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        November 30, 2021 

అధ్యక్షురాలి కలం నండి… 
 ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ వందనాలు... మందుగా తెలుగు 
కళా సమితి సభ్యోలకు, ఆత్మీయులకు, శ్రేయోభిలాషులకు వినాయక చవితి 
మరియు దసరా శుభాకంక్షలు.  అలాగే మీ అందరికీ దివో వెలుగుల దీపావళి 
శుభాకంక్షలు. 

 మనం ఈ Covid-19 మహమ్మీరి నుండి ఇంక బయట పడలేదు. మెలల 
మెలలగా నార్ీల్ గా రావడానికి events కండక్ట ్ చేయడానికి సనాాహాలు 
చేస్తునాామ. దానిలో భాగంగా ఈ సప్్ంబర్ మరియు అక్్టబర్ మంత్ లో మ్మ 
బ ందం వివిధ కర్ోక్రమ్మలతో బిజీగా ఉనాామ.  

 September 26th న శ్రీ అయోగారి శ్యోమస్తందర్ం గారిచే రాగం, భావం, గీతం, సంగీతం మీద 
lecture demonstration series లో రండవ సంగీత భరిత కర్ోక్రమ్మనిా Zoom దాారా నిర్ాహంచామ.   

 October 9th న అందర్ం కలిసి Burke's Park లో మ్మ మొదటి inperson event Fall Family 

Fun (F3)  ని నిర్ాహంచామ. ఈ కర్ోక్రమంలో భాగంగా Fun Filled Fitness (F3) with Certified 

Zumba Instructor, Harini Potluri తో నిర్ాహంచామ. ఈ event ని అందరూ చాలా బాగా ఎంజాయ్ 
చేశ్యరు. ఈ కర్ోక్రమ్మనికి మ్మతోపాటు ATA, TANA, NATS, NATA,TTA  national 

organizations వారు పాల్గనొాారు.  ఇంక ఎన్న  ా ఆటలు, పాటలతో మరియు Deccan Spice వారి విందు 
భోజనం తో ఈ కర్ోక్రమం దిగ్వాజయంగా జరిగ్వంది.   

 తరువాత Tennis, Cricket, Volleyball and Badminton sports competitions 

నిర్ాహంచామ. ఈ sports కి చాలా మంచి రస్పాన్స  ్ వచిచంది. ఈస్పరి first time Badminton లో number 

of registrations లో new record సట్ చేస్పమ. అలాగే ఫస్ట ్ టైమ్ tournament లో మహళలు 
పాల్గనొాారు. మందు మందు ఈ tournaments అనిాట్లల మహళలు మందుకు వస్పుర్ని ఆశిస్తునాామ. ఈ 
క్రీడలలో విజేతలైన వారికి బహుమతులు దీపావళి కర్ోక్రమంలో అందచేస్పుమ.  Sports tournaments కి 
మ్మకు చేయూత నిచిచన volunteers అందరికీ మరియు Sponsors కి  మ్మ అందరి తర్పున ధనోవాదమలు 
తెలుపుకుంటునాాను.  

 December 4th దీపావళి కర్ోక్రమ్మని  ా మీ మందుకు త్మస్తకు రావడానికి సనాాహాలు చేస్తునాాం.  
ఆ విశేషాలతో మళ్లల మీ మందుకు వస్పును. 

 మీ అందరినీ TFAS YouTube ఛానల్ (https://www.youtube.com/channel/

UCkaznxGuQacYcUp0WAq7Jlg) కు subscribe చేస్తక్టవాలి్ందిగా క్టరుతునాాను. మన 
యూట్యోబ్ ఛానల్ లో ఇపాటివర్కు మన తెలుగు కళా సమితి నిర్ాహంచిన కర్ోక్రమ్మలను చూడగలరు. 

 Carona చీకటలను పార్దోలుతూ అందరికీ వెలుగులను వెదజలేలలా ఈ దీపావళి ఉండాలని 
మనస్ఫూరిుగా క్టరుకుంట్య …  

 సర్వాజనః స్తఖిన్నభవంతు!! 
 
మీ సేవలో 
జాగర్లమూడి శ్రీదేవి 
అధోక్షురాలు  
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 The Economist పత్రిక వారు ప్రతి ఏటా ప్రకటించే ప్రజాస్పామో స్ఫచిక (Democracy Index; https://en.wikipedia.org/

wiki/Democracy_Index ) ల జాబితాలో USA, భార్త దేశం రండూ కూడా ఆర్వడు సంవత్రాలనుండీ దిగజారుతూనే ఉనాాయి. 

అదుుతమైన ప్రజాస్పామోం 100% అనుకుంటే 2015 -2020 మధో USA 80.5% నుండి కొదిిగా 79.2% వఱకూ పడిత్య భార్త దేశం 

77.4% నుండి చాలా కిందకి 66.1% కి పడిపోయింది. సర్వ పాకిస్పున్స కనాా మెఱుగే అనాదొకటే సంత ప్తులా ఉనాది.  

 అదేమి చిత్రమో, ప్రపంచం లో చాలా దేశ్యలలోల 2015 నుండి ప్రజాస్పామ్మోనుాంచి దిగజార్వ పోకడలే ఉనాాయి, సగటు 

స్ఫచిక 55.5% నుండి 53.7% కి పడిపోయింది. సగటు ఉష్ణోగ్రత (Global Average Temperature) ప్ర్గడం వలననా, దేనివలన 

ఈ దిగజారుడు అని ఆ పత్రిక వారు విశేలషంచినటుల లేదు. ‘పాత రోజులే మంచివి ల్లస్ఫు’ అనే వాదం నేనెప్పుడూ ఖండిస్తుంటాను. 

రోడూల ర్వాణా కనీ, ఆకలి దప్పుల విషయంలో కనీ, ఆయుః పరిమ్మణాలు కనీ ఏ విధంగా చూసినా మ్మనవ జాతి పురోగమిస్తునాది 

కనీ, దిగజార్టం లేదు అని అందఱికీ నచచ జెపుుంటాను. వైజాానిక పురోగతి వలల సంఘంలో సమ్మజంలో అనిా విషయాలూ బాగు 

పడాుయని అనీా అందఱికీ అందుబాట్లలకి వస్పుయీ అని నా గటి్ నమీకం. కనీ ఈ స్ఫచిక పధధతి చూసేు "ఐనా అపాటి రోజులు వేరు 

లేండీ" అంట్య కళు జ్యడు సవరించుకునే వాళు మ్మటలలో కొంత నిజం లేకపోలేదా అనిప్తస్తునాది. అసలు ఈ స్ఫచిక అవసర్మ్మ, 

ర్షాో, ఆఫ్రిక, తూరుా యూర్ప్, USA, భార్త దేశం ఇలా ఎన్నా చోటల, "ఎటు చూసిన నాటకలే, ఎటు చూసిన బూటకలే" అనా పాత 

పాట గురుు రావటం లేదా అని ఎవరైనా ప్రశిాసేు సమ్మధానం కష్మేమో. నాటకలూ బూటకలూ ఎప్పుడూ ఉంట్యనే ఉంటాయి, 

వాటితో బాటు నిజంకూడా ఉంటుందీ, నిజం ప్ఱుగుతుందీ అని నమేీ నాలాంటి వాళుకు ఇదొక కనుతెరుపు. 

 నిజానికి కరోనా వైర్స్ట లేదూ ఏమీ లేదూ vaccine త్మస్తక్టవదిూ అని గావుకేకలు వేస్తునా కొందఱు ప్రజలూ కొనిా 

ప్రభ్యతాాలూ చూస్తుంటే మనం ఏ రాతి యుగంలో ఉనాాం, మనం సంపాదించిన విజాానం అంతా ఎకకడికి పోయిందీ అని ఆశచర్ోం 

వేస్తుంది.  నినాటికి నినా Canada లో ఒకవిడ Vaccine వేసే వాళుందఱినీ కలిచ పార్వయండీ అని ఒక తాఖీదు ప్రకటించిందట. 

 కనీ మన తెలుగు జ్యోతికి తమ ర్చనలు పంప్తన ర్చయితలు మ్మత్రం కరోనా వైర్స్ట వలన ఎటువంటి అనరాధలూ 

కలుగుతునాాయో దాని వలన మఖోంగా బీద ప్రజానీకం ఎనిా అగచాటుల పడుునాారూ అని ఎంతో చింతిస్తునాారు. అంటే 

సమ్మజంలో ఇంక మంచి వాళ్ళునాారు అని నమీకం పోకుండా కపు కస్తునాారు. వార్ందఱికీ మ్మ జ్యహారుల. అటువంటి 

ర్చయితలకు బహుమతి ప్రదానం చేసి మ్మ బాధోత కొంత మేం త్మరుచకునాాం. 

సంపాదకీయం 

సంపాదక వర్ొం 
ఊటుకూరి విజాాన్స కుమ్మర్ (సంపాదకులు),  ఉపాల అనంత స్తధాకర్, తాడేపలిల కుమ్మర్,  

తిపాాభొటల ర్విశంకర్, తాతా వేంకట సతో ప్రభాకర్ మూరిు ,  

బొగవొర్పు లవ కుశ, రాచకుళు మధు  
 

తెలుగు కళా సమితి ప్రతినిధులు  
పారా అనురాధ 
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2021 దీపావళి పోటీలలో బహుమతుల వివరాలు  

తెలుగు జొోతి 2021 దీపావళి పోటీలలో విరివిగా పాల్గొనా ర్చయిత్రీ ర్చయితలకు, తమ చిత్రాలు పంప్తన చినాారులకు అందఱికీ 

అభినందనలూ, ధనోవాదాలు. ఈస్పరి కూడా అనుకునా దానికనాా చాలా ఎకుకవగా ర్చనలు వచిచనందున, మ్మ కళా సమితి వారు 

క్రితం ఏడాది లాగే కథలకీ కవితలకీ రండు కక మూడు బహుమతులు ఇవాాలని నిశచయించారు.  

కథలలో బహుమతులు 
మొదటి బహుమతి: దేవులపలిల దురాొప్రస్పద్ గారు వ్రాసిన ‘ఎవరో వస్పుర్నీ ’ 

రండవ బహుమతి: న్నరి రాధిక గారు వ్రాసిన ‘దండ యాత్ర’ 

మూడవ బహుమతి: దొండపాటి నాగజ్యోతిశేఖర్ గారు వ్రాసిన ‘ప్రియ ధాని’ 

కవితలలో బహుమతులు 
మొదటి బహుమతి: రాంభకు పదాీవతి గారు వ్రాసిన ‘ఈ జీవితం’ 

రండవ బహుమతి: జడా స్తబాా రావు గారు వ్రాసిన ‘ఆకలి పాదయాత్ర!’ 

మూడవ బహుమతి: ఉపాల పదీ గారు వ్రాసిన ‘కనపడని పునాది’ 

చిత్రలేఖనంలో మొదటి బహుమతి 
చిలుకూరి హరి నందన వేసిన చిత్రం, 'బోనాల పండగ' 

         - తెలుగుజ్యోతి సంపాదక వర్ొం 

సభ్యయలందరికీ దీపావళి శుభాకంక్షలు. 
మహారాజ పోషకులు శ్రీమతి కొల్లూ రి గిరిజ, శ్రీ కొల్లూ రి రామ్  గార్లూ   
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ఎవరో వసా్తరనీ  
దేవులపలిల దురాపొ్రస్పద్   

(తెలుగు జ్యోతి కథల పోటీలో ప్రధమ బహుమతి గ్రహీత) 

"ఉప్పుడేడకి త్మసకెలునాావురా  ననుా?" అని వెంకటి తన 
కొడుకుని ఆడగడం,   

"నీకే తెలుస్పుదిలే. ఊరికే నస ప్ట్క కూక్ట" అని తన చినా 
కొడుకు భూషణ్ం కసర్డం  ఇపాటికది పదోస్పరి.  

మంబైలో వాళు ఇంటి దగ్వొర్ ఎకికన ఆట్ల దాదర్ రైలేా సే్షన్స 
దగొర్ ఆగ్వంది. తలిలని, బెడిడంగుని, ఒక స్ఫటేకస్తని, బేగుని దించాడు 
భూషణ్ం.    

ఆ రైలేా సే్షన్స దగొర్ మూసి ఉనా ప్ది గొడౌన్స వస్పరాలో 
స్పమ్మను దించి, తలిలతో  "నువిాకకడే ఉండు" అని వెళాుడు భూషణ్ం.       

తన స్పమనుల ఒక మూలకి చేరిచ, చీర్కొంగుతో మొఖం 
తుడుచుకుని అకకడే కూరుచంది వెంకటి.  

చినాపాటినుండీ కయ కష్ం చేసిన శరీర్ం కవడంచేత, ఒంటికి 
అర్వై ఏళ్ళు వచిచనా తన పనులు తను చేస్తక్టవడం,  వీలైత్య ఒకరికి 
స్పయం చెయోడం చేస్ఫుఉండేది.  

భర్ు సే్ట్ గవర్ామెంటులో నాలుగో తర్గతి ఉదోోగ్వగా పనిచేసి 
రిటైర్ అయాోడు. ఆదంపతులకి ఇదిరు మగప్తలలలు ప్రయోజకులు 
కని మగ ప్తలలలిదిరినీ తనకి తెలిసిన వాళు కళ్ళు గడాడలు పటు్కుని, 
ప్రారిధంచి ప్రైవేటు కంప్నీలోల ఏవో నామ మ్మత్రపు కొలువులు 
ఇప్తాంచగలిగాడు వెంకటి భర్ు. వెంటనే ఇదిరు కొడుకులకీ ప్ళిుళ్ళు 
కూడా చేసేసి కనాందుకు తమ బాధోత పూరిు చేస్పమనిప్తంచారు.    

కొడుకులిదిరూ ఒకడు ఢిలీలలోనూ, ఒకడు మంబాయిలోనూ 
సటిల్ అయారు. వాళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని, శ్రీకకుళం జిలాలలోని 
తామండే పల్లలకి రార్ని, రాలేర్ని తెలుస్త వెంకటి దంపతులకు. అదీ 
ఒకందుకు మంచిదే అనుకునాారు.  వ దాధపోంలో వాళ్ళు చూస్పుర్ని ఆ 
దంపతుల్లప్పుడూ ఆశించలేదు. తమ ఊరోలనే సంతింటిలో ఉంట్య, 
రండు గేదెలు, రండు ఆవులు ప్ంపకంతో  వచేచ ఆదాయం, ప్రభ్యతాం 
వారిచేచ ప్తంఛను డబ్బాలూ, న్నటి మంచిదనమూ వీటితో వెంకటి, భరాు 
బ్రతుకు గడుపుకొస్తునాారు.  

భర్ు బతికునానాాళ్ళు బాగానే గడిచిపోయింది. భర్ు 
చనిపోవడంతో ఇబాందులు మొదలయాయి వెంకటికి కొడుకుల 
రూపంలో. నెలానెలా తలిలకి వచేచ ప్తంచను డబ్బాలకు, అంతవర్కూ 
తలీలతండ్రీ పొదుపు చేసి దాచిన డబ్బాలకు  ఆశపడి కొడులిదిరూ 
తమతో వచేచయమని తలిలని విపరీతంగా బలవంతం చేస్పరు. ఆఊరోల 
తెలిసిన ప్దిలచేత, తమ మేనతుల చేతా చెప్తాంచారు. కొడుకుల 
సంస్పరాలు చూసి, మనవలతో ఉందామనే కడుపుత్మప్త లోపల 
ఎకకడో చావక వెంకటి కూడా కొడుకుల మ్మటకు గట్ిగా ఎదురు 
చెపాలేక వాళుతో వెళిుపోయింది. సంతఊరోల ఉనా ఆవులూ గేదెలూ 
అమీకుని, ఉనా మూడుగదుల సంతిలూల ఆడపడుచుకి అపాచెప్పా 

ఢిలీలకి పయనమయి వెళిుంది వెంకటి మొదటగా ప్దికొడుకు దగొరికి.   

మొదటి ఏడాది కొడుకులిదిరిదగొరా చెరో ఆరాలూల ఉంది. 
కొడుకులిదిరివీ కొదిిపాటి జీతమొచేచ ప్రైవేటు ఉదోోగాలే. ఒక 
ఏడాదిలో తన దగ్వొర్ డబ్బాలు వివిధ అవసరాలకి కొడుకులిదిరూ 
త్మసేస్తకునాారు. నెల నెల వచేచ కొదిిపాటి ప్నషన్స డబ్బాలే తనకి గతి. 
అవి కూడా వాళ్ళు బేంక్ట నుండి త్మస్తకు వచిచ కొంత మ్మత్రమే చేతిలో 
ప్ట్ేవారు.       

నాలుగు నెలల క్రితం, ప్దికొడుకు దగొర్ ఢిలీలలో ఉనా తనని, 
చినాక్టడలికి ఒంట్లల బాగులేదంటే ఇకకడికి పంపారు. టైఫాయిడ్ 
రావడంతో చినాక్టడలు మంచం పట్ింది. వెంకటి చినా క్టడలికి 
శుశ్రూష చేస్ఫు, ఇదిరు ప్తలలలునా                  ఆసంస్పరానిా జాగ్రతుగా 
చూస్తకుంది. రండు నెలలోల చినా క్టడలు త్యరుకుంది.   

ఇంతలో దేశం మీదకి కరోనా భూతం వచిచ పడింది. దాంతో 
తను తిరిగ్వ ప్దికొడుకు దగొరికి వెళాిమనాా వెళులేక పోయింది. 
అపాటినుండీ ఇంట్లల తన మీద ఏవో ర్కంగా విస్తరుల పడుతూనే 
ఉనాాయి. అయినా ప్దికొడుకు ఇంటికి వెళిునా అకకడకూడా తనని 
మరాోదగా చూసే వాళ్ళువరూ లేదు. ఎపుడూ చీతాకరాలు,కస్తరుల, 
అనాదర్ణ్లే. పూరిుగా అసహాయురాలు, పరాధీన అయిన వెంకటి 
బ్రతుకు ఇదిరి కొడుకుల ఇళులోలనూ ఒకే రీతిగా దీనావసథలో ఉంది.    

గత వార్ం రోజుల బట్ి తను కొదిిగా దగ్గొ, ఆయసంతో 
బాధపడుతోంది. ఒక నాలుగు రోజుల నుండి చినా కొడుకు క్టడలి 
వోవహార్ంలో ఏదో త్యడా మ్మత్రం కనబడుతోంది. నినారాత్రి వాళిుదిరి 
మ్మటలూ తన చెవిన పడాడయి.                "మీ యమీకి దగ్గొ, 
ఆయాసం వార్ం రోజులబట్ి తగొటేలదు. ఆ యమీకేటి, అనీా 
అయిపోనాయి. ఆ కరోనా ఐత్య మన ప్తలలలకి మందు 
అంటుకుంటాది. దానికేదో తోవ స్ఫడు" కరాఖండిగా వినిప్తంచింది 
చినాక్టడలి గొంతు.    

"నాను, అనాయోతో మ్మటాడేనే. మన మంబాయిలో ఎలా 
ఉందో, దిలీల లోనీ అలాగే ఉనాాదంట. నా దగ్వొరికి ఇప్పుడు అమీని 
పంప్తంచీకుమీ అంటనాాడు"  

"మర్వటి మనం మ్మత్రం బరించగలమేటి? మనమిపుడు 
ఆయమీని ఆసాత్రిలో సేరిచ లచచలు కరు్ప్ట్ీగలమేటి?" 

తలిల వింట్లందని గ్రహంచి, "ఏట్ల సేస్పులే. ఉప్తడిక వలలక్ట" 
అనాాడు స్పలోచనగా చినా కొడుకు భూషణ్ం.  

అందుకే, ఈరోజు ఆట్లలో బయలేిరిన దగ్వొర్నుండీ ఏదో 
భయంతోనే అడుగుతోంది, ఎకకడికి త్మస్తకెళ్ళునాావని. కొడుకేమీ  
చెపాకపోవడం, తనని దించెళిు ఇంక రాకపోవడం చూసి ఆందోళన 
చెందింది. కొడుకు క్టసం చాలా సేపు ఆత తగా చూసింది. "సరల, 
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ఎకకడిక్ట ఎలాలడు. వచిచన తరువాత ఆడే సపుతాడు" అనుకుని తన 
బెడిడంగు మీద తల వాలిచ పడుకుంది వెంకటి.  అపాటికి మధాోహాం 
రండు గంటలయింది. ఇంటి దగొర్ ఇంత అనాం తినేసి రావడంతో 
నిద్ర పటే్సింది వెంకటికి.     

***************  

స్పయంత్రమయింది. నిద్రలోంచి ఉలికికపడి లేచింది వెంకటి. 
చుట్య్ చూసింది. ఆ గొడౌన్స వస్పరాలోకి మరికొంతమంది వచిచ 
చేరారు. తన కొడుకు గురుుకు వచాచడు. వెంటనే తన దగొరునా 
మొబైల్ ఫోన్స త్మసింది. కొడుకిక ఫోన్స చేసింది. ఫోన్స కలవటేలదు. ఒక 
అర్గంటైనా అలా ప్రయతాం చేసింది. తన పకకనునాా వారిదగొరికి 
వెళిుంది. వచీచరాని హందీతో వాళుని అభోరిధంచింది తన కొడుకుకి 
ఫోన్స చేసి ప్ట్మని.  

అద ష్ంకొదీి వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళుకవడంతో వెంకటికి కొంత 
ఉపశమనం కలిగ్వంది. వాళుదగొర్నుండీ కూడా చినాకొడుకు ఫోన్స 
కలవటేలదు. ప్దికొడుకిక ఫోన్స చేసింది. ఆ ఫోన్స పలుకుతోంది కని 
ఎవరూ ఎతుటేలదు.    

నిమిషాలు గంటలయాయి. పొదుి గ్గకింది. చీకటి వెంకటి 
జీవితంతోపాట్య ఆప్రాంతమంతా ఆవరించింది. గుడల నీరు 
కకుకకుంట్య, చినాకొడుకు వస్పుడులే అనే చినా ఆశతో రాత్రంతా 
కళులోల వతుులేస్తకుని చూసింది.  

తెలలవారింది. రాత్రంతా నిద్రలేక మౌనంగా రోదిస్తునా వెంకటిని 
చూసి అకకడకు చేరిన వారు బాధపడాడరు. వాళుబాాయి క్టసం 
చూస్ుందని తెలుస్తకునాారు. అందులో సత్మష్ అనే కుర్రాడు 
మందుకు వచిచ," ఇదిగో ప్దిమ్మీ!  ఏడవమ్మకు.  మ్మకేటి 
మంబాయి కొత్యుమీ కదు. నినుా మీ అబాాయి దగొర్ మ్మవు 
దిగెడతాం" అనాాడు.  

"ఆడికేటైనా అయిందేట్ల బావూ! ఫోన్స కూడా ఎతుటేలదు" అని 
బావురుమంది.   

"ఏది ఆ నంబరు ఇయిో" అని నెంబరు త్మస్తకుని తను చేస్పడు. 
రింగు అవుతోంది.  

