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 ..                    

పర్పంచంలోని ఎనోన్ కోటల్ మంది కలల తీరం అమెరికా! 
ఎనెన్నోన్ రంగుల హంగులు, ఆరాభ్టాలూ, విలాసాలు, వైభోగాలు కలబోసిన భూతల సవ్రగ్ం. నిసస్ందేహంగా ఇది 

నిజం! 
ఈ నిజానికి నిలువుటెతుత్ నిదరశ్నం లాంటి దృశయ్ం. ఇదిగో.. ఇకక్డ చూసేత్ తెలియాలిస్ందే! 
అదొక పెదద్ ఇందర్భవనం లాంటి ఇలుల్. ఇంటి చుటూట్రా కనుచూపుమేరలో పచచ్దనం, కర్మశిక్షణగా పెరిగిన 

రకరకాల పూల మొకక్లు, చెటుల్, సరసుస్లు, అందంగా అమరిన  శిలాప్లతో పూరవ్కాలపు చకర్వరుత్ల కోటలని, 
ఉదాయ్నవనాలని తలపించేలా ఉందా పర్దేశం. 

అంతటి సుందరమైన పరిసరాలతో పోటీ పడుతూ దేవలోకపు వాహనాలని తలపించేలా ఉనన్ అతాయ్ధునికమైన 
కారుల్ వరుసగా ఒకొక్కక్టే అతిథులిన్ చేరుసుత్నాన్యి.

కళుళ్ చెదిరే అలంకరణలోల్ మెరిసిపోతునన్ వారందరినీ చూసుత్ంటే లకీష్దేవి దగగ్రి చుటాట్లంతా కటట్గటుట్కుని 
ఒకక్చోటే పండుగ జరుపుకుంటునన్టుట్, ఆ వైభోగం చూడటానికి రెండు కళూళ్ చాలవనన్టుట్ంది.  

ఒక గంటసేపు పలకరింపులు, పులకరింపులు అయాయ్క ఆ ఇంటాయన ఇందుర్డు గారు భారయ్ భాగయ్లకిష్ 
గారితో కలిసి వేదిక మీదకు వచిచ్ తమ సంబరానిన్ అందరికీ పంచుతూ అతిథులందరికీ ధనయ్వాదాలు చెపాప్రు. 

అందరి మధయ్లోకి వచిచ్ నిలబడి చేతిలో గాల్స పైకెతిత్ "టు మై పరెఫ్కట్ సన!" అనగానే అతిథులందరి చూపులు 
అందంగా ముసాత్బై ఉనన్ సూరయ్ మీద వాలాయి. అందరూ పటట్రాని సంతోషంతో బిగగ్రగా జయజయధావ్నాలు చేశారు. 

"సూరయ్... నీకు పదెద్నిమిదేళుళ్ నిండాయి. లివ లైఫ!" గరవ్ంగా చెపాప్రు ఇందుర్డు గారు. 
'అదృషట్ం అంటే ఇందుర్డు గారిదే!' 
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'సూరయ్ లాంటి అదుభ్తమైన కొడుకు ఉండటం ఎంతటి మహదాభ్గయ్ం!' 
అందగాడని ఒకరు, బుదిధ్మంతుడని ఒకరు, చదువులో ముందుంటాడని ఒకరు, అమామ్నానన్ మాట జవదాటడు 

అని మరొకరు... ఇలా వచిచ్న అతిథులందరిలో పదెధ్నిమిదేళళ్ సూరయ్ని మనసారా మెచుచ్కోనివారు లేరు. 
ఆ సాయంకాలం ఆ ఇందర్భవనంలో దేవలోకాలకి ఏమాతర్ం తీసిపోని విధంగా విందు వినోదాలు మహా 

ఆడంబరంగా జరిగాయి. 
 
*********** 
 
ఒక సాయంకాలం తీరిగాగ్ తోటలో కూరుచ్నాన్డు సూరయ్.  
ఎదురుగా పచచ్టి గడిడ్లో బుజిజ్ కుకక్పిలల్ అలుపనేది తెలీకుండా అదే పనిగా తన తోకని తానే తరుముతూ 

గుండర్ంగా తిరుగుతోంది. 
"సూరాయ్, నేను పది రోజుల కోసం ఇండియా వెళుతునాన్ను. బిజినెస టిర్ప. అమమ్ కూడా వసాత్నంటుంది. నువువ్ 

కూడా మాతో వసేత్ ఇండియాలో ఉనన్ మన బంధుమితుర్లందరికీ గార్ండ పారీట్ ఇదాద్ం" అనాన్రు ఇందుర్డు గారు వచిచ్. 
వెంటనే సరేననాన్డు సూరయ్ అలవాటుగా.  
అనుకునన్దే తడవుగా చకచకా ఏరాప్టుల్ జరిగిపోయాయి. 
 

