.. అపప్� వర� మన�� �� 

క�ట్��� ఉనన్ �ధం� బయ�� ��ం�.. ఆ� మన� ఆ ������ ఉనన్ 

భ�త్�వం� �ం���ం�.. ��క పడడ్ ఆ� ���న్ గమ�ం� ��� , ��త్ ఇదద్� 

ఎం� సం���త్�. 

��� ఇ�చ్న �ర�� భ�త్� కళళ్� అ�ద్�ం�� ఇదద్�.. ���  �రద� ��త్... 

‘‘�రద�మ్.. పండల్� �ం� ఉనన్ ��ట్�� ��ళ్ ����రనన్� ఎంత సహజ�, ఆ 

������ � మన��ం� ప���� భ�త్�వం� త�ం� ��నన్ �� �� 

ఇ�ం� �ంద� పడడం అం� సహజం..ఇక ఈ �ష�ల�న్ం�� మ����, ఆ 

������ ��ంచడం �సం �దద్ం అ�వ్.. ఇక ��న్ ఈ ఆలయం ��ం� బయ�� 

పం�ం� శ�త్� ఏ� ��.. �కాష్�త్ ఆ ����� �� అండ� ఉండ�.. ఇక �� 

ఎవవ్� �ం� ఏ �� ఉండ��..’’ మన�ఫ్�త్� అం�� ��� .. అత� �టల� 

�రద �నన్� న�వ్ �నయం� ��� � నమసక్��త్ం� �రద.. 

��త్ �� �రద వంక ��త్.. 

‘‘�రద�మ్.. ��క� ఈ మం�రం ప��త మ�ంత �����ం�.. తవ్ర�� 

����� వసం�తస్�� ఎం� అంగరంగ �భవం� జ�గ���న్�.. ఈ 

వసం�తస్వం� � �� ��� ఉం�ం�.. అం�� ఆ �����, ఆయన �వ �� 

��య్�న్ �� మ�ల్ క�ప్ం��..’’ అం�� ��త్.. 

��త్ �టల� �రద �నన్� న�వ్�ం�.. 
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‘‘���  ��.. �� �� ���త్నన్ ఆవయ్జయ్�న ఈ అ����� �� ఏ��చ్ � 

ఋణం ��చ్�గల�..? ఏ అ��  ����� వ�చ్న �� ఆ ����� 

��య్��హం కలగ��� �రణ�న �� ��.. �� � ���ంతం ఋణ ప� 

ఉం��..’’ ��జ�  ��� � నమసక్��త్ ఎం�అ��నం� అం�ం� �రద. 

‘‘�రద�మ్.. ఇం�� � �పప్తనం ఏ� ��.. అం� ఆ ����� కృప.. 

స�వ్ంత�య్� అ�న ఆ ����� అ�భ్త �ల� మనం  ����ల� ��.. 

మ�క� ��.. ఇంక ���ం� ఆ�చన�  �య�ం�.. ��ళ్ �సత్ ��ం� 

���ం�..’’ ��న�వ్� అం�� ��� .. అత� �టల� ��� ఓ�� 

����� ����� నమసక్��త్ ఆ మం�రం��ం� తన గ��� న��త్ం� 

�రద.. ���నన్ ఆ� వం� ��త్ం� ��� ��� , ��త్, ��� ��. 

 

...................................... 

ఆలయం �� ��టం ���ం �యం �యడం, ఆ �ంద� �రద� �యడం, ఆ 

త�వ్త �రద �� వ�� �ళల్టం, ��టం �సం ఆలయం� క�� �రమ్�  దగగ్ర 

పం��� ఏ�ప్� �యడం, స��గ్ �రద� �ంగ� ��ద్�ం� సమయం� ఓ �స� 

వయ్�త్ ఆలయం�� ����న్ ���వ�చ్ అస� �ంగ� ప�ట్ ఇవవ్డం.. ఈ �షయం ��ల్ 

��ల్� ఆ ఆలయం ఉనన్ ��� అంద�� �����ం�.. ఈ సంఘటన� ఓ అ�భ్తం� 

అంద� ��ం��.. �కాష్�త్ ఆ ����� �రదమమ్� రకిష్ంచ��� ఆ ����న్ 

���వ�చ్డ� అంద�, �రదమమ్ ��వ్రథ్�న భ�త్� ఆ ����� ఆ�� 

��ం�న క�ణ అ� అంద� �శవ్�ం��.. 

�ం� ఆ ఆల��� వ�చ్ �� భ�త్� ����� ద�శ్ం��నన్ త�వ్త ఓ �� 

�రద� ��ల� అ��ం��న్�.. �మం� �రదమమ్� భ�త్ల� ఎన�� ��వ్సం 
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ఏరప్�ం�.. అం���ం� �� ఆ��రం �� ఆ� �లల్ల� ���ం�నన్ ఆ�య్�మ్క 

��ల వలల్ �� ఆ�� ఇం� �రవం ఏరప్�� ���.. ఆలయ �రమ్�  సవ్యం� 

�రదమమ్ దగగ్�� వ�చ్�.. 

‘‘�రదమమ్ ��.. ఇక�ం� �� ఎకక్�� ��ళ్�స్న ప� ��.. ��టం �షయం� � 

మన�� �య ప�� �ధం� � ఆలయ �ంబ�ల్ ఎవ�� �వ�త్�త్ కష్�ంచం�.. ఆ 

����� అ�భ్తమ�న �� ����న్ � �వ్� �� ����� అదృ�ట్�న్ 

క��ం�� ��.. అం�� ఈ ����� మం�రం� �� ఏ �� ��ం� 

���� �ధయ్త ఈ ఆలయ క�� �రమ్� � �� ఉనన్�..’’ అ�న్� ఆలయ �రమ్�  

ఎం� �నయం�.. ఆయన �టల� �రద �ం����.. �� �రమ్�  ��� ఎం� 

భ�త్ �దధ్ల� నమసక్�ం�ం�.. 

‘‘�రమ్�  ��.. �� �� కనబ��న అ�ర�న అ����� కృత�ఞ్���.. 

జ����న సంఘటన ��ం� ���ప్� మ�����.. ఇక �ం� ఆ ������ 

�వ ��త్ ఈ ఆలయ ���ల� �వం� కృ� ��ం�� �� అవ�శం 

క�ప్ంచం�.. అ� �� ��..’’ అం�ం� �నయం�.. 

ఆ�డ �టల� ఆలయ �రమ్�  ఎం� ఆశచ్రయ్���.. ఆ�డ� భ�త్లంద� ��ళల్ 

�����న్ ఆ�� అ����� అహం �� ���క�వడం ఆయన 

ఆశచ్�య్�� �రణం.. 

�రదమమ్ య�తథం� �� �వ� �మగన్���ం�.. ఉద��న్ �� �� �గడ 

�ర�� �ం��� మం���న్ ��ం �యడం, �� �జ� �వల�న 

ఏ�ప్టల్�న్ం�� దగగ్�ం� �యడం, �ర� సమ��క�ల్ మం���� వ�చ్ ���� 

ఎ�క్వ� ప� ��ం� అ�న్ �� ���వడం� ��� ఎం� ఆశచ్రయ్���.. 
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�రదమమ్� ఒక �ధ�న ఉ�స్హం, ఆ ����� అండ తన� ఉందనన్ నమమ్కం 

�ం� ఉండడం� ఆ� ఎం� ఉ�స్హం� ప� �యడం �ద����ం�.. 

ఆ �� మ�య్హన్ం ���  ��ళ్� వ�త్�.. వ�చ్ ��� �రద దగగ్�� ��త్�.. 

‘‘ఏ�� �రద�మ్.. �ప� ����న్ మ����� క�..’’ అ� అ���� ��� .. 

�ం� �రదమమ్ ఆశచ్రయ్��ం�.. 

‘‘�ప� ��ష�.. ఏ�టం� అ�..?’’ ఆశచ్రయ్ం� అం�ం� �రద�మ్.. 

‘‘అ� మ���� ఎ�గ�మ్.. �� ఆ��రం.. �లల్ల� ఆ�య్�మ్క ��� ��ం� 

�ధయ్త ��క�..’’ ఆశచ్రయ్ం� అం�� ��� .. �రదమమ్ ��త్� వ�చ్న�ట్� 

�ఖం  ���ం�.. 

‘‘ఓ.. అ�.. � ��� ఏ�ందం�.. ఆ �����  ఎ� ఆ�ఞ్��త్ �� అ� 

��త్�..’’ 

‘‘ఆ ����� ఎ�ప్� ��న్ ఆ�ఞ్�ం��� �రద�మ్.. �� ��వ్ �పప్�� 

ఆ�య్�మ్క ��ల� �న��� �లల్ల� ��, �దద్�� �� ఎం� ఆస�త్ 

కనబ��త్�న్� ���..’’ ఎం� ఆనందం� అం�� ��� .. 

‘‘�దద్��ళ్ ���..’’ ఆశచ్రయ్ం� అం�ం� �రద. 

‘‘అ��.. �దద్��ళ్ �� � �దన� �న��� ఉ�స్హ ప���న్�.. ఈ 

ఆల��� వ�చ్ భ�త్ల� �ంద� �� సవ్యం� ��  �� ���.. �రదమమ్ 

��� ఆ�య్�మ్క ��� ఉ�న్యం� ఆ��రం ��న � ��ంబ స�య్లందర� 

వ�త్మ�.. ఇ�ప్� �రదమమ్ అం� ��� ప� మ�� ��.. �కాష్�త్ ఆ 

������ ఎం� �����న భ�త్��. � �� �ం� ఏ�ట వ�చ్� అ� 

�� భ�త్ల�  ఎం� ఆనం�ంప ��త్ం�...’’ న�వ్� అం�� ��� .. 
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‘‘అం� ఆ ����� దయ.. � ��� ఏ�ందం�..! � వం� కృ� �� 

��త్�..’’ న�వ్� అం� ��� తన ప�� �� �మగన్మ���ం� �రదమమ్.. 

తన� వ�త్నన్ ��త్ం�� ఎం� �పప్� �� ��ప్� �� ఏ��ం ప�ట్ం���ం� 

తన ప�� �� ���ం�నన్ �రదమమ్� �� ���  

ఎం� ఆశచ్రయ్���.. ఆ�� ఉనన్ ఆ �పప్త��� మన�� అ�నం��త్ అకక్� 

�ం� ��ళ్���.. మ��� ఆ��రం.. ఉదయం �ర� �ం� భ�త్� ��ల్� 

�వడం �రం�ం��.. �రదమమ్ తన �నం�న ����� ప�� ��� 

ఉం���ం�.. ��మ్� గంటల� ఆ�య్�మ్క ��� �రం�ం��స్ ఉండడం� ఇం� 

�� సమయం ఉనన్ం�న �రదమమ్ తన ప� �� ���ం� ఉం�ం�.. 

���� మం���� పకక్� ఉనన్ భజన మం�రం ఎ���నన్ర క�ల్ భ�త్ల� 

�ం���ం�..  

�లల్� �దద్�� వ�చ్ అకక్డ ��చ్ం��.. ఆ�య్�మ్క �ధనల� మ�క అరగంట 

సమయం ఉనన్ం�న ఆ ఆలయ క�� �ంబ�  ఒకత� �� భజన �రం��త్�.. 

ఆయన భజన ��త్ం� �గ� �రంద� ఎం� భ�త్ �దధ్ల� భజన �యడం 

�రం��త్�.. 

స��గ్ ��మ్� గంటల� ��జ�  ��� , ��త్ ఇదద్� ఆలయం �� వ�త్�.. భజన 

మం�రం �ం� ఉనన్ భ�త్ల� �� �� ఎంత�� ఆశచ్రయ్���.. �రదమమ్ ��ప్ 

�దన� �న��� ఆ భ�త్� ఎంత ఉ�స్కత� ఉ�న్� గమ�ం�న ��� , ��త్ 

ఆనందం� న�వ్�ం��.. 

సమయం �వడం� అంద� �రదమమ్ �సం ఎ�� ��త్ం��. �రదమమ్ 

���� ��హందగగ్ర� వ�చ్ ఆ ������ మన�� ��థ్ం� ��ల్� భజన 

మం�రం�� ����త్ం�.. అకక్డ ����న ��� ��న �రద� �ద�ల్ �సత్ 
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���� అ��ం�నపప్�� ఆ ������ మన�� సమ్��త్ ��ల్� �ద� 

��ప్�ం�.. 

‘‘ఓం ��.. � ��.. జయ జయ ��.. అంద�� నమ�క్రం.. ’’ అం� �రదమమ్ 

తన �ధన �రం��త్ం�.. ఆ�� �ం� వరస� ఉనన్ �లల్లంద� ఆ� ���నన్ 

��ల� ఎం� �దద్�  �ం�ం��… 

�లల్ల �ం� �దద్ ��� �తం అరథ్మ�య్ �ధం� ��� గంటనన్ర �� ఏక��� 

ఆ� ��న �సంగం అకక్�నన్ �రంద�� ఎం� ఆక�ట్�ం�ం�.. ఆ ����� 

��ం�న ���ల� ��, భ�త్, ఆ�య్�మ్కత, �లల్� ఉం��స్న మం� ���,  

�లల్ల� మం� ��� �వ��� త�ల్దం��  �����స్న �గరత్�, �లల్ల� 

�నన్తనం �ం� భ�త్���న్ ఎ� �ం�ం�ంప ��� త�తర అం�� ఏక��� 

ఆ� �సం�ం�న �� అకక్�నన్ �రంద��  ��ం� ��� , ��త్ల� �తం ఎం� 

అ�బ్రప��త్ం�.. 

�ఖయ్ం�.. ��త్తం స�జం� ��య్ �ధన� ఎ� ����న్�, �ం�క�న ఈ 

�వనం� త�ల్ తం�� �లల్ల �ంపకం �షయం� ఎ�ం� �దధ్ ����� అనన్ 

�ష�ల�  ఆ� ��న �సంగం �దద్��� �ప�తం� ఆక�ట్�ం�ం�.. ఆ� 

�సంగం ��త్ ��� ఆ �లం� చపప్టల్� ���� ��ం�.. 

�� �ం� వ�చ్న ��ష సప్ందన� ��� , ��త్ ఎం� ఆశచ్రయ్���.. ఆ�య్�మ్క 

��� ���న త�వ్త �� �� మం� �రదమమ్ దగగ్ర� వ�చ్ తమ�నన్ ��న్ 

అ���ల� �వృ�త్ ���వడం, ఆ భ�త్� �రదమమ్� ���త్నన్ �రవ మ�య్ద� 

గమ�ం�న ��� , ��త్ � ఎం� �ం����.. 
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‘‘���  ��.. � లకష్�ం �ర��ం�.. �లల్ల� ఆ�య్�మ్కత �ం�ం�ం�లనన్ 

సంకలప్ం � �� �ద� ��ట్న ఈ �రయ్�మం� �రదమమ్ ��పం��వటం�  

ఈ �రయ్���� �ం�దనం వ�చ్�ం�..’’ 

��త్ సం�షం� అం��.. 

‘‘అ�� ��త్ ��.. భ�త్ల  �ం� ఇంత �దద్ �థ్�� సప్ందన వ�త్ంద� �� 

కల� �� అ����.. �రదమమ్ ఏ� అ�భ్��న్ ��ం�.. ఆ�� ఏ� శ�త్ 

ఉందం�.. ఆ ����� ��య్��స్ల� �� ఆ��� ప��ఞ్నం ఇ� ప�� 

వ�త్ం�.. ’’ �రదమమ్� ��త్ అం�� ��� .. 

ఒక అరగంట వర� ఆ �ంగణం అం� హ���� ����ం�.. అరగంట త�వ్త 

��ల్ ��ల్� భ�త్లంద�  ��ళ్�ం� ��ళ్�వడం� �వ�� ��ళ్, �రదమమ్, 

��జ�  ��� , ��త్ �����.. ���  �రదమమ్ దగగ్�� వ�త్�.. 

‘‘�రద�మ్.. ��వ్ ఈ �� ఈ ��ళ్ ఓ అ�భ్��న్ ��ం��.. ���రం ��న 

��� ఈ��� ద�శ్ం�ం�� వ�చ్ �� మం� భ�త్�  ఈ�� ఆ��రం 

అ�నపప్�� ఎం� ��య్కం� � �ధన� �న��� వ�చ్రం�.. �� ఉనన్ శ�త్ 

ఏ�� అరథ్మ��ం�.. �జం� �� ���ల్ �పప్�ం� ఉండ�క ���న్�..’’ 

మన�ఫ్�త్� అం�� ��� .. 

���  �టల� �రద �నన్� న�వ్�ం�.. 

‘‘ఇం�� � �పప్తనం ఏ� �దం�.. అం� ఆ ����� అ��హ� తపప్ �� 

��� ��ం� ఏ� ��.. ఆ ����� తన భ�త్ల�  � �వ్� ఏ� ��న్ 

సం��ల� �ర��ల�  సంక�ప్ం� న�ల్�న్�.. ఆయన భ�త్ల� �ర��లనన్ 

సం��� �� బయ�� ����న్నం�..’’ ��న�వ్� అం� �రద అకక్� �ం� 

��ళ్��ం�. 
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��� , ��త్ ఇదద్� ఆ� �టల�  ఎం� ఆశచ్రయ్���.. 

ఆ�� �యం�ం ఆలయ క�� �రమ్�  ��� వ�త్�.. ��జ�  ��� , ��త్, మ� 

�ంద� ఆలయ క�� �ంబ�ల్ �� వ�త్�.. �రం� �� మం�రం�� ఓ 

గ�� స��శం అ���.. 

ఆలయ �రమ్�  �రంద� వంక ఓ�� ��త్.. 

‘‘ఈ ఆలయ  పదవ ��ష్�తస్వం �రయ్���� ఇం� ప� ���  ��� సమయం 

ఉం�.. ఈ ప� ���ల్ �యవల�న ఎ�న్ ప�� ఉ�న్�.. ఈ ప�ల�న్ం�� 

మనమందరం క�� ��త్� ప� ���ల్ ��త్ �యవ�చ్.. �దం� అపప్�� ప�� ��త్ 

�యడం కషట్ం..’’ అం�� ఆలయ  �రమ్� .. 

‘‘�రనన్� �జ�నం�.. ఇపప్� �ం� ప�� �ద� ���� అపప్�� �� ��త్ ��.  

�పప్ం�.. ఎవ�వర� ఏఏ ప��  ��� �� �ల��త్.. తమ� ఆ��ల  ��రం 

�� ఆ ప�ల� ఉం���ం..’’ 

ఓ ఆలయ క�� �ంబ�  అ�న్�.. 

‘‘ఆ ప�ల ప�ట్క అం� ���  �� దగగ్�నన్�.. ఆయన దగగ్�నన్ ఆ ప�ల ��ట్� 

�రం� ప���ం� ఆ ప�ల� ఎవ�వ� ఏఏ ప� �య��� అ��లం� 

ఉం�ం� ఆ� ప�ల� ���ం�.. 

��ద్�ం�న సమ��క�న్ �ం��� ఆ ప�� �రత్�య్� �ధయ్త ���ం�.. ’’ 

అ�న్� �రమ్� .. 

�ం� క�� �ంబరల్ంద� ���  వంక ��త్�.. ���  ఓ �నన్ �య్� � �ం� ఓ 

�ప� � బయ�� ��త్�.. అం�� �� ��ట్ ఉనన్ ప�ల�న్ం�� బయ�� గ�ట్� 
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చ�� ����త్�.. అం�� ఎవ�వ�� ఏ ప� �య��� అ��ల�న� ఆప��  

��త్మ� అంద� త� ఒక ప�� ����ం��.. 

‘‘���  ��.. �రంద�� ప��  �ర��ంచడం వర� ��� � �ధయ్త.. ఆ 

ప�� ఎంతవర� వ�చ్� అనన్� �����స్న �ధయ్త ��..’’ ��� � ��త్ 

అం�� �రమ్� ..  

“తపప్�ం� �రమ్� ��... ” అం�� ���.  

‘‘అనన్�ల్ మ� �ఖయ్ �షయం �పప్డం మ�����..’’ అం� అంద� �� 

��త్� ఆలయ �రమ్� .. ఆయన ఏం �పప్���న్� అనన్ ఆ��ద్ ��� � స� 

అకక్�నన్ �రంద�� క���త్ం�ం�.. 

‘‘ఈ ఆల��న్ క�ట్ం�న�ప్� సహక�ం�న �తలంద� ఈ �రయ్���� 

��చ్�త్�న్�.. ��నం� ఈ ఆలయ గరభ్��� �� ���� �ల�� 

����న్ సమ��చ్న ఆనం�  సవ్��  �� అ��� �ం� ��య్కం� ఈ �రయ్�మం 

�సం ��చ్�త్�న్�.. ఈ ��ష్�తస్��� అ�య్ ఖ�చ్� �� �� భ��త్న� ��ప్�.. 

�బ�ట్ ఆయన వ�చ్క ఆయన �ం� మన ప�ల� ఎ�ం� �ర��ల్ జరగ�ం� 

�����..’’ 

�రదమమ్ మనసం� ఎం� ఆనందం� �ం���ం�.. �హణం ��న త�వ్త ఎంత 

సవ్చఛ్ం� ��య్� క���త్� అ� ఉం� �రదమమ్ �ఖం .. ������ 

��ంచడ� ��ం�, భ�త్ల� తన�నన్ ప��ఞ్నం �ర� ఆ�య్�మ్క �ధన� �� 

�యటం,  ���  భ�త్ల�ం� ��ష�న  సప్ందన  �వడం� �రదమమ్ ��య్కం�  ఆ 

������ సంబం�ం�న ��న్ ��ణ �ం�ల�, అ��  భగవ�గ్త, �గవత�, 

��యణ� �ం� ప�� �ం�ల�  ��ప్ం��ం�.. �� ��� ��ం�న 

త�వ్త ఏ��ం ��క ���� ఆ �ం�ల� ప�ంచడం� �మగన్���ం� 
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�రదమమ్.. ఆ� చరయ్� గమ�ం�న ��జ�  ��� , ఆ మం�రం� �రదమమ్� 

��� మ�క మ�ళ� ప�� ���చ్�.. 

‘‘�రద�మ్.. ఒకక్��� ఇంత� కషట్ప��ం� �డ�క���న్�.. �� ఇ�ప్� 

�� �ధన �ధయ్త �� ఉండడం� �� స�యం �య��� మ�క� ��ల�  

�న���న్�.. అం�� ఇ�� ఈ�డ �� అన�య.. ఇక�ం� �� 

స�యప��ం�.. ఉద��న్ వ�చ్ ��ళ్ ఉనన్ ప�ల�న్ం�� చకక్��ట్, మ�య్హన్ 

�ర� త�వ్త ���ం�.. మ�ళ్ �యం�ం వ�చ్ ఓ �ం� గంటల�  �� స�యం� 

ఉం� ���ం�.. ఇక �ం� ��ళ్ ఉనన్ �నన్ �నన్ ప�� ఏ�� ఉం� అన�య� 

��ం��� �ధయ్త ��..’’ అ� ���  �రదమమ్� అన�య� ప�చయం ��త్�.. 

అన�య వయ� ��� �� సంవతస్�� ఉం�ం�.. ఆ� �ఖం  �డ�� 

ఆ�డ� ఎ�ం� కలమ్షం ��ద� ఇ�ట్ ��ం�ం� �రద.. అన�య� ��త్ �నన్� 

న�వ్ ���  వంక ��త్ం�.. 

‘‘ధనయ్�ద� ���  ��.. �� మ�క�� స�యం� �య�ంచడం ��ం� 

సం�షం� ఉం�.. ఆ ��ష్�తస్వ�� ����� మం���న్ స�వ్ంగ �ందరం� 

��చ్�దద్��� �వం� సహ���న్ �నం��త్�.. ఈ అన�యమమ్ �� �� 

��� ఉం�.. ఇంక �� ���స్ం� ఏ�ం�ం�..? న�వ్� అం� �రద.. 

���  �� �నన్� న�వ్� అకక్� �ం� ��ళ్���.. 

ఆ�� �యం�ం ��త్ ��ళ్� వ�త్�.. ��� �రదమమ్ దగగ్�� ��త్�.. అ�ప్� 

�రదమమ్ ������ ఆ మ��� అలంక�ం� ప�ట్ వ���న్ ��ం ��త్ 

క���త్ం�.. 

‘‘�రద�మ్.. �� �� స�యం �� ��ట్�..’’ న�వ్� అం�� ��త్.. 

అత� �టల� �రదమమ్ ఎం� ఆశచ్రయ్��ం�.. 
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‘‘ఏ�టం� ఆ స�యం..?’’ ఆశచ్రయ్ం� అ���ం� �రదమమ్.. 

‘‘�.. ఏం �పప్మం�� �రద�మ్.. �� వసం�తస్��� ఇం� 

ప����నన్పప్�� ఇ�� ఇపప్� �ం� ప�� �ద� ��ట్�.. �� �� 

�య�నన�న్ ప�� ���, ఆ ప�� ��త్ �వ��� సమ��న్ �� ���  

����.. ఆ సమయం�� ప�ల�న్ం�� ��త్ �� �ధయ్త ��.. అం��.. 

ఇపప్� �ం� ఒ�క్ ప�� �ం���� ��� ��త్ �� ప�� ప����..’’ గబ 

గ� ��ప్� �సత్ ఊ�� ��చ్ �వ��� ఆ���� ��త్.. అత� �టల� �రదమమ్ 

�నన్� న�వ్�ం�.. 

‘‘�య�న�న్ ప�� ఎం�� ��త్����న్రం�.. ��న్ ప�� మ�క�� 

అపప్�ం�యవ�చ్ క�..’’ న�వ్� అం� �రద�మ్.. 

‘‘ఆ ��� �� �� క�ప్ం�� �ం�.. ఎంత మం� స����న్� ���మ�న్�.. 

��.. 

అ��నన్ సమ��� ��ం ప� ��త్ ���స్న �ధయ్త� ��ం మ�వ�డద� 

ఆలయ �రమ్�  �� ��ం �� ���..’’ఎ�ట్ ప��థ్�ల�  

‘‘ఇంత�.. �� ���ధం� స�యం �యగల� ��ప్� ��..’’ న�వ్� అం� 

�రద.. 

‘‘అకక్�� వ�త్�న్� �రద�మ్.. ��వ్ �� ఓ స�యం ���.. అం� స�యం 

�సత్ �దద్�.. �� ��వ్ ఈ ప�� స��గ్ �రవ్��త్వ� �� అపప్����న్�..’’ 

న�వ్� అం�� ��త్.. 

‘‘ఆ ప�� �� ��త్న� �� అంత� నమమ్కం� ఉ�న్రం�.. �� �ద� ఎ� 

���నం�.. �� ���, �� ��� మనందరం �� ఆ ����� �� క�.. 
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ఫ�వ్�� �పప్ం�. . ఎ�ం� ప���  �య��� �దద్ం� ఉ�న్�..’’ న�వ్� 

అం�ం� �రదమమ్..‘‘అం�� �వవ్ం� ��ం� అ��నం �రద�మ్.. ప� అం� 

ఏ��ం భయపడ�ం�.. ఎ�న్ ప�� ��ప్� ఇ�ట్ ��త్� క�..’’ �రదమమ్� 

����� ��త్.. 

‘‘�గడత్�� ఆ ప�ం� �పప్ం� ��త్ ��..’’ ��రం� అత� �ట� అ�డ్ 

వ�త్ం� �రదమమ్.. 

‘‘�� �యవ�ం��టం�..! ఇ��ం�.. ఇ� మన ఆలయం �య్�..’’ ��త్ తన 

�య్ం�  �య్� ��ం� ఓ �దద్ �ప� � �� �రద �ం� ఉనన్ ఓ ��� � ప��త్�.. 

ఉండ ��ట్న�ట్ ��ట్ ఉనన్ ఆ ����న్ ��త్� ��� �రద వంక ��త్� ��త్.. 

‘‘�రదమమ్.. ఇ� మన ��� సంబం�ం�న ��త్ �య్� .. ఈ �య్�  ఆ�రం� రం�, 

రం� �టల్� ఎకక్�కక్డ, ఎ�ం� ��� � అలంక��త్ ��ం�ందనన్� �� 

�రణ్�ం��.. మ� గంట� ఎల���య�  ఇకక్�� వ�త్�న్�.. అత� దగగ్ర ఉనన్ �టల్ 

�వ��, ఎ�న్ రం� ��ల్ అం���� ఉ�న్యనన్ �ష�ల�న్ం�� మన� 

����.. అత� ��ప్న �వ�ల ఆ�రం�.. ఈ �� ��ట్, అ�� ��రం �న, 

�� �ం� �గం� ఎ�ం� ��ల్ ��త్ ��ం�ందనన్� �రణ్�ం��స్న �ధయ్త� 

��ద ����న్�.. 

�� ఏ ��� అ� ��� ఆ ��� � ఎల���య�  ఏ�ప్� ��త్�.. ’’ న�వ్� అం�� 

��త్.. 

�రద ��� ఆ���త్ం�.. 

‘‘అంత �దద్ �ధయ్త� �� �రవ్�త్ంచగల�.. అ�� కల� �ం��ష�  ��ం 

���త్ందం�..’’ �సత్ భయప��నన్�ట్� అం�ం� �రద.. 
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‘‘అ�య్.. �� అ� అన�డద�మ్.. � శ�త్ ��ం� �కం� �� �� ��� .. 

�� �సత్ �దద్ ��ట్ ఆ���త్.. ���� �� ఈ ప�� ��యగల�.. ��ం�� 

ఆ��ంచకం�.. మ� గంట� ఎల���య� వ�త్�న్�.. అత�� �� �మమ్�న్ 

కలవమ� ����.. ఈ ప� ��త్ �� �ధయ్త ��..’’ �రద ఏ� అన���న్.. ఆ� 

�ట� ���ం���ం� అకక్� �ం� ��ళ్���  ��త్.. 

అత� ��ల్న వం� ��ద్�� �� ఆ త�వ్త ఆ ��తం వంక �కష్� ��త్ం� �రద. ఆ 

��తం � ఉనన్ �� �య్� ఆ�రం� కల� ��స్  ఎ� అమ�చ్� అనన్ ఆ�చన 

అపప్�� �ద�ం� ఆ��.. ఓ ప� ���ల �� ఆ �ప�  వం� �� �వ�� తన 

మన�� ఒక ��� � అ��ం�ం� �రదమమ్.. 

ఆ మ��� ఉదయ� ���  ఆల��� వ�త్�.. ఆల��� ��ం�  �� 

�షయ� ప���� ��ల్���.. ఆ ప���� ఏ� �చన�  ��క ఆలయం 

ఆవరణ� ఏ� ప��  ���ం�నన్ �రదమమ్� ���త్�..‘‘�రద�మ్.. ��వ్ం 

��త్� �� ��య�.. ఈ ప� ��ం �� అపప్��ప్�త్�న్�.. దగగ్�ం� మ� 

��ం��స్న �ధయ్త ��..’’ అం�� ��� .. 

���  �టల� �రద ఎం� ఆశచ్రయ్��ం�.. 

‘‘ఏ�టం� ఆ ప�..?’’ 

‘‘అ��� �రద�మ్.. ఈ ప���� ��త్ం� అరథ్ం �వటం ��..? ఈ ఆలయ 

���ల�న్ం�� రం� రం�ల ��ం�స్ ��ం�ల� ఆలయ క�� �రణ్�ం�ం�.. 

ఈ ��ం�  �� �� ��ళ్.. ��� అ�న్ �డల� ��ం� � అందం� ��ం� 

�ధయ్త ��.. �� ��ం�  ��త్ండ� �� దగగ్�ం�  మ� మం�� ��ం��..’’ 

���  �రదమమ్� ��ం �� ��త్నన్�ట్� అ��, ఆ త�వ్త �నన్� న�వ్��.. 

‘‘అ�� నం�..’’ అం�ం� �రదమమ్ న�వ్��.. 
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‘‘ఇంత� అన�య ఎ� ప� ��త్ం�.. �� ఆ�డ ��� సహక��త్ం� క�..?’’ 

అం�� ��� .. 

‘‘అ�య్.. �పం ఆ�డ ��ం ��ప్� కష్��ల్ ���త్ం�.. �� ఒక మం� 

స�య���� ఇ�చ్నం�� మ�కక్�� �� ధనయ్�ద��  ����న్�..’’ 

�ర� ��ల్��ం�ండ�� ఆ ఆలయ �రమ్�  మం�రం�� ����త్�.. 

అత�న్ �డ�� ���  ��న�వ్ న�వ్� అత�� ఎ��� ��త్�.. 

‘‘రం� �రమ్�  ��.. రం�..’’ �దరం� ఆ�వ్��త్� ��� .. ��� � �� �రమ్�  

��న�వ్ �ం��త్ పకక్� ఉనన్ ��� దగగ్ర ��ల్,��� ��ం ���� 

మం�రం�� న��త్�.. ����� ����న్ ద�శ్ం�, ���� ��క ��� 

బయ�� వ�త్�.. 

‘‘ఊ.. ఇ�ప్� �పప్ం�.. ప��  ఎ� ����న్�..’’ ��� � ��న్�త్� �రమ్� .. 

‘‘అ�న్ మనం అ��నన్ ��రం�� ����న్యం�.. ��త్���� ప�� అంద�� 

పం� �రయ్�మం అ�� ��వ్జయం� ��త్ ���.. మ�.. అ��నన్ సమ��� ఆ 

ప�� �రత్���.. అనన్� ���..’’ 

అం�� ��� .. 

‘‘�� అ� అం� ఎ� ���  ��.. ప�ల�న్ మనం అ��నన్ సమ��� ��త్ 

���స్ం�.. ఆ �ధయ్త� ��త్� ��� ����న్� ��.. అ��నన్ సమ��� 

ప��  �క��.. ఆ త�వ్త జరగ వల�న �రయ్��ల�న్ �సట్�బ్  అ����..’’ �సత్ 

��య� � అం�� �రమ్� ..‘‘అ�య్.. తమ� అంత� ��ప్క �� ఊ�� ఉం��..? 

తపప్�ం� ప��  �రత్�య్� ��త్�..’’ 

నమమ్కం� అం�� ��� .. 
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‘‘అనన్�ట్.. ఆ �రదమమ్ ��ం� �క� �య��� ���ప్� వ�చ్�..’’ సడ� � �రమ్�  

�రద� అ�� స�� ��జ�  ���  �సమ్��� ����.. ఎ�ప్� �రదమమ్ 

��ం� అస� ప�ట్ం��� �రమ్�  ఈ�� ��య్కం� �క� �యడం ఏ��..? అనన్ 

ఆశచ్రయ్ం అత�� క��ం�.. ఆశచ్రయ్ం� తనవం� ��త్నన్ ���  వంక ��త్� 

�రమ్� . 

‘‘���  ��.. ఒక �� ఆ �రదమమ్� ఇ� �లవం�... ఆ�� �సత్ 

��ల్��..’’అం�� �రమ్� .. �ం� మ�ంత ఆశచ్రయ్��� ��� .. �రదమమ్� 

�రమ్�  ��ల్డట�..? �ంప�� మ�ల్ ఆ ��టం ��� ఏ�� అ����  

త��త్�..? ఉనన్ఫళం� �రమ్�  �� �రద ��ం� అడగ�� ��� � రకర�ల 

�శన్� త��త్�.. 

‘‘���  ��.. �� ����న్�.. ఒక�� �రదమమ్� క�రంపం�.. ఆ�డ� 

��ల్��..’’ 

���  �నం వ�ంచడం� మ�ల్ అ�న్� �రమ్� .. ఆయన �టల� ఉ��క్పడడ్ 

��� .. 

‘‘ఆ..ఆ.. ఇ�ప్� ����త్నం�..’’ అం� ఆ పకక్� ఉనన్ ఓ వయ్�త్� �రదమమ్� 

క�రం�� ��� .. 

అ�� ���ల  త�వ్త �రదమమ్ �� వదద్� వ�చ్ం�.. �రమ్�  తన� ���డ� 

�పప్డం� �రదమమ్ �� �� �� � �ర��ం�.. �రమ్� � తన� ప� ఏ�ం� 

అనన్ ఆ�చన ఆ� మన�� అలజ� ���ం�.. ఇ�ప్��ప్� ��టం �ంగతనం 

�షయం మ�� ��, ��� �� �వ� �మగన్���న తన� మ�ల్ ఏ�� ప�కష్ 

ఎ�రవ�ం�.. అనన్ ఆం�ళన ఆ�� క��ం�.. 
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�సత్ భయప��� �రమ్�  దగగ్�� వ�చ్ం� �రద.. ఆ� �రమ్�  పకక్� ఉనన్ ���  

�� ��త్ం�..  

అలయ ‘�రమ్�  �� తన� ఎం�� ����..?’ అ� కళళ్�� ��న్�త్ం� ��� �  

�రదమమ్.. తన� �� ఏ� ��యదనన్�ట్� తల� అ� ఇ� ఊ��� ��� .. 

�రద, ���  ఇదద్��� ఒక �ధ�న �నష్�  ప�ట్�ం�ం�.. 

�రద తన ఎ��� �లబడ��.. ఆలయ �రమ్�  �రద� �� �నన్� న�వ్��.. 

‘‘�రద�మ్.. ���న్�..?’’ ఆ�య్యం� అ���� ఆలయ �రమ్� ..అత� �టల� 

�రద� �� ���  �� ఎం� ఆశచ్రయ్���.. ఒక ప��డ� �రమ్�  అంత 

�రవం� సం��ంచడం, ��య్కం� ���ం��� మ� ��ల్డటం.. ఇదద్�� ఎం�  

ఆశచ్రయ్ం క���త్ం�.. 

అసంక�ప్తం��.. ‘���న్�’ అ� అరథ్ం వ�చ్� త���ం� �రద.. 

ఆలయ �రమ్�  �రద� ��త్ ��న�వ్� అం��.. 

‘‘�రదమమ్ ��.. ��టం �షయం� �� జ��న అవ���� �� �� 

����త్�న్�.. �జం ��ప్లం� .. అస�  ��వ� ������స్న అవసరం �� 

��.. ��.. ��టం �యం అ���న �షయం� �� � దృ�ట్� వ�చ్�.. అ� 

��టం ఎవవ్� ఊ�ంచ� �ధం� ����వడం�, ఈ ఆలయ �ండ� , అ���� 

�థ్రపడడ్ ఎ�న్� ఆనం�  సవ్��  దృ�ట్� �� �� వ�చ్�.. ��టం ���ం 

��యడం, ఆ ���న్ �� �యడం, ఆ త�వ్త �� ��ళ్�ం� ��ళ్�వడం, ఓ 

అ�భ్త అవ�ర ��త్ ����న్ ��ళ్� �రచ్టం, ఆ త�వ్త �� మ�ళ్ ఈ ��ళ్� 

�వటం.. అం� ఈ �� �ండ�  అ�న ఆనం�  సవ్��  ��� �����ం�.. 

ఆయన �� ��  �� ��య్కం� � ��ం� �క� ���.. ఈ వసం�తస్���  
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ఆయన  ఇం���  వ�త్�న్�..  �� ��య్కం� అ�నందన� ��పమ� న�న్ 

�ర��ం��.. అం�� �� ఇ�ప్� � వదద్� వ�చ్�..’’ 

ఆలయ �రమ్�  �టల� ���  ఎం� ఆనందప����.. �రదమమ్ ��ం� 

అ���� ఉనన్ ఆనం�  సవ్�� � �� �����ందనన్ �షయం ఆయన� ఎం� 

�సమ్��� ����ం�. ���� �� �రంభం అ�న దగగ్ర �ం� ���  

��జ� � వయ్వహ��త్�న్�.. ఈ �లం� ఒ� ఒకక్�� ��� ���  

ఆనందసవ్��  ��� �డడం జ��ం�.. అం� తపప్ ఆయన� ��� � �దద్� 

ప�చయం ��.. ఆనం�  సవ్��  అడ� దడ� ఆలయ �రమ్� � ��  ��త్ం��.. 

���� �� ��ం� ఆ� ��త్ం��. 

అ�� �ద� �� ��ళ్ ప��� ఓ మ�ళ ��ం� ఆయన అడగడం, ఆ �ష��న్ 

సవ్యం� ఆలయ �రమ్�  వ�చ్ �రదమమ్� �పప్డం�, �రదమమ్ �� అ��� వర� 

�య్�ంచడం ���  ఆనం��� �రణం అ�య్ం�.. 

అ�� �రదమమ్  ��ం ఎం� ఆశచ్రయ్��ం�.. ఆనందసవ్��  ఎవ� ఆ�� 

��యక��� తన ��ం� ఆయన �క� ��డ� �రమ్�  �పప్డం� ఎ� 

సప్ం�ం�� అరథ్ం �క, ఓ ��న�వ్ న�వ్ �నం� �లబ� ��ం�.. 

��� ఆలయ �రమ్� �రద� ��త్ అం��.. 

‘‘�రద�మ్.. ఆ ����� ఆ�శం ��� ఏ� జరగ�.. �� క�ట్ ప��ళ్ అ�న 

సందరభ్ం� ఆయన తన ఉ��� ���వడం �స� ఆలయం� ��టం �యం 

అ�య్� సంక�ప్ం��.. �� వలల్ �� �ం� �ష��  �ధప�డ్�.. ఒక� ఈ 

��� ఆ ����� �జం� ��� ఉ�న్డ�, �� ఆల��� వ�చ్ భ�త్ల� తన 

ఆ��వ్�ల� అం��త్�న్డ�, ఇక �ండవ�, ఆ ����� తన భ�త్ల� ఏ�� ఆపద 

ఎ��� �కాష్�త్ �� సవ్యం� ఆ ఆపద� �ల�ంచ��� వ�త్డ�.. ఈ �ం� 



284 
 

�ష��  �� �ధప�� ��ం� ��వ్ �రద�మ్.. అం�� �� ��య్కం� 

అ�నందన�  ��య��� ఈ ఆలయ �ండ�  ఆనందసవ్��  ��..’’ �రమ్�  �ఖం 

� ఎం� ఆనందం క���త్ం�ం�.. 

ఆ �టల� �� �రదమమ్ �న� స��నమ��ం�..  

‘‘�రమ్�  ��  .. �రదమమ్ �వ్� ఆ ����� భ�త్ల� ఎం� �� �య���  

సంక�ప్ం��.. 

అం�� ఎ�న్ అ�ంత��  ఎ��� ��� �రదమమ్ ఈ ��� వ�చ్� ���..’’ 

అ�న్� ��� .. 

‘‘�రనన్� �జ� ���  ��.. అనన్�ల్ �� ప��  ఎంత వర�  వ�చ్�..?’’ 

�రమ్�  ��� �� ��� ప�ల  ��త్వన ����వడం� ���  తన ��� ఉనన్ 

ఓ ����న్ బయ�� ���. 

‘‘ప�ల�న్ �గ  వంతం� �రత్���న్� �రమ్�  ��.. మ� �రం ���ల్� ఈ 

��� స�వ్ంగ �ందరం� ��చ్�దద్��� అ�న్ ఏ�ప్�ల్ ���..’’ అ�న్�.. 

‘‘�� మం��.. ఈ వసం�తస్��న్ ఎం� ఘనం� �రవ్�ం��.. ఈ �షయం� 

మనం �� పడ�డ�..’’ అ�న్� �రమ్� . ఆ త�వ్త �� దగగ్ర �ల� ���� అకక్� 

�ం� ��ళ్���.. �రమ్�  ��ళ్��న త�వ్త ���  �రద వంక ��త్� 

ఆనందం�.. 

‘‘��� �రదమమ్.. � �� ఖం�నత్�ల� �� ����త్ం�..’’ అ�న్�.. ��� 

�రదమమ్ ��న�వ్ న�వ్�ం�.. 

‘‘ఇం�� � �పప్తనం ఏ� �దం�.. అం� ఆ ����� �ల ..’’ అం�ం�  

�����.. 
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‘‘� �పప్ త��న్ ��వ్ ఒ�ప్�� క�.. �� ఉనన్ ఈ ��డంబర� ��ంత� ��� 

���వ�త్ం�..’’ 

���  �రద� ��చ్�ం��.. 

...................... 

��� వసం�తస్��� సంబం�ం�న ప��  �గవంతం అ����.. ఆ ��ళ్� 

వ�చ్ భ�త్�  �తం తమ� ��నంత ����  ఇ�త్ండడం� ఏ�ప్టల్� మ�ంత 

ఘనం� ��ం�� ఆలయ క�� �రణ్�ం�ం�..�రదమమ్ �� ఎం� ఉ�స్హం� 

ప�ల� ��త్ం�.. ��త్, ��� �  తన� అపప్�ం�న ప�ల� ఆ� దగగ్�ం� మ� 

���త్ం�.. రం� రం�ల  �టల్� ఆ ఆలయ ���ల�న్ం�� ��త్� ����.. 

అ�� ఆలయ �డల� �డ�చచ్ట�న రం�ల� ��ం�ం�  ���త్ం� 

�రదమమ్.. 

�� ��ల� ఆ �� ��� ��చ్�� అలం��ల�.. �� �ళ� ఆ ��� 

అలంక�ం�న ��య్�త్ �టల్� ��పయ్�నం� �����ం� ఆ ఆలయం.. 

��య్�త్ �టల్� అమరచ్డం� �రదమమ్ కనబ��న ��ప్� �� ఒకక్� �శం��త్� .. 

ఆలయ ��న అరచ్��  �రం ��ల  �� ఆలయం� జ�� ఉతస్�ల� 

సంబం�ం� ���త్�న్ ఖ�� ��త్�.. మ� �ం� ���ల్ ఆలయం� 

వసం�తస్��  �ద�  �వ��� అ�న్ �దద్ం ����.. 

ఈ ప�ల� �రదమమ్, అన�య సహ�రం� ��క ��ం� కషట్ప��� ఉం�.. 

అం���.. 

మధయ్ మధయ్� ��ళ్� వ�త్నన్ భ�త్ల� ఆ�య్�మ్క సం��ల� �� �వృ�త్ ��త్, 

�� �ళ� ����� భజన� �� ���� ��గ్ం�ం� �రదమమ్.. 
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ఆ� ఉ�స్��� ఆలయ క�� �ంబ�ల్ ఎం� ఆశచ్రయ్���.. వయ�� బ�డ్ �� 

ఉ�స్హం� ఆ� ప�ల� �యడం �రంద�� ఎం� �సమ్��న్ క���త్ం�.. 

వసం�తస్��  జరగ��� మ�క �� ఉందన� అ��� �ం� ఆనందసవ్��  

వ�త్�.. ఆయన ఇం��� వ�చ్ర�����నన్ ఆలయ �రమ్� , ��జ�  ���  � 

�� ���న క�� �ంబ�ల్ ఆయ�న్ మ�య్ద �రవ్కం� క��త్�.. 

��� �గకేష్�ల�న్ పం���న్క ఆనంద సవ్��  �రదమమ్ ��ం� అ����.. 

ఆ� �� ఆ�య్�మ్క �ధన�  ��ం� �క� ��త్�.. 

మ� �� ఉదయ� ఆనంద సవ్��  ఆలయం�� ����త్�.. ఆయన� �� 

ఆలయ �రమ్� , ��� , ���న ఆలయ క�� �ంబ�ల్ �� వ�త్�.. 

������ ద�శ్ం��� �ర�, ����  అం���న్క ఆనంద సవ్��  

�రదమమ్ ��ం� అ���� �రమ్� �.. �రమ్�  ఆ��ల� �రదమమ్ ఆనంద సవ్��  

దగగ్�� వ�త్ం�.. 

�రదమమ్� ��న ఆనంద సవ్��  ఎం� ఆశచ్రయ్���.. అ�� ప�ల  వయ�� 

ఉ�న్ �� ఆ� �ఖం � ఒక �ధ�న �జ�స్� గమ��త్� ఆనంద సవ్�� .. 

అసంక�ప్తం�� ����త్ నమసక్��త్� ఆనంద సవ్�� .. తన� �� ఆయన 

నమసక్�ంచడం�  �రదమమ్ ఎం� ��యప��ం�.. ఆ� �� ����త్ 

నమసక్��త్ం�.. 

‘‘�రదమమ్ అం� ���..? � ��ం� �� ��న్�.. �� �నన్ �ట�ల్ అసతయ్ం 

ఏ� �ద� �మమ్�న్ ��త్� అరథ్మ��ం�.. ఆ ������ ఎం� �వ ��త్నన్ 

�� ఈ ��ళ్� �వడం �జం� � అదృషట్ం..’’ మన�ఫ్�త్� అం�� ఆనంద 

సవ్�� .. 

ఆయన అ� అ�స�� �రదమమ్� ఏం ��ల్�� అరథ్ం ��.. ��� ఆయ� 

అం��.. 
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‘‘��జ�  ���  �� �ం� �లల �తం �� ��  ��, ఈ ఆలయం� �� �రం 

భజన �రయ్���  �రవ్��త్�న్�.. �� ఆ �� త�వ్�న్, ఆ�య్�మ్కత� �లల్ల�  

�� �ం�ం�ంచ��� ��ళ్ ఆ�య్�మ్క �ధన�  ���త్ ��ం�ంద� �� 

అ�న్�.. అ�� ఆ�య్�మ్క �ధన�  �యడం అంత �లభం ��, అ� �ధన 

��లం� ఎం� �షట్�, ��వ����న్ �ం�, �వ �ంతన� ఎ�న్ ఏ�ళ్  గ��న 

అ�భవ�ఞ్� అ�హ్� .. �దద్ �దద్ �వ్���  �� ఆ��ల  �వ్� ఎం� �ంత 

ఆ�య్�మ్కత� �జల� �ర��త్�న్�.. మనం అంత �దద్ ��య్�న్ �ర�రచ్గల�.. అనన్ 

సం���న్ �� ఆయన �ం� ఉంచడం జ��ం�.. అ�� ఆయన ఎం� ప�ట్దల� 

ఈ ��య్�న్ ఎ��� ��ల� సంక�ప్ంచడం� స�.. 

��వవ్ం� అ� అ�న్�.. �క క�య్ణం �సం ���నన్ ఈ �రణ్యం ఆ ������ 

ఎం� న�చ్న�ట్ం�.. 

అం�� ఈ ��య్�న్ ��వ్ఘన్ం� �న��ంచ��� �మమ్�న్ ఈ ��� వ�చ్� 

���..’’ ఆనంద సవ్�� �� అనన్ �టల� �రదమమ్ ఎం� �సమ్��� 

�ర��ం�.. 

అ���� ఉం� వ�చ్ననన్ అహం ఆయన� ఏ��ం క��ంచడం ��.. ఆయన 

�ట�ల్ ఆ ������ ఆయన� ఉనన్ అ�ర�న భ�త్ ��వ్��  క���త్�న్�.. 

అంత �దద్ వయ్�త్ తన� ����ండడం� �రదమమ్� �ట �ట�  �వడం ��.. 

ఎ��� �ం� ���చ్��.. 

‘‘అం� ఆ ����� ఆ��వ్దం అం�..’’ అ� ��ం అనగ��ం�.. ఆ� అ� 

అనడం� ఆనంద సవ్��  మ�ంత ఆశచ్రయ్���.. ఏ��ం కలమ్షం �� ఆ� 

వయ్�త్�వ్�న్ ఆయన అంచ� �యగ���.. 

‘‘�రద�మ్.. ��క్� � �ధన�  ��లనన్ ఆస�త్ ఉం�..’’ అం�.. ��� ఆలయ 

�రమ్�  వంక ��త్� ఆనంద సవ్�� .. 
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‘‘�రమ్�  ��  .. ఈ వసం�తస్వ �రయ్�మం� ��య్కం� �రదమమ్ �త 

�సం��న్  �� ఏ�ప్� �యం�.. �� �� �యం�ం �ళ� �ం� గంటల  

�� ఈ �రయ్���న్ �రవ్�ం�� �ల్�  �యం�..’ అ� అ�న్�.. 

‘‘తపప్�ం� ఏ�ప్� ��త్నం�..’’ అ�న్� �రమ్�  

.................................. 

ఆ�� �ం� ఆలయం వసం�తస్వ �రయ్���  �దల�య్�.. ఆ మం�రం� 

జ���నన్ �రయ్��ల� ��న్ �� ���ళ్ ��య్క ����  �� 

�రవ్��త్�న్యం�.. ఆ ఏ�ప్�ల్ ఏ �థ్�� ��� అరథ్మ��ం�.. 

ఉదయం ���నన్ర �ం� �రయ్���  �రంభమ�య్�.. ఆ ������ �� 

అ���ల�, �ర�ల�, భ�త్�  �� ���మసమ్రణ� ఆ ఆలయం 

������ం�.. ఆ �రయ్��ల� ��య్కం� �ంతమం� ���ప�ల� 

ఆ�వ్�ం��.. �� ��చ్� �క క�య్ణం �సం �� ��ల� ఆ �ంగణమం� 

ఆ�య్�మ్కత సంత�ం��ం�.. 

�� �నళళ్� ఆ ఆలయం� జర��నన్ �రయ్��ల  ��ం� ��య్కం� కథ��  

వ�త్ండడం�, ఆ ��ట్ పకక్ల  ఉనన్ �� ��ం� నగరం� న��లల  �ం� 

భ�త్�  తం�ప తం��� ��చ్�త్�న్�.. 

���� తర� వ�త్నన్ భ�త్ల� మ�య్హన్ �ళ అనన్�నం ��వ్�మం� ఏ�ప్� 

���.. 

�యం�ం �ళ� భజన మం�రం� ��య్కం� ఏ�ప్� ��న ��క� �రదమమ్ 

�సం��త్ర� ��యడం� ఆ� �సంగం �న��� వంద��మం� భ�త్�  అకక్�� 

����న్�.. 

ఆనంద సవ్�� , ఆలయ �రమ్� � �� ���న ఆలయ క�� �ంబ�ల్ �� ఆ� 

�సం��న్ �న��� ��య్కం� ఆ మం�రం� ఆ��ల�య్�.. 
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�రదమమ్ ఆ ������  మన��� ��థ్ం� �ధన�  �యడం �రం�ం�ం�.. 

�దట� �నన్ �నన్ ��� �ం�� �ల  �ద పడడ్�ట్� �రంభం అ�య్  

ఓ ��� ���� ����ం�..ఆ� �సంగం..  �� �� 

ఆ� ��ల్ �ం� వ�త్నన్ �� �ట �� మ�� ��తం� ఆచ�ంచదగగ్, ఆ��ంచదగగ్ 

��క్ల� అకక్�నన్ �� ఒకక్� ఎం� భ�త్ �దద్ల� �ం��న్�. ఆనంద సవ్��  

అ�� ఒక �ధ�న ఆశచ్�య్నం�ల� ఆ� �సం��న్ �ం��న్�.. 

ఆ�� అంత �ధ�స్ ఉంద� ఆయన ఊ�ంచ�క���.. �దట� �సత్ 

��యం� �రం�ం�న ఆ� �సంగం.. ఆ త�వ్త ఏ��ం తడ�� ��ం� ఆ 

����� �� ���ల� ��, �� త�వ్�న్ �నవ ���ల� ఎ� 

అనవ్�ం����.. �నన్ �లల్ల  �ం� �దద్�� వర� ఆ�య్�మ్కం� ఎ� 

వయ్వహ�ం��.. మ�� భ�త్ �రగ్ం� పయ��త్ ఆ ��� ��ం� క�� క�కాష్�  

ఏ �ధం� ఉం��.. అనన్ �ష�� చ�చ్�త్ ����నన్ ఆ� �సంగం �వ�త్ 

అంద� మన�ల� ఆక�ట్ �ం�ం�..ఆ� �సంగం ఆనంద సవ్�� � �ప�తం� 

ఆక�ష్ం�ం�.. 

ఆ �రయ్��నన్ంత�� ��� ��రం ��త్ండడం� ఆ� �� ��� �జలంద� 

�ళళ్�� ��� ��ం�.. ఆ�� ఉనన్ ఆ�య్�మ్క �ధ�స్� �గ� ఆ�య్�మ్క 

�సం��  �� ��� �� ఎం� ఆశచ్�య్�� �� ��త్ం�.. 

మ�� ��తం� అనవ్�ం��� అ�క అం�ల� ఎం� అవ�ల� ఆ� ��ంచడం 

ఆనం� సవ్�� � ఎం� �� న�చ్�ం�.. 

అ�� �ం� ధ�మ్�న్, ఆ ధరమ్ం� ఉనన్ �పప్ త��న్ తన�న ��� ఆ� 

ఆ�షక్��త్ండడం �ంత మం� అనయ్ మ�ల  ��� ఏ��ం నచచ్��.. ఆ� �ధన�  

తమ మ��న్ �ంచప��� ఉ�న్య� �� ఆ��ం��.. అం��� ఆ�� �ంట� 

�య్య పర�న చరయ్�  ����ల� ��� �ట్ష� � ��య్�� �� ���.. 
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ఒక�� వసం�తస్వ �రయ్���  ��వ్�మం� �న����, మ� �� �రదమమ్ 

�� �సం�ల� �న��� ఎం� మం� భ�త్�  అకక్�� ���ం��న్�.. ఆ�� 

అనయ్ మ�ల  �� ��ట్న ��� ఆనం� సవ్��  తన �జం� ����న్�.. ఆ�� 

అండ� ఆయన ����.. ఆ� అవసరం ఈ �శం�� ��, �వ�త్ �పం��� 

ఉంద� ఆయన ��ం��.. 

ఆ�� ���ల� ����ళ్ అకక్డ �� ఆ�� ఆ�య్�మ్క �సం��  ��ం�ల� 

ఆనంద సవ్��  సంక�ప్ం��.. �ం� ఆ�� ��ట్న ��� �� �� � ���� 

�ధం� ఆనంద సవ్��  �యగ���.. 

వసం�తస్��  �రత్�య్ స�� �రద �� ��మంత� �����ం�.. 

�ం� ఆ� తమ �ంతం� �� �సం�ం�లనన్ �నన్��  అ�కమవ���.. 

��ం న��లల �ం� ��య్కం� ఆ� దగగ్�� �వడం �రం�ం��. తమ 

�ంతం� �సం�ం�ల� ఆ�� ������.. అం���.. ��న్ �� ��ళల్ �� 

ఆ� �సం తమ �నళళ్� ��య్కం� ఓ �రయ్�మం  ఏ�ప్� ��త్మ�, ఆ 

�రయ్�మం� �సం��  ��ల� �� ���.. 

�రదమమ్  �రంద� �నన్�ల� ��రం� �రసక్�ం�ం�.. తన� �డ��చ్న ఈ 

ఆల��న్ వ�� ఎకక్�� �న� ఆ� అంద�� ��య��ం�.. 

�ం� ఆనంద సవ్��  మ�ంత ఆశచ్రయ్���.. ఇంత� �� ��య్� 

�  వ�చ్నపప్�� ఆ� ��� ఏ��ం ప�ట్ం��క�వడం� ఆయన� ఆ�� 

మ�ంత అ��నం క��ం�..తన� �� ���ల� ఆ�� ����ల్� అ�  ఆయన 

అ��ం��న్� ��, తన �రణ్��� ఆ� ��సప్ందన ఎ� ఉం�ం� అ� ఆయన� 

��ద్� సం�హం �� �ల�ం�.. 

ఆ�� ఉదయం ఆ ఆలయం� స����న్ ఏ�ప్� ��� ఆనంద సవ్�� .. ఆ 

స��శం� ఆలయ �రమ్� � �� ��జ�  ��� , ��త్, �గ� ఆలయ క�� 

�ంబ�ల్ �� ��  పం���న్�.. 
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‘‘ఈ�� ��ం� ఆనందం��, గరవ్ం�� ఉం�.. ఈ ఆలయం� జ��న 

వసం�తస్వం �జం� � ��తం� ఓ మ���� ఘటట్ం.. ఈ �రయ్�మం ఇంత� 

ఘన�జ��న్ ద�క్ం��వడం ��క ఇకక్�నన్ �� ఒకక్� �మ ఉం�.. � అంద�� 

�� మన�ఫ్�త్� ధనయ్��ల� ��య��త్�న్�.. ఇంత ��మ్ండం� ఈ �రయ్�మం 

జ���ంద� ����ం ఊ�ంచ�క���..’’ ఆనంద సవ్��  �� ఎం� 

ఉ�వ్గం� అ�న్�.. 

ఆయన �టల� అకక్�నన్ �రంద� చపప్టల్� తమ ఆనం��న్ వయ్కత్ం ���.. 

‘‘�� స�జం� మ�� ��తం �ం�కం� ����ం�.. ఉదయం �వడం 

�ద�, �� ప��� వర�.. ఓ మరమ�� ���� కషట్పడడం తపప్ మ� ఆ�చన 

��ం� గ����న్�.. ఈ �షయం� ఎవ�� త�ప్ పటట్��. ఎం�కం� �గం� 

అ�వృ�ద్� ��ం�లనన్ తపన�, ఆ�థ్కం� ఎ����లనన్ ఆ�టం� మన� తన� 

�� మ�����న్�.. అం�� ఇ� జ����ం�.. అ�నపప్�� ఎంత కషట్ప�డ్, 

ఎ�న్ ప��  ఉనన్పప్�� ఆ�య్�మ్కం� �� �� ఆ�చన�  ����ం� భ�షయ్�త్ 

త�ల� ఎం� నషట్ం ���ల్�ం�.. ఎం�కం�.. ఆ ��� ��ం� మన� 

ఆ��ంచ�ం� �ం�క �వనం ���త్ం�.. ఇక మన �లల్ల�  ఏం ���ం.. �� 

ఏ� ��చ్�ం��.. అం�� �� ఒకక్�, �� ��  ��ద్ సమ��న్ ఆ 

భగవం��� �య్�ంచ��� సమయం ���ం�లనన్ సంకలప్ం�� ఈ మం���న్ 

ఏ�ప్� �యడం జ��ం�.. ఆ ����� ఆ��స్ల� ఇపప్� వర� అం� ��� 

జ��ం�.. � ఈ సంక�ప్�� �రం�ం�న కృ�� �� ఎపప్�� మ�����.. ఈ 

�షయం� �� ఆ ����� ��ం� ��వ్రథ్ం� కషట్పడడ్ ఫ�తం ఊ�� ��.. ఆ 

����� ఆ��స్�  � అంద�� �ం�� ఉం��..’’ 

ఆనంద సవ్��  మన�ఫ్�త్� అ�న్�.. 

ఆయన �టల� అకక్�నన్ �� సం�షం� ఒక� ���క� ����న్�.. 
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‘‘ఈ వసం�తస్��  ఇంత ఘనం� జరగడం� మ�క� ��ఖ �� వ�ం��..’’ 

అ�న్� ఆనంద సవ్�� .. ఎవ� అనన్�ట్� అకక్�నన్ �రందం� ఆస�త్� ఆనంద 

సవ్��  వంక ���.. 

‘‘ఆ�డ ఎవ� ��, �రదమమ్.. మనం ఏ�ప్� ��న అ�న్ �రయ్��ల� ��ల్ �� 

�� �యం�ం �ళ �రదమమ్ ��న �సం�ల�� మన �రయ్��ల� మ�ంత 

ఆదరణ ల�ం�ం�.. ఆ�� � ��య్క కృతజఞ్త�  ��య��త్�న్�..’’ అ�న్� ఆనంద 

సవ్�� .   

ఆయన �టల� స�య్లంద� మ�కక్�� చపప్టల్� తమ సం���న్ వయ్కత్ం ���.. 

‘‘�రదమమ్ ��న �సం��  ��రణ  �న�ల� ��, న�న్ �� ఎం� 

�ప�తం� ఆక�ట్��న్�..ఈ ఆ�య్�మ్క �పంచం� ఆ �� త�వ్�న్ ఇంత �� 

జ��ల్� ����ళల్ గలగడం �� �పప్ �షయం..ఆ� తన �టల� �� ఒకక్� 

హృద��ల్� �థ్నం సం��ం��ం�..’’ అ�న్� ఆనంద సవ్�� .. 

అత� �టల� అకక్�నన్�రంద� అ�ననన్�ల్� త���.. ��� ఆయ� అ�న్�.. 

‘‘ఏ� ఏమ�నపప్�� ఈ వసం�తస్వం ఇంత అ�భ్తం� జ��నం�� ��ం� 

ఆనందం� ఉం�.. ఆ ����� ఆ��స్ల�� ఇ� �ధయ్ప�ం�.. ఈ బృహ�క్�య్�� 

�రంద� �వం� సహ���న్ అం�ం�నం�� మ�కక్�� �� 

ధనయ్�ద��  ��య��త్�న్�..’’ ఆనం�  సవ్��  మన�ఫ్�త్� అ�న్�.. 

ఆ త�వ్త ఆనంద సవ్��  �రదమమ్ �� ��� ఆ� వంక న�వ్� ���.. 

‘‘�రదమమ్ ��.. ఈ �రయ్���  ఇంత �జయవంతం �వడం ��క � కృ� �� 

ఎం� ఉం�.. � ఉప�య్��  �వ� �� �జల� ��ం�.. న�న్ �� ఎంత�� 

���తం ���.. ����� �� ��య్కం� కృతజఞ్త�  �����న్�..’’ ఆ� 

దగగ్ర� వ�చ్ �ం� ����త్ నమసక్��త్ అ�న్� ఆనంద సవ్�� . ఎం� ఉనన్త�న 
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�థ్�� ఉ�న్ �� తన� అంత� ����నన్ ఆనంద సవ్�� � �రదమమ్� 

�రవ�వం అంతకంత� ��ట్ంప�య్ం�.. �రద �� �ం� ����త్ నమసక్��త్.. 

‘‘ఇం�� � �పప్తనం ఏ� �దం�.. అం� ఆ ����� �ల ..’’ అం�.. 

�రద �టల� ఆనంద సవ్��  ఆశచ్రయ్���.. ఆ�� ఇం�� అ�ల��� �వ� 

కష్ణం� �ర�ం���న్�.. అకక్�నన్ �రంద� దగగ్� �ల� ���� ��ళ్ �ం� 

��ళ్��� ఆనంద సవ్�� .. 

ఆయన ��ళ్��� ���న స�య్�  �� �రదమమ్� అ�నం�ం��... 

.......................... 

ఆ�� ఆ��రం.. ఉదయం ఎ��� గంటల  సమయం �ం� ���� ఆలయం�� 

వ�చ్ భ�త్ల సంఖయ్ �మం� �రగడం �రం�ం�ం�.. స��గ్ ��మ్� గంటల� 

�రదమమ్ �వచనం ఉండడం� ఆ� �వచ��న్ �న��� భ�త్లంద� ఎం� 

ఆస�త్�  ఎ�� ��త్�న్�.. 

ఆ ��ళ్� ఆ�� �ద� ��� ఓ వయ్�త్ వ�చ్�.. ఆయన �� �మ��.. ఆ ��ళ్ 

����� దరశ్నం అనంతరం ��� ��� పకక్� ఉనన్ భ�త్ల  �టల  �వ్� 

అకక్డ జ�� �రయ్�మం ��ం� ����� అ�� �� ��ళ్ల� అత� �� భజన 

మం�రం �� అ���  ��త్�.. 

అపప్�� భజనమం�రం �తత్ం భ�త్ల� �ం��� ఉం�ం�.. �మ�� ఓ పకక్� 

�లబడ��.. 

స��గ్ ��మ్� గంటల� ��క�� �రదమమ్ వ�త్ం�.. �రదమమ్� �మ�� ��త్�.. 

అం�.. అత� �ళళ్ �ంద �� కం�ం���ం�� అనన్ంత� �����.. అత� 

క�ళ్ �దద్� అ���.. ఏ� అ�భ్��న్ ��త్నన్�ట్� �రదమమ్� ��త్ం����.. 

ఇ�� ��య� �రదమమ్ తన �సం��న్ �రం��త్ం�.. స��గ్ గంట �ప� వర� 

��న ఆ� �సం��న్ అకక్�నన్ �రంద� ఎం� తనమ్యతవ్ం� �ం�ం����.. 
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ఆ� �ట� అకక్� ��� ఆ�య్�మ్క �పంచం�� �����ళ్���న్�.. వయ్�త్ గత 

సమసయ్ల� ��త్� మ����, ఆ� �సంగం� �నమ���� అంద�.. ఒకక్ 

�మ�� తపప్.. 

�మ�� �రదమమ్� ��త్ ఎం� ఆనం�శచ్�య్ల� �ర��ం��.. అత� 

కళళ్�ల్�ం� క�న్�ల్ �����ం��.. ఎ�న్ ఏళళ్ త�వ్త �రద� ��న ఆనందం 

అత� �ఖం� సప్షట్ం� క���త్ం�ం�.. 

ఇ� అ� �పప్�� �వన అత�� క���ం�ం�.. ఉనన్ ఫళం� �రద దగగ్�� 

��ళ్లనన్ ఆ�టం అత�� క���త్ం�ం�.. 

�వచనం ��త్ ��� భ�త్లంద� �రద� ��ల్�ల� అంద� ఆ� ��ట్ 

�����.. 

�మ�� �� �రద దగగ్�� ����ల� ఎం� �య�న్�త్�.. ��.. అపప్�� 

భ�త్లంద� �రద ��ట్ ���వడం�, �రద� కలవ��� �మ��� 

�ధయ్పడ�.. అ�నపప్�� ఆ� దగగ్�� �ళళ్��� �మ�� �శవ్�యతన్ం ��త్�.. 

భ�త్లంద�� ���ం� స��గ్ �రద దగగ్�� ���నన్ సమయం�� �రద ఆ 

మం�రం��ం� ��ళ్��ం�.. 

�ం� �మ��� �� ��శ క���ం�.. ఎ��� �రదమమ్� క����ల� 

అత� మన� ఆ�టప��ం�ం�.. �రదమమ్ �సం ఆ �� �తత్ం �����.. 

అ�� ఆ� �డ ��యక�వడం� అత�� ��శ క���ం�..�రద 

క��ంచక��� ఆ�� క����న్క� ఆ ��ళ్ �ం� బయ�� ��ళ్ల� 

�రణ్�ం��ం��.. �ంద� భ�త్ల� �రద ��ం� అ���� ��.. �� �� 

�రద ��ం� ఎ�ం� స����న్ అం�ంచ�క���.. 

�మం� భ�త్లంద� ఆలయం ��ం� బయ�� ��ళ్�వడం �రం��త్�.. 

�మ�� తన� క��ం�న  ��నంద��  �రద  ��ం�  అ����  ఉం��..  

��  ఎవ� ఆ� ఎకక్�ం�ం� �పప్�క���.. �వ�� ఒక వయ్�త్ ��ం �రద 
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��ం� �����లం�.. ఈ ఆలయ ��జ�  ���  ��� కలవండ� సల� 

ఇ�త్�.. 

��జ�  ���  ��� క��త్ �రదమమ్ ఎకక్�ం�ం� ఇ�ట్ �����ంద� �పప్డం� 

�మ�� మ�� ఆ��ంచ�ం� ��� ���  ఉం� ఆ�� దగగ్�� ��ళ్���.. 

�మ�� ��ళ్న సమయం� ��జ�  ���  ఆ���� ఏ� ��స్  ��త్ ఉం��.. 

‘‘అ�య్.. �ప�� �వ�చ్..’’ ఎం� �నయం� అం�� �మ��.. 

ఏ�  ��స్   ��త్నన్ ���  త��త్ �మ�� వంక ��త్�.. అత�  �స�  

��ప���.. 

ఇంత� �ం� ఎ�ప్� అత�న్ �డక�వడం� ���  �  ఒక �ధ�న ఆశచ్రయ్ం.. 

ప�క్ ప�ల్�� ��� �మ�� క���త్ం��.. �మ�� �లల్�  ష�ట్ 

����న్�.. పం� క�ట్��న్�.. �జం� ఓ ��వ్�  ����న్�.. ��� ఓ �� 

సం� ఉం�.. అత�న్ �డ�� �� అ� ఇ�ట్ క���ట్�త్� ఎవర��.. 

 
���  ఆశచ్రయ్ం��ం� ���� ‘రం� ..’’ అ� అం��.. 

�మ�� ��� ����త్�.. అత� �ఖం � ఏ� �����లనన్ ఆతృత 

క���త్ం�ం�.. 

‘‘ఎవరం� ��..? ఏ� ���..?’’ ���  ��న్�త్� �మ���.. 

‘‘� �� �మ�సం�.. �రదమమ్ �� ��ం�� ����ం�మ�  ��ళ్ 

�య�న్�త్ం�, �మమ్�న్ అ��� ఆయమమ్ ��ం�ం� ��సత్ద� ���.. � ఆ�� 

���క్ం� ఇ���చ్న�య్..’’ 

�లం�ణ �స� ��ల్��నన్ అత�న్ ఎం� ఆశచ్రయ్ం��, �ంత�� 

��త్ం��.. అ�� �మ�� �రదమమ్ ��ం� అ��స�� ���  

ఉ��క్పడ��.. 
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‘‘ఏ��.. �రదమమ్ �సం వ�చ్�..?’’ ఎం� �సమ్యం� అం�� ��� .. 

‘‘అ�న�య్.. ఆ యమమ్� మ�ళ్ ��త్న� క�ల్ �� అ���ద�య్.. ఊ�ళ్ �ం� 

�య���న ఆయమమ్ �డ ��యక�� స�� ఎ�ప్� �లం  ��ంద� 

అందర� అ��ం��న్�.. ��.. ��.. ఈ �� ఆ యమమ్� ��ళ్ ��న.. �� 

ఎంట� ఆయమమ్� కల�� .. ఆ యమమ్� ��ల్��.. �టల్ ఆ�త్� తృణ�యం� 

����, అ�న �ళళ్ �త� �స�ంచబ�ం� ఆయమమ్.. ���  �యడం� ఆయమమ్ 

త�వ్త� ఎవర��.. ఆ యమమ్ మన� బం�రం.. ����ల్ంద�  ఆయమమ్ �� 

��ప్�� � ���ల� ���  �ం���న్�.. అ�ట్ం� ఆయమమ్� పలక�ం�� .. 

ఆ యమమ్� క�వ్�.. �పప్�య్.. ఆయమమ్ ��ంట� ��త్.. ఎంట� ఎ�ల్ ఆ యమమ్� 

��ట్��..’’ �మ�� ఎం� ఆతృత� అ����.. అత� కళళ్�ల్�ం� �రద� 

��న సం�షం� ఆనంద��ప్� ��త్�.. 

�మ�� �టల� ���  �� �����.. ఎవ� �� అ�ధ� ప�చయం 

���నన్ �రదమమ్� ���క్ం� �ద� �� ఓ వయ్�త్ �వడం అత� ఆశచ్�య్�� 

�రణం.. 

‘‘�రదమమ్.. ఆ.. �రదమమ్  �� ���..?’’ ఉ�వ్గం� అం�� ��� .. 

‘‘��క�వడ��ట�య్.. � ఇం��ల్ �� క���ంత గం���ళ్ ����న్మం� ఆ 

యమమ్�� దయ� న�య్.. ��� వంద�� మం�� ఆయమమ్ �వత� స�నం..’’ 

ఎం� భ�త్�వం� అం�� �మ��.. 

‘‘ఇంత�.. �రదమమ్.. ��� ప�చయం..? అస�  �� ఏ��.. �రదమమ్ గతం 

ఏ�� ����..?’’ 

���  ��చ్� �ం� �� �మ�� దగగ్�� వ�చ్ ఆయన �జం� �� �� మ� 

అ����.. 
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‘‘తమ� ఆ యమమ్� �� ���త్నం�.. ఆయమమ్ గ��న్ �� ��త్న�య్.. ఇ�ప్� 

ఇ�ట్ ఏ��� బ����త్ం� ��.. ఆయమమ్� జ�ం�� ��ంబమ�య్..’’ 

‘‘ఏ��..? జ�ం�� ��ంబ�..?’’ ���  ఆశచ్రయ్ం� �� �ళల్�డ��.. ఒక 

జ�ం�� ��ంబం �పథయ్ం క��న �రదమమ్ ఇ� ఒంట��, ఎవ� �� అ�ధ� 

ఎం�� ����ం�..? 

��� � మన�� ఆ�చన�  ���  ����ం��.. ఎ��� క���త్నన్ 

�మ��� �� అత� మన� ఎం� ఆనం��� �ర��ం�.. 

�రదమమ్ గ��న్ �����ల� �� �య�న్ం�� ఆ�డ తన గ��న్ �ట��త్ 

వ�చ్ం�.. 

ఇ�న్ళళ్� ఇత� �వ్� �రదమమ్ గతం ����� అవ�శం వ�చ్ం�.. అ� మన��� 

అ��ం�� ��� .. 

‘‘�� �మ��.. �ం� ��వ్ ��చ్.. ఇ�� ఈ మం���ళ్ ���న్ ��.. � 

�� ��ప్�త్�.. 

��.. ఆ �రదమమ్ గత��� ��ప్.. ��వ్ ��ప్క �� సవ్యం� ��న్ ఆ �రదమమ్ 

దగగ్�� �����త్�..’’���  �మ��� ��చ్� ��చ్��ట్, �ట�  ���  

అం�ం�, �� ��ళ్ తన ��చ్� ��చ్ం� అం��.. �మ�� మం���ళ్ ��, 

�సత్ �����న్క.. 

�రదమమ్ గ��న్ �పప్డం �రం��త్�.. 

అ� �లం�ణ ��ం�� �ద�  ��ల్�� ��ద్�ట� దగగ్�ల్� ఒక �మం.. 

��ట్ అంద�న పచచ్� ���  మధయ్� �నన్ �నన్ �ం���ల్.. ��� క��� 

అంద�న మ�ట్ రహ�� .. ఒక ����� ఎం� �చచ్టప� ��న ��ం� �� 

క���త్ం� ఆ ఊ�  ��వరణం.. 
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ఆ ఊ�� మధయ్� ఓ �దద్ భవం�.. ��ల �లం  �� ఎం� �చచ్ట ప� 

క�ట్ం��నన్�ట్� ఉం�ం�.. ఎం� అందం�.. �ం�� క���త్ం�ం� ఆ 

భవం�.. 

��� ప� ఎక�ల  సథ్లం� ఉం� అ�.. ఆ భవం�� �� వందల  సంవతస్�ల  

చ�� ఉం�.. ��ల  దండ���, ��� �� ��� �ళల్� ����త్ �కష్ం� 

���త్ం� ఆ భవం�., �వ్తం�య్� సమరం� �లం�ణ ���  �ర�న ����� 

ఆ భవం�� క�ట్ం� �జబ���  �ప� జ�ం��.. ఆ ��ట్ ఉనన్ ���ప్ 

��ల� ఆయన అ�ప�.. ఎ�న్ �ల  ఎక�ల  ��, వందల  ��ద్ �క�ల్, ఎం� 

��సవంత�న ��తం.. అ�నపప్�� ఆయన తన� న�మ్�నన్ �జల� ఏ� ��ల�న్ 

అం��చ్��.. 

ఆ ���ల్ ఆ ���ప్ ఊరల్� ఉం� �జల  దగగ్ర జ�ం�� �ంత �తత్ం� ప�న్ 

వ�� ����.. �� �మం�� తన�నన్ ��� �� �� �� దగగ్ర 

�న��ం�, �గ� �� దగగ్ర ఈ ప�న్ల� ఆయన వ��  ����.. 

అ�� ఈ ప�న్ వ��  �యడం ��క �� సంకేష్మం ��ం�.. అపప్�ల్ ��ట్ 

ఉం� ��� ఏ కష్���న్� ఊళళ్ � దండ �� �� తమ ఆ�నం�� ����ల� 

�శవ్ �యతన్ం ����.. అ�ం��� ���ం� ఆ ఊళళ్ � రకిష్ంచ��� �ప� 

�� తనకం� �ంత ��య్�న్ ఏ�ప్� ���.. �� �మం�� ఆ �నయ్ం ఇర� 

��� గంట�  ప�� ��త్ం��.. 

ఆ ఊళళ్� రకిష్ంచ��� ����ం�న ఆ ��య్�న్ ��ంచ��క�య్ ��మ్� 

సగ�గం �� భ�ం���, �గ� సగం ఇ� ప�న్ల  �పం� �జల  �ం� 

వ��  ��, ��� రకష్ణ క�ప్ం���.. 

అం�� ఆ జ�ం�� అం� ఆ ���ఫ్ ఊరల్� ఉం� �మ �జల� ఎన�� అ��నం.. 

జ�ం��� ఇదద్� ����, ��గ్� ���త్�.. ఇదద్� ���ల� �దద్�� �� 

అమ�ం� �ప�, �నన్�� �జ�ం� �ప�.. ��� ��గ్� అకక్� .. 
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తం� జ�ం�� �వడం� �� �లయ్ం  �తత్ం ఎం� ��సవంత�న �వనం� 

����ం�.. 

అమ�ం� �ప�� తన తం� �జబహ��  �ప��� మం�తనం, �జల  ��ం� 

ఆ��ం� తతవ్ం, �జల  �సం ఏ�� ��లనన్ తపన సం��ం��.. �నన్�� 

�జ�ం� �ప�� ��ం ఇ�ం��� అబబ్��.. ప�న్ం�ళల్ �యం �ం� �� 

అల�టల్� ఒంట బ�ట్ం���న్�.. తన ��ట్ ఎ�ప్� ఓ ప�, ఇర� మం� తన 

వయ� ��న �న్���ం��� .. �� �వ్�� అత�� �� వయ్స�� 

ఒంటబ�ట్�.. 

��ల� ��� �� �గడం, అంద�న అ�మ్�ల� తన వశం ���వడం, 

జ�ం�� ���డనన్ అహం� �మ �జల� తన ఆ�ప�య్�న్ ���ంచడం 

�ం�� ����.. 

అత� జ�ం�� ��� �వడం, ఆ జ�ం�� � �మ �జల� ఉనన్ ఎన�� 

అ��నం �రణం� �జ�ం��ప� ఎ�న్ త�ప్�  ��� �� అత�న్ ఏ� 

అ��� ��. �జ�ం� �ప� తమ �మం�� అ����ట్డ� ��య�� ఆ ఊ� 

�జ�  ఎ�న్ ��తత్�  ���� ��.. �జ�ం� �ప� దృ�ట్� �� పడ�ం� 

త� ��తత్� ���� �� కంట పడ�ం� ��తత్ ప���.... �ఖయ్ం� వయ�� 

వ�చ్న ఆడ�లల్ల� అత� �� ���ల�, �� అల�టల్� ��త్� ����న 

�జ�ం��ప� ��ం� తన అకక్� ���� �� �� అత�న్ �తస్�ం��� 

��.. ఇ� త�ప్ అ� ��ప్�� ��.. �� అమ�ం��ప� అ� ��.. తన త�మ్� 

�� అల�టల్� ��స�య్డ� ���న మ�కష్ణం, త�మ్�� ��ట్ మంద�ంచడ� 

��ండ .. తన తం�� �� ఈ �ష��న్ ��య���.. 

�ం� తం� �� ఎం� ����త్డ�య్ �జ�ం��ప�� ��ం� దం�ం��.. 

�ం� ��ల  వర� అనన్����  ��ం� ఓ �క� గ�� బం��త్�.. మ�ల్ 

ఒకక్�� ఇ�ం� ప��  ��త్ ఇ� బం�ంచ��  ��ం�, ఈ ఇం��ం� ��, 
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తమ ఆ�నం� ఉనన్ ఊళళ్ ���రల� �� ��ం� పం�ం��త్న� ��బహ��  

�ప� ��ం� �చచ్��త్�.. 

�ం� �జ�ం��ప�, అమ�ం��ప�� కకష్ �ం��ం��.. అ�� 

ప�ట్ం��� అమ�ం��ప� మ�ల్ తన తం�� త�మ్�� అ��లం� ��ల్�, 

గ�� బం�� ఉనన్ త�మ్�� ���ం�, మం� �ట�  ����.. అ�నపప్�� 

�జ�ం��ప� తన అనన్ అమ�ం��ప�� కకష్ �ం��ం��.. 

�జ బహ��  �ప� తన ఇదద్� ���ల  ��ం� ఆ�చన� ప����.. 

�జ�ం��ప� �� ప��  ��ం�న స����న్ రహసయ్ం� �క��త్� �జ 

బహ��  �ప�.. ప���ళల్ వయ� �� ��ం�� �జ�ం��ప�� �� �� 

వయ్సనం �� అ� ����� ��ం� ఆం�ళన� �ర���.. 

అ�� తన �దద్ ���� అమ�ం��ప� ��ం తన�� న��� కేష్మం 

����� ఉండడం� �సత్ంత ఊరట �ం��� .. 

 
అ�� అమ�ం��ప� ఇకక్� ఉం� �నన్ ��� �� అత� �� �� వయ్స�ల� 

�ం����� అనన్ భయం� అత� చ�� �సం పటన్ం పం��త్�.. �ం� 

అమ�ం��ప� ���ళల్ వయ� వ�చ్ వర� చ�� ��తత్ం పటన్�సం ���స్ 

వ�చ్ం�.. 

ఈ ���ళళ్� �జ�ం��ప� �య� ఆగ�లం� ఉండ�.. తన తం�, 

�త�  ఎంత� మం� ��త్� గ�ం��, ఆ ��త్నంత�� �డ��ట్ ప�� 

�జ�ం��ప� ఎ�ప్� ��� ఉం���.. �దద్ ��� ��జ�� �వడం� 

ఒక�� ఆనందం�� ఉనన్పప్�� �నన్ ��� �� వయ్స�ల� ��స�య్ ��త్� 

���వడం� ��ం� ఆం�ళన �ం��.. �జ�ం� �ప�� ��చ్ల� ఎం� 

�య�న్ం��.. 
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��.. ���క్ వంగ��, �� వం�� అనన్�ట్�.. అత� ఆగ��, �� ��� శృ� 

�ం� ��� �� తగగ్��.. �ం� �జబహ��  �ప� ���న �న�క 

�దన� ������.. తన �త�, తం�� �� మం� వయ్�త్తవ్ం� ఎ�న్ 

ఆ�త్ల� �డ��ట్�� వంశ ��షఠ్� �ం�� �వ�త్ం��.. �ం� తమ �లన� 

ఉనన్ �జల� �రవ మ�య్ద�  ఏ�ప్� ����న్�.. �� ఈ �జ�ం��ప� 

�రణం� తమ వంశ ��షట్, �రవ మ�య్దల� �� �� భంగ�� కలగడం� ఏం 

��� ��యక �ప�త�న ఆం�ళన� ������ �జ బహ��  �ప�.. 

అత�� �� వయ� �బ��ండడం� తన తదనంతరం వయ్వ��ల�న్ం�� �దద్ 

����న అమ�ం��ప�� అపప్�ం�ల� �రణ్యం ����న్�.. ఆ �రణ్యం 

���వడ� ఆలసయ్ం.. �ంట� పటన్ం� చ���ం�నన్ అమ�ం��ప�� 

ర�ప్ం��.. 

తన మన��� ఆ�చన� అమ�ం��ప�� ��య���.. తం� �ట� �దన�క 

అమ�ం��ప� వయ్వ��ల�న్ం�� ���వ��� ఒ�ప్���న్�. �ం� ఆ ��ట్ 

పకక్ల  ఉనన్ ఊళళ్� సంబ�� జ����న్�.. ��బహ��  �ప��� 

మం�త��న్ ��� ��చ్�నన్ అమ�ం��ప� �వ జ�ం��� 

�ధయ్త�  �స��న్డ� ��యడం� ఎం� ఆనం�ం��.. 

�� తన అనన్యయ్� జ�ం��� �యడం త�మ్� �జ�ం� �ప�� ఏ��ం 

నచచ్��.. 

�ం� ఓ�� �� �� తం� దగగ్ర� వ�చ్ �� �డవ ���. అమ�ం��ప� 

ఈ ఊ�� �రం� ఎకక్� ఉం� చ�� ��న్డ�, అత�� ఇకక్� వయ్వ���� స��గ్ 

��యవ�, �� ��ం ఇకక్� ఉం� అ�న్ ��ల� సంద�శ్ం�న���  �బ�ట్ 

జ�ం�� �� తన� ఇ�వ్ల� ప�ట్బ�ట్�.. ��� �జ బహ��  �ప� స��� 

అ�న్�..�� అల�టల్� ����న్ �� ���నన్ �జ�ం��ప� ��� 
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జ�ం�� �� ��� ఎ�న్ త��� వృ�ధ్ �ం�న తమ వంశ ప�� ��షఠ్ మంట 

గ���వడం �యమ� ఆయన ��ం��.. 

అ��క.. తం� త�వ్త �దద్ ����� ప�ట్��కం �యడం ఆన��� ��. �దద్ 

���� ఉండ�� �నన్ ����� జ�ం�� �� కటట్�టట్��న్ ఎవ� హ�ష్ంచర� 

స���ం�� ��బహ��  �ప�. 

అపప్�� ఆయన �ట�  �నన్�ల్  న�ం�� �జ�ం� �ప�.. �� మన�� 

��ం అమ�ం� �ప�� అంతకంత� క� �ం���న్�.. అత�� త�ప్ం� 

ఎ��� జ�ం�� ��� తన వశం ����లనన్ ఆశ అత�� �� ��� 

����వడం �రం�ం�ం�.. 

