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అ   
  

(1952 ,  ,   ) 
“ఏమే అలా ఉనాన్వ?” అని అడిగాడు. 
“................... “ 
“నినేన్..  ఏమిటంత నీరసంగా ఉనాన్వ? ” 
“కొంచెం బదధ్కంగావుంది.” ఆమె ఎంత పర్యతిన్ంచి, వారించినా, కొంటెగా చిఱునవువ్ ఆ ఎరర్ని పెదవులోల్ంచి 

దూసుకుపోయింది.  
"ఏం .... మళీల్ మాటాల్డటం మానేశారేం?” అని అడిగింది. 
"ఉహ!" 
"మీకోరిక .... తీరేటేట్ వుందిలేండి.”  
“ఆ .... పదేళల్నుంచి తీరుతోంది ..... ఇక తీరుతుంది" అనాన్ డతను. 
ఆమె చినన్పుచుచ్కుంది. అతనది గమనించి, “సరసము విరసము కొఱకే” అనాన్రు నీలాంటి వాళల్ను చూసే .... 
అపుప్డే కోపంతో మందార పువవ్యావు” అని ఆమె బుగగ్పై చిటిక వేశాడు. 
ఇదివరకటికనన్ అతను యిపుప్డు భారయ్పై చాలా పేర్మ చూపిసుత్నాన్డు. అతని అపప్గారు చూడటానికి వచిచ్, 

విసుత్పొయింది. “ఓరి .... వీడిగారాబం ..... ఎంత ....” 
  . 'పదిరోజులపాటు ఉండాలనుకొని వచిచ్న సోదరి కాసాత్ మూడోరోజునే మూటకటిట్ంది. పొదుద్నన్ పకక్లెతేత్దీ 
తముమ్డే. సాయంకాలం పకక్లువేసేదీ తముమ్డే.  
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 దొరకక్, దొరకక్ దీపాలులేని ఇలుల్ దొరకటం .... తముమ్డు .... శుభర్ంగా బి. ఏ. పాయ్సయిన తముమ్డు 
దీపపుణుడల్లో కిరసనాయిలుపొయయ్టం .... సరిపోయింది. తను ఉండబటిట్కాని, లేకపోతే శెలవు పెటిట్ వీడు విసత్ళుల్కూడా 
ఎతుత్ను. 

“ ఒరే ..... కంచంలో తపప్ చెయియ్కడుకొక్ని ఎరగనివాడివి .... ఒకక్మాటుగా చకక్ని పంట బార్హమ్ డివయి 
ఊరుకునాన్వ? ”అని తముమ్డిని హేళన చేసింది. 

తముమ్డు నవివ్ ఊరుకునాన్డు, 
“ఆ ఆఫీసులో వీడికి పనేం సాగుతోందో మరి ....” అంది సవ్గృహానికి వెళిల్న భరత్తో. 
“అవునులే .... నీకిపుప్డు గురెత్ందుకుంటుందీ? నలుగురు ఆడపిలల్లను, ఇదద్రు మగపిలల్లని కనాన్క .....” అనాన్డు 

నీళుళ్ నములుతూ భరత్. 
  "ఓహో! సరే .... అవును లేండి ....పాపం, ... ఎంత ఇదిగా వుండేవారు ....అందుకే గావును .... మీరు 
నీళుల్పోసుకొనేపుప్డు .... చినన్పిలల్ లిదద్రకూ కూడా పొయయ్మంటే, మాటైనా మాటాల్డకుండా కాగెడునీళుల్ పోసుకొనివచిచ్, 
కురీచ్లో పతిర్క జపంచేయటం ....” అని ఆమె తన అకక్సు వెళల్బోసుకుంది. 

అతనేమీ మాటాల్డలేదు. 
ఆమె. మళీళ్ అందుకుంది. 
"మా తముమ్డు కూడా అడిగాడు. ‘ ఏమిటి అకాక్ ఇంత చికాక్వు' అని .... వీళళ్ను సాకలేక నాపని అవుతోంది .... 