*********** 
 
హైదరాబాదులో మరొక పెదద్ ఇందర్భవనములో దిగారు సూరయ్ కుటుంబం. బంధుమితుర్లందరి మధయ్ 

మరొకసారి అతయ్ంత వైభవంగా దేవతా విందు జరిగింది. వచిచ్నవారంతా ఇందుర్డు గారి అదృషాట్నికి సంతోషించి తమ 
శుభాకాంక్షలు వారి చేతికిచిచ్ వెళాళ్రు.  

ఈ సంబరాలతో ఉబిబ్తబిబ్బైబ్పోయిన భాగయ్లకిష్ గారి మనసులో ఒక కోరిక కలిగింది. ఎపుప్డో 
సూరయ్కి సంవతస్రం వయసునన్పుప్డు తిరుమల వెళిళ్ందావిడ. మళీళ్ ఇపుప్డొకక్సారి వెళితే బాగుండుననిపించింది. 
పుతోర్తాస్హంలో ఉనన్ ఇందుర్డు గారు భాగయ్లకిష్ గారి కోరిక పర్కారం క్షణాల మీద తిరుమల పర్యాణ సనాన్హాలు 
జరిపించారు. 

 
*********** 
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ఇందుర్డి గారి కుటుంబం తిరుపతిలో విమానం దిగి ఒక పెదద్ హోటలోల్ కాసేపు సేద తీరాక కారులో 

తిరుమలకి పర్యాణం అయాయ్రు. 
ఊరంతా ఎకక్డ చూసినా చీమల పుటట్ పగిలినటుట్ కుపప్లుతెపప్లుగా ఉనన్ జనాలని చితర్ంగా చూసుత్నాన్డు 

సూరయ్. 
"కాలినడకన కొండ ఎకుక్తారా సామీ..?" అడిగాడు కారు డైరవరు. 
ఇందుర్డు గారు సమాధానం చెపేప్లోపే "నేను ఎకుక్తాను" అనాన్డు సూరయ్. 
ఆశచ్రయ్ంగా చూశారు తలీల్తండీర్ ఇదద్రూ. 
"ఎందుకూ ఎకక్డం? కారులో వెళదాం" అనాన్రు ఇందుర్డు గారు. 
"నేను ఎకుక్తాను" అనాన్డు సూరయ్ మళీళ్. 
"ఒకక్డికే విసుగాగ్ ఉంటుంది. పైగా ఇకక్డ నీకంతా కొతత్!" సరిద్ చెపప్బోయారు ఇందుర్డు గారు. 
"మా తముమ్డు ఉనాన్డండి సూరి అని. మా చినాన్యన కొడుకు. వాడు వారంలో రెండు మూడు సారల్యినా కొండ 

ఎకుక్తుంటాడు. అబాబ్యితో కూడా ఉండి, భదర్ంగా మీ హోటల దగగ్రికి తీసుకువసాత్డు." అంటూనే క్షణాలోల్ ఫోన చేసి 
వాళళ్ తముమ్డు సూరిని పిలిపించాడు డైరవరు. 

ఎపుప్డూ ఏదీ అడగని సూరయ్ సరదాని కాదనలేక ఊరకుండిపోయారు ఇందుర్డు గారు. 
 
