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బారషటర్ పాయవతీశిం - 1వ భాఖిం 
                                మాది మొఖల్తుర్రులిండి. మొగుల్తుర్రు అింటే ఏభనుకింటున్నారో చరత్రలో చాలా ప్రషదిికెక్కకన 
భహానఖయిం. అఔకడ కోట బురుజులూ, ఴశాఱమైన గోడలూ చూస్తునే అది ఎింత టటణమో, ఎింత ప్రషదిమైనదో, ఎన్నా 
యుది్ధల్త చూషిందో, ఎన్నా శత్రు సైన్నయఱను సింహరించిిందో తెల్తసుకొన్న రాషనవాడు ఎవవడూ లేడుగానీ, న్నజింగా 
భించి చరత్రకారులవరున్నా ఇఔకడ కూరుున్న ఈ చరత్రే వ్రాషవింటే, ఎన్నా యహస్యయల్త ఫమటడేవో మాటుడిన చరత్ర 
యహస్యయల్త ఎన్నా వెల్తగులోక్క వచ్చువో.  
ఇవనీా సరగా అవగాహన చ్చసుకొన్న వ్రాషవింటే, భన ఆింధ్రుఱ చరత్ర, మొఖల్తుర్రు రాజుఱ రాక్రభిం, వార రాజ్యింఖ 
దితులూ, వారు చ్చషన ద్ధన ధయమముల్త, ఎన్నాన్నా బైటడేవో! మా నరాసపుయిం తాలూకూ అింతా ఎింత సింతోశించి 
ఉిండేదో నేటి, మా రాజుల్త అింతర్వవదిక్క వెళి యథోతసవిం న్నడు, యథిం లాఖడాన్నక్క ఆ గొల్తసుల్త మీద 
చెయయవేస్తునేగాన్న ఎన్నావేఱభింది ప్రమతాిం చ్చషన్న ఆ యథిం ఔదఱదు తెల్తసున్న? అలాింటి భహతుు ఈన్నటి వార 
చ్చతుఱలో ఉిందీ అింటే ఆన్నడు వారింతటి వారో ఊసించుకోవచుు. ఆ ఊళ్ళి జన్నమించడిం న్నక చాలా ఖయవకాయణిం. 
మా ఇింటిపేరు వేమూరవారు. వేమూరవారు కూడా మొఖల్తుర్రు రపాఱకఱతో పుటిటనవార్వ.  
ఆ స్యానములో పేరుఖనా ఴదవతుకటుింఫము మాది. ఆ రాజ్యన్నా తీరుదిదదడింలో, ప్రభువఱిందరనీ భించి మారాాన 
నడిపించడింలో వారచ్చత ద్ధనధరామల్త చ్చయించడింలో, బీదస్యదఱను ఔన్నపెటటడింలో మావాళ్ళి చాలా స్యమడారాు. 
ఇపటి వార మీద మాకూ, మామీద వార ఎింతో గౌయవమూ, అభమానమూ, వారక్క ఏ ఴషమింలో, శాస్త్రింలో 
కాన్నవవిండి. లౌఔయింలో కాన్నవవిండి, ఏ సిందేహిం వచిున్న తినాగా గురఱిం ఫిండి వేసుకొన్న మా తాతగారు వదదక వచిు 
ఎింతో బమబకుఱతో వార సభీభిందు కూరుున్న వార సిందేహాల్త ఴనాఴించుకన్న, న్నవృతిు చ్చసుకొన్న, శెఱవ 
తీసుకొన్న వెళ్లేవాయన్న చాలాభింది చెపగా ఴన్నాను.  
అలాగే మా న్ననాగారన్న కూడా గౌయఴించ్చవారు. ఇింఔ నేను పెదదవాడినైతే న్నకూ అటువింటి గౌయవభరాయదల  
జరుగుతామన్న న్న తోటివాలేింతా అింటూ విండేవారు. సర్వద్ధన్నకింలిండి. ఇది ఎపుడో జయఖబోయే సింఖతి.  
నేను చినాపుపడు 5, 6 కాేసుఱ వయకూ అఔకడే చదువకన్నాను. మా గురువగారక్క అఔకడ అింతభింది పఱేల్తన్నా 
నేనింటే ఎింతో ముదుద. ననుా దఖాయ కూరోుబెటుటకొన్న, ఎింతో సయద్ధగా న్నచ్చత అీరాల్త దిదిదించడిం న్నక బాగా 
జ్ాఔిం. న్నల్తగో కాేసు అయన తరావత ననుా చదువక్క నరాసపుయిం ింవలనన్న మా న్ననా ప్రమతాిం చ్చస్ుింటే, 
ననుా ఴడిచివిండలేఔ, అింతదూయిం ింవదదన్న న్నక భోజన సదుపామము బాగుిండదనీ మా అభమ టుటఫటటటిం 
చ్చతను, భరొ  రిండేళ్ళి మొఖల్తుర్రులోనే కాఱక్షేిం చ్చశాను. మా అభమ మాట ఎలా వన్నా, ఆ వూరు ఴడిచి 



 

పెటటటభింటే న్నక ఏదో బెింఖ, బమమూ, అన్నపించ్చది న్నక ఇఔకడ బోలడింత స్తాసతుల్త. వాలిిందర నేనింటే 
యింతిింతన్న చెపలేన్న అభమానిం.  
"ఏింరా పాయవతీశిం! నువెవళిపోతే ఎలాగురా? న్ననుా ఴడిచి మేముిండలేమురా? మేమూ నీతోటే వొచ్చుస్యుిం!" అనే 
వారు.  
నేను నవవతూ...  
"ఏడిశారులిండి. నోరుమూసుక చదువకోిండి ఇఔకడేను. వెర్రి వెర్రి వేషాలేమఔిండి. నేను నరాసపుయిం నుించి పై 
చదువఱక్క ఏ రాజభిండ్రియో, భద్రాస్ వెలతాననుకోిండి అఔకడిక్క మీరు ఎలా రాఖఱరు. ఎవరుిండే చొ 
టవాళ్ళేిండాలగానీ, అిందరూ అన్నా చోటేక్క వెలిఖఱర్వమటి అింటే  
"ఏిం ఎిందుక రాలేవేమటి?" అన్న ఔమత్రుడు ప్రవాించాడు.  
"నీమొహిం! ఏ మాత్రిం వస్యువో చూస్యును. నేను అమాింతిం ఈ కాఱవలో దూక్క, ఈ ఔకనుించి ఆ ఔకక్క 
ఈదుకెడతాను చ్చతనయతే ననుాటుటకో చూద్ధదిం" అింటూ కాఱవవైపు రుగెతాును.  
"వదుదరా బాబూ! వెలికరా! వాడు వూరక్కనే అన్నాడుగాన్న నీతోటి ిందిం రుగెతాును. వాలిిందరూ న్న వెనకాల  
రుగెతుుకొచిు నేను నీలిలో దిఖబోతుింటే ననుా ఖటిటగా టుటకొన్న  
 
"వదుదరా బాబూ! నీతో మాక ిందమేమటి? నీ సింఖతి వేరు, నీ సిందయభమే వేరు. ఈ ిందిం కోసిం నువవ నీలిలో 
దిగితే మీ న్ననా భభమఱాిందర్నా చింపేస్యుడు. ఇింఔ ఊళ్ళి ఫతఔన్నవవడు. రా పోద్ధిం. యింటి ఔన్న ననేాదో గొపగా 
ఊర్వగిించి తీషకెళినటుట నవవతూ, కరింతల్త కొడుతూ, సయద్ధగా తీషకెళి మాఇింటి దగిాయ దిఖబెట్టటరు. వాలిిందర 
నేనింటే అింత అభమానిం.  
వాలిక కాదు. వూళ్ళి అశేషజన్నన్న ఎిందుకో నేనింటే ఎింతో అభమానిం. ఏ ఆటలోేకెళిన్న నేను గెల్తసుుిండేవాడిన్న. ఏ 
జ్మతోటలోేకో, ఏ మామడి తోటలోేకో వెళిన్న అఔకడ మజమానుల్తన్నా, నౌఔరేున్నా న్నక బోలడన్నా కామల్త  
కోషయచ్చువారు. న్నతోటి కర్రవాళ్లివరైన్న పొయపాటున ఔ కామ కోసుకోబోతే హడఱగొటిట ింపేశారు.  
ఇలా భగాళ్లికాదు. ఆడవాలిిందర కూడా నేనింటే ఎింత ముదోద. యపటిక్క తల్తుకింటే ఎింతో షగుాగా వింటుింది. 
న్నపుటిటనరోజు వచిుిందింటే చుటుటటేవనా ఆడవాలిిందరూ పేయింట్టన్నక్క వచిు వెళ్లేటపుపడు అిందరూ ననుా ముదదటుటకొన్న 
భర్న వెళ్లివారు. న్నకెింతో అసహయింగాను, చిరాగాాను ఉిండేది. నేనొఔస్యర మా అభమతోటి ఖటిటగా అన్నాను కూడాను.  
"ఏమటమామ! అసహయింగానూ, వీలిిందరూ ననుా ఇలాేఖ ముదుదలటుటకోవడిం వొళ్ళి భిండిపోతూనూ, నేనేభన్నా 
ఆడపఱే ననుకన్నార్వమటి? ఇలా అయతే- ఇింఔ నేనసల్త వచ్చు యేడు పుటటనే పుటటను. నువవపుటిటన రోజు చెమయదుద. 



 

న్నకెింత చినాతనింగా విందో తెల్తస్య! అిందులోనూ భర్వ ఈ వెధవ వాలిింతా కూడా ముదదటుటకింట్టర్వమటింట. వాళ్ళి 
అలా ముదదటుటకో వచుటే అమామ ? వాళ్ళి వెధవావళ్ళి ఖద్ధ! భడిగా విండదూద" అన్నానోస్యర. మా అమామ వాళ్ళి 
ఴయఖఫడి తెఖ నఴవ భర్న భర్న ముదదటుటకన్నారు. న్న చినాతనింలో అలా ఎింతో సయద్ధగా అనీా జరుగుతూిండేఴ.  

 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 2వ భాఖిం 
ఆ వూరు ఴడిచి పెటటడిం న్నకూ, ననుా ఴడిచిపెటటడిం మా అభమక్క, ఎింత ఔషటింగా వన్నాకానీ న్న చదువక్క నరాసపుయిం 
వెలిఔ తపలేదు. ఈ వూళ్ళి  ఎన్నాళ్ళిన్నా లాబింలేదన్న వాళ్ళి న్నశుయించి భించి రోజు చూష ననుా నరాసపుయిం 
తీసుకవెళి మా మేనతు గారింట్లే వపజెపప అఔకడ టైఱరు హైసూకలోే ననుా పసుటఫాయింలో జేరపించారు. అపటిక్క 
మాకెింత దఖారైన్న నేను నరాసపుయిం ఎపుపడూ చూళ్లిదు. అఔకడ ఇల్తే, మేడల్త, కోరుట, హైసూకల్త, కాఱవ, గోద్ధవర 
అనీా చూస్తటపటి హడలతిుింది. నరాసపుయమే ఇలా వింటే ఇింకా రాజభిండ్రి అవీ ఎలావింట్టయో అనుకన్నాను కాన్న 
న్న ఊహకమీ అిందలేదు. అఔకడ సూకలూ, మాషాటరేూ దితుల్త చూస్తు కొన్నాళ్ళి బెదురుగా ఉిండేది. ఏ మేషాటరూ 
న్నమీద ప్రతేయకాభమానిం చూపించలేదు. మా వూలిక్క భలేేనూ భుజిం మీద చెయయవేష దఖాయగా కూరోు బెటుటకోనూ 
లేదు. ఇదేింమావూరా! ఇదేిం వీధిఫడా! పెదద పాఠశాలామన అన్న కొన్నాళ్ళి సరపెటుటకన్నాను. ఇఔకడ పఱేఱింతా మా 
వూలిక్క భలేే అరుగుఱ మీద చాలూ, చదయలూ వేసుకూకరోువడింగాఔ ఫఱేమీద కూరోువడిం మేషాటరుగారు దూయింగా 
కర్నుమీద కూరోువడిం అిందుచ్చతను మా లేటూరు ఫడిలో ఉిండే స్యమీయింపోయ మాక భధయను అనగా మేషాటరక్క, 
పఱేఱ ఎింతో దూయిం ఉనాటుే అన్నపించ్చది.  
అయన్న ఇఔకడ మేషాటరేూ చాలా భించివార్వ కర్రవాళ్ళివరూ అఱేర చ్చమకిండా ఆమన చెపపనది శ్రదిగా ఴింటున్నారా 
లేద్ధ అన్న వెయయఔలితో ఔన్నపెడుతూనే యుిండేవారు. ఆమన ఎింత జ్గ్రతుగా చూసుున్నా అఱేర చ్చస్తవాళ్ళి చ్చసూునే 
ఉిండేవారు. ఆ మూలా, ఈ మూలా ఖణఖణ లాడుతూ చపుపడు చ్చసూునే ఉిండేవారు. ఫడి ఴడిచి పెటేటటపటిక్క గొల్తేభన్న 
ఈఱ వేసుకింటూ పఱేఱిందరూ ఫమటిక్క వచ్చువారు. బైటిక్క రావడింతోనే ఎవవలిద్ధరన వాళ్ళి యలిక పోకిండా 
గుింపుల్త గుింపుల్తగా కఔలేసూు, రుగులడుతూ, ఔలినొఔళ్ళి సయద్ధక్క క్కిందక్క తోషవేసూు అఱేర చ్చస్తవాళ్ళి కొిందరు. 
భరకొిందరు ఫింతి ఆడుకనేవారు. ఇలా యఔయకాల్తగా యింతో సయద్ధగా నవవకింటూ కఔలేసుకింటూ ఆడుకింటూ 
వింటే న్నక చాలా కలాస్యగా విండేది. కొన్నాళ్ళి నేను యే ముఠాలోనూ జేయకిండా వొ ప్రఔకగా నుించునో, 
అరుగుమీద కూరుునో ఈ వేడుఔ చూసూు ఆనిందిించ్చవాడిన్న.  



 

కాన్న అటేట రోజుల్త ఆ పఱేఱింతా ననుా కూరోు న్నవవలేదు. ననుా కూడా ఫఱవింతాన్నా లాకోకన్న వెళ్లివారు. ఔడు ఫింతి 
పుచుుకన్న ననుా కొటేటవాడు. నేను తపన్నసరగా ఆ ఫింతి భళ్ళి వాడి మీదక ఴసయవఱష వచ్చుది అలా ఴషర 
పారపోతూింటే భళ్ళి ఫింతి వచిు న్న వీపుక తగిలేది. ఇలా తపన్నసరగా ఫింతి ఆట ఆడవఱష వచ్చుది. ఈవేల ఈ ఫింతి 
ఆట అయతే భరొఔరోజున ఉపట్టటలోక్క లాకకపోయేవారు. ఇలా వాయిం రోజుల్త ఖడిచ్చసరక్క ఎవరూ పఱవకిండాన్న " 
నేను ఆటఱక్క తయార్వయేయవాడిన్న. అన్నాట్లే న్నక చెడుగుడి అింటేనే యొకకవ సయద్ధగా ఉిండేది. అిందుచ్చతను 
ప్రతిరోజూ నేను చెడుగుడు గుింపులోనే చ్చర రిండు మూడు మాసముఱయేయసరక్క భించి చెడుగుడి ఆటగాన్నగా 
తయాయయాయను. ఖభమతుు యేమటింటే మా వూలినూ, అఔకడ ఫడిలోనూ ఎరుఖన్న కొతు ఴింత. ఇఔకడ ఔన్నపెట్టటను. 
సింవతసయభింతా అయపోయ డిసింఫరులో సఱవ లచ్చు ముిందు కాేసు ర్నీఱతో పాటు కొించెిం ముిందు వెనుఔఱను 
ఈ ఆటఱన్నాటిలోనూ పోట్టల్త జరపేవారు. గెల్తపొిందిన జటుటక్క ఫహుభతులచ్చువారు. ఆ జటుటలో కూడా భర్న భించి 
ఆటగాడిక్క ప్రతేయఔ ఫహుభతి ఇచ్చువాళ్ళి. నేను  చ్చరన సింవతసయిం మా జటుట గెఱవడమే కాకిండా అిందులో మొదటి 
ఫహుభతి న్నక వచిుింది. ఇలా వసుుిందన్న నేన్ననాడూ అనుకోలేదు. ఈ ఫహుభతి ప్రద్ధన్నన్నక్క సూకల్త పఱేఱిందరనీ 
ర్నీ హాల్తలో కూరోుబెటిట సబ జరపన మా జిలాే ఔలఔటర్ గారన్న పలపించి వారచ్చత ఫహుభతుల్త ఇపపించ్చరు. 
కొకఔకలి పేర్వ  చదువతూింటే, ఆ కర్రవాళ్ళి ఔలఔటరాార దఖారక్క వెలిడిం వారచిున ఫహుభతి అిందుకోడిం, వారకొఔ 
నభస్యకయిం చ్చష వెనకక తిరగి రావడిం, ఇదీ ఏరాపటు.  
ఈ క్రభిం అింతా రిండు రోజుల్త ముిందుగానే మా మాషటరుగారు మాక నేరాపరు. అిందుచ్చతను అఔకడ ఏమీ ఔింగారు 
డకిండా సహజింగానే జరగిపోయింది. యటొచ్చు ఆ పఱేవాలి పేరేు చదిఴనపుపడు వాడు ఫహుభతి 
అిందుకొింటునాపుపడు హాఱింతా  దదదరలేేటటుే అఔకడ చ్చరన ఴద్ధయరాుఱింతా చపటుే కొటేటవారు. తక్కకన వాలిిందర 
ఎలా ఉిండేదో కాన్న న్న పేరు పఱవగానే నేను లేచివెడుతుింటే ఆ చపటే ధవన్నక్క నేను ఎింతో పొింగిపోయ  గాలలో 
తేలపోతునాటేే ఔలఔటరు గార దఖారక్క వెళ్లిను. అఔకడా నేఱమీద నడిచాననే నభమఔిం ఇపటి లేదు. ఆ పైన ఔలఔటరుగారు 
న్నకష చూష భిందహాసిం చ్చష గుడాాయ్ అన్న న్న వీపుతటేటరు. ద్ధన్నతో సింతోషింటటలేఔ నేను యవశునాయ ఈ 
మాటు భర్న గాలలో తేలపోతూ నేను కూరుునాచోటులో ఖభీభన్న చతిక్కఱ డానాు. న్న ఔకనునా కర్రవాలిింతా 
ననాఔకడే కౌఖలించుకన్నారు. కొించెము చెపడాన్నక్క షగుావేసుునాది కాన్న అయన్న చెపఔతపదు. ఆ సింవతసయిం 
ఆటలోేనే కాకిండా చదువలో కూడా న్నక మొదటి ఫహుభతి వచిునది. ఆసింఖతి న్నక అపటివయకూ తెలమనే 
తెలమదు. ఇింఔ ఆ రోజు న్నక భర్న ఆనిందము ఔలగిించిన ఴషమిం భరొఔటి జరగిింది.  
ఆ సబలోక్క మా వూరనుించి మా న్ననా, ఆ వూరు మేషటరుగారూ ఎపడొచాురో తెలమదుగానీ, సబ ముగిష అిందరూ 
లేవగానే మాన్ననా, మావూరు మేషటరుగారూ ఔకవాలి నిందరనీ తపపించుకొన్న న్న దఖాయ కొచిు నన్నాతుుకొన్న 



 

ముద్ధదడారు. ద్ధింతో దఖారునా పఱేఱింతా చపటుే కొడుతూ నవవతుింటే న్నకెింతో షగొాచిు ఆనిందింతో ఔలినీళ్ళి కూడా 
వచిునఴ. ఇలా ఎింతో సింతోషింగా రిండు, మూడు సింవతసరాల్త ఖడిచిపోయన్నయ. నేను మూడవఫాయములొ 
ఉిండగా ఔ తమాషా జరగిింది. సింవతసయిం ఆకరు కావసుుిండగానే సూకలి ఇన్ సపఔటరుగారు మా సూకల్త ర్నీ 
చ్చమడాన్నక్క వచాురు. అింతకముిందు రోజున భభమఱాిందర్నా భించి ఫటటల్త ఔటుటకొన్న భరుపోకిండా తఱగుడాఱతొ  
యభమన్న  చెపాపరు. సూకఱింతా ఎింతో న్నశశఫదింగా వింది. మాక తుభమడాన్న, దఖాడాన్న కూడా బమింగా వింది. మా 
మేషటరుగారు ఎింతో ఖింభీయింగా మాకాేసులో ఇటూ అటూ తిరుగుతూ భభమలా జ్గ్రతుగా విండభనీ, అడిగిన ప్రశాక 
బమడకిండా సమాధానము చెపభనీ భభమలా దేదే హెచురసూు విండగా, ఇనసపఔటరు న్నభమదిగా కాేసులో 
కొచాురు.  
మా మేషటరుగారు ఖబుకకన వార దఖాయక వెళి నభసకరించి, న్నభమదిగా కర్ను దఖాయక తీసుకొచిు, దమచ్చమభన్నారు 
ఇన్ సపఔటరుగారు రావడింతోనే మా మేషటరుగారు చెపపనటుే కాేసు పఱేఱభిందయమూ లేచి, వారక్క నభస్యకయిం చ్చసుు 
న్నఱఫడాాము. ఇన్ సపఔటరు గారు వార కర్నుమీద కూరొున్న "షట్ డౌన్ బాయస్" అన్న భభమలా ఆజ్ాపించారు. 
మేభిందయిం కూరుున్నాిం వారకష చూసూు ఆమన బాగా పెదదవారూ ముసలవారులా కూడా ఔనడారాు. కర్నుమీద 
బాషనట్టట వేసుకొన్న కూరుున్న న్నతిుమీద తఱగుడా తీష ఫఱేమీద పెట్టటరు.  
ఔకనే బమడుతూ న్నఱఫడా మా మేషాటరతో ఏదో మాటే్టడుతూ రిండు న్నముషాఱయన తరావత పఱేవాలిను ప్రశాల్త  
వేమడిం మొదల్తపెట్టటరు. ఆమన బాగా నల్తపు కొించెిం లావ. ఆమన శర్నయిం నల్తపుతో సింతోషడఔ నఱేకోటు 
కూడా తొడుకొకచ్చురు. ముకిం మీద తియఖల ఖింటు ేలాఖ అమామవారు పోషన భచుల్త ఉన్నాయ. చాఱనటుే ఒ ఔనుా 
బాగా మెఱే ఆమన కాేసు కష చూసుుింటే ఎటువైపు చూసుునాది మా ఔయాిం కాలేదు, మాకొకించెము నవొవసుున్నా 
ఫఱవింతాన ఆపుకొన్న బమబకుఱతో కూరుున్నాిం.  
ఆమన ఔ కర్రవాడి వైపు తిరగి సైనుస పాఠములో ఏదో ప్రశా వేశారు. ఆమన ఎవయాడిగిింది తెలమఔ ఔకనునా 
కర్రవాడు ఖబుకకన లేచి నుించున్న సమాధానము చెపాపడు. ఆమనక ఴర్నతమైన కోము వచిు అటు తిరగి వెధవా! 
న్నన్నావయడిగాయన్నారు. వాడు ఖజఖజలాడుతూ చతిక్కఱడుతుిండగా, ఆ ఔకవాడు న్నఱఫడి చ్చతుల్త ఔటుటకొన్న 
ణిక్కపోతూ "నేను అసల్త క్కఔకరుభనలేదిండి" అన్నాడు. ద్ధింతో కాేసింతా ఴయఖఫడి నవవడిం మొదలట్టటరు.  
మా మేషటరుగారక్క కోిం, బమిం ఎకకవై బెతుము టుటకొన్న, 'నోరుముమయిండ్రా' అన్న ళ్ళి కొరుకతూ కాేసు భధయక 
వచాురు. ఇనసపఔటరు భిండిపోతూ లేచి నుించున్న ఫఱేగుదిద సైలనుస అన్న వరమేరు. ఆ వరుముక్క మేభింతా 
హడలపోయ మాటే్టడఔ కూరుున్నాిం. ఇన్నసెఔటర్ గారు ఆ కోింతోనే భరకొన్నా ప్రశాల్త వేశారు.  



 

భళ్ళి కర్రాళ్ళి ఔింగారుడకిండా వారు ప్రశాల్త వేషన కర్రాడి పేరు మేషటరుగారు పఱవడింతో పొయపాటు లేకిండా 
సరయైన వాడే సరయైన సమాధానము చెబుతూ వచాుడు. ద్ధన్నతో వారు కొించెము శాింతిించి ప్రసనుాలై ఇింకా ఏదో 
"ప్రశాల్త వేసూు, న్నకష తిరగి, ననుా ఒ ప్రశాడిగేరు. నేను కొించెిం రాగాా చూసూు కూరుున్నాను.  
ఇింతలో మేషటరుగారు న్న రాక చూష ఏిం పాయవతీశిం న్ననేా వార్వదో అడుగుతున్నారు చెపభన్నారు. నేను ఖబుకకన 
చ్చతుల్త ఔటుటకొన్న లేచి న్నఱఫడాాను. వార ప్రశా ఴన్నపించుకోలేదు. ఇింతలో ఇనసపఔటరుగారు కాింతి క్కయణిం డితే 
రావయునిం చెిందుతుింది? అింటే, అది వెనక్కక తిరుగుతుింది" అన్నారు.  
న్నక్కింకా యధాయనిం పోలేదు. ఇింద్ధఔ చెపటిం భరుపోయాను. వారది ఫటటతఱ, సనాగా మెరషపోతుింది. ఆ ీణింలో 
" మాకాేసు పాఔ ఔపలో నుించి సూయయక్కయణిం వార న్నతిునడి రావయునమైింది కాబోల్త. ఇనసపఔటరు గార వార ప్రశా 
భళ్ళి చెపగా నేనేమ ఆలోచిించకిండా "ఫటటతఱిండి" అన్నాను కాేసు గొల్తేభన్నారు.  
మా మేషటరుగారు మొహిం మొతుుకన్నారు. ఇనసపఔటరుగారు ళ్ళిభిండి తఱగుడా న్నతిుమీద పెటుటకొన్న కాేసులోించి 
వెళిపోయారు. కాేసింతా న్నశశఫదిం. ఇనసపఔటరు ఖాళ్ళ చ్చషన కర్నులో మా మేషటరుగారు చతిక్కఱఫడి, ఎదురుఫఱేమీద 
మోచ్చతులాన్నించి, రిండు చ్చతులూ న్నతిున పెటుటకన్న, పాయవతీశిం న్న కొిం తీశావరా! నీక్కలాింటి దురుృృదిి 
పుటిటిందేఴరా ఈవేల నీవేదో తెలవైన వాడివన్న ఇన్నాళ్ళి మురషపోతుింటే ఇలా చెపాపఱన్న ఎలా తోచిిందిరా నీకూ, 
ఇింత న్న కయమిం కాలింది. న్నరోజుల్త బాగాలేవ అన్న ఴచారసుుింటే మాఔిందర కూడా ఏడుపొచిునింత నయింది. 
ఇింతలో భోజన సభమిం అయిందన్న ఖింట ప్రమోగిింది, మా మేషటరు గారు దిగాల్త డి అలాగే కూరుున్నారు. మేమెింతో 
న్నశశఫదింగా బైటిక్క జ్ర్విం.  

 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 3వ భాఖిం 
ఇలా ఆటల్త పాటఱతోటి కాఱక్షేిం చ్చసుకింటూ ఫోరుు ఫాయింలోక్క వచాును. సూకల్త జీఴతిం చాలా సుకింగా వింది. 
చదువలో కూడా తెలఴగా వింటున్నానన్న మేషటరేు చెపేపవారు. తెలఴగా వన్నాననీ అయతే సహవాస్యలకకవై చదువ 
మీద శ్రదద తగుాతునాదనీ మా న్ననాక్క వయుమాన్నల్త అిందినటుే చూచాయగా తెలషింది. ఆ మాట్ట న్నజమే, కాదనట్టన్నక్క 
వీల్తలేదు. ఏభింటే పఱేఱిందయకూ న్నమీద న్నర్వేతుఔమైన ఆదయిం, గౌయవము ఏయపడాాయ. చెడుగుడులోనూ, 
పుాటిలోనూ ఏటేట్ట న్నక ఫహుభతుల్త వసూునే వన్నాయ. అలాగే కాేసులో కూడా మొదటివాణిాగానో, 
రిండోవాణిాగానో వింటూ ఫహుభతుఱిందుకింటూిండడిం, ఴద్ధయరాుఱిందర న్నమీద గౌయవ కాయణభయింది. ఇటు 



 

ఉపాధాయయుఱ అభమానమూ అటు న్నన్నటి పెరుగుతునా స్తాహ సముద్ధమిం, వాళ్ళి న్న యడఱ చూపే 
ఆదయభమాన్నల్త తఱచుకొన్న పోతుింటే న్నలో కొింత అహింకాయిం ఎకకవై పెింక్కతనిం, టుటదలా, వయకుల్త యడలా, 
చదువలోనూ కూడా కొించెము న్నయేీయము ఫమల్తదేయడము మాట వాసువమేనన్న పుపకొనఔ తపదు. అిందుఔన్న 
ఉపాధాయయుఱక న్న మీద మునుటి అభమానిం తగిా కొించెిం ఆగ్రహిం ఎకకవ కాజొచిుింది.  
స్యమింకాఱిం సూకల్తలో ఆటలూ, అఱేర్న చాఱఔ ఊలి ఔ వస్యుదు దగిాయ దిండాలూ, ఫస్కకలూ వగైరా వాయయాభిం 
కొింత కస్కుకూడా నేరుుకోవడిం ప్రాయింభించాను. ఇింఔ ఊలి తయచు సబల్త, ఉన్నయస్యల్త, హరఔథల్త, బజనల్త వగైరా 
స్యమింకాఱము దీపాల్త పెటిటన తరువాతను యన్నానోా జరుగుతూిండేఴ, వాటన్నాటి సయద్ధగా న్న సహాధాయయుఱతో 
తపఔ హాజయవతుిండేవాడిన్న. ఇన్నా వాయకాఱ భధయ చదువ కొించెిం సనాగిలేిందింటే న్నజమేననుకోఔ తపదు.  
ఇది ఇలా విండగా న్నఔపుడే ఎఔకడెఔకడ నుించో పెళి సింఫింధాల్త రావడిం మొదలట్టటయ. మా అభమక చాలా 
సింతోషింగా ఉింది. న్నక తవయగా పెళి చెయాయఱనీ, చినాకోడల్త నటిటింట తిరుగుతూింటే న్నవెనకా ముిందు ఎవరూ 
లేరామ భర. అవనీా న్నవఱననే తీయఔ తపదు ఖద్ధ? అిందుఔన్న ఴవాహాన్నక్క తొలమెటుటగా మా న్ననా న్నక వెింటనే 
ఉనమనిం తఱపెట్టటడు. ఆ శుబముహూరాున్నక్క మా ఫింధువఱింతా  ఎఔకడెఔకడివాళ్ళి వచాురు. ఇదదరు ముగుారు మా 
ఉపాధాయయులూ, పాతికా , ముఫ్ఫైభింది న్న సహాధాయయులూ కూడా వచాురు. న్న మత్రఫృిందిం, వాళ్ళి న్న ఎడఱ 
ప్రదరశించ్చ ఆదరాభమాన్నల్త చూచి మా అభమ ఎింత పొింగిపోయిందో లఔక లేదు. వాలిిందరనీ ప్రతేయఔింగా ఆదరించి 
ింపించిింది. న్నక కౌపీనిం పెటిట ించవఖుల్త పెటిట మెడలో మజ్జోవీతిం, చ్చతులో దిండిం ఇింకో తోల్తజింధయిం 
చ్చతిలో  భక్షాపాత్ర చూచి న్న సహచరులూ, ఫింధువఱలో కర్రకారూ అింతా చ్చర, చ్చషన అఱేర ఇింతా అింతా కాదు. 
వచిున ఫింధువఱిందరూ కూడా ననుా చూచి ఎింతో ముచుటడారాు.  
ఇింట్లే శుబిం జయఖడిం ఇింతభింది ఫింధువల్త రావడిం నేన్నరుగునాింతవయకూ ఇదే మొదల్త. వూరలో అన్నా 
వరాాఱవవారూ, మా ఇింట్లే న్నల్తగు రోజుల్త ఴిందులాయగిసూు కలాస్యగా కాఱక్షేిం చ్చమడిం న్నక యింతో 
వతాసహింగా వింది. ఇలా భనవాలిలేోనేన్న! ఇతయత్రా అింతా కూడా శుబకారాయల్త ఇింత వైబవింగా సింతొ షముగా 
జరుగుతాయా! అన్న అనుకన్నాను. ఈ న్నల్తగురోజుల్త అయపోయ ఫింధువఱింతా ఎవరద్ధరన వాళ్ళి వెళిపోగా మా 
యఱేింతా న్నయణనమై ఎింతో చినాపోయనటుటింది. నేను భళ్ళి నరాసపుయిం చ్చరుకన్నాను.  
మా స్తాసతుల్త మా యింట్లే జరగిన గౌయవాన్నక వాళ్ళి ఎింతో సింతోశించి తోటి ఴద్ధయరాుఱిందరలోనూ ఎింతో 
ప్రచాయిం చ్చశారు. ఆ రోజున నేను సూకల్తక్క వచ్చుటపటిక్క అఔకడునా ఴద్ధయరా సమూహభింతా ననుా చూచి చపటుే 
కొడుతూ స్యవఖతిం చెపాపరు. ఇదదరు కర్రవాళ్ళి ననుా ఖింజి కాఴడవేష తీసుకవెళి అఔకడొఔ కర్నుమీద కూరోుపెట్టటరు. 
కొిందరు కర్రవాళ్ళి సూకల్తలో వనా పూఱమొఔకఱ పూవల్నా తీసుకవచిు న్న మీద పుషపవయాిం కరపించారు. అపుపడు 



 

ఔడు వాడి యషటమొచిునటుే ది న్నముషాల్త పెదద ఖింభీరోన్నయసము చ్చశాడు. వాడి అసిందయభ ప్రలాపాఱక కర్రవాళ్ళి 
పొింగిపోతూ ఔడుపు చెఔకఱయేయటటుే నవవతూ జమజమ ధావన్నల్త చ్చశారు. ఇది  పూయుయేయసరక్క భరొఔడు 
ముిందుకొచిు న్నమీద ద్ధయల్త చెబుతానన్న చెపప వాడిక్కచిున ద్ధయల్త తపుపఱతోనూ, కొన్నా పుపఱతోనూ ఎలాగో కొన్నా 
చదివేశాడు-పాడేశాడు. ఇది కాగానే భరొఔ యదదరు కర్రవాళ్ళి ముిందుక వచిు మేము అషాటవధానిం చ్చస్యుభన్నారు. 
అింతక రిండు మూడు న్నఱఱక్రితమే మా వూలి ఇదదరు జింటఔవలొచిు ఆశుఔఴతవము, అషాటవధానిం చ్చశారు. ద్ధింతో 
కొింత భింది కర్రవాలిక అషాటవధానిం చ్చయాఱన్న సయద్ధ పుటిటింది.  
ఈ శుబఱింతా పొింగి పొరేుతునా ఉతాసహముతో ఉిండగా వాళిదదరూ ముిందు వెనక చారేు చ్చసూు వచ్చు రానీ 
ద్ధయలేవో ఇదదరూ చెరోపాదము చెపడిం ఆయింభించారు. అఔకడ వనావాలిలో ఎవడో ఔడు ప్రశా అడఖడిం ద్ధన్నతో 
న్నమతుిం లేకిండా వీలి యషటమొచిునటుే జ్ాఔమొచిునటుే సమాధానిం చెపడిం ఈ కాయయక్రభిం యలా బ్రహమిండింగా 
జరుగుతూిండగా మా మేషటరేు కొిందరు వార వెనుఔ హెడామషటరూ వచిున్నఱఫడాిం మొదటెవరూ ఖభన్నించఔపోయన్న 
తెల్తసుకనా ఉతుయీణింలో " పఱేఱిందరూ హడలపోయ చెలాేచెదురుగా రుగు రుగులతాురు.  
ఏమట్లయ్ పాయవతీశిం ఈ హడాఴడి అన్నారు. న్నకిం తెలమదిండి న్నక డుగు అయ ఈవేళ్ల ఫడిక్క వచాునిండి. 
రావడింతోటే కర్రవాలిిందరూ సయద్ధగా న్నక జేజేల్త కొడుతూ ఇఔకడ కూరోుపెటిట ఔరున్నయస మచిు భరొఔరవరో 
దయముల్త చదివీ వీళిపుపడు అషాటన ధానము చ్చస్యుభనీ ఆయింభించాయిండి. ఆ బాగుింది. చాలా సింతోషిం అయతే నీ 
సతాకయము వాలివధానిం భధయలో  ఆగిపోయామనా మాట మామూఱన్న. పోనీలే భరోమాటెపుపడైన్న స్యవకాశింగా 
ఏరాపటు చ్చసుకిందువగాన్న అన్న ఆదయింతో న్న వీపుతటిట న్న బోడి తఱ మీద రిండు మొటిటకామల్త మొటిట, ఈవేలక ఈ 
సతాకయింతో సింతోశించు' అన్న వెళిపోయారు. నవవకింటూ న్న ద్ధరన్న నేను చకాకపోయాను.  
 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 4వ భాఖిం 
ఊలి వయవహారాల్త ఎకకవ కావడింతో సూకలోే చదువ వెనఔడాది. మా ఉపాధాయయుఱక న్నమీద పూయవము నుిండే 
సదభప్రామిం అయదవ ఫాయింలోనే ఉించ్చశారు. ఏ కాేసూ రిండవ సింవతసయిం కూడా చదవడిం న్నక్కదే మొదటిస్యర. 
న్నకెింతో షగుాగా, బమింగా ఉనాది. మాన్ననా ఈ శుబ వయుమానిం ఴన్న ననుా న్నన్న చివాటూే వేష 'చదువూ వదుద 
సింధాయ వదుద. న్నల్తగేళ్ళి నరాసపుయింలో చదువ వెలగిించి చ్చషన న్నరావఔిం చాల్త, ఇింటి దఖారుిండి వయవస్యమిం 
చూసుకింటే న్నక తోడుగానూ ఉింటుింది. భూములూ అఔకయక వస్యుయ. ఆపైన న్నల్తగు సింసకృత ముఔకల్త, 
న్నకొచిునఴ చెబుతాను. ఎిందుకైన్న న్నకొస్యుయ. అించ్చత నరాసపుయిం వెళి నీ పెట్టట, బేడా తెచుుకో" అన్నారు.  



 

"నేనీ ఏడు ఎలాగైన్న ఔషటడి మీదటిక్క మెట్రికయలేషన్ కూడా అయిందన్నపించుకొన్న మానేస్యును. ఇింఔ జ్గ్రతుగా 
ఉింట్టను" అన్న అనేఔ ఴధాఱ బ్రతిమాలాను, మా అభమ కూడా న్న ీిం వసించి ఏదో వెర్రివాడు సహవాస్యఱ వఱే ఇలా 
అయాయడు కాన్న, వాడికిం తెలఴతేటల్త లేవా? అీయిం ముఔకరాన్నవాడా? ఇఔకడ కూరుున్న చ్చస్త న్నరావఔవేముింది? 
వాడనాటుట ఆ మెటుకాేసు ఏదో అయేయద్ధకా చదువకోన్నిండి, తరువాత సింఖతి ఆలోచిద్ధదిం.' అింటూ న్నభమదిగా మా 
న్ననాక నచుచెపపింది. ఆమన ఏమీ అనలేఔ మౌనింగా కూరుున్నారు. మా అభమ ననుా వెలిభన్న సింజా చ్చషింది. నేన్నదే 
సిందన్న ఔక ఉజ్ములో బైటడి ఎకాఎక్క నరాసపుయిం రుగెతాును.  
వచాునే కాన్న సూకలోేక్క వెలిడాన్న భళ్ళి అదే కాేసులో కూరోువడాన్న ఎింతో షగుావేషింది. కానయతే న్నరుడు న్నతో 
చదిఴనవాళ్ళి భరకొిందరు ఈ ఏడు కూడా లేఔపోలేదు. అది కొింత ధైయయిం, మేషటరుగారు నన్నాటేట భిందలించకిండా 
ఏమరా పాయవతీశిం ఈ ఏడయన్న, బుదిి తెచుుకొన్న ఊలి వయవహారాఱక సవషు చెపప శ్రదిగా చదువకింట్టవా, నీవ 
లేనింత మాత్రన అఔకడ సబలూ, కాయయక్రమాలూ ఆగిపోవ. అఴ ప్రతిన్నతయిం ఎవరున్నా లేఔపోయన్న జరుగుతూనే 
ఉింట్టయ. ద్ధన్నవఱే మీక లాబిం ఏమీ లేఔపోవడమేగాఔ యఔకడ చదువ సనాగిలే్తతోిందనా సింఖతి నీవ 
తెల్తసుకన్నావ ఖద్ధ? ఉన్నయస్యలూ, హరఔథల్త కావ బాబూ పైక్క రావఱషనవాడవ, తెలవైన వాడవను. ఇఔ 
ముిందైన్న జ్గ్రతుగా నీ న్న నువవ చూసుకో అన్న సతబోధ చ్చశారు. బ్రతుక జీవడా అనుకన్నాను 'చితుిం' అిండి అన్న 
నభస్యకయిం చ్చశాను. నేను భళ్ళి ఫడిక్క రావడిం ఇింటిదఖాయ మా న్ననా కెింతమాత్రిం ఇషటింలేఔపోయింది. మా 
అభమమాట కాదనలేఔ ననుా తిటటలేఔ, కొటటలేఔ అపటి కూరుకనా అసుమానిం ననుా గురించ్చ, న్న బఴషయతుును గురించ్చ 
ఆలోచిసుున్నాడు కాబోల్త. ఆలోచిించగా ఆలోచిించగా డుగెలాగు అయింది ఖనుఔ పెళి కూడా చ్చస్తు న్నక 
ఉతాసహింగానూ ఉింటుింది. ఆపైన న్న బాధయత గురుుించుకొన్న, జ్గ్రతుగా చదువకోవడమో, లేఔపోతే మానేష ఇింటి 
దఖారుిండడమో, నేనే న్నయణయించుకింట్టనన్న ఊసించ్చడనుకింట్టను. ఈ సింఖతి ఇదదర ముగుార చెఴన్న డేష 
ఉింట్టడు. అఔకడ నుించి ఆమన ప్రమతామేమీ లేకిండానే సింఫింధాల్త రాస్యగినఴ.  
భించి రోజనుకనాపడలాే ఎవరో పెళి వారొచాుయనీ ఇింటికోమాటు యభమన్న మా న్ననా ఔబురుచ్చమడిం, నేను వెలిడిం, 
ననుావారు చూడడిం, వారు చ్చటింత మాటే్టడాిం జరుగుతూిండేఴ. తరువాత జరగినదేమట్ల న్నక తెలమదుగాన్న, ఏ 
సింఫింధమూ మా న్ననా న్నశుమిం చ్చమలేఔపోయవాడు. పెళికొడుక పెళివారక్క నచిునమాట న్నశుమమే. ఎిందుక 
నచుడు, ిండులాింటి కర్రవాడు, ఆషురుడు, ఆ ఆషున్న ించుకోవడాన్నక్క భరవవరూ లేన్నవాడు. పైన అయదో ఫాయమ్ 
చదువతునావాడు, బుదిిభింతుడు, తెలవైనవాడు నేను నచుఔపోవడభింటూ ఉిండదన్న న్నక తెల్తసు. అవతఱ పఱ ే
బాగా లేఔపోవటమో, కఱశీలాదుల్త నచుఔనో, ఔటాకానుఔల్త దగిాయ టిటింపో, ఏమైతేనేమ న్నఱకైద్ధరు స్యరేు ఎవరో 
వచిు తిరుగుతుిండడిం, కొన్నా మాస్యఱపాటు స్యగిింది. ఇది బాగుింది కాదు అనుకన్న ఇది ఎలాగైన్న మాన్నపించాఱన్న 



 

నేను పెిండి ేచ్చసుకోఔ తపన్నసరైతే ఆపఱే న్నఔింటికూకడా నచాుఱనీ, అిందుఔన్న పెళి కూతురన్న నేను చూస్తునేకాన్న 
వీల్తలేదన్న టుటఫట్టటను. మా అభమ కూడా ఇదే బాగుిందనాది! ఆకరకెలాగైతేనేమ మా జిలాేలోనే అదేదో లేటూరు 
నుించి ఔ పెళివారొచాురు. మా న్ననాక వాఔబు చ్చమగా వార సింఖతి సిందరాభల్త నచిున్నయ ఔటాకానుఔల్త బాగానే 
ముటటచెబుతాభన్నారుట. జ్తకాల్త కూడా అనుకూఱింగా వనావట. అిందుఔన్న ఔబురుచ్చష ననూా, మా అభమనూ, మా 
మాభమయనూ వెళి పఱేను చూష యభమన్న ింపించారు. మేము అఔకడిక్క డవమీద కొింతదూయిం, ఫిండిమీద 
కొింతదూయిం  ప్రయాణము చ్చష సూరాయసుభయాన్నక్క గాన్న ఆ వూరు చ్చరుకోలేఔపోయాిం. పెళి వారల్త ేతెల్తసుకన్న 
తినాగా వారింటికెళ్ిిం. మేిం వసుున్నాభన్న వారక్క ముిందు ఔబుయిందోలేదో అిందిన్న వచిునవాలిిం ఎఔకడిక్క పోతాభన్న 
న్నయేీయింతోనో పెళికూతుర తిండ్రి ఏదో కోరుట వయవహాయిం మీదను ఏలూరో ఎఔకడికో వెళినటుే తెలషింది. ఇది ఇలా 
జయఖడిం అభమక అశకనింగా తోచిింది. భభమలా యింట్లే కూరోుపెటిట, మా మాభమయ ఔమాటు వీధిలోక్క వెళి వీరా 
గురించి కొింత వాఔబు చ్చసుకొచాుడు. పఱ ేతలే ఇింటి ఎదురుగుిండా వనా పఱ ేమేనమాభ, పఱే మేనతు వీయిందరూ 
భభమలా గౌయవింగా కూరోుబెటిట, పఱ ేతిండ్రి కొించెిం ఆఱసయభయన్న రాత్రిక్క తపఔ వస్యుడనీ, ఈలోగా మేిం పఱేను 
చూడాన్నకమీ అబయింతయింలేదనీ నచుజెపప ఔక పావఖింటలో ఔనయ నఱింఔరించి తీసుకొచిు, వాక్కట్లే కూరోుబెట్టటరు.  
పఱేను చూచ్చ వారక్క మాక నవన్నడులూ కింగిపోయాయ. పఱేసనాగా రవటలా పొడుగాా వనాది, భించి 
న్నగారింపుతో కూడుకనా నల్తపు, చిింతాకఱఔింటే చూవాష చినాఴగా వనా ఔనుాల్త. ఈ ఔకనూ ఆ ఔకనూ 
చెవఱ నిందుకోవఱషన నేత్రదవమిం లేఔపోయన్న ముకిం చినాబోకిండా సుఴశాఱమైన నోరు, అిందులో సఖభాఖము 
మాత్రమే ఉనా న్నవకాపుట్టలూ, శర్నయచాుమతో తుఱతూగే నఱేన్న రక్కణీ, కోటు ఇింతవయకూ చూచ్చవారక్క సయవస్తన్న 
మూయుమనాటుే ఆ పఱేమేనమాభ ఔ ఆరోమన్నమిం తీసుకొచిు ఆ పఱే ముిందుించి పాడభన్న హెచురించాడు. ఆ పఱ ే
చాలా ధైయయింగా నదురు బెదురు లేకిండా కింగుభన్న ఔింఠమెతిు ఈ ఴయహము సైజ్ఱరా' అన్న జ్వళ్ళ అిందుకొింది. 
బాబోయ్ అింద్ధభనుకనాింత వద్రేఔమొచిు ఖబుకకన చ్చతో నోరు మూసుకన్నాిం మాభమయ కొ మయబారపోయాడు. 
మా అభమమాట చెపనే అఔకయలేదు. రిండు న్నమషాల్త ఔ యుఖిం అన్నపించినింత భాయింతో, మోతతో ఖడిచిన తరావత 
మా అభమ ఎపుపడూ మాటే్టడన్న భన్నశ బాగుింది బాబు. ఇింఔ ఆ అమామయన్న శ్రభ పెటటఔిండి. న్నక సింగీతాల్త, 
స్యసతాయల్త ఏభన్నా తెల్తసుఖనుఔన్న!  
న్నమన్న ఇఔవెలద్ధమా? అింది. చటుకకన ఆ పఱ ేమేనమాభ ఇపుపడు వెలిడమేమటి? బావగారు రాత్రిక్క వస్యురు. 
చూచి వెడుదురుగాన్న, ఈలోపున మీరు భోించెష ఴశ్రమదుదరుగాన్న పొదుదనానగా ఎపుపడు భోించ్చశారో, లేవిండన్నాడు. 
మా మాభమయ, బావగారూ, ఔతుకతే అతఔదనా సింఖతి భరుపోయార్వమటి అన్నాడు నవవతూ భరుపోలేదిండీ 
అిందుఔనే తభక మా ఇింట్ల ేఏరాపటు చ్చశాను, దమచ్చమిండి లేవిండి ఇింఔ ఆఱసయిం చ్చమఔిండీ. అన్న ఎదురుగుిండా 



 

ఉనావారింటి తీసుకవెళి పాద ప్రీలనక నీళ్ళి వగైరా అిందిించాడు. మేము కాళ్ళి ఔడుకకనేలోపునే వడానయిందన్న 
పల్తపొచిుింది. మేమూ మా ింక్కున్న ఇింటి మజమానీ కూరుున్నాిం.  
ఆమన భోజనిం చ్చమలేదు, ఴసురోే చ్చయ పెడుదుిం ఖద్ధ అనాిం, కూయల్త చలాేరపోయ ఉన్నాయ. మేిం ఔర 
ముఖాలొఔరు చూసుకన్నాిం. ఆ సింఖతి గ్రసించి ఇింటి మజమాన్న కోింగా భాయయకష చూష మాఇింట్లే వింట్ట, 
వారుప చాలా పెిందలాడే అవతుింది, అిందుచ్చత ద్ధరాాల్త చఱేగా వన్నాయ కాబొ ల్త, మీర్వమ అనుకోఔిండి అన్నాడు. 
మాభమయ ఴసుట్లే వడిాించిన నసకామ కూయ, అయటికామకూయ అఱేపచుడి వగైరాల్త చఴచూచి తఱవొించుకొన్న 
క్కకకరుభనకిండా భోజన్నన్నకక్రమించాడు. సఖిం భోజనిం అయేసరక్క లోలనుించి ఔ ముసలామే ఏమేవాలిక 
పాిం రిండు అరసల్త వడిాించఔపోయన్నవటే, అనీా ఇలాింటి నుల్త చ్చస్యువేిం , పెళిచూపుఱక వచిున వాలిను 
తీపతిన్నపించవద్ధద అన్న కోడలా హెచురించడిం మాక ఴనడాది. న్నకనూ చుడి చాలా యషటిం. ఉింటె అది కాసు 
కొించెిం వేమిండి అింద్ధభనుకొన్న నోటి చివయద్ధకా వచిున మాటను పైక్క రాన్నవవకిండా ఒ పెదదముదద నోట్లే 
పెటుటకన్నాను. ద్ధింతో న్నకక్కకర బక్కకరైఔింగారు చ్చషింది. మా అభమఏమరా న్నమన్న అింటూ వీపు రాషింది. ఔ 
రపపాట్లే ఔింగారు సరుదకింది. ఎలాగో ఴసులి దఖారుాించి లేచి బైటడామాు. మాక పెళివారింట్లే ఔక ఏరాపటు 
చ్చశారు. ఇింత ఴవయింగా భోజన ఴషమిం ఎిందుక చెపాపనో మీరు గ్రసించ్చ వింట్టరు. ఇిందులో యహసయమేమటింటే 
ఆన్నడు మాక అనాద్ధనిం చ్చషన వారింట్లే మజమాన్న తిండ్రి అబదఔిం. మేము అనుకోకిండా వచ్చుసరక్క ఇింటివార 
కోడల్త మేము గ్రసించలేభనుకొన్న భధాయహాిం మగిలన తదిదనపు వింట వడిాించిింది.  
గారల్త మనహాయించి, అది ఎింత అభింఖలమో ఆఴడక తెలమనేలేదో, మాక తెలమదనే అనుకిందో, ఏభయతేనేిం 
యయవస్యనిం యది. రాత్రి ఎింత ఖడిచిన్న పెళి కూతురు తిండ్రి రానేలేదు. మేము తెఱేవారు జ్మున లేచి మా యింటిక్క 
ప్రయాణభయాయిం. వార్వమీ అనలేఔపోయారు. భధాయహాిం సుమారు రిండు జ్ముఱక మొగులూురు చ్చరుకన్నాిం. 
ద్ధరపొడవన్న ఈ సింగటన తల్తుకొన్న ఴయఖఫడి నవవకన్నాిం. మా న్ననా జరగిిందింతా ఴన్న ఉగ్రుడై వారన్న 
శపించడాన్నక్క ఆ ఊరు వెలేడాన్నక్క ప్రయాణభవతుింటే ఫఱవింతాన మేము ఆపుజేశాిం. ఇఔ న్న పెళి వారపుపడూ 
మాకతుయభన్నా వ్రామలేదు. నేను మా న్ననాతో మా అభమ, మావమయఱ అిండచూచుకొన్న నేన్నింకో న్నల్తగేలి ద్ధకా 
పెిండిే చ్చసుకోను. మీర్వభనుకన్నా సర్వ ఆ ప్రమతాిం మీరు ఴయమించుకోిండి. న్నక చాలా ఔషటింగా ఉింటుింది అన్నాను 
ధైయయింగా, మా న్ననా కూడా అదే భించిదనుకన్నాడేమో మాటే్టడకూరుకన్నాడు. భరాాడు నేను నరాసపుయిం వెళ్ిను.  

  



 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 5వ భాఖిం 
రాత్రింతా ఏవేవో ఆలోచనఱతో, ఔఱఱతో న్నద్ర టిటిందోలేదో తెలమన్న షాతిలో ఉిండగా తెఱేవారింది. నేను లేచి 
కాఱఔృతాయల్త తీరుుకనేటపటి, మా న్ననా స్యానిం చ్చష, జపాన్నక్క కూరోుబోతున్నాడు. ననుా చూచి న్నమన్న 
లేచావా, చూడు ఔ మాటు పొఱిం వెళి అన్న న్నక దిహేను రోజుఱవయక ఊపర తీసుకోవడాన్నకైన్న, తీరఔ లేకిండా 
ఏవేవో నుల్త పుయమాయించాడు. ఇఔనుించి నేను సబలూ, సిందరాాలూ మానుకన్న ఇింటిటుటన ఉిండభనీ దీన్న 
భావిం అయవింటుింది, అన్న వూసించాను. నేనేమీ మాటే్టడలేదు. ఆమన మౌనింగా జపాన్నక్క కూరుున్నాడు. నేను 
చదదన్నాన్నక్క కూరుున్న అది కాగానే పొలాన్నక్క ఫమల్తదేరాను. పొఱిం వెళ్లిననామాటే గాన్న అఔకడ ఏ న్నమీద భనసుస 
పోలేదు. న్న శర్నయిం భటుటక పొఱింలో వన్నా బుర్ర నరాసపుయింలోనే ఉిండిపోయింది. అఔకడే ఏవో నుల్త న్న 
వాలిక పుయమాయసూు చూసూు కూరోునో, న్ననాటి ఉన్నయస్యఱమీదనో న్నమకఱ మీదనో న్నలచిపోయింది భనసు. 
ఇది దుల్తుకింద్ధభన్నా దిలేటటుట ఔనఫడలేదు.  
ఇలా వాయిం రోజులైన్న ఖడవకిండా యవణారావగారు ఔస్యర వచిు ఔనడభనీ, బపన్ చింద్రపాల్ అనే భహా 
న్నమకడు బెింగాల్ నుించి వసుున్నాడనీ, పెదద ఎతుున భనిం సబక ఏరాపటుే చ్చయాఱనీ, అధభిం దగిాయ ఉిండి ఈ 
ఏరాపటేనీా జరపస్తునే సబగాన్న, లేఔపోతే అభాసవతుిందనీ ఔబురు చ్చశారు. చిు వెఱకాకమ గొింతున డాటటయింది. 
వెలిడమా? మానడమా? వెడితే ఎలాగు, వెలిఔపోతే ఎలాగు. వెడితే ఇఔకడ నుఱనీా పాడవడిం మా న్ననాక కోిం 
రావడిం తపదు. వెలిఔపోతే న్న మీద ఎింతో నభమఔింతోనూ, ఆశతోనూ ఎదురుచూసుునా యవణారావగారక 
ఆశాబింఖభవతుింది.  
ఆశాబింఖిం మాట ఎలా ఉన్నా మద్ధయాిం చ్చతను నేను వెలిఔపోతే అఔకడ ఏరాపటేనీా శ్రదదగా జరపించ్చవాడు భరొఔడు 
లేడేమోనన్నపించిింది. ఇలా ఆలోచిసూు ఔరోజు ఉదయానేా పొఱిం నుఱనీా భన్నశక్క పుయమాయించి, పెిందలాడే 
బోజనించ్చష ఎవరతోట్ట చెపకిండా నేను నరాపపుయిం చ్చరుకన్నాను. యవణారావగారన్న ఔల్తసుకొన్న, ఇింటి దగిాయ న్న 
యఫాిందుల్త భనఴ చ్చసుకన్నాను. వారింతో స్యనుభూతితో ఆఱక్కించి, న్నమన్న ఇటువింటి కాయయక్రమాలోే ప్రవేవించిన 
తరువాతను ఎింతస్తపు ముిందింజవేమడమేగాన్న వెనుఔక దిఖజ్యడిం ఎింతమాత్రిం ఉిండకూడదు.  
తతిమామ ఴషయాల్త భనిం స్యవకాశింగా ఆలోచిించుకింద్ధిం. ఈ సబభటుటక మీరు పూనుకింటేనే కాన్న జమప్రదిం 
జయఖదు. కాఫటిట ఎలాగైన్న వచిు నీ బాధయత న్నయవసించఔ తపదు. అటువింటి ఇఫాిందుల్త రోజూ ఏదో వేలపుపడు 
ఔల్తసుకొన్న తగిన ఏరాపటుే చ్చసుకింద్ధిం. వెళిరా అన్న ననుా వీపు తటిట ింపించారు. నేనే ఉతాసహింలో భనము ఎన్నా 



 

ఆటింకాలైన్న ఎదురొకన్న కాయయభాయిం వసించఔపోతే దేశమే న్నశనభవతుిందనాింత భావోద్రేఔింతో, బమింతో 
తొిందయగా ఇింటిక్క వెళ్ిను.  
అఔకడనుించి రోజూ ఏదో సభమింలో, నేను నరాసపుయిం వెడుతూ, యవణారావగారతో సింప్రదిసూు, అఔకడ ఏరాపటుే 
చ్చసూునే వన్నాను. మా న్ననా ఇవనీా ఒ ఔింట ఔన్నపెడుతూనేయున్నాడు. కాన్న ఔకన్నడూ ఇదేమటన్న ననాడఖనూ లేదు. 
నేను చెపనూలేదు.  
ఆకరక్క సబరోజు రానేవచిుింది. ఆ రోజు ఉదయానేా చదదనాిం తిన్న రాత్రిద్ధకా యింటిక్క రానన్న మా అభమతో చెపప ఆఴడ 
ఏదో అింటూింటే ఴన్నపించుకోకిండా నరాసపుయిం రుగెతుుకెళ్ిను. ఆదరాబాదరా నరాసపుయిం చ్చరుకొన్న 
యవణారావగారూ, నేనూ, మాదలిం సభుయలూ స్యమింత్రిం వయకూ సతభతమై బ్రహామిండమైన యేరాపటుే చ్చశాిం. 
భధాయహాిం యవణారావగారతో పాటే వాళిింట్లేనే రిండు మెతుకల్త తిన్నాను. భళ్ళి సభాసాలక్క వచిు అఔకడ ఏరాపటుే 
పూరు చ్చసుకొనేటపటిక్క సుమారు 5 ఖింటల్త అయింది. ఊపర తీసుకోవడాన్నకైన్న వయవధి లేకిండా న్నచ్చమవఱష 
వచిుింది. ఎలాగైతేనేిం ఏరాపటేనీా ఎింతో సింతృపుఔయింగా పూరు చ్చసుకన్నాను.  
 
సుమారు ఆరుఖింటఱక వస్యుయనుకనా న్నమకడు వచిు సబప్రాయింభించ్చసరక్క ఏడు ఖింటఱయింది. యవణారావగారు 
సబక దివేల్తక పైగా వస్యుయనా అించన్న ద్ధటిపోయింది. ఏభై వేలో, ఱక్షో వచాుయనాటుేగా ఔనుచూపు మేర్వవయకూ 
ఇసుఔ వేస్తు రాఱకిండా జన సమూహింతో ఆ మైదనభింతా న్నిండిపోయింది. బ్రహామిండమైన ఉన్నయసమచాురు 
పాలాారు. న్న జనమలో ఎపుపడూ అటువింటి ఉన్నయసిం ఴనలేదు సరఔద్ధ! ముిందు కూడా ఴింట్టనన్న నభమఔిం లేదు. 
న్నక జీఴతాింతిం వయకూ ఆ ఉన్నయసిం న్న చెవలేో గిింగురుభన్న మారు మ్రోగుతూనే ఉింటుిందన్నపించిింది. సుమారు 
రిండు ఖింటఱస్తపు జనసమూహాన్నక్క తెలమన్న భాషలో ఆమన ఉన్నయసిం యచిున్న భరొఔ తెల్తగు న్నమకడు అది 
తరోుమా చ్చసుున్నా ఔకరూ ఔదఱకిండా, క్కకకరుభనకిండా, ఊపర ఴడవకిండా ఖింభీయమైన శఫదింతో ఇన్నావేఱభింది 
ఆ ఉన్నయసిం ఴింటూ కూరోువడిం న్న జనమలో భయపురాన్న భరువలేన్న దృశయిం. సుమారు ది న్నమషాఱ వయకూ ఆకాశిం 
దదదరలేేటటుే ప్రజల్త చ్చషన ఔయతాలధవనుఱతో సబ ముగిషింది.  
నేను ఇింటిక్క చ్చరుకనేసరక్క సుమారు దిఖింటలైింది. మా అభమ న్నకోసిం ఎదురుతెనుాల్త చూసూు వీధి గుభమింలోనే 
కూరుుింది. నేను వసూుింటే న్న వెనుఔనే వసుునా జన్నన్నా చూచి మా ఊరు ఊయింతా సబక వచిుింద్ధ అన్నపించిింది. నేను 
యింటిక్క వచిు స్యానిం చ్చష మౌనింగా మా అభమ ఎనాడిగిన్న సమాధానిం చెపకిండా భోించ్చష వెళిడుకన్నాను. 
అపటివయకూ మెఱకవగానే డుకనా మా న్ననా లేచి ఇవతఱక రాలేదు. ననుా ల్తఔరించలేదు. ఉరుముల్త, 
పడుగుల్త, తుఫాను తెఱేవారింతరావత కాన్న రావన్న న్నశుయిం చ్చసుకొన్న హాయగా డుకన్నాను. 



 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 6వ భాఖిం 
తెఱేవారింది. నేను లేచి స్యాన్నదిఔిం చ్చసుకొన్న, చదిి అనాిం తినేసరక్క మా న్ననా జిం పూరు చ్చసుకొన్న న్నకోసిం 
షదిింగా ఔన్నపెటుటకన్నాడు. అింతా ప్రశాింతింగానే ఉన్నా ఆమన ముకింలో గాింభీయయిం భటుటక చాలా బమింఔయింగానే 
ఉింది. న్నభమదిగా మామూల్త ధోయణిలోనే, "న్ననా అింతా ఔనడలేదు ఎఔకడి కెళ్ివరా" అన్నాడు. "నరాసపుయిం 
వెళ్ినన్నాను" ఎిందుఔన్నాడు ఇఔ ఆమనక చెపఔ తపేపటుట లేదన్న, రిండు మూడు సింవతసరాఱనుించి నరాసపుయింలో 
యవణారావగార ఆధవరాయన జరుగుతునా సబలూ, సిందరాభలూ టూగా చెపాపను. ఆపైన న్నకూ, ఆమనకూ ఔలగిన 
రచమిం వారక్క న్నమీద ననుా అభమానిం, వారు న్నక్కచిున ప్రోతాసహిం, ఈ సభా సిందయభింలో నే చ్చసుునా న్న, ఏమీ 
ద్ధరఔిం లేకిండా న్నరొమహమాటింగా చెపేపను.  
మా న్ననా అింతా ఴన్న ఔ ీణిం ఊరుకొన్న  నీవ బాగా ఆలోచిించుకొనే చ్చసుున్నావా ఈ న్న. దీన్నవఱే నీకొచ్చు 
లాబమేమటి? నషటిం ఔనఫడుతూనే ఉింది ఔద్ధ. నీ చదువ చింఔన్నక్కపోయింది. ఇింటిదఖాయయన్న సుకింగా 
కూరోుకిండా సింత నుల్త చూసుకోకిండా, ఈ సబల్త ఏరాపటుే చ్చసూు కూరుుింటే నీ కొరగేదేమీ లేదనా సింఖతి 
ఇపడైన్న తెల్తసుకోడిం భించిది. వారు న్ననుా కొించెిం స్ుత్రిం చ్చమడింతోటే, నువవ వబాతబాబై, వారాడిించినటటలాే 
ఆడుతున్నావ. ఎన్నా సింవతసరాలలా వార వెనుఔ తిరగిన్న, నువవ ఫఱేలూ, కర్నులూ సయదడాన్నక్క తప ఇింకెిందుకూ 
న్నక్కరావ. ముిందు వెనఔలేమాత్రిం ఆలోచిించిన్న, ఈ యహసయిం నీక్కదివయక తెలసుిండేది.  
అిందుఔన్న యపుపడైన్న తెలఴతెచుుకొన్న ఖత మూడు సింవతసరాఱలోే నీవ చ్చషన నుఱనీా ఆలోచిించుకింటే నేను 
చెపపన ప్రతి అీయిం న్నజమేనన్న నీక తెలమఔపోదు. దేశిం కోసిం పాటుడాిం, దేశాన్నా ఉదిరించడిం ఇటువింటి పెదదఴ 
షయాఱనీా గొప ఆదరాశలే.. కాదనను. ఎటొచ్చు ద్ధన్నక్కింకాసు పెదద చదువలూ, పెదద బుర్రలూ, పెదద వూహలూ కొింత 
వెనఔస్ుభతా, ఉింటేనే గాన్న ఎింత చినాకాయయమైన్న స్యధిించడము అస్యధయభవతుింది.  
నీవ ఉదోయఖిం చ్చసుకోవాఱన్నా దేశ స్తవ చ్చయాఱనుకన్నా ఇది ఏదీ గాఔ వూరకన్న ఴజ్ాన్నన్నా పెించుకోవాఱన్నా ఴదయ 
చాలా అవసయిం అనా సింఖతి భరచిపోక, ఈ సతాయన్నాపటికైన్న నీవే తెల్తసుకోఖఱవన్న నేన్నన్నాళ్ళి వూరుకన్నాను. 
నుఴవింకా ఇలాగే తిరుగుతూింటే, ఎపటి తెల్తసుకోలేవన్న నేను నీక్కింతా ఴడభరు చెబుతున్నాను. ఇపడైన్న మేలోకన్న 
నీక ఏయఔమైన ఴదయకావాలో నీవే న్నయణయించుకొన్న, ఆ ఴదయనబయషించ్చ ప్రమతాిం చ్చయ.  
నీవ ప్రాజుాడవతున్నావ. ఇింతఔింటే ఎకకవ చెపడిం అనవసయిం. అన్న మా న్ననా మారుమాట లేకిండా, నీ 
అభప్రామమేమటన్న ననాడఔకిండా, తినాగా పొఱిం వెళిపోయారు. నేను బైటక్క వెలద్ధభనుకనాది మానేష ఇింట్లేనే 



 

కూరుున్న ఆలోచిసూు ఏ పుసుఔిం చదువబుదిదకాలేదు. భళ్ళి మాన్ననా ఔింటడలేదు. అలాగే యోచిసూు కూరుున్న 
న్నల్తగోరోజు స్యమింత్రిం నరాసపుయిం యవణారావగార దఖాయక వెళ్ిను.  
"ఏిం పాయవతీశిం ఏమటి ఴశేషాల్త, మొనా అింతటి సబ అింత జమప్రదింగా జయఖడాన్నక్క నీవే సుమా నీ ముకసుుతి 
కోసిం చెపటింలేదీమాట. నీవ డా పాటింతా ఖభన్నసూునే వన్నాను. చాలా అలష, చిక్కక సఖభయేయవ" అన్నారు.  
"ఇింకా ఏమటి ఴశేషాల్త? అింత భవనింగా ఉన్నావేమటి? ఏదో మాటే్టడు" అన్నారు నవవతూ.  
నేను యింటిదఖాయ జరగిన సింఖతింతా వారక్క ఴనాఴించి మీ సఱహా ఏమటన్నాను. ఆమన ఔక ీణిం ఊరుకన్న మీ 
న్ననాగారు చెపపిందింతా న్నజమే, కాదన్న నేన్నఱనఖఱను ఴదయలేిందే ఴజ్ానమెలా వసుుింది ఖనుఔ, ఆ సింఖతుల్త నీవ 
నేను ఔరోజున స్యవకాశింగా, సతవగా చెబుద్ధభనుకన్నాను. ఆశ్రభ న్నక తపపించారు మీన్ననాగారు. ఆమన 
పెదదల్త, ిండితుల్త, ఴఴధ ఴషయాలూ తెలషనవారు. చదువ అతయవసయభనాది న్నరవవాదిం.  
ఏ చదువ అనాది ప్రశా. న్న ఉదేదశయిం నువవ భళ్ళి హైసూకలోే చ్చర చదవడభనేది భించిది కాదింట్టను. కాఫటిట ఇింటి 
దఖాయ నీవ కొింత సింసకృతిం, తెనుగూ చదువకో తరువాత కొన్నా పుసుకాల్త స్యింఘిఔ, రాజయాఱక 
సింఫింధిించినఴ నేన్నసూు ఉింట్టను. అవీ చదవచుు తరువాత న్నభమదిగా యతయ ఴషయాఱ సింఖతి ఆలోచిద్ధదిం  
అన్నారు. కొించెిం స్తపు ఈమాట్ట ఆమాట్ట చెపపన్నక సఱఴచాురు. నేన్నింటిక్క చ్చరుకొన్న వారు చెపపిందింతా ఆలో 
చిించుకింటే, మాన్ననాకూడా ఎింత దురాచాఱనతో చెపాపడో న్నఔయామైింది. వారుబయులూ చెపపన దితినే, నేను 
కొతు చదువ ప్రాయింభించాను.  
తరుచు నరాసపుయిం వెడుతూ యవణారావగారనీ యతయ స్తాసతుఱనూ ఔల్తసుకింటూ కొతుఴషయాల్త 
తెల్తసుకింటూిండేవాడిన్న. యవణారావగారచిున అనేఔ యకాఱ పుసుకాల్త చదువఖలాేను. అనేఔ ఴషయాల్త అదివయక 
తెలమన్నఴ ఊసించన్నఴ తెల్తసుకోఖలగాను. ఔలగిన సిందేహాల్త అనేఔిం యవణారావగారు తీర్వువారు. ఈ పుసుకాఱనీా 
రాజయాలూ, స్యింఘికాలూ చదువతుింటే అశాింతి ఎకకవైయింది. భతాన్నా గురించి కొన్నా పుసుకాల్త చదువతుింటే 
ఇతయ భతముఱ మీద కొింత సహనిం ఫమల్తదేరన్న, కొింత ఆగ్రహిం కూడా వచ్చుది.  
మాక నరాసపుయింలోనూ, రసయ గ్రామాఱలోనూ క్రైసువ ప్రబోధిం చాలా ఎకకవగానూ అసహయింగానూ విండేఴ. 
వాయనేమాటలూ, చెపేప ఴషయాలూ, చ్చస్త ప్రబోధాల్త ఎింతో బాధాఔయింగా ఉిండేఴ. ఇటువింటివే ఎనోా చినాఴ పెదదఴ 
ఔలష న్నలో అశాింతి ర్వకెతిుించి రోజు రోజు భనోవయధ ఎకకవవతూిండేది. ఇలా సుమారు ఔటి, రిండు 
సింవతసయముల్త ఖడిచిింది. న్నల్తగైదుస్యరేు యవణారావ గార దఖాయకెళినపుపడు గుింటూరునుించి అఔకడక వచిున 
నల్తగైదుగురు పెదద భనుష్యయఱను సిందరశించడిం వార రచమిం ఔఱఖడిం కూడా జరగిింది.  



 

వారవఱే ప్రధభింగా ఴదేశయానిం, అఔకడ చదువూ ద్ధన్నవఱే ప్రయోజన్నల్త వగైరా లనోా ఴన్న ఆలోచిసూుిండే వాడిన్న. 
ఆకరు కొఔస్యర, యవణారావగారింట్లేనే ఔ పీేడరుగార దయశనమైింది. వారతో మాటే్టడిన తరువాత వార సఱహామీద 
ఱిండను వెళి బారషటరు చదవాఱన్న న్నశుమిం చ్చసుకన్నాను. న్నటినుించి న్న సింఔఱపిం రోజు రోజూ ఫల్నమభవతూ 
వచిుింది. ఆకయక తెగిించి ఔన్నడు ఫమల్తదేయడాన్నక్క సుముహూయుిం ఏరాపటు చ్చసుకన్నాను.  

 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 7వ భాఖిం 
 (నరాసపుయిం దగిాయ మొఖలతుర్రు మా కాఫుయసాఱిం. మా ఇింటిపేరు వేమూరువారు, న్న పేరు పాయవతీశిం, నేను టెయఱర్ 
హైసూకల్తలో అయదో ఫాయము ద్ధకా చదువకన్నాను. ఔటి రిండేళ్ళే ఆకాేసులోనే కాయణాింతరాఱ చ్చత ఖడవఱష 
వచిుింది. ఆ పభమట ఇఔకడ  పాఠశాఱలో ఴదయ ఏమీ బాగుింది కాదనీ, ఉపాధాయయుఱక తాము చెపేప సింఖతులేమట్ల 
అవగాహన కావడము లేదనీ, న్న అభప్రామము అిందుచ్చత వృధాగా ధనవయమము కాఱవయమమూ కాఱయాన్న 
ఎిందుఔన్న నేను చదువ మాన్నవేష మా పెదదల్త సింపాదిించిన ఆషు కొింత ఉనాది ఖనుఔ సుకింగా న్నయవయపాయింగా, 
ఇింటిదగిాయ కూరోున్న, దేశ కాఱవైర్నతాయఱను గురించి ఆలోచిసూు ఉిండేవాడిన్న.  
ఇలా విండగా ఔ రోజున మా స్తాసతుడొఔడు వచిు మాటఱ భధయ ఇింఖేిండు వెళి చదువకోభన్న సతిదేశము 
చ్చశాడు. అతడువెళిపోయన తరువాత ఇింగేాిండు ప్రయాణమును గురించి చాలాస్తపు ఆలోచిించి అిందులో భించి 
చెడాలూ, ఔషటసుఖాలూ, న్నలో నేను తరకించుకొన్న అన్నా ఴధముఱచ్చతనూ దేశాటనము శ్రేమస్యకయభనీ, పైగా భన 
అధికారుఱ దేశము వెళి, వాలి ఆచాయ వయవహారాల్త చూచి, గుటూటభటూట తెల్తసుకింటే సవరాజయ సింపాదనక వీల్తగా 
ఉింటుిందనీ అలోచిించి, అఔకదక వెళి బారషటరు చదువద్ధభన్న న్నశుమము చ్చసుకన్నాను.  
మాతిండ్రి వయవస్యమద్ధరుడు; ఏమ చదువకనావాడు కాదు; వటిట అన్నఖరకడు. అిందుచ్చత ఇటువింటి ఴషమము 
ఆమనతో చెపతే దీన్న స్యయసయము గ్రసించలేడన్న ఆమనతో చెపకిండా ఔ స్తాసతున్న దఖాయ కొింత సముమ ఫదుల్త 
పుచుుకొన్న నరాసపుయము వెళి న్నలా్త రోజుఱలో వస్యునన్న ఇింటి దఖాయ చెపప ఫమల్తదేరాను.)  
ఇింగేాిండు ప్రయాణభన్న చినాపుపడు పుసుఔములో చదిఴన పాఠమువఱే, తరువాత చదిఴన భూగోలశాస్త్రమువలాే, ఆ 
దేశాన్నక్క వెళ్లిమాయాము న్నక తెల్తసును. కాన్న అఔకడక తీసుకొన్న వెలివఱషన స్యధనస్యభగ్రియేమట్ల, అఔకడ ఎలా 
నడుచుకోవాలో తెల్తసుకింద్ధభింటే చెపడాన్నక్క ఎరగివనా వాళ్ళి ఎవవరూ లేఔపోయన్నరు. నయస్యపుయములో ఉనా 
దొయఱ న్నవరనైన్న అడుగుద్ధమూ అింటే న్న అజ్ాన్నన్నా చూచి వాళ్ళి నవవతార్వమోనన్న వాళ్ళి ఎవవరూ లేఔపోయన్నరు. 



 

నయస్యపుయములో ఉనా నవవతార్వమోనన్న వాలి నడఖడము మాన్నవేష న్న సహజ సూీమబుదిి ఇింకా కావఱషనఴ 
త్రోవలోనో, అఔకడక వెళిన తరువాతనో కొనుకోకవచుుననుకన్నాను. అిందుఔన్న అనవసయింగా ఴశేషింగా డబుా ఇఔకడ 
కరుుపెటటకూడదనుకొన్న, సూీమములో తేఱువలనన్న కావఱషనఴ ఏమట్ట అన్న జ్గ్రతుగా ఆలోచిించాను.  
ఎింతస్తపు ఆలోచిించిన్న సరగా ఏమీ తోచలేదు. ఏదో ఔ చివయ నుించి ఆయింభస్తు కావఱషవనీా తేల్తతఴఔద్ధ 
అనుకన్నాను. అిందుఔన్న న్నద్రలేవడముతోనే కావఱషన స్యమానుే జ్బతా వ్రాసుకన్నాను. దింతధావన్నన్నక్క ది 
ఔచిుఔల్త నలపన పొడుమూ, న్నల్తఔ గీసుకోవడాన్నక్క కాషన్న తాట్టక ముఔకలూ, ఇతుడి చెింబూ, దింతధావనమైన 
తరువాత స్యానము ఔద్ధ అనుకన్నాను.  
అిందుఔవసయమైనఴ ళ్ళే తుడుచుకోడాన్నక్క రిండు అింఖవస్యాల్త; స్యానిం తయము తఱక రాసుకోడాన్నక్క స్కస్యలో " 
పోషన కొించెము కొఫారనూన్న; తఱ దువవ కోడాన్నక్క దేశవాళ్ళ దువెవనా, బొటుటపెటుటకోడాన్నక్క కొఫారచిపలో కొించెము 
చాదు; ముకము చూచుకోవడాన్నక్క పావలా పెటిట చినా అదదము, తరువాత ఆలోచిించవఱషనది దుసుుఱ ఴషమిం ఔద్ధ! 
అిందుక న్నఔవసయభన్న తోచినఴ న్నల్తగు టివల్ షయటూే; రిండు టైలూ; రిండు మేజ్జలి జతలూ (నూల్తఴ); 
మూడునాయ బూటుసజ్జడు;  
అఔకడ సూటుస అవసయము ఖనుఔనూ, చలదేశము ఖనుఔనూ, దిహేను రూపామల్త కరుుపెటిటన్న, గుడా కొించెిం 
బాగుిండడము చ్చత కటుటవాడు తన అవసరాన్నక్క కొింత మగుల్తుకోవడిం వఱే న్నక చాల్న చాఱకిండా తయారైన 
స్యటకల్త సూటుే రిండు, ఇింఖేిండు వెళితే భటుటక భన వేషము పూరుగా ఎిందుక మానవలనన్న స్యధయమైనింతవయకూ 
సవదేశ దితి అవఱింబించాభన్న తఱగుడాగా ఉయోగిించడాన్నక్క ఎన్నమది ఖజముల్త ఎర్రన్న జపాను షల్తక, ఇింకా 
ధరించవఱషన దుసుుఱయన తరువాత ఆలోచిించవఱషనది భోజనిం ఔద్ధ అనుకన్నాను. అిందుఔవసయమైనది ముిందు 
భించినీళ్ళి తాఖడాన్నక్క భయచెింబు, అఔకడక్క వెళిన తరువాత వాలిచ్చత మాఱకూడు తినకిండా భనమే సవమింపాఔిం 
చ్చసుకింటే బాగుింటుింది ఔద్ధ అనుకన్నాను.  
 
అఔకడ గూడ అనామెలాగా దొయఔదుఔద్ధ! రొటెటల్త కాల్తుకతినవఱషిందే ఖనుఔ కొింత గోధుభపిండీ, కొించెిం న్నయయ, 
రొటెటలో నించుకోవడాన్నక్క కొించెిం ఆవకామ, రొటెటల్త కాల్తుకోడాన్నక్క చినా అటేపెనము, సటవ్, సటవోే పోసుకోవడాన్నక్క 
క్కయసన్నయల్త, చినా స్కస్యలో షపరటూ, భోజన స్యభగ్రి అయన తరువాత డఔక కావఱషన స్యమానేను గురించి 
ఆలోచిించాను వెళ్లిది చలదేశిం ఔద్ధ! క్కింద డుకోడాన్నక్క ఔషటముగా ఉింటుిందన్న నరాసరావపేట భడత భించము, 
ద్ధన్నమీద ఔకక్క నేను మామూల్తగా ఉయోగిించుకొనే బొింత-ఇింట్ల ేకటిటనది-ఔపకోడాన్నక్క న్నరింజిండు యింగు 
శాల్తవ.  



 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 8వ భాఖిం 
ఇఴగాఔ యింకా ఏమ అవసయముిండవన్న ఆలోచిించగా మామూల్తగా ఖల్త కూరోుడాన్నక్క తుింఖచా తీసుక వెళితే 
బాగుింటుిందన్న తోచిింది. అఔకడిక్క వెళి న్న సిందూధయమ ఴరుదిింగా ప్రవరుించదల్తచుకోలేదు ఖనుఔ అఔకడ దొయఔవనే 
బమింతో ఆరు మజ్జోవీతాఱ జతలూ, మూడు టుటమొఱత్రాళ్ళి కూడా తీసుకొన్న వెలిడము చాలా అవసయభన్న 
తోచిింది. ఇింఔ ఎింతస్తపు ఆలోచిించిన్న తీసుకొన్న వెలివఱషనవేవీ ఔనడలేదు. ఇదింతా చూష కొిందరక్క 
చాదసుముగా ఔనడవచుు, కాన్న వెళ్లిది దూయదేశము.  
ఏ చినావసుువ భయచిపోయన్న అఔకడ యఫాింది డవఱష వసుుిందన్న, మొటటమొదటనుించి ఎకకవ జ్గ్రతు ఔఱవాడిన్న 
ఔనుఔ చాలా దూరాలోచన చ్చష ఇవనీా తీసుకొన్న వెళ్ిను. ఇఔ ఈ వసుువఱనీా పెటుటకోవడాన్నక్క ఎఔకడయన్న 
కూలవాడు దొరక్కన్న దొయఔఔపోయన్న, నేను తీసుకవెలిడాన్నక్క తేలఔగా ఉింటుిందన్న చినా స్కస్య ర్వక పెటెట చ్చయించి 
ఫింతిపూవ యింగు వేయించాను. ఈ స్యమాగ్రి అింతా జ్గ్రతుగా పెటెటలో వసరించుకొన్న, శుబదినము న్నశుయించుకొన్న, 
వయణము లేకిండా కూడా చూచుకొన్న, శకనము భించిదయేయవయకూ వాక్కట్లే కూరుున్న ఫిండి ఎక్కక డవఱర్వవక 
వెళ్ిను.  
మొఖలతుర్రు, నరాసపుయము, ఇింకా చుటుటఔకఱ గ్రాభముల్త రిండు మూడు తప ఎపుపడూ ఎఔకడి వెళిన వాడిన్న 
కాను, ఇింతకాఱము నరాసపుయములో ఉన్నా ఎపుపడూ డవలైన్న ఎఔకవఱషన అవసయము లేఔపోయయింది. ఇవావల 
డవలో కూరుున్న వెళ్ళితూ ఉింటే భహాసయద్ధగా వింది. స్కటభరు మీద వెలిడభన్నా యింతే ఔద్ధ అనుకన్నాను. రాత్రి 
ద్ధరలో  మనరొటెట, స్యతాళించిన సనఖలూ, కొనుకకతిింటూ ఇింఖేిండులో మనరొటెట ఉింటుింద్ధ, ఉిండద్ధ అన్న 
ఆలోచిసూు ఇింఖేిండు నుించి తిరగి వచిున తరువాత ఏ ఴధింగా దేశోకాయము చ్చద్ధదమా అనుకింటూ, న్నద్రపోయన్నను, 
తెఱేవార్వసరక్క డవ న్నడదవోల్త చ్చరింది.  
మెళ్ళకవ రావడముతోటే నేను తఱపెటిటన భహతాకయయము జాపుక్క తెచుుకొన్న దీయఘ న్నశావసము ఴడిచి డవ దిగి తవయగా 
స్తటషనుక వెళి అఔకడ న్నఱఫడా ఔ పెదదభన్నశన్న సింబోధిించి టికెకటుట ఇవవిండి తవయగా అన్నాను.  
"ఏమట్ట హడాఴడి! ఎఔకడిక్క? ఏ రైల్తక?" అన్న ఆయింభించాడు అమన. నేన్నఔకడిక్క వెళితే ఎిందుకామనక? న్న 
వయవహాయభింతా ఆమన తోటి చెపపతే గుటుట ఫమటడుతుిందన్న  
"సర్వ అదింతా యిందుక లిండి ఇపుపడు- టికెకటుట తవయగా ఇపపించిండి" అన్నాను. ననుా ఎగాదిగా చూష "టికెకటుట 
ఇచ్చు ఆమన ఇింకా రాలేదు. కాస్తసపు ఉిండభన్నాడు." 
కొించెిం స్తపైన తరువాత ఆమన వచిునటుే తెల్తసుకొన్న వెళి టికెకటుట ఇభమన్నాను. ఆమనకూడా "ఎఔకడిక్క" అన్నాడు.  



 

"చెపుతాలిండి, టికెకటుట ఇవవిండి" 

"ఏభయాయ ఈ ఆలపు యా వూరు పోతావయాయ?" దగిాయ ఉనావాలిిందరూ నవవడము మొదల్తపెట్టటరు.  
"ఇది ఎఔకడయాయ! వటిట న్నటుపుయము మాదిర ఉిండావే! నీవ పూడేుదీ చెపఔపోతే టికెకటుే ఎషటద్ధ ఇచ్చుదయాయ! పో 
అయాయ బుదిి లేదువల ఉింది. వాిండేింతా కాచుకన్నారు" అన్న కఔల్త వేశాడు.  
దగిాయ ఉనావాలిింతా ననుా భిందలించారు.  
"ఈ రైల్త చాలా దూయము వెడుతుిందిండి. చాలా చోటే ఆగుతుింది. అిందుచ్చత ఏ వూరు మీరు వెళ్ిలో చెపతే ఆ 
వూరుక టికెకటుట ఇస్యురు" అన్న ఔ పెదద భన్నశ న్నభమలింగా సతోదేశము చ్చశాడు.  
ఆమన చెపపన మాటల్త న్నక సఫబుగానే ఉనాటుే తోచిింది. అిందుచ్చత టికెకటుట యచ్చు ఆమనతోటి "చెనాటటణము 
వెళ్ిల" అన్న చెపాపను.  
అనేసరక్క ఔిందేర్రజేష "ఎనా అయాయ ఇది, ఈ పొదుద ఎఔకడ వచాువయాయ, వటిట జింతువలే విండావ! పోయాయ! జలదపో 
అయాయ! వాలిింతా కాసుకొన్నారు. పొభమింటే ఏిందయాయ అటే్ట మూతి పెటిట చూస్యువ? టాిం ఫిండి స్యమింకాఱిం 
వయకూ రాదయాయ, అపుప డు ద్ధకా యొఔకడనైన్న ిండుకొన్న తూింగు అయాయ" అన్నాడు.  
న్న దఖార వాలిింతా ననావతఱక్క తోస్తశారు. పోనీ కొించెము సభమయిము తగిాన తరువాత భళ్ళి వద్ధదభన్న వెళ్ిను రైల్త 
కాబోల్త ఖింట కొట్టటరు. అపుపడు భళ్ళి "టాింఫిండి ఎపుడు వసుుిందిండీ" అన్నాను.  
 
"స్యమింకాఱము" అన్నాడు ఆమన. "అలాగా, స్యమింత్రము ద్ధకా విండాలా! న్నక తొిందయ న్నవిందే." 
అపుపడు న్న మొకము కష చూష "ఒ! తిరగి వషువా! తొిందయ న్న ఉింటే నడిచిపో" అన్న క్కటి తల్తపు వేసుకన్న 
చకాకపోయన్నడు మాషటరు, న్న మీద కోముచ్చత ఇలా అింటున్నాడేమో, ఈస్యర న్నభమదిగా అడిగి న్నజిం 
తెల్తసుకొింద్ధభన్న ముిందుకెళి ఎదురుగా న్నఱఫడి మాటే్టడుద్ధభన్న నోరు తెరచ్చసరక్క ఆమనే "వషువా టాింఫిండి 
ఎపుపడు వచ్చుది తెల్తసుకొనే ద్ధన్నక్క వషువా! ఔస్యర చెపతే" నీక బుదిిలేదూ!" అన్న ఆయింభించాడు. అసలే 
అయవవాలిింటే న్నక కోిం అిందులో అమన ముకిం స్పటఔిం భచుఱతోటి నఱేగా భర్న అసహయింగా వనాది, 
నేనూరక తెలమన్న ఴషమము న్నభమదిగా అడుగుతూ ఉింటే ఆమన అింత భరాయద తెలమకిండా మాటే్టడుతాడేభన్న 
న్నక కోిం వచిుింది, "నేను ఇింఖేిండు వెడుతున్నాను. జ్గ్రతు!" అన్న చెపుద్ధభనుకొన్నాను. కాన్న ఆమనను 
ఇింతఔింటే ఏడిపస్తు బాగుిండదన్న తోచిింది.  

  



 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 9వ భాఖిం 
అిందుఔన్న "అబేా నేను రైల్త సింఖతి అడఖడాన్నక్క రాలేదిండి. మభమలా చూస్తు ఏమ జ్ాఔము వసుుిందో చెపడాన్నక్క 
వచాునిండి" అన్నాను.  
"ఏిం జ్ాఔము వసుునాది!""మీ మొహము చూస్తు ఉల ఆడిన తియఖటిరాయిూ, మీ తఱకామ చూస్తు సునాపు పడతా 
జ్ాఔము వసుున్నాయ .  
అఔకడ వనా నౌఔరుల్త ఏఔింగా కకన నవావరు ఆమనక ఉడుకమోతుతనము వచిు ననుా కొటటట్టన్నక్క వచాుడు నేను 
పారపోయాను.  
అఔకడ నుించి తినాగా దగిాయ వనా హోటల్తక వెళి భోజనము చ్చష కాస్తపు డుకన్నాను. లేచి ఔస్యర ఫజ్రు చూష 
వద్ధదభన్న వెళ్ిను అఔకడ అటూయటూ తిరుగుతూ ఉిండగా అవసయమైన వసుువల్త రిండు భరచిపోయనటుే జ్ాఔము 
వచిుింది. అవేమటింటే ఖదిక్క తాలము వేసుకోవడాన్నక్క కొఫారపీచు చ్చింతాడు ఫటటల్త తగిలించుకోవడాన్నక్క న్నల్తగు పెదద 
మేకలూ, ఈ మూడు వసుువలూ కొనుకొకన్న భళ్ళి ఫసక చ్చరుకన్న స్యమింకాఱము కాగానే పెిందలాడే భోజనము చ్చష 
స్తటషనుక వచాును. టికెకటే వేల అయింది.  
నేను భళ్ళి చెనాట్టాన్నక్క టికెకటుట పుచుుకన్నాను. ఇవతఱక వచ్చుటపటిక్క ఔరైల్త వచిుింది. అఔకడ నౌఔరు వింటే 
అతన్నా ఈ రైల్త ఎఔకవచుున్న? అన్నాను.  
"మీ ర్వవూరు వెడతారు?" అన్నాడు వాడు.‚“నీకెిందుకా ప్రశింస" అన్న చకాకపోయాను.  
అఔకడొఔ పెదదభన్నశ ఉింటే, ఆమన్నా అడిగాను- ఈ రైల్త ఎఔకవచుున్న? అన్న ఆమన్న అదే ప్రశా వేశాడు మీర్వ వూరక్క 
వెళ్ళితాయన్న, న్నక ళ్ళిభిండి మాటే్టడకిండా తినాగా స్తటషను మాషటరుగార దఖాయక వెళి ఆమన్నా అడిగాను. 
ఆమనకూడా "ఎఔకడిక్క వెళ్ిఱన్నారు. టికెకటుట ఇవవడాన్నఔింటే వూరుపేరు చెపపతే కాన్న ఇవవడాన్నక్క వీల్తలేదింటే 
చెపాపను. టికెకటుట కొనా తరువాత కూడా వీలిక్క ర్నీఱనీా ఎిందుకూ? వీలి రోఖిం కదురుద్ధదభన్న 
"రాజభహేింద్రవరాన్నక్క" అన్నాను.‚“అయతే ఎఔకవచుు"నన్నాడు. ఎకాకను రైల్త ఔదఱబోతూ ఉనాది. స్తటషను మాషటరు 
అఔకడే వన్నాడు రైల్త ఔదిలింది.  
ఆమన్నా పలచి "ఏభిండోయ్, మీక తగినశాస్త్రి చ్చశాలిండి. నేను రాజభహేింద్రవయము వెలిడము లేదు. చెనాటాిం 
వెడుతున్నాను" అన్న నవవతూ చెపాపను.  
ఆమన ఆ లింగా ఈఱవేష రైల్త ఆప ననుా దిఖభన్నాడు నేను దిఖనన్నాను.  
"తవయగా దిఖవయాయ ఆఱసయభవతునాది" 



 

"నేన్నిందుక దిగాల "ఈ రైల్త చెనాటాిం వెలిదు. వేర్వ వసుుింది. వటిట ఫూల్ లాగా ఉన్నావ. దిగు" 
"ఫూల్ గీల్ అన్న మాటల్త మఖఱఔిండి. నేను దిఖను" అింటే రైల్తలో వాలిింతా నవవడము మొదల్తపెట్టటరు. ఇింతలోకె 
గారాు వచాుడు ననుా ఫఱవింతింగా దిించాడు. రైల్త వెళిపోయింది. న్న ఔలే వెింఫడి నీళ్ళి వచిునఴ. స్తటషను మాషటరు 
కొించెిం జ్ల వేష టాిం ఫిండి యింకొఔ పావ ఖింటలో వసుుిందన్న ధైయయము చెపాపడు.  
కొించెిం యించుమించులో ఆమన చెపపనటుటగానే రైల్త వచిుింది. ఆగీ ఆఖడముతో ఎదురుగుిండా ఉనా పెటెటలోక్క న్న 
స్యమాను న్నతిున పెటుటకన్న ఎఔకబోయాను. ఔ మెటుట ఎక్కక రిండవ మెటుటమీద కాల్తవెమయబోతూ ఉింటే వెనఔ నుించి 
ఎవరో తోశారు. ఆ అదురుక న్నన్నతిుమీద ఉనా స్యమాను, న్న వెనుఔ ఉనావాడి న్నతిుమీద డి అఔకడైన్న ఆఖకిండా క్కింద 
ఎవలి కాలిమీదో దభీభన్న డాది. నేను స్యమానుకోసము వెనక్కక తిరగి చూశాను. ఆ లింగా చెయయ జ్ర న్న వెనుఔ 
వాలి మీద ఴరుచుకడామాు. మేము క్కిందడాాభన్న జ్లడడాన్నక్క ఫదుల్త భభమలా తిటటడము మొదల్తపెట్టటరు. 
కొిందరు మామీద నుించి నడిచిపోయ రైలకాకరు. నేను లేచి న్నభమలింగా స్యమాను సరుదకన్న ఎఔకడెఔకడ దఫాల్త 
తగిలనవో స్యవకాశింగా రైల్త ఎక్కక తరువాత చూసుకోవచుునన్న ముిందు రైలకాకను.  
 
రైలక్కక స్యమానుపైన పెటుటకింటున్నాను. హఠాతుుగా రైల్త ఔదిలింది. న్న వెనుఔ ఫఱేమీద కూరుునా ఆడభన్నశ ళ్ళే 
డానాు. ఆఴడ న్నల్తగు ఆశీయవచనముఱతోటి ముిందుక గెింటిింది. న్న ఎదుటఫఱే మీద సుకింగా చుటట కాల్తుకింటూ, 
అయమోడుప ఔనుాఱతో ఆనిందయవశుడై ఉనాకామీద డానాు, ఆ చుటట న్న బుఖాక తగిల చురుకకభనాది. నేను 
మొర్రో అన్నాను. ఆనింద సమాధిలో నుించి కొించెము మెఱకవ తెచుుకన్న, అతను ఆనిందము ఇింత ఫరువెక్కకిందేమో 
అన్న చూశాడు కాబోల్త, కెవవభన్న కఔవేష ఏ పామో మీదడితే తోషవేషనటుట ననుా తోషవేశాడు. ఎదుట ఉనా 
చింటిపఱేపైన డబోయ ఆ పఱ ేనలగిపోతుిందేమోననా బమముతో ఎలాగో తపపించుకన్న తలే మీద డానాు. భళ్ళి 
ఆఴడా తోసమయపోతుింటే ఖటిటగా ఆఴడ మెడ టుటకొన్నాను. రైల్తలో వాలిింతా ఔడుపు చెఔకఱయేయటటుట నవవడము 
ఆయింభించారు. ఆ అమామయ పెన్నమటి ఔకనే ఉన్నాడు.  
ఉగ్రుడై లేచి ననూా తన భాయయనీ ఎవలిక్క వాలిన్న ప్రతేయఔింగా ఴడదీష ననుా తిటటడిం మొదల్తపెట్టటడు. న్న తపుప ఏమీ 
లేదనీ, అతన్న భాయయ అనా సింఖతి న్నక తెలమదనీ, ఇింకెపుపడూ చెమయననీ, ఖజఖజ వణుకతూ చ్చతుల్త జ్జడిించి 
ీమాణ చెపాపను. తక్కకన వాలిింతా కూడా ననుా చూచి జ్లడి, నేను కౌగిలించుకొనా అమామయ బయును 
భిందలించి న్న తపుప ఏమీ లేదన్న, పొయపాటున కౌగిలించుకొన్నాననీ, పొయపాటెవలిఔయన్న వసుుిందనీ, ఇవావల 
ఈమన అయన్నడు, ర్వపు ఇింకొఔళ్ళి కౌగిలించుకోవచుు (పొయపాటున) ననీ, ఈ మాత్రము ద్ధన్నకామన అింత 
కోడవఱషన న్నలేదనీ ఇతాయది కోపోశభన వాకాయఱతో ఆ పెదద భన్నశన్న శాింతిింజేశారు.  



 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 10వ భాఖిం 
రైల్త ఫమల్తదేరింది. ఇింకో దిన్నమషాఱక ఏగూమరు' స్తటషనులో ఆగిింది. అఔకడ ఫింట్రోతు నడిగితే, ఇదింతా 
చెనాటామేనన్నాడు, ఎింత గొప టాభన్న ఆశుయయపోతూ, ఊరు భధయనుించి కూడా రైల్త వేశారు. ప్రజఱకమీ 
ప్రమాదముిండదు ఖద్ధ అనుకన్నాను.  
ఇింతట్లేక న్న పెటెటలోక్క, నల్తగురు అయవవాళ్ళి రాబోయారు. 'చిఱఔలాే వసుున్నారా న్నమన్న, అవతఱక్క 
దమచెమయిండన్నాను" వాళ్ళి న్న మాట ఴన్నపించుకోలేదు. మాటే్టడకిండా తల్తపు తీసుున్నారు. "అబాాయ మీక 
తెలమదు, ఇది సఔిండుకాేసు. ఇిందులో ఎక్కకతే జులామన్న వేస్యురు. అవతలక్క వెళి యింకో పెటిటలో ఎఔకిండన్నాను. 
అిందులో ఔడు న్న ముకిం కష చూష "నువవ ఇఔకడున్నావే, ఫోరుుకాేసు పెటెటలో ఎఔకవఱషన భన్నశవల వన్నావ 
దమచ్చమభన్న" వచ్చు రాన్న తెల్తగులో అన్నాడు. వాలి స్యహసము చూస్తు న్నకాశుయయము వేషింది. 'చితుము 
పెింకెతన్నన్నక్క సిందరాయన్న మీది పుటిటలే్త. ఇింఔ ఔబుయేకమ లోటు ఖనుఔ అధిఔ ప్రసింఖము చెమయక. 
దమచెమయభన్నాను. నేను అనాదింతా వాలేక బాగా అయాము కాలేదన్న తోసుుింది. అిందుచ్చత వాళ్ళే న్న మాట 
ఴన్నపించుకోనటుట నటిించారు.  
"సరద్ధ అయాయ, నీవ జ్షు వాయాడఔయాయ మాక తెల్తును" అన్నాడొఔడు. ఇింతట్లేక గారాు అలా వెడుతున్నాడు, 
వీలినవతఱక్క గెింటి వెమయభన్న చెబుద్ధభన్న కఔవేశాను. వాడు న్న మాట ఴన్నపించుకోకిండా చకాకపోయాడు.  
ఇింతట్లేక వీలిక తోడు ఇింకో అమన చ్చరాడు. ఆవచిున్నమనక్క తోటి వాళ్ళి సింఖతింతా చెపాపడు. న్నక్కింగీేష్య 
రాదనుకన్నారు. కాబోల్త వాళ్ళి, "వటిట లేటూర దదదభమలా ఉన్నాడు. గారాుక్క ఔ రూపాయో, రిండో చ్చతిలో 
'పెటిటనటుటన్నాడు. ఇింకా పాము పెటెటింతా తనదేననుకింటున్నాడు" అన్న వాలిలో వాళ్ళి అనుకన్నారు. నేను గారాుక 
రూపాయ యచిునటుట వీలికెలా తెలషింద్ధ అనుకన్న, అనవసయింగా ఆటేట మాటే్టడఔిండి. చెనాటాభింత ఊరు 
కాఔపోయన్న నేనూ నరాసపుయింలో చదువకన్నాను. నేను గారాుకమీ యవవలేదు.  
మీ వైకర చూస్తు తెలమఔ పొయపాటున సఔిండు కాేసులోక్క వసుున్నార్వమోననుకొన్న మీ మేల్తకోర చెపాపను. మీరు ఈ 
టిఔకటేే, కొనుకకనాటేయతే ఇిందులోక రావచుు. న్న అబయింతయమేమీ లేదు" అన్నాను. దరాోగా గారాు రూపాయ 
పుచుుకన్న మోసము చ్చశాడు ఖద్ధ అనుకన్నాను. పైగా అనవసయింగా వీలితోటి పేచ్చ కూడా ఎిందుఔనుకన్నాను. పేచ్చ 
పెటిటన్న ఏమీ లాభించ్చటటుట ఔన్నపించలేదు. నేను అనవసయింగా దఫాలాడే సవభావము ఔఱవాణిణకాను. అిందులో 
లాభించ్చదేమీ లేదన్న తెల్తసుకనా తరువాత అసలే పేచ్చలోక్క దిఖను. ఔవేల పొయపాటున దిగిన్న, తీణము 



 

గౌయవముగా ఇింగీేష్య వాళ్ళి యుదిింలో తభ న్న భరోలాఖవతుిందనుకొనాపుపడు భరాయదగా, యుక్కుగా, వెనకక 
తగుాతాయన్న మా మేషాటరు చెపపనటుే నేనూ అటువింటి సిందిఖి సభమింలో వెనుఔింజ వేస్యును.  
కాన్న రూపాయ కోసిం అనవసయముగా దఫాలాడే సవభావము ఔఱవాణిణకాను.  
కాన్న రూపాయ అనవసయముగా గారాు క్కచిునిందుఱక మాత్రము చాలా ఴచాయింగా ఉింది. ఏమ అింటే పైక్క భరోలాగు 
ఔనఫడాా నేను ఫహుజ్గ్రతు భన్నశన్న అనవసయింగా డబుా కరుు పెటటడిం న్న క్కషటము లేదు. అలా అన్న సభమము 
వచిునపుపడు వెనక్కకతీస్తవాణిణ కాను. కాన్న భించో చెడో కొించెము దూరాలోచన ఔఱవాణిణ ఖనుఔ ఔకటే దితి 
పెటుటకన్నాను. ఔటి వేష ది లాగాఱనే దితిలో వాణిణ, అిందుఔనే వాడేభనుకన్నా, నేను వటిట వెర్రివాణిణ అనుకన్నా, 
గారాుకొఔ రూపాయ ఇచాును.  
రూపాయ పోయన్న, దూయము ప్రయాణము ఖనుఔ ఇరుఔలేకిండా సకయింగా నల్తగు రకక పెటెటలో నేను ఔకనేా 
కూరోువచుుఔద్ధ అనుకన్నాను. కాన్న న్న జనమలో ఈ ఔస్యర భటుటక మోసడాాను. అదివయకెపుపడూ ఇింత దొింఖన్న 
చూడలేదు.  
 
ఇపుపడు పెటెటలో ఇింకొఔ రకాకయనే ఴచాయములేదు, న్నక టుటకనా దేమటింటే, న్నషాకయణింగా వాడు నన్నాిందుక ద్రో 
హము చెయాయఱన్న, కావాఱింటే దేస అన్న చెయయ జ్స్తు లేదింట్టన్న? నేనే భింత ఔషటసుఖాలరుఖన్నవాడివా? కాదే? 
మానవ సవభావములో ఎింత  దురామయాముింది, అిందులోనూ వాడు దొయకూడాను. అింత మోసగాళ్ళి ఖనుఔ " 
వాళిింతటి రాజయము సింపాదిించఖలగారు. లేఔపోతే వాలి అఫాతయమా? తాత తయమా? అిందుఔనే గొపగొప 
వాలిింతా బోడే న్నరామణ రావ ప్రబృతుల్త వీలిను దేశములో నుించి వెలిగొట్టటఱన్న చూసూు ఉన్నారు.  
పోనీ భనబోటి వాళ్లి వాళ్ళి కూడాను. న్న పెటెటలో ఎక్కకనిందువఱే న్నక నషటమేమీ లేదు, గారాు క్కచిున రూపాయ తప. 
అయన్న ఎక్కకనవాళ్ళి ఏ తెల్తగువాళ్ళి అయతే కాసు మాట్టభింతీ ఆడడాన్నక్క, ఔషటమూ సుకమూ చెపుపకోవడాన్నక్క 
వీల్తగా ఉిండేది. అదేదీ లేకిండా, ఔఱలోక్క వచ్చురూపూ, గ్రాభ షింహముల్త వదిించుకింటునాటుే సింభాషణా వీళ్ళినూ, 
ఈ అయవవాళ్ళి వచాుర్వమో అన్న భటుటక భహా ఔషటముగా ఉింది న్నక, చెపవదుద భర!  
ఇింతట్లేక రైల్త ఫమల్తదేయడాన్నక్క గారాు ఈఱవేశాడు. ఈ వచిున నల్తగురైదుగురలోనూ, ఆకరున వచిున్నమన ఔకడే 
లోలక్క వచాుడు. తక్కకన వాలిింతా ఊరక ఈమన్నా స్యఖనింట్టన్నక్క వచిునటుట తోసుుింది. ఔకడే అయనపుపడు 
ఆమనలో అమన మాటే్టడుకోలేడు ఖద్ధ, మాటే్టడితే న్నతో మాటే్టడాల. లేఔపోతే మాటే్టడకిండా ఊరుకోవాల. 
అిందుచ్చత ఎలాగైన్న పయవాలేదనుకన్నాను.  



 

రైల్త ఫమల్తదేరింది. చాలా దూయమువయకూ, చినా చినా స్తటషనుల్త దగిాయ దగిాయలో చాలా ఉన్నాయ. అఔకడెఔకడా రైల్త 
ఆఖలేదు. రైలాఖ నపుపడు భధయన్నన్నా స్తటషనుల్త ఎిందుక ఔట్టటరా అనుకొన్నాను. పెటెటలో కూరుున్నామన 
నడుగుద్ధభనుకన్న, ఇదివయక లేటూరు దదదభన్నాడు. ఈ ప్రశా వేస్తు యింకా ఏభింట్టడో అనుకన్న ఊరుకన్నాను. 
కాన్న చెనాటాము పొలమేయఔకడో భటుటక చెపిండన్న కోరాను.  
ఈ చినా చినా స్తటషనుఱనీా చెనా టాింలో చ్చరనవే అన్న చెపాపడు. ఇింఖేిండుఔింటే కూడా చెనాటామే తపకిండా  
పెదదదనుకన్నాను. ఈ ఊళ్ళి ఫిందువల్త స్తాసతులూ ఔలినొఔళ్ళి చూసుకోవాఱింటే పొరుగూరు ప్రయాణములాగే 
ఉింటుింది ఔద్ధ అన్నపించిింది. ఊరకొఔ చివయ ఉదోయఖసుుల్త, రిండో చివయ ఆఫీసు ఉింటే, అఔకడిక్క వెలిడమెలాగా 
అనుకన్నాను. పోనీ అన్నా స్తటషనేు ఉన్నాయ ఔద్ధ అన్న రైల్త ఆఖదు. ట్రాము కాయేయన్న ఊయింతా ఉనాటుట ఔన్నపించదు.  
ఇింకా వీళ్ళి ఏ ఎదుదఫిండో, జట్టకఫిండో ఎక్కకతే, ఆఫీసుక వెలిడమెపుపడు, అఔకడ న్నచెమయడమెపుపడు, భళ్ళి ఇింటిక్క 
రావడమెపుపడు? రాఔపోఔఱక వీలి జీతములోనూ సఖము సరపోతుిందే, ఎలాగా అనుకన్నాను. పోనీ న్నపాటఱ 
సింఖతి అలా ఉిండగా ఇిందులో పెదద ఉదోయఖసుులూ, చినా ఉదోయఖసుుల్త కూడా ఉింట్టరామను. న్నఱక ఏ దిహేను 
రూపామలో సింపాదిించుకనే గుభస్యు ఫతఔడమెలాగు? ఇింతదూయము న్నడు రోజూ రిండుస్యరేు నడుస్యుడా, 
ఫిండెకకతాడా? ఫిండెకకటటటయతే వాడు న్నఱరోజులూ ఔషటడి చెభట్లడిు సింపాదిించిింది ఔకరోజు 
ఫిండికసరపోతుిందే! పొదుదన న్న దగిాయ ఫిండివాడు మైల్తక్క రూపాయ చొపుపన గూఫల్త వడేష పుచుుకొ న్నాడే? ఇింఔ 
వీళ్ళి తెచిుింది కాస్యు ఫిండిక పెడితే పెళ్ిఱక్క, పఱేఱక్క ఏమ మగుల్తతుింది అనుకన్నాను కావడమూ వాళ్ళి తినడము 
పుల్తసూ, చారూ మెతుకలూ అయన్న ద్ధన్నక్క కూడా కొింత కావాలఔద్ధ, ఎింత స్తపాలోచిించిన్న న్నక ఉపామము 
తోచలేదు. నేనైతే సూీమబుదిి ఔఱవానేా కాన్న యీ సభసయ మాత్రము ఴడగొటటలేఔపోయన్నను.  
ఏమీ తోచఔ న్నతోటి ప్రయాణము చ్చసుునా పెదదభన్న షెవరో ఔ స్యర చూద్ధదభనుకన్న అదివయక చూసుునా వాణిణ 
లోలక్క తిరగి చూశాను. ఆమన న్నకష అదివయక న్నద్ధనింగా చూసుున్నాడు. మా యదదర ఔిండుే ఔల్తసుకన్నాను. 
మీదేవూయిండి అన్న అడిగాడు అమన, నరాసపుయభన్నాను. మా వూరు నరాసపుయము కాఔపోయన్న మెఖలతుర్రు అన్న 
చెపతే ఆమనుక తెలమఔపోతుింది. భళ్ి అదఔకడన్న అడఖడము, నేను చెపడము ఇదింతా యిందుఔన్న నరాసపుయ 
భింటే చులాగా తెల్తసుుిందన్న యలా చెపాపను.  
మీరింద్ధకా వెళ్ళితున్నాయన్నాడు. ఏవో స్యమానయింగా తరుచు వెడుతూనే ఉింట్టననే భావము ఔలగేటటుట, ఇఔకడిక 
కొఱింబో ద్ధకా వెడుతూ ఉన్నాను అన్నాను. అలాగా అన్న న్నకష న్నద్ధనింగా చూష కొింతీష ఇింఖేిండు వెలిడము 
లేదుఖద్ధ? వాఱఔిం చూస్తు అలా ఔన్నపించదుకాన్న అింతఔింటే కొఱింబో వెలేవఱషన నేమీ ఔనుపించదు అన్నాడు. 
అలాగా అిండి, న్న వాఱఔము ఎిందుచ్చత అలా ఔన్నపించడము లేదు? అిందులో తభర్వమ లోటు ఔన్నపెట్టటయన్నాను. 



 

అబాాయ మీ తెల్తగు దేశింలో చినా ఔథ వింది. ఔ శాసుురేుగారు ఊరక్క వెడుతున్నాయట ఆమన్నా చూష ఔ 
తుింటరకర్రాడు "ఏభిండోయ్, తిభమనగారూ, ఎింద్ధకా దమచ్చసుున్నారు" అన్నాడట. "న్నమన్న, నీ వెవరో 
జ్ాఔము రాకిండా ఉింది.  
నన్నాఔకడెరుగుదువ?  
న్న పేరవరు చెపాపరు అన్న అడిగాడట్టమన. అడిగితే వాడు నవవతూ "అయాయనేన్నదివయకెపుపడూ తభ దయశనము 
వెమయలేదు, అయన్న తభ ముకము చూస్తు తభ పేరు తిభమనాగార్వ అయ ఉింటుిందన్న ఊసించాను. న్న ఊహ 
న్నజభయిందన్న చకాక పోయాడట. అలాగాా నువవ వేర్వ అడగాలా న్నమన్న." 
"సర్వ ద్ధన్న కమలిండి. అసలేమ ఔన్నపెట్టటర్వమటి?" అన్నాను. "చెపన్న, న్నజము చెపతే నువవ ఏభన్నా 
అనుకింట్టవేమో నన్నాడు. పయవాలేదు చెపిండి అన్నాను. నీ పెటేట చూస్తు లేటూయనీ, ఎపుపడూ దూయపు ప్రయాణము 
చ్చష ఎరుఖయనీ తెల్తసుునాది, నేను పెటెటలోక్క వసుుింటే రావదదనడము చూష నీవ ఎపుపడూ రైల్త ప్రయాణము 
చెమయలేదనీ, ఔవేల చ్చషన్న ఎపుపడూ సఔిండు కాేసులో ఎఔకలేదనీ, ఎపుపడూ పెదద భనుష్యయఱతో సించరించలేదనీ 
తెలషింది. అిందుచ్చత ఇింత లేటూరు వాడవ న్నజింగా ఇింఖేిండు వెళ్ళేతున్నావేమో అనుకన్నాను.  
లేఔపోతే నువవ కొఱింబో వెలేడాన్నక్క తగిన కాయణమేమీ ఔనుపించదు. ఆపైన న్నటుకోడిపెటట తఱలా వనా నీ తఱకామ 
చూస్తు నీక క్రాఫింగ్ అఱవాటు లేదనీ, జటుట విండేదన్న, అది ఇవావళ్ల తీషవేయించావనీ తెల్తసూుింది. కొఱింబో ద్ధకానే 
ప్రయాణమైనటేయతే జటుట తీషవేయించవఱషన అవసయములేదు. అిందుచ్చత ఇింకా పైక్క వెడుతున్నావన్న రూడీ చ్చశాను. 
ఇింట్లే కూడా చెపకిండా వెళ్ళితున్నావన్న న్న అనుమానము. లేఔపోతే బొింబాయ వెలికిండా కొఱింబో ఎిందుక 
వెళ్ళితావ? ఏభింట్టవ, నే చెపపింది న్నజమా అఫదదమా? వనామాట చెపుప, మీ వాలేతో చెపనులే చెపపింది అన్నాడు.  
ఆమన మాట లొఔకఔకటే ఴింటూింటే న్నపై ప్రాణాల్త పైన ఎగిరపోయన్నయ. ఇింతభిందిన్న చూశాను. కాన్న 
ఇలాింటివాడిన్న భటుటకెపుపడూ చూడలేదు. ఈమన అయవవాడైన ఆకిండుడులా ఉన్నాడు. తెల్తగుకూడా బాగానే 
మాటే్టడాడు. ఔవేల తెల్తగుదేశములో ఉనావాడేమో కొింతకాఱము! లేఔపోతే సఔిండు కాేసులో ప్రయాణము 
చెమయతగినింత డబెైఔకడిది అయవవాలిక. తెల్తగు దేశములో సింపాదిించఔపోతేను? అనుకన్నాను. ఏమైతేనేమ 
అకిండమైన తెలఴతేటల్త. భన గుటటింతా తెయచిన పుసుఔములో చదిఴనటుట న్నమషములో ఔన్నపెటేటశాడు.  
ఈమనవఱే ఏమీ ప్రమాదము రాదు, ఔద్ధ అనుకన్న, అయన్న ఈమన్నవరో, ఈమన సింఖతులేమట్ల, సిందయభమేమట్ల, 
అడిగి తెల్తసుకింద్ధము, ఎలాగైన్న ఈమనతోటి కొింత స్తాహముగా ఉింటేనే నమభనుకన్నాను. లేఔపోతే ఇింటిక్క 
కోిం చ్చత ఉతుయము వ్రాస్తు చికక. ఎిందుఔయన్న కొించ్చము జ్గ్రతుగా ఉిండటమే భించిదన్న "చితుిం తభ 
రూసించినది చాలా భాఖము వాసువమే. నేను ఇింఖేిండు వెడుతున్నాను. తభ దేవూరు? తెల్తగు కూడా బాగా 



 

మాటే్టడుతున్నారు. తెల్తగు దేశములో ఎపడైన్న ఉన్నారా ఏమటి" అన్నాను. అనేటపటిక్క ఆమన కొించెము నఴవ 
అబాాయీ! మాది తిరుచున్నలే. నేను చినాపటినుించ్చ తెల్తగుదేశములోనే ఉిండేవాడిన్న.  
మా తిండ్రి స్తటషను మాషటరు న్నచ్చష చాలా కాఱము రాజభహేింద్రవయము, న్నడదవోల్త, ఏలూరు మొదలైన ఊలిలేో  
ఉిండేవారు. నేను ఇింఖేిండులో చదువకన్నాను. ఇింజనీరు ర్నీ అయ నేనూ చాఱకాఱము మీ ధవళ్లశవయములోనూ, 
న్నటిటపేటలోనూ, బెజవాడలోనూ ఉన్నాను. అిందుచ్చత న్నక తెల్తగు బాగా అఱవాటు అన్నా\డు.  
ద్ధన్నతోటి న్నకాళ్ళి చఱేఫడాాయ. అదివయద్ధకా తొిందయగా కొటుటకింటూ ఉనా గుిండె ఔక ీణమాగిపోయింది. ఇింఔ 
మా యింటి పేరూ, మా న్ననాపేరూ అడిగి తెల్తసుకొన్న ఇింటిక్క ఉతుయిం వ్రాస్యుడు. న్నకొిం మున్నగిిందనుకన్నాను.  
భరొఔలియతే గుడుే మటఔరించ్చవాళ్ళి, నేన్నింకా కొించెము ధైయయము ఖఱవాణిణ ఖనుఔ ఆగిపోయన గుిండెను ఆడిించి 
భళ్ళి ఆమన తోటి సింభాషణ ఆయింభించాను. "చితుము అలాగా అిండి. ఇింఖేిండు దమచ్చశారు అిండి. అఔకడ 
భనవాళ్లివరైన్న ఉింట్టరా అిండి. ఫస్య అదీ దొరక్కింది భోజనము అది సదుపామింగా ఉింటుింద్ధ అిండి" అన్నాను. ఆ, 
ఉన్నారు. ఏదో కొదిదభింది భనవాళ్ళి ఉన్నారు. మొతుము మీద సకయింగానే ఉింటుింది. అన్న, అబాాయ నీఔఔకడ నీ 
న్నాసతులవరైన్న ఉన్నారా? అఔకడికమేమ కావాలో అనీా కొనుకకన్నావా? అఔకడెలా నడుచుకోవాలో, ఆ 
దేశాచారాలేమట్ల ఏభన్నా తెల్తసుకన్నావా? అన్నాడు.  
అనేటపటిక్క పోన్న పెదద భన్నశ ఖద్ధ అన్న కొించెము గౌయవముగా మాటే్టడితే ననుా చినా కర్రాడిక్కింద ఔటిటవేష, 
మాటే్టడితే అబాాయ అనుకింటూ ఏమట్ల దరాోక పోతాడేమటి? ఈమన ఎకకవేమటి, న్న తకకవేమటి? 
ఈమన్నింఖేిండు ఇదివయక వెళ్ిడు. నేన్నపుపడు వెడుతున్నాను. అింతే తేడా, ఈ మాత్రము ద్ధన్నక్క నన్నాింత 
అగౌయవయచవఱషన అవసయింలేదు. కాఫటిట ఈమనతో సింభాషణ ఇింఔ ఔటిటపెడితే, బాగుింటుిందన్న ఆమన 
అడిగినద్ధన్నఔింతా ఆ అన్న ఊ అన్న ఏకాీయముతోటి సమాధానము చెపప, ఆమన్నింకా ఏమట్ల అడుగుతూింటే ఴ 
న్నపించుకోకిండా ఔిండుే మూసుకన్న న్నదదయపోతునా వాడివల వెనక్కక జ్యేడికూరుున్నాను.  
ద్ధన్నతోటి ఆమనక కొించెము ఔషటము తోచిింది. కాబోల్త, ఔక ీణమూరుకన్నాడు. కాన్న పాము ఎింత 
స్తపూరుకోఖఱడు? ఆడే నోరు తిరగే కాలూ, ఔకమాటు ఊరుకోలేవింట్టరు పెదదల్త. ఆ మాట న్నజమే ఆమనొఔ న్నమష 
మూరుకన్న అబాాయిూ, పాము చాలా న్నదదయ వసుునాటుేనాది. డుకో న్నమన్న అన్నాడు. ఏమటి మీ అభప్రామము 
నేనేభన్నా చింటిపఱేవాడి ననుకన్నారా? అన్న అడుగుద్ధభనుకొన్న అమనతో అకాయణింగా గయషణ ఎిందుఔన్న 
సమాధానము చెపకిండా న్న బొింత దీష ఔక వేసుకన్నాను.  
అది చూష ఆమన ఊరక లోలోఱ నవవకోవడము మొదల్తపెట్టటడు, ఎవవళ్ళి నవవతే లకకమటి భనక?  నఴవన 
వాలి మూతే  వింఔయ పోతుిందనుకొన్న, పోన్న భనక భడత భించిం కూడా ఉిందన్న చూపించడాన్నక్క అది కూడా పైక్క 



 

తీద్ధదమా అనుకన్న, అయన్న కొదిదగా ఇరుకగా ఉింటుిందేమోనన్న ఆ ప్రమతాము మానేష న్న ఔకమీద కూచున్నాను. 
"న్నమన్న, ఈ బొింత నీతో కూడా ఇింగేాిండుక తీసుకవెళ్ళితావా?" అన్నాడు. "ఆ తీసుక వెళ్ళితాను. తీసుక 
వెలేడాన్నక్క కాఔపోతే భర భధయ ద్ధరలో పాయవెమయడాన్నక్క తెచుుకన్నాన్న? ఇిందులో తభయింత ఆశుయయపోవడాన్న కమీ 
ఔనుపించదు" అన్నాను.  
ఆమన న్నకష సూటిగా చూష "ఎఔకయన్న పొయపాటున భయచిపోతావేమో సుమా?" ఎఔకడా భరచిపోక. 
ఆదేశములొ  జమీింద్ధరైన్న ఎవలి యవవక. ఇటువింటిఴ వాలికిండవ. అిందుచ్చత చాలాభింది అడుగుతారు. 
జ్గ్రతు సుమా, ప్రాణప్రదముగా కాపాడుకో పోగొటుటకోక, నీక్కషటభయతే భళ్ళి యింటిక్క వచ్చుటపుపడు బ్రిట్టష్య 
మూయజిమముక ఫహుభతి చెమయవచుునన్న న్నకసఱహా యచిు భళ్ళి నవవడమాయింభించాడు "చితుము, ఈ 
ఴషమములో తభ సతోదేశ భనవసయభన్న ఆమన్నా మాడాును.  
ఆమన అలాగే గుడుే మటఔరించి న్నకష చూసూు తనలో తను నవవకింటూ కూరుున్నాడు. న్న ద్ధరన్న నేను డుకన్న 
సుకింగా న్నద్రపోయన్నను. కాన్న లోఱ భటుటక బెదురుగానే ఉింది. ఆభడత భించమో, పైనునా భయచెింబో  
టుటకపోతాడేమోనన్న. అయన్న బమడుతునాటుే ఔన్నపించగూడదనుకొన్న న్నదదయపోతూ, భధయ భధయ మెళ్ళకవ 
తెచుుకింటూ స్యమానుకష చూసుకింటూ డుకన్నాను. ఔస్యర లేచి చూస్తటపటిక్క ఆమన్నఔకడ దిగాడోగాన్న పెటెటలో 
లేడు. స్యమానింతా జ్గ్రతుగానే ఉింది. శన్న ఴయఖడయింది ఔద్ధ అనుకన్నాను. భళ్ళి ఎవళ్ళి ఆ పెటెటలోకెఔకలేదు.  
నేను లేచ్చ సరక్క బాగా తెఱేవారింది. దింతధావన ప్రమతాము చ్చశాను. నీలిసింఖతెలాగా అనుకన్నాను. నేను కూచునా 
ఖదిలో ఔ మూఱ లావెటర అన్న తల్తపు మీద వ్రాష ఉింది. అదేమట్ల చూద్ధదము. అిందులో ఏమైన్న 
నీళ్ళేింట్టయోమోనన్న తల్తపు తీసుకన్న లోలక్క వెళ్ిను. ఖది ఫహుశుభ్రింగానే ఉింది. గోడక్క చినా కళ్య ఉిండి. ఆ 
నీళ్ళి క్కింద డకిండా ద్ధన్నక్కింద ఔ చినా చఔకన్న ఔించుబూరేుమూకడు ఉింది. ఆ ప్రఔకనే భధయ యింధ్రమునా కర్ను పీత 
ఉనాది. ఏ ఴధమైన దురావసన్నలేదు.  
ఏయపటింతా చాలా బాగాpeది. ఇింగేాిండు నుించి వచిున తరువాత మా యింట్లే కూడా ఇలాింటి ఏరాపటు చ్చయస్తు 
బాగుింటుిందన్న న్నశుయించాను కళ్య దఖారక్క వెళి తిపబోయాను. ఎింతస్తపు తిపపన్న తియఖలేదు. ఎలాగా ఆలో 
చిసూు భరొఔమాటు ఖటిటగా తిపవలనన్న ప్రమతాము చ్చశాను. చ్చయజ్ర ముిందుక కళ్య మీద డానాు. 
అదివయద్ధకా ఎింత తింట్టల్త డాా తియఖన్న కళ్య ద్ధన్నమీద చ్చయ జ్రడడము తోటే జమయన్న నీళ్ళి వచిు న్న 
వింటిన్నిండా డాయా. భళ్ళి నేను లేవడముతోటే ఆగిపోయాను. ఏమటి మామ అన్న ఆలోచిించి చూస్తు ఆ మీట 
లోలక్క నొక్కకతే నీళ్ళి వసుయఔద్ధ అన్న తెల్తసుకన్నాను.  



 

దింత ధావన్నది కాఱఔృతాయల్త తీరుుకన్న స్తటషనులోక్క అభమవచిున న్నల్తగు ముఔకల్త తిన్న కాషన్నా కాఫీ నీళ్ళి తాగి రైల్త 
రోడుా ప్రఔకనునా దేశభింతా చూసూు కూరుున్నాను.  
అయవదేశము కూడా చాలా చఔకన్న దేశమే. ఇింత చఔకగా ఉింటుిందన్న ఎపుపడూ అనుకోలేదు. ఎఔకడ చూషన్న భించి 
భించి తోటలూ, ింటభూములూ, గొపగొప దేవాఱయాల్త, అింతా భన డెలాటలాగా ఉింది! ఇింత తృణకాస్త్రుజఱ 
సభృదిిఖఱ దేశసుుల్త అింత దరద్రుల్తగా ఉిండి ఎన్నమది రూపామఱకూ, ది రూపామఱకూ ఆవించి దేశాల్త కాన్న 
దేశాల్త ఎిందుకపోతారా అనుకన్నాను.  
భధాయహాము ఔ స్తటషనులో గారాు వచిు భోజనము కావాలా అన్న అడిగాడు. న్న భోజనము సింఖతి వీడికెిందుక వీడె 
భన్నా పెడతాడా ఏభన్నాన్న? పెడితే భటుక భనము తిింట్టము ఖనుఔన్న, అన్న అఔకర్వేదు అన్నాను. అయతే భర్వమ 
చ్చస్యురు? అన్నాడు. సర్వ ఏదో చ్చస్యులే అన్నాను. వాడు న్న ముకిం కష చూష పెదఴ ఴరచి ఔనుబొభమల్త బుజ్లూ, 
ఎఖర్వష చకాకపోయన్నడు. భోజనము సింఖతి ఏమీ చ్చమడాన్నక్క తోచఔ భళ్ళి ఏదో కాస్త్ర చిరతిిండి కొనుకకతిన్న 
కాస్తసపు డుకన్న న్నద్రపోయన్నను. స్యమింత్రము సుమారైదు ఖింటఱయేయసరక్క టూయటికొయన్ చ్చరాను.  

 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 11వ భాఖిం 
పాేటు ఫాయముమీద పోయటరేు తూతుుకడై అన్న కఔల్త వేసుున్నారు. కొఱింబో పోయేవాలేింతా ఇఔకడ దిఖిండి అన్న కొిందరు 
కఔల్త వేశారు. సఔిండు కాేసులో నుించి దిగేసరక్క దరాోగా ఉిండాఱన్న కొతుసూటు తొడుకకన్న ఎర్రషల్తక తఱగుడా 
చుటుటకొన్న చెనాటాములో కొనా దొయస్యన్న ట్లపీ భటుక రైల్తలో ఴడిచిపెటిట తక్కకన స్యమాను తీసుకన్న పెటెటలో నుించి 
దిగాను. కూలవాడొఔడు వచిు స్యమాను తీసుకింట్టనన్నాడు సర్వనన్న నేను వాడితో బేయమాడి ముిందుక స్యగాను. గేటు 
దఖారక్క వెలిడింతోటి టికెకటుట ఔలఔటరు చూష, అలా దమచ్చమిండన్న ద్ధర చూపించాడు. అలా వెళ్లిటపటిక్క అఔకడొఔ 
పెదదభన్నశ కూరుున్న స్యమాను చూపించభన్నాడు. కూలవాడి న్నతిుమీద వింది. ఔనఫడడిం లేద్ధ అన్నాను. అలా కాదు 
పెటిట తీష చూపించాఱన్నాడు. ఎిందుఔన్నాను. మీరు కొఱింబో యిందుక వెళ్ళతున్నాయన్నాడు. న్న గుిండె ఫదదఱయింది.  
ఇింటి దగిాయ చెపకిండా వచిున సింఖతి వీడికెలా తెలషింద్ధ అనుకన్నాను. అయన్న కొింత ధైయయ సాయయయముల్త 
ఔఱవాడిన్న ఖనుఔ వెర్రి మొహము వేమకిండా, ఎిందుఔయతే నీ కెిందుకన్నాను. సర్వ పోనీలిండి న్నఔఔకయలేదు. కాన్న 
స్యమాను భటుటక చూడఔ తపదన్నాడు, యిందుచ్చత అన్నాను.  



 

ఇఔకడ రూఱది అన్నాడు. "ఏమట్ట రూల్త?""నుా ఴధిించవఱషన వసుువలేవైన్న దొింఖతనింగా 
తీసుకవెడుతున్నార్వమో చూడాల" 
ఈ మాట ఴనగానే న్న గుిండెలోే ఫరువ తగిాింది. కొించెిం నవవ వచిుింది. సర్వ అయతే చూసుకోభింద్ధ భనుకన్నాను. 
ఇింతలోక న్న స్యమాను మోసుకవసుునా కూలవాడు ననుా వెనకక పలచి ఆ పెదద భన్నశ చ్చతిలో ఔ అయారూపాయ 
పెడితే ఈ రూల్తస అనీా భరచిపోతాడు.  
లేఔపోతే భనక స్కటభరు తపపపోతుింది. అన్నాడు. స్కటభరు తపపపోవడము ఎింత మాత్రము న్న అభప్రామము కాదు. 
కాన్న వాలిదౌయోనయము చూస్తు న్నక కొింత నవొవచిుింది. అతన్న ఔయారూపాయ చ్చతిలో వేస్తసరక్క చ్చటింతముకము 
చ్చసుకన్న అదివయద్ధకా కూరుునావాడు లేచి న్నల్తచున్న సలాము చ్చష ధాయింక్ యూ సర్ అన్న పెటెట ముటుటకన్న ఇిందులో  
వటిట ఫటటలేన్న స్యర్ అయతే పోవచుునుస్యర్ అన్న ననుా ఴడిచిపెట్టటడు. బ్రతుకజీవడా అనుకన్న తినాగా స్కటభరు దగిారక్క 
నడిచాను. ఇింతలోక వెనఔ నుించి ఔ రైల్త ఫింట్రోతు రుగెతుుకొన్న వచిు నేను రైల్తలో ఴడిచిపెటిటన ఆ దొ యస్యన్న ట్లపీ 
తీసుకవచిు న్నక వపజెపాపడు. ఴధిలేఔ అది తీసుకన్నాను. వాడు పోకిండా అఔకడే న్నఱఫడాాడు. చ్చతుల్త 
నల్తపుకింటూ, సర్వ ట్లపీ న్నదేలే వెలిభన్నాను. ఏభన్నా ఇభమన్న కూచున్నాడు న్నక స్కటభరుక వేల అవతునాది, 
సర్వనన్న ఔ పావలా ఇచుుకన్న ట్లపీ కర్నదు ఔది వడిా అనుకన్న ముిందరక్క స్యగాను.  
ఆ సముద్రమూ, ఆ గుటూట అఔకడి దీపాలూ, ఆ హడాఴడి అింతా చూస్తు న్నక చాలా సింతోషము వేషింది. కాన్న 
స్కటభయదేనన్న చెపేపటపటిక్క భటుక ఎఔక బుదదయిందికాదు. బొతిుగా చినాదిగా ఉింది మామూల్త రాధార్న డవింతింగా 
లేదు స్కటభయయతే భటుటక అింత చినా ద్ధింట్లే సముద్రిం మీద వెలిడము ప్రమాదము కాద్ధ అనుకన్నాను. దీన్న మీదనే 
వెలివఱష ఉింటే, ఇింతఔింటే భళ్ళి ఇింటిక్క వెలిడము నమభనుకన్నాను. ఇలా ఆలోచిసూు న్నల్తచుిండగానే 
కూలవాడు స్యమాను లోఱ పెటేటష నన్నాఔకభన్న తొిందయపెట్టటడు. ఇదేన్న ఏమటి కొఱింబో వెళ్లేస్కటభరు అన్నాను. 
కాదిండి, పెదద స్కటభరు అయద్ధరు మైళ్ళి దురాన లోఱ ఉింది. ఇది ద్ధన్న దఖాయక తీసుకవెడుతుింది. ఎఔకిండి తవయగా 
అన్నాడు. అయతే పయవాలేదనుకొన్న ఎకాకను. ఎక్కక అఔకడొఔఫఱే మీద కూచున్నాను. కూచునా కాస్తటిఔది 
ఫమల్తదేరింది. మొతుము జనము న్నతోటి ప్రయాణీకల్త పాతిఔ భిందిఔింటే విండరు. ఫమల్తదేరన ఔక అయదు 
న్నమషముఱ వయకూ చాలా సయద్ధగా ఉింది, నీటి తుింయల్త మీద డుతూ, నేఱ అింతఔింతకూ దూయమైపోతూ, 
డుానునా దీపాల్త  దూయమైన కొదిద మణుక మణుక భింటూ, అన్నావైపులూ చ్చఔటుే ఔముమకవసూు, పైన నీలాకాశము, 
ద్ధన్నక్క వేలాడఖటిటన పాదయసపుబుడేలాగా అనేఔచోటే నీత్రాలూ, క్రిింద ఎటు చూషన్న అగాధమైన సముద్రమూ, ఆ 
కెయటముఱ మీద లేసూు దిగుతూ ఉయాయఱ ఊగుతునాటుట అింతా మా బాగా ఉింది. న్నక ఔఴతవము రాఔపోవడము 
ఇపుపడునా ఔవఱక్క తోడు న్న బోటి వాడు ఇింకొఔడు ఫమల్తదేరతే బరించలేఔపోయేవాళ్ళి ఆింధ్రుల్త.  



 

కొించెము స్తటిక్క ఖఱసుమానమూ భోజనము లేన్న కాయణానోా ఎిందుచ్చతనో కాన్న వద్రవమైన తఱనొపప 
ఆయింభించిింది. కాసు  ఎఔకడయన్న రుగుద్ధమా అింటే ఎఔకడా ఖాళ్ళలేదు. అలాగే తఱ టుటక కూరుుిండగా ఴకాయము 
కూడా ఆయింబమైింది. ఏమరా దేవడా ఎలాగు, కొింతీష జవయము వచిు డిపోనుఖద్ధ! ఇింతదూయము వచిు భళ్ళి 
వెనకక వెలేవఱష రాదుఔద్ధ! అన్నాటిమాట్ట అలా వించి భళ్ళి ఇింటిక్క వెళతే నల్తగురలోనూ హాస్యయసపదముగా 
ఉింటుిందే అన్న ఏమ తోచఔ ఔిండుే మూసుకన్న కూచున్నాను.  
అవసాలో ఇలా విండగా ఇింకో ఆలోచన తోచిింది. ద్ధన్న తోటి భర్న హడలపోయాను. ఆ ఆలోచన మొటటమొదటనే  
తోస్తుک ఎవళ్లిభన్నా సర్వ నఴవన్న సర్వ, తిటిటన్న సర్వ, మాటే్టడకిండా తిరుగురైల్తలో ఇింటిక్క జేరుకనే వాణిణ. ఇపడేమ 
చ్చమను! వెనకక తఖాట్టన్నక్క వీల్తఔనఫడదు. ముిందుక స్యగితే ఫతిక ఎతుు ఔన్నపించదు. ముిందుక వెడితే నుయయ, 
వెనక్కక వెడితే గొయయ లాగుింది న్న బ్రతుక. ఏమీతోచదు. ఇింకొఔళ్ళే సఱహా అడఖడాన్నక్క భనసపదు. ఔకస్యర ఇింటి 
సింఖతి జ్ాఔము వచిుింది. ఆహా! ఎింత తెలఴతకకవ న్న జరగిిందనుకన్నాను. న్న క్కింఖేిండు వెలేభన్న సఱహా యచిున 
వాణిణ నోటిన్నిండా తిట్టటను. ఔకడినే కొడుకనన్న న్నమీద ఎింతో ఆశపెటుటకనా న్న తలేదిండ్రులింత ఴచారస్యురో ఔద్ధ 
అనుకన్నాను, ఏభనుకింటే ఏమలాబము!  
ఇింతకూ అసల్త సింఖతేమటింటే ఈ చినా స్కటభరులో నుించి పెదద స్కటభరఔకడ మెలాగా అన్న సిందేహము ఔలగిింది. 
కొింతస్తపు ఏమీ తోచలేదు. హఠాతుుగా మా ఊళ్ళి ఔళ్ళి చెపకింటునా సింఖతి జ్ాఔము వచిుింది. చినా స్కటభరులో  
నుించి పెదద స్కటభరఔక ఉపామము చెపుపకింటున్నారదదరు, అది నేను ఴనడము సింబఴించినది. పెదద స్కటభరు మీద నుించి 
చినాద్ధన్న దఖాయకొఔ తాడు న్నచెున దిింపుతాయట. చినాస్కటభరపుపడూ కెయట్టఱ వఱే పైకొఔ మాటు లేవడమూ, ఔ మాటు 
దిఖడమూ ఉింటుింది. ఔనుఔ ఆన్నచెున ఎపుపడూ అిందుబాటులో ఉిండదట.  
అిందుఔన్న ప్రయాణీకల్త సభమము ఔన్నపెటిట కెయటమువఱే పైక్క లేచినపుపడు ఎగిర ఆ న్నచెున అిందుఔన్న ఎక్కక పైక్క 
వెలేవచుునట, అటే్ట చ్చతకాన్న వాలిను నడుముకొఔ తాడుఖటిట పెదద స్కటభరు మీదనుించి కొకెకమునా గొసుసఔటి దిింప, 
ఆ కొకాకన్నక్క తాడు తగిలించి పైక్క లాగుతాయట. ఈ భన్నశ వడిాన వనా తాడు తెగిపోయన్న, ముడు ఊడిపోయన్న 
భన్నశ క్కిందనునా స్కటభరులోనే ఫహుశా డవచుుననీ, తపపతే సముద్రములో తప భర యొఔకడా డడన్న, ఔవేల 
సముద్రములో డా,ా కాన్న ప్రాణబమమేమీ లేకిండా వఱవేష భన్నశన్న భళ్ళి తవయలోనే టుటకింట్టయన్న చెపకోగా 
ఴన్నాను. ఆకరుమాటఱవఱే,ఴనాపుపడు కొించెము ధైయయము ఔలగిన్న, తీరా తరుణము వచిునపుపడాలోచిస్తు అింత 
దైయయింగాలేదు.  
ఏభింటే ఔవేల స్కటభరులో డితే తఱకామ ఫదదల్త కావచుును. లేద్ధ భరొఔ ఴధమైన దఫాలేభయన్న తఖఱవచుును. 
అలా కాఔ సముద్రములో డితే పైవాళ్ళి వఱ వెతిక్క తీసుకవచ్చు లోఱ కెయట్టల్త భనసు అవతలక్క కొటిట వెమయవచుు. 



 

డినచోటనే ఉింట్టభన్న నభమఔమేమటి? ఉింటేభటుక అింతద్ధకా ప్రాణము న్నల్తసుుిందో న్నఱవదో? ఔ వేల న్నలస్తు ఈ 
లోఱ ఏపెదద చ్చపైన్న వచిు భన్నా పఱహాయము చ్చస్తు ఖతమేమటి? ఈ మోసురుగా రర ఴధాఱ ఆలోచన పోయింది. 
చినాపుపడు ఈత నేరుుకోఔపోయనిందుక్కపుపడు ఴచారించాను. పోనీ మాటే్టడకిండా దీన్న మీదనే తిరగి వెనకక 
వెళిపోద్ధమా అనుకన్నానుగాన్న సర్వ అింత తొిందయ ఎిందుక. ఔక ీణము ఒపఔ డితే అింతా తెల్తసుుిందిఔద్ధ, 
అపుపడే వీఱయతే అలా చ్చమవచుును ఔద్ధ అనుకన్నాను. ఇింఔ ఎపుపడు స్కటభరు చ్చరుతామా అన్న ప్రాణాల్త 
వఖాటుటకొన్న గుిండెరాయ చ్చసుకన్న ఔకమాటు ఇింటిదగిారునా వాలేను తల్తచుకన్న పొింగివసుునా దు:ఖాన్నా ఆపుకన్న 
శ్రీరాభసమయణ చ్చసుకింటూ కూచున్నాను.  
స్కటభరు ఫహుతొిందయగా సముద్రాన్నా చ్చల్తుకన్న రుగెడుతూ వింది కాన్న ఇింజనుఱ ధవన్న, హోరుభన్న సముద్రమూ, 
ఔకనునా వాలి మాటఱ సిందడితోటి న్న తఱనొపప భరింత అధిఔమైనది. ఔళ్ళి తెరస్తు ప్రించభింతా గిర్రున 
బొింఖయములా తిరగిపోతునాది.  
ఇింతలోక అదుగో స్కటభయింటే, అదుగో స్కటభయన్నారు. ద్ధన్నమీద దీపాల్త తప ఇింకమీ ఔనఫడలేదు. ఈ చినా స్కటభరు 
కొించెము న్నభమదిగా వెళతే బాగుిండును. లేఔపోతే చ్చఔటిచాటున ద్ధన్నా కొటుటకింటుిందేమోనన్న బమడానాు. 
నేననుకనాటుటగానే కొించెము జ్జరు తగిాించారు. న్నభమదిగా ద్ధన్న దగిారక్క చ్చరాము. మాద్ధన్నఔింటే అది చాలా పెదదదిగా, 
కొిండలాగా  ఎదురుగుిండా ఉనాది. మా స్కటభరు ఫహున్నభమదిగా హడలపోతునాటుే దగిారక్కచ్చర పెదద స్కటభరు సరాసరన్న 
న్నఱఫడాది. పైక్క చూస్తు తాడి ఎతుున నఱేగాగోడ పెటిటనటుట పెదద స్కటభరు ఔనఫడుతునాది.  
తఱనొపపతోటైతేనేమ ఴకాయముతోటైతేనేమ బమముతోటైతేనేమ, న్న ళ్ళి ఔింయమెతిుపోతునాది. అదివయక 
ఏమూలైన్న కొించెిం  ధైయయముింటే అది కాస్యు యపుపడు బఖామైింది. ఇింఔ ఎవళ్ళి ఏభన్నా, ఎన్నా అన్నా, ఎింత నఴవన్న 
ఇింటిక్క వెలిడమే భించిదనుకన్నాను. నవేవ వాలేకిం, నవవతారు. పోయేది న్న ప్రాణముకాన్న వాలిది కాదు ఖద్ధ, 
ప్రాణము పోతే నవేవవాళ్లివరూ ప్రాణమవవరుఔద్ధ. ఈ వచిుింది, చూషింది చాల్త. ఈ మాత్రమేన్న ఇల్తే ఔదఱము ఈ 
వింఔవఱే ఔలగిింది. చెనాటాింలో ఇింకోవాయము రోజుల్తిండి సయద్ధగా అనీా చూష పోద్ధభన్న న్నవుమము 
చ్చసుకన్నాను.  
ఇింతలోక ఆ స్కటభరు వాళ్ళి, ఈ స్కటభరువాళ్ళి, మాటే్టడుకోడము, ఏదో కఔల్త వేసుకోడభయన తరువాత పైన్నించి 
ఔ న్నచెున దిింపారు. న్నచెున తినాగా మా స్కటభరులోఔింట్ట ఉింది. న్నచెునక పైన ఔ పెదద దీముింది. న్నచెున కూడా ఏదో 
ఔ మోసురు తాడు న్నచెున కాకిండా చఔకగా ఴశాఱమైన మెటుే, ఔకఱ టుటకోడాన్నక్క ఔర్రఔముమల్త అవీవిండి మామూల్త 
మెటేలాగా వన్నాయ. మా స్కటభరు కూడా నేను బమడాటుట కెయట్టఱ మీద ఆకాశ భిండలాన కెగురుతూ పాతాళ్న్నక్క 



 

దిగుతూిండకిండా, కొించె మించుమించుగా ఔదఱకిండానే వనాది. ఇదింతా చూస్తు నేన్నదివయక ఴ నాదింతా 
అఫదదభన్న తేలింది.  
ఇపుపడు ప్రాణ బమమేమీ లేదన్న ధైయయము ఔలగిింది. భళ్ళి తిరగి ఇింటిక్క వెలివఱషన అవసయము లేదుఔద్ధ 
అనుకన్నాను. ద్ధన్నతోటి కొింత ధైయయము తెచుుకన్న తఱనొపప ఇింకా బాదిసుున్నా అిందరతో పాటు నేనూ లేచాను. 
పైకెఔకడాన్నక్క లేచి న్న స్యమాను దఖాయక్క వెళి తీసుకపోబోయాను. అఔకడొఔతనుిండి నేను వెలివచుునన్న, స్యమాను 
వెనుఔనుించి వసుుిందనీ చెపాపడు. స్యమానింత అలా ఴడిచిపెటిట వెళితే ఏమ కొిం మునుగుతుిందో అన్న బమడానాు. 
భళ్ళి వాణిణ ఔ మాటు స్యమాను జ్గ్రతుగా వసుుింద్ధ అింటే వసుుింది అన్న ధైయయము చెపాపడు.  
స్కటభయింటే ఇది కాకిండా తక్కకన వాలిింతా కూడా వాలి స్యమానుల్త ఴడిచి పెటిట వెళ్ళితున్నారు. అిందుచ్చత పయవాలేదు 
ఔద్ధ అనుకన్న అింతస్తటినుించి చ్చతుఱలోవనా దొయస్యన్న ట్లపీ భటుటక పుచుుకన్న తక్కకన వాలితోటి పాటు నేనూ 
న్నభమలింగా పైకెకాకను.  
ఆకరు మెటెటక్కక లోలక్క తొింగి చూస్తటపటిక్క న్నక చాలా ఆశుయయిం వేషింది.  
మామూల్తగా రాద్ధర డవఱ ఔింటే బాగా పెదదదిగా విండి రిండు మూడు పెదద పెదద హాల్తల్త అిందులో ఫఱేల్త ఉింట్టయ 
కాబోల్త అనుకన్నాను. తీరాచూస్తు ఇదొఔ పెదద భహారాజబవనములా వనాది. లోఱింతా చఔకన్న దీపాల్త, నేఱమీద 
తివాసులూ, గొప గొపస్పాలూ కర్నుల్త ఫఱేలూ సభసుమూ వన్నాయ.  
ఇింకా భించాల్త, రుపులూ వేష డుకోడాన్నక్క వేర్వ ఖదుల్త, స్యాన్నఱ ఖదుల్త పామఖాన్నల్త, వింటయళ్ళి, భోజన్నఱ 
స్యఴళ్ళి అనీా వేరు వేరు విండేటటుే వన్నాయ అనుకన్నాను.  
అయన్న భళ్ళి ఎింత పెదద స్కటభరైతే భటుటక ఇవనీా ఎలా వింట్టయ? ఈ ఔక ఖదీభటుటక పైక్క రాగానే దరాోగా 
ఔనఫడడాన్నక్క, ఇలా కర్నులూ ఫఱేలూ వేష వింట్టయనుకన్నాను.  
నేనఔకడ న్నల్తచున్న ఊరక ఇలా ఆశుయయపోతూ ఉింటే ఔ పెదద భన్నశ వచిు ననుా ఱఔరించాడు. నేన్నఔకడిక్క 
వెడుతున్నానో అడిగి తెల్తసుకన్న తను నేట్టల్త వెళ్ళితున్నానన్న చాలా స్యరేు ఇదివయక వెళ్ిననీ దేశాటనము చాలా 
భించిదన్న ఇింకా ఏమేమట్ల మాటే్టడాడు. న్నక తఱ నొపపవఱే అతను చెపేపవనీా న్న తఱకెఔకలేదు. ఆపైన 
రోజసుమానమూ తిిండిలేఔపోవడమువఱే ఔడుపులో దసించుకపోతునాది. రొటెటల్త కాల్తుకోడాన్నక్క ఒపఔలేదు. పోనీ 
ఎలాగొ "శ్రభడుద్ధమా అింటే వీల్తఔనఫడదు. ఏమీ తోచడములేదు. వచ్చుటపుపడు ఇింకాషన్న ఇడీాలూ, అయటి 
ిండేయన్న తెచుుకన్నాను కాను అనుకన్నాను. ఏభింటే ఏమ లాబము, ముిందు ద్ధర్వమీ ఔనఫడదు. ఆ నేట్టల్త వాడు 
వాడిద్ధర నేదో వాడు వాగుతున్నాడు. కాస్తపు చ్చతనైతే నోరుమూసుకన్న కూచొింద్ధభనుకన్నాను.  



 

మా స్కటభరు కూతకూష ఫమల్తదేరింది. ఇింతలోక ఖింట ఔటి ఴనడాది. ఆ ఖింట ఏమట్ట అనుకన్నాను. 
న్నఔకనునా నేట్టల్త స్దరుడు భోజన్నన్నక్క వెళ్ళద్ధము యభమన్నాడు. న్నకా మాటల్త నభమబుదిదకాలేదు. ఏమటి, 
ఎఔకడిది అన్న రటిటించి అడిగాను. భోజన్నఱ హాల్తలోక్క, భోించ్చద్ధదభన్నాడు. వాడి మాటల్త ఴింటే న్నక చసుునావాడి 
నోట్లేఅభృతముపోషనటుటనాది. పోతునా ప్రాణము వెనకక వచిుింది. దేవడిింకా భన క్షాన్నా వన్నాడనుకొన్నాను. 
స్కటభరు మీద భనక భోజనము ఎవరు పెడతారు. ఎిందుక పెడతారు. ఏమ పెడతాయనా సింఖతేమీ ఆలోచిించలేదు. 
ఏమట్ల ఆహాయభింటూ కొింత లోఱడి ప్రాణభింటూ కొింత న్నలస్తు తక్కకన సింఖతుల్త ఆలోచిించవచుు ననుకన్నాను.  
తినాగా న్న స్తాసతుణిణ అనుసరించి నడిచాను. ఇపుపడు చూషన ఖదే అనుకింటే అింతఔింటే తమాషాగా ఉింది ఈ ఖది. 
ఖదిక్క భధయ పెదద పొడుగాటి ఫఱేవింది. ద్ధన్నపైన తెఱేన్నగుడా రచారు. ద్ధన్నమీద చఔకన్న పింగాణీ ళ్ిలూ, గాజు 
గేాసులూ, ఔతుులూ, చించాలూ ఇింకా ఏమేమట్ల ఎనోా వన్నాయ. చినాగాజు గిన్నాలోే వెనా వనాది. ఫఱే ఔకను 
కర్నుల్త అభరు వన్నాయ. మేము ప్రవేవించ్చటపటి ఔపుపడే కొింత భింది వచిు కర్నుఱ మీద కూచున్నారు. మేమూ వెళి 
చ్చర ఔ కర్ను అఱింఔరించాము.  
కూచున్న న్న స్తాసతుణిణ ఈ ఔతుులూ, ఔఠారేూ, ఎిందుక భోజనము చ్చస్త చోట అన్న అడిగాను. షగుా ఴడిచి అడిగి 
తెల్తసుకోఔపోతే మాటదకకటటుే ఔనఫడలేదు. ఇింకో న్నమషాన్నక్క వడాన అవడము, భోజన్నన్నక్క కూచోవడము 
సింబఴసుుింది. ఇింఔపుపడు వెర్రి మొహము యుక్కుగా నేను వటిట అజ్ానుణిణ అన్న అతను అనుకోకిండా ఖడుసుతనింగా 
అడిగాను. అడుగుతే పాము ఆ పెదదభన్నశ చెపాపడు వాటి వయోఖము.  
ఇింఔ వడాన ఆయింభించబోతున్నారు. ఈ ఔతుులూ వయోగిించడము భనక చ్చతవతుిందో కాదో చూద్ధదభనుకన్న 
ఔ చ్చతోటి ఔతిుపుచుుకన్న చివయ ిండుేనా చెించా రిండో చ్చతో గుపపటలో ఖటిటగా టుటకన్న గునము భూమలోక్క 
దిింపనటుట ఎతిు రొటెట మీద గుచుబోయాను. అలా కాదు జ్గ్రతు ఔించము ఫదదఱవతుిందన్న న్న స్తాసతుడు న్నభమలింగా 
చెపుతూనే వన్నాడు. ఆ మాట నేను ఴన్నపించుకోలేదు.  
ఇింతటిలోక వచ్చు ప్రమాదమేమటి, ఈ మాత్రము చ్చతకాకిండా వింటుింది ఖనుఔన్న, ఇదొఔ పెదద బ్రహమ ఴద్ధయ ఏమటన్న 
రొటెట మీదిక్క న్న శక్కు కొదిద ఖభీభన్న దిింపాను. కూరుునా వాలింతా ఊపర బఖఫటుటకన్న ఏమ జరుగుతుింద్ధ అన్న 
చూసుున్నారు. దిింపే సరక్క తఱ నొపపగా విండడిం చ్చతనో ఏమోకాన్న గుర తపప రొటెట చివయ తగిలద్ధన్న మీద నుించి 
జ్రపోయ ఔించభించుక తగిల ద్ధన్నమీద నుించి కూడా జ్రపోయ ఫఱేక గుచుుకింది.  
ఆ అదురక్క రొటెటముఔక జ్న్నడు ఎతుున ఎగిర ఫలక్క తీసుకవెళిన మేఔపఱే వీఱయతే తపపించుక పారపోయనటుే న్న 
ఔకనునా న్నల్తగు ఔించాఱ మీద నుించ్చ ద్ధటి అయదో ఔించిం ప్రఔకన ద్ధకకనాది. న్నఔించము కూడా న్న బొ 
టివాలిననేఔ భిందిన్న చూషవిండాలే అయన్న ఔింగారుడి వచిు న్నవొలి డాది. ఇింత వయకూ ప్రమాదమేమీ ఔఱఖలేన్న 



 

సింతోశించాను. ఔించము క్కిందడితే రిండు చెఔకఱయేయది. ద్ధన్న కర్నదు ఏ అణభో, బేడో అయన్న వాళ్ళి వచిు రిండు 
రూపామలో మూడు రూపామలో తెభమింటే చచిునటుట ఇచుుకోవఱషిందే ఖద్ధ, అలాింటిదేమీ లేకిండా తపపపోయింది, 
ఇవావల లేచిన వేల భించిదేననుకన్నాను.  
న్న ఔకనునా వాలిింతా నవవడిం మొదల్తపెట్టటరు. ఎిందుక వసుుింది నవవ అలా అసుమానమూ అయన ద్ధన్న 
కాన్నద్ధన్నక్కన్న? "ప్రమాదో ధీభతా భప" అన్నారు. ఎవలికైన్న వసుుింది పొయబాటు, ఏమటి ద్ధన్నక్క?  
ళ్ళే ళ్ళిము తీష భళ్ళి ఫఱేమీద పెట్టటను. అసల్త దసించుకపోతునా ఆఔలక్కతోడు వాళ్ళి నవవడముతోటే న్నక 
కోము వచిుింది. ఇపుపడూరుకింటే ఇింఔ రాబవముగా వింటుిందనుకన్న భళ్ళి యింకో రొటెటముఔక చ్చతో తీసుకన్న 
దేవడిచిున చ్చతుల్తిండగా ఈ వెధవ ఔతుులూ అవీ ఎిందుకూ, భన యషటము వచిునటుట తిింటే వాళ్లిిం ఔడతారా, తిడతారా 
అన్న న్న సవతింత్రము తెలమయచడాన్నక్క ఆ రొటెటముఔక వెనాలో అదుదకన్న కొరుకక తినడిం మొదల్తపెట్టటను. న్న 
ఔకనునా అతను వదదన్న సఱహా యసూునే వన్నాడు. కాన్న నేను ఱీయపెటటలేదు. అదివయద్ధకా నవవతునా తక్కకన 
వాలిింతాను, వాలికదో నేను భహాకాయము చ్చషనటుేగా న్నకష కోముగా చూడడము మొదల్త పెట్టటరు. చూస్తు 
న్నకమీ బమమూ? నేనింతఔింటే కోింగా వాలికష చూష న్న న్న నేను కాన్నచాును.  
రిండు ముఔకల్త నోట్లే పెటుటకన్నాను. అఴింకా పూరుగా గొింతుక దిగాయేలేదో మూడోస్యర నోట్లే పెటుటకింద్ధభన్న 
చెయయతాును. ఔడుపులో చెయయ పెటిట ఔలపనటుట ఔఱవయము ఫమల్తదేర పెదద తాడిలావన డోక వచిుింది. చట్టల్తన 
చ్చతిలో రొటెటముఔక ఔించింలో పాయవేష నోటిక్క చెయయ అడుాపెటుటకన్న లేచాను. ఎఔకడిక్క వెలేడాన్న, ఏమ చెమయడాన్నక్క 
తోచలేదు. అింతఔింతక లోలనుించి ఊరక పెఱేగిలవసుునాది, ఆడాన్నక్క శఔయము కావడము లేదు. 
ముిందుఖదిలోనుించి అవతలక్క పోద్ధభన్న గుభమముకష రిండడుగుల్త వేశాను. లోలనుించి వసుునా ప్రవాహము న్న 
చ్చతినవతలక్క తోష కొింత  ఫమటడాది. భళ్ళి చెయయ అడుాపెటుటకన్నాను. ఔ నౌఔరు న్న అవసాచూష చటుకకన 
దఖారక్క వచిు న్న రఔక టుటకొన్న ఔ ఖదిలోక్క లాకకపోయన్నడు.  
అఔకడ రైల్తలో మొహము ఔడుకోకడాన్నక్క ఉనాటుటగానే ఏరాపటునాది. పూరుగా వాింతి అయింది. ఖడిచిన దినభింతా 
తిిండిలేఔపోయన్న అింత ద్ధయామెఔకడనుించి వచిుిందో కాన్న వాయము దినముల్త తినాింత వెళిపోయింది. నోరూ 
చెయయ శుభ్రముగా ఔడిగివేసుకన్నాను. ఔడుపులో పేగుఱనీా నొపుపల్తగా ఉన్నాయ. తఱ ఫదదఱవతునాది.  
ఔిండుే తిరుగుతున్నాయ. ఔిండుే తెరస్తు ప్రించభింతా గిర్రున తిరగిపోతునాటుటనాది. కాళ్ళి తేలపోతున్నాయ. 
క్కిందడిపోతానేమోనన్న బమము వేషింది.  
ననుా తీసుకవచిున నౌఔరు అఔకడనే ఉన్నాడు. భళ్ళి ననుా చెయయటుటకన్న తినాగా ఖదిలోక్క తీసుకవెళ్ిడు. ఖది 
చాలా చినాది. కాన్న అిందులో ఔ చినాభించమునాది, ద్ధన్నమీద శుభ్రమైన రుపు వేష ఔకవేష ఉింది ద్ధన్నమీద 



 

డుకోభన్నాడు. ఈ రుపు పాము ఎవరదోను? ఎలాగో తింట్టల్తడి హాల్తలో కర్నులో కూరుుింట్టను. లేఔపోటే 
ఎఔకడైన్న సాఱము చూపస్తు న్న భించము వేసుక డుకింట్టను అన్న చెబుద్ధభనుకన్నాను.  
కాన్న నోటివెింట మాట రాలేదు. ఖదిలో వసుువలేమీ ఔనడడము లేదు. మాటే్టడుకిండా తాగివనా వాడిక్కభలేే 
భించముమీద డానాు. కాలజ్జడైన్న ఴపకోలేదు.  
ఇదింతా భోజనముదగిాయ కూరుునావాలి దృశటదోషము వఱేనేమోననుకన్నాను. కాసు దిఖతుడిచిపోస్త 
వాలియన్నలేరుఔద్ధ అన్న ఴచారించాను. ఈ తఱనొపీప అదీ చూస్తు పీడజవయము ఏమైన్న వసుుిందేమోననుకన్నాను. 
ఇలా అనుకింటూిండగానే ఔళ్ళి కూరుకవచిున్నయ. ఇింఔ న్న ళ్ళిన్నక తెలమదు.  
కొింతస్తటిక్క రాత్రి నౌఔరు వచిు లేపతే మెలకవ వచిుింది. ఔిండుే తెయచి చూస్తసరక్క తెఱేవారింది. కొఱింబో చ్చరాము. 
లేవిండి, దిగాఱన్నాడు లేచాను. తఱనొపప తగిాింది. తేలఔగా ఉింది. జవయము గియము ఏమీ రాలేదు. చులాగానే తేలాను 
అనుకన్నాను. కలాస్యగా వింద్ధ అన్న ఫింట్రోతు అడిగాడు. దివయింగా విందన్నాను. లేచి తఱగుడా సవరించుకన్న, న్న 
స్యమాన్నఔకడ వింది అన్నాను. "క్కిందక్క వెళిపోయింది మీఔింటే ముిందేను. మీరుకూడా దమచ్చమిండన్నాడు. రాత్రి 
చూసుకోలేదు. స్యమాను జ్గ్రతుగా విందో లేదో? పైనుిండగా చూస్తు ఏభన్నా లోటు వస్తు అడిగిపోతానన్న కాబోల్త 
అపుపడే దిింపేశాడన్న బమము వేషింది లేచినుించున్న చూస్తటపటిక్క నేను చెనాటాములో కొనాదొయస్యన్న ట్లపీ ఔ 
ఫఱేమీద పెటిట వింది. రాత్రి ఫింట్రోతు తీసుకవచిు పెటిటవింట్టడనుకొన్నాను. ద్ధన్నకష చూడకిండా మాటే్టడకిండా పైక్క 
వచాును.  

 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 12వ భాఖిం 
సుమారు ఏడు ఖింటలైింది. అపుపడే దిఖవఱషన వాలిింతా దిగారు. నేనే ఆకరు. నేను న్నభమలింగా దిగాను. క్కిందింతా 
భహా హడాఴడిగా వింది. ఇటు వెళ్లేవాళ్ళి అటు వెళ్లివాళ్ళి, స్కటభరు మీదనుించి దిగినవాలికోసిం వచిునవాళ్ళి 
ఊరక వేడుఔ చూడాాన్నక్క వచిునవాళ్ళి, కూల్నవాళ్ళి, ఔళ్లేమటి, సముద్రము డాింతా క్కటక్కటలాడుతునాది. 
హాయారున్నిండా స్కటభరేు చాలా ఉన్నాయ. ఈ హడావడి అింతా చూసూు న్నభమలింగా స్యమాను దఖారక్క వెళ్ిను. 
స్యమానింతా జ్గ్రతుగానే వింది. పాము పెటెటకూడా ఏమీ నలగిపోకిండానే దిింపారు, వాలి దరామన్నా.  
ఔ కూల్నవాడిన్న కఔవేష స్యమాను వాడి న్నతిుమీద పెటిట ఫిండే దగిారక్క వసుున్నాను. వెనుఔనుించి ఎవరో పల్తసుునాటుే 
ఴనఫడాది. ననుా కాదనుకన్నాను మొదట. ఇఔకడ ననుా పలచ్చవారవరుింట్టయన్న ముిందుక నడిచాను. భళ్ళి కఔ 



 

ఴనఫడేసరక్క ఆగి వెనక్కక చూశాను. రాత్రి స్కటభరులో ఫింట్రోతు ఆ దికకమాలన దొయస్యన్న ట్లపీ తీసుకన్న రుగెతుుకన్న 
వసుున్నాడు. అది న్నక వదిలే ఉపామము ఔనఫడలేదు.  
మొదటనే రైల్తలోనుించి ఎఔకడైన్న పార్వస్తు తీరపోయేది. ఇింతబాధ లేఔపోయేది పోనీ వృధాగా పార్వమడమెిందుక, 
రైల్తలో ఴడిచిపెడితే ఎవలియన్న తీసుకింట్టయన్న ఆలోచిస్తు అదేమీ స్యగిిందికాదు. ఇపడు ఎఔకడిక్క వెళితే అఔకడిక్క 
కూడా తరుముకవసుునాది. ప్రించములో ఇింత న్నయమబుదిి ఉిందన్న ఇదివయకెపడూ అనుకోలేదు. ఏ వసుువైన్న 
ఎఔకడైన్న భయచిపోతే భళ్ళి ఇఔది దొయఔడిం దుయేబభన్న చాలాభింది చెపాపరు. ఆ అభప్రామిం సరకాదన్న ఇపడె 
తెలషింది. ఏదైన్న ఎవలికైన్న అనుబవిం లోన్నక్క వస్తునేగాన్న తెలమదు.  
ఇఔ ముిందపుపడైన్న ప్రించింలో అన్నయమమూ, దొింఖతనిం ఉిందన్న చెపతే నేను నభమను. ఇఔ ఈ ట్లపీ ఎఔకడ 
భరచిపోయన్న ననుా కూడా వెింఫడిించ్చటటుటనాది. అిందుఔన్న మాటే్టడకిండా ఈస్యర భటుటకా ట్లపీ తీసుకన్న 
ఎవళ్ళి చూడకిండా ఏ అయిరాత్రివేలో నడి సముద్రింలో గిరాటు వేస్యును. లేఔపోతే భళ్ళి సముద్రములోనైన్న, ఖల్త 
పార్వస్తు ఏ దౌరాభగుయడో చూష అది వఱవేష తీష భళ్ళి తీసుకొచిు ఇస్యుడేమోనన్న బమిం వేసుుింది. ఆ ట్లపీ చూస్తు భటుటక 
న్నక భహా చెడా అసహయిం బోలడింత కర్నదు ద్ధన్న మొహాన్నా తఖలమయడమే కాకిండా పైగా అది పార్వష పోతూింటె 
వెనఔనుించి తీసుకొచిు యచిున ప్రతివాడి ఏదో ఫహుభతి చ్చష, న్న ఔమత ప్రిమమైన వసుువేదో పోకిండా 
తీసుకవచిునటుట సింతోషము ఔనయచాల. యింతభటుటక్క ససించడమే చాలా ఔషటము. ఈ మాటుక్కింఔ తపదు ఖనుఔ 
భళ్ళి ఆ తెచిునవాడి ముఖాన ఔ పావలా తఖలేష ఆ దరద్రపు ట్లపీ తీసుకన్న ఫిండి దఖాయకెళ్ిను.  
చెనాటాములో వచిున చికక యఔకడాను. అఔకడ ఔలగిన సిందేహమే యఔకడాను.  
ఎఔకడ ఫస చ్చమడమా అన్న. ఇఔకడీ దరద్రుఱకూ తెల్తగురాదు. చెనాటాింలో కొింత అనుబవమైింది ఖనుఔ కొించెిం 
ఇింగీేష్య వచిునటుట ముకముఔఱ కామన్నా పలచి అడగాా, ఇఔకడ కూడా దగిాయలో ఔ సత్రము వనాదనీ, ఆ సత్రములో 
'నే దుడుా తీసుకన్న భోజనము వేసుుయనీ, తెల్తసుకొన్న న్న యధాన్నా అఔకడిక్క తోఱభన్న స్యయధితో చెపాపను. ఖదులూ, అవీ 
ఴ శాఱింగా వన్నాయ. స్యాన్నన్నక్క ద్ధన్నక్క సఔయయముగా వింది. జనసభమయి మాటేట లేదు. బాగుిందన్న సింతోశించి ఔ 
ఖది తీసుకొన్న స్యమానిందులో పెటిటించ్చష ఫిండిక్క సఱఴచాును. చెనాటాింలో వాడిక్కభలేే వీడు అటేట దఫాలాడలేదు. 
కొించము భరాయదసుుడులాగానే వన్నాడు. అయతే వీడు స్యహెబు, అిందుఔనే అయ వింటుింది.  
ఇఔ స్యవకాశింగా పెటెటతీష ిండేపొడి వగైరా తీసుకొన్న దింతధావన్నదిఔము కాన్నచిు స్యానముచ్చష కొింతస్తపు కూరుునే 
సరక్క దిఖింటలైింది. భోజనము చ్చశాను. చెనాటాములోనే నఴవనవాళ్ళి ఇఔకడిింకా నవవతాయన్న టుటఫటట 
ఔటుటకోవడము మానేశాను. భోజనము చ్చషనింతస్తపూ భనసుక చాలా ఔషటముగానే వింది.  



 

ఇఔముిందు సింఖతేమట్ల, ఏమ చ్చయాలో తోచలేదు. ఱిండనుక్క ఏ స్కటభరు వెడుతుిందో, ఎపుపడు వెడుతుిందో ఎఔకడ 
టిఔకటుే ఇస్యురో ఏమీ తెలమదు. ఎవలి నడఖడాన్నక్క ఇఔకడ ఎవిళనూ యరుఖనుఖద్ధ! ఔ వేల న్ననారాత్రి స్కటభర్వ 
తినాగా ఱిండనుద్ధకా వెళ్లిదేమో అడిగి తెల్తసుకోనన్నా తెల్తసుకన్నాను కాను. ఇఔకడ కూరుున్న అలోచిస్తు ఏమ 
లాబభన్న న్న సూటువేసుకన్న, తఱగుడా చుటుటకన్న వీధిలోక్క ఫమల్తదేరాను. ఔ ద్ధర్న తెనూా తెలమదు. ఎవలినైన్న 
అడఖడాన్నక్క వాలి భాష తెలమదు. ఏమైన్న సర్వనన్న దైవముమీద భాయింవేష ముకకక సూటిగా ఫమల్తదేరాను.  
కొింతదూయము వెళ్లిసరక్క పెదదభన్నశ సూటువేసుకన్న చఔకగా క్షౌయము చ్చసుకనా తఱకామమీద ట్లపీ పెటుటకన్న, 
మూడు గీతలో, న్నల్తగు గీతలో ఔనడేటటుట ఖింథము పెటుటకన్న ఎదురుగుిండా వసుున్నాడు. ఫహుశా ఈమనక్కింగీేష్య 
వచిు వింటుింది అనుకన్నాను. ఆమన్నా అప మీక్కింగీేష్య వచుున్న అన్న అడిగాను. వచుునన్నాడు.  
అయతే మీదే వూయన్నాను. కింబకోణము వేషింది. భనుభడిగిన ద్ధన్నక్క సరగాా జవాబు చెపుతాడో చెపడోఅన్న, 
అయన్న కింబకోణము వాలిింతా మోసము చ్చస్యురు ఖనుఔన్న, భనలా మోసము చ్చస్తు భటుటక్కతన్నకమ వసుుిందన్న 
"అయాయ. మీ రొఔక సహామము చ్చష పెట్టటఱన్నాను. నేనడిగిన మాటకా పెదదభన్నశ అపాయాము చ్చసుకన్న 
అనుమానముతో న్నకష చూష "నేనేమ చ్చమఖఱను వటిట బీదవాడిన్న" అన్న వెళిపోబోతున్నాడు. ఆమన్నా భళ్ళి ఆప 
న్నకామన వఱే ధనసహామమేమీ అఔకయలేదన్న అబమమచిు ‘ఔ ఴషమము మభమలా అడిగి తెల్తసుకోవాఱన్న ఉింది 
న్నక' అన్నాను.‚“ఏమటి’‚అన్నాడు. నే చెపబోయే ఴషమము మాత్రము ఎవలి దగిారా భటుటక చెపవదదన్నాను. 
సర్వనన్నాడు.  
"నేను ఱిండన్ వెళ్ిఱన్న ఫమల్తదేరాను ఇింటిదగిాయ మా వాలిక తెలమదు. అఔకడిక్క వెళ్లే స్కటభరపుపడు 
ఫమల్తదేరుతుిందో టికెకటుే ఎఔకడిస్యురో ఈ సింఖతేభన్నా తభక తెలస్తు చెపతే సింతోశస్యును. ఇింటిదగిార్వ ఈ సింఖతి 
తెలస్తు వెలిన్నవవయన్న బమడి వచ్చుశాను. ఇఔకడెవలినూ ఎరుఖను నేను. అిందుఔన్న మీకభన్నా తెలస్తు దమచ్చష 
చెపిండి" అన్నాను. 'ఒ ఇింతేఖద్ధ ద్ధన్న ఔబయింతయమేమునాది. ఇలా పలాన్న చోటిక్క వెళతే ట్టభస్ కక్ అిండ్ సన్ అఴ 
ఫఱేఔటిట ఉనా పెదద ఔింపెనీ ఔటి ఔనఫడుతున్నష. తినాగా అిందులోక్క వెళతే టిఔకటూట, మీక కావఱషన 
యావదివషయాలూ తెల్తస్యుయ" అన్న చెపాపడు.  
"సర్వ బాగుింది. ఈ మాత్రిం తెలస్తు ఱిండన్ వెళ్ిభనామాటేను" అన్న తినాగా ఔింపెనీ దఖారక్క వెళ్ిను. ఆ ఔింపెనీ 
చూస్తసరక్క లోలక్క వెలిడాన్నక్క బమము వేషింది. ఇింతదేశము తిరగిన్న, అింతమేడ భటుటక ఎఔకడా ఔనఫడలేదు. 
అది గాకిండా తీరా లోలక్క వెళతే స్కటభరు ఉిందింట్టరో లేదింట్టరో? ఇింకో వాయిం రోజుఱద్ధకా రాదింట్టరా? 
లేఔపోతే అసలఔకడినుించి వెలిడము మానేశాయ అింట్టర్వమో? ఇఔకడినుించి స్కటభరేు వెలిడము లేదూ అింటే చచిునటుట 
ఇింటిక్క వెలేవఱషిందే. ఇింకోవాయము దిరోజుల్త ఆఱసయభవతుింది అించ్చత ఈ లోపున మా వాళ్ళి న్న సింఖతెలాగో 



 

తెల్తసుకొన్న ఇఔకడిక్క వచిు టుటకింట్టర్వమో? అింతేకాకిండా ఎవలినీ ఔనుకోకకిండా ఉజ్ోయింపు నేదో కొదిదగా 
తీసుకవచాును డబుా, ఇఔకడ తీరా చాఱదింటే ఏమకాను న్న ఖతి? ఇఔకడ భనఔపుప ఇచ్చువాళ్ళివరుింట్టరు? అన్న ఇన్నా 
ఴధాల్తగా భనసు పోయ లోలక్క వెలిడాన్నక్క కొించెము సింకోచిించాను.  
ఏమైతే భటుటక ఇింతదూయము వచిున తరువాత ఇఔకడ సింకోచిసూు న్నఱఫడితే లాబమేముిందన్న ఏమైతే అవతుిందన్న 
లోఱ దణణము పెటుటకన్న ఔింపెనీలోక్క వెళ్ిను. అఔకడొఔ ఫింట్రోతు ఔనఫడి 'ఎఔకడిక్క" అన్నాడు. 'లోల' ఔన్నాను. 
ఎిందుక" అన్నాడు. 'ఊరక్కనే" అన్నాను. అయతే వెనకక తియఖిండి" అన్నాడు. "వెనక్కక ఎిందుఔన్నాను. 'ముిందు 
న్నలేనపుపడు వెనకక" నన్నాడు. 'న్నక ముిందు న్న ఉింది" అన్నాను. "ఏిం న్న" అన్నాడు. ఏమైతే భటుటక నీతోటి 
చెపాపలా అన్నాను. 'అఁ చెపాప’ఱన్నాడు. 'ఎిందుఔన్నాను. అనేటపటిక్క వాడిక్క కోము వచిు ఔమాటు ఔిండెేర్రజేష 
న్నకష చూష "న్ననుాలోలక్క వెలిన్నవవడాన్న ఔన్నాడు, నీ వెలిన్నచ్చుదేమటన్నాను.  
"నే వెలిన్నవవఔకయ లేఔపోతే వెలేలేదేమ" అన్నాడు. వెడతానన్నాను. వెళ్ళే చూద్ధదము అన్నాడు. "న్న యషటమైనపుడు 
వెళ్ళితాను. నీ ఆజా ఏమటి న్నక?" అన్నాను. ఔ న్నముషము వాడు మాటే్టడఔ ఊరుకన్నాడు. నేనూ ఏదో 
ఆలోచిసుునాటుే గోడఱకష, మేడ మెటేకష జేబులేో చ్చతుల్త పెటుటక చూసూు న్నఱఫడాాను. కాన్న లోఱ భటుటక 
బమముగాన్న " ఉింది. తీరా స్యహషించి ముిందుక అడుగు వేస్తు వాడు రఔకటుటకన్న వెనకక లాకకవెడతాడేమో, 
ఇింఖేిండు వెడుతునాపుపడటువింటి రాబవము జయఖడము బాగుిండదు. సర్వ, అయన్న ఏిం చ్చస్యుడో చూద్ధదభన్న ఔ 
అడుగు ముిందుక వేశాను.  
వెనఔనుించి తుపాక్క పేలునటుే 'ఆగు’‚అన్నాడు. వెనక్కక తిరగి చూష ఏిం! అలా ఉలక్కక డావాన్నాను. ఇింఔ వాడు 
కోము టటలేఔపోయన్నడు. తినాగా న్న దఖారక్క వచిు న్న భుజిం మీద చెయయ వేష " ఇింఔ నీ పెింక్క వేషాఱనీా ఔటిటపెటిట 
భరాయదగా ఫమటిక్క వెలిభన్నాడు. వాడు భుజమీమద చెయయవేస్తసరక్క న్నకూ కోము వచిుింది. భుజమీమద చ్చయ తీషవేష 
"నీవ ఫింట్రోతువనా సింఖతి భయచిపోయనటుేన్నావ.  
ఇింద్ధఔనుించ్చ పోనీమభన్న భరాయదగా ఊరుకన్నాను. నీబోటి వాలిను ఱీభిందిన్న చూశాను- ఇింఔ అటేట నీవ 
పెింక్కతను చ్చశావింటే నీమీద రపోరుట చ్చమవఱష వసుుింది. తీరా ఉదోయఖము పోతే అపడు ఴచారస్తు ఏమీ 
లాబముిండదు. కాఫటిట జ్గ్రతు"న్న ముిందుక నడవబోయాను. వాడిింఔ ఏమీ సమాధానిం చెపకిండా న్న 
చెయయటుటకన్న తినాగా వీధిలోక్క తీసుకవెళి దిఖబెటిట "దికకనాచోట చెపకో"భన్నాడు. ఆలోచిస్తు దికకమీ ఉనాటుట 
ఔనుపించలేదు.  
తీరా ఈ ఫింట్రోతుముిండావాడితో దఫాలాట పెటుటకింటే అసల్త వయవహాయము చెడుతుిందేమోనన్న బమము వేషింది. 
ఇఔకడ వీడి స్తాహము చ్చసుకింటేగాన్న లాబములేదన్న తోచిింది. అిందుఔన్న భళ్ళి వాడి దఖారక్క వెళి న్నభమదిగా 



 

అయారూపాయ చ్చతిలో పెటిట "నేను ఱిండన్ వెలివఱషన మాట న్నజమేను. టిఔకటుటకోసభన్న వచాును. లేఔపోతే ఇఔకడ 
న్నకమ న్న ఖనుఔ కావలస్తు చూడు ఇదిగో సముమ" అన్న జేబులో వనా డబుాతీష వాడిక్క చూపించాను. వాడు అపడు 
న్న మాట నమమ జరగిన పొయపాటును ీమించభన్న లోలక్క ద్ధర చూపించాడు.  
తినాగా లోలక్క వెళ్ిను. ఆ ఖదిలో గోడఱన్నిండా పెదద పెదద స్కటభయే ఫోట్లగ్రాఫులూ, మాయపులూ ఉన్నాయ. అఔకడొఔ 
దొయగారు కూరుున్నారు. ఆమన దఖారక్క వెళి అయాయ నేను ఱిండను వెళ్ిఱిండీ, స్కటభరపుపడు వెళ్ళతుింది. వెలిడాన్నక్క 
ఎన్నాళ్ళి డుతుింది. టిఔకటెటింత అవతుింది" అన్న అడిగాను. ఆమన ననుా ఎగాదిగా చూష 'న్నజింగా ఱిండన్ 
వెలతావా' అన్నాడు. వెలతాను అన్నాను. ఎిందుక అన్నాడు. చదువకోడాన్నఔన్నాను.‚‘ఏిం చదువతావూ?’‚ఈ ర్నీ 
వీడికెిందుక ఔన్నపించిింది.  
అయన్న దొయ, ఆపైన టికెకటుటకూడా యచ్చువాడాయను. వీడితోటి దఫాలాట ఎిందుఔన్న 'బారషటరు’‚అన్నాను.‚‘మీ వాళ్ళి 
వెలేడాన్న కొపుకన్నారా’‚అన్నాడు. కొించెము సిందేసించి 'ఆ' అన్నాను. లేఔపోతే అసల్త మీ వాలితోటి చెపలేద్ధ 
ఏమటన్నాడు. నేను కొించెము బమడుతూ, వీడికభన్నా తెలషింద్ధ ఏమటి భన సింఖతి అనుకింటూ ఏమీ 
చెపడాన్నక్క తోచఔ ఆలోచిసూు న్నఱఫడాాను. "కొింతీష న్నజింగానే చెపకిండా వచాువా ఏమటి? న్నతోటి చెపవచుు 
నీకిం బమములేదులే. ఇింకా చెపకిండా వెళ్లివాళ్ళి చాలాభింది వింట్టరు" అన్నాడు. ఆమాట అనేటపటిక్క 
కొించము దైయయము తెచుుకన్న "అవను, చెపతే మావాళ్ళి వెలిన్నవవయన్న చెపకిండానే వచాును" అన్నాను.‚“అయతే 
కోము వచిు మీవాళ్ళి డబుా ింపించర్వమో ఆసింఖతి ఆలోచిించావా?" అన్నాడు. పయవాలేదు, ింపస్యురు అన్నాను. 
'ింపించఔపోతే చాలా చికక డవఱష వసుుింది సుమా! ముిందే ఆలోచిించుకో''అింతా ఆలోచిించుకన్నాలిండి. 
తపకిండా ింపస్యుయనే ధైయయిం ఉింది ఔనుఔనే ఫమల్తదేర వచాును. ఇవావల ఫమల్తదేర్వ స్కటభర్వదైన్న ఉింద్ధ!" 
ఔవాయిం దినముఱ వయకూ ఱిండన్ ఔింట్ట వెళ్లి స్కటభర్వేవీ లేవ. కాన్న ర్వపు ఔ ఫ్రించి స్కటభరు మారసల్తస వయకూ 
వెళ్ళతుింది. అఔకడనుించి రైల్తమీద వెలివచుును. అలా అయతే మీక చౌఔగానూ ఉింటుింది. తవయగానూ వెలివచుును. 
అలా వెలేడాన్నక్క మీకమైన్న అబయింతయము ఉింద్ధ?" న్నకెింత మాత్రభబయింతయములేదు. [ఫ్ించి స్కటభరుక టికెకటుట 
ఇపపించిండి ఏకాేసులో వెలతావ? "థరాుకాేసు సకయింగా వింటుింద్ధ అిండి?''ఔ మోసురుగా ఉింటుింది. పయవాలేదు 
వెలివచుును" అయతే థరాుకాేసు టికెకటుట ఔటి యపపించిండి.  
సర్వనన్న టికెకటుట ఇచిు మారసల్తసలో కూడా మా ఔింపెనీ వింది అఔకడే కాకిండా ప్రతి టటణములో ఉింటుింది. ఎఔకడే 
ఴధమైన సహామము కావఱష వచిునపటిక్కన్నా మా ఔింపెనీక్క వెళినటటయతే వాళ్ళే చ్చతనయన సహామము చ్చస్యురు. 
నీవేిం బమడనఔకయలేదు అన్న అబమమచాుడు.  



 

సర ఇింఔ భనకిం పయవాలేదు ఔద్ధ అనుకన్నాను. "నీ దఖాయ డబుా చాలా ఉనాటేయతే మాచ్చతిక్క ఇవావలసింది, నీ దఖాయ 
ఉింటే పోవచుును. నీవ దిఖగానే మారసల్తసలో మా ఔింపెనీవాళ్ళి నీ సముమ నీక్కచిువేస్యురు నీవ యింకా యింటిక్క 
సమూమ అదీ ింభన్న మీ వాలిక వ్రాస్తటటేయతే మా ఔింపెనీ అడ్రెస్  మీ వాలిక తెలమయువఱషింది. నీక సముమ 
వచిున్న వతురాల్త వచిున్న, మేము జ్గ్రతుగా వపజెపుపతాము" అన్నాడు. 'సర్వ, సర్వ ఈ ఏరాపటు చాలా బాగుిందన్న న్న 
దఖారునా సభమింతా ఆమనక్కచాును.  
ఔ ఏభై రూపామల్త భటుక న్న దఖారునా సభమింతా ఆమనక్కచాును. ఔ ఏభై రూపామల్త భటుక న్న దగిాయ అటెట 
'పెటుటకోభన్న మఖతా సముమ కొఔ చెకూక, ఈ ఏభైరూపామలూ న్న చ్చతిక్క ఇచిు మారసల్తే వాలి ఔింపెనీ ఴలాసము 
ఉనా అచుుత చ్చటి కూడా ఔటిచాుడు. ర్వపు భధాయహాము మూడు ఖింటఱక్కఔకడిక్క వచిునటేయతే స్కటభరు దఖారక్క 
ింపస్యుభన్నాడు. ఆమన దగిాయ సఱవ తీషకన్న ‘అహా? యింత గొప ఔింపెనీ, ప్రతి టటణములోనూ ఉిందింటున్నాడు. 
న్నబోటి గాిండేక్కలా బోలడింత సహామము చ్చసుున్నాడు. వీలిక దీన్నవఱే ఏమైన్న లాబముింటుింద్ధ? లేఔపోతే ఊరక్కనే 
చ్చసుున్నారా?" అన్న ఆలోచిసూు వీధి గుభమము దఖారక్క వచాును. ఇింద్ధఔటి ఫింట్రోతు లేచి న్నల్తచున్న "టికెకటుట 
తీసుకన్నారా అిండి అన్నాడు. తీసుకన్నానన్న చెపగానే న్నకసలాిం చ్చశాడు. వాడి పొఖరుబోతుతనము కొింత 
ఆణిగిింది ఖద్ధ అన్న సింతోశించాను.  
అఔకడినుించి ఫజ్రువైపు ద్ధర అడిగి తెల్తసుకొన్న ఫమల్తదేర వెళ్ిను. ఈ టటణము ఫజ్రుకూడా చాలా బాగాన్న 
ఉింది. చెనాటాింలో ఔింపెనీ లాింటి ఔింపెనీ ఔటి ఔనఫడితే ఇదివయక కొనాది అఔకయక రాలేదు ఔనుఔను, భళ్ళి ట్లప 
ఔటి కొనుకకన్నాను. తరువాత సత్రము వదదక వచ్చుసరక్క ఇింకో సింఖతి జ్ాఔము వచిుింది. దీమొఔటవసయముఖద్ధ 
అన్న స్కటభరులో దీము లేఔపోతే? ఔవేల వనాపటిక్కన్నా వాళ్ళి తెఱేవారేూ ఉించుతారోవించరో, చ్చఔట్లే 
డుకోడాన్నక్క న్నక బమము న్ననారాత్రి స్కటభరులో దీపాల్త ఎకకటపటికన్నాయగాన్న న్నక తఱనొపప, ఴకాయముతో 
వళ్ళితెలమకిండా డుకన్న తెఱేవార్వద్ధగా మెఱకవ రాఔపోవడిం వఱే రాత్రి తెఱేవారులూ వనావో లేవో జ్ాఔము 
లేదు.  
తీరా స్కటభరులో లేఔపోతే అపుపడు దొయఔదుఖద్ధ! యింతకూ భనకో దీము ఎపటికైన్న, ఆడింగుక వెళిన 
తరువాతనైన్న కావఱషిందేఖద్ధ, అిందుఔన్న ఔ స్యటిండూ, రిండు డజనుల్త కొవొవతుులూ కొనుకకింటే 
కాఱక్షేభవతుింది ఖద్ధ అన్న అఴ కొన్నాను. తరువాత ఇింకో సిందేహము తోచిింది. స్కటభరులో పాలూ, భజోఖలూ 
ఏమైన్న దొరుకతాయా, దొయఔవా అన్న. ఔవేల ఏదీ దొయఔకపోతే ఎలాఖనుకన్న ఇఔకడొఔ షాపుమీద పాఱడబాాల్త 
దొరుకతవన్న వ్రాష వింటె " చూష, ఇది కాసు దఖారుింటే నమముఔద్ధ అనుకన్న రిండు డబాాల్త కొనుకకన్న న్నభమలింగా 
ఆ సత్రము చ్చరుకన్నాను.  



 

రాత్రి భోజనము చ్చష స్యవకాశింగా ఇింటిక్క ఉతుయము వ్రాద్ధదభనుకన్న పెటెట తీస్తసరక్క కాగితముగాన్న, ఔఱముగానీ ఏమీ 
ఔనడలేదు. సర్వ ఇదొఔటి ఫజ్రువెళి కొనుకోకవాలఖద్ధ అనుకన్న ఆ రాత్రి సుకింగా డుకన్నాను.  
భరాాడు పొదుదనానే ఫజ్రుక వెళి వతుయముల్త వ్రాసుకోవడాన్నక్క కాగితాలూ, ఔవరులూ, ఔ ఫింటెన్ పెనూా, 
అిందులోక్క షరా, ఔ పెన్నసల్త, జమా కరుు వ్రాసుకోవడాన్నక్క ఔ చినా ఎఔసయసైజు బుకూక కొనుకకన్న ఇింటిక్క వచాును.  
వచిు ముిందు ఉతుయము వ్రాష పోష్యటలో వేస్తు తీరపోతుిందన్న, ఉతుయిం వ్రామడ మాయింభించాను. క్షేభము కొఱింబో.  
శ్రీ వేదమూరుులైన బ్రహమశ్రీ వేమూర రాభచింద్రమయ న్ననాగారక్క, తభ కమారుడి పాయవతీశిం అనేఔ నభస్యకయముల్త 
చ్చష చ్చమింఖఱ ఴనాముల్త, ఉబమకశలోర, పై చిరున్నమా చూష ఈ కొఱింబో ఏమటిష ఎఔకడుింది? 
ఎఔకడున్నా. నేన్నఔకడిక్క వెలిడాన్నక్క కాయణమేమై వింటుిందన్న ఆశుయయడవచుును. ఇది షింహలదీవపాన్నక్క ముకయటటణము. 
అనగా పూయవము భనము రావణాసురడి ఱింఔ అనుకనేవాలిమే, అదే షింహల దీవము. రాీస కఱభింతా రావణ 
యుదిములో అింతరించిింది. ఔనుఔ ప్రసుుతమఔకడ రాీస ఫమమేమీలేదు.  
నేన్నింతకాఱమునుించి భనదేశ దుషాతి చూసుుింటే న్నక చాలా ఴచాయింగా వింది. చూసూు ససించి 
ఊరుకోలేఔపోయన్నను. ఈ దేశ దుషాతి తొఱగిించడము ఎలాగా అన్న చాలా దూయము ఆలోచిించాను. న్నక 
తోచిిందేమటింటే ఔకస్యర భన అధికారుఱ దేశము వెళి వాలి గుటూట భటూట కొింతవయక తెల్తసుక వస్తు చాలా 
లాభసుుిందనీ, అిందుఔన్న అఔకడిక్క ఔస్యర వెళి రావలనన్న ఫమల్తదేరాను. వెళ్లేవాలిము ఎలాగూ వెళ్ళితున్నాము 
ఔద్ధ! ఇదింతా ఔటి రిండు పూటలోే అయేయన్నకాద్ధయను. కొింతకాఱము అనగా ఔ యేడాదో రిండేిండో ేఉిండఔ 
తపదు. అిందుఔన్న ఈ లోపున బారషటరు ర్నీ చదివ న్నశుయించుకన్నాను. అఔకడ అయేయ కరుు ఴషమము ఎింత 
కావఱషింది అఔకడిక్క తరువాత వతుయము వ్రాస్యును.  
ప్రసుుతము కరుుకోసిం అయదువిందఱ రూపామల్త ఇఔకడ నరాసపుయము న్నటఔము ఔింపెనీలో రాజు వేషము వేస్త 
ఖజవలే న్నరామణగార ద్ధవరా రు. 1-14ల్త వడీ ాచొపుపన ఫదుల్త పుచుుకన్నాను. ఆమన న్న మిందుిండే స్తాహము 
చ్చతను ఇింత తకకవ వడీాక్క ఇపపించాననీ, సముమభటుక తవయగా ింపించాభనీ చెపాపరు. కాఫటిట ఆ 500 
రూపామలూ వారక్క వెింటనే ఇచిువేష భరో అయదువిందల్త ప్రానుస దేశములో విండే మారసల్తస అనే గ్రామాన్నక్క 
థాభస్ కక్ అిండ్ సన్ వారు చూసుకన్న న్నక్కచ్చుటటుేగా టిలేగ్రాఫు భన్నయాయారు ద్ధవరా తీణము ింపించగోరదను. 
మీరు చ్చమన్నయడఱ యదేశములో చాలా యఫాింది డవఱష వసుుింది.  
ఇదింతా తెలఴతకకవనీ ఇింత డబుా కరుు అవతునాదనీ మీయనుకోవచుును. కాన్న నేను చాలా దూరాలోచన చ్చస్త 
వెళ్ళతున్నాను. బారషటరు పాయసు అయ వచిునటేయతే కావఱషనింత డబుా సింపాదిించఖఱను. మీరు ననుా ఇింటిక్క 



 

యపపించుటక ఏఴధమైన ప్రమతామూ చ్చమవదుద. నేను తఱపెటిటన కాయయము సపఱభయేయటింత వయకూ ఇింటిక్క రాను. 
ఈ రోజుననే స్కటభరు ఎకకతున్నాను. మీరు వృథా ప్రయాసడవదుద.  
మీతోటి చెపకిండా మీ సఱవ లేకిండా ఇలా వెళిపోయనిందుక న్నక చాలా ఴచాయింగా ఉింది. ఇదివయకెపడూ 
మీరు చెపపన మాటక నేను వయతిర్వఔముగా నడుచుకోలేదన్న మీక తెల్తసును. కానీ యిూ ఴషమములో భటుటక తెలస్తు 
వెలిన్నవవయన్న యలా చ్చమవఱష వచిుింది. ముిందు ముిందు చాలా డబుా సింపాదిించడమే కాకిండా దేశాన్నక్క కూడా 
చాలా ఉకాయము చ్చమఖఱనన్న నభమఔము ఉిండడముచ్చత ఇింత స్యహసమైన న్న చ్చసుున్నాను. దీన్నవఱే మీరింత 
ఔషటడేది న్నక తెల్తసును. అయనపటి యలా చ్చమఔ తపపిందికాదు. యదేశములో ఎింతెింత ఔషటడతానో అనీ, 
సముద్రముమీద ఏమీ అపామము వింటుిందో అనీ, భ!!స!! మా అభమను బెింఖ పెటుటకోవదదన్న చెపగోరదను. మీ 
ఔిందర యింత ఔషటము ఔల్తఖచ్చషనిందుక ననుా ీమించవలను.  
మారసల్తసలో దిఖగానే వతుయము వ్రాస్యును. భ!!స!! మా అభమక నభస్యకరాఱన్న చెపవలను.  
చితుగిించవలను.  
ఴధేయుడు.  
ఴ. పాయవతీశిం.  
షరా: సముమ భటుటక తీణము టిలేగ్రాఫు భన్నయాయారు ద్ధవరా ింపించవలను.  
ఈ ఉతుయము వ్రామడాన్నక్క చాలా ఔషటము వేషింది. మా అభమ మాట తఱచుకనేసరక్క ఔిండేవెింఫడి నీళ్ళి వచిున్నయ. 
చెయయ వణఔడము మొదల్తపెటిటింది. ఔఱము ముిందుక స్యగిింది కాదు. ఎలాగైతేనేమ ఉతుయము పూరుచ్చష ఔవరులో పెటిట 
పైచిరున్నమా వ్రాష పోస్యటఫీసుక వెళి పోసుటలో వేష వచాును. ఇింటిక్క వచిు స్యానము చ్చష భోజన్నన్నక్క లేచాను. 
అనాము ఏమీ సయించిింది కాదు. ఎలాగో రిండు మెతుకల్త నోట్లే వేసుకన్న లేచివచిు స్యమాను సరుదకన్న కాస్తపు 
డుకన్న రిండు ఖింటఱక ఫమల్తదేర స్యమాను ససతింగా కక్ వార ఔింపెనీక్క వెళ్ిను.  
అఔకడనుించి వారు న్నతోటికూడా ఔ ఫింట్రోతున్నచిు సముద్రపు డుాక ింపించారు.  
మా స్కటభరు సముద్రములో కొించెము దూయములో ఉింది. మొనా ఎక్కకన స్కటభరుఔింటే కూడా చాఱ గొపదిగా ఔనడాది. 
న్నతోటి ఉనా ఫింట్రోతు ఔ చినా న్నవదగిారక్క తీసుకవెళి అిందులో నన్నాఔకభన్న తనుకూడా యొకాకడు. ద్ధింట్లే 
అదివయక చాలాభింది దొయలూ, దొయస్యనులూ ఉన్నారు. ఇలాింటివే యింకా రిండుమూడు న్నవల్త పూటుగా జన్నన్నా 
ఎక్కకించుకొన్న మా స్కటభరుకస్త వెళ్ళతున్నాయ. ఈ జనభింతా మా స్కటభరులో ఎకక వాలినన్న చెపాపడు న్నతో ఉనా 
భన్నశ.  



