
స��మ్ క్ససూక్్్స్ అడడ్�? 

 
స�ాూ్ర్  కాా టక్ �ససూస ుత్్ టస ాట�ా, డ ావట�ా్ ్ టకససటత్ూ.్ ్ టు�ాణ�్ ఉ్య్ు్  ా్ు్

���ట ుత్్ట కూ్్డస్వ�్్డూ క��ా్ర, ్ు్�్�ాజ��్్��్ కట్ట� ఖ్్్మమస్్� బ�త�టతల ్

్�్సు�మ్్పస్్ర.్్�్్బ్ే్ ఒ త�్ ��ు�ో్ �ాఖటక్స��మ్  ేేాస బ్ ్్డూ కడా్ర్ �ా�్

జ� ద్ స్ ్ కా ్ ా�్�డు ్ �్ట్ �్ట్ ��త�ా  కుత�డా్ర.్ ఒ��ూ ూ���్ ్మ  డ్తటక, ట్టక్ ఏ�్

్�త�ల స్ాత��ా��్ ా�ా�ళ్్ టకససటత్ూ.్ఒ ూ్���ాాా్��ు�్ట్  ��్ఒ ూస్్్్మట�దగ్వ�్ర కా్

టత్ర్్ు్ూ �్ఆు��ర ్��్ కట్��్జ్్�ా్వటక్ ్ూపవవ�ు్్�్ససూ�డూర , ఆ��ాూ�్ ా�ళా్స��మ్

�్�ుఅడూర ్్�్పవ�ా్ర్టత��డూర , ఏ���ువ�్ఆఖ�్��్్ టు�ాణ�్��్ు్వ �ద��్టత్ కు��్్బడ్ర.్

ఈ్సుఘ��ా్���అ, ఆ్సుఘ��ా్���అ్ఒ ూత్్ప��కా�. 

్సటక్ ��ా�్ ��్ కట�్ ్డు్ టు్ూ క్ ్డూ��్ట�ా, టు్ూ క్ �����ుఅడ ్ స్జ్

్బాటత్ూ.్ఇ�ా్���ట్స��మ్ా్ర ాా్ ా�ళా్  ప�ు�ా�ం్స��మ్�ుధూ్ ే్�టత్్ుత�డా్ర.్

్ుత్్ ఇ�ా్ ���టక్ ్డ క్ ప�్ �ాత్ టత ్  ేూ�డ్�? ఉత�ా ్ పవణ�య���్ గ్�టక, గ�్�టక్

����త�ా ���, ����ళా, �సూ్టక్�ు్ూ్��త�ా ్   సూ��ా్?  �సు్�్డటక్టత్వ, ప�్కాూ్ు్వ���ా్

పర్్�ాటక్ టత్వ్ �ా�్ పరజటక్  కాా టక్ పస్ాతడా్ుత్ ్ు్ూ �్ దత�ాతస �ా్

ఆ��్�టుత.. ా�� ావ!్ ్సటక్ � సాు్ ్ టు�ాణ� క్ ్ ��్ టత్డూ కడూా డా్? ూ�ు్�ళణ�్

��్మగ ��బట్�ా����్��్ే్��ు్��సా్�్్ టకసూ,  ��ుత�టల ్�ా����్��్ ్�ా���ా్�్్ ర్���ువ�్ , 

్బ��్ ూ�్మగ టత��టకల ్ ���ే��ా�్ ��త�ా  క�్ , ��వ��్ుఅ్ ్ ూ��్ ఇ ూ��్ ప�్  ే���ూడ కడా�ం్

ఉ��ా్ర.్ఇపవస్్ఇు ్ట�భు్టత్�్డటక్మ్ర్ఆు�ోరటల �, �ా����ళ�్ససూక్ ా�ా�, ్్మమస్్

��బ్్��్ కట�్��త�ా ���్్�్�్ూ్వటక్, ససూ�ళా్్�్ఒ ూత్్ట��ల్ ేసూస డూర .్�డా్�డాత�్

వ� ్ ూ�ట్ట�్ ఇఅడు్ర్  వ�, స��మ�్ �అడడాు్  ే్���్ ్ప�త� పటస్్ ూ�ట్టక్ పర త�ూ�స ్ ఈ్

����ు�్్ ��్ టు్ూ క్ �్ కత�ాడత�ా ్ ట�్ూ? �ళ్టు్ స��మ్ ��డేా�్�డడపవ�ే్ ��ా��్ స్ూ్వటక్

్మ్రాత క్ ్ేాస ్�?  �్వటక్ ��ు��ల �ళా, పుస్్టక్ ప��దటక్ ట�ా్ ూ�ట్టక్ టత్వ్ ్డ��? 

