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అ
(1984

15

)
నరసింహం చినాన్నన్, అంటే మెచుచ్కోవటమో,

తిటుట్కోవటమో వేరేవ్రు సమయాలోల్ వేరేవ్రు కారణాలకు
జరిగింది.
ఒకే

ఇంటి

పిలేచ్వాడినిగానీ,

పేరుండబటిట్

అసలు

వాళళ్కూ,

చినాన్నన్

అని

మాకూ

అటేట్

సంబంధాలు లేవట. మా ఊరికి అయిదుమైళళ్ దూరంలో
వునాన్, రోజూ మా ఊరి మనిషిలానే ఉండేవాడు. ఆ
రోజులోల్ అతని అపురూపమైన రూపు ఒక ఆకరష్ణ
అయితే, అతని గొంతు గలగల పారే గంగా పర్వాహం.
గంధరువ్డు దిగినటుల్ రాలీ సైకిలు మీదనించి దిగేవాడు.
తెలల్ని గాల్సోక్ పంచెమీద, మరీ తెలల్ని లాలీచ్ వేసుకుని
వచేచ్వాడు.

మీసాలకు

కూడా

సంపంగి

రాసేవాడేమో ఘుమఘుమ సెంటు వాసనేసేది. డబుబ్ విరజలేల్వాడు. నాకు కొబబ్రి ఉండలు కొనిచేచ్వాడు.
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మా అమమ్ మొదలు మా వీధిలో ఆడవాళళ్కు అతనంటే భయంగా ఉండేది. ఎందుకా భయమో ఆ వయసుస్లో
నాకరధ్ంకాలేదు. అదృషట్వంతుడు కాబటిట్ కలవారి ఇంటికి ఒకక్డై పుటాట్డు. అనుభవించి సుఖపడుత్నాన్రనన్టుల్ కొందరు
మాటాడేవారు.
ఈ అనుభవం, సుఖం గురించి నేను ఇతని వదద్ తెలుసుకోవాలని పెదద్వాడినయాయ్క పర్యతిన్ంచకపోలేదు.
ఒకసారి కలుసుకునన్పుప్డు "నీ తొలి పర్ణయం గురించి చెపప్గలవా, చినాన్నాన్?" అని అడిగాను.
"ననెన్ందుకు అడుగుతావు? ఊరోల్ వాళళ్నడుగు" అనేశాడు.
ఈ నాజూకు విషయం గురించి ఊరోల్వాళళ్ వరకెందుకు వెళాళ్లని మా నానన్తో అనాన్ను.
"నరసింహం చినాన్నన్ వాళళ్ నానన్ మాట వినేవాడు కాదా?"
"నేనే ఆ రోజులోల్ ఒకసారి వెళిళ్ 'నీ కొడుకు మా ఊరొచిచ్ పాడైపోతునాన్డు. కటుట్దిటట్ం చెయయ్మంటే ఇదేదో మహా
గొపప్ పని అనుకుని ఏమనాన్డో తెలుసా?"
"ఏమనాన్డు?"
"అందమైన ఆడవాళళ్ను ఆకరిష్ంచిన అదృషట్వంతుడు నా కొడుకు. అందుకే ఏవగించుకుంటునాన్వా అని ననున్
తిటాట్డు రా."
"ఈ విషయంలో ఊరోల్ పోటీపడి చినాన్నన్ ఒకసారి దెబబ్లు తినాన్డట"
"బంగారంబొమమ్ ఆ గోపిక. ఈ గోపాలుడి వెంట పడితే ఆ మొగుడనన్వాడు దానిన్ చితక తనాన్డు. వీడు
దొరకలేదు. విశేషం ఏమంటే, వారం రోజులనాడు వాళిళ్ంటోల్నే మకాం పెటిట్ ఆ కొంప కూలేచ్శాడు."
నరసింహం చినాన్నన్ బర్హమ్చారిగా పోనీ ఎనిన్ డొంకలంట తిరిగి గోడలు గెంతి కథానాయకుడైనా, పెళళ్యినాక
ఒక కర్మమైన జీవితానికి అలవాటు పడాడ్డేమో.
"పెళళ్యాయ్క పిలల్లు కలిగారు కాబటిట్ పాతను మరిచిపోయావా?" అంటే,