కాసత్.... మీరు " 
“మీతముమ్డు అలా గారాబంగా చూసుత్నాన్డనేగా, ఇపుప్డు ఈసడించావు. ” ఆమె నాలిక కొరుకుక్ంది. 
అతత్గారూ, మావగారూ వేంచేశారు. సావితిర్కి తలిల్దండుర్లను చూడటానికి కూడా సిగుగ్ వేసింది. ఏదో, ఆ పదేళేల్ 

బాగా ఉంది. ఇపుప్డేమిటో, ఇదిగావుంది. తలిల్ వచిచ్న మరాన్డే కొబబ్రికాయలు కొటిట్ంచి, కొడుకు పుటాట్లని దీవించింది. 
సతయ్నారాయణకూ సిగుగ్గానేవుంది. నలుగురిలో తిరగడానికి లోలోపల చాలా ఉతాస్హంగానే వునాన్, బైటవాళుల్ 
వయ్ంగయ్ంగా అనే మాటల, కొంటెగా చూసే చూపులు అతనిన్ కించపరుసుత్నన్య. నలభయ ఏళుల్ వసుత్నన్ తనకు ఇపుప్డు 
....ఏమైతేం! 
  మొదటోల్ కొదిద్రోజులపాటు భారాయ్భరత్లు బిడియపడాడ్రు. కానీ, తరావ్త సరిపుచుచ్కునాన్రు. . 

చూసూత్వుండగానే ఆరోనెల వచేచ్సింది.  సతయ్నారాయణ మెలల్గా అనాన్డు. “మా అకక్యయ్ను రమమ్ని వార్యనా?"  
"ఇపప్టినుంచే ఎందుకండీ? పైగా కిందటిసారే ఆవిడకు మీ ధోరణి నచచ్లేదు.” అంది. 
“కాసత్ .... సాయంగా వుంటుందిగా!” 
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.  “ఏం వదుద్ లేండి .... మీరు వంట చేయటం, నీళుల్ కాగబెటట్టం .... బటట్లు పిడిచి ఆ రేయటం .... ఇవనీన్ చూసేత్, 
నామీద రుసరుసలాడుతుంది. మీ అకక్యయ్. ఇపుప్డు నేనేమైనా బరువులెతుత్తునాన్ కనకనా!" అంది సావితిర్. 

సావితిర్ తలిల్వచిచ్, పురుటికి పంపమని అలుల్డినడిగింది. సావితిర్ వెళాత్నని ఊగింది. కానీ,  సతయ్నారాయణ 
బోధించాడు. 

'" అది .... పలెల్టూరు .... కుగార్మం " 
“ అయితే .... ” 
“ ఇది .... బసీత్ .... ” 
“ అయితే .... " 
“ అయితే ఏమిటి? అకక్డ డాకట్రాల్? మంతర్సానులా? ” 
ఆమె పెదద్గా నవివ్ంది. 
అతను చికాకుపడాడ్డు. 
“ ఏమిటండీ! ” 
 ఏమిటేమిటి .... తొలి కానుప్ .... కాసత్ డాకట్రుల్వునన్ చోట ....” 

  "మా ఊళోళ్ వాళల్ంతా సుఖంగా కన....”  
 అతనింక మాటాల్డలేదు. కానీ కర్మేపీ ఆమె. ముఖంలోని ఆ చపలదరహాసం పోయి, గంభీరత వాయ్పించింది. 

కళల్లో ఆలోచన పర్తిబింబిసోత్ంది. శరీరమంతా ఒకక్సారి పాలిపోయినటట్యింది. 
“నే ..... వెళల్ను ....... వెళల్ను” అంది అసప్షట్సవ్రంతో. 
సతయ్నారాయణ తన పర్బోధం యొకక్ ఫలితం గమనించి, “ఛా .... ఏమిటా భయం .... భేష .... దగగ్ర, 

కలసివుంటాం గదా అని అనాన్ను .... పోనీ .... పెదద్ది ఆమె వచిచ్, అడుగుతోంది. వెళుల్” అనాన్డు. 
ఇంక అతనెంత బతిమాలినా, బామాలినా ఆమె సుతరామూ వినలేదు. 
" అలుల్డుడ్ తీసుకో వెళల్మంటుంటే, నువువ్ రానంటా వేమిటే?” అంది తలిల్. 
" నేను ..... రాను .... రాను ...... ముమామ్టికీ రాను .... వీలుంటే నువేవ్ ఇకక్డికరా .... అనాటికి" అంది 

కూతురు. 
“ వీలుంట మేమిటే? అకక్డ ఒకక్ కణం ఉంటానుటే? ఏమిటి నీ అసాత్విసత్ం ......సరే.... వారం వారం 

వార్సూత్వుండు. ఎనిమిదో నెల రాగానే వసాత్ను. ” 
తలిల్ వెళిల్పోయింది.                            **************  
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నిదర్లోంచి ఉలికిక్ పడి లేచింది .... దీపం పెదద్ది చేయబోగా, అదికాసాత్ కిందపడి భగుగ్మంది. ఈ చపుప్డుకు 
అతనూ లేచాడు ....  

