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MLjVFL$qOq¸ ¥qDÍÓj 
  b¨Æ£÷, Kx¸Kctj, Kn¸$qj+kO|, rUÎÍO~KcÍj, Ó¸<F|, Jd¿}S, FLkõNqkO|Ú. sHOoEnÎFc, GSøEoQLMnjÎFc, 

ÄEoQLMnjÎFc. °FLïÁ ²¥qÚ@nÎFc,  À£Oqj, CnFLkï μ¥q=o.. −¥cQcFLï¸=o Moj<Ók. ®_jò¨ MLjjÃò¨$c rHOqj$qjCLjFLï 

McÿFcÓk, ×.FcAKc, MLkOqjCLjFLï öGH×.Ók, CLOqj$qjCLjFLï MLFLOqjÓk MLkFLMLCc ÄÓjMLÓk, Oy¾Oy¾¥i ÔoOqjCLjFLï 

±ÿ¥q¸ÍÂ MLkOqjðÓk, ²^jMnÎJw CnÆNqjÂ ½¡MLFL GHNqjFcÓj.MnOqfS. $q½Ã½ ö_CLjŠÓ °OqjŠÓ GHOqj$qjÓCy .. 

MLjVFL$qO~ÓÂ¢ï ''NqjMLjV'' FL$qO~ÓMLlCLjFcïtj. 

  ¥cÓjGRõMLjk, Nqk¸öÀ¥i¥qOqBc, Mnj=i¿NqjÆ×.MLjk,  TdøOqíîMLjk, MLjFLjGRjõÓMLjbÍõ rHOqj$qjCLjFLï ÍkO~Ók, 

−¿íî¥qGS¸_¸bEcPo  ½¡ÄCL GS¸_¸bEcÓFLjŠFo Oy¾Ók ... ®MoFc FL$qO~ÓPy¥qÂfH¸ÔoÁ? ®¸CLŠ Äj¸¼ MLjOoÄ£j PoEc? 

¥cÍj.. CLOq¼ ÔLksSë −MoQcÓk, −FL¸EcÓk, GHlOy$qMLjFcÓk, Kc¸bÍMcõÓk, Jw=i CLCcøÓk, $nÓjfHÔoá 

GS¸CyadÓj. GH¸ÔLjŠ¸=o rH¿$o GSj#eÓk MLk^ ÄOqjÔLjŠ¸=o Äj$qÓÂ GS¸_¸bEcÓk, MnCLPo ¥cÍj.. ¥qCLÓk 

¥qÂfHTdëtj.. 

¬CLõ¸CL GS¸GHFLjïÓk, ¬À ÂOqjsHÍÓk ¥qÆfS −¥cQLMLjFo ®¸=h¥qGHlð¥h¸Í ¥qÆfS ÔosS GSÿ½¡MLFcPo 

MLjVFL$qO~Ój. ¶fHŠ¸¨ Ä¸=o TdÓAKL¸½¥qÓÂ Äj¸¼ ÔnsHð ¥qbEc Td$qO~Ój. ÂCLõ¸ MLkOqjCLjFLï MLjFL Oy¾Mc¿¢ 

½¡MLFL ¼öCcÓj..  ¯ MLjVFL$qOq¸ ¥qbÍÓj..!!  
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 ఇచుచ్టలోఇచుచ్టలో  ఉనన్ఉనన్  యియి.... 

      
 "పింకథాన".. 
" బెర్సట్ కేనస్ర " గురించి అవగాహన కలిప్సూత్, దానిన్" మనందరమూ కలిసి ఎదురొక్ందాం, పోరాడదాం" అనే సందేశంతో 

భారతదేశంలోని పర్ముఖ నగరాలలో వివిధ తేదీలలో ఏడాది పొడుగునా మహిళల కోసమే నిరవ్హించబడే 3,5, మరియు  10 కిలోమీటరల్ 
పరుగు పందేనిన్ " పింకథాన"  అంటారు.  

