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ఈ మధ్య క్ాలంలో తెలుగు రచయితలకు చేతినండా పన 
ఉంట ంది. ముద్రణా పతిరకలు, అంతరాా ల పతిరకలు, సాహితీ 
సంసథలు.. కథల పో టీలను ఎకుువగానే నరవహిసుు నాాయి. 
దానాదీనా ఏడాది పొ డవునా పో టీ పరకటనలు 

కనబడుతునాాయి.  కథా రచనలలో క్ొతు  ఒరవడి రావాలనీ, క్ాలమాన పరిస్థథతులకు అనుగుణంగా 
కథాంశాలు కూడా రావాలనే ఆలోచనలతో, వాటిక్ి అనుగుణంగా నబంధ్నలు, సూచనలతో, క్ొతు  పంథాలలో 
పో టీలను నరవహిసుు నాారు. ఇది ఆనంద్దాయకమ ైన విషయమే!    
 
అలాగే.. ఒకపుుడు పతిరకలో వచిిన కథలన ఒకరు చదివితే,  పదిమంది వారి చూటటో  చేరి,  శ్రద్దగా లీనమ ై 
వినేవారు. తరావత కథల గురించి చరిించుకునేవారు కూడా. ఆ కథల మీద్ వారి సుంద్నలను పతిరకలకు 
ఉతురాల దావరా  తెలియచేస్ేవారు.  ఇపుుడా పరక్ిరయ మరో రూపుదాలుికున, కథలు యూటటయబ్ దావరా 
వినే సౌకరయంతో  అంద్రికి్ చేరుతునాాయి. ఈ పరక్ిరయ దావరా చాలామంది కథాభిమానులు శ్రమతో, 
క్ొండకచ  ోడబుులు ఖరుిపెటిో  కూడా, పాత క్ొతు  తెలుగు కథలను తమ గ ంతు దావరా, శరర తలకు చేరుసూు , 
వాటిన  పరా చురయంలోక్ి తీసుకురావడానక్ి పరయతాాలు చేసుు నాారు. ఇవి విజయవంతం అవుతునాాయి.  
ఇది కూడా అభినందించద్గగ విషయమే! 
 
అయితే.. పుసుకం చేతిలో పటటో కున చద్వటం, నడుం వాలిి హాయిగా చద్వటం.. వంటి అలవాటల తో వచేి 
'క్ిక్' వేరనే వాళ్ళు కూడా ఉనాారు.  ఈ  'క్ిక్' క్టసం “కథామంజరి”న కూడా పథరంటట తీసుకున చదివే పాఠకుల 
ఉతాాహం చూస్ేు  కూస్థంత ఆనంద్ం వేసుు ంది! 
 
ఏదెైతేనేం.. తెలుగు కథ నలబడాా నక్ి, ముంద్ుకు నడవడానక్ి ఎంద్రో చేసుు నా కృషథ, పరయతాాలతో 
పాటట.. ముఖయంగా రచయితల బాధ్యత కూడా చాలానే వుంది. రాశితోపాటట, వాస్థ ఉనా కథలు రాయాలి. 
భాష, కథాంశ్ం, శ ైలి.. ఇవి బావుంటే పరేలద్నుక్టకుండా,  కథన చదివించగలిగేలా రాయాలి. పో టీలను 
ద్ృషథోలో పెటటో కున క్ాకుండా.. పాఠకుడిా ద్ృషథోలో పెటటో క్టవాలి.  ఇద్దరో ముగుగ రో నాయయనరేేతలిా,  పతిరకల 
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సంపాద్కవరగ సభ్ుయలిా కథలు ఆకటటో కుంటే చాలద్ు .. క్టటాల ది పాఠకులన కూడా ఆకటటో కుంటేనే కథక్ి 
గురిుంపు వసుు ంది.   ఖచిితంగా ఉతుమ కథగా భాస్థలుల తుంది.  బహుమతి రాన కథలు కూడా వేలాదిమంది 
పాఠకుల సుంద్నలను సంపాదించిన ఉదాహరణలు క్టక్ొలల లు.  
 
ఈ నెల “కథామంజర”ిక్ి చేరిన కథలలో క్ాసు  'వాస్థ' ఉనా కథలు ఆరే ఉనాాయనే నాయయనరేేత గారి 
అభిపరా యానా సగౌరవంగా స్వవకరించి, అవే పరచురించాం.   కథ వరా యడంలో రచయితలకు ఉపయుకుంగా 
ఉండే నాలుగు మాటలు వరా యమన.. ఈ సంచిక విశిషో అతిథి డా. పరిమళా సో మేశ్వర్ గారిన అభ్యరిథంచాం. 
వెంటనే వారి అనుభ్వాలను వరా స్థ పంపారు. ఆ వాయసం అటట పాఠకులకు, ఇటట రచయిత(తిర)లను 
ఉపయుకుమవుతుంద్న  ఆశిసూు .. అందిసుు నాాం! 
 
అలాగే.. ఎంత పనలో ఉనాా, మనసుంటే మారగం ఉంటటంద్నే మన నానుడికి్ ఉదాహరణగా, సమయం 
చిక్ిుంచుకున, కలానా సంధించి, కథలు వరా స్థ, ఆ కథలతో తెలుగు సాహితీ పరపంచంలో కూడా  సుస్థథర 
సాథ నం సాధించిన  పరఖాయత నటీమణి, గాయన, చితర ద్రశకురాలు, ఈ సంచిక ‘కథా మారగద్రిశ’  క్ీ.శే. 
భానుమతి రామకృషే గారి కథ కూడా పరచురిసుు నాాం.  
 
మన భాషను, మన కథన ముంద్ు తరాలకు అందించే పరయతాంలో అంద్రి సహాయ సహక్ారాలను 
క్టరుకుంటట.. దీపావళి పరతేయక సంచికతో మళ్ళు కలుదాద ం!!  
 
 

సంపాదకుడు 
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ఏద ైనా విష్యం చూసినప్పుడో , విననప్పుడో  మనసులో సుందన వచిి, రాయాలనే తప్న కలిగి, తరాాతే  
అక్షరరూపానిక్ి బీజం ప్డుత ంది. అది కథగానో, కవితగానో, మరో రూప్ంగానో ఆవిరభవిసుత ంది. అవే.. 
అబాలగోపాలనిన అకట్టో కుని,  అజరామంగా సాహితీలోక్ానిన అలరిసాత యి.  ఆ క్టవలో రచనలు చేసి,  
అబబురప్రిచే కథలకు జనమనిచిిన రచయితిి  డా.  జి. ప్రిమళా సో మేశ్ార్.   కథామంజరి విశిష్ఠ  అతిథిగా 
ఆహ్వానం ప్లిక్ి, ప్తిిక క్టసం వాాసం రాయమని అభ్ారిధంచినప్పుడు,.. "క్ ంచ ం ట్ ైమివాండి, ఓ కథ 
రాయడంలో బిజీగా ఉనానను!" అంట్ూ ఆవిడ అననప్పుడు ఆనందం వేసింది.  అంతకంట్ే ఎకుువగా 
ఆశ్ిరాం అనిపించింది.  ఎనోన విష్యాలు అడిగి త లుసుక్టవలనిపించింది. క్ారణం ఆవిడ వయసు జసో్ట 
ఎనిమిది ప్దులు!!   "నాకంట్ూ ఇషో్మ ైన లేదా అయిషో్మ ైన రచయిత(తిి)లు లేరు. నాకు కథంట్ేనే ఇషో్ం. 
మంచి కథ ఎవరు రాసినా ఇషో్ప్డతాను.  ఏ 'ఇజం' తో ఎవరు ఏం రాసినా, నాకు నచిితే మ చుికుంట్ాను.  
ఏ కథ ైనా పాఠకుడి మనసును తాకి్నప్పుడే ఆ రచనకు సారథకత చేకూరుత ంది. అదే మంచి కథ అని నేను 
భావిసాత ను!" అంట్ూ కథ మీద, రచయితల మీద తన అభిపాియానిన ప్రిమళా సో మేశ్ార్ గారు నికుచిిగా 
చ పాత రు. 
 

కృష్ాా  జిలాా  క్ేలపో ి లులో జనిమంచి, అకుడే హ ైసూులు విదాాభాాసం మబగించి, విజయవాడలో డిగరీ, 
రాయప్ూర్ సాగర్ యూనివరిిట్ీ నుంచి  రసాయనిక శాసత రంలో  ఎమ్.యస్ట.సి. చేసి, హ ైదరాబాదులో యబజీ 
& పిజీ ప్ిభ్బతా క్ాలేజీలో లెకిరర్ గా ఉదో ాగం చేసూత , రసాయనిక శాసత రంలోనే డాకోరేట్ చేసారు. సహో దో ాగి 
డా. సో మేశ్ార్ తో ప్రిమళ గారి వివాహం 1965లో జరిగింది. తరాాత రచయితగా పేరు ప్రిమళా సో మేశ్ార్ 
గా మారింది.  పిినిిపాల్ గా ప్దవి విరమణ చేసి, హ ైదరాబాదులోనే సిధ ర నివాసంలో  సాహితీ  
సేవలందిసుత నానరు.  
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ఇక.. ఇంట్ినిండా సాహితా వాతవరణమే.. ఇంగరాష్ , త లుగబ ప్పసత క్ాలు ఇంట్లా  నిండుగా కనబడేవి. అవి 
చదివి, సాహితాాభిలాష్ కలిగి,  ఎనిమిదో  ఏట్నే కవితలు రాయడం పాిరంభించారు. డిగరీ చదువపత ననప్పుడే 
క్ాలేజీ మాగజ ైన్ క్టసం కథలు రాసారు.   ర ండు వందల ఏభ ై ప ైచిలుకు కథలు, ఇరవ ై ర ండు నవలలు, వీరి 
కలం నుండి జాలువారాయి.  ఈ రచనలు అనిన ప్ిమబఖ ప్తిికలలో ప్ిచురణ క్ావడమే క్ాకుండా, 
ఆక్ాశ్వాణిలో కూడా ప్ిసారమయాాయి. క్ నిన కథలు, నవలలు నాట్ికలుగా కూడా ఆక్ాశ్వాణి, 
దూరదరశన్ లలో కూడా ప్ిసారమయి, పాిచురాంలోక్ి వచాియి.   ప్రిమళా సో మేశ్ార్ గారు ఆంగా భాష్లో 
కూడా రచనలు చేసారు,  చేసుత నానరు. వీరి ఆంగా  కవితలు, చినన కథలు, వాాసాలు.. వివిధ మాధామాలు, 

అంతరాా ల ప్తిికలోా  ప్ిచురితమయాాయి.  అలాగే వీరి త లుగబ కథలు, నవలలు ఇంగరాష్ , హింది, తమిళ్, 

కననడ భాష్లోా క్ి అనువదించబడాా యి.  ప్రిమళా సో మేశ్ార్ గారి సాహితీ ప్ట్ిమకు గబరితంప్పగా క్ేంది, రాషో్ర 
సాహితా అక్ాడమీలో ‘పానల్ ఆఫ్ జడిా ’గా నియమింప్బడి, చాలా క్ాలం ప్ని చేసారు.  

 

త లుగబ రచయిత ిలు తమ కథ, నవలలతో త లుగబ సాహితీ లోక్ానిన ఊరుీ తాలుగిసుత నన సారాయబగంలో.. 
అంట్ే 1965 నుంచి 1980 మధా క్ాలంలో సరిల చూట్ూో  సాగే ఇతివృతాత లతో ఎకుువ రచనలు చేసారు 
ప్రిమళా సో మేశ్ార్ గారు.  ఆ రోజులోా  మధాతరగతి జీవితాలు, కుట్టంబవావసథ , సమాజంలో వచిిన 
మారుులు, ఆనాట్ి సిథ తిగత లను ప్ితిబింబించే వీరి కథలు అగీతాంబూలాలు అందుకునానయి.  
చేదునిజాలు, గాజు ప ంకులు, లేడిస్ట స ుష్ల్, త లాక్ాకులు, పిలాలతో పేిమ యాతి, తప్ుట్డుగబ, అంతరంగ 
తరంగాలు.. వంట్ి నవలలో వాసత వ సంఘట్న మీద అలాిన కథనాలే పాట్కులకు సాక్షాతురిసాత యి.  ఓ 
తలారి (ఉరి తీసే ఉదో ాగి) మీద రాసిన కథ 'ఉర'ి.  చిననతనంలోనే ఆడపిలాలకు ప ళ్ళిళలా  చేసే రోజులోా ,  ప ళ్ళి 
క్ాని పిలాలిన క్టీట్న్ మొకులాా  ప రిగారని అనేవారుట్. ఆ నేప్థాంలో రాసిన వాడ ైన కథ 'క్టీట్న్ మొకులు'. 

మత విదేాష్ాల మీద రాసిన  'అననదమబమలు' కథ... ఇలా విభిననమ ైన అంశ్లమీద ప్రిమళా సో మేశ్ార్ 
రాసిన కథలన్నన ఆణిమబతాాలే! 
 

ఓ గృహిణిగా, ఉదో ాగిగా, ఉపాధ్ాాయినిగా, సరత రగా, భారాగా, తలాిగా.. ఇలా ఆయా జీవితపాతిలోా ంచి, సమాజంలో 
కనబడిన అనిన అంశాలను, అనిన క్టణాలోా ంచి కథలుగా ఆవిష్ురించిన సాహితీ ఋషరమణి  డా. ప్రిమళా 
సో మేశ్ార్ గారు ఈ "కథామంజరి" సంచికకు విశిషో్ అతిథిగా వావహరించడమే క్ాకుండా కథలు 
వాియడంలో అనుభ్వాలను ప్ంచుకుననందులకు ధనావాదాలు త లియచేసుకుంట్ూ.. తన సాహితీ 
ప్ిసాథ నానిన క్ నసాగిసూత .. మరినిన రచనలతో త లుగబ పాఠకలోక్ానిన అలరించగలరని ఆశిసూత .. 
నమసాురం!! 

కథామంజరి బ ందం 
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నటన, గాత్రం, సంగీత్ం, దర్ికత్వం, నిరాాణం, సటో డియో ఆధిపత్యం .. ఇలా సినిమా ర్ంగంలో వివిధ 
శాఖలో ఆరితేరిన వార్ు బహుక్ొద్ిి  మంద్ి ఉంటే, వాటితోపాటు సాహిత్యంలో కూడా పరవేశం ఉననవార్ు ఆ 
ర్ంగంలో తార్స పడటం అపుర్ూపమ ైన విషయమే. అలా క్టటిక్ొకకర్ులా ఆయా ర్ంగలోో   త్నకంటూ ఓ 
పరతేయకత్ను  సాధించిన ఏక్ ైక మహిళామణి,  బహుముఖ పరజఞా శాలి శీ్రమతి భానుమతి రామకృషణ . 
సినిమాలో అత్త గార్ు అనగానే సటర్యక్ాంత్ం గుర్ుత క్ొసతత , తెలుగు సాహిత్యంలో అత్త గార్ంటే ఙ్ఞా పకం వచ్ేేద్ి 
భానుమతిగారే.   నటీమణులలో అగీసాా నంలో నిలిచినా, క్టతిబావకు పెళో్ంట.. అంటూ గ ంత్ులో 
మధురిమలు పలిక్ ంచినా, 'యాక్షన్' అంటూ సినిమా చిత్రరకర్ణలో హుకుం జఞరీ చ్ేసినా, అత్త గారి కథలు 
అంటూ తెలుగింట చిర్సాా యిగా నిలిచిపో యిే సాహిత్రకుసుమాలు అంద్ించినా.. అవన్నన ఒకక 
భానుమతిగారిక్ే దక్ాకయి. ఈ పరఙ్ఞా  పాటవాలకు వెనుక కృషితో పాటు, దృఢమ ైన సంకలపం 
కనబడుత్ుంద్,ి సాధిక్ార్త్ వినబడుత్ుంద్ి. 
 
భానుమతి గార్ు 1926 సెపెోంబర్ు ఏడో  తేద్ిన ఒంగోలులో దటోమ ైనా కటుో బాటుో  గల కుటుంబంలో 
జనిాంచ్ార్ు. ఆ వాత్వర్ణంలోనే పెరిగి పదమూడేళో్ వయసులో "వర్వికీయం" సినిమాలో నటించి 
అర్ంగేటరం చ్ేసార్ు.  పద్ిహేడో  ఏట సినిమా ర్ంగానిక్  చ్ెంద్ిన శీ్ర రామకృష్ాణ రావు గారిని వివాహమాడార్ు.  
వంద చితరా లోో  నటించ్ార్ు. గాయనిగా ఎననన వందల పాటలు పాడార్ు. పద్ానలుగు సినిమాలకు దర్ికత్వం 
వహించి, మరో పద్ి చితరా లను నిరిాంచ్ార్ు కూడా. 
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విశవనాధ గారి పరభావంతో పద్ిహేనన ఏట నుండే వరా యడం మొదలెటిోన భానుమతిగారి ర్చనలకు ఓ 
పరతేయకత్ ఉంద్ి. అత్త గారి కథలను అలవోకగా ర్చించ్ార్ు. ఆ కథలు చదువుత్ుంటే.. ఎదుర్ుగా పాఠకులకు 
చలనచిత్రం కనబడుత్ుంద్ి. మాటలోో  విర్ుపు, సొ గసు ఆ కథలకు ఓ గ పప గురితంపు తెచ్ాేయి. 
మధయత్ర్గతి కుటుంబాల ఇళ్ళలోో  కనబడే చిర్ు సంఘటనల సమాహర్మ ైన ఆ "అత్త గారి కథలు"క్  
ఆంధరపరద్ేశ్ రాషోర సాహిత్య అక్ాడమీ అవార్ుు  వచిేంద్ి.  ఎననన అవార్ుు లు, రివార్ుు లతో పాటు ర ండు గౌర్వ 
డాకోరేటులు కూడా అందుకునానర్ు. భార్త్ద్ేశ పరభుత్వ "పదాశీ్ర" బిర్ుదు కూడా సాహిత్యపర్ంగా 
దక్ కనద్ే.  "అయితే.. వీటనినటి కంటే ఎం.జి.రామచందరన్ గార్ు త్మిళ్నాడు ముఖయమంతిరగా ఉననపుపడు, 
ననున మదరసులోని పరభుత్వ సంగీత్ కళాశాలకు డెైర కోర్ గా, పిరనిిపాల్ గా నియమించ్ార్ు. ఇద్ి నా సంగీత్ 
గర్వక్ార్ణం!" అంటూ భానుమతిగార్ు చ్ాలా సందరాాలోో  చె్పతపవార్ు. 
 
'అత్త గారి కథల' సంకలనమే క్ాకుండా .. ఆమ  ర్చించిన ఇత్ర్ కథలతో..  'భానుమతి కథలు', 'అత్త గార్ు 
నకిలెైటూో ', వంటి కథాసంకలనాలు వెలువడాు యి.  ఆ రోజులోో  పరముఖ పతిరకల 'పరతేయక సంచిక'లలో 
భానుమతిగారి కథలు లేకుండా వెలువడేవి క్ావు. ద్ాద్ాపు అనిన వార్, మాసపతిరకలో భానుమతిగారి 
కథలు పరచురిత్మయాయయి.  వాటిలో చదవవలిసినవి అని జఞబితా రాసుకుంటే. .. “ఇర్ుగు పో ర్ుగు, 
ఎందుకులెండ,ి కథ కంచిక్ , క్ామాక్షి కథ, గుబేళ్లో , పతిత్, టీవీ సినాాయనం, పెది ఆక్ారాలూ చినన 
విక్ారాలూ..” ఇలా చ్ెపుపకుంటూ పో తే, ఆవిడ రాసిన అనిన కథలన్నన ఆ  జఞబితాలో ఉంటాయి.  సంగీత్ంలో 
ఆమ  బాణి, ఇత్ర్ ర్ంగాలోో  ఆమ  వాణి.. ర ండట పరతేయక్ాలే!  సునినత్మ ైన హాసయం, సమగీ విషయ పరిశ్రలన, 
ఆసక్ తగా చద్ివించ్ే శ ైలి,  కథన చత్ుర్త్లు అత్త గారి కథలనే క్ాకుండా, ఆమ  కలం నుండి జఞలువారిన పరతి 
అక్షరానిన చిర్ంజీవిగానే తెలుగు సాహిత్యంలో నిలిచిపో యిేలా చ్ేసాయి.  నిత్యం మనకు కనిపించ్ే 
మనుషులు, వారి సవభావాలు, వెైర్ుధాయలు.. వీటిని చిత్రరకరించడంలో భానుమతిగార్ు హాసాయనిన సాధనంగా 
చ్ేసుక్టవడం వలో ఆమ  కథలు సుఖంగా, సునాయాసంగా నడుసాత యి. ఆవిడ కథ ఎకకడా కుంటుపడదు.  
ఆ కథలు చదువుత్ుననంత్సతపు చకకటి నుడిక్ార్ంతో తెలుగుమాటలు కంటిక్ , మనసుక్  హాయిని 
కలిగసాత యి.  త్మాష్ా ఏమిటంటే.. భానుమతిగార్ు పో షించిన సినిమా పాత్రలలో పాత్ర కనబడదు.. ఆవిడే 
కనబడతార్ు.  అలాగే 'అత్త గారి' కథలలో భానుమతి అత్త గార్ు కనబడర్ు.. అకకడా భానుమతి గారే 
కనబడతార్ు. 
 
పదాశీ్ర అవార్ుు  ఇచిేనపుపడు భానుమతి గార్ు 'థాంక్సి' చ్ెపపకుండా, "వెరీగుడ్! మీర్ు మంచినిర్ణయం 
త్రసుకునానర్ు. మీద్ి మంచి టేసో్ట!" అంటూ వారిని అభినంద్ించ్ార్ట. అలాంటి భానుమతిగారే.. "నాకు 
ఆహంభావం ఎకుకవని అందర్ూ అంటార్ు.  క్ాని నాద్ి ఆత్ావిశావసం.  అద్ి పరదరిించ్ేద్ి క్ాదు.  అంతా 
భగవతి అనుగీహం!" అని కూడా ఘంటాపథంగా చె్పాపర్ు. 
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ఆవిడ త్ర్ంలో మిగతా సినిమా నాయికలు క్ేవలం సినిమా ర్ంగానిక్  పరిమిత్మ ై, ఆ గాో మర్ు పరపంచంలోనే 
ఇర్ుకుకపో యి ఉండగా, తాను మాత్రం ఆ సరిహదుి లను ద్ాటి, త్నలోని సృజనక్  పలుమారాగ లు 
అనేవషించడం.. త్నని తాను పలుర్క్ాలుగా ఆవిషకరించుక్టవడం.. ఒకక భానుమతిగారిక్ే దక్ కంద్ి. 
ఆలాంటి మహామహిళ్ 2005 డిసెంబర్ు ఇర్వెైనాలుగో తేద్ిన కనుమూసినా.. ఆవిడ సాహిత్రకుసుమాలు, 
నటన, పాట, మాట.. అన్నన చరిత్రలో చిర్సాా యిగా నిలుసాత యనడంలో అతిశయోక్ త లేదు. 
 
కథామంజరి ఈ సంచిక కథా మార్గదరిిగా, త్న ర్చనల ద్ావరా కూడా 'మనసున మలెో ల మాలలూగించిన' 
శీ్రమతి పాలువాయి భానుమత్ర రామకృషణ  గారిని త్లుచుక్టవడం ఓ అదృషోంగా భావిసటత .. భానుమతిగారిక్   
ఘనమ ైన నివాళి అరిపసుత నానం. 
 

కథామంజరి బృందం 
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దీపావళి అంటే సాహితీ ప్రియులు ఎదురుచూసేది .. మంచి కథల ప్ిత్యేక సంచిక. ఆ సంచికను దాచుకుని, 
అప్పుడప్పుడు చూసర మురిసరపో తూ, చదివి ఆనందప్డుతూ ఉండయలా తీరిిదిదదడానిక్ి కథామంజరి 
తలప్ెట్ోంది. ప్దిక్ాలలపాటు నిలిచయలా కథలు అందించాలని.. ఈ దీపావళి కథల పో ట్ని నిరవహిసుు నానం.  
  
 
 
 
   
నిబంధనలు 

❖ ఇతివృతుం ఏద నైా ప్రావలేదు. 1500 ప్దాలకు మంచి ఉండకూడదు. 
❖ కథను త్ లుగులో ‘వర్్’ లో ‘యూనిక్టడ్’ లో ట ైప్ప చయసర ప్ంపాలి. ‘ప్రడియఫ్’ లో ప్ంపే్ కథలు అనుమతించబడవప. 
❖ కథత్ో పాటు వేరే పే్జీలో హామీప్తిం జతచయయాలి. హామీప్తింలో.. కథ సవవయ రచన అని, మరే ఇతర ప్తిికలకు 

ప్ంప్లేదని, అలాగే ఇతర సాంఘిక మాధేమాలలో పి్చురణ/పి్సారణ జరగలేదనే హామీని ప ందుప్రచాలి.  పో టీక్ి 
వచిిన కథలలో సాధారణ పి్చురణకు కూడా ఎంప్రక చయసుకుని వీలువ ంబడి కథామంజరిలో పి్చురణ జరుగుత్ాయి. 
పి్చురణ కు తీసుకునన కథలను శ్ాావే సంచికలో తీసుకునే అవక్ాశం ఉంది.  వీట్క్ి అంగీక్ారం ఈ హామీప్తింలోనే 
ప ందుప్రచాలి. 

❖ కథల హామీప్తిం మీద "దీపావళి కథల పో టీక్ి” అని సుషో్ంగా వాిసర ప్ంపాలి. 
❖ ఈ కథలను submit@kathamanjari.in కు ఇమెయిల్ దావరా 05.10.2021 త్యది రాతిి ప్ది గంటలలోగా మాకు చయరేలా 

ప్ంప్రంచాలి. ఆ తరావత వచయి కథలను పో టీక్ి ప్రిశీలించడం జరగదు.  
❖ కథల పో టీ ఎంప్రక విష్యంలో కథామంజరిదయ తుది నిరణయం. 

కథామంజరి దీపావళి ప్ిత్యేక సంచిక ప్ిత్యేకంగా ముసాు బ ై నవంబరు ఒకటో త్ారీఖున మీ నట్ోంట 
వ లుగుతుంది. 
 
ఈ పో టలీో కథకులు అందరూ మంచి కథలత్ో పాలగొ ని, విజయవంతం  చయయవలసరనదిగా క్టరుతునానం! 
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ఎంతోమంది క్ాలేజీ అమమాయిలు 
వ ంటపడినా తన లోకంలో తాను  ఉండే 
క్ొడుకు పరద్ుుమన,  ‘గౌరి’ వలలో ఎలమ 
పడిపో యమడో , ఎంతగా దిగజారిపో యమడో  
తలుచుకుంటే మహరిిక్ి ఒళ్ళంతా కంపరం 
పుటటోనట్ల ంది. మహరిి విజయవాడలో 
ఇంగలలష్ లెకచరర్ గా పనిచేసి రిట ైర్ అయముడు. 
పీజీ  పూరిిచేసి, మంచి ఫుట్ బాల్ క్టచ్ 
గా  పేరు తెచుచకునన  పరద్ుుమన, డిగలీ 

చద్ువుతునన వ ైశాలి అతని పిలలలు. అపరణ అతని భారు.  
 
సవంత ఊరు అనే మమక్ారంతో విశాఖపటనంలో మంచి ఇలుల  క్ొనుకుుని అకుడికి్ మమరిపో యమడు మహరిి. 
‘సరసమయిన ధరకు మంచి ఇలుల  దొరిక్ింది’ అని ఆనంద్పడిన ఆ కుట్ంబo, వాళ్ళళనన క్ాలనీక్ి పకునే 
ఉనన మురిక్ివాడ వలల  సమసులు వస్ాి యని ఊహ ంచలేద్ు. విజయవాడలో ఉననంతక్ాలం ఫుట్ బాల్ 
వాుపకంతోనే  గడిపేసే పరద్ుుమనకి్ అమమాయిల గురించి ఆలోచించే సమయమే ఉండేది క్ాద్ు. 
విశాఖపటనం వచాచక పూరిిగా ఖమళీ అయిపో వడంతో, క్ొతి సమసు వచిచంది. మురిక్ివాడలో ఉండే గౌరి 
అతనినఆకట్ో కుంది. అతని క్టసం రాతుర ళ్ళల  ఇంటటక్ొచేచసేది. పెద్ద  పెరడు, దానిక్ి ఆనుకుని ఉనన గుమాం 
అంద్ుకు అనుకూలంగా ఉండేది. ఈ విషయం గౌరి తలిలతండుర లకు తెలిసింది. వాళ్ళళ జాగీతి పడేలోపుగానే 
గౌరి కనబడకుండా పో యింది. దాంతో ఒక అరధరాత్రర  దాదాపు ఏభ ై మంది అలగాజనంతో పాటూ గౌరి 
తలిలతండుర లు మహరిి ఇంటట క్ొచిచ గొడవ చేస్ారు. వాళ్ళమమాయిని మహరిి ఇంటలల  దాచారని వాళ్ళ 
అభియోగం.  పేటలర లింగ్ క్ి అట్గా వచిచన ఎస్ ఐ  కలుగజేసుక్ొని, గౌరి క్టసం పో లీసులతో ఇలల ంతా గాలించి, 
తను ఇంటలల  లేద్ని తెలిస్ాక, జనానిక్ి వారినంగ్ ఇచిచ పంపేసి, గొడవ సరుద బాట్ చేసినా, మహరిి కుట్ంబం 
పరువు పో వడంతో, వాళ్ళంతా తల ఎతుి క్టలేని పరిసిిత్ర వచిచంది. ‘గౌరి నడవడిక మంచిది క్ాద్ని, మరో 
యువకుడితో లేచిపో యింద్ని’ తరావత తెలిసినా, జరిగిన దానిలో క్ొడుకు తపుు కూడా ఉంద్ని తెలిస్ాక, 
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మహరిి వేద్నతో చాలమ కుమిలిపో యమడు. పరద్ుుమన పశాచతాి పంతో కుమిలిపో యి, తన గదిక్ే 
పరిమితమయిపో వడంతో అతనిన ఎవరూ ఒకు మమట కూడా అనలేద్ు. 
 
అయితే ఆ తరావత అలగా జనం పరద్ుుమనను విడిచిపెటోలేద్ు. తలవంచుకుపో తునన అతని మీద్ 
ఆడపిలలలు కూడా అసహుమ ైన క్ామ ంట్ల  విసిరేవారు. అది గమనించిన మహరిి వాళ్ళను మంద్లించేసరికి్ 
వాళ్ళళ మరింత రెచిచపో యి, మహరిి కుట్ంబంలో ఎవరలన వద్లకుండా అసభ్ుంగా  క్ామ ంట్ల  చెయుడం 
మొద్లుపెటటో, వారిక్ ి పరతుక్ష నరకం చూపించేవారు. అలమంటట పరిసిిత్రలో, రోజూ క్ాలేజీక్ి వ ళ్లల రావడం 
వ ైశాలిక్ి నరకపరా యంగా ఉండేది. వంతులవారలగా మహరిి, పరద్ుుమన ఆమ కు తోడుగా వ ళ్ళళలిిన అగతుం 
పటటోంది.    
 