బాగా పాతదైపోయిన టీషరుట్, చిరుగులునన్ జీనస్, నలల్టి ఉంగరాల జుటుట్తో సనన్గా, పొడుగాగ్ ఉనన్ ఒక 

ఇరవయేయ్ళళ్ అబాబ్యి వచాచ్డు.  
అతని మొహంలో తమని చూసి ఎటువంటి పర్తేయ్క భావమూ పర్దరిశ్ంచకపోవడం ఇందుర్డు గారికి నచచ్లేదు. 
'అలిపిరి మెటుట్' దగగ్ర సూరయ్ని సూరికి అపప్చెపిప్ ఇందుర్డి గారిని సతీమణితో సహా కారులో తీసుకెళిళ్పోయాడు 

డైరవరు. 
"సూరయ్ కూడా మనతో పాటే కారులో వచేచ్సేత్ బాగుండేది" ఏదో తెలియని ఇబబ్ంది పడుతూ అనాన్రు ఇందుర్డు 

గారు. 
"పరవాలేదులే సామీ.. ఆ బిడడ్కి ఏదో బుదిధ్ పుటిట్ంది కదా! పిలల్కాయలు ఆడుతూ పాడుతూ ఎకిక్నా నాలుగు 

గంటలోల్ పైకి వచేచ్సాత్రు. ఎనెన్నిన్ కోటానుకోటల్మంది ఎకిక్న ఏడుకొండలు సామీ ఇవి.. గోవిందా గోవిందా!" భకిత్ 
పారవశయ్ంతో అనాన్డు డైరవరు. 

ఏం మాటాల్డాలో తోచలేదు ఇందుర్డు గారికి. 
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తాను ఎకక్లేకపోయినా కొడుకు ఏడుకొండలు ఎకుక్తాననడం ఎందుకో సంతోషానిన్చిచ్ంది భాగయ్లకిష్ గారికి. 
కారు నిటారుగా నిలబడి ఉనన్ ఏడు కొండలని ఎకాక్లనన్ ఆతర్ంతో వేగంగా ముందుకి పరుగు తీసింది. 
 

*********** 
 
సూరయ్ సూరి వెంట నడిచాడు. అలల్ంత ఎతుత్న ఠీవీగా చేతులు జోడించి నించునన్ పకిష్రాజు గరుతమ్ంతుడికి 

నమసాక్రం చేసి మెటుల్ ఎకక్డం పార్రంభించారు. 
"నువువ్ చెపుప్లు వేసుకోలేదేం? చాలా మెటుల్ ఎకాక్లి కదా!" సూరి పాదాల వంక చూసూత్ అడిగాడు సూరయ్. 
"నువువ్ చెపుప్లు వేసుకునాన్వెందుకు? ఏడుకొండలు తెలియాలిస్ంది నీకా, చెపుప్లకా?" అనాన్డు సూరి. 
ఒకక్ క్షణం సూరి మొహంలోకి వింతగా చూసి చెపుప్లు విపిప్ చేతోత్ పటుట్కుని, 'వీటిని ఏం చెయాయ్లి' అనన్టుట్ 

చూశాడు సూరయ్. 
"లెస లగేజ.. మోర కంఫరట్!" చపుప్న చెపాప్డు సూరి. 
తన చేతిలో ఉనన్ అమెరికన బార్ండెడ చెపుప్లిన్ పకక్కి పడేసూత్ "నువేవ్ం చదువుకునాన్వు?" అడిగాడు సూరయ్. 
"నేను టెనత్ కాల్స పాస. ఇంగీల్షు పెదద్గా రాదు. ఇందాక చెపిప్ంది చినన్పప్టి నుంచీ రైలేవ్సేట్షను గోడల మీద 

చదివిందేలే" నవావ్డు సూరి. 
"మరి చెపుప్ల గురించి చెపిప్ంది ఎకక్డ నేరుచ్కునాన్వు?" 
"అందులో నేరుచ్కునేది ఏముంది? నీ చెపుప్లకి తెలిసేది నీకెలా తెలుసుత్ంది?" 
"చెపుప్లకి తెలిసేది ఏం ఉంటుంది?" వింతగా అడిగాడు సూరయ్.  
"నువువ్ అమెరికా నుంచి వచాచ్వు కదా, చాలా పుసత్కాలు చదువుకుని ఉంటావు. చాలా విషయాలు 

తెలిసి ఉంటాయి. అవునా?" 
"అవును. కానీ పార్ణం లేని చెపుప్లకి ఏం తెలుసుత్ంది?" 
"చెపుప్లకి పార్ణం ఉందో లేదో నాకు తెలీదు. కానీ చెపుప్లు లేకుండా నడిసేత్ నీ కాళళ్కి కొండ గురుత్ తెలుసుత్ంది." 
తనకి తెలియని తెలుగు భాషేదో కొతత్గా మాటాల్డుతునాన్డేమో సూరి, అందుకే అతని మాటలు వింతగా 