ముంబయిలో జరుగుతునన్ ఆ కారయ్కర్మానికి వచాచ్రు రేఖా, ఆమె సేన్హితురాలు వైశాలి. పదేళళ్ వయసునించీ మొదలుగా 
దాదాపు డెబైభ్ ఏళళ్వరకు ఉనన్ వేలాది మంది పిలల్లతో, మహిళలతో ఆ పార్ంగణమంతా కోలాహలంగా ఉంది. గూర్పులోల్నూ, ఒకక్రుగానూ ఆ 
బేనరల్ దగగ్ర నిలబడి ఫోటోలు తీయించుకునేవారూ, టీ షరూట్, బిబ లూ అవి ఇచేచ్ పింక బాగ లు ఇచేచ్ కౌంటరల్ దగగ్రా, నీళళ్ సీసాలు పంచే 
చోటా కూడా అందరి హడావిడితో ఒకటే సందడి. ఎకక్డ చూసినా ఉలాల్సం, ఉతాస్హం, 'పదిమంది కలిసి చేసే ఏ పని అయినా అలాగే 
ఉంటుందేమో మరి' .   

"ఇంతమందిని చూసేత్ ఎంతో సంతోషంగా ఉంటుంది కదా? పర్తీ ఏడాది పెరుగుతునన్ సంఖయ్ చూసేత్, ఈ మెసేజ 
మరింతమందికి చేరుతోంది కదా, దానివలల్ మరింత ఎకుక్వమంది తమ ఆరోగయ్ం గురించి జాగర్తత్ పడతారు, ఎందరివో పార్ణాలు బలి 
తీసుకునే ఈ మహమామ్రి బారిన పడకుండా ఉంటారు,  అనుకుంటేనే  నాకు చాలా బాగా అనిపిసుత్ంది " అంది వైశాలి.  

 "ఇలాంటి ఏ పరుగు పందెమైనా ఏదో ఒక ముఖయ్మైన విషయం మీద అవగాహన పెంచడానికే ఏరాప్టు చేసాత్రు కదా,  
దీంటోల్ ఏముంది? "అనన్టుట్ నవివ్ంది రేఖ. 

 తామిదద్రూ ఇలాంటి రేసులు ఎనిన్ంటిలోనో పాలొగ్ంటారు కానీ తన సేన్హితురాలు ఈ పింకథాన విషయంలో కాసత్ 
ఎకుక్వగా సప్ందించడం రేఖకి కొంచం ఆశచ్రయ్ం గా ఉంటుంది, ఎపుప్డూ తరచి అడగలేదు కానీ, తనిన్ బాగా కదిలించిన  సంఘటన ఏదైనా 
ఉండి ఉంటుంది అనుకుంటుంది. 

ఆ తరావ్త వారిదద్రూ రేస మొదలయేయ్ లైన దగగ్రకి వెళళ్డమూ, మరొక గంటనన్ర తరావ్త చాలామంది తమ పరుగు 
ముగించడమూ జరిగింది. వేదిక  మీద వివిధ వరాగ్లోల్ మొదటి మూడు సాథ్నాలలో వచిచ్న వారికి బహుమతులు ఇచాచ్రు, తమ జాగరూకత 
వలల్ తొందరగా తెలుసుకుని, తగిన చికితస్తో ఈ కేనస్ర ని అధిగమించి నిజజీవితంలో విజేతలుగా నిలిచిన కొందరిని వేదిక మీదకి 
పర్తేయ్కంగా పిలిచి అభినందించి, మాటాల్డించారు. వారి పర్సంగాలు ఎంతో ఉదేవ్గభరితంగానూ, సూప్రిత్దాయకంగానూ ఉండడం 
వైశాలికెంతో నచిచ్ంది. సగం మంది పరుగు పూరిత్ అయిపోగానే వెళిళ్పోతారు, కానీ రేఖా, వైశాలీ మాతర్ం ఇవనీన్ అయాయ్కనే 
బయలుదేరుతారు, అది వైశాలి కోరిక. 

"కిర్ందటిసారికంటే బాగా పరిగెతాత్ము కదూ, ఇలాగే పార్కీట్స చేసేత్ వచేచ్సారికి యాభై నిమిషాలోల్కి వచేచ్సాత్ము" అంది రేఖ 
ఆనందంగా. 

వారిదద్రూ అపప్టికే "వన అవర ఎకెర్ప్స గూర్ప "లో ఉనాన్రు అంటే పది కిలోమీటరల్ దూరానిన్ గంట లేదా అంతకంటే 
తకుక్వ టైములో పరిగెతత్గలిగేవారనన్మాట.  
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వైశాలి  నవివ్ంది రేఖ మాటలకి.  ఇదద్రూ ఆగి ఉనన్ కార దగగ్రకి రాగానే బాగ తీసి దాంటోల్ంచి చెక తీసింది వైశాలి.  
"ఫౌండేషన కి చెక ఇసాత్ననాన్ను"  అని గబ గబా పాతికవేలకి చెక రాసి తీసుకెళిళ్ "ఆరగ్నైజరస్ కి ఇచొచ్సాత్ను"  అంటూ 