��ట�ాుస్ల ్ససూక్��్��ా్ుత్్  ��్���్య్మ్ వ�? 

ఇవ� ్  ��్�ర ్ ఉ్య్ు, ��య్ు్ ��సు్ జ�్�ళ్ స్్ు, ఈ్్�్ఉ్య్ుట�్ ��టక్మ్ ���టక్

�్సడ�ా్ససూక్�ు్ూ్����్ే్్ ేడ్డ్ాు్ఏ్మువ�.్�స్్మ్�ట��డ్్�ాగ ట్ ా�ళా్�్ూ్వ క్
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్స్ు్ ేసూస ��ా్�్్��గ టక్��త్ా ్�ట��్వట క్ఒ ూత్్పర�ా,  ా�ల��్పర�మావ్ససూ�ళా్టత�ల ుత�బ, 

ట�ా్ ్మా�స్ాత��ాన్ ్ టకేా? ్ు్ట్ సు యట�్ �స్టక్ ్మూ� ం్�ట�్ పరభమావు్

� ణ్బుఅువ�.్ ఈ్ ��ాట�్ డ్ా��బ్్ ��టల టక్ ట్్ర? టు్ూ క్ ఉ్య్�టక్ డస్ప్ర్ ్ ూస? 

ఒ��ూ ూ్ టూ�్ ్ , �ూ�్దసాక్ డ్ ్   �ాటక్ ట� ఖ్ ఉ��ా్�్ ��టలట�్ �స్ట��్ పు��ససటత్ర, ఈ్

�్ూ్వట్ ుత్్�����టక్��్ే్��టక్మ్��సౖట�సస్�్డ్ ్్�ాడ్పస్ాత��ా్ర.్ఇ�ంాుసల ్్ ా్

�ద�జడ్ ఉ్య్ుట�్ ��్ కటక�ా్ టవ��్ువ�్ ట్్ర? ఒ�్�్ువ�్ ట్�్��? ��తల ��్ పస�ళత�ా ువ�్

��్ కట�్ , పరజట�? ఇ ూస్ వ�్ట��్ ఇా్రట��్ ఏ�����్ ్ే��్ ఉువ�? ఇ్�య�ా��్   ��్ ఒ ూ్

ట ్ు్ భమ�్   ��్ టు్ూ క్ �ా�ాస్��టత ్ ��బడు? ్మత్ ్మట�ల ్ స్రద ���్  ��ాటల �్ , 

 త�ా  క��ాటల �్  �వ��, వ�ేు్ �ా�్ వే�ుట్ ్్ా్  ేాా టక్ పస్ాతుత్్్డ్ఉ్య్�టక్ టు్  ేూ���?ౖ 

 ా�ాు్�్   ��్��ద�జడూటత, ూ��్ూ�టల ్ ట్ఉ�్్ ��సూ కడూస డావ�, �ాట్మ్రట్   త���్ ్�్టత ్

ప���్ ��బ, ��బడ్�ాసట�ల ్ క ూ్ేా్వ్ససూస ువ�్  ��్�� ా, ్స్వటతల  , పడూటతల  , ఆవ� ాూీటక్

్ుా�్సూస ువ�్ టు్ూ క్ ్డాట�ల �ా? �ా్ణు్ ఏ�్ ఉుత�ువ�? ఏవో్  ే్ సు్ ్త�ుఅ, �త���్

�ా్ణ�టక్ట��ా్ఉ��ా,  �సు్ఇ ూస్ , ్ టు�ాణ�ట్ఒ ్్�్�� ద్ ్�ా్ణు్ఆుధర్్టస్�ాట కట్

��త�ా �స్టక, �� సా ువ��్ాడు్్�్్ టకసూ్ కడా్�్ఇప�త������్? టత ��్ ్ఒ ్వ�్్�ాస్��ౖసటక్

�సూ���్,ఇు�� ్వ�్్�ాత్�ాస్ాత��ా్ర్్�్్ుత�డా్పరజట్్డూ్�డు్స�్్్బడవే��? 

