
కరణ�ష� మం��... 
� జం �ెప�దూ� ! �ా�ి� � అంట� ��క� ఒళ�� మంట. ��ల� కను�, తప�డ మ�క��, �ొప�  �ెవ�ల�, చ�ి��� దవడల�. 

బండ ��దవ�ల�. �ం�ి�� �ట�� , మ��ిన గడ�ం. ఇవ��� భ��ంచవచు� �ాక, ���� నమ�ల�త� మ�ట�� డ�త�ంట�, 
జ�� �ీ�డ���  ఎదుట �ా�� �దక� దూ��, ఆ ��ట�త�ంపరల�…అ�� ఎవర� స��ంచగలర�! 
�ెప�ం��?�ా�, �� ��మ��� ఇ��� అర�ం�ావ�. బంధుత�ం ఏ� ల�క�� ��� �ా�� �ద ఈగ �ాల�వ�దు. 
"అన�య��!… �ాస�  �ా�ీ ��గ�,అన�య��! ఈ లడూ�  ��ట��  ��సు��� ��ళ�ంట�,����� అ�మ�నం చూ�ిసు� ం��. �ా�� 
చూప�ల� ప�మ�ద ��త�వ�, పచ�� �ెట��  క���, �ా�� �ా��చూప�ల�� ద��ంచుక� �� గలవ�, �ాడ� �ాల�ఎక�డ 
�����ే ,అక�డ ��శన��న�, ఐర� ల�� �ా�ి� � వంట� �ాడ� ఎ��� �ార��  �ె�ి���, �� మ�ట ��ట��  �ా��సు� ం��. 
"��ల�� వం��, �ి��మ�టల�, గ����  నమ��ాల�. �ా�� ���మమ��మ���ల� ���ం �ెల�సు?" అంట� ఒంట� �ాల� 
�ద ల�సు� ం��.  ఈ��� ��� ల�ం� �ార� ��ి,��ం�ెం మ�ందుక� ����� �� ల��ో , �ా�ే, ���� నమ�ల��� ����� నవ�� 
నవ��త�, "బ��ా! ఆ�ీసు����?".అంట� ��ధవ పలక��ంప�. ఏ� �ెప�ను! వ�ా� �ాలంల� గట��  �ె��న �ౖె���� 
�ాల��ాల�, �� రక��� ట� ������ం��.  ��డ��  �ద ��ండ� ప�మ���ల నుం�� త�ి�ంచు���,ఎల���ల� ఆ�ీసు�� 
�ే�ాను.��� ��� గట���� �ాబట��  స���� �ం��.ల�క�� �ే,�� �� ట� �ా�ా�  ప��కలల� ప�చు��ంచబ�ే�ే. 
ఆ�ీసు ���� �ీట�ల� క�లబ��, ఈ���,ఆ �ా�ి� � �ా��   గండం ఎల� గడ�సు� ం�ోన� ఉ�ే�గం�� ,ఏ� 
జరగబ� ��ందన� భయం��, సతమతమవ�త�ంట�, బ�� ��ంట�� రమ�� కబ�ర�. బ�� గ��ల��� ���� �లబ��� ను. 