బయలుదేరింది. 
 "నీ ఫెర్ండస్ పదిమంది పేరల్తో మనిషికి ఆరువందలచొపుప్న రిజిసేట్ర్షన చేయించావు, వారిలో నలుగురు వచాచ్రేమో ఈ 

రోజు, ఫండ రైజింగ సరే సరి, ఇపుప్డు మళీళ్ ఇది కూడానా?" అంది రేఖ.  
మళీళ్ అదే నవువ్ వైశాలి ముఖం మీద. కనీకనిపించని చినన్ నవువ్, విరిసీ విరియని పూమొగగ్లా. కళళ్లోల్ కనిపించని ఏదో 

భావన. 
"వెళదామా? పిలల్లు ఎదురు చూసూత్ ఉంటారు" అంది వైశాలి పరిగెతుత్కుని వెనకిక్ రాగానే.  
ఇదద్రూ కార ఎకాక్రు. బయలుదేరేముందు భరత్లకి ఫోన చేసి పిలల్లు ఇంకా నిదర్ లేవలేదని తెలుసుకునాన్రు. 
అపుప్డు రేఖే అంది " సండే కదా, ఇంకో గంట వరకూ నిదర్ లేవరు, ఈ పాటికి హేమంత, ఆనంద కూడా మళీళ్ పడకేసి 

ఉంటారు, ఎకక్డైనా ఓ కపుప్ కాఫీకి ఆగుదామా?" అని. 
 దగగ్రలోనే ఉనన్ కాఫీ జాయింట లోకి పర్వేశించారు ఇదద్రూ. 
" ఒక లాటే,   ఒక కెపుచీనో " అని ఆరడ్ర చేసింది రేఖ.  వైశాలి మౌనంగా కూరుచ్ంది. 
 "ఐ యాం ఏ పింక సిసట్ర" అని రాసునన్ చినన్ పింక కలర కాగితపు సంచీమీదునన్ అక్షరాలను చేతోత్ తడుముతోంది, చాలా 

పిర్యమైన వసుత్వుని తాకుతునన్ అనుభూతి ఆమె కళళ్లోల్. 
"  వైశూ, నినెన్పుప్డూ ఒక మాట అడుగుదామని అనుకుంటూనే నువేవ్మనుకుంటావో అని ఆగిపోయాను, ఇనాన్ళుళ్గా 

చూసుత్నాన్ను కదా, ఎపుప్డూ అందరికీ ఇనిన్ రకాల సహాయం చేసూత్ ఉంటావు, పైకి చెపుప్కోవు సరే, అసలెపుప్డూ డబుబ్ లెకక్పెడుతునన్టుట్గా 
కూడా కనిపించవు. పైసా,  పైసా చూసి చూసి లెకక్పెటేట్ వాళుళ్నన్ ఈ రోజులోల్ ఇలా ఉండడం ఎలా సాధయ్ం? పర్తేయ్కించి పింకథాన కి ఫండ 
రైజింగ  పేరుతో కారయ్కర్మం మొదలుపెటాట్ను అంటావు కానీ అందులో ఎవరెంత ఇచాచ్రో? నాకంటే ఎవరికి ఎకుక్వ తెలుసు?" అంటూ 
అడిగింది రేఖ. 

 ఇది ఎనాన్ళుళ్గానో ఆమె మనసులో మెదులుతునన్ పర్శన్, సంపాదించే పర్తీవారూ దాచుకోవాలనే చూసాత్రు, దానం 
చెయయ్డానికి పెదవులు కదిలినంత వేగంగా చేతులు కదలవు, చెకుక్లమీద సంతకాలు చెయయ్వు, పరుస్లోల్ంచిమ్ నోటుల్ తియయ్వు, మహా అయితే 
పదో,  పరకో ఎపుప్డో ఒక సారి ఇచిచ్ చేతులు దులుపుకుంటారు, టాకస్ రాయితీ వసుత్ందంటే కొందరు ముందుకు వసాత్రేమో. అందరూ అలా 
ఉంటారని కాదు కానీ చాలామంది అలాగే ఉంటారని రేఖ అభిపార్యం. కానీ వైశాలి అలా కాదు. అతి చినన్ విషయాలకు కూడా చాలా 
సప్ందిసుత్ంది, సప్ందించడమంటే కేవలం నాలుగు మాటలు చెపిప్ ఊరుకోవడం కాదు, సహాయం అంటే ఆమె దృషిట్లో ఒక బాధయ్త,  ఏదైనా 
అనుకుందంటే అది పూరత్యేయ్వరకూ ఒక యజఞ్ంగా భావిసుత్ంది.  ఆమెని  అలా చూసినపుప్డలాల్ ఎంతో ఆశచ్రయ్ంగా ఉంటుంది రేఖకి.   

