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 ($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj) 

®GHð=hMLOq‚ ×.¿»FL ¥qDÍ  
²fHTw@| :1 (×.FLML¿)  
QLß¸», MLj^jæ ¬<ÄPy FL<jGSkë ¶ ÇDÁPeÓNqkÂ¥h ÔoOqjŠ¸=cOqj QLß¸» öKcÿô*j<j. మటుట్ భిలుల్డు. − 

−ÓNqj¸Py 18 ÔoCLjÓj $qÓ ÂÓjMnCLjë ¬MLjôMcOqj. À¿» MLÔoáGHlð<j ¶ AKLNqj¸¥qOqMnjÎFL JdMLjj Cy¥q Ä£jÍ ÂÓ_¨ Mc¿Â 
¬<è»GSjë¸Á. QLß¸» GSðßÿ CLGHlðCc<j.  

bbb 
²fHTw@|: 2 (IfHö_ML¿)  
O~Ã¢ MnK|GSæO| ¬Fo  అమెరికన ని ×.NqjEoM| ³O|JwO|æ ¥h MnÈ" ¿gSM| ÔoGSjŠ¸=c<j. − O~öÀ O~Ã¢(O~_O|æ)¥h 

ÄÆNqjM|jû ¬Fo −CLô ¥qÂfHGSjë¸Á. ×.NqjEoM| O~Ã¢Â ÀOqjGHÀ GH¸GHlCLk ö@nÎML¿ï ÔLkTdë<j. − ö@nÎMLO| ¬ÔLjá O~Ã¢ 
ML¿ê¸¼FL ÄÆNqjM|jû JwÆ¥qCy MLl¸<<¸ ×.N|jÂ ÄGSôNqkÂ¥h $qj¿ÔoGSjë¸Á.  

bbb 

²fHTw@|: 3 (MLkO|á)  
QLß¸», MLj^kæ O~MLj×y»Â¢, MLjbÍjOqÂ¢ ¥qÓjTdëOqj. JdMLjj ÄGRNqj¸ MLj^jæ O~MLj×y»¥h ÄML¿Tdë<j.  
×.¿¢ïPy O~_O|æ ÄÆNqjM|jûPe MLlFLï ö@nÎMLO|Cy GS¸AKcfRTdë<j. ÅÇ¢ÂMc}S O~Ã¢Â ¿gSM| ÔoGSjŠ¸=c<j. O~Ã¢ ÿy^P| 

$qÁPy ¥q+j" À¿» GH¨JwCc<j.  
bbb 

²fHTw@| 4: (³örHP|) CLXL GHlOq¸ $qj¿¸¼ O~MLj×y»¥h ML¿êTdë<j MLj^kæ. O~Ã¢¥h GSðßÿ MLGSjë¸Á. ÅÇ¢ÂMc}SCy 
$yÄ¸ÍO~×.TdøÄj −ÓNqj¸Py¥h ¬<j$qjrH=hæ ¼öCL¸$c − $qj<¸Cc GH¿ÔLNqj¸ °FLï^jæ FL<jGSkë CnÓj$qj MLk=c÷<Cc<j. 
TdøÄjÂ ÔLk¼ $q=hæ$c ¬¿¼ GSðßÿ CLGHlðCc<j O~Ã¢. awÆ¸$qO|Py ×.NqjEoM|, GSjÍOqùF| AKL=cæÔcOqõ O~Ã¢ $qj¿¸¼ 
¨GSÚ}S ÔoTdëOqj. O~MLj×y» MLjbÍjOqÂ GSMLjjEctjTdë<j. O~Ã¢ GSðßÿPy¥h ML¼á ÅÇ¢ÂMc}SCy ÄÆNqjM|jû $qj¿¸¼ Ôn_jCc<j. 

bbb 
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²fHTw@|:5 (Moj) జయ శీర్నివాస  రాబీ గురించి QcöfSë$c¿Cy ¨GSÚ}S ÔoTdëOqj.  

bbb 
²fHTw@|:6 (¾eF|) ¬¸ÍOqk, ¬¸=o ×.N|j, O~Ã¢, ÅÇ¢ÂMc}S, QcöfSë$cOqk, GSjÍOqùF| On¸<j ¥cOq÷Py GHÓMLjFoOqj 

MnÎGHl¥h _NqjPoíOqCcOqj. ÅÇ¢ÂMc}S TdMLkFL÷Cy On¸@y ¥cOqjPy °¸=c<j. McOqBcfS, MnkÿF| »¿, ¥hGRF| KnÎO~» $q¸$cÀ£O~FL 
GH¿ÔLNqj¸ ¬MLlCcOqj. ¥hGRF| fU¸Ík MLjCL¸ MLÁÆ IGH¥iO|¥h ÇGRjõ<MLlCc<j. IGH¥iO| ¥hGRF|¥h `ÃEcgS` ¬Fo QL¥hëÂ 
ÔLkGHlCc<j.  