ఇ�� ఉండ�.. 

అమ�ం��ప� జ�ం��� �ధయ్త�  ���నన్ త�వ్త �� ఆ�నం� ఉనన్ �మ 

�జల� ఎ�న్ మం� ప��  �య��� పథ��  �రం�ం��.. అతయ్�కం� 

��� న�మ్�� పంట పం��త్ బ�� �� ఎ�క్వ� ఉండడం�, �� పంట� 

�వల�న �తత్��, �గ� ���� �� సమ�రచ్డం ���.. �ం� అమ�ం� 

�ప�� అకక్� �జల� ��ష�న అ����న్ �ంతం ����న్�.. 

అం���.. అ�న్ ��ల� తమ�నన్ �ల  ఎక�ల  ��� పంట ���� 

అ�వృ�ధ్ ��, �� �� ��ల� ��� ఇ�చ్�.. అపప్� వర� ప�ట్డనన్ం 

�రక��� ఎం� కషట్ప� ఆ ��ల� ఆ అవ�శం �వడం� అమ�ం��ప�� 

���� ����.. 

అమ�ం��ప� జ�ం��� �దయ్త�  ���నన్ అ�� సంవతస్�ల  �లం� 

తన�న ��� అకక్� జ�ల� �యగ���.. ��� ��త్నన్ మం� ప�ల� �జ 

బహ��  �ప� ఎం� గరవ్ం� ఉ�ప్ం����.. అమ�ం��ప�� ��ళ్� 

�వడం�, ��ళ్ సంబం��  �డడం �ద�  ��ట్�.. ఈ �షయం� 

అమ�ం��ప� అ����న్ అ��� �జ బహ��  �ప�.. 
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‘‘కటన్ ��క� మ��, ఆ�త్ ��త్�  అనన్ ప�ట్ం��� ��.. అ�మ్� �ణవ� 

అ�� �� .. �� ��ళ్ ���ం�న�’’ ఎం� �నయం� తం�� ���� 

అమ�ం��ప�.. 

 
అమ�ం��ప� �ట�  �నన్ �జ బహ��  �ప� ఎం� ఆనం�ం��. తన 

���� తన �ట� జవ �టడ� అత�� ���.. అ�నపప్�� ��� 

అ����న్ �� �����ల� అ��� అం�.. ��� �రణ్యం ����నన్ 

త�వ్త ఇంక ఆలసయ్ం �యద����� �జ బహ��  �ప�.. 

�ంట� తమ ఆ�థ్న ��ధ్ం�  ��� ���ం��.‘‘��ధ్ం�  ��.. � �దద్ ����� 

��హం �య��� �రణ్�ం���న్�.. �� �తకం� ��ళ్ �గం ఎ�ప్�నన్�.. 

��� ��� �రయ్ �తక చ�ం ఎ� ఉం��..? అనన్ �ష�� � �వ్� 

����వ��� �మమ్�న్ ���ం��..’’ �జ బహ��  �ప� �ఖం � ఎం� 

ఆనందం క���త్ం� 

��ధ్ం� �.. ఆయన �ట�  �నన్ ��ధ్ం�  �� ఎం� ఆనంద ప����.. 

‘‘�భసయ్ ��ం.. �జల  �య�స్ �సం ��� �తం ఫణం� ��ట్ ��ం� ��� 

అం� �భ� జ���ం�.. � అమ�ం��ప� �� జ�ం��� �మమ్�న్ �ం� 

�ధం� �జల  �య�స్ �సం �� ప���న్డ� ��న్�.. ఎం� ఆనంద��ం�.. 

మం� �ళళ్� ఆ భగవం�� ఎ�ప్� మం� ��త్�.. ఏ� � అ�బ్� �త��న్ 

ఇవవ్ం�..’’ అ�న్� ��ధ్ం� .. 

�జ బహ��  ఆజఞ్ �ర� అమ�ం��ప� �తకప�� ��ధ్ం� � అంద��త్� ప� 

��.. 

��ధ్ం�  అమ�ం��ప� �త��న్ ప����త్ం��.. ఒక అ�� ���ల  �� 

�తక చ��న్ త�కం� ప����త్�.. ఆ �త��న్ ప����త్నన్ ��ద్ ��ధ్ం�  �ఖం 
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� రం��  �రడం �రం��త్�.. ఆయన �ఖం� ఏ� ��రం ��ట్�చ్న�ట్ 

క���త్ం�.. 

�జ బహ��  �ప� ��ధ్ం�  �ఖం� ���  �రడం గమ��త్� ఉం��.. 

��ధ్ం�  �ఖం� క���త్నన్ ఆం�ళన� గమ�ం� �జ బహ��  కం�� 

ప����.. 

‘‘��ధ్ం�  ��.. ��ం�� ఆం�ళన �ం��నన్�ట్ క���త్ం�.. �తకం� ఏ�� 

���  ఉ�న్�..?’’ కం��� అ���� �జ బహ��  �ప�. 

�ప� �టల� ��ధ్ం�  త��త్ ఆయన వంక ��త్�.. ఆ ��� ఏ� ��రం 

క���త్ం�ం�.. 

�జ బహ��  �ప� ��ధ్ం�  ఏం ���� అ� ఆ�ం� ��త్ం��.. 

 
‘‘�ప� ��  .. � అ�బ్� �తకం� ఏ� �షం క���త్ం�..’’ అం�� 

��రం�.. 

 
ఆ �టల� �ప� ���గ్ ఊ�� ��చ్�ం��.. 

‘‘ఓ�  అం��..? ����ం� ��ధ్ం�  ��.. �ష ��రణ� ఎ�న్ 

��గ్�  ఉ�న్� క�.. � �� �తకం�� �ష��రణ �సం ఎ�న్ ��� 

�య���� �దద్�.. ��నం, ��నం, �వరణ్�నం.. 

ఇ� ఏ �నం �య���� �దద్�.. ఎంత మం� ��ళళ్� ����  ��ల్ంచ���� 

�దద్�..�పప్ం�.. 

� అ�బ్� �తకం�� �ష ��రణ �సం ఏం  �య���� �� �దద్ం� 

ఉ�న్�.. ఏం �యమం�� �ల�యయ్ం�..’’ అం�� �జ బహ��  �ప�..�ప� 
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�టల� ��ధ్ం�  ఏ� స��నం �పప్�ం�.. ��� �తకం �డడం� 

�మగన్����.. 

ఓ �� �త��న్ త�కం� ��త్.. ఆ �ంట� �నయ్ం�� �� ��ం� ఆ���త్.. 

తన ���ళళ్� ��క్�త్.. ఇ� �� �� �తక ప��లన� ��� ���నన్ ��ధ్ం�  

వం� ��త్ ఉం���� �ప�. 

��ధ్ం�   అంత ��య� � �త��న్ ప����త్ండడం� �ప� మన�ం�� ��� 

శం��త్ం�.. 

��ధ్ం�  �త��న్ �� ����న్ బ�ట్ తన ���� �తకం� ఏ� �దద్ �ష� 

ఉం� ఉం�ంద� ��ం �ప�� అరథ్మ�య్ం�.. అం�� ��ధ్ం�  ఎంత సమయం 

���నన్పప్�� �నం� అత� వం� ��త్ ఉం����.. 

ఓ �� గంట వర� �త��న్ గమ�ం�న త�వ్త ��రం� �ప� వంక ��త్� 

��ధ్ం� .. 

‘‘�ప� �� 

.. ��� ��ప్� అరథ్ం �వడం ��.. � అ�బ్� �తకం�..’’ అం� ఆ���� 

ఆయన అ� అ�ధ్�త్� ఆ��వడం� �ప� మన�� మ�ంత ఆం�ళన 

�ల���ం�.. 

‘‘��ధ్ం�  ��.. మ�ం ఫ�వ్��.. �తకం� ఏ�ం� ఉనన్� ఉనన్�ట్� �పప్ం�..’’ 

��య్�న్ 

�డ ���� అం�� �ప�.. 

��ధ్ం�  �రం� ��ట్�ప్ ���.. 
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‘‘� అ�బ్� �తకం� క�య్ణ ఘ�య�  సప్షట్ం� క���త్�న్�.. ��..’’ అం� 

మ�ళ్ ఆ���� ��ధ్ం� .. ��ధ్ం�  అ� ఆ��వడం� �ప�� అంతకంత� 

ఆం�ళన అ�కమవవ్��ం�.. 

‘‘క�య్ణ ఘ�య�  క���త్�న్య� అం��న్� క�.. ఇంక ���ం��స్ం� 

ఏ�ం� ��ధ్ం�  ��..’’ అం�� �జ బహ��  �ప�.. 

��ధ్ం� � ఎ� ��ప్� అరథ్ం �వడం�దనన్�ట్� ��చ్నన్ ��� �సత్ ఇబబ్ం�� 

క���ం��.. 

ఆయన అ� �నం� ఉండడం భ�ంచ�క��� �ప�.. ఆం�ళన �థ్నం� ��� 

����త్ం� అత��.. 

‘‘��ధ్ం�  ��.. �� అ� �నం� ఉం� �� ఆం�ళన� అ�కం ��త్�న్�.. 

అస�  �తకం� ఏం �ష�ం� �రభ్యం� �పప్ం�.. అ�� ఆ �ష ��రణ� ఏ� 

��� �� �ల�యయ్ం�.. 

తపప్�ం� �� ��ప్ం� �య��� �� �దద్ం� ఉ�న్�..’’ అం�� �ప�.. 

‘‘�ప� ��.. క�య్ణ ఘ�య�  సప్షట్ం� ఉ�న్� �బ�ట్ �షం ఉనన్పప్��, 

��రణ �ధయ్మ�య్టంత �దద్�� ��.. ��.. ��.. ��� �తకం� మ�క� 

సప్షట్ం� �చ��త్ం�.. అం�� �� ��రం క���త్ం�.. అస� .. ఇ�.. ఎ� �ధయ్ం 

అనన్� �� అరథ్మవవ్డం��..’’ అం�� ��ధ్ం�  ��రం�.. 

‘‘��ధ్ం�  ��.. క�య్ణ ఘ�య�  ఉ�న్యం��న్�, �ష ��రణ �ధయ్� 

అం��న్�.. మ�ంక సమ�య్�టం�..?’’ ఆతృత� అ���� �జ బహ��  

�ప�.. 

‘‘�ప� ��  .. � ���� �తకం� క�య్ణ ఘ�య�  ఎంత సప్షట్ం� 

క���త్�న్�.. అం� సప్షట్ం� � అ�బ్�� అ�ప్��ష్ �� క���త్ం�.. అం�� 

ఇంత ��ర ప���న్�..’’ �మమ్�� ���� ��ధ్ం� .. 
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��ధ్ం�  �ట�  �నన్ �జ బహ��  �ప� �ళళ్ �ంద �� కం�ం�ం�� 

అనన్ంత� �����.. అత� ��ట్ ఉనన్ �� ��న ���న�ట్ అ��ం�.. ఒం�ల్ 

ఉనన్ శ�త్ నం� ఎవ� బలం� ����నన్�ట్ గజ గ� వ�����.. 

‘‘��ధ్ం�  ��.. ఏ��.. �రం�నన్�..’’ �ప� �ం���ం� �ట బయ�� 

�వ��� ఎం� కషట్మ�ం�.. అత� �ం� సనన్� కం�ం�ం�.. ఒళళ్ం� 

�మట�  ప�ట్��.. 

�ప�� వ�చ్న ఆ ��ప్� ��ధ్ం�  గమ�ం� ఆం�ళన పడ��.. 

‘‘�ప� ��.. �� అనవసరం� కం�� పడకం�.. �జం ��� ��� 

అ���ర� ఇం�క��ం� ఈ �ష��న్ �� �పప్��� సంశ�ం��.. �తక 

��ం ��రం ఇ�ం� �ష��  ఎవ�� ��యపరచ�డ�.. ��.. 

వంశ�రంపరయ్ం� �� �� �వ�  అం��త్�న్� �బ�ట్ �పప్కతపప్�� ..’’ 

�ధ� అం�� ��ధ్ం� .. 

�జ బహ��  �దడం� ��ద్����న�ట్ అ���త్ం�.. కళళ్�ం� 

అమ�ం��ప� ఆ�రం ���త్ం�.. ఆర��ల  ఎ�త్� ఎం� అంద�న 

��ర�ందం�, కలమ్షం �� ��న�వ్ �ం��త్ తన కళళ్�ం� కనన్ ��� ��� 

స�� త�ట్��క��� �జ బహ��  �ప�..  ���న్ ���ల్ ���� ��న 

�ల��త్�..  

�జ బహ��  �ప� ప��థ్�� ��ధ్ం�  ఎం� �� పడ��.. ��.. �� ��ం 

ఏం �యగల�.. 

అత� �తకం� అ�ప్��ష్ సప్షట్ం� క���త్ం�.. ఓ ప� ���ల  వర� అ� 

ఏ��త్� ఉం�� �ప�.. ఏ��త్నన్ �ప�� ఓ��చ్ �యతన్ం ఏ� �య�� 

��ధ్ం� .. మన�� �� క�ట్��  ఉనన్ �ధ అం� క�న్ళళ్ �పం� బయ�� వ�త్.. 

�సత్ ���ం�డ� అరథ్ం ���� ��ధ్ం�  �నం� ఉం� ���..  
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ఓ ప����ల  త�వ్త �ప� �సత్ ���ం��.. మన�� తన ఆ�నం�� 

��చ్��, ��య్�న్ �డ���� ��� ���  �థ్�� వ�త్� �జ బహ��  

�ప�.. 

‘‘��ధ్ం�  ��.. ఈ �షయం మ� పం���వ�� ��� అత�� అకక్�కకక్� 

�కక్� �కక్�� న�����న్ .. ��.. �� ��ప్� �బ�ట్.. నమమ్�ం� 

ఉండ�క���న్�.. ��.. ��.. ఎం�క� జ��ం�.. ఏ �ప� ఎ�గ� � 

����� అ�ప్��ష్ ఉండడం ఏ��..? ఎం���..?’’ �ధ� 

�జ బహ��  �ప� �ం� �ం�� ��ం�.. 

‘‘ఇ� జరగ��� �రణం � వం��� �పం తగలడ�..’’ అం�� ��ధ్ం� .. 

ఆ �టల� ఉ��క్పడ�� �జ బహ��  �ప�.. 

‘‘ఏ��..? � వం��� �పం త��ం�..? ఎం��.. ఎ�..?’’ ఎం� ఆశచ్రయ్ం� 

అ���� �ప�.. 

‘‘అ��.. � వంశం �ప�సత్�ం�.. � తం� �జ ��ప బహ��  ��న �ర�న 

త�ప్��� ఇ�ప్� � �లల్� బ� అవ���న్�..’’ �రం� అం�� ��ధ్ం�.. 

ఆ �ట� అ�� పడ�� �జ బహ��  �ప�.. 

‘‘అ�� �ప� ��.. ఇ�న్�ళ్� ఈ ��త్వన � దగగ్ర ఎనన్� ��� �బ�ట్ �� 

�పప్��.. 

�జ ��ప బహ��  �� ��న �ర�న త�ప్��న్ ��ం� � �త ��, � 

తం� ��� అ�ప్డ�ప్� చ�చ్�త్ండ� �� ��న్�.. ఇ�ప్� � ���� 

�త��న్ గమ��త్ అరథ్మ��ం�.. � తం� �� ��న త�ప్ � వంశం ��త్�� 

�పం త��� ��ంద�..’’ అం�� ��ధ్ం�.. 

‘‘� తం� �� ఏం ���..? �� ��య� �షయం ఏ��  
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�పప్ం�..’’ ఆ�ం� అ���� �జ బహ��  �ప�.. 

రహసయ్ం  ఉనన్�.. ఇంత� �� ���ం� ఏ�� ��ధ్ం�  �త �ఞ్ప�ల� ��త్� 

���ం�నన్�ట్ �నయ్ం�� ��త్ �పప్డం �రం��త్�.. 

‘‘� తం� �జ ���  బహ��  �� ఈ ����న్ ప���ం�న ��ల� తన� 

ఇషట్�న ����న్ తన �ంతం ���వ��� ఏం �య���� ������ �ద� 

� �త �� అం�ం� ��.. � తం� ��� ��� ఎక�ల  ��� తన �ంతం 

����ల� ఆ�టం ఉం�దట.. న��, భ�� తన� న�చ్న ��� �ంతం 

���వడం� � తం� �� బ� �రప్�.. ఈ �మం� � తం� �� క�న్ ఓ వంద 

ఎక�ల  �రవంత�న ��� ప�ం�.. ఎ�ప్� పచచ్� పంట ��ల� 

కళకళ���నన్ ఆ ��� ద�క్ం���లనన్ ఆశ � తం���� ��ట్ం�.. ఆ �� 

ఓ ఆదరశ్ �� ��ం���..��� ఆ �� వంశ�రంపరయ్ం� వ�త్ం�.. 

తరత��� తమ వంశం ఆ�నం� ఉనన్ ఆ ��� ఆ ��ంబం తమ �ణం కం� 

ఎ�క్వ� ��ం���.. �� ���ల్�ం� ఆ ��� �బ�ట్�వడం �సం �జ 

��ప బహ��  ఆ ��ం��� ధ�శ ��ం��.. ఆ ��� తన �ంతం ��త్ 

�� ���నన్ంత ధ��న్ ఇ�త్న�  ��� ఎం� ��యప�డ్�.. �జ ��ప 

బహ��  �టల� ఆ ��ంబం స��� అం�.. తమ ���  ���  స�.. ఆ 

���  ��ం  వ�����  �ద� ఖ�ఖం�� �పప్డం� ఆ��ం�న � 

తం���.. ���ం� ఆ ��� బలవంతం� ఆ��ం��� ఆ ��ం��న్ �� 

�� ���.. �పం� ర����న ఆ ��ంబం � వంశం అంత�ం���ల� 

�పం ��ట్�.. ఆ �పం వలల్  � వం��వృ�ధ్ ఆ��వడ�, �� � వంశం� 

ఎవ�� ��ట్� �� అ�ధ్��ష్� ఉండడ� జ���ంద� � �త �� ��ప్�.. 

ఆ �పం వలల్�  � ����� అ�ప్��ష్ ��ద్ం�ం�.. అం���.. � తదనంతరం 

� ఇదద్� ����  త�వ్త ఇక � వంశం �శవ్తం� అంత�ద్న���ం�..’’ 

��ధ్ం�  ��ప్న �టల� �జ బహ��  �ప� త�ట్��క���.. అత� మనసం� 
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అసత్వయ్సత్���ం�.. �:ఖం� హృదయం బ���క్�ం�.. ఆ ���న్ 

భ�ంచ�ననన్�ట్� అ�� �పప్�����.. 

�జ బహ��  �ప�� వ�చ్న ఆ ��ప్ల� ��ధ్ం�  ఎం� ఆం�ళన �ం���.. 

��చ్��ం� �ల�ద ప���న �జ బహ��  �ప�� బలవంతం� �� ��చ్� 

��చ్���� ��ధ్ం� .. 

�జ బహ��  �ప� కళళ్�ల్�ం� క�న్�ళ్ ���తం� ���ం��.. 

తన తం� ��న త�ప్���, తన ��� �కష్ అ�భ�ంచడ�.. తన� ���కం 

కలగడ�.. 

హత��.. ఏ�� �కష్.. తల��� ��ట్ ���� �� తల��� ��ట్ సమయం 

���ం�..? ఆ ఆ�చ� భ�ంచ�క��� ��బహ��  �ప�.. అత��  ఎం� 

ఆ�సం క���ం�.. �ం��ల్ �నన్� �రంభ�న ��ప్ �� �� �రగడం 

�రం�ం�ం�.. ఎం� కషట్ం� ��ధ్ం�  వంక ��త్.. 

‘‘��ధ్ం�  ��.. ఈ ���న్ �� భ�ంచ�క���న్�.. � ��� � కళళ్�ం� 

చ��� ��త్ ���ంత �రయ్ం �� ��.. ఈ భయంకర�న �జం ఎవవ్�� 

��య��� ��ల్�.. ఈ �జం ��� స�� ���.. అ� అ� �� ��వవ్ం�..’’ 

అం� ��ధ్ం�  ��� తన �� �� ���  వ���� �జ బహ��  �ప�. 

తన తం� మర��న్ ��ణ్ం���క��� అమ�ం� �ప�.. ఎం� ఆ�దన� 

కృం����.. 

�� అత� త�మ్� �జ�ం� �ప� ��ం జ�స్� ���, ���� తన తం� 

మర�ం�డనన్ �ధ� �� వయ్కత్ం �య�ం� ఉం��. 

అత� �వరత్న ��ం� ��� �బ�ట్ అత�న్ �దద్� ఎవ� ప�ట్ం���.. �� 

అమ�ం� �ప� �� ��� తం�� త���ం� ���  ప��వడం ఆం�ళన 

క���త్ం�..�ఖయ్ం� �జ బహ��  మరణం ��ధ్ం� � ��ం� కల���ం�.. �� 
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�జం ��ప్ ఉండక�� �జ బహ��  చ��� ఉం� �� �ద�, అత� ��� 

ప�కష్ం� �� �రణమ�య్న� ఎం� ఆ�దన �ం���. అం�� అమ�ం� 

�ప�� క�య్ణం �� �ధయ్త� తన �జసక్ం�ల� ���ం��.. 

అత�� ఉనన్� అ�ప్��ష్ అ�� ఉనన్�న్ ���  అ�న్ ��ల� అ�భ�ం�� 

��ల� �శచ్�ం��ం��.. 

ఈ �ష��న్ అమ�ం� �ప� �ద�మ�ల� ����.. �� ��ధ్ం�  �రణ్��� 

ఒ�ప్�ం��.. 

�ం� ��ధ్ం�  అమ�ం� �ప� �సం మం� వ��� ��� ప�� 

�మగన్����.. 

�� ��ట్ ఉనన్ ���ల్� ��ం� ��ర �ం�ల� �� అమ�ం� �ప�� 

త�న వ�� �సం ��ం� �ద�  �డ�� ��ధ్ం� .. ��న్ �టల్ అ�మ్� 

లకష్ణం� ఉనన్పప్�� ఇదద్� �త�� కలవడం ��.. మ� ��న్ �టల్ 

�త��  క��నపప్�� అ�మ్� అమ�ం��ప�� స�న �� �దనన్ అ��యం 

��ధ్ం� � క��ం�.. 

��ధ్ం� � ఉనన్ ఆ�చన ఒక�.. తన భరత్ అ�ప్��ష్�డ� �ం� ��� ��హం 

������ ఎవ� ఉండ�.. అ�గ� ఆ �షయం �� ��ళ్ ��త్ �� ఆ అ�మ్� 

����న్ �సం ��న �డ���.. 

అం�� తన భరత్ అ�ప్��ష్� అ� ���� ఆ వంశం ��త్ ��షఠ్ల� తన ��న 

���� �రయ్ం� �తకగల  �ర వ�త �సం అత� ��ం� �దల��ం�.. 

అ� ��ంచ� ఒ��క �మం� ��ధ్ం� � �వల�న అ�మ్� ఉనన్�ట్ ఆయన� 

స��రం వ�త్ం�.. ఆ అ�మ్� �రద.. �రద ఒక ��ం�ల్  ��ట్ం�.. ఆ� 

త�ల్దం�ల� �రద   ఒకక్� సం�నం.. 
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అం�� ఎం� అ�ల్� ��ద్� �ం���.. �� ప�త్�న్ స� తమ ���� ఏ 

�� ��ం� ���ం��.. �ద�కం ��� ��, తమ ���� మ�చ్�� 

అంట�డదనన్ సంకలప్ం� ��ం��. 

�� ఆ�చన� తగగ్�ట్�� �రద �నన్పప్� �ం� ఎం� చ��� ఉం�ం�. 

�నన్తనం� సహజం� �� అలల్�  ��త్� తన  ��ట్ జ���నన్  సంఘటనల� 

అరధ్ం ���� �మ�ధ్��న్ �ంతం ���ం� 

�రద. ఏ ప� ��� ఎం� ఏ��త�, ఆ ప� ��త్ �� వర� మ� ఆ�చన 

��ం� ఉం� తమ ���� ��త్ ఆ త�ల్దం��  ఎం� ఆనందపడ��.. 

చ���� �రద �ం�ండడం� తమ� తల� �ం�న �ర� అ�� ఆ�� 

ఉనన్త చ��� చ���త్�.. �రద� తన త�ల్దం�లం� ఎం� �మ.. తన� ��ళ్� 

వ�చ్ ��ళ్ ��ల� త�ల్దం�� అ��ం�నన్�ట్ ��య��.. �� ��ళ్ ���న�, 

���� ఉం�న� ��మ్ం��� ��చ్ం�.. తన� �ంచడం �సం ��ళ్ంత 

కషట్ప�డ్� క�ళ్� ��ం� �బ�ట్ ��� ��� భరత్� ��ళ్�వడం ఆ�� ఏ��ం 

ఇషట్ం ��.. 

తన� ��ంచడం �సం �� తమ ���� �య్గం ���.. అ�ం� �� ఇ�ప్� 

వృ�ద్�� �����.. ��� వ���, తన ��న �� భరత్� అ�త్�ం�� 

�ళళ్డం ఎంత వర� సమంజసం..? 

అం� తన ��ళ్ ��త్వన ���వ�చ్ �దద్��� ��న్ంచడం� �� ��� �క 

�������.. అం�� ఆ�� ��ళ్ ��� అ� �పప్��� ఎవ� �రయ్ం ���� 

��.. 

స��గ్ అ�ం� సమయం� ��ధ్ం�  దృ�ట్� ప��ం� �రద.. ��ధ్ం�  రహసయ్ం� 

�రద �తక చ��న్ ��ప్ం��� ��త్�.. �రద �త��న్ ��న 

��ధ్ం�   �ఖం � ఎం� ఆనందం.. ఇ�న్�ళ్� �� ����నన్ అ�మ్� ఈ 

�ర� అ� అత�� ��� ��ం�.. 
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ఎం� మ� �బబ్రం, ఆతమ్ ��థ్రయ్ం, ఎంత� �పతక్ర ప��థ్�ల�� �రయ్ం� ఎ��క్� 

�రతవ్ం, భరత్ అండ �క��� స�జం� త��త్�� �లబడగ�� సంకలప్ 

బలం  �రద� ఉ�న్య� ��ధ్ం� � �����ం�.. 

ఇక ��ధ్ం�  ఏ��ం ఆలసయ్ం �య��.. �ంట� �రద� ���క్ం� �ళ��.. ఓ 

��మం� ఓ �� ���� �రద� ��త్� ��ధ్ం� .. ఆ �ఖం� క���త్నన్ 

�జ�స్� �� అత� మన�ం� �ల�ం���ం�.. జ�ం�� వం��� �దద్ 

�డ�� �రద� ఊ�ం��ం�� ��ధ్ం� .. ��� �� �తం 

�రద  జ�ం�� వం��న్ తన ��ల� ��త్ం�.. �� �పం� అ�ల్���నన్ ఆ 

వం��� �రద �పం� అనంత�న �య్� �ంతమ��ంద� ��ం�న ��ధ్ం�  

మనసం� ఆనందం� �ం���ం�.. 

ఖ��న ��� బం� తమ �� ��� �ం� ఆగడం� �రద, ఆ� 

త�ల్దం��  ఎం� ఆశచ్రయ్���.. అం���ం� ��న ��ధ్ం� � �� �నయం� 

�ం� ����త్ నమసక్��త్� �రద త�ల్దం�� .. 

‘‘� అ�మ్�� అదృషట్ం ���క్ం� వ�చ్ం�.. ఈ ��ట్ పకక్ల  ఉనన్ ��ల� 

ప����త్నన్ �జ బహ��  �ప� ���� అమ�ం� �ప�� ��హం 

���వ��� � అ�మ్� అ�న్ ��� అ�హ్�ల� ����� వ�చ్�..’’ అం�� 

��ధ్ం� .. 

��ధ్ం�  �టల� ఆ త�ల్దం��దద్� ఎం� ఆశచ్రయ్���.. �ట� �� 

గడవ�ం� ఉం� ��కక్�.. బం�� ప�ళ్ల� �జనం �� ఆ జ�ం���కక్డ.. 

అస�  జ�� ప�� ఇ�..? అ� ఆశచ్రయ్���..‘‘ఎం� మం� అ�మ్�ల� �డ�, 

�వ�� � అ�మ్� జ�ం�� అమ�ం� �ప�� త�న వ�� అ� క��క్�న్�.. 

�� అభయ్ంతరం �క�� అమ�ం� �ప�� � అ�మ్� ��హం అంగరంగ 

�భవం� జ����ం�..’’ ��న�వ్� అం�� ��ధ్ం� .. 
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అ� క�, �జ� అనన్ సం�గధ్ం�� ఉం���� త�ల్దం�� .. �ం�� �రద 

త�ల్ ���ం�ం�.. 

‘‘అ�య్.. � �డడ్ జ�ం�� వం��� �డ�� ���ందం� �� అంతకం� 

�వల�ం� 

ఏ�ం�..? � ��� సం�ష� � సం�షం క�..’’ అం�ం�. ఆనందం� ఆ� 

కళళ్�ల్�ం� క�న్�ళ్  ������.. �రద  తం� �� ఎం� సం���త్�.. 

��.. �రద ��ం ఆ ��ళ్� స��� అం�ం�.. ��ళ్ జ�ం��� ���చ్.. 

��.. �� ��ం తన త�ల్దం�ల� �����ట్ ఎకక్�� క��� �ద� ఖ�ఖం�� 

���ం�.. 

ధన కనక వ�త్ �హ��  �ళళ్ దగగ్�� వ�చ్� �� తన కనన్ త�ల్దం�ల  �సం 

��� తృణ �యం� వ���త్న� అం�నన్ �రద మ� �బబ్��� ఎం� 

అ�బ్రపడ�� ��ధ్ం�.. 

ఆయన ఇక ఉ�కిష్ంచదలచ��.. ఎ��� �రద�, అమ�ం� �ప� �రయ్� 

��లనన్ సంకలప్ం ఆయన� మ�ంత ��ట్ంప��ం�.. ��కం� �ం� �రద� 

అమ�ం� �ప� ఆ��ష్ ��ం� ��య���.. ఈ �ష��న్ ��ప్క ఆ� 

�రణ్యం ఎ� ఉండ��ం� ������.. ఆ� ఒ�ప్�క�� ఎ��� ఒ�ప్ం��.. 

ప�� �ం�మ� భరత్ �ం� తన ���న్ వ�� ��ట్ల� �� �ర�య సతరీ 

���ం�ం�.. �� కళళ్�ం� తన భరత్ చ���డ� �ం� ���త్ ఎవ� ��ం 

��ళ్ ���ం��..? 

��.. �రద మనసత్తవ్ం, ఆ� �ట� బ�ట్ ఖ�చ్తం� ఆ� ఈ ��ళ్� 

ఒ�ప్�ం�ందనన్ నమమ్కం ఆయన� క��ం�.. 

అం�� �రద� ఏ�ంతం� ��ల్� ఆ� �త ఈ ��ళ్� ఒ�ప్�త్న� �రద 

త�ల్దం�ల� �పప్డం� �� అకక్� �ం� ��ళ్���.. �� ��ళ్న త�వ్త ��ధ్ం� 
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�రద�  ఎ�న్ ���� నచచ్ ��ప్ �యతన్ం ��త్�.. �� �రద ��ళ్� 

అసస్�  ఒ�ప్��.. ఇక �వర�.. 

‘‘�డ�మ్.. �రద.. � కళళ్�ల్ ఆ �ం�, � �ఖం � �జ�స్, � �పం� ఉనన్ ఆ 

దరప్ం ఇవవ్�న్ ��వ్ ఇ� �ద��� ఓ �� ���� ��ంచ��� ఇషట్పడటం 

�ద�  �����న్�..  జ�ం�� వం��� �డ�� �వ��� �� అ�న్ ��� 

అరహ్త ఉం�.. అం�� ��న్ ��త్�ం� �� సవ్యం� ఇకక్�� వ�చ్�.. జ�ం��  

వం��� �డ�� వ�చ్న అవ���న్ �� ఏ��ం లకష్��టట్డం �దం�� � 

త�ల్దం�ల పటల్  ��ంత  �మ ఉం�  అరథ్మ��ం�.. అ��  ��వ్ జ�ం���  

��ళ్ ���వ��� ఒ�ప్�ం�.. �� �� � త�ల్దం��  �� ఆ �ట�� 

ఉం��.. ఇం�భవనం �ం� ఆ బంగ�� ��ట్ ఉనన్ ప� మ���  మధయ్ ఎం� 

�భవం� �� ��ంచవ�చ్.. � భరత్ తదనంతరం ఆ జ�ం�� వం��� ��వ్ 

అ��య���  అ���.. క�క ���య్��న్ అ�భ��త్ గ��న ఈ ����న్ ��వ్ 

ప���ంచవ�చ్..’’ 

��ధ్ం� �టల� �రద �ఖం� ఏ� ��ప్ వ�త్ం�.. ��న్ గమ�ం�న ��ధ్ం�  

�ఖం � ఆనందం �తయ్కష్మ��ం�.. 

‘‘�� ��ళ్ ����న్క.. � అమమ్, అయయ్� �� ��డ� ఉం��వ�చ్�..’’ 

అ�యకం� అం�ం� �రద.. 

‘‘ఆ ��� �ద ��ణం �� ����న్�.. � ��ళ్ త�వ్త ��ం� ఆ 

�జభవనం�� � త�ల్దం�� �� ఉం��.. �� అ�భ�ం� �చ మ�య్దల�న్, 

�� అ�భ��త్�.. ఈ ��ళ్� ��వ్�ప్�ం� � ���� �����..’’ 

నమమ్కం� అం�� ��ధ్ం� .. 

�నన్పప్� �ం� తన త�ల్దం��  తన� �ం� ��ంచడం �సం ఎంత కషట్ప�డ్� 

�రద కళళ్�ం� కద���ం�.. �� �స�� ఈ ���� అం�క�ం�ల� 

మన�� అ��ం�ండ�.. అస�  �ష��న్ ఆ� �ం� ఉం��� ��ధ్ం� .. 
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‘‘ఈ ��హం� �� అ�న్ సమ����.. ��సవంత�న ��తం �� ల��త్ం�.. 

� త�ల్దం�� ���ంతం ఏ క�ట్�  ��ం� గ����.. ఐశవ్రయ్ం � ��ట్ 

����ం�.. ��.. ��..’’ ఎ� ��ప్� అరథ్ం �న�ట్� సం���త్� ��ధ్ం� .. 

‘‘ఆ.. ��.. ఏ�టం�.. �పప్ం�..’’ అం�ం� �రద ఆ�ం�.. 

‘‘��.. ��వ్ ����� అమ�ం� �ప� అ�ప్��క్�.. అత�� అ�న్ ఉ�న్� 

��.. �� ఆ��ష్ ��..’’ అం�� ��ధ్ం� .. ఈ �టల� �రద ఎ� ���ట్  

అ��ం� అ� ఆ� �ఖం  వం� ��త్.. 

ఆ �టల� �రద ����ం�.. అ�ప్��ష్�న ��� ����, అత� మర�ం�క 

�ధవ� ��తమం� గడ��.. ఆ ఆ�చ� �రద భ�ంచ�క��ం�.. ఆ� 

�ఖం� �పం ����త్ం�.. 

ఎద�� క���త్నన్ ��ధ్ం� � �క ��� చం��లనన్ంత క� ����ం�.. 

వయ�� �దద్�� �వడం� తన ���న్ ���ం��ం�ం� �రద. 

‘‘అ�మ్.. �� �షయం �పప్�� �� �పం వ�త్ంద� �� ���.. ఒక అ�ప్��ష్ 

క��న��� � ��హం జ��ం� � ����న్ �శనం ��ల���ంత 

���మ్�� �� ��.. � �తక చ��న్ గమ�ం�� �� �రణ్యం ����న్�.. � 

�తకం� �� � �ళళ్�న ��న్ సంవతస్�ల� భరత్� ���ట్�ం�వ� సప్షట్ం� 

ఉం�.. అం���.. ��హం అనంతరం ���న్ క�ట్ల� భ�ం��స్ ఉం�ంద� �� 

� �తకం� ఉం�.. ��.. ��వ్�న్ క�ట్ల� అ�భ��త్�.. అంతకం� ��ట్ం� �య్�� 

�� �ం��వ� � �తకం� ఉం�.. ఈ �పంచం �తత్ం ��ట్వ�చ్ అవ�శం 

�� � �తకం� క���త్ం�.. 

��వ్ ఈ జ�ం��� ��హం ����ం� మ�వ�� ����న్ � �తక��య్ � 

భరత్ � ��హం అ�న ��ద్ సంవతస్�ల� చ��వడం �యం.. ఇ� ఆ ��� 

�రణ్యం.. ��న్ ఎవ� �రప��.. ఆ త�వ్త � ఇషట్ం..’’ ��ధ్ం�  ��ప్న �ట�  �� 

�రద �యయ్����ం�.. ఆ� �ద� సథ్�ద్� ����ం�.. ఒక �ధ�న �� � 
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�ర��ం�.. ���వ��� ఆ�� ప� ���ల  సమయం ప��ం�.. ఆ త�వ్త 

�రద ఆ�చన� ప���ం�.. 

భరత్� ���ట్�వడం అనన్� తన ��� ��.. అ� �వ �రణ్యం.. �వ �రణ్��� 

ఎ���డ్ ��� ��వగల�..? ఆ� మన� ��ల్� ����ం�ం�... ఆ� 

ఆ�చన�  శర�గం� ప�� ��త్�న్�.  

జ�ం��� ��హం ���ం� తన ��తం� �� తన త�ల్దం�ల  ���ల� 

�� ���   �ం��ం�.. �ద� �� �ం���త్..  ఆ త�వ్త ఊ�ంచ��� 

�� �రద   మన� అం�క�ంచడం��..  మం�, ��.. అమ�ం� �ప� 

జ�ం��� ��హం ����ల� �వ�� �రణ్యం ���ం� �రద.. ఆ� 

�రణ్యం� ��ధ్ం� � ఎం� సం�షం క���ం�.. ఈ �షయం �ంట� అమ�ం� 

�ప�� ��య��లనన్ ఆ�టం ఆయన� క���త్ం�.. 

�రద దగగ్ర �ల� ���� �ంట� అమ�ం� �ప� దగగ్�� �ళ�� ��ధ్ం� .. 

తన� త�న వ��� ��న� ��ధ్ం�  �పప్డం� �ం� ����� స��� 

అం�� అమ�ం� �ప�. తం� మరణం� �� ��దం� ఉనన్ ��త్త త�ణం� 

తన� ��ళ్ ����ల� ఉ�ద్శయ్ం �ద� అం��. 

��.. అమ�ం��ప��  ��ధ్ం�  � �� అత� �ద�మ��  �� 

నచచ్�పప్డం� తపప్� ప��థ్�� తన ����� ఒ�ప్�ం�� అమ�ం��ప�. 

ప��� ���ల్ అమ�ం� �ప� ��హం �రద� అంగరంగ �భవం� 

జ����ం�.. అమ�ం� �ప� �రద� ��న �ద� ���� ఆ�� ఎం� 

�మ� �ం��ం��. �రద �� అమ�ం� �ప�� ��న మ�కష్ణం ఆ� 

కళళ్�ల్�ం� క�న్�ళ్ జల  జ� ����.. 

ఎంత �ందర �పం తన భరత్�.. ఈ �పం ఈ ��� ఉం�� �వలం  ��ద్ 

సంవతస్�� ��� అనన్ �జం �రద మన�� ����ం� �నపం� 

��చ్నంత �ధ క���ం�.��హం జ��న �ద� ��� �రద ఒక �రణ్��� 
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వ�చ్ం�.. ఇం� ఎ�న్�ళ్ ఆయన ����� ��య�.. �� అమ�ం� �ప� 

���న�న్ ���  ఏ�� ��ం� ����లనన్� ఆ� �రణ్యం.. 

��ళ్ అ�న అనంతరం త�ల్దం�ల� స� ��ల�న ఆ భవం��� వ�చ్న �రద� 

ఆ ��వరణం అం� �తత్� అ���త్ం�.. ఇం�భవనం �ం� ఆ ఇం��, ప�ల 

సంఖయ్� ఉనన్ ప��� మధయ్� మ��� ��తం�� అ����ట్న �రద� ఆ ఐశవ్రయ్ం 

అ�భ�ంచడం సం�షం� ఉ�న్, తన భరత్ ��ం�న ��� ��ం �� కష్ణం ఆ�� 

�ం���� ఉం�. 

అమ�ం� �ప�, �రద� ఎం� �మ� ���ం��న్�.. ��య్, భరత్�  ఇదద్� 

అ�య్నయ్త� గమ�ం�న ప��� �తం ఎం� �చచ్ట ప���న్�.. తన తం� 

మరణం� ���ప���న అమ�ం� �ప�, �రద �క� ��ల్ ��ల్� 

���వడం �రం�ం��. �రద ���త్నన్ �మ� అత�� అ�త�న ఉ�స్హం 

వ�చ్�ం�.. ఏ�ంతం� ఉనన్�ప్� ఇదద్� మన� ��ప్ తమ ��ల� పం���న్�.. 

జ�ం��� తన �ం�నన్ కరత్�య్ల�న్ం�� �రద� పం���న్� అమ�ం� 

�ప�.. తన ��తం� �రద ���ంచడం� అమ�ం� �ప�� ఎం� �దద్ ఊరట 

ల�ం�నటల్�ం�.. �రద �� అమ�ం� �ప� ���త్నన్ అ��గం� త�� 

�దద్���ం�.. 

��య్, భరత్�  ఇదద్� ఒక��క� అరథ్ం ���వ��� ఎం� సమయం పటట్��.. 

ఇదద్��� సవ్తం� ���  ఉండడం, ఇదద్� ఆ�చన�  �జల� ��  ��లనన్ 

���� క�� ఉండడం� ఇదద్� ఒక�� ��� ఒక� ఉండ�నంత� అ����న్ 

పం���న్�. 

ఆ �తత్ జంట ఆ భవనం� సంద� ��త్ం� ఆ భవ��� �తత్ కళ వ�చ్నటట్�య్ం�. 

అమ�ం� �ప� �ద�మ��  �� ఆ జంట� �� �గ �చచ్ట ప����.. 

కళళ్ �ం� �రద, అ�ల్�  అమ�ం� �ప� ఇదద్� ఎం� అ�య్నయ్ం� గడపడం 

��త్నన్ �రద త�ల్దం�ల  ఆనం��� అవ��ల్�ం� ���.  
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తన ���� ప�ట్న అదృ�ట్�� ��ంత�� సంబరప����న్�.. ఇ�న్�ళ్� 

అ�భ�ం�న �ద�కం ఎ���వడం, ��ల��నన్� ఏద�� ప��� కష్��ల్ 

సమ�రచ్డం� �రద త�ల్దం��  ఎం� సంబరం� ����న్ అ�భ��త్�న్�. 

��ల్ ��ల్� ఆ ��వర��� అల�� ప�ం� �రద.. ఇం�ల్ ఉనన్ ప��ళళ్� ఎం� 

అ��నం� ���ం�ం� �రద.. �ం� ప���ళ్ �� �రద� ఎం� 

�ర��న్ �ం���న్� 

��� క���� ఉం�, తన� ��ల�న ప�ల� ��ం��వడం�  �రద ��ప్ 

సప్షట్ం� క���త్ం�. ప��ళళ్� ఏద�� కషట్ం వ�త్.. �ంట� తన భరత్� ��ప్ �� 

క�ట్�న్ ��చ్యడం� ప��ళళ్ంద� దగగ్� �ప�త�న అ����న్ సం��ం��ం� 

�రద. 

తమ ఆ�త్  వయ్వ��ల�, ఆ�య �కక్ల� ���� ��� �� �రద� 

అ��నం� ��త్�..��త్�� ���ళ్న ��న్ ��ల  వర� �రద ��తం భరత్ 

�ంగతయ్ం� ఎం� ఆ�ల్దం�, అ�భ్తం� ����ం�.. �రద �� అమ�ం� 

�ప�� కం�� �పప్� ���ం�ం�. భరత్� �వల�నవ�న్ దగగ్�ం� �ర� 

���ం�ం�. భరత్� ఇషఠ్�న వంట�ల� సవ్యం� �� �� ���ం�.. 

అమ�ం� �ప�� కలవ��� ��ట్  పకక్ ఊళళ్ �ం� ఎం� మం� వ�చ్��.. 

�రంద� ��ం� ���వ��� ఆ భవం�� ఒక �దద్ ��  ఉం��.. వ�చ్న 

�రంద� ఆ ��ల్� ��చ్ం� ��.. 

ఆ ��  పకక్� అమ�ం� �ప� ��య్లయం ఉం��.. తన� కలవ��� వ�చ్న 

�రంద�� ఒ�క్కక్�� ��� ఆ ��య్లయం�� ���ం� అమ�ం� �ప� 

��ల్��ం� ��.. 

�ర ��ల� �ం� ఎడల్ బం�ల్ క�ట్�� అమ�ం� �ప�� కలవ��� వ�చ్���, 

ఒ�క్�� �యం�ం �ళ అ�� �� ఆయన� కలవడం �దరనంత ��� 
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ఉం���.. అ�ంట�ప్� �� ఆక� ద�ప్ల� అ�ల్��ం� ��.. అమ�ం� 

�ప�� క�� ��� ��ళ్ట�ప్� ఎం� �రసం� ��ళ్����.. 

�� అవసథ్� �రద గమ��త్ం�..  

ఆ �ంట� తన భరత్ � ఈ �ష��న్ ��త్�ం�, �రంద�� ఉదయం �ళ అ�ప్�రం, 

మ�య్హన్ం �జనం, �యం�ం �ళ  అ�ప్�రం ఏ�ప్� ���త్ ��ం�ందనన్ 

సల�� ఇ�త్ం�.. తన �రయ్� వ�చ్న ఆ ఆ�చన� అమ�ం� �ప� ఎం� 

�ం����.. ఇ�న్�ళ్� తమ� �� ఆ�చన �రద� �వడం� మ��� గరవ్ం� 

�� �ల��� అమ�ం� �ప�.. 

ఆ మ��� �ం� అమ�ం� �ప�� కలవ��� వ�చ్ �� ��� అ�ప్�రం, 

�జనం ఏ�ప్�ల్ దగగ్�ం� ��ం�ం� �రదమమ్.. �ం� అమ�ం� �ప�� 

కలవ��� వ�చ్ �జ�  ఎం� ఆనందప����.. తమ క�ట్ల� గమ�ం� త�న 

చరయ్ల� ���వడం� అమ�ం� �ప�� �ం���ం� ఆయన �రయ్ �రదమమ్ 

అం� �రద� �గడత్ల � �ం��త్��. 

ఈ �షయం అమ�ం� �ప� ఆ�నం� ఉనన్ �మ �జలంద�� �����ం�.. 

�జలంద� ఎంత�� సం���త్�. అం���.. ��ట్ �కక్ల  ఉనన్ ఎవ� 

ఇండల్�న�� �భ��య్�  జ����న్య� ���న�ప్� అమ�ం� �ప� ��� 

�ంత ధ��న్ స�యం� అంద ����.. �రద ఆ ఆ���న్ �� ��చ్ ��ం�.. 

ఎవ�ండల్�న�� ��ల్�ల్ జ����న్య� ���త్ ��� మంగళ ��ం, వ�, 

వ�ల� ప�ట్ వ��ల� అం�ం� సం����న్ �ద�  ��ట్ం�.. �నన్, �త� 

�భ��య్ల� ఆ� �భ��య్� బ�ట్ వ��ల�, ధ��న్, పం�ల్, పల��ల� ఇవవ్డం 

�రం�ం�ం�.. 

అమ�ం� �ప�� ��ళ్ ���� అ� త�క్వ �లం�� �రద �జలంద��� 

ఎంత�� �� సం��ం��ం�.��హం అ�న �ద�ల్ �రద� ��, అమ�ం� 

�ప�� �� �దద్� ప�ట్ం���� �జ�ం� �ప�.. అ�� అమ�ం� �ప� 
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��ళ్ అ�న త�వ్త, తమ ఇం�ల్ జ���నన్ ప���ల� గమ��త్ం����.. 

�రద� �జ�ం��ప�� �ర��యం ��ం ఏరప్�ం�.. ఎం�కం� ఓ �� 

����, క�క �ద���న్  అ�భ�ం�న �రద� ���వ�చ్ తమ ఇం�ల్ 

ఐశవ్రయ్వం���� �యడం �జ�ం� �ప�� నచచ్��. తన ఇ�ట్ఇ�ట్ల� 

ప�ట్ం��� �� �క�వడం� ��� �క �నన్�ం� ���. అనన్ ��హం�  

�� �జ�ం� �ప� �దద్�  హ��� �య�ం� తన ప�� �� 

����న్�. 

అ�� తం� మర�ంచడం� �జ�ం��ప� ఆగ�ల� అ�డ్ అ�� ��ం� 

���.. 

అమ�ం� �ప�� తన త�మ్� �� �శచ్రయ్ల� ��ప్ంత �రవ ఎవ�� 

�క�వడం� �జ�ం� �ప�� �దద్ �� �� �� అమ�ం� �ప�. ఎ�ప్� 

అ��� తమ ���� సంబం�ం�న ప�� ���త్�న్న� �జ�ం� �ప� 

���ం���.. ఒ�క్�� �రం� ��� ��ల  వర� అస�  ఇం� �యల� 

�� వ�చ్�� ��. 

అ�� �� అమ�ం� �ప�� అ��నం కలగ��. వంద ఎక�ల  వయ్వ�యం 

ఉండడం� ��� ����ం�� �జ�ం��ప� కషట్ప���న్డ� అ���న్� 

��, తన త�మ్� �� �� ���ల  ��ం� అస�  ��య� అమ�ం� �ప��.. 

�కక్�  అ�� �� �క�వడం� �జ�ం� �ప� తన జ�స్ �సం �ప�తం� 

డ�బ్� ఖ�చ్ �టట్డం �ద� ��ట్�.. 

ఇక అమ�ం� �ప� �ద�మ��, �వ� �తం ఆ భవనం� �రద �తత్నం ��ల్ 

��ల్� �����ండడం� తమ� అం�న ��� ���వడం �ద�  ��ట్�. తం� 

ఉనన్ంత వర� ఒ�ద్క� ఉనన్ ��ళ్, అమ�ం��ప� ��హం అ�న మ�కష్ణం ఆ 

బంగ�� ఉనన్ బం�రం, �ం�, నగ�� క�న్��. అమ�ం��ప� �� �షయం 

�దద్� ప�ట్ం��క�వడం� �� ఆ�ం� ఆట, ��ం� �ట� ����ం�.. 
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అమ�ం� �ప� జ�ం�� �� వయ్వ��ల� ���వడం� త�మ్� 

�జ�ం��ప� ఎ�ప్� వయ్వ�యం ప�ల� ��� ఉ�న్డ� ��ం�న అమ�ం� 

�ప� ఇం� వయ్వ���, తమ ఆ�త్��త్ల� సంబం�ం�న వయ్వ���, ఆ���� 

సంబం�ం�న �కక్ల  వయ్వ��ల�న్ం�� �� �ధయ్త� �రద� �డ��. అపప్�� 

ఆ ఇం�� �రదం� అంద��� �రవ �వం ఉండడం� �రద ఎంత� �దయ్త�న 

ఇ�ట్ �రవ్��త్ందనన్ నమమ్కం అమ�ం� �ప�� క���ం�. అం�� �ఖయ్�న 

వయ్వ��ల�న్ం�� �రద� అపప్����. �ం� అమ�ం��ప� ���ట్�ల� 

�రద� క� �రగడం �రంభమ��ం�.. 

అపప్� వర� ఎం� అ�య్నయ్ం�, ఆ�ల్దకరం� గ����న తన ��తం� ఓ �దద్ 

��� �వ��� �ం� అ�ప్� ప�ంద� ఊ�ంచ� �రద, అమ�ం� �ప� తన� 

అపప్��ప్న �ధయ్త� �ర�రచ్��� �ంట� రంగం�� ����ం�.. 

�కక్ల� �� ��� స�యం� తమ ఆ�త్��త్ల  �వ�ల�, ఆ�య వన�ల� 

అ�న్ం�� ప���ం�న �రద� ��ల్ ��ల్� ఆ ఇం�ల్.. తమ ఇం� �� ��త్నన్ 

���  ఒ�క్కక్�� ����� �వడం �దల��ం�. తన మ�� 

�జ�ం��ప� �����ల  ��ం� �� ��� �వ్� ����ం�ం� 

�రద. అ�� తమ ఆడప���  �� అం�న��� ����వడం, ఆ�త్ ��త్� , 

��ల� సంబం�ం�న ��న్ ప�ల� �యం �� �� �వ్�నం ���వ��� 

సంబం�ం�న �వ�ల� �� ����ం�ం�. 

తమ�  ��య�ం�  జ���నన్  ఈ  �ష��న్ం��  జ�ం��  అమ�ం� 

�ప�� ��ప్ల��ం�ం� ��.. �పప్�క��ం� �రద.. ఇపప్�� ��ట్ ఉనన్ 

���� �జల  సమసయ్ల� ��చ్ ప�ల� ఎం� సమ��న్ ����త్ 

అల���నన్ తన భరత్� ఇం�ల్ జ���నన్ ఈ వయ్వ��ల� ��� ఎ� సప్ం��త్� 

అనన్ భయం ఆ�� �� ���ం�. 
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ఒక �ళ జ�ం�� ఆ�హం� తన ఆడప��ల�, మ��� �ల��త్.. ఈ 

�ష�ల�న్ం�� �� ��ప్న� ����� �� తన� కకష్ ���రనన్ భయం 

�� ఆ� అమ�ం��ప�� �పప్క�వ��� ఒక �రణం. �ళళ్� సంవతస్రం �� 

��త్ ��ం� ఇం�ల్ �రంద� మధయ్ ��చ్ ��ట్ందనన్ అప�� తన� ప��ందనన్ 

ఆ�చన �� �రద� క��ం�.. అం�� భరత్� ఈ �షయం �పప్�ం� �నం 

వ�ం�ం�.. 

��.. ��త్.. ��త్.. ఈ అ�య్�ల� ఎ� స�ంచగల�.. ఈ �షయం� ఏ� 

ఒక� ��లనన్ ప�ట్దల  ��ం �రద� �����ం�.. ఇ� �ష��న్ ���� 

సం��ం�ం�.. ఆ ��ం��� ఎం� నమమ్క�త్�న ���� ఆ ఇం�ల్ అ�మం� 

తర���నన్ ఆ�త్ ��ం� అం� ���.. అ�� �జ�ం��ప� �� ఖ�చ్ �� 

��� �కక్�ల్ ���ం�� .. ఈ �కక్ల� అమ�ం� �ప� � ��ంచ�డదనన్ 

బల�న �చచ్�క �జ�ం� �ప� �వ్�, అత� �ద�మ�ల  �వ్� �వడం� 

�నన్�ం��వడం తపప్ మ�� �య�క��� ���.. 

��.. ఇ�న్ళళ్� ఆ ఇం� ఇ�ల్�  �రద �వ్� �� ��త్నన్ ��ల�న్ం�� అమ�ం� 

�ప� దృ�ట్� �����ళ్ల���న్� ���. �రద ఈ �షయం� తన� అడగ�� 

ఆ�� �జ �జ�ం� �ప� ��య్ణం త�వ్త �� ���న ఆ�త్ల �వ�ల�, 

�జ�ం� �ప� జ�స్ల� అ�న ఖ�చ్ల� సంబం�ం�న �కక్ల� �రద �ం� 

��ట్�.. �ట�న్ం�� ��న �రద �� ���ం�.. 

�జ�ం� �ప� �ల  �� ఖ�చ్ అకష్�� లకష్ ���� .. 

లకష్ ��యలం�.. ��య్ �ద ��ం��  �ల  ��ల  �� ఆనందం� 

బతక��� స�ప� ��మ్.. ఎ�న్ �ల  ఎక�ల  ���  ఉండడం, ��� వంద 

ఎక��ల్ వయ్వ�యం సమృ�ద్� ����ండడం� �జ�ం��ప� ��ట్ ఖ�చ్� 

ఎవ� �దద్� ప�ట్ం���క���. �ఖయ్ం� ఈ �ష��న్ జ�ం�� అమ�ం� 

�ప� దృ�ట్� �����ల్�,  ఖ�చ్తం� �జ�ం��ప�� ఆ���త్�.. అస� 



324 
 

తనం� �జ�ం��ప�� అ�షట్త ఉందనన్ �షయం అత� �వరత్న �వ్� క���ట్ం� 

�రద.. ఈ ప��థ్�� అత�� తన భరత్� ��� ఎ�ం� ప��థ్��  ఎ�ర��� 

అనన్ ఆ�చన ఆ�� క��ం�. తన అనన్ అమ�ం� �ప� � క�� ఉనన్�ప్� 

�జ�ం� �ప� అనన్ం� ఎం� అ��నం ఉనన్�ట్�, అత�� భయప��నన్�ట్� 

ఉం��. అ� ఖ�చ్తం� నటన� అ� �రద ఎ�ప్� క���ట్�ం�.. ఇ�ప్� అత�� 

��ట్ ఖ�చ్� ��క అ� �జ� అ� ��ధ్రణ అ�య్ం�.. 

�జ�ం� �ప� ��ట్ ఎ�ప్� ఓ �ం� ఉం�ం�.. �జ�ం��ప�� �గడడం, 

అత� ఇ�చ్ నజ��� అం��వడం �ంద� పన��, మ��ంద� �జ�ం� 

�ప� క�న్�న మ�వ� న��, భ�� ఒ�ప్ం� అత� �ంత� �ర�� అత� 

అం�ం� నజ��� ���వడం మ� �ంద� ప�.. ఇక వయ్వ�య కేష్�ం� ఉనన్ 

�ట�, పంట ��ల� �వ��న ఎ��� ���వ�చ్, ��క�య్ ఖ�చ్� ��ట్ం�� 

��ప్ దం��� �� మ� �ంద�.. ఇక ��ల� �� ఇపప్�� �� ��� 

��య్కం� �జ�ం��ప� �సం ఏ�ప్� �� డ�బ్ దం��� �� మ��ంద�.. 

ఇ� అత� ��ట్ ఉనన్ �రంద� మధయ్ �జ�ం� �ప� ఎంత� ����� అంత� 

�����. �రంద�� �జ�ం� �ప� ��ట్ ఖ�చ్ �ల� లకష్ ��య�. 

�� �� తన మ�� �జ�ం� �ప�, ఆడప��� ��త్నన్ 

ఆ�చ��  శృ��ం��వడం� ఇంక ��� �క ఒక �� అమ�ం� �ప�� అ�న్ 

�ష�ల� ���ం� �రద. �రద �ట�  �నన్ అమ�ం� �ప� 

భ�ంచ�క���. �ఖయ్ం� తన త�మ్� వయ్స�ల� ��స�య్డనన్ �ష��న్ 

అత� ��ణ్ం���క���. 

అమ�ం� �ప� �ఖం� ���నన్ ��ల� గమ�ం� ఆం�ళన �ం��ం� 

�రద. ఈ �ష��  �వలం  అత�� దృ�ట్� �����లనన్ ఉ�ద్శయ్� తపప్ అత� �త 

��� ���ల్ ���ం�ల� �రద� ఏ��� ��.. ��.. అమ�ం� �ప� 
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ఊ����.. ఆ����ల� ఊ����. �రద ���త్�న్ ���ం���ం� 

�జ�ం� �ప� దగగ్ర� ��త్�. 

�టట్ �ద� ��� తన వంక �పం� ���వ�త్నన్ అనన్� �� ఎం� 

�సమ్��� ���� �జ�ం� �ప�. అత� ఏ� అన��ంత�� 

అమ�ం��ప� త�మ్� ��క్� ప�ట్�� �ం� �ంప� ��ం��త్�.. ఆ 

హ�తప్����� ఎం� �� � �ర��� �జ�ం��ప�.. 

‘‘తరత���  ప��, ��షట్� ����ం� వ�త్నన్ మన వంశం తల �ం��� 

ప��  ��త్�� ��వ్..’’ అం� ఆ�హం� ఊ���� అమ�ం��ప�.. 

�చకష్� �ఞ్నం ��ప్� త�మ్�� ��ం� �డ��. �ుటట్ �ద� �� అనన్ కళళ్�ల్ 

క��ం�న ఆ�హ �వ్ల� �� భయప���� �జ�ం� �ప�. ఆ 

హ�తప్����� ప� �ళళ్ంద� �యయ్���� అ�� ��త్ం� ���. 

�జ�ం� �ప��, అమ�ం� �ప� ��డ్� ���నన్�ట్ ����న్డ� 

����నన్ �ద�మ��  ప��ప��న అకక్�� వ�త్�. 

అమ�ం� �ప�� అ�డ్�� �యతన్ం ��త్�.. అ�� అమ�ం� �ప�� 

త�మ్�� �పం తగగ్�.. తన� అ�డ్ వ�చ్న తన �ద�మ�ల� ఈ�చ్ పకక్� ��ట్�త్�. 

�ం� ఇదద్� త� పకక్న ప����.. 

తమ �రయ్� అమ�ం� �ప� అ� ఈ�చ్�యడం� �� భరత్ల� �పం వ�త్ం�.. 

ఇదద్� అమ�ం� �ప��� వ�త్�.. 

అదం� ��త్నన్ �రద� ఏం ��� అరథ్ం ���. ఎవ�న్ ��ం�� ��య�ం� 

అ�� ఉం���ం�.. ఆ�� ఆ భవం�� జ��న ఈ �డవ� ఇ�న్ ���� ఎం� 

ఆ�ల్దం� ఉనన్ ఆ ఇం� ��వరణం ఒకక్��� ���క్��ం�.. 

���ట్��  త�మ్�� అండ� ����.. �వ�  �� �జ�ం� �ప�� 

�న��� వ�చ్�. అమ�ం� �ప� అ� �వ�త్ంచడం ��క �రద హసత్ం ఉంద� 

��� ����వడం� అంద� �రద� కకష్ �ం��ం��. �జల  �య�స్ �సం 
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�రంతరం �� ప��నన్ అమ�ం��ప�� తన ��ం��� ఇంత� ���� 

�లప్డడం, తన త�మ్� ఇ�న్ ��ల� �యడం ఏ��ం స�ంచ�క���. 

అం�� �రంద�� ��ద్కిష్ణయ్ం� ఇం�ల్�ం� బయ�� �ం�ం���త్�. 

జ�ం�� ��ం�ల్ జ��న ఆ ��ంబ �డవ కష్��ల్ అ�న్ ���ల్� ����ం�.. 

అం�� అ�క �తం �జ�  అమ�ం� �ప� �� �లబడ�, �గ� �రంద� 

�జ�ం��ప�� వ�త్� ప����. �ం� క��ంచ� ఓ ��ద్�� �ర��ం�. 

�జ�ం� �ప� తన అ�న్ వ�న� ఎం� పగ� �ం��ం��. ��� �� తన 

అకక్�  �� వ�త్� పలకడం� అత�� ఉనన్ పగ �� �పం ��చ్�ం�. 

�ఖయ్ం� �రద �� �ం�� అత� మం�ప����న్�. 

ఒక �నన్ అ�గ్రవవ్ ��  �దద్ �వ్ల� �ర���.. అ�� ఒక �నన్ �రణం �� , పగ 

���ర �వ్ల�  ర��ంచ���.. ఇ�ప్� �జ�ం� �ప�, అత� అకక్, �వల  

లకష్�ం ఒకక్�.. తన� ఇం�ల్�ం� �ం��న అమ�ం��ప�, అత� �రయ్ �రద� 

���రం ��చ్�వడం.. అం��సం ఎంత�� ��ంచ��� �� �దద్ప����. 

ఆ ఇం�ల్ ����న ప��థ్�ల� ��ం� కలత �ం��ం� �రద.. ఇదం� తన 

వ�ల్ జ��ందనన్ ఊ� ఆ� భ�ంచ�క��ం�. అమ�ం� �ప�� అస�  �షయం 

ఎం�� ��ప్� అ� మదనప���ం�. 

��.. ఎపప్�� � ఈ �షయం ఆయన� ����స్ం� క�.. అం� ఓ���త్� 

���. 

అ�� ఆ� మన�� ��ం ఆం�ళన ��ఫ��త్� ఉం�ం�. �� �జ�ం� 

�ప� ��ం� ���న �ంద� ప� ��ళ్, అనన్� పగ �ం��నన్ అత� �ం� 

అమ�ం��ప�� ��దం �ం� ఉంద� �పప్డం� �రద మ�ంత కం�� 

ప���ం�. 



327 
 

తన భరత్� అ�ప్��ష్ ఉంద� ��ధ్ం�  �� ��ప్న �ట�  �రద ���ల్ �� 

����ం��..ఆ �ట�  ��త్� ��� ఆ�� మ�ంత ఆం�ళన ����త్ం�.    

తన భరత్  కేష్మం �సం క��ం�న ��ళళ్� అంద�� ��క్ం�.  

ఈ �డవ �� ఒక �ల  ��ల  వర� �న��ం�.. ఆ త�వ్త ��� గ�ప్న ��ప్� 

స�ద్మ����ందనన్�ట్� ప��థ్��  ఏరప్డటం� అపప్�� �రద మన� ��ద్� 

�థ్�త ప�ం�. �జ�ం� �ప� తన త�ప్� ����� అనన్ �ంత� ��ల� 

మన�ఫ్�త్� ���ం�ం� �రద. �� అ� �ధయ్మ�య్ ప� �ద� �ంద� ప� 

��ళ్ ����. 

ఇ� ఉండ� ఒక �� ఉద��న్ �ంద� ���  ఎం� ఆం�ళన �ం�� 

అమ�ం��ప�� కలవ��� వ�త్�. అ� వ�చ్న ��ల� ఒక� �మ��.. 

�రంద�� గమ�ం� �రద అకక్�� వ�త్ం�. 

�� �ంట� జ�ం�� ��� కల�ల� �రద� ���ం��. అస�  ��ం�� 

అంత� ఆం�ళన �ం���న్�.. అస�ం జ��ం�..? అ� ��హలం� 

అ���ం� �రద. �ం� �రంద� ‘‘ప�ళళ్ �ందట తమ �మ �� �జ 

బహ��  �ప� �� �� �నం� ఇ�చ్న వయ్వ�య ��� అమ�ం� �ప� 

�ద�మ�� , �� భరత్�  అ�య్యం� ��క్�న్ర�మ్..’’ 

అం� ��న �ల��త్� �రద �ం�. �రద ఎంత�� ఆశచ్రయ్��ం� �� 

�ట�  ��.. అ�ప్� అకక్�� వ�త్� అమ�ం� �ప�..   

ఆయ�న్ �డ�� ��లంద� ��మమ్�� అత� �ళళ్�ద ప���� 

�మ��� స�. 

‘‘అ�య్.. �� �� �య్యం ��ల�య్.. � తం� �� �� �నం� ఇ�చ్న 

వం�క�ల వయ్వ�య ��� � అకక్� , �వ�  ��క్�న్ర�య్.. ��� ��ల్� 
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� ���  �� ఇ�ప్ం� �ధయ్త ��న�య్..’’ అం� ���త్� �రం�..�� 

�ట�  �నన్ అమ�ం� �ప�� పటట్�నంత �పం వ�త్ం�.. 

‘‘� జ�ం�� వంశం� �నం� ఇ�చ్న ��� ��� ��క్వడం అనన్� ఇంత 

వర� జరగ��.. 

జరగ� ��.. ��� ���  పడకం�.. � �� �� ��� ఇ�ప్ం� �ధయ్త 

��..’’ అం� ��� ఓ��చ్ పం�ం� ��త్� అమ�ం� �ప�. 

భరత్ �రణ్యం� �రద� మ�ళ్ భయం ����త్ం�.. అస� అమ�ం� �ప�� ఎం� 

�పం� ఉనన్ ��, ఇ�ప్� ఈ ���సం ��� ఘరష్ణ� ��� ఎ�ం� 

ప����  �� ���ం�� అనన్ ఆం�ళన �రద� క���ం�. 

��� ��ల్డ��� �ళల్డం �సం, �దధ్ ప��నన్ భరత్ దగగ్�� ఆం�ళన� 

వ�త్ం�  �రద.. 

‘‘ఏవం�.. �� ఇ�ప్� అకక్�� ��ళ్ ��ల్�� మ�ళ్ �డవ�  �ద���.. అస� 

�� �� 

ఎం� �పం� ఉ�న్�.. ఈ ప��థ్�� �� ��� ��ల్డటం ఏ��ం మం�� 

��.. � �ట �నం�.. ��లం� ఈ ��ల� మన�నన్ ���ల్�ం� �ంత 

�నం� ఇ�చ్యం�.. అం���.. �� ��ం �� దగగ్ర� �ళళ్��� ��ళ్�..’’ అ� 

అం�ం� �రద ఖ�ఖం��.. 

�రద �టల� అమ�ం� �ప� ఎం� �పం� ��త్�.. 

‘‘� జ�ం�� వంశం ��ం� ��ం ��స� అ� ��ల్���న్�..? ఒకక్ �� 

ఎవ��� �నం� ఇ�చ్న ��� ��� ��క్వడమనన్� � వంశ చ���� 

జరగ��. అ�ం��.. ఇ�ప్� �� అ�య్యం� ��ల �ం� ��� ��క్ం� 

��త్ ఊ��మం��..? ఇ�ప్� �� �నం� ఉం���.. 
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ఇపప్� వర� ఎం� ��తత్� ����ం� వ�చ్న � వంశ ప��, ��షఠ్ మంట 

గ����ం�.. 

��ప్�ద్న ���ల్��ళ్ �జల  �ం� � ���న్ ఎ� ��ం��మం��..’’ 

ఆ�హం� ��న్�త్� అమ�ం� �ప�. 

�� ఎంత ��ప్� అమ�ం� �ప� �నడ� అరథ్���ం� �రద�. ఆ� 

మన�ం�� ��� శం��త్ం�.. అమ�ం� �ప�� �చచ్�టట్��� ��ల� �� ఈ 

పథకం ���� అనన్ అ��నం �� ఆ�� క���ం�. �ం� ఆ�� 

ఆం�ళన మ�ంత �� �పం ��చ్�ం�.. 

అమ�ం� �ప�� ఒంట�� పంప��� ఆ� మన� అం�క�ంచడం ��.. ఏం 

��� అరథ్ం ��ం� ఏ��త్ ఉనన్ �రద� �� ఆ� 

త�ల్దం��  తలల్��ల్���.. 

‘‘��వ్�� ��డ్.. అ�ల్� ��� ఎం� మం� మన�.. మం� �ళళ్� ఆ ��� 

అండ� ఉం��.. 

��వ్ భయపడ��.. ��లం� అ�ల్�  ��� ��� �� �� ��త్�.. �� 

�ల�నంత మ�� ��� స�ద్��ప్ �యతన్ం ��త్�..’’ అం� �రద ����న్ 

�న�ం�.. 

అమ�ం� �ప� �న�� ��� బం�� �� �� బయ�  ����. �రద 

ఎం� �ల��త్ం�.. 

��ంత ��ప్� ���ం���ం� ��ళ్న �ళళ్� ఆ ��� రకిష్ం�� అం� ��ళళ్� 

��థ్�త్ అ�� �పప్����ం�.. 

ఏ� అనరథ్ం జరగ��ంద� తన మన�� సం���  �దల��ండడం� ��ం� 

కలత �ం��ం�... 
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�రద.. కళళ్ �ం� �ళళ్� ఆ భవం� �ఖ �వ్రం వం� ��త్ ఉం���ం�.. 

కష్��  �రం� గ��త్ం��.. ఆ� మన�� స��� �ష.. ఏ కష్ణం ఏ �ట 

���స్�త్ం� అనన్ భయం.. �రద� ఆ ప��థ్�� ��న ప��రంద� ఆ� ��ట్ 

�� ఆ�� ఓ���త్ం��.. అ�� �రద� భయం తగగ్�.. గం�.. �ం� 

గంట� .. �� గంట� .. సమయం �రం� గ�����ం�.. ఆ� �� �� 

�� ఉం�ం�.. తన భరత్ �క �సం ఆ� మన� ఎం� ఆ�ం� ఎ�� 

��త్ం�ం�.. 

��� గంటల  సమయం త�వ్త ఓ ప��� ��� ���ం� ప�� ప��� 

��� వ�త్�.. 

‘‘అమమ్��.. అ���ంద�మ్.. జ�ం�� ���, � అ�మ్, అయయ్� ఆ 

��మ్�గ్�  �టట్న ��ట్��న్రమమ్ ’’అం�  �దద్� ���త్ ���� అత�.. 

ఆ �ట�  �నన్  �రద�  చలనం ఆ���ం�..  �న�డ�  �రత్ �నడం�  ఆ� 

శ�రం�� అవయ�ల�న్ ప��యడం ఆ����.. ప��ళళ్ంద� ఆ ��ణ �రత్ 

�� ��ంచడం �రం��త్�.. 

అంద� �రద �� ��� ��త్ం� ���.. �రద� ఎ�ం� చలనం 

�క�వడం� �� భ�ం�ళన� �ర���.. 

స��గ్ అరగంట త�వ్త �జ�ం� �ప�, తన అకక్, �వల� ఆ భవం��� 

����త్�.. అత� �ఖం � పగ చ�ల్�చ్��న్ననన్ ���క ఆనందం 

క���త్ం�ం�.. �� �నక వ�త్నన్ తన అకక్�, �వ�  �రద� �పం� 

ర����ం��.. 

�జ�ం� �ప� వ�చ్��� ‘‘ఒ�� .. ఇ� ఇకక్�� వ�చ్న�ప్� �����న �ర ఓ 

సం�� ��ట్�� వ�చ్ం� ��న్ ����..’’ అం� ఓ ప���� ��ం �� 

��త్�.. ఆ ప� �� గజ గజ వ���� �ంట� �ప�� ��ళ్ ఆ సం�� 

���వ�త్�.. �జ�ం� �ప� �రద ��ట్ ప�ట్�� బలవంతం� �� 
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����..‘‘�� ���� ��ట్న��� �� బంగ��ం��.. � అనన్� � �� 

ఉ���ప్�� గ� ��వ్.. 

ఇ�ప్� అ�న్ ��ం� ���.. ఇంక ��వ్ం�� ఈ బంగ��..’’ అం� ప�చ్ 

���  ��� ఆ�� ���  �� వర� ఈ�చ్�ం� వ�చ్ బయ�� ���త్�.. 

ఆ ��� �ల �ద ప���ం� �రద.. 

‘‘మ�ల్ ఈ ఇం� �యల� క���త్.. ��న్ �� � ��� దగగ్�� పం��త్� 

��తత్..’’ అం� ద��  మ� ��� ���త్� �జ�ం� �ప�.. 

ఆ స�న్���న్ ఎం� ఆనందం� �కిష్�త్ం�� �జ�ం� �ప� అకక్, �వ� .. 

�రద� అ� �ం�యడం� ఆ భవం�� ప��� �రంద� మన��� ఎం� 

���త్ం��.. 

అంద��� �రద� �ప�త�న �� క���ం�.. ��.. �జ�ం� �ప�� 

భయప� ఎవ� �రద� ��� �హసం �య�క���.. తన�  ఇంత 

అవ�నప���  అ� ప�ట్ం��� �థ్�� �� �రద.. 

తన భరత్ మర�ం�డ� ప��� ��ప్న �ట� ఆ� �ద�� ���� ఉం��.. 

కళళ్�ల్�ం� క�న్�ళ్ �� �నంత� �� � �ర��ం� �రద.. ఆ ��� అవతల 

�� ��న జనం  �రద� ��త్ం����.. �జల� ఎవ� �� �ల� �ందపడడ్ 

�రద� �� �హసం �య��.. �� �రద� �� అంద� �ల��త్ం��.. �రద 

ఈ �కం� �న�ట్ �నయ్ం�� ��చ్ ���  ��త్ పకక్� ప���న సం�� 

���� ����, ��ల్� �� ఆ ���ం� �ం�� ����ం�.. 

అకక్డం� �శశ్బద్ ��వరణం అ���ం�.. �మ�� కళళ్�ల్�ం� క�న్�ళ్ జలజ� 

���ండ� గతం ��� దృ�య్� కళళ్�ం� కద���నన్�ట్� అత� 

���  �నయ్ం�� ��త్�న్�. ���  �� �నం� ఉ�న్ �రద గతం 
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����నన్ త�వ్త ఆయన హృద�ంత�ల� ఎం� ���వ్గం కటట్� 

�ం��ం�ం�. అ�నపప్�� గం�రవదనం� �నం� ఉం����. 

ఆనంద సవ్��  ��� �రద�� ఉ�న్�. ఆ� అ�భ�ం�న క�ట్�, ఒక�ప్� ఆ� 

జ�ం�� �పథయ్ం ఉనన్ద� ����నన్ ఆయన� �రద� ఎన�� అ��నం క��ం�.. 

ప� ����  �రం� ��ల్�.. 

ఆ త�వ్త ���  ��చ్� �ం� �� �రద దగగ్�� వ�చ్ �ం� ����త్ నమసక్�ం��.. 

‘‘�రద�మ్.. � ��ం� ����నన్ త�వ్త, �� అ�భ�ం�న క�ట్�, అవ��� 

�నన్ త��త ��న �� మ�ంత �రవం ���ం�.. ఎవ� �� అ�ధ� ఈ ���� 

వ�చ్న �� వందల  �టల్ ఆ�త్��థ్� క��న �ర�  ��� ఇం� నమమ్�క���న్�.. 

�� ఈ ���� వ�చ్న�ప్� �మమ్�న్ ��న �ద� కష్ణ� ��న �� ఎన�� 

�రవ �వం క��ం�.. ��ల్ �� ��ధ్ భ�త్ల� ప� ��త్ం� ఆ �రవ�వం 

ఆ�ధ��రవ్కం� ��ం�. �� ఎవ� �� అ�ధ� ప�చయం ���నన్పప్�� � 

�ఖం� �ండ��త్నన్ ఆ కళ, � కళళ్�ల్ ఉనన్ ఆతమ్��వ్సం �� అ�ధ �ద�, �� 

ఎం� ఉనన్త �థ్� �ం� వ�చ్ర� అ�ప్� ఊ�ం��.. అం�� � గతం 

�����లనన్ తపన �� అ�కం అ�య్ం�.. ఆ ����� దయవలల్ �� 

����, � వయ్�త్తవ్ం ఏ�� అవగతమ�ం�..’’ ���వ్గం� ఆయన కళళ్�ల్�ం� 

క�న్�ళ్ జలజ� ���.. 

�రద ��ల్� త��త్ ���  వంక ��ం�.. �నం� ఓ ��న�వ్ న�వ్ ఊ��ం�.. 

�మ�� �జం� ఉనన్ ��� � క�ళ్ �����, 

‘‘ఈ అమమ్�� గతం ��ం� ��ప్ అదృషట్ం �� క��నం�� ��ం� ఆనందం� 

ఉంద�య్... ఇ�న్�ళ్� ఈయమమ్ ��ం�, అస� ఉం�, �� అనన్ �ధ� ఉనన్ 

�� ఈడ క��ం�న ఈయమమ్� �డంగ� ��న �ణం ����చ్నంత 

పన�య్ం�..’’ ఆనందం� అ�న్� �మ��.. 

‘‘ఏ ��క్ �� ��� వ�చ్న �రదమమ్� ఆ భగవం�� సర�న ���� 

���వ�చ్�.. ఆ ����� ఆ��వ్దం�� �రదమమ్ ఈ ��ళ్� అ���ం� .. 



333 
 

�రదమమ్ �క� ఈ ��� మ�ంత వ�న్ ���చ్ం�. ����� �వయ్ �వచ�ల� ఈ 

మం���న్ �శ ���ల��� �తం ప�చయం �యగ��ం�..’’ ఆనందం� అ�న్� 

��� .. 

‘‘�రనన్� �జ� ���  ��.. �రదమమ్ గతం ����నన్ �� ఆ�� ఎన�� 

అ��నం క��ం�.. ఇక�ం� �రదమమ్ ఈ ��ళ్ ప��� ��రణ సతరీ ��, ఆ 

������ �వలం�ం�ం�� సవ్యం� ����� ఆ��వ్దం� వ�చ్న �పప్ 

భ�త్��, అం�� మన క�� �ంబరల్ంద� ఆ�� స��త �ర��న్ ఇ�వ్ల� �� 

ఆ���త్�న్�..’’ ఆనంద సవ్��  గం�రం� అ�న్�.. 

ఆయన �ట� �రద �ఖం � �సత్ �హ�టం క��ం�ం�.. 

‘‘అ�య్.. �� అ� ��ల్� న�న్ �పప్��న్ �యకం�.. ఆ ����� 

ఆ��వ్దం�, ��నన్ ��ద్�� ప��ఞ్నం� �� ��ం� �� ��� తపప్ ఇం�� 

� �పప్తనం ఏ� ��..’’ �నయం� అం� �రదమమ్.. 

ఆ� �టల� అ�బ్రప���� ఆనంద సవ్�� .. 

‘‘ఈ �నయ��యత� � వయ్�త్�వ్�న్ మ�ంత ప��రణ్ం ��త్�న్� �రదమమ్ ��.. 

�� ��� ��రణ వయ్�త్� అ�వయ్�త్క�ం�నపప్�� � ��వ ఏ�� �� ���.. 

� �వ� �వలం ఈ ఒకక్ మం���� వ�చ్ భ�త్ల� ప��తం ��డ�, �� �� 

�వచ�� ��త్తం ఉనన్ ఈ స���� ఎం� అవసరం, �నవ ��వ� 

�గ���నన్ ఈ ప��థ్�ల� ఆ ����� � �పం� మ���� �నవ�వ్�న్ 

��క్��ం�� � మధయ్�� ���వ�చ్�..  

�రదమమ్ ��.. �� అ���� ఉనన్పప్�� �� భగవం��, భ�త్, ఆ�య్�మ్క ఆ�ధన 

అం� ఎం� ఇషట్ం, అ���� � ఇం�ల్ ��య్కం� ������ ఓ మం���న్ 

క�ట్ం���న్�. అం��� అ���� ఉనన్ లకష్�� ��� �రంద�� ఒ���� 

���వ�చ్ ఒక ��� సంఘం� ఏరప్ర� ��� అధయ్కుష్�� �� �న����న్�.. 

మన ��ం� భగవం��� ఎంత భ�త్� ఆ���త్�, అ���� ఉనన్ ��� �జ� 

�� అం� భ�త్� భగవం��� ���త్�. అం�� అకక్డ �� ఒకక్ ��ం� మన 
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��ళళ్ మం��� ����, ���� �ప, �ప ���య్ల � �� మం�రం �� 

��య�నం� అల���ం�.. వయ� అ���న ��ళ్ ��, �వ� �వ�� 

�� మన సంసక్ృ�, సం���ల� అ��ణం� మ���ం��.. �ళళ్� అ�ం� 

��ప్ ��� �వడం �సం �� ఎం� కృ� ��త్�న్�.. ��� కలచ్� �ంత అలవ�� 

�నన్పప్�� మన సంసక్ృ�� �� ��� �ట��� �వం�� �� కృ� ��త్�న్�.. 

� కృ�� ఇ�ప్� �� �� �� ���నన్ం�� ��ం� ఆనందం� ఉం�..’’ 

ఆనంద సవ్��  �ఖం � ఆనందం  �లల్���త్ండ� అ�న్�.. 

ఆయన �టల� �రదమమ్ ఆశచ్రయ్ం� ��ం�.. 

‘‘��ం� �దద్ ��� �� ��� అం�ంచడ�...?’’ అం� �రదమమ్.. 

‘‘అ�� �రదమమ్ ��.. � సహ�రం �� ���, �� అ���� ��త్నన్ 

ఆ�య్�మ్క ఉదయ్��� �� ��ప్�� అం�ం��, � �వచ�ల� అకక్� జ�ల� 

�� రం�ంప ���, భగవం��� భ�త్� ���ం�� �� ���.. భ�షయ్�త్ తరం 

���ల� �� ��ం� మనం కృ� ���.. అం�� �మమ్�న్ �� ��� 

అ���� ��� ��ళ్ల��ం��న్�..’’ 

ఆనంద సవ్��  �టల� �రదమమ్ అ�కక్���ం�.. ఆ�� �ట �ట ���.. 

����.. అ��� �ళల్డ���.. �� �ం�నన్� �జ�� అనన్ సం�గద్ం క��ం� 

ఆ��.. ఆ� ఆ ఆశచ్రయ్ం� �ం� ���క�ం� ��� ఆనంద సవ్��  అ�న్�.. 

‘‘� అ��యం �����ం� �� �రణ్యం ���నన్ం�� న�న్ మ�న్ంచం�.. ��.. 

� �వ� అకక్� ��� ��� �� అం�లనన్� � �ప�యం.. � �నన్��న్ 

మ�న్ం� �� �� �� అ���� ���.. ఇ� � ఆ�శం ��, అభయ్రథ్న..’’ అం� 

ఆ� వంక ��� ఆనంద సవ్�� .. ఆ� ఏ� ���ం� అనన్ ఆతృత ఆయన� 

క���త్ం�.. 

‘‘��.. ��.. అ���.. అంత �రం �� �వడ�..?’’ సం�గద్ం��, 

అ�మయం�� అం� �రదమమ్..  ఆ� �టల� �నన్� న�వ్� ఆనంద సవ్�� .. 
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‘‘�� కం�� ప��స్న�� ��.. ఒక ఆ� �లల �� �� అ���� ఉం�ం�� 

���స్న ఏ�ప్�ల్ �� ��త్�.. �� ఉండ���, � ���� ���వ��� 

మ���న్ ఏ�ప్� ��త్�.. అకక్డ �� ఎ�ం� అ�కరయ్ం కలగ�ం� ���� 

�ధయ్త ��.. � �ట �దనకం�..’’ అ�న్� ఆనంద సవ్�� .. 

�రదమమ్ ఎ� ��చ్��క��ం�.. ఆనంద సవ్��  �రణ్��� ���  �� ఎం� 

సం��ం��.. �రదమమ్ అ�మయ పడటం ��న ���  ఆ�� స�ద్ ���నన్�ట్� 

అ�న్�.. 

‘‘అ�మ్.. �� మ� అంత� ���ం��స్న అవసరం ��.. సవ్యం� ఆనంద సవ్��  

�� �మమ్�న్ అ���� ఆ�వ్��త్�న్రం� ఈ �రవం ఇంతవర� ఎవ�� దకక్��.. 

��� ఆ��ంచ�ం� అ��� ��ళ్ం�� అం�క�ంచం�..’’ సం�షం� అ�న్� 

��� .. 

�మ�� �ం� ��� క�ట్�� �నయం� �� �ట� �ం� �నం� 

ఉం����... 

‘‘��.. ���  ��..’’ అం� �రద ఏ� ��ప్ల� అ��ం�ండ� మధయ్�� 

అ�డ్��న్� ��� .. 

‘‘అ�మ్.. ఈ �షయం� ��ం�� ఆ��ంచకం�.. అకక్డ ���� ��.. 

ఆనందం� ఒ�ప్�ం�..’’ అ�న్� ��� .. �ం� కష్�� ఆ��ం�న �రదమమ్ �వ�� 

స� అనక తపప్��.. ఆ� �రణ్��� ఆనంద సవ్�� , ���  ఇదద్� ఎం� 

సం��ం��.. ఆనంద సవ్��  ���  వంక ��త్.. 

‘‘���  ��.. మ� �ల  ���ల్ ఆ��� ��ణం ఉం�ం�.. �� �రదమమ్� 

���స్న ��  ��ట్  సంగ� �డం�.. �� ��ం� �� ���ం��.. ఈ కష్ణ� 

�రదమమ్ �క ��ం� అ���� ఉనన్ � సంఘం స�య్ల� ��య ��త్�.. �� 

అ���� ��ళ్ స�� �రదమమ్� ���స్న �క�య్� ఏ�ప్� అ�య్� ��త్�..’’ 

అం� �రదమమ్� నమసక్�ం� అకక్� �ం� క��� ఆనంద సవ్�� .. 
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�రదమమ్� ఎకక్� ��య�  భయం ఉనన్పప్�� ‘‘అం� ఆ ����� �ల.. ఏ� 

జ��� ఆ ����� ���ం��’’ అ� మన��� అ��ం� ఎ��� 

��వ్�సం� దరశ్న��త్నన్ ������  భ�త్�రవ్కం� నమసక్�ం�ం� �రదమమ్. 

............................... 

ఆ మ��� �మ�� తమ ఊ�� ��ళ్ం�� �దద్మ�య్�..  

‘‘అ�మ్.. �రద�మ్.. �మమ్�న్ ఇ�ల్ క���నన్ం�� ��ం� ఆనందం� ఉం�.. 

