
 頴頴鐢  � 虒蘟蘟 蘟 а а а  �ా�ీ రంగ	 ర
� -- �డద��ల� మ�ల�, Madison, WI 
ఈమధ" అ$%&'�ాల( )ా"*ల+ష ఎక�/వ1)21ం34. 

6ిగ&8ట:;  మ�<=య?@��A )ా"�, పడCక�నEపFGడC గHరక 
&ాక�ం?@ ఓ)ా"�, పడCక�నEపFG? ేమ&K3ో  &ాక�ం?@ మ&M )ా"� 
.. ఇల� <@<@ ర�ాలOలO. �ా� ీ మ�<=య?@��Pం�ా ఏ)ా"� 
క�RSటTUనట:U  లVదు. �ా� <@క� మ�తYం ఆ అదృషUం మ&Mల� 
)Yా Rి\ ం*ం34.  

<@�ా/� ీ1షUం. అంట] ఒటTU  ఇషUం �ాదు. )_ దు` నE లVసూ\ <= 
మ	డC కపFGల �ా� ీపడక)2 cే �ాలకృc@"లమ�ట ఒ34లVయం?d 
అసల� cెల�; &'నట]U  �ాదు <@లfక/ల(. అ$%&'�ాల( &8ం?ేళ;�ాసం, 
ఒక ఇం?dయ� టYపhG స&')2 య�1 <@�ా�ీ య�వ మ�� ీ
iెయ"?@��P. 

అసల� jదలfక/డంట], <=ను ఓఏ?@34)ాట: kdl;ల( 
చదు�noలగబqట]Uను. అక/డ వFనE ఏ?@34)ాటr ఆ 
పంజtuసuvల(;  �ాళw;  గHRGింiే పసుపh, ధ�య�ల)_ ?x 
భ&'ంచలVక, z{జనం మ�<=6ి, ఎ6S|}~2  �ా�ీలO 
గHల�� జtమHల�3ే బ��Kను.  

�ా�లీ( )ాలO, జtమHల(;  పంచ3@&ా ��చ�1. సనE�ా 
ఊచల� వFనE <=ను చక/�ా పh&ా�ా �ా� )2 సుక�నE 
గHమ�టంల� తయ�ర1�న� మ�అమ� 
మH&'6ి)2 1ందను�Aం?d. అ34 �=&K కథ. 

అసల� �ా��ీP RSటTUం34 R�ర
 మ3@Y 6లీ34. �ా� 3@�E అరణం 
cెచు�క� 3శేం నల�గడల� పYi@రంల(�P cె*�న ఘనత 
cెల�గH�ా&'3ే. మ3@Y సు cలె�గH�ా&'3 ే అంటr ఎంత 
jత�\ క�<@E మన�P దక/లVదు. ఇపFGడంట] cెల�గHకవFలO, 
�ాయక�లO, నర\క�లO ���ద&ాబ�దుల( �ష�  �=6�ర
 �ా� మన 
రచ1తల� i@ల�మం34, )2 1న�ార
 )2 �ా ��'�న�ార
, 
ఇం�ా ఇపGటT�� మ3@Y సుల(<= మఠం �=సుకO/iMలVదూ. 
ఎందుకనుక�<@Eర
? మ3@Y సు మన3 ే కనక. ఐ �� 
6ిG&'చు"వl; ! మన 6Gి&'టంc@ ఇం�ా అక/?ే వFం34. �ా� ీ
అందుల( మHఖ"z�గం. ఊర
 ద�P/ంచు�AలVక)2య�ం �ా� 
�ా��ీళw;  హక�/భHక\ం iే6�సుక�<@Eం. 

<@*నEపFGడC cెల�; రగట;  <@ల�గ�ంటల�P లV*, )ాల�ాడC 
�K3ె�, iటేRSయ"� c�ల���6�\ , గHమ�ంల( �లబ?d )ాల� 
Rి�క�ంచు� �'లfEల( )2 1ంచు��*� అమ��P6�\ , అమ� )ాలO 
�ళ�;  క�Rి ఇగర�ా* మHందు &ా�Y �ిలUర
ల( RSటTU  వFం*న 
◌ిక/� క¡ాయంల�టT ?d�ా¢ను క�Rి 6ీUల��ా; సుల( )2 6 ి

అం34ం*న, )_ గల� గక�/త�నE �ా� ీ తల�చుక�ంట] <@�PపGటT�� 
<@ల�క�ద ఆర
* తగHల�త�ం34. 

