
దమయంతి కూతురు …  ప. సతయవతి 

ఆదివరం నాడు నా గదిలో ఉదయబానఽడు ప్రవేశంచక ండా గవక్షప్ు తెర దించ ేఉంచఽతానఽ. కనీ ఆది 

సో మవయల దిన బేదాల  లేక ండా ఆయ ంటికే లేచి, నుత హ ందీ నుటల నేప్థ్యంలో కఫనీ, ఆంగల, తెల గు 

దినప్తిరకలనా, వటి సపలభ ంటల నా ఆసాదిసాూ  ఉండే స్నేహ, నా దీరఘ నిదర భయ ంచలేదఽ.  

"ఇలా స ోంబేయిలా పడుకున్నావోంటే తున్ఽా లేపేసా '' అతు ద్వోంద్నవయా ల డ ైలాగులు లృసఽరుత ోంద్ి. అోంచేత 

న్ేన్ా తవరగన్ే లేచి బుద్ిిగ పళ్లు  తోముకుతు వచేేసయికే "ఆమమే హుజూర్ ఆప్ కో ఴతనయ ోఁ భే లే 

చ ల ోఁ..'' అోంటూ కఫ మగుు  పకకన్ పెట్టోంద్ి. 

పెట్ట  "చ పపోండి హుజూర్, ఆజ్ ఆప్ కో కహ కహ లే చ ల ోఁ'' అోంటూోండగన్ే తుశ్ేల తటాకోంలో యమ 

లృఴయిన్టటట  తౄ న్ మోగిోంద్ి. 

మా అతాయయ. 

'న్నకు న్ఽవవవ పెలుు సోంబోంధనలు చాడొద్ఽు  అతాయాయ' అతు చనలా కోపోంగ తుష్కరషగ చ పపన్న అతాయయ 

ఊయ కద్ఽ. 

"సమరుకోట తుోంచి సోంతోష్ అన్ే కురరఱడి అమామన్నన్ాలకి తూ తృరొ ఫెైల్ బాగ న్చిేోంద్ి. ఱళ్ుతో 

మాటాు డనన్ఽ. ఆ అబాబమకి క డన న్చిేోంద్ి. గురుఱరోం ఱళ్ుతు తీసఽకుతు తూ ద్గురకొసా న్ఽ. ఴెలవవపెట్ట  

ఉోండు'' అతు హుకుోం జాయీ చేఴోంద్ి. ఆద్ిఱయతుకీ గురుఱయతుకీ మధ్య చనలా ద్ారోం ఉోంద్ి కన్ఽక ఏద్ో  

సకు చ పేపఴ తపపోంచఽకుోంద్నోం అన్ఽకున్నాన్ఽ. 

"బురర మసజ్ కోసోం బయయటీళయతుా రమమన్నాన్ఽ తొమ్మమద్ిన్ారకి. అద్మన్నక తిరుగుడు, తిన్ఽడు, 

కొన్ఽడు, చయిేోంచఽడు వగౄైయ వగౄైయ ...'' అోంద్ి న్ృచ ేలి. 

ఎకకడ కకడ ళకరు చేద్ను ోం, ఎకకడ తిోంద్నోం, ఏోం కొోంద్నోం, ఎవయికి తౄ న్ఽు  చేద్ను ోం అతు జాతతన ఱేసఽా ోండగ 

మలూు ఇోంకొక యమ ... 

"న్ేన్ఽ మీతో మాటాు డనలి. ఎపవపడు, ఎకకడ కుద్ఽరుత ోంద్ి చ పపోండి'' ఎవయ  కద్ఽ, న్న తృర ొ ఫెైల్ న్చిేన్ 

సమరుకోట సోంతోష్. 



'న్న్ఽా కలఱొద్ఽు  మాటాు డొద్ఽు . న్న తృర ొ ఫెైల్ మీకు న్చిేతే సయితృ మోంద్న? మీద్ి న్నకు న్చేకకయేుద్న? 

అమన్న గురుఱరోం ఎటూ ఉోంద్ిగ కొలువవ. మధ్యన్ ఇపవపడ ోంద్ఽకు?' అోంటే 

'చనలా ముఖ్యభ ైన్ లృష్యోం, పరసన్ల్ గ మాటాు డనలి పు జ్' అన్నాడు. 

"ఏయ్, యతువవమామ. కఴేపవ లృన్ోద్ోం. ఇపవపడే మన్ గిహతుకే .. ఏత ోంచమన్ఽ. తొోంద్రగ తేలేేద్ను ోం. 

భ ై హూ న్న'' అతు ఴేాహ సలహ ఇచిేోంద్ి. "సయే'' అతు కోంద్ియీగల త టటట  కద్ిలిోంచనన్ఽ. 

సోంతోష్ ఫ్మొ్ సమరుకోట న్న అోంతన చద్ఽవవకున్నాడు. న్నలాగే మోంచి ఉద్ో యగోంలో ఉన్నాడు. మోంచి 

బటటలు ఱేసఽకుతు 'బయొట్' పయిమళ్ోం చలుు కుతు (మౌత్ ఱష్ క డన పవకికలిోంచి), ఘుమఘుమలాడుతూ 

వచనేడు. కొతుా మయయద్ మాటల , మన్ాన్ల  అయాయక వచిేన్పతు బయటపెటాట డు. ద్మయోంతమమ 

తుజోంగ చచిేతృ మోంద్న, లేక ఱృలుుతృ మోంద్న? అన్ే గొపప సోంద్ేహోం తున్ా యతిొ ఆకసమత ా గ ఱళ్ుమమకి 

వచిేోంద్ట. ఆలృడపపట్ తుోంచీ ఒకటే సణుగుడుట! తుజాతుకి అతన్ఽ 'ఱృలుుతృ మోంద్న?' అన్లేద్ఽ. మా ఊరలు  

మా చఽటాట లు, పకకలు ఇరుగుతృర రుగులు, అోంతగ చద్ఽవవయతుఱళ్లు , బయొట్ పయిమరాల  మౌత్ 

ఱష్ ల  ఎరుగతుఱళ్లు  ఱడేఴ ఱడేఴ అయిగితృ మ కలోం చ లిున్ ఒక మాట అన్నాడు. 