ఎంట� ఎ�ళ్ � �ష��న్ మన ఊ�ళళ్ంద�� ��� �� �� తృ�త్ ఉండ�.. ఇంక 

�� బయ����న�మ్..’’ అ�న్� �మ��.. 

ఆయన �ట� �రదమమ్ కం��ప�ం�.. 

‘‘ఒ�ద్ �మ��... �� ఇకక్డ ఉనన్ �షయం ��వ్ ఎవ��� �పప్�.. �� అ��� 

�ం� ��� వ�చ్క �� ���� ఒక�� ఊ�� వ�త్��..’’ అం� �రద.. 

ఆ �టల� �మ�� ఎం� సం�షప�డ్�..  

‘‘�� ఊ�� వ�త్ననన్ ఆ చలల్� �ట �� త�ల్.. � �క �సం �మం� 

ఎ����త్ం��.. �� ఊ�� ���, � మ���� స�చ్��న త�వ్త 

���వసథ్� ప���న ఆ భవం�� ��� �రవ్ �భ��న్ ��వ్ ��� ��� త�ల్..’’ 

ఆనందం� అ�న్� �మ��.. 

‘‘�.. మ�ళ్ గత �భ��న్ అ�భ�ం�లనన్ ఆశ �� �� �మ��.. ఆ ఆ�థ్ ��త్ల 

�ద �� ఆస�త్ ఎ�ప్� చ�చ్��ం�.. �వలం � అంద�� �డ��� ��� �� 

వ�త్�..’’ ��వ్దం� అం� �రదమమ్.. 

‘‘�టల్ ��యల ఆ�త్� ��� ఒ���త్నం� ఎ�ట్ త�ల్.. అ�� ఈ �లం � ఆ�త్ 

వ�త్ందం� ����వ��� ఆ�టప� ��ళ్ంతమం� ఉ�న్�.. ��వ్� ఉనన్ ఆ�త్� 

వదద్ం��న్��.. స��.. ఏ� ఏమ��.. ��వ్ మ�ళ్ ఊ�ల్� అ�� ��ట్�.. 

��వ్�త్�న్వ� ���త్ ఊ�ళ్ �ళల్ం� ఎంత సం�షపడ�� క�..’’ కళళ్�ల్ ఆనంద 

��ప్� ���ండ� అ��నం� అ�న్� �మ��.. అత� తన� ���త్నన్ 

అ����� చ�ం���ం� �రదమమ్.. ఆ� కళళ్�ల్�ం� �� క�న్�ళ్ ���.. 
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అ�� త��ం��� ��న�వ్� �మ��� ఆలయం ��న �వ్రం వర� ��ళ్  

�గనం�ం� �రదమమ్.. 

........................ 

 

శం���  ఎ�� ��ట్ ..  

 
�� ప�న్ం� గంటల� అ��� ��ల్�  ఉండడం� ప� గంటలక�ల్ ఆనంద సవ్�� , 

అత�� �� ఇం��� వ�చ్న మ� �ంద�� �� �రదమమ్ �� ���ం�.. 

��� �గనంప��� ��జ�  ��� , ��త్� �� ఆలయ క�� �ంబరల్ంద� 

ఎ��  ��ట్� ����న్�.. 

�టట్�ద� �� ������న్ ��త్నన్ �రదమమ్� ఎం� �సమ్యం క��ం�.. 

ఆ�శం� ఎ���నన్ ����, ర� �� �య్ం�  అ��నన్ ���ల� ఎం� 

అ�బ్రం� ��త్ ఉం���ం�.. 

�రదమమ్ �� వ�త్ందనన్ �షయం అ���� ఉనన్ ��� సం�ల ��� �ం� 

��య�యబడటం� �రదమమ్ �క �సం అకక్� ��ళ్ �� ఎం� ఆతృత� 

ఎ����త్�న్�.. 

������� ����� ఆనందసవ్��  �� � ���  వ�చ్ం�... 

‘‘� �క �సం �� కళళ్�, �రదమమ్ �క �సం �� కళళ్� ఎ�� ��త్�న్�’’ 

అనన్ ��� � చద� మన��� న�వ్��న్� ఆనంద సవ్�� .. 

����యం� �ంచ�ల�న్ �రత్�య్క ��డ్ం�  ��  ���� �వ� ��� ��జ�  

��� �, ��త్�, ఆలయ క�� �ంబరల్ంద�� �� ��� ప�క�ం�ం� �రదమమ్.. 

ఆ� అ��� �� సం�రణ్ం� ���లం� �� ఒకక్� ����న్�.. 

���� ఎ�� ��  పల్��  మ� ��ద్ �ప�ల్ వ�త్ందనన్ అ��స్ �ం�  �నన్ ఆనంద 

సవ్�� , �రద� స� అంద� �వ���� అంద�� ��క్� ప�� ��� 

��ళ్���.. 
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��నం �పల ��లం� ఉనన్ ��ల్, �� �ం� ఏరప్ర�న ఎ�స్� ��� �� ఎం� 

ఆశచ్రయ్��ం� �రదమమ్.. తన ��ల్ ���� ��చ్�న్క ఆ�� �సత్ భయం 

���ం�ం�. �ద� �� ��న ��ణం ��త్ండడం� ఆ�� ఏ� ��� 

ప�ట్�ం�.. అ� ప�గ�ట్న ఆనంద సవ్��  ఆ�� ��ంతం� ��చ్ండం� �గ 

���..  

ఫల్��  �� ఆ�  అ��ందనన్ అ��స్ �ం�  ��� �� �న�క్ ఒ�� గ�ట్� క�ళ్ 

���ం� �రద.. ఆ� కళల్�ల్ ��మంద�సం� ఆ�రవ్��త్నన్ ����� 

�వయ్�పం �దల�� ఆ�� ఉనన్ భయం �తత్ం ఎ����ం�.. ఆ భ�త్ �రవశయ్ం� 

ఉండ�� ��నం ���� ��ం�.. ���న్ ��ం�, ���న్ ���ం� అ��� 

�� �గం� ����ం� ��నం... 

 
...................... 

  
 
అ�క �దద్ మ� నగరం... 

అంద�న �డ�, ��ద్�. ��ల�న ���.. అకక్� ��వరణం అం� ఎం� 

ఉ�ల్సభ�తం� క���త్ం�.. �పంచం� ఉనన్ రం�ల�న్ అకక్� �� �డ� అమరచ్బ� 

ఉ�న్�.. అకక్� మ��య్లంద� ఎం� అ�య్నయ్ం� ఉ�న్�... ఆ నగరం �ం� �దద్ 

పరవ్�ల మధయ్� ��మ్ం��.. ఎడమ పరవ్��� ఆ��� ఒక �వన� �వ��త్ 

ఉం�ం�.. ఆ న�� ఆ��ం�� �ం� వందల �ళళ్ �రం� ఉనన్ �� పరవ్తం 

మధయ్� ఈ నగరం ��ం�ం��.. 

ఆ నగ��� మధయ్� ఒక ��ల�న ��.. ఆ ��� �వర �� పరవ్��� ఆ��� ఒక 

�దద్ మం�రం క���త్ం�.. ఆ మం���న్ ��త్� అ�ం� ��తన�నద� ఇ�ట్ 

�����ం�.. పరవ్��� స�నం� ����రం ���ం�.. ఆ �� దగగ్ర �లబ� 

��త్ �రం� �వ��త్నన్ న� క���త్ం�ం�.. �లల్�� ��న ��� వ�చ్ 

భ�త్� ఒక మ��భ్త�న అ�భ��న్ �ం���.. అ��టం�.. ��ల్�ం� ���ం� 
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ఓం�ర �ధం� ��, చలల్� ����ం� �ల� ���ం� న� �� ఆ శబద్ం.. ఆ శబద్ం 

�ం� భ�త్� పరవ�ం����..  

తమ� ��య�ం�� ఏ� అ��వ్�నం��� �ర���.. సవ్చఛ్�న ��ళ్ జలజ� 

��� �� ఆ శబద్ం.. ఓం�ర �దం� �నమ���.. అ�ప్� �టల్� �ం� ��న 

పకుష్ల �ల�� ���. ��ళ్ �వ్���� �� మంగళ �ర�� మం��ష.. �ర� 

అ�క అ�రవ్�న, అననయ్ ��నయ్�న అ�భ్�నం��� ���� ఒక అ�భ��న్ 

����త్ం�.. 

 �వలం ఆ అ�భవం �స� ఉదయం ��� గంటల �ం� ఆ ��� భ�త్� �వడం 

�రం��త్�.. కష్��ల్ వందల  సంఖయ్� భ�త్� అకక్�� ����త్�.. భ�త్ �దధ్ల� 

భగవం��� య�శ�త్ ��ం��ం��.. ��ల�న ఆ �� �ంగణం� ప�మ్సనం 

���� ��చ్ం��.. 

ఒక� మ�క�� ��ల్���ం� తమ మన�� ఆ శ�ద్ల�� లగన్ం ��త్�..  

అ�ప్�.. ��ళ్�ం� ���ం� ఓం�ర�దం, ��� �ం� వందల �టరల్  �రం� 

ఉనన్ న� �� అ�భ్త�న అ ��దం,, ఆ ���� సమ్రణ ��త్నన్�ట్� ����త్ం� ఈ 

�ం� శ�ద్ల� �ర�  అం��త్నన్�ట్ �� ఆవరణ� ఉనన్ �టల్� ఉం� పకుష్� �� �ల�� 

���...  

�కాష్�త్ ఆ భగవం�� సం�త ��ద్శకతవ్ం� ఆ శబద్తరంగ ��య్�� ఆ�షక్�ం�� 

అనన్ ఆ�చన అకక్� �� ఒకక్� హృద�ల� �టయ్ం ��త్ండ�.. 

ఆ అ�భ్త�న అ�భవం �సం �� ఒకక్� ప�త��త్ం��.. 

ఆ మం�రం� ఉనన్ వంద�� మం� జనసం�హం మధయ్� �రదమమ్ ప�మ్సనం 

���� ��చ్� ఉం�ం�.. ఆ� క�ళ్ ���� ఉం�ం�.. �� ఆ� కళళ్�ల్�ం� 

క�న్�ళ్ జలజ� ���ం��.. ఆ అ�భ్త�న అ�భ��న్ �ం�న ఆ�, భగవం�� 

�కృ�� జత�� ��త్నన్ ఆ శబద్ తరం��, అంతరం�ల� అలజ� ���, మ�� 

జనమ్� �రధ్కం ��త్ం�.. ఆ ఆనంద �రవ�య్�న్ అ�భ�ం�, ���వ్��� ���� 

��వ�ం��..? 
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స��గ్ ఆ కష్ణం�... 

ఆ ��� ఆ��� ఉనన్ �దద్ పరవ్తం �దద్ల��ం�.. అ� �దద్ల�య్క �� ��య�.. 

అ� అ�న్పరవ్తం అ�.. ఆ���న్ ఎ��రం��� ��చ్�త్.. ఆ����మం� 

ఎ��ప���న్� అ�న్�ల�.. పరవ్తం�న ఎ��ప��నన్ అ�న్�లల ���ల� ఆ 

మం�రం ఒకక్��� ఎ��రం��� ����ం�... 

�ఖరం��ం� ��వ��నన్ �� �గం� �ం�� �వ��త్ం�ం�.. 

ఆ మం�రం� భ�త్�రవశయ్ం�, �వ �రవశయ్ం� ��� ఉనన్ �జలంద� 

ఉ��క్పడ��.. కష్��ల్ అకక్డ జ���నన్��� అరథ్ం ��� అంద� ఒకక్��� 

�� బయ�� ప���  ��త్�.. అపప్� వర� ఎం� ఆనం��న్ అ�భ�ం�న �� 

���ల్ ఇ�ప్� భ�ం�ళన�  సప్షట్ం� క���త్�న్�..  

అ�న్�ల� ఆ�� ��ం� తమ ��ల� ����వడం �సం ��ల�న  ���� 

���ం��.. 

అంత అలజ� క��� �రదమమ్� ��ం ఎ�ం� చలనం ��..  

ఆ� �ఖం �సనన్ం� క���త్ం�.. ఆ� మన� ఇం� ఆ శబద్తరం�ల� 

ఓల���ం�.. మన�� హ�త్��� ����నన్ ఆ సం�త ��� మ� 

శబద్తరంగం క��న�ట్ ఆ�� ���త్ం�.. ఆ శబద్ం �తత్ం సం���న్ ��న్�నన్ం 

��త్నన్�ట్ అ��ం� ఆ� క��మమ్� �����న్�.. అ�నపప్�� ఆ� 

�హయ్�పంచం�� ��క��ం�...  

ఆ సం���న్ �� ���నన్ �ధం� మల��వడం �సం �య�న్ం�ం�.. న� �� అ 

శ�ద్�న్ తృం��� ఏ� రణ�ణ ధవ్�ల� ���వ�త్నన్ ���న్ శబద్ం 

శృ��ంచడం�, ఆ శ�ద్�న్ �ం�� �� ��ల��నన్ సంకలప్ం ఆ� మన�� 

��ం�… అం�.. 

ఆ� మన�� క��న ఆ ఆ�చన.. �కృ�� �తం ���తం ���ం�... 

తన ��న �� �వ��త్నన్ న� ఒకక్��� తన �శ� ��చ్ ��ం�... నగరం 

మధయ్� ఉనన్ ��ల�న ���� ఆ న� �వ�ంచడం �రం�ం��..  
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ఒక�� న� ��హం.. మ� �� పరవ్తం ��ం� �గం� వ�త్నన్ ���న్ ��హం.. 

ఈ �ం�ం� మధయ్ �జలంద� ఉ�క్���క్ర�య్�.. ఏ� �య�� ప��థ్�.. అంద�న 

��పటం� క��ం� ఆ నగ��న్ జలస�� ��త్ మం�రం �� �గం� 

���వ�త్ం� ఆ న�.. ��� ��� తన అ�న్�లల� నగ��న్ ��ద��లనన్ 

ఆ�టం� ���వ�త్ం� ���న్.. �ం� �� ��� �వడం �రం�ం��... 

�రదమమ్� ఆ �ం� శ�ద్� తన� ��వ��నన్�ట్ సప్షట్ం� ����త్ండడం� ఆ� 

�ఖం� ఆనందం ����త్ం�.. తన ��క� మ�న్ం� శ�ద్� తన ద�� ����న్యనన్ 

సం�షం ఆ�� క���త్ం�... 

మ� ��ద్ కష్�� ఒక�� �ం� �గం� ���వ�త్నన్ న� ��హం, మ� ���ం� 

పరవ్తం �ద �ం� ��� స��ంచ���, �రదమమ్ శ���న్ తన� క���వ��� 

�� �గం� ����త్నన్ ���న్...  

ఆ �ం�ం� మధయ్� �హయ్�పంచం� సంబంధం ��ం� �శచ్లం� ��చ్నన్ 

�రదమమ్.. స��గ్ అ� సమయం� ‘‘�రదమమ్� �పం�.. �రదమమ్� �పం�..’’ అ� 

ఎవ� అం�నన్ శబద్ం �రదమమ్ ��ల� �ల� ���ం�ం�.. ఆ �ంట� తన ��ల� 

ఒక �� ఆ�య్యం� త��నన్ �వన... 

‘‘�రద�మ్...’’ అనన్ ��� ���ంచడం� ఆ� ఉ��క్ప�ం�.. ఆ ��� �నన్ 

మ�కష్ణం అపప్� వర� �� అ�భ��త్నన్ న���హ� ��, అ�న్ �ఖల ��� 

శ�ద్�, మం�రం��ం� ���ం� ఓం�ర�దం, �టల్ మధయ్��ం� ���ం� 

పకుష్ల  �ల�� ��ల �ం�  శ�ద్ల�న్ �య����... 

‘‘�రద�మ్..’’ అనన్ ��� మ�ళ్ ���ంచడం� ��ల్� క�ల్ ���ం� �రదమమ్... తన 

ఎ��� ��న�వ్� క��ం�న ఆనందసవ్�� � ��న �రదమమ్ ఉ��క్ప�ం�... 

అ�మయం� ప�స�ల� గమ�ం�ం�.. �� ��నం� ఉనన్�ట్ ��త్ం�న 

�రదమమ్ ఉ��క్ప�ం�.. కళళ్�ం� �ం� పరవ్�ల  మధయ్� ఉనన్ ఆ నగరం సప్షట్ం� 

ఉనన్�ట్ అ��ం�ం� �రదమమ్�.. �� ��ళ్ ఉండడం, న� �గం� నగరం�� 

���ంచడం, మ� �� అ�న్పరవ్తం �దధ్లవవ్టం � ��వ�న �� �గం� తన ��� 
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�వడం, ఆ �ం� తన� స��ం� సమయం�� ఆనంద సవ్��  తన� ��క్లపడం 

��త్��వడం� ఆ� ��న్��ం� సనన్� వ�� ��ట్ం�. 

�� కలకనన్ద� అరథ్మవవ్�� ఆ�కం� అ�మయం� అ��ం�ం�.. ఒక �� 

జల�, మ� �� అ�న్.. ఈ �ం� తన� �ంబ�ంచటం ఏ��..? ఎనన్� �న�వం� 

కల తన� �వడం ఏ��..? ఆ��� అరథ్ం ���.. 

‘‘�రద�మ్.. మ� ��ద్ ����ల్ ��నం �య్ండ��ం�.. మనం అ��� 

వ�చ్��..’’ ��న�వ్� అ�న్� ఆనందసవ్�� .. ఆ�� క���త్నన్ �నష్� � ఆయన 

మ� �ధం� అరథ్ం ����న్�. �ద� �� ��నం ��ణం ���� అ� 

ఆం�ళన �ందడం ��� అ� అ���న్�. 

�రదమమ్ తన� �� స�ద్��ప్�� ఆనందసవ్�� � �� �నన్� న�వ్ం�.. 

ఆ త�వ్త తన� �� ��చ్�నన్ �య్� � స�ద్��, �ం���ం� బయ�� ��ం�.. 

��ల మధయ్� �ం� ��నం ��� ��వ��ం�.. �దద్ �దద్ భవ�� 

క��ంచడం� ���� ఎం� ఆశచ్రయ్ం� ��త్ ఉం���ం� �రదమమ్..  

మ� ��ద్ ����ల్ ��నం �య్ండవ��ందనన్ అ��స్ �ం� � �����న్  అల�ట్ 

��� ���. �� ��ట్ల� స����� ��చ్� �న�క్ ��లబ� ��చ్ం���� 

అంద�... 

ర� �� ��నం �య్ండవ�� అంద� ఊ�� ��చ్��న్�.. �రదమమ్ తన� వ�చ్న 

కల �ం� ��ద్� ���ం�.. ��క్�కం� ఆ కల ��ం� ఆ�చన �ర�ం���న్, 

�� ��వం ��ం ఆ� హృదయం� బలం�  �����ం�.. 

�ద��� అ��� గడడ్� అ�����నన్ ఉ�వ్గం ఆ�� సప్షట్ం� క���త్ం�.. 

ఎకక్� ఇం��, ఎకక్� అ���.. ఖం�ంత�� �� ఇ�న్�ల  �ళళ్�రం �వడం 

ఆ��ం� ఆశచ్రయ్ం�� అ���త్ం�..  

ఇదం� �వలం ఆ ����� మ�� తపప్ తన ��యం ఏ�ంద� తన� �� 

స��న ప���ం�.. 
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ఆనందసవ్��  �, �రదమమ్� ���  ���వ��� ����యం� �దద్ం� ఉ�న్� 

ఆనందసవ్��  ఆధవ్రయ్ం� ���న ��� సంఘం�� స�య్�.. 

�� ���  అ� బయ�� ��� ఆనందసవ్�� � �� ఎం� ఆనందప���� ఆ 

స�య్�.. ఆనంద సవ్��  �న�� గం�రవదనం� వ�త్నన్ వృ�ధ్���  గమ�ంచ�� 

�� అరథ్ం ����న్�. ఆ�� �రదమమ్ అ�. ప�చ�ల�న్ అ���క �రదమమ్� 

���స్న ఏ�ప్టల్� పరయ్�కిష్ం�ం�� �య�ంచబడడ్ వయ్�త్� ఆనందసవ్��  �రదమమ్� 

ప�చయం ���. ఆయన�� ���ం.. ఆయన �నయం� నమసక్�ం� �రదమమ్ 

ల��� అం���న్�.. వదద్� �రదమమ్ ��ం�� ఆయన �న��. ఆయన వయ� 

నల� సంవతస్�� ఉం��.. నలల్� �� ����న్�, �ర�న ��ట్, కళళ్��, ఆ 

కళళ్�� మధయ్��ం� ���న �డ�� ��ట్�నన్ �� ���. ఆయన �ఖం  

�డ�� ఆయన� ఆ�య్�మ్కత మం� ఎం� ఇషట్ం అ� అరథ్ం ���ం� �రదమమ్.. 

అ�� అ����ం� �శం�� సం��యబదద్ం� ���న ��ట్��ట్�వడం 

ఆ��ం� ఆనంద��ం�.. ��� �రవ�చ్���, �ం� సం����పప్�� 

�ర� క�.. 

ఆనందసవ్�� � ���  ���వ��� వ�చ్న స�య్లంద�� �రదమమ్� ప�చయం 

��� ఆనంద సవ్�� .. 

‘‘� ��ం� ��న్ం.. ఇ�ప్� �తయ్కష్ం� �మమ్�న్ ��త్ం� ఎం� సం�షం� 

ఉం�..’’ అ�న్� �రంద�.. 

అ��న�రవ్కం� ��� నమసక్�ం�ం� �రదమమ్.. 

‘‘�రద�మ్.. ఇకక్�నన్ ����రంద� ��ంతం వర� తమ తమ వయ్�త్గత ప�� 

తల�నక� ఉనన్పప్�� శ��రం వ�చ్ందం� ��, ఆ�య్�మ్క �రయ్���ల్�, �� 

�రయ్���ల్� ���� ��గ్ం��.. ఎవ�క�� ఏద�� ఆపద వ�చ్ందం� 

��� ఆ��వడ� �రంద� లకష్�ం..  ఎ�ప్� ప��� సవతస్�ల �తం �� వ�చ్న 

ఈ ఆ�చన వలల్, ప�మం� స�య్ల� �ద�న ��� సంఘం � ��త్తం లకష్ మం� 

వర� స�య్�� ఉ�న్�. ఇకక్డ ��ధ ���ల� ఉ�య్��, �య్��� ���ం�నన్ 
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��� �రంద�� ఒక ��క� ��చ్ �� కషట్ ���ల్ �� పం��ం�, మన �ం� 

సం����న్ �సమ్�ంచ�ం� ��� ఆ�య్�మ్క �రయ్��ల� ప�చయం ��త్. � 

�వ� అం��త్�న్�..’’ ఆనంద సవ్��  ��ప్న �టల� ఎం� ఆస�త్� �నన్� 

�రదమమ్.. 

మ�ళ్ ఆయ�.. 

‘‘�రద�మ్ ��.. ��ండ��� �వల�న ఏ�ప్టల్�న్ అ����.. �� ��ళ్ 

��ం� ���ం�.. �� ఈ�� �యం�ం వ�చ్ �మమ్�న్ క���ం��..’’ అ� 

��క్ం� � �దద్ం� ఉనన్ �రల్�� �� ��� ఆనందసవ్�� . ఆయన �న�� 

�రదమమ్� �� �గ� �రంద� న���. �రదమమ్ ల�� �  ���వ�చ్న 

���ం ఒక �� �� ���త్ క���. ఆనందసవ్��  �� వర� వ�చ్ 

�రదమమ్� దగగ్�ం� ��� ��చ్��ట్�. ఆ త�వ్త ఆ� �ం� �ల� ���� తన 

���� అ�� ���. �రదమమ్ ��చ్�� ల��� ��క్� ��ట్� వ�చ్ �� �ట్�ట్  

��� ���ం.. 

��ల�న ��డ్ ���ం� �� �గం� �ం�� ప�� ��ం�.. �ం�� �ం� 

బయ� �పం��న్ ��త్ ఎం� ఆశచ్రయ్ ��ం� �రదమమ్.. ఆ���� అం��నన్�ల్ 

క���త్నన్ భవ��, ��డ్� ర�య్మం� �గం� ప���  ��త్నన్ ��ల్, �� 

ఆ��ల� ఆస�త్� గమ�ంచ��ం� �రదమమ్.. �లల్� �����నన్ మ��య్�, ఆడ 

మగ అనన్ ���న్ �దద్� ప�ట్ం��న�ల్� ఉనన్ �� �వరత్న, ��ళళ్ వర� ఆడ��ళ్ 

���నన్ ��త్�న్ �� ఆశచ్�య్�� �ర�ం�.. 

�రత����, అ���� ఉనన్ వయ్�య్సం ఆ� � అ�� ����ల్� అవగతం 

అ�ం�.. �రత�శం సంసక్ృ� సం���ల� �ల�. అం�� అకక్డ సతరీ, ���� 

�ం��య ��త్ల� ���ం��. ఆడ��ళ్ �ర� క�ట్�ం��. ����ల్ 

���ం��.. అ�నపప్�� శ��వయ�� క��ం� �ధం� ఇ� అంగ�దరశ్న 

�యడం మ�చ్� �� క��ంచ�..  
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��.. ఇకక్డ �చచ్ల��� క���త్నన్ మ��య్ల ��� �సత్ంత ���� అ��ం�ం� 

�రదమమ్�.. �గ�కత ఎంత ����ం�, మ�� ఆ�చన� �� ��ప్ �వడం 

అనన్� సహజం� జ���ం�.. అ�� ఆ ��ప్ స���� ���న్ �� �ధం� 

ఉం� ఎవ�� ఎ�ం� అభయ్ంతరం ఉండ�.. �� స���న్  ��� �ధం� ఉం� అ� 

�నవ��� �� ��దం� ����ం�.. 

అ�ం� �చన� ఆ�� ఇకక్డ ��ద్� క��ం��.. అ�� ఇ�ం� �ట ఉం� 

�� �ర���, �ఖయ్ం� ��� �� తమ సంసక్ృ� సం���ల� ��వ��త్ 

ఆ�య్�మ్క ����న్ గడపడం ��ం ఆ�� ఎం� సం���న్ క��ం�ం�.. 

స��గ్ అరగంట ��ణం త�వ్త �వ�మ్� అ� �ంతం�� ���ం��.. అపప్� 

వర� ఆ�శహ�మ్ల�, ��ల�న రహ��ల�, ��ల్, ఇతర �హ�ల� ��� 

క�ప్ం�న ��వరణం �మం� క�మ�గవవ్��ం�..  

�� �థ్నం�� ������� పచచ్� �టల్� �కృ� ఒ��� వ�చ్� అనన్ంత 

ఆ�ల్దం� ఉనన్ ��శం��ం� �� ర�య్న �����ం�.. 

అకక్డకక్� ����న�ట్నన్ ���న భవ��, ఆ భవ�ల ��ట్� అంద�న ��ల్.. 

చలల్� ��� ఆ ��ల్ అ� ఇ� ఊ�� �రదమమ్� అ�య్యం� తమ ����� 

ఆ�వ్��త్నన్�ల్� అ���త్�న్�.. �రం� క���త్నన్ �ండ�.. రహ������ల 

రకర�ల �ల ��ల్.. ఒ�క్��ట్� ���� ����నన్ అంద�న ��ప్�.. ఇ�  

సవ్చఛ్�న ��వరణం క��ంచడం� �రదమమ్ మన� �లక�ం� ��ం�.. 

తనమ్యతవ్ం� ��ట్ ఉనన్ ���ల� ��త్ ఉం���ం�.. ��నం� ��ణం 

��న బడ�క �మం� �రమ���నన్ �వన ఆ�� క��ం�.. �� �థ్నం�� ఏ� 

��య� ఆనందం ఆ�� ���ం�ం�.. 

�కృ� ఎకక్�� �కృ�.. ��� ���, ఖం�ంత�� ���.. ��� ��ట్ ఒకక్�.. 

�� ��వ్� ఒకక్�.. �� �� ఒకక్�.. అ� మ��� అం�ం� �ణ ��� ఒకక్�.. 

అ�� తన ��చ్ ��.. �పంచం� ఎకక్���ల్� ఉం� �కృ� ఒకక్� క�.. మ��య్ల 

��  ������వడం �కృ�� ఎ� �ధయ్ప��ం�? 
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భగవం�� ������, ఎం� �వయ్ం� క���త్నన్ ఆ �టల్� �� �లక�ం� 

��ం� �రదమమ్.. మ� ప� ����ల్ �� �� ఒక మ�� ���ం�.. 

�� అ�ద్ల� �ం� �రం� క��ం�న దృ�య్�� �రదమమ్ క�ళ్ ఆశచ్రయ్ం� 

�దద్వ�య్�... �రం� �లల్� �ల��� కటట్బ� ఉనన్ ��లయం ఆ� క�న్ల� 

క��ం�ం�.. ��మల ��� ఆలయ న���� �ల�న ఆ ��ల��న్ �� ఎం� 

అ�చ్��ం�ం� �రదమమ్.. 

����రం ఎం� గం�రం� తనవంక ��త్నన్�ట్.. తన� ఆ�వ్��త్నన్�ట్ అ��ం�ం� 

ఆ��.. ��� ��� ఎక�ల ��త్రణ్ం�, �రత�శం� క��ం� ��ల�ల� 

ఏ��ం ����ం�.. ఆగమ�� �య�ల� ��ం� ఎం� ప��ం� ��మ్ం�ర� 

ఆ ఆల��న్ ��త్� అరథ్మ��ం�.. అ ఆలయం  ��ట్� ���� ���న 

వృకష్సంపద ఆ�� మ�ంత �సమ్��� �� ��ం�. �ం��� ఎం� భ�త్� ఆ��ం� 

�ప, �� ��ల్ ఆలయ �ంగణం� ఎం� అందం� క���త్�న్�.. ఆల��� 

ఆ��� ఉనన్ �డంత�త్ల భవనం ���� �� �� ���ం�ం�.. 

ఆ భవనం ఎం� ��లం� క���త్ం�.. ఆ భవ���, ��న ��� మధయ్� ఉనన్ 

��శం� రకర�ల �ల  ��ల్ రమ�యం� క���త్�న్�.. �� మధయ్� �ల��� 

��మ్ం�న �నన్ మండపం � ఆ� దృ�ట్ ప�ం�.. ఆ మండపం మధయ్� �ల� ��ట్� 

గమ�ం�న �రదమమ్ మన� ఎం� భ�త్�వం� �ల�ం� ��ం�.. 

ఆ �ల� ��ట్� ���� �జ�  ��త్రన��� ��త్� �� ��ట్ ���  ���ం� 

��ద� వ�స� అమరచ్బ� ఉ�న్�.. అగ� వ�త్�  ���ంచ��� ��య్కం� 

అమ�చ్న �ంతం� �గంధ ప�మ�� �దజ�ల్� క���త్�న్�.. �ల� ��ట్ 

�ద�ల్ ��య్కం� త�� ��న ఒక ��� �ం� మ�ట్ ��దల� �� �పం 

ఉజవ్లం� ����ం�..  

��� ��న �రదమమ్ ఎం� ఆనందం �ం�ం�. �ల� ��ట్� �మం తపప్�ం� 

�జ� �� �ంతం� �శ�త్ ���, జగజజ్న� సంచ��త్ంద�, ��క్� �వత� 
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�తం ఆ �ంతం� ����ం�ర� ���ల� ���ల� ��య్కం� �పప్బ�నద� 

�రదమమ్� ��త్� �వడం� ఆ� మన� ఎం��లక�ం� ��ం�.. 

ఆ భవనం ��మ్ం�న ��నం, �� �ం� క���త్నన్ ��ల్, �� మధయ్� ఎం� 

రమ�యం� �����నన్ �ల� ��ట్.. �ర� ఆ �ంతమం� ఆ�య్�మ్కత �వన� 

�ం���ంద� �పప్క� ����న్�.. ���ం �� �� �నక ఉనన్ ��� �� 

�రదమమ్ వంక ��న�వ్ న�వ్� ���.. 

‘‘అ�మ్.. �� ��� ఇకక్�.. �గం�..’’ ఎం� మ�య్ద� అ�న్� ���ం.. 

అంతవర� ఆ�చన� గ��న �రదమమ్ ఆ �టల� ఉ��క్ప� ఈ 

�కం��  వ�చ్ం�.. ���ం� �� �నన్� న�వ్ �� ��ం�.. 

��� గమ�ం�న ఇదద్� ప���ల్ ప���త్�ం� వ�చ్�. ���� �రదమమ్� 

ఎం� �నయం� నమసక్�ం��.. 

‘‘�వ్గతం త�ల్.. �� ఏం ��ల�న్ �� �పప్ం� కష్��ల్ సమ���త్ం..’’ 

��న�వ్� అం� ��క్� ఉనన్ �రదమమ్ ల�� � ఇదద్� �� �ప�� �����ళ్�.. 

���ం ����త్ �రదమమ్� �నయం� �ప�� ఆ�వ్�ం��.. �రదమమ్ �ం�� 

నడవ�� ఆ� �న�� అ���  ��� ���ం.. 

�ప�� ���ం�న �రదమమ్ �పల ��లం� క���త్నన్ ��� �� ఎం� 

ఆశచ్రయ్��ం�.. ఆ �� మధయ్� �ం� ��ల్�న్�.. అ� �ద� అంత�థ్� �� 

��త్�న్�.. �ద� అంత�థ్ ��ట్� గ�� ఉ�న్�.. �� గ�� మధయ్� �డల� 

�దద్ �దద్ ��� క���త్�న్�.. ఆ ��� � �ంక�శవ్��, ���మ 

లకష్��ంజ���, ��క మధయ్� ��� ఆ��� ఉనన్ ����, జగజజ్న� 

అమమ్��, లకీష్�ర�ం��, �రవ్� పర�శవ్�ల ��� �దద్ �దద్ ��ల� 

అందం� అమ�చ్�.. 

ఆ �ద� అంత�థ్�� �� ��� ���ం.. అత� �న�� ��ట్ ఉనన్ ప�స�ల� 

ఆశచ్రయ్ం� గమ��త్ అ���  �య��ం� �రదమమ్.. 
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�ద� అంత�థ్� ���� ఆ పకక్� ఉనన్ ��ట్ దగగ్�� వ�చ్ ఆ�� ���ం.. ��ట్ 

�ప�� �రదమమ్� �నయం� ఆ�వ్�ం� �� �� అం��� ��ళ్�. �డవ 

అంత�థ్� ���� ��ట్ ��� ఇదద్�..  �� ��ట్ �గ�� ల��  �����ళ్న ఇదద్� 

ప���ళ్ �ళళ్� ఎ��� క��ం��.. �� �రదమమ్�  �నయం� ఆ�వ్��త్ తన 

గ� �� �����ళ్�.. 

తన� ���ం�న గ�� �డ�� �రదమమ్ ఆశచ్రయ్ం� క�ళ్ �దద్� ��ం�.. �తత్ం 

�� గ���న్�.. బయ� దృ�య్ల� �డ��� అ��ణం� ��త్� అ�ద్ల� 

��మ్ం��.. అకక్� �ం� మం�రం ఎం� అందం� క���త్ం�..  

ఆ మం���� వ�చ్ భ�త్�, �పల ఉనన్ ఉప ఆల��, �లల్� తళతళ  �����నన్ 

���� క��ంచ�� �రదమమ్ మన� ఎం� ఆనం��� �న�య్ం�.. 

‘‘అ�మ్ ఇ� ��వ్ండ�� గ�.. ఇక �ం� ��� ���స్వ�చ్� ఇ�� ఈ ��  �� 

��న్� �కక్ం�, ఈ ఇదద్� �� స�య��� ఉం��.. ఇర� ��� గంట� 

�� అం���� ఉం��. �జ��� సంబం�ం� ��� �ం�ంచనకక్ర��.. 

ఇం��� �� ఏద�� �ం�� అ� ఇకక్� త�� ��త్�..’’ న�వ్� అ�న్� 

���ం.. 

ఆయన �టల� �నన్� న�వ్ం� �రద�మ్.. 

‘‘ఇక ��.. ఇ��� �����ం� ��త్ ఆలయం క���త్ం�..’’ అం� ��� దగగ్�� 

వ�చ్� ���ం.. ��� క���త్నన్ ఆ గ� మధయ్� �� ��ట్, �� మధయ్� 

��� .. ���న ���� ఉనన్ ఆ�య్�మ్క ప�క� క��ం��..  

���ం మ� గ��� న���.. ఆ� �న�� అ��� ��ం� �రదమమ్.. అ� 

�� �ం అ� �డ�� అరథ్మ���ం�..  

“ఇ� �� ���ం� గ�..” అ� ���ం ��ప్�. ఆ గ�� ఎకక్డ ��� ఖ�ద�న 

ఫ�న్చ� � త�� ��న వ�త్�� అందం� ��చ్�దద్బ�డ్�.. డ��  �� , ��� 

ఎ��� ��త్� ��ట్�వ��� క� ��డ్ ��� అమ�చ్�. ��  �కక్� ���  �న 
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మ� ��  ఉం�. �� �కక్� ఒక మ� � మం���ళ్, ఓ �ల్�� రకర�ల పం�ల్ 

ఉ�న్�.. 

���ం ఆ గ�� ఉనన్ ��� దగగ్�� వ�చ్�.. క�ట్�  �ల�ం��.. అకక్డ క��ం�న 

దృ�య్�� �రదమమ్ ఎం� ఆనం�శచ్�య్�� �ర�య్ం�.. అకక్� �ం� �వ�మ్� 

�ంతం అం� సప్షట్ం� క���త్ం�.. ఖ�ద�న భవ�� వ�స �మం� 

క���త్�న్�.. పచచ్� �టల్ మధయ్� క���త్నన్ ఆ భవం��, �రం� �ండ�, 

��ల�న రహ��ల  మధయ్� ర�య్న �����త్నన్ ��ల్.. ఎం� �ందరం� 

అ��ం�ం� ఆ దృశయ్ం.. 

‘‘��� �ం� ��త్ ఆలయం క���త్ం�.. ఈ గ���ం� ��త్ �వ�మ్�  �ంతం 

�తత్ం �� క���త్ం�.. ఏ� �చన�ప్� ఓ ��చ్���� ఇకక్డ ��చ్ం� �� 

సమయం ఎ� గ����ం� �� ��య�..’’ న�వ్� అ�న్� ���ం.. 

ఆ �టల� �� �నన్� న�వ్ం� �రదమమ్.. 

‘‘ఈ గ�� �� మ� ��ం�.. ��ల్�ం� �� �� ఈ ఇదద్�� �ం��ట్  

�యవ�చ్�... �వలం  ��న్ �కక్ం� అం�..’’ ���ం �ట�  ఎం� సర�� 

అ��ం�� �రదమమ్�. ఆ గ���ం� మ� గ��� ����� ���ం. ఆయన 

�న�� �రదమమ్ �� న��ం�.. మ� గ��� ��ళ్న �రదమమ్ మన� మ�ంత�� 

సం��ం�ం�.. 

ఆ �� �జ గ�.. ఆ �జగ�� ��ళళ్ ��� �వయ్ం� ������న్�.. �� 

మధయ్� ఒక అ�� ఎ�త్నన్ ����� �ల�� ����న్ �� ఎం� ఆనం�ం�ం� 

�రదమమ్.. 

‘‘�� ����� భ�త్�ల� ఆనందసవ్��  �� సవ్యం� ఈ ����న్ ఇకక్�� 

తర�ం��.. ఇకక్డ �� �రభయ్ంతరం� ఎంత�ప�� �జ ���వ�చ్.. �జ� 

���స్న వ�త్� ల�న్ంట� ��దద్� �� సమ���త్�..’’ �ఖం � ��న�వ్ 

�దర�ం� అ�న్� ���ం.. 
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ఆయన �టల� సంతృ�త్� త��ం�ం� �రదమమ్.. మ�ళ్ అంద� ���� వ�చ్�. 

అపప్� వర� ��న�వ్� అ�న్ం�� �రదమమ్� �వ�ం�న ���ం.. �� �� 

�రదమమ్� ��ం�� ��చ్ం� అనన్�ట్�.. 

‘‘�� ఇంతవర� �� ��� ఒకక్ ��� ��ల్డ��.. ఇ�ప్� �పప్ం�.. ఈ గ� 

�� న�చ్ం�.. నచచ్క �� �హ�టం ��ం� �పప్ం�.. ఎం�కం� �� 

నచచ్�ం� �ంట� � ��� ��చ్�త్�.. �దం� ఆనందసవ్��  �� � అ�� � 

��చ్�త్�..’’ భయం న��త్ చమ�క్రం� అ�న్� ���ం.. ఆయన �టల� 

�రదమమ్ ���గ్ న�వ్�ం�.. 

‘‘���ం�న ��కం� ఎం� �� సమ��చ్�.. అ�� ఇంత ఖ�ద�న గ�� 

��ం��.. ఏ� �నన్ గ� ఉం� స���ం� క�..’’ �హ�టం� అం� �రద�మ్.. 

‘‘అనన్�న్.. �� �నన్ గ�� ��� ఏ�ప్� ��, �� �� �నన్��� 

���ం��.. అ� జరగ�.. �� � అ��� ఇంత�రం వ�చ్�. ఏ� �� 

త�న�ల్� �� ఆ�ధయ్ం అం�ంచడం � ��.. ��ం�� ఆ��ంచకం�.. ��� 

��ం� ���ం�.. �ష�  అ�య్ �సత్ �ద�రం�.. �యం�ం మ�ళ్ వ�త్�.. �గ� 

�ష�ల�న్ అ�ప్� �వరం� ��ల్��ం�ం.. అనన్�ల్ �పప్డం మ���.. ఈ 

భవం���, �ద� �ం� అంత�థ్� ఈ ఆలయ ���, �� ��ంబ స�య్� ��సం 

ఉం��. �� �� ఎం� �యమ�షట్ల� ఉం��. 25 సంవతస్�ల �తం క�ట్న ఈ 

ఆలయం � �తయ్ం �ప �ప ���య్�  స�మం� జ����న్యం� అ� �� �యమ 

�షఠ్ల వలన�.. ఈ మం�రం ��మ్ం�న�ప్� ఇం�� �ం� �� ఇకక్�� వ�చ్�. 

వంశ�రంపరయ్ం� ఈ ఆలయ �� �రయ్��ల� ఈ ��ం��� �రవ్��త్�న్�.. 

��� �� �యం�ం ప�చయం ��త్�.. ఇక �� వ�త్�..’’ ��� �ం� �� 

�నయం� అ�న్� ���ం.. �రదమమ్ �� ��ం�.. ���ం� �� ఇదద్� 

ప��� �� �రదమమ్ దగగ్ర �ల� ����న్�.. 
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�� గ���ం� �ళళ్�� �రదమమ్ ��� అ�ద్ల ��ం� క���త్నన్ ఆలయం  �� 

దృ�ట్ ��ం�ం�.. ఆలయ గరభ్�� ��రం సప్షట్ం� క���త్ం�.. ఆ ����� �వర� 

బం�� �పడం� ��న శం�, చ�� తళత� ����� క��ం��.. 

�రదమమ్ ఇం� నమమ్�క��ం�.. �� అ���� ఉ�న్న�, ఇం��� వ�� 

వ�చ్న�.. 

అ�యతన్ం� �రదమమ్ �ం� ��ల� నమసక్�ం� ఆ భగవం�� � మన��� 

��థ్ం�ం�.. 

‘‘తం�..! �ళళ్�ల్ �� �� రకత్�� ��ల� నరకం అ�భ��త్ ��న్ ��థ్ం��, 

�ల ��� ���తత్� �ం�� ��� ఆనం����� పయ�ం��.. ��న్ 

శర� �డడం� ��ం � �ర� �ర�.. అ�� ��ళ్ ��చ్�ం� వ�చ్ 

�ధ��ం� ఆ�త్� ��న్ ��� ����, �ల���  పయ�ం�న�ప్� ��� ���� 

�� గమ�ంచ��� ��వ్ ��ట్ ప�కష్ �� ��య�..? క�ట్��, ��ల� �మ� 

న�న్ం�� ��న్ సమ్�ం� �� �ర�, �� ��ం�న �ధయ్త� అ�వం�� 

�సమ్�ంచడం జరగ�.. సరవ్ం ����రప్ణం..’’ అం� ��థ్ం� �రం� ఓ ��ట్�ప్ 

���ం� �రదమమ్.. 

........................... 

స��గ్ �యం�ం అ�� గంటల� ఆనందసవ్�� , ���ం ఇదద్� �రదమమ్� 

కలవ��� వ�చ్�. 

�సత్ ��ం� ���వడం� �రదమమ్ �ఖం � ఉ�త్జం సప్షట్ం� క���త్ం�. 

ఆనందసవ్�� � �డ�� �రదమమ్ మన� �సత్ �థ్�తప�ం�.. 

ఆ�య్యం� న�వ్ం�.. 

‘‘�రద�మ్.. ఇకక్డ �� ఏ ఇబబ్ం� �� క�..? �హ�టం ��ం� �పప్ం�..’’ 

న�వ్� అ�న్� ఆనం�  సవ్�� .. 

‘‘�శం ��ందనన్ �� ��.. ఇకక్� ��వరణం �తత్ం �� �తత్� 

అ��ంచడం��.. � ఆ�థయ్ం �� ��ం�..’’ మన�ఫ్�త్� అం� �రదమమ్.. 
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‘‘హమమ్యయ్.. ఇ�ప్� �� ఆనందం� ఉం�.. ఎకక్డ �� ఈ బస ���ద� అం�� 

అ� హడ���న��ం�..! ఎం�కం�.. �� ఆ��య్�న్ ఏ�ప్� �� �ధయ్త �� 

��ట్� ఆనంద సవ్��  ��.. ఒక�ళ �� నచచ్�ద� అం� తన ప��ధన �ల� 

����ళ్, ఎ�క�, �ం�ళళ్� ���స్న ప��ధన�  �� ��త్ం���...’’ ���ం 

భయం న��త్ అ�న్�. 

��� ఆనంద సవ్��  �దద్� న�వ్�..  

�రదమమ్ ��ం ఏ� అరథ్ం �న�ట్� ��త్ం� ��ం�.. ఆ�డ �ఖం � 

క���త్నన్ ఆ�మ��న్ ��త్ం�� ఆనందసవ్�� .. 

‘‘అనన్�ల్ � ��ష�  ��ం� �� �పప్డం మ�����.. ��క �ం��ట్�.. గత 

ఇర� సంవతస్�ల �ం� అ��� �ం�ం� ఎ�న్ ప��ధన� ���.. అం�� 

��న్ం�� �జ��న్ ��ం��.. ఆ �జయం �పంచ �న��� అం�తం ఇ�చ్�.. 

ఎం�కం� �� ప��ధన�  ��� ��సం �� క�.. స�జం �స� క�.. అం�� 

ఈ �జ��న్ �� స���� ఇ�చ్��.. ఇక ��.. � ప��ధనల� ��త్ం�న 

అ��� ��తవ్ం ఎ�న్ అ��డ్� అంద��ం�.. �రత ��తవ్ం �ం� �� అ��డ్ 

అం���న్�. నవ �గ�కత� �ం� ప��� ఎపప్� క�ప్� �తత్ తరం� వ�చ్ 

��ప్� గమ�ం�, ఆ ��ప్� అ��ణం� ��ట్��చ్ మం�, ��� ��ల్�ం� 

బృహతత్ర�న ప��ధన.. � ��ష� � �� �� సంతృ�త్� ఉనన్పప్�� ఎకక్� ఏ� 

��.. ��స్  ఆ�రం� ఎ�న్ �సతరీయ�న అ�భ్�ల� ఆ�షక్�ం�నపప్�� మన�� 

ఎకక్� ఏ� ���.. ��, �ం��క రం�ల� ఎం� ���వృ�ద్ ��ం�నపప్�� ఈ 

�జ�ల�న్ ��య్ అనన్ ఆ�చన � అంతరంగం� క���. �� అ��� వ�చ్న �తత్� 

ఇకక్డ ఒకక్ ��లయం �� ��. మన ��� �� �� �వలం వందల సంఖయ్� 

ఉం���. ఎవ�� �� అనన్�ట్�.. �సత్ మన�� ��ంతత �సం ��ల��� 

��ళ్లం� ఇకక్డ మన ��లయం ఒకక్� �� ఉం�� ��.. ఎకక్డ ��� చ�చ్�. 

ప���ల్ చ�చ్� ��ళ్ ��చ్నన్పప్�� ఎం�� మన ��ల��ల్ ��చ్ం� క�� 
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సంతృ�త్ ఆ చ�చ్�ల్ �� �రక��. స��గ్ అ�ప్� �����న్�.. � మన�� ఉనన్ 

��� ఏ�టనన్�.. అ��టం�.. 

��క�న ఎ�న్ ��య్ల� అ�భ్తం� ��త్నన్పప్��, ఆ�య్�మ్క పర�న �ంతన, 

���ధన �రవ�ం� �బ�ట్ �� అసంతృ�త్ �� ���నన్ద� �����న్�. �శం 

�� �శం� �ం� సం���ల� �న��ంచడం ఎంత కషట్� అ�భ�ం���� 

���త్ం� క�..  

అ� ��లం� మన�� స��ట్  ఎం� అవసరం.. �� అపప్�ల్ �ం���, �ఖయ్ం� 

��� �� �� త�క్వ� ఉం���.. ఎ��న ఇకక్డ ��ల��న్ ��మ్ం�లనన్ 

సంకలప్ం ఉనన్పప్�� ��న్ ఎ� �రవ్�త్ం�� ���� ��.. సమయం �సం �� 

��త్నన్ �� �� ��స్  కం�య్ట�  రంగం� ��చ్న ����ప్ల �వ్� ఒక �� 

ల�ం�నటల్�య్ం�. కం�య్ట�  రంగం� �� ��ప్�  సృ�ట్ం� �పం��న్ ��  ��� 

��  ��స్ .. ����ట్ , ఇనఫ్� �ష�  ��న్ల�, �పం��న్ అ�సం�నం �� ఇంట�న్�  

��న్ల� అ�న్ అ�ప్� ��� ���� అ� �గం� �శ��ల� ����న �ళ.. ఆ 

��  మన �రత���న్ �తం �� ఒక �కంపన సృ�ట్ం�న �ళ.. ఇం�� �ం� 

అ��� ��లం�  హ�బ్ అ��� ��.. చ�� �సం, �య్��ల�సం 

ఒకక్�కక్�� వ�చ్ ఇకక్డ ��� అ��ం�.. ఎం� ఆనం�ం�న��� �ం� 

వ�స� ��ం��.. 

� ఆ�టమ�ల్ ఒకక్�.. � ��క �ర��లం� �� మన�� అండ� ��, ఆ�ధ్క 

వన�� సమ��చ్��ంత సమయం ���.. � ��క �ంతమం�� ��య���.. 

�� �� మన�ఫ్�త్� � ��క� అం�క�ం��.. 

ఇంక �న�క్ ��� �����.. ఒక ��� క�య్��� ఏ�ప్� ���.. అ���� 

ఉనన్ ��� �రంద�� ఒ� ���� ���వ�చ్�. ��లయ ��మ్��� ���స్న 

���క� ��ం�ం��.. �� ��త్నన్ ఈ �య�న్�� �రత ��తవ్ం అండ� 

���ం�. ��ల��� ��ల�న సథ్��న్, ఇతర అవస�ల� అ��� ��తవ్ం 
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ఏ�ప్� ��� ��ం�.. ��మల ��ప� �వ�థ్నం �� ��లయం ఆగమ ����� 

అ��ణం � ��మ్ంప�య���, పం��ల� అ���� పం�ం�ం�..  

అం�.. ఎకక్� �� క��న �నన్ అసంతృ�త్ �ం� ��ట్న ఆ సంకలప్ం ఇ�ప్� ఇ�� 

ఇంత �దద్ మ� ��లయం � ����ం�.. �� వంద�� మం� 

ద�శ్ం���ంత� ఎ��ం�..’’ ఆనంద సవ్��  కళళ్�ల్ క�న్�ళ్ ��� �����న్�.. 

�రదమమ్ కళళ్�ల్ �� క�న్�ళ్ �తయ్కష్ం అ�య్�.. ఆ కష్ణం� ఆనంద సవ్�� � 

��త్ం� మ���ల్ ���� క��ం��. 

���ం � ఈ �షయం ���� అత� �ఖం  �� ���వ్గం� �ం���ం�.. 

�వలం  డ�బ్ సం��ంచ��� సవ్ంత ఊ��, అ�న ���, ���న్ వ�� ���ల� 

��ల��� �� �� అ��� ఉం�ర� ఆనంద సవ్��  �ం� వయ్�త్ల� ��త్ 

అరథ్మ��ం�. 

అ���� చ����ల� ఆ�టప� �� �వత�, అ��� సంసథ్� క�� �య్���న్ 

�రవ్�ం�ల� ఆతృతప� �ర��ల� �ద�ల్ డ�బ్ సం��ం�లనన్ ఆశ, ఆశయం 

ఉండవ�చ్ �క.. ��.. తమ ఆశ ��క, ఆ ఆశయం �ర��క ఖ�చ్తం� తన ��� 

��, తన ���� �� ఏ�� ��లనన్ తపన �దల��ంద�, ఏ ��ష� � ఉ�న్, 

ఏ �య్�రం �రవ్��త్నన్ ఈ �వన �� ఒకక్�� అంత�ల్నం� ఇ�� ఉం�ంద� 

ఆనందసవ్��  ����న్ ���త్ అరథ్మ��ం�. 

ఆనంద సవ్��  �టల� ఆ ��� ��ద్ ���� �శశ్బద్ం ఆవ�ం�ం�. ఆయన ��ప్న 

�టల� ��ణ్ం��వ���, ఆయన వయ్�త్�వ్�న్ మ��భ్తం� అరథ్ం ���వ��� ఆ 

�శశ్బద్ం �రదమమ్� స�యం ��ం�. ��ద్ �ప� త�వ్త అకక్� ��వర��న్ ��క 

�య��కనన్�ట్�.. 

‘‘ఆనంద సవ్��  �రం� అ���� ��య� ����� ఉండరం� అ�శ��త్ 

�దం�.. ఆయన �య్�� ఉనన్�ప్� �� ��ళల్� ��త్ పడ��, �య్� బయ�� వ�త్ 

మ��  �పల �� ఉనన్ �నవ�వ్�న్ త�ట్ �ప��� ��త్పడ��. అం�� ఆయన ఇంత 
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�దద్ �థ్�� ����న్, �� �ం�� � ఉం��..’’ ���ం కళళ్� క�చ్� � 

����ం� అ�న్�. 

ఆ �టల� �రదమమ్ న�వ్ం�.. 

‘‘మం� ��లనన్ తపన ఉనన్��� ఆ భగవం�� ఏ� ఒక �పం� స�యం ��త్� 

ఉం��. సంకలప్ బలం  ఎంత ఎ�క్వ� ఉం�, అంత ఎ�క్వ� భగవం�� స�యం 

మన� అం��ం�.. �� ఆ భగవం�� ఎలల్�ప్� ��� ���డ� � ��ఢ 

��వ్సం..’’ మన�ఫ్�త్� అనన్� �రదమమ్.. 

�రదమమ్ �టల� �నన్� న�వ్� ఆనంద సవ్�� .. 

‘‘అనన్�ల్.. �� ఒక �ం� ���  ��ం� ���ం�.. ఈ ��వర��� � శ�రం 

�సత్ అల��పడడ్ త�వ్త అ�ప్� �వచ�ల �రయ్���� ��రం �డ��.. 

ఏమం��..?’’ ఆనంద సవ్��  �రదమమ్� ��న్ం��.. ఆ �టల� ��క� న�వ్ం� 

�రదమమ్.. 

‘‘�� ��ం� ఎం�కం�..? భగవ��ధన �� ��ం� ��ం� �ద� � 

అ��యం.. ఈ ����� ���ప్� అల�� ప����.. ఇంక �� ��ం� 

అవసరం ��.. మం�రం� �� ఒక ��� ఏ�ప్� ��త్.. వ�చ్ భ�త్ల� �వం� 

ఆ�య్�మ్క పర�న స�యం �య��� �� �దద్ం� ఉ�న్�..’’ �శచ్యం� ప��ం� 

�రదమమ్.. 

ఆ �టల� ఆనంద సవ్�� , ���ం ఇదద్� ఆశచ్రయ్���.. సహజం� ఇం�� 

�ం� వ�చ్ �� ఇకక్డ అల��పడ��� క�సం �ం� �� ��ల  సమయం 

���వడం ��� ��� �షయ�.. ��.. �టట్�ద� �� ఇకక్�� వ�చ్న 

�రదమమ్ ఇంత చ��� ఉండడం, ఆ�గయ్పర�న సమసయ్�� త�తత్క�వడం �� 

ఆశచ్�య్�� �రణమ�ం�.. 

‘‘� ఇషట్ ��ర� ��వవ్ం�.. అ�� �� ఆలయ ��న అరచ్�ల�, ఆలయం �  �వ 

�� ప� ��� ప�చయం ��త్�.. అ�� ఆల��న్ �� ���త్�.. �� 

అ�మ��త్..’’ �నయం� ప��� ఆనంద సవ్�� .. 
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ఆయన �టల� �నన్� న�వ్ం� �రదమమ్.. 

‘‘స�.. అ�� ఇ�ప్� బయ� ����..?’’ అన��ం�.. 

ఆ� �శన్� మ�ళ్ ఉ��క్ప�డ్�. ఆ�� భగవం��� ఉనన్ భ�త్, ప� 

��లనన్  ఆ���న్ గమ�ం� ఆనంద సవ్��  ��న� ఆ�� అ�నం�ం��. 

‘‘ఏ� గంటల� బయ� ����.. ఇం� �ం� గంటల  సమయం ఉం�.. �మమ్�న్ 

�డ��� � స�య్� �ంద� ఇకక్�� ��లనన్ ��క� �� ��య���. �� 

ఆ�� �ం� తమ తమ ఇళళ్� ��ళ్ �ష�  అ� ఇకక్�� వ�త్న� ��ప్�. అ�� �� 

��ం��.. �� � ఉ�స్��న్ గమ�ం�క.. ఆలసయ్ం ��ల��ంచడం ��.. 

�రంద�� �ంట� రమమ్� క�రం���..’’ న�వ్� అ�న్� ఆనంద సవ్�� .. 

‘‘అ�� ��వవ్ం�..’’ �రదమమ్ �� న�వ్� అం�.. 

స��గ్ ఆ�నన్ర� ఆనంద సవ్�� � క�� �� దగగ్ర� ��ల్ం� �రదమమ్. �ల��� 

కటట్బ� ఉనన్ ఆ ��� ��త్ం� �రదమమ్ మన� ఎం� ఉ�వ్��� �ర�ం�. �� 

అ���� ఉ�న్ననన్ �ష��న్ �� ఆ� �సమ్�ం�ం�.. 

��ల�న సథ్లం� అందం� కటట్బ�న ఆ ��� ��త్ �ం�� న��త్ం�. అ�ప్� 

అసత్�ం�న ��య్� ఎ�� �ం� �ర�� ��� పడడం� �లల్� �గ�గ�� ఆ �� 

�సత్ ఎ�� రం��� ���� మ�ంత అందం� క���త్ం�. ఆలయ ���ల� 

�కక్బ�న అంద�న �వ� ��త్ల ����, మ���ణ్� ప� అవ��ల� 

సంబం�ం�న కటట్�� �రదమమ్� ఎం� అ�బ్రప���. 

�� బయ� ఇంత ఆ�ల్దం� ఉం� ఇక �పల ఇం�� ఉం�ం� అనన్ ఆస�త్ ఆ�� 

క��ం�.. ఆనంద సవ్�� , �రదమమ్ �� దగగ్ర� నడవ�� ��� ఎ��� వ�చ్ 

�లబ�డ్� ���ం.. 

��� �� �ప�� ఆ�వ్�ం��. �రదమమ్� �� పలక�ం�� న�వ్ ��� �� 

���. ఆలయ ��న �వ్��న్ �� �రదమమ్� క�ళ్ ���నంత పన�య్ం�. 

ఇం���� ��తన ఆల�ల� ��ంచబ�న�ట్ ఉ�న్� ��న �వ్��� 

అమ�చ్న త���. ��� ఇర� అ��ల  �డ�� ఆ� అ��ల �డ�ప్� 
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ఉ�న్�.. ఆ �వ్��న్ ��లం� ప�మం� క��త్� �� �ధయ్పడ�� అనన్ంత 

దృఢం� క���త్�న్�. ఆ త��ల� �ం� �పడం ��ంచడం� అందం� 

���త్�న్�.. ఆ త��ల �ం� ��యణ, మ� �రత ��ల�న్ అందం� 

��ంచడం� ��� ��త్ ఎం� అ�బ్రప�ం� �రదమమ్. 

ఆ త���న్ ��తం� గమ��త్ ��ల్� ��� ���ం�న �రదమమ్ ఆశచ్�య్�� 

అవ��ల్�ం� ��ం�. ఎ���ం�.. వ�స� అందం� కటట్బ� ఉ�న్� 

ఆల��.. ��న ఆలయం మధయ్� ఉం�. ఉప ఆల��, ��న ఆల��� ప� 

అ��ల �రం� ��ట్� కటట్బ� ఉ�న్�. అ�భ్త�న క�సంపద ఆ ఆలయ 

���ల� క���త్ం�..  

��య్� ��ల ���ల� ఆ ఆల�ల�న్ తళత� ���త్�న్�.. భ�త్� ��ట్ గంట 

శబద్ం �న�ం�� ����త్ం�. ��ల� �ల� ఓం�ర �దం � ����త్ం�.. రకర�ల 

�నష్� ల� వ�చ్ భ�త్ల� ఆ ���� ���ంచ�� తమ �నష్�స్ అ�న్ మ���� ��త్� 

���ధన� �����ం�� ���స్న  ��వరణం ఆ ��ళ్ అ�గ��� 

క���త్ం�.. 

�రదమమ్ ఒ�ళ్ జలద�ం�ం� ఆ దృశయ్ం �డ��.. అ�యతన్ం� ఆ� �ం� ��� 

��ం� భగవ�న్మసమ్రణ �యడం �రం�ం�ం�. ఆనంద సవ్��  �రదమమ్ �ఖ 

కవ�క� గమ��త్ �నన్� న�వ్�� �ం�� అ�� �య���.  

�� �ం�� గణప� మం���న్ ద�శ్ం���న్�. గ�బ్లయం � �సనన్వదనం� 

�కాష్తక్��త్నన్ ��య��� �డ�� �రదమమ్� ఏ� శ�త్ ���ం�న�ట్� 

అ��ం�ం�.. 

ఏ భ�త్డ�� �ం�� గణప�� దరశ్నం ���� ఆ త�వ్త �గ� ఉ�ల�ల�న్ 

ద�శ్ం��� �వ�� ��న ఆల��న్ ద�శ్ం� �ధం� ఆ ��� ��ం�ం��. ఏ 

�రయ్�మం ��ల�న్ �ం�� గణప� �రథ్న �యడం �ం� ధరమ్ సం��యం.. 

ఆ సం����� అ��ణం�� �ం� గ���� ద�శ్ం�� ఆల��న్ 

��ం�ంచడం �రదమమ్� ఎం� అ�బ్రప��ం�. 
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�ం� ధ�మ్�న్ అ����� �సమ్�ంచ�ం�, ఆగమ �����రం ఆలయం ఎ� 

ఉం�� ఒక�� ప���ల్ ప���ం� ఆ త�వ్త ఆ ��� ��మ్ం�ర� ఆ అ�భ్త 

కటట్��న్ ��త్ం�� అరథ్మ��ం� �రదమమ్�. 

గ�భ్లయం� �ం� ��యం వ��� ధ�ం�న �హమ్�� బయ�� ��� �రద 

మ�ంత ఆశచ్రయ్��ం�.. 

�యమ�షట్ల� ���� ��ంచ��� ఏ�ప్� ��న �హమ్�� ఇత�.. ఆగమ�� 

��రం� ���� ���స్న �తయ్ �జల� �.చ. తపప్�ం� ��త్�. అ� �ష��న్ 

ఆనంద సవ్��  �రదమమ్� ��ప్�. 

‘‘�� ఇం�క ��ప్� క�.. ������య్ల�� ఈ ఆల��� ��న అరచ్�� 

అ�.. ఆయన �షయ్బృందం� ఈయన ఒకక్�. సతస్ం���ల�, �షణ్���ల� 

ఖ�చ్తం� ���త్�. అం���.. ఈ ��లయం ��పయ్�నం� �����ండ��� 

�రణం ������య్ల ��.. �� అ���� �వడం, ఇకక్� ఈ ఆలయం� 

అరచ్��� ఉండ��� అం�క�ంచడం అం� � అదృషట్ం..’’ అరచ్�� ��చ్న �ర�� 

కళళ్� అ�ద్�ం� అ�న్� ఆనంద సవ్�� .. 

�రదమమ్ �� �ర�� కళళ్� అ�ద్�� గ���� భ�త్� నమసక్�ం�ం�.. 

��� ��ళ్ మ� ఉప ఆల��� �� ���.. ఆ ఆలయం� ��గ్�� ��హం ��ల 

���ల� ����� క��ం�ం�.. అమమ్��� �డ�� �రదమమ్� ఎన�� 

ఆనందం క��ం�.. అ�యతన్ం� ఆ� �ద�ల� మం�ం కద��ం�... 

‘‘ఓం.. � ��ద్�ం.. ����.. మ�ల�.. సరసవ్�ం.. �శ�త్ ��� అం�ం.. ��గ్ం 

చం� న�మయ్హ� ..!  

ఓం.. � ��ద్�ం.. ����.. మ�ల�..  సరసవ్�ం.. �శ�త్ ��� అం�ం �ం�య్ం.. 

��గ్ం చం� న�మయ్హ� ..! 

ఓం.. � ��ద్�ం.. ����.. మ�ల�.. సరసవ్�ం.. �శ�త్ ��� అం�ం.. ��గ్ం 

చం� న�మయ్హ� ..! ’’ 
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క�ళ్ ���� అతయ్ంత భ�త్ �దధ్ల� ఉచఛ్�ం�ం� �రదమమ్.. ఆ� ���నన్ మం�ం 

�� ఆనంద సవ్�� , ���ం ఇదద్� ఎం� ఆస�త్� ��త్ం� ���..  

�రదమమ్ ఇం� క�ళ్ ���� ��� �త్��త్� ఉం�.. అంత�� ��� ���త్నన్ 

అరచ్�� అమమ్��� �ర� ఇ�చ్ �� వదద్� వ�చ్�.. ఆనంద సవ్�� , ���ం 

ఇదద్� �ర�� కళళ్� అ�ద్��న్�.. �రదమమ్ ఇం� అ�� క�ళ్ ���� మన�� 

ఏ� �త్��త్� ఉండడం గమ�ం�న ఆనంద సవ్��  ��ల్� ����..  

‘‘�రద�మ్..’’ అ�.. 

�ం� ��ల్� క�ళ్ ���ం� �రదమమ్.. 

ఎ��� �ర� ప�ల్ం ప�ట్�� ��న�వ్� �లబ� ఉనన్ అరచ్��� �డ�� భ�త్� 

�ర�� కళళ్� అ�ద్�ం� �రదమమ్. 

‘‘� భ�త్ ��ల� ��త్ం� ��ం� సం�షం ��త్ం�.. �మమ్�న్ ఇకక్�� ���వ�చ్ 

�� స�న ప� ��ననన్ సంతృ�త్ ఇ�ప్� క���ం� ��..’’ మన�ఫ్�త్� అ�న్� 

ఆనంద సవ్�� . 

‘‘���� ఆ��ం� ��� ఏ ���న్ ��� భ�త్�రవశయ్ం ల��త్ం�.. �� 

����� తపప్ �� అవ���న్ ఎ�క్వ� �లవ� .. ��.. ఇ�ప్� ఈ �� 

సవ్���న్ �ల�ంచ �� ఎం�� �మనసం� ఆనంద�గరం� �����నన్�ట్� 

అ��ం�ం�.. అ���ం� �� ఇంత� �ం� ఎ�ప్� పలక� ఈ మం�ం � 

���ం� ��వ�ం�..’’ �రదమమ్ వదనం�  ఒక �ధ�న ఆనందం� �� రవవ్ంత 

ఆశచ్రయ్ం �� కద�డ ��ం�.. 

ఆ� �టల� ఆనంద సవ్�� , ���ం ఇదద్� ఒక� ���క� ����న్�.. 

అ�� అపప్�� ��� ��ల్డ��.. �నం� అ��� �ం�� ���. �రదమమ్ 

��� అ�స�ం�ం�.. ఆ త�వ్త మ�క ఉప ఆలయం దగగ్�� ����న్�.. 

ఆ ఆలయం� ���మలకష్��� ఆంజ��� స�త�� ����� ఉ�న్�.. 

పంచ��ల� త�� ��ం�న ఆ ���� ��ల ���� ఎం� అ�భ్తం� 

క���త్�న్�.. �� దర�సం� భ�త్ల� ఆ�రవ్��త్నన్ ఆంజ�య స�త 
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���మకష్��ల� �� �రదమమ్ క�ల్ �మమ్��ల్�.. ఆ� 

మన�ంత��  �వ�రవశయ్��న్ �ం�ం�.. 

�ం� ���  ��ం�  క�ళ్ ���� మన�ఫ్�త్� ��థ్ం�ం�..  

ఆ ఆలయం త�వ్త మ� ఉప ఆల��� బయ� ���.. అకక్డ 

������  ���� �గద్ మ�హరం� ���ం���న్�.. �రదమమ్ ఆ�ధ� 

�రవ్కం� నమసక్�ం�ం�.. �ప �ప ���య్ల� అల���నన్ ఆ �వ� ��త్ల� 

��త్నన్ �రదమమ్� ఇ� అ� �పప్�� ఆనందం అ�వ��� కద���ండ�.. ఏ� 

�కం� ఉనన్ ��� �ం�� అ���  ��ం�.. 

ఆ త�వ్త మ�క ఉప ఆలయం దగగ్ర� ��ళ్�.. ఆ ఆలయం� � ల�నర�ంహ�వ్� 

��� ఉ�న్�.. ల�నర�ం��� ద�శ్ం���న్� ��గ్�.. 

మనసం� భ�త్ �రవశయ్ం� �ం���ండ�.. నర�ం��� నమసక్�ం�ం� 

�రదమమ్.. అకక్డ �� �రథ్ ���� ��ం� ఇక ��న ఆలయం ���  అ���  

���. �� మం���� మధయ్ ప� అ��ల �రం ఉం� �ధం� ఎం� అ�భ్తం� 

��మ్ం�� ఆ మం���న్.. ��న ఆల��� ��ళ్ ��� ఆ �కక్� ఉనన్ �డ� 

అ�భ్త�న ��ం�ం�ల� ��ం��. ఒ�క్ ఆలయం దగగ్ర ఆ ఆలయం� ��� 

ఉనన్ ���� సంబం�ం�న ��ం�ం�� అందం� క���త్�న్�.. 

ల�నర�ం��� ద�శ్ం���న్క, ��న ఆలయం ��� మధయ్� ఉనన్ �డ� ��మల 

ఏ��ండ�న్ ��క�ం��.. ఎం� అ�భ్తం� క���త్నన్ ఆ ��ం�ం�ల� �డ�� 

�రదమమ్� ఎం� ఆనందం క��ం�.. ��న ఆలయం �� �దద్� ఉం�.. ��� 

ఎతత్�న �� ����.. ఆ ���ల�న శం�  చ�� తళత� ���త్�న్�.. 

మం���� ��� ��� �డల� �వర� గ�డ ���  క���త్�న్�.. 

మం�రం �కక్�ం� ��న �వ్రం దగగ్�� వ�చ్�.. అకక్� �ం� ఎ��� ��న 

�రదమమ్�, ఎ��� క��ం�న దృ�య్�న్ �డ�� శ�రం�� ��ల�న్ 

�కక్����నన్�ట్ అ��ం�ం�.. 
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ఎ��� ��� ��� స�తం� ��� ఉ�న్� �ంక�శవ్��. ఇదద్� �రయ్ల మధయ్న 

ఎం� �ం�� క���త్నన్ �ంక�శవ్��� �డ�� �రదమమ్ కళళ్�ల్ �ం� ఆనంద 

��ప్� జల జ� ���.. 

అ�యతన్ం� ఆ� �ం� ��� ��ం�ం�.. మన�� ��ంద ���  పలకడం 

�రం�ం�ం�.. అ�ప్� స��గ్ ఏ� గంటల సమయం అ�య్ం�.. 

గరభ్��� ఓ అరచ్�� అ��� ���, ���ల� ఎ��� ��చ్� ఉ�న్�.. ఆయన 

�ం� రకర�ల ��, �గంధ ��య్�, �ర� క�ప్��, పం�ల్, ఫల���, 

ల�డ్�, �ంగ� త�తర ��� అమ�చ్ ఉ�న్�.. 

అత�� �వ��� ��గ్� ఆరచ్��  ఉ�న్�. అంద� ��య రం� వ��ల� 

ధ�ం��. అంద� �నన్� �ండల్� ఉ�న్�.. �� వయ� �� ఇర� అ�� 

సంవతస్�ల  �� ఉం�ం�. ��ట� �� ��ల�  �� �షణ్వ ఆ��ల�  

ఖ�చ్తం� ��ం��ర�  �����ం�.. 

‘‘అకక్డ ��చ్�న్� కద�మ్.. ఆయ� ������య్� ��.. ఈ ఆల��� ��న 

అరచ్��  ��.. ఈ మం�రం� ఏ �రయ్�మం జర�ల�న్ ఆయన అ�మ���, ఆయన 

�చనల ��రం�� జ����.. ఈ మం�రం ��మ్ం�న దగగ్ర�ం� ఆయ� ��న 

అరచ్��� �న����న్�. �ద�ల్ ఈయన ఒకక్� ఇకక్�� వ�చ్�.. అ�ప్� 

�వలం  ఈ �ంక�శవ్�� ఆలయం ��� ఉం��.. �� �� ఒ�క్ ఉ�ల��న్ 

�ం��ం� ఈ ���ళళ్ �లం� మం���న్ ఇ� త�� ��ం. అనంతరం 

������య్ల �� ��ంబ స�య్లంద� ఆలయ �రవ్హణ �సం ఇకక్�� 

����న్�.. �� అ���� ఉం�రనన్ �� ��.. �షణ్వ ఆ��ల� �.చ. 

తపప్�ం� ���త్�.. మం�రం ఇ�ల్ తపప్ ��� మ� �య్పకం అం� ఉండ�.. 

ఆల��ల్  �జ� �� �రంద�� ఉదయం ��� గంటల� �� ��� 

�ద��యణం ���త్�. ఎవర�� ఏద�� �ర�� ��త్ ��ద్కిష్ణయ్ం� ��� 

ఇం��� పం�ం���త్�..’’ ������య్ల  ��ం� �పప్డం ఆ� �రదమమ్ వంక 

��� ఆనంద సవ్�� .. 
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�రదమమ్ ఆనంద సవ్��  �టల� ఎం� ఆస�త్� �నన్�.. ఆ త�వ్త ��� 

�ంక�శవ్�� �� �� నమసక్�ం�ం�.. 

‘‘ఆ ��� తన �వ�ల� �� �య�ం��ం�డనన్� ఎంత �జ� కళళ్ �ం� 

క���త్నన్ ఆ మ������ ��త్ అరధ్మ��ం�.. అ�భ్త�న ��� మం���న్ 

��మ్ం�� ఆ మం�రం� ��� ఉనన్ �వ���త్ల� స��గ్ �ప �ప ���య్� 

అందక�� ఆ ఆలయం క���నం అ���ం�.. ఆలయం �� శ�త్ అంత�ం� 

��ం�.. ఈ �షయం ��� �కాష్�త్ ఆ భగవం�� �����రయ్ల �ం� 

మ�����  ఇకక్�� వ�చ్� ����..’’ తనమ్యతవ్ం� అనన్� �రదమమ్.. 

‘‘�� ��ప్ం� �� �జ� �రదమమ్ ��.. ఖం�ంత�� ��� మన �ం�మత 

ధ�మ్�న్ రకిష్ం�లనన్ � సంకలప్ం వలల్  అ���� ఆలయం �ల�ం�.. 

������య్ల వం� �యమ��ట్ గ��ట్� వలల్  ఆలయం ��త్�  ��పయ్�నం� 

���ం���న్�.. ఈ ��ల�న్ ఇంత వర� ఎవ� ��ంచ�క���.. �� 

��ం �ద� ���� ఈ మం�రం ��షట్త� ��త్ం��.. �జం� �� � ���ల్ 

��య���ం��న్�..’’ అ�బ్రం� అ�న్� ఆనంద సవ్�� .. 

�మం� అకక్డ భ�త్లంద� ���డ ���.. అంద� �ంక�శవ్�� ��హం �� 

ఆ�ధ� �రవ్కం� ��త్�న్�.. 

���, ��� స�త �ంక�శవ్ర �వ్�� ��య్క �ర� ఇ�చ్ సమయం అ�.. సవ్యం� 

������య్ల ��  దగగ్�ం� ఆ �ర�� ఇ�త్�.. ఆ ��య్క �ర�� �ల�ంచ��� 

వంద�� భ�త్�  తర� వ�త్�..   

గరభ్��� ��ల �ం�ల� స�వ్ంగ �ందరం� స�వ్ంలం�ర����� 

���ం��నన్ ఆ ��హ ��త్ల� ��త్ం� �కాష్�త్ ఆ �ంక�శవ్�� స� 

స�తం� �జం� ఉ�న్�� అనన్ �మ క���ం�.  

సవ్చఛ్�న ��� ���ం�న ��ల� ఒక ��� ప�ట్��, మ� ��త్ గంట� ప�ట్�� 

�� �లబ�డ్� ������య్ల ��.. అత�� మ� ��న అ�� మం� ��య్� 

�లబ� ఉ�న్�.. 
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������య్�  �దద్� మం�ల� చదవడం �రం�ం��.. ఆయన మం�ల� 

చ��� మధయ్ మధయ్� గంట� ���త్ం�.. ఆ మం�ల� అ��ణం� మధయ్ 

మదయ్� అత� ��య్� �� చదవడం �రం�ం��.. 

 కళళ్� ఇం��, �న�ం�� ���నన్ ఆ �రయ్���న్ భ�త్లంద� ఎం� �దద్� 

�ల��త్�న్�.. �ర� �రయ్�మం ��య�� ��ంద�మసమ్రణ� ఆ �ంగణమం� 

దదద్��ల్��ం�.. 

������య్ల �షయ్బృందం భ�త్లంద�� ��ద �తరణ ��ం��. అనంతరం 

������య్�  గరభ్��� �ం� బయ�� వ�చ్�. ��� అర� 

సంవతస్��ం�� ���. ��య వ��� ధ�ం� ఉ�న్�. ���� ���, �� 

�ం�� .. గం�ర�న వదనం�.. �దద్ �దద్ కళళ్� .. వయ� ���ఉ�న్ వ�న్ తగగ్� 

శ�రం� .. �డ� ��కష్ �లల� .. �రంతరం ఏ�  మం�జపం ��న ప���నన్ 

.. ��� �డ�� �రదమమ్� ఎం� �రవ�వం క��ం�.. ఆయన బయ�� ��� 

ఆయన దగగ్ర ఆ��వ్దం ���వ��� భ�త్లంద� ��� ���. ఒక�� ఒక� 

���ం� ఆయన ��ల� ప�డ్�.. అంద�� ఓ�క� ఆ��వ్�� అంద�� ఆనంద 

సవ్�� � గమ�ం� ఆయన దగగ్ర� వ�చ్�.. 

ఆనంద సవ్��  �� ఆయన ��ల� నమసక్�ం��. 

‘‘అ�య్.. �� �� ��ప్�క�.. ఇం�� �ం� �రదమమ్ అ� ఒక ఆ�య్�మ్క�ల� 

���వ�త్�న్న�.. ఇ�� ఆ�� ఈ�డ.. �రదమమ్ ’’ ������య్ల� �రదమమ్� 

ప�చయం ���.. ������య్� �రదమమ్ వంక ���.. ఆయన తన వంక 

�డ�� వం� ఆయన ��ల� �� నమసక్�ం�ం� �రదమమ్.. 

������య్� �రద� ��న్ కష్�ల �� త�కం� గమ�ం� ఆ త�వ్త ఏ� 

��ల్డ�ం� గం�ర వదనం� ఆకక్� �ం� ��ళ్���.. 

ఆ ప����� ఆనంద సవ్�� , ���ం అ�కక్�య్�. �రదమమ్� �� ఆయన 

సం���త్డ�, ఆ� ��ం�న �వ�ల� ఆస�త్� అ�� ����ం�డ� ఆ�ం�� 
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��.. �� అ�ం��� ��ం� ఒకక్ �ట�� ��ల్డ�ం� అకక్� �ం� 

��ల్�వడం ��� ��శప��ం�.. 

�ం�� ���నన్� ఆనంద సవ్�� .. �రదమమ్ వంక ���. �రదమమ్ �ఖం � 

ఏ �వ� క��ంచడం ��.. ఆ� ఆ మం�రం న���� ��త్ ఉం���ం�.. 

‘‘.. �రదమమ్ ��.. పం�� �� ఇ�ప్� �ర� ��త్ ��� క�.. అం�� ఏ� 

��ల్డ�ం� ��ల్���..’’ సం��� ���నన్�ట్� అ�న్� ఆనంద సవ్�� . 

ఆయన �టల� అసస్� ప�ట్ం���� �రదమమ్..  

‘‘ఈ �� �� �� �� న�చ్ందం�.. ఈ ��వరణం ��త్ం� �� ప�� 

�శం� ఉ�న్ననన్ �వన �� కలగటం ��..’’ ఆనందం� అం� �రదమమ్.. 

ఆ� �ఖకవ�క� గమ�ం�న ఆనంద సవ్��  ��క� ఊ�� ��చ్��న్�.. �రదమమ్ 

అస� ������య్ల ��ం� �దద్� ప�ట్ం���ద� అరథ్మ�ం�.. 

ఆనంద సవ్��  ఇం� ఏ� ��ల్�ల� �ం�ండ��... 

‘‘మన బృందం వ�చ్�రం�.. ’’ అ�న్� మం�రం �వ్రం వంక ��త్.. ఆనంద సవ్��  

�� అ��� ���.. 

�రదమమ్ ఇ�చ్ �వయ్ �సం�ల� �టట్�దట� �� అదృషట్ం ��� క��ంద� ఆనంద 

సవ్��  అ���న్�.. �ంక�శవ్�� స�న్�నం �ం� బయ�� వ�చ్�.. ఆ 

మం���� ఆ��� ఉనన్ ఒక ���� ���ం��. ��� క�య్�తస్��, 

స���� ఏ�ప్� �య��� ఉ�ద్�ం� క�ట్�. ��� �ం�వందల మం� వర� 

ఆ ��� ��చ్�ంత ��లం� ఉం�. ��� ఒక�� ��క� ఏ�ప్� ���. ఆ 

��క� ఆ��� ఉనన్ �డ� ఆ ఆలయం � ఉనన్ అంద� ��ళల్ ��ల� అమ�చ్�. 

అ�య్��క�న �ం�  �సట్� � ఏ�ప్� ���. 

ఇక �ం� �రదమమ్ �వచ�� ఆ �� �ం� �ద� ����న్�. ఆ ��  �ం� 

అ���� �రదమమ్ �� �వయ్ �సం�� ఇకక్� �జల� ��వ ����న్�.. �ల 

�� �టరల్ �రం �ం� ఆ�య్�మ్క సంపద� ���వ�చ్న ఓ ప�� సతరీ��త్ �రదమమ్. 

��� ��� ఉదద్�ంచ���, ��� �� ఔనన్�య్�న్ �పం��� �� �పప్���, 
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అ�� �ం� సం����న్, �ం� �వతల� మ�� ���న్  ఆ��ం� ��� 

క�� సం��ల� �వృ�త్ �య���, �రత�శం ��త్ ��షఠ్ల� అ���� ఇ�మ�ంప 

�య��� కంకణం క�ట్�ం� �రదమమ్.. 

ఆ�� ఇంత శ�త్ ��ంద� ఆ�� �� ��య�.. ��.. ఆనంద సవ్��  ��ం 

భ�షయ్�త్� �ం� ����. అం�� అత�� �రదమమ్� ఎన�� �� క��ం�.. 

ఆ�య్�మ్క �పంచం� తనకం� ఒక ��య్కత� �� ��ప్��ం�� �ద� అ�� 

ఆ�� �ం� పడ��ండడం, ఆ అ�� ఎ�న్ సంచల�ల�  సృ�ట్ంచ��ం� ��య� 

�రదమమ్ ���� �ం�� అ��� �యడం �రం�ం�ం�. 

అకక్�� వ�చ్న �రంద� ఆల�ల�� ��ళళ్ంద�� ద�శ్ం��� ఆనంద సవ్��  

దగగ్�� వ�చ్�. ��� �ంద� ఆనంద సవ్��  ���స్  ఉ�న్�. మ� �ంద� ��� 

సంఘం స�య్�  ఉ�న్�.. ��� ఒక ఇర� మం� వర� వ�చ్�. 

�రంద��� �రదమమ్ ��ప్ �వచ�ల� ��లనన్ ��హలం క���త్ం�.. 

�రదమమ్� ���  ఆనంద సవ్��  ప�చయం ���..  

�రదమమ్ �నయం� నమసక్�ం�ం� అంద��.. �� �� �రదమమ్� 

నమసక్�ం��.. 

‘‘�రదమమ్ ��ం� �� ��య్కం� ప�చయం ���స్ం� ఏ� ��.. ఈ�డ ��ం� 

�� ఆ�� ఇంట� �� � �� ఉం��. ఈ�డ �సం�� మ�� ఆ�చ� 

తరం�ల�  త�� ఆ�య్�మ్క �ంతన �వ్� ఆ ఆ�చనల ప�� �ం�ం�� ఎంత�� 

ఉప�గ పడ�య� �పప్డం� ఎ�ం� సం�హం ��.. అ��.. ఇదం� �� 

�పప్డం ఎం�� .. �� సవ్యం� �నం�..’’ న�వ్� అ�న్� ఆనంద సవ్�� .. 

�రంద� వయ్�త్గతం� తమ� �� ప�చయం ����న్�.. �ంత మం� తమ 

�లల్ల�  �� ��� వ�చ్�.. ఆ �లల్ల� �డ�� �రదమమ్ �ఖం  సం�షం� 

�����ం�.. ఎం� చ��� ఆ �లల్ల� తన దగగ్�� ���ం�.. �� �రల్� అ�� 

����ం�.. 
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ఆ� ��ల్��నన్ ��నం.. ఆ� అ�స��త్నన్ ��.. అకక్� �రంద�� ఎం� 

ఆక�ట్�ం�.. �ఖయ్ం� �లల్ల� �రదమమ్ మ�కం �వడం, ��� ఆనందం� 

�చచ్�ంచడం ఆనంద సవ్�� � �� �� న�చ్ం�. 

అపప్�� �క�ల్ అ����న్�.. ��లయం ��య్�ద్�లంకరణ� ��పయ్�నం� 

�����ం�.. ��ట్ ఉనన్ ��వరణం �� ఎం� ఆ�ల్దం� ఉం�..  

�� అ���� ఉ�న్ననన్ �ష��న్ మ����ం� �రదమమ్.. అకక్� �� ఎం� 

ఆ�య్యం� ��ల్��ండటం, �నన్ �లల్ల� క�� �చచ్�ంచడం ఆ�� ఎం� 

ఆనం��న్�త్ం�.. 

ఉదయం ఏ�నన్ర వర� �రంద�� �చచ్�ం�క.. 

‘‘ఇంక �� ��ం� ���ం� �రదమమ్ ��.. �� ఉదయం మన �రయ్��ల 

�వ�ల�  ���ం �����..’’ న�వ్� అ�న్� ఆనంద సవ్�� .. 

అత� �టల� స� అనన్�ట్ త� ఊ�ం� �రదమమ్.. 

�రదమమ్ దగగ్ర �ల� ���� అంద� ��ల్���.. 

ఆనంద సవ్�� , ���ం ఇదద్� �రదమమ్ ��� వర� ��ల్ ఆ� దగగ్ర �ల� ���� 

��ళ్���.. �రదమమ్ ��క �ర� ఆ��సం ��మ ��ట్, �ల�� త�� �� 

���వ�చ్� అకక్� ప���ళ్.. ��� ఆర�ం� �� � న�ం ��చ్ం� �రదమమ్.. 

అ� ప��ం� ��.. �� �వత ఆ�� ఆవ�ం�ం�.. ఈ �పంచం� సంబంధం 

��ం� ఆనందం� ����ం� �రదమమ్.. 

..................... 

ఉదయం అ�� గంటల� ఎవ� త�ట్ ��న�ట్ ��కవ వ�చ్ం� �రదమమ్�.. ఒకక్ 

ఉ��న �� ��చ్ం� �రదమమ్.. ��� అ�� ��చ్ం���ం�.. ఆ త�వ్త 

������ మన��� సమ్�ం��� ��ల్� �� ��ం� �� �� ��ం�.. 

