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ఒక ��� ���యక����� ఎక���క��� �ల
స య
త�� �� !"ల� 
ఒక �#��క ప%ట'(ం*�. ,�ల
 ���ల నుం�� ఎక����/ ��ళ"క12వటం వలన 
�4ం,ెం �సు6ా7  వ%ం*�. ఎప8డ��� మ
ర<= �#సం ఎక���క��� 
�� !"ల�>ి@AB  సతCలDకం, �షGH లDకం, ఇందలDకం ��ళ"టం అల�ాటL! 
�ాN ఇప8డO �P�Q ఇం�Rక����RS�� �� !"ల� వ%ం*�. అసBమ
నూ 
భ��BVW��? భ��B YZ 1ాట[ �ాసB  క�ల
\ా, �ల
\ాల� క]�� 
�ా�ాల�>ి\2B ం*�. ��ంట�P మ^_ిక�ా�� ��ంటబaట[( క�� అనుమb 
�#సం తcdతండO ల దగ7���� �� !"డO. ఏ*ో �ారణం వ%ండటం వలd�P �Pళ 
�ా� �Pళ �4డOక� తమ దగ7���� వ,�iడ� 1ారjb గklంmం*�n . "ఏpట' 
��య��! ఇల
 వ,�iవ%?" అ� అ��6�ం*� >Aమ6ా. ",�ల
 ���ల నుం�q 
ఎక����/ ��ళ"లrదు. మ
ర<= �#సం ఎక���క��� �� !"ల� వ%ం*� 
అమ
s!" అ���డO ���యక�డO 6ా�ాల� 12తt. "ఎక����� �� !B వ% 
బuబ^? సతCలDకమ
? లrక �షGH లDకమ
?" అ� అ��6�ం*� 1ారjb 
క�తtహలం6ా. అసBమ
నూ అక����Q�� అనుక����డO మనసులD 
�సు6ా7  ���యక�డO. "ఈ\ా�� భ^లD�ా��� �� !"ల� వ%ందమ
s! 
భ^లDకం ,�ల
 mత�mY� లYZ క]�� వ%ంట[ంద�, అక��� పజలందరy 
��టC, 6ా��zమ
నులN, క�ల
\ా6ా సమయం గడపటu��� అ*� ,�ల
 
అను��ౖన ,|ట� తమ}sడO ఎప8డూ ,ెప%తt వ%ంటuడO" అ���డO 
6�మ}6ా. తన ��మc �ాహనం ~ద ఎప8డO ఎక����� �� !"ల�>ింm�� 
�nఘ��� అక����� ఎ6���12VW తమ}sడO క�మ
ర\ాjp గ}��B mi ఒక� 
�ణం మనసులD �ాసBంత అసూయ కదల
��ం*�. భ^లDకం మ
ట 
�న6ా�P 1ారjb ,�ల
 భయప��12Vం*�. "భ^లDకమ
! mత�mY� లYZ 
1ాట[ మ
య
మ�ాsల� క]�� అక�డ ఎక��వ బuబ^! 6ానం �#సం 
గంధరjలDకం, ��టCం �#సం ��గలDకం మన�� వ%ండ�P వ%���V 
క*�!" అ� ఆ�� ఇం�ా ఏ*ో అనబ�తt వ%ంటL "అక����� �Pను 
,�ల
\ార<d  �� !"నమ
s! ఎప8డూ చూడ� �4తB  ,|ట[�� �� !"ల� 
�#��క6ా వ%ందమ
s! తమ}sడO బ�ల�డ�� \ార<d  �� !"డO" అ���డO 
గబగబu. ఇంక శంకర<���� కc=ంచు�#క తప=లrదు. ���యక�డO తనక� 
Yె�క�ం���P క�మ
ర\ాjpYZ వంతGల� 12తG���డ�, ఎప8డూ �� �" 
ఊర��లD�ాల� �ాక�ం�� ప���B6ా అప��mత���న భ^లD�ా��� ���" 
అక��� �ంతల�, �డూ� �ాల� చూడటu��� బu6ా ఉY��హపడOతG���డ� 
ఆయ��� అర�ం అV12Vం*�. "��ళ"Nలr 1ారj�! mరం�� అన�ట[d 6ా 
ఎప8డూ చూ@ిన ,|ట[�Q ఎందుక�? అ*�6ాక భ^లDకం మ�� అంత 
పమ
దకర���న ప*ేశం ఏ~ �ాదులr!" అ���డO mర<నవ%jYZ. 
���యక����� తం�� మ
టలYZ ��VC ఏనుగ}ల బలం వmiనటdVం*�. 
�ాN 1ారjb�� మ
తం ఇం�ా భయం 12లrదు. "భ^లDకంలD మ
నవ%ల� 