వెంకటి కూడావింటుందని స్పాకర్ ఆన్స చేస్పడు ఆ కుర్రాడు. 
రింగవుతునా ఫోన్స భూషణ్ం భార్ో ఎతిుంది.  

"ఎవర్ండీ?"  

"నేను సత్మసండీ. బూసనం ఉనాారా?"  

'ఏవండీ ఇదిగో మీకే ఫోన్స"      

"ఎవర్వ" అంట్య నిద్రమతుులో ఫోన్స అందుకునాాడు భూషణ్ం.  

"మీఅమీగారు ఇకకడ దాదర్ టేషన్నల ఉనాారు. మీర్వ 
త్మస్తకొచేచర్ంటనాారు."అనా మ్మటలు వినా వెంటనే భూషణానికి 
మతుు వదిలింది.   

"ఆ ఎవర్ండీ?ఎవర్ండీ?" అంట్య నటన మొదల్లటా్డు. 
చూచాయగా అతగాడి ఉదేిశం అర్ధమవుతునాా వదలలేదు సత్మష్.   

"మీ అమీగార్ండీ. యంకటి." అంటునాాడు. ఫోన్స కట్ 
చేసేస్పడు భూషణ్ం. 

ఈస్పరి క్టడల్లతిుంది ఫోను."మ్మ అతుగారు ఈఊరోల నేర్ండీ. 
టేషన్నల ఉనాావిడెవరో మ్మకు తెలుి." అని విస్తరుగా సమ్మధానం 
చెప్తా ఫోన్స ప్ట్ేసింది.     

అదంతా వినా వెంకటి తననిా వదిలించుక్టడానికి తను 
కనాకొడుకు  ఎంత నాటకమ్మడుతునాాడోకదా అని గుండెలోతులోల 
గాయపడి అలా మ్రంపడి పోయి చూస్ఫు ఉండిపోయింది.    

"అదేటమ్మీ, నీ కొడుకూ క్టడలూ అలగంటనాారు? ఏటైనా 
గొడవపడి వచీచసినావేటి?" అడిగాడు సత్మష్.  

అకకడునా నలుగురూ వెంకటి చుట్య్ చేరారు."నేదు బాబూ!" 
అంట్య మొనా రాత్రి కరోనా గురించి, తనుా వదిలించుక్టడం 
గురించి తను వినా చినా కొడుకూ, క్టడలు మ్మటలు చెప్తాంది.   

"ఛస్ట ఈ ఎదవ కరోనా కదు గాని, బతుకు తెరువులు 
మింగేసింది. మడుస్తల మదె ి బందాలు తెంపేస్ుంది" అనాాడు 
అకకడ చేరిన వాళులో కొంచెం ప్ది వయస్త వాడిన స్పంబయో.   

"ఇగో ప్దిమ్మీ నువేాటి గాబరా పడకు.  మీ ప్దిబాాయికి ఫోన్స 
సేదాిం." అనాాడు సత్మష్.   

ఈస్పరి అకకడ చేరిన వాళులో రాజారావు ఫోన్స నుండి చేస్పరు. 
వెంకటి ప్ది కొడుకు ఫోన్స ఎతాుడు. సత్మష్ విషయం చెపాాడు. 
అంతా వినా ఆ ప్ది కొడుకిక, విషయ త్మవ్రత అర్ధమయింది. తమీడు 
ఆ మసలాినిా వదిలించుకునాాడు. తనకునా ఈ రండు గదుల 
ఫాలటుకి తలిలని త్మస్తకొచిచనా, తలిలకి కరోనావే అయిత్య వేర్వ గదిలో 
ఉంచలేడు. అలాగని           హాసిాటలోల చేర్చలేడు. ఢిలీలలో పరిసిథతి 
చాలా దారుణ్ంగా ఉంది. ఎలాగోలా వదిలించుక్టవాలనుకునాాడు.     

"మ్మ అమీ గోరూ కలం సేసి స్పనా కలమైందండీ. మీరు 
ఎవర్నుకుని ఎవరికి ఫోన్స సేసునాారో" అని ఫోన్స ప్ట్ేస్పడు. 

 ఆమ్మటలు వినా వెంకటి ఒకకస్పరి కట్్టలు తెగ్వన గోదారిలా  
అయిపోయింది. కడుపున పుట్ిన ప్తలలలు తనని కదు 
పొమీంటుంటే తనింక ఎందుకు బ్రతకలి అనుకుంది. తనని ప్తలలలు 
శ్యశాతంగా వదిలించుకునాార్ని తెలుస్తకుని గుండె పగ్వలేలా 
రోదించింది. ఆమె ఏడుపు చూసి అకకడునా అందరికీ హ దయం 
ద్రవించింది.     

ఆరాత్రి అందరికీ భార్ంగానే గడిచింది. మరాాడు తెలలవారింది. 
పొదుినేా లేచి చూసే సరికి వెంకటి తన జాగాలో లేదు.  తన స్పమ్మనుల 
మ్మత్రం ఉనాాయి. సత్మష్, రాజారావు, స్పంబయో గాభరా పడాడరు. 
"ఏటి మసలిి ఏటైనా సేస్పస్తకుందేట్రా?"   
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"అయినా మనలో ఒకడైనా ఆయమీని కస్తకుని 
ఉండాలి్ందిరా రాత్రి. ఆ నాకొడుకులిదిరూ ఎంత ఘరానా నాటకలు 
ఆడేసునాారు పాపం ఈయమిీని వగ్వలించుక్టడానికి? ఎవలికైనా 
సచిచపోదామనే ఉంటాది" అని వాపోతునాాడు స్పంబయో.  

ఇంతలో దూర్ం నుండీ నడుచుకుంట్య వస్ుంది వెంకటి. 
చేతిలో పల్గిం పులలలతో.  

"ఏటమ్మీ ఇంత పొదుిగాలే ఏడకెలిపోనావు? 
నువేాటయావోనని మేం గాబరా పడిపోతనాాం"  

"నానేటి అంత ప్తరికిదానిా కదు బాబూ! మ్మ మ్మవ, ఈ కరోనా 
రాకమందే  ఎప్పుడో సపాాడు ఈ కొడుకుల కడికెలలదేి అని. నాను 
ఎలాగోనాగ బత్మకీగలుా." అని గదొదసార్ంతో అంట్య ఉబికి వస్తునా 
కనీాళ్ళు ఆపుకుంట్య "అకకడ కగు పులలలు దొరికినయి. మనందరికీ 
పల్గింపులలలూ అటు్కొచేచను" అంది వెంకటి.     

వెంకటి పరిసిథతి చూసి జాలిపడిన కొంతమంది తామ వెంకటిని 
చినా కొడుకు దగొరికి దిగప్డతాం అనాారు. వెంకటి ఒప్పుక్టలేదు.     

"నానిప్పుడు ఆలలకి బరువైపోనాను బాబూ! ఈరోజు మీరలిల 
దింప్తనా ర్వపు మరోలా ననుా ఒదిలించుక్టర్ని ఉందా? ఆలల పంచన 
సేరి, ఆలల సేత తిట్యల, తనుాలూ తినేకనాా, ఈటేషన్నల అడుకుకతినైనా 
బతికీగలుా." దుఖం ఆపుకుంట్య తన ధ ఢనిశచయానిా చెపుతోంది 
వెంకటి.     

ఒక రండు రోజులకి అకకడి వాతావర్ణానికి అలవాటు పడింది. 
తన చుట్య్ చేరిన వార్ందరూ వలస కూలీలని తెలు్కుంది. 
ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని తమ ప్రాంతమైన శ్రీకకుళం జిలాలకి చెందినవార్ని 
తెలియడంతో కొంత ప్రాణ్ం లేచివచిచనట్్టలంది.    

తార్లో శ్రామిక రైళ్ళు నడుస్పుయని, వైజాగ్ వెళ్ళు రైళ్ళు దాదర్ 
మీంచే వెళాుయి కబట్ి, వార్ం రోజుల మందుగానే ఇకకడికి 
చేరుకునాార్ని తెలు్కుంది.   

వెంకటి మనస్తలో కలిగ్వన మొండి ధైర్ోమో, ఇక ఇంత్య తన 
జీవితం ఇలాగే గడవాలనే వాసువ పరిసిథతుల అవగాహన్న లేదా 
ఇనాాళ్ళు తన కొడుకుల ఇళులోల గడిప్తన బానిస జీవితం నుండి 
మకిు దొరిందనే సేాచాచభావమో తెలియదు కనీ, వెంకటి అకకడికి 
వచిచన రోజు కనాా, ఈ ఐదు రోజులోల  మ్మనసికంగా పుంజుకుంది. 
దగ్గొ, ఆయాసం కూడా క్రమంగా తగాొయి.   

వెంకటిని చూసేు సత్మష్ కి తన ప్దిమేీ గురుుకు వచేచది. అందుకే 
ఆమెకి చేరువయాడు. వెంకటికి కవాలి్న, నీళ్ళు, బ్రెడూడ, టీ లు 
తెచిచప్ట్డం, తను ఎటైనా వెళ్ళు తన స్పమ్మనుల చూడడం చేసే వాడు.   

సత్మష్ కి చినాప్పుడే తలీల, తండ్రీ చనిపోయారు. అతని ప్దిమీ 
అతనికి ట్టంత్ వర్కూ చదువు చెప్తాంచింది. తను ఐ.టి.ఐ 
చదువుతునాప్పుడే ప్దిమీ కూడా జబ్బా చేసి చనిపోయింది. ఇక 
ఆదరించే వారవరూ లేక, తన ఊరివాళుతో కలిసి మంబాయి 

మహానగర్ంలో బ్రతుకు తెరువు చూస్తకుందుకు వచేచస్పడు. ఇపుడు 
తన తోటి ఊరివారైన కూలీలతో కలసి తిరుగు ప్రయాణ్ం 
కడుతునాాడు.     

వెంకటికి కూడా సత్మష్ అంటే అభిమ్మనం ఏర్ాడింది. "ఈ 
మసలాినికి ఏజలమలో ఋనపడిపోనావో బాబూ,                
ఈస్పయాలు సయోడానికి"అనేది.     

"అదేటమీ, నినుా స్ఫసేు మ్మ ప్దిమీలా ఉంటావు. నా ప్దిమీకి 
నేను సేస్తక్టనేటి?" అనేవాడు సత్మషు.               సత్మష్ సేాహతులు 
కూడా వెంకటికి స్పయంగా ఉండేవారు.   

వాళ్ళు ఎకకలి్న  శ్రామిక రైలు వచేచది మరాాడే అని తెలిసింది. 
మందుగా టికెకటు్లు త్మస్తకునా వారినే ఎకకనిస్పుర్ని  చెపాడంతో 
అందరూ వంతులవారీగా వెళిువస్తునాారు టికెకటుల త్మస్తక్టడానికి.  

"ఆప్దిమీని కూడా మంతోటి త్మసక పోదామ్మ?" అడిగాడు 
సత్మష్ తనతోటి వాళుని. 

"అవున్రా మనకే తాడూ బొంగర్ం నేదు. ఏట్ల ఇకకడ కూలీలేక, 
ఉండలేక  మన  ఊరలిల పోతనాాం గానీ, అకకడేటి కలకటేరీ 
మనక్టసం రడీగా ఉనాాదేటి? ఈ యమీని త్మసకెలిల ఎలా 
పోసిస్పువు?" అడిగాడు స్పంబయో.    

"అవున్రా నిజవే బాబాయ్ సప్తాంది. ఇకకడుందనుక్ట ఈ కరోనా 
తగ్వొన తర్వాతైనా ఆ కొడుకెదవ త్మసికెలాుడేట్ల ఈ యమీని" 
అనాాడు రాజా రావు.  

"ఈ కరోనా తగొడం, ఆడు త్మసికెలలడం అనీా జరిగే పనులాల 
అగపట్ం లేదేస్ట. అయినా సర్వల. స్ఫదాిం"అని సత్మష్ వాళు మ్మటలతో 
ఆలోచనలో పడాడడు.   

"నానూ టికెకటు్ త్మస్తక్టడానికి వెలునాా ప్దిమ్మీ. కొంచెం 
స్పమ్మనుల స్ఫస్తుండు." ఆ మ్మటలు వినా వెంకటికి కళులోల నీళ్ళు 
తిరిగాయి. నాలుగు రోజులోలనే మనస్తకు దగొరైన కొడుకు లాంటి 
సత్మష్ వెళిుపొతాడంటే బాధవేసింది. అంతలోనే సరుికుంది. "ఈ 
పపంచమింత్య. ఎవరి టైమొచిచనపుడు ఆల్లలలిలపోవాలి " అని తనని 
తాను సమదాయించుకుంది.      

ఒక గంట గడిచిన తరువాత సత్మష్ సేాహతులు రాజారావు, 
స్పంబయో పరిగెటు్కుని వచాచరు.   

"ప్దిమ్మీ! నినుా సత్మష్ అరజంటుగా ర్మీంటనాాడు. నీదగొర్ 
డబ్బాలేటైనా ఉంటే పటు్కెలుల.  ఇదిగో మన స్పంబయో త్మస్తకెలాుడు"  
అని రాజారావు తందర్ ప్టా్డు.    

తన దగ్వొర్ మిగ్వలిన ప్నషన్స డబ్బాలు మూడువేలలో, రండువేలు 
పటు్కుని స్పంబయో వెంట సే్షన్నలకి వెళిుంది వెంకటి. అకకడ 
అంతటా దూర్ం దూర్ంగా నిలబడడ పోలీస్తలు, నరు్లు వీళుందరినీ 
చూసి గాభరా పడింది. ఒక టేబ్బల్ మందు సత్మష్ నిలబడి ఉనాాడు. 
అకకడే ఒక పోలీస్త, ఒక నరు్ కూడా ఉనాారు.  
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వెంకటిని చూస్ఫు "ఈవిడేనా మీ ప్దిమీ?" అని హందీలో 
అడిగాడు పోలీస్త కనిసే్బ్బల్.  

"అవునండీ" అనాాడు సత్మష్ వినయంగా. "ఈవిడ చూసేు అర్వై 
ఏళు ఆవిడలా ఉంది. మరి అంత ప్ది వాళుని ఇపుడు 
అనుమతించకూడదే " అంటునాాడు కనిసే్బ్బల్.    

"మీర్వ కొంచెం దయ చూడాలి. మతిసిథమితం లేదు. ప్దాివిడ. 
మేమందర్ం ఎలిపోత్య ఇకకడ ఒకకర్వు రోడల మీద అడుకుకతినాలి. చూసే 
దికెకవరూ లేరు. అందుకే మ్మతో పాటే త్మస్తకెలుునాామ" అని 
చెపుునాాడు సత్మషు. ఆ మ్మటలకి నిజంగానే మతిసిథమితం పోయింది 
వెంకటికి.   

"అదేటి సత్మషూ ననూా మీతో పాటే త్మస్తకపోతారా?" ఆశచర్ోంతో 
అడుగుతోంది. ఆ బేలతనం, అమ్మయకతాం చూసి కనిసే్బ్బల్ కి 
కూడా జాలి వేసింది. "సర్వ ఈవిడకి కూడా చెక్ట చెయోమ్మీ" అని 
నరు్కి చెపాాడు.    

ఆ తరువాత జర్గాలి్నవనీా చకచక జరిగ్వపోయాయి.  శ్రామిక 
రైలు రావడం సత్మషు బ ందంతో పాటు వెంకటి కూడా రైలు 
ఎకేకయడం  జరిగ్వపోయాయి.  

"ననుా అడకుకండా అంతలా బలవంతంగా రైలు ఎకికంచీసేవేటి 
బాబూ సత్మషూ!"  నిషూ్ర్ంగా అంది వెంకటి 

"ప్దిమ్మీ, నేను యలునాానంటే నీ కలలలోల నీలుల స్ఫస్పను. 
నాకూకడా ఏదో కెలుకుతాంది. మ్మవు ఎలిపోత్య ఈ మ్మయదారి 
మంబయిలో నినెావడు స్ఫస్పుడూ, నువెాలాఉంటావని. అందుకే 
మలాలగట్ిగా అనుకునాా నినూా త్మస్తకెలిపోదామని మ్మతోపాట్య."  
అని చెపాాడు సత్మషు.  

“ఆడికి మొదటినుండీ నినూా మ్మతోపట్య అటు్కొచేచదిామనే 
ఉందమ్మీ. మేమే అడుడ చెప్తానాం. కనీ ఆడి మ్మటే సరి అనిప్తంచింది 
తరాాత" అనాాడు స్పంబయో.    

"నీకెందుకునాయనా బార్ం? నాను ఏదో స్ఫస్తకుంతాలే."   

"మర్లా అనమ్మకు. నువుా స్ఫస్తక్టవాలి్ంది ననేా ప్దిమ్మీ. " 
అని భావోదేాగంతో వెంకటి  కళుమీద పడాడడు సత్మషు.   

"ఆడికీ ఎవరూ నేర్మ్మీ. ప్దిదానివి కదా నువుా కసు దగ్వొరుంటే 
ఆడి బాగోగులు స్ఫస్తకునే ప్ది దికుక ఆడికీ ఉనాటు్ంటాది. నీకూ  
ఈప్ది వయస్తలో కనుాకొచిచనా, కలుకొచిచనా స్ఫడాడనికి ఆడి 
స్పయమంటాది. ఆ దేవుడే మిమీలిాలా కలిపాడనుక్టండి. 
మనలాంటి పేదోలలం మనలో మనవే స్పయం సేస్తక్టవాలా. ఎవరో 
వస్పుర్నీ ఏదో సేస్పుర్నీ కూకుంటే ఏటీ అవదు." అని చెపాాడు 
స్పంబయో.  

 "ఈ కరోనా పునాోమ్మ అని అర్వై యేలలకి నాకొక నడిచొచేచ 
కొడుకు పుటా్డు" అని సంబర్ పడింది వెంకటి.  

 

 

దేవులపలి్ల దుర్గా పరసగద్,  
MBA (HR &Mktg) 
Andhra University  

విశాఖపట్ట ణం ఉక్కు క్ర్ాాగారంలో, 
కార్పోరే్ట్ క్మ్యూనికేషన్స్ విభాగంలో 
అసిస్ట ంట్ జనరల్ మేనేజర్. పుస్త కాలక 
చదవడం, క్వితలక, క్థలక ర్ాస్్త ండడం , 

నాట్ిక్లలో నట్ించడం మొదల ైనవి నా 
పరవృత్తత . దాదాపు పది రచనలక్క 
బహుమ్తులక అంద్క్కనాాన్. 
"ఆవిరభవ" పక్ష పత్తరక్లో "సనాహస్వరం" 
అనే శీర్షిక్న కోలమ్నిస్్ట గా  వ్ాూసాలక 
అందంిచాన్. “అక్షరవిలాసం” అన ే పనరుతో 
2019వ స్ంలో, నాక్వితా స్ంపుట్ి 
వ్ెలకవడ ంది. ఆకాశవ్ాణి విశాఖపట్ాం 
కేందరం దావర్ా నా క్వితలక, క్థానిక్లక, 

వ్ాూసాలక వినిపించడం జర్షగషంది.  
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2021 కీీడల పోటీల బహుమతుల వివరాలు  

BADMINTON 
MENS’ SINGLES  

 1 ST PLACE: PALLAV KAPUR 

 FINALIST: JITENDRA GUPTA 

MENS’ DOUBLES 

 1 ST PLACE: RAJ & CHAKRI 

(Chakradhar Karri, Rajgopal Sankaranarayanan)  

 2 ND PLACE: SMASHERS  

 (Ezhilan Chakravarthy & Ajit Mohapatra) 

BOYS SINGLES 

 1 ST PLACE: SAATVIK DINESH 

 2 ND PLACE: KRISHNA SAI AKULA 

GIRLS SINGLES 

 1 ST PLACE: DHWANI BINU 

 2 ND PLACE: HARINI KARRI 

LADIES DOUBLES 

 1 ST PLACE: PERSIS  

 (Lakshmi Chakka & Sarada) 

JUNIOR DOUBLES 

 1 ST PLACE:  SILVER DRAGON  

 (Dhwani Binu, Sinchan Kurtakoti) 

 

TENNIS 
BOYS & GIRLS Senior 

 1ST PLACE: RUSHIL KAMARAJU 

BOYS & GIRLS Junior 

 1ST PLACE: JANVI KOTHAGUNDLA 

MENS SINGLES  

 1 ST PLACE: RAJU GOTTUMUKKALA 

 2 ND PLACE:  SREEDHAR BOYINENI 

MENS DOUBLES  

 1 ST PLACE:  SUNEEL NALLAGONDA &  
   DATTU TANUGULA 

 2 ND PLACE:  PRAHLAD VISHNUBOTLA &  

   KRISHNA RAMA  

VOLLEYBALL 
 

1 ST PLACE: MONROE WARRIORS  

 Captain: Santhosh Shan  

 Vice-Captain: Sridhar K 

 Team Members: Shree, Sreedhar,  

 Srikanth, Raj, Vasista, Aman, Jay  

 

2 ND PLACE: NET NINJAS  

 Captain: Dasarath Reddy  

 Vice-Captain: Venkat Rao 

 Team Members: Raghu Varma, Mani,  

 Kuberan, Raju, Bharath, Raman, Shiva 

CRICKET 
 

WINNER:  GLADIATORS  

 Captain: Sreedhara Raju  

 Vice-Captain: Sanju Shanmuga 

 Team Members: Varaprasad, Dileep, 
 Vineet, Anand, Alpesh, Naveen,  

 Bharath, Srinivas, Rajul, Sankara,  

 Javed, Venkatesh, Shiva 

 

RUNNER UP: MJ MAVERICKS  

 Captain: Gowtham Chettipalle  

 Vice-Captain: Prabu Rajamanickam 

 Team Members: Venkat, Anil, Nattu,  

 Raj, Koushik, Harsh, Vamsi, Bharat,  

 Swaroop, Santhosh, Suri, Sunil,  

 Rajesh 
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ఈ జీవితం   
రాంభకు పదాీవతి  

చుట్టూ  ముసురుకుంటున్న  
చిక్కని చీక్ట్ల ను తోలుకుంట్ట 

ఒక్కకక్క మిణుగురునూ ఏరుకని 
పదిలపరచుకోవాలి 

 

అరవిరిసిన్ పూలన్డిగి  
కాస్త  పరిమళానిన లోపలక ఒుంపుకోవాలి 

 

వెన్ననలక్కలనులోుంచి 
క్కుంత చలల దనాన్నన చేదుకోవాలి 

 

లోతై న్ స్ముదర పు గుంభీర్యానిన 
తీర్యన్ననలాగై నా తాకి తీర్యలనే 

ఓరుు నేరుులను నేరుుకోవాలి 
 

మలినాలను ఎపుటిక్ప్పుడు 
క్డిగేసుకుంట్ట 

అలల మువ్వల స్ుంగీతధ్వనులతో 
అుందమై న్ న్దిలా పర వ్హుంచాలి 

 

పర క్ృతి ఎుంత ముంచి గురువు 
ర్యలుతున్న ఆకలను లెక్కగట్ూ కుండా 

కూలుతున్న మానులను చూసి 
వెన్క్డుగు వేయకుండా 

చిగురులు తొడుగుతూ ఉుండాలని 
పాఠాలు నేరుుతూ ఉుంటుుంది 

సునామీలతో భూక్ుంపాలతో పోర్యడి 
అలసినా 

మళ్ళీ ఆకపచుగ న్వువతూ 
దీవిస్తత నే ఉుంటుుంది 

 

ఎుంత చిన్నదో 
అుంత అపురూపమై న్ది క్దా ఈ జీవితుం 

న్డక్ దారులలో 
అడుగడుగూ సుతిమతత గ వేస్తత  

ఘడియ ఘడియకూ న్నడలు సాగిన్టుూ  
మన్లను మన్ుం 

ఆకాశముంత విశాలుం చేసుకోవాలి 
చుట్టూ  ఎుందరునాన 

మరి క్కుందరికి 
మన్సులో చోటు క్లిుుంచగలగడుం 

ఎుంత అదృష్ూ ుం క్దా  

ర్గంభక్త పదమావతి 
2017 న్ండ  క్వితవం ర్ాస్్త నాాన్.  అపుోడపుోడు క్థలక, 
సామ్ాజిక్స్ోృహ క్లిగషన లఘుచితరా లక్క ర్షవయూలక, 
క్వితాస్ంక్లనాలక్క ర్షవయూలక ర్ాసాన్.  