"పిలల్కి ఒంటోల్ బావులేదు అని పని మనిషి అడగాగ్నే మళీళ్ ఇసాత్వా?" అని అయినా అడగకుండా చేతిలో ఉనన్ది ఇచేచ్సుత్ంది. 
చదువుకోసం అంటే చెపప్నే అకక్రలేదు 

తమ అపారెట్మ్ంట పకక్నే పేవెమ్ంట మీద ఎవరైనా చలికాలంలో దుపప్టి లేకుండా కనిపిసేత్ వెంటనే ఇంటోల్వి నాలుగు 
దుపప్టుల్, అవి కొతత్వా, పాతవా అని కూడా చూడకుండా తెచిచ్ ఇసుత్ంది. ఆహారమైతే ఎపుప్డూ రెడీ. 
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ఇంక CRY ( చైలద్ రైటస్ అండ యూ),' హెలప్ ఏజ' లాంటి సంసథ్లకి కర్మం తపప్కుండా సాయం చేసూత్నే ఉంటుంది. 
ఇవనీన్ అవసరం అయిన వారికి చేసేవి అయితే అనీన్ అమరుచ్కోగల సాథ్యిలో ఉనన్ తన సేన్హితులకి కూడా ఎపుప్డేది కావాలనాన్ మరొక 
ఆలోచన లేకుండా తోడుంటుంది, అది అరధ్రాతిర్ హాసప్టల కి వెళళ్వలసి రావడమైనా సరే, మరేదైనా సరే. 

  చాలా తకుక్వ మందిముఖయ్ సేన్హితులుంటారు వైశాలికి, అందులో రేఖ ఒకరిత్. వారిదద్రూ పర్తీ ఏటా జరిగే 
"ముంబయి మారథాన" లో మొదటిసారి కలిశారుముఖయ్. తరావ్త నెమమ్దిగా పెరిగిన వారి సేన్హం కొదిద్కాలంలోనే గాఢంగా మారింది. 
ఇదద్రూ ఉండేది ఒకటే అపారెట్మ్ంట కనక రెండు కుటుంబాలూ కూడా తొందరలోనే సనిన్హితమయాయ్యి. వైశాలి ఒక పెదద్ ఇనెవ్సట్ మెంట  
ఫరమ్ లో డైరెకట్ర గా పనిచేసుత్ంది, ఆమె భరత్ హేమంత పెదద్ విదేశ బాంక లో  మారెక్టింగ విభాగానికి అధిపతిగా ఉనాన్డు. రేఖా, ఆమె భరత్ 
ఆనంద ఇదద్రూ సాఫట్ వేర ఉదోయ్గులు. 

పింకథాన రేస లో "ఫండ రైజింగ" అనే ఒక అంశం ఉంటుంది, ఇషట్మైనవారు తమ సేన్హితులనించీ, బంధువులనించీ 
నిధులు సేకరించి బెర్సట్  కేనస్ర ఫౌండేషన కి ఇసాత్రు. వైశాలి పర్తీ సారి అందులో పాలొగ్ని తనే వీలైనంత ఎకుక్వగా ధన సహాయం చేసి నిధికి 
అందిసుత్ంది. దానికి తోడు ఈ సారి అదనంగా పాతికవేలు ఇవవ్డం రేఖ ఆశచ్రాయ్నికి కారణం. 

కాసత్ చూసి ఇవవ్మంటుంది రేఖ, పరవాలేదంటుంది వైశాలి.  
"వారు నీకేమిసాత్రు తిరిగి?" అంటుంది రేఖ. 
 "తిరిగి ఏదో చేసాత్రని ఆశించి చేసేత్ అది సాయమవుతుందా? అంటుంది వైశాలి. 
 "తిరిగి ఇవవ్కపోతే ఏం చేసాత్వ? అంటుంది రేఖ. 
 "ఇసాత్రని నేను అనుకోను, అందుకు నాకేమీ అనిపించదు" అంటుంది వైశాలి.  
మిగిలిన విషయాలనిన్ంటిలోనూ  ఏక మాటగా ఉండే సేన్హితురాళిళ్దద్రికీ ఈ ఒకక్ విషయం లోనే కొదిద్గా అభిపార్య 

