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విసుగ్గా టం చూసుకున్నాను. సాయంత్రం న్నలుగునార అవుతంది. బయల్దేరుతున్నారా అని బాస్
ఇపపటికే రండు సారుు అడిగ్గరు. పది నిముషాలలో బయల్దేరుతున్నానని ఆయనకి చెప్పపను.
లకడీ-కా-పూలలో ఉనా మా ఆఫీసు నుంచి తారాాకా క్రాస్రోడ్సలో ఉనా ఒ హోటలకి
వెళ్ళాల. న్న డొకుు మోపెడ్ మీద ఈ సమయంలో అకుడికి వెళ్ళాలంటే కనీసం గంట పడుతుంది.
ఫంక్షన్ ఆరు గంటల నుంచీ. కానీ నేను అకుడికి ముందే వెళ్ళా ఏరాపటుని పరయవేక్షంచాల. ఏ
మాత్రం తేడాలు రాకూడదని బాస్ ముందే హెచిర్చంచారు.
ఇంతకీ అది మా ఇంటి ఫంక్షన్ కాదూ, కనీసం మా బాస్ సంత శుభకారయమూ కాదు.
బాస్ బావమర్చది వాళ్ా తడలుుడి కొడుకు రండో పుటిిన రోజు.
బాస్ లోపలకి పిలచారు.
‚చూడండి. అలా సరవం కోలోపయినవాడిలా మాడిపోయిన ముఖం పెట్టికుని వెళ్ాకండి.
అకుడ కాసత నవువతూ ఉండండి. అకుడి పెుజంట్ అట్మాస్ఫియరని మీ దిగ్గలు ముఖంత
చెడగొటికండి. నేను వీలైనంత తవరగ్గ వచిి జాయినవుతాను‛
బండి తీస్ఫ బయల్దేరాను. మోపెడ్త బాట్ట న్న ఆలోచనలూ పర్చగెడుతున్నాయి.
* * *
ఆఫీసులో న్నకు పనేం ఉండడం ల్దదని మా బాస్ అభిప్రాయం. ప్పత బాస్ ఉనాపుపడు నేను ఆయన
పరసనల సెక్రటరీగ్గ ఉండేవాడిని. ఆయన మీటింగ్సస, అప్పయింట్మంట్స చూడడం, ఆయన
ర్చపోరుిలు టప్ చేయడం, ట్రావెల ఏరాపట్టు వగైరాలు న్న పని. ఆయన తపుపకుని కొడుకిు
బాధ్యతలు అపపగంచారు. కొతత బాసుది నవతరం. అధున్నతనమైన జీవన శైల. బాుక్ బెర్రీ ఫోన్,
లాప్ట్మప్....! ఆయన మీటింగ్సస ఆయనే ఏరాపట్ట చేసుకుంట్మరు, ఉతతర ప్రతుయతతరాలనీా ఈమయిలస ద్వవరానే. ట్రావెల కారడ తీసుకుని, ఆయన టికెట్టు ఆయనే ఇంటరనెట్ ద్వవరా బుక్
చేసుకుంట్టన్నారు. ఆయన పదవిలోకి రాగ్గనే మొదట చేస్ఫన పని.... అనవసరమైన (?) వయయానిా
తగాంచుకోడం. ఈ నిరణయంలో భాగంగ్గ కొంతమంది స్ఫబబందిని తొలగంచారు. కారయరంగంలో
వసుతనా మారుపలని గ్రహంచక, నేటి అవసరాలకు తగాట్టిగ్గ మారల్దకుండా ఉనావాళ్ళా ఇంటి
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ముఖం పటిక తపపల్దదు. ననుా కూడా తీసేద్వేమనుకున్నారట. కానీ వాళ్ా న్ననాగ్గర్చకి నేను చేస్ఫన
సేవలకు గ్గను ననుా ఇంకొంత కాలం ఉంచుతారట. ఈలోపల నేను ఆయా కొతత కొతత
పర్చకరాలను వాడటం నేరుికుంటే... ఉద్యయగం ఉంట్టంది ల్దదంటే... ల్దదు.
నలభై సంవతసరాల వయసులో ఇపపటిద్వక తెలయని కొతత విషయాలు నేరుికోడం
కషిమే... ఎలాగు తీసేసాతరు కద్వని... ఇంకో చోట ఉద్యయగం వెతుకుుంటే పోతుంది అనుకున్నాను.