 

2020లో నా మొదట్ి క్వితాస్ంపుట్ి “కొతత వ్ేక్కవ” 2021లో నా 
మొదట్ి క్థాస్ంపుట్ి “క్కర్షసి అలసిన ఆకాశం” వచాాయి. ఎననా 
క్వితలక్క క్థలక్క పో ట్ీలలో బహుమ్తులక అంద్క్కనాాన్.  
 

సాహితూఅకాడమీ వ్ార్ష ఆన్స ల ైన్స క్వితాపఠనం కారూక్రమ్ం 
2021లో పాలగొ నాాన్  
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వీధిలో చాలా క్టలాహలంగా వుంది. స్పానం చేసి తల 
తుడుచుకొంటునా దేవుడికి బయట నుండి ఆ హడావిడి వినిప్తసేు 
గబగబా బయటకు వచాచడు. వీధిలో ఏదో వూర్వగ్వంపు వెళ్ుంది. 
ఎవరో రాజకీయ నాయకుడు కబోలు, మెళ్ు పూలదండలతో, తల 
మీద తెలలటి ట్లప్పని ప్టు్కుని ఒక ప్ది వాహనం మీద వెళ్ళునాాడు. 
ఒక ప్ది మైకు పటు్కుని గట్ిగా అరుస్ఫు ఏదో వుపనాోసం 
ఇస్తునాాడు. చుట్య్ చాలామందే వునాారు. పకకనే ఒక చినా ప్తలాలడు 
కూడా వునాాడు. అతని వేషధార్ణ్ కూడా అచచం ఆయనలాగానే 
వుంది. అతని మెళ్ు కూడా పూలదండలు వునాాయి. దేవుడి కళలనీా ఆ 
పూలదండలమీదే వునాాయి. తన మెళ్ు కూడా అలాంటి 
పూలదండలు వుంటే ఎంత బాగుండేదో! పూలంటే తనకెంత ఇష్మో! 
మెడనిండా పూలదండలు వేస్తకుని, గుండెలమీద అవి మెలలగా 
వూగుతూ, ఆ పరిమళాలు మకుకలోలకి వెళ్ళతూవుంటే, అబా, ఎంత 
బాగుంటుందో!    

ఇంతలో ఆయన తన వుపనాోసం కొంచెం ఆపాడు. ఏవో 
పొటాలలు, జనంలోకి విసిరాడు. తన పకకనేవునా ప్తలాలడి చేత కూడా 
ఏవో పొటాలలు జనంలోకి విసిర్వయిస్తునాాడు. వారిదిరితోపాటు 
వాహనం మీద మిగ్వలినవారు కూడా ఆ పొటాలలేవో అందరిలోకి 
విసిర్వస్తునాారు. జనం అందరూ గట్ిగా అరుస్ఫు ఆ పొటాలలని 
అందుక్టవటానికి ఎగబడుతునాారు. ఇంతలో ఒక పొటలం ఎగ్వరి వచిచ 
దేవుడికి కొంచెం దూర్ంలో పడింది. దేవుడు పరిగెతుుకెళిల దానిా 
అందుకుని చప్పున విపాాడు. దానిలో ఒక లడుడ, ఒక క్టవాబిళు, కసు 
బూంది వునాాయి. ఆశగా అదంతా గబగబా తినేస్పడు. కొంచెం 
దూర్ంలో ఇంక్ట పొటలం కనిప్తంచింది. గబగబా పరిగెతుుకెళిల దానిా 
కూడా అందుకునాాడు. కనీ అతని ద ష్ మ్మత్రం వాళు మెళ్ు వునా 
పూలదండల మీద నుండి పోలేదు. కసే్పట్లల వూర్వగ్వంపు 
అకకడినుండి పకకవీధిలోకి వెళిుపోయింది. లోపలి నుండి ఎవరో 
ప్తలిసేు దేవుడు కూడా లోపలికి వెళిుపోయాడు. ఏ పని చేస్తునాా అతని 
చెవులు వీధిమీదే వుండేవి, ఆ వూర్వగ్వంపు మళ్లు వస్తుందేమోనని. 
అతని మనసంతా వారిచేచ లడుడలు, పాలక్టవాల కంటే వాళు మెడలో 
వునా ఆ పూలదండల మీదే వుంది.  

కనీ ఒక వార్ం, పది రోజులపాటు మళ్లు ఏ వూర్వగ్వంపులూ ఆ 
వీధి వైపు రాలేదు. కనీ ఒక రోజు ప్ది డప్పుల శబిం వినిప్తంచింది ఆ 
వీధిలో. దేవుడు పరిగెతుుకుంట్య వచాచడు వీధిలోకి. ఎవరో ఒకయన, 
గుండు తల, వెనక చినా ప్తలక కూడాను, పంచ కటు్కుని, పైన ప్ద ి
ఉతురీయం కప్పుకునాాడు. మెడలో ఒక ప్ది పూలదండ 
వేస్తకునాాడు. చేతిలో శివుడిది, ఒక ప్ది పటం వుంది. ఆయనతో 
పాటు వునావార్ంతా అలాంటి బట్లే వేస్తకునాారు. హర్హర్ 
మహాదేవ, శంభోశంకర్ అంట్య గట్ిగా అరుస్తునాారు. దేవుడు గేటు 

బయట నిలబడి అదంతా చూస్తునాాడు. వాళ్ళు పొటాలలేమీ 
విసర్లేదు. ఎవరో అంటునాారు, ఆ శివుడి పటం పటు్కునాాయన 
కశీ వెళిల వచాచడట. ఇలా పుణ్ోత్మరాథలకు వెళిునవారు ఇంటికి వచిచన 
తరాాత తమ ఇంటికి అందరినీ ప్తలిచి, వారికి భోజనం ప్ట్ి, వారి 
యాత్రావిశేషాలనీా అందరితో పంచుకుంటారుట. ఇవాళ ఈ 
వూర్వగ్వంపు అయిన తరాాత వాళిుంట్లల అందరికీ ఆయన 
కశీసమ్మరాధన చేస్పుడట. 

దేవుడు ఈ మ్మటలు వినగానే చప్పున ఆ గుంపులో 
కలిసిపోయాడు. వాళుతో పాటు శివుడి నామం జప్తంచుకుంట్య  
వాళిుంటికి వెళిుపోయాడు. ఆయనతో పాటు కొంతమంది లోపలికి 
వెళాురు. పూజలు, కబ్బరుల, భోజనాలు చేస్తునాారు కబోలు. దేవుడితో 
పాటు ఇంకొంతమంది బయటే వుండిపోయారు. ఇంతలో లోపలి 
నుండి ఎవరో వచిచ వాళలకు కూడా బయట ఆకులు పర్చి భోజనాలు 
ప్టా్రు. దేవుడు భోజనం చేస్తునాాడు. కనీ మనసంతా ఆ 
పూలదండల పైనే వుంది. భోజనంతో పాటు వాళ్ళు ఆ దండలు కూడా 
కొనిా ఇసేు బాగుండును అనుకుంటునాాడు మ్మటిమ్మటికీ.     

కనీ అలా ఏమీ జర్గలేదు. భోజనాలు అయిపోయాయి. 
అందరూ వెళిలపోయారు.  దేవుడు అకకడే పంపు దగొర్ చేతులు 
కడుకుకని, నీళ్ళల తాగుతునాాడు. ఇంతలో ఒకవిడ ఒక ప్ది గంప 
త్మస్తకొచిచ అకకడ గటు్ మీద ప్ట్ి లోపలికి వెళిుపోయింది. దేవుడు 
ఒకకస్పరి ఆ గంపలోకి తంగ్వ చూస్పడు. అతని మఖం ఒకకస్పరి 
చిరునవుాతో విచుచకుంది. ఆ గంప నిండా పూలదండలునాాయి. 
దేవుడు ఇంక ఏమ్మత్రం ఆలసోం చేయదలుచుక్టలేదు. ఒకకస్పరి 
చుట్య్ చూస్పడు. దగొర్గా ఎవారూ లేరు. కొంచెం దూర్ంలో గుమీం 
దగొర్ నలుగురైదుగురు గుంపుగా ఏదో మ్మటాలడుకుంటునాారు. 
దేవుడు ఇదే అదను అనుకొనాాడు. గభాలున గంపలోకి చెయిో 
ప్టా్డు. చేతికి అందినవి గట్ిగా పటు్కుని మళ్లు ఇంక్టస్పరి చుట్య్ 
చూస్పడు. ఎవరూ గమనించకమందే వేగంగా బయటకు 
పరుగుత్మస్పడు. వెనకల ఏదో గలభా వినిప్తస్ుంది. తనగురించేనేమో 
తెలీదు. వెనకిక చూడాలంటే భయంగా వుంది. ఆయాసం వస్ుంటే 
ఎకకడనాా కసు ఆగుదామనిప్తంచింది. ఆ పకక సందులోకి మలుపు 
తిరిగ్వత్య అకకడొక హనుమంతుడి గుడి వుంది. అకకడ ఆగ్వ ఒకక 
నిమషం కసు వూప్తరి త్మస్తక్టవచుచ అనుకునాాడు. గుడి చేరుకునా 
తరాాత చేతులోలని పూలదండ వైపు చూస్తకునాాడు. హడావిడిలో 
సరిగాొ గమనించలేదు కనీ ప్ది చేమంతుల దండ అది.  అందుకే 
చేతులంత బరువెకికపోయాయి అనుకునాాడు. ఆత్రంగా ఆ దండను 
మెళ్ు వేస్తకునాాడు. చేమంతుల ఘుమఘుమలు మకుకలకు 
తాకుతునాాయి. బరువుగా వుంది. అయినా ఆశకొదీి దానిా అలాగే 
మెళ్ు వుంచుకునాాడు. తనీయంగా ఆ పూలను ఒకకస్పరి తమకంతో 

దండ యాతీ  
న్నరి రాధిక  

(తెలుగు జ్యోతి కథల పోటీలో దిాత్మయ బహుమతి గ్రహీత)       
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తాకడు. ఒకకస్పరి చుట్య్ చూసేు అకకడ విపరీతంగా వునా జనం 
కనిప్తంచారు. ఇవాళ ఏదనాా పర్ాదినం కబోలు, అందుకే ఇంత ర్దిీ 
అనుకునాాడు. కొంతమంది అతని వైపు, అతని మెళ్లని పూలదండ 
వైపు వింతగా చూస్తునాారు. అతని రూపుర్వఖలకి, ఆ మెళ్లని దండకు 
ఏమ్మత్రం పొంతన కనిప్తంచటం లేదు. పైగా అతని వాలకం ఏదో 
కంగారుగా వునాటుల తెలిసిపోతోంది కూడాను.  

ఇంతలో ఒక చినా ప్తలలవాడు దేవుడి దగొరికి వచిచ అతని మెడలోని 
దండని లాగటం మొదల్లటా్డు. దేవుడు ఒకకస్పరి అతనిా 
విదిలించుకుని లోపలికి పరిగెతాుడు. ఆయాసంతో రొప్పుతూ కొంచెం 
ఆగ్వ చూసేు ఎదురుగా ఎవరో ఇదిరు ప్తలలలు, వాళు అమీ కబోలు, 
ఆవిడ చెయిో పటు్కుని బ్బడిబ్బడి నడకలు నడుస్ఫు కనిప్తంచారు. 
ఒకక క్షణ్ం అయిన తరాాత ఆవిడ ఒకరిని ఎతుుకుని ఇంకొకరిని 
మెలిలగా నడిప్తస్ుంది. మధోమధోలో వారిని ప్రేమగా మదుి 
ప్టు్కుంట్లంది. చూస్తునా దేవుడి మనస్త బాధతో మెలిలగా 
మూలిగ్వంది. ఈర్షయతో ర్గ్వలింది. అమీ, అమీ అనుకునాాడు 
మనస్తలో అప్రయతాంగా. తనకి అమేీవరో తెలీదు.  నానెావరో అసలే 
తెలీదు. ఎప్పుడు, ఎవరికి, ఎకకడ పుటా్డో అంతకంటే తెలీదు. 
తెలిసిందలాల తను ఒక అనాధ, తనకెవారూ లేరు అని. ఏదో ఆ అనాధ 
శర్ణాలయంలో ప్రుగుతునాాడు. వాళ్ళు పంప్తంచిన స్ఫకలులో 
చదువుకుంటునాాడు. అంత్య! తనని ప్రేమించి, లాలించి, 
మదుిలాడేవారు ఎవారూ లేరు. ఈ ప్రపంచంలో తను ఒక 
ఒంటరివాడు.  అందుకే మెడలో ఒక చినా పూలదండ వేస్తక్టవాలి 
అనా అతి స్పమ్మనోమైన క్టరిక కూడా ఇనేాళ్ళలగా త్మర్లేదు. ఈనాడు 
కూడా తనంతట తను ప్రయతాం చేస్తకుని, ఆఖరికి, మరి దొంగతనం 
అంటార్వమో కూడాను, తనకు సరిగాొ తెలీదు, అలా ఒక పూలదండని 
సంపాదించి అతి కష్ం మీద తన క్టరిక తనే త్మరుచకునాాడు. అసలు 
మనుషులందరూ ఆ దేవుడి ప్తలలలట, మ్మస్ప్రు చెపాారు. మరి 
అలాంటప్పుడు దేవుడు తన విషయంలో ఇలా ఎందుకు చేస్పడు? ఆ 
ప్తలలలందరికీ అమీ, నానా వునాారు. మరి తనకెందుకు లేరు? తనేం 
పాపం చేస్పడు? ఇంత పక్షపాతం చూప్తంచేవాడు దేవుడెలా 
అవుతాడు? దేవుడి మనస్తలో తుఫాను ర్వగుతోంది. కళులోంచి నీళ్ళల 
ధార్గా కరుతునాాయి. చేతులు మ్మత్రం మెడలో పూలదండను 

గట్ిగా పటు్కునే వునాాయి.  దేవుడి మీద ఒళ్ళు మండిపోతోంది. 
తనకింత అనాోయం చేసిన ఆ దేవుడిని అసలు తనెందుకు  
పూజించాలి?     

దేవుడు చటుకుకన వెనకుక తిరిగాడు వెళిలపోవటానికి. ఇంతలో 
ఎవరో వచిచ గభాలున అతని మీద పడాడరు. ఎవరో తోసినటుల దేవుడు 
దభీమని మందుకు పడాడడు. మెడలోని చేమంతులు నలిగాయి. 
దండని గట్ిగా పటు్కుని క్టపంగా లేచి వెనకుక చూస్పడు దేవుడు. 
ఎదురుగా ఒక చినా ప్తలలవాడు కింద పడివునాాడు. పాపం, అతనికి 
ఒక కలు లేదు, కర్ర పటు్కుని వునాాడు. క్టపంతో ఏదో అనబోయిన 
దేవుడు ఆ కుంటి అబాాయిని చూడగానే టకుకన ఆగ్వపోయాడు. 
"వెనకల నుండి ననెావరో తోస్పరు. నా తపేామీ లేదు. నేను కవాలని 
పడలేదు" ఆ చినా ప్తలలవాడు భయంతో, ఏడుపు గొంతుతో అనాాడు. 
ఆ పసిమఖంలో రపరపలాడుతునా భయం దేవుడి మనస్తని 
స్ఫటిగా తాకింది. వెంటనే "ఫర్వాలేదు, ఇలా కూరోచ" అనాాడు ఆ 
ప్తలలవాడిని లేవనెతిు పకకకు త్మస్తకెళిల కూరోచబెడుతూ.  

"నువ్వాకకడివే వచాచవా? మీవాళ్ళలరి?" అని అడిగాడు దేవుడు.     

"మ్మ అమీ, అయో ఇదరిూ పనికెళాలరు. నేనొకకడినే వచాచను" 
అనాాడు ఆ ప్తలలవాడు. 

"పనా? ఏం పని?" అడిగాడు దేవుడు. 

"మ్మ అయో రోడుడ వేసే పని చేస్పుడు. మరి తను పనికెళలకపోత్య 
మనందర్ం నడవటానికి రోడుల వుండవుగా! మరి మ్మ అమేీమో మ్మ 
గుడిసల వెనకల ఇళులోలవారికి పని చేసి ప్డుతుంది. మరి తన 
స్పయం లేకపోత్య వాళుందరి ఇళలలోల పని ఆగ్వపోతుంది. వాళుందరూ 
బ్బవా కూడా తినలేరు" అనాాడు ఆ ప్తలలవాడు గర్ాంగా. 

"నీ పేర్వమిటి?" అడిగాడు దేవుడు. 

"వీర్డు. మరి నీ పేరు?" అనాాడు వీర్డు. 

"దేవుడు" అనాాడు దేవుడు. 

వీర్డు విచిత్రంగా చూస్పడు దేవుడి వైపు. "దేవుడా? అంటే నువుా 
దేవుడివా? ఏ దేవుడివి నువుా? నువేా దేవుడివైత్య మరి ఇకకడకు 

With Best Wishes from 
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ఎందుకు వచాచవు? అంజయోని చూడటానికి వచాచవా?" అడిగాడు 
వీర్డు అమ్మయకంగా.   

"నేను దేవుడిని కదు. నా పేరు దేవుడు" అనాాడు దేవుడు. 
వీర్డికి ఇంక సరిగాొ అర్థం కలేదు. 

"నువుా స్ఫకలుకి వెళాువా? ఎన్నా కలస్త?" అడిగాడు దేవుడు 
వీర్డిని. 

" ఒకట్ల కలస్త. నువుా?" అడిగాడు వీర్డు. 

"అయిదో కలస్త" అనాాడు దేవుడు.  

వీర్డు ఎందుక్ట బాగా నచాచడు దేవుడికి. వీర్డి పకకనే 
కూరుచనాాడు. వాడి ద ష్ వీర్డి కలిమీద పడింది. వీర్డు అది 
గమనించాడు.  "చినాప్పుడు నాకేదో జబ్బా చేసిందట. ఈ కలు 
మోకలిదాక త్మసేయకపోత్య నేను చచిచపోతాను అనాార్ట. 
అందుకని ఈ కలు ఇకకడిదాక త్మసేస్పరు" అనాాడు వీర్డు మోకలి 
వైపు చూస్తకుంట్య. 

వింటునా దేవుడికి ఒకకస్పరి ఒళ్ళు జలదరించినటలయింది. 
మనసంతా కలచినటలయింది.  

"మ్మ అయో చెపాాడు. నాలాంటివాళుకి ప్ది ప్ది చదువులు 
చదవటానికి స్పటుల త్యలికగా దొరుకుతాయిట. అందుకే నేను కష్పడి 
చదువుతా. ప్ది డాక్రునై, నాలాగా కళ్ళు లేనివారికి ఫ్రీగా వైదోం 
చేస్పును. వాళ్ళు మళ్లు మ్మమలుగా నడిచేటు్ చేస్పును" కళులోల వేయి 
ఆశలు తళ్ళకుకమంటుంటే అనాాడు వీర్డు.  

వింటునా దేవుడి కళ్ళు చెమరాచయి. తన అవిటితనానికి బాధ 
కంటే తనలాంటి వాళలకి వైదోం చేయాలనా తపనే ఎకుకవగా వుంది 
వాడికి. తను అంగవైకలుోడైనా సర్వ, ఇంక ఎవారూ కళ్ళు,చేతులు 
లేకుండా వుండాలని వాడి క్టరికట. తను అంత కష్ంలో వునాా 
పరోపకర్ం గురించి ఆలోచిస్తునాాడు. మరి తను? తను ఆ దేవుడు 
తనకిచిచన ప్దివాటి గురించి మరిచపోయి ఇవాని చినావాటి గురించి 
అనుక్షణ్ం ఆలోచించాడు. లేనివాటిని తలుచుకుని కలత చెందాడు.  
ఆ దేవుడు అవయవాలనీా సరిగాొ ఇచిచనా వాటి దాారా ఇతరులకి ఎలా 
సహాయం చెయాోలా అని ఆలోచించే బదులు చినాపాటి నుండి 
తనకునా పూలదండల క్టరిక ఎలా, ఎప్పుడు త్మరుతుందా అని 
ఆలోచించాడు. అయినా గొపా పనులు చేసి అందరి చేతా శభాష్ 
అనిప్తంచుకుని వారి చేత దండలు వేయించుక్టవాలి కనీ ఇలా 
బ్బట్లోంచి ఎవరూ చూడకుండా దండలు తసకరించి తనంతట తనే 
వేస్తక్టవటం సరికదు. ఇలా ఆలోచించి దేవుడు చప్పున తన మెడలో 
వునా చేమంతుల దండని త్మసి వీర్డి మెడలో వేస్పడు. మమ్మీటికీ 
వీర్డు ఈ దండలు వేస్తక్టవటానికి పూరిుగా అరుుడు. తను కదు, 
ఎంతమ్మత్రమూ కదు. 

ఏమ్మత్రం ఆశించని దేవుడి ఈ పనికి వీర్డు ఒకక నిమషం 
తెలలబోయాడు. దేవుడు తన మెడలో పూలదండ ఎందుకు వేశ్యడో 
వాడికి అర్థం కలేదు. "ఇదేంటి? నాకు దండెందుకు వేశ్యవు?" 

కంగారుగా అడిగాడు దేవుడిని.  

"ఎందుకంటే నువుా నాకు నచాచవు. ఇవాళి్ నుండి మనిదిర్ం 
జటు్. సర్వనా? నువుా ప్ద ిడాకర్ు అవాటానికి నేను కూడా స్పయం 
చేస్పును. నేను కూడా గొపా పనులు చేసి నాలాంటి అనాధలకు సేవ 
చేస్పును" వీర్డిని గట్ిగా కౌగలించుకుంట్య అనాాడు దేవుడు. 

