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బొ మ్మలు 

శీ్ర కోయిలాడ రామ్మమహన రావు 



'కథా'కీయం! 
'అనగా అనగా..' అంటూ సరిగాా  మాటలు కూడా రాని వయసులోనే 
కథలు మన జీవితాలోో కి ప్రవేశిస్ాా యి. పిలోల చేత నాలుగు గోరు ముద్దలు 
తినిపించడానికి చంద్మామ పాటలు పాడతారు,  నిద్ర ప్ుచచడానికి 

జోలపాటలు ఉప్యోగప్డతాయి. అవి మూడు నాలుగేళో్ వయసు వరకే.. తరాాత  అవి మూలప్డి,  
కథలే జీవితానిి నడిపిస్ాా యి.  

ఆ తరాాత ఎదిగే పిలోలకి, పరా ధమిక స్ాా యిలో విదాాబో ధన చేసేటప్ుుడు కథలని వాడుకుంటూ 
పాఠాాంశాలను బో ధిసేా , అవి సులువుగా అరామవుతాయని ప్రిశోధనలు చెప్ుతునాియి. వాటికి 
నిద్రశనం ఒకప్ుటి విదాావిధానం! పరా ధమిక పాఠశాలలో వారానికి ఓ రోజు తప్ునిసరిగా కథలే 
చెపేువారు. రోజూ పాఠాలతో పాటు చిని చిని నీతి కథలు కూడా సంద్రాానుస్ారంగా  వచేచవి. ఆ 
తరాాత  హ ైసకూలు స్ాా యిలో ఉపాధాాయులు పాఠాలు ఆసకిాకరంగా బో ధ ప్రచడానికి పిటటకథలు 
చెపేువారు. కథతో పాటు ఆ పాఠాాంశం గురుా ండిపో యిేది. కాలేజీ స్ాా యిలో కూడా పాఠాలు ఆకటుట కోడానికి 
కథల్ని అవసరం మేరా వాడుకునేవారు. అలాగే..  మన తెలుగు సంసూృతికి  ప్రతీకలని మనం గరాంగా 
చెప్ుుకునే మన పరా చీన కళారూపాలు.. హరికథ, బురరకథ, వీధ ిభాగవతం.. లలో కూడా 'పిటటకథ'ల తోనే 
వాటిని రకిా కటిటస్ాా రు.   

ఇక.. ఆధునిక భాష అడుగు పెటిటన తరాాత మానవ జీవితాలని 'కథ' ఇంకా బాగా ప్రభావితం చేసింది. 
నవరస్ాలోో  కథా స్ాహితాం వెలో్నవిరిసింది. మన జీవితాలోో  ఓ అంతరాాగమ ై అవతరించింది. 

అలా మనం మన నితాజీవనాలోో కి వసేా , బో లెడనిి కథలు చోటు చేసుకుంటాయి. ఇంటి కథలు, ఆఫీసు 
కథలు, వీధులోో  కథలు, భరాల కథలు, భారాల కథలు, భారాాభరాల కథలు, చుటాట ల కథలు,  ప్కూవాళ్ళ 
కథలు, ఊరోో వాళో్ కథలు.. ఇలా ఒకట ేఁవిటి.. సవాలక్ష కథలు ఉనాియి. 'రోజూ మీ కథలు వినలేక 
చచిచపో తునాిను' అంటూ కథల మీద్ కోపాలు చకసుా ంటాం. 'ఓసో్ స్.. ఆ కతలు నా ద్గార సెప్ుమాకు!' 
అంటూ రావు గోపాలరావు గారో ద్గార కథలు వింటాం.  'ఏవో కథలు చెపిు ప్రమోషనుో  కొట టస్ాడు!' అనే 
గుసగుస కథలు వింటూంటాం.  'ఆ కథాపి అసలు విషయం చెప్ుు!' అంటూ కోప్ంగా కథల్ని ఆపాలనే 
ప్రయతాిలు చేసకా ంటాం. 'మీ కథలు ఎవడికి కావాలీ.. ముంద్ు మా కథ సంగతి చకడండి!' అంటూ 
గద్మాయింప్ు కథలు వింటూంటాం. అలా కథలు రూపాంతరాలు చెంది, కథలు చెప్ుడం కూడా ఓ 
'కళ్'గా మనతో సహజీవనం స్ాగిసుా నాియి. 

'మహాప్రభో.. ఆ విషయం చెప్ుడానికి ఇంత కథ అవసరమా?' అని మీరంట .. నా కథని కంచికి, ఈ నెల 
కథల్ని మీ ముంగిటికి.. సీాకరించండి!!! 



 

ఈ నెల విశిష్ట అతిథి  

శ్రీ పి. వి. ఆర్. శివకుమార్  
'పరకీ్షలు దగ్గర పటె్టట కుని, ఆ పుస్తకాలు చదువుతావేమిట్రా... !' అంట్ూ 
వారపతిాకలు చదవిే పలిలల్ని పదెదలు దండ ంచ ేరోజులవి. అయినా స్రే, 
కనబడ న పుస్తకాలని ఏదో  విధంగా చదవిి తీరాలని కోరకి పది 
స్ంవత్సరాల వయస్ులోనే వచ్చి, వారపతికాలోల  కథలను,నవలలను 
చదవిి, పదాిలుగో ఏట్నే కథలు రాయలనే ఆలోచనలక ిఅక్షర రూపం 
ఇచ్చిన బరల రచయిత్ శ్రీ పి.వి.ఆర్ శివకుమార్ గారు. దాదాపు 
ర ండువందల ఏభ ై కథలు, తొమిిద ినవలలు, ధారావాహకి నవలలు, 
నాట్కిలు, రడే యో పసా్ంగాలు... ఇలా అనిి పాకియీలోల  త్న రచనా 

పట్మితో తలెుగ్ు పాఠకలోకానికి చ్చరపరచి్చత్ులే.  

అస్లు అంత్ చ్చనిి వయస్ులో ఆయనలో స్పూరిత కల్నగించ్చనవి... ర ండు ధారావాహిక నవలలట్.  అందుకే వాట్ి 
రచయిత్ల మీద ఈ రోజుకి అమిత్మ ైన గౌరవం ఆయనకి.  ఇంత్కీ ఆ ఇదదరు ఎవరంట్ే...  'ధృవతార' రచయిత్ శ్రీ 
పెదిదభొట్ల  స్ుబబరామయయ గారు, ‘చకీ భ్ామణం' రచయితి ాశ్రీమతి కోడపరి కౌస్లాయదవేి గారు. అలా పదాిలుగో 
ఏట్నే... అంట్ే 1965 లో ఆయన రాసిన పలిలల నాట్కి 'బరలబంధు' అనే పలిలల పక్షపతికాలో ముదితా్ం అయింది.  
అలా మొదల ైన శ్ర ీశివకుమార్ గార ిరచనా పాస్ాా నం, కాలేజీలో చదువుత్ునిపుూడే, వారి కథలు చందమామ, 

జ్యయతి మాస్పతిాక వంట్ి పాముఖ పతికాలలో పాచురతి్మయిే స్ాా యిక ిచరేింది.  మ కానికల్ ఇంజ్నీరుగా  
ఎచ్.ఎం.ట్ి.లో ఉదో యగ్ం చసే్పత నే, కలం ఝుళిపించ్చన వీరి మీద, విచ్చత్ాంగా మరో ఇదదరు పాముఖ రచయిత్ల 
పాభరవం ఉందని కూడా ఆయనే హాయిగా చెబుత్ూ ఉంట్రరు.  ఆ రచయిత్ల రచనలు వరేు వరేు కోణాలలో 
ఉంట్రయి. ఒకరు ముళ్లపూడ  వెంకట్రమణ గార తైే, మరొకరు ముపాూళ్ళ రంగ్నాయకమి గారు.  అందుకనేేమో... 
వీరి రచనలోల  హాస్యరస్ం వుంట్టంది, కుండ బదదలు కొట్ేట నిజ్ాయితీ ఉంట్టంది.   అలనాట్ి  ఆంధపాతికా నుండ  నేట్ ి
స్ాాతి వారపతికా వరకు నిరాహించ్చన కథల పో ట్లీలో బహుమత్ులు ప ందిన వీరి కథలు ఒక ేమూస్లో ఉండవు. 
సెంట్మి ంట్టల , కామ డీ, స్ాహస్ం, పాత్ కొత్త  కుట్టంబ కథలు రాయడంలో వీరిక ివీరే స్ాట్ి. వీట్తిో త్న రచనా 
వాయస్ంగానిి స్రిపటె్టలేదు. ఆకాశవాణి, హ ైదరాబరదు కేందాం దాారా శ్రీ శివకుమార్ గారి నాట్ికలు, కధలు, 
పూలజ్లుల  వంట్ి కారయకమీాలు పాస్ారమయాయయి. ఈనాడు దినపతిాకలో ట్ూకగీా శ్రరిిక, ఇత్ర వాయస్ాలు,  సితారలో 
సీనీ వాయస్ాలు, శ్రరిికలు, విపులలో వివిధ భరష్ల అనువాద కథలు చడెామడా రాస్ారు. పనెుి, కాగతిాలు 
అనునిత్యం వెంట్టంట్నేే గాని ఇలాంట్ి రచనా వినాయస్ాలు చయేడం కష్టమ నై పనని మనం అనుకుంట్టంట్ే...  
'ఆనందానిి ఇచేి అంశం కదా, అంచతే్ దనిచరయలో ఓ భరగ్ంగా ఎకకడో  అకకడ ఇరకిించడమే!' అంట్ూ నవుాత్ూ 
అంట్రరీ ఇంజ్నీరు గారు. వీర ిఅమాియి, అలుల డు అస్ట లే్నయాలో ఉంట్ే, శ్రీ శివకుమార్ గారు, వారి శ్రీమతి వరలక్ష్ ి  
గారు త్మ అబరబయి, కోడలు, మనుమడ తో ముంబ లైో ఉంట్టనాిరు.  స్ాచఛంద పదవీ విరమణ అనంత్రం ఓ 
పెైవైటే్ట కంపెనీలో జ్నరల్ మనేజే్ర్ గా సవ్లు అందిస్పత నే ఉనాిరు. 



కిీక ట్ అంట్ే ఇష్టం. పుస్తకాలు చదవడం అంట్ే ఇష్టం. స్ిహతి్ులంట్ే ఇష్టం. పాత్ పాట్లంట్ే ఇష్టం. అనిింట్ినీ 
మించ్చ త్నకు మంచ్చ బరలాయనిి ఇచ్చిన విజ్యవాడ అంట్ ేమరీ ఇష్టం. 

మా అభ్యరానని మనిించ్చ, ఎంత్ బిజీగా ఉనాి స్రే, ఈ నలె కథల ఎంపకి చేయడానికి, త్మ అమూలయమ నై 
స్మయానిి వినియోగించ్చ స్హకరించ్చన శ్రీ పనిిల్న వెంకట్ రామ శివకుమార్ గారిక ికృత్జ్ఞత్లు 
తెల్నయచేస్ుకుంట్టనాిం!' 

 

 



కథా మార్గదర్శి  

 

 

తెలుగు కథలు అనగానే మనక ిఎంతోమంది ప్రముఖ రచయితలు స్పురిస్ాా రు. వార ిరచనలు విడవకుండా చదవిే  
అభిమానపలూ ఎంతోమంది ఉంటారు. వారి రచనలు చదవిి, వాటిని స్పురిాగా తీస్పకుని రచనలు చేసి, 
రచయితలుగా రూప్ుదది్పు కునన వారినీ  చపస్పా న ేఉంటాం.  నిననటి తరంలో అలా ఎంతోమంది 
పాఠకాభిమానపలనప ప ందని స్పురిా ప్రదాత, ఎంతోమంద ితలెుగు రచయితలకు మారగద్రిిగా కీరిాకెకిిన స్పప్రసది్ధ  
కథా రచయిత కీ.శే. పదెిుభొటల  స్పబ్బరామయ్య గారనిి, ఈ నలె 'కథా మారగద్రిి’ గా తలుచపకోడానికి 
ఆనందిస్పా నానం. ఈ నలె మన విశిష్ట అతిథి శ్రీ పి.వి.ఆర్. శివకుమార్ గారు కూడా వారిని అభిమానించి, వారి 
రచనల స్పురిాతోనే కథలు రాయ్డం ఆరంభించారు.  స్పబ్బరామయ్య గారి గురించి, శివకుమార్ గార ిమాటలోల  
చెపాులంటే.... 

"పదెిుభొటల  స్పబ్బరామయ్యగారు (1938-2018) ప్రచారం, ఆరాాటాలకు ద్పరంగా మెస్లిన స్పప్రసది్ధ  రచయిత. 
తెలుగులో కథానికా విభాగం లో క ంద్ర స్ాహతియ అకాడమీ అవార్్  అంద్పకునన అతి కొదిుమందిలో 
స్పబ్బరామయ్యగారు ఒకరు. చినన వయ్స్పలోనే కవిస్ామాాట్ విశ్వనాథ స్తయనారాయ్ణ వంటి ఉద్ుండుడ ిపరా ప్కం 
దొరకటం ఆయ్నకి లభించిన వరం!  

తన వృతాి జీవితాననంతా విజయ్వాడ ఆంధ్రా  లయోలా కళాశాలలో తలెుగు బ్ో ధ్సి్పా  గడిపని ఈ ప్రఖాయత రచయిత 
అలనాటి భారతి మొద్లుకొని వివిధ ప్తిరకలలో మూడు వంద్ల దాకా కథలు, స్పమారు ప్నెనండు నవలలు 
రాశారు. తన రచనలకి ప్తిరకల పో టీలలో బ్హుమతులతో పాటు అనేక గౌరవాలు, విమరికుల ప్రశ్ంస్లూ 
ప ందారు.  

స్పబ్బరామయ్య కథలు మధయతరగతి మనపష్ుల జీవితాలలోని కనిపించని విషాదానీన, దిగువ తరగతి మనపష్ుల 
దెైనందని వయధలనీ వల వసే ిప్టిట , వాసా్వికతకి అంగుళం కూడా అటూ,ఇటూ బ్సె్గకుండా, య్ధ్ాతథంగా   కలం 
కనపనతో ద్ృశ్రయకరిస్ాా యి. అయితే, ఆ స్ాధ్ారణ జీవితాలలోని అస్ాధ్ారణ పారాిాలని ఆయ్న స్ుృశించ ేతీరు 
మనలిన నివెవరప్రుస్పా ంది.   



ఆ అస్ాధ్ారణ పారాిాలు, ఆ జీవితం లోని లేదా ఆ స్నినవేశ్ం లోని విషాదాననన, నిస్సహాయ్తనన అకస్ాాతుా గా 
మన కళళ ముంద్ప నిలిపి, మనని విభరా ంతిలోకీ, ప్రిషాిరం స్పురించని అయోమయ్ంలోక ీనటెిట , మననొక 
అవయకామెనై అలజడిక ిగురచిేస్ాా యి.       

మనిష ిమనస్ప అనంతమెనై కోరకిల ప్ుటట. ఎననటకిీ అంతం కాని ఆ కోరికలే స్మాజంలో మన చపటూట  ఉనన 
మనపష్ులోల  అంతరలలనంగా అస్ంతృపిా  రగలిిస్పా నే ఉంటాయి. వాటిక ిఉననవాడు, లేనివాడనన తడేా లేద్ప. లేని 
వాడిక ిలేద్నీ, ఉననవాడికి చాలినంత లేద్నీ! ఈ అస్ంతృపిా  అనకేానేక స్ంఘటనలకీ, జీవిత మలుప్ులకీ 
మూలకారణం. యోచించగలిగని వాడికి, "ఈ అస్ంతృపిా  అద్పాతమెనై కథావస్పా వు" అంటారాయ్న. భాషాడంబ్రం 
లేని స్రళమెనై శ ైలి ఆయ్న ప్థం. 

ఆయ్న రాసిన ముస్పరు, నీళళళ, ఇంగువ వంటి ఎననన మంచి కథలనపంచి, ఈ “ఇరవెై అయిద్వ గంట” ననేప 
ఎంచపకోవటానిక ికారణం, ఈనాటి డి. టి. పి. య్ుగంలో పెరుగుతునన ఔతాసహకి రచయితలకి ఈ కథా 
వాతావరణం ప్రచియ్ం చయే్ాలనే. కంప్యయటరుల  వచిి ట పై్ రెటైింగ్ ని స్పలభతరం చసేనిటేట , డి.టి.పి. సటెిటంగ్ 
వచాిక, చతేోా  పేర ి  ఆ సీస్ప్ు ముద్ుల అక్షరాలూ, పజేి సటెిటంగుల ఫ్ేరములూ, పజేి సటెిటంగ్ లోని అనంత కషాట లూ, 

కళళలో వతుా లు వసే్పకు నానా శ్ీమా ప్డుతూ చయే్వలసని ప్యూ ఫ్ దది్పు ళళళ, ట రడిల్ అచపి య్ంతరా లూ, కమీంగా 
మాయ్మెై పోయ్ాయి. పాత తరం రచయితలు కొదిుమంది అయినా ఇంకా  చతేితో, కాగతిాలమీద్ కథలు, నవలలు 
రాస్పా నానరంటే, ఈ తరం రచయితలు విస్పా పో వటం చపస్పా నానం. డజిిటల్ ప్తిరకలవారు  తమ డ ిట ిపి., ప్యూ ఫ్ 
రలడింగ్ శ్మీని గూడా గడుస్పగా రచయితలమీద్ పటెిట  వేయ్టమూ చపస్పా నానం. 

ఇటువంట ియ్ుగం లో, ఆనాటి ప్రసిిితిని ప్రతిబంబంచిన ఈ కథ మీద్ ననేప ప్రతేయకించి స్మీక్ష చేయ్టం అనవస్రం 
అనపకుంటునాననప. చదవిిన ప్రతి వారికీ కథ తననప తానప విశేలషించపకుని ప్రద్రిితమౌతుంది." 
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కారే రాజులు….. 
వస ుంధర 

కారు హ ైదరాబాద  పొ లిమేరలు దాట ుంది. మామూలుగా ఐతే 
ఎుంత దూరమొచ్ేేమని చూసేవాణ్ణి .  

ఈ రోజలా కాద . కారు ట  ుంమెషీన్ాా  అనిపిస్త ుంది. కాలుంలో వెనకకి వెడుతున్ాామనిపిస్త ుంది. అలా చూసేత , 
పొ లిమేరలు దాటడమేమిట  – అప్పుడే ప్ది ప్న్ెాుండు సుంవతసరాలు వెనకకి వెళ్లా మా అనిపిుంచ్ేలా ఉన్ాాయి 
ప్రిసరాలు.  

అద ే మా ఊరెడితే డెబ్ ై ఏళ్లా  వెనకెిడతాముంది ప్దెె నిమిదేళా్ న్ా కూతురు స భదర – ఎకసకెిుంగా కాద , 
ఎక్సయిట్ముంటుతో! 

స భదర, వాళా్మమ వెన క సీటలా  ఉన్ాారు. మ ుంద  న్ేన , డె వైరు శివపడు. 

“ఈ రోజు ఏదో  జరుగ తుుంది” అుంటలుంది మనస .  

న్ా మనసప్పుడు కకికెట్ మాాచ్ చూస త నాుంత ఉదేేగుంలో ఉుంద.ి ఆట చివర ిఓవరోా  చివరి బుంతి. మన జటటు  
న్ెగగడానికక ఐద  ప్రుగ లు కావాలి. సికసర్ కొడితే జయుం మనద.ి ఫ్ ర్ కొడితే మాాచి ట   ఔతుుంద.ి పెదె షాట్ 
కొటులేకప్ తే – మనకక ఓటమి. 

ఏుం జరుగ తుుంద?ి 

న్ా ఆలోచనలకు బరరకు వేసూత , “న్ాన్ాా! ఈ ఫ్ టలలో ఉనాదెవరో చ్ెప్పుకో” అుంటూ ఓ ఫొ టల అుందిుంచిుంది 
స భదర.  

చూసేత  – అుంద లో ప్దెె నిమిదేళా్ అమామయి. అచేుం స భదర లాగే ఉుంది. ఉుండడమేమిటీ- స భదేర! కానీ అది 
రుంగ ల ఫొ టల కాద . తెలుప్ప నలుప్పలోా  ఉుంద.ి వెనకాల హుంగ లు కూడా ఇప్ుట వి కాద , పాత కాలానివి. 

న్ేనిుంకా ఆలోచిస త ుంటే, “గ రుత  ప్టులేద  కదూ – ప్ నీ ఇది చూడు. కూా  దొ రుకుతుుందేమో!” నవపేతూ ఇుంకో 
ఫొ టల ఇచిేుంది. 

చూసేత  అది న్ా ఫొ టల. ఓ ప్లలా టూళ్లా  మామిడ ి తోట మధాలో ఓ మామిడి చ్ెటటు  కకుంద నిలబడి 
నవపేతున్ాాన . 
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న్ేన్ెుంత బాగ న్ాాన్ో! న్ా నవెేుంత బాగ ుందో ! కానీ – అలా తోటలో ఫొ టల ఒకట  తీస కునా గ రుత  లేద  న్ాకు. 
అద ీకాక – ఈ ఫొ టో కూడా తెలుప్ప నలుప్పలోా న్ే ఉుంది. 

“చూసేవా – రుంగ ల ప్రప్ుంచుం న ుంచి బయటప్డిత ే – నిన ా న వేే గ రుత  ప్టు లేకప్ తున్ాావ్” నవిేుంది 
స భదర.  

అప్పుడు వెలిగిుంద ిన్ాకు. ఇదుంతా స భదర మాయ! చినాప్ుట ాుంచీ దానికక పాత అుంటే మహా మోజు. పాత 
న్ాణ్ేలు, తపాలా బిళా్లు సేకరిస త ుంది. పాత ఆచ్ారాలిా అభిమానిస త ుంది. పాత సినిమాలు ఇష్ుప్డుతుుంది. 
పాత సాహితాానిా మెచ ేకుుంటటుంది. ఈ మధాన్ ే మా కుటటుంబానికక సుంబుంధిుంచిన పాతకాలప్ప తెలుప్ప, 
నలుప్పల ఫొ టలలిా సేకరిుంచ్ే కారాకిముంలో ప్డిుంద.ి దానికా ఫొ టలలు ఎుంత నచ్ాేయుంటే – తాజాగా 
తీస కునా రుంగ ల ఫ్ టలలిా పాత ఫొ టలలాా  మారేడుం మొదలలట ుుంది.  

ఈ కుంప్యాటరు య గుంలో సాధాుం కానిదేమ ుంది – అుంద లోనూ కుంప్యాటరు ఇుంజనీరిుంగ  చదివ ే
అమామయికక!   

“ప్రప్ుంచముంతా మ ుంద కు దూస కుప్ తుుంటే – న వేేమిట ే – కాలానిా వెనకకి తిప్పుతున్ాావ్” 
మ చేటగా కసిరాన . 

“కాలుం మాట ుంద కూ – మనుం రుంగ లోా  బాగ న్ాామా, తెలుప్ప నలుప్పలోా  బాగ న్ాామా, అది చ్ెప్పు” అుంద ి
స భదర. 

ఇప్పుడద ిఇచిేన ఫొ టలలు పాతవాట  కుంట ేమన్ోహరుంగా ఉన్ాాయి. కానీ ఆ నిజుం చ్ెబితే – అమోమ కొుంప్ 
మ లిగిప్ దూ… 

“ఏద ి బాగ న్ాా, ఓ విష్యుం గ రుత ుంచ కో! ఫొ టలలు వాసత వానిా చ్ెప్ువప. గతమెప్పుడూ భూతుం లాుంట ది. 
అుంద క ేదానిా భూతకాలుం అన్ాారు. వరతమానుంలో దానిా విసమరిుంచకప్ తే, అది భవిష్ాతుత ని కూడా భూతుం 
చ్ేస త ుంద”ి అని ముందలిుంచ్ాన .  

“ఔన . గతముంట ేఅమామ న్ాన్ాా. ఇప్ుట వాళ్లా  కనావాళా్ని భూతాలాా  భావిసూత , ఆశ్ిమాలకు తరలిుంచి, తమ 
భవిష్ాతుత ని భూతుం కాకుుండా కాపాడుకుుంటటన్ాారు. కదూ న్ాన్ాా!” అుంద ిస భదర.  

చ రుకుతనుంలో స భదరది మా బామమ ప్ లిక. దాని మ ుంద  న్ేన్ెకిడ ఆగగలన ? న్ేన్ేదో  మెతత గా ముందలిసేత  
– అది తన సమాధానుంతో ఛెళ్లా మనిపిుంచిుంది. అలాగని న్ేన  న్ా వాళా్న్ెవరనా దూరుం పెటులేద . ఇుంకా 
చ్ెపాులుంటే, వాళా్ని దగగర చ్ేస కుుంద కు శాయశ్కుత లా ప్రయతిాస త న్ాాన . కానీ గతానిా భూతుంతో ప్ లేడుం 
ఎుంత తప్ ు – ఛెళ్లా మన్ేలా చ్ెపిుుంది స భదర! 
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తమాయిుంచ కుని, “ఐతే ఏముంటావ్? మనమిప్పుడు భూతాన్ేా భవిష్ాతుత  చ్ేస కుుందాముంటావా?” 
అన్ాాన .  

“చ్ేస కోవడమేమిట  న్ాన్ాా! జీవాతామ ప్రమాతమలాా  – భూతమూ భావీ కూడా అదె ేతుం.  అుంటే భూతమే 
భవిష్ాతుత , భవిష్ాతేత  భూతుం. ఈ విష్యుం నీకు న్ేన  చ్ెపాులా?” అని ఓ క్షణ్మాగి ఓ ప్దాుం అుంద కుుంది 
స భదర. 

‘కారే్రాజులు? రాజ్యముల్్క్లుగవే? గరవోన్నతిన్్బ ుందరే?  

వారేర?ీ సిరి్మూటక్టుు కొని్పో వుంజ్ాలిరే? భూమిప ై  

పేర ైన్ుం్గలద?ే శిబి్ప్రముఖ లున్్పరరతిన్్యశఃకాముల ై  

ఈరే్కోర ెలు? వారలన్్మరచిరే్ఇకాెలమున్్భారగవా!’  

మా మాటలు శివపడు కూడా విుంటటనాటటా న్ాాడు, “ప్దాుం ప్ తనగారిద ికదమామ, చ్ాలా బాగా పాడేవ్” 
అన్ాాడు. 

ఇదే ప్దాానిా స భదర న్ాలుగ  రోజుల కకితుం కూడా న్ాకు ఇుంత బాగానూ చదివి వినిపిుంచిుంది. 

వామన డికక మూడడుగ లు దానుంగా ఇవేబో తునా తనని వారిుంచిన గ రువప శుకాి చ్ారుాడికక 
సమాధానుంగా బలి చకివరిత అనా మాటలిా సామానా జనుం కూడా ఇప్ుట క ీ గ రుత ుంచ కున్ేలా చ్ెపాుడు 
ప్ తన్ామాతుాడు. కానీ ఇలాుంట  వేదాుంతానిా పాతకాలప్ప ప్నికకరాని ప్రిజాా నుంగా కొట ుపారేసాత న  న్ేన .  
స భదరకక మాతరుం సాహితాుంలో వేదాుంత గిుంథాలూ ఇష్ు మే. చద వపలో ఎప్పుడూ వేలలతిత  చూపిుంచ కోలేద  
కాబట ు హాబీల విష్యుంలో దానిా న్ేన  హ చేరిుంచలేద . కానీ అప్పుడు ఇుంకా బొ డూూ డని ఓ పిలా 
శ్ుంకరాచ్ారా లలవెలోా  న్ాకు అదె ేతానిా బో ధిస త ుంటే ఉకోిష్మొచిే, “సరే, ఐతే ట  ుం మెషీన్ తీస కురా. అశోకుడి 
కాలానికక వెళా్లప్ దాుం” అన్ాాన . 

స భదర చలిుంచలేద , “అశోకుడి కాలుంముంట ే అది చరితర. దాని గ రిుంచి ఎవరికకష్ు మైెనది వాళ్లా  రాసి అద ే
నిజముంటటన్ాారు. నిజానిజాలు ప్యరితగా తెలియవప కాబట ు , మరన అుంత దూరమొద ె . ఖచిేతుంగా తెలిసిన 
1950్లలో క ివెడదాుం” అుంది స భదర. 

“సర,ే అలాగే వెడదాుం. మ ుంద  ట  ుంమెషీన్ తయారు చ్ెయ్” అన్ాాన  వేళ్లకోళ్ుంగా. కానీ అది వెుంటన్ే, “ట  ుం 
మెషీన్ రెడ.ీ దానికక డె వైరు కూడా రెడ.ీ ఇక న వపే ఊఁ అనడమే తరవాయి” అుంది. 

అుంత వెుంటన్ ేఅన్ేసరికక - ఏదో  తమాషాకక అుందన కుని, “ఎవరా డె వైరు?” అన్ాాన  నవేేసూత . 
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“ఇుంకెవరూ, మన శివపడే” అుంది స భదర. 