�4తB  �4తB  మ
రణ�య}��ల� క�>�టu( రట. బతGక� ~ద �>ి� 
వ*�లrసుక�� తమ� Y�మ} అంతం ,ేసుక�ంట� చుట�(  వ%న��ా��� 
క]�� చంప%తG���రట" అంట� ఇం�ా ఏ*ో అనబ�తtవ%ంటL 
"భయపడక� 1ారj�! ,ెడO పక��P ఎప8డూ మంm క]�� వ%ంట[ం*�. 
మనబu�V ఏ*ో క�ల
\ా6ా భ^లD�ా��� చూడటu��� ��  "\ాB న� 
అంటL N అనవసర భయ
లYZ లr�12� అ�ాంత�ాల� ,ెప=క�. అక�డ 
Yేcక6ా సంచ��ంచటu��� ఉప¡గప�ే Yెc�Yేటల�, ¢u£ాప��జ¤�నం 
అబu�VYZ1ాట[ మ^_ి�ా��� క]�� ప\ా*�సుB ���ను" అ���డO 
¥వ%డO. మ^_ికంYZ స¦ ���యక�డO తcdతండO cద§���/ పణ�మం 
,ే\ాడO. 1ారjb మనసు�� ఇం�ా ఉపశమనం కలగలrదు. "జ¤గతBn  
��య��! ఆ�ాశంలD సంచ��సుB న�ప%డO ఆ�ా¨ాన�ంటL \©��ల దగ7ర 
,�ల
 ,�ల
 జ¤గతB6ాn  వ%ండO. ఆ�ాశంలD పయ�ం,ే �ాహ��లYZ ఆ 
భవ��ల� క]ల6�డOతG���రట. �ా@�ªB�� ఏమర1ాట[ క]డదు సుమ
!" 
అంట� ప*ేప*ే ���యక�� k«చi��సూB  ఆ తcd మనసు 
ఆ�ాటప��ం*�. ఎందుక��� మంm*�, YZడO6ా తమ}s��� క]�� 
�సు�Rళ"మ� ,ెప%*�మ� ఎంYZ అ�>ింmం*�. అV�� ���యక����� 
ఆ సల¦ నచుiతGం*ో, లr*ో, >�ౖ6ా �#పం క]�� వసుB ం*ే¬నన� 
అనుమ
నంYZ >�ౖ�� ఏ~ అనలrదు. "�¨ాల���న ఆ భ^లDకంలD 
దట6ా ఎక����� ��ళ*�మ� అనుక�ంట[���వ% ��య��?" అ� 
అ��6�ం*� ఎంYZ ఆ�ాటం6ా. "¢uరత*ేశం అమ
s!" అ���డO 
���యక�డO  ��ంట�P ఏమ
తం తడOమ}�#క�ం��. ఆ *ే¨ా�� గ}��ంm, 
అక��� �ంతల�, �డూ� �ాల�, పYేCకతల గ}��ంm తమ}sడO ,ే@ిన 
1®గడBల� ఒక�\ా�� గ}��B ,�iV ���యక����. ¢uరత*ేశం >Aర< 
�న6ా�P 1ారjb ఆ�ాటం �ాసB  ఉపశpంmం*�. ’అక�డ పజల� *ౖెవ 
భక�B లట. సం6�త, \ాklతC, ��టC ¨ా\ాB ¯ లలD ప°ణ}లట. భ^లDకంలD 
దట6ా చూడటu��� ¢uరత*ేశం మంm ప*ేశ��! �� ±డ��� అక��ే~ 
అ1ాయం వ%ండదు’  అనుక�ం*� మనసులD �బ�రం6ా. అV�� 
"దట'\ా�� ��ళ²B ���వ%. మ}చiట6ా మ^డO ���ల� మ
తం గ��>ి 
వ,ేiV తం�q!" అం*� బaంగ6ా. 1®ం6Q 1ాల~ద Nళ²" చcdనట[d  తcd 
మ
టల� ���యక���� �ర<Y��హప��m�� ఆయన�� స�Q అనక 
తప=లrదు. ���యక�� మ}ఖం చూడ6ా�P మ^_ి�ా��� ఆయన 
మనసులD దల�ౖన �ర<Y��హం అర�ం అV12Vం*�. "\ాj~! ఏ~ 
�ర<Y��హపడకం��. ఒక *�నమంటL గణనంలD మన��, భ^లDక�ాసుల�/ 
,�ల
 Yే�� వ%ం*�. మనక� ఒక *�నమంటL �ా���� ,�ల
 *���ల�" అంట� 
మ^_ిక �ా� ���యక�� రహసCం6ా ఓ*��ాiడO.  

