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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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  లిడేలిడే 

    కేరళ రాషట్రంలో అలెపీప్, కుమరకం అనే రెండు ఊరల్ని కలుపుతూ "హౌస బోట" అనే అరుదైన అనుభవానిన్ 
అందించే వెంబనాడ లేక లోని ఒక హౌస బోటోల్ ఉనాన్రు వినయ, లతిక. 

 రకరకాల వసతులతో, ఇంటిని తలపిసూత్ ఉండే ఆ గూటిపడవలనే హౌస బోట లంటారు, పర్తీ బోట లోనూ దానికి తగగ్ 
సిబబ్ందీ, చినన్ వంటగదీ, పడకగదులూ, టీవీ, వీడియో లాంటి వసతులనీన్ ఉంటాయి. ఆ సరసుస్నీ, ఈ హౌస బోట లనీ జీవనాధారంగా 
చేసుకుని కొనిన్ వేలమంది బర్తుకుతారు.  

కుమరకం, అలెల్పీప్ ల మధయ్ వెంబనాడ లో తిరిగే  ఆ బోట లనీన్ మధాయ్హన్ం పనెన్ండుగంటలకి బయలుదేరతాయి. అలా 
మొదలైన ఆ పర్యాణం ఆ సరసుస్ అందాలు చూసుకుంటూ సాయతర్ంవరకూ సాగి, రాతిర్కి ఆగుతుంది, మరాన్డు పొదుద్నేన్ అలాప్హారం 
తరావ్త మళీళ్ బయలుదేరి తీరం చేరుతుంది. దాదాపు ఒక రోజంతా ఆ బోట లో ఉండడం నిజంగా మంచి అనుభవం.  

టైము రెండు దాటుతోంది, లంచ కోసం దాదాపు నలభై నిమిషాలు ఆపిన బోట అపుప్డే మొదలయింది. 
 "కాబేజీ కొబబ్రి కూర, బీనస్ కూర, సాంబార, అపప్డాలు, అనన్ం, పెరుగు, పాయసం, భోజనం బావుంది కదూ" అనాన్డు 

వినయ. లతికేమీ మాటాల్డలేదు. 
" ఆమె అలక ఇంకా తీరలేదు" అని గర్హించాడు వినయ.  
 " పేర్మ యాతర్లకు కేరళ వచిచ్ ఇలా బుంగమూతి పెటుట్కుంటే బావుంటుందా చెపుప్?" అనాన్డు నవువ్తూ. లతిక నవవ్లేదు. 

ఏదో ఆలోచిసుత్నన్టుట్ మౌనంగా ఉంది, దూరంగా కనబడుతునన్ కరెంటు వైరల్నీ, వాటిమీద వరసగా ఆగి ఉనన్ పకుష్లని చూసోత్ంది. ఆమె 
మనసంతా ఎకక్డో ఉంది, మనసులో ఎకక్డో తన మాట నెగగ్లేదనన్ భావన ఆమెని అశాంతికి గురిచేసోత్ంది. అది గర్హించడానికి అటేట్ టైము 
పటట్లేదు వినయ కి. 

"తన మాట కాదని తపుప్ చేశానా ?"  అని ఒకక్ క్షణం బాధ వేసింది,  మరోసారి మాటాల్డించడానికి పర్యతిన్ంచాడు. 
" నాకు నిదొర్సోత్ంది, పడుకుంటాను" అంటూ బోటోల్ని రూం లోకి వెళిళ్ంది. 
 ఆమె సంగతి బాగా తెలిసిన వినయ చినన్గా నవువ్కునాన్డు." కోపం, బాధా ఏదీ ఎకుక్వసేపు ఉంచుకోలేదు తను, 

కాసేపటోల్నే మళీళ్ మామూలుగా అయిపోతుంది, గురొత్చిచ్నపుప్డలాల్ కాసత్ సాధిసుత్ంది అంతే,  ఇపుప్డు మాటాల్డించి గొడవ చేసుకోవడంకంటే 
తనని కాసేపు వదిలెయయ్డమే మంచిది, మహా అయితే అరగంటలో అంతా మరిచ్పోతుంది" అనుకునాన్డు ఆమె వెళిళ్న వైపే చూసూత్. 

 డెక మీద కురీచ్లో కూరుచ్ని పుసత్కపఠనంలో పడాడ్డు. 'ఇనాన్ళల్కి తను అనుకునన్టుట్గా హాలిడే కి వెళుత్నాన్డు అదే సంతోషం 
' అనుకుంటూ ఉండగానే లతిక తిరిగి వచిచ్ంది. 

