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($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj) 
          అపుప్డు మా ఇంటికి వచిచ్న మావయయ్ "ఒరేయ నేను సహాయం చేసాత్ను.  ఇలా రా, నీకెలాంటి ఇలుల్కావాలి" 
అనాన్డు.  నేను అపప్టోల్ చూసిన ఒక సినిమాలో ఇలుల్ లాంటిది కావాలనాన్ను.  సరే ఐతే అని వెంటనే కొనిన్ రంగు 
కాగితాలు, అటట్ ముకక్లు ఇంకా వేరే సరంజామా కొని తెచిచ్ మావయయ్ ఇలుల్ కటట్డం మొదలుపెటాట్డు.   

 చక చకా మావయయ్ కొనిన్ గంటలోల్నే ఒక అదుభ్తమైన ఇంటి నమూనాని నా కళల్ ముందే కటాట్డు.  
జీవితంలో మరిచ్పోలేని ఆ సుందర కటట్డానికి మావయయ్ నేను చెపిప్నటేల్ శీర్ నిలయం అనే పేరు కూడా 

తగిలించాడు.   
 మన సూక్ల వాళుళ్ పిర్నిస్పాల గారి అబాబ్యికి తనొక మూడంతసుత్ల మేడ కటిట్నందుకు ఫసట్ పైరజ ఇచిచ్, ఎంతో 

అదుభ్తంగా ఉనాన్ మావయయ్ కటిట్న శీర్ నిలయానికి సెకండ పైరజ ఇచాచ్రు.  అందరూ ననున్ కూడా చాలా 
మెచుచ్కునాన్రు.  ఐతే ఈ బహుమతి రావటంలో నా కృషి ఏమీ లేదు.   కానీ పాపం! నిజ జీవితంలో మావయయ్ ఎపప్టికీ 
ఒక సవ్ంత ఇంటి యజమాని కాలేక పోయాడు. 

 శీర్మన! మావయయ్తో సంబంధమునన్ ఒక గమమ్తుత్ సంఘటన చెబుతాను విను. నాకు మన సూక్ల దగగ్రునన్ పెదద్ 
నీలగిరి చెటుట్, దాని మంచి సువాసన ఉనన్ ఆకులు ఇంకా పసుపు పచచ్ రంగులో చినన్గొటాట్లాల్గా ఉండే పూల మొగగ్లు 
చూసేత్ చాలా బావుండేది.  ఈ చినన్గొటాట్లను చినన్గాల్సులు అంటూ నేల మీద పడడ్ వీటిని ఏరుకుని పిలల్లం వాసన 
చూసుత్ండే వాళళ్ము.   

   ఒక సారి నేనలా ఈ గొటాట్ల వాసన గటిట్గా చూసుత్ంటే ఒకటి నా ముకుక్లోకి వెళిళ్పోయింది.  ఇక అది 
బయటకి రాకుండా ననున్శావ్స కూడా తీసుకోవడానికి ఇబబ్ంది పెడుతుంటే ఇంటికొచిచ్ అమమ్కి చెపాప్ను.  
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అమమ్ చాలా కంగారు పడింది.  సరిగాగ్ అపుప్డే మావయయ్ మా ఇంటికి వచాచ్డు. ననున్ ఏదైనా హాసిప్టల కి 
తీసుకెళళ్మని అమమ్ తొందరపెడితే మావయయ్ "నువువ్ కంగారు పడకు అకాక్, నేను చూసాత్ను" అని ఆలోచించడం 
మొదలు పెటాట్డు.  వెంటనే అమమ్ని పిలిచి ఒకటి చెపాప్డు.  

    అది విని అమమ్ వంటింటోల్కి వెళిల్ ఒక డబాబ్ తెచిచ్ంది.  మావయయ్ ననున్కూరోచ్బెటిట్ ఆ డబాబ్ మూత తీసి నా 
ముకుక్కు దగగ్రగా పెటిట్ తీసేసాడు.   

