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12వ భాగం 

మహాకి ఎంత పర్యతిన్ంచినా చదువు మీద ఆసకిత్ని మాతర్ం కలిగించలేకపోయాడు అటు గురువు కానీ, ఇటు 
చందర్కాంత  కానీ. అతి కషట్ం మీద ఒకోక్ పాఠం చదువుతునాన్డు  కానీ అదికూడా బలవంతంగా.  ఆరోజు చదివిన 
పాఠం మరాన్డు ఒపప్చేపప్మంటే గురుత్ ఉండదు. నోరు తిరగదు. కొంతకాలం పర్యతిన్ంచిన గురువు వాడికి చదువు 
అబబ్డం అసాధయ్ం అని నిరణ్యానికి వచాచ్డు. అదే విషయం చందర్కాంత తో చరిచ్ంచాడు.  

చందర్కాంత “ పర్యతిన్ంచండి. ఇంకా కొంతకాలం గడవనివవ్ండి. కొంచెం కషట్ం అవుతుంది..కానీ మన 
పర్యతన్ం చేయాలిగా అనాన్డే కానీ ఆయనకీ కూడా అనిపించింది  ఇలా ఎంతకాలం అనిపించింది అని.  వాడికి  తెలిసిన 
విదయ్లో శిక్షణ ఇపిప్సేత్ అయినా ఏదో ఒక విదయ్లో పార్వీణయ్ం సంపాదిసాత్డు అనిపిసోత్ంది కానీ అందుకు తనేం చేయాలో 
ఆలోచించే సమయం ఆయనకీ లభించడంలేదు. వృతిత్పరమైన ఒతిత్ళల్లో నిండా మునిగిపోయి ఉనన్ డి.సి.పి చందర్కాంత 
వాడిని తనతో తీసుకుని వచేచ్టపుప్డు ఏమి ఆలోచించాడో  గురుత్ రావడం లేదు.  ఆరోజు పేవ మెంట మీద కళుళ్ 
వాలుచ్కుని కూరుచ్ని దీక్షగా శీర్ రాముడి బొమమ్ని బొగుగ్ ముకక్ అరిగిపోయేలా దిదుద్తునన్ చినిగిన బటట్ల, చెదిరిన ఆశల 
పేద కురార్డు మాతర్మే కనిపించాడు. వాడిని అలా వదలాలి అనిపించలేదు.  ఒక బాధయ్తాయుతమైన పోలీసు అధికారిగా 
ఆ కురార్డిని అలా వదిలేసేత్ సమాజంలో మరో నేరసుత్డు తయారు అవుతాడేమోననే భయంతోనా, లేక అదుభ్తమైన 
కళాకారుడు విరిగిన బొకుక్ ముకక్లా మిగిలిపోకూడదు అనా!  ఆయనకే తెలియని ఒక సందిగధ్ం.   

 ఈ పర్శన్లు మహనీ చూసినపుప్డలాల్ ఈ పర్శన్లు ఆయన మదిలో మెదులుతూ ఉంటాయి. కానీ 
సమాధానం మాతర్ం ఆయనకి తటట్డం లేదు.. వాడికి భగవంతుడు పర్సాదించిన ఒక కళ ఉంది. దానిలోనే పార్విణయ్ం 
సంపాదించగలిగితే మంచి చితర్కారుడు అవుతాడు.  పనికిరాని రాయే కావచుచ్ కానీ,  నిపుణుడైన శిలిప్ చేతిలో అందమైన 
శిలప్ంగా మారుతుంది.  వీడూ అంతే రాయిలాంటి వాడు. వాడిని శిలప్ంగా మారేచ్ శిలిప్ కావాలి. ఎవరునాన్రు?  ఎవరనాన్ 
మంచి గురువు లభించేవరకు తనే ఏదో ఒక మారగ్ం చూడాలి. అలా అనుకునాన్క ఆయనకీ కొంచెం సంతృపిత్ కలిగింది/   
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ఆ రోజే వాడికి కొనిన్ డార్యింగ బుకస్ తెపిప్ంచి ఇచాచ్డు. మహాకి అవి ఎలా వాడాలో చూపిసూత్ వివరంగా 
చెపాప్డు. “ఇపప్టినుంచీ నీకు బొమమ్లు వేసుకోవాలని అనిపిసేత్ దీని మీద వేసుకో.. ఇవిగో పెనిస్లస్.. ముందు చకక్గా 
సెక్చ  వేయడం నేరుచ్కో” అనాన్డు.  