శివపడు అదెె  కారుా  నడిపే డె వైరు. ఐదారేళ్లా గా మాకు తెలుస .  న్ాలుగ  న్ెలా కకితుం సేుంతుంగా కారు 
కొనడానికక, లోన కక సూారిటీగా ఉన్ాాననా గౌరవుంతో మేమెప్పుడడిగిన్ా కారు తీస కొసాత డు. మేమూ ఊరికే 
సాేరన చ్ెయాుం. అుందరు కాయుంటాలాగే పే చ్ేసాత ుం. ఎటొచీే మిగతా కారాలో వెడితే అదెె  కారోా  వెడుతునా 
ఫీలిుంగ . శివపడి కారోా  ఐతే సేుంత కారూ డె వైరూ అనా ఫీలిుంగ . కారు లేని మాకు శివపడి కారో గొప్ు 
సద పాయుం. 

స భదర పాా న్ేమిటుంటే, మేముంతా శివపడి కారోా  మా ఊరెళ్లా లి. దాుంతోన్ే ట  ుం మెషీన్ోా  ప్ది ప్దిహేన్ేళ్లా  
వెనకెిడతాుం. అకిడ మా ఇుంట కెడితే ఇక 1950లలోకక వెళా్లనటేా ! 

శివపడు డె వైరుగా కారోా  ప్లలా టూళ్లా  మా ఇుంట కెళా్డుం ఇదేుం మొదట సారి కాద . కానీ ఇప్పుడు శివపడి కారుని 
ట  ుంమెషీన్ అన కుుంటే మాతరుం – న్ేన  భయప్డ ేభూతమూ, భవిష్ాతూత  ఒకట  ప్ గలరు. ఆ భూతుం ఎన్భ ై్ఏళా్ 
న్ా బామమ స భదరమమ. భవిష్ాతుత  ప్దెె నిమిదేళా్ న్ా కూతురు స భదర. 

న్ా భయానిా కనిపెట ునటటా ుంది – స భదర నవిే, “ఈ ట రప్పు మనకక చ్ాలా మ ఖాుం న్ాన్ాా! న్ేన  మేజరవగాన్ే 
తాతమమ నన్ోాసారి కలుస కోవాలుంది. మరిేప్ యావా?” అుంద.ి  

ఎలా మరిేప్ తాన ? ఎన్ోా ఏళ్లా గా న్ావలాకానిది, ఇప్పుడు న్ా కూతురు దాేరా సాధిుంచ్ాలని – స భదర 
మేజరయియా రోజు కోసుం ఎద రు చూస త న్ాాన . ఫలితుంగాన్ే కదా - ఇప్పుడీ ప్రయాణ్ుం……   

    - - - - - 

బామమ మామూలుది కాద . మొహుం మ డతలు ప్డుుండొ చ ే కానీ, న్ాలుగెైద  కకలోమీటరుా  ఇటేు 
నడిచ్ేస త ుంద.ి ప్న ా  చ్ెయాడానికక మన ష్ులున్ాా – తన ప్న లనీా తన్ే చ్ేస కుుంటటుంది. తన వుంట కూడా 
తన్ే చ్ేస కుుంటటుంది. అదేుంమమామ అుంటే – న్ాకుంటే బాగా వుండగల మనిషి దొ రకడుం లేదని గరేుంగా 
చ్ెబ తుుంద.ి ప్లలా టూళ్లా  ఊరికక మధాలో అరెకరుం సథ లుంలో ఊరిక ే తలమానికుంగా ఉుండే పాతకాలప్ప పెదె 
ముండువా ఇుంట కక యజమాని. ప్దెకరాల మాగాణ్ణ, మరో ప్దెకరాల మెటు పొ లుం, ఇరవె  ఎకరాల బీడు, 
చ్ెప్పుకోతగగ ప్శుసుంప్ద – వీట కక అధిప్తిగా ఉుంటూ ఆ ఊళ్లా  మహారాణ్ణలా వెలిగిప్ తోుంది. 

బామమ ఆసిత కక ఏకెైక వారస ణి్యిన న్ేన  ప్టాుంలో కమిష్న్ వాాపారుం చ్ేస త న్ాాన . సేుంతిలుా ుంది కానీ మేడ 
కాద . కారులో తిరగగలన  కానీ కొనలేన . కూతురిా చదివిుంచగలన  కానీ పెదిె ుంట  సుంబుంధానికక తగినుంత 
కటామిచిే పెళా్ల చ్ెయాలేన .  
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బామమ తలచ కుుంటే – న్ేన  క్షణ్ాలమీద కోటీశ్ేరుణ్్ణి ప్ తాన . కానీ బామమ న్ా ఆసిత ని సొ మ మ 
చ్ేస కోనివేద . కనీసుం ఏటా ఇుంతని ఫలుం కూడా న్ాకకవేద . సతాభామ పెరటలా ని పారిజాతుం చ్ెటటు  ప్యసిన 
ప్యలనీా – రుకకమణ్ణకక దకకినటటా  – ప్లలా టూళ్లా ని ఆసిత  ఫలముంతా ఇప్ుట కక బామమకే దకుితోుంది. అుంద కని 
బామమనీ, ఆవిడతోన్ే ఉుంటటనా అమమనీ, న్ానానీ - న్ా దగగరకొచిే ఉుండమని రెుండు దశాబాె లుగా 
ప్ రుతున్ాాన . కానీ బామమ సాగనిస త ుందా, నన్ేా తన వదెకొచిే ఉుండముంటటుంది. తన ుండగా ఈ ఆసిత  
అమమకానికక పెటునుంటటుంది. పెదెది కదా, ఎన్ాాళ్లా ుంటటుందిలే అని సరిపెటటు కుుంటే – తనకకప్పుడు 
ఎనబ్ ఏళ్లా చ్ాేయి. ఇుంకా పిడిరాయిలా ఉుంద.ి  

అలాగని న్ేన  బామమ చ్ావపని కోరుకోవడుం లేద . తనుంటే న్ాకూ ఇష్ుమే! ఎటొచీే తన దగగరకెళా్ల ఉుండేటుంత 
కాద , తనన్ే న్ా వదెకు తెచ ేకోవాలనాుంత! కానీ బామమ మామూలుదా – హసిత న్ాప్పరానిా కాపాడే 
భీష్ుమడిలా ఎన్ోా తరాలుగా ఆ ఆసిత ని అుంట పెటటు కుని ఉుంది.  

తాతగారికక ఆవిడ రెుండో  భారా. పెదాె విడకక ఓ కొడుకూ, ఇదెరు కూతుళ్లా . తలాి లేని ఆ పిలాలిా 
కనాబిడూ లకుంట ే ఎకుివగా సాకకుంది.   ఆవిడకక ఏకెైక సుంతానుం న్ానా. మిగతావాళా్ుంతా అమెరికా వెళా్ల 
సిథ రప్డాూ రు. న్ాన్ేామో ఇుండియాలోన్ే ఉుండిప్ యి, తలాిని దగగరుుండ ి చూస కోవడానికక జీవితానిా తాాగుం 
చ్ేశానన్ేవాడు. బామమ ఒప్పుకోద  సరికదా, “ఎలాగూ ఇకిడ వావసాయుంలో సిథ రప్డాూ వప. ప్లలా  అుంట ేపేరమ 
పెుంచ కోరా! నా్ కోసుం కాద , ప్లలా న  వదలేా క ఇకిడున్ాానని ఒకి మాటనరా! న్ాకు తృపిత గా ఉుంటటుంది” 
అన్ేద ిబామమ.  

బామమకక మా ఊరుంట ే పరా ణ్ుం. మనిషికక అతి మ ఖామైెనది తిుండ ి అనీ, మిగతావనీా కేవలుం సరదాలనీ – 
అుంద కని రెైతు దేశానికక వెన్ెామ క, గాి ముం దేశానికక ఆయ వప ప్టటు  అనీ అుంటటుంద.ి ‘ప్ుంద ిబ రద మెచ ే 
ప్నీారు మెచ ేన్ా’ అన్ే వేమన ప్దాుంలోని ప్నీారు ప్లలా  అనీ, బ రద ప్టాుం అనీ తేలేేస త ుంది.  

“చద వప రాక, వేర ే దారి లేక ఇకిడుుండిప్ యానని అన్ాా, అకిలూ అుంటటన్ాారు. కనీసుం న వేయిన్ా 
నీకోసుం ఇకిడున్ాానని అన కోవేుం?” అని న్ానా న్ొచ ేకుుంటాడు. దానికక బామమ, “ఎలా అన కుుంటాన్రా ? 
నినాలా అనావాళ్లా  చ్ెడూ వాళ్్ా ుం కాద గా. ఈ ఆసిత పాస త లకక వారసతేప్ప హకుిలు వద లుకున్ాారు. 
అప్పుడప్పుడు తృణ్మో ప్ణ్మో మనకకవేడమ ే తప్ు మనన ుంచి తీస కోరు. ఇకిడికొచిేన్ా, ఫ్ న్ోా  
ప్లకరిుంచిన్ా - ఆపాాయుంగా, ఆతీమయుంగా అనిపిసాత రు” అని బద లిస త ుంది. 

“వారసతేప్ప హకుిలు ఉుంటే కదా, వద లుకుుంద కు! ఈ ఆసిత  న్ానాగారు సేయుంకృషితో సుంపాదిుంచిుంది. 
ఆయన మొతత ుం ఆసిత ని సరే హకుిలతో నీ పేరిట వరా సేశాడు. ఎవరికెైన్ా సరే, న విేసేత  ఇచిేనటటా  – లేకప్ తే 
లేనటటా ” అుంటాడు న్ానా అప్పుడప్పుడు. 
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దానికక బామమ, “వాళా్ మాటలకు కష్ుుం తోసేత , న వయే ప్టాుం వెళా్లప్ . ఈపాట  వావసాయుం న్ేనూ 
చ్ెయాగలన ” అని సవాలు విసిరిుంద.ి  

చూస కున్ేుంద కు కమతగాళ్లా , పాలేళ్లా  ఉన్ాారు. న్ానా ప్నలాా  కూరుేని అజమాయిషీ చ్ెయాడమే 
అన కుుంట ే అది ఆయన్్ క్ుంటే బామేమ బాగా చ్ేస త ుంది. అుంద కని న్ానా తన్్ కోసుం జీవితానిా తాాగుం 
చ్ేశాడని బామమ ఒప్పుకోద . 

కడుప్పలో చలా కదలకుుండా రోజులు స ఖుంగా గడిచిప్ తున్ాాయి కదా, అుంద కని మొదటలా  న్ానాకీ ప్లలా  
అుంట ే అయిష్ుుం లేద . పెళా్యి అమమ కాప్పరానికక వచిేనప్ుట ాుంచ్ ే ఆయన తన తాాగానిా ప్రసాత విుంచడుం 
మొదలలటాు డు. దానికీ బామమ ఊరుకోద . 

“నీ పెళ్లా ుం ప్టాుంలో ప్పట ు పెరిగిుంది. తనకక సినిమాలిష్ుుం. హొటళా్లష్ుుం. షాపిుంగ లిష్ుుం. కారాలో తిరగడుం ఇష్ుుం. 
ఆ సరదాలికిడ తీరవని నిన ా వేధిస్త ుంది. తనకక సమాధానుం చ్ెప్ులేక తాాగుం చ్ేశాన , తాాగుం చ్ేశాన  
అుంటటన్ాావప. ఆతమరక్షణ్కోసుం నీ పెళ్లా నికక ఆ మాట చ్ెప్పుకో. న్ా దగగర మాతరుం తాాగుం అని ఇుంకోసారి 
అనకు” అని హ చేరిుంచిుంది.  

ఐతే ఎవర ి దగగర ఎలా మాటాా డాలో తెలిసిన బామమ, కోడలి దగగర ఇలా అనద , “మనూళ్లా నూ రెుండు 
హొటళ్లా న్ాాయి. ఓ సినిమా హాలుుంద.ి ఎకిడికెళా్లన్ా కాలు కకుందెటుకిరాేకుుండా రెుండెడా బుండుుంది. నీ 
సరదాలకేుం లోటటుండద ” అుంటటుంది. 

కానీ – ప్లలా టూళ్లా  పెదిె ుంట వాళ్లా , మ ఖాుంగా పెదిె ుంట  ఆడవాళ్లా  - హొటలుకెళా్కూడద . అుంతగా ఐతే ట ఫిన  
ఇుంట కక తెపిుుంచ కోవచ ే. సినిమా హాలు కెడితే, అకిడ పెదిె ుంట వాళా్కక సెుష్ల్ టరరట్ముంటు. తామ  సినిమా 
చూస త ుంట,ే మిగతావాళ్లా  తమని చూస త నాటటా  అనిపిస త ుంది. ఇక రెుండెడా బుండిలో ప్రయాణ్మైెతే, వళ్లా  
హూనమైెప్ తుుంది. అుంతకుంటే కాలి నడక మేలు. మరి ప్టాుంలో ఐతే ఎవరూ ఎవరనా ప్ట ుుంచ కోరు. జేబ లో 
డబ ైుండాలి కానీ ఎవరి మాన్ాన వాళ్లా  హాయిగా స ఖప్డొ చ ే. న్ేడు ప్లలా లు ఆధ నికమౌతున్ాా కూడా - 
కొనిా సరదాలు తీరేడుంలో ప్లలా  కప్ు అయితే, ప్టాుం ఎద ె . రెుంట కీప్ లికెకిడ?  

ఆ విష్యుం బామమకక మాతరుం తెలియదా? తెలియకప్ యిన్ా గట ుగా చ్ెపేు దమెమవరికుుంది? ప్ నీ అని ఆవిణ్ణి  
కాదని ప్టాుం వెళా్లప్ దామన కుుంటే, అప్పుడు అుంత ఆసిత నీ కూడా కాదన కోవాలి.  

“ఏుం చ్ేసాత ుం? ఆవిడ మ ుంద  న్ోరు మెదప్లేని చచ ే ఘటాలుం” అని అమమ తరచ గా వాప్ యియది.  

“అసలు తప్పు మా న్ానాది. తనకూ ప్టాుంలో మకాుం పెటాు లన ుండేది. మా అమమ సాగనివేలేద . 
ప్టామెడిత,ే మగాళ్లా  చ్ెడిప్ తారన్ేది. చ్ెడిప్ వాలని సరదా ఉనావాళ్్ా , ప్టామెడతారన్ేది. ఐతే ఏుం, 
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మొగ డిగా తన అథారను చూపిుంచి ప్టాానికక మారిప్ వచ ేగా. కానీ ఆయన ఊళ్లా న్ే ప్పలి, అమమ దగగర పిలాి. 
ఆ ఫలితుం ఇప్పుడు మనుం అన భవిస త న్ాాుం” అని న్ానా అమమ దగగర వాప్ యియవాడు. 

“మన బరతుకెలాగూ ఇకిడ!ే కనీసుం మన పిలాలకయిన్ా ప్టాుంలో బరతికే అవకాశ్ుం రావాలి” అని వాళా్లదెరూ 
అన కున్ాారు.   

న్ేన  అమామ న్ానాలకక ఒకిగాన్ొకి కొడుకుని. అమామ న్ానాల ఆశ్యానిా వుంటబట ుుంచ కునా వాణ్ణి .  

అసలు కనా వడీూ  మ ద ె  కదా – బామమ న్ా సరదాల విష్యుంలో న్ాకు కొుంత అలుసిచిేుంది. అలా న్ేన  
పరా థమిక విదాని మా ఊళ్లా న్ే మ గిుంచిన్ా, తరాేత ఇుంగనాష్ు మీడియుం చద వు్కోసుం ప్టాుంలో రెసిడెనిియల్ 
సూిలోా  చ్ేరాన . త ుందరలోన్ే న్ాకు అరథమయిుంది – ప్లలా లో న్ాద ినకి బరతుకనీ, ప్టాుం ఓ నాక్లోకమనీ.   

ఎటొచీే న్ాక్లోకుంలో కూడా విలాసాలు దేవ న్ాయకులకే. ఋష్ులల తే అకిడా తప్స సన్ే జీవితుం 
చ్ేస కుుంటారు. న్ాకు మాతరుం చద వపలో రాుంక్ుల్కోసుం తాప్తరయప్డే ఋషినవాలని లేద . ఉదో ాగుం పేరుతో 
యాుంతిరక జీవితానిా గడపాలనీ లేద .  

ఆడుతూ పాడుతూ బీకాుం చదివాన . అవసరమైెన మేరకు కుంప్యాటరు ప్రిజాా న్ానిా సుంపాదిుంచ్ాన .  

“చద వె ప్ యిుందిగా, ఇక మనూరొచిే మాకు చ్ేదో డు వాదో డుగా ఉుండు” అుంద ిబామమ. 

న్ా భవిష్ాతుత  గ రిుంచి బామమ ఏమాలోచిస్త ుందో  న్ాకు అరథమైెప్ యిుంది. “న్ేన  ప్టాుంలోన్ే ఉుండి, వాాపారుం 
చ్ేసాత న ” అన్ాాన .    

“మర ిన్ాతో ఉుండవా?” అుంది బామమ. 

“న్ేన  నీతో కాద . న వేే న్ాతో ఉుంటావప ప్టాుంలో. న వేేమిట  - అమామ, న్ాన్ాా కూడా ప్టామొచిే 
న్ాతోన్ ేఉుంటారు” అన్ాాన .  

“న్ేన  ప్టాానికెుంద కొసాత న ? మీర ేఇకిడికొచిే న్ాతో కలిస ుండాలి” అుంద ిబామమ దృఢుంగా. 

“అద ినీ ఇష్ుుం. న్ేన  మాతరుం ప్టాుంలోన్ే ఉుంటాన ” అన్ాాన  న్ేనూ దృఢుంగా.  

“అలాగే ఉుండు. మనూరికొచ్ేేదాకా నీకు చిలాిగవే ఇవేన . నీ కాళా్మీద న వపే నిలబడే మాట  తే – న వపే 
ప్టాుంలో ఉుంట ేన్ాకేుం? అమెరికా వెడితే న్ాకేుం?” అుంది బామమ.  

ప్టాుం న్ాక్లోకుంలా ఉుండాలుంటే ప్లలా లో బామమ ఆసిత  దన ాగా న్ాకుుండాలి. ఆవిణ్ణి  చ్ెుండన్ాడుకుుంటే, న్ాకు 
మిగిలేద ిచిపేు! ఐన్ా బామేమ కదా, ఏదో  రోజున దిగిరాదా అనా ఆశ్తో బిుంకుంగా ప్టాానే్ా ఎన ాకున్ాాన . 
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కానీ ప్టటు  వదలని వికిమారుిడిలా – ఏటా కనీసుం   ఒకిసారైెన్ా మా ఊరెళా్ల బామమని కలుస కుుంటాన . 
ఊళ్లా  ఆస త లు అమేమసి, ఆ వచిేన డబ ైని బాాుంకులో వేస కుని, ఆ వడీూ తో ప్టాుంలో గొప్ుగా బరతికేదాె మని 
ఆవిడ కక చ్ెబ తుుంటాన . 

బామమకక చిరాకేసినటటా ుంది. ఆరేళా్ కకితుం కాబో లు, “ఆసిత  శాశ్ేతుం కానీ, మన ష్ులు కాద !” అుంది. దానికక 
న్ేన , “ఎవరూ శాశ్ేతుం కాద  కానీ ఎవరో ఒకరు శాశ్ేతుం అన కోకప్ తే జీవితుం రసహీనమౌతుుంది. 
తాతగారికక న వపే శాశ్ేతుం. అుంద క ేఆయన ఆసిత  నీ పేరిట వరా శారు. నీకు న్ానా శాశ్ేతుం. న్ానాకక న్ేన  
శాశ్ేతుం. న్ాకు న్ా కూతురు స భదర శాశ్ేతుం. అలా చూసేత  ప్రస త తానికక నీకూ స భదేర శాశ్ేతుం. కానీ అది 
ప్లలా టూరికక వెళా్ల ఆసిత పాస త లు చూస కోలేద . అుంద కని ఉనాదుంతా సొ మ మ చ్ేసి, దాని పేరున వేసి, 
భవిష్ాతుత లో దానికక లోటట లేకుుండా చ్ెయాాలన కుుంటటన్ాాన . న్ేన్ే కాద , పెదెవాళ్లా వరెైన్ా నాక్ు్లాగే తమ 
పిలో కోసుం ఇలాగే ఆలోచిసాత రు” అుంటూ ఆవిడపె  కూడా ఓ విస రు విసిరాన .  

మనస లో ఏదో  మూల చినా ఆశ్ – మ నిమన మరాలు ప్టా తనకక ఎుంతోకొుంత బలహీనత ఉుండక ప్ దా 
అని!    

“ఉనాదుంతా పిలాలకక కటుబ్టాు లన కోవడుం గొప్ున కోకు. భారతుంలో ధృతరాష్ుు ు డూ అలాగే అన కున్ాాడు. 
ఏుం జరిగిుందో  తెలుస గా” అుంది బామమ. 

ఆవిణ్ణి  న్ేన  భీష్ుమడన కుుంటే, తన  నన ా ధృతరాష్ుు ు ణ్ణి  చ్ేసిుంది. వెరన సామర్ు!  

ఐన్ా ప్టటు  వదలని వికిమారుిణ్ణి గా, న్ా ప్రయతాాలు కొనసాగిసూత న్ే ఉన్ాాన . అలా రెుండేళా్ కకితుం – మళా్ల 
మేమిదెరుం ప్లలా -ప్టాుం డిబరట్ చ్ేస త ుండగా – “న వెేనిా చ్ెప్పు! ప్టాుంలో గాలి, నీరు, తిుండ ి – అనిాుంటా 
కుళ్్ా . స భదరని ఇకిడ ేఉుండనీ. ఇకిడ ేఅది సేచఛమైెన వాతావరణ్ుంలో - తన తిుండ ితన  ప్ుండిుంచ కుని, 
నలుగ రికక తిుండ ిపెడుతూ ప్రశాుంతుంగా ఉుంటటుంది” అుంది బామమ. 

“అుంతా నీలాగే అన కుని ప్లలా లోా  మగిగప్ తుుంటే, ప్రప్ుంచుం మ ుంద కెలా వెడుతుుంది? ఈ కరెుంటట, ట వి, 
మొబ్ లుస లాుంట  సద పాయాలనీా ఎలా వసాత యి? ఇుంకా అన్ేక కొతత వాట ని ఎవరు కనిపెడతారు?” 
అన్ాాన .  

“అవి సద పాయాలే కానీ అవసరాలు కావప. అవి ఆగిప్ యిన్ా మనిషి మన గడకక లోటటుండద . రెైతు వలా 
తీరేవ ే మనకక మ ఖాావసరాలు. అలాగని – న్ేన  అుందరనా ప్టాుం వదిలి ప్లలా కక వచ్ెేయామనడుం లేద . 
మనుం రెైతులుం. రెైతులుగానే్ ఉుందాుం. ప్లలా ని ప్లలా గానే్ మననిదాె ుం. రెైతు కానివాళా్ని వాళా్ ఇషాు నికే 
వదిలేదాె ుం. ప్లలా  జోలికక రాకుుండా ప్టాాలు ఎదగాలన కుుందాుం” అుంది బామమ. 
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“న వేనాద ి బాగాన్ ే ఉుంద ి కానీ - మనుం రెైతులమని న వేన కుుంటే సరిప్ తుుందా? మేమన కోవాలిగా – 
నీకు మా ఇషాు యిషాు లతో ప్ని లేదా?” అన్ాాన  కోప్ుంగా. 

“న్ా గ రిుంచ్ెుంద కు చ్ెబ తావప? మ ుంద  నీ విష్యుం చ్ెప్పు. నీకు నీ కూతురి ఇషాు యిషాు లతో ప్న ుందా?” 
అుంద ిబామమ. 

ప్టాుంలో ప్పట ు పెరిగిన వాళా్కక ప్లలా పె  ఉుండ ేఇషాు యిషాు లకు ప్రతినిధి మా అమమ. ఆ కాలుంలోన్ే అలాగ ుంటే – 
ఈ కాలప్ప పిలా స భదర ఇషాు యిషాు లు న్ేనూహిుంచలేన్ా? 

కానీ బామమకు తెలిసినటటా  లేద . ఒక విధుంగా తెలియకప్ వడమే ముంచిది.  

 అప్పుడ ేన్ాలో చినా ఆశ్ – స భదర కోసమైెతే తన  ప్లలా  వదిలి ప్టాుం వచ్ేేస త ుందేమోనని! 

“ఎుంద కు లేద ? ఇప్పుడే దానిా పిలిచి అడిగేదాె ుం” అన్ాాన . 

“ఇప్పుడద ి మేజరు కాద . అదేమన్ాా చ్ెలాద . దానికక ప్దెె నిమిది నిుండనీ – ఈ విష్యుంలో ఓ 
మాటన కుుందాుం” అుంద ిబామమ. 

“అుంట,ే న్ా కూతురు న్ా మాట కాదని నీ మాట విుంటటుందన్ా?” అన్ాాన . 

“ఔన . విుంటటుంది. ఎుంద కుంటే ప్లలా  దేేష్ుంలో న వపే హరిదేేషి హిరణ్ాకశిప్పడికక ఏమాతరుం తీసిప్ వప. 
ఎటొచీే స భదరలో ప్రహాాద డి అుంశ్ ఉనాదని న్ా నమమకుం. న్ా పేరు పెట ునుంద కు, రూప్ుంలోన్ే కాద  – 
గ ణ్గణ్ాలోా నూ న్ా ప్ లికే దానిది” అుంద ిబామమ. 

ధృతరాష్ుు ు డు సాేరథప్రుడె న మనిషి. హిరణ్ాకశిప్పడు ద రామరుగ డె న రాక్షస డు. అుంటే బామమ న్ాకు 
చ్ెడూ తనుంలో ప్రమోష్నిచిేుందని మనస లో నవపేకుుంటూన్ే ఇుంకేదో  స ురిుంచి ఉలికకిప్డాూ న . 

అప్పుడప్పుడు సెలవపలకక ప్లలా లో ఉుండ ివసూత ుంటటుంది స భదర. అప్పుడు కానీ బామమ – ప్రహాాద డికక హరిభకకత 
బో ధిుంచిన న్ారద డిలా, తన  స భదరకక ప్లలా భకకత ప్రబో ధిుంచలేద  కదా అని! 

ఐన్ా స భదర ప్టాుంలో పెరిగిన పిలా. నకికూ, న్ాగలోకానికీ తేడా తెలుస కోలేదా? బామమ విష్యుంలో - న్ా 
వలాకానిది దానివలా ఔతుుందన్ే న్ా నమమకుం. 

     - - - - - 

మా ఊరికకుంక రెుండు కకలోమీటరుా ుందనగా అడిగిుంద ిస భదర, “ఏమిటాలోచిస త న్ాావ్ న్ాన్ాా!” అని. 

“ఇుందాకా నీ ఫొ టలని తెలుప్ప నలుప్పలోా  చూశాన  కదా, ఇప్పుడు రుంగ లోా  చూడాలన ుందమామ!” అన్ాాన . 
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నిజానికక న్ాకు రుంగ ల ఫొ టల చూడాలనా కోరికేుం లేద . తన జీవితుం గ రిుంచి న్ేన  కుంటటనా కలల గ రిుంచి 
భావగరిితుంగా అన్ాాన . కానీ స భదరకక ఇుంకోలా అరథమైెనటటా ుంది.  

“దానికేుం భాగాుం? ఇప్పుడ ేచూపిసాత న గా” అుంటూ స భదర ఓ ఫొ టల న్ాకు అుందిుంచిుంది. 

యథాలాప్ుంగా తీస కుని చూసి, “అర,ే ఈ ఫొ టల నీది కాద . ఇది తాతమమ ఫొ టల” అన్ాాన . 

“లేద  న్ాన్ాా! అది న్ా ఫొ టలయియ. ట  ుం మెషీన్ోా  మ ుంద  కాలానికెళా్ల తీస కునా న్ా సెల్ఫు” అుంద ిస భదర. 

న్ేన్ే ఏదో  భావగరిితుంగా మాటాా డేనన కుుంటే, స భదర న్ాకుంటే రెుండాకులు ఎకుివే చదివిుంది. 

“అరథమయిుందిలే! నీది తన ప్ లిక అని తాతమమ ప్దేప్దే అుంటటుంటే, నిజమన కున్ాావప కదూ….” అని 
ఇుంకా ఏదో  అనబో తుుంటే-  

“అన కోక? న్ేన  ఎనిమిదీ పా్స్ ప్ది. తాతమమ ఎనిమిదీ ఇుంటూ ప్ది. పా్స సని ఇుంటూ చ్ేసేత  తాతమమ. 
ఇుంటూని పా్స్ చ్ేసేత  న్ేన ” 

“అలాగని న వేన కుుంట ే ఐప్ తుుందా?” అన్ాాన . ప్దెె నిమిదేళా్ న్ా కూతురిా ఎన్భ ై ఏళా్ బామమగా 
ఊహిుంచడమ ేకుంప్రుంగా ఉుంది. 

