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13వ భాగం 

సాయం సమయం.. లాన లో భారయ్తో కలిసి కూరుచ్ని టీ తాగుతూ కబురుల్ చెబుతునాన్డు చందర్కాంత. 
సూరాయ్సత్మయ కిరణాలు ఏటవాలుగా పచచ్ని గడిడ్మీద పడుతునాన్యి.  గడిడ్ బంగారు రంగులో మెరుసోత్ంది.  పర్కుర్తి 
శీతాకాలానికి వీడోక్లు పలుకుతూ వేసవికి సావ్గతం పలకడానికీ సనాన్హాలు చేసుకుంటునన్ వేళ, చలల్ని గాలి అతిధిలా 
వచిచ్ పలకరించి వెళోత్ంది. 

గేటు చపుప్డైంది. రెండు చేతులోల్  భదర్ంగా గుండెకి దగగ్రగా పెదద్ వసుత్వేదో పటుట్కుని లోపలికి వచాచ్డు మహా. 
లాన లో కూరుచ్నన్ చందర్కాంత దంపతులను చూడగానే ఒకక్సారిగా భయంతో శరీరం కంపించింది. కాళుళ్ నేలకి 
అంటుకునన్టుట్ గేటు దగగ్రే నిలబడిపోయాడు. 

అతని వాలకం చూసి భారాయ్భరత్లు ఒకరి మొహం ఒకరు చూసుకునాన్రు. ఏమైంది వీడికి? అనన్టుట్ పర్శాన్రధ్కంగా 
చూసాడు చందర్కాంత భారయ్వైపు. 

ఆవిడ ఏమో అనన్టుట్ భుజాలు ఎగరేసి, మహా వైపు చూసి “ ఇలారా “ అంది. 
వాడు పలకలేదు.. నిలుచునన్ చోటే బికక్చచిచ్నటుట్ నిలబడిపోయాడు. 
“ఏంటి నీ చేతులో “ అడిగింది ఆవిడ. 
తల వంచి ఒకసారి చేతిలో ఉనన్ వసుత్వు చూసి తిరిగి ఆవిడ వైపు చూసాడు. 
అనుభవజుఞ్డైన చందర్కాంత కి అనుకోకుండా తామిదద్రిని అకక్డ చూసి భయపడి ఆగిపోయాడు అని అరథ్ం 

అయింది. సవ్రం మృదువుగా మారిచ్ రారా అనాన్డు. 
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ఆయన సవ్రంలోని మృదుతావ్నికి కొంచెం ధైరయ్ం వచిచ్నటుట్ అయి మహా వాళళ్వైపు అడుగులు వేసాడు. 
“ఏంటది?” అడిగాడు ఆయన. 
మహా ఒకసారి లకిష్ వైపు చూసి, తిరిగి ఆయనిన్ చూసి బిడియంగా తన చేతిలో ఉనన్ కవర అందించాడు. 
బౌర్న paper లో చుటిట్  ఒక ఫేర్మ ఏదో ఉనన్టుట్ గమనించిన చందర్కాంత పేపర తీసాడు. ఒకక్సారి ఆయన కళుళ్ 

ఆశచ్రయ్ంగా విచుచ్కునాన్యి. 
చందర్కాంత గారి రూపం పెనిస్ల తో సెక్చ వేసాడు.. ముకుక్, కళుళ్, కనుబొమలు, ఆరోజు మొదటిసారి వాకింగ 

సూట లో ఉనన్ తన రూపం.. “ఇది.. ఇది నువేవ్ వేశావా” అడిగాడు. 
“ఏంటది? “ అడిగింది ఆవిడ. ఆయన ఆ ఫోటో ఆవిడ చేతికి ఇచాచ్డు. 
ఆవిడ తెలల్బోయింది.. “నువేవ్ వేసావా?” నమమ్శకయ్ం కానటుట్ అడిగింది. 
తలూపాడు మహా. 
ఆయన కళళ్లోల్ సనన్టి నీటి తెర... భావోదేవ్గంతో చూసూత్ అనాన్డు.. “ ఎవరు చెపాప్రు శతుర్ చెపాప్డా !” 
మహా గొంతు పెగిలింది.. ఆయన మొహం లో కనిపించిన ఆనందం చూసి కొంచెం ధైరయ్ం వచిచ్ంది.. “నేనే 