ఇపFG?@ )ాలO లVవF, ఆ�ా�ీ లVదు. అ$%&'�ా &ా�ా<= 
cె�6ిం34 ఇక/డ �ా�ీ�లిUర
ల� వFండవF �ా�ీ $£కర
లV �ా�. 
�ా�ీ)_ ?d కO?@ మన3శేంల(ల� ఘమఘమల�డCత¤ వFండ34. 
jదట¥;  ట¦§ల(నూ, R�పర
ల(నూ క�Rిం* పY� పYకట<@ చూడ̈ం, 
ఇ34 బ�వFంట:ం34 �ాబ© లనుక�� ఆవF&ావFరంటr 
��నుక�/&ావడం, ª&ా మHందు ~ా&' ��నE )_ ?d కంట« ఇ3ేం 
)_ ?diయేలVద� ఆలస"ం�ా గ¬�ంచడం, ఇ�E ?@ల&M; 6 ి (అంట] 
అంతక� మHRS°ౖ &8ట:;  ర±.ల� )2 6ి) ��<@E క3@ అ� )ా&KయలV�ా, 
�ంగలV�ా ��ట:U క�i@వడం, ఆRSనౖ ఖర
�ల� చూసుక�ంట] <=ను 
��ంట:నE కO&ా, <@&ా, ఉపhG, పపhG క<@E �ా��ీP తగలVసు\ నE 
డబµ́ ఎక�/వ అ� cలె�సు�Aడం జ&'�'ం34.  

ఇక/?d�P &ా�ా<= ఎదుర1� మ&M పYశE �ా� ీ బ�; �ా �nటౖ� 
అనE34. �ా�ీ �ా�ీరం�K క3@ అనడక/ం?d అమ�యకం�ా. 
ఎవ&'ంటT�8¶<@ �n·¸\ , చల;� ��¬మH ()ాలV) ఇ~ా\ ర
. హ¹ టల(;  అ1c ే
�nౖట«నర
 అ� ఓ)_ ట; ం ఇ~ా\ ర
 )ాల�P బదుల�. ఆ)_ ?d 
కల�పFక�ంట] �ా�ీ �nటౖవదు. చూ?@¨ ��P బºY ను�ానూ, <»ట బq?dc ే
త�మ�¼గHర
ల� అంట:��సూ\ నూ *&ా�ా�  వFంట:ం34. �ా��ీద 
మమ�ారం న½ంచ?@��P ఇ34 పYథమ)ాదం.  

&8ం?ోదశ <=ను ఇం?dయ� �n¾;నపFGడC. అడC�8టTUన పY� 
ఇంట� బ	Y 1�. అ� <@క� మహ �¿పG Ài�ెర"Á. “ఇంట¥;  
ఎవర± మ�మ	ల� �ా�ీ RSట:U �A&Kం” అ<@Eను రహస"ం�ా 
మ�అనEయ"c�.  

మ�అనEయ" *3@నందు?dల� *ర
నవFo నÂo, <@ 
అమ�యకc@o��P జt�ప?d, “మ�మ	ల� �ా�ీ మ�మ	ల� 
�ా�1ీ�. నువFo అ$%&'�ానుం?d వiే�వ� �క� 6SGషÃ �ా బ	Y  
క�Rి ఇసు\ <@Eర
. ఈ<@డC అ3ే వFనEత 6�UటÄ �P *హEం ” 
అ<@EడC.  

ఆÂధం�ా అ$%&'�ానుం?d 34గ?dన <@క� నవ<@గ&Åకం 
c@లOక� సూÆÇ�ల� కO?@ అవగతమ1�1 <@క� ఆ&MÈ. 
ఆతర�ాత �ర
గH పYయ�ణ@��P 6ిదÉమవFత�నE�=ళ, 
మ�అనEయ" “పండCగపhట వi�ేవF. �క� న*�న�ర ªసు�A ” 
అ<@EడC.  