���యక�డO మ^_ిక �ా�YZ 1ాట[ ఎంYZ ఉY��హం6ా 



భ^లDకంలD *�6ాడO. �ాN అక��� పజల� ఏ వ���లD చూ@ి��, ఏ �PళలD 
చూ@ి�� ,�ల
 హ�����6ా క�>ిం,�ర<. ,�ల
మం*� ఏ*ో ప��కరం ,ె� 
దగ7ర >�ట[( క�� అసBమ
నూ ఏ�µ అం�Rలను �¶క��తt క�>ిం,�ర<. 
*��� ·2ను అంటuరట. �ాళ²" SMS ,ేసుB ���రట. ఇప8డO 
¢uరత*ేశంలD పజల మ��రంజనం �#సం ట'.�. లలD అ�Pక reality 

show ల� దల�ౖ��య�, �ాట'లD 1ాల¸7 న� క !�ార<లను 
ఎను��4నటంలD అందరy �మగ}�ల�ౖ��ర� మ^_ిక�ా� 
���యక���� �డమ��m ,ె1ా=డO. mన� >ిలdల దగ7ర నుం�� >�ద§ల 
*��ా అందరy ��టC 6ా��ల 12ట¹లలD 1ాల¸7 నటu��� ,�ల
 ప��శnమ 
,ేసుB ���ర<. అతCదుºతం6ా 1ాడOతG���ర<. కళ²" ,ె*��Qల
 
ఆడOతG���ర<. �ంట[న��ాళ²", చూసుB న��ాళ²" అpతం6ా 
ఆనం*�సుB ���ర<. లcతకళలలD జ���క�న� ఈ ఆస��B��, �Pర=��త����� 
���యక���� Yెగ మ}చiట �P@ిం*�. పb క�ట[ంబంలD� >�ద§ల� �ా�� 
>ిలd ల�� ఏల
ంట' సం�#చం, ఆ»Qపణ లrక�ం�� ��టC6ా��లలD ¥�ణ 
ఇ>ి=ంm �ా��,ేత పదర¼నల� ఇ>ి=సుB ���ర<. 12ట¹లలD 1ాల¸7 �Pల
6ా 
,ేసుB ���ర<. �ా�� పట[( దల, ప��శnమల� �జం6ా ,�ల
 పశంసNయ
ల� 
అనుక����డO ���యక�డO. ఇంతలD >�ద§>�ద§  �ాహ��ల� �4�� 
అక����4mi ఆ6ాV. �ాట'� van ల� అంటuరట. ,�ల
 >�ద§6ా 
వ%���V. బu6ా ఖ��దు క]�� వ%ండచుi. ±ల±లల
డOతt 
�ాట'లDd ంm ,�ల
మం*� *�6ార<. �ా��లD �4ంతమం*� దగ7ర వ½c¾, 
@ిY�ర<, �/బ�ర<� , తబల
ల
ంట' సం6�త �ాV*�Cల� వ%���V. 
�ారందరy అ�Pక ట'.�.channels లD� reality show లలD సం6�తం 
సమక]�Qi సం6�త క !�ార<ల�, 6ాయN6ాయక�ల�, �ాVదC 
�ప%ణ}లట. Reality shows లD 1ాల¸7 నటం ఎక��వవటం వలన, >Aర< 
పఖ
CతGలYZ బuట[ డబ}� క]�� బu6ా సం1ా*�ంm అల
 
ధనవంతGల�ౖ12య
రట. ఇం�4ంతమం*ే¬ ·2ను కం>�Nల 
అ��పతGలట. Reality shows లD� voting �4రక� పజల� ��miం,ే 
��ల వలన °ర< క�బ¿ర<లయ
Cరట. ఈ �షయ
లN� �న� 
���యక�డO ఆశiరCంYZ ఔ�ా! అనుక�ంట� మ}క�� ~ద 
�Pలrసుక����డO. ఇంతలD mన�>ిలdల �*�Cలయ
ల దగ7ర 
బ�ల�డంతమం*� >ిలd ల� చూ\ాడO. ,�ల
మం*� >ిలd ల� �4ం,ెం వం6� 
నడOసుB ���ర<. ¢uరత*ేశంలD >ిలdల��, 1ాపం, mన� వయసులD�P ఇల
 
వం6�12V న��,ే �4తBరక���న జబ¿�మ��� వmiం*ే¬ అ� 
���యక�డO ఆం*ోళన పడOతtవ%ంటL అ*ే~ జబ}� �ాద�, ��Á 
�*�Cలయ
లక� �సు�R �" ప%సB�ాల సంÂల బర<వ%�� �ా�� నడOమ}ల� 
అల
 వం6�12య
య� మ^_ిక�ా� ���యక����� �శ*�క��ం,�డO. 
1ాపం, ఇదంY� వయసు� pంmన చదువ% ప¢uవం అన�మ
ట 
అనుక����డO ఆ >ిలdల ~ద జ¤cపడOతt. ఇంటÃd  ఎంYZ ఆశ��Bకర���న 