 ఇందాకటిలా కాక ఇపుప్డు ముఖం పర్సనన్ంగా ఉండడం చూసి వినయ కి సంతోషం వేసింది. 
 "రూం కూడా బావుంది" అంది లతిక అతని పకక్న కూరుచ్ంటూ.  "ఊ" అనాన్డు అతను. 
 " ఐ లైక ఇట" అంది అతని భుజం మీద తల వాలుసూత్. చినన్గా నవావ్డు. 
 " ఈ వాతావరణం, ఈ ఏకాంతం. ఈ పరిసరాలు, ఇవనీన్ చాలా బావునాన్యి కదూ! అంది. 
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 "కదా" అనాన్డు, అంతే కానీ వారం కిర్తం తమ ఇదద్రి మధయ్న జరిగిన సంభాషణని గురుత్ చేసి దెపేప్ పర్యతన్ం చెయయ్లేదు. 
అదే  వినయ లో  ఆమెకి నచేచ్ గుణం, అపర్సనన్మైన విషయాలని ఎపుప్డూ గురుత్ చెయయ్డు. 

 లేక మీద నించి చలల్ని గాలి వీసోత్ంది, మధయ్లో చినన్ జలుల్ పడింది, వాతావరణం చాలా ఆహాల్దకరంగా ఉంది.  
నాలుగగ్ంటలవుతుండగా బజీజ్లు, టీలతో వచాచ్డు బోట లోని కుక. తాగుతూ ఇదద్రూ కబురల్లొ పడాడ్రు,  దూరంగా 

ఎగురుతూ కనిపిసుత్నన్ పకుష్లూ, లేక ని ఆనుకుని ఉనన్ పంటచేలు.  ఎటు చూసినా నీరు, పచచ్దనమూ, వాటిని ఆసావ్దిసూత్ కబురల్లో కాలమే 
తెలియలేదు వారికి. ఆరుగంటలవుతుంటే బోట ని పంటచేను గటుట్ కి దగగ్రగా లాగి లంగరు వేశారు బోట వాళుళ్. 

 "ఇకక్డ కావాలంటే కాసేపు దిగవచుచ్ సార గటుట్ మీదకి, రాతిర్ ఇకక్డే ఆపుతాం, పొదుద్నేన్ మళీళ్ బయలుదేరతాము" అని 
చెపాప్డు బోట అతను. మిగతా బోటుల్ కూడా దగగ్రలోనే ఆగడం మొదలుపెటాట్యి.  

ఇదద్రూ బోటోల్ంచి కిందకి దిగి చేల వైపు నడవడం మొదలు పెటాట్రు. కొబబ్రాకు చాటునించి అసత్మిసుత్నన్ సూరుయ్డు 
అందంగా కనిపిసుత్నాన్డు. 

 "వినూ, నిజంగానే కేరళ ఎంత అందమైన పర్దేశం కదూ, ఊరికే అనాన్రా " గాడ'స ఓన కంటీర్ " (God's own 
country) అని, చూసుత్నన్ కొలదీ నాకు మరింత బావుంది,"  అంది లతిక. అలా అంటునన్ ఆమెని ఫోటో తీసూత్ నవావ్డు. 

"వెలుగు ఉండగా కాసేపు పుసత్కం చదువుకోనా? లేదా అలా కాసేపు తిరిగి వదాద్మా? " అనాన్డు నవువ్తూ. 
" సరే, నువువ్ చదువుకో, నేను అలా కాసేపు తిరిగి వసాత్ను" అంది నవువ్తూ. 
 "ఎకుక్వదూరం వెళళ్కు" అనాన్డు వినయ.  
మెలిల్గా నడుసోత్ంది ఆమె, గతవారం జరిగిన సంభాషణ ఎంత వదద్నాన్ ఆమెకి గురొత్సోత్ంది, అపుప్డు వినయ ఆరుగ్య్మెంట 

అరధ్ం లేనిదిగా అనిపించింది కానీ చూసుత్ంటే అతను చెపిప్న దాంటోల్ ఎంత నిజముందో! అనిపిసోత్ంది. 
                                                         ----- 
  
 "సంతోష, శిలాప్ వాళళ్తోనా!, నేను చసేత్ రాను హాలిడే కి" సోఫా మీద బాసింపటుట్ వేసుకుని కూరుచ్ంటూ అనాన్డు 

వినయ.  
"అది కాదు వినయ, నేను చెపేప్ది వినకుండానే అలా అనేసాత్వేం? "అంది లతిక చిరుకోపంతో.  
"అమామ్యీ, నువూవ్, నీ ఫెర్ండ శిలాప్, వారి సదరు భరత్గారు సంతోష గారు కలిసి వేసే పాల్నులూ, హాలిడేలూ నాకూ, నా 

ఒంటికీ పడవు, దయచేసి ననొన్దిలేయండి. ఆ! నీకు కావాలంటే నువొవ్కక్రిత్వే వెళుళ్, నాకభయ్ంతరం లేదు, నేను హాయిగా ఇదిగో, మన 
బాలక్నీలో కూరుచ్ని టీ తాగుతూ, పుసత్కాలు చదువుకుంటూ బతికేసాత్ను నువొవ్చేచ్వరకూ" 