bbb 
²fHTw@| 7: (¾ePnÎ)  
CLXLGHlO~Â¥h ¶ MLjjGSÆÁ MLGSjë¸Á. −Mnj¥i GSOqðÇÓ¥i GS¸_¸bÍ¸ ³Ey °¸ÍÂ ×.FcÓj Oq¥qOq¥cÓj$c 

±fUGSjë¸=cOqj. −ÓNqj GHm×c¿, öGHMLÔLŠ<k, örHfS@n¸^k <_jòÓj Í¸<jŠFo −PyÔLFLÓj ÔoGSkë¸=cOqj. ×.N|j, 
QcöfSë$cOqj, O~Ã¢, GSjÍOqùF|Ój Mn<jCLjFLï ¥cOqj Oy<jè GH¥qÚ¥h GH¨JwCLj¸Á.  

bbb 
²fHTw@| 8 (−$qGSjæ) rHÍí GHlPo÷=h ŠöOqj −öQLMLj¸Py ¥qFcõEoÄ, మాయాదేవిMLjOy  GHÍVOqjMLj¸Á °¸=cOqj. 

Mc¿Â ¬¥qÚ¨¥h GH¸fH¸Á ÂQLáPeFL¸Í (McOqBcfS) ¬MLbEcÂ¢, ÿFLjMLj¸CLj −öQLMLj¸ $qj¿¸¼ MLk=c÷<jŠ¸=cOqj. 
ÄÆNqjM|jû CLkIJdFLjPyÂ¸Ôo ÅÇ¢ÂMc}SCy −VOq¸ ×.Ó¸ MnjjÍ=h ¥cOqj Mc+"¥h GH¸GHlCc<j.  

MLj^kæCy Kc^j QLß¸»Â ‚@~ ÇDÁPeÓNqkÂ¥h Mn+"MLjÂ −EoÇTdë<j O~MLj×y».  
bbb 

²fHTw@| 9 (rSrHæ¸_O|)  
öGH¥qßÀ ösHÄjŠÓj, OqXLŠÓj EoMLCLÓj. 
öGH¥qßÀ FcQLŠÓj O~XLGSjÓj  
öGH¥qßÀ sSMLŠÓj MLkFLMLlÓj ¬Â ÅÇ¢ÂMc}S¥h ÄÆNqjM|jû KybÁTdë<j. öGH¥qßÀ sSMLŠÓj MLkFLMLlÓj ¬Â ÅÇ¢ÂMc}S¥h 

ÄÆNqjM|jû KybÁTdë<j. MLjEcÓGS VO|ûÆ£ fUP|û $qj¿¸¼ GSjÍOqùF|¥h ÄML¿GSjë¸Á. Nqj×åFcO~Nqj*$cOqj QcöfSë$cOqj 
×.Oqj$qjCLjFLï GS¸IGHj^FLÓ $qj¿¸¼ ÔL¿áTdëOqj.  

ఎపిసోడ  -0  
అవధాని హనుమంతుని హెచచ్రిసాత్డు.అవధాని పాములు లలలోకి రావడం గురించి సూరయయ్గారికి చెబుతాడు .తక్షపురంలో 

ముసలిది శాపాలు పెడుతూ వికటాటట్ హాసం చేసుత్ంది. 
తరువాయి భాగం చదవండి … 
 

PPP 
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జయదేవ, సుదరశ్న, రాబీ, శాసిత్గారు, యజఞ్పప్, మదాలస అందరూ సమావేశమయాయ్రు. 
"మనం ఇకక్డ కూరుచ్ని చేసేదేదీ లేదు. యుదాద్నిన్ ఎవరో మొదలెటట్డం వరకూ ఎదురు చూసేకంటే, యుదద్ం 

తపప్దని అనుకునన్పుప్డు మనమే మొదలు పెటట్డం అనిన్ విధాలా మంచిదే, గెలిచినా ఓడినా మొదటి దెబబ్ మనమే 
తీసాత్ం. శాసిత్గారు, యీనాటివరకూ పరిసిథ్తిని సమీకిష్సేత్, మనం వచిచ్న రోజున ఏ పొజిషన లో వునాన్మో ఇపుప్డూ అకక్డే 
వునాన్ం" చరచ్ మొదలెటాట్డు సుదరశ్న. 