భేదాలు వసూత్ ఉంటాయి. కానీ అంతలోనే మరిచ్పోతారిదద్రూ, అది పరిణతి చెందిన వారి వయ్కిత్తావ్ల వలల్ సాధయ్ం అవుతుంది.. 
 " నా డబుబ్ నా ఇషట్ం, నీకెందుకు?" అని అనదు వైశాలి. 
 " నీ మంచి కోసమే చెపుత్నాన్ను,లేకపోతే నాకేం, నీ డబూబ్, నీ ఇషట్ం" అని రేఖా వెటకారమాడదు. 
 "దేవుడి దయవలల్ నేనూ, హేమంత బాగానే సంపాదిసుత్నాన్ము, మూడు ఇళుళ్ కొనాన్ము, కంపెనీ వాళిళ్చిచ్నవీ, సొంతవీ, 

కావలసిననిన్ కారుల్నాన్యి. పిలల్లని బాగా చూసుకోగలమనే ధైరయ్ముంది,  మనకి కావలసినవనీన్ ఉనాన్యి కనక, నిజంగా అవసరమునన్వారికి 
కొంత సహాయం చేసేత్ మనకి అకక్రలేనివాటిమీద అనవసరపు మకుక్వ ఉండదేమో అని" అంటుంది నవువ్తూ.   

"కాఫీ వచిచ్ంది వైశూ, ఏమిటంత ఆలోచన? నేనేమైనా తపుప్గా మాటాల్డానా? నినున్ బాధ పెటట్లేదు కదా? నాకు తెలుసు 
పింకథాన అంటే నీకు ఎంత ఇషట్మో? ఈ సారి కొతత్గా ఎకుక్వ ఎందుకిచాచ్వు అని అడిగాను అంతే, మరేమీ లేదు, నీ మనసునొపిప్సేత్ సారీ"  
అంది రేఖ నెమమ్దిగా. 

" అలాంటిదేం లేదు రేఖా, నీ మాటలనెపుప్డైనా నేను తపుప్గా తీసుకోగలనా? నీ మనసు నాకు తెలీదా? నీకు తెలియనిదే నా 
కధ. అదే నా పర్వరత్నకి కారణం"  అంది తాను కూడా అతి నెమమ్దిగా. 

"కధా? కధేమిటి? ఎపుప్డూ చెపప్లేదే" అంది రేఖ ఆశచ్రయ్ంగా 
"నిజమే, ఎపుప్డూ నీతో చెపప్నే లేదు, అవసరం రాలేదు, కానీ ఈరోజెందుకో బాగా గురొత్సోత్ంది, పాటీ, పర్కాష అంకుల, 

అనన్యయ్లూ, లతాంటీ అందరూ బాగా గురొత్సుత్నాన్రు అంది. 
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"పాటీ, పర్కాష అంకుల అంటే ఎవరు? మీ బంధువులే కదా, మీ అనన్యయ్లు ఇదద్రు వచాచ్రు కదా మీ ఇంటికి?" అడిగింది 
రేఖ. 

"అంతకంటే ఎకుక్వే, నీకు తెలుసు కదా మాది జమెష్డ పూర. 'జమెష్డ జీ నౌరోజీ టాటా 'అనే దారశ్నికుడి కృషి ఫలితంగా 
వెలసిన నగరం అది. అకక్డ సీట్ల పాల్ంట, టాటా వారి మరినిన్ అనుబంధ సంసథ్లూ, అవి నడిచే తీరూ,  ఆ ఉదోయ్గులకు కావలసిన 
సదుపాయాలూ, అవనీన్ చూసి తీరాలి కానీ చెపప్నలవి కాదు. ఒకక్ మనిషి తలచుకుంటే పర్జాహితం కోసం ఎంత సాధించవచోచ్!  అనేదానికి 
పర్తయ్క్ష సాక్షయ్ం టాటా నగర.  

ఎకక్డ పుటాట్రో తెలియని, ఎవరూ లేని మా నానన్ ననూన్, మా అమమ్నీ తీసుకుని పొటట్ చేతోత్ పటుట్కుని ఆ ఊరు చేరారుట, 
ఆ తరావ్త టాటా సీట్ల కంపెనీ లో నాయ్య విభాగానికి అధిపతిగా పనిచేసుత్నన్ పర్కాష శీర్నివాసన గారి దగగ్ర డైరవర గా చేరారుట. నాకు ఊహ 
తెలిసేసరికి మేము వారి ఔట హౌస లో ఉండేవాళళ్ం. నానన్ వారింటోల్ డైరవర గా పని చేసేత్ అమమ్ వారింటోల్ మిగతా పనులనీన్ చూసుకునేది. 