ఒక� �ణం బ��, �� �ద�� చూప� �ా��ం�, ట��� �ద ��ౖ� చూసూ� ,"అయ��ార�! �ర�... �లబ��� �ా! తమర� 
నుంచుట�, ��ను క��� �లబ���" అంట� �లబ�ే�ా��ల� నట�సూ� , కళ�జ�డ� సవ��ంచు��ంట�, �����ి 
చూసూ� ,"�ర� �� ��ట�� ర�... �ా�,తమ���� �� ల�ట� ఇవ�ల�ద� గ�ర�త�ం��?ఇ�ా� �ా? � ఇంట��� వ�� ,తమ�� 
నుం�� �� ల�ట� �సు��మంట��ా? �ెప�ం�� �ా�! " అ���డ� ప��ాంతం�ా. ��క� అర�మ��ం��. �ా�ి� � �ా�� ����� 
నవ�� ��ా భవం,ప���వం ��ా రంభమ��ం�� బ�� వ�ంగ� బ�ణ�ల� �ా���ా,�����ా సూట��ా �� ��ంత� ల� ���� నను� 
మ�గ �ా��� �ే�ా�. ఆయన ��ట�ారం ల�� '�ారం' న�ాలమంట�ం��. �ా� �� నుం�� సమ���నం ఏ�� 
�ాక�� వడం��, �ె�ట� �ా���ా  నట�సు� ������ �ాబ� ల� బ�� ��పం ఇం�� ��ట�����ం��. కష�ం �ద ��ంత� 
సవ��ంచు��ంట�, "హ�ాత�� �ా, మ��ి��  చ��� �న �ార� �ె��ి...��ంట�� ��ళ�వల�ి వ��ం�� �ా�." అ���ను. 
�� ల�ట�� ఆ��� ఇవ�ల�క �� వ����� �ారణం �ె�ా�ల� �� ��పత�యం.  
"చూడం��, ��న����ం�� � �ి�� �ా�� సంగ� �ాదు. తమర� ఎంత తప�� �ే�ా��, �ేసు� �����, �ెల���� ం��? ��ను 
� ��లవ�� అం��క��ంచక�� �ే, ఏ� జర�గ�త�ం�ో  చూ��ల� వ�ం��?' అ���డ� కళ��  ఎగ��సూ� . మ�� ఆయ�� 
అ���డ�, "�మ��� ��లవ� ��ట�దనడం ల�దు. ��లవ� మ�ందు�ా �ాం�� �ే�ంచు��ం��. ��ంట��  ఏ�ట� 
కష�ం?"ఐ�ే, మ� �ి�� మరణ��� మ�ం�ే ప�ిగట�� , �� ��ట��  ���ాల�? అ� �ల��య�ల��ిం�ం��.�ా�, ��ం�ెం 
�గ���ంచు��� "తప�� �ెల���� ం�� �ా�! �� ల�ట� �ా�ాలంట�, ఇప���ే ��ా �ి, �క� ఇ�ా� ను �ా�," అ���ను 
అభ�ర�న�ా. 
"ఓహ� ! ��క� �ా�ాలంట� ఇప���ే, ��ా �ి ఇ�ా� �ా �ా�! ఎంతట� మ�ను��వ�లం��, �� ��సం �ర� శ�మ పడవదు�  
�ా�!" తల వంచు��� ��ౖల�్ ల� మ���� �� య�డ�. 
అ�� మ�మ�ల� ��ట�ారం �ాదు. �ే�� ప��ిన కత�� ల� �� ���క�� �దల�ౖ గ�ం�ెల��  ���ా�.  
�� ప���ి�� �ద ���� జ�� ���ిం��. '� ప� అ��ం��, ఇక దయ�ేయ వచ�న�ట�� ' బ�� ��ట�� డ� బ��.  గ�మ��ా�  
ల�ప��� వ���డ� ��ౖల�్ �సు���. �ాళ� ఇద��� మ��� చర�ల� ��ా రంభమయ���. �� సమ�ం, �ాళ��� 
ఇబ�ం�ే�! అ��ిం�ం��. 
బర������న గ�ం�ె�� బయటక� న����ను. ఆ�ీసుల� ఎవ���  చూసు� ���, ��దయ�య �ి�� చూసూ� ,����� 
నవ��త�న� �ా�ి� � ల��ా�� క��ిసు� ���ర�. బ�� మ�టల� బ�క�ల� �� డ�చుక�� మనసు� బ���సు� ����. 