నవువ్తూ "నేనింకా సేట్జి ఎకుక్తూనే ఉనాన్ను. నాకింకా డిమాండు ఉంది" అనాన్డు సగరవ్ంగా.
ఆసిత్ తరిగినా ఇంకా ఆ రాలీ సైకిలు మీద మా ఊరు వసూత్నే ఉనాన్డు. ఇదద్రి కూతురల్లో ఒక కూతురి పెళిళ్
చేశాడు. ఆ పెళిళ్లోనూ "నీ అనుభవం చెపప్వా" అని అడిగాను.
"ఇంకా దాహం తీరందే?" అనాన్డు.
"ఈ దాహం తీరేదెపుప్డు" అని అడిగితే తలలో వెంటుర్కలు చూపిసూత్ 'వీటి లెఖఖ్. వాటి లెఖఖ్ పూరిత్కానీ' అనాన్డు.
వాటి లెఖఖ్? ఆడది అతని వూడిపోయి రాలిపోయే వెంటుర్కతో సమానమనన్ మాట అనుకుని ఊరుకునాన్ను. పోనీ
రెండో కూతురి పెళళ్పుప్డైనా చెపాత్డని వెళేత్ ఆ రాలీ సైకులు వెనుక సీటుమీద ననున్ కూరోచ్మనాన్డు. అలా ఏటి ఒడుడ్కు
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తీసుకువెళిళ్ సైకిలు సాట్ండు వేసి ఆ ఒడుడ్పై ఇసుకలో కూరోచ్పెటాట్డు. ఒయాయ్రం వదులుగా విడిచిపెటేట్ ఆడవాళుళ్
అతనివేపు చూసుత్నాన్రుగానీ నా వేపు చూడలేదు.
చీకటైపోయింది. లేచిపోతూ "నీలాటి రేవులో ఏం చూశావు?" అనాన్డు.
"చూశాను కానీ మనసు కటుట్కునాన్ను" అనాన్ను.
అతను ఒకొక్కక్ ఆడదానిన్ ఆమె కటుట్కునన్ చీర రంగుతో పోలిచ్ భంగిమలు వరిణ్సూత్ తన పర్తాపం సగరవ్ంగా
చెపుప్కునాన్డు.
"నాకు ఈ వరణ్నలు అఖఖ్రేల్దు. కనీసం నీ భారయ్ ఎదురుగా ఎలా మసిలావో చెపితే చాలు" అనాన్ను.
"ఏం? నా గురించి కథ రాసాత్వా?"
"కథ కాదు. నవల రాసాత్ను."
"పీకలు కోసే వాడికీ ఏదో ఒక నాయ్యం ఉంటుంది. అది నీకు అనాయ్యం కావచుచ్. వాడి నాయ్యం వాడిది.
సుఖపడవదద్నడానికి నీకేం హకుక్ంది" అనాన్డు.
"సుఖానికి నిరవ్చనం చెపప్గలవా?” అని అడిగుదామనుకునాన్ను గానీ అతనితో వాదించి నేను ఏదీ
తెలుసుకోలేను. రెండు రకాల జీవితాలను జీవించే వయ్కిత్ రెండు గురార్లపై నిలుచ్ని సావ్రీ చేసేలాంటివాడే. 'అలా సావ్రీ చేసే
తెగువ ఎలా వచిచ్ంది ' అని తెలుసుకోవడమే నా ఉదేద్శం.
ఆ రెండేళళ్లోనే అతని భారయ్ పోయిందని తెలిసి వెళాళ్ను. కనీసం ఇపుప్డైనా ఇతనిలో మారుప్ వసుత్ందని
ఆశించాను. ఈ చావును చాలా చులకనగా తీసుకునాన్డు. ఎవరు మాతర్ం మిగిలిపోతారనాన్డు. విలాసాలకు వెచచ్బెటట్గా
మిగిలినది భుకిత్కి సరిపడని రోజులొచేచ్శాయని గర్హించాను. ఇపుప్డు సెంటు వాసన వెయయ్లేదు. మడతలు లేని బటట్లు
వేసుకుంటునాన్డు. టైరుల్ అరిగిన రాయ్లీ సైకిలు ఒక మూలపడి వుంది.