"సయ ీ సోంతోష్ ... ద్మయోంతమమ చతుతృ మోంద్తు చ పప మ్మమమలిా సోంతోష్ పెటటలేన్ఽ. మీరు ఱడనయే 

ఇోంద్నకొకమాట! ఆ పన్ే చేఴోంద్ి. ఆ ద్మయోంతమమ క త యిా న్ేన్ఽ. సయేన్న. చ పపోండి మీ ఱళ్ుకి'' 

అన్నాన్ఽ. అతన్ఽ చలుు కొచిేన్ పయిమళ్ోం న్న కడుపవలో తిపవపతోోంద్ి. 

"అబేబ అద్ేోం లేద్ఽ ... న్ేన్ఽ మా ఱళ్ుతు కతువన్స చేసా న్ఽ. మ్మమమలిా గుయిోంచి ఆఫస లో .. అకకడన చనలా 

బాగ చ తృపరు అతు చ తృా న్ఽ .. ఊయేక అడిగన్ోంతే ..'' 

"మయి న్ేన్ఽ మ్మమమలిా గుయిోంచి మీ ఆఫసఽలో ... అకకడన అడగలేద్ే. అమన్న ఎోంద్ఽకొచిేన్ అన్ఽగరహోం 

ఇద్ి. మతుద్ుయికీ కుద్రద్ఽ సోంతోష్ గరూ. పెలుుచాపవలొద్ుతు చ పపోండి. న్ేన్ఽ మా అతాయయకి చ పేపసా న్ఽ'' 

అతు న్మసకయిోంచేలన్ఽ. 

"మీ అతాయయతుకకడకి త చ ేమయ. గొడవవోండద్ఽ. అకకడ క చఽతు ఊయేక సోంబోంధనలోంటూ గ ల పెటేటసఽా ోంద్ి'' 

అోంద్ి ఴేాహ. 

"సయేలే. ఇపపట్కే ఆలృడ కొడుక  కోడల  ఆలృడేద్ో  న్నకు ద్ోచి పెటేటస ా ోంద్తు బాధ్ పడితృ త న్నారు. 

ఇకకడికొఴేా  ఆలృడ డబుబకోసోం, బోంగరోం కోసోం న్ేన్ఽ త చఽేకున్నాన్ోంటారు. అసలు ఆలృడే న్న్ఽా 



తలిులేతు పలు  అతు చనట్ోంపవ ఱేఴోంద్ి. తుజోం చ పేపఴాే తృ ద్న? ఎోంద్ఽకోగతూ ఆలృణణి  న్ొపపోంచలేన్ఽ ... పెోంచిోంద్ి 

కద్న న్న్ఽా.'' 

"అలాగతు య జుకో సోంతోష్ వచిే తున్ఽా ఏడిపఴేా  ఊరుకోంటాఱ ఏోం? అద్ేోం కుద్రద్ఽ'' అోంద్ి ఴేాహ. 

సోంతోష్ మాటలకి న్నకేోం ఏడుపవ యలేద్ఽ. 

ఇటటవోంట్ ఱట్కి న్న అలర వవలిపవపడు సపోంద్ిోంచవవ. చిన్ాపవపడు చనలా ఏడనేన్ఽ. బహుల ఈ 

జీలృతనతుకి సయిపడ .. తరుఱత ఏడుపవ ఆపవకోడనతుకి చనలా కష్టపడనా న్ఽ. ఎోంతో లృలుఱృైన్ ఉద్ేవగలు, 

సపోంద్న్ల  తపప మయేలౄ కతూాళ్ుకి అరహోం కవతు త లుసఽకుోంటటన్నాన్ఽ ఇపవపడిపవపడే. అోంచేత 'మీ 

లృలువ తులబెటటట కోమతు' న్న పొయభ ైన్ కతూాట్ మ్మత ొలన్ఽ ఱేడుకున్నాన్ఽ. ఇపవపడిపవపడే న్న మాట 

లృోంటటన్నాయలృ. అసలు ద్మయోంతికి ఒక మచే పెటటడనతుకి, ద్నతుా న్నక  అోంట్ోంచడనతుకి, మా మీద్ 

అసహయమో అన్ఽగరహమో చాపోంచడనతుకి లౄరలు వరు? 

ఴేాహతు ద్ేవవడు కేవలోం న్నకోసభే సిళటోంచిన్టటట  న్న కు స భేట్ అమోంద్ి. తరుఱత న్న కలీగ్ అమోంద్ి. 

కలిఴ ఒక అతృర్ట భ ోంట్ తీసఽకొన్డోంతో న్న ఫెొోండ్, ఫలాసఫ్ర్, గౄైడ్ అమతృ మోంద్ి. మా అన్ాయయ 

తరుఱత తన్ే ఆతమబోంధ్ఽవవ న్నకు. ఆభ  ఒక ఝయి. న్న సఽద్ీరఘ మౌన్నతుా కయిగిోంచిోంద్ి.  