"ఎకక్డో ఏదో జరుగుతునన్ విషయం రాబీదావ్రా వినాన్ం. మహా భారతకాలం నాటి ఆయుధాల గురించీ వినాన్ం. 
శీర్నివాస ఎకక్డునాన్డో తెలియక పోయినా, విలియమస్ తో వునాన్డు గనక రకిష్త సిథ్తిలోనే వుంటాడనీ అనుకునాన్ం" తన 
వంతుగా చెపాప్డు జయ. 

"తక్షపురం సంగతీ అనుకునాన్ం. కానీ మాట ముందుకు సాగలేదు. నినన్టివరకూ రాబీ సిథ్తి డోలాయమానంగా 
ఉంది. సప్ృహ, నిదర్ల మధయ్. ఇపుప్డు సంపూరణ్ జాగర్దావసథ్కు వచిచ్నా ఏమీ గురుత్లేని సిథ్తి అతనిది" యజఞ్పప్ అనాన్రు. 

"నా వరకూ నాకు మాతర్ం ఇదంతా 'మరోసారి కనన్' కలలా వుంది. మనందరం ఎపుప్డో ఇలాగే కలిసినటూట్, 
చరిచ్ంచుకునన్టూట్, విడిపోయినటూట్ మళీళ్ కలిసినటూట్" కళుళ్ మెరుసుత్ండగా ఓ తనమ్య సిథ్తిలో అనన్ది మదాలస. 

అనీన్ వింటూ మౌనంగా వునాన్రు శాసిత్గారు. ఆయనలో ఓ అనంతమైన గుబులు సుడులు తిరుగుతోంది. 
"నాకిపుప్డు తొంభై ఆరు సంవతస్రాలు. చదివానో చదవలేదో, తెలుసుకునాన్నో తెలుసుకోలేదో, నా పూరీవ్కుల 

నుంచి నాకు సంకర్మించిన సంసక్ృతినీ, పదద్తులనే పాటిసూత్ వచాచ్ను. ఒక పకక్గాయతిర్ ఉపాసన చేసూత్నే మరో పకక్ 
శబర మంతార్లనీ ఔపోసన పటాట్ను. జోయ్తిషయ్మూ, వాసూత్ గణితమూ కూలంకషంగా నేరుచ్కుంటూనే చారావ్క 
సిదాద్ంతాలనీ ఆకళింపు చేసుకునాన్ను. ఇవనీన్ నేనెందుకు చేశాను? ఎందుకు చెయాయ్లిస్ వచిచ్ందీ? ఇవనీన్ నాలోని 
జవాబులేని పర్శన్లే" ఆగారు శాసిత్గారు. వినడం మిగతావారి వంతు అయింది. 

"పుటట్డం - పెరగడం - చావడం ఇదే నా జీవితమంటే? నేరుచ్కునన్దంతా చివరికి నేలపాలు కాక తపప్దా? 
అసలెవరైనా జీవితంలో సాధించగలిగేది ఏది? ఇవనీన్ పర్శన్లే. అవే అవే పర్శన్లు. జవాబు లేకునాన్ ముందుకే నడిచాను. 
జవాబులు ఉంటాయి. కానీ ఆ జవాబులు మనసుకి సంతృపిత్ని ఇవవ్డంలేదు. ఆ మహా సంతృపిత్ కావాలంటే సవ్షట్మైన 
జవాబులు లభించాలి. అలా సప్షట్ పరిచే గురువేడీ? నా జీవితంలో ధనంకనాన్, విదయ్లకనాన్, అనిన్టికనాన్ నేను 
వెతుకుక్నన్దీ వెతుకుక్ంటునన్దీ ఒకక్ గురువునే. అనేకమంది 'గురు' రూపంలో దరశ్నమిచాచ్రు. విదయ్ని పర్సాదించారు. 
కానీ నాకాక్వలసింది లౌకికమైనవి కాదు. అయాయ్, దిశానిరేద్శం చేసే సిథ్తిలో నేను లేను. కనుక నేను చెపేప్ది ఒకక్టే. మీ 
నిరణ్యానిన్ నేను సగౌరవంగా తలకెతుత్కుంటాను. మీరే నిరణ్యించండి" అందరివంకా చూసి మాటలు ముగించారు 
శాసిత్గారు. 
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ఓ గాఢమైన మౌనం ఆ విశాలమైన గదిని ఆకర్మించింది. ఏం చెపాప్లో ఎవరికీ తెలీలేదు. అందరూ 
అవాకక్యాయ్రు.  