కానీ ఇపుపడొసుతనా కొతత కంపెనీలలో మాలాంటి వాళ్ాం ‚అన్ స్ఫులడ ల్దబరరస‛ కింద లెకు. మాకు
నప్పప ఉద్యయగ్గలు ల్దవు. పైగ్గ మీద పడుతునా వయసకటి... కే సంప్పదనత కుట్టంబానిా
నెట్టికురావడం తలకు మంచిన భారం అవుతంది. పెర్చగపోతునా ధ్రలూ, ఇంటి ఖరుిలూ, పిలుల
చదువులు, అమా వైదయం... ఇలా ప్రతీదీ ఒ సమసయగ్గనే కనపడుతంది. భయపెడుతంది.
జాలత ననుా ఉద్యయగంలో కొనసాగసుతనాందుకేమో, న్నకు రకరకాల పనులు చెబుతున్నారీ
మధ్య. మండుటండలో బయటకి పంపడం. ఎకుడో దూరాన ఉనా ప్రాంతాలకి పంపి కాయితాలు
కలెక్ి చేసుకురమానడం జరుగుతంది. పొమానల్దక పొగపెడుతునాట్టుగ్గ...... న్న ఉద్యయగం మీద
న్నకే విరకిత కలగసుతన్నారని, అట్టవంటి పనులలో భాగంగ్గనే ఇపుపడీ ఫంక్షన్ ఏరాపట్టు
పురమాయించడమని న్న అభిప్రాయం.
ఆలోచనలోు పడి సమయం గమనించనే ల్దదు. ద్వద్వపుగ్గ నలభై ఐదు నిమషాలలోనే
హోటలకి చేరుకున్నాను.
* * *
ఈవెంట్ మానేజరని కలుసుకుని, ఏరాపట్టు ఎలా జరుగుతున్నాయో అడిగ్గను. ఆయన న్నత ప్పట్ట
ఫంక్షన్ జరగబోయే హాలోుకి వచాిడు. కురీిలు నీట్గ్గ సర్చే ఉన్నాయి. హాలోు ఒ చివరగ్గ
కొంతమంది రాత్రి భోజన్ననికి కావలసన పద్వరాాలుంచేందుకు ప్పత్రలని స్ఫదాం చేసుకుంట్టన్నారు.
మంచి నీళ్ా గ్గుసులు పెటిి ఉన్నాయి. వాటి మీద సనాని కాగతం మూతలు ఉంచారు. ఆరడర చేస్ఫన
మనూ ప్రకారం అనిా వంటలూ స్ఫదాం అయాయయేమో కనుకుున్నాను. హాలోు ప్పపర ర్చబబన్స,
బెలూనుు వంటి అలంకరణలు, వేదిక వెనుక పెదే అక్షరాలత పిలువాడి ప్పరు, ఫోటో, హాయపీ బరత డే
అని రాసునా ఫ్లుకీస అనీా సర్చ చూసాను. అనీా సక్రమంగ్గనే ఉన్నాయి. కిందకి వెళ్ళా ఒ కపుప టీ
తాగొచాిను. లఫ్టి దగార, మటు దగార ఆహావనితులకు సావగతం అని రాసునా బానరుు ఇంకా
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కటిల్దదు. మేనేజర దగార్చకి వెళ్ళా చెప్పపను. ‘అయిదు నిముషాలోు కటిించేసాతను....’ అన్నాడాయన.
మళ్ళా హాలోుకి వచాిను. ఏద్య మస్ఫసంగ్స అని అనిపిస్తంది..... న్న నోట్ బుక్ తీస్ఫ చూసుకున్నాను.
అనీా ఏరాపట్టు బానే ఉన్నాయి... కానీ ఏద్య వెలతిగ్గ అనిపిస్తంది. అపుపడు గుర్తతచిింది. వచేి
పిలుల వినోదం కోసం మకీు మౌజ్ కాస్ట్ిూమ్ వేసుకుని గెంతులు వేసే వయకిత రాల్దదు. ప్పవుతకుువ
ఆరవుతంది. గెసుిలు వచేి టం అవుతంది. గబగబా మేనేజర దగార్చకి పర్చగెతాతను. సమసయ
వినావించుకున్నాను.