���కంతట��� �ారణం...�ా�ి� � �ాడ�. �ాడ� కనబ���ే, క�ి�ా క���� �� ��� చం�ాల� వ�ం��. బ�� �� ���ద ��పం 
వ��ం�� �ాబట�� ,  �ాయంత�ం ల�ప�, ��క�  ��మ�ఖం �ావడం ఖ�యం. క�మ��ణ చర�ల� ��గం�ా, ఇం�����ంట��  



ఆపడం క��� జరగవచు�. ఆ ��మ�ఖ��� �� ��మ� మ�ఖ���� చూ�ిం�, ఈ ��� �ా�ి� � �ా�� శ�మ�ఖ దర�న 
ఫ�త�ద� �ె�ా��. ఏప� �ే���  ఏ� జర�గ�త�ం�ోన� భయం�ా వ�ం�� ��క� ��జం��. 
��రం�ా సమయం గడ���� ం��. ఇంతల�, పక��ీట� కృష�  క�మ���, "బ�� గ��ల� ఏ�� రహస� సం��షణల� 
నడ�సు� ���యట...�ే� గ���ం�� �క� �ెల��ా?" అం��. �� ��ట����� ��సంగత�ల� �ె�ి�ం��ల� ఆ�� ఉ�ే�శ�ం. 
అవత� �ా�� ��దన ల�నూ ���దం ��త�క��ంట� సం���ించడం ఆ��క� ��డ�క. అ�� గ���ం�ే, "� బ��� సంగ�ే 
�ాబ� ల�...."అ���ను ��ంట��ా, ఆ�� ప��చర� ��సం ఎదుర� చూసూ� . ఆ�� తన భంగ�ాట�� క�ి� 
ప�చు���ంట�,"ఆ...��క� �ె����  ల�భం ఏ�ట�? �ె�యక �� �ే నష�ం ఏ�ట�?" .అంట� మ�� మ�ప�� ��ండ� 
వంకరల�, �ప��త� ����ం��. ��డ గ��య�రం ��రం�ా �ర�గ���ం�� �� �ద పగ �ర����వ�����. అ� కష�ం 
�ద �ాల��పం �ే�ి, ఆ�ీసు నుం�� ఇంట��� బయల��ే�ాను. 
���, �� �ార� శబ�ం �నపడ�ా��, ��వ��మంట� ప����త�� ��ంట� వ�ే� �� క�త�ర� ఆ��త, ��� �����త�ల�, ట�� 
�ీ��య� చూసూ� , ���ాక ��సం ఎదుర� చూ�� ��ర� �జయ ఎవర� కనబడటం ల�దు. ఇల� ం�� �శ�బ�ం�ా 
పర�చు��ం��. మనసు ఏ�ో  ��డ� శం����� ం��. 
�� �ాక� క�డ  గమ�ంచల�దు �జయ. మంచం��ౖ �ద� �� త�న� �ాప �ాళ� దగ��� తల �ా�� కళ�� మ�సు��� 
క����ం��. ఈ దృశ�ం ��ను ఊ��ంచన��. 
"�జయ�! ఏమ��ం��  �ాప��?" అ���ను అం�ోళన�ా. మనసుల� ఈ��� ఆ�ీ� ల� జ����న �షయ�ల� 
�ె�ా�ల� తహతహ�ా వ�ం��. �ా�ి� � �ా�� సంగ� �ేల��య�లన� క�ి�ా వ�ం��, మనసుల� ఒక మ�ల. 