ట'.�. �ారCకnమ
ల�, బయట 1ాటల�, ఆటల�, చలనmY� ల�, ��ట�ాల�, 
��టuCల�, అ�Pక���న �ాCప�ాల�, YZట' >ిలdలYZ ,�ల
 6ాఢ���న 
12ట¹ల�, �ప��త���న జ��¢u YÅ�����, °ట��ట' మధC ��Cస6ా కష(ప�� 
చద�ాలంటL, 1ాపం, ¢uరత*ేశంలD �*�C��� దశ ఎంత ��dష(తర���న*� 
అనుక�� �ారంద�� ~ద ,�ల
 జ¤c ప��� డO. ఈ\ా�� నుం�q తన� 
1ా ���ం,ే పb �*�C����/ ,�ల
 ఉ*�రం6ా, ���ాళం6ా చదువ%� 
ప\ా*�ం,�ల� �రHVంచుక����డO. ఆ�ాశంలD� Y�రల కంటL 
చలనmY� లలD� Y�రలంటL జ���క�న� మక��వ చూ@ి తను క]�� 
ఒక చలనmతం చూ��ల� మక��వ ప��� డO. ��ా ఒక చలనmతం 
చూ@ిన త�ాjత "మ^_ి�ా! ఈ చలనmతం ఇల
 వ%ం*ేpట'? అంత@Aప% 
చూ@ి�� ఆ కÆేpటÃ గందర6�ళం6ా వ%ం�� �4ం,ెం క]�� అర�ం �ాలrదు. 
ఆ ¢u_Apట' అల
 వ%ం*�? అసల� అ*� ఏం ¢uష? అ�� ¢uషల 
కల6ాప%లగమ
? లrక ��క� Yె�� మ
ర<=లrవ��� ఆ ¢uషలD 
వ,�iయ
?" అ� అ��6ాడO ఆశiరCం6ా. "¥వ¥�ా! ఎంతమ
ట అ���ర< 
\ాj~! �ాCస మ¦మ}� �P6ా��� ఏమ
తమ^ �@ి12క�ం�� 
�nమ*�ºరY��� అb సుల�వ%6ా �ా @ిన వ%ద§ండOల�, అ�� 
¢uషలలDనూ అbపజ¤�¨ాల�ర<, ~క� Yె�� ¢uష��? అ*� �ార< 
,ేసుB న� ¢u£ాప,�రం �ాN ఇం�#టL~ �ాదు" అంట� మ^_ిక�డO 
���యక�� అనుమ
���� ��ాiడO. "ఆ @ిNY�రల వల�వల� అల
 
వ%���VWpట'? వల�వల�Qమ��� కర<�ా? అంత అb తక��వ 
వల�వల� కట[( క�� p6�cన *ే¦న�ంY� అల
 బu¦టం6ా 
పద��¼సుB ����Rందుక�? ప%�ాతన సంప*�య
లను మ��i12క�ం��, 
తరత�ాల సంస�ృb, కట[( బuటd  �ల�వలను 6Èర�ం,ే *ేశం క*� ఇ*�! 
మ�� ఇక��� చలనmY� ల� �ాట'�� �ర<దÉం6ా ఇల
 వ%���VWpట'?" 
అంట� Yెగ ఆశiరCప��12య
డO ���యక�డO. ఆయన అనుమ
��ల� 
ఇం�ా �రలrదు. "\ాj~! ఇవN� తtర<= *ే¨ాల ~ద ప¥iమ *ే¨ాల 
ప¢u�ాల�. అక����ా��� అనుక��ం,�ల� ఇక����ార< పడOతGన� 
1ాట[d " అ� మ^_ిక�ా� �వ��@AB  ���యక����� ఆ ప¥iమ *ే¨ాల� 
చూ��ల� ,�ల
 క�తtహలం కc6�ం*�. అనుక�న�*ే తడవ%6ా ��ంట�P 
అ�����ాలD ఎ6��� �ాల
డO. అక��� చలనmతం ఒకట' చూ��ల� 
ఆలశCం ,ేయక�ం�� ��ంట�P ఒక చలనmత పదర¼న¨ాల�� ���" ’ఈ 
పదర¼న¨ాలల� ¢uరత*ేశంలD�P ,�ల
 బuగ}���V. >�ద§6ా ఎంYZ 
�¨ాలం6ా వ%���V’ అనుక����డO. ఆ చలనmతం మ
తం ప���B6ా 
చూడలrక, *��లD� అb శృం6ార పదర¼నల�, klం\ా�ాండ నచiక 
మధCలD�P బయటక� వ,�iడO. ’అ¬s! మ�� ఇంత బklరంగం6ా అN� 
చూ>ిసుB ���ర<. ఇం�4ం,ెం@Aప% అక��ే వ%ంటL ఇం�ా ఏం 
చూ��c�వ,ేi*ో’ అనుక����డO భయం6ా చమటల� తGడOచుక�ంట�. 
ఇంతలD ���యక��� దృ_ి(  ఎదుర<6ా వ%న� �4ంతమం*� అ����కను 