     అంతే! నేను గటిట్గా తుమామ్ను. దెబబ్కి ఆ గొటట్ం నా ముకుక్లోంచి ఊడి నా చొకాక్ జేబులో పడింది.      
అందరూ ఒకటే నవువ్ మావయయ్ సమయసూఫ్రిత్తో చేసిన ఆ పనికి.  ఇంతకీ మావయయ్ ఏం చేసాడంటే నా ముకుక్ దగగ్ర 
కారం డబాబ్ పెటాట్డు.  చాలా సులభంగా నా సమసయ్ని పరిషక్రించినందుకు బామమ్ బాగా మెచుచ్కుని "బాబు తెలివైన 
వాడు. వీడి బుదిధ్ కూడా సరిగాగ్ ఉంటే ఇంకెంత బావుండేది" అనింది. 

ఇంకొక సారి ఏమైందంటే ఒక రోజు సూక్ల విడిచే సమయానికి వాన మొదలైంది. ఇక నేనూ కేశవ గారబాబ్యి 
చందూ పరుగు తీసాము.  చందు వాళళ్ ఇంటి కంటే ముందే మా ఇలుల్ వసుత్ంది. కానీ నేను మాతర్ం మా ఇంటి వైపు 
సందు కాకుండా చందుతో పాటు పరుగు తీసి వాళిళ్ంటికి వెళిళ్పోయాను.   

   సమయానికి నేనింటికి వెళల్కపోయే సరికి నేనెకక్డికెళాల్నో తెలియక ఇంటోల్ వాళుళ్ ఎంతో కంగారు పడాడ్రు. 
సూక్ల దగగ్ర అంతా వెతికి నేను కనిపించక పోయేసరికి, అమమ్కి ఏం చేయాలో తెలియక మావయయ్కి కబురు పెటిట్ంది. 
మావయయ్ వచిచ్ సంగతి తెలుసుకుని ఆలోచించి నేను రోజూ ఎవరితో పాటు సూక్ల నుంచి వసాత్నో ఊహించి, నేరుగా 
వారాశిగూడ వెళిల్ నా గురించి ఆరా తీసాడు.   

    కొదిద్ సేపటికే మావయయ్కి తెలిసింది నేను కేశవ గారింటోల్ ఉనాన్నని.  ఇక మావయయ్ ననున్ తీసుకుని ఇంటికి 
వెళేల్సరికి సాయంతర్మయియ్ంది.  అమమ్ కోపంతో ఊగిపోతూ ఏడుసూత్ ననున్ కొటట్డానికి వచిచ్ంది. మావయయ్ అందరికీ 
సరిద్ చెపాప్డు వంశీ ఏదో తెలియక చేసాడు, దీనిన్ పెదద్గా చేసి ఇంకోసారి వాడు మళీళ్ వెళళ్డానికి కారణమవవ్దద్ని.  ఆ 
రోజు మావయయ్ ననున్ఇంటోల్వాళళ్ పెదద్ శిక్ష నుంచి తపిప్ంచాడు.  ఇలా చినన్పుప్డు మావయయ్తో నాకు కొంచెం 
అనుబంధం ఉండేది.  పాపం, మావయయ్ కూడా అమమ్ని, మమమ్లిన్ ఎపుప్డైనా సంతోష పెటాట్లని పర్యతిన్ంచే వాడు.  

     అందుకే మావయయ్ ఒక సారి "అకాక్! నువువ్ ఎపుప్డూ మా అతత్గారి వాళళ్ ఊరు చూడలేదు. ఇంకా పిలల్లు  
కూడా పలెల్టూరు, పొలాలను చూడాలని ఉందని ఎపుప్డూ అంటారు కదా. అందుకే నినూన్, పిలల్లనూ వాళళ్ ఊరు 
తీసుకెళదామనుకుంటునాన్ను" అని హడావిడి పెటాట్డు.  