ముడుచఽకుతృ మన్ న్న్ఽా కసా కసా సఫ్వ చేఴోంద్ి. న్వవడోం న్ేయిపోంద్ి. న్నక  తృడడోం వచేతు గురుా  

చేఴోంద్ి. పవసాకలు చద్వడోం అలఱటట చేఴోంద్ి. ఴేాహ బుయట్ళయన్ కి బురర అపపగిోంచి క చఽోంద్ి. న్ేన్ఽ 

క డన కళ్లు మయసఽకుతు క చఽన్నాన్ఽ. న్న మన్ో యవతుక మీద్ న్లుపవ త లుపవ జీవన్ ద్ిలయలు. 

*** 

స ోంద్రయ ఱలుుోంటలు  సోంగీతోం తృఠోం అమతృ మ, ఇోంట్కి వచిేన్ ఆ అసఽరసోంధ్య ఱేళ్, ఇోంక వరోండనలో 

ద్ీపోం ఱృలగడోం లేద్ఽ. ముఴయీ ముసరతు చీకటలు  న్నన్ా కోపోంగ పేముకుయీేలో క చఽతు ఉన్నాడు. 

ఆయన్ చేతిలో ఒక కగితోం ఉోంద్ి. అన్ాయయ సాోంబాతుకి ఆన్ఽకుతు తులుేతు ఏడుసఽా న్నాడు. ఏభ ైోంద్ో  

అమమతు అడుగుద్నమతు లోపలికి ఱృరాు న్ఽ. లోపల గద్ఽలతూా చీకట్. వోంట్లుు  చీకట్. 

"అభ మకకడికౄలుుోంద్ి న్నన్నా?'' అోంటే చ పపలేద్ఽ. చేతిలో కగితనతుా లౄల ైన్తుా ముకకలు చేఴ కుపపబో ఴ 

అగిుపవలు  ఱృలిగిోంచనడు. అన్ాయయ న్న్ఽా కౌగిలిోంచఽకుతు ఏడిఴేా  న్ేన్ా ఏడనేన్ఽ. అభ మోంతకీ యలేద్ఽ. 

ఎవరూ అన్ాోం వోండలేద్ఽ. భేోం ఏడిే ఏడిే పడుకున్నాోం. త లుఱయేసయికి వోంట్ోంటలు  అతాయయ ఉోంద్ి. 

ఆలృడోంటే న్నకు ఇష్టోం ఉోండద్ఽ. 



"మా అమమ ఎకకడికౄలుుోంద్ి?'' అడిగన్ఽ. 

"ఏటలు కి'' అోంద్నలృడ. 

న్న్ఽా సాకలుకు ఱృళ్ుమతు న్నన్ా కోపపడనా రు. న్నన్ాోంటే భయోం కన్ఽక ఱృరాు న్ఽ. ఇోంట్కొచేేసయికి అమమ 

ఉోంటే బాగుోండున్ఽ అన్ఽకుోంటూ ఱృరాు న్ఽ. అటాు  యౄోండు, మయడు, న్నలుగు య జులు ... ఉహూ అమమ 

యలేద్ఽ. న్నకు జవరోం వచిేోంద్ి. అమమ సపరశకోసోం తపోంచనన్ఽ. తుద్లొో ఏడనేన్ఽ. మోంద్ఽ తళ్ులు ఇచిేన్ 

అతాయయ చేతితు లృఴయి కొటాట న్ఽ. పద్ియ జులకి జవరోం తగిుోంద్ి. ద్ఽలృవోంచఽకోక అటటగట్టన్ తల తుోండన లుకలుక 

లాడుతూ పేలు. బాగ చీరుకుతృ మే ద్ఽఱృవన్ త చిే అతాయయ బరబయ ద్ఽలృవోంద్ి. తలోంతన మోంట. 

అతాయయ అమమ గుయిోంచి చ డా మాటలతూా మాటాు డుతోోంద్ి. తిడుతోోంద్ి. కరర పవచఽేకుతు ఆలృడ న్ృతాిమీద్ 

కొట్ట ఱృళ్ుగొడద్నమతుపోంచిోంద్ి. 

"మా ఇోంటలు తుోంచి ఱృలుుతృ '' అతు ద్ఽఱృవన్ లాకుకతు ఆలృడ చేతిమీద్ కఴ కొద్ీు  గీయన్ఽ. ఎరరట్ చనరలలోతుోంచి 

న్ృత ా రు వచిేోంద్ి. ఆలృడ న్న్ఽా కొడుత ోంద్న్ఽకున్నాన్ఽ. న్నన్ాతో చ పప కొట్టసఽా ోంద్న్ఽకున్నాన్ఽ. కతూ 

ఏమీ అన్లేద్ఽ. కళ్లు  త డుచఽకుోంటూ న్న్ఽా ద్గుయికి తీసఽకుతు "న్న్ఽా ఱృలుుతృర మమోంటే తృ తనన్ఽ. కతూ న్ే 

ఱృలుుతృ తే ఇోంటలు  ఆడద్ికుకకోసోం మీ న్నన్ా ఇపవపడే పెలుు చేసఽకుోంటాడు. ఆ వచేే ఆలృడ తూకిలా తల 

ద్ఽవవద్ఽ. పేలు చాడద్ఽ. న్ఽవవవ కఴయికొట్టన్న బతిమ్మలాడి మోంద్ఽలు ఱృయయద్ఽ. న్ఽవవవ పఴపలులృ. 