ఒకరోజు ఇద్దరు యువకులు రెచిచపో యి వ ైశాలిని ఏడిపిసుి ంటే, ఓపిక నశంచిన పరద్ుుమన వాళ్ళ మీద్ 
చేయిచేసుకుని బుదిద  చెపాుడు. వాళ్ళళ పగ పెంచుక్ొని, దారి క్ాసి  పరద్ుుమనను చితగొొ టాో రు. పో లీసులు 
రంగం లోక్ి దిగడం వలల  క్ొంతక్ాలం పాటూ ఆ జనం తగిొనా, ఆ తరావత వాళ్ళ ఆగడాలకు హద్ుద  లేకుండా 
పో యింది. ఆ మురిక్ివాడలోని  కురీక్ారంతా ఎపుుడూ ఊర కుకులమల గా మహరిి ఇంటట ద్గొరే త్రరుగుతూ 
మహరిి కుట్ంబానిక్ి మనశాశంత్ర లేకుండా చేసుి ంటే, సహ ంచి ఊరుక్టవడం తపు వేరే దారేదీ కనబడలేద్ు 
వారిక్ి. 

*** 
ఒకరోజు మహరిిక్ి వసంత తారసపడటoతో, అతని జీవితం అనుక్టని మలుపు త్రరిగింది.  గతంలో మహరిితో 
పనిచేసిన బో టనీ లెకచరర్ క్ిషో ర్ భారేు వసంత.  క్ిషో ర్ ఒక పరమమద్ంలో మరణ ంచాక, వసంత వ ైజాగ్ 
వ ళ్లళపో యి, అకుడొక టీచర్ గా పనిచేసుి ంద్ని వినానడే గానీ, ఆ తరావత ఆమ ను ఎపుుడూ కలవలేద్ు. 
అనుక్టకుండా ఆమ  మహరిిక్ి ఒక షాపింగ్ మమల్ లో ఎద్ురయిుంది. పకునే ఉనన తమ ఇంటటక్ి రమాని 
ఆమ  ఆపాుయంగా ఆహ్వవనిసూి  బలవంతపెటేోసరిక్ి, అతను క్ాద్నలేకపో యమడు.  
 
వసంత ఇంటటలోక్ి వ ళ్ళకుండా గేట్ ద్గొరే నిలబడిపో యి ఆ ఇంటట స్ ంద్రాునిన ఆస్ావదించడంలో 
మునిగిపో యమడు మహరిి. సుమమరు ఆరువంద్ల గజాలోల  కటటోన అంద్మ ైన చినన ఇలుల , దాని చుటూో  ఎంతో 
చకుటట లేండ్ సేుపింగ్ తోనూ, అంద్మ ైన పూలమొకులతోనూ బ ందావనంలమ ఉనన తోట అతన నంతో 
ఆకట్ో కునానయి. ఇంటటక్ి ముంద్ునన గారెెన్ లోనే ఒక చెట్ో  నీడన రెండు కురలచలు, ఒక చినన టేబుల్ 
ఉనానయి. అతనిన అకుడే కూరోచబ టటో , క్ాఫీ తేవడానిక్ి లోపలకు వ ళ్లళంది వసంత. ‘అబబ ఎంత 
బాగుందికుడ! చకుగా ఈ మొకులిన, చెటలను చూసుకుంటూ క్ాలం గడిపేయవచుచను’ అనుకుంటూ 
ఆనంద్పడాె డు. అయితే ఆ ఆనంద్ం ఎకుువసేపు నిలవలేద్ు.  అతనిక్ి క్ొంత ద్ూరంలో ఐదారు గొంగళ్ల 
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పురుగులు ఆకులను, అంద్మ ైన పువువలనూ త్రనేసూి  తోటను నాశనం చేయడం కనిపించడoతో అతని 
మనసు బాధతో విలవిలలమడింది. “అయుయోు ....ఈ గొంగళ్ల పురుగులు తోటంతా నాశనం 
చేసేసుి నానయిే...! నీకు బాధనిపించడం లేదా?” అని అడిగాడు వసంత త్రరిగి రాగానే. “నిజమే 
మమస్ాో రూ...చాలమ నాశనం చేసేసుి నానయి. పరా ణపరద్ంగా పెంచుకునన ఏ  మొకులనూ వద్లడం లేద్ు. 
ఇపుుడేం చూస్ారు? రెండు న లల క్ిీతం వచిచ చూడాలిింది.  ఎకుడ చూసినా గొంగళీ పురుగులే. తోటంతా 
నాశనం చేసేస్ాయి. ఎకుడపడితే అకుడ పాకే్సేవి. ఇంటలల క్ి వచేచసేవి. ఆ ఆఖరిక్ి నా ఒంటట మీద్ కూడా 
పాకే్సేవి. దాంతో  ద్ురద్లు, మంటలూ ....అబబబాబ..! నరకం చూస్ాననుక్టండి. ఎంత క్షోభ్ 
అనుభ్వించానో  మీరు ఊహ ంచలేరు” అని ఆమ  అంట్ంటే మహరిిక్ి అలగాజనం వలల  తాము 
పడుతునన  క్షోభ్ గురుి క్ొచిచంది. ఆ ఊహ వలల  అతని క్టపమంతా గొంగళ్ల పురుగుల మీద్ మళ్లళంది.  “మరి, 
భ్రిసూి  కూరుచనానవా? ఏ పురుగుల మందో  క్ొటటో  చంపేయలేకపో యమవా?” కసిగా అనానడు. అతని 
మమటలోల  పద్ునుకు క్ారణం తెలియక విసుి పో యినా అదేమీ పటటోంచుక్టకుండా సమమధానం చెపిుంది. 
“చేస్ాను మమస్ాో రూ...అనీన చేస్ాను. మమలమథియమన్ సేరే చేస్ాను. దెబబకు అనీన చచిచపో యమయి. క్ానీ 
వాటటనలమ చంపేయడం చాలమ బాధగా అనిపించింది” అంది. 
“తపుద్ు కదా మరి” అనానడు. “తపుద్నుక్టండి. క్ానీ వాటటని మళీళ చంపడానిక్ి నా మనసొ్ పులేద్ు. 
‘జీవవ ైవిధుం అదే .. బయో డెైవరిిటట” గురించి మమవారు తరచూ చెపుతుoడేవారు. ఈ స ష్ిోలో అనిన 
పరా ణులూ జీవించి ఉండాలని, అపుుడే పరక త్ర సమతులుత క్ాపాడబడుతుంద్ని, పరత్ర పరా ణ  జీవించి 
ఉండాలిిన ఆవశుకత ఉంద్ని’ ఆయన చెపిున మమటలు గురొి చిచనపుుడలమల  గొంగళ్ల పురుగులను చంపి 
నేను తపుు చేస్ాననిపించేది. అపుటటనుంచి వాటటక్ీ, నాకూ నషోం లేని పరిషాురం క్టసం నిరంతరం 
అనేవష్ించేదానిన” అంది. “మరి దొరిక్ిందా?” ఉతాిహంగా అడిగాడు. ఆమ  తలూపగానే “ఏమిటది?” అంటూ 
కుతూహలంగా పరశనంచాడు. “అదిగో” .... అంటూ ద్ూరంగా ఉనన రెండడుగుల ఎతుి నన  వ ద్ురు బుటోలను 
చూపింది. అతనిక్ేమీ అరధం క్ాలేద్ు. “ఈ పద్ధత్ర క్ాసి కషోమే. క్ానీ ఫలితం బాగుంది. ఆ బుటోలో వాడ ి
పో యిన పూలు, ఆకులు, ఇంటలల  మిగిలిపో యిన క్ాయగూరలు, పళ్ళళ పడేసి, ఓపిగాొ  గొంగళీ పురుగులను 
ఏరి ఆ బుటోలోల  పడేసుి నానను. మొద్టలల  పురుగులు చాలమ ఎకుువగా ఉండడం వలల  నా సూో డెంట్ి 
సహ్వయం తీసుకునానను. ఇపుుడు వాటట సంఖు తగిొపో వడంతో నేనే శీమ పడుతునానను. మొద్టలల  అవి 
బుటోలో ఉండకుండా పాకుుంటూ బయటకు వచేచసేవి. క్ానీ రాను రాను వాటటక్ీ అలవాటయిపో యింది. 
ఇపుుడు బయటకు రావడం లేద్ు” అంటూ ఒక పులల  తీసుక్ొని గొంగళీ పురుగులను బుటోలో వేసూి  అంది 
“వీటట లమరావ ద్శ నాలుగు నుంచి ఐద్ు వారాల వరకూ ఉంట్ంది. ఆ తరావత ఫలితం ఎలమ వుంట్ందో  
చెపునకురలేద్ు” అంటూ హఠాతుి గా క్ేక పెటటో , ఆనంద్ంతో చపుట్ల  క్ొడుతూ......“ అట్ చూడండి” అంటూ 
అరిచింది చిననపిలలలమ. విసాయపడుతూ అట్చూస్ాడు. రెండు అంద్మ ైన సీతాక్టకచిలుకలు 
రెకులు  ఆడిసూి , బుటోలోంచి పెైక్ి వసుి నన ద్ శుం ఎంతో రమణీయంగా కనిపించింది. ముగుధ డయిపో యిన 
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మహరిి ఆ సీతాక్టకచిలుకలు కనుమరుగయిేు వరకూ అలమ చూసూి నే ఉండిపో యమడు. “ట ైం వచేచసింది 
మమస్ాో రూ... వచేచవారం మళీళ రండి. అపుుడు మమ తోటనిండా రంగు రంగుల సీతాక్టక చిలుకలే ..” అంటూ 
కళ్ళళ మూసుక్ొని, ఆ ద్ శాునిన ఊహ ంచుకుంటూ పరవశం చెంద్ుతునన వసంతను చూసుి ంటే అతనిక్ి 
చాలమ ముచచటేసింది.  
 
మనస్ారా ఆమ ను అభినందించి త్రరిగి వచేచసుి ననపుడు, అతని అంతరాతా వేసిన పరశనకు సమమధానం 
దొరకు సతమతమ ైపో యమడు. “నువువ పడుతునన క్షోభ్కు క్ారణమ ైన ఆ జనం శక్షించబడాలని, వాళ్ళళ 
నాశనమ ైపో వాలని క్టరుకునానవేగానీ, వసంతలమ మంచి పరిషాురం ఎంద్ుకు వ ద్కలేద్ు?  నువువ 
ఎంతగానో అసహ ుంచుక్ొనే గొంగళ్ల పురుగులమల ంటట జనం, సీతాక్టక చిలుకలమల  మమరడానిక్ి  మమరాొ లెoద్ుకు 
అనేవష్ించలేద్ు?” అంటూ అంతరాతా నిలదీసుి oటే, ‘నిజమే నేను ఆ దిశలో ఆలోచించలేద్ు’ 
అనుకునానడు.  ‘అంతరాతా పరబో ధం చాలమ కషోమే గాని, అస్ాధుం క్ాద్ు’ అని అనిపించినా, దానిన 
క్ారురూపoలోక్ి ఎలమ తేవాలో తెలియక సతమతమయముడు.  ఎంతగా ఆలోచించినా దారి దొరకుపో యినా, 
ఆశ మమతరం వద్ులుకుని మహరిిక్ి ఇంటలల  అడుగుపెటోగానే దారి దొరిక్ింది. టీపాయ్ మీద్ునన దినపత్రరక 
ఆదివారం అనుబంధం సంచికను యథాలమపంగా అంద్ుకునన మహరిి ద్ షోి్ కవర్ పేజీ మీద్ునన పరముఖ 
టీవీ హీరో పవన్ ఫో టల మీద్ పడింది. ఆసక్ిిగా దానిక్ి సంబంధించిన వాుసం చదివి, తేలిగాొ  ఊపిరి 
పీలుచకునానడు. తనిక్ిపుుడో  దారి దొరిక్ినటలనిపించింది. 
*** 
“ఈ న ల రోజులూ హ్వయిగా ఊళ్ళనీన త్రరిగి, ఇపుుడు మళీళ నరకంలో పడుతునానం” అని బాధగా అంటూ 
టేక్ిి ఎక్ిుంది అపరణ. “నీ ఇషోదెైవం బాలమజీక్ి మొకుుకునానవు కదా? ఆయన ఏదో  ఒక దారి 
చూపించకపో డులే” అంటూ నవావడు మహరిి. వ ైశాలిక్ి ఇచిచన సెలవులను సదివనియోగం చేసుక్టవడానిక్ి 
మహరిి ద్క్షిణ భారత యమతర పాల న్ చేస్ాడు. అది పూరిి చేసి టేక్ిిలో ఇంటటక్ి వ ళ్ళి నానరు. ఇంటటక్ెళ్ళళ లోపల 
యమతర కబురుల  చెపుుకుంటూ నవువకుంట్ననవారంతా, ఎలక్ిోికల్ సబ్ సేోషన్ రావడంతో, ఠకుున మమటలు 
ఆపేశారు. వాళ్ల  ముఖమలోల  వ లుగు హఠాతుి గా మమయమయింది. ఆ సబ్ సేోషన్ తరావతే ....మురిక్ివాడ. 
దానిన దాటటన తరావత వాళ్ళ క్టలనీ వసుి ంది. ఈ న ల రోజులూ  మరిచపో యిన క్షోభ్ అంద్రికీ్ గురుి  
వచిచంది.  అయితే ......సబ్ సేోషన్ దాటటన వ ంటనే కనిపించిన ద్ శాునిన చూసి అంద్రూ ఆశచరుంతో 
తలమునకలయమురు. మురిక్ివాడ రూపు రేఖలు పూరిిగా మమయమయిపో యమయి. గతంలో ఎంతో 
అసహుంగా ఉండే ఆ వాడ ఇపుుడెంతో శుభ్రంగా కనిపిసుి ంది. ఇపుుడెవరూ అలలరి చిలల రగా రోడల  మీద్ 
కనిపించడంలేద్ు. పరిసరాలను శుభ్రం చేసూి నో  లేదా ఏదో  ఒక పనిచేసూి నో కనిపించారు. అలమ కనిపించే 
జనం, ఇంతకు ముంద్ు కనాన బాగా తకుువగా ఉండడంతో ‘ఈ జనమంతా ఏమ ై పో యమరు? ఏమిటీ 
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మమరుు?’ అనుకునానరంద్రూ. తమ క్టలనీలో కూడా అలగాజనం కనిపించక పో యిేసరిక్ి మరింత ఆశచరుం 
కలిగింది అంద్రికీ్.  
 
మరానడు గానీ వాళ్ల  సందేహం తీరలేద్ు. వాళ్ళ పనిమనిష్ి దావరా అనిన విషయమలు తెలిస్ాయి. 
‘ఒకపుుడు ఆ మురిక్ివాడలోనే పుటటో  పెరిగిన పరముఖ టీవీ హీరో, నిరాాత పవన్, సబ్ కలకోర్ గోవింద్, ఆ 
వాడను పరక్షాళ్నo చేయడానిక్ి పూనుకునానరని, వాళ్ళ వలలనే దాని రూపు రేఖలు మమరిపో యమయని, 
వాళ్ళళ ఏరాుట్చేసిన టరయినింగ్ సెంటరలలో వాడలోని యువతీ, యువకులు ఉదో ుగాలక్టసం శక్షణ 
పొ ంద్ుతునానరని, చిననపిలలలు సూుళ్ళకు వ ళ్ళతునానరని, మునుపటటలమ ఇపుుడెవరూ ఖమళీగా ఉండడం 
లేద్ని’ సీత దావరా తెలియగానే అపరణ ఆశచరుంగా భ్రి వ ైపు చూసింది. అతని ముఖంలో ఆశచరుం 
లేద్ు.  బద్ులుగా చిరునవువ కనిపించడంతో వింతగా చూసింది. 

*** 
న ల రోజుల తరావత ...... ‘గాంధీ క్టలనీ’ అని క్ొతి పేరుపెట్ో కునన ఒకపుటట వాడలో ‘సంద్డే సంద్డి’. 
అకుడ ఏరాుట్చేసిన ఒక పెద్ద  బహ రంగ సభ్కు, అత్రధులుగా రాషోమంత్రర రాజారావు, టీవీ హీరో పవన్, 
సబ్ కలకోర్ గోవింద్ విచేచశారు. ఆ సభ్లో పవన్ ఉపనాుసం అంద్రినీ ఆకట్ో కుంది. 
“ఇకుడికి్ రాగానే, ఒకపుటట మమ బాలుం, చేద్ు అనుభ్వాలు గురొి సుి నానయి. మమ ద్ురద్ షోం క్ొదీద  మమ 
నానన, గోవింద్ నానన తాగుబో తులే. తాగుడిక్ి డబుబక్టసం మమాలిన ఇద్దరినీ చద్ువు మమనిపించేసి, 
క్ారు గేరేజలల  పనోల  పెటేోయడానిక్ి సిద్ధమయమురు. నా సంగతెలమ ఉనాన, బాగా చదివే గోవింద్ను చూసేి  
జాలేసేది. ఏం చెయములో అరధంక్ాక, ఎనోన రోజులు ఏడాచం. చివరకు తెగించి ఇకుడినుంచి పారిపో యి, 
హ ైద్రాబాద్ చేరుకునానం, అకుడేద్యినా పనిలోచేరి పరయివేట్ గా  చద్ువుక్టవాలనే ఆశతో. వారం రోజుల 
వరకూ పని దొరకలేద్ు. తెచుచకునన డబుబలు అయిపో యమయి. మూడు రోజులు పసుి లునానము. ఆ 
తరావత టీవీ సుో డియోలో మమ ఇద్దరిక్ీ చినన చినన పనులు దొరిక్ాయి. ఏడాది త్రరిగేసరిక్ి మేము 
పొర డూుసర్ రాజు గారి ద్ ష్ిోలో పడాె ం. నాలో చురుకుద్నానిన, ఏక్షనోల  టేలెంట్ ని గురిించడమే క్ాక, 
గోవింద్లోని అపారమ ైన తెలివితేటలనూ గురిించారు. గోవింద్ను మంచి హ్వసోలోల  చేరిుంచారు. నాకు మంచి 
ట ైనైింగ్ ఇపిుంచి, టీవీలో అవక్ాశాలు ఇచాచరు. అలమ ఆయన ద్యవలల  ఇద్దరమూ బాగా సెటటల్ 
అయముము. ఆ తరావత మమ కుట్ంబాలను ఆద్ుకునానము గానీ, మన  వాడకు  ఏమీ 
చేయలేకపో యమము. చేయమలనే ఆలోచన ఉండేది క్ానీ, ఆచరణలోక్ి వచేచది క్ాద్ు. ఇపుుడు మమకు 
సంత పిి గా ఉంది. మన వాడ బాగుపడింది. పిలలలు సూుల్ క్ి వ ళ్ళి నానరు. యువతకు ఏరాుట్ చేసిన 
ట ైనైింగ్ పోర గాీ ంల వలల  వాళ్లకు ఉపాధి అవక్ాశాలు పెరుగుతునానయి. ఇపుటటకే్ క్ొంతమంది ఉదో ుగాలోల  
చేరారని తెలిసి చాలమ సంతోష్ించాము. మునుపటటలమ ఎవరూ ఖమళీగా ఉండడం లేద్ని తెలిస్ాక మమక్ెంతో 
సంత పిి గా ఉంది. అయితే ఈ అభివ దిధ  వ నుక మీకు కనిపిసుి నన మంత్రరగారు, గోవింద్, నేను క్ాక మరో 
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ముఖుమయిన వుక్ిి ఉనానరు. ఆ మహ్వనుభావుడెవరో తెలిసేి  మీరు ఆశచరుపో తారు” అనగానే సభ్లో 
చిననగా కలకలం రేగింది. “ఎవరు? ఎవరు?” అనే పరశనలు దాదాపు అంద్రి నోటనుంచి వ లువడాె యి. పవన్ 
అతని పేరు చెపాి డని జనం ఎద్ురుచూసుి నన తరుణంలో వేదికకు ద్గొరగా ఒక క్ారు వచిచ ఆగింది. “అదిగో 
... నేను చెపిున మహ్వనుభావుడు వచేచస్ారు” అంటూ పవన్ ఎనౌన్ి చేసేసరిక్ి, ఆవుక్ిిని చూడడానిక్ి 
జనం ఎగబడాె రు. క్ారోల ంచి దిగుతునన మహరిిని చూడగానే ఆశచరుంతో తెలలబో యమరు. 
“ఈయనా?  ఇతనా?” అనుకుంటూ చెవులు క్ొరుకుుంటూ మహరిి వ ైపు చూసూి  
ఉండిపో యమరు.  మహరిిని వేదిక మీద్కు ఆహ్వవనించగా, అతను రెండు చేతులూ జలడించి అంద్రిక్ీ 
నమస్ాురం చేస్ాడు. వాడలోని వారిక్ి ఆ నమస్ాురం చెంపపెట్ో లమ అనిపించింది. అంద్రి ముఖమలోల నూ 
అపరాధ భావన. పవన్ మళీళ తన ఉపనాుసం క్ొనస్ాగించాడు. 
“మీరు ఆయనిన, ఆయన కుట్ంబానిన ఎంతో క్షోభ్ పెటాో రు. మరొకరెైతే మీ మీద్ పగ తీరుచక్టవడానిక్ి 
పరయత్రనoచేవారు. క్ానీ ఆయన అలమ చేయలేద్ు. పెద్ద  మనసుతో ఆలోచించారు. లోపం ఎకుడుననదో  
తెలుసుకునానరు. అది సరిదిదేద  పరయతనంలో, అంత ద్ూరంలో ఉనన  ననననచిచ కలిస్ారు. ఆయన అలమ 
కలిసి, ననున పరభావితం చేయకపో తే, ఈ  అభివ దిధ  అంతా జరిగేదే క్ాద్ు. మీరు ఎపుటటక్ీ ఆయనకు 
రుణపడి ఉండాలి. మీరు సనాానం చేయమలిింది, నాకు, గోవింద్కు క్ాద్ు, ఈ మహ్వనుభావుడిక్ి” అనగానే 
అంద్రూ క్ొటటోన చపుటలతో, సభ్ మమరుమోగిపో యింది. మహరిి  ఉదేవగంతో బాగా కదిలిపో యమడు. అతను 
ఎంత వద్దనాన, ఊరుక్టకుండా ఘన సనాానం చేస్ారు. ఆ మహ్వనుభావుడి పాదాలను సు శoచడానిక్ి జనం 
కూు కటాో రు. 

*** 
రోజులు పూరిిగా మమరిపో యమయి. ఇపుుడు కూడా మహరిి ఇంటట చుటూో  గాంధి క్టలనీ యువతీ యువకులు 
త్రరుగుతూనే ఉనానరు. అంతేక్ాక సవతంత్రరంచి ఇంటలల క్ి కూడా రాగలుగుతునానరు. మమస్ాో రనో, 
అమాగారనో, అననయము అనో, అక్ాు అనో సంభోదిసూి  ఆ కుట్ంబం వ ంటపడుతునానరు. మహరిి ద్గొర, 
వ ైశాలి ద్గొర చద్ువు నేరుచకుంట్నానరు. పరద్ుుమన వాళ్లకు ఫుట్ బాల్ నేరిుసుి నానడు. అపరణ 
ఆడపిలలలకు వంటలు, కుట్ల , అలిలకలు నేరిుసుి ంది. ఇంటట పనిలోనూ, తోటపనిలోనూ వాళ్ళంతా మహరిి 
కుట్ంబానిక్ి ఎంతో స్ాయం చేసుి నానరు.  
 
వాళ్ళను చూసుి ంటే మహరిిక్ి అంద్మ ైన ‘సీతాక్టకచిలుకలే’ గురొి సుి నానయి. మునుపటటలమ అసహుంగా 
ఉండ ే గొంగళీ పురుగులు గురుి కు రావడం లేద్ు. 
                                                                        

***0*** 
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"అమమా! బతుకమా పండుగక్ి అందరూ అమామమా 
వాళ్ళిళ్ికి్  వెడతారూ! మనమ ందుకు వెళ్ిం?" క్టక్ిల 
పరశ్నకు సమమధానం ఏం చెప్ాాలో అరధంక్ాక 
అయోమయంగా చూస ంది ప్ారవతి. 

"అమామాక్ి ఆరోగయం బాగ ండదు కదా, మనం వెడితే తను మనక్ి వండిపెటో్లేక ఇబబంది పడుతుంది తలీ్ల 
అందుకని వెళ్ిం"   
క్ారణం అది క్ాదని తనకూ తెలుసు. క్ానీ ఎన్నన విడమరిచి చెపతే , విని అరధం చేసుకున్ే వయసు క్ాదు 
క్టక్ిలది. 
"పో్ నీ! మనమే పని చేసతస  అమామాని కషో్పెటో్కుండా చూసుకుందాం!"  ఆ పస దానిక్ి వచిచన ఆలోచన 
మమకు రాకన్ా? నిట్టో రుసూే  గతంలోక్ి జారిపో్ యంది ప్ారవతి . 

*** 
మధ్యతరగతి కుట్ ంబాలోీ , అతి పతరమల పూల గ బాళ్ళంపులలో సతవచాా సవతంతరా లు హరించే, బంధాల 
మమక్ారపు  మ ళ్ళి  ఉంట్ాయ. చిననవే. క్ానీ గ చుచకుంట్ాయ.  క్ారణాల సంక్ెళ్ళీ  ఉంట్ాయ చిననవే. 
వదిలంచుక్టలేమ .  అదే సంక్ెళీ్లో ఉంట్ే ఊప రాడదు... 
ఇదద రు అకకచెలలీ ళ్ళీ  .. ప్ారవతీ, సరసవతీ అకకచెలలీ ళ్ి కన్ాన ఎంత చకకగా సతనహితులలేీ  మ లగేవారూ! 
బతుకమా పండగ వచిచందంట్ే.  రకరక్ాల తంగేడు పూలు, తుమా, బంతీ, చేమంతి పూలూ చెట్టో  పుట్ాో  
తిరిగ,ి క్ొమా క్ొమానూ అడిగి, రెమారెమానూ తెంపీ, బతుకమాను పో్ ట్ా ప్ో ట్ీగా పతరిచ, దో సుే లతో 
గంతులేన్ా! చిందులేన్ా! పట్ ో లంగాల పరపరలూ, పసుపు కుంకుమల కళ్కళ్లూ పో్ ట్ీపడి "న్ాది పెదద  
బతుకమా" అంట్ే  "నీ కంట్ే న్ేన్ే పెదద గ పతరిచన్ా" అనుకుంట్ట ఎనిన ప్ాట్లూ, డానుులూ, నిమజజ నం 
రోజు 
చూడాల్ల !... 
అందరూ కదల వెడుతుంట్ే, పూలవనం కదల వెడుతుననట్ేో  ఉండేది. ఎంగిల పూవు రోజునుండీ సదుద ల 
బతకమా వరకూ , ఎనిన ప ండివంట్ల సందళ్ినీ.  ప్ారవతిక్ీ, సరసవతిక్ీ పెళ్ియన్ాయ.  ప్ారవతిని, బావక్ే 
ఇచిచ చేసారు. ప్ారవతి అంట్ే బావ సతేిపండుకు పంచప్రా ణాలు . క్షణం వదిల ఉండేవాడు క్ాదు. చెలీ 
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సరసవతిక్ి బయట్ి సంబంధ్మే. బతుకమా పండుగక్ి కూతుళ్ినూ, అలుీ ళ్ినూ ప లచేవారు 
రాయ డుగారు. 
అసలు కథ ఇకకడే మ ుదలయంది. 
మేనలుీ డే క్ాబట్ిో , అందున్ా చేసతది వయవసాయం పనులే క్ాబట్ిో , పనులు 
జీతగాళ్ి మీద వదిల, ఎపాట్ికపుాడు ఫో న్ లో సూచనలసూే , భారయ ప్ారవతితో కలస  మ ందే వచేచసతవాడు 
పెదద లుీ డు, పండక్ిక.  చిననలుీ డు పెరవైేట్ క్ాలేజీ లలకచరర్. ఒకరి చేతి కి్రంద ఉదో యగం. పని ఒతేిడి వలన 
లేట్ గా వచేచవాడు. ఐతే మ ందే వచిచ కూరుచనన ప్ారవతి భరే తోడలుీ డిక్ి, మరదలక్ీ ఫో నులు చేస  
అతిపతరమతో.... "ఏమరార ! ఎపుాడొ సుే న్ానరూ" అని తెగ ఫో నులు చేసూే  ఉండేవాడు. 
వాళ్ళి అదిగో ఇదిగో అంట్ట పండుగ రేపనగా క్ిరతం రాతిర దిగేవారు.  పండగ చకకగా కలవిడిగాన్ే జరిగేది. 
ఆడప లీలదద రూ బతకమాను పతరిచ, పండగ అయప్ో గాన్ే, భారయమీద అతి పతరమ గల ప్ారవతి భరే 
పరయమణానిక్ి స ధ్ద మ ై "ప్ారవతీ! పద!" అన్ేవాడు. 
సరసవతి వాళ్ళి ఓ రెండు రోజులు ఆగేవారు పరయమణానిక్ి . 
రాయ డుగారు "ఉండు ప్ారవతీ నువువ కూడా" అన్ేవారు. చెలీ సరసవతి "అక్ాక! మేం నిననన్ేగా వచిచంది. 
ఇంక్ట రెండు రోజులు కలస  ఉందామే" అన్ేది. ప్ారవతి మనసు ఊగేది, ఉండట్ానిక్ి. 
సతేిపండు పతచీలు మ ుదలుపెట్ేోవాడు. 
"మేం వచిచనపుాడు మీరు వచాచరా? మేం ఎనినసారుీ  ఫో న్ చేసతే  వచాచరూ తమ ాడూ! మీరు రమానగాన్ే 
మీ ఆవిడ తోక ఊపుకుంట్ట మీ వెనుక్ే వచేచయదా? మరి మమ ఆవిడ న్ా వెనక్ే రావదాద ?" లమ ప్ాయంట్ 
తీసతవాడు. 
"పో్ నీలే సతేీ! అకకచెలలీ ళ్ళి ఇన్ానళ్ికు కలసారుగా, ఉండనీ రాదూ !" రాయ డుగారు 
నచచచెపాబో యేవారు. 
"సరేలే!  మీ అమమాయని మీరే ఉంచుక్టండి న్ేను పో్ తున్ాన." అని అనీన సదిరి అంగలూ పంగలూ 
వేసుకుంట్ట, వెళ్ళివాడు.  వెళ్ళివాడు వెళ్ికుండా "వసాే వా! రావా!" అని అరిచేవాడు. 
ప్ారవతి బికకమ ఖం పెట్ ో కుని వెళ్ిలేక వెళ్ళిది. ఇంట్లీ వాళ్ి మనసు కలత చెందేది.  పరతీ సంవతురం 
పండుగకూ ఇలమగే జరిగేది. సరసవతీ, భరాే  పండుగ మ ందుగా రారు. ప్ారవతీ, భరాే  పో్ ట్ాీ ట్ లేకుండా 
వెళ్ిరు.  చినన విష్యమే పెదద దిదా మమరి ఈ వయవహారం తలన్ొప ాగా తయమరయంది రాయ డు గారిక్ి. 
ఇక అకకణ్ణ ంచి "అమమాయ్! మీ అమాక్ి ఆరోగయం బాగ ండలేదు, వండి వారేచ ఓప క లేదు. మీరే వండి 
పండుగ జరుపుతామన్ాన, రాకరాక వసాే రు ఆడప లీలు. వంట్పనీ అదీ చేయసతే  ఏం బాగ ంట్ ండీ? 
ఆ చేతలేవో మీమీ ఇళ్ిలోీ  చేసుక్టండి." అని పండుగకు ఒకరిని ప లసతే , ఇంక్ొకరికి్ క్టపం. అందుక్ే ఎవరనన 
ప లవట్ాీ . 
అపుాడపుాడూ కూతుళ్ళి వెళ్ళి చూస  వసూే న్ే  ఉన్ానరు అమాన్ాననలని. వాళ్ళి అంతే అమమాయలను 
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చూడాా నిక్ి రాకపో్ కలు సాగిసూే న్ే ఉన్ానరు. బంధ్ుతావలేవీ తెగిప్ో లమ! ఫో నీ లో "చూసారా! అననయయగారూ! 
పండగలకు ప లవట్ం కూడా మమన్ేసారు. వీళ్ికి్ కూతుళ్ళి క్ావాల, అలుీ ళ్ళి అకకరాీ !" 
"అవునండీ! తమ ాడుగారూ న్ేనూ అదే చూసుే న్ాన! మనలన  పండుగలక్ే క్ాదూ దేనిక్ీ ప లవట్లమీ " అని 
సతేిపండూ ఇలమ గ ంజుక్టవట్ాలతోన్ే చాలమ బతకమా పండుగలూ, మమమూలు పండుగలూ కూడా 
వెళ్ళిపో్ య సంవతురాలు గడిచిపో్ తున్ానయ. ప లీలూ పెరిగారు. 