        అమమ్ "ఏంటార్ చెపాప్ పెటట్కుండా ఉనన్టుల్ండి ఈ హడావిడి? మీ బావని కూడా అడగనీ" అనింది.  
        దానికి మావయయ్ "నేను పొర్దుద్న బావకి వాళళ్ ఆఫీస దగగ్ర చెపిప్ పరిమ్షన తీసుకునాన్నులే" అనాన్డు.  
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     అమమ్కి సంతోషం వేసింది.  తాను మావయయ్తో ఇదే మొదలు ఎపుప్డైనా బయటి ఊళళ్కి వెళల్డం.      
అమమ్ "సరే అకక్డ ఎనిన్ రోజులుంటాం?  పిలల్లకి కూడా సూక్ల ఉంది కదా" అంది.   

     "రెండోర్జులోల్ తిరిగి వచేచ్దాద్ం. ఏం ఫరవాలేదు" అనాన్డు మావయయ్.   ఇక అమమ్ మా బామమ్తో చెపిప్ ననూన్, 
లకిష్ అకక్ని తీసుకుని మావయయ్తో బయలుదేరింది.  చెలాల్యి దామిని ఎపుప్డూ బామమ్ కూచి.  అది నేను బామమ్ దగగ్రే 
ఉంటాను అని ఇంటోల్నే ఉండిపోయింది.   

       ఆ రోజు రాతేర్ ఇలా మేము అనుకోకుండా సికిందార్బాద నుండి విజయవాడకి వెళేల్ పాసెంజర రైలోల్ ఎకిక్ 
బయలుదేరాము.  తెలల్వారు జామున ఇంకా చీకటిగానే ఉండగా బోనకలుల్ అనే సేట్షనోల్ దిగాము.  అకక్డి నుంచి జటాక్ 
బండిలో సింగారం అనే పలెల్టూరుకు తెలల్వారేసరికి చేరాము.   

     మావయయ్ తన అతత్గారింటోల్ మమమ్లిన్తీసుకు వసుత్నన్టుల్ చెపప్లేదు కాబటిట్ వాళల్ంతా చాలా ఆశచ్రయ్పోయారు.  
ఆ మధేయ్ మావయయ్ వాళళ్ మామగారు ఉపాధాయ్య పదవి నుండి రిటైర అయాయ్రు.  ఆయన ఆరిధ్కంగా  
గొపప్ సిథ్తిలో లేరు.  అందుకే అమమ్కు ఇలా చెపప్కుండా వచిచ్ వాళళ్ను ఇబబ్ంది పెటాట్మా అని బాధ వేసింది.   

    మావయయ్ వాళళ్ అతత్గారు "మీరు రావడం మాకెంతో సంతోషంగా ఉంది.  ఇలాగైనా మా ఇంటికి వచాచ్రు"  
అని వెంటనే మాకు సాన్నాదికాలు తరువాత కాఫీ, టిఫిన ఏరాప్టుల్ చేసేసారు.  

    ఇక లకిష్ అకక్ మావయయ్తో "ఏదీ నాకు పొలం చూపించవా" అని మావయయ్ని అడగడం చూసి, వాళళ్  
మావగారు "అయోయ్ ఇపుప్డు పొలం దగగ్ర ఏముంటుంది, వారం రోజుల కిర్తమే వేరుశనగ పంట కోసి అమమ్కం కూడా 
అయిపోయింది" అనాన్రు.   

     అయినా మావయయ్ మమమ్లిన్ చాలాసారుల్ పచచ్ని పొలాల గురించి చెపిప్ ఊరించాడు కాబటిట్  "ఫరవాలేదు 
లెండి. నేను ఊరికే వీళళ్ని అలా చూపించి తీసుకొసాత్ను" అని వాళళ్ మావ గారికి చెపిప్ ఆ పొలం దగగ్రికి తీసుకెళాల్డు.      
వాళళ్ మావగారిది చినన్ పొలమే.  ఆయన అనన్టుల్ ఇపుప్డు అకక్డ ఏమీ లేదు, పంట కోత తరువాత మిగిలిన ఎండు 
గటార్ తపిప్తే.  అయినా మేము ఉతాస్హంగా ఆ పొలంలోకి దిగి మిగిలిన కొనిన్ చినాన్ చితకా వేరుశనగలు సంపాదించి 
సంతోష పడాడ్ము.  తరావ్త మావయయ్ దారిలో తాటి ముంజెలు కూడా దింపిసేత్ అవి కూడా తినాన్ము. 