‚వీరేశ్ం బస్లో వసాతడు సార. ట్రాక్క్లో ఇరుకుుపోయాడట. ఇపుపడే ఫోన్ చేసాడు. ఇంకో
పదినిముషాలలో ఇకుడుంట్మడు. మీరేం వర్రీ కాకండి‛ అంటూ భరోసా ఇచాిడు.
ఇంతలో పుటిినరోజు బాబు తలుదండ్రులత సహా అకుడికి వచాిడు. వస్ట్తనే మేనేజరని న్న
గుర్చంచి అడిగ్గడు వాళ్ా న్ననా. ‚ఇదిగో ఈయనే...‛ అంటూ ననుా చూపించాడు.
నేను నమసాురం చేసాను.
ఆయన ప్రతినమసాురం చేయకుండానే తలపంకిస్ట్త, ‚అనిా ఏరాపట్టు పూరతయాయయా?
ఎకుడా ఏ లోపమూ రాకూడదు.....‛ అన్నాడు.
‚అనీా సక్రమంగ్గనే ఉన్నాయి. మీరు లోపలకి పదండి... ‚ అంటూ వాళ్ాని లోపలకి
తీసుకువెళ్ళాను. ఇంతలో వాళ్ా బంధువులు కొంతమంది రావడంత వాళ్ా దృష్ణణ న్న మీద నుంచి
మళ్ళాంది. మలుమలుగ్గ జన్నలు రావడం మొదలైంది. హాలోు పెదేగ్గ నవువలు, పిలుల కేర్చంతలు
వినపడుతున్నాయి. కొందరు పిలులు బెలూనుని పగలగొడుతున్నారు.
నేను వీరేశ్ం కోసం బయటకి వచిి చూసుతన్నాను. మా బాస్కి తెలస్ఫన వాళ్ళా వసుతంటే
వాళ్ాని విష్ చేస్ట్త లోపలకి పంపుతున్నాను. లోపలనుంచి మూయజిక్ వినబడడం మొదలైంది.
సందడి పెర్చగంది. అంతా హాడావుడిగ్గ ఉంది. అపపటికే చాలా మంది చేరుకున్నారు.
ఎపుపడొచాిడో నేను గమనించనే ల్దదు గ్గనీ వీరేశ్ం వచిి పిలులత కలస్ఫ ఆడుతున్నాడు, టేప్లో
వసుతనా ప్పటలకు తగాట్టిగ్గ గంతులు వేసుతన్నాడు. హోటల స్ఫబబంది స్ట్ప్, సాాక్స సరవ
చేసుతన్నారు. తినే వాళ్ళా తింట్టన్నారు, రుచి చూస్ఫ పకున పెటేివాళ్ళా గ్గుసుని కురీిల కింద
ఉంచుతున్నారు. నేను ఒ స్ట్ప్ గ్గుసు తీసుకుని స్ఫబబంది నిలుచునా చోట ఒ కురీి వేసుకుని
కూరుిన్నాను.
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రాత్రి ఎనిమదినార ద్వక ఆట ప్పటలు, కేర్చంతలత సమయం గడిప్పరు. రావలసన
ముఖ్యయలంతా వచాిరని నిరణయించుకున్నాక, పిలాుడి చేత కేక్ కోయించారు. తరువాత కానుకల
చదివింపులు, బహుమతి స్వవకారం అయాయయి. సుమారుగ్గ తొమాందింటికి డినార మొదలైంది.
చాలామంది గబగబా తినేస్ఫ, బయల్దేరుతున్నారు. మొదటోు ఉనా ఉతాసహం ఉలాుసం ఎవర్చలోనూ
ల్దవిపుపడు. ఎంత తవరగ్గ ఇంటికి వెడతామా అనాట్టుంది వార్చ వాలకం. చివరగ్గ పుటిినరోజు బాబు
వాళ్ా తలుదండ్రులు భోంచేస్ఫ మేనేజరకి యాంయంక్స చెపిప అకుడిాంచి కదిలారు.
మేనేజర భోజన్ననికని ఒ ప్పుట్ అందుకుంటూ, ‚సార, మీరూ తినేయండి. మా వాళ్ళా
సామానుు సరుేకుంట్మరు‛ అన్నాడు. టం చూసుకున్నాను ప్పవుతకుువ పది అవుతంది. ఈ
పద్వరాాల్దవీ న్నకు నచివు. శుభ్రంగ్గ కాసత పెరుగనాం తిని భోజనం పూరతయిందనిపించాను.