 అత ని మాట పూరిత్ కాకుండానే లతిక చేతిలోని కుషన వచిచ్ సరిగాగ్ అతని ముఖం మీద పడింది. 
 " అబాబ్, పోయి పోయి ఈ బాసెక్ట బాల పేల్యర ని చేసుకునాన్ను చూడు, నీ గురి ఎపుప్డూ తపప్దేం?" అంటూ దెబబ్ 

తగిలిన ముకుక్ని రుదుద్కోసాగాడు. 
 అతనిన్ అలా చూసిన లతిక  "మనతో పెటుట్కుంటే అలాగే ఉంటుంది, ఇంకోసారి అంటావా అలా?" అంది మరింత 

కోపంతో. 
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 "అనను తలీల్, దేవిగారు ఒకక్ కపుప్ కాఫీ ఇపిప్సేత్ నేను బుదిద్గా పుసత్కం చదువుకుంటాను అనాన్డు, అమిష తిర్పాఠీ పుసత్కం 
చేతిలోకి తీసుకుంటూ. 

 " ఈరోజు ఈ సంగతి తేలకుండా కాఫీ కాదు కదా, గేస వెలిగించడం కూడా కుదరదు" అంది పంతంగా. 
 "ఒహో, అయితే దొరికాడు వినయ ఇవావ్ళ, సరే తపుప్తుందా, చెపప్ండి మేడం "అనాన్డు వినయ. 
లతిక ఒక పేరునన్ ఇంజనీరింగ కాలేజీలో లెకచ్రర గా పనిచేసోత్ంది, వినయ చారట్రడ్ అకవుంటెంట, పవర వాటర కూపర 

లో పనిచేసాత్డు. శిలప్,  లతిక సహోదోయ్గి, ఆమె భరత్ సంతోష,  టార్వెల ఏజెనీస్ నడుపుతాడు. రెండు జంటలదీ దాదాపూ ఒకే వయసు 
కావడంవలల్నూ, శిలాప్, లతికా సహోదోయ్గులు కావడంవలల్నూ వారిమధయ్ సేన్హం ఏరప్డింది.  

సంతోష వాళళ్ నానన్గారి దగగ్రనించీ టార్వెల ఏజెనీస్ బిజినెస లోనే ఉనాన్రు, దానివలల్ అతను ఎపుప్డైనా చవగాగ్ టికెటుల్ 
దొరికితే తాము ఉపయోగించుకోవడమే కాక, బంధువులకీ, సేన్హితులకీ కూడా చెపూత్ ఉంటాడు. అందరూ అతనెపుప్డు అలాంటి అవకాశాల 
గురించి చెపాత్డా?  అని ఎదురు చూసూత్ ఉంటారు కూడా. లతికా, వినయ లతో పరిచయం అయాయ్కా, రెండు సారుల్ అలాంటి టిర్ప లకి 
వెళాళ్రు నలుగురూ కలిసి, మొదటి సారి ఢిలీల్, ఆగార్ వైపు, రెండో సారి సింగపూర కి.      

"బాంకాక కి మంచి డీలస్ ఉనాన్యిట, హోటెల తో కూడా కలిపి, నినన్నే శిలప్ అంది, మీరిదద్రూ వసాత్మంటే అందరం కలిసి 
వెళళ్వచుచ్ అని, వాళళ్ అకాక్, బావా కూడా వసాత్రుట, నీకు తెలుసు కదా వాళుళ్, మనతో సింగపూర వచాచ్రు కదా, ఇంకా వాళళ్వాళెళ్వరో 
మరొక నలుగురు ఉనాన్రుట, అందరికీ కలిపి బుకింగ చేసేత్ చాలా బాగా కలిసి వసుత్ంది అంది "అంది. 

వినయ వినడం లేదు, కిటికీ లోంచి బయటకి చూసుత్నాన్డు, బయట వరష్ం పడుతోంది, ఒక పకక్నించి ఎండగా ఉంది, వాన 
చినుకులమీద పడిన కిరణాలు అందమైన హరివిలుల్ని ఆవిషక్రిసుత్నాన్యి, దానేన్ చూసుత్నాన్డు అతను. 

" నేను చెపేప్ది వినడం లేదు కదూ, నువెవ్పుప్డూ ఇంతే, ఐ డోంట నో వాట ద పార్బెల్ం ఈస?" అని కోపంగా లోపలకి 
వెళిళ్పోయింది లతిక. 

లోపలకి వెళిళ్నది మళీళ్ రెండు నిమిషాలకే నైట డెర్స వేసుకుని వచిచ్ంది చేతిలో రెండు కాఫీ కపుప్లతో. ఒకటి అతనికిచిచ్ 
తనొకటి తీసుకుంటూ అంది. 