ఉనాన్యనిపించింది సూరయ్కి. 
"నువువ్ వారంలో రెండు మూడు సారైల్నా కొండ ఎకుక్తావట. ఎందుకనిన్సారుల్ ఎకుక్తావు?" 
"ఎకాక్లనిపిసుత్ంది. ఎకుక్తాను!" 
కాసేపు ఇదద్రూ ఏమీ మాటాల్డకుండా మౌనంగా మెటుల్ ఎకక్సాగారు. 
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శరతాక్లపు రాతిరంతా వెనెన్ల ధారలోల్ మతుత్గా తడిసి పొదద్టి నీరెండలో నిమమ్ళంగా నిదురిసుత్నన్టుట్నన్ పచచ్టి 
చెటుల్ చూసూత్ సరికొతత్ పరవశమేదో కలిగింది సూరయ్కి. 

 
"గోవిందా... గోవిందా... ఏడుకొండల వాడా.. వెంకటరమణా.. ఆపదమొకుక్ల వాడా... అనాథరక్షకా... 

గోవిందా... గోవిందా..." ఇలా ఏదో ఒక వైపు నుంచి నిరంతరాయంగా వేంకటేశవ్రుని సుత్తే వినపడుతోంది. 
మెటెల్కేక్ వారందరినీ పరీక్షగా చూసుత్నాన్డు సూరయ్. 
కొంతమంది కుటుంబం మొతత్ం పిలాల్జెలాల్ పెదద్ పటాలంతో మహా సరదాగా విహారయాతర్కు వచిచ్నటుట్ ఉనాన్రు. 

కొంతమంది యువతీయువకులు జీనస్, టీషరట్ వేసుకుని జాలీగా ఎకుక్తునాన్రు. కొంతమంది చాలా ధనవంతులు, ఉనన్త 
కుటుంబాల నుంచి వచిచ్నవారని తెలిసిపోతోంది.  

మరికొంతమందిని చూసుత్ంటే 'అసలు వీళుళ్ చివరిదాకా మెటల్నీన్ ఎకక్గలరా?' అనన్ అనుమానం కలుగుతోంది. 
అంత వయ్యపర్యాసలకోరిచ్ మెటుల్ ఎకుక్తునాన్రు. వాళళ్లోల్ కొంతమంది బటట్లు చూసుత్ంటే ఏదో చినన్ చినన్ పనులు 
చేసుకుని పొటట్పోసుకునే వాళళ్ని తెలుసోత్ంది. వాళళ్ మొహాలోల్ అలసట లేకపోగా ఏదో ఆనందం కొటొట్చిచ్నటుట్ 
కనిపిసోత్ంది. వాళళ్ ఆనందానికి కారణం ఏమై ఉంటుంది!? 

ఇనిన్ రకాల మనుషులు ఎందుకింత కషట్పడి ఈ కొండ ఎకుక్తునాన్రు? ఏదో వసుత్ందని 
మూఢనమమ్కమేమో పాపం! 

ఆలోచన లోతైన కొదీద్ విడూడ్రంగా అనిపించింది సూరయ్కి. 
 
"డబుబ్లుండి సుఖపడుతునన్వాళుళ్ దేవుడికి కృతజఞ్తగా, డబుబ్లేల్క కషట్పడేవాళుళ్ తమ కోరికలు తీరడానికి 

ఇలా గుళూళ్ గోపురాలు తిరుగుతారంటావా సూరీ?" 
"నిజమే! కానీ, డబుబ్లుండి కషాట్లు అనుభవించేవాళుళ్, డబుబ్లేల్కపోయినా ఆనందంగా ఉండేవాళుళ్ కూడా 

ఎకుక్తుంటారు" నవావ్డు సూరి. 
వీళళ్కి పది మెటల్ ముందు నడుము, కాళుళ్ వంగిపోయిన ఒక అవవ్ అతికషట్ం మీద పైకెళుతోంది. గభాలున ఒకక్ 

పరుగులో అవవ్ దగగ్రికెళిళ్ భుజం చుటూట్ చేతులేసి "నీకెందుకవావ్ ఇంత కషట్ం? చీరలు, సొముమ్లు కావాలా?" వేళాకోళం 
చేశాడు సూరి. 