స�ళ్ వ�్టక్  ే్టత్ూ, ్�్్ ఈ్ ూ�వ�ద ు్�టడూ్ ్�త�ల స్ాతడా్ ��్ కటక్  ేూ�ువ�్ ఏ్��ా్

ఉువ�? ్్వడూ్ డ����వ�ద ు్ �స్టక? ట్�్్ �స్టక్ ఉ్య్�టట�్ ఉ��ాబ? ఏ్ త��్రల ్ �ా��్, 

ప్టక్ ��సల ్  ్్ ప��్ ఉ్య్�టక్  ేసూస ��ా్ర? �ాపు్ ఆామ్ దాయటక్   స్  ేసూ క��ా్ర, 

ట్�్��సు?  ా�ల��్ ్ ేడ్ ట�భు్ ఏువ�? ట్�్్ �స్టక్ వ�ు్్ ాడు�ా్ �్త్ �ు్ూ్ � ్ర్ టక్

��త�ా ���్ ట�పత్ ్దసయు�ా్ �ాల సూటక్ డ����ుఅ��?ౖ ్సటక్ ఈ్ ఆు��ర ్ ��ౖౖ ం�్ �స్ట్ ్టల�ం్  వ�్

్ టు�ాణ�ట్ �్ూ్వటక్ �్్టత ్   ���, �ాత���్ ��ాత��ా్ర.్ ��ౖౖ ం�్ �స్టక్ టత ��్ ్ స�ాూా్

�స్ట�ళ్  వ�్ ్ు్్ర్ ��బ్��వ�? స��మ క్ ్స్్ ప��, �ా� బ్్ ్ టు�ాణ�్ �్ర్ �ా�్డ,  ్ర్

  �����్టత ఖట్పర�ా్�ట్��్��బడ్ ా్ు్�్�ద�జడూటక్్బ్ే్ ా�ల ్��సు్్��ా్్ టు�ాణ�్

��్ క్ �ాత�్ ప���్  వ�? ఇ�ా్  కట�టక్ ఒ ్ �ట���డ్ ూ�ౖడయ���, ఒ ్ �ాకూ�్ స�ా��ా్ �ూత�ా ్

్మస్ాతుత్్్డు్  ��్ఒ ్ ేబ్ ం్�టత్�ా�, �ద�జడూట్ఉ్య్����్్స్్ ్ప��్ూద ్ వ�? 

్్వడూ్్స్�డాటక్ఉ��ా్,  ాత���్్ టు�ాణ��్్మ��్టు్ూ క్��స్ాతడాత�ా ?  ్ర్ప�్



 ేూ�్  ాత��్ ����తాు��,  ్ర్�ట��్వటక, ూ�వ�ద ుా్  స్టక.. ్ర్్ము్ూు��్ ్ టు�ాణ�్ �సూ ్

్ు��,  ్ �డూ ్�ట్ు్�్ఉుత�ు, ్పటస్్�వ�ద ు్టత ఖటక.్ఒ  �ౖపవ్ఆ్��్��్్ ాత���్టత�ల ్

ూ�టు్ ేేాస ్�్్స్్మా�ం్ ్ర్ఇు�� ్��్ర్  ��్ే్  క్ ా�్��్్ే��్ఏ్ముత�ువ�్్��ా? 

ఉ్య్�టక్పరజట్��్డస ా�,   క్�జు�ా్��ర్్ఉుత్,  ్ర్డ�మడ్ూ�వ�ద ు్����్  త�ా ���్

�్ుా్ు్��్ ్ ే్��, ్పవసపవస్, ్వ�  ��్ఇత�ల ుత�్��ట ్స్్�ట�ల ్ ��్�్ట�్�ా్సు్

�ా్ూ.్ ్ర్ ాత�్��్్ౖృ��ా ్టు్ూ క్��తా్ర? త���ళల్సవ్ు�ా్�ట్మ్�ా�రు�్�ళా్�ా్ాటక్  ���్

్ుఅ్ �ాు కటక్ ్ ేడటల �ా్ �సేాస ు్ ్ుత్్ డ్మ ు్  టక్మాటత్ూ్ టు్ూ క? టు్ూ ుత్, స��మ్