 "అది కాదు వినయ, మనం హనీమూన కి బాంకాక వెళడామనుకునాన్ం గురుత్ందా, అపుప్డు కుదరలేదు, కనీసం ఇపుప్డు 
మంచి అవకాశం ఉనన్పుప్డు వెళళ్చుచ్ కదా అంది ఆశగా. 

 లతికా వాళళ్దీ విశాఖపటన్ం దగగ్ర ఉనన్ ఒక పలెల్టూరు, ఆమె తండిర్ అదే సూక్ల లో డిర్ల మాసట్ర గా పనిచేశేవాడు, 
పిలల్లని ఎపుప్డూ కర్మశిక్షణగా పెంచడంలో ఆయనకునన్ శర్దధ్ మరి దేంటోల్నూ ఉండేది కాదు, దానికి తోడు లతికకి చినన్పప్టినించీ బాసెక్ట 
బాల లో శిక్షణ ఇచేచ్వాడు, ఎలాగైనా నేషనల లెవెల కి పంపాలని అతని ఆశ, సూక్ల వేళలోల్ చదువులూ, పరీక్షలూ, అదవగా నే బాసెక్ట 
బాల కోచింగూ ఇలా ఇదద్రూ కూడా చాలా బిజీగా ఉండేవారు. ఎపుప్డో ఒకసారి మొకుక్ తీరుచ్కోవడానికి సింహాచలమో, ఎదైనా టోరన్మెంట 
కోసమో తపప్ వారి కుటుంబం ఎపుప్డూ, ఎకక్డికీ వెళళ్లేదు. లతిక సేట్ట లెవెలోల్ చాలా సారుల్ టోరన్మెంటులోల్ పాలొగ్ని గెలిచింది. మంచి 
మారుక్లతో ఇంజనీరింగ పూరిత్ చేసి, తనకిషట్మైన టీచింగ ని వృతిత్గా ఎంచుకుంది. ఆమెకి మొదటినించీ ఊరుల్ తిరగడం అంటే చాలా ఇషట్ం. 
వినయ తో పెళిళ్ జరగకముందు సేన్హితురాళళ్తో కలిసి చినన్ చినన్ టిర్ప లకి వెళేల్ది, అందరితో కలిసి ఎంజాయ చేసేది. 

"కాసత్ వేడి కాఫీ పడేసరికి నాకు గొంతు పెగులుతోంది చూశావా? వెళళ్చుచ్, కానీ మనం ఎపుప్డైనా వెళళ్చుచ్ కదా ! అంత 
మందితో కలిసి వెళళ్డం ఎందుకు?" అనాన్డు చినన్గా. 
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"వాళేళ్దో గూర్ప బుకింగ చేసాత్రుట, దానివలల్ ఇంకా చవగాగ్ వసాత్యి, నాలుగు రోజులు చాలనాన్రుట సంతోష  అనీన్ 
చూడడానికి. చాలా తకుక్వలో ఇంటరేన్షనల టిర్ప అని చెపిప్ంది శిలప్. ఇంత మంచి ఛానస్ మళీళ్ రాదేమో, అనవసరంగా మిస అవుతాము 
కదా, నీకు వాళళ్ంటే ఇషట్మే కదా, మరి ఎందుకు రానంటునాన్వు?"  అంది. 

  "ఓ, నీకలా అరధ్ం అయిందా? నాకు వాళళ్ంటే ఇషట్మే, అది పార్బెల్ం కాదు, వాళుళ్ హాలిడే లు పాల్న చేసే పదధ్తే నాకు 
నచచ్దు, అందుకే వదద్నాన్ను, ” అనాన్డు  

"అంటే? అంది లతిక అరధ్ం కానటుట్. 
" మరేమీ లేదు, సెలవులకి సరదాగా వెళిళ్నపుప్డు అది సరదా యాతర్ లా ఉండాలి కానీ, హడావిడి యాతర్లా ఉండకూడదు 

కదా, వెళిళ్నపప్టినించీ వచేచ్వరకూ కాళళ్కి చకార్లు కటుట్కునన్టుట్, భుజాల మీద బాక పాక లు వేసుకుని తిరిగేసూత్ ఉంటే అది హాలిడే ఎలా 
అవుతుంది? 

"అలా ఎందుకవుతుంది? అందరితో కలిసి సరదాగా వెళిళ్నపుప్డు కొంచం అటూ, ఇటూ అడజ్సట్ అవక తపప్దు కదా, దానికే 
పెదద్ ఇబబ్ందా?" అంది 

" కిందటి సారి సింగపూర వెళిళ్నపుప్డు వాళుళ్ టూర ఆపరేటర దావ్రా కుదిరాచ్రు కదా, ఆ నాలుగైదు రోజులు ఎలా 
గడిచాయో ఒకక్ సారి గురుత్ తెచుచ్కో! " అనాన్డు. 