 

న్నభమలింగా స్కటభరు దఖారక్క చ్చరాము. మొనాటిక్క భలేేనే న్నచిున క్కిందిక్క దిింపారు. కొకఔకలిమే పైక్క ఎకాకము. ఔక పెదద 
మేడమీద న్నల్తచున్న క్కిందిక్క చూసుునాటుటగా వింది. ద్ధన్నమీద న్నల్తచున్న చూసుుింటే. న్నతో ఉనా భన్నశ న్న స్యమాను 
తీసుకవెళి లోలఔకడో పెటేటశాడు. మేభింతా చాలా భిందిమ అఔకడ న్నఱఫడి సముద్రము కస్క, తక్కకన స్కటభయే కస్క, 
దరన్న ఉనా మేడఱకష చూసుున్నాము. ఇింతలోక ఖింట ఴనఫడాది.  
క్కిందక దిగేవాలిింతా దిగిపొభమన్న కఔవేశారు పైక్క వచిున చాలాభింది భళ్ళి ఆ చినా న్నవలోక్క దిగి పైనునా వాలికెష 
చూసూు చ్చతులూగిసూు వెళ్ళతున్నారు. వాలిింతా తభ వాలిన్న స్యఖనిండానక్క వచాురు ఖద్ధ అనుకన్నాను. మా 
వూరనుించి ఎపడైన్న ఎఔకడికైన్న వెడుతూ ఉింటే మా అమామ న్నన్నా వదదింటున్నా ఎింతో దూయము వచిు వెళ్లివాళ్ళి 
ఇపుపడలాే ఎవళ్ళి లేరు ఖద్ధ అనుకన్నాను. దికకలేకిండా న్నరాధారనై హవల నూతన ప్రించింలోక్క వెళ్ళతున్నాను 
ఖద్ధ అనుకన్నాను. న్న ఉతుయము చూసుకన్న యింటిదఖాయ మా అమామ న్నన్నా ఎింత ఴచారస్యురో ఔద్ధ అనుకన్నాను. 
ఇదింతా తఱచుకనే టపటిక్క టటరాన్న దు:కము వచిుింది.  
మా స్కటభరు ఫమల్తదేరింది. చినా న్నవలోే వాళ్ళి ఇింకా స్కటభరులో వాలిక్క భనుష్యయఱ ఆనవాల్త తెలమఔపోయన్న  
జేబురుమాళ్ళి ఴసురుతున్నారు. భళ్ళి ఎన్నాలికో ఖద్ధ ఈ దేశము రావడభనుకన్నాను. వచ్చుద్ధకా భటుటక 
నభమఔమేమటి? యదేశములోనే ఔడతేరుతానేమోనన్న బమింవేషింది. భూమ ఔనఫడి ఔనఫడకిండా ఉింది. తల్నే 
దమవించన్న ఔక దిండము పెట్టటను. పొింగి వసుునా దు:ఖాన్నా ఆపుకోలేఔ బావయభన్న చింటిపఱేవాడిలాగా 
రాగాలడుతూ అఔకడే న్నఱఫడాాను.  

  



 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 13వ భాఖిం 
అలా ఎింతస్తపున్నానో న్నక తెలమదు. ఔ భన్నశ వచిు న్న భుజముమీద చెయయవేశాడు. న్నద్రలోనుించి లేచినటుే 
ఉలక్కకడి వెనకక తిరగి చూశాను. ఔఔక ఔ దొయ ఏమటి చినాతనభనాటుటగా న్నకష చూసుున్నాడు. ఇింకోవైపున 
ఔ దొరా, దొయస్యనీ న్న దు:కము గ్రసించినటుటగా, న్నకష జ్లగా చూశారు. న్న భుజముమీద చెయయవేషన అతను 
తనతోటి కూడా యభమన్న సింజా చ్చశాడు. ఎిందుకో తెలమకిండా ఔిండుే తుడుచుకొన్న అతన్న వెింఫడే వెళ్ిను. 
రిండతసుుల్త మెటుే దిింప అడుగున ఔ హాల్తలోనుించి ఔ చినా ఖదిలోక్క తీసుకవెళి న్న స్యమానుకష చూపించాడు.  
ఇది నేనుిండవఱషన ఖది కాబోల్త ననుకన్నాను. ఖది చాలా చినాది అిందులో ఔ ఔకను ఔద్ధన్నమీద రిండు మూడు 
పొడుగాటి ఫఱేల్తన్నాయ. వాటేపైన రుపుల్త రచి వన్నాయ, ఔఔక గోడక్క చినా పింగాణి బూరేమూకడూ 
అిందులోక్క కళ్య వనాఴ. ఔకనే ఔ సబుాపెటిట వనాది. ఇింకో ఔక రిండు తువావళ్ళి వన్నాయ. న్న తలాపు 
దికకనునా గోడక్క గుిండ్రన్న యింధ్రమూ, ద్ధన్నకో గాజు తల్తపూ ఉనాఴ. అదే మా ఖది క్కటి, అిందులోనుించి సముద్రము 
చఔకగా ఔనడుతుిండేది. పై ఫఱేఱమీది కెఔకడాన్నకొఔ చినా న్నచెున వనాది. నేను ఖదిలోక్క వచ్చుసరక పై రిండు ఫఱేఱ 
మీద ఇదదరు చైన్న కర్రవాళ్ళి కూచున్న తన స్యమాను సవరించుకింటున్నారు. నేనూ న్న పెట్టట అదీ భించము క్కిందిక్క 
తోషవేష సముద్రముకష చూసూు కూరుున్నాను.  
చ్చఔటి డాది. ఖదిలో మొనాటి స్కటభరులో భలేేనే ఎఱక్కిక్ దీపాల్త వెలగిించారు. న్నక తొడుకకనా సూటు బగువగా 
విండడము మూలాన్నా ఴపేపస్తు బాగుింటుిందన్న తోచిింది. న్నభమలింగా ఴడిచి ఇింటిదఖారునుించి తెచిున భల్తేించె 
పెటెటలోనుించి తీష ఔటుటకన్న షరుటతోటే కూచున్నాను. పై కర్రాళిదదరూ తెఱేబోయ న్నకష చూసుున్నారు. ఎవళ్ళి చూస్తు 
న్నకిం?  
ఇింఔ రాత్రి భోజనము సింఖతేమట్ట అనుకన్నాను. భోజనిం స్కటభరు వాళ్ళి పెడతారో, ఎలాింటి భోజనము పెడతారో, 
ఎింత పుచుుకింట్టరో ఔింపెనీ వాలిను అడఖడము భరచిపోయాను. మొనా రాత్రి స్కటభరు వాళ్ళి న్నదఖార్వమీ డబుా 
పుచుుకోలేదు. ననుా వాలిడఖడమే భరచిపోయారో, లేఔపోతే పాము ఏమీ తినలేదనే ఴడిచిపెట్టటరో ఏ సింఖతీ 
దిగిరావడిం హడావడిలో అడఖడము భయచిపోయాను. ఇింతకూ ఇింటిదఖాయనుించి తెచుుకొనా గోధుభపిండి 
భయపొయయ వగైరా వన్నాయ ఔద్ధ రొటెటల్త చ్చసుకింద్ధము అన్న పెటెటతీష స్యమాను కొకఔకటే ఫమట పెడుతున్నాను. 
ఇింతటిలోక ఔ ఖింట ఴనఫడాది. పైనునా కర్రవాళిదదరూ క్కిందక దిగి ననుా కూడా యభమన్నారు. యభమన్నార్వమోనన్న 
వాలి సింజాఱవఱే నేను గ్రసించాను.  



 

వాళ్ళి మాటే్టడిన భాషేమట్ల న్నఔయాము కాలేదు. ఎఔకడికో చూద్ధదభన్న వాలితోటి వెళ్ిను. మా ఖదిముిందునా హాల్తలో 
ఫఱేమీద తెఱేన్న గుడా యచి మామూల్త పింగాణి ళ్ిలూ, ఔతుులూ, ఔఠారులూ అనీా అభరువనాది. అది చూచ్చసరక్క 
కొింత ధైయయము వచిుింది సర్వ భనక సవహసుపాఔము తపపపోయింది ఔద్ధ అనుకన్న పైక్క తీషన స్యమాగ్రి పెటెటలో పెటిట 
నేను ింక్కు భోజన్నన్నక్క తయాయయాయను.  
మొతుము ముఫ్ఫప నఱభైభింది దొయల్తన్నారు. ది దిహేనుగురు దొయస్యనుల్తన్నారు. అింతా కలాస్యగా 
మాటే్టడుకోవడము ఆయింభించారు. వాళ్ళి ఏ భాష మాటే్టడుతునాది న్నక తెలమలేదు. ఫ్రించి స్కటభరున్నారు ఖనుఔ 
ఫ్రించ్చమో అనుకన్నాను. అింతా ననూా న్న వేషమూ చూష లోలేభనుకన్నారో కాన్న వాలి భాషలో ననేాదో అడిగారు 
నేను ఇింగీేష్యన సమాధానము చెపాపను. వాలి భాష న్నక తెలమదన్న వాలిింతా వెర్రిమొహాల్త వేసుకన్న న్నకష 
చూస్యరు. పోనీ తెల్తగున చెపుద్ధమా అనుకన్నాను.  
అయన్న వీలి మొహము ఇింగీేషే తెలమన్న వాలేక తెల్తగేమ తెల్తసుుిందనుకన్నాను. ఇఔ లాబము లేదనుకొన్న వాలిక 
ధోయణిణ వాళ్ళి ఔబురేు చెపకింటున్నారు. న్నకభటుటక కొించెము బమము వేషింది. స్కటభరులో ఇింగీేష్య వచిునవాళ్ళి 
లేనటుటన్నారు. భనతోటి మాటే్టడే వాలియన్న ఎవళ్ళి ఉిండరు కాబోల్త, కాఱము ఎలా ఖడుసుుింద్ధ అనుకన్నాను.  
 
ఇింఔ భనఔయమము ఴశవసులాగా అయారాత్రివేల రొటెటల్త కాల్తుకోవఱషిందే కాబోల్త అనుకన్నాను. లేచి వెలిబోతూ వింటే 
వాడు కూచోభన్న సింజాచ్చష వెళి యింకో దొయన్న తీసుకవచాుడు. ఆ వచిున్నమన ఏదో భాషలోనే మాటే్టడడము 
మొదల్తపెట్టటడు. న్నక కోము వచిుింది. మొదటివాడివింఔ చూచి యీ అఫ్ిూరాన్నక్క వాడిా కూడా 
తీసుకవచాువెిందుక? నీవ ఘోరించాఔ కాద్ధ అన్నాను, తెల్తగున. అవను, వాడి ఔయాము కానపుపడు ఏ భాషైతే నేమ? 
తెల్తగైతేనేమ? కొతుగా వచిున వాడిక్క ఔ ముకోక ముఔకనారో యింగీేష్య వచుునన్నతోసుునాది.  
సింజాఱ వఱేనైతేనేమ వాడి న్నకూ అయాము  కాన్న ఇింగీేష్య భాషవఱే నైతేనేమ, భోజనము చెమయవా? అన్న ప్రవాించాడు. 
చెమయను అన్నాను. ఏిం అన్నాడు నేను మాింసము తినను అన్నాను. అనే టపటిక్క న్న అవసావాడు గ్రసించుకన్న 
కూరోుభన్న సింజాచ్చష వడాన భన్నశన్న తీసుకవెళి చఔకగా ఔల్తేరొటెటల్త రిండూ భరకాసు వెనా, కాషన్న వడకషన 
ఫింగాళ్ దుింల్త ింపించాడు. ఔడుపున్నిండడాన్నకైతేనేమ, అవే తిన్నాను. అది పూరు అయేయటపటిక్క అిందిర కూడా 
సగుాబమయము క్షీరానాము తీసుకవచాుడు. సర్వ యదీ బాగుిందనుకన్న, న్నక్కషటము కూడానేమో, భరకాసు 
పుచుుకన్నాను. రోజు యలా వింటే చాఱనుకన్నాను, నల్తగురతోటిపాటూ లేచి న్న ఖదిలోక్క వచాును.  
స్కటభరు వాళ్లి రుపులూ అవీ వేష వించడము మూలాన్నా న్న భించమూ బొింతా తీమవఱషన అవసయము 
లేఔపోయింది, ఆ రుపుమీదనే డుకన్న చ్చఔట్లే ఈ భహా సముద్రములో స్కటభరుక ద్ధర ఎలా తెల్తసుుింద్ధ అన్న 



 

ఆలోచిసూు న్నద్రపోయాను. తెఱేవారు జ్మున మెళ్ళకవ వచిుింది. ఱగశింఔక వెలివఱషన అనుమానింగా వనాది. 
ఎఔకడిక్క వెలిడాన్నక్క తోచలేదు. ఎవలిను అడుగుద్ధభన్నా ఎవళ్ళి ఔనడదు. న్న ఖదిలో కర్రాలిను లేప అడుగుద్ధమా 
అింటే న్న భాష వాలిక తెలమదు. ఏిం చెమయడాన్నక్క తోచలేదు. అలాగే ఫఱవింతాన బఖఫటుటకన్న ఎపుపడు 
తెఱేవారుతుింద్ధ అన్న ఔన్నపెటుటక కూరుున్నాను.  
న్నద్రపోతాభింటే న్నద్రటటదు. న్నమష మొఔ యుఖముగా వింది.  
ఎలాగైతేనేమ తెఱేవారింది. లేచి హాల్తలోక్క వచాును. అఔకడునా ఔరొఔర దఖారక్క వెళి దొడి ాఎఔకడుింది అన్న ఇింగీేష్యన 
అడిగాను. వాడి ఔయాము కాలేదు న్నభాష, వాడి భాషలో ఎలా చెపాపలో న్నక తెలమదు. ఇలా నల్తగురైదుగురన్న అడిగి 
చూశాను. ఎవళ్ళి ననుా గ్రసించుకోలేఔపోయారు. న్న బాధ చెపశఔయముగాకిండా వింది. ఇింకో ీణముింటే 
పొటటఫదదఱవతుిందేమోనన్న బమము వేషింది.  
పోనీ సింజా చ్చద్ధదమా అింటే ఎలాగు సింజా చ్చమడము! సింజా చ్చమడాన్నక్క భటుటక వాలిక ఏిం సింజా చ్చస్తు 
తెల్తసుుిందో '? అఔకడి భనదేశాచారాన్నా ఫటిట ఔవేల్త చూపించాను. ఎవలికూ తెలమలేదు. రిండువేళ్ళి 
చూపించాను. ద్ధన్న సమాధానము రాలేదు. వాలి దేశములో మూడు వేళ్ళి చూపస్యుర్వమోననుకన్న మూడువేళ్ళి 
చూపించాను. అదీ అయాము చ్చసుకోలేదు. ళ్ళిభిండి ఐదువేళ్ళి చూపించాను. అది లాభించలేదు. అకరున ఏమ 
సింజా చ్చస్యనో ఎలా వాిండేక తెలమరచానో న్న అవస ాన్నక తెలమదు. యయవస్యనము మాత్రము ఔడు తీసుకవెళి 
దొడి ాచూపించాడు. ఔకఖది తల్తపుతీష అది స్యాన్నఱఖదన్న కూడా చెపాపడు. నేను అఔడకకిండాను. స్యానము మాట 
దేవడెరుగునన్న ముిందు తొిందయగా దొడోేక్క రుగెతిు బాధ తీరుుకన్న భళ్ళి న్నఖదిలోక్క వచిు దింతధావనము చ్చసుకన్న 
స్యాన్నఱఖదిలోక్క వెళి స్యానము చ్చశాను.  
స్యానము చ్చష వచ్చుసరక్క భోజన్నఱక్క అనీా షదిముగా అభరుపెట్టటరు అిందర కోడిగుడూే, చ్చలూ వడిాించారు. న్నక 
మాత్రమేదో జ్వా, రొటెట, వెన్నా యచాురు.  
ప్రతిరోజూ ఇదే దితి, పొదుదనేా లేవడము, కాఱఔృతయముల్త తీరుుకోవడము, కాస్తసఫు అటూ యటూ తియఖటమూ, 
భధాయహాము భోజనము, కాస్తసపు న్నద్రపోవడిం, ట్ట పుచుుకోవడము, ఎపుపడు స్యమింత్రభవతుింద్ధ అన్న ఔన్నపెటుటక 
కూరోువడము. భోజనము చ్చమడము, డుకోవడము- ఇదీ కాయయక్రభము. న్నలా్త దినల్త ఇలా ఖడిచినఴ. ఒడ 
అసుమానము ఊగిసలాడటము వఱేనో, భోజనము తినన్నా లేఔపోవడము వఱేనే న్నకెపుపడూ ఴకాయముగానూ, తఱ 
నొపపగానూ ఉిండేది. అనా సతవ బొతిుగా తపపపోయింది. అనాసతవింటే రొటెట సతవన్న అయాిం. కొఱింబోలో 
ఫమల్తదేరన తరువాత ఇింఔ అనాము ఔలిఫడలేదు.  



 

ఇలా న్నల్తగు రోజుల్త ఖడిచినఴ. అయదోరోజు ఉదమిం అహరాశాదులూ రుగెడుతునా స్కటమారాగిపోయింది. 
ఎిందుచ్చతన్న అన్న క్కటిలో నుించి తొింగి చూస్తసరక్క ఊరు ఔన్నపించిింది. న్నక భోజనము సేయ చ్చసుునా భన్నశ 
వచిు స్కటభరు స్యమింత్రము ద్ధకా ఆగుతుిందనీ ఊళ్ళిక్క వెళి చూష రావచుుననీ చెపాపడు. వాడు చెపడభింటే చెపాపడు 
కానీ తీరా ఊళ్ళిక్క వెళిన తరువాత హఠాతుుగా స్కటభరు ఫమల్తదేర పోతేనో అయన్న ఈ న్నల్తగురోజుఱ నుించి 
నీటిమీద ప్రయాణము చ్చషన మీదట భూమ ఔనఫడగానే ఏదో ప్రాణము లేచినటుటింది.  
న్నఖదిలో వనా చైన్న కర్రవాళిదదరూ దుసుుల్త వేసుకింటూ ననుా కూడా యభమన్న సైఖ చ్చశారు. న్నకూ వెలేవలనన్న 
సయద్ధ పుటిటింది. నేనూ సూటువేసుకన్న కొఱింబోలో కొనా ట్లపీ పెటుటకన్న దొయగారలాగా ఫమల్తదేరాను. ఊయింతా 
ఎఔకడుిందో తెలమదుగానీ సముద్రపుటొడుానే ఔ పెదద షాపూ, ఔ హోటల్ ఉనాఴ. దూరాన్నా నఱేన్న శర్నయమూ 
ముదదపెదవలూ కోతి మొహాలూ గొరబొచుులాగా పొటిటగా ఉింఖరాల్త తిరగిన బరుసు వెింట్రుఔల్త ఔలగి మొఱచుటూట 
పొడుగాటి అకల్త ఔటుటకన్న చ్చతులోే ఫలాేల్త పుచుుక తిరుగుతునా ఔళిదదరు భనుష్యయల్త ఔనఫడాారు. వాలిను చూష 
పూయవము చదిఴన భూగోలశాస్త్రము సమృతిక్క దచుుకన్న ఇది అఫ్రికా దేశమై ఉింటుిందన్న ఊసించాను. కాస్తసపు అఔకడే 
అటూ ఇటూ తిరగి అఔకడునా హోటల్తలో భోజనము చ్చష భధాయహాము మూడుఖింటఱయేయసరక్క భళ్ళి స్కటభరు మీదక 
వచాును. స్యమింత్రము ఆరుఖింటఱక ఫమల్తదేరింది.  
న్న పేరు స్కటభరుమీద నునా వాళ్ళివవళ్ళి నోటటటలేఔపోయారు. నేను కొఱింబోలో ఎకాకను ఖనుఔ ననుా కొఱింబో గారు 
అన్న పఱవడము మొదల్తపెట్టటరు. న్నతోటి మాటే్టడే వాళ్లివరూ లేఔపోవడముఱవలాే, మామూల్తగా వాళ్ళి తినేతిిండి 
తినఔపోవడమువలాే, వాళ్ళి తాగే ఔల్తే నేను తాఖఔపోవడమువలాే, న్నక లోలలాగో విండేది. తక్కకన వాలేిందర 
కూడా న్న అవసా చూష జ్లవేషిందన్న తోసుుింది. ఎవళ్ళి ఔళ్ళి అసుమానము న్న దగిాయ కూరోుడము, న్నతోటి ఏదో 
మాటే్టడవలనన్న ప్రమతిాించడము మొదల్తపెట్టటరు. ఈస్యర ఫమల్తదేరన తరువాత న్నక ఴకాయము తఱనొపప ఎకకవ 
అయింది.  
భోజనము దఖాయక వెలిడాన్నక్క కూడా ఒపఔలేఔపోయింది. న్న ఖదిలోక ఏ పాలో, జ్వో తీసుకవచిు ఇసుుిండేవారు. 
ఔరోజు భర్న ఴకాయింగా ఉిండి రాత్రి యేమీ న్నద్రటటలేదు. తఱ ఫదదలేస్ుింది. ఇింటి సింఖతి జ్ాఔిం వచిుింది. కాసు 
శోింఠికొభమయన్న లేఔపోయిందిఖద్ధ అనుకన్నాను. ఉింటే భటుటక భనక ఖింధిం తీష యచ్చు వారవరు? ఔలిింఫడి 
నీళ్ళ ేవచిునఴ. ఔళ్ళి తుడుచుకన్న యదురుగుిండా చూచ్చటపటిక్క చెనాటాింలో కొనా దొయస్యన్న ట్లప గోడక 
తగిలించి ఉింది. అరమతమైన కోిం వచిుింది. ద్ధన్నా అవతఱ పార్వస్తు తఱనొపేపభన్నా తగుాతుిందేమోననుకన్నాను. 
అింత బాధతోనూలేచి ఆ ట్లపీతీష విండక్కింద నలప క్కటిలోనుించి అవతఱ పార్వశాను.  



 

వచిుడుకనా తరావత కొించెిం ఔఱత న్నద్రటిటింది. తెఱేవారింది. తఱనొపప యేమీ తఖాలేదు. కొించె పుఱఔయిం 
తగిలనటుటకూడా ఉింది. క్కిందటి ర్వవలోనుించి స్కటభరు ఫమల్తదేరన మూడోరోజు భధాయహాిం ింటిఖింటక దొయ వచిు 
అిందరనీ డాఔటరు ర్నీ చ్చమవఱష వింటుిందనీ డ్రసుస వేసుకన్న షదిింగా విండభనీ చెపప వెళ్ిడు. భధాయహాిం 
మూడు ఖింటఱక్క గింటకొట్టటరు. మా ఖదిలో కర్రవాళ్ళి ననుా యభమన్న సింజాచ్చశారు. ఔదఱడాన్నకైన్న ఒపఔ లేఔపోయ 
నపటి న్నభమదిగా హాల్తలోక్క వచాును. అిందర్నా వయసగా న్నఱఫడభన్నారు.  
ఔ డాఔటరు వచిు కొకఔకరనే పేరేు పలచి కొించెిం ర్నీచ్చష పొభమనడిం మొదల్తపెట్టటడు. కొింతస్తయన తరువాత 
మాషటరు కోఱింబో అన్న పలచాడు. న్న పేరు వీలిక తెలమఔ డాఔటర్ తోటి కూడా ఈ పేర్వ చెపాపయనుకొన్న సూకలోే 
అటెిండెనుస పలచ్చటపుపడు చెపేప అఱవాటు చొపుపన చటుకకన ప్రజింటుస్యర్ అన్నాను. అింతాకకన నవావరు. డాఔటరు 
న్ననుా కాదన్నాడు. ఇింకొఔ మనభై సింవతసయముఱ ముసలదొయ ముిందరక్క వచాుడు. ఆమన పేఉయ కాబోల్త కొఱింబో 
అనుకన్నాను.  
డాఔటరు వెళిపోయన తరువాత న్నక భోజనము పెటేట దొయను పలచి యేమట్ట గోఱింతా అన్న అడిగాను. వాడు స్కటభరు 
సూమజు దఖారక్క వచిుిందనీ, ఇఔకడ వైదుయడలా ర్నీ చ్చమడము మామూఱనీ, జబుాగా వనా వాలిిందరనీ ఇఔకడ 
దిింపేస్యుయనీ చెపాపడు. సూమజు అింటే సూమజుకెన్నలేన్న అన్న అడిగిన్నను. ఇింకో పావఖింటక, సూమజు కెన్నలేో 
ప్రవేవస్యుము. కావలస్తు పైక్కవెళి చూడవచుును. అన్న చెపాపడు. న్నఖదిలో కర్రవాడిా సహామిం తీసుకన్న న్నభమదిగా 
పైకెకాకను.  
కొఱింబోలో ఫమల్తదేరన తరువాత మొదటిస్యర ఇదే ట్టపుమీదిక్క రావటము. చఱేన్న సముద్రపుగాల తగిలేటపటిక్క 
ప్రాణిం లేచి వచిునటుేింది! దీపాల్త పెటేటవయకూ అఔకడే సూమజు కెన్నల్త చూసూు కూచున్నాను. చినాపుపడు సూమజు 
కెన్నఱింటే ఏమట్ల అనుకనేవాణిణ. ఇదీ మామూల్త డవఱ భనవేపుక భలేేనే ఈతచెటూట అవీ వన్నాయ.కొన్నా 
కరోూయపు చెటేన్న చెపాపరు. ింటెల్త చాలా ఔనఫడాాయ. చూడాాన్నక్క అింతా చాలా చఔకగా వింది. పెటటగానే భళ్ళి న్న 
ఖదిలోక్క వచిు డుకనాను. తెఱేవార్వటపటిక్క పోరుట సడ్ వచాుభన్నారు.  
మా ఖదిలో కర్రాళ్ళి డ్రసుస వేసుకింటూ వన్నారు. ననుా కూడా వూళ్ళిక్క వెలద్ధిం యభమన్న సింజా చ్చశారు. సర్వ ఇఔకడ 
కూరుున్న చ్చస్తదేమటి, ఏదో ఒపఔ చ్చసుకన్న కాస్తపు తిరగి వద్ధదభన్న నేనూ డ్రసుస వేసుకన్న ఫమల్తదేరాను.  
ఆ వూరు బాగా పెదదదే, చఔకన్న షాపులూ అవీ చాలా వన్నాయ. కాన్న అఔకడ సింఖతుల్త చూస్తు దురామయాము ఎకకవ 
వనాటుట తోచిింది. అఔకడా ట్రాము కారేున్నాయ. కాన్న ఴశేషము ఏమటింటే వాటింతట అఴ నడవలేవ. గుర్రాల్త 
లాగుతాయ. అది న్నక ఴింతగా ఔనడాది. ఫజ్యేింఫడి తిరుగుతుిండగా ఔచోట థాభస్ కక్ వాలి ఔింపెనీ ఔనఫడాది. 



 

అది చూస్తటపటిక్క స్తాసతుణిణ చూషనటుేగా వింది. దరాోగా లోలక్క వెళ్ిను. అఔకడ గుమాస్యు ననుాచూష ఏిం 
కావాఱన్నాడు. ఏమీ అఔకయలేదన్నాను.  
"భర అయతే ఎిందుక వచాువ?" 
"నేను మీ పేసింజరును" 
"ఏభయతే?" 
"ఏమీలేదు ఇఔకడ మీ ఔింపెనీ ఎలా వింటుిందో చూష వెలద్ధభన్న వచాునన్నాను. వాడు మాటే్టడలేదు. నేనొఔ 
మాటిటూ అటూ చూష భళ్ళి వీధిలోక్క వచాును. దగిాయలోనే పోస్యటఫీసు ఔనఫడాది. అిందులోక్క వెళి ఔ కారాుకొన్న నేను 
క్షేభింగా వన్నానన్న ఇింటిక్క ఔ ఉతుయిం రాష పోసుటలో వేష ఫమటక వచాును. అఔకడ ఔ షాపులో వన్నాతోటి 
తయారుచ్చషన రిండుజ్నఱ వెడల్తపఖఱ చఔకన్న మెడట్టటల్త లాింటిఴ ఔనఫడాాయ. వెళ్లిది చలదేశింగా? ఇది ఔటి 
కొనుకకింటే, చెవఱక చుటుటకన్నా మెడక్క చుటుటకన్నా వెచుగా వింటుింది.  
చూడాాన్నక్క కూడా చాలా చఔకగా వన్నాయ. అన్న ఔటి కొన్నాను. అఔకడ ఔ కాఫీ హోటల్త ఔనఫడితే వెళి కాసు 
పఱహాయముచ్చష న్నభమలముగా భళ్ళి స్కటభరు చ్చరుకన్నాను. స్యమింత్రిం ఏడుఖింటఱక్క స్కటభరు ఫమల్తదేరింది. ఆ రాత్రి 
అింతా కలాస్యగానే వింది. కాన్న పొదుదటినుించ్చ ఆయింభించిింది న్న అవసా. అది ఴకాయముగాదు, అఴ వాింతుల్తగావ, 
లోలనుించి డోక వసూునాటుటిండడమే గాన్నపైక్క ఏమీ రాఔపోవడము. కొఱింబోలో ఫమల్తదేరన తరువాత ఇింతబాధ 
యపుపడూ డలేదు ఇన్నాలినుించ్చ కలాస్యగా తిరుగుతోనా న్న ఖదిలో కర్రాళ్ళి కూడా డఔలేశారు. నేను మూషన 
ఔనుా తెయవలేదు. తిిండిలేదు. సరఔగా వచిు భించినీలైన్న ఎయఖను. అలా ఎన్నాళ్ళి డుకన్నానో తెలమదు. కాసు గాల 
అయన్న రాకిండా ఖది క్కటి తల్తపుల్త మేకల్త వేష బగిించారు. ఏమటి అలా చ్చసుున్నాయింటే తుఫానుగా వింది. క్కటి 
తల్తపుల్త తీష వింటే నీళ్ళి లోలక్క వస్యుమన్నారు.  
ఇలా సుమారు వాయిం రోజుల్త రాత్రిింఫఖళ్ళి కూడా తెలమకిండా బాధడానాు. ఏమీ తోచఔ ఖడియాయము 
చూసూువింటే కొింతకాఱక్షేిం అవతుిందన్న ఖడియాయము తఱక్రిింద పెటుటకన్న అసుమానమూ చూచుకింటూ 
విండేవాడిన్న. మొదటిరోజుఱలో బాగానే విండేది. భించి ఖడియాయమేనన్న సింతోశించాను. కాన్న పోనుపోను 
ఖఱింతా బాగా విండి రాత్రి ద్ధన్నకమ వచ్చుదో కాన్న తెఱేవార్వ సరక్క రోజూ పావఖింట తకకవ తిరగేది. ఇలా వాతిం 
ఔముమక రావడాన్నక్క తఖా కాయణిం ఏమీ ఔన్నపించదు, పోన్న ఔ రోజైతే అనుకోవచుును. అనుదినమూ ఇలా వెనుఔింజ 
వెమయడము చూష న్నక ళ్ళిభిండుకొచిుింది.  
రిండునారా దూటబలిల్త లాింటిఴ తీసుకన్న ఇలాింటి ఖడియాయము న్నక్కచాుడేమో అనుకన్నాను. దొయల్త కూడా 
ఴలైనపుపడు మోసిం చెమయడాన్నక్క వెనుదిమయయన్న తెలషింది. ఈ వెధవ ఖడియాయిం కూడా 



 

తీసుఔవెలిడమెిందుఔనుకన్నాను. చూష చూష పారమయడాన్నక్క ప్రాణిం పలేదు. సర్వ ఏదో పోనీ అయఖింట 
యించుమించుగా తిరుగుతోింది ఔద్ధ, అసల్త లేన్న బావఔింటే గుడిాబావైన్న మేఱనుకన్న పాయవేమడము మానేష పెటిటలో 
పెట్టటను.  
తరువాత ఔన్నడు తెఱేవార్వసరక్క ఈ సముద్రపు హడావడి తగిాింది. దొయ చ్చఔటితోటే వచిు ననుాలేప, యవావళ్ల  
దిగిపోవడము, బెింగెటటకోక ఇింకో ఖింటకో రిండుఖింటఱకో దర చ్చరుతాము. భూమ ఔనఫడుతోింది. లేచి కాసు 
పఱహాయము చ్చష పైక్క వెళి చూడభన్న యిందో ఆదయింగా చెపాపడు. ఈ న్నల్తగైదురోజులూ తిిండిలేఔ పోవడము 
మూలాన్నా చిక్కకశఱయమైపోయాను. ింట్ల ేచాలా నీయసింగా వింది. లేస్తు కాళ్ళి దడ దడలాడుతున్నాయ.  
అలాగే లేచి దింతధావనము చ్చసుకొన్న చొకాకల్త తొడుగుకింటూవింటే, ఆ దొయ న్న ఖదిలోక్క పఱహాయము 
ింపించాడు. కాసుింత తిన్న న్నభమలింగా పైకెకాకను. సుమారు యన్నమది ఖింటఱవతుింది. ఆకాశిం న్నయమఱముగా వింది. 
సముద్రము ఎింతో చఔకగా వింది. సూరుయడపుపడే ఉదయించినటుటన్నాడు. తరుణ క్కయణముఱపుపడే తయింఖముఱ మీద 
న్నటయము చ్చసూు యతా ప్రబను ఔలపించాయ. దూరాన్నా తెయదీషనటుే భించు ఴడిపోతూ, డుాన వనా యవతముల్త 
మొదలైనఴ కొించెము ఔన్నపసుున్నాయ. అన్నాటిఔింటే సపషటింగా ఔ యవతము మీది దేవాఱమ వకయము మీద 
సువయణఴగ్రహము ఔటి సూయయకాింతిలో దేదీయమానముగా ఔనడాది.  
అింతఔింతక దర జేరుతున్నాము అఔకడ హాయారులో ఎన్నా విందఱ స్కటభరేున్నాయో లఔకలేదు. ప్రించములో విండే 
స్కటభరేు అనీా ఔకస్యర ఇఔకడక వచాుయోమో అనుకన్నాను ఇదింతా చూస్తు లోఱ ఔ ఴధమైన బమము ఔలగిింది. 
న్న భనసుస భనసుసలో లేదు. ఏదో ఆలోచిసూు ముిందు భన ఖతి ఏభవతుింద్ధ అన్న తెల్తసుకోడాన్నక్క ప్రమతిాసూు 
అలా న్నఱఫడాాను. సుమారు దకొిండు ఖింటల్త అయేయసరక్క మార్వసల్తస చ్చరాము.  
పాేటుఫాయము మీదక్క రైల్త వచిునటుేగా, మార్వసల్తసలో స్కటభరు సముద్రింలోక్క ఔటిటన పాేటుఫాయము దఖారక్క చ్చరింది. 
పాేటుఫాయమున్నిండా జనము క్కటక్కటలాడుతున్నారు. స్కటభరు మీద వనా వాళ్ళి క్కింద ఉనా వాలిక్క క్కిందవనావాళ్ళి 
స్కటభరు మీది వాలిక్క చ్చతులూడము, జేబురు మాళ్ళి ఴసయడము ముదుదల్త గియవాటు వేమడము, వీలే తాలూక 
ఫింధువఱింతా వీలిన్న చూడడాన్నక్క వచాురుఖద్ధ అనుకన్నాను. స్తాసతుల్తగాన్న ఫింధువఱింతా వీలిన్న చూడడాన్నక్క 
వచాురుఖద్ధ అనుకన్నాను. స్తాసతుల్తగాన్న ఫింధువల్తగాన్న లేన్నవాణిణ నేనొఔకణ్ణణ.  
నరాసపుయమునుించి నేన్నపుపడిింటిక్క వచిున్న ముిందు ఉతుయము రాస్తు మా అభమ ఎింత న్నవన్నా వీధిలో న్నల్తచున్న న్న 
రాఔక ఎదురుచూసూు విండేది. మాన్ననా ఏదో న్న ఉనాటుటగా వూరు ఫమటక న్న కెదురుగుిండా వచ్చువాడు. ఇవావలి 
ఇఔకడెవళ్ళి లేఔపోయేటపటిక్క ఎింతో దు:కము వచిుింది. కొతు ప్రించింలోన్నక్క వెళ్ళతున్నాను ఔద్ధ! అనుబవము 
లేన్నవాణిణ, కర్రవాణిణ వెనుఔ ఆసరా ఎవళ్ళి లేకిండా ఈ దేశములో ఎలా న్నగ్రసించుకోఖఱన్న అన్న బమిం వేషింది. 



 

కొకఔకళ్లి దిగి క్కిందనునా వాలిను కౌగిలించుకన్న ఆనింద బాషపముల్త కారుసూు వింటే, న్నకూ ఔలేవెింఫడి నీళ్ళ ేవచిు 
అటేట చూసూు న్నఱఫడాాను. నేనొఔకణిణతప తక్కకన వాలిింతా దిగారు. ఆకరు భన్నశ వెళిపోతుిండగానే ఔ దొయ న్న 
దగిారక్క వచిు ఇింగీేష్యన ఱఔరించాడు. ప్రాణము లేచి వచిుింది. దొరైన్న కొించెము మాటే్టడనైన్న మాటే్టడవచుునుఖద్ధ 
అనుకన్నాను.  
"కొఱింబోనుించి వసుున్నారా?" అన్నాడు దొయ.  
"అవను" 
"మీ స్యమాన్నఔకడుింది?" 
“క్కింద”‚ 
"ఇఔకడ మీరు ఎరగునావాళ్ళి ఎవరైన్న ఉన్నారా?" 
"లేరు- మీరవరు?" 
"నేను థాభస్ కక్ ఔింపెనీ భన్నశన్న. మీకమైన్న సహామము కావలస్తు చ్చస్యును. మీ రఔకడ ఫస 
చ్చమదఱచుకన్నారు?" 
"న్నకిం తెలమదు. న్న దేశము కొతుమీరు రాఔపోయనటటయతే ఏిం చ్చస్తవాణ్ణణ తెలమదు. శ్రభ అనుకోఔ దమచ్చష 
ననేాదయన్న హోటల్తక తీసుకవెళితే చాలా సింతోశస్యును" అన్నాను.  
ఔ న్నమషము ననుా ఎగాదిగా చూష "పెదద హోటల్తక తీసుకవెళితే చాలా సింతోశస్యును" అన్నాను.  
ఔ న్నమషము ననుా ఎగాదిగా చూష "పెదద హోటల్తక్క తీసుకవెలిన్న?" అన్నాడు.  
ఇింఖేిండు వెళ్ళతునావాలిము పెదద హోటల్తక వెలికిండా చినా హోటల్తక వెలిడమేమ ఔయమభనుకన్న పెదద హోటల్తక 
తీసుకవెలిభన్నాను. అతను భళ్ళి ఔస్యర న్నవింఔ చూష పెదద హోటల్తలో చలా ఎకకవవతోింది అన్నాడు 
సింకోచిసూు, పైక్క ఇలా ఔనఫడాా నేను చాలా డబుా ఖఱవాణిణ అన్న వాడు అనుకోడాన్నక్క చిరునవవతో భర్వమీ పయవాలేదు, 
బమడఔిండి. తీసుకవెలేిండి అన్నాను.  
సర్వ మీ స్యమాన్నఔకడుిందో చెపతే పైక్క తెపపస్యును అన్నాడు దొయ. పలాన్నచోట ఉిందన్న చెపగానే స్యమాను పైక్క 
తెపపించి, దమచ్చిండి వెడద్ధము అన్నాడు. దరాోగా స్కటభరు దిగి ఫమటిక్క వచిు ఫిండెక్కక తినాగా హోటల్తక వచాుము. 
హోటల్త అింటే చెనాటాింలోనూ కొఱింబోలోనూ ఉనాటుేగానో అింతఔింటే కొించెిం బాగానే ఉింటుింది కాబోల్త 
అనుకన్నాను. ఇది పైక్క చూస్తునే చాలా పెదద మేడలాగా ఔనడాది. ఇింత గొప మేడ ఇదివయకెపుపడూ చూడలేదు. ఫిండి 
ఆఖగానే తమాషా వేషము వేసుకనా భన్నశ ఔడు వచిు ఫిండి తల్తపు తీశాడు. ననుా చూడడముతోనే 
కొించముతఱపైకెతిు ఇింకొఔ ఔకక్క చూడడము మొదల్తపెట్టటడు.  



 

భళ్ళి ఔమాటు న్నవైపు చూష న్నతోటి ఉనా దొయకష ఇలాింటివాడిన్న ఎిందుక తెచాువ అనాటుేగా చూశాడు. ఆ 
చూపుతోటి నేను సఖము కింగిపోయాను. మేమదదయమూ దిఖగానే న్న స్యమానుకష చూష ఇింఔనఔకడ నుించోకిండా 
హోటల్త గుభమము దఖాయక నడిచాడు. వాడివెనకాలే మేమూనడిచాము. లోఱ ప్రవేవించగానే అడుగుముిందుక 
స్యగిిందికాదు. కవఱము ఇింద్రబవనములాగానే ఉింది. ఎయఔకపోయ పెదద హోటల్తక్క తీసుకవెలిభన్నాను. ఎింత డబుా 
అవతుిందో ఔద్ధ అనుకన్నాను. ఇపుపడు వెర్రిమొహము వేస్తు ఏమ లాబభనుకన్న న్న జీఴతభింతా యటువింటి 
హోటల్తలోనే ఖడిపనటుటగా దరాోగా నడవడము మొదల్తపెట్టటను. న్నతోటి వచిున దొయ ననొాఔ ఫింట్రోతుక జెపప, 
వాడు న్న ఖదిక్క తీసుక వెడతానన్న చెపప ననుా భోించ్చషన తరువాత వాలి ఆఫీసుక యభమన్న చకాక పోయన్నడు.  
ఫింట్రోతున్న స్యమాను తీసుకవెళి అఔకడొఔ చినాఖదిలో పెట్టటడు. ఆఖదిముిందు ఇను ఔటఔట్టఱ తల్తపుల్త 
భడవడాన్నక్క వీల్తగా విండేఴ వన్నాయ. ఖది బొతిుగా చినాదిగా వనాది. అిందులో ఔ చినా ఫఱే వనాది. ఇింతచినా 
ఖదిలో విండడమెలాగు అనుకన్నాను. భించము వేసుకోవడాన్నక్క సాఱము లేదు సరఔద్ధ, ఫఱేమీద డుకింద్ధ 
భనుకన్నా పొడుగు సరపోయేటటుటలేదు.  
ఖదిలో భటుటక దీము వెలగిించారు. గాల రావడాన్నక్క ఎఔకడా క్కటి అయన్న ఔనడదు. ఇింత పెదద హోటల్తలో 
ఇింతచినా ఖదులేమట్ట అనుకన్నాను. అనీా ఇలాగే వింటే తక్కకన వాలిింతా ఎలా వింట్టరా అన్నపించిింది. ఔవేల 
ననుాచూచి లోకవ ఔటిట ఇింకొఔలిక్క న్నక్కరాన్న ఖది న్నక ఇచాుడేమో ననుకన్నాను. న్న తకకవ భటుటకమటి? ఈ 
ఖదిలోక్క వెలికూడదనుకన్నాను. స్యమాను అిందులో పెటిట ఫింట్రోతు యభమన్నాడు. నేను రాను అన్నాను. యభమన్న ఊరక 
సింజా చ్చమటము మొదల్తపెట్టటడు. వాడి భాష న్నకమీ తెలమడములేదు. ఏభయన్నసర్వ నేను రాను అన్న ఖటిటగా 
చెపాపను. వాడికమీ అయిము కాఔ వెర్రిమొహము వేసుకన్న న్నకష చూశాడు. దీన్న సింఖతేమట్ల ఔనుకకింద్ధభన్న 
గుభస్యును పలచాను. గుభస్యు కూడా లోలక్క వెలిభన్నాడు. ఈ ఖది అయతే న్నఔఔకయలేదు. ఇింకొఔ హోటల్తక 
వెలతాను అన్నాను.  
వచ్చురానీ ఇింగీేష్యలో ననుా లోఱక  దమచ్చమభన్నాడు. అ హోటల్త లోక్క వచిునవాళ్ళి ఎవళ్ళి దొయలూ, 
దొయస్యనులూ ననుాచూష నవవడిం మొదల్తపెట్టటరు. న్నకాఖది అఔకయలేదు. న్న స్యమాను ఇవతఱ డవేమభన్న భళ్ళి 
చెపాపను గుభస్యుతో ఇింఔ వాదిించి లాబము లేదనుకన్నాడు కాబోల్త, ననుా చ్చయటుటకన్న ఫఱవింతింగా ఖదిలోక్క 
తీసుకవెళి తల్తపువేశాడు. వేస్క వేమడింతో ఖదిక్క ఖదీ హఠాతుుగా అింతరీ మాయాములోక్క ఎగిరపోయింది. నేను 
హడలపోయ కెవవభన్నాను.  
ఇింతట్లేక ఖది ఆగిింది. ఫింట్రోతు తల్తపుతీష ఫమటిక్క నడవభన్నాడు. ఇదేమీ న్న ఔయాిం కాలేదు. ఇింకా ఏమ ఴింతల్త 
జరుగుతాయో అనుకన్న ఆశుయయపోతూ యవతఱక వచాును. ఫింట్రోతు స్యమాను తీసుకన్న తనతోటి యభమన్న తినాగా ఔ 



 

ఖదిలోక్క తీసుకవెళి ప్రవేశపెట్టటడు. అపటిక్క ప్రాణము కదుటడాది, ఇింద్ధఔటిది మేడ శ్రభడకిండా ఎఔకడాన్నక్క 
ఉపామముఖద్ధ అన్న తెల్తసుకన్నాను. ననుా చూష వాలిింతా ఎింత నవవకన్నారో ఖద్ధ అన్న షగుాడాాను.  
ఈ ఖదికూడా హోటల్తక తగినటుటింది. ఴశాఱమైన పెదదభించమూ ద్ధన్నపైన రిండు రుపులూ, పైన బాగా రిండు 
అయచ్చతుఱ దలసరఖఱ టుటబొింతా, ఔ ఔకను స్ఫా, రిండు కర్నులూ, ఔ మేజ్ ద్ధన్నపైన పెదద అదదమూ, ఇింకో 
మేజ్పైనఔ పెదద పింగాణి బూరేమూకడూ నీలే ససతింగా రిండు కూజ్లూ, సబూా భలేపూవలాఖ ఇస్త్రీ చ్చషన రిండు 
తువావళ్ళి. ఇింఔ ఆ గోడలూ, అిందమూ వరణించడాన్నక్క శఔయముకాదు. నేను ఔిండుే అపగిించి ఖదికష చూసుుింటే 
ఫింట్రోతు న్న స్యమాన్నఔకడ పెటిట ద్ధరన వాడు చకాకపోయాడు. నేనొఔక న్నమషము స్ఫామీద కూచున్న ఴశ్రింతి 
తీసుకన్న సకయభన్నా, అనుబవభన్నా దొయఱదే కాన్న భనకముిందనుకన్నాను. భనదేశమెపడిటువింటి షాతిక్క 
వసుుిందో అనుకన్నాను.  
తల్తపుదగిార్వ గోడన్న బొతాుము నొఔకిండి అన్న ఇింగీేష్యన వ్రాషవింది. ఎిందుఔలా వ్రాశాడన్న ఆలోచిించి, వచిునవాలిింతా 
నొకాకలేమోననుకన్న నొకాకను. ఔ న్నమషాన్నఔలాే ఔ ఫింట్రోతు రుగెతుుకన్న వచిు (ఫ్ించిలో ఏదో అన్నాడు. న్నక 
ఊరక ఆఔల దసించుకపోతునాది. వీడువచిు ఆ భాష మాటే్టడటముతోటే న్నక లిబగుాన భిండి నీవ భరాయదగా 
ఇింగీేష్య మాటే్టడితే మాటే్టడు. లేఔపోతే క్కకకయభనకిండా అవతలక్క నడవభన్నాను. వాడిక్కింగీేష్య కొదిదగా తెల్తసునన్న 
తోసుుింది. మీరిందుక ఖింట కొట్టటరు అన్నాడు. నేను ఖింట కొటటలేదు.  
చితుిం ఖింటకొటిటనటుే ఴనఫడితే వచాునిండీ! తభకమైన్న కావాలా? అన్నాడు. ఆఁ అనాటుట భోజనము చెయాయల 
భోజన్నఱ స్యవడి ఎఔకడ అన్నాను. అపుపడే ఏదో జ్ాఔిం వచిునటుేగా వాడు న్నకష ఔస్యర చూష మీరు మీ ఖదిలో భో 
జనము చ్చస్యురా? అిందరతోపాటూ హాల్తలో భోజనము చెమయకిండా న్న ఖదిలో ఎిందుక భోించెయాయల? అఔకడికె 
తీసుకవెళ్ళి అన్నాను. చితుిం దమచెమయిండి అన్న హాల్తలోక్క తీసుకవెళి ఔమూఱ కూచో పెట్టటడు.ఔ ద్ధన్నఔింటె భర 
ఔటి భర్న ఴింతగా వింది. ఇదివయక అన్నా ఊలిలేోనూ చూషన అన్నాటిఔింటే ఈ హాల్త ఎకకవ అిందముగా వింది. 
ఇఔకడ ఫఱేలూ, వాటేపైన భలేపువవలాింటి గుడాలూ, వాటేపైన యింగుయింగుఱ పువవఱతోడి ఉనా యఔయకాఱ కూజ్ల్త, 
తెఱేన్న ఆ ళ్ిలూ చూస్తు ఔనుా చెదరపోతుింది.  
ఏమ ఈ సిందయయము, ఐశవయయము అన్న ఆశుయయపోతూ గుడుే పజెపప చూసూు కూచున్నాను. హాల్తన్నిండా అనేఔభింది 
దొయలూ దొయస్యనులూ భోజన్నన్నక్క కూరుున్నారు. వాలే వేషాల్త చూస్తునే చాలా గొపవాలిన్న తెల్తసుునాది. న్నబోటి 
వాిండేక కూడాను. న్నకష ఔకస్యర కెన్నాతిు చూష తఱవించుకన్న వాలి ధోయణిన వాళ్ళిన్నారు. బ్రాహమణ భోజన 
భధయభిందు ఎదురుగా వచిున ించముణిణ చూషనటుటగా వాళ్ళి న్నకష చూషనటుట తోచిింది. ఎయఔకపోయ వచాుము 



 

ఖద్ధ యఔకడిక్క అనుకన్నాను. ఫింట్రోతు ఔడు వచిు మాింసిం కూయ ఉనా ఔించమొఔటి న్న దగిాయ పెట్టటడు. నేనది 
తిననన్న సూచిించాను. ఏిం కావాఱన్నాడు, నేను శాకాహారన్న అన్న చెపాపను.  
అింటే ఆ ఔించము తీసుకెళి ఔ చ్చను తీసుకవచిు పెట్టటడు. అదీ న్నక్కరాన్నదింటే, రిండు కోడిగుడుే తీసుకవచిు 
పెట్టటడు. ఆశుయయపోతూ ఇవీ సయించవన్న చెపాపను. ఏదో కొతుయఔము జింతువను చూషనటుేగా న్నకష చూష, న్నల్తగు 
ఉడఔవేషన ఫింగాళ్దుింలూ, చికకడు గిింజలూ మొదలైనఴ కవఱము శాకాహాయము తీసుకవచిు అమత న్నయేీయముగా 
పెట్టటడు. ఫింట్రోతుక కూడా లోకవయపోయన్నను ఖద్ధ అన్న ఴచారించాను. భోజనభయింది. ఇింఔ ఔకస్యర కక్ 
వార ఔింపెనీక్క వెళి ఇింటిదఖారనుించి డబేామైన్న వచిుిందేమో ఔనుకకింద్ధభన్న ఫమల్తదేరాను. మేడ దిఖడాన్నక్క ప్రొదుదటి 
ఖది కోసము కఔ వేద్ధదభనుకన్న, ఎలా పఱవడమో తోచఔ మామూల్తగా మెటుేదిగి క్కిందిక్క వచాును.  
ననుా చూషన వాలిింతా నవవడము ఏమట్ట ఇలా నవవతాయనుకన్న న్న ఫటటఱకష చూసుకన్న ఈ ఏడు రూపామఱనాయ 
సూటే కాయణమై ఉింటుింది ఖద్ధ అనుకన్న తీణము క్రొతు డ్రసుస ఏదైన్న కొనుకకింద్ధభన్న న్నశుమము చ్చసుకన్న 
వీధిలోక్క వచాును. వీధిలోక్క వచ్చుటపటిక్క చల ఖజఖజలాడిించ్చషింది. పాేనల్త సూటు అయన్న చల ఆలేఔపోయింది. 
ఇింత చలగా విందిఔద్ధ అనుకన్న భళ్ళి న్న ఖదిలోక్క వచిు పోరుట సడ్ లో కొనా మెడటిట తీష చెవఱ, మెడ 
చుటుటకన్న ద్ధన్నపైన దొయట్లప పెటుటకన్న భళ్ళి వీధిలోక్క వచాును. ఇదివయక ఎవలియన్న ననుా చూస్తు కొించెిం చాటుగా 
నవవకింటూిండేవాళ్ళి. ఇపుపడుప్రతివాళ్ళి న్న మొహిం చూడడిం పకకన నవవడము చకాకపోవడమునూా, 
వెడుతూింటే వెనకాలే పాతిఔ ముఫ్ఫై భింది కర్రవాళ్ళి ఈఱల్త వేసూు నవవతూ వెింఫడిించారు.  
న్న అదృషటమువఱే కక్  వార ఔింపెనీ హోటల్తక చాలా సమీములోనే వింది, లోలక్క వెలిగానే అఔకడి గుభస్యుల్త 
ఴయఖఫడి నవవడము మొదల్త పెట్టటరు. న్నక ఉడుకమోతునము వచిు ఔలిభమటి నీళ్ళే వచాుయ. ఎిందుఔలా 
నవవతున్నయింతాను ననుా చూష? న్నలో ఏమ లోమో దమచ్చష చెపతే సవరించుకింట్టనన్న దైనయింగా వేడాను. 
వాళ్ళి ననుా చూష జ్లడి న్న అవసా తెల్తసుకన్న, నేన్నింతో ఆపాయమింగా కొనుకకన్న చలబాధ బరించలేఔ ధరించిన 
మెడట్టట, ఆడవాళ్లేకాన్న మొఖవాళ్ళే వేసుకోవడిం వాలే దేశాచాయము కాదనీ, కొతుగా ఉిండడిం మూలాన్నా నవవ 
వొచిుిందనీ అిందుక ీమించభన్న పొదుదనా ననుా హోటలోే దిఖబెటిటన గుభస్యు అన్నాడు.  
ఇిందుకా బాబూ ఇింత గోలా అనుకన్న ఇింకా అఱేర కాకిండా ఇపుపడైన్న వాడి ధయమమా అన్న చెపాపడుఖద్ధ అన్న 
సింతోశించి, న్న ఔృతజాత తెలమయచడాన్నక్క న్న మెడటిట తీసుకవెళి వాలివాళ్లివలికైన్న ఇచుుకోభన్న ఫహుభతి 
చ్చస్యను. న్నక టెలగ్రామేభన్నా వచిుింద్ధ అింటే లేదన్నాడు. సర్వ పోన్న ర్వపు వసుుిందనుకన్నాను. చల చాలా 
బాధిసూుింది అన్నాను. ఒవరుకోటు కొనలేద్ధ అన్నాడు గుభస్యు, లేదన్నాను. అయతే ఔటి కొనుకోకఔపోతే చలక్క 
ససించలేరు అన్నాడు. దమచ్చష ఏదైన్న ఫటటఱ దుకాణము దఖారక్క తీసుకవెలిభన్న కోరాను. పాిం భించివాడూ, 



 

ఔషటసుఖాలూ తెలషనవాడూ, పఱేల్త ఔఱవాడూ(అనగా పఱేల్త వనాటుట వాడు చెపలేఔపోయన్న ఉిండి విండాఱన్నాను) 
ఖనుఔ తీణిం న్నతోటి వచాుడు.  
ఇదదయిం ఔ పెదద షాపులోక్క వెళ్ిము. చాలా దరాోగా వింది షాపు, చెనాటాింలో షాపుక్క భలేేనే వింది; అింతఔింటె " 
ఇింకా పెదద దనామాట. ద్ధన్నక్క నేఱమీద చాలా చఔకన్న తివాష ఉింది. చూష చూష ద్ధన్నమీద నడవకిండా ఔకన్న నడుస్తు 
బాగుింటుిందన్న వటిట నేఱమీద అడుగుపెట్టటను. అదేమీనేలో కాన్న అడుగుపెటిట పెటటడింలో జర్రునజ్రింది. డకిండా 
గాలన్నటుటకోవాఱన్న ప్రమతాించ్చష చ్చతిక్క దొయఔఔపోవడము మూలాన్నా వెలేక్కతలా డానాు. డడముతోటే అఔకడునా 
గుమాస్యులూ, ఫింట్రోతులూ, యావనమిందీ ఔకస్యర పకకన నవావరు. న్నకకనునా దొయ ననుా లేవదీష దఫా ఏమీ 
తఖఱలేదుఔద్ధ అన్న అడిగి తివాషమీద నడుస్తు డకిండా ఉింట్టవన్న సఱహా చెపాపడు. అదివయద్ధకా 
నవవతునావాలేింతా నేను లేచి వాలేకష చూడడముతోనే నవవడము మాన్నవేష ఏమ ఎయఖనటుట న్నకష చూసూు 
న్నఱఫడాారు.  
న్నతోటి వచిున దొయ న్నకొఔ కొతు సూటు దుింఖలాింటి ఒవరు కోటూ కొన్నపెట్టటడు. అఴ అఔకడే తొడుకకన్నాను. 
ఇింటిదఖారుాించి తెచుుకనా సూటుక్క దీన్నక్క ఎింత తేడా ఉింది! ఇది వయక నేను తొడుకకనా సూటు చూషనవావయింటే 
నవవరూ! చల బాధ కూడా చాఱ తగిాింది. ఫటటఱయతే బాగానే వన్నాయ. కాన్న కర్నదు చూస్తు భటుటక, ఇింత చూచిన 
వాణిణ న్నక ఆశుయయభయింది.  
అఔకడనుించి నేనూ కక్ వార గుభస్యు ఊరు చూద్ధదభన్న ఫమల్తదేరాము. ఆ టటణ సిందయయము మేము చూషన 
ఴింతల్త వరణించాఱింటే భాయతభింత గ్రింథభవతుింది,నేను దేశాింతయము ఱిందుచూషన ఴింతఱనీా వేర్వ ఔ 
పుసుఔముగా వ్రామదల్తచుకొన్నాను. పైగా స్కవమ చరత్రలో వయణన్నింశముల్త ఴశేషింగా విండకూడదనుకొన్న అవేమీ 
ఇిందులో వ్రామడింలేదు.  
కాన్న ఔ సింఖతి భటుటక ఇఔకడ రామబుదదవతోింది. మేము చూచిన వాటేలోేఔలాే ఖభమతుుది అద్ధదఱమేడ ఔటి. 
అిందులో అనీా పెదద న్నల్తవటద్ధదల్త. అద్ధదఱింటే మామూల్త అద్ధదల్త కాదు. మామూల్తవయతే ఖభమతుు ఏముింది? ఈ 
అద్ధదఱ తమాషా ఏమటింటే, ఔదదములో భన్నశ మామూల్తగా ఔనఫడతాడు. ఔ ద్ధింట్లే సనాగా 
చిక్కకశఱయమైనటుేింట్టడు. ఔ ద్ధింట్లే ఔింట్లే పాలో ఔనడాటెట బులేబొభమలా ఔనఫడతాడు. ఇింకోద్ధింట్లే చూస్తు ఔ 
పరాేింగు పొడుగునాటుే ఉింట్టడు ఇలా ఎనోాయకాల్త.  
మాతోటి కూడా ఇింకో లావాటి దొరా ఔ సనాన్న దొయస్యనీ అతన్న భాయయ అన్న తోసుుింది చూడాాన్నక్క వచాురు. ఆ దొయ ఆ 
అద్ధదలోే భర్న ఖభమతుుగా ఉన్నాడు. ఆ దొయస్యన్న ఔటే నవవడిం. వాలిన్న చూస్తు న్నకూ నవవ వచిుింది. మేమదదయమూ 
నవవతుింటే దొయక్క ఉడుకమోతునము వచిుింది. అది ఔన్నపెటిట నేనుచఱేగా అవతఱక్క నడిచాను.  



 

అఔకడినుించి న్నభమలింగా హోటల్తక్క చ్చరుకన్నాము. న్నతో ఉనా దొయ ఉదయాన్నా దయశనిం చ్చస్యునన్న గుడ్ నైట్ చెపప 
చకాకపోయాడు. నేను న్న ఖదిక్క వెళ్ిను. కాన్న ఆదొయ భరాయద చూస్తు భటుటక న్నక భహా ఆశుయయింగా ఉింది. 
భనదేశమువస్తు వాళ్ళి ఎింతటి వాలినూ ఱీయపెటటరు. ఇఔకడవాలిింతా ననొాఔ చినా జమింద్ధరున్న చూషనటేట 
చూసుున్నారు. దొయఱచ్చత న్న చ్చయించుకింటూ వాలిదఖాయ నుించి సలాము ఱిందుకింట్లింటే భహాసింతోషింగా 
ఉింది.  
భధాయహాము అనుబవభయింది. ఖనుఔ ఈ పూట భోజనిం న్న ఖదిక తెపపించుక తిన్నాను.  
ఇింఔ డుకోడాన్నక్క చొకాకల్త ఴపప మామూల్త భల్తే ించఔటుటకన్న డుకింటే చల ఆగేటటుట లేదు. అిందుఔన్న సూటు 
ఒవరుకోటూ తిమయకిండా జ్జడు భటుటక ఴడిచ్చష భించము దఖారక్క వచాును. ఆ రుపు పైన ఉనా టుటబొింత చూస్తు 
ద్ధన్నమీద డుకోబుదిి అయింది కాదు. బొింత ముదొదస్ుింది. సరకొతుదిగా ఔనఫడుతోింది. అది నలగిపోతుిందింటే 
ఎింత మాత్రమూ భనసపలేదు. న్న బొింతతీష క్కిందో స్ఫామీదో వేసుకన్న డుకింద్ధమా అనుకన్నాను. భళ్ళి 
ఇింతడబూా ఇసూు క్కింద డుకోవడము కయమమేభన్న భించము మీదునా బొింత తీష కర్ను మీద భడిచిపెటిట న్న శాల్తవ 
ఔపుపకన్న, భరున్నడే న్నడబుా వసుుింద్ధ రాద్ధ! రాఔపోతే భనఖతేమ కానన్న ఆలోచిసూు-న్నద్రపోయాను.  
పొదుదనేా ఔ ఫింట్రోతు వచిు లేపాడు. వాడు ననుా చూష ఏదో అన్న చకాకపోయాడు. ఇింకొఔ ీణాన్నక్కింకొఔడు 
వచాుడు. వాడూ లోలక్క తొింగిచూష నవవకింటూ వెళిపోయాడు. ఇలా ఆ హోటలోే ఉనా నౌఔయేింతా కొకఔకళ్లి 
వచిు ఖదిలోక్క తొింగిచూడడమూ, నవవకింటూ రుగెతుడమూను, ఇదింతా చూస్తు న్నక వొళ్ళిభిండుకొచిుింది. తినాగా 
వెళే గుభస్యుతో చెపప అతన్నా పైక్క తీసుకవచాును. మేము వచ్చుటపటిక్క నల్తగురైదుగురు ఫింట్రోతులింకా అఔకడ 
నుించున్న ఴయఖఫడి నవవతున్నారు. భభమలా చూడడముతోనే వాళ్ళి నవవ ఆపేశారు. గుభస్యు వాలిన్న భిందలించి 
న్నక ీమాణ చెపప తనూ నవవకింటూపోయాడు. ఈ నవవఔింతా కాయణిం న్న శాల్తవేమో ననుకన్నాను.  
అవవషాటఱనీా తీరుుకన్న పఱహాయిం చ్చసుుిండగా కక్ వార ఔింపెనీ నుించి, న్నకడబుా వచిుిందన్న భన్నశ వచిు చెపాపడు. ఆ 
మాట ఴనడముతోనే ఎఔకడలేన్న సింతోషము వచిుింది. వెళి ఆ సముమ తీసుకన్న హోటల్తక వచిు ఆ పూటే రైల్తిందన్న 
తెల్తసుకన్న తవయగా స్యమాను సరుదకన్న క్కిందక్క వచాును. గుభస్యు బల్తే ఇచాుడు. ఆ బల్తే మొతుమెింతో ఇపుపడు 
చెపదల్తుకోలేదు. కాన్న అది ఴింటే భటుటక ఎింత జమింద్ధరుకైన్న ఔకస్యర గుిండె కొటుటకోవడిం మాన్న సుుిందన్న న్న 
నభమఔము.  
సముమ చెలేస్ుింటే ఇదదరు నౌఔరేు అఔకడ వచిు న్నఱఫడాారు. వెళిపోతున్నాము ఔద్ధ వాలికమైన్న ఫహుభతి చ్చస్తు 
దరాోగా వింటుిందన్న ఆలోచిించి వాలిిందరక్క తలొఔ అణా ఇచాును. ఇచిునిందుక సింతోశించవచుున్న? ఆ అణాకాసున్న 
యటుతిపప అటు తిపప వాసన చూష గుభస్యు దఖాయ ఔ లనుస అడిగిపుచుుకన్న ద్ధన్న తోటి ర్నీచ్చష మూతి ఴరుచుకన్న 



 

అఔకడ పార్వష చకాకపోయారు. వాలి పొఖరుమోతునము చూస్తు భటుటక న్నక చాలా కోము వచిుింది. డఫాింటే తేయగా 
వసుుిందనుకన్నారు కాబోల్త? వాలిక్కింతఔింటే భహా యకకఴచ్చుదవడు? తీసుకోకిం చ్చస్యుయన్న న్న ద్ధరన్న నేను రైల్తక్క 
వెళిపోయాను.  
కక్ వార భన్నశ ఫోక్ సటన్ కొఔ టిఔకటుటకొన్న ఇచిు, పార్నసులో రైల్త మారుుకోభనీ భళ్ళి బొలోనులో దిగి స్కటభరకకతే 
ఫోక్ సటన్ అనే ఊరు చ్చరుతాననీ చెపాపడు.  
రైల్త స్యమానయింగా భనదేశపు రైల్తకభలేేనే ఉింది. ఎటొచ్చు పెటెటలింకా కొించెము ఴశాఱింగా ఉన్నాయ. 
మూడవతయఖతి పెటెటఱక కూడా రుపుల్తన్నాయ.  
తెఱేవార్వ సరక్క పారసు చ్చరాము. అఔకడ దిగి దింత ధావన్నదిఔముల్త కాన్నచిు కొతురైల్త దఖారక్క వెళ్ిను. జనిం 
క్కటిక్కటలాడుతూ వన్నారు. రిండు పెటెటల్త భటుటక ఖాళ్ళగా ఉన్నాయ. అవీ మూడవతయఖదినే ఔద్ధ అన్న వెళి 
కూచున్నాను. ఇింకో న్నమషాన్న కొఔ దొయస్యన్న వచిుననుా చూష ఔ ఫింట్రోతును కకష ననుా దిింభన్న చెపపిందన్న 
తోసుుింది. ఫింట్రోతు ననుా దిఖభన్నాడు. (ఫ్ించిలో అనేఔ ఴధాఱ ఏమేమట్ల చెపాపడు. ఏభయనేసర్వ, ఇిందులోించి 
దిఖనన్నాను. వాడు వెళి గారాును తీసుకవచాుడు. వాడు చెపపన్న దిఖనన్నాను. క్కటి తల్తపుకష చూపించాడు. ద్ధన్న 
మీద (Des dames)అన్న రాషవింది. అదేమట్ల న్నఔయాిం కాలేదు. బాగానే వింది, సింతోశించానన్నాను. 
దిఖభన్నాడు, ఎిందుచ్చతనన్నాను, వాడికమ తోచఔ, స్తటషనుమాసటరును తీసుకవచాుడు. అది ఆడవాలి పెటెట ఖనుఔ 
దిఖభన్న ప్రారిించి ఖాళ్ళగా వనా ఇింకో పెటెటలో కూచోబెట్టటడు.  
భధాయహాిం బోలన్ చ్చరాను. దిగి స్కటభరకాకను. ఆ స్కటభరు చాలా చినాది. సముద్రమూ భహా హడాఴడిగా ఉింది. 
అిందుఔన్న ప్రతి వాలికూ ఴకాయమూ, వాింతులూ, అన్నాళ్ళి ఆ స్కటభరు ప్రయాణిం చ్చషన్న ఇింత బాధ ఎపుపడూ 
డలేదు. అిందరూ తలోమూలా ప్రాణిం పోతునాటుట డుకన్నారు. ఈ అవస ావదుల్తతుింద్ధ అనుకొన్నాను. మొతుిం 
మీద రిండుఖింటఱఔింటే ఎకకవ టటలేదు. కాన్న ఆ కాసు స్తపూ యుఖిం లాఖ వింది.  
ఫోక్ సటన్ దిగేటపటిక్క సుభరు అయదు ఖింటఱవతుింది. ఇింఖేిండులో అడుగుపెట్టటననామాట జ్ాఔిం పెటుటకన్న 
మొదట కడికాలే పెట్టటను.  
భనసులో ఔ ఴధమైన ఆిందోలన ఫమల్తదేరింది. గుిండెలోే అదురుటిటింది. ఇింతవయకూ మొిండితనింగా 
కొటుటకోచాును. ఇఔ ముిందేమో అన్న ఆలోచన పోయింది. అన్నాటి ఈశవయడే ఉన్నాడన్న ఔక దణణిం పెటుటకన్నాను.  

* * * * * * * * * * 

1 వ భాఖిం సమాుిం 



 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 14వ భాఖిం 
ఎలాగైతేనేమ, ఇింఖేిండులో అడుగు పెట్టటనన్న చెపాపను ఔదూ ! భయచిపోకిండా, ఎలాగో జ్ాఔిం పెటుటకన్న కడి 
కాలేపెట్టటను కూడాను. నేను ఇింత శ్రదిగా, ఇింత శాస్త్రయుఔుింగా కడి కాలే పెటిటన్న, ఱిండను భటుటఴషమమేమ 
ఖభన్నించనటుే ఔనుపించలేదు. షడ షడ లాడుతూ మొఖిం మాడుుకింటూ, ఆరపోయన హాయతి ళ్ళిిం టుటక 
న్నల్తచునాటేన్నపించిింది. ఇింతకూ అదృషటిం బాగుింటే ఏ కాల్త పెటిటన్న ఇఫాింది లేదు. బాగుిండఔపోతే ఏ కాల్త పెటిటన్న 
ఔటే.  
ఇఔకడ దిఖగానే న్నలో ఉతాసహిం సఖిం చచిున దనను కాన్న, చలాేరిందన్న చెపఔ తపదు. కాయణమేమటింటే నేను 
చెపలేను. ఱిండనులో అడుగు పెటేటసరక్క ఫరామీటరు భర్న దిగిపోయనటేయింది. న్నభమదిగా స్యమాను దిింపుకన్న 
న్నఱఫడాాను. ఏమ చెమయడాన్న తోచలేదు. ఎటు వెళ్ిలో మొదలే తెలమదు ఔద్ధ! అింతా అయోభమింగా ఉనాది. 
ఇదే మొఖల్తుర్రు అయతేన్న! సూకల్తనుించి ఇింటిక్కరాగానే, నేనేదో చాలా దూయప్రయాణిం చ్చష వచిునటుే, మా ఇింట్లే 
వాళ్ళి, చుటుటఔకలలిలేో కర్రవాళ్ళి బోలడింత భింది రుగెతుుకొచిు న్న చుటూట మూగి, ఎింతో స్తపు న్నతో 
కలాస్యగా ఆడుకనేవారు.  
మా అభమ సింఖతి చెపనే అఔకయలేదు.  
"వచాువరా న్నమన్న ముిందు కాళ్ళి మొహిం ఔడుకోక. ఔళ్ళి దిించుకపోయ బుఖాల్త పీకక పోయ ఎలా వన్నావరా 
న్నమన్న! "లే " అన్న ననుా తొిందయ పెటిట, కాళ్ళి ఔడుకకనా తరువాత ఏదో కొింత ఱహాయము పెటేటది. కొకఔకపుపడు 
న్నక దిశట కూడా తీసుుిండేది. న్నకెింతో షగుాగా ఉిండేది. ఏమటమామ నీ చాదసుమూ నువూవనూ, ఇింకా ఎన్నాళ్లేమటి ఈ 
దిశట..నేన్నింకా చినా కూచభమ ననుకింటున్నావా ఏమటి" అనేవాడిన్న. కొించెిం కోిం అభనయసూు. ఇదింతా జ్ాఔము 
వచిు, ఔక మాటు దు:కిం వచిుింది. ఔళ్ళి వొతుుకింటూ చలక్క ఖజఖజలాడుతూ ఔకచుటటలో శాల్తవా తీసుకొన్న 
ఔపుపకింద్ధమా అన్న ఆలోచిసుుిందగా పాతాలింలోనుించి ఎవరో తనుాతే పైకబక్కనటుే, కక్ ఔింపెనీ వార ఆస్యమీ 
పాతాలింలో నుించి వచిునటుే తోచిన్న, న్న పాలటిక్క దిఴ నుిండి దిగి వచిున దేవతలా ప్రతయీభయాయడు. ననుా ఔకస్యర 
ఎగాదిగా చూచి, "Ha! Ha!Ah!Good evening. What is your name? Ah! Let me see. 
You are the Great Mr. Parvatesam aren't you? Fine we were hearing a lot about 
you good line day. Bit chilly what?" (ఆహా c - నభస్యకయము తభ పేరు  ఆc -పాయవతీశిం. అనాటుట 
మీ గురించి బోలడింత ఴన్నాము. ఆఁ బాగుింది కొించెము - శీతఱిం తిరగిింది కాదూ) అింటూ చిరునవవతో ననుా 
ఱఔరించ్చ సరక్క న్న ప్రాణిం లేచి వచిునటేయింది. కాన్న ననుా "Great Parvatesam" అన్నాడు.  



 

న్న గురించి చాలా ఴన్నానింట్టడు. చాలా చిత్రింగా ఉనాదే, నేను గొపవాడినన్న వాడెలా ఔన్నపెటటఖలగాడు? ఱిండన్ లో 
అడుగుపెటిట ఇింకా అయఖింటేన్న కాకిండా ననుా గురించి అపుపడే ఎలా ఴన్నాడు? చాలా చిత్రింగా ఉనాద అన్న 
ఆశుయయపోతూ , వాడిఔింటే భనమేమ తీషపోకూడదనుకింటూ  "Yes Sir, I Parvatesam, how you 
know‚me‚Cook”‚గారూ అన్నాను ఇింగీేష్యలో. న్నక కూడా ఇింగీేష్య వచుు సుమా, అటేట పచిువేషాలేభన్నా వేస్తు 
న్న దఖాయ స్యఖవన్న హెచురించడాన్నక్క.  
"Good, lad clever Aren't you? Come, Hurry" అింటూ చెయయ టుటకన్న లాకకపోవడిం 
మొదల్తపెట్టటడు.  
Yes coming, my Samans Sir అింటుింటే ఴన్నపించుకోడు. ఈ చెఴటి మాలోఔమేమటి బాబు అనుకన్న, ఔక 
వూపుతో న్న చెయయ ఴదిలించి "My Saman there, I go and get saman and come"  అన్నాను. 
వెనక్కక తిరగి స్యమానుే చూపసూు ఏింటయాయ ఈ హడాఴడి. న్న స్యమానుే ఉిండవయాయ! న్న స్యమానుే తీసుకన్న 
వస్యును. oh oh!you and your bloody saman what do you mean saman (ఏమటయాయ నీ 
వెధవ స్యమాను- నువూవనూ, అసల్త స్యమానింటే ఏమటి అన్నాడు.  
"My box sir and bed sir" (న్న పెటెట రుపూనిండీ) అన్నాను వాటికష చూపసూు "oh that(అద్ధ)" అన్న ఒ 
పెదద నవవ నఴవ స్యమాన్, స్యమాన్ అన్న న్నల్తగు స్యరేు అనుకన్న పయవాలేదు, నీ స్యమాను ఎఔకడి పోదు వాటిన్న 
తీసుకయభమన్న ఔ భన్నశతో చెపాపను. తీసుక వస్యుడు. భనిం తొిందయగా వెళి ఆ రైల్త ఎకాకల అన్నాడు. అఔకడునా 
రైల్తకష చూపసూు, స్కటభరులో నుించి దిగిన జనభింతా ఆ రైల్త కష హడాఴడిగా వెళి అిందులో ఎకకతున్నారు. 
"భనిం ఇింఖేిండు వచాుిం ఔద్ధ? భళ్ళి ఈ రైల్త ఎిందుక ఇింకా ఎఔకడిక్క వెళ్ి"ఱన్నాను. ఇది ఇింఖేిండే న్నజమే 
అయతే, ఇింఖేిండు క్కది మొదఱనామాట. ఱిండను ఇఔకడిక్క కొన్నా మైలి దూయముింది. మూడుఖింటఱ ప్రయాణిం చ్చస్తు 
సుమారు ఎన్నమదిింటిక్క అఔకడక చ్చరుకింట్టము. న్ననాఔకడక చ్చరుస్తు, మా బాధయత వదిలపోతుింది. తరువాత నీ ద్ధర 
నువవ చూసుకోవఱషనదే అన్నాడు తొిందయగా నడుసూు, అింత స్తపూ న్న చెయయ వదఱలేదు పాిం.  
ఈ సింభాషణింతా ఆింఖేింలోనే జరగిింది సుభిండీ, వాడిక్క తెల్తగెలా వచిుిందనుకనేరు. చస్తు వాడిక్క తెల్తగురాదు. ఎన్నా 
వేలేళ్ళి తసుసచ్చషన్న, ఔక తెల్తగుముఔక వాడి చ్చత లక్కించలేము, తెల్తగుదేశింలో పుటిట పెరగిన న్నకయింకా 
బోలడన్నా అయాింకాన్న, సవచఛింగా ల్తఔలేన్న మాటల్తన్నామింటే, వాడికెలా వసుుింది చెపిండి. అదేిం చచుు ఇింగీేషా, 
ఎవడు డితే వాడు ఏడాదిలోనో, రిండేలేలోనో నేరుుకోడాన్నక్క మేము రైల్త దఖాయక వచిు, ఔ పెటెటలో ఎఔకబోయేసరక్క, 
ఎవడు తెచాుడో, ఎపుపడు తెచాుడో తెలమదు కాన్న, న్న పెటెట, రుపూ అపుపడే అిందులో వన్నాయ.  



 

"ఇదుగో బాబూ మీ మీ అదేభట్ల అన్నావ." వాడిన్న చూచి నేనూ నవావను. ఎటొచ్చు వాడొఔిందుక నవవతే నేను 
భరొఔిందుక నవావను.  
అపటిక్క అయదో, అయదునాయ ఖింటలో అయన్న, బాగా చ్చఔటి డిపోయింది. పొగో, పొఖభించో తెలమకిండా ది 
అడుగుఱలో ఉనా భనుష్యయల్త కూడా ఔనఫడనింత వతుుగా, దటటమైన తెయలా భభమలా ఔమేమషింది. ఴర్నతమైన చలగా 
ఉింది. ఇింత గాడాింధకాయింలోనూ రైల్త వెడుతుింద్ధ అనే సిందేహిం ఔలగిింది న్నక. సిందేహిం ఔఱఖడిం తడవగా, ఈ 
ఔటిఔ చ్చఔట్లే రైల్త వెడుతుింద్ధ బమింలేకిండా నన్నాను. మథాలాింగా న్న లోల ఊహలా పైక్క అనాటుటగా - అతన్న 
తోటి చెపపనటుట గాకిండా, అతనొఔకస్యర న్నకష న్నద్ధనింగా చూష, "ఏిం బమిం లేదు - భనకూ బమిం లేదూ - 
ద్ధన్నక్క బమింలేదు, ఔ జ్జడా భనుష్యయల్త లాింతరేు టుటకన్న, రైల్త ట్టటల్త తపపపోకిండా ద్ధన్న ఎదుట నడుస్యురు" 
అన్నాడు చాలా ఖింభీయింగా.  
అయన్న వాడేదో ననుా వేళ్కోలిం చ్చసుున్నాడనుకొన్నాను. నేను న్నక ఔలగిన సిందేహాన్నా పైక్క అనడిం పొయపాటే 
ననుకన్నాను. అపుపడు న్నడదవోల్తనుించి నేన్నక్కకన రైల్త భద్రాసు వయకూ రాత్రి ప్రయాణము చ్చషన సింఖతీ, తరువాత 
భద్రాసునుించి భళ్ళి రాత్రీ చ్చషన ప్రయాణిం సుపయణకొచిు, న్న తెలఴతకకవ తన్నన్నక్క నవవకన్నాను. అయతేభటుట 
మాత్రిం ద్ధన్నక్క వాడు ననుా చూచి నవవతాడా అన్న కొించెిం కోిం వచిున మాట వాసువమే. అయన్న న్నలో నేను 
సముద్ధయించుకొన్న, ఔటి రిండుస్యరేు వాడేదో చెపబోతే నేను ఴనీ ఴననటుే సమాధానిం చెపకిండా 
ఊరుకన్నాను. ఱిండన్ చ్చర్వవయకూ న్న మౌనిం నేను ఴడవలేదు. ఏ అవాింతయిం లేకిండా మేము ఱిండన్ క్షేభింగా 
చ్చరాము దైవాగ్రహిం వఱే. ఱిండన్ స్తటషన్ రాగానే రైల్త స్తటషనులోక్క  కాఔ ఏదో ఇింట్లేక్క వెళ్ళతునాటుట అన్నపించిింది. 
ఎిందు చ్చతనో తెలమదు. న్నతో కూడా ఉనా ఆస్యమీ నడుగుద్ధభింటే, భళ్ళి అతను ఏమ వేళ్కోలిం చ్చస్యుడో అన్న 
సిందేసించి ఊరుకన్నాను.  
రైల్త ఆగి ఆఖడింతో బఱ బఱ లాడుతూ, రైల్తలో యావనమిందీ ఔన్నాలోేించి ఎల్తఔలాే హడాఴడిగా బైటక వెలేటిం 
ప్రాయింభించారు. నేనూ, న్నతోవనా అస్యమీ దిఖడాన్నక్క లేచాము. నేనొఔస్యర న్న స్యమాను కష చూశాను. అది అతను 
ఔన్నపెటిట "ద్ధన్న సింఖతి నేను చూస్యును దిఖభన్నాడు. మేమదదయిం దిఖడింతోనే, అతన్న సింజాక, ఔ భన్నశ లోలక్క 
వెళి, స్యమాను ఫమటక తీసుకవచాుడు. అతన్నా చూస్తు మామూల్త దొయలాగే వన్నాడుగాన్న, కూల్నఱనుకోలేదు. 
భనవూలిలేో అయతే, కూల్న ఇటేట దొరక్కపోతాడు. వాణిణ చచిున్న "ఏభిండీ" అన్న భనిం అనలేము. అసలిందుఔన్నల? 
ఫమటక రావడింతోనే, న్నల్తగు వైపులా ఆశుయయింతో చూశాను. నేను భద్రాసులాింటి స్తటషనేు చాలా చూచానుగాన్న, 
ఇింత పెదద స్తటషను న్నకెఔకడా ఔనఫడలేదు.  



 

ఇది కొన్నా మైళ్ళి పొడుగుింటుింద్ధ అన్నపించిింది. అధభిం ఔ మైలేన్న వెడలూప ఉిండాఱనుకన్నాను. ఇింద్ధఔ రైల్త, 
స్తటషనుక కాఔ ఇింట్లేక్క వెడుతోింది అన్న అన్నపించడాన్నక్క కాయణిం, ఇపుపడు తెలషింది. ఇింత వెడలూప, పొడుగూ ఉనా 
స్తటషను అింతటిక్క గాజుఔపుప, పైభాగాన ఔన్నపించిింది. ఇింత గాజు ఎలా దొరక్కింద్ధ వీలిక అనుకన్నాను. అసల్త 
గాజెిందుక వేశారు. అనే సిందేహిం కూడా ఔలగిింది. ఔవేల ఏ కొఫారకాయేన్న ద్ధన్నమీద డితేనో, లేఔ, ఔకఇింటి 
కర్రాళ్లి వలియన్న, ఆటలోే వాలి ఱఔకపడతలో, పెింక ముఔకలో, ద్ధన్నమీద ఴసురుతేనో, ఇింత స్తటషనూ 
ఏభవతుిందన్నపించిింది. అయన్న ద్ధన్నక్క సమాధానిం ఏదో భనమే వూసించి తెల్తసుకోవాలగాన్న, ఇలాింటి మోటు 
భనుష్యఱను అడుగుతే వాళ్ళి అతి తెలఴగా మాటే్టడాభనుకొన్న, ననుా అవహేలన చ్చస్యురు. ఎిందుకొచిునదీ బాధ. 
ఇింతక స్తటషను ఔపుప ఎలాపోతే న్న కెిందుక అన్న అపటిక్క సమాధానిం చెపుపకన్నాను.  
ఇింతలో న్న ప్రఔకనునా కక్ - అనగా వింటభన్నశ కాదు- కక్ ఔింపెనీ భన్నశ ఫమటక వెలద్ధిం యిండన్న 
చెయయటుటకన్న ముిందుక్క తీసుకవెళ్ేడు. ది బాయల్త నడవగానే, పాేట్ ఫాయింలో భధయ భాఖిం కొింత ద్ధనింతటదే  
రుగెడుతోింది, ద్ధన్నమీద కొిందరు భనుష్యయల్త న్నఱఫడివన్నారు. ద్ధన్న ద్ధరన అది, ద్ధన్నతోపాటు ద్ధన్నమీద 
భనుష్యయలూ, ముిందుక స్యగిపోతున్నారు.  
ఇది లోలన్నించి ఎఔకడనుించి వసుుిందో, ద్ధన్న అింతు ఉిందో, లేదో తెలమదు. నేను ఈ ఆలోచనలో విండగా న్న 
ఔకనునాతను న్న చెయయ టుటకన్న, తనతోపాటు ననుా కూడా ద్ధన్న మీదక లాగాడు. అతను మేకలా, అలాగే 
న్నఱఫడాాడుగాన్న, నేను భటుటక వెనకకడబోయాను. అతను న్న వీపు వెనఔ చెయయ ఆసరాయచిు నేను డిపోకిండా 
అపు చ్చశాడు. మేము న్నఱఫడాది ఔదిలే ఫాేట్టైయిం . అది ముిందుక స్యగుతూనే వింది. అది చాలా చిత్రింగా ఔనడాది. 
ఇలా కొింతదూయిం వెళిన తరువాత ఎదట మేడమెటుేలాఔనడాయా. ద్ధన్నమీదక కూడా, ఇది రుగెడుతూనే వింది. 
జనిం డకిండా అలా న్నఱఫడే వన్నారు. వాళ్ళి డకిండా ఎలా ఆగారా అన్న ఆలోచిస్ుింటే, మేము న్నల్తచునా భాఖిం 
కూడా, మొదటి మెటుట ఎఔకడిం. నేను వెనకకడిపోబోవడిం, భళ్ళి ఆమన ఆసరాతో న్నఱఫడాిం. మేడమెటుే ఎక్కకనటుే 
ననుా కూడా ఎఔకభన్న తన్నకకతూ చెపడిం, తగుదునమామ అన్న నేన్న ఴదయ నేరుుకన్న, ీణింలో ఆ మెటుే ఏ ప్రమాదిం 
లేకిండా ఎఔకడిం, అనీా రపపాటులో జరగిపోయన్నయ.  
భరకొింత దూయిం స్యద్ధ ప్రదేశిం మీద నుించి ఇది నడుసుుిండగా, న్న స్తాసతుడు ఔకక తపుపకింటూ ననుా కూడా 
తనతోపాటు ఔకక లాగేశాడు. ఆ పాేట్ ఫాయిం ద్ధన్న ద్ధన్నది అదో సఱయేరులా పోతూనే వింది. మేము భరో ది 
బాయల్త నడిచి, ఔ పెదద ఖది దఖాయ ఆగాము. అతను తల్తపు తీమగా లోఱ ప్రవేవించాను. న్న స్యమానపుపడే అఔకడిక్క 
ఎలా చ్చరిందో చ్చరింది, అఔకడ ది భింది, ఫఱేఱ ఎదుట కర్నుఱ మీద కూరుున్న, అఔకడక వచిున జన్నభా స్యమానుల్త 
పెటెటలోేించి తీయించి ర్నీచ్చష, ఒ చ్చటి యచిు, వెల్తఱక ింపసుున్నారు. న్న పెటెటల్త చూడాాన్నక్క షదిింగా ఉనా భన్నశ, 



 

నన్నాగా దిగా చూష, న్న స్తాసతుడితో అరోిక్కులో "who is this darke?" అన్నాడు. న్న స్తాసతుడు “ఇష్షష”అన్న 
నోరు ముమయభనాటుే, పెదవఱ మీద వేల్త పెటుటకన్న సింజా చ్చశాడు.This young prince is my friend 
from India, come to study here" (ఈ పఱ ేజమింద్ధరు న్న స్తాసతుడు. ఇిండియా నుించి వచాుడు 
ఇఔకడ చదువకోసిం.) అన్న స్యమాను తవయగా చూడభన్న సింజా చ్చశాడు.  
వాడు పెటెటతీష, కొకఔక వసుువే మున్నవేలేతో యతిు దూయింగా క్రిిందడేసుున్నాడు. న్నక చాలాకోిం వచిుింది. నేనేదో 
అనబోతున్నానన్న న్న మత్రుడు గ్రసించి, న్న చెయయ ఖటిటగా అదిమాడు, ఏమీ మాటే్టడవదదనాటుే. తరువాత న్న రుపు 
చుటట ఴపాపడు. అిందులో న్న న్నరింజిండు యింగు శాల్తవా చూష, న్నయఘింతపోయ గుిండెఱ మీద చెయయవేసుకన్న, ఔళ్ళి 
మూసుకన్న కర్నులో వెనకక జ్యేడిపోయాడు. ఇదేమట్ల వాడిలా డిపోయాడు కొింతీష భన ఔలి ఎదుటనే “హర 
" అనడుఖద్ధ అన్న హడలపోయాను. ీణింలో తేరుకనాటుట ఔళ్ళి తెయచి, "What is this?" (ఏమటిది) అన్నాడు. 
My Shawl అన్నాడు.‚“Your‚what”‚అన్నాడు " My శాల్తవా" అన్నాను.  
వాడెింతో జ్లగా, న్నకష చూష "can't you speak English my lad" (ఇింగీేష్య మాటే్టడ లేవా న్నమన్న 
అన్నాడు). నేను సమాధానిం చెపబోతుింటే, న్న మత్రుడు "అమన ఇింగీేష్య మాటే్టడ లేఔ పోవడమేమటి? చాలా 
చఔకగా మాటే్టడుతాడు. రైలోే ద్ధరపొడుగున్న న్నతో మాటే్టడుతూనే ఉన్నాడు. ఇది వాలి దేశింలో ఉయోగిించ్చ 
యగుా" అన్నాడు అఔకడ ఉనా ఆస్యమీ "ఒహో అలాగా, చాలా బాగుింది. పోనీ ఇది అముమతాడేమో ఔనుకోక" అన్న 
అడఖగా న్న స్తాసతుడు "ఇింఔ చాలేే ఊరుకో" అనాటుట సింజా చ్చశాడు.  
అదికాదయాయ యిూ షవాడిక్క ఇది అమేమ ఉదేదశిం ఉింటే, ఖవయామెింటుచ్చత కొన్నపించి బ్రిట్టష్య మూయజిమింలో 
పెటిటద్ధదభన్న గాన్న, న్నకోసిం కాదు. అతన్నక్క లాబింగా ఉింటుింది. పోనేే ఇింత న్నకెిందుక? అన్న తక్కకన వనీా కూడా 
చూడడిం పూరుచ్చష, ముగిించబోతుింటే, న్న ఔచిఔలూ, తాట్టకలూ ఉనా పొటేిం వాడి ఔింటడిింది. అది ఴపప, 
"ఇదేమైన తినేద్ధ, అన్నాడు. లేఔపోతే భింద్ధ? అన్నాడు. ఇదేిం ఴషిం కాదుఖద్ధ" అన్నాడు. మావాడు ఴయఖఫడి 
నవవతున్నాడు. పైకబుకతునా, న్న ఉద్రేఔిం తగిాించుకన్న, "అలాింటిదేిం కాదు. ఈ చూయణిం న్న ిండుే 
తోముకోవడాన్నక్క, ఈ ఆకల్త న్నల్తఔ గీసుకోడాన్నక్క అన్న చెపాపను. వాడికమ పూరుగా అయాిం కాలేదు. "సర్వ, మీ ఔయమ" 
అనాటుట ఖఫఖబా మాక ఫమటక వెలిడాన్నక్క అనుభతి రాష యచిు లేచిపోయాడు. నేను చచిునటుట అవనీా భడిచి 
భళ్ళి లోఱ సరుదకన్నాను.  

  



 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 15వ భాఖిం 
మేము ఫమటిక్క వచాుము, మా వెనుఔనే న్నస్యమానూ వచిుింది. బైటిక్క రావడింతోటే, వీధిలో ఴర్నతమైన జన 
సమూహిం అన్నా వైపుఱకూ ఎింతో తొిందయగా, నడిచిపోతున్నారు. ట్రాము కారేు, మోట్టరు కారేు, గుర్రింఫళ్ళి వేలాది 
సింకయలో దౌడు తీసుున్నాయ. ఇింత హడాఴడి ఏమట్ల ఎఔకడిక్క పోతున్నారో వీలిింతా అనుకన్నా నొఔకమాటు. 
ఇఔకణిణించి ఎఔకడక వెలిడమా..ఇింఔను ఈ కక్ భన్నశ నన్నాఔకడ ఴడిచిపోతాడు కాబోల్త. ఎలాగా అనుకింటూ 
నన్నాఔకడికన్న హోటల్తక్క చినాదైతే సరపోతుింది ింపుతావా! అన్నాను అింటే అతను "హోటల్తక్క వదుద. మీఔింతా 
కొతుగా వింటుింది. మీక సఱహా చెపేపవాళ్ళే విండరు. ఇఔకడ 'ఇిండియా హౌస్’‚అన్న ఔటి ఖవయామెింటువారు ఏరాపటు 
చ్చషన వసతి ఖృహిం వనాది అిందులో అిందరూ మీ దేశసుాల్తింట్టరు. న్ననాఔకడ దిఖబెడతాను, అఔకడ నుిండి నీ 
తరువాత ఏరాపటుే చ్చసుకో " అన్న ఒ గుర్రఫాిండి పలు, ననాిందులోక్క ఎఔకభన్న, తనూ న్నతో కూరుున్న, క్రాయ్ వెల్ 
రోడుాక పోన్నభమన్న ఫిండివాన్నతో చెపప, చలగాల తఖఱకిండా తల్తపుల్త బగిించాడు.  
పావఖింటలోనో, అయఖింటలోనో, ఇిండియా హౌస్ దఖాయ ఫిండి ఆగిింది. మేము దిగి లోలక్క వెళ్ిము. అఔకడునా 
వసతిమజమాన్నక్క కాబోల్త న్న స్తాసతుడు ననుా రచమించ్చశాడు. న్న బాధయత అతన్నక్క పగిించి, అతన్న 
ఔయచాఱనిం చ్చష "Goodbye and goodluck young man, I wish you well అన్న చయచరా 
వెళిపోయాడు. న్న స్యమాను లోలక్క రావడిం నేను చూడనేలేదు. న్న వెనుఔనే వనాది. ఆ మజమాన్న ననొాఔస్యర 
న్నద్ధనింగా చూచి "ఇిండియాలో ఏ ప్రాింతిం నుించి వచాువ" అన్నాడు. "మెద్రాస్" అన్నాను దరాోగా.  
ననుా కూరోుభన్న సింజా చ్చశాడు. నే కూరుున్నాను. "ఇఔకడికెిందుక వచాు" వన్నాడు. "ఎిందుకొచాువేమటి వెధవ ప్రశా? 
అింత దూయము నుించి, తన ముఖాయఴిందము చూడట్టన్నక్క వచాుననుకన్నాడు కాబోల్తను. నేను చదువకోవడాన్నక్క 
వచాును." అన్నాను. "ఏిం చదువతావ" అన్నాడు. "చదవడాన్నక్క కమవింది - బారషటరు తప భర్విం చదవనన్న న్న 
అభప్రామము.""ఈ వూళ్ళినేన్న?" అన్నాడు. "ఫహుశా ఎడిింఫరో అనుకింటున్నాను" అన్నాను. "అయతే ఇఔకడ 
ఎన్నాళ్ళిింట్టవ" అన్నాడు. "ఔకరోజుఔింటే తపపతే రిండు రోజుల్తఔింటే ఉిండనన్నాను""నీవ భోజనము చెమయలేదు 
ఔద్ధ" అన్నాడు "లే"దన్నాను. అయతే "నీవ భోజన్నఱ ఖదిలోక్క వెళి అఔకడ భోించెయయ. ఈ లోఫున నీక ఖది 
ఏరాపటు చ్చస్యును" అన్నాడు.  
ఈ కొతు భన్నశ- అఔకడ నౌఔరు కాబోల్త నన్నాింతో గౌయవింతో లోలక్క తీసుకవెళ్ిడు. అదొఔ పెదద ఖది. ఎింతో ఴ 
శాఱింగా వింది. ఖదిభధయను న్నల్తవన్న ఈ చివర నుించి ఆ చివర వయక పెదద ఫఱే, ద్ధన్నచుటూట కర్నులూ, అపుపడే 
భోజన్నల్త చ్చష ఔ ింక్కు లేచిింది కాబోల్త ఫఱేన్నిండా ళ్ిల్త, వాటిన్నిండా భుఔుశేషిం. భించినీలేగేాసుల్త, చెించాల్త, 



 

ఔతుుల్త వగైరా స్యమాగ్రి అింతా యచి వన్నాయ. కొిందరు యువకల్త భఖవాళ్ళి అఔకడే గుింపుల్త గుింపుల్తగా న్నఱఫడి 
మాటే్టడుకింటున్నారు. వాలిిందరూ ఔకస్యర న్నకష తిరగి, ననోాకొతు జింతువను చూషనటుేను చూశారు. 
వాయపటిక్క పెదద న్నఖరకలైనటూే, నేనో లేటూర ఫచాునైనటూే! ఔకరూ న్న దఖాయక రాలేదు. ఔకరూ ననుా 
ఱఔరించలేదు. ఏమట్ట వాలిక్కింత ప్రవయున, కొతువాడు ఔనడటింతోటే మీదే వూరు ఎింద్ధకా వెడతారు. ఏిం న్న 
వెడుతున్నారు. పొదుద పోయనటుటింది. మీరఔకడ భోించ్చష వెలిిండి అింటూ ఏదో ఆ కొతు భన్నశన్న ఱఔరించి, 
రచమిం చ్చసుకొన్న, అతన్నకమీ ఇఫాిందిలేకిండా ింపించడిం భన సింప్రద్ధమిం ఔద్ధ. ఇదేమటి? వీలిిందర ఔక 
మాటు వాఖభింధనిం అయనటుే. ఔకడూ మాటే్టడడేమ? ల్తఔరస్తు ముతాయల్త రాలపోతాయా? రాయ భన్నశతో 
మాటే్టడితేనే, గౌయవబింఖభన్న. నేనేమైన్న తభరన్న అడుగుతాన్న? ఏ సహామమైన్న అరాస్యునేమోనన్న బమమా? 
ఏమట్ల న్న ఔింతా ఴింతగా వింది.  
ఇింతలో ననుా లోఱక తీసుక వచిునభన్నశ అఔకడ ఫఱేపై స్యమానుల్త కొన్నా తపపించి, ఖాళ్ళ చ్చష ననుా దమచ్చష 
అఔకడ కర్నుమీద కూరోుభన్నాడు. "తభకిం కావాల?" అన్న అడిగాడు. ఇింతలో, అఔకడ వనా సమూహింలో ఔ 
పెదదభన్నశ న్నమీద దమదలచి కాబోల్త న్నభమదిగా న్న దఖారక్క వచిు న్న ప్రఔకన కూరుున్న "మీరు ఎఔకడన్నించి వచాురు? 
ఈ వూరు ఎపుపడు వచాురు?" అన్నాడు.  
"నేను భద్రాసులో గోద్ధవరజిలాేనుించి వచాును. నేను తెల్తగువాడిన్న" ఆ మాటల్తఴన్న అఔకడ సమూహింలో వనా 
భరొఔతన్నా పలచి, మీ జిలాేనుించి వచాుడమయ ఈమన ఎవరో ఎయఖను. ఎపుపడూ చూడలేదు. న్నకెవరూ 
రచమమూ చ్చమలేదు. నేన్నలా మాటే్టడను." అన్నాడు. న్న ఔక నునా పెదదభన్నశ నవవకన్న "అవను న్నజమే సుమా 
- న్నక ఎవవరూ రచమిం చెమయఔపోయన్న, నేను భరచిపోయ మాటే్టడేసుున్నాను. అయన్న పాిం ఈమనేమీ 
అనుకోలేదు." అింటూిండగా, అవతఱ పెదదభన్నశ ఖబుకకన తిరగి వెళిపోయాడు.  
న్న ఔకనునా పెదదభన్నశ - అయాయ మీర్వమ తీసుకింట్టరు. మీరు శాకాహారులా? మాింస్యహారులా? అన్నాడు.నేను 
కవఱిం శాకాహారనీ అన్నాను. ననుా లోలక్క తీసుకవచిు, వెనుఔనే న్నఱఫడి వనా నౌఔరుతో, న్నక శాకాహాయ భోజనిం 
ఏరాపటు చెమయభన్న చెపాపడు. అతను కొించెిం అనాిం, కొించెిం కూయలాింటిది తీసుక వచిు, పెట్టటడు. తరువాతను 
కొింత రొటిట వెనా ఏదో జ్భమట అది పెట్టటడు. ఆఔలమీద ఉన్నాను ఖనుఔను, ఆఔల రుచి ఎయఖదనాటుే, మాటే్టడకిండా 
రిండు ముదదలోే, అదింతా ఊదేశాను.  
తరువాత ఫుడిాింగుట సగుాబమయిం యవానాిం-ఖటిటగా ముదదలా వనాది తీసుక వచిు, ద్ధన్నలో పోసుకోడాన్నక్క వేడిపాలూ, 
కొింత ించద్ధయ తీసుకవచిు అఔకడ పెట్టటడు, అదీ తీసుకన్న లేచాను, న్న ఖదిక్క తీసుక వెడతానన్నాడా  నౌఔరు. 



 

ర్వపొపదుదన మభమలా ఔల్తసుకింట్టను. మీకమైన్న సఱహా కావలస్తు చెపుతాను. అన్నాడు మా నూతన రచమసుాడు, 
తన పేరు మీనన్ అన్న చెపాపడు. "గుడ్ నైట్" అన్న చకాకపోయాడు.  
నౌఔరు ననొాఔ చినా ఖదిలో ప్రవేశపెటిట, న్నక కావఱషన సదుపాయాఱనీా ఏరాపటుచ్చష "గుడ్ నైట్ సర్" సిండ్ స్కేప్ 
అన్న చెపప చకాకపోయాడు.  
న్న స్యమాను అదివయక ఖదిలోక వచిువింది. నేను భించిం మీద కూరుున్న కోటు తీస్తష, న్నభమదిగా బూటుే, మేజ్జళ్ళి 
ఴపుపకింటూింటే, అపుపడు హఠాతుుగా భోజనిం ముిందు కాళ్ళి, చ్చతులూ ఔడుకోకలేదనా ఴషమిం సుైయణక వచిుింది. 
ఈ దేశింలో ఉనాపుపడు ఆచాయిం పాటిించవఱషన అవసయిం ఉిండదు కాబోఱనుకన్నాను. కాళ్ళి చ్చతులూ 
ఔడుకోకకిండా 'ఆ మాఱ గుడాఱతోటే, తిింట్టవా ఏమట్రా" అనా మా అభమ భిందలింపుల్త జ్ాకాన్నక్క వచాుయ. న్న 
షరాయ కూడా ఴడిచి ించెఔటుటకన్న భించిం మీద వెనుా వాలాును. ఇింఔ బఴషయతేుమటి? అన్న అనుకింటూ ఉనా 
ఉతుయ ీణములోనే న్నద్రాదేఴ నన్నావసించిింది.  
ఇింటి దఖాయ అఱవాటు చొపుపన ఉదయానేా అనగా, ఆరుఖింటఱ లోపుననే మెఱకవ వచిుింది. లేచి క్కటి తెయ 
తోఱగిించి, గాజు తల్తపుఱలో నుించి ఫమటిక్క చూస్తు అింతా అింధకాయింగా ఉింది. ఈ వసతి ఖృహింలో కూడా 
సించఱనము అటేట ఉనాటుట ఔనడలేదు.  
ఈ మేడలూ, ఇఔకడ ఔటుటఫడి, ప్రతిచోట్ట యిూ కర్నులూ, స్ఫాలూ, నడవడాన్నక్క నేఱమీద తివాస్కలూ, అనీా 
చూసుుింటే, చాలా ఆశుయయభన్నపించిింది. నేను పుటిటన తరువాత ఇన్నా సింవతసరాఱలోనూ, ఎఔకడా ఇటువింటిఴ 
చూడలేదు. ప్రతీ తల్తపు, క్కటిఱకూ కూడా అిందమైన బోలడింత కర్నదైన తెయల్త కూడాను.  
ఎిందుకో, వాటి ఉయోఖమేమట్ల న్నకమ అయాిం కాలేదు. హాయగా గాల చొయకిండా, ఊపరాడకిండా ఇింత 
ఫిందోఫసుు ఎిందుకో ఊసించలేఔపోతున్నాను. తరువాత ప్రానుస్ేనూ, ఇఔకడ కూడా ఇలికూ, షాపుఱకూ, అన్నాటి 
కూడా అదదపు తల్తపులే వాలిక్కఔకడ దొింఖఱ బమము విండదు కాబోల్త. తమాషాక ఇలేమీద రాళ్ళి ఴషర్వ అఱేరపఱేల్త 
ఉిండరు కాబోల్త ననుకన్నాను. ఇలా ఆలోచిసూు, భళ్ళి కాస్తపు భించిం మీద డుకన్నాను. ఇింకా ఇింత 
చ్చఔటేమటి? తెఱేవాయఔపోవడము ఏమటి? సూరుయడేభన్నా లేవడిం భరచిపోయాడా? ఇఔకడ జనిం అింతా లేవడిం 
ఎపుపడు? మొహాల్త ఔడుకోకవడిం, వగైరా న్నతయఔృతాయఱనీా ఎపుపడు? వాలి న్న పాటల్త చూచుకోవడిం ఎపుపడు? 
ఆడా, భగా కూడా బారడు ప్రొదదక్కకన తరువాత లేస్తు వింట్ట, వారూప ఎపుపడూ? అనుకింటూ ఆలోచిసుుింటే భళ్ళి ఒ 
భబుాతెయ వచిుింది. కనుక టిటింది. భరో ఖింటవయకూ మెఱకవ రాలేదు.  
అపుపడు లేచి తొిందయగా ముకిం ఔడుకకింద్ధిం అనుకింటే ఎఔకడిక్క వెళ్ిలో తెలమలేదు. తల్తపు తీష చూస్తు, ఫమట 
ఎవరూ ఔనఫడలేదు. భళ్ళి లోఱక వెళి ఎలాగా అన్న ఆలోచిసుుింటే గోడమీద ఔ చోట "Press 



 

ButtonServant" అన్న ఉనాది. ఇదేమట్ల చూద్ధదభన్న వాళ్ళి వ్రాషనటుటగానే ఆ బొతాుము నొకాకను. 
ఉతుయీణములో గాలలో నుించి వచిునటుే ఔ భన్నశ తల్తపు తీసుకన్న లోఱక వచాుడు. వాడి వేషిం, న్నఱఫడా ఠీఴ 
అనీా చూసూు వీడెవడేన్న పెదద ఉదోయగా? అనుకన్నాను.  
వాడికష తెఱేబోయ చూసుుింటే వాడే కొించెిం ముిందుక వయసుస వించి చిరునవవ నవవతూ "గుడ్ మారాింగ్ సర్, నే 
హేడ్ సిండ్ స్కటవ్?" అన్నాడు.  
తరువాత ఆర వాడిల్తే ఫింగాయింగాను అిందులోనూ పెదద ఉదోయగిలా వేషిం వేసుకొన్న కూడాను, అనుకన్న ఆశుయయింతో 
ఏమ చెపాపలో అన్న ఆలోచిసూుింటే, భళ్ళి వాడే "వాట్ కెనైడూ పర్ యూ సర్" అన్నాడు. అపటిక్క న్న భిందబుదిిక్క 
వాడు నౌఔరు కాబోల్త అన్న తోచిింది. ఆగోడమీద కూడా (పెస్ ఫటన్ - సరవింట్ అనావ్రాత"జ్ాఔిం వచిుింది.  
అపుపడు నేనూ దరాోగా లేచి నుించున్న - వాలి దేశాచాయింఖద్ధ, అన్న ఔయచాఱన్నన్నక్క చెయయ జ్పాను. వాడు 
నవవకింటూ, "థాింక్ యూ స్యర్" అన్న న్న చెయయ ముట్టట ముటటనటుట అిందుకన్న ఴడిచి పెట్టటడు. "I Want to-
Lavatory‚where”‚అన్నాను.‚“‚oh‚this‚way‚‚sir”‚అన్న రాజుముిందు నౌఔరులా నడుసూు ఔకనునా ఖదిక్క 
ద్ధరచూపాడు. తల్తపు తీష “You‚can‚wash‚- here‚sir”‚అన్న గోడకనా ఔ పింగాణీ ళ్ళిిం, అిందులోక్క 
వనా కళ్యిూ, చూపించాడు. ఒ పెదద పింగాణీ ళ్ళిిం, అిందులోక్క వనా కళ్యిూ, చూపించాడు. ఒ పెదద పింగాణీ 
తొటిట చూపించి, "You can have your bath here sir - hot or cold') అన్న అిందులోక్క ఉనా రిండు 
కళ్యలూ, ఔకమాటు తిపప చూపించాడు. ఔద్ధింట్లే నుించి పొఖల్త చిముమతూ వేడినీళ్ళి, రిండో ద్ధింట్లేనుించి 
జివవభనే చఱేన్న నీళ్ళి వచాుయ. తరువాతను ఔకనునా ఇింకొఔ గోడను చూపించి "Meet you later sir" అన్న 
చకాకపోయాడు.  
ఏది చూచిన్న అింతా ఴింతగానే ఔనఫడిింది. భన దేశాన్న, ఈ దేశాన్న ఏ ఴషమములోనూ స్యతయము ఔనఫడలేదు. 
ఆ ఖదిలో న్న కాఱఔృతాయల్త తీరుుకోవడాన్నక్క ఎింతస్తపు టిటిందో, ఎలా తెముల్తుకొన్న ఫమటడానాో, చెపుపకింటూ 
పోతే, చాలా స్తపు టటడిం, కొించెిం ఴసుగుదఱగా ఉిండడిం తప భర్వమీ ప్రయోజనిం విండదుఖద్ధ! కానీ, ఔక మాట 
భటుటక చెపఔ తపదు, ఏదయన్న కొతు దితుల్త ఔనడాపుపడు వాటి సింఖతి సిందరాభల్త, భించి చెడాలూ, 
ఉయోగాల్త, ఇటేట ఊసించుకన్న ఉయోగిించ ఖలగేవాళ్ళి తప, తక్కకన వాలిక అనగా - స్యమానుయఱక ఇదో 
ర్నక్షా సభమమే అవతుింది. చాలా ఇఫాింది డతారు.  
ఇింకొఔక సింఖతి ఇఔకడ చెపాపల. నేను ముిందు న్న ఖదిలోక్క వెళి తువావల్త అదీ తెచుుకోవాఱనుకన్నాను. ఇింతలోక 
ఎదురుగుిండా వనా చాఔల తెచిున తువావల్తభడత, సబుా, ఔనఫడితే ఇవెిందుకన్నాయ ఇఔకడ? భనకోసమేన్న? 
న్నకోసమే అయతే, న్న ఔకడిక యీ భరాయద చూపించారా?లేఔ కొతుగా వచిున ప్రతి వాలికూ తలొఔ తువావలూ వాళ్లి 



 

ఇసుుింట్టరా? అనే సిందేహిం ఔఱఔకపోలేదు. అయన్న, భలేపువవలా ఉనా ఆ తువావల్త చూచి ఴడవబుదిి కాలేదు. 
ముిందు ఉయోగిించుకొింటే న్న సిందేహిం తయవాత తీరుుకోవచుు ననుకన్నాను. ఖదిలోక్క వచిున తరువాత కూడ 
ప్రతిచోట్ట రుపులూ, దిిండేూ, దుపటూే అన్నా వాళ్ల ేఅిందిించడిం న్న ఔక వేసుకోవఱషన అవసయిం లేఔపోవడిం 
సుైయణక వచిుింది.  
ఇింతలోనే తల్తపు మీద ఎవరో కొటిటన శఫదిం అయింది. తల్తపు తీశాను. ఇింతక్రితిం వచిున నౌకర్వ ఔ పెదదలేింలో ట్ట, 
కొన్నా రొటెటముఔకల్త, వెనా, ించద్ధయ, పాల్త వగైరా తీసుకవచిు ఫఱేమీద పెటిట న్నశశఫదింగా న్నషకమించాడు, ఏమటి 
భరాయద? ఈ రాజలాింఛన్నల్త? అనుకింటూ పఱహాయిం చ్చష ఇఔనేమటి చెమయడము, ఎఔకడిక్క వెలిడిం, ఎవరన్న 
అడిగి తెల్తసుకోవడిం, అన్న ఆలోచిసూు కూరుుిండగా కొింత స్తటిక్క రాత్రి న్నక రచమమైన మీనన్ అనే పెదదభన్నశ 
న్నభమదిగా పై నుించి తల్తపు కొటిట నేను తల్తపు తిమయగానే, నవవతూ లోఱక వచిు "గుడ్ మారాింగ్ సర్, రాత్రి 
సుకింగా న్నద్రపోయారా! ప్రొదుదనా ట్ట వగైరా అిందిన్నయా?' నేను సమాధానిం చెపకిండట్టనే అదిగో అనీా 
అయనటుటన్నాయే!" అన్నాడు ఫఱేమీద ఉనా ఔపుప వగైరా స్యభగ్రి చూచి.  
ననొాఔస్యర వూళ్ళేక్క తీసుకవెళి ఊరు చూపస్యురా? అన్న అడుగుద్ధభనుకింటూ వింటే తనే "మీర్న వేల ఉింట్టరు 
ఔద్ధ ఇఔకడ? ఏిం చ్చస్యురు? మీరఔకడికన్న వెలేవల ననుకింటున్నారా! లేఔపోతే, న్నతో వస్తు ఔకస్యర ఊళ్ళి  తిపప 
తీసుకవస్యును. కొింత ఉతాసహింగా ఉింటుింది మీక" అన్నాడు.  
న్న ఊహ ఇటేట ఔన్నపెటిటనటుట అనా ఈ మాటఱక ఎింతో సింతోశించి "మీరు చాలా భించివాయిండీ. నేనే మభమఱనే 
ఔస్యర ఊళ్ళేక్క తీసుక వెలిభన్న అడుగుద్ధభనుకింటున్నాను. న్న ఊహ మీరు గ్రసించినటుే, మీర్వ 
తీసుకవెడతాభింటున్నారు. చాలా సింతోషిం - అయతే వెింటనే ఫమల్త దేరుద్ధమా " అన్నాను. "లేవిండి వెడద్ధిం - 
మీరొఔ మాటు తఱదువవకోిండి, భనిం ముిందు భోజన్నఱ హాల్తలోక్క వెళి అఔకడ కొించెిం పఱహాయిం చ్చష, ఫమటక 
పోద్ధిం" అన్నాడు.  
"పఱహాయిం ఇపుపడయింది ఔద్ధ? అన్నాను అబేా ఇది చాఱదు లిండి - ఇది ఊరక భన దినచయయక్క ఉతాసహిం 
ఔలపించడిం వయక ద్ధన్న ప్రయోజనిం భరకొింత గనింగా, ఫూటుక ఔడుపులో డితేనే తప, భధాయహాిం భళ్ళి 
ింటిఖింట వయకూ భన ఫిండి నడవదు అింటూ ననుా భోజన్నఱ హాల్తలోక్క తీసుక వెళ్ిడు. రాత్రి చూచిన హాలే అది. 
ఫఱేన్నిండా ళ్ిలూ, స్యసరేూ, ఔతుులూ, ఔఠారేూ వగైరా స్యమానుల్త అభరువన్నాయ. కొింతభింది అపుపడే 
పఱహారాల్త చ్చసుున్నారు. న్ననారాత్రి ఔనఫడా తెల్తగు ఆమన భభమలా చూష "గుడ్ మారాింగ్" అన్న తఱవించి తన 
పఱహాయింలో న్నభగుాడయాయడు.  



 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 16వ భాఖిం 
ఖాళ్ళగా వనాచోట మేమదదయిం కూరుున్నాము.‚“మీరు బ్రాహమణుల్త ఔద్ధ‛”‚అన్నాడు మీనస్. వాడెలా తెల్తసుకన్నాడా! 
అన్న అనుకింటూింటే "మీరు శాకాహార ఔద్ధ? అిందుఔడిగాను" న్న సమాధానిం ఴనకిండానే మా వెనఔ న్నఱఫడా 
నౌఔరుతో న్నక శాకాహాయిం, తనక మామూల్తవీ ఇభమన్న చెపాపడు. అతను వెింటనే, న్నకో లేింన్నిండా చఔకన్న 
జ్వలాింటి ద్ధయాిం, పాలూ, ించద్ధరా, రొటెట, వెనా, వగైరాల్త అభరాుడు. మీనస్ క భరొఔటేదో పెట్టటడు. ఔక 
ీణిం ఇటువింటి వసుువల్త తినేవాడి ఔకన కూరుున్న ఆ వాసన బరసూు నేను భోజనిం చెమయవఱష వచిుిందే అన్న, 
అదోలా అన్నపించిింది. ఈ సింఖతి మా అభమ, న్ననా తెలస్తు వాళ్లేభింట్టరా, అన్న ఆలోచిసూుిండగా, మీనన్ వెింటనే 
"కాన్నవవిండి తవయగా ఫమటక పోద్ధిం" అన్న హెచురించాడు.  
మేము ఉబయుఱమూ మా ఱహాయిం ముగిించి, ఫమటడామాు. వీధిలో అడుగు పెటటడింతోటే, అపటిక్క దిఖింటలేన్న 
కాఔపోయన్న వీధిన్నిండా, ఖఫఖఫ నడిచివెళ్లే జనిం, గుర్రపు ఫళ్ళి, మోట్టరు కారులూ, ట్రాింఔరులూ ఔనఫడాాయ. 
ఎింతో సిందడీ, హడాఴడీన్న, ఇఔకడ రోడుే మామూల్త చదునుగా కాకిండా ఇటిఔఱ లాింటి రాలితో తాటిం 
చెమయఫడి ఉన్నాయ. అిందుచ్చత ఫిండి గుర్రాఱ డెఔకఱ ఴన్నపించాయ. న్న స్తాసతుడు న్నకష చూచి, న్న ఊహ 
గ్రసించినటుే - రిండు మూడు రోజుల్తింటే ఈ ధవన్న మీరు అఱవాటు డతారులిండి. అన్నాడు న్నభమదిగా, ఒ ట్రాము 
దఖాయక తీసుకవెళి ఎక్కకించాడు. అఔకడనుించి, ఱిండను నఖయ సిందయశనిం ప్రాయింభించాడు.  
ఎటు చూషన్న న్నల్తఖింతసుుఱక తకకవలేన్న మేడలూ, వాటన్నాటి వీధివైపు క్కటిఱక పెదదపెదద అద్ధదఱ తల్తపులూ, 
వాటి వెనుఔ తెయల్త, అిందులోించి తొింగిచూస్త జనమూ, క్కింద భాగాలోే చాలావయకూ పెదద పెదద దుకాణాలూ, రోడుా 
క్కరువైపులా వనా చపాటఱమీద ఖఫఖబా నడిచి వెళ్లి స్త్రీ పురుష సిందోహిం చూసుుింటే అదో తమాషాగా వింది, ఆడా, 
భగా అిందరూ కూడా కాలిక బూటుే తొడుకకనావాళ్లి. అిందరక్క ఔటే హడాఴడి తెఱేవార్వ సరక్క, ఇన్నావేఱ జనిం, 
ఇింత హడాఴడిగా ఎఔకడిక్క పోతుింట్టరా? అనుకింటూ కూరుున్నాను. ఔకనునా స్తాసతుడు ఏవేవో 
చెబుతూనేవన్నాడు. కొన్నా తఱక తగుల్తతున్నాయ. కొన్నా తఖఱడిం లేదు.  
ఇింతలో ఊర భధయనుించి ప్రవససుునా నదీ ద్ధన్న మీద వింతెన్న ఔనఫడాాయ. 'చూడు, చూడు ఇదే ధేముసనది" 
అన్నాడు న్న స్తాసతుడు. ఈ వింతెనే వాటర్ లూ బ్రిడిా అన్నాడు. చాలా చరత్ర ప్రషదిమైనది. ఆ ఔకనునాఴ చిత్రింగా 
ఔనఫడా పెదదబవనిం పాయేమెింటు హౌస్ అన్నాడు. ట్రాములో కూరుున్న చూషన్న ఎింతో బ్రహామిండింగా ఔనఫడాది. నది, భన 
గోద్ధవరలా పెదదది కాఔపోయన్న, ఎింతో ప్రముకమైనదనీ, ఈ నదీ ముకింలోనుించి ప్రించవాయుింగా అిందులో 



 

ముకయింగా భనదేశాన్నక్క భన న్నతాయవసరాన్నక్క సభసు స్యమాగ్రి ఎగుభతి అవతూ వింటుిందన్న న్నమత్రుడు 
చెపుపకపోతున్నాడు.  
ఈ నదీ, నదిలో ఒడలూ ఔకనునా పాయేమెింట్ హౌసూ, ఇవనీా చినాపుపడు జ్గ్రఫీలో చూచిన బొభమలాేగానే  
ఉన్నాయ. ఏమీ తేడాలేదు. అతను చెపఔపోతే, నేనే అడిగేవాడిన్న. ఇది పాయేమెింటు కాద్ధ అన్న ఇింకా అతనేదో  
చెపుపక పోతున్నాడు. న్న ఊహ ఎఔకడికో పోయింది. వయుమానిం ద్ధటి వెనఔటి కెఔకడికో ఏ కాఱింకో ."ఇవనీా 
నేన్నదివయకూ చూచాననే, నేన్నఔకడ చాలాస్యరేు తిరగాననే భావిం ఔలగిింది. ఇలాఖనే ప్రానుసలో కూడా ఔకస్యర ఆ 
వూహవచిుింది. మా మత్రుడు చెబుతునాదేదీ ఴనడడింలేదు. న్న సమృతి ఖతింలోక్క ఎఔకడకో పోయింది. నేను న్నజింగా 
ఎపుపడేన్న పూయవజనమలో ఇఔకడక వచాున్న? అన్నపించిిందికూడాను.  
న్న స్తాసతుడు తను చెపేపది నేనుఴనడింలేదన్న. తెల్తసుకన్న కాబోల్త న్న భుజిం మీద చెయయవేష, ఏభిండీ 
న్నద్రపోతున్నారా! ఏమైన్న ఔఱల్త ఔింటున్నారా?" అన్నాడు నవవతూ "ఔఱలేనిండీ మేల్తకొన్న విండగానే న్న వూహ 
దేశమూ, కాఱమూ, ద్ధటి ఎఔకడికో తీసుకపోతునాది. నేన్నదివయక వీటిననాటినీ చూచిన భావన ఔల్తగుతోింది. చాలా 
చిత్రముగా వింది" అన్నాను. న్న మత్రుడు ఔకస్యర న్న మొకింకష దీయఘింగా చూచి, రిండు న్నముషముఱ వయకూ ఏమ 
మాటే్టడలేదు. ఇలాఖ సుమారు ింటి ఖింట వయకూ ట్రాములో కూరుునే ఎనోా బవన్నల్త చూచాము. కొన్నా 
న్నటఔశాఱల్త చూశాము. కొన్నా ప్రషదిమైన చర్నుల్త చూశాము. కాన్న, ఎఔకడా దిఖడాన్నక్క, ఏదీ రీగా చూడట్టన్నక్క 
వీల్త కాలేదు ఔటొఔటే స్యవకాశింగా చూడాఱింటే కొన్నా మాసముల్త డుతుింది సుభిండీ అన్న న్న స్తాసతుడు 
చెపాపడు. అిందుచ్చతను అింతటితో తృపుడఔ తపపింది కాదు.  
ింటి ఖింట ఎఔకడో కొటిటింది. ఇింఔను భనిం దిగుద్ధభన్న న్న స్తాసతుడు చెపప, ననుా క్కిందక తీసుకవెళ్ిడు. 
"వీరకభన్నా - ప్రయాసగా వింద్ధ? ఇఔకడెఔకడేన్న ఱఘువగా భోజనిం చ్చష భళ్ళి తిరుగుద్ధమా? లేఔపోతే భన 
ఫసక వెళి అఔకడ భోజనిం చ్చష కొించెిం ఴశ్రమించి భళ్ళి వూరు మీద డద్ధమా!" అన్నాడు నవవతూ, ట్రాములో 
కూరుున్నాము ఔద్ధ ఉదమిం నుించ్చ శ్రమేమునాది. ఇఔకడెఔకడేన్న మీయనాటుే భోజనిం చ్చష భళ్ళి భన చాింద్రామణిం 
స్యగిద్ధదము. ర్వపెలాగూ నేను వెలేవల ననుకింటున్నాను అన్నాను. "సర్వ యిండి అయతేను" అన్న ఔ చినా హోటల్తక్క 
ద్ధరతీశాము.  
మేము వెళ్లేటపటిక్క కొన్నా వేఱభింది ఆ చినా హోటలోే కూరుునాటుట అన్నపించిింది. ఇింత చినాహోటల్త అయన్న 
ఇఔకడిక్క ఇింత భింది వసుున్నాయింటే ఇదొఔ యఔింగా భించి హోటలే అయవిండాల అనుకన్నాను. మేము ఖది న్నల్తగు 
మూఱలూ తిరగి ఒ రిండు కర్నుల్త సింపాదిించ ఖలగాము. మేము కర్నుఱ మీద పూరుగా కూరోుకిండానే ఔ నౌఔరు వచిు 



 

న్నటి వింటకాల్త వ్రాష ఉనా కారాు ఔటి న్న స్తాసతుడి చ్చతిక్క అిందిించాడు. అతను తీసుకన్న, తనక కావఱషనది ఏదో 
పుయమాయించి నేను శాకాహారననీ, న్న ఔనుకూఱమైన వేవో తీసుకయభమనభనీ చెపాపడు.  
“ఆ కార్వామ"టన్న మా స్తాసతుడిన్న అడిగాను. అింటే "ప్రతి హోటలోేనూ అఔకడ ఱబయభయేయ భోజన ద్ధరాాఱ జ్బతా 
ఔటి అచుువేయించి వించుతాయన్న, అఔకడక వచిున అతిధుఱక అిందిస్తు, వారక్క కావఱషనఴ చెపప తెపపించుకోవడాన్నక్క 
వీల్తగా వింటుిందనీ ఇఔకడీ ఏరాపటు చ్చశాయనీ, ఏ హోటలోేనయన్న ఇదే దితినీ చెపాపడు. భదరాసు హోటలోే 
ఏమున్నామన్న భనము అడఖడమూ, ఇడీ,ే స్యింబార్, వడై అన్న ఏదో పెదద గొింతుఔతో ఏఔరువ పెటటడిం, వనీా భనక 
ఴనడఔ ఏవో ఔటి తెపపించుకోవడిం. తినా తరువాతను భనతో చెపకిండా వెనకాలే అింజే కాఱణా" అన్న కఔ 
వెమయడిం జ్ాఔము వచిు ఈ యేరాపటు చాలా బాగునాదన్న అనుకింటూిండగా, మా స్తాసతుడి ఎదుట ఔ పేేటూ, న్న 
ఎదుట ఔ పేేటూ తీసుకవచిు ఆ నౌఔరు ఉించాడు. న్న పేేటు చూస్తటపటిక్క న్న ఔింటిక్క -పొయపాటు - గుపుపన వాసన 
న్న ముకకక తగిలింది. చూస్తటపటిక్క చఔకగా చనమైన భతాసయవతాయము ఔనఫడిింది.  
ఇహను వయస్యగాా దశావతారాల్త తెస్యుడా యేమట్ట అన్న బమడుతూ "ఇదేమట"న్నాను. "చ్చిండి" అన్నాడు 
నౌఔరు. "నేను శాకాహారన్న ఔద్ధ?" అన్నాను. "భర ఇది కూడా శాకాహాయము కాద్ధ?" అన్నాడు వాడు. "ఇది 
శాకాహాయమేమటి" అన్నాను.‚“కాదిండి స్యర్ ద్ధన్నా చింపుతే ఎర్రన్న యఔుింరాదు. ఎర్రన్న యఔుిం కార్వు జింతువ మాింసమే 
మాింస్యహాయభవతుిందన్న" న్నయవచనిం చ్చశాడు. అయన్న సర్వ, ఇది న్నక న్నక్కరాదనన్నాను. వెింటనే వాడది 
తీసుఔవెళి ఉడఔబెటిటన కోడిగ్రుడోే, బాతుగ్రుడోే తీసుకవచాుడు. "ఇదేమట్లయ ఈ గాడిద గుడుా?" అన్నాను. వాడిక్క 
అదేమట్ల అయాింకాఔ "కోడిగుడాిండీ" అన్నాడు.  
"ఇది శాకాహాయమేన్న యేమటి?" అన్నాను. "ఓనిండి, అిందులోనూ చాలా ప్రశసుమైనది" అన్నాడు. "ఇది న్నక 
వదద"న్నాను.  
"భరింకా శాకాహాయ భింటే ఏమటిండీ స్యర్" అన్నాడు.  
"చ్చపా న్నక్కరాఔ, గ్రుడూా తినఔ భరింకిం తిింట్టయిండి స్యర్" అన్నాడు. అపుపడు మా స్తాసతుడు ఔల్తఖజేసుకన్న 
"వారక్క కొించెిం అనాిం ఫింగాళ్దుింకాన్న, కాబేజీకాన్న, అలాింటిదేదైన్న భరొఔటి తీసుకరా" అన్నాడు. ఆ మాటల్త 
ఴన్న వాడు న్నయఘింతపోయ ఇలాింటిది తిన్న వీళ్ళిలా బ్రతుకతారా, అనుకన్నాడు కాబోల్త న్నకష ఔస్యర జ్లగా చూష 
"ఈ వయస్తమీ బాగాలేద"నాటుే తఱ ఇటూ, అటూ వూప, రిండు న్నముషాఱలో ఔ పేేటులో గుపెపడు అనామూ ఇింకో 
రిండు పేేటేలో రిండు కూయలూ, తీసుఔ వచిు న్న ఎదుట పెట్టటడు. బ్రతుక జీవడా అనుకన్న "కాలే ఔడుపుక్క దక్కకిందే 
ఔఫలిం" అనాటుే అది తిన్నాను. వెింటనే ఆ పేేటు తీసుకపోయ యింకొఔ పేేటులో చిఔకన్న సగుాబమయిం యమానామూ 
పాలూ, తీసుకవచిు మా కబయుఱకూ అిందిించాడు. పోనీ యదేన్న సతవగా ఉనాదనుకన్న అది ముగిించి, పోనీ 



 

భరో పేేటు తెభమింద్ధిం అనుకింటూింటే, న్న స్తాసతుడు న్న వూహ గ్రసించినటుటన్నాడు. అదేమీ వదదన్న సింజా చ్చశాడు. 
మా భోజనిం పూరు అయయ అవకిండాక నౌఔరు ఔ పేేటులో బల్తే తీసుక వచాుడు అతను బల్తే యచాుడు.అదనింగా 
రిండు శలేింగుల్త కాబోల్త ఇచాుడు .వాడది సింతోషముతో స్కవఔరించి వెళిపోయాడు. మేము ఫమటక వచాుము.  
అఔకడనుించి భళ్ళి భరో ట్రామెక్కక నఖయ సించారాన్నక్క ఉక్రమించాము, చాలా పెదదపెదద షాపులూ, వాయపాయసింసాలూ, 
త్రికా కారాయఱయాలూ, పుసుకాఱ షాపులూ, ఎన్నానోా ఔనఫడాాయ. ఏ షాపులో చూషన్న అఔకడ దొరక వసుువఱనీా 
ఎింతో ముచుటగా అఱింఔరింఫడి వింట్టయ. కాన్న ఔకచోట భటుటక, చూచిన షాపు బమింఔయింగానూ, 
జుగుపాసఔయింగానూ విండి, ఔడుపులో కెలక్కనటేయ, వాింతి వచ్చుటింత నయింది. ఆ షాపులో పేగుల్త తీస్తష న్నల్తవన్న 
వేళ్డుతూ ఔనడాయా. తల్తచుకింటే ఇపటి న్నక ళ్ళి ఖగుారొపడుస్ుింది.  
మాింసము తిింటేభటుక బొమఔల్త మెడల్త వేసుకోవడము ఎిందుక అింట్టరు భనవాళ్ళి. అలాగాా, ఈ భీఔయ 
ప్రదయశనము లేఔపోతేనేమో అనుకన్నాను. ఔకమాటు దిగి, ఆ దుకాణములోన్నక్క వెళి ఆ మజమాన్నన్న ఇదేింన్న అన్న 
భిందలద్ధదభన్న కూడా అనుకన్నాను. షగుాలేద్ధ అన్న న్నల్తగూ దులపేద్ధదభనుకన్నాను. ఇింతలోక ఆ కొటుే 
ద్ధటిపోయాయ. ఆ దృశయిం భరుగుడగానే, న్న ఆవేశము తగిా అదేిం భన వూరా! భన దేశమా! భనిం చెబతే వాళ్ళే 
ఴింట్టరా? అనే ఆలోచన తోచి "నమము తొిందయడి గొడవడానాు కాను" అనుకొన్న సింతోశించాను.  
తరువాతను "Trafalgarsquare" అన్న ఒ ప్రదేశిం, అిందులో భధయను న్నఱసన్ వలా ప్రతిభ చూపించాడు. ఆ 
తరువాతను ఏదో పఔడల్నే సయకస్ అన్నాడు. అయతే ఇఔకడకూడా సయకస్ ఔింపెనీల్త ఉింట్టయా అన్నాను. ఉింటె 
చూడవచునే ఉదేదశింతో అతను నఴవ, "భనక వీధిలో ఔనఫడే జింతువల్త తప, భరో జింతువల్తిండే సయకస్ 
ఔింపెనీల్త ఏమీ లేఴఔకడ" ఈ ప్రదేశిం పేరు సయకస్ అింట్టరు. ఆ పేరిందుకొచిుిందో భటుటక న్నక తెలమదన్నాడు.  

  



 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 17వ భాఖిం 
అపటిక్క స్యమింత్రిం న్నల్తఖాింటఱవతుింది. భళ్ళి ఔచోట ట్రాము దిగుద్ధభన్నాడు. మీనస్ నునా దిింప, దఖారునా 
భరో చినా హోటల్తక తీసుక వెళి, అఔకడా భళ్ళి, ట్ట, ఱహారాలూ, వగైరా ఏరాపటుచ్చశాడు. ఱహారాఱింటే, 
భనక కోడీలూ, పుణుకలూ, మఠాయ విండఱవింటిఴ లేవ. రొటెట ద్ధన్నక్క అనుపానిం వెనా, ిండేతో తయాయయన 
అదేదో "జ్మ్"ట అదీ, కొన్నా తిమయన్న కకలూను, యవీ పఱహాయవసుువల్త.  
ఱఘువగా పఱహాయిం కాన్నచిు భళ్ళి ఫమటడామాు. ఈస్యర ట్రాిం ఎఔకకిండా కొింతదూయము షాపుఱకష చూసూు, 
ఎింతో ఆనిందముతో నడిచాము. అఔకడ ఔ పఔుర్ హౌస్ అనేది ఉనాది. అఔకడ న్న మత్రుడు ఆగాడు. పైన పెదదపెదద 
అటటఱమీద, చిత్రమైన స్త్రీ, పురుష్యఱ బొభమఱ ఔనఫడాాయ. "యదేమ"టన్నాను. "యిండి లోఱక పోద్ధము యది 
చూపించడాన్నక, మభమలా యఔకడిక్క తీసుకవచాును. లోఱ ఔ తెయ మీద ఔదిలే బొభమఱ న్నటఔిం భనక ఔన్నపసుుింది. 
చాలా బాగుింటుింది" అన్న లోఱక ద్ధరతీష, చెరొఔ టికెకటుటకొన్న, లోలక్క తీసుకవెళ్ిడు. లోఱింతా చ్చఔటిగా 
వనాది. ఔతను మాక దీము చూపించి, మేము కూరోువఱషన చోటు చూపించాడు, మేము కూరుున్నాము. మా 
ప్రఔకన ఎవరున్నారో, లోఱ ఎింత భింది వన్నారో ఏమీ ఔనడలేదు. మాక ఎదురుగా ఔ పెదద తెయ తెఱేన్నది 
ద్ధన్నమీదను స్త్రీ, పురుష ఛామల్త హావభావముఱతో ఔదిలపోతున్నాయ. కొింత స్తటిక్క ఇది ఔ న్నటఔము, ఈ 
రూములో ప్రదరశతభవతునాదన్న తెల్తసుకన్నాను.  
ఆశుయయచక్కతుణిణ అయన్నను. ఒ మాట్ట భింతీ లేకిండా, ఏ శఫదమూ ఴనడకిండా, భన్నశ ఔనడకిండా, ఆ 
భనుష్యయఱ నీడతోనే సుమారు రిండు ఖింటఱస్తపు భనక న్నటఔము ప్రదరశించఖలగాయింటే, ఎింతో 
అదుభతభన్నపించిింది. ఏభనడాన్న మాటల్త ఔనఫడలేదు, భధయను భటుటక ఔటి రిండుస్యరేు వెల్తతురు వచిుింది. 
ప్రదయశనశాఱ అింతా ఔనడాది. అది చాలా పెదదది. అధభీిం వెయయభింది పైగా స్త్రీ పురుషాదుఱింతా కూరొున్న 
వన్నారు. ఇిందులో తయతభ భేదము ఉనాదేమో, అపుపడు తెలమలేదు. ఇింతభిందినీ ఏ అఱేర్న లేకిండా, ఈ 
ఛాయాన్నటఔిం ఆఔటుటకోఖలగిిందింటే, ప్రదయశన స్యగుతూనే వింది. వచ్చువాళ్ళి వసూునే ఉన్నారు. వెళ్లేవాళ్ళి వెళ్ళతూనే 
ఉన్నారు.  
భన వూలిక్క భలేే న్నటఔిం పూరుకావడిం, జనిం పెదదగోఱ చ్చసుకింటూ ఔలేనొఔళ్ళి తోసుకింటూ ఫమటక రావడిం 
దితి లేదు ఇఔకడ ఔ ప్రదయశనిం కావడింతోటే ఆకిండా భళ్ళి ఔ ప్రదయశన ప్రాయింబభవతుింది. అిందుచ్చత ఎవరక్క 
తీరఔ అయనపుపడు వారు వచిు లోఱ కూరొున్న, వారు ఏ యింఖము దఖాయ నుించి ప్రదయశన చూశారో  భళ్ళి ఆ యింఖము 
వచ్చువయకూ కూరుున్న ఫమటక వెళిపోతారు. అింతేగాన్న, మొదటినుించ్చ భళ్ళి చూద్ధదభన్న ఎవవరూ అఔకడ 



 

కూరుుిండిపోరు. ప్రదయశన జరుగుతునాింతస్తపూ హాఱింతా ఎింతో న్నశశఫదిం, భనదేశములో ఇలా విండడిం స్యధయమా! 
న్నయమింగా తభరు చూడడము అయపోవడము తోటే భనవాళ్ళి ఫమటక వెళిపోతాయనీ, కొతుగా వచిునవాలిక 
చోటు ఇస్యుయనీ, నేను నభమలేఔపోయాను. వెింటనే వెలిఔపోతే భటుటక అడిగేవాడెవడు భనను! న్నటఔము బాగుింటే 
భరోమాటు చూడవచుుఔద్ధ! ఇింతభిందిలో భనన్నవరూ అనుమాన్నల్త టటలేరు ఔద్ధ! న్నటఔశాఱ మజమాన్నక్క 
ఇింతట్లే పోయేదేముింది అనుకనే సవభావము భనది అనుకింట్టను.  
అపటిక్క, సుమారు రాత్రి యన్నమది ఖింటఱవతుింది. మేము రోడుా మీదక వచాుము. "ఏభిండీ, ఈ పూటక ఈ 
యయటన ముగిించి, ఫసక చ్చరుకింద్ధమా" అన్నాడు, మా స్తాసతుడు. అదే భించిదన్నాను రోజింతా ట్రాములో 
కూరుున్నా, కొించెము శర్నరాన్నక్క ఇఫాిందే ఔలగిింది. ఫసక చ్చరుకన్న, ఆ పూటక భోజన్నదిఔముల్త ముగిించుకొన్న, గుడ్ 
నైట్ చెపుపకన్న, యవర ఖదిక్క వారు చ్చరుకన్నాము. నేను ఖదిలో ఫటటల్త మారుుకన్న, సుకింగా డుకన్న, న్నటి దినచయయ 
అింతా ఔమాటు సమీీ చ్చసుకన్న న్న స్తాసతుడు యింత భించివాడు! తెల్తగువాడైనవాడు ననుా ఱఔరించనైన్న 
లేదే! ఇతడు పాము న్న మీద దమతఱచి, ఔరోజు అింతా న్నతో తిరగి, తనక ఏ ఇఫాింది లేనటుట, కాఱక్షేిం 
చ్చశాడు. భనవాళ్ళి కూడా ఇలా యిందుకిండలేరో, అనుకింటూ న్నక తెలమకిండానే ఏరు ద్ధట్టను.అనగా 
న్నద్రాదేవత వడిలోన్నక్క రగాననామాట.  
ఉదమిం లేచి న్న న్నతయఔృతయముఱనీా తీరుుకన్న, డ్రెసుస వేసుకనేసరక్క మా స్తాసతుడు మీనన్ భళ్ళి వచాుడు. నవవతూ 
గుడామరాింగ్  చెపప కూరుున్న, నీక రాత్రి బాగా న్నద్రటిటింద్ధ! అన్న, ఏమీ అఱసటగా లేదుఔద్ధ! అన్న, యోఖక్షేభిం 
ఔనుకకన్నాడు. "మీర్న వేల ఉింట్టరా? ఇఔకడనుించి యొఔకడక వెళ్ళితారు? మీరు ఏరాపటు చ్చసుకనా కాయయక్రభిం 
ఏమటి?" అన్నాడు. న్నక యే యేరాపటూ లేదనీ యేిం చ్చయాలో తోచటింలేదనీ, ఇింటిదఖాయ ఏమీ ఆలోచిించకిండా, 
యే న్నయణయాలూ చ్చసుకోకిండా, యవరతో చెపకిండా వచాుననీ, న్న యహసయిం ఫమటపెట్టటను. అతను నఴవ, "నీ 
వాఱఔిం చూస్తు, ఇలాింటి న్నయేదో చ్చశావన్న ఊసించానులే నీలాింటివాళ్ళి మీ ప్రాింతిం నుించి, ఇపుపడిపుపడే 
రావడము మొదల్తపెట్టటరు. అయతే నీవ యేమ చదువద్ధభన్న అనుకన్న వచాువ?- డబుా సరడ వనాద్ధ? మీ వాళ్ళి 
ింపస్యురా! లేఔపోతే ఇఔకడినుించి వెనక్కక వెళిపోతావా?" అన్నాడు.  
నేను కొఱింబో నుించి, మావాళ్ళిక ఉతుయిం రాశావనీ, వాళ్ళి న్నక మార్వసల్స క డబుా ింపించాయనీ ననుా ఇింటిక్క 
యభమన్న బ్రతిమాల్తతూ, ఉతుయిం రాశాయనీ, కాన్న, అలా వెళిపోవడిం న్నకెింత మాత్రమూ ఇషటిం లేదనీ, ఎలాగో శ్రభడి 
మా వాళ్ళి డబుా ింపించఖఱయనీ, అిందుచ్చత ఎఔకడో ఔచోట, చదువలో ప్రవేవించాఱన్న న్న న్నయణమభనీ చెపాపను. 
నేను ఎఔకడ చ్చరతే బాగుింటుిందో, ఎకకవ కరుుకాకిండా ఉింటుిందో, నేనఔకడక ఎలా వెళ్ిలో మీ సఱహా ఇస్తు 



 

సింతోశస్యును. న్నక బారషటరు ర్నీక చదవాఱన్న ఉనాది. నేను ఇింటి దఖాయ, హైసూకల్త చదువతో ఆగిపోయాను. 
ఇింఔ నేనేమ చ్చయాలో చెపిండి అన్నాను.  
"బాగుింది, చాలా సింతోషిం, నీవ అనామాట, నీవ చ్చషన న్న, ద్ధరఔము లేకిండా చెపాపవ ననుా నమమ, న్ననుా 
చూస్తు, చాలా షవాడవనీ, అమామకడవనీ తెలషింది. నీమీద న్నకొఔ స్దయ భావము ఔలగిింది. నీవ ఇలాింటిచోటే 
న్నగుాకరావడిం ఔషటము. స్యకటే్టయిండ్  లో ఎడిింఫరో టటణమునక నువవ వెడితే, అఔకడ విండి చదువకోవచుును. 
అఔకడ ఉిండడాన్నక్క, ఇఔకడి ఔింటే, సుకింగా ఉింటుింది.  
డబుా చాలా తకకవ అవతుింది. భన దేశసుాల్త, చాలాభిందే ఉన్నాయఔకడ. ఊరు ఇింతఔింటే, చాలా చినాది కావడము 
మూలాన, తయచు భన వాలిిందరునూ ఔల్తసుకనే అవకాశము ఎకకవ ఉింటుింది. నీవ హైసూకల్త చదువతో ఇింటి 
దఖాయ ముగిించానన్నావ ఔనుఔ, ఇఔకడ ఎింట్రన్స ర్నీక కూరోువఱష ఉింటుింది. మూడు న్నల్తగు మాసముల్త అఔకడే 
ఎవరచ్చతనో ప్రైవేటు చెపపించుకొన్న ర్నీక వెలివచుును. ఆ తరువాత నీవనుకనా బారషటరు ర్నీక చదవచుును. 
నీవ ఒపఔ ఉింటే, ఎిం.ఏ ర్నీక కూడా ఏఔ కాఱభిందు చదవవచుును. ఏభింట్టవ?" అన్నాడతను "నేను అనడాన్న 
ఏమ ఉనాది? మీర్వమ చెపపన్న, ద్ధన్నక్క తథాసుు అనడమే న్న న్న" అన్నాను.  
అయతే, ఈవేల నేను నీతో రావడాన్నక్క తీరుఫడిలేదు. ఈ ఇిండియా హౌస్ సింసాను నడడాన్నక్క, ఇఔకడ కాఴడ 
మేనేజర్ గా ఉనాది. ఆమె భధాయహాము నీవల కొతుగా వచిున వాలిను కొిందరన్న జింతు ప్రదయశన శాఱక 
తీసుకవెలేవలనన్న అనుకింటునాది. న్ననుా ఆమెక రచమము చ్చస్యున్నపుపడు. ఆమెతో కూడా వెళ్ళి. మీరు 
స్యమింత్రము న్నల్తగైదు ఖింటఱక ఇఔకడక తిరగి వస్యురు. అపటిక్క నేనూ రావడాన్నక్క ప్రమతాము చ్చస్యును. భనిం 
ఇపుపడు ఱహాయము ముగిించి ఆఴడను ఔల్తసుకింద్ధము. ఆ తరువాతను న్న ద్ధరన నేను వెళ్ళితాను. అింటూ, 
భోజనశాఱ వైపు ద్ధరతీశాడు. అఔకడ మా న్న ముగిించుకన్న, ఆ మేనేజరు దఖాయక వెళ్ిము. ఆమె నవవతూ భభమలా 
ఆహావనము చ్చషన్న, ఆమెను చూస్తు భటుటక న్నక కొించెము బమభన్నపించిింది. గుిండె ఔకస్యర దడదడలాడిింది.  
ఆమె సుమారు ఏబయేయలి వమసుస భన్నశ. బాగా లావగా, పొడుగాా, ఖింభీయముగా ఔనడాది, న్న స్తాసతుడు, నేను 
పలాన్న అనీ, న్ననారాత్రే కొతుగా వచాుననీ, ఇవాలో ేర్వపో వెళిపోతాననీ, రచమము చ్చశాడు. ఆమె ఔయచాఱనక 
చ్చయ జ్ప, మభమలా ఔల్తసుకోవటము చాలా సింతోషిం. మీక తొిందయ న్నలేఔపోతే, ఇింకొఔ న్నల్తగురోజుల్తన్నా 
యఫాింది లేదు. ఈ వూరు అింద్ధఱనీా చూడవచుు. లేఔ ఇఔకడనే విండి చదువకన్నా చదువకోవచుును. అింది. న్న 
స్తాసతుడు, ఆమె దఖాయ సఱవ తీసుకన్న వెళిపోయాడు. ఆమె ననుా కూరోుభన్న, న్న ఊరూ, పేరూ అనీా అడిగిింది. 
భరో రిండు న్నమషాఱ ఆ మాట్ట, ఈ మాట్టచెపప భధాయహాిం భోజనము కాగానే, జింతు ప్రదయశనశాఱక కొిందరు 
మత్రుల్త, మీదేశము నుించి కొతుగా వచిున వారన్న తీసుకవెళ్ిఱను కింటున్నాను. నీవ కూడా వస్యువా! అన్న అడిగిింది. 



 

"తపకిండా, సింతోషింతో వస్యు" నన్నాను. "అయతే రిండు ఖింటఱక ఔల్తసుకింద్ధిం" అనాది. నేను లేచి, గుడ్
మారాింగ్ చెపప, న్న ఖదిక్క వచ్చుశాను.  

 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 18వ భాఖిం 
నేను భధాయహాిం భోజనిం ముగిించుకొన్న, యపుపడు యభమన్న పల్తస్యురో అన్న, ింటిఖింటనాయ ఔలాే షదదమై 
కూరుున్నాను. జింతుప్రదయశనశాఱ యేమట్ట? యలాింటిది యిందుక యేరాపటు చ్చశారు? అది చూస్తదేమటి? 
యొఔకడఫడితే అఔకడ భనక అన్నా యకాఱ జింతువలూ, షింహాలూ, సయకసులోక్క భలేే వింట్టయా! అన్న ఆలోచిసూు, 
కూరుుిండగా సరగాా రిండు న్నమషాల్త విందనగా, ఫమటి వెలిడాన్నక్క షదిింగా వింటే యభమనభన్న ఔ భన్నశ వచిు 
చెపాపడు. నేను రడీయే అింటూ లేచి, అతన్న వెనుఔ ఫమటిక్క వచాును. ముిందు హాల్తలో ది దిహేనుగురు 
భనదేశసుాల్త, న్నఔింటే కొదిదగా పెదదవారు, అఔకడ న్నఱఫడివన్నారు. వాలి మొహాఱకష చూస్తు అిందులో ఔకడూ 
తెల్తగువాడి లాగా ఔనఫడలేదు.  
నేన్న ముకర్నీ చ్చసూుిండగానే, ఖడియాయము రిండు కొడుతూ విండగా, వదమము న్నతో మాటే్టడిన మేనేజరు 
అభమగారు డెసుస వేసుకన్న న్నతిుమీద యేవో యఔమైన యిూఔల్త వనా ట్లప ధరించి, పైన పాద్ధఱ వయకూ విండే పెదద 
కోటు తొడుకకన్న. చ్చతిలో ఔర్ర పుచుుకన్న, ప్రవేవించిింది. ఆ కోటు చూషన తరువాతను యలాింటిది అిందరూ 
వేసుకోవాల కాబోల్త అనుకన్నాను. నేను తక్కకనవాలిను కూడా చూస్తు వాలిిందరూ కూడా తొడుకకనే వన్నారు. 
అిందర ఔళ్ళి న్నమీద డాయా. అది గ్రసించుకన్న, నేన్నపుపడే వస్యునిండీ అన్న ఖఫఖబా న్న ఖదిలోక్క రుగెతిు, నేనూ ఆ 
కోటు తొడుకకన్న వచాును. వెింటనే ఫమల్తదేరాను. వీధిలోక్క వచ్చుసరక్క ది దిహేనుభింది కూరోువడాన్నక్క సరడే 
కారు ఔటి షదిింగా వనాది. మేభిందులో కూరోుగానే ఫమల్తదేర, ఊయింతా తిపప తినాగా ప్రదయశనశాఱక 
తీసుకవెళిింది. మేభింతా అఔకడ దిగి లోఱక వెళ్ిము. లోఱ ప్రవేవించడాన్నక్క టికెకటుే కూడా కొనుకోకవాల. మా 
అిందర ఫదుల్త మేనేజరు అభమగార్వ టికెకటుే కొన్నారు. లోఱక వెళ్ళిదుముఖద్ధ, అదేదో భన పెదద శువఱ శాఱలా 
వింటునాదనుకన్నాను.  
అలాకాకిండా, యేదో కొన్నా విందఱ మఔరాల్త వాయపించినటుట ఔన్నపించిింది, అిందులో కొింతభాఖము ఔటఔట్టల్త 
ఔటిటన యలిలాింటి వాటేలో కొన్నా జింతువల్త - జింతువఱింటే నేను ఆవలూ, గేదలూ, యడేూ, పోతులూ, మేఔలూ, 
గొ(రలూ, గాడిదలూ, గుర్రాలూ, యింకా కావలస్తు యేనుగుల్త, లొటిటపటటల్త తప భర్వమ వింట్టమనుకన్నాను. యఴ 



 

లేనేలేవ అసల్త - అఔకడ లేళ్ళి, దుపల్త, కొన్నాయకాఱ గుర్రాల్త, కొన్నా యకాఱ ఔించయ గాడిదల్త, ఆఫ్రికానుించి 
వచాుమట. అవేవో జీబ్రాఱట గుర్రాఱ లాఖనే వన్నాయ. యటొచిు ింటిన్నిండా పెదదచాయల్త పెదదపుల చాయల్త 
లాటిఴకావడిం పెదదపులన్న నేను చూడలేదుగాన్న, పెదదపులక్క చాయల్తింట్టమన్న పెదదల్త చెపడిం, అదికాకిండా, మావూలి 
పీయేిండుఖలో పెదదపుల వేషాల్త వేస్తవాళ్ళి ఈ చాయల్త వేసుకోవడిం ప్రతయీింగా చూశాను. యఔకడే చాయల్తనా 
గుర్రాఱలాింటి జీబ్రాల్త, చాలా అిందముగా ఔనడాయా. యింటిక్క వెళిన తరువాతను అవసయమైతే ఆఫ్రికా మీదుగా వెళి 
ఒ జత జీబ్రల్త కొనుకకన్న రిండుగుర్రాల్త ఫిండి లాింటి ద్ధన్నక్క, వీటేన్న ఔటిట, ఏ మెడ్రాస్ తీసుకవెళిన్న, జనము అింతా 
ఴయఖఫడి చూష సింతోశస్యురు. యేమైన్నస్యర్వ, వాటేను తీసుకవెళ్ేఱషనదేననుకన్నాను .  
ిందుల్త దేశవాళవీ, అడఴ ిందులూ, ఇఴకూడా, మామూల్త వాటిలా ఉన్నా. నోట్లే పైక్కఔనఫడుతూ రిండు 
పెదదకోయఱతో ఉన్నాయ. వీటిఔింటే చాలా చిత్రమైనది, అిందమైనది బమింఔయమైనది. ిందిజ్తి ఔింత 
వరోభూషణమైనదీ, ఆ జ్తిఔింతలోనూ చినాదీ, ములిింది ఔనడాది! ఏమచిత్రింగా ఉనాది! ద్ధన్న ింటిన్నిండా, 
నల్తపు, తెల్తగు యింగులో, అయింగుళ్లో, ఏడింగుళ్లో, పొడువఖఱ వాడియైన ముళ్ళి సూది మోడాన్నక్క 
వీల్తలేకిండా శర్నయిం న్నిండా ఉన్నాయ. ముకిం మీద తప, ఇవనీా పుటుటఔతోటే వింట్టయా, లేఔపోతే, తరువాతను 
యలా మొల్తస్యుయా, లేఔపోతే చూచె వాలిను ఖభమతుు చ్చమడాన్నక్క ప్రదయశనశాఱ వాళ్ళి ఈ ములి తొడుగు 
ఏదయన్న తొడుగుతారా! అన్న ఆలోచిసుుిండగా, మాతో కూడా ఉనా ప్రదయశనశాఱ తాలూక భన్నశ ఔటఔట్టఱ 
భధయనుించి ఔర్రతో ఔ ద్ధన్నన్న పొడిచాడు.  
ద్ధన్నక్క ళ్ళిభిండి, "అభమ వెధవా! ఉిండూ నీ న్న చెబుతాను" అనాటుే ఔ ఴధమైన శఫదముచ్చష, వాడి మీదక్క 
ఉయఔబోయింది. చిత్రమేమటింటే, ఆ ీణములో భనక ఖరపొడిచినపుపడు, భనశర్నయము మీద రోభముల్త న్నఱఫడినటుే 
ఈ ింది మీద ములినీా టకకన లేచాయ. ఆ షాతిలో యది ఎవర మీదనైన్న డితే యింకమైన్న ఉింద్ధ, అన్న 
అనుకింటూ ఉింటే అపుపడాభన్నశ, ఉన్నయసధోయణిలో వీన్న సింఖతి అింతా చెపుపక వచాుడు. శత్రు బారనుిండి 
తపపించుకన్న ఫమటడడాన్నక్క, ఆతమ సింయీణ కోసము, యమాతుమన్న భహా ప్రస్యదిం యది అన్న న్నకష తిరగాడు. 
నేను అన్నలోచితింగా, భర తక్కకన జింతువఱకో అన్నాను. వాడొఔకస్యర న్నకష, తీీణింగాను, తరువాత కొించె 
జ్లగాను చూష "యే జింతువక తగిన, అవసయమైన యీణ శక్కున్న వాటిక్క తఖా ర్నతిగా దైవిం ఏరాపటు చ్చస్యుడు" 
అన్నాడు. మా మానేజయభమగార ముకింలో భిందహాసము ఔన్నపించిింది. మేము ముిందు స్యగాము.  
ఇఔ కోతులూ, కొిండముచుులూ ఉిండేచోటుక వెళ్ిము. చిన్నా, పెద్ధద కొన్నా విందఱ యకాల్త క్కచక్కచలాడుతూ, ళ్ళి 
యక్కలసూు, మాకష తమాషాగా చూసూు, యగురుతూ వూచల్త టుటకొన్న పైక్క యొకకతూ, భళ్ళి క్కిందక దిగుతూ, 
వాటిలో అఴ ఆడుకింటూ, ఎింతో తమాషాగా ఔనఫడాాయ. యతయచోటే అన్నాటిఔింటే, ఈ కోతుఱదఖార్వ జనము 



 

ఎకకవగా మూగారు. వచిున వాలిిందరూ ఆడా, భగా, పన్నా, పెద్ధద అిందరూ కూడా వాటికోసభన్న ఏవేవో కామలూ, 
గిింజలూ, ళ్ళి కొన్న కూడా తెచుుకన్నారు. అఴ లోలక్క వేసూుింటే వాటిలో అఴ దఫాలాడుకింటూ ఔద్ధన్నచ్చతిలోది 
భరొఔటి యభమన్న లాకకింటూ, తిింటూ భభమలా చూచి ళిక్కలసూు, భరకొన్నా యభమన్న చ్చతుల్త జ్పుతూ ఉింటె 
ఎింతో ఴింతగానూ, సింతోషముగానూ వనాది. వచిునవాళ్ళివళ్ళి ఒ ట్టటన ఔదల పోవడములేదు. కొిందరు ఆడవాళ్ళి, 
పఱేల్త, ఈ ళ్ళివగైరా తభచ్చతిలో వాటిన్న, వాటిక్క అిందిించి, అఴ తీసుకింటూింటే సింతోశసూు ఆడుకింటున్నారు.  
ఔ అమామయ చెయయ జ్ప అది అిందుకోబోతుింటే ద్ధన్నా ఏడిపించట్టన్న చటుకకన చెయయ వెనకక లాకకింది. అది 
కోింగా చూసూు ఊరుకింది. ఈ అమామయ రిండవస్యర వూరుకోఔ భళ్ళిచెయయ చాపింది. రపపాటులో ఆకోతి, ఈ 
అమామయ మొర్రోభన్న అరుసూు వింటే, అది ళిక్కలసూు చెయయ ఴడిచిపెటటలేదు. ఇింతలోనే అఔకడ నౌఔరు వచిు ఆ కోతిన్న 
భిందలించి, కొడతానన్న బెదిరించ్చ సరక్క అది ఴడిచిపెటిటింది. ఈ ఖిందయగోలము చూడట్టన్నక్క జనము చాలాభింది 
గుమగూడారు. వాలిలేో వాళ్ళి నవవకన్నారు. ఈ అమామయక్క స్యనుభూతి చూపించారు కొిందరు. కొిందరు 
వెళిపోతూ ఉన్నా, భరకొిందరు స్త్రీల్త అఔకడే న్నఱఫడి, లోకాభరామామణము చెపుపకింటున్నారు. ింజరాన్నక్క 
దఖాయలో ఔ లావాటి భన్నశ-కొించెిం వమసుస భళినదే తలా, చ్చతుల్త వూపుతూ ఏదో ఉతాసహింగా ఔబురేు 
చెపుతోింది. మేమింకా ముిందుక వెలిద్ధభన్న ఫమల్తదేరాము ింజయిం వూచల్త టుటకొన్న లోఱ వనా ఔ కోతి 
చాలా స్తటి నుించ్చ ఈఴడ అభనమము చూసూు ఉన్నయసము ఴింటూ ళిక్కలసూునాది. ఈఴడ సింభాషణ 
హడాఴడిలో "చూసుకోకిండా తనక తెలమకిండా ింజరాన్నక్క దఖాయగా జరగిింది. ఆ కోతి రపపాటులో ఈ 
ఴడన్నతిుమీద ట్లపీ అిందుకన్న లాగిింది. మొర్రో భింది ఈఴడ. అిందరూ న్నరాఘింతపోయ చూసుున్నారు. ఆ ట్లపీతో పాటు 
ఆఴడ న్నతిుమీద నునా ఔృత్రిభ కశాఱింఔయణము కూడా వూడివచిుింది! ఆఴడక ఆపుకోలేన్న దుుఃకము వచిుింది. ళ్ళిభిండి 
తనచ్చతిలో వనా ఔర్రతో ఆ కోతిన్న కొటటబోయింది. కోతి నవవతూ, లోలక్క తపుపకింది.  
యటొచ్చు ఔటఔట్టఱలో నుించి, ఈట్లపీలాఖలేఔ అఔకడే ఴడిచిపెటిటింది. ఈఴడ ద్ధన్నా తీసుకన్న ఇింతభిందిలోనూ ఇది 
న్నతిుమీద యలా పెటుటకోవడమా అన్న ఆలోచిసుుిండగా అఔకడకొఔ నౌఔరు రుగెతుుక వచిు కోతిన్న కోపడి రాభరశించి 
ఆమె చెయయ టుటకన్న దఖాయలోనే అఱింఔరించుకోవడాన్నక్క స్త్రీఱ కరాపటైన ఔ ఖదిలోన్నక్క తీసుకన్న వెళ్ిడు ఆమెను. 
చూస్తుయింతో జ్ల వేషింది. న్నక ఆ కోతి కొింటెతనము చూస్తు నవవ వచిుింది. అిందుఔనే కాబోల్త యలిలేో అఱేర 
చ్చసూుింటే కోతి గుణాల్త, అింటుింట్టరు. అనుకన్నాను.  
ఆ తరువాతను నేననుకనాటుేగానే కొన్నా ఏనుగుల్త ఉన్నాయ. అఔకడ సయకసులోక్క భలేేనే భచిుఔ చ్చషన ఏనుగుల్త 
రిండు మూడిింటిన్న తీసుకవచిు పఱేఱను వాటి మీద ఎక్కకించి తిపప తీసుక వసుున్నారు అఔకడ ఉనా కాలా వాళ్ళి. 
వాటిక్క యే అడాూ లేకిండా అరు ఫమటనే స్తవచుగా తిరుగుతున్నాయ. అింత జింతువూ చాలా న్నయపామమైనదట. 



 

ఎవవరనీ ఏమీ చెమయదు. ఎవవరు ఏది యచిున్న తొిండముతో తీసుకన్న నోట్లే వేసుకింటుింది. అఔకడ ఎకకవస్తపు 
న్నఱఫడవఱషన అవసయము లేఔపోయింది. ఆ ఔకనే లొటిటపటటలూ ఔనడాయా. వాటిన్న బొభమఱలోనే గాన్న 
ఇదివయకెపుపడూ చూడలేదు. వాటి పొడుగాటి మెడలూ, మూపురాలూ, ఆ ముఖాలూ, చూస్తు మొతుముమీద జింతుకోటి 
ఔింతలోక్క యదే అిందఴకాయమైన జింతువ అన్నపించిింది.  
అఔకడ న్నఱఫడలేఔపోయాను నేను. ఇింకొఔ దిబాయల్త ముిందుక వెళ్లిసరక్క ఆఫ్రికా దేశమునుించి వచిున భరో 
చిత్రమైన జింతువ జిరాఫీ ఔనఫడాది. ద్ధన్నపొడుగాటి కాళ్ళి, కదిభటటమైన శర్నయమూ, ఔ యఔముగా బాగానేవింది 
గాన్న, ద్ధన్నమెడ యింత పొడుగో చెపలేను. తాటిచెటుట చిగురు కూడా అమాింతము అిందుకోఖఱదన్న అనుకన్నాను. 
ఇదీ ఆకూ అఱమూ తిింటూ, బ్రతుకతుిందట. అిందుఔన్న ఎింత ఎతుయన కొభమఱనూ అిందుకొన్న భుక్కుఖడుపుకోవడాన్నక్క 
సృశటఔయుచ్చషన యేరాపటు అన్న మాతో వసూువనా నౌఔరు చెపాపడు. అింత పొడుగు మెడవన్నా చూడాాన్నక్క కొింత 
ముచుటగానే వింది. ద్ధన్న ముకిం లేడి ముకింలాగా ఎింతో అమామఔింగానూ, భీరువగానూ ఔనడాది. రిండు 
న్నముషాల్త దఖాయ న్నల్తచున్న మా వాలిను అనుసరించి ఇింకొించెిం ముిందుక వెళ్ిను.  
అఔకడొఔ పెదద బావీ ద్ధన్నచుటూట ఎతుయనగోడ, అిందులో ఔ జింతువ ఔనడాది. ద్ధన్న కడాభృఖభన్నారు. ద్ధన్న ముఔక 
మీద ఫలషటమైన కొముమ ఔనడాది. ద్ధన్న కడాభట అది. ఎటువింటి శత్రువ ఎదురుడాా ఆ కొముమతో చ్చలేుసుుిందట అది. 
ద్ధన్న చయమము కూడా ఇను ర్వకలా ఎింతో దలసర. ఫలేము కూడా దూర్వటటుే లేదు. అది కొింతస్తపు నేఱ మీద్ధ 
తిరుగుతుిందట. ఇదీ ఆఫ్రికా దేశమునుించ్చ వచిుిందన్న ఴన్నాను భన వేపున ఔనడే పెదద బొబాల పోతు అింతవింది. 
కొింత బమింఔయముగానే ఔనడాది. ఇింఔ తరువాతను పుల్తలూ, షింహాలూ చూశాము. వాటినీ స్తవచుగా ఴడిచి పెటిటన్న 
ఎింతో పెదద ఆవయణక చాలా ఎతుుగా ఇనఫలాేఱతో అడుాఔట్టటరు అిందులో అఴ స్తవచుగా తిరుగుతుింట్టయ. పులపఱేల్త 
చినాఴ కూడా వన్నాయ. అఴ చాలాముదుదగా ఉన్నాయ. షింహాలూ దరాోగానూ బమింఔయముగాను ఉన్నాయ. కాన్న 
ఇింత అిందముగా ఔనడలేదు. కొన్నా చిరుతపుల్తలూ ఉన్నాయ. అవీ చాలా అిందముగా ఉన్నాయ. ఇింకా యలాింటి 
జింతువల్త ఎన్నానోా ఔనడాయా.  
తరువాత మేము జింతుజ్లాన్నా ఴడిచిపెటిట హజ్తిన్న చూడడాన్నక్క వెళ్ిము. ఈ హజ్తిలో యన్నా యఔలో  యన్నా 
యింగులో? యన్నా రూపాలో యన్నా ధవనులో వరణించడాన్నక్క శఔయము కాకిండా వింది.  
వీటిలో భనక రచమమైన కాకలూ, గ్రదదలూ, కొింఖల్త, చిరుతల్త వన్నాయ. ఈ చిఱఔఱలో యర్రన్న చిఱఔల్త కూడా 
వన్నాయ. ఔ యఔము చిఱఔ, భనమామూల్త చిఱఔఱ ఔింటే, సుమారు దిరటుే ఉింటుింది. ద్ధన్నతోఔ మూడు న్నల్తగు 
అడుగుఱ పొడుగు వింటుింది. అది జపాను నుించో యొఔకడ నుించో, వచిునదన్నారు. ఆ తరువాత హ జ్తిఔింత 
అఱింకాయమూ, అిందమూ తెచిున న్నభళ్ళి ఔనఫడాాయ. వీన్నఔింటే చిత్రిం, భనము యనాడూ ఔనీఴనీ యరుఖన్న 



 

న్నపుపకోళ్ళి ఔనడాయా. అఴ బాగా యతుుగా ఉింట్టయ. ఫలషటింగానూ ఉింట్టయ. వేడివేడి భిండుతునా బొగుాల్త 
కూడా తిింట్టమట. వాటి రఔకఱలో విండే యిూఔల్త, చాలా అిందముగా ఉింట్టమనీ అఔకడి స్త్రీల్త వాటిన్న తభ 
ట్లపీల్త వగైరా అఱింఔయణక ఉయోగిస్యుయనీ చెపాపడు మాతో ఉనా భన్నశ.  
ఇింఔ భనదేశింలో, సభవతసెతాఱలో ఉింట్టమనుకనే హింసల్త,అనేఔ యకాఱ బాతుల్త, కొింఖల్త ఔనఫడాాయ. ఫరామ 
నుించి కాబోల్త, వచిున తెఱేన్న చిఱఔల్త ఔనఫడాాయ. ఇలా ప్రించములో యన్నా విందఱ యకాఱ క్షుఱనొ 
తీసుకవచిు,భన ఆనిందము కోసమూ, ఴజ్ానము కోసమూ ఇఔకడ ఫింధిించి అటేట పెట్టటరు. అసలన్నా యకాల్త 
ఉన్నామన్న యలా తెల్తసుకన్నారో వాటి నన్నాటినీ యలా టుటక తీసుకరాఖలగారో న్నక చాలా ఆశుయయము వేషింది.  
ఇింకా ఏవేవో ఇలా చూసూు, హఠాతుుగా ఔ పెదదహాల్తలాింటి ద్ధన్నలోక్క ప్రవేవించాము. ద్ధన్న న్నిండా బీరువాఱలో తీఖఱ 
తల్తపుఱ వెనకాఱ, యఔయకాఱ పాముల్త ఔనడాయా. వాటిలో కూడా ఇన్నా యకాల్త ఉనావన్న యపుపడూ ఎయఖను నేను. 
ఴనలేదు. కూడాను. వాటిన్న చూసూునే ళ్ళే జఱదరించి బమమువేషింది. కాన్న న్నద్ధనముగా చూసుుింటే, వాటిలో 
కూడా ఏదో కొింత సిందయయము ఉనాటుట అన్నపించిింది. చాలా చిత్రమే. ఈ సిందయయముతో పాటు ఴషమూ ఴకాయ 
ఆకాయము యిందుక కూరాుడా బఖవింతుడు! భరకొించెము స్తపు ఇింకా ఏవేవో యకాల్త చూసూు, కాళ్ళి డిపోతుింటే, 
రిండుమూడు ఖింటఱస్తపు అలాగే ఒపఔగా తిరగి ఇింకా ఏవేవో చూడవఱషనఴ ఉనా వన్నా అింతటితో ఆపూటక 
ముగిించి, వెనకక భళ్ిము. మా మేనేజయభమగారు మా మీద దమతలచి, ఔట్ట దుకాణము దఖాయక తీసుకవెళి ట్టల్త, 
పఱహారాల్త ఇపపచిుింది.  

  



 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 19వ భాఖిం 
ఱహారాల్త ముగిించుకొన్న, ఫమటక వచిు, మా కారులో కూరుున్నాము. ఇఔ ఫసకజేర కోటు ఴపేపస్తుగాన్న, అడుగు 
క్కింద పెటటలేఔపోతున్నాను. కాన్న న్న దుయదృషటము కొదిద యిూ తిపట చాఱదనాటట ఆ వూళ్ళే వనా పెదద పారుకట - హైడ్ 
పారుక అనే ఉద్ధయనవన్నన్నక్క తీసుకవెళి కొింతస్తపు అఔకడా తిపపింది.మా మేనేజయభమ,  
ఇఔకడ వృీజ్తుల్త పుషపజ్తుల్త, ఴింతయైన యింగుఱ ఆకఱ మొఔకల్త అనేఔముల్త యింతో అిందముగా అభయుఫడి, 
అఔకడ అఔకడా ఔనడాయా. ఈ పారుకలో ఴహారాన్నక్క, ఫలిమీదనూ, గుర్రాఱ మీదనూ కూడా, గొప గోప వాలిిందరూ 
వస్యుయట! ఇది పూరుగా చూడవలనింటే ఒ పూట్ల, రిండు పూటలో డుతుిందన్నపించిింది. యీ వూళ్ళేయన్నా 
చూడవఱషన ప్రదేశాల్త ఉింటే కొకఔకటి చూడట్టన్నక్క రోజుల్త తయఫడి డుతూింటే, ప్రతేయఔముగా యీ ఱిండను 
నఖయము ఈ చివయ నుించి ఆ చివయ వయక చూడట్టన్నక ఔ సింవతసయము సరపోయేటటుట వనాదనుకన్నాను. 
అిందుచ్చతను యింఔ యీ నఖయిం స్యవకాశముగా భరో మాటెపుపడో చూడవఱషనదేననుకన్నాను.  
ఈ వూహఱతో కాళ్ళిడుుకింటూ న్నభమదిగా నడుసూువింటే, మా ఆఴడ - పొయపాటు - మా మేనేజయభమగారు, న్నభమదిగా 
న్న దఖాయక వచిు ఏమ? ఔషటముగా ఉనాద్ధ న్నమన్న! కాళ్ళి న్నపుపల్త డుతున్నాయా? నడవట్టన్నక్క ఇఫాిందిగా 
వింద్ధ! నీ ముకిం కూడా, చాలా అఱషపోయ వాడిపోయనటుే ఔనఫడుతోింది. పోనీలే యీ పూటక ఇింతటితో 
ముగిించి ఇింటిక్క వెడద్ధము అింది. న్న భుజింమీద చెయయ వేష, న్నకష జ్లగా చూసూు, ఆఴడ ఆదయణక, న్నకెిందుకో 
ఇటేట దుుఃకము వచిుింది. పైక్క ఖింభీయముగా "పయవాలేదులిండి, భనతో వచిునవాలిిందయకూ ఇింకా చూడవలనన్న వింటే, 
చూపించిండి, నేను కాస్తసపు ఇఔకడ కూరుుింట్టను" అన్నాను షగుాడుతూ.  
"అబెాబేా - యింతమాట - న్నకూ న్న వనాది ఈ వేలక్క చూచిింది చాల్త. భరొఔపుపడు తయవాత చూడవచుును. ఫసక 
వెడద్ధమురా" అన్న కారుదఖారక్క ద్ధరతీషింది. కారులో కూరుున్న ఔ అయఖింటలో ఫసక చ్చరుకన్నాము. అఔకడ 
న్నకోసమే మామత్రుడు మీనన్ న్నర్నహసూు కూరుున్నాడు. ననుా చూచి నఴవ, న్నభమదిగా న్నతో న్న ఖదిలోక్క వచాుడు. 
ఖదిలో ప్రవేవించగానే ముిందు న్న కాలజ్జళ్ళి ఊడదీష, అవతఱ గియవాటు పెటిట, మేజ్జళ్ళి కూడా తీస్తశాను. న్న బాధ 
గ్రసించి స్యాన్నఱ ఖదిలోక్క వెళి, వేడినీలేతో పాద్ధల్త ఔడుకకన్న కాస్తపు ఆ వేడినీలేలోనే వించుతే, యీ నొపప 
లాగేసుుిందనీ, నేను వచ్చుద్ధకా తను కూరుుింట్టనన్న, ముింద్ధన్న చ్చసుకోభన్న, సఱహా ఇచాుడు. సర్వనన్న, అడుగుతీష 
అడుగు వెమయలేఔ న్నభమదిగా స్యాన్నఱ ఖది చ్చరుకన్న అఔకడ మీనన్ చెపపనటుే, వేడినీలిలో సుమారు పావఖింటస్తపు 
కాళ్ళి పెటుటకొన్న కూరుునే సరక్క, ఉశభనగా హాయగా ఉిండి, నొపప చాలా భాఖిం చ్చతోుటి తీస్తషనటుటపోయింది. కాళ్ళి 
తుడుచుకన్న న్న ఖదిలోక్క వచాును.  



 

"ఏభిండి కాళ్ళి ఏలాగా వన్నాయ. యపుపడేమైన్న సుకముగా ఉింద్ధ?- నొపేపభన్నా తీరింద్ధ అన్నాడు మీనన్, మీ 
దమవఱే చాలా భాఖిం బాధ తగిాింది. ఈ రాత్రి ఴశ్రింతి - తీసుకింటే, ర్వటిక్క బాగా తగుాతుింది. అనుకింటున్నాను. 
కాన్న, భర యిూ రాతే ప్రయాణిం అనుకన్నాను ఔద్ధ? " అన్నాను. యింకొఔటి రిండు రోజుల్త ఆఱసయభయన్న, 
మున్నగిపోయేది ఏమీలేదు. మీరు కాలేజీలో చ్చయడాన్నక్క యింకా కొింత వయవధి వనాది. అిందుచ్చత తొిందయడవఱషనఴ 
వింట్టయోమో ఆలోచిద్ధదము, కూరోుిండి" అన్నాడు. నేను కూరుునా తరువాత రిండు న్నమషములూరుకన్న  "అయతే  
"మీక దుసుుల్త సరడాన్నా వనావా! యిూ చలక్కమీరు ఆఖఖల్తతున్నారా? యఫాింది డడము లేదుఔద్ధ ?”‚అన్నాడు. 
"చలయకకవగానే వనాదిండీ. బరించడము ఔషటముగానే ఉింది" అన్నాను.  
"మీ ఫటటల్త ఏమ ఉన్నామన్న నేను అడుగుతున్నానన్న ఏమ అనుకోఔ చెపిండి మీరు వేసుకనా సూటు ఇిండియాలో 
కటిటించినద్ధ! అలాఖనే ఉనాది చూస్తు యఔకడిక్క న్నక్కరాదు. చలమాటు యలా ఉన్నా ఈ కటూట యీ దితి చూస్తు 
యఔకడ అిందరూ నవవతారు. తరువాత సూట్ అడుగున అిండర్ ఉింద్ధ!" అన్న అడిగాడు. అదేమట్ల న్నక 
అయాింకాలేదు. నేను తెఱేబోయ అతన్నకష ప్రశాాయాఔింగా చూశాను. "వూరక సూటు తొడుకకన్నారా! ద్ధన్న అడుగున 
యింకమీ లేద్ధ! అన్నాడు" యింకమీ లేదన్నాను. అతను న్నరాఘింతపోయ చాలా పొయపాటు చ్చశారు. యటువింటి 
దేశములో చాలా ప్రమాదము. అడుగున కూడా వన్నాతో తయారైనఴ చరామన్నా అింటిపెటుటకొన్న, ఉిండే ఫన్నమన్ 
లాింటిఴ. కాలికూ ింటి కూడా తొడుకకన్న ఉిండాల. లేఔపోతే చాలా ప్రమాదిం అిందుచ్చతను, ముిందు యీ 
దుసుుల్త సింఖతి యేదో చూడాల. ర్వపు ఉదయానేా నేను వచిు మభమలా ఫజ్రుక తీసుక వెళ్ళితాను. మీక కావఱషనఴ 
మీరు కొనుకకిందురుఖన్న, ర్వపు గాన్న, తపపతే యల్తేిండిగాన్న, వెడుదురుగాన్న, పెిందలాడే భోజనము చ్చష, సుకముగా 
డుకింటే, హాయగా న్నద్రడుతుింది. ఈ ఫడలఔ తగుాతుింది. ఉదయానేా వచిు మభమలా ఫజ్రుక తీసుక వెళ్ళితాను. 
మీక కావఱషనఴ మీరు కొనుకకిందురుగాన్న, ఉదయానేా వచిు మభమలా ఔల్తసుకింట్టను. "గుడ్ నైట్" అన్న 
వెళిపోయాడు.  
అతను చెపపనటుేగానే నేను వెింటనే భోజనము చ్చశాను, వచిుడుకన్నాను. కూరోువట్టన్నక్క కూడా ఒపఔ లేఔపోయింది. 
ర్వపు భళ్ళియేమకొన్నలో, ఏమట్ల ? భళ్ళి ఎింత కయువతుిందో? అన్న ఆలోచనలోడాాను. ఇపటిక్క ఏ రోజుకారోజు 
అయన్న కరుులో న్నవింతు నేను మీనన్ క్క ఇచ్చుసుున్నాను. అతను చిరునవవతో థాింక్స అన్న తీసుకనేవాడు. ఇవేల 
కయుింతా మేనేజయభమ పెటిటింది. యవలినీ ఔ కానీ అడఖలేదు. యవరూ యవవనూలేదు. ఇదింతా ఆకరున బల్తేలో  
చ్చరుసుుిందో, లేఔపోతే ఖవయామెింటువారు చ్చషన వచిత ఏరాపట్లే తెలమదు. యది యేమ తడిష మోపెడు అవతుిందో  
అనే ఆలోచన పూరుకాకిండానే న్నక తెలమకిండానే న్నద్రలో డానాు.  
ఉదమనేా లేచి దింతధావన్నధిఔము పూరు చ్చసుకనేసరక్క, మీనన్ మత్రుడు వచాుడు.  



 

"ఏమ స్దరా ఫమల్తదేరుద్ధము షదిముగా వన్నావా?" అన్నాడు.  
మేమదదయమూ భోజన్నఱ హాల్తలోక్క వెళి ట్ట ఱహారాదుల్త ముగిించి వీధిలోక్క వచాుము.  

 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 20వ భాఖిం 
ఇఔకడ వాలిింతా, వాలి వాలి నుఱ మీద వెళి ఏ హోటలోేనో తిింట్టరు కాబోల్త అనుకన్నాను. అఔకడ భన్నశ 
వెింటనే న్నక ఱహాయముల్త అభరాుడు. నేను ఱహాయము ముగిించు న్న ఖదిలోక్క వెళిడుకన్నాను. ఆ డఔ న్నల్తగు 
ఖింటఱకగాన్న, మెఱకవ రాలేదు. ఇింత వెర్రి న్నద్ర టిటనదేమో అనుకన్నాను. లేచి ముకిం ఔడుకకన్న కాస్తపు అటూ, 
ఇటూ తిరగి వద్ధదభన్న వీధిలోక్క వచాును. ఎఔకడికన్న వెడితే ద్ధర తపపపోతాననే బమముతో ఆ వీధిలోనే ఉనా 
షాపుఱనూ, ద్ధర్వపోయే జన్నన్నా, హడాఴడిగా రుగులతేు, ఴఴధ వాహన్నఱనూ, చూసుుింటే ఇటేట న్నక 
తెలమకిండానే ఆరు ఖింటఱయపోయింది. నేను వెింటనే ఫసక చ్చరుకన్నాను. ఇింతలో మీనన్ రానే వచాుడు.  
"సవయణ అింతా అయింద్ధ? ఈ పూట ప్రయాణమే ఔద్ధ!" అన్నాడు.  
"న్న ఆఱసయమేమ లేదు. ఈ పూట ప్రయాణమే" అన్నాను.  
"అయతే భోజనిం జ్గ్రతుగా సరుదకన్నావా!" అన్నాడు మీనన్,"అనీా సరుదకన్నాను" అన్నాను "ఫటటల్త బాగున్నాయా" 
అన్నాను. కాన్న న్న కొఔక సింఖతి చెపుప బాబూ! వాడు సూటు అింత తవయగా ఎలా కట్టటడో తెలమఔ చసుున్నాను 
అన్నాను. అతను ఔఔ నఴవ వాళ్ళే కొన్నా ఎపుపడో కటిట అటేట పెడతారు. అఴ వచిున వాలిక్క ఎవరక్క సరపోయనది 
వారక్క ఇస్యురు.  
స్యధాయణముగా యన్నా అడుగుఱ పొడవ ఉనా భన్నశక్క చ్చతుల్త యింత పొడవింట్టయ. చాతీ యింత వెడల్తప 
ఉింటుింది. మెడ యింత పొడవింట్టయ. చాతీ యింత వెడల్తప ఉింటుింది. మెడ యింత, నడుము యింత, కాళ్ళి 
పొడుగు యింత, అనే లఔక ఉింటుింది. ఆ ప్రకాయిం కటిట పెడతారు. ఎఔకడో నూటిక్క తప స్యధాయణింగా ఏయఔిం 
భనుష్యఱక్క ఆ యఔిం సరపోతూనే ఉింట్టయ. అన్న చెపప న్న సిందేహము తీరాుడు.  
"నువవ లోఱ తొడుకనే ఫనీను లాింటిది ఉదయాన కొనాఴ తొడుకకన్నావా!" అన్నాడు.  
లేదు అన్నాను భర కొనాది ఎిందుఔయాయ, తొడుకోకవడాన్నకా, పెట్లే పెటుటకోవడాన్నకా? రాత్రి ప్రయాణము కూడాను. 
చల ఎకకవగా ఉింటుింది. ముిందు అఴ తొడుకోక" అన్నాడు, పై ఫనీను ఔకటే సరపోతుింద్ధ? లేఔపోతే 
షరాయలాింటిది కూడా తొడుకోక వాలా! అన్నాను. "రిండూ తొడుకోకవాల" అన్నాడు.  



 

"చచ్చుమురా!" అన్న ఔటిటనవనీా భళ్ళి ఴపప, అిందులోఴ తొడుకోకవడాన్నక్క ప్రమతాిం చ్చశాను. ఒ ట్టటన ఎఔకలేదు. 
కాల మేజ్జడు లాగానే ఎింతో బగువగా వన్నాయ. కొించెిం ింటిక్క గుచుుకింటునాటుట ఉింది కూడాను. "ఇదేమటి" 
ఇింత బగుతుఴ ఇచాు" డన్నాను. అది అింతే అలాగే ఉిండాల. రిండు రోజుల్త తొడుకకింటే, అవే వదఱవతాయ, అఴ 
ింటిన్న అింటిపెటుటకన్న ఉింటే ఎింత వెచుగా, హాయగా ఉింటుిందో నీక తెల్తసుుింది. ఆడవాలిను ఆలింఖనము 
చ్చసుకనాింత సుకింగా ఉింటుింది. అన్నాడు నవవతూ, "ఏడిషనటేట వింది వెధవ ఔబురూ వీడూను. అసుమానిం 
ఆడవాలిను ఆలింఖనిం చ్చసుకింటూ కూరుుింట్టడు కాబోల్త" అనుకింటూ కొించెిం షగుాడాాను.  
ఇవనీా న్నభమదిమీద తెల్తస్యుయలే. అింటూ "ఫమల్తదేరుద్ధిం" అన్నాడు. నేను తవయగా దుసుుల్త తొడుకోకవడిం 
ముగిించుకన్న, భళ్ళి స్యమాను ఔటేటసుకన్న, ఫమటక వచాును. అఔకడ ఉిండే నౌకరున్న మీనన్ పలచాడు. వాడు 
స్యమాను తెచిు వీధిలో పెట్టటడు. మేము హాల్తలోకొచిు, అఔకడ భహింకాళ మేనేజయభమ దఖాయక వెళి, నేన్నపుపడు 
ఎడిింఫరో వెడుతున్నానిండి. న్న బల్తే ఎింతయిందో చెపతే, చెలేించుకింట్టను అన్నాను. బల్తే అపుపడే, ఎపుపడు 
షదిమైిందో అఔకడక అపుపడే ఎలా వచిుిందో తెలమదుగాన్న, ఫఱేమీద ఉనా కాగితిం న్నక అిందిించిింది. వెింటనే 
సముమ చెలేించాను. ఆఴడ భిందహాసిం చ్చసూు యస్కదు న్నక అిందిించిింది. "ఴష్ష యూ గుడ్ ఱక్" అన్న న్న యఔచాఱనిం 
చ్చసుు "గుడ్ బై" అన్న న్నక సఱవ ఇచిుింది. నేను వీధిలోక్క వచ్చుసరక్క మీనన్ గుర్రఫాిండి పలచి స్యమాను అిందులో 
పెటిటించి, ననుా అిందులో ఎఔకభన్నాడు.  
స్తటషనుక వచాుము. మీనన్ టికెకటుటకొన్న పెట్టటడు. రైలక్కకించాడు. ఈ రైల్తలోకూడా అన్నా పెటెటఱలోనూ రుపుల్త వనా 
ఫఱేలే నేను స్యమాను ఫఱేక్కింద పెటిట న్న ఔక చుటట తీష ఴపపోతుింటే, మీనన్ ననుా వారించి, "అదేమ ఴపఔపుపడు" 
అన్నాడు. "భరలా! రాత్రి చలఖద్ధ! న్న శాల్తవేన్న తీసుకోన్న" అన్నాను.  
"అఔకయలేదు. చూసూు విండు నేను గాయడీ చ్చష, నీక తఱక్కిందక తఱఖడాల్త. ఔపుపకోడాన్నక్క రిండు యగుాల్త తెపపస్యును" 
అన్నాడు.  
అతన్న మాటల్త పూరు కాకిండానే, రైలేవ పోయటరు ఔతను తెఱేన్న చాఔల తెచిున ఖల్నబుల్త తొడిగిన రిండు తఱఖడల్త, 
ఔపుపకోవడాన్నక్క న్న అింత ఫరువనా రిండు యగుాలూ, తెచిు ఫఱేమీద పెట్టటడు. మీనన్ వాడిచ్చతిలో ఔ శలేింగు పెట్టటడు. 
నేను వెర్రిమొఖిం వేసుకొన్న చూసుున్నాను. ఇఴ తెచిున నౌఔరు వెళిపోయాడు. రైల్తలోక్క జనిం వసుున్నారు, మీనన్ ననుా 
చూష నవవతూ.  
"ఈ దేశిం రైలేవ ఔింపెనీవాళ్ళి ప్రతిరోజూ, ప్రతి భన్నశక్క రాత్రుల్త యఴ అదదక యస్యురు. భనిం దిగి వెళ్లేటపుపడు వాటిన్న 
రైల్తలో ఴడిచిపెటిట వెళతే, వాళ్ళి తీష జ్గ్రతుపెటుటకింట్టరు. ఎపటిఔపుపడు వాటిన్న శుభ్రముగా వించుతారు" అన్నాడు.  



 

"భర అిందరూ, భనక్కభలేే న్నయమింగా విండి, యఴ కొటెటమయకిండా వింట్టయనామాటేమ"టన్న అన్నాను. అతను 
నవవతూ "ఇది భనదేశిం కాదుఖద్ధ! ఈ దేశింలో అలాింటి న్న యవవడూ చెమయడు. యలాింటి ఔకకరునుల్త 
యఔకడిక్క వచిున భనవాళ్ళి చెమయరు" అన్నాడు మీనన్.  
"నువేవమీ బమడవదుద. జనసభమయిిం లేఔపోతే, నీవ సుకింగా డుకో, లేఔపోతే యీ యగుాల్త ఔపుపకన్న నీచోటులో 
నువవ ఴశాఱింగా కూరోు, యింత యదీద అయన్న, ఫఱేక ముగుారుఔింటే కూరోురు. ఇింత ఔింటే న్నల్తగోవాడు రాడు. 
సుకింగా వెళ్ళి. నీవఔకడ క్షేభింగా చ్చరనటుే తక్కకన యేరాపటుఱనీా నీవ చ్చసుకోఖలగిన సింఖతీ, న్నక స్యవకాశింగా 
ఉతుయము వ్రాయ, నేను వెడతాను. భరింఔ" అన్నాడు.  
ఈ రిండు రోజుఱనుించ్చ అతడు న్నక చూపన ఆదయిం, న్నక చ్చషన ఉకాయిం, తల్తచుకింటే, న్నక ఔలి నీళ్ళ ే
వచాుయ ఈ దూయదేశింలో ముకూక మొహిం తెలమన్న న్నక యతన్నింత ఉకాయము, ఇింత అవాయజమైన ఆదయము 
చూపించడము, యింత గొప యింత ఴశాఱ హృదమము! అనుకన్న, నభస్యకయిం చ్చసూు, కొించెిం వణుకతునా 
ఔింఠింతో, ఫమటక వచిున ఔనీాటితో న్నఔృతజాత అతన్నక్క ముఔుసరగా రిండు మాటఱలో చెపఖలగాను. యింతలో 
రైల్త కూత వేషింది. అతను ననొాఔకమాటు ఆలింఖనిం చ్చసుకన్న, బమములేదు తముమడూ అనీా వాటింతటవే సవయింగా 
జరుగుతాయ. బెింఖ పెటుటకోక, హాయగా విండు. యమేశవరానుగ్రహిం వింటుింది- అన్న ఔయచాఱనిం చ్చష, ఖబుకకన 
రైల్త దిగాడు. అతను న్నక చెయయ వూపుతుింటే, రైల్త ఔదిలింది. న్నఱఫడా వాణిణ న్న స్యానములో చతిక్కఱ ఫడాాను, 
రైల్తలోనూ, ఫమట్ట, వనా జనిం వసుువలూ, ఔక ీణిం ఏమీ ఔనడలేదు. ఔళ్ళి తుడుచుకన్న కూరుున్నాను. న్న 
ఎదుట ఫఱేమీద వనా ఇదదరూ న్నకష, ఆర్రదరతతో చూశారు.  
"నువవ కొతుగా వచాువా!" అన్నాడు అిందులో ఔడు, నోట మాటరాఔ తఱవూపాను. నీకమ బమిం లేదులే, ఇఔకడ 
హాయగా వింటుింది. డుకన్న సుకింగా న్నద్రపో అన్నాడు.  
“థింక్ యూ”‚అన్నాను, రైల్త వేఖిం అిందుకింది. న్న భనసుస అింతఔింటే వేఖింగా సవదేశాన్నక్క వెళిింది. మీనన్ 
చెపపనటుే రైల్త ఖాళ్ళగా వనాదిఖద్ధ అన్న తఱఖడల్త వేసుకన్న, యగుాల్త ఔపుపకన్న, సుకింగా డుకన్నాను. ఔక ీణిం 
ఈ సూటు వగైరా మారాులా! అనే సిందేహిం ఔలగిింది. రైల్తలో ఈ బాధింతా ఎిందుఔన్న అలాగే డుకింటే, 
తీరపోతుిందనుకన్నాను. కాలజ్జళ్ళి, మేజ్జళ్ళి భటుక తీస్తుగాన్న వీలేేదన్నపించిింది, తఱఖడాల్త ఫహుమెతుగా, 
హాయగా వన్నాయ. ఇింత మెతున్న తఱఖడాల్త నేన్నఔకడా చూడలేదు. న్నజిం చెపాపఱింటే, మా యింట్ల ేతఱఖడల్త 
రాళ్ళిలా విండేఴ. ఇటిఔ బొింత తఱక్కింతపెటిట, ద్ధన్నపైన దుపటి ఔపపతే, మా యింట్ల ేతఱఖడయే అనుకనేవాణిణ, ఈ 
దేశింలో దూది, ఇింతమెతుగా వింటుింది కాబోల్త అనుకింటూ ఔళ్ళి మూమయబోతుింటే, ఇింతస్తపూ, న్నకస్త 
న్నద్ధనింగా చూసుునా ఎదయఫఱేమీద భన్నశ, చిరునవవతో గుడ్ నైట్ సర్, సిండ్ స్కేప్. పెేజింట్ డ్రిమ్స అన్నాడు. నేనూ 



 

థాింకూయ అన్న నఴవ ఔళ్ళి మూసుకన్నాను. ఔళ్ళి మూమడిం తడవగా న్నద్రటిటింది కాబోల్త న్నకమీ తెలమలేదిింఔ 
కొించెిం మెఱకవ వసుునాటుే ఉిండగా, రైల్తలో సించఱనిం ఫమల్తదేరింది.  
రైల్త ఆగినటుే తెల్తసుకన్నాను. న్నకెదురుగా వనా స్దరుల్త మామభయాయరు, ఎఔకడ దిగాలో తెలమలేదు. 
స్యమాను ఏమైన్న కూడా మామభయయిందేమోనన్న అనుమానింతో అడుగున చూశాను. ఫఱేక్కింద స్యమానుల్త 
అలాగేమైభయచి న్నద్రపోతున్నాయ. రైల్త ఆగిింది. అిందరూ దిగిపోతున్నారు "ఇదేన్న ఎడిింఫరో" అన్న ఔ ఆస్యమన్న 
అడిగాను. "ఓను" అన్నాడు. మీనన్ చెపపనటుే యగుాల్త భడిచ్చష, తఱఖడాఱ మీద పెటిట స్యమానుతో సహా దిగాను.  
ఇపుపడేమ చెమయడమా! అన్న ఆలోచిసుుిండగా ఔ రైల్త ఫింట్రోతు వచిు నవవతూ "మారాింగ్ సర్" అన్నాడు తన 
న్నతిుమీద ట్లపీ ముటుటకొన్న. "హాడ్ సిండ్ స్కేప్ సర్" (బాగా న్నద్ర టిటనద్ధిండీ) వేరార్ యు గోయింగ్ సర్ కెన్ ఐ హెల్ప 
యూ సర్(తభరు ఎఔకడక వెళ్ళితారు. నేను చెమయఖలగినది ఏభయన్న ఉనాద్ధ) అన్నాడు ఴనమింతో వాడి ఴనమ 
ఴధేమతల్త చూస్తు న్నక ఎింతో ముచుటవేషింది. నేను ఎఔకడిక్క వెళ్ిలో తెల్నదు. ఊళ్ళేక్క వెళి ఖది ఏదైన్న చూసుకనే 
వయకూ ఏమ చెమయడమా అన్న ఆలోచిసుున్నాను. "ఈ స్తటషనులోనే ఖదుల్తింట్టమిండీ. ఈ స్యమాను అిందులో 
పెడతాను. మీరు స్యవకాశింగా ఱహాయము అదీ చ్చష, ఊళ్ళేక్క వెలివచుును. స్యమాను ఇఔకడ జ్గ్రతుగా ఉింటుింది 
అవసయమైతే ఔటి, రిండు రోజుల్త ఆ ఖదిలోనే కొదిదపాటి అదద యచిు ఉిండవచుును." అన్నాడు.  
బ్రతుక జీవడా అనుకొన్న, "థాింక్ యూ అన్నాను. వాడు న్న స్యమాను ససతముగా ననోా ఖదిలోక్క తీసుకవెళి, 
స్యమాను అఔకడ పెటిట ఔకనునా చినాఖది భరొఔటి చూపించి," అిందులో మీరు కాఱ ఔృతాయల్త తీరుుకోవచుును. అఔకడ 
గోడనునా బొతాుములాింటిదినొఔకతే భన్నశ వచిు మీక ఱహాయము వగైరా తెచిు వెనకాఱ మూసుకన్న ఫమటక 
వెళిపోయాడు. చాలా ఆశుయయిం భన్నపించిింది.  
సర్వ ఏఔింగా వెళ్లిటపుపడు ఏదేన్న ఇవవవచుు ననుకన్నాను. నేను కోటు వగైరా దుసుుల్త తీషవేష కాఱఔృతాయల్త 
తీరుుకనేసరక్క ఔ అయన్నమషింలో భూమలోించి వచిునటుే ఔ భన్నశ ఎదురుగుిండా వచిు న్నల్తచున్న, గుడామరాింగ్ సర్ 
అన్న "తభకమ కావాల?" అన్న ఎింతో బమబకుఱతో అడిగాడు.  
న్నక ఱహాయమూ, ట్ట తెచిు పెటటభన్నాను. ఈ న్నల్తగైదు రోజులోనూ ఈ దితుఱనీా బాగా అఱవాటు అయన్నయ. 
"ీణింలో తీసుకవస్యునిండి" అన్న అతను ఫమటక వెళి అనాటుటగానే భరుీణింలో అనీా తీసుక వచిు ఫఱేమీదను 
అభరు, భళ్ళి ఏదైన్న కావలస్తు ఆ బొతాుము నొఔకిండి. అన్న చెపప తల్తపు మూసుకన్న వెళిపోయాడు.  
నేను సుకముగా పఱహాయము చ్చష ఫమటక వెళ్లి ప్రమతాములో ఆ బొతాుము నొకాకను. ఇింద్ధఔటి భన్నశ భళ్ళి 
వచాుడు. "న్న వూరు కొతు నేన్నపుపడూ యిూ వూరు రాలేదు. ఇఔకడ చదువకోడాన్నక్క వచాును. కొింత కాఱముపాటు 
ఇఔకడే ఉిండాల ఔద్ధ! ఉిండడాన్నక్క ఔ ఖది కావాల. ఎఔకడ దొరుకతుింది? యలా వెళ్ిల? యలా ప్రమతాము 



 

చెయాయల?" అన్న న్నరొమహమాటముగా, అడిగాను, నేను న్నఱఫడే ఉన్నాను. అతనూ న్నఱఫడే వన్నాడు. నేను చెబుతాను 
తభరు దమచెమయిండి, అన్న కర్ను చూపించాడు. తను మాత్రము న్నఱఫడే వన్నాడు.  
తభక యూన్నవర్నసటిక్క దఖాయగా ఉింటే, వీల్తగా ఉింటుింది ఔద్ధ! ఇఔకడ "ఈ ట్రాము ఎక్కక నే చెపేప వీధి దఖాయ 
ఆభింటే ఆపుతాడు. అవనీా న్నవాస ఖృహాల్తిండేచోటు, అఔకడయేవీధిలో చూషన్న "Room Tolet" (ఖదుల్త 
అదదక్కవవఫడును) అన్న అటటఱ మీద వ్రాష, క్కటిఱక ఔటిటవింట్టయ. మీరు గుమామన్నక్క కడిఔకనో ఎడభఔకనో ఉిండే 
బొతాుముఱలో ఔద్ధన్నన్న నొక్కకతే, తల్తపు తీస్యురు. గుమామన్నక్క ఎడభవైపున ఈ అటట ఔనఫడితే, ఎడభవైపు బొతాుము. 
కడిప్రఔకను ఔనఫడితే కడివైపు బొతాుము నొకాకల. క్రిింద భాఖింలో అయతే క్రిింద బొతాుము, పై అింతసుుఱలో అయతే, 
ఆ అింతసుు బొతాుము నొకాకల. అపుపడు మీక వీఱయన ఖది, వీఱయన వీధిలో, వీఱయన అదదలో, ఎనుాకోవచుును" 
అన్నాడు. ఎింతో ఒపఔగా ఎింతో స్యవకాశముగా ఎింతో ఴనమముగా, చెపాపడీ సమాచాయభింతా, నేను "థింక్ యూ 
" అన్న ఫమటిక్క వచాును. న్న వెనఔ అతను లోల్తనా, నేను పఱహాయము చ్చషన ళ్ిల్త వగైరా తీసుకన్న, తల్తపు 
మూష, ఫమటక రావడము ఖభన్నించాను. రోడుా మీదక వసుుింటే, చాలాభింది న్నకష తేరపాయ చూడడిం ఔరదదరు 
భిందహాసము చ్చమడిం ఖభన్నించాను. నవవతే న్నకమ? వాలిమూతే వింఔయపోతుింది అనుకన్న ట్రాము న్నలచ్చ చోటు 
తెల్తసుకన్న అఔకడక వెళి న్నఱఫడాాను. స్తటషనులో అతను చెపపన న్నింఫరు ట్రాము రావడముతోనే అదక్కక అతను 
చెపపనచోట దిగాను.  