��� దగగ్ర� ��ళ్ క�ట్� పకక్� ��ం�.. �క�ల్ �వ�మ్� �ంతం�� ఇళళ్�ల్ 

����నన్ ��ల్, �� ��� ఎం� అందం� క���త్�న్�.. చ� ఎ�క్వ� 

ఉండడం� ఆ� శ�రం సనన్� కం��త్ం�.. �ం� �జం� ���  ���ం�.. 
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ఇం� ��మ�త్ �గన�ల్ ఆవ�ంత�  వ�చ్�.. ఇం��� అ�� ���నన్ర క�ల్ 

���� ��మం�రం �తత్ం ��ం �యడం, ����� ఉదయం �ర� 

సమ��� మం�రమం� ��� స�ద్��ట్� ప� ఉండడం� అస�  సమయం ���� 

��..  

��.. ఇకక్డ ఆ�� ఆ ప� �క�వడం� మన�� ఎకక్� ��య� �ధ ఉనన్పప్��.. 

����� అ�షట్ం �ర� �� ఇంత �రం వ�చ్న� ఆ� న�మ్�ండడం� ఆ� 

మన� �సత్ �థ్�త ప�ం� .. �� �ం� �ం� ����  న��ం�.. 

మం�రం క��ం� ��� దగగ్ర� వ�చ్ క�ట్� �ల�ం�ం�.. ఎ��� క���త్నన్ 

మం���న్ �� ఆ� ఒ�ళ్ జలద�ం�ం�.. 

తన కళళ్� �� నమమ్�నంత� �� � �ర�య్ం� �రదమమ్.. ఎ��� మం�రం 

��య్�ద్�ల� �����ం�.. ��న ��లయం�� �ంక�శవ్ర�వ్�� ����� 

�జ�  ��త్�న్� ������య్�.. 

�గ� అరచ్�� ఉప ఆల�ల�� �వ� ��త్ల� �ల �లల� 

అలంక��త్�న్� .. �ప �ప ���య్� �దద్ం ����న్�..  

����ం� �ల� ‘�స�య్ �����.. ��వ్ సం�య్ �వరత్�.. ఉ�త్షట్ నర��ద్ల 

.. ��కయ్ం మంగళం ��..’’ �ంక�శవ్ర ���తం మ�రంజకం� ����త్ం�.. 

�ద ��ల� ��చ్�� �హమ్�� �ద ��యణం �యడం� �మగన్����.. 

�రంద� �ం� వ�స�� ��చ్�న్�.. ��� ఎ��� ��� ��చ్� ఉ�న్�.. 

ఆయన గ�ట్� ��ల� వ�ల్�త్ం�.. ��� అ��ణం� �షయ్బృందం బ�ట్ ప���న్�.. 

మం�రం� భ�త్ల సంద� అ�ప్� �దల�య్ం�.. మం�రం �ంగణం� ఉనన్ ��క్ం�  

సథ్లం � ప�ల సంఖయ్� ��ల్ ��క్ �యబ� ఉ�న్�.. సం��య ��త్ల� ��న్ 

��ద్ �� ��ం� ఆలయం �� వ�త్�న్�. ఆలయం�   �వ���త్ల� �జ� 

�దల�య్�.. ఒక �� �ద మం��చ్రణ, మ� �� �ంక�శవ్ర �వ్� �� 

���తం.. ఇం� �� అ�న్ ఆల�ల�� ��త్ల�  అతయ్ంత �యమ �షట్ల� �ప 

�ప ���య్� సమ�ప్ం�, �వతల� �త్��త్�న్� అరచ్��.. 
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ఆ దృశయ్ం ��త్నన్ �రదమమ్� �ం� కళళ్�ల్�ం� క�న్�ల్ జలజ� ���.. ఇ� క� 

�జ� అనన్ సం�గద్ం �� క��ం�..  

��ల��ల్ �జ�, మంగళ �ర�� ఇవవ్డం �దద్ �షయ�� ��.. �� ఆలయం 

� ��ద్ �డవక �ం� ���� �ప, �ప ���య్ల� ��ంచడం అల��.. 

��.. ��.. ఇం� ��� ��వక�ం�.. అతయ్ంత భ�త్ �దద్ల�, సం��య 

��త్ల� భ�త్� �వడం, ��ళళ్� ద�శ్ం��నన్ం�� �� ��ల� క��ం� 

ఆనందం ��త్ం� ఆ�� మ� ��ం�.. 

ఇం��� అ�� ఉదయం ఏ� గంట� �� ���వ�.. ఎ��� ��క �� భ�త్ల 

హ��� మం��ల� ఎ�క్వ� క��ంచ�..  

�� ఇకక్డ.. ��� ��దద్ం� ఇంత ��వ��� భ�త్ల ��� �ద� �వటం 

�రదమమ్� ఆశచ్�య్�� �� ��ం�.. ��.. �ం� �పప్�ల్ �ం� క�ప్��న్ �� 

ఇం� శ���న్ ఒ����ట్ం�ంత చ�� ఉనన్ ఈ సమయం� �వలం  తమ ఒం�� 

���, �వ� ��� ���� �వడం, ఆడ�� �ం�� �ర� క�ట్�� �వడం, 

�నన్ �లల్� �తం లం�� ���ల్ ���� �వడం ఆ�� మ���నంత ప� ��ం�..  

అ���� ��ల�� ఉ�న్య� ఆ�� ���.. ��.. తమ ��ళళ్� ఉనన్ భ�త్� 

�ర��� ��ల�ల� క�ట్ం���న్ర�, తమ� �ల� ఉనన్ ��న ��ల��� 

వ�చ్ ���� ��ం��ం�ర�, �గ� ��ల� ��ల��� �దద్� భ�త్ల ��� 

ఉండద� ఆ� అ��ం�.. ��.. ��� ��దద్ం� క���త్నన్ ఆ దృ�య్�న్ �� ఆ� 

మన� ఎంత�� �ం���ం�.. 

ఆ�ర వయ్వ��ల�, ఇం��� క�న్ ఇకక్� ���ం�� ఎ�క్వ� ఆచ��త్�న్రనన్ 

�షయం ఆ�� �ధప�ం�.. ఆ�య్�మ్క �ంతన� �� ఎంత� మ�కం అ�య్�, 

���� సంబం�ం�న �ష�ల� �న��� �� ఎంత ఆస�త్ కనబ��త్� ఆ�� 

అవగతమ�య్ం�.. 

ఉనన్త చ��, ఉనన్త �య్��ల� స�స�నం� ఉనన్త�న భ�త్� �� 

ఆ��ం��నన్ అకక్� ����� ఔ��య్�� ఆ� ��ద్�ల���ం�..  
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��.. ఎకక్� ఆ�� �నన్ సం�హం �దలవవ్డం �రం�ం�ం�.. 

భ�త్ తతవ్ం��, ఆ�య్�మ్క �ంతన�� ఇకక్���� ఉనన్ అనంత�న �ఞ్నం �ం� 

తన �వచ�ల  ��వం ఏ��ం ఉం�ం�.. అస� ఇంత భ�త్ �ఞ్నం క��న ��� 

�� ఏ� సం���న్ ఇవవ్గ���ం�.. 

���� ��ంచడం ��, ���� నమసక్�ంచడం ��, ���� �ం� మన�� 

సం��య బదద్ం� �లవటం ��.. 

�ద� �ం� ��� ఇం��� ఎ�క్వ� క���త్�.. అం�� అకక్� ��� ��� 

��ం�న అవ�హన� �ం�ం�ంచ��� తన శ�త్ �ర� �యతన్ం ��ం�..  

�� ���� �ం� మన�� సం��య బదద్ం� ���త్నన్ ఇకక్� జ�ల�  �� ఏ� 

���త్ం�..? �ల� వనం� ఏ�� ����� క�� �కక్� ఏ��యయ్డం �� 

అవసరం.. ఎం�కం� ఆ క�� �కక్ ఆ వ��న్ �తత్ం �� �� అవ�శం ఉం�ం� 

�బ�ట్.. 

��.. క�� �కక్ మధయ్ �ల� ��ల్ ���, �శచ్లం� ����� ఉ�న్క ఇంక ��� 

ఏ� �యయ్��� ఉం�ం�..? క�� �కక్ మధయ్ �ల� �కక్ �రగడ� �దద్ �షయం.. 

అ�ం��, �కక్� ��� �దద్వ�య్ తమ �ల� ద�ల� ఆ క�� �టనంత�� 

ప��త ����త్నన్ ఆ �ల�ద�ల� ఇం� �పప్��� ఏ�ం�ం�..? 

ఆ� మన� �ప�త�న ���స్హం� �ం���ం�.. ఏ� ��య� ఆం�ళన ఆ�� 

ప�ట్ ��ంచటం  �రం�ం�ం�.. 

�రం� ��ట్��త్ క�ళ్ ���� మన��� ������ ��థ్ం�ం�.. 

‘‘��.. � ఆజఞ్ ��ర� �� ఈ ��� గడడ్� �� ���.. ఇంక �ం� �ం� 

జరగ�� పరయ్వ��ల�న్�� �� �ధయ్త �� ��తత్�����..’’ అ� ��థ్ం�ం�.. 

������ ��థ్ం�క ఆ� మన� ��ద్� ��ట ప�ం�.. 

��త్తం తన మ�� ����నన్ ఆ�చన� �సత్ ����న్ ఇ�చ్ అకక్� �ం� 

క��ం�.. 

అ�� ఆ�� ��య� �షయం మ�క� ఉం�..! 
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�� భ�త్ల� �వచ�� ఎ� ��ప్� అనన్ సం�హం� ��� ఉం� �రదమమ్.. 

�� అంతకం� �దద్ ��దం ఆ ��లయం ��న అరచ్�� రమణ �కిష్�ల  �పం� 

���� ��చ్ందనన్ �షయం ఆ�� ��య�.. అ� ���త్ ఆ� ఆ�చన�  మ�క 

�ధం� ����..? 

........................ 

 

ఉదయం ఏ� గంట�� ఇం� చ� ��వం తగగ్��.. ��ం� ��  �గడం� త�� 

��ం� �రదమమ్.. 

‘‘��  ��న్ం�  మద� ..’’ ఎం� �నయం� అ�న్� ఇదద్� ప���ళ్.. 

�నన్� న�వ్� ��  ��ం� �రదమమ్.. 

�ళళ్� ఒక� ��� ఉనన్ �ల్� � ���, చ�క్ర ����� ఉనన్ డ�బ్ల� ఉ�న్�. 

�� �కక్� అంద�న �� ��� � ����� ఉనన్ ��ష�  ఉం�.. ��ష�  బయ�� 

వ�చ్ం�� ఏ�ప్� ��న �� �టట్ం �వ్� �� �� �గ�  బయ�� వ�త్�న్�.. 

�� �కక్� �ం� �ల్� �ం� �కక్� �� ఉ�న్�.. 

మ�క� ��� ఉనన్ �ల్� � ఇ�ల్, ఉ�మ్, �స �� ర��న ���స్  ఉ�న్�.. 

��ళ్దద్� �� �� వ�చ్ ��� ���  �న ��ట్�.. 

‘‘మద� .. �� ఇం�� ఏ� �� ��ట్ � ���ం�� ���ం�.. అ�� ఇ�� �� 

���స్నవ�న్ ఇకక్డ �దద్ం� ఉ�న్�.. �� ���స్న �ధం� �� ���� 

�గం�..’’ �నయం� అ�న్� ఒక�.. 

�� �ట� ��, �� ���వ�చ్న వ�త్�ల� �� �� �రదమమ్ ఎం� 

ఆశచ్రయ్��ం�.. ఆ�థయ్ం �షయం� ఆనంద సవ్��  ఎంత ��తత్ ����న్� �� 

��త్నన్ స�వ్�ం� �వ్� అరథ్ం ���ం� �రదమమ్.. ఆయన తన� ఇ�చ్న �ర��� 

��న� న�వ్�ం�.. 

‘‘మద� .. ఇకక్డ �� ఎ�ం� ఇబబ్ం� �� క�.. ఏమ�� ఉం� �పప్ం�..’’ 

�నయం� అ�న్� ఒక�.. 
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‘‘అ�బ్.. అ�ం��� ��..’’ న�వ్� అం� �రదమమ్. 

‘‘�య్ం�య్ మద� .. ఆనంద సవ్��  �� �మమ్�న్ కం�� �పప్� ���మ� ��ప్�.. 

� వలల్ ��మ�� ఇబబ్ం� త��త్�, � �ం� ఏమ�� �ర�� జ��� �� 

��మ్హ�టం� �పప్ం�..’’ మ�క ప��� అ�న్�. 

‘‘అ�ం� అవసరం �� �ం�..’’ న�వ్� అం�.. ఆ త�వ్త ��చ్నన్ �� �ం� �� 

�లబ� �జ గ��� అ��� ��ం�.. 

ఆ ప����� ఇదద్� ఆశచ్రయ్���. 

‘‘అ��� మద� .. ���  �య�ం� ��ళ్���న్�..?’’ ఆశచ్రయ్ం� అ�న్� ఒక వయ్�త్. 

‘‘ఇ�ప్� వ�త్�..’’ అం� న�వ్� �జ గ��� ��ళ్ం�.. 

��ం� �న్నం ��క �జ గ�� ����� ����� ��ధ్భ�త్ల� �జ 

��ం�.. �ం��� �పప్డం� ప��� �జ� ���స్న ��, ��దన� �వ�న 

��దం త�త�� �దద్ం �� ��ట్�. 

������ ��దయ్ం ��ట్న పండల్� ���� హ���� వ�చ్ం�.. 

��� ఆ ఇదద్� ప��ళల్� అం�ం�ం�.. 

‘‘ఇ��ం�.. ����� ��దం.. ���ం�..’’ ����న్ ��� అం��త్ అం� 

�రదమమ్.. 

ఆ ����న్ అ��నందం� అం���న్� ఇదద్�.. �� కళళ్�ం� ఆనంద ��ప్� 

���.. �� ��ల��  ��ల� గమ�ం� ఆశచ్రయ్��ం�.. 

‘‘మద� .. ఇకక్డ అంద� ��ళళ్ ఆ��వ్�ల� అం���న్�.. ఒకక్ ������ 

తపప్.. ఈ ��� ఆ ��క �� ��ం�.. ఈ ����న్ ��త్ం�.. ���� 

������ ద�శ్ం�న ఆనందం క���ం�..’’ ఆ�ద్�ం� అ�న్� ఒక ప���. 

�రదమమ్ సం�షం� ��ం�.. 

�� ఆ�� �నయం� నమసక్�ం� గ���ం� బయ�� ��ళ్���. 

��మ్� గంటల వర� గ��� �గవతం ��యణం ��త్ గ��ం�.. ఆ గ�� ఉనన్ 

��  �గడం� చదవడం ఆ� ��  ��ట్  ��ం�.. 
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‘‘��దయం �రదమమ్ ��.. సం�షం� ఉ�న్�..’’ అవత� �ం� ఆనంద సవ్��  

�ట�  �న�� �రదమమ్ మన� ఆనందం� �ం���ం�.. 

‘‘�� సం�షం� ఉ�న్�..’’ అం� �రదమమ్.. 

‘‘మ�క అరగంట� మం���� ఒక �క్�  �య్�  వ�త్ం�.. అం�� ��� �� 

మం� �లల్� వ�త్�న్�.. ��య్కం� �మమ్�న్ క���వ���.. � �వచ�� 

�న��� �� ��య్కం� �క్�  ��స్��  దగగ్ర ప�మ్ష�  ����న్�.. �� ��ఞ్పన� 

మ�న్ం� మ�య్హన్ం వర� ప�మ్ష�  ఇ�చ్� ��స్�� .. �� ��� క���గల�..?’’ 

�నయం� అ�న్� ఆనంద సవ్�� .. 

‘‘అ�య్.. అ�� �గయ్ం.. ���� �� �� ఆ సమయం �స� ఎ�� ��త్�న్�.. 

తపప్�ం� క���ం��..’’ ఉ�స్హం� అం� �రదమమ్..  

‘‘��  �ల్జ� .. ���ం �� ��� వ�త్�న్�.. ఆయన ��� ప�చయం ��త్� .. 

�� �యం�ం �మమ్�న్ క���ం��..’’  

ఆనంద సవ్��  ��  ��ట్య��.. �రదమమ్� ఏ� ��య� ఉ�వ్గం క��ం�.. ప� 

�మ��ల్ గ���ం� బయ�� వ�చ్ం�.. 

ఆలయం �� అ��� ��ం�.. గ���ం� �ం�� వ�త్ం� ��యం వ��� 

ధ�ం�న ఆలయ ��� �రదమమ్� అ�� �డడం �ద� ��ట్�.. సం��య 

��త్ల� ఉనన్ ఆడ��ళ్ �తం �రదమమ్� అ�� ��త్�న్�.  

�� క�ట్ ��ట్ ��త్ం� ఆ�వ్� ��� వంశ�థ్ల� అరథ్మ��ం�.. త�ళ �షణ్వ 

సం���� �� వ��రణ� ���ం��త్�న్�.. ������య్ల �� ఆ �వ� 

�ం�న �� �వడం� �� ��ం���, �� �షయ్ బృందం �� అకక్� �ం� 

వ�చ్న�� అ� ��య్కం� ��ప్�స్న అవసరం �� క�.. 

అ��.. �రదమమ్� �� �లకన� ��త్నన్�ట్ �� �వ ��ల�  ��ఫ��త్ం�.. 

ఇం�� �ం� ఒక ఆ�య్�మ్���� ���వ�త్�న్రం�.. ఆ� �� తమ� ��� 

�షణ్వ సం���ల� ఆచ��త్ంద�, తమ ��� వ��రణ ఉం�ంద� ఊ�ం��.. 
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�� అం�� ��దద్ం� �రదమమ్ �� �� �ట�  �ర� క��ంచ�� �� ఊహల�న్ 

���ర�య్�.. 

ఎం� ���� క���త్నన్ �రదమమ్ ఒక ఆ�య్�మ్క�తత్ అ� ���ం� �� �రణ్ం 

����క ���న్�.. ��రణ మ���� క���త్నన్ ఆ�� తమక�న్ ఎ�క్వ ఆ 

భగవం�� ��ం� ఏం ���  అనన్ �శన్ అకక్� �� ఒకక్�� క���త్ం�..  

అం�� �రదమమ్ పలక�ంచ��� �య�న్ం�� �� తల ��ప్�� ��ళ్���న్�.. 

�� పలక�ం�� ప�ట్ం��క�వడం� �రదమమ్ మన�� ఎకక్� �సత్ �ధ 

క��నపప్��.. �ంట� �� ��ం� ఆ��ంచ�ం� �ం�� కదల ��ం�.. 

ఈ �ష��న్ �రదమమ్� ���ం�న ప���ళ్ �తం గమ�ం�నపప్�� �� �� 

ఏ� అన�క���.. మం�రం ఆవరణ�� ��� �రదమమ్ మన� భగవం�� � 

�నమ���ం�.. 

ఆ�ల్దకర�న ��వరణం, ఆలయం �ప� �ం� ����త్నన్ �� గంట చ�ప్� 

�ం�ం� �రదమమ్ మన� ఆనందం� �ం���ం�. 

�ం� ��ల� �� ����� నమసక్��త్ మం�రం ��� న��ం� �రదమమ్.. 

�రదమమ్� �డ�� ఆ మం�రం� ప��� వయ్�త్ �దరం� ��� ఆ�వ్�ం��. 

ఆనంద సవ్��  �రదమమ్ ��ం� అత�� �ం� ��య�యడం� మం�రం� 

�రదమమ్� �వల�న అవస�ల� అత� దగగ్�ం� ��త్ం��. 

�రదమమ్� అ�న్ ఆల��� ��ళళ్� దగగ్�ం� ద�శ్ంప���. ఆ త�వ్త ఇదద్� 

ఆలయం �కక్� ఉనన్ క�� ���� న���. 

���� �ళళ్�� �రదమమ్ ��చ్వ��� ఒక ఆసనం, �� �ం� ఒక ��� 

ఏ�ప్� ��� ఆ ప� ��.. ఆ త�వ్త ��క �ం� ఉనన్ ��చ్ల� వ�స �మం� 

��చ్�. అత� ఆ ప� ��త్ం� �రదమమ్ ఆ ��� ��ట్� ప��ం� �డడం 

�రం�ం�ం�.. 
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�� కటట్��� �రదమమ్ ఎం� ఆశచ్రయ్��ం�.. ��త్ �� ��రం ఎకక్� ఏ�� 

కలగ�ం� క�ట్� ఆ ���.. అం�� ఉదయం �ద� �యం�ం వర� ఒ� రకం� 

���� �స�ం�� ���ల� అమ�చ్�.. 

�క్�  �లల్� �వ��� ఇం� ప����ల సమయం ఉండడం� ��క �ం�నన్ ఒక 

��చ్� ��చ్ం� �రదమమ్.. ప��� మం��ళళ్� ��� వ�చ్ ఇ�చ్�. ఆ �ళళ్� 

���� ��ం� �రదమమ్.. 

స��గ్ ప����ల త�వ్త ఆ �� �క్� �లల్�  �� అలల్�� దదద్��ల్��ం�.. 

�రంద� �రదమమ్ ��ట్ �� ఆనందం� ��ంత� ���ం� �రదమమ్� ఎకక్� 

�� ఉ�స్హం వ�చ్ం�.. 

�రదమమ్� కర�లనం �య��� �లల్లంద�  �� పడటం� �� మధయ్� 

�రదమమ్� ఊ�� ���వడం కషట్ం� అ��ం�ం�.. అ�నపప్�� అంద�� ��  �య్ం�  

ఇ�త్ అంద�� సం�షప��ం�.. �లల్ల మధయ్� ఉనన్ �రదమమ్� ���ం తన �ంట 

��చ్న ���� బం�ంచడం �రం�ం��..  

తన వయ�� �తం మ���� �రదమమ్ ��� మ�కం �వడం ఆయన� ఎం� 

ఆనం��న్ క��ం�ం�. 

అ�� ���ల త�వ్త ���ం �లల్లంద��  ���త్ అంద�� వ�స� ��చ్న 

��చ్ల� ��చ్�� అ� ��� దగగ్�ం� ��చ్��ట్�. 

��క� ఏ�ప్� ��న ఆసనం దగగ్�� ���� అం�� ఆ���ల�య్ం� �రదమమ్. 

ఆ� �ం�నన్ �� � తన దగగ్�� జ���ం�..  

చంచల�న మన�స్� ఏక����� ����వ��� �� �యతన్ం� 

క�ళ్���ం�.. �ం� ���ల�� ఆ� మన�స్ ఆ� �వ్�నం�� వ�చ్�ం�.. 

��త్ ఏ��త సవ్ంతం ��� కళళ్�ం� ����� �కాష్తక్�ం��. 

ఆ రమ�య�న దృ�య్�న్ ఆ�వ్�ం�న �రదమమ్ మన�� ఎం� ఆనందం 

�ం��ర�ం�. �� �య��నన్ �టట్�ద� �వయ్ �సం��� ఆ ����� 
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ఆ��స్ల� అం��ం�. ఆ దరశ్నం ఆ� �ం�� �క �జ� ��య� ��, ఆ� 

�ం�న ఆ ఆనందం ��ం వరణ్��తం..  

�ం� ���ల అనంతరం ��ల్� క�ళ్ ���ం�.. 

ఎ��� క��ం�న దృ�య్�� ఒ�ంత ఆశచ్రయ్��ం� �రదమమ్.. 

అపప్� వర� ఆ �� �లల్ల అలల్�� ���త్��.. ఇ�ప్� ��ం �లల్లంద� 

��ం�� ఉం����.. �రంద� �� తన�� ఉండడం� �రదమమ్� ఏ� అరథ్ం 

���.. 

�లల్ల అలల్�  ఆ��వడం� ఆ ��� ఒకక్��� �శశ్బద్ం �ండవం ��ం�.. ఆ 

ప����� ���ం �� అ�కక్����. 

అ���లల్ల  ���� ��క అరథ్ం ఏ�టనన్� �రదమమ్� ��ల్� �ధప�ం�.. 

�� క�ళ్ ���� �య్నం�� ��ళ్�వడ� �లల్ల ���� �రణమ� 

అరథ్మ�ం�. బ�శ ఆ �లల్� ఇ�ం� దృ�య్�న్ ఎ�ప్� �� ఉండ�.. అం�� �� 

అ� క�ళ్ ���� స�� ఆశచ్రయ్�� అ�� ��త్ం����.. 

అ� అరథ్ం ��� ఆ� �నన్� న�వ్�ం�.. ��వర��న్ ��క �య��కనన్�ట్.. 

‘‘ఆ.. �ప, ��.. �� ��చ్�నన్ కథ� ��, �ట� ��, ప�య్� �� ఏ�� స�.. 

�పప్ం�.. �� �ం��..’’ అం� �రదమమ్.. 

ఆ �ట� �ల్లల� ఒకక్��� ఉ�స్హం త�న్��చ్ం�.. 

‘‘�� ����.. �� ����..’’ అం� అంద� ఒకక్��� అరవడం� మ�ళ్ 

�� �� అలల్�� దదద్��ల్��ం�.. 

ఆ �లల్ల  మధయ్� ���ం క�గ����క తపప్��.. 

‘‘�.. �.. వ�  � వ� .. �ల్�  ��  ��ం� ..’’ ఇం�ల్�� అం� ఆ �లల్ల  అ���� �� 

�� �యతన్ం �రం�ం��.. అ�నపప్�� �లల్� ఊ��క�వడం� �రధ�మ్  

క�గ���ం�.. 

‘‘�రంద� ఇ� అ��త్ ��� అరథ్మ��ం�.. అం�� ఒక� త��త ఒక� �పప్ం�.. 

�రంద� ��ప్టంత వర� ��కక్�� �ళళ్� స��..?’’ న�వ్� అం� �రదమమ్.. 
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ఆ �టల� �లల్లంద�  ‘ఓ..’’ అం� త��ం� ��ధ్� తమ �టల్� 

��చ్ం����.. 

‘‘�ం�� ��.. ��వ్ ��ప్.. అం� �ం� వ�స� ��చ్నన్ ఒక అ�బ్�� 

��� ��� అం�.. ఆ అ�బ్� ఉ�స్హం� �� �లబ�డ్�..  

‘‘ఆ.. �డం.. � �య�  ఇ�స్�ం�  ����..’’ అ�న్�.. 

‘‘ఓ.. య�రథ్ సంఘట�.. స�.. స�.. ��ప్..’’ ఆస�త్� అం� �రదమమ్.. 

‘‘ఒక�� అ���ం� � �క్� � ఆలసయ్ం �వడం� �క్�  బ�  ��  

అ���ం�.. � �ం�స్  అంద� బ� � ��ళ్���.. ��కక్�� ఉం����.. 

��� �క.. ఇం��ళళ్��� నడక �రం�ం��.. � ఇం�� ��ళ్ �� �� 

��మ్�షయ్ం� ఉం�ం�.. అడ� దడ� ��డ్� ��ల్ ����న్�.. �� 

మ���వవ్� క��ంచడం ��.. �� �� భయ��ం�.. భయం�� గబగ� 

న��త్ండ�.. ��డ్�కక్� ఉనన్  ఒక ��ట్ �ద� �ం� ఓ వయ్�త్ ��� ��� 

వ�చ్�.. అత� �క�  అ��క� .. �� శ�రం �లల్� తళత� ���త్ం�.. �� 

��� �సట్�  �� ���ం��. అ�ప్� ��త్�వ�చ్ం� ��.. అ���� �నన్ �లల్ల�  

అట��ం� అం�న��� ������ం�ర� � �నన్ �� అ�ప్డ�ప్� 

అం�ం��� .. ఇ�ప్� �� అ�ం� �� ��� ఇ��క్��న� అరథ్మ�ం�.. 

అ���� ఉనన్ �ద��ళ్ ��  �య్���లల్� క���త్ ‘మ�గ్ం� ’ ��త్రం� �నడం తపప్ 

�� క�ళ్� �డ��.. ��.. ఇ�ప్� �� ��� బల���� ఉ�న్�.. �� �దద్ 

�దద్ క��డల్� �లల్� ���త్ �లల్ �యయ్ం ��� క���త్�న్�.. � దగగ్�నన్వ�న్ 

��క్ం��న్�.. � �డ� ఉనన్ బం�� ���� ��క్�న్�.. � �క్�  �య్� � 

�తకడం �ద� ��ట్�.. న�న్ అ��త్ చం��త్న� ���ం��.. �� �ప�త�న 

భయం��ం�.. ఒళల్ం� �మట�  ప�ట్��.. గజ గ� వణకడం �రం�ం��..’’ 

అం� ఆ��� ఆ అ�బ్�.. 
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�రదమమ్� �� అకక్�నన్ �గ� �లల్� , ���ం �� ఆ అ�బ్��� 

క�న్రప్�ం� ��త్�న్�.. ఆ అ�బ్�� జ��న సంఘటన ��� దృశయ్ం కళల్�ం� 

���ం��.. గజగ� వ�����న్�.. 

‘‘ఆ త�వ్�ం జ��ం�..’’ ఆతృత అ���క అ���� ���ం.. 

ఆ అ�బ్� ���ం వంక ��, మ�ళ్ �పప్డం �రం�ం��.. 

‘‘ఆ కష్ణం� �� ఏం ��� అరథ్ం ���.. ��ట్ ���.. �రం� �ంద� 

�� ��  ఆ���న్�.. �� గ�ట్� అ��� �� ��� ���ంచనంత �రం ఉ�న్�.. 

ఒక �ళ ఏ� ఆశ� �� అరవ��� �� ���న మ�కష్ణం అత� ��� ఉనన్ 

గ�   ���ంద� అరథ్ం �వడం� అ�� ఉం����.. �� � ��� 

�����న్�.. ఇం� ఏ�� ������న�.. స��గ్ అ�ప్� �� �ంక�శవ్ర 

�వ్� ��త్� వ�చ్�. �� �రం ఈ �ం�� � వ�త్� క�..! � �నన్ �� ఎ�ప్� 

���ం�� .. ‘�� ఎ�ప్�� ఏ�� ఆపద సంభ��త్ ఆ భగవం��� 

సమ్�ం����.. స�యం �య��� మ���వ� �క��.. ఆ భగవం�� 

సవ్యం� రకిష్�త్�..’ అ� ఆ �ట ��త్� �వడం� గ�ట్� క�ళ్ ���� ���� 

రకిష్ంచమ� ����న్�.. అం�.. క�ళ్ ��� ��ద్� క�.. ఆ అ��� �� �ల� 

ప��� క��ం��.. ��ం జ��ం� అరథ్ం ���.. ��.. ఆ ��  � �య�  మ�న్ం� 

న�న్ రకిష్ం�డ� ��ం అరథ్మ�ం�..’’ ఆ ��� �పప్డం ఆ�� క�ళ్ ���� 

భగవం��� నమసక్�ం��.. 

���ం �స� ��ప�ం�... �రదమమ్ �ఖం � �� ఆతృత ��ట్�చ్న�ట్ 

క���త్ం�.. �లల్�  �� ఆ ��� వం� ఆస�త్� ��త్�న్� .. అకక్�నన్ �రంద� 

మ��� ఒక� �శన్.. ఇంత� ఆ అ��క� �� ఎ� �ందప����.. అనన్� ఆ 

�శన్.. 

అ� �శన్� ఆ ���� అ���.. 

ఆ ��� �ం� కష్�� అంద�వం� �� ��ల్� �పప్డం �రం�ం��.. 
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‘‘�� క�ళ్ ���� ���� ��ధ్�త్�న్�.. ఆ �క�  అ��� �� � ఒళల్ం� 

త����న్�.. సడ� � �� తడమడం ఆ���.. క�ళ్ ��� ��ద్�క�.. �� 

�ందప��� క��ం��.. ఏ� జ��ం� అ� �� ఆశచ్రయ్���.. �� �కక్� ��  

��  క��ం�ం�.. ఆ ��  �� తల� బలం � �కడం� అ� ప���డ� �� 

అరథ్మ�ం�... ఆ ��  ఎకక్��ం� వ�చ్ం� అ� ఆశచ్రయ్���.. అ�ప్� 

అరథ్మ�ం�.. �� �రం� �� ��  ఆ���న్� క�.. ఆ �య్ం� �� ఒక� �� � 

గ�ట్� �టట్డం� అ� ర�య్మ� వ�చ్ ఆ �క�  అ��� ��� త��ంద�.. ఇక ఆ 

�ంగ ���క�ం� �� గ�ట్� ‘�ంగ.. �ంగ..’ అ� అ���.. �� భయం� 

అ��త్నన్� గమ�ం� �� ��  ఆ��నన్ �� ప���త్�� వ�చ్�.. ఆ �క�  అ��� 

�� � దగగ్ర �ంగతనం ��డ� అరథ్ం ��� ��� ప�ట్�� ���ల� 

అపప్�ం��.. ఆ త�వ్త న�న్ �� ��ల్ � ఇం�� ���వ�చ్�..’’ ఆ ��ల్� �ట 

��త్��� అంద� ఆనందం� చపప్�ల్ ��ట్�..  

‘‘ఆ సంఘటన త�వ్త ���� �� ��త్ నమమ్కం వ�చ్ం�.. ���� భ�త్� ���త్ 

తపప్�ం� మన �ట� �ం�డ� అరథ్మ�ం�.. అపప్� �ం� ���� ఉదయం 

�న్నం ��క ���� ��ం�న త��త� �� ��ట్  �ం��..’’ ఆ ��� �టల� 

అంద� సం��ం��.. 

�రదమమ్ కళళ్�ల్ క�న్�ళ్ �ం��.. �డ��� ప��ళ్ �� �ండ� ఆ ���� ఆ 

��� ���ం�న �మ ���� ��.. ��� ఉ�న్డ� ఋ�� �� సంఘటన 

అ�..  

‘‘�� మం� �ష��న్ ��ప్� ��న్.. ఆపద� ఉనన్�ప్� ���� సమ్�ం��ం� 

తపప్�ం� ఆ ��� మన�న్ రకిష్�త్�.. ��వ్ ��ప్న ఈ �షయం ఇకక్�నన్ �� ఒకక్�� 

���� భ�త్� �ం�ం�..’’ మన�ఫ్�త్� అం� �రదమమ్..�లల్లంద�  చపప్�ల్ ��ట్�.. 

‘‘అ�మ్.. �� �� ఇ�ం� �ష�� ���ర� � �నన్�� ��ప్�.. �� 

�� �పప్ం�..’’ ఉ�స్హం� అ�న్� ఒక ���.. 

ఆ �ట� �రదమమ్ �నన్� న�వ్ం�.. 
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�రం� ప� �ం� ప��� సంవతస్�ల వయ�� ఉ�న్�.. ఈ వయ��� ��� 

���� ఉనన్ భ�త్ ��వ్�ల� ��త్ం� �రదమమ్� ఎం� �చచ్��ం�.. ����ల్ 

ఉనన్పప్�� మన ��ళళ్� ఆ��ంచడం, ��� మ�మ� ఆ�వ్�ంచడం అనన్� 

��� �షయం ��.. ఆ అ�బ్� �జ��తం� జ��న సంఘటన.. అత� 

�దద్�య్క �ం� మత ��వ్��న్ మ�ంత ��రం ��ం�� ఖ�చ్తం� 

�హదప��ంద� అ��ం�ం� �రదమమ్�. 

‘‘�పప్ం� అ�మ్..’’ అం� �లల్�  మ�ల్ అ�� స�� ఉ��క్ప� ఆ�చన��ం� 

���ం� �రదమమ్..   ఒక�� అంద�వం� �� �ం� సవ�ం��ం�.. 

‘‘ప� �లల్� ���� స�నం అం��.. � అంద��� �� ��� క���త్�న్�.. 

ఈ వయ��� �� ���పటల్ ఉనన్ భ�త్� ��త్ం� ��ంత�� �చచ్��త్ం�.. 

�కక్� ఉనన్�ప్� ��ట్� వంకర ��ం� స���త్ �దద్�య్క ���� ����ం�.. 

అ�� �� �� ఈ వయ�� ఆ�య్�మ్క �ష�ల� మ�క్వ �ం��ం� �దద్�య్క 

�రంద� అబ�ద్� ఆడ�ం� ధరమ్బదద్�న ����న్ గ�� అవ�శం ఏరప్��ం�.. 

అం���.. ఇం�క ఆ ��� ��� బం� �పం� వ�చ్ ఆపద�ం� ����.. 

అ�� � ��తం� �� ఎ�ప్�� ఏ�� ఆపద వ�త్ ఏ� ఒక �పం� ఆ భగవం�� 

ఖ�చ్తం� రకిష్�త్�..’’ ఎం� భ�త్�ప�త్ల� అం� �రదమమ్.. ఆ త�వ్త 

�లల్లంద��  ఒక�� ప��ం�..  

‘‘ఊ.. �� ఎవ��� ���� సంబం�ం�న సం��� ఉం� అడగం�.. �� 

స��నం ����..’’ అం� న�వ్�.. 

�రదమమ్ �టల� ఒక �లల్�� �� �లబ�డ్�.. �రదమమ్ ఆ అ�బ్� వంక ��ం� 

అడగమనన్�ట్�.. 

‘‘��క ��ం�..’’ అ�న్� ఆ అ�బ్�.. 

‘‘అ�� ��..’’ అం� ఆ�య్యం� �రదమమ్.. 

‘‘� మ�మ్ �� �� శ��రం ఉప�సం ఉం��.. ఆ �� ఉదయ� �� త�� 

�న్నం �� ���� �జ ��త్�.. ��ళ్��త్  ఫ�వ్��.. న�న్ �� ������.. 
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�కస� �జ అం�� ఇషట్ం ఉండ�.. ��.. మ�మ్ ��� �� అ��ర� ఇషట్ం 

�క��� ����� �జ� ��గ్ం��.. అస�.. ���� ఇ� �జ �యడం 

అవసర�...? � �ం�  ��ట్య� .. ��ం�ల్  ఇ� �జ, గ� ఏ� ఉండ�.. ఉద��న్ 

�� �య�  ��త్�.. అం�.. ��  ���స్ � �� భగవం��� �� �జ 

అ���ం�.. �� � ఇం�ల్ అ� ��.. ఉదయం అ�� గంటల� �దల�� 

�జ �రత్�య్ స�� ఏ�, ఎ��� అ��ం�.. �� ���� �ల� అలంక�ంచడం, 

��య్కం� ��న వంట�ల� ���య్� �యడం, ���� ��దయ్ం ��ంత వర� ��� 

అసస్� ��ట్��వవ్� � మ�మ్.. అస�.. ఇ� �జ ��త్ �� ఆ ��� మన�న్ 

క��ంచ�..? �ం��స్ � ���� ���� �జ� ��త్� ఉం�� క�.. 

�ం��స్ � �� �జ� ���..? ఆ �ం��స్ � ��ళ్ మనంద� మం� �స� క�.. మ� 

అ�ంట�ప్� ఇళళ్�ల్ ఇంత �ం ��ట్  ��త్ �జ� ఎం�� ���..? అ� �జ� 

�యక�� ఆ ��� మన� �ం� ��  �య�..?’’ ఆ అ�బ్� అ�యకం� ��న ఆ 

�శన్� ఎం� అంత�రథ్ం ��ంద� �రదమమ్� అరథ్మ�ం�.. ఈ సం�హం �లల్ల� 

కలగడం సహజం.. ��.. ఈ సం���న్ �వృ�త్ �యడం� ఏ��ం ఏమ���� 

స��నం ��ప్� �లల్ల�  భగవం��� ఉనన్ నమమ్��న్ ��� �ంద� �రదమమ్� 

���.. అం�� ��� �నం� ఉం���ం�.. �రదమమ్ ఏం ���ం� అ� 

�లల్లంద� ఆస�త్� గమ��త్�న్�..  

��ద్�ప� త�వ్త ఆ అ�బ్� వంక న�వ్� ��ం� �రదమమ్.. 

‘‘�� మం� �శన్ ��� ��.. భగవం��� ఆ భగవం�� �జ�  �యమ� 

మన�న్ ��య్కం� ఏ� అడగ�.. అ�� ��ప్ల� అలంక�ంచమ�, ఫల��ల� 

��దయ్ం �టట్మ� �� అడగ�.. ��.. ���� ఉద��న్ ఆ ���� ��ంచడం 

మన �ం� �ం��యం.. ఇ� �జ��త్ భగవం�� అ��హ� ��.. మన� 

సం�రణ్ ఆ�గయ్ం �� ��ద్�త్ం�.. ���� ఉదయం అ�� గంటల� ����త్ 

ఆ��య్�� ఎం� మం��.. అ�� ��� ఉద�ంచక �ం� ��ం� �న్నం ��త్ 

��య్� ఉద�ం�న�ప్� ��వ� �టట్�ద� �ర�� మన శ���� ��� మన� 
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ఎం� శ�త్ ����త్ం�.. ఆ శ�త్ మన� ఉనన్ �గ��ధక శ�త్� ��ట్ం� ��త్ం�.. �� 

వలల్ మన ఒం�ల్� ఏరక�న �ర� � ద��ర�.. ఒక�ళ ��� �రయ్�ం� వలల్  మన�� 

���ం� ఆ శ�త్ ��� ��మ్��త్ం�.. �రవ్�లం� ఉనన్ మన ఋ�� ఈ �ష��న్ 

గమ�ం��. అ�� ఉద��న్ �వం� �� మం� ఆ�గయ్ం వ�త్ం� అ� ��� ఎవ� 

ప�ట్ం��� �బ�ట్, ఉద��న్ ���� ���త్ �� మం�� అ� అ�న్�. �ం� మన 

�ం��లంద� ఉద��న్ ���� ���త్�. అ�� ���� సవ్చఛ్�న �ల� 

అలంక�ంచడం �వ్� ఆ �ల ప�మళం మన  ఇలల్ం� �� �� �య్�ట్��� 

��మ్��త్ం�.. ఇక ��దయ్ం అం��.. ���� ప���ం� వం� ఆ వంట��న్ 

��దయ్ం� �డ��.. ��.. ��న్ ఆ భగవం�� �న� క�.. అ� ��దయ్ం ��ట్న� 

��� మన� �ం��.. �� అరథ్ం ఏ�టం�.. �� ��� �� వంట�� �నడం �వ్� 

ఆ�గయ్ం ��ం�ం�.. �ద� ���� ప���త్ం�.. మనం �� �నం�న 

�రయ్��ల�న్ం�� �జయవంతం� ��త్ ��త్�.. ఇక ఉప�సం అం��.. ఇ� 

ఉప�సం �యడం �వ్� �� మన ఆ�గయ్ం �� ��ం�ం�.. �రం �తత్ం 

క���ం�� �జనం ��త్� క�.. �రం� ఒక�� ఆ�రం ���త్.. మన� ఉం� 

�రణ్వయ్వసథ్ మ�ంత �� ప���త్ం�.. �� �వ్� మన� అనన్ం అరగక�వడం, ఉబబ్సం 

�ం� �య్�� ద� �ర�.. ��.. ��వ్ �రం� ఒకక్�� ��� ఉదయం 

����త్� క�.. అ�� ��వ్ ఇ�న్�ళ్� �� ఉనన్ సం�హం� ఉదయం ���వడం 

వలల్  ఎ�న్ ఉప��� ఉ�న్� �����క���.. ఈ�� శ��రం �� 

ఉదయ� ����త్� క�.. అ�ప్� �రం ��ల� �� ఉ�స్హం �� ఉం�ందనన్� 

గమ��త్�..! ��థ్ంచడం భగవం�� �స��.. ఆ భగవం�� �సం �� ఈ �జల�న్ 

మన ఆ��య్�న్ ప�రకిష్ంచడం �సం తపప్ మ�క� ��.. అం�� ఇం��� �� 

మం� వయ్వ�యం ���� �రంద� ��ద్�న్ ����, భగవం��� ��ం� 

��య్� ఉద�ంచక�ం� �లం ప�ల� ��ళ్���.. �� మ�ట్� ప���త్�న్.. 

�� ఆ�గయ్ం ��ం ఏ��ం ����.. �జ� ఉనన్ రహసయ్ం ఇ�.. భగవం��� 

��థ్ం��, మన ఆ�గయ్ం �సం భగవం��� �జ�  ���..’’ �రదమమ్ ��ప్న 
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స����� ఆ ��� ఉనన్ �లల్లంద� గ�ట్� చపప్�ల్ ��ట్�.. ���ం �� 

చపప్�ల్ ��ట్�.. ఆయన �రదమమ్ వం� అ�బ్రం� ��త్ం����.. ఎం� 

���� క��ం� �రదమమ్ ��� మ�� �ద� ఆ కష్ణం� అరథ్మ�ం� 

���ం�.. 

�రదమమ్ �గ� �లల్� ��� ఉనన్ సం��ల� అ���ం�.. ఓ�క� �రంద�� 

స���� ���ం�.. �లల్ల సం���, �రదమమ్ స���� �ం�ం� అస� 

�� ��య�� ���ం�.. 

మ�య్హన్ం ప�న్ం� �వడం� �లల్ల �సం ��య్కం� వంట� �� ఏ�ప్� 

��ం��. ప��� వ�చ్ �జ��� ���క �� ���ం� �ం ����.. �రదమమ్ 

�లల్ల� మ�క���,�లల్ల� అరథ్మ�య్ �ధం� �� సం��ల�  �వృ�త్ �� 

��నం ���ం�  ఎంత�� ఆక�ట్�ం�.. 

�లల్ల� ఇ�న్ సం����న్�.. అ� ఆశచ్రయ్ం �� ��ం� ���ం�. �రదమమ్ 

��ప్ స���� �లల్ల� ఎంత�� ఆక�ట్��న్�.. అం��� ��� భగవం��� 

భ�త్, ఆ�య్�మ్క �ంతన ��ట్ం� ��యనన్� ��వ్��ంశం. 

......................... 

 
ఆనంద సవ్��  ఆనం��� అవ�� ��ం� ��ం�. అ���� వ�చ్ ఇ�న్ 

సంవతస్�� గ��� �� ఇంత ఆనందం ఆయన ఎ�ప్� �ంద��. ఆ ఆనం��� 

�రణం �రదమమ్. �రదమమ్ ��� �లల్ల� ��ప్న �దన� ��� ఎంత�� 

ఆక�ట్��న్�. ఆ �లల్లంద� తమ ఆనం��న్ �� త�ల్దం�ల� పం���న్�. 

�లల్ల� క��న ఆనందం, �రదమమ్ ��ప్న �ష�ల� �� ��త్��ట్�� మ� తమ 

తమ త�ల్దం�ల� ��ప్రం� �రదమమ్ �ధన ��వం ��� ఎంత� ఉం� 

అరథ్మ��ం�. 

త�ల్దం�� తమ �లల్ల  ఆనం��న్ �� సం��ం��. అం��� తమ సం���న్ 

ఆనంద సవ్�� � ��  ����న్�. వ�స� �లల్ల త�ల్తం�ల  �ం� �� ��స్  

�వడ� ఆనంద సవ్��  ఆనం��� �రణం. 
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�రదమమ్� ఉనన్ శ�త్� ఆనందసవ్��  స��గ్ అంచ� �య�క���. అం� ఆ�� 

త�క్వ �� �డడం అనన్� �� ఇకక్డ.. ఎ���� ఆ�చన� బ�ట్ ఆ� �సం�� 

ఉం�యనన్� �ద��� �����న్�.  

ఆ�య్�మ్క �సం�లం�  ���ల�, �ం�ల�, ���ల� బ�ట్ప�ట్, ��� �సం�ల 

�వ్� అపప్�పప్డం ��, అపప్�క�ప్� �వచ�ల� వ�చ్ జ�ల� ఉదభ్�ం� 

ఆ�చనల� అ��ణం�, �� అంతరం�ల� ఉం� సం��ల� �వృ�త్ ��త్ �� 

�వచ�� ఉతత్మ �వచ��..  

�రదమమ్ అ�� ��త్ం�. ఆ� �ం��, ���� అభయ్�ం�ం� �� అనన్ �షయం 

అ��త్తం, �� జ�ల మన�� క�� సం��ల� �వృ�త్ �� ప��ఞ్నం ఉం� �� 

అనన్� ��నం.. 

ఆనంద సవ్��  �ంట� �రదమమ్� క����ల���న్�. అ��నన్� ఆలసయ్ం 

�ంట� �� అ��� ��� బయ������. 

��� �రదమమ్ బస ��న భవం� �ం� ఆ��. ��ట్�� �� ��క్ం�  �� 

�ప�� ���ండ� ������య్� ఎ��ప�డ్�. 

ఆయన� �నయం� నమసక్�ం�� ఆనంద సవ్�� .. 

�� దర�సం ��త్ �ం�� అ�� �య��న ������య్ల� �ట� 

క��� ఆనంద సవ్�� . 

‘‘నమ�క్రం �����..’’ 

ఆనంద సవ్��  �టల� ఆ��� �న�క్ ��� ��� ������య్�.. అత� 

�ఖం � ఎ�ం� �వ� ��.  

‘‘�� ��� ఉం�ం�.. ఇం��� �� ఆలయ �రమ్� � ఉనన్ ���� ఆలయం� 

ఉనన్ ఒక ఆ�య్�మ్���� ఇకక్�� ���వ�చ్�. ఆ� �� �సం�� ఎం� 

అ�భ్తం� ఉం��. ���� �ం��  ��ష్�తస్వం సందరభ్ం� ఆ� ��న 

�సం�� ఎం� అ�భ్తం� ఉ�న్�. ఆ� �సం�ల � భ�త్లంద� 

పరవ�ల����. ఆ�య్�మ్క �ష�ల� ��, ��తం� అ�స�ం��స్న మం� 
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�ష�ల� ఎం� �వరం� ���ం�. ఆ� �సం�� న�న్ �� ఎంత�� 

ఆక�ట్��న్�. ఆ� �వ� ఇం���� �� ఇకక్� ��� �� అవసరం 

ఉం�ంద� ఆ�� ���వ�చ్�. సమ��వం వలల్ �� ఆ�� ప�చయం 

�య��..’’ ఆనంద సవ్��  �రదమమ్ ��ం� గరవ్ం� ��ప్�. 

ఆయన �టల� ������య్� ��ద్�� �నం వ�ం��. అత� �ఖం � 

ఎ�ం� �వ� ��. ��ప�� తల� �మమ్�� ఆ��త్.. 

‘‘అ��.. మం��..’’ �ల్పత్ం� అ�� అకక్��ం� ��ళ్���. 

ఆనంద సవ్��  ఎం� ఆశచ్రయ్���. క�సం �ట �� ��ల్డ�ం� అ� 

��వం� �ళళ్డం ఆనంద సవ్�� � అరథ్ం ���.  

�నన్� ��ట్�ప్ ��� అకక్� �ం� �రద బస ��న గ���� అ�� ���. త�� 

తటట్�� �����న్�. ��� �రదమమ్� �� ���ం �� ఉ�న్�. �మమ్ం 

దగగ్ర ఆనంద సవ్�� � �డ�� ఇదద్� ����ం� �� �లబ� ఆనంద సవ్�� � 

�దరం� ��� ఆ�వ్�ం��.  

‘‘�రదమమ్ ��.. ఈ�� � �వ్� ��ం� ఆనందం క��ం�.. ఈ �ష��న్ 

సవ్యం� �� పం��ం�మ� వ�చ్�..’’ మన�ఫ్�త్� న�వ్� అ�న్� ఆనంద 

సవ్�� . 

ఆయన �టల� �రదమమ్ ఆశచ్రయ్��ం�. 

‘‘� �లం� �� ఆనందం క��ం�..?’’ అం� �రదమమ్.. 

‘‘అ��.. �� �లల్ల� ��న �ధన� అంద�� ఎంత�� ఆక�ట్��న్�.. �లల్� 

ఎంత సంబరప���రం�.. �� ��ప్న �ష�ల�న్ం�� �� త�ల్దం�ల� 

పం���న్�. �ం� �రం� �� ��  �� తమ సం���న్ వయ్కత్ం ���. �లల్ల� 

� �సం�� ఇంత� ��వం ��యం� ఇంక �దద్�� సంగ� ��ప్�స్న 

ప���..’’ ఆనందం� అ�న్� ఆనంద సవ్�� .. 

‘‘ఆ �లల్ల� క�� ఆ ఆనం��న్ పం��� అదృషట్ం ��క్� క��ం�.. �లల్ల� �� 

�� �� ఉ�న్� క�..’’ సంబరం� అ�న్� ���ం.. 
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��దద్� �టల� �రదమమ్ �నన్� న�వ్ం�.. 

‘‘�� �� న�చ్న� ఇ�.. �మమ్�న్ ఎంత� ����.. ��� ��కష్�  ఉండ�.. 

�మమ్�న్ ��ం� � పకక్���వ�� �����న్�� అనన్�ట్� ఉం�� � �ఖ 

కవ�క�.. ఈ ���ల్ �గడత్ల� �ంగ� �� ఎవ�ం��..? �� తపప్..’’ ఆనంద 

సవ్��  ఆ�� ��త్ అ�న్�.. 

‘‘అం� � అ��నం.. న�న్ ����, ��ట్� అం� ఆ ��� దయ ���.. ఎకక్� 

ఓ �నన్ �మం� ��ట్న ��� ఇ�ప్� ఇ� ఇంత�రం ��ణం �� వ�చ్�.. అస� 

కల� �� ఈ ����న్ �� ఊ�ంచ��. � కరత్�య్�న్ �రవ్�ంచ��� ఆ 

భగవం�� న�న్ ఇంత �రం పం�ం�డ� న�మ్���, అం�� �� న�న్ ���� 

�ం���.. ఎం�కం� ఆ �గడత్� �� �ం�న� ��, �� ఆ��ం� ఆ 

������ �ం���.. �� �వలం ��తత్ ����� ���..’’ 

ఆనంద సవ్�� , ���ం ఇదద్� �ట�ట ��ం� �రదమమ్ �� 

��త్ం����. ��ద్� మం�ప� ��త్ ��, ��� ఎం� ప�ల్��� ���� �� 

స�జం� ఎం� మం� ఉం��. �� ఎంత �పప్ ప� ��� ఇంత ��డంబరం� 

ఉండగలగడం, ఆ �పప్ ప�� సంబం�ం�న అ�నందనల�న్  భగవం��� అ�ప్తం 

�యడమనన్� ��� మ�షయ్� �� ప� ��.. ఖ�చ్తం� �రదమమ్ ��� 

మ�� ��.. ఆ�� ఏ� శ�త్ ఉం�.. ఆ శ�త్ �నవ క�య్��� ఉప�గప��ం�.. 

ఆనంద సవ్��  ఆ�చన� అ� �����న్�.. 

��ద్ �ప� త�వ్త... ఆనంద సవ్��  ����న్�.. ���ం, ఆనంద సవ్��  ఇదద్� 

ఒక� ���క� ����న్�.. 

త�వ్త �ం� సవ�ం��ం� అ�న్� ఆనంద సవ్�� ... 

‘‘�� ��ల్�� �పప్ అ���� అ�భ��త్�.. � �టల ��� �ల��వడం 

��ం� ��� మ��య్ల� �ధయ్పడ�..’’ న�వ్� అ�న్�.   ఆనంద సవ్��  

�టల� ���� క��ం�ం�.. 

ఆ �టల� �నన్� న�వ్� ఊ��ం�..  
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ప���ల్ ��గ్�� � ���వ�చ్�.. 

ఆనంద సవ్��  � క� � అం��ం�.. 

‘‘�రదమమ్ ��.. �� ఇకక్డ కంఫరట్�� � ఉ�న్ర� అ��ం��న్�.. ఈ 

��వరణం �� �సత్ అల�� అ�న త�వ్� �వచ�ల ��� ��య్� 

��ల���న్�.. ఇ�ప్� �� �వచ�ల� �దద్ం� ఉ�న్ర� �� అరథ్మ�ం�.. 

ఇ��ం�.. ఇ�  ��య్�.. అ����� ప� ���ల�  ఉనన్ ��� �� ఎం� 

ఆతృత� ఎ�� ��త్�న్�.. �� �� �ం�ల� � �సం��  సభ� 

�రవ్�ం�లం� ఎం� మం� ��వ్�ట్  ��త్�న్�.. �రంద� ��వ్�ట్ మ�న్ం� �� ��న్ 

ఏ���ల్ � సభల� �రవ్�ంచ��� �ల్�  ���.. ఇ� ఆ ��ట్ ..’’ ఒక �ప��  

�రదమమ్� అం�ంచ��� ఆనంద సవ్�� .. 

‘‘ఈ �వ�ల�న్ ��ం�కం�.. �� ఎకక్�� ����త్ అ�క్�� వ�త్�.. ఈ 

�ష�ల�న్ం�� �� ���ం�..’’ న�వ్� అం� �రదమమ్.. 

ఆ� �టల� ఆనంద సవ్��  �� న�వ్�.. అత� ���ం వంక ����.. 

‘‘���ం.. ఇ�� ఇ� ��ట్ .. �� శ� ఆ����ల్ �వచ�� ఉం� �ధం� ��య్� � 

��స్  ���.. �తత్ం ఎ��� ����ల్ �రదమమ్ పరయ్�ం��స్ ఉం�ం�.. అ�.. 

అ�ల్ం�, ���, డ�ల్� , � ఏ��, ��  ఏం��స్ , ���� , �య్��క్ , 

��ం� ట� .. ఈ ఏ��ల� ఏ�ప్� ��న సభల � సంబం�ం�న �వ�ల�న్ ఇం�� 

ఉ�న్�. ఆ� ���ల్ �రదమమ్ ఉండ��� �వల�న ఏ�ప్�ల్, ఆ� ఆ�ర 

�ష�ల�న్ �� దగగ్�ం� �����..’’ ���ం� ఆరడ్�  ��  ��� ఆనంద 

సవ్�� .. 

ఆనంద సవ్��  �టల� ఎం� ఆనందప���� ���ం..  

‘‘అ���� అంద�కం� అదృషట్వం�� ఎవ�� ఉ�న్రం� అ� ��..’’ సంబరం� 

అ�న్� ���ం.. 

అత� �ట� ఆనంద సవ్�� � ��, �రదమమ్� �� అరథ్ం ���.. 

‘‘ఎం�� అ� అం��న్�..?’’ ఆశచ్రయ్ం� అ�న్� ఆనంద సవ్�� . 
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‘‘�కం� అదృషట్వం�� ఇం�వ�ం�� �పప్ం�.. �రదమమ్ �� ఇం�� �ం� 

�వడం �ద� ఆ�� సపరయ్� �� �గయ్ం �� క� ద�క్ం�..’’ ఆనందం� అ�న్�..  

ఆ �టల� ఇదద్� �నన్� న�వ్�.. 

� ��క, ��య్�  �వ��  ఉనన్ �ప� � ���ం� అం�ం� అకక్� �ం� �ల� 

����న్� ఆనంద సవ్�� . 

...................... 

 
���ల�  ఉం� �ర�� ల ��ం� �తృ�శం�� �జల� ఎ�న్ 

అ�హ�  ఉం��. ఇకక్� �ం� ��ళ్న �� ��� సంసక్ృ�� అల�� ప� 

�చచ్ల��� ��ం��త్రనన్� ��న అ�హ. అ�� �ంతమం� ����నం ��� 

అ�ం� �కృత�షట్�  ��త్�� ��, �ర�య సంసక్ృ�, సం���ల�  

��ం�ం�� ��ం��� ��� �ం���మ్� �తం వర� అ���� ఉం�రం� 

అ�శ��త్ ��. 

�ర��లం� అ���� ��య్క �రవం ఉం�ం�. �ర��ల ఆ�చ� ��నం, 

��� ఉం� ఆతమ్��వ్సం అకక్� ��� ఆక�ష్�త్ం�. అం�� అ����� ��ఖ 

రం�ల� �ర���  �జయ�తనం ఎ�ర��త్�న్�. 

�ర�య పండగల� అ��� ���ం�  ��య్కం� ��  �� � స��శం ఏ�ప్� 

��, �ర��లంద�� పం�గ ���ంకష్�  �లపడ� ��, �ర�య ���ల� 

పం�గ సందరభ్ం� ��య్కం� �ం�� �� ఏ�ప్� ��త్రం� �ర��ల�  

అ��� ��తవ్ం ఎంత� �ర��త్ం� అరథ్మ��ం�. 

�శం ఏ�� స�.. తమ�� ��య్కత�, �య్�రం���, ఉ�య్గం��� �లకష్ణం� 

వయ్వహ�ంచడం �ర��ల సవ్ంతం.. అం�� �ర��లం� ఏ �శం ���� ��య్క 

�రవం ఉం�ం�. ��� ���, ఉదభ్�ం�ం� ఈ �శం�� �వడం �� మ�క 

�రణం.. 
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�రదమమ్� ఆల��� తర�వ�త్నన్ �ర���, �ఖయ్ం�  ������ ��త్ం� 

ఎం� ఆనందం క���ం�.. �� సమయం� తన గ��� ��� ��చ్� 

�����ం� క���త్నన్ ఆల��న్ ��త్ండడం ఆ�� అల����ం� 

ఆ�� ���రం.. 

�వణ �సం �� �వడం� ఆ ������ ��య్కత ���ం�. �ం� ఆల��� 

వ�త్నన్ �ర�య వ�తల సంఖయ్ �మ �మం� ����ం�.. ��ఖం� ఆం�, 

త�ళ��, క�న్టక, మ���, �జ�� , పం��  ���ల �� ఆల��� వ�త్�న్�. 

�� క�ట్ ��ట్ �డ�� �� ఏ ����� �ం�న �� ఇ�ట్ ��త్ంచగ�గ్�ం� 

�రదమమ్. 

�ర��ల� ఉం� �పప్తనం అ�.. ���ల� ఉ�న్ �� తమ �తృ�శ�  

క�ట్��ట్� మరవ�ం� అ�� అలంక�ం��� �వడమనన్� �� �దద్ ��షం. 

�� ��ల�ల� ��త్నన్ సమయం� ఖ�చ్తం� సం���ల� ��ంచడం �� 

�రదమమ్� ��షం� ఆక�ట్�ం�. 

భ�త్ల  ��హలం  అ�కం� ఉండడం� ������య్�  ఉదయం �ం� 

ఆలయం�� ���  �రయ్��ల� పరయ్�కిష్�త్ ఉం����. 

�రదమమ్� �� ఆల��� ��ళ్ల��ంచడం� మ�� ఆలసయ్ం �య�ం� �� 

అ���ం�. ఆలయం �ప�� ���నన్ �రదమమ్� �ంద� ఆడ��ళ్ ఆ�య్యం� 

పలక�ంచడం �రదమమ్� ఎం� ఆశచ్�య్�న్ క��ం�ం�..! 

‘‘నమ�త్ �డం.. ���న్�..? � ��ం� �� ���..’’ అం� ఒక ��� మ�ళ 

ఆ�య్యం� పలక�ంచడం� ఏం ��ల్�� అరథ్ం �క అ�� ��త్ం���ం� 

�రదమమ్.. ఆ�� ��� �� అ�� సంవతస్�� ఉం��.. అంద�న 

��ర�ందం�, ��  కల�  ప�ట్�ర క�ట్�� ఎం� అందం� క���త్ం� ఆ�. 

‘‘ఓ�. �� ���  ��స� అ��ం��న్�.. �నన్ �� �లల్ల� �ధన  ��� 

క�.. ఆ �లల్ల� � అ�బ్� �� ఉ�న్�. �� ��న �ధన� � అ�బ్�� 

ఎంత� ఆక�ట్��న్యం�.. �� �� �� � ��ం� ��త్�ంచ�ం� ఉండ�డం� 
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నమమ్ం�.. ��� క�� �� �� ��� క�.. ఆ ��� �మమ్�న్ ��� �బ�ట్ 

ఇ�ప్� ��త్ పటట్గ���.. ఈ ఆల��� వ�త్ండ�� అ���న్�.. ఎ��� 

�మమ్�న్ ఒక�� క�� ��ల�.. ���.. �� మన�ఫ్�త్� �మమ్�న్ క�� 

��ల� అ���న్� �బ�ట్ �� �� ఎ��ప�డ్�.. �మమ్�న్ ఇ� క���వడం 

��ం� ఆనం��న్ క��ం�ం�..’’ ఆ మ�ళ �ఖం � ఆనందం సప్షట్ం� క���త్ం�. 

�రదమమ్� ��ననన్ తృ�త్�� ఆ�� క���త్ం�.  

ఆ� �టల� �రదమమ్ న�వ్ం�.. అ�� అనన్�ట్� తల ఊ��.. 

అంత�� అకక్�� మ��ంద� మ�ళ� వ�చ్�. �� �� �ం�న ప�ట్�రల � 

ఉ�న్�. �రంద�� �రదమమ్ ��ం� ��ప్ ప�చయం ��ం�. �� �� ఎం� 

�నయం� �రదమమ్� �ం� ��ల� నమసక్�ం��. 

��� ��ల్��ం� �రదమమ్� ఇం��� ఉనన్�ట్�� అ���త్ం�.. ఉం�� 

����ల్� అ�� సప్షట్మ�న  ���� ��ల్��నన్ ��� ��త్ం� ఎం� 

�చచ్��ం� �రదమమ్�. �రంద� ఆలయం �ప�� ���ండడం� ��� �� 

��� న��ం� �రదమమ్. 

ఒ�క్కక్ ��� ద�శ్ం��ం� అమమ్�� ఆలయం దగగ్�� వ�చ్�. అమమ్�� ఆలయం 

దగగ్ర భ�త్�  �� మం� ఉ�న్�. అమమ్�� ����� ���� ��య్�  

��య్కం� �జ� ��త్�న్�. �ం� భ�త్�  భ�త్ �దద్ల� �త� నమసక్��త్ �లబ� 

ఉ�న్�. 

�రదమమ్� క�� అకక్�� వ�చ్� మ�ళ�..  

������య్ల �� �దద్� మం��ఛ్రణ ��త్ అమమ్���  అ��కం, సహ� 

�మ �జ�  ��త్�న్�. 

అకక్�� వ�చ్న ��� ��� ��� �� మం� �రదమమ్� �డ�� ��త్ 

ప�ట్��. ఆ�డ� ��న�� ఆ� దగగ్�� వ�చ్ ఆ�య్యం� పలక�ంచడం �ద� 

��ట్�. �రదమమ్ �లల్ల� ��న �ధన ��� ��� �ల్�ప్ం�ల�, ��ల� �� 

మం� �� �� , �వ్టట్� ల� ��ట్  �యడం, �రదమమ్ ��ం� ��య్కం� ��త్�ంచడం 
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�ం�� �యడం� �రదమమ్ అకక్డ ఉనన్ ��� ��� �రంద�� 

�ప����ల���ం�. 

అంద� తన� ��త్పటట్డం ఆనందం�� ఉ�న్.. �జ� జ���నన్ సమయం� �� 

తన దగగ్ర� వ�చ్ పలక�ంచడం ��ం �రదమమ్� ఇబబ్ం�కరం� అ��ం�ం�.. 

అ�నపప్�� �రంద� ఎం� అ��నం� తన దగగ్�� వ�చ్ పలక��త్ండడం� 

��� �ట కలపక తపప్�� ప��థ్� ఏరప్�ం�.. 

అ�� గరభ్��� �జ�  ��త్నన్ ������య్ల� �� �ట�  �నపడనపప్��, 

భగవం�� �జ జ���నన్ సమయం� �రదమమ్, �గ� మ�ళల � �చచ్�ం� 

దృశయ్ం అత� కంట ప�ం�..  

అం�... ఏ��ం ఆలసయ్ం �య�ం� తన ��� ఉనన్ ������ ��య్ల� 

అం�ం�, ��త్నన్ �జ� మధయ్�� ఆ�� �రదమమ్ దగగ్�� వ�చ్�. ఆయన �ఖం  

�పం� �ం���ం�.. కళళ్�ల్ ఎ�� �ర�  అ����న్�..  

��� �రదమమ్ వం� ��త్�న్�.. ఆ� �దద్ అప�ధం ��ందనన్�ట్� ఉం� ఆయన 

��.. ��త్నన్ �జ� మధయ్�� ఆ�� తమ దగగ్�� ������య్�  �వడం� 

మ�ళలంద� హడ����.   

‘‘ఇ� �� అ��ం��న్�..? �దం� ఏద�� ఎ�జ్�ష�  �ండ��ం��న్�..?’’ 

���, �పం� అ�న్� ������య్�  �రదమమ్�..” 

ఆయన �టల� �రదమమ్ ����ం�.. ఆయన తన� అ� ఎం�� ��న్�త్�న్� 

అరథ్ం ��� �రదమమ్�. �� ��� త�ప్ ��న� అత� తన� �ం��త్�న్డనన్ 

అ�మయం �� ఆ�� క��ం�..  

‘‘�ళళ్� ��ల్�ల��ం� �� బయట �లబ�, �జ అ���క �రంద� �� 

బయ�� వ�త్� క�.. అ�ప్� అంద�� ప�చయం �ం��.. అం��� ఇ� �జ� 

ఆటంకం క�గ��త్, భ�త్ �వం� వ�చ్న �రంద�� �డ��ట్ �యతన్ం �య�.. ��ళ్ 

ఎ� �ద�� ��య� ���, �జల� మం� ��ప్టంత ��� �ట� ఉ�న్యంట..! 

ఇం�� �ం� వ�చ్ ఇకక్� ��� ��వ్ ��ప్ంచడం ఇ��..? ఇ� �జ� మధయ్� 
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ఆ��ంచడ�� ��వ్ ��ప్ సంసక్ృ�..’’ ������య్�  అనన్ �� ఒకక్ �ట 

��� �రదమమ్ �ం�� ���.. 

అత� తన� అం��న్డ� అరథ్ం ��� ఆ� ���న �� � �ర�ం�.. అస� 

ఆయన� తన� ప�చయం �� ��.. అ�ం�� తన� ఇ� �టల� �ం�ంచడం 

ఎంతవర� సమంజసం..?  

������య్�  �రదమమ్� అ� అనడం ఆ మ�ళల� �� నచచ్��.. �� 

�� ఒక�ధ�న ఆశచ్�య్�� �ర�య్�.. ఆయన �టల�� ��త� ఒ�ంత 

భయప�డ్� ��.. ఆలయ ��న ��� �వడం, సంవతస్�ల తరబ� ���� 

ఆయన� �ర��త్ండటం�  ఆ మ�ళ� �తం �� ��� ������య్ల� ఏ� 

అన�క���.. 

�రదమమ్ కళళ్�ల్ క�న్�ళ్ �ం��.. ఇంక అకక్డ ఉండ��� మన�పప్క �వడం� 

అకక్� �ం� �గం� బయ�� వ�చ్�ం�.. 

����ం� బయ�� వ�చ్ం� ��.. ఆయన అనన్ �ట� ఇం� ఇం� 

�������న్�.. �� వ�చ్నపప్� �ం� ఆలయం� ఉం� ����, �� 

ఆడ��ళ్ తన� ఏ�� �డడం �� గమ�ం�నపప్��.. తన� అత�� ఇంత �వ్షం 

��ంద� ��ం అ����..  

అ� �రదమమ్� ప�క�ం�న మ�ళ� �� �ధ ప�డ్�.. �వలం తమ వ�ల్ �రదమమ్ 

అ�న్� �ట� ప�ందనన్ ��ం�  ��� క��ం�.. 

��� �జ �రత్�న �ంట� �రదమమ్� క����ల� ఆ మ�ళ� ��� ��.. 

�రదమమ్ అపప్�� తన గ��� ��ళ్��ంద� ��యడం� ���స్హం� వ�చ్న 

��� ����ఖం ప�ట్�.  

ఈ �షయం �వ�� ఆనంద సవ్�� � �� �����ం�..  

........................... 
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������య్�  �రదమమ్� ��ళ్ అవ��ం�రనన్ �షయం ���ం� �� 

���ం�. �ంట� ఆనంద సవ్�� � ��  ��� ���ం. 

‘‘స� .. �షయం �� �� �����ంద��ం�..’’ �ల్పత్ం� అ�న్�. 

‘‘అ��.. ��.. మనం ఇ�ప్� ఈ �షయం ��ం� ఏ� ��ల్డక�వడ� మం��..’’ 

అ�న్� ఆనంద సవ్�� . 

‘‘��.. �రదమమ్ ఎంత� �ధప�ం� క�..’’ 

ఆనంద సవ్��  �నన్� న�వ్�. 

‘‘ఇ�ం� �టల� ప�ట్ం��� �ధప�ంత ���య్�� �� �రదమమ్ ��. 

������య్�  �� ఎం� �పప్ వయ్�త్. భగవం��న్ ఆ��ంచడం� ఆయన 

త�వ్� ఎవ��.. ఆయన� మనం ���ళళ్ �ం� ��త్�న్ం.. అ�రణం� ఆయన 

���ం� ఎ����� �ధ��ట్ �ట�  ��.. �రదమమ్� ఆయన అ� అ�న్రం�.. 

�� �నక ఏ� అంత�రధ్ం ఉం� ఉం�ం�.. భగవం��� ఆ��ం� ఇదద్� పరమ 

భ�త్ల మధయ్ జ��న సంఘటన ఇ�. ��� మనం ఇం� �దద్� �� ��దం �య�డ�. 

��� సంకలప్ం ��� ఏ� జరగ�. మనం ఈ �షయం ��ం� ������య్ల  వదద్ 

��, �రదమమ్ �� వదద్ �� ��త్�ంచక �వడ� �వయ్ం.. త��త ఏం జ���ం� 

అనన్� �ల� �రణ్��త్ం�..’’ ఆనంద సవ్��  �టల� ���ం �నం� 

ఉం����. 

‘‘స� అ��..’’ అ� ��ం అ�న్�. 

‘‘�రదమమ్ �� �వచ�ల� సంబం�ం�న ��య్� � ఎ�ం� ��ప్ ఉండ�. వ�చ్ 

�రం �ం� ఆ�డ �సం�� ఉం��. ��వ్ ఈ �షయం ��ం� ఆ��ంచ�ం� ఆ 

�రయ్��ల ఏ�ప్టల్� దృ�ట్ ��ట్..’’ అ�న్� ఆనంద సవ్�� . 

‘‘స�.. మ� �� ఉం��..’’ ���ం ��  క�  ���. 
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ఆనంద సవ్��  అనన్� అకష్�� �జం. ������య్� తన� అవ��ం�ర� 

�రదమమ్ �ధ ప�� ��చ్��. సంఘటన జ��న సమయం� ఆ� �� ఉ�వ్��� 

�న�న �షయం �సత్వ� అ�నపప్�� తన గ��� వ�చ్ ���� ��యణం 

��క ఆ� మన� �థ్�త ప�ం�. ఆ త�వ్త �రదమమ్ ఆ �షయం ��ం� ఆ��ంచడం 

���ం�. 

............................ 

  

������య్� �రదమమ్� అవ��ం�న �ం� ��ల  త�వ్త... 

ఆ �� ఆ��రం.. 

ఉదయం ��� గంటల సమయం.. 

తన గ�� �ఢ ��� ఉనన్ �రదమమ్� ఎవ� ���నటట్��ం� ఉ��క్ప� ����ం�. 

�� � �ం� �� ����� వ�చ్ం�. ఆ�డ�� అరథ్ం ���. ఎవ� తన� ���న�ల్  

సప్షట్ం� ���ం�ం�.. �� అకక్డ ఎవ� క��ంచక�వడం� ఒక �ధ�న ఆశచ్�య్�� 

�న�ం�.. 

  

ఇదం� తన ��� అనన్ అ��నం క��ం�. ���  ��నన్ మం��ళళ్ �ల్�� 

అం��� �� ��ం�. �� �వత ఆ��ం� ��త్� ����ం�.. 

ఆ� మన�ం�� ఆలయం ��� ��ళ్ల� ఉబ�ట పడ��ం�. ��� ��ం� 

ఆలయం �� ��ం�. ��య్�ద్ప �ం�ల� ఆలయం ధగధ� �����ం�. 

ఇం� �క�ల్ క�మ్�� ఉండడం� ఆ దృశయ్ం ఎం� మ�హరం� అ��ం�ం� 

�రదమమ్�. ఆలయ అరచ్�� అపప్�� ��ళ్� ���ం��. ��ష  �లం� ఇ�చ్ 

�ర�ల� ���స్న ఏ�ప్టల్� ��ం����. 
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�రదమమ్� ��ళ్� ��ళ్లనన్ ��క మ�ంత బలపడడం� ప����ల� �లకృ�య్� 

��చ్��, �జ గ���� ��ళ్ ������ ��ం� గ���ం� బయ�� వ�చ్ం�. 

ఇం� ఎవ� ���వక �వడం� ఆ బంగ� �తత్ం �శశ్బద్ం� ఉం�. ��ట్  ఎకక్�ం� 

�టల్ �రగ్ం �వ్� �ం�� ��ం� �రదమమ్. 

���  ఎం��స్  దగగ్ర ఉనన్ ��య్�� ��డ్� �రదమమ్� �నయం� నమసక్�ం��. 

అంత ��ద్�న్ ఆ�డ బయ�� �వడం� ఒ�ంత ఆశచ్రయ్��� ��. 

  

ఆల��� ���నన్�ల్ అ��� �� ��ం�ం�. 

��య్�� ��డ్ ���  ��� ఉనన్ �ళం �� �� ����. ��� ��త్ �నన్� 

న�వ్� బయ�� న��ం� �రదమమ్. 

��వరణం చలల్� ఉండటం� శ�రం �సత్ వ���ం�. ��ల� ���� ఉనన్ 

���� ఒళల్ం� క�ప్�� ఆలయం �� అ���  ��ం� �రదమమ్. 

ఆ�శం� నకష్�� తళ త� ���త్�న్�. అ��� అ�� ఆం� అ�� 

ఆ�శం� ఉనన్ నకష్�ల� ఆ �� ��య� క�.. ఎకక్�� నకష్�� ఒ�� 

క���త్�.. ఆ నకష్�ల� ��త్ �పంచం� ఏ ��శం� ఉనన్ వయ్�త్ల�� ఒ� 

అ��� క���ం� క�.. 

�రదమమ్ ఆలయం ��� న��ం�. మ� గణప� ఉప ఆలయం గరభ్��� ��ం ��త్ 

క��ం�� ఓ ���. అంత ��ద్�న్ �రదమమ్� అకక్డ �� �సత్ ఆశచ్రయ్ ���.. 

ఆ�� �� �డన�ట్� న��త్ తన ప� �� ���ం��న్� అత�. 

�రదమమ్ క�ళ్ ���� గ��� ����� నమసక్�ం� అకక్� �ం� �ం�� 

న��ం�. అమమ్�� మం�రం� ������య్� ఉ�న్�. గరభ్���� అమమ్�� 

����న్ �ల�లల� అలంక��త్�న్�. ఆయన ��ల్�ం� అమమ్�� 
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సహ���� ��ళం� ��వ���న్�. ప�స�ల� మ���� ఎం� 

తనమ్యతవ్ం� అమమ్��� అలంక��త్�న్� ���� ��య్�. 

మ�ల్�ల �రం, �ల� ద�ల� ��న �రం, సనన్���, ��� ��, సం�ంగ, 

�మం� �ల� అమమ్�� ����న్ అందం� అలంక��త్�న్�. 

�రదమమ్ అమమ్�� ఆలయం� ������య్ల� ��ం�. ఆయన ఎం� 

భ�త్�ప�త్ల� అమమ్��� అలంక��త్�న్�. ఆయన �� �ం� ��వ��నన్ సహ� 

��� �రదమమ్� ఎం� ఆనం��న్ క���త్�న్�. ������య్ల �ం� 

గం�రం� ప���ం�.. ��.. ఆయన అమమ్�� సహ� ��ల� �గ�కత్ం� 

ప����న్�.. అ� తన ���ం� ��ం� మన���ం� వ�త్నన్�ట్� అ��ం�ం� 

�రదమమ్�. 

ఎ�� ��� �� భ�త్�వం �ం�ం� శ�త్ ఆయన ప���నన్ ఆ ��ల� ఉంద� 

�రదమమ్� అరథ్మ�ం�. అ�తనం� �ం� ��ల� అమమ్��� నమసక్�ం�ం�.. 

బం�� వరణ్ �ం�� తళత� ���త్నన్ ఆమమ్�� �ఖవరచ్�స్ ��త్ం� �రదమమ్ 

మన�� ఏ� ��య� ఆనందం క���ం�. 

������య్� అమమ్��� అలంక�ం� ప�� ఉండడం� �రదమమ్� ఆయన 

గమ�ంచ��. �రదమమ్� ఆ అలం�రం �తత్ం �రత్�య్ంత వర� ��లనన్ ఆశ 

�టట్డం� గరభ్��� ఎ��� ఓ సథ్ం��న్ ఆస� ���� ��చ్ం���ం�. 

క�ళ్ ���� ��చ్నన్ ఆ� ��ద్ కష్�ల�� �హయ్సమ్ృ� ��ప్�ం�. ��త్ 

�య్�వసథ్� ఆ� �����ం�. ఆ� �ఖం  ఎం� ��ంతం� క���త్ం�. ఆ� 

��ల� ������య్� ప���నన్ అమమ్�� ��� ��� ����త్�న్�.. 

ఆ ��� �ం� ఆ� ఎం� �మ����ం�.. 
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ఈ ఆనందం �స� తన మన� ఈ కష్ణం� మం�రం�� ��ళ్� ���ం�ంద� 

�రదమమ్� అరథ్మ�ం�.. ఇ�ం� ఆనందం వ�ణ్ంచడం కషట్ం.. అ� �వలం  అ�భ��త్� 

�� అరథ్మ��ం�.. 

�రదమమ్ అకక్డ ��చ్ందనన్ �షయం ������య్� గమ�ంచ��. అమమ్��� 

అలంక�ంచడం�� ఆనం��న్ ఆయన అ�భ��త్�న్�. ఒక� అమమ్��� అలంక��త్ 

ఆనం��త్ం�, మ�క� అమమ్�� ��ల� ఆ�వ్��త్ ఆనంద�గరం� ��� 

����న్�. 

������య్� అమమ్�� అలం�రం ��త్ ���. ��సన�  �దజ�ల్ ���న్ 

���ం� అమమ్��� ���న్ సమ�ప్ం��.. ��లంకరణ ��ం��. ��దయ్ం �సం 

త�� ��న �� ప��థ్�న్ అమమ్��� ���ం��. సహ� �మ ��యణం 

�����ం�.. 

అమమ్�� �జ అ���నపప్�� ������య్ల� ఏ� అసంతృ�త్ క��ం�.. 

ఎం� భ�త్ �దద్ల� అమమ్��� ��ం�నపప్�� తన� ఈ అసంతృ�త్ కలగ��� 

�రణం ఏ��..? అనన్� అరథ్ం ��� ������య్ల ���. 

తన మన�, ��ద్ �ం�ం�� ఏకం�� ��త్ ఏ��త� ఎం� ��ద్� ��ం�� 

క�..? అ�� �� తన� ఈ అసంతృ�త్� గల �రణ���? ������య్ల� 

ఏ� అరథ్ం ���.. 

అమమ్ �� ��హం �� త�కం� ���. �ం�� ఉనన్ ��ప్ల మధయ్� అమమ్�� 

�ఖం  క���త్ం�.. �� ఆ �ఖం  క���నం� ఉం�. 

������య్ల �� �� ���. ��తం� �టట్�ద� �� ఆయన అ� �� � 

�రవవ్డం.. ఆయన కళళ్�ల్�ం� క�న్�ళ్ జలజ� ���.. శ�రం �తత్ం 

కం�ం���ం�.. ��హం�� అమమ్�� �ఖం � సప్షట్మ�న ��ప్� 
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క���త్�న్�.. ఇ�.. ఇ�� �ధయ్ం.. ��హం �ఖం � ఆ ��ప్ల� గల �రణం 

ఏ��? ��� �షం ���.. �జ� ఏమ�� �ర��� ��ల్�.. ఆయన 

�ద� ��ద్�� ��నటట్��ం�ం�.. 

ఏం ��� అరథ్ం �క అ�� �యయ్����న�ల్ ఉం����. ఆయన క�ళ్ 

�దద్వ�య్�.. కళళ్�ల్ �ం� ���నన్ క�న్�ళ్ ఆయన ��న అప���� సం�తం� 

���త్�న్�.. ��.. ��.. ��� �ర�� ���.. అనన్� ��ం అరథ్ం �వడం 

��.. 

ఒక�� �జ� ఏ �ధం� ��డనన్� మన��� మననం ����న్�.. ���� �� 

����� ���.. �జ� ఎ�ం� ��ప్ �య��.. మ� ఈ �ప�త ప����� 

�రణం ఏ��? తన మన��� రకర�ల �శన్� ���ం��న్�. 

��.. �జ సమయం� ఏ��త ��ప్��.. అనన్ ఆ�చన �� క�గ్ం�.. ��.. 

అ�ం�� ఏ� జరగ��..! మ�.. మ�.. �� ఏ� �షం ���..? ఆయన �ద� 

��ద్�� ��నటట్��ం�ం�.. ����న త�ప్��... ఎంత ఆ��ం�� అరథ్ం 

���.. 

��.. ఏ� అప�ధం ��� అ� ��ం ���త్ం�.. ఏ�� అప�ధం..? అమమ్�� 

��హం�� ��ర�ందం� ��రం సప్షట్ం� క���త్ం�.. ఇ� తన ��� అ� 

క�ళ్ ����� మ� ���.. 

సం�హం ��.. అమమ్�� �ఖం  ��ర వదనం� క���త్ం�.. 

ఆయన� ఏం ��� అరథ్ం ���.. అమమ్��� �సనన్ం ���వడ��� అరథ్ం 

���.. ఆయన ��త్ండ�� అమమ్��� అలంక�ం�న ��ప్� �� క���నం� 

����నన్ ��ం�  ఆయన� కలగడం� మ�ంత అ��ప�డ్�.. 
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‘‘అ�మ్.. త�ల్.. ��గ్��.. న�న్ కష్�ం� త�ల్.. ��� అప�ధం ��� త�ల్.. �� 

ఈ ��ప్� ���ప్� గమ�ంచ�� త�ల్.. �� ��న త�ప్ �� ���� �� త�ల్..’’ 

ఆయన ఎం� ���త్�న్�.. ఏ��� �ం� �ం����ం�.. అమమ్�� ��ల 

వదద్ తల ఆ�ం� ��ంచ��� ������య్�.. అ� ��ద్�� గ��క.. క�ళ్ 

�����.. య��పం� బయ�� ���.. 

అకక్డ క��ం�న దృ�య్�� అ��ప�డ్� ������య్�.. తన �ళళ్ �ంద �� 

కం�ం���ం� అనన్ ��ం�  క��ం� ఆయన�. 

అ� క�.. �జ� అరథ్ం �� అ�మయ �థ్�� ఉ�న్�.. కళళ్ �ం� ఒక అ�భ్��న్ 

��త్�న్�.. ఆయన� �ట �ట �వడం ��.. శ�రం అ�� త�ప్�నన్ అ��� 

క���ం�.. 

ఎ���.. ఎ���.. 

�రదమమ్ ��చ్� క���త్ం�.. 

��.. ��.. �� ఇంత వర� రకర�ల  ��ప్ల� అమమ్��� ��ం��.. 

�� అమమ్��� ��ం�న ��ప్� �రదమమ్ ఒం�� క�ప్� క���త్�న్�.. �� 

అమమ్��� సమ�ప్ం�న �ప� �గ �రదమమ్ ��ట్ ��సన�  జ�ల్� 

క���త్ం�.. �� అమమ్��� ��న ���ధన �రదమమ్ �ం� క���త్ం�.. 

అమమ్��� ��ట్న ��దయ్ం �రదమమ్ �ం� ఉం�.. 

క�ళ్ ���� �శచ్లం� క���త్నన్ �రదమమ్ �ఖం � అమమ్�� �పం 

�కాష్తక్��త్ం�.. 

������య్ల కళళ్ �ం� క�న్�ళ్ ���తం� ����న్�.. ఎ��� �కాష్�త్ 

అమమ్�� �వసవ్���న్ ద�శ్�త్�న్డనన్ ఆ�చ� ఆయన� ఎం� ఆనం��న్ ఇ�త్ం�.. 
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సహక�ంచ� శ���న్ అ� కషట్ం �ద అ���� ��చ్�� �రం� అ��� అ�� 

���ం� �రదమమ్ దగగ్�� వ�చ్� ������య్�.. 

�రదమమ్� ఎ�ం� చలనం ��.. �శచ్యం� క�ళ్ ���� ఉం�.. ఆ� �ఖం 

� ��న�వ్ ������.. 

������య్ల� ��ం �రదమమ్� అమమ్�� �పం సప్షట్ం� క���త్ం�.. 

������య్� �రదమమ్ �ళళ్� ప�డ్�.. 