వేశాను... ఇవాళ మీ పుటిట్న రోజు కదా! అందుకు” అనాన్డు. 
ఆయన గబుకుక్న కురీచ్లోంచి లేచి రెండు చేతులూ చాచాడు. మహా గుండె ఆనందంతో తుర్లిల్పడింది.. గబుకుక్న 

ఆయన చేతులోల్ వాలిపోయాడు. ఎంతో కాలంగా వాడి గుండెలోల్ సుడులు తిరుగుతునన్ వాంఛ ఒకటి ఆయన చేతి సప్రశ్లో 
సాంతవ్న పొందాలనన్ది. ఇది అని చెపప్లేని ఒక దిగులు వాడి గుండెలోల్ నిశశ్బద్ంగా నిరంతరం పర్వహిసూత్నే ఉంటుంది.. 
అది ఎందుకు? ఏమిటి అని వాడికి తెలియదు. చరణ ని ఆయన దగగ్రకు తీసుకునన్పుప్డలాల్ ఆ రెండు చేతుల మధయ్ తానూ 
ఒకసారి ఒక ఓదారుప్ పొందాలని అనిపిసూత్ ఉండేది. అది ఇపుప్డు అనూహయ్ంగా తీరింది. ఆయన వాడిని గటిట్గా 
గుండెలకు హతుత్కుని... “ గాడ బెల్స యు నానాన్.. తపప్కుండా నువువ్ జీవితంలో ఉనన్త సాథ్నం పొండుతావురా నాకా 
నమమ్కం ఉంది.” అనాన్డు. 

వాడి కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరిగాయి. 
“వెళుళ్.. వెళిల్ ఫెర్ష అయిరా .. అందరం డినన్ర కి బయటకు వెడదాం “ అనాన్డు ఆయన. 
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మహా నెమమ్దిగా ఆయన కౌగిలి విడిపించుకుని బొమమ్లా కూరుచ్ని ఉనన్ లకీష్దేవి వైపు ఒకసారి చూసి 
తలవంచుకుని తన గదివైపు వెళిళ్పోయాడు. 

“ఒక బెసత్వాడికి ఇంత గొపప్ కళ ఎలా అబిబ్ందో! నాకు ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది లకిష్.. ఎంత బాగా వేశాడో చూసావా 
!”  ఎంతో సహజంగా, జీవకళ ఉటిట్పడుతూ అదుభ్తంగా ఉనన్ ఆ  సెక్చ చేతిలో పటుట్కుని పరీక్షగా చూసూత్ అనాన్డు 
చందర్కాంత . 

“ బాగానే ఉంది.. అది సరే ఇపుప్డు వాడు కూడా మనతో కలిసి సాట్ర హోటల కి డినన్ర కి వసాత్డా!” అడిగింది 
ఆవిడ. 

ఆయన చిరునవువ్తో ఆవిడవైపు చూసి, “ అనాధలు సాట్ర హోటల కి వెళళ్కూడదు అని ఏ శాసత్రంలో అయినా రాసి 
ఉందంటావా “ అనాన్డు. 

ఆవిడ మొహం మట, మట లాడిసూత్ “దేనికైనా ఒక పరిమితి ఉంటుంది. మీ మంచితనానికి కూడా పరిమితి 
విధించుకుంటే మంచిది. మీరు, నేను మన కొడుకు కలిసి గడపాలిస్న సమయంలో వాడు మనతో ఉండడం ఏమిటి? 
కావాలంటే ఏదనాన్ మెస నుంచి ఏదనాన్ సెప్షల item తెపిప్ంచి పెటట్ండి.. వాడు మనతో రావడం నాకిషట్ం లేదు “ అంది. 