తుోండన పద్ేళ్లు  లేవవ. తూకేమీ త లీద్ఽ. ఒకట్ మాతోొం తుజోం. మీ అమమ ఇక యద్ఽ. మ్మమమలిా ఱొద్ిలేఴ 

తృ మోంద్ి. మీ న్నన్ా రమమోంటేన్ే వచనేన్ఽ. తూకోసోం ..'' అోంద్ి. అతాయయ కొడుక , కోడల  ఎకకడో  

ద్ారోంగ ఉోంటారు. ఆలృడొకకతీ లృజయఱడలో ఉోంటటోంద్ి. ఱళ్ుతో ఆలృడకు పడద్తు అన్ేద్ి అమమ. 

 

"అమమ తుజోంగ యన్ే యద్న అన్ాయాయ?'' అోంట ే అవవన్న్నాడు. న్నకన్ా న్నలుగేరలు  పెద్ు  అమన్న 

న్న్ృాోంతో సముద్నమోంచేఱడు. అన్ాోం తిన్కతృ తే బతిమ్మలాడేఱడు. న్ృల య జుల తరుఱత బటటల  

పవసాకల  సరుు కుతు వ ైద్యబాద లో ఒక హసటల్ కి ఱృలుుతృ యాడు. న్నన్నా అతాయాయ పోంపోంచేలరు. 

మగపలుఱడు బాగ చద్ఱలట. ఇకకడుోంటే చద్వలేడుట. అపవపడు న్నకౄవరూ లేరతు ఎోంత ఏడనేన్ో! 

 

న్ేన్ఽ సాకల్ న్ఽోంచి పయిగౄత ా కుోంటూ వచిే గోంపెడనశ్తో సయసయి వోంట్ోంటలు కి తృ తనన్ఽ అమమ వచిేోంద్ేమో 

అతు. అమమ యద్ఽ. ఏడుతృర సఽా ోంద్ి. అతాయయ ఇచిేన్ తృలు తనగకుోండన ఏడుసాా  ఱృలుుతృ తనన్ఽ. ముోంద్ఽ 



కోపపడుత ోంద్ి. తరుఱత బతిమ్మలాడుత ోంద్ి. కళ్ులోు  తూరలు సా మ ఆలృడక కడన. ఆలృడిా ఏడిపఴేా  న్నకు 

బాగున్ాటటట ోంటటోంద్ి. ఆలృడే అమమతు ఱృళ్ుగొట్టోంద్తు అపవపడపవపడా అన్ఽమాన్ోం వసఽా ోంద్ి. ఆలృడ కళ్ులోు  

తూళ్లు  చాలక బలవోంతనన్ తృలు తనగేఴ వరోండనలో క చఽోంటాన్ఽ. 

"సోంగీతనతుకి తృ ఱే'' అోంటటోంద్ి అతాయయ. 

సోంగీతోం వద్ఽు . స ోంద్యయ ఱళ్ుమమ మోంచిద్ి కద్ఽ. అమమతు గుయిోంచి అతాయయ లాగే మాటాు డిోంద్ి. ఆలృడ 

చ పేప సోంగీతోం న్నకిష్టోం లేద్ిపవపడు. సాకలోు  ళెట్ల్ ఆడాోం మాన్ేలన్ఽ. కవరటయీు పయీక్షలోు  అతుా సబెెకుట ల  

తతృపన్ఽ. న్నన్ాతో మాటాు డాోం తకుకఱే. అమన్న, ఇపవపడనయన్ ఎవయితోన్ా మాటాు డాోం లేద్ఽ. తృ ొ గౄరస 

కరుా  చాఴన్ య జు న్న్ఽా పలిచనడు. కోపపడకుోండన క చ మన్నాడు. బాగ చద్ఽవవకుోంటే ఎోంత మోంచిద్ో  

చ తృపడు. ఎోంత చద్ఽవవకుోంటే అోంత చద్ిలృసా న్న్నాడు. అమమతు మయిేతృర మమన్నాడు. న్ేన్ఽ ఆయన్ 

చ మయపటటట కుతు ఱృకుకలుపెట్ట  ఏడనేన్ఽ. ఆయన్కి క డన ఏడుతృర చిేన్టటట ోంద్ి. అకకడిాోంచి ఱృలుుతృ యాడు. 

అతాయయ న్న లౄపవ తుమ్మయిోంద్ి. మోంచితూళ్లు  ఇచిేోంద్ి. అమన్న అమమతు ఎలా మయిేతృ తనన్ఽ? 

అన్ాోం తిన్ేఴ బయట్కి పయిగౄతేా  తొోంద్రలో మయతి సయిగు  కడుకోకకుోండన అమమ పమ్మట కొోంగుకోసోం 

ఱృత కుకోంటాన్ఽ. స ోంద్రయ ఇోంట్ న్ఽోంచి త చిే గేటటపకక న్నట్న్ ఴెోంటటమల ు  మొకకకి మొద్ట్ గుతాి వఴేా  

గోంత లేసాా  గద్ిలోకి తృ మ అమమతు పలుసా న్ఽ. సాకలుకి ఱృరలు  ష్ూజ్ మాఴతృ తే అమమ తృలిష్ 

పెడుత ోంద్ిలే అతు వద్ిలేసా న్ఽ. టీచర్ తిట్టన్పవపడు గుయొా సఽా ోంద్ి అమమ లేద్తు. అపవపడేడవకుోండన 

ఉోండడనతుకి చనలా కష్టపడతనన్ఽ. 