*** 
"అమమా! సూకల్ వాళ్ింతా విహారయమతరకు వెడుతున్ానరు. న్ేనూ వెడతాన్ే! న్ాన్ాన! 
న్ేనూ వెడతాను " తొమ్మాదో  తరగతి చదువుతునన క్టక్ిల చాలమ పట్ ో బట్ిోంది. 
"క్టక్ిల వచేచ సంవతురం పదవ తరగతికి్ వసుే ంది. చదువులోన్ే ఉండాల. విహారయమతరలూ 
అవీ కుదరదని,  పెరగా ఎలమగూ దసరా సెలవులేగా!" అని సతేిపండు, ప్ారవతీ క్టక్ిలను వెళ్ిమన్ానరు. 
విహార యమతరకు వెళ్ళింది క్టక్ిల. 
మూడో  రోజున వాక్ిట్లీ  క్ారు ఆగింది. ప్ారవతి తొంగి చూస ంది. పుట్ిోంట్ి వాళ్ి 
డెరవైర్ 'న్ాని' ని చూస  గ ండె గ భేలుమంది ప్ారవతిక్ి. 
"న్ానీ" అంది గాభరాగా. 
"ఏంలేదమమాయ్ గారూ! బరతుకమా పండుగకు ఆడప లీలు రావాలని మీ న్ాననగారు కబ రంప న్ారు. 
మ్మమాలన తీసుక్ెళీ్ళ దింప , మీ సెలీగారి దగగరకు యెళ్ళిల. బయలుదేరండి. నే్ను మీరు రెడీ అయేయవరకూ 
ఆగ తాలలండీ" అన్ానడు న్ాని. 
అవాక్ెకకచూసోే ంది ప్ారవతి తను విననది నిజమేన్ా అని. 
ఇంతలో సతేిపండు వచాచడు "నువువ వింట్ ననది నిజమే ప్ారవతీ! రాతిర మమమయయ ఫో న్ చేసాడు పండక్ిక 
రమానీ క్ారు పంపుతున్ానననీనూ! నీకు సరెకరైజ్ ఇదాద మనీ నీకు చెపాలమ!" అని నవావడు. 
"అయోయ! సమయమనిక్ి క్టక్ిల ఊళ్ళిలేదు, రేపు వసుే ంది. తనూ రావాలగా!" ప్ారవతి తట్పట్ాయంచింది. 
"మీరు రండి! ప్ాపగారి క్టసం అయయగారి క్టసం మళ్ళి వసాే " అని హడావిడిగా బయలుదేరదీసాడు డెరవైర్. 
వాక్ిట్లీ  అడుగ పెటో్గానే్ బిలబిలమంట్ట సరసవతీ, ప లీలూ క్ారును చుట్ ో  మ ట్ేోసతసరిక్ి ప్ారవతి 
ఆశ్చరయపో్ యంది. 
"అరే మీరంతా?" అంది క్ారు దిగి లోపలక్ి నడుసూే , 
"అవునక్ాక! అపుాడే ఆశ్చరయపో్ కూ! నీ కూతురు క్టక్ిలకూడా ఇకకడే ఉంది." అంట్ట "క్టక్ిలమ!" అని 
ప లచింది. 
తలుపు చాట్ నునన క్టక్ిల బయట్ిక్ి తొంగి చూస ంది. 
"అవునమమాయ్! మీ ప లీలు ప లీలు క్ాదే ప డుగ లే!  నీ కూతురూ, సరసవతి కూతురూ విహారయమతర అని 
మీకు చెప ా ఇకకడికే్ వచాచరు. తాతయమయ! పండక్ిక మమాలన ఎందుకు ప లవట్ేీ దూ? అని నిలదీస , రెండు 
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రోజులనుండ,ీ ఇంట్లీ  సందడిగా తిరుగ తుంట్ే, పూరవం రోజులు గ రుే కు వచిచ మనసు తహతహ 
లమడిందమమా. ఆడప లీలంట్ే బతకమా సందడే కదా! మళ్ళి కళ్కళ్లమడుతూ ఉండాలని.. " రాయ డు గారి 
గ ంతు గదగ దమ ైంది. తమమయంచుకున్ానరు 
"ఇన్ానళీ్కు మళ్ళి సంతోష్ం నట్ిోంట్ న్ాట్యమమడిందమమా" అని ఆనందభాష్ాాలతో కళ్ళి తుడుచుకుంది 
రాయ డి గారి భారయ. 
"మీ అనందం చెడగ టో్ట్ానిక్ి న్ేనూ వచేచసాగా " అనన గ ంతు వినబడి వాక్ిట్లీ క్ి తొంగి చూసారు. 
సతేిపండు లోపలక్ి వసూే  కనిప ంచాడు. 
"అకక వెనక్ాల తోక రాలేదేమమ ఇంక్ా! అనుకుంట్ న్ాన! వచేచస ంది" సరసవతి బావను మేలమమడింది 
నవువతూ. 
"అవును మరి! అకక వెనక్ాల కుకక! కుకకక్ి తోక లేకపో్ తే ఎలమ?" నవువతూ మరదల న్ెతేిమీద 
మ ుట్ిోక్ాయ వేసాడు సతేిపండు. 
"ఇనిన సంవతురాలు గడిచిన్ా ప్ారవతి మీద నీ కునన పతరమ మమరలేదు సతేీ! ప్ారవతి అదృషో్వంతురాలు." 
అన్ానరు రాయ డుగారూ, భారయ. 
"ప్ారవతీ! ఎపుాడూ మన తిరుగ  పరయమణం? మ ందే చెపుా" అనన సతేిపండు మమట్లకు సతేిపండుతో 
ప్ాట్  అకకడునన వాళ్ింతా ఫకుకన నవావరు. 
నట్ిోంట్ నవువల సందడి చూస  బతుకమా నిండుగా మ రిస ంది. 

 

***0*** 
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ర ైలు నాగపూర్ లో ఆగింది. ఇంతలో ఒక కురరా డు క్రఫీ.. 
క్రఫీ అంటూ అరుసతూ  స్ీోల్ క్రాను, పేపర్ కపపులతో ర ైలోో  
పరతాక్షమయ్ాాడు. అదే ర ైలోో  క్రశీ వెళుతునాారు 
రఘురరమయ్ా, క్రమేశ్వరమమ. జీవితంలో అన్నా 

బాధ్ాతలు తీరిపో యిన ఆ దంపతులకు క్రశీలో క్ొనాాళుో  పరశరంతంగర క్రలం గడపరలన్న రఘురరమయ్ా ఈ 
పరయ్ాణాన్నక్ి నడుం కటాో డు.  రఘురరమయ్ా శరంత సవభావి. దేన్నక్ీ ఎకుువ చలంచడు. అందుకు పూరిూ 
విరుదధ ం క్రమేశ్వరమమ. పరతి చినా విషయ్ాన్నక్ి కంగరరు పడుతుంది. క్ొంత అమాయ్కతవమూ వపంది.  
సంతోషం వచిినా, బాధ్ వచిినా  ఇటటో  బయ్ట పడిపో తుంది. ఎననాసరరుో   తన త ందరపరటు పనులతో 
రఘురరమయ్ాను ఇరక్రటంలో పెట్ోంది.  
 
క్రఫీ తెచిిన కురరా ణణి  చతస్ి "ఏవండి క్రఫీ తాగుదామా"  అన్న అంటూనే "బాబూ ర ండు క్రఫీ" అంది 
క్రమేశ్వరమమ. అడిగిందే తడవపగర వరడు ర ండు కపపులోో  క్రఫీ పో స్ి యిచ్ాిడు.  ఏదో  పపసూ క పఠనంలో 
వపనా రఘురరమయ్ా  
"నాక్ొదుు . నువపవ క్రవరలంటట తాగు. అయినా ననాడకుుండా ఎందుకు చె్పరువప." విసుకుునాాడు.  
"నాక్ ం తెలుసు. నాకు తాగరలన్నపించింది. మీరూ తాగుతారన్న అనుకునాాను" అంది.   
 "సర లే, నాకు చ్ెపుకుండా ఇంక ఎవవరినీ పిలవకు. జ బులో చిలోర రూపరయ్లు కూడా ఎకుువ లేవప." 
జ బులోంచి ర ండు పది రూపరయ్ల ననటుో  తీస్ి వరడిక్ిసతూ  అనాాడు రఘురరమయ్ా. క్రఫీ తాగి మళో్ల 
పపసూ కంలో న్నమగామయ్ాాడు. ఒక గంట గడిచింది. 
ఇంతలో "బటర్ మిల్ు, బటర్ మిల్ు"  అంటూ మరొక కురరా డు వీళుో  కూరుినా చ్ోట్క్ి వచ్ాిడు. 
క్రమేశ్వరమమ " బాబూ, ఒకు గరో సు యి ంత" అన్న అడిగింది. "పది రూపరయ్లు" అనాాడు వరడు. "ఏదీ 
ఒక గరో సు ఇవపవ" అంటూ తీసుక్ొన్న " ఏవండ,ి వరడిక్ి పది రూపరయ్లు ఇవవండి" అంది. స్ీరియ్స్ గర 
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పపసూ కం చదువపతునా రఘురరమయ్ా తలెతిూ  భారా వెైపప చతసతూ  " ఈ మజి్జగ ఎందుకు తీసుకునాావప. 
ఇందాక్  క్రఫీ తాగరవప కదా" చిరరకు పడాా డు. 
 "నేను ఊరిక్ నే తీసుకునాాననుకునాారర, మీరు ఇందాక మీ దగగర చిలోర రూపరయ్లు 
ఐపో య్ాయ్నాారు. వరడి దగగర బో లుా  చిలోర వపంది. వందక్ి చిలోర ఇసరూ వర బాబూ అన్న అడిగరను. మజి్జగ  
క్ొంటట ఇసరూ ననాాడు. అందుక్  తీసుకునాాను. అయినా పరతీ చినా విషయ్ాన్నక్ి విసుక్టువటం మీకు 
అలవరట ైపో యింద.ి"   
"అది క్రదే, జ బులో చిలోర అంతా అయిపో యింది. డబుులు  స్ీటు క్ింద సతటుక్ సులో వపనాాయి. 
సతటుక్ సుకు తాళం వపంది. ఇపపుడు తియ్ాాలంటట ట ైం పడుతుంది. కూరుినా వరళళందరిన్న 
జరగమనాల.  నువపవ మజి్జగ ఇంక్ర తాగలేదు కదా. గరో సు వరడిక్ిచ్ెియ్" అనాాడు.  
  ఇది వినా వరడు " సరరూ, ఒకసరరి ఇచ్ాిక వరపసు తీసుక్టను. భలే బేరం దొ రిక్ింది. నా పెైసలు నాకి్చ్ేిస్ేూ  
పో తాను"  వరడు త ందరపెటోసరగరడు. చ్ేస్ేదేమీ లేక పకున కూరుినా తోట్ పరయ్ాణీకులను క్రళుో  క్రసూ  
పకుకి్ జరుపపక్టమన్న చ్ెపిు సతటుక్ సు తాళం తెరచి అడుగున బటోల పొ రలోో  జ బురుమాలులో దాచిపెట్ోన 
ననటో కటోను తీయ్గర అనీా ఐదు వందల ననటుో  కనపడాా యి. అందులో ఒక ననటు తీస్ి మిగతావి మళో్ల బటోల 
మడతలోో  పెటటోస్ి మజి్జగమిమన కురరా డిక్ి ఐదువందల ననటు ఇచ్ాిడు. వరడు ననటు చ్ేత బుచుిక్ొన్న చిలోర 
తెచిి ఇసరూ నన్న కదలబో తుండగర క్రమేశ్వరమమ " నీ దగగ ర చ్ాలా చిలోర చతశరను. మళో్ల ఎకుడినుండో  తెచిి 
ఇసరూ నంటావేమిట్. నీ దగగర చతడు వపంటాయి" అంటూ దబాయించింది. 
 "ఐదువందలక్ి చిలోర లేవమామ. తెచిి ఇసరూ నంటునాా కదా" అంటూ ఐదొ ందలు తీసుక్ొన్న 
మాయ్మయ్ాాడు.  
 
పరవపగంట గడిచింది. వరడు రరలేదు. వరడి క్టసం ఎదురుచతసుూ నా క్రమేశ్వరమమకు ఆందో ళన 
మొదలయిాంద.ి భరూతో చ్ెబుదామంటట కసురుకుంటాడు. ఇంక్ట పరవపగంట గడిచింది. ఆవిడ బీపీ పెరిగింది. 
ఉండబటోలేక భరూతో "ఐదువందలు పపచుిక్ొన్న వరడు అటట పో య్ాడు. వసరూ డంటారర" సందేహం 
వెలబుచిింది. 
 "వరడు ఎకుడికీ్ పో డు లేవే. కంగరరు పడకు. అయినా నీ పిచిి గరనీ చిలోర క్టసం మజి్జగ తాగడమేంట్ " 
అనాాడు.  
 "అది క్రదండ,ీ క్రశీలో చ్ాలా మోసరలు జరుగుతాయ్న్న వినాాను. చిలోర డబుులు పెటుో క్టకపో తే వపనా 
డబుంతా రిక్షా వరళుో , వీళుో  దో చ్ేసరూ రట.  అందుక్  వరడి దగగ ర చిలోర డబుులు కనపడగరనే మీ దగగర చిలోర 
ఐపో యిందనా మాట గురొూ చిింది. అందుక్  మజి్జగ తాగరను. దాహం క్టసం క్రదు. వరడేమో ఐదొ ందలు 
పటుో క్ొన్న వెళ్ళళపో య్ాడు. ఇంక రరడో  ఏమో" విచ్ారంగర అంది.  
"క్రసూ  ఓపిక పటోవే. అంత కంగరర ందుకు?" 
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" ఏమోనండీ వరడు రరడనే అన్నపిసతూ ంది." దిగులుగర అంది.  
"సర , వరడు రరడనే అనుకుందాం. పో తే యి ంత పో తుంది. నాలుగు వందల త ంభయ్. లేన్నవరడిక్ి దానం 
చ్ేశరననుక్ట. ఆ డబుు లేకపో తే మనం బతకలేన్న స్ిి తిలో లేము కదా. దేవపడు మన అవసరరలకు 
క్రవలస్ినంత డబుు ఇచ్ాిడు.  ఇంక ఆ విషయ్ం వదిలేయ్. ఇదిగో ఈ పపసూ కం చదువపక్ట" అంటూ  
క్రమేశ్వరమమ చ్ేతిలో ఒక ఆధ్ాాతిమక పపసూ కం పెట్ో  మళో్ల తన పపసూ క పఠనంలో మున్నగిపో య్ాడు.  
క్ొంతస్ేపప అయ్ాాక తలెతిూ  చతస్ిన రఘురరమయ్ాకు ఇంక్ర దిగరలు పడి వపనా భారా కన్నపించింది.  
"ఏమిటోయ్, ఇంక్ర అలాగ  కూరుినాావేమిట్. ఆ గొడవ వదిలేయ్ మన్న చె్పరునా" . 
" క్రదండ,ీ వరడు మంచివరడు లాగర కన్నపించ్ాడు. ఇంతలా మోసం చ్ేసరూ డన్న అనుక్టలేదు. న్నష్రురణంగర 
డబుులు పో య్ాయ్న్న బాధ్గర వపంది".  
"నీకు పరతివరడు మంచివరడి లాగరనే కన్నపిసరూ డు. వరళో మొహాలపెై రరస్ి ఉంటుందా అలా అన్న.  అయినా  
వరడి దగగర తపు చిలోర వేర కుడెైనా దొ రకదా. పెటోో ంచి ననటు తీయించి మరీ ఇవవమనాావప." 
మౌనమే శ్రణాంగర వపంది క్రమేశ్వరమమ పరిస్ిి తి. రఘురరమయ్ా ఇంక్ర అందుకునాాడు. 
"ఇదిగో చతడు, మన డబుులు కష్రో రిితం. ఎకుడికీ్  పో వప. నాక్ర నమమకం వపంది. నువపవ దిగులు 
పడకు," ఓదారుుగర చె్పరుడు.  
క్రమేశ్వరమమ అనామనసుంగరనే ఆయ్న చ్ెపేుది వింటోంది. ఇంక్ట అరగంట గడిచింది. దతరంగర 
మజి్జగమిమన వరడు వరళళ వెైపప రరవడం క్రమేశ్వరమమ చతస్ింది. "ఏవండ,ి వరడు వసుూ నాాడు". చినాగర 
అరిచింది. 
"ఎవరూ.... మజి్జగ అమిమనవరడేనా",  
"అవపనండ,ీ ఇటువెైపే వసుూ నాాడు." 
ఇంతలోనే వరడు వీళో దగగరక్ి వచ్ేిసరడు. క్రమేశ్వరమమ వరడిన్న న్నలదీసతూ  
"ఏంటయ్ాా, చిలోర ఇవవకుండా అటట పరరిపో య్ావప. ఇలా మోసరలు కూడా చ్ేసరూ రర" అంటూ గయిామంది.  
"అమామ, మిమమలా మోసం చ్ేయ్ాలనుకుంటట అసలు ఇకుడికి్ వచ్ేివరడిన్న క్రదు. ఈరోజు బేరరలు 
బాగునాాయి. చ్ాలా పెట ోలోో  అమామను. తెచిిన సరుకంతా అముమడయిపో యింది. పెైసలు లెకు చతసూ ంటట 
ఎకుువ వచిినయ్. అపపుడు గురొూ చిింది మీకు చిలోర ఇవవలేదన్న. అందుక్  వేగిరం వచిినాను. ఇదిగోండి 
మీ డబుులు” అంటూ వరళళక్ివవవలస్ిన డబుులు యిచిి వెళో్ళపో య్ాడు. డబుులు చతశరక క్రమేశ్వరమమ 
మనసు కుదుటపడింద.ి   
"చతశరవర... క్రమేశ్వరం, నేను చ్ెపరును కదా. కషోపడి సంపరదించిన సొ ముమ ఎకుడికీ్ పో దన్న. నువేవ 
అనవసరంగర కంగరరు పడి ననుా కంగరరు పెటటోశరవప. ఐనా.. మనం క్రశీక్ి ఎందుకు వెళుతునాాము? 
ఎటువంట్ జంజాటాలు పెటుో క్టకుండా పరశరంతంగర క్ొన్నా రోజులు గడుపపదామనేగర. ఇపుట్క్ ైనా మనసున్న 
భగవంతుడిపెై క్రసూ  మరలుిక్ట. నేను ఇచిిన పపసూ కం చదువపక్ట".   
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అపపుడే శరంత పడా క్రమేశ్వరమమ భరూ మాటలక్ి ఆలోచనలో పడింది. 
క్రశీ విశ్వనాధ్ుడి దరశనం, అనాపూరరి దేవి దరశనం చ్ాలా బాగర అయింది. గుడిలో నుండి బయ్టకు 
వసుూ ంటట  హ ండీలో వేయ్టాన్నక్ి క్రమేశ్వరమమ  భరూను ఐదు వందల రూపరయ్లు ఇవవమన్న అడిగింది.  
"మన కుటుంబం తరఫపన పెదు  మొతాూ న్నా హ ండీలో వేశరను. నువపవ వేర  వెయ్ాకురలేదు"  
రఘురరమయ్ా చ్ెపుబో య్ాడు. "అదిక్రదండీ, ముందు ఇవవండి, అకుడ లెైను పెరిగిపో తోంది. డబుులు 
వేస్ి వసరూ ను" త ందర పెట్ోంది. రఘురరమయ్ా భారా చ్ేతిలో ఐదువందల ననటు పెటోగరనే గబగబా 
హ ండీలో వేస్ి వచిింది. భారా చ్ేస్ిన పన్నక్ి నవపవతూ రఘురరమయ్ా  "నువెవందుకు హ ండీలో 
డబుులు విడిగర వేశరవో నాకు తెలుసు." అనాాడు. 
"నాకు ర ైలోో  జరిగిన సంఘటన ఆలోచనలో పడేస్ిందండి. అన్నా వరామోహాలకు దతరంగర వపండాలన్న, 
క్రశీలో  భగవంతుడి సన్నాధ్ిలో హాయిగర వపండాలన్న ఇకుడిక్ొచ్ాిము. ర ైలోో  జరిగిన చినా విషయ్ాన్నక్ి 
నేను ఎందుకంత ఆందో ళన పడాా నన యిపపుడు తలుచుకుంటట నవవవసుూ ంది. మీ లాగర నేను ఎందుకు 
ఆలోచించటటో దు అన్న అన్నపించింది. అందుక్  ఆ ఐదొ ందలు భగవంతుడిక్ి సమరిుంచ్ాక న్నశ్ింతగర 
వపందిపపుడు. త ందరగర సతరా న్నక్ి వెళదాం పదండి, ఆకలేసోూ ంది" అంటూ వడివడిగర నడిచింది 
క్రమేశ్వరమమ. నవపవకుంటూ భారా వెంట నడిచ్ాడు రఘురరమయ్ా. 
 

***0*** 
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 రజతోతసవ వేడుకల సందరభంగా కళాశాల వేదిక 
సరావంగ స ందరంగా అలంకరించారు. వేదిక మీద 
కళాశాల ప్రిన్ససపాల్, విదాాశాఖ అధిక్ారులు, పుర 
పిముఖ లు ఆసీన లయ్యారు. సభాసద లన  

ఉదదేశంచి, వకతలు పిసంగిస త న్ాారు. 
"విజేతల అన భవాల కంటే పరాజితుల అన భవాలే తపపకుండా తెలుస క్టవాలి. విజయ్ం సంతోషం 
కలిగించి, ఆతమవిశావసాన్సా ప్ ంప ందించవచ ు. ఐతద, మరొక పిమయదం లేకపో లేద . విజయ్ం క్ ందరిలో  
అహం, గరవం  కలిగించవచ ు. అతి విశావసం కలిగించవచ ు. విజయ్ం వ ైఫలయాలన్స కప్రపపుచువచ ు." 
శ్రదధగా ఆలక్ిస త నా వాళ్ళలో క్ ందరిక్ి ఈ భావన రుచించలేద . అసహనంగా ఆ వకత క్ేసర చూశారు.  ప్రిక్షకుల 
మనస న్స గరహ ంచిన ఆ వకత తన పిసంగాన్సా క్ నసాగిసూత , "క్ానీ పరాజయ్ం, ప రపాటులన  ఎతిత  
చూపుతుంద.ి ఏది ఎపుపడు చదయ్కూడదో , ఎంద కు చదయ్కూడదో  చాటి చెపుపతుంది.  న్సంగిలో ఎగిరి 
పో తునా వాళ్ళన్స న్ేల మీదకు దింప్ర, వాసతవాన్సా కళ్ళ ముంద  న్సలబెడుతుంది. చినా చినా క్ారణాలకు 
ఆతమహతా చదస కునా డాకోరుు , ఇంజనీరుు , అధిక్ారుల గురించి వింటే ఆవేదన కలుగుతుంది. వారి 
ఆతమహతాలకు గల క్ారణాలు వింటే ఆశ్ురాం వేస త ంది. జీవితంలో గెలుపు, ఓటమి సహజమన్ే చినా 
విషయ్ం వాళ్ుక్ి అరధం క్ాలేద . ఓటమి సమయ్ంలో క్ావలసరంది క్ాసతంత ఓదారుప, బితుకు మీద ఆశ్. 
ఓటమిక్ి క ంగిపో కు. విజయ్యన్సక్ి ప ంగిపో కు. పడిన్ా, లేచి న్సలదొకుుకున్స గమాం వ ైపు నడక సాగించ ..  
పితి వాక్తత ఓటమిన్స హ దయ్పూరవకంగా ఆమోదించగలగాలి, ఆహ్వవన్సంచాలి, సీవకరించాలి.  మీ ప్రలులకు 
విజయ్ంతోపాటు, ఓటమి కూడా రుచి చూప్రంచండి.  విదాారుు ల పితిభకు మయరుులే క్ లమయనం క్ాద . క్టటు  
సంపాదన్ే చద వుక్ి పిధాన లక్షాం క్ాద . తరగతి గదిలో మొదటి బెంచ్ లో కూరుునా విదాారుు లే 
విజేతలన క్టకండ.ి చివరి బెంచ్ వాళ్లు  చకరం తిప్రప మహ్వ న్ాయ్కులు కూడా క్ావచ ు. వివిధ రంగాలన  
వాళ్లు  శాసరంచవచ ు. పిజా సరవలో దూస కుపో వచ ు. ఎంద కంటే న్ేన  కూడా ఒకపుపడు చివరి బెంచ్ 
విదాారిున్ే".  దదేరిలుు తునా చపపటు  మధా హ దయ్పూరవక ధనావాదాలు చెప్రప, అందరి దగగరా స లవు 
తీస కున్స   క్ారులో కూరుున్ాాడు, ఆ క్ారాకరమయన్సక్ి ముఖా అతిథిగా వచిున జిలయు  కలెకోర్ చంద ిడు. 

 
*** 
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పిభుతవ వాహనం వడి వడిగా, రోడుు  మీద ముంద కు దూస కుపో తుంటే, అతన్స ఆలోచనలు గతంలోక్ి 
త ంగిచూశాయి.  పాఠశాలలో జరిగిన సంఘటన జాా పకం వచిుంది చంద ిడుక్ి. పాఠశాలలో పితి శ్న్సవారం 
చివరి రెండు ప్ీరియ్డ్సస  సాంసు తిక క్ారాకరమయలలో భాగంగా వివిధ రక్ాల పో టీలు న్సరవహ ంచడం పరిపాటి. 
తెలుగు వాచకంలో ఒక ప్రజీన్స చూసర తపుపలు లేకుండా, చూడ చకున్స దసూత రితో వాియ్యలి. ఏది 
వాియ్యలో, ఎంత సమయ్ంలో పూరిత చెయ్యాలో పో టీ ముంద  పికటిసాత రు. పో టీలో పాలగగ నా చందిం, ఈ 
పో టీలో కూడా తనక్ి పిథమ సాు నం తపపకుండా వస త ందనా ధీమయలో వున్ాాడు. న్సజంగా అతన్స దసూత రి 
బాగుంటుంది కూడా. అంతకుముంద  జరిగిన పో టీలలో అతన్సదద పిధమ సాు నం. సాధారణంగా సో మవారం 
న్ాడు  ఉదయ్ం జరిగే పాిరధన క్ారాకరమంలో పో టీ ఫలితాలు పికటిసాత రు. క్ానీ పిసాదరావు మయష్ాో రు ఆ రోజు 
అన్ారోగా క్ారణంగా  పాఠశాలకు రాలేక పో వడంతో, పో టీ ఫలితాలు పికటించలేద . చంద ిడు న్సరుతాసహ 
పడాు డు. పిధమ బహుమతి తనదదనన్స, అంద కు గాన  విదాారుు ల కరతాళ్ ధవన ల మధా  తన  ఎంతో  
సంతోషంగా పాఠశాల వేదిక మీద చిరునవువలు చిందిసూత , మనస లో చినాపాటి గరవంతో న్సలబడి 
పిధాన్ోపాధాాయ్ుల అభినందనలు అంద క్ ంటాడు. ఇది అతన్స కల క్ాద . చాలయ సారుు  బహుమతులు 
గెలుుకున్ాాడు. పో టీక్ి వ ళ్ళళతద బహుమతి వచిు తీరుతుంది. అంద క్ే అతన  న్సరుతాసహపడాు డు ఆ రోజు.  
క్ానీ, బహుమతి తనదదననా ధీమయతో, ఫలితాల పికటన క్టసం ఎద రు చూస త న్ాాడు.  న్ాలుగు రోజుల 
తరావత పిసాదరావు మయసోర్, ఉదయ్ం పాిరున క్ారాకరమంలో పాఠశాల వేదిక మీద, చదతిలో సాంసు తిక 
క్ారాకరమ ఫ ైల్ పటుో క్ న్స న్సలబడటం గమన్సంచిన చంద ిడు, ఆనందంతో ప ంగిపో య్యడు. ఈ బహుమతితో 
కలిసర ఐద  పిధమ బహుమతులంటూ లెకులు వేస కున్ాాడు.  