ఆయన కొనిన్ క్షణాలు ఆవిడ వంక తదేకంగా చూసి, నా పుటిట్న రోజు నాడు... పుటిట్న రోజు అంటే అరథ్ం కూడా 
తెలియని ఒక అమాయకుడు ఇంత విలువైన బహుమతి ఇచాచ్డు. దీనికనాన్ విలువైనదా సాట్ర హోటల డినన్ర.. నా 
భారయ్గా నువివ్ంత సంకుచితంగా ఆలోచించడం నేను హరిష్ంచను లకిష్..దుర్కప్ధం కొంచెం విశాలం చేసుకో.. మన 
అండలో ఉనన్ వాడు మనవాడు అవుతాడు. ఆ సాథ్నం వాడికి ఇవవ్లేని విశాలహృదయం మనకు లేనపుప్డు వాడిని 
ఆదరించి ఆశర్యం ఇవవ్డమే ఒక నేరం అవుతుంది నా దృషిట్లో.. దయచేసి అరథ్ం చేసుకో..” ఆయన లేచి లోపలికి 
నడిచాడు. 

ఆయన మాటలకు దిగార్భ్ంతి చెందిన ఆవిడ కూరుచ్నన్ చోటే చితత్రువులా ఉండిపోయింది. 
మరికొంత కాలం గడిచింది.అయితే, ఊహించేది,ఆశించేది జరగడం ఎంత కషట్మో తెలియచేసూత్  శతుర్ఘన్ 

ఎపప్టి నుంచో ఎదురు చూసుత్నన్ అవకాశం వచిచ్ంది. పారిస  వెళిల్  అకక్డి ఆరట్ నేరుచ్కోవాలనన్ది అతని కల. ఆ 
అవకాశం రావడంతో చందర్కాంత దగగ్ర సెలవు తీసుకుని, మరో మంచి ఆరిట్సట్ ని చూసి మహాకి ఇంకా బాగా మంచి ఆరట్ 
నేరిప్ంచమని చెపిప్ శతుర్ఘన్ వెళిళ్పోయాడు. హాలోల్ గోడమీద తేజ ఆయని పుటిట్నరోజుకి కానుకగా పెనిస్ల సెక్చ.. 
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శతుర్ఘన్ సలహాతో ఫేర్మ కూడా కటిట్ంచి ఇచాచ్డు.  ఆయన ఆ పేర్మకి ఒక విధంగా దాసుడయాడు.. ఆ పేర్మకి, ఆ 
వాతస్లాయ్నికి ఆ ఫోటో హాలోల్నే గోడ మీద పెటుట్కునాన్డు. 

అంతేకాదు వాడే వేసిన మరో బొమమ్ మహాతామ్ గాంధీ మళిళ్ పుటిట్నటుట్ జీవం తొణికిసలాడుతూ ఉంది. 
చిరునవువ్తో, చేతిలో కరర్తో శబద్ం చేసూత్ ఇలల్ంతా బాపూ తిరుగుతునన్టేట్ ఉంటుంది. 

ఇందిరా గాంధీ బొమమ్కూడా, చిరునవువ్తో, తేజసుస్తో  చాలా పర్తేయ్కంగా, జీవకళ ఉటిట్పడుతూ అదుభ్తంగా 
వేశాడు.  ఎంతో హుందాగా కనిపిసూత్ ఇంటికి వచిచ్న  పర్తివాళల్ని ఆకరిష్సూత్ ఆ ఇంటోల్ ఒక కళాకారుడు ఉనాన్డని 
చెపప్కనే చెబుతునన్టుట్ ఉంది ఆ చితర్ం. ఈ మూడు చితార్లూ పెనిస్ల సెక్చ లో శిక్షణ అనంతరం శతుర్ఘన్ వేయించినవి. 

ఆ తరవాతే వాటర కలరస్ ఉపయోగించడం నేరుప్తూ ఉండగా శతుర్ఘన్ పారిస వెళేళ్ అవకాశం వచిచ్ంది. పర్తి 
వయ్కిత్కీ తనకంటూ ఒక లక్షయ్ం ఉంటుంది. ఆ లక్షయ్ం చేరడానికి ఎనోన్ అడడ్ంకులు దాటాలి.. అందుకు కావలసిన సహనం, 
సాహసం ఆ భగవంతుడే పర్సాదిసాత్డు. నిజానికి శతుర్ఘన్ కూడా మహా బాటలోని వాడే. కానీ అతనికి తన కుటుంబం 
ఏదో తెలుసు.. ఆ కుటుంబానిన్ కోలోప్యిన బాధా తెలుసు. ఆ బాధ మరిచ్పోడానికి తనని తను ఒక మారగ్ంలో 
నడిపించుకునుత్నాన్డు. ఆ మారాగ్నికి మహా కోసం అడుడ్పడే కుసంసాక్రి కాదు ఆయన. ఆయన మనసు సఫ్టికం 
లాంటిది.. అందరినీ పేర్మించడం మాతర్మే తెలుసు ఆయనకి. అందుకే  శతుర్ఘన్ చిరకాల సవ్పన్ం నేరవేరుచ్కోవదద్ని 
అనలేని ఆయన మనసారా అతనికి వీడోక్లు పలికాడు. 

