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1 ఆత్మీయం 

 

‚అంగట్లరహఴ అంట్ే ఒడికుట్టినవ్ నృడడా  అననట్టి , గహభన ట్ేశన్ కు మహకుంట్ే మన గణ ంది?‛ 

‚నడకు చ తనయయ షఫాఴం ఎమకే. గహభన మాట్టచ్చండంట్ే తపకతతడె.‛ బ ైరయయ లో భమోసహ. 

‚మనద వం గహని ద వం. మనబాష ఆలలకు మహద, ఆలల  బాష మనకు ణెలది. నేన మహనే మహనంట్ె ట్టి కత్తతవి. 

గహభన మహకనోు ణె యాడికోతం ఎట్లరోతం?‛ రతతమమ ఆందోళన. 

‚గంత ెదదమనిస రమమని కహరట్ల  మీద కహరట్టల  మహణెత నోు కనోు ణె  మంచ్గ ంట్ద ?‛ 

‚ఎపపడో  యోడెనిమిద ండల  క ంద మనఽమలల  గొనేనండెల  ఉండి నొు భనడభన ఏదో  మాట్ ఴరుషకు మహణెత , మ లలల  

మూట్ షదద కోని తయామౌడ నడ? నడకలైణె బయబ ైతేననది‛ రతతమమలో ఇంకహ అనమానం. 

‚చ తనయయ ఆలల  ఊరు అమాద రహద్ రోభనంక ది కహరట్టల  మహసండచ్చ. మున్ైనణె ‘మీరు మమ లన 

మమసినోు భండడా? ఈ న్లలోల మహకుంట్ె నేనే అచ్చ మిమ మలన ణోలుకచ్చకుంట్’ అని నిట్ృి రంగ మహసె. 

ఇగ నడకహగబ దిిగహలల. ఏబ ైణెైందని బ ైలలల్లలత్తమి. నరేఴం పకరు జలయయకు‛  

బ ైరయయ, రతతమమలది హ ైదడాబాద్ నండి మలండె ఴందల క లోమీట్రల  దఽరంలో ఉనన లలల ట్ృరు. 

గ జమహత్ కు చెందిన చ తన్ షహ కొనేనళళ క ితం, ఆ ఊయళళని బాయంకుక  మానేజరుగహ బదిలీైె ఴచ్చ, 

మూడ ళళకు ెైగహ ఉండి త్తమసగస గ జమహత్ ర్ళ్ళళనోు యాడె. అపపడె బ ైరయయ దంతేలు రహమసక  అనిన 

విశయలోల  చ దోడె రహదోడెగహ ఉనడనరు. ఎందమో చ్దఴపకుననరహరౄ, మోతేబరులు ఆ ఊయళళ ఉనడన , 

చ తన్ షహ కుట్టంబనిక , ఏ మరమఎరుగని అమాయకులలైన బ ైరయయ, రతతమమలణోనే గహఢడనబంధం ఏరపడింది.  
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2 ఆత్మీయం 

గ జమహత్ త్తమసగసర్ళ్ళళ నడలుగలైద షంఴతిమహలు కహఴషత నడన, రహరు బ ైరయయ దంతేలు చ సన సేఴలు, 

షహయాలు మమసచనోు లలద. మ ఖ్యంగహ తన ఫారయ మణిబేన్ అనడమోగయంగహ ఉననపపడె రతతమమ ఆబ న 

కంట్టక  మలపలా చ్ఽషకునన విశయం ఆ దంతేలు జీవిణడంతం గ రుత ంచ్కుంట్ారు. బ ైరయయ దంతేలకు 

ఆత్తథయమిచ్చ, ఆ రుణం కొంణెైనడ తీరుచకోరహలనే ణడతయాం రహమసని అమాద బాద్ రపంచ లా చ సంది. ఎకేడి 

ఆంధ ాదా శ్? ఎకేడి గ జమహత్ లోని అమాద బాద్? ఇది ఏ నడట్ట రుణడనబంధమో! ‚అభీ అమాద రహద్ సేిశన్ 

ఆనేరహలా హ ై‛ అని ణోట్ట యాాణికుడనగహనే బ ైరయయ, రతతమమలు తమ షంచీలు తీషకుని మలైలు తలుప 

ర్ైపకు కదిలారు. 

రహళైళ నుహల ట్ నూహరంెై దిగగహనే ఎదరుగహ చ తన్ షహ, రహళళబాాభ. చ తేలోల  ూలదండలు! 

ఒ ూలదండ బ ైరయయ బ డలోరేస గట్టిగహ సతేత కునడనడె షహ. రహళలబాాభ రతతమమన షనడమనించడడె. 

బ ైరయయ దంతేల కళళలోల  ఆనందబాషహపలు!  