“ఏమిటే ...." 
“ఏంలేదు.” 
“మరలా కంగారుగా చూసుత్నాన్వేమిటి?" 
“ఏంలేదు పొదుద్న' బిచచ్కతెత్ ఒకతెత్ .... ” 
సందులోంచి గొంతుచించుకుంటూ " ఏడుప్ వినబడుతోంది. 
ఆమె కళవళపడడ్ది. 
అతను ఆమెపకక్నే కూరుచ్నాన్డు. 
'బిచచ్కతెత్ .... బాలింతరాలు ..... రెండు రోజుల పసిగుడుడ్ ....” 
“పసిగుడుడ్ ....” 
“గుడిడ్ .... పసిగుడుడ్ ...." 
ఆమె ఇంక మాటాల్డలేదు. ముచెచ్మటలుపోసింది. 

. అతనెంతో ధైరయ్ంచెపాప్డు. 
“ఛా ..... అవనీన్ మనసుస్కు పటిట్ంచుకోకూడదు. అసలింక తలుపులు తీసి, ఎవరికీ ముషిట్వేయకు.” 
“ఛా .... ఆమాట .... అనదుద్ ..... మా తాతయయ్ పక్షవాతంలో పడిపోయికూడా, "అమామ్ .... మాధాకబళం” అని 

వినబడగానే,“ అమామ్యి .... ” అని పిలిచేవాడు.” 
“మరి వాళల్నుచూసి భయపడిపోతుంటివి ....” 
అమె జవాబు చెపప్లేదు. ఆ తెలల్వారూల్ ఉభయులూ మేలొక్నే వునాన్రు. 
తెలల్వారూల్ సందులోంచి ఏడుప్ ఒకొక్కక్సారి పెదద్గా, ఒకొక్కక్సారి తగుగ్గా వినబడుతూనేవుంది. 
నాలుగురోజులయాక ఆ పచిచ్ బాలింతరాలు మళీల్ గడపముందుకు వచిచ్ంది. 

  'ఇది .... నాలుగో కానప్మామ్ .... పోనీ .... గుడిడ్వాడే అయినా జీవిసాత్డనుకుంటే ....వాడుకూడా ..... మటిట్లో 
కలిసిపోయాడు.' 

అడగకపోయినా, ఆ కళుల్గుంటలుపడడ్ తలిల్ తన గరభ్శోకానిన్ వినిప్ంచింది. 
ఈసారి సావితిర్ భయపడలేదు. కానీ సాథ్ణువులా నుంచుంది .... భికుష్కలోకం యొకక్ ఆకలి చకార్లు కదిలినయ 

..... పొటట్ పెరిగిన పిలల్లు .... పుడకలాల్ కాళుల్ .....వళల్ంతా కురుపులతో వునన్ వాళుల్ ..... మూగవాళుళ్ ..... దారిదర్య్ం, 
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దుఃఖం వేరు ..... కానీ ఈ భయంకర, వికృతసంతానానిన్ కడుపులో పెటుట్కొని, ఆకలి కారిచ్చుచ్ల మధయ్ పెంచుకుంటునన్ 
ఈ దీనమాతల భగన్ హృదయాలోల్ ఏ దీపం వెలుగుతోంది? సంసాక్రహీనులు, సంపదహీనులు. తమ వంటిమీదకు గుడడ్ 
అకక్రేల్దు. మంచి గుడడ్ ఇవువ్ .... అదిచింపి, పంచుకుంటారు. పారేసిన మెతుకులు చాలు .... కాని సాకాష్తుత్ భగవంతుడే 
తమ కడుపున పుటిట్నటుట్, ఎంత మమతతో బంధించుకుంటారు? 