"చీరలు, సొముమ్లు నాకెందుకయాయ్! ఏదో ఈ కాళుళ్ పని చేయకుండా పోయేలోపు ఇంకొకక్సారి ఆ 
ఏడుకొండలవాడిని చూదాద్మని ఆశ" అంది అవవ్ నిదానంగా. 
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"అదే, చూసి ఏం చేదాద్మనో చెపుప్. ఇదిగో ఈ అబాబ్యి అమెరికా, అంటే చానా దూరదేశం నుంచి వచాచ్డు. 
నువువ్ ఎందుకు ఇంత కషట్పడుతునాన్వని అడుగుతునాన్డు." 

"అంత దూరం నుంచి ఏడుకొండలవాడిని చూదాద్మని వచాచ్వా నాయనా! ఎంత బుదిధ్మంతుడివి.. నువువ్ చలల్గా 
ఉండాలి." 

"చలల్గా ఉంటాడు సరే, నువువ్ ఎందుకు కొండ ఎకుక్తునాన్వో చెపుప్ ముందు" రెటిట్ంచాడు సూరి. 
"ఎందుకంటే ఏముంది బాబూ! ఎందుకు పుటాట్మో తెలుసా, ఎందుకు పోతామో తెలుసా, నాకంత పెదద్ 

సంగతులు తెలియవు. కొండ ఎకిక్తే మనసు నిండిపోతాది. అంతే! గోవిందా గోవిందా..." అతి మామూలుగా చెపిప్ంది 
అవవ్. 

"నేను నినున్ ఎతుత్కుని తీసుకుపోతా రా అవావ్.." సూరి అనాన్డు. 
"వదద్యాయ్, అంత మాటనాన్వు చాలు. నా ఆయువు కూడా పోసుకుని చలల్గా ఉండు నాయనా.. గోవిందా 

గోవిందా.." అంటూ ముందడుగు వేసింది అవవ్. 
కురార్ళిళ్దద్రూ పరుగు తీసూత్ హుషారుగా అవవ్ని దాటి ముందుకు సాగారు. 
 
"ఆ అవవ్ మీ బంధువులా?" 
"కాదు. ఇదే మొదటిసారి చూడడ్ం. నీ పర్శన్లకి నేనొకక్డినే సమాధానాలు చెపప్లేక ఆ అవవ్ని అడిగాను" గటిట్గా 

నవావ్డు సూరి. 
"నీకేం సందేహాలు  రావా? అవవ్ కూడా 'ఎందుకు పుటాట్మో' అని పర్శన్ వేసింది కదా?" 
"అవవ్ పర్శన్లు వేయలేదు. తనకి తెలీదని చెపిప్ంది. ఎంతైనా మీలాగా బాగా చదువుకునోన్ళళ్కి పుటట్ల కొదీద్ 

పర్శన్లు వసాత్యి. మాకు రావు ఇలాంటి అనుమానాలు. అయినా సందేహంతో ఆగిపోక ఇంకాసత్ ముందుకి పోతే కొతత్గా 
ఏమైనా తెలియవచేచ్ అవకాశం ఉంటుందేమో!?" 

"ఊఁ.. " సూరయ్ ఆలోచన మరింత పదునెకుక్తోంది. 
 
"రెండొంతుల పైన ఎకేక్సాం తెలుసా? మొతత్ం 3550 మెటుల్. ఇంకో 1000 ఎకాక్లంతే!" ఉతాస్హంగా చెపాప్డు 

సూరి. 
"అపుప్డే అయిపోతోందా?" సూరయ్ గొంతులో నిరాశ. 
"నీకూక్డా మళీళ్ ఇంకోసారి ఎకిక్తే బాగుండనిపిసుత్ందా?  
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నీలాగే బాగా చదువుకునన్ ఒక అకక్ వచిచ్ంది ఏడాది కిర్తం. తన పేరు వాణి. పాతికేళళ్ వయసుంటుంది. 
చినన్పిలల్లకి సంగీతం నేరిప్సుత్ందట. బెంగళూరు నుంచి వచిచ్ంది. మనం బయలుదేరాక మొదటోల్ ఒక విగర్హం 
చూపించాను కదా, పురందరదాసు. ఆయన కరాణ్టక సంగీతానికి తండిర్ లాంటి వారట. ఆయన అపారమైన 
ధనసంపదలని తృణపార్యంగా వదిలేసి హరిదాసులా మారి లక్షల కీరత్నలు పాడుతూ జీవించారని చెపిప్ంది. నాకు 
సంగీతం గురించి ఏమీ తెలియదులే కానీ ఆయన విగర్హం ముందు కూరుచ్ని అకక్ ఒక పాట పాడింది. ఎంత కమమ్గా 
పాడిందనీ.. నేను ఎపప్టికీ మరిచ్పోలేను! 'మానవ జనమ్' అనన్ పదమొకక్టే నాకు అరథ్మైంది. అది కనన్డ భాషట. భాష 
తెలీకపోయినా ఎంతో ఆనందం కలిగింది. కళళ్లోల్ నీళొళ్చాచ్యంటే నముమ్." మెరుసుత్నన్ కళళ్తో చెపాప్డు సూరి. 

