
To God be the Glory

మ��పట�ణం ఎ� ఈ ఎ� సు�ా���క�ల� �ా ప��ే�ిన
��. ��. బ�ద� �. ఏబ�� �ా�� క�మ�ర�డ�

బ�ద� జ�� ���ీ�  వ����గత �ా�ం



��ను బందర� ల�� ఎ� ఈ ఎ� సు�ా���క�ల� �ా ప� �ే�ిన ఏబ��

దంపత�ల ��ండవ సం��నమ�, �దట� క�మ�ర�డను. ఇంట�ల��

క��న���న క�మ��ణ, ��ా ర�న �ా��వరణం �ా����కం �ా �ెడ�ను

ఆ�ం�ే మ�నవ స���వం నుం�� నను� ఆపల�క�� య��.

వయసు� �� �ాట� ��ల� �ెడ�ను ఆ�ం�ే �ి��క��� ������ం��. ��

త��తండ�� ల దండన, �� - ���  నుం�� నను� ఆపల�క �� య��.

ఎ���ంట��, ��� సూ�� చ���� సమయం ల� �దట� �ాం� లల�

వ�ం�ే �� చదువ� ఇంట�����య� క� వ��న త�ా�త, �� మనసు�

ల�క సంబంధ���న �ాట���ౖప�క� మళ�టం వల� ��నుకబ���� టం

��ా రం�ం�ం��. ఆ సమయం ల� �ేవ�� �షయ�లల� ��ల� ఆస���

తగ�టం గమ�ం�న మ� ��న�, ��� పర�వ�ానం ��తం ల��

����న అ�� రం�ాల��ౖ వ�ంట�ంద� ఒక అనుభవం గల ��వక���ా

గ���ం� నను� ఘ�ట��ా ��చ���ం��ర�. అ��ే ఆ ���ల�� ఒక

ట���� బ�ల���ా ఆయన మ�టను ��ను ��ద�ల�క��ెయ�ల�దు.

����� �� ఇంట�����య�, ����� చదువ�ల� �� మ�ర��ల� ఇం�ా

��నుక బ��� �.
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ఆ ����లల� �ేవ�� �ాఖ��ను �ారం �ా �� బ�త�క�ల�క �� వటం

గమ�ం�న ��ంత మం�� య�వక�ల� నను� ��� �ేసు� ం�ే�ార�.

బహ� సు��త���న మనసు� గల �ా���ా �ా�� ��ళనను తట�� ��ల�క,

��ను పట�ణ ��ార� ��ా ం��లక� �� � �� ప���ి��� గ���ం�

ఒక����� ��ల� బ�ధ పడ�త� ఉం�ే�ా���. బ��ా �� దు� �� �న

త�ా�త ఇంట��� ����� వ��న నను� మ� త��తండ�� ల� ప���ం��ే

��ాక� పడ�త� �ా���� అబ��� ల� �ెప�� వ�ం�ే�ా���. ఇక పడకక�

����న అనంతరం క��� �ద�ల�క�ం��, ��ల� బ�ధ�� �ాలం

��ళ�బ�చు�త� ఉం�ే�ా���. అప�ట�వరక� ఎన�డూ అల� వ�ండ�

��ను ఎందుక� అల� ఉంట����ను అ�� �షయం �ా���� అర�ం

అ����� �ాదు. ఇక ఈ మ�న�ిక ���భ�త ను భ��ం��లంట�

చుట�� పక�ల ఎవ����� కనబడక�ం�� ఎక��వ�ాలం వ�ర� �ా� మ��

వ�ర�ల� ఉండటం ��క� తప��స�� అ� అ��ిం�ం��. ఆ సమయం

ల� �� చదువ�ల� ��ను ��ద��ా �ాణ�ంచక�� ��� �ేవ�� కృప వల�

� య�ీ� ప���� �ేయగ��ాను.

