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‚అంగట్ల రహఴ అంట్ే ఒడికుట్టినవ్ నృడడా అననట్టి, గహభన ట్ేశన్ కు మహకుంట్ే మన గణంది?‛
‚నడకు చతనయయ షఫాఴం ఎమకే. గహభన మాట్టచ్చండంట్ే తపకతత డె.‛ బైరయయ లో భమోసహ.
‚మనదవం గహని దవం. మనబాష ఆలల కు మహద఼, ఆలల బాష మనకు ణెలది. నేన఼ మహనే మహనంట్ె ట్టికత్తత వి.
గహభన మహకనుో ణె యాడికోతం ఎట్ల రోతం?‛ రతత మమ ఆందో ళన.
‚గంత ెదదమనిస రమమని కహరట్ల మీద కహరట్ట
ల మహణెత నుో కనుో ణె మంచ్గ ంట్ద?‛
‚ఎపపడో యోడెనిమిదండల కంద మనఽమలల గొనేనండెల ఉండి నుొ భనడభన ఏదో మాట్ ఴరుషకు మహణెత , మ లలల
మూట్ షద఼దకోని తయామౌడనడ? నడకలైణె బయబైతేననది‛ రతత మమలో ఇంకహ అన఼మానం.
‚చతనయయ ఆలల ఊరు అమా
ద రహద్ రోభనంక ది కహరట్ట
ల మహసండచ఼్చ. మున్ైనణె ‘మీరు మమ లన఼
మమసినుో భండడా ? ఈ న్లలోల మహకుంట్ె నేనే అచ్చ మిమ మలన఼ ణోలుకచ఼్చకుంట్’ అని నిట్ృ
ి రంగ మహసె.
ఇగ నడకహగబ దిిగహలల. ఏబైణెైం దని బైలలల్లలత్తమి. న఼రేఴం పకరు జలయయకు‛
బైరయయ, రతత మమలది హైదడాబాద్ న఼ండి మలండె ఴందల కలోమీట్రల దఽరంలో ఉనన లలల ట్ృరు.

మూడళళకు ెైగహ ఉండి త్తమసగస గ జమహత్ ర్ళ్ళళనుో యాడె. అపపడె బైరయయ దంతేలు రహమసక అనిన
విశయలోల చదో డె రహదో డెగహ ఉనడనరు. ఎందమో చ్ద఼ఴపకుననరహరౄ, మోతేబరులు ఆ ఊయళళ ఉనడన ,
చతన్ షహ కుట్టంబనిక, ఏ మరమఎరుగని అమాయకులలైన బైరయయ, రతత మమలణోనే గహఢడన఼బంధం ఏరపడింది.
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గ జమహత్ కు చెందిన చతన్ షహ కొనేనళళ కి తం, ఆ ఊయళళని బాయంకుక మానేజరుగహ బదిలీెై ఴచ్చ,
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గ జమహత్ త్తమసగసర్ళ్ళళ నడలుగలైద఼ షంఴతిమహలు కహఴష఼తనడన, రహరు బైరయయ దంతేలు చసన సేఴలు,
షహయాలు మమసచనుో లలద఼. మ ఖ్యంగహ తన ఫారయ మణిబేన్ అనడమోగయంగహ ఉననపపడె రతత మమ ఆబన఼
కంట్టక మలపలా చ్ఽష఼కునన విశయం ఆ దంతేలు జీవిణడంతం గ రుతంచ఼్కుంట్ారు. బైరయయ దంతేలకు
ఆత్తథయమిచ్చ, ఆ రుణం కొంణెైనడ తీరుచకోరహలనే ణడతాయం రహమసని అమా
ద బాద్ రపంచలా చసంది. ఎకేడి
ఆంధా ాదశ్? ఎకేడి గ జమహత్ లోని అమా
ద బాద్? ఇది ఏ నడట్ట రుణడన఼బంధమో! ‚అభీ అమా
ద రహద్ సేిశన్
ఆనేరహలా హై‛ అని ణోట్ట ాయాణికుడనగహనే బైరయయ, రతత మమలు తమ షంచీలు తీష఼కుని మలైలు తలుప
ర్ైపకు కదిలారు.
రహళైళ నుహలట్ నూహరంెై దిగగహనే ఎద఼రుగహ చతన్ షహ, రహళళబాాభ. చతేలోల ూలదండలు!
ఒ ూలదండ బైరయయ బడలోరేస గట్టిగహ సతేతకునడనడె షహ. రహళల బాాభ రతత మమన఼ షనడమనించడడె.
బైరయయ దంతేల కళళలోల ఆనందబాషహపలు!
రహమస చతేలోలని షంచ఼్లు తీష఼కుని తమ కహరుర్ైపక దడమస తీసహరు షహ, రహళల బాాభ.
నుహల్లా లోని తమ ఇంట్లలని క గది బైరయయ దంతేలకు కకట్ాభంచడరు షహ కుట్టంబం.
రహమస సహననడద఼లు కహగహనే జీవితంలో ఎననడఽ చ్ఽడని ఴంట్కహలు ఆహఴనం ల్లకహభ బైరయయ
దంతేలకు. వింద఼ ఫోజనం తమహఴత భ కహతయషం తీరుచకునన బైరయయ దంతేలన఼ నగర షందరవనకు
బయలుదరదీసహరు. కహంకమసయా తలావ్, బాలరహట్టక, మూయజికల్ నూ ంట్న఼ల, అకకఴమసయం చ్ఽంచ్, క ఏ.స.