‘‘న�న్.. న�న్ కష్�ం� త�ల్.. ��వ్ �వ సవ్���వ� ��యక ��న్ అన�� �ట� 

అ�న్�.. ��న్ �ం�ం��.. �� ��న అప���� న�న్ కష్�ం�త�ల్..’’ �రదమమ్ 

�ళళ్� ప� ��న �ల��త్�న్� ������య్�. 

�రదమమ్ ��ం ఇం� �గ���� ఉం�. ������య్� తన �ళళ్� పడడం, 

తన� మ�న్ంచమ� ���వడం ఇవ�న్ ఆ�� ��య�.. ఒక రక�న అ��క 

ఆనందం� �రదమమ్ ����� ఉం�.. 

������య్ల �� ��ం �రదమమ్ ��ళ్ వదల��.. �� ��న అప���న్ 

మ�న్ం� వర� �� �ళళ్� వ��� �దం� అ�� ఉం����.. ఆయన క�ళ్ 

వ�ష్�త్�న్�.. ఆ క�న్�ళ్ �రదమమ్ ��ల� అ��కం ��త్�న్�... 

��� ��త్�న్� అరథ్ం ���� �థ్�� ��ప్�� ������య్�.. 

‘‘న�న్ కష్�ం� త�ల్.. న�న్ కష్�ం�..’’ ఆయన గ�ట్� అ��త్�న్�.. ఆ అ��ల� 

�గ� ఆల��ల్ �జ ��త్నన్ ఆయన ��య్� ప���త్�� వ�చ్�.. 

������య్� �రదమమ్ �ళళ్�ం� �క��ల్ ఏడ�త్ండడం క��ం� �రంద� 

�ప�తం� ఆశచ్రయ్���.. 
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��� ����.. ఆ�డ �ళళ్� ప� కష్�ంచమ� ���వడ���..? అ� 

అ�మయప����... ������య్� ��ం ‘కష్�ం� త�ల్.. కష్�ం� త�ల్..’’ 

అ� అ��త్� ఉ�న్�.. 

���ం ��� ���క ఒక� ���క� ����న్� .. 

������య్ల ��� ఎ��� �లబ� ��ల్డ��� జం� ��.. ఆయన� ఆ 

ప��థ్�� �� స�� ఏం ��� అరథ్ం ��ం� తల ప�ట్��న్�.. 

ఒక ��య్� �రయ్ం �� ������య్ల దగగ్�� ��ళ్ ��ళళ్� ��చ్� ఆయన� 

���ం��.. 

‘‘��� ��..’’ అ� ����.. 

అ�నపప్�� ���జం� చలనం ��.. 

మ� �ంత సవ్రం �ం�.. 

‘‘��� ��.. ��� ��..’’ అ� అ�న్�.. 

��య్� ���� ఉ��క్ప�డ్� ������య్�.. చ�ప్న �రదమమ్ �ళళ్ దగగ్� �ం� 

తన� ���త్�.. ఎ��� ��య్లంద� తన� ఆశచ్రయ్ం� ��త్ �లబడడం �� 

ఉ��క్ప�డ్�. 

ఒకక్ కష్ణం ఆయన� ఏ� అరథ్ం ���.. 

�రదమమ్ ఎ���ం� ��ళళ్� ��చ్� ఉండడం గమ�ం� అ��ప�డ్�. �రదమమ్ 

వంక ���. ఆ� ఈ �కం� �న�ట్.. క�ళ్ ���� �శచ్లం� ఉం�.. 

ఆ� ��ట్ వల��రం� ఏ� �వయ్ �జ�స్ ����నన్టల్��ం�ం� 

������య్ల ���. అ�� �హయ్సమ్ృ��� వ�చ్న ������య్ల � ఇంత� 

�ం�� �రదమమ్ �ఖం � అమమ్�� �పం క��ంచ��. అ�నపప్�� ఆ� 

��ట్ క���త్నన్ �ం��ం��న్ �� ఆయన కళళ్�ల్ ఎం� ఆనందం క��ం�ం�. 
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��య్లంద� తన� ఆశచ్రయ్ం� ��త్ండడం� అకక్డ ఏ� జరగన�ట్� �నం� �� 

�లబ�డ్�. ��య్� ������య్ల ��� �ంత� ��త్�న్�. తన ���� 

������య్ల ��� ఈ�కం�� వ�చ్� ��న ��య్� �ం� ��� క�ట్�� 

�నయం� �లబ� క��ం��. ��.. �గ� �� ��ం ������య్ల ��� 

�ంత� ��త్�న్�. 

������య్� �ం� సవ�ం���న్�. ఆ త�వ్త ఏ� జరగన�ట్� ��� 

ఎ�ర���. 

‘‘అమమ్��� �� ���� ఈ �� �� ��మ్ండం� జ���. ఆ సం�షం� �సత్ 

అ��త�ప్ �వ�త్ం��.. అం���.. �� ఏ� ��..’’ సం��� ���నన్�ట్� 

అ�న్�.. 

ఆ �టల� ��య్� తల ఊ� �నం� అకక్� �ం� ��ళ్���. 

�� ��ళ్న త�వ్త ��� �రదమమ్ వంక ��� ������య్�. �రదమమ్ అ�� 

క�ళ్ ���� ఉం�. 

������య్ల మన� ఎం� ఆనందం� �ం���ం�. గరభ్���� అమమ్�� 

�� ���. ఇంత� �ం�� ��ం� అమమ్�� �ఖం  ��పయ్�నం� 

����� క��ం�ం�.. 

������య్ల ��తం� ఈ�� మ������. ఇ�న్�ళ్� ���� �వ ��త్�న్ 

ఈ�� ల�ం�న దరశ్న �గయ్ం ఆయన గతం� ఎ�ప్� �ంద��. 

................... 

ఆ�� ఆ��రం... 

ఉదయం ప� �� ���ల సమయం.. 
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మం�రం� ఉనన్ క�య్�� ��  జ�ల� ��క్���� ఉం�. ఆనంద సవ్�� � �� 

��� సంఘం �� స�య్� �� ��ంబ స�య్లంద� వ�చ్�. �రంద� ��ల� 

ఒక �ధ�న ఉ�స్హం క���త్ం�. 

�రదమమ్ అ���� వ�చ్న త�వ్త �వచ�� ���నన్ �ద� స��శం అ�. 

���సం ���ం ఉదయం �ం� అ�న్ ఏ�ప్�ల్ �యడం� �మగన్మ����. 

అ���� ఒక �రయ్���న్ �ప�ట్లం� ��� �షయం ��. మం�రం దగగ్ర� 

���వ��� �� మం� భ�త్� ��ర �ం�ల �ం� �� ��చ్�త్�. 

అం���.. �రంద�� �జన స���� �� �యడం �� జ���ం�. ��� 

�రంద� ఒక �ట క�� సందరభ్ం ఏద�� అ� క���� సమయం �  అంద� 

మ�య్ అ�య్య����� ��ల్ ���� ఏ�ప్�ల్ �య��� ఆనంద సవ్��  ��య్క 

�దద్ ���త్�. 

అం�� ఉదయం �ం� ���ం ఏ�ప్టల్� �� ��ల్ ప���న్�. అంద� 

��లయం� ���� ద�శ్ం��నన్ త�వ్త �రదమమ్ �సంగం �సం 

ఎ����త్�న్�. �రదమమ్ తన గ���ం� ఇం� మం�రం దగగ్ర� ���.. 

�లల్�రక �ం��� ఆల��� వ�చ్ ����� �� ��� తన గ��� 

��ళ్��ం� �రదమమ్.. ఆనంద సవ్��  �� �రదమమ్� �ం��� ��ప్�. 

ఈ�� ఉదయం పద�ం� గంటల� �వచనం ఏ�ప్� ��త్నన్�ల్.. 

అం�� ఆ సమయం వర� గ��� ఉం���ం�. 

అకక్డ క�� ���� �రంద� �రదమమ్ �వచనం ��ల� ఎం� ఆ�టం� 

ఉం�.. ఇకక్డ �రదమమ్ ��ం ఎ�ం� ఆ�చన� ��ం� �� �ంధ ��యణం 

��త్ ఉం���ం�.. 
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స��గ్ ప� ���ల త�వ్త �రదమమ్ గ� బయ�� వ�చ్ం�.. ��� స��శ మం�రం 

��� అ���  ��ం�.. 

ఆ�డ �క� గమ�ం�న ఆనంద సవ్�� , ���ం ఇదద్� �దరం� ఎ���ల్ ఆ�వ్నం 

ప���. అపప్� వర� ��హలం� ఉనన్ ఆ �� �రదమమ్ �క� �శశ్బద్ం� 

����ం�. ఆ�డ� గమ�ం� ���� �రంద� మ�య్ద �రవ్కం� 

��చ్ల��ం� �� �లబ�డ్�. ఆ ��� క��ం�న జ�ల� �� ఎం� 

ఆశచ్రయ్��ం� �రదమమ్. 

ఆ�య్�మ్క �సం�ల� �న��� అ���� అంతమం� జ�� వ�త్ర� ఆ� కల� 

�� ఊ�ంచ�క��ం�.. య��పం� అంద�� �ం� ����త్ నమసక్�ం�ం�.. 

ఆనంద సవ్��  �రదమమ్� �దరం� ��క�� �����ళ్�.. 

�రదమమ్ �సం��� �ం�� ఆనంద సవ్��  �� దగగ్�� వ�చ్�. �రదమమ్ 

��ం� ప�చయం �య���. 

‘‘అంద�� నమ�క్రం.. ఈ �� �రంద�� ఇ� ��ల్��నన్ం�� ��ంత�� 

సం�షం� ఉం�. �రం అం� ఆ���ల్�, �య్�ర �రయ్క���ల్ ��� ఉం� 

��.. శ�, ఆ� ��ల� ��ం ��త్� తమ వయ్�త్ గత ����� ����త్�. 

��.. ఈ �� శ��రం అ�నపప్�� ఒ� ఒకక్ ���� �� వయ్�త్గత ప�ల� �కక్న 

��ట్ ఆ�య్�మ్క �సం��న్ �న��� �రంద� ఇకక్�� వ�చ్నం�� � అంద�� �� 

��య్కం� ధనయ్�ద�� �����న్�. ఇక �రదమమ్ ��ం� ��ప్లం�.. �� 

ఇం��� ��ళ్న�ప్� � ���� ఆలయం� �రదమమ్� �డడం జ��ం�. ఆ�డ 

��ం� ఎంత ��ప్� త�క్�.. ప� మం�� మం� �� �ట� �పప్డం అంద�� �ధయ్ం 

��.. ��� ఆ భగవం�� అ��హం తపప్�ం� ఉం��.. ఆ ��� అ��హం� 

�రదమమ్ ఎం� మం�� తన �సం�ల �వ్� ���తం ��ం�. 
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వ��రగ్ం� ���ం� �� మం� ఆ� �సం�� �� మం��రగ్ం�� �వ��న్ 

�� క�ళ్� గమ�ం��. అం���.. ��� అ��హ� ��, ఆ ��� అండ 

ఎలల్�ప్� �రదమమ్ ��� ఉండడం అనన్� ఆ� ఎంత� మ�నన్��� �పప్క� 

���ం�. 

� ��య్క అభయ్రథ్న �ర� అ���� ఉనన్ �ర��లంద�� తన �సం�� �� 

��య్�న్ క��ం�నం�� �రదమమ్� �� ��య్కం� కృతజఞ్త� ����ం��న్�. 

ఈ �రయ్���న్ ఇంత ��వ్జయం� �య��� �� సహక��త్నన్ ���ం ��� 

ధనయ్�ద��  ����ం��న్�.. ఇక �రదమమ్ ��� తమ �వయ్ �సం��న్ అంద�� 

���ంచమ� �నయం� ��� ���త్�న్�..’’ ఆనంద సవ్��  �టల� �లం� 

చపప్టల్� �� ����ం�. 

తన� ఆనంద సవ్��  �� ఆ�����త్�న�ల్ �����న్ ఆ �గడత్� ఏ��ం 

ప�ట్ం���ం� ��న�వ్ �ం��త్ అంద� వం� ఆ�య్యం� ��త్ం� ��ం� 

�రదమమ్. ���ం ��ం ఎం� ఉ�ప్ం����. ఉదయం �ం� ఎడ��� 

��ం� �� కషట్ప�న అలసటం� ఆనంద సవ్�� �, స� �ఖం� తన ��ం� 

��త్�ంచడం� ఇ�ట్ ఎ����ం�. 

�రదమమ్ ఆస��� �ం� ��� ఏ�ప్� ���. �సం��న్ �రం�ం� �ం� 

క�ళ్ ���� ఆ ������ మన�ఫ్�త్� ��థ్ం�ం�. ఆ త�వ్త ��ల్� క�ళ్ 

��� ఒక�� ఆ సభ� ఉనన్ �రంద� �� ��.. �నన్� �ం� సవ�ం��ం�.. 

‘‘� �ద అ��నం� �రంద� ఇకక్�� �వడం ��ం� సం�షం� ఉం�. ఆనంద 

సవ్��  �� సంకలప్ బలం వలల్ ఇ�ప్� �� � �ం� ఇ� �సం�ంచ��� �� 

క��ంద� స�నయం� మన� ��త్�న్�.. ఆ ��� అం�ం�న ప��ఞ్��న్ ప�మం�� 
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అం�ం�లనన్ �నన్ �యతన్ం తపప్ �� �� అంద�� ��రణ�న సతరీ�..’’ అం� 

��� ఆ�ం� �రదమమ్.. 

ఆ� �టల� ఎం� ఆస�త్� �నడం �రం�ం�� అంద�.. అ�� అ� �� ��� 

ఆ� �సం�� �� ఆనం�ం�� అ��� ��� ��, ఆ� �సం�ల�� ��ల� 

ఎ�త్ ��, ఆ� వయ్�త్�వ్�న్ �ం�ం�ం�� ���త్� ప�న్ �� �� ఉ�న్�. �� 

�� �రదమమ్ �టల� ఎం� �దద్� �నడం �రం�ం��. 

‘‘ఇం��� అ�� అ���� అ�� �పంచం� ఎకక్డ�� �ర��ల, 

�ఖయ్ం� ����� ఔనన్�య్�న్ ఎవ� ��న్ంచ��. అంత� ఔనన్తయ్ం �వలం  మన 

�ర��ల� ��� ఉం�ంద� �� ���త్�. మన ���ల� మన ��ణ �ం�ల 

��వం ఎం� ఉం�ంద� ��య్కం� ��ప్�స్న అవసరం ��. ఉప�ష�త్� మన �వన 

గ�య్�� ���ల��, ప���న భగవ�గ్త మనం ఎ� ��ం�� ��ప్ �పప్ 

�ంధం.. �దధ్ం� తమ ��� �దద్ం �య�క �సస్���న అ�జ్��� �కృ�ణ్� 

ఉప��ం�ం� ఈ భగవ�గ్త� అ� మనంద�� ���ం�. భగవ�గ్త అం� �వలం  �� 

మం�రం� అలం�ర �యం� ఉం� �ంథం ��.. భగవ�గ్త అం� �వలం  వృ�ద్� 

��� ��యణం �� �ంథం ��, భగవ�గ్త అం� చ���న వయ్�త్ ఇం�ల్ �� 

�ంధం ��.. 

భగవ�గ్త� �� ఒకక్� మననం ���.. భగవ�గ్త�� �� ఒకక్ �ల్కం మ�� 

��తం� �� ��ల్ం�� ఏ�ప్� ��న ఒ�క్ ��ట్� ��ం� ��యణం ���.. 

అ� ��యణం ��న ��� అరథ్ం ����, ���� ��ం��న్ మనం ��తం�� 

అనవ్�ం��ం� భగవ�గ్త �కక్ ��ఖయ్త ఏ�� మనంద�� అరథ్మ��ం�.. 

���� భగవం�� ఉ�ద్శయ్ం �� అ� క�..! 

ఇంత� భగవ�గ్త మన�ం ���ం� ? 
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భగవ�గ్త �వలం ��ధ్� అరథ్ం ����, అంత�� ఆ��� �ంథం ��. ఇ� �ధన� 

సంబం�ం�న �షయం. ఇం�� ��ప్న �ధన�  �ధ�� సవ్యం� అ�య్సం �� 

తన� ��ప్ ��చ్�వ��� ఉ�ద్�ం�న �ంథం. ఇత�ల� ��, తన� �� 

��చ్�వ��� ఉ�ద్�ం�న�. 

అం�� భగవ�గ్త మన�ం ���ం�? అ� �శన్� ప� ��ల్ మన మన��� ����, 

ఆ �శన్� స����న్ క���లనన్ ఆ�టం అ�వ్షణ� ��నటల్�� భగవ�గ్త� 

ఏ�ం�, భగవ�గ్త మన� ఏం ���ం� అనన్� అరథ్మ��ం�.. ఇ� �� ఒకక్� 

���.. అ� ��త్� భగవ�గ్త�� ���న్ మనందరం ����వ�చ్. �పంచం�� 

ప�� �ణయ్ �ం�ల� భగవ�గ్త �� ఒక�� ���ం��నన్ �షయం మనం 

�సమ్�ంచ��. భగవ�గ్త �ం��న్ ఎ�న్ ��ల� ప���ం�, ఎం� ��ల్�ం� భగవ�గ్త 

�ంధం� �వ�ం�న �ష�� ���� �వ� ��య���..’’  �రదమమ్ 

�టల� అంద� ఎం� �దద్� �ం��న్�. భగవ�గ్త  ఔనన్�య్�న్ ��ం� �రదమమ్ 

�వ�ం�న �� అకక్డ �� ఒకక్�� ఆక�ట్�ం�. 

‘‘భగవం�� మ�� � ��, జం��� �� �ర��న �� త�క్వ ��, ఎ�క్వ�� 

�కష్� ఇ�చ్ ఈ ���� పం�ంచ��.. ఒక మ�� �ద�� ��, మధయ్తరగ� �� 

��, ధనవం�� �� �దం� అ��గయ్వం����, ఆ�గయ్వం�� �� ఎ� 

ఉం�� �ం� �రణ్యం జ����ంద� మన ���� ����న్�. మ�� 

���� వ�చ్క ఎ� �����, �� కషట్పడ��.. �ఖపడ�� అనన్� 

భగవం�� �రణ్��త్� అ� �� మం� న�మ్��.. �� �� ��ం ఒ� ఒకక్ 

�ట� �పప్ద����న్�.. అ�.. భగవం�� మ��� ��ల� ఇవవ్�, క�ట్ల� 

ఇవవ్�.. �వలం  ����న్ ��ం ఇ�త్�.. మ��� ఇ�చ్న �ఞ్నం వలల్  �� ���ం�న 

��తం� క�ట్�న్  �� ��చ్�ం��.. ��ల� ����న్ ���త్� అ� భగవం�� 
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ఆస�త్� గమ��త్�.. అం�.. అం�� భగవ�గ్త� భగవం�� ఒక �ట� అం��.. 

‘‘ఏ� జ��� అ� మం��, ఏ� జ���నన్� అ� �� మం�� జ���నన్�’’ అ�.. 

ఈ �ట�ల్� ���థ్�న్ స��గ్ అరథ్ం ���ం� �వలం  ఈ ఒకక్ �ట వ�ల్ మన 

��తం�� సగం క�ట్ల� �రం ���వ�చ్.. మం�, �� అ� ��� �����, ఏ� 

��త్ మం�, ఏ� ��త్ �� ��ంచగ��న�ప్� మ�� ��తం అం� �ఖమయం 

అ���ం�. భగవం�� ఆజఞ్��� ఒక అ�� �� �ం�� కదల� అం��.. 

�జ�.. ఒక �� ��నం ఈ �పంచం అ�� ఆ ��నం� ఉనన్ ఆట�ళళ్ం ��� 

మనం.. మన�న్ ఆ�ం��� ఖ�చ్తం� ఆ భగవం��.. అ�� భగవం�� ఎం��  

�థ్నం� ఉం� మనం �� చరయ్� ఏ� మం�, ఏ� �� గమ��త్ మన కరమ్� త�న 

ఫ��న్ అం�ంచడం� ఎ�ప్� �రదరశ్కం�� వయ్వహ��త్డ� మ���వ�ద్.. మ�� 

ఎ� ��ం��.. ఎ� ��ంచ�డ� అనన్ �ష�ల� ఎం� మం� మ�����, 

ఋ�� తమ �ం�ల �వ్� �వరం� ��ప్�. �� ��ప్న మం� �టల �వ్� 

మం�� ��ం� ��ప్� మనం సం��ంచ గల��.. అ� సం��ంచ��న�ప్� ��� 

వ�� �� ��� �� హంస �� అ�న్ �ష�ల �ం� మనం మం�� ��� 

��ం� ���� సం��ం����.. అ� సం��ం��నన్�� మ�� �జ�ల� 

అం� ఉండ�, తన� �� ఈ స���న్ �తం అ�వృ�ధ్ పథం� �ం�� న���త్ 

ఆదరశ్వంత�న ����న్ గడపగ����..’’ 

�రదమమ్ �సం��� �� దదద్��ల్��ం� అనన్ంత� చపప్�ల్ ���... ఆనంద 

సవ్��  అ�� ��చ్��ం� �� మ� చపప్�ల్ ��ట్�.. అంత� ��ష సప్ందన �కష్�ల 

�ం� వ�చ్� �� తన �ఖం � ��న�వ్� ఏ��ం �దర�య�� �రదమమ్.. 

భగవ�గ్త �ంథం�� ��న్ �ఖయ్�న �ల్�ల� చ�� �� అ�థ్�న్ �స��చ్న�ట్� 

�వ�ంచడం �రం�ం�ం� �రదమమ్.. �త�� �ధన�, మ�� ��తం �కక్ 
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��ఖయ్త� ��న ఆ� �సంగం ఆదయ్ంతం ఎం� రమ�యం�న, ����ం�.. 

మధయ్ మధయ్� �కష్�ల చపప్టల్ � ఒకరక�న ఉ�స్హభ�త ��వరణం ఆ ��� 

క��ం�ం�.. 

��� �� గంటల �� ��వ్�మం� జ��న �రదమమ్ �సం��� �మ���� 

�రం� ఎవ� ��ం� అ����. ఆ�� �సంగం� ��� ఎ�త్ �� ఆ�� 

�మ�శ్ం�ల��నన్ �� �తం �రదమమ్ �సం��� ఆక�ష్�� ��ం� 

ఉండ�క���.. 

వయ్�త్గతం� ఏ� సమసయ్ల� ��క్�నన్ �రంద�� ఆ �సంగం ఒక �దద్ ఊరట� 

అ��ం�ం�. క�ట్�, న�ట్� �� భయపడవదద్� �రదమమ్ ��ప్న �ష�� అకక్� 

�రంద�� బలం� ������. ��తం� ఎ�ర�య్ సమసయ్ల� సమరథ్వంతం� 

ఎ��క్� శ�త్ అంత�ల్నం� ��� �రదమమ్ �సంగం క�గ��ంద� �పప్డం� 

ఎ�ం� సం�హం ��.. 

అం�� అకక్�నన్ �� ఒకక్� �ఖం �� ఒక �ధ�న �రయ్ం, �నన్�� 

ఎ��క్�టంత దృఢ ��వ్సం �చ�ంచడం ఆనంద సవ్��  ��� క���ట్�. 

�జన ��మం �వడం� అంద� ఆ ��� �ం� �జన�ల� �� ���. 

�రదమమ్ �� ��� క�� ��ం�. �రదమమ్� అంద� ��ట్ ��ట్�. ���� 

ఆనం��న్ ఆ�� ఇ�త్నన్ కర�లనం �వ్� ��య��త్�న్�. 

�రదమమ్ ��న �సంగం �� ��ంద�, తమ� ఎం� ఉ�స్��న్ ఈ �సంగం 

�ం�ంద� ��� �రదమమ్�� �� మం� అ�న్� ��. �� �టల�, �గడత్ల� 

��న�వ్� ��� స��నం �పప్డం �వలం  �రదమమ్� ��� �ధయ్��. 

�జనం అనంతరం మ���న్ ��తయ్ �రయ్��ల� ఏ�ప్� ���. ��� �� 

అంద� ఎం� ఆనందం� ���. అ�� �రదమమ్ �వచనం �ం� ఆ 
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�రయ్��ల�న్ �ల�ల��న�ట్ అ��ం�ం� �� ���, అ�� ఆ �రయ్��ల� �� 

����.. 

�రదమమ్ �� �రంద�� �� ఆ �రయ్��ల� �ల�ం�ం�.. �యం�ం వర� 

జ��న �రయ్��� ���న త�వ్త అంద� �రదమమ్ దగగ్ర �ల� ���� అకక్� 

�ం� బయ����, ఆనంద సవ్�� , ���ం మ� �ంద� సంసథ్ స�య్� ��� 

ఉం����. 

�రదమమ్ దగగ్ర �ల� ���నన్ �� ఒకక్� ఆ�� తమ ��య్క కృతజఞ్త� �లపడం 

ఆనంద సవ్��  దృ�ట్� �����.. �ం� ఆయన ఆనం��� అవ�� ��ం� 

��ం�.. 

అ���� �రదమమ్ ��న �ద� �సం��� ఇంత �దద్ సప్ందన వ�త్ంద� ఆయన 

�� ఊ�ంచ��. ఆ సప్ందన� ఆయన �� ��ద్� �� � �ర�య్�. అ�� 

�ద� �సం��� వ�చ్న ఈ సప్ందన� దృ�ట్� ఉం��� �గ� �టల్� ఏ�ప్� �� 

�రయ్��ల� ��న్ ��ప్�  ��ం�� ఆ క���� �రంద�� ఆగమ� ఆనంద 

సవ్��  �పప్డం� �రంద� ఆ����. 

......................... 

��న్ �రయ్��� ��వ్జయం� జరగ��� �నవ కృ� � �� ఆ భగవం�� 

అ��హం �� �డ�వ్�. భగవం�� అ��హం ఉనన్ ఏ �రయ్�మ�� చ��� 

సృ�ట్ం����ంద� �పప్��� �రదమమ్ �సంగం ఒక ఉ�హరణ� ���త్ం�. 

�రదమమ్ ��న �� �సంగం ��� ��� �ష�  ���� ఎం� ���య్�న్ 

సం��ం��ం�. �రదమమ్ �సం��న్ �ంద� తమ తమ ���స్ � ��� �� 

��న్ � �య్� � అ� ��  �యడం, �� �� ల� ��  �యడం ���. 
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��య్� � అ� ��  ��న �రదమమ్ ���� అ�హయ్ం� లకష్ల సంఖయ్� ��జ�ల్ 

�ల�ం��. అ�� �� �� , �వ్టట్� �ం� �ష�  �� వ�క్  �� � �రదమమ్ �సంగం 

��� �� సంచల��న్ సృ�ట్ం�ం�. లకష్�� ��స్ , �� ల� �����ం� ఆ� 

�సం��� సంబం�ం�న ���. 

�ం� ఒకక్ అ����� ��ం� �పంచం �వ�త్ ఆ ���� �ల�ం��. 

�ంద� ఔ�స్��� ���� ఉనన్ �రదమమ్ �సం��న్ ఆ� �షల��� 

��స్ ��  �� �టట్డం� �� �దం ��ం� ఆ� �సం��న్ అంద� ��న్�. 

అ�క �� సంచలనం.. ఒక అ�భ్తం.. ��  చ��� అపప్� వర� ��� రం��� 

సంబం�ం�న ����, �దం� ��య్త ��  �ంగరల్ ��� ఆలబ్�స్ � ��� 

�ప�త�న �� ల�ం��. ��.. �రదమమ్ �సంగం ��� ��� ��కం� ��ట్ం� 

�య్య�స్ � సం��ం�ం�. 

అ� ��  ��న ��� లకష్�� మం� �కిష్ంచడం� �రదమమ్ �� దశ�శ� 

������ం�. �ం� ఆ� ��ం� �����ల� ఎం� మం� ఆస�త్ 

కనబ���. �రదమమ్ ��త ���ల� ఆనంద సవ్��  �వ్� ����నన్ ఒక ��ట్ ��  

ఇంజ�� , ఆ ���ల� ������ అ� ��  �యడం� ఆ ��� �� లకష్�� మం� 

�ల�ం��. 

���  ��చ్  ఇంజ� �� �రదమమ్ ��ం� ����� �� సంఖయ్ అ�హయ్ం� 

�����ం�. ఒక ఆ�య్�మ్క �సం��� ఇంత �దద్ సప్ందన �వడం బ�� గతం� 

ఎ�ప్� జరగ���.. అం�� �రదమమ్ �సంగం �� సంచలన� ��చ్ం�. 

ఆ� ��న భగవ�గ్త �సం��న్ ��ల్�ం�, ఆ �సంగం� ��ఢం� �� ఉనన్, స�జ 

సంసక్రణ� ఉ�ధ్�ం�, ��ం��న్  �వరం� �ం�ప��� మ� �ంద� రచ�త�, 
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��ల్ష��. ���  అ� అ����� ��, ఇ� ఇం��� �తం �రదమమ్ �� 

������ం�. 

  

ఇక  ��� ��� � �రదమమ్ �సం��� ��య్క �థ్నం క�ప్ం��. �రదమమ్ 

�సంగం �ష�  ��� � ఎంత� సంచలనం  సృ�ట్ం�ం�  ��య్క �రయ్��ల  

�వ్� ��� �కష్�ల� అం�ం�� ��న్ �య్� ���స్ . అం��� ��య, 

అంత�జ్�య ���  �తం �రదమమ్ �సం��� వ�చ్న సప్ందన� ��షం� కవ��  

��ం�. 

అ� ఎకక్� అ���� ��న ఆ� �సం��� ఇంత� వ�చ్న ��సప్ందన వ�త్ంద� 

ఎవ� ఊ�ంచ��. 

మ�క �� �రదమమ్� అ���� ����వ���  ��య్క �దధ్ కనబ��న 

ఆనందసవ్�� � �తం ఎం� మం� అ�నం�ం��. 

ఆనంద సవ్��  గ�క ఇంత� �రవ కనబరచక�� �రదమమ్ �సం��న్ �� ��య్�న్ 

�� �ం��� �ద� ��  మం� అ��యప�డ్�. తమ సం���న్  ఇ���స్  

�పం��,�� �� , �వ్టట్రల్� ఉనన్ ఆనంద సవ్��  ఎ�ం� �� ��య్కం� 

��త్�ం��. ఆనంద సవ్�� � ప�చయం ఉనన్ �� ��  �� మ� ఆయన� 

అ�నం�ం��. 

అ�� �రదమమ్ �సం��న్ లకష్�� మం� అ�నం�ంచడ� ��, మ� �ంత మం� 

ఆ� �సం��న్ �మ�శ్ం�� ��.. ఆ� �సంగం� �దద్ ��షం ఏ� �ద�, ఇ�క 

ప�ల్�� సట్ం� అ� , �రదమమ్� �� ��య్��  ����వడం  �సం �ంతమం� 

��న �� ఇద�, ఇ� �రదమమ్� ప�ల్�� ���వ�చ్ ఆ�య్�మ్క ���� ��ల్� 
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��యల� సం��ం�లనన్ ��శ��  ఇంత� �� � ���వ�ఛ్ర� �ంతమం� 

తమ అ����న్ ��య���. 

అ� ��య��న ��� �ం� మ���  సంబం�ం�న �ంద� ఆ�య్�మ్క �తత్� 

��నం� ఉండడం ఇకక్డ ��షం� ��ప్���స్న �షయం. ఎవ� ఒక 

అ�మ��� ఒ� ఒకక్ �సంగం� �పంచ �య్పత్ం�  ��త్ం� �ందడం� ఓరవ్�క 

�ంద� ఇ�ం� ����� ����న్� . ఎకక్డ తమ ఉ��� �రదమమ్ �వ్�  

��దం ఏరప్��ం� అనన్ భయం� మ� �ంద� ఈ ����న్  మ�ంత �ం�� 

����వ��� త�న ���క�  �తం �దద్ం ����న్�. 

ఒక �� �రదమమ్ సం���� వ�చ్న సప్ందన� �� ఆనందం� ఉ�ప్ం���న 

ఆనంద సవ్��  మ� �� ఆ�� వయ్��కం� ���నన్ ఈ �����  ఒ�ంత 

ఆం�ళన �ం��. అ�� మం� ఎకక్�ం�ం� ��� అం� ��ట్�� �� �� 

తన ఉ��� �లప��� �యతన్ం ��త్ందనన్ సతయ్ం ఆయన� ���  �బ�ట్ �ద�ల్ 

�సత్ ఆం�ళన �ం�న త��త త��త  ��ద్� �థ్�త ప�డ్�. 

అ�� �రదమమ్ ���స్న �సం�ల ���  �రయ్��� మ� ��న్ ఉండడం, 

�ద� �సం��� ఇంత ��ప్�స్  �వడం�  త��త ఆ� ��  �సం��� ఎంత� 

�� ఏరప్�ం�  ఆయన� అరథ్మ���ం�. 

ఆ� �య�� �ండవ �సంగం �సం ��ల్� మం� ఎ�� ��త్�న్రనన్  ఊహ  

ఆయన� ��ద్� ఆం�ళన క��ం�ం�. 

అ�� భగవతస్ంకలప్ం � అ�హయ్ ��� జ���నన్ ఈ ప����� 

�నవ���  ఏ� �య�ర�, ఆ�య్�మ్క �పంచం� ఒక �తత్ ఒరవ�� సృ�ట్ం�న  

�రదమమ్ �సం��� అ�డ్కటట్ ����వ�  ఉండ�రనన్ �షయం ��ం ఆయన� 

సప్షట్ం అ�య్ం�. ఎంత మం� ఎ�న్ర�ల  �మరశ్�  ��నపప్�� ఒక సతస్ంకలప్ం � 
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ఏ�ప్�  ��న ఈ �రయ్���  తపప్�ం� �జయం ���త్యనన్ నమమ్కం ఆయన� 

క��ం�. 

తన� వ�త్నన్ �శంసల� ఒక �ధ�న ఆనంద �రవశయ్ం� ������నన్ ఆనంద 

సవ్��  ��� � ఒక ��  ��  వ�చ్ం�.. 

��  ��ట్  �� ‘‘హ�’’ అ�న్�... 

‘‘��.. ������య్ల ��� ..’’ అవత� �ం�  గం�రం� �ం� ���ంచడం� 

ఆనంద సవ్��  ఉ��క్ప�డ్�. �టట్�ద� �� ������య్�  తన� ��  

�యడం� ఎం� ఆశచ్�య్�� �ర�య్�. 

ఏం ��ల్�� అరథ్ం ���.. 

‘‘ఆ.. నమ�క్రం ��� ��.. �పప్ం� ..’’ అ� ��ం అనగ���.. 

‘‘�� ��ల్��.. అ�జ్ం�� �ం�� � రం� ..’’ �ల్పత్ం� ��ప్ ��  క�  ��� 

������య్�. 

ఆయన �ం�� ప��న �ం��య్��  ఆనంద సవ్��  అ�కక్�య్�. 

������య్�  వ�చ్న ఈ ���ళళ్� ఆనంద సవ్�� � ��� �� � 

��ల్డటం అ� �ద� ��.. ఆయ� ��� ��  �� తన� మం����  రమమ్నడం 

ఆనంద సవ్�� � మ�ంత ఆం�ళన క��ం�. ఆల��� సంబం�ం�న ఏద��  

�షయం తన� ��ల్�లం� తన ��య్ల� క�� ��ట్��. అ�ం�� ఆయ� 

సవ్యం� తన� ��  �యడం, ఉ��ఘ్తం ��ం� ��� తన� మం����  

ఆ�వ్�ంచడం� ఆనంద సవ్��  మన� ��� శం�ం�ం�. 

అ�� ఆయన ��  �య��� �రణం ��ం �రద�మ్ అ� అరథ్మ�ం�. 

గతం� �రదమమ్� ఆయన �డవ��ట్�వడం ఆనంద సవ్�� � ���. 
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����ళ్� ��  ��న ���� ఆలయం� ఉనన్పప్��, అ���� ఉనన్ 

�ం��ల  ఇళళ్�ల్ ��  �వ ��య్ల�  �� ��ల్ ���   �� �న�వం� �� 

��య్��  �రదమమ్� ఒ� ఒకక్��� �వడం � ఆయన కలత �ం��� అనన్ 

ఆ�చన� ఆనంద సవ్��  � ఒ�ంత భయం ���ం�ం�. 

������య్ల�, �రదమమ్� మధయ్ జ��న �డవ� సంబం�ం� ఆనంద సవ్�� � 

�ం��� ���నపప్�� ఆయన �దద్� ప�ట్ం����. ఎం�కం� ��ల��, 

���ల�� ఎం� అ�భవం గ�ం�న  ������య్� ఈరష్� � �రదమమ్� 

�తక్�ం���టంత �థ్�� �గ�రడనన్ నమమ్కం�� ఆ �ష��న్ �దద్� 

ప�ట్ం���� ఆనంద సవ్�� .. 

��.. ఇ�ప్� అ� ��.. మం����  వ�చ్న �� భ�త్� �రదమమ్ ��ం� ఆ�  

�యడం, ఆ�� క���వడం, ఆ�� ���  �గడం ఇవ�న్ ������య్ల 

దృ�ట్� ��ండ  ఉండ�. ��� సహజం�� ఆయన అహం �బబ్�ం�ంద� 

�పప్డం� ఎ�ం� సం�హం ��. �రదమమ్� ఏరప్డడ్  ����� అంత ఇంత  ��, 

ఆ ������ క�సం ప�వంత�న ఆయన� ��దనన్  �ధ ఆయన� ఉం�ం�. 

ఈ �షయం ��ం� ��ల్డ��� ��� ఆయన తన� ��  ���� అనన్ ఊహ� 

ఆనంద సవ్��  శ�రం సనన్� జలద�ం�ం�. 

������య్� తన� ��  ��రనన్ �ష��న్ ���ం �  ��ప్� ఆనంద 

సవ్�� . �ంట� ���ం �  �� మం����  బయ��� రమమ్� ��ప్ �� �� 

మం���� బయ���� .. ఆయన మన�� రకర�ల  ఆ�చన� , ఆ ఆ�చన�  

సృ�ట్ం�  ఆం�ళన�� ��� �గం� మం���� ���చ్�. 

...................... 
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�రదమమ్ �ద� �సంగం �� అపప్�� �ం� ��ల�ం�. ఆ� �సంగం సృ�ట్ం�న  

సంచల���  �రదమమ్ �ంట� ఆ�  ఎ�కష్�  అ���ం�. సహజం�� 

��ల���  వ�చ్ భ�త్�  �ందర�� ��య్కం� �రదమమ్� ��ల� వ�చ్ ��  

సంఖయ్ �� ���ం�. ��� �రదమమ్ ఎ�క్వ� ��ళ్� ఉం�ం�. 

తన� ��ల�, తన� ��ల్�ల� వ�చ్ ��� ���స్హ  పరచ�ం� ���  

ఆనందం� ��ల్�� ���నన్  సం��ల� �తం ��చ్�ం�. 

ఆ� �సం��న్ ��య్� � ��న ��  �ంద�, ఆ�� �తయ్కష్ం� క��న 

త��త  ఆ� ��డంబరత�వ్��  ఎం� ఆశచ్రయ్���న్�. ��  ��న �సంగం 

�� సంచలనం సృ�ట్ం�ంద�, ��త్తం ��  �ంట� ఆ�  ఎ�కష్�  అ�య్ననన్ 

�షయం �రదమమ్ ఏ��ం ప�ట్ం����. 

ఆ�� వ�చ్న �� ��య్�� �క�ం�ల� �ంద� ��న �య�న్�న్  ఆ� 

��రం� ��ం�ం�. 

�� �� ��య్�ల �సం �సం��  �యడం �ద�, �వలం భగవం�� ఆజఞ్ 

��ర� �� న���ం��న్న� �నయం� ఆ� ��ప్  స���ల� ఎం� 

ఆశచ్రయ్���. 

ఆ స��నం� ఆ�� మ�ంత �రవం ���ం� ���. 

ఇక ��న్ �క�  ��� ��  �తం �రదమమ్� ఇంట�వ్� ���వ��� 

ఉ�స్��న్ కనబ���. 

�� �రదమమ్ ��రం� �రంద�� ��ం�ం�. 

��ర ఆ�భ్�ల  �సం �� �సం��  �యడం �ద� ��� �పప్డం� ��� 

���  ఏం ��� �����. ఎ��నన్ ఆ�� ఇంట�య్� ����ల� ఆశ� 

వ�చ్న ��� ���  ఎ�� �వడం� ���స్హం �  ����� ���. 
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�యం�ం ఆ�నన్ర ���త్ం�.. 

ఆలయం� ఉనన్ ��న �వత ��త్లంద�� �యం�ల  �జ అ���ం�. 

మం�రం భ�త్ల� �ట�ట���ం�. �ంత మం� భ�త్�  �రదమమ్ ��ట్ ��చ్� 

ఉ�న్�. ఆ�� ఆనందం� ��ల్�� 

ఆ� ��ప్ �ష�ల�  ఆస�త్� �ం� తమ ���  �నల్� ఆ� �టల� ��  

��త్�న్�. 

ఆ సమయం� ������య్ల ��  ��య్� �రదమమ్ దగగ్�� వ�చ్�. 

‘‘అ�మ్.. �మమ్�న్ ��� �� ���త్�న్�.. ఆ గ�� ఉ�న్�.. �ళల్ం� ..’’ అం� 

�నయం� ����. 

�రదమమ్ ఎం� ఆశచ్రయ్��ం�.. అస�  తన� ��ల్డ��� ��ఖత ��ం� 

వయ్�త్ తన� �లవడం ఏ�టనన్ �శన్ ఆ�� ఉ�క్���క్� ��ం�. 

భ�త్ల  దగగ్ర �ల� ���� ఆ ��య్� ��ం�న గ� �� అ���  ��ం�. 

స��గ్ అ� సమయం� ఆలయం �ం� ఆనంద సవ్��  �� ఆ�ం�. అపప్�� 

ఆనంద సవ్��  �క �సం ఎ�� ��త్నన్ ���ం  �� దగగ్�� ప���త్�ం� 

వ�చ్�. 

ఆనంద సవ్��  �� ��క్ �� బయ�� వ�చ్�. 

ఆయన �ఖం � క���త్నన్ ఆం�ళన� గమ�ం�న ���ం అ�కక్�య్�. 

ఎ�ప్� ��న�వ్ �ం��త్.. ఎంత �నష్�  ఉనన్పప్�� �ఖం � ఆ ���  

క��ంచ�ం� ఉం� ఆనంద సవ్��  �� �ఖం  �వరణ్ం �వడం �ద� �� 

��త్�న్�  ���ం .. 

అత�� ఏం ��ల్�� ��యక ఒక ��న�వ్ న�వ్ ‘‘హ� స� ..’’ అ�న్�.. 

‘‘హ�..’’ �ఖం �� ��న�వ్ ��చ్��ట్�ం� బ���చ్� ఆనంద సవ్�� .. 
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‘‘��� �� ఆలయం�� ఉ�న్�..’’ ��ప్� ���ం .. 

‘‘అ��..’’ �కత్స�� బ���త్ ఆలయం ఆవరణ� ఉనన్ �ట� �� దగగ్�� నడ� 

��ళ్ క��క్�న్�.. 

�ఖం � �� ��ళ్ చ�ల్��న్�. 

క�చ్� � �ఖం  ����� �ఢం� ఒక ��ట్�ప్ ��� ���ం  వంక ��� 

ఆనంద సవ్�� .. 

‘‘స� .. �� ఉనన్ ఇ�న్ ��ల  ప�చయం� � �ఖం � ఇంత� �నష్� � ���ప్� 

గమ�ంచ��.. 

అస�ం జ��ం�..? న�న్ �ంట� ఇకక్డ� ఎం�� ���ం��..?’’ ఆ�ం� అ��� 

���ం.. 

ఆనంద సవ్��  ���ం  వంక �� �నన్� న�వ్�. 

‘‘����� ��  �� �ంట� రమమ్� ��ప్� ..’’ �ల్పత్ం� అ�న్�. 

ఆ �టల� అ��ప�డ్� ���ం.. 

‘‘ఏ��..? ����� ��  ��� ..?’’ ఆ �ట�ల్ �సమ్యం, ఆత� �ఖం � 

ఆశచ్రయ్ం  సప్షట్ం� క��ం��. 

‘‘అ��.. ఆయన �� సవ్యం� ��  �� రమమ్నడం ఇ� �ద� ��.. గతం� 

ఎ�ప్� ఆయన �� ��  �య��’’ �నన్� న�వ్� అ�న్� ఆనంద సవ్�� . 

ఆనంద సవ్��  �ఖం � క���త్నన్ ఆం�ళన� అరథ్��� అ�ప్� అరథ్మ�ం�.. 

‘‘స� .. ����� సవ్యం� ��  �� రమమ్�న్రం�.. ఖ�చ్తం� �రదమమ్ �షయ� 

అ� ఉం�ం�..’’ 

ఆం�ళన� అ�న్� ���ం.. 
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‘‘అ��.. ��క్�  అ� అ���త్ం�.. ��.. �రదమమ్ �ష��న్ ఆయన ఇంత 

��య� � ���ం�డ� �� ఊ�ంచ��..’’ 

‘‘����� �రదమమ్ �ష��న్ ఎ�ప్� ��య� �� ����న్�. �క�� 

ఇ�ప్� బయట ప�డ్�.. 

�రదమమ్� �డవప�న �షయం �� ���ం� క�..’’ ���ం  కంఠం సనన్� 

కం��త్ం�. ఆనంద సవ్��  కం� ఎ�క్వ� ���ం  ఆం�ళన �ం���న్డ� 

ఆయన �ట�ల్� అరథ్మ��ం�.. 

ఆనంద సవ్��  గ�ట్� ��ట్�ప్ ����.. 

‘‘ప��థ్� ఇంత �రం వ�త్ంద� ���ంచ��. అ�� �రదమమ్� వ�త్నన్ 

������ �� ఆయన త�ట్��న�ట్� ఉం�.. ఇ� సహజ� క�.. ���ళళ్�ం�  

��  భగవం�� �వ� ఉ�న్ �న�వం� �� ��య్��,  ఒకక్ �సంగం�� 

�రదమమ్ సవ్ంతం ���ం� ఆయన� �ధ�� ఉం�ం� క�..!’’ మన��� 

ఆం�ళన త�గ్ం���ం�� ఆనంద సవ్��  �య�న్�త్�న్�. 

‘‘అ� �జ�.. మ�.. ఇ�ప్�� �� ..’’ ���ం �  ��ం ఆం�ళన ����� 

ఉం�. 

���ం  వంక ��� ఆనంద సవ్�� .. అత� ప��నన్ �నష్�  అత� �ఖం � 

సప్షట్ం� క���త్ండడం� �నన్� న�వ్� �జం� ����� ఆ�య్యం�.. 

‘‘మనం �నష్�  ప�డ్  ��జనం ఏ���. ఎ� జర�� ఆ భగవం�� �రణ్��త్�.. 

�క �� ������య్ల వం� మహ��ల� �తం ఈరష్� �వ్��  ఉం�య� 

�న����. అస�  అ�ం� ఊహ �� �  మన��� ����. అం�� ���  

��ం� ఎ�క్వ� ఆ��ంచ��..’’ ఆనంద సవ్��  �ం�� ఆశచ్రయ్ం.. 

���ం  అ�ననన్�ట్� తల  పం�ం��.. ఆ త�వ్త  ��ద్� స�ద్��.. 
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‘‘అ��.. ఈ ���ల్ ఎంత� మహ����  ప�ల్�� �సం ���డటం మనం 

��త్� ఉ�న్� కదం� ..’’ అ�న్� ���ం.. 

‘‘అ�న��.. ��..������య్ల ��  �� ఆ �వ�� వ�త్ర� 

�న����.. �రదమమ్ ��ం� ��� ఆయన ��త్��త్  ఏం స��నం ��ప్� 

అరథ్ం �వడం ��..’’ ��ం� ఆ���త్నన్�ట్� అ�న్�  ఆనంద సవ్�� .. 

���ం  � �� ఏ� తటట్��.. ఒక�� ఆలయ ��న ���, మ� �� 

ఆ�య్�మ్కత� �తత్ �ంత� ��క్�త్నన్ మ� శ�త్మం��� .. ��దద్� మధయ్ ����  

వ�త్ .. ��� మ��లం   ��� ప�షక్��త్ం.. 

అ� �ష��న్ ఆనంద సవ్��  �ం� ఉం�� ���ం.. 

ఆనంద సవ్��  �నన్� న�వ్�.. 

‘‘ఇదద్� మన� �ఖయ్�.. ఇదద్�� ఎవ�� మనం వ�����.. అ�గ� ఇదద్� మధయ్ 

ఏరప్డడ్  అ���న్ మనం �డచ్��.. ఇ�క సంకట ప��థ్�.. ��� ��� ఎ�ం� 

ప����న్ ఎ��క్�� అనన్ భయం ��ం�..’’ ఆనంద సవ్��  �ఖం � ��రం 

క��ం�ం�.. 

���ం  ఏ� ��ల్డ��.. ఆయన �ద� ��ద్�� ��నటల్���ం�.. 

‘‘���.. ��� ప��క్ర���..? �� ఇంత �దద్ ప�కష్� �ం� ��ట్� 

కద�య్..’’ ఆలయం ��రం వంక ��త్ ఆ�దన� అ�న్� ���ం .. 

���ం  �టల� ప�ట్ం���ం� అ�న్� ఆనంద సవ్�� .. 

‘‘ఇ�ప్� మన �ం�నన్ కరత్వయ్ం ఒకక్�.. ������య్ల ��  ఏం ��ప్�  

�నడం తపప్ మన� మ� �రగ్ం ��.. ఎం�కం� ఆయన �శవ్తం� ఇకక్� 

ఉం���.. �రదమమ్ అ� �� క�.. అం�� �రదమమ్ �షయం� ����� ఏం 

�రణ్యం ����న్ మనం �ర� వ�ం��స్ం�..’’ �రం� అ�న్� ఆనంద సవ్�� .. 
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‘‘ఒక �ళ �రదమమ్� ఇం��� పం�ం��యమ� ����� ఖ�చ్తం� ఆ���త్ 

..?’’ తన మన��� �శన్� ఆనంద సవ్��  �ం� ��ట్�.. 

ఆనంద సవ్��  ���ం వంక ���.. ఆ ��� ఎ�ం� �వం ��.. ఒక 

��జ్వ�న న�వ్ న�వ్�.. 

‘‘ఆ ఆ���న్ �ర�వ�ంచడం తపప్ మనం �యగ��ం� ఏ� ��..’’ ఆయన 

�ం�� �ధ �చ�ం�ం�.. 

‘‘అ� అ�� �రదమమ్ �సం��� ��న ఏ�ప్టల్  సంగ� ఏ��..? ఇపప్�� �రదమమ్ 

�సం��న్ �న��� అంద� �న�కం� �దద్ప����. ఉనన్ పళం� �సం��  

�య్�స్�  ��మ� ��� �� �ం�  ఎంత� వయ్��కత వ�త్ం� ఊ�ంచ�ం .. ఒ� 

ఒకక్ �సంగం� �రదమమ్ ఎంత� సంచలనం సన్�ట్ం�ం� ��� క�.. ఒక �ళ 

ఆ� �సం�ల  �రయ్��ల� మనం అ�థ్ంతరం�  ర�ద్ ��త్ .. లకష్�� మం�� 

ఆ�� ఉనన్ అ��నం ��త్ �పం� ���ం�.. ఒకక్ �సంగం� వ�చ్న ప�ల్��� 

�రదమమ్� గరవ్ం ���ం�ంద�, అం�� �గ�  �రయ్��ల�న్ం�� ర�ద్ 

���ందనన్ ��రం �� అం� �గం� జ���ం�. 

అ�ప్� �రదమమ్ �  �శంస�  ���ం�న ��  �తం ఆ�� ��ం� �మ�శ్ంచడం 

�ద� �డ��. �ం� �రదమమ్� ఎంత నషట్ం  ���ల్�ం� ఊ�ంచ�ం ..? ఇక 

భ�షయ్�త్� ఆ� �సం��  �య��� అవ�శం �� ఉండ�.. తన� జ��న 

అవ���న్ �రదమమ్ ఎ� ��ణ్ం��ం�ం�..? ��త్ ��త్ ఆ�� ఇంత� 

అప��త్� ��చ్��ట్న ��  �� వ�త్ం� క�..?’’ ���ం  అనన్ �టల� ఆనంద 

సవ్��  �ప�తం� క�����.. 
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ఎకక్� ఇం��� తన ��న ��  ���న్�� �  �వ  ��త్  తృ�త్� 

గ���నన్ �రదమమ్�, ఇంత �రం  ���వ�చ్ం� ఆ�� అవ�న 

పరచ����..? ఆ� వయ్�త్�వ్�� �య� మచచ్� ��చ్ �టట్���� ..? 

ఆనంద సవ్��  మన�� ���న ఈ �శన్�  ఆయన� ఉ�క్���క్� ���.. 

ఏం ��� ఒకక్ కష్ణం అరథ్ం ���.. 

�ద� ��ద్����న�ట్� అ��ం�ం�.. 

ఇదద్� ���  �నం� ఉం����.. 

ఆలయం ��ప� ��ఘ్�చన�  ఉనన్ ���  �� ఆలయ �బబ్ం� �ంద� 

ఆశచ్రయ్���.. ఆనంద సవ్�� � గమ�ం�న మ��ంద� ఆయన దగగ్�� వ�చ్�.. 

‘‘����ం�  స� .. ఆలయం�� ���ంచ�ం� ఇకక్� ఆ������..?’’ ఒక 

ఆలయ �బబ్ం� అకక్డ� వ�చ్ అ�న్�.. 

ఆ�చన� �ం� ���� అత� వంక �� �నన్�  న�వ్�  ఆనంద సవ్�� .. 

‘‘మ�� ��.. అ�జ్ం�  ��  ఒక� అ�ం�  ���... ఆలయం� ��  ��ల్��  

��� క�.. అం�� ��  �సం ���  ��త్�న్�..’’ న�వ్� అ�న్� ఆనంద 

సవ్�� .. 

‘‘ఓ.. అ��.. �య్� ఆ�  స� ..’’ �నయం� అం� అకక్డ �ం�  అత� 

��ళ్���.. 

���ం � ఆనంద సవ్��  ప��నన్ �ధ ���త్ం�.. ఆయన� ��త్  ఎం� �� 

అ��ం�ం�.. 

ఆనంద సవ్��  క�ళ్ ����న్�.. రకర�ల  ఆ�చనల� ఉ�క్���క్� ��త్నన్ 

మన�� తన అ���� ����ం�� �య�న్�త్�న్�.. ��ల్ ��ల్� మన�� 
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��ంతత �����ం�ం�.. �ద�� అలజ��  ���నన్ ఆ�చనల�న్ 

అదన్శయ్��� సమసయ్� ప��క్రం  ��  �శ� ����ం�.. 

��న్ �వ ��య్� �ద���ట్క  ��న్ ప�కష్ల� �� ఎ��క్వల� వ�త్ం�.. ఆ 

ప�కష్� సృ�ట్ం�న  �పతక్ర ప��థ్�ల� త��గ్ ��య్�న్ మధయ్�� ఆ��త్� ..? �దం� 

ఆ ప��థ్�ల� ఎ��క్� ��య్�న్  ��వ్జయం� ��త్ ��త్� .? అ� ఆ ��� 

గమ��త్ం��.. 

ఎ�న్ ఆటం��  ఎ�ర�న  ��య్�న్  ��త్ ��లనన్ సంకలప్ం  ఉం�.. ఆ ��� 

సవ్యం� �షమ ప��థ్�ల�న్ం�� చకక్�డ�� .. అ�గ� ��క�� ��త్  ఇంక 

��� ��ం ����ం�.. ఓ న�వ్ న�వ్ ఊ��ం��.. 

సంక�ప్�� ఉనన్ శ�త్ ���న్ �తం ఎ���త్ం�.. ఎం�కం�.. ఆ సంకలప్ం  ఆ ��� 

�రయ్ం �స� సన్�ట్ంచబ�ం� క�.. మర�ంట�ప్� ఆ ��� తన సంక�ప్�� 

అ�డ్త���.. 

ఊ��ం�ం�..? ఊ���.. ���న్ �తం ఎ��క్ం�ం�.. ��త్తం త� 

���స్ం� �� అ�..! 

ఆనంద సవ్�� � ఎకక్� �� శ�త్ ���ం�న�ట్� అ�ం�.. తన �ం�నన్ సమసయ్ 

��త త�గ్ం�.. 

ఎ�ం� ప��థ్�న�న ఎ��క్�� �న�కం� �దద్ప����.. ఒకక్��� 

ఆయన� వ�చ్న ��ప్� గమ�ం� ఆశచ్రయ్��� ���ం.. 

���ం  వంక ��� ఆనంద సవ్�� .. ���ం  తన వం� ఆశచ్రయ్ం� 

��త్ండడం గమ�ం� �నన్� న�వ్.. అత� �జం త�ట్ మం�రం ��� న��� .. 

ఆయన� అ�స��త్ �ం�� క��� ���ం .. 
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ఆ మం�రం�� ��ళళ్ంద�� భ�త్� ద�శ్ం���న్� ఇదద్�.. ఆనంద సవ్�� � 

�� ��య్కం� అరచ్�� �రయ్��ల� �� �రథ్���� సమ�ప్�� ఆలయ 

���� .. 

���  �వ్క�ం� ఇదద్� ఒక�ట ��చ్�న్�.. ఆలయం� ���� ద�శ్ం��నన్ 

త�వ్త ఆలయం� ��ద్�� ��చ్�� .. అ� ��త్ .. ఆ ఆలయం� ఉం� ����  

ఎన�జ్ శ�రం�� ���ం� మ��� �� ఉనన్ శ�త్� ��� ��త్ందనన్� ��ం ��ప్న 

�షయం ��.. ��ఞ్�కం� ��పమ�న సతయ్ం.. 

�ం� ���ల  ��చ్నన్ త��త ఇదద్� ���. ఆనంద సవ్��  ���  

������య్ల�  ����.. 

ఆయన ఎకక్� క��ంచక�వడం� ఆశచ్రయ్��� ఆనంద సవ్�� . 

ఈ సమయం� ఆయన మం�రం�� ఉం�� క�.. అ� అ��ం� ��ట్ 

���.. ���ం �� భయం భయం�� ������య్ల  ��ం� ��ట్ 

��త్�న్�.. 

స��గ్ అ� సమయం� అకక్డ� ������య్ల ��య్� వ�చ్�.. 

‘‘�� ఇకక్డ ఉ�న్� ..? ����� తన ��ం� గ�� ఉ�న్�.. �� వ�త్  

పం�ంచమ� ��ప్�..’’ న�వ్� అ�న్� అత�.. 

అత� �టల� �నన్� న�వ్ ఆ గ� �� అ�� ��� ఇదద్�.. ఆనంద సవ్��  ఎం� 

��ఫ్�ం� � క���త్నన్పప్��, ���ం  �ఖం � ��ం ఆం�ళన� ��న  

భయం క���త్ం�.. ఎ��� క���త్నన్ ఆ గ�� ��త్ం�.. �ం� క��ంచ� 

శ�త్�  �దద్ క�� ప�ట్�� �లబడడ్�ట్.. ఆ గ��� �ళల్��  తమ ��� ఆ క�� 

�టయ్ం �య��� �దద్ం� ఉనన్�ట్ ఊహ �వడం� అ��ప�డ్� ���ం.. 
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దడదడ���నన్ �ం�� �సత్ ��య్�న్ �డ ���ం� ఆనంద సవ్��  �న�� గ� 

దగగ్ర� వ�చ్� ���ం .. 

�ర� �� ఉనన్ త��ల� త�ట్� ఆనంద సవ్�� .. 

�ప� �ం�  ‘‘రం� ..’’ అనన్ ��� �న�� త��ల� ��ల్� ��� ��� 

�ళళ్��నన్ ఇదద్� ఎ��� క��ం�న దన్�య్�� �ళళ్ �ంద �� కం��త్ం� 

అనన్ంత� �����.. 

ఎ���.. ������య్ల ���  �� �రదమమ్ �� ఉం�. 

������య్ల ఎ��� ��చ్� ఉం� �రదమమ్.. 

ఆ సమయం� ��న్దద్�� అ� �డడం� ��� ���న ��ం� �� ���ం�.. 

�రదమమ్ ఏ��..? అకక్డ ఉండడం ఏ��..? ��� ఏ� అరథ్ం ���.. �రదమమ్� 

���న �పం� ర����నన్ ������య్ల ఎ��� �రదమమ్ ఉం�ంద� 

కల� �� ఊ�ంచ�� ��ళ్.. �ం� �నన్ ���  ఎ����� ఉనన్�ట్ 

అ��ం�ం�.. 

ఆనంద సవ్��  ��ద్ కష్�ల�� ఆ ��  �ం� ���నన్పప్�� ���ం  ��ం 

ఇం� �� �� ఉం����.. అత� �ఖమం�  �మట�  ప�ట్�ం�.. 

శ�రం సనన్� కం��త్ం�.. �షట్�  ద�క్ అ�� �లబ����.. 

అపప్�� ���నన్ ఆనంద సవ్��  �ఖం � ��న�వ్ ��చ్��ట్�� 

������య్ల ��� పలక�ం��.. 

తన �న�� �యయ్���� ఉనన్ ���ం  వంక �� �జం త�ట్� ఆనంద 

సవ్�� .. ఆ సప్రశ్� ���నన్ ���ం� ఏం ��� అరథ్ం ���.. 

అ�జ్ం�� ఆ గ���ం�  ����లనన్ ��క� బలవంతం� ఆ��� 

������య్ల వంక ��త్ ఒక ��న�వ్ న�వ్�.. 
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������య్ల  �ఖం  �ం�రం� ఉం�.. 

అత� ���న్ ��క ���ం� ఉనన్ �రయ్ం �� ఎ����ం�.. ఆ ప��థ్�� 

త�ట్��క ��పడ�� ఆనంద సవ్�� � ఆస�� ప�ట్��న్�.. 

‘‘రం� .. ��చ్ం�..’’ గం�రం� అ�న్� ������య్ల ��.. 

ఆనంద సవ్�� , ���ం  ఇదద్� వ�చ్ �రదమమ్ �కక్� ఉనన్ ��� ��చ్�న్�.. 

ఆనంద సవ్��  �రదమమ్ వంక ���.. ఆ� �ఖం � ఎ�ం� �వ� ��.. 

సవ్చఛ్మ�న ��న�వ్� ఆనంద సవ్�� � పలక�ం�ం�.. 

ఇదద్��� �ప�త�న ఆశచ్రయ్ం.. 

��ల్�లనన్ ���ంట �ట�  �వడం �� ��దద్��.. �ం�� 

������య్ల �� అ�న్�. 

‘‘ఆనంద సవ్�� .. �మమ్�న్ ఇకక్డన్� ���ం�ం� ఎం�� అనన్ ��� రకర�ల  

ఆ�చనల� ఉ�క్���క్� అ��నన్�ట్�న్�..’’ ఆనంద సవ్��  కళళ్�ల్� ��� 

��త్ అ�న్� ������య్�. 

ఆనందసవ్��  ఉ��క్ప�డ్� ఆయన �టల�.. అత� �� �రదమమ్� ప�ం�.. ఆ� 

�ఖం � ��న�వ్ తపప్ మ��ం� �వం క��ంచ��. 

‘‘అ��’ అనన్�ట్� త��� ఆనంద సవ్�� . 

‘‘�����త్నన్ ��� ��దద్�న దన్�య్�న్ ��త్�న్ననన్ ఆశచ్రయ్ం �� ఉం� 

క�..’’ గం�ర�న సవ్రం� అ�న్� ������య్�. 

‘అ��’ అనన్�ట్� త��� ఆనంద సవ్�� .. 

������య్ల ��  ఆనంద సవ్�� � ఒకక్కష్ణం ��� ���. ఎ�ప్� 

గం�రవదనం� ఉం� ఆయన �ఖం � ��న�వ్ ���ం�ం�.. 
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ఆ దృశయ్ం �� ఆనంద సవ్�� �, ���ం � మ���నంత పన�ం�.. 

����� ఎ�ప్� ఏ�  ��ఘ్�చన�� ఉండడం, �హయ్ �కం� ఉనన్పప్�� 

అంత�మ్ఖం�� ఉం� తన� �� ��ల్��� ������య్ల ��  �ఖం � 

�టట్�ద� ��� ��న�వ్� ���.. 

అ� ��  ఆశచ్�య్��  �రణం అ�� మ�క అ�భ్త  దన్�య్�న్ �� ��దద్� �ద� 

��ద్�� ��న�ట్� అ����.. 

ఆ అ�భ్తం.. ������య్ల �ఖం� ఎన�� సంతృ�త్ క���త్ం�.. ఎ�ప్� 

��� ����నన్�ట్� ���� ఆయన క�న్ల� �వయ్�న �జ�స్� ��న 

సం�షం క���త్ం�.. 

ఆ �ం� ���  గమ�ం�న ఇదద్��� ఒకరక�న ��� త��త్� .. అ� 

ఆనంద�, ఆశచ్రయ్� ��� ��యడం ��.. 

ఇదద్� ఒక� ���క� ����న్�.. ��� ������య్ల వంక ���. 

������య్ల �� ��� అ�న్�. 

‘‘భగవం��  �ల� �� అ�భ్తం� ఉం�� ఆనంద సవ్�� .. ��� ఒక 

అ�భ్తం ఏ�టం�.. 

�రదమమ్��� �� �వ� ��త్� �ల�ం��..’’ అ� అం�నన్�ప్� ఆయన 

కళళ్�ల్ క��ం�న �ం�� ఇదద్� ప�గ�ట్�. 

అ�� ఆయన అనన్ �ట�  ఇదద్�� అరథ్ం ���.. 

‘‘ఏ�టం��న్�...?’’ అరథ్ం �న�ట్� అ�న్� ఆనంద సవ్�� .. 

��� ������య్ల ��  ఏ� �పప్��� ���పప్��ం� �రదమమ్ 

క�ప్ం��ం�.. 
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‘������య్ల ���  ��న్ సం���  క���.. ��� �� �వృ�త్ ���.. 

అం�� ఆయన �� ఉనన్ అ��నం ��ద్ అ� అం��న్�..’’ అం� �రదమమ్. 

ఆ� �టల� ������య్ల ��  ఎం� ఆశచ్రయ్���. అ�� ఆ� �ఖం 

�� ���న్ ఆయన అరథ్ం ����న్�. ఆ �� �రదమమ్� అమమ్�� ���న్ 

�ల�ం�న దన్�య్�న్ ��దద్�� ��ప్లనన్ ఆయన ఉ�ద్�య్�న్ �ంట� 

�ర�ంప����న్�. 

��� �కాష్తక్�ంచడం అం� అ� అంత ���న �షయం ��.. అ� ఎ�న్ జనమ్ల  

�ణయ్ఫలం ..  

������య్ల �� �రదమమ్� �వ� సవ్�పం ద�శ్ం�డ� ఆ�� 

�వ�ం��. ��� ఆ� ఎం� సం��ం�ం�.. అ�� ఆ కష్ణం� �� సప్ృహ �  

�న� ���ం�..  

�కాష్�త్ ఆ అమమ్�� అవ�రం�  ������య్ల ��  ఆ�� ��త్�త్ం� 

ఇబబ్ం� ప�ం�  �రదమమ్.. 

‘‘�� �దద్��.. �� �� అమమ్�� �పం క��ం�ందం� ��ం� సం�షం� 

ఉం�.. ��.. �� అమమ్��� �� క�.. ��రణ మ���.. �� �� క��న 

దరశ్న �గయ్ం �వలం  ఆ భగవతస్ంకలప్ం  ����� �  �పప్తనం ఏ� ��.. 

�బ�ట్ �దద్�� �� న�న్ ఇ� ��త్ంచడం �� �� ఇబబ్ం�కరం� ఉం�.. 

� స�ద�� ��త్  ��ంత�� సం���త్�..’’ అనన్ �రదమమ్ �టల� ����  

చ�ం���� ������య్ల��. 

ఈ సం�షణ అంత ఆనందసవ్�� , ���ం �క ���  జ��న�.. అ�� 

������య్ల �� తన� జ��న దరశ్న��య్�న్ ��� ���ం� �రదమమ్ 

ఎం�� ��ం�ం� ������య్ల��� 
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అరథ్మ�ం�.. 

‘�వ �కాష్�క్రం � ల�ం� అనంత�న ఆనందం, సం�షం �ట�ల్ �పప్���.. అ� 

అ�భ��త్� �� ��య��, ���  మ��ల� �ధయ్ం ���.. అంత� 

అ�భ్త�న ఆ �కాష్�క్రం ��ం� ఇత�ల� ��� ఫ�తం �నయ్ం.. ఎం�కం� 

�టల� �వ�ంచ�నంత ఆనం��న్ ఎ�� ��� ఎ� వయ్�త్క�ంచగ����..? 

అం�� ఆ ఆనం��న్ తమ�� ����ల� క� �గ �వ్��  �వ�ం�ం� 

�రదమమ్.. 

‘‘��� ��.. �� ఏ� �పప్���న్�..’’ �నయం� అ�న్� ఆనంద సవ్�� .. 

ఆ �టల� ఉ����� �న�య్� ������య్� .. ఆ �ంట� తన� �� 

స�ద్�� ఆనంద సవ్��  వంక ���.. 

‘‘�� ����  సంబం�ం�న ��న్ �శన్�  ఎపప్��ం� మ�� ���త్�న్� .. ఆ 

�శన్ల� సంబం�ం�న స��న�ల  �సం ఎ�న్ ఏ�ళ్� ����� ఉ�న్�.. 

అ�� �  మన�� ����నన్ �శన్ల� స���� �రదమమ్ ��ప్ం�.. ఆ� 

స��నం �నన్ త�వ్త  క��న ఆ ఆనందం ��ం� ఏమ� వ�ణ్ంచ�.. అ� అ�భ్తం.. 

�� ��ం� �� �� ���మ���న్�..’’ న�వ్� అ�న్� 

������య్ల��.. 

ఆయన �టల� ఆనంద సవ్�� , ���ం  ఇదద్� ఒక� ���క� 

����న్�.. ������య్ల ��  �ట� సప్షట్�న ��� �� 

గమ��త్�న్�. అత�� ఏ� ��య� ఆనందం ���స���ం�, 

���ల్ ���దనం, మ�� �� ఎం� చ��� క���త్�న్�. 
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�రణం ఏమ�నపప్�� �రదమమ్ ��ం� ������య్ల�  మం� అ��య� 

కలగడం� మన�� ఇదద్� ఎం� సం�షప����. అపప్� వర� �� 

అ�భ�ం�న �ధనం�  ఎవ� �� ����న�ట్� 

అ���ం�.. 

�ం� ఇదద్��� �త��స్హం ���ం�ం�. 

‘‘ఏ�� �శన్�  �����..’’ ఉ�స్హం� అ�న్� ఆనంద సవ్�� .. 

ఆయన �టల� �నన్� న�వ్� ������య్�. 

‘‘������ అనన్  ��హలం  �క�� మ��� మ�గ� కషట్మ��ం�.. ఆ 

�����లనన్  తపన�� మ�� �నన్�నన్ ���త్�.. అ� ��న్ �వసంబంధ�న 

�శన్ల� స���ల� ��� �మం� �� ఎ�న్ ఏ�ల్�  ��కిష్ం��.. 

ఈ��� ���  స�న స����  ల�ం�� .. ఇక ఆ �శన్�  ఏ�టం�వనన్ ..? 

��� �� ��ప్�  �� అరథ్ం ��.. �� �� ������స్ం� ..! అ�� ఆ 

�శన్���, �� స������ 

�ం� �ం� �రదమమ్ �� �ంట �� ���త్�..’’ అ�న్� ������య్ల 

��. 

ఆయన అనన్ �టల� ఆనందసవ్�� � ��ద్� ���స్హం క��� ఆ �ంట� 

స�ద్��న్�. �రదమమ్� ������య్ల�� అ���ంచడం ��, ఓ �వ� 

��త్� ఆ���త్�న్డ�  ��ం అత�� అరథ్మ�ం�.. 

��� ఎం� ఆనందప�డ్� ఆనంద సవ్�� . 

‘‘� �టల� ఏ�భ��త్�న్�.. �రదమమ్ దగగ్ర ఎ�న్ అ�భ్త �ష��  �� 

ఉ�న్�.. ���  �పం��� అం�ం�లనన్ తపన�� ��� ఇంత�రం 

���వ�చ్�. �� �రదమమ్� అ���ంచడం �� ఎంత�� ఆనం��న్ 
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క���త్ం� �����.. �� �ం�� ��ప్న�ల్� � ఇదద్� మధయ్ సం� ఎ� 

�ద�చ్�   అ� తల బదద్�  ��ట్�ం� వ�చ్� .. ��.. ��  ఇకక్డ� వ�చ్క  � 

ఇదద్�� ఇ� ��  స�� ��ం� సం�షం క��ం�.. ఇదం�  ఆ భగవం�� �ల  

�క�� మ���..?’’ ����  ��క్�నన్�ట్� ��ల� �� అ�న్� 

ఆనంద సవ్�� . 

ఆయన �టల� ������య్ల �� న�వ్�. 

‘‘� మన�� ఉనన్ ��ల� �� �ం��� గమ�ం��. ఇక �ం�  �  ��ం� 

ఆ��ంచడం ��, �రదమమ్ �� �వ ��య్ల�  సంబం�ం�న �ష�ల� దృ�ట్ 

��ంచం� .. ��త్తం �రదమమ్ అం� �పంచమంత 

�ర��త్ం�.. ఆ �ర��� ఎ�ం� భంగం ��లల్�ం� � �య�న్� �యం� ..’’ 

�రదమమ్ వంక ఆ�ధ� �రవ్కం� ��త్ అ�న్� ������య్ల ��. 

ఆయన �టల� ఆనంద సవ్�� �� ఉ�స్హం మ�ంత ��ట్ంప�ం�.. 

‘‘� ఆ��స్�  ల�ం��  అం� �� . ఇక � ��య్ల�  ఎ�ం� ��న్� 

కలగ�ం� ���� �ధయ్త ��..’’ సం�షం� అ�న్� ఆనంద సవ్�� . 

���ం � �� ఎం� సం�షం ��త్ం�.. అ�� ఆ ఆనం��న్ ఎవ����  

పం���లనన్ ఆ�టం అత� �ఖం � క���త్ం�.. �ం� ��చ్నన్�� 

��� ��  �� �బ�ట్ , తన�� ఆనం��న్ 

తన�� అ������న్�. 

ఇదద్� ������య్ల దగగ్ర, �రదమమ్ దగగ్ర �ల� ����న్�. 

���� గ��� ��ళ్న ��దద్� బయ�� వ�చ్ట�ప్� ��ం ఎం� ఉ�స్హం� 

ఉ�న్�. బయ�� ��� ���ం  వంక ఆనందం� ��� ఆనంద సవ్�� .. 
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���ం � ఆనందం� �ట�  క�����. ఆనంద సవ్��  ఆనందం� ఒ� 

ఒకక్ �ట�న్�.. 

‘‘�న�� � �ధయ్ం ��� ఉం�� �� ఆ భగవం�� � �ధయ్ం ��దం� ఏ� 

�ద� ఈ సంఘటన �వ్�  మ��� ��వ�ం�..’’ 

........................... 

అ����� అ�ల్ం� నగరం.. 

శ��రం .. 

ప� ��ల�  నలల్� �� ��డ్�  వందల��ద్ ��ల్ ��డ్� ప���  ��త్ం��. 

�� ��ంతం  �వడం� ��ద్� ర�ద్ త�క్వ� ఉం�. �మ�రం �ం�  ���రం 

వర� ఆ�� ప�ల� ��� ఉం� అకక్డ �జ�, శ� ఆ���ల� ��ం ��త్� 

తమ వయ్�త్గత ����� ����త్�. 

అ�ల్ం��� ���  �జ�  ��ం ఈ ��� �రదమమ్ �సంగం �సం 

���ం��. ఇం��ల్�� ఆ� �సంగం �న��� �దద్ప����. 

�ష�  �� వ�క్ం�  �టల్� �తం అ�ల్ం�� జ�� �రదమమ్ �సంగం ��ం� 

�ప�త�న ��రం జరగడం� ���ం�� �క ఇతర �ర���  �తం ఆ� 

�సంగం �న��� ఇం��ట్  ��ం��. అ�ల్ం� నగరం� 

ఉం� అ��దద్ ఆ���యం� �రదమమ్ �సంగం ఏ�ప్�  �యడం జ��ం�. 

�యం�ం అ��నన్ర� �రదమమ్ �సంగం �ద�  ��ం�. 

�� ���  గంటల  �ం� ఆ ఆ���యం జనం� �ట�ట�డడం �దల�య్ం�. 

��� �రంద� సం��య ��త్ల� ఆ �రయ్���� ���ం��న్�.  ���ం  

మ�య్హన్ం �ం� �రయ్�మ ఏ�ప్టల్� 

��� ఉం����. 
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ఆనంద సవ్��  �� �� ���ం � ఏ�ప్టల్�  సంబం�ం� ఎ� ��� 

����న్�. ���  సంఘం స�య్�  �తం సవ్చఛ్ందం� ఆ �రయ్�మ ఏ�ప్టల్�  

ఉ�స్హం� ��గ్ం��న్�. 

�రదమమ్ �సం��న్ ��  ����ట్  ఇవవ్��� ��న్ ���  �య్�  �న�స్  

�దద్ప����. ఆ �రయ్�మం �� � వ�త్నన్�ట్ ఇర� ���  గంటల  �ం� 

�ం�  తమ �న�స్ � �కటన�  �యడం� ఇం��� ఉనన్ ��� ��  �తం 

అ��� �ల�నం ��రం అ��నన్ర� జ�� ఆ �రయ్���న్ �� � �ల�ంచ��� 

�� అ����. 

�వ�మ్� మం�రం �ం�  �రదమమ్� ఆ�� ఉద��న్ ��� అ�ల్ం�� ���� 

వ�చ్� ���ం.. 

ఆ�డ� ఒక �����  ఇం�ల్ బస ఏ�ప్�  ���. �రదమమ్ తమ ఇం�� �వడం� 

��  ఆనం��� అవ��ల్�ం� ���. 

ఆ�డ �సం ��య్కం� ���  వంట�ల� �దద్ం ���.  ���  ��  ���� 

�ం�వంటల� ఏ�ప్� ���. �రదమమ్� ��ల్�� ��� ఉనన్ ఎ�న్ ఆ�య్�మ్క  

సం��ల� ��చ్�ం��న్�. ఆ ��� ��ం��� ఆ�� ��తం� మ����� 

�జ� ��య్కం� ��ప్�స్న ప���. 

స��గ్ అ�� గంటల� ఆనంద సవ్��  ఆ���యం ����న్�. అపప్�� 

ఆ���యం ��త్� �ం��వడం గమ�ం�న ఆనంద సవ్��  ఆశచ్రయ్���. అత� 

అ��నన్�ల్ �� జ��ం�.. అం�� మన��� 

�నన్� న�వ్�� ���న ఏ�ప్�ల్  ఎ� జ����న్� ���ం � అ��� 

దగగ్�ం�  అ�న్ ���ం��న్�. 
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మ� ప���  ���ల� �రదమమ్ త� బస ��న ���  ��ంబ స�య్ల� స� 

��� అకక్డ� ���ం�.. 

�రదమమ్ ��� �ం�  ��  �టట్డం ఆలసయ్ం.. ఆ� �క �సం ఆ�ం� ఎ�� 

��త్నన్ ప�� ��ఖ�� , �న�స్  �����  ఆ� �� ��ట్��ట్�.. 

�� ��� ఉనన్ ����  �ల్�  మ�న్�.. �� �న�స్  �� ��  ��ం� �ట్�ట్  

���. �రదమమ్ ����ం�  �� నడవడం  �ం�  �� � �.�.� �పంచం 

�తత్ం �ల��త్�న్�. 

��న్ �� ��స్  �� �తం ఆ �రయ్���న్  �� � అం�ంచ��� �� అ��వడం� 

��జ�ల్ �తం కం�య్టరల్�, �య్� �� ల� అ��క్�� ఆ� �రయ్���న్ ఆస�త్� 

��త్ం����. 

ఆనంద సవ్��  �రదమమ్� �దరం� ఆ���యం �� ఆ�వ్�ం�� . 

అకక్డం�  పం�గ ��వరణం �ల �� ఉనన్�. �నన్ �లల్�, �దద్�  అనన్ �� 

��ం� �రదమమ్ క��ంచ�� �దద్� అ��త్ తమ అ����న్ ���ం��న్�. 

�� మం� తమ ���  �నల్� �రదమమ్� బం�ంచ��� �శవ్�యతన్ం  

��త్�న్�. 

�ంద� ��� సంఘం స�య్�  �రదమమ్� ����డ్� � వల��రం� �� ఆ�� 

�టట్���నన్ జ�ల�  కం��  �� ప�� �� అ����. �రదమమ్ ��న�వ్ 

న�వ్� అంద�� ��� అ��దం ��త్ ఆ���యం ��� ���ం�ం�. 

ఒక ప� ���ల  �� ��ం� గ�� ��చ్ం�. 

అంతమం� జ�� తన �సంగం �న��� వ�చ్రనన్ �వన �రదమమ్� ఒక �ధ�న 

ఆశచ్�య్��  �� ��ం�. ఎకక్డ �ం�  ఎకక్డ వర� తన �వన ��ణం 

�న���ం� ఆ�� అరథ్ం ���. అ�న్ ��ప్� అ�ధ� ��వ్ సట్ష� � అ��క్ 
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�� �� అ�క్న ��న త�.. ఇ�ప్� ఇంత మం� హృద�ల� �థ్నం 

సం��ం��వడం.. ఇదం� ఆ ���  �ల �క�� మ���..? 

ఆ� మన�� ���నన్ ఆ�చన� �నన్� న�వ్�ం� �రదమమ్. 

స��గ్ అ��నన్ర� ��క�� ఆనంద సవ్��  ����న్�. 

ఆ���యం  �ం� ��క్��న జ�ల� �� ఆయన ఎం� �ం����. ��  

��న ఒక �నన్ �యతన్ం ఇంత �దద్ ఫ���న్ ఇ�త్ంద� ఊ�ంచ�క���. ఆ 

ఆనందం ఆయన కళళ్�ల్ క���త్ం�. 

మనసం�  ఉ�స్హం � �ం���ం�. 

అ� ఉ�స్హం� ��  దగగ్�� వ�చ్�. 

‘‘����ం�  ���  అం�  �ం�� �� ..’’ ఇం�ల్�� తన �సం��న్ �న��ం��. 

ఆయన అనన్ ఆ �టల� ఆ �లం� ��ంతల� �ం���ం�. �� అ���  త�గ్క 

��� తన �సం��న్ ఇం�ల్�� �న��ం��. 

‘‘ఈ�� ఒక ����మ్క�న  ��. �పంచం�� అ��శ�న ఈ అ���� ఒక 

�ర�య మ�ళ� ల��త్నన్ ఈ �రవం ��త్ం�  ��ం� సం�షం� ఉం�. 

�రత�శ చ��, అకక్�  �జల� ఇకక్� ���  ఉం� అ����� ఇ�క ఉ�హరణ. 

ఈ ఆ���యం � �రదమమ్ �సంగం �రవ్�ంచడం�సం �� ఇకక్� గవరన్�  దగగ్ర 

ప�మ్ష�  ���వ��� �ళల్డం జ��ం�. ఆయన న�న్ �దరం� ఆ�వ్�ంచడ� 

��ం� �రదమమ్ ��ం� ��య్కం� ���ంచడం ��ం� సం���న్ క��ం�ం�. 

ఆ� �వయ్�సం��� తమ అ�మ� ��ల�  �� అడగ�� ఏ��ం 

ఆ��ంచ�ం� ‘��� ’ అం� న�న్ �తస్�ం�న గవరన్�  ��� �ం�� 

కన్తజఞ్త�  ��య��త్�న్�. ఇక �రదమమ్ �సంగం �న��� ��� మం� ఇకక్��  

తర� �వటం  ��త్ం� ��  గరవ్ం� అ���త్ం�. ఇంత �దద్  బృహ�క్రయ్�మం 
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�   ��ల ��� జరగడం �� ���నన్ �రవ్జనమ్  �కృతం  తపప్ 

ఇం��ం�ం�..? �రదమమ్ ��ం� �� ఒక �షయం ��ప్�. ఆ�డ� ��క �వన 

��నం పటల్ �దద్� ఆస�త్ ఉండ�. ��� �వ  �స� తన ��తం అం�తం 

��ల��ం��న్� ఆ�... 

�� ఇం��� ��ల్న�ప్� ఆ� �సం��న్ �� ఎం� ఇ�స్��ష�  �ం��. ఆ�డ 

��న  �సంగం� ఏ� శ�త్ ��ంద� � క��ం�ం�. ఆ �సం��న్  అ���� 

ఉనన్ �దర �ద� మ�ల� �� అం��లనన్  సంకలప్ం ఆ కష్ణం�� క��ం�. ఆ 

�ష��న్ ఆ�� �పప్డం, ఆ� అం�� అం�క�ంచడం, ఇ�ప్� మనం ఇ� 

క���వడం అం�  ఒక కల� అ���త్ం� ��. �య�  �ద�స్  అం�  �సట్�స్ .. 

ఇం� �� ��ల్�  �మమ్�న్ ఇబబ్ం� �టట్�. మ� ��ద్ కష్�ల� �రదమమ్ ��క� 

అలంక�ంచ��న్�.’’ ఆనంద సవ్��  అనన్ �వ� �టల� ఆ���యం  అం�  

హరష్�వ్�ల�  దదద్��ల్��ం�. 

ఆ హరష్�వ్�ల  మధయ్� �రదమమ్ ��క�� ���ం�. ��క� �రదమమ్� �డ�� 

ఆ���యం � ఉనన్ �రంద�� ఒకక్��� �త��స్హం క��ం�. తమ 

అ���నన్ం� హరష్�వ్�ల� ��యబ���. అ�� ���ల  వర� ఆ 

ఆ���యం అం�  దదద్��ల్��ం�. 

  

తన ఎ��� క���త్నన్ ��� మం�� అ��దం ��ం� �రదమమ్. ఆ� �ఖం � 

��న�వ్ తపప్ మ� �వ�   ��. �� ఆ� కళళ్�ల్ సనన్� క�న్� �ర.. ఇంతమం� 

జనం హృద��న్  �� క��ం��   అనన్ ఆశచ్�య్నందం� వ�చ్న క�న్�ళ్ అ�.  

��క మధయ్� ఏ�ప్� ��న ఆసనం� ��చ్ం� �రదమమ్. తన �ం�నన్ ��� 

తన� అ��ణం� సవ�ం��ం�. ఒకక్�� క�ళ్ ���� ������ 
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మన��� సమ్�ం��ం�. ఆ త�వ్త ��ల్� క�ళ్ ��� అంద� వం� ��త్ తన 

�సం��న్ �రం�ం�ం�.‘‘అంద�� నమ�క్రం.. �  యం� �ర����ల�  

���త్ �రంద� ఇకక్డ� వ�చ్నం�� ��ం� ఆనందం� ఉనన్�. ఈ సందరభ్ం� 

మనం ఒక వయ్�త్� సమ్�ం����. �రత �శం �ం�  ఎ�న్ వయ్య ��సల ��చ్ 

ఇకక్డ� వ�చ్న ఆ మ�����, �శ ఔనన్�య్�న్, �ర��ల  మ���ల� కళల్� 

క�ట్న�ట్� తన �టల �వ్�  �పం��� ��య��న �పప్ ��. �టట్�ద� 

��� �పంచం �ర�య మత ��వ్�ల  ��ం� చ�చ్ం���� ��న 

మహ���.. ఆయ� �వ్� ���నంద...’’ 

�రదమమ్ �టల� ఆ���యం చపప్టల్� దదద్��ల్��ం�. ���నం��  ��ం� 

�రదమమ్ ��ల్డ��న్ ఎంత��� ఊ�ంచ� ఆనందసవ్��  ఆశచ్�య్�� 

�ర�య్�. 

సభ�� కర�ళధవ్�ల  మధయ్� �రదమమ్ ��� ��ల్డటం �రం�ం�ం�. 

‘‘�వ్� ���నంద �రత�శం�� �జల  ���ల� ���ంప��డ� �పప్డం� 

ఎ�ం� సం�హం ��.. ఆయన ఒక సందరభ్ం� అనన్ �టల� ఒకక్�� ప����త్.. 

‘�నవతవ్ం, ��తృతవ్ం ఉనన్���  ఆ�థ్కం��, ఆ�గయ్ం�� ఉం��. 

