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రచన: ��వ�� �ా�� ��ా వ�వ�ా  
 

�!�తం ఏ$�	%, &'స� )*లవ,ల-.  అమ1, తమ21డ4, �'ను ��న67ా�89 చూడట;9�! 

���<య &=>�?మ2. �దట &=>�?లను�@ AB��� Cవ�8�! అ	 ేజ�878ం	%. ఈ 

�ధం7ా�=ౖ�� మ అమ1HI (ఎందుకంటL ఇకNడ OP క	�) గడపవచT9 ఆనంద 

ప$�V ం.  అపWట� 	��ా XYమ2 అకN$ి�! &=ళ?ల\దు �ాబట�^ మక_ ఎంHI 

ఉH�aహం7ా అ9cింCం	%. మ తమ21$ైHే Hె�)ినపWట� నుం$ి బట̂ల_ 

సరfg ��నడం �దల_ c*ట;^ డ4. Hె�యక_ం$��' సమయం Hhందర7ా గ$ిC 

AB�ం	%.  XYమ2 బయల_	ేరవల)ిన �jk వlేT)ిం	%. ఆ&'ళ ఒంట�గంటక_ మ 

ప�యణం. ఉH�aహం మ 9ం$� వ,ం	%. Cవ�8�! o.�టp ఎ�ాNం. ��క_, మ 

తమ21$ి�! ఎ96�ారfల_ o.�టp ఎ�!N�� బq�r ��ట̂దు, అ	ేంటs.  ఓ ఏడ4 

గంటల-.  మల\)ియ lేరfక_��6మ2. అకN$ి �మ��శ�యం cuరf �!.య (KLIA). 

అబw! ఎంత c*దg	ో! అకNడ ఓ �jk వ,ండ వల)ి �ావడం వల. , ఓ y*ౖz �ా^ రf 

హ{టల-.  ���ా ం| }సుక_��6ం. ఆ �ాHే� ���8య &=>~? o.�టp ఎ�ాNం.  

ఉదయం, o.�టp 	%78, బ;�గ2ల_ }సు���'◌్టపWట��! మ ��న67ారf 

వlేT�ారf. ఆయ96 ఒకN�ా�8 దగ��8�! }సుక_�'టపWట��! XYమ2 ప�యణం 

lే��l�Tం అ�' సంగ| మ�8TABయం. ఒకN�ా�87ా ఎంHI సుఖం7ా అ9cింCం	%.  

 

 



 

మ ��న67ారf ���8య ల-9 �@నుN� య�9వ�8aట� ల- ప9lేసు� ��6రf. 

య�9వ�8aట� &ాళ�? మ��క గ	% ఇl�Tరf. అకNడ &ాH�వరణం ��క_ l�ల 

నCTం	%. ప�కృ| ఎంHI ఆ�. దం7ా అ9cింCం	%. అకN$ి మనుషుల_ ఎంHI 

మంC&ా�8ల అ9cింl�రf. XYమ2 ఖ� సమయం ల- మ ��న67ా�8 నుంC 

ఎ96�షయల_ Hెల_సు�@గ�Hే అ96 Hెల_సుక_ం	�ం అ9 9ర��ంచుక_��6ం. 

మ2ందు7ా ���8య మ2ఖ�పట̂ణమ2 )ి�� అ9 Hెల_సుక_��6ం. &ా�8 

�;షను ��-గ2�� అంట;రf. అకN$ి కర�a9 &ాన. ంట;రf. ఒక &ాను 4 

c*ౖసలHI సమనం. అంటL ఒక ర�Aా� 25 &ాన.న6మట. తరf&ాత, �ాస�  

���8య� �;ష ను �'రfTక_��6మ2 అంటL, ��96 ప	�లను ���8య� ల- 

మటలడడం �'రfTక_��6ం. ఓ ��ండ4 �jkల_ ���ా ం| }సు��9 |రగటం 

�దల�ట;^ మ2.  �దట )ి�� AారfN, తరf&ాత �@ఎ�a మ� , ఆ 

తరf&ాత ��� �8వ� చూ�ాం. )ి�� AారfNల- �ల- ఉం$ే జంతువ,ల96 

ఉ��6�. �@ఎ�a మ� ఓ c*దg �ాcిం� మ� అన6మట. 	�ంటs.  ఒక c*దg  

అ�r��8యం చూ�ాం. ��� �8వ� �! &= ?నప�డ4 బqటpక�$� ఎ�ాNం. 9ం$� 

ల�ౖటp.  c*ట�^న ఆ పడవ �కటs.  సూరf�$ిల X��8)ిం	%. 63 O�Vంగ2 అ9 అర&=ౖ 

మ�డ4 అంతసు� ల భవనం క�$� చూ�ాం.  	�9c*ౖ అంతసు� నుంC చుట�^  ఉన6 

నగ�ా96 చూడడం 7 పW అనుభవం.  