“అంటే” పర్శాన్రధ్కంగా చూసాడు మహా.   
ఆయన బురర్ గోకుక్నాన్డు.. పపెయింటింగ  బాగుందా? లేదా అని మాతర్ం తను చెపప్గలడు.. అది ఎలా వేశారో 

చెపప్డానికి తను కళాకారుడు కాదుకదా. నవొవ్చిచ్ంది ఆయనకీ. చిరునవువ్ దాచుకుని అనాన్డు “ నువువ్ ఇంతకుముందు 
బొగుగ్తో వేసేవాడివి గురుత్ందా? అవే బొమమ్లు ఈ పెనిస్ల తో ఈ కాగితాలమీద వేయి.. నెమమ్దిగా నువువ్ నేరుచ్కునేలోగా 
నీకు ఎవరనాన్ టీచర  దొరుకుతాడేమో చూసాత్ను” అనాన్డు.   

సంకలప్ బలం ఉంటె ఎలాంటి పర్యతన్ం చేయకుండానే కొనిన్ కోరికలు నెరవేరతాయి. మంచి మనసుతో రోడుడ్ 
మీద పడి ఉనన్ రాయిని తీసుకొచిచ్ రతన్ంగా మారిచ్ దానికి ఒక విలువైన సాథ్నం ఇవావ్లనుకునే  ఉనన్తమైన వయ్కిత్తవ్ంగల  
ఆ పోలీస ఆఫీసరిక్  ఎకుక్వ పర్యతన్ం చేయకుండానే ఒక పారీట్లో పరిచయం అయాడు శతుర్ఘన్. జాతీయంగా మంచి 
పేరునన్ ఆరిట్సట్.. ఆయనకీ బాగా ఇషత్మైన ఆరిట్సట్  వడాడ్ది పాపయయ్. ఆ  చితార్లోల్ని సొగసు, దివయ్తవ్ం, సౌందరయ్ం  అతని 
చితార్లోల్ చూసాడు. అదుభ్తమైన పెయింటింగస్ . రకరకాల ఆరట్.. వాటర కలరస్, ఆయిల పెయింటస్, అకిర్లిక పెయింటస్, 
సెక్చ లు, ఒకటేమిటి? ఎనోన్ రకాల బొమమ్లు..  మోడరన ఆరట్ అపుప్డే బాగా పార్చురయ్ం పొందుతునన్ పరిసిథ్తి.. అతను 
వేసిన మోడరన ఆరట్ చూసి ముగుధ్డై పోయాడు. అటు కాల్సిక, ఇటు మోడరన ఆరట్ రెండూ అదుభ్తంగా వేయగలిగినా 
ఇంకా నేను విదాయ్రిధ్నే అంటాడు శతుర్ఘన్.  

మహా గురించి చెపాప్డు.. “ఆ కురార్డు ఎకక్డివాడో నాకు తెలియదు శతుర్ఘాన్! దైవదతత్మైన  అపురూపమైన కళ 
వాడికి ఉంది. అవలీలగా బొమమ్లేసాత్డు. కానీ బొగుగ్తో వేసినటుట్ డార్యింగ పేపర మీద వేయలేకపోతునాన్డు.  వాడు 
వేసిన బొమమ్ చూసాను. శీర్ రాముడి మొహంలో ఎంత జీవకళ కనిపించిందో చెపప్లేను.  కానీ, చేతులు, కాళుళ్, కటి 
భాగం ఇలాంటి చోటల్ సోట్ర్కస్ కుదరలేదు అనిపించింది నాకు. వాడికి కొంచెం సాన బెడితే మంచి చితర్కారుడు అవుతాడు. 
మీరు అంగీకరిసేత్ వాడిని మీకు శిషుయ్డిగా పంపిసాత్ను. మీ ఫీజు ఎంతో చెపప్ండి “  అనాన్డు శతుర్ఘన్తో.  

“ ఒక అనాధలోని పర్తిభను గమనించి పెదద్ మనసుతో అతడిని వజర్ంగా మారాచ్లనుకుంటునాన్రు మీరు. మీరు 
చేసే మహతాక్రాయ్నికి ననున్ ఒక నూలుపోగుగా మారే అదృషట్ం కలిగించండి..నాకు ఫీజు అవసరం లేదు, ఆ కురార్డిని 
తపప్కుండా పంపించండి” అనాన్డు శతుర్ఘన్.    
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“ రేపటి నుంచీ పంపనా” అడిగాడు ఆయన.  
“అలాగే పంపండి”   అనాన్డు శతుర్ఘన్.   
మరునాడు  పర్కాశానిన్ తోడిచిచ్ శతుర్ఘన్ దగగ్రకు పంపిసూత్  “ఆయన చెపేప్ది జాగర్తత్గా విని బాగా నేరుచ్కో.  