“�&Kం iసేు�Aను, ఏ?@34�Aమ�ర
 క?dcే ఘనం. ఓ*నE 
�ిలUర
 ���1". &MÊ �R�ర
 iెపFGక� మం* �ా� ీc@గHc@ను” 



అ<@Eను. అల� �&8�P బదుల� �లిUర
 పFచు�క�� R�; <n�K/ను. 
cెi�ే<= �ా�, ఇక/డ హËj¼<nÈౖడC )ాలO, అ3Ì Íారంల(ం* 
�ీYజర
ల(�P వi�ేస&'�K �ారం &MÈల� ... గటTU�ా �జం iపెG?@��P 
మన~_ పGదు �ా� అÂ �లవ)ాలV. మన�K3ె)ాల ర
* 
రమ�<@E&ాదు. ఆ�ా� ీ ర
* &ాదు. ఇపGటT�P �ా�ీ �n&ౖాగ"ం 
&8ం?ోదశ�P వiే�~ాను.  

మ	?ోదశల( iెపFG�Aదగ�34 మ�?ె&ౖ8కUర
�ా&' i�ేచలవ. 
ఆయన� ఓ&MÈ z{జ<@��P Rి�*, బH34É  గ?d¨  ��, “మ��ా� ీ
�=ర
” అ<@Eను.  

“�&8ల� iే~ా\ ర
?” అ� అ?d�ా&ాయన సహజం�ా<=.   
అ$%&'కనుల� ½¡ాU వ½ష�U ల�. అ&'టTపండC �Î�* iేత బq?dcే, 

ఏపక/�ం* ��ర�ాల� అడCగHc@ర
, మన మ?x ఆi@&ాల�; �K 
ఇ3Ìను. �ళw;  �ా* �లిUర
ల( )2 యం?d అంట] i@లదు. పY�3Ì 6SUÏ 
బqౖ 6SUÏ త¤�ాలO, ��లతలc� Âవ&'ంi@�.  

మ�?ై&8కUర
�ా&'�P �ా� ీ తయ�ర
 iయేH క¬మం iపెGడం 
అవసÐ  ఇల� వFంట:ం34.  

“ఒక �ాoÑU �'<nEల( ఒక కపFG �ళw;  )2 6ి �ాయ��” 
“ఎంత6�పF?” 
“�ళw;  మ&'�KవరకO.” 
“అంట] ఎంత6�పF?” 
<=ను ఆల(*ంi@ను. మ�మ	ల��ా <=ను �ళw;  )_ 1"�ద 

RSటTU , <@ ఈ$%1ల� చూసుక�ంట�ను, $%1ల� మ	ట 
ÂపG?@��P మ	డC �మH¡ాల� పడCత�ం34. ఇల� లfక/ల� గటTU , 
“<@ల�గH �మH¡ాల�” అ<@Eను.  

“ట«ంప&KచÑ ఎంత వFం?@�?” 
“���ల( RSటUం?d. �?dయంల( RS?dcే మ&M &8ండC �మH¡ాల� 

పడCత�ం34.” 
ఇ3Ì ÒోరణÓ. �క� iపెGక/&K;దు క3@ ఈ )_ Y 6జీరంc@. 

ఆపhటంc@ <@�ా�ీ &86SRcీ�<= గ?d*)2 1ం34.  
ఆతర�ాత మ&M <@ల�గH <nలల�P ఆయన ఇం?dయ� 

�nళw\ <@Eన<@Eర
. ఆన�ా1ª పY�ారం <=నూ ఏ3ో సలÀ 
iె)ాG�క3@. అంద&'ల��ా c@Ô మహÃ చూడం?d, మ�మల;పFరం 
చూడం?d అంటr ��టTUనRిం? ే ��టUడం ఎందుక�, <@ పYcే"కత� 
ఋÈవF iసేుంటr, “మ3@Y సుల( ఉ?dRహీ¹ టల(;  �ా�ీ 6�Âంచడం 
�¿పG అనుభవం. అక/డ సరoర
 *నE6ీUల� �'<=E �ా; సూ మధ" 
కపFG �ా�ీ గజం )_ డCగH ~ాగ34య"డం �ర
 చూ6ి ª&ా�. అ34 
�¿పG కళ” అ� iRె�Gను.  