"�కసల� బ����  వ�ం��? ��మ� చ����, బ���ా� క��� పట���? ఏమనుక�ంట����ర� �ర�?" �జయ 
కంఠం బ� ంగ�ర� �� ��ం��. ఆ�� కళ� ల�ం� �ప��ల� క�ర�సు� ����. ఒక� ��షం ఆ�� ప�వర�న�� 
�సు� �� య�ను. �జయ ����� ����� ఏడ���� ం��."�జయ�! ఏడవక�, ఏ� జ����ం�ో  �ెప��..దయ�ే�ి."అ���ను 
���మ �ా ఆ�� �ేత�ల� పట�� ���. �� �ేత�ల� ��ి�� ��డ�త�,"వ�న�ట�� ం��, �ిల� �� �ాంత�ల�, 
���చ��ల�….�ణ�లల�  �ర�ిం��� �, కళ�� �ేల��ిం��. ఇంట��  డబ��ల� క��� ల�వ�."   ఆ�� మ�ట�� 
మధ�ల��� ఖం��సూ� , "ఏ� మ��ి��, అంత �ీ��య� �ా వ�న�ప��డ� ��క� �� � �ే�ి �ెప���� ? ఆ�ీసు నుం�� 
ప����త�� ��� �ా��?"అ���ను, తప�ం�� ��ేన�ట�� �ా. ఆ మ�టల��� ఎప��డూ �ానంత ��పం వ��ం�� ఆ����. 
"అసల�, � �� � బ��� వ�ం��? చ��o��? ఎ�� �ార��  �� � �ే�ా�� చూ�ా�ా?' అంట� ఉ���ం��, ఉ��� 
వసు� న� క��ట�� ��ంగ��� త�డ�చు��ంట�. 
అప��డ� గ�ర�� క� వ��ం��. బ�� గ��ల��� ��ళ�త�ంట�, చర�ాణ�� �ద� ప���న సంగ�. ఆ�ీసు ��డవల�ప��, ��� 
�షయ�� మ����� య�. �జం�ా ఇ�� ��ను �ే�ిన ��ద�  �� ర�ాట�. �� బం�ార�త���� ఏద��� జరగ క�డ��� 
జ�����ే, �ళ�  ప���ి�� ఏ�ట�? ��తంల� ��దు� ��ల�� �� ర�ాట�����. 
�ా� సు�� మం��ళ��  �ె��, �జయ�� ఇ�� ��మ����ా ఆ�� ను ఊర��ం��ను. ��ం�ెం ��పట���, ఆ�� �ేర���ం��. 
ఇప��డ� ��క� బ��ా అర�మ��ం��. ఆ �ా�ి� ��ా�� ద��ద�ప� దృ�ి�  �� ��ే �ాదు, �� ఇంట� �ద, �� �ిల�  �ద 
క��� ప��ందన� మ�ట. అం�ే�ాదు, ఎప��డూ ఎం�� సంయమనం �ాట�ం�ే �� ��మ� హ�ాత�� �ా 'చంద�మ��' �ా 
మ��� �� వ����� �ారణం�ా క��� ఆ శ��ాడ� �ా��� �. 
అవ�ను,��నం �����ా ఉన�ప���ే ��సరట��  ��య�ల� �ా��త. ఇ�ే మం� తర�ణం. �జయ మనసు ల�o� �ా�ి� � 
� త�����ి,ఇంట� �� ���రలక� క���, �ా���  �ాక�ం�� �����ం��ల� గట���ా �ర��ంచు�����ను. 
ఇంతల�, ఆ��త ల�� క�����, గ�� ��� �ళ��  ����, �ల�� �� ����, ట��ల� 'పంచతంత�ం' �ీ��య� చూ��� ం��. 
��ంత��పట��� ఇంట� �ా��వరణం య���ి���� వ��ం��. 
"��ను క�రల� తర�గ�త�ంట�ను. నువ�� �ా�నం �ే�ి�ా ఈ ల�ప�ల�” అ� వంట�ంట�� �� �����ను. �� ప� 
ప�����ావసు� ంట� �జయ ��జ��ా తయ���� వ��ం��. �ా�ీ క��ి ఇ��, ��మ����ా కబ�ర��  ల��� ��ం�ా. 
"�జయ�! �ా�ా�� ఆసుప���� ఎల� ��ి����� వ�? ఇంట��  డబ��ల� క��� ఎక��వ�ా ల�వ�. ఏ� �ే�ా�? 