ఈ పరిసిథ్తిలో ఎవరైనా దగగ్ర చేరారా అంటే అదీలేదు. కనన్ కూతురేల్ దూరదూరంగా ఉనాన్రు. అనుభవించింది
జఞ్పిత్కి ఉంటే ఏ గోపికైనా కాసత్ వండిపెటిట్ పంపించేది. అదేం లేదు. నేను వెళేళ్సరికి అతనే వండుకుంటునాన్డు. రెండు
రోజులునాన్ నాకు ఇతని గురించి తెలిసిందెకుక్వేమీ లేదు. అతని నోట విందామని పర్యతిన్ంచినా లాభం లేకపోయింది.
ఇవనీన్ అతనికి వచిచ్న కషాట్లని, సవ్జనం చేసిన పాపాల ఫలితం అని పైవాళుళ్ అనుకునాన్ అతనలా తీసుకోవటం లేదు.
తన సుఖంలో ఇదో భాగంగా తీసుకుని ధీమాగా మాటాడుతునాన్డు. తిరిగి వెళిళ్పోతుంటే కొంతవరకు ననున్
సాగనంపాడు. తోర్వలో అనాన్ను.
"నేను కొనిన్ పర్శన్లు వేసాత్ను. జవాబు చెపాత్వా, చినాన్నాన్ ?”
"ఆ పర్శన్లేవో విననీ" అనాన్డు.
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"పినిన్ పోయింది కదా ఆమె అభిమానానికి చిహన్ంగా గురుత్ చేసుకోవడానికి ఏదైనా ఊహ మిగిలిందా?"
"ఇంకో పర్శన్."
"పిలల్ల అభిమానాలంటూ ఏమైనా గురుత్ందా?"
"ఇంకో పర్శన్."
"ఇంతమంది వలపులను కెలికావు కదా! ఏ ఒకక్ వలపైనా పునన్మి వెనెన్లలా నితయ్ం నీ మనసులో
వెలుగుతోందా?"
ఫకుక్న నవావ్డు.
"ఏం నవువ్తునాన్”వంటే
"నా నవువ్లోనే సమాధానం ఉంది. వెతుకోక్" అని వెళిళ్పోయాడు.
ఈ కలయిక తరవాత నేను ఉదోయ్గరీతాయ్ దూరపర్దేశాలకు వెళిళ్పోయాను. రెండేళుళ్ పోయాక మా ఊరు
వెళేళ్టపుప్డు చినాన్నన్ను కలుసుకుని ఈసారి ఎలాగైనా అతనిని కథానాయకునిగా మలిచే నా నవలకు కావలసిన
సరంజామా కూరుచ్కుందామని బయలుదేరుతుంటే మా నానన్ అడిగారు..
"ఎకక్డికి?"
"చినాన్నన్ దగగ్రకు."
"వాడు అకక్డ లేడు."
"మరెకక్డ ఉనాన్డు?"
"ఎకక్డునాన్డో తెలీదు."
"ఇపుప్డు, పొలం అంతా వదలి సనాయ్సులోల్ చేరాడా?"
"అవనీన్ అమేమ్శాడు."
"అమేమ్సి..?"
"తన చినన్ కూతురు వయసులో ఉనన్ ఒయాయ్రిభామను లేవదీసుకు పోయాడు."
నేను అలాగే నిలుచ్ండిపోయాను.
"మా వంశానిన్ అపర్తిషట్పాలు చేసేశాడు. వాడి ఖరమ్ వాడనుభవిసాత్డులే" అని మా నానన్ తీరుప్కూడా ఇచేచ్శారు.
ఇంచుమించు అయిదేళళ్వరకు అతని జాడ తెలియకపోయినా, అతను నా మనసులో తిరుగుతూనే ఉనాన్డు.
ఒకసారి మా ఊరు వెళిళ్నపుప్డొక విషయం తెలిసింది. చినాన్నన్ గురించి నేను వినన్ వాయ్ఖాయ్నాలివి:
"గోకి దురద తెచుచ్కునోన్ళళ్ గురించి మరిచిపో" అనాన్డు మోటుగా ఒకడు.
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"అదికాదురా అతను కనున్ గిటితే ఆడవాళుళ్ అతనితో లేచిపోయే వాళళ్ని ఎంత గరవ్పడేవోడు. ఇది ఇంకొకడితో