 "సింగపూర లో దిగిన వెంటనే వాళళ్ బస లో హొటెల కి వెళాళ్మా, బాగ పడేసి, ముఖాలు కడిగిన  తక్షణం పరిగెతాత్ము 
సైట సీయింగ అంటూ, ఒక అరగంటైనా టైముందా? అకక్డనించీ అందరమూ ఊరిమీద పడి తిరగడం తపప్, అందరితో కలిసి వెళళ్డం 
సరదాగానే ఉంటుంది కాదనను, కానీ మనకంటూ టైమే లేకుండా ఉంటే బావుండదు, ఇదే నే చెపేప్ది. " 

" యూనివరస్ల, సెంటోసా, జూ, నైట సఫారీ, సింగపూర ఫల్యర, మరల్యన  ఇలా ఒకటేమిటి, పర్తీ రోజూ ఎదో ఒకటి 
చూడటానికి ఉరుకులూ, పరుగులే. అనిన్ంటికంటే చిరాకైన విషయం ఇంకోటి ఉంది, వాళుళ్ ఎపుప్డు చూడమంటే అపుప్డు చూడాలి, ఎపుప్డు 
వచేచ్యమంటే అపుప్డు వచేచ్యాలి. ఇదంతా మనకవసరమా? "అనాన్డు కొంచం చిరాగాగ్. 

"విచితర్మైన లాజిక లు చెపప్డంలో నీకు నువేవ్ సాటి వినయ. ఎవరైనా కొతత్ చోటికి ఎందుకు వెళతారు? అకక్డ ఉనన్ 
నాలుగు పర్దేశాలు చూడటానికే కదా? కూరుచ్ని కూర అనన్ం తినడానికీ, పుసత్కాలు చదువుకోవడానికీ అంత దూరం వెళళ్డం ఎందుకు? 
ఇంటోల్నే ఉంటే అయిపోతుంది కదా? పైగా ఒకసారి వెళిళ్నచోటకే మళీళ్ మళీళ్ డబుబ్ తగలేసుకుని వెళళ్ం కదా, అందుకే వీలునన్ంతలో 
అకక్డునన్ వనీన్ చూడటంలో తపేప్మిటి చెపుప్?"  అంది విసుగాగ్. 

"తపప్ని నేను అనడం లేదు లతికా, నాకలా ఇషట్ం లేదు అంటునాన్ను అంతే, ఎవరి అభిపార్యం వారికుండవచుచ్ కానీ నా 
దృషిట్లో విహార యాతర్ అంటే తీరిగాగ్, హాయిగా చేసేదిగా ఉండాలి కానీ ఎవరో వెనకాల పడి తరుముతునన్టుట్ ఉండకూడదు అని, కనీసం 
ఏడాదికొకక్సారైనా సరే "అంతే.  

"నీకు గురుత్ందా, మీ శిలాప్, వాళళ్ అకాక్ టైము లేదని,  ఇలాంటివారికోసమే ఇరవై నాలుగు గంటలూ తెరిచి ఉంచే ముసత్ఫా 
షాప  లో తెలల్వారు ఝామున మూడు గంటలకి షాపింగ చేసారు, వాళళ్తో పాటు నువూవ్, ఆడవాళళ్ని ఒంటరిగా పంపడం ఇషట్ం లేక మీ 
వెనకే మేమందరమూ. ఆ రోజు రాతిర్ నిదర్ కూడా పోలేదు మనం, ఆ టిర్ప అయి వచాచ్కా ఎంత అలసిపోయామో, రెండు రోజులు పటిట్ంది 
మళీళ్ మాములుగా అవడానికి, వీళళ్తో వెళితే మళీళ్ అలాంటిదే పాల్న చేసాత్రు, బుకింగుల పేరిట అందరికీ ఒకేసారి బుక చేసాత్రు, మనం 
కావాలనాన్ మానలేని పరిసిథ్తి వసుత్ంది, అకక్డకెళాళ్కా ఇబబ్ంది పడేకంటే ముందే వదద్ని చెపేత్ సరిపోతుంది కదా, అని నా ఉదేద్శయ్ం."  
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"అయితే ఇపుప్డేమటావు? " అంది లతిక విసుగాగ్, తన సేన్హితురాలు వాళుళ్ చెపిప్నదాంటోల్ తపేప్మిటో ఆమెకింకా 
తెలియడం లేదు.  

"ఏమీ అనడంలేదు డారిల్ంగ, ఈసారి మీతో రావడం మాకు కుదరదు అని చెపేప్య, ఈసారి మనిదద్రం మనకి నచిచ్న 
హాలిడే కి వెళదాం" అనాన్డు నవువ్తూ. 