చేసేపని మీద ఏకాగర్త, శర్దధ్ ఉండాలి.. చదువు మీద నీకు శర్దధ్ లేదు.. దీని మీదనాన్ శర్దధ్  చూపించు  పైకి వసాత్వు ” అని 
హెచచ్రించాడు. 

శతుర్ఘన్ మహాని పరీక్షగా చూసాడు. చామన చాయగా ఉనాన్ ఎంతో కళగా ఉనాన్డు.  మంచి పోషణ ఉండడం 
వలల్ వయసుకి మించి పొడుగాగ్ ఉనాన్డు.  వినయంగా, చేతులు కటుట్కుని  “మీరు ఏం చెపేత్ అది చేసాత్” అనన్టుట్ 
చూసుత్నాన్డు.  

“నువువ్ పేవెమ్ంట మీద బొమమ్లేసేవాడివట .. ఏం బొమమ్లేసావు.”  
“ దేవుడి బొమమ్లు” 
ఆయన పెదవుల మీద సనన్ని మందహాసం. “ఇంకా చాలా బొమమ్లు వేయచుచ్ తెలుసా నీకు? అడిగాడు. 
మహా సమాధానం చెపప్లేదు.. వెంటనే వాడి మనసులో ఉధృతంగా కెరటాలతో ఎగసిపడుతునన్ సముదర్ం, ఒడుడ్న 

ఇసకలో గుజజ్నగూళుళ్ కడుతూనన్ సావాసగాళుళ్ మెదిలారు..  
“ఇలారా”  మహా  ఆయనిన్ అనుసరించాడు... లోపల గోడల మీద, టేబుల మీద, షో కేసులో ఎనోన్ 

పెయింటింగస్, పెనిస్ల సెక్చస్.. అకిర్లిక రంగులతో, వాటర కలరస్, ఆయిల పెయింటస్ ఇలా రకరకాలుగా  వేసిన 
బొమమ్లతో నిండి ఉంది గోడ. 

ఒక పెదద్ డార్యింగ పేపర పెనిస్లస్ ఇచిచ్ “ దేవుడి బొమమ్లు తపప్ వేరేవి,  నీకు గురుత్నన్ బొమమ్ వేయి”  అనాన్డు 
శతుర్ఘన్.  

వాడు కాసేపు ఏవో గీతలు గీసూత్ ఉండిపోయాడు.  
చందర్కాంత చెపిప్నటుట్  బొగుగ్తో వేసినంత సులభంగా పెనిస్లస్ తో వేయలేకపోతునాన్డు అనుకునాన్డు. “ 

ఆలోచించి మంచి బొమమ్ వేసి తీసుకురా చూసాత్ను “ అని చెపిప్ తన గదిలోకి వెళిళ్పోయాడు.  
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ఆయన వెళిళ్న వైపు చూసూత్ అచేతనంగా కూరుచ్నన్ మహా కళళ్ ముందు గాలికి విరిగిపడుతునన్ చెటుల్... 
పొడుగాటి చేతులు చాచి ఆకాశానిన్ కిందకి లాగడానికి పర్యతిన్సుత్నన్ సాగరకెరటాలు..నిరీజ్వంగా ఇసకలో 
కూరుకుపోతునన్ అమమ్, సుడులు తిరుగుతునన్ నీటిలో మునిగిపోతునన్ పడవ... పైకిచాచి శరణు కోరుతునన్ కొనిన్ జతల 
చేతులు కదిలాయి.. ఆ దృశాయ్నిన్ గాజుకళళ్తో చూసూత్ మోకాళళ్ చుటూట్ చేతులు చుటుట్కుని కూరుచ్నన్ తొమిమ్దేళళ్ 
కురార్డు.  

విశాఖ ఆరట్ గాయ్లరీలో జరగబోయ ఆరట్ పర్దరశ్నలో తను పెర్జంట చేయబోతునన్ పెయింటింగ వేయడంలో 
మునిగిపోయి ఉనన్ శతుర్ఘన్ కానావ్స మీద పడిన నీడ చూసి వెనకిక్ తిరిగాడు. చేతిలో డార్యింగ పేపర పటుట్కుని నిలబడి 
ఉనాన్డు. వాడి చేతిలోంచి ఆ పేపర అందుకుని చూసిన ఆయన నిరాఘ్ంతపోయాడు. “ ఇది ఊహించి వేసావా!” 
అడిగాడు.. 