 పర్కాష గారింటోల్ ఆయనా, భారయ్ లతా, ముగుగ్రు కొడుకులూ, ఆయన అమమ్ అంబుజం మామీ ఉండేవారు. ముగుగ్రూ 
మగపిలల్లు కావడం చేత పర్కాష గారి భారయ్కీ, అమమ్గారికీ కూడా నేనంటే ఎంతో ఇషట్ంగా ఉండేది. నాకు తెలిసి నా చినన్పప్టినించీ సూక్ల 
ఫీజులు, బటట్లూ, బొమమ్లూ అనీన్ వాళేళ్ కొనేవారు. ననెన్పుప్డూ బయట పిలల్లా చూశేవారు కాదు, అమామ్,  నానాన్ వారింటోల్ పని చేసినా నేను 
మాతర్ం దరాజ్గా వారింటోల్ యువరాణిలా తిరిగేదానిన్, సొంత అనన్యయ్లతో మెలిగినటేల్ వాళళ్ అబాబ్యిలతో ఆటలాడేదానిన్, పోటాల్డేదానిన్, 
సోఫాలో కూరుచ్ని టీ.వీ చూసేదానిన్, డైనింగ టేబిల మీద వారితోనే తినేదానిన్. 

 అమమ్ ఎపుప్డైనా కోపప్డబోతే పాటీ అమమ్నే కేకలేసేవారు. " ఆడపిలల్ ఇంటోళ్ లకిష్ లాంటిది, ఆ ముఖంలో కళ చూశావా? 
ఎంతో పెదద్ చదువులు చదివి మనందరికీ మంచి పేరు తెసుత్ంది చూడు, దానేన్మీ అనకు, అది నాకు దేవుడిచిచ్న మనవరాలు " అనేవారు.  
లతాంటీ కూడా ఆవిడకి వంత పాడేవారు. వారిదద్రూ కలిసి ఇంగీల్ష పేపర చదివేవారు, చదరంగం ఆడుకునేవారు. నేను కూడా పాటీతో చాలా 
ఆటలు ఆడేదానిన్, ఆవిడ చాలా తెలివైన ఆవిడ, చాలా లోకజాఞ్నం కల మనిషి, సూక్ళళ్గురించీ, చదువులగురించీ, పోటీ పరీక్షలగురించీ బాగా 
తెలుసు ఆవిడకి, ఎపుప్డూ నాకు, వాళళ్ మనవలకీ బాగా చదువుకోవాలనీ, బుదిధ్గా ఉండాలనీ చెపేప్వారు. 

 నేను పదో కాల్స లో బోరడ్ పరీక్షలలో సూక్ల ఫసట్ వచిచ్నపుప్డు ఆవిడ ఎంత హడావిడి చేశారో చెపప్లేను, సవ్యంగా 
"అతిరసాలు ( అరిశెలు)", మురుకులూ వండి అందరికీ పంచారు. అనన్టుట్ నాకు వైశాలి అనే పేరు కూడా ఆవిడే పెటాట్రుట,ఎందుకో తెలీదు, 
ఆవిడకి బుదుధ్డంటే చాలా ఇషట్ం,  బుదుద్డు చివరి సందేశం ఇచిచ్న ఆ ఊరు బీహార రాషట్రంలోనే ఉంది, ఆ పేరునే నాకు వైశాలి అని పెటాట్రు. 
'వైశూ' అంటూ ముదుద్గా పిలిచేవారు. రాతిర్ కూడా ఒకోక్సారి నేను ఆవిడ గదిలోనే ఆవిడ చెపేప్ కధలు వింటూ నిదర్పోయేదానిన్. 