భవిషోతుులో స్పగబోయే వీరిదిరి యాత్రని వూహంచి కబోలు, 
వీర్డి మెడలో వునా పూలదండలోని చేమంతులు తథాస్తు అనాటుల 
మనస్పరా మధుర్ంగా నవాాయి.                  

                                                                                                                                                           

నోర్ి ర్గధిక్ , PhD   

వృత్తత  క్ంపయూట్ర్ సాఫ్టట  వే్ర్, పరవృత్తత  రచన, 
గానం. ఈమె వ్రా సిన క్థలక అమెర్షకాలోని 
తెలకగు యయనివర్ష్ట్ీలలో భషా బో ధనలో 
వ్ాడుతునాారు, ఈమె క్థల మీద Ph. D. 
స్ంపాదించినవ్ారునాారు. ఈమె మ్ంచి 
గాయని క్ూడా. A I R Hyderabad లో 
పని చేసనవ్ారు. స్వయంగా పాడట్మే 
కాక్కండా చాలా పాట్ల, పదాూల పో ట్ీలలో 
judge గా చేసారు. 2021 అంతర్ాా తీయ 
మ్హిళా దిననత్వ స్ందరభంగా 20 మ్ంది 
గాయనీమ్ణులక పాడ న వంద పాట్లక 
పాడ  ఒక్ record స్ృషిట ంచారు. Florida AM 
University, Florida State University 
లలో adjunct professor గా పని చేసారు.  
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మలెల పూదుండక తావివ్వన్నక్ 

బారెడు జడ పోయి బాబ్డ   హెయిరు 

 కుంకమ ర్యగల పరిశోభన్ము లేక్ 

 బోసిపోయిన్దహా న్దరెై న్ నుదురు 

గులాబి పూతల విలువ్లిన దాచి 

క్రర ము పూతల మరుగున్ బుగగ  మరుపు 

 దుండపుండున్ వెలయు చిరు దరహాస్ము 

 స్న్నబోవ్గ వెలసె లిప సిూ కక మోవి 

సొగసుకే సొగసెై న్ క్టుూ  పక్కన్పెటిూ   

జీనుు టాపుల న్డుమ న్లుగు తనువు 

 దేశభాష్లుందు లెస్ుని లెస  చేయ 

 పలు భాష్లను క్లిపి పలుక పలుక  

గన్మాధురికి తేన్న చిలుకలన్డుడ  

అపస్వర ఆరత నాదముల విక్ట్ గీతి 

 ముంగళారతులకై  ఎదురు చూపులు చూడ 

 మనుగడక దూరమౌ ముంగళుం పాట్ 

ఎవ్ర్యమ ఎవ్ర్యమ అని ఎుందరడిగినా 

నాక మాతర ము ఆమ మన్ తలుగు భాష్!     

మల్లూపూదండకు మంగళారతులు 
జొనాలగడడ రామలక్ష్మి  

With Best Wishes from 
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పగలూ ర్యతిర  తేడా తలియని క్ష్ూ  జీవులు 
అనుర్యగుం ఆపాాయత లక ఆమడ దూర్యలు.... 

 

స్తరా చుందుు ల మయూఖ 
 కౌముదులను  ఆసావదన్ 

 క్రువెై న్ నిస్ుహాయులు .... 
 

కహు కహు క్మమని కోయిల ర్యగలాపన్లు లేని నిస్ుతుత వ్ జీవితాలు.... 
 

పలెల  పర క్ృతి దృశాాల కప్పుడూ పరగడుపులు 
పుండుగలక పబాాలక పరుగున్ ర్యలేని నిర్యశా పరులు.... 

 

పర తి పనులక ముఖ పుస్త కాలే వారధులు 
పర వాసాుంధుు ల పాటుల  రెపు దాట్ని క్న్ననళ్లల  .... 

 

క్కదవ్ లేని జీతాలు  
గుంతక తగగ  బుంత జమా ఖరుులు... 

 

మాతృమూరుత ల లాలిుంపు లేని ఖాళ్ళ ఉయ్యాలలు 
పర వాసాుంధుు ల పాటుల  విధిర్యత చేతిలో ఉలి పోటుల  ....!!  

రెప్ప  దాటని కనీీళ్ళు   
అఫ్ర్ వలీషా   

With Best Wishes from 
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 హిమవన్ీగం       
యాళు రాజేష్  

"కొంచెం ఆలోచించు త్యజా!" అనునయంగా చెప్తాంది అతని 
వదిన అరుణ్. 

"అవును త్యజా... ఒకకస్పరిగా ఆ అమ్మీయి ఆశలపై నీళ్ళల చలిలనటు్ 
చేయడం బావుండదేమోరా ఆలోచించు!" చెపాాడు త్యజ అనాయో 
ప్రదీప్. 

వాళిలదిరి మ్మటలూ రుచించనటుగ్ా మఖం ప్టా్డు త్యజ. 

తల అడడంగా ఆడిస్ఫు "మీరు ఎంత నచచచెప్తానా దీప్తుని బైటకు 
పంపటం నాకిష్ం లేదు వదినా! నాకూ కొనిా ఆశలుంటాయి కదా... 
మీ మ్మటను వినటంలేదని అనుక్టవదుి అనాయాో!"  

"సర్వ నీకిష్ం లేదని దీప్తుకి నచచచెపుతాంలే. కనీ తను ఇంక 
చదువుక్టవడం భవిషోతుులో మీ ఇదిరికీ ఉపయోగమే అవుతుంది 
కనీ వ థా మ్మత్రం అవదు." అరుణ్ చెప్తాంది. 

అవుననాటు్గా తలాడించాడు ప్రదీప్. 

మౌనం వహంచాడు త్యజ. అతను తమ మ్మటనిక వినడని 
అర్ధమైంది ప్రదీప్, అరుణ్లకు. 

"నేను బైటకు వెళ్లలస్పుననాయాో! కొంచెం పనుంది." అంట్య 
ఇంక మ్మటాలడాలి్ందేమీ లేదనాటు్గా బైటకు నడిచాడు త్యజ. 

త్యజ ప్ళ్ళ్ల అపాటికి ఆరునెలలే కవస్ుంది. దాదాపు నాలుగేళల 
తలిలదండ్రులు చనిపోవడంతో ప్రదీప్, అరుణ్లే అతని బాధోత 
త్మస్తకునాారు, రండేళల క్రితం.  

కేంద్ర ప్రభ్యతాాధికరిగా ఉదోోగం తెచుచకునాాడు త్యజ. 
అమ్మీనానాలు లేని లోటును త్మరుస్ఫు త్యజను చూస్తకునే వాళిలదిర్వ 
అతని ప్ళిలని కూడా ఎంతో ఘనంగా జరిప్తంచారు.  

ఆషాఢం కవడంతో దీప్తు పుట్ింట్లల ఉంది. దీప్తు తండ్రి 
మోహనరావు ఫోన్స చేసి దీప్తుకి బీయడ్ చేయిదాిమని ఉందని, 
బీయడ్ చేసేు ఎకకడో చోట ఉపాధాోయినిగా పని చేసేందుకు తనకు 
అవకశ్యలు ఉంటాయని ప్రదీప్ ని అనుమతి అడిగారు. 

ఉదోోగంలో ప్రగతిని స్పధించేకొదీి తనకు బాధోతలతో పాటు 
బదిలీలు కూడా ఉంటాయని, జీవితభాగస్పామి ఇంట్లల ఉంటేనే అనిా 
బాధోతలూ సక్రమంగా నెర్వేర్తాయని త్యజ అభిప్రాయం. 
మధాోహాం నుంచి స్పయంత్రం వర్కూ ఆ ఇంట్లల వాళల మగుొరి 
మధాో స్పగుతునా చర్చలకు మగ్వంపు ఆ విధంగా రావడంతో 
మోహనరావుకి ఆ విషయం ఎలా చెపాాలా అనీ ఆ విషయం తెలిసి 
దీప్తు ఎంత బాధ పడుతుందో అని ప్రదీప్, అరుణ్ల మథన! 

"అనీా బాగానే ఉనాాయి కనీ వీడికి ఏదైనా మొండిపటు్ 
పటా్డంటే అంటే ఇంకంత్య!" బాధగా చెపాాడు ప్రదీప్. 

"అవును. తనూ ప్దివాడయాోడు కదా. ప్తలలలకు చెప్తానటు్ చెప్తా 

ఒప్తాంచలేం. ఐనా ఇంతసేపూ అదే చేశ్యం కూడా!" నిసాృహగా 
నవిాంది అరుణ్. 

కసేపు రాజోమేలిన వాళల మౌనానిా  ఛేదిస్ఫు అరుణ్ చర్వాణి 
మ్రోగ్వంది. 

"దీప్తు చేస్ుంది..." అని చెప్తా స్పాకర్ ఆన్స చేసింది "హాయ్ దీప్పు 
చెపారా ఎలా ఉనాావురా?!"  

"హాయ్ అకక బావునాాను. బావగారు బావునాారా?!" 

"బావునాాంరా. నువెాప్పుడొస్పువా అని రోజులు 
ల్లకకప్డుతునాాం." నవిాంది అరుణ్. 

"అలాగే అకక... ఇంక పనెాండు రోజులునాాయి!" 

"అవునురా దీప్పు... బావునాావా?!" ఆపాోయంగా అడిగాడు ప్రదీప్. 

"బావునాా బావగారూ... ఇప్పుడే త్యజ ఫోన్స చేశ్యడు." దీప్తు 
మ్మటలు చెవులలో బాంబ్బలాల పేలాయి వాళిలదిరికీ. 

ఒకరినొకరు చూస్తకుంట్య న్నటమ్మట లేకుండా 
ఉండిపోయారు ప్రదీప్, అరుణ్లు. 

"ఇట్ల్కే బావగారూ, అకక మీర్వమీ బాధపడకండి. నేను బాగానే 
ఉనాాను." వాళిలదిరినీ ప్రతోక్షంగా చూసినటు్గానే చెప్తాంది దీప్తు. 

"నువేామీ బాధపడకమ్మీ మేం మరోస్పరి వాడిని ఒప్తాంచే 
ప్రయతాం చేస్పుం." చెపాాడు ప్రదీప్. 

"అవునురా దీప్పు. ఈస్పరలాగైనా త్యజ ఒప్పుకునేలా చేస్పుం." 
అరుణ్ చెప్తాంది. 

"అయోో... మరీ అంత బలవంతంగా చెపాజూసినా ఒప్పుకునే 
ర్కం కదు కదా మన మొండిఘటం. ఫరాాలేదు. నా గురించి మీరు 
ఇబాంది పడకండి అకక, బావగారూ!" కల్ మగ్వంచింది దీప్తు. 

విచార్ంగా ఒకరినొకరు చూస్ఫుండిపోయారు అరుణ్, ప్రదీప్. 

*** 

"నా నిర్ోయం నినుా బాధప్ట్ి ఉండొచుచ. మరోలా అనుక్టకు." 
దీప్తుని దగొర్కు త్మస్తకుని చెపాాడు త్యజ. 

"ఫర్వాలేదు త్యజా... ఎనిాస్పరుల చెబ్బతావ్?! " నవిాంది దీప్తు. 

ఆషాఢమ్మసం మగ్వసి ఆరోజే ఆ ఇంట్లల అడుగుప్ట్ింది దీప్తు. 

"నీకు బాధగా లేదా?!" అడిగాడు త్యజ. 

"కొంచెం అనిప్తంచింది. అమ్మీయిలంటే గ హణిగా ఉంట్య 
ఇంట్లల పనులనీా చకకబెడుతూ, ప్తలలలను చకకగా చూస్తకుంట్య, 
ఇంటిలిలపాదికీ అనాపానాదులు సమయానికి అమరుస్ఫు, భర్ును 
అనిావిధాలుగానూ బాగా చూస్తకుంట్య ఉండాలి అంత్య కదా!" 



తెలుగు జ్యోతి - దీపావళి ప్రత్యోక సంచిక : నవంబర్-డిసంబర్ 2021 24 

సంత ప్తుగా ఆమె వైపు చూస్ఫు ఔననాటు్గా తలూపాడు త్యజ. 

"ఉదోోగం మ్మత్రం చేయడానికి వీలేలదు. అంత్య కదా?!" ఆమె 
సార్ంలో త్మవ్రత బదులుగా మ దుతాం, మఖంలో క్టపానికి 
బదులుగా నవుా ఒకింత ఆశచరాోనిా కలిగ్వస్తునాాయి త్యజకు. 

"అలాగని కదు దీప్పు... నాకు ప్రమోషన్స వసేు ఎకకడికైనా వేసే 
అవకశం ఉంది. అలాంటపుడు నువుా ఉదోోగరీతాో నాతో పాటు 
రాలేకపోత్య నినుా వదిలి ఉండటం నా వలల కదు. ఉదోోగం పేరుతో 
మనం విడిపోవడం అనాోయం కదా!" ఉదేాగంతో చెపాాడు త్యజ. 

"ఊ." స్పలోచనగా అంది దీప్తు. 

"వదినను చూడు. ఎంత బాగా ఇలాలలిగా తన విధులను 
నిర్ాహస్తుందో! అనాయోను బాగా చూస్తకుంటుంది. తనతో పాటు 
ననుా కూడా! ఇదంతా తను గ హణిగా ఉండిపోవడం వలలనే కదా!" 
చెపాాడు త్యజ. 

"స్పతమీ వారిని లక్ష్మణుడు ఎంత ఆరాధించేవాడో నాకు 
ప్రతోక్షంగా ఇప్పుడిప్పుడే అర్ధవుతోంది." నవిాంది దీప్తు. 

*** 

మరో రండేళలకు త్యజకు పదోనాతిపై నాగపూర్ కి బదిలీ అయింది. 
అనాావదినలకు దూర్ంగా వెళలడం ఇష్ం లేకపోయినా ఉదోోగంలో 
ఉనాతస్పథయికి చేరుక్టవాలనా లక్షయం కర్ణ్ంగా అకకడకు కపురానిా  

మ్మర్చక తపాలేదు త్యజకు. 

హాయిగా రోజులు గడుస్ుండగా ఓ స్పయంత్రం నీర్సంగా 
అడుగులు వేస్తకుంట్య ఇంట్లల అడుగుప్టా్డు త్యజ. 

అతని వాలకనిా చూసి ఆందోళనగా అడిగ్వంది దీప్తు. "ఏమైంది 
త్యజా అంత దిగులుగా ఉనాావు?!" 

"ఆఫీస్తలో ఏవో అవకతవకలు జరిగాయి దీప్పు!" బాధగా 
చెపాాడు త్యజ. 

"అయోో. అవే సరిుకుంటాయిలే బాధపడకు. కఫీ కలిప్త త్యనా?!" 
లేవబోయింది దీప్తు. 

"ఊహూ ఏం వదుి...  కూరోచ! అవతకతవకలంటే అవినీతికి 
పాలాడాడనని నాపై కూడా ఆరోపణ్లు దీప్పు!" వివర్ోమైన మఖంతో 
చెపాాడు త్యజ. 

"ఓహ్. నీ  మీదా?! అయోయోో!" బాధగా అంది దీప్తు. 

"అనాయోకు ఫోన్స చేసి విషయం చెపాాలి దీప్పు! ఆడిటర్్ గట్ిగా 
పటు్బట్డంతో నా నిరోషితాం నిరూప్తతం అయేోవర్కూ ననుా 
ససాండ్ చేశ్యరు!" త్యజ కనులు జలమయమయాోయి. 

"ఓహ్ మై గాడ్! తపాకుంఠా దీనినుంచి బైట పడతావు. నువేామీ 
తప్పు చేయలేదని నాకు తెలుస్త. నీకెందుకు భయం?!"  

"ఉదోోగం పోతుందనే భయం లేదు దీప్పు! కనీ విచార్ణ్కు 
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ఎనాాళ్ళల టైం పడుతుందో చెపాలేం. ఈలోగా సగం జీతమే వస్తుంది. 
మనం ఫాలట్ కొనుకుకని ఏడాది కూడా అవలేదు. సేవింగ్్ అంతా 
దానికే ప్ట్ేశ్యను. బాోంక్ట అప్పు వాయిదాలు కటా్లి. ఊరు కని ఈ 
ఊళ్ల ఇంటదెితో  సహా అనీా ఎకుకవే! అందుకే అనాయోను డబ్బా 
కొంచెం సర్ిమంటాను." దిగాలుగా చెపాాడు త్యజ. 

"అకకకు పాప పుట్ి ఇంక ఆరునెలలు కూడా పూరిు కలేదు. పైగా 
వాళ్ళల మనతో పాటే కదా మన పకకనే ఫాలట్ కొనుకుకనాారు! వాళల 
దగొర్ మ్మత్రం డబ్బాల్లలా ఉంటాయి చెప్పు?!" అడిగ్వంది దీప్తు. 

"నిజమేరా నాకసలు తోచనేలేదు! ఇప్పుడెలా?! పోనీ మ్మ కొలీగ్్ 
ఎవరినైనా అప్పు అడుగుతాను." గాభరాగా అనాాడు త్యజ. 

"వాళల కషా్లు వాళలకుంటాయి త్యజా! అయినా ససాండ్ అయిన 
కొలీగ్ కి అంత స్తలువుగా అప్తావారు!"  

దీప్తు మ్మటలకు త్యజ మఖం చినాబోయింది. "మర్వం చేదాిం 
దీప్పు... నాకేం పాలు పోవడంలేదు!" బాధగా అనాాడు త్యజ. 

"కంగారు పడిపోకు. నీకు తోడుగా నేనునాానుగా?!" నవిాంది. 

"నువుా మ్మత్రం ఏంచేయగలవు? ఇదంతా నా ఖర్ీ!" నెతిు 
కొటు్కునాాడు త్యజ. 

"మర్వం ఫరాాలేదు. నీకు సగం మ్మత్రమే వచేచ జీతమంతా అప్పు 
కట్డానికి పోయినా మన ఇలుల గడుస్తుంది!" అదే చెర్గని నవుా దీప్తు 
మఖంలో. 

"ఎకకడినుంచి త్యగలం దీప్పు?!" అయోమయంగా అడిగాడు త్యజ. 

"నేను సంపాదిస్తునాా కదా?!"  

"నువాా?!!" నమీలేనటు్గా చూశ్యడు త్యజ. 

"అవును త్యజా. వర్క ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తునాా. నువుా బీయడ్ 
చదవడానికి బైటకు వెళ్లలదిని ఎప్పుడైత్య చెపాావో అప్పుడే ఆనె్లన్స 
క్టరు్లు ఇంట్లలనే ఉండి నేరుచకునాా. అవి పూర్ుయాోక 
సంపాదించడం మొదలుప్టాన్ు." చెప్తాంది దీప్తు. 

"నిజమే?!" ఆశచర్ోంగా అడిగాడు త్యజ. 

"అవును త్యజా! కొతులో కొంచెం తకుకవ వచిచనా క్రమేప్ప బాగానే 
ఉంది సంపాదన. ఇప్పుడు మన ఇలుల గడవడానికి సరిపడానే 
వస్పుయిలే!" ధైర్ోం చెప్తాంది త్యజకు దీప్తు. 

త్యజ మఖంలో ప్రశ్యంతత చోటు చేస్తకుంది. 

"వెరీ గుడ్ దీప్పు నువుా స్పమ్మనుోరాలివి కవు." మెచుచక్టలుగా 
అనాాడు త్యజ. 

"ఇప్పుడు అకక కూడా ఆన్ెలన్నల పని చేస్ుంది తెలుస్ప?!" నవుాతూ 
అడిగ్వంది దీప్తు. 

ఆశచర్ోంగా ఆమె వైపు చూశ్యడు త్యజ. 

"అవును. నేనే సలహా ఇచిచ తనను గైడ్ చేశ్యను. హాయిగా 
చేస్తకుంట్లంది. పాప పుటా్క కొంచెం రస్ట్ త్మస్తకుందనుక్ట!" 
నవిాంది దీప్తు.  ఆ  నవుాలో హమవనాగమంత ఆతీవిశ్యాసం 
కనిప్తంచింది త్యజకు! 

*** 

With Best Wishes from 
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2021 కీీడల పోటీలు  
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2021 కీీడల పోటీలు  
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2021 వేసవి వన్ భోజనాలు  
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నేననాీన్ని    

P.L.N. మంగార్తాం        
 కలింగు బెలుల మ్రోగ్వత్య తలుపు త్మసింది కళింది. 

 ఎదురుగా అనాయో విశాపత్మ, అతని కొడుకు ‘లోకేశం’ 
కనిప్తంచారు. 

విశాపతి చేతిలో ప్ది బేగ్గొ, వెనుకనే లోకేశం  ఎన్నా లంకణాలు 
చేసినవాడిలా,  మప్్ా ఏళలకే .. మరో పదేళు వయస్త పైబడినవాడిలా 
నీర్సoగా.   

వాళుని అలా చూసేసరికి న్నటమ్మట రాలేదు కళిందికి. 

‘అనాయో అనాంత పనీ, చేస్పడనా మ్మట. బేగుొతో సహా 
వచేచస్పడు. తనే బాధలోల ఉంటే, వచిచ ఇకకడే  మకం 
వేయదలుచుకునాాడనా మ్మట’  వాళు వైపు ఆశచర్ోంగా చూస్ఫు 
ప్రకకకు తలిగ్వంది.    

 కళింది వెనకలే, ఎడమ మోకలి మీద చెయిో, 
ఆనించుకుంట్య ..  కుంటు కుంట్య వచిచ, గుమీంలో నుంచి తంగ్వ 
చూసింది స్పత .. ఈ మిట్ మధాోహాం వచిచంది ఎవరా? అనాటుల.  

కళిందికి .. ఆమె ఆడపడుచు వర్స.  

వరుస అయినా, కకపోయినా .. ఎవరి ఇంటికైనా వచిచంద౦టే, 
చాలు పని అంతా మీద వేస్తకుంటుంది. నడవలేకపోయినా .. అది 
తన ఇలేల అనాంతగా చకకబెడుతుంది. అందుకే భర్ు వదిలేసిన స్పతకి, 
బంధువుల అందరి ఇంటి దాారాలూ తెరిచే ఉంటాయి.  

ప్ళుయిన కొదిి కలానికే, ‘కలు సట్’ అని, పుట్ింటిలో వదిలేసి, 
వెళిుపోయిన భర్ు మరో ప్ళిు చేస్తకునాా ఏం చెయోలేకపోయింది. 
కసు, చదువుకునా ప్దిలు ఊరుక్టకుండా క్టర్ులో కేస్త 
వెయోడంతో, ఉదోోగస్తుడు కబట్ి,  అపాటినుంచీ కొదిిగా ‘మన్నవరిు’ 
వస్తుంది. 

దానితో .. కొడుకుని ప్టు్కుని అకకడా .. అకకడా ఉంట్య .. 