�వ�ాల� �ెప��" అ���ను. �జయ అం��,"�క� �� � �ే�ి, ��ి���� �, �ిల�� సమ����సూ� , ఇంట��� ��ళం 
���ి, �ిల�� ఎత�� ��� ��� ���ా ����� స���� ��క� ఆయ�సం వ��ం��. అప�ట��� �ిల�  స�ృహల� ల�దు. �� �ేత�ల 
ల�ం� జ����� ��ం��. భయం��, ఏ� �ాల��� వడం ల�దు. 
ఇంతల� �ా�ి� � అన�య� ఆట�ల� నుం�� ���ాడ�. � ��సం ప�త��క�ల� �ె���నంట�. �� ���ి, 



�ిల�  ���ి ఒక� �ణం చూ�ాడ�. ప���ి�� �ష���� ంద� గ���ం�, �ిల�� ఎత�� క��, నను� ఆట�ల��� ���ి, �ిల�� 
పట�� క�� క�������డ�. ఆసుప���� �ేర������మ� �ా�, ����� �ె�యడం ల�దు. �ిల�� భ�జ����త�� ��� , 
పర�గ�ల�ంట� నడక�� ��క�� దగ�రక� �����డ�. ఏడ�సూ� , ఎవ������ ఏ�ో  �ెబ�త����డ�. ఒక �ావ�గంట గ���ం��. 
గ�� తల�ప� ��ి, ల�ప��� రమ�ంట� ��ౖగ �ే�ాడ�. �ిల�  మంచం��ౖ �ద� �� ��ం��. ఇక భయం ల�దు. నువ�� 
���ంత�ా వ�ండ� ��క� �ె�ా�డ�. 
���� ��� �ాడ� �ేవ���ల� వ��, ��ద�  గండం నుం� గట�����o��డ�." అం��. 
"�ావచు� �ా�…�� మ�ట నమ��. అత� చూప�ల�.." అంట� ఉ�� ��� తం ��ా రం�ం��ను. 
"�ా��� �ర� ఎప��డూ ఆ�� �� సు��ంట�ర�. �ాడ� ఏ� అప�ారం �ే�ాడ�?" �� కళ� ల��� చూసూ�  అ����ం��. 
"మం� ప�శ����ావ�. �� �ెబ����ా, ��� �ెల�సు� ం��, �ా�� దృ�ి�  ఎంత ప�మ�ద�," అ���ను. '� అ���ా య��ల� 
మ�ర�గల�� చూడ�'  మనసుల� నవ����ంట�. 
"�� దు� న� ఆ�ీసు��  ��ళ�త�ంట�...నవ��త� �ాడ� ఎదు�����డ�. �� ల�ట�� ఇ�ా�ల� �ె���? అంట� బ�� 
��ట�ారం �ా ఎ�� మ�టల����ో  �ెల��ా? �క� �ా�ాలంట�  ఇప���ే ��ా �ి ఇ�ా� న� �ె�ి��� ….."�ాక�ం ప���� 
�ాక�ం���� �జయ అం��," మ� అన�య��� � �� ల�ట�� �� ఏ�ట� సంబంధం? 
�� ల�ట�� ఇవ�డం � కర�వ�ం �ా��? �క� �ా�ాలంట�, ��ా �ి ఇ�ా� నడం తప�� �ా��? �� ల�ట� ఇవ�డం ����ా 
� బ�� �� ఉప�ారం �ేసు� ����ా?..ఇల����� మ�ట� �ే పద��?" 
సు�ీ�ం��ర��  జ���ల� ప�శ�ల� సం��ం�ే స���� �ెల��హం ���ాను. ఒక� ప�శ��� క��� సమ���నం ల�దు �� దగ�ర. 
�జ��, ��ను బ�� �� తప���ా మ�ట�� �� ��పం �ె�ి�ం��ను. 