మళిళ్ మహా  కధ మొదటికి వచిచ్నటుట్ అయింది. 
“ ఎంత మంచివాడు  అయినా, ఇంక ఎంత కాలం వాడిని ఇంటోల్ పెటుట్కుంటాం! వాడికేదో ఒక ఆధారం 

చూపించి పంపకూడదా ”  అంది లకిష్దేవి ఒకరోజు భరత్తో. 
“మరీ చినన్వాడు. మంచో, చెడో తీసుకుని వచాచ్ను. వాడి దారిన వాడు బతకగల ధైరయ్ం, కొంచెమనాన్ 

తెలివితేటలు ఉనాన్యనన్ నమమ్కం నాకు కలిగిందాకా పంపలేను లకిష్. ఒకవేళ పంపించాక వాడేదనాన్ తపుప్ చేసేత్ నేను 
శికాష్రుహ్డిని అవుతాను. తీసుకునన్ బాధయ్త సకర్మంగా నెరవేరాచ్లి.  ఇంకో రెండేళుళ్ టైం ఇవువ్.. ఇపుప్డు బహుశా వాడికి 
పదహారేళుళ్ వచిచ్ ఉంటాయి అనుకుంటునాన్.. మేజర అవనీ ” అనాన్డాయన. 

ఆవిడ మాటాల్డలేదు. ఆవిడకి భరత్ మీద ఎంతో నమమ్కం మరెంతో గౌరవం ఉనాన్యి. నిజాయితీ గల  పోలీస 
ఆఫీసర గా మంచి పేరుంది ఆయనకీ.  ఖాకీ బటట్ల వెనుక ఉండే గుండె ఒక పెదద్ బండ రాయిలా ఉండాలిస్న వుర్తిత్. కానీ  
ఆయనది పూవులాంటి సునిన్తమైన మనసు. జాలి, దయగల మనిషి. ఇంత సునిన్తమైన మనసునన్వాడు ఎలా పోలీస 
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ఆఫీసర అయాడు అంటారు ఆవిడ కుటుంబ సభుయ్లు. నేరసుత్లను ధరడ్ డిగీర్ ఉపయోగించి వాళళ్ చేత నిజం చెపిప్ంచాలనన్ 
పోలీస పాలసీకి విరుదధ్ంగా వారిలో పరివరత్న వచేచ్ దిశగా వారికి కౌనిస్లింగ చేయాలి అనేది ఆయన పధధ్తి.  కరడు 
గటిట్న ఖైదీలో కూడా పరివరత్న తీసుకురాగల శకిత్ ఉనన్వాడు. డిపారెట్మ్ంట లో మంచి పేరునన్ ఆఫీసర. 

ఒకక్డే కొడుకు... ఆ కొడుకుతో ఒక సేన్హితుడిలా ఉంటాడు. చినన్పప్టి నుంచీ కూడా ఏనాడూ కొడుకుని ఏ 
విషయంలోనూ నిరబ్ంధించడం, కర్మశిక్షణ పేరుతొ కఠీనంగా పర్వరిత్ంచడం ఆయనకు తెలియదు. భారయ్ని కూడా 
సేన్హితురాలిగానే చూసాత్డు. భరత్గా అధికారం, అహంకారం పర్దరిశ్ంచడం ఏనాడూ చేయలేదు. ఆవిడకి పూరిత్  
సేవ్చచ్నిచాచ్డు. ఆదరాశ్లు వలిల్ంచని ఆదరశ్మూరిత్. అందుకే ఆయన ఏం చేసినా ఆవిడ ఎదురు చెపప్దు .. తనకి మరీ 
ఇషట్ం లేకపోతె తన అయిషాట్నిన్ చూచాయగా తెలియచేసి, నిరణ్యం ఆయనకే వదిలేసుత్ంది. 