 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 21వ భాఖిం 
అఔకడొఔ చినా పారుక వనాది. యింతో భింది పఱేల్త, కొిందరు వింటరగానూ, కొిందరు తల్తేఱతోటి వచిు అిందులో 
ఆడుకింటున్నారు. న్నక వాలిను చూస్తు యింతో ముదుద వచిుింది, ఔ ీణిం వాలి ఆటల్త చూసూు అలా 
న్నఱఫడిపోయాను. న్నక తెలమకిండానే న్నముకింలోక్క చిరునవవ వచిుింది. కొిందరు పఱేల్త ననుా చూచి దూయముగా 
తొఱగిపోయారు. ఔరదదరు స్యహషించి న్న దఖాయక వచిు ఔళ్ళి పెదదఴచ్చష, బమముతోనూ, ఆశుయయముతోనూ, ననుా 
చూసూు న్నఱఫడిపోయారు. న్న వెనుఔను కొించెము దూయములో ఔళిదదరు పఱేల్త, ననుా చూచి రుగెతుుకవెళి 
తల్తేఱను కౌఖలించుకన్న “భమీమ భమీమ, దేర్ ఈజ్ బాేక్ భమీమ (నఱేన్న భన్నశ అమామ)" అన్నాడు. ఇింకొఔడు "అమామ 
ఆ నఱేట్టమన పఱేలా యతుుకపోతాడా" అన్నాడు. "యింకొఔడు అమామ అతన్నపుపడు స్యానము చ్చమడా" అన్నాడు. 
వాలి తల్తేల్త వాలి నోళ్ళి నొక్కక "తపుప అలా అనకూడదు. ఇింఔన్నపుపడైన్న అలా అింటే దఫాల్త తగుల్తతాయ జ్గ్రతు" 



 

అన్న బమపెట్టటరు. న్న దఖాయక వచిున పఱేఱను చూచి వాలి ధైరాయన్నక్క సింతోశించి “హలో”‚అన్న వాలిను 
ఱఔరించబోయాను.  
వాళ్ళి హడలపోయ పారపోయారు. నవవకింటూ న్న ద్ధరన నేను ముిందుక స్యగాను. యింతో దూయము 
వెలినఔకయలేకిండానే ఔవీధిలో స్తటషనులో ఆస్యమీ చెపపనటుే "ఖదుల్త అదదక్కవవఫడును" అనే ఫఱేల్త ఔనడాయా. 
అలాింటి ఔ ఇింటి ముిందుక వెళి గుమామన్నక్క ఉనా బొతాుయ నొక్కక న్నఱఫడాాను. ఔ ముసఱభమ తల్తపుతీష న్న 
ముకిం కష చూచి యింతో అసహయముతో "ఒహ్" అన్న బళ్ళిన తల్తపు వేసుకన్న చకాక పోయింది. నవవకింటూ నేను 
భరో యింటిక్క వెళ్ిను. అఔకడ ఔ నడివమస్యసఴడ తల్తపుతీష ననుా యోగాదిగాచూసూు "ఏిం కావాల" అన్న 
భరాయదగా అఫదదమాడి వెళిపోయింది. భరొఔ చోటక వెళితే ఆ యింటి ఆఴడ న్న బోింటేక తభ ఖది అదదక్కవవడిం 
ఇషటము లేనటుే ముకములో ప్రఔటిసూు బోలడింత అదద చెపపింది. ఆఴడ భావిం గ్రసించుకన్న ఫమట డానాు. ఇింకొఔ 
యింటి దఖాయ ఔ ముసఱభమ తల్తపుతీష, ఏదేశిం మీది ఆఫ్రికా దేశమా? అనాది. "కాదు ఇిండియా" అన్నాను. "ఒహో! 
ఇిండియా, చాలా సింతోషిం. అఔకడ యవరైన్న భహారాజుబడావా" అింది. నేను నవవతూ కాదన్నాను. "నేను 
భహారాజునేమీ కాదు మామూల్త వాడినే ఇఔకడ చదువకోడాన్నక్క వచాును. ఖది కావాల" అన్నాను.  
నవవతూ, ఴచాయిం వయఔుిం చ్చసూు, "ప్రసుుతిం ఖాళ్ళలేదు. ఔ వాయము రోజుఱలో ఔ ఖది ఖాళ్ళ అవతుింది. అపుపడు 
వస్తు యస్యునింది ఆ మాటక సింతోశించి భరకొింత దూయము ముిందుక వెడుతుిండగా భన దేశసుాడు ఔతను న్న 
కెదురుగుిండా వసుున్నాడు. న్న ప్రాణిం లేచివచిునటటయింది. యహించావ న్నమన్న అనుకన్నాను. అతన్నన్న ఆప 
గుడామరాింగ్" అన్న న్న అవసా చెపప, ఏిం చెయాయలో న్నక సఱహా యవవభన్నాను. "సర్వ న్నతోటిరా" అన్నకొించెిం 
సమీములో ఉనా ఇిండిమన్ అస్షయేషన్ అన్న ఫఱే ఔటటఫడిన ఔ పెదద యింటిలోన్నక్క తీసుకవెళి, అఔకడ హాల్తలో 
ననుా కూరోుపెటిట తనూ న్నకెదురుగుిండా కూరుున్న "ఇఔ చెపుప నీ సింఖతి" అన్నాడు ఇింగీేష్యలో.  
అఔకడిక్క చాలా భింది భన దేశసుాల్త లోలక్కవచ్చు వాళ్ళి. పోయేవాళ్ళి ఔనఫడాారు. నేను న్న సింఖతింతా చెపాపను. 
అతను స్యవకాశముగా ఴన్నాడు. తను బెింగాల్న వాడినన్న చెపాపడు. ఇింకా యేదో చెపబోతుింటే చూడగానే 
తెల్తగువాడిలా ఔనఫడే వయక్కు ఔరు లోలక్క వచాుడు. న్న యదుటనునా బెింగాల్న అతను "హలో రాజూ, ఔమ్ సమర్" 
అన్నపలచాడు. అతను వచిు న్నఱఫడాాడు. కూరోు ఇతను మీవాడు. మీ ప్రాింతము నుించి వచాుడు. ఖదికోసిం 
తిరుగుతున్నాడట. నువవ అతన్నక్క ఏదయన్న ఖది చూపించి యొఔకడో ఔచోట ప్రవేశపెటుట పాిం. లేఔపోతే చాలా 
యఫాింది డతాడు. భనిం ఔలికొఔలిిం చ్చదోడు వాదోడుగా ఉిండఔపోతే, ఇఔకడ యలా బ్రతుకతాిం, ఏభింట్టవ - 
అన్నాడు భిందహాసింతో.  



 

ఒ తపకిండా, అలాగే నేను చూస్యులే. నువవ వెళ్ళి అన్నాడు రాజు. అతను లేచి "అబాాయిూ భనిం భళ్ళి 
ఔల్తసుకింద్ధము. ఈ రాజు మీ ప్రాింతమువాడే చాలా భించివాడు, మీక కావఱషన సహామిం అతను చ్చస్యుడు. న్నక 
న్నవింది. నేను వెళ్ళితున్నాను." అన్న న్నఔయచాఱనించ్చష వెళిపోయాడు. అతను ఖాళ్ళ చ్చషన కర్నులోక్క రాజు వచిు 
కూరుున్న "ఏిం బాబూ! మీదేవూరు, ఎఔకడ నుించి వచాువ. ఎపుపడు వచాువ. సింఖతి సిందరాభల్త అనీా చెపుపన్నమన్న 
అింటూ, తనది భీభవయభనీ, అిందుచ్చత తెల్తగువాడిననీ, ీత్రియుడననీ చెపుపకొన్న, ఇింఔ చెపుప నీ సింఖతి" అన్నాడు. 
టూగా - ఔక అీయిం కూడా పొల్తే పోకిండా, అపటి వయకూ జరగిన వృతాుింతభింతా చెపాపను. "నీ స్యమానూ 
అదీ యొఔకడ ఉిందన్నాడు""స్తటషనులోనే పెట్టటను" అన్నాను. "సర్వ అయతే లే వెళ్ళద్ధము. నీ స్యమాను తీసుకొన్న 
న్నఖదిక్కఔ చ్చరుద్ధదము నీక ఖది దొరకవయకూ న్న దఖాయ ఉిందువగాన్న నీకమ ఇఫాింది ఉిండదు. సుకింగానే 
ఉింటుిందిలే" అన్నాడు. నేను ఫమల్తదేర స్తటషనుక వెళి స్యమాను తీసుకొన్న అఔకడ నౌఔయేక మామూల్త చెలేించుకన్న 
రాజు ఖదిక్క చ్చరుకన్నాను.  
నేను కొింతస్తపు సుకింగా అఔకడ ఴశ్రమించాను. స్యమింత్రము న్నల్తఖాింటఱక నేనేమీ చెపకిండానే, ఇింటి ఆఴడ 
న్నక ట్ట, రొటెట వగైరా తీసుకవచిు ఫఱేమీద అభరుింది. నేను అది ఆయగిించి, ఆ ఖదిలో పుసుకాల్త తియఖవేసూు, కాస్తసపు 
కూరుునేసరక్క రాజు కాలేజీ నుించి వచాుడు. "ఏభిండీ స్యవకాశింగా ఴశ్రింతి తీసుకన్నారా? ట్ట తీసుకన్నారా?" అన్న 
అడిగాడు. "ఆహా అనీా అయన్నయ. ప్రాణిం యింతో హాయగా ఉనాదిఔకడ" అన్నాను. రాజు పుసుకాఱఔకడడేష 
స్యాన్నఱ ఖదిలోక్క వెళి ముకప్రక్షాలణ చ్చసుకన్న వచ్చుసరక్క, యింటి ఆఴడ భళ్ళి అతన్నక్క, న్నకూ ట్ట పఱహారాలూ, 
తీసుక వచిుింది. "న్నకమీ వదద"న్నాను. అపుపడు తను న్నక నేరపన ప్రధభపాఠము ఏమటింటే “ఇఔకడ ఏ వేలపుపడు 
యవరు ఇచిున్న ట్ట భటుటక వదదన కూడదు. భనదేశింలో కాళ్ళి ఔడుకోకవడాన్నక్క నీళ్ళి, స్తద తీరుుకోడాన్నక్క చఱేన్న 
భించినీళ్ళి, గుభమింలోన్నక్క రాగానే ఇచిునటుే ఈ దేశింలో అన్నా వేలలా ఔషటములోనూ, సుకము లోనూ కూడా, 
ముిందు ట్ట యస్యురు. అది వదదన కూడదు" అన్నాడు రాజు.  
ట్ట తీసుకనా తరువాతను న్న చరత్ర సఴసుయింగా చెపభన్న రాజు అడిగాడు. "అసల్తమీది ఏ వూరు" అన్నాడు? నేను 
"మొఖల్తుర్రు" అన్నాను. "ఏమటి మొఖల్తుర్వ! మాక దఖాయ వాడవేననామాట. ఆ వూలి మా ఫింధువల్త కూడా 
చాలాభింది వన్నారు. మాది పూయవింపోడూరులే" అన్నాడు. తరువాత న్న సింఖతింతా ఴవయముగానే చెపగా 
స్యవధానముగా ఴన్నాడు. న్నకదైన్న ఖది చూష పెటిట కాలేజీలో చ్చరపించి సహామిం చెమయభన్న కోరాను. 'అలాగె 
తపకిండా చ్చస్యును. యదో పెదద సహామిం ఏమటి? యదేశింలో భనిం ఔలి కొఔళ్ళి సహామిం చ్చసుకోఔపోతే, 
రాయ వాళ్ళి యవరు ఏమ చ్చస్యురు?" ఈ పూట కాస్తపు ఫమటక వెళి పారుకలో కూరుున్న ఔబురేు చెపుపకింద్ధము. 
ర్వపు వదయానేా ఖది చూద్ధదిం అన్న అన్నాడు మేమదదయమూ ఫమల్తదేర దఖాయలోనే వనా పారుకలో వెళి కూరుున్నాము. 



 

అపటిక్క సుమారు ఆరుఖింటఱయింది. బాగా చ్చఔటి డిపోయింది. అయన్న జనిం క్కటక్కటలాడుతున్నారు. ఆడా, భగా 
యింత భిందో అదివయక అఔకడ ఆడుకింటునా పఱేఱిందరూ బఱఫలాేడుతూ, తొిందయ తొిందయగా యలిక రుగుల్త 
పెడుతున్నారు.  
పారుకలోక్క వచిునవాలేలో చాలా భింది యువతీ యువకల్త జింటల్త జింటల్తగా ఫఱేమీద కొిందరూ, క్కిందవనా 
ఖడిామీద కొిందరూ కూరుునీ డుకనీ నవవకింటూ, ఔబురేు చెపుపకింటూ, భధయ -భధయ ఊపరాడకిండా, గాడాలింఖన 
చుింఫన్నదుల్త కాఴసూు ఈ ప్రించిం భయచి భరో ప్రించింలో విండిపోయారు. అిందుచ్చతను, మాకష చూషన 
వాలేవరూ ఔనడలేదు. తభరు తప ఆ పారుకలో ఇింకెవరూ లేనటుటగానే భాఴించుకన్న ఆనిందిసుున్నారు. 
అిందుచ్చతను మేమూ హాయగా, ఖడిామీదనే ఔచోట సుకింగా కూరుున్నాము.  
"బాబూ! మీ పేర్వమట"న్నాడు రాజు. "ననుా పాయవతీశిం అింట్టరు. మా యింటిపేరు వేమూరవారు" అన్నాను. సర్వ 
బాగుింది కాన్న, ఇఔకడ సింఖతి సిందరాభలూ, ఆచాయ వయవహారాలూ, కొన్నా టూగానైన్న మీక చెపాపల. ఆ దితుల్త 
మీరు తెల్తసుకింటే, వాటిక్క అనుకూఱింగా భనిం ప్రవరుస్తు భనకాటేట యఫాిందుల్త విండవ. మొదటి సింఖతి ఏమటింటే 
మీ పేరు ఏమటన్న ఎవరైన్న అడుగుతే, పాయవతీశిం అన్న చెపతే చాల్త. అింట్టరు. ఔింట్టరు, ఴింట్టరు లాింటిఴ ఏమీ 
చెపాపఔకయలేదు ఇింటిపేరు వాలి ఔనవసయిం లేదు.  
ఇఔ తరువాత సింఖతి. ఇఔకడ ఖదుల్త అదదక తీసుకోవడము ఴషమము మీక చెపాపల. ఇఔకడ ఖదుల్త అదదక యచె 
వాలిను అిందరనీ "లోమర్ మడిల్ కాేస్" అింట్టరు. అింటే భనబోటి భధయ తయఖతి కటుింబాఱలో తకకవ షాతి 
ఖఱవాళ్ళి అనామాట. స్యధాయణింగా ఴతింతువల్త. కాన్న, ఴవాహమే ఎరుఖన్న వృది ఔనయల్త కాన్న, సింపాదన తకకవగా 
ఉనా భారాయబయుల్త కాన్న, తభక అవసయమైన వాటిఔింటే ఔటి రిండు ఖదుల్త ఎకకవగా ఉిండే ఇళ్ళి అదదక తీసుకొన్న, 
వాటిలో వారక్క అవసయములేన్న ఖదుల్త రిండు అదదక ఇస్యురు. ఆ ఖది కర్నుల్త స్ఫాల్త వగైరాఱతో అఱింఔయణ చ్చష 
కూడా ఉింటుింది. అింటే మూడు న్నల్తగు వగైరాఱతో అఱింఔయణ చ్చష కూడా ఉింటుింది. అింటే మూడు న్నల్తగు 
కర్నుల్త, ఔ స్ఫా, ఔ టేబులూ, ఔ భించిం, రుపూ, ద్ధన్నమీద తఱఖడలూ, ఔకదుపట్ట, ఔపుపకోవడాన్నక్క 
యగుాలూ, తుడుచుకోడాన్నక్క తువావళ్ళి కూడా ఉింటవనామాట. ఖది అదద వాటన్నాటి ఔల్తపుకనే ననామాట.  
అింతేకాదు తువావళ్ళి, సబుాలూ కూడా వాళ్లి యస్యురు. తరువాత ప్రతి ఖదిలోనూ- న్న ఖదిలో నీవ చూస్త 
వింట్టవనుకింట్టను. ఫైర్ పేేస్ అనేది ఔటి ఉింటుింది. గోడలో ఔ పొయయ అభరు అిందులో బొగుాల్త పేరు న్నపుప 
వేస్యురు పొఖ ఖదిలోక్క రాకిండా పైక్క పోయేటటుే ఔ గొటటము ఉింటుింది. ఇది సింవతసయములో ఏడెన్నమది మాసముల్త 
అహరాశాదుల్త రావణాసురుడి కాషటింలా రాజుతూనే ఉింటుింది. ముకయింగా శీతాకాఱింలో ఆ పొయయ దఖాయనే కర్నుల్త 
వేసుకన్న కూరుుింట్టరు.  



 

ఖదిఅింతా వెచుగా ఉింటుింది మీర్నపాటిక్క అది ఔన్నపెటేట ఉింట్టరు. ఇఔకడ ఔ చిదింఫయ యహసయిం ఉింది. ఈదేశసుాల్త, 
ముకయింగా తకకవ జ్తివారు. మొహమూ అదీ ఔడుకోకరు. అన్నాడు. నేను న్నరాిింతపోయ "అదీ ఔడుకోకరా" 
అన్నాను. అది ఎవవళ్ళి ఔడుకోకరు. అన్నాడు. "భయయతే" అన్నాను. భనిం ఫమటక వెళ్లిచోట, ఔకను కాగితాఱ 
చుటటవింటుింది. అిందులో కాగితిం చుటట తీసుకన్న ద్ధన్నతో తుడిచ్చసుకన్న భఱ ఴసయోన చ్చషన ఔమోమడ్ అనే పింగాణీ 
ద్ధింట్లే పాయవేస్యురు. అఔకడ ఔనడే గొల్తసు లాగుతే అిందులోక్క నీరు ఴశేషింగా వచిు ఈ భలానాింతనీ శుభ్రింగా 
ఔడిగేష అడుగుక ఎఔకడికో తీసుకపోతుింది. ఇది శీతఱ దేశిం ఖనఔ అింత తవయగా దుయాింధము పైక్క రాదు. మొహమే 
ఔడుకోకన్న వాళ్ళి, రోజూ స్యానమే చెమయయనామాట వేర్వ చెపడమెిందుక? అన్నాడు.  
భయయతే భనమో అన్నాను. మీ క్కషటమైతే మీరు మాన్నమవచుునన్నాడు. "అదేమటిండీ అలా అింట్టరు. నేను బ్రాహమణిణ, 
అిందులోనూ వైదీక్కన్న. సింధాయ విందన్నదులే కదయఔ మానేసుునాిందుక ఴచారసుుింటే, స్యానిం కూడా ఎలా మాననిండీ’- 
అలా అయతే, ఇఔకడొఔక ీణము ఉిండనిండోయ.  
మీర్వభన్నా సర్వ! పోనీ, ఔమాటు దేశము చూశావనుకన్న చకాక పోతానుగాన్న యింత భర్న అన్నచాయముగా, 
అప్రాచయముగా ఉిండడము న్నవఱేకాదు సుభిండీ. తరువాతను మీ యషటిం" అన్నాను. "సర్వ లిండి. న్న 
యషాటయషాటఱతోటి, నేమ ఉనాదిగాన్న మభమలా మానభన్న చెపలేదు. స్యాన్నన్నక్క వేడి నీళ్ళి కావాఱింటే ఇింటి 
వారతోటి చెబతే వారు సేయ చ్చస్యురు. భర్వమపయవాలేదు" అన్నాడు.  
"ఇది ఔిందున భించిదే" అన్న నేను "దింత ధావన్నన్నక్క ఔచిఔలూ, తాట్టకలూ, తెచుుకోవడము భించిదే అయన 
దనామాట!" అన్నాను.  
అతను తెఱేబోయ, ఏమటి ఔచిఔలూ, తాట్టకలూ, తెచాురా? ఇన్నాళ్ళిను. భనలో భనమాట. భర్వమీ 
తీసుకరాలేద్ధ? ఇఔకడ దేశాచాయము అీరాలా పాటిసుున్నారా యేమటి కొింతీష అన్నాను. "అయతే మీరు 
వచ్చుటపుపడు ఎవవరనీ సఱహా అడఖలేద్ధ!" అన్నాడు.  
"న్నక సఱహా చెపదఖావారు ఉన్నాయిండీ మొఖల తుర్రులో, మీరు ఎరుఖరా?" అన్నాను.  
ఔకమాటు న్నకష న్నద్ధనింగా చూష, "అవనులిండి. ఆ మాట్ట న్నజమే. ఆ మాత్రము వాళ్ళి అఔకడే కాదు. ఆ చుటుట 
ప్రఔకఱ ఎఔకడావిండి విండరు. సర్వ, పోనీలిండి చెమయడము భించిన్న చ్చశారుగాన్న, అఴ పాడయపోయే వసుువఱ 
కావ ఖనఔ జ్గ్రతుగా పెటుటకోిండి. వెళ్లేటపుపడూ ఉయోగిించుకిందురుగాన్న - భనము ఖదిక్క వెళ్లేటపుపడు మీక 
దింతధావన స్యమాగ్రి, ఇఔకడ ఉయోగిించ్చన్న కొన్నపెడతాను" అన్నాడు పాిం అతను.  
తరువాత భోజన్నన్నక్క భనము ఎఔకడకూ హోటల్తక వెలినఔకయలేదు. ఇింటివాళ్లే భనక ఏమ కావాలో చెబతే ఆ 
ప్రకాయము చ్చషపెడతారు. ద్ధన్నక్క వాళ్ళి కొింత డబుా తీసుకింట్టరు. యింత తీసుకన్నా హోటల్త భోజనముఔింటె 



 

తకకవ కర్వు అవతుింది. మీరు బ్రాహమణులూ, వైదికలూ ఆయను నేను తినే మాింసమూ, చ్చపా, వగైరా మీరు 
ముటుటకోరుగా, యింటివారతోటి మీరు శాకాహారనన్న చెపప, బమయమూ, పూప వగైరా కావఱషన స్యభగ్రి చెబతే వాళ్లి 
తీసుక వస్యురు. అది యలా విండాలో మీక తెలస్తు వాలిక చెపిండి. లేఔపోతే వాళ్ళి చ్చషనటుే తినవఱష వింటుింది. 
ది రోజుల్త పోతే, అనీా మీక అఱవాటు అవతాయ. అన్నాడు.  
"అబోా అదేమీ అఔకయలేదిండీ. న్నక ఇవనీా బాగా అఱవాటే మా యింటి దఖాయ మా అభమఫమట వనాపుపడు, మా న్ననా 
పొఱము వెళిన్న, పొరుగూరూ వెళిన్న నేనే చెయయకాల్తుకోవఱషవచ్చుది. చాలా బాగా చ్చశానన్న మా అభమ 
మెచుుకొనేదికూడాను. ఉిండిండి నేను ఎఔకడో ఔచోట షాయడా తరువాతను న్నచ్చతి భోజనము మీక రుచి చూపస్యును 
ఔరోజున" అన్నాను. "చాలా సింతోషభిండీ, అింతఔింటేన్న భళ్ళి ఒ మాటు మాయింటిక్క వెళి వచిునటుట వింటుింది 
కూడా" అన్నాడు నవవతూ.  
ఇింఔ అఔకడనుించి లేచి న్నభమదిగా ఖదిక్క చ్చరుకన్నాము. అఔకడ ఆమనక మామూల్త భోజనము. న్నక కొదిదగా 
అనామూ, ఫింగాళ్దుింఱ కూరా, పాలూ ఇచాురు. కూయింటే ఊయక దుింల్త ఉడఔవేష అది మెతుగా కమమ 
పెట్టటయనామాట. న్నక కావఱషన వపూప, చిుకాయమూ, ద్ధన్నమీద చల్తేకోవాఱన్న మా మత్రుడు చెపాపడు. "యిూ ధయమ 
సూీమము ఇదివయక గ్రసించాను" అన్నాను.  
భోజనము అయన తరువాతను అఔకడ స్ఫామీద రిండు తఱఖడలూ, రిండుయగుాలూ, రైల్తలోక్కభలేే ఇింట్టఴడ 
తీసుకవచిు డవేషింది. అతను భరాయదగా "నేనీ పూటక స్ఫామీద డుకింట్టను. మీరు న్న భించిం మీద 
డుకోిండి" అన్నాడు. "అబెాబేా యింతమాట. నేను స్ఫామీద డుకోఖఱను. న్నక బాగా అఱవాటే అన్నాను. న్న 
జీఴతింలో చాలాభాఖిం స్ఫాఱమీదనే డుకోవడము అఱవాటైనటుే అతను భరకొించెము ఫఱవింతము చ్చషన్న నేను 
పుపకోలేదు. స్ఫా మీద కూడా యింతో సుకముగానే వింది. భర కొించెము స్తపు పచాుపాట్ట మాటే్టడుకన్న నేను 
స్ఫామీద్ధ అతను భించిం మీద్ధ రగాము. "ఎడిింఫరో"లో మొదటిరాత్రి సుక సవపాాల్త ఔింటూ ఖడిపాను.  
ఆ రాత్రి రాజిింట్లే సుకింగా న్నద్రటిటింది. యన్నానోా చిత్ర ఴచిత్రమైన ఔఱలోచాుయ. యఔకడికెఔకడికో 
తేలపోతునాటేన్నపించిింది. ఆకాశింలో పెదద చ్చలాేింటి ఏవో యగురుతునాటుట ఔనడిింది.నీత్రాలింతో దఖాయగా 
ఔనడాయా. యింకఴట్ల ఴింతల్త అనేఔిం ఔనఫడాాయ. మెళ్ళకవ వచ్చుటపటిక్క యేమీ లేదు. ఆ ఔనడాఴ లేఔపోవడిం 
సరఔద్ధ వాటిన్న గురించి ఎవరకైన్న చెబుద్ధభింటే జ్ాకాలైన్న మఖలేేదు. ఇింటి దఖాయ అఱవాటు చొపుపన బాగా 
పెిందలాడే మెళ్ళకవ వచిుింది. రాజు గాఢన్నద్రలో వన్నాడు లేపుద్ధమా అనుకన్నాను. కాన్న డుకనా వాడిన్న యపుడు 
లేప చూస్తు ఇింకా జన సించాయమేమీలేదు. చ్చఔటిగానే వింది. అిందుఔన్న నేను భళ్ళి వచిుడుకన్నాను. ఈ మాటు 
న్నద్రరాలేదు. కాన్న ఏ వేవో ఊహల్త ఔఱల్తగా అసపషటింగా తఱలో తియఖడిం మొదలటిటన్నయ. ఈ దేశమేమట్ల, ఇఔకడ 



 

భనుష్యయలేమట్ల, వాలి ఆచాయవయవహాయము లేమట్ల, యేమీ తెల్తసుకోకిండా గుడేాదుద చ్చనఫడినటుట ఏ ఆలోచన్న 
లేకిండా ఫమల్త దేర చకాక వచాును. వచిు అపుపడే వాయిం రోజుఱయన్న ఇింత వయకమీ అింతుటటలేదు. నేను 
కొతువాణణయన్న, చినావాడినయన్న అింతా "సర్" అింటూ యింతో గౌయవింగా మాటే్టడుతున్నారు.  
ఇఔకడ పురుష్యఱఔింటే స్త్రీ జనిం యొఔకడ చూషన్న యొకకవగా ఔనడుతున్నారు. వాలికమీ నదురూ, బెదురూ 
ఉనాటుట ఔనడలేదు. నడివీధుఱింట్ట, షాపులోేనూ, రైలిలోనూ, ళ్ళి ఴరుచుకన్న అిందరనీ, ఆ తోసుక తియఖడిం చుస్తు 
న్నక బమింగానూ, ఴింతగానూ వనాది. ర్వపొదుదన నేను వీధిలోకెళిన్న, సూకలోే చ్చరన్న, వీళ్ళి కూడా అఔకడ 
తయాయవతారు కాబోల్త. దూరాన్నాించి చూస్తునే కొింత బెదురుగానూ, కొింత షగుాగానూ వింటే, వాలిసుమానిం 
మీదమీదక్క వస్తు, కాేసులో ఈ ప్రఔకనీ, ఆ ప్రఔకనీ, వీళ్లి తయాయవతే, మేషటరేు చెపేపది ఴనడమెలాఖ? ఆ ఴనాది తఱలో 
న్నల్తపుకోవడమెలాఖ ఈ ఆడవాలితోటి యలాగైన్న కొింత చికక వచ్చుటటుట వనాది. చూద్ధదిం ఏిం జరుగుతుిందో 
తినబోతూ రుచి అడఖడమెిందుక? పైన బఖవింతుడెలాగూ వన్నాడు. ఈ వేలయన్న ఖది దొరుకతుిందో దొయఔదో 
లేఔపోతేయలాఖ రాజు న్నతిున యన్నాళ్ళి కూరోువడిం? అయన్న దొయకకిం చ్చసుుింది. ఇింత పెదద టాింలో ఇన్నా 
బవింతులేో ఈ బ్రహమచారక్క దొయఔకపోతుింద్ధ? యటొచ్చు బ్రహమచారుఱను తీసుకోభింటే తపుప అయన్న ఇఔకడేమీ 
అటువింటిఫాింది వింటుిందనుకోను.  
ఇలా ఏవేవో వెర్రి ఆలోచనఱతో సతభతవతుింటే, బాగా వెల్తురొచిుింది. మా ఖది తల్తపుమీద న్నభమదిగా యవరో కొటిటన 
చపుపడైింది. నేను ఈ దేశింలో వనా సింఖతి భయచిపోయ "ఆ వసుున్నా" అన్న యింటి దఖాయ కకషనటుట కకశాను. 
ద్ధింతో రాజు ఉలక్కకడిలేచి, "ఏభిండి ఏమటి ఔఱవరసుున్నారు" అన్నాడు నవవతూ, "ఔఱవరింత కాదిండి అవతఱ 
నుించి యవరో తల్తపుకొటిటన చపుపడైతే అఱవాటు చొపుపన వసుున్నానన్న కఔవేశాను" మీక న్నద్రబింఖమైనటుటింది 
అన్నాను. "భర్విం పయవాలేదులిండి. ఎలాగూ తెఱేవారిందిఔద్ధ, భనలా లేడాన్నక్క ఇింటి ఆఴడ అలా తల్తపుకొటిటింది. 
అది ఆఴడక మామూల్త, ఇపుడాఴడేకాదు. ఇఔకడా  ఴచాయమేమటింటే యింట్లే వాలియన్న, రాయ వాలియన్న 
తల్తపు దఫదబా బాదకిండా వేలేతోటి న్నభమదిగా టక్ టక్ భన్న రిండు స్యరేు కొడతారు. భనిం అపుపడు “మస్" అన్న 
గాన్న, "ఔమన్" అన్న గాన్న ఇింట్లే వాలియతే అన్నల. పైవాళ్ళివరైన్న వచాుయనుకింటే "ఔమన్ పీేజ్" అన్నల. దమచ్చష 
లోలక్క యిండి అనామాట. ప్రతిద్ధన్నక్క యదుటివాళ్ళి పనాలైన్న, పెదదలైన్న, వమసుసతో న్నమతుిం లేకిండా అిందర్నా 
అన్నాటిక్క పీేజ్ అన్న ధేింకూయ అనీ అనడిం యఔకడ భరాయద. ఆ మాటతో వాళ్లిింతో సింతోశస్యురు. భనిం చాలా 
భరాయదసుుఱింగా చెలాభణీ అవతాిం" అన్న చెపప "లేవిండి ముఖాల్త ఔడుగుద్ధిం" అన్నాడు.  
నేను రాత్రి సరగా చూడలేదు కాన్న రాజు ఒ వొదులైన చాయే షరాయిూ, అలాింటి చాయేదే ఒ కోటు తొడుకకన్నాడు. 
ఇపుపడు లేవడింతోటే పాద్ధఱ వయకూ ఉిండే పెదద కోటొఔటి తొడుకకన్నాడు. ద్ధన్నక్క బొతాుముల్త లేవ. నడుముక ఒ 



 

టుట కచుుఱతాడు బగిించాడు. అది ఴింతగా తోచిింది. అలా ఆశుయయింతో చూసూుింటే "దీన్నా డ్రెషసింగ్ గౌను అింట్టరు. 
లోఱ వేసుకనా షరాయ. చొకాకన్న 'పైజ్మా’‚అింట్టరు. భనిం సూటుతోటే రాత్రుళ్ళి కూడా ఉింటె భనఔింత 
సుకింగానూ ఉిండదు. పైగా అది నలగిపోతుింది కూడాను. ఇఔకడ సూటుే వేసఴ కాలాన్నక్క కటిటించుకింటె ఔటి, 
రిండు సింవతసరాల్త ఖడవచుు. ఇింటి దఖాయ ఉనాింతస్తపు రాత్రిగాన్న, ఖల్తగాన్న ఈ పైజమాల్త వేసుకింటె " భనిం 
ఎలా కూరుున్నా, ఎలా డుకన్నా యఫాింది ఉిండదు.  
సూటుే ఊల్తఴ, పైజ్మాల్త నూల్తఴ. భన యషటమొచిునపుపడు తడుపుకోవచుు. లేద్ధ చాఔలక్క వేమవచుు. మీరు కూడా 
రిండు జతల్త ఇలాింటిఴ కొనుకోకవాల. ఇఴ కొనుకకనాపుపడు ఇింట్లే వాలియన్న, పై వాలియన్న, ఆడవాళ్ళి వస్తు ఈ 
పైజ్మాఱతో ఔనఫడకూడదు. వాళ్ళి పైనుించి తల్తపుకొటటగానే చటుకకన ఈ డ్రెషింగ్ గౌను తీసుకొన్న నడుిం 
బగుించుకొన్న భర్న తల్తపు తియాయల. ఇింకో సింఖతి. ఇింట్లే ఉనాింతస్తపూ మేజ్జళ్ళి జ్జళ్ళి తోడఖనఔకయలేదు. కాన్న 
జపాన్ శాిండల్స అనగా ఒ మోసురు భన ఆక చెపుపల్త లాింటిఴ. ల్తచన్నఴ, తేలఔఴ. వెచుగా ఉిండేఴ అముమతారు. 
ఇింట్లేనైన్న అఴ లేన్నదే తియఖకూడదు. ఇఔకడ భరాయదలఴ" ఇలా ఔబురేు చెపుపకింటూనే మేము దింతధావనము చ్చస్త 
లోపునే, ఔ న్నపఱే - పఱేింటే పఱేకాదులిండి - ఒ ఇయవైఏళ్ళిింట్టయ. లోఱక వచిు నేను స్ఫా మీద వేసుకనా ఔక 
తీస్తష రాజు డుకనా భించిం మీద దుపటి తీష, దులప భళ్ళి వేషింది. ఖది అింతా తుడిచ్చషింది. తుడవడిం కూడా 
ఴింతగానే ఉింది చ్చపురు పుచుుకోవడిం, వింగున్న తుడవడిం, దితిలేదు. న్నల్తగైదుడుగుఱ ఔర్రక్క అడుగున బ్రష్ష 
లాింటిింది ద్ధింతోటి న్నఱఫడే తుడవడిం. చిత్రమేమటింటే ఊరక భరాయదక తుడిచిిందనామాటే కాన్న, ఎఔకడా 
దుమేమలేదు. భన ఊళ్ళే అయతే రోజుక మూడుమాటుే తుడిచిన్న కావఱషనింత దుముమ. ఎఔకడ నుించి వస్ుిందో 
తెలమదు. తరువాత ఇింకొఔ ది న్నమషాఱలో మేము ఏమీ చెపకిండానే మాకబయుఱకూ పఱహారాలూ, ట్టల్త తెచిు 
యచిుింది. మేము ఆ కాయయక్రభిం ముగిించుకొన్న వీధిలో కెళ్లే దుసుుల్త ధరించి బైటకొచాుిం, వచ్చుటపుపడు తల్తపుల్త 
దఖాయగా వేస్త వచాుడు. రాజు వీధిలోకొచిున తరావత న్నభమదిగా రాజు నడిగాను "తల్తపు తాలిం వెమయకిండా వసుున్నావే" 
అన్న.  
"ఏిం పయవాలేదు. ఇఔకడ తల్తపు తాలిం వేష పెడితే చాలా తపుపగా భాఴస్యురు. ఇింటివాలిమీద భనక నభమఔిం లేదనీ 
వాలిన్న అగౌయవరుసుున్నాభనీ ఇఔకడ వాలినుకింట్టరు. అిందుచ్చత ఎపుపడూ తాలిం వేమనఔకర్వేదు. ఇఔకడ తాలిం 
వేమవఱషిందలాే స్యధయమైనింత వయకూ నోటికగాన్న ఖదిక్క అవసయింలేదు" అన్నాడు.  

  



 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 22వ భాఖిం 
ఇఔ న్న న్నవాస్యన్నక్క అనేవషణక ఫమల్తదేరాిం యొకక గుభమిం దిగే గుభమిం "టు లట్" అన్న బోరాు ఔటిటన వాళ్ళి కూడా 
భభమలా చూచి ఖాళ్ళ లేవిండి, వెర్నస్యర్న! చాలా ఴచారసుున్నాము. అనేవారు. ఏ యింటిక్క వెళిన్న తల్తపుతీస్తవాళ్ళి 
ఱఔరించ్చవాళ్ళి. సమాధాన్నల్త చెపేపవాళ్ళి, ఆడవాళ్లి. అపటిఔపుపడు భఖవాళ్ళి బైటిక్క వెళ్ళిింట్టరు కాబోల్త. 
అనుకన్నాను. కొన్నాచోటే ఇలేూ, ఇలాేలూ కూడా చాలా అసహయింగా విండి అఔకడ న్నఱవబుదిిపుటటలేదు. ఔటి 
రిండుచోటే అింతాబాగున్నా అదద చాలా యొకకవన్నాడు రాజు. ఇలా ింటిఖింటవయకూ తిరగి తిరగి కాళ్ళి ఫరువ 
లక్కకపోయ, అడుగుతీష అడుగు పెటటలేన్నషాతిలో భోజనిం వేలక యింటిక్క చ్చరుకన్నాిం. ఖది దొయఔదేమో అన్న 
న్నరుతాసహడానాు. రాజు పాిం అది గ్రసించి మీర్విం మొహమాటడఔిండి, తొిందయడఔిండి, ఈ వేల కాఔపోతే ర్వపు 
దొరుకతుింది, ర్వపు కాఔపోతే ఎల్తేిండి దొరుకతుింది? వాయిం రోజుఱద్ధకా మీరు న్నతో విండవచుు. "మీక్కఫాిందే 
మోనన్న సిందేససుున్నాను తప భర్విం లేదు. "న్నకమీ యఫాిందిలేదు. మీక యింకో భించము లేఔపోవడిం ఔకటే 
లోటన్నాడు" రాజు "భర్విం పయవాలేదు లిండి, మభమలా శ్రభ పెటటడిం జరుగుతోిందన్న బాధ డుతున్నాను" అన్నాను. 
యింటిక్క చ్చరుకన్న భోజన్నల్త ముగిించుకొన్న కాస్తపు ఴశ్రమించాిం.  
ఇలా రిండు మూడు రోజుల్త తియగాా ఎలాగైతేనేిం ఔఖది దొరక్కింది, బాగానే వింది కూడాను. కూరుునే ఖదిక్క చ్చరు ఔ 
చినాడఔ ఖదికూడా వనాది. అిందులో పెదద భించిం ద్ధన్నమీద రిండు రుపుల్త, రిండుమూడు యగుాల్త, దుపటుే, 
తుడుచుకోవడాన్నక్క రిండు తువావళ్ళి, సభసుిం అఔకడే వన్నాయ. కూరుునే ఖదిలో ఔ స్ఫా, రిండు రుపుఱ కర్నుల్త, 
భోజన్నన్నక్క టేబుల్త, ద్ధన్నదఖాయ రిండు మూడు కర్నుల్త, ఔకన పుసుకాల్త వగైరా పెటుటకోవడాన్నక్క చినా అలామరా 
లాింటిది. ఔ గోడలోక్క అభరున చల కాచుకనే పొయయ వగైరాఱనీా యింతో అిందింగా ఉన్నాయ. భనదేశింలో 
ధన్నకలైన్న ఎరుఖన్న ఈ రుపుల్త, స్పాల్త, కర్నుల్త యఔకడ ప్రతి స్యమానుయన్న ఖృహములోనూ ఉిండడిం చాలా 
ఆశుయయభన్నపించిింది.  
ఇింటి మజమానురాల్తక ఇదదరు కూతుళ్ళి, కొించెిం పెదదవాళ్లి ఉన్నారు. నేను వెింటనే రాజు సహామింతో న్న 
స్యమాను తెచుుకొన్న నూతన ఖృహప్రవేశిం చ్చశాను! ఈ దేశాన్నక్కవచిు వాయింరోజులే అయన్న అపుపడే న్నలో కొన్నా 
మారుపల్త వసూుిండడిం ఖభన్నించాను. కొతు యింట్లే ప్రవేవించడాన్నక్క ఈ వేల భించిరోజు అవన్న కాద్ధ అన్న 
తెల్తసుకోవడిం భయచిపోయాను. తరువాత జ్ాఔిం వచిున్న యఔకడ ఎవరా అడుగుతాిం. యవరు చెబుతారు. 
యవయాడిగిన్న అిందరూ నవవతారు కూడాను. పైగా ఈ దేశములో ించాింగాలూ ఖట్రా ఏమీ వనాటుట తోచదు, 
అిందుచ్చత యఔకడ అిందరక్క భలేేనే, అన్నా ఴషయాలోేనూ సరుదకపోవఱషిందే. ఈ గొడవ మాన్ననాక తెలస్తు యింత 



 

హింగామా చ్చస్తవాడో ఏ దేశింలో వనాపడు ఆదేశాచారాల్త అవసయమైనింత వయకూ అనుసరించఔపోతే లాబింలేదు. 
అన్న న్నలో నేనే నవవకన్నాను. న్న డఔచుటట ఴపవదదనీ ద్ధన్న అవసయిం ఈ దేశింలో ఉనాన్నాళ్ళి విండదనీ రాజు 
సఱహా చెపాపడు తనే పాిం ఫజ్రుక్క తీసుక వెళిడఔదుసుుల్త రిండు పైజ్మాలూ, ఆక చెపుపల్త, డ్రెషసింగ్ గౌనూ 
కొన్న పెటేటడు.  
'పైన ఎలాగూ డ్రెషసింగు గౌను వేసుకోఔతపనపుపడు, లోఱ మామూల్తగా ించెఔటుటకింటే ఏమ" అన్నాను. 
"పోన్నదుదరూ! ఈ బాధ భనకెిందుక! ించె రోజూ భనిం తడిప ఆర్వసుకోడాన్నక్క ఇఔకడ వీల్తిండదు ఔద్ధ? చాఔలక్కవేస్తు 
ఇది ఏమట్ల ఎలావతకాలో, ఏిం చెయాయలో తెలమఔ వాడూ ఔింగారు డతాడు. అిందుఔన్న ఇఔకడ షాతే అవఱింబస్తు 
తీరుపోతుింద"న్నాడు రాజు.  
ఆ పూట నుించ్చ కొతు సింస్యయిం ప్రాయింబమైింది ఇింటి ఆఴడక నేను మాింస్యహారన్న కాననీ అిందుఔన్న న్నక కావఱషన 
బమయిం, పుప, కొించెిం చిింతిండు, మయకామల్త వగైరా స్యమానేనీా రాజూ, నేనూ ఔలష ఔ జ్బతా 
తయారుచ్చష యచాుిం. ఆఴడ ఆ జ్బతా చూష తెఱేబోయింది. కొించెిం సిందేససూు "ఇవనీా ఏిం చెయాయఱిండి" 
అనాది. మీరు తీసుకొస్తు మా స్తాసతుడు అనీా చెపుతాడు. ఎలా చెయాయలో అతనే మీక చ్చష చూపస్యుడు. మా వింట 
చూదుదరుగాన్న, కాస్త్ర రుచికూడా చూదుదరుగాన్న అన్నాడు రాజు నవవతూ, ఆఴడ వెళిపోయింది మా రాజు కూడా లేచి 
"ఇఔ నేను వెలతాను. గుడ్ ఱక్ మీక శుబభవగాఔ అన్న ఔయచాఱనిం చ్చష వెళిపోయాడు.  
ఇింటి ఆఴడ స్యమానేనీా తెచిు ఇఴ "ఏిం చ్చయాలో చెపిం"డన్న అడిగిింది "అనాిం విండఖఱవా " అన్నాను. "పయవాలేదు 
విండఖఱ"నింది. "అయతే పుపకూడా కొదిదగా నీళ్ళిపోష ఉడఔబెటిట బాగా వడిక్కన తరువాత ద్ధన్నా మెతుగా కమమ 
అిందులో కొించెిం వపుప వెయాయఱ"న్న చెపాపను. తరువాత కూయ తరగి వడఔబెటిటన తరువాతను, పోపు వెమయడిం 
యలాగో చెబుతానన్నాను. కాన్న పోపు అనే మాటక్క ఇింగీేష్యలో ఎలా చెపాపలో తెలమలేదు. ఎన్నా ఴధాఱ ప్రమతాిం 
చ్చషన్న ఆఴడక తెలమలేదు. తరువాత పుల్తసింటే ఏభన్నలో ఇింగీేష్యలో ఎలా చెపాపలో తెలమలేదు. ఎన్నా ఴధాఱ 
ప్రమతాిం చ్చషన్న ఆఴడక తెలమలేదు.  
"నీలిలో రిండు యకాఱ ముఔకల్తవేష ఉడఔబెట్టట"ఱన్నాను. "ఒ, యూమీన్ సూప్" అింది ఇింతేఔద్ధ అది నేను 
చ్చమఖఱనింది. సర్వ కానీ తరావత చూస్యును అన్నాను. భధాయహాిం న్నాిండు ఖింటఱక ఆఴడ న్నక భోజనిం 
తీసుకవచిుింది. పోపు వెమయడాన్నక్క ననుాపఱవడిం భరచిపోయింది. పుప ఏ ఫదద కాఫదద ఴడిగానే వింది. పుల్తసులో 
చిింతిండు వేమడిం భరచిపోయింది. యది యలాగు బఖవింతుడా! తినడభనుకన్నాను. "న్నయయ ఏది 
అన్నాను.""న్నయేయమ"టింది. "న్న బొింద" అన్నాను. ఏమటిఏమటింది. భర్వింలేదులే స్యర్న అన్న కొించెిం వెనా 
తీసుకొచిు పెటటభన్నాను ఆ పూటక అఴ అఔకడ ఫఱేమీద పెటిట పుడిాింగ్ అనఫడే పామసిం కూడా పెటిట ఆఴడ 



 

వెళిపోయింది. అనాిం కొించెిం పిండిలా తయారైింది. పుప పపపలా ఉింది. కూయలోనూ, పుల్తసులోనూ కూడా ఆఴడ 
వపుప వేమలేదు. ఔడుపు భిండుతుింటే యేింజేమను అదే యలాగోమింగేను.  
ఆ స్యమింత్రిం ట్ట తీసుకింటుిండగా రాజు వచాుడు, ఏభిండి మీ సింస్యయిం యలాగుింది అన్నాడు నవవతూ 
"కొతుకాఫుయిం" ఔదిండీ ఇింటి ఆఴడక అనీా మొదటనుించ్చ క్రమేణా చెపాపల అన్నాను. "అనీా వదుదలిండి వింటవయకూ 
చెపుపతే చాల్త" అన్నాడు రాజు, కాస్తసపు బైటిక్క వెళి కాలేజి ఉనాచోట చూష దగిారోేనే ఔ పారుకింటే అిందులో వెళి 
కూరుున్నాిం ఔబుయే భధయను "మీ చదువ ఴషమమేమ"టన్నాడు. "మీ సఱహా ఏమ"టన్న నేన్నదుయడిగాను. "మీక 
ఇింగీేష్య భాషాజ్ానిం బొతిుగా తకకవగా వనాది ఔనుఔ ఇఔకడ ముిందు ఔ ప్రయవేటు మాషటరున్న పెటుటకొన్న మూడు, 
న్నలా్త మాసముల్త చదువకొన్న వేసఴ సఱవల్త తరువాత, ఎింట్రెన్స ర్నీన్న ఉింటుింది. ద్ధన్నక్క కూరుున్న పాయసయతే 
వెింటనే మిం.ఎ లో చ్చయవచుు. ఆ తరువాత మీ ఒపఔనుఫటిట "లా" ర్నీ కూడా అనగా బారషటరు ర్నీ కూడా 
చదవవచుు" అన్నాడు.  
భరాాడు మాయింట్టఴడక్క వింట్ట-వారూప నేయపడాన్నక్క ప్రమతాిం ప్రాయింభించాను. నేను దగిాయ కూరుున్న భన దితిలో 
వింట ఎలా ఉింటుిందో తెలస్క తెలమన్న ఴషయాఱను, వచ్చురాన్న భాషలో చెబుతూింటే ఆఴడా, కూతుళ్ళి కూరుున్న, 
ఔకటే నవవకోడిం మొదలట్టటరు. నవవతే వాలి మూతే వింఔయపోతుింది. న్న కభన్న న్నపాఠిం స్యగిించాను. అనాిం 
సరగాా అతెుసరు దునుగా విండడ మెలాగో నేరాపను. ముదద పుప చెమయడ మెలాగో చ్చష చూపించాను. అది భన 
గోద్ధవర జిలాే వాలే జనమహకక తరువాత ఫింగాళ్ దుింఱకూయ విండిించాను. ఉడిక్కన తరువాత, పోపు వేద్ధదభన్న 
మయకామల్త తుింప ఆవాల్త అవీ జ్గ్రతు చ్చసుకొన్న చూస్తటపటిక్క నూనే లేదు. "భర నూన్న లేఔపోతే ఎలాఖ" 
అన్నాను. ఇఔకడ కొవేవగాన్న మామూల్త నూన్నల్త ఏవీ దొయఔవిండీ అింది.  
సర్వ! ర్వటి సింఖతి ఆలోచిద్ధదభన్న ఆ పూట కొించెిం వెనాకాచి, స్యమెత చెపపనటుే అపుపడు కాచిన నేతితో తియఖమోత 
వేయించాను. ఆ ఘాటుక్క వాళ్ళి తటుటకోలేఔ, ఉక్కకరబక్కకయయాయరు. తరువాత, పుల్తసు ముఔకల్త ఉడఔబెటిట అిందులోక్క 
చిింతిండు నీళ్ళిపోష, పసుకతుింటే వాలిక ఴింతగా ఔనఫడిింది. చ్చతోటి పసకకిండా చెించాతో నొక్కక ఆ 
యసింతీసుకోకూడద్ధ అన్న అడిగిింది ఇింట్టఴడ "తీసుకోవచుు కాన్న పూరుగా అిందులో యసిం అలా తీమడిం ఔషటిం ఇది 
సుళ్ళవైన మాయాిం" అన్న చెపపన్న వాలేక అటేట నచులేదు. ఏదీ ముకయింగా తినే వింటకా లేవీ స్యధయమైనింత వయక చ్చతితో 
తాఔకిండానే చెమయవలనన్న వాళ్ళిదేదశయిం సర్వ, ఎలాగో ఆఫూటక వింట అయిందన్నపించి ఆ వింటకాల్త మీరు కూడా 
రుచి చూడిండన్న పుప, కూరా, పుల్తసూ, వాలికూ కూడా కొించెిం యచిు న్న ఖదిలో న్నపాటు నే చ్చశాను. తరువాత 
క్రమేణా ఆఴడే ఏదో ఒ యఔింగా చ్చష పెటటడిం నేరుుకింది.  



 

"భన పుప చాఱ బాగుింటుిందనాది. పుల్తసు కూడా బాగానే ఉింది కాన్న ఆ కాయిం మేము తినలేభింది. తరువాత 
అింత చిింతిండు కూడా ఇఔకడ తినడిం భించిది కాదింది. కావలస్తు మాక భలేేనే ఱుగా సూపు చ్చసుకన్న అిందులో 
కొించెిం న్నభమయసిం వేసుకోవచుునింది. ఆ సఱహా బాగానే ఉిందనుకన్నాను. కొన్నాళ్ళే ఎలాగో యలా తింట్టల్త డాా 
భనిం అన్నా రుచుఱకూ అఱవాటు డా వాలిిం ఔనుఔ భన ఊయగామఱ మీదిక్క దృశటపోయింది. మా రాజున్న సఱహా 
అడిగేను దీన్నక్క ఏదన్నా ఉపామిం చెపభన్న. నేను అపడపుపడు ఇింటిక్క రాష తెపపించుకింటుింట్టను. ఈ వేలలో 
ర్వపో రావాల. రాగానే మీక కొింత వాట్ట ఇస్యును అన్నాడు. క్రొతుగా నేరుుకనా ఴదయ జ్ాఔిం వచిు "థింకూయ" 
అన్నాను. రాజు నఴవ వూరుకన్నాడు.  
తరువాత నేను, రాజు భరాాడు కాబోల్త వూలోేకెళి యూన్నవరశట్ట, చూష వచాుము. అది చూష నేను ముగుిడనై 
పోయాను. నోటమాట రాలేదు. యేదో భహతుయమైన ఴత్ర భావములాింటి దేదో ఔలగి సుింభించిపోయాను. రిండు 
న్నమషాలోే తెలఴ తెచుుకన్న లోలక్క వెళి రాజు సహామింతో కాేసు ఖదులూ, లైబ్రర్న, ర్నీ హాలూ, సబ జరపే చోటూే, 
అధికారుఱ ఔచ్చర ఖదులూ, అనీా చూసుుింటే ఔద్ధన్నఔింటే ఔటి యింతో గొపగా ఔన్నపించాయ. ఈ ఆశుయయింతో 
తఱమునఔలై యింటిక్క చ్చరుకన్నాను.  
ఆ స్యమింకాఱము న్నభమదిగా రాజు న్నక ప్రయవేటు మాషటరును కదిరుపెట్టటడు. ఆమన న్నతో యింతో స్యవకాశింగా, 
న్నభమదిగా మాటే్టడారు. స్యధయమైనింత వయకూ యింట్రనుస పాయసయేయటటుట చ్చస్యునన్న అబమమచాుడు. ముిందు నీక 
ఆింఖే భాషాజ్ానిం బాగా ఔల్తగుతే తక్కకనవనీా సుళ్ళవగా వస్యుమన్నాడు. అలాఖనే రోజుక రిండు మూడు ఖింటల్త 
ప్రతేయఔిం యింగీేషే చెపేపవాడు. యలా ప్రాయింభించిన చదువ భించి ముహూయుిం చూసుకోఔపోయన్న బాగానే స్యగిింది.  
రిండ్రోజుల్త తరావతను ఔ ఉదయానేా రాజు నవవతూ వచిు "గుడామరాింగ్ మషటర్ పాయవతీశిం. మీ వేల ఈ 
సుప్రభాతింతోటి, ఔ శుబ వాయుకూడా అిందిించదఱచుకన్నాను. ఇింటిదఖాయనుించి న్ననానే ఊయగామఱ ఫింగీ వచిుింది. 
మీ వాట్ట ఈ స్కస్యలో ఆవకామ, ఈ స్కస్యలో తొకకడు చుడి తీసుకొచాును. హాయగా తినిండి" అన్న చకాకపోయాడు. 
వాటిన్న యింతో ఆపాయమతతో చూసూు కూరుున్న ఈవేల యలాగైన్న వీటి న్న టిటించాఱన్న న్నశుయించాను.  
ఆరోజు సపషల్ గా వింట ప్రమతాిం కోసిం నేనూ వింటఖది లోక్క వెళ్ిను. మీరొచాుర్వమట్ట వేల మషటర్ స్తమ్ అింది 
ఇింట్టఴడ. నేను చెపడిం భరుపోయాను. న్న పేరు ఆఴడ ఉచురించలేఔ సఱబయిం కోసిం స్తిం అన్న పఱవడిం 
మొదలటిటింది. పోనీలిండి మీ ఇషటిం ఎలా పలచిన్న సింతోషిం అన్నాను. ఆ రోజున అపటి నుించ్చ ఆ యింట్లే అిందర 
నేను స్తింనై ఊరుకన్నాను.  
"ఈవేల మా వూరనుించి కొతుగా వూయగామలొచిున్నయ. అిందుఔన్న వచాును" తరువాత కొింత వెనా ఔరగిించభన్న 
చెపాపను. ఆఴడ వింట చ్చస్ుింటే నేను న్నయయ కాచ్చను. వింటింతా అయన తరువాత ఆఴడ అనీా తీసుకవచిు న్న ఖదిలో 



 

" అభరు వెళిపోతుింటే ఆఴడను వెనకకపలచి కొించెిం ఆవపిండి ఔ చినా పేేటులో పెటిట "ఇది మాదేశింలో ప్రషదిమైన 
ఊయగామ. మీరు రొటెటమీద బాగా వెనారాచి ద్ధన్నపైన జ్ింలాగా రాసుక చూడిండి. కొించెిం కాయింగా వన్నా చాఱ 
బాగుింటుింది. అటేట వయోగిించఔిండి" అన్న హెచురఔ చ్చశాను కూడాను. ఆఴడ సింతోశించి తీసుక వెళిింది.  
ఆ పూట భోజనిం హాయగా భన దితిన్న చ్చద్ధదభన్నపించిింది. ఈ చెించాలూ, ఔతుులూ, పోరుకల్తతోటి భన భోజనిం 
చ్చమడాన్నక్క అటేట వీల్తగా విండడింలేదు. అిందుఔన్న ఔ పూటన్నా భన ఴత్ర భాయతదేశాన్నా తఱచుకొన్న, భన 
ఆచాయము అనుసయణీమభన్న న్నశుమిం చ్చసుకొన్న సూపనేు, ఫోరుకల్త వగైరా ఔకక పెటేటష సుకింగా చ్చతో ఔల్తపుకొన్న 
భోజనిం ప్రాయింభించాను. పుప అనాిం తినడమైింది. రిండో న్నయ ఆవకామ ఔల్తపుతుిండగా అవతఱనుించి కెవవన 
కఔ ఴనఫడిింది. ఏమట్ల అనుకింటూింటే "ఒ మషటర్ స్తిం, అన్న పల్తపు ఴనఫడాది. ఏిం కొిం మున్నగిింద్ధ అనుకొన్న 
ఔలపన ముదద నోట్లే పెటుటకొన్న లేద్ధదభనుకింటూింటే ఔక ఊపులో" ఒ స్తిం, అింటూ ఏడుసూు ఇింట్టఴడా, ఆఴడ 
వెనఔనే ఆఴడ కూతుళ్ళి ఖదిలో చొయఫడాారు.  
"ఏమటమామ! ఏింజరగిింది" అన్నాను. ఆఴడ ఏదో చెబుద్ధభనుకింటూ న్నఔించిం కష చూషింది. ఆఴడ సమాధానిం 
కోసిం న్నర్నహసూు నేను ఔల్తపుకనా ఆవకామ చ్చయ న్నకతున్నాను. ఆఴడ అదివయక డా బాదేమట్ల తెలమదుకాన్న 
ఇపుపడు భటుటక న్న చెయయ చూష ఒ, ఒ, ఒ, అన్న ఒ వెర్రి కఔవేష, వెనకక ఴరుచుకొన్న మూయు వచిునటుే కర్నులో 
కూఱఫడాది. అింత వయకూ ననుా చూచి ఇక్కలసూు సక్కలసూు వనా కూతళిదదరూ ఆ వదయభిం మానుకన్న, రిండు ఔనీాటి 
చుఔకల్త ఫఱవింతాన తెచుుకొన్న, తలే సింయీణ కోసిం ఆఴడ దఖాయజేర, ఔరు భించి నీలిిందిించి ఔరు ఆఴడ ముకిం 
మీద కాషన్న నీళ్ళి చిఱఔరించాడు.  
ఆఴడ న్నభమదిగా ఔళ్ళి తెయచి న్నకష వేల్తతో చూపసూు వెక్కకలితో "స్తిం, స్తిం యూ" అింటూ భళ్ళి మూయుపోవడాన్నక్క 
వదుయకురాఱవతుింటే, నేను కూడా ఆఴడ దఖాయ కెళి "పయవాలేదిండి, మీరిందుక అలా ఔింగారుడారాు. మీకిం 
బమింలేదు. అసలేిం జరగిిందో చెపిండి" అింటూ మెఱేగా అనునయసూు ఆవకామ ఔల్తపుకన్నా ననా మాట భయచి ఆ 
చ్చతోుటే ఆఴడ ఔళ్ళి తుడిచాను. యింకముింది భళ్ళి కొింఱింటుకనాింత న్న జరగిింది. ఆఴడ ఔళ్ళి బుఖాలూ బగుాన 
భిండడిం ప్రాింభించాయ. "ఒ స్తిం ననుా చింపేస్తవ్" అన్న గొల్తేభింది.  
"పయవాలేదు, పయవాలేదు ీమించిండి" అన్న ఔక రుగున వెళి న్న చ్చతుల్త శుభ్రింగా ఔడుకొకన్న తుడి తువావల్తతో 
ఆఴడ ఔళ్ళి బుఖాలూ, వతిు, బుఖాఱక కొించెిం నేనుయోగిించ్చ స్ా రాశాను. ఇదింతా చూసూు నవవతే తలేక్క కోిం 
వసుుిందన్న ఏడవాఱన్నా ఏడవలేఔ నవవలేఔ న్నకష గుడేపజెపప ఆ పఱేల్త న్నశేుష్యటలై చూసూు న్నఱఫడాారు. సుమారు ఔ 
పావఖింట స్తపు న్నక తోచిన శైతోయచారాఱనీా చ్చస్తసరక్క ముసలాఴడ ఉద్రేఔిం, ఔళ్ళి, ముకింతో పాటు చఱేఫడి 



 

ననుా చూచి "ఒ స్తిం స్తిం యూ ఆర్ ఏ బేడ్ బాయ్ యూ రమల్నే క్కలా్ మీ. నువవ చాలా చెడావాడవ ననుా 
చింపనింతన్న చ్చశావ" అింటూ చినా హాసిం ముకింలోక్క తెచుుకింది.  
ఓనిండీ! నేనేిం చ్చశాను. ఇింతవయకూ మీకిం జరగిిందో ఎిందుఔలా బమడారాో నేను చ్చషన తపేపమట్ల చెపేపరు కాదు. 
న్నవఱే తపింటే భన్నాించిండి - అన్నాను సమ్రతతో అది కాదున్నమన్న ఇిందులో నీతపేపమీ లేదు. న్న మీద 
అభమానింతో నువవ సయద్ధగా మీ ఊయగామ రుచి చూడభన్నచాువ. నువవ చెపపన మాటల్త పూరుగా గ్రసించుకోఔ 
నీక భోజనిం పెటటగానే, ఒ రొటెట ముఔకక కాస్యు వెన్నా ఆవకాయా టిటించి నోట్లే పెటేటసరక్క నషాలిం అింటిింది. 
ఆబాధలో ఏించ్చయాలో తోచఔ నీ ఖదిలోకొచ్చుసరక్క నువవ అనాిం చ్చతోు ఔల్తపుక తినడమే కాఔ, ఆ చెయయ న్నకతుింటే 
న్నక మూయువచిునింత నయింది. ఈ దితుల్త మా ఔఱవాటు లేఔ చూడఖనే న్నక చైతనయిం పోయింది. అింతఔింటే 
భర్వింలేదు. న్ననూారక ఔింగారు పెట్టటను. నువేవమీ అనుకోక ననుా భన్నాించు - అింటూ ఆఴడ బైటక వెళిపోయింది. 
వెనకాలే కూతుళ్ళి ఆఴడననుసరించి గుభమిం దఖాయ ఆగి వెనక్కక తిరగి ననుా చూచి ఔక నవవ నఴవ రుగుతీశారు.  
భరాాడు ఇఔకడ ఆవకామ గొడవా, అది చ్చషన హింగామా, మా ఇింట్టఴడ డిన బాధా, అింతా ఔథ క్కింద రాజు తోటి 
చెపేపసరక్క రాజు ఴయఖఫడి ఔటే నవవ - ఆరోజసుమానిం తల్తుక తల్తుకన్న మేమదదయిం ఔటే నవవకోడిం. ఈ ఔథ 
రాజునా యింటి ఆఴడక కూడా చెపాపిం. వాళ్ళి తెఖ నవవకన్నారు. అఔకడనుించి రాజు మత్రఫృింద్ధన్నఔిందరక్క వాయిం 
రోజుఱ వయకూ ఈ ఔథ చెపప అిందర్నా నఴవసూు ఆనిందయవశులా చ్చశాడు.  
న్నక పాఠాల్త బాగా స్యగుతున్నాయ. ఇింగీేష్య న్నక చాలా తొిందయగా, బాగా వస్ుిందన్న మా మేషటరు 
హృదమపూయవఔింగా ననాభనిందిించారు. మా రాజు కూడా ఈ శుబవాయు ఴన్న చాలా సింతోశించాడు. రోజూ కాస్తసపు 
ఇిండిమన్ అస్షయేషన్ క వెలిడిం, అఔకడ ఒ ఖింట్ల రిండు ఖింటలో కూరుున్న ఏవైన్న పుసుకాలూ, త్రిఔలూ, 
చదువకోడిం అఱవాటు చ్చసుకన్నాను. అలా బాగా కాఱక్షేిం అవతుిండేది. తరువాత అఔకడి కొచ్చు ఇతయ సభుయల్త 
తెల్తగువాళ్లే కాఔ అయవల్త, భలయాళ్ళల్త, ఔరదదరు ఔనాడీల్త, బెింగాల్నల్త, ింజ్బీల్త మొదలైన ఴద్ధయరాుఱతో, క్రమేణ 
రచమిం ఔల్తగుతూ వచిుింది. ఇింతభింది ఴదేశీయుఱతో ఇలా రచమిం ఏయపడాిం వాలిిందరూ న్నతో సమాన 
స్యాయలో సయద్ధగా మాటే్టడాిం న్నకెింతో ఉతాసహింగా ఉింది.  
ఔ రోజున మా రాజు న్న ఖదిక్క వచిు "ర్వపు ఈ వూళ్ళే ఔ దొయస్యన్న షాతిరురాల్త, పెదద ఇింటిది, ఴద్ధయవతి ఆమె భన 
దేశసుాఱింటే చాలా అభమానింతో చూసుుింది. ఆఴడ అపుపడపుపడు అనగా సింవతసరాన్నక్క రిండు మూడుస్యరేు 
భనవాలిన్న కొిందరన్న ఇఔకడ వాలిన్న కొిందరనీ యువతీ యువకఱను ఆహావన్నించి వాలికో చినా పార్నట ఇసూుింటుింది. 
అటువింటి పార్నట ఔటి ర్వపు ఏరాపటు చ్చషింది. ద్ధన్నక్క న్ననుా కూడా తీసుకయభమన్న వయుమానిం చ్చషింది. అిందుఔన్న భనిం 
వెళ్ళిద్ధిం. "షదిింగా విండు" అన్నాడు రాజు.  



 

"పార్నట అింటే అదేభన్నా మీటిింగూ ఉన్నయస్యలూ ఇలాింటిదేభన్నా లేఔ ఇింకభన్నా ఉింటుింద్ధ? ఇఔకడ 
దితులేమట్ల జయఖబోయేదేమట్ల ముిందు తెల్తసుకోవడిం కోసిం మభమలా అడుగుతున్నాను" అన్నాను. "అబేా! సభా, 
ఉన్నయస్యలూ అలాింటి గొడవ ఏమీ ఉిండదు. ది భిందిన్న ఔల్తసుకోడిం, కలాస్యగా ఔబురేు చెపకోడిం, ట్ట, 
పఱహారాలూ స్తఴించడిం. భళ్ళి కాస్తసపు ఔబురేు చెపుపకోడిం ఎవరైన్న పాడే వాళ్ళిింటే పాటల్త పాడడిం, కొకఔకపుపడు 
ఇనోరా్ గేమ్స అనగా, యింట్లేనే ఆడుకనే ఆటలేవన్నా వయవధి వింటే ఆడుకోవడిం. తరువాత ఎవర ద్ధరన వాళ్ళి చకాక 
పోవడమునూా, యదీ దితి యింతఔింటే భర్వమీ లేదు" అన్నాడు.  
భన మామూల్త (డెసూసపైన ఒవర్ కోటూ న్నతిుమీద హేటూ పెటుటకొన్న ఫమల్తదేర అఔకడిక్క వెలిడిం. అఔకడ వీధి 
తల్తపుక అభరు ఉనా ఔ గొల్తసు లాింటిది లాగితే లోఱ ఖింట మోగుతుింది. అపుపడు ఆ యింటి ఫటేరు వచిు తల్తపు 
తీస్యుడు. తల్తపు తీమగానే భన్నా "గుడ్ ఆపటరూాన్  సర్" అన్న భన ఒవరుకోటూ, ట్లపీ తీసుకన్న బద్రరుస్యుడు. 
భనలా లోలహాలోేక్క తీసుకవెడతాడు. అఔకడ మజమానురాల్త వచిు భనలా లోలహాలోేక్క తీసుకవెడతాడు. అఔకడ 
మజమానురాల్త వచిు భనలా ఱఔరించి ఔయచాఱన్నన్నక్క చెయయ అిందిసూు "హౌ డూ యూడూ" అింటుింది. అింటే 
కలాస్యగా ఉన్నావా అనామాట. తరువాత భనలా తీసుకెళి అఔకడ వనా వాలిిందయకూ రచమిం చ్చసుుింది. ఆ 
తరువాత కాయయక్రభిం యింద్ధఔనే చెపపనటుేగానే ఔబుయేతో ప్రాయింబభవతుింది - అన్నాడు. సర్వ యఔకడ వేడుఔ 
చూద్ధదభన్న అలాగే వస్యుననీ "నీవ కూడా ఉింట్టవ ఔద్ధ న్నక సిందేహిం, బమిం ఏముింటుింది?" అన్నాను.  
"నేను వచిు (న్ననుా తీసుకనే వెడతాననుకో, ఏ కాయణిం చ్చతనైన్న నేను రాలేఔపోతే వెలివఱషనచోటు చిరున్నమా, 
ఎలా వెళ్ిలో అనీా ఴవయింగా రాష నీక్కస్యును. న్నకోసిం మూడునాయవయకూ, ఎలా వెళ్ిలో అనీా ఴవయింగా రాష 
నీక్కస్యును. న్న కోసిం మూడునాయవయకూ చూడు. అపటి నేను రాలేఔపోతే, నేను రాషచిున ప్రకాయిం వచ్చు స్తయ. నీకిం 
బమింలేదు, ఎఔకడా తపపపోవ" అన్న చెపప ఔ కాగితిం మీదను అనీా ఴవయింగా రాష ఔ పాేను గూడా వేష 
యచాుడు. పాిం. యింఔ నేను వెడతానన్న ఫమల్తదేరుతుింటే, అనాటుట యింకొఔక ముకయ ఴషమిం చెపడిం 
భయచిపోయాను. "భనిం వెలిగానే అఔకడ నౌఔరుగాన్న మజమానురాల్తగాన్న, మామూల్త గుడీఴన్నింగ్ అయన 
తరావతను, "వడ్ యూలైక్ టు హేవ్ ఏ వాష్ష అిండ్ బ్రషప్" అన్న అడుగుతారు. అింటే నీముకిం చ్చతులూ 
ఔడుకోకవడింగాన్న, తఱ దువవకోడింగాన్న, అలాపచమానిం చ్చసుకోవఱషన అవసయిం కాన్న వింటే "నో థాింకూయ" అింటె 
'తీరపోతుింది. యది భయచిపోఔ జ్ాఔిం పెటుటకో అన్నాడు. సర్వనన్నయింటిక్క ఫమల్తదేర వచిు రాత్రి భోజనిం చ్చష 
కాస్తసపు మా యింటి మజమానురాలతో ఈ ఔబురూ, ఆ ఔబురూ చెపప కొించెింస్తపు చదువకొన్న డుకన్నాను.  

  



 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 23వ భాఖిం 
భరాాడు భోజనిం, చదువ వగైరాఱనీా మూడుఖింటఱక ముగిించుకొన్న, ముకిం ఖట్రా ఔడుకొకన్న, రాజు రాఔ కెదురు 
చూసూు కూరుున్నాను. అతన్నింతకూ రాలేదు. మూడునాయ కూడా ద్ధటిింది. ఇింఔనూ ఆఱసయిం చ్చస్తు అఔకడిక్క సకాఱింలో 
వెలిలేనేమోనన్న ఫమల్తదేర రాజు రాషచిున చ్చటి జేబులో పెటుటకొన్న, ఫమల్తదేర కొింతదూయిం ట్రామ్ మీద వెళి, 
ఆకరున కొించెిం దూయిం నడవవఱషన మేయ ఔ సిందులో నుించి వెళ్ిను. యేమీ యఫాింది లేకిండానే యవర్నా 
అడకకిండానే ఆ సిందు తెల్తసుకోఖలగాను. ఇింఔను వారింటిక్క ఔ పరాేింగుదనగా భనిం అఔకడిక్క వెళిన తరువాత 
వాళ్లిదో అడఖడిం, భనిం వాలి స్యాన్నఱ ఖదిలోక్క వెలిడిం యిందుఔన్న ఆ సిందు న్నయోనింగా విండి అపటిక భసఔ 
చ్చఔటిగా విందన్న ఆ రోడుావాయను ఱగశింఔ కాన్నచిు వారింటిక్క వెళ్ిను. అదే యఱేన్న న్నశుమిం చ్చసుకొన్న గొల్తసులాగాఔ 
నౌకరొచిు తల్తపు తీశాడు.  
ననుా ఱఔరించి న్నకోటూ, ట్లపీ అడిగి తీసుకొన్న హాల్తలో వనా వింల్త స్యటిండుక్క తగిలించాడు. ననుా లోలక్క 
తీసుకవెడుతుింటే ఖఫఖబా తొిందయగా రాజు వచాుడు. మేమదదయమూ ఔలష హాల్తలోక్క వెళ్ిిం. మజమానురాల్త 
యింతో సింతోషిం ముకింలో వయఔురుసూు, యవరతోనో మాటే్టడుతున్నాఴడ మా దఖాయకొచిు రాజును ఱఔరించి 
యోఖక్షేభముల్త ఴచారించి న్నకష చూపసూు ఈజ్ దిస్ జింటిఱమన్ యువర్ నూయ ప్రిండ్? అన్న అడిగిింది. ఓనిండన్న న్న 
పేరు చెపప ననుా రచమిం చ్చశాడు.  
ఆఴడ ననుా భిందహాసముతో యోగాదిగా చూచి వెర పీేజ్ డ్ టు మీట్ యు మషటర్ పార్...బా...టిసిం అన్న ఔయచాఱనిం 
చ్చసూు "హౌడుయుడూ" అింది. ఆ యింటి వైబవిం, అఔకడ భనుష్యయఱను మజమానురాల సిందరాయన్నా చాఔచకాయన్నా 
చూచి ముగుిడనై యధాయనింగా రాజు చెపపిందింతా భయచిపోయ హౌడూయుడూ అన్న అనగానే యేిం చెపాపలో తోచఔ 
"యాజ్ యూజువల్ లైక్ ఆల్ పీపుల్" అన్న యింకా యేదో అనబోతుింటే ఆఴడ కొించెిం నవవడిం, రాజు న్న చెయయ 
నొఔకడిం యేఔకాఱభిందు, జరగాయ. యేదో పొయపాటు జరగిపోయిందన్న హడలపోతూ యఔనైన్న జ్గ్రతుగా 
విండవలననుకింటుింటే "వడ్ యూ లైక్ టు హేవ్ యే వాష్ష" అింది ఇలాేల్త. అఱవాటు చొపుపన నేను భళ్ళి పుపలో 
కాల్త వేమబోయ తెలఴ తెచుుకన్న రాజు చెపపన మాట జ్ాఔిం తెచుుకన్న,‚“‚నో థాింకూయ" అన్న అింతటితో వూరుకోఔ, 
అఫదదమాడడిం అఱవాటు లేఔ "ఐ డిడిట్ యట్ ది కాయార్ ఆఫ్ ది స్కిట్“‚“వీధి చివయ కాన్నచ్చు వచాులిండి" అన్నాను.  
యింకముింది! పడుగుడాింత నైింది. ఆఴడ న్నరాిింతపోయింది. కొించెిం యొడింగా న్నల్తచున్న మాటే్టడుతునా 
వాలేింతా న్న మాట ఴనఫడినింతవయకూ సాింభించిపోయారు.  



 

కొించెిం దూయింలో వనా ఫటేరుఔ ఖబుకకన యేదో వాింతి వసుునాటుే నోటిక్క చ్చయ అడుాపెటుటకొన్న అవతలక్క 
రుగెతాుడు. వాతావయణిం అింతా హఠాతుుగా చఱేఫడిపోయనటేన్నపించిింది. ఏింరా బఖవింతుడా! నేననా మాటలో 
తపేపముింది. వాళ్ళిిందుక్కలా ఖడాఔటుటకపోయారు. అన్న ఖజఖజలాడుతూ ఔలినీలి యయింతమై గుడేపజెపప చూసుుింటే, 
మజమానురాలే ముిందు తేయకొన్న, తెలఴ తెచుుకొన్న అిందరకష ఔస్యరచూచి, ఔ చిరునవవతో వాలిిందరకూ 
చైతనయిం ఔలగిించి "వెర్నగుడ్ మషటర్, మషటర్ స్తిం వెర్నగుడ్ ఔిం ఎలాింగ్" బాగునాదిండి చాలాబాగుింది. యిండి అన్న 
ననాఔకడ అిందర రాజు సహామింతో రచమిం చ్చషింది. కొదిద ీణాలోే అిందరూ మామూల్త ధోయణిలో డారాు.  
కాన్న న్న బెదురు భటుటక వదఱలేదు. యలాగో ఱహారాఱయేద్ధకా కూరుున్నాను. తరువాత తరుణిం ఔన్నపెటిట "న్నక 
చదువకోవఱషన నునాది. నేన్నింఔ వెడతానన్నాను.""బాగా చ్చఔటి డాది ఔకడవూ వెలిఖఱవా లేఔపోతే నేను 
స్యమిం రాన్న" అన్నాడు రాజు. అబేాబేి అఔకర్వేదు, నేను న్నభమదిగా వెడతాను. పయవాలేదు. అన్న బైటిక్క వచ్చుష ఫసక 
చ్చరుకన్న అఔకడ జరగిన ఴశేషాల్త యేమటన్న మా యింటి ఆఴడ అడుగుతే భర్వమీ లేవన్న యధాయనింగా సమాధానిం 
చెపప పుసుఔిం తీసుకూకరుున్నాను. న్న భనసుస సరగాలేదన్న గ్రసించి ఆఴడ ఏమీ మాటే్టడకిండా చకాకపోయింది. 
వెళినచోట ఏదో అభాసు చ్చశానన్న తెల్తసుకన్నాను. అది యేమట్ల భటుక తెలమలేదు. రాజు పాిం యదేదో తన 
తపయనటుట చాలా బాధడినటుట ఔనఫడాది. సర్వ యేిం చ్చస్యుిం అనుకొన్న చదువకింద్ధభన్న ప్రమతిాస్తు చదువ స్యఖఔ 
దీన్నా గురించ్చ ఆలోచిసూు యింతోస్తపు కూరుున్నాను. ఇింఔ డుకింద్ధభన్న ఆలోచిసూుిండగా రాజు చకాక వచాుడు.  
రావడింతోటే "భహానుభావా పాయవతీశిం కొిం తీస్తవయాయ! నేన్నన్నా ఴధాలా చెపుతే, ఆకరక్కలా చ్చస్త నేమ"టన్నాడు. 
నేనఔకడ దృశాయల్త ఆ యింటి శుభ్రతా, యేరాపటుే, మజమానురాల రూపుర్వఖా ఴలాస్యలూ చూసూు మీరు చెపపనవనీా 
భయచిపోయాను బాబూ నేచ్చషన పొయపాటేదో యపటి తెలమరాలేదన్న యేదో పెదద పొయపాటే చ్చషవింట్టనన్న 
మాత్రిం తెల్తసుకన్నాను. యేిం చెమయను భన్నాించు - అన్నాను. పయవాలేదు. వడ్ యూ లైక్ టు హేవ్ యే వాష్ష అింటే 
నో థింకూయ అన్నావ బాగానే వింది. అింతటితో వూరుకోఔ వీధి మొఖన్న కాన్నచాునన్న చెపడమెిందుఔయాయ! నువెవఔకడ 
చ్చశావో, ఎలా చ్చశావో నుించున్న, కూరుున్న అన్న యేభన్నా న్ననాడిగిింది ఔనఔన్న! ఇలాింటివనీా యఔకడ సింగింలో 
చాలా అసభాయల్తగా రఖణిించుతారు. అింతఔింటే యేమీ కొిం మున్నగిిందేమీ లేదు. పయవాలేదులే ద్ధన్న కోసిం యేిం 
బెింఖ పెటుటకోక - అన్నాడు రాజు,  
"ఆఱసయమైింది. పోతాను భళ్ళి ర్వపు ఔల్తసుకింద్ధిం" అన్న చకాకపోయాడు.  
నేను వెళిన మొదటి ట్టపార్నట ఇింత ఖభమతుుగా నడిచిింది ఔద్ధ అన్న నేనూ నవవకింటూ భించింమీద వాలేను. భరాాడు 
పొదుదన ఖతరాత్రి జరగిన సింఖతింతా రాత్రే భయచిపోయాను. న్న అవవషాటల్త తీరుుకనేసరక్క, మామూల్త దితిన్న 
ఇింటి ఆఴడ(మసస్ థామ్ సన్) కాఔ, ఆమె చినా కూతురు న్నక ఱహాయిం అభరుస్ుింది ఫఱేమీద నేను ఇదేమట్ట 



 

అనుకన్నాను. ఆ అమామయ కూడా కొించెము ననుా చూచి షగుాడుతూ తఱ వించుకన్న, చిరునవవతో "గుడ్ 
మారాింగ్ మషటర్ శాయమ్" మా అభమక్కవాలి కొించెము ఫదిఔింగా ఉింది. అిందుచ్చత మీ ఱహాయిం నేను తీసుకవచాును. 
మీర్వమీ అనుకోయనుకింట్టను అింది.  
నేను నవవతూ "అయోయ వెర్రిద్ధన్న, అనుకోవడాన్నకమీ వింది యిందులో - చాలా సింతోషిం - అింటే మీ అభమక 
ఫదిఔింగా వనాిందుక కాదు - సుమా నువవ తీసుక వచిునిందుక సింతోషిం" అన్నాను.  
"అలాగాిండి, నేను తెస్తు భటుటక సింతోషమెిందుక!" అింది యేమీ యొయఖనటుట.  
"అబేా భర్వమీలేదు నువూవ మీ అకాకకూడా, ననుా చూష బెదురు బెదురుగా దూయిం దూయింగా వింటే న్నక అదో 
మోసురుగా వింది. భనిం అింతా చినావాలిముఖద్ధ ననుా చూష బమడినటుట యడము యడముగా విండటము 
న్నక అటేట అింత నచులేదు" అన్నాను.  
"మాక అటువింటి యదేమీ లేదు. మేము తయచు మీతోటి మాటే్టడుతూింటే యేమటింత చొయవ అన్న మీరు 
అనుకింట్టర్వమోనన్న కొించెిం సిందేససూు వచాుము మా అభమకూడా కొించెిం జ్గ్రతుగా విండభన్న హెచురసూు 
వచిుింది. అింతఔింటే భర్వమీ లేదు" అింది.  
ఆ తరువాత వెళిపోయింది.  
న్న ఱహాయము అయన తరువాతను చెలేల్తతో పాటు అఔకగారు కూడా భిందహాసముతో వచిు గుడ్ మారాింగ్ చెపప 
"యేభిండి కలాస్యగా వన్నారా? రాత్రి బాగా న్నద్రటిటింద్ధ" అన్న సింభాషణ ప్రాయింభించిింది. "కూరోువమామ న్నఱఫడే 
వన్నావేమ" అన్న కర్ను చూపించాను. ఈ లోపున చెలేల్త ఫఱేమీద వనా ఱహాయపు స్యమానుల్త తీసుకవెళి, లోఱ 
పెటేటష భళ్ళి వచిు ఫఱేమీద గుడాదులప సరగా వేష వెలిన్న, వద్ధద అన్న సిందేససుునాటుటగా అఔకడే న్నఱఫడితే నీక 
తొిందయన్న లేఔపోతే నువవకూడా కూరోురాద్ధ! అన్నాను. కూరోుభన్న అఔకగారు ఔింటితో సింజా చెమయడిం నేను 
ఖభన్నించాను. "మీరపుపడు యొఔకడకూ ఫమటక వెలిరా అింది చినామామయ. ఇపుపడపుపడే యొఔకడకూ వెలిను 
కూరోు" భన్నాను.  
వాళిదదరూ న్నతో న్నభమలముగా సింభాషణక ఉక్రమించారు. "మాయల్తే ఎలా ఉనాదిండీ" అనాది పెదదమామయ.  
"చాలా బాగుింది. ఇలేూ- మీ ఇింట్ల ేవారూ కూడా!" అన్నాను.  
"ఒ!" అింది నవవతూ ఆ అమామయ. "మీక అన్నా సదుపాయాలూ జరుగుతున్నాయా? మీకమీ ఇఫాిందిగా లేదు ఔద్ధ 
ఇఔకడ" అనాది భళ్ళి.  



 

"ఆ అనీా బాగానే ఉన్నాయ. ఏ ఴధమైన ఇఫాిందీ లేదు. చాలా సుకింగా వింది. ఎటొచిు భధయభధయన ఏమీ 
కాఱక్షేముకాఔ, ింటర తనము చ్చతనో ఏదో మా ఊరూ, ఇలేూ జ్ాఔము వసూు ఉింటుింది. అపుపడు భటుక 
భనసుస కొించెము ఴఔఱము అవతూ వింటుింది" అన్నాను.  
"భర ఎపుపడూ ఆ మాట చెపాపరుకార్వమ? మేము వచిు కూరుున్న ఏవో ఔబురేు చెపుతూ ఉిండే వాలిము. మీక 
కాఱక్షేముగానూ, బెింఖ లేకిండానూ ఉిండేది ఔద్ధ!" అనాది చినామామయ.  
"మీక తీరకైనపుపడు, సయద్ధగా ఉనాపుపడూ ఊరు చూడడాన్నక్క, లేఔపోతే పఔురు హౌసుకో తీసుక వెడతాము మేము 
కావలస్తును" అనాది పెదదమామయ బెదురు తీరనటుట.  
"ఒహో అదీ సింఖతి!" అనుకన్నాను.నేను. వాలిక చనుఴస్తు అసుమానమూ ఇఔకడే కూరుునేటటుేన్నారు. న్న చదువ 
చింఔన్నక్కనటేట ఉింటుింది. అనుకన్నాను.  
"అలాగా, చాలా సింతోషము. మీక తీరకైనపుపడు తపకిండా వెళ్ళిద్ధము. న్న ర్నీ అయేయవయకూ కొించెము 
హడాఴడిగా ఉింటుింది" అన్నాను. అింతటితోటి వాళ్ళి అవతఱక వెళ్ళితార్వమో అనుకన్నాను. అలా ఔదిలే 
సూచనలేమీ ఔనడలేదు.  
"న్ననా స్యమింత్రము ఎఔకడక వెళ్ియిండీ ఏదైన్న పఔురుకా" అింది పెదదమామయ.  
"పఔురూలేదూ, గిఔురూ లేదు. పార్నటక్క వెళ్ిను వారవరో పలచాయన్న, మా స్తాసతుడు తీసుకవెళ్ిడు" అన్నాను. 
"పార్నటక- అభమ దొింగా...చెపాపరు కారు" అింది ఔళ్ళి పెదదఴ చ్చష చినామామయ.  
"నువవ అపుపడు యిందుక అడఖలేదు అడిగితే అపుపడే చెపేపవాడిన్న" అన్నాను. నవవతూ - ఇింతలో, " అఔకడేఴ 
జరగిిందిండి. యేమటి ఴశేషాల్త - చెపరూ?" అింది బ్రతిమాల్తతునా ధోయణిలో పెదదమామయ.  
"చెపడాన్నకమ వనాది. న్నక అింతా కొతువూరు. భనుష్యయల్త దితుల్త అనీా కొతు, అిందుచ్చతను నేను చెమయకూడన్న 
నుల్త ఔటి రిండు చ్చశాను. పార్నటలో అనకూడన్న మాటల్త తెలమఔ అన్నాను. అయన్న పాిం భనలా ఆహావన్నించిన 
ఇలాేల్త చాలాభరాయదగా నేనేమ చెమయనటుటగా సర్వదష న్న బెదురు తీరుింది. తక్కకన వాలిిందరూ కూడా న్నతో 
కలాస్యగా మాటే్టడారు.  
"అలాఖటిండీ యింతన్న జరగిింది? మేము కూడా వింటే మీక అనీా చెపప విండేవాలిము ఇటువింటి యఫాిందులేఴ 
ఔఱఖఔ విండేఴ" అింది పెదదమామయ నవవతూ.  
"న్నజమే - మీరు కూడా వింటే నేను వీధిలో ఆ న్న చెమయఔనే పోయేవాడిన్న" అనుకన్నాను. లోఱ.  
"అసలింత యేమ జరగిిందో చెపుదురూ యేదో ఔ చినా పొయపాటు వస్తు మాత్రము మీరు అింత షగుాడాలో 
యేమీటి? చెబుదురూ అసలేమ జరగిిందో" అింది లాఱనగా.  



 

"యిందుకూ అఔకడ జరగిన రాబవము చాఱఔ మీదఖాయకూడా చెపాపలా యేమటి" అన్నాను.  
"చెపాపల తపదు మాక ఴన్నఱన్న సయద్ధగా వింది." అింది చినాగా తనకర్ను లాకకన్న యేిం చెమయను? యేమట్ట పఱేఱ 
హింగామా? అనుకన్న ఔక ీణిం మౌనింగా కూరుున్నాను.  
"అలా షగుాడఔకయలేదిండీ మీరు చెపిండి పయవాలేదు" అింది చినామామయ భళ్ళి.  
"ఇదఔకడి గొడవరా బఖవింతుడా, అనుకన్న చెపఔపోతే వాళ్ళి న్నఱవన్నవవరు. చెపతే అసల్త బ్రతఔన్నవవరు అన్న 
హడలపోతూ న్నభమదిగా తు.చా తపకిండి యింటి దఖాయ నుించి ఫమల్తదేరనది మొదల్త భళ్ళి తిరగి వచ్చుద్ధకా 
జరగిన గాథ అింతా తఱ వించుకొన్న చెపాపను.  
వాళిదదరూ ఴయఖఫడి ఔటే నవవ, యఔకడి వాళ్ళి యింత ఖటిటగా నవవడిం, నేను యపుపడూ ఴనలేదు. వాలిలాఖ 
వూగిపోతూ నవవతుిండగా తలే చకాకవచిు ఖది తల్తపు తటిటింది. చటుకకన నేను వెళి తల్తపుతీశాను. వాళ్ళి తల్తపు 
చపుపడు ఴన్ననటుటగాన్న, నేను తల్తపు తీమడింగాన్న చూషనటుటలేదు. అఔకచెలేళిదదరూ ఔరమీద ఔరు డి ఆనింద 
బాషాపల్త చెక్కకలిమీద కారుతూింటే వూరక ఊగిపోతూ నవవకింటున్నారు.  
తలే వాలిను చూష, తనూ భిందహాసిం చ్చసూు ఏమటిండి స్తమ్ గారూ, వాలికమైన్న భతుల్త పోయన్నయా! మీర 
మైన్న ఔథల్త చెపాపరా వాలిక" అన్న న్నతోటి అింటూ ఆ యదదర పఱే చెవలూ టుటకన్న లేవదీసూు "మీకమైన్న 
బుదిివనాద్ధ? లేద్ధ? ఆ పెదదభన్నశ యదుటయేమట్ట అసబయ ప్రవయున" అింది కొించెము కోింగా అనాటుట. "ఒ భదర్, 
భదర్" అింటూనే తలే చ్చతిలోనుించి ఴడిపించుకన్న, నవవతూనే పారపోయారు పఱేలదదరూ ఆఴడకూడా చిరునవవతో 
"మీర్వ భన్నా భించి ఔథల్త చెపాపర్వమటిండీ? మా పఱేల్త అింతగా నవవతున్నారు. చినాతనిం వాలి యీ ప్రవయునక 
మీర్వమీ అనుకోఔిండి నేను కోడతాను లిండి" అింటూ ఫమటక వెళిపోయింది.  
పాము మీరు లేచి వొచాురు. మీక వింట్లే ఫదదఔముగా ఉనాదన్నారు. మీ అమామయల్త. "యలా వనా"దన్నాను. 
భర్వమీ పయవాలేదిండి, యేదో మామూలే. "కాస్త్ర వొళ్ళి-నొపుపలూ అదీనీ, పెదదతనము ఔద్ధ! న్న ఎకకవ వాళిదదరు 
వన్నాయనామాటేగాన్న, తిన్న కూరోువటిం వూయింతా తియఖడమే తప న్నక కాసుయే న్నక్క సహామడరుఔద్ధ! అింటూ 
వెళిపోయింది. నేను ఔక ీణము వాలినవవ తలేక్క ఴనడి వచిుింద్ధ లేఔ కూతుళ్ళి ఇింతస్తపు ఇఔకడేమ చ్చసుున్నారు. 
అన్న సిందేహము ఔలగివచిుింద్ధ! అన్న ఆలోచన పోయింది న్నక. పోనీలే కాయణమేదైతే భటుక న్నకమ, గుింటల్త 
భటుటక చురుకైనవాళ్లే షషింద్రీఱలాింటి వాళ్ళి అనుకన్నాను. యింఔనేదైన్న చదువకింద్ధమా అన్న పుసుఔము 
తీమబోతుింటే వింట యింట్లేనుించి యేదో పెదద శఫదమైనటుట ఴనఫడిింది. యేమటన్న నేను రగెతుుకన్న వెళి తల్తపు 
తట్టటను.  



 

నవవతూిందో, యేడుసుుిందో తెల్నన్న ఔనీాటి ముకింతో ముసలాఴడ వచిు తల్తపు తీష ననుా చూడడముతో 
సముద్ధయించుకన్న “ఒ!మషటర్ శాయమ్, శాయమ్" అన్న ననుా అమాింతిం కౌగిలించుకింది.  
నవేవ గ్రాభఫోను రకారాు హఠాతుుగా ఆపేషనటుట అదివయక నవవతునా పఱేలదదరూ, మూతుల్త బగిించుకన్న, 
ఫఱవింతాన నవావపుకన్న లేచి న్నఱఫడాారు.  
"ఎింతన్న జరగిింది మషటర్ స్తమ్. ముిందు మాతోటి కాసుింత పార్నటక్క వెడుతున్నాననా ఴషమిం చెపప ఉింటే, నేను మీక 
సఱహా ఇచిు ఉిండేద్ధన్నన్న ఔద్ధ! అయన్న పయవాలేదులిండి, మీర్వమ అనుకోఔిండి." అింది కౌగిట్లేించి ఴడిచిపెటిట వీపు 
తటుటతూ.  
నేనేమీ అనుకోవడిం లేదులిండి అన్న మాటే్టడకిండా ఖబుకకన న్నఖదిలోక్క చకాక వచాును. స్ఫాలో చతిక్కఱఫడి ఈ 
కర్రముిండల్త నేను చెపపనదింతా చిఱవలూ, ఱవలూ, చ్చరు చెపాపరు కాబోల్త. ముగుారూ నవవకింటున్నారు 
అనుకన్నాను.  
ఇింతలోనే వాళ్ళి ముగుారూ భళ్ళి వచిు "స్తమ్ గారూ మా తెలఴతకకవ ప్రవయునక భన్నాించిండి. మేము అటే్ట నవవడము 
పొయపాటు. మీర్వమీ అనుకోఔిండి" అన్న ీమాణ చెపుపకన్నారు. "నేనేమీ అనుకోలేదిండి దీన్నక్క ీమాణ కూడా 
ఎిందుక?" అన్నాను.  
"థింకూయ" అన్న వాళ్ళి తఱవొించుకన్న చకాకపోయారు. వీలిక చెపడిం చాలా పొయపాటే ఇదివాళ్ళి 
ఎరుగునాింతవయకూ స్తాసతుఱిందరూ ప్రచాయిం చ్చస్యురు కాబోల్త అనుకొన్న పోనీ! మున్నగిపోయనదేముింది? అన్న 
నేనూ నవవకన్నాను.  

 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 24వ భాఖిం 
వాలి మీద న్నక ముిందు కొించెిం కోిం వచిున్న, తల్నే, పఱేలూ వెర్రి మొహాల్త వేసుకన్న, బమింగా న్నకష చూసూు - 
అిందులో ఆ చినా పఱే భర్నను - ీమాణ చెపుపకనేటపటిక్క న్నక జ్లవేషింది. వాళ్ళి వెళిన తరువాతను ఇదింతా 
పునరాలోచన చ్చసుకింటూ వింటే వాలి తపుపభటుటక యేముింది ఇిందులో, తప చ్చషనవాణిణ నేను. అది ఴనావాళ్ళి 
ఎవయయన్న నవవతారు. నవవకిండా ఎలా విండఖఱరు! ఇపుపడు స్యవకాశముగా ఆలోచిస్తు న్నక నవొవసుుిందిఖద్ధ! 
తెలఴ తకకవ తెలఴతకకవే. అది తెలఴతకకవ అన్నాయన్నగానీ, భరొఔళ్ళి అనుకన్నాయన్నగాన్న బాధడడమూ, 
వాలిమీదను క్కనుఔ తెచుుకోవడమూ, భరో తెలఴ తకకవ కాదు భర్న!  



 

అిందుఔన్న భనసూపరుగానే వాలేను ీమించాను. న్న తెలఴ తకకవ మాట ఎలాఖ వన్నా, వాలి వెర్రి మొఖాల్త చుస్తు 
భటుటక న్నక జ్లవేషింది నవూవ వచిుింది చిత్రముగా లేదిదీ!  
ఈ ఴషమము భరచిపోయ భళ్ళి చదువ ప్రాయింభద్ధదము అనుకనేసరక్క యిందుకో భళ్ళి ఇల్తే జ్ాఔము వచిుింది. 
మా అభమ ఎలా వనాదో, న్న కోసము యింత బెింఖపెటుటకిందో యేమట్ల మా న్ననా ఔఠినింగా వన్నా, లోఱ ఆమన 
న్నమీద ఎింతో అభమానిం లేఔపోలేదు. కానీ, ఆమన ఎపుపడూ ద్ధన్నన్న పైక్క పొఔకన్నవవడు. యపుపడు కూడా మా 
అభమక ఏవో ఆ మాట, యిూ మాట చెపప, భరపించటము ఫదుల్త, ఆఴడను కోడుతూ, భరింతె బెింఖటిలేేటుే 
చ్చసుున్నాడేమో? ఏిం చ్చస్తు భటుక నేను ఏమీ చ్చమఖఱను ఇపుపడు? నేను రాషన ఉతురాల్త అింద్ధయో లేదో? 
అయన్న అిందకిండా ఏలాఖ వింట్టయ? ఇదేమీ భనదేశము ఖనుఔన్న? ఉతురాలూ, టెలగ్రాములూ, భన్నయాయారులూ, 
హరించుకపోవడాన్నక్క? న్ననా యిందుక జవాబు వ్రామలేదు? నేన్నఔకడ వనాన్నాళ్ళి ఆమన దగిాయనుిండి జవాబు 
రాద్ధయేమటి చెపామ ? రాఔపోతే నేను బ్రతఔడము ఎలాఖ? ఈ చదువక సున్నాచుటిట ఇింటిక్క పోవఱషన ఖతి 
డుతుింద్ధ ఏమటి బఖవింతుడా? అపుపడెింత హాస్యయసపదముగా వింటుింది న్నబ్రతుక? పోనీ ఔ టెలగ్రాము 
యస్తునో? ద్ధన్నక్క బోల్తడింత అవతుింది ఖద్ధ? యఔ నేమ చెమయడిం అన్న పుసుఔము చ్చతితో టుటకొన్న ఆలోచిసూు 
కూరుున్నాను. ఎింతచ్చపు అలా కూరుున్నానో తెలమదుగాన్న తల్తపు కొటిటన చపుపడై ఉలక్కడి, యిండి లోఱక అన్నాను 
న్నభమదిగా తల్తపు తీసుకన్న థామ్ సన్ దొయస్యన్న లోఱక వచిుింది. భళ్ళి ఏమీ వచిుింద్ధ ఈఴడక? అనుకింటూింటే 
"మీక ఉతుయము వచిుిందిండీ స్తమ్ గారూ!"అన్న "ఫహుశా న్నక అిందిించి చకాకపోయింది.  
ఉతుయము చ్చతిలోక్క తీసుకోగానే ఇింటి దఖాయనుించ్చనన్న తెల్తసుకన్నాను. ఎిందుకో కొించెము దడ వచిుింది. ఔలినీళ్ళి 
వచాుయ. సింతోషమో, ఴచాయమో తెలమలేదు. రిండు మూడు న్నమషాఱవయకూ ఉతుయము తెయవలేఔపోయాను. 
తుదకెలాఖయతేనేమీ ననుా నేను సముద్ధయించుకన్న ఉతుయము తెరచాను. మా న్ననా దసూుర్న ఔనడే సరక్క ప్రాణము 
లేచి వచిుింది.  
ఉతుయము చదువతూింటే, న్నలో మొటటమొదటి ఫమల్తదేరన బమసిందేహాల్త తొఱగిపోయ, ఔరుణాపూయణమైన ఆమన 
అీరాల్త ఔింటిక్క ఎింతో చఱేగా తగిల, హృదమములో ఆనిందమూ, ఆశుయయమూ మొదలైన భావాల్త 
సమమళతమైననొఔకస్యర ముించెతిు, ఉక్కకరబక్కకర చ్చషన్నయ. మా న్ననాకనా సహజమైన బాహయ కాఠినయము ఎఔకడా  
ఔక ింక్కులో గాన్న, ఔక అీయములోగాన్న ఔనుపించలేదు. భనుష్యయల్త దూయమైన కొదీద భభతల్త ఎకకవవతాయ  
కాబోల్త ప్రతి ింక్కు ఎింత ఆపాయమత తోటి రాశాడో ఆమన! మా అభమ డుతునా బాధ, ఆమెను సముద్ధయించలేఔ 
తను డుతునా బాధ, చదువతుింటే, ఎింత దుుఃకము వచిుిందో చెపలేను. వెింటనే న్న పుసుకాల్త అఔకడ పార్వష, 
చదువక సవషు చెపప, రఔకల్త ఔటుటకొన్న యింటిక్క పోద్ధభనాింత ఉద్రేఔము ఔలగిింది.  



 

ఎలాగో ఆ ఉతుయము చదవడము ముగిించాను. ఔలినీళ్ళి గోద్ధవర వయదలా పొింగి ఫమటక వసుున్నాయ. ఎింత 
ప్రమతాము చ్చషన్న ఆఖడములేదు. "న్నమన్న ఎిందుక ఴచారస్యువ? ఎిందుక్కలా బాధడుతున్నావ" అనేవాళ్ళిగాన్న 
"దీన్నక్క నుఴవలాఖ బాధడగూడదు. మీ న్ననాక ఇలా సమాధానిం రాస్తు సరపోతుింది." అన్న సఱహా యచ్చువాళ్ళి 
ఔళ్ళి గూడా లేరుఔద్ధ! పైగా యదింతా ఴన్న నవేవవాళ్లేగాన్న - అనుకింటూ వతుయము ఆమూలాగ్రముగా భళ్ళి 
చదివాను. ఈ మాటు అింత బాధడకిండా చదువకోఖలగాను.  
ఇలా భళ్ళి భళ్ళి అయదుస్యరేు చదివేసరక్క మొదల్త వచిున ఉద్రిఔుత, ఴషాదమూ, తగిా ప్రశాింతతఔలగి న్ననా 
రాషనదింతా న్నజమూ, సహజమూకాద్ధ! వాళ్ళి బాధడతాయన్న మొదటి తెలస్త ఫమల్తదేరాను ఔద్ధ! ఇపుపడిింత 
బాధడడములో అయాము లేదు. న్నభమదిగా న్ననాక పెదద ఉతుయము రాయాల. అన్న అనుకింటూ, ఉతుయము చ్చతితో 
టుటకన్న అలాగే యధాయనముగా ఎింతస్తపో కూరుున్నాను. మా ఇలేూ, మా అమామ, మా న్ననా, మా పొలాల్త, 
మొదలైనవనీా న్నడు ఱిండనోే పఔుర్ హౌస్ లో చూచిన బొభమలాే న్నరవరాభముగా ఔళ్ళి యదుట తియఖడము 
మొదల్తపెటేటయ. ఆ చిత్ర భ్రభణము చూసూు ఉిండగా, తల్తపు కొటిటన చపుపడు అయింది.  
"యిండి లోఱక" అన్నాను. ఇింటి ఆఴడ ఔ ఔపుప ట్ట టుటకన్న నవవతూ లోఱక వచిు, అది న్న ఫఱేమీద పెటిట, 
మామూల్త ప్రకాయము వెింటనే ఫమటక వెలిఔ ఔ కర్ను న్నక దఖాయగా లాగుకన్న కూరుుింది. "ఏమటి స్తమ్ గారూ, 
ఉతుయము మీ యింటి దఖాయ నుించ్చన్న! మా అమామ, న్నన్నా కలాస్యగా ఉన్నారా? న్ననుా యభమన్న రాశారా! నీకమైన్న 
బాధ ఔలగిించిింద్ధ ఉతుయిం అటువింటిదేదో జరగి వింటుిందన్న ఊసించి ఔ ఔపుప ట్ట తాగుతే, కొింత షుమతిం 
ఔల్తగుతుిందన్న తీసుకవచాును. ముిందు ఇది తీసుకోిండి. తరువాత మాటే్టడుద్ధము" అన్న ననుా ఫఱవింతపెటిటింది. 
ఆఴడ మాట తీసమయలేఔ, ఈఴడ ఇవనీా యలాఖ ఊసించిింది. తనవాణిణ కాదు, యొఔకణిణించో వచాును, రాయ 
దేశసుుణిణ. యిూఴడక న్న మీద ఇింత అభమానము యిందుకో! పఱేఖనా తలేఖనఔ మా అభమబాధ ఆఴడ గ్రసించ 
ఖలగిిందేమో అనుకింటూ ట్ట పుచుుకన్న ఫఱేమీద ఔపుప పెటేటశాను. ఆఴడ తీసుకన్న వెళిపోతుిందేమో అనుకింటే ఆఴడ 
వెలిలేదు.  
"ఏభిండీ! మాటే్టడకిండా అలాేగే కూరుున్నార్వమీ! మీ వాలిింతా కలాస్యగా ఉన్నారా! మీ అభమగారు న్నభమలింగా 
ఉన్నారా! పాిం మీ అభమకోసిం చాలా బెింఖపెటుటకన్నారు కాబోల్తను!  
సహజమే ఔద్ధ అది! ఆఴడ బాధ కొింత నేను అయిము చ్చసుకోఖఱను. మీయ గాఔ- ఇింటి దఖాయ కొించెిం ధైయయింగా 
ఉింటుింది - ఆఴడ ఔడుపున బుటిటన వాళ్ళి మీరు ఎింత భిందిండీ" అనాది.  
ద్ధింతో న్నక భళ్ళి ఎింతో దు:కిం వచిుింది. ఔక ీణము సముద్ధయించుకన్న, ఖదాద ఔింఠింతోనే "న్నక 
భరవవరూలేయిండీ, నేనొఔకడినే మా అభమకూ, న్ననాకూ, నేనొఔకడినేనిండీ. ఇింకెవళ్ళిలేరు. వాలి నోద్ధర్వువాళ్ళి లేరు. 



 

భరపించ్చ వాళ్ళి లేరు. అన్న చెమయవఱషన నేను ఇింతదూయింలో ఇఔకడ ఉిండిపోయాను. మా అభమ ఈ యడబాటు 
బరించలేఔ ఉిందిండీ. నేను -నేను - నేను" అన్నయింకమీ చెపలేఔ పఱేవాడిక్క భలేే బావరుభన్నాను. ఆఴడ ఖబుకకన 
లేచి, న్న కర్ను దఖాయక వచిు న్నఱఫడి వనా తన గుిండెక హతుుకన్న, న్న తఱ న్నమురుతూ, "అలా ఴచారించఔిండి స్తమ్ 
గారూ! మీర్వమీ బెింఖపెటుటకోవదుద. మీకమీ బమింలేదు. మీరు తొిందయడి ఇింటిక్క వెలివలను కింటున్నార్వమో! ఆన్న 
చెమయఔిండి. యింతవయకూ మీకైన కయుింతా వృథాగా సముద్రములో పోషనటటవతుింది. ఇఔకడ క్షేభింగా ఉన్నాననీ, 
సుకింగా ఉన్నాననీ, ఏ లోటూ లేదనీ, వాలిను బెింఖపెటుటకోవదదనీ, పెదద ఉతుయము వ్రామిండి. అఔకడ భటుటక మీ ఊళ్ళే 
లేన్న పై చదువఱక పొరుగూరు వెళ్ురా? వెలిరా! ఇలేూ, వాక్కల్న ఴడిచిపెటిట మీ అభమగారు మీ వెింటవస్యురా అఔకడ 
భటుటక!  
ఇది ఎటొచిు భరకొించెిం దూయిం అనామాట గాన్న, భర్వమీ ఇఫాిందీ, బమమూ లేదన్న రామిండి. కొన్నాలిక వారు 
ఈఴయోగాన్నక్క అఱవాటుడి దైయయింగా ఉింట్టరు. " అన్న ఎింతో స్యనుభూతితో చెపుతునా మాటల్త అభృత వయషములా 
న్న చెఴనడి భనసుస కెింతో హాయన్నచాుయ. అింతటితో ఆఴడ ననుా ఴడిచి "మీరు ధైయయముగా ఉింటే, వాలికూ 
ధైయయము వసుుింది. ఇింఔ మీరు బెింఖపెటుటకోనన్న టుటపెటుటకోిండి. నేను వెడుతున్నాను. లేఔపోతే మీక భళ్ళి భోజన్నన్నక్క 
ఆఱసయభవతుింది " అన్న న్నభమదిగా ఫమటక వెళిపోయింది.  
ఒహో యిూఴడక కూడా ఏ సింఫింధమూ లేన్న న్న మీద యింత జ్లో ఔషటము వచ్చుటపటిక్క మానవఱింతా 
ఔటేనేమో! అిందులో ఆ మానవత స్త్రీఱలో భర్న యొకకవేమో! అనుకింటూ, కాస్తసపు అలాగే కూరుున్నాను.  

 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 25వ భాఖిం 
ఈ భధయను రాజు బొతిుగా ఔనఫడడము మానేశాడు. కాయణమేమట్ల తెలమలేదు. న్నమీదను ఏభయన్న కోము 
వచిుింద్ధ అనుకన్నాను. కోము రావఱషన అఖతయమేమీ అగుపించలేదు.  
నేను వెలిడాన్నక్క చదువతో ఇఔకడ ఊపర ఆడఔ, తీరఔ లేఔపోయింది. పాఠాల్త చాలా బాగా జరుగుతున్నాయ. ప్రైవేటు 
మాషాటరు న్న యడఱ ప్రతేయఔ అభమానమూ, శ్రది్ధ చూపించి పాఠాల్త చెబుతుిండేవాడు.  
ఈ దితి, భనదేశపు దితి ఎింతో తేడా ఔనఫడాది. ఆమన చెపేప ప్రతి ఴషమమూ, న్నక భాషా రజ్ానము 
తకకవయన్న ఇటేట అయాభయేయటటుే చెపేపవాడు. నేను అయిము చ్చసుకన్న తఱక టిటించుకింటున్నానన్న తెల్తసుకన్న, 
ఆమన చాలా సింతోశించ్చవాడు. న్న చదువూ, అిందులో న్న ప్రఖతీ, న్నకెింతో తృపు ఔలగిించిన్నయ.  



 

ఔ రోజున ఏమీ తోచఔ రాజు దఖాయక వెళ్ిను. అతనూ ఎఔకడికో ఫమల్తదేయబోతున్నాడు.  
"అర్వ ఏమటిది ఇలా వచాువ. ఇన్నాలినుించ్చ ఏభయాయవ! అపుపడే ననుా భరచిపోయావా! లేఔపోతే భయపించ్చ 
వాళ్లివయన్నా దొరకారా!" అన్నాడు నవవతూ.  
"యింకా అలాింటివాలిను సింపాదిించడాన్నక్క న్నకెఔకడా తీరఔ లేకిండా ఉనాదయాయ, న్న చదువతోటే సరపోతుింది! 
నీకమ వచిుింది. నువెవిందుక రావడిం మానేశావ? ఏమీ తోచఔ ఎలాగున్నావో అన్న చూడడాన్నక్క వచాును" అన్నాను.  
అతను నవవతూ "నువవ నముమతావో నభమవోగాన్న, నేనూ మీ ఫసక రావాఱనే ఫమల్తదేరాను. ఎింత వొటుటపెడితే 
అింత వొటుట. న్నకూ ఈ భధయను కొన్నా ర్నీలూ అవీ అయ, రాలేఔపోయాను. న్ననాటితోటే అనీా పూరు అయన్నయ. 
అిందుఔనే యీ వేల నీకోసము ఫమల్తదేరాను. సర్వ, నువేవ వచాువ ఖనుఔ భనిం హాయగా ఎఔకడైన్న ఱించ్ తీసుకన్న 
స్యమింత్రింద్ధకా ఊయింతా ఫలాదూరు తిరుగుద్ధము. కాసు భన ఫడలఔింతా తీర, భళ్ళి కొింత నూతనోతాసహము 
వసుుింది. నువావ భధయను ఎఔకడిఔన్నా వెళ్ివా? ఏదేన్న పఔురూ ఖట్రా చూస్తవా!" అన్నాడు మేము ఫమటక వసూుింటే.  
"ఏమీ లేదు ఎఔకడకూ ఔదఱలేదు. జరగిన ఴశేషభలాే ఔకటే అది మా యింటి దఖాయనుించి వచిున ఉతుయము" అన్నాను.  
"ఏమటేమటి ఴశేషాల్త, మీ అమామ, న్నన్నా, కలాస్యగా వన్నారా?" అన్నాడు భుజిం మీద చెయయ వేష.  
"కలాస్యగానే వన్నారు" అన్న ప్రాయింభించి, ఆ ఉతుయము వచిున న్నటి గాథింతా చెపప, మా ఇింట్టఴడ ఔనఫయచిన 
ఆదయమూ, లక్కన స్యింతవన వచన్నలూ చెపప "మా న్ననా యింటిక్క వచెుమయభన్న ఖటిటగా రాశాడు. న్నకమీ తోచలేదు. 
నేను నీ దఖాయక రగెతుుక వచిు నీ సఱహా అడుగుద్ధభనుకన్నాను కూడాను. మా లాిండ్ లేడీ చెపపన మాటఱతోటే 
కొింత ధైయయిం తెచుుకొన్న భళ్ళి యింటిక్క ఉతుయము కూడ రాస్తశాను" అన్నాను.  
"భించిన్న చ్చశావ. ఇింత శ్రభడి, ఇింత స్యహషించి, ఇింత కరుుచ్చష ఇింతదూయము వచిు ఏమీ చూడకిండా, 
నేయవకిండా తిరగి వెలిడము అింత భించిన్న కాదు. చాలా హాస్యయసపదముగా కూడా వింటుింది. పైగా భనమేదో పెదద 
పెదద ఆదరాశలూ, ఔబురేూ, వమసుసక మించినఴ చెపుుింటే, నుఴవలా నీళ్ళి కారపోయ అభమకోసము బెింఖపెటుటకన్న 
ఇింటిక్క రుగెతుడమేమీ బాగుిండదు. నీ ఆదరాశఱనీా అడుఖింటి నువూవ కొన్నా విందఱ కోటే భాయతీయుఱలో ఔడివై 
ఊరుకింట్టవ. రానన్న రామడిం చాలా భించిన్న చ్చశావ. న్ననుా నేను అభనిందిసుున్నాను. ఇింఔను యవనీా 
భరుపోద్ధము. ఱించ్ తీసుకన్న, ఒ పఔురు హౌసుక్క వెలద్ధము" అన్నాడు రాజు.  
ఇదేమటయాయ, ఇపుపడు పఔురు హౌస్తమటి? అయిరాత్రి అింఔభమ వవాల్త అనాటుట టటఖల్త పఔుర్వమటయాయ! ఏిం 
బాగుింటుింది" అన్నాను.  
"భేష్యగాా వింటుింది, ఎిందుక బాగుిండదూ నీ చ్చతనే అన్నపస్యును ఔద్ధ బావిందన్న." అన్న ిందిం వేషనింత ధీమాగా 
ముిందుక లాకకన్న పోయాడు.  



 

"ఈ దేశములో రోజూ భధాయహాము 2 ఖింటఱ నుించి, రాత్రి 10ఖింటఱ వయకూ న్నరవరాభింగా పఔుర్ షో 
జరుగుతుిందనా మాట భయచిపోయావా బాబూ, అిందుచ్చత భనిం సుకముగా పఔురు చూడవచుు. ఎింజ్య్ 
చెమయనూవచుు" అింటూ.  
మాక యదురుగా వనా ఔ చినా రషాటరింటులోక్క ద్ధర తీశాడు. అఔకడ మామూల్త లాింఛనము ప్రకాయము ఔ 
వెయటర్ భభమలా ఆహావన్నించడమూ, ఖాళ్ళగా వనా ఫఱేదఖాయ కూరోుపెటటడమూ, మాక కావఱషన తినుఫిండారాల్త 
తీసుకవచిు అభయుడమూ, మేము వాటిన్న న్నశశఫదముగా గాయడీ చ్చషనటుే మామము చెమయడమూ ీణాఱ మీద 
జరగిపోయింది.  
మేము లేచి బల్తే చెలేించి, వెయటరుక మామూల్త ముటటచెపప ఆ వీధిలోనే సమీములో ఉనా పఔురు హౌసుక్క 
ఎఖఫడాాము.  
సర్వ పఔురు తమాషాగా, ఉతాసహముగా, బాగానేవింది అన్నవేర్వ చెపడము ఎిందుక! ఎటొచ్చు అిందులో ఔక చెపదఖా 
ఴశేషమేమటింటే, ఎఔకడో జరుగుతునా ఆటఱ పోట్టల్త బాయడిమింటన్, (ద్ధనీా దేశింలో షటిల్ కాక్ అింట్టరు) 
తరువాతను టెనీాసు, క్రికెటుట వగైరా పోట్టఱ తాలూక బొభమల్త చూపించారు. చాలా ఉతాసహజనఔముగా 
ఔనడామాఴ.  
ఫమటక వచిున తరువాతను ఇఔకడ క్రీడా ఴశేషాఱను గురించి ఎనోా ప్రశాల్త అడిగాను రాజున్న. అన్నాటి ఎింతో 
ఒపఔగా సమాధానిం చెబుతూ "ఈ గొడవింతా నేను చెపడము ఎిందుకూ, నీక ప్రతయీముగా ఇఔకడ క్రీడా ఴశేషాల్త 
కొన్నా చూపస్యునుిండు. ఇపుపడు అయనదలాే న్నల్తగో, న్నల్తగునారో ఔద్ధ! రాత్రి తొమమది ఖింటఱక గాన్న చ్చఔటి డదు 
ఔద్ధ. ఈ తమాషాల్త చూడవచుు- అనాటుట చెపడము భరచిపోయాను. నువీవపాటిక్క తెల్తసుకనే ఉింట్టవ. ఇఔకడ 
వేసింగుఱలో రాత్రి తొమమది దిింటిక్క కాన్న చ్చఔటి డదు. అింతవయకూ ఫమట కూరుున్న, చదువకోవచుును కూడాను.  
అింత వెల్తతురు ఉింటుింది. భళ్ళి తెఱేవారుజ్మున మూడుఖింటఱక అరుణ్ణదమము అవతుింది. భళ్ళి ఋతువ 
మారన తరువాతను, దినఔరుడి ప్రభావిం క్రమేణా తగిా, ఉదమము తొమమది ఖింటఱక ఉదయించి, భళ్ళి భధాయహాము 
మూడుఖింటఱక అసుమస్యుడు. శీతాకాఱములో ఉతుయ యషాయలోనూ, సైబీరయాలోనూ భర్న చిత్రముగా ఉింటుింది, భళ్ళి 
భధాయహాము మూడు ఖింటఱక అసుమస్యుడు. సింవతసరాన్నక్క రిండే ఋతువల్త వాలిక. ఆ రిండు ఋతువఱలోనూ 
ఆరున్నఱల్త 24ఖింటల్త వెల్తతురూ, మఖతా ఆరున్నఱలూ 24ఖింటలూ చ్చఔటినీ" అనేటపటిక్క నేను న్నశేుష్యటణిణ అయ 
"భయయతే ఆరున్నఱల్త మెఱకవ, ఆరు న్నఱల్త న్నద్రాన్న ఏమటి? ఆ దేశసుాఱక" అన్నాను.  



 

అతను నవవతూ "అబెాబేా అలాింటిదేమీలేదు. వాళ్ళి భనక భలేనే వెల్తురు రోజులోే న్నచ్చస్త వేల న్నచ్చష, డుకనే 
వేల డుకింట్టరు. అలాగే చ్చఔటి రాత్రుఱలో డుకనే వేల డుకన్న, న్న చెమయవఱషన వేల న్నచ్చసుకింట్టరు" 
అన్నాడు.  
“హరవీళిల్తే ఫింగాయింకానూ" అన్నాను. మేము ముిందు న్నభమలముగా ఊరు ఫమటక ద్ధరతీశాము.  
అఔకడ ఔ చినా ఔేబుా లాింటిది ఉింది. అిందులో యవయయన్న కొింత డబుా చెలేించి స్తాసతుఱతో టెనీాసు 
ఆడుకోవచుును. అఔకడ టెనీాసు కోరుటల్త చాలా అిందింగా రిండు యకాల్తగా ఉన్నాయ. భరకొన్నా కోరుటల్త భన దేశింలో 
లాఖనేఉన్నాయ.  
భరకొన్నా దఖాయగా అింటఔతెుయ వేషన చుఖడిాతో న్నిండి ఉన్నాయ. అది చాఱ అిందముగా ఔనఫడాది న్నక. ఇఔకడ 
ఫింతియలా తూల్తతుింద్ధ అనుకింటూ రాజును అడిగాను కూడాను.  
"తుల్తుిందో లేదో చూసూు ఉిండు" అన్నాడు. అఔకడక ఇింతలోనే ఇదదరు ఆడ, భఖ వచిు ఆట ప్రాయింభించారు.  
ఫింతి మామూల్తగానే తూలింది.‚“ఇఔకడ అటేట అింత మామూల్త కోరుటలోక్క భలే యొకకవగా తూఱదు. కొించెము 
ఖటిటగా కూడా దఫా కొటటవఱష వసుుింది. అింతఔింటే తేడా ఏమీ లేదు" అన్నాడు రాజు.  
అఔకడొఔ పావఖింట ఆట చూచి, మేము భరొఔ చోటక వెళ్ిము. అఔకడ క్రికెట్ ఆట స్యగుతోింది. క్రికెట్ అనే పేరు 
ఴనడమూ, చదవడమే కాన్న ఇదివయక యపుపడూ ఆట చూడలేదు. ఔ అయఖింట పైగా అఔకడ కూరుున్న చూశాను. 
న్నకెమట్ల తమాషాగా ఉనాటుటనాది. యవడో ఔడు ఫింతి ఴసయడము, బేటు పుచుుకన్న ఔడు ద్ధన్నన్న కొటటడము, 
ఫమట దిభింది సుింభాలా ేన్నఱఫడి ఆ యగిర వచ్చు ఫింతిన్న టుటకోడాన్నక్క ఴశవప్రమతాము చెమయడము…..‚ 
ఇదో ఆటేమటి న్నబొింద! న్న చినాతనములో సింకరాత్రి ిండుఖక మా వూలి ఆడే కిండ ఫింతి జ్ాఔము వచిుింది. 
యటొచ్చు ఇది అింతఔింటే అిందముగానూ, న్నజూకగానూ ఉిందనుకోిండి. అయన్న ఇిందులో వాయయాభముగాన్న, 
ప్రేీకఱక ఉతాసహముగాన్న ఔలగిించ్చది ఏమ ఉింటుింద్ధ అనుకన్న అలాగే అయఖింట పైగానే చూసూు కూరుున్నాము.  
"ఈ మాటు మేచ్ జరగినపుపడు చూదుదగాన్న ద్ధన్న తమాషా, (పేీకల్త యింత వెర్రెతిుపోయ కఔలూ యిూఱల్త వేస్యురొ 
చూడవచుు, ద్ధన్నన్నఫటిట ప్రజ్నీకాన్నక్క ద్ధన్నమీద యింత అభమానము వింటుిందో తెల్తసుుింది" అన్న చెబుతూ రాజు 
న్నభమదిగా ఫమటక తీసుక వచాుడు.  
అఔకడ నుించి ట్రాము యొక్కక ఊరక్క భరోవైపు పొలమేయఱలో ఉనా కొిండ దఖాయక వెళ్ిము. ద్ధన్నన్న బ్రెయడ్ సల్స అన్న 
కాబోల్త అింట్టరు. ఆ కొిండమీదను ఔ చినా ఔేబుాలాింటిది ఉింది. అఔకడ కొింత సభప్రదేశము భళ్ళి కొింత యతుు. 
తరువాతను భళ్ళి ఱేము….‚యలా యఔయకాల్తగా యింతో దూయము వాయపించి ఉింది.  



 

ఆ ద్ధర పొడుగున్న ఖడిా అింతా, అఔకడ టెన్నాస్ కోరుటలాగానే అింటఔతెుయ వేష వనాది. "ఇఔకడో తమాషా ఆట చూడాల 
భనిం. భనదేశింలోక్క యింకా దిగుఫడి కాలేదది" అన్నాడు రాజు. మేము ఔేబుా దఖాయక వెళి, ఆ ఔేబుా చూచి, అఔకడ 
నుించి ముిందుక స్యగాము.  
మా ముిందు కొకఔకళ్ళి ఴడిగానూ, జింటల్తగానూ, చ్చతిలో విం ఔర్రలాింటి వేవో పుచుుకన్న నడుసుున్నారు. వాలి 
వెనఔనే కొకఔకలిక కొకఔక కర్రవాడు ఒ పొడుగాటి సించ్చలో ఇటువింటి ఔర్రల్త యఔయకాలఴ తీసుకన్న, వాలివెింట 
మోసుక వసుున్నాడు.  
"ద్ధన్నన్న గోల్ై అింట్టరోయ్ పాయవతీశిం. దీన్న తమాషా చూసూుిండు" అింటూిండగానే మా ముిందొఔ ఆస్యమ చినా 
తెఱేన్నఫింతి నేఱమీద పెటిట చ్చతి ఔర్రలాింటి ద్ధన్నతో సూటి చూష కొట్టటడు. అది ఎఔకడ డాదో, జ్గ్రతుగా ఔన్నపెటిట, ఆ 
చోటుక్క అతనూ, ఆ వెనకాఱ ఈ ఔర్రల్త తెచ్చు కర్రాడూ నడిచారు. అఔకడక వెళి ఆఫింతిన్న భళ్ళి కొటిట, పైక్క వాడు 
స్యగిన తరువాత, భళ్ళి మొదటి చోట ఇింకొఔళ్ళి యవరో ఆయింభించారు. మేమదదయమూ, కొించెము యడముగా 
వాలిను అనుసరించాము.  
మొదటివాడు రిండుమూడు దఫాల్త కొటిటన తరువాత ఔ చినా చదయింగా విండే ప్రదేశాన్నక్క వెళి అఔకడునా 
ఫింతియింతో నేరుపతో ఆ ప్రదేశ భధయభిందునా బఱింలో డేటటుే కొట్టటడు. ఇటువింటిఴ 18 బలాల్త వింట్టమట. 
ఇన్నాటిలోక్క ఫింతిన్న కొడుతూ వెలిడమే ఈ ఆట. ఔకడూ ఆడుకోవచుు. లేద్ధ యింతభింది కావలస్తు అింతభింది 
ఆడవచుు. దీన్నక్క పోట్టల్తింట్టమట. ద్ధన్నలో యవడు ఎన్నా తకకవ దఫాఱతో ఫింతిన్న యీ 18 బలాఱలోనూ 
డెమయఖఱడో వాడు గెలచినటుట లఔక.  
ఈ ఆటలో కూడా టెన్నాసులాగానే ఆడా భగాకూడా ఆడవచుు. కాన్న యీ ఆటలో సఖస్తమట్ల, ఎిందుకాడతారో, న్నకమ 
అయిము కాలేదు. ఆన్నడు దుుఃక భాయములో ఉనావారు ఎనాడైన్న, ఆ ఴషాద బాధ తగిాించుకోడాన్నక్క ఆడుకనే ఆటలా 
అన్నపించిింది న్నక.  
ఈ మాటే అింటే, రాజు ఴయఖఫడి నఴవ "బలే అయడియాస్ వస్యుయోయ్ నీక" అన్నాడు.  
అఔకడ నుించి మేిం తినాగా ఊళ్ళేక్క వచిు, భరో ఔేబుాక్క వెళ్ిము. అఔకడ న్నల్తగైదు ఖదులో ేపెదదపెదద టేబుల్తస వాటిపైన 
ముకభల్ గుడాలాింటి గుడా అతిక్కించో, కట్లట ఉనాది. ద్ధన్నక్క న్నల్తగు మూఱలా న్నల్తగు యింద్రాలూ ద్ధన్నక్క అడుగున 
చికాకల్త అతిక్కించి వన్నాయ. ఫఱేమీద దింతింలో చ్చషన ఫింతి నొఔద్ధన్నన్న పెటిట ఔ పొడుగాటి చివయక మొనదేలన 
ఔర్రతో కొడతారు. ఫఱేమీద భరో ఎర్రఫింతీ, భరో తెఱేఫింతీ వింట్టయ. ఆడేవాడి చ్చతిలోది కూడా తెఱేఫింతే ఈ ఆట 
కొింతస్తటిక్కగాన్న న్నక అయాిం కాలేదు. తెల్తసుకనా తరువాతను అిందమైన ఆటలాగా, చాలా ప్రాఴణయమూ, 



 

సూీమదృశట కావఱషన ఆటలాగా తోచిింది. యింతస్తపు చూచిన్న, యిందులో ఉద్రేఔము ఔలగిించ్చదేమ లేఔపోయన్న 
ఴడిచి వెలిబుదిి పుటటలేదు. అలా సుమారు ఔ ఖింటస్తపు చూష న్నభమదిగా యింటిక్క ద్ధర తీశాము.  
అఔకడ నుించి ఊరక భరోవైపున వనా భరో కొిండమీదక వెళ్ిము. అది కొించెము ఇించుమించుగా ఊరక్క భధయను, 
కొింత సమీముగా వింది. మా ఫసక భర్న దఖాయ అన్న తరువాత తెల్తసుకన్నాను. ఇఔకడా జన సభమయిిం, వాయహాళక్క 
వచిునవాళ్ళి స్త్రీ పురుషాదుల్త చాలాభింది వన్నారు. అిందరూ చాలావయకూ యువతీ యువకలే.  
జింటల్త, జింటల్తగా యవరభటుటకవారు తలో చెటుటచాటునో, పుటటమూఱనో, దిగి కూరుున్న, యవలి ధోయణిలో 
వాళ్ళిపై ప్రించాన్నా భరచిపోయ వన్నాయన్నపించిింది. కొించెిం దూయింలో భనవాలిింతా సుమారు 
దిన్నాిండుగురుింట్టరు. అిందరూ తెల్తగువాళ్లి. కూరుున్న ఖటిటగా ఔబురేు చెపుపకింటున్నారు.  
మేము ఉబయుఱమూ అఔకడక చ్చర్వసరక్క, వాలిిందరూ సింతోషముతో భభమలా ఆహావన్నించారు. కాస్తపు ఈ ఔబురేూ, 
ఆ ఔబురేూ చెపుపకన్నాము. అిందులో ఔతను "భనిం అింతా ఇఔకడ చెడుగుడు గాన్న, ఉపటిగాన్న ఆడుకింద్ధము" 
అన్నాడు.  
“బలే  అయడియా ”‚ఇచాువోయ్! రిండూ ఆడుద్ధము" అన్నాడు ఇింకొఔడు. బలే అింటే బలే అన్న అిందరూ లేచారు.  
మేము రిండు జటుేగా ఴడిపోయ, ఒ జటుట చెడుగుడు, ఒ జటుట ఉపటిట ఆడడాన్నక్క ఉక్రమించాము. రిండు న్నమషాఱలో 
చుటుటటే ఉనా వాళ్ళి, ఆ దేశసుాల్త ది దిహేనుగురు చ్చరారు.  
ఇింకో రిండున్నమషాఱలో యొఔకడనుించో రగెతుుకింటూ భరో పాతిఔ ముపయభింది వచాురు. భరో అయదు 
న్నమషాఱలో విందభింది పైగా అఔకడునా యువతీ యువకల్త కూడా తభ శృింగాయ ఔలాపాల్త ఔటిటపెటిట మా చుటూట 
మూగారు. వాలిిందర్నా చూచి, మేము భర్న వతాసహముతో మా ఆటల్త స్యగిించాము.  
నేను చెడుగుడు జటుటక్క అనుకోకిండా న్నమకణిణ అయన్నను. న్నకా ఆట చినాపటి నుించ్చ అఱవాటయన కాయణము 
చ్చతనూ (పేీకల్త చపటుే కొడుతూ, హుర్వ హుర్వ, అింటూ మాక ప్రోతాసహిం ఔలపసూు వచాురు.  
ఆట ముగిమగానే, అిందులో కొిందరు న్న దఖాయక వచిు, ననుా మెచుుకన్న, న్నతో ఔయచాఱనము చ్చష "ఈ ఆట యలా 
ఆడతారు? ద్ధన్న న్నఫింధనల్త ఏమటి?" అన్న ననుా గుచిుగుచిు అడిగి చెడుగుడు ఴవరాల్త ఉపటిట ఴవరాల్త వాలిక 
తెలమజెపేపవయక ననుా ఴడిచిపెటటలేదు.  
"ర్వపు భభమలా కూడా ఆడన్నస్యురా మీతోటి" అన్నారు కొించెము బమడుతూ.  
"తపకిండా యిండి ర్వపు ఆడుకింద్ధము. ఆట పాటఱక జ్తి భత బేధాల్త లేవఖద్ధ" అన్నాను నేను చాలా గొపగా, 
వాలిిందరూ చాలా సింతోశించి, యవర ద్ధరన వాళ్ళి వెళిపోయారు. మా ద్ధరన మేము వచాుము. నేనేదో 



 

భనదేశము సింఖతి చాలా గొపగా వాలిక నేరపనటుే అనుకన్న ఖింభీయింగా నడుసుుింటే, మా రాజు ననుా వీపుతటిట, 
చాలా అభనిందిించాడు.  

 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 26వ భాఖిం 
మొనాటి నుించి ఈ న్నఱరోజులూ ఎఔకడా ఊపర సఱలేదింటే మీరు నమామల. ఊళ్ళి శకారేు కొటటడిం మత్రుఱతో 
బాతాఖానీల్త, వాదోవాద్ధఱతోటి అనుకింట్టర్వమో! అదేమీ కాదు బాబూ ర్నీ. ఎింట్రనుస ర్నీ కారుమేగింలా 
బమింఔయింగా వచిు ఏ ీణములో ఴరుచుకడుతుిందో అనే బమముతో హడలపోతూ న్న ఖదిక్క, కర్నుక్క 
అింటుకపోయ, తిన్నానో లేదో, ఏమ తిన్నానో తెలమకిండా నూతన వైధవయము పొిందిన ఴతింతువలా, ఴధి 
మొఖమైన్న చూడకిండా, ఔళ్ళి పుసుకాఱ మీద నుించి తిమయకిండా అలా మభగా చదివేశావనామాట.  
మా లాిండ్ లేడీ, ఆమె కూతుళ్ళి కూడ న్న దీక్షా, టుటదలా చూచి నేనేమైపోతానోనన్న చాలా ఔింగారుడారాు. లాిండ్ 
లేడీ న్నల్తగైదుస్యరేు న్న దఖాయక వచిు, కొింత ఴశ్రింతి తీసుకోవాఱనీ, అింత దీీ కూడదనీ, దీన్నవఱేను ఆరోఖయము 
దఫాతినఖఱదనీ, అపడు ర్నీక అసలే వెలిలేవేమోననీ ఎింతో ఆపాయమతతో ననుా హెచురఔ చ్చసూు వచిుింది. 
కూతుళ్ళి కూడాను.  
అిందులో ముకయముగా రిండోది - భర్న అఱేరపఱే - బెదురు బెదురుగా తల్తపేన్న తటటకిండా, వేళ్పాళ్ లేకిండా, న్న 
ఖదిలోక్క వసూుిండడము, నేను తనకష చూడఔపోయన్న అఔకడకూరుున్న ఆ పుసుకాలూ, ఈ పుసుకాలూ తియగేసూు ఏదో 
తనలో తను నవవకనాటుే, త్రిఔలో వార్వుదో చదిఴ బమడాటుట, చపుపడయేయటటుట పుసుఔమో, భరొఔట్ల క్కిందడేష 
"ఒ స్యర్న శాయమ్, మభమలా మీ చదువ భధయను మీ దీీను బింఖరుసుునాటుటన్నాను భన్నాించిండి" అనేది.  
న్నక ళ్ళిభిండి "నువవ కాస్తసపు అవతఱక వెళ్ళి. మీ అభమకమ కావాలో ఔనుకోక. ఇఔకడ న్నతో నీకమ న్న, 
దమచెయయ" అనేవాడిన్న.  
ఆ అమామయ కోగిించుకోవడాన్నక్క ఫదుల్త క్కఱక్కలా నవవతూ చకాకపోయేది. ఇలా న్నల్తగైదు స్యరేు జరగిన 
తరువాతను, ర్నీల్త న్నల్తగైదు రోజుల్తనావనగా నేను భించి దీీలో ఉనాపుపడు, ఈ అమామయ వచిు కూరుున్న 
మామూల్త అఱేర ఆయింభించిింది.  



 

చాలాస్తపు ససించి వూరుకన్నాను. న్నక ఔక ింక్కు ముిందుక స్యఖడము లేదు. ఇలా ఒ ఆడ అమామయ వచిు కూరుున్న 
అఱేర చ్చస్ుింటే, ఎవవరకైతే భటుటక పుసుఔము మీద భనసుస ఎలా న్నల్తసుుిందో చెపిండి. భన భహరుషఱక కొిందరక్క 
ఇటువింటి సిందరాభఱలో వాలి తసుస మీదనుించ్చ భనసుస భయలపోయింది ఔద్ధ!  
న్నక భటుటక భహ చెడా కోిం వచిుింది. స్యఖదీష లింకామ కొడద్ధభనుకన్నాను. అింత కోమూ, సయద్ధ 
చింపుకన్న, ఆ అమామయన్న రఔకటుటక లేవదీశాను ఫమటక న్నటేటద్ధదభనే ఉదేదశయింతో.  
కొించెిం బమడాది. కొించెిం వణిక్కపోతూ "స్యర్న మషటర్ శాయమ్, ననుా కొటటఔిండి. ఈ మాటుక ఴడిచిపెటటిండి. 
ఇఔన్నపుపడూ ఇలా రానులిండి. మీ ఆరోఖయము చెడిపోతుిందనీ, మీక కొింతఴరాభము ఔలగిించాఱనీ వచాునుగానీ, 
భరో దురుదేదశమేమీ లేదు. నభమిండి. వెళిపోతున్నాను లిండి" అన్న వెనకక భళిింది. ఆకరు మాటలో ఔింఠింలో  
కొించెిం ఖదాదిఔ, ఔింట వెింట నీరు కూడా వచిుింది- గాల మేగములాఖ న్నకోము ఇటేట ఎగిరపోయింది.  
వెలిడాన్నక్క అడుగు ముిందుక వేషన అమామయన్న రిండు బుజ్ల్త టుటకన్న, న్నకష తిపుపకన్న "అయామ్ స్యర్న డిమర్" 
అన్న ఔ ముదుద పెటుటకన్నాను. ఆ అమామయ ఔనీారు చూస్తు న్నఔింత జ్లవేషింది. ఆ అమామయ ఏభనుకిందో న్నక 
తెలమదుగాన్న, వెళిపోతుిందనుకనా అమామయ అఔకడే న్నఱఫడి, ఔనీారును తుడుచుకింటూ, న్నముకిం కష 
చిరునవవతో చూసూు న్నఱఫడాది.  
ఒహో, ఈ ట్రిటిమెింట్ ప్రమాదిించ్చటటుేనాది' అనుకన్న జఫాటుటకన్న, న్నభమదిగా తల్తపు దఖాయక తీసుక వెళి ఖది 
గుభమము అవతఱక నడిపించి భళ్ళి వెనక్కక ఎఔకడక వసుుిందోనన్న, ఖభీభన్న తల్తపు వేష, తాలము కూడా బగిించాను. 
పాము ద్ధన్న ధయమమా అన్న భళ్ళి రాలేదు. భోజన ద్ధరాాల్త తీసుకరావడాన్నకో, భోజన్ననింతయము ళ్ిల్త 
తీసుకరావడాన్నకో వసుుిందన్న అనుకన్నాను గాన్న ఎిందుచ్చతనో రాలేదు. ఇఔన్నమాట భయచిపోయ, భళ్ళి చదువ 
ధోయణిలో, ఎలాగైతేనేమ చదవఱషనదింతా పూరు చ్చశాను.  
ఆకరు రోజున న్నమత్రుడు రాజును న్నతోకూడా యభమనభన్న బ్రతిభలాడి ర్నీ అయేయచోటుక్క వెళ్ిను. మూడు రోజుల్త 
ర్నీ మొదట కొించెము దడగా వన్నా, న్నయభమముగా, న్నససిందేహముగా అన్నా పేరులూ న్నక తెలషనటుే జ్గ్రతుగానే 
వ్రాశాను.  
పులనోటినుించి ఫమటడాటుట మూడవరోజు స్యమింకాఱము ఫమటడి ఔక ఉడాములో ఇింటిక్క వచిు, ఖదిలో 
ప్రవేవసూునే "ధాభసనభమగారూ, అయోింటు ట్ట పఱహారాలూ, ఒ దిభిందిక్క సరడాఴ తీసుకరావాఱన్నాను.  
ఆఴడ హడలపోయ "ఏమటి!" అింది  



 

"భర్వమీ లేదు న్నక ఴర్నతమైన ఆఔల వేస్ుింది. న్నఱ రోజుఱనుించ్చ నేను ఉవాసము చ్చసూు, చిు భించినీళ్లిన్న 
తాఖకిండా ఉనా సింఖతి మీక తెల్తసుఖద్ధ!" అన్నాను.  

"తెలమకమ న్నమన్న, తెల్తసు- ఖభన్నసూునే వన్నాను. అయన్న నువెవింత ఉవాసము చ్చషనదీ యింకొించెము 
స్తటిలో ఇవవబోయే బల్తే రుజువ చ్చసుుింది" అింద్ధఴడ నవవతూ. 
పఱేలదదరూ వింత-పాటకాదు - నవవ నవావరు. నేను ఖదిలోక్క వెళి ఔ అయదు న్నమషాల్త కూరుున్న స్యాన్నఱ ఖదిలోక్క 
వెళి, ముకప్రక్షాలన్నదిఔము ముగిించుకన్న రూములోక్క వచ్చుటపటిక్క, అఔక చెలేళిదదరూ న్న ఫఱేమీద ముగుారక్క 
పఱహారాలూ పేేటేలో పెటిట అఔకడ న్నఱఫడాారు.  
"అదేమటి మూడు పేేటుే ఏమటి?" అన్నాను.  
"మీరు దిభిందిక్క తెభమన్నారు ఔద్ధ? ముగుారక షదిముగా వనాదన్న, మా అభమ ఇఴ ఇచిు యభమనాది" 
“సర్వ అయతే వెలిిండి" అన్నాను.  
"వెలతాము లిండి. ఇఴ మీరలాగూ తినలేరు ఖనుఔ, మీక కొించెము సహామము చెమయభన్న భభమలా ింపించిింది 
మా అభమ”‚అన్నారు.  
"అయన్న భహ చెడా అఱేర పఱేల్తలిండి. ఇహ నేను చిరుకోము నటిసూు "దమచ్చమిండి అయతే" అన్నాను.  
పఱహారాఱయ పేేటుే తీసుకన్న వాళ్ళి వెలిబోతుింటే "ఇింతవయకూ మీ అభమ చెపపనటుట ఴన్నారు ఖనుఔ బుదిిభింతులాేఖ 
ఇఔ నేను చెపపనటుట ఴన్న, ది న్నమషాఱలో మీరు డ్రసుస వేసుకన్న తయాయయ ననుా మీరుబయులూ చెరోరకాక 
టుటకన్న షన్నమాక తీసుకవెళ్ిల" అన్నాను.  
"అమయబాబోయ్! మావఱే కాదిండీ" అింది చినామామయ.  
"నీవఱే కాదనా సింఖతి న్నక తెల్తసు. నీవఱే ఏభవతుిందో కూడా తెల్తసు. అిందుఔనే భన ఉబయుఱకూ క్షేభభన్న మీ 
అఔకమయను కూడా యభమింటున్నాను" అన్నాను.  
"సర్వలిండి ఔక అయఖింటలో తయాయవతా" భన్న పెదదమామయ లోఱక వెళిింది. చినాది ద్ధన్న వెింటనే ఫమల్తదేర 
తల్తపు దగిాయ ఆగి, ఔక ీణిం వెనక్కక తిరగి"మాట వయసక అయఖింటన్న మా అఔకమయ అన్నా ఖింటలో తపకిండా 
తయాయవతాములిండి" అన్న న్నల్తఔ జ్ప ననుా వెక్కకరించి, నేను లేవబోతుింటే, ఔక అింఖలో వింటిింట్లేక్క 
వెళిపోయింది.  



 

వాయము రోజుల్త కూడా కాకిండానే మా ర్నక్షా పలతాల్త తెలష మా ప్రయవేటు మాషటరుగారు యింతో సింతోషింగా, 
ఆశుయయముతో ఴపాపరన మొహముతో నేను సఔిండ్ కాేసులో పాసయాయనన్న ననుా అభనిందిసూు ఔకమాటు 
కౌగిలించుకన్నారు.  
నేను న్న ఔృతజాత ఎింతో నమ్రతతో తెలమయచుకన్న, ఆమనక అఔకడ కొించెము ట్ట, పఱహారాలూ ఇపపించి 
ింపించాను. ఆమన ఎింతో సింతోశించి వెళ్ిడు. "భళ్ళి ఔమాటు న్నక ఔనఫడతావ ఔద్ధ?" అన్నాడు.  
"తపకిండా" అన్నాను "ఇింతటితో మీ న్న అయపోలేదు. ననుా యూన్నవరసట్టలో చ్చరపించడమూ, అఔకడ కూడా 
నేను ద్ధరన డేవయకూ, కొన్నాళ్ళి మీరు సహామము చ్చమఔ తపదు" అన్నాను.  
ష్యయర్, ష్యయర్ అన్న నవవకింటూ ఆమన వెళిపోయారు.  
 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 27వ భాఖిం 
ఎడిింఫరో రావటముతోటే, ఈ ఊళ్ళి ఇిండిమన్ అస్షయేషన్ అింటూ ఔటి ఉనాదన్న తెల్తసుకన్న, మొదటిరోజునే ఆ 
అస్షయేషన్ క ఔస్యర వెళ్ిను. కాన్న, భళ్ళి వెలిలేదు.  
ఈ భధయనే రాజును ఔమాటు తీసుకన్న అఔకడక వెళ్ిను, రాజు ననుా అిందులో సభుయడిగా చ్చయభన్న సఱహా 
యచాుడు. సర్వ అన్నాను. ఆ అస్షయేషను ఒ యఔింగా పెదదదిగానే ఔనడాది. అిందులో సుమారు భనదేశము 
నల్తమూఱఱనుించ్చ వచిున వారు 100-150 భింది ద్ధకా మెింఫరేున్నారు.  
ప్రతిరోజూ యూన్నవరశట్టక్క వెళ్లిటపుపడూ, స్యమింకాఱము తిరగి వెళ్లిపుపడూ లేఔ భధయ ఔటి రిండు ఖింటల్త కాేసుక 
భధయ ఴరాభము వచిునపుపడూ ఇఔకడక వచిు కూరోువడము, లైబ్రర్న పుసుకాల్త చదువకోవడము, లేఔ పాఠాల్త 
చదువకోవడము చ్చసుుింట్టరు ఴద్ధయరాుఱిందరూ.  
భన తెల్తగు వాళ్లి ప్రతేయఔమూ ముపెఫైనఱభై భింది ద్ధకా వన్నారు. ఇింత భింది అదివయకెపుపడూ మెింఫరేుగా లేయట. 
ఇదేదో గాలపాటులాగా భన తెల్తగు వాలిిందర ఔకస్యర ఇఔకడక వచిు చదువకోవాఱనే బుదిి పుటిట చాలా భింది 
చకాక రావడము సింబఴించిింది. ఇఔకడ కాఱక్షేపాన్నక్క ఈ లైబ్రర్న ఔకటేగాన్న, భరొఔ ఆటలూ, పాటలూ ఏరాపటు లేమీ 
లేవ.  
కాన్న, అపుపడపుపడు ఎవర్వన్న భన దేశసుాఱనీ, ఆ దేశసుాఱనీ, భహాఔవఱనూ, ఴద్ధవింసుఱనూ, పలచి ఉన్నయస్యల్త 
ఏరాపటు చ్చమడము జరుగుతూ ఉింటుిందట. ఔస్యర ఇలాగే భనదేశములో జిలాేఔలఔటరు చ్చష తరువాతను ఏదో 
రఴనూయబోరాు మెింఫరూ అదీ చ్చష, ఉదోయఖఴయభణ చ్చషన కామనను పలచి, ఉన్నయసిం ఇపపించారు.  



 

ఎిందుచ్చతనో ఆమన ఉన్నయసము ఎవర నచులేదు. ఆమన ఇపటి ఇింకా తను ఔలఔటర్ హోద్ధలో ఉన్నాననీ, 
స్యమానయ మానవఱిందరఔింటే తను ఉనాతుడననే భావిం, ఉదోయఖ ఴయభణలో వదుల్తకోవషింది వదుల్తకోలేఔ 
పోయనటుే అన్నపించిింది. తన హోద్ధ, తన ఓనాతయము అఔకడ ఉనాింతస్తపేగాన్న ఇఔకడ న్నచెమయదన్న, ఇఔకడ 
అిందరూ సమానులేనన్న, ఇఔకడ ఉనావాలిలో కూడా ఏ కొదిద భింది అయన్న కొదిదమాస్యఱలోనో, రిండు మూడు 
సింవతసరాఱలోనో, అటువింటికాన్న అింతఔింటే పెదద ఉదోయగాల్తగాన్న చ్చస్త వాళ్ళిిండవచుుననీ ఆమన 
ఖభన్నించలేఔపోవడము ఴచాయఔయము.  
ఉన్నయసము ముగిించిన తరువాత తన్నఔకడ జన్నన్నా ఆఔరషించలేఔపోయానన్న ఆమన గ్రసించినటుేింది. ఉన్నయసము 
ఆకరున విందన సభయపణ చాలా లాింఛన ప్రామముగా జరగిింది. ఆమన వెళ్లిటపుపడు మా అస్షయేషన్ సభాతీ, 
కాయయదరశ భరొఔరదదరు భటుటక ఆమనతో ఔయచాఱనిం చ్చష ట్టస వయకూ స్యఖనింపారు.  
ఇదిలాఖ అయింద్ధ... భరో న్నఱరోజుఱక భన దేశమునుించి శ్రీభతి సరోజిన్న దేఴ అనే భహాఔవయత్రి కామె ఈ 
అస్షయేషన్ క వచిు ఉన్నయసము ఇచిుింది. ఆఴడ అింత గొప ఔవయత్రి అన్న చాలా పుసుకాల్త దేశభాషలో 
కాదుసుభిండీ ఇింగీేష్యలో వ్రాషిందన్న, నేన్నపుపడూ ఴననైన్న లేదు. ఆఴడ ఖింభీయ గాత్రము, ఉన్నయస ధోయణి ఈ రింటిన్న 
మించి ఆఴడ చ్చషన ఔఴతాగాన్నమూ, భముమఱనిందరనీ ముగుిఱనుచ్చషింది. సుమారు రిండుఖింటఱస్తపు చ్చభ 
చిటుకకభన్నా ఴనడేింత న్నశశఫదముతో, వలా ప్రతిభలాేఖ కూరుున్న ఴన్న ఆనిందిించాము.  
మాలో ప్రతి ఔర దఖాయకూ వచిు సభానింతయము సరోజినీదేఴ ఔయచాఱనము చ్చష మేము ఎఔకడ నుించి వచిునదీ, ఏమ 
చదువతునాదీ వగైరా ఴశేషాల్త అడుగుతూ, నవవతూ, ఏవేవో ఛలోకుల్త ఴసురుతూ, భరో అయఖింట కాఱక్షేము 
చ్చష ఫమల్త దేరుతుింటే అఔకడ ఉనా యావనమిందీ కూడా వీధిలోక్క వచిు, ఆఴడను కారులో ఎక్కకించి, ఔయతాలధవనుఱతొ 
జమజమ ధావన్నఱతో స్యఖనింపేము.  
ఆ తరువాత నొఔస్యర డబుేయ.బ.యేట్స అనే సుప్రషది ఐయేిండు ఔఴ వచిు, ఆమన ఔ ముపాపవఖింట స్తపు ఆధున్నఔ ఔఴ 
తార్నతుఱను గురించి ఉనయషించి, ఆమన యచనల్త కూడా కొన్నా చదిఴ ఴన్నపించారు. ఆమన చెపేపది, ఆమన 
చెపపనది, ఆమన ద్ధయఱలో ఴవషటత. ఎింత భిందిక్క అయామైనదో తెలమదుగాన్న, ఆ ఉన్నయసము కూడా ఎింతో శ్రదదగా 
ఴన్నాము. ఏవో చాలా గొప ఴషమముల్త చెపాపడు. ఈమన భహాఔఴ అనే భావము మా ఔిందయకూ ఔలగిింది.  
తరువాతను కొన్నాలిక భరొఔ చిత్రమైన సబ జరగిింది. డాఔటరు అనింత కమాయస్యవమ అనే భహానుభావడు భన 
దేశసుటడే కవఱము కాఔపోయన్న, షింహల దీవవాషట ఆమన సతీసమేతముగా వచిు, భాయతీమ చిత్రఔల వఱప 
సిందరాయది ఔళ్ ఴశేషాఱను గురించి ఉనయషించారు. ఇిందులో తమాషా ఏమటింటే, మేజిక్ లాింటయన్ అింటూ ఔ 
చినా పెటెటలాింటి మింత్రము తీసుకవచిు, ఆ హాల్తలోనే ఔ బులే తెయ యేరాపటు చ్చయించుకన్న, ఈ మింత్రములో 



 

కొకఔక గాజు పేేటు లాింటిది పెడితే ఆ తెయ మీదను పఔురు హౌసులోక్క భలేే, అనేఔ చిత్రాల్త వలాపలూ ఔనడడము 
మొదల్త  
పెటిటన్నయ.  
ఇలా వాటిన్న చూపసూు వాటిన్న గురించి ఴపుఱముగా వాయఖాయన్నసూు, సుమారు ఔ ఖింటస్తపు ఆమన చ్చషన 
ఉన్నయసము ఈన్నటి భరువలేకిండా వన్నాను. న్నడే న్నలో ఏదో ఔ సిందయయతృషణ ప్రవేవించినది అనుకింట్టను. 
న్నటినుించ్చ చిత్రఔలను గురించి, వలాపఱను గురించి తెల్తసుకోవాఱనే పపాస్య, కతూహఱమూ పెరుగుతూ వచాుయ.  
ఆమన ఉన్నయసము అయన తరువాతను ఆమన సతీభణి - ఆమె ఆింఖే వన్నత. కొింతస్తపు సిందుస్యునీ నృతయ 
ఴధాన్నఱ ప్రదరశించి చూపించిింది. అటువింటి సింగీతము ఴనడమూ, అటువింటి నృతయము చూడడమూ న్నఔదే 
మొదటిస్యర. అిందులో ఆింగేేమవన్నత ఈ ఴదయలో ఇింత ప్రావీణయము ఎలా సింపాదిించఖలగిింద్ధ అన్న 
ఆశుయయపోయాను.  
ఆ తరువాత, శ్రీ కమాయస్యవమగార కోరఔపైన మా కాయయదరశ కొకఔక రాస్త్రుమునుించి వచిున కొకఔకరన్న పలచి వార 
భాషలో ఏవేన్న చఔకన్న ద్ధయల్త ఔటి రిండు చదవభన్న ఆదేవించారు. బెింగాల్న, సిందీ, భహారాస్త్రు, భలయాలిం, 
ింజ్బు భాషఱలో చదివారు, ఆయా రాషాిఱనుించి వచిున యువకల్త, తెల్తగునుించి వచిునవారన్న యవరన్న 
చదవభన్నా, ఏ కాయణముచ్చతనో ఎవరూ ముిందుక్క రాలేదు. కాయయదరశ భన తెల్తగువాడే.  
ఎవయనుకింటున్నారో- భహానుభావడు దుగిారాఱ గోపాఱఔృషణమయగారు. అతను చటుకకన లేచి "ఏభిండీ ఇింతభింది 
తెల్తగువాళ్ళి ఇఔకడ కూరుున్న, ఇతయ రాషాిఱనుించి వచిున వాలిిందరూ వారవార ఔఴతల్త ఴన్నపసూుింటే, భన 
తెల్తగులో ఔ దయము, సుభతీ శతఔములో నుించైన్న చదవఖలగిన వారవవరూ లేరా యఔకడ? భనకెింత 
అవమానము? నేను చదవలేఔ కాదు. మీ అవకాశము ముిందు యద్ధదభనుకన్నాను" అన్న, వెింటనే ఔింఠమెతిు 
హాఱింతా కింగుభనేటటుట ఔ సింసకృతశోేఔము, యింతో చఔకగా, అయావింతముగా గానము చ్చశారు.  
ఆ శేోఔము పూరు కావడముతోటే భళ్ళి ఔస్యర "ఏభయాయ యవరూ లేరా, ఇపటి చదివేవారు" అింటూ 
"పాయవతీశిం నువవ కొతుగా వచిునవాడిఴ. ఇింకా తెల్తగు భయచిపోయ ఉిండవ. ఏమైన్న సర్వ నువవ లేచి వాలిిందయకూ 
షగు ావచ్చుటటుట ఔకదయము చదిఴ భన గౌయవిం కాపాడాల" అన్నాడు సమోమహనింగా ఔక నవవ నఴవ.  
ఏ ఉతాసహమో, ఉద్రేఔమో, ఆమన మాటలోే ననుా (పేర్వపించగా నేను లేచి నుించున్నాను. కాళ్ళి కొించెము 
దడదడలాడిన మాట వాసువమే. లేవగానే దయము అిందుకోలేఔపోయాను. గోపాఱఔృషణమయ అది ఔన్నపెటిటనటుట "భేష్ష 
కానీ యింఔ నీ యషటము. ఏ దయమైన్న సర్వ" అన్నాడు.  



 

అపటిక్క న్నక వాకక ఴడివడి "అయఴిందింబుఱఔింటె కోభఱములై అిందింబులై యొపుప నీ చయణింబుల్, ఔఠినింబులై 
మొయయు, మా చనుాింఖవల్ మ్రోవగా, న్నఱమింబోల్త నటించు పొకెకదము, ఈ ఔయకశాయణచ భూర సించాయము 
ఔృషణ మీ ప్రిమఱకన్ ప్రాణవయధల్ చ్చమదే" అన్న చదివాను. యిందుకో ఈ దయము జ్ాఔము వచిుింది న్నక.  
సింగీతిం రాఔపోయన్న, న్నరుదషటముగా, సుబోధఔముగా విండేటటుట దయము చదివేసరక్క దయము పూరుకాకిండానే భేష్ష, 
భేష్ష అన్నాడు గోపాఱఔృషణమయ ఆనింధబరతుడై, ఆనింద కమాయస్యవమగారు భిందహాసిం చ్చసూు "యఔకడిదీ దయిం, 
ఏమటి ద్ధన్న భావము" అన్న అడిగారు గోపాఱఔృషణమయను.  
అతడు సింతోషముతో "ఇది భాఖవతములోన్నదిండి. శ్రీఔృష్యణడు అయణయ సించాయము చ్చష వచిునపుపడు 
గోపఔఱనామాటలఴ" అన్న ఇింగీేష్యలో ఆ దయభావమును తరోుమా చ్చష చెపేపటపటిక్క, కమాయస్యవమగారూ చాలా 
సింతోశించి, లేచి ఔృషాణవతాయతతావన్నా గురించి, ఔ అయదు న్నమషాల్త వాయఖాయనము చ్చష, ఇింకా దయము 
ఏదయన్న వస్తు చదవభన్నారు. సబ యావనమిందీ న్నకష చూశారు.  
న్నక ఉతాసహముతో, ఆనిందముతో డల్త ఔింపించిింది. నేను లేచి బమడుతూ, ఆ గటటములోదే "నీవడఴన్ ఖల్ 
తిరుఖ, నీకటిలాఱఔ లాలతాసయ మచాుఴధి జూకనా న్నముషింబుల్త మాక యుఖింబులై జనున్…..“‚అనే దయము 
కూడా చదివాను. ఇది కూడా గోపాఱఔృషణమయను యవశుణిణ చ్చషింది.  
అతను ఇింగీేష్య తరోుమా చెపగానే, ఆనింద కమాయస్యవమగారూ అింతఔింటే యవశుడై, "ఎింత అదుభతమైన ద్ధయల్త 
చదివాడిండీ కర్రాడు" అన్న ననుా ప్రశింషసూు భరో రిండు న్నమషాల్త ఆ భావాన్నా ఴపుల్నఔరసూు న్నల్తగు మాటల్త 
చెపాపరు. తరువాత తమలములో ఔరూ, భలయాలింలో ఔరూ చదివారు.  
హాల్త దదదరలేేటటుట ఔయతాలధవనుఱతో సబ ముగిషింది. అిందరూ ననుా ప్రశింషించడాన్నక్క న్నచుటూట మూగారు. 
గోపాఱఔృషణమయ వచిు రఔక టుటకన్న, కమాయస్యవమగార దఖాయక తీసుకవెళి, ఆమనకూ, ఆమన సతీభణిక్క ననుా 
రచమము చ్చశాడు. ఆనిందకమాయస్యవమగారు ననుా దఖాయక తీసుకన్న, భుజిం మీద చెయయవేష, ఆశీయవచనము 
చ్చశారు.  
న్న ఆనింద్ధన్నక్క అవధుల్త లేఔపోయన్నయ. నేను అఔకడనే కూలపోతానేమో అనాింత న్నస్యాణ వచిుింది. ఎలాగో తేరుకన్న 
అిందరతోటిపాటూ నేనూ అతిధుఱను స్యఖనింప, భళ్ళి లోఱక వచిు కూరుున్నాను.  
భనవాలిింతా ననుా చుటుటముటిట "చినావాడవయన్న, భన భరాయదకా పాడావ" అన్న ననుా ప్రశింషించారు. చినావాణిణ 
ఖనఔనే అింత స్యహసము చెమయఖలగానన్న నేను సమాధానము చెపాపను. చాలాస్తపు అఔకడ కలాస్యగా ఔబురేు 
చెపుపకన్న, యొవళ్ళి యలిక వాళ్ళి ఫమల్తదేరాము.  



 

రాజు సింతోషము టటలేఔపోయాడు. ఇింతస్తపు మౌనముగా కూరుున్న ఫమటక రాగానే ననొాఔకస్యరగా ఖటిటగా 
కౌఖలించుకన్న, "బలేన్న చ్చశావ పాయవతీశిం, న్నకెింత సింతోషముగా విందో చెపలేను. ఇపుపడు భనము ఫసక 
వెలివదుద. ఇఔకడ భించి హోటలోే భోజనిం చ్చష, భనము పఔురు హౌసుక వెళ్ిలసిందే" అన్న లాకకపోయాడు.  
నేను ఔరోజున ఫమల్తదేర రాజిింటిక్క వెళి అతన్నన్న కూడా తీసుకన్న మా ప్రైవేటు మాషటరుగారింటిక్క వెళ్ిను. ఆమన 
ఇింట్లే తీరఔగానే కూరుున్న ఏదో పుసుఔము చదువకొింటున్నారు.  
ఆమన భభమలా చూచి యింతో సింతోశించి, యింతో ఆపాయమతతో కూరోుపెటిట కొన్నా యకాఱ కకలూ, బసకటూే, 
బ్రెడుా వగైరా పఱహారాలూ, ట్టలూ అిందిించారు. ఎింతో కలాస్యగా ఔబురేు ప్రాయింభించాడు.  
"మీ న్నకమీ మేము అడుారాలేదు ఔద్ధ?" అన్నాడు రాజు భరాయదక.  
"న్నక ప్రసుుతము న్న ఏమీ లేదు. న్న ఉన్నా మీరు వచాుయింటే యింత నైన్న మానుకన్న మీతో కాస్తసపు కాఱక్షేము 
చెయాయఱనే ఉింటుింది న్నక" అింటూ ఆ ఔబురేూ, ఈ ఔబురేూ చెపుతూ "ఏమటి ఇఔముిందు ఏమచ్చస్యువ?" అన్నాడు 
న్నతో.  
"నేను మీ సఱహా కోసమే వచాును. యూన్నవరశట్టలో చ్చయవఱషన సభమము వచిుింది ఔద్ధ! నేనేమ చ్చయాలో, ఏఴ 
చదవాలో న్నకమీ తోచలేదు. మీరు సఱహా యచిు ననుా సరయైన ద్ధరలో పెడితేగాన్న వీల్తడదు. నేన్నఔకడ 
ఉనాన్నాళ్ళి న్న గౌయవ గారామన్ గిర్న మీక తపదు సుభిండీ. మీరు వదదనడాన్నక్క వీల్తడదు. వదదన్నా నేను 
వదిలేవాణిణకాను" అన్నాను.  
"పొయపాటు స్తమ్, నువవ ఏకాయణము చ్చతనన్నా వదిలించుకింద్ధభన్న చూచిన్న నేను భటుటక న్ననుా వదఱనబాాయ్. 
మీయింటి దఖాయనుించి పారపోయ వచిునింత సుళ్ళవగా న్న చ్చతులోేించి తపపించుక పారపోలేవ. అలాింటి పాేను 
లేమీ వెమయక!" అన్నాడు నవవతూ - "సర్వ లిండి అయతే ఏమచ్చస్యుము? రోగి కోరన థయిం వైదుయడు చెపేప థయిం 
రిండూ ఔటైతే బాధలేదు" అన్నాను నవవతూ.  
"అయతే నీక ఏిం చదువద్ధభన్న ఉింది? ఎింత కాఱము ఇఔకడుిండడాన్నక్క అవకాశముింటుింది నీక?" అన్నాడు.  
"న్నక యింతకాఱమైన్న విండాఱనే వనాది. మా వాళ్ళి యింటి దఖాయ న్నకోసిం చాలా బెింఖ పెటుటకన్నారు. మా 
తలేదిండ్రుఱక నేను ఔకడినే సింతానము. వెింటనే చదువ మాన్న వచెుమయభన్న వ్రాశారు గాన్న, న్నఔది యషటములేఔ 
యఔకడ విండి యేదో ర్నీ పూరు చ్చసుకన్న వెళ్ళిద్ధభనే న్నశుమముతోటి ఉిండిపోయాను. అిందుచ్చత రిండు మూడు 
సింవతసయముఱలో ముగిించుకనే దితిన్న యేదేన్న ఆలోచిించి చెపాపల. నేన్నఔకడక వచ్చుటపుపడు, నన్నాఔకడక 
వెలిభన్న చెపపన మత్రుడు బారషటరు చదవభన్న సఱహా యచిు ింపించాడు. ఇింఔ మీ సఱహా యేమట్ల చెపతే 
సింతోశస్యును" అన్నాను.  



 

"సర్వ బాగానే వింది బారషటరు చదువక భధయ భధయను ఱిండన్ వెడుతూ వసూు విండాల. అిందుఔన్న ముిందు ఇఔకడ 
ఎిం.ఏ.లో చ్చరు" అన్నాడామన.  
అింటే నేను తెఱేబోయ "ఎిం.ఏ.లో న్నిండి?" అన్నాను.  
"అవను భర, లేఔపోతే ఏమటి అనుకింటున్నావ! అింత ఔింగారు డతావేమ? మీ దేశములో అయతే ఏమచ్చస్యురు, 
భర ఎింట్రనుస అయన తరువాతను" అన్నాడు.  
"అబోా, మా దేశింలో కావఱషనింత మాయణహోభము విందిండి ద్ధన్నక్క" అనగానే "వాట్.వాట్.వాట్టజ్ దట్ ఒ మైగాడ్" 
అన్నాడు నవవతూ.  
"భర్విం లేదిండి అదేదో మా దేశింలో స్యమెత. మా దేశములో ఈ యింట్రనుసన్న సూకల్ ఫైనల్ అింట్టరు. అది కాగానే 
ఇింటర్ మీడిమట్ రిండేళ్ళి చదవాల. ఆ తరువాత బ.ఏ., భరో రిండేళ్ళి చదవాల. ఆపైన ఒపఔ వింటే, ఇతయ స్యధన 
సింతిుకూడా వింటే, ఎిం.ఏ. భరో రిండేళ్ళి, బ.ఏ. లోనూ ఎిం.ఏ లోనూ ఏ ఴషమింతో పూరు చెయాయఱనుకింట్టమో 
ద్ధన్నక్క సింఫింధిించిన ఴషయాల్త ప్రాధమఔముగా ఇింటర్ మీడిమట్లేనే ప్రాయింభస్యురు" అన్నాను.  
"అబాా! చాలా గొడవ విందే! ఆ బాధ ఏమీ ఇఔకడ లేదయాయ, ఎింట్రనుస కావడముతోటే భధయమెటేటమీ అఔకయలేకిండా 
ఎిం.ఏ.లో చ్చయడమే. నేను నీక చెపపన చదువింతా మీ ఇింటర్నమడిమట్ కోరుస అయ వింటుింది. అిందుచ్చతను, 
ఎిం.ఏలో చ్చరు. సైనుస చదవాఱన్న ఉిందో, ఆర్ట్ చదవాఱన్న ఉింది తేల్తుకోవాల. నువవ బారషటరు చదవాఱన్న 
అనుకింటున్నావ ఔనుఔ సైనుస తఱపెటటవదుద. ఆర్ట్ సఫదకట తీసుకోవాల. ఇిందులో అనేఔ భాషా శాస్యాల్త కావలస్తు 
చదవవచుు. ససటర్న, పాలటికస యొఔనమకస, ఆరుట, లటర్వచరు, ఫలాసఫీ మొదలైన సఫోక్ట్ సన్నాసతముగా విండేఴ. 
న్నాిండు ఴషయాల్త యనుాకన్న సింవతసరాన్నక్క న్నల్తగు చొపుపన మూడేలిలో పూరు చ్చసుకోవాల. అపుపడు ఎిం.ఏ. 
డిగ్రీ యస్యురు" అన్నారామన.  
"అయతే మూడేలి తరువాతనే ర్నీఱనామాట" అన్నాను.  
"అదీ నీ యషటిం, నీ ఒపఔ" అన్నారు.  
"అింటే అన్నా సఫోకట్ క్షుణణింగా చదువకింటే ఏ సింవతసయము చదిఴన ఴషయాల్త ఆ సింవతసయింలోనే పూరు 
అయపోతాయ ఔద్ధ! భళ్ళి వాటి ప్రసక్కు విండదు ఖనుఔ ఏ సింవతసయములో చదిఴనఴ ఆ సింవతసయిం న్నల్తగు 
ఴషయాఱలోనూ ర్నీక కూరోువడిం ఔ సుళ్ళవైన దితి. లేదన్నావూ అనీా జ్ాఔము పెటుటకన్న మూడవ 
సింవతసయము ఆకరున యీ న్నాిండిింటిక్క కూరోువచుును. అది కొించెము ఔషటమైన్న, ఎకకవ బాగుింటుింది. ద్ధన్నన్న 
ఎిం.ఏ. (ఆనరుస) అింట్టరు.  



 

అిందుచ్చత నీ శక్కు స్యభరాాయల్త న్నయణయించుకోవఱషనవాడవ నువవ. ఆపైన బారషటరు బెడద ఔటి వింటుింద్ధయను 
నీక, ఈ రింటి తూఖఖఱవా? లేఔపోతే ఏయేటి కాయేడు ర్నీక కూరుుింట్టవా? ఏదో న్నయణమము చ్చసుకన్న ర్వపో, 
యల్తేిండో యూన్నవరశట్టక్క వెళ్ళి. అఔకడొఔ దయఖాసుు ఫాయము తీసుకన్న అిందులో ప్రశాఱక సమాధానముల్త వ్రాష 
డబుా చెలేించు. ఇది మొటటమొదట చెమయవఱషన న్న, నీ న్నయణమము ర్వపో ఎపుపడో చెప" అన్నాడు ఆమన.  
"సర్వనిండి. అలాగే, చాలా సింతోషము. మభమలా శ్రభ పెట్టటను. చ్చటిక్క మాటిక్క ఇలాగే వచిు మభమలా శ్రభ పెడుతూ 
వింట్టను అన్న హామీకూడా యసుున్నాను. సఱవ"అన్న మా ఫసక మేము వచ్చుశాము.  

 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 28వ భాఖిం 
ఈ భధయను మా యింట్లే - అనగా ఎడిింఫరో ఇింట్లే జరగిన సింఖతి చాలా ఆశుయయము అన్నపించిింది. 
మానవసవభావము ఎఔకడ ఉన్నా కొన్నా కొన్నా సిందరాభఱలో ఔటిగానే ఉింటుింది. అిందులో ముకయముగా వింటవాలి 
గుణిం భర్నను.  
మొదట వచిున కొతులో ఇఔకడ భనుష్యయఱ శర్నయిం ఎింత తెఱేగా ఉింటుిందో, వాలి చయయల్త కూడా అింత 
సవచుముగానూ, న్నషకలింఔముగానూ ఉింట్టమనుకన్నాను.  
ఇది కవఱము న్నజమే కాదేమోనన్న, న్న ఊహాజన్నతమేమోనన్న అనుమానిం కొించెము ఔలగిింది. నేనీ దేశింలో కాదు - 
ఎడిింఫరోలో అడుగు పెటిటనపటినుించ్చ రాజు సఱహా ననుసరించి నేను తెచుుకనా తాట్టకఱ ఔటట ఉయోగిించడము 
మానేశాను. ద్ధన్నక్క ప్రతాయమాామముగా ఔ ఴశవఔయమ దఖాయక వెళి, ఖింటస్తపు వాడిక్క బోధిించి రిండు వెిండి తాట్టకల్త 
న్నలఔ గీసుకోవడాన్నక్క చ్చయించుకన్న తెచుుకన్నాను. ఔటి పెటెటలో బద్రరుచుకన్న రిండోది ఉయోగిసూు, 
దింతధావనము అయన తరువాత నేను పేసుట, బ్రష్యషతోపాటు స్యాన్నఱ ఖదిలో ఴడిచి వసూు ఉిండేవాడిన్న.  
కొన్నాళ్ళి అయన తరువాతను, ఔరోజున అది ఔనుపించలేదు. ఎింతస్తపో వెతుకకన్నాను. దొయఔలేదు. ఏమై 
ఉింటుింద్ధ అనుకింటూ, ఆ పూటక తాట్టకతోటి కాఱక్షేము చ్చష ఆ తాట్టక లాిండ్ లేడీ చూడకిండా శుభ్రముగా 
ఔడిగేష, చినాచినాముఔకఱ క్రిింద ఔతిురించ్చష, వీధిలోక్క గియవాటేశాను.  
రిండు రోజుల్త ద్ధన్న సింఖతి ఏమీ తేఱలేదు. ఏమైిందన్న న్నభమదిగా మా లాిండ్ లేడీన్న అడిగాను. తనకమీ తెలమదన్న, 
అదేమట్ల ఎపుపడూ చూడనేలేదనీ, మొదట బుకాయించిింది. భళ్ళి కొింతస్తపు ఆఴడక వరణించి చెపాపను. అది 
వెిండిదనీ, కర్నదైనదనీన్న  



 

"వెిండా, స్తమ్ గారూ, న్నజింగా వెిండే- అయోయ పాము ఏమైపోతుింది! ఇఔకడ కెవవరూ రార్వ" అింది - ఆశురాయన్నా  
అభనయసూు  

"ఇఔకడకెవవరూ రాయన్న న్నకూ తెల్తసును. అిందుఔనే మభమలా అడుగుతున్నానన్నాను" -  
"అబెాబేు న్నకమీ తెలమదిండీ స్తమ్ గారూ, నేను అలాింటిద్ధన్నా కాదు. న్నకమ ఉయోఖభది! మా దేశింలో న్నలఔ 
గీసుకోవడము అఱవాటు లేదు" అింది.  
"అవను, మీ దేశములో న్నలకాగీసుకోరు, మొహమూఔడుకోకరు. మీ దేశములో మొహమే కాదు, ఏదీ ఔడుకోకవడము 
అఱవాటు లేదు ఔద్ధ!" అన్నాను.  
సర్వ యిూఴడే ఏదో చ్చతిదఫా కొటేటషిందన్న అనుమానము ఖటిటగా తగిలింది న్నక.  
"సర్వ ఏమ చ్చస్యుము! చూద్ధదము" అనుకన్న పెటెటలో ద్ధచుకనా రిండవ వెిండాక పైక్క తీశాను. మామూల్తగా స్యాన్నఱ 
ఖదిలోనే పెడుతూ వచాును.  
ఔరోజున మామూల్తగా న్నక భోజనము తీసుకవచిునపుడు మధాలాింగా అనాటుట "ఏభిండీ నువవడిగిన వసుువ 
దొరక్కనటుేిందే అఔకడే ఉింది" అింది.  
"వెిండి ఫింగారాల్త పోనేకూడదుగాన్న, పోతే దొయఔడము ఎఔకడో, ఎనాడోగాన్న ఉిండదు. నేను భళ్ళి కొతుది 
చ్చయించుకన్నాను" అన్నాను. దిదిహేనురోజుల్త అయన తరావతను ఇదికూడా భళ్ళి మామభయింది.  
"ఈ న్నల్తఔఫదద భళ్ళి మామభయిందిండీ" అన్న ఆఴడతో సఴనమముగా భనఴ చ్చసుకన్నాను.  
ఆఴడ కొించెము కోము అభనయసూు "ఇదేమటిండీ! ఇఔకడ ఏ వసుువూ ఎపుపడూ పోన్నదే ఇదొఔకట్ట భటుటక 
ఎలాపోతుింది? మీర్వ ఎఔకడో పార్వసుకన్న ఉింట్ట"యింది.  
"ఇదేమీ దొడోే, వీధిలోక్క తీసుకవెళి ఉయోగిించి, పార్వస్త వసుువ కాదుఔద్ధ! ఇఔకడే పోయ ఉిండా"ఱన్నాను.  
"అయతే నేను తీశానింట్టరా?" అింది కోముగా.  
"నేను ఔలితోటి చూడన్నదే ఆమాట ఎలా అనను! పోవడము భటుటక ఇఔకడే పోయింది" అన్నాను.  
ఆఴడక చాలా కోిం వచిునటుటింది. ఴసఴస్య న్న యదుట నుించి వెళిపోయింది.  
తరువాత క్రమేణా ఇింకొఔ అనుమానిం తగిలింది న్నక. వాయిం వాయిం న్నక కొనా బమయిం వగైరా భోజన ద్ధరాాఱక 
బల్తే పెరుగుతుిండడము ఖభన్నించాను. పోనీ నేనేభయన్న ఎకకవ తిింటున్నావా? అన్న కూడా ఆలోచిించుకన్నాను. 
ఎింత ఎకకవ తిన్నా బల్తే ఇింత పెయఖవఱషన అవసయిం లేదన్న అన్నపించి మా రాజు దఖాయ ఈ ప్రస్యువన చ్చశాను.  



 

"భనిం కొించెిం జ్గ్రతుగా ఉిండడిం భించిది. ఇటువింటి చిఱేయ ఴషయాఱలో కొించెిం హసులాగవము ప్రదరశించ్చ 
సవభావిం ఈ లాిండ్ లేడీఱ జ్తిఔింత ఉింద"న్నాడు.  
‘ఒహో’‚అనుకన్నాను. అతను చెపపన ద్ధింట్లే అనృతమూ, అతిశయోక్కు లేదన్న, భరో ఴషమములో రుజువయింది.  
న్నల్తగైదుస్యరేు రాజు ింపనవీ, అయద్ధరేుస్యరేు నేను కొనుకకనాఴ కొన్నా భనదేశపు పిండివింటల్త - మనసున్నా 
ఱడుా లాింటిఴ ఇఔకడ దొరక కకల్త చాకెేటే లాింటివీ నేను తెచిు స్కస్యఱలో పెటుటకనేవాడిన్న.  
భనదేశపు పిండివింటల్త ఔటిరిండుస్యరేు ఇింటివాలిక రుచి చూపించాను కూడాను. అఴ రుచి భరగారు కాబోల్త. 
అలాింటిఴ ఎపుపడు తీసుకవచిున్న వాయిం దిరోజుల్త నేను ఉయోగిించుకనేఴ, ఔటి రిండు రోజుఱలోనే హాయతి 
ఔరూపయము లాఖ హరించి పోయేఴ.  
"ఇదేమటి స్కస్య తరుగు" అన్న లాిండ్ లేడీన్న అడిగాను కూడాను విండఫటటలేఔ ఆఴడ చాలా కోిం వచిునటుే 
అభనయసూు "మేము చ్చస్త నులూ, మాయింట్లే మీక వసతి బాగా లేఔపోతే, మీరింకొఔచోటుక వెలేవచుును గాన్న, 
మాక్కలాింటి చిఱేయ దొింఖతన్నల్త అింటఖటటడము న్నయమము కాదింది" కొించెము ఔనీారు కూడా ఔలిలోించి పైక్క 
లాఖడాన్నక్క ప్రమతిాించి, ఴపల్తరాలై జేబురుమాల్త తోటి ఔళ్ళి, ముకక ఎర్రఫడేటటుట నల్తపుకన్న న్న ఖదిలో నుించి 
అవతఱక ద్ధటిింది.  
నేను రాజుతో భళ్ళి యీ సింఖతుఱనీా చెపాపను "నువేవమీ అఔకడ నుించి ఔదిలే ప్రమతాిం చెమయక. ఎఔకడక వెళిన్న 
యటువింటిఴ తపవ. ఇఔకడ భనక యూన్నవరసట్ట దఖాయగా వింటుింది. ఇలేూ శుభ్రముగా వింటుింది. తక్కకన అన్నా 
ఴషయాఱలోనూ ఆఴడ భించి భన్నషే వనావాలిలో సర్వ కూతులి భించి చెడాల్త యీ పాటిక్క నువవ గ్రసించ్చ 
వింట్టవ" అన్నాడు కొింటెగా.  
"ఒ ఖభమతుుచ్చష, ఏడిపద్ధదము. ఆ దఫాతో ఇఔ జనమలో ఎపుపడూ ఇలాింటి న్న చెమయదు" అన్నాడు. ఏమటి అన్నాను. 
"నీతోటి ఇపుపడు చెపనులే నీక తెల్తసుుింది" అన్నాడు.  
రిండు రోజుఱతరావతను ఔ చఔకన్న పేకెట్ పైన న్నపేరు, చిరున్నమా వ్రాష, న్న చ్చతిక్కచిు "నువవ పై తాడు ఴపేపష నీ 
ఖదిలో పెటుటకో, తరువాత ఏమ జరుగుతుిందో చూద్ధదము" అన్నాడు.  
పేకెటుట కొించెిం ఫరువగానే వింది. సర్వ ఇదేమట్ల చూద్ధదభన్న అతను చెపపనటుట చ్చష, స్యమింత్రిం అతనూ, నేనూ 
శకారు వెళిన్న మామూల్త వేలఔింటే కొించెిం ఆఱసయింగా రాజుతో సహా యింటిక్క వచాుము.  
లోఱ ప్రవేవించ్చటపటి యింట్టఴడ రోదనలూ, కూతులి ఒద్ధరుపలూ ఴనఫడి, మేమదదయమూ వింటయింట్లేక్క వెళి 
ఏమటేమటన్న ఔింగారుగా అడిగాము.  
ననుా చూచి ఆఴడ భర్న ఏడవడము మొదల్త పెటిటింది. "ఏమటమామ ఏమ జరగిింద"న్న పఱేఱ నడిగాను.  



 

"ఏమీ లేదిండీ మీ ఖది తుడుసూు, సవరసూు అఔకడేదో పేకెటుట ఔనడితే, వించ్చదో, పార్వస్తదోనన్న మా అభమ ఴపప 
చూషింది. అిందులో పా...పా...పాము ఔనడాది. మా అభమక ద్ధన్నా చూచిన బమముతో మూయువచిుింది" అన్న 
పెదదమామయ ఏడుసూు జరగిన సింఖతి చెపపింది.  
నేను న్నరాిింతపోయ రాజు మొహముకష చూశాను. అతను న్నశుఱముగా యింతో స్యనుభూతితో 
మాటే్టడుతునాటుే"అరర్వ ఎింత పొయపాటు జరగిింది. అది జ్గ్రతుగా ఉించు సుమీ, ఎవవరనీ ముటుటకోన్నవవదుద" అన్న 
"మా పాయవతీశముతో చెపాపను కూడాను. ఇది ఈ దేశింలో దొరక కొతుయఔము పాము. ఇది మా దేశింలో దొయఔదు. 
అిందుఔన్న మా కాలేజీ మూయజిమింక ింపించవలనన్న, యింతో ఔషటడి సింపాదిించి మా ఫ్రిండు చ్చతిక్కచాును. అతను 
తెలఴతకకవగా మీక అిందుబాటులో ఉించినటుటన్నాడు. ఇింతకూ అది చచిున పామేఖనఔ ఇింఔ చచిున్న భనలా 
ఔయవదు. ఈ పొయపాటుక మేము చాలా ఴచారసుున్నాము. మీర్వమీ అనుకోఔిండి. మీ అభమగారక్క ఏమీ బమిం లేదన్న 
ధైయయిం చెపిండి" అన్న న్న ఖదిలోక్క చకాక వచిు మేమదదయమూ యింతోస్తపు చచ్చుటటుట నవవకన్నాము. "యింఔ నీ 
వసుువకమ బమిం లేదోయ" అన్నాడు రాజు.  
"బలేవాడవోయ, అదుభతమైన చిక్కతస చ్చశావ. మా ఇింటి ఆఴడక ఈ జనమలో ఈ తెగుల్త పుటటదిింఔ" అన్నాను.  
ఆఱసయమౌతోిందన్న రాజు వెళిపోయాడు. నేనేమీ యొయఖనటుట భళ్ళి వింటఖదిలోక్క వెళి భించిం మీద డుకనా లాిండ్ 
లేడీ దఖాయక వెళి ఔకన కూరుున్న, మీద చెయయ వేష, చాలాస్తపు సముద్ధయించి, భళ్ళి వోస్యర ీమాణ చెపప 
వచ్చుటపుపడు ఆమెను బుఖామీద ఔస్యర ముదుదపెటుటకన్న భించిం మీదనుించి దిగాను.  
ద్ధన్నతో ఆఴడ కెఔకడలేన్న సింతోషమూ వచిు, ఉనాకోభింతా పోయ, "న్నమన్న స్తమ్, ఎింత బమడానానుకన్నావ. 
అమాింతిం అఔకడే ప్రాణిం పోతుిందనుకన్నాను. ననాది ఔయచినటుట కూడా న్నక అనుమానిం వేషింది. ద్ధన్నతో భర్న 
బమడానాు" అింది భళ్ళి ఒస్యర ఔళ్ళితుుకింటూ.  
"మీకమీ బమిం లేదిండీ. ఇింకెపుపడూ ఇటువింటి తెలఴ తకకవ న్న చెమయను లిండి. ఇది పూటే ింపించ్చస్యును 
ఇఔకడనుించి, భళ్ళి ఎపుపడైన్న ఇలాింటి న్నచ్చస్తు మీ ఇింటిలోించి వెలేగొడుదురుగాన్న లిండి" అన్నాను.  
"అబెాబేు ఎింతమాట. ఆ మాట ఎపుపడూ అనక. ఏమైన్న సర్వ! న్నన్నాఔకడ నుించి వెలిన్నవవను. నీ చదువల్త పూరు అయ 
ర్నీపాసయ డిగ్రీ తీసుకనే వయకూ, భనిం అింతా ఏఔింగా ఉిండవఱషనదే" అింది ననుా కౌగిలించుకింటూ.  
"సర్వ, మీక కోిం పోయింది ఖనుఔ ఈ బమము కూడా పూరుగా పోవడాన్నక్క ఇపుపడు మభమలోా పఔురుక్క 
తీసుకవెళ్ిల తపదు. తవయగా తయారుఔిండి" అన్నాను.  
"భభమలా ఴడిచి మా అభమ ఔకరు ఎపుపడూ అలా వెలిడిం అఱవాటులేదు" అింది చినాపఱే.  



 

"అవను న్నజమే అయ వింటుింది. ఈ ఇింట్లే చింటిపఱే ఉింది, ఏ తలే ఴడిచి వెళ్ళతుింది పాిం. ఆఔఱయతే 
నీకపాలవరు ఇస్యురు" అనగానే ఆ అమామయ న్న మీద కదో ఴసయబోతే, ఖబుకకన నేను గుభమిం అవతఱక వెళి, భళ్ళి 
ఔ అడుగు వెనక్కక వచిు, "తలే అింటే, పఱేఱతో సహా అన్న అయాిం" అన్న వాయఖాయనిం చ్చశాను.  
"మీ అభప్రామిం ఏదయన్న న్నకమీ తీరఔ లేదిపుపడు" అింది మూతి ఴరుచుకన్న.  
"నీక తీరఔ లేఔపోతే భటుక మభమలా ఴడిచి మీ అభమ ఎలా వసుుింది పాిం! అిందుచ్చతను ఆఴడ కోసమైన్న మీరు 
కాసు శ్రభడఔ తపదు" అన్న నేను చకాకపోయాను.  
ఇఔ న్న జీఴత సధాన్నక్క శింకస్యాన చ్చస్త రోజు వచిుింది. ఉదయానేా రాజూ, మా ప్రయవేటు మాషటరూ కూడా వచాురు. 
వారక్క కాస్యు ట్ట ఇచిు, నేను ఫటటల్త వేసుకొన్న ఫమల్తదేరాను వారతో.  
యూన్నవరసట్ట మాక ఔటి రిండు పరాాింగుఱ లోపున ఉనాది. అఔకడక వెళి ఆ బవన్నల్త ఇదివయక పైనుించి 
చూచిన్న, భళ్ళి యిూన్నడు చూచ్చటపటిక్క కొింత బమమూ, కొింత ఆశుయయమూ ఔలగి, కొదిదగా దడవచిునటేయింది.  
మా మత్రుల్త ననుా లోఱక తీసుకవెళి కాేసుల్త జరగే ఖదులూ,  
ఉన్నయసకఱ ఖదుల్త, ఆఫీసు ఖదుల్త, లైబ్రర్నహాల్త, సైనుస లేఫర్వటర్నల్త ఔటొఔటే చూపించారు. ఇఴ చూడాాన్నక్క 
ఖింటపైగా టిటింది. భన వూళ్ళి, భన సూకళ్ళి, అఔకడ పాఔల్త, అిందులో కాేసుల్త తల్తచుకింటే 
ఔింయమెతిునటేయింది. అవెఔకడ, ఇవెఔకడ!  
ఈ ఖదులో.ే.ఖదులేమటి…‚హాల్తలోే ఆ గాఱర్నఱలో కూరుుింటేనే, చదువ ద్ధనింతటది వసుుింద్ధ అన్నపించిింది. ఈ కాేసు 
హాల్తప్రఔకనే ఆయా ఴషమిం బోధిించ్చ ఉన్నయసకఱ ఖది, ద్ధన్నలో ఈ ఴషయాన్నక్క సింఫింధిించినవీ, ఉన్నయసకఱక 
ఉయోఖడేవీ కొన్నా విందఱ పుసుకాల్త బీరువాఱలో అభయుఫడి ఉింట్టయ.  
కాేసుహాల్తలోక్క ప్రవేవించబోయే ముిందు భరొఔ సనాన్న నడవా వింటుింది. దీన్నన్న 'కారడార్’‚అింట్టరు. అిందులో ఔ 
నౌకరుిండి వచిున వాలే పేరేు అఔకడే హాజరుట్టటలో గురుు పెటుటకింట్టడు.  
దీన్నవఱే కాేసులో ప్రొఫ్సరు పఱవడిం, కాఱయాన్న లేకిండా సుల్తవైన దితనామాట.  
తరువాత ఴద్ధయరాుల్త తొడుకకవచిున ఒవర్ కోటూే, హేటూేవగైరా అనీా ఴడిచి అఔకడ పెటుటకోడాన్నక్క తఖా యేరాపటు 
వింటుింది. ఔక కాగితిం ముఔక కూడా యొఔకడకూ పోదు. చలకాఱింలో చలవేమకిండా అన్నా ఖదులూ వెచుగా 
ఉిండఖఱిందుఱక యవవర అడుాలేకిండా ఆఴర గొట్టటల్తింట్టయ.  
ఇలా తిరగి తిరగి అనీా చూచి, ఆఫీసులోక్క వెళి, దయఖాసుు ఫాయిం తీసుకొన్న, మా ప్రయవేటు మాషాటరు సహామింతో, 
అిందులో వ్రామవఱషనఴ వ్రాష, అది తీసుకొన్న రజిషాిరు ఖదిలోక్క ఆమన చెపపన ప్రకాయిం యవవడాన్నక్క నేను ఔకడినే 
వెళ్ిను.  



 

నేను వెళి ఔ ఖది ముిందు న్నఱఫడి మాప్రయవేటు మాషాటరు చెపపనటుే తల్తపుమీద న్నభమదిగా తట్టటను.  
"మస్" అన్న లోఱనుించి ఴనడాది. కాన్న, న్నక కాలిలో వణుకవచిు వెింటనే లోలఔింట్ట వెలిలేఔపోయాను.  
"ఔమన్"అన్న ఈమాటు కొించిం ఖటిటగా ఴనడాది అపుడెలాగో ధైయయిం తెచుుకన్న లోఱక ప్రవేవించాను. ఖదిలో ఈ 
ప్రఔకనూ, ఆప్రఔకనూ గోడయతుున పుసుకాఱ బీరువాల్తన్నాయ. కొన్నా స్ఫాల్త, కర్నుల్తన్నాయ. న్నకెదురుగా యడిం 
వైపున ఔ ముసల ఆమన న్నరషన ఖడామూ, న్నరషన ఖడామూ, న్నరషన తఱతో ఔలిజ్జడూ పెటుటకొన్న టేబల్ మీదనునా 
కాగితాలూ యవో చూసూు కూరుున్నాడు.  
నేను వచిున అయీణాన్నక్క తఱ యతుకిండానే "కూరోు" అన్నారు.  
న్నక అపాదభసుఔిం చఱేఫడిపోయ చలజవయిం వచిునింత వణుక వచిుింది. నేను కూరోుకిండా అలాగే న్నఱఫడాాను.  
భరొఔ ీణాన్నక్క ఆమన తఱయతిు న్నకష చూశారు. "నేను" అనుకోలేదు ఆమన. అనగా కాలేజీక్క సింఫింధిించిన 
ప్రొఫ్సరో భరొఔ పెదద ఉదోయగులో యవరో వచిు ఉింట్టరు అనుకన్న వింట్టడు.  
ననొాఔ లు కాఱింయోగాదిగా చూచి భిందహాసిం చ్చసూు "యేిం న్నమన్న, నేను నీక చ్చమవఱషన సహామిం 
ఏమటి" అన్నారు. (Well my boy what can I do for you)  
నేను మాట్టడలేఔ, యేిం చ్చయాలో చెపాపలో తోచఔ, ఈ దేశాచాయిం భయచిపోయ ఆమనక ఴనడీ ఴడకిండా 
"నభస్యకయభ"న్నాను చ్చతుల్త జ్జడిించి.  
ఆమన భళ్ళి భిందహాసింతో యింతో ఆదయిం ఔరుణా ముకింలో వయఔుిం చ్చసూు, కర్నులో తనకమీ తొిందయ లేదనాటుట 
వెనకక జ్యేఫడి "యేిం న్నమన్న! యేమటి సింఖతి నీకిం బమింలేదు చెపుప" అన్నారు.  
ఆమన మాటలూ, ఆమన ఔింఠింలో మాయదవిం ముకింలో భిందహాసిం చూస్తు న్నపైనేదో అభృతిం చిలక్కనటేయింది 
"నేను ఇిండియా న్నించి కొతుగా వచాునిండి. ఇఔకడ యింట్రన్స ర్నీ పాసయాయను కూడాను. మమ్.యే. కాేసులో 
చ్చరుద్ధభన్న వచాును" అన్నాను యలాగో ధైయయిం తెచుుకొన్న.  
"అలాగే, చాలా సింతోషిం, యేదీ, నీ ఎింట్రన్స పాసయన సరటఫకెట్ చూపించభన్నారు" ఆమన.  
మారుకల్త అవీ ఖభన్నించి "వెర్నగుడ్! బాగుింది, చాలా బాగుింది. చాలా సింతోషిం. యఔకడ చ్చయడాన్నక్క ఫాయిం ఔటి  
రాషవావల" అన్నారు.  
“అది తెచాునిండి" అన్న ఫాయిం కూడా చూపించాను. 'బాగుింది రజిస్యిర్ ఆఫీసు ఈ ఖది ప్రఔకనే వింటుింది. అిందులోక్క 
వెళి అఔకడ నీ న్న పూరు చ్చసుకోవచుు. నీక తెలమఔ ఈ ఖదిలోక్క వచుుింట్టవ" అన్నారు.  
నేను అపటిక్క తెలఴ తెచుుకన్న "థింకూయ సర్ వెర్నవెర్న స్యర్న సర్" అన్న భళ్ళి నభస్యకయిం చ్చష భళ్ళి పొయపాటు చ్చశాను 
ఔద్ధ అన్న వెనక్కక చకాకవచిు, ఔకఖదిలోక్క వెళి, న్న న్నపూరు చ్చసుకన్నాను. ఆ ీణిం నేనూ ఔ ఎడిింఫరో 



 

యూన్నవరసట్ట ఴద్ధయరాన్న అయాయను ఔద్ధ అన్న ఔ తృపు, సింతోషిం ఔలగి, ఴఔషత వదనింతో బైటిక్క వచిు, మా 
ప్రయవేటు మాషటరుగారన్న, రాజునూ ఔల్తసుకొన్న జరగిన సింఖతింతా వారక్క భనఴ చ్చశాను.  
"ఆర నీ యల్తే ఫింగాయింగాను. భళ్ళి పుపలో కాల్త వేశావ" అన్నాడు రాజు, మొతుిం మీద "నీ బానగుణిం 
పోన్నచుుకన్నావ కాదు" అన్నాడు నవవతూ రాజు.  
"భర్విం పయవాలేదు నీవ మొదట వెళిన ఖది వైస్ చానసఱర్ ది. ఆ ఔనడా ముసలామనే యీ ఴశవఴద్ధయఱయాన్నక్క 
అధితి. చాలా భించివాడు, ఔరుణారి్రర హృదయుడు" అన్న మా ప్రయవేటు మాషటరుగాయన్నారు.  
"ఇపటిక్క న్నాిండు ద్ధటిింది. భనమింఔ లేచి దఖాయ హోటల్తక్క వెళి ఱించి తీసుకింద్ధిం" అన్నాడు రాజు. తధాసుు అన్న 
ఫమలేదరాిం.  
మా మేషటరుగారు భటుటక "ఎిందుక అనవసయిం కరుు ఎవలి రూింక్క వాళ్ళి పోద్ధ "భన్నారు.  
"అఔకడైన్న కరుు లేిందే భోజనిం ఊరక రాదు ఔద్ధ. ఈ వేల సయద్ధగా ముగుాయిం ఔలస్త భోించ్చద్ధదిం. పాయవతీశిం 
యూన్నవరసట్టలో చ్చరన శుబ సభమింలో భనక్క ఈ ఴిందు ఏరాపటు చ్చమడమైనది. కరుుఱనీా పాయవతీశింగార్వ 
బరించఖఱరు, త్రీ చిమర్స" అన్నాడు రాజు చపటుే కొడుతూ, ముగుాయమూ నవవకన్న ఔబురేు చెపుపకింటూ హోటల్త 
వైపు స్యగాము.  
భరున్నడు ఉదయానేా లేచి, న్నతయఔృతయముల్త పూరు చ్చసుకొన్న స్యానిం, పఱహాయిం చ్చష ఔకమాటు మా అభమనూ, 
న్ననానూ తల్తుకొన్న "ఖణాన్నింతాయ" అన్న ఖణతి సువిం చ్చసుకొన్న తిథి నీత్రిం వయోయిం చూసుకోడాన్నక్క ించాఖమైన్న 
లేదు ఔద్ధ అన్న, తొమమదనాయక యూన్నవరసట్ట మొదటి రోజు కాేసులోక్క వెలిడాన్నక్క జ్ాఔిం పెటుటకొన్న ఴశవఴద్ధయఱమ 
ప్రాింఖణింలో భయచిపోకిండా కడికాలే పెట్టటను. టైిం కావడింతోటే అిందరూ వెడుతూింటే నేనూ న్నకాేసు వైపుక్క 
నడిచాను.  
ఴద్ధయరాుఱింతా ననుా ఴింతగా చూడాిం మొదల్తపెట్టటరు. నేనొఔకడినే భాయతీయుణిణ కాబోల్త అనుకింటూ లోలకెళ్ిను.  
అఔకడ అటెిండరు ననొాఔస్యర చూచి భిందహాసిం చ్చష "గుడ్ మారాింగ్ సర్, హౌడూయూడూ సర్" అన్నాడు.  
వెింటనే న్నక ట్ట పార్నట సింఖతి అఔకడ వారూ యలాగే ప్రవాించగానే చెపపన సమాధానిం సుపయణక వచిు న్నలో నేను 
నవవకన్న "కెఫవట్ వెల్ థింకూయ" అన్నాను.  
"మీ పేర్వమట్ల దమచ్చష చెబుతారా" అన్నాడు. "తపకిండా" అన్న పేరు  

చెపాపను.  
అపటిఔపుపడే న్న పేరు నమోదయయింది. అఔకడ గురుు పెట్టటడు. న్న కోటూ హేటూ అఔకడ పెటటభన్న చూపించాడు.  