ప్ంచి ప్దిచేసి, వేదం నేరిాంచినందుకు  అనావర్ం దేవస్పథనంలో 
పురోహతుడుగా కుదురుకునాాడు. సంపాదనాపరుడు కవడంతో, 
ప్ళిు కూడా చేసి౦ది. 

కొతు జంట మధో తనెందుకనాటుల .. ప్రస్తుతం రిటైరు అయిో, 
రోడుడ ఎకి్డెంటులో కొడుకుని  పోగొటు్కునా కళింది ఇంటికి వచిచ 
ఉంటుంది.  

“మొనా అనాాను కదా! ఇంటి ఓనరు పొరు భరించలేక 
పోతునాానని. వీడికి బాగాలేదు  అని తెలిసినపాటి నుంచీ ఇలుల ఖాళ్ల 
చెయోమంటునాాడని.  వీడి ట్రీట్టీంట్ పూరిు అయేోంత వర్కూ, 
కొనాాళు పాటు ఇకకడే ఉండాలని వచాచం” ఉపోదాాతం లేకుండానే 
చెపాాడు విశాపతి లోపలి వస్ఫు.    తండ్రిని అనుసరించాడు లోకేశం.   

“సాంత ఇలుల అమేీస్తకుంటే .. అంత్య మరి. చెబిత్య, వినాావు 

కదు” అంది క్టపంగా. 

“ఏం చెయాోలి? వీడికి చదువు అబాక పోయినా .. త్రాగుడు 
అలవాటు అబిాపోయింది. ప్ళిు చేసేు .. అనాా మ్మరుతాడేమో 
అనుకుంటే, వీడి వాలకం చూసి ఎవారూ, ప్తలలనీ ఇవాలేదు. చివరికి  ఆ 
అలవాటల వలేల ‘లివరు’ పాడై  ప్రాణ్ం మీదికి తెచుచకునాాడు.  ఉనా 
గ్గడుని, అమీకునాది .. వీడినైనా బాగు చేయించు క్టవాలని. 
పోయిన్నళ్ళు అందరూ అద షవ్ంతులు. అందుకే, మీ వదిన 
తందర్గా దారి చూస్తకుంది. నేను ఒకకడినీ .. వీడిని చూడలేక 
పోతునాా. ఆడదికుకలేని సంస్పర్ం అయిపోవడంతో .. ఆ ఇంటి 
ఓనరు గాడికి చులకన అయిపోయాను” అంట్య అకకడే ఉనా 
వాలుకురీచలో జార్బడుతూ విస్తగు చెందాడు విశాపతి. 

వచిచన వాళుకు  మంచినీళ్ళు  అందిస్ఫు “ మందులు 
వాడుతునావా? లోకేశం బాబూ “ పలకరింపుగా అడిగ్వంది స్పత.  

“వేస్తకుంటునాా, ప్తనీా” చెపాాడు లోకేశం లోగొంతుకతో, ఎంతో 
కష్ం మీద వచిచంది ఆ మ్మటైనా. 

అనాగారి రాక ఎంత మ్మత్రమూ ఇష్ం లేని దానిలానే మౌనం 
వహంచింది కళింది. 

ఆ పూటకు వంట ఏరాాటలలో పడింది స్పత. 

***  

ఇకకడికి వచిచన తరువాత వంట పనీ, ఇంటి పనీ తప్తాంది 
విశాపతికి.  

కసు తెరిప్తన పడాడడు. తదిినం బ్రాహీడు కవడంతో ఉదయనేా 
వెళిల తన పని చూస్తకుని వస్పుడు. అదీ ఒకరి దగొర్ జీతానికే. 

అకకడికి  వెళ్లుచిచన తరువాత .. కొడుకుని  ఆస్తపత్రి చుట్య్ 
తిపాడమే పనిగా ప్టు్కునాాడు. మొదట్లల ప్రైవేటు ఆస్తపతులలోనే 
చూప్తంచాడు. ఉనా డబ్బాలు  ఖరుచ అయాోయేగాని ఫలితం 
కనిప్తంచలేదు. ర్వపు ఏం జరుగుతుందోననా ఆందోళన.  

ఇంక చెపాాలంటే కళింది కూడా సిథమితంగా లేదు. 

ఆమెకు మగుొరు ప్తలలలు.  

ఇదిరు అబాాయిలూ, ఓ కూతురు.  ప్దివాడు ‘ శివ గోపాల్ ’ 
హైదరాబాదులో ఉదోోగంలో ఉంటే, కూతురు ‘శ్రావణి ’ ప్ళుయి 
భర్ుతో ఏలూరులో ఉంటుంది. ఇక చినావాడు ‘భాగీర్ధ’ 
ఇంజనీరింగు చదువుతూ .. తన దగొర్వ ఉనాాడు.   

రండు నెలల క్రిందట ..  

భాగీర్ధ .. ఓ స్పయంత్రం పూట సైకిలు వేస్తకుని వెళ్ళతూ. 
‘భానుగుడి’ సంటరులో ఎదురుగా  వచేచ ఆర్.టీ.స్ప బస్త్ను 
తప్తాంచుక్టలేక పోవడంతో, దాని క్రింద పడి  ప్రాణాలు క్టలోాయాడు. 
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ఆ షాకిా తటు్కుని క్టలుక్టవడానికి చాలా రోజులే పట్ింది. 

పోయిన కొడుకు ఎలాగ్గ తిరిగ్వ రాకపోయినా ..  నష్పరిహార్ం 
క్టసం తిరుగుతుంది.  

ఎవరి కషా్నిా ఎవరు త్మర్చగలరు? 

ఆ ఆర్. టీ. స్ప డిపోకి వెళాులంటే, కొడుకు పోయిన  భానుగుడి 
సంటరు మీదుగానే దారి. అకకడికి వచేచసరికి మనస్త పాడవుతుంది. 
సైకిలుతో పాటు, కొడుకు ర్కుపు మడుగులో పడి ఉనాటేల 
కనిప్తంచిప్తస్తుంది ఈరోజుకీ. తెలియకుండానే కళు నీళ్ళు వస్పుయి. 

అందుకే, అది ‘దగొర్ దార్వ’ అయినా, అటు వెళుకుండా .. ఆట్ల 
త్మస్తకుని వెనుక వీధి వైపునుండి వెళిల వస్తుంది. అలా అయిత్య, రానూ, 
పోనూ అదనంగా మరో పది రూపాయల చారిజ ఎకుకవ. అయినా సర్వ! 
అలాగే వెళాులని నిర్ోయించుకుంది.  

ఇంతలో అనాగారి ర్ంగప్రవేశం. 

మరో పది రోజులు గడిచేసరికి .. 

విశాపతి మొతుం స్పమ్మనలతో వచేచస్పడు ‘ ఏమంటే? ఇలుల ఖాళ్ల 
చేసేస్పననాా’డు.  

ఏమీ అనలేని పరిసిుతి, తోడబ్బటి్న అనాగారు. వచిచ తన 
పంచనచేరాడు, తనది సాంత ఇలలని. అదే నచచలేదు తనకి. 

తనైనా చేసిప్టా్లి కదా! ఈ వయస్తలో ఎంతకని చేస్తుంది? 
ఇనాాళ్ళు ఉదోోగం పేరుత కష్పడింది. ఎప్పుడూ ఏదో కష్మేనా! 

ఉనా డబ్బాలు ఖరుచ అయిపోవడంతో, కొడుకు బాధను 
చూడలేక .. చివరికి సరాకరు దావఖానలో జాయిను చేస్పడు 
కొడుకుని .. విశాపతి. 

అకకడా ఎన్నా రోజులు లేడు .. వార్ం తిరిగేసరికి చనిపోయాడు. 

ఆరోజు ఏడుస్ఫు వచాచడు విశాపతి ఇంటికి “ నా కొడుకు 
గవర్ామెంటు ఆస్తపత్రిలో చనిపోయాడు గంట క్రితం. మ్మరుచరీలో 
ఉంచారు. వాడి ‘బాడీ’ ని బయటకు త్యవాలంటే డబ్బా కవాలి” 
అంట్య. 

ఆ మ్మటకి ఎవారూ ఆశచర్ో పోలేదు. అయోో! అనలేదు.  

అనుకునా ఫలితమే. 

“ఎంత కవాలి? అయినా ఇంట్లల డబ్బాల్లకకడి నుంచి వచాచయి. 
నెలాఖరు రోజులు” విస్తకుకంది కళింది.  

ఆ మ్మటకి మరింతగా ఏడాచడు విశాపతి.  పొగ్వలి పొగ్వలి ఏడాచడు 
“ఆ మ్మరుచరీ వాడికి అయిదు వందలైనా ఇవాందే. నా కొడుకు ‘శవ౦’ 
బయటకు రాదు” అంట్య.   

ఇలలంతా వెదికింది.  తన ప్నషనైనా నామ మ్మత్రమే. భర్ు చనిపోత్య, 
వచిచన ఉదోోగం. ఎప్పుడూ హెడ్ కార్్రిక దూర్ంగానే ఉండాలి్ 
వచిచంది. అందుకని ఇంక్ట అయిదేళు సరీాస్త ఉండగానే ‘వాల్లంటరీ’ 

త్మసేస్తకుంది ‘ఎందుకొచిచన ఉదోోగం?’ అంట్య. 

మినిమం సరీాస్ఫ .. మినిమం ప్నషనూ. 

ఇలలంతా వెతికిత్య అంతా కలిప్త .. మూడువందల వర్కూ 
వచాచయి. మిగ్వలిన రండు వందలూ స్పత వేసింది. 

విశాపతి ఇప్పుడు ఒంటరివాడు. 

కటు్కునా భారాో లేదు. కనాకొడుకూ లేడు.  ప్ళుయిన కూతురు 
ఉనాా, వెళిల అకకడ  ఉండలేడు. అందుకే తన స్పమ్మనలతో పాటు తనూ, 
చెల్లలలి ఇంట్లలనే ఉండిపోయాడు. 

ఇక తన అవసర్ం లేదనీ .. 

ఉండి కళిందికి ఆరిధక భార్ం కకూడదని “వస్పును .. వదినా. 
అవసర్ం అనుకుంటే ఫోన్స చెయిో” అంట్య కొడుకు దగొర్కే 
వెళిుపోయింది స్పత. 

*** 
ఆరు నెలలు తిరిగ్వత్య గాని .. ఆర్.టీ.స్ప వాళు నుంచి  నష్పరిహార్౦ 

వచిచంది కదు. 

దానిా అందుకునా తరువాత .. 

చెలిల మ్మటాలడిన మ్మటలకు విస్తు పోయాడు విశాపతి.  

“సంటిమెంటే అనుక్ట, నాకికకడ ,ఈ ఇంట్లల ఉండాలని లేదు. 
ఇంటినుంచి బయటకు ఎకకడికి వెళాులనాా .. ఆ ‘భానుగుడి’ సంటరు 
మీదుగానే వెళాులి. అటు వైపు వెళాులంటేనే భయంగా ఉంది. 
అసుమ్మనం నా కొడుకు చనిపోయిన ద శోమే కనిప్తస్తుంది. అందుకే, 
ఈ ఇలుల అమేీసి, వేరకకడైనా ఉందాం అనుకుంటునాాను”. 

“నేనొకడిా అమీకునాాను చాలదా? డబూా, మిగలేలదు కొడుకూ 
దకకలేదు” 

“ అయినా సర్వ! నాకు ఈ ఇంట్లల ఉండడం ఇష్ం లేదు. ఊర్వం 
గొడుడ పోలేదు. కవలసిననిా ఇళ్ళు”  

“ఈ ఫాలటు డబ్బాలూ, అదీ కలిప్తత్య, వేరకకడైనా 
కొనుక్టకవచుచనేమో” స్ఫచించాడు విశాపతి. 

“ ఏమో! అది ఆలోచించాలి. ఇంక ఈ వయస్త్లో కొతుది 
కొనుక్టకవాలా?  ఏ అదెి ఇంటిలోన్న గడిపేసేు జీవితం గడవదా! 
అనిప్తస్తుంది. నా తరువాతా, హైదరాబాదులో ఉండే ప్దివాడికి  ఈ 
ఇలుల అవసర్ంలేదు. కూతురూ అంత్య, ఏలూరులో ఉంటుంది. నేనా ఆ 
దారమీట నడవను. అందుకే, అదేదో ‘నేనే’ అమేీస్తకుంటే .. మ్మ 
ఆయన కషా్రిజతం నేనే అనుభవించి నటలవుతుంది” చెప్తాంది.  

‘మ్మ’ అనే మ్మటను వతిుపలుకుతూ .. నువుా బయట వాడివే అనా 
అర్ధం వచేచలా. 

ఇక మ్మటలు మిగలేలదు విశాపతికి.  
     *** 

కొనడం అంటే కష్ం గానీ, అమీడం ఎంతసేపు. డబ్బాలు 
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చేతులు మ్మరాయి. సాంతం అనుకునాది పరాయిదయిోంది. 

అదెి ఇలుల చూస్తక్టగానే .. 

ఏలూరు నుంచి కూతురు ‘ శ్రావణి’ వచిచ, వాళిుదిరికీ అవసర్ం 
అయిన వస్తువులు ఉంచి, మిగ్వలినవి అయినవాళుకు పంచేసింది. 
ఇంక అకకర్లేనివి .. పాత స్పమ్మనలకి ఇచేచసింది. 

రండు మంచాలూ, ఓ దివాను, టి.వీ, ఫ్రిజు, నాలుగు కురీచలతో .. 
కొనిా వంట స్పమ్మనలతో  శ్రావణి  ఉండగానే, రామ్మరావుపేటలోని 
అదెిఇంటికి మ్మరిపోయారు అనాాచెల్లలళ్ళు ఇదిరూ.  

ఎందుక్ట భంధనాలు అనీా తెంచుకుని సేాచా విహంగంలా 
మ్మరింది కళింది మనస్త. 

ఇక తన ఆ భానుగుడి వైపు ఎప్పుడూ వెళుదు అనుకునేలా. 

వెళ్ళు మందు తలిలతో అంది శ్రావణి. 

“ మీ అలులడుగారు, మ్మ ఇంటిని ఆనుకుని ఉనా సులానేా కొనాలని 
అనుకుంటునాారు. ఇలుల ఇరుకుగా ఉండడంతో, అదికూడా కలిసి 
వసేు కసు విశ్యలంగా కటు్క్టవచచని ఆలోచన” అని.   

అంత్య.. ‘మూడు లక్షలు’ త్మసి, కూతురిా త్మసికెళుడానికి వచిచన .. 
అలులడి చేతిలో ప్ట్ింది కళింది.  

అనీా నిమితుమ్మత్ర౦గా చూస్తునాాడు విశాపతి.   

కళిందికి .. షేర్ల బిజినెస్ట చేసే అలవాటుంది. ఇంక ‘బిట్ 
కయిన్స’,  చైన్స గ్రూప్తంగ్ కూడా పరిచయమే. అసుమ్మనం సల్ ఫోను 
పటు్కుని వదలదు. డబ్బాలు ఏం కలిసివచాచయో! తెలీదు గానీ .. అవి 
ఎప్పుడూ నషా్ల బాటలోనే నడిచాయి. 

అలా తెలియకుండా చాలా డబ్బాలే పోగొటు్కుంది.  

ఇప్పుడు ఇలుల అమిీన డబ్బా కూడా చాలా వర్కూ అందులోనే 
ప్ట్ింది. దిగాలే, గాని అది ఒక వోసనం. 

విశాపతి జీతం డబ్బాలు ‘ఇంటి అదెి’ కు ప్డిత్య, మిగ్వలిన ఖరుచ 
అంతా కళిందిది. 

అవసరానికి  కొడుకు శివగోపాలూ  డబ్బా పంపుతూనే ఉనాాడు.  

అసలు .. చినావాడు భగీర్ధ ‘పోయిన’ప్పుడే .. 

ఒంటరిగా ఉనా ఆమెని, కొడుకు హైదరాబాదు త్మస్తకు 
వెళిుపోతాడని బందువులు అందరూ అనుకునాారు. కనీ, అలా 
జర్గలేదు. కొడుకు అసలు ఇంటికి ర్మీని ‘అననే’ లేదు.  

పదవ రోజు తమీడి దినకరాోల తరువాత వెళిుపోతూ “ స్పత 
అతుని తోడు ఉంచుక్ట” అని మ్మత్రం అనాాడు. 

“ స్పత అతు వచిచ మ్మత్రం ఎనిా రోజులు ఉంటుంది? తమీడు 
పోయాడని తెలిస్ప, అందరితో పాటు వచిచంది. అందరూ 
వెళిుపోయినా .. చినాప్పుడు మేం చూస్పం! అనా విశ్యాసంతో, ననుా  

ఒంటరిగా వదిలేయోలేక ఉండిపోయింది” 

“ ఒకకదానివీ ఏం ఉంటావనీ అనడం” 

ఆమ్మటకు కొడుకు వంకే  కళుపాగ్వంచి చూసింది కళింది. 

ఇంతలో స్పత నెమీదిగా అడుగులేస్ఫు ‘ టీ’ కప్పు పటు్కుని 
వచిచంది ప్రయాణ్ం ప్టు్కునా మేనలులడి క్టసం. 

అయినా, ఇంక ఆర్. టి. స్ప లో కె్లమ సటిల్ కలేదుగా, 
ర్మీంటే .. మ్మత్రం వెళిుపోగలదా!  సమ్మధానపడింది. 

“ నీకెందుకు శ్రమ అతాు!” అంట్య కప్పు అందుకుని “  కసు 
అమీని చూస్తక్ట. మొనాటివర్కూ ‘వాడు’నాాడు,  అనుకునే వాడిని. 
ఇప్పుడు ఒంటరిదయిోంది” అని.   

“అలాగేలే ” అని మేనలులడికి మ్మట ఇచిచనందుకు ..  నాలుగు 
నెలల తరువాత ఆమె అనాగారు విశాపతి వచేచంతవర్కూ ఉనాది. 

 ***  

అదెి ఇంట్లల .. కొతు వాతావర్ణ్ంలో బాగానే ఇమిడింది కళింది. 

చుటు్ప్రకకల అందరూ పరిచయం అయాోరు. తన బిట్ 
కయినూ, చైన్స గ్రూప్తంగ్ గురించి చెప్పుకొచేచది.  

 “అలాంటివి అంత నమీకూడదు. మంచివి కదు. మొదట్లల 
ఇచిచనటేల ఇచిచ, తరువాతకి ఏదో ఎసరు ప్డతారు” అంట్య ఆసకిు 
చూపలేదు ఎవారూ. 

ఎంతో సేాహం ఉనా ఎదురింటి ‘వనజాక్షే’ ఆసకిు చూపలేదు.   

అలా అని తన ప్రయతాం మ్మననూలేదు.  

ఆఖరికి ‘గాోస్ట సిల్లండరు’ వేసే అబాాయినీ వదలలేదు.  

“మ్మకెందుకండీ .. ఇలాంటివి? నేనేం ప్దిగా చదువుక్టలేదు” 
తప్తాంచుక్టచూస్పడు.   

“ అబేా! తందర్వం లేదు. బాగా ఆలోచించుకుని, వచేచ నెల 
సిల్లండరు వెయోడానికి వస్పువు కదా! అప్పుడైనా చెప్పు. ఇందులో ఓ 
మగుొరిని చేరిాసేు చాలు .. నీదేం రూపాయి ఖరుచ కదు, పైగా డబ్బాలు 
వస్పుయి. న్నటి మ్మటే కదా! పోయేదేమంది? వసేు లాభమే కదా! అలా 
చేర్వవాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే నా దగొర్కు త్మస్తకురా! అంతా నేనే 
చూస్తకుంటాను.” అంట్య హతభోద చేసి, ఫోన్స నెంబరు కూడా 
త్మస్తకుంది. 

సరిగాొ మళ్లు సిల్లండరు వేయడానికి వచిచనపుడూ,  చెబ్బతుంటే ..  

అతను వినీ, వినడంలో వెళిుపోయాడు. ఆ విషయ౦ అంతా 
ఆలకించిన ఎదురింటి వనజాక్షి లోపల లోపలే నవుాకునేది. ఈమె 
ఎవారినీ వదిలిప్ట్డం లేదు కదా! అనాటుల. 

చూస్తుండ గానే .. అలా నాలుగేళ్ళు బాగానే గడిచాయి. 

ఇంటి ఓనర్్ అదే అపార్ుమెంటులో ఇంక్ట ఫాలట్లల ఉండడంతో .. 
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ఓ ఉదయానా.. 

“ మ్మ ప్దిమ్మీయి ప్ళిు కుదిరిందమ్మీ! మ్మరిచలో ప్టు్కుందాం 
అనుకునాాం ” వచిచ చెపాాడు అపాారావు. 

“ అలాగా చాలా సంతోషం అండీ! డిగ్రీ చదివిందో! లేదో! అప్పుడే 
సంభంధం కూడా కుదిరిపోయిందనా మ్మట” అంట్య సంతోష౦ 
వోకుం చేసింది.  ఇంటి ఓనరు ఎంత మంచివాడు, రండు నెలల 
తరువాత జరిగే ప్ళిలకి  ఇపాటి నుంచే పని గటు్కు వచిచ 
ప్తలుస్తునాాడు అనాటుల.   

“ ఈలోపు .. మీరు ఇలుల ఖాళ్ల చెయాోలి” అంట్య చావు కబ్బరు 
చలలగా త్యలాచడు. 

“ హా” విస్తుపోయింది కళింది. 

“ ప్ళిు అంటే చుటా్లు అందరూ వస్పురు కదా! ఇలుల అవసర్ం. 
కసు మందుగా చెబిత్య, అపాటికి ఎకకడైనా వెతుకుకంటారు అని 
చెపాడం”     

ఇంకేం మ్మటాలడలేకపోయింది కళింది.  

“ నేను చెపాాను కదా! సాంత గ్గడు అమీకుంటే కషా్లు 
పడతా౦ అని. తినాా, తినక పోయినా ఓ మూల పడుకుంటే రోజు 
గడిచిపోతుందని. అంటే, వినాావు కదు. సంటిమెంటు అనాావు” 
అనాాడు విశాపతి ఇంటి ఓనరు వెళిుపోగానే.  

ఎంకి ప్ళిు స్తబిా చావుకి రావడం అంటే ఇదే. ఆప్తలల ప్ళిు 
కుదర్డం ఏమిటీ? తనకి కూరుచనా ప్పట కదిలిపోవడం ఏమిటి? 
దికుక తోచలేదు కళిందికి.  

ఆరోజు అనాయో  వచిచ ‘ఇంట్లల’ చేర్డంమే నచిచంది కదు. 

ఏదో తెలియని విస్తగ్గ, నిరాసకుతా.   

తనకి ఇంక .. ఓ కొడుకునాాడనా ధీమ్మ .. ఎవారు చెప్తానా 
వినాది కదు “ ఇలుల అమ్మీలి్ందే. తను ఇకకడ ఉండబోదు”  అని.  

‘శని’ నెతిుమీద కూరోచవడం అంటే, ఇదేనేమో!  