ఇంతకాలం మహా  భవిషయ్తుత్ నిరణ్యం కూడా ఆయనకే వదిలేసింది. 
ఇపప్టికే వాడు వచిచ్ ఆరేళుళ్ అయింది.. ఇంకా రెండేళుళ్... అపప్టికి వాడికి పదెద్నిమిదేళుళ్ వసాత్యి, మేజర 

అవుతాడు అనన్ది ఆయన ఆలోచన. ఇపుప్డు ఎంత ఉంటుందో వయసు.. ఎపుప్డు పుటాట్డో, ఎకక్డ పుటాట్డో, ఎవరికీ 
పుటాట్డో కూడా వాడికీ తెలియదు.. తమకీ తెలియదు.. తెలిసీ తెలియని జాఞ్నంతో, వయ్కత్ం చేయలేని భాషలో ఈ ఇంటికి 
వచిచ్న రోజు ఏదో చెపాప్డు.. ఏదో అరధ్ం చేసుకునాన్రు. ఆ తరవాత ఏనాడూ వాడి పుటుట్క గురించి అడగలేదు.. అలా 
అడగడం ఆయన సవ్భావం కాదు.. ఆయన చేయని ఏ పనీ తనూ చేయలేదు.  వాడి ఎదుగుదల చూసుత్ంటే పదహారేళుళ్ 
వచిచ్ ఉంటాయని ఆయన ఊహ.  వాడి కోర మీసం, పలచ్టి గడడ్ం, సవ్రంలో వసుత్నన్ మారుప్ ఇవనీన్ వాడి వయసు 
కచిచ్తంగా కాకునాన్ చూచాయగా చెపప్గలవు.  వాడి వలన ఉపకారమే జరుగుతోంది... అపకారం ఏమి లేదు..బోలెడంత 
పని చేసాత్డు..  కానీ ఎంతకాలం వాడిని ఇలా పనివాడుగా వాడుకోగలదు! ఎపుప్డో ఒకరోజు ఆయనకీ బదిలీ అవచుచ్. 
అపుప్డు వీడు ఎకక్డ ఉంటాడు.. అందుకే నెమమ్దిగా ఏదనాన్ వుర్తిత్ నేరిప్ంచి అయినా వాడిని పంపించేయాలి.. 
నిటూట్రిచ్ంది.. 

మహాకి  పెదద్గా పరీక్షలు రాసి సరిట్ఫికెటస్ సంపాదించే అంతగా కాకపోయినా, తెలుగు, కొదిద్గా ఇంగిల్ష 
మాటాల్డగల సాథ్యికి ఎదిగాడు. శతుర్ఘన్ దగగ్ర దాదాపు రెండేళళ్ పాటు అతయ్ంత శర్దధ్గా నేరుచ్కునన్ విదయ్ వాడికి అనన్ం 
పెటట్గలదా! జీవించడం అంటే తిండి ఒకక్టే కాదు.. వాడుతలదాచుకోడానికి నీడ కావాలి.. సంపాదించుకోగల శకిత్, 
తెలివితేటలు, లౌకయ్ం కావాలి.. వాడిలో ఇవనీన్ ఉనాన్యా! చందర్కాంత ఆలోచిసూత్ ఉండగానే మరో ఆరునెలలు 
గడిచాయి. ఆయన వృతిత్పరమైన  ఒతిత్ళళ్లో మహాకి మరో టీచర ని వెతకాలనన్ ఆలోచన తాతాక్లికంగా 
మరుగునపడింది. 
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అనుకోకుండా మనయ్ం పార్ంతంలో నకస్లైట ల ఆగడాలు పెచుచ్ మీరిపోవడంతో చందర్కాంత అకసామ్తుత్గా బిజీ 
అయిపోయాడు. మహాకి మరో టీచర ని వెతికే సమయం ఆయనకీ లభించలేదు. మహా ఇంటోల్నే అమమ్గారికి అనిన్ 
పనులోల్ సాయం చేసూత్ ఖాళీ సమయాలోల్ చరణ ఇచిచ్న పుసత్కాలు చదువుకుంటూ నేరుచ్కునన్ కళ సానబెటుట్కుంటూ 
కాలం  గడిపేసుత్నాన్డు. 