       చినన్పప్టి నుండీ సికిందార్బాద లోనే ఉండడం వలన మాకు పలెల్టూరి వాతావరణం ఇంకా పొలాలంటే 
ఎంతో ఉతాస్హంగా ఉండేది.  అందుకే ఆ చినన్సరదాలకే మేము చాలా ఆనందించాము.  ఇక అకక్డినుంచి కొంచెం సేపు 
అటూ ఇటూ తిరిగి భోజనం సమయానికి వాళిళ్ంటికి చేరుకునాన్ము. మావయయ్ వాళళ్ అతత్గారు భోజనంలో ఘుమ 
ఘుమలాడే నెయియ్తో పాటు వడిడ్ంచిన గోంగూర చింత కాయ పచచ్డి భలే రుచిగా మాకు తెగ నచేచ్సింది.    

      ఆ రోజు చీకటి పడే సరికలాల్ ఆ ఊరంతా సదుద్ మణిగి ఎకక్డో చినన్ విదుయ్త దీపాలతో కొంత మాతర్మే  
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వెలుగుతో పూరిత్గా నిశశ్బద్ంగా ఉండేసరికి మాకెంతో ఆశచ్రయ్మేసింది.  వాళళ్ ఇంటి బయట ఆవరణలో నులక  
మంచాలపై పడుకుని చకక్గా కనిపిసుత్నన్ నక్షతార్లను లెకక్ పెడుతూ, కబురుల్ చెబుతూ చాలా తవ్రగానే మాకు  
తెలియకుండానే నిదర్లోకి జారుకునాన్ము.        
          ఆ మరాన్డు పొర్దుద్నేన్ మావయయ్ మమమ్లిన్ ఆ ఊరుకి దగగ్ర పెనుగంచిపోర్లులో తిరుపతమమ్ గుడికి 
తీసుకెళాల్డు.  అమమ్వారి పురాతన దేవాలయం మా అందరికీ భలే నచిచ్ంది.  దైవదరశ్నం తరువాత తిరిగి  
సాయంతార్నికలాల్ మేము బోనకలుల్ చేరుకొని, ఆ రాతేర్ సికందరాబాదుకు తిరుగు పర్యాణమయాయ్ము.    
          నేను మావయయ్తో ఎకుక్వసేపు కలిసి ఉనన్ది చినన్పుప్డు ఈ పర్యాణంలోనే.  తరువాత ఎపుప్డూ  
మళీళ్ నేను మావయయ్తో ఇలా కలిసి గడపలేదు. అందుకే ఇది నాకొక మరిచ్పోలేని సంఘటన.      
          ఐతే, నేను కొంచెం పెదద్యేయ్ సమయానికి మావయయ్తో నా అనుబంధం బలహీనపడటం మొదలయియ్ంది.   
ఒకటి రెండు సారుల్ మావయయ్ తార్గి మా ఇంటికి వచాచ్డు.  తాను కంటోర్ల లోనే ఉనాన్ననుకొని మా అమమ్తో,  
బామమ్తో ఏదో ఎకుక్వ మాటాల్డాడు.  
        అసలే అమమ్కి తాగే వాళల్ంటే చాలా భయం. ఇక బామమ్కైతే విపరీతమైన అసహయ్ం.  ఎలాగో మావయయ్ని  
బయటకు పంపించినా మావయయ్ వెళిళ్పోగానే బామమ్ ఎంతో చీదరించుకుని అసస్లు భరించలేకపోయింది.   
బామమ్కి మావయయ్ మీద కలిగిన జుగుపస్ ఇంకా కోపం నాకొక జీవితాంతం గురుత్ండే హెచచ్రిక లాగే పని 