కాదు అనన్టుట్ తల ఊపాడు మహా  “ మరి... నీకెలా తెలుసు ఒక తుపాను భీభతస్ం ఇలా ఉంటుందని.  నువువ్.. 
నువువ్...”  చేషట్లుడిగిన వాడిలా చూసూత్ అడిగాడు. 

మహా ఒకోక్ అక్షరం కూడదీసుకుంటూ చెపాప్డు.. “ నేను చూసాను... అమామ్, అయాయ్ అందరూ చనిపోయారు.” 
కొనిన్ వందల కొండచరియలు తన మీది విరిగిపడుతునన్ భావన .. 
శతుర్ఘన్ ఆపుకోలేని ఉదేవ్గంతో ఆ అమాయకుడైన కురార్డిని  గబుకుక్న దగగ్రకు లాకుక్ని గుండెలకు హతుత్కుని 

వాడి తలమీద చేయి పెటిట్ “ గొపప్ చితర్కారుడివి అవుతావు భవిషయ్తుత్లో.. నినున్ నేను తయారు చేసాత్ను.” అనాన్డు. 
మరునాటి నుంచీ పెనిస్ల ఎలా పటుట్కోవాలి... పేపర ఏ యాంగిల లో ఉండాలి.. మొదలైన విషయాలు ఓపిగాగ్ 

వివరించాడు. గీతలు వంకరగా రాకుండా ఎలా గీయాలి.. కళళ్లోల్ జీవం ఉటిట్ పడాలంటే కనుగుడుడ్ ఎలా దిదాద్లి.. 
వగైరావాడికి అరధ్ం అయేలా వివరిసూత్ కొనిన్ సెక్చ లు వేయించడం చూపించాడు. బొమమ్ వేసేటపుప్డు అతనిలో కనిపించే 
ఏకాగర్త చూసెత్ ముచచ్టేసింది శతుర్ఘన్కి.  మంచి అవగాహన ఉంది. చేసే పని మీద శర్దధ్ ఉంది... ఇది చాలు ఇతను 
గొపప్ చితర్కారుడు అవడానికి అనుకునాన్డు.  

చందర్కాంత మహనీ శతుర్ఘన్ చేతిలో పెటాట్క చాలా నిశిచ్ంతగా ఉనాన్డు. మధాయ్హన్ం మూడు గంటలకి పర్కాశం 
కారులో మహాని శతుర్ఘన్ దగగ్ర దింపేసి, ఏడింటికి పిక అప  చేసుకుంటాడు. మొదటోల్ ఆ విషయం పెదద్గా 
పటిట్ంచుకోకపోయినా లకీష్దేవికి వాడిని అలా కారుకి అలవాటు చేయడం మంచిది కాదు అనిపించింది. వాడు 
ఎంతకాలం తమ దగగ్ర ఉంటాడు! ఎపుప్డో ఒకరోజు వెళిళ్పోయి, సవ్తంతర్ంగా బతకాలి. అపుప్డు పరిసిథ్తి ఏమిటో 
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ఎవరూ చెపప్లేరు.  ఇలా కారుల్ భోగాలు మరిగితే వాడు కషట్పడతాడా! వాడే కాదు. ఎవరూ కూడా ఆయాచితంగా 
లభించిన భోగాలు వదుద్ అని కషాట్లు కొనితెచుచ్కుంటారా/ అందుకే ఆవిడ భరత్తో చెపిప్ంది. “ బసుస్లో ఎలా వెళిల్ 
రావాలో చెపప్ండి వాడికి. ఈ కారు భోగం  ఎనాన్ళుళ్  ఉంటుంది.” ఆవిడ చెపాప్క ఆయనకీ కూడా ఆ మాటలోల్ నిజం 
ఉంది అనిపించింది.  పర్కాష ని  మహాకి శతుర్ఘన్ దగగ్రకి వెళళ్డానికి బసుస్ ఎకక్డ ఎకాక్లి.. ఎలా వెళాళ్లి అనే 
విషయాలు రెండు రోజులు చూపించమని పిలిచి చెపాప్డు.  