 

భళ్ళి థాింకూయ అన్న న్న తఱనీ, వింటినీ ఉనా ఫరువ కొింత అఔకడ వింక్క తగిలించి లోఱక వెళ్ిను. అపటిక్క కాేసు 
ఴద్ధయరాుల్త రావఱషన వాయింతా వచిునటుేనాది. హాల్త న్నిండుగా ఔనఫడాది. న్నల్తగు వైపులా చూస్త సరక్క రిండు మూడు 
భాయతీమ ముఖాల్త కూడా ఔనఫడాఴ. అిందులో ఔ భాయత యువతి ముకిం కూడా ఉిండడిం చూష ఆశుయయపోయాను. 
పాతిఔ ముపెఫైభింది ఆ దేశపు యువతుల్త కూడా ఉన్నారు.  
నేను ఎఔకడ కూరుుింద్ధమా అన్న సిందేససుుింటే యదురుగా ఉనా ఔ ఴద్ధయరా తన ఔకన ఖాళ్ళ చూపించి యభమన్న సింజా 
చ్చశాడు. నేను వెళి "థాింకూయ" అన్న కూరుున్నాను. కాేసింతా న్నశశఫదింగా ఉింది. ఔ మూడు, న్నల్తగు న్నముషముల్త 
పాటు అఔకడ ఉనావాలిిందయిం ఔర ముఖాల్త ఔరు చూసుకింటూ కాఱక్షేిం చ్చసుకన్నాిం.  
ఇింతలో ప్రొఫ్సర్ వచ్చు ఖది తల్తపు తెల్తసుునా చపుపడై మేభింతా బమబకుల్త ముకింలో ప్రదరశసూు ఆ ఖదివైపు 
చూడగానే ప్రొఫ్సర్ గారు ఔ పుసుఔిం చ్చతఫటుటకొన్న ఫాేట్టైయిం  మీదక్క వచాురు.  
నేను ఔింగారుడి భన దేశచాయము చొపుపన లేచి న్నఱఫడబోయాను. కానీ ఔకరూ ఔదఱలేదు. నేను లేవబోవడిం న్న 
ఔకనునా ఴద్ధయరా ఖభన్నించి న్న కోటు టుటకొన్న దిఖలాగాడు. నేను దభీభన్న చతిక్కఱడాాను. కొించెిం శఫదింతో 
కాేసింతా న్నకష చూష యొకకవ ఖటిటగా కాఔపోయన్న నవావరు. మాప్రొఫ్సర్ కూడా యది ఖభన్నించారు.  
ఆమన న్నకష చూసూు "ఏిం అబాాయ, నీవ కొతుగా వచాువా! ఇదే మొదటి సింవతసయమా? ఇదే మొదటి కాేస్ 
కూడాన్న" అన్నారు. నేను భళ్ళి అడిగిన ప్రశాక సమాధానిం చెపేపటపుపడైన్న లేచి న్నఱఫడఔపోతే బాగుిండదన్న 
చటుకకన భళ్ళి లేచాను. అిందరూ భళ్ళి నవావరు.  
"కూరోు న్నమన్న, మేము ఏదడిగిన్న నువవ లేచి న్నఱఫడనఔకయలేదు. కూరుునే సమాధానిం చెపడిం. కూరోు" అన్నారు.  
భళ్ళి "అయతే నువవ ఇిండియాలో ఏ ప్రాింతిం నుించి వచాువ" అన్నారు. నేను భళ్ళి లేవబోతుింటే ఆమన సింజా 
చ్చశారు. "నేను భద్రాసు రాస్త్రుింలో గోద్ధవర జిలాే నుించి వచాు"నన్నాను. నువేవిం చదివేవన్నారు. నేన్నఔకడ యింట్రన్స 
పాసయాయనన్నాను.  
"నీక ఇింగీేష్య బాగా వచిుింద్ధ" అన్నారు. "ఇఔకడక వచిున తరువాత బాగా నేరుుకన్నా న"న్నాను.  
"ఎింట్రన్స ర్నీలో ఇింగీేష్యలో ఎన్నా మారుకలొచాు"మన్నారు. కొించెిం షగుాడుతునాటుే"ఎనభై ఐదు 
వచాుమిండ”న్నాను.  
"ఏమట్ట ఏనభై ఐద్ధ! బాగుింది చాలా బాగుింది. చాలా సింతోషిం. అయతే నీకొచిున ఆింఖేఔఴ వ్రాషన దయిం ఏదైన్న 
చెపఖఱవా " అన్నారు. న్నక ఎనభైఐదు మారుకల్త వచాుమింటేనూ ప్రొఫ్సర్ గారు యన్నా ప్రశాల్త శాింతింగా, 
సింతోషింగా అడఖడింతోటే కాేసిందర దృశట న్న మీదే డిింది. అిందరూ న్నశశఫదింగా న్నకస్త చూసూు కూరుున్నారు.  



 

న్నకూ యింతో ఉతాసహింగా ఉింది. నేను భళ్ళి భయచిపోయ లేచి నుించున్న చ్చతుల్త భడిచి చింఔలో పెటుటకొన్న 
టెన్నాసన్ దయభాఖిం ఔటి చదివాను. నదురు బెదురు లేకిండా సవచుింగా ఉచాుయణ దోషిం కూడా లేకిండా, ఈ 
మాటెవవరూ ననుా కూరోుభన్న అనలేదు. అిందరూ ననుా తదేఔదృశటతో చూసుున్నారు. చదిఴన ద్ధయన్నక్క దిింకుల్త 
వాయఖాయనిం కూడా చెపాపను. ప్రొఫ్సర్ చాలా సింతోశించారు. ఴద్ధయరాుఱింతా ఆశుయయపోయారు.  
"న్నఱఫడే వన్నావ న్నమన్న కూరోు. మీ దేశింలో యలా న్నఱఫడి సమాధానిం చెపడిం అఱవాటన్న న్నక తెల్తసు. కాన్న 
యఔకడ ఆ ఆచాయిం లేదనా సింఖతి నువవ జ్ాఔిం పెటుటకోవాల. యఔన్నపుపడూ నీవ లేవదద"న్నారు. ఇింతస్తపూ 
ఆమన భటుటక న్నఱఫడే వన్నారు. నేను సింతోషింతో భళ్ళి మైభయచి చ్చతుల్త జ్జడిించి "థింకూయ సర్" అన్న 
కూరుున్నాను.  
ప్రొఫ్సర్ గారు వచిున ఴద్ధయరాుఱిందర స్యవఖతిం చెపప "ఈ మొదటి ఴద్ధయరా దితి చూస్తు మీయిందరూ కూడా చాలా 
తెలవైనవాళ్ళి బుదిిభింతులాేగా ఔనడుతున్నారు. ఇింతభింది ఉతాసహపూరతులైన యువకల్త, ఴద్ధయభలాష్యల్త,  
న్న కాేసుక్క రావడిం న్నక చాలా సింతోషింగావింది. మీరు అిందరూ సింవతసరాింతిం వయకూ, ఇలాగే బక్కు శ్రదిఱతో 
ఴదయ పూరు చ్చసుకొన్న, ర్నీలోే ఔృతారిుఱవతాయన్న ఆవసుున్నాను.  
ఈ రోజున వూరక లాింఛనింగా న్నల్తగు మాటల్త ఆింఖ ేస్యయసవతాన్నా గురించి ఉపోది్ధతింగా చెపప మీభమలా 
ింపించ్చస్యును. మొదటిరోజునే పెదద ఉన్నయసిం చ్చష మభమలా బమపెటటడిం న్న అభభతిం కాదు" అన్న ఆింఖే 
స్యయసవతాన్నా గురించి ఔ అయఖింటస్తపు చఔకన్న ఉన్నయసిం చ్చష కాేసు ముగిించారు.  
ఉన్నయసిం ఴింటుింటే, వీనుఱక ఴిందుగా ఉిందిగాన్న పాఠభన్నపించలేదు. ఇఔకడ పాఠాఱనీా ఈ ఉన్నయస ధోయణిలో 
ఉింటే యింత హాయగా వింటుింది.  
వీరచ్చు ఈ ఉన్నయస్యలే శ్రదిగా ఴింటూింటే పుసుకాలేమీ యొకకవగా శ్రభడి చదవనఔకయలేదేమో? శ్రభడి చదిఴన్న 
యే ప్రయవేటు మాషటరు సహామిం అవసయిం లేకిండానే కాఱక్షేిం చ్చమవచుును అన్న అనుకన్నాను. ప్రొఫ్సర్ గారు 
వార ఖదివైపు భళ్ిరు. మేభింతా న్నశశఫదింగా ఖిందయగోలిం, ఖటిటగా మాటే్టడుకోడిం, ఔళ్ళి నొఔళ్ళి తోసుకోవడిం 
లాింటిఴ భనదేశపు బాఱయచ్చషటలేమీ లేకిండా పైక్కవచాుిం.  
కారడార్ లో మా ఒవర్ కోటూే, హేటూే తీసుకింటుింటే కొిందరు ఆింఖే ఴద్ధయరాులూ ఔరదదరు భాయతీయులూ కూడా న్న 
దఖారక్క వచిు న్న ధైరాయన్న, న్న భాషా జ్ాన్నన్నక్క ననాభనిందిించారు. ఔతను భాయతీయుడే "నువవ భనదేశింలో యేిం 
పాసయాయవ" అన్నాడు. "నేనేిం పాసవవలేదు" అన్నాను. భయయతే ఇింత ఇింగీేష్య యలా వచిుిందన్నాడు. "ఇఔకడ 
ప్రయవేటు మాషటరా పెటుటకన్న చెపపించుకన్నాను. చాలా బాగా చెపాపరు" అన్నాను. "ఒ! అలాగా! చాలా ఆశుయయింగా 



 

ఉిందే" అింటూ వెటకాయింగా నవవతూ చకాకపోయాడు. ఈ ఴధింగా ఴశవఴద్ధయఱమింలో న్న ఴద్ధయభాయసిం 
ప్రాయింబమైింది.  

 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 29వ భాఖిం 
ఆ రోజు భధాయహాిం కూడా రిండు కాేసుల్త జరగాయ. నేను యే ప్రమాదిం లేకిండా స్యమింత్రిం న్నల్తగు ఖింటఱక 
యింటిక్క వచిు ట్ట తీసుకొన్న రాజు ఫసక వెళ్ిను. కాస్తసపు ఆమాట్ట యీ మాట చెపుపకన్న ఉదమిం కాేసులోనే జరపన 
తమాషా కూడా వరణించి చెపాపను. భర్విం పయవాలేదులే బాగుిందన్నాడు.‚“యింకమీ దేన్న నీవ ఔింగారుడవదుద. 
అింతా సవయింగా స్యఫీగా జరగిపోతుింది" అన్న ఉతాసహరచాడు రాజు.  
అతను కూడా ట్ట పుచుుకనా తరావతను మేమదదయిం ఫమటిక్క వచిు కలాస్యగా ఔబురేు చెపుపకింటూ యదివయక మేిం 
వెళిన బాేక్ వర్ా సల్తస మీదిక్క వెళ్ిిం. అపటిఔఔకడిక్క చాలాభింది వాహాయళక్క వచాురు. భనదేశసుాల్త కొింతభింది 
కూడా ఔనడారాు.  
మేభింతా ఔఱష కాస్తసపు ఔబురేు చెపుపకొన్న భళ్ళి చెడుగుడు ఆట ప్రాయింభించాిం. ఆట ప్రాయింభించ్చసరక్క ఆ 
చుటుటఔకల్తనా యువతీ యువకల్త చాలాభింది మా ముిందు చ్చరారు. మేిం భించి హుషారుగా ఆట స్యగిించాిం. 
నేను మావూరోే న్నకనా అనుబవాన్నా ఫటిట, న్న ఆటనుఫటిట క్కిందటి మాటే ననుా న్నమకణిణిగా యనుాకన్నారు. మేిం 
ఆట ఆడుతుింటే (పేీకల్త ఉతాసహమెకకవై వాలిలో ఈఱల్త, చపటుే, సప్ సప్ హుర్రేల్త మనుాముట్టటయ.  
మా ఆట ముగిించగానే ప్రేీకలేో నుించి మా వమసుస కర్రవాళ్ళి ఔ దిభింది వచిు భభమలా కూడా చ్చరుుకన్న మా 
ఆట నేరుపతేనే కాన్న వీల్తలేదన్న ఫఱవింత పెట్టటరు. సర్వనిండన్న కొింతభిందిన్న చ్చరుుకొన్న ఈ ఆట దితేమట్ల దీన్న 
న్నమమాలేమట్ల అనీా దిన్నమషాల్త వాలిక బోధిించి ఫరలోక్క దిగాిం.  
ముిందు మా వాళ్ళి కూత ప్రాయింభించారు. భభమలా టుటకోడిం యదుటి వాలిక తెలమఔ కొించెిం తిఔభఔడారాు. 
తరువాత యలాగైతేనేిం ఔడిా టుటకొన్న ఫమటక ింపించఖలగారు. అపుపడు యదుటివాళ్ళి కూతక 
రావఱషవచిుింది. ఔ స్యకచిు కర్రవాడు ముిందుక్క వచాుడు. వాడిక్క కూతయోలా ప్రాయింభించాలో తెలమఔ ముిందు 
మావైపు కరక్క ఆ ఒమస్ వెల్ వెల్ అింటూ మొదలట్టటడు. అది న్నక్క రాదన్న మేిం పేచ్చ పెటిట వాడిక్క భళ్ళి బోధ 
ప్రాయింభించాను.  



 

వాడిక్క యింతస్తపు చెపపన్న హరఫల్ చెపపించలేఔపోయాను. యింతస్తపు చెపపన్న కొింతస్తపు వెల్ అనీ, కొింతస్తపు 
బెల్ అన్న చెపేపవాడు. పోనీయేభన్నా తరువాతను భటుటక గుఔక తిపుపకోకిండా డూడూ అనభన్నాను. వాడు చచిున్న 
ఆ అీయిం మీద న్నప గుఔకటటలేఔ పోయాడు. పోనీ ఇది వదుద ఇింగీేష్యలో నీ యషటిం వచిున అీయిం ల్తకతూ గుఔక 
టటభన్నాను. పోనీ యే అీయిం లేకిండా ఊరక ఆఖకిండా….‚ఊ…‚అనభన్నా వాడిక్క చ్చతకాలేదు. ఇింఔ చాల్త 
బాబూ, నీక చెపడిం మాక కాదుఖద్ధ న్ననూా ననూా సృశటించిన బ్రహమతయిం కూడా కాదు అన్నాను. ద్ధన్న 
భావమేమట్ల వాడిఔయాిం కాలేదు. అయాభయేయటటుట చెపడిం కూడా న్న ఉదేదశయింకాదు.  
అయన్న వాలిక ఆట నేరుుకోవాఱనే కతూహఱిం ఎకకవైింది. మీరలాగైన్న చెపప తీరాఱన్న టుటఫటిట ననుా ఫఱవింతిం 
చ్చమడిం మూలాన్నా న్నకదో చెపఔ తపపింది కాదు. అిందుఔన్న బాబులూ, ఔ చినాన్నచ్చద్ధదిం. రిండు చినా మాటల్త 
ఇింగీేష్యలోనే తొిందయగా అింటూిండడిం నేరుుకోిండి. గుఔక టటఔకయలేదు. భధయను ఊపర తీసుకోవచుు. మాట వయసక 
వెఱకమ్  అనో, ఔమన్ అనో తొిందయగా అనిండి చూద్ధదిం అన్నాను.  
వాళ్ళి న్నల్తగు మాటలూ ఔలప వెఱకమ్  ఔమన్ అన్న తొిందయగా అనలేఔపోయారు. ఈ పాఠిం జరుగుతుిండగా భన 
భాయతీయులే ఉతుయ దేశసుాల్త కొింతభింది వచిు వాళ్ళి ఇిందులో చ్చయతాభన్నారు. వాలికూ ఇదే దితి నేయపడాన్నక్క 
ప్రమతిాస్తు వాళ్ళి తొిందయగా అనలేఔపోయారు. పోనీ వెఱకమ్  ఔకటే అనిండన్నారు. దిస్యయేనేటపటిక్క అది 
చెపడిం కొించెిం ఔషటభయింది. వెఱకమ్  లో కొిందరక్క మల్ లోపించి ఔమ్ అనో వేక్ అనో మొదలట్టటరు. అిందుఔన్న 
ఇది కూడా కొిందరక్క తొిందయగా అనడిం యఫాిందయింది.  
ఇది బాగుింది కాదన్న టైిం…‚టైిం…‚అనభన్నాను. ఇదే కొించెిం యఫాిందిన్నపించిింది వాలిక. ఆకయక అిందులో ఔ 
స్యకట్ కర్రవాడు తెగిించి మీర్వమీ అనుకోఔిండి మే ఊరక "ట్ట…‚ట్టిం…‚ట్టిం…‚అింట్టిం" అన్నాడు. బేష్యగాా 
ఉిందన్న అలాగే కాన్నవవిండన్నాను.  
తరువాత న్న ఆట సవయింగా కొింతస్తపు స్యగిింది. ఇలా కొన్నాళ్ళి మాక ప్రాటసు యవావల అన్న వాళ్ళిింతో 
ప్రాధేమడారాు. అలాగే లభమన్న వాలిక్క సఱఴచిు, నేనూ రాజూ, ఖృహోనుమఖుఱభయాయిం. వాలిిందరూ చాలా 
సింతోశించారు. ఈ దఫాతో నేనొఔ పెదద న్నమకణిణ అయనటుటగా మా ఫ్ిండ్స అిందరూ ననుా వేళ్కోలిం టిటించారు.  
ఇలా ప్రతిరోజూ స్యమింత్రిం ఇదొఔ కాఱక్షేిం ఏయపడాది. రోజూ వెడుతూిండడిం చెడుగుడు ఆడుతుిండడిం. మా కొతు 
వష్యయఱిందరూ ఆట చాలా బాగుిందన్న మెచుుకింటూ ఎింతో ఉతాసహింగా ఆడుతుిండేవారు.  
ఇలా కొన్నాళ్ళి ఖడిచిన తరావతను అిందులో ఔతన్నా, న్నక కవఱిం వష్యయడిగా సించరసుునా స్యకట్ కర్రాడిన్న టుటకన్న 
"మీ జ్తీమపు ఆట నేరపించు"అన్నాను.  



 

"తపకిండానిండీ. ర్వపే ప్రాయింభద్ధదిం. ర్వపు ఉదయానేా ఆరుఖింటఱద్ధకా ఆడుకొన్న భళ్ళి వెళిపోవచుును. 
మీఔబయింతయిం లేఔపోతే కొించెిం శ్రభయన్న దమచ్చమిండి. లేద్ధ, మీక కొతు ఔనుఔను నేనే వచిుమభమలా 
తీసుకవెడతాను. ఈస్యర భనిం బ్రైడ్ సల్తస మీదక వెళి గోల్ై ఆట ప్రాయింభద్ధదిం" అన్నాడు.  
"చాలా సింతోషిం, తపకిండా ప్రాయింభద్ధదిం. భర ద్ధన్నకదో ఔర్రా, బుర్రా అనీా కొన్నల ఔద్ధ " అన్నాను.  
"అఔకర్వేదులిండి. ర్వపు న్నదఖాయనునా వాటితో కాఱక్షేిం చ్చద్ధదిం. మీ ఔిందులో వతాసహిం ఔల్తగుతే మీరుకూడా కొన్నా 
గోల్ై షటకస కొనుకకిందురుగాన్న" అన్నాడు.  
సర్వనన్నా, భరాాడు అతను మా యింటిక్క వచిు ననుా తిసుక వేలిభన్న చెపప న్న ద్ధరన నేను చకాకపోయాను.  
….భరాాడు ఉదయానేా ఐదునాయఔలాే జ్క్ అనే ఆ కర్రవాడు ననుా వచిు కకస్తడు. మేమదదయిం ఔఱష ట్ట, పఱహాయిం 
తీసుకొన్న ఫమల్తదేరాిం.  
అతనొఔ పొడుగాటి సనాన్న కాన్నవస్ సించిలో ఐద్ధరు యకాఱ హా ఆడే ఔర్రల్త పెటుటకొన్న ఆ సించ్చ భుజ్న్నక్క 
తగిలించుకొన్న ఫమల్తదేరాడు. మేిం ఔ అయఖింటలో బ్రైడ్ సల్స మీదిక్క చ్చరుకన్నాము. అఔకడ గోల్ై ఔేఫాన్న ఔ 
ఫింఖళ్ ఉనాది. అఔకడిక్క వెళి మా పేరేు చెపప ఆటక ఫమలేదరాిం. ఈ గుటటల్త సభప్రదేశిం కాఔపోయన్న, 
మెటటలాేల్తగా వన్నా అింత ఎకకవ ఇఫాిందన్నపించలేదు.  
అతనూ మా ఫస దఖాయ నుించి ఫమల్తదేరనది మొదల్త ఇఔకడక చ్చర్వవయక ఈ ఆట ఆడే దితులూ, ద్ధన్న 
న్నమమాలూ, ఔటుటబాటుే ఎనోా చెపాపడు. ఆట ఔ సభప్రదేశింలో ప్రాయింబభవతుింది. అఔకడనుించి ఫింతిన్న 
కొటుటకింటూ సుమారు ఔ మైల్త నడవవఱష వింటుింది. ఆ ప్రదేశభింతా చుఖడిాతో చెటూటచ్చమా లేకిండా, 
ఔింటికెింతో ఇింపుగా ఉింది. ద్ధర పొడుగున్న ఖడి ాఎదకకిండా ఏ రోజుకారోజు భన జుటుట ఔతిురించినటుట దఖాయగా 
అింటఔతెుర్వసుుింట్టరు. నేఱింతా వేసింగుఱలో తడుపుతుింట్టరు. ఆ చిుఔ ఫమల్తమీద ఊరక నడుసుుింటేనే స్పపరింగ్ 
రుపుఱమీద నడిచినటుట ఎింతో ఆనిందింగా ఉింటుింది. ద్ధన్నమీద ఆటగాళ్ళి తప అసుమానిం అిందరూ నడవకూడదు.  
ఆట ప్రాయింబభయేయచోట చినాఫింతి భన బాడిమింటన్ ఫింతి అింత అింతఔన్నా కొించెిం చినాదే. కాన్న, క్రికెట్ ఫింతిలా 
చాలా ఖటిటగా వింటుింది. అది ఆ చిుఔబైల్త మీదను కొించెిం యసుఔ పోష, (అఔకడొఔ పెటెటలో యపుపడూ మెతున్న 
యసుఔ షదిముగా ఉింటుింది) ఫింతి ఆ యసుఔమీద పెటిట చివయను కొించెిం వింపుగానూ, దిభమలాగానూ ఉనా 
పొడుగాటి ఔర్రతో ఆ ఫింతిన్న కొట్టటల. కొింతదూయిం ఆ ఫింతిన్న కొటుటకింటూ వెడితే, పరాేింగుక్క, అయ పరాేింగుక్క ఔ 
చినా చతుయ ప్రదేశిం భధయను, ఒ యింధ్రముింటుింది, నేఱలోక్క.  



 

ఈ ఫింతిన్న ఆ యింధ్రింలో డెయాయల, యన్నా తకకవ దఫాలోే ఆ యింధ్రములో డవేమఖలగితే అింత గొప ఆటగాడనా 
మాట. ఆ కొిండమీద యటువింటిఴ దదన్నమది యింద్రాల్తింట్టయ. తొమమది యింద్రాఱ వయకూ ఔేబుాహోసు నుించి దూయింగా 
వెళ్ిల. అఔకడనుించి భరో ద్ధరనుించి తక్కకన తొమమది యింద్రాల్త పూరు చ్చసుకొన్న ఔేబుావైపు రావచుు. ఇదే ఈ ఆట.  
మొదట రోజున - మొదటి రోజునే అనామాటేమటి న్నల్తగైదు రోజుఱ వయకూ అిందులో సుళ్ళవ ఫరువల్త తెలమలేదు. 
ఈ ఆటలో అిందమేమట్ట అనుకింటూ వచాును. కాన్న వాయిం రోజుఱయేయసరక్క అిందులో సుళ్ళవ మెఱకవల్త 
తెల్తసుకోఖలగాను.  
న్నకెింతో వతాసహిం ఫమల్తదేరింది. యది చాలా శాస్త్రీమమైనటువింటి ఆట. దఫాకొటేట ముిందు ఔర్రక్కయింత 
ఊపవావలో, యింతఖటిట దఫా తఖలాలో, ఆ దఫాక ఫింతి ఎింత దూయము వెడుతుిందీ, ఇవనీా భనసులో ఊసించుకొన్న 
అించన్న వేసుకొన్న దఫాకొట్టటల. ఆ దఫా నేఱక్క తఖఱకూడదు. మొదట యింత ఔషటడాా ది దిహేను రోజుల్త, న్నఱ 
రోజుఱయేయసరక్క, నేను ఔ భించి ఆటగాణణయాయననీ సుల్తవగా ఇింత తవయగా ఈ ఆట యలా వచిుింద్ధ అన్న అిందరూ 
చాలా ఆశుయయపోవడిం మొదల్తపెట్టటరు.  
మా వష్యయడు ప్రసుుతిం న్నక గురువ. అఔకడ యరుగునా వాలిిందరతోటి న్న సింఖతి చెబతే వాళ్ళి నభమలేఔ 
దిహేనుగురు ఔ రోజున న్న ఆట చూడాాన్నక్క వచాురు. చూష ఆశుయయపోయారు. తయవాత కొకఔకర్వ వచిు న్నతో 
ఆడుతూ వచాురు.  
వాలిిందరూ కూడా న్న ఆట చాఱ మెచుుకొన్న ననుా ఔేబుాలో మెింఫరుగా చ్చయభన్న ఫఱవింతపెటిట అఔకడ ఔమట్ట 
మెింఫయేనిందయనూ తీసుకొచిు న్న ఆట చూపించి వారన్న బ్రహామిండింమీద పపించి ననుా ఔేబుా మెింఫరుగా చ్చరపించారు. 
ఇది చాలా ఖయవకాయణము అన్న మా మత్రుఱిందరూ ననాభనిందిించారు.  
ఔేబుా మెింఫరేవరో చాలాభింది పెద్ధదపన్నా ఆటలోనూ, వమసులోనూ అిందరూ న్నతో ఆడి న్నక భరింత 
ప్రోతాసహమచాురు. ప్రోతాసహమవవడమే కాకిండా ఎడిింఫరోక సమీింలో వనా వూలిలో గోల్ై క్క ప్రషదిి చెిందిన 
చోటేన్నాటి ననుా తీసుకవెళి న్న ఆట వాలిిందర ప్రదరశించ్చ అవకాశిం ఔలపించారు. తరువాత న్నల్తగైదుస్యరేు 
పోట్టలో కూడా ఆడడాన్నక్క పాలొాన్నాను, నేను ఴజమవింతింగా ఆడఖలాాను.  
ఔచోట న్నరుుబెరక్ అనే గ్రాభిం, సముద్రతీరాననునాది. అఔకడ చాలా ప్రషదిమైన గోల్ై ఆడే ప్రదేశాల్త రిండున్నాయ. 
ఔ ద్ధింట్లే ఆటక తియఖవఱషన ప్రదేశిం చినాదేగాన్న ఆడడిం భటుక చాలా ఔషటిం. ఏభింటే ఇఔకడ మటటలాేల్త చాలా 
ఎకకవ. ప్రాయింభించిన చోటు ఔ గుటట మీదుింటే, మొదటి యింధ్రిం ఎదుటను ఇింకో గుటట మీదుింటుింది. దూయిం అటేట 
లేఔపోయన్న, ఫింతి ఈభధయ లోమలో డితే ద్ధన్నా భళ్ళి పై గుటటమీదక్క ఎక్కకించడిం చాలా శ్రభవతుింది. వెళిన 
రోజున మేిం నల్తగుయిం అఔకడ ఆడాిం, వాళ్ళి ముగుారూ కొట్టటరు. ఔతను కొటిటన దఫాక ఫింతి ఱేింలో డిపోయింది.  



 

తరువాత న్న వింతు. నేన్నలాగో ఊసించుకొన్న దఫాకొట్టటను. న్న ఫింతి యొఔకడ డిిందో తెలమలేదు. నల్తగుయిం 
ఫమల్తదేరాిం, ఱేింలో డిపోయన ఫింతిపై కెక్కకించడాన్నక్క అతనైద్ధరు దఫాల్త కొడితేగాన్న స్యధయింకాలేదు. 
యలాగైతేనేమీ అవతఱ గుటటమీదక వెళ్ిిం. న్న ఫింతి యటుపోయిందో ఔనడలేదు. తక్కకన ముగుారూ న్నభమదిగా 
వాలి ఫింతుఱను యింధ్రిం దఖాయక తీసుకరాఖఱగారు. తీరా చూస్తు న్న ఫింతి అఔకడ ఆ యింధ్రింలో ఔనడాది. నేను కొటిటన 
మొదటి దఫాక దఫాక వెళి సరగా అిందులో డిిందనామాట.  
ఇది అపూయవిం! అననయ స్యమానయిం, చరత్రాతమఔిం, ఆశుయయఔయిం అన్న అిందరూ ననుా మెచుుకొన్న అభనిందిించారు. 
భధాయహాాన్నఔలాే నేను అప్రమతాింగా స్యధిించిన ఴజమిం ఊయింతా వాయపించిింది. ఆ భరాాడు ఆ ఊరలో 
ఆటగాలిిందరూ ననుా అనేఔ ఴధాఱ అభనిందిించి వార ఔేబుాలో గౌయవ సభుయన్నగా చ్చరుుకొన్న ఆ ఊళ్ళే ఉనా గోల్ై కోర్స 
మీదను ఆడభన్న ఆహావన్నించారు. చాలా సింతోషింతో, షగుాతో, బమింతో అింగీఔరించాను.  
ఇఔకడింతా సభప్రదేశిం, యతుులాేలేమీ అటేట లేవ, సముద్రపుగాల, చలప్రదేశిం, యింధ్రిం దూయింగా విండడిం 
మూలాన ఆట కొించెిం ఔషటిం. అదీగాఔ కోరుస భధయను ఔచోట అడుాగా ఐద్ధయడుగుఱ యతుు గోడొఔటునాది. ఔ 
దఫాలో ఆ గోడమీదనుించి ఆ ఫింతి అవతఱ డేటటుట కొటటఖలగితేనే తప ఆట గెఱవడిం ఔషటిం. ఇఔకడక దేశిం 
నల్తమూఱఱనుించ్చ ప్రషదుిలైన ఆటగాిండుే వచిు ఆడివెడుతూిండడిం మామూల్త. అిందులో ప్రషదుిడు లారాు బాఱైర్ అనే 
ఆమన, తయచు అఔకడి కొచిు ఆడుతుిండేవాడట.  
కాన్న నేను వెళ్లిటపటిక్క సుమారు అయవై సింవతసరాఱనుించి ఏడాదిక్క న్నల్తగైదు స్యరేు ఆమనొచిు ఆడుతున్నా 
యపుపడూ ఔ దఫాలో ఫింతిన్న గోడ అవతఱక్క ింపించలేఔ పోయాడట. అిందుఔన్న ఆ గ్రాభసుుల్త ఆ గోడక బాఱైర్స 
వాల్ అన్న ముదుదపేరు పెట్టటరు. నేనేదో నఔకను తొకొకచిునటుే ఆ రోజున మొదటి దఫాలోనే న్న ఫింతి గోడవతఱక్క 
వెళిడాది.  
ఇఔనేముింది ఈ దఫాలోనే పేరన్నాఔఖనా గోఱైయాయపోయాను. యనోా ప్రదేశాఱనుించి ననుా వచిు వాలి ఊలి ఆడభన్న 
ఆహావన్నలొసూుిండేఴ. అనేఔ పోట్టలేో పాలొాన్న అనేఔ ఫహుభతుల్త సింపాదిించఖలగాను. యీ ర్నతిగా కూడా నేను భన 
దేశాన్నక్క పేరు సింపాదిించఖలగానన్న సఖయవింగా చెపుపకోఖల్తగుతున్నాను.  
ఏభింటే భాయతీయులోే యీ ఆటలో ఴజమిం స్యధిించినవారు అపటికెవరూ లేయన్న ఴన్నాను. ఇదీ న్న క్రీడాభరాభిం.  
ఖల్త ఴద్ధయఱయాన్నక్క వెలిడిం, తీరఔ సభయాలోే లైబ్రర్న కెలిడిం, స్యమింత్రిం వేలపుపడు కొిండమీద శకారుకో, 
ఆటఱకో వెలిడిం లేఔపోతే షన్నమాఱక వెలిడిం మొదలైన కాయయక్రమాఱతో యఔకడా తీరఔ లేనటుటన్నా భనసుసక్క 
ఉతాసహింగానూ ఆనిందింగానూ విండేది. ఇదివయక మా ప్రయవేటు మాషటరున్న కూడ తయచు ఔల్తసుకింటూ ఆమనతో 
కొింత కాఱక్షేము చ్చసూు వింటే యన్నాన్నా ఴషయాలో ఆమనవఱే నేరుుకోడాన్నక్క అవకాశిం ఔల్తగుతుిండేది.  



 

ఆమనతో ఔరోజున గోశటలో న్నటకాలూ, న్నటఔ ప్రదయశనలూ ప్రస్యువన కొచాుయ. ఆమన చెపపన ఴషయాఱనీా 
ఴింటూింటే ఎింతో ఆశుయయజనఔింగా ఉింటూ వచిుింది. ఔ రోజున మాటఱ సిందయభములో "ఇఔకడ న్నటకాఱను నువవ 
యపుపడన్నా చూశావా" అన్న అడిగారు. 'లే’దన్నాను.  
"ర్వపఔకడ షేక్స పమర్ న్నటఔిం లైషమమ్ థియేటరులో వేస్యురు. వెళి చూషయభమన్నాడు. "మీరు కూడా రాకూడద్ధ" 
అన్నాను. "మీరు ఔకనుింటే న్నకిం సిందేహాలొచిున్న మభమఱాడిగి తెల్తసుకోవడాన్నక్క వీల్తగా వింటుింది" అన్నాను.  
"సర్వ అయతే" అన్నారు.  
భరాాడు హేమ్ లేట్ చూడాాన్నక్క వెళ్ిిం. ఆ న్నటఔశాఱ చూస్తునే న్నశేుష్యటడనయాయను. లోఱ (పేీకల్త కూరుునే 
యేరాపటుే, యింఖసాఱిం ప్రఔకన వయిండాల్త, అదింతా చూస్తు న్నటఔిం చూడకిండానే భరో ప్రించింలోక్క వెళినటుట 
అనుభూతి ఔలగిింది. న్నటఔ ప్రాయింబిం నుించి తుది వయకూ ఈ లోఔింలో వనాటేటలేదు.  
న్నజమైన తనమమతవిం అింటే యేమట్ల ఆన్నడు అవగాహన అయింది. తెయడినపుపడూ, ఆ కొదిదీణాలోే మా 
మేషటరుగారు చెపపన వాయఖాయన వచన్నల్త కూడా తఱక ఎకకఴగావ. ఴరాభ సభమింలో ఫమటక వచిు 
మేముబయుఱమూ ట్ట పుచుుకింటున్నా అపుపడు కూడా న్నదదరోే తిరుగుతునాటుటింది కాన్న కవఱము జ్గ్రద్ధవసాలో 
వనాటుట లేదు! సుమారు మూడు ఖింటఱస్తపు కొన్నా విందఱ సింవతసరాఱ వెనఔ డెన్నమరుకలో వన్నాను అనా భావన 
పూరుగా నన్నావసించిింది. న్నటఔిం అయపోయన తరువాత కొింతస్తటి వయకూ న్నటి నుించి నేటిక్క రాలేఔపోయాను.  
మా మేషటరుగారు న్న తనమమ షాతిన్న చూచి ఆశుయయపోయారు. మొదట కొింతస్తటి వయకూ నటకఱ ఉచాుయణ నేను 
సరగా గ్రసించలేఔపోయాను. తవయలోనే అది తెల్తసుకోఖలగాను. న్నటి యింగాఱింఔయణా, నట్టనటుఱ ఆహాయయిం, వార 
అఱింఔయణా, వేషధాయణ అపూయవ నటన్నకౌశఱిం చెపుపకోవడాన్నక్క న్నక మాటల్త చాఱడింలేదు.  
న్నవల న్నటకాన్నా చూష ఇటువింటి తనమమతవిం పొిందినవారన్న ఇింతకముిందపుపడూ చూడలేదన్నారు మా 
మేషటరుగారు. "న్నకెింతో చాలా ఴింతగా ఉనాదిండీ ఈ ప్రదయశన అపూయవమైన, అనూహయమైన అనుభూతి 
ఔలగిించిిందిండీ. మా న్నటకాల్త మా దేశింలో కొన్నా చూచిన్న ఇటువింటి అనుభూతి యపుపడూ ఔఱఖలేదు. ఔఱఖడాన్నక్క 
తఖాస్యవకాశిం కూడా లేదులిండి. ఏభింటే మాక యింఖసాలాఱింటూ పెదదవీ లేవూ, అదొఔ రశ్రభక్కింద్ధ, 
వాయపాయింక్కింద్ధ, ఔలక్కింద్ధ తయారు చ్చమఖలగిన షాతిలో మేము లేము కాబోల్త అనుకోవఱష వస్ుింది. ఈ న్నటఔిం 
చూచిన తరువాత ఇఔకడ ఈ న్నటఔ దితుఱ గురించి తెల్తసుకోవాఱనుింది. షన్నమాల్త మాటయలా వన్నా ఈ 
న్నటకాల్త భరకొన్నా చూడాల" అన్నాను.  
"తపకిండా చూడవఱషిందే. వారాన్నకోస్యర కొతున్నటఔిం తపకిండా వసుుింది. నీక్కింత వతాసహము వనాిందుక 
నీవ వెళి చూసూుిండడిం భించిది. ఇింకొఔక చినా సఱహా ఏమటింటే న్న దితిన్నఫటిట చెబుతున్నాను సుమా! న్నటఔిం 



 

చూచి న్నజమైన ఆనిందిం పొిందవలనింటే నీవొఔకడివే వెలిడిం భించిది. నేను స్యధాయణింగా ఎపడూ ఇింకొఔరతోటి 
వెలిను. నేనొఔకణ్ణణ కూచున్న చూసుుింటే ఔలగే ఆనిందింవేరు. భరొఔళ్ళి ఔకనకూరుున్న ఏవో ఔబురేు చెబుతూింటే న్న 
ఆనింద్ధన్నక్క బింఖిం ఔల్తగుతుింది. న్నటఔిం మీద భన దృశట న్నల్తవదు. అిందుచ్చత నీవ కూడా ఔకడవే చూడడిం 
అఱవాటు చ్చసుకోవడిం భించిదనుకింట్టను" అన్న అన్నారు.  
"మీరు చెపపనది న్నజమేను. న్నకూ అదే వదేదశయిం ఔలగిింది" అన్నాను.  
సఱవ తీసుకన్న న్న ద్ధరన నేను వచాును. నేను ఇింటిక్క వచిున్న, భోజనిం చ్చసుున్నా న్న భనససింతా ఆ 
న్నటకానుబవింతోటే న్నిండి వింది. ఆ ఇింటి ఆఴడ "ఏమటిండీ యింత యధాయనింగా వన్నారు" అన్న రిండు 
మూడుస్యరేు హెచురించిన తరువాత నేను న్నటకాన్నక్క వెలిడిం, అఔకడ పొిందిన అనుభూతి ఆఴడతో చెపాపను. ఆఴడ 
చాలా సింతోశించిింది.  
ఇలా తరుచు న్నటకాల్త చూడడిం అఱవాటయపోయింది. ద్ధన్నవఱే వాలి సింభాషణా, ఉచాుయణా న్నక బాగా  
టుటఫడాాయ. వాలి వేషధాయణా నటన్నదితులూ ననుా ముగుిణిణ చ్చశాయ. మామేషటరుగారు చెపపనటుట నేన్నపుపడు 
వెళిన్న ఔకడినే వెడుతూిండేవాడిన్న.  
స్యింఘిఔ న్నటకాలూ, అిందులో హాసయయస ప్రధానమైన న్నటకాల్త నన్నాకకవగా ఆఔరషించ్చఴ. నేన్నకకవగా 
ఆనిందిించఖలగే వాడిన్న. భన వాళ్లివవళ్ళి ఏ ఔరదదరోతప, న్నటకాఱక్క రావడింనే చూళ్లిదు. వాలిక ఆ భాష 
అయాభయేయది కాదట. ప్రహసన్నలోే ఆ హాసయము వాలిక తెలస్తది కాదట. నేను భటుటక చాలా ఆనిందిించ్చవాడిన్న.  
ఔ రోజున ఏదో ఔ కామెడీ చూడాాన్నక్క వెళ్ిను. ింటరగా రాగానే ఔకన ఔ అమామయ కూరుునాది. ఆమె కూడా 
ింటరగానే వచిునటుేింది. రిండవ వైపున ఔ భారాయ బయుల్త, కొించెిం పెదదవాళ్ళి కూరుున్నారు. న్నఔకనునా అమామయ 
అవతఱ ఔ యువదింతుల్త కూరుున్నారు. ప్రహసనిం బ్రహామిండింగా ఉింది. ఔ యింగాన్నా మించి, భరొఔ యింఖిం 
అిందులో సింభాషణా చాతుయయిం, ఆ సింభాషణల్త నట్టనటుల్త చెపేప ర్నతులేో సుపరించ్చ ఴర్నతాయాిం, [పేీకఱను చాలా 
ఆనింద తయింఖముఱలో ఒఱలాడిసుునాది.  
న్నటఔిం రిండవ అింఔములో నుించి న్న ఔకనునా అమామయ న్నతో సింభాశించవలనన్న న్నక్కింకా చ్చరువక రావలననీ 
చ్చసుునా ప్రమతాము కొింతస్తటిక్క ఖభన్నించాను. కాన్న నేనేమీ తెలమనటేట చూడనటేట ఊరుకన్నాను. ఆ తరువాత 
న్నటఔింలో ఏదో ఔ గొప జ్జక్ ఴనఫడాది. (పేీకల్త ఔడుపు చెఔకఱయేయటటుట నవవతున్నారు. నటకఱ సింభాషణ 
మాకిం ఴనడానా్నక్క వీల్తలేనింత కోలాహఱింగా ఉనాది.  



 

ఆ గటటింలో ఔడుపు టుటకొన్న నవవతూ నవవతూ న్న ఔకనునా యువతి "ఒ బాయ్" అన్న అతి సహజింగా 
తనవారన్నవరనో కౌఖలించుకనాటుే ఆ నవవలోే ననుా కౌగిలించుకొన్న " ఒస్యర భన్నాించిండి" అింది. 
"భన్నాించడాన్నకెముింది. చాలా బాగుింద"న్నాను నేను నవవతూ, "ఏమట్ట" అింది న్నకష చూసూు.  
ఆబెాన్నటఔిం చాలా బాగుింది అన్నాను. "బేడ్ బాయ్" అింది న్నభుజిం ఔకస్యర నొక్కక తరువాత అవకాశిం 
వచిునపుపడలాే ఇఔకడ ఈ స్కను భటుటక దేదే పునరావృతభవతుిండేది. నేను ఏమీ అనలేఔ ఏభన్నా అింటె 
మోటుగానూ, అన్నఖరఔింగానూ ఉింటుిందేమోనన్న సిందేసించి ఊరుకన్నాను  
న్నటఔిం అయపోయిం తరావతను ఫమట వస్యరాలోక్క రాగానే ఆ అమామయ న్నకోసిం అఔకడే న్నఱఫడి న్న ఔకన 
నడుసూు న్నతో మాటే్టడడిం ప్రాయింభించిింది "ఏభిండీ న్నటఔిం బాగుింద్ధ మీరు బాగా ఆనిందిించారా" 
అనాది.‚“న్నటఔిం చాలా బాగునాది. చాలా ఆనిందిించాను. అిందులో మీరు ఔకనుిండడిం వఱే భర్న ఆనిందిించడాన్నక్క 
ఴల్త ఔలగిింద"న్నాను. "ఊహు అలాగా, మాటల్త చాలా నేరాుర్వ మీరింత కాఱమైిందిఔకడకొచిు" అింది.  
"నేన్నఔకడకొచిు సుమారు సింవతసయిం కావసుునాది. భరఔకడ కొచిున తరువాతను మాటల్త నేరుుకోఔ తపుపతుింద్ధ" 
అన్నాను. "తపపించుకోవాఱింటే తపఔ ఏిం చ్చసుుింది" అనాది.  
"మీరొఔకరూ వచాుర్విం న్నటకాన్నక్క, మీక స్తాసతులవరూ లేరా అనగా యువతీ భణులవరూ లేరా, ఏడాది నుించి ఏ 
ఔకరూ రచమింకాలేద్ధ " అనాది. "ఎవరతోటి రచమిం కాలేదు. నేనుగా ప్రమతిాించి రచమిం 
చ్చసుకొనేటింత చొయవ లేకిండా ఉింది. న్న జీఴతిం కొతుఖనఔ ఇఔకడి దితుల్త అఱవాటు లేఔ మీ బోింటేతో 
మాటే్టడాిం కొించెిం షగుాగానూ, బమింగానూ ఉింటుింది" అన్నాను.  
"సర్వ అయతే మీ బమిం కొింత పోగొడతాలిండి నేను. ఈ రచయాన్నక్క లాింఛనప్రామింగా భనమఔకడ ట్ట, 
పఱహాయిం స్తఴద్ధదిం, యిండన్న" నేను సమాధానిం చెపకిండానే హోటల్ క ద్ధరతీషింది.  
న్నటకాలోేించి, షన్నమాలోేించి ఴడుదలై వచ్చు జనింతోటి హోటల్త క్కక్కకరష వింది. ఎఔకడైన్న కూరోుడాన్నక్క ఔకడిక్క 
కూడా చోటులేదేమో నన్నపించిింది. చాలాభింది అఔకడునా స్త్రీ పురుషాదుల్త ఇటువింటి దృశాయన్నక్క అఱవాటుడిన 
వాలియన్న మాకష ఴింతగా చూడడిం మొదలట్టటరు.  
న్నక కొించెిం బెదురుగానూ, షగుాగానూ వనాది. నేను కొతువాడినన్న ఈ అమామయే స్యహషించి ననుావెింట 
వేసుకొచిుిందన్న అనుకన్నాయన్న న్న అనుమానిం. యఔకడ చాలా యరుగాా వనాటుటింది. పోనీ "ఇింకో చోటికెఔకడికైన్న 
వెడద్ధమా" అన్నాను ఆ అమామయతో "యింకో రిండు ఖింటఱద్ధకా యొఔకడిక్క వెళిన్న యలాగే వింటుింది. 
చూద్ధదింలిండి. భనక్కఔకడ చోటు దొయఔకపోదు" అనాది.  



 

అపటిక దకొిండునాయయింది. తెఱేవారుజ్మున రిండు మూడు ఖింటఱవయకూ యలా జనిం వచిు యేదో మెఔకతూ, 
తాగుతూ తెఱేవారుజ్మున మూడు ఖింటఱ ద్ధకా కాఱక్షేిం చ్చస్యురు కాబోల్త. అపటివయకూ ఈ తిిండేమటి ఈ 
తియఖడమేమటి వీళ్ళి న్నద్రెపుపడుపోతారు! ఉదయానేా న్నలోక్క యపుపడు వెడతారు. వీలి వయవహాయభింతా 
తఱక్రిిందుల్తగా ఔనడుతోింది. వీళ్లేదో పెదద న్నఖరకఱనుకన్న వస్తు ఇలా వన్నార్వమటి. ఇదేమ న్నఖరఔత అనుకన్నాను.  
ఇింతలోక ఔ ఖాళ్ళ సాఱిం ఔన్నపెటిటింది న్న స్తాసతురాల్త. న్నచ్చయ టుటకొన్న ఖబుకకన అఔకడిక్క లాకెకళిింది. అఔకడ 
ఱఘువగానే పఱహాయిం చ్చశాిం. పఱహాయిం చ్చసుునాింత స్తపూ నోరూరుకోకిండా ఆ అమామయ గొణగొణ యేదో 
మాటే్టడుతూనే వింది. ననుా ఱీ ప్రశాల్త వేషింది. నే న్న దేశిం యిందుక వచాుననీ, యన్నాళ్ళిింట్టననీ 
యొఔకడుింట్టననీ న్నక స్యమింకాఱిం కాఱక్షేిం యలా అవతుిందనీ నేను వచిు సుమారు సింవతసయమైన్న యింకా 
అఔకడ పఱేఱతో రచమిం చ్చసుకోకిండా యలా వన్నాననీ, యలా యనోా ననుా ప్రశాఱడుగుతూ యేదో తిింటూనే 
వింది.  
న్న సమాధాన్నల్త ఴింటూనే వింది. న్న సమాధాన్నల్త ఴింటూ ఴింటూనాపుపడూ తిింటూనే వింది. ఈ రిండు నులూ 
తినడిం మాటే్టడడిం ఏఔకాఱింలో చ్చమడిం న్నక కొించెిం యఫాిందన్నపించిింది. ఆమె అడిగిన ప్రశాఱన్నాటి యింతో 
ఒపగాా కలాస్యగా సమాధాన్నల్త చెపాపను. అింతస్తపూ ఆ అమామయ భధయభధయను నవవతూ చాలా బాగా మాటే్టడిింది.  
"యఔకడేదో చాలా కాఱింనుించి షాయడిపోయన వారలా వన్నారు కాన్న, కొతువారలా ఔనడాింలేదే. అస్యధుయల్తలా 
వన్నారు. మీ దఖారలాగైన్న కొించెిం జ్గ్రతుగానే విండాఱన్నపస్ుింది" అింటూనే న్నభమదిగా న్నతో నడుసూు ట్రామ్ ద్ధకా 
వచిు అఔకడ కూడా న్నఱఫడి "ఈ వేల మభమలా ఔల్తసుకోవడిం న్నకెింతో సింతోషింగా వింది. నేనూ ఈ వూరక్క కొతేు 
ఇఔకడ పుటిటనద్ధన్నాకాను. ఇఔకడ వదోయగాన్నక్క వచిు ింటరగా ఉింటున్నాను.  
న్నకనా స్తాసతులవవరూ అటేటభింది లేరు. మీర్వభనుకింటున్నారో గాన్న అిందరతో రచమిం చ్చసుకొనే చొయవా 
న్నకూలేదు. మీ దేశసుాఱన్న యీ వూలినే మొదటిస్యరగా చూచాను. యవరతోటైన్న రచమిం చ్చసుకొన్న మీ దేశిం 
సింఖతి సిందరాభల్త తెల్తసుకింద్ధభన్న యింతో కతూహఱ డుతున్నా యవవరతోటి తెగిించి మాటే్టడలేఔపోయేద్ధన్నా 
నేన్నదివయక చూషనవాళ్ళి చాలా ఖడుసరుల్త, తొిందయపాటు భనుష్యలాే ఔనడారాు. అిందుచ్చతను ఔరదదరు న్నతో 
మాటే్టడడాన్నక్క ప్రమతాిం చ్చషన్న నేను మాటే్టడకిండా చకాకపోయేద్ధన్నా.  
మీరిందుకో చాలాషవారుగానూ, అమామకల్తగానూ ఔనడారాు. అిందుచ్చతను స్యహషించి మీతో మాటే్టడాను. 
మీర్వభనుకన్నారో యేమట్ల ఇింఔ భనక ఎవరద్ధర వాలిది. నేనూ ింటరద్ధన్నా ఇపటిక యింటికెిందుక రాలేద్ధ 
అన్న మా లాిండ్ లేడీ ఏవేవో వూసించుకింటుింది. అిందుచ్చతను యింఔ న్నక సఱఴస్యురా?" అింది.  



 

న్నకా అమామయన్న చూస్తు, చెపపన మాటల్త ఴింటూింటే ఆ అమామయ చెపపనదింతా న్నజభన్నపించిింది. "మీ రచమిం 
న్నకూ చాలా సింతోషద్ధమఔింగానే ఉింది. అప్రమతాింగానే ఆపుులవరో ఔరు తటసాడుతూింట్టరు" అన్న అన్నాను.  
ఇఔ భనిం ఔల్తసుకొనే అవకాశిం ఉిండదు కాబోఱింది అ అమామయ కొించెిం దీనవదనింతో ."ఏిం, ఎిందుకిండదు. 
భళ్ళి ఏ షన్నమాలోనో, ఏ న్నటఔింలోనో, " అన్నాను నవవతూ.  
"అింతేన్న భనిం పోనీ ఴడిగా ఔల్తసుకన్న ఏ కొిండఱమీదకో, పారుకకో పోయ కలాస్యగా ఔబురేు చెపుపకోకూడద్ధ" 
అింది.  
"ఎిందుక చెపుపకోకూడదు. అలాగే ఔల్తసుకింద్ధ"భన్నాను.  
వెింటనే ఆదురాదగా "ఎపుపడు, ఎఔకడిం"ది  
"అది నీ యషటిం. నువేవ చెపుప. నీకెపుపడు తీయఔవతుిందో, ఎఔకడ ఔల్తసుకింటే బాగుింటుిందో" అన్నాను.  
ఆఅమామయ ఎింతో సింతోషింతో "అయతే భనిం, ర్వపు - మాక శఱవ కూడా ఔనుఔ - ర్వపు భధాయహాిం న్నల్తగు 
ఖింటఱక ఔల్తసుకింద్ధమా? అపుపడేదన్నా షన్నమా చూచి కాస్తసపు శకారుక్క వెళి కలాస్యగా ఔబురేు చెపుపకింద్ధ" 
భింది.  
“ఒ అలాగే తపకిండా ఔల్తసుకింద్ధిం" అనగానే అ అమామయ ముకిం ఎింతో సింతోషింతో ఴఔషించిింది. తనే న్న 
చ్చతిన్న తన రిండుచ్చతుఱతోను వూప మారు మాటలేకిండా, తిరగి చూడకిండా ఔకరుగున చకాకపోయింది.  
నేను కాస్తసలాగే ఆ పఱేవైపే చూసూు న్నఱఫడిపోయాను. ఎింతస్తపు న్నఱఫడాానో న్నక తెలమదు. అఔకడిక్క ట్రామ్ 
రావడిం, జనిం ఖఫఖబా ఎఔకడిం తెల్తసుకొన్న, నేనూ ఎఔకడాన్నక్క ప్రమతాిం చ్చష, చాలా సభమయిింగా ఉిండడిం చ్చత 
కలాస్యగా నడిచి వెడద్ధభన్నపించి, ఫసద్ధకా నడకాయింభించాను.  
ద్ధరలో ఔరదదరు పఱేల్త న్నకష చూచి నవావరు. నేను న్న ద్ధరన్న పోవడిం చూచి "నో గుడ్" (లాబిం లేదు) అింటూ 
చకాకపోయారు. ఔరదదరు ననుా చూచి ఔనుాగీట్టరు. నేను ఱఔకపోయేసరక్క దఖాయకొచిు "హలోే జ్నీ" అన్నారు.  
"నువవపొయపాటు డావా! నేను జ్నీన్నకా”‚నన్న ముిందుక వెళిపోయాను. "టూ మింగ్" (భర్న చినాతనిం) 
అనుకన్న నవవకింటూ వాళ్ళి వెళిపోయారు. ద్ధరనపోయేవాళ్ళి యువతీయువకల్త యసపరాలింఖన్నలేో నడుసూు 
ఈ వేడుఔ చూసూు నవవతూ చకాకపోయారు.  
ఎవరో ఔ నడివమసుసలో ఉనా ప్రేమకలో దింతులో ఇింకొఔరు, ఎవరో ఇదదరు ననుా ఱఔరించడిం నేను 
మాటే్టడఔపోతే వాళ్ళి ననుా చెయయ టుటకొన్న నన్నాడాన్నక్క ప్రమతిాించడిం, నేను న్నభమదిగా చెయయ ఴదిలించుకొన్న 
"స్యర్న గుడ్ నైట్" అన్న రావడిం వాళ్ళి ఖభన్నించి "దట్స రైట్ మింగ్ మేన్ యు హేవ్ గాటుట బ జ్ల్న కర్ ఫుల్" 
(భించిన్న చ్చశావ న్నమన్న, కొించెిం జ్గ్రతుగా ఉిండాల వీలితో అన్న వాలి ద్ధరన వాళ్ళి చకాకపోయారు.  



 

నేను న్నఫసక చ్చరుకనేటపటిక్క న్నాిండయింది. మజమానురాల్త, పఱేల్త గాఢన్నద్రలో ఉనాటుటన్నారు, చడీచపుపడూ 
లేదు.  
నేను న్నశశఫదింగా న్న ఖదిలోక్క వెళ్ిను. న్న ఖదిలోఫఱేమీద కాషన్న వేడిపాలూ, వెనా రాచిన రిండు మూడు రోటెటముఔకల్త 
పెటిట వించిింది మాయింటి మజమానురాల్త.  
నేను పాల్తభటుటక తీసుకొన్న యీ వేషిం తీస్తష, పైజ్మా తొడుకొకన్న కాస్తసపు ఆ రాత్రి జరగిన సింగటనఱను 
తల్తచుకింటూ న్నక నేనే గుడ్ నైట్ చెపుపకన్న డుకన్నాను.  
 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 30వ భాఖిం 
భరాాడు భధాయహాిం మూడుఖింటఱక, ఆ అమామయ చెపపన సింకతసాలాన్నక్క వెళ్ిను. నేను వెళ్లేటపటిక్క ఆ అమామయ 
వచిు న్న రాఔక యదురుచూసూుింది.  
ననుా చూడాింతోటే భిందహాసింతో ఎదురుగా వచిు "గుడ్ ఆప్ టర్ నూన్" అన్న ఔయచాఱన్నన్నక్క చ్చయ అిందిించి 
"మీరోచాురు చాలా సింతోషిం. తపఔ వస్యుయన్న ధైయయిం విందిగాన్న అయన్న ఎఔకడో కొించెిం సింకోచిం కూడా 
లేఔపోలేదు. అయన్న మీ ముకిం అఫదదమాడే ముకింలా ఔనఫడలేదు కూడాను" అనాది తడుముకోకిండా.  
"అయతే ముఖాన్నాఫటిట భన్నశన్న తెల్తసుకోఖఱయనామాట. ఆ ఴదయన్నక కూడా నేరుపదురూ కొించెిం. న్నక ఎవరా 
చూచిన్న అిందరలోనూ భించ్చ ఔనఫడుతుింది. ఎిందుచ్చతనింట్టరు!" అింటే ఆఴడ నవవతూ "మీరు భించివారు ఔనుఔ 
అిందరలోనూ భించ్చ ఔనఫడుతుింది." అనాది. యలా మాటే్టడుకింటూ సమీములో నునా హోటల్తక వెళి 
ఱఘువగా ట్ట పఱహాయిం తీసుకొన్న, ఔ షన్నమాక వెళ్ిిం.  
అఔకడ హాసయయస ప్రధానమైన చార్నేచాపేన్ అనే ఆమన నటిించిన చిత్రటిం చూపించారు. చాపేన్ టిం చూడాిం అదే 
మొదటిస్యర. యింత అదుభతింగా ఉిందో చెపలేను. ఔ మాట్టభింతీ లేకిండా పాట్టదయిం లేకిండా, కవఱిం వాలి 
నటనవఱేనే ఔథింతా భన ఔయాభయేయటటుట యింత చఔకగా చ్చశారు. అిందులో చాపేన్ హాసయనటన భర్న అదుభతిం.  
అతన్న టిం చూచిన సుమారు ఖింటస్తపు నేనూ, న్నతో సమానింగా ఔకనునా అమామయిూ, మేమేననా మాటేమటి? ఆ 
హాలోేవనా ప్రేీకఱింతా ఆ హాసయనటన చూచి ముగుిలై, యవశులై, వొళ్ళి తెలమన్న ఆనిందింలో మున్నగిపోయాిం. 
మా నవవఱతో హాల్త మారోమగిపోయింది. పఔురు చూడాిం పూరుకాగానే ఫమటికొచిు భళ్ళి కొించెిం ట్ట స్తఴించి అఔకడ 
నుించి ఔబురేు చెపుపకింటూ ఔ కొిండమీదక్క కలాస్యగా నడిచి శకారుక వెళ్ిిం.  



 

అపటిక్క సుమారు ఆరు ఖింటఱయింది. మేము వెళ్లిటపటిక విందలాది వేలాది జనిం జింటల్త జింటల్తగా ఆ కొిండమీద 
శకారు కొచిుయున్నారు. అిందరూ నూటిక్క తొింబైభింది పైగా యువకలే యువతీ యువకఱింతా ఔ ఆడ, భఖ కూడ 
ఫల్తకకన్న, విండిపోయనటుే, తలోచోట్ట న్నయభమింగా, న్నశశింఔగా కూరుున్న, ఔలి నొఔళ్ళి ఆలింఖనము చ్చసుకొన్న 
నవవతూ ఔబురేు చెపుపకింటూ షన్నమాఱలోను, న్నటకాలోేలాఖ యవశులై ఆ కొిండమీదను యవరభటుకవారు 
తభరొఔకర్వవనాటుటగా భాఴించుకొన్న బాహాయనాింతా భయచి ఆనిందిసూు కూరుున్నారు. ఫహు కొదిదభింది భటుక 
కొిందరు కర్రవాళ్ళి ఔచోట్ట, వేరొఔ చోట కొిందరు ఆడవాళ్ళి కూరుున్న ఔబురేు చెపుపకింటున్నారు.  
మేము ఔ పొద దఖారక్క చ్చరాిం. ఈ భధయన ఇటువింటి దృశాయల్త కొించెిం అఱవాటున డిన్న ఇఔకడ శృింగాయిం తప 
భర్వమీ వనాటుట ఔనఫడలేదు. మేమూ కూరుున్నాిం. రిండు మూడు న్నమషాల్త వబయుఱకూ కూడా యేిం మాటే్టడాలో 
తోచలేదు.  
తరువాత ఆ అమామయ న్న ముకిం కష చూసూు "యేభిండీ అలా మౌనింగా కూరుుింటే యలాగు. చెలఔతెును తీసుక 
ఇింతదూయిం వచిునది మౌనింగా కూరోుడాన్నకన్న?" అనాది.  
నేను నవవతూ "నువవనాది కొించెిం సవయణ చెయాయల. నేను చెలఔతెును తీసుకరాలేదు. చెలఔతెు ననుా తీసుకొచిుింది. 
అిందుచ్చతను న్నక వతాసహిం ఔలగిించ్చ ఔబుర్వేభన్నా చెపవఱషన బాధయత మీదే"నన్నాను.  
"అమామ అలాగే అయతే ముిందు మీ సింఖతి కొించెిం చెపిండి. మీరఔకడ నుించి వచిుిందీ, ఎింతకాఱమైిందీ ఇఔకడ మీ 
అనుబవాలేమట్ల యవనీా ఔటొఔటే చెపిండీ, బోలడింత కాఱక్షేభవతుింది" అనాది. కాఱక్షేమే అవతుిందో మీక 
తఱనొపేప వసుుిందో అన్నాను. భర్విం పయవాలేదులిండి. తఱనొపప ప్రాయింబిం కాగానే నేను మీ తోటిచెపకిండానే వెళి 
ఒ తఱనొపప మాత్ర తెచుుకింట్టను అనాది నవవతూ.  
ఈ ర్నతిగా మొదలైన రచమ వాకాయఱతో రిండు మూడు ఖింటఱస్తపు నేనేిం మాటే్టడానో, ఆ అమామయేిం మాటే్టడిిందో 
ఎవరోవఔయము ఏిం మాట్టడామో తెలమకిండానే యసపయ రచమిం సింభాషణలో కాఱమింత వేఖింగా రగెడుతునా 
సింఖతి మాక తెలమఔపోయన్న, మా ఔడుపుల్త మాక గురుుచ్చషన్నయ. మేమదదయిం లేద్ధదమా అన్న ఏఔ ఔింఠింతో 
అనుకొన్న లేచాఔ, అనగా నేను ముిందులేచి ఆ అమామయక్క న్న చ్చయ అిందిించి లేవదీష న్నభమదిగా హోటల్ వేపు స్యగాిం.  
అఔకడ పఱహాయిం చ్చష ఎవర ద్ధరన వాలిిం భళ్ళి ఎపుపడో ఔల్తసుకింద్ధభనుకన్న ఴడిపోయాిం. ఇింటిక్క వచిు 
ఆలోచిించుకింటూ చాలాస్తపు కూరుున్నాను. ఆ అమామయ చాలా బుదిిభింతురాల్త. న్నభమదయనదిగా ఔనఫడాది. 
న్నటఔశాఱలో ఔనరున చొయవ ఈ మాటేమీ ప్రదరశించలేదు.  



 

దఖాయక రావడాన్నక్క, కాన్న మాటలో కాన్న, చ్చతలో కాన్న, ఏ ప్రమతామూ చ్చమలేదు. ఏదో ఔ కొతు భన్నశతో 
రచమిం కోసిం వచిునటుటనాది. కాన్న అింతఔింటే ఏమ ఆవించినటుట ఎటువింటి సూచన్న ఔనయులేదు. న్నలాగునే ఆమె 
వింటరగా ఉింది కాఱక్షేిం కోసిం వచిుిందనే అనుకన్నాను.  
ఇలా అనుకింటుిండగా, మా ఇింట్టఴడ కూతురు న్నభమదిగా లోలక్క వచిు "ఏభిండీ స్తమ్ గారూ ఏమటి 
ఆలోచిసుున్నారు. మీరు చదువకోడింలేదు. డుకోనూ లేదేిం " అనాది.  
"న్న మాటకిం కాన్న నువెవిందుక డుకోలేదిింకాను. చినా పఱేఱిందరూ కొన్నా ఖింటఱక్రితమే డుకొన్న న్నద్ర 
పోవాలఔద్ధ" అన్నాను.  
"న్నజమే సుభిండీ, అయతే మీర్వ చెపాపరుగా చినాపఱేఱన్న. అది భనక వరుించదులిండి. ఇింతకూ మీ సింఖతేదో 
చెబుదురూ, మీరఔకడకెళినదీ ఏించ్చషిందీ చెపాపల. న్నక న్నదదయరావడింలేదు" అనాది.  
"సర్వ తపన్నసయయతే చెబుతాను. నీక కోమొస్తు ననేామీ అనకూడదు" అన్నాను  

"న్నక కోమెిందుకొసుుింది. ఇింతకూ కోిం వచ్చు నేిం చ్చశారో" అనాది.  
"అనాటుట నీతో చెపలేదు ఔదూ! మొనారాత్రి న్నటకాన్నక్క వెళ్ిను. న్నటఔమెింతో బాగుింది. అఔకడొఔ చఔకన్న చుఔకతో 
" రచమభయింది. ఎింత బాగుిందనుకన్నావ అమామయ" అన్నాను ఈ అమామయ ముకిం కష చూసూు.  
ఈ పఱే మొహింలో ఴకాసిం, ఉతాసహిం తగిా కొించెిం ఆగ్రహిం పొడచూపింది "పోనీ లిండి ఎింత బాగుింటే 
న్నకెిందుక. ఔనఫడాదేిం పాిం! రచమభయిందేిం. అయతే ఈ వేల ఆ అమామయతో శకారుకెళ్ిరా?" అింది 
కొించెిం చురుగాా.  
"ఓను, ముిందు పఱహాయిం చ్చష తరువాత షన్నమా కెళి ఆ తయవాత కొిండఱ మీదక్క శకారళి కలాస్యగా ఔబురేు చెపుపట 
గురించి సింభాషణా చాతురాయన్నా గురించి ఆలోచిసూు కూరుున్నాము" అన్నాను.  
"ఒహో అలాగా పాిం మీ ఆలోచనఱక అడోాచాును భన్నాించిండి. ఇద్ధ మీ వయవహాయిం, ఇపుపడు తెలషిందిలిండి మీ 
సింఖతి, మా అభమతోటి చెపప మీ సింఖతింతా మీ యింటిక్క ఉతుయిం రాయించఔపోతే అడఖిండి. అమామయట అిందింగా 
ఉిందిట. ఉిండదు భర. మీలాింటి కర్రాలిక్క ఴదేశాఱనుించి వచిున వాలిక ఇఔకడ అిందరూ అిందింగానే ఔనడతారు. 
అసఱిందభింటే ఏమట్ల మీక తెలస్తుగా అిందింట అిందిం" అన్న ఴసఴసస, రుసరుసలాడుతూ గిర్రున తిరగి వెలిబోతునా 
పఱేను రఔకటుటకన్న వెనక్కకలాగి, "కొిందరు పఱేల్త కోమొచిున్న అిందింగానే ఉింట్టరు. సుమా" అన్న దఖాయక తీసుకొన్న 
బుఖామీద చినా ముదుద పెటుటకన్నాను.  



 

"చాలేిండి సింతోశించాము. ఆ అమామయ దగిాయ చ్చషన నుఱనీా ఇఔకడ చ్చమనఔకయలేదు, అవనీా తల్తచుకొన్న 
డుకొిండి పాిం" అింది.  
"అఔకడ ఈ చినాన్న కూడా చ్చమలేదింటే నువవ నభమవభర ఎలాగా? ఇింత కోమెిందుఔమామ న్నమీద" అన్నా 
నవవతూ.  
"మీరవరూ నేన్నవరు? మీ మీద న్నకెిందుక కోిం" అింది.  
"అయతే నువవ ఊరక తమాషా చ్చసుున్నావనామాట. పోనీలే ఈ గొడవకింగానీ చార్నేచాపేన్ పఔురు ఎింత 
బాగుిందనుకన్నావ. న్నక భళ్ళి అది గాన్న, అతన్నదే భరో పఔురుగాన్న చూడాఱన్న ఉింది నువవ తీసుకెలిఔ తపదు 
ననుా. ఏభింట్టవ" అన్నా.  
"సింతోశించాను లిండి" అింటూ ఔకమాటు ననుా వెక్కకరించి న్నఔిందకిండా ఔక రుగున అవతల కెళిపోయింది. 
ఎింత చిత్రిం. ఈ అమామయక్క కూడా అసూయే కాబోల్త. అిందుఔనే ఆమన్నవరో స్త్రీక్క మారుపేరు అసూమన్నాడు అన్న 
న్నలో నేను నవవకింటూ డుకనే ప్రమతాిం చ్చశాను.  
ఆ వూళ్ళే అనగా ఎడిింఫరోలో వన్నా భాయతీమఴద్ధయరాుఱిందరలోనూ నేనే చినావాడిననుకింట్టను. అయన్న 
యిందుచ్చతనో అిందర ఆదయణకూ, అభమాన్నన్నక్క పాత్రుడనయాయను. ఎిందుచ్చతనింటే కాయణిం చెపలేను. అన్నా 
భాషఱవారూ, అన్నా రాషాిఱవారూ కూడా, నేను ఔనఫడితే వతాసహింగా, సింతోషింగా ఱఔరించి, న్న యోఖ క్షేభిం 
ఴచారసూుింట్టరు. మాకాేసులో తోటి స్యకట్ ఴద్ధయరాుల్త కూడా నేనింటే అభమానిం పెించుకన్నారు.  
న్న ప్రోతాసహిం మీదను, నేను చ్చషన సూచనఱ మీదను తెల్తగువాలిిందరూ తయచు ఔల్తసుకోవడిం, ఉగాది, 
ఴజమదశమ, దీపావళ, సింక్రాింతి లాింటి ిండుఖల్త భనిం ఔలష జరుపుకింటే బాగుింటుిందన్న నేను 
భనవాలిిందరతోటి చెపాపను. మా రాజుకూడా న్న సూచనను ఫఱరచాడు. అిందుకాింధ్రస్దరుఱిందరూ ఏఔగ్రీవింగా 
ఆమోదిం తెలపారు. అపటిక్క వాయిం రోజులోే రానునా ఉగాది ిండుఖతో మా తీరామనిం అభల్తక ప్రాయింభించాిం.  
ఆన్నడు కాయయక్రభిం వేపువవ చుడితో కాఔ అది దొయఔన్న కాయణిం చ్చతను, ఉదయానేా పులహోయ, పఱహాయింతో 
ప్రాయింభించాిం. పులహోయ నేనూ, రాజు ఔలష తయారుచ్చశాిం. పోపు దఖాయక్క వచ్చుటపటిక్క నూన్న లేదనా సింఖతిజాపుక్క 
వచిుింది.  
అఔకడ భన నూన్నలేఴ దొయఔవ. న్నయయ బాగుిండదు. అిందుఔన్న మా లేిండ్ లేడీన్న సింప్రదిించి ఆమెను వెింటనే ఫజ్రుక్క 
తోల, ఆలవ్ ఆయల్ తెపపించి ద్ధన్నతో న్న జరపాిం. పులహోయ బ్రహామిండింగా విందన్న మత్రుఱిందరూ 
భభమఱాభనిందిించారు.  



 

కొటుటలో ఏఔకాఱభిందు యన్నా మయకామలూ, చిింతిండూ, ఆవాలూ వగైరా కొింటుింటే కొటుటవాడు న్నరాఘింతపోయ 
యిందుఔన్న భభమఱాడిగి "ఇవనీా పఱహారాఱక వయోగిస్యుిం" అనడింతోనే, అఴ తిన్న మేము ఏభయపోతామో అన్న, 
వాళ్ళి హడల బేజ్యయాయరు.  
భధాయహాిం ఒ చినా సబ ఏరాపటు చ్చసుకొన్న అఔకడ పాటలూ, ద్ధయలూ తోటి ఆన్నటి కాయయక్రభిం న్నరవగాింగా 
జరుపుకన్నాిం. ఆసబక భనవాళ్లికాకిండా కొిందరు యతయ రాస్త్రూయుల్త కూడా వచిు మెచిు ఆనిందిించారు. తరువాత 
వాళ్ళి యలాింటిఴ జరుపుకింటే బాగుింటుిందన్న న్నశుయించుకన్నారు.  
ఆన్నడు ఔరదదరు ద్ధహణాతుయలూ, ఔ తెల్తఖతనూ కొతుగా వచాురు. వాళ్ళి ఈ సబ కొచాురు. అిందులో కొతుగా వచిున 
తెల్తఖతను నేన్నఔకడ సభా న్నయవహణక బాధయత వసించడిం, హడాఴడిగా అిందరతోనూ తియఖడిం చూష, నేనేదో 
న్నమకడి ననుకన్న న్నభమదిగా న్నదఖాయక వచిు న్న రచమిం చ్చసుకన్నాడు సభాింతముిందు.  
అతన్నక్క ఇింకా ఎఔకడా ఖది దొయఔలేదనీ, ఔ చినా హోటలోే ఉన్నాననీ, తెలషనవాళ్ళివరూలేయనీ, తనకా ఴషమింలో 
కొింత సహామిం చ్చయాఱనీ అరాించాడు.  
'సర్వ, దీన్నకముింది తపకిండాను. భరాాడు ఔల్తసుకింద్ధిం" అన్న చెపప అతన్నా ింపించాను. ఱిండన్ లో మీనన్, 
ఇఔకడ రాజూ న్నక్కటువింటి సిందయభింలో చూపన అవాయజ్నురాఖిం, చ్చషన అమూఱయమైన సహామిం జాపుకొచిున్నయ.  
భరాాడుదయానేా ఆ యువకన్న తీసుకొన్న భధాయహాిం వయకూ తిరగి న్నకొకించెిం దఖాయలోనే ఔ రూిం కదయుఖలగాను. 
తరువాత న్న ద్ధహణాతుయలూ వచిు అడుగుతే వాలికూ అటువింటి సహామమే చ్చమఖలాాను. వీళ్ళి ముగుారూ ననొాఔ 
ీణిం కూడా ఴడవకిండా, న్నక అింఖయీకల్తగా తయాయయాయరు. న్నక రాజు చెపపన పాఠాలే ఇఔకడ యలా 
విండాలో, యలా తియగాలో ఎలా మాటే్టడాలో వగైరా ఴషయాఱనీా యింతో ఴపుఱింగా వీలికూ నేరాపను.  
ఎింత నేరపన్న చిత్రమేమటింటే అడుఖడుగున్న, దిన దినమూ యన్నా అవఔతవఔల్త చ్చస్తవాళ్ళి లఔక విండేదికాదు. ఇింత 
తెలఴతకకవగా ఎిందుక ప్రవరుించారు వీళ్ళి అనుకనేవాడిన్న. రోడుామీద నడవడిం దఖాయ నుించి భోజనిం దఖాయ 
ఆచరించవఱషన ఴధానిం వయకూ అనీా పఱేవాలిక చెపపనటుట చెపాపను. అయన్న సర్వ నడుసూు రోడుా మీద కాిండ్రిించి 
ఉమేమమడిం, ముకక చ్చదడిం మొదలైనఴ న్నక్కరావన్న యన్నాస్యరేు చెపపన్న, వాలికో ట్టటన ఎఔకలేదు.  
అిందులో ఔతన్నక్క పొడుిం అభాయసిం కూడ విందిట. వాడసుమానిం ఫర్రన్న పొడుింపీఱుడిం, బర్రన్న చ్చదడిం, ఆ చ్చయ 
యే లాింతరు సుింభాన్నకో, ట్రామ్ లో వింటే ట్రాము కారుకో రామడిం, చూచినవాయిందరూ అససయించుకోడిం, నేన్న 
ఴషమిం అతన్నక్క తెలమరు "ఇింతకూ నీక ఈ పొడుిం ఎఔకడ దొరక్కింది" అన్నాను.  
"మా యింటి దఖారుాించి తీసుకొచాునిండి" అన్నాడు.  
న్నక నవవ వచిుింది. "పొడుిం కూడా తీసుకొచాువా బాబూ ఏ మాత్రిం తెచాువేమ"టన్నాను.  



 

"ఫరువగా ఉింటుిందన్న ఆటేట తేలేదిండీ. ఔ వీశెడు భటుటక తెచాును" అన్నాడు. న్న గుిండె ఆగిపోయనింత నయింది.  
"వీశెడే భరఔకడ దొరుకతుిందో, దొయఔదో దొయఔకపోతే భనిం చ్చసుకోడాన్నక్క స్యధన స్యభగ్రి సింపాదిించ్చవయకూ 
సరపోతుిందనే ఉదేదశయింతో ఒ వీశెడే తెచాును. శాింపల్ చూస్యురా" అన్నాడు నవవతూ తన పొడుింకామ తీసూు.  
"వదుదలే బాబు వించు, ఇింకిం తెచాువేమటి"న్నాను.  
"కొదిదగా ిండుే తోముకోడాన్నక్క బొగుా పొడి, భోజనింలోక్క స్యింబారుపొడి, యసిం పొడి, కొించెిం మరయాల్త, 
యాఱకల్త, ఱవింగాల్త ఇింకా యలాింటి చిఱేయస్యమానుల్త, వఔకపొడికూడా కొదిదగా తీసుకొచాునిండి. తరువాత 
ఇఔకడ దొరుకతాయఔద్ధ " అన్నాడు.  
"దొయకకిం చ్చస్యుయ చచిునటుట దొరుకతాయ. అింతగా దొయఔకపోతే ఏ శెఱవలోనో ఇింటికెళి ఏఔింగా తలో టనూా 
తీసుకొచిు ఇఔకడో చినా కొటుటపెడితే నీక కరుులూ ఔలసస్యుయ. ఇఔకడ నీ స్యటి స్దరుఱక ఉయోఖముగానూ 
వింటుింది" అన్నాను.  
నేను న్నజింగా అన్నానో, వేళ్కోలింగా అన్నానో అయాిం కాలేదు వాడిక్క, అయన్న నవవతూ "ఓను స్యర్ మీరు చెపపింది 
న్నిండా బాగుింది స్యర్ భించి ఐడియా చెపాపరు స్యర్" అన్న ననుా స్ుత్రిం చ్చష న్నక భర్న సన్నాసతుడై ఊరుకన్నాడు.  
వాళ్ళి ఴద్ధయఱమింలో చ్చరారు. ఎవలి చదువల్త వాళ్ళి ప్రాయింభించారు. ఇలా విండగా ఔ రోజూన అఔకడునా ఔ 
స్యకట్ దింతుల్త రాజునూ, ననూా, భరొఔ ఇదదరనీ ఈ కొతుగా వచిున వాలినూ ఆదివాయిం స్యమింకాఱిం ట్టక్క యభమన్న 
పలచారు. సర్వనన్నాము. ఈ కొతుగా వచిున మత్రుఱక అఔకడయలా ఉిండాలో ఏమట్ల అనీా ఔకస్యర భళ్ళి  
ఉదేశిం చ్చశాను.  
ఆ స్యమింకాఱిం న్నల్తగు ఖింటఱక ఴడిఴడిగానే మేభింతా, భభమలా పలచిన వారింటిక్క చ్చరుకన్నాిం. చిత్రమేమటింటె 
మేభఔకడిక్క వెళ్లేసరక స్ఫా మీద కాళ్ళిజ్పుక డుకన్న హాయగా ఏదో నవఱ చదువతున్నాడు న్న పొడుిం వష్యయడు. 
మేభింతా తెఱేబోయాిం.  
"ఇదేమటి యపడొచాు" వన్నాను. "పొదుదనేా వచాు"నన్నాడు.  
"నీ బొింద, పొదుదనేా రావడమేమటి, స్యమింత్రిం యభమింటే" అన్నాను.  
వాడేమో నవవ తుళ్ళి లేకిండా "ఎపుపడైతే ఏభిండీ! న్నక న్న ఏిం లేదు. వాళ్ళి యభమన్నారు ఔద్ధ భించి వాళ్ళి. 
వాళ్ళి స్తాహిం చ్చసుకింద్ధభన్న ప్రొదుదనేా వషున్న స్యర్, తపాప స్యర్" అన్నాడు వెర్రి చూపు చూసూు.  
"అబేా తపేపముింది, వాళ్ళి చాలా సింతోశించి ఉింట్టరు" అన్నాను.  
"ఓను స్యర్ న్నిండా భించివాళ్ళి. చాలా భరాయద చ్చశారు స్యర్ అన్నాడు" 



 

ఇింతట్లేక మజమానురాల్త వచిు యసపయిం "గుడ్ ఈఴన్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్ టర్ నూన్ ల్త హౌడూయూడూ"ల్త అయన 
తరావత నేను న్నభమదిగా ఆమెను ఇవతలక్క పలచి "వాడేదో ఉదయానేా వచాుడట. మీర్వమీ అనుకోఔ భభమలా 
భన్నాించిండి. కవఱిం అమామఔతవమేగాన్న, భరో ఉదేదశమేమీలేదు వాడిక్క, ఇింఔన్నపుపడూ ఇటువింటి తెలఴతకకవ 
జయఖదు" అన్న హామీ యచాును.  
ఆమె నవవతూ "దీన్నక్క మీరింత బాధడాిం ఎిందుక. పయవాలేదులిండి. ఏదో తెలమఔ వాలి ఊళ్ళే చుట్టటలింటిక్క 
వెళినటుట వచ్చుడిఔకడి! తపేపముింది" అనాది.  
"ఎింత ఖడసరవమామ" అన్న లోఱ అనుకన్న "మీరింత ఆర్రదరతతో అయాిం చ్చసుకన్న ఆదరించినిందుక చాలా 
సింతోషభిండీ. మేభింతా చాలా ఔృతజాతఱిం" అన్నాను. ఇింతలో ట్ట రడీ అయిందన్న పల్తపు వచిుింది.  
టేబల్త మీదను మామూల్తగా అిందరక్క ఖాళ్ళ పేేటుే, సూపనేూ, వగైరా పెటిట, ద్ధరాాల్త వేర్వ పేేటేలో ఆ ఫఱేమీదనే 
అభయుఫడి ఉన్నాయ. ఎవరవరక్క కావఱషనఴ వారు సూపనేు ఫోరుకఱ సహామింతో తీసుకొన్న వాలివాలి పేేటేలో 
పెటుకోవాల.  
మేభిందయిం అలా పెటుటకోవడిం చూష కూడా ఈ ముకక పొడుింగాడు ఖబుకకన ఔ కక చ్చతోు అిందుకన్న, కొరుకకన్న 
భరకొన్నా కూడా తన ఔింటిక్క నచిునఴ తన పేేటున్నిండా పెటుటకొన్న చ్చతోుటే కొరుకొకన్న తినడిం ఆయింభించాడు. అిందరూ 
న్నయఘింతపోయారు. మేభతన్నక్క ఇలా కూడదన్న చెపడాన్నక్క ప్రమతిాించాిం. అతను మాక ఆ అవకాశిం యవవలేదు.  
ఇింతట్లేక మజమానురాల్త ఔలపించుకొన్న "యలా ఔతిు, ఫోరుకతోటి తీసుకొన్న నోట్లే పెటుటకింటే వీల్తగా 
ఉింటుిందేమో ప్రమతిాించి చూడిండి" అింది భిందహాసింతో  
"అబేా ఎిందుక పోన్నదుదరూ, హాయగా దేవడిచిున చ్చతుల్తిండగా ఇవనీా ఎిందుఔిండి. చ్చతితోటి తినడమే సహజమైన 
దితీ సుకమైన దితీ" అన్నాడు.  
ఇింఔ ఏభనఖఱిం అలాింటి వాడితోటి? అిందయిం నోరుమూసుకన్న ససించి ఊరుకన్నాిం. ఇది చాఱఔ వాడు కడి 
చ్చతోుటి తీసుక తినడిం ఇింటి వాలిక భర్న యఫాిందన్నపించిింది. "మీరపుపడూ ఇలాగే తిింట్టరా" అింది ఇింట్టఴడ.  
"అవనిండీ ఇింకెలా తిింట్టిం" అన్న ఇింకా ఏదో అనబోతుింటే న్నక వొళ్ళి భిండివాడిక్క మా అసింతృపు, అసహయమూ, 
తెలస్త మాయాిం లేఔ ఫఱే అడుగు నుించి వాణిణ ఔక తాపు తన్నాను. మొర్రోభన్నాడు.  
నేను నోరుమూమభన్న ఔళ్ళిర్రజేష సింజా చ్చశాను "భర్విం లేదులిండి నేనుకాల్త జ్పుకింటే ఆ కాల్త తగిల ఉింటుింది. 
భన్నాించిండి" అన్నాను.  
ఇింఔ ఏిం జరుగుతుిందో అన్న ఔింగారుడుతూ తవయలో ట్ట పార్నట ముగిించి, భరకొించెిం స్తపు ఈ మాట్ట, ఆ మాట్ట 
చెపుపకింటూ కాఱక్షేిం చ్చష, మజమానుఱ దఖాయ సఱవ తీసుకొన్న ఫమల్తదేరాిం.  



 

ఫమటకొచిు చూసుుింఖద్ధ, ఆ పొడుింగాడు ఇింకా రాలేదు. ఇదేమట్ల ఈ ఴింతన్న నేను భళ్ళి లోలకెళ్ిను. వాడొచ్చు 
సూచన లేవీ ఔనఫడలేదు. మజమానురాల ముకింలో చికాక ఔనఫడుతోింది.  
న్నక వళ్ళి భిండిింది. "ఏిం యింకా రావేిం" అన్నాను.  
"నేనీరాత్రి యఔకడే విండి ఉదయానేా రూింక్క వెడద్ధభనుకింటున్నాన"న్నాడు.  
న్నక ఴర్నతమైన కోమొచిుింది. మజమానురాల్త మా సింభాషణ ఴింటూ నవూవ తుళ్ళి లేకిండా అఔకడే న్నఱఫడిింది. 
"ఏమట్ట ఈ రాత్రి యఔకడే ఉింట్టవా? నీకమైన్నభతిపోయింద్ధ ఏమటి? నీ సకయమే కాన్న వార యఫాిందులేవీ 
ఖభన్నించఔకర్వేద్ధ? ఉదయాన్నా రావడమే ప్రథభ తపపదిం. తరువాత భరకొన్నా ఫ్ిూరాల్త చ్చశావ. ఇవనీా చాఱఔ భళ్ళి 
రాత్రి యఔకడే డుకింట్టనింట్టవేమటి చుట్టటన్నవైవచిు దమయమైటుటకనాటుట. వారఔకడ ఇింకొ భించిం, రుపు, 
యగుాల్త అనీా యఔకడ అభరు ఉింట్టమనుకన్నావా, రా, వెడద్ధభ"న్నాను.  
"పోన్నదదరూ భించిం లేఔపోతే నేను వార భించిం క్కిందడుకోఖఱను" అన్నాడు. మజమానురాల్త నవవ ఆపుకోలేఔ 
అవతలక్క రుగెతిుింది!  
నేను వీడిన్న రఔకటుటకొన్న వాడి కోటూ హేటూ తీసుకోభన్న మాటే్టడకిండా ఫమటిక్క యిూడుుకొచాును. వాడు లాబిం 
లేదనుకోన్న క్కకకరుభనకిండా చకాక వచాుడు.  
ఇింఔను వాడిన్న ఏభనీ ఏింలాబభన్న "భళ్ళి భటుటక వెనకక తిరగిరాఔ తినాగా ఇింటికెళ్ళి. కాస్తసపుిండి నేను భళ్ళి 
వచిు చూస్యును. నువవ నీఖదిలో ఔనఫడితే నువెవఔకడున్నా వెతిక్కటుటకొన్న డొఔకఫదదల్త చ్చస్యును. జ్గ్రతు" అన్న వాడిన్న 
ముిందుక తోశాను.  
మా ద్ధరన మేము ఎవలి ఫసక వెలిడిం చ్చరుకన్నాిం. వాడు తినాగా ఇింటిక్క పోయాడు. ఈ వయవహాయభింతా 
ఊళ్ళేయలాపాక్కిందో తెలమదుకాన్న భళ్ళి ఎవళ్ళి ఏ పార్నటక్క వాడిన్న పఱవలేదు. దేశింకాన్న దేశింలో ఉనాపడు ఆ 
దేశసుాఱ ఔనుగుణింగా ఉిండేటటుట భనిం భసుల్తకోఔపోతే ఎలాగో చెపిండి.  
 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 31వ భాఖిం 
ఔ రోజున ఏదో సఱవొచిుింది. కాలేజీల్త, ఆఫీసుల్త, ఫాయఔటర్నల్త వగైరా సభసుిం మూస్తశారు. ఏటేట్ట వచ్చు సఱవేనటది. 
ఆ రోజున పొరుగూలిక పోయేవాలితో రైళ్ళి క్కక్కకరసుింట్టయ. ఏరైల్త స్తటషనులో చూచిన్న స్తటషనున్నిండా జనమే. 
ఊళ్ళి ఏనీ లేకిండా తిరగే జనసమూహాఱతో హోటళ్ళి, షన్నమాల్త, ఴహాయ సాలాల్త, ఴనోద సాలాల్త, క్రీడా సాలాల్త 



 

వాహాయళకెళ్లి కొిండల్త, పారుకల్త, ఎఔకడ చూచిన్న నేఱ ఈన్ననటుే స్త్రీ పురుషాదుఱతో, బాఱబాలఔఱతో న్నిండిపోయ 
ఉింట్టయ.  
చిత్రమేమటింటే ఇింత జనసభమయిమున్నా ఎఔకడా త్రోక్కకడిగానీ, ఔలినొఔళ్ళి తోసుకోవడముగాన్న, చిఱేయ దఫాలాటల్త 
కాన్న, ఔలి నొఔళ్ళి మాట్ట మాట్ట అనుకోవడింకాన్న ఔనుపించదు.  
ఇింత భింది జనమున్నా భన తీరాాలోే ప్రజలోేలాగా ఇఔకడి జనిం మైభయచి సించరించరు. అిందరూ ఏఔ ఔింఠముతో 
మాటే్టడిన శఫదమైన్న ఴనఫడదు, అఔకడఔకడా నవవల్త భటుక ఴనడతాయ. జనసమూహిం ఊయభమట ఫలాదూరు 
తిరగేవారు తిరుగుతుింటే ఆరుఫమట ఆడుకొనే ఆటల్త టెన్నాస్, బాడిమింటన్ వగైరాల్త ఆడుకనేవాళ్ళి, సఱవరోజు 
ఖనుఔను రోజింతా ఉిండే షన్నమాఱక వెళ్లివారు, ఊర - ఔబురేు చెపుపకింటూ రోడాింట తిరగేవాళ్ళి, ఫటటల్త, వసుువల్త 
వగైరా స్యమానేతో న్నిండి ఉనా పెదద దుకాణాఱ దగిాయ న్నఱఫడి అద్ధదఱ తల్తపుఱ వెనఔ అిందింగా అభయుఫడిన వసుు 
సముద్ధయాన్నా ఖింటఱతయఫడి చూసూు న్నఱఫడే స్త్రీ జనిం వీలిను చూసూు ఆనిందిించ్చ న్న బోటి ఏకాకఱతో రోడుే 
క్కటక్కటలాడుతూ వన్నాయ.  
భర కొిందరు కొించెిం నడివమసుస వాళ్ళి, వమసుస ముదిరన వాళ్ళి, ఔ బేకక హౌసులోక్క వెళి, అఔకడ 
కొించెిం భదయపానించ్చసూు స్తాసతుఱతో ఒఖింట ఖడిప, అఔకడ నుించి భరో చోటిక్క, అఔకడ నుించి భళ్ళి భరో 
చోటిక్క ఇలాఖింటకొఔ బుా చొపుపన మారుతూ ఆ రోజింతా ఖడిపే స్దరుల్త కొిందరు - అన్నా ఖింటల్త భదయపానిం 
చ్చషన్న భనవాలిక భలేే పెదద పెదద కఔల్త వేమడిం దఫాలాడడిం. హదుదమీర సించరించటిం స్యధాయణింగా ఔన్నపించదు.  
మేము అింటే భన దేశసుాఱిం ఇింట్ల ేచదువకింటూ కూరోునో, స్తాసతుఱ ఇలిక వెళ్ళి కాఱక్షేిం చ్చసుకింటూ 
స్యమింత్రిం కొిండ మీదక ఫమల్తదేరాిం. నేనూ ఫమల్తదేర ఇవతల కొచ్చుటపటిక్క భరకొిందరు మత్రుల్త కూడా 
ఔలష, ఈవేల చెడుగుడు ఆడాఱన్న ఫమల్తదేరాిం.  
వెడుతుింటే ఔ ఴచిత్రమైన తమాషా జరగిింది. రోడుా భనుష్యయఱతోటి, ఴఴధ వాహనముఱతోట్ట క్రిక్కకరష వనాది. రోడుా 
ఈ ప్రఔకనుించి ఆ ప్రఔకక వెలిడిం చాలా ఔషటింగానూ, ప్రమాద బరతింగానూ ఔనఫడాది. అయన్న ఔచోటద్ధటఔ 
తపన్నసరై ఆ ప్రమతాిం మీదే ఎవరక్క ఴడిఴడిగా, తొిందయగా ద్ధట ప్రమతిాసుున్నాిం.  
న్న ఔకనే ఔ నడివమసుసద్ధటిన భన్నశ ఈ రోడుా ద్ధటే ప్రమతాములోనే కొించెిం తూల్తతూ నడుసుున్నాడు. 
వాడెఔకడ డిపోతాడో ఏిం ప్రమాదిం జరుగుతుిందో అనే బమింతో నేను దఖాయగా వెళి అతన్న చ్చయ టుటకొన్న "యిండి, 
నేను జ్గ్రతుగా తీసుకవెడతా, మీకిం బమింలేదు" అన్నాను.  
అతనొఔ పెదదనవవనఴవ న్న చ్చయ ఴదిలించుకన్న న్నకష న్నద్ధనింగా చూసూుడబోయ న్నఱదొకకకన్న "యీ వమసుసక్క 
ఇింత భదియ పుచుుకోకూడదు. చూశావా అది బరించఔ ఎలా తూల్తతున్నావో కొించెిం జ్గ్రతుగా వెళ్ళి న్నక తొిందయ 



 

నుింది" అన్న తూల్తతూ ముిందుక స్యగాడు. ఫలి యదీద చాలా ఎకకవగా వింది. వయాధాయఱ భధయ అరోునుడుయథిం 
నడిపనింతనేరుపతో, ఈ వాహన్నలా తపపించుక నడవాల.  
ఈ భన్నశ ఇింకొఔక న్నల్తఖడుగుల్త ముిందుక వేష దభీభన్న క్కింద డబోయ ఎదయవైపు నుించి వసుునా ముపెఫై ఏలి స్త్రీ 
మీద డి ఆమెను ఖటిటగా టుటకన్న న్నఱఫడి నవవతూ ఆమెకష చూసూు కొించెిం ముదద మాటఱతో "ధేింకూయ డిమర్" 
అన్నాడు అతిఔషటింమీద.  
ఆమె చ్చదరించుకన్న ఆవాసన బరించలేఔ ఆ భన్నశన్న అవతఱక్క తోస్తమబోయింది. అతన్నమెను భరింత ఖటిటగా 
టుటకొన్న "ఔలసుింటే న్నఱఫడతాిం. ఴడిపోతే డిపోతాిం" అన్నాడు చాలా ఖింభీయింగా.  
రోడుా ద్ధటుతునా జనభింతా న్నఱఫడి ఴయఖఫడి నవావరు. ఫిండుే ఎఔకడి వఔకడ న్నలచిపోయన్నయ. ఆమె యింతో 
షగుాడిపోయింది. యఔకడనుించో ఔ కాన్నస్తటబుల్త వచిు ఈ భన్నశన్న ఇవతఱక లాగి ఆఴడక ీమాణ చెపప 
జ్గ్రతుగా వెలిభన్న చెపాపడు. మేిం కలాస్యగా నవవకింటూ చెడుగుడు ఆటక వెళ్ిిం.  
అఔకడ మా స్యకట్ స్తాసతుల్త కూడా భభమలా ఔల్తసుకన్నారు. వాలిఔ పార్నటగా, మేమొఔపార్నటగా చెడుగుడు 
బ్రహామిండింగా ఆడాిం. చుటుటఔకఱ కొన్నా విందఱ భింది (పేీఔ సమూహిం హయషధావన్నఱ భధయను, న్నటి ఆట 
ఎగిోబషన్ ఆటలా తయాయయింది. ఇింఔను ఔరోజున ఎపుడు మేచ్ ఏరాపటు చెయాయలో న్నశుమిం చ్చసుకొన్న 
ఴడిపోయాిం.  
నేనూ, భనవాళ్ళి కొిందరూ కాస్తసపు కూరుున్న ఔబురేు చెపుపకన్న ఫమల్తదేర వసుుింటే భరొఔ చిత్రమైన సన్నావేశిం 
ఔనడాది. ఇఔకడ కొిందరు ఴద్ధయధికల్త వారు వాయబయషించిన ఴదయలోే ిండితులైన వాళ్ళి జీవనోపాధిక్క ఏ ఉదోయఖిం 
చ్చసుున్నా, తాభబయషించిన శాస్త్రమును భరచిపోఔ, బోటనీన్న చదిఴనవాళ్ళి బోటనీన్న గురించి, జియాఱజీ 
చదిఴనవాళ్ళి ఆయా శాస్యాఱక సింఫింధిించిన వసుు ఴశేషాఱను స్తఔరించడాన్నక్క ప్రమతాించ్చసూుింట్టరు. అిందులో 
ముకయింగా ఎింటిమాఱజీ అనగా క్రిమ, టకాదుఱక సింఫింధిించిన ఴదయ నబయషించినవారు ఏదైన్న కొతు యఔిం ఎగిర్వ 
యింగు యింగు రఔకఱ పురుగుగాన్న, స్కతాకోఔచిల్తఔల్త గాన్న ఔనఫడితే వాటి న్నలాగైన్న ఔకపురుగునైన్న భచుుక 
టుటకోవలననే "ప్రమతాిం చ్చసూుిండటిం నేను చాలా స్యరేు చూశాను.  
ఆ రోజున మేము యింటిక్క వెళ్ళతుింటే ఆపాటిక్క బాగా చ్చఔటి డి దీపాల్త పెట్టటరు. జనసభమయిిం చాలావయక 
తగిాపోయింది.  
మేము నడిచి వెడుతుింటే ఔ లాింతరు సుింబిం దఖాయ ఔ ఫాదర్న న్నఱఫడి ఆ దీింకస్క, ద్ధన్న చుటూట రభ్రమసుునా 
రఔకఱ పురుగుఱకష, తదేఔ దీీగా చూసుున్నాడు. నేనూ మాలాింటివాళ్ళి భర కొింతభిందీ, ఏమటి ఈమన 



 

చూసుున్నాడన్న మేమూ చూసూు న్నఱఫడిపోయాిం. ఔ రిండు న్నమషాఱలో ఆమన న్నభమదిగా లాింతరు సుింబిం పైక్క 
ప్రాఔడిం మొదలట్టటడు.  
ఆన్న మామూల్తగా రోడుామీద ఎవరు చ్చషన్న హాసయ జనఔింగానే ఉింటుింది. అిందులో కొించెిం వమసుస మీరన భత 
ప్రబోధకడైన ఫాదర్న ఆ న్న చ్చసుుింటే ఎిందుకో మాక భర్న నవవ వొచిుింది. ఆమన ఇదేమీ ఖభన్నించకిండానే పైక్క 
ఫహు న్నభమదిగా పాకతున్నాడు.  
ఇింతలోనే భరో ఆస్యమ కొించెిం పెదదవాడు, భదియ భాయింతో తూల్తతూ, తూల్తతూ మా దఖాయకొచిు న్నఱఫడి 
పైకెకకతునా భన్నశన్న చూష, ఆమన ఫాదర్న అన్న గ్రసించి, ఆమన పైక్క ఎిందుక ఎఖబ్రాకతున్నాడో మాక భలేేనే 
ఊసించలేఔ, ఔక ీణిం ఆలోచిసూు న్నఱఫడి, సమాధానిం దొరక్కనటుట మావైపు చూష నవవతూ ఔనుాగీటి "హైమేట్ 
క్కిందిక్క రా అగిాపుఱే నేను యస్యులే" అన్న కకశాడు.  
పాిం ఈ భదిరాపాన భతుుడు వూసించిిందేమటింటే ఆ పెదదభన్నశ అింటే ఫాదర్న చుటట కాల్తుకోడాన్నక్క దగిాయ న్నపపెటెట 
లేఔ ఆ దీిం దగిారక్క పై కెఖపాకతున్నాడన్న అనుకొన్న తన్నింతో ఆదయింతో న్నపపుఱే ఇస్యునన్నాడు. ద్ధన్న 
అింతరాయామేమటింటే ఆ లాింతరు సుింబము టుటకొన్న పైక్క వెడుతునా భన్నశ భసుుగా తాగి ఉింట్టడన్న ఈ 
బుదిిభింతుడు వూసించి తన ఉబుదిిన్న ప్రదరశించాడనామాట.  
న్నక చచ్చుటటుట నవవవచిుింది. ఫాదర్న గారు కూడా ఈ భావిం గ్రసించి షగుాడుతూ క్కిందిక్క వచిు మాకష తిరగి "స్యర్న 
జింటిల్ మెన్" అన్న ఆ తాగుబోతు భుజిం మీద చ్చయవేష "న్నమన్న, నీవ చ్చషనన్న మేము చ్చశాభనుకన్నావ ఔదూ. 
నీవ చాలా పొయపాటు డావా. నేను అిందుకోసిం కాదు పైక్క వెడత, ఆ దీిం చుటూట ఎింతో అిందింగా ఴలాసలాసయిం 
చ్చసుునా ఆ యింగు యింగుఱ రఔకఱ పురుగునుటిట ఫింధిించవలననే కతూహఱింతో పైక్క వెళ్ిఱన్న ప్రమతిాించాను. న్న 
ఉతాసహిం చింపేశావ. నడువ నీవ న్నభమదిగా, ఎవర యలిక వారు చ్చరుకింద్ధిం. నీవ జ్గ్రతుగా వెలిఖఱవా, న్న 
సహామిం కావలన్న" అన్నారు ఫాదర్న.  
"అఔకర్వేదిండీ ఫాదర్ జ్గ్రతుగానే వెడతాను. భన్నాించిండి. నేను పొయడానాు. నేను పొయడానాు గుడ్ నైట్ ఫాదర్" అన్న 
తొిందయగా నడవబోయ ముిందుక డబోతుింటే ఫాదర్ అతన్నా టుటకొన్న లేవదీష, కొింతదూయిం కూడా వెళి 
స్యఖనింపారు. ఇలాింటి హడాఴడి రోజులోే ఇలాింటిఴ ఎన్నానోా యఔయకాఱ ఴింతలూ, ఴశేషాలూ, ఔనఫడుతూ 
హాసయజనఔింగా ఉింటుింట్టయ.  
ఈ దేశింలో ఔ ఆచాయమునాది. సఱవలవవటిం ఴద్ధయరాుల్తగానీ, ఆఫీసులేో న్నచ్చస్తవారు కానీ, ఫాయఔటర్నఱలో న్నచ్చస్త 
కారమకల్త కానీ అిందరూ కూడా ఉనా వూరు ఴడిచి ఏ సముద్రతీరాన్నకో పోయ, కొన్నా రోజుల్త అఔకడ ఖడుపుకన్న భళ్ళి 
కొింత శక్కు సింపాదిించుకొన్న, వార వార నులేో కొసుుింట్టరు.  



 

మెయఔ ప్రదేశానునావారు సముద్రతీరాన్నక్క పోతారు. సముద్ర తీయవాసుల్త యే యవత ప్రాింతాఱకో పోతారు. ఆ 
గాలమారుప, నీటి మారుప ఔక ది రోజుఱలో అదుభతమైన న్నచ్చసుుింది. ఇింత ఆరోగాయన్నా చ్చకూరుసుుింది. ఆకరక్క ఔ 
రోజు శెఱవయన్న స్యధయమైనింత వయకూ, తామునా వూరు ఴడిచి వెళిపోతుింట్టరు.  
అిందుచ్చతను ఈ వేసింగి సఱవలోే న్నకూ అటువింటి సయద్ధ పుటిట ఐయేిండు వైపువనా సముద్రతీరాన్నక్క వెలివలనన్న 
న్నశుమిం చ్చసుకన్నాను. ఇింకెవవరతోట్ట చెపకిండా మా గురువగార ఉదేశాన్నా అనుసరించి ఈ శెఱవఱక కూడా 
ింటరగా వెలివలనన్న న్నశుయించుకన్నాను.  
స్తటషను వచ్చుటపటిక్క స్తటషనింతా జనింతో క్కటక్కటలాడుతోింది. టికెకటుట సింపాదిించి రైల్త పెటెటలో ఔ చివయ సాఱిం 
సింపాదిించి కూరుున్నాను. న్న ఔకన సుమారు ఇయవైయేలే యువతి ఔతి కూరుునాది. ననుా చూచి 
చియచియలాడుతుిందేమో అనుకన్నాను. కాన్న నవవతూనే ఆహావన్నించి తను ఔకక జరగి క్కటి దఖాయ చోటు న్నక్కచిుింది.  
ఆమె ఔకన ఔ పాతికలి లోపు యువకడు కూరుున్నాడు. ఇఔ తక్కకన వాయిందరూ కూడా యువతీయువకలే. యవర 
భటుటక వారు భిందయస్యాయలో వారవార ఔబుయేలో మున్నగిపోయారు.  
న్నకూ, న్న ఔకనునా అమామయ, ఆమె ఔకనునా ఆమనకూ మాటే్టడాాన్నకెవవరూ ఔనడలేదు. న్నకెవవరతోనూ 
మాటే్టడవలననే కతూహఱిం లేదు. అిందుచ్చతను అఔకడునావార ముఖాల్త చూసూు కూరుున్నా. న్నఔకనునా అమామయ 
యేదో ఔ నవఱ తీష అతి శ్రదిగా ర్నీక చదువతునాింత శ్రదిగా పుసుఔ ఠనిం ప్రాయింభించిింది. ఆమె ఔకనునా 
ఆస్యమీ ఏిం చ్చమడాన్న తోచఔ యవరతోనూ మాటే్టడాాన్నక్క ఖాళ్ళగా వనావారవరూ లేఔ న్నతో మాటే్టడడిం యషటిం 
లేఔ ప్రఔకనునా యువతితో మాటే్టడవలనన్న చ్చస్త ప్రమతాిం, నవవడిం, ఔనుాగీటడిం, దఖాయగా జయఖడిం వగైరా 
ప్రమతాాలేవీ పలించఔ పోగా ఎింతో బాధగా కూరుున్నాడు.  
వాడిన్న చూస్తు జ్లవేషింది. ఇింకో స్తటషనులోనో భరో స్తటషనులోనో ఎఔకడో ఈ పెటెటలో నుించి మాయతాడనుకన్నాను. 
కాన్న తరువాత రిండు స్తటషనుల్త వచిున్న అతను మాయలేదు సరఖద్ధ బాధడడము మానలేదు.  
ఇలా భర కొింత దూయిం ప్రయాణిం చ్చస్తసరక్క, రైలొఔ సయింఖింలో ప్రవేవించిింది. అింతా గాడాింధకాయమైింది. 
ఈమాయాిం అిందర తెల్తసు కాబోల్త. ఈీణిం కోసిం న్నర్నహసూు అిందరూ తయాయయయ వనాటుట ఏఔకాఱభిందు ఒ ఇయవై 
ముదుదఱ శఫదిం ఴనఫడాది.  
న్న ఔకనునా అమామయ న్నక తెలమకిండానే లేచి తల్తపు దగిాయ న్నఱఫడిింది. ఎవరవో రిండు చ్చతుల్త ననుా ఫఱింగా 
ఆలింఖనిం చ్చసుకన్నాయ. అఴ పురుష హస్యుఱన్న తెల్తసూునే ఉింది. యూషల్నే అన్న, ఆ ఫింధిం ఴడిపించుకనే 
ప్రమతాింలో ఉిండగా రైల్త సయింఖిం ద్ధటి వెల్తతురులో కొచిుింది.  



 

తల్తపు దఖారునా అమామయిూ, పెటెటలో వనా ఇతయ జన్నభా అిందరూ మా అవసా చూచి జరగినది ఊసించుకన్నారు. 
రైల్త మారోమగేటటుే అిందరూ ఔటే నవవ.  
వెల్తతురు రాగానే నన్నాలింఖనిం చ్చసుకో ప్రమతిాించిన భన్నశ షగుాడి మొహిం ఔిందఖడాయై రిండో వాలికెవలిక్క 
ఴనడకిండా "స్యర్న" అన్న అవతలక్క జరగాడు.  
మా భధయనునా అమామయ ఏమీ ఎయఖనటుట ముఖాన హాసమైన్న లేకిండా ఔనురపయన్న ఔదకిండా వచిు కూరుున్న తన 
చదువలో డాది. న్నకూ టటరాన్న నవవ వచిుింది. కాన్న యలాగో పైక్క నవవకిండా ఊరుకోఖలగాను.  
ఇింతలో ఏదో స్తటషను వొచిుింది. న్నఔక నునా అమామయక్క అవతఱ ఔకనునా యువకడు ఖఫఖబాలేచి తఱవించుకొన్న 
దిగి వేర్వ పెటెటలోక్క వెళిపోయాడు. అతన్నా చూచి అిందరూ ఔకస్యర గొల్తేభన్ననవావరు. నేనూ ఈస్యర న్న 
నవవనుకూడా వాలి నవవతో శృతి ఔలపాను. ఆ అమామయ ఈస్యర భిందహాసింతో న్నవైపు చూషింది.  
నేను నవవతూ "అదుభతిం, ఆశుయయిం ఇింత తమాషాగా, ఇింత చురుగాా మెఱకవగా యలా ఉన్నావమామ ? ఈ సయింఖిం 
వసుుిందన్న నీక తెల్తస్య? అింత న్నశశఫదింగా ఎవరక్క తెలమకిండా యలా మూ భధయనుించి జ్రపోయావ"న్నాను.  
ఆ అమామయ ఖటిటగా నఴవ "నేను ఈద్ధరన చాలా స్యరేు ప్రయాణిం చ్చశానిండి. ఈ సయింఖిం యపుపడొచ్చుది న్నక 
తెల్తసు. ఇిందులో జరగేతింతూ తెల్తసు అిందుచ్చత అప్రభతుతతో చురుగాా, న్నభమదిగా, అడుకక జ్ర తరువాత లేచి 
న్నఱఫడాాను. నేను బమడాింత నీ జరగిింది. న్నక జయఖవఱషన అవమానిం మీక జరగిింది. చాలా స్తటి నుించి 
అతను ఔనుసైఖను చ్చమడిం, న్న దఖాయగా జయఖడిం న్నమీద చ్చయ వేమబోవడిం యవనీా ఖభన్నసూు రాబోయే 
ప్రమాద్ధన్నా గురుించి నేను జ్గ్రతుడానాు. భధయన మీ ఇఫాింది ఔల్తఖజేషనిందుక భన్నాించిండి" అింది.  
"ఇిందులో ఎవరా భన్నాించడాన్నకమునాది. నేనేమీ ఔషటడలేదు. అవమానమూ పొిందలేదు. న్నకూ యిూ అనుబవము 
ఆనిందద్ధమఔింగానే వింది" అన్నాను.  
ఆ అమామయ యింతో అమామఔింగా ఔళ్ళి పెదదఴచ్చసూు "ఏమట్ట వార ఆలింఖనము మీఔింత ఆనిందద్ధమఔింగా 
వింద్ధ" అింది నవవతూ.  
"ఆ ఆనిందిం నీక లేఔపోయిందన్న ఴచారసుున్నావా యపుపడు. న్న ఆనింద్ధన్నక్క కాయణిం అదికాదు. అతను చ్చషన ఴపఱ 
ప్రమతాాన్నక్క, తెలఴ తకకవకూ, తొిందయపాటుకూ జ్లవేషింది. రాబవిం జరగిింది అతన్నక్కకాన్న, న్నకూ, నీకూ కాదు.  
ఆ తరువాత నీజ్గ్రతుకూ, మెఱకవకూ, చురుకతన్నన్న సింతోషిం ఔలగిింది. మొతుిం మీద ఈ ఔటి రిండు 
న్నముషాలోే జరగిన సింగటన ఆనిందద్ధమఔభింట్టవా కాదింట్టవా " అన్నాను.  
ఆ అమామయ నవవతూ "అతను చ్చషన ప్రమతాిం అసల్త మీరు చ్చస్యుర్వమో అనుకన్నాను" అింది నవవతూ, 
"అలాఖయతే నువవలా జ్రపోఔపోయేద్ధన్నవా" అన్న నేనన్నాను.  



 

"అమామ! అది కాదు లిండి న్న అభప్రామిం" అింది.  
ఇింతకూ యిూ సయింఖిం వసుుిందన్న గాన్న సయింఖింలో ప్రయాణభరాయదల్త యఱ వింట్టమన్న కాన్న న్నకిం తెల్తసు. 
"నేన్నఔకడ నుించో రాయదేశిం నుించి వచిునవాడిన్న. యింకా తగినింత అనుబవింలేదు. వింటే ఏిం 
జరగేదో"అన్నాను.  
"అలాగా! మీరు కొతుగా వచాురా? ఴశవఴద్ధయఱమింలో చదవడాన్నక్క కొచాురా! ఎింతకాఱమైింది వచిు?" అన్న మౌనిం 
ఴడిచి, పుసుఔిం మూస్తష, న్నతో సింభాషణలోక్క దిగిింది.  
"ఏిం పుసుఔిం ఔటిట పెటేటవేిం? పుసుఔిం అయపోయింద్ధ నువవ ఏదన్నా ర్నీక చదువతున్నావా, నువవ అింత దీీగా 
చదువతుింటే ర్నీఔనుకన్నానులే".  
"ర్నక్షా గిర్నక్షా న్నకమీ లేదిండి. నేనొఔ వాయపాయ సింసాలో సటనోగ్రాపర్ న్న. సఱవలచిునపుపడు ఇలా యొఔకడికైన్న వెళి 
న్నల్తగు రోజుల్త ఖడిపవసూు వింట్టను. యవవరతోటి యే రచమిం లేిందే, యవరతో యేిం మాటే్టడతాను? 
న్నక్కింటిదఖారా స్తాసతుల్త తకకవే అిందులో భఖ స్తాసతుల్త అసలేలేరు" అనాది.  
"అదలాగు? నీ లోట్ట, వాలి లోట్ట, ఈ దేశింలో ఇటువింటి స్తాహాల్త పనాలోేనూ, పెదదలోేనూ ఴశేషింగా 
ఔనుపసుున్నాయ ఔద్ధ? నుఴవలా ఉన్నావింటే ఏకాింతింగానే బ్రతుకతున్నావింటే నభమలేకిండా ఉన్నాను. ఇటువింటి 
ద్ధనవ నీ వ్రత బింఖమునకైన్న పుపకొన్న న్నతో సింభాశసుున్నావింటే చాలా సింతోషింగా ఉింది. ఎటొచ్చు భనమీ రైలో ే
ఔల్తసుకన్నాముగాన్న లేఔపోతే నీ రచమిం భరకాసు పెించుకనే అవకాశిం ఉిండేది ఉబయుఱకూ" అన్నాను.  
"ఇింతక మీరఔకడ కెళ్ళతున్నారు" అింది.  
"నేను లాక్ రాింజ్ అనే కగ్రాభిం వెడుతున్నాను." 
"ఇింఔనేిం నేనూ అఔకడిక వెడుతున్నాను. భన్నదదర అభరుచులూ ఔలస్తటటుటన్నాయ. మీయనాటుట వీల్తనుఫటిట భన 
రచయాన్నాఔకడ వృదిిచ్చసుకోవచుు మీరఔకడేదైన్న ఫస ఏరాపటు చ్చసుకన్నారా" అింది.  
"లేదు, ఇఔకడ హోటల్ విందన్నారు. అిందులో ఖది తీసుకన్న అఔకడ సదుపామింగా ఉింటే వాయిం రోజుల్త ఈ ప్రశాింత 
ప్రదేశింలో ఉింద్ధభన్న వచాును" అన్నాను.  
"అలాగా, సర్వ యలాగైన్న అింతా స్యమింకాలాన్నక్క సముద్ర తీరాన్నక్క వస్యురు ఔద్ధ? భనము అఔకడే ఔల్తసుకోవచుు" 
అన్న అింటుిండగా మేము దిఖవఱషన స్తటషను రానే వచిుింది. మేిం దిగి యవర ద్ధరన వాళ్ళి వెళిపోయాిం.  
నేను అనుకనా హోటల్ క్క వెళి ఖది కావలనన్న అడిగాను వాళ్ళి చాలా సిందేససూునే ఔ చినా ఖది ఇచాురు.  



 

అపటిక్క సుమారు స్యమింకాఱిం ఐదుఖింటఱవతుింది. నేను స్యమాను ఖదిలో పెటిట ఊరు చూసద్ధదభన్న 
ఫమల్తదేరాను. అఔకడా యఔకడా తిరగి కాస్తసపు సముద్రపొడుాన తిరగి ఏడు ఖింటఱక భళ్ళి హోటల్తక 
చ్చరుకన్నాను.  
నే వెళ్లిటపటిక్క మేనేజరు, అఔకడ నౌఔరు ననుా చూచి ఔింగారుడుతూ చాలా నమ్రభతతో, బమింతో న్న దఖాయక 
వచిు "భభమలా భన్నాించాఱిండీ తభక్కస్యుభనా ఖది ఇవవడాన్నక్క వీల్తలేదు. అది అదివయక భరొఔరక్క యేరాపటయిందట. 
భరో ఖదేదీ ఖాళ్ళ లేదు. మీరింకోచోట యొఔకడైన్న ప్రమతాిం చ్చసుకోిండి" అన్న అన్నారు.  
వాళ్ళి చెపపింది కూడా న్నజిం కాదన్న తెల్తసూునే వింది. ఆ మాటే వాలితో అన్నాను కూడాను "మీరు చెపపింది న్నజిం 
కాదన్న సపషటింగా మీ ముఖాలే చెబుతున్నాయ. ఎిందుచ్చతన్నవవరు? హోటల్తక వచిున వాలిక ఖది ఇవవననడాన్నక్క 
మీకిం అధికాయమునాది. ఇఔకడ ఏమైన్న వయణఴవీత ఉింద్ధ! అటువింటిది వింటే ముిందలా అింగీఔరించారు?" అింటూ  
దడదడా ఈ ప్రశా యింయల్త కరపించ్చసరక్క వాళ్ళి న్నరాఘింతపోయారు.  
అఔకడ నుించి వాళ్ళి కాలి బేరాన్నకొచాురు. "ఈ హోటల్తలోనే ఇిండియాలో ఔ వాయపాయ సింసాలో న్నచ్చష రటైర్ 
అయన భన్నశ ఇఔకడుింటున్నాడిండి. ఆమన మీరు రావడిం చూశాడు. మీరు వెలిగానే మా దఖాయకొచిు రూిం ఇవవడాన్నక్క 
వఱేకాదన్న చాలాస్తపు మాతో పేచ్చ డాడాిండీ. అిందుచ్చతను వార మాట కాదనలేఔపోయన్నిం" అన్నాడు బమింతో.  
"అయతే ఆమనుిండడిం న్నకూ యషటిం లేదు. ఆమనేా పొభమనిండి" అన్నాను న్నయభమింగా.  
ద్ధింతో వాళ్ళి భర్న ఔింగారుడి "ఆమన ఇఔకడ శాశవతింగా విండే భన్నషిండి. ఆమనకెవరూ లేరు. ఇఔకడే షాయ 
న్నవాసిం ఏయపయచుకన్నారు. మేిం పొభమనడిం భావయిం కాదన్నారు" 
"అయతే ననుా పొభమనడిం మాత్రిం భావయింగా తోచిింద్ధ" అన్నాను.  
"లేదిండీ మాది తపేప భభమలా భన్నాించి మీరింకో చోటిక్క వెలిభన్న మా ప్రాయాన. లేఔపోతే మేిం చాలా చికకలోే 
డతాిం" అన్న న్న రిండు చ్చతులూ టుటకన్న ఫతిమలాడారు.  
“ఆమన్నఔకడున్నాడో చూపించిండి ఆమనతోనే మాటే్టడతాను" అన్న అన్నాను.  
“ఆమన్నఔకడికో వెళ్ిరు. ఆమన చాలా కోధార భన్నశ. మీరు న్నల్తగు రోజుల్తిండి వెళ్లివారు. మీరు ఴద్ధయరాుఱన్న 
చెబుతున్నారు. ఈ పేచ్చలిందుక చెపిండి" అన్నాడు ఆ మేనేజరు ఎింతో దీనింగా, న్నకూ ఆ మాటే తోచిింది.  
"ఇఔకడ ఇింకో హోటల్ లేదు ఔద్ధ" అింటూింటే- కొిండమీదక్క వెడితే అఔకడ ఖదుల్త దొరుకతామిండీ అన్న మేనేజరు 
సఱహా ఇచాుడు.  



 

"సర్వ, అయతే నే వెళి ప్రమతాిం చ్చస్యును ఖది దొరక్కతే వెడతాను. లేఔపోతే ఈ రాత్రి ఇఔకడ డుకన్న ఉదయానేా 
వెళిపోతాను. ఈ దేశింలో అింతా పెదద భనుష్యయలూ, భరాయదసుాలూ అనుకన్నాను. న్న అించన్న తపన్న ఇపుడు 
తెల్తసుకన్న ఴచారసుున్నాను" అన్న ఫమటక వెళిపోయాను.  

 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 32వ భాఖిం 
ఎకకవ ప్రయాస లేకిండానే ఔ రైలేవ పోయటర్ ఇింట్లే ఒ ఖది సింపాదిించాను. ఆ తయవాత స్యమాను తీసుకొన్న ఇఔకడ 
ఖృహ ప్రవేశభయాయను. అింత ఎకకవ రశుభ్రింగా లేఔపోయన్న ఏదో మోసురుగా వీల్తగానే ఉింది. ఇింటి 
మజమానురాల్త, భారాయబయుల్త ననుా చాలా గౌయవింగా చూశారు. హోటల్తలో జరగిన సింఖతి ఴన్న చాలా 
ఴచారించారు. సర్వ అయిందేదో అయపోయిందన్న ఇఔకడొఔ వాయిం రోజుల్తిండట్టన్నక్క న్నశుయించుకన్నాను. ఇఔకడి 
వాతావయణిం చాఱ బాగునాది. ఎింతో ప్రశాింతింగా ఉనాది.ఏ ఴధమైన ధవనుల్త లేఔ చాఱ బాగునాది. ఇలా న్నల్తగు 
రోజుల్త కలాస్యగా ఖడిచిింది. ఔటి రిండు స్యరేు సముద్ర తీరాన రైల్తలో న్నతో ప్రయాణిం చ్చషన అమామయ ఔనడాది. 
ఎింతో కలాస్యగా, హాసయింగా, నేరుపగా, నొపపించఔ, తానొవవఔ అనాటుట ఔబురేు చెబుతూ వచిుింది.  
ఆ రోజు రాత్రి ఫసలో కొచిు నేను భోజనిం చ్చషన తరువాతను ఔ తమాషా జరగిింది. అిందరక్క చెపవఱషన ఴషమిం  
కాదు గాన్న, తపఔ చెబుతున్నాను. న్నక భఱఫదదఔిం 120º ఉిండేది. చాఱ స్తపు దొడోే కూరోువఱష వచ్చుది. 
ఉదయానాయతే మఖతా వాలిక్క ఇఫాిందిగా ఉింటుిందన్న న్న కాయయక్రభిం రాత్రిక్క అఱవాటు చ్చసుకన్నాను.  
ఇఔకడ వాళ్ళి ఔన్నపెట్టటరా సింఖతి. ఇఔకడునా ఇఫాిందేమటింటే, దొడోేక్క వెలిడాన్నక్క ఇింటి వార వింట ఖది నుించి 
వెళ్ిల. నేను రోజూ ఇలా వెళ్లి వేలక వాళ్ళి భోజన్నల్త చ్చసుకొన్న, అన్నా నుల్త ముగిించుకొన్న, భాయయ బయుల్త ఔబురేు 
చెపుపకింటూ, న్న రాఔపోఔల్త నవవతూ ఖభన్నసుుిండేవారు. ఆ ఖదిలో కళ్య లేన్న కాయణాన నేనొఔ చినా జగుాతో 
నీళ్ళి తీసుకొన్న వెళ్లివాడిన్న స్యధయమైనింతవయక వాలిక ఔనడకిండా,మజమానురాలపుపడో ఇది ఔన్నపెటిట బయుతో 
చెపపింది. ద్ధన్నపైన నేను నీళ్ళి ఎిందుక తీసుకెడుతున్నానో అన్న రిండు రోజుల్త తయోన బయోన డారాు.ఏదీ 
తేల్తుకోలేఔపోయారు. న్నకమైన్న సుక వాయధుల్తన్నాయోమో, అిందుక లోషన్ నీళ్ళి ఏవైన్న తీసుకెడుతున్నాడేమో, 
అలాఖయతే ననాఔకడ ఉించడిం భించి న్న కాదు. వెింటనే ఈ సింఖతేదో తేల్తుకోవాల, అన్న న్నశుమింతో నేను ఆ రాత్రి 
దొడోే నుించి వసుుింటే కూరోుభన్నారు. ఇదేమటి ఈ భరాయదన్న న్న చ్చతిలో పాత్ర అఔకడ పెటిట కూరోున్నాను. వాళ్ళి 
కాస్తపు లోకాభ రామామణిం మాటే్టడి  



 

"ఇఔకడ మీక సుకింగా ఉనాద్ధ, ఏమ ఇఫాింది లేకిండా,మీక ఏమ కావఱషన ఏ లోటు జరగిన్న మాతో 
న్నరోమహమాటింగా చెపిండి. మాక చ్చతనయనది చ్చస్యుిం." అన్నారు.  
నేను సింతోశించి "న్నక ఏ ఇఫాిందుల్త లేవ. మీ భించితనిం న్న కెింతో సింతోషింగా ఉింది. ఇింకో వాయిం రోజుల్త 
కూడా ఉింద్ధభనే అనుకింటున్నాను" అన్నాను. వాళ్ళి చాఱ సింతోశించారు. భర రిండు న్నమషాల్త మాటే్టడి ఇింటి 
మజమాన్న కొించెిం బమ సింకోచాఱతో "మభమలోాఔ ప్రశా అడుగుతాను మీర్వమ అనుకోఔిండి అన్నాడు. "తపకిండా 
అడఖిండి ద్ధన్నక్క ఇింత ఉపోద్ధఘతిం ఏిందుక " అన్నాను. తభరు ఈ జగుా ఎిందుక తీసుకొన్న వెడుతున్నాయన్నాడు. 
"నీలిక" అన్నాను. "ఎిందుఔ”న్నాడు. ఎిందుకమటన్న తెఱే బోయ , ఈ ప్రశా ఎిందుఔడుగుతున్నారా అన్న 
ఆలోచిించాను అయీణిం . న్నక సమాధానిం సుపరించి "మా దేశింలో కాగితిం ఉయోగిించిం, శుభ్రింగా ప్రక్షాలన 
చ్చసుకింట్టిం" అన్న న్నరోమహమాటింగా చెపేపసరక్క వాళ్ళి ఴయఖఫడి నఴవ తభక ఔలగిన సిందేహాల్త న్నరోమహమాటింగా 
చెపప ీమాణ వేడుకన్నారు నేను నవవకింటూ న్న ఖదిలోకొచాును.  
జీఴతిం వొడుదుడుకల్త లేకిండా ప్రశాింతింగా నడిచిపోతుింది. చదువ కూడా బాగా స్యగుతుింది. బారసటర్ ర్నీ 
కూడా చదవడాన్నక్క ఏరాపటుే చ్చసుకొన్న ఱిండన్ లింఔన్ పన్ చ్చరాను.ఇింటి దఖాయ అింతా క్షేభింగా వనాటుే వయుమానిం 
తెలషింది. నేన్నింఔ చదువ పూరు అయేయద్ధకా ఇింటిక్క రానన్న మా న్ననా న్నశుమిం చ్చసుకన్నాడు. ఇఔ చ్చస్తదేమ లేఔ 
రషుతుఱక తలొగాి వూరుకన్నాడు మా న్ననా. ఇఔకడ చదువ కూడా న్న కెింతో ఉతాసహింగా వింది. బాగా 
చదువతున్నాను.  
భించి తెలవైన ఴధాయరా అనే పేరు వచిుింది. న్నన్నటిక్క మత్రఫృిందిం పెరుగుతుింది. ఇిండిమన్ అస్శయేషనోే ననొాఔ 
సహమ కాయయదరశగా కూడా ఎనుాకన్నారు. అఔకడ సబల్త సిందరాభలోే ఎకకవ పాలొానడిం జరుగుతుింది. ఆ ర్నతిగా 
కూడా రచమలకకవయాయయ.  
ఏడాదిపై నయింది వచిు ఇింకొకఔక రిండు మూడు సింవతసరాల్త దైవానుగ్రహిం వఱే ఇలా స్యగితే హాయగా సవదేశిం 
చ్చరపోవచుు అనుకింటూ యన్నానోా ఔఱల్త ఔింటూ కాఱక్షేిం చ్చసుకింటున్నాను. మొదట మా ప్రయవేటు మాషాటరతో 
తయచు సింప్రదిించుతూ కాేసులో పాఠయ పుసుకాలే కాఔ అనేఔ ఇతయ గ్రింథాల్త, స్యింఘిఔ, రాజమ, ఆరాఔ వయవసాఱక 
సింఫింధిించినఴ చదవడిం నేరుుకన్నాను.  
అింతే కాకిండా స్యయసవతాన్నక్క, ఔలక, తయక శాస్యాన్నక్క సింఫింధిించిన పుసుకాల్త భర  ఎకకవగా చదవడిం 
సింబఴించిింది. నేను ఫమల్త దేరన వేల భించిది అన్న సింతోశసుుింటే,న్న సవపాాఱనీా తఱ క్కిందుఱయేయ సూచనల్త 
ఔనడుతున్నాయ. దినత్రిఔల్త చూసుుింటే రోజు రోజుక్క ప్రించిం తారుమాయయేయ సూచనల్త , తతసింఫింధమైన 
వాయుల్త గుుింగాను, బాహటింగాను వచిు డుతున్నాయ.  



 

యషాయలో జ్ర్ చక్రవరుుఱ రాజయిం టపా ఎగిరపోతుింది. జయమన్న ఴర్నతమైన ఫఱిం పుింజుకింటుింది. ప్రించానాింతటిన్న 
ఔఫళించ్చ ప్రమతాిం చ్చసుుింది. ఎటు చూషన్న అషామతమే కాన్న షామతిం ఔనడటిం లేదు. ఏిం జరుగుతుింది. ఈ 
భీతావహమైన రషాతుల్త యలా రణమస్యుయ. భన మేభవతాిం అన్న ప్రతివాడు, ప్రతి రోజు ఎదుటి వాలిను, తనుా 
తాను ప్రవాించుకింటూ బమబ్రాింతులై, కాఱక్షేిం చ్చసుున్నారు. యుదిిం రానే వచిుింది. జయమనీ అమాింతిం ప్రానుస మీద 
ఴరుచుక డి నలేేరుపై ఫిండి నడఔ లాఖ ,జఖన్నాథ యధ యాత్రలాగా న్నమషాఱ మీద ముిందుక తయల వస్ుింది. 
ఔన్నడు ఎడిింఫరోలో ఆషకిత్ ప్రైమ్ మన్నషటర్ ఆఫ్ ఇింగేాిండు వసుున్నాడనే వాయు త్రిఔలోే చూచాను. ఆ రాత్రే ఇింఖేిండు 
జయమన్నతో యుదిిం చ్చమ న్నశుయించుకింది. అలాఖన్న ప్రఔటిించిింది కూడాను ఇది జరగిన భరాాడు ఆషకిత్ బ్రిట్టష్ష 
ప్రధాన్న రానే వచాుడు. అషర్ హవ్ అనే హల్తలో సబ ఏరాపటయింది. ఆ హల్త పైక్క స్యమానయింగా ఔనడాా,లోఱ 
ఆరు,ఏడు వేఱభింది కూరోువడాన్నక్క అనుకూఱింగా ఏరాపటుే జరగాయ.  
నేను ఴశవ ప్రమతాిం చ్చష ఇిండిమన్ అస్షయేషన్ సక్రటర్నగా ఈ సబక హజరు కావడాన్నక్క ఔ టికెటుట 
సింపాదిించుకన్నాను. బ్రిట్టష్య ప్రధాన్న గారు ప్రించ రషాతుఱన్నాింటిన్న సమీహించి యుదిింలోక్క యిందుక దిఖవఱష 
వచిుిందో అనేఔ  
కాయణాల్త చెపప ప్రజల్త భీతావహల్త కాకిండా ధైయయింగా విండి అన్నా ఴధాఱ తభక తోడపడవఱషిందన్న ప్రబోధిం 
చ్చశారు అింత బ్రహామిండమైన ఉన్నయసిం నేన్ననాడూ ఴనలేదు. అఔకడ చ్చరన వాయింతా న్నటూటరుప ఴడవడాన్నకూకడా 
బమడినింత న్నశశఫదింతో ఉన్నయసిం ఴన్నారు.  
ఉన్నయసిం పూరు కాగానే మామూల్త చపటుే కూడా లేకిండా జనిం అింతా లేచి నుించున్నారు .వెింటనే ఆింఖే 
జ్తీమగీతిం ఆఱపించడింతో సబ ముగిషింది. సబకఱింతా ఎవర స్యాన్నలేో వాళ్ళి న్నఱఫడే వన్నారు.ప్రధానభింత్రి 
గారు వార అనుయాయుల్త పాేట్ ఫాయిం దిగి బైటికొచాురు .  
వారు వెలిడిం న్న ఔక నుించ్చ వెళ్ిరు. ప్రధానభింత్రి న్న దఖాయక రాగానే పుఱకాింక్కతుడినై, బక్కు భావింతో 
నభసకరించాను భన దితిలో ఆమన న్నకష చూష భిందహాసిం చ్చష వెళిపోయారు.నేను భిందహసింతో 
ఆకాశింలో తేలపోయనటుటగా అయాయను. హల్తలో జనభింతా ఏ హడావడి లేకిండా ఔక వయసలో ఫమటిక్క 
వచాురు.నేన్న సభా ప్రధాన్న ఉన్నయసిం తల్తచుకింటూ ఏదేదో ఊహా ప్రించింలోక్క పోయ నేఱమీద నడుసుున్నానో 
ఆకాశింలో ఴహరసుున్నానో తెలమన్న సవపాావసాలో ఎవవరతోటి మాటే్టడకిండా న్న ఫసక చ్చరుకన్నాను.  
యుదిప్రఔటన కాగానే ీణింలో వాతావయణిం మారపోయింది. ఆ భరాాటి నుించి సభపాతిం డాటుట అిందరలో  
"ఉతాసహిం చలాేరపోయ, అిందర వదన్నలోే ఆనిందిం ఆరపోయ ప్రతివాడు ఏదో ఆిందోలనతో, బమింతో ఉతుయ 
ీణింలో ఏభవతాభనే ఆలోచనఱతో అింతిభ ఴజమిం ఎవరదోననా సిందేహింతో తిరుగుతున్నారు తప మాముల్త 



 

ధోయణిలో న్నవుింతా, న్నయభమిం, ఆతమ ఴశావసిం, ధైయయ స్యహస్యల్త ఎఔకడా ఔనడకిండా పోయాయ. చాలా 
చిత్రభన్నపించిింది. యుది్ధఱను గురించి పుసుకాలోే చదవడమే గాన్న ప్రతయీయనుబవిం ఎఔకడిది? అిందుచ్చతను న్న బోటి 
యువకఱక యుది సవరూిం, ద్ధన్న రణాభిం, దైనిందిన జీఴతాన్నా అది ఎలా మాయుఖలగేది ఇతాయది ఴషయాఱన్నా 
అనుదినిం కూడా ప్రతయీింగా అనుబవింలోక్క వసుున్నాయ.  
వాయిం ది రోజుల్త ఖడిచ్చటపటిక్క ఎడిింఫరో టటణమే, ద్ధన్న సవరూమే ద్ధన్న దితులే మార పోయ ఊరు ఊయింతా 
యుది భూమలా సైన్నకలాే న్నఱఫడాదేమో అనే భావిం ఔలగిింది. మామూల్త సించఱనిం ఔనడకిండా ఎటు చూషన్న 
యుది సన్నాహాలే ఊర ఫమట ఏ కొిండఱ మీద చూషన్న యుది ఔవాతులే దదన్నమది సింవతసయముల్త పై ఫడా ప్రతి 
యువకడు యుదిింలో చ్చరపోతున్నాడు తన చదువ,తన తెలఴ, తన ఐశవయయిం, తన సింపాదన అనీా ఴడిచి పెటిట, 
ధన్నకల్త, పేదల్త ఴద్ధయరాుల్త, కారమకల్త, అిందరక్క ఔటే ఆలోచన.  
ఈ ప్రమాదిం నుించి దేశాన్నా యహించాల. ఆ బాధయత భనదే గాన్న భరవవరది కాదు భనభింతా వెళ్ళి దేశిం కోసిం భన 
యఔుిం ధాయ పోష భనభిందయిం న్నహతుఱమైన్న, జయమనీన్న ఈ జనమలో ఇింఔ లేవకిండా అధుః పాతాళ్న్నక్క తొక్కక భనిం 
ఴజమిం స్యధిించాల. “లాింగ్ లవ్ ఇింఖేిండు రూల్ బ్రిట్టన్నయా గాడ్ స్తవ్ థిింక్కింగ్" అనే న్నన్నద్ధల్త తప భర్వమ 
ఴనడాిం మానేశాయ .ఎవర ముకింలోనూ నవవ తుళ్ళి ఔన్నపించడిం మానేషింది.ఖఱింతా ఆకాశిం మీద ఴమాన్నల్త 
ఫయయభన్న శఫదిం చ్చసుు ఴహారించడిం మొదల్త పెట్టటయ.  
ఇింతక ముిందనాడు ఏ యుదిింలోను ఴమాన్నల్త ఉయోగిించలేదట ఎవరూను, అిందుచ్చతను అిందరక్క ఇదొ 
"కొతుగాను,కొింత బమింగాను ఉన్నా వీటితోనే భనిం ఴజమిం స్యధిస్యుిం అనే ధైయయిం కూడ ప్రజఱ హృదయాలోే షాయ 
స్యానిం ఏరాపటు చ్చసుకింది. రాత్రుల్త ఏ వీధిలోనూ దీపాల్తిండకూడదన్న అధికారుల్త శాషించారు.ఇింట్ల ే 
దీపాల్త క్కటిలోేించి వెల్తఱక ఔనడకిండా నఱే తెయల్త దటటమైనఴ వేసుకోవలనన్న హెచురఔల్త జ్ర్న చ్చశారు. 
రాత్రుల్త తిరగే మోట్టయేక కూడా ముిందుిండే దీపాల్త బాగా తగిాించి ఆ మోట్టరు లైటేక పై భాఖిం నఱే యింగు 
పూయించారు. కొించెిం ఇించు మించుగా ప్రతి రిండు మూడు పరాాింగుఱక ఒఔ భూఖృహిం లాింటిది ఴశాఱమైనది 
న్నమషాఱ మీద న్నరామణాల్త చ్చశారు. పైన తిరగే శత్రు ఴమాన్నఱ నుించి బాింబుల్త డితే చాఱ ప్రమాదిం ఔనుఔ ప్రజల్త 
భీతిఱేఔ, ఔింగారు డఔ, తొట్రు పాటు లేకిండా ఈ భూఖయభ భిందిరాలోే తఱల్త ద్ధచుకోవలను.  
ఴమాన్నల్త వసుుింటే ముిందుగా రైల్త కూత లాింటి కూత ఴనడుతుింది. అది ఴనగానే స్త్రీ, బాఱ, వృదుిఱింతా ఈ 
భూఖృహలోేక్క పారపోవాల. రోడుా మీదునా పురుష్యల్త ఎఔకడ వాయఔకడే బొయేగిలా డుకోవాల. ఇలాింటి ఏరాపటేనీా  
ప్రజఱక తెలమరు ఆ ఆతసభమభిందు ప్రవరుించవఱషన ఴధాన్నల్త న్నటకాలోే రహరుసలాేగా ప్రజఱక అఱవాటు 
చ్చశారు.  



 

పెదద పెదద ఫాయఔటర్నఱతో మాముల్తగా ఉతపతిు చ్చస్త వసుువఱను న్నల్తపు చ్చష, అన్నాటి లోను యుదివసయ వసుువఱనే 
తయారు చ్చయించడిం మొదలట్టటరు. మేిం పై వాలిిం ఇఔకడ మీక స్యానిం లేదనాటుట అనేఔ ఴధాఱ మాక 
సుపరింజేసుున్నారు. మేిం కూడ యుదిింలో చ్చరుతాిం భభమలా కూడ చ్చరుుకోిండన్న భన వాళ్ళి యింత బ్రతిమాలన్న 
యవవరన్న చ్చరుుకోలేదు. భముమఱను, మా దిన చయయఱనూ, యహసయింగా, అనుీణిం ఎవరో ఖభన్నసుున్నాయనే భావన మా 
అిందరలోను ఔలగిింది ఈ అనుమానిం ఎిందుక ఔలగిిందింటే ఏ ఔకయిం  
సరయైన సమాధానిం చెపలేన్న షాతిలో ఉిండిపోయాిం .  
మా ఉతురాల్త మాలో ఎవరక్క ఎఔకడనుించి వచిున్న అవనీా పోసటఫీసులో మాక తెలమకిండా తెరచి దేశభాషలోేవనీా 
ఆింఖేింలోక్క తరోుమా చ్చయించుకొన్న అఴ భళ్ళి ఆనవాల్త తెలమకిండా ఔవరేు అతిక్కించి ఆ తరువాత మాక ఫట్టవడా 
చ్చస్తవారు. ఇిందులో అతిశయోక్కు ఏమీ లేదనా సింఖతి జఖదివదితిం. ప్రతి వాళ్ళి మేము ఎఔకడ ఔనడాా మేము కూడా 
శత్రు ీింలో చ్చరామో, చ్చయబోతున్నామో అనే  
దృశటతో చూడటిం తపన్నసర అయింది.  
పోనీ ఇదింతా బరించలేఔ ఇింతటితో చదువ ముగిించి ఇింటిక్క పోద్ధభింటే ద్ధన్నక్క రమషననీ, పాస్ పోయటన్న 
బోలడింత తతింఖిం జరగితేనేగాన్న యవరా ఔదఱన్నవవడిం లేదు.ఇలా ఉిండగా భాయతీయుఱింతా కూడా యుదిింలో లో 
చ్చర తభక్క అనుకూఱింగా సహామిం చ్చమడాన్నక్క సింషదుదలై వన్నాయనే వాయు ఆింఖే త్రిఔఱన్నాింటిలోనూ ఔనడాది.  
ద్ధన్నతో మామీద అనుమానిం కొింత తగిా ఴశావసిం ఏయపడాిం మొదలటిటింది  

ఇలా ఉిండగా ఔ రోజు భధాయహాిం మేభింతా ఴద్ధయఱమిం లో క్షాసులో బ్రహమిండభింతా ఔకస్యర ఫదదలైనింత 
బమింఔయమైన శఫదిం ఴనడాది. మా ఴశవఴద్ధయఱమభింతా దదదరలేపోయింది. భూఔింమా అనుకన్నాిం. అదికాదు 
ఴమాన్నఱ ద్ధడా అనుకన్నాిం ఎఔకడా ఴమాన్నఱ ధవనే లేదు! అఔకడ అఔకడేననా మాటేమటి ఊయింతా అశేష జనిం 
హడల పోతు ప్రాణాఱయ చ్చతులోే పెటుటకొన్న కూరుున్నారు. భళ్ళి ఇింకో మాటు రిండు మూడు స్యరేు, ఆ శబాదల్త 
ఴనడాయా. మా ప్రొఫ్సర్ ఉన్నయసిం ఔటిటపెటిట తఱ వించుకొన్న బఖవత్ ప్రాయిన చ్చసుునాటుట  
న్నఱఫడాాడు. భరో స్యర శఫదిం అయన తరువాత భర్వ శఫదిం అవలేదు.  
భరో అయదు న్నమషాల్త అిందయిం న్నశఫదింగా ఉిండిపోయాిం.ఇింతలో ఔ నౌఔరు మా ప్రొఫ్సర్ గారక్క చ్చట్ట చూపించి 
వెళిపోయాడు. వారు భముమఱను న్నశఫదింగా ఇలిక వెళిపోభమన్న సఱఴచిు ింపించ్చశారు .మేము బమింతో, దడతో 
ఔరతో ఔరు మాటయన్న మాటే్టడుకోకిండా మా ఫసఱక ఫమల్త దేరాిం. ద్ధరలోనే ఆ శఫదిం యేమట్ల  మాక 
తెలషపోయింది. ఎడిింఫరోక్క సమీింలోనే కొదిద మైలి దూయింలో పరుు ఆఫ్ ఫోరుు అనే ఒడర్వవ వనాది. స్యకటే్టిండు తీయ 



 

సింయీణక అఔకడ యుది నౌఔఱనీా యుది సన్నాహింతో వన్నాయ. జయమనీ వాళ్ళి ఇది ఏలా ఔన్న పెట్టటరో కాన్న ఔన్న పెటిట 
రిండో ఔింటి వాలిక్క తెలమకిండ జలాింతరాాముఱతో వచిు ట్టరపడో అనే ఫయింగితో ఇఔకడునా యుది నౌఔఱను మూడు 
దఫాఱతో ముించ్చష న్నయభమింగా వెళిపోయాయన్న తెలష పోయ బమ బ్రాింతుఱను చ్చషింది. మేిం చ్చస్తదేిం లేఔ ఎవర 
ఫసక వాళ్ళి చ్చరుకన్నాిం.  

 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 33వ భాఖిం 
జనభింతా యుదికాఱ జీఴతాన్నక్క క్రమేణా అఱవాటు డ స్యగేరు. బమిం వదఱఔ పోయన్న భృతుయవెపుడూ 
సన్నాసతింగానే, అతి సన్నాసతింగానే వనాదన్న తెలషన్న ఈ రోజులోే ఈ యుది దితులేో భృతుయవ యణయింఖింలోనే 
కాఔ యొఔకడ డితే అఔకడ ప్రతయీభవతుింది, అనే సతయిం అిందరు తెల్తసుకన్నా, యేదో మొిండి ధైయయింతో, ఏదో 
న్నయేీయింతో యలాగైన్న చచుయన్న శత్రువఱను రూపు మాప దేశాన్నా యహించాఱనే తన, భావిం ప్రతి హృదమింలోను 
న్నటుకపోయింది. యవరు శత్రువ ఎిందుక భనిం శత్రువనుకింటూన్నాిం? అనే ప్రశా యింయ కొిందరు వెలబుచిున్న 
ద్ధన్నక్క సమాధానిం చెపవఱషన అధికారుల్త మౌన ముద్ర వసించి శత్రు సింహయిం చ్చమడమే భన ఴధి. భన ధయమిం 
అది తప తక్కకన ఴషయాఱ తయక ఴతకయముఱతో మీకిం న్నలేదన్న ప్రబోధాల్త చ్చసుున్నారు.  
దైనిందిన జీఴతిం ఏదో ఔ ద్ధరన నడుపుకోవడిం అఱవాటు చ్చసుకింటూింటే ఔన్నటి రాత్రి సుమారు మూడు ఖింటఱక్క 
శత్రు ఴమాన్నల్త వసుున్నామన్న సూచనగా కూడా ఴనడేసరక్క న్నదదయభతుులో వనా అశేష జనిం ఆబాఱ గోపాఱిం 
ఉలక్కక డి న్నద్ర నుించి లేచి బమబ్రాింతులై, ఫటటల్త మారుుకోవాలా అఔకడ లేద్ధ అనే మీమాింస ఔకన పెటేటలోపుననే 
ఴమాన్నల్త రావడిం, అఔకడొఔటి, అఔకడొఔటి బాింబుల్త డేష ఇఔకడి ఴమాన్నల్త పైకెగిర్వ లోపుననే, శత్రు ఴమాన్నల్త 
పారపోవడిం కూడా జరగిింది. చాలాభింది స్త్రీ పురుషాదుఱిందరూ డఔ దుసుుఱతోనే బమబ్రాింతులై ఴధిలోక్క 
రుగెతుుకొచాురు. అటు ఇటూ యీణ ఖృహల్త వెతుకకింటూ రుగుల్త తీస్తరు. ఔ ముసలామన్న, ఔ ముసలాఴడ 
రోడుా భధయన రుగెడుతున్నారు .వారు దింతుల్త అవనో కాదో తెలమదు కాన్న డుగెడుతునా వాలిలాే ఏదో 
జ్ాఔిం వచిునటుట ఔ ీణిం న్నఱఫడి అమాింతిం రోడుా భధయగా బోరాే డుకన్నారు. అటూ ఇటూ రుగెడుతునా జనిం 
ఇదేమటి వీళ్ళి ఇలా డిపోయారు కొిం తీష బమింతో చావలేదు ఔద్ధ, అన్న వాలిదరక్క చ్చర పైక్క లేవ 
తీమబోయారు.  
అయీణింలో కొన్నా విందఱ భింది చుటుట చ్చరారు. ఇింతలో వాలిింతట వాళ్ళి  



 

దఖారక్క వచిున వాలి చ్చయూతతో ఖజఖజలాడుతూ లేచి న్నఱఫడాారు.జనభింతా సప్ సప్ హుర్వ అన్న సింతోషింతో 
అరుసుుిండగా ఴమాన ద్ధడి అయపోయిందన్న క్షేభింగా ఇింటిక్క వెలివచుునన్న తెలమ యుడాన్నక్క సైయన్ కూత ఴనడాది.  
అది ఴనేసరక్క బమిం లోించి ఫమటడి అిందరు ఔకస్యర న్నటూటరునటుట పెదద నవవ నవవతూ ఔర దుసుుఱను ఔరు 
చూష షగుాడుతు ఖృహోనుమఖుఱయాయరు.  
ఈ ర్నతిగా ఇదో కొతు ఆద వచిు డిిందన్న జనింలో భళ్ళి బమిం ఫమల్తదేరన్న ఏలాగో ధైయయిం తెచుుకొన్న కాఱక్షేిం 
చ్చసుకింటున్నారు. ఈ ఴమాన ద్ధడుఱలో జన సమూహాన్నక్క సహామడట్టన్నక్క కొతు యఔమైన యీఔ బటుల్త ఏరాపటై, 
ఇయవై న్నల్తగు ఖింటల్త వాళ్ళి రోడేింట ఖస్కు తియఖడిం ఔ కొతు దృశయిం. స్యమింకాఱిం మామూల్తగా కొిండఱ మీదిక్క 
వెలిడిం తగిాించారు జనిం. న్నతయ జీఴతిం అనేఔ ఴధాఱ కవఱిం సుింభించఔ పోయన్న కింటుడిిందన్న చెపఔ తపదు.  
మేము కాలేజిక్క మాముల్తగా వెడుతూనే ఉన్నాిం. పాఠాలూను మాముల్తగాన్న జరుగుతూనే ఉన్నాయ. ఔ రోజు ఊళ్ళి 
అింతా జ్తీమ తాకాల్త చినాఴ సూదుల్త గుచిు అభమడిం మొదలట్టటరు. ప్రతి వాళ్ళి ఆబాఱగోపాఱిం ఔళ్ళి కూడా 
ఴడవకిండా కొింటున్నారు.  
ఈ రాఫడింతా యుది న్నధిక్క అన్న అిందరక్క తెలమరచారు. మేభిందయిం తలోటి కొన్న మా కోటేక్క తగిలించుకొన్న 
కాేసుఱక హజయయాయిం. కాేసులో పాఠిం జరుగుతోింది. హఠాతుుగా మా వెనకాఱ ఫఱేలేో సించఱనిం ఫమల్త దేరింది. 
కడి ఔక నుించి ఇదదరు ఎడభ ఔక నుించి ఇదదరు యువతుల్త జ్తీమ తాఔవయణింతో తయారైన దుసుుల్త ధరించి ఆ 
యింగులే న్నతిున షపాయ ట్లప ధరించి కాేసు భధయన ఆిందర దఖాయ యుదద న్నధిక్క వసూళ్ళి ప్రాయింభించారు.  
వారు నల్తగురు ఔచ్చతిలో వీధిలో మేిం కొనాలాింటిఴ చినాచినా జ్తీమ తాకాల్త ళ్ళిిం న్నిండా పోసుకన్న రిండవ 
చ్చతిలో పైన యింధ్రిం నుిండి తక్కకనదింతా స్కల్త చ్చషన డబీాఱతో భన్నశ భన్నశ దఖారక్క వచిు వసూలి ప్రాయింభించారు 
వాళ్ళి. లోఱక ఎలావచాురో, ఎవరు తీసుకొచాురో ఎవర అయాిం కాలేదు. అఔకడ వాలిను మీరఔకడ కెలా వచాుయన్న 
గాన్న, కోపడట్టన్నక్క గాన్న వీఱయన సభమము కాదు .ఎవలిక తోచినది వాళ్ళి ఇసుున్నారు. ప్రొఫ్సర్ గారు 
న్నరాఘింతపోయ ఈ దృశయిం  
చూసుు సాింభించి పోయనటుట న్నఱఫడిపోమరు.  
ఔరా కూడా ఴడిచి పెటటకిండా కాేసులో ఉనా ఴద్ధయరాుఱిందర దఖాయ వాళ్ళి వసూల్త చ్చసుకనా తరావత తినాగా పాేట్ 
ఫాయిం ఎక్కక ప్రొఫ్సర్ గార వదదక వెళే ఈ వైపున ఇదదరు, ఆ వైపున ఇదదరు న్నఱఫడి నల్తగురు తాకాల్త తీష వార 
కోటుక్క గుచిు, నవవతూ చెతిలో డబీాన్న ముిందుక జ్పారు. ప్రొఫ్సర్ గారు భిందహాసిం చ్చష జేబుల్త తడుముకోవడిం 
మొదలట్టటరు.  



 

ఏ జేబులో ఔక పెనీా కూడా చ్చతిక్క తఖఱఔ పోవడింతో తెఱేబోయ ఏభన్నలో తెలమఔ న్నఱఫడిపోయారు. కశాగ్ర 
బుదుదలైన ఴద్ధయరాుఱింతా ఆమన ఇఫాింది గ్రసించి ఎవరక్క తోచిన , ఎవర చ్చతిఔిందిన పెనీాల్త అయ శలేింగుల్త అయ 
శలేింగుల్త ఈఱ వేసుు పాేట్ ఫాయిం మీదిక్క గియవాటెట్టటరు .ఆపఱేల్త నవవతు అవన్నా ఏరుతూ కూరుున్నారు . మా 
ప్రొఫ్సర్ గారు భళ్ళి ఈ వేడుఔ చూసుు భళ్ళి ముకింలో భిందహాసిం చిిందిసుు ఈ వేల క్కదిచాల్తననుకింటున్నాను 
ఇింతటితో కాేసు ముగిద్ధదిం అన్న వారు రూింలోక్క చకాక పోయారు.  
ఴధాయరాుఱింతా ఔయతాల ధువిల్త చ్చసుు నవవతు కొిందరు డబుా లేయడింలో పఱేఱేక స్యమిం చ్చసుున్నారు ,మేభింతా 
ఫమటక్క వచాుిం.  
ఇఔకడ ఏిం జరగిన్న ఏిం ఉద్రవిం ముించుకొచిున ప్రొఫ్సరేు ఉద్రికుల్త కారు. ఆగ్రహిం ప్రదరశించరు. ఏ ఴషభ రషుతి 
వచిున్న ప్రశాింతింగా ఎదురోకన్న ఴధాయరిుఱతో పేచ్చల్త పెటుటకోకడా వాలి భనసుల్త నొవవకిండ వయవహరస్యురు! వారు 
పాఠిం చెపేపటపుపడు టైిం కాగానే ఖింట ఴనడనవసయిం లేకిండానే రిండు మూడు న్నముషాఱ ముిందు గానే వార 
ఉన్నయసిం ముగిించి కాేసు ఴడిచిపెడతారు. ఔ రోజున ఔ తమాషా జరగిింది. ఆ రోజు ఇింగీేష్య పాఠిం జరుగుతుింది 
.న్నాిండు ఖింటఱక కాేసు ఴడిచి పెడితే అింతా పఱహారాఱక,బోజన్నఱకూ ఇలిక పోతారు. ఆ రోజున ప్రొఫ్సర్ గారు 
తనమయులై, పాఠిం ఏింతో చఔకగా చెబుతున్నారు.కాఱిం యవరు ఖభన్నించలేదు.న్నాిండు కడా అయపోయింది . 
కొిందరు ఴధాయరిుఱలో అశాింతి ఫమల్త దేర కొించెిం శఫదిం చ్చమడిం మొదలట్టటరు. ప్రొఫ్సర్ గార వయక ఆ శఫదిం 
ప్రసరించలేదు. భరో ది న్నముషాల్త ఖడిచిింది. ఴధాయరిుల్త గాఱర్న మీద తభ పాదయీఱతో శఫదిం చ్చమడిం 
మొదలట్టటరు.  
ఏమటి శఫదభన్న ప్రొఫ్సర్ గారు ప్రశాాయిఔింగా చూశారు .ద్ధన్నక్క సమాధానింగా భరింత ధవన్న చ్చమడిం మొదల్త 
పెట్టటరు. అపటికామన అసల్త ఴషమిం గ్రసించకొన్న ,"న్నమనలారా నేను రాకగాకాఱిం ఖభన్నించఔ, మీక్కఫాింది 
ఔఱఖజేషనటుటన్నాను. కాన్న వెదజఱే వఱషన ముతాయల్త భరకొన్నా విండిపోయన్నయ! తరువాత మీ ఇషటిం ”‚(‚i‚am‚
sorry Gentlemen, but i have a few more pearls to throw away) అన్నారు నవవతూ. 
Throwing pearls before SWine అన్న ఆింఖేింలో ఔ స్యమెతునాది. ిందుఱ ముిందు ముతాయల్త జలేతే 
వాటేక ఏిం తెల్తసుుింది? అఴ ముతాయఱనీ, ఴల్తవైనవనీ. ఆమాట ప్రొఫ్సర్ అనడింతోటే భళ్ళి హాఱింతా 
న్నశశఫదమైపోయనది.  
ఔడు ఔదిలతే టుట. ఖటిటగా ఊపర కూడా పీల్తస్తు టుట. ప్రొఫ్సర్ గారు భిందహాసిం చ్చసూు భర ఔ పావఖింట 
ఉన్నయసిం గాఴించి "అబాాయల్త మీరింఔ ఇింటిక్క వెలివచుు" అన్న," క్షుద్ధభధ గ్రసించలేఔ పాఠింలో న్నమగుాడునై 
మభమలాింత స్తపు కూరోు పెటిట బాధ ఔలగిించాను. మీర్వమీ అనుకోకిండా మీ ఇలి క వెళి ఇింత ఆఱసయమైనిందుక 



 

మామూల్త మోతాదు ఔింటె రటిటింపుగా, యుదిిం ఴషమిం కూడా భరచిపోయ భోిం చ్చమిండి" అన్న ఆమన ఖదిలోక్క 
చకాకపోయారు.ఇఔకడ దితది. ప్రొఫ్సయేక ఴద్ధయరాుఱక విండే అభమానిం, గౌయవిం అటువింటిది.భనదేశింలో " 
అయతే అటువింటి అఱేర చ్చషన ఴద్ధయరాుఱక ఎటువింటి ఔఠిన వీ డేదో వూసించడిం కూడా ఔషటిం.  
ఇఔకడ ప్రొఫ్సయేక చాఱభిందిక్క చతురోక్కు, హాస్యక్కు, సభమ సూపరు చాఱ ఎకకవ. ఇఔకడ దితేమటింటే ప్రొఫ్సర్ ఏ 
కాయణిం చ్చతనైన కాేసుక్క రావడాన్నక్క వీల్త కాఔపోతే ఈ వేల మీ కాేసుక్క పాఠిం చెపడాన్నక్క వీల్తడదు అన్న ఔ కాగితిం 
మీద వ్రాష కాేసు ఫమటనునా కారడార్ లో నోటిసు తగిలస్యురు. అలాింటి నోట్టసు మాకా రోజున ప్రతయీమైింది. The 
professor will not be able to attend the classes today .అన్న నోటిసునాది.  
మేిం చూచి ఫమటక్క వెడుతుింటే ఔ అఱేర పఱేవాడు తను తెలవైన వాడిననుకొన్న ప్రొఫ్సర్ గార మీద చలోక్కు 
ఴసురుద్ధభనుకొన్న ఆ నోటిసు దఖార వెళి classes అనే శఫదింలో Cఅనే మొదటి అీయిం కొటేటష చకాకపోయాడు. 
పోతే ఴగిలింది Lassesఅనగా ఆడపఱేఱన్న అయాిం. భరున్నడు ప్రొఫ్సర్ గారు ఇది చూష ఏమీ ఆగ్రసించకిండా 
ఎవరనీ లేతుు మాట అనకిండా Lఅనే రిండో అీయిం కొటేటష మాముల్తగా పాఠిం చెపప చకాక వెళి పోయారు.  
చాలాభింది ఆ నోట్టసు బోరాు వైపు చూడఔ ప్రొఫ్సర్ గారు చూస్తరా? లేద్ధ? చూస్తు కోిం రాలేద్ధ? అన్న తభలో 
తాము తయోన బయోన చ్చసుకింటూ కాేసు కాగానే ఏఔముకింగా అిందరు నోట్టసు బోరాు వైపు రగెతిు చూస్తసరక్క, మల్ 
పోయ, Asses మగిలింది. మా ఎతుుక ప్రొఫ్సర్ గారు వేషన పై ఎతుుక మేము షగు ాడి తఱ వించుకోన్న చకాక 
పోయాిం.ఇటువింటి పెింకెతన్నన్నా ఎింతో చతుయతతో సరుదకపోయారు ప్రొఫ్సర్ గాయన్న ఆశుయయపోయాిం. మాలో 
మేము. ఆమన సభమ సూపరుక్క అభనిందిసుు చకాకపోయాిం.  

 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 34వ భాఖిం 
ఈ భధయన ఔ న్నడు ఎనాడూ అనుకోన్న, ఊసించన్న తమాషా ఔటి చ్చశాడు మా స్తాసతుడు. ఇది వయక వేర్వ 
సిందయభింలో కూడా అతన్న పేరు వచిుింది. ఇఔకడునా ఆింధ్రుఱిందరలోనూ అతను ఫహు చురుకైన వాడు, మాటకార. 
అింతేకాకిండా హాసయప్రియుడు, భించి వాఔుభతకృతి ఔఱవాడు. అిందరనీ మాటలోే మురపించి భరపించి ఖఱవాడు. 
ఆింధ్ర భాషా ప్రియుడు, మత్ క్కించిత్ ఔఴ. సమోమహనింగా పొఖడఖఱ గాత్రమాధుయయిం ఔఱవాడు. అయతే వటిట 
అఱేరవాడు. అసుమానిం ఎవరనో ఔరన్న ఏదో అింటూ, ఏడిపసుు, భళ్ళి నఴవసుు విండేవాడు.  



 

ఈ తమాషా తఱ పెటిట భముమఱిందరన్న హడఱగొటిట, చచ్చుటటుట నఴవించిన పెదదభన్నశ దుగిారాఱ గోపాఱ ఔృషణమయ, 
అతను తయచుగా న్న ఖదిక్క వసూు, ఔబురేు చెబుతు, వెడుతుిండేవాడు. మొటట మొదట ననుా చూచిన న్నటి నుించి 
నేనింటే యింతో ఆదయిం, అభమానమూను. శ్రీ ఆనిందకమాయ స్యవమ గారు వచిున న్నటి సబలో తఱవన్న తఱింపుగా 
నేను చదిఴన భాఖవత ద్ధయల్త ఴనడింతోనే న్న మీద అభమానిం భరో ది రటుే ఎకకవయింది.  
ఔరోజు రాత్రి సుమారు ది ఖింటఱ వేల నేను శ్రదిగా, దీీగా చదువకింటుిండగా గోపాఱ ఔృషణమయ చాఱ 
హడావడిగా, ఔింగారుగా అతి ఖింభీయమైన మొహింతో వచిు తల్తపు కొట్టటడు. ఎవరా ఇపుపడు వచ్చువారు? అనుకింటూ, 
నేను లేచి తల్తపు తిమయడిం తోటె, ఔకడగు లోలక్క వేష "బాబు, నువవ తవయగా డ్రసుస వేసుకో, భన రావక్క 
హఠాతుుగా ఏదో జబుా చ్చషింది.ళ్ళి తెలమకిండా చాఱ బాధ డుతున్నాడు. నువవ వెింటనే అఔకడిక్క రగెతుు, నేను 
వెళి భన వాలిన్న దిభిందిన్న కకష, డాఔటర్ న్న కూడా తీసుక వస్యును." అన్న ఇింకా న్న మాటేమీ ఴన్నపించుకోకిండ 
ఔక వడాభన్న వీధిలోక్క రగెతాుడు.  
నేనమాింతిం న్నల్తునా వాడిా చతిక్కఱ డానాు. ఈ రావ అనే ఆమన మా స్తాసతుడు, ఆమన్న కొదిద మాసముఱలో 
చదువ పూయుయ, సవదేశాన్నక్క తిరగి వెలినున్నాడు. అయదునాయ అడుగుఱ ఎతుు భన్నశ కొించెిం సాూఱకాయుడు. మా  
అిందరలోక్క ఫలష్యటడులా ఔనడేవాడు. హఠాతుుగా పడుగు లాింటి ఇతన్నక్క ఏమ వచిుింద్ధ అన్న ఔింగారు డుతు,ఖఫఖఫ 
సూట్ గీటు మారుుకొన్న వీధిలోక్క రగెతాును.  
తవయగా అఔకడ చ్చయవలనన్న ఆదురాదయ కాన్న అనుకనాింత తొిందయగావెలిలేఔ పోయాను. ఎలాగైతేనేమ రావగార 
ఖదిక్క చ్చర, గోపాఱఔృషణమయగారు వచిునింత హడావడిగా నేను తల్తపు కొట్టటను.లోఱ న్నభమదిగా మాటల్త 
ఴనడుతున్నాయ ఎవరో వచిు తల్తపు తీశారు. నేను లోఱ అడుగు పెటిట న్నశేుష్యటడనై న్నరాఘింతపోయ న్నఱఫడిపోయాను.  
రావ గారు నఱేరాయలా నవవతు కూరుున్నారు, భర నల్తగురతో పేకాడుతున్నాడు. చుటుట ఏడెనభిండుగురు న్నఱఫడి 
వేడుఔ చూసుున్నారు. మొదట ఎవవరు చూడనటుట నటిించి తరువాత తలతిు అర్వ! ఇదేమటి? భన పాయవతీశిం. అలా 
వన్నావేమటి వింట్లే కలాస్యగా వింటుింద్ధ అన్నారు. అపటిక్క రావ గారు చ్చతిలో పేఔముఔకల్త క్కింద డేష ఖభాల్తన 
లేచి నుించోన్న న్న దఖాయక వచిు న్న వీపు మీద నేను ముిందుక్క డేటటుటఱ ఔ చరుపు చరచి ఏిం పాయవతీశిం భాయ్! 
ఇలా కొటుటకొచాువేమటి ఈ వేలపుపడు, బుదిిభింతులైన నీ వమసు వాళ్ళి, చదువలో మున్నగి తేల్తతు విండవఱషన 
సభమింలో నువవ ఏ గుింటనో తీసుకొన్న సయద్ధగా షన్నమా చూష వసుునాటుటింది నీ వాఱఔిం . ఇలా అయతే లాబిం 
లేదబాాయ్. మేభింతా పెదదవాలిిం ఇఔకడున్నాిం మీ బోటి వాలిను, కర్రకారున్న జ్గ్రతుగా చదువకింట్టవ్ అనే 
నభమఔింతో నీ మీద యయవేీణ కొింత మేిం తగిాించిన మాట వాసువమే. నువవ మా ఏభరుపాటు ఔన్నపెటిట ఇలా శృింగాయ 



 

ఔలాింలో దిగుతున్నావనామాట. మేము కొించెిం భళ్ళి న్ననుా జ్గ్రతుగా ఔన్నపెటట వఱషన న్న ఔలపించావ మాక సర్వ" 
అన్న ననుా కూరోు భన్నాడు.  
ఇదింతా చూస్తు న్నక ఏభన్నలో తోచలేదు. ఇింతట్లేక ఇింకొఔతను తల్తపు తీషన కర్రాడు ఏమటి పాయవతీశిం గారూ 
ఇింత హడావడి గా వచాురు. మీ ఔింగారు మీ ముక వైకర చూస్తు న్నక చాఱ బమమేషింది సుభిండీ అన్నాడు.  
ఇింతలోనే తల్తపు చపడు కావడిం న్నక భలేేనే ఇింకో నల్తగురైదుగురు లోలక్క రావడిం ననుా ఱఔరించినటుటగానే 
భళ్ళి రావగారు, తదితరుల్త వీలిన్న ఱఔరించడిం వాళ్ళి తెఱేబోయ మాట లేఔ పోవడిం జరగిింది. అపటిక్క నేను న్న 
ఔింగారు నుించి తేరుకొన్న "ఏభిండీ ? మీయింతా కూడ నేవచిున న్న మీద వచాురా? "అన్నాను.  
అిందులో ఔతను అవనిండీ అలాగే ఔనడుతుింది. ఇింతక అన్న అనబోతుింటే "ఏభిండీ రావ గారు తభక్కపటిక్క 
పూరు ఆరోఖయిం ఔలగినటేటన్న? పాిం తొిందయ డి ప్రయాణమైన వారు భళ్ళి మూట మూఱను పెటెటయనామాట. మా 
యోఖ క్షేమాల్త ఔనుకోకవడాన్నక్క అఫా, ఎింత భించి వాయిండీ మీరు" అనగానే అిందరు గొల్తేభన్నారు. అిందరతో పాటు 
రావ గారు కరులో వెనకక డి నవవతుింటె, వార ఉదయిం ఎగిరగిర డుతుింటే మేము టటలేఔ భళ్ళి నవావము. ఈ 
వేల ఏప్రిల్ మొదటి తేది యేన్న అయింది కాదు అన్నాడు ఔతను. ఇింతకూ ఆ దురామరాుడు, ఆ తుింటర, ఏడీ 
ఔనడడేమీ" ఎఔకడున్నా, కొిండచరమఱలో ద్ధగిన్న, సముద్ర ఖరాభన నక్కకన్న, పైక్క లాగి తుకక ర్వఖ గొటిట ఎముఔల్త 
చూయణిం చ్చమవఱషిందే అన్నాడు. ఔతను ఎింతో కోపోద్రికుడైన ఏ దుశాశసనుడు లాగానో అభనయసుు ,రావగారు 
ఇదింతా చూచి బ్రహమనిందబరతుడై వాలి లాిండ్ లేడిన్న న్నద్రలోనో, భర్వ షాతిలోనో ఉనాదో పాిం, పలచి మాఔిందరక్క 
కాస్త్ర ట్ట పోయించభనీ, లేఔపోతే మేము ఆమనను వదిల వెళ్లి సూచనల్త ఏమీ ఔనడాింలేదన్న, మేము పోఔపోతే 
తనకా రాత్రి న్నద్ర పోయే యోఖిం లేదన్న ఎింతో దీనింగా ఴనాఴించుకన్నాడు.  
ఆమె ఎింతో కోిం వచిునటుట ఔనడాా, తుదక నవవకింటూ అఔకడునా మూరుుల్త ఎనాన్న లక్కకించుకొన్న వెళి, మా 
రావగాయనాటుటగా అయదు న్నమషాలోే కాఔపోయన్న, ది న్నమషాల్త ద్ధటకిండా ఔట్ల యఔమైన ట్ట, బసకటుే 
అిందిించిింది. ఏిం చ్చస్యుిం! ఏదొచిున్న, ఎవరచిున్న, అనుబఴించఔ తపదు ఔద్ధ, ఆ న్న ముగిించుకొన్న రావ గారన్న 
సుక న్నద్ర పొభమన్న , ఇటువింటి తెగుళ్ళి తెపపించుకోవడిం ఆరోఖయఔయిం కాదన్న హెచురించి మా ద్ధరన మేము వెళి 
పోయాము. దీన్నన్న ఆింఖేింలో  ‘practical‚joke’‚అింట్టరు.  
తెలాేరన తయవాత గోపాఱఔృషణమయ ఔనడితే అతన్నన్న టిటద్ధదభనుకన్నాను. వాయిం రోజుఱ వయక ఆమన్నఔకడ 
పఔర్వలకిండా పోయాడు బ్రతిక్క పోయాడు. చాఱ కాఱిం క్రితిం జరగినదే ఔ సింఖతి చాఱ సవఱపమైనదే చెపడిం 
భయచిపోయాను. అిందులో ఴశేషిం ఏమీ లేదు కాన్న వూరకనే తమాషాక్క చెపుతున్నాను. నేన్నఔకడక వచిున  



 

తరువాత, న్న బాయస్యఱ భహోతసవిం న్నడు జరగిన న్నభఔయణ కాఔ ఇఔకడ భళ్ళి భించిరోజు కాన్న, భహోతసవిం కాన్న 
లేకిండానే న్నభఔయణిం చ్చసుకోవఱష వచిుింది.  
ఇఔకడ ఆచాయమేమటింటే భనదేశింలో ప్రతివాలిక ఉనాటుటగానే వయక్కు పేరు, ఇింటి పేరు ఔఱష రిండు పేరేుింట్టయ. 
ఎట్లచిు ఈ దేశింలో వయక్కు పేరు మొదల్త ఇింటి పేరు చివయ ఉింటుింది. భన దేశింలో వయక్కు పేరు చివయ ఇింటి పేరు 
మొదల్త ఉింటుింది. పైగా భన ఇింటి పేయేనీా చాఱ వయక ఏన్నడో భన పూరువల్త న్నవషించిన గ్రాభముఱ పేయేయ 
ఉింట్టయ. లేఔ భన పెదదల్త సింపాదిించిన బరుద న్నభములేన్న అయ ఉింట్టయ.  
ఈ దితి భనదేశింలో కూడా భన్నశ పేరు ముిందు, ఇింటి పేరు వెనుకా ఉిండటిం కొన్నా ప్రాింతాఱలో అఱవాటెనన్న 
ఇఔకడునా ఉతురాది ఴద్ధయరాుఱ వఱే తెల్తసుకన్నాను.భన వాలిలో కొింతభింది కూడ ఇఔకడక వచిున తయవాత తభ 
పేరు ముిందు ఇింటి పేరు వెనఔక భళిించడిం చూశాను. నేను అలా చ్చమవలనన్న మొదట అనుకోలేదు కాన్న, చ్చమఔ 
తపపనది కాదు. ఏభింటే న్న పేరు ఎవరక్క చెపపన్న వాలిక మొదటి స్యర అయాిం కాఔపోవడమే కాఔ దిస్యరేు చెపపన్న 
వాళ్ళి ఉచురించలేఔ న్నన్న యాతన డిన్న కడా,ఱఔలేఔ పోయేవారు.  
కొిందరు ననుా "టెస్యమ్" అనేవారు కొిందరు "ట్టసమ్" అనేవారు.భరకొిందరు అఱేరక్క సమ్ ట్ట అనేవారు. మా లిండ్ 
లేడి వగైరా అింతా ఈ మాత్రిం కూడా అనలేఔ స్తమ్ అనేవారు. టపా ఫట్టవడాలో కూడా న్న పేరు టపాజవానే 
ఉచురించలేఔ, తెల్తసుకోలేఔ న్నన్నయాతన డేవాడు. ఈ ఇఫాిందుఱన్నా ఎిందుఔన్న ఈ దేశ సమాచాయిం ప్రకాయిం ఇింటి 
పేర్వ చివరక్క మారస్తు బాగుింటిందన్న ఆలోచిించి ఆ ప్రకాయిం చ్చశాను. కాన్న ఆ మారుప కడా ఇఔకడి వాలిక్క వీల్త 
ఔలగిించలేదు .ప.వె.మూర్ అన్న మారుుకన్నాను.  
అయన్న అది కూడా వాళ్ళి వెమార్ అన్న కొిందరు.మోర్ వే అన్న కొిందరు మూర్ అన్న యఔయకాఱ రూపాల్త ఔలపించటిం 
మొదలటటరు.  
ఈ ఔయణ ఔఠోయభయన శబాదల్త ఴనలేఔ  

బాధ డి కొించెిం ఆలోచిించి భళ్ళి ఔ చినా మారుప చ్చశాను. ఇింటి పేరు ఇది వయక ఇింగీేష్యలో Vemur అన్న  
వ్రాస్త వాణిణ ఇపుపడు ద్ధన్నలో కూడా ఔ చినా మారుప చ్చస్తు బాగుింటిందన్న p.V. more అన్న మారుుకన్నాను . 
ద్ధన్నవఱే భళ్ళి కొన్నా ఇఫాిందుల్త వచాుయ. కొిందరు భర్ భర్ అన్న ఈ భర్ ఏమటిండి అన్న కొిందరు అడఖటిం 
మొదలటటరు.అిందుఔన్న ఈ స్యర మూరక వయణ క్రభిం కొించెిం మారాును .mOr అన్న ఈస్యర అింతా స్యఫీగా 
నడుసుుిందనుకన్నాను. కాన్న అదేిం జయఖలేదు. వేమూర్ అనే మాట తఱలో ఆడుతుిండటిం మూలాన్నా Veమానేష మూర్ 
అింట్టయన్న సింఫయడానాు కాన్న more అనేది ఇింగీేష్యలో మోర్ అవతుిందనా సింఖతి భరుపోయాను అఔకడ నుించి 



 

కొిందరు so you are no more what more అన్న mister more we will be sorry when you 
are no more అన్న నన్నాట టిటించారు.  
ద్ధన్న తలే షఖగొయాయ ఎటు చూషన్న ఇఫాిందే ఔల్తగుతుింది. ఇదింతా భనిం భించి రోజు చూసుకోకిండా ఴఘ్నాశవయ 
పూజ చ్చమకిండ న్నభఔయణిం చ్చసుకోవడిం వఱన వచిున ఇఫాింది అనుకింట్టను. అన్న ఆలోచిసుు ఔ రాత్రింతా 
ఖడిపాను. భరున్నడు లేచి ఴశవ ఴద్ధయఱయాన్నక్క వెడుతు ఔ పుసుఔిం కావఱష పుసుఔ ఴక్రమ శాఱక వెళి  
న్నకాకవఱషన ఔఴతా సింఔఱనిం కోసిం వెతుకతుింటే థాభస్ మూర్ అన్న ఔఴ గార కావయిం ఔనడాది.  
ఆ పుసుఔిం చూద్ధభన్న పైక్క తీమ గానే పుటల్త తిపకిండానే న్నభఔయణిం ఎలా చ్చసుకొింటే పేచ్చ లేకిండ ఉింటుిందో  
ఈ పుసుఔిం మీద పేరు చూడటింతోనే హఠాతుుగా సుపరించిింది, న్నకాకవఱషన పుసుఔిం తీసుకొన్న ఔ ీణిం కూడ 
అఖకిండా తినాగా అచుు ఆఫీసుక తీసుక వెళ్ళి p.V.mOOr అన్న న్న పేరు అచుు కారాుల్త వేయించుక వచాును. అది 
న్న మత్రుఱక చూపించాను. వాయిందరు  
ఈ మాటు బాగుింది అన్న వార ఆమోదిం తెలపారు. ఇటువింటి మారుపల్త కోకఔకపుపడు లాభస్యుమన్న కడా 
కొింతకాలాన్నక్క తెల్తసుకన్నాను.  
లాబిం మాట ఎలా ఉన్నా ఇపడిందరు ఇఔకడి వాళ్ళి, భన వాళ్ళి, కూడా ఉచురించఖల్తగుతున్నారు. ఉతురాల్త ఏ పేచ్చ 
లేకిండా సకాఱింలో చ్చరుతున్నాయ.  
ఈ భధయను ఔ చినా తమాషా జరగిింది. భర్విం లేదు ఔ కర్రాడిన్న వెర్రి వాణిణ చ్చష ఔ పూట ఏడిపించాిం అిందయిం 
ఔఱష, అయన్న ఈ సవఱప ఴషయాన్నక్క అఫదిిం ఎిందుక? అదింతా ఏరాపటు చ్చషింది అఱేర చ్చషింది నేనేనన్న 
చెపకోవడాన్నక్క ఖయవడుతున్నానో, షగుాడుతున్నానో చెపలేకిండా ఉన్నాను. భనక చ్చతనైనది అదే ఔద్ధ. భన 
ఔింటె కొించెిం తెలఴ తకకవ వాడు అింటె అిందరక్క సయద్ధ.  
ఆ ీణింలో ఔపుపడు భరొఔరు భన్నా ఇలాగే ఏడిపించాయనా సింఖతి భయచి పోతుింట్టిం.  
సుమారు ఔ సింవతసయిం అవతుింది భన వేపు నుించ్చ ఔ కర్రాడు, చాఱ బుదిిభింతుడు, చాఱ అమామకడు, మా 
అిందరక్క భలేేనే ఇింట్లే చెపకిండ భించి రోజు చూస్, చూడకిండానో ఇఔకడిక్క చకాక వచ్చుడు నేను వచిునపుపడు, 
రాజు న్నకతగిల నటుటగానే నేను ఈ కర్రవాడిక్క ఆద్ధాింధవడిలా దొరకను. అతన్నక్క న్న ఖదిక్క దఖాయలోనే ఔ ఖది 
కూడా కదిరు పెటిట అతన్నఔవసయమైన సహామిం చ్చసుుిండేవాడిన్న.  
పాిం అతన్నక్క నేనింటే ఎింతో గుర, గౌయవిం ఏయపడాదో చెపశఔయిం కాదు. అింత ఇదిక్క కాయణిం ఏమీ ఔన్నపించదు. 
మేము ఔల్తసుకనా వేళ్ ఴశేషిం అనుకొన్న సరపెటుటకనే వాలిిం. అతను పాిం న్న దఖాయ ఏ ద్ధరఔిం లేకిండ 
సభసుమూ న్నతో చెబుతూ ఉిండేవాడు. న్నతో అనామాటేమటి? ఎవరతోనైన్న చెపుపకనేవాడు అనుకింట్టను. అతన్న 



 

సవభావభది. వాళ్ళి గోద్ధవర జిలాే వాళ్ళి. సింనుాల్త, భూస్యవముల్త. ముగుారు అనాదముమఱలోను ఇతను ఔడస్యయపు 
వాడు. డభటి గాలక్క ఇలా కొటుటకొచిు ఇఔకడ షాయ డి చదువ ప్రాయింభించ్చడు.  
అతన్నక్క నేను చ్చసుునా నే చ్చమభన్న అనగా M.A బారసటర్ చదవభన్న సఱహా ఇచాును. అిందుఔింగీఔరించి 
ఴద్ధయఱమింలో చ్చరాడు! అపటి నుించి కలాస్యగా కాఱిం ఖడుస్ుింది. మా మైత్రి ఎకకవవతుింది. ఔ రోజున ఇతన్న 
పేరుతో ఔ ఔవరు, చుటుట సుపు రాష ఇతన్న చిరున్నమాతో ఇిండిమన్ అస్శమన్నక వచిుింది నేన్న రోజు పెింద్ధలాడె 
అస్శమన్నక వెళ్లిసరక్క ఈ ఉతుయిం ఔనడిింది.  
ఆ ఉతుయిం చూష ఏదో పెళి శుబలేక అయ వింటుిందన్న భన ఆచాయిం తల్తచుకొన్న ఉతుయిం జేబులో పెటుటకన్నాను న్న 
స్తాసతుడు యభణ క్కద్ధదభన్న.  
తరావత ఆ మాట భరు పోయ, నేను కొింత స్తపు అఔకడ గ్రింథాఱమింలో కాఱక్షేిం చ్చష ఆ తరావత ఴశవఴ 
ద్ధయఱయాన్నక్క వెళి అఔకడ కాేసుల్త అయపోగానే ఇింటిక్క వచ్చుశాను. న్న భోజన్నదిఔముల్త ముగిించుకొన్న భధాయహాిం 
తయఖతుఱక వెళి వచ్చును. ఇింత స్తపు ఈ ఉతుయిం సింఖతే భరుపోయాను.అపడు హఠాతుుగా ఇది జ్ాఔిం వచిు 
న్నల్తఔ ఔయచుకొన్న తినాగా మా స్తాసతుడి ఖదిక్క వెళి ఫమటక్క వెలిడాన్నక్క తయారైన యభణ ను కూరోు పెటిట "నీకో 
శుబ వాయు తీసుకవచ్చును" మీ ఇింట్లే ఎవరకో పెలిట, నీవ ఔ మాటు వెళి ఆ శుబ కాయయిం జరపించి వస్యువా ఏమటి 
అన్నాను. అతను తెఱే బోయ అదేమటిండి ఇపుపడు పెళి కావఱషన వారు లేరుగా మాఇింట్ల ేఆకరు వాడిన్న న్నకూకడా 
పెళి అయపోయిందే అన్నాడు చటుఔకన నోరు జ్ర.  
"యేమటి చెపాపవ గాదు ఇన్నాళ్ళి నుించిన్న" 

" మీరు రైటేనిండీ, ఇిందులో నేను చ్చస్తదేముింది. మా వాళ్ళి పెళి చ్చశారు నేన్న సింఖతి భరుపోయ తినాగా ఇఔకడిక్క 
చకాక వచాును. మీరు ఔనడారాు దేవలి లాగా,మీతో చెపడిం భరుపోయాను. పోయపాటేనిండీ కాన్న దురుదేదశిం ఏమ 
లేదు" అన్నాడు. వెర్రి మోహము వేషకొన్న.  
"భరైతే ఈ శుబలేక ఏమటన్నాను. ఈ ఉతుయిం అిందిసుు- ఇది ఈ వేల వచిుింది. ఉదయానేా నీక తవయగా అిందచ్చద్ధద 
భనుకొన్న తీసుకొన్న ఇపటివయక ఇవవడిం భయుపోయాను యేమ అనుకోక." అన్నాను.  
అతను ఆదురాదలో ఉతుయిం అిందుకొన్న చిింప చూష ఉల్తక ల్తక లేకిండా యధాయనింగా కూరుున్నాడు. శుబలేక 
చూష ఎిందుఔలా యధాయనింగా ఉన్నాడో, ఎిందుక సింతోషింతో లేడో అయాిం కాలేదు.  
ఔ ీణిం కూరోున్న "యేిం యభణ, యేమటలా కూరోున్నావ.ఇింతక పెళ్ళి ఎవరక్క? నువవ ఇపుపడే అఔకడిక్క 
వెలిఔకయలేదులే అింతలా ఔింగారు డతావెిందుక అన్నాను.  



 

“ఔింగారు కాదిండి.పెళ్లిిం కాదిండి మీకెలా చెపాపలో న్నఔయాిం కావటిం లేదిండీ న్నక.  
"మా న్ననా ఈ ఉతుయిం రాశాడ"న్న న్నఔిందిించ్చడు. నేను ఉతుయిం అిందుకొన్న యేమటి ఴచిత్రిం అన్న ఆశుయయ పోతు ఖఫ 
ఖఫ ఉతుయిం చదివేను,పెళ్ళి కాదు, పెట్టకల్త కాదు .మా యభణ భాయయ చి\\సభాఖయవతి సతయవతి యజసవఱ అయిందట. 
నీత్రిం కొించెిం దోష యుఔుభగుట చ్చత శాింతి చ్చసుకోవఱష ఉింటుిందన్న ఔక వాయిం రోజుల్త సఱవ పెటిట ఇతన్నా 
వెింటనే ఇింటిక్క యభమన్న వాలి న్ననా వ్రాషన శుబలేక స్యరాింశిం. న్నక ఴర్నతమైన నవవ వచిుింది. ఇింకనేిం ఇది భర్న 
బాగుింది ? పెళి ఔింటే ఎకకవ సింతోషఔయమైన వాయు కాద్ధ నీక. ఇది చూడగానే ఆ సింతోషింలో తరువాత 
కాయయక్రభిం ఊసించుకింటూ ఉన్నావనామాట." నీ యధాయన్నన్నక్క కాయణిం అయామైింది బాగుింది శబసయ శీఘ్రిం 
అన్నారు." ప్రయాణాన్నక్క ముహయుిం ఇపుపడే చూడభన్నావా? భళ్ళి అపుపడో మాటు మీ న్ననా యభమన్న వ్రామకిండా ఆ 
తరువాయ కూడా ఇపుపడే తీరుుకొచ్చుస్తు అిందరు సింతోశస్యురు. కొింత కరుు ఔలష వసుుింది”‚అన్నాను.  
అతన్నింతో జ్లగా ముకిం పెటిట "ఏమటిండీ గురువ గారు? మీరు కూడా ననుా ఇలా ఏడిపస్తు ఎలాగు మాన్ననా అసల్త 
ఈ ఉతుయిం రామడిం ఎిందుక? వాయిం రోజుల్త సఱవ పెటిట రావాఱట.ఆ వాయిం రోజుఱలోను సభసుిం సరుద బాటు 
చ్చసుకొన్న తిరగి వెళిపోవచుునట.యింత వెర్రి వాళ్ళి భనవాళ్ళి నేను ఇఔకడిక్క చ్చయడాన్నక్క న్నఱరోజుల్త టిటిందనా 
ఴషమిం భరు పోయాడు మా న్ననా పాిం " అింటూ సర్రున్న ఉతుయిం చిింపేమబోతుింటే నేను ఆప ఆ ఉతుయిం లాకొకన్న 
"శుబలేకలపుపడు చిింపేమయకూదదోయ్ అలా ఉించు, లేఔపోతే నేను జ్ఖయు పెడతాలే. న్న స్కవమ చరత్ర బఴషతుులో 
వ్రాస్తటపడు ఈ రకారాు విండద్ధద భర." అన్నాను. అతనేమ అనలేఔ తఱ వించుకొన్న కూరోున్నాడు షగుాడుతూ,తనే 
యజసవఱ అయనటుట.  
నేను నవవతూ "భళ్ళి ఔల్తసు కింద్ధిం నువవ యొఔకడికో ఫమల్త దేరుతుింటే నీ ప్రయాణాన్నక్క అడుా వచాును. అయతే 
ఇపుపడు భనదేశాన్నక్క నీ ప్రయాణిం లేదనా మాటే ఔద్ధ?" అన్న అతనుకష చూడకిండ ముిందుక అడుగు వేశాను. 
అతను వెనుఔ నుించి,"అది మీరు న్నయణయించవఱషన ఴషమిం మా న్ననా మాట కొటెటమఖఱనుగాన్న మీ ఆజా 
వయస్యవసించవఱషిందే ఖద్ధ? అన్నాడు. "సర్వ అయతే నేన్నలోచిించి న్న న్నయణమిం తవయలోనే తెలమరుస్యులే " అన్న 
చకాక పోయాను.  
నేను యొఔకడికో వెలివలననుకనా ప్రయాణిం ఔటిటపెటిట తినాగా బ్రైడ్ సల్స క వెళి కాస్తపు ింటరగా గాల్ై ఆడుకొన్న 
య ధాయనింగా ఔచోట కూరోున్నాను .  
ఇింతలో మెరుపులా ఔ ఆలోచన తోచిింది. అది భరో మాటు భరో మాటూ ఆలోచిించిన కొదీద చాఱ అదుభతింగా 
అిందరక్క ఆశుయయ జనఔింగాను, ఉతాసహింగాను వింటుింది అన్న ఆలోచన తోచిింది. వెింటనే ఆ ప్రమతాిం రిండో ఔింటి 



 

వాడిక్క తెలమకిండా అభల్త యచవలనన్న న్నశుమింతో న్నలో నేను నవవకింటూ గాలలో తేలపోతునాింత 
ఉతాసహింతో, వేఖింతో ఇింటిక్క చ్చరుకన్నాను.  
భరున్నడు స్తాసతుఱక , భన తెల్తగు వాలిిందరక ఆ స్యమిం కాఱిం, న్న ఖదిలో తేనీటి ఴిందుక 
దమచ్చమవఱషిందిగా సఴనమింగా ప్రారాసుు ఆహావన్నల్త టైపు చ్చయించి ఆపుులైన ది న్నాిండుగురక్క అిందచ్చశాను. 
నేను ఆ కాయయక్రమాన్నక్క కావఱషన ఏరాపటుే చ్చమడింలో న్నభగుాడనై చాఱ హడావడిగా రోజింతా ఖడిపాను. మత్రుఱక 
సయద్ధగా వింటుిందన్న కొించెిం పులహోయ కూడ సవహస్యుఱతో తయారు చ్చశాను.ఔ స్కవటు కూడతయారు చ్చష 
షాపులో నుిండి రిండు యకాఱ కకల్త,బసకటుే కూడ తీసుక వచాును.  
ఈ హడాఴడింతా చూచి మా ఇింటి ఆఴడ తెఱే బోయ, "ఏమటిండి స్తమ్ గారు ఇింత హడావడి చ్చసుున్నారు. మీకమైన్న 
పెళి తఱపెటుటకన్నారా, లేఔ డర్నా ింద్ధలోే డబుా గెల్తచుకన్నారా? చెపిండీ... మేము సింతోశస్యుిం" అనాది. న్న పెళ్ళి 
కాదు, నీ కాయయిం కాదు, అన్నాను తెల్తగులో వాట్? వాట్? ఏమీటి? యేమటది అింది ఆఴడ ఔింగారుగా స్యమింత్రిం 
మీక తెల్తసుుిందిలే”‚అన్నాను.  
స్యమిం కాఱిం సరగా న్నల్తఖయేయసరక్క మా మత్రఫృిందిం ఈ పార్నట యేమీట్ల, ఎిందుకో తెల్తసుకింద్ధభన్న ఆదురాద, 
ఔ ీణిం అటూ ఇటూ పోన్నవవకిండా చకాక వచాురు. వీలిిందర ఔింటే ముిందే మా యభణ కూడా వచిు "యేమటిండి 
గురువ గారు, ఈ హడావడింతా" అన్నాడు న్నతో అన్నా సరుదతూ నేను తయారు చ్చషన కాఫీ తప, తక్కకన వనీా ఫఱే 
మీద అభయుడిం అిందరు ఆయగిించడిం అయపోయన తరువాతను తీప విండల్త వనా ళ్ళిిం తీసుకొచిు ఫఱ ేమీద పెటిట, 
నేను లేచి న్నఱఫడి, "స్దరులారా ! ఈ హడావడి ,ఈ పార్నట యిందుఔన్న మీరు ఆశుయయ పోతు వింట్టరు. ఇింతస్తపు 
చెపకిండా మముమఱను ఆశుయయ న్నభగుాఱను చ్చమడిం అటెట అింత న్నయమిం కాఔపోయన్న దీన్న వఱే వచిున ఇఫాిందేమీ 
లేదు ఔద్ధ అన్న ఇలా చ్చశాను. మీరు భన్నాస్యుయనే ధైయయింతో ఇపటికైన్న చెపఔపోతే, ఎపటి ననుా 
భన్నాించఔపోవడమే కాకిండా యేదైన్న అఘామతయిం కూడా చ్చస్యుర్వమో అనే భీతితో అసల్త యహసయిం ఫమటపెటట 
స్యహషసుున్నాను.  
మొనా ఈ శుబలేక వచిుిందన్న యభణక వచిున ఉతుయిం పైక్క తీశాను. అతను న్నరాఘింతపోయాడు."ఇఔకడ భన మత్రుఱలో 
నూతనింగా అింటే కొఱది కాఱిం క్రితిం ఴవాహమైన యువమత్రుడు ఔడున్నాడు. అతన్న భాయయ ప్రధభ యజసవఱ 
అయనటుే ఈ శుబలేక వచిుింది. ఈ పాటిక్క ఆమె రుతుస్యానిం అయ వింటుింది. టపా ఏరాపటుే సక్రభింగా లేఔ 
పోవడిం మూలాన భనకొకించెిం ఆఱసయింగా ఈ వాయు అిందిింది. అఔకడ పేయింట్రాిండక ింక్కు భోజనిం వగైరాఱన్నా 
అయేయ ఉింట్టయ. ఈ శుబ సభమింలో వరుడు కూడా అఔకడ విండి వింటే ఏింతో ఉతాసహింగా ఆనిందింగా 
విండవఱషనవాడు, ఏకాక్కగా ఈ పురుష పుింఖవఱ భధయను చికక డి షగుాతో, వయధతో కమలపోతున్నాడు.  



 

అతన్నన్న ఉతాసహ యచడిం బాధయత భనమీదను ఉనాదనుకొన్న ,అతన్నన్న వతాసహరచ్చ కాయయభాయిం న్న మీద 
వేసుకొన్న మముమఱిందరును ఇఔకడిక్క ఆహావన్నించాను. మీరు న్నతో పాటు సింతోశసుు ప్రధభ యజసవఱ అయన ఔనయను 
ఆశీవయదిస్యుయన్న ఆశీసుున్నాను. ప్రతేయక్కించి ఈ సభమింలో యే పిండివింట వన్నా మభమలా ముకయింగా ముతెఫుదువఱక 
ించి పెటట వలనన్న భన పెదదఱింట్టరు. అిందుఔన్న ఇఔకడ ఔనడే స్త్రీ జ్తిలో ముిండెవరో ముతైదువెవరో తెల్తసుకోవడిం 
ఔషటిం ఔనుఔ ఆ జ్తి వారన్న ఆహావన్నించఔ పోవడమే భించిదనుకన్నాను. అిందుఔన్న ఈ కొదిద ీణాల్త మీర్వ 
ముతైదువల్తగా భాఴించకింటె ఇఔకడ వనా వరుడు వదువగా కొించెిం షగుా డుతున్నా మీఔిందయక చిమమల 
ప్రతాయమాామింగా య తీపతో మీ అిందర నోళ్ళి తీమయచఖఱడు లే యభణా" అన్నాను.  
అతను అదివయక షగుాతో ముడుచుకొన్న ముదదయపోయ వనా భన్నశ యీ పల్తపుతో భర కింగీ పోయ, నీళ్ళి 
కారపోయ, లేవలేఔ పోతుింటె నేను జ్ల డి, అతన్నన్న న్నభమదిగా లేవదీష, ఆ ళ్ళిిం భింఖల హయతి ళ్ళిిం లాగా 
మేమదదయిం టుటకొన్న అిందరక్క తలో విండా ించి పెట్టటిం."నూ పుప ఇఔకడ ఱబయిం కాన్న కాయణిం చ్చత, బాదిం 
పుపతో యీ చిమమల తయారు చ్చమడిం అయనది" అన్నాను.  
సభకల్త హరాషమోద ఔయతాలధవనుఱ భధయ పార్నట బ్రహమిండింగా వనాదన్న ద్ధన్నక్క చరత్రలో ఔ ప్రతేయఔత ఴవషటత, 
విండి తీరుతుిందన్న, ఇది చాఱ రజినల్ ఐడియా అనీ మత్రుఱిందరు శాేఘిించి, యభణ వీపు తట్టట" తయవాత కాయయక్రభిం 
తవయలోనే జరపస్యురు పాయవతీశిం గారు బమడవదద"న్న ఆశీయవదిించి, అబమమచిు, యవర ద్ధరన వాళ్ళి చకాక 
పోయూరు,  
నేనూ, మా యభణ మగిలాిం, అతన్నక్క ఔలినీలి యయింతభయింది.  
"గురువ గారు ఇది మీక ధయమమేన్న " అన్నాడు. యింతో జ్లగా," ఒయ వెర్రి వాడా ఇిందులో అధయమిం ఏమ లేదు, నీ 
మీద విండే ఆదయణ, అభమానిం మాత్రమే ద్ధన్నక్క కాయణిం. న్నక కాఔ ఈ వచిున వాలిిందరక్క కూడా న్నమీద యింత 
అభమానమో, నీ మీదను కూడా అింత అభమానిం ఔఱవాళ్లి! అిందు చ్చతను నీవేమ అనుకోవదుద." అన్న నేను ఒద్ధర్వును. 
అతను ననుా కౌఖలించుకొన్న,ఆనింద బాషపముఱతో మాట రాఔ ఉక్కకర బక్కకరై,ఔయచాఱనిం చ్చష నభస్యకయిం చ్చష 
మాటేడకిండా వెళేపోయాడు.  
అతను ఫమటక్క వెలిడిం తడవగా మా ఇింటి మజమానురాల్త కూతుళ్ళి ఔక రుగున న్న ఖది లోక్క చకాక వచిు " 
ఏమటి స్తింగారు ఏమటి ఴశేషిం .మీరు చెపాపల  
తపదు.మేము ఇింద్ధఔటనుించి ఊపర బఖటుటకొన్న కూరోున్నాిం " అన్నారు." సర్వ , అయతే కూరోుిండి" అన్న కరుు 
కాగా ఉనా కకల్త బసకటుే, నేను తయారు చ్చషన వింటఔిం ముిందు పెటిట మొహమాట డకిండా తీసుకోభన్న 
హెచురించి, అపుపడు స్యవకాశింగా మా దేశ ఆచారాల్త, ప్రఔృతి సహజభయన స్త్రీ ఱలో ఈ రణామాన్నక్క  



 

మా వాళ్ళి చ్చస్త హడావడి ,అింతా ఴవయింగా చెపప వాలి న్నశుయయచక్కతుఱను చ్చశాను. వాళ్ళి ఇదింతా ఴన్న 
నవవకింటూ వెళ్ిరు. గుభమిం దఖాయ ఆ చినాపఱే వెనక్కక తిరగి,ననుా చూష నఴవింది.యిం " నీకకడా యేభన్నా 
అనుమానింగా ఉింద్ధయేమటి" అన్నాను. సమాధానిం లేకిండా ఔక రుగున వాలి ఖదిలోక్క వెళిపోయింది.  