మేనేజరత పూర్చత చేయాలసన వయవహారాలు పూర్చత చేస్ఫ ప్పర్చుంగ్స లాట్లో ఉనా న్న బండి వదేకు
వచాిను. సాిండ్ తీసుతంటే.... ఒ వయకిత న్న దగార కొచాిడు. వయసు నలభై-నలభై ఐదు మదయ
ఉండొచుి.
నేను ఇదివరకే పర్చచయమునాట్టుగ్గ... ‚నమసాురం సార. తఁవరు ఎకుడిద్వక
వెడతారు?‛ అని అడిగ్గడు.
‚నమసేత. మీరు......‛ అంటూ ఆప్పను.
‚నేనేనండీ... ఇంద్వక మకీు మౌజ్ డ్రసేససుకుని ఆడాను... ఈరేశానిా సార.....‛ అన్నాడు.
అతడి చేతిలో మకీు మౌజ్ కాస్ట్ిూమ్ మడతపెటిి ఉంది.
వీరేశ్ం అంటే నేను ఎవరో కుర్రాడనుకున్నాను. ఈ వయసు వయకిత అంతలా తుళ్ళాతూ
గంతులు వేయగలడని నేను ఊహంచల్దదు.
‚చెపపండి...‛ అన్నాను
‚నేను బోరబండ ద్వక వెళ్ళాలండీ. ఈ టంలో న్నకు బస్లు దొరకడం కాసత కషిం.
తవఁరేవయిన్న అట్టవైపు వెడుతుంటే కాసత ద్వర్చలో దింపుతారేమోనని ఆయ్.....‛ అంటూ
నస్ఫగ్గడు.
‚నేను మూసాప్పట్ వెడుతున్నాను. ఎర్రగడడ ఫ్లలు ఒవర ద్వక రావచుి...‛ అన్నాను.
‚తాంకసండీ...‛ అంటూ ఎకిు వెనుక కూరుిన్నాడు.
patrika.kinige.com

* * *
బండి మలుగ్గ నడుపుతున్నాను. చలగ్గల వీస్తంది. ఉండుండి కోు వాహనం మమాలా ద్వట్టకుని
వెడుతంది.
‚ఈ వయసులో అలా గంతులు వేయడం ఇబబందిగ్గ ల్దద్వ?‛ అడిగ్గను.
‚మనకి వయసుత పనేముందండి. మనసు కద్వ ముఖయం....‛ అన్నాడు. అబోబ..
అనుకున్నాను.
‚కపుపడు మాది బాగ్గ బతికిన కుట్టంబమండయాయ. ఏద్య చినా గొడవై, చినాపుపడే
ఇంటోుంచి బయటకు వచేిసానండీ. మనకి పెదేగ్గ చదువబబల్దదు. ఎనిమది ప్పసయాయ అంతేనండీ.
ఇంటోుంచి ప్పర్చపోయాం కదండీ, మర్చ బతకడానికి రకరకాల పనులు చేయాల్ససచిింది. మొదటోు
ఒ ఇరానీ టీ హోటలోు.... తరావత ఒ బళ్లు బంట్రోతుగ్గ ...ఆ తరావత కొన్నాళ్ళా స్ఫమంట్ పని
చేసానండీ..... నిలకడ ల్దని బతుకయిపోయిందండీ మనది. ఇకుడే సేాహతుడైన మా ఊరతని
చెలెులా పెళ్ళా చేసుకున్నా. ఇదేరు ఆడ పిలులండీ. పెదే అమాాయి ఐదు, చినాపిలు కటో కాుసు
చదూతున్నారండీ. మా యావిడ ఒ కాల సెంటర కాంట్రాకిర దగార స్వవపరండీ....‛ అంటూ తన
వివరాలు చెపుపకొచాిడు.
‚ఇలా ఆడితే మీకు ఎంతొసుతంది?‛ అని అడిగ్గను.
‚గంటకి వంద రూప్పయలండీ. ఆరు నుంచి ఎనిమది గంటల ద్వక, రండు వందల్ససాతయి
సార....‛
‚అంతేన్న.....‛ అన్నాను ఆశ్ిరయంగ్గ.
ప్పరీి కాంట్రాక్ి ఖరుి చాలా పెదే మొతతం అని న్నకు తెలుసు. హాలోు పువువలు, బెలూను
డెకరేషన్కే సుమారు న్నలుగు వేలు ఇచాిం.