చేసింది.  
       పెదద్వుతునన్ కొదీద్ మావయయ్ పర్వరత్న తనకి సంబంధించిన సంఘటనలు ననున్ కలవర పెటట్డం  
మొదలైంది.  మావయయ్ పర్భావం నా మీద పడకూడదని చాలా భయపడే వాడిని.   
          అందుకే మావయయ్ ఎడమ చేతివాటం నాకు కూడా వచిచ్ందని చుటాట్లంటుంటే నచచ్క నాకేమనాలో  
అరథ్మయేయ్ది కాదు.  నిజం చెపాప్లంటే మావయయ్కునన్తెలివితేటలు, పని నేరుప్, చితర్లేఖన నైపుణయ్ం వంటి  
గొపప్ లక్షణాలు నాలో లేవు.  ఐనా వీటనిన్టి కనాన్ముఖయ్ం తన సాంగతయ్ం మాతర్ం నా మీద దుషర్ప్భావం  
చూపకూడదని తలచేవాడిని.    
          నిరంతరం వెంటాడుతునన్మావయయ్ దైనయ్ పరిసిథ్తి నా ఉదేద్శంలో అది చాలా వరకు తన సవ్యంకృతమే  
అనిపించేది.  అందుకే తన మీద జాలి  పడేవాణిన్ కాదు.  తన పరిసిథ్తుల పర్భావం మా కుటుంబం పర్తేయ్కంగా  
అమమ్ మీద జీవితాంతం పడకూడదనే నేను అమమ్ అంత కఠిన నిరణ్యం తీసుకోవడానికి కారకుడయాయ్ను.   
          ఇపుప్డు వయసొచాచ్క కొంచెం పరిణితి చెందిన తరువాత ఆ సమయంలో నేను చేసిన పనిని ఏమని  
వరిణ్ంచాలో అరధ్ం కాని మనోవేదన నాది.  ఏమైనా మావయయ్ తన రకత్ సంబంధానిన్ కూడా వదులుకుని అమలు 
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పరచిన అతయ్ంత అభిమానపూరితమైన జీవిత వాగాద్నమది. అమామ్, మావయయ్ ఆ తోబుటుట్వులిదద్రు తమ  
అనుబంధానిన్, జీవిత కాలపు పేర్మని మా కోసం అరిప్ంచిన చిరసమ్రణీయ తాయ్గమది.   
          నాకు తెలుసు అమమ్ తన బాధని ఇపప్టికీ మౌనంగా లోలోన భరిసోత్ందని.  అమమ్ తన గుండె రాయి  
చేసుకుని అందరికీ మావయయ్ ఉనికినే చెరిపేసి తన జాఞ్పకాలనెపుప్డూ పర్సాత్వించకుండా బర్తుకుతోంది.  
          శీర్మన! దీనిన్ నీతో గానీ మరెవరితో గానీ నేను ఎపుప్డూ పర్సాత్వించక పోయినా, నేను చేసిన ఆ పని తపోప్  
ఒపోప్ అది మా కుటుంబానికి ఎంత పర్యోజనం చేసినా ననున్ మాతర్ం జీవితాంతం వెంటాడుతూనే ఉంటుంది.    
          శీర్మన! మీ విజయ బాబు గురించి నీకు ఇపప్టివరకు తెలియని ఒక సంచలన విషయం చెబుతాను విను.   
          మావయయ్ మా ఇంటికి రావటం మానేసిన కొనేన్ళల్ తరువాత నేను వారాశిగూడలో ఒక సారి మావయయ్ని  
బజారోల్ చూసాను.  మావయయ్ చకక్గా టక చేసుకుని, షూస వేసుకుని చాలా చకక్గా కనపడాడ్డు.  నాకు చాలా  