ఇప��డ� ఇంక ఆ�ీసు సంగ� వ��ల�య��. అందు�� మ�ట మ�ర�సూ� ,"అ�� �ాదు �జయ�! �న� �ా�� అన�ం 
�ంట�ంట� వ�����? ��త�  ఆవ�ాయ�! ఘ�ట� బ��ా�� వ�ం�ే!" అంట� ��ర�ం ��ా��, �ాత�ం�� కడ�ప�ల� మంట 
�ాంత�ల��� ఎంత నరకం అనుభ�ం���� �క� �ె�య��!" అ���ను. ఆ�� �హంల� ప��ాంతత 
మ�యమ��ం��. 
"ఆపం��, ����� మ�టల�. ఆవ�ాయ�� మ� అన�య�క� మ��� ��సు� ���ర�. ఎవ����� �ంట� న���� ��ర�. ఆవ�ాయ 
అన�ంల�, ప�ల�  ��ర�గ� కల�ప�క�� �ంట�, � అ���� ���గ�ల� �ా�ాల� �యవ�?'అం�� �������సూ� . 
"ఆపద సమయంల� ఆంజ��య���ల� వ��, �ిల�  ��ా ణ�ల�. �ా�ా��న సంగ� తమ���� �ె�యదు క��? ఆ 
సమయంల� � ��ా�కం ఏ�ట� గ�ర��  ల���?" ���ా���ా��� ల���ౖ కళ�� త�డ�చు��ంట� అ���ం��. 
��ల� ప�శ�ల వర�ం క�ర���� ం��. �� ఆల�చ�� ���నంల���  ఏ�ో  �ే�� ఉం��. ఇంతల� ��� చప��డ��ం��. 
"మ�వయ��!" అంట� �� క�త�ర� పర�గ�న ����ం��. "మ�వయ��! మ��' ప��ప�ారం' కధ, ఎంత బ�గ�ం�ో  
�ెల��ా? �క� �ెప���?," అంట�ం�� ఆ���త. �ిల�� ఎత�� ��� మ���� డ�త�, �ా�ి� � ల�ప��� వ���డ�. 
"� స�యం గ���ం�ే బ�వ �ా���� �ెబ�త����ను�ా!''అంట� మం� �����ం�� �జయ. 
"బ�వ �ార� వ����� ల��ో  �ెల�సు��ం��మ�, �ిల�� �ను� పలక��ం� �� ��మ� వ�����. దూరం ����� ��ా. మ�� 
వ�ంట�"నంట�, �ిల� �� ట�ట� �ెబ�త�, ��ట� ��ట�డ�. 
జర�గ�త�న�దం�� ����క���ల� చూసూ�  �లబ��� . �జం�ా��  �� ��ర� మ�గబ� �ం��. �దట��ా�� �ా�ి� � �ద 
��రవం క���ం��. 
మ��ి బ�హ� ర��ా�� మ�త��� చూ�ి, �ాళ�� �������సూ� , అజ�� ����� అంధ ��ా��ాలను క��ి,నను�  ���� 
��ప��ా�� �ా ���సూ�  ��సు� న�, ��ను �జం�ా కళ�� న� కబ� ���. మ�ఢ నమ��ాల�� దూరం�ా వ�ం��, అ�ే 
వ����� అ�మ��ం�ే �� ఆ�ా� ం�� ఔన������ అర�ం �ేసు��ంట�ంట�, ప�ా���� పం�� మనసు బర������ం��. 
కను�ప�� క���ం�న ��మ� పట�  �ెప�ల�� అ�ో  ఇ�� క���ం�� ఆ �ణంల�. "ఆలయ�న ����ిన ఆ �ేవ�� ���, 
ఇల�� ల� ఈ జగ� ��…" ట��ల� �ాట �నవ��� ం��. 
చూడగ��� చ�వ��� ,సృ�ి�ల� ప���� ఎం�� ��ందర�ం�ా, క��ిం�, పరవ�ా�� క���సు� ం��. ఇ�� �జం. 
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