“న్ేనన కోవడుం కాద . న వేే అన్ాావప. ఇుందాకా నీకు చూపిుంచ్ాన్ే తెలుప్ు్ న్లుప్ుల ఫొ టల. అుంద లో 
తాతమమ ఎనిమిదీ పా్స్ ప్ది. అది నిజుంగా తాతమమ ఫొ టలయియ. అది చూసి న వపే న్ా ఫొ టల అన కున్ాావప” 
అుంద ిస భదర. 

ఉలికకిప్డాూ న .  

ప్దెె నిమిదేళా్ వయస లో బామమ తీయిుంచ కునా ఫొ టల – అచేుం స భదర ఫొ టలలా ఉుంది. అుంట ే 62 ఏళా్ 
తరాేత మళా్ల తన రూప్మే యథాతథుంగా భూమీమద వెలసిుంద.ి భవిష్ాతుత లో 62 ఏళా్ తరాేత ఆ 
రూప్మెలాగ ుంటటుందో  ప్రతిబిుంబిస్త ుంది న్ా బామమ.  

ఏుం చ్ెప్ుదలుేకుుంది స భదర? 

 అశాశ్ేతమెైన రూప్మే శాశ్ేతతేుం కోసుం ప్రయతిాస త ుంటే, శాశ్ేతమెైన ప్రకృతిని అశాశ్ేతుం 
చ్ెయాాలన కోవడుం ఎుంతవరకూ సబబ  – అుంటలుందా? 

‘ప్లలా లిా ప్లలా లుగాన్ే మననిదాె ుం. ప్లలా ల జోలికక రాకుుండా ప్టాాలు ఎదగాలని కోరుకుుందాుం’ అనా బామమ 
మాటలిా ప్పనరుదాా ట స్త ుందా? 
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మా ఊళ్లా  బామమ సాథ న్ానిా తన  తీస కుుంటానని సూచిస్త ుందా? 

మర ిప్లలా లో ఉుంట ేతనకక ప్టాుంలో తీర ేసరదాలనీా తీరతాయా? అకిడి సద పాయాలనీా అమరుతాయా?  

న్ేన  ఆలోచిసూత న్ే ఉన్ాాన . 

‘కార ేరాజులు……’ ప్దాుం హమ్ చ్ేస కుుంటలుంద ిస భదర. 

మర ికొదిె  క్షణ్ాలోా  – కారు ప్లలా లో మా ఇుంట  మ ుందాగిుంది. 

అప్ుట క ేబామమ గ మముంలో నిలబడి మా్కోసుం ఎద రు చూస్త ుంది.  

కారు దిగి ఆవిణ్ణి  చూశాన .  

అప్పుడావిడ కొతత గా, పా్స స న ుంచి ఇుంటూకక మారిన స భదరలా, మా్స భదరకి్ఎవరూ్అడ్డలేని్భవిష్యతతు లా్
ఉుంద.ి 

ప్కికు తిరిగితే స భదర కారు దిగ తోుంది. తన  కూడా న్ాకు కొతత గా ఇుంటూ న ుంచి పా్స సకక మారిన స భదరలా 
కనబడిుంద.ి 

ఇటట తిరిగ ి మా ఇుంట ని చూసేత  – అద ి మమమలిా తన కాలానికక సాదరుంగా ఆహాేనిస త నాటటా  తోచిుంద.ి 
ఆశ్ేరాుంగా న్ాకూ అదే గమాుం కావాలనిపిస్త ుంది.  

“చ్ెపాున గా, ఈరోజు ఏదో  జరుగ తుుందని! జరిగిుంది మరి” అుంద ిమనస . 

      ---0--- 
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ర ెండవ బహుమతి  

కలవల గిరిజా రాణి  
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తరుచ్ఛాయ 

కలవల గిరిజా రాణి 

ఆదివారెం పేపర్ లో వచ్చే పద పరహేళిక లో మునిగిపో యి, 
పూరిిచ్చస్తి న్న నాకు, ఫో న్ శబద ెం డిస్్రబ్ చ్చస ెంద.ి కురచేలో 

న్తెంచి లేదాద మన్తకునేస్రికి, మోకాలు కలుకుుమని, ‘అబబా!’ అెంటూ మళ్ళీ కురచేలో కూలబడాా న్త. 
వరెండాలో కూరచేని చదతవుకుెంటున్న రాజీ, గబగబబ వచిే, కారా్ లెస్ ఫో న్త తీస్తకుని నాకు అెందిెంచిెంది.  
ఎవర ిదగగరన్తెండా అని పేరచ చూసేస్రిక,ి రూప న్తెంచి ఫో న్. ఎెందతకు చ్చస ెందబబా! అన్తకుెంటూ, కాల్ బటన్ 
నొకకులోగానే కట్ అయిపో యిెంది.  

అస్లు ఫో న్ చ్ెయ్యడమే మానేస న్ రూప ఇనానళ్ీకి ఫో న్ చ్చసేస్రిక ిఆశేరయపో య్ాన్త. ఇెంతలో మళీ్ళ 
చ్చస ెంద.ి వ ెంటన ేఆన్ చ్చస ,  

"హలో! రూపా ఎలా వునానవు తలీ్ల!" అని నేనే ముెందతగా పలకరిెంచ్ాన్త.  నా దగగర న్తెంచి ముెందతగా 
పలకరిెంపు ఊహ ెంచలేదచమో.. కాసేపు మౌన్ెంగా వుెండి, ఆ తరాాత,  

"బబవునానన్మాా! న్తవుా ఎలా వునానవు? నాన్నగారచ ఎలా వునానరచ? మీ వెంటలీ  ఎలా వుెంది?" అని 
అడిగిెంద.ి  

"బబనే వునానమమాా! మీ నాన్నగారచ బయ్టక ివ ళ్ళీరచ. మా ఇదద రి ఆరోగయెం బబగానే వుెంది. అలుీ డుగారచ 
కులాసాయిేనా? పరరతి ఎలా వుెంది? బబగా చదతవుకుెంటలెందా? బబగా పొ డుగయిే వుెంటుెందచమో కదూ?" 
అెంటూ.. కుశలపరశనలు వేసాన్త.  

"ఈయ్న్ బబగానే వునానరమాా! ఆఫరస్త పని మీద జరానీ వ ళ్ళీరచ. ర ెండు న లలు అకుడచ వుెంటబరచ. 
హ ైదరాబబద్ లో మా ఆడపడుచత కూతురచ పెళీి ఈ న లాఖరచలో. ఈయ్న్క ిరావడెం కుదరదతగా! నేన్ూ, పరరతి 
వస్తి నానము. ఆ పెళీి అయ్ాయక, మన్ ఊరచ వదాద మన్తకుెంటునానన్త" అెంది రూప. 

ఆ మాటలు వెంటూనే ఆశేరయపో య్ాన్త. ‘ఇక అస్లు ఎపుుడూ ఈ ఊరచ రానేరాన్న్నది. ఇపుుడు ఎలా 
వసాి న్ెంటలెందబబా!’ అన్తకునాన.  
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నా ఆశేరాయనిన బయ్టపడనీకుెండా, "తపుకుెండా రా తలీ్ల.. నీ ఇెంటిక ిన్తవుా వసాి న్ెంటే కాదనేది ఎవరచ? 
దానికి పరిాషన్ అడగడెం ఎెందతకు? ఎపుుడు వచ్చేదీ డచట్ చ్ెప తచ .. నాన్నగారచ సే్ షన్ కి వసాి రచ" 
అనానన్త.  

"ఎపుుడు వచ్చేదీ ఇెంకా అన్తకోలేదమాా! అకుడ పెళిీ హడావుడి అవగానే వసాి న్త. ఫరాాలేదత, 
నాన్నగారిని ఇబాెంది పెట్డెం ఎెందతకు? నాకకెం కొతి కాదత కదా!" అెంది రూప.  

"అలాగక, చూదాద ెం లే, వచ్చే ముెందత ఫో న్ చ్ెయియ" అనానన్త.  

"అలాగక అమాా!  ఉెంటబన్త మర"ి అెంద ిరూప.  

నేనిెంకా ఆశేరయెం న్తెంచి తచరచకోలేదత.  'తమక,ీ కూతురిక ిఇెంచతమెంచతగా బెంధెం తెగిపో యిెందనే 
అన్తకునానన్త.  ఎన ననిన మాటలు అెంది. ఇక జన్ాలో పుటి్ెంటి గడప ఎకున్ెంది. ఇవనీన మరిేపో యి 
ఇపుుడిలా మాటబీ డుత ెంటే, నాకు ఎెంత  వస్ాయ్ెంగా వుెంది. ఎెంతెైనా కన్నకూతురచ, తన్త కఠిన్ెంగా 
మాటబీ డిెందని... తలీ్లని నేన్ూ అలాగక వుెంటే ఎలా? ఏదో  అపుుడు అలా అెంది కానీ తరాాత, బబధపడి 
వుెంటుెంద.ి. పాపెం ప చిేది. అమాని చూడకుెండా ఎనానళ్లీ  ఉెండగలదత? అెందతకక ఇపుుడు వసాి న్ని ఫో న్ 
చ్చస న్టు్ ెంద.ి రాన్నానవు కదా? ఇపుుడు ఎెందతకు వస్తి నానవు?  అన్ెంటూ రావదద ని నేన్త చ్ెపులేన్త 
కదా.. అెందతకక రమాన ేఆహ్వానిెంచ్ాన్త. ఈయ్నేమెంటబరో? తన్ని అడగకుెండానే రూపని రమానానన్త. 
అస్లే రూప మాటలత  చ్ాలా హర్్ అయ్ాయరచ. ఇపుుడు రూప వసాి న్ెంటే., వదద ెంటబరకమో! ఆ, అయినా 
ఆయ్న్క ిమాతరెం కూతురి మీద పేరమ లేకుెండా ఎెందతకుెంటుెంది? పెైక ిఅలా మేకపో తు గాెంభీరయెంత  
వుెంటబరచ కానీ, లోపల కూతురి మీద అభిమాన్మ ేవుెండి వుెంటుెంది. కాదని అన్రచ. పెైగా స్ెంత ష సాి రచ' 
అని నాలో నేనే అన్తకోసాగాన్త. 

ఇెంతలో మోకాల్లకి చలీగా ఏదో  స్ురశ తగిలేస్రిక ిరూప ఆలోచన్ల న్తెండ ిబయ్టక ివచిే, చూసేస్రిక,ి రాజీ 
.. ఆయిెంటుమ ెంటు రాసోి ెంది నా మోకాల్లకి.  ‘ప చిేప లీ, ఎెంత పేరమో నామీద. కడుపున్ పుటి్న్ రూప, 
దూరమయిెంద.ి  ఎవర ికడుపున్ పుటి్ెందో ! ఈ అనాధకీ, నాకూ ఇలా అన్తబెంధెం ఏరుడిెంది' అన్తకుెంటూ, 
పేరమగా రాజీ తల నిమురచతూ .. "ఇక చ్ాలేీ .. రాజీ.. నొప ు తగిగెందిలేమాా.." అనానన్త.  

"ఉెండెండమాా! ఎెంత నొప ు లేకపో తచ, ఇెందాకా అెంత బబధపడాా రచ. మీరచ అబబా! అన్డెం బయ్టక ి
వన్పడిెంద ినాకు.. ఈ నొప ుని బబగా నిరీక్ష్యెం చ్చస్తి నానరచ మీరచ.  డాక్ర్ దగగరికి తీస్తకు వ ళ్ీమని 
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బబబుగారికి చ్ెపుతాన్త.  అస్లు ర స్్ తీస్తకోరచ, ఏదో  ఒక పని చ్చస్ూి నేవుెంటబరచ. చ్ెప తచ వన్రచ.  ఈ రోజు 
న్తెంచి వెంటపనీ, ఇెంటిపనీ అనీన నేనే చ్చసాి న్త. మీరస్లు కదిల్లతచ ఒపుుకోన్త" అెంటూ మెందల్లెంచిెంది రాజీ.  

"ఏెంట ిరాజీ! మీ అమాగారచ మళీ్ళ మోకాల్ల నొప ు అెంటునానరా..  మెందత రాస్తి నానవు?" అెంటూ వచ్ాేరచ 
ఈయ్న్.  

"చూడెండ ిబబబుగారూ! రోజూ ఈ నొప ు త  బబధ పడుతూనేవునానరచ అమాగారచ.. రకపు ఎలాగ ైనా డాక్ర్ కి 
చూప ెంచ్ాల్లసెందచ.. లేకపో తచ ఒపుుకోన్త.." అెంటూ ఆరార్ వేస ెంది రాజీ.  

"నేన్త తీస్తకువ ళ్ీన్నాననా ఏవటి? మీ అమాగారచ కదిల్లతచ కదూ! రకపు మనిదద రెం చ్ెరో ర కాు పటు్ కుని 
బలవెంతెంగా తీస్తకువ డదాెంలే!" అనానరచ.  

ఇదద ర ిమాటలూ చిరచన్వుాత  వెంటునానన్త.  

నా చ్చతిలో ఫో న్ చూస , "ఫో న్ ఎవరచ చ్చసారచ?" అని అడిగారచ. 

ఆయ్న్ ముఖకవళికలు గమనిస్ూి , చిన్నగా, "రూప చ్చస ెందెండ.ీ." అనానన్త. లోపల్లకి వ ళ్ీబో తూ, నా 
మాటకి వ న్కిు తిరిగి.. “రూప చ్చస ెందా.. ఎెందతకూ? ఇనానళ్ీకి గురచి వచ్ాేమా?  అస్లెెందతకు 
మాటబీ డావు? నిన్తన అన్న మాటలు మరిేపో య్ావా?" అెంటూ ఆవేశపడాా రచ.  

"అదచెంటెండ,ీ అలా అెంటబరచ. ఎెంతెైనా మన్ కన్నకూతురచ. అది చ్చసే తపుులు, పొ రపాటుీ , అనీన లెకు 
కటు్ కుెంట ేఎలా?  చిన్నప లీ, అదచదో  ఆవేశెంత  అెంట,ే మన్మూ ఆవేశపడితచ ఎలా? ఇనానళ్ీకి తపుు 
తెలుస్తకుెందచమో! అెందతకక చ్చస  వుెంటుెంద.ి హ ైదరాబబద్ వసిో ెందట వాళ్ీ ఆడపడుచత కూతురి పెళిీకి. 
అదయ్ాయక ఇటు వసాి న్ెంది. స్రక అనానన్త" అనానన్త.. ఆయ్న్ కోపానికి అడుా కట్వేస్ూి .  

"ఇకుడికా? ఎెందతకూ? వదద ని చ్ెపుు. మనిెంటలీ  ఆవడ తాహతుకి తగగ  సౌకరాయలేమీ లేవు. ఏసర లు లేవు. 
స్దతపాయ్ాలు లేవు. అవనీన ఏరాుటు చ్చయ్డెం మన్ వలీ కాదత. అవ లేెందచ ఆవడా, ఆవడ కూతురూ 
వుెండలేరచగా! రావదద ని చ్ెపుు" అనానరచ కోపెంగా.  

"స్ర ీెండ,ి అవనీన దానికి తెల్లదా ఏమటి? ఏదో  ఇనానళ్ీకి మళీ్ళ వసాి న్ని తన్ెంతట తనే అెంది.  ఇపుుడు 
మీరచ ఇలా అడాెం పెట్కెండి.. నాలుగు రోజులు వుెండి వ డుతుెంది. రావదద ని ఇపుుడు చ్ెప తచ, పేగు బెంధెం 
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శాశాతెంగాన ేతెగిపో తుెంది.  అది మీకు స్మాతమేనా!  అెంతక ీమీకు ఇష్ెం లేకపో తచ, అది వచిేన్పుడు 
మాటబీ డకుెండా వుెండెండ.ి అెంతచకానీ రావడానికి వీలు లేదని చ్ెపుకెండ"ి అనానన్త.  

"నీ ఇష్ెం, తలీ్ల కూతుళ్లీ  ఏెం ఏడుసాి రో ఏడవెండ.ి నాకు స్ెంబెంధిెంచిన్ వరకూ అది నాకూ ఏనాడో  
దూరమయిెంద!ి" అెంటూ వస్తరచగా లోపల్లకి వ ళీి పో య్ారాయ్న్.  

ఆయ్న్ వ ళీిన్ వ ైపే చూస్ూి , చ్ెమాగిలీ్లన్ కళ్ీని తుడుచతకునానన్త. రూప గురిెంచి ఆలోచన్లత  గతెం కళ్ీ 
ముెందత తిరగసాగాయి.  

* * * 

తమ ఒకుగానొకు కూతురచ రూప. చ్ాలా గారాబెంగా, అలాీ రచముదతద గా, నేలమీద న్డిసేి  
కెందిపో తుెందని, తమ అరచ్చతుల మీద న్డిప ెంచ్ాము. ఉన్న ఊళ్లీ  జూనియ్ర్ కాలేజీ లో ఇెంటర్ వరకూ 
చదివ, మెంచి మారచులత  పాస్యిెంది.  ఇెంజనీరిెంగ్ ఎెంటరన్తసలో తన్కి వచిేన్ రాెంక్ కి హ ైదరాబబద్ లో 
పేరచన్న కాలేజీలోనే సరటు వస్తి ెంది. హ్వస్్లోీ  వుెంచి చదివెంచడానికి స్ెంశయిెంచిన్ తామదద రెం, అకుడ 
కాకుెండా దగగర ఊరిలో, ఇెంజనీరిెంగ్ కాలేజీలో చ్చరిుెంచి, అదచ ఊళ్లీ  ఉన్న తన్ అకుగారిెంటలీ  వుెంచి 
చదివదాద మని ఈయ్న్ అన్తకునానరచ. కానీ, రూప స్సేమరా ఒపుుకోలేదత. మెంచి కాలేజీ అయితచ కాెంపస్ 
సెలక్ష్నీ్లో వ ెంటన ేమెంచి ఉదో యగెం వస్తి ెంద.ి  తన్త హ ైదరాబబద్ లోనే చ్చరతాన్త అని పెంతెం పటి్ెంద.ి అల్లగ ి
అన్నెం తిన్డెం మానేస , తన్ మాట న గిగెంచతకుెంది.  

ఇష్ెం లేకపో యినా, తాము రూపని హ ైదరాబబద్ లో తన్త కోరచకున్న కాలేజీ లో చ్చరిుెంచి హ్వస్్ల్ లో, ఫరజులు 
కట్డెం పూరిి చ్చస , కావలస న్ వస్తి వులనీన స్మకూరాేము.  

హ ైదరాబబద్ లో వుెండచ నా మేన్తి కూతురిని పరిచయ్ెం చ్చసాన్త రూపక.ి తన్త కూడా, ఏదెైనా అవస్రముెంటే 
నాకు ఫో న్ చ్ెయియ, ఆదివారాలు మా ఇెంటికి వచ్చేస్ూి  వుెండు.. అని తన్ ఫో న్ న ెంబర్ ఇచిేెంది. రూప కూడా 
స్రక అెంద.ి ర ెండు రోజులు వుెండి మేము తిరిగి మా ఊరికి వచ్చేసాము. న లకోసారి ఇదద రిలో ఎవరో ఒకరెం  
వ ళీి చూస  వచ్చే వాళ్ీెం. మా మేన్తి కూతురిెంటికి మొదటలీ  ర ెండుమూడు సారచీ  వ ళిీెందట.. తరాాత 
తరాాత తగిగెంచ్చస ెందట. ఎపుుడైెనా రమాన్మని తన్త ఫో న్ చ్చస నా, కాీ స్ లు వునానయి రావడెం కుదరదని 
చ్ెపేుదట రూప. స్ాతహ్వగా చదతవు మీద ఇెంటరరస్్ ఎకుువే కాబటి్, ఎపుుడూ పరచక్ష్లలో ఫస్్ మారచులే 
వచ్చేవ. అలాగక నాలుగకళ్ళీ పూరియిేస్రికి, కాెంపస్ సెలక్ష్న్ లో, ఇనఫోస స్ లో ఉదో యగెం స్ెంపాదిెంచతకుెంది.  
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పో స ్ెంగ్ బ ెంగళ్ళరచలో ఇచ్ాేరచ. ఎలాగూ చదతవు కోస్ెం హ ైదరాబబద్ లో వుెంచి,  దూరెంగా వుెండడెం మాకు 
అలవాటర ైపో యిెంది. ఇపుుడు వదద నాన ఊరచకోలేదత. మెంచి అవకాశెం వదతలుకుెంటే మళీ్ళ రాదని, పేచీ పెటి్ , 
బ ెంగళ్ళరచలో ఉదో యగెంలో చ్చరిపో యిెంది.  

"న్తవుా అన్తకున్నటు్ గా మెంచి ఉదో యగెం స్ెంపాదిెంచతకునానవు. నీకూ పెళిీ వయ్స్త వచిేెంది. ఇక 
స్ెంబెంధాలు చూడడెం మొదలెడతాము" అని అన్గానే, “అపుుడచ ఏెంటమాా.  ఇపుుడచ జాబ్ వచిేెంది, 
కనీస్ెం ఓ ర ెండచళ్ీయినా నేన్త ఫరర గా లేకుెండా, పెళీి కి త ెందరకెంట?ీ" అెంటూ మా పరయ్తాననిన వాయిదా 
వేయిెంచిెంద.ి  స్రక, అన్క తపులేదత మాకు. ఈ లోగా, కెంపెనీ పని మీద ఆఫరస్త వాళ్లీ రూపని ఆరచ 
న లలు అమ రికా పెంపదలచతకునానరచ. ఆ మాట చ్ెపుగానే, మేమదద రెం స్సేమరా వదద నానము. మొెండిగా 
వాదన్ చ్చస ెంద.ి "అస్లు అమ రికా వ ళీ్డానికి అెందరూ కలలు కెంటూ వుెంటబరచ. ఎెంత  ఖరచేత  కూడిన్ 
పని. అలాెంటిది ఆఫరస్త వాళ్ళీ స్ాెంతఖరచేత  అనిన స్దతపాయ్ాలు ఏరాుటు చ్చస  పెంపుతూెంటే, ఇపుుడు 
నేన్తకాదెంట,ే ఈ అవకాశానిన తన్తనకుపో వడానికి నా వ న్క చ్ాలామెందచ ర డీగా వునానరచ. నా పరతిభని 
గురిిెంచి నాకు వచిేన్ ఛాన్స ఇది. వదతలుకుెంటే అవవేకమే. నేన్త తపుక వ ళీి తీరతాన్త" అని మరో మాట 
అన్డానిక ివీలు లేకుెండా చ్ెపేుస ెంది.  

మళీ్ళ స్రక అన్క తపులేదత.  పెంపలేక పెంపలేక ఎనఫన జాగరతిలు చ్ెప ు, అమ రికా వమాన్ెం ఎకిుెంచ్ాము. 
చ్ాలా స్ెంత షెంగా వ ళిీెంది, మరో ఆరచ న లలు పొ డిగిెంచ్ారని చ్ెప ుెంది. ఏడాది తరాాత, అమ రికా న్తెంచి 
తిరిగ ివచిేెంది. ఒకురచి కాదత, జెంటగా వచిేెంది. తన్త  పాటు అదచ ఆఫరస్తలో పనిచ్చసే స్ూరయని, అమ రికా 
లోనే పెళిీ చ్చస్తకుని, మా ఆశీరాాదెం కోస్ెం వచ్ాేమని చ్ెప ుెంది.   

ఏమనాలో కూడా అరధెం కాని పరిస ి తిలో మేమదద రెం నిశచేషు్ లమయిపో య్ాము. మా గారాలపటి్  మీద 
ఎన ననిన కలలు కనానము. మా ఆశల మీద నీళ్లీ  చలేీ స ెంది. మా పెెంపకెం చివరిక ిఇలా దారితీస ెందన్తకుని, 
ఎెంతగానఫ బబధపడాా ము. రూప మీద అతి పేరమత , ఏదడిగినా కాదన్కుెండా, ఎకుడ బబధపడుతుెందో , 
కాదెంట ేఎకుడ నొచతేకుెంటుెందో  అని, తన్ కోరికలనీన తీరిేన్ెందతకు ఇపుుడు ఇలా శిక్ష్ వేస ెంద ిమాకు. 
ఒకు మాట మాకు చ్ెప ునా కాదన్ము. తన్ భవషయతుి  బబవుెండాలన్నదచ మా తపన్ కూడా.  

"తలీ్లతెండుర లుగా మాకిచ్చే మరాయద గౌరవెం ఇదచనా? పెళిీ చ్చస్తకునేముెందత ఒకుసారి కూడా అమాా 
నాన్నలక ిచ్ెపుదామన్న ఆలోచన్ రాలేదా?" అని నేన్త వరచచతకుపడాా న్త.  
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"అద ికాదమాా! స్ూరయ.. మన్ వాళ్లీ  కాదత. ముెందత చ్ెప తచ మీరచ కాదెంటబరని, ఒపుుకోరనీ, పెళీి 
అయిపో య్ాక అయితచ మీరచ కాదనేది వుెండదని, ఆ తరాాత మీరచ ఒపుుకుెంటబరచ కదా అని మీకు 
చ్ెపుకుెండా పెళిీ చ్చస్తకునానన్త. మనినెంచెండి" అని ఎెంత  తచల్లగాగ  తన్ తపుున్త తచల్లేపారకస ెంది.  

ఈయ్న్, "ఊరచకోవే.! అదిపుుడు చిన్న ప లీకాదచ. ఇపుుడచెంటి? ఎపుుడో , అది దాని జీవతానిన అదచ 
నిరణయిెంచతకుెంది. దాని చదతవు, ఉదో యగెం, అమ రికా. ఎలా అన్తకుెందో .. ఇపుుడు పెళీి కూడా అదచ 
నిరణయిెంచతకుెంది. మన్ అవస్రెం కానీ.. మన్ అెంగచకారెం కానీ దానికి అవస్రెం లేదత. న్తవుా బబధ పడకు. 
దాని జీవతెం దానిష్ెం" అని అనానరచ.  

"మెంచిద ిరూపా!  కనీస్ెం ఇపుుడెైనా న్తవేా చ్ెపాువు. ఇదచ స్ెంగతి పరాయి వారి దాారా వన్కుెండా నీ 
దాారా వన్డెం వలీ మాకు కాసి్ గౌరవెం మగిలుెందనే అన్తకుెంటునానన్త. స్ెంత షెం. మీరిదద రూ హ్వయిగా 
వుెండెండ.ి"  

"వాళిీదద రినీ లోపలకి తీస్తకువ ళ్లీ!" అని ఈయ్న్ చ్ెపేుస్రికి లోపలకి రమాని ప ల్లచ్ాన్త. స్ూరయ 
మొహమాటమో.. మరకెంటల కానీ.. ఉన్న ర ెండు రోజులూ స్రిగాగ  మాటబీ డనే లేదత. రూప కూడా.. తన్త చ్చస న్ 
పనికి గిల్్లగా వుెందో  ఏమటల.. కల్లవడిగా వుెండలేకపో యిెంది. ర ెండో  రోజు మధాయహనెం తిరచగు 
పరయ్ాణమయిపో య్ారచ. అమ రికాలో స్ాెంత ఇలుీ  కొన్తకుునానరట.. అకుడకక తిరిగి వ ళిీపో య్ారచ. 
ఎపుుడెైనా ఫో న్ చ్చసేది. ఏడాది తరాాత. ఆడప లీ పుటి్ెందని ఫో న్ చ్చస  చ్ెప ుెంది. న లతప ున్టుీ  కూడా 
చ్ెపునేలేదత. అెంత కానివారిమయిపో య్ామా అని బబధ పడాా న్త.  కూతురి ఫో టలలు పెంపేది ఎపుుడెైనా.. 
చకుని చతకులా వుెంది. మన్వరాల్ల అచేటుీ  ముచేటుీ  చూడలేకపో యిన్ెందతకు బబధపడచదానిన.  

*  *. * 

ఆ తరాాత.. రూప, స్ూరయ ఇెండియ్ాక ి వచ్చేసారచ. ఇదద రికీ ఢిలీ్లలో ఉదో యగాలు... బిజీ లెైఫ్... ఎపుుడెైనా 
ఇకుడకి వచిేనా..ర ెండుమూడు రోజుల కెంటే ఎకుువ వుెండచది కాదత. మన్వరాలు పరరతి కూడా చ్చరిక 
అవలేదత.. దాని పరపెంచెం దానిదచ... ఆ ఫో న్తలోనే ఎపుుడూ మునిగిపో య్ుెండచది.  పరరతిక ి పదహ్వరో 
పుటి్న్రోజు గార ెండ్ గా చ్చస్తి నానమని... మా ఇదద రినీ రమాని ఫో న్ చ్చస ెంది రూప. ఈయ్న్కి రావడెం ఇష్ెం 
లేక.. నా ముచేట కాదన్లేక న్న్తన ఒకుదానీన ఢిలీ్లక ిపెంపారచ.  
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చ్ాలా అట్హ్వస్ెంగా చ్చసారచ పారచ్.. ఎెందతకో ఆ వాతావరణెంలో ఇమడలేకపో య్ాన్త. పరరతికి.. ఫెరెండ్స 
అమాాయిలూ, అబబాయిలూ.. చ్ాలామెంది వచ్ాేరచ. రూప, స్ూరయ సేనహ తులు కూడా... అెందరూ హ ైకాీ స్ 
మన్తషులే  .. వారెందరిత  కల్లస పో యి పరవరిిెంచ్చ రూప.. నా కూతురకనా.. అని అనిప ెంచిెంది.  