ఇ�ే సమయం ల� ��ాఖ పట�ం ల� ఆం��� �శ�����లయం ల� �ీ�
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�ావటం �� బందర� నుం�� అక�డక� �����ను. అమ�య�

వ�ర�నుం�� బయటప��� ను అ� అనుక�ంట���� సమయం ల��� -

��ను ఇల�� �����దట� �ా�� ����క ఊ��ల� ఉండటం, అక�డ�స��

ల� ఇం�ా ఏడ�గ����� ఒకల�ి ఒ�� గ��ల� ఉం����న ప���ి�� �ావటం,

ఇక �ట��ట��� ��డూ �� బ�త�క� ల� ఆ��యం �ా ఏ మ�ర��

ల�క�� వటం ��, ��క� అప�ట��� వ���� �ాం�, సమ���నం ల��

ప���ి�� మ��ంత ��గజ���ం��. ����� చదువ�ల� మ��ంత

��నుకబ���� టం, ప���ల సమయం ల� ప���ల� �ాయక�ం��

వ�ండటం  -  ఇవ�� కల�ి ��  ప���ి�� �  మ��ంత క�� ంగ జ��ా�.

��ం�ో ���స�� ల�నూ �� చదువ� ల� ఏ �ధ���న మ�ర�� ల�దు.

మ�� ఇక ఆ ���స�� �వ��ల� �ాయవల�ిన ప���ల� క��� ఏ�

�ాయక�ం�� వ��ల�య�టం �� �� ప���ి�� - ‘�ంగల�ను, కక�ల�ను’

అన� �ధం�ానూ, ‘మ���� నక���ౖ ��ట��ాయ ప��నట�� ’ �ానూ

తయ�ర��ం��!

ఈ సమయం ల� ఇంట�ల� ఉగ�� �ాల�� �����న అల�ాట��న - ప��
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ఆ���ారం చ�� ����ళ�టం, �ిగ��ట� క� అల�ాట� పడక�� వటం,

�ి�మ�లక� ��ళ�క�� వడం - ఇవ�� ష�ా మ�మ�ల��ా��

��న�ాగ�త� ఉం�ే�. ఇవ�� చూ�� �� �����త�లక�, �ా� సు����

క� - ఏ దురల�ాట� ల�క�ం��, క�సం �ి�మ�ల� క��� చూ��

అల�ాట� ల�క�ం�� �ైవ భ��� �� వ�ం�ే ��ను ఎందుక� చదువ�ల�

��నుక బ�� వ������ అర�ం అ����� �ాదు.

�దట� సంవత�రం ప���� అ��ం��, అ��ే ఆ సంవత�రం ల�

ప���� �ెయ�వల�ిన ఎ���� ��ప�� ల� ఏ ఒక�ట� ప���� �ాల�దు!

��ం�ో సంవత�రం ��ా రంభం అ��ం��, ఇప��డ� ఇద���ద����� ఒక గ��

�స�� ల� ���ం�నప�ట��� �� ప���ి�� ఏమ�త�ం ��ర�గ�పడల�దు,

�ా� ఇం�ా ��గజ���ం��. ఇప��డ� అసల� �ా� సు లక� �జర�

�ావట�� మ����ి ��డ���ౖ ఒక గ���, ల��ం ల�� �ా���ా �ర�గ�త�,

�ాలం గడ�ప�త� ఒక �ి�� �ా��ల� �ర�గ�త� ఉం�ే�ా���.

�ాత�� ల� �ద� పట�క ��ల� బ�ధ ప�ే�ా���. ఇక చదువ� �షయం

గ�ర��  వ����� ఒళ�ం�� చల� �ా అ���� వణ�క� వ�ే�����.