రహమస చ తేలోల ని షంచ్లు తీషకుని తమ కహరుర్ైపక  దడమస తీసహరు షహ, రహళలబాాభ.  

నుహల్లా లోని తమ ఇంట్లల ని క గది బ ైరయయ దంతేలకు కకట్ాభంచడరు షహ కుట్టంబం. 

రహమస సహననడదలు కహగహనే జీవితంలో ఎననడఽ చ్ఽడని ఴంట్కహలు ఆహఴనం ల్లకహభ బ ైరయయ 

దంతేలకు. వింద ఫోజనం తమహఴత భ కహత యషం తీరుచకునన బ ైరయయ దంతేలన నగర షందరవనకు 

బయలుద రదీసహరు. కహంకమసయా తలావ్, బాలరహట్టక, మూయజికల్ నూ ంట్నల , అకకఴమసయం చ్ఽంచ్, క ఏ.స. 

సో ట్లోల  ఫోంచ స ఇంట్టక  చ రుకునడనరందరు. మమహనడె ఉదయం మహణడమ గహంధి గహమస సహబరమత్త ఆవిమం 

ర్యళళరు. మహణడమ గహంధి గహమస కళళదడద లు, మహట్నం, చెపపలు, ముదలలైన ఴషత ఴపలు చ్ఽస కళళలోల  నీళైళ 

ెట్టి కునడనరు బ ైరయయ, రతతమమ. సహయంతంా, మన ణెలుగ  రహమస నిరఴసణ లో  షమకేజ్ – గహంధినగర్ హ ైరే 

ెైన ఉనన  భఴయబ ైన, దిఴయబ ైన శ్రి రేంకట్ేవఴర సహఴమి ఆలయనిన దమసవంచడరు. త్తరుమలలో ఉనన 

అనభూత్త కల్లగసంది రహరందమసక . మూడోమోజు జంతే దారవనఱహల, భదకాహళ్ళ, మసంకహళ్ళ, కహయంప్ సనమాన్ 

మందిమహలు చ్ఽంచ్ , అమాద రహద్ షందరవన ూమసతచ సహరు షహ కుట్టంబ షభ యలు.  నడలుగఴ మోజు 

ఇంట్టలలనుహదీ అమాద రహద్ సేిశన్ ఴచ్చ , బ ైరయయ, రతతమమలకు ఆతీమయ వీడో ేలు ల్లకహరు.  బ ైరయయ 
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3 ఆత్మీయం 

దంతేల కళళలోల  మళ్లల ఆనందబాషహపలు! కాతజఞతణో నిండిన కనీనళైల ! చ తన్ షహ, మణిబేన్ కళళలోల  కడడ 

తడి. కహని రహట్టలో  బ ైరయయ, రతతమమలకు ఆత్తథయమిచ్చ, రహమస రుణం కహషనాడన  తీరుచకునన తాత. తమ 

సట్లలోల   సిరడి, మలైలు బయలుద రగహనే బ ైరయయ, ‚నఴపఴతతగ బ గ లు ఴడిత్తవి. చ తనయయ, మణఴఴ, ఆలల  

లలలు మనల్లన పఴపఴలలల కేజూషకుననరు. ఆలల  కహరల  ఎన్నకేలోన తీషేనోు భ ఏబేమో షఽచ్చమస. 

అమాద రహద్ ల ఉనననిన దినడలు మనం కలలగ డ జూడని దినషలు కడెపనిండ త్తనర్ట్టిమస. అచెచట్పపడె 

ెభనిండ బటి్లు ర్ట్టిమస. ఇంకకం గహరహలల?‛ 

‚ఈలుల  గసంత మంచ్గ జూతతరని నడకకం ఎరే? గపపడె ఐదబాాద్ ల మీ బేనతత కొడెక ంట్టక రోణె ఏట్టగ డ 

ఆలల  దగగర ెైషలుననయని మనలున పరుగ ల కంట్ె ఈనంగ జూసమస. నడలుగ  దినడలుందమనిరోణె  మొండె 

మోజులకల నుహరచెచట్ట్టి జకసమస. మన షట్ాి లే గట్ల  జకసనంక మహయోలలమీద ఎట్ల  నమిమకం బ ట్ాి లల? ఱేతనయయ, 

ఆభన ెలల ం లలల కడెప షలలగ ండ, మనలున మహజులలల కే అరుికుననరు. డ ఴపడడలలకు ఇంకహ 

బరేత్తయాయలే. ఆలుల  గసట్లన్ మనషంట్లలలన దగగ రదీయాలల.‛ అని రతతమమ  మలండె చ తేలలత్తత  తన 

ఇశిదెైరహనిక  మనషలోనే నమషేమసంచ్ంది. 

మలైలు సక ందడాబాద్ ర్ైప రుగ  తీసోత ంది.  
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