లేచిపోయి అతగాడి గరావ్నికి చెపుప్ దెబబ్ కొటిట్ంది కదరా! అందుకే కూలిపోయాడు."
"వాడికా.. ఇపుప్డు గతీ చెడింది. మతీ చెడిం"దని మా నానన్ అంటే.
మా దాయాది అనాన్డు. "సాగిననాన్ళూళ్ రంకుతో సుఖపడాడ్డు. సాగనపుప్డు మరి జారిపడడా?"
"తన కూతురి వయసు కురర్ది. పాపభీతికనాన్ పర్జాభీతైనా ఆలోచించలేదే?"
"అందుకే దేముడలా చేశా"డని ఇకొకడు కలుగజేసుకునాన్డు.
"దేముడిమీద నిషూట్రం ఎందుకేసాత్వు? దేముడిసాత్డు గానీ వండి వారిచ్ వాతలేసాత్డా?"
"మరి ఈ గతేంటి? అంత బతుకు బతికినోడు ఛసేత్ కాలుపటిట్ ఈడవ్డానికైనా ఎవరైనా వెళాత్రా?"
"చేసిన పాపానికి నరకం ఇకక్డే అనుభవిసాత్రంటారు. మనం ఆపగలమా?"
ఈ మాటలనీన్ వింటూంటే చినాన్నన్ గురించి ఏం రాసాత్నని అనిపించినా పుడమి తలిల్నించేకాదు, పామునించి
కూడా ఏదో ఒక విషయం నేరుచ్కోడానికి మనిషికి వీలౌతుందని బయలుదేరాను.
ఆ ఊరు ఆంధార్ - ఒరిసాస్ బారడ్రులో ఉంది. రెండు రాషాట్ర్ల సరిహదుద్లను వేరుచేసే ఏరు మహేందర్ తనయ
ఒడుడ్నే ఆ ఊరు. ఊరు శివారల్లో నది ఒడుడ్నే జగనాన్ధ సావ్మి వారి ఆలయం ఉంది. ఆ ఆలయానికి ఆనుకుని పూజారి
ఉండడానికి ఒక చినన్ ఇలుల్ పెదద్ వరండాతో ఉంది. ఆ వరండా మీద నులక మంచం మీద మా నరసింహం చినాన్నన్ పడి
ఉనాన్డు. ఆ మధయ్ పాపిడి ఉంగరాల జుతుత్ లేకపోతే నేను అతనిని పోలుచ్కోలేక పోయేవాణిణ్.
ఇదివరకు ఎనన్డూ కనిపించని ఎముకలు కనిపిసుత్నాన్యి. కండలు కరిగిపోగా, చరమ్ం ముడతలు దేరిపోయింది.
పక్షవాతంతో మంచమీమ్ద నుంచి లేవలేకపోతునాన్డు. మూతి వంకరవటం వలల్ మాటలు సరిగా రాలేదు. అసలు
మాటాడలేనంత నీరసంగా కనిపించాడు. ముసలితనంలో కూడా వయసుతో వెలుగొందుతాడనుకునాన్ం. అలాంటిది
వయసు ముదరకుండానే ముసలివాడైపోయాడు. ముడతలు పడడ్ ముఖం వేపు చూసుత్ంటే లెకక్కు మిగిలిన తల వెంటుర్కలు
కనిపించాయి.
పూజారి ఇంటోల్ ఎవరూ ఉనన్టుల్ లేరు. నేను వెళేళ్సరికి మధాయ్హన్ం మూడు దాటిపోయింది. నాకు చినాన్నన్ను
చూపించి పూజారి ఇపుప్డే వసాత్నని వెళాళ్డు. ఇదే సమయం అనుకుని నేలమీద కూరుచ్ని తన చెవి దగగ్రగా నోరు పెటిట్ "నీ
తొలి పర్ణయం గురించి చెపప్గలవా చినాన్నాన్?" అని అడిగాను.
కాసేస్పు జవాబు వసుత్ందేమోనని చూశాను. అతనిలో చలనం లేదు. వినబడలేదేమోనని చెవి దగగ్రగా జరిగి మళీళ్
అడిగాను. ఏదో జవాబు వచిచ్ందని ముందుకు వంగితే "గురుత్లేదు" అనాన్డు.