ఆ తరాాత నాలుగు రోజులు వున్న నాకు పరరతి తీరచ న్చేలేదత. ఇెంటిక ివచిేన్ సేనహ తులత .. పరవరిిెంచ్చ 
వధాన్ెం.. తలుపులు వేస్తకుని.. గెంటలకొదీద  కబురచీ  ..  నేన్త బొ తిిగా జీరణెం చ్చస్తకోలేకపో య్ాన్త. 

రూప వచ్ాేక.. పరరతిని పెెంచ్చ పదద తిపెై నిలదీసాన్త. ‘ఉదో యగెం అెంటూ న్తవుా ఇెంటిపటు్ న్ వుెండవు.. ప లీ 
గురిెంచి నిరీక్ష్యెం చ్చస్తి నానవు.. ఇది మెంచి పదధ తి కాదత..’ అని హ తబో ధ చ్చసేస్రికి.. ఇెంతెతుి న్ లేచిెంద ినా 
మీద..  

"నా కూతురిని ఎలా పెెంచతకోవాలో నాకు తెలుస్త.. నీ నీతిబో ధలు నాకు అన్వస్రెం. ఈ రోజులోీ  ప లీలు 
ఇలాగక వుెంటునానరచ. మెంచి చ్ెడూ వారికి తెలుస్త. ఎవరూ చ్ెపుకురకీదత. న్తవుా చ్ెపేు... పలెీ టూరి బో ధలు 
తప ుెంచతకున ేనేన్త హ్వయిగా వుెంటునానన్త. నా కూతురి మీద నీ ఆెంక్ష్లు ఏెంట?ి నా కూతురిని 
నాగరచకెంగా పెెంచదలుచతకునానన్త.. ఎెంత డబ ైానా ఫరాాలేదత.. అనిన సౌకరాయలు, సౌఖాయలు 
స్మకూరచసాి న్త.  నాకా సోధ మత వుెంది. మీ పలెీ టూరి ఆలోచన్లు, చిెంతకాయ్పచేడి భబవన్లూ నా 
కూతుర ిమీద చూప ెంచవదతద , అవ నాకు న్చేకక ముెందత న్తెంచీ దూరెంగా వునానన్త.  అటువెంటి వాటికి 
దూరెంగా  పరరతిని ఉెంచడానికక .. నేన్త మన్ ఊరచ రావడెం మాన్తకునానన్త. ఇలాెంటి నీతిబో ధలు చ్చసేి .. 
నేన్ూ, పరరతీ.. ఇెంక పూుడూ కూడా మీ గడప త కుము!" అని నికుచిేగా చ్ెపేుస్రిక ినివ ారపో య్ాన్త. 
కన్నతలీ్ల త  మాటబీ డచ పదధ తి ఇదచనా అనిప ెంచిెంది. నాకు తలకొటే్స న్టీయిెంది. నా పెెంపకెం మీద నాకక వ గటు 
పుటి్ెంద.ి అవమాన్భబరెంత  తిరచగుపరయ్ాణమ  ైఇెంటికి రాగానే.. ఈయ్న్క ిచ్ెప ు కనీనళీ్ పరయెంతమయ్ాయన్త. 

"ప చిేదానా! ఎెందతకు ఏడుసాి వు? అది మన్ల్లన కాదన్తకుని ఎపుుడు పెళిీ చ్చస్తకుెందో .. అపుుడచ నేనఫ 
నిరణయ్ెం తీసేస్తకునానన్త. మన్కి కూతురనేది లేదని... అది మనిెంటిక ిరాన్న్డెం కాదత.. నేనే దానిని మన్ 
ఇెంటిక ిరానీయ్న్త అని. కానీ నీకోస్ెం.. నా పెంతెం స్డల్లెంచతకునానన్త. ఇక ఇపుుడు నీకూ అరధమయ్ెంది 
కదా... ఇకన ైనా తెలుస్తకో.. దాని జీవతెంలో మన్ పరమేయ్ెం దానికి అవస్రెంలేదని స్ుష్ెంగా 
చ్ెప ున్పుుడు... మన్ెం మాతరెం ఎెందతకు కలగచ్చస్తకోవాల్ల! ఊరచకో.. బబధపడకు! దాని స్ెంపాదన్.. దాని 
సే్టస్.. దాని గొపు.. దానికక వుెండనీ.. ఎగిర గిపడుత ెంది.. ఏదో  ఒకనాడు కన్తవపుు కలుగుతుెంది దానికి" 
అని ఓదారాేరచ.  
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ఇదిగో.. ఇనానళ్ీకి రూప దగగర న్తెంచి ఫో న్.. అది అన్న మాటలకి నా మన్స్త కష్పడామాట నిజమే. కానీ, 
కన్నకూతురిని ఇెంటిక ిరావదద నేెంత కఠినాతుారాల్లని కాదత కదా!  పెంతాలూ, పటి్ెంపులూ ఇవనీన దూరమే 
నాకు.. అన్తకుని స్మాధాన్పడాా న్త.  

ఆ తరాాత వారమే ఫో న్ చ్చస ెంది.  ఆదివారెం నాడు తన్ూ, పరరతి వస్తి నానమని చ్ెప ుెంది.  

సే్షన్ కి స్సేమరా వ ళ్ీన్ని అనానరచ ఈయ్న్.  చ్చసేదచెంలేక, పనివాడు రామన్నని, అదెద  కారచ మాటబీ డి 
పెంప ెంచ్ాన్త. ఆ కారచలో రూప, పరరతి ఇెంటిక ివచ్ాేరచ.  

కారచ శబబద నికి బయ్టక ివచ్ాేన్త. రూపకీ, పరరతిక ీదిష ్  తీస  లోపలకి తీస్తకువ ళ్ళీన్త. రూపని చూడగానే, 
నాలో తలీ్ల పేరమ బయ్టక ివచిేెంది. ఆపాయయ్ెంగా రూపని కావల్లెంచతకునేస్రిక,ి రూప నా చూటూ్  వేస న్ 
చ్చతుల స్ురశత  తెల్లస పో యిెంది .. రూపలో మారచు!  

రాజీక ిముెందతగానే చ్ెపేుస్రికి, అది పరిచయ్మున్న వారిలాగక, రూపనీ, పరరతినీ పేరమగా ఆహ్వానిెంచిెంది. 
ముెందత రోజక  గద ిశుభరెం చ్చస  పెటి్ెంది.  వాళ్ీ సామాన్తీ  అనీన ఆ గదిలో పెటి్ , కాఫరలు కల్లప  తీస్తకువచిే 
రూపక,ీ పరరతికీ అెందిెంచిెంద.ి  పరరతిత  మాటలు కల్లపేస ెంది అపుుడచ. కానీ పరరతి చ్ాలా ముభబవెంగా వుెండడెం 
గమనిెంచ్ాన్త.  

రాతిర భోజనాల దగగర రూప వాళ్ీ నాన్నత  మాటలు కలపాలని చూస ెంది, కానీ ఆయ్న్ మాతరెం ముకిస్రిగా 
ఆ.. ఊ.. అని స్మాధాన్ెం చ్ెపేుస్రికి, తన్ మీద తెండిరకి కోపెం పో లేదన్తకుని మౌన్ెంగా వుెండి పో యిెంది. 
భోజనాలు అయ్ాయక నేన్త, రూప హ్వలోీ  కూరచేనానము.  పరరతికి నిదర వసిో ెందని గదిలోకి వ ళీి పో యిెంది. రాజీ 
వెంటిలుీ  స్రచద త ెంది. 

"అమాా! ఈ రాజీ ఎవరచ?" అని అడిగిెంది రూప.  

“రూపా!  న్తవుా లేని వ ల్లతిని నిెంపడానికి నాకు దచముడిచిేన్ కూతురచ రాజీ. న్తవుా ఏనాడు న్న్తన 
కాదనానవో, ఏనాడు దూరెం అయ్ాయవో, స్రిగాగ  అపుుడచ నాకు ఈ రాజీ దగగరయిెంది. చిన్నతన్ెంలోనే 
తలీ్లదెండుర లని కోలోుయిన్ అనాధ. ఒకసారి నాకు గుడి దగగర కన్పడిెంద.ి అకుడున్న వారిని వాకబు చ్చసేి , 
ఎవరూ లేని అనాధ అని చ్ెపాురచ.  నాత  పాటు ఇెంటికి తీస్తకువచ్ాేన్త. స్ూులోీ  చ్చరిుెంచ్ారచ నాన్నగారచ. 
ఇెంటర్ పూరియిెంది. కాలేజీకి పెంప  డిగచర లో చ్చరిుసాి న్ెంటే, మమాల్లన వదిల్ల వ ళ్ీడెం ఇష్ెం లేక, తన్త వ డితచ 
న్న్తన చూస్తకుెందతకి ఎవరూ వుెండరని, పెైవైేటుగా డిగచరకి కటి్  ఇెంటిపటు్ నే వుెండి చదతవుకుెంటబన్ెంది. 
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నాకు ఇెంటిపనీ, వెంట పనిలో స్హ్వయ్ెం చ్చస్ూి , మగిల్లన్ టరైమ్ లో చదతవుకుెంటూ వుెంటుెంది.  మనిెంటలీ  
బబగా కలస పో యిెంద"ి అని రాజీ గురిెంచి చ్ెపాున్త.  

అెంతా వెంటున్న రూప మొహెం లో ఏదో  గిల్్లన స్ కొటట్ చిేన్టు్  కన్పడిెంద.ి  

"అమాగారూ... రూపమా వచిేన్ ఆన్ెందెంలో మీరచ టబబ ీ ట్ వేస్తకోవడెం మరిేపో య్ారచ!" అెంటూ రాజీ 
మాతర, మెంచినీళ్లీ  తెచిే ఇచిేెంది.  

"మోకాల్లక ిఆయిెంటుమ ెంటు రాయ్మెంటబరా?" అని అడిగిెంది 

"వదతద .. ఇక పడుకో.. ఇపుటికక లేటు అయిెంద!ి" అనేస్రికి స్రక అెంటూ తన్ గదిలోకి వ ళీి పో యిెంది రాజీ.  
అటువ ైపే చూస్ూి  వుెండిపో యిెంది రూప.  

"ఏెంట.ి. రూపా.. ఆలోచిస్తి నానవు?" అనానన్త.  

"అబబా.. ఏెం లేదమాా.. పద పడుకుెందాెం" అెంటూ లేచిెంది రూప.  

మరానడు... ఉదయ్మే లేచిన్ పరరతి.. వాకిటలీ  రాజీ పెడుతున్న ముగుగ ని తదచకెంగా చూసిో ెంది. రాజీ ఏ పని 
చ్చస నా.. పరిక్ష్గా గమనిసిో ెంది. రాజీ కూడా పరరతిత  ఏదో  ఒకటి మాటబీ డుతూనే వుెంది. ఇెంచతమెంచతగా ఇదద రి 
వయ్స్ూ స్మాన్ెంగా వుెండడెంత .. ఇదద రూ సేనహ తులెై పో యిన్టు్ ెంది. వచిేన్ వ ెంటనే స్రిగాగ  
పలకరిెంచలేదత కానీ కరమేపర మాత  పరరతి మాటలు కలుపుత ెంది.  

రూప వచిే ర ెండు రోజులయిెంది... ఇక ఎపుుడో  అపుుడు బయ్లుదచరతాన్ెంటుెంది అని అన్తకుెంటునానన్త. 
మా ఇదద ర ిమధయ.. పాత స్ెంగతులేవీ రాలేదత.. ఎవరూ ఎతిలేదత.  

ఉదయ్ెం న్తెంచి.. రూప ఏదో  అస ి మతెంగా వుెండడెం గమనిెంచ్ాన్త. ఏదో  పని వున్నటుీ .. వెంటిెంటిలో వున్న 
నా దగగరక ిపదచ పదచ రావడెం..  మళీ్ళ వ న్కిు వ ళ్ీడెం..  

"ఏమాా! కాఫర తాగుతావా?" అనానన్త. 

"అహ.. వదద మాా.. ఏదెైనా సాయ్ెం చ్చదాద మని వచ్ాేన్త”  అెంది. 

"ఎెందతకమాా.. ఇదెెంత పనీ... న్తవుా అలా కూరచేని కబురచీ  చ్ెపుు చ్ాలు" అనానన్త.  
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ఏదో  చ్ెపాులన్తకుెంటలెంది.. కానీ చ్ెపులేకపో త ెందని అరధమయిెంది నాకు.  

సాయ్ెంతరెం.. "రూపా! అలా గుడికి వ ళీి వదాద ెం.. ర డీ అవమాా.. రాజీ, పరరతీ కబురచీ  చ్ెపుుకుెంటూ 
వుెంటబరచలే.. మన్ెం వ ళ్ళీదాద ెం!" అని బయ్లుదచరతీసాన్త. ఇపుుడెైనా తన్ మన్స్తలో వున్నది 
బయ్టపెడుతుెందని.  

గుళ్లీ దెైవదరశన్ెం అయ్ాయక, అకుడ మ టీ మీద కూరచేనానెం. ఏదో  దీరఘెంగా ఆలోచిసిో ెంది రూప.  

ఇక లాభెం లేదని నేనే కదిల్లెంచ్ాన్త. 

"రూపా! ఏెంటమాా... న్తవుా వచిేన్పుటిన్తెంచీ చూస్తి నాన... ఏదో  మధన్పడుతునానవు.. నాత  
చ్ెపుడానికి మొహమాటెం ఎెందతకమాా" అనానన్త.  

ఈ మాటలత ... ఒకుసారిగా గటు్  తెగిన్ గోదావరిలా...  రూప నా వళ్లీ తలపెటే్స్తకుని...  

"న్న్తన క్ష్మెంచమాా... ఏ కూతురూ కూడా తలీ్లత  పరవరిిెంచకూడని రచతిలో నీత  పరవరిిెంచ్ాన్త. నానా 
మాటలు అనానన్త. బయ్టకి చదతవుకోడానికి పెంపడెం ఇష్పడలేదని.. మీమీద వయతిరకకత పెెంచతకునానన్త. 
పెళీి వషయ్ెంలో కూడా మమాల్లన నిరీక్ష్యెం చ్చసాన్త. నీకూ, నాన్నగారికీ ఇవాాల్లసన్ గౌరవెం, మరాయద 
ఇవాలేదత. అయినా మీరిదద రూ న్న్తన ఏమీ అన్లేదత. నా కూతురచ వషయ్ెంలో న్తవుా హ తబో ధ చ్చసేి  
పెడచ్ెవన్ పెటి్, నిన్తన తూలనాడాన్త. కళ్లీ  న తిిక కిు వరరవీగాన్త. పరరతిని పెెంచవలస న్ పదధ తి నాకక 
తెలుస్న్తకునానన్త.  కానీ.. చ్చతులు కాల్లపో య్ాక గానీ,  న్తవుా చ్ెప ుెంది నా మెంచికక అని 
తెలుస్తకోలేకపో య్ాన్త. నేన్త చ్చస న్ గారెం, అడిగిన్పుుడలాీ  వచేలవడిగా డబుా ఇవాడెంత .. పరరతి చ్ెడు 
సేనహ్వల బబట పటి్ెంది. డరగ్స కి అలవాటు పడిెంది. బబయ్ ఫెరెండ్స త  తిరచగుళ్లీ  చ్ాలా దూరెం వ ళీి పో యిెంది. 
ఇదెంతా నాకు పూరిిగా తెల్లసేస్రికక నా చ్చతులు దాట ిపో యిే పరమాదెం వచ్చేస ెంది. వ ెంటనే నా ఉదో యగానికి 
లాెంగ్ ల్లవ్ పెటే్స , పరరతిని డరగ్ అడిక్ష్న్ సెెంటర్ లో టీరటరాెంట్ ఇప ుెంచ్ాన్త. ఆ తరాాత కొెంతవరకూ ఫరాాలేదత. 
కోలుకుెంద.ి కానీ ఎపుుడూ ఏదో  ఆలోచన్లత , నిరాశా నిస్ుృహలలో మునిగిపో యి వుెండచది.  అకుడ డాక్రచీ  
కొెంతకాలెం అకుడ వాతావరణానికీ, ఆ సేనహ తులకీ దూరెంగా వుెంచమనానరచ. ఎకుడుెంచితచ పరరతి తిరిగి 
కోలుకుని మామూలు మనిష  అవుతుెందా అని ఆలోచిసేి .. అది నీ పెెంపకెంలోనే అని అనిప ెంచిెంది. నీ 
పెెంపకెంలో పెరిగితచ ఎెంత  ఉన్నతెంగా పెరచగుతారచ. కానీ నేనే స్రిగాగ  పెరగలేదత. నీ పెెంపకానేన కాదన్తకుని... 
నా కూతురిని కూడా స్రిగాగ  పెెంచలేకపో య్ాన్త. ఎవరో కన్నబిడా రాజీ.. తన్నే గొపు వయకిితాెంగల మనిష లా 
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తీరిేదిదతద తునానవు నీవు... అలాెంటిది పరరతి వషయ్ెంలో కాదన్కమాా! నా తపుులు మనినెంచత... నేన్త 
చ్చస న్ తపుుక ిశిక్ష్గా నా కూతురచని నీ దగగర ఉెంచతకోన్ని మాతరెం అన్కమాా!  నీ పెెంపకెంలో.. పరరతి ఉన్నత 
వయకిితాెం, మెంచి న్డవడికత  తయ్ారవుతుెందన్న న్మాకెం కలుగుత ెంది.. రాజీ సేనహెం కూడా పరరతిలో 
మారచు తచగలదత. దయ్చ్చస  నాన్న గారిని ఒప ుెంచమాా! నా బిడాని మీ చ్చతులలో పెడుతునానన్త.. 
కాదన్కమాా!” అెంటూ ఏడుస్ూి  నా కాళ్ీని చతటే్స ెంద ిరూప.  

లాలన్గా దగగరక ితీస్తకునానన్త రూపని. 

"ప చిేదానా... నీ మీద నాకు కోపెం ఏమటమాా... అదపుుడచ మరిేపో య్ాన్త! ఇపుటిక ైనా పరరతి వషయ్ెంలో 
కళ్లీ తెరిచ్ావు అదచ చ్ాలు. నా దగగర నీ బిడా.. నా పెెంపకెంలో లక్ష్ణెంగా వుెంటుెందని నీవన్తకుెంటే.. అలాగక.. 
నేన్త కాదన్న్త. నా పెెంపకెం ఎపుుడూ ఒకలాగక వుెంటుెంది. అది నీ వషయ్మ ైనా స్రక.. పరరతి వషయ్మ ైనా, 
రాజీ వషయ్ెం అయినా స్రక. కానీ న్తవుా, ఆ పెెంపకానేన పరశినెంచి దూరమయ్ాయవు. ఇపుుడు తెలుస్తకుని 
నీ కూతురిని నా చ్చతులోీ  పెడుతునానవు. నాన్నగారచ కాదని ఎెందతకన్తకుెంటునానవు? ఆయ్న్ మన్స్తలో 
నీదెపుుడూ స ధ ర సాధ న్మే. స్ెందచహ ెంచకు. పరరతి వషయ్ెంలో ఎటువెంటి బ ెంగా పెటు్ కోకు.. ఉన్నతెంగా 
పెెంచతతాన్త.  మెంచి లక్ష్ణాలత  వలస లేీ లా చ్చసాి న్త" అెంటూ రూప చ్చతిలో ఒటే్స  మరచ చ్ెపాున్త. 

నా పెెంపకెం మీద స్ెందచహెం కల్లగిెంద ిఆనాడు.. కానీ ఇపుుడు ఆ స్ెందచహెం పటబపెంచలయిపో యిెంది. 
ఇపుుడు నా ర ెండు కళ్లీ ..రాజీ, పరరతి.  మెంచి న్డవడిక, మెంచి మారగెంలో వీరిదద రూ న్డవడానికి మారగెం నేన ే
వ య్ాయల్ల. నా పెెంపకెంలో వీరిదద రూ ఎెంత  ఉన్నతమ ైన్ కాెంతిమయ్ జీవతెం గడప గలగాల్ల... అని 
ఆలోచిస్ూి , రూప చ్చయ్ెందతకుని ఇెంట ిదారిపటబ్ న్త.  

* * * 
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రాగ ధ్వని 

పక్కి శివ పరసాద్  

వరండా ల ంచి దగగు  ఆగక ండా ఖళ్ళు ఖళ్ళు మని వినిప ంచడంతో 
నిద్రా  భంగం అయిన రాజు చిరాక గా అటూ ఇటూ పకి మీద 
కద్ిలాడు. 

"ఈ మగసలి్ద సుఖంగా నిదర పో నివవదు” గొణిగాడు. 
పగలంతా కష్టపడి వచిిన భరతక  పరతీ రాతిర ఇలా అత్త  గారి దగగు  ఇబబంద్ి పెటటడానిి విసుక ింటూ, లేచి 
వంట ంటలో క్క వెళో్ల, కరక్ాియ మగకి తీస , "ఇద్ి బగగున పెటటట క్ో...ఆ మగదనష్టపు దగగు  ఆపుక్ో...మమమల్ది 
క్ాసేపెైనా నిదరపో నీయ్" గట టగా అరుసతత  చెప పంద్ి రాణి. 

వరండాల   నులక మంచం మీద ఒళ్ుంతా దుపపట  చుటటట క ని కూరుిని ఆ మగసల్ద త్లో్ద కరక్ాియ 
మగకి నోటలో  పెటటట క ని, వసుత ని దగగు ని ఆపడానిక్క విశ్వపరయత్ిం చేసతత  "పరా ణాల  పో యినా బాగగణగు ” అని 
గొణిగింద్ి. 
వరండా కటకటాలక   గాల్ద రాక ండా వేలాడద్ీస న తాటాక  చాప అంత్ంత్ మాత్రంగానే ఉంద్ి. చలోట  చల్దగాల్ద 
రివువన వీసతత  గజగజ లాడించేసోత ంద్ి.  ఆగినటటట  ఆగి మళ్ళు దగగు  ఒకిసారి విజ ంభంచింద్ి.  తెలోవారలో  
పాపం ఆ మగసల్ద త్లో్ద దగగు త్ూనే ఉంద్ి. 

*                       *                           * 
ఉదయం రాజు లేచేసరిక్క ఏడు గంటల  ద్ాట పో యింద్ి. నిదర చాలక కళ్ళు మండిపో త్ునాియి. ఆదరా 
బాదరాగా త్యారయి, ట ఫ న్ చేస  బ ైటక్ొచేేసరిక్క, త్లో్ద ఇంక్ా నిదర లేవలేదు. రాత్రంతా దగగు తో అలస పో యి 
తెలాో రి జామగ వేళ్ నిదర పట టనటటో ంద్ి.  త్న ఆటల శుభరం చేసుక ని రెడీ అయియేసరిక్క, నాల గేళ్ు క్ొడుక  
సతిల్ బాగ్ తో "నేను రెడీ" అంటూ వచేిశాడు. 
రోజూ క్ొడుక ని క్ానెవంట్ ల  ద్ించి డతేటీ ఆరంభసాత డు. ఒక్ోసారి ఆటల రాతిర పద్ి ద్ాటే వరక  తిపుపతాడు. 
ఆద్ాయం బావుంటటంద్ి కనుక క్ొడుక ని క్ానెవంట్ ల  చద్ివిసుత నాిడు.  రాతిర సరిగాు  నిదర లేకపో వడంతో, 
మద్ాేహిం ఒంట  గంటక  మంచి ఎండల  భోజనానిక్క వచిినవాడు, తిండి తిని త్రువాత్ మత్ుత గా 
సాయంక్ాలం నాల గగ వరక  నిదర పో యాడు. 

"బాబీ సతిల్ విడిచి పెటేట  ట ైం అయిేంద్ి, లే" అంటూ రాజుని నిదర లేప ంద్ి రాణి. 
వేడి టీ తాగాక గాని తేరుక్ోలేకపో యాడు. క్ొడుక ని క్ానెవంట్ నుండి ఇంటలో  ది్ంప  ఆటలల  వెళ్లుపో యాడు. ఆ 
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వెళో్డం మంచి బేరాల  త్గిల్ద తిరిగి ఇంట క్క వచేిసరిక్క రాతిర పద్ి గంటల  ద్ాట ంద్ి.   వరండాల  త్లో్ద  
నిదరపో తోంద్ి. బాబీని నిదరపుచుితోంద్ి రాణి. త్ండిరని చతడగానే లేచి కూరుినాిడు.  జిలేబి పొ టోం 
అంద్ించాడు. రోజూ అలా తేవడం అత్నిక్క అలవాటే.  నానమమక్ో జిలేబి ఇవవడానిక్క బాబీ వరండాల క్క    
వెళో్బో యాడు. “నానమమ నిదర పో తోంద్ి, రేపు ఇదుి వులే” అంద్ి రాణి.   బాబీ ఆగిపో యాడు.  రాజు వేడి నీళో్తో 
సాినం చేస  భోజనానిక్క కూరుినాిడు.  ఈ ల గా క్ొడుక ని నెమమద్ిగా నిదరబగచిింద్ి రాణి.  రాజు మంచం 
మీదక  వచిి స గరెట్ వెల్దగించాడు.  

రాణి అత్ని ఫాంట్ జేబగల ని డబగబల  తీస  లెకిపెట ట  పెట టల  పెడుత్ూ ” పడుక్ోరాదత...ఇపుపడేందుక్ా పాడు 
స గరెట్” విసుక ింద్ ిరాణి. రెండు నిమిషాల  గడిచాక ఆఖరి దమగమ పీల్ది,  స గరెట్ మగకి నల్దప  విస రేస , 
లెైట్ ఆపాడు.  త్రువాత్ నెమమద్ిగా భారే మీద చేయి వేసాడు.  చీకట ల  ఉరకలెతితన ఆవేశ్ం ఆక్ాశ్పు 
అంచుల  చతస ంద్ి.  అలస న శ్రీరాల  గాఢ నిదరల క్క జారుక నాియి. 

ఓ అరగంట త్రువాత్ ఖళ్ళుఖళ్ళు మని వరండాల ంచి ఆగక ండా  వచిిన దగగు  శ్బాి నిక్క ఇదిరిక్ీ నిద్రా  భంగం 
అయిేంద్ి.  రాజు క్క వెరిి క్ోపం వచిింద్ి. 

"చంపుతోంద్ి...లం..." భరించలేని క్ోపంతో అరిచాడు. 
"అద్ి చావదు, మనల్ది చంపుతాద్ి” అంటూ రాణి విసురుగా లేచి వరండాల క్ెళో్లంద్ి. 
భారే తిటటో  వినిప సుత నాియి రాజుక్క.  తెలోవారలో  ఆ దగగు క్క నిదర పటటలేదు.  మరుసట  రోజు వీధి చివర డాకటర్ 
దగురక్క తీసుక్ెళ్ళో డు.  మందుల  వాడినా త్లో్ద దగగు  త్గులేదు.  పగలంతా కష్టపడి ఆటల తిప పన రాజుక్క 
రాత్ుర ళ్ళు సరిగా నిదర లేక పో వడం చిక్ాక  గానే ఉంటలంద్ి.  రోజుల త్రబడి ఈ నిదరలేమి క్ారణంగా  ఒకరోజు 
ఆటల పెది ఆక్కిడెంట్ క్క గగరి క్ావాల్దివచిింద్ి.  ఎదురుగా ఇంచుమించు మీదక  దతసుక్ొచిిన లారీని 
వెంటటర క వాస ల  త్ప పంచుక నాిడు. అద ష్టం బావుండటంతో చేతిక్క చిని గాయం, ఆటలక్క చిని డేమేజితో 
ఆగింద్ి.  క్ానీ,  ఆ సంఘట తో  రాణి చాలా త్లోడిలో్ద పో యింద్ి.  ఒకవేళ్ ఇంక్ేద్ెైనా పెది పరమాదం జరిగితేనో? 
అని భయం ఆమెను వణిక్కంచింద్ి.  భరతతో అద్ే మాట చెప ప కళో్నీళ్ళో  పెటటట క ంద్ి. 

*** 

ఊరు చివర ఒక బేరానిక్క వెళో్లన రాజుక్క అకిడ ఒక వ ద్ాా శ్ిమం కనిప ంచింద్ి. అద్ి చతడగానే అత్నిక్క క్ొత్త  
ఆల చన కల్దగింద్ి.అంతే!   ఇంక రెండో  ఆల చనక  తావులేక ండా, ఆరోజే త్లో్దని త్న ఆటలల   ఎక్కించుక ని 
ఆ ఆశ్ిమానిక్క తీసుక్ెళో్ల వాళో్క  అపపగించాడు. 