 
*** 

 
గతుకుల రోడుు  క్ారణంగా, క్ారు వేగం మందగించడంతో, చంద ిడు వాసతవంలోక్ి వచిు, క్ిటిక్త లోంచి 
బయ్టకు చూశాడు. బ్రిటిష్ క్ాలం న్ాటి భవనం, దాన్స మీద మండల రెవ నూా క్ారాాలయ్ం, ఏడుక్ ండలు 
అన్స వాియ్బడివుంది.  ఆ భవనం ఎద రుగా ఒక తుమమ చెటుో . చంద ిడి సూచనల మేరకు, క్ారు ఆ 
క్ారాాలయ్ం ముంద  ఆగింది.  ఆ క్ారున్స, క్ారులోంచి దిగుతునా జిలయు  కలెకోర్ న్స చూసూత న్ే, ఆ 
క్ారాాలయ్ సరబబంది పరుగులయంటి నడకతో క్ారున్స సమీప్రంచారు. చంద ిడు ఒకసారి అటూ ఇటూ 
పరిక్ించి, "మీ క్ారాాలయ్యన్సక్ి పన లు క్ రకు వచదు పిజలకు ఏమ ైన్ా సద పాయ్యలున్ాాయ్య? కనీసం 
తాిగునీరు సౌకరాం వుందా?" ఆన్స అడిగాడు సంబంధిత అధిక్ారిన్స. ఆ పిశ్ాకు ఆ అధిక్ారిక్ి నీళ్లు  
నములడం చూసర, కలెకోర్ చంద ిడు,"ఈ భవనంలో ఒక గది, న్ాలుగు కురచులు, తాిగునీరు వాళ్ళ క్టసం 
ఏరాపటు చదయ్ండి. న్ాకు తెలుస  పిస త తం వాళ్లళ ఈ తుమమ చెటుో  నీడలోన్ే…" అంటూ ఆ క్ారాాలయ్ 
సరబబంది క్ేసర చూశాడు. "న్సజమే సార్!  ఈ చెటుో  నీడలో..."అన్స చెబుతునా అధిక్ారి క్ేసర చంద ిడు 
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చూసూత , "క్ తత  భవన న్సరామణం క్టసం ఫండ్సస ఇసాత న . ప్రపర్స సరదధం చదయ్ండి" అంటూ డెైవైర్ కే్సర చూశాడు. 
కళాశాల వారు ఇచిున వేప మొకున్స డెైవైర్ చదతులోు ంచి అంద క్ న్స, ఆ క్ారాాలయ్ అధిక్ారిక్ిసూత , "దీన్సా  
ఈ పాింగణంలో న్ాటండి. ఈ చెటుో  ప్ రిగి ప్ దేదయితద, క్ ందరు దీన్స నీడలో కూడా సరద తీరుతారు." 
అన్ాాడు. క్ారు రోడుు  మీద మళ్ళళ పరుగు పాిరంభించింది. చంద ిడుక్ి చినాతనంలో, కుల ధ ివీకరణ పతిం 
క్టసం తాన  పడిన పాటుు ,  రెవ నూా అధిక్ారి సంతకం క్టసం, మండుట ండలో, ఒక తుమమ చెటుో  నీడలో 
రోజుల తరబడి న్సరచక్ించిన వ ైనం జాా పకం వచాుయి. మళ్ళళ పాఠశాల జాా పక్ాలు గురుత కు వచాుయి. 

 
*** 

 
తన అంచన్ా తారుమయరయినంద కు విపరచతంగా న్ొచ ుకున్ాాడు చంద ిడు. ఆకలి, దాహం మరిచి 
పోయ్యడు. పిథమ బహుమతి  శ్ంకర్ గాడు ఎలయ గెలుుకున్ాాడు? పదద పదద ఆ పిశ్ా వేస కున్ాాడు. 
వాడదమి మయయ్ చదశాడు? తన సాు నంలో శ్ంకర్ వేదిక మీద న్సలబడాు డు. వేదిక క్ిరంద న్సలబడి తన  తపపటుు  
క్ టాో డు.  రెండు రోజులు సరాహ తులతో మయటాు డలేకపోయ్యడు. శ్ంకర్ గాడిా ఏదో  విధంగా అవమయన్సంచాలన్స 
పథక్ాలు రచించాడు. పిసాదరావు మయష్ాో రు వాడిా క్ టాో లన్స భగవంతుడిా వేడుకున్ాాడు. వాడిక్ి 
భయ్ంకరమ ైన జవరం వచిు, పాఠశాల విడిచి వ ళ్ళళ పో వాలన్స దదవుడిక్ి మొర ప్ టుో కున్ాాడు. పాపం ఆ 
ఆశ్లనీా అడియ్యశ్లయ్యాయి. పిసాదరావు  మయసాో రు క్ావాలన్ే బహుమతిన్స శ్ంకర్ క్ి ఇచిువుంటారా? 
అలయ ఎంద కు చదసాత రు? ఇలయంటి చితి విచితి ఆలోచనలతో క్ న్సా రోజులు సతమతమయ్యాడు.  
 
ఈ లోపులో పరచక్షలు రావడంతో ఆ విషయ్ం పూరితగా మరిుపో య్యడు. పరచక్షలు ముగిసాయి. తమ ప్రలుల  
పిగతి పతాిల క్టసం తలిుదండుిలు పాఠశాలకు వచిు, ఉపాధాాయ్ులతో సమయవేశ్మ ై, వ ళ్లతున్ాారు. పిగతి 
పతిం  తీస కున్స, చంద ిడు తలిు, పిసాదరావు   మయసాో రు గదిక్ి వ ళ్ళళంది. ఆమ  చద వుక్టలేద . క్ానీ 
సంసాురవంతురాలు. ఉపాధాాయ్ులంటే ఆమ కు ఎంతో గౌరవం. "నమసాురం బాబూ! మయ చంద ిడిా మీ 
చదతిలో ప్ టాో ం బాబు, మీ దయ్. బాగాన్ే సద వుతున్ాాడా బాబు? ఏదో  ప్ దే ప్ దే సద వులు 
సద వుతాడట! ఎపుపడూ ఆ ఊస లే స బుతాడు. ఇయ్న్సా మయ బో టోలు కు అవుదాే  బాబూ! ఈడంట,ే 
కూడు గుడు  ఇతుత న్ాారు. ఏదో  నడుతోత ంది. క్ాలేజీ సద వులంటే…" ఆమ  కళ్లళ నీటి చెలమలౌతున్ాాయి. 
ప్రదరికంలో మరగిగపో తూ, పట ోడు అనాం క్టసం జీవన సమరం జరుపుతునా మన షుల న్సససహ్వయ్త, 
ఆక్టర శ్ం, బంగారు జీవితం క్టసం తప్రస త నా క్ డుకుకి్, ఎవరూ ఆసరాలేరన్ే ఆవేదన, ఆమ  కళ్ళలోు  
దో ాతకమయిాంది. కనా ప్రిగు ఆందోళ్నక్ి చలించిపోయ్యడు పిసాదరావు . ఆమ న  కురచులో కూరోుమన్స 
స ైగ చదసూత ,  "పటుో దలతో పియ్తాం చదసర వారిన్స వ ద కుుంటూ అవక్ాశాలు వసాత యి. మీ వాడి సతాత  న్ాకు 
తెలుస . పుసతక్ాలలో పాఠాలు మయతిమే క్ాద  జీవిత పాఠాలు కూడా న్ేన  న్ేరుపతా. ఎపుపడు ఏ సహ్వయ్ం 
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క్ావాలన్ాా  చెపపండి. న్ా వంతు సహ్వయ్ం న్ేన  చదసాత న ." అన్ాాడు పిసాదరావు . ఆమ  కళ్లళ 
ఆనందంతో మ రిసాయి. ఆయ్న ఇచిున భరోసాతో గుండెలమీది పది ఏన గుల బరువున్స ఎవరో 
దించదసరనటుయిాంద.ి  అపియ్తాంగా రెండు చదతులు జోడించి దండం ప్ టిోంది. గది బయ్ట న్సలబడిన 
చంద ిడు జరిగినదంతా చూశాడు. ఆ చినా బురర వినీలయక్ాశ్ంలో పునామి చంద ిడు తళ్లకుున మ రిసాడు. 

 
*** 

 
చూస త ండగాన్ే సంవతసరాలు దొరిుపో య్యయి. 'క షరతో న్ాసరత  ద రిభక్షం' అన్స చద వుకునా సామ త చందంగా 
చంద ిడు చద వులోు  దూస కుపోయ్యడు. పడి లేచద క్ెరటంలయ జీవితంలో ముంద కు సాగాలన్స ఒకన్ాడు 
పాఠశాలలో పియోగాతమకంగా పిసాదరావు  మయష్ాో రు సూటిగా చెపపకుండా చెప్రపన పాఠం, 
అతన్సక్ి ఒక మధ రాన భూతిగా, జాా పకంగా మిగిలింది. అంతకంటే ఎకుువగా సమ తిపథంలో మ లిగే ఆ 
సంఘటన…. 

 
*** 

 
"ఒరే చంద ిడు! పన లనీా పూరిత చదస కున్స, సరిోఫరక్ెట్సస తీస కున్స నన ా కలిసర వ ళ్లళ. న్ేన  న్ా గదిలో 
వుంటాన , మరిచిపో కు. క్ాలేజీలో చదరితద తీరిక వుండద ." అన్స పిసాదరావు  మయష్ాో రు తన గదిక్ి 
వ ళ్ళుపో య్యరు. క్ ంతసరపటిక్ి చంద ిడు ఆయ్న గదిలోక్ి వచిు, ఎపపటిలయగే చదతులు కటుో క్ న్స న్సలబడాు డు. 
సరిోఫరక్ెట్సస దాచ కునా చదతి సంచి, అతన్స భుజాన్సక్ి వేిలయడుతోంది. కురచులో కూరుునా మయష్ాో రు, 
విపాపరిన కళ్ుతో, ఒక న్సమిషం అతన్స వంక్ే చూసూత , "నీక్ట రహసాం చెపాపలిరా చంద ిడు! అంద క్ే రమమన్స 
చెపాప, ఇలయ రా."అన్ాారు. అవాాజమ ైన అన రాగాన్సక్ి చిరున్ామయ ఆయ్న మనస స.  చంద ిడిక్ి ఏదో  
వింతగా వుంది. ఆయ్న గొంతు లోంచి మయటలు అసపషోంగా వస త న్ాాయి. ఎపుపడూ గంభీరంగా, 
హుందాగా వుండద మయసాో రులో ఏమిటీ ఈ మయరుప అన కున్ాాడు మనస లో.  ఆయ్న బలు  మీద క్ న్సా 
ఫ ైల్స వున్ాాయి. వాటిన్స చూప్రసూత , " ఇవి ఏమిటో తెలుస రా? గత పది సంవతసరాల న ండి మన 
పాఠశాలలో సాంసు తిక క్ారాకరమయల న్సరవహణా బాధాత న్ాదద. నీకు తెలియ్కపో వచ ులే ఆ సంగతి." అన్స 
ఆగ,ి క్ ంచెం దగగరకు రమమన్స సంజా చదసర, ఫ ైల్ లో వునా ప్రపరుు  క్ న్సా చూప్రంచి, "ఇలయ చూడరా, ఈ 
పో టీలో నీకు బహుమతి వచిుంది. క్ానీ న్ేన , న్ాాయ్ న్సరేేతలతో మయటాు డి, నీకు మయరుులు తగిగంచాన . 
ఇలయగే మరి క్ న్సా పో టీలలో కూడా.  నీ మితుిలు అబుే ల్ కలయమ్, జయ్రాజ్,, శ్రరన్సవాస్, శ్రరదదవి, రాజ 
కుమయరి ఇలయ క్ ందరు బహుమతులు ప ందటాన్సక్ి క్ారణమదద. ఆవిధంగా, న్ేన  నీకు అన్ాాయ్ం చదశాన . 
ఏమంటావు? నీకు న్ా మీద ప్ీకలదాక్ా క్టపం వచిుంది. క్ానీ విదా వలన అలవడిన సంసాురం, న్సన ా 
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మూగవాడిా చదసోత ంది, న్ాకు తెలుస . పో టీల ఫలితాలు,  న్ేన  పికటించద సమయ్ంలో, నీలో చెలరేగే 
ఆశ్ురాం, ఉదదవగం, ఉక్టర షం, న్సరిుపతత...ఇలయ నీ భావావేశాలిా న్ేన  గమన్సంచద వాడిన్స. అదద సమయ్ంలో 
పో టీలోు  విజేతలుగా న్సలిచిన నీ సరాహ తులలో సంతోషంతో బాటు, వ లిువిరిసర ఆతమవిశావసం కూడా గమన్సంచద 
వాడిా. ఐతద న్సరాశ్ కలిగించిన పితిసారచ, న్సన ా మరో విధంగా పోి తసహ ంచి, రాషోర సాు యిలో బహుమతులు 
సాధించడాన్సక్ ి పరోక్షంగా సహ్వయ్ం చదశాన . రాన  రాన  న వువ, ఓటమి, గెలుపులకు అతీతమ ైన 
పరిపకవత సాధించడం గురితంచాన . ఓటమిన్స ఓడించడమన్ే కళ్న్స ఆకళ్ళంపు చదస క్టవడం న్ేరాువు. మరొక 
వ ైపు, బహుమతులు సాధించామనా ఉతాసహంతో, నీ సహపాటి మితుిలు, రెటిోంచిన ఆతమబలంతో 
చద వులోు  రాణ ంచడం న్ాకు త ప్రతన్సచిుంది.  ఇపుపడు చెపపరా, నీకు అన్ాాయ్ం చదసాన్ా? జీవిత పాఠం 
న్ేరాపన్ా?" గురువు మయటలక్ి చలించిపోయింది ఆ శషుాడి హ దయ్ం. ఇదేరి కళ్ళలోు నూ ఆనంద 
బాష్ాపలు. పుతి వాతసలాంతో చంద ిడిా క్ౌగలించ క్ న్స, శరస సన్స ముదాే డి మనస సలోన్ే, "శ్తమయనం 
భవతి…" ఆశ్రరవదించాడు. ఒకన్ాడు పాఠశాలలో ప్రలులు న్ాటిన చినా మొకులు, న్ేడు ప్ దేగా ప్ రిగి 
చంద ిడుక్ి  వీడోులు పలుకుతున్ాాయి. సగరవంగా పాఠశాల గేటు దాటి, బయ్ట పిపంచంలోక్ి అడుగు 
ప్ డుతునా చంద ిడిా, తన గది క్ిటిక్త లోంచి త ప్రత గా చూస త న్ాారు ఆ మయష్ాో రు. 
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‘‘హలో డాకోరుగారు! మా నాననగారిక్ి జవరం వచిచంది. 
నీరసంగా కూడా ఉంది. క్ ంచ ం వస్ాా రా?’’ అడిగింది  

పారవతి.  
‘‘స్ారీ అండి. ఇప్ుుడు పుా క్టోసు చేయడం నిషేధం, మీరు పేప్రులో చూసే ఉంటారు.’’ అట్నంచి డాకోరు 
ప్ుస్ాదు చ పాుడు.  
‘‘అలాగంటే ఎలాగండ.ి ఎననన ఏళ్లు గా మీ దగగర వ ైదయం చేయంచుక ంటునానము. ఎనినస్ారుు  మీ డిసపునసరీక్ి 
రాలేదు? పపదాా యన, లేవలేని ప్రిసథితిలో ఉనానడు. దయచేసథ వచిచ యంజెక్షను యవవండి.’’ బుతిమాలంది 
పారవతి.  
‘‘స్ారీ! గవరనమ ంటు హాసథుటల క  గాని, ఆథరెైజుడు పపదా ప్ుయవేటు హాసథుటల క  గాని తీసుక ప ండి. ఈ 
క్ాలంలో ఎవరికి్ కరోనా వసుా ందో , ఎవరిక్ి రాదో  త లయడం లేదు.’’ చ పాుడు డాకోర్ .  
‘‘మా నాననక  కరోనా సథంపో్ముస లేవు స్ార్ ! ఉతా్ జవరం, ఓల ు  ఏజి వలన నీరసం అంతే!’’ చ పథుంది.  
‘‘అయతే డోలో 650 వేసథ, ఓరల స తాపథంచండి.’’ 
‘‘రెండు రోజుల గా ఆ డోలో 650 మాత్ుల  వేసూా నే ఉనానము త్గగడం లేదు. మందుల  మారిచ 
మంచివిస్ాా రని మిమమలన రమమంటునానను. మీ ఫీజు రెట్ోంప్ు యస్ాా ను. పీుజ  సర్ !’’ పారవతి పుా రిన.  
‘‘అరిం చేసుక్టండి. మేము ఎవరిక్ట టరుట మ ంటు యవవకూడదని కలెకోరు ఆరురు. క్ావాలంటే క్ నిన మ డిసథను  
పేరుు  మ సేజ  పపడతాను త పథుంచుక ని వాడండి. మీరు నా పాత్ పేషంటుు  క్ాబట్ో  ఒక సలహా యస్ాా ను. మీ 
నాననగారిక్ి వ ంటనే క్టవిడ 19 టెసుో  చేయంచండి. కరోనా కనుక ఆయనక  త్గిలతే మీ యంట్లుపాదిక్ి 
వసుా ంద.ి’’ 
‘‘అయ్యయ! ఆయన రాలేరు స్ార్ !’’  
‘‘అంబులెనుసను పథలపథంచుక్టండి, వ ంటనే హాసథుటల క  వ ళ్ళండి.’’  
ఇంక్ట మాటక  అవక్ాశం ఇవవక ండా సపల ు  ఆఫ  చేశారు డాకోర్ .  
పారవతిక్ి ఏమీ పాల  ప లేదు.  
 



 
కథామంజర ిఅక్టో బర్ 21 సంచిక  **కనబడని శత్రు వు** 21 

ఆమ  భరా అనంత్ప్ురంలో ప్ని చేసుా నానడు, మునిసథప్ల  ఆఫీసులో. ఈ పారవతి ప్ుయవేటు సూూల  టరచరు 
కరననల లో. పథలుల  కరననల  సూూలోు  చదువుత్రనానరు. త్ండిు ఆమ తోనే ఉంటాడు. త్లు మరణ ంచింది. 
అననయయల  త్ండిుని ప్ట్ోంచుక్టరు. త్న పేరిట క్ ంత్ ఆసథా  రాసథచాచరని వాళ్ళక  క్టప్ం. అనంత్ంక  
ప్దానల గు సంవత్సరాల , అనిత్క  ప్న నండు సంవత్సరాల . కరోనా ద బబక  లాక డౌన  ప్ుకట్ంచడంతో 
సూూళ్లు  మూత్ప్డాు య. త్ను కూడా సూూల క  వ ళ్ళనకూరలేదు క్ాని యాజమానయం ఆమ తోట్ 
రెగుయలర్ గా ఆన లెైన  పాఠాల  చ పథుసుా ననది. త్ను క్ నిన గంటల  కషోప్డి ఆన లెైన లో పాఠాల  చ బుత్రంది 
గాని ఎంత్ మంది వింటునానరో అరిం క్ాదు. వందమందిలో యదారు రెస్ాునుస యసేా  గొప్ు. అయనా త్ను 
చ ప్ుకప తే ఉదో యగానిక్ి తిలోదక్ాల  యవావల.  
 
బసుసల  లేక కనేవయనుస లేక, సపలవుల  లేక, ప్ని ఒతాిడితో హరనాథ , ఆమ  భరా, అనంత్ప్ురం నుండి 
క్ నిన వారాల గా కరననల క  రాలేక ప యాడు. అంతా సపల ు లోనే వయవహారం నడిపథసుా నానడు. అత్డిక్ి 
విధి నిరవహణలో ఎకూడ కరోనా అంటుక ంటుందోననన భయం ఉంది. భారయక , పథలులక  చాలా హెచచరికల  
చేసూా  ఉంటాడు. మాసుూ లేక ండా బయటక  ప వదాని, ప యనా దూరం పాట్ంచమని, ఎప్ుుడూ 
చేత్రలను శానిటెైజరుతో శుభుం చేసుక్టమని చ బుత్ూ వుంటాడు.  కూరగాయల  క్ నాన క్ ంత్సేప్ు 
వేడినీట్లో ఉంచమని, ఎండబెటోమని, బయట ప్దారాి ల  ఏమీ తినవదాని, యలా ఎననన జాగరతా్ల  రోజూ 
చ బుత్ూనే ఉంటాడు.  
పారవతి ప్క్ిూంట్ ప్రంధామయయగారిని పథలచింది.  
ఆయనక  అరవయయయళ్ళ వయసుంది. ఆయనక  పారవతి నాననగారు భుజంగరావుక  మంచి దోసీా , ఎననన 
గంటల  క్ాలక్షేప్ం చేసేవారు ఒకప్ుుడు.  
‘‘ఏం చేదాా మంటారు?’’ ప్రిసథితి వివరించి అడిగింది పారవతి.  
‘‘చూడమామ! బయట కరోనాక  త్పథుంచి ప్ుసుా త్ం ఎకూడా టరుట మ ంటు యవవడం లేదు. ఏ జబుబ క్టసం 
ప యనా ముందు కరోనా టెసుో  చేయంచమంటారు. అది రావడం క్ నిన గంటల  ఆలశయమ ైప య గుండ  
జబుబనన వాళ్లళ క్ ందరు పపైక్ి ప త్రనానరు. టెసుో లో న గిట్వ  వచిచనా వారి పుా ణాల  తిరిగి తీసుక రాలేము 
కదా! పపైవైేటుగా ఎవరినీ పుా క్టోసు చ యయనివవడం లేదు. చినాన చిత్క నరిసంగుహోముల  మూసథవేసుా నానరు 
రిసుూ ఎందుకని. డాకోరను  మనుషరలే కదా! వాళ్ళకి్ కూడా కరోనా జబుబ అంటుక ంటుననది. మనవూళ్ళళ 
రనపాయ డాకోరు, పాప్ం పేషంటు క  టరుట మ ంటు యచిచ, ఈ కరోనాతో చనిపొ యారు. ఆయన వలన ఆయన 
భారయ కూడా అదే జబుబతో ప యంది.’’ ప్రంధామయయ చ పాురు. 
‘‘ఇవనీన నిజమే స్ార్ , మనం యప్ుుడేం చేయాల?’’ పారవతి ప్ుశన.  
‘‘ధ ైరయం చేసథ అంబులెనుసలో హాసథుటల క  తీసుక ప వాల. అకూడ కరోనా టెసుో లో పాజిట్వ  వసేా  వాళ్ళళ 
ఆయనున ఏదో  ఒక హాసథుటలోు  చేరుచక ంటారు. మన కరమక్ దదా  బెడుస లేకప తే, ఏదో  ఒక ప్ుయవేటు కరోనా 
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ఆసుప్తిుక్ి ప్ంపథస్ాా రు. అకూడ వేలక  వేల , లక్షలక  లక్షల  ఫీజుల  కటాో ల’’ ప్రంధామయయ స్ాలోచనగా 
అనానరు.  
‘‘రోజుక  ఇరవ ై నుండి ముప్ుయపపైన కూడా ఫీజు వసూల  చేసుా నానరట, సీరియసుగా లేని క్ేసులోు . ఇంక్ా 
క్ ంచ ం క్ిరట్కల గా ఉంటే లక్షలోు నే వసూల  చేసుా నానరు. మాక  త లసనవాళ్ళక  వారం రోజులక  
హెైదుా బాద లో ప్ుయవేటు హాసథుటల లో ప్దక్ ండు లక్షల  బిల ు  అయంది.’’ బాధప్డింది పారవతి.  
‘‘అదిక్ాదు పారవతి. క్ ందరు పాజిట్వ  లేక ప యనా, న గెట్వ  వచిచనా ఖరీద ైన కరోనా టరుట మ ంటు యచిచ 
లక్షల  గుంజుత్రనానరు. ఈ విషమ సమయంలో మానవత్వం ప్రిమళంచాలసంది ప య, క్ ందరిలో 
దానవత్వం విజ ంభిసుా ననది. చేతిలో లక్షల ంటే ప్ుయవేటు హాసథుటల లో చేరుదాా ము. గవరనమ ంటులో 
ఖాలీల  లేవని వినానను.’’ ప్రంధామయయ చివరిక్ి చ పాురు.  
‘‘క్ ందరు ప్ుభుత్వ ఆసుప్త్రు లలో గాని, క్టవిడ  సపంటరులలో గాని, ప్ుయవేటు ఆసుప్త్రు లలో గాని 
టరుట మ ంటు సరిగా జరగడం లేదంటునానరు. పేషంటు దగగరిక్ి కూడా రాక ండా చాలా దూరం నుండి డాకోరుు  
మాటాు డుత్రనానరట. మందుల , భోజనం అంతా దూరంగా ఉంచి ప త్రనానరట. పేషంటుు  నరుసల 
దయాదాక్షిణాయలపపైన ఆధారప్డుత్రనానరట గదా స్ార్ !’’ పారవతి సందేహం.   
‘‘కరోనా వచిచ మానవ విల వలక  క్ తా్ భాషయం నిరవచిసుా ననది. మనుషరల  హోమ  క్ావరంటెైన లో ఉండి 
ప వలసథ  వసుా ననది. ఎందుక్ెైనా మంచిది మీరంతా మీ జాగరతా్లోు  ఉండండి. మీ నాననగారి దగగరక  
వ ళ్ళళటప్ుుడు మాసుూ త్ప్ునిసరి. శానిటెైజరు వాడటం మంచిది. నేను కూడా ఆయన దగగరిక్ి ప లేను 
నాదద పపదావయసు. సీనియరు సథట్జనుు  చాలా జాగరతా్గా ఉండాల. మహమామరి త ందరగా త్గుల క ంటుంది. 
త్గిలతే వదలదు.’’ ప్రంధామయయ జాగరతా్ల  చ పాుడు దూరం నుండి.  
‘‘అయతే ఆ డాకోరు ప్ుస్ాదుగారు మ సేజి పపట్ోన మందులను వాడతాను. రెండు రోజుల  చూసథ త్గగకప తే 
మీరు చ పథుంది ఆలోచించాల’’ 
 
అనంత్ను మ డికల  షాప్ుక  ప్ంపథంచి డాకోరు చ పథున మందుల  త పథుంచింది. ఆ మందుల క్టసం అత్ను 
రెండు మూడు షాప్ుల  తిరగాలస వచిచంది. మందులక  కటకట ఏరుడింది.  
ఇడలు  తినిపథంచి త్ండిుక్ి ఆ మాత్ుల  యచిచ మింగించింది. చేతిక్ి త్ను గువుజుల  వేసుక ంటుననది త్ండిు 
దగగరక  వ ళ్ళళటప్ుుడు. మాసుూ ఉండనే ఉంది.  
‘‘అయ్యయ! మీ అందరికి్ చాలా యబబంది కలగిసుా నానను.’’ బాధప్డాు రు భుజంగరావు.  
‘‘ఆ దేవుడు ననున ఒక్ేస్ారి తీసుక ప తే బాగుంటుంది, యలా మంచం మీద ప్డేసే బదుల ’’ దండం 
పపటుో క ంటూ అనానరు.   
‘‘అవేం మాటల  నాననగారు. మీరు క్టల క ంటారు. మంచి మందుల  యచాచను’’ పారవతి ధ ైరయం చ పథుంది.  
‘‘అయతే నేను లేచి తిరుగుతానంటావా?’’ అడిగారు ఆశగా.  
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‘‘ఆ! మీరు ఇలాంట్ జబుబల  ఎనిన చూడలేదు? ఇవి వసూా  ఉంటాయ. ప త్ూ ఉంటాయ. ఆ భగవంత్రడి 
దయ ఉండాలేగాని మీక్ేమీ క్ాదు.’’  
‘‘ఆ ..  అల ు డు అనంత్ప్ురంలో యరుక ూప యాడు. అత్నుంటే క్ ంత్ ధ ైరయంగా ఉండేవాళ్ళం. ప్బిు క ూతో 
క్ాంటాక ో ల  ఉండే జాబు అత్నిది. జాగరతా్గా ఉండాల ఈ మహమామరి అంటుక్టక ండా. మీ అననల  
చూడవలసథన వాళ్లళ ననున ప్ూరాిగా వదిలేశారు. ఆడపథలు  నీపపైన నా బాధయత్ ప్డవేశారు వ ధవల .’’ 
బాధప్డాు రు.  
‘‘ఊరుక్టండి నానాన! ఈ క్ాలంలో మొగ, ఆడ తేడాల  ఎకూడునానయ? సుపీుం క్టరుో  ఆడపథలులక  కూడా 
ఆసథా  హక ూ ఉందని చ బుత్రననది. అంటే బాధయత్ల  కూడా ఉనానయనే కదా అరిం!’’ పారవతి అంది.  
‘‘అమామ, పారవతీ! ఇకూడ నుండి వ ళ్ళమామ! ఎక ూవసేప్ుంటే ఈ జబుబ నీక  వచేచ ప్ుమాదం ఉంది.’’ 
భయప్డి చ పాురు.  
‘‘అనినంట్క్ట ఆ దేవుడునానడు.’’ పారవతి చ పథుంది వ ళ్లత్ూ. 
 
అంత్క  ముందు పారవతి యంట్కి్ యరుగు పొ రుగు అమమలకూల  బాగా వసూా  ప త్రండేవారు. చుటుో  
ప్ుకూల పథలుల  కూడా వచిచ ఆడుక్టవడం, పారవతి దగగర డౌటుు  చ పథుంచుక్టవడం చేసేవాళ్లళ. పారవతి త్ండిుక్ి 
జవరం వసుా ననదని త లస అంతా భయప్డి ప య రావడం మానుక నానరు. 
ఇంక్ా ‘ఆయనున కరోనా హాసథుటల క  ప్ంప్వచుచగదా’ అని సపల ు లో సలహాల  యవవడం మొదలెటాో రు.  
గొంత్రనొపథు, ఊపథరి సమసయ, ఆయాసం త్దిత్ర కరోనా లక్షణాల  లేవని పారవతి వారి మాటల  వినలేదు. 
సపల ుక్ావరంటెైన  పాట్ంచింది. త్ను కూడా ఎవరి యళ్ళక  ప క ండా, ఎవవరితోనూ దగగరగా నిలబడి 
మాటాు డక ండా ప్రిమిత్రల  విధించుక ంది.  
 
అకూడ అనంత్ప్ురం నుండి హరనాధ  ఒకటే టెనషను ప్డుత్రనానడు. మామగారిక్ి ఏమవుత్రందోనని. 
ఆయనక్ి కనుక ఈ మహమామరి జబుబ త్గిలందంటే క టుంబ సభుయలందరన క్ావరంటెైన లోక్ి ప య 
జాగరతా్గా మందుల  తీసుక్టవాల. ఎననన జాగరతా్ల  చ బుత్రనానడు. అససల  క్టవిడ  సపంటరులో ప్డ యయమని 
సలహా కూడా యచాచడు.  
 