øöeTT~

www.koumudi.net

y˚T 2022

¬FL$qFL$c ¶ MLj¸¼ ¥qDÍ

6

ఇతను కాసత్ బలంతో ఉనాన్డని, మతి తపప్లేదనన్ విశావ్సం నాలో కలిగింది. ఏంలేకపోయినా జీవితం ఇకక్డ
సాగిపోగల అదృషట్వంతుడనిపించింది. అందుకే ఇతని నోట నా పర్శన్లకు జవాబు విందామనన్ పటుట్దల వచేచ్సింది.
"పినిన్ ఎపుప్డైనా నీ ఎదురుగా ఏడిచ్ందా?"
"గురుత్లేదు" అంటూ సైగ చేశాడు.
"పోనీ పిలల్లు నీ గురించి.."
"గురుత్లే"దనన్ సైగ చేశాడు.
గురుత్నాన్ చెపప్డంలేదనన్ అకక్సు నాలో పెరిగిపోతోంది. ఈ పరిసిథ్తిలో కూడా ఇతను ఆతామ్భిమానంతో అనీన్
దాపరికం చేసుత్నాన్డనిపించి గటిట్గా అడిగాను.
"నీ జీవితంలో అనుభవించిన దాని గురించి చెపుప్."
"గురుత్లేదు"
"పోనీ నువువ్ అనుభవించిన సుఖం గురించి చెపుప్" అనాన్ను.
"గురుత్లేదు."
"అనుభవం గురుత్లేదు. సుఖం గురుత్లేదు. ఏదీ గురుత్లేదు. నువువ్ మనిషివైతే గురుత్ ఉండేది. జంతువులకే ఏదీ
గురుత్ండదు. జంతువు గురించి నేనేం రాసాత్ను?" అంటూ చపుప్న వచిచ్న కోపంతో లేచిపోబోతూ వెనకనే ఆ పూజారి
ఉనన్టుల్ గురిత్ంచాను. అతను నా మాటలోల్ ఏం వినాన్డోగానీ ఆ ముఖంలో చిరునగవుతో నా కోపానిన్ దిగమింగజూశాడు.
పూజారి వయసు చినాన్నన్ వయసంతే ఉంటుంది. ఎరర్టి గావంచతో ఒళుళ్ కపుప్కునాన్, మెడలో రుదార్క్ష మాల
కనిపిసోత్ంది. ముడుకులు దిగని తెలల్ని పంచె కటుట్కునాన్డు. ముఖంలో గంథంతో నిలువు బొటుట్ పెటుట్కుని ఉనాన్డు.
"వెళాత్ను" అనాన్ను.
"ఈ ఒకక్రాతిర్ ఉండి నా పాకం రుచి చూడవా, బాబూ?"
ఆ మాటలోల్ విధేయత సుఫ్రించగా కాదనలేకపోయాను. అది కాకుండా నేను తిరిగి రావడానికి బసుస్ లేదు. నేను
ఒకసారి ఆలయం చుటూట్ పర్దకిష్ణం చేసి ఏటివేపు వెళాళ్ను. ఏటిలో ముఖం, కాళూళ్ చేతులూ కడుకుక్ందామనుకునాన్ను
కానీ ఆ నీలి నీటిని చూడగానే సాన్నం చేయ మనసైంది. పూజారి వంట పూరిత్చేసి ఏటిలో సాన్నానికి వచాచ్డు. తడి
బటట్లతోనే వెళాళ్డు. పటుట్ పంచె కటుట్కునాన్డు. జగనాన్థునికి దీపారాధన చేసేటపుప్డు చేతులు కటుట్కుని బయట
నిలుచ్నాన్ను. హారతి పళెళ్రానిన్ నాకే కాదు, చినాన్నన్ దగగ్రకు కూడా తీసుకు వెళిళ్ హారతి కళళ్కు అదాద్డు. చీకటి పడాడ్క
చినాన్నన్ మూలుగు వినిపించింది. కొదిద్గా వణుకుతునన్టుల్ అనిపించింది. మంచం గదిలోకి ఈడాచ్డు. పర్మిదలో దీపం.
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మొదట చినాన్నన్కు తినిపించాడు. తరవాత ఇదద్రం రెండు అరటి ఆకులోల్ తినాన్ం. పపుప్, అనన్ం, దొడోల్ టొమాటో
కాయలు ఉడకవేసిన కూర. తియయ్ని ఖరూజ్రం పచచ్డీ.
తింటుంటే నాకేంటో ఎపుప్డూ నా జీవితంలో ఇంత తృపిత్గా తినలేదనిపించింది. ఎందుకు నాలో ఈ భావన