అన్ాయయ అచేోంగ న్న పేరుతోన్ే ఒక ఉతారోం యలడు. అకకడ బావవోంద్న్నాడు. మోంచి ఴేావిత లు 

ద్ొయికరన్నాడు. అమమకోసోం ఏడుసాా  క చ కుోండన న్న్ఽా క డన బాగ చద్ఽవవకోమన్నాడు. 

అపవపడపవపడా ఉతాయలు యసా న్న్నాడు. 

ఒకయ జు మయిేతృ మ అతాయయ పమ్మట కొోంగుకి మయతి త డిచనన్ఽ. ఆలృడ ఱృన్కిక తియిగి న్న బుగు మీద్ 

చిట్కౄ ఱేఴ న్లృవోంద్ి. ఆ ఱేసలృలో న్నన్ాకి టాొన్ఫర్ అమోంద్ి. అడిగి చేమోంచఽకున్నాడతు అతాయయ 

చ పపోంద్ి. అకకడ ఱళ్ుకి న్న్ఽా తలిులేతు పలు  అతు చ పపోంద్ి. అోంటే మా అమమ చచిేతృ మోంద్తు అరాోం 

అన్ామాట. బాగ కోపోం వచిేోంద్ి న్నకు. 



"మా అమమ చచిేతృ లేద్ఽ. మలూు వసఽా ోంద్ి. అటాు  చ తృపవోంటే ఊయ కన్ఽ'' అతు అతాయయతు తిటాట న్ఽ. అతాయయ 

న్లృవ ఊరుకుోంద్ి. అతాయయకి న్ేన్ోంటే జాలిట. జాలిపడే ఱళ్ుతో న్ేన్ఽ మాటాు డన్ఽ. కొతా సాకలు పలులతో 

క డన న్నకు ఴేాహోం వద్ఽు . ఱళ్లు  జాలి పడనా రు. న్నకు న్చేలేద్ఽ. అసల వయి ఴేాహమయ వద్ఽు . న్ేన్ఽ 

బాగ చద్ఽవవకుోంటాన్ఽ. కు సఽలో ముోంద్ఽోంటాన్ఽ అన్ఽకున్నాన్ఽ. అలఱటటైతృ తోోంద్ి అమమలేకుోండన 

ఉోండడోం. కతూ మయిేతృ లేన్ఽ కద్న అమమతు. అద్ుోం చాసఽకున్ాపవపడలాు  గుయొా సఽా ోంద్ి కద్న. న్న వోంకీల 

జుటటట , న్న కన్ఽబొ మలు ...  

న్న ఒోంట్ రోంగు అతూా అమమఱే కద్న. అసలాయ జు న్ేన్ఽ సాకలుకు ఱృళ్ుకుోండన ఉోంటే అమమ ఱృలుుతృ మేద్ి 

కద్ేమో. గేటలు  తులబడి చ మయ ఊపన్ అమమ! అతాయాయ, న్ేన్ా, న్నన్నా కొతా ఊయికీ, కొతామన్ఽష్ లకీ, 

కొతా సాకలుకీ అలఱటట పడుతూోండగ న్నన్ా ఱరోం య జులు ఎకకడికో ఱృరాు డు. ఱృళ్ుబో తూ ఒక 

గొలుసఽ, ఒక జత గజుల  (అలృ అమమలృ) అతాయయ చేతికిచిే న్న కోసోం ద్నచమన్నాడు. ఆలృడ ోంద్ఽకో 

ద్ిగులుగ కతుపోంచిోంద్ి. ఊయితుోంచి న్నన్ాతో తృటట ఒకలృడ క డన వచిేోంద్ి, పెద్ు  సాటేకసఽతో. 

 

ఆలృడతు 'అమమ అన్ఽకో'మన్నాడు న్నన్ా. 'న్ేన్ఽ చచిేన్న అన్ఽకోన్ఽ' అతు న్న మన్సఽలో 

తురిమోంచేసఽకున్నాన్ఽ. అతాయయ బటటలు సరుు కుోంటలోంద్ి ఒక య జు. ఎకకడికతాయాయ అోంటే మా ఇోంట్కి 

అోంద్ి. న్ేన్ఽ ఆలృడిా చఽటటట కుతు 'న్ేన్ా వసా ' అతు ఏడనేన్ఽ. సాకల్ తృ త ోంద్ి, వద్ున్నాడు న్నన్ా. 

అమమకోసోం, అతాయయకోసోం బెోంగపడి మలూు జవరోం త చఽేకున్నాన్ఽ. చచిేతృ ద్నమతుపోంచిోంద్ి. అతాయయ 

వచిే న్న్ఽా తీసఽకుతృ మోంద్ి. న్ేన్ా ఆలృడకి అోంటటకుతృ యాన్ఽ. అతాయయ న్న్ఽా సాకలోు  చేయిేోంద్ి. 

అన్ాోం తితు చ మయ త డుచఽకోడనతుకి త ఱవల అోంద్ఽకోబో తే పమ్మటకొోంగు చనపోంద్ి. కోంచోం తీఴ ఴోంక లో 

ఱృయయబో తే 'న్ేన్ఽ లేన్న?' అోంద్ి. న్న తల ద్ఽలృవ జడ ఱృయయడనతుకి భ తాగ ఉోండే మోంచి ద్ఽఱృవన్ 

కొన్ఽకొకచిేోంద్ి. 