*** 

అలాంటి అనుభవాలు ఒకటి, రండు అయాోయి. 

అకకడకకడే .. ఈ వీధీ, ఆ వీధీ అనాటుల మూడేళులో .. ఓ రండు 
ఇళ్ళు మ్మరారు. 

ఈ జీవన పోరాటం తన తప్తాదమేనా? పొర్పాటు చేస్పనా? 
అని ప్రశాల మీద ప్రశాలు వేస్తకుంటుది కళింది. ఏం వేస్తకుంటే, 
ఏమిటీ? అది గతించిన గతం. 

ఆ రోజు అనాగారి మీద విస్తగైత్య ..  ఈ రోజు అనాయో అయినా 
ఉనాాడు అనుకునేలా. 

“ మ్మయిలుల శుబ్రంగా ఉంచేవాళ్ళు కవాలి. ఈ వయస్తలో 
మీర్వం చెయోగలరు?” స్ఫటిగానే అడిగ్వంది ఓ ఇంటావిడ. 

“ అయోో! మ్మ దగొర్ పని మనిష ఉంది. ఎప్పుడూ మ్మనదు. 
అదిగో ‘అది’ చూప్తసేునే వచాచను. ఈ ప్రకకనే ఎకకడో చేస్తుందట. మీ 
ఇంటికి ‘బోరుడ’ ఉందని త్మస్తకు వచిచంది” అంట్య అకకడే ఉనా 
పనిమనిషనీ పరిచయం చేసింది కళింది. 

“ ఆయ్”  అంట్య ‘అవుననాటుల’ తలూప్తంది వెంకటనరు్. 

అది అయిదు అంతస్తుల అపారు్మెంటు. ఒక్టక ఫోలరీక నాలుగు 
పోర్షనుల. అనిా సౌకరాోలూ ఉనాాయి.  ఏమనుకుందో గాని ‘ఇదరి్వ 
ఉంటాం’ అనడంతో ఆమె ఇలుల ఇచిచంది.  

ఇలుల మ్మరినప్పుడలాల .అదెలిు ప్రుగుతునాాయే గాని తగొడలాల.  

అకకడికి వెళిున తరువాత వెంకటనరు్ “ ఇలుల ప్దిది .. 
తుడుపులు ఎకుకవ అయాోయి. జీతం ప్ంచండి .. లేకపోత్య, నా వలల 
కదు” అంటే చేసేదిలేక మరో ‘రండు వందలు’ ప్ంచింది. ఇలుల 
చూప్తంచినామే మ్మనేసేు .. ఇంటివాళుకి లోకువై పోతానని. 

ఖరుచల మీద ఖరుచలు. ఆదాయం మ్మత్రం అదే.  

కొడుకుతో “ అసలే ఓప్తక లేకుండా పోయింది. అకకడికి 
వచేచస్పును రా ” అంటే .. 

“ నువుా వచేచసేు .. మ్మమయో ఒంటరి వాడైపోతాడు కదే” 
అంటాడు. మేనమ్మమ భాదోతనీ మీద వేస్తకుని చూసేవాడిలా.  

“ ఇంక నాకు వండి, వార్వచ ఓప్తక ఎకకడుంది? ఈ డెబ్ెా రండేళు 
వయస్తలో”  

“ సర్వ!  హరిక ని అడుగుతానులే ” అంటాడు.  

అలా అడుగుతునాాడో! లేదో! తనకు మ్మత్రం ‘ప్తలుపు’ రావడం 
లేదు. 

హారిక అంటే .. క్టడలు. అదీ ఎవరు? సాంత మేనక్టడలు. అనా 
కూతురు. చినాప్పుడు తన చీరలిా .. వోణీలుగా వేస్తకునా ప్తలల. 
అనాదానికి ప్ళిు చెయోగలడా? అనుకుంటునా సమయంలో, తనకు 
ఎలాగ్గ భర్ు లేడు,  మళ్లు కొతు ప్తలలని ఎందుకు? తెలిసిన ప్తలల 
అయిత్య, బాగుంటుంది కదా అని, అనాగారి కూతుర్వా 
చేస్తకునాందుకు .. తను చేదైపోయి౦ది.   

*** 

ఆ ఇంట్లలకి వెళిునపాటి నుంచీ ఏదో ఇబాంది. 

ప్రకకనునా వాళుతో మ్మటాలడదాం అనుకునాా .. ఆ మూడు ఇళలలో 
ఆడవాళ్ళు అందరూ ఉదోోగస్తులే. పగలు ఎవరూ ఇంట్లల ఉండరు. 
అనిా ఇళుకూ తాళాలే. ఇక స్పయంత్రాలు తన తో బాతాఖానీ వేసే, 
త్మరిక ఎవరికీ ఉంటుంది? 

ఇప్పుడు .. మనుషుల మొహాలు ఎప్పుడు కనిప్తస్పుయా అని 
వెతుక్టకవలసి వస్తుంది.   

వసేు,  పనిమనిషీ లేదా వాటర్ అబాాయి అంతకుమించి మనిష 
అలికిడి లేదు. 
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 అదో అండమ్మన్స జైలులాగ. డబ్బా ఉనాా శేష జీవితానికి ఆదర్ణ్ 
లేదు. రోగం వసేు చూసేవాళ్ళు లేరు. 

మంచినీళ్ళు కవాలనాా, కళ్లుడుచకుంట్య వెళాులి్ందే.   

అలాంటి సమయంలోనే స్పత నుంచి ఫోను.  

“ఏం వదినా వంట్లల బాగుండడం లేదట కదా! ఇప్పుడే మీ 
అమ్మీయి శ్రావణి ఫోన్స చేసి చెప్తాంది, అమీను కసు చూస్తక్ట అని”  

“అవునే. మూడు రోజుల మట్ీ జార్ం. చుటు్ప్రకకల మ్మటాలడడానికి 
మనిష లేకపోత్యను .. శ్రావణికే ఫోన్స చేసి,  పరిసిథతి ఇలా ఉందే అంటే .. 
అదే,  ఏలూరులోనే వాళు ఇంటి ప్రకకనునా ఆర్.ఏం.ప్ప డాక్రుకే,  
సలోూను ..  స్కపోల ననుా చూప్తంచింది. అతను నా నుంచి అనీా 
వివరాలూ తెలుస్తకుని .. మందులు రాసి ఇచాచరు. అది ఫోట్ల త్మసి, 
పంప్తసేు ..  సల్ త్మస్తకుని వెళిల .. అనాయో మందులు తెచాచడు. అవే 
వేస్తకుంటునాాను. టైఫాయిడ్ అట ”      

“అయోో! గోపాలుకి చెపాావా?” 

“ఆ. చెపాాను.  ఆ మందులే వాడు .. ఎవరు వ్రాసి ఇచిచనా అవే 
మందులు అనాాడు” 

ఒకక నిమషం మౌనం తరువాత “ సర్వ! ర్వపు వస్పునులే. శ్రావణికి 
వెళ్ళతునాానని చెపాాను” చెప్తాంది స్పత.  

ఆ మ్మటకి ధైర్ోం వచిచంది కళిందికి. పోనిలే, ర్వపటినుంచీ ఇంత 
కష్ం ఉండదు. ప్రాణ్ం దిగాలాకుకపోతునాటుల ఉనా తన కష్ంలో 
పాలుపంచుక్టవడానికి మరొకరు వస్పురు. 

విశాపత్మ సంతోషంచాడు .. తనకు వంట బాధ తప్పుతుందని. 

 *** 

మరునాడు స్పత .. వస్ఫునే చెప్తాంది.  

“మ్మ శంకర్ం .. మ్మ సథలంలో ఇలుల కటి్స్తునాాడని చెపాాను కదా! 
అది ఇంక్ట నెలలో తయార్యి పోతుందని అనుక్టవడం. అది 
అయిపోగానే ..  ‘మీరు’ వచిచ ఉంటానంటే ..  పైన కూడా రండు గదులు 
వేస్పును .. ఎనాాళలయినా ‘ఇకకడే’ ఉండొచుచ అనాాడు. అందుకు, మ్మ 
క్టడలు కూడా వప్పుకుంది”  అని. భర్ు ఏదైనా అనుకుంటే అందుకు 

భార్ో అంగీకర్ం అవసర్మే అనాటుల. 

ఆ మ్మట వెంటనే, అర్ధo కలేదు కళిందికి.  

“అంటే” అడిగ్వంది అయోమయంగా చూస్ఫు. అర్ధం అయీ .. 
అవనటులగా ఉంది విషయం. 

ఎనాాళలయినా అంటే, ‘కడ’ వర్కూనా? తను  ఇంక లేవలేక .. 
మంచం మీదకు చేరిత్య అప్పుడూనా? ఇపాటికే తను అలానే ఉంది. 

“అంటే, ఏమంది? మనమేం .. పరాయివాళుo కదు. చినాప్పుడు 
అందర్ం .. ఒకే ఇంట్లల ప్రిగ్వనటుల ప్రిగాం. తలిల లేని .. నేను ఎకుకవగా 
మీ అమీ దగొర్వ అంటే ‘అతు’ దగొర్వ ప్రిగాను.  ఇప్పుడా మీ గోపాల్ 
నినుా ప్తలవడం లేదు.  అందుకే, వచిచ మ్మ దగొర్ ఉండండీ .. అనడం” 
విశదపర్చింది స్పత. 

అపాటికి విషయం అర్ధమయిో, మఖంలోకి కళ వచిచంది 
కళిందికి.  

గాలివాటుగా కొటు్కుని పోయే, తన జీవిత నావకు చుకకని 
దొరికినట్యల,  బ్రతుకు కష్ం అప్పుడే తలగ్వపోయి  మనస్త త్యలిక 
పడడట్య్ అయి, గుండెల నిండుగా ఊప్తరి ప్పలుచకుంట్య ..  

అకకడే తన మంచం ప్రకకనే కూరుచనా స్పత చేతిని .. తన చేతిలోకి 
త్మస్తకుంట్య .. 

“పోనీలేవే, ఆ మ్మట అనాావు .. అంత్య చాలు. అదే కడుపు నిండి 
పోయింది. నీక కలు ఇబాంది. సరిగా నడవలేకపోయినా .. అయినా 
అనాావు. మ్మమలు వాళు కనాా ప్దిమనస్తతో. అదే సంతోషం. 
కడుపు నిండిపోయింది. అయినా అలా   ‘వసేు’  మ్మ అబాాయి బాధ 
పడడూ ” అంత సంతోషంలోనూ నొచుచకుంది కళింది .. స్పత చేతిని 
వదిలేస్ఫు. 

కొడుకు బాధడడం సహంచలేనిదానిలా. 

“ఏం పడడు. కనీసం తలిలని ఎవరో ఒకరు చూస్తునాార్ని 
సంతోషపడతాడు” చెప్తాంది స్పత సిుర్ంగా .. వదిలేసిన వదిన చేతి 
మీద .. తన చేతిని వేస్ఫు ‘నా మీద నమీకం ఉంచూ’ అనాటుల 
భరోస్పగా.  

With Best Wishes from 
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‘పురుషులందు పుణ్ోపురుషులు వేరు’ అనాాడు వేమన. 
అనడానికి కొనేాళలమందు తనూ పుణ్ోపురుషుడు కదుట. ఐనా 
ఆయనకి యోగ్వ అనా గౌర్వప్రదమైన బిరుదు దకికంది.  

పర్మదుషు్డైనా సర్వ, మ్మరొాసేు చాలు. పతనమైనా సర్వ, 
పశ్యచతాుపపడిత్య చాలు. గౌర్వించడానికి సమ్మజం 
ఎదురుచూస్తుంటుందనడానికి ఉదాహర్ణ్లు వాలీీకితోనే 
మొదలయాోయి. అదీ పురుషుడి అద ష్ం! 

స్పీకి అలాంటి అవకశం లేదు. పతనమవడంలో తన తప్పు 
లేకపోయినా కూడా, ఆమె ఎనాటికీ పుణ్ోస్పీ కలేదు.   

ఈ వివక్షకు స్పీలు అలవాటు పడిపోయారు. ఎంతలా అంటే- ఈ 
వివక్షను సమరిథంచడంలో ప్రధానపాత్రను తామే పోషంచడానికి పోటీ 
పడతారు.  

కంపూోటరు్లో ప్పజీ చేసిన నేను, ఈ వివక్షను చినాప్పుడే 
గురిుంచాను. ఎదురు తిర్గాలని చదువుకునే రోజులోలనే గట్ిగా 
అనుకునాాను. హైస్ఫకలోల, కలేజిలో చాలామంది అబాాయిలిా 
అందీఅందక ఊరించేదానిా. కనీ వాళ్ళల మరీ దగొర్గా వసేు, ఎలాగో 
తప్తాంచుకునేదానిా. శీలం పోతుందని కదు. శీలమనేది ఉంటే, అది 
మందు అబాాయికీ, ఆతరాాత్య అమ్మీయికీ పోతుందని నమ్మీను. 
ఐనా ఎందుక్ట శీలానిా కపాడుక్టవడం నా ధర్ీం అనా భావంనుంచి 
బయటపడలేకపోతునాాను. 

నా సందిగాధనిా, ‘మిడిల్ కలస్ట వాలూోస్ట’ అని నిర్సిస్పుడు నా భర్ు 
విక్రం. ఐత్య ఆ వాలూోస్ట క్టసమే ఏరిక్టరి ననుా ప్ళిల చేస్తకునాాడని 
తెలుస్త. కనీ తనొప్పుక్టడు. ‘హైససైటీ హపోక్రస్ప’ అని నేనంటే 
మచచటగా నవేాస్పుడు.  

మ్మ ప్ళలయి రండేళలయింది. విక్రం చామనచాయలో తెలుపుకి 
తకుకవ, నలుపుకి ఎకుకవ. డబ్బాలోనూ నలుపుకి ఎకుకవ, తెలుపుకి 
తకుకవ. సమ్మజంలో అతడికునా విలువకి నలలడబేా కర్ణ్ం. మ్మ 
ప్ళలయిన ఆరాలలకే విక్రం నాక్టసం ఓ డబ్బల్ బెడ్రం పాలట్ 
కొనాప్పుడు నలలడబ్బాని నేను నిర్సించలేదు.  

అతడు బిజినెస్ట ట్యరోల ఉనాప్పుడు నేను నా ఫాలట్ కొచిచ 
ఉంటాను. ఈరోజూ అలాగే నా ఫాలట్ లోనే- హాలోల స్ఫాలో కూరుచని, 
టీపాయ్ మీదునా మోనిటర్ చూస్తునాాను.   

వంటింట్లల పనిమనిష స్పత గ్వనెాలు తోమతోంది. నేను 
గమనిస్పునని తెలుసేమో శ్రదధగానే పనిచేస్ుంది. కనీ నా ఆలోచనలు 
పుణ్ోపురుషుడు వరుణ్ చుట్య్ తిరుగుతునాాయి. అతడు ఇంక్ట 
అర్గంటలో ఇకకడికి రావాలి. అపాటికి స్పత బెడ్రంలో ఇల్గలతుుతూ 
ఉండాలి. ఆ ద శోం మోనిటరోలంచీ వరుణ్ చూడాలి. స్పత వెళిలపోయేక 
ఇంట్లల నేనూ, వరుణ్ ఇదిర్మే ఉంటాం. తరాాత… 

వేట మొదలౌతుంది. మ్మమూలు వేట కదది. పులులూ, 
సింహాలకంటే క్రూర్మైన మగాణి ోపట్ే వేట అది. నాకిష్మై ఆ వేటకు 
దిగలేదు. అంతా విక్రం లీల! 

ప్ళ్ళ్లన కొతులో ఓ నెలాలళ్ళల ఇండియాలోనూ, రణ్ణోలుల ఫారిన్స 
ల్గకేషనలలోనూ- మ్మ హనీమూన్స. అప్పుడు జీవితం ఓ ర్ంగులకల 
అనిప్తంచింది. కనీ ఆ తరాాత మ్మ విహారాలు ఆగ్వపోయి, నాది 
జనానా జమ్మనా అయింది. ఆ తరాాత- విక్రం మనస్త కూడా, అతడి 
డబ్బాలాగే తెలుపుకి తకుకవ, నలుపుకి ఎకుకవ అని తెలిసింది. 

ఓస్పరి విక్రం ఒకకడూ సిాటజరాలండ్ వెళిల రండు వారాలునాాడు. ఆ 
సమయంలో అతడి కజిన్స జైరాజ్ ఓరోజున ఏకంతంలో ఉనా నా 
దగొర్కొచిచ చొర్వ చేశ్యడు. చెంప ఛెళ్ళలమనిప్తంచాను. జైరాజ్ 
తడబడలేదు, “వయస్తలో ఉనాావ్. పది రోజులిాంచి మగతోడు లేదు. 
సిాటజరాలండులో ఉనా విక్రంకి నూో రిక్రూట్ పాయల్ తోడుంది. నువుా 
మనిషవి కదా, ఉపూా కర్ం తినడం లేదా? ల్లటజ్ ఎంజాయ్, న్న 
ఇనిుబిషన్స్” అనాాడు చెంప తడుమకుంట్యనే. 

హైససైటీకి ఇది మ్మమూలేనని వినాాను. ఐనా జైరాజ్ మ్మటలిా 
పూరిుగా నమీలేక, సిాటజరాలండులో ఫేస్ట బ్బక్ట రెండండ్ లేఖినికి విక్రం 
వివరాలు చెపాాను. తను వాళలని కలుస్తకుని, వాళలతో సలీూ కూడా 
త్మస్తకుని నాకు పంప్తంది. ‘ఎనీ డౌట్్’ అంట్లంది ఆ ఫొట్ల.  

తిరిగొచేచక జరిగ్వంది చెప్తా విక్రంని నిలదీసేు- విక్రంకి జైరాజ్ మీద 
క్టపం రాలేదు. ‘చెంప ఛెళ్ళలమనిప్తంచావుగా, మరి నీ జ్యలికి రాడులే’ 
అనాాడు. లేఖిని గురించి మ్మత్రం, “అనవసర్ంగా ఆ అమ్మీయిని శ్రమ 
ప్టా్వ్! ననాడిగ్వత్య నేనే చెపేావాణిోగా” అనాాడు. 

“నీకు తపానిప్తంచడం లేదా?” అంటే- “ఫరొట్ ది మిడిల్ కలస్ట 
వాలూోస్ట డారిలంగ్! ఆడదానికి కవాలి్ంది సకూోరిటీ. అది నీకిచాచను. 
బీ హాోప్ప. మగాడికి కవాలి్ంది వెరైటీ. ల్లట్ మీ బీ హాోప్ప” అని త్యలిగాొ 
నవేాశ్యడు.  

“మ్మగాడు వెరైటీ క్టర్డానిా సమరిథంచేవేనా, హైససైటీ 
వాలూోసంటే?” అనాాను క్టపంగా. 

“కమ్మన్స డారిలంగ్! మగాడి వాలూోస్ట కి మిడిలూ, హై 
కలస్తలుండవు. నువుా కనుక వాలూోస్ట క్టసం ఓ మిడిల్ కలస్ట వాణిో 
చేస్తకునాావనుక్ట. వాడు నేనిచేచ సకూోరిటీ ఇవాలేడు. కనీ వాడూ 
వెరైటీ క్టర్తాడనాది గాోర్ంటీ”  

నాకు నచచకపోయినా అతడి మ్మటలో నిజమంది. సమ్మజ 
నియమ్మలిా పాటించకపోత్య, ఆడది అపరాధభావంతో 
తల్గంచుకుంటుంది. పురుషుణో్నా అహంతో, మగాడు రొమీ 
విరుచుకుని తిరుగుతాడు.  

పుణ్యపుర్లషుడు   
జొనాలగడడ రామలక్ష్మి         
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నాకుక్రోషమొచిచంది, “ఐత్య నాదీ నీ రూటే. నాకొదీి సకూోరిటీ. 
నాకూ కవాలి వెరైటీ” అనాాను.  

చెంప ఛెళ్ళలమనిప్తస్పుడనుకునాాను. కనీ మళ్లల త్యలికగా 
నవేాశ్యడు విక్రం.  

“దట్్ గుడ్. నువాలా చేసేు నాకూ గ్వలీ్ ఫీలింగుండదు. నా 
సర్దాలకి నువాడుడ రాకు. నీ సర్దాలకి నేనడుడ రాను. ఎటొచీచ చినా 
జాగ్రతు! ఏంచేసినా గుటు్ పాటించాలి. మన మధో గొడవల్గచిచనా 
ర్చచకెకకకూడదు. మనకి పుట్ే బిడడ డీఎనేో ట్టస్త్కి నిలబడాలి. మనం 
మ్మమూలోళలం కదు. మీడియా ద ష్ంతా మనమీదే ఉంటుందని 
మరిచపోకు” అనాాడు. విక్రం 

తెలలబోయాను. అతడిది విశ్యలహ దయమనాలో, బలహీనతని 
జయించలేని అసహాయత అనాలో, విలువలిా కదనలేని నా 
మధోతర్గతి మనసుతాంపై నమీకమో అర్థం కలేదు. “అగ్వాస్పక్షిగా 
ప్ళిల చేస్తకునా దంపతులం మనం. నీకీ ఏరాాటు బాగుందా?” 
అనాాను అసంత ప్తుగా.  

“ఏం చేసేది? నాకునేనుగా అమ్మీయిల వెంటబడడంలేదు. నా 
డబ్బా, హోదా చూసి వాళ్ళల తమ అందానిా ఎర్ వేస్తునాారు. 
పడిపోవడం బలహీనత్య కనీ, మగాడిగా నాకది సహజం” అనాాడు 
విక్రం. 

“అందరు మగాళ్ళల అలా ఉండరు. పురుషులందు 
పుణ్ోపురుషులూ ఉంటారు” అనాాను. 

“ఐత్య అలాంటి పుణ్ోపురుషుడు ఒకే ఒకకణిో చూప్తంచు. ననుా 
నేను మ్మరుచకుంటాను” అనాాడు విక్రం. అదో సవాలులాగా ఉంది, 
బాధోతను నామీదకు నెట్ేస్తునాట్యల ఉంది. నేను మ్మత్రం, ‘దొరికవులే’ 
అనుకుని, “ఈరోజునించే నేనా ప్రయతాం మీదుంటాను. సర్వనా?” 
అనాాను. విక్రం కూడా ఆ విషయంలో తనూ స్పరియసే్ అనాటుల, 
వెంటనే నాక్టసం ఈ అపార్ుమెంటు కొనాాడు.   