"తాతగారూ, మీరనన్ పర్తిమాటా మీ గుండెలోల్ంచి వసోత్ంది. ఓ విధంగా చూసేత్ రాజైనా పేదైనా గుడిడ్గా జీవితానిన్ 
వెళళ్దీసుత్నాన్రేకానీ, సప్షట్మైన అవగాహనతో ఎవరూ జీవించడంలేదు. అనీన్ నిజాలు నిజాలని భర్మింపజేసే భర్మలే. 
ఇపుప్డు మనం ఉనన్ సిథ్తీ అలాంటి భర్మలాంటిదే, ఈలోకానికి ఏదో విపతుత్ ముంచుకొసోత్ందని కొనిన్ ఆధారాలు 
చెబుతునాన్యి. ఆ విపతుత్ లక్షణం మనకి తెలీదు. అయాయ్ మా నాయనగారు తన డైరీలో వార్సుకునాన్రు, "కాలం అనే 
మహా పర్వాహంలో నేనూ ఓ బిందువుని. కాలం అనే మహా యంతర్ంలో నేనూ ఓ చినన్ మర మేకుని కాలం అనే 
బలీయమైన హసాత్లోల్ నేనూ ఓ చినన్ పనిముటుట్ని. నాకు నేనుగా ఏమీకాను. ఏదీకాను. కానీ ఓ కాలమా, నీతో 
కలిసినపుప్డు నేను 'సవ్రానిన్' అని. అందుకే అనిన్ ఆలోచనలనూ పర్సుత్తానికి వదిలేదాద్ం. పర్శాంతంగా పర్కృతి ఒడిలో 
విశర్మిదాద్ం. మనం ఏం చెయాయ్లో కాలమే నిరణ్యిసోత్ంది" పర్శాంతంగా అంది మదాలస. "మంచిమాట అనాన్వు తలీల్" 
మదాలస తల నిమిరి అనాన్రు యజఞ్పప్. అరాధ్ంతరంగా చరచ్ ముగిసింది. 

PPP 
"ఉతత్రానొన్క ధార 
దకిష్ణానొన్క ధార 
తూరుప్ పడమరలందు 
వెలుల్వై ఒకధార 
మూలమూలల యందు 
ముతాయ్ల ధారలే 
దికుక్లవిసేలాగ 
ఉరుములూ మెరుపులే 
సింహాదిర్ లోయలో 
సింహమై  గరిజ్ంచె 
తలకోన అడవిలో  
పులిలాగ గాండిర్ంచె 
రాళుళ్ రపప్లు తపప్ 
మొకక్లేని చోట 
ముపుప్లా పుటిట్ంది 
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నీడలా పెరిగింది 
భూమిలోపల సుడులు 
తిరుగుతూ పెరిగింది 
సుడిగాలిలా మారి 
ఊరూర తిరిగింది." 
చింపిరి జుటుట్తో అరవై అయిదేళుళ్ దాటిన తాత పాడుతునాన్డు.  
"ఏంటార్ దకుష్డూ... ఏమిటా పాట?" అడిగాడు సోములు.  
"నాకేం తెలద్ండి. నోటి కొచిచ్ంది పాడడం నోటి దురదండి" నవావ్డు తాత. 
"ఎవరు నేరాప్రు?" అడిగాడు సోములు. 
"నాకెవరు నేరుప్తారండీ? ఏదో వూరూరా తిరుగుతూ వుండేవాడినండీ. అకక్డో ముకక్ ఇకక్డో ముకక్" నవావ్డు 

దకుష్డు. 
"అరధ్ంలేనటుట్ అనిపిసుత్నాన్ ఏదో అరధ్ం వుండే వుంటుంది. చుటట్ వెలిగించి అనాన్డు సోములు. 
"పరమేశవ్ర శాసిత్గారని నినున్ కలుసాత్నని చెపప్మనాన్రు. చెపాప్రుకదా.. కలిశారా?" అడిగాడు సోములు. 

అతనిది దోసకాయల బండి. 
"లేదు. ఆరిలాంటి వాళుళ్ కలవాలంటే అదురుషట్ం వుండాలండీ. అయినా సోములుగారూ.. ఊరూరా 

తిరుగుతారుగదా.. విశేషాలు ఏంటండీ?" దకుష్డు అడిగాడు. 
"లోకంలో విశేషాలకి ఏం కొదవ. లోకం అంటేనే విశేషం కదా. దకుష్డూ, లోకం తీరు మారింది. మనిషి మనిషిగా 

లేడు" పొగ గటిట్గా పీలుచ్కుని అనాన్డు సోములు. 
"ఏమయుందండీ?" 
"యంతార్లయాయ్.. యంతార్లు.. అనీన్ యంతార్లే. రేపో ఎలుల్ండో మనిషి ఆలోచించడం కూడా మానేసాత్డు. దానికీ 

యంతార్లొసాత్యి. తిండి మారింది. తీరు మారింది. బతుకే మారింది. అయినా మనబోటి గాళళ్ తిపప్లు మాతర్ం తగగ్వు" 
ఓ చుటట్ దకుష్డికి ఇసూత్ అనాన్డు సోములు. 