���ల� జ������ య��, ��ందరల� మ�డవ ���స�� ప����
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�ాబ� త�న���!! ఇక ��ను��� ప���ి���� ��తం �షమం �ా

తయ�ర��ం��. మ�న�ికం �ా కృం���� �న ��ను, ��ల� ���� ఎ���

మ�ర�� ఏడ�సూ� ఉం�ే�ా���, ఇక చుట�� ఎవర� ల�� సమయం ల�

గట���ా �������� ప�� ఎ��� మ�ర�� ఏ�ే��ా���. ఏ గ���, గమ�ం ల��

�ి���ా���ా ��డ� ��ౖ ��జం�� ����� �ా���� వ���స�� ల� పడ���టం

�� ��నచర� �ా మ���ం��.

��క� �ా�, మ��వ�������� ఉప�గం ల�� �� ������ ��క� ����

మ���ం�ెయ�టం తప� ��క� ����క మ�ర�ం క��ించల�దు

అ��ిం�ం��. ఆ సమయం ల� మ� త�� తండ�� లను గ���ం� ��ను

ఆల� �ం�నప��డ�, �ా����తం, �ార� �ే�� ఆత�ల ర�ణ

��త����న �ేవ�� ��వ, �� పట� �ా��క�న� ���మ, ఆ�ా�యత -

ఇదం�� గ�ర�� క� వ��నప��డ� �� �����ే��ా�� అప���ల�క గట���ా

ఏ�ే��ాను.

ఆ ����లల� ఒ�ా��క సమయం ల� బందర� ల�� మ� ఇంట��� ����

ఒకట� ��ండ� ���ల� వ���� త�ా�త ����� య��వ���ట� ��

బయల��ే�ాను. ఎప�ట�ల��� ప�య�ణ���� మ�ందుమ� అమ� ��ా ర�న
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�ే�ార�, �ా� ఈ �ా�� ఆ�� �ే�ిన ��ా ర�న ��ల� వ����సం �ా

అ��ిం�ం��! ఈ �ా�� �ే�ిన ��ా ర�న ల� ఆ�� “ఈ �� క�మ�ర�డ�

మర�సట� �ా�� ఇంట��� వ�ే�టప��డ� �ను� అం��క��ం�

�ెల�సు��న� �ా�ై వ�ే�ల� �ె��” అ� ��ా ���ం��ర�. అప�డ�

��క�న� ప���ి�� ��క� తప� ఆ��క� ఏ మ�త�ం �ె�దు; ఇక ఇట�వల�

�� ������ స��తం మ���ం� ��య��� అ�� తలంప� ��ల� ��ట�

�ేసు��వటం ��క� గ�ర�� వ��, �� ప���ి�� ఏమ�త�ం �ె�య� ��

త��తండ�� ల ���మ ��క� ఎదుర��ా ప�త��ం �ా కనబడ�త�న�ప��డ�,

�� ఉ�ే�గం �ణ�కం �ా ఆప�క����, ����ల� బ�ా� ం� క� �����టప��డ�

ఆప���ల�క �ే�ర�మ�ల� �� �� మ�ఖం కప����� ఏడ�సూ� బ�ా� ం�

�ే�ాను.

����� ��ాఖపట�ం �ే��న ��క� ���ల� ��ల అ� ��రం �ా

గడ�సు� ����. ఒక ఆ���ారం ఆ బ�ధను క�సం

������కం�ాఅ��� మ����� ��ందుక� �ి�మ� క� ����� ఎల�

ఉంట�ం��? అ�� తలంప� వ�� �� �ా� సు��� ఒకత� దగ�రక� ����
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“�ి�మ�క� ����� ం వ�ా� �ా?” అ� అ���ాను. ��ను జ�� �ేసు� ���ను

అనుక����డ� అతను! ��ల ��ప� నమ�� అతను �వరక�

అం��క��ం� వ���డ�. ఎందుకంట� అప�ట�వరక� ��ను ఒక� �ి�మ�

క��� చూడల�ద�, మ� ఇంట�� ఆ అల�ాట� ఎవ����� ల�దు అ� ��

�ా� సు���� అంద���� �ెల�సు. ���ీ� � �ి�మ��� �సుక�

��ళ�గ����ేఇంత పం�ెం, అంత పం�ెం అ� �� గ���ం� పం��ల�

క��� �ార� ��సుక��� �ార�! అ��ే ఆ ��నం �� ప���ి�� అల�

��గజ���ం�� !!