రెండు రోజులు పర్కాష తోడుగా వెళిళ్నా, మూడోరోజు నుంచీ మహా ఒకక్డే వెళాళ్లిస్ వచిచ్ంది. చందర్కాంత గారి 
దగగ్రకు వచాచ్క రోడుడ్ మీద ఒకక్డు కనీసం నిలబాలిస్న అవసరం కూడా రాలేదు.. ఇపుప్డు ఒకక్డే బసుస్ ఎకిక్ వెళళ్డం 
మహా భయంతో వణికిపోయాడు నాలుగురోజులు.  బికుక్, బికుక్ మంటూ బెదురుచూపులు చూసూత్ వెళిళ్నా సరిగాగ్ వారం 
అయే సరికి కొంచెం, కొంచెంగా అలవాటు అయింది.  

 బర్తకాలనన్ ఆశ ఉంటే చాలు, ఈత రానివాడిని అయినా నిటట్నిలువు నీళళ్లోల్ ముంచితే ఈత నేరుచ్కుని 
మరీ ఒడుడ్  చేరతాడు. అదే జరిగింది మహా విషయంలో.  శతుర్ఘన్ సేన్హసవ్భావం, అతను ఆరట్ నేరిప్ంచే విధానం వాడిని 
ఆకరిష్ంచింది.  చితర్కళ పటల్ అభిరుచి, ఆసకిత్ ఉందొ, లేదో తెలియదు కానీ బొమమ్లు గీసేటపుప్డు  వంచిన తల ఎతత్డు.. 
చుటుట్పకక్ల ఏం జరుగుతుందో కూడా ధాయ్స ఉండదు.. అలా శర్దధ్గా తను వేయాలి అనుకునన్ బొమమ్ పూరీత్ చేసిగాని 
కూరుచ్నన్ చోటు నుంచి కదలడు. ఒక తపసివ్లా తను చేసుత్నన్ పనిలో లీనమైపోయే వాడిని చూసెత్ శతుర్ఘన్కి ముచచ్టగా 
అనిపిసుత్ంది. భగవత దతత్మైన కళ వాడికి అబిబ్ంది. శిక్షణ లభిసేత్ రాణిసాత్డు.. చందర్కాంత అనన్టుట్ ఏదో ఒక జీవనభుర్తి 
కలిప్ంచాలి.. చదువు అబబ్ని ఈ కురార్డు ఎంతకాలం ఒకరి మీద ఆధారపడి జీవిసాత్డు? అని ఆలోచించిన శతుర్ఘన్ 
శర్దధ్గా నేరిప్సూత్ ఎంతో ఆదరంగా చూసుత్నాన్డు. ఆయన ఆదరణతో తొందరలోనే వాడిలో ఉనన్ బెరుకుపోయింది.  
ఇపుప్డు శతుర్ఘన్ దగగ్ర గడపడం చాలా ఇషట్ం అయిన దినచరయ్ అయింది. అందుకే వంటరిగా అయినా  తనకు తాను 
ధైరయ్ం చెపుప్కుంటూ వెళళ్డం మొదలుపెటట్డంతో తవ్రలోనే తన మీద తనకి కానిఫ్డెనుస్ కూడా వచిచ్ంది. వాడికి 
అకసామ్తుత్గా తను చాలా పెదద్వాడు అయిపోయినటుట్ అనిపించసాగింది. వాడి  మాటలో, పర్వరత్నలో మారుప్ వచిచ్ంది.  

ఎవరూ ఎపప్టికీ ఒకేలా ఉండరు. కాలం అనేది ఎలాంటి వాళళ్నైనా తనకి అనుకూలంగా మారుచ్కుంటుందే తపప్ 
ఎవరికీ అనుకూలంగా కాలం మారదు.  ఇది వాసత్వం.                                                                                      

శతుర్ఘన్ పోర్తాస్హంతో మహా వేళుళ్ చురుగాగ్ పనిచేసుత్నాన్యి. వాడిలో వాడే ఊహించుకుని కూడా కొనిన్ 
బోమమ్లు వేయగలుగుతునాన్డు. వాటిలో  దేవుడి బొమమ్లే కాదు, పర్కృతి దర్య్శాయ్లు, నది ఒడుడ్, సూరాయ్సత్మయం, 
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సూరోయ్దయం,  పునన్మి చందుర్డు ఇలా ఎనోన్ బొమమ్లు వేయగలుగుతునాన్డు. నెమమ్దిగా ఎకక్డ ఏ  రంగు వేయాలో 
ముందు కలర పెనిస్లస్ తో చూపించడం మొదలుపెటాట్డు శతుర్ఘన్.    