"మా బతుకైతే మరి ఘోరం. మేం పిచిచ్కుంటల్ వాళళ్ం. కాపు, యాదవ, కమమ్, ఇతర కులాల వంశ, కుల, గోతర్  
పార్భవాలు చెపిప్ వాళిళ్చేచ్ సంభావనలతో బర్తికేవాళళ్ం. శీర్శైల మలల్నేన్ మా శృతి, గతి. కోటిగోతర్నామాలు చెపేప్వాళుళ్ 
మా వాళళ్లోల్ ఉదద్ండులు. ఇక కథల సంగతి సరేసరి. మావాళుళ్ కథ చెపితే వూళళ్కి వూళుళ్ పులకించి పోయేవి. మాకు 
తెలిసిననిన్ కమమ్, కాపు గోతార్లు ఆ కులం వాళళ్కే తెలీదు మరి. అయాయ్, ఊళుళ్ తిరిగేవాళళ్ం. ఏ వూరోల్ కాలుపెటిట్నా మా 
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చేత గోతార్లూ వంశ పార్భవాలూ చెపిప్ంచుకుని మహా గౌరవించేవాళుళ్. ఇవావ్ళ మేమేకాదు, జానపదానికి పార్ణం పోసిన 
శారాడ కాండుర్ జలగాలు, దాసరుల్, బుడబుకక్లవాళుళ్, బవనీలు, జకుక్లోళుళ్ అందరూ నిరాధారులమయాయ్ం. మా 
ఆటకీ, పాటకీ, మా ధారణకీ విలువేలేదు" నిటూట్రిచ్ అనాన్డు దకుష్డు. 

"అవును దకుష్డా... ముమామ్టికీ అవును. అవునుగానీ, మీరు వీరశైవులంటారు నిజమేనా?" అడిగాడు సోములు. 
"చైతనాయ్నేన్ 'శివం' అంటారు. ఆ చైతనయ్ం శావ్స రూపంలో  శరీరానికి వచిచ్నంతకాలమూ అందరం శైవులమే. 

శావ్స ఆగిన మరుక్షణం, అందరం శవాలమే" నవివ్ అనాన్డు దకుష్డు. 
"గతపు వైభవాలు వంశాలూ గోతార్లూ మీరు చెబుతారు గదా, భవిషయ్తుత్లో ఏ వంశాలూ గోతార్లూ వుంటాయో 

మీకు సూచనగానైనా తెలీదా?" అడిగాడు సోములు. 
"తెలిసిన వాళుళ్వునాన్రు. పుసత్కాలంటూ మాకు వుండవు. అనీన్ వుండేది జాఞ్పకంలోనే. భవిషయ్తుత్ గురించిన 

సమాచారం కూడా మెదడులోనే వునన్వాళుళ్ వునాన్రు. అయితే వాళొళ్క పటాట్న చెపప్రు" జవాబిచాచ్డు దకుష్డు. 
"నీకు తెలిసిన వాళుళ్ లేరా తాతా?” అడిగాడు సోములు. 
"అయాయ్. తెలిసినా నేను చెపప్కూడదు. అది మా పిచిచ్కుంటల్ జీవలక్షణం. తెలుపుడు అవావ్లిస్న సమయంలో 

తెలుపుడు అయితీరుతుందని మా మలల్నన్ మాట" చుటట్ వెలిగించాడు దకుష్డు. 
"తాతా అమమ్మమ్ రమమ్ంటోంది" ముదుద్గా అనాన్డు చినమలుల్డు. 
చినమలుల్డు తాతకి దేవుడిచిచ్న మనవడు. అమమ్మమ్ అనబడే భర్మరాంబ కూడా దకుష్డికి ఏమీకాదు. భర్మరాంబ 

వయసు నలభై అందరూ అమామ్, అమమ్మామ్ అంటారు. దకుష్డిన్ తాతా అంటారు. ఎపుప్డో ఓ అగిన్ కుల క్షతిర్యుడు 
తుమమ్కోటలో ఓ సతర్ం కటిట్ంచాడు. అది కటిట్ంచి వందేళళ్యినా బాగానే వుందిట. ఇపప్టికీ బాటసారులకీ నిరావ్హకులకీ 
ఆశర్యం ఇసూత్నే వుంది. ఆ సతార్నికి తలుపులు, కిటికీలు లేవు. ఏ మహానుభావుడు ఎతుత్కుపోయాడోగానీ, అది ఇపుప్డు 
పబిల్క పార్పరీట్. భర్మరాంబ విసత్ళుళ్ కుడుతుంది. ఆకు దొనెన్లు చేసుత్ంది. తెలాల్రుఝామునే సాన్నం చేసి, రూపాయి 
బిళళ్ంత బొటుట్పెటుట్కుని పొయియ్ వెలిగించి ఇడీల్లు తయారు చేసుత్ంది. చకక్ని పచచ్ళుళ్ నూరి సిదద్ం చేసుత్ంది. ఆ సతర్ంలో 
భర్మరాంబ పర్రిమ్నెంట మెంబర,దకుష్డిలాగే. చినమలుల్డు భర్మరాంబకి మనవడు. ఎలా మనవడయాయ్డో ఎవరికీ తెలీదు. 