���ద�రం కల�ి ��ాఖపట�ం ల�� జగ��ంబ ట���� ల� ఒక ఇం����

�ి�మ� చూడట���� ప����ం��ం. అ�ే �దట� �ా�� ఒక �ి�మ�

చూ��ందుక� ��ను �ి�మ� �� ల� ప����ంచటం! �ి�మ�

�దల��ం��, �ా� ��ను ఆ�ం�న ����ా �ి�మ�క� ��ళ�టం వల�

�� కృం��న మ�న�ిక �ి�� నుం�� ��క� సడ�ంప� ఏ మ�త�ం ల�క

�� �ా ఇం�ా ������ం��! అక�డ వ���� సమయం ల� మ�

అమ���న�ల� ��క� జ�� పకం వ��, ��ను ఏ �ధం �ా ప�� ఆ���ారం

చ�� �� �జర��� �ధం �ా ��ంచబ��� ��, అ��ే ఆ ఆ���ారం
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మ���హ�ం మ�త�ం �ి�మ� �� ల� తయ�రయ���� అ�� �షయం

ఆల��ం�నప��డ� ���� ��ను ����ంచు��ల�క �� య�ను.

�ి�మ� మ����ిం��, అ��ే �����ం�నమ�న�ిక �ాం� �ా�, ఒ����

నుం�� ��క� �ా�తంత��ం �ా� ��ను �� ందల�దు �ా� �� ప���ి�� ఇం�ా

జట�లం �ా మ���ం��! అ�� ��ౖప�ల నుం�� అ�� ���ల� �ా నను�

చుట�� క�న� సమస�ల గ���ం� అల��ం� ఒక �వ����న �ట�� ర��

�����ను.

ఆ��� మ��ంత కృం��న �ి��ల� పడకక� ����� ను. మధ� �ా�� ����ప�

��ండ� గంటల సమయం ల� ఒక దు�ాత� నను� పట�� �ీ��సు� న�

సమయం ల� ��ను ఒక కట����య బ��న �ా��ల� ����ంచు����ందుక�

ప�య��సూ� వ����ను. �� � స�యం ��సం అడ�గ���ం అంట� ��ట�

నుం�� మ�ట బయటక� �ావటల�� దు! ��ంత ��ప� ఈ ��నుగ�ల�ట

�ా��న త�ా�త దు�ాత� నను� ఒక��ా���ా ������ట�డం �� ��

�ె�� పక��� వ���� ��డను ��ట�� ��� �ద�ల���ను. పక��� ���ా

�ద��� త�న� మ� ర����� పడక��పం మసక మసక �ాం�ల�
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క��ిం��డ�. తల�ప� ��ి వరం�� ల��� వ���ను! ��ల�గ� వందల

మం�� ����ర�ల� వ�ం�ే ఆ �స�� ల� మధ��ా��ల� అం�� �శబ�ం

ఆవ��ం�ం��. ఆ�ాశం ��ౖప� చూ��� చుక�ల� �నుక� �నుక�

మంట� క��ిం���. �ేవ�డ� సమ�ా� �� ఏం�� ప��లం�ానూ,

అందం �ానూ �ే�ాడ�, �������� తప� (!) అను��� క��ళ��

��ట�� క����ను.