"అయోయ్ ఇంత మంచి అవకాశం, టికటుల్ ఎంత తకుక్వలో ఉనాన్యో తెలుసా? అంది అతనిన్ ఒపిప్ంచడానికి పర్యతిన్సూత్. 
" అదే మనం మారుచ్కోవలసినది, చవక, ఫీర్ అంటే చాలు, దేనికైనా తయారయిపోతాము. మనకవసరమునాన్ లేకపోయినా 

వసుత్వులు చవగాగ్ వచాచ్యి కదా అని కొనేయడం, ఫీర్ గా వసుత్నాన్యని నాణయ్త లేని వసుత్వులు కూడా కొనేసుకుని తరావ్త బాధ పడతం, 
ఇదంతా టార్ష ననన్డిగితే, పర్సుత్తం మన బడెజ్ట కూడా కొంచం వీక గా ఉంది కదా, ఊరికే పరిగెతిత్ ఇపుప్డు అకక్రేల్ని ఇంటరేన్షనల హాలిడే 
వదుద్, మనకి కావలసినది మంచి హాలిడే, కేవలం ఖరీదైన హాలిడే కాదు "  కొంచం కోపంగా అనాన్డు. 

"నీదంతా వితండవాదం, మొదటినించీ చూసుత్నాన్ను కదా, నా సంతోషం అకక్రలేదు, దాదాపు రెండేళళ్వుతోంది మన పెళిళ్ 
అయి, హనీమూన కి అనుకునన్ టిర్ప, ఇపప్టివరకూ వెళళ్లేదు, మంచి అవకాశం వచిచ్ంది కదా, సరదాగా చూసి వదాద్మని అనుకునాన్ను"  
అంది ఉకోర్షంగా.  

వినయ మాటాల్డ లేదు, ఇంక మాటాల్డేమీ లేదనన్టుట్గా పుసత్కం లో మునిగిపోవడం లతికకి మరింత కోపం తెపిప్ంచింది. 
సోఫాలోనే అటువైపు ముఖం పెటుట్కుని కూరుచ్ంది 

రెండు నిమిషాల తరావ్త వినయే అనాన్డు, "నేను చెపేప్ది విను లతికా, నేను చూసినంతవరకూ మన భారతీయుల 
యాతర్లనీన్ దాదాపు ఒకేరకంగా ఉంటాయి , అవి విహారయాతర్లయినా, తీరధ్యాతర్లైనా సరే"  

" నాకు ఊహ తెలిసినపప్టినించీ మా బామమ్కి కాశీ యాతర్ ఒక పెదద్ కల, అది తీరకుండానే తను వెళిళ్పోతుందేమోనని 
ఆవిడ ఎపుప్డూ బెంగ పడేది, అందుకని ఒకసారి నానన్ ఆవిడని తీసుకెళళ్డానికి పాల్న వేశారు, కానీ తముమ్డికి ◌ంలేరియా జవ్రం రావడంతో 
వాడిని చూసుకుంటూ అమామ్, నానాన్ ఇంటొల్నే ఉండిపోవలసి వచిచ్ంది. దాంతో బామమ్ని కాశీ యాతర్ చేయించే బాధయ్త మా బాబాయి మీద 
పడింది.  నాకు సెలవులుండడంతో ఇంటోల్ ఉండి అమమ్ని విసిగించకుండా ఉంటానని ననూన్ బాబాయి, బామమ్లతో పాటు పంపారు." 

"అలా నేను, మా బాబాయి, హైదరాబాద నించీ కాశీ వెళేళ్ రైలు ఎకాక్ం. ఎనిమిదో కాల్స లోకి వచాచ్ను నేను అపుప్డే, అంత 
దూరపర్యాణం అది కూడా అమామ్వాళుళ్ లేకుండా వెళళ్డం, నాకు ఏదో పెదద్ విషయం లా అనిపించింది. చాలా సరదాగా రైలెకాక్ను.  

 అపుప్డేమయిందో తెలుసా? అకక్డునన్ నాలుగు రోజులూ మా బామమ్ మమమ్లిన్ నించునన్ చోట నిలబడనివవ్లేదు, ఒకక్ 
క్షణం కూరోచ్నివవ్లేదు, గంటకో ఘాటోల్ సాన్నం అంటుంది, పూటకో గుడి, ఇవి కాక గంగానది హారతులూ, అభిషేకాలు, వీటనిన్ంటి మధాయ్ 
నాలుగురోజులు గడిచేసరికీ నాకూ,  మా బాబాయి కి నీరసం వచిచ్ంది, వయసులో చినన్వాడినేమో నాకు ఆ అలసట కి జవ్రం వచిచ్ంది 
కూడా. అంతా అయియ్ వెనకిక్ వచాచ్కా అందరినీ పిలిచి ఘనంగా కాశీ సమారాధన చేయించారు నానన్, అపుప్డొచిచ్ంది  మా కాశీ బామమ్. 