నాల గు రోజులోు  భుజంగరావుక  జవరం త్గిగప యంది.  
క్ానీ చుటుో  ప్కూల వారు ఆయనున చూసథ యంక్ా భయప్డుత్ూనే ఉనానరు. ఆయన బయటక్ చిచనా 
రావదాని సలహా యసుా నానరు. పొు దుా నేన పాల పాయకె్టుో ల క్టసం ప యనా, ప వదాని చ బుత్రనానరు.  
ప్రంధామయయ గారు కూడా వచిచనా ఓ మూడు గజాల దూరంలో ఉండి మాసుూ తియయక ండా 
మాటాు డుత్రనానరు భుజంగం గారితో.  
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ఆయనక  జవరం త్గిగనా నీరసం త్గగడం లేదు.  
పారవతి రకరక్ాల టానిక ూల  క్ ని త చిచంది.  
మానసథకంగా ధ ైరయంగా ఉండమని చ పథుంది, అదే సగం బలం అననది.  
మ డికల  టరము వచిచ ఆ వాడలో కరోనా ప్రీక్షల  నిరవహ ంచింది.  
క్ ంత్మందిక్ి పాజిట్వు అని తేలంది. ఇంక్ేముంది ఆ పుా ంత్ంలో రాకప కల పపైన ఆంక్షల  విధించారు. 
ఉదయం ఒంట్గంట కలాు  అనిన షాప్ుల  బంద  చేయసుా నానరు. మాసుూల  లేక ండా తిరిగితే జరిమానా 
విధిసుా నానరు.  
విషాదం ఏమంటే ప్రంధామయయగారిక్ి కరోనా పాజిట్వ  వచిచంది. ఆయనక  లక్షణాల  బయటక  
కనప్డటం లేదు. చూడాు నిక్ి బాగానే ఉనానరు. హోమ  క్ావరంటెైన లో ఉండమని డాకోరుు  సలహా యచాచరు.  
ఆయనింటలు  ఆయన, ఆయన క్ డుక  రఘురామ , క్టడల  సుచరిత్, పథలుల  సుజాత్, ప్ుషులత్ ఉంటారు. 
పథలులక  బహు జాగరతా్ల  పాట్ంచాలస వచిచంది. వారి వయసు త మిమది, ప్ది. రఘురామ  మనిషథ మ త్క. 
క్టడల  సుచరిత్ గడసర.ి ఒక పాత్గదిక్ి ప్రంధామయయను ప్రిమిత్ం చేసథంది. వరండాలో నుండి ఆ గది 
లోప్లక్ి వ ళ్ళచుచ. బయట టాయలెటు కమ  బాత రనమును ఆయనక  యచిచంది. ఇంక్ెవరినీ వాడదాని 
హెచచరించింద.ి  
క్ాఫీల , టరల , భోజనం, మందుల  అనీన వరండాలోని క రీచలో పపడుత్రంది. ఒక గంట వాయంచి తీసుక్ట 
మంటుంద.ి ఆమ  ఏ వేళ్క  అవి యసేా  అప్ుుడు తీసుక్టవాల.  
ఇంక చుటుో ప్కూలక  త్మ క టుంబసభుయలను రానివవదు. భుజంగరావు మటుక  ప్రంధామయయను 
బయటనుండి దూరంగా ఉండి ప్లకరించస్ాగారు.  
‘‘మీరెందుక  మా యంట్కి్ వస్ాా రు. ఆ జబుబ మీక  అంటుక ంటుంది. జాగరతా్, మేమే బిక ూ బిక ూమంటూ 
బుత్రక  త్రనానము’’ సుచరిత్ ఒకస్ారి హెచచరించింది.  
 
పారవతిక్ి ఆరు యళ్ళ అవత్ల క్ాంత్మమ ఉంటుంది. ఆమ క  భరా, పథలుల  ఉనానరు. పథలుల  వేరే ఊళ్ళలోు  
ఉదో యగాల  వ లగబెడుత్రనానరు. దురద షోం క్ దదా  క్ాంత్మమక  ఆమ  భరా రంగయయక  కరోనా జబుబ 
అంటుక ంద.ి పాజిట్వ  రాగానే భయప్డిప యారు.  
డాకోరుు  భయప్డవదాని చ పథు మందులచాచరు.  
నాల గు రోజుల గా త్ల ప్ుల  వేసుక ని వాడుత్రనానరు.  
ఈ రోజు పారవతి చ విక్ి పథడుగులాంట్ వారా వినప్డింది.  
క్ాంత్మమ, రంగయయల  యదారన ఉరేసుక ని చనిప యారు.  
అది పపదా సంచలన వారా అయప యంది.  
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ఇరుగు పొ రుగు చ ప్ుగా అంబులెనుస వచిచ వారి దేహాలను తీసుక  ప యంది. హాసథుటల లో 
చేయవలసథనందతా చేసథ మరునాడు బాడలలను బాగా కరోనా ఫ్ూూ ఫ డుస  చేసథ యంట్క్ి త చాచరు.  
వరండాలో దించి వ ళళప యారు.  
వారి పథలులక  ఈ వారా త లసథనా యంక్ా రాలేదు.  
వీధి వీధి గగోగ ల గా ఉంది. ఆ శవాలనుండి ఎకూడ త్మక  అంటుక ంటుందోనని ప్ుజల  భయప్డస్ాగారు.  
చివరిక్ి విషయం ప లీసుల ద షథోక్ి కూడా వ ళళంది.  
 
క్ాంత్మమ, రంగయయ బాడలలను వాళ్లళ మునిసథప్ల  వాయన లో తీసుక ప య ఊరిక్ి దూరంగా వునన 
శమశానంలో ఒక పపదా గుంత్ తీసథ ఖననం చేయంచారు. గుంత్లోక్ి బాడలలను విసథరి వేసథ చేత్రల  
దుల ప్ుక నానరు.  
పాప్ం వారిక్ి జరుగవలసథన కరమక్ాండ జరుగలేదు.  
వారి పథలుల  ఆ యంట్క్ి రావడానిక్ి భయప్డుత్రనానరట, ఆ యంట్కి్ వసేా  త్మక  కూడా కరోనా 
వసుా ందేమోనని. కరోనా జబుబ మనుషరలలోని మానవతావనిన దూరం చేసుా ననది.  
 
పారవతి భరా కషోప్డి ఆ బండి ఈ బండి ప్టుో క ని ఊరు చేరుక నానడు. ‘‘క్ నిన దినాల  ఈ ప్రిసరాలనుండి 
పారిప తే బాగుంటుంది. ప్లెు లక  యంక్ా ఈ జబుబ అంటలేదు. క్ారు మాటాు డుక ని మన బాబాయ 
ఉంటునన ప్లెు క  వ ళ్దాము. క్ నిన రోజుల  అకూడ ఉండి, త్గిగంత్రావత్ వదాా ము.’’ హరనాధ  వయకాప్రిచాడు.  
‘‘ఎనిన రోజులని ప్రాయంటలు  ఉండగలము?’’ పారవతి ప్ుశన.  
‘‘మరి బంధువులనన త్రావత్ ఆదుక్టవాల కదా! ఆయనతో సపల ు లో మాటాు డి ప్రిమషన  తీసుక ంటాను.’’ 
అంటూ సపల ు  చేశాడు.  
అకూడనుండ ివచిచన జవాబు ఆశచరయకరంగానూ, బాధాకరంగానూ ఉంది.  
ఆ వూరి ప్ుజల  యంక్ెవరన ప్టోణం నుండి త్మ వూరికి్ రాక ండా రోడుు ను తాతాూలకంగా మూసథ వేశారట. 
జాతీయ రహదారి మీద గోడలాగా కట్ో  వేశారట. అంతే క్ాదు ఎవరెైనా నడిచి వస్ాా రేమోనని, ద ంగత్నంగా 
వస్ాా రేమోనని ఆ వూరి యువత్ అకూడ రాతిుంబగళ్లళ క్ాప్లా క్ాసూా  ఉనానరట. దానితో ఆ వూరిక్ి 
ప్టోణానిక్ి, యత్ర గార మాలక  రాకప కల  బందు అయప యాయట. కరోనాను బహ షూరించారుట. వారి 
బహ షూరణతో క్ ంత్మంది ప్ుజల  తీవు యబబంది ప్డుత్రనానరట. ఎవరెైనా వారి ఊరి వాళ్ళళ వేరే 
చోటనుండి వసేా  వారిని ఏ దేవాలయంలోనన, సత్ుంలోనన ఉంచి క్ాప్లా క్ాసుా నానరట కరోనా లేదని 
త లసేవరక . అది కూడా ఒక రకమ ైన జబబని దానిక్ి కూడా మందుల  ద రుక తాయని వారిక్ి 
నచచచ ప్ుడానిక్ి వచిచన వ ైదయబ ందానిక్ి శ ంగభంగమయంది.  
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‘‘అంటే మనందరం కరోనా వాయకి్సన  వచేచదాక్ా కరోనాతో సహజీవనం చేయాల. ఎవరి జాగరతా్లో వాళ్లళ 
ఉంటూ’’ చ పాుడు హరనాధ .  
‘‘ఏమండల, క్ ందరు హోమియ్య మందు ఆరశనిక  ఆల బ 30 యసుా నానరు రాక ండా వేసుక్టమని. ప్ంచదార 
మాత్ులే కదాని త చిచ మనింటలు  అందరికి్ వేశాను’’ పారవతి చ పథుంది.  
‘‘మంచిదేగా! క్ ందరు స్ షల  మీడియాలో ఆయురేవద కషాయాల  వాడమని చ బుత్రనానరు. నీక  
చూపథస్ాా ను. ఆ మూలకల  త చిచ రోజూ కషాయం వాడదాము’’ హరనాధ  సపల ు  ఫ ను చూసూా  చ పాుడు.  
‘‘అది క్ాదమామయ! రెండు గంటలక్ కస్ారి క్ాసథని వేడినీళ్లు  తాగితే ఆ వ ైరస  చచిచప త్రందిట. అలా చేదాా ం. 
సులభమయన ఉపాయం’’ భుజంగరావు చ పాురు.  
‘‘నానాన! ప్ూజల  చేసేా  కూడా ఆ జబుబ రాదుట గదా!’’ అనిత్ చ పథుంది.  
‘‘అవును అప్ుటలు  మశూచి అటలమమ లాంట్ జబుబల  వసేా  ప్ూజల  చేసేవారు మా చిననప్ుుడు.’’ 
భుజంగరావు గురుా  చేసుక నానడు.  
‘‘నిజమే నానన! ఆ దేవుడి అనుగరహం వుంటే ఎటువంట్ జబుబ రాదు. కనుక భక్ిాతో ప్ూజల  చేసేా  
ఎప్ుట్క్ెైనా మంచిద!ే’’ పారవతి చ పథుంది.  
‘‘అదేనే ఆ భక్ిా మనలో ఉండాలగా! ఆ భగవంత్రడి పపైన గాఢనమమకం మనక  ఉండాలగా! గాలోు  దదప్ం పపట్ో  
దేవుడా నీవే దిక ూ అంటే దేవుడు మటుక  దదప్ం ఆరక ండా అడుు క ంటాడా! దేనిక్ెైనా మానవ ప్ుయత్నం 
ముఖయం. మాసుూ ధరించడం, దూరం పాట్ంచడం, త్రచుగా చేత్రల  శుభుప్రచుక్టవడం లాంట్వి 
చ యాయల.’’ హరనాధ  చ పాుడు.  
‘‘ముందు మానసథకంగా, శారీరకంగా ద ఢంగా ఉంటే ఏ జబుబ రాదు. హరనాధ ! నువువ వరీర క్ావదుా . 
ప్ుభుత్వం చ పేు జాగరతా్ల  పాట్సేా  మంచే జరుగుత్రంది. గాడ  ఈజ  గేరట ! ఆందోళ్న చ ందవదుా ’’ ధ ైరయం 
చ పాురు.  
‘‘నానన చ పథునటుు  ఏమీ జరగదు మన జాగరతా్లో మనం ఉంటే, ఎక ూవ ఆలోచించి బురర పాడు చేసుక్టవదుా . 
క్ నిన న లలోు  ఈ మహమామరిక్ి మంచి మందుల  వస్ాా య. టరక్ాల  వస్ాా య. ఆందోళ్న చ ందవదుా ’’ పారవతి 
చ పథుంద.ి  
 
హరనాధ క  హనుమాన  సేవాదళ  సభుయలనుండి కబురు వచిచంది. అది ఒక వాలంటరీ ఆరగన ైజేషన . 
స్ామాజిక క్ారయకరమాల  చేసూా  ఉంటుంది. దానిలో చాలామంది వాయపారసుా ల , ఉదో యగసుా ల  
మొదలెైనవారు సభుయల గా ఉనానరు. సమాజానిక్ి ఆప్దల  వచిచనప్ుుడు మేమునానమని ముందుక  
వసూా  ఉంటారు.  
ఆ వూరిక్ి క్ నిన వందలమంది క్ారిమక ల  ఎననన వందల క్ిలోమీటరు దూరం నుండి నడుచుక ంటూ 
వచాచరుట. వారిక్ి పపదా సథటరలో ఉదో యగాల  ప యాయ. ఉపాధి క్టలోుయన కూలీల , క్ారిమక ల  
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మూటాములెు  సరుా క ని వాహనాల  తిరగక ప వడం వలన నడుచుక ంటూ వచాచరు. యంక్ా చాలా దూరం 
ప్యనించవలసథ ఉంది, వారి సవగార మాలక  వ ళ్ళడానికి్. వారిలో చాలా మందిక్ి త ల గు రాదు.  వారిక్ి 
తిండి తిప్ుల  లేవు. నిరివరామంగా నడుసూా  అలసథప యనప్ుుడు ఏ రోడుు  ప్ుకూనన, చ టుో క్ిందో  విశరా ంతి 
తీసుక ంటునానరు. ఎవరెైనా దాత్ల  దయత్లచి యంత్ పపడితే తింటునానరు. క టుంబాల  క టుంబాల  
వీధిలో ప్డి నడుచుక ంటూ ప్టోణాల  వదిల ప్లెు బాట ప్టాో రు. చిననపథలుల  సపైత్ం నడుసుా నానరు. మరీ 
చంట్ వాళ్ళనయతే పపదాల  భుజాన వేసుక ని ప త్రనానరు.  
అంత్ మండు టెండలో అంత్ శరమక్టరిచ నడుచుక ంటూ ప త్ూ వచిచన వారిని చూసేా  ఎవరిక్ెైనా హ దయం 
దువిసుా ంద.ి  
హనుమాన  సేవాదళ  సభుయల  చందాల  వసూల  చేసథ వలస బాట ప్ట్ోన క్ారిమక ల , కూలీలక  అననం 
పొ టాు ల , మంచినీళ్లళ, మందుల  అందిసుా నానరు. శిబిరాల  ఏరాుటు చేసథ వారిక్ి సేద తీరుసుా ననది. ఆ 
వలస క్ారుల మొహాలలో క్ాసా దరహాస్ాల  వచేచటుు  చేసుా ననది ఆ చారిటబుల  సంసి.  
గరిిణీసీా లైను, బాలంత్లను, చినన పథలుల నన వారిని క్ నిన వాహనాల  మాటాు డి వారి గమయ స్ాి నాలక  
ప్ంపథంచారు. అందుక  ప లీసుల సహక్ారం కూడా చాలా తోడయంది.  
దేశప్ుగతి క ంటుప్డిప యంది. ఆరిిక వయవసి దిగజారి ప యంది. హరనాధ  వారిని వీడియ్య తీసథ పారవతిక్ి 
చూపథంచాడు. ఆమ  గుండ  బరువ క్ిూంది. త్మవంత్ర స్ాయంగా క్ ంత్ డబుబల , బియయం, దుసుా ల  
యచాచరు.  
 
ఆ వీధిలోనే డాకోరు మదన  ఉనానడు. అత్నిక్ి భారయ, యదారు పథలుల , త్లుదండుు ల  ఉనానరు. అత్డిక్ి 
డూయటర క్టవిడ  సపంటర్ లో ప్డిరది. అత్ను ప్ుతేయకంగా లాడలీలో రనము తీసుక్ ని ఉంటునానడు. ప్నిన 
జాగరతా్ల  తీసుక నాన ఆ మహమామరి యంటలు ని చిననపథలులక  వసుా ందేమోనని భయం. ఇంట్లుపాది డాకోర్  
మదన  యంట్కి్ ఎప్ుుడ స్ాా డాని ఎదురు చూసూా  వుంటారు.  
ఆరోజు హరనాధ  ఒక వారా పారవతి చ విన వేశాడు. ఆ వీధి చివర క్ాప్ురం ఉంటునన క్ానిసేోబుల  
కనక్ారావు కరోనాతో మరణ ంచాడట. అత్ను క్టవిడ  డూయటరలో ఉనానడు. దురద షోవశాత్రా  ఎనిన జాగరతా్ల  
తీసుక నాన అది అత్నిక్ి స్ క్ింది. పపదా వయసు కూడా లేదు. నలభెైలోు  ఉనానడు. క్టవిడ  సపంటరోు  క్టల క్టలేక 
నినన మరణ ంచాడట. ప్ుభుత్వం అంత్యక్ిరయల  చేసేసథంది.  
హరనాధ  వారిసుా నాన పారవతి కనక్ారావు భారయ మమత్ను ప్లకరించడానిక్ి వచిచంది. ఇదారన త్రచూ 
షాప్ులోు  కల సుక ంటూ ఉంటారు. వారి పథలుల  ఈ పారవతి ప్నిచేసే సూూల లో చదువుత్రనానరు.  
‘‘మమత్! వ రీ స్ారీ! నీ దుుఃఖం ఎవరన ప గొటో లేరు. పథలులన చూసథ ధ ైరయంగా బుత్రక . ఆయన నీపపైన పపదా 
బాధయత్ల  పపట్ోప యారు. ఊరుక్ట’’ ఓదారిచంది.  
మమత్ వ క్ిూళ్లళ పపడుత్ూ ఏడిచంది చాలాసేప్ు.  
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‘‘ఆయన బదుల  నేను ప యనా బాగుండేది. ఈ పథలులను ఎలా పపంచాల?’’  
‘‘దిగుల  ప్డక , ప్ుభుత్వం విధినిరవహణలో క్టవిడ  బారిన ప్డి మరణ ంచిన వారిక్ి భారీగా నషోప్రిహారం 
ప్ుకట్సుా ననది. దానితో నువువ బుత్రక త్ూ, పథలులను ప్ుయ్యజక లను చ యయ.’’ అంటూ చాలా సేప్ు ఓదారిచ 
వచిచంది.  
‘‘కరోనా అననది ఒక శత్రు వు. ఎటునుంచి ఎలా దాడి చేసుా ందో  త లయదు. అందరన అప్ుమతా్ంగా ఉండాల. 
ఏ ప్రిసథిత్రలోు నూ ఆత్మవిశావసం, ధ ైరయం క్టలోురాదు’’ భుజంగరావు పారవతిని, హరనాధ ను పథలులను 
కూరోచబెటుో క ని బో ధించారు.  
 
 

***0*** 
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గణగణ మంటూ చరిి బెల్లు  పన్నండు గంటల్ల క్ొట్ోంది. ఆ ధ్వని తరంగాల్ల 
చీకట్ని చీల్లికలంటూ చెటుమీదుగా ఇళ్ుకపపుల్ మీదుగా పరయాణం చేసతూ ,  
రంగయయ గుడిసెల్ోక్ి దతరి, అతని చెవపల్గుండా పోయి అతని గుండే 
‘ఝల్లు ’మనేటటటో  చేసాయి. ఆ గగురాుటటకల అతని రోమాల్న్నన 
నికకబొ డుచుకలనానయి.  అతని క్ాళ్ళూ చేతుల్ూ చల్ుగా అయినటోనిప ంచింది.  
గుడిసె మధ్య వ్ల్లగుతునన క్ిరసనాయిల్ల బుడిి  వ్దజల్లు  వ్ల్లగుల్ో అతని 
కళ్ళూ నిపపు కణికల్ాు  మెరుసుూ నానయి. అతని పెదాల్ల ఎనిన న్ల్ల్లగానో 
న్నట్చుకక న్రుగక పగిలి బీటల్లవారిన నల్ు రేగడి నేల్ల్ోని మట్ోగెడిల్ాు  ఉనానయి. 
అసల్ల మోటటగా వికృతంగా ఉనన అతని మొహం భయంతో, అనేక రక్ాల్ 
సందేహాల్తో, ఆవేదనతో భయంకరంగా తయారె ంది.  క్ిరసనాయిల్ల బుడడినుంచి 

వచేి మసక వ్ల్లతురు తాల్ూకల న్నడల్ల అతని ముఖం మీద అటూఇటూ ఊగుతూ, అతని ముఖానిక్ి ఒక వింత 
ఆకృతిన్న, దాని మీద గల్ భావముదరకల ఒక విల్క్షణమైెన అరాా న్నన ఇసుూ నానయి.   
గుడిసెల్ో ఒకమూల్ ఎండిన గోగుపపల్ుల్ా ఉనన అతని భారయ రతిూ  క్ాళ్ళూ ముడుచుకలని పడుకలంది.  అమాయకంగా 
అల్సట తీరేల్ా నిదరపో తునన రతిూ  ముఖం చతసుూ ంటే రంగయయ గుండే దరవించిపో తుంది.  రోజూ తను కూడా అంత 
నిశ్ిల్ంగా ఆదమరిచి నిదరపోయిేవాడు.  క్ాని సాయంతరం జెైల్ల వారెిను చెప ున సంగతి వినన దగగర నుంచీ తనక్ి 
నిదరా హారాల్ మీదనే విరక్ిూ కలిగింది.   
“తెల్ువారుజామున నాల్లగుగంటల్కంతా పని పూరిూ చేసెయాయలి. ఓ గంట ముందుగానే అకకడ స దాంగా ఉండాలి” 
అదీ వారెిన్ ఆజఞ.   
ఆ ఆజఞ ప డుగుల్ా అతని గుండెను తాకి్ంది.  ఆ మాట వినన దగగరనుండడ రంగయయ మనసు మనసుల్ో ల్లదు.  
రంగయయ ‘సెంటరల్ జెైల్ల’ల్ో ‘హ ంగ్ మన్’గా పని చేసుూ నానడు.  అతను ఉదయ యగంల్ో చేరి పటటో మని రెండేళ్ళూ కూడా 
పూరిూ క్ాల్లదు. అంతకల ముందు రాళ్ళూ మొయయడం, ఇళ్ళూ కటేోటపపుడు ఇటటకల్ూ, స మెంటూ అందించడం, 
పెదాపెదా భవనాల్కల సుననం వ్యయడం వంట్ పనుల్ల చేసతూ  ఉండేవాడు రంగయయ.  భారయ రతిూ  అకకడా ఇకకడా 
పాచిపని చేసతూ  ఉండేది.   
 
క్ాని, రతిూ  రోగిష్ ోదవడం వల్ు  ఏ ఇంటలు నత వరసగా న్ల్ రోజుల్పాటూ నిల్కడగా పనిచెయయ గలిగేది క్ాదు.  చీట్క్ ీ
మాట్క్ీ నాగాల్ల పెటేో  రతిూని ఏ గృహిణీ పనిల్ో పెటటో క్టవడానిక్ి ఒపపుకలనేది క్ాదు.  ఇటట రంగయయకల కూడా రోజూ 

ఉరి 
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తపుకలండా పని దొరుకలతుందనన గేరంటీ ల్లదు.  అందుక్ే న్ల్ల్ో కన్నసం పదిరోజుల్ ైనా పసుూ ల్లండేవారు 
దంపతుల్ల. అల్ాంట్ సమయంల్ోనే సెంటరల్ జెైల్లల్ో ‘హ ంగ్ మన్’ ఉదయ యగానిక్ి ఖాళీ ఉందని తెలిస , దరఖాసుూ  
పెటటో కలనానడు రంగయయ.   
తీరా ఉదయ యగం దొరిక్ిన తరవాత, తను చెయయవల్స న పనేమిటల తెల్లసుక్ొని గజగజల్ాడిపోయాడు.  “ఖతన్నల్ల 
చేస న నేరసుు ల్ను ఉరితీయడమే న్న పని” అని అధిక్ారుల్ల చెప ునపపుడు కళ్ళూ తిరిగి పడిపోయినంత పన్ైంది.   
“పసుూ ల్ ైనా ఉంటాను క్ాని, ఇల్ాట్ పాపపపపనుల్ల మాతరం చెయయను” అనుకలనానడు.  
క్ాని అకకడ పనిచేసే చపరా సీల్ల అతనిక్ి అభయం ఇచేిరు. “పేరుకల మాతరమే న్నక్ీ డతయటీ.  నిజంగా ఉరి తీయాలిిన 
అవసరం న్నక్ెననడత రాదు.  ఈ రోజుల్ోు  చాల్ావరకూ ఆజనామంత ఖెైదు   విధిసుూ నానరే గాని, ఎంతట్ నేరసుూ డిక్ె నా 
ఉరిశిక్ష అనేది పడడంల్లదు.” అంటూ ధైెరయం చెపేురు. 
ఆ మాటల్ల వినానక  క్ాళ్ూ దగగరక్ొచిిన ఉదయ యగానిన క్ాదనల్లకపోయాడు రంగయయ.  న్ల్క్ింత ఖంగుమంటూ 
జీతంరాళ్ళూ జేబుల్ో పడేసే సరాకరు ఉదయ యగానిన ఎంత తెలివితకలకవ వాడు మాతరం వదుల్ల కలంటాడు? పెైగా తనక్ి 
ఉదయ యగం దొరిక్ిందంటే, రతిూ  మూల్లగుతూ ముకలకతూ ఆ ఇంటా ఈ ఇంటా పాచిపని చెయయకకరేుదు.  తను పరతీరోజూ 
సతరోయదయమవగానే ఏం పని దొరుకలతుందా అని నోరు తెరుచుక్ొని వేచి ఉండకకరేుదు.  తన న్ల్జీతంతో తమ 
ఇదారి కడుపపల్ూ నిండుతాయ్.  రతిూక్ి మందత మాకూ ఇప ుంచి, ఇంట్ దగగరే విశరా ంతిగా ఉండేటటటో  చతడవచుి. 
 
ఆ ఆశ్తోనే ఈ ఉదయ యగంల్ో చరేేడు రంగయయ.  మొదట్న్ల్ జీతం అందుకలనన రోజున, తను చేస న పనిల్ో పొ రపాటేమీ 
ల్లదనన విశావసం ధ్ృవపడింది అతనిల్ో. రెండేళ్ళూ ఏ చీకూచింతా ల్లకలండా క్ొదిాపాట్ ఒడిదుడుకలల్తో సాగిపో యింద ి
రంగయయ జీవితం.  న్ల్రోజుల్ క్ిరతం, ఆ జెైల్లల్ోక్ి సతయం ఖెైదీగా వచిిన రోజునుండడ రంగయయ మనసు 
రెపరెపల్ాడసాగింది. క్ారణం...అతనిక్ి ఉరిశిక్ష విధించేరట.   
అయితే, అతను మామూల్ల ఖెైదీ క్ాదు.  చాల్ా ఖరీదెైన ఖైెదీ.  పరభుతవం మూడు సంవతిరాల్నుండడ అతని క్టసం 
గాలిసుూ ననదన్న, అతనిన సజీవంగా పో లీసుల్కల అపుజెప ునవారిక్ి ల్క్ష రూపాయల్ బహుమతి కూడా 
పరకట్ంచిందన్న విని, రంగయయ ఆశ్ిరయపోయాడు.  పరభుతవ పరకటన వినిన వారిక్ెవరిక్ె నా,  ఆ నేరసుూ డు ఎంత 
పరమాదకరమైెన వయక్టూ , అతని రూపపరేఖల్ల ఎంత భయంకరంగా ఉంటాయోననన ఆల్ోచన రాకపో దు.  క్ాని అల్ాంట ్
ఆల్ోచనల్కల విరుదాంగా, ఎంతో నిరమల్ంగా, పరక్ాశ్వంతంగా ఉనన, చిరనగవపల్ ముఖంతో వ్లిగిపో యిే ఆ పాతిక్ేళ్ూ 
యువకలడిన చతస , రంగయిేయ క్ాదు, జెైల్ల అధిక్ారుల్ల ఆశ్ిరయపోయారు.   
“అతను పదిమందిని హతయచేసాటో” అనన వారూ విని రంగయయ మరింత ఆశ్ిరయపోయాడు.   
“అబదాం. నేననమమను” అనానడు అపరయతనంగా. 
“అబదామా? ఏదబదాం? అతను పదిమందిని హతయ చేయడమా? ల్లకపో తే ల్క్షరూపాయల్ల ఊరిక్ే పరకట్ంచేరా 
అతని క్టసం ఏం పనిల్లక ఈ కలరార ణిి  జైెల్ోు  పెటేోరనుకలనానవా?” అనానరొకరు.   
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రంగయయకల ఏం సమాధానం చెపాుల్ో తెలియల్లదు. క్ాని ఇంత చురుక్ె న కళ్ళూ, ఇంత క్ాంతివంతమైెన ముఖంగల్ 
ఈ కలరార డు హతయచేసాడంటే ఎల్ా నమమడం! అటూఇటూ చతస , అతను మెల్ు గా చెపాుడు రంగయయ చెవిల్ో “ఈ 
కలరార డి చేతిల్ో చచిిపో యినవారందరూ డబుునన మారాజుల్లనట” అని.  
“డబుునన మారాజుల్ా? వాళ్ూను చంపడం అంత తేలిక్ె న పనేనా” గుండెమీద చెయియ వేసుకలనానడు రంగయయ.   
“క్ాదు క్ాబటేో  ఈ కలరార ణిందరూ గుండెల్ల తీస న బంటట అంటటనానరు.”   
“పాపం వాళీూ అబాుయిక్ి ఏమి అనాయయం చేసారో ఏమో?” 
“ఇతనిక్ి వాళ్ళూమీ అనాయయం చెయయల్లదట, వాళ్ూ ముఖాలితనిక్ి తెలిస నదీ ల్లదట. ఇతని పేరు వాళ్ూకల తెలియదు.  
వాళ్ూ సంగతి ఈయనకల తెలియదు.  అయినా చంపేసాటో.” 
“ఏందుక్ట?” 
“అదంతా ఒక పెదా కథల్ల. ఈయనక్ట పెదా గేంగు ఉందట.  వాళ్ూ పని పగల్ల్ాు  నరమానవపడి కంటబడకలండా 
బతకడం, రాతరయిేయసరిక్ి రోజుక్ట ఊరిమీద పడి, ఊరి పెతూ ందారుందరిన్న సఫా చెయయడమూనట.  గమమతేూ ంటంటే, 
వీళ్ళూ డబుుననవాళ్ూని చంపపతారే తపు, పేదయళ్ూ జోలిక్ి చచిినా పో రట.” 
 