సావితిర్ బిచచ్గాళల్ను చూడటం ఇది మొదటిసారికాదు. ఈ పెదద్, బరువైన పుసత్కం గడపలముందు పేజీలు 
తెఱుచుకొనన్దివావ్ళే కాదు. కాని సావితిర్కిదివఱకెపుప్డూ ఇందులోని కనీన్టి వాకాయ్లు ఇంతసప్షట్ంగా కనుపించలేదు. పర్తి 
అక్షరంలోనూ ఏదో దీపం వెలుగుతునన్టుట్ంది. ఈ సపత్సముదార్లను మించిన ఈ ఆకలి ఘోషలో, ఏదో 
సప్షాట్సప్షట్ంగా...... హృదయానిన్ కలచి వైసుత్నన్, విషాద మధుర రాగం-వినబడుతోంది. ఈ ఆకలి, ఈ చినుగు, 
దుముమ్గుడడ్లు, ఈ మడీడ్, ఇవి తనకు పరాయివే అయినా, ఆ మధుర రాగం, ఆ వినిరమ్లదీపం .... ఇవి తనలోనూ 
పర్తిధవ్నిసుత్నన్య. పర్కాశిసుత్నన్య ....అకక్డ .... ఆపై ఉతుత్ంగ తరంగాల కింద, లో, లోన అగాధంలో .... అకక్డ .... 
తసకూ, వాళల్కూ మధయ్ ఎడం లేదు .. 

ఇదివఱకలాల్ కేవలం పైశాచిక వికృతికారాలతో విసిగి, వేధించి వెళేల్ ఆ ముషిట్ కళేబరాలోల్ ఇపుప్డేదో జోయ్తి భగుగ్న 
వెలిగి, ఇనాన్ళుల్ తనకగబడని ఏదో మాధురయ్ం కళల్కు కొటట్వచిచ్నటుట్గా కనబడుతోంది. 

ఇనేన్ళూళ్ ఈ ఆకలి పుసత్కంలో అక్షరాలపై దుముమ్పడి వుంది. ఇపుప్డొకక్ మలయమారుతంతో ఆ ధూళి అంతా 
తొలగి, ఉజజ్వ్లంగా కనపడుతునన్య.. 

సావితిర్లో మారుప్ సతయ్నారాయణకేమీ అరథ్ం కాలేదు. 'మొదటోల్ భయం అనుకునాన్డు. కాని ఇపుప్డు ఏవో అనేక 
ఆలోచనలు ఆమెను నిదర్పోనీయటేల్దని గర్హించాడు. 

ఆమె మాటలోల్, నడతలో కూడా మారుప్వచిచ్ంది. చనిపోయిన పితామహుని పదే పదే తలచుకుంటుంది, ఎంతటి 
సహృదయుడు? ఆ శుషక్, నిరీజ్వనేతార్లోల్ ఆమె ఇపుప్డు శతసహసర్ నేతార్లను,-అశుర్పూరిత నేతార్లను 
చూడగలుగుతోంది. 
 ఓ దయామయా? ఎంత పేర్మ నిమిడుచ్కునాన్వు, ఆ రెండు కళల్లో! ఇంకిపోని నీ పేర్మ ఇపుప్డు అరథ్మైంది. 

.**********  
డాకట్రు, మంతర్సాని వచాచ్రు. నొపుప్లు పొదుద్నన్ అరంభమైనా, పురుడింకా రాలేదు. సతయ్ నారాయణ ఆదురాద్కు 

అంతులేదు. ఆ ఆదురాద్ ఆనందంతో నిండివునన్ ఆదురాద్. మగపిలల్వాడు పుటాత్డని తన జోసయ్ం. 
రెండుమూడుసారుల్ తను వెళిల్ సావితిర్ని గదిలో చూశాడు. కాని తీవర్బాధలో తనువచిచ్న సప్ృహే లేకుండా 

పడివుంది సావితిర్. 
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నిశీధందాటింది .... డాకట్రు, మంతర్సాని ఆయాసపడుతూ గదిలోంచి బైటికి వచాచ్రు. వాళల్కళుళ్ చూడగానే 
సతయ్నారాయణకు భయం వేసింది.. 

డాకట్రు మెలల్గా అనాన్డు. "మృత శిశువు ....” 
సతయ్నారాయణ గుండెలో మంట భగుగ్మనన్ది. 
మంతర్సాని అనన్ది "మగపిలల్వాడు.” 
సతయ్ నారాయణ కళళ్లో నీళుళ్ తిరిగినయ. 
డాకట్రనాన్డు “పుటుట్గుడుడ్.” 
సతయ్నాన్రాయణ నిశేచ్షుట్డయాడు 
తీవర్ భయంతో కంపించాడు. 
డాకట్రు విచారించాడు. “మృతశిశువు” 
సతయ్నారాయణ మళీళ్ నేల మీదకు వచాచ్డు. 