 మా బామమ్ కి వరసకి అకక్ అవుతుందిట, ఆవిడ లెకక్లేననిన్ సారుల్ కాశీ వెళిళ్ందిట, అందుకే ఆవిడనందరూ 'కాశీ 
అమమ్మమ్, కాశీ పినిన్, ' ఇలా ఎవరికే చుటట్రికముంటే అయితే దానికి ముందు 'కాశీ ' చేరిచ్ పిలుసాత్రు. ఆవిడ వచిచ్ భోజనం చేసూత్ మా 
బామమ్ని ఏదో గుడి గురించి అడిగింది, మా దురదృషట్వశాతూత్ ఆ గుడి మేము చూడలేదు, అంతే మా బామమ్ మొదలు పెటిట్ంది. 
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 "నీ లాంటి వాళళ్తో వెళితే నాకు అనీన్ తెలిసేవే 'కాశీ అకాక్', ఈ కురర్కుంకలనిచిచ్ పంపాడు మా పర్భాకరం అని మా 
నానన్నీ, అనీన్ తిరగడానికి శేషుగాడికి ఓపికేదీ అని మా బాబయయ్నీ, దీనికి తోడు ఈ బాబిగాడొకడు, కాళుళ్ లాగేసుత్నాన్యి, నోరెండిపోతోంది 
అని ఒకటే గొడవ, ఏదీ తినన్గా చూడనివవ్లేదనుకో " అని ననూన్ సాధించింది. 

" వీలైతే విశవ్నాధుడిని ఇంకొకసారి చూదాద్మని మనసు తెగ పీకిందనుకో, ఏదీ పడనిసేత్నా వీళిళ్దద్రూ? అంటూ పాఠం 
మొదలు పెటిట్ంది. " ఉనన్ నాలుగురోజులోల్నూ మూడు సారుల్ చూసింది అయినా సరిపోలేదావిడకి, మళీళ్, మళీల్ వసాత్నేవిటార్?" అంది  పైగా.  

"ఒకక్ క్షణం కూడా దికుక్తోచనివవ్లేదనుకో వీళళ్ హడావిడితో" అంటూ మమమ్లన్ందరినీ ఝాడించి వదిలింది. అదొకక్సారే 
కాదు,ఆవిడ బర్తికినంతకాలమూ దెపుప్తూనే ఉంది. 

 "వెళిళ్నపప్టినించీ క్షణం తీరిక లేకుండా తిరిగినా సరిపోననిన్ పర్దేశాలుంటే ఇంకొకక్ రోజుంటే సరిపోయేది కదా? అది 
వాళళ్కెందుకు తటట్లేదు? అని ఇపప్టికీ ఆశచ్రయ్మే నాకు. ఇంకో రెండు రోజులుంటే వసతికీ, భోజనాలకీ అదనపు ఖరుచ్, అదిషట్ం లేదావిడకి, 
అలా అని ముఖయ్మైన పర్దేశాలు మాతర్ం చూసి ఊరుకోవడమూ కుదరదు. అదే మధయ్తరగతి సవ్భావమేమో, అనీన్ కావాలి అని ఉంటుంది, 
అనీన్ కొనలేని పరిసిథ్తి. మనకి కావలసినదేమిటో కరకట్ గా తెలుసుకుని పాల్న చేసుకుంటే ఈ రకమైఅన అసంటృపుత్లుండవని తెలుసుకోలేని 
మనసిథ్తి." 

అపప్టినించీ నాకు తెలియకుండానే అందరినీ పరిశీలించేవాడిని, అపప్టివరకూ అమామ్, నానన్లతో సరదాగా సెలవులకి 
వెళేళ్ టిర్ప లని కూడా తరచి చూసేత్ నాకు చాలా గమమ్తైత్న విషయాలు కనిపించేవి, కేవలం మా ఇంటోల్ నే కాదు,  దాదాపు అందరి ఇళళ్లోల్నూ  
అలాగే అని చాలా మందిని చూశాకా నాకు అనిపించింది.    

మా తిరుపతి యాతర్లనీన్ వెళిళ్నపప్టినించీ ఎనిన్ సారుల్ దరశ్నం చేసుకోవచుచ్? దరశ్నం అయిపోగానే గోవిందరాజునీ, 
పదామ్వతినీ చూడటమూ, తరావ్త ఆకాశగంగా, పాపనాశనం ఇలా తిరిగిన చోట తిరగకుండా పొదద్ంతా తిరిగి,  మేము తోటకూర కాడలాల్ 
వేళాళ్డిపోతుంటే అమామ్, నానాన్ ఇదద్రీన్ చెరొకరూ భుజాన వేసుకుని రాతిర్కి కాటేజీ చేరడం, మళీళ్ మరాన్డు పొదుద్నేన్ తయారవడం.  
ఇంచుమించు అనిన్ టిర్పుప్లూ అలాగే జరిగేవి.  

ఊటీయో, కొడైకెనాలో వెళితే, ఆ జలపాతాలూ, ఈ ఫల్వర గారెడ్న లూ, లవరస్ పాయింటులూ, సూయిసైడ పాయింట లూ 
అంటూ ఊరంతా తిరగడం, ఎపుప్డో అలసిపోయి హోటల కొచిచ్ నిదర్పోవడం తపప్ నాకేమీ గురుత్ లేదు. 