య}వ�య}వక�ల ~ద ప��ం*�. ధూమ1ానంYZ 1ాట[ సు�ా1ానం 
క]�� ,ేసూB  ఏpటÃ bంట[���ర<, తtc12తG���ర<. "\ాj~! �ార< 
ఇంత mన� వయసులD�P ధూమ1ానం, సు�ా1ానం YZ 1ాట[ మ
దక 
ద�ాCల� క]�� �ాడOతG���ర<’ అ���డO మ^_ిక �ా� ��లd 6ా 
���యక��YZ. ఇల
ంట' అ1ాయకర���న అల�ాటd ��, మనుషGల�Q 
దూరం6ా వ%ండమ� మ
త మ�� మ�� ,ె>ి=ం*� అనుక����డO 
���యక�డO మనసులD. "మ^_ి�ా! ఆ య}వ�య}వక�లను 
మ
రiటu��� �ాసB  పయb�*�§ మ
?" అ���డO అV�� మన\ాగక. 
"వదు§  \ాj~! మన*� క�ల
\ా య
త మ
త��! ఇల
ంట'�ాట'లDd  తల 
దూ��i bప=ల� Yెచుi�#వద§� మ
త మ��మ�� k«చi��ంచటం 
మ��i12య
�ా?" అ���డO మ^_ికం. అసమంజసం6ా ���యక�డO 
మ}ందుక� నడOసూB  వ%ంటL ఎదుర<6ా ఒక గ}�� క�>ింmం*�. ’అ�R, ఈ 
అ�����ా *ేశంలD క]�� మన klందూ మY���� ,ెం*�న గ}�� వ%ం*ే! 
ఇక�డ క]�� ¢uర�య}ల� ,�ల
మం*ే వ%���రన�మ
ట" 
అనుక�ంట� ఆ గ}�� లDపc�� అడOగ} >�టu( డO మ^_ికంYZ స¦. 
అక�డ అందరy పదక�Y�>ిY�మహÊడO అన�మ
,�ర<C� 
ఆర<వందల ప%ట'(న���� అమర సం�/రB���ాధనYZ ,�ల
 ��ౖభవం6ా 
జర<ప%క�ంట[���ర<. అb\ామ
నుC��ల
6ా ఈ మ
నవలDకంలD ప%ట'(�� 
తన అప�రj భ��B సంపదYZ, అసమ
నC���న పద క�Y� ¢uం��రంYZ ఆ 
�షGH లDక \ా��Y�C�� 1®ం*�న ఆ అననC �ా6Q7య�ార<� సం6�త 
పbభల� �షGH లDకంలD ��వ%���డO ���యక�డO. ఆయన అమర 
సం6�Y�\ాjదన �#సం అ�� లD�ాల�ార< ఆయ�� సం6�త క,ే��ల� 
ఇవjమ� ఆ¦j�సూB �P వ%ంటuర<. భ^లDకంలD ఆయన తనువ% 
,�cంm ఇ�P�ళ"V�� ఇం�ా ఆయన పb¢u�¨Ë£ాల� అందరy గ}ర<B  
>�ట[( �#వటం, అందులDనూ �*ే¨ాలలD వ%ంట[��� తమ *ేశ 
సంప*�య
లను ఇం�ా ఆచ��ంచటం ఈ ¢uర�య}ల 6�ప=దనం అ� 
మనసులD �ా��� ��చుiక����డO ���యక�డO. తమ సంస�ృb, 
సంప*�య
లను YZ@ి�ాజ� ప¥iమ ��గ��కత �#సం ¢uరత*ేశంలD 
జ��ల� అర<n ల� ,�సుB ంటL అ�����ాలD� ¢uర�య}ల� మ
తం Y�మ}, 
తమ >ిలdల� తమ ¢u£ా సంప*�య
ల�, మతం, సంస�ృb ఎక�డ 
మ��i12Y�¬ అ� ఇం�4ం,ెం ఎక��వ భయం, భ��B , శnదÉలYZ �ాట'� 
1ాట'ంచటu��� అదనప% ప��శnమ ,ేసుB ���ర<. దగ7ర<న�*�� �ల�వ� 
అశnదÉ  ,ేయటం, �#లD=Vన త�ాjత �ాN *�� �ల�వ� 
గklంచక12వటంn  మ
నవ సహజ���న ��ౖజం అనుక����డO 
���యక�డO. ప�ాV *ేశ����� అ�����ాలD �ా�� గ}డOల�, 6�ప%�ాల� 
కట[( క����ర<. �ా�� *ేవ%ళ"� పbషÌ  ,ే@ి �తC ప�జల�, ప%న\ా��ాల� 
,ేసుB ���ర<. తన�� క]�� పYేCక���న గ}�� Nashville లD వ%ం*�. ప� 
,|టu ¢uరత*ేశం నుం�� ఎంYZమం*� గ}ర<వ%ల�, స��Cసుల� వmi 