"రోజూ ఏద్ో  ట ైం ల  వచిి కనిప సాత ను. నీక్కకిడే బావుంటటంద్ి!" చెపాపడు.  త్లో్ద ఏం మాటాో డలేదు.  ఆమె 
మొహం వాడిపో యి ఉంద్ి.  కళ్ుల  నీళ్ళు ధారాపాత్ంగా క్ారుత్ునాియి. ఆశ్ిమ నిరావహక ల  ఆమె 
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వివరాల  నమోదు చేసుక నాిరు. ఆధార్ జిరాక్సి అడిగి తీసుక నాిరు. ఆరోగే వివరాల  అడిగితే దగగు  
సంగతి చెపాపడు. ఇంట క్క వచేిశాడు. 

"ఇరుగూ, పొ రుగూ ననుి ఆడి పో సుక ంటటనాిరు!"  చెప పంద్ి రాణి. 
రాజు ఏం మాటాో డక ండా భోజనం చేస  మంచం మీదక  చేరాడు. 
"నానమమ ఏద్ి?"అడిగాడు బగజిి. 
రాజుక్క ఏం చెపాపల  తెల్దయలేదు. 
"ఊరెళ్లుంద్ి క్ానీ, నువువ పడుక్ో” కస రినటటట గా చెప పంద్ి రాణి. 
బగజిి బికి మొహం వేసుక ని పడుక నాిడు. రాణి లెైట్ ఆపేస ంద్ి.  రాజుక్క  మనసంతా భారంగా తోచింద్ి. 
బలంగా నిటూట రుప విడిచాడు.   రాణి అనునయంగా అత్ని మీద చేయి వేస ంద్ి. ఓ గంట త్రువాత్ నిదరల క్క 
జారుక నాిడు.  మంచి నిదరల  ఉని రాజుక్క ఖళ్ళుఖళ్ళుమని దగగు  శ్బిం వరండా ల ంచి ఉధ్ త్ంగా 
వినిప ంచడంతో త్ుళ్లుపడి లేచి ఆత్ త్గా వరండా ల క్క వెళ్ళుడు. అకిడ ఎవరల లేరు. 
ఖాళీ మంచం జాల్దగా చతసోత ంద్ి. 

*** 

ఉదయం నిదర లేవగానే  ఆశ్ిమానిక్క వెళ్ళుడు.  అపపట క్ే సాినం, అలాపహారం మగగించుక ని తోటల  
నీరెండల   తోట వారితో కలస  కూరుిని త్లో్దని చతడగానే అపరయత్ింగా "అమామ!" అనాిడు. 
"రాజూ! వచాివా” అంద్ి.  ఆమె మొహంల  ఎంతో ఆనందం.... 
"బాబీని తేలేద్ా...ఎలా వునాిడురా" 
"ఆద్ివారం తెసాత లే...ఇకిడ నీక  బావుంద్ా?" అడిగాడు. 
"నా దగగు  త్గిుంద్ిరా... డాకటర్ మందు పనిచేస ంద్ి” అంటూ ఏద్ో  చెపపబో యింద్ి. 
"సరే.....వసాత " అంటూ మరో మాటక  అవక్ాశ్ం ఇవవక ండా గబగబా వెళ్లుపో యాడు. 
ఆ రాతిర కూడా సగం నిదరల  మెల క వ వచిింద్ి.  ఖళ్ళుఖళ్ళు మని ఒకటే దగగు  శ్బిం. లేచి 
కూరుినాిడు.వరండా ల క్క వెళ్ులేదు. స గరెట్ వెల్దగించాడు.ఏద్ో  తెల్దయరాని రాగం దతరంగా,భారంగా 
వినిప సోత ంద్ి.భారే, క్ొడుక  గాఢ నిదరల  వునాిరు. 

*** 

రోజుల  గడుసుత నాియి. అపుపడపుపడు వెళో్ల త్లో్దని చతస  వసుత నాిడు. వెళో్లనపుపడలాో  జిలేబి పొ టోం 
పటటట క్ెళ్ళత్ునాిడు.  త్లో్ద పరిశుభరంగా, ఆరోగేంగా ఉండటం గమనించాడు.  ఓ ఆద్ివారం భారే, ప లోలతో 
వెళ్ళుడు.  త్న లాగే చాలామంద్ి వచాిరు.  అకిడుని చాలామంద్ిక్క ఏద్ో  ఒక అనారోగేం వుండనే వుంద్ి. 
క్ారణం వారాకేం! 
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రాజు త్లో్ద ఉబబసానిక్క, క్ారణం చల్ద గాల్ద. చలోదనం ఆమెక  పనిక్కరాదు. వెచిని వాతావరణం ఉండాల్ద. 
ఆశ్ిమంల  గదుల  పగడబంద్ీగా ఉనాియి. క్కట క్ీల  వేసేత  చాల . బ ైట చలోదనం ల నిక్క రావడం లేదు. 
డిసెంబర్ నెల ఆరంభం అయినా, చల్ద ఉధ్ త్ంగా పెరిగినా, ఆవిడక  పెదిగా ఇబబంద్ి కలగడం లేదు. 
రాజుక్ెంతో సంతోష్ం కల్దగింద్ి.  

ఆశ్ిమ వాసులక  క్ొంత్ పెైక్ానిి త్న వంత్ు కరతవేంగా భావించి ఇచాిడు.  క్ానీ, వెళ్ళుటపుపడు త్లో్ద చతస న 
చతపు అత్డిని వెంటాడ సాగింద్ి. ఆ రాతిర రాజుక్క నిదర పటటలేదు. ఎపుపడో  వేక వ జామగన క్ొంచెం క నుక  
తీసాడు.  ఆ క నుక ల  ఓ కల వచిింద్ి. నాల గేళ్ు అబాబయి ఉబబసం దగగు తో ఊప రాడక ఉక్కిరి బిక్కిరి 
అవుత్ుంట,ే భగజాన వేసుక ని అటూ, ఇటూ తెలోవారలో  నిదరపో క ండా తిరుగాడిన ఓ మాత్  రలపం 
కనిప ంచింద్ి.తెల్దవి వచాిక, త్న నాల గేళ్ు క్ొడుక  వైెపు ఆత్రంగా చతసాడు. అమమ పకిన వెచిగా, 
హాయిగా నిదర పో త్ూ కనిప ంచాడు. 

ఇంత్ల  వరండాల  శ్బిం...దగగు  శ్బిం...అవును  ఆ దగగు  త్న చినిపుపడిద్ే...దగగు త్ునిద్ి 
త్నే....ఒకిసారిగా  "అమామ...."అని బాధ్తో ఛాతీ నిమగరుక నాిడు. 

* * * 

క్ారెపంటర్ తో వరండాల ని గిిల్ డోర్, క్కట క్ీలక  చలోగాల్ద రాక ండా చెకిలతో ట ైట్ గా బిగించే ఏరాపటట 
చేయించాడు. 

"ఇపుపడు ఈ అనవసరం ఖరుి ఎందుక ?" అడిగింద్ి రాణి.    
"అమమను తీసుక  వసుత నాిను" చెపాపడు సీరియస్ గా. 
రాణి మౌనంగా పెదవి క్ొరుక త్ూ ఉండిపో యింద్ి. 
ఆ సాయంక్ాలం ఆశ్ిమ నిరావహక ల  ఆశ్ిరేంగా రాజు వైెపు చతసారు. 
"ఇకిడ ఏమైెనా అసౌకరేంగా ఉంద్ా?"అడిగారు వాళ్ళు. 
"అటటవంట ద్ేమీ లేదు!" చెపాపడు. 

త్రువాత్ త్లో్ద దగురక  వెళో్ల, "అమామ! ఇంట క్క వెళో్లపో ద్ాం" అనాిడు. 
"ఇకిడ బాగానే వుంద్!ి" అని అంద్ి క్ానీ, ఆ మాటక్ే ఆమె మగఖం వెల్దగిపో తోంద్ి. 
గబగబా ఆమె సామానుో  సరిి ఆటలల  పెటేటసాడు. 
ఆశ్ిమంల  ఉని ఆమె తోట  వాళ్ళు "మళోీ ఎపుపడొసాత వ్?"అని క్ొందరు, "ఇకిడే బావుంటటంద్ి" అని 
ఒకరు,"మీ క్ోడల  ఒపుపక ంద్ా?" అని ఒకరు అడగసాగారు. క్ొందరి మొహాలల  క్ాసతంత్ ఈర్య కూడా 
కనిప సోత ంద్ి.  అందరల వీడోిల  చెబగత్ునిటటో గా గేట్ వరక  వచాిరు. 
ఆటల కద్ిల్దంద్ి.   
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ఇంట క్క రాగానే ఇరుగూ,పొ రుగూ పలకరించారు, 
"ఏ ఊరు వెళ్ళో వమామ?"అంటూ. 
"నానమామ!" అంటూ పరుగగన వచిి వాటేసుక నాిడు మనవడు. 
రాణి మౌనంగా వచిి అత్తగారి పెట ట  అందుక ని వరండాల  పెట టంద్ి. రాజు వెంటనే ఆటల తీసుక ని బేరాల క్ోసం 
వెళ్లుపో యాడు. ఎనిమిద్ి గంటల పరా ంత్ంల   తిరిగి వచేిసరిక్క, త్లో్ద భోజనం చేసోత ంద్ి. రాణి దగుర ఉండి 
వడిి సోత ంద్ి.  భోజనం అయాేక వరండాల  మంచం మీద కూరుింద్ి. 
రాజు తెచిిన జిలేబి పొ టోం బాబీ నానమమక్క ఇచాిడు. 
ఆ రాతిర నిదరపో యియమగందు వరండాల క్ెళ్లు చతసాడు. 
గద్ి వెచిగా ఉంద్ి. 
"చల్ద గాల్ద లేదు కదమామ?"అడిగాడు త్లో్దని. 
"బాగానే ఉంద్ిరా...నువువ మాత్రం ... చల్దల  రాతిర పూట ఆటల తిపపక రా!” అంద్ి నిదరక పకిమిసతత . 
త్లో్దక్క దుపపట  కపపడంల  సాయం చేసాడు. 
ఆ రాతిర ఏ శ్బిం వినబడలేదు. 
దగగు  శ్బిం అసలే వినబడలేదు. ఏద్ో  గగండెల ని బరువు ది్గిపో యినటటో గా, తేల్దక పడిన మనసుతో ఎంతో 
హాయిగా నిదరపో యాడు. 

* * * 
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గతితర్కం 

పో తూరి సునీత 
 
"ఏ బాహ్యబలం పనిచేయకపో తే నిశ్చలస్థితిలో ఉన్నవసుు వు 
అద ేస్థితిలోన్ూ, సమవేగంతో ఋజుమార్గంలో గమంచ ేవసుు వు 

అద ేగమన్స్థితిలోన్ూ ఉండిపో యే వసుు వు ధరమానిన జడతవంఅంటారు. (Inertia)" 
 
ఈ సూత్రం నాకు నూరు పాళ్లూ  వర్తిస్ి ంది.  ప్రతిర్ోజూ నా ఉదయప్ు నడక ఎప్ుుడు గత్ంలోకి 
జార్తపో యందో  గమనంపే లేకపో యంది. లాకడౌ నాా జీవనగతిన మార్చేస ంది అంట ేనమాాలి.  
వలస కూలీల దయనీయమ ైన ప్ర్తస ి తిన ర్ోజూ వారిలోూ  వంటూ, చద్వుత్ూ మనస్ చేదెకిిన 
అన్భవం.  పెదవుల ైనా దాటన నాసాన్భూతి, ఇంటి నాలుగుగోడల మధ్ేే ఆవరయపో త ంది! 
ఈ నససహాయత్ ఎంత  అశాంతిన కలిగతసిో ంది.  నసాసరంగా జీవత్మూన్. కాన, అది మారడానకి నేన్ 
ఏ ప్రయత్ామూ చేయటం లేద్.  దానకీ సమయం ర్ావాలేమో? 
‘టిరంగ్.. టిరంగ్...’ అంటూ ఫో నమాగతంది.  అద ినా సెలోోన్.   నాకిష్టమ ైన ర్తంగోట న్. సజీవమ ైన క్షణాలేవో 
ముంద్ నలిచినటలూ  వుంటలంది వంటూంటే!! 
వ ైజాగుాంచి ర్ాఘవ.  
"సత్ేం ఎలా ఉనాావుర్ా?" 
"దివేంగా...!  మీరంతా ఎలా ఉనాారు?  వ ైజాగోూ  గాసలూ కచజి అదీ..." 
"అబ్బేబ్బే. మన వ ైప్ు కాద్లే .." 
"వ ంటన ేఫో నేేదాా మన.." నా మాట నాకచ పేలవంగా వనప ంచింది.  నేనాప్నచేయందే..! 
"అదంతా ఓకచ.  న్వుు అరజంటలగా ఓ సాయం చేయాలి!  సాములు అన మనూర్చ. హ ైదర్ాబ్ాద్ వచాేడు 
ఎవర్ో పేషెంటలకి త డుగా..  బ్సవతారకం హాస ుటల్ అన్కుంటా! అత్న్ కుకటప్లిూలో చికిడిపో యాడు.  
వ నకిి ర్ావాలంటే లాకడౌ నూ.  కాసి సాయంచేయగలవా?" 
గత్ుకుిమనాా!  నేన్ ఉండేది మియాప్ూర్. కాన ఈట ైంలో ఎలా? సాధ్ేమయయే ప్నేనా? 
"ఏంటాలోచిస్ి నాావ్?  ఆబ్లూ గచష్న్ అన్కో, ఏమనాాఅన్కో. అకిడ అత్నకో ఎమర్జజనీస. అత్న న ంబ్ర్ 
ఇస్ి నాాన్!  వాటాసపేేసాి లే,  సాయంతరా నకి నాకు అపేౌ ట్ ఇయే. ఉంటా!" మర్ో మాట లేకుండా 
చరవాణ ివాణి త్ుంచేసాడు. 
ర్ాఘవ నా చినానాట ిసేాహిత్ుడు.  'నీత ప్న' అన ఎవర్జైనా అంటే శకిివంచన లేకుండా సాయాన 
కివసాి డు. అలాగచ ఎద్టవాళ్ూ త నూ చేయంచ్కోగలడు.  ఈమధ్ేే మా సేాహిత్ులన్ అందర్నా కూడగటిట  
వాటసన్ గూూ ప్  త్యారుచేసాడు. ఒకర్త బ్ాగోగులు ఒకరు ఆర్ా తీస్కుంటూ,  కొతి్లోూ అదో  'ల ైవ్ 
మూవ ాంట్ ,  ఇప్ుుడు ఆ హడావుడ ిలేద్.  
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బ్లవంత్ంగా న టటబ్డినటలట  ఇప్ుుడు ఒకికుద్ప్ు.  ఎలా సహాయం అందించడం?  గొప్ు చికచిన.ే.  
త్ప్ుద్గా.  మనస్లోనే మధ్నప్డుత్ూ, సాములికి ఫో నేేసాన్.  వ ంటనే తీసాడు అత్న్ "ఆఁయ్..! 
మీరు ఫో నేేతాి రన ర్ాగవగారు సెపాురండ.ీ." అంటూ చెప్ుుకు పో యాడు.  
ఇంత్క ీఅత్న పేరు సాములు కాదట సామూేల్.  స ంత్ూరు ర్ాజమండిరట.   త్నన్ త డు తెచ్ేకునా 
పేషెంట్  బ్ంధ్్వంటలూ  ఉండిపో యాడుట.  త్నకచమో వలస కార్తాకుల కోసం ఏర్ాుటల చేస న కచంప్ులో 
ఎలాగో చోటల దొ ర్తకిందిట.   ఆ ర్ోగతత  వచిే ఇలా ఇరుకున ప్డౌంద్కు బ్ాధ్ప్డాౌ డు.   తెచ్ేకునా 
డబ్ూే అయపో యందిట.  ఓ ర్ోజజైతే తిండికూడా దొ రకలేద్. ఎవర్ో ఆహార ప టాూ లు, మంచినీళ్లూ  
ఇచాేరుట.  దాదాప్ు వలప సూి  చెపాుడు.  ఎవర్ో అనాటలట  ర్ోగభయం, మృత్ుేభయం, బ్యటకు వసేి  
పో లీస్వార్త చేతిలో లాఠనదెబ్ేలు.. దెబ్ే త్గతలిన పావురంలా వణికిపో త్ూ అత్న్!  
నాకూ జాలివే స ంది. “నాకు చాత్న ైన సాయం చేసాి న్ అధ్ెైరేప్డవద్ా ” అన చెపాున్. కాన ఎకిడ 
న్ంచి ఎలా మొదలుపెటాట లి?   నా కొలీగ్ శ్రూనవాసర్ావు కూడా ర్ాఘవలా ప్లుకుబ్డి,  ఉప్కారబ్ుదీా  
ఉనావాడ.ే కాన అత్నప్ుుడు దేశంలోనే లేడు.  ఇప్ుుడెలా?  
ఇలా ఆబ్లూ గచష్నమూ  పెటిటనంద్కు  ర్ాఘవ మీద కించిత్ కోప్ం వచిేంది.  ఆలోచనలత  సనాగా త్లనొప ు 
మొదల ైంద.ి  
"అదేమిట ిఅలా ఉనాారు?" కాఫల ఇసూి  అడిగతంద ిర్ాజీ.  ఇరుకున ప్డేస న ర్ాఘవన తిటలౌ కుంటూ, 
వష్యం చెపాున్. 
"ఆమాత్రం సాయం చేయలేర్ా?" వస్ి పో త్ూ అడిగతంది. 
“అద ేఎలా అనే? ముంద్ అత్నకి ఏజురమూ లేకుండా వుండాలి.  ఆత్ర్ాుత్ పో లీస్లు దగగర 
పెర్తమిష్న్ తీస్కోవాలి.  నాకిది త్లకు మించిన ప్న కాదా?” చిర్ాగాగ  అనాాన్. 
"వేణుకిఫో నేేదాా ం." ర్ాజీ సలహా ఇవుగానే ...   
‘అవున్ కదా!వేణు ఇలాటి సాయం చేయగలడు!’ అన అనప ంచింది.    
వేణు త్న మేనలుూ డు.  అత్నేదో  ఎనజ వోక ిప్న చేసాి డు. ఫో నేేస న వ ంటనే దొ రకలేద్. దొ ర్తకాక వవర్ాలు 
అడిగాడు.  ఫో న ాంబ్ర్ ఇచాేన్.  “అంతా నేన్ చూస్కుంటా..  నశ్ేంత్గా ఉండండి” అనాాడు. 
మధ్ాేహాం భోజనం అయాేక చినాకున్కు కూడా తీశాన్.  ఫో న్ వచిేందంటల త్న్ త్టిట  లేపేదాక 
మ లకువ ర్ాలేద్.   చాలా మిసేసడ్ కాల్స  ఉనాాయ.   ర్ాఘవ.. శామూేల్.. ఆఖరా వేణు. 
 
ముంద్ వేణుకి చేసాన్. "అంతా ఓకచ మావయే .. మీ సామూేలిా కలిసాన్.   ఏర్ాుటలూ  జర్తగాయ. 
మళ్ళీ చేసాి ..  కాసి ప్న వుంది!" అంటూ వ ంటన ేపెటేటశాడు. కాసి మనస్ స ి మిత్ ప్డింది.  
 
ర్ాఘవ త్నే ఫో నేేశాడు. "చాలా చాలా థాంక్సస ర్ా సత్ేం! మాట సాయంత  పాటల డబ్ుే సాయం 
చేసావుట.  ఆ భగవంత్ుడు ననూా, నీ కుటలంబ్ానా చలూ గా  చూసాి డు.." అత్న ధ్ో రణిలో ప గడౌం 
మొదలు పెటాట డు.   'ఏదో  చాత్నయనది..” అంటలనాానే కాన,  ‘డబ్బేం సాయం చేస నటలట  చెప్ులేదే!’ 
వేణు ఫో న్లో మాటలాడిన వష్యాలు గురుి కు తెచ్ేకునాాన్. 
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ఆ ర్ాతిర వేణు మళ్ళీ ఫో నేేస  చెపాుడు..  సామూేలులా చాలామంద ిఆ కాంపోూ  వునాారు. అందర్తకీ కలిప  
పో లీస్ ప్ర్తాష్న్ తీస్కున,  ఓ టరకుి వేశారుట.. ఈ ర్ాతిరకచ బ్యలుదేర్త వ డుత్ుందిట.   సాముేలుకి 
ఐద్వేలు అవసరప్డితే ఐద్వేలు  ఇచాేడుట. 
ఆ డబ్ుేలు నేన్ ఆన లూ నమూ  త్నకి టరా నసఫర్ చేసాి నన చెపాున్.  
"అకిర్చూద్ మామయాే! ఆడబ్ుే న్వుచిేనదే" అనాాడు. 
‘నేనచిేనదా? ఎలా?’ ఆలోచనలోప్డాౌ న్.  ర్ాజీత  చెబ్లతే, న లాూ ళ్ూ  కిందట జర్తగతన వష్యం గురుి  
చేస ంద.ి  అదెలామరచిపో యాన్? 
వలస కూలీల కోసం ప్న చేస్ి నా త్మ ఆరగన ైజచష్న్ి మమాలిా త చిన ఆర్తిక సహాయం చేయమన 
మ సేజజుటాట డు వేణు.  వాళ్ూ  సేవా కారేకూమాల ఫో టలలు కొనా జత్చేశాడు.  
ప్దివేలు ఇదాా మన అనాాన్.  త్న్ నవుంది.  కనీసం ఒకలక్ష ఇవులేమా అనాది.  నజానకి మాకు 
ఆర్తిక ఇబ్ేంద్లు ఏఁవీలేవు.  నా కొడుకులు ఇదారూ వదేశాలోూ  స ి ర ప్డాౌ రు.  కానీ ఎకిడో  చినా 
సందేహం.  ఆ ఇచేేది   'ప్రధ్ానమంతిర సహాయనధ్ి’ కి ప్ంప్ుదామన అనాాన్. త్నేం మాటాడలేద్, 
కాన త్నక ిసమాత్ం కాదన అరిమయనా, నేన్ అన్కునాదే అత్నకి ఫో నేేస  చెపాున్.  
"ఎంద్కు మామయాే, ఆ ఇచేే లక్షరూపాయలు ఇకిడే ఇవుచ్ే గదా? మీ పేరు చెప్ుుకొన 
వేలాదిమంద ిసాయం ప ంద్తారు!" అనాాడు. ఇంకా చాలా చెపాుడు. ర్ాజీ అత్న మాటే బ్లప్రచింది. 
ఇక త్న మాట త స ప్ుచేలేక పో యాన్. అన్కునా సంఖేకు మర్ో స్నాా అధ్ికంగా చేరుస్ి ంటే, 
చెప్ుదూా .. చినాత్డబ్ాటల. 
 
ఇది జర్తగత దాదాప్ు న లర్ోజుల ైంది.  అదింకా కూరుేందా? నాకిప్ుుడే అన్మానాలూ లేవు. ఇప్ుటిది 
వ నకిి ఇచేేయాేలి.  
జర్తగతనదంతా వన ర్ాజీ అంది ” మదర్జిర్నసాఅనాటలట  పరా ర్తించే పెదవుల కనాా సాయం చేసే చేత్ులు 
మినా.  మనక ీఅవకాశం ఇచిేన భగవంత్ునకి కృత్జఞత్ చెప్ుుకోవాలి!” 
కాన నాకో నజం దో ేత్కమ ైంది.. ఈ మొతి్ం వేవహారంలో లబి్లదారుడిన నేనే.  నేనే ఋణప్డి ఉండాలి 
అందర్తకీ... 
తొలకర్త వానలక ిచిగుళ్లూ  తొడిగతన కొమాలలాగచ,  అన్కోన వధ్ంగా దిశ, గమనమూ మార్త జీవత్ం మళ్ళీ 
కొతి్గా ఉలాూ సంగా  అనప ంచడం మొదల ైంద.ి 

 

* * * 
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అ ర్ర ర్రర !! 
శ్రర బాడిశ హనుమంత ర్ావు  

 హ ైవే మీద అప్పుడప్పుడూ ఒకటీ అరా వాహనాలు జుయ్..జుయ్ 
మంటూ  వెళ్తు నాాయి. ఆ రోడడు  మీదనే ఉన్ా రాయన్ాగూడ ం... 
సురాాపేట తరువాత వచ్చే ఊరు,   ఆ ప్రసుప్ు  సమయంలో...  నిదరలో 

జోగుత ంది. కానీ నిదర ప్టటక లేచ్ాడడ  స ైదయా.  

 తల ఎత్తు  ఆకాశంలోకి చూసూు ... చుకకల జాడత ... ‘త లల వారు ఝాము, సమయం నాలుగు గంటలు 
అయుంటదన్ుకుంటూ...’  కుకిక మంచంలో న్ుండి లేచి, మంచం కింద ప టటటన్ చ్చత్త కరర తీసుకుని ఇంటట 
ముందు ప న్గడి తీసుకొని బయటట అరుగు మీదికొచిే కూచుని,  ఖదద రు బనీన్ జేబులో న్ుండి చుటట, 
అగ్గిప టటట  బయటటకి తీశాడడ. అగ్గిప్పలల  వెలిగ్గంచబో త ండగ్ా... రోడడు  మీది న్ుండి ర ండడ కాంత్తవంతమ ైన్ 
ల ైటలల  ఉన్ాటలల ండి ప ైకి లేచి, చ్ా...లా... ప దద  స ైజు మిణుగురులు  ఎగ్గరగన్టలట  ఎగ్గరగ, రోడడు  ప్కకన్ ప్డి 
భళ్తల న్ ప్గ్గలిపో యాయి. ఉలికికప్డు  స ైదయా వేళ్ల  మధ్ా ఉన్ా  చుటట జారగప్డింది.... 

“ఓరగ రాములో... ఓ పాలి యిటల రా....” వాకిటలల  ప్డడకొని  ఉన్ా తన్ కొడడకుని కేకేశాడడ.  

ఇదద రూ కలిసి అడడగులో అడడగు వేసుకుంటూ వాళ్ల  ఇంటట ప్కకన్ున్ా ఖాళీ సథ లం దాటట, ఆ ప్కకన్ున్ా 
సూకలుని దాటట ఆ చ్ోటల దగిరగకి వెళ్లల రు. మసకగ్ా ఉన్ా చీకటటలో వాళ్ల కు రోడడు  ప్కకన్ కుదిమటటంగ్ా 
ప్డిన్  కారు కన్ప్డింది. కారు ముందు సీటలలో ఎవరో వాకిు కదులుత న్ాటలట  అనిపించ్చసరగకి, ఇదద రూ 
గటటటగ్ా కేకలు వేశారు. ఈ గ్ోలకు దగిరలో ఉన్ా ఇళ్ల లో న్ుండి న్లుగురు అయిదుగురు వచిే 
గుమికూడారు. స ల్ ఫో న్ ల ఫ్ాల ష్ ల ైట్స్ వేసుకొని చూశారు. ఈ హడావపడికి ఇంకో పిడ క డడ మంది కూడా 
వచ్ాేరు.  

వేగంగ్ా వసుు న్ా కారు, రోడ్-డివెైడర్-న్ు చూసుకోక జరగగ్గన్ ప్రమాదం. కుడి వెైప్ప చకరం డివెైడర్ న్ు ఎకిక 
మూడడ ప్ల్టటలు కొటటట, రోడడు  ప్కకన్ నాటటన్ మొకకల మధ్ాన్ ప్డింది.  ప్డటం ప్డటమే అదాద లు, ల ైటలల  
ప్గ్గలిపో యాయి.  కష్ట ం మీద   ముందు సీటలలో ఉన్ా వాకిుని బయటటకి లాగ్ారు. 

కారులో ఉన్ా వాకిు తలకు తీవరమ ైన్ ద బబ తగ్గలింది. కుడికాలు బరరక్ కింద ఇరుకుకని, విరగగ్గపో యి, 
వేలాడిన్టలట  అయింది.   ఇదంతా మొబ ైల్-లో వీడియో తీయబో త న్ా ఒకతనిా స ైదయా... ‘ ఎదవలు,  
ఏ సమయంలో ఏమి  చ్ యాలో త లిసి చ్ావదా?’ అని కసురుకునాాడడ.  వాళ్ల లో ఒకరు న్ూటాఎన్మిదికి 
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ఫో న్ చ్చశారు. ఓ గంటలో అతనిా తీసుకుని ఆ వాహన్ం  ఏరగయా అసుప్త్తరకి తీసుకుని వెళ్ళిపో యింది.   
గుమిగూడిన్ అందరగ నోటా ఒకటే మాట... ‘ఆసుప్త్తరకి తీసుకొని వెళ్ళలన్ మనిషి బతకడం కష్టం’... అని.  