‚ఆయ్, కాంట్రాకిర మీ వోళ్ా దగార ఎకుువనే తీసుకుంట్మడండీ... కాని మా చేతికొచేిది
తకుువే.....‛ అన్నాడు వీరేశ్ం. మళ్ళా తనే మాట్ముడుతూ...
‚మేము కూసత ఎకుువ అడిగ్గఁవనుకోండీ... ఇంకొకళ్ాని పిలపిసాతడండీ.... అసలు ల్దని
ద్వని కన్నా, తకుువ డబ్బబ నయం కదండీ...‛ అన్నాడు.
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‚అయిన్న ముఖానికి ముసుగేసుకుని గంటలప్పట్ట అలా గెంతుంతూండడం, పిలులు అలుర్చ
చేషిలు చేసుతంటే భర్చంచడం కషిం కదూ....‛ అన్నాను నేను.
‚అదేం ల్దదండి. మునుపు నేను ఒ పెదే బటుల కొట్టి ముందు స్ఫంహం డ్రైస్ వేసుకుని వచీి
పోయే జన్నలకి వినోదం కలగస్ట్త, వాళ్ాని మా కొటోుకి పిలుసుతండేవోడినండీ. తరావతేమో మా
షాపు చుట్టిపకులా ఇంకో మూడు బటిల కొట్టు వచేిసాయి కదండీ. ఆళ్ళా కూడా మాలాగ్గనే
మనుషులకి ముసుగులు వేస్ఫ కొట్టి ముందు నిలబెటేిశారండీ. పోటీ యెకుువైపోయి, మాకు రేట్ట
తగాంచేసారండీ. పైగ్గ పగటి పూట రోజంతా ఎండలో ఉంటూ ఆ ముసుగు బటిలని భర్చంచడం
కషిం కదండీ... సాయంత్రం ఇంటికెళ్ళాక వళ్ాంతా కటే దురదలు... దదుేరు.ు ...! ద్వనిత పోలసేత
ఇది నయఁవేనండీ. రండు మూడు గంటలు... అది కూడా సాయంత్రాలు... యేస్వ గదులోు....
పరావల్దదండీ... ఆయ్‛ అన్నాడు.
‚వేరే ఉద్యయగ్గలు ఏవీ ప్రయతిాంచల్దద్వ?‛ అడిగ్గను.
‚మా కాలనీలోనే ఒ అప్పరిమంట్కి వాచమాన్గ్గ ఒ వారం రోజులు పనిచేసానండీ. న్నన్న
రకాల పనులు చెప్పపవాళ్ాండీ. నెలకి పదిహేను వందలసాతనన్నారు కద్వ అని పుపకున్నాను సార.
ఒసార్చ ఏమైందంటేనండీ.. ఒ రాత్రి క ఫ్లుట్లో దొంగతన్ననికి ప్రయతాం చేసారండి ఇదేరు
యదవలు. నేను గటిిగ్గ ఈల్దస్ఫ గొడవ చేసేత, చినా కతితత న్న చేతి మీద గ్గట్ట పెటిి
ప్పర్చపోయారండీ దొంగ న్నకొడుకులు. బిలడంగోళ్ళామో అజాగ్రతతగ్గ ఉన్నాననీ, తపుప న్నదేనని
అన్నారండీ. నేను వాచమాన్నే గ్గనీ సెకూయర్చటీ గ్గరుడని కాదన్నానండీ, కరసేి కదండీ... మరేమో న్న
దగార చినా కర్ర ముకు తపప తుప్పకీ గ్గనీ కతిత గ్గనీ ల్దదు కదండీ...‛
‚మీ వాదనలో తపుప ల్దదు...‛
‚అంతే కాదండీ, మా యావిడిని కూడా ఉద్యయగం మానేస్ఫ, ఆ అప్పరిమంట్లోనే అందర్చ
ఇళ్ాలో పనిచేయాలని, ఇస్త్రీ పెటి కటి కొనుకుుని వాళ్ా బటిలు ఇస్త్రీలు చేయాలని కండీసను
పెట్మిరండీ. తను ఉద్యయగం మానడం కుదరదన్నాను. ద్వంత ఆళ్ాకి కోపం వచిి ననుా
తీసేసారు........ ఆ తరావత ఇంక అలాంటి ఉద్యయగ్గల కోసం ప్రయతిాంచల్దదండీ....‛
‚కానీ ఇలా ముసుగేసుకుని ఆడితే.... మీ పిలులు ఏమనుకుంట్మరు? అసలు మీ పిలులకి ఈ
విషయం తెలుసా?‛
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‚ఆయ్. తెలుసండీ. చేసే పనిలో తపుప ల్దనపుపడు
యవరో యేద్య అనుకుంట్మరని భయపడడం ఎందుకండీ?