అక��� పజల�� అ�Pక స*ో�ధనల� ,ేసుB ���ర<. ¢uరత*ేశంలD �ార< 
,ెయ
Cలనుక�న� సమ
జ @Aవక� �ావల@ిన ధ���� ఇక��� పజల 
దగ7ర చం*�ల *�j�ా 12గ},ేసుB ���ర<. °రంద���/ �ా�� *ేశంలD కంటL 
ఇక��ే పల�క�బ�� ఎక��వ�, °�� మ
టల��, బ�ధల�� అక�డకంటL 
ఇక��ే �ల�వ ఎక��వ� ���యక�డO Yేcక6ా�P గnklం,�డO. 
అందుక�P ¨ా��రక �ాCయ
మ
��� క]�� జ����� గ}ర< బ�ధల� బu6ా 
ఉప¡గపడOతG���V. �ాCయ
మం, ¨ా��రక ప��శnమల� అం*���Q 
�ాక�ం�� ఆ��6ాC��� క]�� ,�ల
 అవసరం అనుక����డO 
���యక�డO ఒక�\ా�� తన శ��రం ��ౖప% చూసుక�ంట�. చలనmత 
Y�రల� క]�� తర<చు6ా ఇక����� వmi అ�Pక పదర¼నల� ఇసుB ���ర<. 
జనం �Pలం����n6ా చూసుB ���ర<. Y�B ��� అ�����ాలD ¢uర�య}ల 
�వనం ,�ల
 బuగ}ం*�. సంపదYZ, ��ౖభవంYZ >�ద§  >�ద§  భవ��లలD 
�వ@ిసుB ���ర<. >�ద§  >�ద§  �ాహ��లలD చ��సుB ���ర<. ఇవN� బu6ా�P 
వ%���V, �ాN ¢uరత*ేశంలD కంటL ఇక�డ ఎక��వ6ా క�ల
ల 
పట'(ంప%, క�, 12టud టలYZ ఎందుక� రగ}ల�తG���ర<? ఇ�� �Pల 
���ళ²" వmi, ఇంత చదువ%ల� చ*��, ఇంత ధ��రÍన ,ేసూB , 
గ}ర<వ%ల�, గ}ళ²", 6�ప%�ాల� అంట� భ��B 1ారవశCంలD మ}నుగ}తt 
క]�� అర�ం పర�ం లr� క�ల
ల పట'(ంప%లYZ, అహం�ా�ాలYZ ఎందుక� 
��తం అ¨ాంb1ాల� ,ేసుక�ంట[���ర<? అనుక�ంట� �4ం,ెం bకమక 
ప��� డO ���యక�డO. �ాN మÎ" ¢uరత*ేశంలD ల
6ా�P ఇక�డ క]�� 
¢uర�య}ల >ిలdల� �ా���� �ాక12V�� స�Q, �ా�� మ
తృ ¢uషలD 
సం6�త ��టuCలలD చూ>ిసుB న� పb¢u�¨Ë£ాల�, \ాklY�Czమ
నుల 
కృ_ి, ప��శnమలను చూ@ి ��చుi�#క�ం�� వ%ండలrక12య
డO. 

ఇవN� చూ@ిన త�ాjత ���యక����� ఇంక అ�����ా పరCటన 
మ}6�ంm ఆ@A( c̄య
 �� !"ల�>ింmం*�. "ఆ@A( c̄య
�P ఎందుక� \ాj~?" 
అ� మ^_ిక�డO ఆశiరCం6ా అ��6�Yే "భ^మధC�Qఖక� >�ౖన వ%న� 
*ే¨ాల� ఇంతవరక� చూ\ాం. ఇప8డO భ^మధC�Qఖక� *�గ}వ%6ా వ%న� 
*ేశం క]�� చూ��ల�>ి\2B ం*�. >�ౖ6ా ఆ@A( c̄య
 ఒక ఖండమ}, ఒక 
*ేశమ} క]��. అక�డ mత �mY� ల�Q~ లDట[ వ%ండద� �� 
నమsకం. అందు�Q అక����� �� !§ మ}" అ���డO. ఆయన అన�ట[d 6ా�P 
చుట�(  సమ}దంYZ మధCలD వ%న� *��ల
6ా అందం, ఐశj�ాCలYZ 
����@ి12YZం*� ఆ@A( c̄య
. ప���B6ా ద»�ణ మండలంలD వ%ండటం వలన 
ఉతBర మండలంలD కంటL ఋతGవ%లలDనూ, �ాY�వరణంలDనూ, 
అ��ట'లDనూ ఇక�డ ప���B6ా వCb�Qకం. బu6ా అzవృ*�É  ,ెం*�న *ేశం 
�ాబట'(  ,�ల
 అందం6ా, ఆనందం6ా వ%ం*�. పజల �వనం ,�ల
 
సుల�వ%6ా \ా6Qందుక� �ావc@ిన ఆధు�క హంగ}లN� ప%ష�లం6ా 
వ%���V. అక��� పజల� ,�ల
 @A�హ�ల�ల�. ఎంYZ మ�ాCదYZ 
క]��న �ా�� మ
ట, ఎదుట'�ా��� 6Èర�ం,ే �ా�� మన�న, క_ి(ంచటu��� 