చందర్కాంత ఇంటి దగగ్ర చాలా తకుక్వ సమయం గడుపుతుండడం, ఎకుక్వగా ఏజెనీస్ పార్ంతాలకు వెళూత్ 
ఉండడం లకిష్దేవికి మనసులో భయంగానే ఉంది.. కరడు గటిట్న కసాయివాళుళ్ నకస్లైటుల్.. ఏ క్షణంలో ఆయనిన్ ఏం 
చేసాత్రో అని భయపడసాగింది. అయితే ఆవిడ అనుకునన్టుట్ జరగలేదు.  ఏడాది లోపే వాళళ్ందరిని అదుపులోకి 
తీసుకునాన్రు.. కొందరు లొంగిపోయారు.. కొందరు పార్ణాలు తీసుకునాన్రు. 

చందర్కాంత కేష్మంగా తిరిగివచాచ్డు.. ఆవిడ ఆ సరావ్ంతరాయ్మికి కృతఙఞ్తలు సమరిప్ంచుకుంది. భారాయ్,భరత్లు 
తిరుపతి వెళిల్ మొకుక్ తీరుచ్కుని వచాచ్రు. 

ఈ లోగా చరణ  బి.టెక పూరీత్ చేసి ఎం ఎస చేయడానికి అమెరికా వెళిళ్పోయాడు. చందర్కాంత కి ఎస పి గా  
పర్మోషన ఇచిచ్ గుంటూరు బదిలీ చేశారు. 

ఇపుప్డు వచిచ్ంది అసలు సమసయ్. ఆయనకి ఉనన్ బాధయ్త మహా ..అనాధని చేరదీసి కేవలం పనివాడుగా ఇంటోల్ 
పెటుట్కునాన్డని వాడుకుంటునాన్డు అనన్ చెడడ్పేరు తనకి రాకూడదు.. అలా అని వాడి జీవితం ఎందుకూ పనికిరాకుండా 
సాగకూడదు. 

ఆరోజు చందర్కాంత కి ఒక ఆరట్ ఎగిజ్బిషన పార్రంభోతస్వానికి అతిధిగా రావాలిస్ందిగా ఆహావ్నం వచిచ్ంది. ఆరట్ 
ఎగిజ్బిషన అనగానే ఆయన చాలా కుతూహలంగా వివరాలు అడిగాడు. ఆయన మెదడులో చినన్ ఆలోచన మెరిసింది. 
వాళళ్తో మాటాల్డి వివరాలనీన్ సేకరించి మహా  వేసిన మహాతామ్గాంధీ, ఇందిరాగాంధీ చితార్లు పర్దరశ్నకి పెటిట్ంచాడు. 
పార్రంభోతస్వానికి మహనీ ని కూడా తీసుకుని వెళాళ్డు. 

పార్రంభోతస్వం పూరీత్ అయాక, మహాని అకక్డే ఉండమని సాయంతర్ం వచిచ్ ఇంటికి తీసుకువెళాత్ను అని చెపిప్ 
ఆయన వెళిళ్పోయాడు.  అసలు అలాంటి పర్దరశ్న అనేది ఒకటి ఉంటుందని కూడా తెలియని మహాకి  ఆ పెదద్ ఆరట్ 
సెంటర లో గొపప్, గొపప్ వారు వేసిన చితార్ల మధయ్ తిరణాలలో  తపిప్పోయిన పిలల్వాడిలా తిరగసాగాడు.తను వేసిన 
చితార్లు అకక్డ ఉండడం అదుభ్తంగా అనిపిసుత్నన్ది.. అందరూ ఆ చితార్లు చూసూత్ ఏదో మాటాల్డుకోడం వింతగా, 
ఆసకిత్గా ఉంది. మాటలోల్ వయ్కత్ం చేయలేని అనుభూతికి లోనయాడు. వాళుళ్ ఏమనుకుంటునాన్రో వినాలని కుతూహలం 
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కూడా కలిగింది. కానీ ఇంగీల్ష లో మాటాల్డుకుంటునన్ వాళళ్ మాటలు అరధ్ం కాలేదు. ఎవరూ అతనితో మాటాల్డలేదు... 
అతనూ ఎవరితో మాటాల్డలేదు. చందర్కాంత వచిచ్ందాకా అటూ, ఇటూ తిరుగుతూ, బొమమ్లు చూసూత్ గడిపాడు. 