ఆ విషయాల్ల వినన పది పదిహ ను రోజుల్దాక్ా,  రంగయయక్ి మనసు మనసుల్ో ల్లదు. సతయం మొఖం చతస , 
అతను హంతకలడనన విషయం వినానక, ఎంత ఆశ్ిరయపోయాడయ  అతను చేస న హతయల్ ఉదంతం వినానక అంతకల 
రెట్ోంపప ఆశ్ిరయపోయాడు.   
“అతను పేదయళ్ూ జోలిక్ి చచిినా పో డట!!” 
పేదయళ్ూను చతస  జాలిపడేదెవవరు ఈ రోజుల్ోు ? పేదవాళ్ూను చతసేూనే పెదావాళ్ూందరిక్ీ అసహయం, క్టపం. పేదరికం 
మహా పాపం అయినటూో , పేదరిక్ానిన అనుభవించే పరజల్ంతా పాపాతుమల్ ైనటూో  భావించి, గొప ుంట్ వాళ్ూంతా 
తమకల దతరంగా ఉంటారు.  కలకకల్ూ, ప ల్లు ల్ూ, నల్లు ల్ూ, బల్లు ల్ూ మొదల్ ైన జంతుజాల్ం వల్ల పేదల్ను కూడా 
పరా ణిక్టట్ల్ోని ఒక భాగంగా భావిసాూ రే తపు, వాళ్ళూ తమల్ాంట్ మనుషుల్లననన సమదృష్ ోతో, గౌరవభావంతో 
ఎవరూ చతడరు.  అవసరమైెతే గురార నిన బండి తోల్డానిక్ీ, ఎడును పొ ల్ం దుననడానిక్ీ, కలకకల్ను ఇంట్క్ి క్ాపల్ా 
ఉంచడానిక్ీ, ప ల్లు లిన ఎల్కలిన చంపడానిక్ి పెంచుకలననటటో , పేదల్ను కూడా, రిక్షాల్ల ల్ాగడానిక్ీ, ఇళ్ళూ 
కట్ోంచుక్టవడానిక్ీ, పాయిఖానాల్ల కడగడానిక్ీ, చెపపుల్ల కలట్ోంచుక్టవడానిక్ీ, శ్వాలిన తగల్బెటోడానిక్ీ, ఇల్ా 
రకరక్ాల్లగా ఉపయోగించుకలంటారు డబుునన మహరాజుల్ల. అల్ా తమ పనుల్క్టసం తోట్ మనుషుల్ను 
ఉపయోగించుకలనే గొపువాళ్ూకల వాళ్ు  మీద దయాదాక్షిణాయల్లండవప సరికదా, సకరమంగా పని 
చేయించుక్టదల్చినపపుడు జంతువపల్ను అదిలించినటటో  వీళ్ూను అదిలించడం, తిటోడం, క్ొటోడం, ఇంక్ా తికకరేగిత ే
చంపెయయడం కూడా కదుా .   
ఇదంతా చతస  డబుునన వాళ్ళూ పేదవాళ్ూను దేవష్ ంచడం వాళ్ూ సహజల్క్షణం అనన అభిపరా యానిన 
చిననతనంల్ోనే ఏరురచుకలనానడు రంగయయ.  అందుక్ే భాగయవంతుల్ చేతుల్ోు  నానా రక్ాల్లగా హింస ంచబడ ే



 
కథామంజర ిఅక్టో బర్ 21 సంచిక  **ఉరి** 32 

తనల్ాంట్ పేదవాళ్ళూ అతని కంట్కి్ వింతగా కనబడేవాళ్ళూ క్ారు.  అంతేక్ాదు, పటోపగల్ల పదిమంది చతసుూ ండగా 
నడిరోడుి  మీద హతయచేస న భాగయవంతుల్ ంతోమంది జెైల్ల గడప తొకకకలండా, క్టరుో  ఛాయల్కల పో కలండా, 
నిశిింతగా, కలల్ాసాగా బతకడం తను కళ్ళూరా చతసేడు కూడా. క్ాని పాపం, ఈ కలరార రడు గొపువాళ్ూను 
చంప నందుకల జెైల్లల్ో పడాి డు.  రేపో , మాపో  ఉరి తీయబడతాడు కూడా.  అందుక్ే అనానరు భాగయవంతుల్ 
పరా ణాల్తో ఆడడం నిపపుతో చెల్గాటమాడడం వంట్దని.   
 
రంగయయ వీల్ల చిక్ికనపపుడల్ాు  సతయంతో మాట కల్పడానిక్ి పరయతినంచేవాడు.  సాధారణంగా సతయం ఎవరితోనత 
మాటాు డేవాడు క్ాడు.  ఎపపుడత ఏదయ  ఆల్ోచిసతూ , అటూఇటూ పచారుు  చేసతూ  ఉండేవాడు.  క్ాని అతను మాటాు డడం 
మొదల్ల బెటాో డంట,ే ఆ వాగాా ట్క్ి అడుి ండేది క్ాదు.  ఆవేశ్ంగా అతను మాటాు డుతుంటే, ఉజ్వల్ంగా పరక్ాశించే అతని 
కళ్ూవంక రెపువాల్ికలండా చతసేవాడు రంగయయ.   
“మనదేశానిక్ి సావతంతరయం వచిి పాతిక సంవతిరాల్ల దాటటతునానయి గాని, బానిసతవం నుండి బయట 
పడినందుకల దక్ికన ఫలితాల్లంట్?  ధ్నవంతుల్ల మరీ ధ్నవంతుల్వపతునానరు.  పేదవాళ్ూ స ుతి మరింత 
దిగజారిపో తోంది.  ల్క్షాధిక్ారుల్ల క్టటటు  గడించడానిక్ీ, ఒకపూట తినేవాడు పసుూ ల్లండడానిక్ీ తపు, సావతంతరయం 
వల్ు  ఒరిగిందేమీ కనబడడం ల్లదు.  దేశ్ంల్ో ఇంతట్ అవిన్నతీ, దారిదరయం ఒకపకకనా, స రిసంపదల్ూ విల్ాసాల్ూ 
మరోపకకనా పెచుిపెరిగిపో తూ ఉండగా, దేశ్ంల్ో ఆహారధానాయల్ క్ొరత ఎల్ా ఏరుడుతోంది?  దేశ్ం పారిశరా మికంగా 
ఇంతట్ అభివృదిాని పొ ందుతునాన, విదాయ వ్ైదాయనిక రంగాల్ల్ో ఎంత ముందడుగు వేస నా, దేశ్ంల్ో నిరుగోయగసమసయ 
ఇంతట్ తీవరరూపం దాల్ిడానిక్ి క్ారకలల్ వవరు?  ఈ అనరాా ల్నినట్క్ీ క్ారణం ఒకకటే. దేశ్సంపద నంతట్న్న 
క్ొంతమంది సావరాపరుల్ల తమ గుపెుటలు  పెటటో క్ొని, మిగిలిన క్టటాు దిమంది పరజల్నత నానాగడడి  కరిప సుూ నానరు.  
ధ్రల్ల పెరిగినా, నిరుదయ యగసమసయ రోజుకల పదింతల్ ైనా, ఆకలిచావపల్ల వందల్నుంచి, వేల్సంఖయల్ోక్ి మారినా, ఈ 
క్ొదిామంది మారాజుల్కల చీమ కలట్ోనట్టోనా ఉండదు.  పెైగా పరజల్ను పీడించడానిక్ీ, దయచుక్టవడానిక్ీ వీరికి్ మరింత 
అనువపగా ఉంటటంది.  అందుక్ే, పరిస ుతుల్ల ఎంతగా విషమిసేూ , వారిక్ి అంత ల్ాభదాయకం. ఇల్ాంట ్
చీడపపరుగుల్ను నాశ్నం చేసేూ గాని దేశ్ం బాగుపడడు. పపసూకంల్ోని ఒక పేజీక్ి చెదల్ల పడితే, ఆ పేజీని చింప , 
మిగతా పేజీల్కల అవి పాకకలండ చతడాలి.  అల్ాగే ఒక చిననభాగం అవిన్నతిల్ో, సావరాపరతవంతో కలళ్ళూపో తుంటే, 
మిగతా సమాజం యొకక శరరయసుి దృష్టాో య ఆ క్ొదిాభాగాన్నన నిరూమలించక తపుదు” అనేవాడు సతయం. 
అల్ా వయకలూ లిని చంపడం వల్ు  అతను క్టరుకలనన సమసమాజ సాు పన జరగదని అతనిక్ి తటోకపో వడం చితరం.  
చెదపట్ోన క్ాగితానిన చింపేసేూ ... దక్ొకచుి.  వయకలూ లిన ఏరిపారేస నంత మాతరా న సామాజిక విపువం జరుగుతుందా? 
ఆల్ోచించాడు రంగయయ. సతయం మాటల్ోు ని నిజాయితీని మెచుికలనాన అతని మాటల్ల వింటటంటే రంగయయకె్ందుక్ట 
విచారంగా ఉండేది.  రంగయయ అక్షరజాఞ నం ల్లనివాడేం క్ాదు.  క్ాసోూ కూసోూ  చదవడం, రాయడం వచుి.  పెైగా తన 
చుటూో  ఉనన పరిస ుతుల్నత, సమాజాన్నన అరాంచేసుక్టగల్ తెలివితేటల్ూ ఊహా క్ొంతవరకూ అతనిల్ో ల్లకపో ల్లదు.   
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“భాగయవంతుల్ల పేదయళ్ూను పేరమించడంల్లదని ఇనానళ్ళూ మొతుూ కలనానం.  ఇపపుడు పేదవాళ్ళూ కూడా 
ధ్నవంతులిన దేవష్ ంచడం వల్ు  సమసయల్ల తీరిపో తాయా?”  అనానడు రంగయయ దిగుల్లగా.   
“సమాజంల్ో హెచుితగుగ ల్లననంత క్ాల్ం ఈ వరగదేవషం, రకూపాతం తపువప.  అందుక్ే వరగరహితమైెన సమాజానిన 
న్ల్క్ొల్ుడానిక్ి మేమంతా పరయతనం చేసాూ ం.  అవసరమైెతే రక్ాూ నిన బలిగొనడానిక్ి రక్ాూ నిన తాయగం చెయయడానిక్ి 
కూడా స దాపడాి ం.” అనానడు సతయం.  
రంగయయక్ి అతని మాటల్ల సగం అరామయిేయవి. సగం అరామయిేయవి క్ావప.  అతనిక్ి బాగా తెలిస ందల్ాు  ఒకటే 
విషయం. “ఈ సతయం హతయల్ల చేసేూ  చేసుండొచుి.  క్ాని ఏం చేస నా ఇతను సావరాం, సవపరయోజనం క్టసం చేసుండ 
ల్లదు. సమాజం క్టసం చేసాడు.  దేశ్ం క్టసం చేసాడు.  అందుచేత అతనింతట్ కఠినశిక్షకల అరుు డు క్ాడు.  అతను 
చేస ంది తపేు క్ావచుి.  క్ాని అతని ఆశ్యంల్ో కల్మశ్ం ల్లదు.  అల్ాంట్ వాడిక్ి ఉరిశిక్ష ఎందుకల వ్యాయలి? 
ఎయిర్ కండిషని్ గదుల్ోు , యూఫోం బెడుమీద పడుక్ొని, తమ సావరాం క్టసం  క్ాల్ల కదల్ికలండా కనుసెైగ తోనే 
ఎనోన మారణహోమాల్నత, హింసాక్ాండల్నత జరిప ంచే అహింసావాదుల్ కంటే సతయం ఎనోనరెటటు  మెరుగు” 
అనుకలనేవాడు రంగయయ.  
 
సతయం జైెల్లకల వచిిన దగగర నుంచీ ఎంతోమంది అతనిన చతడడానిక్ి వచేివారు.  ఆ వచిిన వాళ్ూల్ో తెల్లగుల్ో 
మాటాు డేవారు క్ొందరు; హిందీ మాటాు డేవాళ్ళూ క్ొందరు;  ఇంగీుషుల్ో మాటాు డేవాళ్ళూ క్ొందరు. ఏ భాషల్ోన్ైనా 
అనరఘళ్ంగా, అనాయాసంగా మాటాు డే సతయంని చతస  చక్ితుడయిేయవాడు రంగయయ. వాళ్ూందరూ సతయంతో ఏదయ 
వాదించేవారు.  నచి చెపుడానిక్ి పరయతినంచేవారు.  అదేమిటల క్ొదిారోజుల్ తరవాతగాని తెలియల్లదు రంగయయకి్.  
అతనిక్ి ఉరిశిక్ష తప ుంచేందుకలగాను సుపీరంక్టరుో కల అపీుల్ల చేసుక్టమని వాళ్ళూ పరా ధేయపడితే అతను 
ఒపపుకలనేవాడు క్ాడు.  చివరిక్ి అతని తరుఫపన ఒకతను సుపీరం క్టరుో కల అపీుల్ల చేసేూ , అతని అభయరానను 
తిరసకరించింది క్టరుో .  సతయంక్ి ఉరిశిక్ష ఖాయమైెంది.   
అది విని రంగయయ గుండెల్ల గుభేల్ల మనానయి.  అల్ా అవడానిక్ి సతయంకల చావప దాపపరించడం ఒకటే క్ాదు, ఆ 
చావప తన చేతుల్ మీదుగా జరగవలిస  ఉండడం కూడా ఒక క్ారణమే.  సతయంక్ి ఉరిశిక్ష ఖాయమని తేలిన తరవాత 
అతనిన చతడడానిక్ి ఎవరుబడితే వారు రాకూడదని నిష్ేధించారు.   
సతయంని క్ొదిారోజుల్ోు  ఉరి తీయబో తునానరని తెలిస  చాల్ామంది ఏడేిరు.  అందుల్ో ఒకడు అకకడే ఉనన 
రంగయయనత, నల్లగురె దుగురు చపరా సీల్నత చతస , “సతయం ఎందుకల చనిపో తునానడయ  తెల్లసా?  న్న 
క్టసం...మీల్ాంట్ వాళ్ూక్టసం...” అనానడు. అందరూ ఆ మాటల్లవిని ఒకరి మొహాల్ొకరు చతసుకలనానరు. అందరి 
మనసుల్ూ కల్లకలకమనానయి.   
సతయం మాతరం తనను మృతుయవప సమీప సుూ ననందున విచారిసుూ నన ఛాయల్నేమీ కనపరచల్లదు.  పెైగా 
సంతోషపడుతుననటటో  కూడా కనిప ంచాడు.  క్ారణం అతడే చెపేుడొకసారి:  “ఈ స ుతిల్ో నేను బతిక్ి ఉననందువల్ు  
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పరయోజనం ఏమీ ల్లదు.  పెైగా చనిపో వటం వల్ు  క్ొనిన ల్ాభాల్ల కూడా ఉనానయి.  నా మరణవారూ విని కన్నసం 
క్ొదిామంది పరజల్ల్ోన్ైనా చైెతనయం వసేూ  అంతే చాల్ల.” అనానడు.  
 
రోజుల్ల గడుసుూ నానయి. సతయంను ఉరితీసే సమయం ఆసననమౌతునన క్ొదీా  రంగయయ మనసు న్నరస ంచసాగింది.  
శ్రీరం కంప ంపసాగింది. ఏ క్షణంల్ోన్ైనా, ఏ క్ారణంచేతన్ైనా ఈ ఉరి తప ుపో తే బాగుననని క్టరుక్ొనేవాడు.   అల్ా 
రంగయయ కల్వరపడుతునానడే తపు, సతయం మాతరం నిశిింతగానే కనపడేవాడు.  మృతుయవప ఆగమనం క్టసం వేచి 
ఉననబటటో  అతని కళ్ళూ అనిమిషంగా తీక్షణంగా చతసుూ ండేవి. 
 
ఇక మూడురోజుల్ోు  అతనిన ఉరి తీసాూ రనగా, సతయం మాటాు డడం పూరిూగా మానివేసాడు.  భోజనం చేసేవాడు క్ాదు.  
ఎటల దతరంగా...అతి దతరంగా, సాధారణ నేతరా ల్ చతపపకందని పరదేశాల్ల్ోనిక్ి ఎకకడిక్ట చతసుూ ండేవాడు.  అతని 
ఈ భంగిమ చతస , రంగయయ నరాల్ల మరింత బిగుసుకల పో యిేవి.  ఒకపపుడు అగినజావల్ల్ల చిమిమ, ఇపపుడు 
మరీ హిమాచల్ం వల్ల ఘన్నభవించుకలపో యిన  ఈ వయకి్ూని తన చేతుల్తో ఎల్ా చంపడం?.   
రంగయయ అవసు  చతస  రంగి గుబుల్ల పడింది.  వ్ంటనే ఆమె ధెైరయ తెచుిక్ొని, భరూకల దెైరయం చెప ుంది.  “న్న డతయటీ 
నువపవ చేసుూ నానవప.  అతనిన చంపాల్నన క్టరిక న్నకల ల్లదు.  అయినా చంపడానిక్ి మనమెవరం? చంపేవాడత 
చంప ంచేవాడత ఆ భగవంతుడే” అనన ధయరణిల్ో మాటాు డేది క్ాని ఆ మెటోవేదాంతం రంగయయ మనసును 
సమాధానపరచేది క్ాదు.  అసల్ల ఒక నిండు పరా ణానిన బలిగొనవల్స  వసోూ ందే అనన చింత. దానిక్ి తగగటటో  
సతయంవంట్ నవయువకలడు, ఉతాిహవంతుడు, ధెైరయశీలి, ఆదరశశీలీ అయిన మనిష్ ని ఉరి తీయవల్స  వసోూ ందనన 
బెంగ.  
 
చివరిక్ి ఆఖరురోజు రానే వచిింది.   
“న్నక్ిషోమైెన బటోల్ల, ఇషోమైెన తిండడ...ఏం క్ావాలి చెపపు. తెచిిసాూ ం.” అనానరు జైెల్ల అధిక్ారుల్ల.   
దానిక్ి సతయం నవివ, “దేశ్ంల్ో క్టటాు దిమంది పరజల్ల కడుపప నిండా తిండి ల్లక, వంట్ నిండా బటోల్లక దికలకమాలిన 
బతుకల బతుకలతునానరు.  వారి కష్టాో ల్ల తీరే మారాగ ల్లమిటల చతడండి.  రేపీపాట్క్ి ఈ ల్ోక్ానిన వీడిపోయిే నా 
తిండడ, బటోను గురించి మీక్ెందుకంత ఆల్ోచన?” అనానడు. అతని మాటల్ల వింటటంటే, అందరి కళ్ూవ్ంబడి న్నళ్ళూ 
తిరిగినాయి. ఆ సమయంల్ో కూడా అంత సవచింగా నవవగలిగిన అతనిని చతస  ముగుా ల్యిేయరు.   
అకకడునన వాళ్ూల్ో క్ాసూ  తల్న్రిస న ఉదయ యగి ఉరిశిక్ష విధింపబడిన వారి పరవరూనను గురించి తన అనుభవాల్ను 
క్ొనినంట్ని చెపుసాగాడు.  “ఎంతట్ ఉదాండుల్ ైనా, గుండెల్ల తీస న బంటటల్ ైనా, ఎనిన ఖతన్నల్ల చేస నవారె నా, 
తమకల ఉరిశిక్ష ఖాయమని తెలిసేక, డడల్ా పడిపోయిేవారు. ఉరితీసే రోజు దగగర పడుతునన క్ొదీా  వారి శ్రీరంల్ో, 
మానస క్ావసుల్ో ఎనోన విపరీతమైెన మారుుల్ల కనబడేవి.  క్ొందరు ఆల్ోచనను భరించల్లక ప చిివాళ్ూయేివారు.  
క్ొందరు వ్క్ికవ్క్ిక ఏడేివారు.  క్ొందరా వారూ వింటూనే మూరిపో యిేవారు.  గుండె ఆగిపోయిన క్ేసుల్ల కూడా 
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ఒకట్రండు ల్లకపో ల్లదు.  ఏమైెనా తనకల చావప ఖాయమన్న, అందునా తన చావప బల్వంతాన సంభవిసుూ ననదన్న 
తెల్లసుకలనన ఏ మనిష్ీ సహజంగా ఉండల్లడు.  ఆ పరిస ుతి నుండి ఎల్ాగె నా తప ుంచుకలపో దామని పరయతినసాూ డు. 
ల్లదా ఆతమహతయకె్ నా పాల్ుడతాడు.”  ఆ కథల్న్నన వింటటంటే రంగయయక్ి పెై పరా ణాల్ల పో తుననటటో ండేది.   
“న్న వాళ్ళూవరె నా ఉనానరా? ఎవరిన్ైనా చతసాూ వా?” అనన పరశ్నకల “ఈ దేశ్ పరజల్ందరూ నావాళ్ళూ. పపట్ోన 
క్షణంనుండడ పాతిక్ేళ్ళూగా వీరి దురవసూను చతసతూ నే ఉనానను.  వాళ్ూ క్టసం ఏమీ చెయయకలండానే, వారి దుస ుతి 
రూపపమాపకలండానే చనిపో తుననందుకల నాకల స గుగ గా ఉంది.  ఈ అవమానానిన నేను భరించల్లను.  ననున 
వ్ంటనే ఉరితీయండి. ననున చంపండి” అనానడు. 
 
ఆ సాయంతరం వారెిన్ రంగయయను ప లిచి తాడత, ముసుగూ, బల్ాు  మొదల్ ైన సరంజామానంతట్న్న స దాం చేయమని 
చెపేుడు.   
“సరిగాగ  తెల్ువారుజామున నాల్లగు గంటల్కల అతని పరా ణం పో వాలి” అని హెచిరించాడు.   
అపుటటనండడ రంగయయకల భయంతో నాల్లక ప డచకటటో కల పో యింది.  రతిూక్ీ మధ్యనే సుసీు  చేస ంది.  అందువల్ు  
పెందరాల్ల అననం తిని నిదరపోయింది.  క్ాని రంగయయ ఆ రాతిర అననం తినల్లదు.  అతని కంట్మీద కలనుకల 
రావటేు దు.  గుడిసె బయట గాఢాంధ్క్ారం.  తన మనసుల్ోనునన చీకట్క్ి బయటనునన గాఢాంధ్క్ారం తోడెై అతనిన 
భయపెడుతోంది.  అందుక్ే, క్ిరసనాయిల్ల బుడిిని ఆరుకలండా, కనానరుకలండా క్ాళ్ళూ ముడుచుకల కూరుినానడు 
రంగయయ. 
 
మరో రెండు గంటల్ోు  తను ఉరితీసే పరదేశానిక్ి వ్ళ్ళూ, అన్నన స దాం చెయాయలి.  క్ాని ఎల్ా వ్ళ్ూటం.  క్ొదిా  గజాల్ 
దతరంల్ో ఉనన జెైల్ల గోడల్ల అతని కంట్కి్ భయంకరంగా కనబడుతునానయి. ఈ ఆపద నుంచి 
తప ుంచుక్టవడానిక్ి ఒకటే మారగం, తన్న ఉదయ యగానిక్ి రాజీనామా ఇచెియాయలి.  క్ాని ఆ తరవాత జీవితాంతం తను 
చేస న పనిక్ి పశాితాూ ప పడాలిి వసుూ ంది.  ల్లమి ఎల్ాంట్దయ  అనుభవపూరవకంగా తనకల తెల్లసు.  తెలిస తెలిస  
దరిదరా నిన మళీూ క్ొనితెచుిక్టవడమా. తనొకకడే క్ాదుగా ఇల్ాంట్ ఉదయ యగం చేసుూ ననది.  తనల్ాంట్ ఉదయ యగుల్ల 
పరపంచంల్ో చాల్ామంది ఉనానరు.  వాళ్ూందరూ తనల్ానే బాధ్పడుతునానరా? ఒక్ొకకకరి ఉదయ యగాల్ూ ఒక్ొకకక 
రకంగా ఉంటాయి.  రోగి పరా ణానిన క్ాపాడడానిక్ి డాకోరు శ్రీరభాగాల్ను కతిూతో క్టసాూ డు.  అంతమాతరా న అతనిన 
హింసాక్ారుడంటామా? అతనిల్ో దయాదాక్షిణాయల్ల ల్లవనగల్మా? తన సంగతీ అంతే. ఉదయ యగనిరవహణల్ో తనొక 
వయక్ిూ మెడకల ఉరితాడు బిగిసుూ నానడు.  అందుల్ో తపేుమనాన ఉంటే అది తనది క్ాదు. అల్ా మనసు 
కలదుటపరచుక్టవడానిక్ి సాయశ్కలూ ల్ా పరయతినంచాడు రంగయయ.   

*** 
చివరిక్ి ఎల్ాగె తేనేం అన్నన ట్ైంక్ి స దాం చేసాడు. ఏదయ  అతని క్ాళ్ళూ చేతుల్ూ ఆడుతునానయిే తపు, రంగయయ 
మనసు మాతరం శూనయంగా ఉంది.  అతనిక్ి బాహయసురశ నశించిపో తునన అనుభూతి కల్లగుతోంది. అంతట ్
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వ్రిరభయంల్ోనత, అంతట్ శీతల్, గంభీర వాతావరణంల్ోనత కూడా ఏదయ  ఒక క్షణంల్ో ఈ ఉరి తప ుపో తే 
బాగుండును అనన క్టరిక అతని మనసుల్ో మినుకల మినుకల మంటూనే ఉంది.   
సరిగాగ  ఉరితీసే ముందు అతనిన క్షమించానంటూ పెరస డెంటట దగగర నుంచి ఉతూరువ రావచుి; ల్లదా అతని మెడకల 
తగిలించిన ఉరితాడుల్ో ఏదయ  ల్ోపం ఉండి, సమయానిక్ి పపటటకలకన తెగిపో వచుి.  హఠాతుూ గా సతాయనిక్ి ఏదయ 
విపరీతమైెన జబుు వచిి, అతని ఉరిశిక్ష తేదీ పొ డిగింపబడవచుి.  అందుల్ో ఏది జరిగినా తనక్ీ పాపం 
తపపుతుంది.  సతయం పరా ణం దకలకతుంది” అనుకలనానడు రంగయయ.   
క్ాని అతననుకలనన వాట్ల్ో ఏ ఒకకటీ జరగల్లదు.   
సతయంని ఉరితీసే పరదేశానిక్ి తీసుక్ొచాిరు. అతనితో పాటూ జెైల్ల వారెినత, జెైల్ల సతపరెనంటూ, ఒక డాకోరూ, ఒక 
పో లీసత ఉనానరు.  వీళ్ూందరి సమక్షంల్ోనత రంగయయ సతయం మెడకల ఉరితాట్ని బిగించాడు.   
“చివరగా నువపవ చెపుదల్చుకలననదేమైెనా ఉందా” సతపరెనంటట అడిగాడు.   
సతయం తన సహజమైెన ధయరణిల్ో అనానడు.  “క్ొదిా  క్షణాల్ోు  నా మెడకల ఉరి బిగించబో తునానరు.  నా పరా ణానిన 
తియయబో తునానరు. క్ాని మీరు ఈ ఉరిని వేసుూ ననది నాకల క్ాదు...అల్ు కల్ోు ల్ంగా ఉనన దేశ్ంల్ో, నిపపురవవల్ాు  
ఎగిస పడుతునన వందల్ాది చెైతనయమూరుూ ల్కల!!  చంపపతుననది ననున క్ాదు... యుగయుగాల్ హింసాదేవష్టాల్ 
వికటటోహాసాల్ మధ్య హీనసవరంతో ఎల్లగెతిూ  చాటటతునన మానవతని!!  ఆ సంగతి మీరందరూ గురుూ ంచుక్టండి.  
అదే నేను చెపువల్స ందీ, చెపుగలిగిందీను” అనానడు సతయం.   
“న్న చివరి క్టరిక ఏమిట్” అనన పరశ్నకల “మనిష్ ని మనిష్ గా చతడాల్ననదే నా మొదట్ క్టరిక్ా ఆఖరి క్టరిక్ా 
కూడాను.  హెచుితగుగ ల్ల ల్లని సమాజిక వయవసేు  నా ఆశ్యం.  అందరిక్టసం అంతా పాటటపడే సమసమాజమే నా 
సుందరసవపనం.”  ఆవేశ్ంగా అదేపనిగా అనుకలంటటనన మాటల్ల అందరి హృదయాల్నత కదిలించివేసాయి.   
 
సతపరెనంటట ఆదేశాల్ పరక్ారం వణుకలతునన చేతుల్తో ముఖానిక్ి నల్ుముసుగు వ్యయబో తూ అతని వంక 
ఆఖరిసారిగా చతసాడు రంగయయ.  సతయం భావరహితంగా, మౌనంగా, సతట్గా రంగయయ కళ్ూల్ోక్ి చతసాడు.  తెల్ు గా 
బల్ంగా ఉనన అతని కళ్ూల్ోని భావమేమిటల అరాం చేసుకలందామని అతను పరయతినసుూ ండగానే ఛటటకలకన అతని 
చేతుల్ోు ని ముసుగు జారి, సతయం ముఖానిన కపేుస ంది. క్ిందికి్ దిగివచిి ఉరితాడును బిగించి పటటో కలనానడు 
రంగయయ. సతపరెనంటట ఏదయ  అంటటనానడు. రంగయయ వంట్మీద సుృహల్లదు.  గడియారం ఠంగుఠంగుమంటూ 
నాల్లగు గంటల్ల క్ొటోడం, సతపరెనంటట ‘ఒన్, టూ, తీర...రెడడ” అనడం, సతయం మెడకల ఉరితాడు బిగుసుకలపో వడం, 
అన్నన క్షణాల్ోు  జరిగిపో యాయి.   
సతయం పరా ణాల్ల గాలిల్ో కలిస పోయిే సమయంల్ో ఒక భయంకరమైెన క్ేక వినవచిింది.  ఆ క్ేక వచిింది సతయం 
కంఠంనుండి క్ాదు.  రంగయయ గుండెను చీల్లిక్ొని వచిిందది.  సుృహ తప ు పడిపోయిన రంగయయను జెైల్ల 
ఆవరణల్ోనిక్ి తీసుకలపోయారు.  డాకోరు పరథమచిక్ితి చేస న తరవాత తేరుక్ొని కళ్ళూ తెరిచేడు రంగయయ.  ఒక 
గంటసేపెైన తరవాత ఇదారు పో లీసుల్ల అతనిని వ్ంటబెటటో క్ొని ఇంట్దగగర దింపేరు.   
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గుడిసెల్ల్ోని వారందరూ ఎవరిపనుల్ల్ో వారునానరు.  రతిూ  అల్వాటట పరక్ారం పొ యియల్ోక్ి క్ావల్స న కట్ోల్ూ, 
పొయియమీదకల క్ావల్స న పదారాా ల్నత తెచుిక్టవడానిక్ి బజారుకల వ్ళ్ళూంది.  అతనిని దించిన మనుషుల్ల 
వ్ళ్ళూపోయారు. రంగయయ ఒంటరిగా గుడిసెల్ో కూరుినానడు.  అతని కళ్ూముందు ఏవేవో దృశాయల్ల 
కదుల్లతునానయి.  అతని గుండెల్ో ఏవేవో మాటల్ల పరతిధ్వనిసుూ నానయి.   
 