అలా నా చదువూ, జీవితమూ సాఫీగా సాగుతునన్ రోజులోల్ పాటీ ని ఈ కేనస్ర మాకు దూరం చేసింది. మొదటిసారి ఆవిడ 
చూసుకునేసరికే కాసత్ ఆలసయ్ం అయినా,  సరి అయిన టైముకు ఆపరేషన చేసి  ఆవిడని కాపాడగలిగారు, కానీ అపప్టినించీ ఆవిడ మళీళ్ 
మాములు మనిషి కాలేకపోయారు. చాలా దిగులు పడిపోయి, దాదాపు డిపెర్షన లోకి వెళిళ్పోయారు. ఒకసారి వసేత్, అది తగేగ్ది కాదు, మళీళ్ 
వసుత్ందని ఆవిడ బలంగా నమేమ్వారు, ఆవిడ భయపడడ్టేట్  మొదటిసారి వచిచ్న దాదాపు రెండేళల్ లోపే మళీళ్ కేనస్ర సోకింది, మరలా ఆపరేషన 
చేసే సమయంలో విపరీతమైన ఇన ఫెక్షన అయింది,, దానికి తోడు  పెదద్ వయసు. 

 నీకు తెలుసా రేఖా? ఆవిడ బర్తకడానికి ఎనిన్రోజులుందో ? తెలియని టైములో ఆవిడ ననూన్, అంకుల నీ, ఆంటీనీ 
పిలిచారు. వజార్ల దుదుద్లూ, ముకుక్న ఏడురాళళ్ వజార్ల బేసరి వెలుగులతో పోటీపడే వరచ్సుస్తో కళ కళ లాడుతూ ఉండే  ఆవిడని అలా 
మంచానికి అతుకుక్ని పోయినటుట్నన్ సిథ్తిలో చూడటం నా వలల్ కాలేదు. 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                             &çôd+ãsY   2014 

6  MLjVFL$qOq¸ ¥qDÍÓj

 "పాటీ," అని ఆవిడని పటుట్కుని ఏడేచ్శాను. 
" నీ చదువూ, పెళీళ్ చూసాత్ననుకునాన్ను వైశమామ్, ధైరయ్ంగానే ఉనాన్ననుకునాన్ను, కానీ ధైరయ్ం ఎపుప్డూ ఒకళళ్కి 

చెపప్డానికే తపప్ తన దాకా వసేత్ పిరికితనమే అని అరధ్ం అయింది. నువువ్ తపప్కుండా ఐ.ఐ.టీ లో సెలెకట్ అవుతావు, నువెవ్ంత 
చురుకైనదానివో, తెలివైనదానివో నాకు తెలుసు, మీ ఆంటీ అంకుల కూడా ఎపుప్డూ అంటారు వైశు తపప్క ఎంపిక అవుతుంది అని. మీ 
అనన్యయ్లోల్  ఇదద్రు ఇంజనీరింగే చదవననాన్రు, ఒకడు మాతర్ం ఇకక్డ ఎన. ఐ.టీ లో చేరాడు కదా" అని ఆవిడ చెపూత్ండగానే 

"అమమ్కీ, నానన్గారికీ తమ మనవళళ్లోల్ ఒకరైనా ఐ,ఐ.టీ లో చేరాలని కోరిక" అనాన్రు అంకుల అంతలో.  
"పరవాలేదు, ఈ మనవరాలు తపప్క తీరుసుత్ంది ఆ కోరికని, కదమామ్ "అనాన్రు నా చెయియ్ పటుట్కుంటూ. 
 నాకేమనాలో తెలీలేదు. చూసూత్ కూరుచ్నాన్ను పొడవైన సూటైన ఆవిడ ముకుక్నీ, ఆశతోనూ, తడితోనూ మెరుసుత్నన్ ఆవిడ 

కళళ్నీ, పటట్లేని బాధని పళళ్బిగువున భరిసూత్ కూడా చిరునవువ్ నవవ్డానికి పర్యతిన్సుత్నన్ ఆవిడ పెదవులనీ మాతర్మే కాదు, అనీన్ కలిసిన ఆ 
అందమైన ముఖంలో నా మీద ఉనన్ అభిమానానీన్, నమమ్కానీన్.   

నేను అలా చూసూత్ ఉండగానే అవిడ నా చేతిలో ఒక చెక పెటాట్రు. ఆవిడ సంతకం చేసిన బాల్ంక చెక అది. 
" నీకు సీట తపప్క వసుత్ంది, అపుప్డు నీ ఫీజ కటట్డానికి మీ నానన్ ఇబబ్ంది పడకూడదు కదా, ఇలాగే నువువ్ దేశంలోని 

అనిన్ గొపప్ పోటీ పరీక్షలోల్నూ నెగిగ్ ఎంతో పెదద్ ఉదోయ్గం చెయాయ్లి, గొపప్దానివి కావాలి, పిలాల్, పాపలతో చలల్గా ఉండాలి" అనాన్రు. ఆవిడ 
చేతిలో నా చెయియ్, నా చేతిలో అవిడిచిచ్న చెకూక్, ఆ సప్రాశ్ ఇపప్టికీ నా చేతిమీద ఉనాన్యి."ఆ రోజు నా కళళ్లోల్ ఇపప్టికీ సజీవంగా ఉంది 
రేఖా, కావాలనుకునాన్నేను మరిచ్పోలేను. అలాంటి రోజునీ, అలాంటి మనుషులనీ ఎవరైనా మరిచ్పోగలరా? 