ఉదయం అ��ం��, బ��� �ా�� �ే�ిన అనంతరం అందర� �ా� � క�

������ య�ర� - ��ను తప�! ఆ సమయం ల� ��ను ��తం ల�

మ�న�ికం �ా అత�ంత ��గ�వ �ా� �ల� వ����ను. ఇంతల�

వరం��ల� వసు� న� �� సు� మ�� �ెప��ల శబ�ం ���ిసు� ం��. అతను

�� గ��ల� క��� ఉత��ాల� ���ినట�� గమ�ం� ���� ��క� వ��న

వ�త�రం �సు��� ��ి� చదవటం ��ా రం�ం��ను. ఒ�ా��క ���ం�

నుం�� వ��న వ�త�రం అ��. ఆ వ�త�రం చ���న త�ా�త ��ను

అప�ట�వరక� ����సు� న� ల�కం, ���ల�� వ�� ��వలం

వ�ర����నవ�, అ� అప���ే కనబ�� అంతల��� అదృశ�ం అ��� ‘�ట�

ఆ���’ వంట�వ� �ె��ిం��. అ��ే ఇల�ట� �ి�రమ� ల�� ల�కం ��సం
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��ను ఇంత�ాలమ��ా �ా� ��సం ��త�క�త�న�ట��

��త�క�త������? అ� నను� ��ను ప���ంచుక����ను. ‘అవ�ను’

అ�� జ�ాబ� తప�మ�� ఏ ఇతర జ�ాబ� ��క� ల�దు! �ా��ను ����ా

��ను అప�ట�వరక� �స��ంచబ�� �� �న �సమ�, ప��న

న�ా� �� బట�� ��ను దుఃఖ��� ఆప���ల�క�� య�ను. ఎవ�ర� చుట��

ల�క�� వటం �� గ��ల� బ� ��  ���ి ��ల� ఏ���ను.

ఆ సమయం ల� ��క� �మ���� క���ం�ే ఒ�� ఒక మ�ర�ం ఏ�ట� అ�

ఆల����� - �ేవ�� కృప, కర�ణ గ���న హ�ా� లల���� ���� ��

������ స���ేసు���, ����� ���� ప�న������ంచు��వటం తప�

మ�� ఏ ఇతర మ�ర�ం ల�దు అ� గ���ం��ను! ఇక ఏమ�త�ం సమయం

వృ�� �ెయ�క�ం�� ఆ ప� �ెయ��ల� �ర��ంచుక����ను. ��

������ గ���ం��దట ��త��తండ�� ల�� ��ంట�� స�� �ేసు���ా�

అనుక����ను.

ఆ సమయం ల� ఎం �ీ� �ే�� ��త�ం అక��ే వ���� మ� చ�� ��

వ�ే� బ�ద�. ప�ష��ా� �ా��� క��ి �� ప���ి�� గ���ం� �ె�ి� ఇంట���

బయల��ే�ాను. ��ాఖ ���ల�� ���ష� �ే��న ��క�, అను��క�ం�� మ�
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�ా� సు��� ఒకతను ��ను ��ళ�బ� �� ట�ౖ�� ల��� ��ంత దూరం

�����ాట� ప�య�ణ�ం�ేందుక� అక�డ క��ిం��డ�. ప����� �న

హృదయం �� వ���� �� �ీ�ం�� ఏ ఒక�ర� చూ��ందుక� ఇష�ం ల��

ఈ సమయం ల� “ఇత��� �ాట� అ�� గంటల �ాట�, అ�ే ట�ౖ�� ల�

ఎల� ప�య�ణ�ం���?” అనుక����ను! అ��ే �ే���� ల�క ఇద�రం ట�ౖ��

ఎ����ే ఎక��� �ీట�� ల�వ�; ఎదుర�బదుర��ా వ���� ��ండ� బ��� ల��ౖ

వ����ఇతర�ల �ామ�నుల� ��ంత అవతలక� ��ట�� , బ��� ల ��ౖ�����

ఎదుర�బదుర��ా క�ర�����ం. ఇక �� మ�ఖం అత��� ఎదుర��ా

ఆల� కనబడ�త� వ�ం��. ����� �� ప���ి�� మ��ంత దయ�యం �ా

తయ�ర��ం��. ఎంత ��చుక�ం��మనుక���� ����ౖ�ే ఉ���హం �ా

ల�ను అ� మ�త�ం అత��� అర�మ��ం��. సు��ర� ����ణ అనంతరం

అతను ���ా��న ���ష� ఎట���లక� వ��ం��, అతను ������ య�డ�!