అపాటిాంచీ వేటక్టసం- పారీ్లోల, థియేటర్లలోల, పారుకలోల- 
తిరుగుతునాాను. అన్నోనోదంపతులిా గమనించి వాళల వివరాలు 
సేకరించి, నాకు అనువనిప్తంచిన మగాణిో ఎంచుక్టవడం ఆ వేటలో 
మొదటి భాగం. తరాాత ఆ మగాడు ఒంటరిగా ఎప్పుడు దొరుకుతాడా 
అని- జింకక్టసం మ్మటేసిన పులిలా కచుకునేదానిా. పరిచయం 
చేస్తకుని నా ఇషా్నిా స్ఫచించి, నా ఫాలటుకి ర్ప్తాంచేదానిా. అకకడ 
వాళలని రచచగొట్డానికీ, వాళ్ళల రచిచపోత్య అమ్మయకతాం 
నటించడానికీ, నేను వారిసేు ఆవేశంలో దౌర్జనాోనికి పాలాడినవాళలని 
అదుపు చేసి బెదిరించడానికీ పథకనిా రూపొందించాను.   

వయస్త, సగస్త, అందం, ఆకర్షణ్- ఆపైన డబ్బా ఉనా 
ఆడదానిా. నేను తలుచకుంటే ప్రియులకు కొదవా?  

అలా ఇపాటికి నలుగురొచాచరు నా ఫాలటుకి. ఒకకడూ 
పుణ్ోపురుషుడు కదు. ఐదోవాడు స్పర్ధి పుణ్ోపురుషుడు కదు 

కనీ, నా అద ష్మో, దుర్ద షమ్ో- అతడు సైకియాట్రిస్త్. 

పారుకలో ఒంటరిగా కలిసినప్పుడు, నేనతణోి నా చూపులతో 
హపొాటైజ్ చేస్తునాానని అనుకునాాను కనీ, అతడే ననుా హపొాటైజ్ 
చేసి, నా పథకం తెలుస్తకునాాడు. నేనతణోి నా ఫాలటుకి 
ఆహాానించినప్పుడు, “నువుా చాలా డేంజర్స్ట గేం ఆడుతునాావ్. 
తందర్గా ఆప్యోకపోత్య, నీ జీవితమే నాశనమౌతుంది” అనాాడు.  
మందు బ్బకయించాలనుకునాాను. కనీ, అతడు నా పథకనిా 
నాకంటే బాగా వివరించేక, ఇక దాచేదేమందిలే అనుకుని- 
కసేపటికి నా కథ చెపాాను. స్పర్ధి నిట్య్రిచ, “నీ సాందనలో 
నాోయమంది కనీ, ఇది పురుషప్రపంచం. ఇకకడ పురుషుడిదెప్పుడూ 
విన్స-విన్స సిటుోయేషన్స. ఇప్పుడు నువూా నేనూ దగొరైత్య- నీది పతనం, 
నాది అనుభవం. నువానుకునే వేట కూడా పురుషులకి ఆనందానేా 
ఇస్ఫు, నినుా అసంత ప్తుకి గురి చేస్తుంది” అనాాడు. 

అప్పుడు నా బ్బర్రలో ఏదో వెలిగ్వంది, “ఇవనీా నాకూ తెలుస్త. 
జీవితం నాశనమైనా సర్వ, వేట ఆపరాదను కునాాను. కనీ ఇక వేట 
ఆపేయొచుచ. ఎందుకంటే, నేను వెదుకుతునా పుణ్ోపురుషుడివి 
నువేా! అందుకు నిదర్శనం, నువుా నా ఫాలటుకి రాననడమే!” అనాాను. 

“నీ మనస్త చదివి నీ అసలు ఆలోచనలు పసికటా్ను కబట్ి, 
రాననాాను. వచాచన్న, నినుా కదనగల నిగ్రహం నాకు లేదని 
నిజాయిత్మగా ఒప్పుకుంటునాాను!” అనాాడు స్పర్ధి. 

మనస్తలో కించిత్ గర్ాం. అంతలోనే ర్వంత సిగుొ. ఆ వెంటనే 
వాసువ స్తూర్ణ్. “నువుా సైకియాట్రిస్త్వి. నువేా ఆ పుణ్ోపురుషుడివని 
విక్రంని నమిీంచడం నీకు కషం్ కదు” అనాాను బ్రతిమ్మలుతునాటుల. 

స్పర్ధి కసేపు ఆలోచనలో పడాడడు. తరాాత నెమీదిగా, “వేట 
ఆపాలని మనస్ఫూరిుగా అనుకుంటునాావని నమీకం కుదిరింది 
కబట్ి నీకు- అసలు సిసలు పుణ్ోపురుషుడు వరుణ్ ని పరిచయం 
చేస్పును” అనాాడు. 

వరుణ్ అతడి మిత్రుడు. నీతికీ, నిజాయిత్మకీ, నిబదధతకీ, 
విలువలకీ తన తరాాత్య ఎవరైనా! ప్ళలయిన మరుక్షణ్ం నుంచే భార్ో 
అతడికి నిజంగా అరాథంగ్వ ఐపోయింది. మనస్తకి నచిచన ఆదరాశలిా 
నియమంలా పాటిస్పుడు. ఇక పరోపకర్ం విషయానికొసేు- అందుకు 
ఏమైనా చేస్పుడు, ఎంత రిసకయినా త్మస్తకుంటాడు. 

“అతణిో నేను కలవడమెలా?” అనాాను.  

“నీకతడు ఒంటరిగా దొర్కడు. కబట్ి నేనే అతణిో నీవదికు 
పంపుతాను” అనాాడు స్పర్ధి.  

“నువుా పంప్తత్య వస్పుడా?” 

“వస్పుడు? నేనతడికి నువుా నా పేషంటువని చెబ్బతాను. 
డిప్రెషన్నల ఉనాావనీ, కంప్లకు్తో బాధపడుతునాావనీ, ఆ కర్ణ్ంగా 
నీ ప్రవర్ున విపరీతంగానూ, అపారాథలకు దారి త్మసేదిగానూ 
ఉంటుందనీ నమీబలుకుతాను. నీతో ఏకంతంలో హుందాగా 
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ప్రవరిుంచడమే, తగ్వన చికిత్ అని నమిీస్పును. తపాక వస్పుడు” 
అనాాడు స్పర్ధి. 

అర్ధమైంది. వరుణ్ నాకు ఉపకర్ం చేస్తునాాననుకుని వచిచ, నా 
ఉచుచలో పడతాడు. తరాాత నా ఆకర్షణ్కి తటు్క్టగలడా? స్పర్ధి 
ద ష్లో ఇంక పుణ్ోపురుషుడిగానే కొనస్పగగలడా? 

అసలు స్పర్ధి వరుణ్ గురించి నిజమే చెబ్బతునాాడా? నా 
ఉచుచనుంచి తప్తాంచుకుందుకు వరుణ్ ని ఎర్గా చూప్తస్తునాాడా? 
వరుణ్ అతడికి మిత్రుడా, శత్రువా?  

వరుణ్ రాకకి స్పర్ధి ఈరోజు మహూర్ుం ప్టా్డు. నేను ఇంట్లల 
వరుణ్ క్టసం ఎదురు చూస్తునాాను.   

అంతలో కలింగ్ బెల్ మ్రోగ్వంది. మోనిటరోల చూసేు స్పత బెడ్రంలో 
ఉంది. చీర్ ఎగగట్ి కూరుచని నేల ఒతుుతోంది. ఆ పని 
చేస్తునాప్పుడామెకు ఇతరులు తనని గమనిస్తునాార్నా సాృహ 
ఉండదు. అదే నాకకవలసింది కూడా! 

ఒకస్పరి ననుా నేను చూస్తకునాాను. నైటీలో కొంచెం సకీ్గానే 
ఉనాానని అనిప్తంచింది. అయినా సంక్టచించ కుండా వెళిల తలుపు 
త్మసేు- ఎదురుగా ఆర్డుగుల అందగాడు.   

అంతకుమందు ఇదిర్ం ఫోన్నల విడియో చాట్ చేశ్యం. నేరుగా 
మనిషని చూడడం ఇదే ప్రథమం. 

ననుా చూసి కొంచెం ఇబాందిపడి, లోపలికి రావడానికి 
తటపటాయిస్తుంటే, “నైటీలో ఉనాాను మనిాంచాలి” అని నవుాతూ 
పకకకు తప్పుకుని లోపలికి దారి చూప్తంచాను.  

మ్మటాలడకుండా లోపలికొచాచడు. ఇదిర్ం హాలోలకి నడిచాం. అతడు 
స్ఫాలో కూరుచనాాడు. నేనతడికి ఎదురుగా కూరుచనాాను. స్పత మ్మ 
ఇదిరికీ కనిప్తంచే పొజిషన్నల ఉంది మోనిటర్.   

“స్పతా! గది ఒతుడం అవాగానే నువుా వెళిుపోవచుచ. ఈ వేళి్కి ఇంకేపనీ 
లేదు” అనాాను మోనిటరోల చూస్ఫు. అతడి ద ష్ని మోనిటర్ వైపు 
మళిలంచడం నా పథకంలో భాగం.  

అంతవర్కూ నావంక చూడకుండా అట్యఇట్య చూస్తునా వరుణ్ 
ద ష్ మోనిటర్ మీదకు మళిలంది. తను వచిచంది స్పత క్టసమే అనాటుల, 
తదేక దీక్షతో ఆమెనే చూస్తునాాడు.  

స్పత ఇల్గలతుడం అయింది. లేచి నిలబడి నడుమకి బిగ్వంచి కటి్న పైట 
చెంగు త్మసి దులిప్త సరిచేస్తకుంది.  

ఆ మ్మత్రానికే వరుణ్ స్ఫాలో వెనకిక వాలి కళ్ళల మూస్తకునాాడు. 
‘ఇతగాణిో మగుొలోకి దించడం అంత స్తలభం కదు’ అనుకుంట్య, 
‘ఇది నీకు మెడిటేషన్స సమయమ్మ?’ అనాాను. 

“మ్మమూలుగా ఐత్య కదు. కనీ స్పర్ధి నాకపాగ్వంచిన బాధోతకి 
ధాోనం అవసర్మే” అనాాడతడు కళ్ళల తెర్వకుండానే. మరి కళ్ళల 
తెరిసేు, ఎదురుగా నైటీలో నేను- తెలుగు సినీప్రేక్షకులిా రచచగొట్ే 

ఉతురాది భామలాల!  

స్పత వెళిలపోయింది. “డ్రెస్ట మ్మరుచకుని వస్పును. అప్పుడు 
మ్మటాలడుకుందాం” అని బెడ్రంలోకి వెళాలను.  

మందు నైటీ త్మసేశ్యను. అప్పుడు నా ఒంటి మీద నూలుపోగు లేదు.  

అందగతెుని. ఒంటి సంర్క్షణ్లో పొందికగతెుని. ప్రొఫెషనల్ మోడల్్ 
కూడా అస్ఫయపడే అంగసౌష్వం నాది.  

అబ్బార్ంగా ననుా నేనే చూస్తకునాాను. నాతోపాటు మరో రండు 
కళ్ళల, అవీ మగ కళ్ళల- ననుా గమనిస్పుయని తెలుస్త. ఎందుకంటే 
హాలోల మోనిటర్ ఆఫ్ చెయోలేదు. దాని రిమోట్ వరుణ్ కి ఇవాలేదు.  

అతడు ననుా మోనిటరోల చూస్తునాాడని తెలియనటేల నటిస్తునాాను. 
అతణిో వీలైనంతగా రచచగొటా్లి మరి!  

బీరువా దగొరికెళిల తలుపు త్మశ్యను. ఎకుకవగా చుడీదారుల వేస్తకునే 
నేను, అప్పుడు మ్మత్రం చీర్ ఎంచుకునాాను. లంగా, బ్లలజు, బొటు్, 
గొలుస్త- అనీా  చీర్కు మ్మోచ్ అయేోవే.  

త్మరుబడిగా దుస్తులు ధరించాను. ధరించడంలో వెబ్ సిరీస్తలోల ఓటీటీ 
వాళ్ళల ఉతా్హపడే సకీ్ పోజులిచాచను. తరాాత హాలోలకి వెడిత్య, అకకడి 
ద శోం నేను ఊహంచనిది.  

మోనిటరోల బెడ్రం సాష్ంగా కనిప్తస్ుంది. వరుణ్ స్ఫాలో వెనకుక 
వాలి కళ్ళల మూస్తకుని ధాోనంలో ఉనాాడు. బహుశ్య నేను నైటీ 
త్మయబోతునాప్పుడే ధాోనం మొదల్లట్ేసి ఉంటాడు.  

“మేనక వచేచసింది. చేసేది తపస్త్ అయిత్య ఇక చాలించు” అనాాను. 
అతడు కళ్ళల తెరిచి ననుా చూశ్యడు. మఖంలో నేనాశించిన ఆవేశం 
లేదు. చినాగా నవిా, “యు ఆర్వ బూోటిఫుల్ వుమన్స అండ్ యు హావే 
బూోటిఫుల్ బాడీ. నీ డ్రెస్ట సను్ అదుుతం. ఓస్పరి మ్మ ఇంటికొచిచ నా 
భార్ో హేలకి టిపు్ ఇవాాలి” అనాాడు. 

‘నీ భార్ో ప్రస్పువన త్యవడానికి ఇదా సమయం. వెరీ అన్స రొమ్మంటిక్ట’ 
అనుకుంట్య, “షూోర్” అనాాను. ఇదిర్ం అర్గంటసేపు 
మ్మటాలడుకునాాం. నా డిప్రెషన్స పోగొటా్లన్న ఏమో, నేనేం 
మ్మటాలడినా అందులోంచి నాకే తెలియని భావాలు వెలికిత్మసి ననుా 
పొగుడుతునాాడతడు. ఆ మ్మటలోల సమయస్ఫూరిు, హాసోచాతుర్ోం, 
స్పహత్మ పరిజాానం, తెలివి ఉనాాయి. తనకంటే ఎకుకవగా ఎదుటివారి 
గురించి మ్మటాలడే హుందాతనమంది. 

‘ఇలాంటివాడుంటే, ఏం తడిత్య అది కగ్వతంమీద బరికేసి గొపా కవిని 
అనిప్తంచుక్టవచుచ’ అనుకునాాను. 

అతడి సమక్షం నాకు ఆహాలదంగా అనిప్తంచింది. మనస్త నిర్ీలమైంది. 
అతడు సలవు త్మస్తకుంటాననేదాక, అతణిో ర్ప్తాంచింది 
వేటాడాడనికనా విషయమే గురుు లేదు. స్పర్ధి చెప్తాందానిాబట్ి, స్ప్ 
వన్స లో నా వేట ఫెయిలవచచనా అనుమ్మనమంది. అందుకే స్ప్ 
ట్యకి అనీా సిదధం చేస్తకునాాను.  
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“నీ పరిచయం నా అద ష్ం. ఈరోజు నీతో ఇలా మ్మటాలడడం నాక్ట 
గొపా అనుభవం. నా మనసంతో త్యలికపడింది. నౌ ఐ హావే రికెాస్ట్. 
విల్ యు అబ్ెలజ్” అనాాను.  

అతడు క్షణ్ం కూడా తటపటాయించకుండా, “షూోర్” అనాాడు. 

స్ప్ర్ హొటల్ కౌశిక్ట లో రొమ్మని్టీ అనే మినీ థియేటరోల 
లఘుచిత్రాలు ప్రత్యోకంగా త్మయించి వేస్తుంటారు. నిడివి అర్గంట. 
టికెట్ వెయిోరూపాయలు. ట్యరిస్త్లకని ఉదేిశించబడినవి కబట్ి, 
వాటికి ఎకుకవ పబిలసిటీ ఉండదు. చూసేవాళ్ళల స్పధార్ణ్ంగా 
జంటలుగా వస్పురు. ఒంటరిగా వచిచనవాళ్ళల- సినిమ్మ కగానే 
జంటక్టసం పరుగెడతారు. ప్ళలయిన కొతులో నేను, విక్రం ఓ ఫిల్ీ 
చూసి- జంటగానే ఇంటికి పరుగెతాుం.  

“ఎలులండి రొమ్మని్టీలో స్పయంత్రం నాలుగుకి ‘ఈ ప్రేమలు 
మ్మకొదుి’ అనే షార్్ ఫిల్ీ ఉంది. అది నీతో చూడాలనుంది. రండు 
టికెటుల తెప్తాంచి ఉంచాను. ఈ వేళ టాకింగ్ లాగే, ల్లటజ్ ఎంజాయ్ 
అనదర్ థరీ్ మినిట్ సషన్స వాచింగ్ ఎ ఫిల్ీ.  ప్పలజ్ డోంట్ సే న్న’ 
అంట్య టికెటులనా కవరు అతడికి అందించాను.   

వేటలో ఇది నా బ్రహాీసీం. ఇంతవర్కూ ఎవరిమీదా 
ప్రయోగ్వంచాలి్న అవసర్ం రాలేదు. దీనిా బ్రహాీసీం అని 
ఎందుకనాానంటే- రామ్మయణ్కలంనుంచీ బ్రహాీస్పీనికి కటు్బడడం 
ఓ మరాోదగా చెలామణీ ఔతోంది.  

వరుణ్ వదినలేదు సరికదా, “షూోర్” అనాాడు. ఆ తరాాత ఆ 
రోజుక్టసం చాలా అసహనంగా ఎదురు చూశ్యను. వరుణ్ 
ఏంచేస్పుడోనని ఉదేాగం! 

ఆ రోజు రొమ్మని్టీ మినీ థియేటరు దగొర్ వరుణ్ కనబడిత్య, 
కలా నిజమ్మ అనుకునాాను. అతడు తనే నాదగొర్కొచిచ పలకరించి, నా 
చేతిక్ట టికెట్ అందించి, “ఇది నీ టికెట్. అంత స్తలువుగా దొర్కలేదు. 
కొంచెం ఇన్స ఫులయను్ ఉపయోగ్వంచాలి్ వచిచంది” అనాాడు.  

“నేను రండు టికెటిలచాచనుగా. మళ్లల ఇదెందుకు?” అనాాను 
ఆశచర్ోంగా. 

“నేనే సినిమ్మ చూసినా పకకన నా భార్ో ఉండాలని నియమం 
ప్టు్కునాాను. నిజానికి ఈ షార్ ్ఫిలింమీద నాకు ఆసకిు లేదు. నీకు 
మ్మటిచాచనని వచాచను. హేలకి కూడా ఈ సినిమ్మమీద అంత ఆసకిు 
లేదు. నా మ్మట నిలబెట్డం క్టసం వచిచంది. అందుకని నీక్టసం 
మూడో టికెట్ త్మస్తక్టవలసచిచంది” అనాాడు వరుణ్. 

నా కళ్ళల హేలక్టసం వెదికయి. అది గమనించిన వరుణ్, “నెట్లల 
ఈ షార్్ ఫిల్ీ రివూో చదివింది హేల. ఫిలిం చూడాడనికి 
మొహమ్మటంగా ఉందిట. అందుకని మొహం కనబడకుండా 
మస్తగులో ఉంది. ఇకకడికి రాగానే థియేటరోలకెళిల స్పట్లల కూరుచంది. 
నేను టికెట్ నీకివాడంక్టసం ఇకకడ ఆగాను” అనాాడు వరుణ్. 

“పుణ్ోపురుషుడు ఒకేఒకకణిో చూప్తంచు. ననుా నేను 
మ్మరుచకుంటాను” అనే విక్రంలాంటివారికి సమ్మధానంలా 
కనిప్తంచాడు వరుణ్. అప్రయతాంగా అతడికి చేతులు జ్యడించాను.  

ఆ తరాాత్యమయిందీ, నా వేట ఆగ్వందా, విక్రం మ్మరాడా అనాది- 
ఈ కథ చదివే విక్రం లు తమకు తామే తెలుస్తక్టగలర్ని 
స్పాభిప్రాయం… 

With Best Wishes from 
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నాకు ఆశచర్ోం కలిగ్వంచే విషయం నేను చేసిన ఈ పనిని 
కొంతమంది స్పహసం అనడం! నిజంగా స్పహసమ్మ! నా 
ఆనందంక్టసం, ఆతీసంత ప్తు క్టసం చేసింది. ఈ నిర్ోయం 
త్మస్తక్టవడం వెనుకనా శ్రీమతి శ్రావణి కొండశిఖర్ంలా నిలబడింది. 
ఈ నిర్ోయానికి మూలం ఎకకడపడింది? అమెరికన్స కలనీలో అంటే 
అమెరికలోని కలనీకదు. ఆంధ్రదేశంలోని ఒక నగర్ంలోని వీధి. ఆ 
వీధిలో ఉండేవి అమెరిక వెళిుపోయిన సంతానం క్టసం వేచి చూస్ఫు 
రోజులు గడిపే తలిలతండ్రులు. 

నేను ఈ ఊరొచిచ పదిహేనురోజులయిోంది. ఆ కలనీలో కిలనిక్ట 
ప్రార్ంభించి వార్ం రోజులయింది. వేర్వ జిలాలలోని ప్రాధమిక 
ఆరోగోకేంద్రంలో వైదుోడిగా పనిచేసి నా శ్రీమతి ఉదోోగరీతాో ఆ 
ఊరు వచేచస్పను. నేను వచేచమందు ఆ కలనీలో కిలనిక్ట నడిపేది 
డాక్ర్ స్పంబమూరిుగారు. ఆయన అమెరిక వెళిుపోయారు 
కొడుకుల దగొర్కు. ననుా ఆ కిలనిక్ట చూడమనడంతో ఒప్పుకునాాను. 
అర్వయేోళ్ళు 'పైబడిన 'పేషంటలతో వింతయిన అనుభవం. చెప్తాందే 
చెపుతారు. విస్తగొస్తుంది. అయినా తపాదు. వాళుకు ఏ ట్రీట్టీంట్ 
ఇవాకకర్లేదు. వాళ్ళు చెపేాది వింటే చాలు. 

ప్రస్తుతం కిలనిక్ట లో ఉనాాను. సమయం స్పయంత్రం ఆర్యిోంది. 
'పేషంటలతో బిజీగా ఉనాాను. నా ఎదురుగా ఓ మసలాయన. ఆయన 
చెప్తాంది విని, ప్రిసికషాన్స రాసి బయటకు పంపేసరికి ఫోన్స మోగ్వంది. 

"హలో...నేను ఫణికర్, బావునాావా?!” అనాాడు 

"బావునాాను. ఎకకడునాావ్?” అనాాను. 

"నేను బోర్డరోల ఉనాాను. జమీలో పోసి్ంగ్. ఒక మఖోమైన 
విషయం చెపాాలి.” అనాాడు. 

"ఏంటి?” అనాాను. 

"మన సంగీతం మ్మస్ప్రు సదాశివంగారు నువుా కిలనిక్ట ప్ట్ిన 
అమెరికన్స కలనీలోనే ఉంటునాారు. కొడుకులు, కూతుళ్ళు అంతా 
ఉందేది అమెరికలోనే. పాపం ఈ మధ్యో మ్మస్ప్రుగారి భార్ో 
చనిపోయిందట. ఇక మరీ ఒంటరితనం. తనను తాను పూరిుగా 
మరిచపోయార్ట. ఎవరినీ గురుు పట్డంలేదుట. ఒకస్పరి వెళిు 
చూసిరా.” అనాాడు. 