ఆరోజు చందర్కాంత  పుటిట్నరోజు .. ఉదయం నిదర్లేచి, సాన్నం ముగించి  హాలోల్ కి రాగానే ఇంటోల్ సందడి 
కనిపించింది మహాకి. తను లేచేసరికే చందర్కాంత తలారా సాన్నం చేసి, కొతత్, పైజమా, లాలీచ్లో వారాత్పతిర్క 
చదువుకుంటూ కూరుచ్నాన్డు. లకిష్దేవి కూడా పటుట్చీర కటుట్కుని పూజ ముగించి హారతి పళెళ్ంతో వచిచ్ంది. 

మహాని చూడగానే నవువ్తూ “సాన్నం చేసావా! హారతి అదుద్కొ..ఇవాళ అయయ్గారి పుటిట్నరోజు..” అంది.  
మహా హారతి అదుద్కునాన్డు.  
వాడికి పుటిట్నరోజు అంటే అరథ్ం కాలేదు.  పుటిట్నరోజులు, వేడుకలు,  కొతత్బటట్లు ఇవనీన్ తెలిసే జీవితం కాదు.. 

విచితర్ంగా అనిపించింది వాడికి. చరణ కూడా సాన్నం చేసి వచిచ్ తలిల్,తండుర్ల పాదాలకు నమసక్రించి, తండిర్ చేతికి 
కొతత్ వాచీ పెటాట్డు.  

“ఒరేయ.. ఒరేయ నువువ్ నాకు గిఫట్ ఇచేచ్ంత పెదద్వాడివి అయావా !” ఆయన ఆ వాచీ చూసి మురిసిపోతూ 
కొడుకును దగగ్రకి తీసుకుని నుదుటి మీద ముదుద్పెటుట్కునాన్డు.  

ఆ సనిన్వేశం రెపప్వేయకుండా చూసూత్ ఉండిపోయాడు మహా. అంతా విచితర్ంగా ఉంది. ఆ తండిర్ కొడుకులను 
చూసుత్ంటే ఒకక్సారి తనని కూడా ఆయన అలా దగగ్రకి తీసుకుంటే బాగుండు అనిపించింది. వాది శరీరం సనన్గా 
కంపించడం మొదలుపెటిట్ంది.. మొదటిసారిగా పేర్మ, వాతస్లయ్ం, తండిర్ పరిశవ్ంగంలోని తీపి వాడికి పర్తి నరం 
నిశశ్బద్ంగా వివరిసుత్నన్టుట్గా చితర్మైన భావన కలగసాగింది. తను కూడా అలాంటిది ఏదనాన్ ఇసాత్ అలాగే దగగ్రకి 
తీసుకుంటాడా అయయ్గారు. ఏమివావ్లి? అవును ఏమివావ్లి?  

సాయంతర్ం శతుర్ఘన్ దగగ్రకు వెళాళ్క ఉదయం నుంచీ మనసులో మెదులుతునన్ ఆ భావనని మొహమాటంగా, 
ఇబబ్ందిగా వయ్కత్ం చేసాడు.  

“పుటిట్నరోజు అంటే ఏమిటి?”  అడిగాడు.  
ముందు ఆశచ్రయ్ంగా చూసాడు  శతుర్ఘన్. ఆ పర్శన్ వేసి జవాబు కోసం ఆతర్ంగా చూసుత్నన్ ఆ కళళ్లోల్ని 

అమాయకతవ్ం చూసేసరిని  మనసులో వాడి పటల్ అంతులేని సానుభూతి పొంగింది,. 
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నెమమ్దిగా పుటిట్నరోజు అంటే ఏమిటో వివరించాడు. చరణ ఇచిచ్న వాచీ గురించి కూడా చెపిప్, నేను కూడా 
ఏదనాన్ ఇవావ్లి ఏమివవ్ను? అనాన్డు మహా.  

శతుర్ఘన్ ఒకక్ క్షణం ఆ కురార్డి మనసులో మెదిలిన ఆలోచనకి విసుత్బోయినా, వెంటనే “ ఇసాత్వా” అనాన్డు. 
మహా తలూపాడు.  
“ సరే ఇలారా ఆ పేపెర తీసుకో...” అంటూ ఆరట్ పేపర చూపించాడు 

                              (   ) 
 
  

COMMENTS 

https://koumudi.net/comments/january_2022/jan22_Maagaadu_comments.htm