��ను�ాడ� �ా�� సj¢uవం, �ా�� పట[( దల, �జ¤V�ల� ఇవN� 
���యక�� మనసు� బu6ా ఆకట[( క����V. �ా���� �/nడల ~ద బu6ా 
ఎక��వ మక��వ వ%ంద� ���యక����� బu6ా అర�ం అV12Vం*�. 
అ*ేpటÃ బంb ఆట, *��� ��n�RÑ అంటuరట, *��� ఆడటంలD 
భ^లDకంలD� *ే¨ాల��ట'లDనూ °�Q అగగణ}Cలటn . మ�� బuల�ర< 
మ
త�� ఆ�ే ఆ ఆటలD �4ంతమం*� బucకల� ఏ�P�µ �ంత బంతGలను 
వ�ప%తt 6RంతGతG����Rందుక�?  అర�ం �ాక ఈ పశ�ను మ^_ి�ా�� 
అ��6�Yే "\ాj~! �ా��� cheer leaders అంటuర<. �/n���ార<లను 
12 త�klంm ఉY��హపరచట�� �ా�� ప�" అ� మ^_ిక�ా� 
�శ*�క��ం,�డO. అల
6ా అనుక����డO ���యక�డO �4తB  �షయ
�� 
Yెల�సుక��.  �/nడలలD పb¢u1ాట�ాల� వ%ండటం మంm*ే, 
ఆ��గCకర���న ల�ణ��, బuగ} బuగ} అనుక����డO ��చుi�#ల�6ా 
���యక�డO. భ^లDకం తBంలD అb పశసB���న వ�ల� అక��ే 
*ొర<క�తGం*�ట. Y���Yే ఎంYZ ��తB6ా వ%ం*�. ఆ జంతG చ�ాsల బదుల� 
ఇ*� కట[( క�ంటL ��తB6ానూ వ%ంట[ం*�, ��ం�� �4ండ ~ద చc ఎక��వ6ా 
అ�>ి@AB  ��చi6ాక]�� వ%ంట[ం*� అ� తం���� ,ె1ా=c అ� 
�రHVంచుక����డO మనసులD. అక��� Coral reef � చూ@ి ’ఆ¦! 
భ^లDకం mత�mY� లYZ క]�� వ%ంట[ంద�, అpత \©ందరCభ��తమ� 
తమ}sడO ఇందు�Q అ���డO సుమ
!’ అనుక����డO మనసులD. 
అ�����ాలD చూ@ిన నయ
గ�ా జల1ాY�ల�, Grand canyon 
¥��ల
ల�, ¢uరత*ేశంలD చూ@ిన Y�Ó మహÔ 1ాల�ాతGల�, హం>ి, 
అజంY�, ఎలDd �ా ¥ల
=ల�, �#ణ�Õ� సూరC *ే�ాలయం, �ా�sర< లDయల 
�ంత అం*�ల� -  ఇల
 ఎ��� ఒక�\ా�� మనసులD ��*�ల
V. ఇక��� 
¢uర�య}ల� క]�� అ�����ాలD ల
6ా�P �ా�� *ే¨ా��, సంస�ృb, 
సంప*�య
లను ఏమ
తం మ��i12లrదు. అల
6Q �ా�� మY���, 
ప�జలను, భ��B� క]�� ఏమ
తం మ��i12లrదు. మత సంబంధ���న, 
*ౖెవ సంబంధ���న అ�Pక �ారCకnమ
లYZ1ాట[, లcత కళల�� 
సంబం��ంmన అ�Pక \ాంస�ృbక �ారCకnమ
లలD 1ాల¸7 ంట� తమ 
సంస�ృb� �ా1ాడO�4ంట[���ర<. తమ >ిలdలక� గ}ర<B ం�ేల
 
,ేసుB ���ర<. చూసుB న� ���యక����� మ¦ మ}చiటL@ిం*�. ఇల
 
ఆలDmసూB  ���యక�డO అక�డ ఎవ�� ఇంటÃd �� సతC���ాయణ ప�జ 
జర<గ}తt వ%ంటL అక��ే �లబ�� ఆ ప�జంY� శnదÉ6ా చూ\ాడO. ఆ 
వ� Ö"�P వ%న� �#��ల లDనుం�� ప�జ¤��6ా��� >ిc>ింm �ాళ²" ,�ల
 
శnదÉ6ా ఆ ప�జ ,ే\ార<. ప�జ, ¢�జ��ల� అంY� అVన త�ాjత 
ఆడ�ాళ²" ప�లD ప��Yే �4ంతమం*� మగ�ాళ²" కబ}ర<d , ఆటలలD 
ప��� ర<. �ాN �ార< ఆ�ే ఆట ఏpటÃ ���యక����� �4ం,ెం క]�� అర�ం 
�ాలrదు. "\ాj~! అ*� Áదం ల
ంట'*�. *��� >A�ాట అంటuర<" అ� 
మ^_ిక�డO �వ��ం,�డO. ’ఇంట'�� గ}ర<వ%� >ిcm చక�6ా 

