
 
 

వర�ం పడ�  �� 

 

 

��ం�� ��ం�. �న�మ� ��� దగగ్ర ��� క�తవ్ం ���ం� ఇ� ఉం�ం��! 

�బబ్��ల �డ, �� పచచ్ �టట్ల �ల �ల� ����త్ ��� పరవళళ్� సం���న్ ����త్ం� మన� ��న్ళళ్ �న�క్  

��ళ్��ం�. క��ం�న ��త్ ��త�� కలం ���� �ం��నల్ క�త ����, ���� ఆనం�ం��త్�.  

మన ఆం� �� 

మ� కలశ�� ��వ� 

ఎ�న్ �ణ్ప�� ఆ ��న ఎ�న్ కల� క�న్�, క�న్ట ఉ�న్� ! 

ఎ�న్ ఆ�చనల వల� �� ��ల పడవ�ల్� �శవ్రహసయ్ం� ��నన్ �ప�న్ ప�ట్� ! మ�ళ్ �మ� �ళళ్�� �����ట్�న్ ! 

అవ���, స�మ్�� ఎ�న్ క��త్ ��తం - అ� అ�భ్త వరం, �జ మ�ం�వరం! 

 

��� ���� �� క��ం� �� �మమ్��ల్న కంటత� �, �తలం � బ���త్ ���, బ��, సథ్�� అం� ��ం� 

మ��ల� ఉ��న ఆ�శం సం�శం ���ం�� ��లం� ఆ��ంచమ�. వరష్ం� �క�న్�ళ్ క����� �� 

ఆనంద�, ఎం�కం� ఈ��ళ్ ఎ�న్ ఆశల �లక� ��కష్�� �� ��త్య�.  
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వ�ష్�� వరద�న ��ళ్ ఈ ��ల�న్ ���త్�. �ల ��హం � ��న్ ఈ�� �డ��� �� � ��� వం�, ఆ వరష్ం 

వం� ��త్ం�. ��వ్� ��త్�న్� ! ��వ్ ��� ��� దగగ్ర ��� వరష్ం ��త్ ఉ�న్�? ���ం� 

త�చ్�ం��న్�� అ� ఎకక్� ఆశ.  
 

� ��ళ్ం� ��ం��. �ణ ��చ్� వ�చ్� అ���న్, �� అ��ం�ం� ఆ ���� సం�త�ం�, �ళళ్�� �న ��రయ్ం 

ఉం� అ�. ��� వ�ద్, అ� ��య్ ప�ట్�� ఉం��గల�, అ� న��త్ అనంతం�� �గల�. ఏం �� ఆ సప్రశ్�! 

���ం� ���� ���� ���� ఈ ��-��� ఈ అ�భ్త అ�తకలప్�, అ�ం�య వ�కర� అవసర� అ���త్ం�. 

క�ళ్ ���ం� ఆ�చన, �తం �రం ��� ��వ్ ఇ�న్ ��� � �ం���� �ల అ�ల్��న్�. ��� అ�బ్రం� 

అ��ం�ం�. ఏం� ఇంత �నన్ �షయం� అంత �పప్ ఏ�ం� అ��ం��న్�?  
 

��� �పప్�, ఒక ��� ��వ్ ��� �ల క��ం� ��త్ ఎ�ఉం�ం�?! ��వ్ ఒక 

���రదర�స�ందరయ్�మ�ల�, ��వ్ మ�ళ్ �ల కటట్డం ఏ��? అ� ���న్య� �చచ్టప� ఆ �ల� కృ�ణ్�� 

�యడం ఏ��? �� ��� �క��ం�ం� కృ�ణ్� ��� �� న�వ్, '��� ��ంత ��ప్, �� ��ం�� �ల - �� 

�� ' అనన్�ట్ అ��ం�ం�. శీర్��� ���� అ�న్టట్ 'గంగ� ���� �రవ్� ��� పర�� ' అ� �� ������ 

అ�న్�, ��ల్ సరసం �� ఆ�� �� ��ం�� 18000 మం��న ��ల్ క�ట్ ఉ�న్�, ఇకక్డ ఒకక్ క� ��� ��క్�క చ�త్�న్ం 

�ం�ం ��ప్ ��య్�చ్� అ�న్�. ఆ ��� కృ�ణ్� ��గ్ప� ఈ రస భ�త్�� అ���ం� న�ట్�న్� - ఓ ��వ్ �� � ��� 

��ట్ అ�న్� ��త్ం� - ' ఈ ��వ్�ల్ మకరందం ఉం�ం�ట - మకరందం అం� ��� మ� అనన్�ట , అం� ��వ్ ! ' అ� 

న�వ్��. ఇపప్�� ఆ ��� ��వ్ � మన�� ��ం���� ఉం�.  
 

�క� ప��ం�, వరష్ం త�గ్� ��. ��� ������ వ�చ్ ��న్ ���ల� ఉం�. ఏ� �రణం �పప్� ��ం�ల్? ఏ� 

�రణం �పప్� � ఇం�ల్ ఇంత వరష్ం � ఎం���చ్వం�? అమమ్ � అ��� క����, ��త్�ర అ����� న�. 

�వలం� ఆ వంకన � ఇం�� �వ�చ్ � అమమ్ � ' ఆం� � అమమ్ � �ర�ల్ ��త్�ర అ�� �మమ్�న్� అ� '. �� వరష్ం ఇంత 

వరష్ం� అమమ్ జ�� ��త్ం�, జవ్రం వ�త్ం� వ�ద్ అం�. వరష్ం� ��� త��త్ జవ్రం ��త్ంద� �ళళ్� ���, �� �ళళ్క�� 

ఏం ��త్ం� �� ��� ���. వరష్ం త�గ్�ం�, ��� ���� బయ��ర�, ఒక �ళ అదృషట్ం ��ం� ��వ్ 

�ం��� ��� దగగ్�ం� క�సం � క��ళ్� ���చ్.   

 

�ం��� �ం���, 

మ�చం�క 
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