"వసాత్ను మలాల్ వసాత్ను. సోములు కూడా భోజనానికి వసాత్డని చెపుప్" చినన్మలుల్డిన్ ముదుద్పెటుట్కుని అనాన్డు 
దకుష్డు. 

"నాకెందుకులే" తలాడించాడు సోములు. 
"అయాయ్. భర్మరాంబ పెటేట్ భోజనం గుళోళ్ పర్సాదంలాంటిది. హాయిగా తిని వెళుద్వుగాని" లేచి సతర్ం వైపు 

అడుగులు వేశాడు దకుష్డు. అనుసరించాడు సోములు. 
PPP 
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"ఓపిక తగగ్డం సహజం. అందరూ ఇపుప్డు బాధపడుతునన్ది దానివలల్నే. దేనికి ఎదురు చూడాలో, ఎందుకు 
ఎదురు చూడాలో తెలియని సిథ్తి చాలా చాలా భరించరానిది. సుదరశ్న, వీలుంటే నీ గవవ్లు ఓసారి ఉపయోగించు" అనీన్ 
సరుద్కుని బయలుదేరడానికి సిదద్ంగా వునన్ సుదరశ్న తో అనన్ది మదాలస. 

"మదాలసా నా మనసు సిథ్రంగాలేదు. ఈ గవవ్లు విసిరి భవిషయ్తుత్ని లెకక్ కటట్డం అనేది అనుకునన్ంత 
తేలికకాదు. మనసు నిశచ్లంగా వునన్పుప్డే అది సాధయ్ం. వాయ్కులంగా వునన్పుప్డు కాదు. అయినా, దానివలల్ ఉపయోగం 
వుంటే శాసిత్గారే అడిగేవారు కదా! ఎందుకో షౌలింఘర వెళిళ్పోవాలనిపిసోత్ంది. బహుశా రాబీకూడా తవ్రలో అమెరికా 
వెళిళ్పోవచుచ్. వెనకిక్ వచెచ్యయ్మని వారి అనన్గారు అనాన్రని చెపాప్డు. అతనితోబాటే జయ కూడా వెళిళ్పోతాడేమో" 
నిరిల్పత్ంగా అనాన్డు సుదరశ్న. మామూలుగా అయితే హారస్ లీ హిలస్ అదుభ్తం.  

కేవలం ఎదురు చూసే పని అయితే ఏ అదుభ్తమైన సథ్లమైనా చెరసాలలాంటిదే. మదాలస మాటాల్డలేదు. 
కిచెన లోకి వెలిళ్ ఆరుకపుప్ల టీ తయారు చేసి, మొదట సుదరశ్న కి ఇచిచ్, మిగతావి అందరూ కూరుచ్నన్ గారెడ్న లోకి 
తీసుకెళిళ్ంది. వాతావరణం గంభీరంగా వుంది. అందరూ మౌనంగా టీ కపుప్లు తీసుకునాన్రు. 

"కోటి మందిలో ఒకరికి కూడా ఇటువంటి అనుభవం కలగదు. ఎవడు నాలో పర్వేశించడం, ననున్ సథ్బుద్గా 
వుంచడం, ఏవేవో ఊహించని చితార్లు జరగడం, అవనీన్ రేపటికాలానికీ రాబోయే విపతుత్కీ సూచనలుగా భావించడం. 
ఇదంతా ఓ కలలానే వుంది. పచిచ్ అబదద్ంలాగా కూడా ఉంది. అయితే ఇందులో అనుభవం నాదే"ఆగాడు రాబీ వెజ  సట్ర. 