 

ఱరోం ఱరోం కుోంకుడుకయలతో తలోంటటతృ ఴోంద్ి. ఴతుమాకి తీసఽకుఱృలుుోంద్ి. తన్ పకకలో 

పడుకోబెటటట కుోంద్ి. అమన్న న్ేన్ఽ తలకు న్ాన్ృ పెటాట క తలోంట్కి అోంద్కుోండన అమమతు ఇోంట్చఽటూట  

పయిగౄతాిోంచిన్టటు  అతాయయతు పయిగౄతాిోంచలేన్ఽ. అన్నాతుకి రమమోంటే 'ఇద్ిగ  ఇపవపడే వసా ' అోంటూ బయట్కి 

తృయితృ లేన్ఽ. తృలు తనగిన్ గు సఽ ముోంద్ఽ గద్ిలో కిట్కీలో పడేఴ అమమకి ఉత ా తాి కోపోం త పపోంచిన్టటట  



అతాయయకి త పపోంచలేన్ఽ. కోపోం వఴేా  మలూు న్నన్ా ద్గురకి 'అమమ అన్ఽకోమన్ా' ఆలృడ ద్గురకి 

పోంపసఽా ోంద్ేమో అతుపోంచి అతాయయ చ పపన్టటట  లృోంటాన్ఽ. పడకలొచిేన్పవపడో , ఉరుములొచిేన్పవపడో , 

కయౄోంట్ తృ మన్పవపడో  ఆలృడ డొకకలో ద్ాయలతు ద్గురగ జరగబో మ మలూు ఱృన్కిక జరుగుతనన్ఽ. ఆలృడే 

ద్గురకు లాకుకోంటటోంద్ి. అమమ అన్ఽకోమతు న్నన్ా తీసఽకొచిేన్నలృడ గుయొా చిే అతాయయకి మయిోంత ద్గురగ 

జరుగుతనన్ఽ. అమమ సపరశ లేకతృ మన్న అతాయయ సపరశ పరఱలేద్తు అతుపసఽా ోంద్పవపడు. 

 

"తలిులేతుపలుతు ఇోంత బాగ ఎవరు చాసా రమామ'' అన్ేఱళ్లు  అోంద్రూ. తుజభే కద్న అన్ఽకున్ేద్నతుా. 

అతాయయకి కోపోం త పపోంచక డద్తు అన్ేఱళ్లు  అోంద్రూ. తుజభే కద్న మయి! సాకలుకి పోంపస ా ోంద్ి. తన్ 

సవోంత క త యు  చాస ా ోంద్ి కద్న. అతాయయ మోంచిద్ే. అమతే మాతోొం అమమతు ఎపవపడా తిడుతూ 

ఉోంటటోంద్ి. అద్ే న్నకు న్చేద్ఽ. ఆ మాట అన్కుోండన అవతలికితృ వడోం న్ేరుేకున్నాన్ఽ. 

 

*** 

 

సకర్ట ఱృన్క అోంట్న్ న్ృత ా రు మరక చాసఽకుతు భయపడి ఇోంట్కి పయిగౄత ా కు వచిే ఏడుసఽా న్ాపవపడు 

న్ఱేవఴ ఆ మరకేమ్మటల చ పప న్ఽలృవోంక అలా చీట్కీ మాట్కీ ఏడవక డద్ఽ. న్ఽలృవపవపడు పెద్ు  ద్నతులృ. న్న 

బోంగరుతలిులృ అతు ఓద్నయిే ఱేడుకలు చేఴ కొతా బటటలు కొతుచిేన్న ఆభ లో మా అమమ కన్పడలేద్ఽ 

న్నకు. కతూ అతాయయకి న్ేన్ోంటే ఇష్టోం. ఆ ఇష్టోం వలున్ే న్ేన్ఽ బతికి ఉన్నాన్ఽ. చద్ఽవవకుోంటటన్నాన్ఽ. 

ఫ్రఱలేద్ఽ అతాయయ ఉోంద్ి న్నకు అతుపోంచిోంద్పవపడు. న్నకొక తముమడా ఒక చ లీు అతు 

తీసఽకొచనేరపవపడు న్నన్నా, అమమ అన్ఽకోమన్నాలృడన. ఆలృడతు అమమ అతూ, ఱళ్ుతు తముమడా, చ లీు 

అతూ న్ేన్ృపపట్కీ అన్ఽకోన్ఽ అన్ేసఽకున్నాన్ఽ. ఆలృడ న్నకు కొతా బటటలు త చిేోంద్ి. తల తుమ్మయిోంద్ి. ఆలృడ 

న్నకు సవతి తలిు. సవతి తలుు లకు భేము ఇష్టోం ఉోండోం అతు చనలామోంది్ చ తృపరు అతాయయతో సహ. 

అోంద్ఽకతు ఆలృడ న్నకు కొతా బటటలు ఇచిేన్న, తల తుమ్మయిన్న న్నకు న్చేలేద్ఽ. 

*** 

"మయొకకసయి మీ గొోంత లతో ఆభ తు పలవోండి. పలు ల గొోంత లు తలిుతు కద్ిలిసా మ. ఇలా అన్ోండి 

'అమామ న్ఽవవవ లేకుోండన భేోం ఉోండలేోం. ఈ సముద్ ొతరోంగలు మమమలిా భయపెడుత న్నామ' అతు 

పలవోండి..'' అతు తలిుకోసోం మయొక పయొతాోం చేమసఽా న్నాడు భ రమన్. 