అయిన్న ఇది న్న ప్పరి టయం ఉద్యయగమేనండి. పొదుేనా
పూట మా ఇంటి దగారునా టిక్నీ సెంటరలో పనిచేసాత.
పిలులు బడి నుంచి వచేి టయానికి ఇంటోు ఉంట్మ.
పలారాలు

తిన్నాక,

ఆళ్ళాం

చదువుకుంట్టన్నారో

చూసాతనండీ. మా యావిడకి ఈ మధ్య స్ఫఫ్టి స్ఫసిమ్
అయిపోయిందండీ. డ్యయటీ క వారం క టయం, ఇంకో
వారం ఇంకో టయం ఉంటోందండీ. ఇంటోు మా మామని,
పిలులా చూసుకునేందుకు యవరో కరు ఉండాల కదండీ. వారంలో న్నలుగు రోజులు యేద్య క
ఫంక్షన్ జరుగుతునే ఉంట్టంది. న్నకు కోు రోజు రండొందల్ససేత, కోు రోజు మూడు
న్నలుగొందల్ససాతయి. మా యింటిద్వని జీతం, న్న డబుబలు కలపితే.... యేద్య లాగేసుతన్నాం.....‛
‚ఇలా బతకడం మీకు బెంగగ్గ ఉండద్వ?‛
‚మంచోరే. బెంగెందుకండీ. లైపన్నాక పైట్ చెయాయల కదండీ. బతకడమే కషిమైపోతునా
ఈ రోజులోు బయాలు బెంగలు పెట్టికుని దిగ్గలు పడిపోకూడదు కద సార. చేసే పనిని నవువతా
చేసేత.... ఎలాంటి పని అయిన్న సులువుగ్గ అయిపోతుంది. న్నకు చినాపపటి నుంచి డాన్స
నేరుికోవాలని కోర్చక ఉండేదండీ. సేిజీ ఎకిు ప్రోగ్రామ్ చెయాయలని ఆశ్. ఇపపటికి న్న కోర్చక
తీర్చందండీ. ననుా చూస్ఫ నవువకుంట్మరని గ్గనీ, ననెాగతాళ్ళ చేసాతరని గ్గనీ న్నకు బయం ల్దదండీ.
అయిన్న న్న మొకం ఎవర్చకీ కనపడదు గదండీ. హాయిగ్గ మాసేుసుకుని డాన్నసడేసాతను.
నవువతాను, అంజాయ్ చేసాతను సార..... అయిన్న యిషిం ఉనాచోట కషిం ఏముంట్టందండీ?
అసలు యిసయం యేటంటేనండీ.. నేను ముసుగు వేసుకునేది మొకానికే గ్గని, మనసుకి కాదు.
అదండీ సంగతి...‛ అన్నాడు.
కాసేపు ఇదేరం మౌనంగ్గ ఉండిపోయాం. ఆహా.. అనుకున్నాను.

patrika.kinige.com

అతను దిగ్గలసన చోట్ట వచిింది. న్నకు ధ్నయవాద్వలు చెపిప బండి దిగ్గడు. అతని చేతిలోని
మకీు మౌజ్ తల నవువతంది. వీరేశ్ం ముఖంలో కూడా చిరునవువ కదలాడుతంది. అప్రయతాంగ్గ
న్నకూ చినాగ్గ నవ్వవచిింది. బండి సాిరి చేస్ఫ, అతని మాటలా మననం చేసుకుంటూ ఇలుు చేరాను.
మరాాడు ఉదయం నిద్ర ల్దచేసర్చకి న్నలో దిగులు బెంగ్గ ల్దవు. అలజడి దూరమై జీవిత
సతయమేద్య అవగతమైనట్టుగ్గ న్నలో ప్రశాంతత.
– కొలూుర్చ స్మశ్ంకర
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