ఆయన �&'�¿*�ంతర�ాత iెR�Gర
, “ఇపFGడC అ�E 
హ¹ టళ;ల(నూ iె<ౖ@ కపFGలV. <@హ¹ సుU � బ�మ�� &8ండC&MÈల� 
ఊరంc@ �ర�ా� , మ	?ో&MÈ �ర
 iెRGిన 6ీUల� �'<nE, �ా; సుc� 
�ా��ీiే� అయ"ర
 హ¹ టల� క�Rిం*ం34. �¿పG ఆర
U . వరస�ా 
మ	È &MÈల� �n¾; ప<nEండC కపFGల� ఆర̈ర
 iే6 ి అబvర
o 
iే6�ను.” 

ననుE �ా��ీP R�ిi@ర
 ఆ ఆ34�ారం, c@ను కO?@ అల� 
6ీUల��'<nEల( గజం )_ డCగH ~ాగ3Ì6 ి �ా� ీ <@క� సÑo 
iెయ"?@న�P మHచ�ట పడCత¤. ఎల� �ాదంట�ను.  స&K 
వ~ా\ న<@Eను. అయన మ&M~ా&' ననE?d�' &86SR ీ జtగ¬త\ �ా 
&ాసుక�<@Eర
. <=నను మÖ; Âవ&ాల� ఊ�ంచుక�ంటr, �ళw;  
�ాచడం దగ�&'Eం� iRె�Gను ×¬ా దÉకర�ల�.  

ఆ34�ారం మÒ@"నEం ట¦�=ళ�P �n·¸; ను. (ఇiే�34 �ా�1ీ� 
అ1<@ సమయం ట¦�=·¸.) 

మ� ?ై&8కUర
 బల;�ద )_ ం34�ా�  �ా�ీ, Ø6S/టr;  అమ&ా�ర
. 
ఆతర�ాత c@ను ��ను��/*�న 6ీUల��'<nEలO, �ా; సులO cె*�, 
�ా� ీ �'<nEల( )2 6ి అచ�ం�ా అయ"ర
హ¹ టల�ల( సరoర
ల��K 
గజం)_ డCగH ~ాగ3Ì~ార
.  

<=ను ఆశ�ర"ం�ా చూసు\ <@Eను ఆయన <=ర
G. ఆమ�ట] 
అ<@Eను ఆయనc�.  

ఆయన గంÙరం�ా “i@ల� ~ాధన i6ే�ను” అ<@Eర
, 
34గHల��ా �ా&8GÚ �=పF చూసూ\ . �ా&8GÚ �ద �ా�మీరకల�, <=ను 
*నEపFGడC �=6ని ఇం?dయ� మ�Ï ల�.  

ఆయన <@మHందుం*న �ా� ీcెల; �ా వFం34 మ�)ాప�Pi�ే 
�ా�లీ�. మ&Å మలf; పhవFల� �ాక)2 1<@, �&ా� Â పంiెల�. 
మ&ా"ద�ా నవFoత¤ �ా; సు <»టబqట�U ను. పంచ3@ర )ానకం! 

“ఎల�వFం34” అ<@Eర
 ఆయన <@jహంల(�P ఆత�రత�ా 
<@jహంల( కళల� ప&'�Pసూ\ , ప&ÅÆÇఫ�c@ల�Aసం ఎదుర
 
చూసు\ నE cÜ��3ో�ా; సు క�&ా¬ ?dల�. . 

“ష�గ&8క�/వ1నట:U ం34” అ<@Eను తలÝంచుక�� కళ;�ళw;  
3@చుక�ంటr.  

“�ర
 iRెిGన ��లతలV �=6�ను మ&'.” 
ఆఖ&'�P cే�ం3ే�టంట], ఆయన &ాసు�Aడంల(<», &ా6ిం34 

చూసు�Aడంల(<» గల; ంత1, �ళ�; , పంచ3@&ా ��లతల� 
మ�&')2 య�1.  

అ3ే <@ÞÂతంల( �ా�ీగH&'ం* పY~ా\ Âంచడం. మÖ; 
ఎవ&'దగ�&ా, ఎపFGడూ మ��ా� ీ�=ర
 అనE )ా)ాన )2 లVదు.  

**** 
 