 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 35వ భాఖిం 
యుదిింలో జయాజయాల్త ఎవరవవతవో న్నయణయించడిం మాట యలా వన్నా ఊసించడము కూడా యవర 
స్యధయిం కానటుట తోస్ుింది. జమము యవరదైన్న ఆింగేేయుఱది మాత్రము కాదనా సిందేహిం చాలాభిందిక్క 
ఔల్తగుతునాది . యుదియింగాఱలో అనేఔ చోటే అనేఔ ఴర్నత రణామాల్త ఆింగేేయుల్త ఎదురోకవఱష వచిుింది. టర్నక 
ప్రాింతాలోే, మొదట స్యకటేిండులో ఆన్నడు జరగిన నౌఔబింఖిం ఔింటే ఘోయ రాజమిం భళ్ళి అనుబఴించవఱష 
వచిుింది. ఆ కాయణిం చ్చతను నౌకా శాకక ఆన్నడు భింత్రిగా వనా (First lord of the admirality)  
ఴన్ సటన్ చరుల్ అనే ఆమన ఉదోయఖ ఴయభణ చ్చమవఱష వచిుింది. మొతుిం యుదితింత్ర న్నయవహణ ఏమీ బాగాలేదన్న 
అనేఔ ఆక్షేణల్త రాగా ప్రధానభింత్రియైన యాషకిత్ అనే ఆమన కూడా ప్రధానభింత్రి దఴలో నుించి తొఱఖవఱష 
వచిుింది. ఆ సిందయభింలోనేననుకింట్టను రాజమ పార్నటల్త ఎన్నాఔఱక దిఖవఱష వచిుింది.  
అది వయక యాషకిత్ పార్నట లోనే ఉింటునా లాయడ్ అనే ఆమనక ప్రతయరాగా బ్రహమిండమైన ప్రచాయిం స్యగిించడిం 
మొదలట్టటరు. ఇటువింటి ప్రచాయముల్త యపుపడు ఇింతక్క పూయవము చూడలేదు. ద్ధన్నన్న గురించి ఴశేషింగా చదవను 
కూడా లేదు. లాయడ్ జ్ర్నో గార ప్రసింఖిం ఴనవలననే కతుహఱముతో మాక దఖాయలో వనా గేాషగో అనే టటణాన్నక్క 
కొిందర మత్రుఱతో ఔఱష వెళ్ిను. లోఖడ యడిింఫరోలో న్నడు యాషకిత్ గార సబ ఔింటె భర్న బ్రహమిండింగా ఏరాపటు 
కాఫడిన సబ ఇది. ఔ హాల్తలో కాఔ ఔ ఴశాఱమైన ఫసయింఖ ప్రదేశింలో ఏరాపటు చ్చమఫడిన సబ ఇది. జనిం 
అసింఖాయఔింగా వచాురు.  
ఇన్నా వేఱన్న చెపశఔయిం కాకిండా వనాది. మేము వచిున కొదిద న్నమషముఱలోనే సబ ప్రాయింబమైనది. సభాధయక్షుల్త కొన్నా 
న్నమషముల్త ప్రసింగిించి జ్రో గారన్న ఉనయషించభన్న కోరారు. ఆ దేశసుుఱ రమాణాఱను ఫటిట ఆమన కొించెిం 
కయచన్న చెపాపల. తెఱేన్న మీసముల్త వెనుఔ నుించి ఆమన భిందహాసిం ఔన్నపసుుింది. ఆమన లేవగానే సబింతా 
న్నశఫదమైింది. చ్చభ చిటుకకభన్నా ఴనడేటింత న్నశశఫదిం. ఆమన ఉన్నయసిం భహా ప్రవాహింగా స్యగిపోతునాది. 
ఆమన వాకక షింహఖయోనలా మ్రోగుతు ఎింతదూరాన్నకో ఴన్నపించిింది.  



 

ఆమన ఉన్నయసిం భధయన ఆ న్నటి రషాతుఱను ప్రజఱ ఆశయాఱను చెపడింలో " దూరాన వనా ఇిండియా హోమ్ 
రోల్ ఇవవఔ తపదింటునాది. మా వేల్స క్క కూడా హోమ్ రూల్ ఇవవఔ తపదింటునాది. అనగానే అింతవయక న్నశఫదింగా 
ఴింటూనా శ్రోతఱ భధయ నుించి ఔడు లేచి హోమ్ రూల్ పర్ హెల్ అన్న ఉరుములా, సబింతా దదదరలేేటటుట పెదద కఔ 
పెటేటడు. ద్ధన్నతో సబలో పెదద ఖిందయగోలిం ఫమల్త దేరింది.  
అనేఔ భింది ఈ రౌడీన్న, ఈ దురామరాుణిణ, ఈ నీచుణిణ, ఈ శత్రు ీింవాణిణ అవతఱ డేుమిండి. ఫమటక్క తన్నా 
తఖలమిండి అింటూ కొన్నా వేఱ ఔింఠాల్త ఴనడాయా. ఇింతటితో సబ ఆప వేమవఱష వసుుిందేమోనన్న చాఱ భింది 
బమడారాు. అిందరు లేచి న్నఱఫడాారు. అధయక్షుడు సబను సముద్ధయించలేఔపోయారు. అపుపడు లామడ్ జ్రో గారు 
భహాజనులారా! ఔక ీణిం ఒపఔ టటిండి. ఎిందుక మీరింత ఉద్రికుఱవతున్నారు ,ఆ పెదద భన్నశ అనా ద్ధన్నలో 
తపేపముింది. మీక్కింత ఆగ్రహావేశముల్త ఎిందుక? ఆమన రాషాటన్నక్క ఏకైఔ ప్రతిన్నధిగా వచిు వారక్క సవరాజయిం కోయడింలో 
తపేపమునాది. న్న భటుక సఫబుగా ఔన్నపస్ుింది. అన్న ఆ అఱేర చ్చషన భన్నశ వైపు తిరగి  
"అయాయ! మీరు చెపపన ఴషమిం తపకిండా ఆలోచిించదఖాదే. ఇింఔ తయవాత సింఖతి " అన్న ఉన్నయసిం పున: 
ప్రాయింభించబోతుింటె సబలో నునా వాయింతా ఔడుపు చెఔకఱయేయటటుట నవవతు, ఆకాశిం కూడా దదదరలేేటటుట నవవతు 
ఔయతాలధవనుల్త చ్చశారు. భరొఔ అయఖింటస్తపు వార ఉన్నయసిం ఏ అడాింక్క లేకిండా స్యగిపోయింది. ఆ అఱేర చ్చషన 
భన్నశ ఏభయాయడో అింతు లేదు. ఇటువింటి సబ భళ్ళి యపుపడు చూడఖల్తగుతాననుకోను.  
ఉన్నయసకడు ఎింతటి వాడైన్న వాక్రపరవాహాన్నక్క ఇటువింటి అడు ాతగిలనపుపడు అింత ప్రశాింతింగా, అింత సభయింగా 
దఫా తీస్త వాడిక్క కూడా బాధ తెలమకిండా చెపుప దఫా కొటటడిం ఎింతటి వాలికో గాన్న స్యధయిం కాదనుకింట్టను. 
ఇింటిక్క వెడుతూ ఆమన చభతాకయ ప్రయోగాన్నా గురించ్చ ఆలోచిసుు భళ్ళి ఎడిింఫరో చ్చరుకన్నాను. తుదక 
ఎన్నాఔఱలో ఇింగేాడులో అదివతీయుడన్న పేరుఖనా యాషకిత్ రాజితుడు కావటిం లామడ్ జ్రో ఆ స్యానిం 
ఆక్రమించుకోడిం ఴధి వైర్నతయిం.  
యుదిిం న్నన్నటిక్క బమింఔయ రాీసఔృతిలా తయారై ప్రించాన్నా దదదరఱే చ్చస్ుింది.  
నేఱమీద యుదిింఔన్నా, సముద్రిం లోను, గాలలోను జరుగుతునా యుదిిం భర్న బమింఔయింగా ఉింది. ఏన్నడు ఖల్త 
ఴధిలోకెలేన వాళ్ళి భరాాడు ఉదయానేా లేచి ఫమటక వస్యురో లేఔపోతే దీయఘ న్నద్రలో ఔకలోనే ఉిండిపోతారో 
చెపటిం ఔషటింలా ఉింది. అహరాశాదుల్త ఆకాశింలో భనవో, శత్రువఱవో తెలమకిండ ఴమాన్నఱ రొదతో చెవల్త 
గిింగురుభింటూ గుిండెల్త జల్తేభింటూ భీతావహింగానే రోజుల్త ఖడవఱష వసుుింది. ఫజ్రులో న్నతాయవసయ వసుువల్త 
కూడా దొయఔడిం దుయేబభవతుింది. ధయల్త ఴమాన్నఱతో పాటు అింతరక్షాన్నకెగురుతున్నాయ.  



 

తెఱేవార త్రిఔల్త తెరచ్చసరక్క జయమనుల్త కొన్నా విందఱ గ్రామాల్త ఆక్రమించుకొన్నాయనో, కొన్నా వూళ్ళి ఴదవింసిం 
చ్చశాయనో, ఎఔకడో దూయ తీరాలోే తభ జలాింతరాాముఱతో కొన్నా ఒడల్త ముించి వేశాయనో, ఴమాన్నఱ నుించి కొన్నా 
టటణముఱ మీద కొన్నా విందఱ బాింబుల్త డేశాయనో, కొన్నా వేఱ భింది సైన్నకలో, న్నఴకలో, స్యమానయ పౌరులో 
న్నహతుఱయాయయనో వాయుల్త తప భర్వమ ఔనడేది కాదు.  
ఎపుపడూ ఫయింగుఱ మోతో, బాింబుఱ ప్రేల్తడో చపుపళ్ి తప భరొఔ శఫదిం ఴనడడిం లేదింటే అతిశయోక్కు కాదు. ప్రతి 
న్నతయిం,ప్రతిీణిం ప్రాణముఱయచ్చతిలో పెటుటకొన్న భీతావహులై ప్రజల్త కాఱిం ఖడుపుకోడిం చాఱ ఆశుయయింగా ఉనాది. 
ఇటువింటి దుయభయ బమింఔయ భీతావహషాతి అనూహయిం. ఇదివయకెపుపడు ప్రించభింతక ఏఔకాఱభిందు ఇటువింటి 
అనుబవిం వచిుిందన్న ఴన్న కూడా ఎరుఖిం.  
చిత్రమేమటింటే ఇింత దుయభయ బమింఔయ షాతి లోను జనిం ఈ ఴచిత్ర రణామాన్నక్క అఱవాటు డి ప్రతి న్నతయము, ప్రతి 
ీణమూ తభను భృతుయవ వెింట్టడుతునా సింఖతి కూడా ఴసమరించి, న్నయభమింగా ఉనాటేట ఔనుడుతూ ఏ 
ఴషవాయువో, ఏ తుఫానో హఠాతుుగా వచిు ప్రజఱను కొింత బమ బ్రాింతుఱను చ్చషన్న ద్ధన్న ద్ధరనది పోయనటుటగానే, 
ఈ యుదిిం కూడా నేడో ర్వపో పోఔ మానదు.  
అింతిభ ఴజమిం భనిం స్యధిించఔపోము అనే న్నశుమింతో ఎవరక్క వారు ధైయయము చెపుపకొనాటుట కాఱక్షేిం 
చ్చసుకోవడిం చూస్తు చాలా ఆశుయయింగా ఉనాది .ఎవర భటుటక వారు వార దైనిందిన కాయయక్రభిం మారుపలేకిండా 
స్యధయమైనింతలో జరుపుకింటూనే ఉన్నారు. అన్నా మాముల్తగానే జరుగుతున్నాయ. ఎటొచ్చు శత్రుసింహారాన్నక్క దోహదిం 
చ్చమఖలగినఴ ప్రజఱక భనోధైయయిం ఔలగిించ్చఴ.  
యువకఱను యుద్ధదన్నక్క పుర కోలేపఴ, ఈ సింఫింధమైన న్నటఔముల్త, పాటల్త ఎకకవగా ప్రదరశించఫడడిం 
ఖభన్నించవఱషన ఴషమిం. దేశాభమానమును పురకొలేప ఈ న్నటకాల్త ఎన్నా యకాల్తగా ఫమల్త దేర్వవో లఔకలేదు.  
ఇఔ మాముల్త అఱవాటు ప్రకాయిం స్యమింకాఱిం తభ దైన్నఔ కాయయక్రభముల్త ముగిమగానే యువతీ యువకల్త ఎింత 
చ్చఔటిగా ఉన్నా, వీధుఱలో దీపాల్త లేకన్నా, వాహాయళక్క వెలిడిం మానుకోలేదు. ఈ చ్చఔట్లే అటెట దూయిం వెలికిండానే 
ఎఔకడిఔఔకడె ఆలింఖచుింఫనల్త జరుగుతుిండేఴ.  
ఔ రాత్రి సుమారు తొమమది ఖింటఱపుపడు జనిం రోడేింట తిరుగుతూ, కలాస్యగా ఔబురేు చెపుపకింటూ, నవవకింటూ 
(పేమకల్త ఆలింఖనిం చ్చసుకొింటూ, ముదుద పెటుటకనే సభమింలో శత్రు ఴమాన్నల్త వచ్చు సూచనగా బమింఔయింగా, 
సైయను కూత ఴనడాది. రోడుాలో జనిం తొిందయ తొిందయగా ఖృహోనుమఖుఱయాయరు. (పేమకల్త బమబ్రాింతులై 
ఆలింఖఱముఱను వీడలేఔ ఉతుయ ీణింలో ఏమౌతామో అనాటుే భర్న దఖాయగా ఔరలో ఔరు ఔలష పోతున్నారు. ఆ 
ీణింలో ఔ మేడ మీద మీించి క్కట్టక్క తల్తపు ఖభాల్తన తెయచి ఔ వృది పురుష వయసుస క్కటిక్క లోించి ఇవతఱక్క వచిు 



 

"ఏభర్రా మీక బుదుదింద్ధ లేద్ధ! తవయగాఇింటిక్క చావఔపోతే ఇఔకడే చచుురుకింట్టరు బ్రతిక్క బాగుింటె ఈ కౌగిలింతల్త 
అపుపడే పునుః ప్రాయింభించవచుు. తెలషింద్ధ? ఴనడుతుింద్ధ? అన్న కకశాడు!  
ఆ క్కటి సమీింలోనే తన ప్రియురాలన్న కౌగిలించుకొనా ప్రేమకడు కౌగిల టుట ఴడవకిండానే పైక్క చూష 
"తాతగారూ! దమచ్చష మీ తఱకామ లోలక్క లాకోకిండి లేఔపోతే మీ ఫటట తఱ మీద డుతునా చింద్ర క్కయణాల్త 
రావయునమై ఴమాన్నఱక మాయాదయశఔిం కాఖఱదు" అన్నాడు.  
ద్ధరన పోతునా వాళ్ళి, సమీింలో ఉనా వాళ్ళి ఔటే నవవ. ఆమనక ఴర్నతమైన కోిం వచిు "నే వసుున్నా 
ఉిండిండి. మీ తెగుల్త కదురుస్యును. కావయమెక్కక" అన్న తఱ లోఱక తీసుకొన్న ఖభీభన్న క్కటిక్క మూశాడు. ఆమన 
న్నజింగానే క్కిందిక్క వస్యుడెమోనన్న కొిందరు యువతి యువకల్త తొఱఖన్నయింభించారు.  
ఈ మాట్టడిన యువకన్న బాహు ఫింధాఱలో ఉనా ఔనయ "ఏడిష నటెట ఉింది నీ తెలఴ. రా! అవతలక్క పోద్ధిం. ఆమన 
వచాుడింటే భన దుిం తెింపుతాడు. ఆమన మా న్ననా అనా సింఖతి నీవ ఖభన్నించినటుట లేవ " అనాది.  
ఆ మాటతో హడలపోయ "బాబోయ్ రా తవయగా ! ఏమటింత న్నభమదిగా అడుగు వేస్యువేిం" అన్న ఆ ఔనయఔ రఔకను 
టుటకొన్న దడ దడ దౌడు తీశాడు.  
ఇదింతా మా వీధి గుభమింలో నుించున్న ఆనిందిసూు లోలక్క వెలిడిం భరచ్చసరక్క మా మజమానురాల కూతుళేదదరు 
వచిు చెరో రకాక టుటకొన్న యిండన్న లోలక్క లాకకపోయారు.  
ఇింత బమింఔయ షాతిలోను ఇింత న్నయభమింగా ఎలా బ్రతుకతున్నారు ఈ ప్రజ్నీఔిం అనుకొన్న ఆశుయయపోతూ ఇలా 
ఉిండఔ ఏిం చ్చమఖఱరు బమడి గుిండె బేజ్రై చావడిం ఔింటె ఇదీ న్నతయ జీఴతిం లో భాఖమే అనుకొన్న 
సరపెటుటకోవడిం తదనుగుణింగా కాఱక్షేిం చ్చసుకోవడిం తప భరో ఖతయింతయిం మేమునాది? అనుకింటూ 
కూచున్నాను.  
భరాాడు ఉదమిం తొమమది ఖింటఱయేయసరక్క ఆ స్యమింకాఱిం ఇిండిమన్ అస్శయేషన్ లో ఈ అతయవసయ 
రషాతుఱను సమీీించడాన్నక్క ఔ సబ జరుగుతుిందన్న అిందరు తపఔ హాజరు కావఱషనదన్న ఔ ఆహావనిం వచిుింది. ఆ 
పల్తపు ఏమటి, ఈ రషాతుఱ సమీీ యేమటి? దీన్న వఱన ప్రయేజనమేమటి? అన్న రర ఴధాఱ ఆలోచిసుు 
స్యమింకాఱిం సకాఱింలోనే సబక వెళ్ిను. మత్రుఱింతా కొించెిం ఇించుమించుగా అఔకడునా భాయతీయుఱింతా వచిు 
హల్త న్నింపేశారు. అింత క్రితిం రోజునే మిం కె గాింధి అనే కామన ఱిండను వచాుయన్న యుది భూమలో దఫా తిన్న 
ఴఔలాింగులైన భాయత వీరుఱ సహాయాయాిం ఇిండిమన్ రడ్ క్రాస్ స్సైటి ఔటి ఏరాపటు చ్చసుున్నాయన్న న్ననాటి త్రిఔలోే 
వాయు ప్రస్యయమైింది.  



 

ఇఔకడ సబలో సభాతిగా భన గోపాఱఔృషణమయ గారు కూరోున్న యుది రషాతుల్త సాూఱింగా సమీహించి ఏ ఴధమైన 
సింఫింధిం లేన్న భాయతదేశిం కూడా యుదిింలోక్క దిగి భన శక్కుక్క మించిన ధన ప్రాణ నషటిం చ్చసుకోవడిం అఴవేఔిం, 
అనవసయిం. హాసయసపదభింటూ ఖింభీరోన్నయసిం చ్చశారు. ఇపటికైన్న భనిం ఔళ్ళి తెయచుకొన్న భన మద్ధయా షాతి 
భనిం తెల్తసుకొన్న ఈ యుదిింలోించి ఎలాగోలా ఫమటడటిం భన ప్రధభ ఔయువయభన్న, తదనింతయిం భనము భన 
ద్ధసయ ఴముక్కు కై స్యవతింత్ర సభయిం స్యగిించడిం భన దివతీమ ఔయువయభన్న ఖింభీరోన్నయసిం చ్చశారు. ఆ ఉన్నయసింతో 
అఔకడునా యువకల్త చాఱభింది పుఱకాింక్కతుల్త, ఉతేుజితుల్త అయాయరు.  
తరువాత భనిం ప్రసుుత రషాతుఱలో ఆమన్నవరో గాింధీ అనే ఆమన యేరాపటు చ్చసుునా రడ్ క్రాస్ ససైటిలో చ్చర 
వారతో సహఔరించవలన్న, అఔకయలేద్ధ అనే ఴషమింపై చాఱ స్తపు తీవ్ర వాదోవాద్ధల్త జరగిన పభమట, ఏ న్నయణమిం, 
తీరామనిం, లేకిండానే సబ ముగిషింది.  
ఈ సమావేశిం జరగిన తరువాత ఇిండిమన్ అస్షయేషన్ లో కూడా వాతావయణిం ఖింభీయింగా ఉింటూ వచిుింది. 
మునుటి వతాసహిం, న్నయభమిం అిందరలోను భృఖయమైన్నయ ఎవరభటుక వారు ఈ యుది భాయభింతా తామే 
మోసుునాటుట ముఖాల్త పెటుటకొన్న తియఖడిం ఆయింభించారు. గాింధి ఆయింభించిన రడ్ క్రాస్ లో కూడా ఆమన 
అనుకనాింత భింది, అనుకనాింత తొిందయగా చ్చయడిం లేదన్న వాయుల్త వసుున్నాయ. భాయతీయుఱింతా తపఔ ఴధిగా ఈ 
సవచుింద స్తవాదలింలో చ్చయడిం భనక గౌయవిం శ్రేమసకయిం అనే హెచురఔల్త తయచు గాింధి , త్రిఔఱలో ప్రచుయణ 
చ్చసుున్నాడు.  
ఇలా ఔ వాయిం ఖడిచిన తరువాత గోపాఱఔృషణమయ గారు ఔ డజను భిందిన్న తనక సన్నాసతులైన ఆింధ్రుఱను 
మాత్రము తన ఇింటిక్క ట్టక్క పలచారు. అిందులో నేను కడా ఔడనన్న చెపుపకోవట్టన్నక్క ఖరవసుున్నాను. ట్ట, పఱహారాల్త 
న్నశఫదింగానే తొిందయగానే ముగిించాిం. ఎపుడూ అఱవాటు లేన్న ఈ సమావేశాన్నా ఈ పెదద భన్నశ ఎిందుక ఏరాపటు 
చ్చశాడన్న ఎవర భటుటక వాళ్ళి ఊహాగాన్నల్త చ్చసుున్నారు. పఱహారాల్త కాగానే ఆమన ఖింట మోగిించగానే లేిండ్ లేడి 
వచిు ఈ ఔపుపల్త వగైరా అన్నా తీసుకొన్న టేబుల్ శుభ్రయచి వెలిగానే గోపాఱఔృషణమయ గారు తల్తపు తాలిం బగిించారు. 
ఇది భముమఱిందరన్న ఆశుయయ చక్కతులా చ్చషింది.  
ఆమన వచిు కూరోుకిండా న్నఱఫడి ఉపోద్ధఘతేమేమ లేకిండా "మముమఱను ఈన్నడు ఇఔకడక యిందుక 
ఆహావన్నించానన్న మీయిందరు ఆశుయయడుతున్నాయన్న న్నక తెల్తసు. వాయిం రోజుఱ క్రితిం భన అస్షయేషనోే అశాింతి 
ఫమల్త దేరింది.ఈ యుదిిం, దీన్న రణాభము భాయతదేశము లాింటి ద్ధసయ దేశాఱపై ద్ధన్న ప్రభావము భనము 
ఊసించలేకన్నాిం. ఈ రషాతుఱ తీవ్రత భనలో ఎవవరన్న ఔఱత పెటిటనటుటగా తోచటిం లేదు .ఇది ఏదో గాల వాటనీ 
,తుఫాన్ లాింటిదన్న, ఎింత హఠాతుుగా వచిుిందో అింత హఠాతుుగాను పోతుిందన్న  



 

భనభనుకింటూన్నాము.  
ఇపటిక యూయపులో జరగిన మాయణ హోభము ఎింత బమింఔయమైనదో భనము ఊసించలేకిండా ఉన్నాము .ఈ 
మాయణహోభింలో భన భాయతీయుఱను కూడా భన ప్రభువల్త ఇఔకడక యపపించి వేఱ సింకయలోనే లేఔ ఱీఱ 
సింకయలోనేమో కూడా సమధుల్తగా ఉయోగిించ్చవారు అనా సింఖతి భనక టిటనటుట, లేద్ధ భనిం టిటించుకనాటుట 
తోచడిం లేదు.  
ఇింత దూయింలో వనా భనక భనదేశింలో ఫమల్తదేరన రోదన శఫదము భన చెవఱక ఴన్నపించఔపోవచుు. 
అింతమాత్రాన అఔకడ అింతా ప్రశాింతింగా వనాదన్న భనము సింఫయడట్టన్నక్క ఏింత మాత్రము వీల్త లేదు నేనీ భధయన 
అనుబఴసుునా భనోవేదన ఇింతన్న చెపలేఔపోతున్నాను.ఈ వేదన ఇతరుఱక తెలస్తది కాదు.  
ఇది దుయభయిం, దురూహయిం. అిందుచ్చతను నేనోఔ న్నశుయాన్నక్క వచాును. అది మీతో చెపప మీ సహకాయము, అధభము మీ 
స్యనుభూతి అరిించవలనన్న మభమలాఔకడక పలపించాను. దేశము ననుా పల్తస్ుింది నేను అఔకడ ఉిండటిం 
అతయవసయభన్నపస్ుింది నేనొఔకడును ఏదో వెళి చ్చమఖఱనన్న కాదు.కాన్న నేను భటుక ఇఔకడ ఉిండలేను.  
న్న ఔయువయము అఔకడిక్క వెళి న్నయణయించుకోవఱషింది. ఈ చదువ ఈన్నడు కాఔపోతే బ్రతిక్క బాగుింటె భరోన్నడు 
చదవవచుును .  
మీలో ఎవరకైన్న న్నలాగే మానషఔ ఆిందోలన ఫమల్త దేర ఉింటె న్నతో ఫమల్త దేయభన్న న్న ప్రాయాన. న్నషకఱమషమైన 
సింఔఱప ఫఱింతో,అకింఠిత దీీతో భనమొఔరదదయిం ఫమల్త దేరన్న అఔకడ భన వెింట ఫమల్త దేర్వవారు కొన్నా ఱీఱ 
భింది ఫమల్త దేయతాయన్న న్న నభమఔిం." ఆమన మాట పూరు కాకిండానే బాగానే ఉనాది కాన్న, ఏదో కొించెభయన్న 
ఔనీస కాయయక్రభము మీర్వమైన్న ఆలోచిించారా అన్న ఔ మత్రుడు అడిగాడు.  
"బాగుింది మీయడఖటిం సఫబే. నేను ఴవరాలేమ చెపలేను. కాన్న సాూఱింగా ఔ ఊహ న్నక తోసుుింది నేను వెళి 
దిభిందినో విందభిందినో కూడఖటుటకొన్న ప్రతి టటణిం లోను వనా పోల్నసు ఠాణాఱపై ద్ధడి చ్చష ,అఔకడ 
ఆయుధాఱను సింగ్రసించి వాలిను అసహామషాతి లో దుయభఱ షాతిలో పెటటవలనన్న న్న వదేదశము.  
మాలో కొిందరు నవేవరు . కొిందరు మౌనిం వసించారు. ఔరదదర్వదో అనవలనన్న అనడాన్నక్క స్యహసిం లేఔ 
వూరుకన్నారు. న్నక కొించెిం తొిందయపాటేకకవ ఔనుఔ నేను అన్నలోచితింగా రిండు స్తటషనే మీద ద్ధడి జయగానే 
మూడవ స్తటషను మీదక మీరు వెళ్లి అవకాశిం లేకిండా మీ ఆట ఔటటడుతుిందనా సింఖతి మీరూసించారా? అలా 
జయకకిండా ద్ధన్నక్క ప్రతిక్రిమ ఏభన్నా వూసించారా" అన్నాను.  
ఆమన న్నకష చూష భిందహసిం చ్చష " బలేవాడవోయ్ , నీ మాట భర్వుపోయాను నేను. నీక సమాధానిం తరువాత 
చెబుతాను. కాన్న నువూవ న్న తోటి రాకూడద్ధ" అన్నారు. "చితుిం అింత అదృషటమా? న్న రషాతి న్న క్కటువింటి 



 

సదవకాశిం ఔలగిసుుిందన్న అనుకోలేకిండా ఉన్నాను. అయన్న మీరు వెళి మీ ఉదయభిం ప్రాయింభస్తు నేనపుపడు 
రగెతుుకొస్యునేమో ఇపుపడేమ చెపలేను.  
అయన్న ననుా మీ ప్రధభ వష్యయడి గా లఔక వేసుకోిండి మీరు ద్ధర తీస్తు న్నక్కఔకడ కాల్త న్నల్తసుుిందనే నభమఔిం లేదు " 
అన్నాను .“సర్వ బవతు అలాగే కానీ, మీయిందరు కూడా దీన్నా గురించి కొించెిం జ్గ్రతుగా ఆలోచిించి మీక తోచిన 
సఱహాలేవైన్న న్నక చెపుతే స్కవఔరించడాన్నక్క న్నకమ అబయింతయిం లేదు. న్న పల్తపు అిందుకొన్న మీయిందరు కూడా 
ఇఔకడిక్క వచిునిందుక చాలా సింతోషిం. ఈలాఖనే కొన్నాలియన తరువాతనైన్న ఈన్నటి న్న పల్తపుక వలననే భన 
దేశ సింయీణక సవదేశాన్నక్క కూడా రగెతుుక రాఖఱయన్న ఆవసుున్నాను. సఱవ అన్నారు. అిందరు న్నశఫదింగా లేచి 
సఱవన్న యవర ద్ధర వారు చకాక పోయారు. వాయిం ది రోజుల్త మేము భళ్ళి ఔల్తసుకోలేదు.  
యుదిిం న్నన్నటిక్క బమింఔయభవతునాది. భనదేశిం నుించి ఇఔకడిక్క ఎవయన్నా రావఱనన్నా ఔషటింగాన్న వనాది .ఇఔకడ 
నుించి ఇింటిక్క వెలిడిం భర్న ఔషటమైన షాతి ఏయపడిింది. కాయణమేమైన్న భన గోపాఱఔృషణమయ గార ప్రయాణిం స్యఖలేదు. 
న్న తొిందరా తగిాింది ద్ధన్నతో పాటు.ఇఔకడ జీఴతిం కొన్నా ఴషయాలో ేచిత్రింగాను, భన దితుఱక వయతిర్వఔింగాను, 
ఔనడుతుింది. ఇఔకడ యువతీ యువకల్త కాసు వమసుస వచిున వాళ్ళి న్నససింకోచింగా ఔలష తిరుగుతూిండటిం 
స్యమానయ దృశయిం. రాయ వాలి తోటి కూడా రచయాల్త అతి సుల్తవగా చ్చసుకింట్టరు. పెదద పెదద కటుింబాఱలో 
అయతే యసపయిం తెలషన వారొఔరు రచమిం చ్చస్తునే తప, ఔరతో ఔరు మాటే్టడాిం భరాయద కాదు. భధయతయఖతి, 
ఇింకా తకకవ కటుింబాఱలో ఇలా టిటింపుల్త పెటుటకింటె ఎలా కదురుతుింది ? మేభింతా ఇఔకడి భధయ తయఖతి 
కటుింబాఱలోనే లఔక. అిందుచ్చత స్త్రీ పురుషాదుఱలో కొతువాలితో మాటేడవలనింటె ఇింకొఔరు రచమిం చ్చమడిం 
అవసయిం లేకిండానే భనము మాటే్టడవలననుకనా వయక్కు దఖాయక వెళి గుడ్ మారాింగ్ అనో, గుడ్ ఈవెన్నింగ్ అన్న 
ఆపైన ఔ "ఎకూసజ్ మీ " వాలి మొహన పాయవేష ఱఔరించవచును.  
ఎటొచిు స్త్రీఱతో రచమిం ఇింత సుల్తవగా జయఖదు. పురుష్యఱక లేన్న సిందేహాల్త స్త్రీఱఔనేఔముింట్టయ. అిందుచ్చతను 
వారతో మాటే్టడవలనింటె మాట్టటడి భరాయదగా ఫమటడవలనింటే కొించెము ముిందు వెనుఔల్త ఆలోచిించి భర్న 
ల్తఔరించవఱష ఉింటుింది. భధయ తయఖతి వారలో కూడా రిండు యకాల్త, భధయ తయఖతిలో పై అింతరువ వాళ్ళి బాగా 
తకకవ వాళ్ళి కొించెమించు మించుగా సమానభనా మాట అిందు చ్చతను ఈ జ్తి స్త్రీ పురుషఱతో రచమిం 
సుల్తవగానే చ్చసుకోవచుు.  
ఇఔకడ మా కాలేజి ఴద్ధయరానుఱతో కాఔ పైన ఔనడే యువతుఱతో రచమిం చ్చసుకోవడిం, వారతో వాహాయళక్క, 
షన్నమాఱక్క న్నటకాఱక వెడుతుిండటిం ,అఔకడ చాఱ సన్నాసతింగా ఉిండటిం, అిందయక అఱవాటె.  



 

ఈ రచయాల్త కొన్నా స్తాసతుఱ ద్ధవరా జరగిన చాఱ వయక రాపేీ లేకిండ జరుగుతుిండటిం ఔదుద .ఏ సఱవ 
రోజునో భరొఔపుపడు స్యవకాశముగా స్యమిం సభమభిందు వీధి వెింట వెడుతుింటే కొిందరు యువతుల్త భన 
ముఖాఱకష తేరపాయ చూసుుింట్టరు. భనము యదేశసుాఱభన్న కావచుు, లేద్ధ భనతో మాటేడితే ఎలా ఉింటుింద్ధ అన్న 
కావచుు. భనము కూడా వార వైపు చూషనపుపడు వారు షగుా డకిండ కొిందరు స్యహసవింతులైన యువతుల్త 
ధైయయముచ్చష హలో అన్న వార్వన్న భనన్న ఱఔరించవచుు.  
కొించెిం బమడుతునా వాలియతే భనిం ఱఔరించిన ఱఔవచుు. అపుపడా హలోను స్యఖదీష "సకయిం స్యుదీనిం" 
అనాటుట దడుగుల్త వేస్తటపటిక్క రచమమై ఏ కొిండఱ మీదకో, షన్నమాకో వెలినూ వచుును. రచమిం ఎకకవ 
చ్చసుకోను వచుును. కొిందరు కొిందరతో కొన్నా అనుభూతుల్త పొిందను వచుును. లేద్ధ ఔబుయేతోనే ఔటిట పెటటనువచుు. 
కొించెిం ఇఫాింది డాా ఎవరూ ఏమీ టిటించుకోరు.  
నేనొఔ న్నడు సముద్ర తీయ గ్రామాన్నక్క ఔ న్నటి సఱవఱలో వెళినపుపడు  

రచమమైన అమామయే భళ్ళి ఇఔకడోఔ రోజు ఫజ్రులో తటసా డిింది. ఔరనొఔరు చూష భిందహాసిం 
చ్చసుకన్నాము. ఏభిండీ స్తమ్ గారు కలాస్యగా ఉన్నారా? ఈ ప్రించమెింత చినాదో చూశారా? అింది ఆ అమామయ.  
నేను నవవతు "ప్రించిం చినాదే కాకిండా గుిండ్రింగా కూడా ఉింటుిందన్న పెదదఱింట్టయన్న" అన్నాను. అిందుఔనే భనిం 
ఎఔకడెఔకడో తిరగిన్న భళ్ళి ఈ ప్రదేశింలో ఔల్తసుకోఖలగాిం అనాద్ధమె.  
మీరు ఇఔకడ ఉదోయఖిం కొనస్యగిసుున్నారా అన్న అడిగేను. భర ఏిం చ్చమనిండి తపన్న సర ఖద్ధ అింది. అయతే మీ 
బాధయత వసించ్చ వారు ఎవరూ దొయఔలేద్ధ అన్నాను.  
“అింత బుదిిభింతుల్త, భూతదమ ఔఱవాళ్ళి ఇింకా న్నక దొయఔలేదు స్యర్. ఎపటికైన్న మీ లాింటి వారవరో 
బుదిిభింతుల్త దొయఔకపోతారా అన్న ఆశతో కాఱక్షేిం చ్చసుకోసుున్నాను" అింది నవవతూ.  
ఏభిండీ మీ ఉహల్త చాఱ దూయిం రుగులడుతున్నాయ. ఇలా ముిందర కాలిక్క ఫింధాల్త వెమయడిం ఇింత 
చినాతనింలో యలా నేరుుకన్నారు అన్నాను. అబెాబేా ఆ ప్రమతాిం ఏమీ లేదులిండి, బమడఔిండి" అింది నవవకింటూ 
అనుకోకిండా అయదర్ స్కట్ అనే కొిండఱ మీదక్క వెళ్ిము.  
అఔకడ కొచ్చువయక ఇలా రావలనన్న గాన్న ఇింత దూయిం నడవవలనన్న గాన్న అనుకోలేదు ,సర్వ వచిున వాలిిం యలాగు 
వచాుిం ఖద్ధ అన్న కొింతస్తపు అఔకడ కూరోున్న కలాస్యగా చ్చతుఱలో చ్చతుల్త ఔలప ఔబురేు చెపుపకన్నాిం. మా ఔబురేు 
భధయ కాఱఖతి ఖభన్నించలేదు. తొమమది ఖింటల్త ద్ధటి ఉింటుింది. కొిండ మీదునా జింటల్త ఱు ఫడాారు.ఇది ఖభన్నించి 
మేము లేచి ఔర చ్చతిలో ఔర చ్చయ తగిలించుకొన్న ఖృహోనుమకఱభయాయము.  



 

కొింత దూయము వచిు ఔ హోటలోే పఱహారాల్త, ట్ట తీసుకొన్న భర కొింత దూయిం నడిచి ఔ వీధి చివయ యవర ద్ధరన 
వారు వెలివఱష వచిుింది నేను గుడ్ నైట్ ఇఔ వెలద్ధమా అన్నాను.  
న్న చెయయ నొక్కక భళ్ళి యపుపడు ఔల్తసుకింద్ధిం అింది. నీఇషటిం అన్నాను. రిండు రోజుఱ తరావత ఔల్తసుకోవడాన్నక్క 
న్నయణయించుకొన్న సింకత సాఱిం ఏరాపటు చ్చసుకన్నాము. అయతే యల్తేిండి వయక గుడ్ బై అన్న ఔయచాఱన్నన్నక్క న్న 
చ్చయ జ్పాను. ఆ అమామయ న్న చెయయ టుటకొన్న వెింటనే ఴడిచి పెటటకిండా గుడ్ నైట్ అన్న  
అలాగే న్నఱఫడాది. ఇదేమటి చెయయ ఴడిచి పెటటదు అనుకొన్న భళ్ళి ఒఔస్యర గుడ్ నైట్ అన్నాను.  
ఆ అమామయ నవవతు ఇదేిం భరాయదిండీ అింది న్న చ్చయ తనచ్చతిలోనే ఉింది. ఆఴడ భావమేమట్ల న్నఔయాిం కావటిం 
లేదు. తెఱే బోయ చూసుుింటే ఔ నవవ నఴవ న్నక దఖాయగా వచిు తఱయతిు ఖబుకకన న్న మూతి మీద ముదుద పెటిట, 
ట్టట్ట అన్న చెయయ ఊపుతూ, నవవతు వెనఔ చూపు లేకిండా ఔక రుగు తీషింది. నేను న్నశేుష్యటడనై కొన్నా న్నముషాఱ 
పాటు అఔకడె సాింభించినటుే న్నఱఫడిపోయాను.  
ఈ అనుబవిం చిత్రింగానే వనాది నేన్నఔకడ చాలా నేరుుకోవాల అన్న అనుకింటూ ఈ దేశ ఆచారాల్త కొన్నా 
బాగుిండెటటుేన్నాయ అనుకింటూ చకాక పోయాను. ఇది జరగిన భరున్నడు మా స్తాసతుడొఔడు భహభమదీమ 
యువకడు హడావడిగా న్న దఖాయక వచిు ఆ స్యమింకాఱిం తన ఴవాహభనీ తపఔ దమచ్చమభనీ ఫఱవింత పెటిట 
వెళ్లిడు. న్నకాశుయయమేషింది .ఇదేమటి ఇఔకడి వాలితో ఴవాహమేమటనుకన్నాను.  
భనక, వీలిక ఎలా ఔల్తసుుింది? సింస్యయమెలా స్యగుతుింది? అనుకన్నాను అయన్న ఈ వేడుఔ చూద్ధదభన్న 
స్యమింత్రిం వెడుదును ఖద్ధ అఔకడ తీరా చూస్తు పెిండిేకమారు మా స్తాసతున్న ఇింటి మజమాన్న కూతురై ఊరుకింది.  
నేను న్నరాఘింత పోయా, చాలాస్యరేు అతన్న పఱేతో చెట్టటట్టటల్త వేసుకన్న తియఖడిం చూచాను. ఆ రచమిం 
అింతఔింతక సన్నాసతమై రణమిం ద్ధకా రణమసుుిందన్న మేమెవయిం ఊసించలేఔ పోయాిం. ఴవాహిం 
జరగిపోయింది. స్తాసతుల్త చాఱభింది వచాురు. అిందరు అభనిందిించి వధూవరుఱను లోలోఱ ఆశీవయదిించి 
ఴింద్ధయగిించి, ఎవర ద్ధరన వారు ఇలిక చ్చరుకన్నారు.  
నేన్నింటిక్క వచిున తరువాత ఆ రాత్రింతా న్నక న్నద్ర టటలేదు.ఇలా ఎలా జరగిిందనుకన్నాను.భన వాడేదో తొిందయ 
డితే ప్రమాదిించిిందనుకన్నాను.లేఔ ఇతడు ధన్నకడన్న తెలష వీన్న న్నలాగైన్న ఴవాహము చ్చసుకొనవలనన్న ఆ పలే ే
తోిందయ పెటిటనద్ధ అనుకన్నాను. తొిందయపాటు ఎవరదైన్న పలతిం ఔకటే ఇటువింటి ఴవాహముల్త ఎింతవయక 
జమప్రదముల్త అవతాయో చూడవఱష ఉనాది.  
వధూవరుల్త ఴవాహనింతయిం ఴలాస యాత్రక వెళి పోయారు.  



 

భరున్నడు నేను, మా స్తాసతురాలూ అనుకనాటుటగా మా సింకత సాఱములో ఔల్తసకొన్న దఖాయలో ఉనా చినా హోటల్తక్క 
వెళి ట్ట తీసుకొన్న క్రిిందటి స్యర లాగానే కలాస్యగా ఊసులాడుకొింటూ కొిండమీదక్క ద్ధర తీశాిం.  
అపటిక్క అఔకడ న్నయినింగా ఉనా ఔ పొదమాటున కూరోున్న పచాుపాటి కొింత స్తపు మాటే్టడుకన్నాిం. ఆ అమామయ 
మాటఱ సిందున న్నభమదిగా న్న ఔయ గ్రహణిం చ్చషింది. ద్ధన్నపై తన చ్చయ అన్ను ననుా కొించెిం దఖారక్క లాగినది. ఆ 
భావము గ్రసించి నేను సన్నాసతింగా జరగాను. న్నభమదిగా న్న మీదక వాల న్న మెడను రిండు చ్చతుఱతో చుటిట తన 
ముఖాన్నక్క సన్నాసతింగా తీసుకనాది. నేను నవవతూ గాఢింగా ఆలింఖనిం చ్చసుకన్నాను. ఆమె అింతఔింటె వేఖింగా న్న 
పెదవఱను చుింబించిింది.  
నేను ప్రతిక్రిమ ఏమీ లేకిండా ఆలోచనలో డానాు. ఇదేమటి ఈ అతి రచమిం ఎఔకడక లాగుతుింది. స్తాసతుడి 
సింఖతి చూశాిం ఔద్ధ! అిందు చ్చతను ఈ ప్రయాణిం అతిదూయిం వెలికిండా ఆటిం భించిదేమో అనే ఆలోచనలో 
డానాు. ఆ అమామయ న్నలో ఉతాసహిం లేఔపోవటిం గ్రసించి "ఏమటిండీ ఆలోచిసుున్నారు. మీక బమింగా ఉింద్ధ? 
మీ దేశింలో యువతి యువకల్త ఇలా ఴహరాన్నక్క వెళ్ళి యసపయ ఆలింఖన చుింఫన్నదుఱతో కాఱక్షేిం చ్చసుకోవడిం 
తపుపగా భాఴస్యురా?" అనాది.  
నేను నవవతూ మా క్కదింతా ఴింతగానే ఉింటుింది. మా వాళ్ళి యువతి యువకల్త ఔలష మాటే్టడుకోనే మాటే్టడుకోరు. 
ఴహారాదుఱక అసల్త వెలిరు. ఇింఔను ఆలింఖన చుింఫన్నదుఱక అవకాశమెఔకడ? ఴవాసతులే డఔ ఖదిలో తప 
ఇటువింటి ముచుటల్త ఇింకొఔర ఎదుట స్యగిించరు. అవతల వారు యింత సన్నాసతులైన్న సర్వ" అన్నాను.  
ఆ అమామయ కొించెిం ఔింగారు డి " అయతే నేను తొిందయడానాింట్టరా తపుపగా వయవహరించానింట్టరా "అనాది 
కొించెిం దీనింగా.  
"అదేిం లేదమామ! ఇఔకడ ఆచాయమదిఖద్ధ! మాఔఱవాటు లేఔ, తెలమఔ నేను ఉతాసహింతో ప్రవరుించలేఔ పోతున్నాను.  
న్న సింస్యకయిం అనేఔ సిందేహాఱను లేవతీసుుింది. ఇింతఔనా భర్వమ లేదు" అన్నాను. ఆమె న్నభమదిగా న్న డిలోనే  
వాల అయతే చెపిండి మీ దేశము, మీ దితుల్త మీ ఴవాహాల్త, ద్ధన్నక్క పూయవయింఖిం అనీా చెపిండి స్యవకాశింగా, నేను 
తొిందయడి ఇఔకడ నుించి మభమలా చరుక్క తినాగా తీసుక వెడతాను అన్న బమడఔిండి" అనాది!  
"అలాింటి బమమేమ లేదమామ! న్నక్కది కొతు అన్నాను గాన్న పరక్కవాడననలేదుగా!  
నేను క్రమేణ ఈ ఴలాస్యఱక అఱవాటు డతానేమోగాన్న ,అింతక మించి పైక్క పోతానేమో అనే అనుమానిం న్నకనాది. 
అయన్న ఈ న్నయణయాల్త, ఈ యయవస్యన్నల్త, భన చ్చతులోే లేవగా" అన్నాను.  
అలా ఎింతో స్తపు ఆమె న్న డిలో డుకొన్న న్న కోటు బొతాుల్త తిపుపతూ, న్న బుఖాల్త న్నమురుతుింటే నేన్నమె 
ముింగురుల్త సవరసుు  



 

భనదేశపు ఔబురేు భన వైవాసఔ స్యింప్రద్ధయాల్త చెపుతు ఎింతో స్తపు కూరోున్న ఆ పూటక అింతటితో ఆప అఔకడనే 
యసపయిం కౌఖలించుకొన్న ముద్ధదడి, ఇింటి ముకము ట్టటము.  

 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 36వ భాఖిం 
ఇింటిక్క వచిున తరువాతను కూడా ఏదీ చదువవలనన్న బుదిి పుటట లేదు!  

ఔ ఴధమైన అశాింతి, ఆిందోలన ఫమల్త దేరన్నయ. ఏమటి షాతి అన్న, ఇది ఉచితమో, అనుచితమో అనీ, చాఱస్తపు 
భధనడానాు. ఇది చినాపటి నుించి మా న్ననా మొదలైన పెదదల్త చ్చషన అఱవాటు. ఏ న్న చ్చషన్న పూరావరాల్త 
ఆలోచిించుకొన్న ఉచితానుచితముల్త తెల్తసుకొన్న, భించి చెడాల్త, లాబ నషాటల్త తేల్తుకోవడిం అవసయిం అన్న 
అింటూిండెవారు. అదే న్నక అఱవాటైింది. ఈ న్నయణయాల్త తీసుకోవడాన్నక్క అయహత ఉన్నా లేఔపోయన్న మథాశక్కు, 
అనాటుట ఈ ధోయణిలో డానాు. కొకఔకపుపడు తాతాకలఔింగా ఈ దదతి కొించెిం ఇఫాిందిగా ఉన్నా కొింతవయక బాగానే 
ఉనాదేమో అనుకనేవాడిన్న.  
ఆలోచిించగా ఈ స్యమింకాఱము న్నతో ఖడిపన పఱే ఎింతస్తపు న్నలో తిషట వేసుకొన్న కూరుునాటుట తోచిింది. అిందులో 
క్కిందటి మాటు ఈ మాటు ఆమె మాట్ట, ఆమె సపయశ, ఆమె రూపు, ఆమె చూపు ఆమె శర్నయము న్నవసించిన ఖింధము 
అనీా చ్చర న్నక ఔ ఴధమైన మైఔము ఔలగిించినటుట అన్నపించిింది. న్న స్యవతింతయిం, న్న వూహ వెనఔడాయా. ఆమె న్న 
డిలో ఉనాింతస్తపు నేనేమ ఆలోచిించలేఔపోయాను. ఈ అనుబవభింతా న్నక సర కొతు . భన దేశింలో 
స్యధాయణింగా న్న వమసు వాలిక ఇటువింటి అనుబవముల్త ఉిండే అవకాశిం లేదుఖద్ధ!  
ఇఔకడక నేను వచిు సుమారు రిండు సింవతసయముల్త కావసుుింది అయన్న కొించెిం ఇించుమించుగా న్న వమసులో 
ఉనా ఏ ఔనయతోను ఇింత సన్నాసతింగా మెఱఖలేదు. అపుపడపుపడు మా ఇింటి ఆమె కూతురు న్న దఖాయక వసుు అఱేర 
చ్చసుు ఔటి రిండు స్యరేు నేన్నమెనో, ఆమె ననోా ముదుద పెటుటకన్నా అదో అఱేర, ఆట్ట అనే భావనే తప అలా అనుకోన్న 
వెింటనే అదింతా భయచిపోవడిం తప, భరోఔ సించఱనమేమ న్నలో ఔఱఖలేదు. ఈ అమామయ దఖాయ న్నశుఱింగా 
ఉిండలేఔపోతున్నాను. ఇది ఎఔకడి వయక  
వెడుతుిందో ఊసించలేన్న రషాతిలో డానాు. ఆ అమామయ ఉదేదశిం ఏమట్ల అసల్త తెలమడిం లేదు.  



 

అవకాశిం దొరక్కనపుపడు అిందినింత, ఱబయమైనింత ఆనిందిం పొిందవలనన్న ఉదేదశమా? కవఱిం అఱేర పఱ ేకాదన్న ఇది 
వయక మాటఱవఱే అనుకింటూ వచాును. వైవాసఔ ఉదేదశమే ఉింటె తన జ్తి వాలిిందయను ఴడిచి నన్నాిందుక 
కోరుకింటూనాది. న్నకమ భోదడఔ అయోభమింగా ఉనాది. పోనీ న్న ఴషమిం ఆలోచిించుకింద్ధమా అింటె ఈ 
వేడిలో నేనేమ ఆలోచిించలేకిండా ఉన్నాను. వచిున అవకాశమును చ్చజిక్కకించుకొన్న అనుబఴించి ఴడిచిపెటటవలననే 
దురుదేదశిం ఏ కోశాన్న లేదనుకింట్టను. అటువింటపుపడు నేను చ్చమదఖాదేమటి ? ఏదో స్యక చెపప ఆ పఱేను 
తపపించుకొన్న తియఖడమా,లేఔ ఏిం జరుగుతుిందో చూద్ధదభన్న న్నయేీయింగా ఊరుకొన్న ఆ అమామయన్న ఔల్తసుకింటూ 
ఉిండటమా, లేఔ ఴవాహ ప్రసక్కు వస్తు న్న అభప్రాయేమట్ల ముిందు నేనైన్న తేల్తుకోవాల ఖద్ధ.  
ఇటువింటి ఴషయాలోే ఎవర న్నయణమిం వార్వ చ్చసుకోవలన్న,లేఔ స్తాసతుఱ సఱహా అడఖడిం బాగుింటుింద్ధ అన్న ఆ 
రాత్రింతా న్నద్రటటఔ ఆలోచిసుు కూరోున్న న్న మత్రుడు రాజున్నగాన్న, భర ఏవరనైన్న గాన్న అడుగుద్ధభన్న న్నశుమము 
చ్చసుకొన్న, తెఱేవారు జ్మున ఔ కనుక తీష భరున్నడు మాముల్తగా లేచాను. రాత్రి ఆలోచనఱనీా సూరోయదమింతో 
చ్చఔటుేలా భటుమామభయాయయ. రాజుతో సింప్రదిించవలననే ఆలోచన కూడా వెనఔడాది. హఠాతుుగా ఈ దేశసుుడైన 
న్న ప్రైవేటు మాస్యటరు తోటి సింప్రదిించడిం బాగుింటిందన్న అమనే సర అయన సఱహా చెపఖఱడన్న తోచిింది. అిందుఔన్న 
వెింటనే ప్రాతుఃకాఱ కాయయక్రభభింతా పూరు చ్చసుకొన్న మాసటరు గారింటిక్క వెళ్ిను. ఆమన ననుా చూష ఎింత 
సింతోశించాడో లఔకలేదు. "హలో స్తమ్ ఏమటి ,ఉదయానేా ఇలా వచాువ . ఏదో ఴశేషిం ఉింటేగాన్న ఇలా రావడిం 
నీకాటెట అఱవాటు లేదు.  
కవఱిం న్న మీద ఆదయింతోనో, గౌయవింతోనో వచాునన్న అనుకోలేకిండా ఉన్నాను. ముిందు భన ముబమఱము కాసు ట్ట 
స్తఴస్తు భన ఆలోచన సయళ బాగుింటుిందేమో? ఏభింట్టవ అన్నారు. "నేను అనడాన్నకమునాది .గురువ ఆజా 
వయస్యవసించాఱన్న మా పెదదల్త చెబుతారు. అిందులో ఇటువింటి ఴషయాలో ేమీ ఆజా అనుయణీమిం" అన్నాను.  
ఇింతలో ట్ట రానే వచిుింది. ఆమన నవవతూ న్నకో ఔపుప అిందిించారు.  
మేము ట్ట ముగిించి ఔపుల్త పైక్క ింపించి రిండు న్నమషాల్త స్యవకాశింగా మౌనింగా కూరుునా తయవాతను "ఏమటి 
స్తమ్! ఏమటి ఴశేషిం? నీ ముకవైకర చూస్తు నీవేదో ఆిందోలన డుతునాటుట ఔన్నపసుునాది. నే చ్చమఖలాన సహామము 
ఏమైన్న వింటె తపఔ చ్చస్యుననే నభమఔిం ఉింది ఔద్ధ? భరింఔ చెపుప నీ బాధ ఏమట్ల "అన్నారు. నేనిందుక వచాునిండి 
తభ సఱహా ఆపేహించి ఇది కవఱిం వయక్కు ఖత ఴషమమూ, భరొఔరతో భనఴ చ్చసుకోవఱషన ఴషమిం ఏమీ కాదు. 
అయన్న మీ బోటి వార దఖాయ న్నక బమమెిందుకొన్న ధైయయముగా మీ దఖాయక వచాును." అన్న ప్రాయింభించి న్నభమదిగా ఈ 
భధయను జరగిన న్నకా ఔనయతో ఔలగిన రచమిం ,అపుపడపుపడు ఆమె ఔల్తసుకింటూ విండటిం ఆ ఔఱయఔ ఏ ద్ధరక్క 



 

భళినది, ఏింతవయక వెళినదీ ఏమీ జింక గొింక లేఔద్ధరఔమూ,లేఔ ఆమనతో అనీా చ్చపేపను. ద్ధన్నపైన న్నక 
ఔలగిన అనుమాన్నల్త,ఆిందోలనల్త కూడా చెపాపను.  
ఆమన యింతో స్యవధానింగా ఴన్న పకాల్తన ఔ నవవ నవావరు. న్న బయాిందోలనల్త నేను చెపుపకింటే ఈమన 
ఇింత ఇలా నవవతాడేమటి అనుకన్నాను .ఆమన నవవ మాన్న లేచి న్న దఖాయక వచిు న్న వీపు తటిట స్తమ్! న్నమన్న! 
నువెవింత అమాకడివోయ్? ఈ సవఱప ఴషయాన్నక్క నీఴింత బాధడవఱషన అవసయిం లేదు. మీ సింఖతి న్నక 
తెలమదు గాన్న ఈ  
దేశములో ఈ వమసుసలో ఉనా యువతీ యువకఱక ప్రతి వాలిక ఇది అఱవాటే దీన్నలో తపేపమ ఉనాదన్న మేమేమ 
అనుకోిం. వమసుసక తఖా రణాభభన్న సరపెటుటకింట్టిం. దీన్నా మా భాషలో Flirtation అింట్టరు. 
న్నయపామఔయమైన ఉతాసహఔయమైన కల ఴలాసిం దీన్నవఱే జబేామీ లేదు సర ఖద్ధ ఈ మాత్రిం ద్ధన్నక్క బమడితె 
వాలిలో ఏదో జబుాింది అన్న కడా అనుకనే అవకాశిం ఉింది. అిందుచ్చత ఇపటి వయక జరగిన ద్ధన్నలో తపుప కాన్న, 
ప్రమాదిం కాన్న ఏమ లేదు.  
ఇఔన్నట్లచిు ఇది శ్రుతిమించి రాగాన డితే భటుటక కొించెిం తీవ్రింగా ఆలోచిించవఱషన ఴషమమే అవతుింది ఆ ఔనయక 
న్నజమైన భకకవ ఔలగి ఉిండవచుు ఇదేమీ ఴింతా, అస్యధాయణిం అయన ఴషమిం కాదు. ప్రించిం న్నన్నటిక్క 
సన్నాసతమై ప్రయాణ సఱబయిం ఎకకవైనపుపడు, ఈ రణాభిం కూడా అన్నవాయయిం అవతుింది. మీ దేశసుుఱను 
ఎింతోభిందిన్న మా ఔనయల్త ఴవాహిం చ్చసుకన్నారు. అిందుచ్చతను ఈ అమామయక్క న్ననుా ఴవాహము చ్చసుకోవఱననే 
సదుదేదశిం ఔఱఖడింలో ఆశుయయిం లేదు. యట్లచిు మీ భతాన్నక్క మీ వాలి అభభతాన్నక్క, నీ సింప్రద్ధయాన్నక్క, 
ఆచాయవయవహారాన్నక్క యింతో తేడా వింటుింది.  
వాటితో ప్రతి న్నతయిం, ప్రతిీణిం ఏవో భేద్ధల్త వసుునే వన్నాయ. అఴ ఔపుపడు వైరుధయిం పెించడిం కూడా జయఖవచుు. 
అపుపడు కొించెిం సింస్యయిం స్యగిించుకోవడిం దుయేబమే అవతుింది. మొతుిం మీద ఈ యఔమైన ఴవాహముల్త ఆదయశ 
ఴవాహఱన్న నేను కచిుతింగా చెపలేను. ఆ తుది న్నయణమిం నీవ చ్చసుకోవాల. మీలో మీరు మీ అభప్రాయాఱను ద్ధరఔిం 
లేకిండా చెపుపకొన్న ప్రశాింత చితుింతో మీ స్తాహాన్నక్క ఇఫాింది లేకిండా న్నయణయించుకోవఱషన తరుణిం వచిునదన్న 
భటుటక నేను చెపఖఱను. బాగా అలోచిించుకో అన్నారు.  
నేనేమ అనలేఔ ఇఔనఔకడ కూరోులేఔ వెింటనే సఱవ తీసుకన్నాను.  
ఆ రోజింతా మా మేసటర్ గారు చెపపన ద్ధన్న గురించ్చ భననిం చ్చసుకింటున్నాను. ఏదో ఆిందోలన, ఏదో బమిం, ఏదో 
అశాింతి రోజింతా ఏ న్న చ్చమడాన్నక్క తోచలేదు. ప్రశాింతింగా ఔ చోట కూరోులేఔ పోతున్నాను. ఏ పుసుఔిం 



 

చదవలేఔ పోతున్నాను.యాింత్రిఔింగా ఴద్ధయఱయాన్నక్క వెళ్ళు, వసుున్నాను. కాన్న అఔకడ చ్చపేపదేది ఴన్నపించనూ లేదు, 
తఱకెఔకను లేదు.  
ఇలా రిండు రోజుల్త ఎలాగో ఖడిప మూడో న్నడు స్యమింకాఱిం భళ్ళి స్తాసతురాలన్న ఔల్తసుకన్నాను. ఔల్తసుకోన్న 
పఱహారాదుల్త కాన్నచిు తినాగా దఖాయలో ఉనా ఔ షన్నమాక వెళ్ిము.  
అఔకడ పఔురు ఔ ప్రేభగాథ తెయ మీద నడుసుుింది . హాలోే ఉనా ప్రేీఔ జనభింతా ఎింతో ఉతాసహింగా చూసుునాటుట 
అన్నపించిింది.  
న్న సమీింలో వనా యువతీ యువకఱను చూస్తు వార హావభావాల్త ఴలాస చ్చషటల్త న్నక ఆన్ననింతవయక చూడగా 
మా ఊహ కూడా రూఢమైనది. కాన్న మాక భటుటక ఎిందుచ్చతనో ఉిండవలసనింత ఉతాసహజనఔింగా ఔనడలేదు. 
కాయణిం చెపలేను. ఫహుశా మేముబయుఱము కూడా మా మా, ఆలోచనఱలో న్నభగుాఱమై ఉిండటమే కాయణిం 
కావచుు. నేనకింటునాటుటగానే ఆ అమామయ కూడా మా స్తాహిం ఎటు రణమిం చెయాయలో, ఈ న్నడేదో న్నశుయాన్నక్క 
రావలనన్న న్నశుమిం చ్చసుకో దఱచినదనుకింట్టను. పఔుర్ సఖిం కూడా ముగిమకిండానే  "స్తమ్ ఈ టిం చాలా డల్ 
గా లేదూ? నీకెలా ఉన్నా న్నక భటుక తఱ నొపపవసుుింది. భనిం హాయగా ఫమటికెఔకడకన్న పోయ కూరోుకూడద్ధ 
అనాది. సర్వ అలాగే చ్చద్ధదము. ఇఔకడ కూరోువడిం న్నక కొించెిం ఇఫాింది గానే ఉనాది అన్న ఉబయుఱమూ లేచి 
ఫమటిక్క వచ్చుశాము.  
అఔకడ నుించి ఈ భధయ మేము వెడుతూ వచిున కొిండఱ మీదక ఎకాకము. మేముఔకడక చ్చర్వసరక్క సభమయిిం అటేట లేదు. 
ఇింకా బాగా చ్చఔటి డనూ లేదు న్నయోనింగా ప్రశాింతింగా ఉనా ఔ పొదచాటున చతిక్కఱ డామాు.  
రిండు మూడు న్నమషముల్త ఉబయుఱమూ ఏమీ మాటే్టడుకోలేదు. ఈ వయవహాయమేదో ఔ కొసక తేవాలనన్న ఆ 
అమామయ కూడా ఎిందుచ్చతనో అనుకనాదన్న న్నక తోచిింది. ఇింతట్లే ఏ మాట్ట లేకిండా అమామయ న్నక బాగా 
దఖాయగా జరగి ఖబుకకన కౌఖలించుకొన్న మాట్ట భించి లేకిండ ముదుద పెటుటకనాది. నేను న్నశుఱింగా ప్రతి చుింఫనిం 
చ్చమకిండా ననుా కాదనాటుట కూరోువడిం చూచి న్నరాిింతపోయ  
"ఏమటి స్తమ్, అలా ఉన్నావేిం! అింత చఱేగా భించులా ఖడాఔటుటకపోయనటుట ఏ చఱనిం ఔన్నపించదే నీలో, 
మాముల్తగా లేవ ఎిందుచ్చతను? ింట్లే బాగా లేద్ధ? న్న మీదనేమైన్న కోమా? ఇదివయకెపుపడు భనిం ఔరనొఔరు 
కౌగిలించుకొనాపుపడు, ముదుద పెటుటకనాపుపడు ఇలా ఉిండేవాడవ కాదు. ఈన్నడు నీలో యఔుిం వేడి ఎఔకడిం లేద్ధ ననుా 
నీ కౌగిటిలో ఫింధిించవలనన్న, న్నక ఊపర ఆడకిండా ముదుదఱతో ముించెతాుఱన్న లేద్ధ? ఈన్నడు నీ ప్రవయున న్నకమ 
అయాిం కావడిం లేదు. ఈ వేదన నేను బరించ లేకిండా ఉన్నాను. ఈ రిండు మూడు రోజుఱ నుించి ప్రతిీణిం నీవేనన్నా 
వసించి నీ మాటే న్న చెవఱలో మోగిించి నీ చుింఫనమే న్న పెదవఱ మీద న్నలప, ననేాదేదో చ్చసూు ఏ సవయా స్కభలోనో 



 

ఴహరింజేసుునాటుట ఴచిత్రమైన అనుభూతితో జ్ఖృతో, సవామే, రాత్రో, ఖలో తెలమన్న షాతిలో వచిు నీ డిలో 
వాల,న్న వేద వెఱేడిించుకింటే మాటే్టడవెిందుచ్చతను?  
నేను బరించలేన్న బాధను చెపుపకింటున్నాను స్తమ్. ఇవనీా నీ నోటివెింట రావఱషన మాటల్త. యే స్త్రీ తనక తానుగా 
ఇింత ఴసపషటింగా తన భావాఱను వెఱేడిించదు. నేను ఱజ్ా ఴహీనురాల్తనన్న అనుకింటున్నావా స్తమ్?  
నీవ చాఱ అమామకడవనీ, షవాడవనీ యే అనుబవిం లేఔ న్న రచమింతో ఔలగిన సవఱప అనుబవాన్నా కడా పైక్క 
చెపలేఔ షగుాతో నీవ సతభవతున్నావన్న ఊసించి నీ బాధతో పాటు వెఱేడిించాను అనుకింటున్నాను స్తమ్! అింటూ 
ఉద్రేఔింతో గాదాదిఔతో చెపుతు  
అశ్రుపూరత నయాన్నఱతో న్నకష చూసుు జవాబు కెదురు చూసుునాటుట న్న డిలో నుించి లేచి కొించెిం దూయింగా జరగి 
న్నవైపే చూసూు కూరుుింది.  
నేనేిం చెపను? ఔరగి నీరైపోయాను. ఆ అమామయ అనాటెట నేనైతే న్న బాధ అింత సపషటింగా చెపలేఔ పోయేవాడిన్న.  
స్త్రీ సపయశ తఖఱగానే యఔుిం కొించెిం వేడెఔకడిం, న్నళ్లోే తొిందయగా ప్రవసించడిం, ఏదో గిలగిింతల్త పెటిటనటుే ఉిండడిం 
వింటిక్క ళ్ళి, రొముమక్క రొముమ, పెదఴక్క పెదఴ తఖఱడింతోటె యవశమై, లోఔజ్ానిం పోయ, సవయా స్కభలో 
ఴహరసుునాటుట అన్నపించడమే కాన్న అింతఔింటే ఈ తీమన్న వేదనను వరణించలేఔ పోయేవాడిన్న.  
వయణన లేకిండా మధాతథింగా కూడా చెపలేఔపోయే వాడిన్న. ఆ అమామయ అనాటుే "యేమ స్తమ్ మాటే్టడవా యేమ? 
చెపవా? అన్న ఖడాిం టుటకొన్న రిండవ చ్చతితో న్న ముకిం ఔళ్ళి, చెక్కకళ్ళి న్నమురుతూ తన డిలోక్క చింటిపఱే వాన్నలో 
ననుా తీసుకొన్న న్న ముఖాన్నా తన రొముమక హతుుకింది.  
అింతటితో నే యవశుడనై ఎఔకడికో భహ ప్రవాహింలా కొటుటక పోతునాటుట అన్నపించి న్నభమదిగా ఆమె కౌఖలలోించి 
లేచి కూరోున్న చూడమామ ఈ భన ఇదదర గుిండెలోేను ఏఔసపిందనమే ఴన్నపసుునాటుటనాది. భన ఇదదర తఱలోేను క 
ఊహ తిరుగుతునాది.ఇది చాఱ చిత్రింగా వనాది నీవనాటేట నీవ చెపపనదింతా నేనే చెపవలననుకొన్న వచాును. న్ననుా 
చూడాింతోటే నీ ఖింభీయవదనిం ననుా కొించెిం వెనకాలాడిించిింది. నేనేమీ అనలేఔపోయాను.  
అయన్న భావాఱక తగిన మాటల్త న్ననోటిక్క అిందలేదు. అిందుచ్చతను ఏమ అనలేఔ న్నశేుష్యటడనై కూరుున్నాను 
నీవనాదింతా ప్రతి అీయిం మద్ధయామే. నేను న్ననాటి నుించి కాదు. న్ననుా ఴడిచి వెళినపటినుించి క ఆలోచనతో 
ఉక్కకర బక్కకర అవతున్నాను. భన అనురాగాన్నక్క యయవస్యనిం ఏమట్ట అనే ఆలోచనలో డానాు. నీవనాటెట 
షవాడినేయే అనుబవిం పొిందన్న వాడినే అిందుచ్చతనే ద్ధన్న యయవస్యనిం హఠాతుుగా సుపరించ్చసరక్క హడలపోయన 
మాట కూడా న్నజమే! అన్న. ఈ బెదుర్వ లేకింటె ఈన్నడు భన ఉదేఔిం ఔ కొనక వచ్చుదనుకింట్టను. ఆ ఊహతో భర్న 
బెదిరపోయూను.  



 

న్న మాటఱవఱే నీక అటువింటి ఊహే వచిుిందన్న అనుకింట్టను. అిందుచ్చతను యేమ చెయాయలో తోచఔయే చైతనయిం 
లేనటుే బొభమలా కూరుున్నాను. అయన్న శర్నయము వేడెఔకఔ పోలేదు. యఔు ప్రవాహ వేఖము తఖాను లేదు, యేటొచ్చు 
తరువాత అడుగు వెమయడాన్నక సింకోచిసుున్నాను. నీక అటువింటి ఊహే ఔలగినది ఔనుఔ భన ఉబయుఱము కూడా 
ప్రశాింతింగా భన షాతి, భన బఴషయతుు ఆలోచిించుకోవఱషన తరుణిం వచిుింది.  
మా దేశిం మా ఆచాయ వయవహారాల్త మీక బొతిుగా తెలమదనుకింట్టను. మాలో రచమిం లేన్న యువతి యువకల్త 
యసపయము ఔల్తసుకోవడమే అసింబవిం. రచమసుుల్త కూడా ఔల్తసుకన్నా, యహసయ సాలాఱలో ఔల్తసుకనే 
అవకాశముిండదు. ఉన్నా ఔ ట్టటన ఔర సపయశ, చూపుఱలోనో లేఔ యపడు ఔపుడు మాటఱలోనో వయఔుిం 
కావఱషిందే కాన్న చ్చతఱలోక్క దిఖడభింటూ యనాడూ ఉిండదు. ఇవనీా ఴవాహానింతయ క్రిమలే అపుపడు కూడా 
కావాఱనుకనాపుపడు వీటిక్క అవకాశము చిఔకడిం దుయేబిం.  
అిందుచ్చతన్నఔ భనము కాసు శాింతిించి భన ఉద్రేకాఱక సింకెళ్ళి వేష భన ఴషమిం క్షుణణింగా ఆలోచిించుకొన్న ఔ 
న్నయణయాన్నక్క రావాల అన్న న్నశుమిం  
చ్చసుకన్నాను. నేన్నఔకడ నుించో దూయ తీరాఱ నుించి చదువఔన్న ఇఔకడిక్క వచాును. దైఴఔింగా ఎిందుకో భనిం 
ఔల్తసుకన్నాిం. భన ఔఱయఔ ప్రధభ రచమింతో ఆఖఔ ఔయచాఱనింతో న్నఱవఔ కౌగిలలో అఔకడ నుించి ముదుదఱ 
వయక స్యగిింది. ఇఔ తరువాత మగిలింది ఔకటే. మీ దేశింలోనైన్న, మీ ఆచాయిం ప్రకాయమైన్న ఆ మెటుట ద్ధటడిం 
ఴవాహమైతే గాన్న అింత సుఱబిం కాదేమోనన్న ఆలోచన తోచిింది. నీక, న్నక, జ్తిలోగాన్న,భతింలోగాన్న ,ఆచాయింలో 
గాన్న సింస్యకయిం లో గాన్న, పొింతన కదిర్వటుట ఔనడాిం లేదు.  
భన మదదయము ఏఔమైతే అన్నాటి మాట ఎలా ఉన్నా భన జీవనయాత్ర సుకింగా స్యగుతుింద్ధ? ఏ పోయ పొచుముల్త 
ీణ ీణము పొడసూకిండా ఉింట్టయా? నేను మావాలిక ఏకైఔ సింతానిం, నీ కోసిం వాలిను ఴడిచి రాలేను. నీవ 
మాత్రిం మా దేశింలో ఉిండఖఱవా? నీ వింగీఔరించి వచిున్న మా వాళ్ళి భనఱను గుభమింలోక్క రాన్నవవయనా సింఖతి 
భనిం భయవకూడదు. ఈ రషాతుఱలో భన ఴవాహిం, ఴవాహనింతయ జీఴతిం స్యధయమేన్న, అనే ఴషమిం భనిం 
ముిందు తేల్తుకోవాల అది స్యధయిం కానపుపడు భన ఉద్రేఔమును వదుల్తకొన్న భన ప్రణమమును భరో ద్ధరన టిటించి 
న్ననుా ఴడిచి న్న ద్ధరన్న నేను పోతే జయఖబోయేదేమట్ల కడా ఆలోచిించుకోవాల" అన్నాను.  
వెింటనే ఆ అమామయ న్న మాట ఔడొాచిు "నేను అనుకనాదింతా, బమడినింతా జరగిింది. ఎిందుచ్చతనో నీవీ రోజున 
ఈ ప్రశింస చ్చస్యువనే ఆలోచన న్నక తోచిింది. ద్ధన్నతో ఈ కొఱది రోజుఱ ఆనింద్ధనుభూతి ఎఔకడక ద్ధర తీసుుిందోనన్న 
నేనూ పునరవభయశ చ్చసుకోవఱష వచిుింది. నీక తోచిన ఆలోచనే న్నక తోచిింది. కాన్న ఆ ఆలోచన తఱక తటటగానే 
హడలపోయాను. కొఱది రోజుఱ అనుబవింతో నీవ న్న హృదమింలో షాయ న్నవాసిం ఏరాపటు చ్చసుకన్నావ. 



 

హృదమింలోనే కాఔ న్న అింతట్ట నీవే న్నిండి ఉన్నావ. భర క్రిిందటి స్యర న్ననుా ఴడిచి వెళినపటి నుించి అనుీణిం 
న్న ళ్ళి పుఱకాింక్కతభవతునే ఉింది. నీ చ్చతుల్త న్న లిింతా గిలగిింతల్త  
పెడుతునాటేట ఉింది. నీ భధుయవాకక న్న చెవఱలో గానిం చ్చసుునే ఉింది. నీ పెదవల్త న్న పెదవఱను పీలు పపప చ్చసుునే 
ఉన్నాయ. నీ వేడి న్నటూటరుపల్త, న్న న్నటుటరుపలో ఔఱష ననుా యవశిం చ్చసుునే ఉన్నాయ. నీ వెింత దూయింలో ఉన్నా 
ఇింకమ చెపను స్తమ్! ఇింఔ ఎలా చెపను స్తమ్ ఎలా భరువఖఱను స్తమ్.  
భయచి భనఖఱన్న స్తమ్. ఏమటి భనక ఖతయింతయిం. ఎలాగు భనిం ఴడిపోఖఱిం? నీ మాట నేను చెపలేను కాన్న నేను 
భటుక అలా ఉిండలేనేమో అనుకింటున్నాను. పోనీ నీవనాన్నాళ్ళి అపుపడపుపడు న్ననుా ఔల్తసుకింద్ధభన్నా భన 
ప్రణమ యయవస్యనిం చూడకిండా ఉిండలేను స్తమ్? నీవ మొఖవాడవ షవాడవైన్న, ధైయయశాలవే. నేన్నదివయకెనాడు ఈ 
దేశింలో ఉిండి కూడా ఇింతభింది భఖవాలిలో తిరుగుతూ కూడా ఏ ఔక రోజున కడా ఇటువింటి అనుబవిం 
పొిందలేదింటే నీవ నమామల స్తమ్ . న్న కమటి దికక, నేనేిం కావాల. న్నక భతి పోతుింది స్తమ్ నీక దూయమై బ్రతఔను 
లేను స్తమ్ . బఖవింతుడా! ఏమటి న్న ఖతి అింటూ వెక్కకవెక్కక ఏడుసుు ననుా కౌఖలించుకొన్న ఏడుసుునే ననుా ముదుద 
పెటుటకోన్న ఎక్కకలితో న్న మెడను కౌఖలించుకొన్న ఉిండిపోయింది.  
నేన్నలా. ద్ధయులో న్నక తోచలేదు. నే న్నమెను ఖటిటగా పొదిఴ టుటకొన్న చెక్కకలక్క చెక్కకల చ్చరు చఱనిం లేకిండా, 
ఊపర కూడా ఴడవకిండా, ఎింతో స్తపు అలాగే కూరోున్నపోయాను. కొింతస్తటిక్క ఆ అమామయక్క ఎక్కకళ్ళి తగాాయ. 
అశ్రుధాయల్త ఔటుటఫడాాయ. ఎింతో అఱసట వచిునటుట లిింతా టుట ఴడిచినటుట ముదదలా న్న ఔక నుించి న్న డిలోక్క 
జ్రపోయింది. నేను న్నభమదిగా న్న జేబు రుమాల్తతో ఆమె ఔనీారు తుడిచి, తలా చెక్కకళ్ళి న్నమర ఔళ్ళి ముద్ధదడి కోన్నా 
ీణాల్త ఖడగా ఆమె న్నభమదిగా లేచి కూరోుింది. లేచి స్తమ్ భనిం ఇింటిక్క వెళిపోద్ధిం నేన్నఔకడ కూరోులేను.ఈ 
స్యమీయిం  
ససించలేను.  
నీ సపయశ న్నక దుయభయింగా ఉింది. ఈ న్నటిక్కలా ఴడిపోద్ధిం భళ్ళి భనిం ఔల్తసుకొన్న ఈ ఉద్రేఔిం చలాేరుుకొన్న, తుది 
న్నయణమమేదో తేల్తుకింద్ధము ఇింకొఔక ీణిం కూడా ఇఔకడ ఉిండలేను నీవ న్నతో కూడా రావదుద." అన్న చెింగున లేచి 
న్న మాట ఴనకిండానే నడుగు ముిందుక వెమయకిండానే, ఔక రుగున వెళిపోయింది.  
నేను చ్చషటల్తడిగి వలా ప్రతిభలా ఆమె వెళిన దికక చూసూు ఎింతస్తపో అలా న్నఱఫడిపోయాను. న్న ఔకగా వెడుతునా 
వాళ్ళి కొిందరు నన్నాగాదిగా చూష ఎవడీ వెర్రివాడు అనుకింటూ చకాక పోయారు. కొింతస్తటిక్క తెలఴ తెచుుకొన్న 
ఫమటక్క రాబోతునా ఔనీాటిన్నపుకొన్న న్నభమదిగా ఇింటి వైపు స్యగాను." 



 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 37వ భాఖిం 
మాక ర్నీల్త చాలా దఖాయక వచాుయ. అహరాశాదుల్త చాఱ ఔషటడి చదువతూనే ఉన్నాను. తపఔ 
ఔృతారిుడనవతాననే ధైయయిం ఉన్నా ఔ ఔకన చాఱ బెదురుగా కడా వింటూనే వనాది. బఖవింతుడి మీద భాయిం వేష 
న్న ప్రమతా లోిం లేకిండా చదువకింటుిండగా హఠాతుుగా ఔ రోజున న్న స్తాసతురాల దఖాయ నుిండి ఔ స్యర 
ఎలాగైన్న వీల్త చ్చసుకొన్న ఆ స్యమింకాఱిం ఔల్తసుకోభన్న ఏింతో దీనింగా బ్రతిమాల్తతు ఉతుయిం వచిుింది.  
ఇదేమరా బఖవింతుడా, పడుగులా ఇపుపడీ ఉతుయమేమటి ? వెలిడమా, వెలిఔపోవడమా , వెడితే భళ్ళి ఆమె 
స్యమీయింలో ఆమె చూపుఱలో డి  
మైభయచి, న్న చదువ వెనఔడుతుిందేమో , వెలిఔపోతే ఆ అమామయ ఇఔకడిక్క వస్తు నేను చ్చమఖలగిన దేముింద? 
ముిందు నుయయ వెనుఔ గొయయ అనాటుటగా ఏమీ చ్చమడాన్నక్క తోచఔ ఆ రోజింతా ఴఔఱమైన భనసుసతో ఏమీ చదవలేఔ 
స్యమింకాఱిం వెళి ఆమెను ఔల్తసుకన్నాను.  
ఎింత సింతోశించిిందో ఎలా చెపఖఱను. ఆ సింతోషిం వెనుఔ ఴషాదర్వకల్త కూడా అల్తముకొన్న అసపషటింగా 
ఔనడుతునే ఉన్నాయ. దఖాయ హోటలోే కొించెిం ట్ట తీసుకొన్న మేము మాముల్తగా వెళ్ల ేచోటిక్క వెళి కూరోున్నాము ఆమె 
న్నక బాగా దఖాయగా కూరోున్న న్న మెడచుటుట చ్చతుల్త వేష, న్న చెక్కకల చ్చరు ఎింతస్తపో మౌనింగా కూరుుింది. 
కొింతస్తటిక్క కాన్న ఆమె ఔనీారు ధాయగా డుతునా సింఖతి నేను ఖభన్నించలేదు. అపటిక్క నేను తేరుకొన్న ఉలక్కక డి , 
ఆమె ముకిం న్న కెదురుగా తిపుపకొన్న ఔనీారు తుడిచి తడిఔనుాఱను ముద్ధదడి "యేమటి ఫఱహీనత నీఴలా బాధడితే 
నేను చూచి ఎలా ఊరుకోఖఱను ? న్నకా ర్నీల్త చాలా దఖాయక వచిున్నయ నేనీ దేశిం వచిు మావాలిక దూయమై ఇింత 
వయమ ప్రయాసఱకోరు ఇపుపడీ చదువ ముగిించుకోఔపోతే మా వాళ్లిభింట్టరు? వాలి మాటటుించి నేనేమౌతాను. 
ఇఔకడ ననుా చూచ్చవారవరు? న్నక తిిండి పెటేటవారవరు? ఇఔ న్న పేభను పుయసకరించుకొన్న, నీ చెింతనే విండి నీ 
సింపాదనలోనే నేను బ్రతఔడిం  
భావయమేనింట్టవా?  
ఈ వేడి తగిాన తరువాత ననుా బరించడిం దుససహిం కాఔ మానుతుింద్ధ? నీ మీదను ఇషటిం లేఔ న్ననుా 
వదిలించుకింద్ధభనే ఉదేదశింతో ఇవనీా చెబుతున్నానన్న అనుకోక. నీ బాధ తెల్తసు . న్న బాధ అింతకెన్నారట్లే నీక 
తెలమదు. ఈ సిందయభింలో న్నకెన్నా సభసయల్త ఉతపనామై ననుా వేధిసుున్నాయో నీవ ఊసించకిండా లేవ. ఇదింతా 
సవావతుగా న్ననుా భయచి పొభమన్న నేను అనను, నేను భయచిపోతానన్న చెపను. కాన్న న్నజ జీఴతింలో కొన్నా 
సతాయఱను ఎింత బాధఔయింగా వన్నా. ఎదురోకఔ తపదు. ముదివమసుసలో అనవఱషన మాటల్త ఈన్నడు 



 

అింటూన్నాన్న, ఊరక అింటున్నానన్న అనుకోవదుద. అిందుచ్చతను న్న ర్నీఱయేయ వయక భనిం ఎడింగా ఉింటె 
ఉబయుఱక శ్రేమసకయిం అనుకింట్టను. నేన్నలాగో ఫఱవింతాన న్న చదువ మీద భనసుస న్నల్తపుకింట్టను నీవ కడా 
నీ న్న ధోయణిలో న్నభగుారాఱవై న్న సింఖతి భయచిపోవడాన్నక్క ప్రమతిాించు. ఇింతఔింటె నేనేమ చెపలేను.ఈ 
బాధఔయమైన ఴయోఖిం యింత ఔఠినమైన్న భనక తపదన్న చెపవఱష వసుునాిందుక ఴచారసుున్నాను." అన్నాన్నింతో 
ఖింభీయింగా,ఆ అమామయ న్న చ్చతులోేనే ఇమడి ఉపర కడా తీసుకోకిండానే చెపపనదింతా ఴన్న భళ్ళి ఔకస్యర వెక్కక 
వెక్కక ఏడిు ననోాఔ స్యర ముదుద పెటుటకొన్న "గుడ్ బై స్తమ్ " అన్న వెను తిరగి చూడకిండ చకాక పోయింది.  
నేన్నింతస్తపో చఱనిం లేఔ, అన్నమష నేత్రాఱతో, ఆమె వెళిన వైపే చూసుు కూరుున్నాను. కొింత స్తటి వయక న్న ఔళ్ళి 
కడా అశ్రువల్త వరషసుునా సింఖతి తెల్తసుకోలేఔపోయాను. ఆ తెలఴ ఔఱగాానే తుడుచుకొన్న ఏమటి ఈ వెర్రి అనుకొన్న 
తినాగా ఇింటిక్క చకాకపోయాను . ఆ రాత్రి న్నక చదువేమ స్యఖలేదు.  
భరున్నడు ఖతాన్నా తఱచుకోకిండా చదువ మీదనే కొింత ఇఫాిందిగా ఉన్నా. భనసుస కింద్రీఔరించి చదవస్యగాను. 
భధయ భధయ ఔటి రిండుస్యరేు ఆ  
అమామయ ఉతుయము తుయము లేకిండా తినాగా న్న ఖదిలోక్క వచిు ది దిహేను న్నమషాల్త కూరోున్న భరో ప్రశింస ఏమ 
చ్చమకిండా "ననుా భన్నాించు స్తమ్, ఔకస్యర ఔింటితోనైన్న న్ననుా చూచి వెడద్ధభన్న వచాును." అింటూ నే 
న్నవవబోయన ట్ట కడా తీసుకోకిండా వెళి పోతు వచిుింది. నేనేమ అనలేఔపోయాను.  
న్న చదువ పూరు అయనది. ర్నీఱక వెళ్ిను. చాలా బాగా వ్రాశాను కడాను. ఆ స్యమింకాలాన్నక్క యింతో ఫరువ 
పోయనింతా తేలఔగా ఇింటిక్క వచాును. నేను రాగానే న్న లేిండ్ లేడి కూతురు తినాగా లోలక్క వచిు  
"యేిం స్తమ్ మీ ర్నీల్త అయపోయన్నయా? బాగా రాశారా? అన్న మా అభమ అడఖభింది." అనాది. ఒహో అలాగా 
నువేవ అడుగుతున్నావనుకన్నాను. పాిం నీఔింత ఆలోచన ఉిండదు ఔద్ధ, బాగానే రాశాను అన్న చెపుప." అన్నాను. 
ఇింతలో తలే కడా వచిు " స్తమ్ గారు బాగా రాశారా? చాలా సింతోషిం. మీ కోసభన్న ఈ రోజున ప్రతేయఔింగా ఈ కక్ 
తయారు చ్చశాను .మీరు తిన్న తీరాల."అన్న కక్ బ్రెడ్ ట్ట ఫఱేమీద పెటిటింది.  
"ఇదేమటిలా ఔకడిక పెట్టటరు. న్న ఔింటె ముిందే ఈ అమామయ ఎవరో వచిు షదిింగా ఉిందిఔద్ధ! ననుా తినన్నసుుింద్ధ? 
తిింటె జీయణిం అవతుింద్ధ, ఇింకో పేేటు కడా పెటటిండి ఇఔకడ అన్నాను. ఆమె నవవ కింటూ లోఱక్క వెడుతు అయతే 
మీరు ద్ధన్నా మీతోటి కడా తీసుకపోతారా ఏమటి?" అింది  
"అభమయోయ ఈ రాీష న్న బరించడిం న్నకాకదు ఔద్ధ ననుా సృశటించిన దేవన్నకకడా శఔయిం కాదు. నే వెళ్లిటపుపడు న్న 
వెింటడుతుిందనే నభమఔిం లేఔపోలేదు. అిందుచ్చత ఏ అయిరాత్రో, అరాత్రో భించిరోజు చూసుకొన్న చడి చపుపడు 
లేకిండా ఉడాయద్ధదభనుకింటున్నాను" అన్నాను.  



 

" అవను లిండి పాిం మీ సింఖతి న్నక తెల్తసులిండి. మీక తెలమన్న సింఖతి ఔటి చెబుతాను. ఇఔకడి మీ 
వయవహాయభింతా మీ ఇింటిక్క ఉతుయిం  
రాశానులిండి. ఆ సింఖతి తభరు తెల్తసుకోవడిం భించిదన్న చెబుతున్నాను." అన్న అింటూింటే ఔ కక ముఔక కోష 
ఖబుకకన ఆ అఱేర పఱ ేనోట్లే కక్కక "ఇఔ నోరు మూమిండి తభరు" అన్నారు.  
ముసలద నవవకింటూ చకాక పోయింది. ఈ అమామయ కోింతో కర్నులోించి లేవబోయింది. "కూరోు పాిం 
తొిందయడక " అన్న ఔక మాటు  
ఈ బుఖా ఆ బుగాా ముదదటుటకోన్న కర్నులో కూఱదోష నేను భళ్ళి చ్చతిఔిందకిండా ఎదురు కర్నులో వెళి కూరోున్న ఏమ 
ఎరుఖనటుట ఖింభీయింగా న్న ఱహాయిం స్యగిించాను . ఆ అమామయ ఱహయిం కడా కాగానే "నువవ మీ అఔక 
పావఖింటలో తయారైతే షన్నమాక వెడద్ధిం. ఆఱసయిం చెమయఔ అన్నాను. మా అఔక లేదిండి అింది. ఇింట్ల ేఉనా సింఖతి 
న్నక తెల్తసు గాన్న పచిు వేషాల్త ఔటిట పెటిట తవయగా డ్రెస్ చ్చసుకో. నువవ ఔకరుఴ న్నతో షన్నమాలో న్న ఔకన కూరోున్న 
కల్తకద్ధభనుకన్నావ కాబోల్త పాిం . నీ సింఖతి న్నక తెల్తసు దమ చ్చయ అన్నాను. ఔక ఉదుటున న్న దఖారక్క 
వచిు న్న మెడ వించి ననుా ముదదటుటకొన్న స్తమ్ You are Very Very bad boy But all the Same i 
love you అన్న చకాకపోయింది. ది న్నమషాలోేనే వాళ్ళిబయుల్త తయారై ననుా చెరోరకాక టుటకొన్న ఎఔకడిఔన్న 
ననాడకిండానే వాలి ఇషటిం వచిున షన్నమాక తీసుకవెళ్ిరు. కొదిద రోజుల్త ఏ న్న పాటు లేకిండా స్తాసతుఱిందరన్న 
తియగేసుు ఔపూట మా మాషాటరు గారన్న కడా ఔల్తసుకొన్న తీరఔ సభయాలో ేగ్రింథ కాఱక్షేిం చ్చసుు ర్నీ పలతాల్త 
ఎపుపడు తెల్తస్యుయా అన్న న్నర్నహసుు కూరుున్నాను.  
హఠాతుుగా ఒఔ రోజున స్యమింకాఱిం ఫమటిక్క వెడద్ధభన్న అనుకింటుిండగా, మా స్తాసతురాల్త ప్రతయీమై "నేను 
సభయాన్నక వచాును యిండీ వెడద్ధిం" అనాది. సర్వనన్న ఫమల్తదేర ద్ధరలో ఉనా హోటల్తక్క వెళి ట్ట తీసుకోనా 
తరువాత షన్నమాక వెళ్ిిం.  
అఔకడ బొభమ చూసుు ఏవో పచాుపాటి ఔబురేు చెపుతు భధయను " మీ ర్నీలైపోయన్నయా బాగా రాశారా ? నేనేమ 
అడుారాలేదు ఔద్ధ అింది బాగానే రాశాను పాసవతాను అనుకింట్టను" అన్నాను.  
"పలతాల్త ఎపుపడు తెల్తస్యుయ" అింది. ద్ధన్నకోసమే న్నర్నహసుున్నాను. న్నల్తఖయదు రోజులోే తెల్తస్యుమనుకింట్టను 
"అన్నాను. "పలతాల్త తెలమగానే మీ దేశిం వెళిపోతారా అనాది. "అవనన్నాను. చాఱ సింతోషిం . మీరు ఔషటడి 
చదివారు రీలోే ఉతీురుణలై వెడుతున్నారు .మీ బఴషయతుు ఎదయ పూఱ బాటగా ఉింటుింది. ఈ దేశిం ఎపుపడయన్న 
జ్ాఔమొస్తు ఇఔకడ వయకుల్త కూడా జ్ాఔమొస్యుయనుకింట్టను. మా ఔింతవయక ప్రాుిం అనాది. తరువాత పఔుయయేయ 
వయక మాటలేఔ ఔరనొఔరు కౌఖలించుకొన్న కూరుున్నాిం .  



 

తరువాత ఫమటక్క వచిు "భన మాముల్త చోటిక్క వెడద్ధమా "అన్నాను.  
"థాింకయ స్తమ్ వదుదలిండి ఇలా ఴడిపోవడమే భించిది ఔద్ధ." అనాది ఇఔ నేనేమ అనలేదు. అింతటితో ఎవర ద్ధరన 
వారు వెళిపోయాిం. వాయిం రోజుఱ తరావత ర్నక్షా పలతాల్త తెలషన్నయ. నేను ఆవించిన ద్ధన్నఔింటే ఎకకవగానే 
మొదటి తయఖతిలో ఉతీురుణడయాయను. ఆ సింతోషిం టటలేఔ పోయాను. ఎవరతో ఈ ఆనిందిం ించుకోను? ముిందు 
మాసటరు తోటి,రాజు తోటే చెపప వాలి అభనిందనల్త తీసుకొన్న, న్న ఫసక వచిు మా లాిండ్ లేడి ఖదిలోక్క వెళి నేను 
పాసయాయనన్న చెపాపను.  
ఆమె ఏదో వింట చ్చసుకింటునా భన్నశ బ్రహామనింద డి ఆ మురక్క చ్చతులోునే ననుా ఖటిటగా కౌఖలించుకొన్న ఈ బుఖా ఆ 
బుఖా ఎింతో ప్రేభతో తన కొడుకన్న ముదదటుటకనాటుట ముదుద పెటుటకింది. నన్నాింతో అభనిందిించిింది. న్నిండు 
హృదమింతో చ్చషన ఈ అభనిందనక నేను ముగుిడనయాయను. కూతుళిదదరు నవవతు న్న కష చూసుు 
న్నఱఫడాారు.అలా న్నఱఫడతార్విం మీర్వమ అభనిందనల్త చెపరా? అన్నాను. చెపకభిండి అిందుక న్నఱఫడాాిం 
heartiest congratulations అన్న ఇదదరు చ్చతుల్త జ్పారు.  
“ఒస్ ఇింతేన్న మీ అభమలాగే మీరు అభనిందిస్యుయన్న ఆవసూుింటే ఊరక చ్చతుల్త జ్ప ఊరుకింటే ఎలాగు" అన్న 
వారదదరన్న దఖాయక లాకోకింటూ వార నుించి ఆవించిన న్న నేనే చ్చష ఊరుకన్నాను. తలే ఔడుపు చెఔకఱయేయటుట 
నఴవింది. పెదదమామయ కొించెిం షగుాడి బుఖాఱను గులాబీల్త పూయించిింది .చినామామయ కోపాన్నా అభనయసుు "నువవ 
ఇలాటి అఱేర పఱేవాడివన్న తెల్తసు నీ న్న చెపాు ఉిండు"అింది."సర్వ అయతే రా" అన్న చెయయ టుటకొన్న న్న ఖదిలోక్క 
లాకెకడద్ధభన్న అనుకింటుింటే ననుా ఴదిలించుకొన్న పారపోయింది.  
ర్నీ పలతాల్త ఴద్ధయఱమింలో ప్రఔటన కాగానే, ఆ ప్రఔటన భన వాలిిందరు చూడగానే నేను మొదటి తయఖతిలో 
వచాునన్న తెలమగానే భన వాలిింతా వాళ్లికాఔ ఆింద్రేతరుల్త కడా ఎింతభిందో తిండోతిండాల్తగా న్న ఖదిక్క వచిు 
నన్నాింతో అభనిందిించారు. భనవాళ్ళే అిందరలో వమసుసలో చినావాణిణ కావడిం ,ఇింత తవయలో ర్నీక ముింద 
"నేను" ఇిండిమన్ అస్షయేషనోే" సహమ కాయయదరశగా ప్రముక పాత్ర వసించడిం ,ఆ దేశాన్నక్క భన చెడుగుడి 
రచమిం చ్చమడిం నేన్నింతో తొిందయగా GOlf ఆట నేరుుకొన్న ప్రధభ తయఖతి క్రీడాకారున్నగా పేరు సింపాదిించడిం 
వఱే నేనిందయక సురచితడును అభమాన పాత్రుడను అయాయను.ఈ వచిున వాయిందరు ననుా అభనిందిించడమే 
కాకిండా మా ఔిందయక వెింటనే పార్నట ఇస్యువా , చస్యువా అన్న కూరోున్నారు.  
"భహప్రభో నేన్నింకా చావదల్తచుకోలేదు. అిందుఔన్న పార్నట ఇచుు కింట్టను. స్యధయమైనింత తవయలోనే ఏరాపటు చ్చస్యును. 
మా గ్రహ షాతి బాగుిండనపుపడు ఇలాింటిఴ వసుు ఉింట్టయ.ఇఔకడ అయన కరుుక వడీా అనుకింట్టను దమచ్చమిండీ" 
అన్న అిందరన్న ింపించ్చష, న్న మత్రుడు రాజును, అపుపడొచిున ముఔక పొడుింగాణిణ, ఈ భధయనే యజసవఱ అయన  



 

కర్రవాడిన్న (పాిం ఆ న్న చ్చషింది అతన్న భాయయలిండి) సింప్రదిించి వార సహమింతో ఒఔ చినా హోటలోే తేనేటి ఴిందు 
ఏరాపటు చ్చశాను. ఇదివయక ఔటి రిండు స్యరేు చ్చషనటుటగానే ఆకరస్యర పులహోయ, సతయన్నరామణ ప్రస్యదిం లాింటి 
యవవకసర నేను, రాజు ఔఱష తయారు చ్చశాిం. పాఔిం అదుభతింగా అమరింది.ఇదింతా తనవఱేనే అన్న మా రాజు 
అనుకన్నాడు గాన్న నేను భటుటక అతను న్న ప్రఔకన న్నఱఫడి భుజ్లఖరసుుింటే ఈ ప్రస్యద్ధల్త తయారు కాలేదన్న 
వాటికా రుచి లేదన్న కచిుతింగా నచుజెపాపను .అతన్నింతో చినా బుచుుకొన్న అలాగే చూద్ధదిం, ఇది భన భధయ తేలే 
ఴషమిం కాదు. సుకముఖానోా, కోరుటలోనో తేల్తుకోవలసన ఴషమిం ఇది . చూసుు ఉిండు అన్నాడు.  
స్యమింకాఱిం పార్నట దిగివజమింగా జరగిింది. అిందరు ఎింతో సింతోశించారు. న్నక తెలమకిండనే తఫలా, 
హారోమన్నమిం తెపపించి యహసయింగా అఔకడ ద్ధచి ఉించారు. పార్నట ముగిమగానే, టేబుల్త ఖాళ్ళ కాగానే ఇదదరు ముగుారు 
మత్రుల్త తెల్తగులోను, సిందూస్యాన్నలోను పాటల్త పాడారు. ననుా పాడభన్నారు. న్న చ్చతగాదన్నాను. నువవ ద్ధయల్త 
చదివేవ అన్నారు.కాదనలేఔ భాఖవతిం లోన్న కొన్నా ద్ధయల్త, హరశుింద్ర న్నటఔింలోన్న ఇింకవో ఔఱగా పుఱఖింగా కొన్నా 
ద్ధయల్త చదివాను.  
మత్రుఱిందరు ఔర తరువాత ఔరు ఉన్నయస ధోయణిలో వార హరాషమోద్ధల్త తెలమచ్చశారు. కొిందరు ఎింతో 
చభతాకయింగా హాసయయస ప్రధానింగా మాటే్టడారు. పెదదల్త అనుకనావాళ్ళే ఔరదదరు ననుా దిగివజమింగా జీవన యాత్ర 
స్యగిించఖఱనన్న, ఇింటిక్క వెలిగానే మాముల్త దదతిన్న భరుపోకిండా బుదిిభింతురాలైన రూవతియైన, ఴద్ధయవతియైన 
గుణవతియైన ఔనయను చూష ఴవాహిం చ్చసుకొభమన్న,అలా చ్చమన్న న్నడు యవాణా చ్చస్యుభన్న కూడా సఱహాతో పాటు 
అబమిం ఇచాురు.  
అిందరు న్నతో ఔయచాఱనిం చ్చమడిం సప్ సప్ హుర్వ" అనే జమ జమ ధావన్నఱతో పార్నట ముగిించి అిందరు ఎవర 
ద్ధరన వాళ్ళి వెళ్ిరు.  
న్న ఆనిందిం టటలేఔ పోయాను.అఔకడె కూరోున్న కొింతస్తపు పొింగి పొయల వసుునా ఆనింద భాషాపఱను అణుచుకొన్న 
లేచి ఫమటక వచాును. న్న మత్రుఱింతా ఔకరు మఖఱకిండా ననుా ఏకాక్కన్న చ్చష చకాక పోయారు నేను 
యధాయనింగా నడుసుు వసుుింటే వీధి చివయ న్న స్తాసతురాల్త న్నలచి ఉిండడిం న్నకాశుయయమేషింది.  
నేను "గుడ్ ఈవెన్నింగ్ ఏమటి ఇఔకడ న్నఱఫడాావెిందుక? ఇలా వచాువేమ? న్న ఫస చాఱ దూయిం ఔద్ధ." 
"ఈ వేల పార్నట ఉనాదన్న ఇఔకడిక్క వచిు ఉింట్టయన్న తెల్తసుకొన్న మీరు ింటరగా ఔనడతాయనే ఆశతో వచిు ఇఔకడ 
సుమారు ఖింట నుించి వేచి వన్నాను." అనాది.  
"అయయయోయ ఎింత పొయపాటు జరగిింది. నీ కెింత శ్రభ ఔలగిించాను. పార్నటక్క అింతా మా దేశసుుల్త, న్న తోటి 
ఴద్ధయరిులే కాన్న ఆడవాలిన్నవవరన్న పఱవలేదు." 



 

ఎవవరనయన్న పలచి ఉింటె న్ననుా తపకిండా పలచి ఉిండెవాడిన్న రా అలా పోద్ధిం " అన్న కొింత దూయిం నడిచి 
మాముల్త చోటిక్క చ్చరుకన్నాిం. కూరోున్న కొింతస్తపు లోకాభరామామణిం చెపుపకింటూ ఉిండగా మాటఱ భధయన  
"అయతే ఇఔకడ మీ న్న పూరు అయనటెట ఔద్ధ." అనాది.  
"అవను ఫహుశా ర్వపు బారసటర్ ర్నీ పలతాల్త కూడా తెల్తస్యుయ. నేను పాసయనటుట ఈ భధాయహామే వాయు 
అిందిింది. అిందుచ్చ తనన్న పూరు అయనటెట కొదిద రోజులో ేమీ అిందర దఖాయ సఱవ తీసుకొన్న ఈ దేశాన్నక్క గుడ్ బై చెపప 
వెళి పోవాల. భళ్ళి ఈ జనమలో ఇఔకడిక్క వచ్చు అవకాశిం ఉింటుిందన్న అనుకోలేకిండా 'ఆవించను కడా లేకిండా" 
ఉన్నాను" అన్నాను. ఆ ఆకరు మాట అనేపుపడు న్న ఔింఠింలో కొించెిం వణుక కూడా వచిుింది.  
ఆ అమామయక్క ఔింట నీర్వ వచిుింది. "సింద్రపు టుప అడఴ ఉషర" అనాటుట ఎఔకడ భాయతదేశిం, ఎఔకడ స్యకటేిండు? 
నేన్నవరనో? ఈ అమామయ ఎవరో? మా రచమిం ఎిందుక ఔలగిింది? ఈ సింయోఖిం యయవషించకిండానే భళ్ళి 
ఈ ఴయోఖమేమటి? అనే ఆలోచనల్త  
ఏవేవో తఱలో ముసురుకోవడిం ప్రాయింబభయన్నయ.  
కొింతస్తపు నేనేమ మాటేడకిండా న్నశశఫదింగా ఉనా సింఖతే నేను ఖభన్నించలేదు. ఆ అమామయ న్న ముకిం కష తదేఔ 
దీీతో చూసుు  
"ఏభిండీ ? హఠాతుుగా అింత ఖింభీరులై పోయారు. భనిం ఴడిపోయే సభమిం అసనామైదన్న ఴచారసుున్నారా? 
ఎపటికైన్న తపదన్న అనుకన్నాిం ఔద్ధ. మీర్వ ఇలా అయతే నేనేిం కాను? ఈ సింయోఖ ఴయోఖముల్త మానవాళక్క 
సహజమే ఔద్ధ? తెలష కడా బాధ ఎిందుక? చ్చతిఔిందిన ఆనిందమును అనుబఴించడిం , తరువాతను ఆ ఆనిందతోనే 
ఴడిపోవడింలో సుకముింటుదనుకింటూన్నాను.  
చాఱ ఴచిత్రింగా ఉనాది నేను కడా మీ ఆలోచన సయళ్ళ లోనే డాటుటన్నాను . అతయింత సన్నాసతుఱ ఆలోచనల్త అలాగే 
ఏఔముకింగా నడుస్యుయ కాబోల్త. న్నక ఇదో ఴింత అనుబవిం" అనాది. నేను తెలఴ తెచుుకొన్న అతి ప్రమతాిం మీదను 
న్న ఖింభయ ముద్ర వదల భళ్ళి మాముల్త ధోయణిలో డి కాస్తపు ఔబురేు చెపుపకొన్న భళ్ళి ఇదదరు క ీణింలో 
కూడఫల్తకకనాటుట వెడద్ధమా అన్న ఏఔ కాఱభిందు లేచి నుించున్న ఏ ఉద్రేఔిం లేకిండా కవఱిం ఔయచాఱనిం చ్చషన 
ధోయణిలో ఔరనొఔరు తేలఔగా పెదవఱ మీద ముదుద పెటుటకొన్న ముిందుక స్యగాము.  
న్నల్తగు రోజుఱ తరావత Convocation జరగిింది .హాల్త క్కటక్కట లాడి పోయింది.నేనేింతో ఔషటిం మీదను న్న లేిండ్ 
లేడి కూతులిక అఔకడ ప్రవేశాన్నక్క టికెకటుే సింపాదిించాను.ఆ హలోే కూరుునాింత స్తపు నేను ఈ  



 

లోఔింలో, ఈ మానవాళ భధయనున్నాననే భావమే లేదు. ఊహఱనీా ననుా ఴడిచి ఴనువీధిలో ఴహయిం 
చ్చమన్నయింభించిన్నయ. న్న పేరు పలచినపుపడు న్నద్రలో ఎవరో ననుా పలచినటుట ఴనడి లేచి నుించున్న పాేట్ ఫామ్ 
దఖారక్క వెళ్ళి వాయిందిించిన hood తీసుకొన్న ట్టట టుటకొన్న న్న చోట్లే వచిు కూరుున్నాను.  
సబ ముగిషింది . అిందయము ఫమటిక్క వచాుిం . వచిు ట్టస కోసిం చూసుుిండగా దురాన న్న స్తాసతురాల్త వెనుదిరగి 
న్న కష చూడకిండా తఱ వించుకొన్న వెళి పోవడిం చూశాను. ఈమె వచిునటెట న్నక తెలమదు. వస్యునన్న చెపలేదు. 
టికెకటుట కావలనన్న కోయలేదు. ఎలా శ్రభడి వచిుిందో పాిం ఎింత అభమానమో అనుకింటూ ఆశుయయపోతు ట్టస 
పలచి మా లిండ్ లేడీ కూతులితో సహ ఇింటిక్క చ్చరాను. వాలి ఆనింద్ధన్నక్క మేయలేదు. న్న మీదను వాలేక్కింత 
అభమానమెిందుకా అన్న ఆశుయయపోయాను.  
భరున్నడు న్న Convocation డ్రస్ లో ఔ ఫోట్లగ్రాఫ్, ప్రయాణాన్నక్క దయఖాసుుక అవసయమైన ఫోట్ల ఔటి 
తీయించుకొన్న వసుు మా ఇింటి ఆమెక పఱేఱక తలొఔ ఫహుభతీ కొన్న వాలి క్కచాును. మా లాిండ్ లేడి కడా చఔకన్న 
పెటెటలో ఔ వెిండి ఫింటెన్ పెన్ ఫహుభతి చ్చమడిం న్న కెింతో ఆశుయయిం , ఆనిందిం ఔలగిించిింది నేన్నచిున 
ఫహుభతుఱక వాళ్ళి భర్న సింతోశించారు. చినా పఱే చ్చతిక్క ఫహుభతి అిందిసుు నీక యహసయింగా ఇవవవఱషన 
ఫహుభతి వేర్వ ఉిందిలే అది తరువాత ఇస్యును అన్నాను.ఆ పఱ ేదేవాింతకరాల్త. న్న ఊహ ఇటెట గ్రసించి న్న 
ఫహుభతి అఔకయలేదు. ఇదివయక్కచిుింది చాల్త అింది. పోనేే న్నక మాత్రిం చాఱలేదన్నాను. అిందుచ్చతను నీవ 
బుదిిభింతురాలగా నేన్నచిున ఫహుభతుల్త ఫసయింఖింలో కాన్న అింగీఔరించి తీసుకోవఱషిందే దీన్నక్క తిరుగులేదు. ఈ నీ 
ముదుద మోహిం స్యహగా చెబుతునా ఴషమిం తెలషింద్ధ, అన్న రిండు బుఖాల్త టుటకొన్న జ్డిించి న్న ఖదిలోక్క వెళే 
పోయాను.  
భర న్నల్తగు రోజుల్త అయన తరావత న్న పాస్ పోరుట వచిుింది. న్న ప్రయాణాన్నక్క అనుభతి అనామాట. వచ్చుటపుపడు 
ఎవవర అనుభతి లేకిండా ఎవరతోటి చెపనైన్న చెపకిండా తినాగా చకాక వచాును. ఇపుపడీ యుదిిం మూలాన్నా ఈ 
తతింఖభింతా ఏయపడాది . భర న్నల్తగు రోజుఱలో అతి ఔషటిం మీదను మెయల్త స్కటభరులో ప్రయాణాన్నక్క Cabin 
దొరక్కింది. ఈ వాయు తెలమగానే అఔకడ లేన్న స్యమానేన్నా ఇఔకడ కరుుపెటిట అవసయమైనఴ కొనుకొకన్న స్యమాను 
సరుదకోవడింతో సరపోయింది. నేను మా స్తాసతురాల్తక పలాన్న రోజున , పలాన్న రైల్తలో పలాన్న స్తటషను నుించి 
ఫమల్త దేర ఱిండన్ చ్చర, అఔకడ స్కటభరకకతానన్న ననుా భయచిపోయ అనూకూల్తడైన యువకన్న రచమిం 
చ్చసుకొన్న ఴవాహామాడి సుకడభన్న కోరుతూ న్నక సఱఴభమన్న ఉతుయిం వ్రాశాను. కొన్నా ఔనీాటి బిందువల్త ఉతుయిం 
మీద డి కొింత భాఖిం తెలమకిండా పోయిందనుకింట్టను.  



 

భధాయహాిం న్న మత్రుఱిందర దఖాయ సఱవ తీసుకొన్న స్యమింకాఱిం పెిందలాడే భోజనిం చ్చష ప్రయాణమై వెడుతున్నానన్న 
మా వాలితో చెపగానే వాలిిందరు ఔర తరువాత ఔరు ఔలినీలితో ననుా కౌఖలించుకొన్న ముదుద పెటుటకొన్న 
స్యఖనింపారు. ఆ చినా పఱే భర్న ఔటే ఏడుపు .ఆ పఱేను చూస్తు న్నకెింతో ముదుద జ్ల ఆనిందిం ఔల్తగుతుిండెది. 
ఇటువింటి అమామయ న్నకో చెలేల్త ఉిండకూడద్ధ అనుకనే వాడిన్న ఎనోా స్యరేు నేను. ఎింతో బాధతో ఫిండిలో కూరోున్న 
వాళ్ళి ట్టట్ట అన్న చెయయ ఉపుతుింటే ఫిండి ఔదిలింది, వాళ్ళి స్తటషనుక కడా రావలనన్న ఎింతో "కతూహఱ డారాు 
కాన్న నేనే వదదన్నాను.  
స్తటషనులో దిగాానే రాజు ,అనుకోకిండా మా ప్రవేటు మాసటరు గారు, భర కొిందరు మత్రుల్త వచిు న్నక టికెకటుట వగైరాల్త 
కొన్న రైలో ేననుా ఎక్కకించి నేను సుఖాస్కనుడను కాగానే వాళ్ళి సఱవ తీసుకొన్న వెళేపోయారు.  
ఫమల్త దేయడాన్నక్క ఖింట మోతా, రైల్త కూతా ఴనడాయా. ఇింఔ రైల్త ఔదుల్తతుిందన్న ఔడస్యర స్తటషను చూద్ధదభన్న తఱ 
క్కటిక్క లోించి బైటిక్క పెటిట చూదుదను ఖద్ధ.  
న్న స్తాసతురాల్త చినా పెటెటతో ననుా చూష రుగున న్న పెటిట దఖాయక వచిుింది. పెటిట ఔదిలింది. ఖభీభన్న ఆమె న్న 
పెటెటలోక్క ఎక్కకింది. ఇది ఏమటి? ఎిందుక వచాువ? రైలోే ఎక్కక కూరుున్నావేమటి ? అన్న న్నరాఘింత పోయ వణుకతూ 
అడిగాను,  
"కూరోుిండి భర్విం బమిం లేదు. మీయింత దూరానునా మీ దేశిం వెళి పోతున్నారు ఖద్ధ, అధభిం ఱిండను ద్ధకా నైన్న 
మభమలా స్యఖనింపుద్ధభన్న  
ఔడస్యర అఔకడ మీ ఔయచాఱనమైన్న మీర్విం బాధడఔిండి." అింది.  
న్న ఔకనే కూరుునాది. తెఱేవారేు ఉబయుఱమూ డుకనే ప్రమతాిం చ్చమలేదు. ఏవేవో అయాిం యాిం లేన్న మాటల్త 
చెపుపకింటూ చినా పఱేఱక భలేే నవవకింటూ తెఱేవారేు కాఱక్షేిం చ్చసుకన్నాము. ఉదయానేా ఱిండనులో దిగి ఔ 
హోటలోే చినాఖది తీసుకొన్న స్కటభయ వైపుక్క వెళ్ళి స్కటభర్ భరపుపడు ఫమల్తదేర్వది తెల్తసుకొన్న పైక్క వచిు మా 
స్తాసతురాల సహామింతో స్యమానింతా స్కటభరుక చ్చర్వు సరక్క భధాయహాిం ింటి ఖింటయింది.  
మేము ఔ హోటల్తక వెళి భోజనిం చ్చష కాస్తసపు ఇటు అటు తూల తిరగి రిండునాయఔలాే స్కటభరులోక్క వెడుతుింటె 
తనూ న్న కాయబన్ చూస్యునన్న లోఱక వచిుింది. చూష అయదు న్నముషాల్త కూరోున్న స్కటభరు ఫమల్త దేరుతుిందన్న 
ఖింట, సైయను ఴనగానే ననుా ఖటిటగా కౌఖలించుకొన్న గాఢింగా ముదుద పెటుటకొన్న న్న ఔలిలోక్క చుసుు "స్తమ్ ఈ ఔడస్యర 
కౌగిలింత ముదుద చూపు న్న హృదమింలో నేను బ్రతిక్క ఉనాింత కాఱిం న్నలచి ఉింట్టయ. మీ వాళ్ళి చెపేపటటుట భరో 
జనమ ఉింటె అఔకడికకడా ఈ సమృతి , ఈ రూిం, న్న తోనే ఉింట్టయ గుడ్ బై. నీక సభసు సకయముల్త ,  
సభసు ఴజమముల్త యమేశవరుడు అనుగ్రసించఖఱడు. గుడ్ బై స్తమ్ " అన్న ఖఫ ఖఫ వెళి పోయింది.  



 

ఆమె వెనుఔనే నేను డెక్ మీదక వచిు న్నఱఫడి ఆమెకష చుసూు ఔనీాటి పొయ అడాగిించిన ఔిండేతో వణుకతునా చ్చతులోు 
రుదదమైన ఔింఠింతో ట్టట్ట గాడ్ బెేసూయ అన్న మూయుపోయనటుేగా డెక్ క ఉనా ఇనుఔముమఱ మీదక్క తూల 
డబోయూను  
ఔకనునా ప్రయాణీకల్త ననుా టుటకొన్న ఔ కర్నులో కరోు పెటిట కొించెిం ట్ట తెపపించి ఇచాురు. నేబు పూరుగా తేరుకొన్న 
ఔళ్ళి తెరచ్చసరక్క మా ఒడ ఱిండన్ ర్వవ ఴడిచి భహా సముద్రింలో ఉరుకతుింది.  
  



 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 38వ భాఖిం 
స్యమింకాలాన్నక్క న్నభమదిగా డోవర్ జఱసింధి ద్ధటి మా స్కటభరు ఇింగీేష్య ఛానల్తలో ప్రవేవించిింది. అఔకడ తయింఖముఱ 
ఖడబడ కొించెిం ఎకకవగా ఉన్నా, యలాగో తపపించుకొన్న అటే్టింటిక్ భహా సముద్రింలో ప్రవేవించాము. అపటిక 
బాగా చ్చఔటి డిింది. ఎనోా వేఱస్యరేు ఆ మారాానే నడచిన కూడా మా ఒడ ద్ధర తెలమనటుట అడుఖడుగు తూచి 
వేసుునాటుట న్నభమదిగా ముిందుక స్యగుతోింది. ఎటు చూషన్న గాడాింధకాయిం ఆకాశాన నీత్రాల్త తప ఫ్రించి తీరాన 
ఉనా యే టటణింలోను ఔక దీ కాింతి కూడా ఔింటిఔగుడలేదు. ఇదింతా యుది భీతి కాబోల్త, అడుగున అింతు 
తెలమన్న అటే్టింటిక భహా సముద్రిం.  
మూడు సింవతసయముఱ తరావత భళ్ళి సముద్రయానిం చ్చసుుింటే ఇింటిక్క వెడుతున్నాననా ఆనిందిం భళ్ళి ఈ జనమలో 
ఇింతభిందిన్న ఔల్తసుకోఖఱన్న అనే భావన. వీటన్నాఔింటె మా ఒడ రాత్రిింఫవళ్ళి ప్రఔృతి భీబతాస నుించి శత్రువఱ 
రాీసఔృతాయలాించి తపపించుకొన్న ఫమటడి ద్ధర తెలమన్న ఈ భహా సముద్రమును ద్ధటి ననుా ఇింటిక్క క్షేభింగా 
చ్చయుఖఱద్ధ? అన్న బమమొఔకటె కొింతస్తపు బాధిించిింది.  
భోజన్నన్నక్క ఇింతలోనే పల్తపు వచిుింది. క్కిందిక్క వెళ్ిను. ఫఱ ేమీద అిందరతో పాటె అిందరక్క భలేేను న్నక పెట్టటరు. 
నేను వెయటర్ న్న పలచి  
"న్న భోజనిం సర డదన్న, నేను శాఖాహారనన్న, అనాము, కామ గూయల్త తప భరొఔ ద్ధయిిం గుడుా కూడా  
ముటటనన్న వాన్నక్క నచుజెపాపను. ఇపుపడెలాఖిండి అన్నాడు. అవసయమైతే కాస్తసపు ఉింట్టను లేఔపోతే ఔ పేేటులో  
"కామగూయల్త, కొించెిం రొటెట, వెన్నా, పుడిాింగు, పాల్త ళ్ళి తెచిు పెటటభన్నాను. "ఇింతేన్ననిండి" అన్న అన్నాడు. అఴ 
చాల్త . నేను చాఱ అఱప సింతోశన్న అన్నాను . వాడు నవవకొన్న చకాకపోయాడు.  
న్నకాకవఱషన ఫింగాళ్దుిం, కబేజి కూయల్త, రొటెట, వెనా, సగు ాబమయిం  

పుడిాింగు, పాల్త, అయటి ళ్ళి సేయ చ్చశాడు. ర్వటి నుించి భయచిపోకిండా న్నక రిండు ఫూటే్ట రిండు మెతుకల్త 
అనాిం కూడా చ్చయించభన్న చెపాపను.  
Sure sir ceartinly sir అన్నాడు. బోజనమైన్న భరొఔ మాటు పైక్క వెళి కొించెిం స్తపు చారేు చ్చష అింతులేన్న 
అింతుటటన్న ఆ భహా సముద్రాన్నా, ఆకాశాన్నా చూష న్నభమదిగా న్న కబన్ లోక్క వచిు దుసుుల్త ఴడిచి డుకన్నాను. 
యింత స్తపు డుకన్నా ఔింటిక్క కనుక రాలేదు. డుకనా ననుా న్న ప్రమతామేమీ లేకిండానే సముద్ర తయింఖముల్త 
అటు ఇటు దొరేసుున్నాయ. భళ్ళి తఱలో ఏవేవో ఆలోచనల్త తియఖడిం మొదలట్టటయ. మా ఇింటి మజమానురాల్త, 



 

ఆమె కూతుళ్ళి, ఆ చినా పఱే అఱేర, ఎఔకడ నుించో వచిున న్న మీద వాళ్ళి చూపన ఆదయణ, మా ప్రయవేటు మాస్యటరు , 
న్నక golf నేరపన యువగురువ, న్నతో golf ఆడిన మత్రుల్త, ఔ న్నడు న్నటఔింలో సయసన కూరోున్న సయసమాడ 
మతిాించిన యువతి, నన్నాింతో గానో ఆఔరషించి ప్రేమించిన ప్రియురాల్త ఇింకా యన్నాన్నా మొహాలో, ఎన్నాన్నా ప్రదేశాలో 
న్న ఔలి ఎదుట షన్నమాలో తెయమీద బొభమఱలా తియఖడిం మొదలటిటన్నయ. ఇవన్నా చూసూు ఆ ముఖాల్త వాటి 
వెనఔనునా గాథల్త తల్తచుకింటూ యపుపడో న్నద్రలోక్క జ్రపోయాను.  
భరున్నడుదమిం ప్రభాత ఴధుఱనీా అయన తరువాతను డెక్ మీదక్క ఔస్యర వచాును. పైన ఏదో రొద ఴనడాది. 
ఇదేమటన్న చూతునుఖద్ధ మా ఒడ పైన అటు ఔటి, ఇటు ఔటి వాయు ఴమాన్నల్త, మాతో కూడా స్యగుతున్నాయ. 
ఇవేమటి శత్రు ఴమాన్నల్త కాదు ఖద్ధ, అనే బమిం ఒఔ ీణిం ఔలగిింది.  
అింతలోనే శత్రువఱవే అయఉింటె భన ఒడ ఇింత న్నశుింతగా ప్రయాణిం చ్చసుుింద్ధ అన్న సమాధానిం చెపుపకన్నాను. 
ఇింకొఔ ీణిం అయన తరువాత మా ఒడ క్కరుప్రఔకలా కొించెిం దూయింలో యుది నౌఔల్త కూడా ఫయింగుఱ అభరుుకొన్న 
మా వెింట వసుునాఴ ఔనడాఴ.  
అపుపడు న్నక సమీింలో ఉనా ఔ పెదద భన్నశన్న పలచి ఈ పైన ఴమాన్నలేమటి? అడుగున యుది నౌఔలేమటి వాటి 
ద్ధరనఴ పోతున్నాయా? భనతో వసుున్నాయా అన్న అడిగాను. అతను ననొాఔస్యర ఎగాదిగా ఇింత తెలఴ 
తకకవేమటటుటనాటుట చూష భనది మెయల్ స్కటభర్ టపాల్త వెడుతుింట్టయ. మాముల్త ప్రయాణీకఱను తీసుక వెళ్లి 
ఒడలేవీ తియఖడిం మానేషన్నయ.  
ఈ రోజులోే ఇింత భహాసముద్రము ప్రయాణీకఱక చాఱ బమింఔయమైన ప్రదేశింగా మారపోయనది. రాత్రిింఫవళ్ళి 
అనుీణిం పైన శత్రు ఴమాన్నఱలో, సముద్రిం మీద శాు నౌఔలో నీటి అడుగున శత్రువఱ జలాింతరాాముఱలో తిరుగుతు 
ఉింట్టయ. భన సింయీణాయాిం పైన రిండు ఴమాన్నల్త, సముద్రిం మీద రిండు యుది నౌఔల్త భనక సహామింగా 
ఖవరామెింటు ఏరాపటు చ్చషింది. సుయహతింగా సూయజ్ కాల్తవలో ప్రవేషించ్చవయక, అఴ భన కడా ఉింట్టయ" అన్న 
చెపాపడు.  
ద్ధన్నతో భనసుస కొింత శాింతి డా,ా వెనుఔటి బమిం కూడా భళ్ళి కొించెిం తలతుఔ పోలేదు. ఈ ఒడఱ మీద 
ప్రయాణీకఱ సఔరాయయిిం డెక్ మీద కూరోువడాన్నక్క కాన్నవసు గుడా, డకకరుల్త అదదక ఇస్యురు. బొింబాయలో దిగిన 
తరువాత వాటేను భళ్ళి బద్రరుుకింట్టరు. నేనొఔటి తీసుకొన్న ఏదో పుసుఔిం ఔటి చదువకింటూ కాఱక్షేిం 
చ్చసుకోన్నయింభించాను. అపుపడెవరో ఔ యువకడు న్న ప్రఔకన వచిు న్నఱఫడి , ననుా ఱఔరించి  
"ఏమటి చదువతున్నా"యన్నాడు. "కాఱక్షేపాన్నక్క ఔ నవఱ" అన్నాను.  
ఇఔకడ లైబ్రర్నలోద్ధ" అన్నాడు.  



 

"కాదు న్న సింతమేను" అన్న" ఇఔకడ లైబ్రర్న ఉింటుింద్ధ" అన్నాను. "ఎిందుకిండదు? లేఔపోతే భనలో కొిందరక్క 
కాఱక్షేిం కావడమెలాగు మీక తెలమద్ధ లైబ్రర్న ఉింటుిందన్న" అన్నాడు.  
న్నక తెలమద"న్నాను.  
"యిండి చూపస్యు"నన్నాడు.  
ననుా తీసుకవెళే లైబ్రర్న చూపించాడు. ఇతరుఱ కాఱక్షేపాన్నక్క కొన్నా ఇన్ డోర్ గేమ్స కడా ఉింటవనీ, పింగ్ పాింగ్ 
టేబుల్ పేకాట టేబల్స చదయింఖిం ఫఱేల్త చూపించాడు. "డెక్ పైన బేడిమింటన్ కడా ఆడతాయన్నాడు.  
ఇఴ చాఱఔ భరకొిందరు స్కటభరు ద్ధన్న మారాాన్నా ఖింటక ఎన్నా మైళ్ళి ప్రయాణిం చ్చసుుింది? ఇపుపడు భనిం 
ఎింతదూయిం వచాుము? అన్న ింద్ధల్త వేషకొనే వాళ్ళి కడా ఉింట్టయ"న్నాడు.  
ఇలా ఈ నూతన రచమసుాన్నతో ఔబురేు చెపుపకింటూింటె భధాయహా భోజనమునక వేల అయనది. క్రిిందక వెళి 
భోజన్నఱక కూరుున్నాిం న్ననాను ఖభన్నించన్న సింఖతి ఔటి ఈ రోజు తెలషింది. భోజన్నఱ ఫఱే మీద పేేటు ఒడ ఊపుక్క 
ఇటు, అటు రుగులతుకిండా ప్రతి వయసలో ఱున్న ఫఱేల్త అడుా పెట్టటరు. తరువాత ద్ధరాాల్త వడిాించ్చవాళ్ళి, ళ్ిల్త 
చ్చతితో టుటకొన్న, అఴ డి పోకిండా డాన్స చ్చసుునాటుట నడవడిం ఆయింభించారు. ఏదీ కాన్న వేల వీలి బయత న్నటయిం 
ఏమటనుకన్నాము. పోనీ ఇింగీేష్య న్నటయమైతే భటుక, ఇపుపడెిందుఔనుకన్నాను. న్న ప్రఔకనునా రచమసుున్నతో 
న్నభమదిగా ఈ ఴషమభడిగాను. వాళ్ళిిందుక ఆలా డాన్స చ్చసుున్నారు అన్న నేనోదో చభతాకయింగా మాటే్టడినటుే ఎింతో 
స్తపు నఴవ,"అది డాన్స కాదిండీ భనమూ ఆ నడఔ అఱవాటు చ్చసుకోవఱష ఉింటుింది. ఒడ అటు, ఇటు ఒరుగుతూ 
ఉింటూింది ఔద్ధ, అిందుచ్చతను న్నట్టరుగా న్నఱఫడి ఉన్నా, అలాగే నడుసుున్నా ఒడ ఒరగిన వేపు భనిం తూల్తతూ 
ఉింట్టిం. అఱవాటులేన్న వాళ్ళి తయచు డిపోతు ఉింట్టరు కడాను. అిందుచ్చతను, ఒడ జరగిన వేపు కాఔ ఎదర వైపుక 
భనిం వాల్తతు నడుసుుింటే ఎింత తుఫానులోనైన్న భనిం డిపోయే అవకాశిం ఉిండదు.  
అిందుఔన్న ఈ వేలనుించి మీరు కడా ఈ నడఔ అఱవాటు చ్చసుకోవఱష ఉింటుింది. లేఔ పోతే చాఱ ఇఫాింది డతారు 
అన్న హెచురించాడు.  
కొించెిం ఇించుమించుగా అ పూటింతా ఈ డాన్స లాింటి నడకో ,నడఔ లాింటి డానోస అఱవాటు చ్చసుకోవడాన్నక్క 
ప్రమతిాించాను . కొింతవయక ఔృతారుదడనయాయను అనుకింట్టను.  
స్యమింకాఱిం 7 ఖింటఱయేయసరక్క మారసల్తస హాయార్ లోక్క మా ఒడ ప్రవేవించిింది. మా యీఔ బటుల్త, యుది నౌఔల్త 
హాయారుక వెల్తఱనే న్నలచిపోయాయ. ఴమాన్నల్త ఎఔకడికో తపుపకన్నాయ.  
భన స్కటభరు రాత్రింతా ఇఔకడ ఉింటుింద్ధ అన్న నౌఔరునడిగాను. ఉింటుిందిండీ అన్నాడు. "అయతే ఊళ్ళిక్క వెలి వచాు? 
అన్నాను.  



 

వెలివచుునన్నాడు. నభమఔమేన్న అన్నాను. నభమఔమేనిండి అయన్న ది ఖింటఱలోపు వచ్చుమిండి అన్నాడు. నేనేమ 
తోచఔ ఖటి వేల చూచిన  
మారసల్స రాత్రి ఎలా ఉింటుిందో చూద్ధదభన్న కతుహఱింతో ఫమల్త దేరాను. యింత దూయిం నడచి ఊరు భధయన 
వెళి చూతును ఖద్ధ! వీధుఱనీా అింధకాయ ఫింధుయింగా ఉన్నాయ. భనుషయ సించాయిం మాముల్తగానే ఉనాది. 
నడుసుుిండగా మణుక మణుకభనే దీపాఱతో సనాన్న సింగీతింతో ఔ హోటల్ ఔనడాది. లోఱక వెళి కూరుున్నాను. 
యదీదగానే ఉింది. ట్ట పఱహయము తెభమన్నాను.  
వాడు ప్రశాాయిఔింగా ముకిం పెటిట న్నకష చూశాడు. అపటిక్క న్న తెలఴ తెలాేరిందన్న తెల్తసుకన్నాను. నేనపడు ఆ 
ీణింలో ప్రాన్స లో ఉన్నానన్న ఇఔకడ యొవలిక ఆింఖేిం రాదు, అనే ఴషమిం సుపయణక వచిు న్నక న్నక ఫ్రించి రాన్న 
ఴషమిం కూడా జ్ాఔిం తెచుుకొన్న కవఱిం సింజా రచ్చుదింతో న్న అభప్రామిం తెలఴడి చ్చష పఱహయిం ముగిించుకొన్న 
డబుా చెలేించి ఫమటడానాు. అఔకడ నుించి యటు పోవడాన్నక్క తోచఔ అఔకడ  
చాఱ సమీింలోనే ఔనడా షన్నమా హాల్తలో ఫ్రించి పఔుర్స యలా ఉింట్టయా చూడ బుదిిపుటిట లోఱక వెళ్ిను. 
జనO క్కక్కకరష ఉన్నారు. అఔకడ నౌఔరు న్నక ఖాళ్ళ సాఱిం చూపించాడు. కూరుున్నాను. కొదిద ీణాల్త తయవాత న్న 
ప్రఔకన ఔ యువతి కూరుునాదనే జ్ానిం న్న న్నషకా ఫుట్టఱ వఱే తెలషింది. అటు తిరగి చూచాను ఆమె ననుా చూష 
భిందహాసిం చ్చషింది.  
నేను నఴవ తెయకష చుసుున్నాను. భర రిండు న్నముషాలోే భరో చెయయ న్న వెనుఔక యోఖబ్రాక్కింది. ఇింకొఔ ీణాన్నక్క 
ఒఔ భృదువైన చెక్కకల న్న చెఔకలన్న గాలక్క రరలాడే భింగురుల్త న్న ముఖాన్నా గిలగిింతల్త పెటిటన్నయ. ఎవర్న 
అమామయ? ఇింత తొిందయపాటు స్యహసిం ఏమటి? అనుకన్నాను. మాటే్టడాాన్నక్క న్నక ఫ్రించి రాదు. అన్నలోచితింగా 
ఇలా ఫమటిక్క ఎిందుకొచాును? యింత స్తపు చూషన్న కూరుున్నా ఇింతేఖద్ధ! ఎిందుకైన్న, వెింటనే ఒడక చ్చరుకోవడిం 
చాఱ భించిదనుకన్నాను. మాటే్టడకిండ లేచి ఆ అమామయ చెక్కకల ఔ స్యర సపృషించి ఖఫఖఫ ఫమటక్క వచాును.  
ఆ అమామయన్న నేన్నహావన్నించాననుకొన్న తను న్న వెనఔలేచి వచిుింది. నేన్న సింఖతి గ్రసించి బాబోయ్ అనుకొన్న వేఖిం 
హెచిుించి రోడుా మీదక వచాును నేను వూళ్ళిక్క వచ్చుటపుపడు ఒడ ర్వవక ద్ధరలాగో తెల్తసుకోలేదు. నేన్న ీణింలో ఉనా 
ప్రదేశమేమట్ల అసలే తెలమదు.  
ఇింఔ న్నల్త స్తరు ఉపామమెదిద? అనాటుటగా ఈ రాయ రాసు దేశింలో చికక డానాు. ఒడక చ్చయడమేలాగు 
బఖవింతుడా అన్న ర ర ఴధాఱ వాపోయాను. కొించెిం దూయిం నడవగానే ట్టస ఔటి ఔనడాది. వాణిణ పలచి ననుా 
ఒడ ర్వవక తీసుకెలిభన్నాను. వాడిక్క న్న భాష అయాిం కాఔ వాడిఔయామైన భాష న్నక రాఔ మేమదదయము న్నన్న యూతన 
డామాు.  



 

ఎలాగైతేనేమ? న్నక తెలషన ఔ డజను ఫ్రించి మాటల్తయోగిించి, కొింత చెపఖలగాను. ననుా కూరోుభన్న 
జ్గ్రతుగా ననుా ఒడ ర్వవక తీసుక వచిు దిఖబెట్టటడు. అపాయ ఔరుణా సముద్రుడు అయన బఖవింతుడే న్న మీద న్నర్వహతుఔ 
ఔట్టీముతో ఈ రూింలో నన్నాఔకడక తీసుక వచాుడన్న యింతో సింతోశించాను. యేభింటె తెఱేవారేు అఔకడె 
ఉింటుిందనా స్కటభరు యిందు చ్చతనో వెింటనే ఫమల్త దేరుతోింది. నేను హాయారులో అడుగు పెటేటసరక్క సైయను కూమడిం 
మొదలైింది. నౌఔ షఫాిందిలో ఔరు ననుా చూష ప్రయాణీకల్త ఒడపైక్క యొకక న్నచెున క్రిిందక దిింపించాడు. హరమప్ 
హరమస్ అన్న హెచురించాడు. బ్రతుక జీవడా! అన్న రాబోయే ఔనీారు తుడుచుకొన్న ఖఫఖఫ మెటేేకాకను. డెక్ మీద 
రిండో అడుగు కూడా పూరుగా మోకిండానే స్కటభర్ ఫమల్త దేరింది. న్నచెున పైక్క లాగేశారు . న్న వలిింతా 
ఖజఖజలాడిపోయింది. ముచెుభట్టల్త పోషన్నయ. దఖాయ ఔ కర్నులో అప్రమతాింగా చతిక్కఱ డానాు.  
స్కటభరు వేఖిం పెరగిింది . న్న అవసాను ఖభన్నించిన వారవవరు లేరు . సుమారు పావఖింట స్తపు న్నశేుష్యటడనై శీతజవయ 
పీడితున్నలా వణుకతునే కూరుున్నాను. క్రమేణా వణుక తగిా బమిం పోయ ఎింత ఆదలో న్నించి ఫమటడేశాడు 
బఖవింతుడు అన్న ఔకస్యర ఎఔకడనో ద్ధగి అనీా ఔన్నపెడుతునా ఆ ఔరుణాభయున్నక్క శతసహస్ర నభస్యకయముల్త 
మానషఔింగా సభరపించుకన్నాను. న్నభమదిగా లేచి క్కిందక వెళ్లిసరక్క భోజన్నఱవతున్నాయ. అింత క్రితిం మోగిించిన 
ఖింట నేను ఴన్నపించుకోలేదు. నేను న్నభమదిగా వెళి న్న స్యానములో కూరోున్న తఱవించుకొన్న న్నశశఫదింగా భోజనిం 
చ్చసుుింటె న్న ప్రఔకనునా నూతన స్తాసతుడు నన్నాింతో స్తటి నుించి రశీఱనగా చూసుున్నాడు.  
కాబోల్త ఏభిండీ అలా ఉన్నార్విం? ఆఱసయింగా వచాుర్విం ? అన్నాడు. ద్ధన్నక్క చాలా పెదద గాథ ఉింది తరువాత 
చెపుతాను అన్నాను. భోజనిం ముగిించుకొన్న అపటిక శీతఱిం తియఖటిం ములాన్నా మేము డెక్ మీదక వెలికిండా 
హలోే ఔ మూఱ కూరుున్నాము.  
"ఈ స్కటభర్ రాత్రింతా ఇఔకడే ఉింటుింది. అనుకనాది వెింటనే ఎిందుక ఫమల్త దేరిందో చెపఖఱరా?" అన్నాను. 
మొదట ఇఔకడ ఉిండవఱష ఉింటుిందనే అనుకన్నారు గాన్న తీణిం ఇఔకడనుించి ఫమల్త దేర ఇటల్న వైపు వెలిభన్న 
నౌకాశాకాధికారుఱ వదద నుించి అరోింట్ కబుల్ వచిుింది అిందుఔన్న వెింటనే ఱింఖరు ఎతాురు. మీరఔకడిక్క వెళ్ిరు 
ఔనడలేదు." అన్నాడు. నేను స్యవకాశముగా చ్చషన తెలఴ తకకవ న్న ద్ధచకిండా చెపాపను.  
అతను న్నరాిింతపోయాడు. ఎింతన్న చ్చశాయిండి. ఎింత ప్రమాదిం జరగిిందో తెల్తసున్న? మీరఔకడ దిగిపోవడిం ద్ధర్న 
,తెనుా తెలమఔ ఏమీ చ్చయాలో తెలమఔ భతి పొగొటుట కొన్న తిరుగుతుింటే మీరు గూఢచార అన్న ఫ్రించి పోల్నస్ 
భ్రభడి మముమఱను జైల్తలో పెటటడిం తరువాత ఴచాయణ మీద చరత్ర ఴన్న అది న్నజభన్న తేల్తుకొన్న మముమఱను ఇింగీేష్య 
ఎింఫస్కక్క ప చెపడిం వారు స్యవకాశింగా వీల్త వెింఫడిన్న మముమఱను మీ దేశాన్నక్క యవాణా చ్చమడిం జరగేది ఈ 
తతింఖిం ముగిస్తటపటిక్క కొన్నా మాసముల్త టిట ఉిండేది లేద్ధ? యుదిిం ముగిస్త వయక ఇఔకడనే మముమఱను అటేట 



 

పెటిటన్న ఆటెట పెటెట వారు. మీరు మీ ఇింటి వదద మీ వాళ్ళి చాలా అదృషటవింతుల్త you are Very very lucky అన్న 
న్న వీపు తటిట సింతోషింతో ననొాఔస్యర ఆలింఖనిం చ్చసుకన్నాడు.  
భర కొించెిం స్తపు ఆ మాట్ట ఈ మాట్ట చెపుపకొన్న ఎవర కెబన్ క్క వారు వెళి పోయాిం.  
భరున్నడు మేము లేచ్చసరక్క మా స్కటభరు ఇటల్న ర్వవలో ఱింఖరు వేసుకొన్న కూరుుింది. ఈ స్యర మేమెవయము ఫమటక 
వెలికూడదన్న అధికారులే ఔటటడి చ్చశారు. ఖఱింతా అిందులోనే ఎవవరు ఏ ఆట్ట పాట్ట ఏ ఴనోదమూ లేకిండానే 
యవర భటుటక వారు ఏదో బమింతో కూరుున్నారు. స్కటభరు మీదిక్క అనేఔ యఔములైన ఴనోద వసుువల్త ఎింతో 
అిందమైన చినా చినా చల్తవరాతి చెఔకడముల్త, వెిండి వసుువల్త అభమకాన్నక్క వచాుయ.  
స్కటభరు అడుగునుించి కొిందరు ఇటల్న కర్రాళ్ళి పెదద పెదద కఔల్త వేసూు పై నునా జన్నన్నా ఆఔరషసుు చిఱేయడబుాల్త 
సముద్రములోక్క గిరాటు వేమభన్న కఔల్త పెడుతుింటె ఔరదదరు యింతో చినా న్నణెముల్త క్రిిందక ఴసయగా అఴ నీటి 
అడుకకపోతుింటే కర్రవాళ్ళి ఈది ఆ డబుాల్త అడుక్కక పోకిండానే టుటకొనేవారు. ఇది మాకొఔ ఴనోదము ఆ పఱ ే
వాలిక ఔ ఆట. పైక్క వచిున ఴనోద వసుువల్త చూసూు, క్రిింద వాలి ఆట చూసూు కొింత కాఱక్షేిం చ్చసుకొన్నాము.  
భళ్ళి చ్చఔటిడి భోజనములై డుకోబోతుింటె ఈ రాత్రి యవరు డుకొన్న న్నద్రపోకూడదు. మాముల్త దుసుుఱతో పాటె 
మెఱకవగా కూరోున్న విండవఱషిందన్న అదికారేు మాక రాక లకారు. భళ్ళి యేిం వచిుిందిరా బఖవింతుడా 
అనుకింటూ కూరుున్నాిం భరొఔ అయఖింటలో భముమఱనిందయను లైఫ్ బెల్ట ఔటుటకోభన్నారు. ఇది యఫారుతోట్ల, జీల్తగు 
బెిండుతోట్ల, తయాయవతుింది. ఏ ప్రమాదిం సింబఴించిన ఇది ఔటుటకొన్న సముద్రములోక్క దూక్కతే భన్నశ మున్నగి 
పోకిండా ఎింతస్తపైన్న తేలే ఉింట్టడు. ఇటువింటిఴ ఒడమీదనునా జన్నన్నఔిందరక్క తలొఔటి ఏరాపటు చ్చశారు. వాటిన్న 
మాక్కపుపడిందిించి వాటిన్న యలా ఔటుటకోవలనో నేరాపరు. భముమఱ నిందరన్న డెక్ మీదక యభమన్నరు.  
"ఇపడు భనము చాఱ ప్రమాద షాతిలో ఉన్నాభన్న శత్రువఱ జలాింతరాాముల్త భనఱను తరుముకొసుున్నామన్న ఏ 
ీణమైన భన ఒడ ప్రమాద్ధన్నక్క గుర కాఖఱ అవకాశిం ఉనాదన్న అిందుచ్చత ఈ బెల్తటతోనే కూరోున్న బమబ్రాింతుల్త కాఔ 
నౌకాధికారుల్త చెపపనటుట ఴనవఱష ఉింటుిందన్న అిందయక సరడా డుాక చ్చయుఖఱ చినా చినా డవల్త వనాఴ 
స్యధయమైనింతవయక ఎవవరక్క ప్రమాదిం జయఖకిండా చూచ్చ బాధయత మాది అన్న సైయను ఴనడగానే బమబ్రాింతుల్త కాఔ 
ఔింగారు డఔ తొడతొక్కకడి లేకిండా ఔ  
వయసలో స్త్రీ, బాల్తయింతా ముిందు చినా డవఱలోక్క వెలివలనన్న ఆ తరువాతనే పురుష్యల్త దిఖవలనన్న, ఈ ఆయారును 
రఖణిించఔ పురుష్యల్త ముిందుక తోసుకోవస్తు వారు ఔఠిన వక్షాపాత్రుఱగుదుయన్న అిందుచ్చత ధైయయింగా ఉిండి 
తొిందయపాటు లేకిండా బఖవింతున్న ప్రారాించుకోభన్న నౌకాధికార ఉన్నయసమచిు వెళ్ిడు.  



 

ఆ సభమింలో యవరన్నా ఉన్నయసలచిున్న బమము, ఔింగారు లేకిండా ఏలా ఉింటుింది? ఎవర ప్రాణాల్త ఎవరక్క తీప 
కాదు. అయన్న అధికారుఱ మాట పాటిించవల ఔద్ధ ! నౌకాధితి ఉన్నయసిం ముగిించి వెళిన తరువాత ఒఔ ఆస్యమ 
సుమారు 50 యలి వమసుస ఖఱవాడు, తనొఔ స్యర అమెరకా నౌకాయానిం చ్చసుుింటే ఒడక ఔ రాత్రి వేల ఏదో 
ప్రమాదిం సింబఴించిిందన్న అిందుచ్చత న్నద్రలో ఉనా ప్రయాణీకఱిందరన్న లేప డ్రెస్ వేసుకోభన్న ఒడనుించి నీటిలోక్క 
దిింఫడిన ఉనా డవలోేక్క ఆడవాలిను పఱేఱను ముిందు దిగి వెలిభన్న వాలిిందరు,వెళ్లివయక భఖవారవవరు 
ఔదఱకూడదన్న మా మాట ఴనఔ యవరైన్న తొిందయ డి ఆడవాలిను వెనక్కక తోష ముిందుక వెడితే 
చింపేస్యుభన్న,అిందరక్క తగిన సఔయయిం ఔలపస్యుభన్న చెపప ఆమన రవాఱవర్ టుటకొన్న క్కిందక దిగే న్నచెున పై మెటుటన 
న్నఱఫడి ఆడవాలిను, పఱేఱను ముిందు యభమన్నాడు. భఖవాళ్ళి కొిందరు ఈమన మాట ఴనఔ తొిందయ డి ముిందుక 
తొసుకొన్న రాబోతుింటే కొపడి భళ్ళి ఇలా వస్తు న్నససింకోచింగా చింపేస్యునన్న చెపప వాలిను వెనక్కక ింపించాడు. 
ఆడవాళ్ళి హడావడిగా ఔింగారుగా ఔనీాటితో తభ పఱేఱను చ్చతిఔిందిన చినా చినా వసుువఱను తీసుకొన్న 
దిగిపోయారు. ముపాపతిఔ భింది దిగి మగిలన వాళ్ళి కూడా ముిందుక హడావడిగా వసుుింటె వెనఔనుించి ఇదదరు 
ముసల వాళ్ళి కడా హడావడిగా కఔలేసుకొింటూ ఈ ఆడవాలిను వెనక్కక తోస్తష కెపెటనుా తపపించుకొన్న డవలోక్క 
ఎకాయక్క దూకద్ధభన్న ప్రమతిాసుుింటే ఆ అధికార రవాఱవర్ చూపించి Stand back అన్న ఖరోించాడు. అపుపడు 
ఱీయపెటటఔ ముిందుక వాళ్ళి ఉయఔడిం రవాఱవర్ పేఱడిం ముిందు వాడు చన్నపోయ సముద్రింలో డిపోవడిం 
రిండవవాడు కొదిద దఫాతో అఔకడే డిపోవడిం జరగిింది. ఎవవరు క్కకకయభనలేదు. చచిున వాడి కోసిం ఴచారించలేదు. 
అఔకడ డావాన్నన్న న్నఴకల్త వెనకక లాగెశారు. మఖతా ఆడవాలేిందరు ఖజఖజలాడుతు దిగిపోయారు. వెింటనే 
భఖవాలిిందరు కూడా దిగి డవలో సరుదకన్నారు .ఆ డవఱను సముద్రములోక్క తోసుకొన్న  
వెళిన ఔ అయఖింటలో పెదద ప్రేల్తడు శఫదిం ఴనడి మేము దిగిన ఒడ మా అిందర స్యమానేతో అఔకడే 
మున్నగిపోయింది." అన్న వరణించి చెపాపడు.  
ద్ధన్నతో మా ఔిందరక్క భర్న బమిం వేష ఏమైన్న అధికార ఆజా పాటిించడమే శ్రేమసకయిం అన్న న్నశుయించుకొన్న డెక్ 
మీదనే చాఱభింది న్నఱఫడిపోయాిం. ఇింతలోనే ఒడ అమత వేఖింతో ముిందుక దూసుకపోయింది. ఇింత వేఖింగా 
స్కటభరు పొఖఱదన్న మెమెనాడు ఊసించలేదు.  
ఒడలో దీపాఱనీా పూరుగా ఆర్వపశారు . మా ఒడ ఇింజనే మోత, సముద్ర ఘోష తప భర్వ శఫదిం లేదు. మాలో ఏ ఒఔకరు 
మాలో ఏ ఔకరు ఔక మాట కూడా అనడాన్నక్క ధైయయిం చాఱలేదు .ఇిందులో ఏ ఔకరక్క ఆ రాత్రి ఖడచి ఫమట డి 
సూయయదయశనిం చ్చసుకింట్టభన్న నభమఔిం లేదు. ఇలాగెన్నా ఖింటలో ప్రాణముఱయచ్చత పెటుటకొన్న కొించెిం ఇించుమించుగా 



 

డెక్ మీదనే న్నఱఫడి తెఱేవార్వసరక్క మాలాల్త అనే బ్రిట్టష్య వార దీవిం చ్చరుకన్నాిం. సూయయబఖవానుడు చిరునవవతో 
మాక స్యవఖతిం చెపాపడు.  
అిందయిం ఒఔకస్యర పెదద న్నటూటరుప ఴడిచాిం. నౌఔలో ఉనా క్రైసువ భత గురువ కామన వచిు ప్రాయాన చ్చష మా అిందర 
తయపున యమేశవరునక విందనశతాల్త అరపించాడు. ఆ రోజింతా అఔకడే ఖడిప శత్రువఱ జలాింతయాముఱ వెనకక 
వెళిపోయాభన్న వయుమానిం అిందగానే భళ్ళి ప్రయాణిం స్యగిించి భరున్నటిక్క కాబోల్త సూమజ్ కెన్నల్ చ్చరుకన్నాిం.  
మా యీణ కోసిం వచిున యుది నౌఔల్త, ఴమాన్నల్త మా దఖాయ సఱవ తీసుకోకిండానే వెనకక భళి న్నయ. మేము 
న్నభమదిగా సూయజ్ కెన్నల్ ద్ధటి అర్వబయా సముద్రింలో ప్రవేషించాిం. కొింత దూయిం వచ్చుసరక్క అఔకడ కూడా శత్రు 
నౌఔల్త, జలాింతయాముల్త ఉన్నామన్న అింతక్రితిం రాత్రే ఏవో రిండు ఒడఱను ముించ్చశామన్న ఫహు జ్గ్రతుగా వెలి 
వఱషనదిగా మా ఒడక వయుమానిం అిందిింది. ఏమైన్న ముిందుక వెలిఔ తపదు ఔద్ధ! అిందుచ్చత నలాగే బమింతోటి, 
ఆశతోటి ముిందుక స్యగాము. ఆ రాత్రిక్క కడా చాఱస్తపు చాఱభింది డెక్ మీదనే కాఱక్షేిం చ్చశాము. భన దేశ 
సమీపాన్నక్క చ్చరుతున్నాము ఖనుఔ చల కాన్న భించుకాన్న లేదు. ప్రాణాన్నకెింతో హాయగా ఉింది. యవరు యవరతోటి 
మాటే్టడకిండా ఎవర ఆలోచనలో వాళ్ళి ఉన్నారు. నేనొఔకడినే లేచి చారేు చెమయడిం మొదలట్టటను. ఏదో 
ఆలోచనలో నుిండి తఱ పైకెతిు ఆకాశిం కష చూచ్చసరక్క చింద్రగ్రహణిం ఔన్నపించిింది.  
ఆ దృశయిం యింతో అిందింగా ఔనడాది.  
అడుగున సముద్రిం, పైన అనింత ఆకాశిం, నడుభ ప్రాణభీతితో హడల పోతునా ఈ అఱప మానవల్త. యింతస్తపు ఆ 
గ్రహణ సభయాలోే జరగే తతింఖభింతా ఔిం వచిుింది. ఎలాగో ఆ రాత్రి ఖడిచి తెఱేవారింది. అలా ప్రయాణిం చ్చసూు 
భరో రాత్రి కడా ఖడిపతే భాయత దేశిం సమీపసుుింది. క్షేభింగా చ్చయఖఱభనే ధైయయింతో ప్రయాణిసుు ఔన్నటి ఉదమిం 8 
ఖింటఱక బొింబాయ ర్వవలోక్క మా ఒడ ప్రవేవించిింది. అిందరక్క అింతులేన్న ఉతాసహిం ,ఆనిందము ఔలగిింది.  
ఇిందులో ఏ ఔకరు కూడా ప్రాణాఱతో ఇఔకడిక్క చ్చరుతాభన్న అనుకోలేదు. యమేశవరున్న ల్నఱల్త తెల్తసుకోవడిం ఏ 
మానవడిక్క మాత్రిం స్యధయభవతుింది.?  
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రిండవ భాఖిం సమాుిం …. 



 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 39వ భాఖిం 
ఆ రాత్రి న్నభమదిగా సకాఱింలో ఴకోటరయా టరమనస్ క వచాును. న్నడదవోల్తక్క టిఔకటుట ఇభమన్నాను. న్నడదవోల్త ఏ 
దేశింలో ఉనాదన్నాడు.‚‘భన దేశింలోనే తూరుపతీరాన. భదరాసు రాస్త్రుింలో భదరాసుక్క ఉతుయింగా, సుమారు 
మూడువిందఱ మైలి దూయింలో M S M రైల్త లైను మీద ఉనా చినా స్తటషను. దఖాయ మేప్ లేదుగాన్న, లేఔపోతే చూపించ్చ 
వాణ్ణణ అన్నాను. పోనీలిండి, పయవాలేదు. అయన్న మా దఖాయ టిఔకటుే లేవ భదరాసుక కావలస్తు ఇస్యునన్నాడు. 
"నేన్నఔకడ నుించి బోలడింత దూయిం భదరాసు వెళి అఔకడ నుించి భళ్ళి ఎగువక వెలిడిం న్నక నషటమూ ఔషటమూ 
కూడాను. అిందుచ్చతను మీరు న్నదదవోల్తక వ్రాష ఇవవిండి. లేఔపోతే మీక ఫహుశా బెజవాడ అనే ఊరు తెలస్త 
ఉింటుింది. అఔకడిక్కచిున్న సింతోషమే’‚అన్నాను. "అయతే ఇింఔనేిం. బెజవాడక ఇవవఖఱను అన్న ఔ టిఔకటుట తీశాడు.  
ద్ధన్నన్న చూచి దమచ్చష న్నక రిండవ తయఖతి ఇపపించిండి అన్నాను. వాడు న్నకష చూష కొించెిం ఔింగారు డి 
"ీమించిండి స్యర్" అన్న "తభకవూరు కావాఱన్నారు మొదట" అన్న అడిగాడు. "న్నడదబోల్త" అనగానే ఇిండియా గైడ్ 
తీష, ఆ ఊరూ, అది ఎింత దూయింలో ఉనాదో, ద్ధన్నక్క ఛారోఎింత అవతుిందో, ఖఫఖఫ లఔకఔటిట న్నక టిఔకటుట వ్రాష 
"ఈ మాట మొదటిలోనే చెపలేదేమస్యర్ మభమలా శ్రభ పెటేటను భన్నాించిండి." అన్న లేచి నుించున్న న్నక సగౌయవింగా 
టిఔకటుట అిందిించి ింపించాడు. నేను కూల్నచ్చత స్యమాను టిటించుకన్న రైలోేక్క వెళి అపటిక్కింకా చాలా వయవధి ఉన్నా 
రైలోేనే ఏదో పుసుఔిం తీసుకన్న చదువతూ కూరుున్నాను. సుమారు ఔ ఖింటవయకూ అఔకడనే వేచి ఉిండవఱష వచిుింది.  
క్రమేణా జనిం పూటయాయరు. న్న పెటెటలో కూడా ఇదదరు అింగోేఇిండిమన్ యువతులూ, ఔరదదరు పార్నసల్త, ఔ 
భహారాస్త్రు దింతులూ, ఎక్కక కూరుున్నారు. నేనొఔకడనే ఴశాఱింగా కూరోుడిం చూచి ఆ భహారాస్త్రు దింతుల్త 
సస్యమానుగా వచిు న్న బెర్ు మీద సుఖాస్కనులై కూరుున్నారు. స్తటషనింతా కావఱషనింత సిందడిగా వింది. రైల్త 
ఫమల్తదేరింది. బ్రతుక జీవడా అనుకన్నాను. రిండురోజులోేపున సుకింగా యింటిక్క చ్చరువచుును ఔద్ధ అన్న 
సింతోశసూు ఇపుపడు మొఖలతుర్రు ఎలా ఉింటుిందో, మా వాళ్ళి న్న రాఔక ఎింత ఆదురాదతో వేచి ఉింట్టరో, ఇన్నాళ్ళి 
వింటరగా వాళ్ళిలా రోజుల్త ఖడిపారో, నేను వసుున్నానన్న తెలష ఇతయ ఫింధువలవరైన్న కూడా వచిు ఉింట్టర్వమో, అనే 
ఆలోచనల్త ఏవేవో ఫమల్త దేరన్న న్నలో నేను నవవకింటూ భధయభధయను కొించెిం ఴషాదచాుమల్త తెచుుకింటూ 
వెింటనే వాటిన్న వెనకక న్నటుటతూ, పచిువాన్నలా నేన్నఔకడునాది భయచి కూరుున్నాను. మఖతావాళ్ళే ఎవలి భాషలో వాళ్ళి 
సింభాషణల్త స్యగిసుున్నారు. దొయస్యన్న పఱేలదదరూ అయాింయాింలేన్న ఔబురేు ఖటిటగా చెపుపకింటూ, అసుమానిం వెర్రిగా 
చుగా పెదదపెదద నవవల్త నవవతూ, హడాఴడిగా ఉన్నారు.  



 

వాళ్ళి చాలా తెలవైన వాలిభనీ, కవఱము ఆింఖ ేదేశింలోనే జన్నమించి ఖతిలేఔ ఈన్నడు ఈ దరద్రదేశాన్నక్క వచిునటుేగా 
మాటఱలోనూ, నవవఱలోనూ, తఱ ఴసురుఱలోనూ, వయఔుిం చ్చమడిం ఆయింభించారు. వాలి భాష చుస్తు న్నకెింతో 
అసహయభన్నపించిింది. భన వాళ్ళివరూ ఎింత తకకవ చదువకన్నా, ఆకయక బొింబాయలోనూ, భదరాసులోనూ 
రక్షాలాగే వాళ్ళే కూడా ఇింతఔింటే భించి ఇింగీేష్య మాటే్టడాిం ఴన్నాను. ఎదుటి ఫఱేమీదునా పార్నస స్దరుల్త వార 
వాయపాయ గొడవఱలో డారాు. న్న ఔకనునా భహారాస్త్రు దింతుల్త రైలక్కక నపటి నుించ్చ ఔక ీణిం కూడా 
ఊరుకోకిండా ఏదో గొడవ భహారాస్త్రుింలో స్యగిసూునే వన్నారు. ఏదో జ్ాఔిం వచిు స్యమానేనీా పైక్కతీష, కొకఔక 
పెటెటలోనూ ఉనాఴ ఔసటమ్స ర్నీ చ్చసుునాటుే అనీా ఇవతఱ డేష మొగుడు వాటిన్న భళ్ళి సరుదతూింటే భాయయ రిండో 
పెటెటలోవనీా తీష ఇవతఱ డేసూుింటే ఆమన ఴసుకకింటూింటే న్నకెింతో ఆనిందింగా ఉింది.  
సుమారు ఖింట పైగా వారు పెటెటల్త తియగేసుకన్నా, కావఱషన వసుువ వారక్క దొరక్కనటుట లేదు. వార భాషన్నఔయాిం 
కాఔపోయన్న ఆ వసుువ నువేవ ఎఔకడో పెట్టటవ. అింటే నువేవ ఎఔకడో పెట్టటవ. అింటే నువేవ ఎఔకడో పెటిట ఉింట్టవ. 
ఎఔకడో నువేవ పెటిట ఉింట్టవ. అయన్న ఆడద్ధన్నక్క ప్రయాణమై వెడుతూింటే ఇింత భిందభతి ఏమట్ట? అనాభావిం 
ఆమన కొించెిం బమింతోనే వయఔుయచాడు. చాలేేిండి. మీ ఔబురేూ మీరూను. ఆ వసుువ లాన్న చోట ఉనాది. మీరు 
లేచి జ్ఖయు పెటటవఱషిందన్న ఱీస్యరేు చెపాపను. న్న మాట ఴన్నపించుకింటే ఔదూ! పైగా న్న మీద కఔల్త. భఖవాలే 
ఔిందయకూ ఔటే జబుా అనే భావాన్నా ఆఴడ చాలా పెదదగొింతుఔతో అతిశమమైన అభనమింతో వయఔుించ్చషింది. నేను 
మొదట అనాటుట న్నక భాష తెలమఔపోయన్న, వార ముక బింగిభఱ వలాే, అభనమమువలాే, వార సింభాషణింతా 
న్నఔయామైనటుట అన్నపించి నేను ఎింతో ఆనిందిించాను.  
ఈ ింటర ప్రయాణింలో ఈ కాఱక్షేిం బాగానే ఉిందనుకన్నాను. న్నకూ వార భాషే తెలష ఉింటేనేనూ వార 
సింభాషణలో ఔల్తఖజేసుకన్న వార తఖవ పెించడమో, తుించడమో చ్చష ఉిండేవాణిణ. అది భరకొింత ఴనోదింగా 
ఉిండేది. ఎలాగైతే నేమ అయిరాత్రి ద్ధటే వేలక న్నభమదిగా ఔరొఔర్వ ఆవలసూు అయషటింగానే న్నద్రలోక్క జ్రపోతూ 
న్నద్రలోనే భర రిండు న్నమషముల్త సఖిం సఖిం మాటఱింటూనే ఫఱవింతాన, ఔళ్ళి మూతడి నోళ్ళి ఔటుటడి 
న్నద్రపోయారు. న్నకైతే ఇింకా ఎింత స్తటి వయకో న్నద్రరాఔ, వాలి ముఖాల్త చూసూు, వాలి జీఴతాలూసించుకింటూ, 
వార దిన చయయల్త ఇలానే ఉింట్టయ కాబోల్త అనుకింటూ నేనూ న్నక తెలమకిండానే న్నద్రాదేఴ డిలో 
రగిపోయాను.  
భరున్నడు బాగా పొదదక్కకన తరువాత హైదరాబాదు చ్చరుకన్నాను. ఇఔకడ అిందరూ దిగిపోవడిం హడాఴడీ, కూల్నఱ 
కఔల్త, ఆడవాలి హింగామా భఖవాలి ఴసుగుదలా, పఱేఱ ఏడుపులూ వగైరా సిందడితో చెవల్త ఫదదలై ఉనా భతి 
కాస్యు పోతుిందన్నపించిింది. నేను న్న తరువాయ ప్రయాణాన్నక్క ఇఔకడ దిగి స్యమింకాఱిం ఇింకో రైల్తలో 



 

ప్రయాణిించవలనన్న తెల్తసుకన్నాను. న్న స్యమాను వెయటిింగ్ రూమోేక్క చ్చరు, ఔ పావఖింట ఴశ్రింతి తీసుకన్న, 
అఔకడనే స్యానించ్చష, స్యమానింతా జ్గ్రతుగా చూడభన్న అఔకడ నౌఔరుక పచెపప, ఫమటిక్క భోజన్నన్నక్క వెళ్ిను.  
భనదేశాన్నక్క, కొించెిం ఇించుమించుగా భన ప్రాింతాఱక వచిు కూడా ఇింత దరద్రపు తిిండి తినవఱష వసుుిందన్న 
ఎనాడూ ఊసించలేఔపోయాను. భోజనిం భధయ లోనే ఴడిచి కొించెము పెరుగుభటుటక ద్ధహిం పుచుుకన్న 
ఫమటిక్కవచిు న్నల్తగు అయటిలితో ఔడుపు న్నింపుకన్న, నఖయ సిందయశన్నన్నక్క ఫమల్తదేరాను. ఇఔకడి ఏ కొదిదభిందో 
తప తక్కకనవాలేిందరూ ఉరుదూలోనే సింభాషణ. వీధులూ, వాహన్నల్త ఎింతో అసహయింగా ఉన్నాయ. గనత 
వసించిన నవాబుగార నఖయిం కూడా ఇలా ఉనాదేమా అనుకన్న, కొించెిం బాధడానాు. భదరాసు, బొింబాయలో వల 
ఇఔకడ ట్రాిం కారులైన్న లేవ. అఔకడ ఏమీ చూడవలనన్న కానీ, ఎవరనీ ఱఔరించవలనన్న కానీ అన్నపించలేదు. 
అిందుచ్చతను భళ్ళి కొన్నా ిండుే కొనుకకన్న స్తటషనులో ఴశ్రింతి ఖదిలోక్క చ్చర అఔకడ సుకింగా డుకన్నాను.  
అదృషటవశాతూు ఆ ఖదిలో యదీదకానీ, సిందడి కానీ, ఏమీ లేఔ సుకింగా న్నద్రపోయాను. సుమారు రిండునాయక మెఱకవ 
వచిుింది. ఫమటకొచ్చుసరక్క అఔకడి ఫింట్రోతు గోడను జ్యేఫడి కన్నక్కపాటుేడుతూ ఏవో ఔఱల్త ఔింటున్నాడు. నేను వెళి 
న్నక్కషటిం లేఔపోయన్న, తపన్నసరయై అతన్నన్న న్నభమదిగా లేప, ఈ లోఔింలోక్క తీసుకవచిు వాడిచ్చతిలో కొింత డబుా పెటిట 
ముిందు కొించెిం ట్ట, నీవ తీసుకన్న తరువాత న్నక రొటెట, వెనా, ట్ట తెచిుపెటటభన్నాను. వాడు యమానింద బరతుడై 
న్నద్రాబింఖమైన సింఖతి కూడా భయచిపోయ, అసల్త న్నదే పోనటుటగా నటిించి ఔక రుగున వెళి ముక 
ప్రక్షాలన్నదిఔముల్త ముగిించుకనేసరక్క వాడూ పఱహాయశాఱ భన్నశ చ్చతను, న్నక పఱహాయముల్త టిటించుకవచాుడు. 
ఔడుపులో కొించెిం చురుకపాల్త ఎకకవగా ఉిండడిం మూలాన తెచిున వసుువఱను ీణింలో మామిం చ్చష 
కూరుున్నాను. అఔకడ నౌఔరు ఔ కూల్నన్న వెింట పెటుటకన్న రైల్త వేల అయనదన్న, ననూా న్న స్యమానీా, నేన్నచిున ఫహసు 
గ్రసించి ఎింతో ఆనిందింతో, ఆుఫింధువన్న స్యఖనింపనటుట స్యఖనింపాడు. నేను రైల్తలో రిండవ తయఖతిలో వీలైన 
చోటు చూసుకన్న సుఖాస్కనుడనయాయను.  
భరొఔ పావఖింట లో స్తటషనేో హడాఴడీ, జనసభమయిిం ళ్ళి, పఱహారాల్త అమేమవాలి కఔలూ, ఎకకవయన్నయ. న్న 
పెటెట కూడా పూరు అయింది. నల్తగురైదుగురు ముసల్ మానులూ, ఎవరో ఉదోయగిలా ఉనా కామన్న, ఆమన భాయయ, 
భళ్ళి ఇదదరు ఆింగోే ఇిండిమన్ యువతులూ, ఔ చింటిపఱేతో తెల్తగు యువదింతులూ, న్న పెటెటలో చ్చరారు. 
బొింబాయలోక్క భలేేనే ఈ దింతుల్త కూడా న్నఔకనే కూరుున్నారు. దింతుఱఔిందయకూ న్నమీద ఇింత అభమానిం 
ఎిందుకో అయాింకాలేదు. అయతే భటుటక చ్చస్తదేముింది? చింటిపఱే ఏడాది ఖడిచి ఉింటుింది. ఴశాఱమైన ఔళ్ళి, 
నుదురూ, నఱేన్నజుటూట, బొదుదగా, తెఱేగా ఎింతో ముచుటగా, ముదుదగా ఔనడాది. ఆ పఱ ేకూడా న్నకష రపవాఱుకిండా 
చూసూు ఔ చిరునవవ చిలక్కించిింది. ఎలాగైన్న ఆ పఱే నొఔకస్యర తీసుకన్న ఆలించి, ముద్ధదడి, ఆ పఱేక గిలగిింతల్త 



 

పెటిట, నఴవించి ఆడుకోవలననే వెర్రిసయద్ధ పుటిటింది. ఎలాగూ? ఆ పఱే ను న్నకోమాటిభమన్న ఎలా అడఖడిం? 
వార్వభనుకింట్టరో అన్న ఎింతో స్తపు సిందేససూు, న్న వాింఛ తీవ్రతయింగా కాగా టటలేఔ, న్న ఔకనునా పఱే తిండ్రిన్న 
ఱఔరించి "తభదేవూయిండీ" అన్నాను. "ఫిందరు" అన్నారు. ఇఔకడేమైన్న ఉదోయఖమా అన్నాను. "ఇఔకడకాదు. మా 
ఫింధువఱ యింట్లే శుబిం జరుగుతూింటె చూడాాన్నకొచాును" అన్నాడు. భరో దిన్నమషల్త పచాుపాట్ట మాటే్టడుతూ 
"మీదేవూరు" అన్నాడు ననుా "మాది నరాసపుయిం" అన్నాను. "హైదరాబాదులో వింటున్నారా?" అన్నాడు. "లేదు 
ఇింఖేిండు చదువకోవడాన్నక్క వెళి మూడేళ్ళి అఔకడవిండి ఇపుపడు మా వూరు వెడుతున్నాను అన్నాను. ఆ మాట 
ఴనడింతోటే నేన్ననోా అడుగుల్త ప్రమాణిం పెరగినటుే న్నకష ఔకస్యర చూచి, భిందహాసింతో ఔళ్ళి, తలా 
వించుకింది.  
ఆ చింటిపఱే కూడా తనకదో తెలషనటుట ననుా చూచి పకాల్తన నఴవింది. "ఏభమామ ? ననుా ఎరుగుదువా? భనము 
ఎపుపడైన్న ఔల్తసుకన్నామా? భనము పూయవపు స్తాసతుఱమా? రా ఇలా రా అన్న చెయయ చాపాను. "ఎిందుఔిండీ " 
అన్న ఆమన అింటూింటే ఆ పఱ ేఖభీభన్న తిండ్రి మీదనుించి న్న చ్చతులోేక్క వాలింది. నేన్నపఱేన్న ఎింతో ఆపాయమింగా 
అిందుకన్నాను. ఆ అిందుకోవడింలో న్న చ్చతివేళ్ళి ఆ పఱ ేతలే చ్చతిక్క తగిలనఴ కాబోల్త ఆమె షగుాతో 
కించిించుకపోయింది. ఆ పఱేను కౌఖలించుకన్న ముద్ధదడుతూ కూరుున్నాను. కొింతస్తటిక్క న్నతోనే ఆడుకింటూ న్న 
డిలోనే మూత్రఴసయోన చ్చషింది. "అన్నా అఱేర పలాే" అన్నాను. తలేదిండ్రుఱది ఖభన్నించి "అమయయోయ ఎింత న్న 
చ్చశావే రాీస్క" అన్న తిండ్రి పఱేను లాకకన్నాడు. ఆమన చ్చతులోేించి తలే లాకకన్న ఆ పఱేను ఔకటి వేమబోయింది. 
"కొటటఔిండి" అన్నాను. "కొటటఔిండి నేను బరించలేను. ఆ పఱ ేచ్చషన తపేపమీలేదు. చింటిపఱేక ఏమ తెల్తసుుింది" 
అింటూ న్నకదో తెలషనటూే నేనూ దిభిందిన్న ఔన్న పెించినటూట, ఔబురేు చెబుతుింటే, ఆమె కోింతోటే కూతురా 
రొముమక హతుుకన్న ముద్ధదడ మాయింభించిింది. ఇలాగే వారతో భటుటక ఏవేవో ఔబురేు చెబుతూ, ఴదేశీ ఴశేషాల్త 
వరణసూు న్నభమదిగా న్నద్రలోక్క జ్రాము. ఉదయాన్నక్క బెజవాడ చ్చరుకన్నాము. వాయఔకడ దిగిపోయారు. భళ్ళి ఔస్యర ఆ 
చింటిపఱేను అడిగి తీసుకన్న ముద్ధదడి "న్నతో వస్యువా పాపా" అన్నాను నవవతూ చ్చతుఱతో బుఖాల్త స్యఖదీసూు . ఊ 
ఊ అింది. "అయతే ఇఔ మీరు వెలిిండి, మీక బాధయతా, భాయమూ తగిాింది. మీ అమామయన్న తీసుకవెళి పెళి 
చ్చసుకింట్టను. శుబలేక ింపస్యును. మీరు తపకిండా రావాల సుభిండీ" అన్నాను.  
వాళ్ళిింతో సింతోషింతో అలాగేలిండి. ఇింకొించెిం పెరగి పెదదదైన తరువాత అపటివయకూ మీరు ఖాళ్ళగా ఉింటే మీకె 
యచిు ఴవాహిం మేమే చ్చస్యుిం లిండి, మీకెిందుక ఈ శ్రభ" అన్న న్నజింగా పఱేను నేను తీసుకపోతానేమో అనుకనాింత 
ఔింగారుతో న్న చ్చతిలోించి తీసుకొన్న, వార ద్ధరన వారు, పఱ ేవెనకక తిరగి ననుా చూసూుింటే, వెళిపోయారు. నేనూ 
కొింత స్తపు అలాగే యధాయనింలో అఔకడే న్నఱఫడిపోయ ఴశ్రింతి ఖదిక్క న్న స్యమాను టిటించుకన్న వెళి అవవషటముల్త 



 

తీరుుకొన్న స్యానిం చ్చష దుసుుల్త వేసుకనేటపటిక్క, తూరుపక వెళ్లి మా ఫిండి షదిింగా ఉనాదన్న తెల్తసుుకన్న, భళ్ళి 
రైల్తక రుగెతేును. భోజనిం సింఖతి ఏమటనామాట సుపయణక రానేలేదు. ఆ చింటిపలేే ఔలిలో మెదులూ ఔడుపు న్నిండి 
నటటయింది. రైల్త ఫమల్తదేర ప్రయాణిం ముిందుక స్యగుతూింటే, ఆలోచనల్త మూడు సింవతసయముల్త వెనకక 
వెళ్ియ. అపుపడు ఔన్నటి రాత్రి ఏమీ ఆలోచిించుకోకిండా, ఏమీ తెలమకిండా, అబమూ, శుబమూ ఎరుఖన్న 
అమామఔతవింతో, మొదటిస్యరగా రైలక్కక చ్చషన భదరాసు ప్రయాణిం సుపయణక వచిుింది. ఈ స్తటషనేు కొన్నా 
గురుుకొచాుయ. వాటిలో మార్వపమీ ఔనడలేదు. తోటి ప్రయాణీకల్త ఆన్నటి జనింలాఖనే ఈ న్నడూ ఔనడారాు. ఎటొచ్చు 
రిండవతయఖతి ఖనఔ ఇిందులో పాటఔ జనిం కాఔ కొించెిం పై తయఖతి వారూ, ఈన్నటి వారు ఉన్నారు. భధయన్నఔకడో 
ఔడుపులో మాడుతూింటే, భళ్ళి కొన్నా ళ్ళి రిండు మఠాయ ఉిండలూ, కొనుకకన్న తిన్న, కాషన్న నీళ్ళి తాగి, ఆఔలన్న 
అణగిించాను. స్యమింకాలాన్నక్క న్నడదవోల్త చ్చర, స్తటషనేో దిగేసరక్క, భళ్ళి ఔస్యర పూయవసమృతుఱనీా మెదడులో 
మెఱఖడిం మొదలటిటన్నయ. స్తటషన్ మాసటర్ తో టిఔకటుటకోసిం డా తగాద్ధ, రైలఔకబోతూ స్యమానుతో వెనక్కకడడిం. 
నేన్నఔకవఱషన రైల్త ఔఔ ఎదయవైపుక వెళ్లి రైల్త ఎఔకడిం, దిఖభింటే దిఖనన్న తెలఴతకకవగా డబాయించడిం 
మొదలైనవనీా ఎన్నానోా జ్ాకాల్త ననాలాగే అఔకడనే నౌఔరుక పచ్చపప, దఖాయలో ఉనా హోటలోే ఎింతో డోక 
వసుున్నా మూడూ సింవతసయముఱ తరువాత మొదటిస్యరగా తెల్తగు భోజనిం రుచి చూచాను.  
తరువాత స్యమాను టిటించుకన్న డవఱ ర్వవక వెళ్ిను. వెనుఔటిక్క భలేేనే భళ్ళి డవలో ఔ ఖది తీసుకొన్న  
కూరుున్నాను. తవయలోనే సయింగుల్త పెదద పెదద కఔఱతో హడావడితో డవను భడుగు లోక్క తోష సరాసపుయిం వైపు 
ప్రయాణిం స్యగిించారు. రాత్రి అయన కొదిద తాడులాగే సయింగుఱ ఈఱ పాటలూ డవలో కూరుునావాలి యఔయకాఱ 
ముచుటూే, న్నశశఫదింగా ఉనా ప్రఔృతి ప్రశాింతతను బఖాిం చ్చషన్న, న్నక భటుటక భనసుకెింతో హాయ అన్నపించిింది.  
కొకఔక మైలే ముిందుక వెడుతుింటే మా వరు సమీపసూుింటే మా యలేూ, మా వాళ్ళి ఔలి ఎదుట న్నల్తునాటుే వాలి 
తోటి మాటే్టడుతునాటూే చినాన్నటి మాటలేవో చెపుపకింటునాటుే ఊసించుకింటూ భావన్న ప్రించింలో ఴహరసూు 
ననుా నేను భయచి, న్నద్రభయచి తెఱేవారేూ అలాగే చూసూు, పొడిగుడుే డి కూరుున్నాను.  
సుమారు ఝాము ప్రొదుద యొకక సరక్క నరాసపుయిం చ్చరుకన్నాము. వెింటనే డవదిగి మూడు సింవతసయముల్తగా 
లోఱ అణిగివనా సవసాలాభభనిం. కాబోయే మాతాపతృఱ సిందయశనభాఖయిం, యింద్ధ ఏవేవో ఊహల్త ననుా 
పెడుతునా వేగియపాటుతో జట్టక ఫిండి కదురుుకన్న ఫిండివాన్నన్న తొిందయగా పోన్నభమన్న వేధిించుక తిన్న తుదక 
మొఖలతుర్రు చ్చరాను.  

  



 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 40వ భాఖిం 
ఫిండి మొఖలతుర్రు గ్రాభింలో ప్రవేవించ్చసరక్క సుమారు దకొిండు ఖింటల్త అవతుింది. ఫిండి చూచి ఫిండిలో 
నూతనింగా ఔనఫడే ననుా చూచి,‚‘ఎవరా ఈమన' అనే మీమాింస చాలాభిందిక్క ఫమల్తదేరింది. తాషలాదరో, 
ఔఱఔటెర్వన్న అయవింటే, ముిందు డవాకూ ఫింట్రోతు ఉిండడేింటి’‚అన్న ఔ అనుబవశాల అడుగుతునామాట కూడా 
ఴనడాది.‚‘భరయతే వోరూ' అనే తయోన, బయోనల్త అవతుిండగా, న్న ఫిండి వాలిక సిందేహ న్నవృతిు చ్చమకిండానే 
ముిందుక దూసుకపోయింది. కొిందరు కర్రాళ్ళి న్న వెింట కొింతదూయిం రుగెతిున్న ననుా అిందుకోలేఔపోయారు.  
ఫిండి మా వీధిలోక్క భలిడింతోటే వీధి మొఖను న్నఱఫడి ఏవో ఔబురేు చెపుపకింటునా వాళ్ళి న్న ముకిం చూచి  
"భన చాతుుల్తేగార అబాాయా ఏింటి అన్నారొఔరు,‚‘స్కభ నుించి దిగాడేింటి? అన్న భరొఔయన్నారు. "భర స్కభనుించి 
దిగితే న్నతిుమీద దొయ ట్లపీ విండదేదింటి" అన్న భరొఔడన్నాడు. "ఏమున్నా లేఔపోయన్న దొయస్యనమామ విండదేదింటి"అన్న 
భరొఔయడిగారు. "యదవ తెలఴతేటలూ నువూవనూ దొయస్యనభమ వస్తు భటుటక "బాన్నింటికెలా వసుుింది." అన్న 
వారలో, వారు, జవాబుల్త దేన్న రాఔ, తెలమఔ చూసూు ఊరుకన్నారు. ఫిండి మా యింటి దఖాయ ఇింతలో ఆగిింది. 
నేన్న పూట వస్యునన్న మావాళ్ళి అనుకోలేదు. వీధిలో ఫిండి ఆగిన చపుపడు ఴనడింతోటే నేనే వచిు ఉింట్టననే ఆశతో, 
మా అభమ రుగు రుగున వచిు ఉింట్టననే ఆశతో, తల్తపు తీస్తసరక్క న్న గుిండెల్త రైల్త వేఖింతో కొటుటకింటున్నా, 
ఖభీభన్న ఉరక్క లిింతా ఔళ్ళి చ్చసుకొన్న గుమామన్న కెదురుగుిండా న్నఱఫడాాను. తల్తపు తెయవడింతోనే న్న ముకిం 
ఔనఫడగానే మా అభమ కూడా ఒ ీణిం న్నఱఫడి "న్నమన్న! వచాువా?" అన్న వెర్రికఔతో తను భడి ఔటుటకనా సింఖతి 
కూడా భయచిపోయ, ననుా ముటుటకోవచుున్న, ముటుటకోకూడద్ధ, లోలక్క రాన్నవవవచుున్న రాన్నవవకూడద్ధ అనేనేఴ 
ఆలోచిించకిండా ఖభీభన్న ననుా కౌఖలించుకన్న నోటమాట లేకిండా సింతతధాయగా ఔనీారు కారుసూు 
న్నఱఫడిపోయింది. నేనింతఔింటే బెింబేల్త డిపోయ న్నశేుష్యటడనై మా అభమ ఔనీారు న్న చొకాకను తడుపుతుింటే 
అింతఔింటే ఉపెపనలా పొింగుతూవసుునా న్న ఔనీాటితో ఆమె వయసు నభషేక్కించాను.  
దేవతాయున చ్చసుకింటునా మా న్ననా, మా అభమ కఔ ఴన్న కాబోల్త ఎనాడూ అఱవాటులేన్న తొిందయపాటుతో, దేవనీ 
దేవతాయుననూ కూడా ఴడిచి, ఔ అింఖలో ఆమన వాక్కట్లేక్క వచిు న్న ముిందు న్నఱఫడిపోయారు. ఆమనక 
వాఖభింధనమై ఔనీారు భటుటక ఫమటడకిండా, ఆనఔటట ఔటిట అన్నమషనేత్రాఱతో ించప్రాణాఱనూ నేత్రాఱలోనే 
న్నల్తపుకొన్న న్నకష చూసూు న్నఱఫడిపోయారు. ఇలా కొన్నా న్నమషముల్త న్నశుఱింగా న్నఱఫడిపోయాిం. ఫిండివాడు 
స్యమాను దిింప, లోఱ పెట్టటడు. మా వీధి చివయనూ, పై వీధిలోనూ, ననుా గురించి మీ మాింసడావారు, మా 
గుభమింలోక్క ఖఫఖబా చకాకవచిు నోట్లే చుటట అవతఱ పార్వష కాలి చెపుపల్త వీధిలోనే ఴడిచి, న్న వెనఔ న్నల్తఖడుగుఱ 



 

దూయింలో, భముమఱను చూసూు న్నఱఫడిపోయారు. అపటిక్క భింత్రముగుిఱమైన నేను మా అమామ, న్నన్నా ఔకస్యర్వ 
చైతనయిం తెచుుకొన్న, రా న్నయాన్న లోలక్క అింటూ తను ముిందుద్ధర తీషింది. మా అభమ న్ననా అలాగే న్నఱఫడి "ఈ 
వేల వస్యువా! ర్వపు వస్యువా అనుకింటున్నాము" అన్నారు. మా వెనఔ నునా జనిం గుభమిం లోలక్క వచిు మాన్ననాకూ, 
న్నక నభస్యకయిం చ్చష "బాబుగారూ! అబాాయ వచ్చుశారు. మీరు చాలా అదృషటవింతుల్త. అబాాయగోరన్న చూష 
ఔఱఔటేరు అనుకొన్నాభిండీ. భనూరక నేను ఔఱఔటేయయతేన్న?" అన్నారు నల్తగురైదుగురు ఏఔఔింఠముతో.  
నేను చిరునవవ చిిందిసూు మాటే్టడకిండా న్నఱఫడాాను. "ఏదో ఈ న్నటిక్క మూడేలి తరువాత యమేశవరుడు భభమలా 
అనుగ్రసించి మా వాణిణ క్షేభింగా, ఈ బమింఔయ యుది సభమింలో తీసుకవచిు మా ఔపజెపాపడు. ఆమన 
అనుగ్రహమే వింటే భనకెపుపడూ యే లోటూ విండదు. పాిం మీర్వదో నుఱ మీద ఫమల్తదేరనటుటన్నారు. మావాడు 
కాసు ఫడలఔ తీరుుకన్న, స్యానపాన్నదుల్త ముగిించుకన్న కొించెిం ఴశ్రింతి తీసుకొింట్టడు. స్యమింకాఱిం స్యవకాశింగా 
ఔల్తసుకింద్ధిం ఏభింట్టరు" అన్నాడు మాన్ననా ఆమన నేరూప, వచో నైపుణయమూ, సభమసూపర్ను ననుా ముగుిణిణ 
చ్చశాయ.  
వచిునవాయింతా "చితుిం చితుిం సఱఴపపించిండి" అన్న నభసకరించి చకాకపోయారు. ఇింతలో మా అభమలోలక్క వెళి 
స్యానిం చ్చష వేర్వ భడిఫటట ఔటుటకన్న ముకిం న్నిండా సుపూ, అయా రూపామింత బొటుటతో స్యక్షాతూ అనాపూర్వణశవరలా, 
భహాఱక్ష్మిలా ఔలఔళ్లాడుతూ ఆనిందింతో వచిు న్నఱఫడాది.  
"న్నమన్న! క్షేభింగా వచాువా! ద్ధర పొడుగున్న ప్రమాదములూ బమపెటటలేదుఖద్ధ, అటువింటిదేమీ జయఖదనీ, 
యమేశవరుడు భనమిందు ఉన్నాడనీ న్నక దృఢఴశావసిం. అిందుఔనే షాయచితుింతో రోజుల్త లఔకపెటుటకింటూ నీ రాఔక 
ఎదురుచూసుున్నాను అన్నారు మాన్ననా. ఇింతస్తపూ న్నక కొించెిం దూయింలోనే న్నఱఫడి మాట్టడుతున్నారు. నేను 
ముటుటక అఔకడునా ఫఱేమీద కూరుున్నాను. అపడు లేచి ఆమనక పాదభవిందనిం చ్చద్ధభన్న అనుకింటుింటే ఆమన 
న్న వూహ ఔన్నపెటిట - "ముిందు నీవ లేచి స్యానిం చెయయ న్నమన్న, అభమ నీక అఔకడ వేడినీళ్ళి పెటిట ఉింటుింది. ఈ 
లోపున నేను న్న దేవతాయున ముగిించుకింట్టను.”‚అన్న లోలక్క వెళిపోయారు. నేనొఔక ీణిం అలాగే, నేపుటిట పెరగిన 
ఆయింటి గోడఱను చూసూు కూరుున్నాను. ఎింతస్తపో తెలమలేదు. మా న్ననా దేవతాయున పూరు కావసూు సూచనగా 
ఖణఖణ ఖింట ప్రయోగిింది. నేను ఉలక్కకడి మైఔింలోనుించి లేచినటుే లేచి న్నఱఫడాాను. మూడేలే క్రితిం వయకూ 
ఎనోాస్యరేు ఴనా భింత్రపుషపిం నేడు భళ్ళి మాన్ననా ఔింఠింలోించి వెల్తవడుతూింటే ళ్ళి జఱదరించిింది. 
అప్రమతాింగా చ్చతుల్త జ్జడిించి న్నఱఫడాాను. భింత్రపుషపిం పూరుకాగానే, స్యాన్నన్నక్క ఫటటల్త ఴడిచి తువావల్త తీసుకొన్న 
చినాపుపడు లేన్న అఱవాటు, ఇపుపడు కొతుగా వచిునది. సబుా కూడా తీసుకన్న వింట ఇింటిలో నుించి వెలివచుునో 
వెలికూడదో అనన్న సిందేహిం ఔలగి మా స్యఴడి ఔకనునా సిందులో నుించ్చ నూతి దఖాయక వెళ్ిను!  



 

మూడు సింవతసయముఱ అఱవాటయన స్యాన్నఱఖది, స్యాన్నఱ తొటేట, దిఖింఫయ స్యానిం, భయచిపోవఱషవచిుింది. ఔక 
ీణిం తటట్టయించి తువావల్త, అఔకడునా దిండెింమీద వేష, సచ్చఱ స్యానిం చ్చశాను. పూయవపు అఱవాటు జ్ాఔిం 
వచిు, తువావల్త తడిప మొఱక చుటుటకన్న ించ, నీలిలో జ్డిించి, అఔకడ దిండెింమీద ఆయ వేష, లోఱక వచాును. 
ఇింత స్తపూ మా అభమ తల్తపు వాయన న్నఱఫడి సభసుిం భయచి ఈ సృశట అింతకూ నేనొఔకడనే అయనటుట ప్రాణభింతా 
ఔలిలేో పెటుటకన్న న్న కష చూసూు, న్న ప్రతి సించఱనమూ, చరాయ ఖభన్నసూు, హరషసూు ఉిండిపోయింది.  
నేను వచిున ద్ధరనే భళ్ళి స్యఴట్లేక్క వెళి నూతన వస్త్రధాయణ చ్చష బొింబాయలో కొనా సనాన్న లాల్ను కూడా తొడుకకన్న 
తఱదువవకన్న కూరుున్నాను మా న్ననా భోజన్నన్నక్క ఉక్రమించినటుటన్నారు. మా అభమ అదదమూ, ఖింధాీతలూ 
తీసుకవచిు, న్న ముిందు పెటిట,‚“బొటుట పెటుటకో న్నమన్న! నీక ఈ వేళ్, ర్వపు కూడా ఇఔకడే భోజనిం పెటటవఱష 
ఉింటుింది. ఏిం చ్చమను న్నమన్న ఆ మాట ఈపాడు నోటితో అనవఱష వచిుింది." అింటూ లోలక్క వెళి న్నక 
స్యఴట్లేనే ఔ పీటవేష, ఴసుర వేష, మధాశాస్త్రీమింగా వడిాించిింది.  
నేను భోజన్నన్నక్క కూరోుబోతుింటే 'న్నమన్న చొకాక ఴపేపష కూరోు' అనాది చొకాక ఴపబోతుింటే కొించెిం దఖాయక వచిు 
మజ్జావీతిం ఉనాద్ధ? అన్న అతి యహసయింగా అడిగిింది. "ఉనాదన్న" చెపాపను. ఇటువింటి అవసయిం వసుుిందన్న 
ఊసించి నేను ముిందే జ్గ్రతు డానాు. నేను ఴసుర దఖాయ కూరుునా తరువాత రశస్యునో లేదో అన్న మా అభమ 
తల్తపుచాటు నుించి చూసూునే ఉనాది. న్న భోజనిం అయేయవయకూ న్నకాకవఱషనవనీా ఔటిక్క దిస్యరేు అడుగుతూ, 
స్యఴడీ, వింటిింటే భధయన మా అభమ తిరుగుతూనే ఉనాది.  
ఉతురాపోశన కాగానే ఔనీాటితో, రుదిఔింఠింతో, "ఆ ఴసుర తీస్తష వీధిలో పార్వయ న్నమన్న" అింది. తరువాత నేన్నఔకడ 
పేడ నీళ్ళి చల్తేతా కాస్త్ర చ్చతోు రాస్తయ్ బాబూ, ఎింత దుయవసా వచిుింది న్నమన్న, ఈ న్నడు నీచ్చత ఈ నుల్త 
చ్చయించవఱష వచిుింది. అన్న ఎింతో వాపోయింది. నేను నవవతూ మెతుకల్త ఎతేుష ఴసుర భడుసూు ఏమటమామ ? 
ఇదేదో న్నక కొతుయనటుట అలా బాధడతా వెిందుకూ! చినాపటి నుించ్చ నీవ ఫమటచ్చరనపుపడు ఎన్నాస్యరేు 
చ్చమలేదీ న్న ఆ అఱవాటు భయచిపోలేదులే ఇింకా" అన్నాను నవవతూ, "భరుపోలేదు న్నమన్న ఇింకా 
జ్ాఔభిందిరా పచిున్ననా" అింటూ లాఱనగా పెదవఱపై హాసిం చిిందిసూు ఔింటతడి పెటుటకింటూనే అనాది. ఇింతలో 
మా న్ననా కూడా భోజనిం ముగిించుకన్న ఇవతఱక వచాుడు. ఆమన కూడ నేను కూరుునా ఫఱేమీదన్న కూరుున్నారు. 
ఆమన కాళ్ళి పైన పెటుటకొన్నారు. వార కెదురుగా స్యషాటింఖ నభస్యకయిం చ్చశాను. "ఎిందుకరా అబాాయిూ? 
ఇపుపడెిందుక?" అన్నారు నేను లేచి న్నఱఫడి ఔింపత గాత్రింతో "న్న అరాధాన్నా భన్నాించలేరా న్ననా చ్చషనది అింత 
అకాయయ కాయణమా? ఴదేశాఱలో ఴదయనేరస్తు యింతో ఴజ్ానమూ న్నఖరఔతా అబుాతుిందనీ తరువాతను పెదద ఉదోయఖమై 
పెదద హోద్ధలోక్క రావచుుననీ, కొిందరు పెదదల్త దేదే చెపగా ఴన్న ీణికోద్రేఔింలో తొిందయయడి వెళిపోయన్నను.  



 

ఆ వెళిన ీణింనుించ్చ ఈ ీణిం వయకూ మభమఱను భరువలేదనీ మీకోసిం ఎింతో బెింగా, బాధా ఔలగిిందనీ చెబతే 
నభమఖఱరా న్నన్నా? ఆన్నడు మీ అనుభతి అరిించి ఉింటే మీయింగీఔరించ్చవార్వన్న? ఇింటిదఖాయనే ఈ ఇయకాటిం లోడి 
ఎదుగూ బొదుగూ లేకిండా, ఔనుబొభమ మీద వెింట్రుఔలా జీఴించవఱషిందే తప న్నక మారాాింతయిం ఏమీ ఔనఫడలేదు. 
ఇఔకడ చదువ న్నక నచులేదు. అిందుచ్చతను తెగిించి మీ ఆగ్రహాన్నక్క కూడా బమడఔ తినాగా వెళిపోయాను. అది 
ఈన్నటి ీింతవయము కాన్న నేయమా న్నన్నా? బోలడింత డబుా మీచ్చతను కరుు పెటిటించాను. మీక భనోవాయకఱత 
ఎింతో ఔలగిించాను. ఇింఔను ఆ దోషము సరదిదుదకోఖఱనన్న ధైయయమునాది. అఔకడి ఴద్ధయ, అఔకడ బోధన్న దితుల్త 
నన్నాింతో ఉతాసహవింతున్నగా చ్చష, ఎన్నానోా అజ్ాత ఴశాఱ ప్రించాల్త న్నఔలి ఎదుట చూపించినద్ధ ఴదయ 
అనుకింటున్నాను.  
ఏమైన్న న్నక ఴశాఱ దృఔపథిం ఏయపడిింది. అహింభావిం సనాగిల మానవన్న అఱపతవిం సపషటమైనది. జీఴతింలో 
సతాయన్నకనా స్యానమూ, ఴల్తవా తెల్తసుకోఖలగాను. ఇింఔను బఴషయతుు అింతా తీరుదిదదఖఱ సభరిుడు బఖవింతుడు 
ఔకడే మీరుభటుటక ననుా అనుగ్రసించి, భన్నాించానన్న ఔకమాట అనిండి న్నన్నా, న్నకెింతో తృప్రిగానూ, 
ఉతాసహింగానూ విండి వేయ ఏనుగుఱఫఱము వచిునటుట వింటుింది. ఆ ఔక మాట అనిండి న్నన్నా" అన్న ముకళత 
హసుముఱతో అలాగే ఆమన ఎదుట న్నఱఫడిపోయాను.  
ఆమన రిండు న్నమషముఱ వయకూ వించిన తఱ యతులేదు. నే చెపపనది ఴన్నారో లేదో తెలమదు. ఆమన ముకింలో 
యపుపడూ యే భావమూ వయఔుభయేయది కాదు. ఇపుపడూ అింతే కొింతస్తటిక్క వారు తఱయతిు న్నముకిం లోక్క సూటిగా 
చూసూు "న్నమన్న! న్న ీభను నీఴింతగా కోయడమెిందుకూ? నీమీదను న్నక కోిం యే మాత్రమూ లేదు. నీవ వెళిన 
కొతులో భటుటక న్న స్యవయాిం చ్చతను అహింకాయించ్చతను న్నవమసులో న్నఔిండదిండగా విండవఱషన వాడవ 
దూయభయేయవే అన్న బాధడిన మాట వాసువమే, కాదనను. ఇఔ నీవ చ్చషననీ ద్ధన్న భించి చెడాలూ ఈ న్నటి నేను 
న్నయణయించలేఔపోతున్నాను. ఆ న్నయణమిం చ్చమవఱషనవాడూ కూడా యమేశవరుడే, ఆ దేశాఱలో నీ ఴదయ దిగివజమింగా 
ముగిించుకన్న అమారాాన డఔ, ఈ ఔలోేఱ రషాతుఱలో క్షేభింగా ఇింటిక్క చ్చయఖలగావింటే ఆ యమేశవరుడు నీ 
చ్చతను హరషించి, నీమిందుింది అనుీణిం న్ననుా కాపాడుతున్నాడనే భావిం న్నక ఔలాింది. న్ననుా చూసుుింటే న్నక 
ఆనిందమే కానీ ఆగ్రహమేమీ లేదు. ఇపుపడిింఔ రిండు రోజుల్త న్ననుా దూయింగానే ఉించి భన సింప్రద్ధమ ప్రకాయమూ, 
భన సద్ధచాయ దితిన్న నీక ప్రామవుతుము చ్చయించవఱష ఉనాది. స్యమింకాఱమున పురోసతుఱతో సింప్రదిించి ఆ 
ఏరాపటు చ్చస్తవయకూ, భనమింకా ఎడమెడముగానే ఉిండవఱష ఉింటుింది. దూయప్రయాణిం చ్చష వచాువ. కాస్తసపు 
ఴశ్రమించు" అన్న ఆమన లోలక్క వెళిపోయారు.  