ఉరితాడు...సతయం చతపప...ఏమిటా చతపపల్ో భావం? “రంగయాయ నేను చనిపో తుననదెవరి క్టసమో తెల్లసా? న్న 
క్టసం. న్నల్ాంట్ వాళ్ూ క్టసం అనా,  ఆ చతపపల్ో భావం? ఈ ఉరిని వేసుూ ననది నాకల క్ాదు. అల్ు కల్ోు ల్ంగా ఉనన, 
నిపపురవవల్ాు  ఎగిరిపడుతునన వందల్ాది చెైతనయమూరుూ ల్కల. నల్ు  ముసుగు. సతయం కళ్ళూ...కళ్ళూ...వన్, టూ 
తీర...రెడడ... క్ెవపవన క్ేక...డాకోర్...డాకోర్...తెల్ు క్టటట...జెైల్ల వారెిన్...పో లీసుల్ూ. “ఈ దేశ్పరజల్ందరూ నావాళ్ళూ.  ఈ 
అసమానతల్న్నన నేను భరించల్లను.  ననున వ్ంటనే ఉరి తీయండి.  ఠంగ్ ఠంగ్...ఠంగ్ ఠంగ్! ఒన్, టూ, తీర...రెడడ! 
సమాజంల్ో హెచుితగుగ ల్లననంత క్ాల్ం, వరగదేవషం, రకూపాతం...రకూపాతం...రకూపప...రకూం...రకూం...నల్ుని 
ముసుగు...ముసుగు...ఠంగ్ ఠంగ్...ఒన్, టూ తీర...రెడడ.  
 “మీరు చంపపతుననది ననున క్ాదు.  యుగయుగాల్లగా, హింసాదేవష్టాల్ వికటటోహాసాల్ మధ్య హీనసవరంతో 
ఎల్లగెతిూ  చాటటతునన మానవతని...మానవతని...సతయం కళ్ళూ...నల్ు  ముసుగు...ముసుగు...నేను 
చచిిపో తుననది ఎవరిక్టసమో తెల్లసా? న్నక్టసం...న్నల్ాంట్ వారిక్టసం. వన్...టూ...తీర! 
 
ఒక గంట తరవాత బజారునుంచి వచిిన రతిూ ,  నుల్కమంచంల్ో చేషోల్ల దక్ిక, సాు ణువపల్ా పడి ఉనన రంగయయను 
చతస , సుంభీభూతురాల్ ైంది. 
 

***0*** 
 
 
 

ఈ కథ 1971 ల్ో పరచురితం అయింది. క్ాని పతిరక వివరాల్ల రచయితిర దగగర కూడా ల్భించల్లదు. 
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సాయంక్ాలం అయిదుగంటలవేళ 
హ ైద్ాాబాదు వీధులనీీఅలజడిగా 
వున్ాీయి. ఒక వ ైపు నుంచి పెదద  గ ంపు 

పరుగెత్తు క్ొసుు న్ాీరు.. క్ేకలేసుక్ొంటూ.. “బాబో య్ చంపేసుు న్ాీరు. పొ డిచేసుు న్ాీరు.. త్వరగా 
పరుగెత్ు ండి! ఎరకక యిీ వ ైపొ చాచం ద్ేవుడా.." అంటూ! 
అద్ే సమయంలో ఒక సనీటి పొ డుగాటి వయక్తు తాపీగా ఆ వ ైపు నడిచి రావడం చూసి ఆ గ ంపులో యిదదరు 
అగ,ి "ఏం చావడానిక్త క్ొచాచవా?" అవి నిలద్ీశారు! 
అద్ి విని సనీటి పొ డుగాటి వయక్తు తాపీగా తాగే సిగరెట్ చిటిక్ెన వేలుతో విద్ిలంచి, 
“ఏం.. చచేచ వచాచను" అన్ాీడు. 
“అంటే...? అన్ాీరు వాళలు  కనుబొ మలు చిటిు ంచి 
“అంట,ే న్ేను చచిచపో యి న్ాలుగెైద్ేండుు  అయింద్ిలే! న్ా పేరు చకరపాణి! న్ాక్తక చావులేదు" అద్ి విని వాళలు  
ఒకక సారిగా, 
“అయయబాబో య్! యిత్ను మనిషిగాడు" అంటూ గావుక్ేక పెటిో  అకకణ ణ ంచి పరుగ  లంక్తంచుక్ొన్ాీరు.  
చకరపాణిగారు మరిక్ొంత్ దూరం నడిచారు. మళ్లు క్ొందరు గ ంపుగా రావడం చూసి, వాళుని  చకరపాణిగారే 
ఆపి "ఏంటయయయ! ఎందుకు పొ డుచుక్ొని చసుు న్ాీరు? ఏం జరిగింద్ి?" అని అడిగిన చకరపాణి గారిక్త 
సమయధానం యిచేచ సమయమూ, సహనమ  లేని ఆ గ ంపు “ఏమో మయకు తెలీదు బాబూ. ఆవ ైపు 
అలు రుు గా వున్ాీయ్! మ ందు మమమలీ పో నీండి" అంటూ పరుగెత్తు పో యయరు! 
 
యింత్లో వ నక నుంచి “నమసాకరం చకరపాణిగారూ!" అంటూ వచిచ చకరపాణిగారి మ ందు నిలబడాా డొక 
పెదదమనిషి. అత్న్ వరో తెలీని చకరపాణిగారు ఆ పెదదమనిషిని ఎగాద్ిగా చూశారు. మళ్లు ఆ పెదదమనిషే 
అడిగాడు "ఏమిటిటాు  వచాచరూ!" 
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"ఎటాు  రమమంటావ్?” అన్ాీరు చకరపాణిగారు. 
"అద్ి క్ాదండి మీరు...” 
“ఎందుక్ొచాచనంటావ్? చూడూ పాత్త ఏడాద్ి ద్ీపావళి మ ందు న్ేను హ ైద్ాాబాదు వసుు ంటా, మయ ద్ీపావళి 
య వ యిష్యయ ఎటాో  త్యయరవుత్తంద్ో  చూటాో నిక్త.  ఆసపరే గానీ యికకడ ఒక్ే అలు రుు గా వున్ాీయంటన్ే." 
“అవునండి. యిీ రోజు న్ే న్ొకకడిీ త్పప మిగతా అంతా పారిపో యయరు. యిపుపడు ఎకుకవ లేవుల ండి 
అలు రుు . గవరీమ ంట్ కంటరా ల్ చేశారు. క్ాని సెైక్టు నూ, వరదలూ చాలయ జననషో్ం చేసి తెలుగ ద్ేశం అంతా 
ద్ెబబ త్తనీద్ి.” 
“పాత్త ఏటా యిద్ొక పీకులయటే. వానలు కురవకపో తే నీళలు  లేక చసుు న్ాీరు, కురిసేు  వరదలోు  చసుు న్ాీరు. 
గవరీమ ంట్ ద్ీనిక్ేద్ెైన్ా చేయయల.” 
“అనీటలు  రామయరావుగారిీ చూశారా?” 
"ఏద్ీ యిపపడేగా వసుు న్ాీ” 
“పో యిన సంవత్సరం వచిచనపుపడు చూశారా! చీఫ్ మినిషో్రుగారిీ" 
“పో యిన సంవత్సరం ద్ీపావళి మ ందు న్ేన్ొచిచనపుపడు రామయరావ కకడున్ాీడయయయ చీఫ్ మినిసోర్ గా!?" 
"చిత్ుం. చిత్ుం. అపపటిక్తంక్ా ఆయన సి. యమ్ క్ాలయ. ఎలక్షను  గొడవలో వూళునీీ త్తరుగ త్తన్ాీరు 
అపపటరు ” 
“అందుక్ే చూళ్ీా. ఏద్ో  వేన్ ఒకటి క్ొని త్తరిగాడని విన్ాీ" 
“అవునండి! ఒక్ొకకక పలేు , ఒక్ొకకక యిలుు , చివరకి్త చినీచినీ గ డిసెలోు  బీద పాజలతో పాటల  కూరుచని 
‘అమయమ అనీం పెటలో ’ అవి ద్ోసిలపటిో  వాళు  చేత్ మ దదలు వేయించుకు త్తన్ాీరటండీ. పాత్త ఆడద్ి 
‘అన్ాీ...అన్ాీ’ అని... 
"అద్ి న్ే విన్ాీ" 
“ఎండలో త్తరిగి ఎంత్ కషో్పడాా రనుక్ొన్ాీరు .. నలుబడాా రు.  బాగా....." 
“ఎపుపడూ ఎ సి రూమ లో కూరుచన్ేవాడు మరి ఒకకసారి ఎండలోక్ొసేు  కషో్మే గద్ా. అంత్ ఎండలో అద్ే 
పనిగా త్తరిగితే నలుబడక తెలుబడతాడా? నీక్ట  కథ తెలయస" 
“తెలీదండి" 
“మ పపయియయళు  క్ొకసారి శనీశవరుడు ఒక ర ండ్ త్తరిగొసాు డు పాత్తవాడి జీవిత్ంలో. అటాో  రావడంలో ఒకన్ాడు 
వ ండి క్ొండ మీద కూరుచనీ శివుడి దగగరక్ొచాచడంట. శివుడు ద్ేవుడు గనక మరాయద్ిచిచ “యిదుగో చూడు 
శివుడా. నినుీ న్ేను అయిదు క్షణాలు పటోబో త్తన్ాీనన్ాీడంట. శివుడు మండోడూ, ఆవేశపరుడు గద్ా! 
“అదంతా న్ాతో పెటలో క్టబాక. నీకు నే్ చికకన్ేు ” అన్ాీడంట అలక్షయంగా!   
శనీశవరుడు నవేవసి పో యయడంట.   
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వ ంటన్ే శివుడు శనిక్త ద్ొరకుకండా ఒక చెటలో  తొరరలో పురుగ  రూపంలో ద్ాకుకన్ాీడు. ఆ అయిదు క్షణాలూ 
అయింత్రావత్ శనిగాణిణ  మోసం చేశాను గద్ాన్ే విజయగరవంతో చెటలో  తొరరలోంచి బయటి క్ొచాచడు శివుడు. 
ఎదురుగాగ  శని నవువత్య నిలబడాా డు.  
'చూశావా, న్ేను నీకు ద్ొరకనన్ాీగా!' అన్ాీడు శివుడు శనిని చూసి. అద్ి వినీ శనీశవరుడు పగలబడి 
నవువత్య “అయ్యయ పిచిచ శివుడా. న్ేను నినుీ పటలో క్టబటేో  గద్ా వ ండిక్ొండమీద వుండాలసన్ోడివి 
పురుగ వ ై యిీ చెటలో  తొరరలో ద్ాకుకన్ాీవు” అన్ాీడంట. 
“అపుపడు శివుడేమన్ాీడండీ" 
“ఏమంటాడు. గ డెు ళు  బెటలో ంటాడు.  అటాో  వుంద్ి నువు చెపిపంద్ింటే.” 
“అయితే యిీశవరుణిణ  వదలేు దనీమయట శనీశవరుడు. ఏమ ైన్ా రామయరావుగారు సి.యమ్. క్ావడం గొపప 
గదండి." 
“ఏం గొపపంట.  యయకోర్ రామయరావు గొపపంటే ఒపుపకుంటా.  అసలు చీఫ్ మినిసోర్ క్ావడానిక్త పున్ాద్ి 
యయకోర్ రామయరావేగద... లేకపో తే యిీయన్ేమ ైన్ా ద్ేశసేవ చేశాడా? జెైలోు  క్ెలయు డా? ఆసిుపాసుు లు ద్ేశానిక్త 
పంచిపెటాో డా! ఏం తాయగం చేశాడని ఓటేు శారు జనం. యయకోర్ రామయరావు మీద  మోజుతోన్ే గద్ా! 
అంతెందుకూ, నీకు ఇంక్ట సంగతెులయస?" 
“న్ాకే్ సంగత్త తెలీదండి" 
“కనీడ ద్ేశానిక్త శాన్ా ఏండుు గా రాజ్ కుమయర్ అన్ే హీరో మకుటంలేని మహారాజన్ొచుచ. అత్ను చీఫ్ 
మినిషో్రు క్ావాలనుక్ొంటే ఎలక్షన్ గొడవ లేకుండాన్ే అరగంటలో క్ాగలుా . అత్నంటే కనీడ జన్ానిక్త అంత్ 
పిచిచ. మన తెలుగోళుక్త రామయరావన్ాీ అంతే. యింతెందుకూ, అమితాబబచచన్ యిీ రోజు పెైమై్ మినిసోర్ 
క్ావాలని నిలబడితే ఇండియయ మత్ుం ఓటలు  అత్నిక్ే పడత్య్! అద్ొక గొపాపంట. ఎంతెైన్ా సినిమయ 'ఇమేజ్' 
ఎపుపడూ గొపపదంటా! రాజక్ీయయలోు క్త ద్ిగితే రొచేచ, తెలుటి ఇసీు  ైగ డా బ రదలో బడాటేో" 
“గొపప నిజం చెపాపరు. అయిన్ా మన ఆంధా ద్ేశంలో గడిచిన రెండు మూడు సంవత్సరాలోు  చాలయమంద్ి 
చీఫ్ మినిసోరుు  మయరడం జరిగింద్ి. చాలయ విచారకరమ ైన విష్యం.” 
“ఎందుకయయయ విచారం? అటో మయరచబటేో  గద మన రామయరావు సులభంగా రాగలగాడు." 
“అవునండోయ్! గొపప పాయింటే శెలవిచాచరు. ద్ాంటరు  గూడా రామయరావుగారిక్త రాజక్ీయయలు బాగా 
తెలుసు." 
“మళ్లు అకకడే పపుపలో క్ాలేశావ్." అన్ాీడు చకరపాణిగారు  సిగరెట్ వ లగిసూు .  గత్తకుకమన్ాీడు 
పెదదమనిషి. 
“రాజక్ీయయలు తెలపిన వాళుక్త అవేశం, తొందరపాటూ వుండకూడదంటారు తెలయస!...... 
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"చిత్ుం అవనీీ పూరవం రాజులక్ీ, మహారాజులక్ీ వుండేవనీ, మయట మయటాు డితే కత్తు  దూసేవారనీ కథలోు  
చద్ివాం గదండి. అయిన్ా రామయరావుగారు యిపుపడు క్ాషాయ గ డాలు కటలో క్ొని రాజఋషిగా  
ఉంటలన్ాీరు." 
అద్ి విని చకరపాణిగారు చినీగా నవావరు. పెదదమనిషి వ లవ లబో త్య “త్మరు నవావరు” అన్ాీడు. 
"మరి ఏడవమంటావయయయ? క్ాషాయ గ డాలు కటిో  నంత్ మయతాాన ఋషి ఎటాో  అవుతాడయయయ? త్న చుటూో  
మ ళు  పొ దలయ వునీ బాధయత్లీంచి బయట పడగలయా ? ఒక పెదద  వేద్ాంత్త చెపాపడులే.. ఎనకటిక్త ఎవడో  
ఒకడు త్న నీడ త్నతో కూడా వుంటం నచచక, ఎటోనయిన్ా పూడిచ పెటాో లని తీరామనం చేసుక్ొని, త్న నీడ 
పడాచోట గబగబా గ ంట త్వవడం మదలు పెటాో డంట. గ ంట త్వేవక్ొద్ీద  త్న నీడ గ ంటలో పడడం చూసి 
సంతోష్పడిపో త్య, యింక్ా బాగా లోత్తకు త్వావడంట! ఆ నీడ గూడా బాగా లోత్తకు  పో యిందంట. అత్ను 
‘ఒద్ిలంద్ిరా శని’ అంటూ ఆ నీడని ఆ గ ంటలో మటేోస ిపూడచడం మదల టాో డంట. మటేోసి పూడేచక్ొద్ీద  
మటిో  మీద త్న నీడగూడా పెైక్తరావడం మదల టిోంద్ి. పూరిుగా గ ంట మూసి చూసేు  త్న నీడ 
మ ంద్ెకకడుంద్ో  అకకడే వుందట. చచిచంద్ాక్ా చావులయ వ ంటబడే నీడని పూడచి పెటోడం ఎటాు ంటిద్ో , 
పుటలో కతో వొచిచన సహజ గ ణాలు మయరచడం గూడా అటాో ంటిద్ే!.... " 
"అయితే సినిమయవాళుక్త రాజక్ీయయలు తెలీవంటారా?” 
“అటాో  ఎందుకంటాను? యిపుపడు అమ రిక్ాలో రీగన్, దక్షిణాద్ిలో మన ఎమ్.జి.ఆర్. వుండాు ! ఎమ్.జి.ఆర్. 
శాన్ా ఏండుు గా అన్ాీదురెై, కరుణానిధీ వాళుతో పాలటిక్సస లో బాగా నలగిన్ోడు.” 
"అయితే ఎం.జి.ఆర్. కూడా సినిమయ యిమేజ్ తోన్ే రాజక్ీయయలోు  న్ గాగ డంటారు" 
“న్ేనంటం ఏంటయయయ! పాపంచానిక్ే తెలుసు. జన్ానిక్త హీరోగా అత్ని మీదుండే పిచిచ అభిమయనంతోన్ే 
అన్ాడు డి.యమ్.కె్ పారోీక్త ఓటలు  వేశారు. పెైగా ఎమీీఆర్ త్ను చేసే సినిమయలనిీటరు  గూడా డెైలయగ లోు , 
పాటలోు  డియమ్ క్ె పారోీ పాచారం బాగా చేసి పారోీక్త పున్ాదులేశాడు. అసలు ఎమ్ జి ఆర్ లేకపో తే డియమ్ 
క్ె అన్ే ఒక పారోీ అంత్ పాబలం అయియయద్ి గాదు. యిీన్ాటిక్ీ మిగతా అందరూ పో యిన్ా ఎమ్ జి ఆర్ క్త సాో ర్ 
గా, సి.ఎం గా మంచి పేరుంద్ి." 
“అదంతా అత్నిక్త సినిమయలచిచన 'యిమేజ్' యిపపటిక్ీ అత్ను బయట జనంలోక్ొసేు  యింత్ మ సలోడెై 
గూడా యింక్ా అడామగా అత్నిీ చూటాో నిక్త ఎగబడుతారు. అత్ని  పాత్ సినిమయలనీీ గ రుు  పెటలో క్ొని.  
ఏం! యిపుపడు రామయరావు బయటిక్ెళ్తు , అయనిీ రామ డుగా, కృష్తణ డుగా, దురోయధనుడుగా, కరుణ డుగా, 
ఒక ద్ేవుడుగా చూటాో నిక్త జనం విరగబటోంలయ? అద్ే సమయంలో సినిమయలోు  లేని చీఫ్ మినిషో్రు ఎవరన్ాీ 
చేసేు  అటాో  యిరగబడి చూడమను. సి.ఎమ్. “యిమేజ్ 'కంటే సినిమయ 'యిమేజ్ ' గొపపదయయయ." 
“నీక్ట సంగత్త తెలయప?” 
“తెలీదండి” 
“నీకు తెలీదని న్ాకు తెలుసులే! ఆ మధయ అరవ ద్ేశంలో..” 
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“యికకడ తెలుగ  ద్ేశంలయగా అరవద్ేశం అన్ే పారోీ వుంద్ాండీ! 
“అద్ిగాదయయయ! త్మిళన్ాడు." 
“ఓహో  మనం ఆ మధయ 'తెలుగ న్ాడు' అన్ాీంల ండి." 
“మనం అంటలన్ాీవు. న్ేన్ పుపడన్ాీను?” గత్తకుకమనీ పెదదమనిషి గ టకమింగి “అబబబ మీరు క్ాదండి. 
యికకడ మన తెలుగ ద్ేశం పారోీ వారు అటాు  గూడా అన్ాీరు ఆంధాద్ేశానిీ.” 
“అద్ేంటర న్ాకు తెలీదుగానీ సినిమయపిచిచ జనంలో ఎంత్ ఎకుకవ ైంద్ో  యిీ మధయ జరిగిన ఒక చినీ త్మయషా 
కథ చెపాు  విను." 
"చిత్ుం చెపపండి” 
“ఆ మధయ మద్ాాసుక్త నూరుమ ైళు  దూరంలో వునీ విలుపురం అన్ే వూరిక్త దక్షిణాద్ిలో మంచి పేరునీ 
కృపానంద వారియయర్ అన్ే హరికథలు చెపేప పెద్ాద యనిీ ఏద్ో  ఫంక్షన్ క్త పిలపసిేు , ఫసుో క్ాు సులో రెైలోు  
వసుు న్ాీడంట. ఏద్ో  వూరుీంచి  అద్ే రెైలోు  యిపుపడు అరవ సినిమయలోు  'హాట్ క్ేక్స’ లయగ నీ సిల్క సిమత్ 
అన్ే జయమయలనిలయ ‘సెక్సస' డాన్స లు చేసే సినిమయ సాో రు ఆయనునీ 'ఫసో్ట క్ాు సు కంపారుో మ ంట్’ లోన్ే 
ఎక్తకందంట ఏ వూరుీంచ  ోవసూు . ఆ కంపారో్ మ ంట్ లో ఆ పెద్ాద యన్ా, ఆ సిమతా, వాళుతో వచిచన ఒకళిుదదరు 
త్పప యింక్ెవవరూ లేరంట." 
"ఆహా! విశావమిత్తాడూ మేనక్ా ' క్ాంబిన్ేష్న్' అనండి."అన్ాీడు పెదదమనిషి వ క్తలగా నవువత్య.  
“మధయ నువ వందుకయయయ మ లకలు త్తరిగిపో తావ్!” 
చటలకుకన బిగ సుపో యిన పెదదమనిషి, "చిత్ుం! సిమత్ చాలయ అలు రిపిలు  గద్ా, ఆ పెద్ాద యనతో  ఏం 
మయటాు డిందండి." 
“న్ే విన్ాు ! న్ాకు యిత్రుు  చెపిపంద్ి చెపాు  విను. " 
"చిత్ుం.” 
“ఆ పెద్ాద యన శాన్ా లయవుగా వుంటాడులే, అత్ను బాత్ రూంకె్ళిు చాలీచాలని చినీ అంగవసు ైం కటలో క్ొని 
సిమత్ క్ెదురుగా వునీ సీటరు  కూరుచన్ాీడంట! 
“మంచి రసవత్ురమ ైన ఘటోం!" అన్ాీడు పెదదమనిషి మళ్లు సిగ గ తో మ లకలు త్తరుగ త్య! 
“ఆ సంగత్త యిపుపడు నీ అవసథ  చూసేున్ే తెలుసాు  వుంద్ిలే!  సిమత్ పేరు వింటేన్ే నువివనిీ మ లకలు 
త్తరుగ త్తన్ాీవే! మరి సిమత్ లేంద్ి యిీన్ాడు అరవ సినిమయ అమ మడుపో దనటంలో త్పేపం లేదు.” 
“అవునండీ! ఆ పిలు ంటే జన్ానిక్త భలే పిచచటండీ. అయితే ఆ కృపానంద వారియయర్ గారిీ కూడా సిమత్ త్న 
బ టోలో వేసుక్ొంద్ాండీ!” 
“ఆయనిీ బ టోలో వేసుకుంద్ో  ఒళ్లు  వేసుకుంద్ో  ఆ సంగత్త న్ాకు తెలీదుగానీ, మతాు నిక్త ఆయనిీ ఆయన 
కటలో కునీ చాలీచాలని చినీ అంగొసాు ా నిీ చూసి సూటిగా ఒక్ే మయట అడిగిందంట! 
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“సావమీ. మీరు గొపప పండిత్తలూ, వేద్ాంత్ం వేలయద్ి పాజలక్త బో ధించే మహాత్తమలూ, మీరు యిలయ 
చాలీచాలని చినీగ డాక్ొని మీ ఒళలు  సగం బయటిక్త తెలుసుు న్ాీ మిమమలీ చూసి ఎవరు ఈలలు వేయరు. 
గలయటా చేయరు. పెైగా మీరీ చినీ గ డాగూడా తీసేసి గోచీ పెటలో క్ొంటే యింక్ా మీ గొపపత్నం పెరిగిపో యి 
సాషాో ంగ నమసాకరాలు చేసాు రు. మరి సినిమయలోు  యిీ చినీగ డా న్ేను కటలో కుని పొా డూయసరుు  
గెంత్మనీటోలయు  గెంత్తత్తన్ాీను. మరి  నన్ ీందుకు విమరిిసాు రు, అసహ్యంచుకుంటారు క్ొందరు? మీ 
గోచీక్త లేని పేచీ న్ే కటేో  పీలకల క్ెందుకు రావాల.....చెపపండి..... " అవి నిలద్ీసిందంట ఆ 
హరికథలయయనిీ. 
“అబాబ! అబాబ ! అదుుత్ంగా వుంద్ి. సిమత్ అడిగిన పాశీ.  ఏంచెపాపడో ఆ పెద్ాద యన?!" 
“ఏం చెపాు డు. ఏ హరికథలోు ద్ో  పిటోకథ చెపిప వుంటాడా పిలు క్త. ఊ! అసలు సంగత్తను. ఇంత్లోన్ే ఆ 
పెద్ాద యన ద్ిగాలసన విలుపురం సేోష్న్ొచిచందంట. ఆయనిీ “రిసీవ్' చేసుక్టడానిక్త పెదద  మయలలూ 
బ టోలబ టోల పూలు తెచాచరంట అయన్ాీహావనించిన ఫంక్షను వాళుంతా." 
ఇంత్లోన్ే ఆ గ ంపులో ఎవరో సిల్క సిమత్ని గ రుు పటాో రంట. అంతే. ‘సిల్క సిమత్రోయ్!’ అంటూ ఆ 
గ ంపంతా ఆ పిలు  చుటూో  మూగి ఆ మయలలనీీ ఆ పిలు  మ ళ్లా వేసి, కపారుో మ ంట్ లోక్త చొరబడి వాళలు   
పెద్ాద యనక్త తెచిచన బ టోలబ టోల పూలనీీ ఆ సిల్క సిమత్ మీద పో సేశారంట పిచిచ సంతోష్ంతో. 
“పాజలోు  సినిమయ పిచిచ మరీ రోజురోజుక్త ద్ాలయ ఎకుకవ ై పో యిందండి. యింత్క్ీ ఆ పెద్ాద యనుీ ఏంచేశారో 
పాపం?” 
"పచచడిక్తంద తొక్ాకరంట. చావుత్పిప కనుీ లొటోపో యి పాు ట్ ఫారమ్ మీద్ిక్ెళిు పడాా డంట. ఇంత్క్ీ న్ే 
చెపొ పచేచద్ేంటంటే..” 
“అరథం అయిందండి. మీరు చెపేపద్ాంటరు  ఎన్ోీనగీసతాయలున్ాీయి." 
“ఊI ఇంత్క్ీ మన రామయరావుగారి ఆరోగయం బాగ ంద్ి గద్ా?" 
"ఆ! బాగాన్ే వున్ాీరండీ. ఒకకటే ఆయన బాధ, పాజలక్ేద్ో  చేయయలనీ, వాళుక్ేలోటూ లేకుండా వాళు  
క్ేంక్ావాలో.....” 
“అసలు వాళుక్ేం క్ావాలో వాళుక్ేం తెలుసంట?” చకరపాణిగారు తాపీగా అడిగారు. 
పెదదమనిషి తెలుబో యి “బాగా చెపాపరు." అన్ాీడు. 
“అసలు రామయరావు రాజక్ీయయలోు  రాణించగూడదని లోపలోు పల కుళలు క్ొని చచేచవాళలు  మన్ోళులోు న్ే 
శాన్ామంద్ి వున్ాీరు." అన్ాీడు చకరపాణిగారు సిగిరెట్ విద్ిలసూు .  
“అబో బ! శాన్ా పెదద  పెద్ోద ళ్తా వున్ాీరండి పెైక్త పెదద  మనుష్తలనబడేవాళలు . అంతెందుకండీ అయన సి.యమ్ 
అయిన క్ొత్ులోు  ఎవరో ఒక సినిమయ పెదదమనిషే అడిగాడటండి యింక్ట సినిమయ పెదదమనిషిని  
'రామయరావుగారు ఎంత్క్ాలం వుంటాడంటారీ పో సుో లో’ అని." 
“అద్ి న్ే విన్ాీలే. యింక్ట త్మయషా తెలయస!” 
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"తెలీదండి.” 
“ఏం ఆయన పారోీలోవాళ్తు  క్ొందరు ఎమ్.ఎల్.ఏ.లు మినిషో్రీలు వసాు యని ఎదురుచూసి రాకపొ యియయసరిక్త 
‘ఉత్సవ విగరహాలయు  వుంటానిక్ా యింత్ డబ బ త్గలేశాం' అంటూ ఏడుచకుంటలన్ాీరంట.” 
“చూశారా. ఎంత్ అన్ాయయం." 
“అంతేగాదు. రామయరావుక్త బాగా తెలసిన్ోళుందరి దగగరిక్త వ ళిు ‘మీ రామయరావే గదండి ఒకకమయట ఆయన్ోు  
చెపపండి మమమలీ మినిషో్రుని చెయయమని’ అని బాత్తమయలయరంట!” 
“అద్ేనండీ ఆయన పారీో గ రవం పాడుక్ాకూడదు గదండీ.” 
“పారీో సంగత్త ద్ేవుడెరుగ . మ ంద్ాయన సంగతేమిటంట! యిటాో  వునీయి రాజక్ీయయలు. న్ా మయట 
రుచించదు గానీ ఒకపుపడునీ గ రవం యిీన్ాడు రాజక్ీయయలక్త లేదుగద్ా? అంతెందుకూ యిీన్ాటి 
రాజక్ీయయలోు  ద్ేవుడే ద్ిగొచిచన్ా జన్ానిీ త్ృపిుపరచలేడు. పాసుు త్ పరిసిథత్తలోు .. రషాయలో రామరాజయం 
రావాలనీటలో ంటలంద్ి. అందరీీ త్ృపిుపరచడానిక్త పాయత్తీంచడం." 
"బాగా చెపాపరు. ఎలయగెైన్ా రామరాజయం చేయయలన్ే రామయరావుగారి త్పన.” 
“అద్ే త్పపంటా!” మళ్లు గత్తకుకమన్ాీడు పెదదమనిషి. 
“రామరాజయం అన్ే ఒక సినిమయ తీసి అందులో సి.ఎమ్. వేష్ం వేసి, యయకుో చేసి, ఎనిీ నీత్తలు చెపిపన్ా 
జనం అద్ే నిజమని నమిమ సంతోషించి, రామయరావుక్త బాహమరధం పడతారు.  క్ానీ, నిజజీవిత్ంలో అత్ను 
ఎంతో సినిసయర్ గా ద్ేశం బాగ చెయయయలని త్పనపడాా , అదంతా ఒటిో  యయక్తోంగ్ అంటూ తేలగాగ  
చపపరించేసాు రు. అద్ే యిీ పెదద  పెదద  సాో రుయినవాళుక్త ఒక పెదద  డిజండావటేజ్. వాళలు  విజంగా ఏడిసేు  జనం 
నవువతారు. అద్ే వాళలు  సినిమయలోు  గిుజరిన్ వేసుకుని వుత్తుత్తున్ే ఏడిసేు , జనం వాళుతోపాటల ఏడుసాు రు. 
అయిన్ా తెలీకడుగ తాగానీ  రామరాజయం అంటే నీ ఉద్ేదశంలో ఏంటి అని?” అని నిలద్ీశాడు చకరపాణిగారు. 
మళ్లు ఆ పెదదమనిషి గత్తకుకమన్ాీడు. 
"చిత్ుం. రామరాజయం అంటే పాజలక్త ఏ లోపం లేకుండా....” నసిగాడు పెదదమనిషి 
“మళ్లు అకకడే ద్ెబబత్తన్ాీవ్. పాజలక్త ఏ లోటూ రాకుండా చూసుక్ొనీ రామ ణిణ  ఒక చాకలవాడు న్ాన్ా 
బూత్తలు త్తటాో డయయయ! రావణాసురుడి పంచన పడునీ పెళ్ీు నిీ మళ్లు తెచుచక్ొని ఆ చచుచరామ డు గనక 
ఏలు కుంటలన్ాీడు. న్ేన్ ైతే నరిక్త పో గ లేసే వాణిణ  అను ? అసలు ఆ చాకలోడే హీరో అంటాన్ేీను. ఊ! అంత్ 
గొపప రామ డూ ఆ ద్ెబబతో 'పాు ట్' అయిన్ాడా లేద్ా?" 
"చిత్ుం అబో బ. రామరాజయం క్ావాలంటే చాలయ సెల్్ శాక్తరపెైస్ట చేయయలండి మరి” 
“యిపుపడు మినిషో్రుు  చసేు  చెయయరు. అందులోనూ సినిమయ మినిషో్రుు  అటాు ంటిద్ి పొ రపాటీ గూడా 
చెయయరు. అదంతా ఆ పాత్ క్ాంగెరసో ళుతోటే పో యింద్ి.” 
“యిపుపడు మినిషో్రుయియయద్ి వునీ ఆసుు లీ వృద్ిిచేసుక్టడానిక్ీ, కూత్తళుక్ీ, క్ొడుకులక్ీ, క్ావాలసన్ోళుక్ీ, లేని 
ఆసుు లీ ఏడుత్రాలక్త సరిపడేటటలు  సంపాది్ంచి పంచడానిక్ే. శాక్తరఫెైస్ట అన్ేద్ి మహాతామ గాంధీ, న్ హరూ  
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లయంటి గొపో పళుతోన్ే అంత్ం అయింద్ి. యింత్కీ్ హ ైదరాబాదు సినిమయ వాళ్తుమంటలన్ాీరు?" అన్ాీడు 
చకరపాణి మరో సిగరెట్ వ లగిసూు , 
“మద్ాాసులో వుండే సినిమయ వాళుందరూ హ ైద్ాాబాదు రావాలంటలన్ాీరు.” 
“చసేు  రారు. అద్ిపపటరు  జరిగే పని గాదు." 
“అద్ీ నిజమేలయ కనిపిసోు ంద్ి. పైెగా సబిసడీలు తీసేశారంటలన్ాీరు.” 
 “మంచిపని చేశారు. అద్ొక దండగా గవరీమ ంట్ క్త.” 
“మరి హ ైద్ాాబాదులో ఫిలం పరిశరమ అభివృదిి్ చెంద్ేద్ెటాు గండి?” 
“అందుకని పిలులక్త చాకల ట్ చూపించి దగగరిక్త పిలచనటలో  ఎంత్క్ాలం సబిసడీలచిచ చేత్తలు క్ాలుచకుంటారు 
గవరీమ ంటరళలు . పీక్ేసేు  ఆ పీకులయటే లేదుగా!" 
"అద్ేనండి క్ొందరిక్త అసంత్ృపిు ." 
“చెపాపనుగా, అందరీీ త్ృపిుపరచడం ఆ ద్ేవుడివలేు  గాదని." 
“అక్ాడెమీలను గ రించి మ ఖ్యంగా సంగీత్ న్ాటక అక్ాడమీ.." 
“ఆ సంగత్త న్ా దగగరెత్ుక. న్ాకు చిరెరత్తు క్ొసుద్ి!" 
“ఆసాథ న కవిగారిీ తీసేయడం సరసవతీ ద్ేవిని అవమయనించినటేు  అని క్ొందరు అంటలన్ాీరు.” 
"అద్ేద్ో  న్ాకు తెలీదుగానీ, మనద్ేశంలో శాన్ావరకూ మంచి కవులే డబ బ లేక కషో్పడేద్ి, ఏ క్ొద్ిద  మంద్ో  
త్పప! అద్ొక పెదద  ఖ్రుచగాదు సబిసడీలయు గా వుంచిండొచుచ. ఆద్ినుంచి వసుు నీద్ే గనక.” 
“చిత్ుం మీరు కుండ బదదలుక్ొటిోనటలు  మయటాు డతారండీ! క్ాని సావమీ....." 
“న్ే సావమిని గాదయయయ! ఒటిో  చకరపాణిణ ." 
“అద్ేనండి. మీరొచిచన యిీ సమయంలో రామయరావుగారు రాజధానిలో లేకపో వడం చాలయ బాధగా వుంద్ి.  
రామయరావుగారంటే మీక్ెంత్ అభిమయనమో అందరూ చెపుపక్ొంటూంటే విన్ాీ." 
“అవును. ఒకపుపడు అత్ని మీద యిీగవాలీచేచవాణిణ  క్ాదు. ఎంత్యిన్ా మయ విజయయ హీరో కద్ా!" 
“చిత్ుం. ఆ పాత్ అభిమయన్ాలు పో వు." అని ఆ పెదదమనిషి చకరపాణిగారితో మయటాు డుత్తంటే 
యమభటలలొచాచరు. 
“పద! పొా దుద ననంగ కత్తు పో టలతో చచిచ మయ కళులోు  క్ారం క్ొటిో  పారిపో యొచిచ బాతాఖ్యనీ లేసుు న్ాీవా! 
పదపద!” అంటూ ఆ పెదద  మనిషి రెండు చేత్తలూ పటలో క్ొని లయగడం మదల టాో రు. 
అద్ి చూసి చకరపాణిగారు ఒకకసారి గత్తకుకమని “ఓరి చచిచన్ోడా. నువూవ చచిచన్ోడివేన్ా ! న్ాతో యింత్ 
సేపు మయటాు డావ్!” 
“చిత్ుం, పొా దుద టే ఆఫీసుక్త బయలేద రి వసుు నీ ననుీ వ నక నుంచి కత్తుతో పొ డిచారు." 
“మరి యింత్దూరం ఎటాో  వచాచవ్ యింత్ సేపు ఎకకడున్ాీవ్?” 
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“ఒక చెటలో క్తంద ద్ాకుకన్ాీనండి. దూరానుీంచి మిమమలీ చూశాను యింద్ాక. ఒకకసారి పాాణం లేచి 
వచిచంద్ి.” 
“ఊ. మయటలు చాలు, బయలేద రు!" అని యమదూత్లు గద్ిద ంచారు ఆ పెదదమనిషిని. 
“ఉండండోయ్! అససరే యింత్ సేపు మీ రెకకడున్ాీరు!” చికుక పాశీ వేశాడు చకరపాణిగారు. అద్ి విని 
గత్తకుకమన్ాీరు యమభటలలు. 
“మయటాో డేాం?" అని రెటిోంచాడు చకరపాణిగారు సిగరెట్ చివరి దమ మ లయగ త్య, 
“అద్ే అద్ే! ఏద్ో  పాత్ సినిమయ యన్.టి. రామయరావు గారిద్ి ఆ పకకన్ే అడుత్తందనీ .... ” 
“ఆ సినిమయ చూటాో ని కె్ళ్ీు రు. అంతేన్ా?" సిగరెట్ క్ాలక్తంద నలపేశాడు చకరపాణిగారు. 
యమదూత్లు ఒకళు  మఖ్యలు ఒకళలు  చూసుకున్ాీరు గ టకలు మింగ త్య.... 
“ఏం?మయటాు డేాం?" 
“అవునండి” అన్ాీరు భయపడుత్య. 
“బాబాబబ  మీరు యిీ విష్యం మయ చిత్ాగ పుు డు గారితో, యమధరమరాజుతో చెపపకండి చకరపాణిగారూ. 
రామయరావు గారి మీదుండే అభిమయనంతో ఆ సినిమయ క్ెళ్ీాం ... మయ ఉద్ో యగాలు పో త్య్ యిీ సంగత్త పైెన 
తెలసేు ..” 
“చెపపనే్ు  గాని ఆ పెదదమనిషిని మరాయదగా తీసుక్ెళుండి! పాపం అరాి ంత్రంగా చచాచడు. నినుీ న్ేన్ొచిచ 
కలుసాు న్ేు ”  అన్ాీడు చకరపాణిగారు దూత్లీ చూసి భయపడుత్తనీ పెదదమనిషితో.  
“అయయయ చకరపాణిగారూ మీరు న్ాతో రాగూడదూ! క్ొత్ు  చోటల న్ాకు.." 
“ఏం ఫరావలేదు. అలవాటలపడతావ్ లే!  యికకడాు న్ే వుంటలందకకడ గూడా! పెైగా న్ే వసాు గా! మయ మనవడి 
పెళిు ఏరాపటలు  ఎటాో  చేసుు న్ాీరో చూడాల. మయ ద్ీపావళి య వక్త యింక్ా భానుమత్త కథరాసి పంపింద్ో  లేద్ో  
చూడాల. ఎపుపడూ లేటలగాన్ే పంపుద్ిద . మయ సుధాకర్ ని చూసి మయటాు డొసాు .....” అంటూ య వ ఆఫీసు 
వేపు నడిచి వ ళ్ీు డు చకరపాణిగారు!" 