ఎవరూ మాటాల్డలేదు. వింటునాన్రు.  
"మహాభారతం గురించి నా నాలెడిజ్ సునాన్,శాసిత్గారు చెపాప్క కొంచెం అరధ్మయింది. అపప్టి ఆయుధాలు నాకు 

కనబడటం ఏమిటీ? ఒకవేళ కనబడినా, జరిగేదీ, జరగాలిస్ందీ ఏముంటుందీ? అసలు ఆ పాతబడిన ఆయుధాలవలల్ 
ఇపుప్డు ఏమి ఉపయోగం వుంటుందీ, బహుశా వాటిని పురాతన వసుత్వులుగా (యాంటికస్) కొనిన్ మిలియనస్ కి 
అముమ్కోవచాచ్. జయ, మీదేశం ఓ లాండ ఆఫ మిసట్రీ. అయితే, నాకు దీంతో పనిలేదు" సూటిగా జయ నీ మిగతా వారినీ 
చూసి అనాన్డు రాబీ. 

చినన్గా నవావ్రు శాసిత్గారు. 
"ఎందుకు నవుతునాన్రు?" కొంచెం సీరియస గానే అనాన్డు రాబీ. 
"అసలిదంతా మొదలయిందే నీతో. అందరూ సమావేశమవుతుందీ నీకోసమే. నీగురించిన ఆందోళనతోనే 

ఇనాన్ళూళ్  అందరం పరితపించాం. రాబీ, వెళిళ్పోవాలనే వుంటే తపప్క వెళుళ్. నువువ్ వెళిళ్పోవడం వలల్ సమసయ్ 
సమసిపోతుందని నాకు అనిపించడం లేదు. అయినా, నినున్గానీ మిగతావారిని గానీ ఉండమని బలవంతం చెయయ్లేను. 
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యజఞ్పప్గారూ మేరేమంటారు?" యజఞ్పప్ని అడిగారు శాసిత్గారు. "మీరనన్ది నిజమే. ఏదెలా జరగాలో అది 
జరకక్మానదు. మన పర్మేయం వునాన్, లేకపోయినా" సప్షట్ంగా అనాన్డు యజఞ్పప్. 

PPP 
  "జరిగింది ఇంతే. మేము పదిహేను రోజులపాటు వెతికినా ఏమీ దొరకలేదు. అయాయ్.. ఒక వెలుగు భూమిలోంచి 

పైకి చాలా పర్కాశంతో పర్కాశించడం చూసిన మాట వాసత్వం. ఆ తరావ్త ఎంత వెదికినా పర్యోజనం కనబడలేదు" 
వివరించాడు మటూట్. 

"బహుశా వరష్పు నీటితోనో, జారిపడడ్ బండలోత్నో ఆ వెలుగుకి కారణమైనది కపుప్పడి ఉండొచుచ్" సాలోచనగా 
అనాన్డు రామజోగి. 

"అయాయ్ మరో విషయం. అరిదమనుడి తండిర్గారు అరిదమనుడిని ఓ మాట అడిగారట" అంటూ అలంబస, 
అరిదమనుల పూరావ్పరాలు వివరించాడు మటుట్. 

"ఏమాట?" ఆశచ్రయ్ంగా అనాన్డు రామజోగి. 
"అదే విచితర్ం. ఆయన చెపప్బోయేముందు పనిగతెత్లు దీపాలు వెలిగించే పర్యతన్ం చేశాడు. బాలకులు సూకాత్లు 

వరిణ్సుత్నాన్రు.  ఓ పళెళ్ం భలుల్న కిందపడింది. అందరమూ అటువైపు చూశాం. అరిదమనులవారు ఏం చెపాప్రో మాకు 
వినిపించలేదు. సంకలాప్నందగారు వినాన్రో లేదో కూడా తెలీదు. నా పరిసిథ్తీ అదే" తలవొంచుకుని అనాన్డు మటుట్. 

"నాతోనూ అలంబసుడు ఏదో చెపాప్డు. ఎంత పర్యతిన్ంచినా నాకది గురుత్రావడంలేదు. ఆలోచించగా 
ఆలోచించగా అసలు ఆయన చెపప్డం, నేను వినడం, నిజమేనా అనిపిసోత్ంది" నిటూట్రిచ్ అనాన్డు శృంగి. చినన్గా నవావ్డు 
రామజోగి. 