 

నేను ఫఱేమీద ఔక వేసుకన్న మా అభమతో ఔబురేు చెపుపకోవాఱననే ఆసక్కు ఉన్నా లోలక్క వెలిడాన్నక్క సిందేససూు 
డుకన్నాను. డుకనా ఉతుయీణింలోనే న్నద్ర వచిుింది కూడాను. సుమారు న్నల్తగు ఖింటఱవయకూ మెఱకవే రాలేదు. 
మామూల్త ప్రకాయిం ట్ట యసుుిందేమో అభమ అనుకన్న, భన యింట్లే అటువింటి అఱవాటేేమీ లేవ ఔద్ధ! ఈన్నడు 
హఠాతుుగా ఆఴడ యలా చెమయఖఱదు అన్న అనుకింటూ విండగా మా అభమ న్నక కాషన్న భించినీళ్ళి, కొించిం 
పఱహాయిం తీసుకవచిు అఔకడ పెటిట " న్నమన నూతి దఖాయక వెళే ముకిం కాళ్ళి ఔడుకోక, వచిు పఱహాయిం తీసుకో అనాది 
న్నకష చూసూు, నేను భిందహాసింతో లేచి "యవనీా యిందుక చ్చశావమామ యపుపడు" అన్నాను.  
"తరువాత చెబుతాలే ముిందు నువెవళి కాళ్ళి ఔడుకకరా" అింది. నేన్నింతో సింతోషింతో లేచి మూడు సింవతసయముల్త 
రోజూ అధభిం న్నల్తఖయదు స్యరేు తీసుకనే ట్ట హఠాతుుగా మాన్నమయడమెలాగా అనుకింటూ వెళి కాళ్ళి ఔడుకకవచిు 
మా అభమ అభృతహసుింతో చ్చషన పఱహాయిం యింతో సింతోషింగా తిింటే న్నక భళ్ళి ట్ట తాఖవలననే ధాయస్త లేకిండా 
పోయింది. ఈ కాయయక్రభిం ముగిషన కొించెింస్తటిక్క మా పురోసతుడు వచాుడు. మా న్ననాగారూ ఆమన 
కొించెింస్తపు సింప్రదిించుకొన్న ఎల్తేిండి ప్రామవుతుకాిండ జరపించవలనన్న న్నశుమము చ్చషకొన్న కావఱషన స్యభగ్రి 
కోసిం మాన్ననా లేచి వీధిలోక్క వెళ్ిరు. భరో దిన్నమషాల్త మా పురోసతుడు న్న యోఖక్షేభముల్త ఴచారించి 
ఆమన్న వెళ్ిరు. భరాాడుదమిం నేను లేచి అవవషటముఱక చెింబు తీసుకన్న ఫమటక బమడుతూ వెలిను. 
అిందులోనూ కొించెిం పొదదక్కకన తరువాత కావడాన భర్న షఖాన్నపించిింది. ఇఔకడ ఈ మాత్రిం మార్వపన్న రాలేదన్న 
ఴచారసూు, ఖతయింతయిం లేఔ పైక్క ఎింతో దూయిం వెళి తిరగివసూు ద్ధరలో ఉనా చెరువలో స్యానిం చ్చమవలనన్న బుదిి 
పుటిటింది. వెింటనే చెరువలో మున్నగి కొించెిం స్తపు ఈతలాడుతూింటే, చెరువలోనూ, ఖటుట మీదనూ ఉనా 
స్త్రీపురుషాదుల్త న్నకష ఆశుయయింతో చూసూు న్నఱఫడి పోయారు. ఇింతభింది ననుా చూసుున్నారు అనే జ్ానిం ఔల్తఖగానే 
ఏదో తపుప చ్చషనటుే షగుాడుతూ పైక్క వచిు ళ్ళి తుడుచుకింటూింటే  
ఔరదదరు గ్రాభవాసుల్త పెదదవారు, "ఏభయాయ స్కభక వెళిన్న మూడేళ్ళి అయన్న ఈత భరుపోకిండానే వచాుర్వ?”‚
చాలా సింతోషిం.  
అఔకడ చల్నఖట్రా లేకిండా ఇలాగే చెరువలూ అవీ ఉిండి అిందులో స్యాన్నల్త చ్చసూు ఈతల్త కొడుతుింట్టరా అన్నారు. 
నేను నవవతూ "అఔకడ స్యాన్నన్నక్క వేర్వ ఏరాపటు ఉింట్టయ. ఇలాింటి ఆరు ఫమట చెరువలూ ఉిండవ. ఏ నదులో, 
కాఱవలో ఉన్నా అిందులో ఇలా స్యానిం చ్చమడాన్నక్క అఔకడ శీతఱమూ పుపకోదు. అఔకడి ప్రజల్త ఈ అయానఖా 
ప్రదయశనమూ పుపకోరు" అన్నాను. "ఆశ్!అబాా! అలాఖటిండీ! ఆ! ఇింకా భయయతేనూ భర్వమీ అనుకోఔిండి. కానీ భర 
ఫమల్తకెడతాయిండీ" అన్నారు. "స్యానమే చెమయన్నవాళ్ళి ఫమల్తక్క ఎలా వెడతారు" అన్నాను నవవతూ. "భయయతే - 
మీరు ఈ మూడేళ్ళి - ఎలాఖిండి వాళ్ళి భటుటక స్యానిం మాట ఎలా వన్నా, ఇది లేఔపోతే ఎలా ఫతుకతాయిండీ" 



 

అన్నారు ఎింతో ఆశురాయన్నా ప్రఔటిసూు, "ఔింగారు డఔిండీ ఇది అసలేేదన్న నేను చెపలేదు. ప్రతీ ఇింట్లేనూ ద్ధన్నఔ తఖా 
ఏరాపటు ఉింటుింది" అన్నాను. "ఆహా! అలా చెపిండీ. నరాసపుయింలోనూ అఔకడ పాదొడుాలాేింటివనామాట" 
అన్నారు. "అలాటిఴ భటుటక కాదు. అఴ బాగుచెమయడన్నక్క వేర్వ భనుష్యయల్త అఔకయలేకిండానే, శుభ్రభయేయ ఏరాపటుే 
వేర్వ ఉన్నాయలిండి, తరువాత భనఴ చ్చస్యును" అింటూ ఇింకెన్నా ప్రశాల్త అడుగుతారో అనే బమింతో తొిందయగా 
చెరువలోించి పైక్క వచ్చుశాను. "భయయతే బాబూ' అన్న వారింకా ఏదో అడుగుతూ తరుము కూత టటకిండా ఖఫఖఫ 
రుగుతీషనింత వేఖింతో యింటిక్క చ్చరుకన్నాను. మా వీధి అరుగు మదను సుమారు నఱభైయాభైభింది గ్రాభపెదదఱింతా 
అన్నా వయాముఱవారూ సబతీరు న్నకోసిం ఎదురుచూసూు కూరుున్నారు. చచాునురా దేవడా! అఔకడ తపపించుకన్నా 
ఇఔకడ తపేపటటుట లేదు. వీళ్ళి ఏవేవో చచుు ప్రశాల్త వేష ననుా వేధిించుక తిింట్టరు కాబోల్త అన్న హడలపోతూ 
వాయిందరూ లేచి నభసకరసూు భిందహాసిం చ్చసుుింటే  
కూరోుిండి ఇపుపడేవస్యు అింటూ.  
లోలక్క వెళి తడిఫటటల్త ఴడిచి ఆయవేసుకన్న చొకాక తొడుకోకబోతూ ఉింటే మా అభమ నేనేమీ అడఔకపోయన్న ఔభమన్న 
నేతి పెసయటుే న్నల్తగు ఔ వెిండి ఔించింలో పెటిట, భించినీళ్ళి ఔ చెింబుతోను ఔ గిన్నాలో పాలూ తీసుక వచిు అఔకడ 
క్కింద పీటవేష అభరుింది. నేన్నింతో ఆనిందింతో ప్రాణింలేచి వచిు ఇలాింటి పెసయటుే మూడేలి తరువాత తిింటూింటే 
ఎింత సుకింగా విందో వరణించలేకిండా వన్నాను. తరువాత పాల్త తీసుకన్న వీధి అరుగు మీదక్క న్నకోసిం వేచివనా 
గ్రాభపెదదఱను ఔల్తసుకోడాన్నక్క వచాును. నేను రావడింతోటే వాయింతా భళ్ళి లేచి నుించున్న ఔవైపునవనా అరుగు మీద 
వారు కొించెిం వెనకక సరుదకొన్న, న్నక చోటుచ్చష ననుా కూరోుభన్నారు.  
నేను కూరోుబోతుింటే మా యింటి చాఔల ఔక మాటుిండిండి బాఫమయ స్యపా, బాల్నసు తెస్యును అింటూ లోలక్క వెలి 
బోతుింటే వారించ వదుదలేవోమ వాయిందరూ కూరుున్నారుఔద్ధ. న్నక భటుటకెిందుకూ? అన్నాను. వాడు తెఱేబోయ 
క్కిందక తపుపకన్నాడు. ఔక ీణిం యవరు యలా సింభాషణ ప్రాయింభించాలో తెలమఔ తటట్టయసుుింటే, ఔ 
రాజుగారు పెదదవారు. "బాబూ పాయవతీశిం బాబూ, యపుపడొచాురు? నేను రాత్రి యింటిక్క వచ్చుసరక్క చాలా 
ఆఱసయమైింది, అపటిఔపుపడే మీరొచాుయనీ కొతు భన్నషయాయయనీ అిందరూ చెపుపకింటుింటె చూద్ధదభన్న యింతో భనసు 
తొిందయపెటిటన్న అపటిక్క మీరు డుకన్న ఉింట్టయన్న మా వాళ్ళి వెళ్ిదదన్నారు. అిందుఔన్న భనసుస ఎింత పీకతున్నా 
ఆగిపోయ పొదుదనేా లేచి వచాును" అన్నారు.  
"చాలా సింతోషిం మీయిందరూ ఉదయానేా మీమీ నుల్త మానుకన్న ననుా చూడాాన్న కొచాుయింటే ఎింతో సింతోషింగా 
ఉనాది. ఏమటి ఴశేషాల్త ఈ వూరు వదల, మభమలా అిందరనీ ఴడిచిపెటిట, ఎఔకడో దూయదేశాన్నక్క వెళిపోయన్న న్న 
ప్రాణిం తయచు ఇఔకడ తిరుగుతూ మభమఱాిందరనీ చూసూు మీతో మాటే్టడుతూ ఈ వీధుఱింట్ట, పొలాఱింట్ట, 



 

కాఱవఖటటఱింట్ట, తిరుగుతునాటేట విండేది. మీయిందరూ క్షేభింగా ఉింటునాటేటన్న? కాఱమానమూ వయవస్యయాలూ 
బాగునాఴ ఔద్ధ" అన్నాను.  
"అమయబాఫయ్ బాబూ! భన పాయవతీశిం బాబుక్క అనీా ఎరుక భనన్న ఎవర్నా భయచిపోలేదు" అన్నాడు మా మాజీ రైతు 
ఔతను. "అఔకడ అింతా కొతుకామోస్తభిండి" అన్న ఒ యువకడు అడిగాదు. "అవనోయ్ అింతా కొతేుభర" అన్నాను. 
"భయయతే ఎలాఖిండి బాఫయాయ" అన్నాడు. ఇింతలోనే అఔకడ అిందరూ ఇింగీేషే మాటే్టడతారా లేఔపోతే భన 
భాషకూడా ఉింటుింద్ధ అన్న అన్నాడొఔతను. అమయ బాఫయ్ బాబూ! భర షనాపఱేఱ మాటేటిండి. ఆలిక్క ఇింగీేష్య 
సుద్ధిండి అన్నాడు భరొఔ ఆస్యమీ. నేను నవవతూ తలేదిండ్రుల్త మాటే్టడే మాటలే ఔద్ధ పఱేవాళ్ళి నేరుుకనేది. 
పెదదవాలి మాటల్త చినా వాలి పాటల్త అనే స్యమెత కూడా ఉనాది ఖద్ధ భనలో అన్నాను. అయతే ఇళ్ళి కూడా భన 
ఇలిలా ఉిండవాిండీ అన్నాడు. ఇలా ఉిండవ కాన్న అఔకడ శీతఱ దేశిం ఔనుఔ వీధి అరుగులూ అరుగుల్త మీద కూరుున్న 
ఔబురేు చెపుపకోడిం. అఔకడే డుకోడింలాింటి వేవీ విండవ అన్నాను.  
ఇింతలో గుిండెల్త గిలపోయనటుట వీధి అరుగులే ఉిండవాిండి అన్నాడు. ఉిండవన్నాను. భయయతే మొహలూ ఖట్రా 
ఔడుకోకవడిం యలాఖిండి. అన్నాడు. ఏమో తెలమదు కానీ, అిందుఔనే కాబోల్త చాలాభింది అఔకడ మొహాల్త రోజూ 
ఔడుకోకవడభింటూ విండదన్నాను. "ఏమటేమట్ట" అింటూ ఔరాజుగారు గోడన్న జ్యేఫడివనావాడు న్నట్టరుగా కూరుున్న 
మోహాల్త ఔదుదకోకరూ? ఆర వీలి మొహాల్తభిండా! మోహాలే ఔడుకోకఔపోతే యింకిం ఔడుకకింట్టరు. ఆ పాచినోటనే 
అనీా తినడిం, తాఖడమూ ననామాట. అమయవీలి మొహాల్త తఖలయాయ! అదేమ దేశభయాయ పాయవతీశిం బాబూ! ఆ 
పాడు యొఔకద దొరక్కిందయాయ! నీక వెలిడాన్నక్క అన్నాడామన గుిండెబాదుకొన్న, "ఏదో కొకఔక దేశాన్నక్క కొకఔక 
అఱవాటు ఉింటూ వింది. ఎఔకడద్ధకానో ఎిందుకూ? భన ఔకనునా తమల స్దరుల్త న్నల్తఔ గీసుకోరు అలా అన్న 
వాలి మొహాల్త తఖలేస్యుమా? న్నల్తఔల్త కోస్తస్యుమా? వారలో యింత భింది ఴద్ధవింసులూ, మేధావలూ, 
ిండితులూ, వేద్ధధయమనిం చ్చషనవారూ, యింతభింది లేరుఖనుఔ""భయయతే ఫమల్తక వెలేడాన్నక్క ఫమళ్లిన్న 
ఉింట్టయాిండీ" అన్నాడు ఎింతో దీనింగా ఔతను ఆీణింలో ఆ అవసయిం తనక ఔలగినటుే. నేను కొించెిం నవవతూ 
ఫమళ్ళి, బేళ్ళి, గుటటలూ, కొిండలూ కావఱషనన్నా ఉింట్టయ గాన్న అఔకడ ఇలాింటి నుల్త చ్చమడాన్నక్క వీల్తలేదు. 
ఎవరూ చ్చమరు కూడాను. అన్నాను, ఇదదఔకడి చావొచిుిందిండీ! పొదుదనా చ్చమవఱషన రింటి వీల్త లేఔపోతే వాళ్ళిలా 
బ్రతుకతున్నారు? మీరలా బ్రతిక్క ఫమటడారాు! అన్నారు భరొకామన. నేను సమాధానిం చెపేపలో వననే, 
“ఫమలిలో ఫమల్తక్క వెలికూడ దింట్టరు. కాఱవలోేనూ నదులోేనూ జఱకాలాడ కూడదన్నారు. ఇింకటి 
చ్చయోయచుును" అన్నాడు ఔ ఆస్యమీ. జీఴతింలో చ్చమడాన్నక్క ఈ మూడూ తప భర్వమీలేనటుట. ఫమట కొన్నా నుల్త 



 

చెమయకూడదన్నాను. కాన్న అసల్త చెమయయన్న నేను అనలేదు ఔదయాయ! ఏమీ చెమయఔపోతే ఎలా బ్రతుకతారు? వార 
వార అవసరాఱక దేశిం, కాఱిం ఆలోచిించుకన్న తగిన ఏరాపటుే చ్చసుకింట్టరు.  
వాళ్ళి పొదుదనే లేస్యురు. అవవషాటల్త తీరుుకింట్టరు. భోజన్నల్త చ్చస్యురు. ఇలిలోనే ఉింట్టరు అనే మాట పూరు 
కాకిండానే,‚‘అయతే పెళిళ్ళి అవీ’‚ఔత నిందిించ్చడు. ఆ పెళిళ్ళి చ్చసుకింట్టరు. తరువాత వనీా జరగి, పఱేలా 
ఔింట్టరు అన్నాను. ద్ధింతో కొిందరాప్రశాల్త మాన్నవేమగా, కామన, బాబూ ఏదో వెర్రి మోర్రిగా మాక తెలమఔ 
అడుగుతున్నాిం. అఔకడ దితులలా ఉింట్టయే జీఴతమెలా స్యగుతుిందో వాలి స్యింస్యరఔ దితులలా కాసు మీరు 
ఴసురించి చెబతే ఴనవలననే కతూహఱింగా ఉనాది అన్నాడు. "అలాగే చెపడన్నక్క న్నకమీ అబయింతయింలేదు. ఆ 
ఔథింతా ఇపుపడు ప్రాయింభస్తు కొిండవీటి చ్చింతాడులాగా ఎింతో పొడుగై స్యమింత్రింద్ధకా డుతుింది. భనిం 
భోజన్నలూ బొటూే మానుకన్న, ఒపగాా కూరుుింద్ధభింటే చెపడాన్నకమీ అబయింతయిం లేదనాను. ద్ధింతో అిందర 
ఉతాసహిం సఖిం చచిుింది. అయన్న ఊరుకోకిండా ఔ ఆస్యమీ, "బాఫయాయ అఔకడ అిందరూ తెఱేగానే ఉింట్టయిండీ 
లేఔ భనలాఖ కూడా వింట్టరా?" అన్నాడు. న్నబోటిగాళ్ళి భనవాళ్ళివలియన్న అఔకడిక్క వెళినవాళ్ళి తపతక్కకన 
వాలిింతా తెఱేగానే వింట్టరు. "ఆయతే పఱేల్త కూడా తెఱేగానే ఉింట్టరాిండీ" అన్నాడు.  
న్నబోటిగాళ్ళి భనవాళ్ళివలియన్న అఔకడిక్క వెళినవాళ్ళి తప తక్కకన వాలిింతా తెఱేగానే వింట్టరు. "అయతె " 
పఱేల్త కూడా తెఱేగానే ఉింట్టరాిండీ" అన్నాడు. "ఒయ వెర్రివాడా తెఱేవాలిక పుటటఔపోతే నఱేవాళ్ళి యలా 
పుడతాయయాయ! అలాగే ఎఔకడో నూటికో కోటికో పుటిటవింటే అఔకడేదో తియకాసు జరగిిందనామాటే" అన్నాను. 
అఔకడునా వాలిింతా గొల్తేన నవావరు. ఆ ప్రశా అడిగిన ఆస్యమ న్న సభధానింలో వనా అింతరాయిిం 
గ్రసింఔలేపోయాడు పాిం. అిందరూ లేవబోతున్నారు. ఔతను చటుకకన, "బాఫయాయ భర భోజనిం మాటేటిండి. 
అఔకడిందరూ భోించ్చతాురాిండీ" అన్నాడు. అనాిం కాదుకాన్న అింటుిండగా, "పోన్నదుద ర్వ ఏదో ఖడిా తిింట్టరు 
భనకెిందుకూ, ఏ ఖడీ ాతినఔపోతే ఇఔకడికొచిు భన న్నతిున ఎిందుక కూరుుింట్టరూ? తిిండి ఉింటే అసల్త ఇఔకడిక్క 
ఎిందుకొస్యుడూ, ఇింగీేషోడు వచిున్న, అయవోడు వచిున్న, ఎఱఔలాడు వచిున్న, యాన్నదోడొచిున్న, తిిండిలేఔనే ఖదట్రా ఎర్రి 
మొఖమా ఎిందుకో భన పాయవతీశిం బాబు అింతదూయిం వెళ్ిడుగానీ భనోళ్ళి ఎింతో భింది అలా వెడతారు" అన్నాడు 
కాబోయే ఔయణిం. చెబుతాలిండి స్యవఔశింగా! అనీా చెబుతాను.  
మీ నుల్త మానుకోవదుద స్యమింత్రమైన తరువాత మా అరుగుమీదనో, రాజుగార అరుగు మీదనో, లేఔపోతే ఏ 
పొఱింలోనో కూచుింద్ధిం రోజూ ఔ ఖింట్ల, రిండు ఖింటలో కూచున్న కలాస్యగా ఔబురేు చెపుపకింద్ధిం. బోలడన్నా 
సింఖతుల్త చెబుతాను నేను - అన్న లేచాను. వాలిిందరూ ఎింతో సింతోశించి, చితుిం. చితుిం మా బాగా అన్నారు. ఆ 



 

దితి చాలా బావింటుింది. భనక చఔకన్న కాఱక్షేిం అవతుింది అన్నాడు. రాజుగారు, అిందరూ శఱవతీషకొన్న ఎవర 
నుఱ మీద వారు న్నక ఴనఫడేటటుే ననుా మెచుుకింటూ స్ుత్రిం చ్చసూు చకాక పోయారు.  

 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 41వ భాఖిం 
భరున్నడు బోలడింత హింగామా, తెఱేవార లేచ్చసరక్క న్న దింతధావన్నదిఔిం ముగిించుకన్న స్యానిం 
చ్చద్ధదభనుకింటుిండగా మా పురోసతుడు చకాక వచాుడు. ఆమనుా చూడగానే ఈ వేల జరుఖవఱషన ప్రామవుతు 
కాిండ జాపుక్క వచిుింది. ఆమన లోఱక్క వసూు,  
"బాబూ పాయవతీశిం అవవషాటఱయన్నయా?" అన్నారు.  
"చాలావయఔయన్నమిండి. స్యానిం చ్చష పఱహాయ మేదైన్న" అింటూిండగానే న్న వాఔయము పూరు కాకిండానే,‚“ఆగు 
న్నమన్న, ఔక మాట్టగు. ఈ వేల ముటుటక, ప్రసుుతాన్నక్క స్యానింతో నీ కాయయక్రభిం ఔటిటపెటిట, ఔడుపు సింఖతి భరుపో, 
తరువాత నేచెపపనటుట మధాఴధిగా చ్చస్తునే తప, మీ న్ననా న్ననూా కూడా బ్రతఔన్నవవడు. ఇపటి కొింత గయషణడి 
నేను నీతయపున మాటే్టడి, నీక కొింత శ్రభ తగిాించవలనన్న ప్రమతిాించినిందుక, న్నన్నతిున దోసడు అహింతల్త పోశాడు 
మీ న్ననా" న్నఔఴ చాల్త. ఈ వేలక ఇింఔనేమైన్న హెచుుతగుాల్త వస్తు అవనీా నీ న్నతిున డతాయ. నేను చెపలేదు 
అనుకనేవ ఖనుఔ" అన్నారామన.  
అయతే పొదుదనేా యఖడుపునే ఇన్నా అహింతల్త మీ న్నతిున్నిందుక వేశారు మా న్ననా అన్నాను.  
"ఆ భర్వింలేదు. ఆమనఔవనీా మథా శాస్త్రీమింగా జయగాల. అిందుచ్చత ముిందు న్నక కాదు. నీ బుర్రక ఔలాయణము 
చ్చయించభన్నారు. అది ఇపుపడవసయిం లేదనీ ఈ కాఱిం కర్రవాలిక అిందులోనూ ఴదేశీయానిం చ్చషవచిున నీబొింటేక 
అసలే కదయదనీ అది చ్చయించఔపోయన్న తరువాయ కాిండక ప్రతయవామము ఏమీ లేదనీ నచు చెపాపను. అిందుఔన్న 
తఱ చిల్తేల్త డేటటుే ఇన్నా అహింతల్త న్న ఫటటతఱను డాయా. ఏిం చెమయను. చ్చసుకనా తరువాత అనుబఴించఔ 
తపుపతుింద్ధ! అలా అనుకొనే ఇింట్లే ఇింటి ఆఴడతోట్ట, ఫమట మీ న్ననాలాింటి వాలితోట్ట, కాఱక్షేిం 
చ్చసుకవసుున్నాను" అన్నాడామన.  
"అయతే న్నకో ఖిండిం తపపించాయనామాట. భర న్నదో ప్రాయిన. తరువాత జయఖవఱషన ప్రామవుతుకాిండ స్యధయమైనింత 
తవయలో ముగిించి, న్న బ్రాహమణయము న్నక భళ్ళి ప్రస్యదిస్తు చాలా సింతోశస్యును అన్నాను. ద్ధన్న కామన అదేదో మూడు 
రోజుల్త జరుఖవఱషనది ఔటునాది. ఇిందులో నుించి న్నన్నాలాగో సూీమింగా పైక్క లాగుతాను. కాన్న, ఆ 



 

అయదురోజుఱకూ తవయలో షదిడభన్న న్న హెచురఔ ఎటొచిు ఇిందులో కూడా ఔ చినా తియకాసుింది, నీవా దేశాలోే ఏ 
తిళ్ళి తిన్నావో ద్ధన్నక్క కొించెిం న్నల్తఔమీద చుయఔయునూా డుతుింది. అది కాదనడాన్నక్క వీల్తలేదు" అన్నాడు.  
న్నజమే సుభిండి వీలలా ఉింటుింది. మీరు న్న న్నల్తఔ కాలున తరువాతే అన్నాను. అది కాదయాయ, హడల పోఔ అలా 
ఆగు ముిందు జరుఖవఱషింది బోలడింత ఉిండనే వింది. భనవాళ్ళి ప్రతిద్ధన్న మథాశక్కు అనీ, ఱఘు ప్రక్రిమఱనీ 
బోలడన్నా సదుపాయాల్త నీలాింటి వాలికోసిం చ్చస్త ఉించారు. మాటక ముిందు ఇది న్నక్కరాదు, అది న్నక్కరాదన్న 
నీలాింటివాళ్ళి భభమలా వేధిించుక తినడమేకాన్న తరువాత వయవహారాన్న కొచ్చుటపటిక్క ఔకడూ మాటే్టడితే వటుట.  
ఴలైతే భళ్ళి అది కూడా ించరాత్రిం చ్చమభింట్టరుకూడాను" అన్నారు.  
"నేను అననులిండి అలాఖ, ఎలాగైన్న త్రిరాత్రమైన్న, ించరాత్రమైన్న అింతటితోటి ఴయమించ్చ వెర్రివాళ్ళి ఎవవరూ 
ఉిండరులిండి" అన్నాను. ఆమన సింతోషిం టటలేఔ ఏవేవో జ్ాకాల్త వచిు వచ్చునవవన్నపుకింటూ,  
చాలేే నేరాువ ఔబురేు అింతదూయిం వెళినిందుక భించి పాిండితయమే సింపాదిించావ. లే తవయగా స్యానిం చెయయ మీ 
న్ననా వస్తు భనన్న బ్రతఔన్నవవడు. లే - అన్నారు. అింటూ ఆమన లోలక్క చకాకపోయాడు. అలా ఆమన్నా నేనూ, ననుా 
ఆమన్న చినాపటి నుించ్చ ఎింతో సన్నాసతింగా ఎరుగుదుము. ఔనుఔ ఆమన్నపుపడూ ఇలా కలాస్యగా, చభతాకయింగా 
మాటే్టడతాడన్న, ఏదో మాటల్త అిందిించి ఆమనుా రచుగొటటడమూ, ఆమనచ్చత వాగిించడమూ న్నక బాగా అఱవాటు. 
ఆ ఔబురేు ఴనడిం ఎింతో సింతోషిం కూడాను.  
నేను స్యానిం చ్చష వచ్చుటపటిక్క ప్రామవుతు కాిండక అనీా అభరాురు మా వవసుటల్త.  
మా న్ననా యపుపడు తెపపించి ఉించాడో న్న కోసిం, ఔ టుట తాపతా అఔకడ పెటిట ఉింది. అన్న ననుా ఔటుటకోభన్నారు 
ఈ భధయన అఱవాటు తపపపోయన్న, ఆ టుటించె జ్రపోతున్నా, జ్గ్రతుగా ఔటుటకన్నాను. ఇింతలో మాన్ననా ఊళ్ళి 
వనా బ్రాహమణయిం పెదదవారన్న దిభిందిన్న వెింటపెటుటకన్న వచాురు. వార వెనుఔనే కొిందరు ీత్రిమ ప్రముకల్త కూడా 
వచాురు.  
భింత్రతింత్రముఱతో వేద ఘోషతో ప్రామవుతుిం సుమారు జ్ము తరువాతను ఎలాగో పూరు అయింది. యింకొఔ 
అయఖింటలో అిందరనీ భోజనమునక దమచ్చమభన్నారు. అఔకడక వచిున పెదదలేకాఔ వూరలో బ్రాహమణులూ 
భరకొిందరు కూడా ింక్కు భోజన్నన్నక్క దమచ్చశారు.  
ననుా కూడా వార సహక్కున్న కూరోుభన్నారు. భోజనముఱయన్నయ. దహణ తాింబూలాదుల్త అిందివవడమైనది. 
అిందరూ వార వార ఇలిక వెళ్ిరు.  
కాన్న ఆ స్యమింకాలాన్నక వూరలో కొింత అఱజడి ఫమల్తదేరింది. ఈ ప్రామవుతుము చాఱదనీ, ఇది సశాస్త్రీమము 
కాదనీ, అసల్త తెలష చ్చషన తపుపక ప్రామవుతుమేమటనీ, గ్రాభింలో కొిందరు తయోనబయోనల్త ప్రాయింభించారు అన్న 



 

ఴన్నాను. ఇిందులో దేన్న అధికాయయనవాడు ఔకడూ లేడు. అయన్న మానవ సవభావిం మాయదుఔద్ధ? సర్వ ఏిం 
జరుగుతుిందో చూద్ధదభన్న మే మూరుకన్నాము. న్నల్తగురోజుల్త అయన తరావతన భముమఱనూ, మాయింటిక్క వచిు 
భోజనిం చ్చషనవారనీ ఫసషకరసుున్నాభన్న ఆనోట్ట, ఆనోట్ట మాక వయుమానిం అిందజేశారు.  
మా న్ననాక ఴర్నతభయన కోిం వచిుింది. ఎిందరోా పెదదఱనూ, ిండితుఱనూ, అధికారులైన వారనీ సింప్రదిించ్చ ఈ 
ఏరాపటు చ్చశారు. న్న సఱహాయచిున ిండితుడు మా యింటిక్క వచిు సవమింగా ఈ ఔయమకాిండ జరపకూడా, ఏదో స్యక 
చెపప మాయింట ఴింద్ధయగిించకిండా వెళి ఇది సశాస్త్రీమముగా జరుఖలేదనీ అిందుచ్చతనే తభరు భోజనిం 
చ్చమకిండా వచాుభనీ, కొిందర దగిాయ చెపప వారచ్చతను కొింత దుషపచాయము చ్చయించినటుే మాక తెలషింది.  
మాన్ననా యభశాింతులే కాన్న టుటదఱ వస్తు భటుటక ద్ధన్న అింతుతేలే వయకూ ఴడచిపెటేట సవభావిం కాదు ఆమనది. ఈ 
టుటదఱల్త న్నన్నటిక్క ఎకకవయన్నయ. తరువాత ఔ రోజున మాయింట్లే వచిున పతృకాయయమునక మామూల్తగా వచ్చు 
భోఔుల్త రాభన్నారు. పోనీ అన్న పొరుగూరునుించి ఎవరనో తెచుుకన్న ఆ కాయయము ముగిించుకన్నాడు మా న్ననా. 
ద్ధన్నతో గ్రాభింలో ఉనా బ్రాహమణయిం రిండు పార్నటల్తగా చ్చలపోయారు. ఈ టుటదఱ చుటుటటే గ్రామాఱక కూడా 
పాక్కింది. మావూరు బ్రాహమణుఱను ఎవవరనీ పొరుగూరు వారు సింభావనకూకడా పఱవడిం మానుకన్నారు. ద్ధన్నతో మా 
ఴరోధివయామువారు చాలా ఇరుకనడి రోజుల్త దొరేించుకోడిం ఔషటమై తుదక కాలిబేరాన్నక్క వచిు, మా న్ననాగారన్న 
ీమాణ వేడి, రాజీడాారు. న్నర్వహతుఔింగా ఇింత గ్రింథిం స్యగిించారు మావూరు గ్రింథస్యింగుల్త.  
ఈ ప్రామవుతుము ముగిషన తరువాత నేనూ రిండుమూడురోజుల్త మధేచుగా యింట్లే తిరుగుతూ వేల టుటన మాన్ననా 
ింక్కున్న భోించ్చసూు, భధాయహాిం అింతా ఏదో కాఱక్షేిం చ్చసూు, కూరుునేవాడిన్న. స్యమింత్రిం భటుటక ఔమాటు వూలిక్క 
పొలాన్నక్క వెళి వసూుిండేవాడిన్న. ఉదమిం స్యమింకాఱిం ఎవరో ఔరు ఔయింటే ఔరుకాదు. ది భిందిక్క తకకవ 
కాకిండా వచిు కూరుున్న, "బాఫయాయ! అఔకడి సింఖతులేభన్నా చెపిండి" అనేవారు. రోజూ ఏిం చెపను న్నమొహిం 
చెపడాన్నకమీలేదు దమచెమయిండి, అన్న వాలిక ఉతాసహబింఖము చ్చమడము యషటముిండెదికాదు న్నక. అిందుఔన్న, 
"ఏించెపభింట్టవయాయ! పోనీ మీర్వమైన్న అడుగుతే ద్ధన్నక్క సమాధానిం చెపేప ప్రమతాిం చ్చస్యును." అన్నాను.  
వెింటనే "అయతేనిండి అఔకడ మీక భోజనిం ఎలాఖిండీ? అఔకడేభన్నా భన వొటేళ్ళిన్నాయా? లేఔపోతే, మీర్వ 
విండుకనేవారా? ఏిం జేస్తవాయిండి" అన్నాడు ఔతను.  
"భన వొటేళ్ళిలేవ నేను వింట్ట చ్చసుకోలేదు, ఔ వింట్టఴడను భటుటక సింపాదిచాను"అన్నాను.  
"ఏటేటేటే? భనోర్వనిండి! బేభమర్వేనటిండి" అన్నాడు. "కాదు బాబూ! అింత అదృషటమా న్నమన్న! భనోరూ కాదు, 
బేభమరేూకాదు".  
"ఇదిగో చూడూ! ఎవవరతోట్ట చెపదు, ఒ దొయస్యనభమనే సింపాదిించాను" అన్నాను.  



 

"అమయబాబోయ్! బాబూ, ఫలేవోయిండీ! అవనులిండి మీరుభటుటక దొయలా లేరా?  
అించ్చతా బాబూ న్నజింగా దొయస్యనమేమ నేటిండి? బలే న్న చ్చశాయిండి. భన వూలి పెదద పెదద ఔఱఔటేయేక దొయఔదు 
ఖింద్ధ! భరటేట టేటశాయనామాట. ఫలే, ఫలే! మా దొడామాట చెపాపయిండీ" అింటూ కొింతస్తపు వాడిలోవాడు 
నవవకింటూింటే ఔకవాళ్ళికూడా నవవతూ,  
"న్నజింగా న్నజమేనటిండీ" అన్నాడు ఔ కర్రవాడు.  
"న్నజింగా సతయప్రమాణింగా న్నజమే. దొయస్యనే దొరక్కింది. అదీ ఎకకవ ఔషటడకిండా, కరుు లేకిండానే దొరక్కింది. 
నేనునాన్నాళ్ళి అఔకడ హాయగా వేలక ఇింత ఉడకష డేస్తది. ఇఔకడి కొచ్చుటపుపడు న్నతోటి వస్యునింది కూడాను.  
తీసుక వద్ధదభనే అనుకన్నాను. మీఔిందయకూ చూపించడాన్నక్క తీరా తీసుకవస్తు మీయింతా మీ నుల్త మానుకన్న, 
మానుల్త చ్చసుకోన్నవవకిండా ఆఴడనే చూసూు కూరుుింట్టయన్న బమిం వేష, తీసుకరాలేదు" అన్నాను.  
"అయోయ అయోయ! ఎింతన్న చ్చశాయిండి. మా భించి శానుసు పోగొట్టటరు బాబూ' అన్న వాళ్ళి వాపోయారు.  
"ఔకమాటు మేముకూడా ఆమభమను చూష సింతోశించ్చవాలిిం ఖింద్ధ" అన్నాడు ఎింతో ఆశాబింఖమైనటుట. భళ్ళి 
ఇింకొఔ డిందుకన్న "అయతే మీరునాన్నాళ్ళి ఆ ఔక భన్నషేన్నిండి లేఔపోతే" అతన్న వాఔయిం పూరుకాకిండానే,  
"న్న ప్రాణాన్నక్క ఔతిుచఱద్ధ" అన్నాను.  
"చాలేదుదరూ భించి వమసుసలో దొయలా ఉన్నారు. మీకభిండి" అన్నాడు.  
"న్నకూ ఏింలేదు, నీకూ ఏింలేదుకాన్న" అన్న అింటూింటే ఇింకొఔ తను అిందుకన్న, "అయతే ఆఴడిక్క భన వింట 
వచుున్నిండీ" అన్న లామర్ ప్రశా వేశాడు.  
"వాళ్ళి భన అనామే తిింట్టయిండీ?" అన్న ఇింకొఔడు అడిగాడు.  
అనాిం బాబూ తినరు. భన అనాిం వాలిక ఎలా దొరుకతుిందీ, భన అనాిం, భన పుప, భన కూయలూ చచిున్న ఎన్నా 
జనమలతిున్న ఇఔకడ పుడితే తప దొయఔవ. అిందుఔన్న నేను కొింత శ్రభడి కొతు కోడలక్క అనీా చెపపనటుేగానే, ఆఴడక 
నేనూ అనీా ఒపగాా నేరాపను." 
"అింతేన్నిండీ" అన్నాడు ఔడు.  
"న్నకాకవఱషింది అింతే అదేదో నేరుుకనాింత నేరుుకన్న, చ్చష పెడుతూిండేది. భనవాలిిందయకూ అదే దితి.మేము అదదక్క 
ఉనాయింటి వార్వ ఈ సహామిం చ్చసుుిండటిం అఱవాటు. మా యింటి మజమానురాలక్క ఇదదరు పఱేల్త కూడాను" 
అన్నాను. ద్ధన్నతో వాలి ఉతాసహిం తగిాింది.  
"అయతే భన భోజన్నన్న, వార భోజన్నన్నక్క తేడా ఏమటిండీ" అన్న ఔ కర్రవాడడిగాడు.  
"మొదటి సింఖతి న్నబోింటుే శాకాహారుల్త ఔద్ధ! వాలిిందరూ ఆబాఱ గోపాఱిం మాింస్యహారులే" అన్నాను.  



 

"అయతే ఆ చ్చతోుటే చ్చస్తద్ధిండీ మీక" అన్నాడొఔతను.  
"ఆ చ్చతోుటి చెమయఔ ద్ధన్నకోసిం వేర్వ చెయొయఔటి సింపాదిించి వొింక్కన్న తగిలించి, అవసయమొచిునపుపడు చెయయ 
ఉయోగిసుుిందనుకన్నావా!" అన్నాను. అిందరూ నవేవరు, ఆ కర్రవాడు కొించెిం చినా బుచుుకన్నాడు.  
"అయతే పొదుదనేాలేచి భనక భలేే స్యానిం ఖట్రా చ్చస్యుయిండీ" అన్నాడు ఇింకొఔతను.  
"ప్రతివాళ్ళి చ్చస్యుయన్న చెపడిం ఔషటిం. అది చలదేశింఔద్ధ! ఫమటి చెరువలేోనూ, కాఱవలోేనూ ఎవవరూ స్యానిం 
చ్చమయరు. చెమయలేరు కూడాను. అిందుచ్చత యింట్లే వనా కళ్యఱతోట్ల, వేడినీలితోట్ల స్యానిం చెయాయల. అది 
స్యమానుయ ఱిందయకూ స్యధయడే ఴషమిం కాదు. పెదదపెదద ఇలిలేో విండేవాలిక తప తక్కకన వాలిక్కది సుఱబ స్యధయిం 
కాదు" అన్నాను.  
భయయతే తభరోిండి అన్నాడు ఇింకొఔడు.  
"నేన్నలాగో ద్ధన్నకోసిం వేర్వ ఛారో ఔటిట స్యానిం చ్చసూుిండేవాడిన్న మానకిండా ఇలాగే ఏవేవో వెర్రిమొర్రి ప్రశాల్త 
అడుగుతూ, ననుా వేధిసూుిండేవారు. తెలాేర లేచిింది మొదల్తరాత్రి డఔవయకూ, భనము చ్చస్త ప్రతి న్నగురించ్చ 
వాలిఔనీా సిందేహాలే, అఔకడ కూరోుడాన్నక్క చాల్తింట్టయాిండీ" అన్నాడు ఔతను.  
"తాట్టక చాలా? తుింఖ చాలా? ఈతాక చాలా”‚అన్న భరొఔడు.  
అఔకడ తాటిచెటూే, ఈత చెటూే, కొఫారచెటూే వింట్టయా అన్న ఔడి సిందేహిం. నేను భించింమీద డుకన్నాన్న 
క్కింద డుకన్నాన్న అన్న ఔడడిగేడు.  
“లేదు భించింపైన రుపుమీద డుకనేవాడినన్నాను. అయతే అఔకడా భించాలూ, రుపులూ ఖట్రా ఉింట్టమనా 
మాటిండి అన్నాడు.  
ఔింఫళ్లి ఔపుపకోవాలాిండీ! అన్న ఔ ఆస్యమీ ఆశుయయడాాడు.ఔటికాదు. మూడు న్నల్తగు జ్జడిించి ఔపుపకింటేనే గాన్న, 
శీతాకాఱింలో ఔపుపడు ఇనీా ఔపుపకన్నాకాన్న చల ఆగేదికాదు అన్నాను.  
"అింత చల వింటుింద్ధిండి?" అన్నాడు భరొఔతను.  
"అింత ఇింతా చలకాదు. భనమూసించలేనింత చల. శీతాకాఱింలో కొకఔకపుపడు భించు కరుసుుింది. అింటె 
భనక భించుడాటుట నీటి బిందువల్తగా కాదు. ఆకాశిం మీదనుించి ఎవరో దూదిపింజల్త తెఱేన్నఴ, క్కిందిక్క 
దిభమరించినటుటగా డుతుింది. అది నేఱమీద డీడాింతో ఔరగిపోతుింది. కాన్న కొకఔకపుపడు నేఱమీద కొన్నా అడుగుఱ 
భిందింలో న్నలచి పోయ, ఔయఔమైన శీతఱవాయువ వీచి ఇదింతా గనీబఴసుుింది. అింటే రాయలా ఖడాఔటిటపోతుింది. 
అటువింటపుపడు ఏరులూ, నదులూ కూడా ఖడాఔటిట పోవడిం ఔదుద. మేమునా ప్రదేశిం ఔింటే ఇింకా పైక్క వెడితే అఔకడ  
ఇింకా శీతఱిం, ఆరున్నలే్త చ్చఔటి ఆరున్నలే్త వెల్తతురూను.’‚అన్నాను.  



 

"బాబోయ్ ఆరు న్నఱల్త చ్చఔట్లే లేవకిండా అవవషాటల్త తీరుుకోకిండా తిిండీ, తిపల్త లేకిండా, ఆ చ్చఔట్లే ఎలా 
బ్రతుకతాయిండీ" అన్నాడు.  
“తిిండీ తిపల్త లేకిం కయమ చ్చఔటిగా ఉనాింత మాత్రాన్నా ఎవరూ ఏనీ మానుకోరు. భనిం మానుకన్నామా! ప్రతిన్నతయిం 
జరగేవనీా ఴధామఔింగా జరగి తీరుతాయ. నమిం చ్చఔట్లే సింస్యరాల్త చ్చస్యురా అన్నావ కాదు’‚అన్నాను.  
ఔతను న్నరాిింతపోయ  
'అఔకడ ఆడింగుల్త కూడా ఇింత చలలోనూ ఉింట్టరాిండీ’‚అన్నాడు.  
"మొఖింగుల్తనాచోట, ఆడింగుల్త భటుటక లేఔపోతే ఎలాఖ’‚అన్నాను.  
'అబాా అఔకడాడోరూ, పెళిళ్ళి, సింస్యరాలూ, అనీా ఉింట్టమనామాట’‚అన్నాడు గుిండె బాదుకన్న.  
"చాలేే యదవ తెలఴతేటలూ, నువూవను. ఏ స్తవ్ పెశన ఎలాగైతే నేిం, ఆడోళ్ళి ఆలిక్క పఱేలూి, లేఔపోతే, ఈ 
దొయఱిందరూ ఎఔకడనుించి వచాుయనుకన్నావ్ యదవ. భనిం కాన్న ఔింటున్నామేింటి ఈలిన్న. అలాట్లరున్న అడిగె 
టపుపడు కొింత ముిందూ, యనకా ఆలోచిించి అడగాల’‚అన్నాడు భరొఔడు. న్న ఫదుల్త తను సమాధానిం చెబుతూ, 
మొదటి ప్రశా అడిగినవాడు ఈ దఫాక ఖినుాడై తఱవించుకన్న కూరుున్నాడు.  
ఇింకొఔ ముసఱతను ఇింత స్తటినుించ్చ భవనింగా కూరుునా వాడు న్నకష చూష చ్చతుల్త జ్జడిించి.  
"బాఫయాయ ఔక సిందేహిం తభరనడగాఱనుింది. అది అడకూకడన్న ప్రశేానిండి. అిందుఔనే బమడుతునాన్నను. 
తభరన్న చూచి కాఔపోయన్న, ఈ కర్రన్నఖనాఱింతా ఏభన్నా అింటరాన్న నవవతాయనీ బమింగా ఉిందిండీ అన్నాడు.  
"పెదదవాడవ. న్ననుా నే పుటిటనపటినుించ్చ ఎరుగుదును. నీఔింటే తెలవైన వాళ్ి వీలిిందరూను. భనలో భనిం 
కలాస్యగా ఔబురేు చెపకింటూనాపుపడు ఈ బమమూ సిందేహమూ ఎిందుకోయ్ కానీ, అన్నాను." 
అలా చ్చతుల్త జ్జడిించుకనే, యహసయిం చెబుతునాటుట కొించెిం గొింతు తగిాించి. 'అఔకడ ఆడోరు భనోలిక్క భలేే’‚ 
ఏమ అడుగుతాడాన్న నేను హడలపోతుింటే, భనోలి భలేే న్నఱ న్నఱ ఫమటుింటుింట్టయిండీ, అన్నాడు. అిందరూ 
గొల్తేభన్నారు. అతను కొించెిం చినా బుచుుకన్నాడు.  
‘పెదదయాయ, పెదదవాడవ అడఖవఱషన ప్రశా అడిగేవ. భనలో మాట వాళ్లిగాదు ఏ దేశింలో పుటిటన ఆడదైన్న వమసుస 
వచిున తరువాత ఈ ధయమిం తపదు' అన్నాను. వెింటనే ఊరుకోఔ,  
"అింతచలలో ఫమట ఏలా ఉింట్టయిండీ" అన్న భళ్ళి అడిగాడు.  
"చెపడిం భయచిపోయాను. వాళ్ళి ఫమటున్నా లోలే ఉింట్టరు. అనగా భనకభలేే దూయింగా కూరోురు 
మామూల్తగా ఇింట్లేనే ఉింట్టరు" అన్నాను. అయతే ఆ మూడురోజులూ వింట్ట వగైరా అన్నా నుల్త చ్చస్యురాిండీ 
అన్నాడు." 



 

వింట చ్చస్యుయనా సింఖతి న్నక తెల్తసు. తరువాయ నుల్త చ్చస్యురో చెమయరో న్నక తెలమదు. నువవ అడఖనూ 
కూడదూ అన్నాను.  
పొన్నేిండి అడఖను కానిండి మీ భడిష కూడా మీక వింటచ్చస్తు మీరు తినే వారా బాఫయాయ" అన్నాడు.  
ఆ రోజుఱనా సింఖతి ఎపుపడూ చెపలేదు న్నతో ఆఴడ చెపుతే ఏిం జరగేదో కాన్న. ఇింఔ నువవ ఇలాింటి ప్రశాల్త వేస్తు 
ఇింట్లేక్క ఴనడితే మా అభమ ఈ ీణింలోనే ఫమటిక్క వెలిగొడుతుింది. ఇలాింటి దోషాఱనీా పోగొటుటకోడన్నక మొనా 
మా వాళ్ళి ప్రామవుతుిం చ్చయించారు. ఇఴ తెలస్తు మావాళ్ళి భరకొన్నా ఊసించుకన్న, ఇింకా ప్రామవుతుిం చ్చషన్న 
లాబింలేదన్న ననుా ఇింట్లేించ్చ కాకిండా దేశింనుించి తగిలేస్యురు అన్నాను.  
అిందరూ ఔకమాటుగా గొల్తేభన్నారు. ఇింకొఔ తెలవైన కర్రవాడు సవతింత్రిించి ధైయయించ్చష.  
"తభయఔకడ ఏిం చ్చషన్న అఴ అనీా ఇఔకడ తెలషన్న, మీ వారు వెలి గొడతాభింటే మేము పుపకోభలిండి ఆఫూచ్చ 
మాది" అన్న హామీ ఇవవడింతో ఔ మాటు గుిండెఱ మీద చ్చయ వేసుకన్న.  
"ధాింకూయ, ఆ మాత్రిం అబమిం ఇచాువ అింతేచాల్త" అన్నాను. వాలిిందరూ నవవకింటూ లేచిన్నఱఫడి నభసకరించి 
న్న దఖాయ సఱవ తీసుకన్న వెళిపోయారు.  
వాలిిందరూ పూరుగా వెలికిండానే ఔ దిభింది యువకల్త కొిందరు న్నతో చదువకనా వాళ్ళి నరాసపుయిం నుించి 
వచిు నభస్యకయిం పాయవతీశింగారూ అింటూ జయ్ యమాయభణ గోఴిందో హర అనాింత హడాఴడిగా వచాురు.  
ఏమట్లయ్ ఈ హడావడి? అింతా కలాస్యగా వన్నారా మూడేలి నుించి ఇిందులో ఏ ఔక మొహిం ఔనఫడలేదు. 
ఏభయపోయారు ఏదో పాడు న్నచ్చష ఉన్నా మూడేళ్ళి మొహిం చాటేసుకోడమెిందుక అనాను నవవతూ,  
వాళ్ళి గకాల్తన నఴవ.  
భన పాయవతీశిం మొతుిం మీద అఔకడిక్క వెళిన్న మాయన్న చిలేఖవవలా మామూల్తగానే వచాుడు అనాడు న్న మత్రుడొ ఔడు.  
వాలిిందరూ భళ్ళి నవేవరు.  
ఏమట్ట? ఏదీకాన్న వేల ఇలా కొటుటకొచాురు, పొదుదనావచిునవాన, పొదదక్కక వచిున చుటటిం వెింటనే పోరు అింట్టరు. 
మీయిందరూ ఈ పూటిఔకడ తిషట వేస్యునింటే నేనొపుపకోను అబాాయ్ తరువాత మీ యషటిం" అన్నాను.  
పోనీలిండి ద్ధన్న సింఖతి తరువాత ఆలోచిద్ధదిం. ముిందు మభమలా చూస్తునే మా ఔడుపున్నిండిింది. మీరు చెపపన స్యమెత 
అఫదదభన్న రుజువ చెమయడాన్నక్క వచాుము మీరు భోజన్నన్నక్క వెలివలనన్న లేచారు కాబోల్త. మేము భరొ 'ప్రమతాిం 
మీద వచాుము. మీకోచినా హెచురఔ చ్చష వెడద్ధభన్న వచాుము.  



 

మీరు దేశింలోక్క దమచ్చశాయనా వాయు న్నల్తగు రోజుఱ క్రితమే నరాసపుయభింతా ద్ధవాగిాలా చుటటపెటిటింది. వాయు ఴనగానే 
కోరుటక వెళ్లిటపుపడు గౌనేూ, తఱగుడాలూ తగిలించుకోడిం భరచిపోయారు. భరకొిందరన్న గురించి భరకొన్నా, 
ఏవేవో భయచి పోయాయన్న ఴన్నాము. కాన్న అఴ అధికారఔింగా చెపలేకన్నాము.  
అవనీా అటుించి ప్రసుుతాింశిం ఏమటింటే, భన హైసూకలోే పాత, ప్రసుుత ఴద్ధయరాుఱ తయపున మీక గన సన్నమనిం 
చ్చమ న్నశుమమైనది పీేడరేు కూడా బార్ అస్షయేషను తయపున ఆ న్న చ్చమబోతున్నారు. ఈ శుబవాయు మీక 
అడావనుసగా చెపడన్నక మేము ఔక రుగున వచాుము. ఫహుశా సబ ర్వపే జరుఖవచుు. లేద్ధ ఎల్తేిండి ఔటి. 
ఆలల్తేిండి ఔటి జరగి తీయతాయ. భన సూకల్త సబక మభమలా ఆహావన్నించడన్నక్క రు శేష్యలైన రువింతులైన భన 
ప్రధానోపాధాయయుల్త సవమింగా అదరాబాదరా రిండు మెతుకల్త నోట్లే వేసుకన్న గుిండె దిటవ చ్చసుకొన్న 
రానున్నాయన్న, ఇిందువఱన గనత వసించిన శ్రీ బారషటరు పాయవతీశిం గారక్క తెల్తడమైనది" అన్న న్నతో చినాపటి 
నుించి చదువకింటూ అనేఔ అవఔతవఔఱలోనూ, అఱేయేలోనూ న్నక సహామభూతుడైన మత్రుడు స్యటిింపు చ్చశాడు.  
మా హెడ్ మాషటరు గారు దమచ్చషన కొఱది స్తటికో లేఔపోతే వారతోనో నరాసపుయిం బార్ అస్షయేషను అధయక్షుడు 
కూడా దమచ్చమనున్నాయన్న ఴనమింగా భనఴ చ్చసుకింటున్నాడు అన్నాడు ముకళత హస్యుఱతో భరో 
పూరావశ్రభవాష.  
"ఇఔ మేము వచిునన్న సక్రభింగా న్నయవేరుుకన్నాము. మీ దయశన భాగాయన్నక్క సింతోశసుున్నాము. ఇింతటితో మేము 
ఴయమసుున్నాము." 
అన్న పూయవిం మా మూరుత్రమింలో మూడవవాడూ, అధముడూ అయన భరొఔ మత్రుడు విందన సభయపణ చ్చష, న్నక 
మఱటర్న విందనిం చ్చష వెనక్కక తిరగాడు. అిందరూ నవావరు.  
చాలా సింతోశించాను. ఇఔ మీరనాడూ ఇటువింటి పచిువేషాల్త వెమయభన్న అగిాస్యహగా సూయయచింద్రాదుఱ స్యహగా 
ప్రమాణిం చ్చష, నేను వచ్చుద్ధకా కూరోుిండి. లేఔపోతే మీరు భళ్ళి యిండి న్నక సన్నమనింట, సన్నమనిం ఎిందు సన్నమనిం? 
భన హెడ్ మాషటరు గారు రానీ చెబుతాను. అన్నాను.  
"మేమూ వచిు చూస్యుింలే ఏమాత్రిం చెబుతావో" అింటూ నవవకింటూ వాలిద్ధరన్న వాళ్ళిపోయారు.  

  



 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 42వ భాఖిం 
నేను లోలక్క వెళి, మా న్ననా ఇింకా దేవతాయున ముగిించలేదన్న తెల్తసుకన్న, కాస్తసపు వాక్కట్లేనే ఴశ్రమించాను. ఈ 
సన్నమన్నలేమటి? సబ లేమటి? సిందయభములేమటి? అనుకింటూ, ఏ అనుబవమూ లేన్న నేను, ఏమ ఉన్నయసము 
ఇవవన్న, ఏమ మాటే్టడన్న, అన్న అనుకింటూ, అసల్త ద్ధన్న భావమేమట్ల అనీ, నేనొఔకస్యర ఴదేశీయూనిం 
చ్చషవచిునింత మాత్రాన న్న గనత ఎిందుక? న్న గౌయవమెిందుక అన్న, ఆలోచిసూు ఔ అయఖింట కూరుునేసరక్క 
దేవతాయునక ముగిింపుగా ఖింట లోఱ నుించి ఴనఫడాది. ఇింకొఔ రిండు న్నమషాలోే మా అభమ వచిు "లే న్నమన్న! 
కాళ్ళి ఔడుకోక భోజనిం చ్చదువగాన్న, వచిున వారలో ఎవరైన్న భోజన్నన్నక్క ఉింటే, వారన్న కూడా కాళ్ళి ఔడుకోకభన్న 
నీళ్ళి అవీ ఇయయ" అన్న లోఱక వెళిపోయింది.  
వచ్చు వారవవరూ లేయమామ అిందరూ వెళిపోయారు. పై ఴసుళ్ళి ఏమీ వేమవదుద. అన్న నేను నూతి దఖాయక వెళి కాళ్ళి 
ఔడుకకన్న టుట వస్త్రము ధరించి బుదిిభింతుడిలాఖ భోజన్నన్నక్క తయాయయాయను. ప్రతి ఫూట్ట, భోజన్నఱయేయఴ . నేను 
వచిునపటినుించి, అఔకడ నువవ యేమ చదివావ. ఏమ పాసయాయవ. లేఔపోతే అఔకడా తపాపవా? అఔకడ సింఖతి 
సిందరాభలేమటి నీ భోజన్నదిఔముల్త ఎలాఖడిచ్చఴ? అఔకడ జీఴత ఴశేషాలేమటి? ఴధాన్నలేమటి? అన్న ఔకమాటూ 
ననుా అడఖలేదు.  
ఆమన అడుగుతాడనీ నేన్ననోా చెబుద్ధభనీ ఎింట్ల వతాసహడే వాడిన్న ఔకమాటూ ఆ ప్రశింస్త ఎతుఔపోయే సరక్క 
న్నకెింతో ఆశాబింఖిం ఔలగినటేయనది. ఎిందుకో తెలమదు. ఆలోచిస్తు ఆమన అడఔకపోవడిం సఫబేనన్నపించిింది. 
అఔకడ నే చ్చషననుఱనీా కాన్న. కొన్నా, కాన్నన్న వింటే ఆ అప్రాచయ చయయఱను ఆమన భన్నాించలేఔపోయేవారు. 
అనుకింట్టను. వాటిక్క తఖా ప్రామవుతుమే లేదనుకనేవాయనుకింట్టను. అిందుఔనే ఏమీ తెల్తసుకోఔపోవడమే భించిదన్న 
ఉబమతాయఔభన్న న్నయణయించుకన్నారు కాబోల్త, ఈ ఆలోచన ఔఱఖడింతో ఆమన మీదను ఎపుపడూ ఉింటునా 
గౌయవముఔింటే ఇపడు వెయయరటుే ఎకకవైనది.  
భోజనముల్త ముగిించు కొన్న వాక్కట్లేక్క వచాుిం, మాన్ననా బఖవదాీత చ్చత పుచుుకొన్న అఱవాటు ప్రకాయిం కొింతస్తపు 
పారామణిం చ్చష ఴశ్రింతి తీసుకోడాన్నక్క ఆమన ఖదిలోన్నక్క వెళిపోయారు. మా అభమ భోజనిం తరువాత సవయణల్త 
చ్చసుకింటుింటే, నేనూ ఔ పుసుఔిం తీష కొింత స్తపు చదువతుిండగా న్నద్రా జ్డయము న్ననుా చ్చరఔదరా అనాటుట 
న్నద్రాదేఴ ననుా వరించిింది. ఔ ఖింట్ల, అయఖింట్ల న్నద్రపోయ వింట్టను. మా హెడామషటరుగారు వస్యుర్వమోనన్న 
ఉలక్కకడిలేచాను.  



 

వారింకా రాలేదన్న తెల్తసుకన్న ముక ప్రక్షాలన చ్చసుకన్న. భళ్ళి న్న చదువలో డానాు. భళ్ళి కాస్తపు గ్రింథ ఠనిం 
స్యగిించాను. మా అభమ న్నక పఱహాయిం ఏదో చ్చష తీసుక వచిుింది. అది నేను ముగిించ్చ లోపున న్న పఱహాయిం ళ్ళిిం 
లోఱ పెటేటష చ్చతుల్త ఔడుకకన్న ఇవతలక్క వచ్చుసరక్క వారు వచిు అఔకడునా ఫఱ ేమీద సుఖాస్కనుఱయాయరు, నేను వచిు 
నభస్యకయిం చ్చమగానే, వారూ నవవతూ "ఏమోయ్ పాయవతీశిం!" అింటూ లేవబోయారు.  
ఆమనతోటి కూడా వచిున ముగుారు నల్తగురు ఴద్ధయరిులూ న్నఱఫడే ఉన్నారు.  
"మాసటరుగారూ దమచ్చమిండి మీరు లేవడమేమటి? నేను మీ వష్యయడిననా మాట అపుపడే భరుపోయారు. నేను ఎన్నా 
ఴదేశాల్త తిరగిన్న, ఎింత చదువ చదిఴన్న, మీరు న్నక ప్రధభ గురువఱనీ, మీ క్రభ వీణా, ఔయవక్షా, బెతుిం వీతోటే 
నేను పైక్క వచాుననా సింఖతినే న్నపూపడూ ఴసమరించనిండీ" అింటూింటే  
ఆమన భళ్ళి కూరుున్న.  
"హారనీ యల్తే ఫింగారు గానూ! నువవ ఇవేవీ భయచి పోలేదనామాట. ఆకరక్క న్న చ్చతి ఴసురూ, బెతుిం చురుకూ, 
ఇింకా న్ననుా వేధిసూునే ఉన్నామనామాట. ఎింతన్న జరగిింది.  
అయన్న పయవాలేదులే దిండిం దశగుణిం బవేత్. అనే పెదదఱ వాఔయిం నీలో న్నజమైింది. చాలా సింతోషిం. తరువాత సభా 
ముఖాన్నా ీమాణ చెపుపకింట్టను" అన్నారు నవవతూ, "అింతమాట మీయనడిం ధయమింకాదు మాషటరుగారూ! అది న్నక 
శాింగా రఖణమించవచుు. ఆ న్న భటుటక చ్చమఔిండి" అన్నాను.  
వారు సింతోష పూయవఔింగా ననుా దఖాయక తీసుకన్న న్న వీపు తటిట, ఔకనే కూరోుబెటుటకన్న, ఔ మాటు 
రిండుచ్చతుఱతోటి ఆలింఖనిం చ్చసుకన్నారు. ఆమన శర్నయిం కొించెిం ఔింపించినటూే హృదమ సపిందన ఎకకవైనటూే, 
అన్నపించిింది న్నక.  
న్నకూ ళ్ళి పుఱఔరించిింది. గురుదేవఱ ప్రేభ కూడా న్నక పతృవాతసఱయిం లాింటిదే అనుకన్నాను.  
"అయతే పాయవతీశిం, నీవ వచాువన్న మూడు రోజులై తెలషన్న అనుీణిం న్ననుా చూడవలననే ఆతృత డుతున్నా, 
ఴలైింది కాదోయ్. న్ననుా చూస్తు న్నకెింత ఆనిందింగా ఉిందో ఎలా చెపను. ఆన్నడు నీ వెవవరతోటి చెపకిండా 
దేశాింతయిం వెళ్ివన్న ఴన్న అిందరూ ఎింత బాధడాా, నేను భటుటక చాలా సింతోశించానూ అింటే నీవ తపఔ పెదద 
చదువ చదిఴ, క్షేభింగా తిరగివచిు, పెదద పేరు సింపాదిించు కింట్టవనే ధైయయిం అపటినుించ్చ ఉిండేది. 
నేననుకనాటుేగానే ఴదయల్త పూరుచ్చసుకన్న క్షేభింగా తిరగి వచిునిందుక సింతోశసూు, నీవ చాలా పేరు ప్రతిషటల్త 
సింపాదిించుకింట్టవన్న ఆవసూు, ఆశీయవదిసుున్నాను." 
"ఇఔ నే వచిున న్న చెపదుదభర్న నీవ వచాువన్న తెలమగానే సూకల్త మీవూరు వచిు డద్ధభనాింత ఉతాసహిం ఔలగిింది 
అిందయకూ నేనే వాలి ఉతాసహాన్నా తాతాకలఔింగా చఱేయచి ద్ధన్నన్న క్రభఫదిిం చ్చమవలనన్న సింఔలపించి మేమింత 



 

భిందీ మీ యింటిమీద ద్ధడి చెమయడిం ఔింటే ఴద్ధయరాులూ, ఉపాధాయయులూ అిందర తయఫున్నన్ననుా అఔకడక 
ఆహావన్నించి, గౌయఴించి అఔకడ, అనగా ఆ దేశపు ఴశేషాఱనీా నీ ముకతా, న్నిండు సబలో ఴింటే బాగుింటుిందనీ కొిందర 
ఉపాధాయయుఱతో చెపగా, వారూ చాలా సింతోశించి న్నతో ఏబఴించి ఈ ఏరాపటు చ్చశారు. అిందుఔన్న ఎల్తేిండి 
స్యమింకాఱము భన హైసూకల్త ఆవయణలో సబ ఏరాపటు చ్చశాము. నీవ పాత ఴద్ధయరాగా నేటి గౌయవ అతిధిగా వచిు నీ 
అనుబవాఱను అన్నాటినీ, కొన్నాటినో చెపప భముమఱనిందయనూ ఆనిందయచవలనన్న అిందర తయఫున్న, న్ననుా 
శాన్నసుున్నాను. అన్న అనను కాన్న, తపఔ భరోమాట చెపఔ, వచిు భముమఱను అిందయనూ ఆనిందయవశుఱను 
చ్చమవలనన్న కోరుతున్నాను' అన్నారు.  
అనగానే నేను లేచి న్నఱఫడి నభసకరసూు అింత పెదదమాటల్త అనవదుద మాషటరుగారూ, న్నక సన్నమనమూ గౌయవమూ 
ఏమటిండీ? తఱచుకింటేనే న్నక బమింగా ఉింది. ఊరక మీరు పెదదల్త దిభింది కూరుున్న చినా గోశటలా ఏరాపటు 
చ్చష ననేాదైన్న ప్రశాల్త వేస్తు, నేను చ్చతనైన సమాధాన్నల్త చెపతే బాగుింటుింది. అనుకింటను. ఉన్నయస్యల్త పెదద 
సబఱలో చ్చమడిం న్నక్కింకా చ్చతకాలేదు. పైగా ఉన్నయస భింటే ఴద్ధయరాుఱింతా సయద్ధగా వచిున్న రిండు 
న్నమషాఱయేయటపటిక్క ఴధిగా వాలిిందయకూ తఱనొపప వచిు తీరుతుిందన్న న్న బమిం. వాలిక ఊరక న్న ముకిం 
ఔస్యర చూపించి భనిం గోశట జరుపుకోడిం చాలా బావింటుిందన్న న్న అభప్రామిం" అన్నాను.  
"నీ అభప్రామిం చాలా బాగానే ఉింది కాన్న అన్నా ఏరాపటూ ేచ్చసుకన్నాిం ఔనుఔ ముిందు ఈ సబ ముగిించి, తరువాత 
ఉపాధాయయుఱతో ప్రతేయక్కించి గోశట ఏరాపటు చ్చస్యును. అది కూడా చాలా భించినే అిందుచ్చతను ఎల్తేిండి 
స్యమింకాఱిం న్నల్తగుఖింటఱక ఫిండితీసుకన్న మా ఴద్ధయరా న్నమకడో లేఔ ఉపాధాయయుడో వస్యురు. వారతో నీవ 
తపఔ రావాల. ఇింఔ నే వస్యును భర" అన్న నేను నభసకరించగా న్న భుజ్ఱ మీద చెయయవేష తనతో వీధిలోక్క 
తీసుఔవెళిన్నక సఱఴచిు వారు ఫిండెక్కక వెళిపోయారు.  

 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 43వ భాఖిం 
ఈ సబ ఏమటి? సన్నమనమేమటి? న్నకెిందుకొచిుింది బఖవింతుడా అనుకింటూ ఆలోచిసూు కూరుుిండగా, భళ్ళి వాక్కట్లే 
ఫిండి ఆగిన చపుపడు కావడిం, నేను లేచి వీధిలోక్క వెళి వారన్న ఆహావన్నద్ధదభన్న అనుకింటూ ఉిండగానే వారు లోలక్క 
రావడిం జరగిింది. ఈస్యర వచిునవారు ఇదదరు పీేడరేు. వారు పలాన్న అన్న తెల్తసుకొన్నాను. న్నఔింటె బాగా పెదదల్త 



 

కావడిం చ్చతను ఎకకవ రచమిం లేదు. వారు రావడింతోటే యసపయిం అభనిందనల్త చ్చసుకన్న కూరుున్నాిం. వారు 
వచిునన్న వెింటనే ఴనాఴించారు.  
"తభరాఔ ఴన్నాము. భన ప్రాింతాలోే ఴదేశీయానిం చ్చషన వారలో మీర్వ ప్రధముల్త. ఴదేశాఱలో ఴదయనేరు M.A 
బారట్టట అయవచిున వారలో మీర్వ ప్రధముల్త అయ ఉిండడిం, మీరు మాక అన్నా ఴధాలా సన్నాసతుల్త కావడిం మాక 
ఖయవకాయణిం.  
ఆవలల్తేిండి మా నరాసపుయిం బారు అస్షయేషన్ తయఫున, మీరొఔస్యర దమచ్చష, భముమఱను గౌయఴించి, మీ 
ఴదేశానుబవాల్త కొన్నా మాక తెల్తవలనన్న సబ ఏరాపటు చ్చసుకన్న మముమఱను సవమింగా కోయడాన్నక్క వచిున్నము. 
మా భనసబాబు గారు కూడా సవమింగా మీ దయశన్నన్నక్క రావలనుకన్నారు కాన్న వార నింత శ్రభడవఱదనీ, మేము 
మీతో భనఴచ్చష మముమఱను తపఔ తీసుకవస్యుభనీ చెపప మేము వచాుము.  
న్నటి సబక వార్వ అధయీత వసస్యురు. తభరు తపఔ దమచ్చస్యురు ఔద్ధ, ఆ స్యమింకాఱిం మాలో ఎవరో ఔరు ఫిండి 
తీసుకన్న వచిు మభమలా తీసుకవెడతాిం అన్నారు. 'అబెాబేా! మీఔింత' అన్న నేనేదో అనబోతుింటే,  
వారు లేచి న్నఱఫడి న్నమాట పూరు కాన్నవవఔ తభరు భరోమాట ఏమీ చెపఔ, మా ప్రాయిన భన్నాించాల. తపదు 
సఱవ" అన్న ఖఫఖఫ వెళిపోయారు.  
ఈ రోజు స్యమింకాఱిం సరాసపుయింలో ఈ మజాిం ఔటి తపదు ఔద్ధ అన్న, భధాయహాిం మూడు ఖింటఱకలేచి స్యానిం 
గీనిం చ్చష మామూల్తగా ించ ఔటుటకన్న ఔ లాల్ను వేసుకన్న పైన ఔిండువా కూడా వేసుకోడాన్నక్క అభరు షదిిం 
చ్చసుకన్నాను, మా సూకల్త నుించి ఴద్ధయరాులో ఉపాధాయయులో వస్యుయనుకింటూ పావ తకకవ న్నల్తగిింటిఔలాే నేను 
వార రాఔక న్నర్నహసూు తయారై కూరుున్నాను. వారు సరగాా న్నల్తగిింటిక్క వస్యుభన్నారు.  
ఖడియాయిం న్నల్తగు కొటిటింది. న్నల్తగునాయకూడా ద్ధటిింది. నేనేమైన్న పొయపాటు డానా్న, లేఔ వాళ్ళి తేదీ యేమైన్న 
మారుుకన్నారా, అన్న అనుకింటూ అయన్న ఫిండి ఏదైన్న వస్ుిందేమో చూద్ధదభన్న వీధి గుభమింలోక్క వచ్చుసరక్క 
ఫిండికూడా ఆీణింలోనే గుభమిం దగిాయ ఆగిింది.  
ఫిండిలోనుించి ఔ ఴద్ధయరా, ఔ ఉపాధాయయుడూ దిగారు. భిందహాసము చ్చసూు న్నక నభసకరసూు, "భన్నాించాల 
పాయవతీశింగారూ, చాలా ఆఱసయమైింది తభరు అఔకడక దమచ్చషన తరువాతను ఆఱశయమూ కాకూడదన్న ఎింత 
తొిందయడాా, సరుదబాటేనీా అయేయసరక్క ఈ వేల అయింది. ఇింఔను తభరు డ్రస్ వేసుకింటే వెింటనే వెళిపోద్ధిం" 
అన్నాడు వచిున ఉపాధాయయుడు.  
‘న్న ఆఱసయిం ఏమీలేదు. సుమారు మూడుఖింటఱ నుించి మీ రాఔ కెదురు చూసుున్నాను.’‚అన్నాను. అతను కొించెిం 
తెఱేబోయ' భర డ్రస్ మారుుకోరా' అన్నాడు.  



 

'మారుుకోవడాన్నకమునాది. చాఔల తెచిున ించా, చొకాక ఔిండువా ఔింటే వేర్వ దుసుుల్త యేముింట్టయ అన్నాను. 
అతను కొించెిం తడఫడి, హాహా చితుిం, అదేనిండీ, తభరు ఇఴ ఴడిచ్చష వస్యుర్వమో అనుకన్నా" నిండి అన్నాడు చ్చతుల్త 
జ్జడిించి, ఔింగారుగా.  
‘మాషాటరు! ఫటటల్త ఴడిచ్చష సబక ఎలారానిండీ’‚అన్నాను ఎింతో అమామఔింగా ముకిం పెటిట ఆమన ఉక్కకర బక్కకరై 
'చితుిం చితుిం, అదేనిండీ అనగా అింతేనిండి, తభరు ఫటటల్త ఔటుటకింట్టయన్న అనుకోలేదిండి, అనగా ఎపుపడూ అదేదో 
సూటూ, హేటూ వగైరాతోకాన్న పైక్క రాయనుకన్నానిండీ" అన్నాడు ఎింతో బమింతో.  
అయతే యింట్లే ఏమీ లేకిండా విండి వీధిలోక్క వచ్చుటపుపడు అమాింతిం అఴ తగిలించుక వస్యుననుకన్నారా? 
బలవాయిండీ యిండిపోద్ధిం" అన్నాను, ఆమన భుజిం మీద చెయయవేష, వీధిలోక్క తీసుకవచాును. ఔకనునా కర్రవాడు 
పైక్క నవవలేఔ, నవవ ఆపుకోలేఔ, ఔడుపు టుటకన్న ఉిండ చుటుటకపోయ, న్నన్నయాతన్న డుతూ, మా వెనఔనే 
వచాుడు. ముిందు ననుా ఫిండి ఎఔకభన్నారు గౌయవింతో వెనఔను కర్రవాడూ, చివయను మాషటరుగారూ కూరుున్నారు.  
ఈ ఫిండిలో సరాసపుయిం చ్చర్వటపటిక్క ఫటటఱకూ, ముఖాన్న, కొించెిం జేగురుయింగు వసుుింది. అఔకడ ఎడిింఫరోక్క భలేే 
మీర్వమైన్న ముకప్రక్షాలన్నదిఔిం చ్చసుకింట్టరా అన్న అడిగేవారు ఎవరూ ఉిండరుఔద్ధ అన్న, అనుకింటూ, ళ్ళి 
ఔింయమెతిున్న ఖతయింతయిం లేఔ ఫిండిలో ఎక్కక కూరుున్నాను ఫిండి దిఖజ్ల్త స్యగాానే.  
'అయాయ ింతుల్తగారూ కొించెిం పైక్క యిండి అయాయ’‚అన్నాడు ఫిండితోలే స్యయబు. నవవకింటూ కొించెిం ముిందుక 
జరగాను. భళ్ళి కొించెిం దూయిం స్యగేటపటిక్క,‚‘తభరు ఇింకా పైక్క రావాఱిండి అయాయ’‚అన్నాడు స్యయబు. 
'న్నమన్న, ఈ కొదిద రచమింతోటే న్నమీద యింత అభమానిం ఔలగి ననుా దే దే పాక్క రావాఱన్న కోరుకనేవాడవ 
నువవ ఔకడవ ఔనడావా. చాలా సింతోషిం. ఇింఔ చాల్తన్న' అన్నాను కొించెిం పైక్క జరుగుతూ, "చాల్తనిండీ 
భహారాజ్ అన్నాడు.  
'ఆర నీ యల్తే ఫింగాయింగానూ! ననుా అపుపడే భహారాజున్న కూడా చ్చస్తశావ్ అన్నాను.’‚ 
'చితుిం తభరు ఎపుడూ భహారాజ్లాఖనే ఉింట్టయిండి అయాయ" అన్న నవవకొింటూ ఈఱవేష హుషారుగా ఫిండిన్న 
పోన్నచాుడు.  
ఆ ఉతాసహింతో భముమఱను అయఖింటైన్న కాకిండా నరాసపుయింలో మా సూకల్త గుభమింలో ఫిండి ఆప ఇింఔ దిఖిండి 
భహారాజ్’‚అన్న ననూా న్న రవారాన్నా హెచురించి తను క్కిందక ఉరక్క ఫిండీ, గుర్రింపైక్క తేలపోకిండా 
నొక్కకటుటకన్న, న్నఱఫడాాడు. మేము ముగుాయభ న్నభమదిగా క్కిందక దిగాిం. మా కెదురుగుిండా హెడామషటరుతో సహా, 
ఉపాధాయయుఱిందరూ, యావనమింది ఴద్ధయరా ఫృిందిం న్నక స్యవఖతము చెపడాన్నక్క అఔకడే న్నఱఫడి ఉన్నారు దిఖగానే 
"మా రోజులోేనే న్నరుఖన్న ఴశేషిం ఔటి ముిందు ఔనడాది.  



 

కొిందరు ఴద్ధయరాుల్త అన్నా తయఖతుఱనుించి తలొఔరో ఇదదరో వచిునటుేగా, కా దుసుులూ, న్నతిుమీద ట్లపీ, మెడలో 
నీఱింయింగు గుడా టైలా ముడివేసుకన్న, ద్ధన్నక్క ఇరుప్రఔకలా వరుసగా న్నఱఫడి నేను ముిందుక ఫమల్తదేయగానే ‘టెన్ 
షన్’‚అనే ఔ పొలకఔ ఆ ఴద్ధయరా న్నమకడు పెటటగా వాయింతా తభ బూటుే చపుపడుచ్చష, న్నక సైన్నకాభవిందనము 
చ్చశారు. నేను చిరునవవతో ఫీల్తా మాయషల్ వలే వాలిను చూసూుింటే హెడామషటరుగారు ఎింతో సింతోషింతో  
‘వాళ్ళి బాయ్ సకట్స, భన సూకలోే ఈ ఏడే వీణ కొతుగా ప్రాయింభించాము. ఴద్ధయరాుఱిందయకూ ఇది యింతో 
ఉతసహజనఔింగా ఉింది’‚అన్నారు.  
చోపుద్ధరేు రాక ల్తకతునాటుేగా కొిందరు ఉపాధాయయుల్త కర్రవాలిను అఱేర చ్చమకిండా తభ తభ స్యాన్నఱలో 
కూరోుభింటూ హెచురఔ చ్చసుుింటే, నేను న్న ప్రఔకను ఉనా హెడామషటరుగారు భహాభింత్రి తిభమరుసు అయనటూట, నేను 
రామల్తన్న ఏమటి అనుకింటూ లోలక్క ప్రవేవించాను.  
హాల్త క్కటక్కటలాడుతూ ఉనాది. అఔకడ కవఱిం ఴద్ధయరాులే కాఔ చాలాభింది పుయప్రముఖులూ ఉదోయగులూ కూడా 
వచిునటుే ఔనడాది. నేను లోలక్క రాగానే లేవాలా అఔకయలేద్ధ అనే సిందేహింతోనూ ఈ ించా చొకాక ఔిండువాతో 
ఉనా భన్నశ, పాయవతీశిం అవన్న కాద్ధ అనా సిందేహిం తోనూ ఔలుకాఱిం అనుమాన్నించి ఎిందుకన్న భించిదన్న 
అఔకడునా యావనమిందీ ఖభీల్తన లేచి న్నఱఫడారు. ననుా హెడామషటరుగారు ఎింతో గౌయవింతో తినాగా అఔకడ ఉనా ఉనాత 
స్యాన్నన్నక్క తీసుక వెడుతూింటే, ించఔటుటకన్నా నేను పాయవతీశానేాను, అనే న్నశుయాన్నక్క సభకఱింతా వచిు 
హయషధావన్నల్త చ్చశారు.  
నేను చాలా ఖింభీయింగా మామూల్త నవూవ తుళ్ళి లేకిండా, చాలా సుప్రషదుదడులాగా ఔక ీణిం న్నఱఫడి సభకఱ 
నిందయనూ దయార్రదర దృశటతో చూచినటుే చూచి, దమచ్చమిండి అనాటుట హస్యుభనమిం చ్చష కూరుున్నాను. 
సభకఱింతా వారవార స్యాన్నలేో కూరుున్నారు.  
క్రిిందనునా ఉపాధాయయుఱింతా ఴద్ధయరాుఱనిందయనూ సరగా కూరోుబెటిట ఫఱేల్త లేఔ న్నఱఫడి ఉనా కొిందర ఴద్ధయరిుఱను 
పాేట్టైరాన్నక్క ఎదురుగుిండా నేలేమీదనే కూరోుపెటిట న్నశశఫదింగా ఉిండవలనన్న అిందదరనీ హెచురించగానే సబలో శఫదిం 
చలాేరింది.  
హెడామషటరుగారు న్నతిుమీద తఱగుడాా మెడమీదనునా ఔిండువా, సవరించుకన్న పాేట్టైయిం మీదక్క దమచ్చష ఔ 
కర్రవాన్నన్న పైక్క యభమన్న ప్రాయిన చ్చమభన్నారు. సభుయఱింతా లేచి న్నఱఫడాారు. ఆ ఴద్ధయరా తాను నేరున ఖణతి స్ుత్రిం 
సింసకృతింలోనూ, సయసవతీ ప్రాయిన తెల్తగులోనూ చ్చష, మాక నభసకరించి, తనకదో అకిండ గౌయవిం జరగినటుటగా 
సింతోశించి క్రిిందక వెళిపోయాడు.  



 

హెడామషటరు గారు లేచి న్నఱఫడి భళ్ళి ఔమాటూ కోటూ, ఔిండువా సవరించుకన్న, సభుయఱను చూచి భిందహాసిం చ్చష, 
కొించెిం ఔింఠిం సవరించుకొన్న,‚‘సభాయైనభ:' అన్న, చ్చతుల్త జ్జడిించి భహాజనుఱరా, ఴద్ధయరిులారా, స్దయ 
ఉపాధాయయులారా, ఈ రోజు భనఔిందయకూ చాలా సుదినిం. ఇది ఔ అపూయవమైన భయపురాన్న భరువకూడన్న 
సింగటన.  
భన సూకల్తలో మా వదద ఴదయనబయషించి ఈ న్నటిక్క భన తెల్తగువారలో ఏ ఔరదదరో తప తక్కకన వారవవరూ 
చ్చమలేన్న స్యహసఔృతయిం, అస్యధాయణమైన ధైయయముతో, నేరుపతో చ్చమఖలగాడు భన పాయవతీశిం. కొన్నా 
సింవతసయముఱ క్రితిం అతను న్న ఴద్ధయరా. అయ ఉిండడిం న్నక్కింతింత అన్న చెపనఱఴగాన్న ఆనింద హేతువ 
ఖయవకాయణముగానూ ఉనాది. ఆ సింతోషాతిశమముతో ననుా భయచి పూయవపు చనువతో వారన్న ఏఔవచనముతో 
సింబోధన చ్చషన్నను. వారు అనయధా భాఴించయన్న తల్తస్యును - అన్న న్నకష చూచారు.  
నేను భవనింగా వారవేపు ఔ నభస్యకయ బాణింతో భిందహాసిం జ్జడిించి ఴషరాను. ఆమన అది అిందుకనాటుట 
ప్రతిహాసిం చ్చష, భన పాయవతీశింగారు నేను భనఴ చ్చషనటుటగా రాపేీ లేకిండా, ఎవవర సహామమూ, లేకిండా, 
అింత పనా వమసుసలో, ఇన్నా వేఱమైలి సముద్రయానిం చ్చష, భన ప్రభువఱ సవదేశము అయన బ్రిటనోే 
అింతరాభఖముగా ఉింటునా స్యకటేిండు వయకూ వెళి, ఎడిింఫరో ఴశవఴద్ధయఱమింలో ఎిం.ఏ., బార్ మట్ లాలో ఉతుభ 
తయఖతిలో ఉతీురుణలైన ఴషమిం మీయిందరూ ఴనే ఉన్నారు.  
ఆనిందిించ్చ ఉన్నారు. ఇపుపడు ఔ బమింఔయమైన భహాఘోయ సింగ్రాభము, ఐరోపాలో జరుగుతునా ఴషమము 
మీఔిందయకూ తెలషనదే. ఈ రోజుఱలో జలాింతరాాముల్త సుసముద్రాఱలోనూ, అహరశశాదుల్త తిరుగుతుింటే, 
సముద్రింమీద చూడ బమింఔయమైన యుదినౌఔల్త హరాయసుుింటే, పైన అింతరీింలో వాయు ఴమాన్నల్త భన 
సించారానీా, సించఱన్ననీా, వెయయ ఔలితో ఔన్నపెడుతుింటే, ఎింతో ధైయయిం చ్చష ప్రాణభీతి లేకిండా వీటన్నాటినీ 
తపపించుకన్న క్షేభింగా ఆరోఖయింగా సవదేశాన్నక్క తిరగి రాఖలగిన ధైయయశాల భన పాయవతీశింగారు. వారక్క యమేశవరుక 
ఆయురారోఖయ ఐశవయయముల్త ప్రస్యదిించభన్న భనభిందయమూ చ్చతులతిు ప్రారిించాల" అనగానే సబలో ఉనా 
యావనమింది తపదు కాబోఱన్న బాధడకిండా ఔకస్యర చ్చతులతాురు.  
భళ్ళి మా హెడామషటరుగారు భరొఔమారు ఔింఠిం సవరించుకన్న, గాత్ర గాింభీయయింగాన్న, స్యాయగాన్న తఖాకిండా,"ఇఔ 
పాయవతీశిం వార గుణఖణాఱనూ, వార ఴద్ధయబుదుిఱనూ, వార తెలఴతేటఱనూ ఎింతస్తపైన్న మీక చెపవలనన్న ఉనాది. 
కాన్న, ఇపటిక కాలాతీతమైనిందువఱ న్న రచమ వాకాయల్త ఇింతటితో ముగిించి, భన పాయవతీశిం గారు లేచి వార 
అనుబవాఱను భనక తెల్తవలనను కోరుతూ, సభా ప్రాయింబిం అనుకనాకాింటె, చాలా ఆఱసయమైనిందుక 



 

భన్నాించవలనటూ నేను ఴయమసుున్నాను" అన్న కర్నులో కూరుున్న వారు డాశ్రభక ముఖాన ఫమలవడలన 
స్తవదబిందువల్త తుడుచుకటూింటే, సభకల్త దిశల్త మారుమోగేటటుే సుదీయఘ హయషధావనముల్త చ్చశారు.  
ఆ శఫదిం సరుదభణగాానే నేను లేచి, భిందహాసింతో నల్తవైపులా రక్కించి, నేను కూడా మా హెడామషటరుగార దితిన్న -  
"సభాయైనభుః అన్న చ్చతుల్త జ్జడిించి, భహాజనులారా స్దయ ఴద్ధయరిులారా, మా పూయవపు ప్రసుుతపు 
ఉపాధాయయుఱకూ నన్నాింతో ఆదయింతో, అభమానింతో, గౌయవింతో, అతిశయోకుఱతో మీక రచమిం చ్చషన మా 
హెడామషటరుగార అనేఔ ఔృతజాతా గౌయవపూయవఔ నభస్యకయ సహస్రముల్త బక్కు ఴనక్రభతతో అరపసుున్నాను. మొనావారు 
మా ఇింటిక్క సవమింగా దమచ్చష నన్నాఔకడిక్క యభమన్న ఆహావన్నించినపుపడే, నేన్నింతో సిందేససూు అింగీఔరించాను. 
ఎిందుచ్చతనింటే నేనూ మీలాఖనే ఈ సూకల్తలో చదువకనావాడిన్న. న్న ఴద్ధయభాయసము కూడా ఇపుపడునా గురువఱ 
వదదనే అపుపడపుపడు వారాగ్రహింతోట్ల, అనురాఖింతోట్ల తగిలించిన చుయఔల్త ఇింకా భరువలేదు కూడాను.  
నేను ఆ రోజులోే చాలా అఱేర చ్చస్తవాడిన్న అనా ఴషమము వీపొిందినపుడు కాఔపోయన్న తరువాత తరువాత 
తెల్తసుకోఖలగాను. ఆన్నడు నేనూ, న్న సహాధాయయులూ చ్చషన చిలప చ్చషటలూ అపడపడు జ్ాఔము వసూుిండేఴ. 
ఇవనీా మా ఉపాధాయయుఱ సహన్నన్నక్క యింత ర్నీగా విండేవో, తరువాతను ఎపటికోగాన్న, తెల్తసుకోలేఔ 
పోయాను. ఆన్నటి అఱేర చ్చషట ఔటి ఈ ీణములో న్నక జాపుక్క వసుునాది.  
ఔరోజున ఔ ఴచిత్రమైన సింగటన జరగిింది. ఆ రోజున నేను ఫడిక్క వచ్చుసరక్క నఱభై యాభైభింది ఴద్ధయరాుల్త 
ఴధిలోవిండే చాఔల గాడిదఱను రింటిన్న ఎలాగోఔషటడి, పాఠశాఱ ఆవయణలోక్క భళిించి తల్తపుల్త ఫింధిించి వాటి 
నటూయటూ రుగులతిుసుున్నారు. అఴ హడలపోయ ఫమటక పోయే మాయాింలేఔ, చాలా ఔింగారుగా ఒిండ్రపెడుతూ 
రుగెడుతున్నాయ. ఇింతలో నేను భరకొిందర స్తాసతుఱతో వచాును. తల్తపు మూష విండడమూ లోఱ హడాఴడీ 
చూష, న్న పల్తపుఴన్న తల్తపు తీస్తవారవవరూ లేఔ, కాింపౌిండు గోడల్తదూక్క, యింఖింలోక్క కూడా దూకాము. అఔకడ 
కర్రవాలిను, ఏమట్రా యీగొడవ అన్న అడిగి తెల్తసుకన్న, ఆ ఆటలో మేము కూడా ఉతాసహింగా ప్రవేవించాము.  
ఇింతస్తటినుించ్చ గాడిదఱచ్చత గాడిదఖతుయ చ్చయుసుునా ఔధాన్నమకణిణ పలచి, ఇలాకాదురా అబాాయ, సరయైన 
దితి నేను చెబుతాను ఴను అనేసరక్క వాలిిందరూ చపటుే కొడుతూ చెపిండి చెపిండి' అింటూ అమతోతాసహముతో 
భళ్ళి మాసటరేు రాకిండా, తవయగా తెభఱుిండి అన్న భముమ హెచురించారు.  
అయతే మీరవరైన్న వెళి ఖటిటఴ రిండు త్రాళ్ళి సింపాదిించిండి ఈ గాడిదఱను ఔటేటష సయకస్ చ్చయద్ధదము అన్నాను. 
ఇదదరు ముగుారు కర్రవాళ్ళి త్రాళ్ళికోసిం రుగుపెట్టటరు.  
ఔ కర్రవాడు భటుటక, తాపీగా అఔకడేన్నకష చూసూు న్నఱఫడి, 'ఔ మాట భనిం చెపగానే ఴన్న అఴ సయకసు ఎలా 
చ్చస్యుమిండీ" అన్నాడు.  



 

ఏడిషనటేట వన్నాయ నీ తెలఴతేటల్త చూసూువిండు. వీటిన్న ఎలాగూ తీసుక వచాురు ఖనుఔనూ, ఇవాల ించమీ 
గురువాయిం ఖనఔనూ, వాటేక వీణ యవాలనుించి ప్రాయింభద్ధదము. ముిందు నువవ వెళి, కాసు షరా తీసుకవచిు, వాటి 
తోఔఱకగాన్న, ముఖాన్నక్కగాన్న టిటస్తు భన గాడిదఱనా సింఖతి భనక గురుుక వింటుిందది. ఈ వేలక భలేేనే 
రోజవాటిన్న, శ్రభడిఫడిలోన్నక్క తీసుకవస్తు ఔ ఖింట ప్రొదుదన్నా వీలైతే ఔ ఖింట స్యమింకాఱిం కూడా వీటేక సయకసు 
ఴదయ నేరుుద్ధము అది భనక సయద్ధ గానూ, కాఱక్షేింగానూ, వింటుింది. ముిందు ముిందది చాఔల మూటల్త 
మొమయకిండా, ఏదైన్న సయకసు ఔింపనీలోచ్చర, దరాోగా బ్రతిక అవకాశిం ఔలపించిన వాలిమూ అవతాము.  
ఏభింట్టవ అన్నాను.  
అతనూ అఔకడునా తక్కకనవాళ్ళి ఏఔగ్రీవింగానూ, ఔయతల ధవనుఱతోనూ, తభ అింగీకాయిం వయఔుయచారు. ఇింతలో 
యదదరు కర్రవాళ్ళి ఏలాగో రిండు త్రాళ్ళి, రిండు చిింత ఫరకెలూటుటకొన్న, ఖరుసూు రగెతుుక వచాురు. ఈ 
ఴద్ధయరాుఱ భధయనుించి, గాడిదల్త ఉడాయించడాన్నక్క ద్ధరలేఔ ఏదో తభ ప్రాణింమీదక వసుుిందనే ఆలోచనేలేఔ అింత 
ఆలోచనే వింటే, అఴ గాడిదల్త ఎలా అవతాయలిండి! హడలపోతూ, మా అిందరకష జ్లగా చూసూు భధయ 
భధయనుకొింత బమిం తోనూ కొింత సింతోషముతోనూ ‘హుర్రే’‚అనాటుట ఒిండ్రిసూు న్నఱఫడాాయ.  
ఈ త్రాలితో ఆ గాడిదఱను ఔటటడిం ఏలాగా అన్న ఆలోచిసూుింటే, అతి తెలవైన ఔ కర్రవాడు మేఔ పఱేనూ, ఆవ 
దూడఱనూ టుటకనాటుటగా, ఔ గాడిద చెవల్తటుట కన్నాడు. ఈ మోటు సయసింతతో ఆ గాడిదక లి ఎగిర 
తన్నాింది. వాళ్ళి మొర్రోభన్న పారపోయారు.  
రిండోగాడిద తన్నావరూ ఏమీ చ్చమఔ పోయన్న, తోటిగాడిదక స్యనుభూతి చూడింకోసిం గిర్రున తిరగి, 
ఔనఫడావాలినీ, ఔనడన్న వాలినీ, తనాడిం మొదలటిటింది. ద్ధన్నా యింగీేష్యతో చెపాపఱింటే "షింతి టిక్ సియక్’‚కాదు 
"షింతిటిక్ క్కక్" అన్నల. ప్రేీకఱిందరూ దుష్యటఱక దూయింగా విండవలననే సింఖతి జాపుగా, దూయింగా 
తొఱగిపోయారు.  
మొదటి గాడిదను నల్తగురు కర్రావాళ్ళి ఎలాగో తింట్టల్తడి, న్నల్తగు కాలికూ ఫింధిం వేశారు. నేను చిింతఫరఔ 
ఔటి పుచుుకన్న, ఆభధయను యీ వూలినే చూచిన సయకస్ దితిన్న, గాడిదను ఔకటి తఖఱన్నచిు ఆప్ ఆప్ అన్న 
కఔవేశాను. అసలే గాడిద, ఆపైన యీ ఔింగారుతో భతిషామతిం తపపింది. చాఔల భాష తప భరో భాషను ఎపుపడూ 
ఴన్న ఎరుఖన్న ఆ గాడిదను 'ఆప్' అింటే ఎలా అయాిం అవతుింది! నయాన్నా, బయాన్నా, ఎనోా ఴధాఱ చెపాపను. 
ఎింతకూ ఴనఔపోతే భళ్ళి రిండు తఖఱన్నచిు,'ఒయ వెర్రిగాడిద కొడకా! ఆప్ అనాపుపడు రిండుకాళ్ళి పైకెతాుల. 
తెలషింద్ధ’‚అన్న ఆ ముిందుకాలి మీద భళ్ళి రిండు తఖఱన్నచాును.  



 

సయకస్ రింగులో ‘ఔదిం’‚తొఔకడిం నేరుపద్ధభన్న న్నభమదిగా మెడక ఔటిటన తాడును ఔడిన్న టుటకోభన్న, ఆగాడిదను 
ముిందుక లాకకవెలిభన్నాను. అపటిద్ధకా, అది గాడిదే అనుకన్నాను గాన్న, ఏనుఖనుకో లేదు. చచిున్న అడుగుతీష, 
అడుగు వేయించడిం న్నక స్యధయిం కాలేదు. ఎలాగైన్న ఈ ఔక Feat అయన్న ఈ రోజు చ్చయించి తీరాఱన్న, 
టుటదఱగా న్నచ్చసుున్నాను. కొింతస్తపైన్న తరువాత, ఇింతవయకూ ఉనా కోలాహఱిం అింతా చలేూర, ఎింతొ న్నశశఫదింగా 
ఉిండడిం ఖభన్నించి, న్నల్తగు వైపులా చూస్తసరక్క, అఔకడ అదివయక ఉనా ఴద్ధయరా ఫృిందిం అింతా, 
మామమైపోయారు. ఇదేమట్ట ఴింత అన్న, వెనక్కక తిరగి చూతునుఖద్ధ గేటు అవతఱనుించి, మా హెడామషటరుగారూ, 
భరకొిందరు ఉపాధాయయుల్త భభమలా తదేఔ దృ శటతో చూసుున్నారు.  
న్నక న్నల్తవెలాే ఔింింవచిు, రుగెతుబోయాను. న్న అవసాచూచి, ఆ గాడిదల్త న్నఔింటే ముిందే తెలఴ తెచుుకొన్న, ననుా 
చూచి వెక్కలగా నఴవనటుటగా ఒిండ్రిసూు, రుగుపుచుుకన్నాయ. అపటిక్క న్నకూ చైతనయిం వచిు, పారపోద్ధభన్న 
ప్రమతాిం చ్చసుుిండగా భన హెడామషటరుగారూ, ఎింతో ఆపాయమింగా, 'న్నమన్న’‚పాయవతీశిం. ఈ గేటు తీస్యువా బాబూ, 
మేము కూడా వచిు, నీక కొింత చ్చతనైన సహామము చెమయడాన్నక్క ప్రమతిాస్యుము’‚అన్నారు. వార మాటఱక అయాము 
ఏమట్ల న్నక సరగా బోధడఔ, ఎలాగో కాళ్ళిడుుకింటూ వెళి గేటు ఖడిమతీశాను. హెడ్ మాషటరుగారు ఆపాయమింగా 
న్న భుజిం మీద చెయయవేశారు. వెనుఔనునా ఉపాధాయయుఱింతా ఴయఖఫడి నవవబోయ, ఫఱవింతాన ఆపుకింటున్నారు.  
న్న భుజింమీద వనా గురువగార హసుిం ఏదో ఇను గుిండులా విండి, ీణ ీణిం ఫరువెకక అవతునాటుట తోచిింది.  
ననుా న్నభమదిగా నడిపించుకొన్న హెడ్ మాషటరుగారు వార ఖదిలక్క తీసుకవెళ్ిరు. తక్కకన మాషటయేింతా, వార కాభన్ 
రూములోక్క వెళి భభమలా గురించ్చ కాబోల్త నవవకింటూ మాటే్టడుకింటున్నారు. మొదటి ఖింట కొట్టటరు. హెడ్ 
మాషటరుగారు తాపీగా కూరుున్న, న్న భుజిం మీద చ్చయయతీస్తష ఏమట్లయ పాయవతీశిం, భనకనా గాడిదల్త చాఱఔపై 
గాడిదఱను కూడా తీసుకవచిు ఏదో గాడిద ఖతుయ చ్చసుున్నావేమటి? అన్నారు. వారు కోింగా అన్నారో, హేలనగా 
అన్నారో, హేలనగా అన్నారో ఆదయింతో అన్నారో న్నకమ అయాింకాలేదు. ఏదో చెపరాన్న బమమూ, గుిండెలోే దడా, 
కాలిలో వణుకూ, ఔలివెింట నీళ్ళి వచిున్నయ.  
ఏిం బాబూ పాయవతీశిం మాటే్టడవేమ? అన్నారు భళ్ళి ఆమన ఎింత న్నభమదిగా అన్నా, న్న చెఴన్న చ్చర్వటపటిక్క ఏదో 
పెదద ఉరుము లాింటి శఫదిం ఴనవచిుింది. నేను ఖజఖజలాడుతూ చ్చతుల్త జ్జడిించి ఏ ఏ ఏమీ లేదిండి. గాడిదఱను 
అన్నాను.  
నేను ఖజఖజ లాడుతూనే అఴ అిండీ.‚…‚అింటే.. ఆ గాడిదఱిండీ. .ఎలాగో వచాుమిండి, ఎిందుకొచాుయా 
అనుకనన్ననిండీ. మేభిందయమూ అలాగే అనుకన్నానిండీ" అన్నాను.  



 

ద్ధన్నకముింది, మభమలా చూడడాన్నక్క వచిు వింట్టయ. అన్నారు న్నభమదిగా. బైటిక్క పొభమింటే, మేిం చెపపనమాట 
ఴనలేదిండి. ఎవరు చెపపన ఴనలేదిండి.’‚ఏమట్ట ఎవర మాట్ట ఴనలేదూ! ఆకరక్క నీమాటకూడ ఴనలేదూ! ఇలా 
చిత్రింగా  
వింది ఇింత ఏిం చెపాపవ ద్ధన్నతోట్ట? అన్నారు హెడ్ మాషటరుగారు. వార ధోయణి న్నకమ అింతుటటలేదు.  
తభరు వచ్చుటపటిక్క అఴ ఇఔకడ అింతా ఖఱేింతు చ్చసుుింటే ఫమటక పొభమన్న చెపాపను. న్న మాట ఴనఔపోతే, అసలే 
గాడిదల్త ఔద్ధ అన్న, ఈ ఫరఔతో రిండు తఖఱన్నచాును.  
ఇింతట్లే తభరు దమచ్చశారు అన్నాను.  
అహా అలాగా అింతేననామాట ఇింకిం చెమయలేదనామాట. ఒ గాడిద కాలిక ఫింద్ధల్త వేషనటుటిందే? కొింతీష అవే 
ఫింద్ధల్త వేసుకన్న వచాుయా లోఱక అన్నారు హేలనగా, 'లేదిండి పాిం ఫింద్ధల్త వేసుకోవడిం వాటికమీ 
చ్చతవతుిందిండి. భన కర్రవాళ్లి ఎవరో వేశాయిండి. అఴ కాింపౌిండింతా ఖింతుల్త వేసూు మొఔకఱనీా పాడుచ్చసుుింటే, 
నేనే ఫింధిం వెమయభన్నాను. పాిం నల్తగురు కర్రవాళ్ళి వదుద మొర్రోమన్న ఆ గాడిదల్త తనుాతున్నా ఱీయపెటటకిండా 
ఫింధిం వేశారు. వాటిన్న తభక వపచెపడమో లేఔపోతే ఫింట్రోతు వీరాస్యవమచ్చత దొడిాక్క తోలించడమో 
చ్చద్ధదభనుకన్నాను" అన్నాను.  
"చితుిం చితుిం.. అదేనిండి….‚పొయపాటేనిండి... తపేపనిండి ఆభధయ యిూపూరు వచిున సయకసు చూశానిండి. అిందులో 
వాడు గుర్రాలూ, గాడిదలూ, యింకా యనోా జింతువఱచ్చత,  
యనోా తమాషాలూ చ్చయించాడిండి. ఇఴకూడా చెమయఖఱవేమో చూద్ధదభన్న వాళ్ళి కఔవేషనటుటగా నేను కూడా 
కఔలేసుున్నాను. అింతఔింటే ఏమీ లేదిండి. తపుపమాట ఏమ అనలేదిండి, అింటే టటిండి" అన్నాను.  
'అబెాబేు ద్ధన్నక్క టుటన్న ఎిందుక? నీమాట మీద న్నక నభమఔమే. న్న రాఔమూఱనా ద్ధన్నక్క పాఠిం స్యఖలేదనామాట. 
పోనీ ర్వపు యభమన్న అనఔపోయావ న్నమన్న’‚అన్నారు.  
'చితుిం నే న్నమాట అనలేదుగానీిండి, భళ్ళి ఔనడితే కొింత ప్రమతిాించి వీటిన్న లొింఖతిమయ వచుునేమో అనే వూహ 
ఔలగిన మాట వాసువమేనిండి" అన్నాను. భేష్ష బాగుింది. నేనూసించినటుటగానే నువూవ అనుకన్నావనామాట యిూ 
వీణలో నీక సహామిం ఎవరు న్నమన్న! అన్నారు.  
ఔర్వమటిండి - ఇఔకడునా విందభిందీ న్నతో సహఔరించిన వాళ్లి నిండి. ఏమట్ట నేను వచ్చుటపటిక్క నీవ తప ఎవరూ 
లేర్వ? అింతక ముిందు విందభింది ద్ధకా ఉన్నారా - ఊ హు. అయతే ఆ కొతు గాడిదఱ మాట ఎలా వన్నా యిూ పాత 
గాడిదఱ సింఖతి ఏదో తేలాుల - నీ సహాధాయయు లవరో చెపమామ అన్నారు.  
న్న ప్రాణాల్త న్నల్తవన్న పోయన్నయ. ఎవయన్న చెపను? న్న కమ తోచలేదు. ఆ మాటే వారతో భనఴ చ్చసుకన్నాను.  



 

'బాబూ నేనేమీ చెపలేనిండి. నేను వచ్చుసరక్క ఎవరో కర్రాళ్ళి యీ గాడిదఱను తరుింతున్నాయిండి అలా కాదర్రా ఇలా 
సయకస్ చ్చయద్ధదభన్న నేనన్నానిండి, వాలిిందరూ న్న చుటూట మూగారు. అిందులో ఎవరు ఎవయన్న చెపఖఱను? 
అన్నాను.  
“అవను పాిం ఔషటమే అింత భింది న్నజింగా వింటే" - అన్నారు.  
న్నజమేనిండి ఎింత టుటడితే అింత వొటుట అిండి. నేను ఎపుపడూ అఫదిమాడనిండి. అఱవాటు లేదిండి. అసల్త చ్చతే 
‘కాదిండి' అన్నాను రిండు చ్చతులూ జ్జడిించి భళ్ళి వాడోఔ పెదద నవవ నఴవ.  
'ఒర వెర్రి పాయవతీశిం, ఎింత అమామకడిఴరా. న్ననుా చూస్తు జ్లవేస్ుింది. న్న ఴధి నేను తపకూడదు ఔద్ధ? నీ 
చ్చతిలో బెతుిం యలా ఇచిు, రిండుచ్చతులూ జ్మామ’‚అన్నారు.  
నేను హడలపోతూ, రిండుచ్చతులూ జ్పాను. రిండు చ్చతుఱమీద రిండు రళ్ళి న్నల్తగు దఫాల్త డాయా. వార ముకిం 
చూడలేఔ పొింగి వసుునా ఔనీారును ఆపుకోలేఔ ఖటిటగా ఔళ్ళి మూసుకన్నాను.‚‘ఇఔ వెళ్ళి న్నమన్న అన్నారు. ఆమాట 
అింటూింటే ఆమన ఔింఠిం కొించెిం ఔింపించిింది. అటువింటి దయార్రదరహృదయుల్త కూడా ననుా వహించవఱష వచ్చుటటుే 
చ్చశానింటే, వార భనసుస ఎింత క్షోబపెట్టటనో మీర్వ ఊసించుకోఖఱరు" అన్నాను.  
అింటూింటే న్న ఔింఠమూ కొించెిం ఔింపించిింది.  
నే నొఔపుపడు ఎింతో తెలవైన వాడినీ, చురుకైన వాడినీ, ఉతుభ తయఖతిలో అన్నా ర్నీఱలోనూ ఉతీురుణడనై భన 
ఉపాధాయయుఱకూ పాఠశాఱకూ పేరు ప్రతిషటల్త తెచ్చువారలో ఔడినవతానన్న ఔఱల్తఔనే మా పెదదఱకూ ఉపాధాయయుఱక 
కూడా ఆశాబింఖిం ఔలగిించాను.  
ఔన్నడు యభశాింత సవభావలూ, దయార్రదరహృదయులూ అయన భన ప్రధానోపాధాయయుఱను కూడా 
ఆగ్రహావేశుఱయేయటింత అఱేర చ్చష వారచ్చతను కూడా దఫాల్తతిన్నాను.  
అటువింటి అఱేర చిఱేయగా తిరగేవాడను ఏదో శుబముహూరాున, ఎవరో మాటవయసక యచిున సఱహాతీసుకన్న, ముిందు 
వెనుఔ లాలోచిించకిండా, న్న శక్కు స్యభయాయముల్త అించన్న వేసుకోకిండా న్నక సఱహా యచిున వారతో మాటెన 
చెపకిండా మొఖల్తురు నుించి నరాసపుయమో సక్కనేటిపలోే, అింతర్వవదో వెలిడిం కాబోల్త ననకన్న ఇింఖేిండుక మూట్ట, 
ముల్నే ఔటుటకన్న ప్రయాణభయాయను. ద్ధరపొడుగున్న ీణీణమూ ఎన్నా ఇఫాిందుల్త డానాో, ఎింత అఴవేఔింగా 
ప్రవరుించానో తఱచుకింటే న్నక షగుాగా ఉనాది.  
అవనీా మీ ఎదుట ఏఔరువ పెటిట కాఱహయణిం చ్చమడిం న్నక సఫబుగా తోచడింలేదు. అది కాఔ ఎపుపడో ఔపుపడు 
అవనీా జాపుక్క తెచుుకన్న ఔ ఔథగా వ్రామవలననే దురాలోచన కూడా ఫమల్తదేరిందీ భధయన ఈన్నడు మీఔిందర 
చియయచితుడనూ, అఱేర వాడిన్న అయనననుా, యఔకడక తీసుకవచిు ఈ సన్నమనిం ఎిందుక చ్చసుున్నారో నేనే ర్నతిగా 



 

దీన్నక్క అరుహడనో న్నఔయాిం కావడింలేదు. అయన్న మీ అిందర అపూరావదరాభమాన్నఱక పాత్రుడనైనిందుక చాలా 
సింతోశసుున్నాను.  
ఇఔను అఔకడి సింగజీఴతిం, ఴద్ధయఴధానిం గురించ్చ, భనిం నేరుుకోవఱషనది బోలడింత ఉనాది. న్నతయజీఴతింలో కూడా 
వారదితులనోా భనక అవశయిం అనుసయణీమముల్త. వారదైనిందిన జీఴతింలో వయవహారాఱలో, వాయపారాఱలో ఎింతో 
భరాయద్ధ, న్నయమమూ ఔనడుతుింది. భోజన ద్ధరాాఱలో పాఱలోే ఎఔకడా భనక అఱవాటైన ఔల్ను అనేది ఉిండదు. 
చింటిపఱేల్త వెళిన్న, పెదదవాళ్ళి వెళిన్న తూఔింలో మోసిం అనేది ఉిండదు. అసల్త వాలిక అఫదదమాడడిం చ్చతనవన్న 
అన్నపసుుింది. నేనునాింతకాఱిం న్నతయవయవహాయింలో ఎఔకడా ఏ ఴధమైన అన్నయమమూ న్నఔింటడలేదు.  
అన్నాటిఔింటే చిత్రమేమటింటే, నేను ఔరోజున ఏదోన్న మీద ఆ వూళ్ళి ఔరైల్త స్తటషనుక వెళి న్నన్న చూచుకొన్న 
వచ్చుటపుపడు, పుసుఔ ఴక్రమశాఱలో కొన్నా త్రిఔల్త కొనుకొకన్న తొిందయగా ఫమటిక్క వసుుింటే, న్న జేబులో రుస న్నక 
తెలమకిండా జ్రపోయింది. నేను ఖభన్నించకిండా వెళిపోయాను. ట్రాము ఎక్కకన తరువాత జేబు తడుము కింటె 
ఏమీ ఔనఫడలేదు. నేను ఔిండఔఔటరుతో చెపప భధయలో దిగిపోయ, న్న ఫసక నడచి వెళ్ిను, తరువాత వాయిం 
దిరోజుఱక నేను, భళ్ళి ఆ స్తటషనుక వెళివసూుింటే ఆ పుసుఔశాఱ అతను ననుా గురుించి పలస్తు నేను దఖాయక వెళ్ిను. 
భళ్ళి అఔకడ క్రొతుగా ఔనఫడా త్రిఔ ఏదోకాన్న డబుాలచిు రాబోతుింటే "మీ రోజున ఔచినా ఫహుభతి చెమయవలనన్న 
ఉనాది"అన్నారు.  
"ఈ వేలక వదుదలే న్న పుటిటన రోజు వచిునపుపడో, నేను పెళిచ్చసుకనేటపుపడో, నీక చెబుతాను. అపుపడు ఇదుదవగాన్న" 
లే అన్న పోబోతుింటే,ననుా ఫఱవింతాన ఆప ఈ ఫహుమానిం చాలా సవఱపిం. మీరు చెపపన ఆ శుబ సభమముల్త 
వచిునపుపడు, న్న తాహతును ఫటిట అపుపడు వేర్వ ఇచుుకింట్టను లిండి. ప్రసుుతాన్నక్క యది మీదఖాయ ఉించిండి అన్న న్న 
రుస అనగా ఆన్నడు నేను పార్వసుకనా ద్ధన్నా న్న చ్చతిలో పెట్టటడు అిందులో చిఱేయతో సహా ఔ పెనీా కూడా తేడా 
లేకిండా ఉనాది. నేన్నశుయయపోయాను.  
‘ఇదేమటన్నాను.’‚ 
ఆన్నడు తభర్వదో ఉతాసహింతో వెళిపోతూ ఇది ఇఔకడే పాయవేసుకన్నారుట. ఔ పోయటరు తీసుకన్న వచిు న్న చ్చతిక్కచిు 
మీ ఆనమాల్త చెపప, మీరు వస్తు యచ్చుమభన్న చెపాపడు. అపటినుించ్చ మీ రాఔక న్నర్నహసుున్నాను’‚అన్నాడు నవవతూ,  
నేను సింతోషింతో "ధాయింకూయ" అన్న ఆ పోయటరవయిండి, ఎఔకడ ఉింట్టడు?" అన్నాను.  
"అది నేనేిం చెపఖఱను? వాడు ఏవేలపుపడు డూయట్టలో ఉింట్టడో ఎఔకడ ఉింట్టడో, న్నక తెలమదు. మీరు వచిునటుే 
మీ రుస మీఔింది నటూే నేను చెబుతాను లిండి అన్నాడు." 



 

సర్వ అయతే ఇింకొఔ సహామిం కూడా చెమయిండి. "ఈ ది పలేింగులూ అతన్నక్క యచిు న్న ధాింక్స చెబుతూ న్న 
ఉకాయిం చ్చషనిందుక చాలా సింతోశించానన్న చెపిండి" అన్నాను.  
"ఇది వదదిండీ, అతను తీసుకోడు" అన్న అతను అనబోతునా మాటల్త చెఴన్న డన్నవవకిండా తొిందయగా వెళిపోయాను.  
ఇటువింటి న్న భన పోయటరేు స్యధాయణింగా చ్చస్యుయన్న మీరపుపడేన్న ఴనడింగాన్న చ్చమగా చూడడిం కాన్న 
జరగిిందింట్టరా?  
అఔకడ దితుఱనీా ఴధిగా భనిం నేరుుకోవఱషనవీ, అనుసరించవఱషనవీనీ చింటిపఱేల్త పెింఔిం దఖాయనుించి ఴద్ధయరా 
దశవయకూ వాళ్ళి చూపే నేరూప, ఒరూప పఱేఱక నేర్వప దితులూ, భనము ముకయింగా ఖభన్నించాల. న్నక అఔకడ 
ఉనాన్నాళ్ళి ఴచిత్రభన్నపించ్చది ఔ ఴశేషిం. నేను ఉనాన్నాళ్ళి ఎపుపడూ, ఎఔకడా పఱేల్త రోదనిం ఴనడేదికాదు. 
ఇఔకడ భన పఱేల్త ఏడవకిండా ఉిండే సభమిం ఔనడదు. భనవారు ద్ధన్నన్న సభరిసూు 'బాలా న్నిం రోదనిం ఫఱిం' 
అన్న పెదదల్త ఔ స్యమెత కూడా ఏరాపటు చ్చశారు.  
ఇింకొఔ చిత్రమేమటింటె తల్తేల్త అసుమానకూ పఱేఱను చింఔను వేసుకన్న తియఖడమూ అలా ఎింత దూయమైన 
నడిచివెలిడమూ, అలా నడుసూు భధయ భధయ పఱేఱక చనుా కడడిం, ఈలాటి దృశాయలేవీ అఔకడ ఔనఫడేఴ కావ. 
కాళ్ళి వచిు తియఖడిం నేరునపటి నుించ్చ కొించెిం ఎిండా, గాల్న తఖఱడాిం ఆరోఖయభన్న పఱేఱను పారుకఱక తీసుక వెళి 
వాలిను అఔకడ స్తవచఛగా ఆడుకోన్నవవడిం, తరువాత ఴద్ధయభాయసిం ప్రాయింబమైనపటినుించ్చ వాళ్ళి రోడుా మీద ఎలా 
నడవాలో, సూకల్తక వెళ్లిటపుపడు దుసుుల్త ఎలా ధరించాలో, అఔకడక వెళి ింతుఱభమక ఎపుపడెపుపడు గుడ్ 
మారాింగ్ ల్త, గుడ్ ఈఴన్నింగ్ ల్త, ధాయింకూయలూ, స్యర్నలూ, ఏఏ సిందరాాఱలో ఎలా చెపాపలో, కాేసులోక్క 
వెళ్లిటపుపడుగాన్న పైక్క వచ్చుటపుపడుగాన్న ఎింత న్నశశఫదింగా వరుసలో ఎలా రావాలో, అనీా నేరుపతారు.  
పెదదవాలిక మాటఱలో ప్రవయునలో ఓచితయిం అఱవయచుకోవడిం నేరుపతారు. వాళ్ళి జీఴతభింతా ప్రతి ఴషమింలో నూ 
ఈ ఓచితాయన్నక్క ప్రాధనయిం యస్యురు. భన వాళ్ళి ఓచితాయన్నా గురించి చాలా వ్రాశారు. కాన్న అఴ అనీా 
తాట్టకఱలోనూ, కాగితాఱలోనూ, అచుు పుసుకాఱలోనే అణగి భణగి ఉిండిపోయాయ.  
ఇింకా ఇలా చెపుపక పోతుింటే చెపఖలగినవీ, మీరు ఴనవఱషనవీ అనేఔమున్నాయ. కాన్న ఇపటిక ఇింత సటినుించ్చ 
న్న ఉన్నయసింతో మముమఱనిందయనూ ఴషగిించి ఉింట్టను. ఇింకా మభమలా బాధిించడిం సఫబుకాదు. ఓచితయమూ 
కాదు. అిందుచ్చతను ఇపటివయకూ నేను చెపేప ఔబుయేనీా ఒపఔతో, శ్రదితో ఴనాిందుక మీఔిందయకూ న్న 
ఔృతజ్ాతాభనిందనల్త సభరపసూు నేను సఱవ తీసుకింటున్నాను. మీఔిందయకూ శుబిం అన్న కూరుున్నాను.  

 



 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 44వ భాఖిం 
హైసూకల్తలో జరగిన సన్నమనిం న్నడు ఉన్నయసము కొింత అఱజడి ఔల్తఖజేషింది. ఊయింతా ఔటే గొడవగా దీన్నా 
గురించి మాటే్టడుకోవడిం, బాగుిందింటే బాగుిందనుకోవడిం, న్నతోటి ఴద్ధయరాుల్త - "భన పాయవతీశింగారు ఇింత 
బ్రహామిండింగా మాటే్టడేడు ఏమట్రా! ఎవరున్నా, ఆకరక్క హెడామషటరుగారున్నా, అింత బమింలేకిండా, నుదురూ బెదురూ 
లేకిండా ఎలా దించ్చడా అన్న కొిందరూ, ఆహా అది కాదురా, వీడిన్న భన మెరుగుదుము ఔద్ధ భనతోటె 
ఆడుతూపాడుతూ ఉిండేవాడు ఔద్ధ! భనము ఇలా ఉిండగానే చూసుుిండగా వీడింతటి వాడు ఎలా అయాయడురా! 
న్నకమ అింతుటటకిండా ఉింది. అన్న భరొఔరూ, "ద్ధన్నకభిందిరా! ఒ దివేల్త తఖలేసుకొన్న ఔకమాటు ఱిండన్ 
వెళ్ళిస్తు ప్రతి వెధవా అింతేరా' అన్న భర కొిందరూ వాయఖాయన్నల్త చ్చసూు ఇయవై న్నల్తగు ఖింటలోే ననుా చాలా 
పైకెతేుశారు. అింతెతుుక వాళ్ళి ఉతాసహింకొదీద నన్నాతిున్న న్నక భటుటక ఉక్కకర బక్కకరగా ఉింది. నేఱ మీదునాింతస్తపూ 
ఎవర్వభన్నా ఇఫాింది లేదుకాన్న అింత ఎతుున ఉనాపుపడు ఏ మాత్రిం బేలన్స తపపన్న ప్రమాదమే భర. ఈ వేల ఇింఔ 
లామరేు జరుబోయే సన్నమనసబలో ఎలా న్నగుాకన్న ఫమట డతాన్న అన్న ఆలోచిించుకింటూ కూరుున్నాను. అపుపడే 
మా అభమ కాసు ఏదో పఱహాయిం చ్చష తీసుకవచిు పెటిటింది. పాిం న్నకోసిం ఎింత ఔషటడుతోిందో కోడల్తింటె యింత 
బాధ లేఔపోను అనుకింటూ న్నలో నేను నవవకింటూ పఱహాయిం ముగిించ్చసరక్క ఖడియాయిం న్నల్తగు కొటిటింది.  
ఒహో టైభవతునాది అనుకొింటూ లేచి ముక ప్రక్షాలణాదిఔము ముగిించుకొన్న చాక్కింటిభడతల్త తీష ఔటుటకొన్న వాక్కట్లే 
కొచిు కూరుునే సరక్క నరాసపుయిం వళ్ళి ఇదదరు ననుా తీసుకెలిడాన్నక్క వచాురు. ననుా హైసూకలోేక్కభలే కాకిండా, వీరు 
ఏజ్గులేకిండా అనుకనా ీణాన్నక్కవచిు ననుా దమచ్చభన్నారు. నేను వేలక షదిింగా ఉిండడించూచి చాలా 
సింతోశించారు. మేము వెింటనే ఫమల్తదేర ఔ అయఖింటలో నరాసపుయిం చ్చరుకన్నాము. మేము కోర్ట దగిాయ ఫిండి 
దిగేసరక్క కోరుట ఆవయణింతా జనింతో క్కటక్కటలాడుతూ సిందడిగా ఉింది. ఈ సబ చినాదిగా వింటుింది. వళ్ళి వస్తు, 
వారు గుమాస్యులూ తప భరవవరూ రాయనుకన్నాను. మొనాసూకలోే జరగిన సబను గురించి ఴనావాళ్ళి చాలాభింది 
కోరుటక సింఫింధిం లేఔపోయన్న ననుా చూడవలననే కతూహఱింతో ఏ ఆహావనమూ లేఔపోయన్న, చూడాాన్నక్క 
వచాురు. అిందుఔన్న కోరుటక మొదట బార్ రూమోేనే జరువలననుకనా సమావేశిం ఫసయింఖ ప్రదేశింలో అతయవసయింగా 
ఏరాపటు చ్చమఔ తపపింది కాదు.  
ఏ ఇఫాింది డాా వళ్ళి సభరిుల్త ఖనుఔ ఎింత అవయవధి అయన్న సబ చఔకగా ఏరాపటు చ్చశారు. మేము ఫిండి దిఖగానే 
భరొఔ ఇదదరు పెదద వళ్ళి మా ఫిండి దఖాయక వచిు నేను దిగి నభసకరించగానే వారు ప్రతి నభస్యకయముతో 
న్నఔయచాఱనించ్చష, వారు న్నక చెరొఔవైపున్న న్నఱఫడి ముిందుననుా బార్ రూమ్'లోక్క తీసుకవెళి, అఔకడ సమావేశమై 



 

న్న రాఔక ఎదురుచూసుునా కోరుట మునసబుగార తదితయ లామయేకూ ననుా రచమిం చ్చష, అఔకడ ఫఱేఱమీద 
షదిింగా అభరు ఉనా పఱగాయముఱను అిందరతో పాటూ ననుా కూడా ఆయగిించభన్న ఫఱవింతిం చ్చశారు.  
తపేపది లేఔ తవయలోనే ఆ కాయయక్రభిం ముగిించి అిందయమూ సబలోక్క నడిచాము. మునసబుగారు న్న ఔకనే ఉిండి ఏదో 
మాటే్టడుతూన్న ఉన్నారు. న్న దృశట అింతా సబ మీదనే ఉనాది. ఈ పెదదఱ ఎదుట ఎలా మాటే్టడాలో, ఏిం మాటే్టడాలో 
అన్న బమడుతూ మునసబు గారు చెపేపద్ధన్నన్న ఴనఔపోయన్న, ఊ కొడుతూ సబలోక్క వచాుిం, రాగానే భముమఱను 
రిండు కర్నుఱలో ఆశీనుఱనుచ్చష బార్ సింగము కాయయదరశగారు వేదిఔపైక్క వెళి సభాధయక్షులూ పూజయల్త అయన 
మునసబుగారనీ, నేటి ఉన్నయసకలూ గౌయవనీయుల్త శ్రీ పాయవతీశిం బార్ - ఎటే్ట- వారన్న వేదిఔపైక్క దమచ్చష 
ఆసనముఱను అఱింఔరించభన్న నమ్రతతో అరిించారు. అింత ఴనమ ఴధేమతఱతో వాయింతటి వారు అలా 
ప్రాధేమడుతుింటే భనిం వెింటనే వేదిఔ నఱింఔరించఔపోవడము భరాయదకాదన్న మునసబుగార ననుసరించి, నేనూ 
పైక్క వెళ్ిను. మేము వెలిగానే ఔ పేడరు గుమాస్యుగారన్న పైక్క వచిు ప్రాయాన చ్చమభన్నారు. వారు న్నల్తగు దయల్త 
రాఖవరుసను న్నటఔ పకలో పాడి, సభకఱను ఆనిందిిం చ్చష, క్కిందక వెళిపోయారు.  
ఇింఔ సభా కాయయక్రభిం మధాఴధిగా జరపించుభన్న మునసబుగారతో భనఴచ్చష, కాయయదరశ గారు వేదిఔదిగి 
వెళిపోయారు. ముసబుగారు లేచి ఠీఴగా న్నఱఫడి రిండుఔకఱకూ ఉనా ఔిండువా భడతల్త రిండు చ్చతుఱతోట్ట 
టుటకన్న ఔకమాటు గొింతు సవరించుకన్న సబలోనునా వాయిందరనీ ఔలమచూసూు, 'భహాజనులారా! నేడు చాలా 
సుదినిం! మీయిందరూ ఇింత ఉతాసహింతో ఇఔకడకెిందుకొచాురో న్నక తెల్తసు, అనగానే ఎవరో ఔతుింటర న్నజింగా 
అయతే ఎిందుకొచాుమో చెపిండి" అన్నాడు. అదేనయాయ చెపబోతున్నాను. భన ప్రాింతాఱనుించి ప్రప్రధభింగా 
స్యహస్పేతింగా ఴదేశముఱక వెళి, అఔకడ ఴధాయభాయసిం చ్చష, ఴజవింతింగా ఎమేమ, బార్ ఎటే్ట, ర్నీఱలో ప్రధభ 
శ్రేణిలో ఉతీురుణలై, ఇింత భహా బమింఔయమైన ఐరోపా సింగ్రాభిం జరుగుతూిండగా, న్నయభమింగా, క్షేభింగా, 
భనదేశింలో భన ప్రాింతమునక సుయహతింగా తరగి వచిున భన పాయవతీశిం గారన్న చూచి ఆనిందిించి 
అభనిందిించడాన్నక్క మీరూ మేమూ కూడా ఇఔకడ సమావేశభయాయము.  
వారు చాలా యువకల్త, ఎపుపడూ భన తాలూకాకూడా ఴడిచి వెలిన్నవారు. ఇింత స్యహసమునక ఊహాతీతమైన 
ఴషమము. ఇింత పనా వమసుసలో కొన్నా వేఱ మైళ్ళిదూయింలో దేశిం కాన్న దేశింలో సవదేశాన్నక్క ఔనా తలేదిండ్రుఱకూ 
ఇతయ ఫింధు వరాాన్న దూయమై, భనఔటూట, భన బొటూట, భన ఆచాయ వయవహాయముల్త లేన్నచోటే ఏ బెింగా బమము 
లేకిండా, మూడు సింవతసరాల్త ఈమన అఔకడ సుకింగా న్నశుింతగా ఎలా కాఱక్షేిం చ్చశారా అన్న అనుకింటే, న్నక 
బమము వేస్ుింది.  



 

ఇది చాలా అపూయవమైన ఴషమిం, ఇది వార ధైయయసాయరాయఱకూ భనోన్నశుఱతకూ, కాయయదీీకూ ఉద్ధహయణ. 
అిందుఔన్న, భన భధయక వార న్నహావన్నించి, అభనిందిసూు, ఆశీయవదిించడిం భన ప్రధభ ఔయువయమూ, ఔనీస ధయమమూను, 
వారు ఇన్నా సింవతసరాల్త ఆ దూయ దేశాఱలో విండి కూడా భన వేషభాషఱను భయవకిండా, దమ చెమయడిం చూస్తు, 
భన ధయమమునూ, భన సింసకృతినీ భన జ్తీమతనూ న్నఱబెటటఖఱయనే దైయయిం న్నక వారన్న చూడడింతోనే ఔలగిింది.  
ఆ ఴషమములో వారు భనక ఆదయశపురుష్యల్త కాఖఱరు అన్న ఆవసుున్నాను. భనము వార వఱన ఴనవఱషనవీ, 
తెల్తసుకొనవఱషనవీ తెల్తసుకన్న ఆచరించవఱషన ఴషమముఱనేఔముల్తింట్టయ. అిందుఔన్న ఇఔ నేను అతిగా 
మాటే్టడుతూ కాఱక్షేిం చ్చమకిండా చియింజీవల్త శ్రీ పాయవతీశింగారన్న, వార అనుబవాలూ అభప్రాయాలూ, ఆదయశలూ 
చెపవఱషిందిగా కోరుతూ ఇింతటితో ఉన్నయసము ముగిసుున్నాను, అన్న వార కోటు వగైరాల్త సవరించుకన్న కర్నులో 
సుఖాస్కనుఱయాయరు. జనసమూహిం ఔయతాలధవనుల్త చ్చశారు.  

 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 45వ భాఖిం 
సబింతా దదదయలేేటటుట మోగుతునా ఔయతాలధవనుఱ భధయను ఇఔ నేను లేవాల కాబోల్త బఖవింతుడా అనుకింటూ, ఈ 
జనసమూహిం ముిందు ఈ ఴద్ధయధికఱ ఎదుట, ఈ ఴదవజాన సభీభిందు నేను న్నఱఫడి వారక్క భలేేనే చొకాక 
ఔిండువా సవరించుకొన్న, భహా మేధాఴలా ముకిం పెటిట ఖింభీరోన్నయసిం ప్రాయింభస్తు ఎింత హాస్యయసపదింగా ఉింటుిందో 
అనే ఊహఔలే న్నక నవవ వచిుింది. తఱచుకన్న సబలో శఫదిం సరుదకనేవయకూ అలాగే కూరుున్న భళ్ళి ముకింలోక్క 
గాింభీయయిం తెచుుకన్న లేచి న్నఱఫడాాను. నేను లేవగానే జనిం భళ్ళి ఔయతాల ధవనుల్తచ్చస్యరు. ద్ధన్నతో భళ్ళి షగుాడి 
నన్నావససుునా పరక్కతన్నన్నా వెనకక న్నటిట సభాయైనభ: అన్నాను. ద్ధన్నతో పూరుగా సబలో న్నశశఫదిం ఏయపడాది.  
'మొనాను హైసూకలోే న్నతోనూ, న్న వెనుఔనూ చదువకనా ఴద్ధయరాుఱ ఎదుట, న్నక ఴదయనేరపన ఉపాధాయయుఱ 
ఎదుటను న్నఱఫడి మాటే్టడాాన్నక ఖజఖజలాడిపోయ, ఏదో న్నక తోచిన ఔబురేు కొన్నా చెపప ఫమటడానాు. ఈ న్నడు 
భహా ఴద్ధవింసుల్త, న్నయమశాస్త్ర న్నషాణతుల్త, వమసుసలోనూ అనుబవింలోనూ ిండిన ిండితుఱ సభీభిందు 
న్నఱఫడి నేనేిం చెపను? ఏ ఴషయాన్నా గురించి మాటే్టడాాన్నక్క న్నక అయహతవనాది? మీఔింటే అధిఔింగా న్నక తెలషన 
ఏదేమటి? అన్న ఇింద్ధఔటినుించ్చ ననుా నేను ప్రవాించుకింటూ కూరుుింటే,  
ఏమీలేదోయ్ ఈన్నడు ఇది ఔ ఴచిత్రమైన ఆచాయమేగాన్న, నీ సతాున్న, న్ననుా ఆహావన్నించిన వారక్క తెలమదు ఖనుఔన్న, 
అనే సమాధానిం సుపరించి ఇింద్ధఔట నుించ్చ న్నలో నేను నవవకింటూ కొింత ధైయయిం తెచుుకోడాన్నక్క ప్రమతాిం 



 

చ్చసుున్నాను. న్న చ్చతను ఈ న్నచ్చయసుునాది మీర్వ ఖనుఔ పఱేవాలి ఆటలూ, అవఔతవఔలూ పెదదల్త చూచి 
ఆనిందిించునటుటగానే, మీరు కూడా న్నమాటఱలోన్న అసింద్ధరాభలూ, అవఔతవఔలూ భన్నాస్యుయన్న ఆవస్యును.  
నేనూ ఇఔ తవయలోనే మీలో ఔడిగా ఫహుశా ఈ కోరుటలోనే న్నయమవాదవృతిు అవఱింబస్యునేమో? అపుపడెనోా 
ఴషయాల్త మీ దఖాయ ఎలాగూ నేరుుకోవఱష ఉింటుింది. అపుపడు భటుటక ఆన్నడేదో పెదద మొనగాడిలా మాక ఉన్నయసిం 
ఇచాువ. మేము ఏమ చెపఖఱిం? అన్న భటుటక అనయన్న ఆవసుున్నాను." అనగానే సబలో ఔయతాల ధవనుల్త. మూడు 
సింవతసరాఱ క్రితము ఇఔకడ న్న చదువ సనాగిలేింది. మొదట్లే ఉనా చురుకూ, ఉతాసహమూ ఎిందుచ్చతనో 
చపఫడాాయ. ఇఔకడ ఴదయమీద భనసు న్నల్తవఔ ఏవేవో వూహల్త పెించుకన్న ఆకాశింలో అసుమానిం ఴహరసూు 
విండేవాడిన్న. మా తిండ్రిగారు న్న షాతి ఖభన్నించి కొన్నాళ్ళి చదువక సవషు చెపప ఇింటిదఖాయ వయవస్యమనుల్త 
చూసుకింటూ తెల్తగూ, సింసకృతిం నేరుుకనే ప్రమతాిం చెమయభన్నారు.  
భళ్ళి హూణ ఴదయమీద మోజు ఔలగినపుపడు అదీ చదువకోవచుునన్నారు. నేనే మాట్ట చెపలేన్న ఴషభసింధిలో డి 
బాధడుతుిండగా, రుశేష్యలైన, ఇఔకడ ప్రముఖులైన శ్రీ యభణారావగారతో న్నక రచమమేమ అనుకోవచుు మీరు, 
ఔరోజున వార్వ ననుా వెతుకకింటూ వచిు న్నకో సహామము నీవ చెయాయల. నీక తప భరొఔరక్క స్యధయింకాన్నదది. 
ఇఔకడ కొన్నా రాజమ సబల్త ఏరాపటు చ్చమదఱచుకన్నాము. ఆ సభా న్నయవహణ బాధయత అింతా నీవే వసించాల.  
న్ననుా గురించి వాఔబు చ్చమగా నీవ చాలా సభరిుడవనీ, ఈ కాయయభాయిం వసించడాన్నక్క మీ సూకల్తలో నీవొఔకడవే 
ఴలైనవాడవన్న అిందరవలాే ఴన్నాను. అన్న ననుా వాయమోహరచి ఆ కాయయయింఖింలోక్క దిింపారు.  
అపడు న్నక తెలమలేదు కాన్న కొన్నా సింవతసయములైన తరువాతను ఆలోచిించుకోగా న్నక తోచినదేమటింటే మా 
సూకల్తలో కాసు ఔిండపుశట, ఉతాసహమూ, దీక్షా ఔలగి చదువ మిందు శ్రదితగిా బేవారుసగా తిరగేవాడిన్న నేను ఔకణ్ణణ 
ఔనడాా ననా మాట. ఏమైతేనేమ కానీ, వార వష్యయడుగా చ్చర సబలూ, సమావేశాలూ ఏరాపటు చ్చమడమే కాఔ 
వారవఱన అనేఔ ఴషమముల్త తెల్తసుకన్న, వారచిున ఴఴధ ఴషమముఱక సింఫిందిన పుసుఔములనోా చదిఴ, 
సూకల్తలో నేయవన్నవీ నేరుుకొనుటక స్యధయము కాన్నవీ అనేఔ ఴషమముల్త తెల్తసుకన్న, న్నతోటి ఴద్ధయరాుల్త ఔింటె చాలా 
ఴజ్ానవింతుడను కాఖలగాను అన్న చెపడాన్నక్క ఎింతో ఖరవసుున్నాను.  
నన్నాింఔ ఇఔకడ సూకల్తలో చ్చయవదదనీ, ఴదేశముఱక వెలిభనీ, అఔకడ బారషటర్ చదువభనీ, ప్రోతాససించిన వారూ 
వార్వ.  
వార సఱహా ననుసరించి నేను దేశాింతయముఱక వెళి ఴదయనబయషించి అఔకడ ర్నీఱలో ఉతీురుణడనై వచిున వెింటనే వార 
దయశనము చ్చసుకన్న వార ఆశీసుస పొిందుద్ధభనుకింటే వారు దివింఖతుఱయన్నయనా ఴషాద వాయు తెలష ఎింతో 
బాధడానాు. ఈన్నడు వారు ఇఔకడ లేఔపోవడిం న్నకెింతో వెలతిగా ఉనాది.  



 

అయన్న వారఔింటే వయోవృదుిలూ, ఴజ్ానవేతులూ, న్నయమమూరుులూ అయన భన సభాధయక్షుఱను చూడగానే న్న 
పరక్క తనిం రారకాగా కొింత దైయయము తెచుుకన్నాను. వార ఎదుట నేను షవాడను. న్న లోముఱను వారు 
సింతోషముతో భన్నాించఖఱరు. అనే ధైయయము ఔలగినది. ఇఔ ముిందు ఏమ చెపవలనో తోచఔ ఇింతస్తపూ నేను శాఖా 
చింక్రభణము చ్చసుునా సింఖతి మీరు గ్రసించ్చ ఉింట్టరు.  
నేన్నపుపడూ నరాసపుయిం పొలమేయ ద్ధటన్న వాడను. ఫిండీ, డవా తప, భరొఔ యఔమైన ప్రయాణస్యధనముఱను 
ఎరుఖన్నవాడను, ధూభశఔట్టన్నఫాన్న ఎపుపడూ చూడన్న వాడను.  
స్యహషించి ఴదేశ యాత్రక ఫమల్తదేరన్ననింటే అదే చాలా హాస్యయసపదమైన హాసయజనఔమైన ఴషమభనీ, నేను వేర్వ 
చెపనఔకయలేదు. టటణాఱలోనూ అిందులో ఴదేశాలోేనూ న్నఖరఔత ఎింత ఎలా పెరగిిందో జీఴతిం సకయవింతిం 
చ్చసుకోవడన్నక్క ఎన్నాన్నా ఉపాయాలూ, స్యధన్నలూ, ఴజ్ానవేతుల్త ఔన్నపెటిట ప్రజ్నీఔన్నక్క అిందిించఖలగారో, నేన్ననాడూ 
వూసించి కూడా ఎరుఖను.  
అింతటి అజ్ాన తిమయింలో పెరగినవాడిన్న ఇలా ఫర తెగిించి ఴదేశాఱక ఫమల్తదేయటిం స్యహసభింట్టరా? కాద్ధ? 
ఫమల్తదేరన తరువాతను న్నఔనుీణిం ఔలగిన అనుబవాల్త, నేను చూచిన ఴశేషాల్త, అనీా ఔటొఔటే మీక వరణించి 
చెపక రావలనింటే చాలా కాఱిం డుతుింది.  
అది న్నవఱన అయేయ న్నకూడా కాదన్న న్న నభమఔిం. అిందుచ్చతను సూచన ప్రామింగా ఏవో రిండు మాటల్త భనఴచ్చష 
మముమఱను ఴషగిించకిండానే ఴయమస్యును.  
అనేఔ భింది జన్నన్నా ఏఔ కాఱభిందు కొన్నా విందఱ మైళ్ళి దివారాత్ర భేదము లేకిండా జ్గ్రతుగా తీసుకవెలిఖలగిన 
మొదటి ప్రయాణయాింత్రిఔ స్యధనము రైల్తఫిండి. మీలో చాలాభింది ద్ధన్నా చూచి వింట్టరు. ప్రయాణిం చ్చష 
వింట్టరు. న్నఔటువింటి అనుబవిం లేఔ ఆన్నడు న్నడదవోల్తలో డాపాటుే టిఔకటుే కొనేటపుపడూ, రైల్త యొకెకటపుపడూ 
కూరుునా తరువాత నేడినపాటూే, ఇనీా, అనీా అన్న చెపనఱఴకాదు కానీ, ఆ ఔకరాత్రి ప్రయాణిించి భద్రాసు 
చ్చర్వటపటిక్క న్నకెనోా నూతాాింశాల్త అవగాహనలోక్క వచిు అప్రమతాింగా న్నలో ఴజ్ానమూ న్నఖరఔతా పెరగినటుటగా 
భావనఔలగిింది.  
ఇఔ భదరాసులో ఖడిపన కొదిదకాఱింలో పెరగినటుటగా భావనఔలగిింది. ఇఔ భదరాసులో ఖడిపన కొదిదకాఱింలో 
నేన్నదురొకనా సభసయల్త, చూచిన ఴింతల్త నేరుుకనా ఴశేషాల్త అనింతిం అఔకడే రిండవ యాింత్రిఔ స్యమూసఔ 
ప్రయాణస్యధనిం ట్రాింకార్ అనేది ఔనడాది. అది కాకిండా ధన్నకలైన వయకుల్త ింటరగానో తభ కటుింబాఱతోనో 
దూయప్రయాణాల్త చ్చమడాన్నక్క అనుకూఱమైన భరొఔ మింత్రస్యధనిం మోట్టరు కారు కూడా చూచాను. ఆన్నడు న్నతో 



 

టైఱర్ హైసూకల్తలో ఉనా ఴద్ధయరాుఱిందరలోనూ ఇటువింటి అదుభతమైన మానవ న్నరమతమైన ఈ యాింత్రి స్యధనముఱను 
చూచిన వారలో ప్రధముడను నేనే అనుకొింట్టను. అిందు కాన్నడు నేను కొించెిం ఖరవించి ఉింట్టను కూడాను.  
భనదేశింలోనే ఆింఖేము తెల్తగూ కాఔ ఇతయ భాషల్త, జ్తుల్త ఉనావన్న ఴనడమే కాన్న న్నడు ప్రతయీింగా భదరాసులో 
అయవగోడు ఴనే వయకూ భన భాషరాన్న చోట మెఱఖడిం కొించెిం ఔషటమేనన్న తెల్తసుకన్నాను ఇఔ ముిందు ముిందు 
కూడా అనేఔ దేశాఱలోనుించి ప్రయాణిం చ్చసుుింటే ఎలాగా అనుకన్నాను.  
మొఖల్తుర్రులోనూ నరాసపుయింలోనూ ఉనా ఔటటడాలూ, మేడలూ, దేవళ్లూ చూచి సింభ్రమాశురాయఱతో వాటి ఎదుట 
న్నఱఫడిపోయేవాణిణ. ఇఔ భదరాసులో ఉనా ఉనాత బవన్నల్త అతుయనాత దేవాఱమ వకరాల్త చూచినపుడు న్న 
ఆనింద్ధన్నక్క, ఆశురాయన్నక్క మేయలేఔపోయింది. ఏ దేశము లోనైన్న యింతఔన్నా ఴశాఱములూ, ఉనాతముల్త అయన 
ప్రస్యదముల్త కానీ, సుిందయములైన దేవాఱమముల్తకానీ, ఴశాఱములైన రాజమాయాముల్త కానీ, ఉింటవా అన్నపించిింది. 
ఈ భావిం న్న ప్రయాణము స్యగినకొదిద, కొతు కొతు ప్రదేశాల్త చూచినకొదీద ఔద్ధన్నా మించి ఔటి ఎపుపడూ వింటుింది, 
అన్న తెల్తసుకన్నాను.  
ఎింత సిందయయిం చూచిన సిందరాయన్న ఔదే యభవధి అనుకోడాన్నక్క వీలలేదన్నపించిింది.  
అలానే వెళిన కొదిద దేశముఱలోనూ, భనుష్యయఱలోనూ మానవ న్నరమతాఱలోనూ ఆకరక్క ప్రఔృతిలో కూడా ఎింతెింత 
సిందయయిం. వైఴదయిం ఔన్నపించిిందో చెప శఔయిం కాకిండా ఉింది. ఔ ద్ధన్నన్నపోలన్న వసుువ అనగా ఏదో క్కించితుు బేధిం 
లేకిండా న్న కెఔకడా ఔనఫడలేదు. ఔ రోజున స్యకటే్టిండులో మెల్రోజ్ ఎబేా అనే ఴత్రవధిఱ ప్రదేశిం చూడడాన్నక్క 
వెళినపుడు అఔకడి క్కటిఱనీా గాల వచ్చుటటుే జ్ఱరేులా రాతిలోనే చెఔకఫడి వన్నాయ. ఔ క్కటినీ పోల భరొఔటి 
లేదు. ఔ క్కటిలోన్న సఖ భాఖిం ఔయఔింగా సఖభాఖిం భరొఔ యఔింగానూ ఔనఫడాది. ఇదేమటన్న మాతో కూడా వచిున 
ప్రదయశకన్న అడగాా అది అింతేనిండి వీటిన్న సృశటించిన వలప భహామేధాఴ.  
ఏపుపడు ఏదో కొతు చుపస్యుడేకాన్న భళి చెమయడు. Genius doesnot repeat it self అన్నాడు. ఆ మాట 
ఴనడింతోనే మానవ మేధే ఇింత వైఴధయిం చూపసుుింటే జఖతాకయకడైన సృశటఔయు భన ఔలియదుట ఔనఫడే అనింతమైన 
రూపాఱను ఔ ద్ధన్నన్న పోలనది భరొఔటి ఉిండకిండా ఔ ద్ధన్నలోనే ఇింకా సూీమమైన వైధాయల్త ప్రతి న్నతయమూ 
సృశటించి డేసుున్నాడింటే అశుయయమేముింది? ఔ దేశాన్నా మించి భరోదేశింలో ఴశేషింగా ఉింటునా న్నఖరఔతా ఆచాయ 
వయవహాయములూ భాషా భేద్ధల్త అనింతింగా ఔనఫడుతూ వచాుయ. అవనీా వరణించడాన్నక్క ఇపుపడు వయవధి చాఱదు.  
ఇింకా అఔకడ వార జీఴత ఴధానమూ న్నఖరఔతాగురించి రిండు మాటల్త చెబుతాను. ఇవనీా మీక తెలమన్నఴకావ 
ఇటువింటివనేఔిం పుసుకాఱలో చదిఴ ఇతరుఱవఱే ఴన్నవింట్టరు కూడాను. అయన్న అఔకడిక్క వెళి మొనా మొనాన్న తిరగి 
వచిున భన్నశ అనుబవాల్త చెబుతుింటే ప్రతయీింగా నేను చూచినవీ, అనుబఴించినవీ చెబుతూింటే ఎకకవ ఉతాసహింగా 



 

వింటుింది సింగ వయవస ాఉనాది. భనక న్నల్తగు వరాణల్త ఉన్నాయ. వాలిక న్నల్తగు వయణముఱతోటి సమానమైన 
అింతరువల్తన్నాయ. వాలిక ప్రభువల్త, ఉనాతులైన భధయతయఖతి, స్యమానయ భధయతయఖతి, న్నరుపేదల్త అనే 
ఆరాఔదితిన్న ఴబజిింఫడిన న్నల్తగు తయఖతుల్తన్నాయ.  
భన ఴభాఖము సింస్యకయ ఴజ్ానముఱ మీద ఆధాయడాది. వాలిది కవఱిం ఐసకైశవయయము మీదనూ, అరాకాధిఔయిం 
మీదనూ ఆధాయడి వనాది. వీటి భించి చెడాఱను గురించి యపుపడు నేనేమీ చెపలేను. భన రపాఱకల్త రాయ 
దేశసుాల్త కావడించ్చతను వారననుసరించ్చ రాజ్యింఖ ఴధాన్నన్నక్క, భనజీఴతాన్నక్క పొింతన కదయఔ భన సింగ వయవసా 
వయవస ాకొించెిం అసువయసుభవతునాది. అఔకడ పాఱకల్త, పాలతుల్త సజ్తీయుల్త కావడముచ్చతను, జీఴత ఴధాన్నన్నక్క 
రాజ్యింఖ ఴధాన్నన్నక్క పొయపొచుిం లేకిండా స్యఫీగా స్యగిపోతునాది.  
ఆ దేశిం చూడగానే ఇది న్నఖరఔత పెించుకనా దేశభన్న తెల్తసుుింది. అఔకడి భనుష్యల్త, దితుల్త చూసుుింటే 
జీఴతాన్నక్క న్నఖరఔతకూ ఎింత సన్నాహతమో కూడా తెల్తసుుింది. ఎఔకడిక్క వెళిన్న ప్రప్రధభింగా నన్నాఔరషించిింది అఔకడ 
తీరుదిదిదనటుే ఉనా ఴధుల్త, ఔటటడాల్త వాటి తీరుతెనుాల్త. అఔకడ రశుభ్రతాను తరువాతను అఔకడ సించరించ్చ 
భనుష్యయల్త. యహద్ధర మీద పోయే వాహన్నల్త, ఔకను ధికఱక ఏరాపటైన పేవ్ మెింటే మీద నడిచ్చ జనింలో 
ఔక్రభిం, ఔదితి ఔన్నపసుుింది.  
ఫళ్ళి వాటి యషటమువచిునటుట రుగులతుడాన్నక్క వీల్తలేదు. ఎగువక వెళ్లిఫళ్ళి అనీా ఔ వైపు, దిగువక వెళ్లి ఫళ్ళి అనీా 
ఔవైపు. ఆ ఫలిక అడుాగా ఎఔకడా శువల్త గాడిదల్త తదితయ జింతువల్త కానీ, రాజయాల్త, ఖృహచిుద్రాల్త, 
కాభఔలాపాల్త గురించి న్నఱఫడి మాటే్టడుకనే జనసమూహముకాన్న ఔనుపించదు. పేవ్ మెింటే మీద నడిచ్చ జనిం 
కూడా క్రభదితినే నడవాల. అడాదిడాముగా ఎవరూ నడవరు. ఇదదరూ ముగుారు ఔలష నడిచ్చటపుపడు వార అడుగుల్త 
సమానింగా డుతూ ఉింట్టయ. రోడుా మీద ఎఔకడా ఏఴధమైన చెతాు చెద్ధయిం, ఉభమలూ, ఉచుల్త వగైరా ఏమీ 
ఉిండవ. ఇది టటణాఱలోనే కాకిండా ఎింత చినా లేటూరు వెళిన్న కూడా టటణముల్త లాగానే ఉింట్టయ. భన 
దేశింలో అది ఴరుదిిం అఔకడి జన్నభాక్క సిందయయ కాింీ ఎకకవ. వారక్క జీఴతింలో అది ఔ భాఖమేమో అన్నపసుుింది.  
సతయిం, వవిం, సుిందయిం అన్నారు భన పెదదల్త. వవిం మాట వవడిక్క తెలయాల కాన్న సుిందయిం భటుటక పాశాుతయ జీఴ 
తింలో ఔ భాఖభన్న పుపకోఔ తపదు. భనకూ సిందయయిం ఔపుపడు భన జీఴతింలో అింతర్నేనభయేయ ఉిండేది.  
ఇపడు భటుటక అది భృఖయమైింది. పాశాుతుయల్త సిందరాయన్నా జీఴతాింతరాభఖము చ్చసుకనాటుటగానే సతయిం కూడా 
న్నతయిం అనుసయణీమభన్న న్నశుయించుకన్నాన్నరు. స్యమానయ మానవడు మొదల్త అన్నా అింతసుుఱవారు సతాయన్నా ఫహు 
శ్రదిగా పాటిస్యురు. ఆచయణలో కూడా పెడతారు. న్నతయ జీఴతింలో వాయపారాదుఱలో కూడా దీన్నన్న పాటిసూుిండడిం 
నేన్నరుగుదును.  



 

అలాఖన్న అిందరూ అయ హరశుింద్రుఱన్న నేననడింలేదు. పెదద పెదద వయవహారాఱలోనూ, వాయపారాఱలోను మోసిం 
ఉింటుింది. ఉిండకిండా ఎలా ఉింటుింది? వయుఔమూ, వాయపాయమూ అింటే మోసిం తప భరొఔటి కాదనీ భరొఔలా 
ఉిండట్టన్నక్క వీల్తలేదనీ భన నభమఔిం. ఉదోయఖిం సింఖతికొస్తు భనవాళ్ళి జీతిం కాఔపైన ఏమాత్రిం దొరుకతుింది అనే 
ప్రశా ముిందే ఫమల్తదేరుతుింది. గుమాస్యు దఖాయ నుించి ఉనాతాధికార వయకూ వార అింతరువక తగినటుటగా ఈ 
ప్రమతాిం ఉింటూనే ఉింటుింది. అన్నాటిఔింటే ఘోయమేమటింటే, న్నయమస్యాన్నఱలో న్నయమన్నర్వదతఱలో కూడా ఈ 
దౌయాఱయిం అఔకడఔకడ ఉనాటుే ఴన్నక్కడి. ఆదేశాఱలో భటుటక ఆ హోద్ధలో ఉనావారలో ఇటువింటి దౌయాఱయిం ఉనాటుే 
నేన్నఔకడ ఴనలేదు.  
ఆ హోద్ధలో ఉనావారు వార న్నతయజీఴతింలో కూడా ప్రజలవవరూ తభన్న వేలతిు చూట్టన్నక్క అవఔశము లేకిండా 
నడుచుకింట్టయన్న ఴన్నాను. ఱిండనోే ఉింటునా ఔ జడిో బ్రహమచార, చాలా ఋజువయునుడు, ధయమరామణుడూను, ఔ 
రోజున ఔ ీణిఔ దౌయాఱయింలో తన వింట్టమెతో అక్రభసింఫింధిం జరపాడనీ, ఆ ఉతుయ ీణభిందు తన తపుప 
తెల్తసుకన్న శాుతుడై భరున్నడు సఱవపెటిట వెింటనే ఆమెను ఴవాహము చ్చసుకన్న తన తపుపను సరదిదుదకన్నాడనీ, 
ఔవాయు ఴన్నాను. ఇింత ఋజు వయునము భనదేశింలో ఎింతవయకూ సింబవమో ఆలోచిించవఱష ఉనాది.  
ఈ ర్నతిగా సతయమూ, సిందయయమూ మొదలైనఴ జీఴతింలో అింతరాభఖముగా చ్చసుకన్న భన ఖలగిన మానవల 
న్నఖరకఱన్న చెపడాన్నక్క వీల్త అవతుింది అింటూ మా ఉపాధాయయుల్త మాక సతోదేశము చ్చసూుిండేవారు. 
ఇఔనఔకడనే చూచిన ఴింతల్త, ఴశేషాల్త, చాలా ఉన్నాయ. అవనీా చెబుతూ కూరుుింటే ఇఔకడ వృధా కాఱయాన చ్చష 
నటేవతుింది. మూడు సింవతసరాల్త పాశాుతయ దేశవాసము వఱేనే నేనేనోా ఴషయాల్త నేరుుకన్నాననీ, ఎనోా ఉనాత 
భావాల్త ఔలగినవనీ, అనుకింటున్నాను. మద్ధయాిం చ్చతను, అతి సవఱప ఴషమముల్త మొదల్త భహతుయ 
ఴషమముఱవయకూ భనము వారవఱన నేరుుకొనవఱషనఴ యన్నానోా ఉన్నాయ.  
వాటిననాటినీ భయచి ఏ వస్త్రధాయణలోనో, వేషధాయణలోనో వాలిను అవసయింగా అనుఔరించి న్నఖరకఱభన్న 
సింతృపుడడిం ఆతమవించనే కాఖఱదన్న న్న అభప్రామము. అన్నాటిఔింటే భన దేశమునూ, భన ఴదయనూ, భన 
సింసకృతినీ భన మెింతగా యలా గౌయఴించవలనో ముకయముగా వారన్న చూచి నేరుుకోవఱష ఉనాది. ఆయా 
ఴషయాఱలో న్నషాణతులైన వాశాుతుయఱనేకల్త భనదేశిం వచిు భనక పాఠాల్త నేరుపతూ ఉనా ఴషమిం మీఔిందయకూ 
ఴదితమే. ఇింతఔన్నా యొకకవగా మీ ముిందయ ఏమ చెపఖఱను? చెపపన ద్ధన్నలో ఉనా లోముఱను మీరు 
భన్నాస్యుయన్న ఆవసూు మీరింత శ్రదిగా ఒపఔగా న్న న్నస్యసయమైన ఉన్నయసమును ఴనాిందుక మీ ఔనేఔ  
ఔృతజాతాభవిందనముఱతో ఴయమసుున్నాను. 'విందేమాతయమ్' అన్న ఔ నభస్యకయముతో సభకఱ హయషధావన్నఱ భధయ 
నేనేదో గనకాయయిం స్యధిించాననుకింటూ న్న కర్నులో చతిక్కఱఫడాాను.  



 

సబలో చపటుే సదుదభణఖగానే సభాధయక్షుఱ వారు లేచి సభకఱ తయఫున న్న ఖింభీరోన్నయసమునక వార 
హయషమోదముల్త, ఆశీసుసల్త అిందజేసూు వారు ఉన్నయసము ముగిించారు. తరువాత సభా న్నరావహకల్త, బార్ 
కౌన్నసల్ కాయయదరశగారూ తభ హయషమును ఔృతజాతనూ వెఱేడిించి సబ ముగిించారు.  
నరాసపుయిం హడావడి అయపోయన తరువాతను వాయిం రోజుల్త వయకూ యవరో ఔరు ఴద్ధయరాులో ఉపాధాయయులో, 
లామరోే ఎవరక్క తీరఔయనపుడు వారు వచిు న్నతో ఔబురేు చెపుతూ, అఔకడఴశేషాఱడుగుతూ వెడుతుిండేవారు. ఈ 
ర్నతిగా న్నక కొింత కాఱక్షేిం అవతుిండేది. ఇఔ క్రమేణా ఈ కాఱక్షేిం కూడా లేఔ ఏమీ తోచఔ, పొఱిం వెళి 
అఔకడన్న వాలితో ఎలా మాటే్టడాలో ఎలా న్న చ్చయించాలో తెలమఔ, ఏమీ తోచఔ రిండురోజుల్త యొఔకడికన్న 
పోద్ధభన్న బుదిి పుటిటింది.  

 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 46వ భాఖిం 
నేను ఫసర్వదశమునుించి అనగా ఴదేశాఱనుించి వచిున తరువాత మా ఫింధువరాాన్నా ఎవర్నా చూడలేదు. నరాసపురాన్నక్క 
సమీింలోనే ఔ చినా లేటూరులో మా పనతలే ఉనాది. ఆమెను చూడవలనన్న కతూహఱిం ఔలగి మా అభమతోటి 
చెపప ఉదయానేా లేచి అఔకడక వెళ్ిను. అదొఔ మారుమూఱ గ్రాభము ఔవడిం చ్చతను, న్నఖరఔత చాలా తకకవ నేను 
వసుున్నాననా మాట ఎవరో గ్రాభసుుఱ కెరుఔయచారు.  
ఆమాట ఴనగానే, ఊయింతా వీధిలోక్క ఴయఖఫడాారు. అిందులోనూ ముకయింగా స్త్రీఴభాఖిం - స్కభక వెళిన భన్నశ ఎలా 
వింట్టడో అతడు కూడా దొయలా తెఱేగా పాలపోయనటుేింట్టడా! వాడేిం ఔటుటకింట్టడో భన మోసురుగా 
ించఔటుటకింట్టడా, లేఔ దొయఱ మోసురుగా సూటూ, హేటూ బూటూతో ఉింట్టడా! వాడు భనలాగే భన భాషలో 
మాటే్టడతాడా లేఔ మాతృభాష భరుపోయ, ఇింగీేష్యలో మాటే్టడతాడా? ఇింకా అనేఔిం వెర్రి సిందేహాల్త తోచి ననుా 
చూస్తు ఈ సిందేహాఱనీా కాఔపోయన్న కొనేాన్న తీరుతఴ ఔద్ధ అనీ, న్న రాఔ కెదురుచూసూు న్న వేషభాషఱ ఴషమింలో 
మారుపను గురించి ింద్ధల్త వేసుకింటూ కూరుున్నారు. తన కెవరు చెపాపరో చెపలేదో కాన్న, నేను స్కభలో ఔ 
దొయస్యన్నన్న పెళిచ్చసుకన్నాననీ, ద్ధన్నక్క ఇఔకడక తీసుకవచిు చెనాటటణింలో ద్ధచాననీ, రూడైన వాయు తనక 
తెలషిందనీ, ఔ బుదిిభింతుడు పుకారు పుటిటించాడు.  
అిందుచ్చతను వాళ్ళి భర్న ఆదురాదగా న్న రాఔక ఎదురుచూశాయట. ఇింతకూ ఔవేల ఆ దొయస్యన్న కూడా వసుుిందేమో! 
అది తెఱేగా వింటుిందో, భనవాడిన్న పెళి చ్చసుకనా తరువాత కొించెిం యింగు ఏమైన్న తగిాిందో, అసలేిం 



 

ఔటుటకింటుిందో, భనవాలిక భలేేనే అనీా ఇలాగే ఉింట్టయో, ఉిండవో, ఎలాగైన్న ఔకస్యర చూస్తు బాగుిండును 
అనుకింటూ యువఔ హృదయాల్త దడదడ కొటుటకో స్యగిన్నయ. ఇదింతా న్నక తరువాత తెలషన ఴషమము.  
నేన్నరోజు ఉదమభము సుమారు ఎన్నమదిఖింటఱక ఆ ఊరు చ్చరాను. గ్రాభింలో అడుగు పెటేటసరక్క గ్రాభసుుల్త 
కొతువాడిన్న ఇటేట షఔడతారు. ననుా ఊర పొలమేయనే ఎవరో చూచి, ఊరలోన్నక్క రుగెతుుకన్న వెళిన్న రాఔ ీణింలో 
వూయిందరక్క ఉపుప అిందిించాడు. నేను గ్రాభింలో అడుగుపెటేటసరక్క చూడిండి భహా ప్రభో! ఏ ఔఱఔటరునో ఖవయారునో, 
చూడట్టన్నక్క వచిునటుట ఊరు, ఊయింతా ఴయఖఫడి బారుల్త తీరు న్నఱఫడాారు, ద్ధర ప్రఔకన. కొించెము వమసుస చెలేన 
స్త్రీఱింతా, ఉబమక్షాఱవారూ, అనగా ప్రసుుత సువాషనులూ, పూయవ సువాషనులూ కూడా అరుగుఱమీద న్నఱఫడాారు. 
డుచుపఱేల్త కొతు కోడళ్ళి గుమామఱలోనూ, క్కటిఱదఖాయ గానూ న్నఱఫడాారు. ఇింతభింది ఇలా యిందుక న్నఱఫడాారో 
న్నక మొదట తెలమలేదు.  
ఎవరో కొిందరు న్న ప్రఔకను వెనుకా న్నతోపాటు అడుగు వేసుున్నారు. ఇింతభింది స్త్రీ పురుషాదుల్త ఇలా ఎిందుక 
న్నఱఫడాారో న్న ఔయాిం కాఔ న్న సయసను నడుసుునా పెదదభన్నశన్న ఎవరైన్న అధికారుల్త వస్యురాిండీ ఈ వేల అన్నాను.  
ఇలా యింతభింది గ్రాభింలో ఉనావాయింతా బారుల్తతీరు న్నఱఫడాార్వమటి?" అన్నాను. "ఎవరు రావడమేమటి? 
మీభమలా చూడడాన్నక" అన్నాడామన.  
ఆ మాటఴన్న ఛాతీ వెడలఫపనటుట, నేను న్నల్తఖింగుళ్ల్త పొడవెదిగినటూట చూసూు గ్రాభసుుఱరపించ్చ 
జ్జహారుఱిందుకింటూ, ఎలాగో మావాలి ఇల్తే చ్చరుకన్నాను. లోఱక వెళి యోఖక్షేమాఱడిగి వాలిిందిించిన నీలితో 
కాళ్ళి చ్చతులూ ఔడుకకన్న భిండువా వాక్కట్లేక్క వచ్చుసరక్క స్యఴటిన్నిండా అరుగుల్త న్నిండా జనిం అన్నా యకాఱవారూ, 
అన్నా వమసుసఱవారూ, క్కటక్కటలాడుతూ కూరుున్నారు. ఎిందుఔలా కూరుున్నాయనుకన్నాను.  
కొింతీష ఇపుపడేభన్నా ఉన్నయసము ఇభమింట్టర్వమోనన్న బమడానాు. కాన్నవాళ్ళి ధయమమా అన్న మాటే్టడకిండా, 
న్నకష న్నద్ధనింగా చూసూు అలాగే కూరుున్నారు. రిండు మూడు న్నమషముల్త తరువాతను ఔ ముసలామన న్నభమదిగా 
గొింతు సవరించుకన్న, 'శాస్త్రల్తేగారు(అనగా మా న్నమనగారు) చాలా అదృషటవింతుల్త' అన్న ఆయింభించారు. 
వారకభిండి యటువింటి కమారుడు..." అన్న యింకొఔడు అిందుకన్నాడు. ఆ న్నమమదీ, ఆ సుగుణ సింతిు" అన్న 
భరొఔరు.  
ఇలా యఔయకాల్తగా కొింతస్తపు ననుా స్ుత్రిం చ్చశారు. న్నక ఔ ఔకన నవూవ భరొఔ ఔక షగూాను చచిు చెడి ఎలాగో 
ప్రాణాల్తఖాఫటిట రాచ పెళికొడుకలా కొమయబారపోయ అలాగే కూరుున్నాను.  
అఔకడి నుించి ఔరొఔర్వ ఏదో ఔ వెర్రి మొర్రి ప్రశా అడఖడమాయింభించారు.  



 

‘అయతేనిండి అఔకడ కూడా ఇఔకడలాగే ఉింటుింద్ధిండీ’‚అఔకడ వాళ్ళి ఫటటల్త ఔటుటకింట్టరాిండీ అన్న ఔతను. 
'ఔటుటకింట్టయయాయ, ఔటుటకోఔపోతే చూడలేఔ భనమూ, చల బరించలేఔ వాళ్ళి చచిుపోతారు" అన్నాను. ఆహా 
అదికాదిండీ వాళ్ళి భన్నక్కభలేేనే ించెల్త, చ్చరల్త ఔటుటకింట్టరా? లేఔపోతే అవేవో తొడుకకింట్టరా అన్నాడు.  
"అమయ బాఫమయ! బాబూ, భయయతే ఎలాఖిండి! తభక్క భటుటక సలమయలేద్ధ అన్నాడు.  
"వెమయఔపోవడిం ఏిం ఔయమిం!! నేనూ ఖజఖజలాడి పోయాను. వెింటనే ఆ దేశ దితిన్న రిండు సూటూే, కోటూే వగైరా 
కటిటించుకన్నాను. భనలో భనమాట అసల్త ఏమీ ఔటుటకోకిండా ఉిండేచోటుే కొన్నా ఉన్నాయ ప్రించింలో 
లేఔపోలేదు" అన్నాను.  
'అమయబాబోయ్. భయయతే అఔకడ అింతా ఆడా, భగా అిందరూ అింతేన్నిండీ" అన్నాడు గుిండెబాదుకనాటుట.  
వాడి వైకర చూచి నవవకన్న వాడేదో యహసయింగా న్న దఖాయక వచిు ఆ వూర్వదో తెల్తసుకన్న అఔకడిక్క ప్రయాణిం 
ఔటెటటటుటన్నాడు అనుకన్నాను. అది చాలా వేడి దేశిం. వాళ్ళి టిట అడిఴ జ్తివాళ్ళి, అన్నఖరకల్త, ఇింకా షఖానీ 
శర్నయింలో కొన్నా భాగాల్త గుుింగా ద్ధచుకోవలననీ వాలేక్క తెలమదు. అిందుచ్చతను వాలికమీ ఎబెాటుటగా ఉిండదు 
అన్నాను. ఈ ధోయణి కొింత మాయువలననే ఉదేదశింతో ఔ పెదదతను బాబూ అఔకడ వరాాల్త కరుస్యుయాిండి అన్నాడు." 
'ఆ' అన్నాను.  
"అయతే భనకభలేే పాడి ింట్ట అవీ ఉింట్టమనామాట. అస్ అబాా?" అన్న ఆశుయయిం వెఱేడిించాడు ఔతను.  
"అయతే బాఫయాయ, నేను యర్రిముిండా వాడిన్న, తెల్నఔ అడుగుతున్నాను. కానీిండి, అఔకడ కూడా పెళిళ్ళి 
చ్చసుకింట్టరాిండి" అన్నాడు.  
న్నక వళ్ళి భిండిింది. "పెళిళ్ళి ఖరాభద్ధన్నలూ సభసుమూ చ్చసుకింట్టరు. పఱేల్త కూడా పుడతాయన్నాను." 
అయతే ఆ పఱేల్త కూడా ఇింగీేషే మాటే్టడుతారు కాబోలేభిండి. అయన్న అింత పుటిటనపటి నుించ్చ ఎింత దొయలైతే 
భటుటక ఇింగీేష్య ఎలా వసుుిందో నన్న అతననగానే, అతన్నతోపాటు అింతా ఆశుయయపోయారు.  
ఈ ప్రశాఱనీా మావూరు వాళ్ళి అడిగారు ఏవూరు వెళిన్న ఇింకా ఇలాింటివే అడుగుతారు కాబోల్త అనుకింటూ వార 
అమామఔతావన్నక్క నేను కొించెిం నవవకన్నాను.  
వారు పాిం అడఖవఱషన ప్రశాల్త ఇింకా అనేఔమున్నా ఆ రోజుక అింతా సఱవ తీసుకన్నారు. ఇలా రోజూవచిు 
యఔకడునాన్నాళ్ళి ననుా చిత్రవధ చ్చస్యురు. ఏమటి? అన్న హడల పోయాను.  
భరున్నడు లేచి స్యాన్నన్నక్క చెరువ దఖారక్క వెళ్ిను. అపటిక్క కొిందరు యువతుల్త తలొఔ బింద చింఔను పెటుటకన్న 
వయాయయింగా వచాురు. ననుా చూష షగుాడి కొించెిం దూయింగా ఔక ీణిం నుించున్న, వాళ్ళి న్నభమదిగా నీటిలోక్క 
దిగారు. వాలి వయాయయమూ, వాలి సిందయయమూ, వాలి ఱజ్ా చూసూు ముగుిడనై భన లేడుచుఱలో కూడా యింత 



 

లావణయమూ, న్నజూకూ, వనాదో అనీ, ఆశుయయపోతూ నీలిలో న్నభమదిగా అటూ, ఇటూ ఈదుతూ, తేల్తతూ, 
మునుగుతూ, కాఱయాన చ్చమటిం మొదలట్టటను.  
ఆడవాలిింతా స్యాన్నల్త చ్చష ఔబురేు చెపుపకింటూ భిందహాస్యఱతో న్నభమదిగా ఇలిక ఫమల్తదేరారు. వీళిింత 
చినాతనింలో ఇింత ఫరువ బిందల్త ఎతుుకింటూింటే న్నక భనసుస చివకకభనాది. పోనీ ఆ బిందల్త నేన్నతున్న 
అింద్ధభనుకన్నాను. కానీ నేను భటుటక ఎన్నా బిందల్త మోసుకపోఖఱను! ఎింతభింది చింఔఱక అిందిసూు 
న్నఱఫడఖఱను? అిందుఔన్న ఊరక జ్లడుతూ మౌనింగా వాలికష చూసూు, నీలిలో న్నఱఫడాాను. అిందరూ ఖటుట 
మీదక్క వెళ్ిరు.  
ఔమామయ భటుటక సుమారు దహార్వళ్ళి ఉింట్టయ. ల్తచగా కిందనపు బొభమలా ఉనాది. పాిం ఆ అమామయ బింద 
ఎతుుకోలేఔ ఎింతో అవసాడుతూ ఉనాది. కాసు చెయయ ఇభమన్న తోటివాలిను పలస్తు ఴన్నపించుకోకిండా ముిందుక 
స్యగుతున్నారు.  
న్నకాపఱేన్న చూస్తు జ్లవేషింది. ఆలోచిించకిండా ఔకడుగు ముిందుక వేష. "ఉిండమామ నేను సహామిం చ్చస్యు 
నన్నాను." 
ఆ అమామయ ముకిం షగుాతో ఔిందఖడాలా ఎర్రఫడాది.  
"వదదనీ" అన్న అనవలనన్న ప్రమతిాించిింది. కాన్న నోట మాట రాలేదు. న్నశశఫదింగా పెదవల్త భటుటక ఔదిలన్నయ. 
నేన్నదేదీ ఖభన్నించినటుట, ఔఔకను బిందటుటకన్న భుజిం మీదక ఎతుుకోడాన్నక్క సహామిం చ్చశాను.  
ఖతయింతయిం లేఔ హడలపోతూ ఆ అమామయ న్న సహామముతో బిందను భుజ్న అభరుుకనాది. ఆ బింద భుజ్న 
కెతేుటపుపడు న్న చ్చయ పొయపాటున ఆమెక తగిలింది పాిం. ఆ పఱే ఖజఖజలాడిపోయింది. బిందక్కింద డేసుుిందేమో 
అనాింత బమిం వేషింది న్నక. ఈ పఱేరావడిం లేదేమా అన్న తోటివాలిింతా ఔకస్యర వెనక్కక తిరగి చూశారు. నేను 
బింద టుటకన్న సహామిం చ్చమడిం చూచి న్నరాిింతపోయారు. ప్రించభింతా ఔకస్యర చైతనయిం 
ఉడిగిపోయనటేయింది. ఈ పఱ ేనుదేదవించి స్కతా! అన్న ఔ కఔవేషిందొఔ అమామయ హడలపోతూ ఈ పఱే 
తఱవించుకన్న ఖఫఖఫ నడిచిింది. ఇింకెముిందీ? ీణింలో ఈ వాయు గాలలో పాక్కపోయింది. న్న మీద సదభప్రామిం 
కొింత తగిాింది గ్రామాన్నక్క.  
దీన్నతో ఊళ్ళి రిండు పార్నటల్తగా ఏయపడాఴ. పెదదవాళ్ళి స్త్రీ పురుష్యఱింతా ఔటి. కర్రకాయింతా ఔటి వాళ్ళి న్న 
ీభనామాట. వాలిిందర న్నమీద వొఔ ఴధమైన అభమానిం ఏయపడాది. కర్రకారులో మొఖవాళ్ళి అసుమానభిం 
న్నతోటే కాఱక్షేిం. నే న్న ఔబురేూ, ఈఔబురేూ చెబుతుింటే అిందులోనూ ఴదేశాఱలో ఆడవాళ్ళి సింఖతుల్త వరణసుుింటే 



 

వాలిక భర్న హుషారుగా ఉిండేది. ఇది జరగిన ఔటి రిండు రోజుల్త తరువాత భళ్ళి చెరువ దఖాయ నేనూ భరకొ 
Oదరు కర్రాళ్ళి స్యాన్నల్త చ్చసుున్నాము.  
ఆడవాళ్ళి పెదదవాళ్ళి చాలాభింది తొిందయగా స్యాన్నల్తచ్చష నీళ్ళి తీసుకవెడుతున్నారు. నేను ళ్ళి 
తుడుచుకింటున్నాను. ఇింతలో ఔ ఴతింతువ సుమారు పాతికలి భన్నశ. న్న వైపు తిరగి కకష, ఔ భిందహాసిం 
ఴసురుతూ, షగుానభనయసూు,  
'కాస్త్ర ఈ బింద ఎతుుదూ న్నమన్న! న్నక చెయయ బొతిుగా స్యవధీనము లేకిండా ఉనాది.' అనాది అరోదక్కుతో అింతభింది 
ఆడవాళ్ళి వనాింతస్తపూ వాలి న్నవలినీ సహామభడకూకడద్ధ అనుకన్నాను.  
‘నేను వసుున్నాను' అనాది న్నభమదిగా కాఴడ.  
న్నకమ తోచఔ ఔ ీణిం తటట్టయించాను.  
ఏభబాాయీ! దికకమాలన ద్ధన్నా అవసరాన్నక్క అసరా అడిగాను ఔద్ధ? కాసు చెయయ వెమయకూడదూ! అవను నేనేమ 
చినాపఱేన్న? చఔకన్నద్ధన్నా! అనాది సన్నాయ నొకకల్త నొకకతూ,  
అభమ నీ తస్యసగొయాయ ఎింతమాటన్నావ. అనుకన్న ఆఴడ కోరన సహామిం చ్చశాను. వూలి ఆఴడ చాలా ప్రషదుిరాఱనీ 
గ్రింథస్యింగురాఱనీ న్నక తరువాత తెలషింది. ఇింకముింది? న్న ఖాయతి ఈ దఫాతో గ్రాభిం నల్తదిశలూ వాయపించిింది. 
కాన్న న్న స్తాసతుల్త భటుటక ననుా ఴడిచిపెటటలేదు. న్న ధైయయ స్యహస్యల్త మెచుుకన్న న్నక భరింత సన్నాసతుల్త 
అయన్నరు. వాలి ప్రోతాసహిం మీద ఔటి రిండు ఉన్నయస్యల్త కూడా ఇచాును. ఆ వూలి స్త్రీ ఱక కూడా ప్రతేయక్కించి 
ఏదో ఔ ఉన్నయసిం ఇభమన్నారు. అలాగే వాలికూ చెపవఱషన ఴషయాల్త చాలానే ఉన్నాయ కాఫటిట స్త్రీఱక వేర్వ సబ 
ఏరాపటు చ్చమభన్నాను.  
మా మత్రుడు ఆ సబ ఏరాపటుక ఎింత ప్రమతాిం చ్చషన్న డుచువాలిను ిండాన్నక్క పెదదవాళ్ళి ఎవవరూ పుపకోలేదు. 
ఇఔ ముసలవాలిక ప్రతేయక్కించి నేను చ్చమవఱషన వేద్ధింత బోధలేమీలేవ పొభమన్నాను.  
అఔకడునాన్నాళ్ళి ననుా ఴడిచిపెటటకిండా, ఇయవై న్నల్తగు ఖింటలూ న్న నీడలో తిరుగుతుిండేవాడు సతయిం అనే 
కర్రవాడు. నేనసుమానమూ వాళిింటిక్క వెడుతూ వసూుిండేవాడిన్న, అతనూ బ.ఏ. పాయసయన్నడు. ఆధున్నఔ భావల్త 
చాలా ఔఱవాడు. అతన్న భాయయ చఔకన్న చుఔక. ఆమె అింటే అతన్నఔమతమైన ప్రేభ. ఆఴడక చాలా సవతింత్రమచ్చువాడు. 
తలేకెింతమాత్రమూ ఇషటము లేఔపోయన్న ఆ భారాయబయులదదరూ ఏమీ అయభరఔ లేకిండా న్నతో చాలా చనువగా 
ఉిండేవారు.  
ఔ రోజు భధాయహాిం వారింట్లే కూరుున్నాను. ఆ పూట ఆ అమామయ, పుటిటింటిక్క వెడుతూ ఉనాది. రిండెడేఫిండి ఴధిలో 
న్నఱఫడి ఉనాది మూట్ట, ములేఔటుటకన్న ఆఴడ లోఱ షదిింగా ఉనాది. ఆ అమామయ భారాు, నేనూ స్యమాను ఫిండిలో 



 

పెట్టటము. మీకూకడా ఎిందుఔిండీ ఈ శ్రభ అింటూ అతను చాలా మొహమాటిం కూడా డాడాు. ఇింకొఔటి రిండు 
వసుువల్త వింటే, తేవట్టన్నక్క అతను లోలక్క వెళ్ిడు. ఫిండి ఎఔకడాన్నక్క ఆ అమామయ వీధిలో ఫిండి దఖాయక వచిుింది. 
అతుగారు వెనకాఱ గుభమిం దఖాయ న్నఱఫడాది. ఇరుగుపొరుగు వాళ్ళి కొింత భిందీ, ఎదుటి యలివాళ్ళి, ఔక 
ఇలివాళ్ళి స్త్రీలూ, చాలాభింది వాలి వాలి అరుగుఱమీద న్నఱఫడాారు. నేను ఫిండిక్క దఖాయనే వన్నాను. ఆ అమామయ 
ఫిండి ఎకాకఱన్న రిండు మూడు స్యరేు ప్రమతిాించి ఎఔకలేఔ అవసాడుతునాది. కర్ను పీట తీసుకయభమన్న అతుగారు లోఱ 
నునా కొడుకను కఔవేషింది.  
'ఎిందుఔమామ! ఎకక నేనునానుగా’‚అన్న ీణింలో అతుగారు ఆ అన్న వారించడాన్నకూకడా వయవధిలేకిండా, నేను వెనుఔ 
నుించి అమాింతిం ఆ అమామయ నడుము టుటకన్న ఫిండిలోక్క ఎక్కకించాను. ఇలా జరుగుతుిందన్న అఔకడునా ఏ ఔకరూ 
ఊసించలేఔపోయారు. నేనూ అన్నలోచితింగా పాశాుతయ దితిలో ఆ అమామయ, న్న చెలేలో భరో సన్నాసత ఫింధువో 
అయనటుట భాఴించుకన్న, ఈ సహామిం చ్చమవలనన్న తోచి, అలా చ్చశాను. అతిుింటి కాపుయిం చ్చసుునా పఱే. సవింత 
చెలేలైన్న, అలా ఎతుుకన్న ఫిండి ఎక్కకించటిం, భన దితుఱక ఴరుదిభనా సింఖతి ఆ ీణింలో నేను ఴసమరించాను. అదీ 
న్నవఱే వచిున పొయపాటు. పఱ ేషగుాతోనూ, బమింతోనూ నోరతులేఔపోయింది. అతుగారు అగిాహోత్రమైపోయింది.  
ఇరుగుపొరుగు వాయింతా ఏఔగ్రీవింగా, "అయోయ వాడి స్యహసిం భిండా" అన్నారు.  
ముసలాఴడ పాయవతీశిం నీకిం పొయేయకాఱిం అనాది న్నపుపల్త ఔకకతూ, నేనూ న్న తపుప తెల్తసుకన్న హడలతిున్నక 
భరొఔ దురుదేదశిం ఏమీ లేదన్న చెపడాన్నక్క కూడా నోరు రాఔ అఔకడునా ఎవవరకష చూడలేఔ తఱవించుకన్న యింటిక్క 
వెళిపోయాను. న్న ఔింటే ముిందే ఈవాయు మాయల్తే చ్చరింది.  
మాపన్నా ననుాఇన్నా దేశాలూ, ఇనేాళ్ళి తిరగి, ఇింతడబూా తఖలేష, ఇదిట్రా నువవ చదిఴన చదువూ నీ చదువ 
చటుటఫిండల్త కానూ! ఎింతన్న చ్చశావరా టటఖలూ ఎింత షగుాలేఔ పోయిందదిరా! వాలి మొహిం ఎలా 
చూడనురా!  
న్నతఱ ఎఔకడ పెటుటకోనురా! అింటు శోకాల్త తీసూు ఆ రాఖవయసనే న్నక తఱవాచ్చటటుట న్నల్తగూ పెటిటింది.  
కాస్తసటిక్క న్న స్తాసతుడూ, అగిా యవతింలా చకాకవచాుడు. ననుా చూచి, నుఴవింత ఫద్ధమష్ష వన్న అనుకోలేదు. 
ఈమాటు నీవ న్నగుభమిం తొక్కకతే చింపేస్యును’‚అన్న అఔకడ నుించోకిండా రగెతాుడు.  
న్నక నవావలో, ఏడవాలో తెలమలేదు. ఔథ యలా అడాింగా తిరగిిందేమా అనుకన్నాను. అన్నలోచితింగా చ్చషన ఈ 
చినాన్న ఎింతన్న చ్చషింది? వాలిిందరూ ఔక ీణింలో న్నపై యింత న్నింద మోపారు. అనుకింటూ న్న స్తాసతుడిక్క 
న్న అభప్రామభింతా ఴశదింగా ఉతుయిం వ్రాష ఆ రోజుననే ఆ గ్రాభిం నుించి భకాము ఎతేుశాను. భించిక్కపోతే చెడు 
ఎదురు అవతుిందింట్టరు ఇదే కాబోల్త. భనవాలి వయవహాయభింతా ఇలాగే వింటుింది. పోనీ లేటూయన్న 



 

సరపెటుటకింద్ధమా అింటే, టావాస్యఱలో భటుటక ఇింతఔింటే ఉనాత భావాల్త ఉిండిచచిున్నయా అనుకన్నాను. 
మొనా నరాసపుయింలో జరగిన సన్నమన్నలూ, ఈన్నడు ఇఔకడ ఈ అవమాన్నల్త, ఇదే కాబోల్త జీఴతిం.  
ఆ స్యమింకాలాన్నక్క న్నభమదిగా నరాసపుయిం చ్చరుకన్నాను. ఆ పూట ఇింటిక్క వెలిబుదిి కాలేదు. ఆ గ్రాభింలో నేను చ్చషన 
న్న తపుప అన్న కానీ, దూషయభనీ కానీ యపటిఔ నేననుకోలేకిండా ఉన్నాను. ఔ దురుమహూరాున, ఏ దురుదేదశమూ 
ఎింత మాత్రమూ లేకిండా అన్నలోచితింగా చాలా సహజిం అనుకొన్న చ్చషన న్న ఇటువింటి ఴర్నత రణామాన్నక్క 
ద్ధర తీసుుిందన్న ఊసించలేఔపోయాను నేను.  
మూడు సింవతసయముల్త ఴదేశ జీవనములో కొన్నా వేఱ సింవతసరాఱ భన న్నఖరఔతను అధిఖమించి ఫహుశా 
భనమింకొఔన శతాబదలో కాన్న స్యధిించలేన్న ప్రఖతిన్న ఈమూడు సింవతసరాఱలోనూ కొింతవయక నేనిందుకోఖలగాను 
కాబోల్త. ఈ ఴషమము ఆవూరు వాలిక తెలమయచటమెలాగు? నేన్నపుపడు చెబతే ఏదో కాఔభమ ఔధ  
ఔలపించాననుకింట్టరు గానీ, న్నభనోభావిం వాళ్లిలా గ్రసించఖఱరు. ఈ సింగటనఱతో న్న భనసుస ఎింత 
ఴఔఱమైనదో న్నక ఆశుయయింగా ఉింది. ఏ సిందయభింలోనూ, ఎనాడూ ఇింత భనోవేదన పొిందిన జ్ాఔింలేదు.  
ఆ గ్రాభసుుఱ దృశటలో ఈ ఔలింఔమలాగే న్నలచిపోతుింది కాబోల్త. ఏిం చెమయను? ఇింఔ న్న గ్రాభింలో అడుగుపెటెట 
యోఖయత చ్చతులారా పోగొటుటకన్నాను. నేను అయతే భటుటక ఏిం చెమయను? చ్చషనది అనుబఴించఔ తపదుఔద్ధ 
అనుబఴస్యును. న్నకమీ అబయింతయములేదు.  
అబయింతయమున్నా తపదు కానీ, ఆ పఱేను. దేవతలాింటిద్ధన్నా అమామకడైన బరాు మూరాురాలైన అతుగారూ, ఎన్నా 
ఴధాల్తగా క్షోబపెడతారో అింతఔింటే యభమూరిులైన ఆ గ్రామీణ స్త్రీ జనిం భర్న కాకలాే పాడిచ్చస్యురు పాిం.  
ఈ భనసుసతో, ఈ వేదనతో ఇింటిక్క వెలివలననే బుదిిపుటటలేదు. ఆ రాత్రి అఔకడే ఔ స్తాసతుడిింట్లే డుకన్నాను. 
అతను చాలా సింతోశించాడు. రాత్రి యింతోస్తపు ఔబుయే భధయను న్న గొడవ కొింత భ  
రుపోఖలగాను. భరున్నడుదయాన్నా వెళిపోతానింటే ఎనోా ఴధాలా ననుా ఔడుపు కాళ్ళి టుటకన్న బ్రతిమాల అఔకడే 
ఉించ్చశాడు. స్తాసతుడు. అపటిక్క చాలా వయకూ మూమూల్త భన్నశనయాయను. ఆకరకలాగో అతన్నక్కనచుచెపప 
సవగ్రాభిం  చ్చరుకన్నాను.  
నేను మా పన్నాగారవూళ్ళి చ్చషన గనకాయయిం మాగ్రామాన్నక్క టెలగ్రాఫ్ సఔయయిం లేఔపోయన్న, ఎలాగో న్నఔింటె ముిందే 
మా వాలిక తెలషపోయింది. మా గ్రాభసుాఱ కెింతభిందిక్క తెలషిందో ఇింకా అించన్న తెలమలేదు. నేను స్యానిం గీనిం 
చ్చష కూరుునా కొింత స్తటిక్క, మా న్ననా పొఱిం నుించి వచిు, ఏమరా అబాాయిూ ఎపడొచాువ ఊరున్నించి, మీ పనీా 
వాళ్ళి కలాస్యగా ఉన్నారా, నువవ తినాగా అఔకడ నుించ్చన్న రావడిం? ఴశేషాలేమీ లేవ ఔద్ధ' అన్న ఖఫఖబా న్న 
సమాధాన్నన్నక్క ఆఖకిండా న్న కష తీీణింగా చూసూు అడిగారు. ఆమన ముకఔవళఔఱను ఫటేట, ఆమనడిగిన 



 

ధోయణిన్నఫటిట కొింతవయక జరగిన సింఖతి ఊసించుకన్నాను. ఏమ సమాధనము చెపడమా, ఎలా చెపడమా అన్న 
ఔీణిం ఆలోచిసూుింటే కొన్నా ఴషభ రషాతుఱలో జరగినది జరగినటుే చెపడమే ఉతుభ దితి: honesty is 
the best policy అనే ఆింఖ ేస్యమెత న్నక జ్ాఔిం వచిు, ఆ దితే అవఱింభించాను.  
నేన్నపుపడు రావడిం నరాసపుయిం నుించి, న్నన్నా, పన్నాగార ఊరనుించి అఔకడిక్క వచిు అపుపడే మూడురోజులైింది. 
పన్నాదఖాయ ఇింకో వాయిం రోజుల్త ఉింద్ధభనే అనుకన్నాను.  
కానీ, న్నల్తగు రోజుఱ క్రితిం ఔ ఴచిత్ర సింగటన జరగిింది అన్న ప్రాయింభించాను. ఇింతవయకూ న్నఱఫడి ఉనా మాన్ననా 
మాటే్టడకిండా కూరుున్నాడు. ఔ అీయమైన్న ఴడిచిపెటటకిండా, నేను ఆ వూరు వెళిింది మొదల్త ఆ వూరు ఴడిచిన 
ీణిం వయకూ, సభసుమూ ఴవయింగా వరణించి చెపాపను. మా న్ననా సమాధానమేమీ లేకిండా ఔ ీణిం ఊరుకన్న, 
నువవ అయతే ఇింకా ఱిండనోేనే ఉింటున్నానన్న అనుకింటున్నావనామాట.  
సవదేశాన్న, సవగ్రామాన్న వచిున ఴషమిం జాపులోలేదనా మాట' అన్నారు. 'లేదు న్నన్నా అనీా జ్ాఔిం ఉన్నాయ. ఎలా 
భరుపోతాను? ఎటొచ్చు న్నవఱే వచిునది ఔకటే పొయపాటు న్నన్నా. ఈ మూడు సింవతసయముఱలోనూ నేను ఴదేశాఱలో 
చూషన న్నఖరఔత ఇఔకడ వచిు ఉింటుిందన్న అనుకన్నాను. ఈ సింగటన జరగిన ఉతుయ ీణింలో నేను పొయడానానీ, 
భన మింకా మథాప్రకాయింగా ఆధున్నఔతక కొన్నా శతాబాదల్త వెనుఔనే ఉన్నాభన్న తెల్తసుకన్నాను. అది ఔకటే న్నవఱే 
వచిున పొయపాటు. అిందుక నేను ీింతవయడనో, కానో పెదదల్త మీరు న్నయణయించాల. వక్షారుహడనే అయతె " ఏ వీ 
ఴధిించిన్న, ఏ ప్రామవుతుము సూచిించిన్న, అన్నాటి ఈ షదిిం, మీ దమ అన్నాను.  
మా న్ననా ఔక ీణిం ఊరుకన్న ద్ధన్నలో వీకూ ప్రామవుతాున్న ఏమునాది? నీవ చ్చషనది పొయపాటే కాన్న తపన్న 
నేను భటుటక ఎలా అనఖఱను? నీవ ఆ పఱేను ఎతిు ఫిండిలో కూరోుపెటటడిం కూడా తపన్న నేను అనను. కాన్న నీ 
మానషఔ రణాభము, రవయున్న అిందయకూ వచిు ఉింటుిందనీ అనుకోవడమే తపుప. ఆ ీణింలో ఇది కూడా 
వూసించుకోడాన్నక్క న్నక వయవధిలేఔ పోయింది. అింతే కొన్నా విందఱ శతాబాదఱ న్నఖరఔత, ఆచాయ వయవహారాలూ, 
స్యింఘిఔ న్నమభములూ దేశభింతట్ట ఔ రోజులో గానీ, ఔ శతాఫదింలోగానీ, మారుతఴ అన్న అనుకోడన్నక్క 
స్యవకాశింలేదు. సర్వ అయనదేదో అయింది. ద్ధన్నా గురించి నీ వేమీ ఆలోచిించనూ అఔకయలేదు. బెింఖపెటుటకోనూ 
అఔకయలేదు, అన్న వెింటనే లేచి స్యాన్నన్నక్క వెళిపోయారు.  