సాయంతర్ం ఇంటికి తీసుకుని వెళూత్ అడిగాడు ఆయన “ఎలా ఉంది? నీకేమనిపించింది? 
“నాకు ఏమని చెపాప్లో తెలియడం లేదు అయయ్గారూ!  నిజంగా  ఆ రెండు చితార్లు నేనేనా వేసింది అని 

అనుమానంగా కూడా ఉంది” అపర్యతన్ంగా మొదటిసారి సప్షట్ంగా అనాన్డు. 
“ చూసిన వాళళ్ంతా ఏమనాన్రు? నీతో ఎవరనాన్ మాటాల్డారా!” అడిగాడు. 
“ లేదయయ్గారూ..వాళళ్లోల్ వాళేళ్ ఏదో అనుకునాన్రు. నాకు అరథ్ం కాలేదు “ 
“నువేవ్ వెళిల్ వాళళ్తో మాటాల్డాలి. ఆ చితార్నికి నువువ్ వాడిన రంగులు, వాటి కలయిక, భావం, మొదలైన 

విషయాలు చెపాప్లి. ఎలా ఉంది అని అడగాలి. దీనేన్ కలుపుగోలుతనం అంటారు. కలుపుగోలుతనం, లౌకయ్ం లేకపోతె 
బతకడం చాలా కషట్ం ... సరే రేపు కూడా నినున్ అకక్డ డార్ప చేయమని డైరవర కి చెపాత్ను. అకక్డ ఏం జరుగుతుందో 
అబస్రవ్ చేయి” అనాన్డాయన. 

ఆయన చెపిప్ంది సగమే అరథ్ం అయింది . అయినా అలాగే అనన్టుట్ తలూపాడు 
మరాన్డు అదే, చివరి రోజు కూడా మళిళ్ పదకొండు గంటలకలాల్ మహాని డైరవర ఆరట్ సెంటర లో డార్ప చేసాడు. 

ఒక మూల నిలబడి ఆ పర్దరశ్నకి వచిచ్ వెళుత్నన్ వాళళ్ని పరిశీలిసూత్ ఉండిపోయాడు కానీ చందర్కాంత చెపిప్నటుట్ 
చేయలేదు. తనలో తను కుంచించుకుపోతూ రాకూడని చోటికి వచిచ్నటుట్ నిలబడిన  మహా దగగ్రకు వచాచ్డు 
నిరావ్హకులోల్ ఒకతను. 

“రా మహా! నీ చితార్లు కూడా ఉనాన్యి కదా పర్దరశ్నకి. పేర్క్షకుల అభిపార్యం తెలుసుకోవా”  అంటూ 
చనువుగా చేయి పటుట్కుని తీసికెళిళ్ గాంధీ బొమమ్ చూసుత్నన్ ఒక విదేశీయుడికి  “ ఇతనే ఆ  చితర్కారుడు “ అని 
పరిచయం చేసాడు. 

ఆయన అభినందనగా చూసూత్ షేక హాయ్ండ ఇసుత్ంటే ఎలా సప్ందించాలో తెలియలేదు మహాకి. అసంకలిప్తంగా 
చేయి కలిపాడు. ఆయన ఇంగీల్షులో నిరావ్హకుడితో ఏదో మాటాల్డుతూ మహా  వైపు చూసి ఇంగీల్ష లోఏదో అడగడం 
చూసి అయోమయంగా నిరావ్హకుడి వైపు చూసాడు మహా 

“ ఈ చితర్ం ఆయనకీ కావాలిట ఇసాత్వా అని అడుగుతునాన్రు. దాని వెల చెబితే డబుబ్లు ఇసాత్రుట” అనాన్డు. 
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మహా  బితత్రపోయి చూసాడు. ఇలా కూడా జరుగుతుందా! తను వేసిన బొమమ్ ఒక విదేశీయుడికి నచచ్డం, 
ఆయన అది కొంటానని అనడం నమమ్లేనివాడిలా చూసూత్ గొణిగినటుట్ అనాన్డు “నాకు తెలియదు”. 