“నేనూ వినాాను. ఆయనను చూడాడనికి వెళతాను. అయినా 
ఆయనను రోజూ చూస్ఫునే ఉనాాం. టీవీలోల, పత్రికలోల, ఆయన దగొర్ 
సంగీతం నేరుచకునా వాళుంతా ఆయనను వేన్నళు పొగుడుతూ 
ఆయనను గురుు చేస్తకుంటునాారు.” అనాాను. 

“ఎంత గొపా సంగీత విదాాంస్తదైత్య మ్మత్రం ఇపుడు ఆయన 
జీవితం చేదుగా మ్మరింది.” అనాాడు ఫణికర్ నిరిలపుంగా. 

“బాధపడకు. ర్వపే వెళిు మ్మస్ప్రిని చూసస్పును. ఆ తరాాత నీకు 
ఫోన్స చేస్పును.” అనాాను. 

పేషంటలను చూడడంలో మనిగ్వపోయిన నాకు అర్గంట తరాాత 
త్మరిక లభించింది. ఫాలస్టక లో కఫీ వంపుకుని తాగుతూ ఆలోచనలో 
పడాడను. 

ఫణికర్ ను మొదటిస్పరిగా కలిసింది సదాశివంగారి సంగీతం 
కలస్తలో. అప్పుడు నా వయస్త పధాాలుగేళ్ళు. తమిీదో తర్గతి 
చదువుతునాాను. అపాటికే నాకు భూతదాిల కళుజ్యడు. రాత్రిళ్ళు 
ఎకుకవసేపు చదివిత్య తలపోటు బాగా వచేచది. ఎనిా మందులు వాడినా 
తగొలేదు. ఎవరో సలహా ఇచాచరు సంగీతం నేరుచక్టమని. అది 
ధాోనంలా స్పయపడుతుందనాారు. అప్పుడే ఫణికర్ తో పరిచయం. 
తనకు గాయకుడిగా పేరు తెచుచక్టవాలనే క్టరిక ఉంది. అలా 
సదాశివంగారి కలస్తలో చేరాడు. ఇదిర్ం సేాహతులం అయాోమ. 
తమిీదో తర్గతినుంచి ఇంటర్ వర్కూ సదాశివంగారి సంగీతపు 
కలస్తలో గడిప్తనవనీా మధుర్క్షణాలే! ఆ ఇంట్లలకి అడుగుప్ట్గానే 
అనిావైపుల నుంచి సంగీతమే వినిప్తంచేది. గడపతాకిత్య గమకలు 
పలికేవి. తలుపులు తాళం వేసేవి. మ్మ సంగీత శిక్షణ్ సర్ళ్లసారాలతో 
మొదలై దాటుసారాలు, జంటసారాలు, అలంకరాలు, ప్తళాురిగీతాలు, 
వర్ోనలు... ఆ తరాాత కీర్ునలు. 

ఇంటర్ తరాాత మెడిసన్స లో స్పటొచిచ నేను, నేషనల్ డిఫెన్స్ 
అకడమీలో స్పటొచిచ ఫణికర్, వేర్వ రాష్ట్రాలకు వెళిుపోయాం. మ్మ 
సంగీత స్పధన అకకడా మొదలయింది. నా మైగ్రేన్స తలనొప్తా పూరిుగా 
తగ్వొపోయింది. మెడిసన్స చదువు ప్రశ్యంతంగా స్పగడానికి 
సదాశివంగారు నేరిచన సంగీతం చాలా ఉపయోగపడింది. ఎమ్. బి. 
బి. ఎస్ట. అయిన తరాాత ఒక ప్రాథమిక ఆరోగోకేంద్రంలో పోసి్ంగ్ 
వచిచంది. ఆ తరాాత మేనతుకూతురితో ప్ళిు. తను ల్లకచర్ర్. ఇదిరివి 
వేర్వారు ఊళులోల ఉదోోగాలు. ప్ళుయి ఐదేళుయినా 
జనుోసంబంధమైన కర్ణాలవలల మ్మకు ప్తలలలు కలగలేదు. ఇదరిికీ 
సంగీతాభిరుచి ఉంది. తను బాగా పాడుతుంది. మ్మకు ప్తలలలు లేని 
లోటు సంగీతం త్మరుస్ుంది. 

ఇలా నా జీవితంలో ప్రత్మ దశలోనూ సంగీతమే వెనుాదనుాగా 
నిలుస్ుంది. దానికి ఆదుోడైన సదాశివంగారూ నాలో ఒక భాగం 
అయిపోయారు. 

ప్తలలలులేర్నీ, ఎంతకలం ఇలా ఉంటార్నీ బంధువులు, 
ఆత్మీయులు శతపోర్డంతో బాబ్బన్న, పాపన్న దతుత త్మస్తక్టడానికి 
నిర్ోయించామ. అయిత్య ఇదిర్ం వేరు వేరు ఊళులోల ఉండడంతో 
వీలుకలేదు. ఇప్పుడు ఒకచోట కొచాచమ. కనుక ఆ పని మొదల్లటా్లి 
అనుకునాాను. 

**** 
తరువాతిరోజే ఆదివార్ం. సదాశివంగారి ఇంటికి 

బయలుదేరామ నేను, నా శ్రీమతి. శివాలయం క్టనేటివీధి. 
ర్ంగువెలసిన డాబాఇలుల. ఆ చిరునామ్మ మనస్త పొర్లోల పదిలంగా 
ఉంది. ఇప్పుడు ఆ ద శోం మ్మరింది. ఆ ర్ంగు వెలసిన డాబాస్పథనంలో 

నిదురించే తోటలోకి  
డా. ఎమ్. స్తగుణ్రావు        
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నాలుగు ఫోలరులనా గ్రూప్ హౌసింగ్. అటువైపుగా వెళ్ళతునా ఒక 
ప్దాియనను అడిగాను. “సదాళశివంగారి ఇల్లలకకడా?!” అని. ఆయన 
నావంక ఆశచర్ోంగా చూసి “మీరు ఈ ఊరికి కొతాు?! కొడుకులు 
పాతిలుల పడగొట్ించి ఈ ఇలుల కటా్రు. అంతా అదెికిచేచసి రండు 
గదులుంచారు ఈయనక్టసం, తలిలగారిక్టసం. ఆవిడపోయి 
ఆరునెలలయింది. ప్తలలలంతా అమెరికలో, ఈయనొకకడే ఇకకడ. 
ఈమధోనే మతిసిథర్ం లేకుండా తిర్గడంతో ఎవరో పనిప్తలలను 
ప్టా్రు చూస్తక్టడానికి.” అంట్య ఆయన వెళిుపోయాడు. 

కరుదిగ్వ లోపలకు నడిచామ. ఇర్వయేోళు అమ్మీయి తలుపు 
త్మసింది.  

“మీరవరు?” అంది. 

“సదాశివంగారి దగొర్ సంగీతం నేరుచకునాాను.” చెపాాను. 

“అయోగారికి బాగోలేదు. ఎవరినీ గురుు పట్ేదశలో లేరు...”అంది. 

“ఒకస్పరిచూసి వెళిపోతామ” అనాాను. 

 “సర్వ. ర్ండి” అంట్య లోపలకు వెళిుంది. 

ఆమెను అనుసరించామ. చినా గది. లైటుల పలచగా 
వెలుగుతునాాయి. చిందర్వందర్గా బటల్ు. గుప్పుమంట్య మకుక 
పగ్వలేలా వాసన. లోపల గదిలో నేలమీద బొమీలు మందేస్తకుని 
ఆడుకుంటునా ఒకపాటి సంగీతవిదాాంస్తలు సదాశివం. ప్రిగ్వన 
గెడడం, తైలసంస్పక లేని జుటు్, మ్మసిన లాలీచ, పైజమ్మ.  

నితోం రాగాలాపనలో, సార్సంగమం లాంటి ఆ ఇంట్లల నిశశబధం 
తాండవిస్ుంది. 

“నమస్పకర్ం మ్మస్ప్రూ!” అనాాను. ఆయన తల్లతులేదు. ననుా 
గురిుంచే సిథతిలో లేరు. 

ఎంతోమందికి శ తిబదధమైన సంగీతం నేరిాంచిన సదాశివంగారి 
జీవనరాగం శ తి తప్తాంది. 

తెలలటిలాలీచ, 'పైజమ్మతో మందహాసం చిందే మఖార్విందంతో 
నితోం రాగర్ంజితంగా వుండే ఆయనను ఆ సిథతిలో చూసిన నాకు 
కనీారు ఆగలేదు. ఇదిర్ం వేగంగా ఆ ఇంట్లలంచి బయటకు 
వచేచస్పమ. కరులో కూరుచనాా ఆయన దీనావసథ కళుమందు 
మెదులుతోంది. ప్తలలలంతా అమెరికలో ఉనాారు. తోడుగా, నీడగా 
నిలిచే భార్ోలేదు. ఆదరించే బంధువులు లేరు. అందుకనేమో ఆయన 
మతితప్తాంది. వ దాధపోంలో శ్యపగ్రస్తుడిని చేసిన అలీజమర్్. అందరినీ 
మరిచపోయే మ్మనసికసిథతి. ఇంక ఖచిచతమైన కర్ణ్ం కనిప్ట్లేని 
వాోధి. మెదడు కణాలు కుంచించుకుపోయి పరిమ్మణ్ం 
తగ్వొపోవడంవలల ఈ వాోధి కలుగుతుందని ఒక పరిశోధన. 
ఇంటికొచిచనా ఆయన నా మన్నఫలకం నుంచి చెరిగ్వపోలేదు. 

**** 
తరువాతి రోజు పేషంటలను చూసి, మహళాశిశుసంక్షేమ 

కరాోలయానికి బయలుదేరాను. దతుత స్పాకర్ణ్ గురించిన వివరాలు 
తెలుస్తకుందామని. కరు పార్క చేసి లోపల కలిసిన అధికరిని 
అడిగాను. ఆయన్న అప్తలకేషన్స ఇచాచరు. 

“దీనిా పూరిు చేసి, మేం అడిగ్వన డాకుోమెంటలను జతచేసి, 
కట్వలసిన ఫీజుతో ఆనె్లన్నల పేరు నమోదు చేస్తక్టవాలి. సంవత్ర్ం 
తరాాత అనాథ శర్ణాలయంలో లాటరీపదధతి దాారా ప్తలలలను 
దతుతక్టసం స్పాకరించవచుచను.” అనాాడాయన. 

“సంవత్ర్మ్మ?!” అంట్య న్నరు వెళుబెటా్ను. 

“ఏమో ఇంక ఎకుకవ పట్వచుచ.” అంట్య ఆయన తను 
చదువుతునా ఫైలులోకి తల దూరాచడు. 

ఆయన మ్మటలు షాక్ట కలిగ్వంచాయి. “దతుత వెనుక ఇంత 
తతంగమ్మ!” అనుకుంట్య ఆ ఆఫీస్తలోంచి బయటకొచిచ కరకకను. 

మసస్తలో ఏదో దిగులు. చిర్కలంగా ప్తలలలక్టసం తపన 
పడుతునా శ్రావణికి ఇదిఆశనిపాతం! 

మెలలగా డ్రైవ్ చేస్తునాాను. ఫోన్స మోగ్వంది. అవతల లైన్నల ఫణికర్. 

“బాగాలేదు సదాశివంగారి పరిసిథతి.” అంట్య మొతుం 
వివరించాను. 

“అయోో...!” అంట్య నిట్య్రాచడు. క్షణ్ంవర్కూ మౌనం. వెంటనే 
అనాాడు. 

“మీ దతుత స్పాకర్ం ఎంతవర్కూ వచిచంది?” 

“చాలా ప్ది తతంగం. రండు మూడు సంవత్రాల సమయం 
పట్ేటటు్ వుంది.” అనాాను దిగులుగా. 

“సర్వ. మందు అప్తలకేషన్స ప్టు్. నిరాశపడొదుి.” ఫోన్స ప్ట్ేస్పడు. 

కరు మందుకు స్పగుతోంది. శ్రావణి గురించి నా ఆలోచనలు. 
ఆమెకు తలిల కవాలనే తపన. అది త్మర్వ అవకశంలేదు. అందుక్టసం 
ఒక పాపన్న, బాబ్బన్న దతుత త్మస్తక్టవాలని, ఆ క్టరిక త్మర్వటటులలేదు. 
ఆలోచనలు తెగడంలేదు. బ్బర్రవేడెకుకతోంది. 

ఒక కప్పు కఫీ తాగ్వత్య బావుంటుంది. పకకనే చినాకఫీ బంకు. 
కరు పకకకు త్మసి ఆపాను. కఫీ ఆర్డర్ ఇచిచ ఆలోచిస్ఫు 
నిలుచునాాను. ఇంతలో మళ్లు ఫణికర్ నుంచి ఫోన్స. ఫోన్స ఎతాును. 

“ఒక విషయం. చాలామఖోమైంది.” అనాాడు. 

"సర్వ చెప్పు!” అనాాను. 

శిశు సంక్షేమశ్యఖ వారి ప్రమేయం లేకుండా ఒక బాబ్బను దతుత 
త్మస్తకునే అవకశం ఉంది.” అంట్య చెపాడం మొదల్లటా్డు ఫణికర్. 

ఆ మ్మటలు వినగానే నాలో చినా అలజడి, ఆలోచన్నల  పడాడను. 

ఫణికర్ సంభాషణ్ అయిపోయినా ఇంక ట్రాన్స్ లోనే 
ఉనాట్నిప్తంచింది. వెంటనే శ్రావణికి ఫోన్స చేస్పను. ఫణికర్ చెప్తాంది 
చెపాాను. ఏ ఆలోచనా లేకుండా వెంటనే చెప్తాంది. 

“మీఇష్ం. నాకేమీ అభోంతర్ం లేదు.” 

ఆ మ్మటలతో కొండంత రిలీఫ్. మనస్తలో ఏదో స్పంతాన. 
**** 
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 తరువాతి రోజు - 

“బాబ్బను త్మస్తకువస్తునాాను. చూస్తక్టడానికి ఒక ఆయానూ 
త్మస్తకువస్తునాాను. బాబ్బ క్టసం రూమ్ రడీ చెయిో.” అంట్య 
ఆసాత్రినుంచి శ్రావణికి ఫోన్స చేస్పను. 

“అలాగే...” అంది. 

గంట తరాాత బాబ్బతోనూ, ఆయాతోనూ ఇంటి దగొర్కొచాచను. 

శ్యవణి హార్తి పళ్ళలంతో ఎదుర్యిోంది. ఆ తరాాత ఆయా 
స్పయంతో తలస్పానం చేయించింది. కొతుబట్లు తడిగ్వంది. అనాం 
కలిప్త తినిప్తంచింది. అర్గంటతరాాత పనులనీా మగ్వంచుకుని నేను 
చదువుకుంటునా రూమలోకి వచిచ కూరుచంది. చాలా 
అలసిపోయినటు్ కనిప్తంచినా ఆమె మఖంలో ఏదో సంతోషం.  

“నిదురించే తోటలోకి పాట ఒకటి వచిచంది. కనుాలోల నీరు 
తుడిచి, కమీటికల ఇచిచంది.” అంట్య పాటపాడి  

“ఆ తరాాత!” అంది నావంక చూసి నవుాతూ. 

నాకు చాలా ఇష్మైన శేషేంద్రశర్ీ గారి గీతం గురుు చేస్తకుంట్య
- 

“ర్మోంగా కుటీరాన ర్ంగవలులలలిలంది  

దీనురాలి గ్గటిలోన దీపంగా వెలిగ్వంది 

శూనోమైన వేణువులో ఒక సార్ం కలిప్త పాడింది 

ఆకురాలు అడవికి ఒక ఆమని దయచేసింది” 

అంతవర్కే వచుచ అనాాను పాడడం ఆప్త - 

పాట గురుు చేస్తకుంట్య ఆలోచనలోల పడింది శ్రావణి. 

“విఫలమైన క్టరకలు వేలాదే గుమీంలో ఆశల 

అడుగులు తడబడి అంతలో పోయాయి - 

కొమీలోల పక్షులాలరా, గగనంలో మబ్బాలాలరా 

నదితోస్తకుపోతునా నావను ఆపండి 

ర్వవు, బావురుమంట్లందని నావకు చెపాండి” - 

నాకు, శ్రావణికీ ఆశచర్ోం. పాటపాడేది ఇదిర్మూ కదు. లోపల 
గదిలోంచి పాట పాడుతునాది బాబే! అద ష్ం కలిససేు నడిచివచేచ 
కొడుకు పుడతాదంటారు. మ్మకు పాటలు పాడే కొడుకు దొరికడు. 
గతం మరిచపోయినా, సార్గతులు మరిచపోని సదాశివంగారు 
పాడుతునాారు రాగయుకుంగా-  

ఇదిర్ం సంతోషంగా లోపల గదిలోకి పరిగెతాుమ. ఇంతలో 
బయట జీపు ఆగ్వన శబధం వినిప్తంచింది. “స్పర్” అంట్య బయట బెల్ 
కొట్ిన చప్పుడు. గబగబా బయటకొచాచను. ఆగ్వన పోలీస్తవారి 
వాహనంలోంచి మగుొరు పోలీస్తలు దిగారు. 

నాలో ఆశచర్ోం... కొదిిగా ఆందోళన. వారివంకే చూస్ఫు 
ఉండిపోయాను. 

“మీర్వనా డాక్ర్ జగదీష్?” అనాాడొక పోలీస్ట. 

“ఔను.” అనాాను. 

“డాక్రై ఉండీ మీకిదేం పని స్పర్? మీమీద కిడాాప్ కేస్త ప్టా్రు. 
సదాశివం అనే వోకిుని కిడాాప్ చేస్పర్ని, సక్షన్స 360 క్రింద పదేళ్ళు శిక్ష 
పడుతుంది. కేస్త ప్ట్ింది అమెరికలో ఉనా వారిప్తలలలు.” అనాాడు 
మరో పోలీస్పయన నావంక క్టపంగా చూసి- 

వెంటనే ఆలోచనలోల పడాడను. నాకిపుడు పూరిుగా అర్థమయింది. 
నేను సదాశివంగారిని వారి ఇంట్లలంచి త్మస్తకొచిచ నా సంర్క్షణ్లో 
ఉంచుక్టవడం ఒక స్పహసమే అని చాలామంది ఎందుకనాారో 
నాకిపుడు పూరిుగా అవగతమయింది.  

ఫణికర్ కూడా తను సరిహదుిలో శత సైనోంలో చేసే 
యుదధంలాంటిదే ఇదీ అనాాడు. ఎప్పుడు మగుస్తుందో తెలీదు...! 
ఔను తపాదు. యుదధం మొదల్లట్ిన తరాాత మధోలో ఆపలేం 
కదా...ఏమైనా ఈ యుదధంలో పూరిుగా పోరాడడానికే నిశచయించాను. 

“ఇంతకీ మీరు కిడాాప్ చేసిన సదాశివం గారకకడ?” అనాాడు 
అంతవర్కూ న్నరువిపాని ఇంక్ట పోలీస్త. లోపలగదివైపు చేయి 
చూప్తంచి వారితో మందుకు నడిచాను. 

లోపల బెడ్రమలో కనిప్తంచిన ద శోం చూసి పోలీస్తలు ఒకక 
క్షణ్ం ఆగ్వపోయారు. టాయిల్లట్ కు వెళిున సదాళివంగారి డైపర్ త్మసి 
శరీరానిా తుడుస్ుంది శ్రావణి. వెంటనే వచిచన ఆ మగుొరు 
పోలీస్తవారు మకుకలకు జేబ్బ రుమ్మళ్ళు అడడం ప్టు్కుని ఎంత 
వేగంతో లోపలకు వచాచరో, అంత్య వేగంతో బయటకు నడిచారు. 
నేనూ వారిని అనుసరించాను. పోలీస్తలు నావంక పరిశీలనగా 
చూస్పరు..రండు చేతులూ జ్యడించారు. వారి మఖాలు చూసిన నాకు 
ఆశచర్ోం. చాలా ప్రశ్యంతంగా ఉనాారు. 

“స్పర్ మమీలిా క్షమించండి. మీతో క్టపంగా మ్మటాలడాం. శిక్ష 
వెయాోలి్ంది మీకు కదు, ఫిరాోదు చేసిన సదాశివంగారి 
సంతానానికి.” అంట్య మందుకు కదిలారు. 

“ఆగండి. నమస్పీర్ం చెయాోలి్ంది నాకు కదు, నా శ్రీమతి 
శ్రావణికి. ఆ అర్వయేోళు పసివాడిని తన కనాబిడడలా 
ఆదరిస్తునాందుకు ఆ సలూోట్ శ్రావణికే.” అనాాను నా కళులోలకి 
ఉబికివస్తునా కనీాటిని తుడుచుకుంట్య - 

పోలీస్తలు మగుొరూ ఒకకస్పరిగా తమ బూటలను దగొర్గా చేరిచ 
లోపల గదిలో ఉనా శ్రావణికి సలూోట్ చేస్పరు. 

గదిలోంచి “నిదురించే తోటలోకి పాట ఒకటి వచిచంది...” 

పాట మొదలయిోంది మళ్లు.  
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మళ్ళీ మొదలయిుంది!  
క్ుంఠానికి తాళానిన  

కాళల క స్ుంకళల ను బిగిుంచిన్  
ర్యకాసి య్యతర  మళ్ళీ మొదలయిుంది! 

 
ఉగగ బటిూ న్ ఊపిరి చుక్కలు  

గుకకడు ముంచిన్నళ్లై  దాహుం తీరుక్ముుందే  
దాటివ్చిున్ దిగులుక్కుండల గుదిబుండల 

ఆయ్యస్ుం తీరక్ముుందే  
చావు య్యతర  మళ్ళల  మొదలయిుంది! 

 
క్ళల లోల  ఆశలిన  

కాళల లోల  స్తుత వ్ను పోగేసుకని  
రహదారులపెై  దగధ గీతుం ర్యసిన్  

ఆక్లియ్యతర  మళ్ళీ మొదలయిుంది! 
 

ఊరి తలపేదో ఊరిస్తత  ఉుంటుుంది 
గుక్కపటిూ న్ పసిపిలల ల ఏడుపేదో  

గుుండెలిన నిలువునా కోసుత ుంటుుంది! 
ఎదురుచూపులోత నే  

ఆక్లిదప్పులు తీరుుకన్న  
ముడుతల దేహాల మూలుగులిన 

మోసుక తిరిగే 
ఆక్లి పాదయ్యతర  మళ్ళల  మొదలయిుంది! 

 
న్డిచీ న్డిచీ 

ఆ దారుంతా ఎరుపెకికపోయిుంది 
ఎుండిన్ పెదాలిన తడుపుకుంట్ట 

ఎుండమావుల వెుంట్ సాగిన్ 
శర మజీవుల చెమట్ చుక్కలతో 

ఆ దారుంతా క్న్ననటి స్ుందర మై  
కమిలిపోయిుంది!   

ఆకలి పాదయాతీ!    
జడా స్తబాా రావు    

With Best Wishes from 



 

With Best Wishes from 



 