ఓ గంట తరాాత అకకడ వరూ లేరు!! 
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ఏరగయా అసుప్త్తరకి తీసుక ళ్ళిన్ సిబబంది, విధిలో భాగంగ్ా పో ల్టస్ సేటష్న్ కి విష్యం త లియప్రగచ్ారు. 
డూాటీ డాకటర్, ఫస్ట ఎయిడ్ చ్చశాడడ. కుడికాలు ఫరా కేర్ అయింది.  కానీ సివియర్ హ డ్ ఇంజుారీ 
కారణంగ్ా గ్ాయప్డిన్ వాకిు కోమాలోకి వెళ్ళిన్టలట  గురగుంచ్ాడడ. ప దాద సుప్త్తరకి రగఫర్ చ్చసూు ... అదచ 
విష్యానిా ఎడిిట్స షీట్స లో రాశాడడ.  

ఇంతలో వచిేన్  కానిసేటబుల్ క్షతగ్ాత ర డి జేబులో ఉన్ా మొబ ైల్ తీసుకొని, చివరగ్ా డయల్ అయిన్ 
నెంబర్ కి కాల్ చ్చసి ప్రమాదం సంగత్త త లియచ్చసి, ఆ ఖరీద ైన్ మొబ ైల్ ని సిాచ్ ఆఫ్ చ్చసి జేబులో 
వేసుకొని ‘ప్ని ప్ూరుయిందన్ాటలల ’ వెళ్ళిపో యాడడ. ప్రతీ ప్రమాదానిా ఎఫ్.ఐ.ఆర్ చ్చయడం సాధారణంగ్ా 
జరగదు మరగ.   సమాచ్ారం అందుకున్ా సంబంధీకులు అసుప్త్తరకి చ్చరుకొని, అతనిా తీసుక ళ్ళలపో యారు. 
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ఆ ఊరగ చివరలో ఉన్ా పరా థమికొన్ాత పాఠశాల గ్ేటలకి వంద మీటరల దూరంలో ప్డి ఉందా కారు. 
ఉదయం తొమిిది దాటలత ండగ్ా...  

పిలల లు బడికి వసుు నాారు. అందులో ఇదద రు మిత ర లు ఒకరగ భుజాలమీద ఒకరు చ్చత లు వేసుకొని, 
న్డడచుకుంటూ వసుు నాారు. అందులో ఒకడడ... 

“అరేయ్, పొ దుద న్ా బడి దగిర యాకి్డ ంట్స అయిందంటరా” 

“అవపనా చూసొ దాద మా?” 

“ఇప్పుడొ దుద  పరా రథన్కు ఆలిస ం అయిదిద . ఇంటటరలోల  పో దాం” అన్ుకునాారు.  

అన్ుకున్ాటలట గ్ానే ఇంటర ాల్ లో ఆ పిలల లిదద రూ కారు వదద కు వచ్ాేరు. దాని చుటూట  త్తరగగ్ారు. ముందు 
సీటల ప ై ఉన్ా రంగు రంగుల ప్ూసలు వివిధ్ స ైజులోల  ఉన్ావి వాళ్ల కు బాగ్ా న్చ్ాేయి. చ్ రొకటీ తీసుకొని 
తరగత్త గదులోల కి చ్చరగ, చుటూట  ఉన్ా వాళ్ల న్ు గరాంగ్ా చూశారు.  ముదుద గ్ా ఉన్ా ప్ూసల కవరలన్ు కింద 
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వేసుకొని, వాటటప ై కూచునాారు. వాటటని చూడటంత నే అందరూ పిలల లు వాళ్ల  చుటూట  ‘భలే..భలే..’  
అన్ుకునాారు. 

ప్గలు భోజన్ం సమయం కాగ్ానే.. పిలల లందరూ నిధి అనేాష్ణకు కారు దగిరకు బయలేద రారు.  కారుని 
సేాచేగ్ా ముటలట కొని చూశారు.  అంతకు ముందు ఎప్పుడూ ముటలట కొని ఎరుగరు మరగ. డో రు తీసి ఎకిక 
కూచునాారు.  ఎగ్గరారు, సీట రగంగు త్తపాురు. ఏమి చ్చయాలన్ుకుంటే అది చ్చశారు.  వాళ్ల  బడికి ఏ బండి 
వచిేనా దానిా ముటలట కుంటే యజమాన్ులు ఊరుకునేవాళ్తల  కాదు. కానీ ఇప్పుడడ ఎవరూ అడడు  చ్ పేు 
వాళ్తల  లేరు.  

కాసేప్టటకి ఒకరగకి ఆలోచన్ వచిే డాాష్ బో రుు  మీద ఉన్ా దచవపడి బొ మి పీకి లాగు జేబులో 
ప టలట కునాాడడ. అది చూసిన్ ఇంకొకరు ముందు బాక్్ లో ఉన్ానీళ్ల  సీసా తీసుకునాాడడ. మరొకరు 
సీటరగంగ్ కవర్ ఊడబీకి దానిా ప్టలట కొని...”డడర్...డడర్...డడర్ర...” అని కారు త లుత న్ాటలట  చ్చయసాగ్ాడడ. 
వెన్ుక సీటల లో ఉన్ా టవల్్ త  సహా పిలల లు తీసుకోగలిగ్గన్వనీా... ఎవరగకి న్చిేన్వి వారు 
తీసుకునాారు.   

ఈ లోగ్ా అటలన్ుండి పొ లాల వైెప్ప  వెళ్తత న్ా  కొందరు ప దద లు పిలల లన్ు గదిద ంచ్ారు.  ఆ గదిద ంప్పన్కు 
బ దిరగ ఓ వారం  రోజుల పాటల కారు జోలికి పిలల ల వరూ వెళ్ల లేదు.  కానీ ఈ సారగ నిధి అనేాష్ణ ప దద ల 
వంతయింది. 

ఓ మూడడ వారాలయియాటప్ుటటకీ, ఆ  కారులో ఊడి వచ్చే ప్రతీ భాగ్ానికి కాళ్లల చ్ాేయి. రమాదచవి 
వాళ్లల యన్ ర ండడ టటైరుల  పీకక పో యి, సగం భూమిలోకి పాత్త బర రలు కటేట శాడడ. వీరమి వాళ్లల యన్ ఏకంగ్ా 
సీటల  సాుంజి పీకొకచిే, ఇంటలల  ఉన్ా ఇన్ుప్ కురీేలకు కటటట  వాటటని సో ఫాల మాదిరగగ్ా మారేేశాడడ. 
నాంచ్ారయా వాళ్ల కు నాలుగు చకార ల  ప్పణామా అని కింటా ఉలిలగడు లు వచ్ాేయి.  

‘అయోా... అన్వసరంగ్ా భయప్డాు ము, కనీసం ప్పలల యినా పొ ందలేకపో త్తమే’ అన్ుకున్ావాళ్లల  
ఉనాారు.  అయిదు నెలలయియాటప్ుటటకి, ఆ కారుకి రంగు కూడా పొ టటల పో యి త ప్పు ప్టటడం 
మొదలయిాంది. ఇప్పుడడ అందులో ఫలానా పేరున్ా అవయవం అనేది ఏదీ లేదు... ఉతు  అసిథ ప్ంజరం 
తప్ు.  ఉతు రోతు రా ర ండడ ఊర కుకకలకు ర ండడ ప్డక గదుల ఆవాసంగ్ా మారగంది. 

సూకలుకి ఎదురుగ్ా ఉన్ా కోటయాకి, అతని సావాసగ్ాడడ మరగయు ఊరగ సరుంచి, వెంకన్ాకూ... ఈ 
కారు ఇలాగ్ే వదిలేసేు  త ప్పు ప్టీట ...ప్టీట ... మనెైా పో దద నే బ ంగ ప్డింది. పాత ఇన్ుప్ సామాన్ు కొనే 
గ్ోప్యాకు కబురు చ్చశారు. అతన్ూ వచిే చూశాడడ.  ఎవరగకీ సొ ంతం కాని వసుు వప కాబటటట ,  అడిు కి పావప 
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శేరు బరరం మొదల టాట డడ. చివరాఖరగకి ప్దిహేన్ు వేలకు బరరం కుదిరగంది.  రేప్ప వచిే తీసుకుపో తాన్ని ఓ 
అయిదు వందలు బజానాగ్ా ఇచిే వెళ్ళలపో యాడడ. 

  కానీ... మరుసటట రోజు ఉదయం ఏడడ గంటలకు... ఓ కారు వచిే ఆ త ప్పు ప్టటటన్ కారు దగిర ఆగ్గంది.  
అందులొ న్ుండి ఒకతన్ు దిగ్ాడడ.  తలకు, కాలుకి బాాండచజ్ వేసి ఉంది.   చ్చత్తలో  హాాండ్ సిటక్, కళ్ల కు 
న్లల  కళ్ల జోడడ. అతన్ు నెమిదిగ్ా కుంటలకుంటూ స ైదయా దగిరకి వచ్ాేడడ. ఇదద రూ కలిసి పాత కారు 
దగిరగకి వచ్ాేరు.  

కారు సామాన్ు పీకుకన్ా వారు ఎవరూ అకకడికి వచ్చే ధ ైరాం చ్చయలేదు... కానీ, వీసమ త ు  సామాన్ు 
కూడా దకకని వారు మాతరం ధ ైరాంగ్ా వచిే నిలబడాు రు. విష్యం త లిసిన్ సరుంచ్ గ్ానీ, కోటయా గ్ానీ 
అకకడకు వచ్చే సాహసం చ్చయలేదు. వాళ్ల ని చూసి అప్ుటట వరకూ... కారులో ముడడచుకున్ా ఊర 
కుకకలు గుర్ గుర్ మంటూ దూరంగ్ా పో యి, నిలబడి ఇలుల  జప్పు  చ్చసుు ంటే దీన్ంగ్ా నిలబడి చూసుు న్ా 
బ ైత లాల  చూసుు నాాయి.  

‘అందరగకీ అరథమ ైంది. నెలల కింద ఆ కారు ప్రమాదంలో  గ్ాయప్డింది అతనే అని.  కొనాాళ్తల  కోమాలో 
ఉండ,ి ఈ మధ్ానే బయట ప్డాు డడ.  ఆఘమేఘాల మీద వచ్ాేడడ.’   

అతన్ు ఫో న్ చ్చయగ్ానే అప్ుటట దాకా   కారులో ఉన్ా ఇదద రూ... ఓ వెలిుంగ్ మిష్న్ తీసుకుని కిందకి దిగ్గ, 
కారు వదద కు వచ్ాేరు.  టక, టకా ప్ని మొదల టాట రు.   కారు వెన్ుక సీటల ఉండచ ప్రదచశంలో,  కత్తు రగంచి, 
ఓప న్  చ్చశారు.  లోప్ల న్ుండి పాల సిటక్ కవర్ చుటటట  ఉన్ా బండిల్్ తీశారు. బండిల్ మూలలన్ు చించి 
చూశారు. అనీా ప దద  నోటలల ... మొతు ం ఒక కోటీ యాభ ై లక్షలు. చుటూట  ఉన్ా వాళ్ల  కళ్తల  చ్ దిరగపో యాయి.   
వాళ్తల  మాతరం, ఒక కటట స ైదయా చ్చత్తలో ప టటట ,   మిగ్గలిన్  పారగ్ల్్ ని వచిేన్ కారులోకి మారుేకొని 
వెళ్ళలపో యారు.  చ్చత్తలో ఉన్ా డబుబల కటట  చూసేసరగక,ి స ైదయాకు నిలువప గుడడల  ప్డాు యి. 

  అందరూ ప్రగచయసుు లు కావడంత , భయం లేకుండా... త కలు ఊప్పకుంటూ... ఊర కుకకలు 
ఎప్ుటటలా తమ ఆవాసానిా అకరమించ్ాయి.  ప్రశాంతంగ్ా, ఏ టటన్ష న్ లేకుండా ముడడచుకునాాయి. కానీ... 

అకకడ నిలబడి ఉన్ా వాళ్ల  నోళ్తల  త రగచిన్వి త రగచిన్టేట  ఉండిపో యాయి. అనిమేష్ంగ్ా 
బిగుసుకుపో యారు.  ప్ది నిమిషాలోల  ఈ వారు పాకింది.  ఊరు ఊరంతా నోరు త రగచింది. ఎప్పుడడ ఆ నోరు 
మూసాు రో త లియదు!!  
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స్నేహ 
శ్రీ అంగర వ ంకట శివప్రసాద రావు 

‘స్నేహ’ పనరుకు తగ్గట్టే మంచి స్నేహితురాలు. నాక్ాాదు. మా 
అబ్బాయిక్.ి మావాడు బ్ో ట్బవానాలో ఉద్య ోగ్ం చేస్ుు నాేడు. అద్ి దక్షిణాఫ్రిక్ాలో లేదు. క్ానీ అద్ి కూడ ఆఫ్రిక్ా 
ద్ేశమే. అతి తకుావ జనాభబ వునాే .. ఏ విద్ేశానిక్ీ తీస్రపో దు. చాలా చకాట్ి స్ంస్ాారమున్ే ద్ేశం. 
కరమశిక్షణలో ఏ విద్ేశానిక్ీ తీస్రపో దు. 
మా అబ్బాయి, స్నేహ భరు పని చేస్ుు న్ే కంపెనీలోనే పని చేస్ుు నాేడు. ఆమె అకాడ ఒక క్ాన్వంట్ులో 
ట్ీచరుగా పని చేసో్ు ంద్ి. మా వాడ్ిే వాళ్లే  ముందుగా పరిచయం చేస్ుకుని, క్ొనాేళే్ పాట్ు వాళే్ంట్లే  పనయింగ్ 
గెస్ుే గా వుంచుకునాేరు కూడ్ా. ఆ తరవాత మా వాడ్ిక్ ి పెళ్్లే  వేర ే క్ాపురం పెట్టేవరకూ వాళే్ తోట్ట 
వుండ్ేవాడు. వాళే్క్ి పరలేలు లేరు. పెళ్్లే న్ ఏడ్ాద్ికే్ మా వాడ్ిక్ ి క్ొడుకు పుట్బే డు. వాళే్క్ే పుట్ిేన్ట్ుే  తెగ్ 
స్ంబ్రపడ్ాా రు. మా మన్వడ్ిే ఒకా రోజు కూడ చూడకుండ వుండ్ేవారు క్ాదు. స్నేహ ైతే మా మన్వడ్ిే 
క్ింద ద్ించేద్ ి క్ాదు. మా క్ొడుకు, క్ోడలు అఫ్ీస్ులక్ెళ్ిపో తే మా మన్వడ్ిే ఇంట్లే  పన్మాాయి దగ్గర 
వద్ిలేస్నవారు. స్నేహ స్ూాలు న్ుండ్ ి రాగానే తనే మా వాళే్ యింట్ిక్ొచిి పరలేవాణణి  తన్ యింట్ికి్ 
తీస్ుక్ెళ్ిపోయిేదట్.  వాళ్్లద్ి పకా యిలేే  క్ావడంతో పెదద  స్మస్ో వుండ్ేద్ి క్ాదట్. 
ఇవనీే మా క్ొడుకు, క్ోడలు మాకు ఫో న్ులో చెపుు ండ్ేవారు. ఒకస్ారి స్నేహని వీడ్ియో క్ాలోే  పరిచయం 
చేస్ాడు మావాడు. చాలా కలుపుగోరుగా మాట్బే డ్ింద్ి మాతో.  
స్నేహ అతు  మావలు బ్ ంబ్బయిలో వుంట్బరట్. ఒకమారు వాళ్లే  వాళే్ ద్ేశం తీస్రక్ెళ్లే రట్. రెండు న్లేక్ే తిరిగి 
బ్ ంబ్బయి వచేిస్ారట్.. అకాడ వుండలేక!  వాళే్క్ి స్నేహ భరు ఒకాడ్ ేస్ంతాన్మట్. అయినా అతని దగ్గర 
వుండలేకపోయారట్. స్నేహ వాళే్ని ఎంతో జాగ్రుగా చూస్నదట్. వాళే్క్ీ స్నేహంట్ట ఎంతో అభిమాన్మట్. 
వాళే్దదరూ ఎంత బ్తిమాలినా అకాడ వుండడ్ానిక్ి వాళ్లే  యిషే్ పడలేదట్.  
వాళే్దదరూ అకాడ వుద్య ోగాలు మానేస్ర బ్ ంబ్బయి వచేిస్ారట్ పెదదవాళ్్ల క్ోస్ం.  
ఇద్ీ స్నేహ గ్ురించి మావాడు చెపరిన్ విష్యాలు. ఇద్ెందుకు చెపివలస్ర వచిిందంట్ట .. మేం కూడ ఆ 
మధ్ో మా వాడ్ి దగ్గరక్ ి రమాంట్ట వ్ళ్లే ం. మా పియాణం విశాఖ న్ుండ్ ిబ్ ంబ్బయిక్ి, అకాడ్ిేంచి అడ్ీస్ 
అబ్బబ్బ కి్, అకాడ్ిేంచి .. మావాడ్ ిద్ేశానిక్ీ .. మొతుం మూడు విమానాలు మారి వ్ళ్లే లని చెపాిడు మా 
వాడు. బ్ ంబ్బయిలో మేం స్ాయంతిం అయిదు గ్ంట్లక్ి విమాన్ం ద్ిగాం. మరాేడు తెలేవారు ఝామున్ 
మా ఫే్యిట్ అడ్ీస్ అబ్బబ్బక్ి. మమాలిే బ్ ంబ్బయి విమానాశరయంలో స్ాయంతిం కలుస్ుకుని, మళే్ల 
అరధరాతిి మమాలిే విమానాశరయంలో ద్ించడ్ానిక్ి స్నేహ వస్ుు ందని మా అబ్బాయి చెపాిడు.  
స్నేహని మేం ఒకస్ారి వీడ్ియో క్ాలోే  చూస్ాం క్ాబ్ట్ిే గ్ురుు పటే్డం పెదద  కషే్ం క్ాలేదు మాకు. క్ాకపో తే ఆమె 
వేష్ ధారణలో క్ొద్ిదగా మారుి వచిింద్ి. బ్బబ్ హ యిర్ .. పొ ట్ిే  గౌన్ు, హ ైహీలువ .. మనిషర పొ ట్ిేగా వునాే, 
న్వువతూ మమాలిే ఎనాేళే్ బ్ట్లే  పరిచయం వున్ేట్ుే  పలకరించి, మా చేతి స్ామాన్ు అందుకుని 
మమాలిే దగ్గరోే  వున్ే హో ట్లుక్ి ఆట్లలో తీస్ుక్ెళే్ంద్ి. ద్ారి పొ డుగ్ునా మా మన్వడ్ి కబ్ురేే.  ఆ తరవాత 
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అరధరాతిి మమాలిే విమానాశరయంలో ద్ించి వ్ళే్పోయింద్ి. మేం మా అబ్బాయి దగ్గర వున్ేపుిడు ఆమె 
పిస్ాు వన్ చాలా స్ారుే  వచిింద్ి మా వాళే్ దగ్గర ఏద్య  విష్యంలో. మంచి స్నేహితురాలని మావాళ్లే  చెపిగా 
వినాేము.  మా తిరుగ్ు పియాణంలో ఆమెని కలవలేదు.  
మేం మా అబ్బాయి దగ్గరక్ి వ్ళే్ మూడ్ేళే్వుతోంద్ి. మా వాళ్లే  మధ్ోలో ఇండ్ియా వచిినా స్నేహని 
బ్ ంబ్బయిలో కలవలేదని చెపాిడు. ఈ మధ్ో క్ాలంలో ఆమె విష్యం మేం పూరిుగా మరిిపో యిేం. 
కరోనా మహారాషే్రలో విలయతాండవం చేస్ోు ందని తెలిస్ర, స్డన్ుగా  బ్ ంబ్బయిలో స్నేహ ఎలా వుంద్యన్నే 
విష్యం గ్ురుు క్ొచిింద్ి మాకు. మా అబ్బాయితో కూడ ఆ విష్యం అడగ్లేదు. నా ఫో న్ులో స్నేహ 
ఫో న్ేంబ్రు వ్తిక్ి పట్ుే కునాేన్ు.  
ఫో న్ు చేస్ాన్ు. చాలాస్నపు రింగ్యిోంద్.ి నేన్ు వదలకుండ్ా అలానే పట్ుే కు వునాేన్ు. చాలాస్నపట్ి తరవాత 
అవతల ఎవరో మగ్వాళ్లే  స్నేహ ఫో న్తాు రు. బ్హుశా ఆమె భరు అయివుంట్బడు. 
‘హలో’ అనాేడు అతన్ు.  
‘స్నేహ వుంద్ా?’ అడ్ిగాన్ు. ఫో న్ు గ్రగ్ర లాడుతోంద్ి. నా మాట్ అతనిక్ి వినిపరంచింద్య  .. లేద్య  .. 
‘ఆమె .. లేద్ికాడ ..’ అతని గ ంతులో ఏద్య  తెలియని విచారం త ంగ ిచూస్రంద్ి. 
‘ఎకాడుంద్ ిఆమె?’ అడ్ిగాన్ు ఆతుితగా ..  
‘ఎవరు మీరు?’ అడ్ిగాడు అతన్ు. 
నేన్వరని చెపాిలి?  ఏమని చెపను  అతనిక్ ిఅరధమవుతుంద్ి.  
‘ఇంతక్ ీమీరెవరు?’ అతన్ు రెట్ిేంచి అడ్ిగాడు. 
‘ఆమె .. ఆమె .. మా అబ్బాయి స్నేహితురాలు ..’ అనాేన్ు. 
‘ఆమె హాస్రిట్లోే  వుంద్.ి’  ఈమారు అతని గ ంతులో దుుఃఖం స్ిషే్ంగా వినిపరసో్ు ంద్ి. 
‘ఆమెక్ేమె ంద్?ి’ నేన్ు వూహించినా.. అద్ి క్ాకూడదని అన్ుకుంట్ూనే అడ్ిగాన్ు నేన్ు. 
‘ఆమెక్ ికరోనా సో్ క్ింద్ి.’  ఈమారు అతని గోంతు పూడుకుపోయింద్ి. 
‘కరోనా !!!! .. ఎలా జరిగింద్ి?’ అడ్ిగాన్ు. 
అతన్ు నా పిశేక్ి జవాబ్ు చెపిలేదు. ఫో న్ు పెట్టేస్ాడు. 
నేన్ు చాలా స్నపు మనిషరని క్ాలేకపో యాన్ు. స్నేహ నాకే్మవుతుంద్ి? అంత మంచి మనిషర .. అలాంట్ి 
మహమాార ిజబ్ుా స్ో కడమా! నా మాట్క్ి నాకే్ న్వవవచ ి ంద్ి. కరోనాకి్ దయా జాలీ వుండవు. మంచి, చెడ్ాా  
తెలీవు. మన్ుష్ులిే అలుే కుపో వడమే. 
ఆ విష్యం నా భబరోక్ి చెపాిన్ు. నాకంట్ట ఆమే ఎకుావగా రోద్ించింద్ి. ఆమె భోరున్ ఏడ్ేిస్రంద్ి. 
‘అబ్బాయిక్ ీవిష్యం తెలుసో్  లేద్య  ..’ ఆమే అంద్ ిక్ొంత తేరుకునాేక. 
‘తెలిస్న వుంట్ుంద్.ి మన్క్ ిచెపిడం ఎందుకని వూరుకుని వుంట్బడు.’ అనాేన్ు నేన్ు. మా అబ్బాయి ఫో న్ు 
కలవలేదు. 
నాలుగ్ు రోజుల తరవాత ‘ఆమెక్ి ఎలా వుంద్య  కన్ుక్ోాండ్ి ఫో న్ు చేస్ర’ అంద్ి తనే. 
స్నేహ ఫో న్ుక్ే మళే్ల ఫో న్ు చేస్ాన్ు. ఈ మారు వ్ంట్న ేఅతనే ఫో న్తాు డు. 
‘స్నేహక్ి ఎలావుంద్?ి’ అడ్ిగాన్ు వీల ైన్ంత విచారంగా. 
‘స్నేహ వరు ?.. ఇద్ి నేహ ఫో న్ేంబ్రు. ఆమెక్ి ఇపుిడు బ్బగానే వుంద్ి. న్గిట్ివ్ వచిింద్ి.’ అతని జవాబ్ు 
విని ఆశిరోపోయాన్ు. 
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నేన్ు స్నేహ న్ంబ్రుక్ే కద్ా చేస్రంద్!ి!!స్నేహ అపిట్ి ఫో న్ేంబ్రు మారిపోయింద్ా? 
మా అబ్బాయి ద్ావరా ఆవిష్యం నిరాధ రణ అయింద్ి. 
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పాత స ైకిలు 

దుర్గం భ ైతి 
"అమ్మా, స ైకిలు కొనివ్వమ్ని నాన్నకు చెప్పమ్మా " అప్పపడ ే
బడి న్ ుండ ివ్చ్చిన్ రాజు దేవ్మ్ాన్  ప్ాాధేయ ప్డుతునానడు. 

దేవ్మ్ాఏమిమ్మట్లా డలేద . రాజు స ైకలిు కొనివ్పవమ్ని అడగడుం ఈ వారుంలో ప్దోసారి.  మ్లాన్నకు ఈ 
విషయుం ఇుంతవ్రకు చెప్పలేద . ఆయన్ న్ ుండ ిఏ సమ్మధాన్ుం వ్సతదో  దేవ్మ్ాకు తెలుస . రాజు చెప్పపన్ 
విషయమనిన ఏదో  సాకు చూప్పుంచ్చ వాయిదా వేస కుుంట్ూ వ్స త ుంది. 

రాజుకు  చ్చన్నప్పటి్ న్ ుండి వాళ్ళ నాన్నుంట్ే భయుం.  ఏది కావాలనానఅమ్ానే ఆడిగేవాడు. అమ్ానే 
నాన్నదావరా రాజుకు కావ్లసపన్వి ఇప్పపుంచేది.  రాజు మ్లాన్నతో మ్మట్లా డేది చాలమ తకుువ్. అవి కూడా 
పొ్ డిప్ొ డి మ్మట్లే.   అుంద లో ప్రామ్గాని వాతసలయుం కాని రాజుకు కనిప్పుంచేద ికాద .  నెలరోజుల కిితుం రాజు 
పొ్ రుగూరి సరాురు బడిలో ఎనిమిదో తరగతిలో చేరాడు. ఆఊరికి వెళ్లా లుంట్ ేఆరు కిలోమీట్రుా  బుండాబలట్లో 
న్డిచ్చ  వెళ్లళలి. బస స రోజుకు ర ుండుసారుా   వెళ్ుతుుంది, కాని బడి సమ్యమనికి రాద . 

తోట్ి విదాయరుు లు చాలమమ్ుంది కొతత  స ైకిళ్ుళ కొన్ కుుని బడికి వెళ్ుత నానరు. రాజు నెల రోజులన్ ుండి న్డిచే 
వెళ్ుత నానడు.  ఎప్పపడో  ఒకసారి ఒకరు లిఫ్పు  ఇసాత రు.  న్ వ్పవ ‘స ైకిలకున్ కకురా’ అని ఉచ్చత సలహాలు ఇసూత , 
స ైకలిు దిగేుంతవ్రకు ఎగతాళి చేసరవారు. అప్పటి్ న్ ుండ ిరాజు లిఫ్టు అడగడుం మ్మని మ్ ుంద గా బయలుదేర ి
వెళ్ుత నానడు.  ఇప్పపడు ఉప్ాధాయయ లు తరగతులు బలగా చెబ తునానరు. ర ుండు మ్ూడుసారుా  బడికి 
ఆలసయుంగా రావ్డుంవ్లా ప్ాఠాలు ప్ో తున్నవి. ప్ ైగా శిక్షకూడా విధిస త నానరు. 

చద వ్ుంట్ ేప్ాాణుంగా భలవిుంచే రాజు మ్న్స ,  స ైకలిు కొసుం గ ుండె తలాడిలుా తుుంది. రాజు అడిగేది ప్ాత స ైకిలే, 
కాని అదికూడా వార ితలాిదుండుాలకు కషుుంగా ఉుంద.ి కషుమ్ని తెలిసపనా ఏదోరకుంగా సరుు బలట్ు చేసాత రేమోన్నే 
చ్చన్నఆశతో అమ్ాన్  ప్ాతిరోజు అడుగ తునానడు.  ఈరోజు ఎలమగ ైనా రాజు విషయుం చెప్ాపలని 
నిరణయిుంచ కుుంది దేవ్మ్ా. 

జీతుం ప్న్ లు మ్ గిుంచ కుని రాతిా ఇుంట్ికొచ్చిన్ మ్లాన్నకు రాజు ఎద రొచ్చి 

“ నాన్న, నాకు స ైకిలకునివ్పవ " మెలాగా అడిగాడు. 

"నీకు చద వే దుండుగన్ కుుంట్ే, స ైకిలు కావాలమ! "  
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ఎరిబడడ  మ్లాన్న మొహుం చూసప రాజు ప్రుగ న్ తలాి చాట్ుక ళిళ దాకుునానడు. 