ఆ జాఞ్పకానిన్ గురుత్ చేసుకుంటునన్పుప్డు సూరి మొహంలో తారాడిన భావం ఏమిటో సూరయ్కి అంతుపటట్లేదు.  
సూరయ్ పుటిట్ బుదెధ్రిగాక ఇంతవరకూ తనకు తెలిసిన పర్పంచంలో, తనకి తెలిసిన మనుషుల మధయ్న ఇంత 

వైరుధయ్ం ఎపుప్డూ కనిపించలేదు. కానీ, ఇకక్డ మనుషులిన్ చూసుత్ంటే తనకు అరథ్ం కానిది ఏదో ఉందనిపిసోత్ంది. 
అదేమిటో!? 

 
మరొక గంట సేపటికి మెటల్నీన్ ఎకక్డం పూరత్యిపోయింది. 
మౌనంగా సూరిని అనుసరిసూత్ పోతునాన్డు సూరయ్. పర్శన్లేమీ అడగడం లేదు.  
తాను ఆలోచనలోల్ ఉండగానే చేరాలిస్న గమాయ్నికి తీసుకొచేచ్శాడు సూరి. 
సూరయ్ చేతిలో ఫోను మోగుతుండగానే "నా పని పూరత్యియ్ంది. ఉంటాను" అంటూ నవువ్తూ వెనుతిరిగాడు సూరి. 
"ఎనిన్సారుల్ కాల చేసినా ఆనస్ర చేయవేంటి సూరాయ్? అమమ్ కంగారుపడుతోంది నీ గురించి" ఇందుర్డి గారి 

అసహనం సప్షట్ంగా తెలిసిపోతోంది. 
"హోటల ముందే ఉనాన్ను. రూమ నంబర ఎంత?" నిదానంగా అడిగాడు సూరయ్, దూరంగా కనుమరుగైపోతునన్ 

సూరికేసి చూసూత్! 
 

*********** 
నాలుగు రోజుల తరావ్త.. 
 
ఇందర్భవనంలో తండీర్కొడుకుల మధయ్న వాదన జరుగుతోంది. తలిల్ కళుళ్ తుడుచుకుంటూ వారిదద్రినీ చూసోత్ంది. 
"ఏంటీ !? నువువ్ ఇండియాలోనే ఉండిపోతావా? ఉండి ఏం చేసాత్వు?" 
"ఇకక్డంతా తిరిగి చూడాలని ఉంది." 
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"నీకంతగా పర్పంచం చూడాలనుంటే చెపుప్. పర్పంచంలోని అతయ్దుభ్తమైన పర్దేశాలనీన్ నేను చూపిసాత్ను." 
"ఊహూ.. అవనీన్ కాదు. ఇండియా చూడాలి. నేనే చూడాలి. అలా ఊరూల్, మనుషులూ, చెటుల్, పిటట్లు, రాళుళ్, 

కొండలు, పర్తీదీ చూడాలి. అవనీన్ చూసూత్ పోతే ఏమి కనిపిసుత్ందో తెలుసుకోవాలి" నిశచ్యంగా చెపాప్డు సూరయ్. 
"నేను ఎకక్డ పుటిట్, ఎలా పెరిగానో, ఇంత ఎతుత్కు ఎలా ఎదిగానో నీకు బాగా తెలుసు. ఏమీ లేని సాథ్యి 

నుంచి ఇంత దూరం రావడానికి ఎంత శర్మపడాడ్నో కూడా నీకు తెలుసు. ఈ రోజు నీకునన్ గొపప్ పేరు, ఆసుత్లు, 
విలాసాలు, వైభోగాలు.. వీటనీన్టి కోసం ఎనిన్ కోటల్ మంది తపించిపోతునాన్రో తెలుసా? నీకు పిచిచ్ పటిట్ంది సూరాయ్!" 
ఆకోర్శించారు ఇందుర్డు గారు. 