  వెంటనే గదిలోకి వెళల్బోయాడు. 
మంతర్సాని చెపిప్ంది. 
“ఆవిడకు సప్ృహలేదు. ఓ గంటకు సప్ృహవసుత్ంది. కంగారు చేయకండి.” 
సతయ్నారాయణ మెలల్గా లోపలకు వెళాల్డు. 
గుడడ్తో కపప్బడి ఉనన్ శిశువును చూడగానే మళీళ్ అతనిగుండె జలదరించింది. గుడిడ్పిలల్డు! తనకు ఇనేన్ళళ్కు 

............లేక ....లేక.... 
అతత్గారు అంది. “పచచ్నిపసిమి ....బతికే అదృషట్ం లేకపోయింది.” 
బతికే అదృషట్ం! 

*******  
సావితిర్ కళుళ్ తెఱచి, కాసేపు అయోమయంగా చూసింది. తరావ్త తలిల్ దగగ్రకు వెళిళ్ మెలల్గా కూతురి పర్శన్లకు 

జవాబు చెపిప్ంది. 
అంత నిసస్తుత్వ, నైరాశయ్ం, దుఃఖం లోనూ ఒకక్మాటుగా తలెతిత్, మెఱుసుత్నన్ కళళ్తో అడిగింది. 

“పిలల్డేడి....అమామ్!” 
గుమమ్ంలో నిలబడడ్ సతయ్నారాయణ చెపాప్డు ..... మృతుయ్భూమిలో నునాన్డని. 
సావితిర్ గుడుల్ పతిత్గుడల్లో బైటికి పొడుచుకోవచిచ్నయ. 
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. సతయ్నారాయణ అనాన్డు. “అంధ, మృతశిశువు."  
సావితిర్గుండెను, గొంతుకను చీలుచ్కుంటూ సనన్ని ఎలుగు బైటపడింది. 
"ఎ ...డి? నా బిడడ్” 
 ఆ ఆకర్ందనకు తెలల్పోయి నుంచునాన్డు నతయ్నారాయణ. 
సావితిర్ ఇంకేమీ అడగలేదు. మాటాల్డలేదు. 
కొంత సేపటికి తెపప్ఱిలుల్కొని భరత్ అనాన్డు. 
“ఆ వికారశిశువుని చూసి భయపడుతావని, వెంటనే ....” 

***********  
చందుర్నిలో మచచ్లా, సావితిర్ ముఖంలో విషాదచాఛ్య నితయ్నివాసమేరప్రచుకుంది. మృతుయ్దావ్రానిన్ సైతం తటిట్ 

ఆ శీతలముఖానిన్ ముదిద్డే అనంత పేర్మ సావితిర్ నిలా దహించివేసుత్ందని సతయ్వారాయణ అనుకోలేదు. 
**********  

గడపలోనుంచుంటుంది సావితిర్ .... మళీల్ భికుష్కలోకం యొకక్ ఆకలిచకార్లు కదిలిపోతయ .... వికృతసవ్రూపులు, 
వికలాంగులు, దారుణ వాయ్ధిపీడితులు .... ఒకరినొకరు అనంత పేర్మతో పెనవైచికొని, ఆకలిలో, దుముమ్లో, చినుగులోల్ 
సాగిషోయే ఆ దౌరాభ్గయ్, దీనముళాలోల్, పసిబిడడ్లు వేళాల్డే ఆ బాలింతల జోలిలో సావితిర్ ఆ దీపకాంతినే చూసోత్ంది .... 
వీళల్కు సంసాక్రం లేదు .... సంపదలేదు … ఏమీలేవు .... కాని జీవితం యొకక్ కూకటి వేరు, కొనవూపిరి అయిన ఆ ..... 
పేర్మ ....వారు పోగొటుట్కోలేదు. 
  శూనాయ్కాశంలోకి చూసుత్ంది సావితిర్ ...వయ్థితమైన మనోగగనంలోకి చేతులు చాసుత్ంది .... మృతుడు కావచుచ్ 
...అంధుడు కావచుచ్ .... కాని హృదయానికి హతుత్కొనే అదృషట్ంకూడా లేకపోయింది. జీవిసేత్ పేర్మించి, మృతమైతే 
దేవ్షించే పర్వృతుత్ల మధయ్ తనకెకక్డ శాంతి ....ఇంకొక పిలల్లు పుటట్వచుచ్ పిలల్. పుటట్వచుచ్. 