అమ�య� అ� ఊ�ి�� �ీల��క�న� ��ను �ే� ర�మ�ల��� మ�ఖం

ప�����ా కప����� �ా��ను ����ా ��ను �స��ంచబ��న ����

తలంచు��� బ��ా దుఃఖ ప��� ను. ప�య�ణం ��ల� ��రం �ా �ా��ం��.

ఎట���లక� మధ��ా�� ల� ఇంట��� �ే�� తల�ప� తట��న ��క� మ� అమ�
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తల�ప� ��ి, అంతక� మ�ను�� ఇంట��� వ�� ����న ��ను ఇంతల���

ఎందుక� వ���న� అ���ార�. “��న� ల��ా?” అ� ప���ం��ను.

క�ట�లక� ����నట�� మర�సట� ��� �ా��ౖయ�న�ట�� �ె�ా�ర�. ఇక

��ర��ా ��ను ఇంట��� ఎందుక� ����ం�� అ�� �షయం �ె�ి� ��

హృదయం ల� అప�ట�వరక� ��గ�ంగ�త�న� ���ా�� ఆ����

పంచు���, �� హృదయం ��ి� మ�ట�� �� ఆ�� �మ�పణ ���ాను. ఒక

��ండ�గంటల �ాట� �ా��న మ� సం��షణ అనంతరం మ� అమ�

����సం ��ా ���ం� ��ంత ��ప� పడ���మ� పడక గ���� పం�ిం��ర�.

మర���ట� మ���హ�ం క�ట�ల� ప���� �ేసు��� ఇంట��� �����

వ��న మ� ��న� �� మ�ట�� ��� అంట� భయప��న ��ను, ఆ ���

�ాయంత�ం, మ� త��తండ�� ల ��వల� ర�ణ ��ం�� ��మ� �� ంత

అన��ా అల�ాట� ప��న ప���క� �ావ� �ా�� �� కల�ి ఒంట��

��ా ర�నక� �����ను. �షయ�ల� ఆయన�� పంచు��� ��ా ���ం�న

అనంతరం, అ�� శ��ారం �ావటం �� ఉప�ాస ��ా ర�నక� వ��

చ���ల� క�ర�����ం.

ప�ట��న వద� నుం�� ��క� మ� చ�� ల� క����� �ాక�ం �నటం అ����
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ఉగ�� �ాల�� �� �ిన �ధ�; అ��ే ఆ ��� ��ను గ���ల� క�����

�ాక�ం �న� �ర�, ���నం మ�త�ం ��క� మ�ం�ెన�డూ

అనుభ�ం�న అనుభవం ల�దు. మ� ��న� ప�సం��ం�ేందుక� �లబ��

ప�సం��సు� న�ప��డ�, అయన ��ట నుం�� వ�ే� ప��మ�ట ����స��

వ��నట�� వ�ం��ం��. ప�సంగం మ���ం�న త�ా�త సంఘమం��

ఉప�ాస ��ా ర�న �ెయ�ట���� ఒ���క�ర� �దల� ��ట��నప��డ�

�ేవ�� ఆత� నను� బలం �ా ద���ంచటం �� ప�భ�వ� ల�క�ం�� ��ను

గ���ిన ��తం �షయ��� బ��ా ల�త��ా ప�ా���� ప ప��

��ా ���ం��ను. ఆ సమయం ల� �� చుట�� ఎవర����ర�? నను�

ఎవ����� గమ�సు� ����ా, ల���? అ�� �షయ�ల� ఏ మ�త�ం

పట��ంచు��ల�దు. సంఘ సభ��లం�� ��ా ���ం�న అనంతరం మ� ��న�

మ���ంప� ��ా ర�న �ే�ి ఆ��ా�దం �� మ���ం��ర�.