రావాలని నా మనసు పరిపరి విధాల పోతోంది. ఆ రాతిర్ ఆలయ మండపంలో దేవుని వేపు తిరిగి ఆ పూజారి దైవ సంకీరత్న
చేసుత్నాన్డు. ఆ మధురమైన గొంతుక నా మనసుస్ను ఆ పర్భువు నందనవనమునకు అలుల్కుపోతోంది. ఏదో జోయ్తి
వెలుగుతూ జీవితపు లోతులు చూడమనన్టుల్ందా వాతావరణం.
అతను చాలా రాతిర్వరకూ నిదద్రపోలేదు. మాటిమాటికీ లేసూత్ చినాన్నన్ కిర్ంద సేవజేసుత్నాన్డు. అతను
సేవచేసుత్ంటే బహుశః తన భారయ్ ఉనాన్ అలా చేసేది కాదేమో? చినాన్నన్కి పూజారికీ ఏదో ఒక అనుబంధం ఉండి
ఉంటుంది. బాలయ్ సేన్హితులో, లేక చినాన్నన్ వలన ఈ పూజారి ఏదైనా ఉపకారం పొందాడేమో? ఈ ఆలోచనలతో నాకూ
నిదద్రపటట్లేదు. నేను కదలటం చూసి పర్కక్నునన్ చాపమీద దొరుల్తునన్ పూజారి అడిగాడు.
"నిదుద్ర రాలేదా, బాబూ?"
"లేదు."
"నీ గురించి ఏ పర్శన్లైనా వెయొయ్చాచ్?"
కొంప తీసి ఇతనూ ఒక రచయిత కాదు కదా? లేక నేను చినాన్నన్ చెవిదగగ్ర వేసిన పర్శన్లనీన్ వినాన్డేమో? అవే నా
మీద పర్యోగించడు కదా? కొంతసేపయాయ్క "అడగండి" అనాన్ను.
"మీ నానన్గారు నినున్ చినన్పుప్డు తపుప్చేసినందుకు కొటాట్రా?"
"కొటాట్రు."
"బడిలో గురువుగారు చెవులు నులిపాడు కదూ?"
కొంపతీసి పూజారికి కరణ్ పిశాచిగాని ఉందేమోననన్ అనుమానం వేసినా నిజం దాచలేదు.
"చెవులు నులవడమేకాదు. కోదండం ఎకిక్ంచాడు."
"మరి మీ అమమ్ చెపిప్న మాట వినకపోతే ఏం చేసింది?"
"ఒకపూట తిండి పెటట్లేదు. ఎంత ఏడాచ్నో?"
"పెళళ్యాయ్క నీ భారయ్ ఎపుప్డైనా నీ పర్వరత్న సరిలేకపోతే బుదిద్ చెపిప్ందా?"
"అవునవును. నాకు బుదిద్ చెపప్డానికి కొనాన్ళుళ్ కనన్వారింటికి వెళిళ్పోయింది."
"నువెవ్ంత అదృషట్వంతుడివి, బాబూ!"
"అంతమందిచేత తిటూల్, పోటూల్ తినటం అదృషట్మా?"
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"అవే నినున్ మనిషిని చేశాయి. అవి లేకే మీ చినాన్నన్..."
"అయితే ఆ జంతువు కింద ఇంత సేవ ఎందుకు చేసుత్నాన్రు? అతనివలన మీరేదైనా ఉపకారం పొందారా?"
"నా సుఖం కోసం."
కాసేస్పు నా నోటంట మాట పెగలేల్దు.
"మీలా మనిషి ఆకారంలో తపప్ మీకూ ఇతనికి అనుబంధం అలుల్కోవలసిన ఎటువంటి గుణాలూ లేవు. అతను
ఎనోన్ పాపాలు చేశాడు. అలాంటి వాని కిర్ంద ఎటువంటి ఉపకారం పొందకుండా రాతీర్ పగలూ ఇంత సేవ చేసుత్నాన్రు.
మీరు అనుకునన్ ఈ సుఖం సవ్రూపం ఏమిటో నాకు అరధ్ం కావటంలేదు."
కాసఏపు నిశశ్బద్ం తరవాత అనాన్డు.
"దేవుని సవ్రూపం తెలుసుకునన్ వాడే సుఖం సవ్రూపం తెలుసుకోగలడని నా విశావ్సం."
చీకటిలో కూడా అతని చిరునగవు నాకో దివయ్జోయ్తిలా కనిపించింది.
COMMENTS
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