భరత్ ఆసిత్కి వారసతవ్ంలేని లోటును నింపుతారు. కాని ఈ తనలోటు ఎలా నిండుతుంది? ఎపుప్డు నిండుతుంది? 
మూగ, మృత, ఆంధ, అజాఞ్త శిశువుమీద ఈ అనతికర్మయ్ మైన పేర్మ ఏమిటి? చలాల్రప్టానికి పర్యతిన్ంచిన కొదీద్ 
పర్జవ్లిసుత్నన్ది ఈ శోకవహిన్ ..... జావ్ల .... 

అనిన్ నాళల్కిర్తం .... సందులోంచి నిశీధంలో హెచుచ్తగులోల్ వినబడిన భికుష్క సతరీ యొకక్ నిషఫ్ల దుఃఖారావం 
మళీళ్ సావితిర్ చెవులోల్ ఘోష పెటిట్ంది. 

************  
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సతయ్నారాయణకు 'పర్మోషన' అయింది. బదిలీ అయింది. ఇపుప్డు నౌకరుల్ .... చాకరుల్ .... వంటమనిషి .... ఇదద్రు 
మగపిలల్లు .... ఒక ఆడపిలల్ … 

“ఎపుప్డూ అలా కూరుచ్ంటావేం .... పిలల్ పుటిట్న రోజు పండగై తేకూడా" అనాన్డు భరత్. ' 
కొతత్ చొకాక్, పరికిణీతో పిలల్ గంతులు వేసోత్ంది. ఇదద్ఱు కురార్ళుల్-రేగిపళుల్ విరజిముమ్తునాన్రు. 

  "చూడు .... ఎలా ఆడుకొంటునాన్రో .....నవువ్తూ పలకరించు .....” అనాన్డు భరత్. 
పిలల్లు ముగుగ్రూ ఒళోళ్కి వచాచ్రు ....గుండెకు అదుముకుంది .... కాని ... ఆదిగో … వీధిగుమమ్ంలో 

గుడిడ్బాలుడు కమమ్ని గొంతుకతో పాడుతునాన్డు. భరత్ వెనక పిలల్లు వెళిల్పోయారు..బిచచ్గాడికి రేగిపళుల్ పెటుట్తునాన్డు 
పిలల్వాడు .... వాడు పడిన పళల్ను తడుముకుంటూ తీసుకుంటునాన్డు. 

కళుళ్మూసుకుంది సావితిర్. కాని ఆనకటట్లకు తలొగగ్ని మహా పర్వాహంలా కనీన్రు పర్వహించింది. 
పిలల్లు గంతులేసుత్నాన్రు ..... భరత్ ఏవో సరుద్తునాన్డు .... సావితిర్ వళల్ంతా చెవులు చేసుకొని ,. వీధిలోంచి 

అసప్షట్ంగా పర్తిధవ్నిసుత్నన్ గుడిడ్బాలునిపాట వింటోంది. 
“ఓ పర్భూ! ఆ మటిట్పాతర్లో యెంత అమృతం నింపావు! ఈ సవ్రణ్కలశంలో ఎంత విష, విషాదానిన్ నింపావు .... 

ఓ అంధ గాయకుడా! ఈ అభాగుయ్రాలి హృదోఘ్షను వినిప్ంచు .... నా అజాఞ్త శిశువుకు! ఓ మృతుయ్వా? నినున్ 
ధికక్రించను .... కాని ఒకక్సారి ... ఈ దీనహసాత్లను .... ఆ శీతల శరీరానిన్ తాకనియియ్." 

శూనయ్ంలోంచి, ఆకాశంలోంచి, మనోగగన తమో దికుక్లనుంచి శైశవపదపర్తిధవ్ని సావితిర్కి వినిప్ంచింది .... 
పెకుక్ దుఃఖంలో, తపిప్పోయిన పసిబిడడ్ వచిచ్ ఆమె గుండెకు హతుత్కునాన్డు ..... సప్ృహ వచిచ్, కళుల్ తెజచేసరికి, ముగుగ్రు 
పిలల్లు తండిర్ ఓదారుప్కు ఆగకుండా పెదద్ పెటుట్న ఏడుసుత్నాన్రు. 

   
★★★ 
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