"మన్ సగర గరభ సమాాజయోంలో సవరి ఴోంహసన్ోం మీద్ మహయణణలా క చఽతు తన్ ఒరలు  చిన్ాద్నతుా 

క చ బెటటట కుతు ద్నతు తల ద్ఽలృవోంద్ి తున్ాన్ే కద్న ... అపవపడే కద్న చయిే గోంట మోగిోంద్ి..'' అతు 

తలతృ సఽకుోంటటన్నాడు. 

 

అన్ఽయధన టీచర్ ఏ తృఠోం చ పపన్న అోంద్ఽలో లీన్భ ైతృ త ోంద్ి. తన్ే భ రమన్ అమన్టూు  ఆ మాన్వకోంత 

తన్న్ే వద్ిలేఴ ఱృలుున్టూు  గద్ు ద్ సవరోంతో చ బుతోోంద్ి. తోండితొూ పలులన్ా వద్ిలి ఱృలుున్ ఆభ న్ఽ గుయిోంచి 

భ రమన్ అన్ే మాటలు 'వియర్ కేమ్ ఎ మోరటల్, బట్ ఫెమత ుస వజ్ ళ' (Here came a mortal, but 

faithless). న్ేన్ఽ లృోంటటన్నాన్ఽ. న్న చ ోంపలు తడిఴతృ త న్నామ. తృఠోం చివయికొచిేోంద్ి. ఆఖ్యి ల ైన్ఽ 

'ద్ేర్ డ వల్స ఎ లవా్డ ఒన్. బట్ క ర మెల్ ఈజ్ ళ (there dwells a loved one, but cruel is she) టీచర్ 

చ బుతూ ఉోండగన్ే బెల్ మోగిోంద్ి. న్ేన్ఽ పవసాకలు పటటట కుతు ఒకక అోంగలో బయటపడి పయిగౄత ా కుోంటూ 

ఇోంట్కి వచనేన్ఽ. 

బట్ క ర మెల్ ఈజ్ ళ. అవవన్ఽ! క ర మెల్ ఈజ్ ళ ... క ర యల్ ఈజ్ ళ ... అతాయయతో వచేేటపవపడు 

త చఽేకున్ా అమమ తౄ టలన్ఽ కోపోంగ వచిే న్ేలకేఴ కొటాట న్ఽ. మలూు ఆ కగితోం తీసఽకౄలుు లామ్మన్ేష్న్ 

చేమోంచఽకొచనేన్ఽ, పగలగొటేట  లౄలు లేకుోండన. కతూ ద్నతుా పెటటట  అడుగున్ పడేలన్ఽ. బాగ ఏడనేన్ఽ. 

క ర యల్ ఈజ్ ళ ... అన్ాయయ అోంత తుబబరోంగ ఎలా ఉోంటాడు? న్ేన్ఽ ఆభ కోసోం ఏడనేన్ఽ. 

బెోంగపడనా న్ఽ. ఆకరో శోంచనన్ఽ. ఆభ పెైన్ ఆగరవిోంచనన్ఽ. కతూ మయిేతృ లేన్ఽ ఆభ తు. ఆభ  న్న తూడ. కఴేపవ 

తృర డుగు  కఴేపవ తృర ట్టగ కఴేపవ అసలే లేన్టటు గ న్న్ఽా ఱృోంటాడే తూడ. ఆభ  న్న తలిు. న్న్ఽా తలిు 

లేతుపలున్ఽ చేఴన్ తలిు. న్న బాలాయతుా కతూాట్ సముద్ోొం చేఴన్ తలిు. 

ద్మయోంతమమ ఎకకడికి ఱృలుుోంద్ో  ఎోంద్ఽకు ఱృలుుోంద్ో  కొోంచ ోం కొోంచ ోం అరాోం అవవత న్ాపవపడు అన్ాయయకి 

యసన్ఽ 'అమమకి మన్మీద్కన్ా ఆ వయకాి మీద్ే ఎకుకవ పేొమా? మన్తు అసలు పేొమ్మోంచలేద్న? తృ తూ 

మన్తు క డన తీసఽకుతృ క డద్న?' అతు. 

అన్ాయయ ఇలా జఱతచనేడు 'అమమ అన్ఽకోమన్నాలృడతు చచిేన్న అన్ఽకోన్తు చ తృపవవ కద్న. మయి 

న్నన్ా అన్ఽకోమన్నాయన్తు న్నన్ా అన్ఽకోగలఱ? ఎకకడున్నా మన్కి ఉోండేద్ి ఒకక మతుళే కద్న. 

మయొక ఆలోచన్ పెటటట కోక బాగ చద్ఽవవకో...' 



*** 

"న్న కళ్ుకి చఽటటట కుతు న్ఽవవవ ఏడిేన్ య జు తున్ఽా తీసఽకొసాా  ఇోంతకలోం ఉోంచఽకుోంటాన్న్ఽకోలేద్ఽ. 

మతుద్ురోం ఇటాు  అత కుకతృ యాోం. ఇోంటలు  తియిగే ఆడపలు  ఎోంత జీవమ్మసఽా ోంద్ో  న్నకు అరాోం అమోంద్ి. 