  



 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 47వ భాఖిం 
సుమారొఔ వాయిం రోజుల్త వీధి మొహిం చూడకిండా ఇింట్లేనే కూరుున్న గ్రింధఠనింతో కాఱక్షేిం చ్చసుకన్నాను. 
ఔరోజు భధాయహాిం సుమారు మూడు ఖింటఱ వేల నేనేదో చదువకింటూింటే మా న్ననా ఎిందుకో ననుా కఔవేశారు. 
ఎిందుకా అనుకింటూ పుసుఔిం చ్చతోు టుటకనే, 'పలచారా న్నన్నా' అింటూ స్యఴట్లేక్క వచాును. అఔకడ మా న్ననేా 
కాకిండా, రాయ పెదదభనుష్యల్త ఎవరో యదదరు కూరుున్నారు.‚‘పలచాను. రా ఇలారా! ఔ ీణిం ఇలా కూరోు' 
అన్నారు మా న్ననా.  
ఏమట్ట! వచిునవారవరా, అన్న ఆలోచిసూు కూరుున్న వార ముఖాఱకష చూశాను. వాళ్ళి ననుా ఆపాద భసుఔమూ 
ర్నీగా చూసుున్నారు. ఎిందుకో! మా న్ననా యడుగోనిండీ ఇతనే మా అబాాయ, అన్న వారతోను - వీరు 
సూయయన్నరామణ శాసుాల్తగాయన్న న్ననుా చూడాాన్నకొచాురు. వారు సింనా ఖృహసుాల్త. పెదద ప్రతిషటఖఱ దవదవింశీయుల్త. 
వారు సవతహాగా భించి ఴద్ధవింసుల్త. వార కమారును నీక్కవవవలననే సింఔఱపింతో భనతో సింఫింధిం 
ఔల్తపుకోవలనన్న అయహతను ఫటిట, ఔట్టాలూ, కానుఔల్త యస్యుభింటున్నారు. భనఔటువింటి ఴషమములోటిటింపులేవీ 
లేవన్న వారతో భనఴ చ్చశాను.  
'అయాయ! శాసుారేుగారూ ఏమటి మీ సఱవ’‚అన్నారు వచిునవార నుదేదవించి. ఆ సూయయన్నరామణ శాసుారేు ఇమీ 
మాటలాడకిండానే ఔకనునా పెదదభన్నశ,‚‘ఎవరు ఏభనడాన్న ఏమునాదిండీ ఇింఔ మీ పేరు ప్రతిషటల్త ఴన్న, మీ 
సద్ధచాయ సింతిు మీ ఐశవయయమూ, మీ పఱేవాన్న ఴద్ధయబుదుిలూ, సుగుణ సింతిు, యదివయక ఴన్న యఔకడక వచాుము. 
నేడు మీ కమారున్న రూపుర్వక ఴలాస్యదులూ, సభయతా, చూచి బ్రహామనిందడాాము. ఇఔ భించిరోజు చూసుకన్న 
స్యధయమైనింత తవయలో మా గ్రాభిం దమచ్చష మా ఔనయను చూడవలనన్న మా ప్రాయాన." 
మా న్ననాగారు అలాగేలిండి మా కెపుపడు వీఱవతుిందో ఆలోచిించి మీక తెలమరుస్యును అన్నారు. శాసుాల్తగారు 
చాలా సింతోషిం అన్నారు.  
రిండో ఆమన కూడా ఇఔకడిక్క వచిు మీ దయశనిం చ్చసుకనేటపటిక్క మీ ఆదయణా భరాయద్ధ చూచిన తరువాతను, మీ 
కమారున్న దరశించిన తరువాతను, పఱేను చూడడము ఊరక ఔ లాింఛనమేకాన్న సింఫింధము న్నశుమమే అనే భావన 
న్నక ఔలగిింది. మేము ఫమల్త దేరన వేళ్ ఴశేషమూ, పెిండిే కమారు అదృషటమూ అన్నారు. ఉబయులూ లేచి మా 
న్ననాక నభసకరించి ననుా భళ్ళి ఔస్యర ర్నీగా చూచి ఇఔ మాక అనుజా ఇపించిండి. మేమూ మా ఏరాపటుే 
చ్చసుకింటూ మీ రాఔక న్నర్నహసూు ఉింట్టము అన్న వారు వీధిలోక్క భళ్ిరు. మా న్ననా ది బాయల్త వార ననుసరించి 
స్యఖనింప తిరగి వచాురు. నేను భటుటక న్నఱఫడాచోటే న్నఱఫడి ఇదేమరా బఖవింతుడా ఇదొఔటి వచిు డాదీ. ఴవాహ 



 

ప్రసక్కుతో భళ్ళి మా న్ననాకూ, న్నకూ కొింత సింగయషణ జరగే సూచనల్త ఔనఫడుతున్నాయ, ఎలాగా అనుకింటూ న్న 
ఖదిలోక్క చకాకపోయాను.  
ఖదిలోక్క వెళి కూరోుగానే భళ్ళి పుసుఔిం చదవబుదిదకాలేదు. భనసు రర ఴధాఱ రుగులడుతోింది. నేను ఴదేశాఱక 
ఫమల్తదేయఔముిందు వచిున పెళి సింఫింధము అపుపడు నేను మా మాభయాయ వెళి పఱేను చూడడమూ, అఔకడ జరగిన 
అభాసూ అనీా ఔటొఔటే జ్ాఔిం వచిు ఎింతస్తపో న్నలో నేను నవవకింటూ కూరుున్నాను. అపటినుించ్చ పెళి 
చుపుఱక వెలిడభింటే ఔ ఴధమైన భీతిఏయపడాది. అపుపడింటే ఔనయను చూడడాన్నక్క ప్రయాణభవతూింటె కొింత 
కతూహఱింగానే విండేది. ఇపుపడా ఉతాసహిం పోయింది. రిండు మూడు రోజుల్త నుళ్ి మాన్ననా ఈ ప్రసుక్కు ఏమీ 
తేలేదు. ఆమన నుల్త ఆమన చూసుకింటున్నాడు. న్న పుసుకాఱతో నేను కాఱక్షేిం చ్చసుకింటున్నాను. న్నల్తగు 
రోజుల్త ఖడిచాయ. ఔ రోజు భధాయహాిం భోజన్నఱయన తరువాతను.  
"ఏమటిరా అబాాయ! మొనావచిున పెళివారక్క ఎల్తేిండి బాగునాదనీ భనిం పఱేన్న చూడడాన్నక్క వసుున్నాభనీ, న్ననానే 
ఉతుయిం రాశాను. పఱే భనక నచిుతే భనిం చ్చసుకింద్ధిం. వారచ్చు ఔటా కానుఔఱతోటి భనేఔమీ న్నమతుింలేదు. 
అవసయమూలేదు. భనక కావఱషింది గుణవతీ, రూవతీ అయన ఔనయగాన్న ఔనయతో వచ్చు ఫరువలేవీ కావ. ఇింతవయకూ 
వారు న్నతోటి ఆ ప్రశింస ఏమీ చ్చమలేదు. నేనింతఔింటే అడఖనూ లేదు. నేఴనాింతవయకూ ఔనయతిండ్రి యోగుయడనీ, 
వేద్ధధయమన రుడనీ, కొించెిం ఛాిందసుడనీ ఴన్నాను, యింతకూ ఆమన ఛాిందసిం ఆమనక ఉింటుింది గాన్న 
పఱేతోటి భన యింటిక్క రాదుగాద్ధ! ఔనయను చూసుకోభన్న వాయడఖడిం భరాయద్ధ, భన తృపుకోసిం వెళి చూడడిం 
కూడా ఔ భరాయదే. ఏభింట్టవ" అన్నారు.  
నేను ఏభనను! ఈ న్నల్తగు రోజుఱనుించ్చ ఈ సింభాషణ ఎపుపడు జరుగుతుింద్ధ నేనేమ అన్నలా అనే 
ఆలోచిించుకింటున్నాను. కాన్న ఏభన్నలో భటుటక ఔ న్నయణయాన్నక్క రాలేఔ పోయాను. నేను సమాధానిం 
వూసించుకొకిండానే ప్రశా వెమయనే వేశారు మా న్ననా అనుకింటూ ఏదో ఔమాట అన్నల ఖనుఔ,  
"పోన్నదుదరూ ఇపుపడొచిున తొిందర్వమటి? పెళిక్క మీయింత తొిందయడడాన్నక్క నేనేమీ ఆడపఱేను కాదుఔద్ధ! నేన్నింకా ఏిం 
చెయాయలో అనగా వయవస్యమమో, పీేడర్నయో, ఉదోయఖమో ఏ న్నయణమమూ చ్చసుకోలేదు ఔద్ధ " అన్నాను.  
ద్ధన్న, దీన్న సింఫింధమేమటన్నారు మా న్ననా. న్న జీఴతఴధానింలో న్న న్నయణయాఱను అనుసరించి నీ భాయయ నీక 
సహధయమచారణిగా ఉిండవఱషిందేగాన్న నీక న్నయణయాల్త చ్చస్తదీ, నీవ చ్చసుకనా న్నయణయాల్త మార్వుది కాదుఔద్ధ అన్నారు.  
"మీయనాదే భన సింప్రద్ధమిం అనుకోిండి. కాన్న ఈ న్నటి ఆలోచన్న సయళ కొించెిం మారింది ఔద్ధ! ఎఔకడనుించో 
రాయ యింటినుించి భన యింటిక్క వచిు జీఴతాింతిం భనతోనే విండి అన్నాట్ట భనతో ఐఔయిం కావఱషన భనశ. భన 
ఆలోచనల్త, భన దితుల్త కూడా తెల్తసుకోవద్ధద! అిందులో భించి చెడాల్త న్నయణయించుకనేటపుపడు ఆమె అభప్రామిం 



 

కూడ భనము అడిగి తెల్తసుకోవడములోను, భనము అడఔకపోయన్న సవతింత్రిము తన సఱహా చెపడింలోను 
తపేపముింటుింది?  
మా అభమన్న మీరపుపడూ అడఖరా? ఏ ఴషమింలోను ఆమెతో సింప్రదిించరా! ఔ భోజన ఴషమింలోనేన్న ఆమె 
సవతింత్రిించి న్నయణయాల్త చ్చసుకొనేది అన్నాను. కొించెిం తొిందయతో.  
ఆహా అలాగా, న్నజమే! మీ చదువతోపాటు ఇతయ ఴషయాల్త కూడా చాలా వింట డతామనామాట. భరుపోయాను. 
సర్వపోనీ అవనీా తరువాత ఆలోచిించుకోవచుును. ముిందు పఱేను చూడవచుు ఖద్ధ అన్నారు. రిండు మూడు 
న్నమషముల్త మౌనింగా ఊరుకన్న ఆ అమామయ వమసుస ఎింతో అన్నాను. మా న్ననా ఎపుపడూ దేన్నక్క మాటక్క 
తడుముకోన్న భన్నశ న్నరాిింతపోయ న్నకష చూసూు కొింత స్తపు వూరుకన్నారు. అపటిక్క తేరుకన్న న్న అభప్రామిం 
గ్రసించిన్న గ్రసించనటుట, నీ వదేదశిం, అన్నారు. న్న ఉదేదశాన్నకమునాది మీరూసించినదే. న్న వమసుస ఇపుపడు ఇయవై 
రిండో ఇయవై మూడో ఉన్నాయఔద్ధ! ఇింఔను ఆ పఱేకూ, న్నకూ వయతాయసిం ఏిం వింటుింద్ధ అన్న వూససుున్నాను 
అన్నాను.  
'కొింత తేడా ఉిండేమాట వాసువమే. నీవ ఴదేశాఱక వెలిఔముిందే ఔస్యర ప్రమతాిం చ్చషన సింఖతి నీక జ్ాఔిం 
ఉిండే ఉింటుింది. అపుపడయతే ఈ ఈలోచన లేనీ భనకిండఔపోయేఴ. భరయపుపడు ఏదో కొింత తేడా తపన్నసర 
అవతుింది. ఇింతకూ నేను వాలినడఖలేదు. ముిందు భనక పఱ ేనచుడిం, తరువాత జ్తఔిం నచుడిం. ఇఴ రిండూ 
అయతే అపుపడు వయతాయసము మాట - న్నకష చూసూు కొింతస్తపు వూరుకన్నారు. ద్ధన్నన్న గురించి యింఔ వాదప్రతి 
వాద్ధల్త అనవసయభనాటుట ఆమన లేచి వెళేపోయారు.  
నేను తుది మాట చెపేప అవకాశిం లేకిండా చ్చశారు మా న్ననా అింతఔింటే ఖటిటగా న్న పెళి సింఖతి న్న యషటము 
వచిునపుడూ, అవసయిం వచిునపుపడూ నేనే చూసుకింట్టను అన్న చెపేప ధైయయిం ఇనేాళ్ళి వచిున్న, ఇన్నా దేశాల్త తిరగిన్న 
లేఔపోయింది. యఔ చ్చస్తదేమీలేఔ ఏమ జరుగురుిందో చూద్ధదభన్న నేను వూరుకన్నాను.  
మూడవన్నడు బాగా తొిందయగా భోజనముల్త ముగిించుకొన్న పెళి చూపుఱక ఫమల్తదేయబోతుిండగా అభమను కూడా 
తీసుకవెడద్ధభన్నాను. ఎిందుకూ, అనవసిం యపుపడు. "న్నక నచుుతే మీ అభమకూ నచుుతుింది. పైగా అఔకడ కొింత 
దూయిం నడవాలసకూడ ఉింటుింది. మీ అభమ చూసుుింది' అన్న ఏమే! మేము వెళివసుున్నాిం అన్న ఔ కఔ వేశారు 
మాన్ననా.  
మా అభమ ఏ న్నమీద ఉనాదో "శుబిం"అన్న చ్చతుఱక తుడుచుకింటూ నవవతూ యవతఱక వచిు భభమలా 
స్యఖనింపింది.  



 

భధాయహాిం సుమారు రిండు ఖింటఱక ఆ గ్రాభిం చ్చరుకన్నాము. వారు మా రాఔకై అనీా షదిిం చ్చసుకన్న వీధి 
అరుగుమీదనే కూరుున్న, న్నర్నహసూునే ఉన్నారు. భభమలా చూడడముతోటే మేము వసుున్నాభన్న లోలక్క కఔవేశారు. 
మజమానురాల్త పాద ప్రక్షాలనక నీళ్ళి తీసుక వచిు పెటిటింది. లోలక్క వెళి కూరుున్న కొించెింస్తపు ఈ మాట్ట, ఆ 
మాట్ట ఆమన తరువాతను ఏమే? అమామయన్న ఇింఔ తీసుకరావేభన్న భాయయను కఔవేశారు. మొనా మా వూరు ఈ 
శాసుారేుగారతో వచిున్నమన కూడా స్యఴట్లే వన్నారు. భరవరో ఔరదదరు కూడా వనారు. ఇింతలోక శాస్త్రిగారు భాయయ 
కమారును తీసుకన్న స్యఴట్లేక్క వచిుింది.  
“ఇలా కూరోు అభమ" అన్న అఔకడునా చామీద కూరోుబెటిట పఱ ేవెనఔను తాను న్నఱఫడి ఉనాది. లోఱ గుభమింలో 
ఇింకెవరో ఇదదరు ముగుారు ముతుయదువల్త వేడుఔ చూసుున్నారు. మొదట వీధిలో తలేన్న చూచినపుడే న్నకొకించెిం 
అనుమానిం ఔలగిింది. ఇపుపడు పఱేను చూడడిం తోటే న్న అనుమానిం రూఢి అయనది. పఱేక దకొిండేళ్ళిఔింటె 
ఉిండవ. సనాగా చాలా ఆయభఔింగా, బాగా నఱేగా ఔనడాది. ఆపఱేలో సపషటింగా ఔనడేది ఔళ్ళి ఔకటే. ఇఔ న్న పఱేను 
చూడవలననే కతూహఱిం న్నకెింత మాత్రిం ఔల్తఖలేదు. ఔక ీణిం మా న్ననాకష చూశాను. ముకిం చూస్తు 
ఆమనకూ నచిునటుే ఔనడలేదు. ఇింకొఔ ీణాన్నఔలాే ఆమన కూడా ఇఔకడుిండవఱషన అవసయిం తీరింది అనాటుటగా 
బాగుింది శాస్త్రిగారూ, చాలా సింతోషిం ఇింఔను సఱఴపపస్తు అన్నారు. ఆ పఱేను ఎవవయమూ ఏ ప్రశాా వేమలేదు. నీ 
పేరు ఏమటన్నకూడా అడఖలేదు. మా భావిం వాయిందర అయాభయేయ ఉింటుింది. ఎవవరూ మాట్టడలేదు.  
స్యమింకాలాన్నక్క కొించెిం ఔషటమైన్న మొఖల్తుర్రు చ్చరుకన్నాము. ద్ధరపొడువన్న మా న్ననా ఔక మాటకూడా 
మాటే్టడలేదు. నేనేమ మాటే్టడను? ఇింటిక్క రాగానే మా ముకిం చూచి పెిండిేకూతురలావనాదీ మా 
అభమఔయామైనటుేింది. ఆఴడకూడా ఈ ప్రశభస ఏమీ చ్చమలేదు. ఆడపఱేఱను ఔనావారు పఱేపుటిటింది ఱగామతూ ద్ధన్నా 
అతిుింటిక్క ింపేవయకూ ఔటే ఆలోచనఔద్ధ! వారు సుకింగా న్నద్రపోరు. ఔనడా యువకఱను న్నద్రపోన్నవవరు. 
న్నఱరోజుల్త తియకకిండానే భళ్ళి సింఫింధిం రావటిం భళ్ళి చూడవలనన్న న్నచుయించుకోవడిం జరగిింది. ఈ స్యర 
పఱేతిండ్రి ిండితుడు కాదు కాన్న చాలా లౌకయడూ, ఖడసర్నలాఖ ఔనడాడాు. పఱేను చూడట్టన్నక్క ఫమల్తదేయబోతుింటె 
ఎఔకడనుించో ఈ సింఫింధిం మాక తగినది కాదన్న పఱేతిండ్రి యభ దురామరాుడనీ యింకా ఏవేవో వారన్న గురించి 
వరణసూు , ఔ ఆకాశరాభనా ఉతుయిం వచిుింది.  
అనుకనా ప్రయాణిం ఆ పూటక ఆపుజేష మా న్ననా ఔకరూ ఎఔకడికో వెళి స్యమింకాలాన్నక్క చాలా అలషపోయ 
యింటిక్క వచాురు. ఎవవర తోట్ట ఏమీ మాటే్టడలేదు. స్యానించ్చష భోజన్నఱ దఖాయ ఈ ప్రసక్కు తీసుక వచాురు. భనవాడి 
అదృషటిం చాలా భించిదిఖనుఔ ఈ సింఫింధిం తపపపోయింది. నేను రోజసుమానమూ తిరగి వారన్న గురించి బోలడన్నా 
ఴవరాల్త తెల్తసుకన్నాను. ఆ పఱేతిండ్రి ఎింత లౌకయడో, ఎింత దురామరాుడో తెల్తసుకోడాన్నక్క ఔక ఴషమిం చెబుతాను. 



 

భన వాడిక్క ఔటాిం క్రిింద కొింత రొఔకమే కాకిండా రిండు మూడు ఎఔరాల్త భూమ కూడా యస్యుభనీ, ఆ భూమ వూరక్క 
దహణింగా ఉనాదనీ ద్ధన్న న్నింఫరు లాన్న అన్న కూడా నేనేమీ అడకకిండానే మాక ఔటాిం అవసయింలేదన్న చెపపన్న 
ఴన్నపించుకోకిండానే ఴవరాఱనీా న్నతో చెపాపడు.  
ఇవావల వాఔబులో తేలన ఴషమమేమటింటే, ఆ భూమ శమశానభనీ, ద్ధన్న న్ననుకనా ఫింజరు గ్రాభఔింఠభన్న తెలింది. 
ఇటువింటి వాడిన్న ఏిం చ్చస్తు పామునాదీ? ఈ యహసయిం ఏన్నటిక్క ఫమటడదనుకన్నాడా? ఇింత దురామయాిం 
యటువింటి దురాలోచన్న, న్నజీఴతింలో ఇింతవయకెపుపడూ ఴనలేదు. భనవాడి జ్తఔిం భించిదనీ, చాలాభించి 
సింఫింధమే వసుుిందనీ నభమఔమునాది. కాన్నయయ అయనపుపడే అవతుిందన్నాడు. 'అమయ వీడిల్తే వఱేకాడుగానూ అనాది 
మా అభమ. నేనేమీ మాటే్టడలేదు. కొించెిం నవవభటుటక వచిుింది.  
ఈ అనుబవింతో కొన్నా రోజుఱ వయకూ జయఖలేదు.  
ఔరోజున మా రాజు మత్రుడు, భీభవయిం వచిునటూట ననుా వెింటనే ఎన్నా నుల్తన్నా మానుకన్న, భనదేశింలో, 
ఴమాన్నల్త లేవ ఖనుఔ రఔకల్త ఔటుటకన్న తీణిం అఔకడక వచిు ననుా వాఱభన్ననీా, అలా చ్చమన్నీింలో తనేవచిు న్న 
రఔకల్త వెనక్కక ఴరచిఔటిట ఈడుుకపోతాననీ ఉతుయిం వ్రాశాడు. అతన్న ఔింతశ్రభ ఔలగిించడిం యషటిం లేఔ మా అభమతోటి 
చెపప నేను వెింటనే భీభవయిం ఫమల్తదేరాను. మా రాజు రాషనటుే నేను ఎగిర వెలిఔపోయన్న, కొించెిం 
ఇించుమించుగా అింతవేఖింగానూ వెళ్ిను. నేన్నింకా ఏ స్యమింత్రాన్నకో వస్యుననుకనా రాజు ననుా చూచి ఆశుయయింతో 
ఔక ఉరుకన వీధిలోక్కవచిు ననుా అమాింతిం ఫిండిలో ఉిండగానే కౌఖలించుకన్న యవతఱక దిింపాడు.  
ఇింఔను లోలక్క వెళిన తరువాత ఎన్నానోా భరాయదల్త చ్చష యోఖక్షేమాఱనీా అడిగి తన అవవషాటల్త అనీా తొిందయగా 
తీరుుకన్న ఫమటి కెఔకడికన్న పోద్ధము యభమన్న ననుా ఉపుపటేరు డుాక తీసుకవెళ్ిడు. మేమదదయమూ న్నయోనింగా ఉనా 
ఔ సైఔతసాలలో ఔ చెటుట నీడను సుఖాస్కనుఱమై ఏదేదో బాతాఖానీ ప్రాయింభించాము. ఴదేశాఱలో మా ప్రధభ 
రచమింతో ప్రాయింభించి నే న్నింటిక్క రావడాన్నక్క వేవర్నే స్తటషనోు రైల్త ఎకకవయకూ అఔకడ మా జీఴతిం, మేము చ్చషన 
అఱేరూలూ, అవఔతవఔలూ, యతరుఱను ఏడిపించడాలూ, మొదలైన యసవద్ధఘట్టటల్త ఎన్నానోా షింహావలోఔనము 
చ్చసుకింటూ, కాఱఖభనము ఖభన్నించకిండా ఎన్నా ఖింటలో అఔకడ కాఱక్షేిం చ్చశాము. కాఱఖతిన్న మేము ఖభన్నించఔ 
పోయన్న, అనాఖత ప్రాణుఱము కావడముచ్చత, మా ఔడుపులే భభమలా లేవభన్న హెచురించడముతో, యింటిద్ధర టటఔ 
తపపింది కాదు.  
నేన్న స్యమింత్రిం యింటిక్క వెడద్ధభనుకన్నాను గాన్న రాజుననుా ఔదఱడన్నక్క వీల్తలేదన్న ఆింీ పెటిట అఔకడనే 
ఉించ్చశాడు. నేను ఔటుటఫటటఱతో వచాును. వేర్వ ఫటటల్త లేవన్నకూడా చెపాపను.  



 

తీణిం ఫజ్రుక తీసుకవెళి రిండుజతల్త ించెలూ, తువావళ్ళి వగైరాకొన్న, తీణిం రిండు చొకాకల్తకూడా 
కటిటించి, యింఔను నోరు మూసుకన్న నేను వెలిభనేద్ధకా యఔకడే డివిండు అన్నాడు.  
ఖతయింతయింలేఔ సుమారు వాయిం రోజుల్త నేను అనుకోకిండానే, న్నక తెలమకిండానే అఔకడ విండడిం జరగిింది. 
ఏమైన్న నేను ర్వపు ఇింటిక్క వెలిఔ తపదు అబాాయిూ అన్నాను. "ర్వటిక్కింకా న్నాిండు ఖింటలో, దిహేనుఖింటలొ 
వయవధి ఉనాది ఔద్ధ అన్నాడు.  
నేనేమ మాటే్టడలేదు. స్యమింత్రిం పఱహాయముల్త ముగిించుకన్న ఫమటక ఎఔకడికన్న వెడద్ధభన్న 
ఫమల్తదేయబొతుింటే వాక్కట్లేక్క ఎవరో ఇదదరు బ్రాహమణుల్త వచిు రాజు తిండ్రితో ఏదో మాటే్టడుతున్నారు. ఆమన 
భభమలా ీణిం కూరోుభన్నారు. ఇదేమట్ట, వారవరూ! కొిం తీష న్నకెవరైన్న పెళివారు కాదుఔద్ధ అనే సిందేహిం 
ఎిందుకొఔలగిింది. ఇింతలో పెద రాజుగారు తన కొడుకనీ, ననూా వచిునవారక్క రచమిం చ్చశారు. తరువాత ఈ 
వచిున వారలో ఔరన్న అచుయతరాభమయగాయనీ, మాశాక బ్రాహమణులేననీ, ఆ వూలి పెదద పేరు సింపాదిించిన వఱనీ 
చెపాపరు. ఇింతలో ఆ అచుుతరాభమయగారతో వచిున వయక్కు ననుా ఉదేదవించి,  
తభ సింఖతీ తభ తిండ్రిగార సింఖతీ, తభ వింశ భరాయద్ధ, తభ ఴదేశాఱలో చదిఴన చదువఱ గురించ్చ చాలా 
ఴన్నాము. అచుయతరాభమయ గారూ నేనూ దిహేను రోజుఱనుించి మొఖల్తుర్రు వచిు మముమఱనూ, మీ తిండ్రిగారనీ 
సిందరశద్ధదభన్న ప్రమతిాసుున్నా వారక్క కోరుట నుఱతో తీరఔలేఔ ఔదిలరాలేఔ పోయాము. అచుయతరాభమయగార 
పెదదకమారు. ఫహు చఔకన్నదీ, తెలవైనదీ, సూకల్తలో సూకల్తఫైనల్త చదువ కింటునాది. ఆ అమామయక్క ఇింకా పై 
చదువల్త చదువవలననే కతూహఱిం ఎింతో వన్నా ఆ పఱే తలే, మాతా భహుల్త, తిుడి చ్చష స్యధయమైనింత తవయలో 
ఴవాహము చ్చమవలననే సింఔఱపముతో వన్నారు.  
తభరఔకడిక్క వచిునటూే, అయదు రోజుల్తగా ఇఔకడనే ఉనాటూే, న్ననా స్యమింఔఱమే న్నక తెలషింది. ఇపటిక్క తీరఔ 
చ్చసుకన్న యలా వచాుము. ఈ పూట మాతో ఔకస్యర దమచ్చష పెిండిే కమారును చూస్తు సింతోశస్యును. మీ 
ఔబయింతయిం లేఔపోతే ఈ రాత్రి మీ వూరువెళి మీ తిండ్రిగారతో ప్రశింసచ్చష ర్వపు వారన్న యఔకడిక్క దమచ్చభన్నకోర 
భళ్ళి రాత్రిక్క తిరగివచిు ఏమాట్ట తెఱేవార్వసరక్క మీఔింద జేస్యుము" అన్నాడామన.  
ఇింతలో అచుుతరాభమయగారు యింత స్తపూ, ఉల్తకూ, ల్తకూ లేకిండా ఉనావాడు. బాబూ మామాట భన్నాించి, 
భరోలా అనుకోఔ, మీరొఔకస్యర మా యింటిక్క దమచ్చమిండి. మా అమామయన్న చూడిండి మీక ఏమాత్రమూ 
ఆఔయషణీమింగా ఉన్నా, మీ న్ననాగార దఖాయక వెడతాము. వారు మా భించి చెడాల్త తెల్తసుకన్న ర్వటెల్తేిండిక్క 
యఔకడిక్క తపఔ దమచ్చస్యుయనే ఆశా, ఴశావసమూ, మాకనాది. లేవిండి వెడద్ధము మీ స్తాసతుల్తకూడా మీతో 



 

వస్యురు.’‚అన్న న్నక సమాధానిం చెపడాన్నక్క వయవధి యవవకిండానే  రాజు న్నఱఫడాారు. రాజు న్న చెయయ టుటకన్న 
లేవదీశాడు. మేము యింఔ వారన్న అనుసరించఔ తపలేదు.  
అచుయతరాభమయగారది చాలా ఴశాఱమైన సాఱింలో న్నరమతమైన పెదద బవింతి, ముిందు చినా ఉద్ధయనవనము. ఎింతో 
చఔకగా ఉనాది. లోలక్క వెలిగానే హాఱింతా పాశాుతయ దితిన్న కర్నులూ, స్పాలూ, గోడఱక నేత్రా నిందఔయమైన 
టముఱతోనూ అఱింఔరించఫడి ఉనాది. మేము వచ్చుసరక ముిందు స్యఴట్లే కొింతభింది వీర రాఔకోసిం వార పార్నటల్త 
కాబోల్త కూచున్నారు.  
మేము తినాగా అచుుతరాభమయగార ననుసరించి లోఱ హాల్తలో కూరుున్నాము. ఇదివయక అన్నా ఏరాపటూే షదిము 
చ్చసుకన్నారు కాబోల్త, మేము వెలిగానే అచుతయరాభమయగారు లోలక్కవెళి పెిండిాకమారును తీసుకయభమన్న భాయయతో 
చెపపనటుేన్నారు. అపటిక అఱింఔయణతో షదిింగా ఉనా ఔనయను తీసుకన్న రిండుమూడు ీణముఱలో తలే ప్రవేవించిింది. 
కొిందరు ఆడవాళ్ళి లోల్తన్నారు, భరొఔ చినామామయిూ భరొఔ యదదరు మొఖపఱేలూ అచుుతరాభమయగార 
సింతానమే కాబోల్త హాలోేక్క వచిు న్నఱఫడాారు. అమామయ లోలక్క ప్రవేవసుుిండగానే న్న దృశటక్క ఆఔరషించిింది.  
మా యసపయ వీీణముల్త అప్రమతాింగా జరగాయ. నేననుకోన్న, న్న భనసూ హృదమమూ ఆమెతోనే 
న్నిండిపోయాయ. నేన్నన్నాలినుించ్చ న్నరమించుకనా ఊహా సధాఱనీా గాలలో ఎగిరపోయన్నయ. ఆ పఱ ేకూరోుబోతూ 
భళ్ళి తన ఴశాఱనేత్రాఱతో ననుా ఔకస్యర చూచిింది. ఔ చిరుహాసముతో ఆస్కనురాలైింది. తలే ఔకనే న్నఱఫడి 
ఉనాది. ఇదేనిండీ మా పెదద అమామయ చదువకింటూ పెిండిే చ్చసుకోబోతున ఔనయ" అన్నారు.  
అచుుతరాభమయగారు  
ఆమన చెపపనదింతా సరకాదనా సూచనతో తఱవూప, షగుాతో తఱ క్కిందక వించుకనాది.  
మీర్వమైన పఱేను అడఖదఱచుకింటే అడఖిండి. మీక సింకోచమూ అవసయములేదు. అమామయ సింగీతిం కూడా 
నేరుుకింట్లింది కొదిదీణాలోే తను నేరుుకనా మేయక ఏదో ఔ పాటపాడి ఴన్నపసుుింది కూడాను. అన్నారు 
అచుయతరాభమయగారు. ఎిందుకో, ఎవరో భింత్రిించినటుే న్నక వాఖభిం ధనమైింది. ఇింతకాఱింనుించ్చ పెిండిేచూపుఱక 
వెళినపుపడు ఎన్నానోా ప్రశాల్త వేష ఆ పఱేచ్చత లక్కించి లక్కించి ఆమెగాత్ర మాధయయిం సభమసూపర్ను, యింకా ఏవేవో 
తెల్తసుకోవలననుకనా వేమీ ఇపుపడు అడఖబుదిదకాలేదు. ఆ మూరున్న అలా చూసూు కూరుుింటె చాల్తనన్నపించిింది.  
నేనేమీ మాటే్టడఔ పోయేసరక్క ఆ అమామయన్న ఔ పాటపాడభన్న తిండ్రి హెచురించారు. ద్ధన్నతో ఏదో సవయాస్కభలో 
ఴహరసుునా నేను, అమాింతిం నేఱక దిగి యపుపడవనీా ఎిందుఔిండీ! ర్వపు మా న్ననాగారు వస్తు చూడవచుులిండి. అన్న 
నేననుకోకిండానే లేచి న్నఱఫడాాను. అఔకడునా అిందర వదన్నలూ హాస్యఱతో ఴఔషించిన్నయ. వారు కోరన 
సమాధానిం, ఆవించిన ల్తకూ, అప్రమతాింగా, అనుకోన్న ఴధింగా, న్నక తెలమకిండగానే న్న నోటింట వచిుింది.  



 

న్నతో బాటు రాజుకూడా లేవడింతోనే అఔకడ అిందరూకూడా లేచారు.  
ఆ అమామయిూ లేచిింది. భళ్ళి ఔస్యర మా ఔళ్ళి ఔలస్యయ. ఆమె భిందహాసిం చ్చషింది. కానీ, నేను జవాబుగా 
నవవకూడా నవవలేఔ పోయాను. నేనే పెళికూతురులా షగుాతో తఱవించుకన్న వీధిలోక్క వచాును.  

  



 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 48వ భాఖిం 
అచుుతరాభమయగారు మా వెనఔనే వచిు భముమఱను రోడుా వయకూ స్యఖనింప, న్ననాగారు ఏభనాదీ మీక ఉదయానేా 
తెలమ రుస్యును. ఉింట్టను భర" అన్నారు. నేనేమీ మాటలేకిండా చ్చతుల్త జ్జడిించి, రాజున్న ఆసరా చ్చసుకన్న, 
న్నద్రలో నడుసుునాటుే ముిందుక స్యగాను. ఆవీధి చివయక వెళి భల్తపు తియగాానే రాజు ఒ పెదద నవవ నఴవ.  
'పాయవతీశిం నీ న్న అయపోయింది. ఇింఔ నీ స్యవతింతయిం ఇింతటితో ఆకరు. నువేవదో పెదద ధీశాల, ధైయయశాల్న 
అనుకన్నాను. ఇన్నా దేశాల్త తిరగి, ఎింతెింత భిందినో సిందయయవతుఱను చూచినఔళ్ళి ఈ చినా పఱ ేముకింమీద 
డగానే అలా అయపోయామేమటి? నీవ లక్కన ప్రతాపాఱనీా ఏభయాయయ ఇపుపడు' అింటూ ననుా ద్ధర పొడుగున్న 
హేలన చ్చసూునే వన్నాడు.  
నేనేమీ ఔక మాటకూడా సమాధానిం చెపలేదు. ఎింతస్తపూ న్న ఔబముకింగా న్నలచి, నవేవఔలితో ననుా చూసూు 
వెనకక నడుసుునా ఆ పఱ ేఔలిమీదనే న్న ప్రాణాఱనీా ఱఖామై వన్నాయ. అలా యింత దూయమో రాజు ననుా 
రఔకటుటకన్న తీసుకవెళి, న్ననా కూరుునాచోట కూఱవేస్తవయకూ ఆ మాిందయిం వదఱనేలేదు. రాజు న్న వీపుతటిట, ఏిం 
న్నమన్న యపటికన్న మెఱకవ వచిుింద్ధ? లేఔపోతే ఒ రువూ దుపట్ట, తఱఖడా తెపపించి రపస్తు యఔకడే 
న్నద్రపోతావా? పోనీ అలా చెయయ ర్వపు మీ న్ననా వచిు ఎలాగూ లేపుతారు న్న ద్ధరన్న నేను పోతాను" అన్న రాజు లేచె 
సరక్క న్న మైఔము పూరుగా వదలపోయింది. మామూల్త భన్నశనయాయను.  
‘ఏడిశావ కూరుుిందూ' అన్న రాజును భళ్ళి కూరోుపెటిట, మామూల్త ఔబుయేలో డామాు. ఆ ఔబుయే భధయ రాజు నోటింట 
వచిున ఔటి రిండూ మాటఱవఱే, ఈ జరగిన సింగటన ఔింతకూ కాయకల్త మా రాజూ, అతన్న తిండ్రిగారూనన్న న్నక 
తెలషపోయింది. భరున్నడు ఉదమిం మా అవవషటములూ, స్యానములూ ముగిించుకనేటపటిక్క అచుుతరాభమయగార 
దగిాయనుించి ఔబురు వచిుింది. మా న్ననాగారు తభ అింగీకాయిం తెలపేయనీ ఈ రోజు భధాయహాిం మూడు ఖింటఱ 
లోపుననే వస్యుభన్నాయనీ వారు రావడింతోటే మాక వయుమానిం చ్చస్యుయనీ భముమఱను షదిముగా ఉిండభన్న 
చెపభన్నాయన్న వచిున ఆస్యమీ మా కెరుఔ యచాడు.  
నేనూ రాజూ ఔళ్ళి నొఔళ్ళి చూసుకన్న నవవకన్నాము. 'పాయవతీశిం ఈ రోజు మీ న్ననా వచిు నువావమైఔింలో 
ఉిండగానే ఆపఱేచ్చత నీ మెళ్ళి మూడుముళ్ళి వేయస్యుడు. నీక తెలఴవచిు చూసుకనేసరక్క మెళ్ళి చున్న సుపుతాడు 
ఖఱఖఱలాడుతూ కొతు భింఖల సూత్రాల్త తయాయవతాయ. అిందుచ్చతను ఆ ప్రమాదిం తపపించుకొ వలనింటే నీవ 
యపటినుించ్చ కొించెిం మెఱకవగా ఉిండి నీయధాయనిం మాన్న జ్ఖయుగా విండు, ఇింఔను తరువాతను ఎలాగూ 
జీఴతాింతిం వయకూ ఆ అమామయ ముకిం చూసూు, ఆ భిందహాసింలో భతి పోగొటుటకన్న, ఆమె ఔనుసనాఱలో 



 

మెఱగుతూ ఆమెక ద్ధసయిం చ్చసూు, నీ చదువ సింధయఱనీా భయచిపోయ, హాయగా సింతోషింగా, ఆ దేవీ ఔట్టీ 
ఴీణాఱలో కాఱిం ఖడుపుకోవచుు’‚అన్నాడు రాజు.  
న్నక ళ్ళి భిండి లేచి న్న తువావల్తతో అతన్న నోరు ఔటేటశాను.  
సింతోశించాను. దీన్నఔింతకూ కాయకడవ నీవేననా సింఖతి న్ననా స్యమింకాఱమే తేలపోయింది. సర్వ ఏదో 
సదుదేదశింతోటే చ్చశావఔద్ధ' అన్న ఊరుకన్నాను. అతి ధోయణిభటుటక నేను ససించను" అన్నాను.  
రాజు ఔ పెదదనవవతో ఆ తువావల్త లాగి న్న మొహాన్నా కొట్టటడు.  
'పాయవతీశిం, ఎడిింఫరో స్తాసతురాిండ్రను భరుపోయావా పూరుగా, ఈ పఱేక ఔకస్యర చూస్తటపటిక్క, అింత 
ఆనిందిం ఔలగిింద్ధ? ఇింకెవవరనీ చూడాఱన్న లేద్ధ? ఔమాటుక ఈలాఖయతే ఏలాగూ’‚అనే జ్వళ జ్ాఔిం వస్ుింది 
న్ననుా చూసుుింటే. భనలో భనమాట. ఈ పఱ ేచాలా చఔకనైనదన్న పుపకోఔ తపదులే నేను చినాపటినుించి ఎరగి 
ఉన్నాను ఈ అమామయన్న, చాలా తెలవైనదీ చాలా బుదిిభింతురాలూనూ.  
ఈ అమామయక్క ఴవాహ ప్రమతాిం చ్చసుునాటుట అచుయతరాభమయగారు వరానేవషణలో ఉనాటూట న్నభధయన తెలషింది. 
నీవ వచిున తరువాతను ఔ రోజున హఠాతుుగా నీ సింఖతి వారక్క తెలమరస్తు బాగుింటుిందన్న న్నక తోచిింది. ఈ 
జిలాేలోఔింతా అచుుతరాభమయగారు చాలా ప్రషదిిచెిందిన వల్త, అింత శాింత సవభావలూ, లామరు వృతిులో 
ఉిండికూడా అింత బుజువయున ఔఱవాళ్ళి భరొఔరు లేరు. ఉిండటిం కూడా ఔషటిం. మీ న్ననాగారక్క కూడా వారోవారు 
తెలస్త వింటుింది. అిందుఔన్న ఈ ఉదేదశిం సుపయణక రాగానే మా న్ననాగార చెఴన్న ఈ మాట వేశాను.  
ఇది చాలా బాగుిందన్న ఆమన సింతోశించి ఈ సింధాన్నన్నక్క కావఱషన దోహదిం అింతా ఆమన న్నమషాఱ మీద 
చ్చశారు. యయవస్యనిం ఈ స్యమింత్రిం తాింబూలాల్త పుచుుకోవడిం కూడా జరుగుతుిందేమోనన్న న్న అనుమానిం దీన్ననే 
కాబోల్త భనవాళ్ళి గటన అింట్టరు. లేఔపోతే చినా పఱేను చ్చసుకోకూడదన్న నీ దృడాభప్రామిం న్నక తెల్తసు. 
ఇదివయక వచిున సింఫింధాల్త వదల్తకోడాన్నక్క యదికూడా ఔ కాయణభన్న ఴన్నాను. ఈ వేల ఈ బొభమను చూడగానే 
నీవా సింఖతే భయచిపోయావఔదూ, ఏ కాయణముచ్చతనైన్న మీ న్ననాగారు దీన్న ఔింగీఔరింఔపోతే నీవ 
ఊరుకింట్టవా?  
న్నజిం చెపుప. ఇది వర నచుుతుింది. ఴవాహమూ జరుగుతుింది. ఈ అమామయ నీక దైవమచిున భాయయ అవతుింది. 
న్నకెింత సింతోషింగా ఉిందదో చెపలేను. ఈ గటన వనాచోట భన ఆలోచనల్త, భన ఆశయాల్త, భన టుటదఱల్త 
అనీా తారుమాయవతాయ' అింటుింటే  
"చాలేేవోయ్! యింఔ నీ వేద్ధింతిం ఔటిటపెటుట' అన్నాను లేన్న కోిం అభనయసూు, ఇలా సుమారు దకొిండుఖింటఱ 
వయకూ ఔబురేు చెపుపకింటూ ఆ తరువాతను అతామరామున్న సింతృపురు భుకాుయాసిం తీరుుకన్నాము. సరగా రిండు 



 

అయేసరక్క భముమఱను తయారైయభమన్న అచుుతరాభమయగార దఖాయ నుించి ఔబురు రానే వచిుింది. మేము ఔక 
అయఖింటలో అచుయతరాభమయగారింటిక్క చ్చరుకన్నాము.  
అపటిక్క మా న్ననాగారు వచిునటుటన్నారు. ముిందు స్యఴడింతా పేడరుగార స్తాసతుఱతో సిందడిగా ఉనాది. అనీా 
న్నశుమమైనటేే, గుమామఱక తోయణాల్త ఔటిటించారు. మా రాఔకై ఔన్నపెటుటకనాటుట వీధిలో ఇదదరు పెదదభనుష్యల్త న్నఱఫడి 
మేము ఫిండిదిఖగానే, భముమఱను స్యదయింగా లోఱక తీసుకవెళ్ిరు. ముిందు స్యఴట్లే మత్రుఱతో మాటే్టడుతునా 
అచుుతరాభమయగారు మాక ఎదురువచిు, ఔయచాఱనిం చ్చశారు. అఔకడ కూరుునావాయిందరూ లోఱక వెళ్ిము. మా 
న్ననాగారు చిరునవవతో ననుా ఱఔరించారు. ముిందు మాక పఱహాయముల్త అిందివవబోయారు.  
మా న్ననాగారు ముిందు పఱేను చూచి తరువాతను, ఈ లాింఛన్నల్త స్యవఔశింగా జరుపుకింద్ధభన్నారు.  
అచుయతరాభమయగారు సర్వనన్న ఔనయను తీసుకవచిు కూరోుబెటటడమూ, నేను భళ్ళి భింత్రముగుిడనై గుడేపచెపప 
ఆపఱేకష చూడడమూ, ఆ అమామయ ఏభనుకిందో తెలమదుకాన్న, భిందహాసింతో తనూ న్నకస్త చూడడమూ 
తరువాత ఏిం జరగినదో మాక తెలమదు. కాన్న తాింబూలాల్త పుచుుకోవడిం కూడా అపుపడే నన్నారు మాటలేిం 
జరగిన్నయో న్నక తెలమలేదు. రాజు నవవతూ న్న వెర్రిమొహిం చూసూు కూరుున్నాడు, అచుయతరాభమయగారు వచిు 
న్నమెడక జ్మారు ఔపప, న్న చ్చతుఱలో తాింబూఱిం పెటటడింతో మెఱకవవచిు, ఇదేమటనాటుట తెఱేబోయ చూశాను.  
మా న్ననాగారు ముషముష నవవల్త నవవకన్నారు. ఇింతలో అచుయతరాభమయగారు వారక్క అమూఱయమైన జర్న 
చాపుఔపప, తాింబూఱిం అిందిించారు. అఔకడునా వాయింతా ఔయతాల ధవనుల్త చ్చమఔపోయన్న అింత ఉతసహిం 
వయఔురచారు. పెళికూతురు వైపు చూడబోతే అఔకడ న్నక నామ చింద్రుడు ఔనఫడాాడు. ఆ చింద్రబింబాన్నా మైభయచి 
చూసుుిండగానే ఆశీయవచన సనమాచెఴన్న డడిం, అహింతల్త న్నమీద అన్నావైపుఱ నుించ్చ డడిం జరగిింది.  
అచుయతరాభమయగారూ ఆమన భారాయ ఎింతో ఆనిందింలో న్న దఖాయక వచిు అహింతల్త వేశారు. మా న్ననాగారు కూడా 
దగిారక్కవచిు ఎింతో ఆనిందతో, ఆయాతతో ఆశీయవదిించి, అహింతల్త వేశారు.  
ఆమనను చూస్తు న్నకూ ఔళ్ళి తడిషన్నయ. నేను లేచి ఆమనక పాద్ధభవిందనిం చ్చశాను.  
ఆమన ఔకస్యర న్న భుజింమీద చెయయవేష దఖాయక తీసుకన్నారు. అతుమాభఱక కూడా పాధాభవిందనిం చ్చశాను. 
మా అతుగాడి ముకింలో ఆనిందిం తాిండఴసుుింది. వచిున ఫింధువఱకూ మత్రుఱకూ చిందన తాింబూలాదుల్త 
అిందిించారు. వచిున వాయింతా ఔరొఔర్వ యింటి మొహిం టటస్యగారు. రిండు న్నమషాఱలో హాల్త ఖాళ్ళ అయింది. నేను 
రాజూ మా న్ననాగారూ భటుటక మగిలాము. అచుయతరాభమయగారు లేచి మా న్ననాక పాద్ధభవిందనిం చ్చష,  
'శాసుాల్తగారూ న్న ఆనింద్ధన్నా వరణించలేకిండా ఉన్నాను. భముమఱను ధనుయఱను చ్చశారు. పెదదఱింతా ఈఔన్నయదనింతో 
మద్ధయాింగా తరస్యుయరు. సిందేహింలేదు. మా అమామయ జ్తఔిం చాలాభించిదన్న, షద్ధదింతుల్త చాలాభింది అనేవారు. 



 

నేడది మద్ధయిమేనన్న సింతోశసుున్నాను. ఇదింతా తఱవన్న తఱింపుగా ఊసించలేనింత వేఖింతో "క్రియాషదిదకావడాన్నక్క 
మా రాజు, మీ పాయవతీశిం స్తాసతుడు. దైవగటన అింటే ఏమట్ల ఇింత ప్రతయీ న్నదయశనిం ఎఔకడా చూడలేదు. 
ఇింఔనేమీ అనలేకిండా ఉన్నాను" అన్నారు కొించెిం గాదాదిఔతో  
మా న్ననాగారు ఆమన రిండుచ్చతులూ టుటకన్న కూరోుబెటిట.  
'న్నక చాలా సింతోషింగా ఉనాదిండీ. న్నజింగా యది దైవగటనే తభ పేరు చాలా కాఱింనుించ్చ న్నక సురచతమే. 
అయన్న ఈ రణాభిం కవఱిం దైఴఔమే ఔద్ధ. మా వాడి జ్తఔమూ చాలా గొపదనీ వాడూ చాలా ఉనాతషాతిక్క 
వస్యుడనీ అతయింత రూవతీ, గుణవతీ శీఱవతి అయన ఔలత్రిం వసుుిందనీ, ఆమెతో మా ఖృహాన్నక్క అషేటశవయయములూ 
తీసుకవసుుిందనీ పెదదఱనడిం, న్నకూ ఆ న్నశుమమే ఎింతో కాఱింనుించి ఏయపడడమూ, తతసింఫింధమైన ఆశల్త 
పెించుకింటూ, ఔఱల్తఔింటూ, కాఱక్షేిం చ్చసుకింటున్నాను. ఈ న్నటిక్క తభరు న్ననారాత్రి వచిు మీ అభప్రామిం 
వయఔుము చ్చమగానే ఈన్నడిఔకడిక్కవచిు ఱక్ష్మీతాిండఴసుునా మీ అమామయ ముకిం చూడడముతోనే న్న ఔఱఱనీా 
న్నజభయాయమనీ, న్న తసుస పలించిిందనీ ఎింత ఆనిందిించానో చెప శఔయము కాదు.  
అన్నాటిఔింటే ఴశేషిం మా వాడిక్క చినా పఱేన్న చ్చసుకోవడిం, యజసవఱకాన్న పఱేను చ్చసుకోవడిం సుతాయమూ ఇషటము 
లేనటుే న్నక తెలమరచాడు.  
ఈన్నడు మీ అమామయన్న చూడడింతోనే వాడి సిందేహాఱనీా, అబయింతరాఱనీా గాలలో ఎగిరపోయాయ. ఆ అమామయ 
చూపుఱక వశుడైపోయాడు. న్ననా స్యమింత్రిం మావాడు ింటరగా చూడడాన్నక్క వచిునపడు ప్రశాా వేష విండడన్న న్న 
ఊహ’‚అన్న న్నకష తిరగి ఏమటి అబాాయిూ నేననాది న్నజమేనింట్టవా అన్నారు. ఈ అనుకోన్న ప్రశాక నేన్ననిందింతో 
ఉక్కకరబక్కకరై షగుాతో పెళికూతురలా తఱవించుకన్న ఏమాట్ట చెప లేఔపోయాను.  
న్నఫదుల్త న్నకాబోయే మాభగార్వ తభ ఊహింతా సరయైనదేనన్నారు  
భిందహాసించ్చసూు, నేనీ సింభాషణా ధోయణిక్క కొించెిం యఫాింది డుతూ యది మారపించవలననే ఉదేదశయింతో మా 
అభమరాఔపోవటిం ఏమ బాగుిందికాదు. న్నకెింతో వెలతిగానూ, యఫాిందిగానూ ఉనాది అన్నాను మా న్ననాకష  
చూసూు.  
'ఒరవెర్రివాడా మీ అభమను శ్రభ పెటటడ మెిందుకూ? రిండుమూడు రోజుఱలో మీ కాబోయే మాభగారూ, అతుగారూ, తభ 
కమారుతో సహా యతయ ఫింధుమత్రుఱతో సహా భన్నింటిక్కవచిు అఔకడ కూడా తాింబూలాల్త యస్యురు. అపటిక్కకాన్న మీ 
అభమక తృపుగా ఉిండదన్న ఈ ఏరాపటు చ్చశాను. నీక సింతోషమేఖద్ధ" అన్నారు.  
న్న ఆనింద్ధన్నక్క మేయలేదు. మాన్ననాగారు లేచి బావగారూ ఇింఔ న్నక సఱఴపపించిండి. నేను వెింటనే 
ఫమల్తదయఔపోతే రాత్రిక్క యల్తే చ్చరుకోవడిం ఔషటభవతుింది అన్నారు.  



 

అచుయతరాభమయగారు తభయింత తొిందయడవఱషన న్నలేదు. తభరు పాదప్రక్షాలణాదిఔముల్త ముగిించుకన్న 
పఱహాయిం తీసుకన్న వెడుదురు గాన్న, మభమఱను ఇఔకడక తీసుకవచిున మోట్టరుకారు భళ్ళి తీసుకవెళి ీణింలో మీ 
యింటిదఖాయ మముమఱను దిఖఴడిచి వసుుింది అన్నారు.  
మా న్ననాగారు నవవతూ అయతే యఔనేిం. సింఫింధిం అనుకనా ీణిం నుించ్చ మాక వాహనయోఖిం 
టిటసుున్నాయన్నామాట. యఔయతె అసుమానమూ మేము కారు ఎక్కక తియఖడమూ, మా కారుకూతఱతో అిందరనీ 
హడఱగొటటడిం తపదనా’‚మాట అన్నారు.  
అిందయమూ ఴయఖఫడి నవేవము. మా న్ననా ఇింత చభతాకయింగా మాటే్టడతాయన్న నేను ఎనాడూ ఎరుఖను.  
తవయలో పఱహారాల్త ముగిించుకన్న మాన్ననా ఫమల్తదేరుతూ న్నమన్న నువూవ వసుున్నావా, లేఔ యింకోపూట ఆగి 
భరోమాటు పెళికూతురన్న చూచి వమసుస వగైరాల్త ఔనుకకన్న భర్న వస్యువా అన్నారు నవవతూ.  
నేనేమీ సమాధానిం చెపలేఔ పొింగి పొయలవచ్చు ఆనింద్ధన్నా ఆపుకోలేఔ తఱవించుకన్న న్నఱఫడాాను. మా న్ననాగారు న్న 
అభప్రామిం గ్రసించి.  
'సర్వ నీయషటిం. నీ వీల్త చూసుకన్న పెళివారతో కాకిండా రిండు పూటల్త ముిందుగా రా, కావలస్తు వారు 
భనవూరనుించి వెళ్లిటపుపడు వారతోకూడా వెళి వారన్న దిఖబెటిట రావచుు' అింటూ అచుయతరాభమయగారు వెింటరాగా 
ఖఫఖఫవెళి వాక్కట్లేవనా కారులో కూరుున్నారు. వెింటనే కారు ఫమల్తదేర వెళిపోయింది.  
మా న్ననాగారు వెలిగానే నేనూ, రాజూ అచుయతరాభమయగార దఖాయ సఱవ తీసుకన్న వెళిపోయాము. 
ఇింటికెలిబుదిదకాలేదు. వూయింతా ఏనీ లేకిండా, ఏ ఉదేదశమూ లేకిండా, అటేట సింభాషణకూడా లేకిండా వీధుఱనీా 
ఫలాదూరు తిరగి ఏటి డుాక చ్చరుకన్నాిం. మామూల్తచోటనే చతిక్కఱడాాము. కొన్నా న్నమషాల్త మౌనిం అయన 
తరువాతను ‘నీ ఆలోచన ఎిందుక తోచిింది రాజూ’‚అన్నాను.  
ఎిందుఔింటే ఏిం చెపను? ప్రతేయఔ కాయణిం ఏమీలేదు. నీఴలా చినాపఱేను చ్చసుకింట్టవా? అనే సిందేహిం న్నలో 
ఔఱఖఔపోలేదు మీ న్ననాకూ, నీకూ ఈ ఴషమింలో పెదద గయషణ జరుఖఔ తపదుకాబోల్త. అది ఎలా వారించడమా అన్న 
అనుకింటూనే ఉన్నాను. మొనాను హఠాతుుగా మాయింటిక్క ఎవరో వచిు మాన్ననాగారతో మాటే్టడుతూ మాటఱ 
భధయను అచుయతరాభమయగారు కూతురక్క ఴవాహ ప్రమతాిం చ్చసుున్నాయనీ, తవయలోనే ఏదో ఔ సింఫింధిం 
న్నశుయించుకన్న ఴవాహిం చ్చస్యుయనీ అనుకింటునా మాటల్త చెఴన్నడాయా.  
ఆమన వెళిన తరువాతను న్నక మెరుపులా ఈ ఆలోచన తోచిింది. మా న్ననాగారతో ఈ ప్రశింసచ్చశాను. ఆమన 
కూడా ఎింతో సింతోశించి వాయింరోజుఱనుించి ఈ అబాాయ ఇఔకడ ఉింటున్నా భన యదదయకూ కూడా ఈ ఆలోచన 
ఔల్తఖఔపోవడమేమటి? చాలా చిత్రింగా ఉింది. అయన్న ఇపుపడు మించి పోయిందిలేదు. శుబసయశీఘ్రిం అన్నారు. 



 

అనడిం తడవగా వెింటనే చొకాక తొడుకకన్న ఔిండువా పైన వేసుకన్న రగెతేురు అచుయతరాభమయగారింటిక్క ఇింకె 
ముింది? ఈ శుబిం జరపించట్టన్నక్క న్నమతుమాత్రుల్త ఎవరా అన్న యమేశవరుడు ఆలోచిసుునా తరుణింలో మా 
న్ననాగారు ఈ న్నక్క పూనుకోవడింతోటే ముకోకటి దేవతలూ ఏఔగ్రీవింగా తధాసుు అనాటుే అయింది.  
కానీ పాయవతీశిం, ఈ వేల అఔకడ న్ననూా, ఆ అమామయనీ చూసుుింటే ఔర కొఔరు మీమీ పుటుటఔఱతోనే ఏరాపటయనటూట 
ఈ బాింధవయిం మీ న్నటిది కాదనాటూట, ఏవేవో ఴింత భావాల్త న్న తఱలో రుగులతిు నన్నాింతో యవశుడిన్న చ్చశాయ. 
ఔ పురుష్యడిక్క తగిన స్త్రీ ఔకతే పుటుటఔతో ఏరాపటై ఉింటుిందనాది యఔకడ రుజువైనటుే భరఔకడా ఉిండదనుకింట్టను. 
ఆ అమామయక్క ధాాల్తగో సింవతసయభట. ఇింకా యజసవఱ కాలేదట. అిందుఔన్న వార తలేగారూ ఆమె తయపు పెదదలూ 
ఆమూడు ముళ్ళి వేయించభన్న వతిుడి చ్చసుున్నాయట. కానయతే ఈ తిండ్రి కూతురు భటుటక ఆ తరువాయ తీర 
చదువ పూయుయన తరువాతనే ఴవాహిం అనుకింటున్నా వీర ఆలోచనల్త స్యఖవన్న న్నశుమము చ్చసుకన్నారు.  
మాన్ననాగారు ఈ సింఫింధిం చెపగానే వారు వచిు న్ననుా చూడటింతోనే నీకోసమే ఇన్నాలి నుించి న్నర్నహసుునాటుటగా 
భరొఔ ఆలోచన యపుపడూ లేనటుటగా వెింటనే అింగీఔరించడిం ఆశుయయింగా లేదూ! నీవ అదృషటవింతుడవ పాయవతీశిం. 
నేన్ననాడూ ఎకకవగా నభమన్న మాటను ఈన్నడు రపూయణమైన ఴశావసింతో ఉయోగిసుున్నాను. భనము మొదట 
ఔల్తసుకనా ఖడిమల్త భనకెింత ఆనిందద్ధమఔములైనవో, అింతఔింటే వేయరటుే మీ ప్రధభవీీణ ీణముల్త 
ఆనిందద్ధమఔముల్తకాఖఱవ. నముమ న్నమాట' అన్న ఔనవవ నఴవ "ఇవనీా నీతో ఏదో ముసలవాడిలా నేనింటున్నాను. 
కానీ న్నఔపుపడే ఈ భావాల్త న్నలో షాయమై ఆనిందిసూు భతిపోగొటుటకనాటుట నీ వెర్రి మొహిం చూస్తునే తెల్తస్ుింది" 
అన్నాడు.  
నేను లేచి ఔకటి తఖఱన్నద్ధదభనుకన్నాను. న్న వూహ ఔన్నపెటిట నటుట చటుకకన లేచి రగెతాుడు రాజు. నేనూ అతన్నన్న 
అనుసరించఔ తపలేదు. భరున్నటి స్యమింకాలాన్నక్క మా యింటిక్క వెళిపోయాను.  
ఇింటిక్క వెలిగానే మా అభమ వాక్కట్లేక్క రుగెతుుకొచిు న్నక దిశట తీష కాళ్ళి ఔడుకోకభన్న ననుా దఖాయక తీసుకన్న 
చినాపఱేవాన్నలా ముదదటుటకింది. ఆమె ఔింట ఆనింద బాషపముల్త కారన్నయ. న్నఔింటిధాయల్త కూడా ఆమెపై డిన్నయ. 
మాక్కదదయకూ కొన్నా న్నముషముల్త ప్రించిం తెలమలేదు. ననుా అలాగే టుటకన్న లోలక్క తడఫడే అడుగుఱతో తీసుక 
వెడుతూ గాదాదిఔమైన గాత్రింతో.  
"న్న తిండ్రి న్న సింతోషాన్నక్క మేయలేదు. న్నన్నా ఈ భధయను నీ ఴవాహ ఴషమింలో ఏిం జరుగుతుింద్ధ, ఏిం పేచ్చల్త 
వస్యుయా అన్న మేము ఉబయుఱమూ డుతునా ఆరాటము న్ననాటితో తీరపోయింది. మేమింఔ ఏమైన్న యఫాిందిలేదు. 
మీరు వెయేయళ్ళి సుకజీవనము చ్చసుకోిండి అనాది.  



 

భర రిండు రోజుఱక భీభవయిం నుించి అచుయతరాభమయగారు ఫింధుమత్రుఱతో పెిండిేకమారుతో సహా వచిు, ఇఔకడ 
తాింబూలాల్త యచాురు. అచుయతరాభమయ గారూ, భారాయ ఆమె తలేదిండ్రుల్త యదదరూ వయోవృదుిల్త మా యలేూ, 
యఔకడి దితులూ, మా తలేదిండ్రుల్త సద్ధచాయ సింతిుచూచి బ్రహామనింద బరతుఱయాయరు.  
ఈ తాింబూఱ కాయయక్రభిం అయ వారు నరాసపుయిం వెళిపోయ నపటి నుించ్చ మా అభమ ఎింత ఆనింద్ధన్నా 
అనుబఴసూిందో చెపలేను. ఏ ీణాన చూచిన్న నేఱమీద నడుసుునాటుేగాఔ, గాలలో తేలపోతునాటేే ఔనడేది. ఆమె 
ఴఔషత వదనిం చూస్తు న్నక టటరాన్న సింతోషిం వచ్చుది కొడుకకదో శుబిం జయఖబోతునాదన్న, ఇతయ దేశాఱలో ఏ తలే 
అయన్న, ఔక ీణమైన్న, ఇింత ఆనింద్ధన్నా అనుబఴించఖఱద్ధ అనుకన్నాను. భన దేశింలో కూడా అిందరు తల్తేలూ 
యలాగే వింట్టరా అన్న అనుకింటుింటే "కొడుక్కక పెళి అవతుిందనా సింతోషమే కాన్న కోడల్త వసుుిందనా సింఖతి 
తోచలేదు కాబోల్త" అనే స్యమెత జ్ాఔిం వచిుింది.  
కొించెిం నవూవ వచిుింది. మా అభమమాట ఎలా ఉన్నా నేను నేఱమీద్ధ, గాలలోనూ కాకిండా ఎఔకడ ఴహరసుున్నానో 
న్నక తెలమడిం లేదు. తఱలో ఏవేవో ఊహల్త ఆనింద తయింగాల్త ఉవెవతుుగా లేచి డుతుింటే, న్న తఱ ననుా ఴడిచి 
ఎఔకడికో పోతోింది అన్నపించ్చది కొకఔక ీణింలో, ఇలా ఎన్నాళ్ళి ఖడిచిిందో ఖల్త తిన్నానో లేదో, రాత్రి 
న్నద్రపోయానో లేదో, అసల్త ఏది ఖలో ఏది రాత్రో తెలమకిండా నేవనా షాతిలో మా న్ననాగారు న్నఱ రోజుఱలో 
ఴవాహన్నక్క ముహూయుిం ఏరాపటుచ్చష నరాసపుయిం వయుమానిం చ్చశానన్న చెపాపరు. ద్ధన్నతో ఈ న్నఱరోజులూ ఎలా 
ఖడుసువా అనే భావము తుపాక్క దఫాలా తగిలింది.  
వెింటనే ఴవాహము ఇపుపడైన్న ఆ భరున్నటి నుించ్చ న్న భాయయ ఆ ఎడిింఫరోలో పఱేలాగా వచిు న్న డిలో కూరుున్న, న్న 
ఔింఠిం కౌఖలించుకన్న ననుా ముద్ధదడుతుిందన్న భ్రభడఔ అన్న ఎవరో వీపుతటిట సతబోధ చ్చషనటుట అన్నపించిింది. 
అపుపడు సుైయణక వచిుింది. న్న భాయయ చినాపఱే అనా సింఖతి. భళ్ళి కొింతకాఱిం ఈవూహా ప్రించింలోనే భన్నశ 
ఔచోట్ట భనసు ఔచోట్ట ఉిండాల కాబోల్త. ఎన్నాలోే ఔద్ధ అన్న యపుపడే గుిండెలోే రాయడాది.  
చాలా చిత్రిం ఎడిింఫరోలో సింవతసయమూ అింతక పైనో ఆ అమామయతో అింత సన్నాసతింగా, అింత ఉతాసహింగా 
ఖడిపనరోజుఱలో కూడా యఔకడేమీ అటువింటిది లేకిండానే ఇింత అింతులేన్న, బరించలేన్న ఆనిందిం ఔఱఖట్టన్నక్క 
కాయణమేమట్ట అనే ఆలోచనపోయింది. దీన్నక కాబోల్త భన వాళ్ళి జనన్నింతయ సింఫింధభన్న అింట్టరునుకన్న 
సమాధానిం చెపుపకన్న, రోజుల్త లఔకపెటుటకోవడింలో తడఫడుతూ కాఱక్షేిం చ్చసుకింటున్నాను.  
న్న లఔక లేకిండానే మాన్ననా ననేాఴధమైన సహామమూ కోయకిండానే ఏ నీ న్నక పుయమాయించకిండానే 
శుబలేకల్త వేయించి ింపించడిం దఖాయ నుించ్చ, ిందిళ్ళి వేయించి తోయణాల్త ఔటేటవయకూ సభసుము తానే 
చూసుకన్నారో, భరవరైన్న తోడపడాారో న్నక తెలమకిండానే ఈ న్నఱ పూరు అయనదోలేదో కూడా న్న లఔక 



 

తేఱకిండానే, ఔరోజు ఉదమిం మా అభమ ననుా తెఱేవారు జ్మునలేప, తవయగా నీ నుల్త ముగిించుకో న్నమన్న, 
యీ వేల న్ననుా పెళికొడుకను చ్చయాల. అనాది.  
ద్ధన్నతో నేను ఉలక్కకడిలేచి ఈ వేల ఏమటమామ యింకా ది దిహేను రోజుల్త ఉనాది ఔద్ధ అన్నాను భరుపోయ.  
ఆమె నవవకింటూ ఒ వెర్రితిండ్రి ఎల్తేిండే ఴవాహిం. ఇవేల పెళి కొడుకన్న చ్చమడిం, ర్వపు స్యాతఔిం చ్చసుకోవడిం. 
ఎల్తేిండి నరాసపుయిం తయలవెలిడిం అనాది ఎింతో తేలఔగా, భన ఫింధువఱ రాఔకూడా ఖభన్నించలేదుట్రా వెర్రివాడా 
అనాది. నేను మారుమాటలేకిండా న్న కాయయక్రభభింతా అతి వేఖింగా అనగా సుమారు ఔ ఖింటలోనే ముగిించుకన్న 
తయాయయాయను.  
పెిండిే కమారుణిణ చ్చమడభింటే ఏమట్ల న్నక తెలమలేదు ఊరక తఱింటుపోష, కొతు ఫటటల్త ఔటుటకోభింట్టరు 
కాబోల్త ననుకన్నాను. ఈ తతింఖిం ఎపుపడూ చూచిన జ్ాఔింలేదు. మా అభమ ఎవరనో దిభింది ముతెఫుదువఱను 
పలచి, ఏదేదో చాలా గొడవ చ్చషింది. ఏమట్ట వెర్రి అింతా అనుకన్నాను.  
భరున్నడు భళ్ళి సూరోయదమిం కాకిండానే లేప స్యాతఔభింటూ కొింత తతింఖిం, మా న్ననాగారు జరపించారు.  
ఇదింతా చాలావయక పురుష్యఱ వయవహాయిం. ఆడవాళ్ళి ఊరక వేడుఔ చూడట్టన్నక్క భటుటక వచాురు. కొింతస్తపు అయన 
తరువాతను ననుా కాలిక కొతుజ్జడు తొడుకోకభన్న, తాట్టఔ గొడుఖ చ్చతిక్కచిు ఏదో చినామూట బుజ్న్నక్క తగిలించి 
‘నడుపు ముిందు’‚అన్నారు.  
'ఎఔకడిఔ’‚న్నాను.  
బాజ్బజింత్రీల్త వాదయిం ఆయింభించారు. ప్రయాణిం అవతునాపుపడు అలా అడఖడిం అశకనురా, అన్నాడు ఔతను.  
ఒయ వెర్రిముఖమా ఔటాిం చాఱదనో పఱే బాగాలేదనో న్న పెళ్లి అఔకయలేదనో ఈ మేలతాళ్ఱతోటి నువవ ఇపుపడు 
కాశీక్క లేచిపోవాఱనా మాట. అపుపడు మీ మావగారో, బావభయదో వారొచిున సింఖతి పాిం నువవ ఖభన్నించలేదు 
కాబోల్త - ఇింత తొిందయపాటు కూడదనీ భిందలింపులాింటి బ్రతిమాలింపుతో ఒ వీసడు బెఱేపు అచుుతో ఖడాింక్కింద కొటిట 
ఆపుతాయనామాట - అన్నాడు.  
'బావగారూ మీయలా మామీద ఆగ్రసించి, ఈ శుబసభమింలో అమాింతిం కాశీ లేచిపోతానింటే ఎలాఖ చెపిండి? 
మాక మా చెలేల్తన్నచిు ఴవాహిం చ్చమడాన్నక్క సభసు ఏరాపటుే చ్చసుకన్నాముఔద్ధ? ఇపుపడు ఎలా చెపిండి. ఈ మాట 
తాింబూలాల్త పుచుుకనాపుపడేన్న చెపాపరు కారు' అింటూ బావభయదులూ, బావభయది వయసవారూ మీ అతువార 
తయపువారూ వేళ్కోళ్ల్తచ్చష ది అడుగులేన్న ముిందుక్క స్యఖన్నవవకిండా ఆపుచ్చష, న్న గొడుగు ఔళ్ళి, చెపుపల్త 
ఔళ్ళి లాకకన్న - 'చాలేేవోయ భహా వెళ్ివ ఎలాఖయతేనేిం' అన్న మా మావమయ కాబోల్త ననుా తీసుకవెళి భళ్ళి 
పీటమీద కూఱవేశాడు.  



 

ఏమట్ట న్నటఔభింతా అనుకన్న న్నలో నేను నవవకన్నాను.  
'బావగారూ ఖడాింక్కింద బెఱే కొటిటనపుపడు ఖటిటగా తఖఱలేదుఔద్ధ' అన్న మా బావభయదీ న్నలఔ ఔయచుకోలేదు ఔద్ధ’‚అన్న 
భరొఔ అబాాయిూ, అింటుింటే "ఔయచుకనే ఉింట్టరు రా అిందుఔనే బెఱేిం అింతా ఖడాానేా ఉిండి పోయిందీ’‚అన్న 
భరొఔరూ ననుా వేళ్కోలిం టిటసుుింటే, యదింతాకూడా ఎింతో సయద్ధగానే ఉింది. ఇింతలోనే ఆశీయవచన నస 
అిందుకన్నారు. ఆశీయవచనిం, భింఖలహాయతులూ అయపోయన్నయ. నేను పీటమీద నుించి లేచి లోఱక 
వెళిపోయాను. తరువాత భరొఔ ఖింటలో భోజన్నల్త, అఔకడ భళ్ళి కర్రకాయింతా న్నక ఇటూ, అటూ చ్చర 'పాయవతీశిం 
గారక్క ఈవేల బొతిుగా అనా సతవ పోయనటుటింది’‚అన్న ఔరూ.  
"అదేమటిరా ఆమన పాిం ఴసుర దఖాయ కూరుున్నారా ఆమన ఎఔకడో ఉన్నాభన్న అనుకింటున్నారు’‚అన్న భరొఔరూ. 
'భరో ఇయవైన్నల్తగు ఖింటల్త ఎలా ఖడుపుతావ బాబూ' అన్న ఇింకొఔరూ, ఏ నేతి వడానకో భన్నశ వచిునపుపడు 'ఆమన 
వేయించుకోడిం అయపోయింది భళ్ళి భళ్ళి రాకగా ఉన్నారుఔద్ధ అన్న అలా ఫఱవింత పెటటఔిండి’‚అన్న ఇింకొఔరూ, 
పిండివింటల్త వచిునపుపడు 'బాబాాబూ ఆమనను వేధిించఔిండి ఆమనక తీనా బొతిుగా సయించదు, నభమిండి 
న్నమాట’‚అన్న వేరొఔరూ, ఇలా యఔయకాల్తగా, వేళ్కోళ్ఱతో, నవవలాటఱతో ఎలాగో భోజనిం అయిందన్నపించారు.  
తాింబూలాల్త తీసుకన్న ఎవర ద్ధరన్న వారు వెలిగానే నరాసపుయిం నుించి వచిున మా అతుగార తాలూక వారు కూడా 
వెింటనే వెళిపోయారు. ఇింఔఔకడ నుించి మా ఫింధువయాభింతా, కావఱషనింత కోలాహఱింతో, ఇింటినులూ, 
సవయణా, పఱేఱసముద్ధయింపులూ, ఔలితో ఔళ్ళి రాచికాలూ, ఆ తరువాత ప్రయాణాన్నక్క పెటెట సరుదకోవడింతో  
కావఱషనింత సిందడీ, కోలాహఱమూనూ. ఎలాగో ఏిం జరగిిందో ఎవర్విం చ్చసుున్నారో, ఏభింటున్నారో న్నకమీ 
తెలమదు.  

 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 49వ భాఖిం 
ఇింకా కొించెిం చ్చఔటి ఉిండగానే ఫళ్ళి భీభవయిం సమీపించాయ. ఊర ఫమట కొించెింస్తపు ఫళ్ళి ఆపారు. 
ఆడాభగాయావనమిందీ దిగి ఖఫఖబా దేహ బాధల్త తీరుుకన్నారు. తరువాత భరకొించెిం ముిందుకస్యగి ఔ చెరువ 
దగిాయ భళ్ళి ఫళ్ళి ఆపారు. ఇఔకడ అింతా దింత ధావన్నఱక దిఖగానే నేను కూరుునా ఫిండీ, మా న్ననా గార ఫిండీ, మా 
పురోసతుఱ ఫిండీ ముిందు తినాగా పెళ్ళివారయింటిక్క ద్ధర టిటించారు. అఔకడ మా రాఔ ఴన్న భముమఱను మా ఴడిదిలోక్క 



 

తీసుకవెళ్ిరు. మేము అింతా ఔబురేు చెపుపకింటూ నడిచ్చ వెళ్ిము. మా వెనుఔ మా ఫళ్ళి వచిున్నయ. మా 
దింతధావన్నధిఔముల్త అయేయటపటిక్క తక్కకన ఫళ్ళి అనీా వచ్చుశాయ.  
గ్రాభసుాల్త చాలా భింది, న్న తొిందయల్తలేన్న స్త్రీ బాఱ వృదుిలూ వచాురు. అిందరూ ఫలిలోించి దిగి, స్యమాను 
సరుదకన్న, స్యాన్నదిఔముల్త చ్చసుకొనుటక ఉక్రమించారు. ఇఔకడ కూడా చురుకైన ఖడసర యువ దింతుల్త 
స్యధయమైనింత వయకూ వేరు వేరు ఖదుఱలో తభ తభ స్యమానుల్త పెటిటించుకన్న తల్తపుఱక తాళ్ల్త వేసుకనారు. 
కానయతే అదొఔ చాలా పెదద బవింతి, ఇది చాఱదేమో అన్న సిందేహింతో ఔకనునా భరొఔ బవింతి కూడా మా కొయకై 
ఖాళ్ళ చ్చయించి శుభ్ర రచి ఉించారు. అిందుచ్చతనే ఈ యువ దింతుల్త అింత తొిందయడవఱషన న్నలేదు. 
ఎింతభింది దింతుల్త పెళివారలో, యువకలైన్న,వృదుిలైన్న, ఉన్నారో వాయిందర కావలస్తు తలోఖదీ ప్రతేయఔింగా 
దొరకదే.  
పెళి వార అిందర స్యానములూ, వస్యాఱింఔయణలూ అయేయసరక్క ముిందు చింటిపఱేఱక పాల్త వచిునఴ. ఇింకోపావ 
ఖింటక పెదదఱక పఱహాయములూ వచిునఴ. బాఱబాలఔఱలో ఉదయానేా భోజనము అఱవాటు ఉనావాయిందర ఆ 
ఏరాపటు షదిముగా ఉనాది. పనాలూ, యషటమైన పెదదలూ కూడా వెింటనే రావచుుననే పల్తపు వచిుింది.  
వార పల్తపు అిందినదే తడవబా బఱబఱలాడుతూ యయవై ఏళ్ళి లోపు భఖవాళ్ళి, చింటిపఱేఱను చింఔనవేసుకన్న 
కొింతభింది తలేూలూ, మామూల్త భోజన సభమిం వయకూ ఉిండలేన్న కొింతభింది ఉబమ వయాముఱ వృదుిలూ, భది 
ఔటుటకనేవారు భడి ఔటుటకనీ , భడీతడీ అఔకయ లేన్న యువతీ యువకల్త తలోచెింబూ పుచుుకన్న భోజనఱక 
పెళివారింటిక్క హాజయయాయరు. అఔకడిక్క వెలిగానే, ఆడవాలిిందరూ తభరు వచిున న్న భరుపోయ అిందరూ 
ఔటటఔటుటకన్న పెళి కూతురా చూడట్టన్నక్క రుగెతాురు. పెిండిే కూతుర అబయింఖన స్యానిం చ్చయించి అఱింఔయణ 
చ్చసుుిండగా, ఇింతభిందీ నవవఱతో ఔబుయేతో లోఱ జొయఫడేటపటిక్క, పెళి కమారు అఔకడునా వారూ అింతా 
న్నరాిింతపోయ, వీర ముఖాల్త చూష పెళి వాయయ వింట్టయన్న వూసించి, వెింటనే అఔకడ తివాచ్చ రచి, వాయిందరనీ 
కూరోుభన్న ఆహావన్నించారు.  
పెళికూతురు ఎింతో షగుాడి ముడువకన్న ముదదయపోయింది. అయన్న నవవతూ ఴపరత నేత్రాఱతో వాలిను 
చూసుునే వింది. వచిున వాయింతా పెళి కూతురు పేరైన్న అడఖకిండా ఇఔను ఏమాట్ట లూకూ లేకిండా తదేఔ దీీతో 
అఔకడక చూడబోయన సుమారు విందఔళ్ళి పెళి కమారును పైన్న లోలా, ఆపాదభసుఔిం రశీలసూు కూరుున్నారు. 
ఆ అమామయక్క వాలి వాళ్ళి కూడా ఏమాట్ట లేకిండా అఱింఔయణ చ్చసూునే ఉన్నారు. ఇింతట్లేక వడానఱయనఴ పల్తపు 
రాగానే ఇింత భింది శకింత సింతానింలా ఔక ీణింలో ఴసుళ్ళి దఖాయ వాలారు. ఇింఔనఔకడ వడానలూ, భోజన్నల్త, 
వేళ్కోళ్ల్త, వెక్కకరింతల్తతోటే భోజన్నల్త స్యగుతున్నాయ.  



 

అవకామ చాలా బాగుిందింటే బాగుిందన్న కర్రకాయింతా ఆవకామ మీద టిటించారు. ఇింతభిందీ ఔకస్యర 
ఏఔకాఱభిందు మూడు న్నల్తగు స్యరేుమారు అడిగేటపటిక్క, యవతఱ ఉనా ఊయగామ కాస్యు అయపోయింది కాబోల్త, 
అది గ్రసించి కర్రవాళ్ళి యావనమింది ఏఔగ్రీవింగా "ఆవకామ మాభమగారూ ఆవకామ" అన్న బజన ప్రాయింభించారు.  
లోఱ వనా ఔ ఴవస్ర, చటుకకన స్యానిం చ్చష తడిఫటట ఊయగామ ఖదిలోనే ఴడిచి, రాచిుపన్నిండా ఆవకామ తీష, 
తను ఉనా షాతి భరుపోయ రాచిుప అయచ్చతిలో పెటుటకన్న, ిందిట్లే అఱేర ఎకకవగా ఉనాదన్న పాిం తొిందయతో 
తొిందదయగా చకాకవచిుింది.ఴసులి దఖాయ ఉనా జనిం అింతా ఔకమాటుచ్చతులతిు "గోఴింద్ధ! గోఴింద్ధ!" అన్నారు.  
ఆమెకమీ అయాిం కాలేదు. ఈ గోఱ ఏమట్ట అనుకింది. అలాగే దిభింది కర్రవాలిక వడిాించి ముిందుక వచ్చుసరక్క 
ింక్కులో ఉనా ఆడవాలిింతా ఆమె నఔకడే ఆప ఆమె షాతి అభనమిం ద్ధవరా తెలమరాురు. అపటిక్క ఆఴడ ఎగాదిగా 
తన న్నజ సవరూపాన్నా చూసుకన్న .  
"అయోయ వెధవలాేరా! మీ మొహాల్త తఖలయాయ! ఇిందుఔట్రా నీ గోఱింతానూ," అన్న గొణుకకింటూ రుగెతిుింది.  
ఇింతలోనే ఔ ముతుయదువ ఔ యింగు చ్చయ తీసుకన్న రగెతుుక వచిు ఆమెక ింటి న్నిండా చుటటబెటిట ఆమెను 
ిందియవతఱక్క ింప, రాచిప తను పుచుుకన్న వడాన ఆయింభించిింది.  
ముసలామె తిటుటకింటూ కఔలడుతూ బాఴదఖాయక రుగెతిు చ్చతులూ అవీ ఔడుకకన్న రిండు చ్చదల్త మీదపోసుకన్న, 
లోఱక వెళి తడిఫటట ఴడిచ్చష, ఇింఔన్నపూట ఎవవర ఔనఫడకిండా, ఏ మూఱనో డుకింది పాిం. ఇఔకడ 
భోజన్నల్త కాకిండానే పెళివారు ఴడిది నుించి ఫమల్తదేరుతునాటుే మేలతాళ్ల్త ధవన్న ఴనడాది. వీయిందరూ తీణిం 
చ్చతుల్త ఔడుకకన్న ఴడిదిక్క రుగెతేురు. అఔకడ పెళివారు ఫమల్తదేరదిబాయల్త అపుపడే యవతఱక వచాురు.  
ఆడ పెళివారు వీర వెనుఔనే ఎదురు సన్నాహిం కోసిం వారకెదురై వారన్న ఆప, అఔకడ జయఖవఱషన లాింఛనముఱనీా 
జరప తభతో భఖ పెళివారన్న తీసుకెళ్ిరు. పెళి ిందిర ఎింతోముచుటగా, ఔనుాఱ ిండుఖగా అఱింఔరించారు. 
ిందిర అింతా జనింతో క్కటక్కటలాడుతునాది. నౌఔరేు అఔకడఔకడ న్నఱఫడి ఴింజ్భయల్త వేసుున్నారు.  
వేద ఘోషతో ిందిర మారు మ్రోగుతుింది. ఇఔకడ ఴఘ్నాశవయ పూజ వగైరా ముగిించి, పురోసతుడు, భర కొిందరు 
బ్రాహమణులూ, వరున్న కోసిం ఎింతో ఆత్రుతతో గౌర్న పూజ చ్చసుకింటునా పెిండి ేకమారు వదదక వెళి అఔకడనే వార రాఔ 
కోసిం వేచి వన్నాడనీ అతన్న కఱ గోత్రాదుల్త ప్రవరా పలాన్న అనీ చెపప ఔనయ గోత్ర ప్రవయునల్త వార పురోసతున్న వఱే 
ఴన్న, ఔనయన్నస్యుభన్న వారచ్చ అన్నపించుకన్న, తిరగి ిందిట్లేక్క వచ్చుశారు.  
బజింత్రీల్త వాద్ధయల్త వాయసుున్నారు. రిండు న్నమషాఱలో సరావఱింకాయ భూశతమైన పెిండిా కమారును బమయపు 
ఖింలో కూరోుపెటిట పఱ ేమేనమాభ చకాక ఎతుుక వచాుడు. ఈ పెిండిే కమారు వెింటనే పెిండిే కమారున్న ఔింటడి, 
అతన్న భతి పోగొడుతుిందేమోననే బమింతో, అతన్న ముఖాన్నఔడుా తెయ టుటకన్నారు. పెిండి ేకభరును ఖింతో సహా 



 

అఔకడ కూరోు పెట్టటరు. సభాసదుఱింతా అీింతల్త చలాేరు. వధూవరుఱ భధయ తెయ తొఱగిించారు, వారుబయుల్త " 
అభమయాయ " అన్న ఏఔగ్రీవింగా అనుకన్న అఔకడునా జన్నభానింతనూ భయచి అసల్త లేనటేే భాఴించి ఔరనొఔరు 
భిందహాసముఱతో చూచుకన్నారు. తరువాత కొన్నా ీణముఱ వయకూ పురోసతుడు ఎింత హెచురించిన్న, 
పెిండిేకమారుడు తన దృశటన్న పెిండి ేకమారు నుిండి భయలింలేఔ పోయన్నడు. న్నమన్న, న్నల్తగు రోజులూ-- ఈ 
అయదు రోజులూ ఒ ఔనుా మా మీద కూడా , వేస్తునేగాన్న ఈ ఴవాహము పూరుకాదు. ఇింఔ న్న తరువాత రిండు, మూడు 
సింవతసయముఱవయకూ మీ చూపుఱకెవవరూ అడుారారు. అపుపడైన్న అతయవసయమైన భోజన్నదిఔముఱ సింఖతి 
భరుపోకూడదు సుభిండీ అన్నాడు పురోసతుడు.  
నేను షగుాతో తఱవింకన్న, "సర్వ కాన్నవవిండి ఏమ చ్చస్యుము" అన్నాను.  
"మీ చ్చతుఱతో డా తరువాత మీరో ట్టటన ఴడిచి పెడతారా" అన్నాను. అఔకడ నుించి ఴవాహ కాిండ అింతా మథా 
శాస్త్రీమింగా జరగిింది. పెిండిే కమారు చుటూట ఆమె ఈడు ఆడపఱేింతా మూగి అఔకడ జరుగుతునా ప్రతి సవఱప 
ఴషమమూ ఎింతో శ్రదితో ఖభన్నసుున్నారు. తభక కూడా తవయలోనే ఇదింతా జరుగుతుింది కాబోల్త అన్న 
అనుకింటున్నార్వమో ననుకన్నాను.  
ఴవాసతుల్త కూడా ముకయింగా స్త్రీల్త, తభ బయు లఔకడున్నారో అన్న ఔిండేతో వెతుకతూ, ఔకమాటు వార దృశట 
న్నఔరషించి వార చూపులో చూపు ఔలప తభక జరగిన ఔళ్యణ దినమున జాపుక్క తెచుుకన్న 
సింతోశసుున్నాయనుకన్నాను. ఆశుయయమేమటింటే పెదదవాళ్ళి కూడా ఏన్నడో ఴవాహమైన న్నటి నుించ్చ ఎనోా ఇఔకటుే 
డుతున్నా, ఆ ీణింలో అవనీా భయచి పూయవ సమృతులనేానోా గిలగిింతల్త పెడుతుింటే ఎింతో హాయ ననుబఴసుునాటుట 
ఔనఫడాారు.  
కొించెము వమసు ముదిరన వారక్క మగిలేఴ ఈ జ్ాకాలే కాబోల్త. ఇటువింటి ఆలోచనల్త ఎన్నానోా బుర్రలో 
తిరుగుతుింటే భధయనేదో సిందయభింలో పెిండిే కమారు చెయయ అప్రమతాింగా న్న చ్చతిక్క తగిల, డల్త ఖరపొడుసుుింటే 
ఴవాహకాిండ అింతా పురోసతుడు జరపించాడు. తఱింబ్రాల్త వయకూ వచిుింది. ఇదిందుక పుటిటిందో తెలమదు కాన్న 
ీణిం భటుక ఆింధ్రుఱిందయకూ జనమజన్నమఱకూ భయపురాన్న, భరువలేన్న భధుయీణభనుకింట్టను. ఆనిందము 
అఔకడునా ప్రతివార ముకింలోనూ స్త్రీ పురుషాదుఱిందరలోనూ వెల్తగుతునాటుట ఔనఫడాది న్నక. అింతటితో ఴవాహిం 
పూరు అయనది.  
తరువాత భహద్ధశీయవచనమూ భింఖలహాయతితో, వదూవరుఱను లేవదేష, ఔనయ పైట కొింగుక వరున్న ఔిండువా 
కొింగుముడివేష వారదదరనీ లోఱక తీసుక వెళి, ఉబమ వరాాలోనూ ఉనా పెదదఱిందర నడుముల్త డిపోయేటటుట 
పాధాభవిందన్నల్త చ్చయించారు.  



 

కానయతే కొించెిం యఫాిందిగా ఉన్నా వింగినపుపడలాే ఆ పఱేచెయోయ, భుజమో తగుల్తతుింటే ఇింఔ కొించెిం స్తపు ఇలా 
జరుగుతుింటేనే బాగుిండు అన్న అనుకన్నాను. మీరు నవవఔిండేిం!  
స్యమింకాఱము భళ్ళి అగిాహోత్రాల్త, సుదుల్త, అరుింధతీ దయశనిం అయేయవయకూ, ఖఱింతా ఔన్నయ ప్రద్ధతల్త, 
మేమూ కూడా వవాసమే. భధాయహాిం వేల మాకబయుఱకూ కొింత పఱహాయము పెటేటరు. అది అటేట తినకిండా పెళి 
కూతుర్వా అలా చూసూు కూరుుింటే ఆ అమామయ తఱవించుకనే నవావపుకింటూ -  
అింతలా చూడఔిండి. ద్ధన్నక్కింకా బోలడింతకాఱిం వనాదిఔద్ధ అింతా ఇపుపడే చూస్తస్తు తరువాత ననుా భళి 
భయచిపోఖఱరు. ముిందు పఱహాయిం చెమయిండన్న అటూ ఇటూ ఒ మాటుచూచి, ఎవవరూ చూడడిం లేదనే దైయయింతో 
తను కొించెిం కొరక్కన ఱడూావిండ న్నఔిందిించిింది. తీరా నోటిద్ధకా వెళ్లి వయకూ ఈ యహసయిం నేను ఔన్నపెటటలేదు.  
"అమామ అఱేరపలాే " అన్న నేనూ సఖిం కొరక్క"పాిం నీది నువేవ తీసుకో" అన్న నేను ఏఔింగా ఆ అమామయ నోటిక 
అిందిించాను. నవవతూ న్నమొహిం కష చూష నోటితోనే అిందుకనాది, న్నకెిందుకో అింతులేన్న ఆనిందిం ఔలగిింది.  
ఇింతటితో శాస్త్రీమమైన ఴవాహ కాిండముగిషనది. ఇింతటితో భన వాలిక తృపులేఔ, ఈ ఆనిందోతాసహాన్నా భరొఔ 
న్నల్తగు రోజుల్త పెించి, ఏదో నల్తగుఱనీ, ఊర్వగిింపుఱనీ, అఱఔఱనీ వధూవరుఱ చ్చత వేలకాన్నవేల దింత ధావన్నఱనీ, 
ఇలాింటి వెన్నానోా వేడుఔల్త ఔలపించుకోవడిం ఆనవాయతీ అయింది. సదసయభను పేరుతో వచిున ఴద్ధవింసుఱిందరనీ 
న్నిండు సబలో మధాశక్కు సన్నమన్నించి, వార ఆశీయవచనిం పొిందడమూ సబక వచిున వాయిందర కూడా ఏదో 
కొదోదగొపోప సింభావన ఇచిు ిండమూ ఇది అింతా ఔన్నటి కాయయక్రభిం. ఈ అయదు రోజుల్త గ్రాభసుుఱలో అన్నా 
వయణముఱవారక్క అనాద్ధనిం. ఈ యఔింగా యావనమిందిక్క తన ఆనింద్ధన్నా ించి ఆనిందిించ్చస్తవారు. న్నజింగా జనమఔింతా 
సరడా ఇటువింటి ఆనిందమూ, ఈ న్నటి కాయయక్రభమూ ఏ దేశములోనూ విండబోదు.  
ఴదేశాఱలో ఴవాహముఱక చరుక్క వెలిడిం అఔకడవాళ్ళి ఆచాయదితిన్న కొింతభింది స్తాసతుఱ సభీములో 
పావఖింటలోనో అయఖింటలోనో న్న ముగిించుకన్న వెింటనే అదివయక న్నయణయించుకనా ప్రదేశాఱలో కెఔకడకో ఴలాస 
యాత్రఱక వెళిపోతారు. ఆ పూటక సుకభోజనిం చ్చష ఎవర నుఱమీద వారు వెళిపోతారు. భనలోలా 
యింతభింది ఫింధు సిందయశనమూ ఆతీమ మతా అఔకడ ఏమీ ఔనఫడవ. అయదవ రోజున పఱే అతు వారతయపు ఉనా 
అతుమాభఱకూ వధువను అపగిించిన పభమట, సన్నాసతులైన వాయిందర కూడా నచుచెపడిం మామూల్త, అింతటితో 
ఴవాహిం అయపోతుింది. మేము ఔ యింటివాలిము అయన్నభనామాట!  
ఈ శుబకారాయన్నక్క ఎింతెింతో శ్రభడి దగిాయనుించ్చ దూయిం నుించి వచిున ఆపుుఱిందయనూ నూతన వస్త్ర ఫహుమాన్నఱతో 
స్యఖనిండిం ఔ లాింఛనిం. వెింటనే వధూవరుఱను ఔనయ తలేదిండ్రుఱనూ, తదితయ ఆపుుఱనూ తీసుకొన్న వరున్న ఇింటిక్క 



 

వెళి భరున్నడో ఈ శుబకాయయభింతా న్నయణయించి దిగివజమింగా జరపించి పై నుించి ఆశీయవదిసుునా తభ యషాట 
దేవతఱను పూజిించడిం, ఈ కాయయక్రభింలో ఆకరు ఴషమిం.  
మూడవన్నడు వధువను తీసుకన్న వచిున తలేదిండ్రుల్త వార ఫింధువయామూ భీభవయము వెళిపోయారు. ఈ 
అయదురోజుఱ ఆనింద్ధన్నా ఏ చినా ఴషమమూ కూడా భరువకిండా భననిం చ్చసుకింటూ న్నభరువేసుకింటూ 
నేన్నింటి దగిాయ దిఖఫడాాను. భరొఔ న్నల్తగైదు రోజుఱలో భనుగుడుపుఱక అింటూ మా మాభగారు వచిు భముమఱను 
భళ్ళి భీభవయిం తీసుక వెళ్ిరులిండి.  
సభసు సనమింఖళ్న్న బఖవింతు. న్నతయ శ్రీయసుు లోకాససభస్యుుః సుసఖినోబవింతు. అన్న ఆశీయవచనము ఎన్నాలివయకో న్న 
చెవలో మారు మోగుతునే విండేది. ఈ శుభాశీసుస అపూయవమూ అననయమూ కవఱమూహైిందవమూ అన్న ఎింతో 
ఖరవసూు సింతోశసూు విండేవాడిన్న.  
కొన్నా మాసముఱ వయకూ కాఱిం న్నక సుింభించిపోయింది. ఏ నీ చ్చమబుదిి పుటేటది కాదు. ఏ పుసుఔమూ ఎింతస్తపు 
చ్చతటిట కూరుున్నా చదవలేనన్నపించ్చది కాదు. ఔకపూట కూడా జరగేది కాదు. ఇింత మాిందయిం ఎిందుకయపడాదో న్న 
ఔయాిం కాలేదు. ఴవాహమైన కొతులో ప్రతి వరుడూ ఇలాగే బాధడతాడనీ ఏ చైతనయిం లేఔ వింట్టడనీ అనుకోలేకిండా 
వన్నాను.  
అనేఔభింది నూతన వధూవరుఱను చూచాను గానీ, వారవరూ యిూ షాతిలో వనాటుట నేను ఖభన్నించలేదు. నేను 
ఇన్నాలిన్నించ్చ వూసించిన వూహఱనీా, ఔనాఔఱఱనీా తారుమాయయాయయ.  
యజసవఱ కాన్న ఔనయను ఴవాహమాడకూడదనుకన్నాను. ఈ పఱే ఔింటడగానే న్న ప్రమతామేమీ లేకిండానే న్న 
న్నయణమిం యటేట మారపోయింది. ననుా కాఔ ఇింకెవరన్న ఎలా చ్చసుకింట్టరో చూస్యునన్న అ పఱే సవాల్ చ్చష, నన్నాదో 
భింత్రముగుిణిణ చ్చష తన ింతిం న్నగాిించుకన్న వూరుకింది. గెలచిింది ఔద్ధ ఇఔనైన్న ననుా ఴడిచి పెటటకూడదూ! 
ఎిందుఔలా ఇయవై న్నల్తఖింటల్త న్న ఎదుటనే న్నఱఫడి ఔళ్ియపకిండా ననుా చూచి చిలపగా ఎిందుఔలా నవవతుింది. 
సవదేశాలోేనూ ఴదేశాలోేను కూడా ఏ యువతీ ఏ ప్రౌఢనన్నాలా ఆఔరషించలేదు.  
ఎిందుచ్చతను ఈ బాధను యింకా ఴయహము అనవచుునో కూడదో న్నక తెలమదు కాన్న, ఏదో వింఔ ఔలపించుకన్న 
భీభవయిం వెడితేగాన్న వీల్తలేదనుకన్నాను.  
అఔకడునా న్న మత్రుడు రాజు న్న వూహల్త షఔటిటనటుట న్నతో న్న వనాదన్న ననొాఔస్యర తొిందయగా యభమనభన్న 
భన్నశన్న ింపించాడు. అభమవీడిల్తే ఫింగాయింగాను న్న వూహ ఎలా ఔన్నపెట్టటడు వీడు. ఈ ీణింలోనే న్న అవసయిం 
ఏింఔలగిింది, వీడిక్క? అన్న అనుకింటూ మా అభమతోటి చెపప మాన్ననా ఇింటిక్క వచ్చువయకూ ఆఖకిండా భీభవయిం 
ఴమానింలో వెళిపోయాను. అింటే న్నజింగా ఴమానభన్న కాదుకాన్న నేను భటుటక ఎన్నా ఖింటల్త ప్రయాణిం చ్చశానో 



 

లఔకపెటటనూలేదు. కాన్న సుమారు అయదునాయ న్నమషాఱలో భీభవయిం చ్చరానన్న అనుకన్నాను . నేనొఔక ీణిం 
ఊరుఫమట తటట్టయించి తినాగా యిందుకన్న భించిదన్న రాజు ఇింటిక వెళ్ిను.  
న్న వూహ గ్రసించి ింపన రాజు పల్తపుఔింటే నేను రాజు ఇింటిక్క చ్చరన ఔ ఖింటలో భర్న ఆశుయయమైన సింగటన 
జరగిింది. నేను కాఫీ పఱహాయిం ముగిించి రాజుతో ఏదో మాటే్టడుతుింటే అచుయతరాభమయగారింటి దఖాయ నుించి అనగా 
మా మాభగార ఇింటి వదద నుించి పాయవతీశింగారు వచాుయన్న తెలషిందన్న వచిువింటే మాయింటిక్క దమచ్చమభన్న 
చెపభన్నాయింటూ ఔ భన్నశ వచాుడు. నేను ఎింతో ఆశుయయడాాను. న్న రాఔ వీలికెలా తెలషిందీ అనుకన్నాను.  
"ఏిం రాజూ నువేవమైన్న ఔబురు చ్చశావా" అన్నాను.  
"రాభ రాభ నేనేమ ఔబురు చ్చమలేదన్నాడు"ననాసల్త ఇఔకడక యభమనవలనన్న నీకెిందుక తోచిిందన్నాను. నేనేదో 
మామూల్తగా ఔమాటు యభమన్న వ్రాశానుకాన్న, దీన్నలో అింతరాయిమేమీ లేదన్నాడు.  
అయతే ఏమటపుపడు న్నతో అింత అయోింటున్న అన్నాను.  
"నేమీ లేదు కానీ చిత్రమేమటింటే రిండు రోజుఱన్నించి ఎిందుకో న్ననుా చూడవలనన్న నీవూ ఇఔకడక రావలననీ 
అనుకింటున్నాననీ ఫల్నమమైన ఆలోచన ఔటి ఔలగిింది. దీన్న భావమేమట్ల తెల్తసుకింద్ధభన్న న్ననుా యభమనభన్న 
వయుమానము చ్చశాను అన్నాడు రాజు.  
ఇటువింటి ఴింత ఆలోచనే అచుయతరాభమయగారక్క కూడా ఔలగిింద్ధ తెల్తసుకింద్ధభనే కతూహఱిం ఔలగి రాజు ఏదో 
చెపబోతుింటే ఇపుపడుకాదు భళి వస్యునన్న కూడ ఱీయపెటటకిండా తినాగా అచుయత రాభమయ గారింటిక్క వెళ్ిను.  
అచుయతరాభమయగారు ననుా చూష న్న రాఔక ఆశుయయపోయ, ఎింతో సింతోషిం కూడ వయఔుిం చ్చశారు. మాటలోే 
ఎఔకడా వాడు న్న వయుమానిం చ్చషన సింఖతే సుపరించ్చమలేదు.  
నేను వచిునటుట మీకెలా తెలషిందన్న అడుగుద్ధభన్న అనుకింటూ అప్రమతాింగా తఱ ఎతేు సరక్క లోఱ గుభమిం అవతఱ 
పెళి కూతురు అఱింఔరించుకన్న న్న రాఔకై న్నర్నహసుునాటుట నవవతూ న్నఱఫడి, న్న వూహ ఔన్నపెటిటనటుట నోటిక్క చెయయ 
అడుా పెటిట, ఏమీ మాటే్టడువదదన్న సింజా చ్చషింది. ద్ధన్నతో న్నక వాఖభిందమైనది. నేనడఖదల్తచుకనా ప్రశా 
వెనకకపోయింది.  
అచుయతరాభమయగారు "ఏభర్రా అల్తేడుగారొచాురు. లోలక్క తీసుకవెలిిండన్న కఔవేశారు. "అఔకడ తల్తపుదఖాయ 
నుించునా అమామయ నవవతూ లోలక్క రగెతిుింది. నేను తఱవించుకన్న అతీింద్రిమమైన ఈ ఊహా తింతిప్రస్యరాన్నక్క 
ఆశుయయపోతూ, లోఱఔడుగు పెటటగానే మా అతుగారు న్నక పాదప్రక్షాలనక వదఔిం తీసుకన్న ఎదురై, "ఇింటి దఖాయ 
నుించ్చన్న రావడిం. అభమగారూ, న్ననాగారూ కలాస్యగా వన్నారా" అన్న యోఖక్షేభభడిగి తెచిున ఉదఔిం అఔకడవించి 
" తువావల్త తీసుకరామామ. అన్న కూతురా పలచి లోలక్క వెళిపోయారు. ఈ కఔ ఆ అమామయ చెఴన్న పూరుగా 



 

డకిండానే తువావల్త చ్చత పుచుుకన్న ప్రతయీమైింది. భళ్ళి నేను చ్చషటల్తడిగి ఆ దివయ సుిందయమూరున్న ఆలోక్కసూు అలాగే 
న్నఱఫడిపోయాను. ఆ అమామయ నవవతూ తువావల్త న్న మీదక ఴషర "కాళ్ళి తరువాత ఔడుకకిందురుగాన్నలిండి. ఇలా 
దమచెమయిండన్న " తన ఖదిలోన్నక్క ద్ధరతిషింది. నేను సవాింలో నడిచినటుట ఆమెను యాింత్రిఔింగా అనుసరించాను. 
తన ఖదిలోక్క వెళి నేను రాగానే కూరోుభన్న న్నక కర్ను చూపించి తాను కొించెిం ఎడింగా న్నఱఫడాది. ఔక ీణిం 
వూరుకన్న  
"ఇింత దూయింలో ఉిండవలనన్న న్నమభిం వనాద్ధ" అన్నాను. " న్నయాభఔిం ఉన్నాఆ అవసయిం ఇింకా రాలేదులిండి " 
అనాది.  
"అయతే ఇపుపడెిందుక అింత దూయింలో ఉన్నావన్నాను" 
"మొఖల్తుర్రు ఔింటే ఇది దగిాయఔద్ధ" అనాది.  
"ల్తకల్త నేరున చిఱఔవే " అన్నాను.  
"చిఱకెపుపడూ ఇతరుఱనామాటఱనే అనుఔరసుుింది కాన్న సింతింగా ఏమాట్ట అనలేదు." అనాది.  
" పోనీలే, అయతే నీవ Originality వనా చిఱఔవన్న పుపకింట్టలే ఇలారా న్ననొాఔక సింఖతి అడగాల" అన్నాను.  
"న్నక్కఔకడున్నా ఴన్నపసుుింది. మాట అడఖట్టన్నక్క దఖాయకెిందుక అనాది." 
"నువవ దఖాయకొస్తు నీక తెల్తసుుిందన్నాను. "తఱవించి కొించెిం నవవకన్న " ముిందు మీర్వదో అడఖదల్తచుకనాది 
అడుగుతే " 
"నేనీ పూట మా రాజు దఖారక్క హఠాతుుగా వచాును. వచిున అయఖింట కాకిండా నేను వచిువింటే మీ యింటిక్క యభమన్న 
న్నక వయుమానిం వచిుింది అఔకడిక్క, ఆ వయుమానిం మీ న్ననా చ్చమలేదనా సింఖతి తేలపోయింది. నేను వచిునటుే 
తింతివాయు నీకెలా అిందిింది భామా --- కాదు - బాలా " అన్నాను.  
సమాధానిం చెపకిండా తనలో తను ఊరక నవవకోవడిం మొదల్తపెటిటింది. నేను ఆ అమామయకష చూసూు 
కూరుున్నాను. కొింత స్తటిక్క న్న మౌనిం గ్రసించి కాబోల్త తఱ ఎతిు న్నకష చూషింది.  
" ఏమటలా మౌనింగా చూసూు కూరుున్నారు" అింది. నవవడిం అయన తరువాతను నేనడిగిన ద్ధన్నక్క సమాధానిం 
చెబుతావేమో నన్న చూసుున్నాను! అన్నాను.  
"మీయసల్త ఆ ప్రశా ఎిందుఔడిగారో న్నక అయాిం కావడింలేదు. మీరు వసుున్నానన్న వాయిం రోజుఱ నుించ్చ న్నఔసుమానిం 
ఔబురు ింపసూునే వన్నారుగా అింతే కాకిండా ఈ రోజు మీరు ఫమల్తదేర్వటపుపడు కూడా వయుమానిం చ్చస్తు ఆ మాట 
టుటకన్న మీర్నపాటిక్క వచిు వింట్టయన్న దైయయింతో నేను ఔబురు చ్చషన మాట వాసువమే అనాది నవవతూ అన్న వెింటనే 
సవయిం మారు కొించెిం దీనింగా "నేను తపుప చ్చశానింట్టరా" అనాది.  



 

న్న ఆశురాయన్నక్క మేయలేఔపోయింది. న్న కోరకా, న్న వూహా అింతా ఫల్నమమై అటు రాజు ఇటు న్న హృదయేశవర 
కూడా వయుమానిం అిందిించిింద్ధ! ఇది నభమలేన్న, నభమశఔయింకాన్న ఴషమమే. కాన్న ఈ జరగినదింతా ఔనీ ఴనీ, 
నభమకిండా ఎలా విండఖఱను. మానవన్న వూహఱకూ సింఔలాపన్న ఇింత శక్కు వింటుింది కాబోఱన్న, మాటడలేఔ 
న్నభమదిగా న్న ప్రాణ్ణశవర చెయయ టుటకన్న దఖాయగా తీసుకన్నాను. న్న సపయశ తఖఱగానే ఆ అమామయ శర్నయింలో ప్రతి 
నయమూ సపిందిించిింది. ళ్ళి వెచుఫడిింది. న్న మీదక కొించెిం అన్న బమడుతునాటుట న్నఱఫడాది. నేను ఇింకా కొించెిం 
దఖాయక తీసుకన్న ముకిం మీద న్నటయమాడే భింగురుల్త కొించెిం వెనక్కక తోసూు చెక్కకళ్ళి న్నమురుతూ…..‚ 
"ఈ వాయిం రోజుఱనుించ్చ నేనొఔకస్యరవస్తు బాగుిండనన్న నువూవ అసుమానమూ అనుకింటూ, న్నకూ తింతి వాయుల్త 
ింపేవా! ఎింత చిత్రింగా వింది. ఈ సవఱప వయవధిలో ఇింత దూరానునా భనమదదయమూ ఏఔమైపోయామా ఈ 
అనుభూతి న్న కెింత ఆశురాయన్నా ఔలగిసుునాదో నీతో కూడా చెపలేకిండా వన్నాను ప్రియా" అన్న ఔకమాటు 
గాడాలింఖనిం చ్చసుకన్న అింతఔింటే గాఢింగా ముదుదపెటుటకన్నాను. ఆ ీణింలో మేమదదయమూ ఔకయమే అయాయము.  

 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 50వ భాఖిం 
కొింత స్తటిక్క న్నభమదిగా న్న చ్చతుఱను ఴడిపించుకన్న ఔకయవవ ఎడింగా జరగి "నేను పలచానింట్టరా? న్న పల్తపు 
మీద్ధకా వచిుింద్ధ న్నకూ చాలా ఆశుయయింగానే ఉనాది. నేను పైక్క ఏమీ అనలేదు. లోఱ ఏభనుకన్నానో న్నక 
తెలమదు. ఈ యయవస్యన్నన్న కాయణిం ఫహుశా మీ న్నభసమయణ అీయఱీల్త చ్చశాను కాబోల్త. భింత్రషదిి ఔలగి న్న 
స్యవమ న్న ఎదుట స్యక్షాతకరించాడు " అన్న ముఖాన్నక్క చ్చతుల్త అడుాపెటుటకన్న న్న భుజిం మీద వచిువాలింది. నేను 
ప్రతివచనిం ఏమీ చెపలేఔపోయాను. ఎింత గొపవూ ఎింత చిత్రమైన వయణన, న్న సయసవతి గొప ఔఴ అవతుింద్ధ 
ఏమటి? అన్నపించిింది.  
ఆ ీణింలో ఆ మాటే పైక్క అన్నాను కూడా. నేను ఔవయత్రినే అయతే అిందులో న్న ప్రయోజఔతవిం ఏమీ ఉిండదు. ప్రతి 
వూహా, ప్రతిసపిందన్న మీలోనుించ్చ న్నక వసుుింది. లక్కించెడి వాడు రాభబద్రుిండట - కాదు - పాయవతీశుిండట, అన్నల 
కాబోల్త అన్న నవవతూ చెింగున ఆవలకెగిర, ఇింఔను తభరు లేచి స్యానిం చ్చస్తు బాగుింటుింది మా న్ననా గారక్క కోరుటక 
వేలవతునాది. అల్తేడుగార సహింక్కు భోజన్నన్నక్క ఔన్నపెటుటకనుింట్టరు. ఈ సింభాషణ భోజన్ననింతయిం స్యగిద్ధదిం 
అనాది.  
"ఇపుపడెలా సయసవతి! న్న ఫటటలూ, అవీ రాజదఖాయ ఉన్నాయ. వెళి తెచుుకింట్టనన్నాను.  



 

ఇఔకడక వచిున తరువాత భళ్ళి మీఔింత శ్రభ ఔలగిించడిం ఇషటిం లేఔ నేను ఇఔకడిక్క తెపపించానులిండి. మీక ఎింత 
మొహమాటమైన్న, ఴవాహభయన తరువాత మొదటిస్యరగా అతిుింటి కొచిున అల్తేడు వూలి ఎఔకడో భకాిం చెమయడిం 
మీ భరాయద కాబోల్త, ఇింతవయకూ మే మెవయమూ ఆ మాట ఴనలేదు అింటుిండగా నేను లేవడిం ఖభన్నించి లేడిలా 
అవతఱక్క ఔ ఖింతు వేష పారపోయింది. నేను వలాప్రతిభలా అఔకడలాగే న్నఱఫడిపోయాను. ఏమ న్న భాఖయిం 
అనుకింటూ యవశుడనై టటరాన్న ఆనిందింతో స్యాన్నన్నక్క వెళ్ిను.  
నేను అఔకడ ఎన్నాళ్ళి ఉన్నానో తెలమదు. నేను అనుకోవడిం ఒ ది న్నమషాల్త ఉన్నాను కాబోల్త అనుకన్నాను. 
హఠాతుుగా మా ఇింటి వదద నుించి నేను యల్త ేఴడిచివచిు దిహేను రోజుల్త అయనదనీ, న్నక్షేభ సమాచాయిం ఏమీ 
తెలమలేదనీ, నేనూ, మా అతువారింట అిందరూ క్షేభింగా ఉనా వైనిం వ్రామభన్న, మా న్ననా చ్చట్ట రాష భన్నశన్న 
ింపించాడు. ఆ ఉతుయిం చూసుకనేటపటిక్క గుిండె గుభేల్తభనాది. నేన్నఔకడిక్క వచిు దిహేను రోజయింద్ధ 
అనుకన్నాను. నేను వెళి సయసవతి నడిగాను.  
"నేను వచిు ఎన్నాలియింద"న్న  
"అదేమో న్నకిం తెల్తసును. రోజులేమటి అయఖింట్ల ఖింట్ల అయింది కాబోల్త అనుకింటున్నాను. నేను ఇింతకూ ఈ 
సిందేహిం మీక ఎిందుక ఔలగిిందిపుపడు' అనాది.  
"నేను వచిు దిహేను రోజుఱయిందన్న మాన్ననాగారు న్నక గురుు చ్చమభన్న, భన్నశన్న ింపించారు. అ మాటఴన్న ఔ 
ీణిం న్న గుిండె ఆగిపోయనింతన్న జరగిింది. ఇన్నాలియిందనీ పోనీ నువేవన్న కాసు చెపకూడద్ధ అన్నాను" 
"ఇది భర్న బాగుిందిండి. మీక తెలమన్న కాఱఖభనిం న్నక భటుటక ఎలా తెల్తసుుింది. న్నజింగా 
దిహేనురోజుఱయింద్ధ! మీ న్ననాగారు అఫదిిం ఆడరు, దిహేను రోజుఱయింది కాబోల్త న్నజింగా, నేన్నఔకడ మీ 
ఎదుటనే ఉింటుింటిన్న ఔద్ధ, దిహేను రోజులలా అయనదిండీ. ఇదేదో పొయపాటై ఉింటుింది " అన్న క్కఱక్కఱ నఴవింది. 
ఏమీ చ్చమడాన్న తోచఔ నేనూ శ్రుతి ఔలపాను.  
ఈ దిహేను రోజులూ, రోజూ స్యమింకాఱిం ఔ ఖింటస్తపు రాజుతో ఖడడిం తప తక్కకన కాఱభింతా ఇింట్లేనే 
కూరుునేవాడిన్న. భరఔకడిక్క వెలిలేదు ఎవరతోట్ట మాటే్టడలేదు. ఏ పుసుఔమూ చదవలేదు. అయన్న దిహేను రోజుల్త 
దిహేను న్నమషాల్తగా రుగెతాుయ. ఏమట్ట ఴచిత్రిం. మేముబమఱమూ సబయతకాన్న, ఓచితయింకాన్న భయచి 
ప్రవరుించలేదు. న్న భాయయ ఔనేయకాన్న భరొఔతెకాదుఔద్ధ! మేము ఏిం మాటే్టడుకన్నిం? మేముబయుఱమూ పేఔగాన్న, 
చదయింఖింగాన్న, ఆకయక ఖవవలూ ఖచుకామలైన్న ఆడలేదు. మాక ఎలా ఖడిచిింది? మేమెకకవగా మాటే్టడిింది కూడ 
ఏమీ గురుులేదు.  



 

అసలేిం మాటే్టడుతాిం, కాన్న మా ఉబయుఱలో ఏ ఔకర ఴసుగు ఔఱఖలేదు. చిరాఔింతఔింటే లేదు. తఱనొపప అనే 
మాట ఎయఖిం. మా ఇదదయకూ అింత కొదిదమాటఱతో కాఱఖభనమెరుఖన్న, డలరుింఖన్న ఆనిందిం ఎలా ఔలగిింది. 
ఏభమామయ, నువేవభన్నా కాఱిం ఎలా ఖడిచిదో, ఇింత యవశతవిం, మైభయపూ ఎలా వచిుిందో చెపఖఱవా? కొింతీష 
ఏ కోమవాలి దఖార్వన్న వశీఔయణ భింత్రమేమీ నేరుుకోలేదుఔద్ధ, అయిందేదో అయనది ఇఔనైన్న జ్గ్రతుగా వింట్టను. న్న 
ఫటటల్త అవీ ఇవతఱ డెయయ నేను వూరక్క పోతాను, ఇపుపడేన్న వెలేఔపోతే మాట దఔకదు" అన్నాను.  
"లేడిక్క లేచిిందే ప్రయాణభన్న అనుకనాీణింలో మీరలా వెడతా యిండీ. మీయడిగిన ఫటటలూ అవీ ఎఔకడునన్నాయో 
వెతకాల. ఇవేల భించి రోజు అవనో కాదో చూడాల. బోలడింత తింతు విందిఔద్ధ! ీణాఱ మీద ప్రయాణమెలా 
స్యగుతుిందిండీ " అనాది. సయసవతి యింతో అమామఔింగా మొహిం పెటిట, న్నకా తిధి వాయ నీత్రాలూ, ఆ భించి 
చెడాలూ అవసయింలేదు. నేను ఴదేశాఱక వెళి బోలడింత ఴజ్ానిం నేరుుకన్న వచిునవాడిన్న, ఇపుపడు వెలిఔ తపదు. 
ఇపుపడు న్న ఫటటల్త వెతిక్క ఇవవఔపోయన్న యఫాింది లేదు ఈ మాటు వచిునపడు తీసుకింట్టనులే అన్నాను.  
“పోనీలిండి. అలాగే ప్రతిద్ధన్న ఇింత తొిందరైతే ఎలాఖిండీ" అనాది.  
‘న్నక ప్రతిద్ధన్న లేదు తొిందయ ప్రయాణాన్నక….‚కావఱషనవనీా తొిందయడినింత మాత్రాన జరుఖవనా సింఖతి న్నకూ 
తెల్తసులే " అన్నాను.  
ఔకమాటు ననుా వెక్కకరించి అవతఱక్క రగెతిుింది.  
ఔక అయదు న్నమషాలాగి నేను లోఱక వెళి మా అతుగారతో నేనీ ఫూట ఇింటిక్క వెడతానిండీ చాలా రోజులైింది వచిు. 
మా స్తాసతుడు రాజు నన్నాిందుకో అతయవసయింగా యభమన్న వయుమానిం చ్చస్తు వచాును. ఇన్నాళ్ళిన్నా, అతన్న నేమట్ల 
చెపలేదు. భధయన్నఔకడ చిఔకడిపోయాను అన్నాను.  
న్నభమదిగా 'పాిం’‚అనే తీమన్న ల్తక ఎఔకడినుించో న్న చెఴన్న డాది. ఎటు చూచిన్న ఈ శఫదిం ఎఔకడనుించి 
వచిుిందో అయాింకాలేదు. అింత భధుయింగా లక్కన వయక్కు తల్తపు మాటున ద్ధఖడమెిందుకో, అింత ఔింటే అయాింకాలేదు. 
మా అతుగారు కూతురు మాటఴన్న కాబోల్త వసుునా నవవ ఆపుకొన్న, అింత తొిందర్వమొచిుింది. ఇింతకూ 
ఎన్నాలియిందన్నవచిు భరో రిండురోజుల్త ఉిండి వెలివచుుఔద్ధ? అనాది. న్నభమదిగా.  
అబెాబేా ఇపటిక దిహేను రోజుఱయింది. ఇింటిదఖాయ బోలడన్నా నుల్త. మా న్ననా ఔకరూ తింట్టల్తడుతున్నారు. 
అిందుఔన్న వెలిఔ తపదు. భరొఔమాటు వస్యును. రాఔ ఏభవతాను అన్నాను. ఆఔయషణ మింత్రిం ఔటి ఇఔకడ 
ఉనాదిఔద్ధ అన్న అరోదక్కులో న్నక తెలమకిండానే నోరుజ్ర అన్న ఉింట్టను. మా అతుగారక్క ఇది ఴనఫడి ఉిండదన్న 
ఆవించాను.  



 

తల్తపు వెనుఔనుించి క్కఱక్కఱభన్న సఱయేటి గానిం లాింటిది న్న చెఴన డాది. నేను వెనక్కక తిరగి వెలిబోతుింటే ఈ 
ఫూట ప్రయాణిం తపన్నసర అయతే భోజనిం చ్చష వెలివచుును. ఏదీకాన్నవేల ఇపుపడు ప్రయాణిం కొించెిం ఇఫాిందిగా 
ఉింటుింది అన్నారు. నేనేమాట్ట సమాధానిం చెపకిండా, న్నక ఴనఫడనటేే తొిందయగా అవతఱక్క వెళ్ిను.  
నేను ఖదిలోక్క వెళ్లిటపటిక్క అఱేర పఱ ేఅఔకడ న్న ఫటటల్త తీష భడతపెడుతూ, పెటిటన భడతల్త భళ్ళి ఴపుపతూ 
నవవకింటూ ఆడుకింటూనాటుే ఔనఫడాది న్నక. "ఏమటిభర న్న ఫటటల్త ఏవీ " అన్నాను. వాటి కోసమే 
వెతుకతున్నానింది. భర తవయగా చూడు. అఱసయభవతోింది అన్నాను.  
"మీరు భోజనము చ్చష చఱేఫడా తరువాత కాన్న వెలియన్న మా అభమ అనాది. పైగా మీరు స్యానిం చ్చషన ించా తువావల్త 
ఇింకా ఆయనేలేదు. తడిఫటటల్త ఎలా తీసుకవెడతాయ"న్న లామరు ప్రశా ఔటి వేషింది.  
"ఇింతకూ మా న్ననాగారతోటి చెపాపరా లేద్ధ " అనాది.  
"ఎిందుకూ మీ అభమగారూ, నువూవ చెబతే చాఱద్ధ " అన్నాను.  
"అదేిం బాగుింటుిందిండీ, మీరఔకడ నుించి హాల్తలో కూరుునా వారతోటి మాటమాత్రిం చెపకిండా వెలిడిం ఏభింత 
భరాయద. మీ ఔింత తొిందయన్న వింటే వారు భటుక వదదింట్టరా, చెపకిండా వెడితే భటుటక ఇలా చెపకిండా 
వెళిపోయాడేమటి అన్న తపఔ అనుకింట్టరు" అనాది భిందహాసిం చ్చసూు.  
"ఇలారా ఔకమాటు " అన్నాను.  
"నేను యఔకడ మీ ఫటటల్త సరుదతున్నాను. అఔకడ కూరుున్న మీరు చెపపన్న న్నక్కఔకడక ఴనఫడుతుింది" అనాది 
తలతుకిండా.  
నీ మాటఱక ఎదురు చెపలేకిండా వన్నాను. ర్వపింఔ కోరుటలో నేన్నఱ వాదిస్యున్న అన్న ఆలోచిసుున్నాను. అన్నాను.  
"మీరు తడుముకోకిండా మాట అిందివవడాన్నక్క ననుా కూడా కోరుటక తీసుకెళతే సర " అనాది.  
"అయతే నువవ కూడా బ.మల్ చదువ ఆ ర్నీయేవయకూ న్ననుా మా యింటిక్క యభమన్న తొిందయపెటటను. అపుపడు  
ఇదదయిం జ్యింటుగా….‚ 
న్న ఔలిలోక్క చూసూు "ఏమటి " అనాది. నేను ఖభీభన్న లేచాను. లేడి లాఖ చెింగున అవతఱక్క రుగెతిుింది.  
నేను న్న సింతోషాన్నా అణచి పెటిట, స్యఴట్లేక్క వెళి మా మాభ గారతో న్న ప్రయాణిం సింఖతి న్నభమదిగా భనఴ చ్చశాను.  
"అదేమటి వచిున వయవధేది? వెడుదుగాన్నలే " అన్నారు. "చాలా రోజుఱయింది వచిు. మా న్ననా గార దఖాయ నుించి 
వయుమానిం కూడా వచిుింది" అన్నాను.  
సర్వ అయతే నేను కోరుటనుించి వచిున తరువాతను ఆలోచిద్ధదము " అన్నారు. అపటిక్క ఆఱసయమై ప్రయాణిం స్యఖడిం 
ఔషటిం అవతుిందన్నాను.  



 

'నీఔదింతా ఎిందుక, నేను వచిు అన్నా ఏరాపటూే చ్చస్యునుఔద్ధ " అన్న ఆమన కాగితాల్త చూసుకింటూ వార న్నలో  
న్నభగుాఱయాయరు.  
నేనేమీ అనలేఔ తఱవించుకన్న అడుగుల్త లఔకపెటుటకింటూ ఖదిలోక్క వెళ్ిను. నేదు ఖదిలోక్క వెళ్లే సరక్క న్న ప్రేమష 
అఔకడనే ఉనాది.  
ఏభిండీ ఇపుపడే ప్రయాణమా, ఫిండిక్క ఔబురు చెమయభన్న మా న్ననాగారతో చెపఔపోయారా? అనాది ఎింతో 
ఖింభయింగా.  
‘ఆ ఏరాపటేనీా మీ న్ననాగార్వ చ్చస్యుభన్నారు " అన్నాను. అింతఔింటే ఖింభీయింగా.  
ఔక ీణిం మౌనింగా వూరుకన్న ఊహూ, సర్వ అయతే ప్రయాణిం ఇపుపడు కాదనా సింఖతి తేలిందనామాట. చెపతే 
ఴింట్టరా? "బాలాదప సుభాశతిం" అనామాట వూరకపోతుిందింట్టరా! అనాది.  
ఖతయింతయిం లేఔ భోజనిం చ్చష ఴశ్రింతి తీసుకన్నాను. ఈ రాత్రో ర్వపు ఉదమనోా నేను వెల్తతున్నానన్న కాబోల్త మా 
అతుగారు అింత సవఱప వయవధిలోనూ న్నక పిండి వింటల్త కూడా చ్చశారు. భోజనిం కొించెిం ఉద్ధతుమే అయింది.  
కాస్తసపు ఴశ్రమద్ధదభనుకింటే న్న అరాాింగి ననుా ఴశ్రమించన్నస్తుగా. న్న శర్నయింలో సఖభాఖిం ఔఱఔఱ భింటూ 
క్కఔక్కఔఱతో రోదన చ్చసూుింటే ఴశ్రమించడిం ఎలాఖ.  
అిందుఔన్న ఆ ఔఱఔలా క్కఱక్కలారావాఱతో శృతి ఔఱఔ తపపింది కాదు న్నక. ఇలా ఎన్నా ఖింటలూ జరగాయో 
తెలమదుగాన్న, హఠాతుుగా న్న సఖభాఖిం మౌనింగా ఉనాటుే గ్రసించి ప్రఔకక చూస్తు ఆ అమామయ అఔకడ లేదు. 
ఎఔకడికెళిిందో వెదక్క తీసుకవద్ధదభన్న లేవబోతుింటే, భహేింద్రసబలో ఎవరో దివాయింఖన పఱహాయముఱ ళ్ళిింతో 
పఱహాయము, వెిండి చెింబుతో భించి నీళ్ళి టుటకన్న  
ప్రతయీమైింది. న్నకొకింత భాయింగా ఉన్నా వదదన్న అనలేఔ ింపన వార, తెచిున వార ఉతాసహిం బింఖిం చ్చమడిం 
చ్చమడిం సుతరామా యషటింలేఔ న్నభమదిగా లేచి కూరుున్న పఱహాయముల్త మేముబయుఱమూ ఔఱష మామిం చ్చశాము.  
ఈ కాయయక్రభిం ముగిించి లేచి ముక ప్రక్షాలన్నదిఔము ముగిించుకన్న రాజుతో చెపపవద్ధదభన్న ఫమల్తదేయబోతుింటే మా 
మాభగారు కోరుటనుించి వచిు  
"న్నమన్న పాయవతీశిం నీ ప్రయాణిం తెఱేవారురూముననే శనూయషములో బాగుింటుిందన్న న్నశుయించాను. అపటిక్క 
కారు కూడా ఏరాపటు చ్చస్యను. ద్ధన్నమీదను తొిందయగా వెళిపోవచుున్న." అన్నారు.  
ఇింఔ ఏభనను? మాటే్టడకిండా తఱవించుకన్న తినాగా రాజు దఖారక్క వెళిపోయాను. సుమారు ఎన్నమది ఖింటఱక 
రాజుక గుడ్ బై చెపప ఇింటిక్క వచాును. భోజన్ననింతయిం సర్వ ఆ గొడవెిందుక లిండి.  



 

తెఱేవారు రూమున ఇింట్ల ేసిందడి ఴన్న మెఱకవ వచిు దింతతావనము చ్చసుకన్నాను. మా అతుగారు పఱహాయమూ 
పాలూ తీసుకవచిు సవమింగా ఇచాురు. అది పూయుయేయసరక్క మా మాభగారు నూతన వస్త్రముల్త తీసుకవచిు 
తాింబూఱింతో న్నఔిందిించారు.  
“ఇవెవిందుఔిండీ ఇపుపడు ఇలా ఇసూుింటే వారాన్నకోస్యర రావాఱన్నపసుుిందేమో " అన్నాను.  
"భించిదేనయాయ అలా రావలననేఔదూ మా కోరఔ వారాన్నకోస్యరకాదు. దినిం ఴడిచి వచిున్న సింతోషమే." అన్నారు 
నవవతూ.  
ఆమనక నేను పాద్ధభవిందనము చ్చశాను. ఆశీయవదిించి ఆమన అవతఱక వెళ్ిరు. వాక్కట్లే కారుచపుపడు ఴనఫడాది. 
న్న సయసవతి న్న ఔకన వచిు న్నఱఫడాది. మామూల్త దితిన్న వీడోకల్త చెపాపను. ఆ అమామయ ఔలిలో నీళ్ళి ఔనడాయా. 
నేనఔకడ న్నఱఫడలేఔ ముిందుక అడుగు వేశాను. తను ఔళ్ళి తుడుచుకింటూ,  
'మాన్ననా గాయనామాట జ్ాఔముించుకోిండి' అనాది న్నభమదిగా.  
‘ఏమటన్నాను." 
‘దినిం ఴడిచి దినిం యభమన్నారు ఔద్ధ! పెదదఱమాట పాటిించాల" అనాది. నేన్నమె చెక్కకలమీద చిటిఔవేష అఔకడ 
న్నఱఫడితే ప్రయాణిం ఆగిపోతుిందనే బమముతో తొిందయగా వీధిలోక్క వచాును. నేను వాక్కట్లేక్క రావడముతోనే మా 
మాభగారు, అతుగారుకూడ కారుద్ధఔ వచాురు. నేను కారు ఎఔకబోతుింటే మా మాభగారు న్నభుజిం మీద చెయయవెష,  
'చూడు న్నమన్న! భనలో భనక ఏ భరాయదలూ, లాింఛన్నలూ అవసయిం లేదు. నేను న్ననుా యభమన్న ఉతుయిం 
వ్రామలేదన్న సిందేసించవదుద. నీక వీలైనపుపడలాే వెింటనే ఫమల్తదేర యభమన్న మా అిందర కోరకాను. ఇఔ ముిందు ఈ 
వూరు ఎపుపడు ఏన్నమీదవచిున్న, ఇఔకడ తప భరొఔ చోట భకాిం పెటటడిం భరాయదకాదు. భళ్ళి తవయలోనే ఴల్త 
చ్చసుకన్న ఔకస్యర వస్తు నీవ ఎన్రోల్ కావడిం వగైరా భన వృతిుక్క కావఱషన ఴషయాల్త, స్యవకాశింగా 
మాటే్టడుకింద్ధము. అదీ ఎపుపడో ఔపడు తపన్నదే ఔద్ధ శుబసయఘ్రిం అన్నారు. వెింటనే చ్చరన్న చ్చయలేఔపోయన్న 
వచిునపుపడలాే ది దిహేను రోజుల్త న్న దఖాయ కూరుున్న చూసూుింటే భన వృతిుధయమిం, లోఔధయమిం, కొింత అవగాహన 
అవతుింది. అిందుచ్చతను మొహమాటడకిండా వసూు ఉిండు. మీ న్ననాగార, అభమగార మా నభస్యకయముఱన్న 
చెపుప" అన్న నేను కారులో కూరోుగానే, కారు తల్తపు వారు వెమయడిం, కారు వెింటనే ఫమల్తదయడిం జరగిింది.  
నేను క్కటిలోనుించి ఇింటివైపు చూస్తు న్న ప్రిమ క్కటి దఖాయ నుించున్న ఔళ్ళి తుుకింటూ న్న వేపు చూష జ్లగా 
చెయయవూపింది. న్నకూ ఎింతో బాధ ఔలగిింది. ఏిం చెమయను?జ్ము పొదదఔకకిండానే మొఖల్తురు చ్చరుకన్నాిం. కారు 
మా యింటివైపు భళ్లిసరక్క అవతలవైపునుించి మాన్ననాగారు పొఱిం నుించి వసూు, స్యానిం చ్చష వచిు గుభమిం 



 

ఎఔకబోతూ కారు అటురావటిం చూచి ఎవరా అనుకన్న కాబోల్త, గుభమింలోనే ఆగిపోయారు. ీణింలోనే గుభమింలో  
కారాఖడిం, నేను పైక్క రావడిం చూచి, మా న్ననాగారు కొించెిం నవవకన్న,  
'వచాువా న్నమన్న ! మీ మాభగారు నీక వాహనయోఖిం టిటించారా ఏమటి’‚అన్నారు నవవతూ.  
'అవను న్నన్నా వదదింటే ఴన్నారు కాదు’‚అన్నాను.  
'అవను న్నమన్న ఇింకా కొతుఔద్ధ!కొన్నాలివయకూ వాయలా భరాయదల్త చ్చసూునే ఉింట్టరు. అయతే ఇింత హడాఴడిగా 
రగెతుు కొచాువేమ. నేను నీ యోఖక్షేభిం వ్రామభన్నాను కాన్న న్ననుా యభమన్న వ్రామలేదే’‚అన్నారు.ఇింతలో మా 
అభమకూడా లోఱనుించి వచిుింది. నేను కారు డ్రైవరుక అయదు రూపామల్త చ్చతిలో పెట్టటను. అతను వదదింటూనే 
ఎింతో సింతోషింతో అిందుకన్నాడు. మా అభమ ఇవతఱక్క వసూునే న్నమన్న కారు అతన్నా భోజనిం చ్చష వెలిభను. 
లేఔపోతే అఔకడిక్క వెళ్లిటపటిక్క ఆఱసయభవతుింది అనాది.  
ఆ మాటఴన్న అతను వదదింటూనే  నేను న్నాిండు ఖింటఱ లోపున అఔకడిక్క వెళిపోతానిండీ. న్నకాటేట ఆఱసయింకాదు. మా 
మజమాన్న ఔన్నపెటుటకన్న ఉింట్టరు కూడాను" అన్న సఱవ తీసుకన్న వెళిపోయాడు.  
' ఏిం న్నమన్న నీ ప్రయాణాన్నక్క మీ ఆఴడ సఱవ ఇచిుింద్ధ ఇపుపడే న్నన్నాింత ఔటిటడేసుకనాది. ఇింఔను ముిందు 
ఇఱేరఔమే చెమయభింటుిందేమో; అనాది నవవతూ.  
‘భర న్ననాగారు అలాింటిద్ధన్నా ఎిందుక చెయాయల. నేనేిం కావాఱన్న టుటట్టటన్న’‚అన్నాను. లోలక్క నడుసూు.  
‘నువేవమీ టుటటటలేదు. నేనే నీభనసరక్క న్నశుమిం చ్చశాను. నీక చాలా అనుకూఱవతీ, రూవతీ, గుణవతీ అయన 
ఔనయ ఈమె అన్న భనోన్నశుమము ఔలగి, నేనింగీఔరించాను. నీ ఔన్నాఴధాఱ సరపోయనపలేే సిందేహిం ఎింత మాత్రిం 
లేదు. ఆ అమామయ వచిున వేళ్ఴశేషిం చ్చతను నీక సభసు శుబముల్త, సభసు సుకములూ, సభసు సింతోషములూ 
ఔల్తగుతవన్న న్న దృఢ ఴశావసిం’‚అింటూ ఆమన పూజక వెళిపోయారు.  
మా అభమ ముకిం ఴఔషత దమమే అయింది. నేను న్నల్తవెలాే పుఱక్కించి పోింగిపోయాను. భీభవయింలో క్కటి 
వెనుఔనుించి అర్రదరనమనముఱతో ననుా చూచి చ్చయ వూపన దృశయిం న్న ఔలి ఎదుట ఔదుల్తతుింటే తదేఔ దీీతో 
చూసూు అలా కూరుున్నపోయాను. ఇింతలో మాన్ననా దేవతాయున కావచిునదనా ఴషమిం సుపయణ కొచిు నేను స్యాన్నన్నక్క 
లేచాను.  

  



 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 51వ భాఖిం 
భళ్ళి రిండుమూడు మాసముల్త న్నరావయపాయింగా ఖడవఱష వచిుింది. ఏమీ తోచ్చదికాదు. ఏ నీ చెమయబుదిి పుటేటది 
కాదు. ఏ పుసుఔమో చదవాఱన్నపించ్చది కాదు. భన్నషోఔచోట భనసఔచోట అనాటుే ఉనాది న్నషాతి అపుపడపుపడు 
పొఱమూ వెడుతుిండేవాడిన్న. అఔకడ చున్న వరచ్చలూ, చెరువఖటుటనో, చెఱఖటుటనో, పూఱ మొఔకలూ, పూతీఖలూ 
చూసూుింటే, భనసు ననాఔకడ కూఱవేష, తన్నఔకడెఔకడో తిరగివచ్చుది. ఏమట్ట వెర్రి న్నఔనుకనేవాడిఴ. ఈ అనుబవము 
జనస్యమానయ భిందరదీన్న? న్న ఔకడి అదృషటమూన్న అనుకనేవాడున్న.  
చినావాడూ ఴదేశాలోేనూ, ఊసించుకనా వూహలూ న్నయణయించుకనా న్నయణయాల్త ఈ వేలడు పఱే న్నదఖాయక రాగానే 
అనీా తఱక్రిిందులై ఊరుకన్నాయ. న్నలో తిషట వేసుకన్న తనే సయవమై వూరుకనాది. ఏమటి ఴింత? ఇదివయక చదిఴన 
కావాయలేోనూ ప్రఫింధాలోేనూ న్నయకా న్నమఔ ఴయోఖబాధల్త చదువతుింటే ఎింతో అతిశయోకుల్తగానూ, కొించెిం 
హాసయజనఔింగానూ ఉిండేఴ.  
ఈన్నడు నేను న్నమకడను కాఔపోయన్న, వారకనాింత సకమాయయిం న్నలో లేఔపోయన్న, ఈ సపిందన్న? వేదన్న, 
భటుటక న్నలోనూ ఔఱఖడిం కొించెిం ఆశుయయిం అన్నపస్ుింది. కాఱక్షేిం కోసిం భదయభదయ నరాసపుయిం వెళి వసుుిండే 
వాడిన్న, అఔకడ బార్ లో ఉనాకర్రవాళ్ళి ననుా అఔకడ ఔేబుాలో మెింఫరుగా చ్చరపించి, అపుపడపుపడు వసూువిండభనే 
వారు. అఔకడిక్క వెడితే ఔబుయేతోనూ, క్రీడఱతోనూ కాఱక్షేిం జరగేది భళ్ళి యింటిక్కవస్తు మథాషాతే  
ఇటువింటి అయోభమ షాతిలో ఉిండగా ఔరోజు భధాయహాిం పఱహాయిం చ్చసూుిండగా, ఏమే, ఏిం చ్చసుున్నావ. నీకో 
శుబ వయుమానిం. కోడల్త యజసవఱ అయనదట. నీత్రిం వగైరా అనీా భించివేనట. ఈ స్యమింత్రమో, ఉదయాన్నకో 
ఎవరో దిగుతారు. న్ననుా తీసుకవెలిడాన్నక్క, మీ అనాగారు నీకూ వాహనయోఖిం టిటస్యురు. తపదు అింటే- మా అభమ 
నవవకనా నవవకూడ న్నక ఴనడాది. ఈ శుబ వయుమానిం ఴనగానే న్నకూ ఎిందుకో టటరాన్న ఆనిందిం వచిుింది. 
అఔకడ కూరుునావాణిణ కూరుుిండగానే తేలపోతునా భావన ఔలగిింది.  
ఴన్నావట్రా అబాాయ, అన్న ఎింతో సింతోషింతో ఈ వాయు చెపడాన్నక్క న్న దఖాయక వచిుింది. ఎింతో సింతోషింతో మాట 
కాస్యు న్న చెఴన డేషింది. న్న సింతోషిం పైక్క రాన్నవవకిండా లోఱనే అణచిపెటుటకన్న ద్ధన్నక్కింత హడాఴడీ సింతోషిం 
ఎిందుఔమామ, ఆడజనమ ఎతిున తరువాత ప్రతివాలికూ జరగేదేఔద్ధ. నీకోడల్త ఎిందుకో యింత కాఱిం ఊరుకనాది కాన్న 
పెలియన తరువాత కూడా అలాగే ఉింటుిందనుకన్నావా అన్నాను ఏమీ ఏయఖనటుట. చాలేేరా నీ ఔబురేూ నువవనూ, 
పెదదభన్నశ అయింది. కోడల్త నటిటింటిక్క వసుుింది. భహాఱక్ష్మిలా యింట్లే తిరుగుతుింటే చూడాఱన్న సింతోషింతోనే 



 

నేనుింటే. అయతే అమామ తెలమఔడుగుతాను. నీఔింటే అిందింగా వింటుింద్ధ ?భ నీవ స్యక్షాతూ న్న ఔలిక 
పాయవతీదేఴలా ఔన్నపసూుింట్టవ. పాయవతిఔింటే భహఱక్ష్మీ ఎకకవ అిందమైనద్ధ అమామ.  
'బావింది నీ సిందేహాల్త, నువవనూ ఎన్నా ఏళ్ళి వచిున్న ఔటే మోసురు అది యఔకడక వచిున తరువాతను 
ఎవయిందమైనవారో నేనడకకిండాను నువవ చెపకకిండాను న్నక తెల్తసుుింది. ర్వపు నువవ కూడా రావాలరోయ్ న్నతోటి 
అనాది.  
‘ఏమటమోమయ్ నేను కూడా ఎిందుక ఆ ఆడ భలయాలింలోక్క కొింతీష నేనూ ఆడద్ధన్ననై ఊరుకింటే ప్రమాదిసుుింది’‚
అన్నాను. ఆఴడ ‘వెర్రిన్నమన్న ఎపుపడూ ఔకటే మోసురు' అన్న నవవకింటూ చకాక పోయింది.  
మా న్ననా అనాటుటగానే జ్మురాత్రయేయసరక్క భీభవయిం నుించి కారూ, కారోే మా అతువార తరుఫున ఫింధువల్త 
కామన్న, ఆమన భారాయ మా అభమను తీసుకవెలిడాన్నక్క వచాురు. మా అభమ ఖఫఖబా అపుపడు వింట చ్చష, వారక్క 
భోజనిం పెటిట, డఔక ఏరాపటు చ్చషింది. తెఱేవారురూమునే అమె ప్రయాణభట. ననుా కూడ వారు చాలా ఫఱవింతిం 
చ్చశారు. సుతరామూ రానుగాఔ రానన్నాను. న్నక ఉదయానేా నరాసపుయింలో అయోింటున్న ఉనాదన్నాను. అపుపడిింకమీ 
సమాధానిం చెపలేఔ ఎవరభటుటక వారుడుకన్నారు. నేనూ డుకన్నాను.  
తక్కకన వాలిక ీణింలో న్నద్రముించుకన్న వచిుింది. న్నక భటుటక ఆ ీణిం నుించి న్నద్ర దూయమైింది. అనేఔ వూహల్త 
తఱలో సుడుల్త సుడుల్తగా తియఖన్నయింభించాయ. అిందులో ఏ ఔకట్ట చెపభింటే చెపలేను. తెఱేవారురూమున 
మూడు ఖింటఱక లేచి యింటినుఱనీా చఔకపెటుటకన్న, వచిు ఫింధువఱక స్యానమునక వేడినీళ్ళి వగైరా 
ఏరాపటుచ్చషింది. మా అభమ, వార అవవషటములూ అయాఔ ప్రయాణ సనాదుదల్త అయాయరు. భళ్ళి ననొాఔకస్యరు 
మేల్తకనావాడినే లేప తభతో దమచ్చమభన్న మా మాభగారు అతుగారు భర్న భర్న చెపాపయన్న ఫఱవింతపెట్టటరు.  
న్నక్కపుపడు రావడాన్నక్క తీరఔ లేదనీ భరొఔపుపడు స్యవకాశింగా వస్యుననీ వారక్క నచుచెపప ింపించాను. ఉదయానేా 
న్నక నరాసపుయింలో న్న వనాదన్న మాన్ననాతో చెపప చకాకపోయాను. పాిం మా న్ననా సవహసుపాఔిం చ్చసుకన్న 
ఇఫాింది డవఱషవచిుింది.  
మూడవన్నడు సూరోయదమభయేయసరక్క మా అభమ భీభవయింనుించి కారులో వచ్చుషింది. కూడ మా అతుగార తాలూక 
దిహేనేలి కర్రవాడు సహామిం వచాుడు. అపటిక మా న్ననా లేచి పొఱిం వెళ్ిరు. నేను దింత ధావన ప్రమతాింలో 
ఉిండగా కారు చపుపడు ఴన్న వీధిలోక్క వచాును.  
తల్తపు తీస్తసరక్క మా అభమ ఎదురుగా ఔనఫడగానే ప్రాణాన్నకెింతో హాయ అన్నపించిింది. ఈ రిండురోజుఱక ఇలా ఉింటె 
మూడేలి మా అభమను ఴడిచి పెటిట ఴదేశాఱలో ఎలా కాఱక్షేిం చ్చశాన్న అదే ఆలోచన వచిుింది. ఔకస్యర గుిండె 
రుల్తేభనాది.  



 

న్నమన్న వచాున్రా వాళ్ళి యింకోపూట ఉిండభన్న ఎింతో ఫఱవింతిం చ్చశారు కాన్న, మీరఔకడ యఫాిందిడతాయన్న 
ఉిండనుగాఔ ఉిండనన్న వెింటనే వచ్చుశాను. వదుదమొర్రో అింటే ఴన్నపించుకోఔ మీ మాభగారు యథిం ఔటి ఏరాపటు 
చ్చశారు న్నక. వాలిిందరూకూడా ఎింత భించివాలినుకన్నావ్? నువవ రాలేదన్న వాళ్ళిింత యఫాింది 
డాయానుకన్నావ్?  
"ఎవయమామ " అన్నాను న్నలో నేను నవవకింటూ నేననా మాట మా అభమ వెింటనే గ్రసించుకోలేఔ.  
‘ఎవయనుకింట్టరా మీ అతుగారూ మీ మాభగారూనూ అింది. 'అవనులే ఇింకెవరున్నారు.’‚అన్నాను. అపటిక్క మా అభమ 
న్న ఊహ గ్రసించి ఔ పెదద నవవ నఴవ.  
‘ఒహో ద్ధన్న సింఖతి చెపలేదన్న నీ ఉదేదశిం. అది వచిు న్నదఖార చెబుింతుిందిట్రా . ఎింత వెర్రివాడవరా, ద్ధన్న సింఖతి 
నువవ అడఖనూ అఔకయలేదు. నేను చెపను అఔకయలేదు. కారు శఫదిం ఴనగానే దూయింగా ఉనా పఱ ేకూడా ఔళ్ళిభటుటక 
వీధి గుభమింలో పెటుటకన్న, ఎవరొచాురా అన్న రపవాఱుకిండా చూసూు కూరుుింది. నేను ఔరును రావటిం చూచి, యింత 
న్నరుతాసహడాదో పాిం ద్ధన్న మొహిం చూస్తు యింతో జ్ల వేషింది న్నక. భన అదృషటిం కొదీద భన ప్రమతామేమీ 
లేకిండానే యతాింలాింటి పఱేన్న ప్రస్యదిించాడు దేవడు' అనాది.  
'అవనమామ అదే నేను అనుకింటున్నాను. నీవ చాలా అదృషటవింతురాఱవ ఔనుఔనే నీ కొడుక యలాింటివాడైన్న 
కోడల్త యోగుయరాల్త వచిుింది. చాలా సింతోషిం.’‚అన్నాను లేచి గాింభీయయిం ముకింలోక్క తెచుుకన్న.  
‘ఒర వెర్రిన్నఖమామ! యపుపడూ ఔ మోసురుగానే ఉన్నావ్ ఈ వచిున భాయయ న్ననుా సింతోషపెటిట,’‚నేను అదృషటవింతుడను’‚
అన్నపించడమే న్న అదృషటిం న్నకిం ఉింటుింది. న్నమన్న’‚అన్న ఆఴడ లోలక్క వెళిపోయ ఖృహఔృతాయఱలో 
న్నభగుారాఱయింది.  
ఆ వచిున అబాాయన్న కూరోుభన్న ముకిం ఔడుకోకభన్న చెపప నేను స్యాన్నదిఔముల్త పూరు చ్చసుకన్నాను. మా అభమ 
కూడా ఖఫఖబా ఎపుపడు స్యానిం చ్చషిందో ఎలా చ్చషిందో కాన్న, ఏదో పఱహాయమూ కాషన్న పాలూ తనక తోడుగా వచిున 
కర్రవాడిక్క, న్నక ఇచిు వీధిలో ఉనా కారు భన్నశక్క కూడా తీసుకెళి ఇచిుింది పాిం, ఆ భన్నశ ఎింత సింతోశించాడో, 
పఱహాయిం ముగిించుకన్న మేము ఎన్నా ఴధాఱ చెపపన్న ఴనకిండా మా న్ననా యింటిక్క రాకిండానే ఆ కర్రవాడు కారోే 
కూరుున్న తుర్రుభన్న భీభవయిం వెళిపోయాడు.  
మా అభమ రాఔతో న్న భనసుస భళ్ళి కొించెిం ఴఔఱమైింది. నేను కూడా ఔకమాట భీభవయిం వెళిఉింటే భాగుిండునే 
మోనన్నపించిింది. ఇఔ తరువాతనేమటి? మామూల్త లాింఛనఱనీా మామూల్త దదతిలో జయఖవఱషనదేన్న లేఔపోతే. 
ఇలా వెర్రిగా ఏదో ఆలోచిసుుింటే మా న్ననా హడాఴడిగా చకాకవచాురు. మా అభమ వచిున సింఖతి తెలమఔ వింటక 



 

ఆఱసయభవతుిందన్న ఔింగారుగా వచిునటుటన్నారు! వీధిగుభమింలోక్క రాగానే అఔకడ రశుభ్రత తీరు పెటిటనటుటనా ముగూా, 
లోఱ మా అభమ తిరుగుతునా సిందడీ ఴన్న.  
'అభమ వచిుదేమట్రా అబాాయిూ అన్నారు. 'రావడిం స్యానిం చ్చమడిం, వింటచ్చమడిం కూడ చాలా భాఖిం 
అయపోయిందన్నాను.  
ఆమన ఎింతో సింతృపుతో లోలక్క వెళ్ిరు. నేను మామూల్తగా పుసుఔిం చ్చతపుచుుకన్న ముఖాన్నఔడుాపెటుటకన్న 
అింఫయఴధిలో ఴహరసుునా భనసుసను వెనకక లాఖలేఔ ఴశవప్రమతాిం చ్చసూు కూరుున్నాను. ఇింతలో మా న్ననా 
దేవతాయున పూరుకావడిం, ననుా భోజన్నన్నక్క లేవభన్న మా అభమ పల్తపు రావడింతో, న్న చ్చతిలో ఉనా పుసుఔిం ఴషర 
అవతఱపార్వష భోజన్నన్నక్క తయాయయాయను.  
భళ్ళి రిండు మూడు మాసముల్త షామతింలేన్న భనసుసతో, చైతనయింలేన్న శర్నయింతో, ఫరువెక్కకన హృదమింతో, 
అయాింలేన్న ఆవేదనతో, ఎఔకడిక్క వెలిడన్న, ఏమ చ్చమడాన్న, తోచఔ కాఱిం ఎలాగో ఖడుపుకింటూ ఉనా సభమింలో 
'మాభగార సఱహా ఔటి జాపుక్క వచిుింది.  
అపుపడపుపడు అఔకడక వచిు ఔచ్చరలో కూరుుింటే కోరుట వయవహాయ దదతులూ, కోరుటక వచ్చువార భనసుతావలూ, 
కొింతవయఔ అవఖహన అవతుిందనా మాట సుపయణక వచిుింది. ఆ సఱహా భించిదే నన్నపించిింది కూడాను. ఇింట్ల ే
ఏనీ లేకిండా ఆకరుక ఔ పుసుఔిం కూడా ముటుటకోకిండా కూరుుింటే భనసు మొదుదబార ఎిందుకూ 
న్నక్కరాకిండపోతానేమో నన్నపించిింది. అిందుఔన్న ఈ ఴషమిం న్ననాతో చెపప ది రోజుఱపాటు భీభవయిం వెలిటిం 
భించిద్ధ అనే అలోచన ఔలగిింది.  
ద్ధన్న భించి చెడాఱ ఴషమమై ఏ న్నయణమమూ చ్చసుకోకిండానే టపాఫింట్రోతు కఔఴన్న, వాక్కట్లేక్క వచిు, అతను అిందిచిున 
ఉతుయిం తీసుకన్న అరచితమైన దసూుర అిందులోనూ స్త్రీ హసుింలా ఔనఫడుతునా ఉతుయిం చూచి భనక రాస్త 
ఆడవాళ్ళివరా అన్న ఔీణిం ఆలోచిించి ఉతుయిం తెరుస్తు తేల్తిందఔద్ధ అన్న న్నశుమిం చ్చసుకన్న న్నభమదిగా ఔవరుచిించి 
అలోచిసూునే లోఱ ఉతుయిం న్నభమదిగా తీష తెయవడిం తోనే ఉతుయింలో వనా సింభోదన చూచుకన్న న్నశేుష్యటడనై, 
పుఱకాింక్కతుడనై, ఆనింతయవశుడనై ఔక ీణిం ఆ ఆనింద్ధన్నా అనుబఴించి, తొిందయగా లోఱక రుగెతిు న్న భించిం 
మీద కూరుున్న, స్యవకాశింగా ప్రతి అీయమూ, ప్రతి మాట్ట ఎింతో శ్రదితో, ఆపాయమతతో ఆనిందింతో చదువకన్నాను.  
ఇింతలోనే మా అభమ, ఏమరా న్నమన్న, ఎఔకడనుించి ఉతుయిం, ఎన్నాస్యరేు పలచిన్న ఱఔలేదేమ? ఎఔకడ నుించి 
వచిున్న అింతా క్షేభమే ఔద్ధ' అనామాటల్త ఴన్న ఉలక్కకడి.  
"అింతా క్షేభమేనమామ, భీభవయిం నుించి వచిుింది. క్కిందటి మాటు నేను వచ్చుటపుపడు మా మాభగారు ననుా 
అపుపడపుపడు వచిు తనతో న్నవేల కూరుుింటే, కోరుట వయవహారాఱనీా తెల్తస్యుమన్న హెచురఔ చ్చశారు. ఆమాటే ఇపుపడు 



 

జ్ాఔిం చ్చసూు కోడల దఖాయనుించి వచిుిందన్న చెపపన్న వద్ధద అన్న సిందేససూు ఇింతవయక ఆడిన అఫదదిం చాల్తనన్న 
అనుకన్న కూతురు చ్చతను మాభగారు రాయించారు. మీ కోడల్త, నీకూ, న్ననాగారక్క నభస్యకయముఱన్న చెపభన్న 
వ్రాషనది " అన్నాను.  
ఊహు అద్ధ సింఖతీ. అిందుఔన్న నేను న్నల్తగైదుస్యరేు పలచిన్న ఴనఫడఔపోవడిం, ఆ మాట చెపడాన్నక్క ఇింత 
ఔఱపన్నిందుకరా న్నమన్న? ఇింకా ఏిం రాషింది? సర్వ పోనీ న్నకెిందుకలే అన్న నవవకింటూ లోలక్క వెళిపోయింది.  
మా అభమ పలచిన సింఖతే న్నక తెలమదు. ఆ ఉతుయింలో వనా ది ింకులూ ఔకస్యర్వ చదివాననుకన్నానుగాన్న, 
ఫహుశ గామత్రీ భింత్రింలాగా వెయయనూాటదహారేు అనను గాన్న నూటఎన్నమది స్యర్వేన్న చదిఴ విండాల. అయన్న 
భళ్ళి ఔకస్యర ఎిందుకో చదవబుదిదపుటిట చదిఴ ఈ మాటు సమాధిలోనే డినటుటన్నాను. అలా ఎింత స్తపు కూరుున్నానో 
తెలమదు గాన్న మా అభమవచిు.  
'న్నద్రా ఏమట్రా న్నమన్న! కూరుున్న న్నద్రపోతునాటుటన్నావ. లేచి ఔక మాటు కాళ్ళి, చ్చతులూ ముకిం ఔడుకకింటే, ఆ 
ఫదిఔిం తీరుతుింది. పఱహాయము చ్చదుదవగాన్న’‚అనాది.  
ఆ దఫాతో న్న సమాధిలోించి ఫమట డి ఈ లోఔింలోక్క వచిు ఆఴడ చెపపనటుటగానే కాళ్ళి చ్చతుల్త ఔడుకకన్న మామూల్త 
దదతిన్న పఱహాయిం చ్చశాను. ఎపుపడూ లేన్నది మా అభమ అఔకడే నుించున్న న్న ముకఔవళఔల్త చూసూు న్న వూహల్త 
తెల్తసుకోడాన్నక్క ప్రమతిాించిింది.  
"మీ మాభగారు యింకభన్నా రాయించారా?" అనాది.  
"ఇింకమునాది రాయించడాన్నక్క " అన్నాను." తరువాత సింఖతి ఏభన్నా సూవన చ్చశారా ఏమటి " అనాది.  
"అదేమీలేదమామ. వెర్రిద్ధనవ కాఔపోతే ఆ వదేదశిం ఆమనక ఔలగినపుపడు న్ననాగార పేయ ఆమన సవమింగా 
రాస్యురుగాన్న, కూతురుచ్చత రాయస్యురా! అలాింటిదేమీ లేవలే ద్ధన్నక్కపుపడు వచిున తొిందరా ఏమీ లేదు అన్నాను. ఏమీ 
ఎయఖనటుట. మా అభమ ముషముషనవవల్త నవవకింటూ తాను తెచిున పఱహాయిం ళ్ళిిం వగైరాల్త తీసుకన్న లోలక్క 
వెళిపోయింది.  
భళ్ళి ఏమటి చిత్రిం అనుకన్నాను. నేను వెలివలనన్న సింఔఱపిం చ్చసుకోవడిం, ఆ ీణింలోనే ననుా ఎలాగైన్న అఔకడక 
వచిు వాఱభన్న పల్తపురావడిం చాలా చిత్రభన్నపించిింది. మద్ధయిించ్చతను అఔకడక వెళి న్నభాయయను చూడవలననే 
కతూహఱము న్నక ఔలగినటుటఖఆనే ననుా భళ్ళి ఔస్యర చూడవాలననే వాింఛ అఔకడ న్న సయసవతిక్క ఔలగి 
విండవచుుఔద్ధ, యట్లచ్చు ఈ పఱ ేకావాయఱలో ఔనయకాదు ఔనుఔ, ఈ న్నటి ముఖిఖనుఔ  
అిందులోనూ ఆింఖేిం చదువకింటునాది. ఔనుఔ తను ముఖిననా సింఖతి భయచిపోయ ప్రియురాలగా భించి ముహూయుిం 
చూసుకొన్న, మొటటమొదటి ప్రణమలేక వ్రామ స్యహషించిింది అనుకింటూ భరొఔ మాటు ఆ ఉతుయిం తీష, 



 

ఆమూఱగ్రింగా దిస్యరేు చదువకన్న, ఆ వ్రాత తీరూ అీయముఱ సింపూ, మాటలోేనేరూప అనీా తల్తచుకింటూ ఇలా 
ఇింట్లే కూరుున్న కాఱయాన చ్చమడింఔింటే ఔకస్యర ఫమటిక్క వెళి, న్నయోనింగా ఉనా ఏ చెరువ ఖటుటనో, చ్చనుఖటుటనో 
కూరుున్న ప్రఔృతి సిందయయమును తిఱక్కసూు న్న సతీభణి సిందయయమును భరింత సుపటింగా జాపుక్క తెచుుకోవచుునన్న 
న్నశుయించుకన్న ఫమటక వెళ్ిను.  
నేను యింటిక్క వచ్చుటపటిక్క చాలా ఆఱసయమైింది. బాగా చ్చఔటి డిపోయింది. వూయింతా చాలా వయక 
మాటుభణిగిపోయింది. నేను వచ్చుసరక్క మా న్ననా భోజనిం కూడా అయపోయింది. ఆమన చ్చయ ఔడుకకన్న ఇవతలక్క 
వసూుింటే నేను లోలక్క అడుగు పెటేటను.  
"ఏమరా అబాాయిూ ఇింత ఆఱసయమైనదేమ, నరాసపుయిం వెళ్లివేమో అనుకన్న న్న భోజనిం కూడా ముగిించాను." 
అన్నారు.  
"లేఔపోతే భటుటక న్న కోసిం ఔన్నపెటుటకిండాలా ఏమటి న్నన్నా నేను నరాసపుయిం వెలేలేదు. కాన్న వూళ్ళినే 
చెరువఖటుటన్న ఏదో యధాయనింగా ఆలోచిసూు కూరుున్నాను" అన్నాను.  
"ఇింత చ్చఔటి డే వయకూ అలాటి చోట కూరోుడిం భించిదికాదు. పురుగూ పుట్రా తిరుగుతుింట్టయ. వాటి తిిండికోసిం 
అఴ తిరుగుతుింటే భనిం అఔకడ విండకూడదు." అన్నారు.  
"భర్విం పయవాలేదు. వాటి జ్జలక్క పోతే తప అఴ భనజ్జలక్కరావ ఔద్ధ ఏదో యధాయనింగా ఆలోచిసూు కూరుున్నాను. 
చ్చఔటిడా ఴషమిం కూడా ఇపుపడే ఖభన్నించి ఇింతస్తపు కూరుున్నాను ఏమటన్న హడాఴడిగా వచ్చుశాను అన్నాను.  
"అింత తీవ్రమైన ఴషమిం ఏమటి " అన్నాను.  
“భర్విం లేదు బఴషయతుు సింఖతి - ఆ భధయను భీభవయిం వెళినపుపడు మా మాభగారు ననుా భధయ భధయను వచిు వార 
దఖారుిండి పీేడర్న వృతిుక్క సింఫింధిించిన ఴషయాల్త కొించెిం తెల్తసుకన్న, వృతిులో ప్రవేవించభన్న సఱహా యచాురు. 
ద్ధన్న గురించ్చ ఇింతస్తపూ ఆలోచిసూున్నాను. వెలిడమా? మానటమా? అన్న కొింతస్తపు లేఔ అసల్త మానేష మీ దఖార్వ 
ఉిండి మీక చ్చదోడు వాదోడుగా ఉిండడమా అన్న కొింత స్తపూ ఆలోచిసూు కూరుున్నాను. ఏ న్నయణయాన్నక్క రాలేఔపోయన 
న్నకోసిం కాఱిం ఆఖకిండా ద్ధన్నద్ధర అది పోయింది. అపటిక్క ఔళ్ళి తెయచి చూచ్చటపటిక్క ఇింత ఆఱసయమైనద్ధ 
అనుకన్న వచాును." అన్నాను.  
"అయతే ఏ న్నయణయాన్నక్క రాలేదనామాట." అింటునా మా న్ననా గారమాట పూరు కాకిండానే - - - -  
“రా న్నమన్న వడిాించాను. ఇపటిక చాలా ఆఱసయమైింది ." అనా మా అభమ పల్తపు ఴనఫడాది. నేను లోలక్క 
వెలిబోతుింటే  



 

"మీ మాభగారు చెపపన సఱహా బాగానే ఉింది. ముిందు దిరోజుల్త ఆమన దగిాయ కూరుున్న చూసుుింటే ఇిందులో " 
సుల్తవ ఫల్తపుల్త తెల్తస్యుయ. ద్ధన్నన్న ఫటిట నీ న్నయణమిం చ్చసుకోవడిం తేలఔవతుింది. వెళ్ిఱన్న వింటే ర్వపు ఫమల్తదేర 
వెళ్ళి." అన్న మా న్ననా లేచారు.  
నేను భోజన్నన్నక్క లోలక్క వెళ్ిను.  
ఆ న్న కాగానే సుకింగా డుకన్నా, న్న ఆలోచనల్త ననుా వదఱలేదు. తెఱేవారేూ ననుా వేధిసూునే ఉన్నాయ. 
అబయింతరాల్తలేన్న ఆలోచనఱతో బుర్రవెడెక్కక మొదుదబార ఏ కోడికూత వేలలో ఔనుామూశాను. కాబోల్త లేఔపోతే మా 
ఆఴడ ఎలా ఔనఫడుతుింది. ఔనడడమే కాదు. "ఇఔకడిక్క రావడాన్నక్క ఇింత ఆలోచన ఎిందుఔిండీ మీర్వలాగూ రావలనను 
కింటున్నారు ఔద్ధ. అయన్న మీరు మొహమాట డతాయన్న నేను వతుయిం కూడ రాషున్నఔద్ధ! చెమయవఱషనన్న నేను 
చ్చస్తు ఇింకా ఆలోచన ఎిందుక? అయాింలేన్న అలోచనల్త ఔటిటపెటిట దమచ్చమిండి తవయగా, మెలకవ వచిుింద్ధ ఇింకా 
దఖాయక వచిు లేభన్నారా? మా వాళ్ళి మీ రాఔకోసిం ఎదురు చూసూునే ఉన్నారు. భరలేవిండి. ఈ పాటిక్క అయన్న.  
మొగాలిక్క కూడా ఇింత షగేామటమామ' అన్న నవవతూ న్నకఖడాిం క్కింద, మెడ మీద్ధ చక్కకలగిింతల్త పెటిట, నేను 
లేవబోతూింటే హడల బెదిరపోయనటుే పారపోయింది. నేను న్నజింగానే వలక్కకడి కూరుున్నాను. భించిం మీద నుించి 
తొిందయగా దిగి న్నల్తగుమూఱలా యకాయించి చూచాను కూడాను. ఏదీ న్న ప్రేమష?  
ఇటేట ఔఱ అనే న్నజిం సుపరించిింది. భళి భించిం మీద చతిక్కలఫడి న్నలో నేను ఔకస్యర నవవకన్న ననుా తొిందయగా 
ప్రయాణిం ఔభమన్న హెచురఔఔద్ధ ఇది అన్న లేచి ప్రయాణ సన్నాహిం చ్చసుకన్నాను. మా అభమ న్న వేగియపాటు ఖభన్నించి 
" ఇపుపడే ప్రయాణమా న్నమన్న' అనాది.  
అవను అన్నాను.  
ఆమె మాటే్టడకిండా వెళిపోయింది. నేను ఫటటల్త సవరించుకనే సరక్క న్నక తొిందయగా పఱహాయిం, పాలూ 
అిందిించిింది. మా న్ననా అపటిక లేచి పొఱిం వెళిపోయారు. నేను మా అభమతో చెపప ఫమల్తదేరాను. మా అభమ 
ననుా ఆశీవయదిించి అఔకడవారు న్న కాయయిం సింఖతి ఏమైన్న తఱపెడితే " నువేవమీ ఇపుపడు కాదనీ అపుపడు కాదనీ 
మాటే్టడఔ ఊరుకో " అన్న న్న సమాధానిం ఴన్నపించుకోకిండా నవవకింటూ లోఱక చకాకపోయింది.  
"నీ కోడలా ఇింటిక్క తెచుుకోవాఱన్న తొిందయగా వింటే నువవ తెచుుకో న్న అబయింతయిం యేమీ లేదు. న్న సింఖతి నే 
చూసుకింట్టనులే అన్న నేను వీధిలోక్క వచిు భీభవయిం ప్రయాణిం స్యగిించాను.  

  



 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 52వ భాఖిం 
భీభవయిం చ్చర్వటపటిక్క ద్ధద్ధపు రిండు జ్ముఱయింది. మా మాభగారు అపటిక భోజనిం చ్చష కోరుటక 
వెళిపోయారు. ఫిండి గుభమింలో ఆగేసరక్క న్న భనోహర వీధి గుభమింలో నుించున్న న్నరాఔక ఎదురుతెనుాల్త చూసూు 
గుభమింలో న్న ఫిండి ఆగి నేను ఫిండిలోనుించి దిఖగానే ననుా చూష ఴఔషతదమిం అయ ఊరుకింది.  
మామూల్త లాింఛన్నలూ యోఖక్షేమాలూ అయన తరువాత, న్న స్యానమూ, భోజన్నదిఔములూ కూడా ముగిించుకొన్న 
ఖదిలోక్క వెళి కూరుున్న స్యమింకాఱిం మూడుఖింటఱవయకూ ఴరాభిం లేకిండా ఏదో ఔఱఔలారావము చ్చసూునే ఉనాది. 
అింతస్తపూ తనొఔకతే మాటే్టడిిందేమో జ్ాఔిం రావడిం లేదు. ఎవరో పలచినటుేగా హఠాతుుగా న్న భాయయ లోఱక 
వెళి, పఱహాయిం తీసుకవచిు అఔకడ పెటిటింది. అది ముగిించి, నేను దుసుుల్త మారుుకన్న న్న స్తాసతుడు రాజును 
చూడటన్నక్క వెళ్ిను. మేమదదయిం అఔకడా, అఔకడా తిరగి బాగా చ్చఔటి డా తరువాత ఇింటిక్క వచ్చుసరక్క మా మాభగారు 
న్న కోసిం ఔన్నపెటుటకన్నారు.  
మేముబయుఱమూ భోజనిం చ్చష చాలా స్తపు ఆ ఔబురూ, ఈ ఔబురూ చెపుపకింటూ రాత్రి పొదుదపోయేయవయకూ 
కాఱక్షేిం చ్చసుకన్న ఎవరద్ధరన వారు డుకోవడాన్నక్క వెళిపోయాము. మా మాభగార ఴఴధ ఴషమ రజ్ానిం, 
భాషాపాిండితయిం, లోఔజ్ానమూ వీటన్నాటి తోడు, వార సభయతా చూచి ముగుిడినయాయను. అవనీా తల్తచుకింటూ 
ఉింటే ఎింతో స్తటిక్క కాన్న న్నద్రాదేఴక్క న్నపై దమరాలేదు. ఎపుపడో న్నక తెలమకిండానే సుష్యపు అవసాలో 
డిపోయాను.  
నేను మామూల్త వేలఔింటే కొించెిం పెిందలాడే లేచి, ప్రభాత ఴధుఱనీా తీరుుకన్న మా మాభగార దఖాయ కూరుున్న వార 
వయవహాయదితులూ, లోఔము ర్నతీ, వారు చెపపనటుట కొింత ఖభన్నద్ధదభన్న వాక్కట్లేక్క వచ్చుసరక్క మా మాభగారు ఆ 
ీణింలో తభకర్నులో కూరోుబోతూ ననుా చూచి 'రా న్నమన్న పాయవతీశిం, కూరోు అలాఖ, ఇింకో రిండుమూడు 
ీణాఱలో భన గుమాస్యుగారూ, వారవెనుఔను క్షీింద్రులూ, క్షుల్త కొిందరూ దిగుతారు.  
వార సింభాషణాక్రభిం, వచోనైపుణయిం, దునైన ఖడసరతనిం చూచి, ఴన్న, ఆనిందిించు. ఇది ప్రధభపాఠిం. యది ఴ 
జ్ానద్ధమఔమూ, ఴనోదఔయముగానూ కూడ వింటుింది. భధయన్నఔకడేన్న చటుకకన నీక సమాధానిం చెపవలననే 
బుదిి పుడుతుిందికాన్న, ఆ న్న భటుటక చ్చమక. ఈ యఔిం భనుష్యయఱ దఖాయ న్నగ్రహిం చాలా అవసయిం" అన్న 
వాయింటుిండగానే గుమాస్యుగారు దమచ్చష మజమాన్నక్క నభసకరించి, న్న వేపు ఔ భిందహాసిం ఴషర, అఔకడి 
కాగితాఱ ఔటటల్త కొన్నా తీసుకన్న, వార ఖదిలోక్క వారు న్నషకమించబోతుింటే, ముగుారూ ముఠా ఔటి, తరువాత భరో 



 

నల్తగురైదుగురు వేర్వజటుటగానూ వచిు, నభసకరించి, సిందేససూు కొిందరు న్నఱఫడాా, తక్కకనవాళ్ళి స్యహషించి కర్నుఱపై 
సుఖాస్కనుఱయాయరు.  
వారలో ఔరదదరు పెదద భూస్యవముల్తన్నా తక్కకనవాయింతా స్యమానయ రైతులో, రైతుకూల్నలో అయనటుట ఔన్నపించారు.  
అిందరలోనూ కొింత ఴనమమూ బమమూ ఔన్నపించిన్న, అిందరలోనూ కూడ భనిం డబుా ఇచిు పోశసుునా ఈ పీేడరు 
భనదగిార్వ ఇింత గొపల్త పోతాడేమటి అనా భావిం అిందర ముఖాలోేనూ కొటటవచిునటుే ఔనడుతోింది. ఇదింతా 
నడభింత్రపుషర ఱీణిం కాబోల్త అనుకన్నాను.  
ఆింఖేింలో the new rich అింట్టరు. ఇింఔ నఔకడనుించి మా మాభగారు చెపప నటుట సుమారు మూడుఖింటఱస్తపు 
అఔకడిక్కవచిు పేడరు గార సఱహాల్త అరిించినవారూ, వారక సఱహా లవవబోయనవారూ, అడాదిడాింగా వాదిించ్చవారూ, 
వారక సఱహా లవవబోయనవారూ, ఎింతో ఖడుసుతనింగా మాటే్టడబోయ పీేడరు గార మాటఱవఱే ముకిం 
ఫదదఱయేయటటుే బోలాు కొటిటనవాళ్ళి పీేడరుగారు అతి సూీమమైన వయవహాయ యహసయమును ఫమటపెటిటనపుపడో, లేఔ 
తభరు తఱల్త ఫదదల్త కొటుటకన్నా ఴడగొటటలేన్న చికకసభసయ గోరుతో మీటినటుే ఔకమాటలో ఆమన ఴడభరు 
చెపపనపుపడో వాలిిందరూ సింభ్రమాశురాయఱతో "ఒర్న దీనభమ….‚ఈింత ఖడుా ఴషయాన్నా ఈ బేభమడొఔమాటలో యటేట 
లాగిపార్వశాడు. సూశేవా? అిందుఔనే ఆమన పీడయయేయడు. యపటిక్క అరాల్తేనుించి భనిం బుర్రల్త ఫదదల్త 
కొటుటకింటున్నాిం, ఎదవ బుర్రల్త, బుర్రలింట్ట ఇయ భటిటముదదల్త కాన్న ఈ మాత్రిం భనక్క తోచకూడదూ 
లఖిండిపోద్ధిం" అన్న అిందరూ లేచి న్నఱఫడాారు.  
ఇింతలో గుభస్యుగారు భూమలోించి పైక్క లేచినటుట హఠాతుుగా ప్రతయీమై, అిందులో యదదరనీ చెరోరకాక టుటకన్న తన 
ఖదిలోక్క తీసుక వెళి న్నభమదిగా , వాలేకాటేట బాధ ఔఱఖకిండా, పేడరుగార ఫీజూ, తన మామూల్త ఏ నొపప 
తెలమకిండా దింత మూడదీషనటుట, వాలి జేబులేోనుించి తీసుకన్న వాలిను ఴడుదఱ చ్చశాడు. వాళ్ళి 
వెర్రిమొహాలేసుకన్న "యిండి హై పోద్ధిం! చ్చశారు న్నఱవోఔిం ఎలాగైతేనేిం! ఈ యాఱక్కది స్యల్త లఖిండి" అన్న వీధిలోక్క 
వాళిదదరూ ద్ధర తీమడింతో ఆ ముఠా అింతా న్నశశఫదింగా ఫమటిక్క వెళిపోయారు సఱవేన్న తీసుకోకిండా.  
అఔకడునా ఆ మూడు ఖింటలోేనూ ఇింకా ఎింతెింత భిందో, ఎన్నాన్నా యకాలో, పెద్ధద చిన్నా వయుకల్త, ఉదోయగుల్త, 
న్నరుదోయగుల్త, యఔయకాఱ వాయింతా వార వార ఇఫాిందుల్త ఏఔరువ పెటుటకన్న వెళిపోయారు. మా మాభగాయనాటుే ఇది 
చాలా ఴనోదఔయింగానూ, ఴజ్ానద్ధమఔింగానూ ఉనా మాట వాసువమే.  
కొింత స్తపైన తరువాతను మా మాభగారు తఱవించుకన్న ఏదో వ్రాసుకింటూిండగా నేను న్నభమదిగా లోలక్క జ్రాను. 
ఔ అయఖింట తరువాతను భళ్ళి భోజన్నఱ దఖాయ ఔల్తసుకన్నాము. ఆమన నవవతూ  
ఏభిండీ బారషటరుగారూ మీ ప్రధభపాఠిం ఎలా ఉనాది " అన్నారు.  



 

'చాలా ఔనుఴపుపగా ఉనాదిండి' అన్నాను.  
'చాలా సింతోషిం. తఱనొపపగా ఉిందన్న అింట్టవేమో అనుకన్నాను’‚అన్న భోజన్నన్నకక్రమించి ముగిింయేయవయకూ 
వార్వ సింభాషణా చెమయలేదు.  
భోజనించ్చష వారద్ధరన వారు కోరుటక వెళ్ిరు. నేనేదో కాఱక్షేపాన్నక్క పుసుఔిం పుచుుకన్న చదువతునా కొింతస్తటిక్క, 
హఠాతుుగా పుసుఔిం గాలలోక్క ఎగిర వెళి ఎదయ ఫఱే మీద డిింది. ఏమట్టఴింత అన్న నేన్నశుయయముతో వెనక్కక చూచె 
సరక్క న్న హృదయేశవర చాలా అమామఔింగా న్న వెనుఔనేదో సవరసుునాటుే న్నఱఫడాది. ఒహో! ఈఴడగార న్న 
అనుకన్న ఏమటి అమామయ్ ఈ అఱేర్వమటి. పన్నా పెద్ధద లేకిండాను? నేన్నవయనుకింటున్నావ్' అన్నాను ఔనుబొభమల్త 
మీద కోమూ, పెదవల్త మీద హాసముతో.  
"అదే నేనూ ఆలోచిసూున్నానిండీ ఏదీ కాన్న వేల ఇింత స్యవకాశింగా బైఠాయించిన ఈ ధీరుడెవరా అన్న 
ఆలోచిసుున్నాను" అనాది.  
అలా మేమేదో పావఖింట్ల అయఖింట్ల ఔఔఱతోట్ట, ఴఔఴఔఱతోట్ట, ఔబుయేతోట్ట కాఱక్షేిం చ్చసుకింటూిండగా, 
హఠాతుుగా న్న భాయయ వలక్కకడి ననుా తపపించుకన్న లోలక్క రుగెతిుింది. నేను తలతిు ఖడియాయిం చూస్తసరక్క 
మూడుఖింటఱయింది. వెధవఖడియాయిం ఇలా రుగెడుతుిందేమటి, ఎవవర లేన్న తొిందయ ఈ 
ఖడియారాన్నకమీట్టనుకన్నాను.  
ఔమాటు అదదిందఖాయ నుించున్న న్న క్రాపింగ్ సవరించుకింటూ ఉిండగా మా అతుగారు న్నభమదిగా లోలక్క వచిు 
న్నఱఫడాారు. ఎపుపడూ మామూల్త లేన్నది వీరలా ఎిందుకొచాురా అనుకన్న అదేమటి న్నఱఫడాార్వమటి? ఇలా కూరోుిండి 
అన్నాను.  
‘పరావలేదు న్నమన్న, మా అమామయ ఴనకిండా ఔకమాట నీ చెఴన్న వేష వెడద్ధభన్న వచాును" అన్నారు.  
'అింత మీ అమామయ ఴనకూడన్న మాట ఏమట్ల అన్న న్నలో నేను అనుకనాటుే మెఱేగా అన్నాను. అతుగారక్క 
ఴన్నపించిిందో లేదో తెలమదు కాన్న,  
'చూడు న్నమన్న, అమామయ వయకురాఱయింది. ఔనుఔ తవయగా ఆ తరువాయ తీర్వుష మీ యింటిక్క తీసుకవెడితే 
బాగుింటుిందన్న అనుకింటున్నాను" అన్నారు.‚‘ద్ధనాడిగారా,’‚అన్నాను.  
'ద్ధన్న మొహిం ద్ధన్నకిం తెల్తసుుింది. చినాతనిం ఔద్ధ' అన్నారు. ఆఴడ  
'న్న ఉదేదశింకూడా అదేనిండీ చినాతనిం ఔద్ధ. ఇింకో రిండు మూడేళ్ళి ఊరుకింటే ద్ధన్న చదువూ పూయువతుింది. 
అపటిక్క సరయైన పెదదతనమూ వసుుింది. అన్నాను.  



 

‘అదేమటి, ద్ధన్నక్కింకా చదువెిందుకూ ? ఈ చదువ చాఱద్ధ, భన వాలిలో ఇింతవయకూ చదిఴనవాళ్ళి కూడా చాఱ 
తకకవ. ఇింకా పై చదువలిందుక న్నమన్న, ఉదోయగాల్త చ్చయాలా ఊళ్ళి ఏలాలా’‚అన్నారు ఆఴడ.  
‘చదువకనాింత మాత్రాన ఉదోయగాల్త చ్చయాఱనీ, వూళ్ళి ఏలాఱనీ ఏమునాది, ననేాన్న ఏలాలఔద్ధ! మీ అమామయక్క 
చదువకోవాఱనే కతూహఱిం ఉనాన్నాళ్ళి చదువకోన్నవవిండి పాిం. మీయనాటుట ఇింకో రిండేలియన్న పోయేద్ధకా న్న 
ఔలిక చినాపలాేఖనే ఔన్నపసుుింది. అిందుచ్చ తను భర్వమ తొిందయ పెటటవదదన్న న్న అభప్రామిం, వమసూ, భనసూ 
ఎదుగుతేనే కాన్న సింస్యయ బాధయతల్త పఱేఱన్నతిున పెటటడిం అింత భించిది కాదేమో ననుకింట్టను’‚అన్నాను.  
"న్నజమే కావచుు. ఆడద్ధన్నక్క ఎపటికైన్న తపన్నదేఔద్ధ, ఇింతకూ అదేభింత బొతిుగా చినాపఱే ఖనఔన్న. దిహేనేళ్ళి 
కూడా వెలేవచిున్నయ ఔద్ధ ఇింఔ ఎన్నాళ్ళి చెపుప న్నమన్న, భనమెలాగో సరపెటుటకన్నాలోఔిం ఊరుకోదు ఔద్ధ’‚
అన్నారు.  
పోనీలిండి లోఔిం భనేామీ ఉదదరించదు. మీ అమామయన్న ఴవాహమాడినది నేను కాన్న లోఔిం కాదుఖద్ధ. అిందుచ్చతను 
భన సఔయయిం భనిం చూసుకోవాలగాన్న, లోఔభనేవనీా భనిం టిటించుకన్న కూరుుింటే, ఔక అడుగు ముిందుక 
వెమయలేము, ఔక ీణిం బ్రతఔలేము. అిందుచ్చతను మీ అమామయన్న వెింటనే చదువ మాన్నపించవదుద. కాఫురాన్న 
ింవదుద. అన్న న్న ప్రాయాన, మీ ఉదేదశమే మా అభమగారూ వయఔురచారు. కాన్న ఆమెతోనూ ఇలాగే అన్నాను, 
చదువకోన్నవవిండి పాిం ద్ధన్నక్క’‚అన్నాను. ఆఴడ ఏమీ అనలేఔ తఱ వించుకన్న  
‘‚ఏమో న్నమన్న ఇవనీా న్నకిం తెల్తసు? మీ మాభగారు ఏభింట్టరో, మీ న్ననాగార్వభింట్టరో, మా ఆడవాళ్ళి 
తొిందయల్త ఇలాగే ఉింట్టయ. అన్న ఖదిలోనుించి న్నషకమసుుిండగా, మా ఆఴడ పఱహాయిం ళ్ళిిం టుటకన్న వసూు 
ఔమాటు తలేకష, ఔమాటు న్నకస్క ప్రశాాయాఔింగా చూచి ఔ చిరునవవ నఴవ తలూప, మూతితిపప, 'ఇింఔ పఱహాయిం 
చెమయిండి పాిం" అన్న ళ్ళిిం అఔకడ పెటిట వెనకక వెలిబోతునా ద్ధన్నన్న  రఔకటుటకన్న దఖాయ కూరోుపెటుటకన్న  
"నీతో అతయవసయింగా చరుించవఱషన ఴషయాల్త పఱహాయిం ఔింటే భధురాతి భధుయములైన కొన్నా ఉన్నాయ. 
స్యవధానింగా చితుింతో ఴను' అన్న నేను పై మాట చెపబోతుింటే  
" స్యర్న, న్నక్కపుపడు స్యవధానిం లేదిండీ. భళ్ళి వస్యులిండీ" అన్న ఔక రుగున అవతలక్క ద్ధటేషింది.  
స్యమింకాఱిం మా రాజు దఖాయక వెళి కాస్తసపు ఔబురేు చెపకన్న ఊయింతా ఫలాదూరు తిరగి బాగా చ్చఔటిడా తరువాత 
ఇింటిక్క చ్చరుకన్నాను.  
భోజన్ననింతయిం మా మాభగారు దఖాయ కూరోుపెటుటకన్న కాస్తసపు కోరుట ఔబురేు కలాస్యగా చెపాపరు. న్నక 
తెలమకిండానే ఖింట స్తపు ఈ బాతాఖానీ స్యగిింది. తరువాత న్నక సఱఴచిు భరకొించెిం స్తపు వారు కాగితాల్త 



 

చూసుకింటూ కూరుున్నారు. నేను వెళ్లిసరక్క మా ఆఴడ న్నక కాకగికాక వేష ఏదో గ్రింథ కాఱక్షేిం చ్చస్ుింది. నేను 
వెళి కూరుునా తరువాతను ఔ పావఖింట్ల, అయఖింట్ల, అయఖింట్ల ఆమాట్ట, ఈమాట్ట చెపుపకింటుిండగా,  
“భధాయహాిం ఏదో చాఱ అతయవసయమైన ఴషమిం మాటే్టడవలనన్నారు" అన్నాది.  
అదేమట్ల అదేదో అతయవసయమైనదే కాన్న, ఈ సభమింలో ప్రస్యుఴించి చరుించవఱషన ఴషమింకాదు. ద్ధన్నవఱే కొన్నా 
ఉద్రేకాలూ, తొిందయపాటూే ఔలగే ప్రమాదిం ఉింది ఔనుఔ ఆ చయు ర్వపు భధాయహాిం వయకూ వాయద్ధ వేమడమైనది.  
ఇింతటితో కోరుట కూడా ఎడోర్ా చ్చమడమైనది.  
అయతే సఱవ అన్న ఆ ముదుదగుభమ ననుా మురపసూు ఔక స్యర న్నద్ధనింగా చూష, గిర్రున వెనక్కక తిరగిింది. నేను న్న 
ఴగ్రహిం భరుపోయ రిండు భుజ్లూ టుటకన్న న్న వైపు తిపుపకన్న దఖాయగా, ఎింతో దఖాయగా కౌఖలించుకన్న ఔకస్యర 
ముదుదపెటుటకన్నాను.  
ఔకస్యర నవవకన్న ముకభింతా గులాబీ గుచుింలా చ్చసుకన్న, వద్రేకాఱ, ఉతాసహఱ సభమింకాదన్న సఴనమింగా 
కోరుటవారక్క భనఴ చ్చసుకింటూ భరొఔ ఴషమిం కూడా కోరుటవారక్క ఴనాఴించుకింటున్నాను. నేను అఫఱను ఴశేశించి 
బాఱను కూడాను. శర్నయ ధరామన్నా అనుసరించి వయకురాఱను అయన్న న్నక్కింకా వయక్కుతవిం రాలేదు. నేన్నింకా మీ ఎదుట 
కాఔపోయన్న మఖతా సభయాలోే ఔనయనే అనుకింటున్నాను. న్నక చదువ మీద మొదటి నుించ్చ వాయమోహిం. ఇింకా 
సింస్యయిం ప్రాయింబిం చ్చమడమా, లేఔ కొింత కాఱిం ఈ చదువ స్యగిించడమా అనే మీ మాింసలో డానాు. మా అమామ, 
మా ఫింధుజనిం మత్రఫృిందిం అిందరూ చ్చస్తనే ననూా చ్చమభన్న తొిందయచ్చసుున్నారు. న్న చదువ ననేామీ 
ఉదిరించదనీ, న్నకెిందుకూ ఉఔరించదనీ జనవాఔయింగా తేలింది. ఈ సిందిఖి సభమింలో కోరుటవార సఱహా ఏమట్ల 
తెల్తసుకోవలననే కతూహఱింగానూ, ఆదురాోగాను ఉనాది. అన్న తఱవించుకన్న కొించెిం న్న మీదక రగి నేఱమీద 
బొటనవ్రేలతో రాసూు న్నఱఫడిింది.  
ఆ అమామయ మాటల్త ఴింటుింటే ఆమె మీద ఆదయమూ అభమానమూ ఔలగి "న్న భార్వయన్న ఈ మాటే్టడుతునా ముఖి అనే 
ఖయవిం ఉవెవతుున సముద్ర తయింఖింలా లేచిింది.  
'సర్వ కోరుటవారు స్యవధానింగా నీ భనఴ ఴన్నారు. స్యవకాశింగా ఆలోచిించి తీరుప ర్వపు చెపడభవతుింది" అన్న ఆ 
ముఖదను భళ్ళి కౌగిటిలో అదిమటిట భళ్ళి ఆమె ముకదమిం చుింబించి ఎింత స్తపో అలాగే కూరుుిండిపోయాను. మాలో 
ఏ ఔకయమూ ఏమీ మాటే్టడలేదు. ఆ న్నశీధిలో ఆ న్నశశఫదింలో ఊపర కూడా ఴడుసుున్నామో లేదో తెలమన్న షాతిలో 
కాఱఖభనిం కూడా భయచి అలా ఉిండగా, కొింతస్తటిక్క న్న కౌగిల టుటనుించి న్నభమదిగా జ్ర, మాటే్టడకిండా, 
వెనుతిరగి చూడకిండా వెళిపోయింది సయసవతి. నేనేకాక్కనై పెల్తేబక్క వసుునా భావతయింఖముఱపై తేలపోతూ, తెఱేవార్వ 



 

వయకూ ననుా నేను భయచి, నడుము వాఱపనేన్న వసుునా వెల్తతురున్న చూచి తెఱేవారననే జ్ానిం ఔలగి మామూల్త 
కాఱఔృతాయఱక్క లేచాను.  

 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 53వ భాఖిం 
సుమారు వాయిం దిరోజుఱ వయకూ భీభవయింలో ఉిండిపోయాను. ఖింట ఖింటనాయస్తపు ఉదమిం, రాత్రి 
భోజన్ననింతయిం భళ్ళి భరొఔ ఖింట, మా మాభగారతో కాఱక్షేిం జరగేది. భధయ వయవధిలో ఎకకవస్తపు గ్రింథ 
కాఱక్షేిం చ్చస్తవాడిన్న. స్యమింత్రిం రాజుతో గ్రాభసించాయిం. ఇదీ కాయయక్రభిం. ఈ వాయిం దిరోజుఱలో న్న ప్రేమష 
న్నక దూయింగానే వింటూ విండేది. ఇఔను 1,2 రోజుఱలో భళ్ళి యింటిక్క వెడద్ధభన్న న్నశుమిం చ్చసుకన్నాను.  
ఇింకా ఈ మాట ఎవరదఖారా అనలేదు. ఆ భధాయహాిం భోజనిం అయ స్యవకాశింగా కూరుుిండగా సయసవతి న్న దఖాయక 
న్నభమదిగా వచిు, న్న కర్ను చ్చతి మీద కూరుున్న, న్న మెడమీద చెయయ వేష, న్న ముకిం తన వేపుక తిపకన్న, "నేను వాయిం 
రోజుఱ క్రితిం చ్చసుకనా భనఴ కోరుటవారు స్యవకాశింగా అలోచిించి తీరుప చెబుతాభన్న సఱఴచాురు. ఇింతవయకూ ఆ 
ఆలోచన తేలనటుట ఔనఫడలేదు. తభ వయస చూస్తు ఏమాట్ట చెపకిండానే, ర్వపో ఎల్తేిండో జిండా ఎతేుస్తటటుటన్నారు. 
అిందుఔన్న మీ అభప్రామిం సఱఴస్తు సింతోశస్యును' అనాది న్న నుదుటిమీద డుతునా జటుటపైకెఖసూు.  
న్న ప్రయాణిం సింఖతి అపుపడే ఈ పఱ ేఎలా షఔటిటింద్ధ అన్న ఆశుయయపోతూ, రిండు న్నమషాల్త ఈ మాట ఎలా చెపన్న 
అన్న ఆలోచిసూు కూరుున్నాను. ఆ అమామయ భళ్ళి న్న ఖడాిం టుటకన్న ముకిం పైకెతిు.  
"ఏభిండీ ఇింకా మీర్వ న్నయణయాన్న రాలేద్ధ ద్ధన్నక్కింత దీయఘలోచన్నిందుక మీ మీ న్నయణమిం ప్రకాయమే నడుచుకింట్టను. ఆ 
ఴషమింలో మీకమీ సిందేహిం అఔకయలేదు" అనాది తన చెక్కకల న్న చెక్కకలక్క ఆన్నించి.  
"న్న భనోభావాల్త హృదాత భావాలూ ఇటేట చదవఖల్తతున్నావ ఔద్ధ. ఈ ఴషమింలో భటుటక న్న అభప్రామమేదో" 
నీవ తెల్తసుకోలేఔ పోయన్న నీవ అడఖఔముిందే నేనో న్నయణయాన్నక్క వచాును. ఈ ఊరక్క ఫమల్తదేరుతునాపుపడు మా 
అభమ ప్రశింస చ్చష తన అభప్రామిం చెపపింది. వాయిం రోజుఱ క్రితిం మీ అభమగారు కూడా అదే అభప్రామిం 
వెలబుచాురు. వారుబయుఱకూ కూడా న్న సమాధానిం వెింటనే చెపాపను.  
అదేమట్ల చెపుపకో అన్నాను. న్నభమదిగా న్న చ్చతిన్న ఆమె నడుిం చుటూట పోన్నచిు కొించెిం దఖాయక తీసుకన్న.  
పోనీలిండి మీ అభప్రాయాఱనీా న్నకెలా తెల్తస్యుయ. ఆ మాటే న్న చెఴన కూడా వేస్తు మీతో ఴన్నాననే తృపు 
న్నకింటుింది ఔద్ధ' అనాది.  



 

సర్వ అయతే ఴను. ఴదేశాఱనుించి ఇింటిక్క రాగానే, మా న్ననా గారు న్నక ఴవాహ ప్రమతాిం చ్చశారు. అనేవషణల్త 
స్యగిించారు. నేనపుపడు యజసవఱ కాన్న పఱేను ఴవాహమాడడిం న్న అభభతిం కాదన్న సపషటింగా చెపప వార ఆగ్రహాన్నక్క 
గుర అయాయను కూడాను. కాన్న న్ననుా చూచిన ీణింలో న్న అభప్రాయాలూ, ఆశయాలూ అనీా భరుపోయాను. వాటినే 
కాదు ననుా నేనే భయచిపోయాను. నీ ఔలిలో ఇింద్రజ్ఱమేదో ఉింది. నీ వాకకలో భింత్రశక్కు ఉనాటుటింది. అిందుచ్చతను 
నేను నీ వాడిఴ అయపోయాను. ఇపుపడు భటుటక కొించెిం తెలఴ తెచుుకన్న న్న పూయవపుట్టశయాల్త జాపుక్క రాగా, నీ 
చదువ పూయుయేయవయకూ నీ జ్జలక్క రాకూడదు, దూయింగానే ఉిండవలననే ఫల్నమమైన కోరఔతో వాింఛను ఎింతో 
న్నగ్రహముతో ఆపుకింటున్నాను.  
ఈ మాటే మా అభమతోనూ, మీ అభమతోనూ కూడ చెపాపను. ఈ న్నయణయాన్నక్క భన తిండ్రుల్తకూడ ఔటుటఫడి వింట్టయనే 
‘న్న నభమఔిం. అిందుచ్చతను నువేవమీ బమడక. హాయగా న్నవుింతగా చదువకో చదువతప తక్కకనవనీా భరుపో, 
ఈ తక్కకనవనీా అనా జ్బతాలో ననుా భటుటక చ్చయుఔ అమామయ’‚అన్నాను ఆమె ఔలిలోక్క చూసూు, ఆశుయయిం ఆ పఱ ే
ఔలిలో ఔనీాటి తెయల్త ఔనడాయా. న్న మాటల్త ఴనగానే మొదటిస్యరగా న్నక సవమింగ్రాహఴచిుింది.  
రాత్రి భోజన్ననింతయిం మామూల్తగా ఆఫీసు ఖదిలో కూరుున్న రిండు మూడు న్నమషాల్త లోకాభరామామణిం 
అయపోయన తరువాత, మామూల్తగా చెపేప కోరుట ఔబురేు చెపకిండా, మాభగారు చాలా సిందేహింతో కూతురక్క 
భలేేనే ఆమన్న ఈ ప్రశింస ఎతాురు. న్నకాశుయయమేషింది తిండ్రికూతుళ్ళి సింప్రదిించకన్నారా ఎవరక్క వారు ఈ 
సింఖతేమట్ల తేల్తుకోవల ననుకన్నారా! అనుకన్న ఔక ీణిం తటట్టయించి, కూతురుతో చెపపనింత ధైయయింగా 
కాఔపోయన్న కొించెిం న్నవుింతగానే అధభిం ఇింకొఔ రిండు సింవతసయములేన్న ఆ అమామయ చదువకోవడిం న్న 
అభప్రామభనీ ఈ లోపున నేన్నఔకడో ఔచోట ప్రాటసు పెటిట న్నఱదొకకకనే అవకాశిం కూడ ఏయపడుతుిందనీ, అిందుచ్చత 
వారు తొిందయడి ననుా తొిందయ పెటటవదదనీ అన్నాను.  
ఆమనేభింట్టరో అన్న సిందేసించాను కాన్న, వారు సింతోషింతో ఔ న్నటూటరుప ఴడిచి, "నీ న్నయణమిం బాగుిందోయ్, 
భనలో మాట. న్న అభప్రామిం కూడా అదే అమామయ పైక్క అనలేఔ సిందేససుున్నా, చదువకోవలననే ద్ధన్న ఉనాదన్న 
న్నకూ తెల్తసు. ఎట్లచ్చు మా ఆడవాళ్ళి, ఫింధువయాిం, ఏదో చాదసుుల్త ఔద్ధ. పూయవకాఱపు దితినే అనీా 
జయఖలనింట్టరు. సర్వ కానీ చూద్ధదిం" అన్న భరకాస్తసపు మామూల్త దితిన్న కోరుట ఔబురేు చెపప న్నక సఱఴచాురు. నేను 
వెళ్లిసరక్క మామూల్తగా న్న భాయయ న్నకోసిం వేచి ఉనాది. నేను శుబ వయుమానిం చెపగానే చాలా సింతోశించి, తన 
సింతోషిం కవఱిం మాటలోే చెపలేఔ చ్చతలేో చూపించిింది.  



 

ఆ భరున్నడే వాలిిందరూ ఏఔగ్రీవింగా వదదింటున్నా ఴన్నపించుకోఔ మొఖలూురు ప్రయాణిం ఔట్టటను. ఇింటిక్క చ్చయగానే మా 
అభమ న్నకష ప్రశాాయాఔింగా చూచిింది. ఆమెక సమాధానమేమీ దొయఔలేదనుకింట్టను. ఆ భధాయహాిం పఱహాయిం వేల 
మా న్ననా ఇింట్లే లేకిండా చూచి,  
'ఏమరా న్నమన్న ఏిం జరగిిందింది, ఎింతో ఆతృతతో, జయఖడాన్నకముింది. మామూల్తగానే వెళివచాును అన్నాను. 
ఆమె ప్రశా న్నఔయాిం కానటుట ఆఴడ నవవకన్న.  
'పోదూ నీ ఖడుసుతనిం నువూవనూ, ఏమ ఎయఖవ పాిం. నీ కాయయిం సింఖతి నేనడుగుతూింట' అనాది.  
'కాయయమేమట్ట! అఔకడ ఏ కాయయమూ జయఖలేదు’‚అన్నాను అమామఔింగా.  
‘ర్వయ్ న్ననుా’‚అన్న కోింగా అటూ ఇటూ చూషింది ఏదేన్న దొరుకతే అది న్నమీద ఴసురుద్ధభనే వదేదశింతో.  
అదికాదమామ తెలషిందిలే ఇపుపడు నీ అభప్రామిం. నీవ శ్రభడి ఏ రాయోయపోప వెతిక్క న్నమీదక్క ఴసయడిం నేను ఇలేూ 
దొడీ ాఅింట్ట రుగెతుడిం అవనీా ఎిందుకలే, మా అతుగారు నువవనాటుటగానే ఏదో ఆలోచన చ్చషింది.  
ఆరోజున నీక చెపపన సమాధానమే ఆఴడ చెపాపను. ఆఴడ ఴన్న ఊరుకింది.  
నీక భలేే రాయిూ యపాప వెతఔలేదు ననుా కొటటడాన్నక్క న్నజిం చెపవదుద భర్న. తరువాతను మాభగారు కూడా ఈ 
ప్రశింసచ్చశారు. కొింత అయషటింతో వారతో కూద్ధ ఇింకొఔ రిండుమూడు సింవతసయముల్త వార అమామయన్న స్తవచుగా 
చదువకోన్నచిు నేను న్న ప్రాటసు ప్రాయింభించి న్నఱఫడే ద్ధకా అవకాశిం యస్తు బాగుింటుిందన్నాను. ఆమన ఇది 
న్నజమేనన్న పుపకన్న న్న తెలఴ తేటఱక్క చాలా సింతోశించారు కూడా" అన్నాను నవవతూ,  
"సింతోశించార్విం పాిం. అల్తేడిక్క తఖా మాభగారూ మాభగారక్క తగిన అల్తేడూ దొరకరు ఎలాగైతేనేిం. అయతే న్న 
కోడల్త కూడా మీక వింతపాడిింద్ధ" అనాది.  
"లేదమామ ఏమాట్టకామాటే అనుకోవాల ఔదూ. అది టిట వెర్రి మొహిం. శుదద అమామకరాల్త వటిట సతయకాఱపు భన్నశ, 
న్నలాగే అదేిం చెబుతుింది. చెపమామ నీ వెర్రికాన్న, ఈ ఴషమింలో అనగా భనకాయయిం సిందయభింలో నీ 
అభప్రామమేమటన్న నేను ద్ధన్నన్న అడుగుతాననుకన్నావా? మీర్వభింట్టయన్న అది ననుా అడుగుతుిందనుకన్నావా, ఇింత 
వెర్రిద్ధన్నవేమటమామ" అన్నాను.  
మా అభమగారు మారు మాట్టడుకిండా కోింగా న్నకష చూష " ఇింత డబుా తఖలేష దేశిం కాన్న దేశాఱక వెళి 
నేరుుకొచాువ ఎలాగైతేనేిం " అన్న ఴసఴస వెళిపోయింది.  
నేనొఔకమాట నవవకన్న " అమామ మాట. నీ కోడల్త నీతోఔకమాట చెపభింది. తనక్కింకా కొన్నాళ్ళి చదువకోవలనన్న 
ఉనాది కాన్న, మీరపుపడు యభమింటే అపడు వస్యుసుభిండీ అన్న చెపభనాది నీతో.”‚ 



 

“న్నజమేనట్రా న్నమన్న వెర్రిపఱే అలా అింద్ధపాిం. నేననుకింటూనే ఉన్నాను. అదీ న్నలాటిదేనన్న ఇదింతా నువూవ మీ 
మాభగారూ గూడుపుఠాణీ అనామాట. సర్వ న్నకెిందు గొడవ. మీ న్ననా ఉిండనే ఉన్నారు ఔద్ధ' అన్న వెళిపోయింది 
ఴసురుతగిాించి  
నేను న్నభమదిగా లేచి పొఱింవైపు శకారుకెళి బాగా చ్చఔటి డా తరువాతను ఇింటిక్క వచాును. అపుపడే మా న్ననా స్యమిం 
సింధయ ముగిించుకన్న, భోజన్నన్నక్క ఉక్రమించబోతున్నారు. నేను వెళి కాళ్ళి చ్చతులూ ఔడుకకన్న టుటఫటట ఔటుటకన్న 
న్నభమదిగా ఆమన ింక్కున్న వెళి కూరుున్నారు. భోజన్ననింతయిం మా న్ననా వాక్కట్లే ఫఱేమీద కూరుున్న ఏమట్రా భీభవయిం 
ఴశేషాల్త, మీ మాభగారు కలాస్యగా ఉన్నారా? నీ ప్రాటసు సింఖతీ అది ఏభన్నా చెపాపరా అన్నారు. నేనేమ ఎయఖనటుట 
రోజూ, ఉదమిం ఔఖింట ఆమన దఖాయ కూరుున్న కోరుట వయవహారాలూ దదతులూ, ద్ధవాఱకొచ్చు భనుష్యయల్త, వాలి 
సవభావాలూ, పీేడరేూ వాలితో మాటే్టడే తీరు, వాలిక నచుచెపేప నేరుప, ఖడసర తనిం, అనీా ఖభన్నసూు కూరుునే 
వాడిన్నరాత్రి భళ్ళి భోజన్ననింతయిం ఔ ఖింట ఆమన ఈ కసులూ వాటిలో " ఉిండే చికకలూ ఔేయింటూే చ్చస్త 
మోస్యలూ చెపేప అఫది్ధల్త, తీరుప చెపవఱషన అధికారుల్తడే ఇఔకటూే మెదలైనవనీా ఎింతో ఴవయింగా స్యనుభూతితో 
సయద్ధగా ఴవరించి చెపేపవారు. ఈ దిరోజుఱ పాఠిం ప్రసుుతాన్నక్క చాఱనుకన్న ఇింటిక్క వచ్చుశాను అన్నాను." 
“బాగుింది. చాలా బాగుింది. అయతే న్ననుా ఆ వూలి ప్రాటసు పెటటభనీ, ఏమీ అనలేదనామాట. సర్వ అయతే పఱేను 
ింపచడిం మాట ఏభన్నా అన్నారా " అన్నారు.  
"అన్నాయిండీ. మాభగారూ, అతుగారూ కూడా ఆ ప్రశింసచ్చశారు. చ్చమలేఔలేదు. కానయతే మా అతుగారు వెింటనే 
తీసుకవెలిభన్న చూచిించారు. మా మాభగారు కొించెిం సిందేససూు ఈ ప్రశింస యతిు మా పఱ ేఇింకా కొన్నాళ్ళి 
చదువకోవాఱన్న అనుకింటునాటుటనాది. అయన్న మీ అభప్రామిం ఎలా వింటే అలా చ్చమవచుును. " అన్నారు . 
ఖడుసుతనింగా వాయభప్రామిం కూడా అదే అయనటుట వార మాటఱలో ధవన్నించిింది. తరువాతను ఆ అమామయ కూడా 
ఇింకా చదువకోవఱననే కతూహఱిం కూడా వయఔుిం చ్చసూు మీరలా చ్చమభింటే అలా చ్చస్యునన్న భాయిం న్నమీదనే 
వేషింది.  
"అలాగా! తిండ్రి ఖడుసుదనిం అింతా కూతురక్క అబుిందనామాట్ట అయతే నీవే న్నయణయాన్నక్క వచాువ ? అన్నారు.  
ఆ అమామయ యింకా కొింతకాఱిం చదువకోవలనన్న అనుకోవడిం సఫబుగానే ఔన్నపించిింది. ఈ లోగానే నేను ప్రాటసు 
పెటుటకోడిం, కొించెిం న్నఱదొకకకోవడిం, వగైరాఱనీా చూసుకోవడాన్నక్క వీల్తగా ఉింటుింది ఔద్ధ అన్నాను.  
"అహా సర్వ ఇింఔ నేచెపవఱషన్నదేముింది? న్నకోరఔనూ, అభప్రాయానీా గౌయఴించి శాస్త్ర ససతింగా ఴవాహాిం 
చ్చసుకన్నావ. అిందుక నేను సింతోశించాను. తరువాత కాయయిం ఎపుపడనా సింఖతి ఏ శాస్త్రమూ చెపపనటుటలేదు. 
నీవాలోచిించుకన్న ఆ అమామయ అభప్రామిం తెల్తసుకన్న ఎపుపడనుకన్నా సింతోషమే." అన్నారు.  