అం��� అకక్డ �దయ్ ఉం�ం�, ���ల�న్ ప���ం� ఉం��, �� మ�� 

�ధ� ��చ్ ఉ�రత ఉం�ం�, �నవతవ్ం ఉనన్ �� అ�న్ం��� ఆ��� 

ఉం�ం�.. అ� �నవతవ్ం �� ���  �ద�కం� అ�ల్��ం��, క�� 

�ట�ల� �ం��� ఉం��..’ 

అస�  �నవతవ్ం అం� ఏ��..? తన �వరత్న వలల్  ఇత�ల� ��ంచ�ం� 

ఉండడ� �నవతవ్ం..! 
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అం�.. �� మ�� క�ట్ల� ఉనన్�ప్� తన వం� స�యం ��లనన్ తప� 

�నవతవ్ం అనన్�. �నవ�వ్�న్ �ం�న మం� �ణం మ�క� ఉండద� అనడం 

అ�శ��త్ ��. �� మ���� �నవతవ్ం ఉం�ం�. 

�� అ� సర�న సమయం� సంద�భ్�� అ��ణం� ��క్��. అ�ప్� 

�నవ�వ్�� ఉనన్ ��వ ఎ�� ��� ���త్ం�. ఆ �నవ�వ్�న్ �ద�శ్ంచడం 

�వ్�  మన�� ఆతమ్ సంతృ�త్ �ం��ం�. అ�� ���నం�� మ�క �ట �� 

అ�న్�.. అ��టం� 

‘��లయం�� ����ల్ ���� ����  భ�త్� అటట్�� �థ్నం� ఉం��. 

�� ఆక�� �ధప�  �ద���  అనన్ం��ట్ ఆక� �రచ్డం�, 

ఎ�� �� క�ట్ల� ��పం��వడం� ���ణ్ ���� భ�త్ల� �ద� 

�థ్నం� ఉం��..’ 

అ� అ�న్�. �జ� క�.. మ�� �� మ��� స�య పడట� �పప్ భ�త్. ఆ స�య 

పడటం �వ్�  ఆ ��� �� ఎం� �� �ం���. అం�� మనం ఇత�ల� 

స�యం �యడం� �ం�ం��. 

��� ఒక �నన్ ఉ�హరణ �� ����.. ఇ� య�రథ్ సంఘటన.. 

ఒక వయ్�త్ ���� ��స�య్�.. �� �తయ్ం అత�� మం� ��� 

మ�గడ�దనన్ంత� ఆ వయ్స��� �ం����. ఒక�� అత� ఒక మదయ్ం 

���ం� �ట ��చ్� మ�య్�న్ ���త్�న్�. అత�� �� 

అకక్డ �� మం� మ�య్�న్ ���త్�న్�. 

��� �ంద� �వ��  �� ఉ�న్�. ఆ �వ��  మ�య్�న్ ��ంచడం ఆ 

వయ్�త్� నచచ్��. ఉజవ్ల భ�షయ్�త్ ఉనన్ �వ��  ఇ� మ�య్�న్ ��� తమ 

���ల� �శనం ���ం��న్� అనన్ �ధ ఆ వయ్�త్� క��ం�. �ంట� �� వదద్� 
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��ల్�. ‘‘��� �గడం �� నచచ్డం ��.. �ంట� ���యం� ..’’ అ�న్�. 

అత� �టల� ఆ �వ�� ఆశచ్రయ్���. �ంట� ���నన్ ఒక �వ��.. 

‘‘అ� �పప్��� ��వ్వ�..? మమమ్�న్ �గ�డద� � త�ల్దం�� �పప్డం ��.. 

��వ్ ��� �� �ం��..?’’ అ� �పం� అ�న్�. 

 ఆ వయ్�త్ �ంతం�..‘‘���.. ఎం�కం� �� � మం� �సం ����న్�.. 

మ�య్�� ��స అ�� ��� ఎంత నరక�యం� ���ం� �� ���.. 

అ�ం� �ధ� వయ�� ఉనన్ �� ఇపప్��ం� పడటం �� ఇషట్ం  ��.. �� 

�� ���స్ం� ..’’ అ�న్�.. అత� �టల� ఆ �వ��  ఎం� ఆశచ్రయ్���. 

మదయ్ం మ�త్� ఉండటం� అత� ��ప్ మం��ట�  ��� పటట్��.. �ంట� మ� 

�వ��.. 

‘‘ఒ�� .. వయ�� �దద్��� �బ�ట్ �టట్�ం� వ���త్�న్�.. మ�య్ద� ఇకక్డ  

�ం�  ��ల్�.. 

�దం�.. ��వ్ ఒకక్�� ఉ�న్�.. ���� �� ఎందరం ఉ�న్�.. � ��� 

త�న్�  �నక�ం� ఇకక్డ �ం�  ��ల్�..’’ �పం� అ�న్�.. 

అత� �టల� అపప్� వర� �ంతం� ఉనన్ ఆ వయ్�త్� �పం ���ం�ం�. మ� 

ఆ�చన ��ం� ఆ �వ��  �ంప� గ�ట్� చ���. ఆ హ�తప్����� �గ�  

�వ�లంద� �����.. ఆ వయ్�త్  �గ�  �వ�ల  వంక �పం� 

���.‘‘��ంత మం� ఉ�న్రనన్ �షయం �� పటట్�.. �� �� ��  ప� 

మం�� ��.. ఇకక్డ  �ం�  �� �ంట� �ళల్క�� ��� పడడ్ �బబ్�  �� �� 

పడ��..’’ అత� �ట�ల్ ���ం�న కరక్శ�వ్�� ఆ �వ�ల� భయం 

���ం�ం�.. అత� �ఖం � క���త్నన్ ���� ఆ �వ��  ఝ����న్�... 
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‘‘ఒ�� .. �� �రయ్�ం� ఒకక్ ��గంట ఇకక్� ఉం�.. �� ఎవ� �� ��య�.. 

� �య్� �ం�  ఏ�� �� ��య�.. � �నక ఎ�మ్�య్ ఉ�న్�.. ఆయన 

అ�చ�లం  ��.. ఆయన �� ���� ఈ �ంతమం� హడ���ం�.. 

అ�ం��.. ఆయన అ�చ�ల �� �� ����న్వం�.. ఆయన �� �� 

���నన్�ల్ ... ��వ్ ఇకక్� ఉం�.. ��గంట� ఎ�మ్�య్ వ�త్�.. � �ట ��త్�..’’ 

�పం� ఊ��� అ�న్� ఆ �వ��.. 

ఆ �టల� ఆ వయ్�త్ �దద్� న�వ్�.. 

‘‘స�.. ఇకక్� ఉం��.. � ఎన�ల  ఉనన్ ఆ ఎ�మ్�య్� ���రం� .. �  �ట �� 

�యడం ��.. �� �ట �� ���.. స��గ్ ��గంట� � ఎ�మ్�య్ ఇకక్డ� 

��దం�.. �� � ఎ�మ్�య్ దగగ్�� వ�త్�.. �ళల్ం� ..’’ ఆ వయ్�త్� క���త్నన్ ��య్�� 

ఆ �వ��  ఎం� ఆశచ్�య్�� �ర�య్�.. �� సం�షణ� అకక్�నన్ అంద� 

ఆస�త్� గమ�ంచడం ��న ఆ �వ�ల� ఆ వయ్�త్� ఎన�� ఆ�శం  ���ం�ం�.. 

����త్  అ���� వయ్�త్ అత� �ద� ��� అరథ్మ�ం�.. ఇక �భం �ద��� ఆ 

�వ�లంద� అకక్డ  �ం�  ��ల్���. ��� ��� ఆ వయ్�త్� ఒక �చచ్�క 

�� ���. ‘‘ఒ�� .. �వలం  ��గంట� ఇకక్డ� వ�త్�.. �� వ�చ్స�� ��వ్ 

ఇకక్డ �క���.. ��న్ ���క్ం� మ� వ�చ్ � సంగ� ��త్�..’’ అ�న్� ఒక 

�వ��.. ఆ వయ్�త్� ఆ �వ��  �టల� ���త్��చ్ం�.. ‘‘ఒ�� .. �� 

��గంట� గ�క ఇకక్డ� �క��.. �� ���క్ం� వ�చ్ మ� � సంగ� 

��త్�..�ళల్ం� ..’’ అ�న్� �పం�.. 

�వ�లంద� ��ల్���.. ఆ వయ్�త్ మ�ల్ మం� ���  �ం� ��ట్�� ��� 

��� ��చ్�న్�.. �� ఇదం� గమ�ం�న �గ���� ��ం భయం 

ప�ట్�ం�.. �వ��  ��ళ్న ��.. ఆ వయ్�త్� �చచ్�ం�న ����న్ బ�ట్ ఖ�చ్తం� 
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ఆ �వ��  మం� �రబ్లం� వ�త్ర�, త�వ్� ఈ  వయ్�త్� ఏ� ��త్రనన్ 

ఆం�ళన ��� క��ం�.. జరగ�� సంఘటన ఎంత భయంకరం� ఉం�ం� 

ఆ���త్� �� శ���  జలద��త్�న్�.. ��.. 

ఆ వయ్�త్ ��ం ఏ��ం ఆం�ళన �ంద�ం� తన ��న �� మ�య్�న్ ���త్ 

ఉ�న్�.. ��గంట గ��ం�.. 

ఆ �వ��  అనన్�ట్�� మం� �రభ్లం� వ�చ్�. ��� ��న్ద�న్� ��� 

ఎ�మ్�య్ �� వ�చ్�.  అత� �పం� ర�����న్�. 

‘‘తన అ�చ�ల� �చచ్�ం� �న�� ఎవ�’’ అం� ��� �క�  ��త్ అకక్డ� 

వ�చ్�. 

ఆ �వ��  తమ� ���ం�న వయ్�త్� ��ం��. ఆ ఎ�మ్�య్ అత�న్ ���.. 

అపప్�� ఆ వయ్�త్ ��త్ మదయ్ం మ�త్� ����న్�. �� �లబ� ఓ�క �� అత�� 

��. మ� వయ్�త్ �యం ��త్ �� అకక్�  �ం�  క�� ప��థ్�� అత� ��. ఎ�మ్�య్ 

అత� దగగ్ర� వ�చ్�.. అత� �న�� �వ��  వ�చ్�. �� శ�రం� ఉనన్ 

�ంద� దృఢ���  �� వ�చ్�. ఎ�మ్�య్ క��గ ��త్ �� .. ఆ వయ్�త్ ఆ 

దృఢ��ల  ��� అంతం ���స్ం�.. ��ట్ ఉనన్ జనం ��� భయం� 

��త్�న్�.. ఆ ఎ�మ్�య్ �ఖం � క���త్నన్ �పం.. అత� అ�చ�ల  �ఖం � 

క���త్నన్ �ధం ��త్ం� ఆ వయ్�త్� అకక్� న�� ����ట్� క���త్�న్�.. 

ఆ ���న్ క�ల్�  �డ�మనన్�ట్� �ంద� అకక్�  �ం�  �����. మ� 

�ంద� ఏం జ���ం� అనన్�ల్� �నష్� � ��త్�న్�.. 

ఎ�మ్�య్ ఆ వయ్�త్ �జం� �� ���.. �� ఆ వయ్�త్� చలనం ��.. ��త్� మదయ్ం 

మ�త్� ����న్�.. �ంట� ఎ�మ్�య్ తన అ�చ�ల� ఒ� ఒకక్ ఆరడ్�  ���.. 

‘‘ఒ�� .. ఇత�న్ ���� ��� ��చ్�టట్ం� ..’’ అనన్� ఆ ఆరడ్�.. 
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ఆయన �టల� �వ�� , అ�చ�ల� �� అకక్�నన్ �రంద� 

ఆశచ్రయ్���.. ఏ� జరగ��� జ���ంద� ఊహం�న �ంద�� ఆ ఎ�మ్�య్ 

�టల� ��శ క��ం�.. 

�� ��ల్డ�ం� ఆ ఎ�మ్�య్ ��ప్న�ట్�� ఆ వయ్�త్� ఇదద్� దృఢ���  

���� వ�చ్ ��� ��చ్��ట్�.. కష్��ల్ వ�చ్న �రంద� అకక్�  �ం�  

��ళ్���... 

అంత వర� ��ప్ �రదమమ్ ��� ఆ���ం�.. ఆ �వచ��న్ �ం�నన్ 

�రంద��� ఉతక్ంఠ.. ఆ వయ్�త్� ఎ�మ్�య్ ఏం ���..? అనన్ �శన్ అకక్�  

�రంద��� క���ం�.. 

ఆనంద సవ్��  �తం ఉతక్ంఠ� �రదమమ్ ఏం ���ం� అ� ఎ�� ��త్�న్�.. 

��� మం�� �ం�  ఉనన్ ఆ ��  ��త్� �శశ్బద్ం� �ం� ��ం�.. 

�రదమమ్ �ం�� �ం�  ��వ� �టల  �సం అంద� ఎ�� ��త్�న్�.. 

��న్ కష్�ల  �నం త��త �రదమమ్ తన �సం��న్ �ద�  ��ట్ం�.. 

మ��� ఉదయం ఆ వయ్�త్� మదయ్ం మ�త్ ����ం�.. ఒకక్ కష్ణం �� 

ఎకక్��న్� అత�� అరథ్ం ���.. ఖ�ద�న �� �న అత� ప��� ఉ�న్�..  

గ�� ఉనన్ ఎ� ��త్నన్ శబద్ం తపప్ అం�  �శశ్బద్ం� ఉం�.. ఆ వయ్�త్కం�  

అ�మయం� అ��ం�ం�.. అంత ఖ�ద�న గ�� ��ండడ���..? అ� 

�కమక ప����. చలల్� వ�త్నన్ ఆ ��� �తం అత� ���� �మట 

�తయ్కష్మ�ం�.. 

��  �కక్� ఉనన్ ���  �న ఉనన్ మం��ళళ్ ��� � �� ���. గత �� తన 

��� ఉనన్ వ�త్�ల�న్ ఆ ��� �న ఉ�న్�.. తన �� ��  �� క��ం�ం�.. 

��  �� �ం ����న్�.. ఉదయం ��మ్� గంటల�ం�.. 
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�ం� కం��� �� � �ం�  �� తన వ�త్�ల� ���� ��ల్� ఆ గ�� �ం�  

బయ�� వ�చ్�.. 

��ల�న ��� తన అ�చ�ల� ��ల్�� క���త్�న్� ఎ�మ్�య్.. ఆ 

ఎ�మ్�య్� �డ�� �మం� గత �� జ��న �షయం ��త్� వ�చ్ం�.. 

�వ�ల� �� �డవ పడడ్ �షయం ��త్� వ�చ్ం�.. �� �పం� ��ళ్ ఆ 

ఎ�మ్�య్� ���� �వడం ��త్� వ�చ్ం�.. ఆ త�వ్�ం జ��ం� ��ం అత�� 

��త్��.. అ�చ�ల� ��ల్��నన్ ఎ�మ్�య్ ఆ వయ్�త్� ���. దగగ్ర� వ�చ్�.. 

‘�� ఏం జ��ం� ��త్ం�..?’’ అ�న్� ���.. 

‘‘స��గ్ ��త్��..’’ ��� ���ం� అ�న్� ఆ వయ్�త్.. 

‘‘అ�� .. ��వ్ �  మ��ల� ������న్�.. �� �పం� �  దగగ్�� 

వ�చ్�.. �� ��న్ చం��లనంత  �పం� � దగగ్�� వ�చ్�.. ��న్ ��క.. 

�కల వర� �� ఉ�న్వ�, ఆ ప��థ్�� ఎ� �ళ�� ��యక.. � ఇం�� 

���వ�చ్�..’’ 

ఎ�మ్�య్ �టల� ఆ వయ్�త్ �� ��న ���ం�.. చం��త్న� వ�చ్న ��� � �ద 

అంత �� ఎం�� క��ం�.. �నవతవ్ం అం� ఇ���.. 

‘‘�నవతవ్ం అనన్� ఇం� ��� ఉంద� �పప్��� �� ��న ఈ స�య� 

ఉ�హరణ.. �� కన్తజఞ్త�  �����న్�..’’ మన�ఫ్�త్� అ�న్� ఆ వయ్�త్.. 

ఎ�మ్�య్ �దద్� న�వ్�... 

‘‘�నవతవ్ం ఉనన్� �� ��.. ��.. �� ఉనన్ �నవతవ్� ��న్ ���ం�ం�..’’ 

ఎ�మ్�య్ �ట�  ఆ వయ్�త్� అరథ్ం ���.. 

‘‘ఏ�� �రం�నన్�..?’’ అ�మయం� అ�న్�.. 
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‘‘ఒకక్ ��షం..’’ అం� పకక్� ��త్ తన ప�ళళ్ అ�మ్�� ����.. ఆ అ�మ్� 

ప�� ప��న అకక్�� వ�చ్ం�.. ఆ వయ్�త్� ఆ అ�మ్� ��త్ ప�ట్ం�.. ‘��  

అం�� ..’’ అం� ఆ�య్యం� పలక�ం�ం�.. 

ఆ అ�మ్�� �డ�� ఎకక్� ��న�ట్� అ��ం�ం� ఆ వయ్�త్�.. 

‘‘� అ�మ్�.. ఒక �� �క్� � ���ండ� ��స్�ం� � �ర�ం� ��త్ం�.. 

���య �థ్�� ఉనన్ � అ�మ్�� ఒకక్కష్ణం ఆ��ంచ�ం� ��ప్ట� �  

���  ���.. �� రకత్ం ��ంద� �కట్�ల్ ��� ఏ��ం ఆ��ంచ�ం� రకత్ం 

ఇ�చ్�.. �ప ���య �థ్�� �ం�  త�ప్�ంద� ���క, �ప �క్�  

��స్�� � �� �� �షయం ��ప్ � ��న ��వ్ ��ళ్���.. ఈ �ప ఒక ఎ�మ్�య్ 

��ర� ఎవ� ���.. 

ఓ�.. అ�� అ� అ�న్� ��.. �� ��న స���� � �ం�  ఏ� ఆ�ంచ��.. 

� �ప� �నరజ్నమ్ ���ం�న � �సం �� ఎం� ��ం��.. ��ప్ట� � ఉనన్ 

�� ���� ��న్ ���.. �నవ�వ్�� ����త్ �దరశ్నం� క��ం��.. ��వ్ 

�  �ప� �నరజ్నమ్��చ్ � ఇం�ల్ ���� ���ం��.. ��.. 

ఏకం� ��న్ చంప��� ���క్ం� వ�చ్�.. ఇ�.. �� �� ఉనన్ వయ్�య్సం..’’ 

ఆ ఎ�మ్�య్ ��ప్ం� ��  ఎం� ఆశచ్�య్�� �ర�య్�.. ఎ��� క��ం�న �ప 

తనవంక ఎం� ఆనందం� ��త్ండడం గమ�ం� అత� �� 

సం�షప����.. 

�రదమమ్ �పప్డం ఆ��ం�.. ఒకక్��� �� చపప్టల్� దదద్����ం�.. 

‘‘�నవతవ్ం �� మ���� ఉం�ం�.. తన� ఉనన్ �నవ�వ్�న్ ���వ��� 

మ�� ��య్కం� �య�న్ం��స్ం�� ఉండ�.. తన కళళ్�ం� ఏద�న �రఘ్టన 

జ����, అ�య్యం జ����, �� ఇం�ద�న �రం జ����, ఆ సమయం� 
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మ� ఆ�చన� �� ��ం� తన� ��� సప్ం�ం� మం� ��� మ��� 

ఉ���ప్� మన� �నవతవ్ం.. ���... 

వయ్స���  ��స అ�న వయ్�త్� �� అం��ల్ �ం�  �నవతవ్ం ఎ� 

బయటప��ం�..! వయ్సనం అనన్� అత� వయ్�త్గతం.. �� వయ్సనం ఏం ��ం�.. ఎ�� 

��� �డవ ��ట్�వ��� ఉ���ప్ం�.. �నవతవ్ం అనన్� �� వయ్�త్గత�.. 

��.. ఆ �నవతవ్ం అత�న్ ���ం�.. 

ఎ�� ��� స�యం �� ఏ� ఆ�ంచ� ��� ��డ� అం��.. 

అంత� మం� ��ణం �వలం  �నవ�వ్�� ��� ఉం�.. 

ఈ �� �పంచం� �నం�న �రయ్క��ల  వలన, ఒ�త్�ల వలన మ��� ఉనన్ 

�నవతవ్ం అ����ం�.. 

కళళ్�ం� ఏద�న జ��� మన�ం��� అ� త�ప్ం��వడం �� స�జం� సరవ్ 

��రణం� జ���ం�.. మన� ఉనన్ �నవతవ్ం ఎంత �పప్� �పప్��� ఇ�ం� 

ఉ�హరణ�  ఎ�న్ ఉ�న్�..  

�� తరం ఈ �నవ�వ్�న్ ���  త��� ప�చయం ���.. ‘ఆ.. 

మన�ం���..’ అ� అ��ం� వ�చ్ తరం �ం�తమ్క�న సంఘటనల�, అ�ం�క 

�రయ్క��ల� వ�ధ్�ల్�ం�.. మన కళళ్�ం� మన �లల్� ���వడం క�ల్� మన� 

���స్న ప��థ్� వ�త్ం�.. అ�ం� ప��థ్� ��ం� �నవతవ్ం� �� ఒకక్� 

ఆ��ం��.. 

�నవ�వ్�� ఉనన్ ��వ ఏ�� మన �లల్ల� మన� ��ం��.. �నవతవ్ం� 

మనం ఏద�న  ప� ��త్ ఆ ప� �లల్ల  హృద�ల� �ర�థ్�� �����ం�.. 

��� �� �నవతవ్ం� సప్ం�ం� �ణం సహజం�� వ�త్ం�.. �� ��ం� �� 

ఒకక్� �యతన్ం ���.. �ఖయ్ం� �� అం� ఈ అ���� ఉం� ��� 
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�నవతవ్ం� �లగడం ఎం� అవసరం, �� ఒకక్��� క�� ��� ఉం� 

�ం�� ���� భ�షయ్�త్� మన �లల్ల  మ�గడ ��� ఉం�ం�.. �� పకష్ం� 

ఇకక్డ ఏ ఒకక్� �నన్ �ర�� ��న ఆ �ర�� ��వం �వ�  �శ �జల� 

ప��ం�.. ఎకక్డ మం� ఉం�ం� అకక్డ �� �� తపప్�ం� ఉం�ం�.. మం� 

అ� ���� మన ����న్ ��మ్ం����.. �� అ� ��� �నవతవ్ం� 

ఎ��క్��.. 

 

అ� ��త్  మన� �� �ం� త�ల ���  �తం మనం �ఫ్�త్�తల మ���.. 

నమ�క్ర�..’’�వచనం ���ందనన్�ట్� �రదమమ్ �ం� ����త్ ��ం�ం�.. సభ 

�తత్ం హరష్�వ్�ల�, చపప్టల్ �త� �ం� ��ం�. ఆనంద సవ్��  క�ళ్ 

ఆనందం� �మ�చ్�.. �రదమమ్ ��ప్న �� �ట అకష్ర సతయ్ం.. ఈ �ట�  ఇం�ల్ 

�లల్ల� త�ల్దం��  ��� అంత� ��ంచ�.. ��.. �రదమమ్ �ం� ఎం� ��నన్ 

ఓ �ఞ్న సవ్���� ���ంట వ�త్  తపప్�ం� �� ��వం అంద�� ఉం�ం�.. 

��� ఉనన్�� కళళ్�ల్ క���త్నన్ ‘సంతృ�త్’� సప్షట్ం� ��ం�� ఆనంద సవ్�� . 

�రదమమ్ �వచనం ��� ఆ�చన� ���త్ం�ంద� �పప్��� అంతకనన్ ఉ�హరణ 

ఏ�ం�ం�.. 

�రదమమ్ ��క� �� అంద�� అ��దం ��త్ �ం�� క��ం�.. 

ఆ�� కల�ల�, ఆ�� క�� ��ఫ్ ��లనన్ ఆ�టం అంద��� క���త్ం�.. 

అంతమం�� ఎ� అ�� ��� అనన్ ఆ�చన� ఆనంద సవ్��  తమ 

అ�చ�ల� అ�మతత్ం ���.. 
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�వచనం ���న ��ద్ ���ల�� �రదమమ్ ��న �సంగం య�తథం� �ష�  

���� ���ం�ం�.. ఆ� �వచ��� ఆ ��� ఉనన్ �� ��, ��ల్� మం� 

��జనల్� �� �ఫ్�త్� ర��ం�ంద� ��య్కం� ��ప్�స్న అవసరం �� క�... 

.................................. 

అ�ల్ం�� జ��న �రదమమ్ �వచ��� వ�చ్న అ�హయ్ సప్ందన� ��న 

���ం  ఎం� సంబరప����. అ��� �య్పత్ం� �రదమమ్ �వచ�ల� 

ఎ��� �ం��ల్ �రవ్�ం�ల� �ం� ��ుయ్�  ఖ�� ���� ఉ�న్� ఆనంద 

సవ్�� . �� అ�ల్ం�� �వచనం ���న త�వ్త  ��ధ �ం�ల  �ం�  వ�చ్న 

���  �� ఎం� మం� తమ �ం��ల్ �� �రదమమ్�� �వచ�ల�  ఏ�ప్� 

�యమ� ఎం� �������న్�. ఆనంద సవ్��  �� �నన్�ల�  ��న్తం� 

�రసక్��త్నన్పప్�� మన�� ��ం 

ఏ� �ధ క���త్ం�. �రదమమ్ �వచ��  �జల� ఇంత� క���త్య� ఆనంద 

సవ్��  ఏ��ం ఊ�ంచ�క ���. �� ఆ�డ ��న �ండవ �వచ��� ఇంత� 

అ�హయ్ సప్ందన �వడం� �గ�  ఆ� �టల్ జ�� �వచ�ల� �జల  �ం�  

ఇం�ంత� సప్ందన వ�త్ం� అనన్ �షయం ఊ�ం��ం�� ఆనంద సవ్��  �ం� 

ఝ� మం�ం�. 

ఇపప్�� �ష�  �� వ�క్ � ��ం �రదమమ్ ��ం� చ�చ్ంచ� ��� �� �రం� 

అ�శ��త్ ��. 

ఆ�డ ��న �సంగం  �� �� � అ� ��  అ�న అరగంట�� �ం� లకష్ల ��ల్ 

న�ద�య్యం� ఆ�డ �వచ�ల� �జల  �ం�  ఎంత� సప్ందన వ�త్ం� 

అరథ్మవ�ం�. ఆనంద సవ్�� , ���ం  ���స్ �రంత�యం� అ��త్� 

ఉ�న్�. ��  ��ల్�� �� 
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�రదమమ్ ��ం�న �నన్��. తమ �ం��ల్ �తం �రదమమ్ �వచనం ఏ�ప్�  ��త్ 

��ం�ం� అనన్ �జఞ్�త్� ����త్�న్�. 

ప�ల  సంఖయ్�  ��వ్�ట్ �  �వడం� ఒక దశ� ఆనంద సవ్��  ఆ�చన� 

ప���� ��. 

�రదమమ్ �త మ� ��� �టల్ �వచ�� ���త్  ��ం�ం� క� అ�.. �� ఆ 

�ంట� �సత్వ  ప��థ్��  అవగతం ��� �ంట� ఆ ఆ�చన� 

�ర�ంప����న్�. 

�వచనం ���న త�వ్త �రదమమ్ ��� అ�ల్ం� �� ఉం�నన్ ఒక ��� �� 

ఆ�వ్నం �ర� �� ఇం�ల్ బస ఏ�ప్� ��� ఆనంద సవ్�� . �వచనం ���న 

�ంట� �రదమమ్ �� ��� ��ల్��ం�. 

ఆనంద సవ్��  ��ం ఇం� ��  దగగ్� ఉం����. 

అకక్డ� వ�చ్న ఆయన ���, స�న్���, ��� సంఘం స�య్లంద�� ����న  

పలక��త్ �� వదద్ �ల� ���ం��న్� ఆనంద సవ్�� . ���ం  �� ఆయన 

�ం� ఉ�న్�. అకక్డ  �ం�  ఎంత �ందర� బయటప�� అంత ��ం�ంద� ఉం� 

���. 

క��ం�న �� వయ్�త్ �రదమమ్ �వచనం తమ �ంతం� ఏ�ప్� ���స్ం�� 

���ం� ��� ఏ� స��నం ��ప్� అరథ్ం �వడం ��. అం�� అంద� దగగ్ర  

�ల� ���� హ���� అకక్�  �ం� ��� �రదమమ్ బస ఏ�ప్�  ��న 

�ం��� బయ����. 

��� ��చ్నన్ త�వ్త  �� ఆనంద సవ్��  మన� ��ట పడ��. 

‘‘స� .. ���  అ��ం�  ��ప్�స్ .. ఐ �వ�  ఎ�స్��ట్� �� ’’ ��� ��చ్�� ���ం  

�ఖం  �����ండ� సంబరం� అ�న్�. 
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ఆ �టల� ఆనంద సవ్��  �నన్� న�వ్�. 

‘‘ఐ.. �.. బ� .. �రదమమ్ �వచ�ల� వ�త్నన్ ఇంత� సప్ందన� ఆనంద ప��, ఆ�డ 

�వచ�ల� తమ �ం�ల� �� ఏ�ప్� �యమ� ఎం� మం� ���ండడం 

�� �ధ ప�� అరథ్ం �వడం�� �� ..’’ న�వ్� అ�న్� ఆనంద సవ్�� .. 

‘‘�� అ�ం� ��ం� � అ�భ��త్�న్� స� ..  న�న్�� �� మం� అ���. 

� �ంతం� �రదమమ్ �వచ�ల�న్ ఏ�ప్� ��ంచం� .. ��� �వ�స్న అ�న్ 

ఏ�ప్టల్�  �� ��త్�.. అం�ం� ��� ఏం స��నం ��ప్� అరథ్ం ���..’’ 

���ం  �� �ధ� అ�న్�. ‘‘��� ఏ� ఒక ప��క్��న్ �త��.. �దం� 

�ం� �ం� మనం మ�ంత ఇర�టం� ప� ���స్ వ�త్ం�. జనం ��త్నన్ 

ఒ�త్�� ��త్ం� �రదమమ్ ��� ఒ�ప్ం� ��  ��క� మ�న్ం�� అనన్ ఆ�చన 

�� �� వ�చ్ం�.. ��.. అ� పదద్� �� క�.. అనవసరం� �రదమమ్ ��� 

ఇబబ్ం� �టట్డం ��ద� ఊ� �ం����..’’ 

‘‘�.. �రనన్� �జ� స� .. ఇ�� �కష్�ల  ��క� �ండవ �రం �� 

�ద�శ్ంపబ��ంద� �తత్ ��� ప�ల్�� �� అ���ం�.. �జల  ��క� 

�రదమమ్ �వచ�ల�  �ం���న్మ� ��� ఎంత అసహయ్ం� ఉం�ం�..’’ 

���ం  ఉదహ�ం�న ����� �దద్� న�వ్� ఆనంద సవ్�� .. ‘‘���� 

�రదమమ్ �వచనం �లచ్డం  �సత్ ఇబబ్ం�కర� అ�న న�వ్ం�� కద�య్.. జనం 

వ�త్�న్ � క� అ� మనం అ�� సప్ం�ంచడం �� ��ండ�.. �� వలల్  

�రదమమ్� ఇబబ్ం�ల� �� ��న �రం అ���. ఈ ��ప్�స్ � �� మనం ఎం� 

������న్ం .. ��.. �రదమమ్� ఇవవ్�న్ ఏ� పటట్� క�.. 

ఆ�డ �ం� ��� మం� ఉ�న్.. ఒకక్� ��చ్�న్ ఆ�డ� ఒకక్�.. �� 

�పప్ద���నన్� �పప్డ� ఆ�డ �� ప�.. �గ��� ప�ట్ం���.. అం�� మనం 
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��  ��తత్� వయ్వహ�ం��.. ఇకక్డ బస ఏ�ప్�  ��న �య్�� ���  మనం 

�ళళ్�� ��ప్�. ఎ�� �రదమమ్ ��ం�ల్  ఉంద� ��� ఖ�చ్తం� �� మం� 

ఆ�డ� కలవ��� వ�త్�. అ� వ�చ్న �� మ�య్ద� �ం� �కక్�  ��ల్�  

��ళ్� తపప్.. మ� �వచ��న్ ఆ�ంచవదద్� �ం� �చచ్�ం��..’’ ���ం � 

��త్ ��య� � అ�న్� ఆనంద సవ్�� .. 

ఆయన �టల� ���ం  �� త��ం��.. 

�� �గం� అ�ల్ం��� �ర���  ఎ�క్వ� �వ�ం� �ంతం�� ���ం�.. 

అ�ప్� సమయం ��  ��మ్� గంట�  ���త్ం�.. ఆ సమయం� ఎం� 

��ంతం� ఉం��స్న �ంతం అ�. ��.. ��� 

��ద్ �రం� ఏ� �డవ జ���నన్�ట్� క���త్ం�.. 

ఆ దృశయ్ం ��న ఆనంద సవ్��  ఉ��క్ప�డ్�. 

స��గ్ �రదమమ్ బస �య�� ఇం��ం� �డవ జ���ం�.. 

���ం  �� ఆశచ్రయ్ం� ��త్�న్�.. స��గ్ �రదమమ్ ����త్నన్ ��� 

అడడ్ం� �ంద� అ��క�  ���  ��త్నన్ అల్లల్ర� 

అరథ్ం అ�య్స�� ఆయన� ఒ�ళ్ జలద�ం�నంత పన�య్ం�.. 

��డ్� �డవ జ���ండడం� ���  ��  అ���ం�.. ఆ ��� � 

ఆనందసవ్��  �� ��క్���ం�.. �డవ �దద్ద��ందనన్�ట్� గ�ట్� అ���  

����త్�న్�.. 

�రదమమ్ ��ం�న ఆ�చన ��� ఇంక ఆగ�క��� ఆనందసవ్�� .. 

‘‘��.. �� ����న్�.. �� ���� ..’’ అం� ���ం  స��నం �సం 

���  �య�ం� �� ��ం�  �� � �ం�  �� బయ�� వ�చ్ �గం� �ం�� 

ప�� ��త్నన్�ట్� బయ����. 
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అత� ఊ�ం�ం� �జ�.. 

అ�ల్ం�� ఉం� �క�  జ�లంద� �రదమమ్� అ�డ్��న్�. 

�� ��న �సంగం� �వలం  �ర�య �ం���� , �రత�శం �పప్తనం 

��� క���త్ందనన్� ��  ఆ�పణ. అం���.. అ���� అ� అ�ల్ం� �  

�ం�య� ���  అ�కం� ఉ�న్�. తమ �ంతం� తమ మత ��వ్�� , తమ 

ఆ���, వయ్వ��ల  �ం�త ఎ�క్వ� క��ం�� �� �గ�  ��ల� �ం�న 

��  సంసక్ృ�, సం���ల  ��ం� ��, ఆ �శ చ�� ��ం� �పప్� ��ప్�ం� 

�� �థ్�కం� ఉం� అ��క�స్  భ�ంచ��. �రదమమ్ �వచనం �ష�  �� వ�క్ � 

�ప�తం� ��రం �వడం, ఆ�ల్ం�� జ��న �రదమమ్ �వచనం ��� ��  �� 

�క�  �న�స్  �� అ�క ��నయ్త క�ప్ం� ��  ����ట్ ఇవవ్డం� అ�ల్ం� �థ్�క 

అ��క�స్ � �ప�త�న �పం �ం�� వ�చ్ం�.. 

ఎకక్� �ం� వ�చ్ తమ �శ ��నయ్త ��ం� �వ��త్నన్ �రదమమ్� �ప�త�న కకష్ 

�ం���న్�. �ంట� �రదమమ్ ��� ��  ��సం ��ం�న స����న్  �క�ం� 

అకక్�� ����న్�. �రదమమ్ ����త్నన్ ��� అడడ్�ం� ఆం�ళన ��త్�న్�. 

స��గ్ అ� సమయం� అకక్�� ����న్� ఆనంద సవ్�� . 

��� అడడ్�ం�న ఆం�ళన���  �� ఆ�శం� ఉ�న్�. ��� �ం�  �రదమమ్ 

బయ�� వ�త్  ఆ�� ��క ��� �లప్�లనన్ంత �పం ��� క���త్ం�.        

�� ఆ���న్ గమ�ం� ఆనంద సవ్��  �� ఆం�ళన �ం��. �� ప�ల  

సంఖయ్� ఉనన్ ��� ఎ� అ�� ��� అరథ్ం ��� ఆనంద సవ్�� �. �రంద� 

�� ��ట్ �� �� ��ల్ ��వ��� �శవ్�యతన్ం ��త్�న్�. ��� ఉనన్ 

�రదమమ్� �� �గ�   �� �తం ఎం� ఆం�ళన �ం���న్�. ఆనంద 
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సవ్��  �రంద�� ��ంచ��� �శవ్ �యతన్ం ��త్�న్�. �� ఆనంద సవ్�� � 

��వ్��� ���. 

�� సం�షణ ఇం�ల్�� ���ం�.. 

‘‘�రత�శ �పప్తనం ��ం� �����ం�� �� ఇం��ట్ � ఉం��చ్�.. �� 

ఇం��ట్ � ఉం� � �శం ��ళ్ � �పప్త��  ����ం� .. అం���.. అకక్�  

�ం�  (�సట్� ) ఆ�య్�మ్���� ���వ�చ్ ఇకక్డ � �పప్త��  ��ప్�ం� � 

మ���ల�  �బబ్�య��� �య�న్�త్ ఇకక్�నన్ �ర���  �� ప���ల� 

ఎ��క్ం�� ��తత్’’ ఒక �థ్�క �వ�� ఎ�బ�న కళళ్� ఆనంద సవ్�� � 

�చచ్�ం��. 

అత� �టల� ఆనంద సవ్��  ��ల� ��న�వ్ ��చ్�వ��� �య�న్�త్ 

అ�న్�.. 

‘‘��  స� .. �ర��నన్�ట్� � మ���ల� �బబ్��లనన్ ఉ�ద్శయ్ం �� ఏ��న 

��. �� �మమ్�న్ �ంచప��� � ���స్  � ఏ�ప్� �య��.. దయ�� 

గమ�ం��.. ఈ�డ ��  ���న ఆ�డ.. �వలం  � �ర��ల  �సం ��� 

ఏ�ప్� ���నన్ �రయ్�మం తపప్ ఇకక్�  ��� హ�ట్  �య��� ఉ�ద్�ంచబ�న� 

��ం ��..’’ ఎం� �నయం� అ�న్� ఆనంద సవ్�� .. 

�� ��� ఉనన్ ఆ�శం చ�ల్ర��.. ��� ఉనన్ ��� వ��� ఆనంద సవ్��  

��ట్ ��� ��. �రంద� క�� ఒకక్�� ఆనంద సవ్�� � ��వ్���  

�గడం� ఊ�� ఆడనంత పన�ం� ఆయన�.. 

��� అరగంట �� ��� స���ంచ��� �య�న్�త్� ఉ�న్� ఆనంద 

సవ్�� .. ���ం ���ల� ��  �యడం� ����  అకక్�� ����న్�.. 
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�షయం �తత్ం ���ల� �వ�ం�� ఆనంద సవ్�� .. ���ల  �క� అపప్� 

వర� ఎం� ఆ�శం� ఊ���న �థ్���  �సత్ �ం�ం��. 

����  ��� నచచ్�పప్డం� మ�ళ్ ఒక �� ఇ�ం� సంఘటన ���  ��డద� 

�చచ్��త్ అకక్� �ం�  ��ళ్���.. అరగంట �� �కంపం వ�చ్ం� అనన్�ట్ 

అ�ం� అకక్�  ప��థ్�.. 

ఆనంద సవ్�� � ఒళళ్ంత  �మట ప�ట్�ం�.. ఆయన కం��� �� దగగ్�� ప���త్ 

�రదమమ్ వంక ���.. 

అంత �డవ జ��నపప్�� ఆ�డ �ఖం � ఏ��ం ఆం�ళన క��ంచ��.. 

��న�వ్� ఆనంద సవ్��  వంక ��ం�.. 

ఆ�డ �ఖం � క��ం�న ��ల� �� ఆనంద సవ్��  ఎం� ఆశచ్రయ్���.. 

ఆ�డ� ఉనన్ మ�బ��న్ �� �����. 

ఆ �� ��ం�  ���� ��� ��ట్��� ����ళల్మ� �వ� � ��ప్�.. ఆ �� 

�న�� ���ం  తమ ��� �� ���చ్�.. 

ఆ ఇం� యజ�� ఆనంద సవ్�� � �ర� బం��.. �రదమమ్� తమ ఇం�� 

ఆ�వ్�ం�లనన్ ఆయన ��క� ఆనంద సవ్�� � �రం ��ల  �ంద� ��ప్�. 

అ�ల్ం�� �రదమమ్ �వచనం ఉందనన్ �షయం ���న దగగ్ర �ం�  ఆనంద 

సవ్�� � ���� ఉండడం� �దన�క �రదమమ్ బస� ��ం�ల్ ఏ�ప్� ���. 

�రదమమ్ తమ ఇం�� �వడం� ఆ ఇం� ��ంబస�య్ల  ఆనం��� అవ��ల్�ం� 

��ం�.. 

�రదమమ్ వ�త్ంద� ��యడం� అంద� సం��య�న ��త్ల� ����న్�. 

ఆ�� ఇం�ల్� ఆ�వ్�ంచ��� ఎ�న్ ఏ�ప్�ల్ ���. 
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ఇం� యజ��� ఇదద్� అ�మ్�ు�, ఒక ��.. ఇదద్ర�మ్�ు�  ప�ట్ లం��, 

���ల్  ����న్�.. 

�� ప�ట్ పం� క�ట్��న్�. ���� �లకం ��ట్��న్�.. యజ����  �రయ్ 

ప�ట్ �ర క�ట్�� ఉం�.. 

ఇం� �ం� అందం� ��గ్� ���.. ��మ్�� �����  అలంక�ం��. 

��ట్ �ర�� ఏ�ప్� ���.. �రదమమ్ �� �� అకక్� ��వర��న్  

గమ�ం� ఎం� ఆశచ్రయ్��ం�.. �� అలంక�ం��నన్ ��నం ��త్ం� �� 

అ���� ��ం� ఆం�� ఉం�� అనన్ంత� �మ����ం� �రదమమ్. 

�రదమమ్ �� �గ�� ఇదద్� అ�మ్�ు�  �రదమమ్� ఎ���చ్�.. ఇం� 

యజ��, అత� �రయ్, ఆనంద సవ్�� , ���ం  అంద� �రదమమ్� �దరం� 

ఆ�వ్�ం��.. �రదమమ్ �మమ్ం దగగ్�� ��� యజ�� �రయ్ ‘ఒకక్��షం  

ఆగం� ’ అ� �రడం� �ప�� అ�����నన్ �రదమమ్ � �� ఆనంద సవ్�� , 

���ం  అకక్� ఆ����. ఆ�డ హ���� ��� ప�� ��ం�.. 

ప�మ�� �దద్ం� ఏ�ప్� ��న �ర� ప�ళ్�న్ ���� �రదమమ్ ఎ��� 

వ�చ్ం�.. ఎం� సం�షం� �రదమమ్� �ర� ఇ�చ్ �దరం� ��� ఆ�వ్�ం�ం�.. 

�రదమమ్ ��న�వ్ న�వ్� ��� ����ం�. ఆ�డ �న�� ఆనంద సవ్�� , 

���ం , ఇం� యజ�� ��గ్� �ప� ��ల్� 

��డ్� జ��న �డవ� సంబం�ం� అకక్�నన్ �రంద� మన�ల�� �సత్ ఆం�ళన 

ఉనన్పప్�� �రదమమ్ ఇం�ల్� అ�� �టట్�� ��� ఉనన్ ఆం�ళన మ� 

�య���ం�.. 

ఒకక్ ఇం� యజ��� తపప్... 
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సమ��� ఆనంద సవ్��  వ�చ్� �బ�ట్ �� ���ం�  ��, �రదమమ్ 

త�ప్ం��గ���.. �� ఆనంద సవ్��  �వడం ఏ��ం ఆలసయ్�� �రంద� 

��� �� �బబ్� ���ర� అనన్ ఆ�చన ��� అత� ఒళళ్ంత  �మట 

ప�ట్�ం�.. 

�ంట� ఆనంద సవ్�� � ఆ ��� �ం�  పకక్� ����ళ్�.. 

తన� ఉనన్ భ��న్ ఆనంద సవ్��  �ం� ఉం��. 

ఆనంద సవ్��  �నన్� న�వ్�.. 

‘‘�రంత� కం�� ప��స్ం� ఏ� ��.. �� �� సంతన్�త్ ప� �ధం� 

స��నం ��ప్�.. 

అం��స� అరగంట �� ��� ��ం�� .. ��� ��ంచడం అనవసరం 

అ��ం� మ� కష్ణం� ���ల� ర�ప్ం� �రంద�� అ��ట్ ��ం���ణ్, అ� 

��త్  �� మన� ఇం� ఆ�శం �ం��ం�రనన్ ఆ�చన �� ��� అంత�� 

��ల్డటం జ��ం�.. ఈ �షయం� �� ��చ్ంత� ఉండం� .. �� ఎంత�� 

����� �బ�ట్ �రదమమ్� � ఇం�ల్ ఉండ��� అం�క�ం��.. ఆ�డ� 

ఏ��ం �� ��ం� ���ం� ..’’’ 

ఆనంద సవ్��  �టల� ఇం� యజ�� ఎం� ఆనందప� ���.. 

‘‘�� �ట అ�న్� �� .. ఇ�ప్� �  మన�ం� ��� � అ���ం�.. ఈ 

��� �� �� ఇకక్� ఉం�  � ఆ�థయ్ం �వ్క�ం��..’’ సం�షం� అ�న్� 

ఆయన.. ��� ఆనంద సవ్��  తల� అడడ్ం� ఊ��.. 

‘‘�దం�.. �� ��ళ్�.. �� �� ప� ఉం�.. �� బయట జ��న �డవ �రణం� 

�రదమమ్ �సత్ ఇబబ్ం�� �ర�య్ అవ�శం �క���.. ఆ �డవ వలల్  �రదమమ్ 

�సట్�బ్  ��ం� ���� �ధయ్త �� ఉం�..’’ 
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‘‘అ���..? ఆ �డవ ��ం� అస�� పటట్న�ట్� ఉం���ం�.. ఆ�డ �ఖం  

��త్  జ��న �డవ తన�స� అ� అరథ్ం ����ద� �� క��ం�ం�.. �� 

అంద� అ��క�స్  �వడం� ��� తన� �ర���.. 

�� ఎవ� ��ం� �డవ ప���న్ర� అ��ం�  ఉం�ం�..’’ 

‘‘�� �ర�� ప���న్�.. �రదమమ్ ��ం� �� �� ���.. ఆ�డ తన�� 

ఆం�ళన� బయ�� క��ంచ�ం� �య�న్�త్ం�.. �� బయట జ���నన్ �� 

అంశ� ఆ�డ� �����ం�.. 

ఆ�డ మన�� అలజ�  ��� అ� ��� �సం�ల� ��వం ప��ం�.. అం�� 

ఆ�డ� ఆ�ల్దకర�న ��వరణం� ఉం�� �����.. మ� �షయం.. �� 

ఆ�డ� ��� కలగ�ం� �����.. 

�సం�ల  ��� �శన్ల�  ఆ�డ� ���ంచవ�ద్.. ఈ �షయం � �య్�� 

�ంబ�స్ � �� ��య�యం� ..’’ 

‘‘అ�య్.. ఎంత �ట.. �� మ� అంత� ��ప్�.. �� ��తత్� ఉం��..’’ 

�నయం� అ�న్� అత�.. 

ఇదద్� ���� వ�చ్�.. ��� ఇం� యజ�� ఇదద్� అ�మ్�ల� �చచ్��త్ 

క��ం�ం� �రదమమ్.. ఆనంద సవ్��  అ����త్నన్�ట్� ఆ�డ� ఎ�ం� 

ఆం�ళన క��ంచడం ��.. ��� న�వ్� ఇదద్�� �చచ్��త్ం�.. �� అ��న 

�శన్ల� ఓ�క� స��నం ���ం�.. అ� గమ�ం� ఆనంద సవ్��  ���గ్ ఊ�� 

��చ్��న్�. 

�రదమమ్ దగగ్�� వ�చ్ ఆ�డ� ఎ��� ��� ��చ్�న్�. ���ం  ��� 

ఉనన్ �రదమమ్ ల��� ���� ��� వ�చ్�. ఇం� యజ�� �రయ్ సవ్యం� ఆ 

ల��� ���� �రదమమ్� ���ం�న గ��� �����ళ్ం�.. 
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���ం  �� వ�చ్ ఆనంద సవ్��  పకక్� ��చ్�న్�. 

‘‘అ�మ్.. �� ఇకక్డ ఎ�వం� అ�కరయ్ం క��న �హ�ట పడ�ం� �� 

�పప్ం� ..’’ �నయం� అ�న్� ఇం� యజ��.. 

�రదమమ్ అత� వంక �� �నన్� న�వ్ స� అనన్�ట్� త��ం�.. 

ప�మ�� ���వ�చ్న ఫలహ��న్ , ��� �  ఇం� యజ�� సవ్యం� �రదమమ్�, 

���ం� , ఆనంద సవ్�� � అం�ం��. ఆ త�వ్త  ఆనంద సవ్��  ���.. 

‘‘�రదమమ్ ��.. ఇంక �� బయ�  ����.. �� ఉద��న్ వ�త్�..’’ అ�న్� 

న�వ్�.. 

‘‘అ��..�  ��ం� ��� కం�� పడకం� .. �� ఎకక్��న్ సం�షం�� 

ఉం��..’’ ఆనంద సవ్��  మన��� ��ల� అరథ్ం ���నన్�ట్� అనడం� 

ఉ��క్ప�డ్� ఆనంద సవ్�� .. 

���ం, ఆనంద సవ్��  ఇదద్� ఒక� ���క� ����న్�. తన� �� 

స�ద్�� �నన్� న�వ్� ఆనంద సవ్�� . 

‘‘�� � ��య్క అ��.. �� ఏ �� ��ం� ���వ�స్న �ధయ్త �� ఉం�.. 

అం�� �సత్ ఎ�క్వ� సప్ం��త్�న్�..’’ 

‘‘స�.. �� కేష్మం� ��ళ్ రం�..’’ అం� �రదమమ్.. 

ఆనంద సవ్�� , ���ం  ఇదద్� అకక్�  �ం�  బయ� ��� .. 

ఆ ��� �రదమమ్ �సం ��య్కం� త�� ��న ఆం� వంట�ల� �జనం 

��ం�న త�వ్త �రదమమ్ �రంద� దగగ్ర �ల� ���� తన� ���ం�న 

గ��� న��ం�.. 
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ఆ గ� �� �దద్� ఉం�. అం�� ఉనన్ ఫ�న్చ�  �� ఖ�నద� ��త్� ���త్ం�. 

�దద్ ఎ� ఇ�  �� �� ఉం�. �� � ఎ��� ����త్ ���� �� 

క��ంచ�� �రదమమ్� ఎం� సం�షం  ��ం�. 

�రదమమ్ ���� భ�త్�ల� �ం��� ఆనంద సవ్��  ��� �లపడం� ఆ�డ 

�స� ��య్కం� ఆ ��� అకక్డ ఏ�ప్� ���. �� దగగ్�� ��ళ్ �����  

��ల� భ�త్� నమసక్�ం�ం� �రదమమ్. 

��� ఆ ����  త�కం� �� ఆ త�వ్త  ��ళ్ ��� ఉప��ం�ం�. 

............................ 

ఆ మ�న్� ఆ��రం .. 

�రదమమ్� అ�� గంటల� ���వ వ�చ్ం�. �వ�� ఎ��� క��ం� 

�����  ��� భ�త్� నమసక్�ం� �� � �ం�  ��ం�. స��గ్ అరగంట� 

�లకృ�య్�  ��ం��� తన� �� ���వ�చ్న �����  �వయ్ చ��� 

��యణం  �యడం �రం�ం�ం�. 

ఏ� గంటల� ఆ ఇం� యజ�� త�� త�ట్ంత వర� ��యణం ��త్� 

గ��ం�. త�� శబద్ం �న�� �� ��ళ్ త�� ��ం�. ఎ��� ఇం� యజ��, 

అత� �రయ్ �లబ�  ఉ�న్�. �రదమమ్� 

�డ�� �ం� ����త్ నమసక్�ం�� ఇదద్�.. 

‘‘�� అ�మ్.. �మమ్�న్ �సట్�బ్ ��త్ మ�న్ంచం� ..’’ �నయం� అ�న్� ఆయన.. 

�రదమమ్ �నన్� న�వ్ం�.. 

‘‘అ�ం��� ��.. ఉదయం అ�� గంటల� �����.. �న్నం �� ���� 

�వయ్ చ�� ��యణం ��త్ ��చ్�న్�..’’ న�వ్� అం� �రదమమ్.. 
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‘‘ఓ.. అ��.. � ��ల  ��� �జ ��ం�ల� � ��క అం�� ఇ� 

వ�చ్�..’’ అ�న్� ఇం� యజ��.. 

‘‘�� సం�షం పదం�..’’ ఆనందం� అం� �రదమమ్. 

��గ్� ���  గ� �� న���.. 

���  గ�� రకర�ల �ల� అందం� అమ�చ్� . అకక్డ  �ంక�శవ్ర�వ్�� 

��, �వ�ంగం, ల�, సరసవ్�ల, �న్�న్శవ్��, �����  �ం�  ���ల� 

వ�స� అమ�చ్�. ��� ఇం� యజ�� ఇదద్� ���ళ్ �ల� అందం� 

అమ�చ్��న్�. 

ఆ �లల్ల� ��త్ం� �రదమమ్� ఎం� �చచ్��త్ం�. ఒక�మ్�� ప��ళ్ం��, 

మ�క�మ్�� ప�న్ం� సంవతస్��ం��... �లల్�దద్� ఎం� అందం� ఉ�న్�. 

���దనం ఉ�ట్ప�� ప�ట్ లం��, ���ట్ ధ�ం��. ��ం� భ�త్ �వం� 

���ల� అలంక��త్�న్�. ��� తమ త�మ్�, ఇం� యజ�� ����న 

ఎ��� సంవతస్�ల  అ�బ్� �ల� అం��త్ తమ వం� స�యం ��త్�న్�. 

�రదమమ్� �డ�� �� ప�� ఆ��  ఆ�డ ��ల� �నయం� నమసక్�ం��. 

ఆ �లల్ల  �నయ ��యత�  ��త్ం� �రదమమ్ మన� ఎం� �ం���ం�. 

ఖం��  ��� తమ సంసక్ృ�, సం����  మరవ�ం� �రత�� �ర��న్   

ఇ�మ�ంప ��త్నన్ ��� �� గరవ్ప�ం� �రదమమ్. �జ� �వల�న అ�న్ 

వ�త్�ల� అమ�చ్ ఓ పకక్న �లబ�డ్� ��గ్� �లల్�. �రదమమ్ ���  ���ల  

�ం� ��చ్ం�. భ�త్ �దధ్ల� �జ �యడం �రం�ం�ం�. ��దన �సం త�� 

��న �� ��  �య��న్ ��� వ�చ్ం� ఇం� యజ����  �రయ్. అతయ్ంత భ�త్ 

�దధ్ల� �జ� ��ం� ఆ �య��న్ ��దయ్ం ��ట్ భ�త్ �దద్� ��థ్ం�ం� 
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�రదమమ్. ��గ్� �లల్�  ఇం� యజ��,  �రయ్ అంద� �� భ�త్ �దధ్ల� ��� 

� దండం ��ట్�. 

�రదమమ్ ��ల  ��� ��� � �జ ��ం�మనన్ సం�షం �రంద� కళళ్�ల్ 

సప్షట్ం� క���త్ం�. �జ అనంతరం అంద� క�� ����� వ�చ్�. �రదమమ్ 

��ం�� వ�చ్ంద� ���న ఇం� యజ�� బం���,  �న్���  అంద� 

వ�చ్�. �ం� అకక్డ పండగ ��వరణం ఏరప్�ం�. 

�� ఒకక్� �రదమమ్� ఆ�య్యం� ��ల్�� తమ సం���న్ వయ్కత్ం ��త్�న్�. 

�రదమమ్ �� ��� ఆనందం� ��ల్�� ఎం� ఉ�స్హం� క��ం�ం�. 

............................ 

ఆనంద సవ్��  �� అసహనం� ఉ�న్�. ���ం  �� �నష్� � క���త్�న్�. 

‘‘ఛ.. ఇ� జ���ంద� �� ఏ��ం ఊ�ంచ��..’’ ���� ��� ��ద్�ం� 

అ�న్� ఆనంద సవ్�� . 

‘‘అ�� �� .. �� �� ఊ�ంచ��. �� పండల్� కళకళ�� ��ట్� �ళళ్ �బబ్�  

త���య� ��� ఉం� క�.. ఇ� �రదమమ్ �షయం� జ��ం�.. ఇ�ప్�ం 

��ద్ం..’’ ఆనంద సవ్��  �ఖం  ��త్ అ�న్�  ���ం. 

ఆ�ల్ం�� �రదమమ్ �వచనం �ష�  ���� ఎంత ����� సం��ం�ం�.. 

అం� వయ్��కత �� ఎ�ర�ం�. ఇం��� ఉం� �ంద� ఆ�య్�మ్క �తత్�  

�రదమమ్� �మరశ్ల వరష్ం ���ం��. ‘ఒక ఆ�య్�మ్��ల�  ఉం�  �నవతవ్ం 

��ం� ��� ఉ�హరణ� ఒక ���� వృ�త్ం��న్  �పప్డం ఎంత వర� 

�య్యం .. అ�� మదయ్ం ��ం� ��� స�జం� ఎ�ం� �రవం ఉం�ం� 

��� క�.. అస�  మదయ్ం �గడ�  త�ప్.. అ�ం�� మదయ్ం �����  ఎంక��  

��త్నన్�ట్� ఆ�డ ��ల్డటం �� ��డ్రం� ఉం�.. ��� �� ఖం��త్�న్ం..’ 
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అం� �� �� సవ్రం� ��న �సంగం �ష�  ���� హ� చ�  ��త్ం�. ��� 

�� �ష�  ���� అ�క ��నయ్ం ద�క్ం�. �ంద� ��జ�ల్ ��� 

ఏ�భ�ం��. 

�రదమమ్� �మరశ్�  ��ప్ం��. 

�ం� �సం�ల� �పంచ ��య్� �ం�న �రదమమ్� ఈ ఒకక్ సంఘటన �వ్�  

వ�చ్న �� ��య్�ల� మచచ్ ప�నటల్�ం�. అ�� �రదమమ్� స��ట్� �� 

�� మం� సప్ం�ంచడం �ంత ఊరట క��ం�నపప్�� ఈ వయ్వ�రం ఎ� �ం�  

ఎ� ��� ����త్ం� అనన్ ఆం�ళన ఆనంద సవ్�� � క���ం�. �రదమమ్ 

�డవ �వచ��� అం� �దద్ం ��త్�న్�. 

ఆ సభ� ఈ సంఘటన ��వం ప��ం�� అనన్ �నష్�  ఆయన� ప�ట్�ం�. 

�రదమమ్� వ�త్నన్ ��  ��య్�ల� �� ఓరవ్�� �� ప�గ�ట్�� ఆ�� 

��ప్��రం ��త్�న్ర� సప్షట్ం� అరథ్మ��ం�. �� ��� ఎ� ఎ��క్�� 

ఆయన� అరథ్ం �వడం ��. 

అం�� అంత� ఆం�ళన �ం���న్�.. 

‘‘�� ఒక ప� ��త్  ఎ� ఉం�ం� �� ..’’ ఏ� ఐ�� వ�చ్న�ట్� అ�న్� 

���ం .. 

‘‘ఏ�ట�..?’’ ఆస�త్� అ��� ఆనంద సవ్�� . 

‘‘�రదమమ్� ఈ �షయం ��ప్, �� అ� ఎం�� ��ల్�ం� �వరణ 

ఇ�ప్�చ్నటల్�� ��ం�ం� క�..’’ అ�న్� ���ం.. 

‘‘వ�ద్.. అ� ��త్  �రదమమ్� �మ�శ్�త్నన్ ��� �� భయప��నన్టల్��ం�. 

�ం� �రదమమ్� �మ�శ్ం� �� �ం� మ�ంత ����ం�. ఒకక్�� శ�� 
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తమ� �� భయప���న్డ� ���త్  అవత� వయ్�త్� మ�ంత బలం  ����ం�. 

��� ఆ�� మ��న్ ��ప్��రం  �యడం �రం��త్�. �రంత� 

�ండంత� �� ��ం�ం�� �� అ����. �� �మ�శ్ం� �� �� �రదమమ్ 

�త మనం �వరణ ఇ�ప్�త్ ��� ఇక మనం �ం�� ఎ� �ళ�ం ..? అ�న్� 

ఆనంద సవ్�� .. 

‘‘�రనన్� �జ� �� .. �� అంత �రం ఆ��ంచ��.. మ��ప్�ం ��ద్ం..?’’ తల 

��క్ం� అ�న్� ���ం.. 

‘‘��త్తం ఈ �షయం �రదమమ్ దన్�ట్� �����ం� ఉండడ� మం��. ఇక �� 

��ం� ఎ�క్వ� ఆ��ం� మనం ఆం�ళన �ం� కం� వ�చ్ శ��రం డ�ల్� � 

జ�� �రదమమ్ �వచనం� దన్�ట్ ��ంచడం మం��.’’ 

‘‘అ�� �� ..’’ ఆనంద సవ్��  �టల� త��ం�� ���ం . 

‘‘అ�� ఒక �షయం.. �రదమమ్ � �ష�  �� వ�క్ � జ���నన్ ����  ����న్  

ఎపప్�క�ప్� మనం ��తం� గమ�ం��.. ఆ ��రం  మ�ంత ఎ�క్వ� ఉం� 

అ�ప్� మన� �రదమమ్ �య్�కట్�  ��ం�, ఆ�డ �పథయ్ం, ఆ�డ ��తం ఎంత 

��డంబరం� ��ం� �వ��త్ ఒక ���� ��ట్  ��ద్ం.. అ� ��త్ 

�ంత� �ంత�న �రదమమ్� వ�త్నన్ �మరశ్ల� అ�కటట్గ���ం ..’’ 

ఆనంద సవ్��  ఆ�చన� ఎం� సంబరప���� ���ం.. 

‘‘�ల క��ట్� ��ప్� ��  ��.. అ�� ఆ ప�� �ంట� ��త్ అ���ం� క�.. 

ఇం� ఆలసయ్ం �యడం ఎం��..? �రదమమ్ ��ం� వ�చ్ ఏ �రత్�న  �ష�  

�� వ�క్ � ఎం� ��నయ్ం సంత�ం��వడం మనం ��త్� ఉ�న్ం  క�.. �� 

��ప్న�ట్� �రదమమ్ ��తం ��ం� �ల్పత్ం� �వ��త్ ఓ ���� త�� �� 
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��ట్  ��త్  ��� �� ��ష�న సప్ందన వ�త్ం�.. ఆ ప�� ఇ�ప్� ��త్  ఓప� 

అ���ం� క�..’’ ఉ�స్హం� అ�న్� ���ం.. 

���ం  ఆ�చన �� ఆనంద సవ్�� � ��� ఉంద��ం�ం�.. ��� 

ఆ��ం�.. ���ం వంక ��� ఆనంద సవ్�� .. 

‘‘స�.. అ��.. �రదమమ్ ��తం ��ం� �� �వ��త్�.. ��� �ల్పత్ం� ఎ��  �� 

ఒక ప����ల ��� గల  ���� త�� �� ��ట్  �� ..’’ ఆనంద సవ్��  

�టల� ���ం ఉ�స్హం� ‘‘అ�� �� ..’’ అం� తన ��� ��  �� 

అం�� ��� ��రడ్�  ఆపష్�  ఆ�  �� ఆనంద సవ్��  �� �ం� ��ట్�.. 

ఆనంద సవ్��  ఒక�� ���ం  వంక ���.. ���  క�ళ్ ���� 

�రదమమ్ ��తం ��ం� ఒక�� మననం ����, �ం� సవ�ం��� �పప్డం 

�రం�ం��. �రదమమ్ ��తం ��ం� ���ం� �ద� ��� �ం�నన్ 

���ం  ఎం� ఎ��జ్�  అ�య్�.. 

��� అరగంట �� ఆనంద సవ్��  ��ప్�. 

�రదమమ్�  �నన్�ప్� �� ���యటం, జ�ం��� �రదమమ్ ��ళ్ ���వడం, 

ఆ�త్ �సం సవ్ంత �� �రదమమ్� ఇం�ల్�ం�  �ం�యడం, అ�ధ� ��వ్ �ట్ష� �  

ఉనన్ �రదమమ్ అ���ం� ���� మం���� �వడం, అకక్�  �ం�  

ఆ�య్�మ్���� �రడం, త�వ్త  తన �వ్� అ���� �వడం .. అం� �వరం� 

��ప్�. 

�రదమమ్ వృ�త్ంతం  �నన్ ���ం కళళ్�ల్ క�న్�ళ్ �ం��. ఆనంద సవ్��  కళళ్�ల్ 

�� సనన్� క�న్� �ర.. �పప్డం �రత్�య్క ���ం ���  ��రడ్� � ఆ�  

���. �ం� ���ల  వర� ఇదద్� 

�నం� ఉం����. �� �ద�� �రదమమ్ ��త వృ�త్ంత� క���ం�.. 
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అం���ం�  �ం�� ���నన్� ఆనంద సవ్��.. 

‘‘���ం .. ఇ�ప్� �� ��ప్నదం� మ�క �� ��, అం�� �ఖయ్�న 

��ం�ల్ ���� ��� ��ం�ం�.. ఇ� ��� �� ఉం��, ఇం�ల్� �� 

ఉం��.. ��� ఇం�ల్�� ��స్ ��  �� ��� �� అ� ��  ���’’ అ�న్�. 

అ�ప్� ���నన్ ���ం  కళళ్� ����ం�.. 

‘‘అ�� �� ..’’ అ�న్�.. 

‘‘��� ఎవ�� ��ప్�త్� ..?’’ అ�న్�.. 

‘‘ఎవ�న �� అ�� ��ం�ం� �� ..’’ అ�న్� ���ం.. 

‘‘��వ్ ��ప్ం� �జ�.. అ�మ్�� ��ప్�త్  సప్ందన �ంట� వ�త్ం�.. మం� 

�పం� �� ���� సప్షట్ం� ��ల్డగ�� �� ఎవ��న్�..?’’ ఆ���త్ 

అ�న్� ఆనంద సవ్�� . ‘‘ఆ �షయం �� వ��యం�  �� .. �� ���ం��.. 

స��గ్ �ం� గంట�ల్ �� �� ఆ�  �� �డం� .. ��� అ� ��  అ� 

ఉం�ం�..’’ అం� ఆనంద సవ్��  దగగ్ర �ల� ���� ��ళ్��� ���ం.. 

���ం  ��ళ్న త�వ్త ఆనంద సవ్��  �� ��  ఆ�చన� ప����. ‘ఒక 

మం� ప� ��త్నన్�ప్� ఎ�న్ అ�ంత�� ఎ�ర��ం��.. ��� �� 

��క�� ��త్ ��తం�  �ం��  �గడం కషట్ం .. అం�� ఆ అ�ంత�ల�  

ఎ��క్ం� లకష్�ం ��� ������.. 

అ�ప్� సం�రణ్ �జయం ద�క్�ం�..’ 

ఒక సందరభ్ం� �రదమమ్ అనన్ �ట�  ��త్� ��� అత�� అపప్� వర� ఉనన్ 

�రసం అంత  ఎ����ం�.. మనసం� ఉ�స్హం �ం���.. �మరశ్�ల  ��ం�న 

ఆ�చన�  �����ట్, డ�ల్� � జ�� 

�రదమమ్ �వచనం ఏ�ప్టల్ ��ం�న ఆ�చన� ప����. 
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................................. 

��ప్న�ట్�� ���ం  �ం� గంట�ల్ ���� త�� ���. ��� �� �� � 

�� ���న �ష�  �టల్� అ� ��  �� ఆనంద సవ్�� � స��రం అం�ం��. 

ఆనంద సవ్��  తన �� ��  ఆ�  �� ఆ ���� ���. ��� ��న ఆనంద 

సవ్��  ���ం� ��చ్��ం� ఉండ�క���. 

అంద�న అ�మ్�� ఆ ���� ��ం�ం��. �రదమమ్ ��త వృ�త్ం��న్  

సప్షట్�న ���� ఆ� �పప్డం �రం�ం�ం�. కం�ం� � అ��ణం� ఆ� �ఖం 

� ���  కద����న్�. అ�� ఆ� �త� ఇం�ల్�� �� ��ప్ం��.. ఆ 

�ం� ����  �� �� వ�చ్�. ��� ��న �� తపప్�ం� �రదమమ్� 

వ�త్నన్ �మరశ్ల� ఖం�ంచ�ం� ఉండ��.. 

ఆనంద సవ్��  �ఖం  సం�షం� �����ం�.. అ�� ఆ ���� ��త్ 

ఉం����.. 

ఆ ��� అ� ��  ��న ప�����ల్� ప��ల  �య్�  �వడం� ఆనంద సవ్��  

ఎం� ఆశచ్రయ్���. 

�ష�  ���� �రదమమ్� ఉనన్ ���ం�  అ�ం�� మ�.. 

�య్� � �� ��ం�స్  �� �� వ�త్�న్�.. �� ఒకక్� ఆ� ��తం 

�ఫ్�త్�యకమ�, అ�ం� మం� మ��� �మ�శ్ంచడం స��దం� �� మం� 

తమ అ����న్ ��ంటల్ �పం� పం��వడం ఆనంద సవ్�� � మ�ంత 

సం���న్�చ్ం�.. 

తమ ఆ�చన ఫ�ం�నం�� ఆనంద సవ్��  �ం����. �ంట� ���ం � 

��  ���.. 

‘‘��.. � డ�  ఎ �� ��  �� ..’’ ��చ్��� అ�న్� ఆనంద సవ్�� .. 
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‘‘�య్ం�య్ �� ..’’ ఆనంద సవ్��  ��చ్�వడం� ���ం  �ఖం  

�����ం�.. 

‘‘���� ఈ ���� వ�త్నన్ ��ప్�స్ .. ��త్ ఉండం� .. డ�ల్� � జ�� 

�రదమమ్ �వచనం �� వర� ఆ�డ � వ�చ్న �మరశ్ల�న్ ప�పంచల����.. 

మ�ళ్ ఆ�డ �వచనం �సం అంద� ఎ����ంత� ప��థ్��  �����..’’ 

��� త� అ�న్� ఉ�స్హం�.. 

���ం  �టల� ఆనంద సవ్��  �� ఏ�భ�ం��.. 

‘‘�రనన్� �జ� ���ం .. ఇంక మనం ����  ��ప్�స్  ��ం� ఆ��ంచడం 

��� డ�ల్� � జ�� �రయ్�మల  ప��  � దన్�ట్ ��ం��.. డ�ల్� � ఉనన్ �దద్ 

�� � ��  ���.. ఆ త�వ్త ..’’ అం� డ�ల్� � �రదమమ్ �వచనం �సం ��  

ఏ�ప్టల్�  ���స్న ప�ల ��ం� �వరం� �పప్డం �రం�ం�� ఆనంద సవ్�� . 

ఆయన ���నన్ �ష�ల� �దధ్� �ం� ��  ���వడం �రం�ం�� 

���ం.. ప� ���ల  �� �వరం� ��ప్న ఆనంద సవ్�� ..‘‘ఇం� మన� 

��� ��ల  వయ్వ� ��� ఉం�.. ఈ ��� ��ల� �� ��ప్న ప�ల�న్ 

�రత్����.. ఏ��ం �� ��డ�.. �ం� �వచ�ల� మనం ��వ్జయం� 

ఏ�ప్� �యగ��ం.. 

�ం� �ం� జ�� �రయ్��ల� �� అం� ��వ్జయం� జ��ంచ��� �య 

శ�త్� కృ� ���.. 

ఏ��ం ఏమ���� ఉ�న్ అంద� �ం� అ���ల��ం ..’’ ఆనంద సవ్��  

��న్తం� �చచ్�ం�� ���ం�.. 

‘‘�� అంత� ��ప్� �� .. ��� ���ల్ ఈ ప�ల�న్ ��త్ ��  �ధయ్త ��.. 

ఈ �షయం� ��� కం�� పడకం� ..’’ ��ఫ్�ం� � అ�న్� ���ం.. 
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���ం  �టల� తృ�త్� త��ం� ��  ��ట్�� ఆనంద సవ్�� .. 

........................... 

��� �� మ�నగ�  ఏ��.. 

ఆ మ�నగ�  �� ��  బ�గ్  �ంతం� ఉం� ���� ఆలయం.. 

 �లల్� �ల��� ��మ్ం�న ఆ ఆలయం ��మృ��న్  ���ం� ��య్లయం� 

క���త్ం�.. ��� అ�� ఎక�ల సథ్లం�  ఎం� ��లం� ��మ్ం�� ఆ 

ఆల��న్.. ఇం��� ������ జ�� అరచ్న�, �జ�  య�తథం� అకక్డ 

జ����. 

గరభ్��� ����త్ �����  ��హం ��న�వ్ �ం��త్ క���త్ం�. ��  

�ద ��  ����, �� ��� భ�త్ల� ఆ�రవ్��త్, �ఖం � �దర� ��న�వ్� 

ఎం� అందం� �����ం� �����  ��హం. 

ఆ ����న్ ��త్ం� ఆ ����� ��వ�చ్ �జం�� అకక్డ ��చ్�న్�� 

అంత సహజం� ఉం� ఆ ��హం.. 

�� �� ఉదయ� సం�య్ �ర�� �దల�య్ భ�త్ల హ��� , ��  �ళ 

������ ఇ�చ్ ��  �ర� వర� భ�త్�  వ�త్� ఉం��. ఆ ����� �వయ్ 

ఆ��వ్�� �ం��� ఉం��. ������ �వలం  ��స  �ర��� 

��ం� �� �ధం ��ం� �� ఒకక్� ���త్�. అం�� ఆ మం�రం�� 

అ���టట్�� ఎం� మం� �శ�థ్�  అకక్డ క���త్ం��. �ర��ల� ఈ�ట్ , 

��త్  అ� �దం ��ం� అ�న్ ��ల  �ం�  ఆయన� �లవ��� వ�త్ం��. 

ఆ �� ������ ద�శ్ం��వ��� వ�చ్�.. ఒక వృదధ్ జంట, �� ����, 

�డ�, మ�మ��, మ�మ�.. 
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�రంద� సం��య ��త్�  ���� �� దరశ్నం �సం వ�చ్�. ఖ��న �� 

మం�రం �ంగణం� ఆగ�� అం���ం�  ��� �రంద�.. �����  

మం�రం ఆవరణ�� ��� ఏ� ��ంతత.. అపప్� వర� ఎ�న్ సమసయ్ల�, 

ఒ�త్�ల� తలల్��ల్�� భ�త్� .. ఒకక్��� ఆ మం�రం�� అ���టట్�� ఎం� 

�ద����.. కం�� క��ంచ�ం�� ఆ ����� భ�త్ల  మన�� ఉం� 

�ధల �ం�  ���త్�� ��త్�న్�� అ� అకక్�� వ�చ్ �� భ�త్�  మన�� 

����ం�.. 

అంత �వ్ంతన ల��త్ం� �బ�ట్ ������ ద�శ్ం��వ���  ��, �ంత 

��� ��ం� తం�ప తం�� � ��చ్�త్ం��.. 

�� ��న �� ��� మం�రం �� న���.. ఆ వన్�ద్�� ��� 65 

సంవతస్��ం��.. 

వయ� �బ�డ్ శ�ర ��ఢయ్ం ��ం ఏ��ం తగగ్�� అత��.. �లల్� �ం�క�  

ఉనన్పప్�� ఏ� �జ�� ఆయన �ఖం � క���త్ం�.. ���  ��� ఉ�న్�.. 

వయ�� ��తత్ం ��ం� ఎం� ���� అ���  ��త్�న్�.. 

ఆయన ���� �� ���� .. ఆయన �రయ్��  ��కిష్... �డ�  ��వ�, 

మనమ��  ��భ ప�సంవతస్�ల  వయ�ం�ం�.. మనమ� ���  ఎ��� 

సంవతస్�ల  వయ�.. 

అ���� ఉనన్ ��� �డ�� �డ���  ఇం�� �ం�  వ�చ్� ఆ వృదధ్ 

దంప��. 

���, �డ� , మ�మ� మ�మ��� ఎం� ��� ��తం ����ం� 

���. ఇం��� ఉనన్ వంద �టల్ ��యల  ఆ�త్� �ర�� ఆయన ���� 

����. 
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తన తదనంతరం ఆ ఆ�త్� ����� �ధయ్త� తన ���� ఇ�వ్లనన్ ��న 

లకష్�ం� ఆయన అ��� వ�చ్�. 

���� అం� ఆయన� ఎం� భ�త్. ��  ప�ల� ‘��’ ఉనన్పప్�� ����� 

��� �షయం� ��ం ఆయన ఎం� �షట్� �షఠ్� వయ్వహ��త్�. అం�� ఈ �� 

అ����� ���� మం���� వ�చ్�. 

�� దరశ్నం అనంతరం ఆ�త్� ����� అపప్�ం� �షయం ��ం� ��ల్�ల� 

ఆయన �వన. 

అ�� అ���ం� ఆ ఆ�త్ తన ����� ��, తన� �� దకక్నంత �దద్ 

ఉప�వం వ�చ్ం�.. 

�ం� ఒకక్��� �పప్����� ఆ వృ�ద్�.. స��గ్ �రం ��ల  �తం 

����� తన ����  ఇం�ల్ ఉనన్ సమయం� తన మ�మ��  ��భ �వ్�  

ఆ ఉప���న్ �����న్�.. 

ఆ��.. 

ఏ� ��� �ప�  �ర��త్ ��� ��చ్�న్� ఆయన. అ� సమయం� 

మ�మ��  ��భ ప���త్�ం� వ�చ్ం� ఆయన దగగ్��.. 

‘‘�త�య్.. �త�య్.. ఒకక్�� ఇ� �  ��క� ��ం��..’’ అం� �ప� 

చ���నన్ �తయయ్ �� ప�ట్�� ��ం�.. 

మ�మ�� �� అ�య్యం� ��త్.. 

‘‘ఏ�ట�మ్ అ�.. ఇ�ప్� ��ంత ఓ�క �� �� ��.. ��వ్ ���..’’ అ�న్� 

�లన�.. 

‘‘అ�ం �దర�.. ��వ్ ���స్ం�.. ఎం�కం� ఇం�� �ం�  ఒ��డ అ���� 

వ�చ్ం�.. ఆ�డ ��  �సం��  ఎంత ��ం�� ���.. అ� �ం� �� ఎంత 
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ఆశచ్రయ్���..’’ అం�.. ఆయన� �� అ�ం� �����లనన్  ��హలం  

�టట్డం� మ�మ��� ��ళ్�.. 

మ�మ�� ��భ కం�య్ట�  �ం�� ��� ��ళ్ం�.. ��య్�  ఓ��  �� 

�రదమమ్ �వచ��న్ �ల్�  ��ం�.. 

కం�య్ట�  �క్�� � క��ం�న �రదమమ్� �డ��.. ఆ వృ�ద్� ��� ఉనన్ �ప� 

�ందప���ం�.. 

ఆశచ్రయ్ం� ఆయన క���ల్ �దద్వ�య్�.. తన �ళళ్ �ంద �� కం��త్ం�� 

అనన్ంత� వ�����.. కం�య్ట�  �క్�� � �రదమమ్.. 

�రదమమ్ ఇం� ��� ఉం�..? ఆ ఆ�చన� అత� భ�ంచ�క���న్�.. 

ఎ�ప్� చ���ంద� ��ం� ��� ఉం�నన్ ఆయన� ఇ�ప్� ఇ� క��ం� �దద్ 

�� ఇ�చ్ం� �రదమమ్.. 

అత� ఇం� �� � �ం�  ����క���న్�.. �రదమమ్ ఆ�� ���త్  ��ట్ 

చ�ప్� ��ం� 

అంత�ం�ం�ల�  ప�మం�� ��య్కం� �య�ం�� త�.. �రంద� ��న్ 

సంవతస్�ల �� �� ఊ�� ��ం� మ� �రదమమ్ క��ంచడం �ద�, ఆ�డ 

ఎ�ప్� చ��� ఉం�ంద� �పప్డం� �� �టల� న�మ్ �� �రదమమ్ ��ం� 

���� మ�����.. 

��.. ��.. 

�రదమమ్ ��� ఉం�.. 

అ� అ����.. 

అ�� �ధయ్ం.. 

అస�  �రదమమ్ ఇ�న్�ళ్� ఎకక్�ం�..? 
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�� పం�ం�న �� ఊళళ్�� ��, పటట్�ల� �� �రదమమ్ ��ం� �క� 

���.. అ�న్ అ����ల��, వృ�ధ్���� ��ం��.. ఎకక్� క��ంచ� 

�రదమమ్ 

ఇ�ప్�.. ఈ అ���� అ� ఓ ఆ�య్�మ్���  అవ�రం� క��ం�ం�.. 

��న�వ్ �ం��త్ �సం��త్నన్ �రదమమ్� �� భ�ంచ�క���న్�. ఆయన 

ఒళళ్ం� �మటప�ట్�ం�.. ఒం�ల్�ం�  ఎవ� శ�త్నంత  బయ�� ���త్నన్�ట్� 

అ�� �పప్�����. 

తన �తయయ్ �పప్���వడం� ఉ��క్ప�ం� ��భ.  ఉనన్ఫళం� �తయయ్ అ� 

ఎం�� ప���� ఆ ��న్�� అరథ్ం ���. 

‘‘�త�య్.. �త�య్..’’ అం� కం��� ���ం� ��భ.. ఆ ��న్�� ఏం 

��� అరథ్ం ���.. 

‘‘మ�మ్.. మ�మ్..’’ అం� గ�ట్� అ��ం�.. 

అపప్�� �సత్ ���నన్ ఆ వృ�ద్� ��భ� ��ం��... 

‘‘��ం ���� త�ల్.. �సత్ క�ళ్ ���నటల్� ప���� అం�..’’ �ం� �ం�  �� 

�లబ�� న�వ్� అ�న్�. 

ఆయన �టల� ఎం� ఆశచ్రయ్��ం� ��భ. 

‘ఎ�ం� ప��థ్���న  �రయ్ం� ఉం��.. ఏ సమసయ్ వ�చ్� �రయ్ం� ఎ��క్��.. 

భయం అనన్� మన మన��� వ�త్  ఆ భయ� మన ఎ��దల� ఆటంకం� 

���ం�.. 

�బ�ట్ ���ల  ప��థ్�ల� �రయ్ం ��ప్�ం� �ం�� ���..’ అం� �తయయ్ 

ఎ�ప్� తమ� ���ం� ��.. ��.. అ�ం� �తయయ్ కళళ్�ల్ సప్షట్ం� భ��న్ 

��ం� ��భ. 
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�తయయ్ అంత� ఎం�� భయప�డ్�..? ��న్� ��భ� అరథ్ం ���.. 

�� తన �తయయ్ �ఖం � ఇం� భయం క���త్ం�.. ఆయన శ�రం �తత్ం 

�మట� �ం���ం�. 

��భ అ��� ���  గ�� ఉనన్ ��వ� అకక్�� ప���త్�ం� వ�చ్ం�.. 

‘‘ఏమ�ంద�మ్.. అంత గ�ట్� అ���..?’’ కం��� అం� ��వ�.. 

��భ ఏ� ��ప్ల� అ��ం�ండ��.. 

‘‘అ�బ్.. ఏ��ద�మ్.. కం�య్ట� � ఏ� ��ం ��త్ అ� అ��ం�..’’ న�వ్� 

అ�న్� ఆ వృ�ద్�. 

‘‘అం�� .. అ��ం ��� అంత� అర��..? �� ��  �� అలల్� 

ఎ�క్వ��ం�..’’ ���పం� అం� అకక్�  �ం�  ��ళ్��ం� ��వ�. 

��భ తన �తయయ్ వంక ��� ��ం�.. ఆ ��� ‘� వలల్  అమమ్� ���ల్ 

���స్ వ�చ్ం�..’ అనన్ అరథ్ం ���ం��త్ం�.. 

మ�మ�� ���� ���న్ అరథ్ం ���నన్ అత� త�ప్��న ��� �ంప�  

���ం�... 

‘‘న�న్ కష్�ం� త�ల్.. �� �ందప�డ్న� ���త్  � అమమ్ అనవసరం� కం�� 

ప��ం�.. ఈ �షయం ��� ���ం�.. �� �� కం�� పడ��.. ��ప్ట�  

అ� అం� ��  హం�� ��త్�.. 

అం�� అ� ��ప్�.. ఏ� ఒక�� న�న్ స��గ్ �డ�..’’ ��భ� స�ద్���నన్�ట్� 

అ�న్�. ఆయన �ం�� సనన్� వ��� సప్షట్ం� గమ�ం�ం� ��భ. 

‘‘�తయయ్ ఈ ��ల్ ��చ్� �డం�..’’ అం� �� ��చ్� �ం�  �� ఆయన� 

��చ్మం�.. అత� ��చ్�న్�. 
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కం�య్ట�  �క్�� � �రదమమ్ �వచనం వ�త్ం�.. అత� �రదమమ్� ��త్�న్�.. క�ళ్ 

�దద్� ���� మ�.. ��భ ఆయన� గమ��త్ం�.. 

�రదమమ్ �వచ��న్ ��త్నన్ ఆయన �ఖం � �మం� ���  ����న్�. 

ఏ� గ�� �� ఆయన �ఖం  �మట� త����ం�. 

ఆయన కళళ్�ల్ ఎ�� �ర�  అ����న్� .. కం�య్ట�  �క్�� � క���త్నన్ 

�రదమమ్� ��త్ తన� �� మ�����. 

ఏ� ��య� �పం అత�� ����త్ం�. క��ం� �ప�� వ�త్నన్ ఆ ��ప్� 

గమ�ం�న ��న్� ��భ� �టట్�ద� �� తన �తయయ్� ��త్ం� భయ��ం�.. 

గతం� ఎ�ప్� ఆయన అ� ఉండడం �� ఎ�గ� ��భ ఎం� ఆశచ్�య్�� 

�ర�య్ం�.. 

కం�య్ట�  �క్�� � క���త్నన్ �రదమమ్� ��త్ తన �తయయ్ అ� ����డనన్� 

��ం ��భ� అరథ్ం అ�య్ం�.. 

�� �రదమమ్� �� �తయయ్ ఎం�� అ� �����..? 

ఆ�� �డ�� �తయయ్ ఎం�క� భయప���న్�..? 

అ� భయ�..? �ప�..? �క మ�ం�ద���..? 

��� ఆ��ంచ��� ��న్� ��భ �ద� సహక�ంచ��.. 

�� తన �తయయ్� వ�చ్న ఆ ��ప్� ��ం ��భ సప్షట్ం� ప�గ�ట్ం�.. 

��భ ఆయన� గమ��త్ం�.. 

‘‘ఇ�.. ఇ�.. ఇం� ��� ఉం�..? ఎ�ప్� చ�చ్��ంద��నన్ �రదమమ్ ఇం� ��� 

ఉనన్�.. ఇ�� �ధయ్ం..? ఇ� �తక��� ��ల్�.. �తక��� ��ల్�..’’ తన� �� 

మ����.. �కక్న తన మ�మ��  ఉందనన్ సప్ృహ �� ��ం� గ�ట్� 

అ���.. 
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ఆ అ��ల� అ��ప�ం� ��భ.. 

‘‘�త�య్.. �త�య్..’’ భయం� ���ం�.. 

��భ ���� ఉ��క్ప�డ్�. ఒం��ద సప్ృహ��ం� �� అనన్ �ట�  ��భ 

�నన్దనన్ ఆ�చన� అ��ప�డ్�. తన� �� స�ద్�ం� �ఖం � ��న�వ్� 

��చ్��ట్�ం� మ�మ��� దగగ్�� ���� తన ఒ�ల్ ��చ్��ట్��న్�.. 

ఆయన �వరత్న ��భ� ఏ� అరధ్ం ���.. ఆయన��  అ�మయం� ��త్ం�  

��ం�.. ఆయన �ంత �షట్ల� ��భ ఝ���ందనన్ �షయం ఆ� �ఖం  

��త్� అరథ్మ��ం�. మ�మ��  భయప�ంద� ��ం�న అత� ���  

�థ్��� వ�చ్�. 

‘‘అ�మ్.. ��భ.. భయప�డ్�  .. హ..హ..హ..’’ 