�అడడాు్  ే్�టుత్్ పరపు�ుట్ ఉడా్ స్సయటడూ్్ము్ూ క్ ్ే ా�, ఏ�డ్  ా�్��, ్్ా�్

ఆు��ర ్ ా�ల��్డ�మడ్�ుత�్్���ు�ూ�� ా�.్్్వడూ,  ్ర్  ��్�జు�ా్్ టు�ాణ�్��స�ట్

���ా�ే్ ా� ా్్బ్ే్ఉ్య్ుట�్టు్ూ క్్ము్ూ్ఉుస్ర? పర�ాటక్ ంూ�, �్్శటక్్మ���ూ�స ్

ప�్ూ�సాతటక్ ్�్ర్్�్ర్ ్్వ్�్�? �ళపత�్ ్ టు�ాణ�్ ట�్ వ�్ట్ �ాజయు్ ��బ్ ్ ా్ �ాజయు్

్సూస ువ�? ఆవ� ాూీట్  కాా టక్ ��్�్�? ూీస ్ౖ పవ్ర్్ ్స్�డాటక్ ఒ ూేా�ళ్ ్�్ు్

్్వ్�్�? ్్వడూ్ �ద�జడూటత్  ేసూస ��ా్ర, ���ాతు్  ేసూస ��ా్ర్ టు్ూ ుత్్ �ాటత్  స్పవ్

 ా�ావే,  కాా టక్ ా�్ ం, �ళపత�్్ టు�ాణ�్ ా�ావే్్�్్ము్ూ క్ేా్మాత��ా్ర.్ఇ ా�్వ�్ట్

�ాజయు్  ా�ా�్ డ���్  ం్ ్�ూడ, ్ టు�ాణ�ట్ఈ్ ్�య�ాటక్  డూ్్ర్మ్ �ా ��ూడ, ్బడుా్

్�్�ర డ్ఈ్్�య�ాట్్ టు�ాణ�, �ళపత�్�ద�జడూట్్ టు�ాణ�్��్్స్్ ్ప��్ఆుధర్ ా�ల ్�� సా ువ��్్

�ాటడట�,  ా�్్   ే�్ ��ళా్ ్��్్ ్ టు�ాణ�్ �� �కా�్ టత కు��్  ేసూస ుత్్ �సససస ్

ఊ్ర�� ాట�ా? ్బ��్ ్ టు�ాణ�్ ్ సుట్ ట���టక్ టత ఖటక్ �సూ���్ ప�్  ేూ�్ �మ్ూద టక్ టత్వ, 

 కాా ట�,  �ా�ా�్భ�్ేాస ు, ��్  ్�్ూ�స ్్మా�టడూ్  కడాు్ ్�ం్ కట�టట�ల ్  ��్ఆ్టకణ�టక్టత్వ, 

��ు్్ర్��్ కటట�్ఉు���ూడ, ్ు్�్్��్ కటట�్  ��్ఉు���ూడ, ్వ�్పరజట్ఆ�ాుకట క్

్స్ు్ప��్ూద , ్ ర్్ుాు�ా్���ాతు్ ేూ�్వ���ా్డస�ా�. 

్డాట�ల �ా, ��ళా్ డస్పవవ�ు, ాప� కు��్ ్డ్ ��్�ాటల �్ ఆ ీస ల్�్  ేవ�ద ు, ్త� �ౖ��్ ఈ్

ఉ్య్ు.్ ఒ ్ ��ట్ ���టక్ ఆ��ువ�్ ఈ్ స��మ్ ్�ం్్మడాా్ గ�ా్ ూ��్�, ��టల ట��్ గ�ా్

�ా్ాట�్�ం�్�ువ�, ్�డ్్�వ�ా్్ు్�్ుఅ్�్గ�ాు్�వ�్ �ా్ూ్్ు్�్వ�్్�ం్ ��ప�్స్�య�ా్

డస�్్��ూ�ువ�, ఉ్య్�ట్�ా్ాటక్ఇుా్డు్  పస ్్ట్�����? ట ూ� ౖ��? ్ టు�ాణ�్��్ార్్ు్�్

్�య�ాటక, ్్�మ్�డటక, ్ స్ ా్�ణటక.్ఈ్��టల ట�్ �్ు్మటల �ా్ ా్�్ర్ ేసూస ువ�్ఈ్ఉ్య్ు.్



��ట్���టక్�ా్ూ, ��టట్ా్���్్బ��్డ��అ��్  ��్్వ�్���ా్��తల ్పరజట్�్మ��స��్�ా్ణు్

్బాతువ�్�ా�్్ృ��్�ా్ూ..ఈ్ప్డు్్స్టక్వ��్్ాప�్ూ. 