గ����� వ��న �ారం�� ������ �న అనంతరం, ��ను మ� ��న�

దగ�రక� ���� �� �సకర���న ��తం గ���ం� ఆయనక� �ె�ి�

�మ�పణ ���ాను, ���ద�రం ఆ �ా�� సమయం ల� ��ల ��ప�

��ా ���ం�న త�ా�త, �� ��న� �� ��సం అయన తన గ��ల� ��ా ���సూ�
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వ�ంట�ను అ� �ె�ి�, నను� మ�త� �ం ఒంట���ా ��ా ���ంచమ� �ె�ి�

పం�ిం��ర�.

ఉదయ���నప��డ� ల�కం అం�� ��త��ా మ����� �నట�� వ�ం��ం��.

ఆ ఆ���ారం ��� సంఘం �ా ��ను �ా���� క�డటం, �ా����

ఆ�ా��ంచటం అంతక� మ�ందు ఎన�డూ ��ను �� ంద� ఒక

�నూ�త� ���న అనుభం �ా  అ��ిం�ం��.

ఇక ఆ సమయం ల� �� మ�ందు ��� వ���� అడ�ం�� - ఇతర�ల��

క��� �� తప��ల� స���ేసు��వటం! అంతక� మ�నుప� ఈ �షయం

అంట��� ��క� ��ల� ��ను భయం �ా ఉం�ే��. అ��ే �ేవ�� ఆత�

������ిం�నప��డ� �ే���ౖ��, ఎవ��వద������ ��ను���� ��

త�ి�దమ�ల� స�� �ేసు����ందుక� �ిద�ప��, ఆ�ధం�ా �� తప��ల�

స�� �ేసు��గ��ాను. ఈ సమయం ల� ��ను ఎన�డూ �� ంద�

ఆనందం, ప�భ�వ� ర�ణ ల� అనుభ�ం�ే సమ���నం ��క�

��ా �ి� ంచటమ� ��ను అనుభ�ంచగ��ాను.

ఇక ఆ సమయం ల� ��మ�ందు ��� వ���� స�ాల�: �� చదువ�!
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�దట� సంవత�రం ల� ఏఒక� ��ప� ప�����ెయ�� ��క�, ఇక �����

����లల� �ాయవల�ిన మ�డవ ���స�� ప���ల� స��ిసు� ండటం

�� - ��ను ఇదం�� చ��� ప�����ే�ి ����� ప���� �ేయగల��? అ��

సం�ేహం �� �ా��ను నను� ప�� �ణం ��ాశ ��ట�టం

��ా రం�ం��డ�. �ేవ�� �ద ��రం ���ి �� ప�యత�ం ��ను �ే�ా� ను,

�ేవ�� ��ౖ ఆ��ర పడ��ను అ�� ��ా�సం �� ����� �స�� క�

�ేర�క����ను.

��ను �స�� గ��ల� ప����ం�న ��ంట�� �ేవ�� న���ింప� ��సం

��ా ���ం� అ�ాధ����న �� చదువ� ప���� �ే�� �షయం ల� స�యం

��సం �ేవ�� ��డ����, అప�ట�నుం�� �ేవ�� ��ౖ ప�����ా

ఆ��రపడటం ��ా రం�ం��ను. ఎంత ప� వ����- ఉదయం,

�ాయంత�ం ప�భ�వ� �� ��ంత సమయం ఒంట�� �ా గడపటం ��

అల�ాట� �ా మ���ం��. మ�డవ ���స�� ప���లక� ��ల �����

సమయం మ�త��� వ�ం��ం��, అ��� వ���� సమయం ల���

సబ���� లక� సమయం ��ట��ం� ప�ణ���ా బద�ం �ా చదవటం

��ా రం�ం� మ�ందుక� �ా��నప��డ�, �ేవ�� హస�ం ��క� స�యం
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�ెయ�టం ��ను గమ�ం��ను. ��ల� �ార�� ఎత�� ల�, పల�� ల గ�ం��

��ళ�వల�ి �ావటమ�, మ� సం��షం - ఆ ��ంట�� �ె�య� దుఃఖం

కలగటమ�, ��ాశ - ఆ ��ంట�� ����ణ కలగటమ�, ఇల� ఒక���

��ంట ఒకట� ఏ�� ఎప��డ� కల�గ�త�ం�ో �ె�య� ప���ి�� ల� - ��

������ ��ను స�����దు���� ఈ �ాలం అం�� అనుభ�ం��ను. ఈ

సమయం ల� ఏ మ�త�ం �ెద���� � ��ా�సం, ��ను �ెయ�వల�ిన

అ� క��ర���న ప���శ�మ �ెయ�టం, క�మ ��ణను త� చ తప�క�ం��

�ాట�ంచటం తప�� స���ా �ెయ�వల�ి ఉం�ే��.

ఆ మ�డవ ���స�� ప���ల� మ����ా�. అ��ే వ���� అ� �����

����ల వ�వ��ల��� ��ను ��ల���ంట�ల� మ�డ� ��ప�� �ా�

�ాగలగటం ��క� ఆశ��ా���, ��� ������ క���ం�ం��.

అప�ట��� ల�� అ����న ���� మ���ంప�ను మ��ంత ఆలస�ం

�ాక�ం�� �ే�� ఉ�ే�శ�ం �� య��వ���ట� �ార� ��వలం ��ండ� ��లల��

����వ�న� ��ల� వ ���స�� ను ప�����ా బ� ��ం� మ���ం��ర�.

అ��ే �ేవ�� దయ వల� ��ను ఈ �వ�� ���స�� ల� ��ల�గ�

��ప�� క��� �ా� �ాగ��ాను. ఆ �ిమ�ట ఇం��ంత �ాలం ల� ��ను

��� 16/18



����న ��ప�� అ�� ప���� �ే�ి ఎం. ఎ�ీ� ����� ప���� �ేయగ��ాను,

ఆ త�ా�త గవర���ం� ఉ�ో ��ాల��� జ����న �� ట� ప��� ల� �����

�ా�ట�����, తదుప�� ��య� �ాల��లల� ల�క�ర� �ా

ప��ే��మ�ందు, ��ండ� ��ట� ������కం �ా ప� �ే�� అవ�ాశం

�ేవ�డ� అనుగ���ం��డ�. అం�ే �ాక�ం�� ��ను ప� �ే�ిన ప�� స�లం

ల� మం� ��ర� క��� �ా�ాడ�����ందుక� �ేవ�డ� ��క� స�యం

�ే�ాడ�. ��న��క�ార�� ఆ��యం �ా బల��ను�� �ా వ���� �ేవ�డ�

�� �ె�� వ�����ట�ల�దు. ఎ��� �ధ���న ��ా ణ��ాయ ప���ి�త�లల�

స��తం �ేవ�డ� నను� �ా�ా�� ర��ం��డ�.

అప�ట�నుం�� ఇప�ట��� మధ� ఎ��� సంవత��ాల� మ����ా�. ఈ

��నమ�న �� మ�ందున� స�ాళ�� అ�� అప�ట��� �� ��నప��డ�

��ల� �న����న�. అ��ే ��వ� నుం�� బ����ం�, ����ణ

ననుగ���ం�, ��ంప�ేయ� �ాడ� ���సు� ప�భ��� అ� �ె���ందుక� ��

��తం క��� ����క �ా��ం �ా�ాల�??

ఈ ��నం ��ను ఈ �� �ా�ం �ాసు� న�ప��డ� ��క� ��ాహ��� ఒక
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క�మ���� స��తం వ�ం��. �ేవ�� యందు, ఆయనక�మ�ర��ైన ���సు�

��సు నందు ��ా�సం ���ి, ����ణ �� అయన స�యం ��సం

ఎదుర� చూ�� ప���ా���� �ేవ����ే� మన�ాం� ఎం����ప���!

ఆయన�� �� సమస�  సు� త�ల�, ��� త�మ�ల�. ఆ���.
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