***0*** 
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నేను వ్రాసే కథలన్నీ జీవితం నుండి వచిినవ్ే. నేను చూసినవి, వినీవి అనుభవించినవి మాతామే క్రక 
ఇతరుల జీవితాలలో  జరిగిన సంఘటనలు,  నూూస్ పేపర్్ లల వచిిన వ్రరాలు అన్నీ నా కథా వసుా వులే. 
సంఘటనలు అనుభవ్రలే క్రదు ఎపుుడో  ఎకకడో  వినీ ఒక వ్రకూం, ఒక చినీ ఆలలచన విస్రా రమయి కథా 
రూపం దాలుిత ంది.  స్రమాజిక వ్రసావికత లేని స్రహితూం వూరథమని నా ఉదదేశ్ూం.  వ్రసావికతకు తోడు 
కథా కథన శ ైలి, భావ్ోదదేగరలు తోడ ైతద అది మంచి కథ గర రూప ందుత ంది. 
నేను వ్రాసిన కథలు క్ొనిీటిక్ి ఇని్ిరేషన్ ఎలా వచిిందో  క్ొంచం వివరిస్రా ను. 
 
1. అన్నదమ్ములు 
 
అరవ్ ైలలల నేను, మా వ్రరు పరత బసతా  హ ైదరరబాద్ లల ఉనీ గవరీమ ంట్ సిటీ క్రలేజ్ లల లెకిరరోగర  పని 
చదసుా ండద వ్రళ్ళం. ఇలుో  కూడా దగగరలో నే అద ేకు తీసుకుని ఉండదవ్రళ్ళం. ఆ రలజులలో  పరత బసతాలల మత 
కలలో లాలు బాగర జరుగుత ండదవి.  మామూలు రలజులలో  కలసి మ లసి ఎంతో అనయూనూంగర జీవించద ర ండు 
మతాల వ్రళ్ళళ, ఆ కలహాల సమయంలల ఒకరనీకరు అపరిచిత లుగర భావించద వ్రళ్ళో . ప ైగర మతకలలో లాలు 
జరిగినపుుడలాో  కరూయూ విధించద వ్రళ్ళో . జనజీవనం సాంభంచి పో యిేది. ఏడాదిలల మూడు స్రరోనాీ 
సూకల్స్, క్రలేజ్ లు బందయిేూవి. తరువ్రత అంతా మామూలుగరనే ఉండదది.  తీరర మత కలహాలకు క్రరణం 
చూసేా  చాలా చినీ విషయమే నని త లిసేది. 
రలడ్ మీద టాాఫిక్ లల ఇరువురి మధ్ూ జరిగిన ప టాో టలల, స్రరర దుక్రణం దగగర జరిగిన క్ొటాో టలల క్రరణం 
అని త లిసేది. ఆ చినీ విషయానిక్ి మతం రంగు పూసి క్ొందరు రరజక్ీయాలు చదసుా ంటే, మరి క్ొందరు 
అస్రంఘిక వూకుా లు ఇదద అదనుగర దోపిడీలు విధ్ేంస్రలు సృషిోంచద వ్రళ్ళళ. దాంతో కరూయూ ప టో వలసి 
వచదిది.  నికృషో రరజక్ీయాలకు, అస్రంఘిక శ్కుా ల విదేంస్రలకు స్రమానుూల జీవితాలు వ్రల్స అయిేూవి.  
అలాంటి నేపథాూనిీ సృషిోసూా  నేనొక కధ్ వ్రాసేను. అదద అనీదముులు . 
ఆ కథలల ఒక్ే ఊరిక్ి చ ందిన ముసిో ం , హిందూ ర ైత  లిదేరు ప టో కూటి క్టసం హ ైదరరబాద్ వచిి పరత బసతా  
లల ఉంటూ స ైక్ిల్స రిక్షాలు అద ేకు తీసుకుని జీవితం గడుపుతూ ఉంటారు. వ్రరిదేరి కుట ంబాలు కూడా 
అరమరికలు లేకుండా సేీహపూరేకంగర ఉంటారు.  ఒకరలజు వ్రళ్ళళదేరూ రిక్షా నడపటం అయిేూక అలవ్రట  

కథామ్ంజరి కథకుల కోసం శ్రీమ్తి పరిమ్ళా సో మేశ్వర్ పంచుకున్న అన్ుభవాలు  
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పాక్రరం స్రరర క్ొట ో  దగగరకు వ్ ళో్ళ ఫుల్స గర తాగీసి, ఆ మత ా లల ఏవ్ేవ్ో మాటాో డుకుంటూ వ్రదించుకుంటూ 
ఉంటారు. ఆ వ్రదనలు చివరకు ఘరషణగర మారి,  ముసిో ం అతను హిందువును కతా్తతో ప డిచి చంపేస్రా డు.  
క్ింద పడి అచదతనంగర ఉనీ సేీహిత డిని చూసి విలపిస్రా డు.  క్రన్న అపుటిక్ి చదయి జారి పో వటంతో అతను 
పో లీసులకు ల ంగిపో తాడు.  స్రక్షాూధారరలు బలంగర ఉండటం వలో నేరసుా డిక్ి ఉరి శిక్ష పడుత ంది. ఆ 
సంగత్త వినీ వ్రళ్ళ క్ొడుకు లిదేరూ ఒకరి నొకరు క్ౌగలించుకుని ఏడుస్రా రు 
"మన తండుాలు చదసిన తపుు మనం చదయ వదుే రర. మనం రలజూ పుుడూ అనీదముులాో  కలసే ఉందాం.'' 
అనుకుంటారు 
కరూయూ ట ైం లల వ్రాసిన ఈ కథ ' ఆంధ్ా పాభ వ్రర పత్తాకలల వచిి విశేష జనాదరణ ప ందింది. 
 
2. కోీటన్ు మొకకలు. 
 
నేను సూకల్స ఫ ైనల్స లల ఉనీపుుడు నా సేీహితరరలి ఇంటిక్ి వ్ ళ్లో ను.  ఆ రలజులలో  ఆడపిలోలకు సూకల్స 
ఫ ైనల్స క్రగరనే ప ళ్ళళ చదసే వ్రళ్ళళ. అందువలో నా సేీహిత రరలి వదిన "న్న ప ళ్ళళ ఎపుుడు?" అనడిగింది.  
"ఇపుుడదం ప ళ్ళళ? నేను క్రలేజ్ లల జాయిన్ అవుతాను. పిజి అయాూకే్ ప ళ్ళళ" అని జవ్రబు ఇచదిను.  ఒక 
పలెో టూరులల ఒక ఆడపిలో ఆరలజులలో  అలా మాటాో డటం చాలా అరుద ైన విషయం.  అందుక్ే ఆమ  ఓ 
నిటూో రుు విడిచి "ఏమిటో ఈ క్రలం ఆడపిలోలు. ప ళ్ళళ మాటే లేదు. క్టోటన్ మొకకలాో  ఉంటారు.  ఓ పువుే 
లేదు, క్రయా లేదు" అనీది 
ఆమ  మాటలు ఎందుక్ట నా మనసులల గరఢంగర హత ా కు పో యినాయి.  ఎకుకవగర చదువుక్టని ఆమ , 
ప ళ్ళళ క్రని ఆడపిలోలను క్టోటన్ మొకకలతో పో లిటం చాలా అదుుతంగర అనిపించింది నాకు.  
నేను పిజి చదస,ి ప ళ్ళళచదసుకుని ఇదేరు పిలోలుని కనే వరకు కూడా ఆ వ్రకూం ననుీ వ్ ంటాడుతూనే ఉంది.  
రలజూ ఉదో ూగ రీతాూ సిటీ బసు్లల పాయాణం చదసేటపుుడు  ఎంతో మంది వయసు మీరిన అవివ్రహిత 
సతా లీను,  ముఖ్ూంగర ఉదో ూగినులను చూసుా ంటే ఆ వ్రకూమే ననుీ వ్ ంటాడదది.  అపుుడు చాలా మంది 
ఉదో ూగినులు ఇలా అవివ్రహితలుగర  ఎందుకు మిగిలి పో త నాీరు అని ఆలలచించద దానిని.  మధ్ూ తరగత్త 
కుట ంబాలలల ఆడపిలో సంపరదనకు అలవ్రట  పడడ  తలోి దండుాలు, ఆమ కు ప ళ్ళళ చదసేా  సంస్రరం గడవటం 
ఎలా అని ప ళ్ళళ వ్రయిదా వ్ేస్రా రు. మరి క్ొనిీ ఫ్రూమిలీలలల ప దే చదువులు చదివిన ఆడపిలోల స్రథ యిక్ి 
తగగ వరులను వ్ తకలేక, వయసు దాటేక ఆమ  కనీ ప దే వరులు దొరకక ఇలా అనేక క్రరణాల వలన 
వయసు మీరిన కనూలు మన దదశ్ంలల చాలా మంది కనపడుతూ ఉంటారు.  అలాంటి క్టోటన్ మొక్ లాటి 
అమాుయి జీవితానిీ తీసుకుని క్టోటన్ మొకకలు అనే కథను వ్రాసేను. 
పూలు సుమంగళ్ళ తనానిక్ి చిహీం. క్రయలు సంతానం కు గురుా .  ఈ ర ండూ లేక విదాూధికులు అయిన 
సతా లీ జీవితాలెనయీ వూరథంగర గడచి పో త నాీయి. 
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ఈ కధ్ " భారత్త" అనే త లుగు మాస పత్తాకలల అచియింది.  ఆ కధ్ ఎంతగర పరపులర్ అయిందంటే ఆ 
సంవత్రం వచిిన త లుగు కథల అంతోలజీలల చలట  చదసుక్టవటమే క్రక తమిళ్ పత్తాక కలికలల వచిిన 
ఆంతోలజీలల కూడా కవర్ సోో్ రీగర అచియింది.  ఆ తరువ్రత హిందీలలక్ి అనువదించి ధ్రుయుగ్ అనే 
పత్తాకలల అచియింది.  హిందీ నుండి ఉతార భారతదదశ్ భాషలయిన పంజాబీ, సింది, మరరఠీ మొదలెైన 
భాషలలలక్,ి కనీడ భాషలలక్ి కూడా అనువదించబడింది.  మా సేీహిత రరలి వదినగరరు అనీ ఒక వ్రకూం 
ఇచిిన ఇని్ిరేషన్ తో నేను వ్రాసిన కధ్ వలో, నాకు అనిీ క్ీరిా పాత్తషోలు వచిినవి.  ఆ కథ ను డాామాగర 
మారిి రేడియోలల వినిపించారు. పరండిచదిరి రేడియోలల కూడా ఆ కధ్ పేో  గర మారి బడి తమిళ్ లల పాస్రర 
మయింది. 
 
3.గాజు ప ంకులు 
 
నేను బేగంపేట ఉమ న్్ క్రలేజ్ లల వర్క చదసుా నీపుుడు, రలజూ దిలు్క్ నగర్ నుండి బేగపేటకు సిటీబస్ 
లల వ్ ళ్లో దానిని. చాలా దీరఘ పాయాణం అవటం వలో క్ిటిక్ి దగగర కూరుిని బయటకు చూసూా  ఉండదదానిని. 
అలా రలజూ చూసుా ంటే స్ో మాజిగూడ పరాంతంలల ఒక ప దే భవనం, ఆ భవనం చుటూో  ఎత తాన పాహరీ గలడ 
కనడదవి. ఆ పాహరీ గలడకు ప ైన నిలువుగర గుత ా గర ప డుచుకు వచిిన గరజు ప ంకులు కనపడదవి. ఎండలల 
తళ్తళ్ మ రిసే ఆ గరజు ప ంకులను చూసుా ంటే వళ్ళళ జలదరించదది నాకు. వ్రటిని చూసినపుుడలాో  
కరకశ్మ ైన ఆ గరజు ప ంకుల వ్ నుక జీవించద యజమాని ఎంత కరకశ్ంగర ఉంటాడో  కదా అనుకునే దానిని.  
అలా వచిిందద ' గరజు ప ంకులు ' కధ్. 
ఇంటలో  ఒక ప దే వ్రూపరరసుా డు ఉంటాడు. అతని ఇంటోో  తనక్ే లెకక త లియనంత బాో క్ మన్న ఉంట ంది. ఆ 
ధ్నానిీ క్రపరడు క్టవడం క్టసం ఎత తాన పాహరీ గలడ కట ో క్ొని దొంగ లెవరు రరకుండా చూసుకుంటాడు. లలపల 
గరర డన్ లల దటోమ ైన పూల మొకకలు పండో చ ట ో  ప ంచుతాడు. ఆ తోటలల పరములతో కూడిన మొగలిప దలు 
కూడా ఉంటాయి. అతని పిలోలు అతని ముందు ఎంతో వినయం పావరిాంచినా, అతను ఊళ్ళళ లేనపుుడు 
పబ్స్ కి్, పరరోీలకు పో తూ అరథరరత్తా దాటే వరకు బయటనే ఉంటారు. ఓ రలజు వ్రూపరర రీతాూ వ్ేరే సిటీ కి్ వ్ ళో్ళ 
వ్రరం రలజుల వరకు ఇంటిక్ి రరడు  వచిినపుటిక్ీ అరథ రరత్తా దాటింది.  తన దగగరునీ డూపిో క్ేట్ తాళ్ంతో 
గేట్ త రిచదడు. హఠరత ా గర ఎకకడి నుండి వచిిందో  ఒక ప దే  కుకక "భౌ భౌ" అంటూ అతని మీదకు 
లంఘించింది.  తను ఊళ్ళళ లేని సమయంలల పిలోలు కుకకను క్ొనాీరనీ సంగత్త త లియక పో వటం వలో 
అతను నిరుతారుడయాూడు. 
గేట్ తీసి లలపలిక్ి వచదిశరడు. త్తరిగి బయటకు వ్ ళ్లో  మారగం లేక కుకక నుండి తపిుంచు క్టవటానిక్ి గలడను 
పట ో కుని పరకే్డు. కుకక అతని పంచను నయటితో పట ో కుని గుంజింది. వ్ ంటనే అతని పికకను  కండ ఊడి 
వచదిలా క్ొరిక్ింది. 
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బాధ్తో అతను మరింత గలడ ప ైక్ి ఎగబాక్ేడు. క్రన్న కుకక అతని లాలీి పట ో కుని చింపేసింది. గలడ దూక్ి 
పరరిపో వ్రలని  చదత లు ర ండూ గలడ ప ైన వ్ేసేసరిిిక్ి గరజు ప ంకులు గుచుికునాీయి.  బాధ్తో అలాగే 
గలడమీద నుంచి జారిపో యాడు. క్రసేపటిలలనే కుకకక్రట తోను, గరజు ప ంకులతోను గరయాలెై నిరీీవంగర 
పడిపో యిేదు.  తనను, తన ఆసిాని క్రపరడటం క్టసం ఏ గరజుప ంకులు పరచకునాీడో , ఆ  గరజు ప ంకులే 
అతనిని బలి తీసుకునాీయి. 
ఇందులల "ప ట ో బడి దారీ వూవసథ  తన గలత్తని తానే తవుేకుంట ంది" అనీ మారికిసో్ భావజాలానిీ ఈ 
కథలల చూచాయగర చ పుటం జరిగింది. 
4. ఉర ి
 
నేను ఓ మాగ జ ైన్ లల హాంగ్ మన్ ఉదో ూగం  ఎలా ఉంట ందో , ఒక వూక్ిాని (అతను ఎంతటి నేరసుా డ ైనపుటిక్ి) 
ఉరి తీసినపుుడు అతని ఎమోషన్్ ఎలా ఉంటాయో చ పరురు. క్ొందరు హాంగ ున్ లయితద, ఉరి తీయగరనే 
మనసు చ దిరి పిచిి వ్రళ్్లో న సందరరులు కూడా ఉనాీయని చదివ్ేను.  ఒక మామూలు నేరసుా డిని చంపి 
నపుుడద అంత బాధ్ పడితద పాజల క్షేమం క్టసం, పేద పాజల అభుూనీత్త క్టసం పరట పడద ఒక విపోవక్రరుడిని 
ఉరి తీసినపుుడు ఎంత బాధ్ పడతాడో  కదా అనుకునాీను.  దాని ఫలితమే ఉరి అనీ నా కథ.   సేవ్ ంటీస్ 
లల ఆత్తవ్రద  భావజాలం పరచురూం  ప ందుత నీ సమయంలల వ్రరి తాూగరలకు పాభావితమ ై వ్రాసిన కథ 
ఉరి.  ఆ కథ వ్రాసేటపుుడు ఉరి తీసే సమయంలల ఎవర వరు ఉంటారు, ఎలా ఉరి తీస్రా రు అనీ విషయానిీ 
జ ైలర్ క్ొడుక్ ైన నా సూో డ ంట్ దాేరర త లుసుకుని ఆ కథ వ్రాసేను. 
నా కథలల ఉరి తీయ బడిన వూక్ిా విపోవక్రరుడు. సమ సమాజం క్టసం పరట  పడదవ్రడు.   హంగీన్ ఏ 
ఉదో ూగం దొరకక హంగున్ గర చదరి మొదటి స్రరిగర వృతా్త రీతాూ చదసిన మొదటి ఉరి. 
నేరసుా లకనీ భనీంగర ఉండి త లుగులలనూ, ఇంగీోష్ లలనూ అనరగళ్ంగర మాటాో డద ఆ యువకుడు పేదల 
సంక్షేమం గురించి , ప తాందారో దోపిడీని గురించి చ పుా ంటే ఆసకాి్ గర వినేవ్రడు. 
"నేను చావుకు భయపడను. ఎందుకంటే నేను చనిపో తోంది న్న క్టసం, న్న లాటి పేదల క్టసం. అందుక్ే నేను 
భయ పడను. నా చావు తరవ్రత మీరంతా సంతోషంగర ఉంటే నాకు అంతద చాలు!" అనీ  అతని మాటలు 
హాంగున్ హృదయంక్ి బలం గర నాట కు పో యినాయి.  అతని మీద ఎంతో పేామను, అనుబంధానిీ 
ప ంచుకుంటాడు.  ఆ అబాాయిక్ి ఏదో  విధ్ంగర  ఉరిశిక్ష తపిుతద బాగుండు ననుకునేవ్రడు.  ఎలాగయినా 
అతనిని క్రపరడమని  దదవుడిని పరారిథంచదవ్రడు. 
క్రన్న ఆ విపోవక్రరుడిక్ి ఉరిశిక్ష తపులేదు. 
మరరీడు ఉరి అనగర రరత్తా నిదా లేదు హంగరున్ క్ి. త లోవ్రరిన తరరేత అతనిని ఉరి తీసి, తన గుడిస కు 
పో యి అచదతనంగర మంచంలల పడిపో తాడు. 
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ఈ కథను అపుటి ఆంధ్ా పాదదశ్ చీఫ్ జసతోస్ ఆవుల స్రంబశివరరవుగరరు ఎంతో మ చుికునాీరు. ఆయన 
సతీమణి పాచురించిన అంతోలలజీలల ఆ కథ చలట  చదసుకునీది. 
కథలే క్రక నవలలు కూడా యదారథ సంఘటనల ఆధారంగర వ్రాస్రా ను. 
ఒక ఉదాహరణ నేను వ్రాసిన తపుటడుగు అనే నవల. 
 ఇలోసేో టే డ్ వీక్ీోలల వచిిన ఒక జడిీమ ంట్ ఆధారంగర వ్రాసిన నవల అది. లక్టీలల జమీందారీ ఫ్రూమిలీక్ ి
చ ందిన ఒక ముసిో ం యువత్త ప ళో్యి, పిలోల తండిా అయిన హిందూ డాకోర్ పేామలల పడి, చివరిక్ి అతని 
ర ండవ భారూగర కూడా ఉండటానిక్ి సిదధ  పడుత ంది.  క్రన్న ఆడపిలోలను పేామలల పడదసి వ్రరి మనసులతో, 
జీవితాలతో ఆడుక్టవటం అతని హాబీ అని గోహించద సరికి్ ఆమ  తట ో క్ట లేకపో త ంది.  తనలాగే ఇతర 
అమాయక బాలికల జీవితాలతో ఆడుక్టకుండ ఉండాలని పిసిోలలా  క్రలిి చంపుత ంది. ఆమ కు యావజీీవ 
క్రరరగరర శిక్ష పడుత ంది. 
ఈ కథను హ ైదరరబాద్ నేపధ్ూంలల జరిగినట ో  ఆ నవలను వ్రాస్రను. 
ఇలా యదారథ జీవితానిక్ి దగగర గర ఉండద కథలు వ్రాయటం నాకు ఇషోం 
 
         పరిమ్ళా సో మేశ్వర్ 
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వినదగునెవ్వరు చెప్పిన .. 

నమస్తే  మహాశయా.. 

మ ుందుగా మీ సమయ పాలనకు అభినుందనలు.  కథాముంజరి ఒకటవ తేదిన 
విడుదల.సుంపాదకీయుం లక్ష్యశుదిిని సపష్టుంగా అుందిుంచుంది. శీలా వీరాా జు గారి   
పరిచయుం బాగ ుంది. సుంచక చకకగా నిుండుగా వచచుంది. మీ అుందర ి కృషిక ి
విజయోసుే !! 

విహారి, హ ైదరాబాద్ 

సుంపాదకీయుం భేష్ుగాా   ఉుంది.  శీలా వీరాా జు గారి 
పరిచయుం, చలుం గారి పతజీ, పకడబుందీగా వచ్ాచయి. 
అభినుందనలు. 

దిిభాష్యుం రాజేశిరరావు , విశాఖపటనుం 

మీ శాావయ సుంచక చ్ాలా బావుుంది. ముంచ గాత్రుంతో హాయిగా వినాలనిపిుంచుంది. 
గాత్రధారులకు అభినుందనలు  

గుంధుం యాజఞవలకయ శరమ, నరసరావుపతట 
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మరి శలవు. 
 