 కేవలం పాటీకోసమే పటుట్దలగా చదివి ఐ.ఐ.టీ లో సీట తెచుచ్కునాన్ను, అపప్టికావిడ చివరి రోజులోల్ ఉనాన్రు, నా 
అదృషట్ం నేను ఐ.ఐ.టీ లో ఎంపికైన సంగతి ఆవిడ వినాన్రు, నేను కాలేజీలో వారం రోజులోల్ చేరుతాననగా..  

పూరిత్ చేయలేనటుట్ ఆపింది. ఆమె కనుకొలకులో చేరిన కనెన్టిచుకక్ని చిటికెన వేలి గోరుతో తుడుచుకుంది, నాకు పెదద్గా 
ఏమోషనస్ చూపడం తెలీదు రేఖా, కానీ పాటీని తలుచుకునన్పుప్డలాల్ నాకే తెలియని ఏదో బాధ, నాలో సుళుళ్ తిరుగుతుంది, సరి అయిన 
టైములో గురిత్ంచడం ఎంత ముఖయ్మో, దాని గురించి పూరిత్ అవగాహన కలిగి ధైరయ్ంగా ఎదురోక్వడం కూడా అంతే ముఖయ్ం కదా, ఇవి రెండూ 
తెలియకా, చూసుకోకా ఎందరో బలి అవుతునాన్రు కదా, ఈ విషయాల పార్తిపదిక మీద జరిగే ఈ పరుగు పందెం అంటే నాకందుకే పర్తేయ్కం.  

 నువెవ్పుప్డూ అడుగుతావు కదా, చూసి ఇవవ్చుచ్ కదా, అందులో ఎందరికి అపాతర్దానం చేసుత్నాన్వో, అందరినీ 
అమాయకంగా, గుడిడ్గా నమేమ్సాత్వు అని. నిజమే కావచుచ్, కానీ మనుషులిన్ నమమ్డం ముఖయ్ం నాకు, ఎవరో ఒకరిదద్రు తపుప్గా 
పర్వరిత్ంచారని మొతత్ం అందరినీ అనుమానించలేం కదా, అదే నిజమైతే ఎకక్డివాళళ్మో తెలియని మమమ్లిన్ సొంత వారికంటే ఎకుక్వగా 
ఆదరించిన పర్కాష అంకుల, లతా ఆంటీ, పాటీ, అనన్యయ్లూ ఎందుకు ఇంతగా మమమ్లిన్అభిమానించాలి.?  

ఎనిమిదేళళ్కిర్తం అంకుల,నాలుగేళళ్కిర్తం ఆంటీ పోయారు, అయినా సరే అనన్యయ్లిపప్టికీ నాతో సొంత చెలెల్లికంటే 
ఎకుక్వగా ఉంటారు. ఇదంతా ఎలా సాధయ్ం? వారి పెంపకంలో వారి బిడడ్లా పెరిగిన నేను వారినించి ఏం నేరుచ్కోవాలి? చెపుప్. ఇచుచ్టలో 
ఉనన్ హాయి పుచుచ్కునన్నాలాంటి వారికంటే ఎకుక్వ ఎవరికి తెలుసుత్ంది ? వారి సాయం వలల్ నేనీనాడు ఈ సిథ్తిలో ఉనాన్ను, నేను కనీసం 
ఒకరిదద్రికి సాయపడినా అది నా అదృషట్ంగా భావిసాత్ను. అపుప్డే పుచుచ్కునన్ నాకు ఇచుచ్టలో ఉనన్ హాయి పూరిత్గా అరధ్మవుతుంది, నాణేనికి 
రెండో వైపు అరధ్ం గోచరిసుత్ంది కదూ”  అంటూనే కాఫీలకి బిల ఇచేచ్సింది. 

"వైశూ, ఈసారి నాది కాఫీ అని ముందే అనుకునాన్ం కదా" అంది రేఖ కోపంగా. 
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" నెకస్ట్ టైం బెటర లక  మై ఫెర్ండ" అంటూ నవువ్తూ లేచింది వైశాలి. 
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