వెంటనే నిరావ్హకుడు చందర్కాంత కి ఫోన చేసాడు.” సార! మహాతామ్గాంధీ చితర్ం సేల కి వచిచ్ంది” అంటూ 
వివరాలు చెపిప్ “ మీరు ఏమంటారు.. ఆయన గాంధీ గారి భకుత్డుట.. ముపైఫ్ వేలు  ఇండియన కరెనీస్ ఇవవ్డానికి 
సిదధ్ంగా ఉనాన్రు” అనాన్డు. 

అవతల ఆయన ఏమనాన్డో నవువ్తూ “ తెలియదు అనాన్డు” అని చెపాప్డు. 
తరవాత రెండు నిమిషాలు ఏదో మాటాల్డి ఫోన డిసక్నెకట్ చేసి, విదేశీయుడితో మాటాల్డాడు. ఆయన వెంటనే 

బాయ్గోల్ంచి చెక బుక తీసి అమౌంట రాసి, సంతకం చేసి నిరావ్హకుడికి ఇచిచ్, గాంధీ గారి చితర్ం తీసుకుని 
వెళిళ్పోయాడు.. వెళిళ్పోతూ మహాకి మరోసారి షేక హాయ్ండ ఇచిచ్ “ యూ ఆర ఏ గేర్ట ఆరిట్సట్ “ అంటూ వెళిళ్పోయాడు. 

నిశేచ్షుట్డిలా నిలబడిపోయిన మహా చేతికి చెక ఇసూత్ “ దీని మీద ఎవరి పేరు రాసాత్రో డి ఎస పి గారికివువ్ ... 
మిగతాది ఆయన చూసుకుంటారు ... నిజంగా నువువ్ చాలా లకిక్” అనాన్డు అభినందిసూత్. 

ముపైఫ్వేలు... మతిపోయిన వాడిలా నిలబడిపోయాడు మహా . ఆ చెక అందుకునన్ చేయి వణికిపోతోంది. తన 
జీవితంలో ఏదో  అదుభ్తం జరిగినటుట్, తను ఎతుత్కి, చాలా ఎతుత్కి పెరిగిపోతూ రెండు చేతులూ చాచి మబుబ్లను 
అందుకునన్టుట్, ఆ  మబుబ్ తునకలతో ఎవరో తనకి వింజామరలు వీసుత్నన్టుట్ ఇంకా ఎనోన్ చితర్మైన అనుభూతులు 
హృదయం నిండా నిండిపోయి గరవ్ంగా ఫీల అయాడు. 

ఇంటికి వెళళ్గానే ఆ చెక తీసుకుని వెళిల్ లకీష్దేవి చేతికి ఇచిచ్ ఆమె పాదాలకు నమసాక్రం చేసాడు. 
ఆవిడ విసుత్బోతూ చూసింది “ ఏంటిరా ఇది? ఎవరిచాచ్రు“ అంది. 
అపుప్డే అకక్డ అడుగుబెటిట్న డి.ఎస.పి చందర్కాంత గంభీరంగా అనాన్డు “ ముపైఫ్ వేలు సంపాదించాడు వాడు 

తన పర్తిభతో “ 
“ అవునా! ఎంత మంచిమాట! నీకు మంచి భవిషయ్తుత్ ఉందిరా .. దేవుడు నినున్ చలల్గా చూసాత్డు “ అంది. 
“ఇపుప్డు నాకు నిశిచ్ంతగా ఉందిరా ! నువువ్ ఇంక సవ్తంతర్ంగా ఎవరి మీదా ఆధారపడకుండా బతకగలవు” 

అనాన్డు చందర్కాంత భుజం తటిట్. 
మహాలకిష్ కూడా చాలా సంతోషించి “వాడి పేరున బాయ్ంకు లో వేసేయండి. వాడి మొదటి సంపాదన” అంది. 
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“నా మొదటి సంపాదన అయిదు వందలు.. వీడు చూడు ముపైఫ్వేలు సంపాదించాడు.. నాకనాన్ చాలా 
గొపప్వాడు” అనాన్డాయన నవువ్తూ. 

మరునాడు  మహా  పేరు మీద  బాయ్ంకు ఎకౌంటు ఓపెన చేసి ఆ చెక అందులో డిపాజిట చేసాడు. 

                              (   ) 
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