విహారయాతర్ని మరొకలా కూడా గడపవచుచ్ అని మేము కొడైకెనాల వెళిళ్నపుప్డు నాకు తెలిసింది.  మా హోటల లోనే 
ఎదురుగా ఉనన్ గదిలో ఒక విదేశీ కుటుంబం ఉనాన్రు, మేము అకక్డునన్ మూడు రోజులూ వాళూళ్, మేము రోజూ ఎకక్డో అకక్డ కలిసే 
వాళళ్ం,  రెసాట్రెంట లోనో, పారక్ లోనో, మేము హడావిడిగా బయటకి వెళేళ్పుప్డో, ఇలా.  

వాళెళ్ందుకో మాలా హడావిడిగా పరుగులు పెడుతునన్టుట్గా అనిపించేవారు కాదు, పిలల్లు పారక్ లో ఆడుకుంటూ ఉంటే 
పెదద్వాళిళ్దద్రూ బెంచ మీద కూరుచ్ని కబురుల్ చెపుప్కునేవారు, లేదా అందరూ కలిసి సివ్మిమ్ంగ చేశేవారు. భోజనం కూడా నిదానంగా 
చేశేవారు. 

 దానిన్ అమామ్ వాళుళ్ కూడా గమనించినటుట్నాన్రు. 
 "వాళేళ్మిటండీ, ఊరికే హోటల కే అంటిపెటుట్కుపోయుంటారేమిటి? నాలుగు పర్దేశాలు చూడాలని అనుకోరా? ఒకక్ 

జలపాతం మాతర్ం చూసి వచాచ్రుట ఇపప్టివరకూ, అంతే!  ఇంకో నాలుగురోజులికక్డే ఉంటారుట కూడానూ,  మన బాబి చెపాప్డు" అంది.  
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దానికి నానన్" వాళుళ్ డాలరుల్ రూపాయలోల్కి మారిచ్ ఖరుచ్ పెటుట్కుంటారు కనక ఎనాన్ళైళ్నా ఉండి, నిదానంగా చూసాత్రు, 
ఇషట్ం లేకపోతే ఇలా ఊరికే కూరుచ్ని టైము గడుపుతారు. మనకలా కుదరదు కదా, మరొక రోజు ఉండాలంటే మళీళ్ హోటల చారీజ్లు, 
భోజనాల ఖరుచ్లూ, అందుకే ఉనన్ టైములో వీలైననిన్ చూడాలని తాపతర్యపడతాం " అనాన్రు.  

అపుప్డే నాకు మొదటిసారి నాకు అరధ్ం అయింది, హాలిడేని మరొకలా గడపవచుచ్,  అని.  నానన్ మాటలు అపుప్డు 
నిజమేనేమో అనిపించినా పెదద్వాడినయాయ్కా ఆలోచిసేత్ మరికొనిన్ విషయాలు సుఫ్రించాయి లతికా, సెలవులు సెలవులాల్ గడపాలి తపప్ 
మరింత బిజీగా మారుచ్కోకూడదని. మనకునన్ టైములోనూ, బడెజ్ట లోనూ వీలైననిన్ మాతర్మే చూసి ఆనందించవచుచ్, ఎవరో "అయోయ్ అంత 
దూరం వెళిళ్ అది చూడలేదా?" అంటారని బాధ పడకక్రలేదు అనీ, "ఎలాగూ వెళాళ్రు కదా, పకక్నే ఆ ఊరు కూడానూ, అది కూడా చూసి 
వచెచ్యయ్వలసింది" అంటే మనసు కషట్పెటుట్కోనకక్రలేదనీ, 

అందుకని ఈ సారి అలా కాకుండా ఉండాలని నేను మన హాలిడే పాల్న చేశాను, నువువ్ కూడా చాలా మెచుచ్కుంటావు, నిజం 
" అనాన్డు. 

---------------- 
ఆనాటి సంభాషణ అంతా గురుత్కు తెచుచ్కుంటూ లతిక నవువ్కుంటూ ఉండగానే ఉండగానే 
 "లతికా, చీకటిపడుతోంది, బోట వైపుకి వెళదామా?  వెనకే వచిచ్ చేతిని అందిసూత్ అనాన్డు వినయ. 
 "షూయ్ర" అంది నవువ్తూ అతని చేతిలో చెయియ్ వేసూత్. 
 బోట లోని డైనింగ టేబిల మీద కేండిల వెలిగించి భోజనం ఏరాప్టుల్ చేసుత్నాన్డు కుక. 
పౌరణ్మి నాటి  నిండు చందమామ రూపం నిశచ్లంగా ఉనన్ సరసుస్లో పడి, అపుప్డే పరుచుకుంటునన్ చీకటి కానావ్స మీద 

పరావరత్నం చెందిన వెలుగులో అందంగా మెరుసోత్ంది వారి ఏకాంత మందిరం. 
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