య�����6ా ప�జ ,ేసుక�� ఆ సంరంభం ఇం�ా సదు§ మణగకమ}ను>A 
ఈ Á*�లrpట'’ అ� ���యక����� �ాసB  మనసు 
mవ%క��మ�>ింmం*�. "\ాj~! ~�Qం ఆలDmసుB ����� ��క� Yెల�సు. 
~�Q~ బuధపడకం��. ���ల� మ
�ాV. మనం క]�� మ
�ాc. 
లrక12Yే మన *ేవ%ళ"�� క]�� మ}ప8ల� తప=వ%. �ాసB  చూ@ీ 
చూడనట[d , �N�ననట[d  అN� సదు§ క�12వటం �Pర<i�#�ాc’ అ���డO 
మ^_ిక�డO ���యక�� సమ}*�VసూB . ’అవ%నులr! శnదÉ6ా ప�జ 
,ే\ార<6ా! ఇంక ఆ త�ాjత మనం పట'(ంచు�#క]డదు’ అనుక����డO 
మనసులD స��>�ట[( క�ంట�. ప�జలD ఆ\ాj*�ంmన ప\ా*�ల�� 
ఆయన�� Yెగ భ}�ాB య
సం6ా వ%ం*�. ఇంతలD అక��� ఆడ�ారందరy 
చకచ�ా పనంY� మ}6�ంచుక�� ఎక����# ��ళ"టu��� 
@ిదÉమవ%తG���ర<. ���యక����� �ారంద�� హ��వ%�� ఏpటÃ మÎ" 
అర�ం �ాలrదు. "\ాj~! �ార< ధ��ం,ే దుసుB ల� ,�ల
 చవక ధరల�� 
అమ}sతG���రట. ఆ సరస���న ధరల�� ఇ�ా � ఆఖ�� ��జట. అందుక� 
°రందరy ఆ దుసుB ల �కnయ¨ాల�� ��ళ²B ���ర<. అందు�Q �ారంద���/ ఆ 
కం6ార<" అ� మ^_ిక�డO ���యక����� �ారంద�� కం6ార< �ారణ��� 
�శ*�క��ం,�డO. ���యక�డO మ^_ికం ��ౖప% ’NకN� Yెల�సు. నువ%j 
లrక12Yే �P�PమV12VW�ాడ��’ అన�ట[d  ��చుi�#ల�6ా చూ\ాడO. ఈ 
ప�ాV*ే¨ాలDd  స¦యం ,ేయటu��� ఎవరy లrక అ�� పనుల] 
మన�� ,ేసు�#వల@ి�ావటంYZ ఎంYZ అc@ి12తG���మంట� ఇం*��Q 
�సుక��న� ఆడ�ారందరy దుసుB ల� �4ను�#�వటu��� మ
తం ,�ల
 
హÊ£ార<6ా తయ
రV ��ళ"టం చూ@AB  ,�ల
 నవ%j వmiం*�. ’ఎంYౖె�� 
ఆడ�ార< ,�ల
 అలం�ార >ియ}ల� సుమ
!’ అనుక����డO మనసులD. 

���యక����� చూ@ినంత వరక� భ^లDకం ,�ల
 నmiం*�. 
ఇం�4ంత �ాలం అక�డ గడ1ాల�, ఇం�4�� *ే¨ాల� చూ��ల�, 
ఇం�4�� mత�mY� ల� అనుభ�ం,�ల� ,�ల
 �#��క కc6�ం*�. �ాN తcd 
ఇmiన గడOవ% అV12Vం*�. "పభ^! మ
త ఇmiన గడOవ% 
అV12Vం*�. గడOవ% *�టL లDప% ��న��� వ\ాB మ� మ
త�� మ
ట 
ఇ,�iం. ��ంట�P ��ం�� �4ండక� ��ళ"క12Yే మ}ప8 �ావటం తధCం" 
అంట� మ^_ిక �ా� k«చi��క క]�� ,ే\ాడO. ’ఇక��� �ంత 
అనుభ�ాలN� మ
Y�>ితర<ల�� �ప%లం6ా ,ె1ా=c. ఇక��� 
అందచం*�ల�, �ంతల�, �డూ� �ాల వ���m���ల వరHనల� �� �ార< 
క]�� ఇక����� పరCట'ంచటu��� �ా�ాల� �#ర<క��Pల
 ,ేయ
c. 
అప8డO తన�� భ^లD�ా��� మÎ" �ావటu��� అవ�ాశం వ%ంట[ం*�’ 
అనుక����డO ���యక�డO మనసులD ఆశ6ా, ¥వలD�ా��� b��6� 
��ళØB . 
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