అంత వర� ���న సవ్రం� అ��న �తయయ్.. ��� ఏ� జరగన�ట్� ���� 

��ల్��ండడం ��భ� ఎం� ఆశచ్�య్�న్ క��ం�ం�.. 

‘‘ఎ� ఉం� �  నటన.. ��ం�..?’’ న�వ్� అ�న్� అత�. 

‘‘ఏ��..? ��వ్ ��ట్ం�  �� ��త్� �త�య్..?’’ క��మమ్�  ఎగ��త్ అం� 

��భ.. ‘‘ఓ.. �నన్�ప్� � ఊ�ళ్ �� ���  ����న్.. అం�� �� 

�వ���� �షం  ����� .. � నటన� అంద� ��చ్�� �� ���..?’’ 

గరవ్ం� అ�న్� ఆ వృ�ద్�. 

‘‘అ� స�.. ఉనన్ ఫళం� ఇ�ప్� ��ట్ం�  ���స్న అవసరం ఏ��చ్ం�..? � 

��ట్ం�  వలల్  ��ంత భయప�డ్� ���..?’’ �ం�� �� ���� భయం� అం� 

��భ.. 

‘‘హ..హ..హ.. భయప�డ్�..? �� �షయం ���.. ��న్ ఇ� భయ�టట్��� అ� 

���.. హ..హ..హ..’’ 
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�� న�వ్� �ఖం �� ��చ్�ం� అ�న్� అత�. 

‘‘�.. �త�య్.. న�న్ భయ�టట్��� �� ఇ� సమయం ���ం�.. కం�య్ట� � 

ఆ�డ �వచనం ఎంత ��ం�.. ఆ అమమ్ ��ప్  �ట� �� ��  �� న�చ్�.. 

ఆ� ��ం వ�త్నన్�ప్� ��వ్� �యడం ఏ� ����..’’ �ంగ �� ��ట్ 

అం� ��భ.. 

‘‘హ..హ..హ.. స��గ్ ఆ�డ ��ల్�ట�ప్� ��ం�� న�ం�� ���..?’’ అ�న్�. 

‘‘ఎం��..?’’ ఆశచ్రయ్ం� అం� ��భ.. 

‘‘ఎం�కం�.. ఆ�డ �� న��త్ం� �బ�ట్..’’ 

‘‘ఏ��..? అదంత  నట�� .. �� �క� అ��ంచడం�� క�.. ��తం� ఎ� 

ఎద�లనన్ �షయం ��ం� ఆ�డ అంత �� �వ��త్�న్� క�.. ప�ళళ్ వయ�నన్ 

�� ఇంత �� అరథ్ం అ��ం�.. అ�ం�� ఆ�డ �వచ�ల వలల్  ఎం� మం�, �� 

���ల� ���  �ం���న్రంట.. �� �ష�  ��� ��ం� ��య�.. ఆ�డ 

�సం��న్ �ష�  ���� ��న్ �టల్ మం� ��� ���..? అ�ం��డ 

న��త్ంద� అం� న�మ్� న��ం��న్� ..?’’ అం� ��భ.. 

తన మ�మ�� , �రదమమ్� ����ం� భ�ంచ�క��� ఆ వృ�ద్�. ‘‘��వ్ 

�నన్ �లల్�.. నటన ఏ�, �జం ఏ� ����� వయ� �� ��.. ఇం� �� ఇ�ం� 

��చ్ ��చ్ ��ం�  �డవ�ద్.. అరథ్మ�ం�..’’ ��య� � అ�న్�. 

తన �ట� �తయయ్ అంత� ��య�  అ��డ� ఊ�ంచ� ��భ ఆ �షయం మ� 

���ంచ�ం� ‘అ�� �త�య్’ అ� అనన్�. 

‘‘అ�.. అ� ��ప్న �ట �ం�  � ��ట్ త�ల్� ఏ� ��లం� అ� ���త్�.. ��ద్� 

చ����� ��.. 

ఇ�ం� ��చ్ ��చ్ ��ం�  �డ�డ�.. స�� త�ల్..’’ 
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‘‘అ�� �త�య్..’’ 

‘‘స�.. అ�మ్..  

ఇకక్డ ��చ్� ఓ�క ��.. �� అ� ��� ��చ్� �ప�  చ���ం��..’’ 

అం� ఒ�ళ్ �ం�  మనమ��� �ం�� అకక్�  �ం�  ��ళ్��� అత�. 

���నన్ �తయయ్� గమ��త్ం� ��భ.. 

ఈ �� ఆ� కం�� అత� �తత్� క���త్�న్�.. ఆయన� వ�చ్న ��ప్, ఆయన 

అనన్ �ట�  ఆ� ���ల్ ఇం� ������ ఉ�న్�.. అపప్�� ��క్�కం� 

ఆ �ష��న్ మ���� కం�య్ట� � ��స్  అ��ం� ��చ్ం� ��ం� ��భ. 

��.. ఆ వృ�ద్�  �ం��ల్ ��ం అ�న్ పరవ్��  �దద్ల���న్�.. 

ఆయన ఆ�చనల�న్ �రదమమ్ ��ట్� �����న్�.. ఇంతవర� చ���ందనన్ 

�మ� ఉనన్ తన� �రదమమ్ క��ం� క���ప్ ��ం�.. 

ఇ�ప్�ం ���..? �రదమమ్� ఎ���  అంత�ం�ం��..? 

ఎ�..? 

ఎ�..? 

ఎ�..? 

ఇం��� అ�� తన మ��ల� ���� �రదమమ్� అంతం ��ంచగల�.. 

��.. ఇ� అ���.. 

ఈ అ���� ఆ�� అంత�ం�ంచడం �ధయ్ం ��.. 

��.. ఏ� ���..? 

అస� .. అస� .. �రదమమ్ అ���� వ�చ్ంత �థ్�� ఎ� ఎదగగ��ం�.. 

క�ట్ బటట్ల� ఇం�ల్ �ం�  త���యబడడ్ �రదమమ్.. ఏకం� అ���� వ�చ్టంత 

ఎ�త్� ఎ� ఎదగగ��ం�.. 
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అత� �ద� ��ద్����నటల్��ం�ం�.. తల  ప�ట్�నటట్�ం�.. ��ల్� తల��ప్ 

�రంభమ�ం�.. 

�రదమమ్ ��ం� ���నప్� �ం�  ఆ వృ�ద్�  �ఖం  క���నం� ����ం�.. 

మ�� �ర�ం����.. �ం��గ ���� ఉండ�క   ���న్�. ���, 

�డ�, మ�మ�, మనమ��� మన�ఫ్�త్� ��ల్డ�క���న్�. 

�� ఏద��� .. ��� స��నం ��� �� వర� �నం�� 

ఉం����న్�. 

తన తం�� వ�చ్న ఈ ��ప్� ����  గమ�ం��.. 

ఆయన అ� ��వం� ఉండ��� �రణం ఏ�� ����� �� అరథ్ం 

���.. 

����  ��� తన �రయ్ ��వ� దగగ్ర� ��ళ్�.. 

‘‘��..’’ ���� ����.. 

�� �ం� బటట్�  స�ద్�నన్ ��వ� భరత్ ���� �న�క్ ��� ��ం�.. 

‘‘ఏ�టం�..?’’ అం�.. 

‘‘��వ్ � �నన్  ��� ఏమ�� అ�న్� ..?’’ అ��నం� అ�న్� ����.. 

‘‘అ�య్ ��.. �� �మ ��� ఏమం�నం�.. ఉదయం ���  ��ద్� �  

�మ�య్.. అ�న్�.. 

మ�య్హన్ం �ం��ద్�  �  �మ�య్ అ�న్�.. �యం�ం � ����  

�మ�య్ అ� అ�న్� అం�..’’ 

అ�యకం� అం� ��వ�.. 

‘‘అ�బ్.. ఆ అనడం ��.. ఏద�న ఆయన మన�� �యం ��  �ట�  అ�న్�  

అ� అం��న్�..’’ 
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�� ��ల్��ండ�� ��భ అకక్�� వ�చ్ం�.. 

‘‘ఇ� మ� ��ం�.. �మ �� మన�� �యం ��� ��మం�నం�.. మన 

�ళళ్� ఇ�న్ ��ల�ం�.. ఎ�ప్డ�న �� న�న్ �ధం� అ�న్� .. అతత్, �మ� 

� అ�మ్ �నన్ �� ���ం�న� �� ��య�..’’ తన �టల� �రయ్ మన� 

��ప్ం�న� ����� అరథ్మ�ం�.. 

‘‘అ�రథ్ం ���� ��.. �ం� �� ���� �నన్ �� �� ��వం� 

ఉం��న్�.. ఎవ��� స�� ��ల్డటం ��.. అం�� ��న్ అ� అ��� తపప్ 

మ�క� ��..’’ 

‘‘అ�నం�.. �� గమ��త్�న్�.. ��ప�� ���� ఉండటం ��.. అతత్యయ్ � 

�� స�� ��ల్డటం ��.. �లల్� పలక�ం��  న�వ్ ఊ��ం��న్� తపప్ 

��� ఉ�స్హం� గడపడం ��.. 

ఎం�కం��..?’’ అ��నం� అం� ��వ�.. 

‘‘అ� �� అరథ్ం �వడం ��.. ఏమ� ఉం�ం�..? మన వలల్ ఆయన�మ�� 

ఇబబ్ం� క��ం� అనన్ సం�హం �� వ�త్ం�..’’ 

�� �ట�  �ం�నన్ ��భ� ఆ�� �రదమమ్ �వచ�ల�న్ �నన్ త�వ్త �తయయ్ 

��న �ంత �వరత్న గ�త్� వ�చ్ం�.. 

‘‘ఆ.. ��.. �తయయ్ అ� ఎం�� ఉం��న్� �� ���..’’ అం� ��భ.. 

ఆ �టల� ����, ��వ� ఇదద్� ఉ��క్ప�డ్� .. 

‘‘�తయయ్ అ� ఉండ��� �రణం �� ���..? ఎం�క� ఉం��న్�..?’’ 

ఆతృత� అ��� ����.. 
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‘‘మ��.. �నన్ కం�య్ట� � �రదమమ్ �వచనం వ�త్ం�� �తయయ్� ఆ 

�వచనం �డమ� కం�య్ట�  దగగ్�� ���వ�చ్�.. కం�య్ట� � �రదమమ్ 

�వచనం �� �తయయ్ �� �ంత� �వ�త్ం��.. 

అం���.. తన� �� ఏ� ��ల్���న్� ��..’’ ఆ�� సంఘటన� 

ఊ�ం��ం� ��ప్ం� ��భ.. 

����, ��వ� ఇదద్� ఒక� ���క� ����న్�.. 

‘‘ఎవ�� �వచనం వ�త్ �నన్  �� ఎం�క� �వ�త్�త్�..? అ� స�.. ఇంత� 

�తయయ్ ఏమ� ��ల్��..’’ ��హలం� అ��� ���� .. 

‘‘అ�.. అ�.. ఆ.. కం�య్ట�  �క్�� � �రదమమ్� ��త్.. ఇ� ఇం� ��� ఉం�..? 

ఇ� �వ��..? 

అం� ��చ్��� అ���.. ఆయన అ��� �� భయ��ం�.. �� భయం� 

�త�య్.. అ� �లవ�� మ�ళ్ ���� ��ల్��.. అం���.. మ�కక్�� 

ఆ� �వచ��  �డవదద్� �� �చచ్�ం��..’’ 

��భ �టల� ����, ��వ� ఇదద్� ఆశచ్రయ్���.. 

‘‘ఇంత� ఏ�� �వచనం.. ఒక�� ��ద్ం ప�..’’ అం� అకక్�  �ం�  

కం�య్ట�  �ం �� న��� ����, ��భ, ��వ�.. 

��భ కం�య్ట�  ఆ�  ��, ��య్� � �రదమమ్ �వచనం ��� ���� �ల్  

��ం�.. 

ఆ ���� క��ం�న �రదమమ్ వంక ఆశచ్రయ్ం� ��� ����.. ఆ�� 

ఎకక్� ��న�ట్ �ల� ��త్� వ�త్ం�.. �� ఎకక్డ ��� అనన్� ��ం 

��య��.. ఆ�� �� తన తం�  అంత� ��కట్�య్డం�.. �� ��క ఏ� �దద్ 

రహసయ్� ఉం� ఉం�ంద� 



479 
 

��ం �����  అరథ్మ�ం�. ��.. ఒక ఆడ��� �� తన తం� ఇంత� 

�న�క ఒ�త్�� �ర���న్డం�.. అస�  సంగ��� క��క్��.. ����  

మన�� �ద� �� �రదమమ్ ��ం�న ఆ�చన �ల��త్ం�.. 

‘‘�డ�మ్ ��భ.. �తయయ్ �ం� ఈ �వచ�ల  ���  ����  ఎ�ప్� �ల్  

�య�.. ఆయన� ఇషట్ం �� ప� మనం �య�డ� క�..’’ �లన� అ�న్� 

����.. 

‘‘అ�� ��..’’ అం� ��ద్� త��ం� ��భ.. 

���� � తన తం� ��వం� ఎం���న్� అరథ్మ�ం�.. ��.. అరథ్ం �� 

�షయం ఏ�టం�.. 

ఆ ��వం ���నన్ రహసయ్ం.. ��న్ ఎ�గ�న ��ం��.. అ� మన�� గ�ట్� 

అ���న్�.. 

ఈ �ష��న్ ��క్�కం� �కక్న ��ట్, తన� ఏ� ��య� ��� తం� దగగ్ర� 

వ�చ్� ����. 

‘‘�నన్ �� ��� ��ల �ం� ��న్ గమ��త్�న్�.. �� స�� ��ల్డటం 

��.. �లల్ల� �� స�� ఉండ�క���న్�..? అస�మ�ం�..? ఒం�ల్ 

����..?’’ అ�య్యం� అ��� ����. 

ఆ �టల� ఉ��క్ప�డ్� అత�. ��� తన� �� స�ద్�ం�.. 

‘‘అ�బ్.. అ�ం��� �� .. ఏ� ఒం�ల్ �సత్ నలత� ఉం��..’’ అ�న్�.. 

‘‘అ�య్.. అ��.. మ� �షయం �దగగ్�ం�� ��త్�న్�.. పదం�  ��ప్ట� � 

�ళ�ం..’’ కం�� ప�� అ�న్� ���� .. 

‘‘అ�బ్.. ��ప్ట� � ��ళ్�స్నంత ��య�  ఏ� �� �.. ��వరణం ��ం� క�.. 

��వలల్  వ�చ్న �రసం ఇ�.. అం� తపప్ మ�� ��.. �ం� �� ���  గ��త్ .. 
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మ�ళ్ ���� అ����..’’ ��క� అ�న్� ఆ వృ�ద్�. ‘‘��.. ��.. �� 

�నప�� ���� ఉండటం ��.. స�� �జనం �� �యడం ��.. ఇ�� 

��త్ ఊ��ం�.. � ఆ�గయ్ం మ�ంత కీష్�ం���ం�.. �  �ట �� ఒక�� 

��ప్ట�  � ��ళ్ ��  ��ం��వడం మం�� �నన్..’’ తం�  పకక్� ��చ్ం� 

ఆయన ���� తన ���� ��త్ అ�న్� ����.. 

తన� ����  ���త్నన్ అ�య్యత� క����ప� మన� ఉ�ప్ం���ం�.. 

�� �తస్లయ్ం  �ం���చ్ం�.. ఆ ఆనందం� కళళ్�ల్�ం�  సనన్� క�న్��ర 

ఏరప్�ం�.. క�న్ళళ్� ����  కంట క��ంచ�య�ం� ����ం�.. 

‘‘��ప్ట�  అ� ఏ� వ�ద్ ��.. ఒక�� ��� ��ళ్�ద్ం.. ఈ దగగ్�ల్ ���� 

మం�రం ఉం�..? ఉం� ఒక�� ��� ��ళ్ ��ల�  ఉం� ..’’ అ�న్�.. 

‘‘��ంత� అడ�� �నన్ ��.. ఇకక్�� �� ���టరల్ �రం� �� బ�గ్  అ� 

�ంతం� ���� �ం��  ఉం�.. �� ఉదయ� �ళ�ం.. ఇ�ప్� అరథ్మ�ం� 

� సమసయ్.. ఇం��� అ�� �� ��� ��ళ్ వ�చ్ అల�� ��ం�.. ఇకక్డ ఆ 

అవ�శం �క�� స�� ఇ� �ర�ం����.. అం�క�..’’ న�వ్� అ�న్� 

����. 

ఏ��ం ఆలసయ్ం �య�ం� త��ం��.. ‘‘అ�న��.. అం�.. అం�..’’ అ�న్�.. 

‘‘�� �ం� ��ప్ ఉం�.. �వ� ��చ్ �మమ్�న్ ���� ��� పం�ం���ణ్ క�.. 

ఇపప్�� �ం���ం�� ��.. �� ఇకక్డ ఉనన్�న్ ���  �ల�న�ప్డ�ల్ ��� 

��ళ్రం�.. �� ఉదయం ��ం మనమందరం క�� �ళ�ం.. స��..’’ అ�న్� 

����.. 

‘‘అ��..’’ ఆనందప� ��నన్�ట్� న��త్ అ�న్� క��ం� �ప�.. 

అ�.. ���� �ం�� � �రం� �వడం జ��ం�.. 
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ఆ �ం�� � �డ�� క��ం��ప� మన� �సత్ ��ంతత� ���ం�. అంద� 

క�� మం�రం��� ��ళ్�.. ఎద�� ��వ్�సం� క���త్నన్ ����� 

����న్ �డ�� అంద� భ�త్� నమసక్�ం��.. 

అపప్�� భ�త్ల� �ట�ట���నన్�. 

������ ద�శ్ం��వ��� �య్� ����న్�.. �రంద� �� �య్� 

�లబ�డ్�.. అత��� ����న్ ��త్�న్�..  �ం� ����త్ నమసక్��త్. ‘‘తం� 

����.. ��ంతం� గడప��� అ���� ఉనన్ ���, �డ�  దగగ్�� 

వ�చ్�.. ��.. �� ప�కష్ ఏ�� తం�.. ఎకక్� ఇం��� చ�చ్��ంద��నన్ ఆ 

��� ఇకక్డ �తయ్కష్మ�య్ం�.. ఎ�గ�న ఆ ��� ��ం� � ���� 

��య�ం� ���స్న �ధయ్త �� తం�.. ఇం��� �ళళ్�� ���� వ�చ్ �� 

బం�� ����న్ ���త్�.. న�న్ న�మ్.. �జం� ���త్�.. ఆ �రదమమ్ ��ం� 

� ����� ��య�ం� ���స్న �ధయ్త ��..’’ తన మన�� ఉనన్ ��క� 

����� �ం� ��ట్� క��ం��ప�.. 

మ�.. ����� క��ం��ప� ��క� మ�న్ం� �రదమమ్ ����  కంట 

పడ�ం� ���..? 

�క �రదమమ్ పడడ్ క�ట్�న్  �� దయతల� సవ్యం� ఆ�� ���స్న ఆ�త్� ఆ�� 

వ�చ్� ��త్�..? అనన్� �ల� �రణ్�ం��. 

............................... 

�రదమమ్� ఆ�థయ్ం ఇ�త్నన్ ఆ దంప��  ఆనం��� అవ��ల్�ం� ��ం�. 

�రదమమ్� సవ్ంత త�ల్� ����న్� ��ళ్.. 

ఆ� ��ప్  ఎ�న్ ఆ�య్�మ్క ���ల�  �ం�, తన ��ళళ్� �ర�య 

సం���ల ��ం� ఆ� ���ం� ��  సం���� అం� ��ం� ��ం�.. 
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ఇంక ఒకక్�� ��� �రదమమ్ ��ం�ల్ ఉం�ం�.. ఆ త�వ్త �రదమమ్ డ�ల్�  

��ణం ���స్ ఉం�.. 

�రదమమ్ ��ళ్��ందనన్ ఆ�చన� ఆ దంప��  భ�ంచ�క���న్�. �రదమమ్ 

ఉనన్�న్ ���  ఆ దంప��దద్� తమ ఆ��� �ల� ��ట్�. �రదమమ్ తమ 

�లల్ల� క�� ఉ�స్హం� గడపడం �� ��ంత�� ������ �� �� 

ఉదయం అ�� గంటల� �� �వడం, త��  �న్నం �� �రదమమ్ దగగ్�� ��ళ్ 

ఆ�డ ���� �వయ్ చ�� ��యణం ��త్ం� �దధ్� �నడం ఈ �రం ���  

ఆ ఇం� యజ�� ఇదద్� ���ల్, ���� ��న ప�.. ���� �వయ్ చ�� 

��యణం ��త్ ���, ��గ్� �లల్� �జ గ��� ��ళ్ ���  ���ల� 

��ం� క��, గంధం, �ం�మ �ల�ల� అందం� ���ల� ��ట్, �ల� �జ 

గ�� అందం� అలంక�ం�, �జ� �వల�న వ�త్�ల�న్ం�� సమ��చ్��. 

ఆ త�వ్త �రదమమ్ �జ ��త్ం� ఎం� �దద్, భ�త్ల� �ల�ం���. ఇం� 

యజ��, ఆయన �రయ్ ఇదద్� �� �రదమమ్ �జ ��త్నన్ంతన్�� భ�త్ 

�ప�త్ల� �వ���� వందన  సమరప్ణ  ��ం���. 

�రదమమ్ ఆ ఇం�ల్ ఉనన్�న్ ���  ��ం�ల్ ఆ�య్�మ్క �భ సంత�ం��ం�. 

ఉదయం �ం�  �ద�  �� ప���ంత వర� అ�న్ ఆ�య్�మ్క ���� 

�������. �� అ��న �శన్ల� �రదమమ్ ఏ��ం ���పడ�ం� అ�న్ం�� 

స��నం ��ప్�. 

ఆ�డ ఓ�క�, ఆ�డ �వన ��� �రంద� ఎం� ��ద్ల����. �పంచ 

�య్పత్ం� �� గ�ం�నపప్�� ఆ�డ� ఆ �య్స అసస్�  ఉం�� ��. 

అ� �రంద�� ఎం� ఆశచ్�య్�న్ క��ం��. అకక్డ �రదమమ్ ఉనన్�న్ ���  �� 

�� ఉదయం, �యం�ం ఆనంద సవ్��  ��  �� �రదమమ్ �గకేష్��  
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�������. ఆ�డ� ఏ�� ��ం� ���ం��న్మ� �� �పప్డం� 

ఆయన సంతృ�త్ ప���. 

అ���� సంవతస్�ల  తరబ�  ఉం�నన్ ��� ఆ �రం ���  ఎం� 

��య్క�న�. �ఖయ్ం� �� ��గ్� �లల్� వ�చ్న ��ప్ �� ఎం� ఆశచ్�య్�� 

�ర�య్� ��. ఉదయం ఏ� గంటల వర� ప��� తమ �లల్�  అ�� ��� 

ఠంచ�� ����, �న్నం �� ���ధన� గడపడం ��� ఎం� ఆనం��న్ 

క��ం�ం�. 

అంత� �ం� �� శ��రం �� ��� �లల్ల� బలవంతం� ����, ���� 

��  �జ���  పం���ల� ఎంత ��నపప్�� �� స��� అ���. 

అ�వం� �లల్ల� ఇంత ��ప్�వడం సహజం�� ఆ దంప�ల� ఎం� ఆనం��న్ 

క��ం�ం�. �� �రదమమ్ తమ ఇం�ల్ ఇం� ఒకక్�� ��� ఉం�ంద� 

��యడం� �రంద� ఎం� ��� ప����. 

��� గమ�ం�న �రదమమ్ తన� �� న�వ్�ం�. ఈ �రం ��� ఆ ��ంబం� 

గడపడం �రదమమ్� �� ఎం� సం���న్ క��ం�ం�. ��వ� తన� ��య�. 

���, తన� ఎ�ం� సంబంధ� ��.. ��.. తన� కనన్ త�ల్� ���నన్ �� 

�తస్�య్�� �రదమమ్ ఎం� �ం���ం�. �రదమమ్� �� ��వ్ �ట్ష� �  గ��న 

���  ��త్� వ�చ్�. ఆక�� క�� ����ం� ఒక �నన్ ��డ్ �కక్ �సం 

�� ఎంత� �ప�యప�ం� ��త్� వ�చ్ం�.. ఆ సంఘటన కళళ్�ం� ��� 

స�� ఆ� కళళ్�ల్�ం�  క�న్�ళ్ ���.. 

గతం ��� �ఞ్ప��  మన�� ��ట్ ���ం� ఆ� హృదయం బ���క్ం�. 

అ�� �ంట� ఆ� �సత్వం�� వ�చ్ం�. ఎవ� గమ�ంచక�ం� �ర�ం�� 

క�న్ళళ్� ����� �ఖం � ��న�వ్� ��చ్��ట్�ం�. ‘‘అ�మ్.. ఈ �రం 
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���  �� � ఇం�ల్ ��� ��నం�� ��ం� ఆనందం� ఉం�. ఈ �రం 

���  � ��తం� మ����� ���, �� క�� పం��నన్ అ�భ��  � 

���ంతం ��త్ం��ం��. ఆ భగవం�� మమమ్�న్ క��ం� � �పం� � 

ఇం�ల్� ���ం�డ� �� �శవ్��త్�న్�..’’ ఆ�ద్�త �ం�న కంఠం� అ�న్� ఇం� 

యజ��. ఆయన �టల� �రదమమ్ అత� వంక ��ం�. 

ఆయన కళళ్�ల్� సనన్� క�న్� �ర� గమ�ం�ం� �రదమమ్. 

ఆయన �రయ్, ��గ్� �లల్�  �� �రదమమ్ వం� ��త్�న్�. �రదమమ్ 

��ళ్��ందనన్ �ధ ��� సప్షట్ం� క��ం� స�� ఆ� మన� త��క్��ం�. 

‘‘��క్� �సత్ �ధ�� ఉం�.. అ�న  �� ��ళ్���న్న� �� �ధ పడవ�ద్.. ఆ 

�����  ��య్��స్�  � ��ం��� ఎలల్�ప్� ఉం��. �మమ్�న్, � 

�లల్ల� ��త్ం� ��ం� �చచ్��త్ం�. ఈ �రం ���  �� అ���� 

ఉ�న్ననన్ సంగ� మ����� ��ం� � ఆ�థయ్ం. �పంచం� ఏ�ట ఉనన్ ��� 

�� �� సంసక్ృ� సం���ల� మ���ర�, �ం� త�ల ��� �తం మన 

�గ�కత� ఎం� �దధ్� అం�ం�ం�� కృ� ��త్ర� అన��� � ��ంబ� 

ఉ�హరణ. ��చ్తయ్ �కడల� �రం� ఉం� మన �గ�కత� మ����ం� ఉనన్ 

�� తపప్�ం� అంత  మం� జ���ం�. అ�� ������ ఆ��ం�న ��� 

ఆయన ఎ�ప్� అండ� ఉం�డ� మ���వ�ద్. �మం తపప్�ం� ఆ ������ 

���త్, ఆయన� సమ్��త్ ఉండం� .. తపప్�ం� � ��ంబం భ�షయ్�త్� ఎం� 

ఉనన్త �థ్�� ���ం�ం�..’’ మన�ఫ్�త్� అం� �రదమమ్. 

ఆ� �టల� ��ంత�� �ం����. ఆ� ఇ�చ్న ఆ��స్ల� �� మన� 

�లక�ం���ం�. ‘‘�� ��ప్న�ట్�� ఆ ������ �వ� త��త్�.. �� 

��క �నన్ ��క..’’ �రదమమ్� �ం� 
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��ల� నమసక్��త్ అ�న్� ఆయన. 

ఏ�� ��ప్ అనన్�ట్� న�వ్� ��ం� �రదమమ్.. 

‘‘మ�� ��.. �� వ�చ్నపప్��ం�  బయ�� ఎకక్�� �ళళ్�క���. క�సం ఈ 

�వ� ���న ఒక�� ���� �ం�� � ��ళ్ వ�ద్�.. �� క�� ఆ 

������ ద�శ్ం��� �గయ్ం కనన్ ��ం�� ���.. దయ�� �  ��క� 

మ�న్ంచం� ..’’ �నయం� అ�న్� ఆయన. �రదమమ్� ఎం� సం�షం ��ం� 

ఆయన �ట�  �న��. తన� �� ������ ద�శ్ం���లనన్ ��క బలం� 

ఉం�. �� �శం �� �శం� ఆ ������ ద�శ్ం��� అవ�శం వ�త్ం� �� 

అ� మధనప�ం� ��.. ఇ�ప్� ఆ అవ�శం వ�చ్ం�.. 

�ద� ఎ� అం�ం�.. �ంట� ‘స�’ అం�.. 

ఆ� ఒ�ప్�వడం� ��ంత�� ఆనందప����. ఆ �ంట� ���� �ం�� � 

�ళళ్��� అంద� �దధ్మ����. 

��నన్ �� �ం�  ���� �ం�� � �ళళ్��� �� �రం ���ం��స్ 

ఉం�ం�. �� �� ఆ ���న్ ��ం� ఆ��ంచడం ��. ఆ ���� 

ద�శ్ం��వచచ్� బల�న ��క �ం� �� ప� ��సనంతట� 

మ�����. అ� ఇం��� అ��.. ఇం� �కక్� మం�రం ఉ�న్ �� క�సం 

ఆ �� �� �డ��� �� ఇషట్పడ� ఎం� మం� బదద్క�త్�  ఉం��. ��� 

పకక్� ఉ�న్ �డ� �రదన్షట్వం�� ���.. ���  �సం ఎంత �రం అ�� 

���ంచ���  ���డ�ం�, ��� ద�శ్ం��� అదన్షట్వం��  ��ళ్.. 

ఇం� యజ�� �రయ్ రకర�ల  �ం�వంట�  త�� �యడం� �మగన్మ�ం�. 

��� �న��� �వల�న  ఆ�ర ప��థ్ల� �� ����� ���ంచ��� 

��య్కం� పర��న్�న్ త�� ��ం�. 
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�లల్�  �� ఎం� ఉ�స్హం� అ�న్ ప�ల� ��త్�న్�. 

ఇం� యజ�� ఆనంద సవ్�� � ��  ���. 

�� ���� మం���� ���నన్�ట్ ఆయన� ����. ఆ �టల� ఆనంద 

సవ్��  �� ఎం� ఆనం�ం��. �� �� మం���� వ�త్నన్�ట్ ����. 

ఆనంద సవ్��  �� ���� మం���� వ�త్నన్�ట్ ��యడం� �రదమమ్ �� 

సం��ం�ం�. 

స��గ్ గంట త�వ్త అంద� క�� ��� �ంబ�గ్ � ఉనన్ ���� �ం�� � 

బయ�  ���. 

................................... 

 

����  ఆ�చనల�న్ �రదమమ్ ��ట్� �����న్�. 

అస�  ఈ �రదమమ్ ఎవ�..? 

ఆ�� �డ�� తన తం�� ఎం�� అంత ��ప్ వ�చ్ం�..? 

�రదమమ్�, తన తం�� మధయ్ ఏమ�న శతృతవ్ం ఉనన్�..? 

����� తన తం�  ��ం� ���. తన తం�  ఎ�న్ అ�చ��  ��త్�న్డ� 

ఇం��� ��ళ్న�ప్� �����న్�. తం�� ��ప్టంత �� �క��న ఇ�  

���ట్� అ�ం� ప��  �యడం తపప్� ఒక� �ం� ��ల్ �చచ్�ం�� ��.. 

అ�న ఆయన ప��  ఆయన ���ం� ���. ఇక తం�� ఎంత ��ప్న �భం 

�ద��� తన ��న �� అ��� వ�చ్��. ఇకక్�  వర� ��� ఉం�.. ��.. 

�రదమమ్ �ష��� వ�చ్ స�� ����  ఆ�చన�  �ం�� �గడం ��.. 
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�రదమమ్� తన తం�� మధయ్ �రం ఏ�� ఎంత ఆ��ం�న అరథ్ం �వడం ��.. ఏ� 

బల�న �రణం �క�� తన తం�  �రదమమ్� �� అంత� భయపడ�.. ఏ�� 

�రణం..? 

ఏ �ష�నన్�� �రయ్ం� ఎ��క్� తన తం�  �రదమమ్ �ష��� వ�చ్ స�� 

ఎం�� �ర�ం� ���న్�..? 

ఆ�డ� కం�య్ట� � ��న దగగ్ర �ం�  ఆయన� వ�చ్న ��ప్� గల సం�తం 

ఏ��..? �రదమమ్� ఎకక్� ��న�ట్ తన� �ల� ��త్ం�.. 

�� ఎకక్డ ���..? ����  ఎంత ఆ��ం�న �రదమమ్� ఎకక్డ ��� 

��త్� �వడం ��.. �రదమమ్� ��నపప్� �ం�  తన తం�� వ�చ్న ��ప్� 

ఆయన సప్షట్ం� క���ట్�. ��.. ��� గల �రణం ��ం క��టట్�క���న్�.. 

ఏ� ఏమ�న.. �రదమమ్ ��ం� �����ల�, �రదమమ్�, తన తం�� ఏమ�న  

శతృతవ్ం ఉనన్� అనన్� క���ట్ల� బలం� అ���న్� ����. �నన్ 

���� �ం�� � ��ళ్ వ�చ్నపప్� �ం�  తన తం�� �సత్ ఉ�స్హం వ�చ్ం�. 

మం�రం �ం�  ఇం�� ���  ష�  ���� ��వం�� ఉం����న్�.. 

ఆయన� ఇంత� క��ం�న ఆ �రదమమ్ ఎవ�..? ఆ కష్ణం��  ����  మన�� 

బలం� �రణ్�ం���న్�.. �రదమమ్ ��ం� �����ల�.. ����  తన 

గ�� �ం�  బయ�� వ�చ్�. ��� ��� ��చ్� ఏ� ���  �ప� �  

�ర��త్�న్� ���� తం�. ఆయన� ��తం� గమ�ం�� ����. 

��ప� ఉ�స్హం ఆయన �ఖం � క��ంచడం ��.. 

����  ఆయన దగగ్�� వ�చ్ ఆయన �కక్� ��� ��చ్�న్�.. 

‘‘�నన్ .. � ఆ�గయ్ం ��� ఉం� క�..’’ అ��నం� అ��� ����. 

అక�మ్�త్� ��� అ� అ�� స�� ఆశచ్రయ్��� ఆయన. 
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‘‘� ఆ��య్��మ�ం� .. ���గ్ ఉ�న్�.. � ��ం� ఎ�క్వ� ఆ��ంచ�.. �� 

��� ఉ�న్��..’’ �నన్� న�వ్� అ�న్�.. ఆయన �ట�ల్ �తం ��ప� 

�ం�రయ్ం �క�వడం ����  గమ�ం��. 

‘‘ఈ మధయ్ �� ����ం� మధనప���న్�� అ� � క���త్ం�.. �� ఇబబ్ం� 

క��ం� �ధం� ����, � �రయ్ �� ఏమ�న  �వ�త్ం��.. ��మ్హ�టం� 

�పప్ం� .. � మన�� ��ప్ం� �ధం� � �వరత్న ఉనన్టల్�� �ంట� 

��చ్�ం��..’’ ��� �టల� ఆయన మన�స్ ���క్మనన్�..  

తన ��ం� ��� ఎంత� ఆ���త్�న్� ఆయన �టల  �వ్�� అరథ్ం 

����న్� క��ం��ప�. ఆయన కళళ్�ల్ క�న్�ళ్ ���  ����.. ఆ క�న్�ళ్ 

��� కంట పడ�ం� ��తత్ ప��.. ‘‘అ� అ����ం��  .. �� న�న్ 

త�క్వ �� ��త్� .. అ�ల్ం� ఆ�చన� ��వ్ ��ట్�వ�ద్.. �డ�  �లల్  న�న్ 

కనన్తం�� ���ం�ం�.. �లల్�  �త�య్.. �త�య్ అం� ఎం� �మ� �  

��ట్ �����న్�. ఈ �పంచం� �� తపప్ ��ం�వ��న్�..  అ�న  �వలల్  

� �మ�న  ఇబబ్ం� క��ం� అ� ఎ�ప్� అ���� ��  .. ఇ�ల్ం� ఆ�చన�  

��ట్�� � మన� �� ����.. �� ఎం� సం�షం� ఉ�న్�..’’ �ం� �సత్ 

తడబ��ండ� అ�న్� ���� తం�. ‘‘ఈ మధయ్ �� �సత్ ��వం� 

ఉం��న్�.. అం�� అ� అ��� తపప్ �� ఉ�ధ్శయ్ం� ��.. స� ��.. ఇం�ల్ 

ఉం� �� �� � ఉనన్�ట్ం�.. ���� మం���� ��ద్�..’’ అ�న్� 

����.. ���� మం�రం ��  �న�� ఆయన �ఖం  ��ప్�ం�.. ‘‘�� 

మం� �ట ��ప్�� �� .. � మన�� �� మ�క �� ������ 

ద�శ్ం���లనన్  ��క ఉం�.. �� అనవసరం� � ప�ల� ఆటంకం క��ంచడం 

ఎం�క� �� �పప్�ం� ఊ���న్�..’’ న�వ్� అ�న్�. ‘‘అ��� �నన్ .. �� 
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�� ఆ�� ��ప్� క�.. �� ఎ�ప్� ���� మం���� ��ళ్���త్  అ�ప్� 

�ళళ్మ�, మన �� �వ� � �� ��ప్�.. �� మం���� ��ళ్ల��ం� 

���ళళ్మ�.. ���.. ���ప్� ���� ఉ�న్� .. సర�� అందరం క�� 

మం���� ��ళ్�ద్ం.. �� �� అవవ్ం� ’’ అ�న్� ����..‘అ��’ అం� 

చ���నన్ �ప� � పకక్న ��ట్ తన �రయ్� ����. ‘‘�ందర� �న్నం �� �� 

అ�వ్.. ���� మం���� ��ల్�ద్ం.. అ�� �లల్ల�  �� �� ��..’’ 

�రయ్� ఆరడ్�  ��త్ తన గ��� న��� ఆ వృ�ద్�. 

���నన్ తన తం�  వంక� �కష్� ��త్ం�  ��� ����. 

................................ 

 

�� బ�గ్  �� ���� మం�రం.. భ�త్ల� �ట�ట���ం�.. 

మం�రం �ంగణం�� ర�య్న ���వ�చ్ం� �రదమమ్ ����త్నన్ ��. ��� 

��క్ం�  �య�� �రదమమ్ � ��, ఇం�యజ��, అత� �రయ్ �లల్� 

����ం�  ���. �� ��  �� ��క్� �����  �సం ��య్కం� త�� 

��న ����న్ బయ�� ���. అంద� క�� మం�రం �� అ�� ���.. స��గ్ 

అ� సమ��� ����  �య్�� ����త్నన్ �� వ�చ్ం�. ఇం� యజ�� 

�� �కక్� ఆయన ��� ��క్  ��� ����. ఆ ����ం�  ���� 

తం�, ఆయన �రయ్, �డ�, మ�మ�, మనమ��  అంద� ���. ���� 

మం���న్ �డ�� ఆ వృ�ధ్� మన� ��ంతం� ����ం�.. ‘‘ఓం ���ం 

..’’ అం� మన�� అ��ం� �ం�� అ�� ���.. ఆయన 
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�న�� అంద� న���. ����  �� ��  �� మం�రం �� అ���  ��త్ 

�రం� మం�రం ��ల్ ఎ�క్� క��ం�న �రదమమ్� �� ఠ�క్న ఆ����.. 

ఆయన ఆశచ్�య్�� అవ��ల్�ం� ��ం�.. 

ఆ�డ �జం� �రద�మ్�.. అనన్ అ��నం క��ం�.. 

క�ళ్ ��ల్ం� మ� ���.. స��గ్ అ�ప్� ��క �ం�  ఇం� యజ�� ��� 

�లవడం� �న�క్ ��� ��ం� �రదమమ్.. 

అ� �న�క్ ���న �రదమమ్ �����  సప్షట్ం� క��ం�ం�.. 

అ��నం ��.. ఆ�� �రదమమ్.. తన తం�  తన� �� మధనప� �వ��� 

�రణ�న�.. తన తం�  �నప� ఉ�స్��న్ వ��� ��వం� ఉండ��� గల  

�రణ�న �రదమమ్ ఆ��.. ����  �ం� �గం� ��ట్�వడం �రం�ం�ం�.. 

ఇ�ప్�.. ఇ�ప్�.. తన తం�  �రదమమ్� ��త్  ఆయన ఎ� ���  ���ం��..? 

కం�య్ట� � ��నం�� అంత� క�����.. ఇ�ప్� �తయ్కష్ం� ఆ�� ��త్ .. 

ఆయన మన��� ���  ఏ �ధం� ఉం��.. 

��దద్� మధయ్ ఎ�ం� ��దం ఉం� ����� ��యక��నపప్��.. �రదమమ్ 

అం� తన తం�  భయప���న్డ� ��ం ��ం�� ����.. ఇ�ప్� 

�రదమమ్� తన తం� ��త్  ఏం జ���ం�..? 

ఆ ��న్ ����  మన�� అత��తలం  ��త్ం�.. 

అత� మన�ం�� ��� శం��త్ం�.. అనవసరం� తన తం�� మం���� 

���వ�చ్�  అనన్ ఆ�చన �� అత� మన�� ���ం�.. 

ఆ �ంట� తన� �� స��న ప�చ్��న్�.. ఏ� జ��� ఆ ����� 

ఉ�న్�..? ఏ� అ�భ్తం జరగ��ం��.. అం�� ఆ ����� అంద�� తన 

మం���� ర�ప్ం���న్�.. ఇంక �� ��ం� ఎ�క్వ� ఆ��ంచ�ం� మన�� 
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������ లగన్ం �య��� �శవ్�యతన్ం ��త్ �ం�� అ���  ��� 

����.. ‘‘ఓం ��.. � ��.. జయ జయ ��..’’ అ� మన��� అ��ం� 

తమ ��� స��ం�� ����. అంద� క�� మం�రం�� అ��� ���. 

స��గ్ అ�ప్� ఆనంద సవ్��  �� ��� అకక్�� వ�చ్�. అత�� �� 

���ం  �� ఉ�న్�. �� ��క్  �� ఇదద్� ��� �ం�  ���. ‘‘�రదమమ్ 

�రణం� �� ��ల  త�వ్త  �  తం� దగగ్�� వ�చ్�.. ���� దరశ్నం 

�సం ఎ�న్ ���� ఎ�� ���.. ఆ అదృషట్ం �� ద�క్ం�..’’ ��� �ం�  

�గ�� ఎ��� క���త్నన్ �����  మం�రం �� ��రం వంక �� భ�త్� 

నమసక్��త్ అ�న్� ఆనంద సవ్�� . 

‘‘అ�� �� .. �� �� ఈ �ం�� � ��ల� ��  ��ల్ అ���న్�.. ఈ�� 

���ం�..’’ ఆనందం� అ�న్� ���ం.. 

అంత� ఆనంద సవ్��  ��  ��ం�.. ��  ��ట్  �� 

‘‘హ�..’’ అ�న్�.. ‘‘సవ్��  ��.. �� మం�రం బయట ��సం ���  

��త్�న్�.. �� �మమ్�న్ ���.. 

ఒక�� ��  �టల్ �కక్� దృ�ట్ ��ంచం� .. �� �� క���త్�..’’ ఇం� 

యజ�� అ�న్�. ��  �� దగగ్ర ��ట్�� ఆయన ��ప్న �� ��� ఆనంద 

సవ్�� .. ఇం� యజ�� �� ఊ�� క��ం��.. ఆనంద సవ్��  ��న�వ్� 

ఆయన� ��� �� ఊ��.. ‘‘వ�చ్�త్�న్�..’’ అ� �ల్పత్ం� ��ప్ ��  క�  �� 

�ం�� న��� ఇదద్�.. �����  మం�రం భ�త్ల� �ం���ం�. ‘‘ఓం 

��.. � ��.. జయ జయ ��..’’ అనన్ ��దం మం�రం��, మం�రం 

ఆవరణ�� అమ�చ్న అ�య్��క �ం�  �సట్�  � �ం�  మం�ం� ����త్ం�.. ఆ 
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శబద్ం �ం�ం�.. ఏ� �పప్�� �న�క ఆనందం అకక్డ ఉనన్ �� భ�త్��� 

క���త్ం�.. 

�రదమమ్ ఒక �ధ�న పరవశం� �����ం�.. ఆ శబద్ం ��ల� �ల� 

���ం� ఆనంద �రవశయ్ం� క�ళ్ ���ం� �రదమమ్.. 

స��గ్ �� ���నన్ ����� ��వ�య్� ���� �య్��. ���� 

హృదయం �గం� ��ట్�ం�ం�.. ఆయన ��� �తత్ం తన తం� �� ఉ�న్�.. 

ఆయన ఇం� �రదమమ్� గమ�ంచ��.. �రదమమ్ ��� సప్షట్ం� క���త్ం�.. 

����  �రదమమ్ వంక ���.. ఆ� క�ళ్ ���� ���� ��థ్�త్నన్�ట్ 

క��ంచడం� �ంత ��శ ప�డ్� ����.. 

తన తం�  �రదమమ్� గమ�ం�న, �రదమమ్ తన తం�� గమ�ం�న �� ��ల�  

��ఫ�ం� ��ల� గమ�ం�ల� ఎం� ఆతృత� ఉ�న్� ����. ఇదద్� 

ఒక�� ఒక� ���నన్�ప్� �� ��ల� కద�� ఎ�స్ �ష�స్ � �� మధయ్ ఉం� 

శతృ�వ్�న్ అంచ� ��లనన్ ఆ�చన �����.. �� ఆయన ఆశ� ��ల్ చ�ల్న�ట్ 

క��ం��ప� మం�రం� ఉనన్ �����  ��హం వం� ��త్ �ం�� 

���.. �రదమమ్ క�ళ్ ���� ���ం�  ��ం�.. ��త్ండ�� �రదమమ్� 

���� మం�రం��� ��ళ్��� ����  ఆయన ��ంబ స�య్� .. 

ఆనంద సవ్��  ఇం�యజ�� దగగ్ర� వ�చ్�.. 

  

పలక�ం� �రత్�య్క �రదమమ్ వంక ��� ఆనంద సవ్�� .. ఆ� క�ళ్ 

���� భ�త్ �వం� మన�� ������ ��థ్�త్ంద� ఇ�ట్ అరథ్మ�ం� 

ఆనంద సవ్�� �.. ��ల్� ‘‘�రదమమ్ ��..’’ అం� ����.. ఆయన ���� 

ఉ��క్ప�  క�ళ్ ���ం� �రదమమ్.. 
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ఎ��� ఆనంద సవ్��  క��ంచడం� ఆ�� ఎం� ఆనంద��ం�.. 

‘‘�� �� వ�చ్నం�� ��ం� సం�షం� ఉం�..’’ అం� �రదమమ్.. 

ఆయన ఆ  �ట� �నన్� న�వ్� �ప�� ��ద్ం అనన్�ట్� ��� �గ ���.. 

అంద� ��  ��� న���.. ��ల�న ��� భ�త్ల� �ం��� ఉం�.. �� 

దరశ్నం �సం �� ����  �య్� ఉ�న్�.. 

దరశ్నం ���నన్�� ��  మధయ్� ��చ్� �����  ����న్ త����  

��త్ ��థ్�త్�న్�. �రదమమ్� ఎం� ఆశచ్రయ్ం ��ం� ఆ దృశయ్ం ��త్ం�.. 

ఇం�� ఆశచ్రయ్ప��స్న అవసరం ఏ��చ్ందనన్ �శన్ �వ�చ్.. 

��.. ఇం���� �����  �ం�� � ��, అ���� ఉనన్ �����  

�ం�� � ��త్నన్ �రదమమ్� అకక్�  �ం�� � వ�చ్ భ�త్ల�, ఇకక్�  భ�త్ల� మధయ్ 

వయ్�య్సం �� సప్షట్ం� క��ం�ం�.. ఆ �రణ� ఆ�� ఆశచ్�య్�� ����ం�.. 

��ల�న ఆ �ంగణం� వందల  సంఖయ్� భ�త్�  ఉ�న్�.. అంతమం� జ�� 

ఉ�న్  �� �రంద� �వలం  ������ ��థ్�త్ ఉ�న్� తపప్ ఎవవ్� ఏ� 

��ల్��వడం ��.. అంత  �శశ్బద్ ��వరణం ఆ ఆవరణ� క��ం�ం�.. 

ఆ �శశ్బద్ం� �ల� ‘‘ఓం ��.. � ��.. జయ జయ ��’’ అ� �ం�  �సట్�  

��ం�  వ�త్నన్ శబద్ం తపప్ అం� �శశ్బద్ం� ఉం�.. 

అ� ఇం��� అ�� ఎవ�� �� గ�ట్� ��ల్��ం�.. �శశ్బద్ ��వర��న్ 

�తత్ం ��షయ్ం  ���త్�.. �న�క ��ంతత �సం వ�చ్ భ�త్ల� ఆ భగవం��� 

మన�� ��థ్ం��� అవ���న్ �� ఇవవ్�.. తమ �టల� ఇత��  ఇబబ్ం�� 

�ర��రనన్ సప్ృహ �� ��� ఉండ�.. ఆ ��� �రదమమ్ సప్షట్ం� 

గమ�ం�ం�.. ఆ� �� ������ ప�ం�.. �� �ద ��  ����, �ఖం 

� ��న�వ్ �ం��త్ అ�చ్ �వం ఉనన్ మ�� ����� క���త్నన్ ����� 
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��హం �డ�� �రదమమ్ హృదయం భ�త్ �వం� �ం���ం�.. అ���ం�� 

ఆ� �ం� ���  ������ నమసక్�ం��.. �����  దరశ్నం �సం 

అంద� �య్� ����న్�.. ఒ�క్కక్� ��ల్� �ం�� అ���  ��త్�న్�.. 

అంద� ��� �����  ��హం�� ఉ�న్�.. అంద� మన��� 

����� � ��థ్�త్ �ం�� ����న్�.. ఆ ��ంత ��వరణం�, ఆ 

�����  ��య్��స్�  �ం�న �� ఒకక్� ఎం� ఆనందం� క���త్�న్�.. 

ఒకక్ ����  తపప్.. ఆయన మన� మన�� ��.. తమ ��క ఇర� మం� భ�త్ల  

త�వ్త �రదమమ్ �య్� �లబ�  ఉం�.. �����  దరశ్నం త�వ్త ఎ�గ�� 

�రదమమ్ � తన తం�� క��ం�� ���.. �రదమమ్ క��ంచ�� ఆయన� వ�చ్ 

��ప్� గమ�ం��.. ఒక �ధం� ఈ �� ఇకక్�� �వడం మం�� అ�ం�.. 

�రదమమ్ ��ం�న ఆ�చన� ��ద్ ���� ���� సతమతమ���న్�. తన 

తం��, �రదమమ్� మధయ్ ఉనన్ �రం ఏ�� ఎంత ఆ��ం�� అత�� అం�పటట్డం 

��. ��� స��నం �సం అ�వ్��త్నన్ తన� �తయ్కష్ం� �రదమమ్ క��ంచడం� 

ఒక ఆశ ���ం�ం�.. తన మన�� ����నన్ �శన్� �����  స�న్�� 

స��నం ల��త్ం�� అనన్ �నన్ ఆశ అత�� ����ం�. 

  

����  ��ంబ స�య్లంద� ����� � స��ం��.  �� ��చ్న 

��దయ్ం, ప�ళ్ పల���  �వ్క�ం� �ర� ఇ�చ్� ���. త�వ్త అంద� 

�����  ��ల� �� సంతృ�త్� ద�శ్ం���న్�. 

దరశ్�నంతరం ఆ ��  మధయ్� అంద� ��చ్�న్�. ��� అం�ం�న ����న్ 

అంద�� పం�ం� ��వ�. �య్� ���నన్ �రదమమ్� గమ��త్�న్� ����. 

ఆ� �� ������� ఉండడం� �సత్ ��శ� �ర�య్�. ఎ�గ�న తన 
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తం� , �రదమమ్ ఇదద్� ఎ��ప�� ��లనన్� ����  ఆ�చన. �రదమమ్ 

������ దరశ్నం ���నన్ త�వ్త �� ��చ్నన్ �� �ం� బయ�� ��ళ్�.. 

స��గ్ అ� సమయం� తన తం� దృ�ట్ ఆ�� ప�� ���.. అ� మన�� 

అ���న్� ����. అ��నన్�ట్�� �రదమమ్, ఆనంద సవ్��  స� �గ�  

�రంద� ������ భ�త్� ద�శ్ం���న్�.. 

అనంతరం �రంద� ����  ��ంబ స�య్�  ��చ్నన్ ��� స�పం�� 

�� �� ��చ్�న్�. ����  ఊ�� �గప�ట్ తన తం�� గమ��త్�న్�.. 

ఆయన ఇం� �రదమమ్� �డ��.. �రదమమ్� �డ�� ఆయన �వ�వ� ఎ� 

ఉండ���న్య� ఊ�ం��ం� ఆయన� గమ��త్�న్�. ����  ��క� 

ఆయన ���త్ ��భ ��చ్ం�.. 

  

��భ �రదమమ్� ��ం�.. �రదమమ్� �డ�� ��భ ఎం� ఆనందం�.. 

‘‘��.. �వచ��  ���ం� అమమ్.. ��య్� � �� ��ం�� క�.. అ�� 

ఆ�� ఆ �వచ��  ��ప్�..’’ అం� �� ��� �రదమమ్� ��ం�ం�.. అంద� 

�రదమమ్ వంక ���.. ఒకక్ ����  తపప్.. 

����  �� ఆయన తం�� ఉం�.. ఆయన తం�  య��పం� �రదమమ్ వంక 

���. అం�..! 

అపప్� వర� ఎం� ఆనందం� క��ం�న తన తం�  �ఖం � రం��  �రడం 

�రంభమ�య్�.. ఆయన క�ళ్ ఎ�బ�డ్�.. 

��క్���  అ����న్�.. �రదమమ్� ఉనన్ �పం �తత్ం ఆయన కళళ్�ల్ 

క���త్ం�.. ఆశచ్రయ్ం, �పం, ఆం�ళన అ�న్ ఆయన� క���త్�న్�.. 
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�పం� ఆయన �� ���� ����ం�... 

ఆయన మన�� స���  ఉ�ప్ం���నన్�ట్, ఆయన శ�రం సనన్� కం��త్ం�.. 

ఆయన� వ�చ్న ��ప్� గమ��త్నన్ ����  ఆం�ళన� �ర�య్�. ఇం��� 

��త్ ఉం� తన తం�� �నష్� � ��స్  వ�చ్ ��దం ఉందనన్ ఊహ ����  

ఆం�ళన� �రణం.. ��వ�, ��భ, ��ం�  �రదమమ్� �� ఎం� 

సం��ం��.. 

‘‘��.. ��.. �� ఒక �� ఆ అమమ్ దగగ్�� ��ళ్ వ�త్�.. ఆ���  ���ం��..’’ 

సంబరం� అం� ��భ.. 

��భ అనన్ �టల� తన తం� � మ�ంత �నష్�  ���ంద� ఆయన �ఖ కవ�క� 

����న్�. ‘‘�నన్  మం���ళ్ ���� ..’’ �ట�  ���  ఆయన� అం��త్ 

అ�న్� ����. ����  �ట� ఉ��క్ప�  ����  వంక ��� ఆయన. 

��� తన ��  ప���ం� ��త్ండడం� కం�� ప�డ్�. తన �ఖం �� 

��న�వ్� ��చ్�వ��� �య�న్�త్ ����  ��� ఉనన్ �ట�  ���  

అం��� గటగ� ���. ��భ �రదమమ్ దగగ్�� ��ళ్ం�. తన ��� ఉనన్ ���  

�� �� � ఆ� �ం�� ���.. 

‘‘�డ� ఆ���  ఇవవ్� ..’’ అం� ఆనందం�.. ���� దృ�ట్ �రదమమ్� 

ప�ం�.. �రదమమ్ ��భ వంక ��న�వ్ న�వ్� ��ం�.. 

ఆ త�వ్త ఆ� �� తన తం�� ప�ం�.. ����  ఊ�� �గప�ట్ ఆ� వం� 

��త్�న్�.. తన తం�� �డ�� ఆ� �ఖం � ���  ఎ� కద�డ�� 

��త్ం�ల� ����  �వన. 
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����  ఊ�ం�న�ట్�� ఆయన తం�  వంక ��న �రదమమ్ �స�  

��ప�ం�.. ��ద్ కష్��  ఆ� �ఖం � ��న�వ్ �య�ం�.. 

ఆ� ��� �కష్ణత క��ం�ం�.. ఆ� ����  తం�  వం� ��త్ ��భ 

���� �� � అం��ం�.. ఆనంద సవ్��  అం�ం�న ��న్ ���� ఆ���  

��ం�. 

��భ ఎం� సంబరప���ం�.. 

‘‘�య్ం�య్ �డ� ..’’ ఎం� సంబరప�� అం� ��భ. �రదమమ్ దగగ్ర ఆ���  

���నన్ం�� �పం��న్ జ�ం�నంత� ఆనంద ప�� �ం� �ం�న ఎ��� 

����  దగగ్�� వ�చ్ం�. ����  తన తం�� గమ��త్�న్�. ఆయన �ఖం  

��త్� ����ం�.. కళళ్�ల్ ఎ���ర� అల���న్�. ఏ� �డ�డ�� 

��న�ట్�  �ల� ���న్�.. 

అపప్� వర� ఆ భగవం�� సమ్రణ� ��� గ��న ఆయన �రదమమ్� ��న 

�ంట� �� �ళళ్�ద ��చ్నన్�ట్� అసహనం� క���త్�న్�.. 

అకక్�  �ం�  ఎంత తవ్ర� ��� అంత ��ం�ందనన్ �వన ఆయన మ�� 

���ం�.. ‘‘పదం�  �ళ�ం..’’ గం�రం� అ�న్� ఆయన.. 

‘‘అ��� �నన్ ��.. అ�ప్� �ళ��..?’’ ఓరకంట ఆయన� గమ��త్ అ�న్� 

����.. ‘‘�� దరశ్నం అ�య్ం� క�.. ఇం� ఇకక్డ ఎం��..?’’ అసహనం� 

అ�న్� ఆయన.. ����, �లవ� ఇదద్� ఒక� ���క� ����న్�. తన 

తం� �వరత్న� ���� ఆయన �రయ్�� ��త్���.. తం�  ��త్� అ�� 

త�ప్  �థ్�� ఉ�న్డ� ����� అరథ్మ�ం�.. �రదమమ్� �డ�� ఆయన� 

అంత� ఎం�� ��ప్ వ�చ్ం� �����లనన్ దృఢ సంకలప్ం  ఆయన� 

క��ం�.. 
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‘‘స� అ�� �� బయట ���  �యం� .. �� ��దం �ంట�  దగగ్ర� ��ళ్ 

����  ���వ�త్�..’’ అ�న్� ���� .. 

ఆయన �ట ఇం� ��త్ ����.. ఆయన తం�  అకక్�  �ం�  ఎవ� �న�ల  

�ం�  త���నన్�ట్� �గం� అ���  ���ం� ��ళ్���.. ����  

తపప్ �గ�  అంద� ఆయన �న�� ��ళ్���. ����  �� �రదమమ్� 

ప�ం�.. ఆ� �� ���నన్ తన తం� �� ఉండడం గమ�ం��. ఎ��� 

�రదమమ్� �ట�  క�� అస�  ఆ�డ ఎవ�..? తన తం�  ఆ�డ� �� ఎం�� 

అంత� కం�� ప���న్� �����లనన్  ఆతృత� సమయం �సం �� 

��త్�న్� ����. �రదమమ్� క�� వ�చ్న �రంద� ఆ�డ� ఎం� 

ఆ�య్యం� ��ల్���న్�. �రంద� �ం� �రదమమ్� ఎ� పలక�ం��  అ� 

తరజ్నభరజ్న ప��నన్ సమయం� ఆనంద సవ్��  �� ���ల  �ంట�  దగగ్�� 

�ళల్డం గమ�ం�� ����. 

అస�  �రదమమ్ ఎవ� �����లం�  ఆయన� క��త్  ఏమ�� �షయం 

���త్ం�� అనన్ ��క� ఆనంద సవ్��  �న�� న��� ����. 

ఆనంద సవ్��  ��దం �ంట�  దగగ్�� ���ం�నన్ సమయం�� �నక �ం� .. 

‘‘హ� �� ...’’ అ� ���ంచడం� �న�క్ ��� ��� ఆనంద సవ్�� .. �ఖం � 

��న�వ్� ఆనంద సవ్��  దగగ్�� వ�చ్� ����.. ఆనంద సవ్�� � 

�యం��త్.. ‘‘� �� ���� ..’’ అం� పలక�ం��.. ఆనంద సవ్��  �� 

�యం��త్ ��  �� ����  వంక �స�  ���� ���.. ఈయన� �� 

ప��� అనన్ �శన్ ����ం� ఆయన వదనం�.. ����  తన� �� 

ప�చయం ����న్�. �� ��త్నన్ ��ష�  ��ం�, ఉం� �ంతం ��ం� 
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�వరం� ��ప్�.. ����  ���నన్ �ష��న్ ��న�వ్� �ం� త��ం�� 

ఆనంద సవ్�� .. ఇవ�న్ �� ఎం�� ����న్� అనన్ �శన్ ఆయన� 

క���ం�.. ����  ఉ��ఘ్తం ��ం� �షయం�� వ�చ్�.. ‘‘స� .. అస�  

�షయం ఏ�టం�.. �� అ�మ��త్  �� ��ద్� ��ల్డ�మ��ం��న్�..’’ 

అభయ్రథ్న� అ�న్� ����.. 

ఆనంద సవ్��  ఆశచ్రయ్���.. అస�వ� �� ప�చయం �� వయ్�త్ అ� 

అడగడం� ఆయన �స� ��ప�ం�.. 

‘‘�� ఏ� ��ల్���ం��న్�..?’’ ‘‘�సత్ అ� వ�త్ ����..’’ అం� ఆ 

పకక్� మం�రం �వర ఎవ� �� ����న్ ��ం�� 

����.. 

‘‘స�.. పదం� ..’’ అం� ����  ��ం�న �� అ���  ��� ఆనంద 

సవ్�� .. ‘‘ఊ.. ఇ�ప్� �పప్ం� .. �� ఏ� ��ల్�ల��ం��న్�..?’’ �ం� 

��ల� క�ట్�ం� �� � ��న్ం�� ఆనంద సవ్�� .. ‘‘�� �రదమమ్ ��ం� 

��న్ �వ��  ���.. � �వ్� � �వల�న  �వ��  ������ అ� 

�మమ్�న్ ఇ� �సట్�బ్  ���.. అ�ం �� �� ..’’ ఆనంద సవ్��  ఉ��క్ప�డ్�.. 

అ���� వ�చ్న త�వ్త �రదమమ్ ��ం� ఆ�  ��త్నన్ �టట్�ద� వయ్�త్ ����  

�వడం� ఆనంద సవ్�� � �� ఒక �ధమ�న ఎ��జ్� �ం�  క��ం�.. ‘‘ఆ�డ 

��ం� �ష�  �� వ�క్ � ��చ్  ��త్  ��� �వ��  �����.. ఇం� �తత్� 

�పప్��� ఏ�ం�ం�..?’’ న�వ్�� అ�న్� ఆనంద సవ్�� .. ‘‘� ఉ�ద్శయ్ం ఆ�డ 

��షన�  ����స్  ��ం� �దం�.. ఆ�డ పరస్న�  ����స్ ���..’’ 
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���� �టల� ఉ��క్ప�డ్�.. ‘‘ఆ�డ పరస్న�  ����స్ � ��ం అవసరమం�.. 

అ�� అస�  ప�చయ� �� �� ఆ�డ ��ం� ��ప్�స్న అవసరం  ���� 

�పప్ం� ..’’ ��� ��న్ం�� ఆనంద సవ్�� .. 

���� అస�  �షయం ఆనంద సవ్��  �ం� ఉం��.. 

‘‘�రదమమ్ ��ం� ఎం�� అ����న్నం�..’’ అం� తన తం�  �రదమమ్� 

��న�ప్డ�ల్ �ంత� �వ�త్ంచడం ��ం� �వ�ం��. 

ఆనంద సవ్��  ఎం� ఆశచ్రయ్��� ����  �టల�.. �ంత ఆస�త్కరం� 

�� అ��ం�ం�.. ‘‘� �నన్  �� �రదమమ్� �డ�� ఎం�� అ� 

�వ�త్�త్�న్డనన్� �� అం� �కక్డం ��.. ఇ�ప్� �� ఈ �ం�� � �రదమమ్� 

��న మ�కష్ణం ఆయన� ��ప్� సప్షట్ం� గమ�ం��.. ఆ�డ� ��న త�వ్త 

ఆయన ఒకక్ కష్ణం �� ఈ �ం�� � ఉండ��� ఇషట్పడ��.. అం�� ��� 

�రదమమ్� ఈ �షయం ��ం� అడ�ల���న్�.. 

��.. అంతమం� �ం� ఆ ��ద్�డ� అడ�లం� మన� ���.. �� 

�రదమమ్��� ఆ�య్యం� ��ల్డటం గమ�ం��.. అం��స� �మమ్�న్ 

అ����న్�..’’ ��త్� �వ�ం�� ����. 

ఆనంద సవ్��  �ం� కష్��  ����  వం� �� ఆ�చన� ప����.. 

‘‘ఇం� �షయం �� �� ��ప్�.. �రదమమ్� ��త్ ��క్� ఎకక్� ��న�ట్� 

అ���త్ం�.. అం� ��.. ఆ�డ� ఏ� అ�బంధం �� ఉం�� అనన్ ��ం�  

క���ం�.. �� క���నన్ ఈ ��ం� �, � �నన్ �� �వ��త్నన్ �ంత 

�వరత్న� అస�  �ం��� క��క్�లనన్� � ఆ�చన.. అం� తపప్ ఇం�� �� 

ఉ�ద్శయ్ం ఏ� ��..’’ 
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����  �ట� క���త్నన్ ����� ఆనంద సవ్��  ఆయన� �రదమమ్ 

�వ�ల� అం�ం�ల�  �రణ్��� వ�చ్�. 

‘‘� �నన్ �� అ� �వ�త్�త్�న్డం� �� ఆశచ్రయ్ం�� ఉం�.. ఇంత� �� �� 

ఏం �వ��  అం�ంచగల� �పప్ం� ..’’ �మయ్ం� అ�న్� ఆనంద సవ్�� .. ‘‘�� 

ఆ�డ వయ్�త్గత �వ�� ��� .. �� ఆ�రం� � �నన్ �� �వరత్న� గల  

�రణం ఏ�� ����ం�� అనన్� � ఆశ.. ఎం�కం�.. �� ��ట్న దగగ్� �ం� 

� �నన్  ��� ��త్�న్�.. ఆయన �ఖం  ఎ�ప్� ఒక �ధ�న గరవ్ం� 

���� ఉం�ం�.. ఊ�ళ్ ఆయనం� అంద�� భయం� ��న �రవం.. �� 

జ�ం��� �వడం� ��ట్క�� ఆయన� ఆ దరప్ం వ�చ్ం�.. అ�ం� �� 

�రదమమ్� �డ�� �� ప���న్డం�..’’ ����  ��ప్� ���న్�.. �� 

ఆనంద సవ్��  ��ం ����  ప��న జ�ం��లం  అనన్ �ట దగగ్ర� 

ఆ���ం�.. జ�ం��� .. అం�.. అం�.. 

�రదమమ్ �� జ�ం�� వంశం��ం�  వ�చ్ం�.. 

‘‘ఒకక్ ��షం.. � ఊ� �� �పప్ం� ..’’ ఎ��జ్� �ం�� అ��� ఆనంద సవ్�� .. 

‘‘��ద్�ట  దగగ్ర బ�వ్�రం �మం..’’ ఆశచ్రయ్ం� అ�న్� ����.. 

‘‘��.. ��.. జ�ం���..?’’ మ�ంత ఎ��జ్� �ం�� అ�న్�.. 

‘‘అ��..’’ ఆనంద సవ్�� � వ�త్నన్ ఎ��జ్� �ం� � ఆశచ్రయ్ం� గమ��త్ అ�న్� 

����.. 

‘‘జ�ం�� �జ బహ��  �ప� �� ఎవ� �� ���..?’’ ఆతృత� అ��� 

ఆనంద సవ్�� .. ‘‘�� ��యక �వడ��టం�.. సవ్యం� � �త ��.. అం� 

�జ బహ��  �ప� త�మ్�  ���� � �నన్ ��.. అం� � �ద �తయయ్’’ 

����  మ�ంత ఆశచ్రయ్ం� అ�న్�.. 
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‘‘అం�.. అం�.. �జ బహ��  �ప� ��� ఇదద్� ���ల� ��న్�..’’ తమ 

సవ్ంత �ష�ల� అంత ���� � అ���నన్ ఆనంద సవ్�� � ఆశచ్రయ్ం� 

��� ����. 

‘‘అ�� �� ఇదద్� ఇదద్� �ద�నన్ � ఉ�న్�. � �నన్  �� �� � 

�నన్తనం�� చ�� �సం �ద��� �  �ళల్డం, ఆ త�వ్త  అ���� �వడం� 

� ��ంబ �ష��  ఎ�క్వ� �� ��య�.. �క �� � �ండవ �ద�నన్  

�� ��మ్�గ్డ�, ఆ�త్ �సం �ంత అనన్యయ్� చం��న  కరక్�డ� ��న్�.. అం� 

��.. ఆయన ఆనన్ �రయ్, � �దద్మమ్� ఇం�ల్�ం�  �ం���ర� ��� ఎం� 

�ధప�డ్�.. ఇ�ప్��డ ఎకక్�ం�.. అస�  ఉం� �� �� ��య�.. ఆ త�వ్త 

� �నన్ �మయయ్ �� వయ్స�ల� ��స�య్ చ���డ� ���ం�..’’ �ధ� 

అ�న్� ����.. 

ఆనంద సవ్��  �ఖం  ఆనందం� �����ం�.. �రదమమ్ ��ంబ స�య్�  ఇ� 

అ���� క��త్ర� ఆయన కల� �� అ����.. 

ఈ �షయం �రదమమ్� ���త్  ఆ�డ ఎ� ���ం� అ� ఊ�ం��ం�.. 

�సమ్యం� అ��� ఆనంద సవ్�� ..‘‘ఇ�ప్� ఆ ఆ�త్ అం� ఎవ� ఆ�నం� 

ఉం�..?’’ 

‘‘� ఆ�నం�� ఉం�.. ఇదద్� �ద�నన్ �  చ���న త�వ్త, �జ బహ��  

�ప� త�మ్�  ఏ�క ���� అ�న � �నన్ �� ఆ ఆ�త్నంత�� �వ్�నం 

����న్�.. అ� ���వడం �సం ఆయన ��న్ �� ప��  �� ��ర� ��� 

ఎం� �ధప�డ్�. �య�  ఎ�ట్�  �� వ�చ్క ��నన్ ��� ఎ��ల �� 

��వ  అ�ంతం �����ం�.. వందల �టల్ ��యల  ఆ�త్ � �నన్  �� 

���ం��న్�..’’ �వరం� ��ప్� ����.. 
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‘‘ఓ�  � ��  �� ..’’ �దద్� అ��న�ట్� అ�న్� ఆనంద సవ్�� .. 

����  ఉ��క్ప�డ్�.. ఆనంద సవ్��  అ� ఎం�� అ��� ����� అరథ్ం 

���.. ����  తన� �ంత� ��త్ండడం�.. 

‘‘అ�ం ��.. ఎ�క్వ� ఆనందం క��న�ప్� ఇ� అరవడం � కల��..’’ 

ఆ�ల్దం� న�వ్� అ�న్� ఆనంద సవ్�� .. 

ఆయన� ఆనందం ఎం�� క���ం� ����� అరథ్ం ���.. 

‘‘��ంత ఆనందం ఎం�� క���ం� అ� �ర��ం��న్� క�.. � 

ఆనం��� �రణం త�వ్త ����.. అ�� ఇ�ప్� � సమసయ్.. �రదమమ్� 

�డ�� � �నన్  �� అ� ఎం�� �����న్� 

�����ల� .. అం� క�..’’  

‘‘ఎ�జ్�ల్ అం� నం�..’’ అ�న్� ����.. 

‘‘��న్ వందల �టల్ ��యల  ఆ�త్ ��త్ ��త్ ������ం� ఎవ� ��ం 

అ� అవ�ం� ఉం�� �పప్ం� ..’’ అ�న్� ఆనంద సవ్�� .. ����  

ఉ��క్ప�డ్� ఆయన �టల�.. ‘‘��ం అం��న్� �� అరథ్ం �వడం ��..’’ 

అ�మయం� అ�న్� ����.. 

‘‘����.. ����.. ��� �ం� �� �� ��న్ �వ��  అం�ం��..’’ 

అ�న్� ఆనంద సవ్�� .. 

‘‘ఏ�� �పప్ం� ..’’ ఆశచ్రయ్ం� అ�న్� ����.. 

‘‘�� ���నంత వర� � ��ంబ �పథయ్ం ��ం�, � �నన్ �� ��ం� 

�వ��త్�..’’ 

ఆ �శన్� అ��ప�డ్� ���� .. 

‘‘ఇ�ప్డవ�న్ ఎం�కం�..?’’ ఆశచ్రయ్ం� అ�న్� ����.. 
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‘‘� �నన్ �� అ� �వ��� గల �రణం ఏ�� �� �� ����.. ��� 

�ం� �� �  �శన్� స��నం ��ప్�స్ం�..’’ న�వ్� అ�న్� ఆనంద సవ్�� .. 

తన �నన్  అ� �వ�త్ంచ���, తన ��ంబ �ప�య్�� �ం��� అరథ్ం �క��న 

.. �పప్డం 

�రం�ం�� ����. 

................................ 

క��ం� �ప� �కాష్�త్ �రదమమ్ భరత్ త�మ్�.. అం� �రదమమ్ భరత్ తం� 

త�మ్� ����.. ��త్తం �రదమమ్� �ం��స్న ��ల్� ��యల  ఆ�త్� 

అ�భ��త్ ద�జ్� ����న్ అ�భ��త్నన్��. �రదమమ్ ఉం��స్న ఇం�భవనం 

�ం� భవం�� ఆయన ఉం��న్�.. ఆయన ��� ఉనన్ క�ణ ఆయన� ��ం 

ఇ�మంత�� క��ంచ�. �రదమమ్� ఇం�ల్�ం�  బయ�� �ం��న త�వ్త ��న్ 

సంవతస్�ల� ఆ� భరత్ త�మ్� ���న అ��గయ్ం� మృ�య్�త  ప�డ్�. �ం� 

�నతం� ���� అ�న క��ం� �ప� ఆ ఆ�త్� ���� తన వశం 

����న్�.. తన �ద�నన్  ��గ్� ��రల్� ఆ�త్ �ర� వ�త్   ���  దకక్వ� 

���ంచడం� �� ఆ ఆ�త్� ఆశ�  వ����న్�.. ఇక ఆ ఆ�త్� సరవ్ హ�క్�� 

ఒ� ఒకక్�.. ఆ�� �రదమమ్.. ��ంబం� భరత్ మర�నంతరం అత�� 

�ం�న ఆ�త్� సరవ్హ�క్�  �రయ్� �ం��ంద� చటట్ం�� ఉం�.. అ�� ఆ�డ 

భరత్� ��, ఆ�డ మ�� �� చ��వడం� ఆ ఇదద్�� �ం�న ఆ�త్� సరవ్హ�క్�  

�రదమమ్� �ం���.. ఈ �షయం క��ం��ప�� ��య�� ��.. అం�� 

ఆ�త్� ���క్ం���న్క �రదమమ్ ఆ �యల� ��ం� ���వ��� ��� 

��తత్ ప�డ్�.. అం��సం ��య్కం� ఒక ప�మం�� �య�ం��.. ఆ 
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��ట్ �కక్ల  ఉం� ��ల� ఎకక్�న �రదమమ్ ఉం�.. అ� �తకడ� �� 

���స్న ప�.. ఒక �ళ �రదమమ్ క���త్  మ� ఆ�చన ��ం� ఆ�� 

అంత�ం�ం�ల�  �� సప్షట్�న ఆ��ల� క��ం� �ప� ��� ఇ�చ్�..  

అ� ��న్ సంవతస్�ల  �� �రదమమ్� ���� ��.. ఎంత ���� �రదమమ్ 

క��ంచక�వడం�.. ఒంట�� ��ళ్��న ఆ�డ ఇ�న్ సంవతస్�ల త�వ్త  �� 

క��ంచడం �దం� ఖ�చ్తం� ఆ�డ చ��� ఉం�ంద� ��ధ్రణ� వ�చ్� ��.. 

ఇ� �ష��న్ క��ం��ప�� ��ప్�.. ఆయన� �� �రదమమ్ ��� ఉండద�, 

ఎకక్� అ�ధ� చ��� ఉం�ంద� నమమ్కం �దరడం� ఎం� 

సంబరప����.. వందల  �టల్ ��యల ��వ ��  ఆ ఆ�త్� �� �ర�డ�, 

ఇక తన� ��� �ద� ఆనంద ప����.. ��� ఎక�ల  పంట ���  ఇ�ప్� 

ఆయన �ంతం.. ఆ పంట ��ల� ప���  ��ల� �� �నన్�� ����  

క��ం� �ప�.. ���త ��న�, పగలన� కషట్ం ��ం�����.. పంట ��� 

��� ���  త� ఒక బ�త్ ��య్�న్ ఇ�చ్��. కషట్ ప�నం�� ఫ�తం అ� అ� 

అ���.. ఆ �నయ్ం� ��న్ం�� అ�మ్�� ఆ వ�చ్ అర�ర ��మ్�� �� ఎం� 

�రభ్ర�న ����న్ అ�భ�ం���. తమ క�ట్�� తగగ్ ��ఫ��న్ ఇ�వ్ల� ఎవ�� 

ఎ�� ��� ��ల్�� ఆ మ��� ఆ వయ్�త్ క��ం��� ��.. ��� ��  

క��ం� �ప� ఏ�ప్�  ��న ��� ఎ�� ���న ��� హత��చ్ 

��చ్��ట్��.. ఆ �షయం ��� క��ం� �ప�� ఎ�� �రగ�క, తమ ����ల్ 

ఉనన్ క�ట్�న్  ఎవ�� ��ప్��� అరథ్ం �క, చ�త్ �����న్� �రంద�.. 

��� ఏ� ఆశ.. క��ం� �ప� ఆగ�ల� ఎ��ం� శ�త్ ఏ� ఉంద�, ఏనన్��� 

ఆ శ�త్ తమ� అండ� ���త్ంద� ��� ఎం� ఆశ.. 

ఆ ఆశ.. �రదమమ్�.. 
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ఇం�ల్ �ం�  �ం� �యబడడ్ �రదమమ్ ��� ఉంద� �� ��ఢ�న ��వ్సం.. 

ఏ���� �రదమమ్ వ�త్ంద�, క��ం� �ప� �ం�  తన ఆ�త్� �ంతం ���� 

తమ ���� �తత్ ��� �ం��ందనన్ నమమ్కం�� �� ���త్�న్�.. 

సంవతస్��  గ��న , తమ త�వ్త  తమ �ర��  �తం క��ం� �ప�� ఊ�గం 

��త్ �����త్�న్.. �� ఏ��ం కృం����.. �రదమమ్ �పం� తమ 

��తం� ��� వ�త్ందనన్ ��వ్సం ��� �� బలం� �����ం�.. 

అం�� క��ం� �ప� తమ క�ట్�న్ ����న్ �నన్�ం����. 

తన ���� ����  �ప� ��� చ�� అ���� అ���� 

పం�ం��� క��ం� �ప�.. ఆ���� వ�చ్న ����, ఉనన్త ��య్�య్సం 

��, మం� ఉ�య్గం సం��ం� అకక్� �థ్రప����.. 

అ�� ����� ఆ జ�ం�� �� అ�న్, �ద��  క�� ��ట్ సం��ం� ఆ ఆ�త్ 

అ�న్ పరమ అసహయ్ం. �ద���  ఒక �దద్ ��� �� ఆ��స్ల� తమ ��ంబం 

��ం�ం�.. �� �ళళ్� �ం��త్, �� క�ట్�న్ ���� �ం� క�చ్తం� ఆ �పం 

తమ� ప��ంద� తం�� ఎ�న్ ��ల్ ��ప్�.. ��.. ఆయన ���ం����.. 

ఊ� �ష��  �� ��య�.. ఈ �షయం� ��వ్� క�ప్ం��వ�ద్.. అం� 

����� �చచ్�ం���.. ��� �� రకం �� తన తం�  అ� ���� � 

��యడం� ���� �క �నన్�ం� ����.. 

అ���� �థ్రప�డ్క ����  �� ��� సం��ం��.. �ం� ఎ�ప్� తన 

తం� �ం�  వ�చ్ ఆ�త్�సం �దద్� ప�ట్ం����.. తన మర�నంతరం ఈ ఆ�త్� 

�తత్ం ఒకక్��కక్ ��� ����  ��� ��ట్ల� క��ం� �ప� ��క.. 

అ�� ����  ��ం స���  అం��న్�.. ఎకక్� అ���� ఉం� త� 

ఇం��� ఉనన్ అంత ఆ�త్� ఎ� ����గల�..? �� ఇం��� ��త్తం ఉనన్ 
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ప��థ్��  ���� � ��య�� ��.. ఏ��ం అవ�శం వ�చ్న ��� క�జ్ 

����ల� �� �జ�య  �య�ల�  �దవ ��.. �� యజ�� �ం� 

ద�జ్� క�జ్ ����, ఎ������ ఆ యజ��� హత��చ్ం�� �� ���డ� 

ఈ ���ల్.. ��� ఎక�ల� �ర��  అ���� ఉం�డ� ��� ���త్ 

ఊ��ం�� .. ద�జ్�  తమ క�జ్ పం�� ����, ��� �� ఆ ��� �తత్ం 

తమ �ంతం ���ం��.. 

ఇ�వం� ప��థ్�� అ���� సం�షం� ����న్ గ���నన్ తన �డ� ఆ�త్ 

అ� �� ��త్  .. ఆ ఆ�త్� �����క, సం�షం� ఉండ�క ����న్ ��న్�నన్ం 

�����స్న ప��థ్� వ�త్ంద� ���� �దన.. 

��.. ����� ఎ�న్ ���� స�ద్ ��ప్� క��ం� �ప�.. తన తదనంతరం ఆ 

ఆ�త్ ��క్��క్ ��ం� ఎవ�� దకక్డం �స��  �� ఇ�న్ సంవతస్��� 

����ం� వ�చ్ం�.. ఒక� �ం�,, వందల �టల్ ��యల ఆ�త్.. అంత ఆ�త్� 

��త్ ��త్ ఒ���వ�ద్.. ��లం� ఒక ఆ� �ల�  ఇం��� వ�చ్, తమ� 

���స్నంత �ర ఉం��, �గ� ��ల�న్ం� అ�మ్� ఆ డ�బ్�,  �����  

�య్ం�� ����  ���మ� క��ం� �ప� ����న్�.. 

ఆ ఆ�చన ��� ఉంద��ం�ం� �����..  

��� ఇం� సమయం ఉండడం� ��త్తం ఆ �షయం ��ం� ఆ��ంచ�ం� 

��� ��ద్ ���  గ��� ఇం��� ��ళ్�ండ� క��ం� �ప�� ��� 

���� ..  

ఇక ���� �క ��� �ట� స� అ�.. ఇంక ఆ ఆ�చన� �ర�ం��� 

మ�మ�, మ�మ�ండల్� ��� గ����న్� క��ం� �ప�.. 

............................... 
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����  �పప్డం ఆ� ఆనంద సవ్��  వంక ���. ఆయన �ఖం � �ంత �ధ 

కద���ం�.. 

�రదమమ్� ఇం�ల్ �ం�  �ం� ��రనన్ �ష��న్ గతం�� �� �� ఉ�న్�. 

�క�� ఆ తదననంతరం ఆ ఆ�త్� ఎవ� ���ం��న్రనన్ �షయం ఇ�ప్� 

���� �వ్�  ���ం�.. అం�.. అం�.. 

ఆ ఆ�త్� ఏ�క �ర��ల�న  �రదమమ్� అంతం ��త్  ఇంక తమ� ఎ�ం� అడడ్ం� 

ఉండద��నన్ క��ం� �ప� ఆ�డ� అ�డ్ �ల�ం��వడం �సం రకర�ల  

�య�న్� ���.. ఎ�న్ళళ్� ఆ�డ ఆ�� ��యక�వడం� ఇంక చ��� 

ఉం�ంద� ��ం� ఆనందం� ఆ�త్� అ�భ��త్�న్�.. ఇ�ప్� ఇ�న్ళళ్ త��త 

��� �రదమమ్� �డ�� ఆయన ��ణ్ం��వడం �దనన్ �ట.. ఆనంద సవ్��  

����  వంక �� న�వ్�.. ‘‘� ��ం� ��ప్నం�� �య్ం�య్.. ఇక ��నన్ 

సం�హం � �నన్  �� అ� ఎం�� �వ�త్�త్�న్ర� క�..’’ 

‘‘��క్��స్ం� అ� అ� �� �ం� ��ప్�..’’ 

‘‘� �నన్ �� అ� �వ�త్ంచ��� �రణ�న ఆ �రదమమ్ ఎవ� ��..’’ అం� 

ఆనంద సవ్��  ����  వంక ���.. 

����  �స� ��ప�న�... ఆ�ం� ఆనంద సవ్��  ఏం ���� అ� 

��త్�న్�.. 

‘‘ఆ� �� ��బహ��  �డ�, ఆయన �దద్ ��� అమ�ం� �ప� �రయ్.  

ఇపప్� వర� � �నన్  �� ఆ�నం� ఉనన్ వందల �టల్ ��యల  ఆ�త్� ఏ�క 
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�ర���..’’ ఆనంద సవ్��  �టల� �� ��న ���నటల్��ం�ం� 

����� .. ఒకక్ కష్ణం. �� �ం�నన్� �జ�� అనన్ అ��నం క��ం�.. 

‘‘�� ���నన్� �జం.. ఇ�న్ళళ్ వర� ��నన్ �� చ���ంద� ���త్నన్ � 

�దద్మమ్ �� ఈ �రదమమ్.. అం�� �రదమమ్� �డ�� తన ఆ�త్ �తత్ం ఆ�� 

ఎకక్డ ��దతత్ం ��� అనన్ �వన�� 

ఆయన ఇ� �ప�తం� �వ�త్�త్�న్�..’’ 

����  � ఏం ��ల్�� అరథ్ం ���.. అస�  ఎ� ���ట్ అ�వ్�  �� 

��య�ం� �షట్��� ��త్ం�  ���.. 

ఇదద్� మధయ్� ��న్ కష్��  �శశ్బద్ం� గ�����… �వ�� ఆనంద సవ్��  

�రం� ఊ�� ��త్ అ�న్�.. ‘‘ఇ�న్ ���  �టల్ ��యల  ఆ�త్� అ�భ�ం�న 

�� ఆ �టల్� వ���వ��� ఎ� ఇషట్ ప���. 

అం�� �రదమమ్� �డ�� � �నన్  ��� ��ప� �పం ఆవ�ం�ం�..’’ 

����  కళళ్�ల్�ం�  క�న్�ళ్ జలజ� ����న్� .. 

తన� ఒక �దద్మమ్ ఉంద�, అ� ��త్తం ఆ� తన స�పం�� ఉందనన్ ఆ�చన�  

ఆయన� ఎం� �సమ్��� �� ��త్ం�.. 

ఆనంద సవ్��  ����� గమ��త్�న్�.. ఆయన ���వ్��� �� �వడం� 

�నం� ఉం����.. ����  �సత్ ����న్క.. ఆనంద సవ్��  వంక 

��త్.. 

‘‘ఇ�ప్� ��ం ��� ��  �వడం ��.. ఇ�న్�ళ్� ఎవ� �� అ�ధ� � 

�దద్మమ్ ఉందనన్ ఊహ� భ�ంచ�క���న్�.. �టల్ ��యల  ఆ�త్, జ�ం�� 

వంశం.. ఇవ�న్ం�� వ���నన్ ఒక ఉతత్���  �� �దద్మమ్ అ� ��� ఎం� 

గరవ్ప���న్�..’’ �దగ్ద సవ్రం� అ�న్� ����.. 
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ఆనంద సవ్��  �జం� ఓ��ప్� �� ��� ఆనంద సవ్�� ..‘‘సవ్యం� ఆ 

����� �మమ్�న్ ఇ� దగగ్�� �ర���.. �రదమమ్� �� భగ��డం� 

ఎం� ఇషట్ం.. అం�� ఆ�డ� �వల�న ��� ఆ�డ ద�� ��� ���..’’ 

అ�న్� ఆనంద సవ్�� .. 