్్వడూ, ససూక్�ుబ్����్ే్్ ేడ్ట�భు్టతవే ్�ా�, స�ాూా్��్ ్�ారు్ఒ ్ేా క్వ�్ర కాతువ�, 

�ట్మ్ఏవో్ ప�్ ే��ుఅడు్్�, ��ుా్్ువ�్ ఉవోయ�ాసూస ట�్్��ా్పడూట�ల ��్ ్���ుఅడు్్�్

�్��్ర��్ పుపవ్�్ర..� సాు్ ��ట్ ���టక్ ్�్�ాతస  క�ం్  ా�ల��్ టత ఖటక్ �ా ా? �డాత�్ వ� ్

్స�ా్ ూ�ట్ట�్  వ�? ్ధయట�్ ప�్కటక్ �ా్ ��్ే్ �్ూ్వటక్ �ా ా? �జ����్ �్ూ్వట��, 

్ ��్ేతట��్ సు�ుధు్ ఉువ�? ఇప�త�్ �్ూ్వట��్ , ��త�ా �స్ట��్ ్�ార��్ సు�ుధు్ ఉువ�, 

ఇప�త�్ స్ూ్వటక్ ఆు��ర ్్�జ్���యట��్్�ార��్ ట�భు్ ఉువ�, ��్ �రా ��ల ు, ఉడా్   ��్ ఇవే్

ఆఖ�్్సు్ా్్ు, ్ ేడ్్ టు�ాణ�ట్్వే్�టల ్్ము్ూ్�్ా�టక, ఐ్్���్ మటక్్్మమ��్�����్

  ��్ప�్మ్ష్ఇ ేడవ�్టత్ూ, ్్మ�ా్��త�ాడ్ కాా టక్్��ా్ఐ��, టత�ల ్్�వ�్్�్ ేవ�్్��ా!్

 ుసల ్�ుస్�్ర్��బ్ట�ా్వ���టక్్బువో.్ ��్ట���టక్డకాా టక్టత ఖటక్్ టవ ్��తాట�ల  ఖ్ �ా�్

��ాతడా్�ా��టక్సససటత ్ేా్టత ్�ాత కాత��ాు, �ళపత�్ా�ా�ా్�ా�ా�ే్ఈ్ధ్మ్్మ �్ు్ట�్

 ్ర్ ఒ ్ ూ�ౖ� కస్్  ు��, ��య్ు్  �ౖపవ్ �ట�స్�ద ద్ , �ఖు��టక్ , ూ�ౖుధ్వటక్ �ా కు��ర,  ్

�ాట�మ సు్�ా�.్అ్�్్వ��ా్్అడడు, ఇు���ా్���టక్ఆ్ము��ర, ఇ�ా���ట్స��మ్�్ే��్్మ్

ూ�ౖ�ాట్��్ఆ��ూ�స ్ఇుా ుత్్్్్�డు్ఇు��త�్ఉుస్ూ, ్�్భ్ు్్� కువ�,  ్్�తట్��్

టు్�్ ్ువ�్ ్ము� టక్ భ్మగ ్ుత���ాబ..ఇు���ా్ �ా��టక్ ��బ్్  ే్ాటక్  ే్ ు��ర,   క్

 �ాడబ్ే, ఊ్��ా్��్�్్ఆామదాయటక్్ ద్�్పర �్ు్ ే్ు��. 

స ట్జడూటక్్ుత్్ససూ�ళా్   ��, ��టల టక్   ��, ్����, ్మస�్ ా�ళా్్ు్్ర్్ేాస ్ర, 

డకాా టక్ ఇపవస్��ా్�్ ��్ప�ే్  ా�ళా్  ్ర్ ఆ్ డకాా �ా్ ప���స్  ేూ�్ ్్ క్ పరజట్�్

ఉుసు��.. ్భ్�టక్్� క్ఉ��ాబ్�ా�్�ా� బ్్్ టు�ాణ�ట్ప�్కాూ్ు్��సు్���ాతు్ ేూ�్

్్మమ్   ��్ ఉడా్�్ ్�్అ్ �� ు��ర..వ�్ట�ం్ �మఅ�్ �స��ుఅ్ అడా్  కట�ట్ ���ాత��ా్

డటక్మ�్ట్అడా�ా్ ే్ క�ద ద. 

్టక��్్ కు��్���ాసస�ట్్ టు�ాణ�్��ౖజు.. 

జ�్ౖ ్ టు�ాణ�! 

సూజ�ా్సస�ళప�ల . 
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