సంతోషం వేసింది మావయయ్ని అలా చూడటంతో.   
          బంధువుల దావ్రా నాకు తెలిసిందేమిటంటే మావయయ్ మంచి ఉదోయ్గం సంపాదించి చకక్గా ఉనాన్డని.  
ఇంకా ఒక ఆశచ్రయ్కర విషయం ఏమిటంటే మావయయ్ తెలివితేటల పటల్ ఆకరిష్తురాలైన తన సహోదోయ్గిని,  
మావయయ్ జీవితం గురించి తెలుసుకుని కూడా తన జీవిత భాగసావ్మిని కాగోరి, తనకు చేదోడు వాదోడుగా  
ఉంటానని బలవంతపెటిట్ పెళిల్ చేసుకుందట.            
          పోనీలే! మావయయ్కి కనీసం ఈ అమామ్యి అదృషట్మైనా తోడై ఆయన దశ తిరుగుతుందేమోనని  
అనుకుంటే మావయయ్కి ఇది కూడా పార్పత్ం లేదు.  ఇది జరిగిన కొనాన్ళల్కే తన కీష్ణించిన ఆరోగయ్ంతో మావయయ్  
అకసామ్తుత్గా ఈ లోకం విడిచివెళాళ్డు.  
          వంశీ ఇంత వరకూ చెపిప్ంది విని నిరాఘ్ంత పోయిన నేను "కొందరి జీవితాలంతే. పాపం! బర్తుకంతా  
సంఘరష్ణే.  కానీ ఇది చెపుప్ వంశీ! నువువ్ విజయ బాబు మరణం గురించి తెలిసిన తరువాత చూడటానికి  
ఎందుకు వెళళ్లేదు" అనాన్ను. 
          "ఏం వెళతాను రా! నాకు ఈ సంగతి తెలిసే సరికి ఆలసయ్మయింది.  తరువాత వెళిల్నా నా వలల్ పూరిత్గా  
దూరమైన ఆ కుటుంబానిన్ఏమని ఓదారుసాత్ను?  అదంతే!  ఒక ముగిసిన అధాయ్యం" అని వంశీ అనాన్డు.       
          అపుప్డు వంశీతో నేననాన్ను "బాలయ్ంలో నిరాదరణకి గురైన వయ్కుత్ల జీవన గమనం ఎటువంటి  
ఆటుపోటల్కు, అసత్వయ్సత్ నడతకు దారి తీసుత్ందో ఎపప్టికీ సరి దిదుద్కోలేనంతగా వారి మసిత్షక్ంపై దాని పర్భావం  
పడుతుందో, నాకు విజయ బాబు జీవితం దావ్రా తెలిసిందని"  
          విజయ బాబు గురించి ఆలోచిసుత్ంటే నాకనిపించింది లోపించిన తలిల్దండుర్ల సకర్మ సంరక్షణ  ఇంకా  
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ఆరిధ్క లేమి ఒక వయ్కిత్ ఆలోచనా విధానానిన్, నడవడికని అంతలా పర్భావితం చేసాత్యాని?   
          వంశీ అనాన్డు "నిజమేరా, దీనితో నేను ఏకీభవిసాత్ను.  కానీ ఎంత దురభ్ర పరిసిథ్తులు ఎదురైనా తిండికి  
పసుత్లునన్పుప్డు కూడా నైతికతను వీడకుండా, ఆతమ్ విశావ్సం కోలోప్కుండా కషట్ పడి కాలకర్మాన మంచి  
వృదిధ్లోకి వచిచ్న వాళుళ్ చాలా మందే ఉనాన్రు.  
          నీకు తెలుసు కదా ఈ విషయంలో దీనికి ఉదాహరణ మా తాత రామనాధం, రామేశవ్రి బామమ్ల 