 ‘‘�� ఎ�ప్��ప్� � �దద్మమ్� ��� అ� ఆ�టం  క���ం�.. పదం�  

�ళ�ం.. ఒక�� ఆ�య్యం� ఆ�డ� ��ల్�ల� ఉం�..’’ ఎం� ఆ�ం� అ�న్� 

����.. ‘‘అ�ప్� �ందర పడకం� .. �ం� � �నన్  �� ��ం� ఆ��ం�� 

క�..’’ 

����� అ�ప్� ��త్� వ�చ్ం� అస�  సమసయ్.. 

‘‘అ�� క�.. ఈ ఆనందం� � �నన్  �� ��ం� మ�����.. ఇ�ప్�� 

���..?’’ ఆ���త్ అ�న్� ���� .. 

ఆ సమయం�� ����� ���క్ం� అకక్�� ��భ వ�చ్ం�.. 

‘‘��.. ����  ����వ��� ఇంత సమయం ప��ం�.. అం� �తయయ్ 

�పం ��త్�న్�.. �మమ్�న్ �ందర� రమమ్ం��న్�..’’ ��భ �ట� ఇదద్� 

ఉ��క్ప�డ్�.. 

‘‘గతం�� ��ళ్, వరత్���న్ మ�����.. అనన్�ట్ ఇ��ం�  � ���ం�  ��డ్.. 

ఇ�ప్� �� ఏ� ఆ��ంచ�ం� ��ళ్�ం� .. �షయం �� ���ం� �బ�ట్.. 

మ�కక్�� మనం క��న�ప్� ��� ప��క్ర �రగ్ం అ�వ్��ద్ం..’’ అ�న్� ఆనంద 

సవ్��  తన ����ం�  ���ం�  ��డ్ �� అం��త్.. 

����  �� తన ���ం�  ��డ్ ఇ�చ్�.. 

‘‘��� అ��క�� �� మనం క��  అవ�శం ఉం�� �డం� ..’’ అభయ్రథ్న� 

అ�న్� ����.. 
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అత� �రదమమ్� క����ల� ఎంత� ఆ�ప���న్� అరథ్ం అ�ం� ఆనంద 

సవ్�� �.. �నన్� న�వ్�.. ‘‘అ��.. �� మ�య్హన్ం క��ద్ం..’’ అ�న్�.. 

‘‘�య్ం�య్ ��మ�  స� .. ఆ ����� �మమ్�న్ న�న్ క��� ��డ� 

�శవ్��త్�న్�.. �క�� � సమసయ్� ప��క్రం �రకక మ�ంత మధనప��� 

���..’’ �� �య్ం��త్ అ�న్� ����.. 

అత� �ట� �నన్� న�వ్ అకక్�  �ం�  �ం�� క��� ఆనంద సవ్�� .. 

����  ���నన్ ����  �ం��  బయ�� అ�� ��త్ �రదమమ్ వంక 

���.. ఎం� �రమ్లం� క���త్నన్ ఆ�డ� ��త్ం� ���� మన� ఎం� 

ఆనందం� ఉ�ప్ం���ం�.. తన �దద్మమ్� �ందర� క�����ల� ఆ�టం 

అత�� �ద�ం�. 

.............................. 

�� �ం��  �ం�  అంద� బయ�� వ�చ్�. �రదమమ్� ఆ�థయ్ం అం�ం�న �� 

��� �రదమమ్ బయ���ం�. ఆ త�వ్త ఆనంద సవ్��  �� తన ��� 

బయ�  ���. ��� ���నన్ ఆనంద సవ్��  ఆ�చన �తత్ం ����, 

ఆయన తం�  క��ం� �ప� ��ట్� ����ం�. ����  �టల� బ�ట్ 

��త్  ఆయన� ఇం��� ఉనన్ సంపద� మ�క్వ �ద� �����ం�. �� ఆయన 

తం�  ��ం ఆ ఆ�త్� ����� �ర��� ����ల� ��ం� 

�య�న్�త్�న్�. �� అ���ం� �రదమమ్ క��ంచడం� ఆయన� ఏం ��� 

అరథ్ం �� ప��థ్� ఎ�ర�ం�..ఇంత వర� ��� ఉం�.. ఇక �రదమమ్ �ష��� 

వ�త్ .. 

ఈ �గ ��య్ల� �ర�త్ �వం� ఉనన్ ఆ�డ తన� వ�చ్ �టల్ ఆ�త్ �సం ఆశ 

ప��ందనన్� కల� �ట. ఆ�త్ ��ం� �క���, ఆ�య్యత �సం ప�త��త్నన్ 
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����  �య్��� �రదమమ్� కల�ల� ��ం దృఢం� అ���న్� ఆనంద 

సవ్�� ..  అ�� ఈ �ష��న్ �రదమమ్� �ంట� ��ప్ల� అ��వడం �� 

ఆనంద సవ్�� .. తన వయ్�త్గత �ష�ల� ఆ� ఆ�చన�  ��� ఆ ��వం �� 

��  �సం�ల� ప��ందనన్� ఆయన �వన.. అం��.. ��  ఏం��స్ ��, 

���� �� జ�� ఆ�డ �వచ�ల  �రయ్�మం �రత్�న త�వ్�  ఈ �ష��న్ 

ఆ�డ� ��ప్ల���న్�.. అ�� ఈ ��గ్�� ఎ� కల�� అనన్� �ఖయ్మ�న 

సమసయ్.. ఆ సమసయ్� ఎ� ప�షక్�ం�� అ� ��ం� ఆ�చన� ������ 

ఆనంద సవ్�� . 

............................. 

��  ఏం��స్  నగరం.. అ���� ఖ�ద�న నగ��ల్ ఇ� ఒక�.. అకక్డ �వ�ం� 

�� �వన ��నం �� ఖ���� ఉం�ం�.. అం���.. అ���� అతయ్�కం� 

���  జ�� �ంతం �� అ�.. అ�నపప్�� ��  ఏం��స్  నగరం ఒక �తల  

సవ్రగ్ం� �పప్వ�చ్. 

��  ఏం��స్ �� ��న �డ�� ఉనన్ �ం��  ��  �రదమమ్ �వచనం �సం 

ఏ�ప్�  ���. ఆ�డ అకక్డ �సం�ం�� ��.. 

అపప్�� సమయం �యం�ం ���  గంట� అ��ం�.. �రయ్�మం ఆ�నన్ర� 

�దల�నపప్��, �రదమమ్ �సంగం �న��� �ర �ం�ల �ం� ��చ్�న 

��� ��  అ�ప్డ�ప్� అకక్డ� ���ం��న్�. �రదమమ్ �� గత ��  ��  

ఏం��స్  ���ం�. 

ఆ� అం� ఎం� �ర�ం� ఓ ��� ��ంబం ఆ�� ఆ��య్�న్ అం��త్ం�.. 

ఆనంద సవ్��  �రయ్�మం �సం ��  ప�ల� ����� ఉ�న్�. ఆయన అ��ట్ం�  

ఎ� .��  �� హ���� క��� ���స్న ప�ల� చకచ� ���ం� 



513 
 

���న్�. �రదమమ్ �సం��న్ �� � అం�ంచడం �సం అకక్�  �క�  ���స్  

అపప్�� �దద్ప����.. 

అం� ��.. �రదమమ్ ��  �సంగం అపప్�క�ప్� ఇం�ల్�� ��స్ ��  

అ�య్��� ఏ�ప్�  ����.. ఆ�నన్ర ఎ�ప్డ��ం� అ� �రదమమ్ �సం��న్ 

�ల�ంచ��� ఇషట్ప� �� ఒకక్� ఎ�� ��త్�న్�.. ఆ ఒకక్�� ����  

�ం� వ�స� ���త్�. ����  తన తం�� �� ప�� బయట� ��త్�న్న� 

��ప్ తన �రయ్ �లల్ల�  క�� ��  ఏం��  ����న్�.. ��� �దరం� 

ఆ�వ్�ం�� ఆనంద సవ్�� .. ����  �రదమమ్ బం�వలనన్ అ��నం ఆనంద 

సవ్�� � క���త్ం�.. అం�� ��� ��య్కం� �ం� వ�స� �టల్� �జ�వ్  

��ం��. 

����  �ఖం  ఆనందం� �����ం�.. �రదమమ్ ��ం� తన �య్�� 

�ంబరల్� ఏ� �పప్క��నపప్��.. ఆ� �సం��న్  �తయ్కష్ం� ��లనన్ ��క�� 

�మమ్�న్ �� ������న్� అ� ��ం తన �రయ్� ��ప్�. �రదమమ్ 

�సం�లం� ఆ�� �� ఇషట్� �వడం� �దన�ం� అంద� �� అ����. 

స��గ్ ఆ�గంటల  క�ల్ ఆ ��  �తత్ం �కష్�ల� �ం���ం�. అం�� ��� 

��� �� ��తర �� �� ఉండడం ��షం. �రదమమ్� �తయ్కష్ం� ��లనన్ 

ఆ�టం� తమ� �ష అరథ్ం �క��న �� మం� ఆ ��ం� �డ��� 

వ�చ్�. 

�� �దం ��ం� �� ఆ �సంగం �ల�ంచడం �సం ��  ఏం��స్  �య� � 

ఆనంద సవ్��  సవ్యం� ఆ�వ్�ం��.. నగర �య�  వ�త్�న్డం� ఆ ��ం� 

ఎంత� ��నయ్త సంత�ం��ం� ��య్కం� ��ప్�స్న ప���. స��గ్ ఆ� ఇర�� 

�రదమమ్ ఆ �ంగ��� ���ం�.. �రదమమ్� �దరం� ఆ�వ్�ం�� ఆనంద 
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సవ్�� .. ఆ�డ �క� అకక్డంత  సంద�� ����ం�.. ఆ�డ� క�� 

��ల్�ల�, ఆ�డ� ��ఫ్  ����ల� ��  మం� �య�న్�త్�న్�.. �రంద�� 

��న�వ్� పలక��త్ ���� ��ళ్ం� �రదమమ్.. �రదమమ్� ��య్��� ప� 

మం� వర� ఆ� ��ట్ ఉండడం� అంతమం� జన సం�హం�  �ం�  �ళళ్డం 

�ధయ్మ�ం�. 

స��గ్ అ�నన్ర� ��  ఏం��స్  �య�  �� అకక్డ� ���ం�.. �య�  �క� మ�ళ్ 

అకక్డంత హ���  �దల�ం�.. �య� � �� �దరం� ఆ�వ్�ం�� ఆనంద 

సవ్�� , ఆయన అ�చ��.. 

ఆయన ��� �య��� �� �ఫ�ల్ ��ట్��ట్�.. �రంద�� అ��దం ��త్ 

��� న��� �య� .. అత�� �� ఆనంద సవ్�� , ���ం �� ��ళ్�. 

��� ��త్� �రదమమ్ ��ం� ఆనంద సవ్�� � అ��� �య� .. ఆ�డ ���ం�  

�ం� ఉ�న్ర� �లపటం� �య�  ���� �ళళ్�ం� ��� ఆ�డ ఉం� గ��� 

అ���  ���..ఆ హఠతప్����� ఆనంద సవ్�� � �� అంద� 

ఆశచ్రయ్���.. ఆ గ�� �య�  ���ం� సమ��� �రదమమ్ ��� ��చ్� 

ఉం�.. ఆ� ��� భగవ�గ్త ఉం�..�య� � �� ఆనంద సవ్��  �� ��� 

వ�చ్�. �య�  �రదమమ్ దగగ్�� ��ళ్�..అంత�దద్ �య�  �థ్� వయ్�త్ �రదమమ్ 

దగగ్�� �వడం ఇం� ��ణ్ం���క���న్� ఆనంద సవ్�� .. �య�  దగగ్�� 

��� ఆనంద సవ్��  �రదమమ్� �య� � ప�చయం ���.. 

�రదమమ్ ��న�వ్� �� �లబ�  �ం� ��ల� నమసక్�ం�ం�.. 

�య�  �� ��న�వ్ �ం��త్ �ం� ���  ��ం� ఆ�� అ��దం ���.. 
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ఆ అ��న సంఘటన� ��ంచ��� �� ����  �� ప�డ్�.. �� ����  

తమ ���ల�  �ల్�  మ��ం��.. �ం� ���ల  �� �య�  �రదమమ్� 

��ల్��.. 

‘‘��ల్� మం� ���ల� ���  �ం�  �సం��న్ ��త్నన్ �రదమమ్ ఇంత 

����� ఉం�ంద� �� కల� �� ఊ�ంచ�క���.. ఆ� ��డంబరత, 

�రమ్ల�న ����� �� ��స్�  ����న్�..’’ అ� �య�  ��ఖరల్ �ం� 

�క�ం��.. 

  

ఆ త�వ్త  �రదమమ్ � �ం� ���  ��ం� నమసక్�ం� ���� ���ం�� 

�య� .. మ� ప� ���ల� �రదమమ్ ��క�� వ�చ్ం�.. తన� ���ం�న 

ఆసనం� ��చ్� �ం� సవ�ం��� �ం�నన్ ��� స����ం�..�రదమమ్� 

�డ�� ఆ �లం�  కర�ళ ధవ్�ల� ����ం�.. ఆ�� �రవం� అంద� 

�టల్� �ం�  �� మ� చపప్టల్� ఆ�� �వ్గతం ప���.. ఆ అ�భ్త సంఘటన 

��త్నన్ ����  కళళ్�ల్ ��ళ్ ����.. సవ్�న తన� �దద్మమ్ అ�న 

�రదమమ్� అ���� ల��త్నన్ �ర��న్ ��త్ం� ����  హృదయం 

ఉ�ప్ం���ం�.. ఎ�ప్��ప్� ఆ�� �� ���� అ��ననన్ �జం �ల�� అ� 

ఎం� ఆ�టం� ఉం�. అంద�� �నయం� నమసక్�ం�ం� �రదమమ్..�రదమమ్ 

�సంగం �య� � అరథ్మ�య్� ఆయన �కక్� ఓ ��స్ �ట� � �� ఏ�ప్�  ��� 

ఆనంద సవ్�� .. �సంగం �రంభమ�ం�.. అపప్� వర� కర�ళ ధవ్�ల� 

దదద్��ల్��న ఆ ��� ఒకక్��� �శశ్బద్ం ఆవ�ం�ం�.. �రదమమ్ �ం���ం�  

��వ��నన్ �ట�  తపప్ మ�� ���ంచడం ��..భగవ�గ్త �� ���న్, 

��యణం�� ���న్, �గవతం�� అం�ల�  ఆ�డ ���నన్ ��� �� 
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ఒకక్� ��ద్ల����న్�.. ఆ�డ ��ప్  �� �ట మ�� ��తం� 

��ంచవల�న�.. ����  ఉనన్� �వలం  చ���వ��� ��� ��, 

అం�� ఉనన్ ���న్  అరథ్ం ���� భ�షయ్�త్ తరం� ���  ���ం�లనన్ 

స�య్�న్ �రదమమ్ ఎం� చకక్� �వ�ం�ం�.. అనరగ్ళం� ��ల్��నన్ ఆ� 

��ధ్��, ఆ �ట� ����త్నన్ ��త స�య్ల� �� ఒకక్� �నమ����.. 

అపప్�� సమయం ఎ��� గంట�  గ��ం�.. గంటనన్ర �� అనరగ్ళ�న �సంగం.. 

��� ఉనన్ �కష్�� ��చ్�� అ��క్� మ� �ం�ం����.. ��  ����ట్  

�వ్�  ��� ��త్నన్ ��ల్� మం� జనం ��ద్ల����న్�. �ష� �� వ�క్  

�టల్� �తం ఆ �సంగం ��  వ�త్ండడం� ��జ�ల్ �తం ఆస�త్� �రదమమ్ 

�సం��న్ �ం��న్�.. ‘‘ఇంత�� � ఈ �సం��న్ ���త్�న్�..’’ అం� �ం� 

����త్ అంద�� అ��దం ��ం� �రదమమ్.. 

అపప్�� �� ���� �కష్��  ఈ �కం�� ��క���. అ�ప్� సమయం 

గంటనన్ర గ����ం� అనన్ ఆశచ్రయ్ం �� ఒకక్��� క��ం�ం�.. ఆ ��  �ం�  

���నన్ మ�కష్ణం �లం�  చపప్టల్� �� ����ం�.. మ�కక్�� 

అంద� �టల్� �ం�  �� మ� కర�ళ ధవ్��  ���. �వ�� �య�  �తం 

�రదమమ్ �సం��� ��ద్� �కష్�ల  ���� �� �లబ�  మ� చపప్టల్� తన 

సం���న్ వయ్కత్ ప���. ����  మ� �తత్ �కం� �హ��త్నన్ ���.. ఆ 

�కం� �వలం  ఆనందం తపప్ మ�� �నంత సంతన్�త్ ప�డ్�. తన �దద్మమ్ �వచనం 

క���  �కిష్ంచడం ఒ�తత్�� ఆ �సం��� ��ల్� మం� ��ద్ల� తన �దద్మమ్� 

���  ప���ం�.. ఆ దృశయ్ం అత� ��త ఫలకం� �శవ్తం� 

��ం�����ం�.. 
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�రయ్�మం అనంతరం �య�  మ�ళ్ �రదమమ్� క�� ఆ�� వం� వం� మ� అ��దం 

���.. ఆ �సంగం తన ��తం� �� ��వం ���ంద� ��ప్న �య�  

�ట�  ఆ మ��� వ�చ్న �నప�కల��, ప� ��ళల్ ��  ��ష ��నయ్ం 

సంత�ం��ం�.. అపప్� వర� �వలం ��� ���  ��� ప�చయ�న 

�రదమమ్, ��  ఏం��స్  �సంగం త�వ్త  �వ�  �పంచం ఆ� �� ��టంత 

ఎ�త్� ఎ��ం�.. 

అ����� ��ఖ ��త్ ప�క� ఆ� ��ం� ప�క ��ష్క� �రత్� వ�చ్�.. ఆ 

�సంగం సంచలనం అంత ఇంత ��.. ��  ఏం��స్ � �రదమమ్ ��న �సంగం 

ఇం���� �కంపన�  సృ�ట్ం�ం�. ఇం���� ��య ప�క�, ��త్ 

�న�ళ్ �రదమమ్ ��ం� ��ఖం� �రత్� అం�ం��.. 

ఆ ��వం� ఏకం� �రత ��నమం� �రదమమ్ �సంగం ��ం�, అ���� 

ఆ� సన్�ట్ం�న �భంజనం ��ం� ��  ��  ��ట్ మ� అ�నం�ం�� ��ం�. 

ఆ�య్�మ్క �ంతన� అల�� �� ఒకక్�� �రదమమ్ ��  ��� ����ం�. ఆ� 

��ం� ����  �తం ఆ���ంత�  ఎ����ం�. అంత� �ం� జ��న 

�సంగం త�వ్త  ఆ� ��ం� �మ�శ్ం�న �మరశ్��  ��ళ్ �����ంత� 

�రదమమ్ �సంగం ఎ����ం�. �ం� ఈ�� �రదమమ్� ఎ� �మ�శ్ం�� అ� 

తల�  బదద్�  ��ట్��, 

ఈ సమయం� ఆ� ��ం� ఒక �ట �� త�ప్� ��ల్�ల�న్ ��ల్� మం� 

�జ� �ం� తల�ం��� ప��థ్� వ�త్ంద� ��� అరథ్మ���ం�. �� �� , 

�వ్టట్� , � �య్�  �ం� �ష�  �� వ�క్  �టల్� ఆ� �సంగం ���  

���ల� ��యనల్ సంఖయ్� ���  వ�చ్�..  అ� సంచలనం, అ�క అ�భ్తం, 

అ� వరణ్��తం.. �రదమమ్ అం� ఇ�ప్� మ�� ��, ఒక శ�త్, �న�� �వనసర�� 
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మం� �రగ్ం�� న��ంచ��� వ�చ్న �వ�త అం� ప�క�  ఆ�� 

ఆ�����త్��. �రదమమ్� కలవ���, ఆ�� ��ల్డ��� లకష్ల సంఖయ్� 

జ��  ఎ�� ��టంత� ఎ����ం�. క�సం ఆ�� �� � న�� 

��ల్�ల� ఉ�వ్�ళ్� �� �� లకష్ల సంఖయ్� ఎ�� ��త్ం� ���.. 

�రదమమ్ �సం��న్ ఆరగ్��  ��ం� ఆనంద సవ్��  అ� ���న �రంద� ఆయన� 

��ల్డ���, 

ఆయన �వ్�  �రదమమ్� కలవ��� �య్ క�ట్��. ఇంత ��ప్�స్ � ఆనంద సవ్��  

ఊ�ంచ��.. ఆయన ��  ��క ��ం� ���� ఉం�.. అ���� ఉనన్ ���  

సం�ల�న్ �రదమమ్� తమ ��య్క �రయ్��ల� ��పం���ల� �నన్��  

�యడం �ద�  ��ట్�.. ఇంత జ��న.. ఈ �పంచం� తన� సంబంధం �దనన్�ట్.. 

�వలం  ఆ �����  ఆ���న్ ��� �� �ర�వ��త్నన్�ట్.. తన గ�� 

�శశ్బద్ం� ����యణం ��త్ ఉం���ం� �రదమమ్.. 

ఇంత ��డంబరత మ��ల� �ధయ్ం ��.. అ� �వలం  మహ��ల� ��� 

�ధయ్మ��ం�.. �రదమమ్ మహ����  అ� అనడం�� ఎ�ం� సం�హం 

��. 

..................................... 

�రదమమ్ �సంగం ��వం �ం� ���� �న��ం�.. ఆ �ం� ���  ఏ ��త్  

�న� ��� ఏ� ఒక సమయం� ఆ� ��ం�న �రత్�.. 

ఆ ��వం �సత్ స�ద్మ��క ����  ఆనంద సవ్�� � ��  ���. 

‘‘ఇంక �� ఆగ�క���న్�.. � �దద్మమ్� కల�ల� మన� ఉరక�  ��త్ం�.. � 

ఈ సమసయ్� ప��క్రం ��  �ధయ్త �� నం�..’’ ����  �ం� �నం� 

పలకడం� ఎం� �� క��ం� ఆనంద సవ్�� �. ���  పడకం�  ���� 
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��.. �� �� ఈ సమసయ్� ఎ� ప�షక్�ం�� అ� �ప�తం� ఆ���త్�న్�.. 

మ� ��ద్ ���  ఓ�క పటట్ం� .. వ�చ్ శ��రం  ���� � � �దద్మమ్�� 

�సంగం ఉం�.. ఆ �సంగం అ���ందం� ఆ�డ ��ద్� ��కప��ం�.. 

�సంగం ��య్�  మధయ్� ఇ� �య్�� �డవ�� �� ఆ�డ �నస్� �ష� � �సట్�బ్  

�యడం ఇషట్ం �క� �� ఈ సమసయ్ ��ం� ��ద్� ��� ��� �� మ�క� 

��.. �� �రభ్యం� ఉండం� .. � 

�నన్��� ��ప్ వ�చ్� �యడం �ం� మన �ం�నన్ సమసయ్.. ఆ సమసయ్� 

ప��క్ర�రగ్ం ల�ం�ందం� ఇంక మన� ఈ సమసయ్ �ం�  బయట పడటం ఏ��ం 

కషట్ం ��..’’ తన మన�� ఉనన్ �ష��న్ ��ప్�� ఆనంద సవ్�� .. 

���� � ఏం ��ల్�� అరథ్ం ���.. ‘స�’ అ� ��ం అనగ���. 

అ�� ���� తం�  క��ం��ప�� �మం� ��ప్ �వడం  సప్షట్ం� 

గమ�ం�� ����. ���  �నప�క� �రదమమ్ ��ం� ��ఖం� �వడం, 

ఆ�డ� సవ్యం� ��నమం� �శం�ంచడం� �రదమమ్ ��ం� 

క��ం��ప�� �సత్ ��ప్ �వడం క���త్ం�.. ఎంత �దనన్ �రదమమ్ తన 

��ంబ స�య్��  అ� మన�� ఏ �� ఆయన� ఉం�.. �� ఆయన 

ఆ�చనం�.. ఆ�డ తమ ��ంబ స�య్��  అ� ���� ��� ఆ �ంట� ఆ�త్ 

�తత్ం ఆ�� సమ�ప్ం�లనన్ ఈరశ్��� ఆ�డ తన ��ంబ స�య్��  అ� 

ఒ�ప్�వ��� అ�డ్ప��ం�.. 

అ�నపప్�� �నప�క��, ���  ���స్ �� ఆ�డ ��ం� వ�త్నన్ ��య్క 

�రయ్��ల� ఆస�త్� గమ�ంచడం ����  దృ�ట్� �����. అం��� � 

�య్� � �రదమమ్ ��న �సం�ల� �� �ం��న్డం�, �రదమమ్� ఆయన� ఒక 

మం� ఉ�ద్శయ్ం �దల�ంద� ����� అరథ్మ�ం�.. ఆ ప��మం ����� 
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ఎం� ఆనం��న్ క��ం�ం�.. �రదమమ్� తమ� ప�చయం ��న ఆ �����  

ఆల��� మ�కక్�� ��ళ్ ��లనన్ ��క ����  మ�� ���ం�.. అం�.. 

మ�ం�� ఆలసయ్ం �య�ం� అంద�� మం���� �ళళ్��� �దద్ం ����. 

.............................. 

���� � జ�� �వచనం �రయ్���� అ�న్ చకచ� జ�����న్�.. అ�� ఆ 

ప�ల� ఈ�� ����  �తం ��  పం��ం��న్�.. ఆ�డ తన� �దద్మమ్ 

అ��ందనన్ �జం ���ం�� ఆలసయ్ం జ��న ఫర���.. క�సం ఆ�డ �� 

�సంగం ���  �రయ్��ల�న్ ఏ�ప్� ��  ప���న �� ��పం���� 

�యండ� �రడం� ఆనంద సవ్��  మ��ట ��ం� ‘స�’ అ�న్�. 

అం��� ���� � జ�� �రయ్��ల�న్ �� �ప్నస్�  ��త్న� �� ����  

��వ్�ట్  ���. ��� ఆనంద సవ్��  స���  అ�న్�.. అ�నపప్�� ����  

ప�ట్ �డవక �వడం� ��� �� ‘స�’ అనక తపప్��. అం�� �� ��ల  

�ం� ����  ����  ����న్�. ఆ �రయ్���� సంబం�ం�న �� 

ప��� ��  పం��ం��న్�. ఈ �వచ��� తన తం�� �� 

�����ల�  ఎం� ��క� ఉనన్పప్�� ఇ�ప్డన్�ప్� �రదమమ్� సద����� 

వ�త్నన్ తన తం�, ఆ� ��ం� తన� ���ంద� ���త్  సమసయ్ మ�ళ్ �ద�� వ�చ్న 

వ�త్ంద� ఆ ఆ�చన� �ర�ం���న్�. ����  ��త్నన్ �� ప��� 

�రదమమ్ అం� ఆయన� ఎంత అ��న� ��త్�త్�న్� ఆనంద సవ్�� . ఆ 

అ����� ��ధ్����న్�. ‘� బం�� �� ఇకక్� ఉ�న్ర� �రదమమ్� 

��ప్ల� ఆనంద సవ్��  �� ఎ�� ��త్�న్�.. ���� � జ�� �రయ్�మం 

�రత్�న త�వ్త  ఈ �షయం ��ప్ల� �నన్�ం����. అ���� 

�జ�యం� ��  సం��ం��నన్ ప��� ఎ�న్� �  �రదమమ్ �సంగం ��ం� 
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��య్కం� ఆ����. ఆ �రయ్���� ఆ�వ్�న్�త్,  �� �తం వ�త్మనన్ 

సం��� పం��. �ం� ఆనంద సవ్��  ఆనం��� అవ��ల్�ం� ��ం�.. 

��  �� � ��ఖ �థ్��ల్ ఉం� ఇం�య�స్  �తం ఈ �రయ్�మం� ఆస�త్ 

కనబ��త్�న్ర� ప� ��త్ ప�క�  ���ం�� .. �ంద� బ�రంగం�� 

�ల�� ఈ �రయ్���� �� �జ� అ��మ� �కటన�  �� ���. �ం� 

�� ��ల  �ం� �ం� ���� � జ�� �వచనం ��� �కంపన� 

�రంభమ�య్�.. 

ఆనంద సవ్��  �తం మ�క ప� ��ట్��ం� ఈ �రయ్�మం �సం ��య్క�న 

���క� ��ం��త్�న్�. ���� ఏ�ప్టల్ ��ం�న ప��  పరయ్�కిష్�త్ం�, 

ఆనంద సవ్��  అ��ల� ఆ�వ్��  పం�  ప�� ��� ఉ�న్�. ఈ �రయ్�మం 

�సం ��� వందమం� స�య్�  ప��యడం� �మగన్మ���రం� ఈ 

�రయ్���న్ ఏ �థ్�� �రవ్�ం�ల� ఆనంద సవ్��  ���త్�న్� 

అరథ్మ���ం�. 

�వచనం ���  �రయ్���� ��ల�  ఆ�ంకిష్ం� ���లంద�� 

ఆ�వ్�ం�ల� ఆనంద సవ్��  �రణ్�ం���న్�. అం���ం� ఈ �రయ్�మం 

�సం ఇం�� �ం�  అ���� తమ తమ వయ్�త్గత ప�ల� వ�చ్న �ంతమం� 

���  ����  �తం �� వ�త్�న్మనన్�ల్ సం���  పంపడం� ఈ �రయ్�మ 

�రవ్హణ �సం ��ం� కన్� ��త్�న్� ఆనంద సవ్�� . అ���� ��� ��ం�  

�సం వ�చ్న �ంత మం� �� ����  �తం ఈ �రయ్���� �వ��� 

ఉ�స్హం కనబ��త్�న్�. 

�రంద�� ఆ�వ్�ంచ��� �దద్ప���� ఆనంద సవ్�� . అ�� ఈ �ష��� 

�రదమమ్� ��య�. ఆ� కళళ్�ం�నన్� ఒకక్�.. �� �� �వ� �సంగం� ఏ 
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అం�� ఉ�భ్�ం�లనన్� ���. ఒక�� ప��  ���� జ����న్�.. ఏ 

�� ప��  ఆ �� ���� వ�త్ండడం� అంద�� �సంగం జ�� ��� తమ 

��� �జ�వ్ ���వ��� ఇపప్� �ం� �య�న్�  �రం�ం��. ఈ �� 

జ�� �రయ్���� �ల  సంఖయ్� �కష్��  వ�త్ర� ఆ సప్ందన� ��త్ం�� ఆనంద 

సవ్�� � అరథ్మ���ం�.. అం�� ఆ �థ్�� �మరథ్�ం ఉం� �ం��  �� � ��  

��ల� �రణ్�ం���న్�. ���� �� అతయ్ంత �దద్ద�న �� � ఈ �సంగం 

�సం ��  ���. ��క ��ం� ఇ�న్ ప��  ��త్నన్పప్�� �రదమమ్ ��ంబ 

వయ్వ���న్ ఏ �ధం� చకక్��ట్� అనన్ ఆ�చన� �� �య�ం� ఉండ�� 

ఆనంద సవ్�� . 

............................ 

�రదమమ్ �వచ��� మ�క �� ��� ఉం�.. 

గత �ం� ���� తన ���� ����  ��క ��ం� ��� ఉండడం 

గమ�ం�న క��ం��ప� ఆశచ్రయ్���. అత� అ���� వ�చ్నపప్� �ం�  ఈ 

�� ���  ��� ����  ఇంత ��� ఉండడం గమ�ం��. ఇం�� 

వ�చ్� �� � ��ల్��ండడం, ఎ�� ��� ఏ� �చన�  ��త్ండడం 

��త్�న్�. 

�లల్ల�� ��, తమ�� గ��ం�� సమ��న్ �� ���ంచడం ��. 

స��గ్ ఇం�� �వడం �� ��. ఇర� ���  గంట�  ��� గ����న్�. 

అస�ం ��త్�న్�..? అ� అడ�ల���న్� �� ఏ� ప�� తల�నక� ఉనన్ 

అతన� తన �శన్ల� ���ంచడం ఎం��� అ� ఊ��ం�  ���. 

మ��� �రదమమ్� సంబం�ం�న �రత్� ��� �పరల్�  �తం ��ఖం� �వడం 

�� ��� ఎం� ఆస�త్� చ����న్� క��ం��ప�. ఆ�� ఇ�త్నన్ 
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���య్�� ఓ �� �ధ� ఉనన్పప్��.. తన ఇం� ఆడప�� ఇంత �దద్ �థ్�� 

ఉండడం �� ఏ�� �సత్ గరవ్ం� �� ఉం� అత��. �� �� వ�చ్ �ప�ల్ 

��, ��� �తం ఆ� ��ం�న �రత్�  వ�త్�న్�. ఆ� ��  �సంగ 

�రయ్���� అ���� �� �వ�  �పంచం ఎ�� ��త్ం� అ� 

చ���నన్�ప్� క��ం��ప�� గతం ��త్� వ�చ్ం�. ఆ�త్� ����వడం 

�సం ఆ�� చం�  �యతన్ం ��ంచడం ��త్� వ�చ్ం�. అ�మకం� వ�చ్ ఆ�త్� 

����వడం �సం �� ఆ�� అంత�ం�ం�ల� ���. ఆ� చ���ంద� 

��ం� ఇక ఆ� ��ం� ఆ��ంచడం �� ����. �� ఇ�న్ సంవతస్�ల 

త�వ్త  ��� ఆ�� ���.. అ� అ����.. అ� ఒక ��ఖ ఆ�య్�మ్����.. 

ఇ�న్ ���� �రదమమ్ ��� ఉనన్పప్�� ఆ� ఒకక్�� �� తన� సంబం�ం�న 

వంద �టల్ ��యల ఆ�త్ ��ం� ఆ��ంచ��..? �రదమమ్ ����ం�.. 

�బ�ట్ తన ఆ�త్ �� ద�క్ం��వడం �సం ఆ� ��� ��ట్� ��ల్ ఉండవ�చ్. �� 

ఇ�న్ ���త్�  ప�న్న  �షయం ��ట్ వర� ��� ఆ ఆ�త్ ఖ�చ్తం� ఆ�� 

వ�ం��.. ఎం�కం� ఆ ఆ�త్� �జ�న �ర��� �రద�మ్ �బ�ట్.. 

�� ఆ �యతన్ం �రదమమ్ ఎం�� �య��..? వంద �టల్ ��యల ఆ�త్� 

తృణ�యం� వ����ం�..? 

�దం� తన� భయప�  ఆ ఆ�త్ ��� ��క��ం�..? 

తన� భయప�� అ�� ���� �ం�� � తన� �డ�� ఆ�� ఏ��మ�న 

కం�� క��ం��..? క�సం తన� గమ�ం� �� �రల్కష్�ం� �� మర�చ్�ం� 

క�.. �� �రదమమ్ �రయ్ం ��ం� తన ఊ��రంద� ఎం� �పప్� ��ప్�ం��. 

ఆ �షయం తన� �� ���.. �� �� �న�ం� వ������.. 

అ� అ�� �రదమమ్� �నం� భయం ��.. ఇ� �జం..! 
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మ� ఆ�త్ ��� ఎం�� ���..! 

క�ట్ బటట్ల� ఇం�ల్�ం�  �ం��యబడడ్ �రదమమ్� ఆ�త్� �ర�త్ క��ం�..? వంద 

�టల్ ��యల ఆ�త్� ఎవ��నన్ �ర�త్ ���ం�..? 

��త్తం �రదమమ్� ��త్  అ� �జమ���త్ం�..! ఆ�త్, ఆంత�త్ వ��� �వ �ంతన� 

గ��ం��  �దద్ప���ం� �రదమమ్.. అం�.. �రదమమ్ �ం�  తన ఆ�త్� వ�చ్ 

ఆపద ఏ� ��..! అ��.. ఏ� ��..! �� ఇ�ప్� �రదమమ్� వ�చ్న �� 

��య్�� �ం� వందల  �టల్ ఆ�త్ ఒక �కక్�..? అ��..! 

�రదమమ్... తన వ�న.. తన �ద�నన్ ��� �రయ్.. ఇ�ప్� �పంచం ఆ�� 

ఆ���త్ం� .. � ఇం� ఆడప��� �పంచ� అ�క్న ��చ్�నన్ త�వ్త  ��ం�� 

�వ్�ం���� ..! ఆ�చన� క��ం��ప� �ద� ��ద్����ం�.. 

అస�  �రదమమ్� ��ం�� ���..? �రదమమ్� �� క��ం�� ఎం�� 

��� తం�..? ఆ���త్నన్ �డ�ల్ ఠ�క్న ఆ����... 

�� �రదమమ్� ��ం� ��ంత�� ఆ��ం�  ఆ �����  మం�రం�.. 

�����  ��యం ��ం�� �� �రదమమ్� ��� ? 

��..! ఖ�చ్తం� ఇ� �����  �ల�.. ����� అ��హ� �రదమమ్ తన� 

క��ంచడం.. వృ�ధ్పయ్ం� ఉనన్ తన� �టల్ ఆ�త్ ఇం� అవసర�..? 

�� చ���న త�వ్త  తన ����� ����ం�� ఎవ��న్�..? 

అ���� ఉనన్ ����� ఆ ఆ�త్ ��ం� ఏ��ం మ�క్వ ��.. 

అం� తన మర�నంతరం ఆ ఆ�త్ �తత్ం ప�ల��  �వల�ం� క�..! 

అ� ��ం� ఉం�ం�� ఆ ����� �రదమమ్ �� క��ం�� ���.. 

అ��.. ఆ �����  �ల అ�భ్తం.. �రదమమ్ క��ంచడం అం� అ� తన� 

��దం ��, తన ఆ�త్� ఆటంకం ��, ఆ� తన� క��ం�ం� అం� అ� తన� 
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�భ�చక� అ��ం�.. �పంచం ఆ���త్నన్ �రదమమ్ తన వ�న అ� ఆ 

�పం��� ���త్, ఆ�� ��, తన�, తన ��ం��� �� �రవం ����ం�.. 

తమ వం��� �రదమమ్ �పం� ఒక ఆ��తయ్ం ల�ం�ం�.. ఇంక �భం ��.. 

�రదమమ్� �వ్�ంచటం ��, ఆ�� అ���ం��.. తన వ�న.. తన� త�ల్ �ం��.. 

అ�ం� త�ల్� ఆ��ం��  �� �వ్�ంచ�డ�.. అం�.. అపప్� క�ప్� 

క��ం��ప� ఒక �రణ్��� వ�చ్�.. ఇం�ల్ ���� ��.. 

ఏ��ం ఆలసయ్ం �య�ం� ����� ��  ���.. ఆ కష్ణం� తం�  �ం�  

��  �వడం� ����  ఆశచ్రయ్���.. ఇం� దగగ్� ఉనన్ తం�� ఏ�� 

అవసరం వ�త్  తన �రయ్� ����.. మ� అ�జ్ంట��� తన �రయ్ తన� ��  

��త్ం�.. అ�ం�� తం� �ం�  ��  �వడం� �సత్ కం���� ��  ��ట్  ���.. 

‘‘హ�.. �నన్ �� �పప్ం� ..’’ అ�న్�.. 

‘‘హ�.. కనన్.. ఎకక్��న్�.. ��  �� �� ��న్ ఏమ�న ఇబబ్ం� ��ట్న..’’ 

�మయ్ం� అ�న్� క��ం��ప�.. ����� ఏ� అరథ్ం ���.. ఆయన 

�ట�ల్� ఏ� �� సప్షట్ం� క���ట్�.. ‘‘అ�ం��� �� �నన్ ��.. ఏ�� 

�పప్ం� .. ఒం�ల్ ����..’’ ‘‘అ�బ్.. అ�ం�� ఏ� �� �నన్ .. ��వ్ ��క 

స�యం ��� �నన్..’’ ‘‘�� స�యం �యండ� అడగడం ఏ�� �నన్.. అస�ం 

��� �పప్ం� .. ���� ���త్�..’’ ‘‘అం�.. �నన్.. �� ����  

��ద్మ��ం��న్�.. ఏ�ప్� ��త్�..’’ పకక్� �ం� పడడ్�ట్ ఉ��క్ప�డ్� 

���� .. ‘‘���� �.. ఎం�� �నన్..’’ ఆశచ్రయ్ం� అ�న్�.. ‘‘అం�.. అకక్డ 

ఒక ���  �రయ్�మం ఏ� జ���ం� క�.. అ�.. ఆ�య్�మ్క �సంగం ఏ� 

జ���ంద� �ప� �  ���.. అకక్�� ��ద్మ��ం��న్�..’’ ఆ �టల� 
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���� �ం�నన్ �� ��న ���నటల్�ం�.. �� పడ�� 

త��ం���న్�.. 

అ���..? ఆ ���  �రయ్�మం �రదమమ్ద� ���  ��ల్���న్�..? �క 

���� ���  �రయ్�మం �వడం� ��ల��ం��న్�.. ఒక�ళ అ� 

అ��ం� �రదమమ్� ��న మ�కష్ణ� ఆయన అ�గ్�ద ��గ్లం  అవవ్డం �యం.. 

అం���.. �రదన్షట్ం ��ద్ ఆ ���� �� �ప్నస్�  అ� ���త్  ఇం�మ�� 

ఉం�..! అస�ం ��ల్�� అరథ్ం ��� �����.. ‘‘ఏ�� క�న్  

ఆ���త్�న్�.. అకక్డ� �ళల్డం �దర�..? �దరక �� వ�ద్�..!’’  

‘‘ఛ..ఛ.. అ�ం��� �� �నన్... ఆ ��ం ��క్�ల్ అ�ప్� అ���య� � 

�ం�వ� ��ప్�.. అం��సం ఆ���త్�న్�..’’ ఏం ��ల్�� అరథ్ం �క ��� 

వ�చ్ం� ��ప్��.. ‘‘అ� �� �నన్.. ఆ ��ం� �సం��త్నన్� ఎవ� ��.. అ� 

�రదమమ్ అ� ��   ���ం��.. ఆ �రదమమ్ ఎవ� ��.. ఆ�డ� మన ఊ�.. 

�� ��ల త�వ్త  ఆ�డ క��ం�ం�.. అం�� �ల�� ఒక�� పలక��ద్మ�.. 

అం���.. ఈ ��� ఎం�� ��.. ఆ�డ ��ం� మ�క రహ�య్�న్ �� �� 

��ప్�..’’ ����  ఈ�� �జం�� �� �ంద ప����.. బలవంతం� 

పకక్�నన్ ��చ్� ఆస�  ���� �� �లబ�డ్�.. ఇ� క� �జ� అరథ్ం �వడం 

��..ఎంత� ఎంత ��ప్.. తన తం�  �రదమమ్� ��ల్�ల��ం��న్�.. అం� 

ఆయన� ��ప్ వ�చ్ం�.. ఎ� .. ��ప్ వ�చ్ం�.. ‘‘��...’’ గ�ట్� 

అర�ల���న్�.. �� ��  ��ల్ తన తం� ఉండడం� త��ం���న్�.. 

‘‘అ�.. �జ� �నన్.. మన ఊ� ఆ�డ� .. అ� అ�� ��కక్� �వడం  ఎం�� 

�నన్  �య్�� అంత �ళ�ం.. �� అ�న్ ఏ�ప్�ల్  ��త్�.. అమమ్�, � �డ�� �� 

ఈ �షయం ��ప్ �� కమమ్� �పప్ం�  �నన్..’’ 
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ఆనందం� ����  �� �ట�  తడబ���న్�.. ‘‘�� సం�షం క�న్.. 

మ� ఉం��..’’ తం�  ��  క�  ��న శబద్ం �న�� ఈ�� �జం� గ�ట్� 

‘��’ అ� �� అ����.. ఆయన అ��� ��ట్ పకక్ల �� ఆశచ్రయ్ం� ��న 

�� ఏ��ం ప�ట్ం���ం� ��� ��చ్గం��  �� ఆ �ంట� �� � ఆనంద 

సవ్�� � డయ�  ���.. ‘‘హ�..’’ అవత� �ం�  ఆనంద సవ్��  �ం� �న��.. 

‘‘ఆనంద సవ్��  ��.. నమమ్�� �జం ఒక� �� ��ప్ల� ��  ��నం�..’’ 

సం�షం పటట్�క���న్� ����.. ‘‘అంత నమమ్�� �జం ఏ�టం�..’’ 

ఆశచ్రయ్ం� అ��� ఆనంద సవ్�� .. ‘‘� �నన్ �� �� ��  ��రం�.. ఆయన 

�రదమమ్� కల�ల��ం��న్�.. అం���.. �రదమమ్ ��ం� ఓ రహసయ్ం �� 

��ప్ల� �� అ�న్�.. అం�.. ఆయన� ��ప్ వ�చ్ం�.. �రదమమ్� 

క����ల� అ���న్డం�.. ఆ�త్ ��ం� ఆ��ంచడం ���డ� క�..’’ 

‘‘�జ�.. ఓ � �� .. ఇ� �జం� ఆ ����� �ల� ���� ��.. �� 

�� నమమ్�క���న్� .. ��ం �రత్�య్క � �య్��� ఎ� ఒకక్�� ��� 

అ� �� ��ట్ ��క్ం�ం�.. 

ఆ ��ట్� �బబ్� ��� ���  ��నంత చలల్� క�� ��ప్�..’’ ఆనందం� 

అ�న్� ఆనంద సవ్�� . ‘‘ఈ ఆనం��న్ �� ��  ����ల���న్� అం�� 

�ంట� �� ��  ���..’’ ‘‘��  సం�షం.. అ�� ��క్� ��క నమమ్�� 

�జం �పప్���న్�..’’ న�వ్� అ�న్� ఆనంద సవ్�� .. ‘‘ఏ�టం� అ�..?’’ 

ఎగజ్�� �ం� � అ�న్� ����.. ‘‘� �నన్�� భయం�� ఇంతవర� �� 

�రదమమ్� ప�చయం �య�ం� ఉం����.. ఇంక ఆ అడడ్ం� �����ం�.. 

ఇంక ఆలసయ్ం ఎం��..? ఈ�� � �దద్మమ్ ��� �మమ్�న్ ప�చయం ��త్�.. అ� 

�రదమమ్ ���..’’  
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‘‘�య్ం�య్.. �య్ం�య్ ��మ�  ఆనం�  సవ్��  ��.. ఈ సం�షం� �� �ట�  

�� �వడం ��..’’ ���� �ం� సనన్� వ���ం�.. 

‘‘స�.. �ం� �� ఈ ఆనం��న్ ��త్� ఆ�వ్�ంచం� .. మ� గంట� �� 

�మమ్�న్ క��త్�..’’ అం� ��  ��ట్�� ఆనంద సవ్�� .. ���� కళళ్�ల్ 

�ం�  క�న్�ళ్ ����న్�.. క�న్�ళ్ ఆ���లనన్ సప్ృహ�� ��ం� ఆ ఆనంద 

సమ��న్ ఆ�వ్��త్�న్� ����. 

........................... 

స��గ్ గంటనన్ర త�వ్త  ఆనంద సవ్�� , ����  ఇదద్� �రదమమ్ గ�� 

ఉ�న్�.. 

��� ��చ్� ఉం� �రదమమ్.. ఆ�� ఎ��� �లబ�  ఉ�న్� ఇదద్�.. 

‘‘ఆనంద సవ్��  �� �� కషట్ప���న్ర� ��న్�.. ఇ� �వ� �వచనం క�.. ఆ 

త�వ్త  ��ం�� ఇబబ్ం� ఉండ� �ం� ..’’ న�వ్� అం� �రదమమ్. ‘‘ఛ..ఛ.. అ�ం 

�టలం�.. ఇ� కషట్పడటం �  అదన్షట్ం� ���త్�న్�.. �� ఓ�క ఉం�� �� 

ఇ�ం� �రయ్���  �� �రం ఏ�ప్�  ��త్�..’’ న�వ్� అ�న్� ఆనంద 

సవ్�� .. ఆ �ట� �నన్� న�వ్.. ఆనంద సవ్��  �కక్� �లబ�  ఉనన్ ����� 

��ం� �రదమమ్.. ���� �రదమమ్� ��త్�న్�.. అత� క�ళ్ �మమ్��ల్ 

ఉ�న్�.. 

శ�రం సనన్� వ���నన్�ట్ ఉం�.. �రదమమ్� ��ననన్ ఆనందం అత��, తవ్ర� 

�� ఆ� ����� అనన్ �జం ��య��ందనన్ �వన� ఉ�న్�. 

‘‘ఎవ� అ�బ్�..?’’ అ��ం� �రదమమ్.. ఆనంద సవ్��  ���� వంక ���.. 

అత�నన్ ప��థ్�� అరథ్ం ���� తన� �� న�వ్��న్�.. ‘‘�రదమమ్ ��.. 

అ��� �ం�  �� ఇం��� ��ళ్�� ��క బ�మ�� ఇ�వ్ల� 
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సంక�ప్ం��.. ఆ సంక�ప్�� �ప� ఈ ���� ..’’ న�వ్� అ�న్� ఆనంద 

సవ్�� .. అత� �ట�  ఏ� అరథ్ం �న�ట్� �ఖం  ��ట్ం� �రదమమ్.. 

‘‘�� ఇం�� �ం�  అ��� వ�చ్క.. �� ఇం��� �� ���న �� �వ్�  

� ��ం� ఎం��వ్� ��ం��.. �� ఇం��� ��ళ్క ఒంట�� ఉండ�డద�, � 

��ంబ స�య్ల� క�� ఉం�ల�, �� � ఫ�తం ఫ�ంచ��.. � ��ం� ఆ� 

��ం��  � �య్�� ���ల�  �����క���.. అం�� ఆ ����� 

ఈ ���� �పం� ఆ ��� ��చ్��..’’ అ� ఆనంద సవ్��  �రదమమ్ వంక 

���.. ఆ�డ� ఇం� ఏ� అరథ్ం �న�ట్� ��త్ం�.. ����, ఆనంద 

సవ్�� � ఇదద్�� ��చ్ ��చ్ ��ం�.. ఇంక ���  ��ంచడం ఇషట్ం �� ఆనంద 

సవ్��  ���� � ��త్.. ‘‘ఇత� ఎవ� ��.. � మ�� క��ం��ప� 

����.. �� ����  �ప�.. ���ం� ���నపప్� �ం�  ఎ�ప్��ప్� 

�మమ్�న్ ��� అ� ఎం� ఆ�ప���న్�..’’ ఆనంద సవ్��  ��ప్న �టల� 

�రదమమ్ ��ద్� ఆశచ్రయ్ ��ం�.. ఆ �ంట� ���� ����  వంక ��ం�.. 

����  ఇంక ఆగ�క���.. �రదమమ్ ఎ��� వ�చ్ �ళళ్� ప����.. 

అత�� 

�:ఖం ఆగడం ��.. ప�స�ల� మ���� గ�ట్� ఏ�చ్��.. 

�ళళ్� పడడ్ ����� ఆ�య్యం� �� ��ం� �రదమమ్.. ��ళం� ���నన్ 

క�న్ళళ్� తన ��� ���ం�.. ����  �ం� ��� ��ం� ��క్� ‘‘న�న్ 

కష్�ం� �దద్�మ్.. ��న్ � �నన్ �� �సం ���.. వందల �టల్ ఆ�త్ ఉ�న్ ఓ 

అ�ధ� ��ంచ��� �రణం ��.. మమమ్�న్ �కిష్ం� �దద్�మ్.. �కిష్ం�..’’ �ం��ల్ 

�ం�  త�న్�ం� వ�త్నన్ క�న్ళళ్� ����ం� అ�న్� ����.. 

�రదమమ్ �నన్� న�వ్ం� ���� �టల�.. 
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‘‘ఇం�� � �నన్�� త�ప్దం ఏ�ం�.. � ��ంబం� అంద� చ���క 

సవ్యం� ఆ�త్ అం�  ఆయన� ద�క్�ం� క�..’’ ఆ�య్యం� ����  తల 

���� అం� �రదమమ్.. ‘‘అ� ఎ� జర��ం� �దద్�మ్.. ఆ ఇం� �ర���� 

��వ్నన్�ప్� ఆ�త్ � �నన్�� ద�క్�ం�.. �మమ్�న్ అ�య్యం ��� �దద్�మ్..’’ 

�నన్��ల్�� ఏ��త్ అ�న్� ����. 

����� తన �కక్� ��చ్��ట్�ం� �రదమమ్.. 

త�ల్ �ం� ���  �� ఏ�చ్ �నన్ ��ల్�� అ���త్�న్� ����  ఆ కష్ణం� 

ఆనంద సవ్�� �.  ఎ��� ��� ��చ్� ఆ ��దద్�� గమ��త్�న్�.. 

‘‘���  ఆజఞ్ ��� ఏ� జరగ� క�.. ఎ� ��  ఉం� అ� జ���ం�.. ఇ�న్ 

సంవతస్�ల త�వ్త �శం �� �శం� � అ��� �ళళ్� ��త్న� �న���న్�.. 

ఇ�� ఇ�ప్� ��వ్ న�న్ ���క్ం� వ�చ్�.. అం� ఆ �����  అ��హం 

తపప్ మ�క� ��..’’ ఆ� �టల� ఆనంద సవ్�� , ���� ��ధ్����. 

ఆ�త్ ��ం�, �టల్ ��ం� ఒకక్�ట �� ఆ� �� �ం�  ��దం� ఆ�డ ఎంత 

ఉనన్త�న� అరథ్మ��ం�.. ‘‘ఇంత� � �నన్��, అమమ్�� ���న్�..?’’ 

ఆ�య్యం� పలక�ం�ం� �రదమమ్.. ‘‘�� ���న్� �దద్�మ్.. �� �� ఇకక్� 

ఉ�న్�..’’ ఆనందం� అ�న్� ����.. ‘‘ఓ.. అ���న్�.. �నన్ ���� 

�ం�� � � �నన్ �� క��ం���..’’ న�వ్� అం� �రదమమ్.. ఆ �టల� 

ఇదద్� ఉ��క్ప�డ్�. క��ం��ప� క��ం��నన్ �� ఆ �షయం బయ�� 

�పప్�ం� �నం� ఉనన్ ఆ� వయ్�త్�వ్�న్ ఎ� అరథ్ం ����� అరథ్ం ��� 

ఆనంద సవ్�� �. ‘‘ఓ ���.. అకక్� అమమ్, � �రయ్ �లల్�  �� ఉ�న్� ��� 

�� ���..?’’ ఆనందం� అ�న్� ����.. 
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ఆ �టల� �రదమమ్ న�వ్ం�.. ‘‘�డడ���..? � మనవ���  ఆ���  �� 

ఇ�చ్�క�..’’ ఆ �టల� ఇదద్� ఉ��క్ప�డ్�.. ‘‘అం� అకక్�నన్ � �య్�� అ� 

�� �ం� ��సనన్�ట..’’�లల్�� అ��� ����. ‘‘అ��.. � �నన్ �� 

న�న్ గమ�ం� బయట� ��ళ్న�ప్� � అంద�� ���.. అ�ప్� అ���న్�.. 

��వ్యన ����వ�, �� � �లల్ల� ..’’ �ఖం � ��న�వ్ తపప్ మ� �వం 

క��ంచ�ం� అం� �రదమమ్.. 

‘‘అం�.. �� .. ��  �� �వల�న �ర� ��� �� క�సం � �క్� 

�పప్�ం� ���ం��?’’ ఆశచ్రయ్ం� అ��� ఆనంద సవ్�� .. ��� �రదమమ్ 

�ం�  ��న�వ్�� స��నం ��ప్ం�.. ‘‘�� క��ంచ�� � మన� �� 

��ప్ం�.. తవ్ర�� �� �� �వల�న ��� క���ం�న�, అ� �� � �వ్��  

�మంత క��త్మ�, �����  మం�రం� ��చ్నన్�ప్� � మన�� ఈ 

�వం కద��ందం� అ� �జమ��ంద� � ��వ్సం.. అం�� �� 

��ప్ల��ంచ��.. �� �పప్క ��� మమమ్�న్ క��� క�..’’ న�వ్� అం� 

�రదమమ్.. 

ఆ �టల� ఆనంద సవ్�� � �తం �మమ్�����నంత పన�య్ం�.. 

�రదమమ్ తమ �దద్మమ్ అ� ��య�� ����  కళళ్�ల్ క�న్�ళ్ ఆగ��, ప�స�� 

గమ�ంచ�ం� ఏ�చ్��.. �� �నన్ �ఖం � �పం ���ం�ం�.. ఎ��� 

����న్డ� �డ�ం�, అ� మం�రం అ� �� గమ�ంచ�ం� �పం� 

బయట� ��ళ్���.. 

��.. �రదమమ్.. ఆ �షయం తన� �ం� ���న ఏ��ం బయ�� క��ంచ�ం� 

�నం� ఉం���ందం�.. బ��.. �రదమమ్ �సం�ల� �టల్ మం� 

ఆక�ష్�ల���న్రం� ఆ�� ఉనన్ ఈ �పప్తనం వ�ల్ ��� .. అ�యతన్ం� 



532 
 

ఆనంద సవ్��  �ం� ��ల� �రదమమ్� నమసక్�ం��.. ‘‘�రదమమ్ ��.. �� 

�� కలవడం, �మమ్�న్ ఇ� అ���� ����వడం, �� ��ప్  అమృత ��య్�  

ఇ�న్ �టల్ మం�� ��� �యడం.. �జం� ఇ� � అదృషట్ం ��.. �రవ్ జనమ్ 

�కృతం.. ఏ జనమ్� ఏ �ణయ్ం ���.. ఈ జనమ్� �� �వ ��  �గయ్ం 

ల�ం�ం�..’’ ఆనంద సవ్��  కళళ్�ల్ �ద� �� క�న్ళళ్�  ��ం� �రదమమ్.. 

‘‘అంత ఆ �����  �ల  తపప్ ఇం�� �� ��ం� ఏ� ��’’ అ� అం� 

�రదమమ్.. 

‘‘�దద్�మ్.. �� � �వచ��� మన ��ంబం �తత్ం వ�త్ం�.. అకక్� అంద�� 

ప�చయం ��త్�.. � మనవ��� �వం� ఎంత ఇషట్� �ట�ల్ �పప్��..’’ 

ఆనందం� అ�న్� ����.. ‘‘స�, అ��..’’ �నన్� న�వ్� అం� �రదమమ్.. 

‘‘ఇంక �� బయ�  ����.. �� ప��  ఉ�న్�..’’ ఆనంద సవ్��  అన�� 

����  ����ం�  �� మ�క�� �రదమమ్ ��ల� నమసక్�ం� ఆ� దగగ్ర 

�ల� ����న్�.. బయ�� వ�చ్న ఇదద్� ��  ��  ��ల్���క���.. 

సవ్ంత ఆ�మ్��ల�న ఓ �దద్మమ్ తన� ���ందనన్ ఆనందం మన� �ం� 

����� ఉం�.. ఒక �పప్ సతరీ��త్� �వ ��  �గయ్ం తన� క��ందనన్ ఆనందం 

ఆనంద సవ్��  మన� �ం� ప���ం�.. ఆ ఆనందం వలల్  ఇదద్��� �ట�  

క�వ����. 

----------------------  

���� ..! 

�రదమమ్ �వచనం జరగ��� ఇం� �� గంటల  సమయం ఉం�.. ����  

�రదమమ్� కం�� �పప్� ���ం��న్�. ఆ� ���� వ�చ్న� �ద� ఆ�డ�  

సంబం�ం� ఆ���న్ �� అత� సమ���త్�న్�.. ����  మన� గరవ్ం� 
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�ం���ం�. �టట్�ద� �� � అ��� ��� �వ  �యడం ఆగ�వ్�� 

�రణం.. 

జ��న �ష��న్ ��వ�� ��ప్�.. ఆ�డ �� ఎం� ఆనందప�ం�.. �లల్ల�, అతత్  

�మయయ్� ���� �రయ్���� బయ� ���. ఆనంద సవ్��  వ�చ్ ఆ��ల� 

ఆ�వ్�ం� హ��� � ఉ�న్�. ఈ �రయ్���� అ��� పరయ్టన� ఉనన్ �లం�ణ 

����� �ం�న ఇదద్� మం�ల� �� ఆం� ����� �ం�న మ��ంద� 

�జ�య �య��  �తం �జర���న్�. అ�� ���  �� రం��� �ం�న 

�ంద� ����  �తం �జర���న్�. ఇక ��ట� � �� అ��� 

��తవ్ం� �లక �ఖ� �రయ్క���  �రవ్��త్నన్�ట్ �రత సంత�� �ం�న �� 

�� ��చ్�త్�న్�. 

ఇం���� ��య �న�స్ � ��, ��� �న�స్ అ�న్ ��  ��రం 

అం�ంచ��� �� అ����. అ�� అ����� �న�స్ �� కవ�� �సం 

�దద్ం ����న్�. ఒక �నన్ ఆ�య్�మ్క �రయ్�మం�� ఎకక్� ఓ మం�రం� 

�దల�న �రదమమ్ �సంగం ��, �� �పం��న్ ��ం�ంత� ఎ��ం�. ఆ� 

��  �సం�ల �వ్� ఎం� మం� ���ల� ��� �ం��ందం� అ�శ��త్ 

��. ఎంత ఎ�త్� ఎ��� ఒ�� ఉం�లనన్� �రదమమ్ ��తం� ��చ్�నన్ సతయ్ం.. 

అ� ఉం� �బ�ట్ క�ట్ల� ఎ��క్�, క�న్ళళ్� ����, ���న్ తయ్�ం� ��ల్� 

మం� హృద�ల� �థ్నం సం��ం��ం�. మ� గంట� �రయ్�మం 

�రంభమ��ందన� క��ం��ప�, �రదమమ్� క����న్�. �రదమమ్� 

��న ఆయన కళళ్�ల్� క�న్�ళ్ ���  ����. క��ం��ప� �రయ్ 

ఆ�య్యం� �రదమమ్� హ�త్�ం�, ����  �రయ్ ��వ�, �లల్�  ఇదద్� �ళళ్� 

నమసక్�ం� ఆ� ఆ��స్�  అం���న్�. 
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ఆ కష్��  ��త్నన్ ����� ఎం� ఆనందం క��ం�. �� ఒకక్� 

హృద�ల�� �� �� �రదమమ్ ��ంబం �ం�  వ�చ్మనన్ �వన ��� 

��ఫ��త్ం�. 

��� �ట� �వడం ��.. కళళ్�� ��ల్���న్�.. క��ం��ప� ��ం 

మన�ఫ్�త్�.. ‘‘న�న్ కష్�ంచం�  వ�న ��..’’ అ� అ�న్�.. 

 ఆ �టల� ఆయన వంక �� �నన్� న�వ్ం� �రదమమ్.. �లల్ల� ఆ�య్యం� 

పలక�ం�ం�. �లవ�� �చచ్�ం�ం�.. క��ం��ప� �రయ్ �గకేష్��  

����ం�.. �రయ్�మం సమయం అ��ంద� ���� ��త్ �యడం� అంద� 

క�� ���� �� �� �ం�న కలచ్�  �ంట�  �� � బయ� ���. �రదమమ్ 

��  దగగ్�� ����� అకక్� �దద్ం� ఉనన్ ఆనంద సవ్��  ఎ���ల్ ��� 

ఆ�య్యం� ఆ�వ్�ం��. ఈ�� గత �రయ్��ల�  ఎ�ర�న�ట్� �కష్�� 

�� �డడం, ��ఫ్  �గడం అనన్ �డద ��ం�.. �రణం ఆ �రయ్���� ఎం� 

మం� ����  వ�త్ండడం� ���� భ�త క�ట్�టట్ం ���. �ఐ�ల� 

���ం�న ��క్ం� � ��, �� వ�చ్ ��� �� ��� జ�ల�  

అ�మ�ంచ��. �ం� అంద� ����� న���. ఆ� �క�సం ఎ�� 

��త్నన్ ఎంద� ����  ఆ�� ఆ�య్యం� పలక�ం��. ఇం�� �ం�  

వ�చ్న ��సట్�ల్, ��� �ట్�ల్, �గ�  �ఐ� �  అంద��� �చచ్�ం�ం� 

�రదమమ్. ఆ�డ ��� �చచ్��త్నన్ సందరభ్ం� � �దద్మమ్�� అం� ��� 

�పప్డం ����� ఒక �తత్ అ���� ��ం�. 

��  �తత్ం �కష్�ల� �ం���ం�. �� ��� ��� �� �� వంద�� 

మం� ఉండడం� ��� ఇబబ్ం� కలగ�ం� ��  బయట �� �దద్ �దద్ �క్�� � 

ఏ�ప్� ���. ����, ఆనంద సవ్�� �  �ంట��  �రదమమ్ ��క�� 
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��ళ్ం�.. ఎ��� క���త్నన్ ��� మం� �కష్�ల కర�ళ  ధవ్�ల� �వ్క��త్ 

�రంద�� అ��దం ��ం�. 

ఆ�� ���ం�న ఆస��న్ అలంక�ం�ం�. ఆ� ��� ఉనన్ �� ��యణం 

�ం��న్ �ం� ��ట్�ం�.. ఆ �ం��� భ�త్� నమసక్��త్ ఒక�� �ం� 

సవ�ం���.. ‘‘ఇకక్�� ��చ్�న మ����లంద�� నమ�క్ర��..’’ అం� 

ఆ� �సంగం �ద�  �టట్�� �లం�  కర�ళ ధవ్�ల� ������ం�.. 

ఆ శబద్ం స�ద్మ��క ��� �వచనం �ద� ��ట్ం�. 

  

ఆ� ��ల్��ం� ఆ�య్�మ్క �ష �� ఒకక్� ���ల్ �� �� ��ం� 

అనన్�ల్� ���ం� �వచనం. ఆ� �ద�  ��ట్న కష్��ల్� ఆ �� �� ��, 

బయట ����, �ష�  �టవ�క్  �వ్�  �� � �ల��త్నన్ ��జ�ల్, �లల్�, �దద్�, 

వృ�ధ్� అ� ����ం�, �ద�� మ� ఆ�చన ��ం� ఆ� �టల� 

�ం�ం� ���. ఆ� ���నన్ ఒ�క్ �ట ��� వ�చ్ హృద��� 

���ం�. ��� �� ��, �గ�  �ష �� �తం ఆ� �సం��న్ �ం��న్�. 

ఆ� �న�స్ ఆ� �సం��న్ ఆ�  �షల� ��స్ ��  ��త్�న్�.. స��గ్ 

గంటనన్ర �� ఏక��� ����న ఆ� �సంగం, ��ల్� �జల� �కష్�రగ్ం� 

న��ంచ��� �ట�  ��ం�, �ర�య సంసక్ృ� సం���ల� ��య��న�. 

�ర�య ఋ��  అం�ం�న ఎ�న్ ���ల ��ం� ��త్�ం�ం�. మ�� ����� 

��� �ఖ� ���ం�ం�.. 

��త్వన ��య�� �� ఒకక్� కర�ళ ధవ్�ల� �రదమమ్� అ�నం�ం��. 

��చ్��ం� అంద� �� మ� ఆ�� �ర�ం��. ��ల్� హృద��  �రదమమ్� 

అ�నందన� �ం��త్�. ��� ��న �� �తం �రదమమ్ �వచ���� 
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��ధ్����. అ���� �� ��న ఈ �వ� �సంగం �వ్� తన �ఞ్��న్ 

అంద�� పం�ం� �రదమమ్. �రయ్�మం �రత్వవ్�� ����, ఆనంద సవ్�� �  

ఇ��కక్� న��త్ండ� బయ�� వ�చ్ం� �రదమమ్. ఆ�� అ�నం�ంచ��� 

���లంద� �ుయ్ క�ట్�. 

ఇం�� �ం�  వ�చ్న �� ఆ�� ���వందనం ���. మం��  �తం ఆ�� 

ఎం� �����. ఆ� �వ� �� �జల�  అం�ం�ల� అం�� ��తవ్ం 

తర�న ఏం ��లనన్  �య��� �దధ్మ� �ంట� �క�ం�� ఒక ��షట్� ��. 

�రదమమ్ �రయ్�మం �ప�� ఎంత ఖరచ్�� �� �ప్నస్�  ��త్మ� ��ఖ 

�య్��� అ�న్�. �రంద� అ�నందన�  ��న�వ్� అం��ం� అకక్�  �ం�  

బయ�� న��ం�. ఆ�� �� క��ం��ప� ��ంబ స�య్�  �� క�� 

వ�చ్�. �రదమమ్ బయ�� ��� ���ఫ�ల్ ఆ�� ���  �య��� ���  

���. ఆ�� �� ����  ��ంబస�య్�  �తం ��� ���చ్�. ఆ 

త�వ్త �రంత ఒ� ��ంబ స�య్ల� అకక్�  జరన్��ట్� ���� ��� ఆనంద 

సవ్�� . 

ఎం� అ�భ్తం��, ఆ�ల్దం�� జ��న �రదమమ్ �వ� �సంగం ��ం� ఆ 

మ��� ఉదయం అ���, ఇం�� అ� �� ��ం� �పంచ ��య్త అ�న్ ��త్  

�న�ళ్, ��త్ ప�క� ఆ� ��ం� ��ఖం� �క�ం��. అం� �� ��ల్� 

మం� జ�ల హృద�ల� �� సం��ం��నన్ �రదమమ్� అ����� ఒక 

��ఖ ��వ�శ్� �� �నయం� ఆ�వ్�ం��. తమ ��వ�శ్�� 

�సం�ం�ల� ���  అం��� అ�� �రవ �కట్�� �� ��నం ��త్�న్ర� 

�క�ంచడం� �రదమమ్ ��  దశ �శ� �� ����ం�. 

��వ�శ్� ఆ�  �ల్��.. 



537 
 

�ల్�� �� ��స్ ��ల్ �ంతం� 2,000 ఎక�ల  ��త్రణ్ం� ���లం� ప���� 

ఉం� ��వ�శ్�.. 

వంద సంవతస్�ల� �� చ�� క��న ఈ ��వ�శ్�� చ���నన్ ��య్�థ్�  

�పంచ �య్పత్ం� ఆ� రం�ల� �లక పద�ల� తమ ���య్�న్ �పం��� 

అం��త్�న్�. ఆ ��వ�శ్�� చ�వం� �పంచం�� �� అంశం� అవ�హన 

�ం��వడ�.. ఆ ��వ�శ్�� ��స� � ��మం�  .. ఎ�న్ ప�కష్ల� త�ట్�� 

�లబడగ��.. �� ��� ��ట్� వ�త్నన్ �తత్ �తత్ �శన్ల� స���ల� 

అ�వ్�ం�� ��స్ .. ఆ అ�వ్షణ� స����  �రకవ�చ్.. అ�� ఆ �శన్� �ం�  

మ� ��న్ �శన్�  �� ఉదభ్�ంచవ�చ్.. అ� ఉదభ్�ం� ఎ�న్, ఎ�న్�న్ �శన్ల� 

��ంచ���, ఆ స���ల� ��� �పంచ �ం�� ��ప్� నం�ంచ��� ఆ 

��వ�శ్�  �రంత�యం� ప���త్� ఉం�ం�.మ�� ఆ�చన �ం�  ��ట్క 

వ�చ్�  ��� ��స్  అం��. ��స్  అం�.. అ� ��త్� �నవ ��ఞ్న �ం��రం. 

ఆ ��ఞ్నం ఎంత �మమ్�ం�న ఆ �ం��రం � మ��ంత �� ఉం� ఉం�ం�.. 

అం�.. ఆ �ం��రం ఈ ��పంచం ఉనన్ంత �లం అ� ����� ఉం�ం�.. ఆ 

‘���’� �డచ్��� �నవ �ధ�స్ �తత్ �తత్ ప��ధనల� ��రం ���� 

ఉం�ం�.. ఆ �దనల �ం�  ��న్ �శన్ల� స����  �రకవ�చ్ అ�� �నవ 

�ధ�స్� అంద� మ� ��న్ �శన్�  ఉదభ్�ంచ� వ�చ్.. అ� అం�.. ��� అంతం 

��..  

ఇ� �నవ �ధ�స్ �వ్� సృ�ట్ంపబ�న ��స్  చ��.. �ధ�స్� ప�� �టట్డం అ� 

��య ఇకక్డ �రంత�యం� �న���� ఉం��.. 

ఇక మ� �ణం�� ���.. 

మ��� ఉనన్ అం��� �ధ�స్� ����త్ �దరశ్నం  ��స్ .. 
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మ� ఆ మ��� సన్�ట్ం�న ��క��న్� క�.. అత�వ�.. అత� ‘���’. 

ఎ� .. ఆ ��� మ��� సృ�ట్ం��, మ��� ఈ ��పం��న్ అం�ం��. తల � 

�గం� ఓ �ద�� అమ�చ్�, ఆ �ద� �వ్�  �పం��న్ ��ం�టంత �ఞ్��న్ 

సమ��చ్�. 

ఆ �ఞ్నం, ��ఞ్నం� ����చ్ం�.. ఆ ��ఞ్��న్ �పంచమం� �య్�ం��  �ల్�� 

��వ�శ్� కృ� ��త్ం�. అం���.. ��స్ � సమృ�ద్� అం�ం� ఆ ��వ�శ్�.. 

��స్ �  ��త్� వయ్��క ��ల�  క��న ���న్ �� అం� �థ్�� �పం��� 

అం�ం�ం�� కన్� ��త్ం� ��.. 

�పంచ �య్పత్ం� ఎ�న్ మ��, ఎ�న్ ���, ఎంద� ���ళ్, ఎ�న్ ��వ్��, 

�� మ���, �� ��� ఓ ధరమ్ం.. ఆ ధ�మ్�� అ��ణం� ఆ� ���  

న�����స్ం�.. కం�� క��ంచ� ఆ ���� ఆ���త్ , ఆ�మ్�మ్క త�వ్�న్ 

ఆ�వ్�ం� ��� �టల్ మం� జనం.. ఒ�క్ మ���, ఒ�క్ ��� ఎం� చ��.. 

��న్ వందల  సంవతస్�ల  �తం ��ట్�వ�చ్న� �నన్��, మ� ��న్ ���  �ల 

సంవతస్�ల  �తం ��ట్�వ�చ్న�.. ��ల్� ��వ�శ్� ఆ� ��ల సంసక్ృ�, 

సం���ల� �� అధయ్యనం �ప�ట్ం�.. అ�న్ం�కం� �ఖయ్ం�.. �ర�య 

సంసక్ృ�, సం���ల� ��య్కం� �దద్ ��ట్ం�.. ��� �రణం.. �పంచ ��ల� 

���త్  ఆ�య్�మ్కం� �రత���� ఎం� చ�� ఉండడ�.. �రత�శం సంసక్ృ�, 

సం���� ��న్ �ల సంవతస్�ల  �తం ��ట్ందనన్� ఎవ� �దన�� సతయ్ం. 

అ�� �గ� ��ల� ���త్, �రత�శం� ఉనన్ సం�క్�� �నన్�న�. 

ఎ�న్ మ��, ఎ�న్ �ష� , ఎ�న్ సం����  �ర� �రత�శం. మ��ల 

ఆ��� ,వయ్వ���  �ర�న �ర��లం�  ఒకక్��� �లవడం అనన్� ఆ 

��వ�శ్� ��సరల్� ఎంత�� ఆక�ట్�ం�. 
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��స్ � సంబం�ం� ఎ�న్ ����  �� �జ��న్ అం��నన్ చ�� ఆ 

��వ�శ్�� ఉం�.. ��.. ���  �ష��� వ�చ్ స�� ��  మ�� ఎ�న్ �శన్� 

.. ఎ�న్ సం��� .. ��� �వృ�త్ ���వడం �సం ఆ ��వ�శ్� అ�వ్షణ 

�న���� ఉం�..స��గ్ ఇ� సమయం� అ���� �రదమమ్ �వడం, ఆ� 

ఆ�య్�మ్క �సం�� అ���� ��ం� �పంచ �య్పత్ం� ��ల్� మం�� 

ఉ�త్��ల� �యడం� �ల్�� ��వ�శ్� �� దన్�ట్ �రదమమ్� ప�ం�. �రదమమ్ 

��ం� కుష్ణణ్ం� �����, ఆ� �సం�ల� కుష్ణణ్ం� ప���ం�న త�వ్త  తమ 

��వ�శ్� తర�న �రవ �కట్��� �రదమమ్ ��త్ అ�హ్��� ��ధ్�ం��. ఆ�� 

�కట్�� ��నం �యడ� ��, ���� సంబం�ం� తమ�నన్ సం��ల�, 

స����  �� �రదమమ్ �ం�  �బ�ట్��లనన్ ఆ�చన �� ��� ఉం�. 

����, ఆనంద సవ్�� �  �� �� �రదమమ్ ��వ�శ్�� బయ�  ��ం�. 

��వ�శ్�� ఉనన్ ఆ���యం ఆ ��వ�శ్� ��య్�థ్ల� ��క్�� ��ం�. 

�రదమమ్� ��లనన్ ఆతృత అకక్డ  ��� సప్షట్ం� క���త్ం�. 

�రదమమ్ ��� ఆ�� అడ�ల��నన్ �శన్ల� �దధ్ం ����న్� ఆ ��వ�శ్� 

��స�ల్. 

��వ�శ్� ���  �� దగగ్�� ���ం� �రదమమ్ ����త్నన్ ��. ఆనంద 

సవ్��  ��ం�  ��ల్ ఉండ�, ఆయన �కక్� ����  ��చ్�న్�. �నక ��ల్ 

�రదమమ్ ��చ్ం�. ��య్�� ��డ్ �� ఓ��  �య�� �� ��� ���చ్� 

ఆనంద సవ్�� . ��� �� ���ంచ�� �రదమమ్ �� ��ట్ ఉనన్ ప�స�ల� 

ప�ం�. ఆ ��� ఇ���� పచచ్� �టల్� �ం�  ఉం�. ఆ �టల్� ��న రం� రం� 

��  ��డ్� ��ప�డ్�.. నలల్� ��డ్� రం� రం� �� ప���వడం�, ఆ 

దృశయ్ం �రదమమ్� ఎం� ఆ�ల్దకరం� అ��ం�ం�.. ఎవ� ����� �� �దద్� 
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��వ్� � రం� రం� �ల ���న్ ��న�ట్� అ���త్ం�. స��గ్ ���ట� �రం 

��ల్న త�వ్త  ��� ఎ��� క��ం�ం� అ� �దద్ భవనం.. ఆ భవం� �కక్� 

ఒక �దద్ ��డ్ �రదమమ్� ఆక�ట్�ం�.. ��� ఇ� �� ఉం�.. 

The challenges facing our world are bigger than one 

person. One organization. One university. 

The Gator Good is our campaign to combine those 

efforts and solve those global problems. 

Because together, our impact is greater. 

.......................... 

�రదమమ్ ఆలయం�� ���ం�ం�. ఆ� �న�� ఆనంద సవ్�� , ����, 

క��ం��ప�, ���ం �  �� ���ం��. �రంద� ���ల్ ఎం� 

ఆనందం క���త్ం�. �రదమమ్ ��న �సం�ల�  ��ల్� మం�� ���తం ��న 

వయ్�త్� అ����� ��య్త ��వ�శ్� �ం�  �కట్��  అం��వడం, అకక్డ ఆ�� 

ల�ం�న ��ష�న అ��నం �షయం ��త్� వ�త్ం�� ఆనంద సవ్�� � ఆ�శం� 

����నన్ంత ఆనందం క���ం�. అం���ం� �రదమమ్ ��ంబ స�య్�  

�తం ఒకక్టవడం �� ఆయన ఆనం��� �రణం.. 

�రంద� ఆలయం� ఉనన్ ఉ�ల�ల�� ��ళళ్� ద�శ్ం���న్�. �రదమమ్� 

స� అంద�. ��య్కం� �జ�  �� �రవ్�ం��. 

ఆ త�వ్త  ��� �రదమమ్ ������య్� దగగ్�� ��ళ్ం�. అ�ప్� గరభ్��� 

�జ ��ం�న ������య్ల ��  �రదమమ్� �డ�� ఆయన కళళ్�ల్ ��� 

�ం��. �కాష్�త్ ఆ జగజజ్న�� ��త్�న్ననన్ ఆనందం ఆ కళళ్�ల్ ��ఫ��త్ం�.. 
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మన�, హృదయం ఎం� ఆనందం� �ం��వడం� ఆ �వ���� మ�కక్�� 

��ట్ంగవందనం సమ�ప్ం��� గ�భ్లయం  �ం�  �రదమమ్� ఎ��� వ�చ్�. 

ఆ చరయ్� ఆనందసవ్��  ఎం� �సమ్యప����. 

������య్ల  వదద్� ఎవ� వ�చ్� ఒక అ��, ప� ���ల�� ��� �� 

ఉండమ� �ర��ం� ������య్ల �� , �రదమమ్� ఎ�� వ�చ్ మ� 

పలక�ంచడం ఆయన �సమ్��� �రణం. �రదమమ్� �ం� ��ల� నమసక్�ం�� 

������య్ల ��. ‘‘అ�మ్.. � �క� ఈ ఆలయం మ�ంత 

��య�నమ���ం�..’’ ఆనందం� అ�న్� ������య్�. 

‘‘�మమ్�న్ �� � మన� �� ఎం� ఆనందం� �ం���ం� ��� ��..’’ 

ఎ�� నమసక్��త్ �నయం� అం� �రదమమ్..ఆ �నయ ��యత� ఆ�� 

ఆభర��� అ� అ��ం�ం� ఆనంద సవ్�� �. 

‘‘పదం� .. � గ��� ��ళ్ ��ల్��ం�ం..’’ ������య్ల ��� �రదమమ్� 

తన గ�వంక �� ���త్ అ�న్�. అంద� క�� గ��� న���. 

అంద� ఆ��ల�య్క ������య్ల �� ఆనంద సవ్��  �� ���ం�. 

‘‘��వ్ ���య్�� �� ఆనంద సవ్��.. ఒక అ��నయ్ సతరీశ�త్� �� 

ద�శ్ం���� ��న మ����డ� ��వ్. ��న్ �టల్ హృద�� �ఞ్న� ���న్ 

���ం�న ���.. �రదమమ్� అ���� ��� వ�చ్ అంత�ం���నన్ ఆ�య్�మ్క� 

ప�మ��న్ మ�ంత �మ�మ��� ��� కద�య్.. � జనమ్ 

ధనయ్మ���ం�..’’ మన�ఫ్�త్� అ�న్� ������య్�. 

ఆయన �టల� ఆనంద సవ్��  ఎం� �ం����. �ంట� �� ఆయన ��ల� 

నమసక్�ం��. ‘‘తమ �ం� �� ఆ��స్ ��ం� ��కక్�� ఇంత �దద్ ��య్�న్ 

�రవ్�ంచగ����� ��� ��..’’ �నయం� అ�న్� ఆనంద సవ్�� . 
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‘‘�జం� �� � మన� ఎం� ఆనందం� ఉం�.. �రదమమ్ ఇకక్డ� వ�చ్ 

���నన్ం�� �� ఆ ఆనందం.. ఒక ���  అ�య్�మ్���� వ�చ్, ఈ 

మం�రం�� ఆ �నన్ ��� ఒక వందమం� �లల్ల�  తన �ధన� ���ం� �థ్� 

�ం�  �పంచం �వ�త్ తన�� ��ప్�� ఆ�ప�శ�త్�  ఎ��నం�� �� 

ఆనందం క���ం�..’’ గరవ్ం� అ�న్� ������య్�. 

ఆ �ట� �నన్� న�వ్ం� �రదమమ్. ఆ త�వ్త  ఆ�� �� వ�చ్న ��� ఆయన 

�� ప�ం�. అ�గమ�ం�న ఆనంద సవ్�� .. ‘‘ఈయన ��  క��ం��ప�, 

�రదమమ్� సవ్�న మ�� ��, ఇత� ���� .. ఈయన ����. 

ఒంట�� వ�చ్న �రదమమ్ తన ��ంబం� ���ం�..’’ ఆనందం� అ�న్� ఆనంద 

సవ్�� . క��ం��ప�, ����  ఇదద్� ������య్ల� నమసక్�ం��. 

‘‘ఆ భగవం��  అ��హం ��� ఏ� జరగ�.. ఇక �ం�  �రదమమ్ ��తం 

ఆ�య్�మ్క �ం�లయం� ���ల్�ం�. ఆ� ���ంతం ఆ�య్�మ్క �ధన� ��త్ 

�పం��న్ �వనం ��త్ం�..’’ క�ళ్ ���� భ�షయ్�త్� ���నన్�ట్� అ�న్� 

������య్� . ‘‘అం� � ఆ��వ్దం  తం�..’’ అం� �రదమమ్ �ం� ���  

నమసక్�ం�. �రదమమ్ ఇం��� �ళళ్��� సమయం ఆసనన్మ�ం�. ఆ�� ��క్�  

పలక��� ఎం� మం� ����  ఆ ఆలయం దగగ్�� వ�చ్�. �రదమమ్� �� 

����  �య్�� �� ఇం��� ����న్�. క��ం��ప� దంప��  

�తం �రదమమ్ అ�� �డ�ల్ ఆ�� �వ  ��త్ �ష ��తం గడప��� 

�రణ్�ం���న్�.  

తమ ఆ�త్నం� ���ల  ��ట్ ��� ఇ�త్నన్�ల్ �క�ం��. ఇం��� అ�� 

�టట్�� �రదమమ్� �వల�న సకల  ఏ�ప్టల్�న్ దగగ్�ం�  పరయ్�కిష్ం�ల� �లం�ణ 

�ఖయ్మం� ���య �ఖ మం�� ఆ���  అం�ం��. ఆ�� ఏ ��శం� 
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ఆ�� సథ్లం  ���ం�లనన్  ���ంచమ�, ఆ� ఆ���� సంబం�ం� ప��  

�గవంతం ��ల� ఆవ�న్ �రత్�య్ంత వర� ఆ�� ��తవ్� దగగ్�ం�  

����లనన్ ఆ���  �� అ�య్�. అం��� �ం�� ��ల్�, 

��నమం��, ��ప��  ��య్కం� క���ం�� �� అ��ం� �ం� �  �� 

�దధ్����. ��ల్� మం� హృద�ల� క��ం�న �రదమమ్� ��య్కం� 

అ�నం�ంచ��� �� ఈ ఏ�ప్�  ���. ఆ� ��ం� ఎ�ప్� అ�� 

���ం� అ� ��� �తం క�ళ్ �య� ���  ఎ�� ��త్ం�. �పంచ 

�య్పత్ం� ��త్ం� ��చ్�నన్ �రదమమ్� అ��� ����యం� ��క్�  

పలక��� ఆనంద సవ్�� , ���ం � �� ఆ�� ఆ�ధయ్ం ఇ�చ్న �రంద� 

వ�చ్�. తమ ����� వ�చ్న ��ఖ వయ్�త్�  

ఆ�� అ��� ��తవ్ం సకల  ��న �ర�ం�ం�. అ���� ���నన్ ఆ�� 

కవ��  �య��� అ��� ��� ఎం� ���య్�న్ ఇ�చ్ం�. ఒక ���  

వయ్�త్� వ�చ్, అనంత శ�త్� ఎ�� ��� �తృ గడడ్� పయనమ��ం� �రదమమ్. ఆ� 

తమ� ��  ���ం� అ� అ���� ఉనన్ �� ������   �ధ� ఉం�, 

ఇం��� ఎ�ప్� వ�త్ం� అ� ఆ�టం� ఇం�� �జ�  ఉ�న్�. 

ఇ�న్ జ���నన్, ఇంత �� ��య్�� సం��ం��నన్ �రదమమ్ � ��ం 

ఏ��ం ��ప్ ���. అం� �����, ��� �� ��యణం ప�ట్�� తన 

�పంచం� �� �����ం�. ��నం� ��చ్�న్క ��ం క�ళ్ ���� 

������ మన�ఫ్�త్� ��థ్ం�ం�.  

‘‘���.. ఎకక్� �ద�కం� ��ట్�, జ�ం�� వంశం �� ���, క�క 

ద��య్��న్ అ�భ�ం��, �వ�� � అ�క్న ���.. � స�న్�� ��క  � ��తం 

�� అం�తం ���. �� ఎం� ��  వ�చ్ంద�, ఇ�ప్� �� ఎం� ఎ�త్� 
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ఎ��న� �పంచం అం�ం�.. ��.. � ఆజఞ్� �ర�వ�ంచడ� � కరత్వయ్ం...  

ఇక�ం� �� అ� ��త్�. � �వ  ��త్ � ��త్ల�, �రత సం���ల� 

�పం��� ��య��త్�... ఓం ��.. � ��.. జయ జయ ��..’’  

��నం ఆ�శం�� ఎ��ం�..  

అ��� అం��  ���..  

ఇం�� �� ప���  ��త్... 

ఒక �ఞ్న ���న్, ఒక సతరీ శ�త్�, ఆ�ప�శ�త్�  �ర��ల� ��వ ��త్... 

 

ఓం ��.. � ��.. జయ జయ �� 