"మటూట్ ఆలోచించకు. ఆ మాటలు బహుశా కొందరికి మాతర్మే అనవ్యిసాత్యేమో. సంకలాప్నందగారు కూడా 
వినాన్రో లేదో? ఏదయినా వారిదద్రూ చెపప్దలచుకునన్వి చెపాప్రు. ఇటు శృంగీ అటు మీరూ కూడా నిమితత్మాతుర్లే. పర్తి 
పని వెనుకా ఓ అదుభ్తమైన కాలరచన వుంది. ఒక భరతుడు పుటాట్లి. ఎవరికీ బర్హమ్రిష్ కావాలనుకునన్ ఓ రాజరిష్కీ, ఓ 
అపస్రాంగనకీ పుటిట్న శకుంతల అనే సతరీకి. చెపుప్కోవడానికి రెండు మాటలే. కానీ అది సతయ్మై లోకంలో ఉదభ్వించడానికి 
ఎంతకాలం తీసుకుందీ? సరేనయాయ్ శకుంతల పుటిట్ంది. పుటట్గానే ఇటు విశావ్మితృలు, అటు మేనకా ఆ పసికందుని 
ఎందుకు వదిలిపోయారు? పకుష్లూ, కణవ్మహరీష్ ఆ పిలల్ని ఎందుకు పెంచారు? అభం శుభం తెలీని ఆ కనయ్ని 
దుషయ్ంతుడు ఎందుకు మోహించాలీ? మోహించి ఎందుకు మోసగించాలీ? చివరికి భరతుడిన్ ఆ దుషయ్ంతుడే 
కుమారుడిగా ఎందుకాదరించాలీ?" ఇదీ.. కాలరచన అంటే" ఆగాడు రామజోగి. లోపలనించి మధుర అంతా వింటోంది. 

"సావ్మీ ఇపుప్డూ జరిగిన ఆ యజఞ్ం పూరణ్మయినటాల్, అసంపూరణ్ంగా ఆగినటాట్?" అడిగాడు మటూట్. 
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"పొలందునిన్ వితత్నాలు నాటాం. పంట చేతికి రావాలంటే చాలా పనులు జరగాలిగా. విశవ్శాంతి మహాయజాఞ్నికి 
ఓ బీజం నాటబడింది. ఆ బీజం భూమిని చీలుచ్కుని మొకక్గా మారాలంటే సమయం పటట్క తపప్దు. వేచి చూడటం ఒకటే 
పర్సుత్తం మనం చెయయ్గలిగింది. 

PPP 
మోహన గిరి ఫకీర ని గమనిసూత్నే వునాన్డు. ఫకీరూ మోహన గిరిని చాలా జాగర్తత్గా గమనిసుత్నాన్డు. ఫకీరు 

రకరకాల మాయలతో కాశీలో సంచరిసుత్నన్ కురార్ళళ్ని ఆకరిష్ంచి తన శిషుయ్లుగా మారుసుత్నాన్డు. రోజురోజుకీ వారి 
సంఖయ్ పెరుగుతూనే వుంది. 

ఎవరెవరో కాశీకి వసుత్నాన్రు. ఒక పవితర్త, నిరిల్పిత్త నిండి వుండే నగరంలో ఇపుప్డు ఓ తెలీని అలజడి 
అలుముకుంది. జేబుదొంగలనించి కతిత్ చూపించి జేబులోల్ డబుబ్లు కాజేసేంత దౌరజ్నయ్ం కాశీలో కాలూనింది. ఒకపుప్డు 
తెలల్వరూల్ సాధువులు హర హర మహాదేవ అంటూ జపం చేసుకునేవారు. ఇపుప్డు గాలిలో ఆ పవితర్ నామసమ్రణ లేదు. 
గాలిలో గంజాయి పొగ కలిసి గుండెలు అవిసేలా చేసోత్ంది. భకుత్లోల్నూ ఓ ఉనమ్తత్త. ఎంత తొందరగా దరశ్నం 
కానిచుచ్కుని వెళిళ్పోదామా అనన్ ఆరాటం. మోహన అనీన్ గమనిసుత్నాన్డు. అతని మనసులోనూ ఎందుకో తెలీని ఓ 
ఆరాటం. 

"హుకాక్ లేదుగానీ, బీడీ కాలుసాత్వా?" ఓ సాధువు అనాన్డు మోహన తో.  
"వదుద్" 
"అలవాటులేదా?" 
"లేదు" 
"మాటాల్డొచాచ్ సోదరా! ఈ మహా సమ్శానం ఎపుప్డూ మౌనంగానే వుంటుంది. ముఖయ్ంగా యీ అరధ్రాతిర్లో. 

మౌనం అంటే నాకు భయం. చావంటే భయం గనక పుటాట్ను. మౌనం అంటే భయం గనక మాటాల్డుతునాన్ను. జీవితం 
అంటే భయం గనక సనయ్సించాను. మితర్మా భయమే నేను. నేనే భయం. మాటాల్డకపోతే పోనీ కనీసం వింటావా? నువువ్ 
కాదంటే యీ అరధ్రాతిర్లో మరో దికుక్ నాకు లేదుకదా!" బీడీ దముమ్లాగి అనాన్డా సాధువు. అతని కళుళ్ బీడీ వెలుగులో 
పాము కళళ్లా మెరిశాయి. 

  
                           (   ) 
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