 

ఆ మాట ఴన్న న్నకెింతో ఆశుయయమేషింది. ఆమన ఓద్ధయయిం, హృదమ వైశాఱయిం ఎదుటి వాళ్ళి యడఱ స్యనుభూతి, వాలి 
భావన్న గ్రహణ శక్కు అనీా తల్తచుకన్న నీరైపోయాను. భనసులోనే అనేఔ విందన సహస్రముల్త అరపించాను. 
ఆమన్నింకమ అనకిండా లేచి వెళిపోయారు. నేను న్న ఖదిక్క వెళ్ిను.  
ఇదింతా ఆలోచిించుకింటూ ఎింతస్తపు కూరుున్నానో న్నక తెల్నదు. అసల్త న్నద్రపోయానో లేదో, ఎపుపడు పోయానో 
కూడా తెలమదు. ఉదయానేా భటుటక న్నవుింతగా న్నరవకాయింగా ఎింతో తేలఔగా లేచాను.  
ఇలా రిండు మూడు మాసముల్త ఏమీ తోచకిండా ఏమీ చెమయకిండా ఖడిచిింది. ఈ దదతి బాగుింది. ఔకస్యర 
భదరాసు వెళి అఔకడ హైకోరుట దుదఱనీా ఔకస్యర చూష వస్తు కోరూట ప్రోస్కజర్ క్షుణణింగా అవగాన అవతుిందనే 
భావింతో మా న్ననాగారతో ఈ ప్రస్యువన చ్చశాను. ఆమన కూడా వెళిరా అన్నాడు. అనడమే కాకిండా.  
"నీ వృతిుక్క ఇది అవసయభనుకింటే తపకిండా వెళ్ళి" అన్న భర రిండురోజుఱలో ఆమనే ముహూయుిం పెట్టటడు కూడాను 
ఆ స్యమింకాఱమే నేనేమీ అడఖకిండానే కరుుక్రిింద సరపోతుింద్ధ న్నమన్న అన్న ఔ వింద రూపామల్త ఇచాురు.  
"సరపోతుింది. కావలస్తు భళ్ళి అడుగుతాను లిండి " అిండి అన్న ఆమన పెటిటన ముహూరాున్నక్క ఫమల్తదేర ముిందు 
భీభవయిం వెళ్ిను. అఔకడ మా మాభగారతోనూ న్నభాయయతోనూ కూడా ఈ సింఖతి చెపప వెింటనే రాజు దఖాయక కూడా 
వెళి న్నక తోడుగా ఉిండట్టన్నక్క అతన్న చ్చత కూడా ప్రయాణిం ఔటిటించాను. ఇింటిక్క న్న భాయయను పలచి నీ చదువ 
సింఖతి ఏమైిందన్న అన్నాను. చుటుటటే ఎఔకడా అిందుబాటులో కాలేజుల్త లేవఔద్ధ. ింటరగా ఏ రాజభహేింద్రవయమో, 
కాక్కన్నడో ిండాన్నక్క వీల్తకదయఔ మా వాళ్ళి ఇఔకడే న్నక ముగుారు. ప్రవైటు మాషటయేను ఏరాపటు చ్చశారు. చదువ 
బాగానే స్యగుతోింది. న్నక ఎింతో ఉతాసహింగా ఉింది అనాది.  
ఆ మాటల్త ఴన్న నేనూ సింతోషింతో ఆ భరున్నడే రాజును కూడా తీసుకన్న బెజవాడక ప్రయాణభయాయను.  
అఔకడ రాభచింద్రరావ అన్న న్న స్తాసతుడు చాలా కలాస్యగా అయన్నవాడూ ఏ న్నపాట్ట లేన్నవాడు ఔతను 
వన్నాడు. అతన్నన్న కూడా తీసుకవెళతే ప్రయాణిం సఔయయింగానూ, కాఱక్షేింగానూ, ఉతాసహింగానూ ఉింటుిందన్న న్న 
ఉదేదశిం మేమెలాగో తింట్టల్త డి ఴజమవాడ సుమారు రిండు జ్ముఱ వేలక చ్చరుకన్నాము. మేము వెళ్లిసరక్క 
రాభచింద్రరావ చాలా బుదిిభింతుడుగానూ యోగుయడుగానూ ఉనాటుే ఔనడాడాు. ఇింట్లే ఏవో భింత్రముల్త 
ఴనడుతున్నాయ. మేము తల్తపు తోసుకన్న లోఱక వెలిగానే భింత్రముల్త చెపేప బ్రాహమణుల్త భధయ కూరుునావాడు 
అనగా రాభచింద్రరావ. మభమలా చూచి సింతోషిం టటలేఔ తను భడిఔటుటకనా సింఖతి కూడా భరచి,  
'ఉిండిండి ఉిండడి అలా వెలిఔిండి’అన్న భింత్రిం చెబుతునా బ్రాహమణులూ, తన భాయయ ఎింతగా హెచురించిన్న 
ఴన్నపించుకోఔ ఔక రుగున వచిు ననుా కౌగిలించుకన్న,  



 

‘ఏరోయ్ పాయవతీశిం. ఎఔకడనుించి అలా ఊడిడాావ్! ఇదేమటి రాజుగాడిన్న కూడా తీసుకొచాువే. మీరు వసుున్నాయనా 
సింఖతి తెలస్తు మభమలేా దరాోగా భోఔుల్తగా కూరోుబెటేటవాడిన్న" అన్నాడు.  
'భోఔుల్త ఏమటి ‘‚అన్నాడు రాజు. న్నక నవావఖలేదు. ఈవేల మా దతు తిండ్రిగార తదిదనిం . ఆమన ఇటువింటి వెర్రివెర్రి 
వైదిఔ టిటింపుల్త లేవ అిందుచ్చతను భోఔుగా ఎవడు కూరుున్నా ఆమన బాధడేవాడుకాదు. అన్నాడు.  
ఇింతలో భింత్రిం చెబుతునా బ్రాహమణుడు రుగెతుుకొచిు "బాబు తభరు వెింటనే రిండు చెింబుల్త నీళ్ళిపోసుకన్న భళ్ళి 
భడి ఔటుటకన్న రావాల. ఇింఔ ఆటేట ఆఱసయిం లేదు" అన్నాడు. బ్రతిమాలాడు అనాటుట.  
"అదేమీటి భళ్ళి స్యానమేమటి, భడేమటి, మా పాయవతీశిం ఴత్రమైన బ్రాహమణుడు. అిందులోనూ భర్న వటిట వైదిఔ పీనుఖ 
వాడు న్నతయశుదుిడు. వాడిన్న ముటుటకింటే ఆడా భగా అిందరూ ఴత్రభవతారుకాన్న, అఴత్రుల్త కారు. అలా 
అఫదదభయతే వాడినే అడఖిండి. లేఔపోతే ముింగిలా న్నఱఫడా ఆ రాజుగాడిన్న అడిగిన్న సర్వ. వీడిఔింటే ఴత్రుడువాడు " 
అన్నాడు.  
ఆ బ్రాహమణుడు ఏించ్చమడాన్నక్క తోచఔ నవవతూ న్నల్తచున్నాడు.  
"ఏడిశావలే భించి గుడ్ బాయ్ లాఖ తవయగా స్యానిం తఖఱడు. మా ఔడుపులో కాల్తకొస్ుింది." అన్న చింద్రుణిణ 
లొఱక ింపించాను. వాడు న్నజింగా స్యానిం చ్చశాడో లేదోకాన్న లోఱక్క వెక్కక అయన్నమషములో ఫటటల్త మారుుకన్న 
వచాుడు.  
ఇింటి నౌఔరు ఆ స్యమాను ఔ ఖదిలో పెటిట భభమలా స్యాన్నన్నక్క దమ చ్చమభన్నాడు. మా స్యానిం ముగుించుకన్న 
టపటిక్క మా చింద్రుడు. భింత్రిం చెపేప బ్రాహమణుడితో ఏదో పేచి డుతున్నాడు.  
ఏవిండోయ్, మాక తొిందర్వమీ లేదు. కాన్న, మీర్వదో న్నశుమిం చ్చసుకన్న ఔక మాటమీద న్నఱఫడాల. అింతేగాన్న దయప 
ఇటు చూపించి అటు డేమభన్న చ్చతులటుతిపప ముకిం వెనక్కక పెటిట నభస్యకయిం చ్చమభన్న చెబతే చ్చస్తవాడిన్న కాదు. 
న్నదఖాయ ఇన్నా మాటల్త న్నక్కరావ. తరువాత మీ యషటిం" అన్నాడు. అదికాదుబాబు అన్న బ్రాహమణుడేదో అనబోతుింటే 
పోనీ మీ యషటిం వచిునటుట భింత్రాలేఔయవ పెటటిండి. ఆ చ్చమవఱషన అవఔతవఔలేవో మీర్వ చెమయిండిగాన్న, ఔటిచెపప 
ఔటి చెమయభింటే చ్చస్తవాడిన్న కాను. అసల్నమాటునుించి ఈ భింత్రాలూ, ఈ గొడవలూ లేకిండా మీరు వచిు సుకింగా 
భోజనిం చ్చష, సింభావన పుచుుకన్న వెడుతూ ఉిండిండి. ఈ భింత్రాఱ గొడవ మాన్ననిందుక రహాయింగా కావలస్తు 
ఇింకో రిండు రూపామల్త సింభావన ఎకకవ తీసుకోిండి. అదీ కాదన్నారూ, న్నఱకొఔస్యర వచిు భోజనిం చ్చష వెలిిండి" 
అన్నాడు.  



 

మేము ఇఔకడ ఴయఖఫడి నవవతూ కూరుున్నాిం. తరువాత తింతు అింతా అనగా భోకుఱ భోజనిం. పిండ ప్రద్ధనిం వగైరా 
ఎలాగో ది న్నమషాలోే ముగిించి వాలిను ింపించి ఇింట్లే వాలినూ తొిందయగా వడిాించభన్న ఔింగారుపెటిట అసల్త 
భోఔులూ దమచ్చమిండి అన్నాడు భభమలా.  
ఇలా ఆ రోజు, భరాాడూ అఔకడ కలాస్యగా కాఱక్షేిం చ్చష ఆ భరున్నడు నేను రాను మోర్రో అన్న ఎింత ఏడిున్న ఴడిచి 
పెటటకిండా చింద్రుణిణ కూడా తీసుకన్న భదరాసు ప్రయాణిం ఔట్టటను.  

 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 54వ భాఖిం 
భద్రాసు చ్చరుకన్న జ్రోటౌనుక వెళి అఔకడొఔ హోటలో ేమేము ముగుాయిం ఔలష ఔ ఖది తీసుకన్నాము. మూడు 
న్నల్తగు సింవతసరాఱ క్రితిం ఇింగేాిండు ప్రయాణిం హడావడిలో భదరాసులో రిండుపూటల్త ఆఖడమే కాన్న, భళ్ళి 
భదరాసు ఎపుపడూ చూష ఎరుగును. అపుపడే భదరాసు మీద చాలా అసహయిం ఔలగిింది.  
పాిం భదరాసు ఇపటి అలాగే ఉింది. ఎటొచ్చు ఔ దివేలో, పాతిఔవేలో జన్నభా పెరగి ఉిండవచుు. కొించెిం 
వాయపాయిం ఎకకవై ఉిండవచుు, వీధుఱింట తిరగే అఱగాజనమూ ఎకకవకావచుు, ద్ధన్నవఱే భరింత ఖిందయగోలిం, రొద, 
వీధుఱలో ఖల్నజూ, కఔలూ, గొడవలూ, ఎకకవయాయమనా మాటేకాన్న, అింతఔింటే ఴశేషమైన మారుప ఆటేట ఔనడలేదు. 
ఇింఔను మేము ఫస చ్చషన హోటల్ సింఖతి చెపనే అఔకయలేదు. నేను సవదేశాన్నక్క తిరగి వచిున రోజున బొింబాయలో 
చూషన హోటల్త ఎింతో అయినఖాింగా ఉనాదన్న బాధడితే ఇపుపడు హోటల్త అింతఔింటే దిరటుే దరద్రింగా ఉింది. 
మురక్క వాసన, భశఔ భతకణాదుఱభాద వగైరాఱతో ఎింతో బాధాఔయింగా ఉన్నా ఇింతఔింటే భించి హోటల్త భరొఔటి 
లేదన్న చాలాభింది చెపగా ఴన్న ఎింతో బాగుింటుిందన్న ఇఔకడిక్క చ్చరుకన్నాము. చ్చరుకనా తరువాతను ఏదైన్న 
అనుబఴించఔ తపదుఔద్ధ అన్న నోరుమూసుకన్న భనసుక సరపెటుటకన్నాను.  
న్నల్తగురోజుల్త భరొఔ ఆలోచన ఏమీ లేకిండా అఔకడునా ఴింతలూ, వేడుఔలూ చూసూు ఊయింతా ఫలాదూర్ గా 
తిరగాను.  
ఇఔకడా కొన్నా దయశనీమ ప్రదేశముల్త లేఔపోలేదు. ఉదయాన్నా ఫమల్తదేరు అవసయమొచిునపుపడలాే ఎఔకడ హోటల్త 
ఔనడితే అఔకడ కాస్త్ర ధాయఔిం పుచుుకింటూ కాళ్ళి డిపోయేటటుే స్యమింకాఱిం వయకూ తిరగి అపటిక్క సముద్ర 
తీరాన్నక్క చ్చరుకనే వాలిిం. అఔకడ సైఔతిం మీద కూరుుింటే చఱేన్న నీటి మీద గాల తగుల్తతుింటే, సముద్ర గానిం 
ఴింటుింటే ప్రాణాన్నక్క ఎింతో హాయగావిండి ఖఱింతా డాపాటుే భయచిపోయే వాలిిం. మాకభలేేనే వచిున వేలాది 



 

జనిం స్త్రీ పురుషాదుఱను చూసుుింటే, తీరాన్నా అనుకన్న వనా రోడుా మీద మైల్త మైల్తనాయ పొడుగున వరుసలో న్నఱఫడిన 
యఔయకాఱ గుర్రింఫళ్ళి, ఎింతో రాజఠీఴలో న్నఱఫడా యఔయకాఱ గుర్రాల్త ఎింతో అిందింగా ముకయింగా పెగూ, పోనీల్త 
అనఫడే పొటిటయఔిం గుర్రాల్త ఎింతో అిందింగా ఉిండే ఈ దృశాయన్నా అింతా మాట్ట భించ్చ లేకిండా వాఔాింధమైనటుే 
చూసూు మౌనింగా కొన్నా ఖింటల్త అలా కూరుునేవాలిిం.  
అలా కొింతస్తటిక్క రోడుా మీద ఫళ్ళి, క్రిింద కూరుునా జనిం ఖృహోనుమఖుల్త కావడిం మాక తెలస్తది కాదు. 
భరకొింతస్తటిక్క మేము ఔలిమే మగిలనటూే ఇింకా మీరు ఔదఱర్వమ అన్న సముద్రిం రొద చ్చసుునాటుే భావన ఔలగి 
తెలఴ తెచుుకన్న న్నభమదిగా ఫసక చ్చరుకనే వాలిిం.  
ఇలా న్నల్తగైదు రోజులైన తరువాత ఔన్నడు హైకోరుట అింతా తిరగి అఔకడ వళ్ళి వేషభాషల్త చూసూు, కోరుటక వచ్చు 
యఔయకాఱ అతఖపుఱమారుఱను చూసూు, కోరుటలో జరగే న్నయమ ఴచాయణా దితుఱను శ్రదిగా చూసూు, రిండు రోజుల్త 
ఖడిపాను.  
ఆ తరువాతను భదరాసులో వనా ప్రాింతీయులైన పెదదలూ, పేరు ప్రఖాయతల్త ఖడిించిన శ్రీ పేర న్నరామణ మూరుగాయనే 
వల్త వదదక నేను ింటరగా వెళి ననుా నేను రచమిం చ్చసుకన్న, అఔకడ హైకోరుటలో వయవహాయ దితులూ 
తెల్తసుకింద్ధభన్న నేను ఎఔకడ ప్రాటసు పెడితే బాగుింటుిందో తభ సఱహా తీసుకింద్ధభనీ ధైయయిం చ్చష తభ వదదక 
వచాుననీ, సఴనమింగా భనఴ చ్చశాను. ఆమన చాలా సింతోశించి ఆ పూట అఔకడ భోజనిం చ్చస్తునే గాన్న వఱేకాదన్న 
ఫఱవింతిం పెటిట, న్నతో స్యవకాశింగా ఎింతో ఆపాయమతతో, రిండు మూడు ఖింటఱస్తపు ఎన్నానోా ఴషయాల్త 
మాటే్టడేరు.  
ఆ వూళ్ళి ఉనాన్నాళ్ళి వచిు తన యింటనే ఉిండభన్న యింతో ఫఱవింతిం పెట్టటరు కూడాను. నేను ఇింకో ఇదదరు 
స్తాసతులేో కూడా వచాునన్న, ఈస్యర వచిునపుపడు తపఔ అఔకడిక వస్యునన్న న్న ఆతమఫింధువల్త ఎవరతోనో 
చెపపనటుేగా చెపప వచ్చుశాను. భన పెదదఱలో తయచు ఔనఫడే ఆయదృతా, అభమానమూ, యశ్రేయోభలాషా భరఔకడేన్న 
ఉింటుింద్ధ అనుకన్న, ఎింతో ఉతాసహింతో, మా మత్రుఱతో జరగినదింతా చెపాపను, వాళ్ళి చాలా సింతోశించారు.  
తరువాత రిండురోజుల్త ఊయభమట ఫలాదూరు తిరగి, అఔకడ టింగుటూరు ప్రకాశింగారు అనే తెల్తగు బారషటయ బాగా 
వృదిిలోక్క వసుున్నాయన్న ఴన్న వార దయశనిం కూడా చ్చసుకింద్ధభన్న భరున్నడు ఉదయానేా వెళ్ిను.  
అింతక్రితిం చూషన శ్రీ న్నయమణామూరు గారక్క వీర ఎింతో తేడా ఔన్నపించిింది. న్నరామణమూరుగారు 
వయోవృదుదల్త. వీరు ఎింతో నఱభై ఏలిలోపు వాయన్నపించిింది. న్నరామణగార ముకింలో సభయతా, ఆపాయమతా 
చిిందులాడుతూ విండేది. ప్రకాశింగారన్న చూడాింతోనే ఎలాింటి వాలికన్న కొించెిం బెదురుగా విండేది. వారన్న చూస్తు 



 

పులలా ఉింట్టయన్న ఔరదదరు చెపుపకోగా ఴన్నాను. వార ముకింలాగానే వార వాకక కూడ చాఱ ఖింభీయమైనది. వారు 
మాటే్టడుతుింటె న్నదిం ఎఔకడ నుించో వచిునటుట ఉిండేది.  
నేను వెళ్లిసరక్క కాగితాలేవో చూసుకింటున్నారు. ఇింకా ఔేయింటుస ఎవవరూ రాలేదు. నేను ఫఱే దఖాయక వెళి 
న్నఱఫడగానే వారు ననుా ఔకస్యర ఎగాదిగా చూచి, నేను "నభస్యకయభిండీ " అన్న ఆింటుిండగానే ఉరమనటుే,  
"ఆ నువెవయవోయ్, పొదుదనేా ఎఔకడ నుించి దిగావ. ఇింత చినాతనింలో ఏ క్రిమనల్ కసులో ఇరుకన్నావ. చూస్తు 
అటువింటి యఔింలా ఔనఫడడింలేదే " అన్నారు.  
నేనేిం చెపన్న అన్న ఆలోచిసుుింటే.  
"కూరోు తరువాత బోనులో ఎలాగు న్నఱఫడాల. అింద్ధకా కూరోు" అన్నారు. న్నక వసుునా నవవ ఆపుకన్న న్నభమదిగా 
కూరుుింటూ,  
"నేను బోనులో న్నఱఫడాాన్నక్క రాలేదిండి. ఆ అవసయిం ఎపటి ఔఱఖదనే అనుకింట్టను. అధభిం అింత తవయలో 
ఔఱఖదన్న ధైయయింగా చెపఖఱను. నేను పై వృతిులో ప్రవేవించ్చ జీఴతిం ఖడపాఱనుకింటున్నాను. అన్న నేను పై వాఔయము 
ఆిందుకోబోతుింటే, తుపా పేలునటుే.  
"ఆ" అన్న కర్నులో వెనకక జ్యేడి ఔ పెదదనవవ నఴవ  
"ఏమీ! నువవ వల్త కాబోతున్నావా? ఇఔకడనే చదిఴన్నవా? బ.మల్. పసుటగ్రేడా, లా ఎిందుక చదివావ అపాప" 
అన్నారు.  
"రిండు కాదిండీ. నేను బార్-మట్- లా పాసయాయనిండి. భన తెల్తగు వారలో ఈ డిగ్రీ తీసుకనా వారు తభర్వ 
ప్రధముల్త అిందులోను ఆగ్రఖణుయలూ అన్న ఴన్న తభ దయశన్నన్నక్క వచాునిండి " అన్నాను.భళ్ళి ఆమన న్న సమాధాన్నన్నక్క 
ఆశుయయిం వెలబుచుుతూ.  
"ఆర పడుగా అస్యధుయడవేనే, నువూవ బారషటరువా? న్నతో పోట్టక్క రావాఱనుకింటున్నావా, సర్వ కానీ చూస్యుిం " అన్న 
భళ్ళి కర్ను వెనకక జ్యేడి చ్చతిలో ఔఱిం టేబుల్ మీద పెటిట "ఊ ఇపుపడు చెపుప నువవ ఎఔకడ నుిండి వచిున్నవ. ఎఔకడ 
ఫఱేఔట్టటవ. ఎన్నాలియింది. ప్రాటసు ప్రాయింభించి అన్న " ఇింకా ఏదో వారు అనబోతుింటే నేను చటుకకన.  
"నేనింతవాడిన్న కానిండి తభతో పోట్టక్క రావడాన్నక్క ఎవరు వచిున్న యవతాన్నా డీ కొనాటుటగానే ఉింటుింది " అన్నాను 
ఆమన భళ్ళి కొించెిం భిందహాసిం చ్చష.  
"ఒ రావలేదు! ఖటిటవాడవేనే పటటకొించమైన్న కూత గనింగానే ఉింది. అయతే ఇఔకడనే ప్రాటసు " అన్నారు.  
"లేదిండి ఇింకా ఎఔకడా పెటటలేదు. ఏ న్నయణయాన్నక్క రానూలేదు. మాది మొగుల్తుర్రు అిండీ. అిందుచ్చతను మాక దఖాయలో 
నరాసపుయింలోనో, భీభవయింలోనో పెటటవలననుకింటున్నాను. ఇింకా ఏ న్నయణమమూ చ్చసుకోలేదు." అన్నాను.  



 

ఆమన పెదఴ చపరించి.  
"పోన్నదూి అఔకడేమటి ఆఔకడ ఎన్నాళ్ళిన్నా ఎింతఔషటడిన్న నీక ఎదుగు బొదుగుల్తిండవ. డబుా రావచుుకాన్న నీ 
ప్రతిభా, ప్రజ్ాపాటవముల్త పైక్క రాణిించ్చ అవకాశిం తకకవగా ఉింటుింది. ఇఔకడ హైకోరుటలోనే ప్రాటసు చ్చస్తు పెదదఱ 
రచమమూ కావఱషనింత అనుబవమూను. క్కింద కోరుటఱ నుించి ఇఔకడక వచ్చు అపీపళ్ళి చ్చటిటనపుపడు నీ తెలఴ 
తేటల్త ప్రదరశించట్టన్నక్క నీ బుదిి వైవషటయిం చూపించడాన్నక్క వీల్తగా ఉింటుింది. నీ వీలూ స్యలూ ఆలోచిించుకన్న 
న్నయణమిం చ్చసుకోవచుు. ఇఔకడిక రాదఱచుకింటే కావలనింటే న్న దఖాయ అప్రింట్టస్ గా కూడా చ్చయవచుును. తరువాత 
నీయషటిం బాగా ఆలోచిించి, న్నయణయించుకో " అన్నారు.  
ఇింకో ది న్నమషాల్త ఆ మాట్ట ఈ మాట్ట చెపప న్నక సఱఴపపించారు.  
నేను ఎింతో సింతోషింతో న్న ఫసక చ్చర న్న మత్రుఱను ఔల్తసుకన్న జరగినదింతా వాలితో చెపాపను. వాళ్ళి చాలా 
సింతోశించి ఏమైన సర్వ"నుఴవఔకడనే ఆయింభించాలరా ప్రాటసు. ప్రకాశింగార లాింటి వారు న్ననుా అప్రింట్టస్ గా 
తీసుకింట్టభన్న వారనోటింట వారు అన్నాయింటే నీఔింత ఔన్నా కావషనదేముింది. ఇింకో ఆలోచన పెటుటకోక. భద్రాసు 
న్నవాసిం నీక తపదు. త్రీ చ్చమరుస. అవసయమైనపుపడు నీక నైతిఔ ఫఱిం చ్చకూయుడాన్నక్క భధయ భధయను మేము 
వసుుింట్టములే నీకిం బమింలేదు." అన్న ఏఔగ్రీవింగా న్న మత్రులదదరూ అబమమచాురు. యింకా వచిున న్న అయింది. 
ఔనుఔ మూట్టములేే సరుదకన్న రాత్రి మెయల్తక్క తిరుగుప్రయాణాన్నక్క న్నశుమిం చ్చసుకన్నాను.  

 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 55వ భాఖిం 
నేను భదరాసునుించి వచిున తరువాత కాఱఖభనిం భళ్ళి భిందగిించిింది. ఏమీ తోచ్చది కాదు. ఏమీ కాఱక్షేిం 
అయేయదికాదు. ఊళ్ళి ఎవరతోనయన్న కొించెస్తపు మాటే్టడుద్ధమూ అింటే "ఱిండన్ ఔబురేు ఏభన్నా చెపిండి" అన్న 
ఏవో వెర్రిమొర్రి ప్రశాల్త" అఔకడ పెళిళ్ళి అవతాయా అిండీ అన్న, " పఱేలూ వాళ్ళి మాముల్తగా పుడతారా”‚అన్న 
“వాలి పుటటగానే ఇింగీేష్య ఎలా వసుుిందీ""మీరు తభయఔకడ ఎవవరనీ పెళి చ్చసుకోకిండా వచ్చుశార్వ"భనీ, ఇలా 
ఏవేవో చవట ప్రశాల్త వేష నన్నాలాగేన్న బోలాు కొటిటించి న్న చ్చతను ఏవేవో యహస్యయల్త లక్కించాఱన్న ప్రమతాిం 
చ్చస్తవాళ్ళి.  
నేనేదో కొన్నా యహస్యయల్త నల్తగురలోనూ చెపకూడన్నఴ ద్ధచుకన్న ఉింట్టననీ, అఴ ఎలాగైన్న న్నచ్చతను తెలఴగా 
ప్రశాల్త వేష పైక్క ఔక్కకించాలానీ ఉదేదశిం. అిందుకెన్నా యకాల్తగానో ప్రశాల్త వేసుుిండేవారు వాలి ధోయణి, వాళ్ళి ప్రశాఱడిగే 



 

తీరూ వాలి డుపూ, నేరూప అనీా చూస్తు వీలిిందరు కూడా ఏ చదువ సింధయలూ తెలఴతేటలూ లేఔపోయన్న తభ 
నో, ఇతరుఱ నో, భుజ్న వేసుకన్న మునూాట అయవై అయదు రోజులూ పేడయే ఇలి చుటూట తియఖడిం బాగా 
అఱవాటనీ, ఈ వాకాుతుయయమూ, వారు కోరన సమాధానిం కోసిం అనువయన ప్రశాల్త వేమడమూ బాగా నేరుుకన్నాయనీ 
అన్నపించి ఎఔకడిఔయన్న వెలిడింకానీ ఎవరతోట్ట అనవసయింగా బాతాఖానీ వేమడింకాన్న మానుకన్నాను.  
భదరాసు నుించి వచ్చుటపుపడు చాలా యకాల్త పుసుకాలూ, కొన్నా కొతువీ, కొన్నా పాతవీ కొనుకొకచాును. అిందులో  
అమూఱయమైన గ్రింథిం స్యవరాకర్ రాషన భాయత స్యవతింతయ సభయిం అనే పుసుఔిం కొింతవధిఱమైనది ఎలాగో దొరక్కింది. 
ఆ పుసుఔమూ, అన్నబసింట్ అభమగార హోమ్ రూల్ ఉదయమాన్నా గురించి వ్రాషన పుసుకాలూ, అలాగే గోకలే, 
మాఱవీయా, ఱజతిరాయ్, నౌరోజీ మొదలైన భాయతీయుఱ పుసుకాలూ కొన్నా సింపాదిించాను. ఇింకా యఔయకాఱ 
స్యసతయ గ్రింథాలూ, స్యింసకృతిఔ సింఫింధమైన పుసుకాల్త కూడా ఎనోా కొనుకొకచాును.  
ఇవనీా ముిందు వేసుకన్న రాత్రిింఫవళ్ళి ఎమ్.ఎ ర్నీక చదిఴనింత దీీతో చదవడిం ప్రాయింభించాను. చదిఴనకొదిద 
ఎింతో ఉతాసహింగానూ, ఴజ్ానద్ధమఔింగానూ, ఇింకా ఇింకా చదువవలననే ఆసక్కు ఔలగిించ్చటటుటగానూ ఉన్నాయ. 
ఇలాకొన్నా మాసముల్త ఖడిచిింది. తాతాకలకోయోఖింలేన్న గ్రింథముల్త ఎన్నా ఎింతకాఱిం చదవఖల్తా? అిందుచ్చత 
భళ్ళి ఏమచెమయడమా, ఎఔకడ ఉిండడమా అనే తయోనఫయోనల్త న్నలో ఫమల్తదేరన్నయ. ఈ లోపున న్నక 
తెలమకిండా న్న భాయయ దిరోజుఱ పాటు ఇఔకడ ఉిండే దితిన్న ింపించభన్న మా అభమ మా న్ననా చ్చతను ఉతుయిం 
వ్రాయించిిందట. అిందుచ్చతను ఔరోజు తెఱేవార్వసరక్క ఈఴడ ప్రతయీభయింది హఠాతుుగా.  
నేను తెఱేబోయ సూరోయదమిం అవతునా సభమింలో చింద్రోదమిం ఎలా అయింద్ధ అనుకన్న న్నశేుష్యటడనయ 
చింద్రబింఫిం కష చూసూు న్నఱఫడిపోయాను. ఇింతలో ఇింకా మెల్తకవరాలేద్ధ అన్న భింద్రస్యాయలో భధుయవాకక 
చెఴ న్నడాది. అపటిక్క పూరుగా మెఱకవా, చైతనయమూ వచిునఴ ఔలగిన చైతనయిం ప్రదరశద్ధదభనుకింటుింటే, న్న వూహ 
గ్రసించి ఆ అమామయ తుర్రుభన్న మా అభమదఖాయక రుగెతిుింది. న్నక పొింగివచిున ఉతాసహము సఖిం చలాేరింది.  
కొన్నాళ్ళి భళ్ళి కాఱిం వేఖిం పుింజుకన్న రుగెతుస్యగిింది. దిహేను రోజుల్త దిహేను న్నమషాల్తలాఖ 
ఖడిచిపోయాయ.  
మా మాటల్త చ్చషటల్త ఔ క్రభింలో వ్రాషపెడితే ఎలా ఉింటుిందో అన్న భావన చాలా స్యరేు ఔలగి, ఆ ప్రమతాిం కోసిం 
కాగితిం ఔఱిం పుచుుకనేటపటిక్క ఏదో న్నఔషవిందనిం ఴడిఴడన్న, గులాబ మెఖాల్త. అిందన్న లోతుల్త. ఔనఫర్వు 
ఇిందీవరాల్త. చిల్తఔ ల్తకల్త. కోక్కఱగానిం వగైరా ఏవేవో ఔనడామూ ఴనడామేకాన్న ఴసపషటింగా చెపడాన్న, 
వ్రామడాన్న, ఏ ఔక మాట్ట జాపుక్క వచ్చుదికాదు. అిందుచ్చతను ప్రాణిం ఴషగి, ఆ కాగితమూ ఔఱమూ అఔకడ డవేష, 



 

న్న వాసుఴఔ సవాలోఔింలోక్క జ్రపోయేవాడిన్న. దిహేనురోజుల్త కాగానే ఆ ఔఱల్త, ఆశల్త ర్వకెతిుించిన భన్నషీ ఇటేట 
మామభయింది. ఔ రోజు సూరోయదయాన్నక్క ఆింధకాయమే మగిలింది.  
భరో దిహేనురోజుల్త ఏమీ తోచఔ కాఱవఖటేనూ, చెరువఖటేనూ, చ్చఱ ఖటేనూ సించాయించ్చసూు కాఱక్షేిం 
చ్చసుకన్నాను. అపటిక్క భనసుస కదుటయచుచున్న మా మాతాపతఱక అింత యషటము లేఔపోయన్న భదరాసు 
ప్రయాణింఔటిట, అఔకడ మైలాపుయింలో ఔ యింట్లే వసతి ఏరాపటుచ్చసుకన్న భించి రోజు చూష న్న పీేడర్న వృతిు 
ప్రాయింభించవలనన్న సింఔఱపింతో ఫఱేఔట్టటను. ఫఱే అింటే చులాగాా ఔట్టటనుగాన్న తక్కకనవనీా అింత తేలఔగానూ, 
తవయగానూ, ఎలా జరుగుతాయ? భదరాసులో ప్రవేవించగానే న్నరామణమూరుగార దయశనిం చ్చసుకన్న, కొింతకాఱిం 
భదరాసులో ఉిండ న్నశుయించుకన్నానన్న, అది షాయమైన్న కాఔపోయన్న కొింతకాఱిం వార ఆఫీసులోనే జూన్నమర్ గా 
చ్చరుుకోవఱషిందిగా అరిించాను.  
"చాలా సింతోషిం బాబూ, మీరపుపడో తపఔ వస్యుయనే అనుకింటున్నాను. మీరు వచాురు. చాలా సింతోషిం . మీర్వమీ 
ప్రసుుతిం ఎకకవ శ్రభడనఔకయలేదు. రోజూ ఉదయానేా వచిు తొమమది ఖింటఱవయక యఔకడ కూరుుింటూ ఉిండిండి. 
వచిున ప్రతి కసూ మీరుకూడా శ్రదిగా అవగాహన చ్చసుకోవడాన్నక్క ప్రమతిాించిండి. ఆ కసుక అవసయమైన 
ఴషమములూ యటువింటి కసుఱలో పూయవపు తీరుపల్త ఎలా ఉన్నావో ఆ తీరుపల్త ఏ పుసుకాలోే దొరుకతాయో 
చూడటిం తెల్తసుకోిండి. ద్ధన్నపైన ఈ కసు మీద మీకెటువింటి వూహల్త, అభప్రాయాల్త ఔలగాయో మీరు ఔ కాగితిం 
వ్రాష స్యమింకాఱింగాన్న, రాత్రిగాన్న ఔస్యర చూపించిండి.  
ఆ కసు ఴచాయణ అయేయరోజున శ్రదిగా ఉబమపార్నటఱ వాదనల్త ఴనిండి. ఈ దితిన్న అయద్ధరు మాసముల్త మీరు 
ఒపగాా జ్గ్రతుగా అనుసరస్తు, యఔకడి దదతుల్తచాలా వయక అవగాహన అవతాయ. భధయభధయను మీకతాసహింగా 
ఉింటే కోరుటలో కూడా న్నదఖాయ కూరుున్న న్నక కావఱషన రపరనుసల్త కాన్న పాయింటుే కాన్న అిందిసూు ఉిందురుగాన్న, 
ఏభింట్టరు? ఈ దితి మీకభయన్న నచిుింద్ధ? ఇది మామూల్తగానే జరగే దితి కాదు. మీ ఴషమింలో మీక తవయగా 
సవతింత్ర వూహలూ, ఆలోచనలూ పెింపొిందిిం చ్చమట్టన్నక్క ఈ ఏరాపటు చ్చసుున్నాను. లేఔపోతే మీక వేర్వ 
అభప్రాయాలేమైన్న వింటే చెపిండి. న్నతో ఆలాగే చ్చద్ధదిం " అన్నారు. నవవతూ.  
వార ఆదరాన్న, వాతసలాయన్నక్క నేన్నింతో ముగుిడనైపోయ చాలా బాగునాదిండీ ఈ దితి. తభరు సఱఴచిునటుే 
అన్నాటిలోనూ సవతింత్రింగా ఆలోచిించ్చ శక్కు న్నక తవయగా అఱవడుతుిందన్న అన్నపస్ుింది. ర్వటి నుించ్చ ఇఔకడక వసూు 
వింట్టను. మీ ఆవాయజ ఆదరాభమాన్నఱక ఔృతజుాడును సఱవ అన్న నభసకరించి వచ్చుశాను.  
ఆరోజు అసుమానమూ వూహా ప్రప్రించింలోనే విండిపోయాను.  



 

స్యమింకాఱము న్నభమదిగా ఫమల్తదేర ఆ పేటతోనూ, వీధుఱతోనూ కొించెిం రచమిం చ్చసుకన్న ఫమల్తదేర 
స్యమింత్రాన్నక్క సముద్రతీరాన్నక్క చ్చరుకన్నాను. ఈ ర్నతిగా భదరాసు జీఴతిం ప్రాయింబమైింది. ఴదేశాఱలో మూడు 
సింవతసయమూలూ ఇఔకడికొచిున తరువాతను ఖడిచిన కాఱములోనూ ింటరతనిం ఎపూపడూ అన్నపించలేదుకాన్న, ఈ 
భహానఖయింలో భటుటక నేనే కాక్కనైపోయాను. మాటే్టడడాన్నకన్న ఎరుగునా వారవవరూ ఔనడలేదు.  
ముిందుముిందు కూడా ఆఫీసుక వచ్చు ఔేయింటుే ఎవవరూ న్నక రచమిం, స్తాహిం అయేయ అవకాశిం అింతఔన్నా 
ఔనడలేదు. నేనూ ఔ యింటి వాడనయాయను. న్నక ఔ అరాాింగి, న్న ఖృహఱక్ష్మి న్నక ఉతాసహము, ఆనిందమూ 
యచ్చు శక్కు ఔచోట్ట, నేనొఔచోట్ట ఉిండడమేమటి. ఇలా ఎింతకాఱిం అనే భావిం ప్రప్రధభింగా కొట్లటచిునటుే 
సముద్రతీరాన కూరుుిండగా తోచిింది.  
కొింత వేదన ఔలగిింది. చ్చఔటిడా తరువాత ఖృహోనుమఖుడనై, కాదు కాదు హోటలోనుమఖుడనై అఔకడ స్యింబారు 
యస్యదుఱ అనుపానింతో న్నల్తగు మెతుకల్త చపరించి, ఫసక వచిు డుకనే వయకూ అనగా అయిరాత్రి ద్ధటేవయకూ, 
భనసు కొించెిం కొించెమేమటి చాలా యఫాింది పెటిటింది.  
ఉదయానేా లేచి ఏడుఖింటఱఔలాే శ్రీ న్నరామణమూరుగార ఆఫీసులో హాజయయాయను. నేన్నళ్లిసరక్క అపుపడేవారు 
స్యాన్నదిఔముల్త ముగిించుకన్న కాగితముల్త చూసుకింటున్నారు. పార్నటల్త కొింతభింది అపటిక తయారుగా 
కూరుున్నారు. న్నరామణమూరుగారు న్న నభస్యకయిం అిందుకన్న ఆశీయవదిసూు, భిందహాసింతో ననుా యభమన్న సుఖా 
స్కనుణిణ చ్చశారు.  
ఆ ీణిం నుించి న్న పేడరు వృతిు ప్రాయింబమైిందనామాట. అఔకడ జరుగుతునా ప్రతి ఴషమమూ ఎింతో శ్రదిగా ఖభన్నసూు 
అనీా ఆఔళింపు చ్చసుకింటూ చాలా భించి ఴద్ధయరాలా కూరుున్నాను. ఆరోజు అఔకడనే ననుా భోజనిం చెమయభన్న వారు 
చాలా ఫఱవింతిం చ్చశారు. తరువాత వార గుర్రపు ఫిండిలో ననుా కూడా హైకోరుటక తీసుకవెళ్ిడు. అింతేకాకిండా 
బార్ రూములోక్క ననుాకూడా తీసుకవెళి భన తెల్తగు లామరేు చాలాభిందిక్క ఇదదరు ముగుారు ఆింగోే సలషటయేకూ, 
నేను కొతుగా వచిున ఱిండను బారషటయననీ, చాలా చురుకైన వాడిననీ అతి శీఘ్రింగా పైక్క రావాఱషనవాడిననీ, ననుా 
రచమిం చ్చమగా వాయిందరూ న్న నభస్యకరాఱిందుకన్న నన్నాశీయవదిించినటుటగా న్న ఔయచాఱనిం చ్చసుుింటే, న్నకెింతో 
ఴింత ఆనిందిం ఔలగినది.  
ఆ రోజింతా నేనఔకడ నేఱ మీద నడిచినటుట లేదు. గాలలో తేలపోతునాటేే అన్నపించిింది. ఇింతలో క్రిిందటిమాటు 
వచిునపుపడు నేను దరశించిన ప్రకాయిం ింతుల్తగారు కూడా ఖఫఖఫవచిు ఔకమాటు ననుా చూష,  
"ఆ ఏమీ అపాప పాయవతీశిం వచాువా? ఇఔకడనే ఉింట్టవా? బాగుింది. భించిన్న చ్చశావ " అన్న కలాస్యగా న్న వీపు 
తట్టటడు. న్నరామణమూరుగారు యది చూచి,  



 

"ఏభిండీ ింతుల్తగారు నేనీ కర్రవాణిణ మీక రచమిం చ్చద్ధదభనుకింటుింటే మీక పూయవ రచితుడులా 
మాటే్టడెసుున్నార్వ. ఇది చాఱ శుబద్ధమఔిం అతన్నక్క " అన్నారు నవవతూ, ప్రకాశింగారు కూడా ఔకస్యర ఖటిటగా నఴవ.  
"భన చ్చతులోే డా తరావత ఇింకా అతను కర్రవాడేమటి ఆ భధయ వచిు అతను ఔనఫడినపుపడే మైన్నరట్ట 
వదిలపోయనటుట లఔక. ఇఔ ఈన్నటి నుించి భనలో ఔరు , ఏిం పాయవతీశిం అింతేన్న" అన్నారు.  
"చితుిం" అన్నాను ఇింకభన్నలో తోచఔ ఈ యఔింగా న్న పీేడర్న వృతిు ప్రాయింబమైింది.  
న్నల్తగైదు మాసముఱవయకూ ఊపరాడకిండా భరొఔ ఆలోచనక వయవధి లేకిండా ఈ వృతిుఴదయలో, ఈ వషయరఔింలో " 
న్నభగుాడనై కాఱక్షేిం చ్చసుున్నాను. ఆపుపడపుపడు మాయింటి దఖాయనుించ్చ, మా మాభగార దఖాయ నుించ్చ ఉతురాలూ 
వసూునే ఉిండేఴ. న్న అరాాింగి ఉతురాలూ వ్రాసుున్నా దూయింగా సైఱింటు పాయటిరు గానూ, యూబ్ స్తింట్ పాయటిరు గానూ 
ఉిండిపోయింది. ఆ ఴషమమై మా న్ననాగారూ, మాభగారూ కూడా రిండుమూడుస్యరేు స్యధయమైనింత తవయలో అఔకడ 
అటేట యఫాింది డకిండా వచిు న్న భాయయను తీసుకవెఱేవవఱషిందన్న హెచురసూు ఉతురాల్త వ్రాస్యరు కూడాను. కాన్న ఆ 
ఴషమిం ఎకకవగా టిటించుకోవడాన్నక్క ఆలోచిించికోవడాన్నక్క తీరఔలేఔపోయింది.  
ఈ వీణలో ఎన్నానోా పుసుకాల్త చదివాను. ఎన్నానోా ఴషయాల్త నేరుుకన్నాను. పీేడర్న అింటే కవఱిం మాటలూ, 
మూటలూ డబాయింపులూ కాదన్న తేల్తుకన్నాను. ఎన్నా యకాఱ భనుష్యయఱనో, ఎనోాయకాఱ సవభావాఱనో చూశాను. 
ఎింత ఔషటడాలో, ఎటువింటి ఔఠిన ర్నీఱ న్నదురోకవాలో, కొింతవయకూ తెల్తసుకన్నాను. ఆ ర్నీఱన్నాటి న్నలచి, 
వృతిు క్క ఎింతటి ఓనాతయిం ఔలగిించవచుునో ఏ ఉనాత వకరాఱను అిందుకోవచుునో కూడా అయాభయింది.  
న్న ఔలి ఎదుట ఏదో ఴశాఱమైన నూతన ప్రించిం ఔనడాటుట అయింది. ఈ యఔమైన్న వూహ ఔలగినపుపడలాే 
న్నఔింతులేన్న ఆనిందిం ఔలగేది. ఈ ఆరుమాసముఱలో న్నరామణమూరుగార చాలా ప్రిమవష్యయడనయాయను. 
న్నరామణమూరుగార వదద షఴల్ కోరుట వయవహాయభింతా నేరుుకన్నాను. ప్రకాశింగార దఖాయ ఎకకవగా క్రిమనల్ వరుక 
నేరుుకనే అవకాశిం ఔలగిింది. వీరుబమలూ వార వృతుుఱలో ఉనాత శ్రేణిన్న అిందుకనావార్వ వారుబయులోేనూ 
సముయల్త, శాింత సవభావల్త శ్రీ న్నరామణమూరుగారు. ప్రకాశింగారు చాలా ఖింభీరుల్త . ఔకమాటతోనూ, ఔక 
చూపుతోనూ, ఎదుటివారన్న ఖజఖజలాడిించఖలగిన వారు. ఎింతటివారైన్న తుదక జడీాఱకూకడా ప్రకాశిం గాయింటే 
బెదుయన్న అనుకనేవారు. తదనుగుణింగా రిండుస్యరేు ఈ ఴషమిం న్నక ఋజువైింది. కూడాను.  
ఔ రోజున పెదద ఫోయోర్న కసు అనుకింట్టను జరుగుతునాది. మటట భధాయహాిం అయింది. ప్రకాశింగార ఖింభీయవాదన 
జరుగుతుింది. ఉరుములూ, షింహఖయోనలాే ఆమన వాదనల్త పై వాలిక ఴనడుతున్నాయ. అటువింటి సభమింలో 
ఇది జ్జఱపాట అయనటుే జడిాగార కొఔరక్క కన్నక్కపాటుే వచిున్నయ. ఇది ఖభన్నించిన ప్రకాశింగారు తను చెబుతునా 
వాయఖాయనిం ముగిించకిండానే ఖభీభన్న తభకర్నులో చతిఔఱఫడాారు. రిండు మూడు న్నమషాల్త కోరుట అింతా న్నశశఫదిం. 



 

అపటిక్క జ్జఱపాట ఴన్నపించటింలేదేమో అన్న జడిోగారు ఔళ్ళి తెరచి కొించెిం షగుాడి, "కాన్నవవిండి ప్రకాశింగారూ 
కూరుున్నార్వ " అన్నాడు.  
ప్రకాశింగారు టకకన లేచి "కోరుటవారక్క న్నద్రాబింఖిం ఔలగిించడిం యషటిం లేఔను కూరుున్నాను. కోరుటవార సఱవైనది 
ఖనఔ "అన్న అఔకడునా వాయిందరూ నవవతుిండగా తాను సఖిం చెపపన వాఔయిం భళ్ళి అదుకన్న తనవాదన 
ముగిించ్చవయకూ జడిోఱక ఱించ్ టైమైన్న ప్రకాశింగారు వాదన పూయుయేయ వయకూ ఔదలేేదు పాిం . జడీాఱను కూడా 
అదుపు ఆజాఱలో పెటటఖఱ సభరిుల్త. కొింతభింది ఉింట్టయన్న ఆన్నడు తెల్తసుకన్నాను.  
ఇటువింటిదే భరొఔ ఴచిత్ర సన్నావేశిం జరగిిందన్న ఴన్నాను. ప్రకాశింగారో, భరొఔరో ఇలానే వాదిసుుింటే జడిోగారక్క 
జ్జగు వచిుింది. అది వేసఴకాఱిం, కోరుటవార సఔయయిం కోసిం ింకాలాఖడాన్నక్క ఒ నౌఔరు ఏరాపటైవిండేవాడు. ఆన్నడు ఆ 
ింకాలాగే నౌఔయక మజమాన్నక్క తగుల్తతునా శీతఱవాయువ తఖఱఔపోయన్న అతన్న జ్జగు వచిుింది. ఇటువింటి 
సిందరాభఱలో కోరుటవారక్క ఆగ్రహిం రాకిండా వారన్న మేలొకలపే దితుల్త రిండుమూడున్నామన్న ఴన్నాను. ఔటి ఏదో 
ఴల్తవైన పుసుఔిం పొయపాటున చెయయజ్రపోయనటుే దభీభన్న చపుపడయేయటటుే క్రిింద డెమయడిం ఏ కర్నుయో 
చపడయేయటుే అటూ ఇటూ లాఖడిం, లేద్ధ ఔేయింటునో నౌఔరునో కోపడుతునాటుే పీేడరు పెదద కఔవేమడిం, ఇిందులో 
ఏదో ఔ ప్రయోగాన్నక్క ఎింత హైకోరుట జడిో అయన్న మెల్తకవ వచిుతీరుతుిండన్న ఴన్నాను. ఆన్నడు అలాగే ింకా 
లాగుతునా నౌఔరు మీదను ప్రకాశింగార్వ అనుకింట్టను.  
వెధవా! నీకూ న్నద్రేన్న నువెవింత! నీ వదోయఖమెింత ? నువేవభన్నా హైకోరుట జడిో అనుకింటున్నావా? అన్న కఔల్త 
వేస్తటపటిక్క జడీాగారు వలక్కకడి లేచి అిందరతోపాటూ, ఆమన కూడా నవవకన్న,  
పయవాలేదిండి మేము న్నద్రపోవటిం లేదు. వాద ప్రతివాదనల్త చ్చస్త లామయేక కొింత ఴశ్రింతి ఔలగిద్ధదభన్న ఇలా 
నటిసూు వింట్టిం. భధయ భధయను అన్నారుట. అఔకడునా జనభింతా ఔకస్యర గొల్తేన నవావరు. ఆ పూటక అింతటితో 
న్న ముగిించుకన్న న్నభమదిగా ఫసక చ్చరుకన్నారు. తల్తపుతీష లోలక్క వెళ్లిటపటిక్క యింటివదదనుించి మా న్ననా 
వ్రాషన ఉతుయిం లోఱ డి వనాది. క్రిింద వనా ఉతుయిం తీష ఫఱేమీద పెటిట ఫటటల్త మారుుకన్న ముకప్రక్షాలన్నదిఔము 
ముగిించుకన్న స్యవకాశింగా కూరుున్న వతుయిం ఴపప చదువతున్నాను.  
అనుకనాింతా అయింది. వతుయ స్యరాింశిం ఏమటింటే నేన్నఔకడ ఇలా హోటల్త మెతుకల్త తిింటూ ఆరోఖయిం 
పాడుచ్చసుకోవడమునూా అఔకడ భీభవయింలో కోడల్త నీకోసిం బెింఖపెటుటకింటూ విండడమునూా యేమ బాగాలేదు. 
ఔనుఔ, ననుా భద్రాసులో కాపుయిం పెటుటకోఔ తపదన్న ఇది వయస్యసించఔ తపదన్న మా న్ననాగార ఔఠోయ శాసనిం.  
ఆ ఉతుయిం చూసుకన్న ఏభన్నలో కాదు ఏభనుకోవాలో తోచలేదు.  



 

మా న్ననా ఎపుపడూ ఏ శాసనిం జ్ర్నచ్చషన్న అది ధిఔకరించ్చదిగా లేఔ, ధిఔకరించవషనదిగా ఎపుపడూ విండదు. 
మామూల్త లా పుసుఔింలో ఏ శాసన్నన్నా గురించైన్న అభప్రామ భేద్ధల్త విండడాన్నక్క అవకాశిం వింటుింది. కాన్న మా 
న్ననా నోటివెింటవచ్చు శాసన్నన్నక్క ఆ అవకాశిం వీల్తలేఔ పోవడిం ద్ధన్న ఴవషటత. ఇలా అనుకింటూ ఏమ చెమయడమా 
అన్న ఆలోచిసూు ఎింతస్తపో మూఖనై సుబుదగా అలాగే కూరుుిండిపోయాను. కొింతస్తటక్క ఆమన చ్చషన న్నయణమము 
సఫబే నన్నపించిింది. అిందుక కాయణిం.  
ఫహుశా మానషఔింగా కొదిదరోజుఱ క్రితమే నేననుకోకిండానే నేను ఈ న్నయణయాన్నక్క వచిు ఉింట్టను. అనుకన్నాడు సర్వ 
ఇింఔద్ధన్నఔింత ఆలోచన్నిందుక, ముిందు వెళి ఔపుప కాఫీ ఔడుపులో డితే కొించెిం మాిందయిం వదల ఏదో న్నయణయాన్నక్క 
రావచుునన్న అన్న న్నశుమిం చ్చసుకన్న, మా అమయరు దఖాయక ఫమల్తదేరాను.  
అఔకడ మామూల్త ఔింటే ఎకకవ మోతాదు డిన్న ఇింకా ఏ న్నశుయాన్నక్క రాలేఔ బీచ్ క్క వెళ్ిను. శూనయ భనసుసతో 
సుమారు రిండుఖింటఱస్తపు అఔకడే కూరుున్నాను. ింటరగా అఔకడ సముద్రపు హోరూ, శీతఱ వనిం దఖాయ నుించ్చ, 
దూరానుాించ్చ గాలలో కొటుటకవచిు న్న చెఴన్న డుతునా ముదుదఱ ముచుటుే ఆ ముచుటేలో నవవలూ చైతన్నయన్నా 
ఔలగిించాయ. ఇన్నాళ్ళి ఈ సింఖతి ఎిందుక భయచిపోయాను? లేఔ భయచినటుట ననుా నేను మోసగిించుకింటున్నాన్న 
అనే భావిం ఔలగి ఉలక్కకడి నల్తవైపులా చూస్తు యసపయ ఆలింఖన చుింఫన్నదులోే రువశులైన మధునముల్త తప 
జింటకాన్న, ింటరుల్త ఔకరూ ఔనఫడలేదు. నేను తప న్న అన్నవుతషాతి వదిలపోయింది.  
ఎపటివలనే మా న్ననా శాసనిం అవశయమనుసయణీమమే అనే న్నశుయాన్నక్క వచిు తినాగా మా పేడరు గురువల్త దఖాయక 
వెళ్ిను. వారతో నేను వాయిం దిరోజుఱపాటు అతయవసయ కాయయము మీద యింటిక్క వెడుతున్నాననీ సఱఴపపించభనీ 
కొించెిం షగుాడుతూ అడిగాను. వారోఔకస్యర న్న ముకింకష న్నఱఔడగా చూచి భిందహాసిం చ్చసూు,  
అయతే తెలమఔడుగుతున్నాను. అచుయతరాభమయ గాయమామయ ఇింకా కాఫురాన్నక్క రాలేద్ధ? చెపాపరుకారూ ఈ 
పొయపాటు ఎవరవఱే జరగిిందో సర్వ ఎవరవఱన అయతేనేమ వెింటనే వెళి ఆ వయవహాయిం తవయలోతైటు చ్చసుకన్న భళ్ళి 
భయచిపోయ ింటరగా రాఔ, ఆ అమామయన్నకూడా ఆమామయ పేరు సయసవతి అన్న కాదూ- అన్నారూ వెింటబెటుటకన్నయిండి. 
మీ వృతిులో సయసవతీ సహామిం, ఔట్టీమూ లేఔపోతే పైక్కరావడిం ఔషటిం. శుబిం బవతు" అన్నారు. నేను మూడిింతలై 
నోటమాట రాఔ మౌనింగానే నభసకరించి ఫమటడానాు. భరున్నడు ఇింఔ వారక్క ఔనడకిండానే ఏవేవో 
వూసించుకింటూ, ఏవేవోకొింటూ, ఔింటూ తుదక ఫసక చ్చరుకన్న రిండుమెతుకల్త ఎలాగో నోట్లేవేసుకన్న, 
కొనావనీా భయచిపోకిండా చ్చతటుటకన్న, గాలలో తేల్తతూ స్తటషను చ్చరుకన్నాను అలా గాలలోనే మొగుల్తుర్రు 
వెడతాననుకన్నాను. కాన్న రైల్త తపలేదు. భరున్నటి భధాయహాాన్నక్క మొఖల్తురు చ్చరుకన్నాను.  



 

నేను యింటిక్క చ్చర్వసరక్క మావాళ్ళి భోజన్నల్త అయపోయన్నయ. ఉతుయిం అిందిన వెింటనే ఫమల్తదేయతానన్న 
మావాళ్ళి అనుకోలేదనుకింట్టను. ఏమైతేనేమ మాన్ననా సింతోషిం ఖింభీయింగా ముకింలో ఔనరాురు. మా అభమ 
సింతోషిం టటలేఔ నేను స్యానిం చ్చస్తటపుపడూ, భోజనిం చ్చస్తటపుపడూ కూడా ప్రఔకనే ఉిండి ఏవేవో అింతులేన్న 
ఴసుగులేన్న మాటల్త చెబుతూనే ఉింది. మా అభమక్కన్నా మాటల్త వచుున్న? అనుకన్నాను.  
రిండుమూడురోజుల్త ఊపరాడకిండా మాన్ననా నరాసపుయిం వెళి అఔకడ ఫటటఱ దుకాణాఱక ఫింగారు న్నవాలి 
యలికూ కాలక్క చక్రాల్త ఔటుటకనాటుట అలా తిరుగుతూనే, కొనే వసుువల్త కొింటూ, చ్చయించ్చఴ చ్చయసూు, యతయ 
నుల్త పుయమాయించ్చ వాలిక పుయమాయసూు, న్నక భటుటక ఏ నీ చెపకిండా వెయయచ్చతులూ, వెయయ కాళ్ళి 
వనాటుటగా అన్నాటి తానొఔకడే అయ, ఎఔకడా ఏ లోటూ రాకిండా సభసుమైన ఏరాపటుే చ్చసుకొచాుడు. న్నఱావరోజున 
సూరాయసుభయాన్నక భోజన్నదిఔముల్త ముగిించుకన్న వచిున కొదిద ఫింధువఱతో, న్నల్తగైదు రిండెడే ఫళ్ళి ఔటిటించుకన్న 
భీభవయిం తెఱేవార్వసరక్క చ్చరుకన్నాిం.  
పెళిక్క తయల వెలిడభింటే అదో దరాోగానూ, సయద్ధగానూ ఉనాదికాన్న నేడీకారాయన్నక్క ఫింధువఱను భనము పఱవడమూ 
బాగాలేదు. ఉతుయము అిందగానే వాలిిందరూ రుగెతుుకన్న తగుదునమామన్న తయారు కావడిం అింతఔింటె బాగా లేదు. 
సరఔద్ధ, ఎింతో షగుాగా కూడా ఉనాది వాలిఔకడ ఏిం చ్చస్యురూ, మూడురోజుల్త వీలిక కాఱక్షేిం ఎలా అవతుింది. 
అన్న ఔకస్యర అనుకన్న నవవకనీ న్న భావన్న ప్రించింలోక్క వెళిపోయ భధురాతి భధుయమైన ఔఱల్తఔింటూ 
భీభవయించ్చరాము. వూరు ఫమటనే మా రాఔకై న్నర్నహసుునా మా మాభగార గుమాస్యులూ, నౌఔరేూ న్నక స్యవఖతిం 
చెపప వూళ్ళిక్క తీసుకవెళ్ిరు. ఇఔనఔకడ జయఖవఱషన వనీా మథాఴధిగా ఏలోటూ లేకిండా జరగినటేట న్న 
అనుమానిం.  
ఏభర్రా ఆ దింతుల్త ఇింకా ఊడిరార్విం అన్న ఆ పురోసతుడు కఔ వేసుుింటే న్న సయసవతి న్న భుజిం మీదక తఱవించి, 
బుఖాల్త గులాబీల్త పుల్తముకన్న ముషముష నవవల్త నవవతూింటే మేము ఔకయమే అనుకింటూింటె యదదయింట్టడేమటి 
వెర్రి ముిండా కొడుక అనుకన్నాను కూడాను. ఏభిండీ ఈ మాటు ఆ మాటింటే మాట దఔకదు సుభిండీ. అన్న 
అింద్ధభనుకన్నాను కూడాను.  
సర్వ అదింతా ఎిందుక కాన్న, న్నల్తఖవన్నడు పెిందలాడే ఴిందులాయగిించి మా మాభగార ల్తకఫడివఱే వచిు వాక్కట్లే 
వనా న్నల్తగు కాయేలోనూ మేభింతా సరుదకన్న స్యమింకాలాన్నక్క మొగుల్తుర్రు చ్చరుకన్నాిం. అపటిఔపుపడే మాక 
పఱహారాల్త వగైరా అనీా అభరు వించారు. మా ముసలవారు కొింతభింది ఇదదరు వింట బ్రాహమలూ ఔఱష ఏ 
ఆఱసయమూ, ఏ లోటూ లేకిండా మేము పాదప్రక్షాలన చ్చసుకోవడిం తడవగా అనీా ఆిందిించారు.  



 

భళ్ళి యఔకడా మాకమ ఎవరూ చెపకిండా, మాకమ ఎవరూ చెపకిండా, చెమయకిండా మూడురోజులూ 
అయిందన్నారు. వచిున ఫింధువల్త చాలా సింతోశించి -దేన్నకో తెలమదు- మేమచిున ఫహుభతుల్త అిందుకన్న 
‘సుత్రా ప్రాపుయసుు' అన్న ఆశీయవదిించి వాలిద్ధరన వాళ్ళి వెళిపోయారు.  
"వెడుతూ వెడుతూ వీలి తొిందయ మాటలిందుఔన్నాను. సయసవతి వచ్చు నవవను ఆపుకింటూ తుర్రుభన్న లోలక్క 
రుగెతిుింది.  
భరొఔ వాయిం రోజుల్త - అన్న మావాళ్ళి అింటుిండగా ఴన్నాను. సర్వ కాఱింతో న్నమతుిం లేకిండా దివారాత్రముల్త 
తెలమకిండా, న్నద్ర, భోజన్నదుల్త సింఖతి కూడా భయచి భరోలోఔింలో మేముిండగా, ఆ స్యమింకాఱమే మేము 
భీభవయిం వెళి అఔకడనుించి భదరాసు ప్రయాణాన్నక్క వీల్తగా వింటుిందన్న మా న్ననాగారు న్నవుయించి, అనీా ఏరాపటుే 
చ్చష మా కొతు కాఫురాన్నక్క కావఱషన వసుు స్యమాగ్రినింత స్తఔరించి, ప్రయాణాన్నక్క షదిము ఔభమన్న ననుా హెచురించారు. 
నేను వలక్కకడి సయసవతితో ఈ సింఖతి చెపప స్యమింకాలాన్నక్క అనీా సవరించుకన్న ప్రయాణాన్నక్క 
సనాదుిఱభయాయము.  
భీభవయింలో భర రిండు రోజుల్తిండి మా అతుగారు మా ఔిందిించిన ఫహుభతుల్త, తినుఫిండారాలూ, వూయగామల్త 
సింస్యరాన్నక్క ఔవసయమైన పాతస్యమాగ్రి వగైరా స్యమాగ్రితోను మాక కాదు సయసవతిక్క సహామింగా ఉిండడాన్నక్క వార 
ఫింధువఱలో ింటరగానూ ఆరాఔింగా ఇఫాింది డుతునా ఔ ఴశవసుతోనూ భదరాసు ఫమల్తదేరాము. 
(భహానుభావడా పానుఖింటివారు కింకభబరణితో ఴభూతిిండు అనాటుే.)  
మా మాభగారు అనేఔ ఴధాఱ భదరాసు కాపుయము ప్రాటసు ప్రసుుతాన్నక్క వాయద్ధవేష కొింతకాఱిం యఔకడనే ఉిండి 
కొింత అనుబవిం సింపాదిించిన మీదట భదరాసులో ప్రాటసు పెడితే చాలా అనుకూఱింగానూ, వీల్తగానూ ఉింటుిందన్న 
ఎనోాఴధాఱ చెపాపరు. కాన్న న్నకామాట నచులేదు. మొదటినుించి హైకోరుటలోనే ప్రాయింభస్తు ఴశాఱ దృఔైథిం, సున్నవత 
రశీఱన్న జ్ానిం, పెదద పెదద న్నయమమూరుుఱక కూడా నచుచెపఖఱ నేరూప, అఱవాటువతుిందన్న అనేఔభింది చెపగా 
ఴనడమే కాఔ ఈ కొదిద మాసముల్త అనుబవింలో న్నక తోచినఴ.ఴషమిం కూడా అదేనన్న మా మాభగారక్క నచుచెపప 
భదరాసు ఫమల్తదేరాము.  

  



 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 56వ భాఖిం 
భదరాసు చ్చరన వాయిం దిరోజుఱవయకూ నేనదివయక తీసుకనా చినా వాట్టలోనే కాఱక్షేిం చ్చసుకోవఱష వచిుింది. 
అఔకడ ముగుాయకూ ఎింత యఫాిందిగా వన్నా, అలాగే కాఱక్షేిం చ్చసుకన్న తవయలోనే భరకొించెిం పెదదయల్తే 
సింపాదిించఖలగాను.  
రోజూ సకాఱింలో కోరుటక్క వెలిడమే కాఔ మా స్కన్నమయే ఆఫీసుఱక వెడుతూ న్న అింతా జ్గ్రతుగా అఱవయచుకన్నాను. 
మా న్నరామణ మూరుగారు న్న శ్రది్ధసకుఱను చూచి చాలా సింతోశించారు.  
‘బాబూ, యఔనేదేన్న కసు నీవ సవతింత్రగా తీసుకన్న వాదిసుుింటే చూడవలనన్న కతూహఱింగా ఉనాది' అింటూ ఔ 
రోజున అపీపల్త ఔటి న్నచ్చత టిటించారు.  
‘ఇది ఎల్తేిండి ఴచాయణకొసుుింది. నీవ శ్రదిగా చదిఴ అవగాహన చ్చసుకో ఇిందులో ఔ సూీమమైన లా పాయింటుింది. 
అది నీవ తెల్తసుకోఖల్తగుతే ఈ కసు నువవ గెల్తస్యువ. లేఔపోతే పోతుింది. ద్ధన్న గురించి ననేామీ అడఖవదుద. నేను నీ 
ఔకనే ఉింట్టను. నీ వాదన ఴింట్టను. నేననుకనా పాయింటు నీవ చెపలేఔపోతే అపుపడు నీక ఆ పాయింటు 
కాగితిం మీద వ్రాష అిందిస్యును. భన ఔేయింటు కసు భనిం పోగొటటకూడదుఔద్ధ’‚అన్నారు. నవవతూ.  
'నీవ సరగానే ఈ కసు అయాిం చ్చసుకింట్టవనీ నేననుకనా పాయింటు నీవ తపఔ చెపఖఱవనీ ధైయయమునాది. 
ఏభింట్టవ? అన్నారు.  
'చితుిం ఇింఔ అనడాన్నకమునాది! తపఔ ప్రమతాిం చ్చస్యును. మీ యోచన్న దితుల్త కొన్నా అవగాహన చ్చసుకన్నాను 
ఔద్ధ! అిందుచ్చతనే అింతా సవయింగానే జరుగుతుిందన్న ఆవస్యును.’‚అన్న వారదఖాయ సఱవ తీసుకన్న న్న ఫసక 
వెళిపోయాను. భరున్నడు వారింటిక్క వెలికిండా కోరుటలోనే వారన్న ఔల్తసుకన్నాను. మూడవన్నడు కూడా అింతే 
ఆరోజునే ఈ కసు ఴచాయణ, న్న జీఴతింలో మొదటిస్యరగా కోరుటలో-హైకోరుటలో - న్నఱఫడి భహామేధావలైన జడిోఱ 
ఎదుట నేను వాదిించడిం జరగిింది.  
ఔకస్యర నేను లేచి గౌను భుజ్ఱ మీదక సరగా సరుదకన్న తఱపై కెతిుజడిోగార వైపు చూస్తసరక్క ఆమన తీీణింగా ఎవర్న 
యువకడు? అనాటుే న్నకష చూసుున్నారు. నేను నభస్యకయ సూచఔింగా తఱవించి, పీేడరు వైపు తిరగేటపటిక్క 
చాలాభింది కవఱిం ననుా చూడడాన్నక్క, న్న వాదన ఴనడాన్నక వచిునటుట యువకల్త చాలాభింది ఔనఫడాారు. నేను 
చిరునవవతో ఔనడీ, ఔనడకిండా వారవైపు కూడా తఱవించి న్న వాదన ప్రాయింభించాను.  
కోరుట హాఱింతా న్నశశఫదమైింది ఆింఖే భాషలో న్నససింకోచింగా, వయయివాకాయలేఴ లేకిండా, ఎన్నా సింవతసరాఱ అనుబవమో 
ఉనాటుటగా మాటే్టడే ననుా చూసూు కూరుున్నారు. సుమారు ఆరుఖింటఱయన తరువాత ర్నీసభమభనాటుే & 



 

వాదనలో క్కేషటమైన గటటిం దఖారక్క వచాుము. నేనవల్నఱగా, అప్రమతాింగా, అన్నలోచితింగా చెపపనటుటగానే , రిండు 
ముకయమైన పాయింటుే చెపప న్న వాదన ముగిించి న్నయయాధితుల్త వైపు భళ్ళి నభస్యకయ సూచఔింగా తఱవించి 
కూరుున్నాను. న్నయమమూరుగారు బ్రహామనింద డారాు. మఖతా వలిింతా శహభాష్ష అనే భావిం తభ ముఖాఱలో వయఔుిం 
చ్చశారు.  
ప్రతివాది ఔ ది న్నమషాల్త న్న వాదనక ప్రతివాదన చ్చస్యరు. ఆిందులో స్యవయసయిం లేదన్న న్నక కూడా అయామైింది. నేను 
ఫమటిక్క వసుుింటే న్నరామణమూరు గారు న్న భుజింమీద చెయయవేష "రిండడుగుల్త న్నతో వేసూు, "చాఱ బాగా 
చెపాపవ న్నమన్న, నేననుకనావనీా అనుకనాటుేగా న్నఔింటే బాగా చెపాపవ. చాలా సింతోషింగా ఉింది. నీవ చాలా 
పెదదవాడవతావ" అన్న న్న వీపు తటిట వార ద్ధరన వారు వెళ్ిరు. వారక్క పాద్ధభవిందనిం చ్చద్ధదభన్నపించిింది. అఔకడ 
జన సమూహింలో ఆ న్న చ్చమలేఔ పోయాను. భర రిండురోజుఱక కోరుటవారు నేను వాదిించిన కసులో మా 
ఔేయింటుక అనుకూఱింగా, న్నయదిిందవింగా తీరుప చెపాపరు. తీరుపలో ననాభనిందిించారు కూడాను.  
ఇలా కొన్నాళ్ళి అపూపడపుపడు ఏదో కసు న్నరామణ మూరుగారు న్నక ధైయయింగా వపచెపడమే కాకిండా, కొన్నా 
కసుల్త అనగా అపీపళ్ళి భన వేపునుించి తినాగా న్న దఖాయక రావడిం మొదల్త పెట్టటయ. న్న ఖాయతి అింతవయకూ 
వాయపించి న్నక కసుల్త ఎవరు ింపసుున్నారా అనుకన్నాను మొదట. మా మాభగారు యఔకడ న్న గురించి వాఔబుల్త 
చ్చష, న్న ప్రయోజఔతవిం తెల్తసుకన్న, స్యదయింగా నభమఔింగా వార తాల్తకా, స్తాసతుఱ తాల్తకా అపపలిను న్న దఖాయక 
తినాగా ింపసుున్నాయన్న తెల్తసుకన్నాను.  
ఇఔ న్నింటి వదదను రోజు రోజు కోరుట వయవహారాలోేనూ, లా పుసుకాలోేనూ న్నభగుాడనై ఔేయింటేతోనే ఎకకవ కాఱక్షేిం 
చ్చసుుింటే మా సయసవతిక్క ఏ కాఱక్షేిం కాఔ కొించెిం అఱఖడిం, చిరుకోిం ప్రదరశించడిం మొదల్తపెటిటింది. అిందుచ్చ 
తను ఴధిగా స్యమింకాఱిం తెరప చ్చసుకన్న బీచ్ క్క శకారు తీసుకెలిడిం మొదల్త పెట్టటను. మొదటి రోజున ఎింతో 
హాయగా ఉనాదనుకొనాది. భర రిండురోజుఱయన తరువాతను,  
ఏమటిండి యఔకడ యింత సభమయిమూ ఇింత సమూహమూను ఎఔకడా ప్రశాింతింగా కూరోుడాన్నకన్న చోటుఔనఫడద? 
భదరాసు వాసువయఱక యళ్ళి. వాక్కళ్ళి ఉిండవా ఏమట్ట? పైగా యదేమటిండి వచిునవాళ్లిదో కాస్తసపు కూరుున్న 
యింటిక్క పోకిండా ఇింతా బాహాటింగా స్త్రీ పురుష్యల్త అింత అలా ఔలినొఔళ్ళి ఊపరాడకిండా ఆ కౌగిలింతలేమటి 
? ఆ ముదుదలేమటి? ఆ సయస్యలేమటిండి" అనాది ఎింతో ఆశుయయింతో.  
భదరాసు వచిునపటినుించ్చ నేటివయకూ ఆమెను బీచిక తీసుకరాలేదనా ఴషమిం సుపయణక వచిుింది. నేను 
యధాయనింగా భర కొింతదూయిం నడిపించి, నీటిక్క దఖాయగా నడిపించి, న్నక దఖాయగా కూరోుపెటుటకన్న, ఆ మాట్ట ఈ 



 

మాట్ట చెబుతూ, ఆమె నడుము చుటూట చెయయవేష, ఆమెక తెలస్క, తెలమకిండా అింతవయక భర్న దఖాయక తీసుకన్న, 
తఱ న్నమురుతూ, తను కొించెిం రాకగా ఉనాటుట ఉిండగా న్న గుిండెక హతుుకన్న, గాఢింగా ముదుద పెటుటకన్నాను.  
మొదట ఊరుకన్న భరొఔ న్నమషాన్న చుింఫనిం పూయుయేయసరక్క తెలఴ తెచుుకన్న, వలక్కకడీ ననావతఱక్క 
తొమయడాన్నక్క ప్రమతిాించి న్నలే్తవైపులా చూచి, "ఇదేమ అన్నయమభిండీ వాళ్ళి చూస్తు ఏభనుకింట్టరు? లేఔపోతే 
వాలిను చూచి మీకూ భతిపోతుింద్ధ" అింది కొించెిం కోిం ప్రదరశసూు, ద్ధన్నక్క సమాధానింగా ఒ చ్చతోు ఆమె ఖడాిం 
టుటకన్న పైకెతిు, భళ్ళి ఔక మాటూ గాఢింగా ముదుదపెటుటకన్నాను. భళ్ళి ననుా తపపించుకోబోతుింటే,  
'ఔింగారుడి సయసవతీ భనగొడవ ఎవవయ అఔకయలేదిఔకడ వాలి నుల్త వాలి చ్చతుఱ న్నిండా ఉిండనే ఉన్నాయ, 
తెలషింద్ధ? ఇఔకడ ిండువెన్నాఱలోనూ, చిభమచ్చఔటిలోనూ, భింద వనింలోనూ, సముద్ర గానిం ఴింటూ కూరుునా 
దింతుఱక యఔకడ ఔలగే ఉతాసహమూ, ఉన్నమదమూ యదోయఔిం, ఇింటి దఖాయ వేరు, ఇింత భింది యఔకడక్క ఎిందుక 
వసుున్నారో, ఇలా ఎిందుక ప్రవరుసుున్నారో ఇపుపడేన్న తెలషింద్ధ! కామారాుస ప్రఔృతి ఔృణాశేుతన్న చ్చతనేష్య' అనే 
వాఔయిం నీక సుైయణక రావడింలేద్ధ" అన్నాను.  
సయసవతీ మాటే్టడకిండ చిరునవవతో న్న మెడచుటూట చ్చతుల్తవేష న్న ముకిం తన ముకిం మీదక్క వించుకనాది.  
ఇింటిదఖాయ తను భళ్ళి చదువవవలనన్న ఉనాదనీ, ఎవరనేన్న ప్రవేటు చెపడాన్నక్క చూడభనీ న్నల్తగైదు స్యరేు 
అనగా,అనగా," ఆ పాఠలే నేనూ చెబుతానింటున్నాను. న్నల్తగు రోజుల్త చెపఖఱనో చూడు. నీక నచుఔపోతే ఒ 
మససభమ న్నవరనేన్న చూస్యును' అన్నాను. మససభమ వదుదలిండి. మీరు చెబుతేచాల్త. పాఠయ గ్రింధాల్త చెపేపటపుపడు 
అిందులో ఴషయాల్త తప భరో ప్రస్యువనలేమీ తేకూడదన్న ఖభన్నించ ప్రాయాన అనాది.  
న్నన్నటిక్క న్న ప్రాటసు దినదిన ప్రవయామానింగా పెరుగుతూనే ఉనాది. ఔస్యర ప్రకాశింింతుల్తగారు కూడా ఔ క్రిమనల్ 
కసు యచిు ఆమన యయవేీణలో కసు అింతా ననుా నడుభన్నారు. చ్చమవలనన్న కతూహఱముగా ఉనాదికాన్న 
కొించెిం సిందేససూు వెింటనే సమాధానిం చెపలేఔ పోయాను. ింతుల్తగారు న్నకష న్నద్ధనింగా చూచి,  
"ఏభపాప! పాయవతీశిం, ఏమీ సిందేససుున్నావ. నీవేమీ బమడకూడదు. ఈ కసు నీవ చాలా బాగా చ్చస్యువన్న న్నక 
తెల్తసు నేను కూడా వచిు నీ ఔకనే కూరుుింట్టను. ఏమీ పయవాలేదు. ఈ కసింతా జ్ఖయుగా చదువ. దీన్న ఱఔభింతా 
ఔక పాయింటు మీద ఆధాయడి ఉనాది. అది ఔకటి నీవ గ్రసించఖలగినటేయతే ఢింకా మీద దఫాకొటిట దిగివజమింగా 
ఫమటడతావ. నీవ ఔకడివే ఈ కసు చూడఖఱవన్న న్న నభమఔిం జ్గ్రతుగా చదువ " అన్న కాగితాఱనీా 
ింతుల్తగారు సవమింగా న్న చ్చతిలో పెట్టటరు.  



 

ఆమన ప్రశింస వాకాయఱక నేనుబాతబాఫాయాయను. కాగితాఱిందుకన్న ఆమన దఖాయ సఱవ తీసుకన్న న్న ఫసక 
చ్చరుకన్నాను. న్నల్తగు రోజుల్త న్నరవరాభింగా ద్ధన్నన్న గురించ్చ చాలా తీవ్రింగా ఆలోచిించాను. అయదవ రోజు కసు 
ఴచాయణక రానే వచిుింది.  
నేను న్నిందితుడి తరుఫున కసు వాదిించాల. క్కింది కోరుటలో నేయసుుడన్న ఋజువైనది ఇతన్నక్క వీ ఴధిించారు. క్కింద 
కోరుటలో ఇతన్న మీద నేయిం రుజువ కాలేదన్న న్న వాదన. అతన్నక్క వయతిర్వఔింగా వచిున స్యక్షాయమేదీ రూడైనది కాదనీ, 
ఫఱింగా లేదనీ, క్కింది కోరుటవారు కూడా కొింతవయక అింగీఔరించారు. ఔక భన్నశ తను ప్రతయీింగా ఇతను నేయిం 
చ్చసుుింటే చూచానన్న కోరుటవారన్న నమమించాడు. ఈ ఔక స్యీయ ఫఱిం చ్చతనూ న్న ఔేయింటు వక్షారుహడన్న న్నయణయించి 
చాలా ఔఠిన వీవేశారు. ఇపుపడు అతను ప్రతయీింగా చూచానన్న చెపపనది కూడా నభమదగినది కాదన్న నేను రుజువ 
చ్చయాల.  
తక్కకన స్యక్షుఱ ఴచాయణ పూయుయింది. వారలో ఏ ఔకరు న్నజిం చెపలేదన్న కోరుటవారన్న నమమించ ఖలగాననుకింట్టను.  
ఇింఔను ప్రధాన స్యహన్న బోనులో న్నఱబెటిట క్రాసు ర్నీ చ్చమడిం ఆయింభించాను. మొదట చెపపనటుటగానే తూచా 
తపకిండా చాఱ ధీమాగా చెపడిం మొదలట్టటడు. నేను న్నభమదిగా అతన్న దఖాయక వెళి అతను పెటుటకనా ఔలిజ్జడు 
ఔకస్యర యభమన్న న్నభమదిగా అడిగి తీసుకన్న, ఆ మాట్ట ఈ మాట్ట మాటే్టడుతూ ఆ ఔలిజ్జడు నేను పెటుటకన్న ఏవో 
కాగితాల్త చూసుు ఔక ీణిం ఆగి.  
ఏభయాయ ఇింద్ధఔ ఆ నేయసుాడు ఖదిలోక్క వెలిడిం, భళ్ళి తొిందయ తొిందయగా ఇవతఱక వచిు పారపోవడిం నీవ 
చూచానన్నావఔదూ' అన్నాను.  
"చూచానిండి" అన్నాడు ధీమాగా బోనులో వనా ఆస్యమ.  
'నీవ నుించునా చోటిక్క ఆ ఖదిగుభమ ఎింతదూయింలో వింటుింది." అన్నాను.  
"సరగా చెపలేను కాన్నిండి దిహేను అడుగులో, ఇయవై ఆడుగులో ఉిండవచుునిండీ "అన్నాడు.  
"అయతే యపుపడు నీక జూర్నక్క వనాింత దూయిం ఉింటుింగా ?" అన్నాను.  
అబోా యింతఔింటేచాలాదూయమేనిండి నేను హాలోేక్క రాబోతున్నానిండి ఆ భన్నశ ఆ చివర గుభమింలో నుించి 
రుగెతుుకరావడిం చూచానిండి అతన్న ముకిం చూడడింతోటే న్నక బమిం వేషిందిండీ అన్నాడు.  
"అింత సపషటింగా ఔనఫడాద్ధ " అన్నాను.  
‘ఔనడాది' అన్నాడు భరో మాటు. అింతటితో ఊరుకోఔ "న్న ఔలి ఎదుటనే జరగినది ఎిందుక ఔనడదిండీ " 
అన్నాడు.  
" న్నజమే సుమా, న్నదే పొయపాటు. అింత సపషటింగా ఔనడాది కాదన్న నేను భటుటక ఎలా అనఖఱను" అన్నాను.  



 

"అయతే చూడూ, ఈ జూరలో ఎడభనుించి న్నల్తగో భన్నశ నీ స్యీయిం ఴన్నపించుకోకిండా చ్చతులో ఏదో పుసుఔిం 
చదువతూ కూరుున్నాడేమటి " అది కోరుటవారు ఖభన్నించయనుకన్నారు కాబోల్త అన్నాను. ఈ కసు కదీ సింఫింధింలేన్న 
ఴషమింలాఖ.  
"చితుిం అదేనిండీ నేనూ చూసుున్నాను. ఏమటిలా కూరుున్నాడననుకన్నను  కూడానిండీ" అన్నాడు భిందహాసిం  
చిిందిసూు,  
"అనుకన్నావూ ! అయతే బాధలేదు. అనాటుట పాిం నీ ఔలిజ్జడు యవవడిం భయచ్చపోయాను." అన్న అతన్న 
ఔిందిించాను.  
'పయవాలేదిండయాయ అన్న తీసుకన్నాడు.’‚ 
ఇింఔ నువవ వెలివచుునన్నాను. కోరుట అింతా ఔక ీణిం నూగిింజ నేఱమీదడిన్న ఴనడేటింత న్నశశఫదిం. వెింటనే 
ఔకస్యర కోరుట అింతా ఔ పెదద న్నటూటరుప ఴడిచినింత శఫదిం. ప్రాషకూయషను వల్త కదేలై పేడ కపలా కర్నులో 
కూఱఫడాాడు. కొదిదీణాఱలో కసు ముగిషింది. భర రిండురోజుఱలో దోశన్నరోదషన్న కోరుట వారు కూడా దమచ్చష తీరుప 
ఴన్న ననామాింతిం ఎతుుకనాింత న్న చ్చశారు.  
భేష్ష పాయవతీశిం. ఆన్నడు నేను చెపపతిన్న ఔదయాయ నీవ గెల్తస్యువనీ, న్నమాటే న్నజమైింది. చూశావా, భేష్యగాా వింది. 
చాలా సింతోషిం, అింటుిండగా అఔకడునా వలిిందరూ ఖఫఖబా వచిు ననాభనిందిించి న్నక ఔయచాఱనిం చ్చశారు. నేను 
గాలలో తేలపోతూ యింటిక్క వెళి గౌను, కోటూ ఴపప కర్నులో కూరుున్న జ్జడు ఴపుపకింటూ సయసవతి ఔ అింఖలో న్న 
దఖాయక వచిు ప్రకాశింగారు చ్చషనింత న్న తనూ చ్చమబోయ ఆ ఉతాసహింలో న్న వళ్ళ ేచతిఔఱఫడి గాడాలింఖనిం 
చ్చసుకింది. భరో న్నమషాన్నక్క "తవయగా దమచ్చమిండి పఱహాయిం, కాఫీచలాేర పోతున్నాయ." అనే పల్తపు ఴనడాది.  
కోరుటలో వాతావయణిం ఎింత ఖింభీయింగా ఉన్నా యింటిక్క రాగానే యటువింటి ఴనోద కాయయక్రభిం ఎింతో ఆనింద 
జనఔింగా ఉింటుింది. ప్రాణిం లేచి వసుుింది. ఇింటి దఖావ కాకిండ కోరుటలో కూడా అపుపడుపుపడూ ప్రమాదఔయములైన 
సింగటనల్త జరుగుతుిండటిం ఔదుద. ఔస్యర నేను క్రిమనల్ కసులో నేయసుాడి తరుఫున మేజిస్తిటు కోరుటలో 
"వాదిించవఱష వచిిండి. నేయసుాడు వమసు ముదిరనవాడే. పైక్క చాలా పెదదభన్నశలా కూడా ఔనడాడాు. తన 
ఴషమభింతా న్నతో ఎింతో జ్లగా చెపుపకన్నాడు. నేనది చెమయడాన్నక్క పుపకన్నాను ఔ పెదదభన్నశ చాఱ 
ధన్నకడు. రైల్త స్తటషనులో మెదటి తయఖతి పెటెటలో యొకకతునా సభమింలో అతన్న చ్చతి ఖడియాయిం ఫహు నేరుపగా 
సింగ్రసించి పారపోతుింటే టుటఫడాాడనీ, అతను టుటఫడేలోపున ఆ ఖడియాయిం భరొఔరక్క అిందిించాడానీ, ఇతన్న 
మీద వచిున కసు. నేను చాలా శ్రభడి ఇతను నేయసుాడు కాడన్న ఎలాగో కోరుటవారక్క నమమించఖలగాను. కోరుటవారు కసు 
కొటేటశారు.  



 

ఆ స్యమింకాఱిం ఎన్నమది ఖింటఱక భోజన్నన్నక్క లేవబోతుింటే ఈమనగారు ప్రతయీభయాయడు.  
"ఏభయాయ ఇలా వచ్చువేమటి? యింటికెళ్లిలోపున భళ్ళి ఏభమన్నా నేయిం చెమయబోయావా ఏమటి !" అన్నాను.  
"లేదిండమయగారూ ! ఇింఔన్నపుపడూ అలా చెమయనిండి తభరాన్నడు న్నక చ్చషన ఉకాయిం నేన్నపుపడూ భరువలనిండీ 
తభక నేను ఫీజు ఏమీ ఇచుుకోలేనిండి. "అన్నాడు ముకళత హస్యుఱతో ప్రాధేమపూయవఔింగా .  
"అవనయాయ ఇపుపడు ఫీజు సింఖతెిందుక భనిం మొదట యేమీ అనుకోలేదుగా" అన్నాను.  
"చితుిం అదేనిండీ. అయన్న తభ ఉకాయిం భయవలేఔ ఔ చినా ఫహుమానిం తభక సభరపించుకింద్ధభన్న 
వచాునిండన్నాడు.  
" న్నకిం ఫహుమానిం అఔకయలేదుకానీ. నుఴవఔనుించి జ్ఖయుగా ఉింటేచాల్త. అదే నేన్నవించ్చ ఫహుమానిం" అన్నాను.  
‘కాదిండీ బాఫమయ తభరది తీసుకింటేనేగాన్న న్న భనసుక్క తృపు ఉిండదిండి' అింటూ షగుాడుతూ ఔ ఫింగాయపు 
రసుటవాచ్చ న్నచ్చతిక్క యవవబోయాడు.  
"నేను తెఱేబోయ న్నకెిందుఔయాయ ఈ ఖడియాయిం? ఇదపుపడు సింపాదిించా" అన్నాను.  
న్నల్తగు రోజుఱయిందిండి. ఇింద్ధఔటి కసులో ఖదియాయమదేనిండి అన్నాడు. నేను న్నరాిింతపోయ 'ఇదలా వచిుింది నీక 
అన్నాను.  
"నేను తీషన మాట న్నజమేనిండి తభ దఖాయ అఫదిిం ఎిందుఔిండీ కాన్న ఈవేల తభ వాదనవఱే ఈ దొింఖతనిం 
చ్చమలేదన్న కోరుటవార్వ కాకిండా నేను కూడ నభమవఱష వచిుిందిండి. ఆ సింతోషిం టటలేఔ, ఇింఔనీ దొింఖసముమ న్న 
దగిాయ ఉించుకోలేఔ, తభక ఫహుభతి చ్చసుున్నాను. అన్నాడు.  
"నేను ఔక నవవ నఴవ అయతే యఔకడనుిండి తినాగా పోల్నసు వార దఖాయకెళి దొింగిలింఫడిన ఖడియాయిం పీేడరుగార 
దఖాయ దొరుకతుిందన్న చెపుతావాయేమటి " అన్నాను.  
అభమభమ ఎింతమాట సఱఴచాురూ! చస్తు అలాింటి నే చ్చస్త వాడిన్న కాదిండి. న్న మాట నభమిండి. బుదిి వచిుిందిండి. 
ఇింకెపుపడూ దొింఖతనిం కూడా చెమయనిండి. అన్న అఔకడ నుించోకిండా రుఖిందుకన్నాడు. నేను భరున్నడు ఆ వాచ్చ 
పోల్నసు వారక్క రజిషటరు పోసుటలో ింపించాను.  
భరొఔ రోజున ఴనోదింగా మారన ఴషాదగాథ ఔటి జరగిింది. ఔ స్కన్నమరు వల్త అపెలట్ కోరుటలో ఔ ముకయమైన 
కసులో వాదిించవఱషవచిుింది. ఆ రోజునే అఔకడిక్క ముపెఫపమైలి దూయింలో ఉనా మునసుబు కోరుటలో కూడా కసు 
నడవవఱష ఉనాది. తనదఖాయ జూన్నమర్ గా న్నచ్చసుునా వల్తను పలచి రషాతి అింతా అతన్నక్క చెపప కోరుటవారు 
ఈవేల ఈ కసు ఴచాయణక తీసుకోయనే ధైయయిం న్నక. నేను లాన్నవూరక్క వెళి, రిండు ఖింటఱఔలాే వస్యుననీ అింతవయఔ 
వయవధి యపపించభన్న ప్రాధేమపూయవఔింగా కోరాననీ, కోరుటవారక్క భన్నఴ చెయయ అన్న ఆమన ద్ధరన ఆమన వెళ్ిరు.  



 

తరువాత కోరుటవారు మూడు న్నల్తగు కసుల్త పలచిన్న ఏదో ఔ పార్నట షదిింగా లేన్న కాయణించ్చ ఏకసూ ఴచాయణక 
రాలేదు. తపన్నసరగా జడిోగారు ఈ వూరుక్క వెళిన వల్త కస్త ఴచాయణ చ్చస్యుభన్నారు. ఆ మజమాన్న తరుఫున రిండు 
ఖింటఱ వయకూ వయవధి యభమన్న కోరాడు. ఆమన అగిాహోత్రుడై వయవధి యవవడాన్నక్క వీల్తలేదు. ఎింతమాత్రమూ 
వీల్తలేదు. ఈ స్కన్నమయేింతా తభర్వదో గొపవాయభనీ, జడిోఱిందరూ తభక హడలపోతూ ఉింట్టయన్న 
అనుకింటున్నారు. కాబోల్త. ఈ ీణింలో వారు కోరుటలోక్క రాఔపోతే కసు కొటిటవేమవఱష ఉింటుింది. అన్న అింటునా 
జడిోగార వాఔయిం పూరుకాకిండానే ఔ గుభస్యు రుగురుగున వచిు ఔ కాగితిం జడిోగారక్క అిందిించాడు. వారు అది 
చూచుకన్న న్నరాిింతపోయ "ఒహ్" అన్న కర్నులో వెనకక జ్యేడి రిండు న్నమషాల్త మాటలేకిండా ఉిండిపోయారు. 
ఇదేమట్ట అన్న అఔకడఉనా కొదిదభింది ఔింగారు డారాు.  
అపటిక్క జడిోగారు తేరుకన్న లేచి న్నఱఫడి, మత్రులారా! మీకొఔ ఫ్ిూయ ఴషాదవాయు ఴన్నపించవఱష వచిునిందుక చాలా 
ఴచారసుున్నాను. ఈన్నడు ఈ కోరుటలో మీ ఎదుట వాదిించ వఱషన వల్తగారు ఆమనతో వెళిన భరొఔ వల్తగారూ 
యఔకడిక్క తొిందయగా తిరగి వసుుిండగా మాయాభధయింలో కారు ప్రమాదింలో భయణిించినటుట ఴషాద వాయు అిందినది. 
యమేశవరుడు వార ఆతమక శాింతిన్న అనుగ్రసించుగాఔ వారవార కటుింబాఱక మా స్యనుభూతి " అన్నారు.  
అిందయిం న్నశేుష్యటఱభయాయము. ఎవవర నోటింట్ట మాటలేదు. ఈ వయుమానిం వార వార యలిక కూడా అపుపడే 
అిందచ్చమడమైనది. వార తాల్తకా వారు, ఴవయముల్త తెల్తసుకింద్ధభన్న ఴచారసూు కోరుటక్క రుగెతుుక వచాురు. 
వచిునవారన్న సముద్ధయించి కోరుటక్కింకా ఴవరాల్త ఏమీ అిందలేదన్న, తెలమగానే వయుమానిం చ్చస్యుభన్న చెపుతుిండగా 
ఈ చన్నపోయన వళ్ళి యదదరూ చెట్టటట్టటలేసుకన్న కలాస్యగా ఔబురేు చెపుపకింటూ చకాక వచాురు. మాలో 
ఔరదదరు. "వీయపుపడే దయాయలలా అయాయరు" అన్న దయాయలైన్న నఱేకోటుే గౌనులూ, తఱగుడాలూ తపవా అన్న మీ 
మాింస డుతుిండాగా అఔకడ సుింభించి పోయన వాతావయణిం చూచి ఈ చచిు వచిున వళ్ళి తభ సయస సలాేపాల్త 
ఔటిటపెటిట.  
‘ఏమటి స్యర్ ఏమైింది.’‚అన్న ఔింగారుగా అఔకడ ఉనావాళ్ి ముఖాఱకష చూచి అడుగుతే ఎవరూ ఏమీ సమాధానిం 
చెప లేఔ,  
ముిందు మీరు సజీవలో, న్నర్నోవలో న్నజిం చెపిండి అది తేఱఔ భధయ మేము చసుున్నాిం" అన్నారు. జడీోగారు. వారకమ 
అయాింకాఔ తెఱేపోయ చూసుుింటే,  
జూన్నమర్ వల్త జరగిన గాథింతా పూసగుచిునటుే చెపాపడు. వాళ్ళి అమాింతిం కర్నులో కూఱఫడి కోరుటహాల్త 
మారుమోగేటటుే ఴయఖఫడి నవావరు. ఇింతలో ఔ పోల్నసు ఇనసపఔటరు రుగు రుగున వచిు జడిోగారక్క ఔ సలాింకోటిట 
న్నఱఫడాాడు. జడిోగారు 'భళ్ళి ఏమొచిుిందయాయ నీవ వచాువూ' అన్నారు.  



 

అతను ఔింగారు డుతూ, ఔ పొయపాటు జరగిిందిండి. ఈరోజు ఉదమిం సుమారు దకొిండు ఖింటఱవేల ఈ 
వళిదదరూ పైవూరు వెలిడిం చూస్యభిండి. వీరు వెళిన పావఖింటలో సమీ గ్రాభిం నుించి కారు ప్రమాదిం జరగిిందన్న 
ఇదదరు నఱేకోటు వళ్ళి ఆ ప్రమాదింలో చన్నపోయాయనీ వయుమానిం వచిుిందిండీ. పాిం మేము చూచిన వళ్లి 
యభదిించాయన్న కోరుటక్క వయుమానిం చ్చష మేము ప్రమాదిం జరగిన చోటిక్క రుగెతాుభిండి. కోటుే తొడుకకన 
భనుష్యయలే కాన్న పీేడరేు ఎింతమాత్రిం కాదన్న తేల్తుకన్న మా పొయపాటు భన్నాించభన్న చెపకోవడాన్నక్క ఇఔకడిక్క 
హుట్టహుట్ట రుగెతుుకొచాునిండి" అన్నాడు.  
మేభింతా నవవకన్నాము. ఈ చచిు బ్రతిక్కన వళ్ళి వారకోసిం ఴచారసుునా వార సతీభణుఱను రాభరశించడాన్నక్క 
రుగెతాురు.  
ఇలా చెపవలనింటే ఎనోా సింగటనల్త న్న సవఱప అనుబవిం జాపుక్క వసుుింట్టయ.  
 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 57వ భాఖిం 
కోరుట వయవహారాల్త చాఱ సింతృపుఔయింగానే జరుగుతున్నాయ. చాలా ఉతాసహింగానే ఉింటునాది. తీరఔ వనాపుపడలాే 
సయసవతిక్క పాఠాల్త చెపడము, ర్నీఔవసయమైనఴ భటుటక జయగుతూనే వనాది. ఆమెఔవసయమైన పుసుఔముల్త తెచిు 
అిందిసూునే ఉన్నాను. శ్రదిగా చదువతూనే ఉనాది. ఆమె చదువ న్న ఆమెది.  
న్న కోరుటన్న న్నది. ఇలా ఔర నుల్త ఔరు అడుారాకిండా టైమ్ టేబల్ ప్రకాయిం కాఱక్షేిం చ్చసుకింటూ, 
సమాన్నవసయముల్త వచిునపుపడు భటుటక - మీయనుకింటునాది కాదు. భోజన్నదిఔముఱనామాట అపుపడు భటుటక 
ఔల్తసుకింటూ ఏ పొయపొచుమూ లేకిండా సింస్యయిం స్యగిించుకింటూింటే, మా సయసవతి రీల్త సమీపించడిం ఆమె 
కాఱభింతా చదువక ఴన్నయోగిించుకోవడిం, భోజనదిఔముల్త నేను తయారుచ్చమయడమో, లేఔ న్నక తీరఔలేనపుపడు 
ఉబయుఱకూ హోటల్త నుించి తెపపించడమో - ఏమ జరుగుతునాదో, భోజనము ఎలా వసుునాదో, మొదలైన 
ఴభయశఱక కూడా వయవధిలేకిండా, ఉక్కకర బక్కకరై ర్నీలేలాగో - కాదు - చాలా సింతృపుఔయింగానే పూరుచ్చసుకన్న, 
అఱషసఱష, వాడివతుయ, రిండుమూడు రోజుల్త వరుసగా న్నద్రపోయింది సయసవతి.  
ఏ శోషా రాకిండా భధయభధయన నేను ఱహాయములో, పానీమములో కోరుటన్న మానుకొన్న ప్రఔకన కూరుునో అిందిసుునా 
సింఖతి కూడా ఖభన్నించకిండా ఖడిపింది. ఎలాగైతేనేమ న్నల్తగోరోజున చాలా తేలగాా, హాయగా లేచి కొక్కలాే పాడుు, 
పువవలా నవవతూ, ఉదయానేా పఱహాయిం ళ్ళిింతో ప్రతయీమై న్నక మేల్తకొల్తపుల్త పాడిింది.  



 

భర రిండుమాసముఱఔ ర్నీలో ఉతీురుణరాలైనటుట వాయు తెలషింది. కాబోల్త. నేన్న స్యమింకాఱిం యింటిక్క వచ్చుసరక్క 
ఖింధయవఔనయ ఎవరో పాడుతునాటుట గానిం ఴన్నపించిింది. ఏమటి ఴశేషిం అన్న తొిందయగా వెళి తల్తపుతటటబోతుింటె 
ఎవరో అసయస న్నటయిం చ్చసూు తల్తపుతీష ఔయగ్రహణిం చ్చష ననామాింతిం కౌగిలించుకన్న, అపటికెలాగో 
తపపించుకొన్న ఇదిఔఱయో, వైషణమాయొ తెల్తసుకింద్ధభన్న ఔన్నాతిు చూస్తసరక్క ఔఱఔఱలాడుతూ, క్కఱక్కఱ నవవతూ, 
ఏమోటిలా తెఱేబోయ చూస్యురు? నేనిండీ మీ సయసవతిన్న మీ అరాాింగిన్న తవయగా తయారుఔిండి. మభమలా ఈవేల అలా 
బీచ్ క్క తీసుకెలిదల్తసుకన్నాను" అింది. అపటిక్క కాన్న న్న ఆనిందిం పూరు కాలేదు, ఇింకా అలా చూస్యుర్వమటి? నేను 
మొదట తయఖతిలో మొనా ర్నీలో ఉతీురుణరాఱనయాయను గురుదహణిగా సభస్ుచారాలూ మీక చ్చమ ప్రమతిాసుుింటే 
అలా గుడేపజెపప చూస్యుర్విం? ఈ మొగుడెఔకడ దొరకాడోయ్ బాబూ! అిందుఔనే పుణయిం కొదీద పురుష్యడన్నారు. యిండి 
తవయగా ఆ ఫటటల్త ఴడిచ్చమిండి" 
‘ఏమటి' ఆింటుిండగా వెనకాలే తరుముక వచిుింది సయసవతి.  
ఔవాయిం దిరోజుల్త న్నకన్న తోచకిండా, ఊపర తీసుకోన్నవవకిండా ఊయింతా ననుా తన వేలక్క చుటుటకన్న 
తిరుగుతూనే ఉింది. అపటిక లామరు చెపేప ఆక్షేణల్త చెఴన్న టిటించుకనా జడీోలాఖ, న్న మాటల్తఴన్న న్న నుల్త 
ఉనాను చూసుకోన్నచిుింది.  
ఆన్నటి స్యమింకాఱిం యింటిక్క వచ్చుసరక్క భరున్నటి వదయాన్నక్క గాింధీ - మోహన్ ద్ధస్ ఔయించింద్ గాింధీ- అనే 
రాజమవేతు, భదరాసు ర్వపు ఉదమిం వసుున్నాడనే వాయు త్రిఔలోే వచ్చుషింది. నేను ఎడిింఫరోలో 
చదువకింటుిండగానే ఆన్నటి ప్రించ యుదిింలో, న్నససహాయుఱ న్నహతఱవతునా వేలాది భాయతీమ సైన్నకల్త 
సహాయాయాిం, ఈమన ప్రతేయఔింగా భాయతీమ రడ్ క్రాస్ సింసా నేరాపటు చెమయడిం నేన్నరుగుదును. ఇపుపడు కొన్నా 
మాసముఱనుించి జ్తీయోదయభిం పెదదపెటుటన ఏరాపటు చ్చసుునాటుట త్రిఔలోే వాయుల్త వసూునే ఉన్నాయ. నేను 
సయసవతితో చెపకిండా ఉదయానేా అవసయముల్త తీరుుకన్న తొిందయగా సింట్రల్ స్తటషన్ క వెళ్ిను.  
స్తటషనులోనూ, ఫమటనూ జనిం క్రిక్కకరష పోయ, ఇసుకస్తు రాల్తతుింద్ధ అనాటుట న్నఱఫడి ఉన్నారు. వీయిందరన్న 
వరుసవారగా న్నఱబెటటడాన్నక్క సవచుింద స్తవకల్త ఴశవప్రమతాిం చ్చసుున్నారు. నేన్నలాగో న్నభమదిగా జనసమూహాన్నా 
తపపించుకన్న నేనూ ఔ న్నమకడనైనటుట న్నభమదిగా లోలక్క వెళ్ిను. అఔకడ అనుకోకిండా ఎడిింఫరోలో ఔ సబలో 
న్నచ్చత ద్ధయల్త చదిఴించి అపటినుించి న్నకెింతో ఆపుులైన దుగిారాఱ గోపాఱఔృషణయాయగారు,‚“అర్వ! పాయవతీశిం, 
నుఴవఔకడ ఉన్నావట్లయ్! చెపాపవకావూ, తెలషఉింటే మీ ఇింటిక వచిువిండేవాడిన్నఔద్ధ! పోనేే సభయాన్నక్క వచాువ. 
రా’‚అన్న న్నరఔక టుటకన్న ముిందుక తీసుకవెళి యదదరు ముగుారు ఔవఱకూ, కొిందరు రాజమవేతుఱకూ యలా 
ఖఫఖబా ఎింతభిందికో ననుా రచమిం చ్చశారు.  



 

వారు ననాింత యదిగా రచమిం చ్చసుుింటే, వాలిిందరూ ననుా ఏ స్యాయలో ఉించాలో న్నయణయించుకోలేఔ నేనేదో 
పెదదవాడినయేయ వింట్టనన్న న్నశుమిం చ్చసుకన్న, ననుా కూడా గోపాఱ ఔృషణమయతోపాటు ముిందుక పోన్నచాురు.  
సుమారు తొమమది ఖింటఱక పెదదహోరుతో మెయల్ స్తటషనేోక్క వచిుింది. ఆ శఫదిం ఴనడింతోనే స్తటషనులోనూ, ఫమట్ట 
వేచివనా సుమారు నూరు వేఱభింది, ఏఔఔింఠింతో, గాింధీ జై బయతమాతక జై అనే ధవన్న మనుా ముటెటటటుట 
న్ననదిించారు. లోఱవనా జనిం యావనమిందీ ఇన్నా వేఱభిందీ - రైల్త మీద ఴరుచుక డవలననాింత ఆదురాదతో 
ముిందుక తోసుక వసుుింటే, ఈ సమూహాన్నా ఆడాన్నక్క అఔకడ ఏరాపటైన యీఔ బటుఱకూ సవచుింద స్తవకఱకూ 
చచిునింత నయింది.  
ఈ సభమయిింలో వచిున అతిధి గాింధీగారక్క ఏ ప్రమాదమూ జయఖకిండా వార వషాయగ్రఖణుయలూ, ఆజ్నుబాహువఱనూ 
అయన షాఔతాల్న, భహభమద్ధల్న అనే భహభమదీమ స్దరుల్త, గాింధీగారన్న తభ చ్చతుఱమీద కూరోుపెటుటకన్న, 
సుమారు విందభింది వీరచుటూట ఉిండి, భర కొింతభింది. జన్నన్నా తపపించి మాయాిం ఏరాపటు చ్చమగా, న్నభమదిగా మా 
ముిందునుించ్చ వారన్న కారుద్ధకా తీసుకవెళ్ిరు. గాింధిగారా జన్నన్నా చూచి, దేవతా ఴగ్రహింలా భిందహాసింతో 
ప్రజఱ నభస్యకరాల్తా అిందుకింటున్నారు.  
వెనుఔనునా జనిం ఫమల్తదేర భిందభిందింగా స్యగుతూ ఔనుభరుఖయేవయకూ ప్రజల్త జమజమధావన్నల్త చ్చసూునే 
ఉన్నారు. ఆ కారుతోపాటు యింత భిందీ కోలాహఱింగా నడచి వెడుతూనే ఉన్నారు. గోపాఱఔృషణయాయ, నేను భర 
ముగుారు ఔఴ మత్రులూ భటుటక స్తటషనులోనే యధాయనింగా అఱగే న్నఱఫడిపోయాిం. సుమారు అయఖింటవయకూ 
అింతఔింతకూ క్రమేణా తగుాతునా స్యాయలో ఆ జమ శబాదల్త మా చెఴన్న డుతూ భరొఔ ీణాన్నక్క భదరాసు 
టటణభింతా న్నయోనమైనింత న్నశశఫదిం మా చెఴన్నడాది , అపటిక మేము మెల్తకవ తెచుుకన్న ఫమటక్క వచాుము.  
"చూశావోయ్ పాయవతీశిం? జన్నదయణా, జన్నమోదిం అింటే ఏమట్ల చూశావా ? ఎపటికైన భనమూ అలా అవాల " 
అన్నాడు.  
‘ఈ భనిం ఫహువచనమా?, ఏఔవచనమా' అన్నాను.  
ఆమన నవవతూ రిండుకాదు. దివవచనిం అన్నారు.  
ఇింఔనేమ మాటల్త లేకిండానే పైక్కవచిు ఎవరద్ధరన వారు ఴడిపోతుింటే, గోపాఱఔృషణమయగారు పాయవతీశిం! నువవ 
స్యమింకాలాన్నక్క బీచ్ క్క వస్యువా? అఔకడ గాింధీగార జ్తీమ ప్రబోధము ఴనవచుును. కొించెిం తొిందయగా వస్తు భనిం 
కాస్తసపు మాటే్టడుకోవచు. నీతో మాటేడుకోవచుు ఎలాగైన్న’‚అన్నారు.‚‘సర్వ’‚నన్న న్నభమదిగా న్న ఫసఔ చ్చరుకనేపటిక్క 
భోజనిం వేల ద్ధటిపోయ నేనేభయాయన్న, ఎఔకడిక్క వెళ్ున, భోజనిం వేళ్, కోరుట వేళ్ కూడా ద్ధటిపోయిందే, అన్న మా 



 

ఆఴడ ఔింగారు డుతూ వీధి గుభమలో ఎదురు తెనుాల్త చూసూు న్నఱఫడాది న్న సయసవతిన్న నడుముచుటూట చెయయవేష 
పొదిఴటుటకన్న లోలక్క తీసుకవెళి జరగినదింతా వరణించి చెపాపను.  
'అభమమయ' అన్న ఔ న్నటుటరుప ఴడిచి ‘పోనీ ననుా కూడా తీసువెడితే నేను ఆ భహనీయుణిణ చూచి ఉిందునుఔద్ధ అింది.  
'ఇఔ చూడలేఔ పోతావా, అింత సమూహింలో నీవ అసల్త న్నఱవడలేఔపోయేద్ధన్నఴ. పోనీ స్యమింత్రిం బీచ్ లో 
జయఖనునా సబక వెడద్ధము" అన్నాను. అపటిక్క షామత డి సింతోశించి ననుా స్యానిం చెమయభన్న తొిందయచ్చష 
వడాన ప్రమతాిం కోసిం వింట యింట్లేక్క వెళిపోయింది.  
స్యమింకాఱిం తొిందయగా అనీా ముగిించుకన్న, అయదు ఖింటఱయేయసరక్క బీచ్ క్క వెళ్ిిం. స్తటషనేో సాఱిం కశఱిం ఔనుఔ 
అింత తొడ తొక్కకడీ డాదికాన్న, యింత ఴశాఱమైన సముద్రతీయింలో ఎింతభింది కూరుున్నా పెదద సమూహింలా భన 
ఔింటిక్క ఆనదనుకింటూ వచ్చుసరక్క, అఔకడ ఎటుచూషన్న ఱీలాది భనుష్యయల్త తప భర్వమ ఔింటిక్క ఆనలేదు. ఇింత 
జన్నభా అసల్త భదరాసులో వన్నారా అన్నపించిింది. ఎలాగో కూరుునావారనీ, నుించునావారనీ, న్నభమదిగా 
తపపించుకన్న ముిందుక స్యగుతునా భముమఱను, మా కోసమే వెతుకతునాటుట గోపాఱఔృషణమయగారు ఎలాగో 
దూరానుాించి చూష, తను మాకెదురొచిు, రావయాయ పాయవతీశిం, నీకోసమే చూసుున్నాను అింటూ న్న భుజిం మీద 
చెయయవేష హఠాతుుగా ననుా అింటిపెటుటకన్న అనుసరసుునా న్న భాయయను చూష, ఈ మూఔలోక్క పాింఈ అమామయన్న 
కూడా తీసుకొచాువేమటి? నీ భార్వయన్న? అదృషటవింతుడవ’‚అన్నాడు నవవతూ.  
ఇింతలో న్న భాయయ నభస్యకరాన్నా అిందుకన్న, ఆశీయవదిించి, భముమఱను న్నభమదిగా సమూహిం నుించి కొించెిం 
దూయింగా నీటి డుాక్క తీసుకవెళ్ిడు.‚‘కూరోుిండయాయ ఇింకా సబక చాలా వయవధి ఉనాది.’‚అన్న, తను ముిందు 
కూరుున్నాడు. మేమూ అతన్న కెదురుగా కూరుున్నాము. అఔకడ చాలాభింది ఉన్నా అ సమూహింలోనే మాక ఏకాింతిం 
దొరక్కనటేయింది. చాలాస్తపు గోపాఱఔృషణమయ ఖింభీయముద్రతో ప్రసుుత రాజమ రషాతుఱను గురించ్చ, బఴషయత్ 
రణామాన్నా గురించ్చ ఎింతోస్తపు మాటే్టడి 'భనభింతా ఔలష యసపయ సహామింతో ఈ ఉదయమాన్నా కోనస్యగిించాల 
సుమా, ఎన్నానోా బాధల్తడాల, ఔషటన్నష్యటరాఱక్క ఒరావల. ఇది భనక అగిా రీ అయన్న భనిం వెనకాడకూడదు. 
భనభిందయమూ ఏఔమై, ఔక భన్నశలా న్నఱఫడాల. ఆింధ్రుఱింటే ఏమట్ల, కాయయదీక్షా, పౌయష రాక్రమాదుల్త ఎటు 
వింటివో, అఴ ఈన్నటి సభషపోలేదన్న, మాషపోలేదన్న, భనిం బుజువ చ్చయాల సుమా' అన్న అింటుిండగానే 
దూరానుాించ్చ గాింధిగారు సబక వసుునా ఖిందయగోలిం ఴన్నపించిింది.  
మా సింభాషణ అింతటితో ముగిించి, తనతో పాటు గోపాఱఔృషణమయ గారు భభమఱను కూడా న్నభమదిగా ముిందుక 
ఉన్నయస వేదిఔక బాగా సమీింగా తీసుకవెళి, అిందరూ భభమలా 'వీరవరా' అన్న ఆశుయయింతో చూసుుిండగా సుఖా 
స్కనుఱను చ్చశాడు.  



 

ఇింఔను ఆన్నటి ఉన్నయసిం జనమ జనమఱకూ భరుపురాన్నది. ఇన్నా వేల్త, లేఔ ఱీఱ భింది జనింలోన, ఉచాఛిస, 
న్నశావసముఱ శఫదమూ వెనఔను సముద్రపు ఘోషా తప. భర్వ శఫదమూ ఴనఫడలేదు. ఔింగున ఔించుఖింటలా గాింధీగార 
గాత్రిం ఔకటే. ఏ ఔక అీయమూ లోపించకిండా శ్రోతుఱఔిందర అింతస్తపూ ఴనడాది. సభా సమోమహనభింటే 
ఏమట్ల ఆన్నడు తెలషింది. ఆమన ఉన్నయసము అయపోయిందనే భావమే అఔకడునా ఏ ఔకర ఔల్తఖలేదు. 
అపటిఔిందర ఔకస్యర మెల్తకవ వచిునటుే. అిందరూ ఏఔమై ఏఔఔింఠింతో జమజమధావన్నల్త, ఔయతాలధవనుఱ 
రిండుమూడు న్నమషాఱవయకూ యవశులై చ్చశారు.  
ఈ శఫదింలో సముద్రిం తన ఫ్ిూష కూడా భయచి ఇది ఴింటూ కూరుునాద్ధ అన్నపించిింది. ఈ చపటుే చలాేర్వ లోపున 
జనభింతా ఈ సిందడిలో ఉిండగానే గాింధీగారన్న న్నభమదిగా అవతలక్క తీసుకవెళి కారక్కకించారు. అపటిక్క తెలఴ 
తెచుుకనా జనిం చపటుే మాన్న పెదద పెదద గొింతుఔఱతో 'అడడడా' అన్న అఫాబా అన్న ‘ఏమ ఉన్నయసభనీ’‚
‘ఏపపడేపేషన్నర్వ’‚అనే ఆశురాయయాకాఱతో సముద్ర తీయభింతా ఖృహోనుమఖుభయింది.  
ఖృహోనుమకభయన జనసభమయిిం కొింత తగేావయకూ మేముబమఱమూ అఱగే న్నఫడిపోయాము. ఇింతలో భభమలా 
వెతుకకింటూ గోపాఱఔృషణమయగారు  
‘ఇఔకడున్నారా మీరు' అింటూ మా దఖారకొచాురు.  
‘పాయవతీశిం ఎలా వింది. భన ఔయువయమేమట్ల తేలేుశారు. గాింధీగారు భనిం ఆలోచిించడాన్నక్క, న్నయణయించడాన్నక్క 
ఏమలేదు. టెన్నాసన్ ఔఴ వాకక “Theri's‚not‚reason‚why‚theirs‚but‚to‚do‚and‚die“అనేహెచురఔ 
జ్ాఔిం ఉనాద్ధ! భనఱనూ ఆ షాతిలో డేశాడీ గాింధీ దేవాింతకడు.  
ఇఔభనిం నడుింఔటిట సయవసింఖ రతాయఖిం చ్చష, అస్త్రధాయణ చ్చష, ఆమనానుసరించవఱషిందే వెళి యిండి. ర్వపు భళ్ళి 
ఔకస్యర భనిం యఔకడ ఔల్తసుకన్న మాటే్టడుకింద్ధిం’‚అన్న న్న సభమతిం ఏమీ అవసయిం లేదనాటుే తఱపైకెతిు ఛాతీ 
ఴరచి ఒ చెయయ వీపు వెనుఔ ఉించుకన్న కడిచ్చతోు ఔర్ర ఝాడిసూు, పెదద పెదద అింఖల్త వేసుకింటూ వెళి పోయాడు.  
మేమదదయిం ఔర ముకిం ఔరు చూసుకింటూ, యింటిక్క చ్చయట్టన్నక్క ఏ వాహనమూ దొయఔక న్నభమదిగా కాలక్క బుదిి 
చెపాపము. ఇల్తే చ్చర్వవయకూ ఎపుపడూ ఔలఔలలాడుతూ, క్కఱక్కఱనవవతూ, ఖణఖణలాడుతూ మాటే్టడే సయసవతి 
ఎిందుచ్చతనో ఉల్తక, ల్తక లేకిండా న్న చెయయ టుటకన్న, న్న కూడా నడిచి వచిు మా యింటి గుభమిం ఎక్కక తల్తపు 
తీసుకనేవయకూ, ఆ తరువాతనూ కూడా ఆమె సింభాషణా ప్రమతామేమ చెమయలేదు. ఈ మౌనిం న్నక కొించెిం 
యఫాిందన్నపించిింది.  



 

‘ఏిం మౌన ముద్రాఱింకారా! పొయపాటు అఱింకారా, ఔఱింకారా’‚అన్నాను. "నేనేమ అఱింకారన్న కాదు. ఔఱింకారన్న 
కాదు. న్న ముకింలో ఉిండేది అపుపడు ఴఔషించిన దమింలోన్న అరుణారుణిభ, నఱే ఔల్తవలోన్న నీలభ మేలమ ఫింగారు 
షమ, తెలషింద్ధిండీ’‚అనాది.  
న్నజింగా ! చెపాపవఔవూ, ఏది సరగా ాచూడానీ’‚అన్నాను. రిండు భుజ్ల్త టుటకన్న న్న కెదురుగుిండా తిపకన్న, ఆ 
స్యమింకాఱిం, ఴనా గోపాఱఔృషణమయగార సూచనను జ్ాపుక్క తెచుుకన్న సబ జరగిన చోటిక్క వెళ్ిను. అపటిక ఆమన 
న్నకోసిం ఎదురుచూసూు కూరుున్నాడు. ననుా దూరానుాించి చూష ఎింతో సింతోషింతో న్న కెదురొచిు న్న భుజిం మీద 
చెయయ వేష నీటిదరక్క తీసుక వెళి కూరోుపెట్టటడు. మేము చాలాస్తపు భాయత బఴషయతుుక సింఫింధిించిన అనేఔ 
ఴషయాల్త కొన్నా ఖింటల్త చరుించుకన్న, అదివయక ఉనా హోమ్ రూల్త, సవరాజయ, కాింగ్రెసు మొదలైన వాటిన్న గురించి, 
గాింధీ మాయామే శయణయభనే న్నశుయాన్నక్క వచాుము. అపటిక చాలా ఆఱసయమైింది యదదయిం లేచాము. 
ఖృహోనుమఖుఱభయాయము.  
మా యింటిక్క యభమన్న చాలా ఫఱవింతిం చ్చశాను. ఆమన అిందుక అింగీఔరించలేదు. ఈ మాటూ వచిునపుపడు 
తపఔవస్యుననీ అపటిక్క తపపించుకన్నారు.  
‘వస్యునోయ్, ఇింఔ నువవ నీ వయవహారాఱనీా చఔకపెటుటకన్న, స్యధయమైనింత తవయలో యింఖింలోక్క దిగాల. తపదు 
తపదు’‚అన్న వెళిపోయారు.  
నేను న్నభమదిగా అడుగుల్త లఔకపెటుటకింటూ యోచన్న న్నభగుాడనై యింటిక్క చ్చరుకన్నాను. న్న భాయయ మౌనిం చూచి 
కొించెిం ఔింగారుడిింది కూడాను. తొిందయగా ననేామ ఱఔరించలేదు. నేను పాదప్రక్షాలన్నదిఔము కాన్నచుుకన్న ఫటటల్త 
మారుుకనేసరక్క ‘యిండి భోించ్చద్ధదిం’‚అనే ఆహావనిం చెఴన్న డగానే నేనూ మౌనిం భయచి భమూలూ భన్నషయాయను.  
మా భోజనముల్త, సవయణల్త తొిందయగా ముగిించుకన్న, మామూల్త చిఱేయ పాటల్త, చిలపచ్చషటల్త, ఔటిటపెటిట న్ననాటి 
గాింధీగారు చెపపనది. కొింత చరుించుకన్న నేడు గోపాఱఔృషణమయ ఴశదీఔరించినది. ఴభయశచ్చసుకింటూ, ఎింతో పెదద 
రాజమవేతుఱలా మాటే్టడుకన్న, ఏభింట్టవ? అన్న 'భనిం చ్చమవఱషనది ఏమట' న్న సయసవతి న్నడిగాను.  
‘ఏమటన్న మీరు ననుా అడఖడమేమటి? మీక అసల్త సిందేహిం ఎిందుక ఔలగిింది? న్నకొఔకటే మాయాిం. అదే 
రాజమాయాిం, గాింధి సూచిించిన మాయామే ఆ రాజమాయాిం. భనక ఆలోచిించడాన్నక్క ఏమీలేదు. అనీా ఆమనే ఆలోచిించి 
పెట్టటడు. భనక్క ఇింఔ భనిం ఆలోచిించడిం కాదు అనుసరించడమే" అనాది ఎింతో ధైయయింగా ఏ నుదురూ, బెదురూ, 
సింకోచమూ లేకిండా.  
‘సర్వ అయతే ఇింఔ న్న ప్రమతాిం మీదనే ఉింద్ధిం’‚అన్న నేను న్నభమదిగా భించింమీద రగాను. ఆ తివ్రత ననుా 
అనుసరించిింది.  



 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 58వ భాఖిం 
కొన్నా మాసముల్త వూపర ఆడకిండా కోరుట వయవహారాల్త కూడా సరగా చూసుకోకిండా వవమెతిునటుే తిరుగుతూ, 
లేలోేనూ, టటణాఱలోనూ సబఱలో భనదేశాన్నా గురించి, ఔన్నటి ఓనాతయమూ, నేటి దైనయమూ దీన్నక్క 
కాయణభూతమైన రపాఱన్న దితులూ మొదలైనఴ ఏవేవో, ప్రజ్నీకాన్నక్క ఔనుఴపుప ఔలగేటటుే ప్రబోధిం చ్చసూు, 
తియఖడమాయింభించాను, న్నన్నటిక్క ప్రచాయిం ముభమయింగాస్యగిించి సబల్త న్నయవసించస్యగాను. జనిం బాఱలూ, 
వృదుిలూ తిండోతిండాల్తగా ఈ సబఱక రాస్యగారు. ఎింతో ఉతాసహింతో మా ప్రసింగాల్త ఴనడమూ 
ప్రాయింభించారు. వారు చూపే శ్రది్ధసకుల్త భముమఱను భరింత ప్రోతాసహయచస్యగినఴ. నేను యింటినీ, కోరుటనే 
కాకిండా, న్న భాయయను కూడా న్నయేీయిం చ్చష తిరుగుతున్నాననే భావిం న్నక తోచనే లేదు.  
ఔన్నడు హఠాతుుగా నేనొఔ సబలో ఉనయషసూు తఱనొపీప, జవయిం వచిునటుట ఉిండి యింటిక్క వచ్చుసరక్క సయసవతి 
యింటివదదలేదు. తల్తపు తాలిం వేసుకొన్న నేను రాత్రి ఏ దిఖింటఱకో కాన్న రాననుకొన్న తాలించెఴ కూడా తీసుకన్న 
వెళి పోయింది. న్నకమీ తోచఔ హోటల్తలో కాఫీ తాగి, దఖాయలో వనా స్తాసతుఱ యింటిక్క వెళి, తొమమది ఖింటఱ 
వయకూ కాఱక్షేిం చ్చష, న్నభమదిగా ఫసక చ్చరుకన్నాను. వచిు చూస్తసరక్క అపటి తాలింగానే ఉిండిపోయింది. భళ్ళి 
ఎఔకడి వెళ్లి ఒపఔలేఔ అఔకడే కూరుున్నాను. ఔ అయఖింటలో హడావడిగా సయసవతి వచిుింది. అరుగు మీద ననుా చూష 
న్నరాఘింతపోయ ఖబుకకన న్న దఖాయక వచిుింది. ఔక అింఖలో వచిు న్న రిండు భుజ్ఱ మీద తన రిండు చ్చతులూ వేష న్న 
ముకిం కష చూసూు.  
"ఏమటి ఇదేమటి, ఎింతస్తపైింది మీరు వచిు, అలా ఉన్నార్వమ " అన్న న్న బుఖాఱ మీద వింటి మీద్ధ చెయయవేష "అయోయ 
జవయిం తగిలనటుటిందే" అనాది.  
"సర్వలే! ముిందు తల్తపుతియయ" అన్నాను.  
" అయోయ న్న భిందభతీ " అనుకన్న ఖబుకకన తల్తపుతీష, దీపారాధన చ్చష, భళ్ళి వాక్కట్లేక్క వచిు ననుా చెయయ 
టుటకన్న లోలక్క తీసుకవెళి భించిం మీద డుకోబెటిట,  
"మీరు డుకోిండి ీణింలో కాఫీ తీసుకవస్యును." అన్న లోలక్క రుగెతిుింది. నేను వదదననడాన్నక్క ఒపఔలేఔ 
మాటే్టడకిండా డుకన్నాను. అనాటుేగానే అయదు న్నమషాలోే గభగభలాడుతునా వేడి కాఫీ తీసుకవచిు 
న్నఔిందిించిింది. అది న్నభమదిగా పూరుచ్చస్త వయకూ ఏమీ మాటేడకిండా న్న మీద చెయయ వేష న్న ముకిం కష ఆదురాదగా 
చూసూు కూరుుింది. నేను కాఫీ పూరుగా తీసుకోగానే న్న చ్చతిలో పాత్ర అిందుకన్న.  



 

'ఎింత పొయపాటయిందీ. ఎింతస్తటి నుించి కూరుున్న బాధడుతున్నారో పాిం. మీరు దిఖింటఱవయక రారు ఔద్ధ అనే 
ధీమాతో ఆఱసయింగా వచాును." అనాది తఱవించుకన్న ఏదో నేయిం చ్చషనటుట.  
"పోనీలే యవాలేదు కానీ ఇింతక నువవ ఎఔకడిక్క వెళినటుే. ఆ మాట చెపాపవ కావేిం" అన్నాను. వించిన తఱ 
యతుకిండానే కొించెిం చిరునవవ తెచుుకన్న. మీరు చ్చసుునా నే నేను చ్చసుున్నాను." అనాది. నేను ఉలక్కకడి సయసవతి 
రిండు భుజ్ల్త టుటకన్న,  
"ఏమట్ట " అన్నారు ఔింగారుగా.  
"భర్వింలేదు. అింతలా గాబరాడతారిందుక? ముిందు డుకోిండి. చెపాును.”అనాది. తను అవతఱక్క జరగి ననుా 
డుకోబెడుతూ,  
"సర్వ అయతే ఇఔ జ్జఱపాట ప్రాయింభించు." అన్నాను.  
"అలాగే పాడుతాను కానీ మీరు న్నద్రపోగూడదు. భర్వమో తొిందరాడగూడదు."  
"మీరు ప్రచాయిం ప్రాయింభించిన కొదిదరోజుఱక ఇఔకడ భన భసళ్ సింగిం వారు కొిందరు న్న దఖారక్క వచిు భసలల్త 
కూడా వెనఔఫడి ఉిండిపోకిండా పురుష్యఱతో పాటు ముిందుక వచిు ప్రచాయ ప్రబోధనల్త స్యగిసూు స్త్రీ లోకాన్నా కూడా 
ఈ న్నద్రాణషాతిలో నుించి మేలోకలప వారు కూడా రాజమ యింఖింలో, ఈ సవరాజయ సభయింలో, పురుష్యఱతో పాటు 
ఔృశ చ్చస్తునే తప భన ఆదయశిం అిందుకోవడిం స్యధయింకాదన్న, అిందయకూ నచుచెపప, స్త్రీ లోకాన్నా కాయయయింఖింలోక్క 
తీసుకరావఱషన బాధయత భన మీద ఎింతేన్న ఉనాది, మీరు చదువకనా వారు టటబద్రుల్త కూడాను. మీ బోింటే 
సహామిం మాఔింతేన్న అవసయిం. మీరు మాతో రావాఱన్న ఫఱవింతిం చ్చశారు. మీ అనుభతి తీసుకోవడాన్నక్క కూడా 
న్నక వయవధి కూడా ఇవవలేదు. అిందుచ్చతను న్నటి నుించి వాలితో పాటు నేను వూరూరూ తిరుగుతూ ప్రచాయిం 
స్యగిసుున్నాను. అనాది.  
నేను న్నశేుష్యటడనై సమాధాన మేమీ చెపలేఔ అలాగే తెఱేబోయ చూసూు కూరుున్నాను.  
"ఏమటలా తెఱేబోయ చూస్యురు? కొింతీష నేను చ్చషన న్న బాగా లేదింట్టరా! తపింట్టరా! తవయగా ఏదో ఔటి 
అనిండి మీ మౌనిం చాలా యఫాిందిగా వనాది. చెపిండి నేను తపుపచ్చసుున్నానింట్టరా? మీ అరాాింగిన్న ఔద్ధ యదదరదీ 
చెరోద్ధర్న అయతే ఏిం బాగుింటుింది చెపిండి, మీరు కూడా ఇలా సింకచితింగా ఆలోచిస్యుయనుకోలేదు. ఏభింట్టరు? 
ఏమటి మీ ఉదేదశయిం " అనాది. న్నకష చూసూు.  
"ఒయ వెర్రి ! ఇపుపడా ఉన్నయసభింతా న్నక పచెపక. ఴనే ఒపఔలేదు. నీవీ న్న చెమయడిం తపన్న నేన్నింతమాత్రిం 
అనడింలేదు. న్న సయసవతి యింత చురుఔయనదేన్న, ఇింత పెదదదైనద్ధ అనే సింతోషిం. న్న ఆనింద్ధన్నక్క అవధిలేదనుకో" 
అన్నాను. అమాింతిం తనను దఖాయక్క తీసుకన్న…..‚ 



 

"ఉిండిండి మీక జవయిం వచిుిందిఔదూ, మాత్ర ఏదైన్న తీసుకవస్యును, అింటూ ఖబుకకన భించిం మీద నుించి క్కిందిక్క 
ఉరక్కింది. నేను నవవకింటూ వెఱేక్కలా డిపోయాను.  
భరున్నడు లేచ్చసరక్క జవయిం తగిాింది కానీ, నీయసిం చాలా ఎకకవగా ఉిండి ఫమటకెఔకడి వెలిలేదు. కోరుట న్న చూడ 
బుదిి కూడా పుటటలేదు. వింటన్న చూసుకోవలనన్న తొిందయలోనూ, న్నకమ కావలనో, ఎలా ఉనాదో అనే ఆదురాదలోనూ 
సయసవతి వింట్టయలేూ న్న భధయను తాయటే్టడుతుింది. ఇింతలో కొింతస్తటిక్క న్నక న్నద్ర కూడా టిటనది. సుమారు 
దకొిండు ఖింటఱవయకూ న్నద్రపోయనటుటన్నాను.  
అపుపడు మెఱకవ వచిు న్నభాయయ వదదింటున్నా, స్యానించ్చష భోజన్నన్నక్క వెడుతుిండగా టపా వచిుింది ఇింటివదదనుించి మా 
న్ననా వతుయిం వ్రాశాడు. ఆమనకెలా తెలషిందో ఏమోగాన్న యఔకడ న్న దినచయయింతా తెల్తసుకనాటుటన్నాడు. అిందుఔన్న 
ఖడుసుతనింగా "భనిం యింతదూయింగా ఉిండడిం బాగాలేదన్న ఆ ప్రాటసు నరాసపురులోగాన్న, భీభవయింలో గాన్న 
పెటుటకింటే బాగుింటుిందనీ, ఆ ప్రమతాిం వెింటనే చ్చమవలసిందనీ " ఉతుయిం స్యరాింశిం. ఆ భధాయహాిం 
మేముబయుఱమూ న్ననాగార ఉతుయిం రిండుమూడు స్యరేు చదువకన్న ఔయువయమేమటన్న మేముబమముఱమూ 
ఴడిఴడిగానూ, జ్యింటుగానూ, ఆలోచిించుకన్న స్యమింకాఱిం వయకూ తయోన బయోనల్త చ్చసుకింటూ 
కూరుున్నాము.కొింత సయేయసరక్క,  
"ఇపుపడునా రషాతుఱలో భనము భనముగా చ్చటిటన కాయయక్రభిం స్యగిించవలనింటే మీ వృతిుక్క, ద్ధన్న ఱింఖరు 
అిందేటటుట ఔన్నపించడిం లేదు. అిందుఔన్న భనిం భించిరోజు చూష నరాసపుయింలోనో, భీభవయింలోనో భన 
కాయయక్రమాన్నక్క కింద్రమేరాపటు చ్చసుకన్న అఔకడనుించ్చ భన న్న కొనస్యగిించుకోవచుు. ఈ ప్రచాయభింతా భన 
ప్రాింతింలోనే ఎకకవ అవసయమేమో అన్నపసుుింది. అలా చ్చస్తు భన స్తవచుక కొింత బింఖిం ఔలగిన్న మీ న్ననాగారక్క 
కొించెిం తృపుగానూ ఉింటుింది. భన ప్రచాయ పలతమూ ఎకకవ ఉిండవచుునన్నపస్ుింది. " అనాది. అింతవయకూ నేను 
పైక్క తేఱఔపోయన్న, నేను ఆ ఉదేదశింలోనే వన్నాను. ఇఔ మా ఉబయుఱ అభప్రాయాల్త ఏఔమైనపడు "జై యమేశవయ”‚
అన్న యఔకడ నుించి భించి రోజూ చూష జిండాఎతుడమే అవశయఔభన్న న్నశుయించ్చసుకన్నాము.  
ఇఔకడ కాయయఔలాపాలూ, అనీా సరుదబాటు చ్చష న్నఱతియకకిండా మా యింటిక్క చ్చరుకన్నాము. మా అమామ మాన్ననా 
చాలా సింతోశించారు.భళే్ళ కొన్నాళ్ళి ఔచినా రౌిండుటేబుల్ సమావేశిం జరప ముిందు భీభవయింలేనే ఫఱే ఔటటడాన్నక్క 
న్నశుయించాము. ఆ న్నశుమింతో ఔన్నటి ప్రభాతవేల భీభవయిం చ్చర మా అతుమాభలదదరూ సింతోషాశుయయముఱతో 
స్యవఖతిం చెపాపరు. రిండు మూడురోజుల్త ఴశ్రింతి అయన తరువాతను మా మాభగారు ఔరోజున భదరాసు జీఴతిం, 
అఔకడ న్న ప్రాటసు వగైరా ఴషయాల్త ఔటొఔటే అడిగిించుకోవడమెిందుఔన్న నేనే పూస గ్రుచిునటుట జరగినదింతా చెపప, 
యపడిఔకడిక్క వచిున కాయణిం కూడా న్నరొమహమాటింగా భనఴ చ్చసుకన్నాను.  



 

వారు చాలా సింతోశించారు. అఔకడిక్క వచిునిందుక కాదు సవయమైనదేనన్న సింతషించారు. వార ఆమోదిం ఴనగానే 
న్నకూ పునరుతాసహము ఔలగిింది. భర రిండురోజుఱక వారుకూడా ప్రాటసు వదుల్తకోకిండానే యటువింటి 
కాయయక్రభింలో న్నభగుాలై యున్నాయన్న తెల్తసు చాలా సింతోశించాను.  
నేన్నఔకడ వేర్వ యింట్లే కాపుయిం పెడద్ధభన్న అనుకింటుింటే మా మాభగారు సుతరామూ న్నక్కరాదనీ, యఔకడనే ఉిండి 
తీయవలననీ ఫఱవింతిం చ్చశారు. అిందుఔన్న తపన్నసరయై మాభగార బోరాుప్రఔకనే నేనూ బోరాుఔటిట ఇఱేరఔిం 
ప్రాయింభించాను. అనుకోకిండా న్నల్తగురోజుఱయేయసరక్క మా మాభగారు కొించెిం యించుమించుగా ప్రాటసు 
ఴయఴమించుకనాటేటనన్న అయామైింది.  
ఎటొచిు భరోఫఱే అఔకడ ఔనఫడడిం తోటే పూయవపు ఖాతాద్ధరుల్త మా మాభగారన్న వదల్తకోలేఔ న్నచ్చతనేన్న తభన్న 
చ్చయించు కింద్ధభన్న ఆశడాడాు. మా మాగారు వాలితో ఏబఴించి ఆ వయవహారాఱనీా ననేా చూడభన్న న్నక 
పచెపాపరు. ద్ధన్నతో భళ్ళి ఈ తఖలాటములో తగుల్తకొనఔ తపపిందికాదు. అఔకడిక్క స్యధయమైనింత వయకూ తెయప 
చ్చసుకన్న ప్రచాయ కాయయక్రభింలో కూడా పాలొాింటున్నాను. ఇఔ సయసవతి సయవసవతింత్రురాలై తన కాఱభింతా 
తిండ్రితోపాటు, భసళ్ సమాజనింతో పాటూ ప్రచాయింలోనే ఴన్నయోగిించన్నయింభించిింది. ప్రచాయిం న్నన్నటి 
ముభమయిం కాస్యగిింది. చూసుునా కొదీద అతాయశుయయఔయింగా వింది.  
లేలోనూ, టటణాఱలోనూ కూడ వాలికిం తెలషిందో, ఏ ఉద్రేఔిం ఔలగిిందో, ఏ రవయున వచిుిందో తెలమదు. కానీ 
వేఱది ఱీలాది జనిం ఈ ఉదయభింలోక్క ఏ ఆశలూ, కోరఔలూ లేకిండా ఏ రణామాల్త, పలతాలూ వస్యుయో 
తెలమకిండా, ఉనావాళ్ళి ఉనాదింతా వదుల్తకన్న లేన్నవాళ్ళి ఇింకా లేమ అనుబఴించడాన్నక్క కూడా 
సింకోచిించకిండా, యదివయక "జై యమేశవరా " అనేవాళ్ళి కూడా ఆ మాటే భరుపోయనటుట గాింధీక్క జై అనే 
న్నన్నదింతో ముిందుక వచిు డుతుింటే ఎవవరూ, ఎనాడూ వూసించన్న ఈ సించఱనిం చూసుుింటే, యావద్ధభయతిం 
సింభ్రమాశుయయ చక్కతయై పోయింది.  
ఇఔ అధికారుఱ గుిండెలోే రైళ్ళి రుగులతుడిం ఆయింభించిన్నయ. వాయిందయ దడా, ణుక పుటుటకొచాుయ. ఇది 
ఎింతవయక తీసుకవెడుతుిందో వూసించడాన్నక్క కూడా బమడి యింఔ న్నఱగైన్న మొదట్లేనే త్రుించివెమయడిం 
భించిదన్న న్నశుయించుకన్న ఆ ప్రమతాిం ప్రాయింభించ్చసరక్క వీరు మొఔకనుకనాది అపుపడే మానుగా తయాయయిందన్న 
తెల్తసుకన్న, దిండోపామమే దిండోపామమే ప్రాయింభించవఱష వచిుింది. ద్ధన్నతో ప్రజల్త భర్న రచిుపోయ కోపోద్రికుల్త 
కాజొచాురు. అపడే గాింధీగారు చెపపన.  



 

‘కోపాన్నక్క ఴరుగుడు కోిం కాదు శాింతభనీ, అధికారుల్త ఎింత దౌయోనయిం చ్చషన్న, ఎింత శుఫఱిం ప్రయోగిించిన్న, 
ప్రజల్త భటుటక ప్రశాింతింగానే ఉిండాల. దఫాక దఫా తీస్త భనసుతవిం పెించుకోకూడదు. భనిం ఎన్నా దఫాల్త తిన్నా, 
ఎన్నా ప్రాణాల్త భనఴ పోయన్న, శాింతిం ఴడన్నడకూడదు' అన్న ప్రబోధిం అదుభతింగా న్నచ్చషింది.  
ఇన్నా యకాఱ, ఇన్నా కోటే జనింలో ఏ ఔకరు తొిందయడిన్న ఏ దౌయోన్నయన్నక్క దిఖకిండా, యింతెింత ఉద్రిఔు రషాతుల్త 
వచిున్న, ఏ తొిందయపాటూ లేకిండానే ఎింతో ఒరుపతో, ఏ ఴదేవషమూ పెించుకోకిండా సించరసుున్నారో, చూషన 
వాలిము మేమే ఎింతో ఆశుయయడాాము. ఔక భన్నశ మాటక యింత భహాశక్కు ఎఔకడనుించి ఎలా వచిుింద్ధ అన్న 
అశుయయపోయాిం. ఇింత శక్కు సింనుాడైన గాింధీ, ఆమన లేవదీషన ఉదయభిం జమప్రదింకాఔ తపదన్న ఆమన 
చెపపనదింతా అీరాలా ఆచయణలో పెటటఖల్తగుతే, ఆమన చెపపన సింవతసయ కాఱింలోనే సవరాజయిం వచిు తీరుతుింది. 
అనే భనో న్నశుమిం మాలో ప్రతి ఔకలి ఔలగిింది.  
ఉదయభిం ప్రాయింభించిన కొఱది మాసముఱక ఈ వదయభింలో చ్చరన్న చ్చయఔపోయన్న, యావద్ధభయతింలోనూ అధికారుఱ 
మీద్ధ, వారు చెలాయించ్చ అధికాయిం మీద్ధ రిండూ మూడు శతాఫదముఱ నుించ్చ వింటునా గౌయవిం, బమమూ ీణింలో 
భమభయపోయనఴ. గాింధీగారు ప్రాయింభించిన దౌయోనయయసత సింగ్రాభింలో స్యధిించిన తొల ఴజమిం ఇది అన్న 
ఉబమక్షాఱవార నమమఔ ఔలగిింది.  
ఎింత న్నయేీయమూ, అగౌయవమూ కాఔపోతే చాలా స్యమానుయరాల్త అయన దువూవర సుఫాభమలాింటి అసహాయురాలైన 
ఔ ఴతింతువ, సూరుయడసుమించన్న బ్రిటిష్ష స్యమ్రాజ్యన్నా కూఱద్రోమడాన్నక్క కట్రన్నాిందన్న యీబటుల్త ఆమెను 
తీసుకవచిు కోరుటలో న్నఱబెడితే, జనింతో క్రిక్కకరషఉనా కోరుటలో యీఔబటుల్త చుటుటముటిట విండగా, జిలాే మేజిస్తిటు 
ఎదుట ఎలా తఱపైనునా ముసుగు తీష తన బోడితఱ ప్రదరశించి ఔలఔటరునుదేదవించి భన యదదర తఱలూ బోడుఱ, 
నీవేదో దుసుుల్త ధరించి ఆ ఉనాతాసనిం మీద కూరుునాింత మాత్రాన్న న్నఔనా ఎకకవ శక్కు వింతుడవ కావ నీవ. 
ననేామచ్చమలేవ' అన్న ధీమాగా అనఖల్తగుతుింద్ధ ?  
ఆ మాటల్తఴనా జనిం ఔకమాటు గుిండెఝల్తేభనగా ఖగురాపటుతో ఆనింద భాషాపలోే కోరుట దదదరలేేటటుట గాింధీక్క జై , 
దువూవర సుఫాభమక జై', 'ప్రభుతవిం నవించాల.’‚అనే న్నన్నద్ధల్త చ్చశారు, అటువింటి దృశాయల్త వేలాది 
ప్రదరశతభయాయయ. అధికారుఱ గుిండెల్త దిఖజ్రన్నయ.  
ఇటువింటి దృశాయల్త ప్రతి న్నతయమూ ప్రతి వూలినూ అసింఖాయఔింగా జరుగుతుింటే అధికారుఱక భతుల్తపోయ 
కోపోద్రికుఱయ అయాింలేన్న దౌయోనయ చయయల్త ప్రాయింభించిన్నరు. విందలాది జన్నన్నా జైలిక ింపించడిం. వాలినఔకడ 
న్నన్న సింసలూ పెటటడిం అఔకడవాళ్ళి తిరుగుబాటులాింటి సతాయగ్రహిం చ్చమడిం, యటువింటి సింగటనఱ వఱే 
అధికాయిం న్నన్నటిక్క నవవఱపాల్త కాజొచిుింది.  



 

ఏ వీధిలో చూచిన్న, ఏ చతుషపధింలో చూషన్న, ఏ యచు స్యఴలిలో, సత్రాఱలో, దేవాఱయాఱలో చూషన్న, 
వచ్చువాయింతా గుమకూడి ఆ రోజున ఎింతభిందిక్క వీడాదో, ఏ న్నమకల్త ఉన్నయస్యలచాురో, పోల్నసుల్త ఏ యఔింగా 
ఴలిను సింసల్త పెట్టటరో, ఎఔకడెఔకడ కొటే్టటల్త జరగినవో మొదలైన ఴషయాల్త తప భరో యఔమైన సింభాషణ్ణమీ 
చెఴన డడిం మానేషింది. పోల్నసు వారకెఔకడ ఊపర సఱడిం లేదు. న్నద్రాహారాఱక తీరక ఉిండడిం లేదు. పాిం 
వాలిక ఈ హడాఴడిలో మా మాభగారు ఏదో గ్రాభింలో అరసుట అయ ఔన్నటి స్యమింకాలాన్నక్క వారన్న భీభవయిం 
తీసుకవచాుయనా వాయు ఊయింతా వాయపించిింది. ఊళ్ళి అశేష జనమూ, యరుగుపొరుగు గ్రామాఱక ఈ వాయు 
అిందిించినింతవయకూ ఆయా గ్రామాఱ వాసుల్త నఱబైయాభై వేఱభింది వయకూ పోల్నసు స్తటషనుా చుటుటముట్టటరు. 
అచుయతరాభయాయగారన్న చూడాల అన్న ఖిందయగోలిం చ్చస్యరు.  
వీల్తలేదన్నారు పోల్నసు జవానుల్త. ఎిందుక వీల్తలేదో చూస్యుభన్న యింతభింది ఔకస్యర ది అడుగుల్త ముిందుక్క 
వేశారు. ద్ధన్నతో పోల్నసువారక్క దడటుటకింది. తొిందయడఔిండి అన్న కొిందరు ఈ సమూహాన్నా శాింత యచ 
ప్రమతాించారు. ఇింతలోనే ఔ పోల్నసు ఇన్ సపఔటరు లోలక్క రుగెతుుకెళి అచుయతరాభమయగారన్న యవతఱక 
తీసుకవచిు ప్రజఱ ఎదుట హాజరురచాడు.  
ప్రజఱ అమతానిందింతో జమ జమధావన్నల్త చ్చశారు. అచుయతరాభమయగారన్న రాత్రిక్క యింటిక్క ింపించభనీ 
భరున్నడు కోరుటలో వారన్న హాజరుయచ్చ బాధయత తామే వసస్యుభనీ కఔల్తపెట్టటరు. పోల్నసువార్వదో సమాధానిం 
చెపబోతుింటే, అచుయతరాభమయగారు ముిందుకవచిు  
'నన్నాింటిక్క ింపించభన్న అడఖడిం మీక ధయమింకాదు. అది చటట ఴరుదదమైన న్న. ఈ ఔక రాత్రి నేను యింట్లే 
డుకింటేనేమ, పోల్నసు స్తటషనులో డుకింటేనేమ నేను చటట ఴరుదిింగా ప్రవరుించానన్న కొింతకాఱిం- కొన్నా 
మాసములో, సింవతసరాలో జైల్తలో ఉిండఔ తపదన్న ర్వపు కోరుటలో న్నయమమూరుులలాగూ తీరుపచెబుతారు. అపుపడైన్న 
భూతఱ శమనిం తపన్నదే ఔదు. మీరు తొిందయడకూడదు. శాింతిం వసించాల. భన ఉదయభింలో యది మొదటి 
మెటేటననా సింఖతి మీరు భరువకూడదు. అనవసయింగా - అనవసయమే కాదు అవసయమున్నా - మీరు కొపోద్రికుల్త 
కాకూడదు. భనది శాింతి సభయిం. రాఖదేవషాఱక భనభతీతుఱమై ఉిండవలననే ప్రధభ సూత్రిం భనిం ఏన్నడు, ఏ 
రషాతిలోనూ ఴసమరించకూడదు. మీరు శాింతింగా మీమీ యలిక వెళి హాయగా న్నద్రపోిండి. ర్వటినుించి మీలో 
ఎవరో ఔరు లేఔ విందభిందో, దిభిందో న్న స్యానిం ఆక్రమించి ఈ సభయిం స్యగిించాల సుభిండీ, వెళి యిండి. 
యమేశవరుడు భనమిందున్నాడు. ఇఔవెలిిండి భర అన్నారు చ్చతుల్త జ్జడిించి. ద్ధన్నతో ఎవవరూ క్కఔకరుభనుకిండా 
ఈ భిందింతా న్నశఫదింగా వెనకకభళిింది.‚‘యహించారు బాఫమయ’‚అన్న పోల్నసువారు ఔక నభస్యకయించ్చష, 
అచుయతరాభమయగారన్న లోలక్క తీసుకవెళ్ిరు.  



 

ఇటువింటి దృశాయల్త భనక న్నతయవయవహాయింలో ఔ భాఖమైన్నయ.  
ఇఔ అచుయతరాభమయగారు జైల్తక వెలిడింతో న్నక ఊపరాడకిండా కోరుట న్న ఎకకవైింది. ఆయన్న భధయ భధయ 
తెయప చ్చసుకన్న ప్రచాయ కాయయక్రభమూ స్యగిసూునే ఉన్నాను. ఇఔ సయసవతి కూడా కొకఔకపుపడు రాత్రుల్త కూడా 
యింటిటుటన ఉిండకిండా, ఎఔకడచూషన్న తానే! ఎఔకడ ఴనడాా తనమాటే మోసనీ రూింలో ఉనా బద్రకాళలా 
ఉనయవసూు, ఉతాసహరుసూు, ఉద్రేఔరుసూు తిరుగుతుింటే,  
నేన్నశుయయచక్కతుడనై, యవవించి, నేన్నమెతో సమానింగా తియఖలేఔ కోరుటఱవెింట తియఖడమేమటి? ఇదేమ ఔయమ అన్న 
ఎింతో బాధడుతుిండేవాడిన్న కోరుటలోకానైతే నేను చాలా తెలవైనవాడిననీ, భించివాడిననీ న్నయమమైన న్నయమవాదిననీ 
పేరువచిున మాట్ట వాసువమే. ఆ పేరుక తఖా ఆయోన్న ఔనడుతూనే ఉనాది. అయన్న న్న భనసు కెింతమాత్రమూ 
తృపుగాలేదు. ఈ సింతృపు న్నన్నటి పెరుగుతూనే ఉనాది. దీన్నక్క మొదటి కాయణిం కోరుటలో జరుగుతునాది న్నయమిం 
కాదనే భావిం బాధిించడిం మొదల్తపెటిటింది. భదరాసులో వనాపడే హైకోరుటలో న్న వృతిు స్యగిసుునా రోజులోేనే న్న 
భావిం బాధిసుుిండగా, ఔ రోజున ఐ.ష.ఎస్ జడిోగారతో స్యహషించి, ఈ కోరుటఱలో జరుగుతునాది న్నయమింఔింటే, 
అన్నయమమే ఎకకవ ఔన్నపసుునాది అన్న ధైయయింగా అనేశాను.  
ఆమన న్నపై ఆగ్రసించకిండా చిరునవవ నవవతూ, మీయనాది న్నజమేకావచుు పాయవతీశింగారూ! ఈ కోరుటఱలో మేమచ్చు 
తీరుపల్త కొిందరు పెదదల్త ఏరాపటుచ్చషన చట్టటఱకూ, సూత్రాఱకూ ఴరుదిిం కాకిండా ఉిండవలననే చూస్యుముగాన్న 
కవఱిం యదేన్నయమమూ, ధయమమూ అన్న చెపడిం ఔషటమేనన్నాడు. (We administer law Sir, not 
justice)ఆ మాటఴన్న ఆమనక స్యషాటింఖ ప్రణాభిం చ్చషనింత న్నచ్చశాను.  
ఆమన నవవకింటూ "మీర్నవృతిు అటేటకాఱిం కొనస్యగిించఖఱయన్న అనుకోను. Good luck and god bless 
you", అన్న న్న భుజO తటిట వెళిపోయాడు.  
ఈ భావిం యలా ఉిండగా న్న స్యటి లామయేలో చాలాభిందిలో ఉిండే లేక్క గుణాల్త, అసహన్నల్త, ఴదేవషాల్త 
న్నవృతిుమీద వైముకయిం ఔలగిించడాన్నక్క రిండవ కాయణిం అనుకింట్టను. కోరుటలో ఉనాింతస్తపూ వాద ప్రతివాదుఱ 
వళ్ళి కఔకలాే కాటే్టడుకన్నాయవతఱకొచిున తరువాత వారవార స్తాహాల్త ఴసమరించకూడదు. కాన్న న్న అనుబవిం 
ద్ధన్నక్క వయతిర్వఔింగా అనేఔస్యరేు ఔనడాది. మా మాభగారు కారాయింతరులై ఉిండడించ్చతను న్న మీదన్నిందుకో సహజింగా 
కొింతభిందిక్క అభమానిం ఔఱఖడిం చ్చతను నేను భీభవయిం వచిున కొఱది మాసముఱక న్నకూ పేరూ, ఆయోన్న ఎకకవ 
కాజొచిుింది. ఇది న్న ప్రయోజనఔతవభన్న నేన్నపుపడూ అనుకోలేదు. ఏదో గాలపాటనో, అదృషటభనో అనుకనేవాడిన్న, 
కాన్న మా స్యటి న్నయమవాదుఱలో భటుటక చాలాభిందిక్క న్న పైన అసహనిం ఫమల్తదేరింది.  



 

అపడు జవయింతో వాయిం రోజుల్త లేవలేఔపోయాను. ఴర్నతమైన దగూా, జవయింతో బాధడానాు. మొతుింమీద 
ఎలాగైతేనేమ బ్రతిక్క ఫమటడానాు. ఎనోా అయోింటు కసుల్త వాయద్ధ వేయించుకోవఱష వచిుింది. ఈ షాతిలో ' 
ఔన్నడు మా మాభగారక్క చియ రచితుడు చాలా స్తాసతుడు, ముకయమైన ఔేయింటూ అయన రాజుగారు కామన 
తెఱేవార్వసరక్క ననుా చూడడాన్నకొచాురు.  
వారది చాలా ముకయమైన ఔేయింటూ ఆమన రాజుగారు కామన తెఱేవార్వసరక్క నను చూడడాన్నకొచాురు. వార చాలా 
ముకయమైన వయవహాయము న్నచ్చతులేో ఉనాది. న్న అన్నరోఖయిం వఱే వాయద్ధల్త డుతునాఴ. ఆ సిందయభింలో వూరక 
చూడడాన్నక్క వచాురు. కాబోల్త అనుకన్నాను. కొింతస్తపైన తరువాతను వారు సఱవ తీసుకింట్టనన్న లేచారు. నేనూ 
లేచి వీధి గుభమింద్ధకా వారన్న స్యఖనింపుతూ "రిండు మూడు రోజుఱలో నేను కోరుటక వచిు వాయిం దిరోజులేో భన 
వయవహాయిం పూరుచ్చస్యును. అింత భనక అనుకూఱింగానే ఉనాది. మీర్వమ సిందేసించనఔకయలేదు." అన్నాను.  
'చితుిం’‚అన్న వెలికిండా భరొఔ ీణిం ఔదఱకిండా అఔకడే న్నఱఫడాారు వారు.  
ఏమటి రాజ్గారూ ! ఏదో వేర్వ న్న మీద కూడా వచిునటుటన్నాడు. మీరు న్న దఖాయ ఏదో సిందేహింతొ న్నఱఫడాటుటన్నారు. 
మీ అభప్రామమేమట్ల న్నససిందేహింగా చెపవచుును. అన్నాను. అయన్న వారు భరోీణిం ఆలోచిించి  
'న్నక సిందేహమూ లేదిండి. తభమీదను న్నక రపూయణ ఴశావసిం. కాకింటే ఇఔకడ న్నయమవాదుఱలో కామన, 
భించి ఆయోన్న వనావాడే ననుా వార ఔేయింటులో చ్చరుుకోవలనన్న చాలా కాఱిం నుించి ప్రమతాించ్చసూు యపుపడొఔ 
అస్త్రిం ప్రయోగిించారు. తభక చాఱ సుస్కుగా ఉనాదనీ చాలా ముదిరన ీమవాయధనీ, ఇఔ మీరు రిండు మూడు 
మాసముఱఔింటే జీఴించయనీ న్న కసుఱనీా సభమిం మించకిండా భరొఔరక్క పచెపడిం అనగా తనక 
పచెపడిం భించిదనే ఉదేదశయింతో న్నక ఔబురు చ్చశారు. నేను న్నరాఘింతపోయాను.  
ఈ పెదదవారు అనఫడేవారక్క కూడా యింత నీచమైన ఆలోచనల్త ఉింటవా అన్న న్నశేుష్యటడనై చాలా బాధడానాు.ఈ 
సింఖతి మీ చెఴన్న వేద్ధదభన్న వచాునుగాన్న, మీ ఆరోగాన్నా గురించ వారచిున రపోరుట నమమ భటుటక కాదు సుభిండీ" అన్న 
ఔ నభస్యకయిం చ్చష ఇఔ న్నఱఫడకిండా వెళిపోయారు.  
నేను లోలక్క వచిు మానవ సవభావాన్నా గురించి ఆలోచిసూు ఎింతోస్తపు అలాగే డుకనుిండిపోయాను.  
ఇది జరగిన మూడోన్నడు కోరుటలో నేను ఔనఫడేటపటక్క ఆ పెదదపేడరు గారు ఆశుయయపోయారు. ఏభిండీ ఆరోఖయింగా 
ఉనాద్ధ ! అన్న మాముల్తగా అనే మాట అనటిం కూడా భరుపోయారు. భర న్నల్తగైదు రోజుఱలో మా రాజుగార కసు 
ఴచాయణ జయఖడిం ఆ కసు రాజుగార ీమే కావడింలోఆ పేడరుగారక్క ీవాతిం వచిునింతన్న అయింది.  

  



 

బారషటర్ పాయవతీశిం - 59వ భాఖిం 
న్నక కోరుటన్న ఎకకవైనకొదీద న్న వృతిు మీద న్నకెింతో న్నరుతాసహము. అసహయమూ ఔఱఖన్నయింభించిింది. ఇఔకడ జరగే 
అవతవఔలూ, పేడయే భనసుతావల్త, ఔేయింటు పేచ్చకోరు సవభావాల్త. ఔక అింగులిం మేయయన్న రుఱ ఆషు 
హరించవలననే ఆతృతా, బేడకో పావలాకో ఔఔకరుడి వాది తరుఫున కోరుటక హాజరై ‘దేవన్న ఎదుట చెబుతాను. 
అఫదదిం చెపను’‚అన్న ప్రమాణిం చ్చష, న్నరొమహమాటింగా తపుపడు స్యీయిం చెపుపటే వృతిుగా పెటుటకనా భనుష్యయఱను 
చూసుుింటే…..,‚ 
తభ ఉదోయగాన్నక్క ఖవయామెింటు యచ్చు జీవన బృతిుక్క తృపుడఔ యహసయింగా చెయయజ్ప సింపాదిించి తభరు ప్రతి 
న్నతయిం చ్చస్త న్నయమ ఴరుది కాయయఔలాపాఱను ఴసమరించి ఆ నేయములే భరొఔడు చ్చశాడనే అభయోఖిం కోరుటలో వస్తు ఆ 
భన్నశ వక్షారుహడన్న న్నరొమహమాటింగా న్నయణయించి, వీ ఴధిించ్చ అదికారుఱను చూస్తు…….‚ 
నేను నేరున ఴదయమీద, సింపాదిించ్చ డబుామీదనూ, వదోయఖిం చ్చస్త న్నయమమూరుుఱనూ స్యటి ఆింధ్రఱ మీదను అసల్త 
భనవ జ్తిమీదనే దేవషము, అహసయమూ ఫమల్తదేర ఈ వృతిు ఎపుపడు వదుల్తకింద్ధమా అనే తొిందయపాటు, ఎకకవ 
కాజొచిుింది.  
గాింధీగారు న్నయమవాదుఱింతా ఈ న్నయమస్యాన్నఱను, ఴద్ధయరాుఱింతా ఴద్ధయఱయాఱను ఴడిచి దేశస్తవకై ఔింఔణిం 
ఔటుటకన్న జీఴతాల్త సవరాజయ సింపాదనక అింక్కతిం చ్చసుకోభన్న చెపపన ప్రబోధింలో ఎింత సతయమూ, ఓచితయమూ 
ఉనాదో రుజువతో వచిుింది. నేను కోరుట న్న తగిాించుకన్న ఎకకవగా కాఱక్షేిం చ్చసూు వచాును. ఈ బాధ డలేఔ 
ఔేయింటుే వేర్వ పీేడయే దఖారక్క వెలిఔ తపపిందికాదు. నేనీ ప్రచాయ యయటనలో ఔ రోజున అరసుటకాఔనూ తపలేదు. 
ఖవయామెింటు ధయమమా అన్న ఆరు మాసముల్త రాజభిండ్రి జైల్తలో ఴశ్రింతి తీసుకోభన్నారు.‚‘న్నయమమూరుుల్త 
ఔరుణాభయుల్త, తభ ఆజా అవశయ భనుసయణీమము, నేనిందుఱక ఔృతజాడును, అన్న నభసకరించి బోనులోనుించి 
దిగేసరక్క అఔకడగుమగూడిన జనభింతా హయషద్ధవన్నల్త చ్చసుుింటే న్నయమస్యానింలో కూరుునా అధికార న్నశేుష్యటడై షగుాతో 
తఱవించుకన్నాడు.  
ఇింఔనఔకడక ఴచాయణ చూడట్టన్నక్క వచిున జనభింతా న్న తోటి కూడా ఫమటక వచిు జైల్తద్ధకా ననానుసరించి 
కొతుకోడల్తను అతిుింటిక్క ింపనటుే ఆనింద్ధశ్రువఱతో ననుా నూతన ఖృహ ప్రవేశిం చ్చయించి, వార ద్ధరన వారు 
మౌనింగా వెళిపోయారు.  
జైల్తకెలిడిం అింటే అపుపడే అిందర బమింపోయింది. బమిం పోవడమే కాకిండా ప్రతి వాళ్ళి ఔనడా పోల్నసు 
జవాను దగిారక్క వెళి ‘చ్చతనయతే అరసుటచెయయ ఏమాత్రిం చ్చస్యువో చూస్యును’‚అనా సవాల్త చ్చస్తింతవయకూ ప్రతి 



 

యువకడి ధైయయిం వచిుింది. ఇఔ జైల్తక్క వెళిన వాళ్ళి జైల్త జీవనిం చాలా హాయగా ఉిందనీ ఫమటక్క వచిు ఔబురేు 
చెబుతుింటే చాలా భింది ఇవనీా ఔఱపన ఔథఱనుకనేవాళ్ళి. చూస్తు చాలావయకూ వాలిమాటలూ న్నజమే 
అన్నపించిిందిపుపడు.  
ఏభింటే ఇపుపడు జైలిలో బైఠాయించుకన్న కూరుునా వాలిింతా చాలా చాలా చదువకనావాళ్ళినూ, వాలిిందరూ 
జైలేోక్క వచిున్న, పూయవపుటఱవాటుఱను భరువలేఔపోయారు. అనగా కావఱషన సఔరాయల్త ఏరాపటుే చ్చసుకోవడిం 
మెదల్తపెట్టటరు. అనగా కావఱషన యఔయకాఱ పఱహారాలూ, ట్టలూ, కాఫీలూ, షఖరటూే మొదలైననీా జైల్త గోడఱ 
లోఱక తెపపచుకోకూడదనా సింఖతి తెలషకూడా, తభక కావఱషన సదుపామముఱనీా చాలా వయక ఎలాగో 
ఔలాగున తెపపించుకోవడిం అఱవాటు చ్చసుకన్నారు.  
ఔ రోజున ఔ తమాషా జరగిింది మా అిందరలోక్క పెదదన్నమకడిక్క ఈ చ్చషటల్త ఏవీ యషటిం ఉిండేఴకాదు. ఔరోజున 
ఎవరో ఒయింటిదఖాయ నుించో, భరోఔ చోట నుించో, భించి జిలేబీ వేయించి తెపపించారు. తెపపించడమేకాఔ అది 
అిందరక్క ించి పెట్టటరు కూడాను. ఈ న్నమకడు యఔకడికెలా వచిుింది. అన్న ప్రవాించకిండానే, న్నరోమహమాటింగా 
తభక కావఱషనింత పుచుుకన్న అది అిందిించిన వారన్న మెచుుకన్నాడు కూడాను. ఆ భరున్నడు ఏదో ిండఖన్న పేరు 
పెటిట న్నల్తగైదు యకాఱ పఱహారాలూ, కాఫీలూ, ట్టలూ హోటల్త నుించి ఔ పెదదభన్నశ తెపపించి అిందర ఴిందు 
చ్చయించాడు. మా న్నమకడు వచిు ఈ ఏరాపటింతా చూచి,‚‘ఇదింతా చటటఴరుదదిం. ఎవరు ఏరాపటు చ్చశారు.? ఇవనీా 
ఇఔకడక ఎలా వచిునయ’‚అన్న కొించెిం ప్రవాించారు. ఎవరూ క్కఔకయభనలేదు. అిందరూ తెఱేబోయ మూఖబోయ 
కూరుున్నారు. ఏభిండీ ఎవరు మాటే్టడర్విం ?' అన్న ఆమన భళ్ళి భరింత తీవ్రింగా అడిగారు.  
నేనూరుకోలేఔ ద్ధన్నక్క సమాధానింగా 'కానయతే నేను చూడలేదు కానీిండి. ఫహుశా న్ననాటి జిలేబీల్త వచిునద్ధరనే 
యవీ వచిు వింట్టమన్న న్న ఊహన్నాను చాఱ ఖింభీయింగా.  
అఔకడ ఉనావాలిింతా పకాల్తన నవేవరు. ఆమన ఴర్నతమైన కోిం వచిు ఆ ఴిందులో పాలొానకిండా చకాకపోయారు. 
ఇలాింటి కాఱక్షేపాలేవో తయచు జరుగుతూ మా బాధఱను భరపసుుిండేఴ. ఇఴకాఔ ప్రతిరోజూ స్యమింకాఱమో, రాత్రో 
పురాణ కాఱక్షేములో, రాజమ ఉన్నయస్యఱలో శాస్త్రీమ ఴషమముఱపై చయులో జరుపుతుిండేవారు ఆయా 
ఴషయాఱలో ఆరతేరనవారు. ఆిందుచ్చత మాక ఴనోద్ధన్న, ఴజ్ాన్నన్న లోటూ లేకిండా కలాస్యగానే జైలేోరోజుల్త ఏ 
బాధా తెలమకిండా ఖడుపుకొచ్చువాలిిం.  
న్నక తెలమకిండానే యటేట ఆరున్నఱల్త ఖడిచిపోయన్నయ. ఔరోజు ఉదయానేా పోల్నసు జవానువచిు ,  



 

"అయాయ తభరింఔ ఇఔకడ ఔక ీణిం కూడా ఉిండడాన్నక్క వీల్తలేదనీ, వెింటనే తభరింటిక్క దమ చ్చమవఱషిందనీ, 
సూరాింటు గారు తభతో భనఴ చెమయభన్నాయన్న కాళ్ళి రిండు ఠకకభన్న శఫదించ్చసూు దఖాయక చ్చరు, సలాిం చ్చష, 
వెళిపోయాడు.  
మత్రుఱింతా ననాభనిందిించి పునుఃపునుః శీఘ్రమేన జైల్తప్రాపుయసూు’‚అన్నారు. న్నఱఫడి యింటిక్క వెళ్దభన్న వెనకక 
తిరగేసరక్క, మా మాభగారు నవవతూ అఔకడ న్నఱఫడివన్నారు.  
"ఏిం న్నమన్న పాయవతీశిం ప్రధభ ర్నీ అయింద్ధ! బాగానే రాషనటుటన్నావే? ద్ధ వెడద్ధిం" అన్న న్న భుజ్ిం మీద 
చెయయవేష అఔకడునా గుర్రఫాిండిలో ననుా కూరోుపెటిట ఆమనకూడా ఔకన కూరుున్న, యింటిక్క తీసుకవెళ్ిరు. నేను 
కలాస్యగా మాటే్టడుతూ 'సయసవతి గుభమిం దఖాయ న్నకోసిం న్నర్నహసూు ఉింటుిందనే ఔఱల్తఔింటూ యింటివదదక వచ్చుసరక్క 
గుభమింలో మా అతుగారు భటుక న్నఱఫడివిండటిం చూచి , న్నక కాళ్ళి చఱేఫడాాయ, హృదమిం ఫరువెక్కకింది. 
భనసుస ఴఔఱమైింది. ఈ మారుపఱనీా మాభగారక్క న్న ముకింలో ఔనఫడాఴ కాబోల్త. ఆమన్నింతో స్యనుభూతితో 
న్నభమదిగా న్న భుజింమీద చెయయవేష "సయసవతి కూడా ఆ భధయను అరసుట అయిందోయ్. ద్ధన్నక్క మూడు న్నలే్త వీ 
వేశారు.  
"ఔ వాయిం రోజుఱలో అది తిరగి వసుుింది. నీక తెలస్త ఉింటుిందన్న ముిందు చెపలేదు నీతో" అన్నారు.  
"ఆహా! అలాఖిండీ చెపఔపోతే భటుటక మున్నగిపోయిందేమునాది? ఇలా జరుగుతుిందన్న ఊసించి ఉిండవఱషనది" 
అన్నాను.  
ఫిండి దిగి తినాగా ఇింకమీ సింభాషణ లేకిండా న్నఖదిలోక్క వెళిపోయాను. చటటసభమతమైనవీ, కాన్నవీ కావఱషన 
సదుపాయాలేవో ప్రమతాిం చ్చష స్యధిించుకన్నా, జైల్త జీఴతమే అలాటిది. పాిం సయసవతి ఏలా బరసుుిందో అనే 
ఆలోచన వొచ్చుసరక్క టటరాన్న దు:కిం వచిుింది. వెింటనే ఆమె సహసిం కాయయదీక్షా తఱచుకింటే ఎింతో ఆనిందమూ 
ఔలగిింది. ఆశుయయిం! ఔక భన్నశ మాటవఱే జ్తి, భత, లింఖ వయోభేదింలేకిండా అశేష ప్రజ్న్నకాన్నకాన్న ఇింత 
భావోదేఔిం ఔకమాటు ఔలగిిందింటే ఎింత ఆశుయయిం!  
న్నన్నటిక్క ఉదయభిం తీవ్రిం కాజొచిుింది. పోల్నసు జుల్తమూ, దౌయోనయిం మతిమీరపోతునాది. ప్రతిరోజు విందలాది జనిం 
వేలాది జనిం ఈ బాధఱను అనుబఴసుున్నారు. అింతక దిరటుే జనిం, న్నయభమింగా చిరునవవతో జైల్తక వెడుతున్నారు. 
లార్న దఫాల్త తిింటూనూ వన్నారు. కాళ్ళి చ్చతులూ ఴయఖగొటుటకన్న ఴఔలాింగుఱవతూనూ వన్నారు. కొింత భింది 
భృతుయవ వాతను కూడా ఫడాారు. ఏమైన్న, నుదురూ, బెదురూ, భీతిలేకిండా వెనుతియఖడభనే మాటే లేకిండా 
ముిందుక వేలాది, ఱీలాది జనింతోసుకవసుున్నారు. జైలిలో ఎఔకడా ఖాళ్ళ ఔనడాింలేదు. దఫాల్త తినావాలితో 
ఆసపత్రులూ న్నిండిపోతున్నాయ.  



 

ఇలా యావద్ధభయతిం కకభమడిగా ముిందుక తోసుక వసుుింటే, పాఱఔవయాిం ఎలా అరఔట్టటలో, జ్జకొట్టటలో తెలమఔ 
ఉక్కకరబక్కకర కాస్యగిింది. అధికారుల్త ఏమ చ్చమడాన్నక్క తోచఔ, ఈ తుఫాను అరఔటేట ఉపామము తోచఔ 
దౌయోనయకాిండక దిగారు.  
జైలేోడా స్త్రీ పురుషాదుఱను యఔయకాల్తగా సింసల్త పెట్టటరు. అది చాఱఔ భన భతాన్నక్క వయణ వయవసాకూ అపారాాల్త 
ఔలపించి వయణ ఴదేవషిం రచుగొటిట ఈ దేవషిం శాశవతింగా ఉిండడాన్నక్క ఔ ప్రతేయఔపు రాజమ పార్నటక్క న్నమకల్తగా 
తయారుచ్చశారు.  
పలతిం వెింటనే ఔన్నపించిింది. వారావించిిందింతా అనుకనాదింతా జయఖనే జరగిింది. బయతకిండభింతా 
ఔకటవతుిండనీ పునరుజీోవనము పొింది పూయవపు టౌనాతయిం పుింజుకింటుింది, అనే ఆశాక్కయణాల్త 
ఔనడుతున్నామనుకనా సభమింలో పాఱకల్త న్నటిన ఴషబీజ్ల్త భహావృక్షాలై ఴషవాయువఱను దేశిం 
నల్తదికకలా ప్రసరించ్చష భతఔలోేలాలూ, కఱఴదేవషాల్త ఎఔకడ చూషన్న ఫమల్తదేయదీష, భళ్ళి కొన్నా దశాబాదఱ 
వయకూ ఈ దేశిం లేవకిండా నడుము ఴయగొటిటనింత న్న జరగిింది.  
కాింగ్రెసు ఉన్నయస్యల్త ఉతాసహాల్త, ఊర్వగిపులూ, ఎఔకడ ఫమల్తదేరన్న, వాటిఔడుాతఖఱడాన్నక్క, చెదయగొటటడిం ఔ 
రపాటయింది. ప్రతి వయాింలోనూ, ప్రతి శాకలోనూ ఇఔ న్ననామాటలేిందుక ప్రతి ఇింట్ట తిండ్రి కొడుకఱక, భారాయ 
బయుఱక స్దర్నస్దరుఱకూ భధయ నీ వైషమాయల్త ప్రఫలపోయ దేశిం చిన్నాభనాభయేయ షాతిక వచిుింది దుయభయమైన ఈ 
ఴభనాతావన్నక్క ద్ధరతీషనవారూ ప్రోతససించినవారూ, పెదదఱ చదువకనావారూ, ఴజ్ానవేతులే కాన్న స్యమానుయల్త 
కారు.  
ఇఔ నీ రషాతుల్త ఎలావన్నా ఎింత బాధాఔయింగావనా భన ఱీయిం భరువకూడదు. ఖభయిం చ్చయవఱషనదే చ్చర 
తీరుతాిం. అనే కాింగ్రెసు న్నమకఱ శింఖారావాల్త భరింత ధీమాగా దేశిం అింతట్ట ప్రతి ధవన్నించస్యగాయ. ప్రజ ధైయయ 
సాయయయముల్త సడల పోకిండా ప్రచాయిం, ప్రభోదిం ఎకకవవతున్నాయ. కొతుకొతు న్నాగాల్త నాడమాయింభించారు. 
గాింధీగారు అధికారుఱమీద్ధ, న్నయమస్యానఱమీద్ధ రోజురోజుకూ ఏ క్కించతుు గౌయవిం లేకిండా పోవన్నయింభించిింది. 
అధికారుల్త ఏ మాటన్నా, ఏన్న చ్చషన్న ద్ధన్న ఔపారాాల్త ఔలపించి అఱేరచ్చమ న్నయింభించారు  
కాింగ్రెసువారు.  
నేను మూడవస్యర జైల్తక్క వెళినపడు వెనఔ చెపపన దువూవర సుఫాభమగారు కూడా ఆ జైల్తలోక్క వచాురు. భముమఱను 
చూడడాన్నక్క వూలినుించి కొిందరు మత్రుల్త వచిు మాటఱభధయను సింగీతాల్త, స్యసతాయల్త ద్ధయల్త ప్రాయింభించారు. 
మాక కొించెింఎడింగా వనా స్త్రీఱ ఴభాఖింలో దువూవర సుఫాభమగారు ఈ సింగీతిం ఴన్న మా ఴభాఖింలోకొచిు, ఎవరు 



 

న్నమన్న ఆ ద్ధయల్త చదివేది" అనాది. ఆఴడ పూయవకాఱపు ఴతింతు సవరూిం చూచి మా మత్రుఱలో ఔతను. 
'మొగాళ్ళిలిండి యఔకడ, పాడుతున్నారు’‚అన్నాడు.  
" అలాగా న్నమన్న, నేను పొయపాటు డానానామాట. ఏదో వెడిా ముిండన్న న్నకిం తెల్తసునూ, న్నక తెలషిందలాే 
ఔకటే ఈ రోజులోే భగాలియతే కాయయయింఖింలోక్క దిగి, వారూ మాకభలేే జైలేో విండే వాయనుకన్నాను. ఇఔకడా 
అఔకడా వెర్రిమొర్రి పాటల్త ఱలాేయ సింగీతాల్త పాడుతూ సుకింగా తిరుగుతూ వింట్టయనుకోలేఔ పోయాను’‚అన్న 
గిరుకకన తిరగి చకాకపోయింది ఆఴడా. ఆ దఫాతో వీలినోళ్ళి ఔటుటఫడాాయ. ఎవడిముఖాన్నా ఔతిువేటు వేషన్న న్నతుురు 
చుఔక రాదనుకన్నాను. వీళ్ళికూడా ఇింఔనఔకడ ఴల్తవలేఔ మాట్టభింతీ లేకిండా సఱవన్న కూడా అనకిండా 
భవనింగా వెళి పోయారు, ఇటువింటి సింగటనల్త ప్రతిన్నతయిం ఎనోా జరుగుతూిండేఴ.  
పూయవిం న్నయమవాదుఱక, న్నయమమూరుుఱమీద, ఎింతో గౌయవముిండేది. వారూ న్నయమవాదుఱయడఱ ఆదయమూ, 
అభమానమూ, గౌయవమూ ప్రదరశించ్చవారు. ఇపుపడవనీా పోయన్నయ. అిందులోనూ ఆింగేేయుల్త అధికాయ స్యానింలో 
వింటే వారయడఱ భర్న న్నయేీయిం చూపేవారు. భన న్నయమవాదుల్త. ఔస్యర బెజవాడ న్నయమవాది ఔరు న్నలా 
సభరిుడూ, న్నజమైన న్నయమవాదీ, దగిాయవనా ఔ వూరువెళి అఔకడ సబ్ ఔలఔటరు దఖాయ వాదిించవఱష వచిుింది. 
ఈమన్నింతో శ్రభడి ఆఔకడక వెళ్లిసరక్క ఔలఔటరుగారు ఎఔకడికో వెలిడాన్నక్క సైక్కలఔకబోతున్నారు. ఈమనుా చూష 
సైక్కల్త మీద పెటిటన కాల్త దిింకిండానే,  
‘ఏభిండీ వచాురా?’‚అన్నాడు. 'అవనిండీ తభవదద కసునాదిఔద్ధ యపడు. అిందులో వాదిించడాన్నక్క వచాునన్నాడు.  
ఆమన సైక్కలకకతూ 'అయతే వాదిసూు ఉిండిండి. న్నక కొించెిం న్న ఉనాది భరొఔచోట అలా వెళివస్యును’‚అన్నారు. 
ఔలఔటరు దొయగారు. అయతే తభరు దమచ్చస్తవయకూ వేచివింట్టనన్నాడు పేడరుగారు. 'అఔకర్వేదిండీ మీ వాదన 
కాన్నవవిండి’‚అన్నాడు ఆమన.  
పోనీ భరో రోజున వస్యునులిండి" అన్నారు వల్తగారు. 'అఔకయలేదయాయ, నీ వాదన కాన్నభమింటూింటిన్న ఔద్ధ? 
అన్నాడు. కొించెిం చిరాకగా,  
ఈమనక వళ్ళిభిండిింది. 'మీరు లేనపుపడు ననీా గోడఱక వాదిించభన్న చెపడిం చాలా హాస్యయసపదిం. నేను 
వెడుతున్నాను సఱవ’‚అన్నాడు వల్తగారు. ఔలఔటరుగారు ఆగ్రహావేశులై’‚మీరపుపడిఔకడ మీ వాదన స్యగిించఔపోతే 
వేర్వఔకడ ఎపుపడూ వాదిించడిం జయఖనే జయఖదన్నాడామన.  
‘అదే న్న భనఴకూడా’‚అన్న మారుమాటలేకిండా వెళిపోయాడు. గాింధీగార స్యవతింత్రోదయభ ప్రభావమే ఇది.  
హైకోరుటలో కూడా మా గురువగారు ప్రకాశింగారు ఇటువింటిదే భరో తమాషా చ్చశారు.  



 

ఔస్యర దొమీమ కసులాింటిది వచిుింది. సుమారు యాభైభింది ముద్ధదయల్త తరుఫున వకాఱతుు పుచుుకన్న ప్రకాశింగారు 
ముద్ధదయఱ తరుఫున వాదిించడాన్నక్క హాజయయాయరు. జడీోగారు కూడా చాలా తెలవైనవారూ, న్నయమమూరుులూనూ. 
ఆమన కసింతా ముిందే క్షుణణింగా చదిఴ ఔ ర్నతిగా న్నయమిం చెపవలనన్న న్నయణయాన్నకోచాురు. కోరుటలో 
న్నయమస్యానింలో కూరుున్న ప్రకాశింగారన్న ముద్ధదయఱ కసు చెపభన్నారు. ప్రకాశింగారు ప్రాయింభించిన కొన్నా 
న్నమషాఱక 'ఇఔను చెపఔకయలేదు రిండోది చెపభ’న్నారు.  
ప్రకాశింగారు అదే వాదన భళ్ళి చెపన్నయింభించారు. జడీోగారు రిండు న్నమషాల్త కాగానే,‚‘చాల్తను. తరువాత కసు 
అన్నారు.  
ఇలా ఏడెన్నమది స్యరేు అయన తరువాత జడీోగారు కొించెిం చిరాకగా ఏమటిండీ మీ వదేదశిం ఎన్నాస్యరుల్త అడిగిన్న 
మారొఔటేమీ చెపకిండా అదే వాదన స్యగిస్యురు. మీక్కింకా చెపడాన్నకమ లేఔపోతే మాన్నమయకూడద్ధ? అన్నాడు. 
ప్రకాశింగారు, జడీోగారు చూపన తొిందయపాటును ఖభన్నించనటేట ఎింతో ప్రశాింతింగా, 'అయాయ ఈ కసులో 
ముద్ధదయల్త యాభైభింది. అిందరమీదనూ క న్నింద్ధరోణ జరగిింది. అిందుచ్చతను యాభైభింది తరుఫున్న నేను 
వకాఱతు తీసుకన్నాను. ఔనుఔ న్న వాదన కూడా కయఔింగా ఉింటుింది. తభరు కాసు  
ఒపఔతో ఔక వాదననైన్న పూరుగా ఴన్నవింటే భన ఉబయుఱకూ ఏ యఫాిందీ లేకిండా ఉిండేది. తభర్న కసుపై పైన 
చదిఴన ఔ తీరామన్నన్నక్క వచిు మా వాదన ఴనకిండానే తీరుప చెపేపటటుే ఔన్నపసుునాది. ప్రభువల్త ఴన్నా ఴనఔపోయన్న 
ఈ యాబైభింది తరుఫున్న మా వాదన స్యగిించి తీరుతాను' అన్న తన వాదన ప్రాయింభించారు. న్నయమమూరుుల్త 
ఖతయింతయిం లేఔ చెవఱపగిించి కూడుున్నారు. చిత్రమేమటింటే అన్నా కసులూ ఴనేసరక్క జడీోగారు తభ అభప్రామము 
తపన్న తెల్తసుకన్న వీర వాదనలో న్నయమిం గురుించి వీరఔనుకూఱమైన తీరుపచెపాపరు.  
భరొఔ హైకోరుటలోనే ఆింఖే న్నయమమూరు, కోరుటలో వాదన జరుగుతుిండగా తను న్నయయాధితిగా తనతోకూడా 
తెచుుకనా ఔ కఔకపఱేను ళ్ళి పెటుటకన్న ద్ధన్నన్న ఆడిసూు, లాలసూు కూరుున్నాడు. అదిచూచి న్నయమవాది తను 
చెబుతునా వాదన ఴయమించుకన్న మాటేడకిండా కూరుున్నాడు. న్నయమమూరు ళ్ళిఉనా కఔకపఱేను న్నమురుతూ తఱ 
పైకెతుకిండానే,  
“ఏిం కూరుున్నార్విం ? వాదనయపోయింద్ధ?’‚అన్నారు.  
న్నయమవాది నదురూబెదురూ లేకిండా, ఔ లుకాఱమేన్న తడుముకోకిండా ప్రభువల్త స్యగిసుునా సమాలోచనల్త 
పూరుకాగానే న్న వాదన స్యగిించవచుునన్న కూరుున్నాను' అన్నాడు.  
ద్ధన్నతో జడీో షగుాతో తఱవించుకన్న, వెింటనే నౌఔయన్న పలచి కఔక పఱేను తీసుకపోభమన్న అపజెపప, తభరింఔ మీ 
వాదన పూరు చ్చమిండి" అన్నాడు. ఇింతిింత పెదద హోద్ధఱలో ఉనా అధికారుఱను ధిఔకరించఖఱ స్యభయాయిం 



 

స్యవతింత్రోదయమాన్నక్క పూయవిం ఏ ఔరదదరకో తప అిందర ఉిండేది కాదు. దొయఱనగానే బమడడిం, దూయదూయింగా 
తొఱగిపోవడిం వగైరా ఉిండేది. ఈన్నడు అనగా ఈ ఉదయభిం ప్రాయింభించిన తరువాతనే ప్రతిరోజు ఎఔకడడితే అఔకడ 
దొయల్త ఔనడడిం రపాటయింది.  
న్నన్నటి ఉదయభిం తీవ్రతయిం కాజ్జచిుింది. ఆింగేాధికారుల్త మీద న్నయేీయిం. న్నయసన ప్రఫఱభవతూ వచిుింది. ఈ 
రషాతుఱలో ఎింతకాఱము ఈ అధికాయము న్నఱవఔఱదనే ఆలోచన ప్రతివారలోనూ ఫమల్తదేరింది. అధికాయము తభ 
చ్చతిలోవనా వారు పోల్నసుదలిం చ్చతను, అనేఔ దౌయోన్నయల్త ప్రోతసససూు తభ ప్రోతాసహిం లేఔ పోయన్న వారు 
చ్చసుునా క్రౌరాయఱనూ, అన్నయయాఱనూ, చూచ్చచూడనటుట ఊరుకింటున్నారు.  
పోల్నసుల్త బెదిరింపుల్త వదల లార్నచారోలూ, ఆపైన ఔనీారు కారపించ్చ ఴషవాయువ ప్రయోఖములూ, ఆపైన 
తుపాకలూ, బాకలూ మెదలైనవనీా న్నయభమింగా ఉయోగిించన్నయింభించారు, అనేఔ భింది ఴఔలాింగుల్తగా 
తయాయయాయరు. విందలాది జనిం అఔకడిఔకడే భయణిించారు. పోల్నసుఱను మించిన ప్రజ్ సమూహము ఔనఫడితే 
సైన్నఔఫలానేా తీసుకవచాురు. ఖవయామెింటువారు.  
ఇిందింతా ఔ ఎతుు , దీన్నన్నమించిన భరోఔటి ప్రయోగిించారు. పైన చెపపన ఴధముగా భనను బాధిించిన వాయింతా 
భన ఫసశశత్రువల్తకాగా అింతఔింటే ప్రఫఱమైన భన అింతశశత్రువఱను కొింతభిందిన్న లేవదీశారు.  
నీ,పాట్ట తిిండీ తిపల్త లేఔ వీధుఱింట తిరగే రౌడీమూఔల్తా కాింగ్రెసు సబఱలో అఱేరచ్చమడాన్న, ఉన్నయసకఱ పైన 
రాళ్ళి వగైరారువవడాన్న, ఇింకా ఎన్నానోా యకాఱ చెపకూడన్న అఱేరేు చ్చమడాన్నక్క ఉయోగిించుకన్నారు. 
ఇింతఔింటే ద్ధరుణిం భనలోనే ఉనా కఱ భతవైషమాయల్త రచుకొటిట వారలో చెపశఔయింకాన్న న్నల్తవ శఔయింకాన్న ఎనాటి 
మానశఔయింగానీ ప్రజఱ ఴదేవషాన్నా రచుకొటిట భనలో సుమారు సఖపాల్త పైగా జన్నన్నా ఴడదీష భనక శాశవత 
శత్రుసైనయింగా తయారుచ్చశారు. వీరన్న తయారుచ్చషన అధికారులూ లామనిం చితుగిించిన్న, వీరు భటుటక తభ ఔృశ 
ఎనోా వెర్రితఱల్త వేషన్న, న్నరవరాభింగా స్యగిసూునే వింట్టయన్నపించిింది. ఱీలాది జన్నన్నా జైల్తక ింపసూునే 
ఉన్నారు. వీర పైన చ్చస్త ఆరోణల్త ఎింత చుఱఔనగా చూచి హాస్యయసపదుఱను చ్చశారో ఔక ఉద్ధహయణ చెబుతాను.  
ఔ బచు మెతుుకనే గ్రుడిా బ్రాహమణుడు అయవై ఏళ్ళిపైఫడినవాడు ఈ వదయభ ప్రభావాన్నక్క లొింగి ఎవరో ధయమిం చ్చషన 
పాత కదదరు గుడాల్త ఔటుటకన్న " ఔల్త ేమానిండోయ్ బాబూ! ఔళ్ళి తెయవిండోయ్!" అనీ, "మాకొదీద తెఱేదొయతనభనీ 
"జ్తీమగీతాల్త ప్రభోద్ధతమఔ గీతాల్త పాడుకింటూ అడుకకతిింటునా ఈ అింధుణిణ సూరుయడసుమించన్న బ్రిటిష్ష 
స్యమ్రాజ్యన్నా కూఱద్రోయాట్టన్నక్క కట్రనుాతున్నాడన్న ఆరోణ చ్చష కోరుటముిందు హాజరురచారు. బోనులో ఇతన్నన్న 
న్నఱబెటిట కోరుటగుభస్యు ఈ అరోణ ముద్ధదయక్క చదిఴ ఴన్నపించాడు, న్నయమమూరు "ఈ ఆరోణ నీ సభధానమేమ" 
టన్నారు.  



 

"అయాయ నేను గుడిాన్న. తలదిండ్రుల్త, పోషకల్త, సింయక్షుల్త ఎవరూ లేన్నవాడిన్న. న్నబోటివాడు, ఈ పుటటింధువ. 
న్నయీయక్షు, బ్రిటిష్ష స్యమ్రాజ్యన్నా కూఱద్రోమ ప్రమతిాసుున్నానన్న తభరు నముమతున్నారా బాబూ! అలా తభరు 
నముమతుింటేనేనీన్నటిక్క ఇింతవాడినయాయనన్న చాలా ఖరవసుున్నాను. తభర్వ వీ ఴధిించిన్న అనుబఴించఖఱను. న్నఔది 
సుఖానుబవిం తభఔది దు:ఖానుబవిం కాఖఱదేమో ఆలోచిించుకోిండి " అన్నాడు.  
అఔకడ గుమకూడిన సమూహింలో ప్రతిఔకర గుిండె ఝల్తేభనాది. అిందరూ దిశల్త మారుమోగే హయషధావన్నల్త చ్చసూు 
ఆనింద భాషాపల్త ఴడిచి న్నశశఫదింగా వెళిపోయారు. న్నయయాధికార తఱవించుకన్న ఆ అింధుడైన ఈ ప్రఫఱ ఴరోధిక్క 
ఆరు మాసముల్త ఔఠినవీ ఴధిించాడు.  
భరొఔస్యర యటువింటి తమాషాయే జరగినది గురుుకొసుునాది. ఔ పెదద ముతైదువ అయా శతాఫదిం ద్ధటిన వమసుసఖఱ 
ఆమెను, ఈ ఉదయభింలో యింతో ఔృశ చ్చసుున్నామెను అరసుట చ్చష కోరుటలో హాజరు రచారు. న్నయయాధికార ఆమెను 
ఏ ప్రశా వేమకిండానే,  
‘ఈఴడన్నఔకడనుిండి తీసుకొచాుయయాయ పోభమనిండి. అవతఱక్కయింటికెళి ఆఴడనేదో చూసుకోభనిండి. 
రాజయాలోేక్క అడుగుపెటటవదన్న చెపిండి. ఈ కోరుటలోక్క ఇింఔవస్తు మాట దఔకదనిండి’‚అన్నాడు తీవ్రింగా,  
వెింటనే ఆమె రపపాటు వయవధి కూడా లేకిండా, ఏమీ తడుముకోకిండా  
"ఇింకొఔరవరో న్నక చెపడమెిందుకూ ? తభరు చెపపన మాటలే కింగున ఴనఫడుతుింటేనూ, తభరు 
న్నకచెపభనా మాటలే నేనూ తభతో చెబుద్ధభనే వచాును. న్నఔింతఔింటే ఇఔకడ ఇింకో నేింలేదు." అన్న గిర్రున 
వెనక్కక తిరగి మారుమాటలేకిండా ఫమటక నడిచిింది. పోల్నసుల్త ఆఴడ వెింట రుగెతాురు.  
న్నయమధికారక్క ఴర్నతమైన ఆగ్రహిం వచిు ఆఴడను చావగొడద్ధభనాింత వద్రేఔింతో లేవబోతుింటే కోరుటలో ఉనా 
జనభింతా చపటుే కొడుతుింటే తన తఱవించుకన్న తన స్యానింలో చతిఔఱడాాడు.  
ఇలా ఎన్నానోా చిత్ర ఴచిత్ర సింగటనల్త జరుగుతుింటే నుాల్త ఔటటకూడదు అనే ఉదయభిం, ఉపుప సతాయగ్రహింలాింటి 
ఉదయభిం, ఔల్తే తక తాళ్ళి, ఈతలూ యవవకూడదనే ఉదయభిం; యలాింటి వెనోా ఉదయమాల్త ఔద్ధన్నఔింటే ఔటి 
ప్రఫఱమైనఴ స్యగుతుింటే, వాటిన్న ప్రతిగటిించడాన్నక్క స్యధయమైింత దౌయోనయకాిండ జయడిం, అదీ చాఱఔ భన 
అింతశశత్రువఱను రచుగొటిట అింతరుయది్ధల్త ప్రోతససించడిం వగైరా సభయిం ఴశ్రింతి లేకిండా జరుగుతుిండగా, ఇది 
చాఱనటుే ప్రించ భహాసింగ్రాభమే ఫమల్తదేరింది.  
భన రపాఱకల్త భనవాలిిందరనీ యుదిింలోక్క భళిించడాన్నక్క ప్రమతాాల్త చ్చమడిం ఏఔకరూ సైనయింలో చ్చయడిం 
యింతమాత్ర దేశసతిం కాదన్న కాింగ్రెసు సతబోధ చ్చమడిం, ఇది అింతా బూటఔభన్న తపకిండా సైనయింలో 
చ్చరతీయడిం ప్రతి పురుష్యడి ఴదుయఔు ధయమభన్న జషటసైటూే, ముషేముల్త, రాయసుటల్త. యపపసూటలూ, యఔయకాల్తగా 



 

ఉన్నయస్యఱతో న్నటకాఱతో, బూటకాఱతో, ధన్నశతో ప్రజఱను సైనయింలోక్క లాఖడాన్నక్క ప్రయాతాాల్త స్యగిించడిం, ఈ 
రషాతుఱలో అింత దూరానుాిండి ఇింత దేశన్న  ారపాలించడిం దుస్యసధయిం అనే వదేదశయిం ఆింగేేయునక ప్రఫఱిం కావడిం 
ఎన్నానో  ాఅడాింకల్త, యఫాిందుఱ ఔషాటల్త, నషాటఱ, మారాాల్త ఔలపించి ఆింగేేయుల్త భనదేశిం చిన్నాభనాిం చ్చష 
కొింతయన్న భనక పగిించి వెళిపోవడిం అిందరనీ ఴబ్రాతుల్త  ాచ్చషింది. ఇఔ మా బొింటేిం అనగా స్యమానయ కాింగ్రెసు 
వీరుఱింతా ఏమ చ్చయాలో తోచఔ న్నన్న అవసాల్త యఔయకాలైన యఫాిందుల్త డడిం చూష, కొన్నాళ్ళి వాలిక 
స్యనుభూతి చూపుతూ కొన్నా కొన్నా సతబోధల్త చ్చసూు కాఱక్షేిం చ్చశాము నేనూ, సయసవతీ, 
అచుయతరాభమయగారూనూ.  
అచుయతరాభమయగారు ప్రాటసు పూరుగా ఴయమించుకన్న ఆ నింతా ననుా చూడభన్నారు. ఈ ఉదయభిం కాయణాిం 
కాకిండానే న్నకన్నడో ఈ కోరుట మీద్ధ ప్రాటసు మీద్ధ అసహయిం తతాకయణింగా ఴయక్కు ఔలగిిందన్న నేన్నింఔ భళ్ళి ప్రాటసు 
పెటటడిం అసింబభనీ మా మాభగారక్క నచుచెపాపను. ఇింటిక్క వచిు, ఇింక ఉదయభింలో చ్చర్వ ప్రమతాిం చెమయకిండా 
ఉనా భూమీ, ఫుట్రా చూసుకొన్న బాగుచ్చసుకోభన్న మాన్ననా వచిు చెపాపడు. ప్రసుుత రషాతుఱలో అదే ఔయువయమేమోనన్న 
న్నశుమిం చ్చసుకోభన్న నేనూ, సయసవతి మొగుల్తుర్రు చ్చరాము.  
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