"ప్పలావాడిప్ ై ఆకకప్మెుందయమయ, చూడు ఎలమ భయప్డుతునానడా?" సమ్ దాయిుంచేలమ చెప్పబో యిుంద ి
దేవ్మ్ా. 

"వానిక,ి నీకు తిన్నద ిఅరుగక, న్కురాలు చేతుత నానరు……. 

వాడిక ిచద వెుంద కని మొరమొతుత కునాన,  నామ్మట్ విన్క అలిగితివి. నాలమగా ఆసామి దగగర  జీతమ్ ుంచ్చతే 
ప్దివేలు వ్చేివి.   ఇుంత అప్పపతీరేది, అమ్ా  కొడుకులు నా సుంసారానిన మ్ ుంచ తునానరు " కకప్ుంగా 
తిట్ుు కుుంట్ూ బయట్ిక ివెళిళపో్యమడు మ్లాన్న. 

దేవ్మ్ా ఇుంకేమి  మ్మట్లా డలేద .  చాట్ తీస కుని బీడీలు చేస కుుంట్ూ కూరుిుంది. రాజు ప్దాయలు 
చద వ్పతునానడు.   మ్లాన్,దేవ్మ్ాలకు ఇరవె ైఏళ్ళకిితుం ప్ ళాి అయిుంది.  ఇదురు ప్పలాలు. మ్లాన్నది 
తరతరాల న్ ుండ ిఅసామ్ లకు జీతమ్  ఉుండే కుట్ుుంబుం.  ప్రదరికుం అప్పపల కారణుంగా మ్లాన్న కూడా ఆ 
రొుంప్ప న్ ుండి బయట్కు రాలేకపో్ తునానడు.  దేవ్మ్ా ప్ాతిరోజు బీడీలు చేసూత  ఇుంట్ిఖరుి, బట్ులఖరుి 
ఎలాదీసరది.   పో్యినేడాద ిబిడడ  ప్ ళిళచేసారు.  అప్పపఇుంకాఎకుువెైుంది. 

రాజు మొదట్ ిన్ ుండ ిచద వ్పలో ఉషారుగా ఉుండేవాడు. దేవ్మ్ా చద వ్పకకకున్నన్ , తన్ ప్పలాలకి కషుప్డెైనా 
చద వ్ప నేరిపుంచాలని ప్ దుకకరిక.  అమ్మాయిని ఊరి సరాురుబడిలో ఏడోతరగతి ప్ూరితకాగానే చద వ్ప   
మ్మనిపుంచాడు మ్లాన్న. 

"అమ్మాయిని బలగా చదివిసరత , మ్ుంచ్చ సుంబుంధమ్  తేవాలి. ఏరోజు ప్నిచేసరత  ఆరోజు తిుండి తినే మ్న్కు 
ఈచద వ్పలకద ు " అని మ్లాన్న వాదిుంచాడు. దేవ్మ్ా కొదిురోజులు భరతతో ప్ో రాడిుంది.  చ్చవ్రకు ఆయన్ 
ఆరిుకప్రిసపుతిని అరుుం చేస కుని రాజీప్డిుంద.ి   అమ్మాయికి బీడీలు నేరిపుంచ్చుంది. బీడీల కుంప్ నీ బుంద  
ఉన్నప్పపడు తలాికూతూళ్ుళ పొ్ లుంప్న్ లోా  కూలీకకసుం వెళ్లా వారు. 

రాజు ఏడోతరగతి ప్ూరితకాగానే చద వ్ప మ్మనిపుంచ్చ జీతుం ఉుంచాలన్నద ిమ్లాన్న ప్ాయతనుం.  ఈసారి దేవ్మ్ా 
విన్లేద . 

"అమ్మాయి ప్ ళిళ చేసామ్ .  అప్పపలు మెలామెలాగా తీరుిదామ్ . మీ తాత, మ్ తాత తలన్ ుండి జీతుం 
ఉుంట్ునానరు.  అది మీతోనే ఆఖరు కావాలి. మ్న్ రాజు బడిలో ఫస ు  వ్స త నానడు. వాడిని ఊరుందరు 
మెచ ికుుంట్ునానరు.  బలగా చదివిదాు మ్ .  సరాురుబడిలో ఖరుి ఏమి ఉుండద .  అప్పపడు మీమ్మట్ 
వినానన్ .  ఈసారి నా మ్మట్ దయచేసప విన్ుండ"ి 
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భలరయ మ్మట్లకు అయిషుుంగానే ఒప్పపకుని రాజున్  ప్ొ రుగూరి ప్ దుబడిలో చేరిపుంచ్చ వ్చాిడు. తన్ ఆరిుక 
ప్రిసపుతి గ రిుంచ ేఆలోచ్చస త నానడే కాని, దేవ్మ్ాలమ రాజు గ రిుంచ్చ ఆలోచ్చుంచడుంలేద . రాజు వ్లా అప్పప భలరుం 
తగ గ తుుందని కలకనానడు.  ఇప్పపడు స ైకలిు రూప్ుంలో అప్పప మ్రిుంత ప్ రుగ తుుందని కకప్పడాడ డు. 

రాతి ాప్ద ిదాట్ిుంది. రాజు నిదాపో్యమడు.  మ్లాన్న మెలాగా ఇుంట్లా కి వ్చ్చి మ్ుంచుంప్  ైప్డుకునానడు. తాగిన్ 
వాసన్ వ్స త ుంది.   దేవ్మ్ా తలుప్పలు మ్ూసరసప  వ్చ్చిుంది. 

కకప్ుం వ్చ్చిన్ప్పపడు తిట్ుడుం, బయట్కు వెళాి తాగి రావ్డుం మ్లాన్నకు అలవాట్ుగా మ్మరిుంది. మ్లాన్న 
తాగ డుకు బలనిస కాద . తన్ కకప్ానినఇలమ మ్ుంద  తాాగి శాుంతిుంప్ చేస కుుంట్లడు. అతని బలహీన్తన్  
ఎతితచూప్ప అగౌరప్రచడుం భలరయగా తన్కు అవ్మ్మన్ుం అని ఆరోజు ప్ాశాుంతుంగా ఉుంట్ుుంద.ి 

"నాన్న, అలమ తాగొసరత  న్ వ్పవ మ్ుందలిుంచాలి కదమ్మా, మ్ౌన్ుంగా ఎుంద కు ఉుంట్లవ్ప?" రాజు ఎనననసారుా  
అడిగాడు.  తన్  ఎప్పపడు జవాబివ్వలేద . 

తెలావారుజామ్  నాలుగ  గుంట్లు దాట్ిుంది. 

"న్న్ న మ్నినుంచ  దేవి, నిన్న రాతాి నేన్  అలమ తిట్ుకూడద . ప్గలుంతా ఏదోప్ని అలసట్ " 

"ప్రావలేదుండి. మేమ్  రోజుంతా కూరొినే ఉనానమ్  కదా " 

"అదికాద  దేవి, న్ వ్పవ బీడీలు చేసూత  నా అుంత సుంప్ాదిస త న్న విషయుం నాకు తెలుస .   రాతిా అన్నుం 
తిన్లేద గా" 

"మ్న్మిదురుం తిన్లేద .  చలిఅన్నుం ప్ో ప్పచేసాత న్ . ఒకప్ూట్ కలిసపవ్స త ుంది. మీతిటా్ వ్లన్ మ్న్క ుంత లమభుం 
చూడుండ.ి" 

"కానీ నేన్  మ్ుంద  తాగి, ఆకలి తీరుికునానన్  " 

"నేన్  నీళ్ుా తాగి ……" 

మ్లాన్న మ్ుంచుం దిగ ిదేవ్మ్ా చేతులు ప్ట్ుు కునానడు. 

"నీ మ్ుంచ్చతన్ుంతో న్న్ న చుంప్కు, ఇక తట్ుు కకన్ .  ఇకన్ ుండి తాగన్ .  నిన్ నఇబబుంది ప్ ట్ున్ .   వాడి 
మీద నాకు ప్రామ్లేదన్ కునానవా? " 

మ్లాన్నకుంట్ ిన్ ుండి కనీనళా్దారలు ఆమె అరచేతులప్ ై ప్డుతున్నవి.   దేవ్మ్ా కనీనరు తుడుసూత  
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"మీ సుంగతి నాకు తెలియదాుండి, ర ుండేళా్ న్ ుండి స ైకిలు అవ్సరమ్ న్న మీరు జీతానికి న్డుచ కుుంట్నే 
వెళ్ుత నానరు.   అలసపపో్యిన్ప్పడు ఆసరాగా ఉుంట్దని తెలిసపనా, కొనే సోు మ్త లేదని స ైకిలు అనేది 
ఒకట్ుుందని  మీరు ఎప్పపడో  మ్రిిప్ో యమరు.   వాడు ప్సపవాడు.  రోజు  అట్ు ఆరు ఇట్ు  ఆరు మైెళ్ుా  న్డిచ్చ 
వెళ్ుత ుంట్ ేనాగ ుండె కలుకుుమ్ుంట్ుుందుండి.  మ్న్కు అప్పపలు కొతతకాద . దేవ్పడిచ్చిన్ ర కులు సకుగ ుంట్ే 
ఈఅప్పప తీరిడుం ఎుంతసరప్ుండి "  

"న్ వ్పవ స ప్పపుంది నిజమే.   వాడ ిఅవ్సరుం కుంట్ ేమ్న్కుమిుంచ్చుంది ఏమ్ ుంది.  రేప్ర కొతత  స ైకిలు కొుంట్లన్  " 

"ప్ాత స ైకిలు కొన్ుండి" దేవ్మ్ాఅుంది. 

 

తలప్ ై ప్రామ్గా చేయితో నిమ్ రుతుుంట్ే రాజుకు మెలకువ్ వ్చ్చి లేచ్చ కూరుినానడు.   ఎద రుగానాన్న. 

"రాజు, ఏ కుంప్ నీ స ైకిలు కొనాలిరా " అనానడు 

"ప్ాతద ిప్ దు  స ైకిలు కొన్  నాన్న, మ్న్కిదురికీ ఉప్యోగప్డుతుుంది!" సుంతోషుంగా అనానడు రాజు. 

వారిదురు ఆశిరయుంగా  చూసారు. 

 

* * * 
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హ ై వే  
యల్లా ప్రగడ సంధ్య  

 

డ్రవై్్చేస్తూ ్రేడియో్ట్యూన్్చేస్తూ న్నాడు్మధత.్ హ ైవే్మీద్ఉదయము్ట్రాఫిక్్బంపరు–ట్య-బంపరు్
వ ంట్ ంది.్ అరగంట్్పాయాణనన్నా్గంట్న్ారగా్మారుస్తూ ంది్అదే!్్అందతకే్అంత్ట్ రము్లెక్క్వేస్తకొన్న్
బయలుదేరాలి..్తపపదత!  రేడియో్వారూలలో్వాతనవరణము, ట్రాఫిక్్, హ ై్వే్ద ంగతన్నల్గుర ంచి్వంట్య, 
మరోవ రప ్ఫో న్త్మాట్రా డుతూ్్్ఆఫీస్తక్ు్చేరాడు. 

‘గుడ్్మార ాంగు”్ఎదతరొచిిన్్కొలీగ్స్్క్ు్చ్బుతూ్తన్్బరా క్్వ రప ్వ ళ్ళాడు. ఆఫీస్త్లోపల్అదో ్లోక్ము.్
లోపలికి్వ డితే్బయట్్పాపంచము్గురుూ ్వ ండదత. 

మధత్కోస్ం్కొండంత్పన్న్్ఎదతరుచతస్తూ ్వ ంట్ ంది.్ప్ాాజెక్ుు క్ు్అపరూ వలు్్రావలసి్వ ంది.్్అవొసతూ ్మళ్ళా్
రెండేళ్ళా్చతడన్క్కర్లేదన్న, పో్ా గాా మరాన్న్వారం్న్తంచి్అడిగ , వాళా్కి్కావలసిన్్అన్నా్వవరాలు్
ఇస్తూ న్నాడు.్వేళ్ళప్ాళ్ళ్లేక్ుండన్వాళ్ాన్న్మధత్వసిగ ంచనడు.్్ఆరోజే్ఓ్పెదద ్ప్ాాజెక్ుు ్పాజెంట్ ్చ్యాూలి.్
కా్యంట్ ్డలాా స్త్న్తంచి్అపపట్ికే్వచిియున్నారు.్ఆ్రోజు్ఆ్హడనవడిలో్్ట్ రం్ఎలా్గడిచిప్ో యందో ్
ట్ ంలో్ఎవవర కీ్త్లియలేదత.్అంత్హడనవడి, అంత్పనీ.్పెరపెచతి్ఇట్ ్ట్ ముక్ు, అట్ ్కా్యంట్ క్ూ్
స్ంధనన్క్రూగా్మధత్పన్న్క్త్తూ ్మీద్సాము.్ఆ్రోజంతన్హడనవడితో్తల్త్తాపిప్గడియారము్వ రప ్క్ూడన్
చతడలేక్్పో్ యాడు. 

మధనూహాం్స్తధ్ఫో న్త్“లంచ్్చేసారా”్అంట్య. 

“ఇంకా్లేదత.్మీట్ింగులో్వ న్నా!”్ముక్ూస్ర గా్చ్ప్ాపడు్మధత. 

‘లాక్ర్్కెళ్ళారా”్అడిగ ంది్స్తధ.్వాళ్ా్బరూంక్ు్లాక్రు్మధత్ఆఫీస్త్పాక్కన్ే. 

అప పడు్గురుూ కొచిింది.్ఉదయము్స్తధ్‘లాక్ర్్లో్పెట్ుండి' అన్న్తన్్డ్రమండ్్సెట్్ఇచిింది.్అది్కారు్
లోన్ే్వదిలేశాడు.్దనర లోన్ే్కాల్్వసతూ ,  అలా్మాట్రా డుతూ్వచేిశాడు. 



 

 

4
6

 

‘ఛన!!’్అన్తక్ున్నాడు్మధత.్అతన్నకి్తన్్మత్తమరుప ్మీద్అతన్నకే్చిరాక్ు్క్లిగ ంది. 

“క్ుదరలేదత.్వల్్్ట్రక్్్లేట్ర్్”్అంట్య్ఫో న్త్పెట్టుసి్ప్ార కంగు్లాట్ క్ు్పర గెతనూ డు. 

అతన్న్కారు్షతడ్లోన్ే్్వ ంట్ ంది.్బయట్ివార కి్ఆ్ప్ార కంగులోకి్రావట్రన్నకి్అవకాశం్వ ండదత.్అయన్న్
స్ర,ే గబగబర్వ ళ్ళా్వ న్క్్సీట్ లో్పెట్ిున్్జుయలరీ్డబరాన్త్త్చిి్లాప్ట్రప్్బరూగులో్క్ుక్ుకక్ున్నాడు.్
పన్నలో్పడి్ఆ్వషయము్మళ్ళా్మర ిప్ో యాడు్మధత. 

పాజంట్టషన్బాహ్మండంగా్న్డిచింది.్మధతక్ున్ా్పట్ ు ్అదే.్వచిిన్్కా్యంట్ ్జాన్్న్్మధతక్ు్మితరాడే. 

పాజెంట్టషన్బరగా్సాగ ందన్న్అంతన్అభిన్ందన్లు్త్లిప్ారు.్్సాయంతాం్హూపీ్అవర్్అన్న్అందరు్క్లిసి్
గుంప గా్ఆఫీస్తక్ు్పది్మ ైళ్ా్దతరములో్కా్బుాక్ు్వ ళ్ళారు. 

బిజిన్ స్్క్బురాతో, త్తండి, ఆట్్ప్ాట్లతో్స్రదనగా్గడిప్ాక్్జాన్్న్న్త్హో ట్లోా ్దింపి,  ఇంట్ికి్వ డదనమన్న్
బయలుదేరారు్మధత్తన్్కారులో. 

ఆ్హో ట్లు్డౌన్తట్ౌన్తలో.్్్అక్కడ్దింపి,  హ ైవే్ఎకాకలంట్ట్కొదిదగా్షతడీగా్వ న్ా్చీక్ట్ి్స్ందతల్గుండన్
వ ళ్ళాలి.్్ద ంగతన్నలక్ు్మారుపతరు్డౌన్తట్ౌన్త. 

ట్రాఫిక్్్అస్్లు్లేదత.్జాన్్న్న్న్దింపి, స్న్ాగా్రేడియో్స ండ్పెట్ిు ్అక్కడుాంచి్ఇంట్ి్ముఖం్పట్రు డు. 

శీతనకాలప ్చలి్న్ మమదిగా్పెరుగుతోంది.్స్న్ాటి్్గాలి్వీసోూ ంది. 

మండి్చ్ట్ ా ్చిన్ాగా్వరగుతరన్నాయ. 

చిన్ా్చీక్ట్ిన్న్అక్కడక్కడ్వ న్ా్దిమ్్లెరట్ ా ్ఆపలేక్్పో్ తరన్నాయ. 

మధత్అలవాట్ గా్కారు్న్డుప తరన్నాడు. 

హ ైవే్ఎకేక్లోపల్అతన్న్కారున్త్మరో్కారు్ఫాలో్చ్యూట్ము్గమన్నంచనడు.్ముందర్మరో్కారు్
న్ మమదిగా్వ డుతోంది.్వేగంగా్వ ళ్ాట్రన్నకి్ముందత్కారు్దనర ్ఇవవట్ం్లేదత. 

మధతక్ు్కొదిదగా్భయమేసింది.్హ ైవే్ఎకికతే్బెట్రన్తక్ున్నా,  ముందర్కారు్అతన్న్కారున్న్ముందతక్ు్
వ ళ్ానీయూట్ము్లేదత.్తనన్త్రెండు్కారా్మధూ్చిక్ుకక్ున్నాడు. 

'అస్లు్ఇంత్లేట్ ్అవర్్్లో్ఇలా్డౌన్ట్ౌన్రావట్ము్ఎంత్ప్ొ రప్ాట్ో్క్దత’ వస్తగాా ్అన్తక్ున్నాడు్
మధత. 
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ఇక్్రెండు్ట్రాఫిక్్లెరట్ ా ్దనట్ితే్హ ైవే్ఎక్కవచతి,  కానీ్ఇంతలో్రెడ్లెరట్ .్ముందర్కారు్దనట్ిప్ొ యంది.్
మధతక్ు్ఆగక్్తపపలేదత. 

మధత్వ న్క్్ఫాలో్అవ తరన్ా్కారు్క్ూడన్పక్కకే్వచిి్ఆగ ంది. 

కారు్డోరు్త్రుచతక్ు్ఎవరో్దిగట్ము్క్ూడన్క్న్నపించింది.్్న్లాగా, దృఢంగా్ఉన్నారు.్వాళ్ా్చేతరలలో్
లీలగా్ఏదో , హ వీగా్వ న్ాట్ ా ంది. 

చీక్ట్ిలో్ఏదీ్స్ర గాా ్క్న్నపించట్ం్లేదత. 

మధతక్ు్క్ంగారులో్ఏం్చ్యాూలో్తోచలేదత. 

ఆ్కారోా ంచి్దిగ న్వాడు్తన్్కారు్వ రప ్రావట్ము్క్ూడన్్క్న్నపించింది. 

అస్లు్ఏం్జరుగుతోందో ్ఆలోచించట్ము్మాన్ేశాడు్మధత.్ఒక్కసార గా్స్రుా న్్కారున్త్ముందతక్ు్
దతముకించనడు.్్ర యర్్పరూలో్వ న్క్్కారు్వాడు, త్తర గ ్కారు్ఎకిక్వ న్క్న్ే్రావట్ము్క్న్నపించింది.్్
వాడు్మళ్ళా్వ ంట్్బడనా డు!్్క్ంగారుగా్సీపడు్లిమిట్దనట్ి్వేగం్పెంచతతూ్హ ైవే్ఎకేకసాడు్మధత.్్
వ న్క్న్ే్కారు్వాడు్క్ూడన్వదలట్ం్లేదత.్్వ ంట్్పడి్సీపడు్పెంచి్మరీ్వస్తూ న్నాడు. 

‘వీడి్దతంప్త్గ్న్న్తా్వదలడన్ఏంట్ి?’ క్సిగా్అన్తక్ున్నాడు్మధత. 

ఆ్రోజు్ఉదయము్హ ైవే్మీద్ద ంగతన్నల్గుర ంచి్రేడియోలో్వన్ా్వారూ్గురుూ క్ు్వచిింది. 

‘జీవతనలక్ు్ఇక్కడ్అస్లు్సతపీు ్లేదత’్కోపంగా్గొణుక్ున్నాడు. 

‘వీడిన్న్తపిపంచతకోవాలి.్ఇంట్ి్దనకా్వచ్ిలా్వ న్నాడు్వ ధవ!్అంతక్ంట్ట్ఆఫీస్త్వదద ్సెక్ూూర ట్ ్వాళ్ా్
హ లుప్తీస్తకోవడం్బెట్ర్!’్మన్స్తలో్గుణ ంచతక్ున్నాడు.్ఆ్దనర లోన్ే్తన్్ఆఫీస్త్ఉంది.్అక్కడుాంచి్
మరో్ఐదత్కిలోమీట్రుా ్వ ళ్ళతే్గాన్న్తన్్ఇలుా ్రాదత.్వ ంట్న్ే్ఆఫీస్త్సెక్ూూర ట్ కి్ఫో న్చేసి, వషయం్
చ్ప్ాపడు. 

వ న్కాల్వాడు్వేగం్పెంచతతూ్దగార్దగారక్ు్వచేిస్తూ న్నాడు. 

ఇక్్ఆలోచించలేదత్మధత.్్ఆఫీస్త్ఎగ ిట్ ్తీస్తకొన్న్ఆఫీస్త్బిలాింగు్వ రప ్కారున్న్పో్ న్నచనిడు.్్ఆఫీస్త్
సెక్ూూరీట్ి్ఆఫీస్రున్త్పిలుస్తూ ్కారు్లోంచి్దతకాడు.్్సెక్ూూరీట్ి్ఆఫీస్ర్్తన్్బెలుు క్ున్ాగన్పెరన్్చేయూ్
వేసి్మధత్దగారగా్్పరుగున్్వచనిడు. 

మధత్వ న్క్న్ే్వచిిన్్కారు్స్రుా న్్ఆగ ంది. 
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వాడి్ధ్రరాూన్నకి్ఆశిరూపో్ యాడు్మధత.్్అందతలోంచి్క్బుాలో్తమక్ు్స్ర్వ్చేసిన్్యువక్ుడు్దిగాడు. 

మధత్ఆశిరూక్రంగా్చతస్తూ ్‘ఇతన్ేమిట్ి్ఇక్కడ‘్అన్తక్ుంట్య్వ ండగా, మధత్లాప్ట్రప్బరూగు్కారు్
లోంచి్తీసాడు. 

ఒక్క్న్నముషము్ఏమీ్అరథం్కాలేదత్మధతక్ు. 

ఆ్బరూగు్అతన్న్వదదకెలా్వచిింది? 

“మీరు్ఈ్బరూగున్త్కా్బ్లో్మీ్ట్టబుల్్దగార్వదిలేశారు.్న్ేన్త్చతసి్మీకిదనద మన్నవచేిస్ర కే్మీ్కారు్
ముందతకెళ్ళాంది.్మిమమలిా్ఫాలో్చ్యూట్రన్నకీ్సీపడ్లిమిట్్క్ూడన్కాా స్్చ్యాూలి్్వచిింది్మాన్!"్అన్న్
న్వ వతూ్బరూగు్చేత్తకిచనిడు్అతన్త. 

అప పడు్గురుూ క్ు్వచిింది.్న్ కెాస్్వ ందన్న్బరూగున్త్కారులో్వదలక్ుండన్కా్బ్లోకి్తీస్తక్ుప్ో యాడు.్
అలవాట్ గా్మర చి్వచేిశాడు. 

“వావ”్ఆశిరూముతో, సిగుా తో్ప్ాట్ ్ఆన్ందం్క్ూడిన్్క్ూతతో్ముందతక్ు్న్డిచనడు్మధత. 

*్*్* 
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ఇల్లా లి ఉత్తరం 
కే.వి.ఎస్. రవి  

 
 ఎనబ ై శకంలో చివరి రోజులు. ఇంకా ఉత్త రాలు రాసుకొనే 
రోజులే. ల్యండ్ ల ైనుు  కూడా ఇంకా అందుబాటులోకి రాని 
రోజులు.  ప్రమోషన్ మీద బదిలీ అయిన మోహన రావుకి 
అత్ని సతీమణి సుభదర దగ్గ ర నుంచి ఉత్త రం వచిచంది.  

ఇనాు ండ్ ల టర్ కావడంతో, ఉత్త రానికునన ర ండు అంచులు చింపి చదవడం మొదల టటేడు. 
 
పిరయమ ైన శీ్రవారిక ి 
మీ సుభదర వరా యునది. మీరు ఎల్ ఉనానరు. ఇకకడ మేము,పిలు లు, మ్వయయ గారు, అత్త యయగారు 
అందరం బావునానము. 
కిందటి శనివారం వస్ాత ననానరు. ఎందుకు రాలేదు. మేమందరం ఆఖరి బస్ ట ైం వరకు ఎదురు చూసేము. 
పిలు దయితే మీరు వచ్ేచకే  అననం తంటానని భీషిమంచుకుని కూచుంది. ఎదో   నోటలు  ఇంత్ కుకిక నచచ చె్పిి 
దానినప్డుకోబ టాే ను. 
పిలు ల ఇదద రు సూకల్ ఫీజు 10 లోగా కటాే లి. మీరు వచ్ేచక కడతారేమోనని ఎదురు చూస్ాను. సరే నేన ైన 
కడదామని బయలుదేరే సమయ్నికి, మ్వయయగారే సిటీ బస్లు  వ ళ్లు కటటేస్ారు. మీరు రాగానే మ్వయయ 
గారికి డబుులు తరిగి ఇవవండి. నేను ఇసేత  బాగోదు.  పెదద  వాడి కావరేలిు ప్ల ర గ ీస్ రిప్ల రే్ ఇచ్ేచరు.  అనిన ఎనబ  ై
దాటయి కానీ ల కకలోు  డెబ ైుర ండు వచ్ేచయి. నానన దెబుల్డుతాడు నువేవ ప్ల ర గ ీస్ కార్్ మీద సంత్కం 
పెటటేయమమ అంటునానడు వాడు.   ఎం చ్ేయమంటారు?  చిననది బడిక ళ్లు టప్ుిడు వీధి చివర దాకా 
రమమంటలంది. ర డి్ గారింటలు  కుకకని చూసేత  భయం దానికి. నాకేమో ప్ని తెమలడం లేదు. ప్కక వాళ్ు  పింకీని 
అడుగ్ుతాను చిననదానిన త్నతో ప్ాటు తీసుక ళ్ు మని. 
మొనన, మొకకలికి నీళ్ళు పెట ే  గొటేం ర ండు చ్ోటు  ప్గిలిప్ల యి నీళ్ళు  పైెకి చిముమత్ ంటట మ్వయయ గారు 
గ్ుడ్తో గ్టిేగా కటటేరు. ఇప్ుిడు ఇంక నీళ్ళు  కారవు ల ండి. కొత్త  గొటేం మీరోచిచనప్ుడు కొందురు గాని.  
అవును గాని,  మన పెళ్లు ఫల టలకి ఫేరమ్ లేదా? మ్వయయ గారు, షల  కేస్ సదుద త్ూ ‘ఏమమ్మ ఒటిే  ఫల టలనే 
ఉంది ఫేరమ్ ఏదనిడిగ రు.’ నాకు తెలియదు మ్వయయ గారు అంటట, మన దగిగర ప్ాడైెప్ల యిన వాల్ కాు కోు  
మ షిన్ తీసేసి మన ఫల టల పెటటేరు. ఎంత్ బావుందో .  మన బ డూర ంలో పెటాే ను.  అత్త గారు ఈ మధ్య 
సనాత్నస్ారధలిో అక్షరాలు అలుకుకప్ల యినటుు  ఉనానయని అంటునానరు. ఈ స్ారి వచిచనప్ుిడు  ఒక 
రోజు సెలవు పెటుే కొని రండి.. మీ అమమగారిని కళ్ుజోడు షాప్ుకు తీసుకువ ళ్ళు దురు గాని. 
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అననటుు  అత్త యయగారు నాటిన నందివరధనం, ఎరీ మందారం మొకకలు  ప్ూయడం మొదల టాే యి. ఇక మన 
దేవుడి మందిరంలో  అందరి దేవుళ్ుకు ప్ూలు పెటుే కోవచుచ. 
ఈ లక్ష్ిమవారం బాబా గారి భజన మన ఇంటికి ఇచ్ేచరు భజన సంఘం వాళ్ళు. ప్రస్ాదం ఏమి పెడదామని 
అత్త యయగారు అప్ుిడే కంగారు ప్డిప్ల త్ నానరు. కాసత  గోధ్ుమ నూక ప్రస్ాదం, తాలించిన సెనగ్లు పెటటేదాద ం  
కంగారు ప్డొ దద ని చె్పెిను ల ండి అత్త యయగారికి. ఆవిడ భజన ఫెరండ్ త్ లసమమగారు నినన భజనకి రాలేదట 
నినన. ఇంటిక ళ్లు చె్ప్ిమంటునానరు. రేప్ుదయం వ ళ్లు చె్ప్ాిలి. 
 