ర్యళళరు. మహణడమ గహంధి గహమస కళళదడదలు, మహట్నం, చెపపలు, ముదలలైన ఴష఼తఴపలు చ్ఽస కళళలోల నీళైళ
ెట్ి టకునడనరు బైరయయ, రతత మమ. సహయంతాం , మన ణెలుగ రహమస నిరఴసణ లో షమకేజ్ – గహంధినగర్ హైరే
ెైన ఉనన

భఴయబైన, దిఴయబైన శ్రి రేంకట్ేవఴర సహఴమి ఆలయనిన దమసవంచడరు. త్తరుమలలో ఉనన

అన఼భూత్త కల్లగసంది రహరందమసక. మూడో మోజు జంతే ాదరవనఱహల, భదాకహళ్ళ, మసంకహళ్ళ, కహయంప్ సన఼మాన్
మందిమహలు చ్ఽంచ్ , అమా
ద రహద్ షందరవన ూమసతచసహరు షహ కుట్టంబ షభ యలు.

నడలుగఴ మోజు

ఇంట్టలలనుహదీ అమా
ద రహద్ సేిశన్ ఴచ్చ , బైరయయ, రతత మమలకు ఆతీమయ వీడో ేలు ల్లకహరు. బైరయయ
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సో ట్లోల ఫోంచస ఇంట్టక చరుకునడనరందరు. మమహనడె ఉదయం మహణడమ గహంధి గహమస సహబరమత్త ఆవిమం
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దంతేల కళళలోల మళ్లల ఆనందబాషహపలు! కాతజఞ తణో నిండిన కనీనళై
ల ! చతన్ షహ, మణిబేన్ కళళలోల కడడ
తడి. కహని రహట్టలో బైరయయ, రతత మమలకు ఆత్తథయమిచ్చ, రహమస రుణం కహషానడన తీరుచకునన తాత. తమ
సట్లలోల సిరడి, మలైలు బయలుదరగహనే బైరయయ, ‚న఼ఴపఴతత గ బ గ లు ఴడిత్తవి. చతనయయ, మణఴఴ, ఆలల
లలలు మనల్లన పఴపఴలలల కేజూష఼కుననరు. ఆలల కహరల ఎన్నకేలోన తీషేనుో భ ఏబేమో షఽచ్చమస.
అమా
ద రహద్ ల ఉనననిన దినడలు మనం కలలగ డ జూడని దిన఼ష఼లు కడెపనిండ త్తనర్ట్ి మ
ట స. అచెచట్పపడె
ెభనిండ బట్ి లు ర్ట్ి మ
ట స. ఇంకకం గహరహలల?‛
‚ఈలుల గసంత మంచ్గ జూతత రని నడకకం ఎరే? గపపడె ఐదాబాద్ ల మీ బేనతత కొడెకంట్టకరోణె ఏట్టగ డ
ఆలల దగగ ర ెైషలుననయని మనలున పరుగ ల కంట్ె ఈనంగ జూసమస. నడలుగ దినడలుందమనిరోణె మొండె
మోజులకల నుహరచెచట్ట్టిజకసమస. మన ష఼ట్ాిలే గట్ల జకసనంక మహయోలల మీద ఎట్ల నమిమకం బట్ాిలల? ఱేతనయయ,
ఆభన ెలలం లలల కడెప షలల గ ండ, మనలున మహజులలల కే అరుికుననరు. డఴపడడలల కు ఇంకహ
బరేత్తయాయలే. ఆలుల గసట్లన్ మనష఼ంట్లలల న఼ దగగ రదీయాలల.‛ అని రతత మమ

మలండె చతేలలత్తత

తన

ఇశి దెైరహనిక మనష఼లోనే నమషేమసంచ్ంది.
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మలైలు సకందడాబాద్ ర్ైప రుగ తీసోత ంది.