తున్ఽా త చిేన్ోంద్ఽకు న్న మాట ద్కికోంచి ఇోంతద్నతువమన్నవవ. ఱృలుు మీ న్నన్ాకి కన్పడి ఆశీయవద్ోం 

తీసఽకుతు వచిే ఉద్ో యగోంలో చేరు. ఱడు తూ తోండి.ొ ఆ పలులకేఱృైన్న కొన్ఽకుక ఱృళ్లు . ఆలృడకీ మీ న్నన్ాకీ 

బటటల  ...'' అతు న్న్ఽా న్నన్ా ద్గురకు పోంపోంద్ి అతాయయ. అపవపడు అడిగన్ఽ ఆయతుా ఆఖ్యి సయ ి

'అభ మోంద్ఽకు ఱృలుుతృ మోంద్ి న్నన్నా. న్ఽఱవభ న్ఽ సయిగు  చాసఽకోలేద్న? ఆభ  యఴ పెట్టన్ ఉతారోం 

ఎోంద్ఽకు చిోంచేలవవ? అద్ఽోంటే మాక  త లిఴేద్ి కద్న.' 

న్న వయసఽ న్నకు కసా ధ ైరయోం ఇఴేా , ఆయన్ వయసఽ ఆయతుా కసా భ తాబరచిన్టటు ోంద్ి. చఽటూట చాఴ 

న్న్ఽా 'అమమ అన్ఽకోమన్ా' ఆభ  అకకడ లేద్తు ఖ్ాయపరచఽకుతు 'న్ేన్ఽ భయలోకపవ మతుళన్మామ. 

ఆభ  ఊరావలోకపవ మతుళ. అోంద్ఽకే ఈ లోకోంలో ఉోండలేక ఱృలుుతృ మోంద్ి. అోంతకన్ా చ పపడనతుకేోం లేద్ఽ' 

అన్నాడు. 

ఒక ఊరావలోకపవ మతుళ ఆభ న్ఽ 'ఆమ మే ఆప్ కో ఴతనయ ోఁ భే లే చ ల ోఁ' అతు న్క్షతలొౄధిలోకి 

న్డిపోంచఽకుతృ యాడు. అకకడ ైన్న ఆభ  తన్ఽ కోరుకున్ా పేొమ తృర ోంద్ిోంద్న? ఎటాు  త లుసఽా ోంద్ి న్నకు? 

*** 

చద్ఽవవత న్ా పవసాకోంలో లీన్ోం కలేన్పవపడా, తుద్ ొ న్నతో చ లగటమాడేటపవపడా సయిగు  అపవపడే 

అటాు ోంట్క తీరోం న్ఽోంచి అన్ాయయ పలుసా డు. న్నతో ఎపవపడు మాటాు డనలో ఱడికే త లుసఽ. 

"లృలేషలేమ్మటాొ అమమడా?'' అన్నాడు. 

"న్ేన్ఽ ద్మయోంతి క త రామన్పపట్కితూా పెద్ుఱళ్ుతు కతువన్స చేఴ న్న్ఽా పెలుు చేసఽకుోంటాన్న్నాడు 

ఒకన్ొక సోంతోష్ ఫ్ొమ్ సమరుకోట, అతౄ కర్స ... న్న పవొరాన్ గుయిోంచి లృచనయిోంచఽకొచనేడన్ఽకో'' చ తృపన్ఽ. 

"ఇోంకేోం మయి. అన్ఽగరవిోంచనడు కద్న. లభోం. తూ మొహన్ పెలుుబొ టటట తో తృటట ఒక తలిుమచే క డన 

పెటేటఴ, ఆ మచేతు ఎలా ఉపయోగిోంచఽకోఱలో త లిఴన్ ఱడు. న్ఽవవవ తూ జీలృతనోంతోం అతతుకి కితజఞతన 

బద్ఽి యలిఱృై ఉోంటావవ. ఎపవపడ ైన్న తూ చద్ఽవూ తూ త లిలౄ తూ ఉద్ో యగోం గుయొా చిే న్ఽవవవ ఎగియిపడితే ఆ తలిు 

మచే ఒక పేపర్ ఱృమట్ లా పతు చేసఽా ోంద్ి ..'' న్ఱవడు. 



న్ేన్ఽ మలూు మొద్ట్కొచనేన్ఽ "అమమ మన్తు ఎటాు  మయిేతృ మోంద్న్ాయాయ?'' అోంటూ. ఱణణి  అటాు  అడిగి 

కసా తతవబో ధ్ చేమోంచఽకోవడోం బాగుోంటటోంద్ి న్నకు. న్న అయిగితృ మన్ పొలా, ఱడి ఎపపట్ జఱబయ ... 

తుబబరోంతో తుోండిన్ ఱడి కోంఠోం. 

"తన్ జీలృతనతుా మలుచఽకున్ే హకుక ఆలృడకుోంద్ి కద్న అమమడా. మన్కోసోం ఆభ కి అలలృమాలిన్ 

తనయగలు అోంటగటటక డద్ఽ కద్న. ఆభ  ఎోంద్ఽకు ఏ పయిఴాత లోు  మన్తు వద్ిలి ఱృలుుోంద్ీ మన్కౄపపట్కీ 

త లియద్ఽ, ఆభ  చ తతే తపప. ఇోంక వద్ిలేయ్. ఎకకడున్నా ఆభ  బాగుోండనలన్ఽకో ..''  

"మయి న్ేన్ఽ అన్ఽభలృోంచిన్ క్షోభ మాటేమ్మట్?'' 

"బహుల మన్ ద్గుయే ఉోండి ఉోంటే ఆభ  అన్ఽభలృోంచవలఴ ఉోండిన్ క్షోభ మాటేమ్మట్?'' 

న్న ద్గుర జఱబు లేద్ఽ. ఆభ  ద్గుయేోం జఱబు ఉోంద్ో?!  

............................................... 

రచమతిర స్లె్: 98481 42742 