అననటుే  మరిచ్ేను. కిీత్ం ఏడాది మీరు ప్ాడేరు నుంచి తెపిించిన పికక తీసిన చింత్ప్ండు నిండుకొంటలంది. 
మళ్ు ఆ రంగ్ుల రాణీ బస్ డెైవైరిక చ్ెప్ాత రా. ఇంటలు  తెచిచ ప్డేస్ాత డు ఎదో  ట ైమోు . 
ఏంటల నండి. మీరు ఇంటలు  లేకప్ల తే ఎంతో వ లితగా ఉంది. నాకు రాత్ ర ళ్ళు సరిగాగ  నిదర కూడా ప్టేడం లేదు. 
త ందరగా వచ్ేచయండి బాబు. 
ముఖయంగా ఆఫీసుకి వ ళ్లు  ముందు మీరిచ్ేచ బుగ్గ మీద ముదుద  నాకు మళ్ళు కావాలి. నాకు అదంటట ఎంతో 
ఇషేం.. 
రాసి రాసి చ్ెయియ నొపెిడుతోంది. నిదర ముంచుకొస్లత ంది. 
ఇక నేనుఉంటాను. 
ఇటుు  
మీ పిరయమ ైన ఏవండి. 
....... 
ఉత్త రం చదువుకునన మోహనరావు నవువకునానడు. త్నకి అనుకునన చ్ోటికే బదిలీ అయియంది. ర ండు 
రోజులోు  ఇకకడ రిలీవు అయి త్న కుటుంబానిన చ్ేరుకొబో త్ నానడు. అందరికి సర ్రైజ్ ఇవవబో త్ . త్న 
సతీమణ ి రాసిన ఉత్త రానిన ఆప్ాయయంగా ముదుద  పెటుే కొని పెటలు  భదరంగా దాచుకునానడు... తీపి గ్ురుత లుగా 
మర!ి! 
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ఎల్లల్ు ల్ేని మనసు 

పి.ఎల్.ఎన్.మంగా రత్నం  

ముఫ ై ఏళ్ల  సర్వీసు తరువాత..  గవరనమ ెంటు ‘ఎడ్మినిస్త్ర టేివ్ 
ట్ైనేిెంగ్’ అెంటూ మూడు ర్ోజుల ట్ైనేిెంగుకి పెంప ెంది. ఆ ట్ైనేిెంగు 

ఇెంతకుముెందు తీసుకున్నదే.  జిలలల  ట్ైనేిెంగు స్త ెంటరు మూతపడకుెండ్ా.. గార ెంటుు సాెంక్షన్ అవాీలెంటే, 
మళ్ళీ మళ్ళీ అలలెంటి ట్ైనేిెంగులు .. ఉదయ ోగులకు ఇసతర నే ఉెండ్ాలి.  పూటకో ఫాకలిి వచ్చి పాఠాలు 
చెబుత ెంటారు. అలలెంటి పాఠాలు ఎపపుడు వినాన..  ఎపుటికపపుడు కొతరగానే ఉెంటునానయి.  
ఈ సెంవతుర౦ .. ర్ ెండవ బాచోల  నాలలనే ర్ిట్ైరుమ ెంటుకి దగగరలో ఉనానవాళ్ళీ వచాిరు. అలల అని ఓ 
న్లుగుర్ ైదుగురు కొతరగా సర్వీసు లోకి వచ్చిన్ వాళ్ళీ లేకపో లేదు.  అెంతా పో గుచేస్త నా పాతిక మెంది లేరు 
ఆ ప దద  హాలులో. 
డ్ాాయిెంగ్ ఆఫీసరుల  విధిగా తెలుసుకోవలస్త న్ విషయలలు వివర్ిసుర నానరు. 
కాల స్ మొదల ైన్  గెంటకి .. ‘టీ’ బరాక్ ఇచాిరు. ఆ తరువాత  నా పాకక సీ్తటులోకి ఓ చుడ్ీదార్ వేసుకున్న చ్చన్న 
వయసు అమలియి వచ్చి కూరుిెంది.  ఎకకడ న్ుెంచ్చ వచ్చిెందయ  లేటుగా వచ్చిెంది. ఇెంకాసర  ముెందుగా వస్త్ర  
‘టీ’ తాాగేది. 
మధాోహ్నెం లెంచ్ కూడ్ా వాళ్ళీ ఎర్ేెంజ్ చేసారు. కాల స్ కాసర  ఆలశ్ోెంగా పాారెంభ౦ కావడెంతో.. ఎవరు, 
ఎవరన్నదీ?  పర్ిచయలలు లేకుెండ్ానే గడచ్చపోయిెంది.  అెందరూ భోజనానికని లేసతర  ఉెంటే .. వెన్ుకన్ున్న 
పాలిట్కినక్ కాలేజీలోని  ఎడ్మినిస్త్ర టేివ్ ఆఫీసరు  “మీర్ ెందులో చేసుర నానరు మేడెం”  అడ్మగిెంది నా పాకకన్ 
కొతరగా వచ్చిన్ అమలియిని ఉదేదశెంచ్చ. 
జుటుి  తెలలబడ్మ, యలభ ైయ్యోపడ్మలో ఉనానమ  .. నిెండ్ా పాతిక సెంవతుర్ాలు కూడ్ా లేని  చ్చన్న వయసు 
అమలియిని ‘మేడెం’ అని సెంభోదిెంచాలల మర్వ అతిశ్యెం కాకపో తేన్ు అనిప ెంచ్చనా .. గివ్ ర్ స్త ుకి్ అెండ్ టేక్ 
ర్ స్త ుకి్ పాలస్తీ. 
“మ డ్మకల్ అెండ్ హెల్ర ” చెప ుెందా అమలియి.    
“ఏెం చేసుర ెంటారు”.  
“మ డ్మకల్ ఆఫీసర్” 
అెందరూ అటువెైపప తల తిప ుచతసారు. అలలగే నేన్తన్ు. ఇెంత చ్చన్న వయసులోనే ‘మ డ్మకల్ ఆఫీసర్ా’ 
అన్నటుల ,  ఒకిెంత ఆశ్ిరోెంగా.  
“ఎకకడ” మళ్ళీ అడ్మగిెంది. 
“జన్రల్ హాస్త ుటలోల ”  
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జన్రల్ హాస్త ుటల్ ఇకకడ్మకి చాలల దగగర. చకకగా హెడ్ కాీరిర్ోల  ఉదయ ోగెం. 
భోజన్ెం ప్ల టు తెచుికుని, నా పాకకనే కూరుి౦ది.  ఇెంత చ్చన్న వయసులోనే ‘మ డ్మకల్ ఆఫీసర్’ ఎలల 
అయిోెంది.  ఆమ  వైెపప చతసతర  “ఈ పో సుి  ఎలల వచ్చిెంది” అడ్మగాన్ు. 
“ప్పర్ోల  నోటిఫ కేషన్ు పడ్మెంది” అడ్మగిన్ దానికే ఆచ్చతూచ్చ సమలధాన్ెం చెబుత ెంది. 
అపపుడపపుడత ప్పర్ోల  మ డ్మకల్ నోటిఫ కేషన్ులు పడడెం తెలుసు. మల చ్చన్న అబాాయి కూడ్ా మ డ్మకల్  
సతి డ్ెెంట ేఅపలయ్ చెయోర్ా అెంటే “ఉదయ ోగెం కావాలెంటే ఎెంత స్త్పమలి! ఇపపుడు దొరుకుత ెంది ఉదయ ోగెం.  
ఇకకడ ఉదయ ోగెం  ముఖ్ోెం కాదు, చదువప ముఖ్ోెం” అనే వాడు. వాడ్మ కోర్ిక పాకారెం అలలగే పీ.జీ. 
చదువపత నానడు. 
“మల అబాాయికీ చెపాున్ు, వాడు అపలయ్ చెయోలేదు. ఇపపుడు పీ.జీ మ డ్మస్త న్  చదువప త నానడు”  
“జాబ్ వచ్చినా కూడ్ా లీవ్ ప టిి  చదువపకోడ్ానికి ఆపషన్ ఉెంది” చెప ుెంది. 
“అవపన్ు. నిజమే. వాడు పీ.జీ  చదివే ఆలోచన్లో ఉెండ్మపోయలడు. పాసుర తెం యశోదా హాస్త ుటల్ు , మలక్ 
ప్టలో ఉనానడు” చెపాున్ు కాసర  గొపుగా. 
ఆమ ది ఏెం.బి.బి.ఎస్ మలతామే. అయితే ఏమిటి? ఏ చదువెైనా బాత కు తెరువప కోసమే.  
తరువాత మూడున్నరకు ‘టీ’ బరాక్ ఇచాిరు.  
ఆ అమలియి అపపుడ్ే  హ ెండ్ బరగ్ తీసుకుని వెళ్ళీపోయిెంది. 
ఆ వెళ్ీడెం వెళ్ీడెం .. కిరెంద చెటల  నీడకు .. నిలిప  ఉన్న ఓ తెలల  కారుని .. రి్మోటతర  ఓప న్ చేస్త , డ్ెైవేిెంగ్ 
స్తీటులో కూరుిని,  డ్ెైవే్ చేసుకుెంటూ వెళ్ళీపోయిెంది. ఆమ  వెళ్ళీపో వడెం బాలకనీ లోెంచ్చ చతసతర  
ఉెండ్మపోయలెం మలలలెంటి ప దద  వాళ్ీెం. 
“వాళ్ీకి ఇలలెంటి సబ ె కి్ అన్వసరెం!  అెందుకే వెళ్ళీపో త ెంది” అెంది కమర్ిషయల్ శాఖ్ ఆవిడ. 
“ఆవిడ్ే డ్ాాయిెంగ్ ఆఫీసరు. ఎెంత కలరుకలు పనిచేస్త నా .. ఆవిడకీ సబ ె కి్ తెలిస్త  ఉెండ్ాలి. అెందుకే ప లిచారు” 
చెపాుడు అకకడ్ే ఉన్న ఫార్ సి్ డ్మపారుి మ ెంటు అతన్ు. 
ఆ అమలియి చ్చన్న వయసులో డ్ాకిరు అవడమే కాదు, సీెంతగా కారు న్డుపపడెం కూడ్ా నాకున్చ్చిెంది. 
ఈ వయసులోనే ఎెంత దర్ాె  అయిన్ జీవితెం. ఈర్ోజు ఆడప లలలు దేనికీ తీస్త పో రు అనిప ెంచేలల.. అపుటిన్ుెంచ్చ 
నా ఆలోచన్లు .. నాకు తెలీకుెండ్ానే, ఆమ  చుటూి  తిర్ిగినాయి.  

        *** 
ఆ అమలియి, నా ఆలోచన్లు ఎెంతగా మలర్ేిస్త ెందెంటే..  మల చ్చన్నవాడత మ డ్మకల్ ల ైన్ులోనే ఉెండడెం, 
వాడ్మకీ ప ళ్ళల చెయలోలని .. సెంబెంధాలు చతసతర  ఉెండడెం,  ఇపుటికే వైెజాగు న్ుెంచ్చ చ్చన్నచెల ల లు దాోర్ా 
వచ్చిన్, ఓ సెంబెంధ౦ వాళ్ళీ వెెంట పడుతూనే ఉనాన, ప లలల , ప లలల డ్మది ఒకే న్క్షతాెం కావడెంతో నేనే వెన్కా 
ముెందత ఆడడెం జర్ిగిెంది. 
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ఈ అమలియి  ‘మల వాళ్ీ అమలియి’ అయితే బాగుెండున్ు. ఈమ  ఇకకడ్ే ఉదయ ోగెంలో ఉెంది కాబటిి ,  
హెైదర్ాబాదులో మల ప లలల డ్మ  కోరుు పూరి్ర అయిన్ తరువాత .. వాడ్మనీ ఇకకడ్మకి తీసుకు వస్త్ర  .. ఇదదరూ కలస్త  
ఇకకడ్ే .. కాకినాడలోనే .. ఉెంటారు. అపపుడు నా కొడుకు .. నా కోర్ిక తీర్ా ఉన్న ఊలలల .. ఉన్నటేల  ఉెంటుెంది. 
ఆ అమలియి ఇెంకో ర్ ెండుర్ోజుల పాటు .. ట్ైనేిెంగు స్త ెంటరుకి  వసుర ెంది కాబటిి , ఈ ర్ ెండు ర్ోజులలోన్త 
అమలియి వివర్ాలు తెలుసుకోవాలి.   ఏమన్ుకుెంటే అన్ుకుెంది ‘ఎవరు మీరు’ అని  ముఖ్మలటెం లేకుెండ్ా 
అడ్మగేయలోలి. ర్ాక టుల  ప ైకి ఎగురుత న్న కాలెంలోన్త..  ఈమ  వెన్ుకబడ్ే ఉెంది అన్ుకునాన ఫర్ాీలేదు.  
ఎెందుకెంటే, కుల నిర్ాా రణ చేస్త  సర్ిిఫ క టుల  ఇచేిది మల డ్మపారుి మ ెంటే. ఏ కులలనికీ చెెందని వాళ్ళీ ఎవరూ 
ఉెండరు.  అెంతో నిష ి రెం కనాన ఆది నిష ి రెం మేలు.  
మల వాళ్ీ ప లేల  అయితే ముెందుకు వెళ్ీవచుి. కాకపో తే, ర్ ైలోల  కలస్త న్ పాస్త ెంజరు అన్ుకోవడమే.  
పాయతినస్త్ర  తప్ుమీ కాదుగా.   మర్ో ర్ ెండుర్ోజుల తరువాత ఎవరు .. ఎవర్ో! 
అనీన కలిస్త వస్త్ర , మగప లలల డ్మ తలిలనెైనా.. ఓ మ టుి  దిగి వెళ్ళల సెంబెంధెం కలుపపకోవాలి.  అెంత న్చ్చిెంది నాకు.  
అలలగే తన్ెంతట తన్ు కారు డ్ెైవే్ చేసుకోవడెం కూడ్ా ఆ అమలియి న్చిడెంలో ఓ భాగమే. 
అనీన అన్ుకున్నటేి  జర్ిగిపో తే,  వైెజాగు ఫో న్ు చేస్త , చ్చన్నచెలలల యితో... ‘దానికనాన ముెందు ఇకకడ్ే 
సెంబెంధ౦ కుదిర్ిపో యిెందిలే’ అని చెప్ుదాద ెం అన్ుకునాన. మన్సు ర్ కకలు కటుి కుని ఎగురుత ెంది. 
ఆ మరునాడు ..  
షర్ా మలములే..  నిన్నటిలలనే లేటుగానే వచ్చిెంది. తెలల టి గౌన్ు లలెంటి డాస్ు వేసుకుని ఉెంది. చకకటి ముఖ్ 
వరిసుు. వెంకీల జుటుి . పస్త మి చాయ. మ డలో సన్నటి చెైన్ు. ఆ అమియినే టార్ గటుల  చేసాయి నా 
చతపపలు.  
కానీ, ఏెం లలభెం .. మొదటి ‘టీ’ బరాకోల నే  చెపాు చెయోకుెండ్ా  వెళ్ళీపోయిెంది. డ్ాకిరలకి ఈ ట్ాజర్వ రూలుు,  
ప న్షన్ర్వ బ నిఫ టుు ఇపుటి న్ుెంచే అన్వసరెం అన్ుకుెంది కాబో లు.  
ఉన్న ర్ ెండు ర్ోజులోల న్త ‘ఓ ర్ోజు’ దెండగ ై పో యిెందనిప ెంచ్చెంది.  
హాజర్ ైన్ వాళ్ీ అట్ెండ్ెన్ షీటు .. సెంతకాల కోసెం అెందర్ికీ సరుకులేట్ చేసారు. సెంతకెం ప టిి , షీటు అెంతా ఓ 
సారి్ పర్ిశీలిెంచాన్ు. అెందర్ి ప్రూల   .. డ్మపారుి మ ెంటుల  చదువపత నానన్ు. ఓ గడ్మలో ‘డ్ాకిరు ముెంతాజ్ బరగెం, 
పీ.హెచ్.స్త , బెండ్ారులెంక’ అని, పచిరెంగు ఇెంకుతో వాాస్త ,  సెంతకెం చేస్త  ఉెంది. కాసర  ఆశ్ిరోెం అనిప ెంచ్చెంది. 
అయినా కన్ఫరే్ిషన్ కొరకు పాకకనే  ఉన్న పెంచాయతీ ర్ాజ్ ..  ఆమ న్ు అడ్మగాన్ు. “మన్తో పాటు ఎెంత 
మెంది డ్ాకిరుల  వచాిరు” అని.  
“ ఈమ  తపు ఎవరునానరు? గ జిట్డ్ ఆఫీసరు కదా .. పచిరెంగు ఇెంకుతో మర్వ సెంతకెం చేస్త ెంది” అెంది. 
అపపుడు ఆ అమలియి రూపెం మన్సులో మన్న్ెం చేసుకునానన్ు.  
ముఖ్లన్న ‘బొ టుి ’ లేదు. ఈ ర్ోజులోల  అమలియిలు ఫ్షన్ు ప్రుతొ ముఖ్లన్న బొ టుి కి ఇెంపార్ ిన్ు 
ఇవీకపో వడెం, ఇచ్చినా  కనిప ెంచీ .. కనిప ెంచన్ెంత చ్చన్నదిగా ప టుి కోవడెం,  మోడరన్ డాసుులోల  ఆమ న్ు 
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తెలుసుకోలేక పో యలన్ు. అయినా ఎకకడ్ా మహ్మదీయ యలస లేకుెండ్ా చకకటి  తెలుగు మలటాల డడెం నా 
మన్సుని దయచ్చెంది. 
జన్రల్ హాస్త ుటల్ అన్గానే .. ఇకకడ్ే లోకల్ అని అన్ుకోవడెంతో .. నా ఆలోచన్లు ఎకకడ్మకో 
వెళ్ళీపోయలయి.  ఎలలలు లేని మన్సు సమలధాన్ పడడెంతో చ్చన్నగా చ్చరున్వపీ మొలిచ్చెంది ప దాల ప ైన్ 
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కధామంజరి " ప్రారంభ సంచిక" చదివరను. చాలా బాగ ంది. అభినందనలు!  
(కే. రరజగోప్రల్ ఇందిర) 

కథామంజరిలో కథలన్నీ బాగ న్ాీయి. ప్ో టిలో గెలిచిన్ా మూడు కథలు అరధవంతంగర ఉన్ాీయి.  
స్రారధంతో ఎవేవోఉహ ంచుకునీ భారయకి, భరత కిడ్నీదానంతోకుంచుకుపో్ వడం బాగర కదిలించింది. 

మానవ మనసతతాాన్నీ బాగర విశ్లేష ంచిన కథ ‘మన్ో వ ైకలయం’. రెండ్ో  బహుమతి ఇచిి ఉంటే 
బావ ండ్ేది.  ఒక స న్నమా హీరో మీద కోరటు లోకేసువేయడం చాల బాగ ంది. గ డ్ని  అభిమాన్నంచే 

అభిమానులకు కనువిప్ ు కలిగించిన కథ ‘ఆదరశ గరా మం’. బహుమతికి అరహతకలిగిన కథ.        (వి. 
రరమలింగేశ్ారరరవ ) 

 

కథా మంజరి లింక్ మితరాలు దిాభాష్యం రరజేశ్ార రరవ  గరరట ప్ంప తే చూస్రను.   చాలా మంచి     
కథలు వ న్ాీయి. మీ అభినందన్నయ పా్యతీం సఫలీకృతం కరవరలన్న, తెలుగ  న్ాట మళే్ల మంచి 
కథకు పీట వేస న మీకు శుభాభినందనలు  (వ లచిటి సుబాహమణ్యo, విశ్రఖప్టీం) 
 

కథా మంజరి మంచి కథల సమాహారం.కథా స్రహ తాయన్నకి జరిగే అక్షరరభిషేకం.  హృదయప్ూరాక 
అభినందనలతో (రరవ ల కిరణ్మయి, హనమక ండ) 

శ్రామతి శ్శ్రకళ వోలచటి గరరి కథ చదివరనండ్న ,చాలా బాగ ంది.    పా్ధమ బహుమతి గాహీతకు 
అభినందనలు (రరమరరజు కలిదిండ్న) 

కథామంజరిప్దికధలు చదివేను అన్నీ కధలు బాగ న్ాీయి ఓలెటిశ్ెశ్రకళగరరి కథ చాలా బాగ ంది 
(జయంతి సూరయంబ, బ ంగ ళూరట) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

శుభాభినందనలు!   'కధామంజరి 'ప్రారంభ సంచిక సంప్రదకీయమ లో ప్ాస్రత వించిన అన్నీ 
మేళవించిన మన జీవితాలోే  పెనవేసుకునీ అనుభవరల సమాహారం య వకులు తప్ుకుండ్ా 

చదివితీరరలి అన్న న్ా అభిప్రాయం.   ‘తనలో తాను – అతన్నతోతను’ కధా రచయితాి ఈ కధ దాారర 
అరరధ ంగి అనే్ ప్దం కి అరధం తెలియచేస  అహం చేసే అనరరధ న్నీ తెలియచేస్రరట     గరా మాలోే  వ ైదయ 
సేవలు చేసే వ ైదుయల న్నరేక్షయం వలన న్నససహాయత వలన నష్ుపో్ యిన య వకుడు వ ైదుయడ్న గర 
సమాజ సేవ చేస  ‘వ ైదో యన్ారరయణ్ో హరి :’ అనీ న్ానుడ్న కి వివరణ్ కధ దాారర. విరించి బాగర 

తెలియ చేశ్రరట.  మన్ో వ ైకలయం కధ దాారర స్రారధం అనరధహేతరవ  అనీ సతాయన్నీ తెలియ 
చేస్రరట రచయిత.  దిదుు కోలచన్న తప్ ు కధ దాారర గరా మాలోే  బాధయత గల వయకిత /వ దో యగి 
ప్రిష్రారం చేయగలిగి కూడ్ా అలసతాం వలన చేయలచక పో్ వడం వలన జరిగిన అనరధం 

ఆలోచింప్ చేస ంది. (క ంపెలే  శ్రస త ి, ప్ూణే్) 

 

సంప్రదక మహాశ్య లకు, 'కథామంజరి'  పా్థమ సంచిక చాలా బావ ంది.    కథలు మానవతా 
విలువల తో ప్రటు , మానవ సంబంధాలలోన్న గొప్ుతన్ాన్నీ విశ్దీకరిసూత  ఎంతో ఉదాతతంగర 
ఉన్ాీయి. బహుమతి ప్ ందిన కథలు మళే్ల, మళే్ల చదివించే రీతిలో అతరయతతమం గర ఉన్ాీయి మొతతం 
ప్ది కథలూ ఆణి్మ తాయలచ.  అందులో న్ా కథకు చోటు దొరకడం ...న్ాకెంతో పో్ా తాసహకరంగర ఉంది.  
ధనయవరదాలు  (ప్కిా శ్రవ పా్స్రద్, విశ్రఖప్టీం) 

శ్రమ గరరట నమస్రారం ‘కధామంజరి’ మొదటి సంచిక విడుదల సందరబంగర శుభాకరంక్షలు. 
వ ంకటరరవ  గరరికి కూడ్ా న్ా అభినందనలు తెలుప్గోరరత ను.  బాగర పేరటనీ రచయితల కధలు 
ఉన్ాీయి. తప్ుకుండ అన్నీ చదువ తాను.  అనతి కరలం లోన్ే అతయంత ప్రాచురయం ప్ ందాలన్న 
కరంక్షనసూత ..(సతయన్ారరయణ్ స్రహు, విశ్రఖప్టీం) 

ప్తాిక చాలా బాగ ంది. దిాభాష్యం వరరి కరమ ంట్సస కూడ్ా పెడ్నతే బాగ ండ్ేది. 
(చాగంటి తరలస , విజయనగరం) 
 

సంప్రదకులకు,  నమస్రారించి వరాయ నది అయాయ...మీ ( మన ) ప్రారంభ సంచిక డ్నజైెను, కరాలిటీ 
చాలా బాగ న్ాీయి. భవిష్యత్ లో ఇంకర బాగ ండ్ాలన్న ఆశ్రస్రత ను. మీకు న్ా శుభాకరంక్షలు.(ఎమ్. 
కోటేశ్ారరరవ , విశ్రఖప్టీం)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

న్నడ్నవి పెదువ నై కరరణ్ంగర, క ందర ిప్రఠకుల అభిప్రాయాలు/విశ్లేష్ణ్లను కుదించి ప్ాచురించాం. 
గమన్నంచమన్న ప్రారధన 

మీరట  ప్ంప ంచిన  'కథామంజరి' ప్రారంభ సంచిక జులెై 2020 లో అన్నీ కధలు చదివరను.  పా్తి కధ 
కూడ్ా ఒక 'మ చుి తరనక' అన్న చెప్రులి. క తత  తరం  రచయితలను పో్ా తసహ ంచడ్ాన్నకి, క తత  కధలను 
ప్రఠకులకు ప్రిచయం చేయడ్ాన్నకి మీరట  చేసుత నీ  ఈ  పా్యతీం  తప్ుకుండ  సఫలం  అవ తరంది.  
సంప్రదకీయం,  రరజకీయం  తదితర  ప్దాలు  తెలుగ లో  విన్ాీమ .  కధాకీయం పేరే కరదు 
విష్యం  కూడ్ా  క తతగరనే్  ఉంది.  శ్రా  దిాభాష్యం  వరరట ప్రిచయం అవసరంలచన్న పా్స దధ  రచయిత. 
విశ్రష్ు  అతిధిగర  ఈ  తరం  ప్రఠకులకు తెలియచేస న విధానం ప్ సతకరన్నకి వన్ ీ తెచిి, అదనప్  
రంగ ను అదిుంది. అదే సమయంలో వరరికి పా్ధమ, దిాతీయ, తృతీయ కధ న్నరణయం చేయమన్న 
బరటవ ైన బాధయత ను అప్ుగించి 'అగిీ ప్రీక్ష' ను పెటిున్ా, వరరి న్నరణయం కు అందరి ఆమోదం 
లభిసుత ంది. కధల గ రించి చెప్రులంటే, క తతతరం రచయితలు అవాచుి గరన్న, కధ రరస న విధానం 
క తతగర లచదు. ఎంతో అనుభవం ఉండ్న చేయి తిరిగిన రచయితలు రరస నటుు  ఉన్ాీయి. కధకు 
ఉండవలస న కన్నస లక్షణ్ాలు అంటే వసుత వ , విష్యం, శ్రలుం, భావ పా్కటన ప్రత తరం రచయితలకు 
ఏ మాతాం తీస పో్ వ .  తినగర తినగర వేమ  తియయనుండు, అనగననగ రరగమతిశ్య ంచునుండు అనీ 
చందాన ఈ క తత  రచయిత (తరా)లు ఇలాగ స్రధన చేస  కధలు రరసేత  ఇప్ ుడునీ రచయిత(తరా)లు 
రరబో యేి కరలంలో వీరి నుంచి గటిు  పో్ టీ ఎదురొానక  తప్ుదు.   
(న్నష్ుల న్ారరయణ్మూరిత, కరకిన్ాడ) 

 

మీ సంచికలో  కన్నసం రెండు కధలు ప్రతతరం రచయతలవి తిరిగి పా్చురించండ్న. మిగిలినవి ఇప్ుటి 
రచయితలనుంచి వచిినవి పా్చురించండ్న.   ఒక పేజీ మీ సంచిక మరియ  మీరట పా్చురించిన కధల 
మీద  ప్రఠకుల  సుందన  పా్చురించండ్న.  అన్నీ కథలు బాగ న్ాీయి, కరన్న,  ‘కనువిప్ ు’ కథలో  
వయసుసలో  వ నీంతకరలం సహాయమ  చేసూత  మంచిపేరట తెచుికునీ మాస్రు రికి 
రిట ైరెమంట్స వయసులో క డుకు, అలుే డు చేత మంచితనమ  చేత వచేినష్రు లు తెలియచెప్ుడం 
బాగరలచదు. 

 (చలప్తి రరవ  సూరంప్ూడ్న, విజయవరడ) 

 



 

 

 

 

ధన్యవాదాలు 

 
 

ఈ పత్రకి ఉచిత పిత్ర కోసం      www.kathamanjari.in  

మీ కథలన్ు పంప ంచడానికి      submit@kathamanjari.in 

ఈ పత్రకి మీద మీ అభిప్ాియాలన్ు, సూచన్లన్ు, 

అలాగే కథల మీద అభిప్ాియాలన్ు  Info@kathamanjari.in కు ఇమెయిల్ గా 
పంపవలస న్దిగా కోరుతూ... 

న్మసుులతో 

 

సంప్ాదకుడు 

http://www.kathamanjari.in/
mailto:submit@kathamanjari.in
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