"మీరు జీవితంలో సవ్శకిత్తో ఎంతో సాధించారు నానాన్! ఎనోన్ లక్షలమంది కలలు కనే జీవితానిన్ సొంతం 
చేసుకునాన్రు. అందుకు మీ మీద నాకు చాలా గౌరవం ఉంది. మీ కషట్ం విలువ కూడా నాకు తెలుసు. కానీ, మీ 
కలలిన్ నేను వేటాడలేను. నేనూ మీలాగే సంతోషానికి నాదైన సొంతదారి వెతుకుక్ంటే తపుప్ లేదంటాను" పర్శాంతంగా, 
సప్షట్ంగా చెపాప్డు సూరయ్. 

"వినడానికి కవితవ్ంలా బానే ఉంటుంది. కానీ, నువువ్ పుటిట్ పెరిగిన భోగభాగాయ్లు, సౌఖాయ్లు, సౌకరాయ్లు లేకపోతే 
అపుప్డు తెలిసొసుత్ంది నీకు సంతోషం అంటే ఏమిటో! పది రోజులోల్ పరిగెతుత్కుంటూ వెనకిక్ వసాత్వు." 

"కానీ నానాన్.. మీరనే సౌఖాయ్లు, సౌకరాయ్లు లేనపుప్డు కూడా నేను ఆనందంగా ఉండగలిగితేనో!?"  
"......." 

 
*********** 

 
సూరాయ్సత్మయపు రంగులోల్ వెలిగిపోతునన్ ఆకాశం దివయ్లోకాలని తలపిసూత్ మనోహరంగా ఉంది. 
దూరంగా పచచ్టి గడిడ్లో బుజిజ్ కుకక్పిలల్ అలుపనేది తెలీకుండా అదే పనిగా తన తోకని తానే తరుముతూ 

గుండర్ంగా తిరుగుతోంది. 
ఇందుర్డు గారు సేన్హితుడితో ఫోనులో మాటాల్డుతునాన్రు. 
"అందరిలాగా వెంట వెంటనే విరామం లేకుండా చదువులు, సంపాదన అంటూ పరుగులు పెటాట్లిస్న అవసరం 

నీకేమిటి సూరాయ్? సరదాగా రెండు మూడేళుల్ పర్పంచం చుటిట్ రా, అని నేనే చెపాప్ను సూరయ్కి. ఇండియాతో మొదలు పెటిట్ 
పర్పంచమంతా తిరిగి వసాత్డు" గరవ్ంగా చెపుత్నాన్రు ఇందుర్డు గారు. 
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"అదుభ్తం! మనవాళళ్లో ఇంత గొపప్గా చేయగలిగిన వారు లేనే లేరు. ఏం చేసినా మీకే చెలుల్. మీకు మీరే సాటి. 
మీ సూరయ్ లాంటి కొడుకు కోటికొకక్రైనా ఉంటాడా! ఇందుర్డు గారూ,  అదృషట్మంటే మీదేనండీ!" అభినందనల వెలుల్వ 
సాగిపోతోంది. 

ఇందుర్డు గారు సంతృపిత్గా నవువ్తూ ఫోన పెటేట్శారు. 
 

*********** 
 
తూరుపు కనుమలోల్ అపుప్డపుప్డే  తెలవారుతుండగా లేత సూరయ్కిరణాల చపుప్డు వింటూ దూరంగా కనిపిసుత్నన్ 

ఎతైత్న కొండ శిఖరాలకేసి తన పర్యాణం మొదలుపెటాట్డు సూరయ్. 
 
కొండగాలి తిరిగింది.. గుండె మురిసిపోయింది.. పార్పత్మునన్ తీరానికి పడవ సాగిపోయింది! 
 
మానవ జనమ్ దొడడ్దు.. ఇద హాని మాడలు బేడి హుచచ్పప్గళిరా.. మానవ జనమ్ దొడడ్దు.. 

  
PPP 
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