 

)ి�� �! �ాస�  దూరంల- 7ా�ంగ2¡  అ�' ఊరf ఉం	%. అ	% l�ల ప,�ాతనX�£న	%. 

అకNడ మ2ందు7ా చూడవల)ిన స¤లల_, గ2>~?. అకNడ Aాత భవ��ల_ క�$� 



l�ల ఉ��6�. &ా|ల- 7j�ం�  �ాం� బ2� ఒకట�.  అకN$ే ���8యల- ప�)ి¥%¦  

lెం	%న బ2� గ2� �ా బ§	�¦ లయం చూ�ాం.  తరf&ాత ¨ేk (జr�) అ�' 

	ీ�Aా9�! &=>�?ం. అకNడ ఉన6ంత)uప, ప�కృ|�! l�ల దగ�ర7ా ఉన6టp^  

అ9cింCం	%. అకNడ ఓ గ2$ ి(బ2దు¦ $ి	%), ఓ AారfN (బªట;9క� 7ా��V�), ఓ 

«చు(k�ా��  జ¬$ే), ఇం�ా ఎ�®6 చూ�ాం. అకNడ స¯ X���°� క�$� ఎ�ాNం. 

మమ�ల_7ా స¯ X���°� చూడటXY �ా9 ఎకNడం ఇం$ియ ల- క_దరదు. 

�ా� lే� ల- ఆ అవ�ాశం 	ొ�8�!ం	%. అసల_ సమ2ద�ం �!ంద అంత ప�పంచం 

ఉంటpందంటL నమ1ల\కABయ. ఎ96 ర�ాల lేపల_��6�! తరf&ాత ఓ c*దg 

వంHెన చూడట;9�! &=>�?ం.   వంHనెంటL మనుషుల_ 	�ట$�9�r �ాదు 

క>�ప�దర²న�! క�$� అ9 	�96 చూ�ాక Hె�)ిం	%. ఆ వంHెన cuరf )*&=� 

9³´ O�µ¡.  	�9 బయట� 7jడ¶ద ఏడ4గ2రf కన�ల బªమ1ల_ lె�ాNరf. అ	% 

ఎంHI ఘనం7ా ఉం	%. ఆ తరf&ాత ఓ ¸9�¹చ� AారfNక_ &=>�?ం. ఇకNడ 

c*దg c*దg ప�పంచ ప�)ిద¦  భవ��ల96 Cన6 Cన6 7ా lే)ి c*ట;^ రf. ºట�ల-.  H�» 

మహ� క�$� ఉం	%. lేk ల- ��క_ l�ల నCTన &ాట�ల- ట¼$ిVబ½� మ��¾యం 

ఒకట�. ట¼$ిVబ½� మ��¾యం ఉ	ేgశం ఏ¸టంటL ప�| lోట మనుషుల బదుల_ 

ట¼$ిVబ½� ల_ ఉంట;�. ఉ	�హరణక_, À���ా ట¼$ిVబ½�, c* ? హ$�వ,$ి ల- 

ఉన6 ట¼$ిVబ½రf.  ఉ��6�. అంH� చూ)ిన తరf&ాత Cవ�8ల- వ,న6 7ాంÁీ 

ట¼$ిVబ½� ��క_ l�ల నCTం	%. &ాళ? �ాkల_, �ా�తంత� �ధులHI Aాటp మన 

జ¬|cిత బªమ1 క�$� c*ట;^ రంటL l�ల ఆశTర�XY)ిం	%. గర�ం7ా అ9cింCం	%. 

 

 



 

 |�878 )ి�� వCTన తరf&ాత క�$� అమ1��న6లHI ఆనందం7ా గ$ిAాం. 

ఒక �jk ���8య� �qజనం క�$� lే�ాం. �ాలం మన�!ష̂X�£న �ధం7ా 

గడ4సు� నప�డ4 l�ల Hhందర7ా గ	%CABతున6టp^  అ9cిసు� ందట. ఇప�డ4 అ	% 

9జం అ9cింCం	%. XYమ2 బయల_	ేరవల)ిన �jk వCTం	%. ఈ �ా�8 మ 

��న67ా�8HI Aాటp |�878�ా&ా�. వlేTటప�డ4 )ింగపÂ�, మల\Ãియ, 

�ం7ాNం� క�$� చూ�ాం (&ాట� గ2�8ంC మ�j�ా�8 మట;. డ4క_ం	�ం). 

ఏX�£Hే�'ం ఈ యత� l�ల ఆనందం7ా గ$ిCం	%.  మ�8CABల\9 అనుభవం7ా 

¸78�ం	%. 
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ÆÈÉద�ాబ;దు. 
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