సంతానమే.  
అతి సంపనన్ దశ నుండి రోజుకు పొటట్ గడవని సిథ్తికి రావలసి వచిచ్నా వారెపుప్డూ తమ ఆతమ్విశావ్సం,  
అభిమానం వీడలేదు.  మా తాతా, బామామ్ కూడా అతి కిల్షట్ పరిసిథ్తులలోనూ అనాయ్యపు సొముమ్ ఆశించలేదు.  
పై పెచుచ్ అకర్మ సంపాదనని అసహియ్ంచుకునే మానసిక సైథ్రాయ్నిన్ తమ పిలల్లకు కూడా నేరిప్ంచారు.  కాబటేట్  
వాళెళ్వరూ దారి తపిప్ ఇంకొకరు వేలెతిత్ చూపే పరిసిథ్తి తెచుచ్కోలేదు" 
          వంశీ ఇంకో ఉదాహరణ చెపాప్డు  
          "శీర్మన, మావయయ్ మేనతత్ కొడుకు వినోద ఇంకా మావయయ్ ఇదద్రూ సమ వయసుక్లే, సహాధాయ్యులే  
కదా.  నేనొపుప్కుంటాను వినోద కి కుటుంబ అండ లేకపోవడం, తీవర్మైన ఆరిధ్క లేమి వంటివి ఎదురు కాలేదు  
నిజమే.  కానీ, ఇదద్రికీ యవవ్నపు పర్లోభాలు సమానంగానే ఉనాన్ వినోద తన వయ్కిత్గత సేవ్చఛ్ను దురివ్నియోగం  
చేసుకోలేదు.  
          మావయయ్ అంతటి తెలివి, పర్తిభ లేకపోయినా వినోద అంచెలంచెలుగా సవ్యంకృషితో ఉనన్త చదువులు  
చదివాడు.  తన బంధువరగ్ంలో మొటట్ మొదటిగా విదేశానికి వెళిల్ మంచి ఉదోయ్గం సంపాదించి బాగా సిథ్రపడడమే  
కాకుండా తన తోబుటుట్వుల మంచి జీవితానికి కూడా తోడప్డాడ్డు"  
          వంశీ చెపిప్న దానికి నేననాన్ను "ఒరేయ వంశీ! విజయ బాబు కషాట్ల ముందు వినోద పడడ్ కషట్మెంత?  
బాలయ్ం నుంచీ విజయ బాబు లాంటి పరిసిథ్తులు ఎదురోక్లేదు కదా.  వినోద యవవ్న పర్లోభాలకు లొంగలేదు,  
బాధయ్తగా పైకొచాచ్డు కానీ ఇందులో పెదద్ గొపప్ ఏముంది" అని. 
          దానికి వంశీ అనాన్డు  
          "శీర్మన! దీనిన్నువువ్ అంత తేలికగా తీసి పారెయయ్కు.  ఎంత పరిసిథ్తులు బాగునాన్ మనిషి నైతిక పర్వరత్న  
నిలపెటుట్కోవడం కూడా చాలా ముఖయ్ం.  ఇటువంటి పరిసిథ్తిలోనే దారి తపప్డం చాలా సులభం. 
          శీర్మన! నువువ్ ఇపప్టికీ విజయ బాబు కేవలం చినన్పుప్డు తలిల్దండుర్ల అండ, ఇంకా పెదద్యాయ్క ఆరిధ్క  
పరిసిథ్తి బాగా లేకపోవడం వలన దారి తపాప్డంటునాన్వా?  మరి, మన చందు జీవితం మాతర్ం వడిడ్ంచిన విసత్రి  
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లాంటిదే ఐనా చందు కూడా దారి తపాప్డు దేని వలన?" అని. 
         ఇపుప్డు వంశీ మా బాలయ్ మితుర్డు చందూ జీవితం గురించి పర్సాత్వించే సరికి నాకు గుండె కలుకుక్మంది. 
          వంశీ ఇంకొక జాఞ్పకాల తుటెట్ని కదిలించాడు 

                 (   ) 
COMMENTS 

https://koumudi.net/comments/january_2022/jan22_PodduThiraganiPulu_comments.htm

