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1    గార్ండ సాల్మ -  ఉణుదురిత్ శీర్నివాసు 

గార్ ండ్ ల్ మ్ గార్ ండ్ ల్ మ్             ఉణుదురిత్  ర్ నిఉణుదురిత్  ర్ ని   

 
 "టూ సేప్డస్"… పర్భు, అలవాటు పర్కారం… ఫోరిస్ంగ బిడ!! నా దగగ్ర పాయింటుల్నాన్ లేకపోయినా రెసాప్నడ్వావ్లి, లేక పోతే పోషుట్ పేల్ 

ఎనాలిసిస లో యుదధ్ం  తపప్దు. నేను నారత్, పర్భు  సౌత. ఎరర్గా నలల్గా కొంచెం కారుడ్స్లెంగుత్  కనిపిసేత్ చాలు  ఉదేర్కపడిపోతాడు. ఈషుట్ సుబాబ్రావు 
బాల్ంక ఫేసుతో "పాస ". తొణకడు మొఖంలో ఫీలింగుస్ తెలియవు, పోకర ఫేసు. మూడు ముకక్లాటలో బాగా  రాణించును. బాగా ఆలోచించి గాని యే పనీ 
చెయయ్డు,ఆఖరికి మందు కొటట్డంలో కూడా!! ఆలోచించి ఆలోచించి ఓ సిపుప్ తీసుకుంటాడు.ఈ అయిదారు సంవతస్రాలలో మా సెకండు రౌండుకెపుప్డూ 
వెనకే ఉంటాడు.    

నా మటుకు నేను  కనస్రేవ్టివ బిడడ్రేన్ . 
ఎనసత్టిసట్ యెపుప్డూ సేఫీట్ ఫసట్ పదధ్తే,పేషంటుని పార్ణాలతో బయట పడేయాలి. అదే ఫసట్ పర్యారిటీ.        

పర్భు టూ సేప్డస్.... కనీసం పంతొమిమ్ది హైకారుడ్ పాయింటస్ విత అయిదు సేప్డు కారడ్స్.                    
నా దగగ్ర రెండు సేప్డు బిట కారడ్స్,ఓ కల్బుబ్ జాకీ ,ఓ రాణీనూన్..... 
డినయాలైనా ఇవావ్లి. “నో టర్ంప... ”. అరధ్ం చేసుకునాన్డు.                                              
 మధయ్న వెషుట్ కులకరిణ్ “డబుల”.మహా దిటట్వైన వాడు పైకి తేలడు. 
తీర్ సేప్డస్ డబులస్ దగగ్ర సెటిలయాయ్ం.ఆటమొదలయియ్ంది.....వన  ఓ.టి...బోణీ  బాగానే వుంది  రబబ్రు మాదే.  
 నా భారయ్, పిలల్ల దగగ్రకెళళ్డంతో నేనొకక్డేన్ వునాన్ను. శనివారం,వీకెండు కావడంతో డినన్ర  విత డిర్ంకుస్. అడాడ్ మా ఇలేల్ !!!  
 పర్భు, సుబాబ్రావు,కులకరిణ్. నలుగురం మధవ్వయసుక్లం. బిర్డిజ్, లికక్రు, సాహితయ్ం, పాత  హిందీ సినిమా పాటలు, ముఖయ్ంగా 

సైగల…..కామన ఇంటెర్సర్స్ట్స్.అంతో,యింతో  మంచి ఉదోయ్గాలు. మంచి సంపాదన ....నా డాకట్రు పొజిషన కొంచెం  పైమెటట్యినా   తకిక్న వాళళ్తో 
కంపాటిబిలిటీ బాగానే వుంది. సుబాబ్రావు ఆడిటరు, కులకరిణ్ సైంటిషుట్, పర్భు మెకానికల యింజినీరు. నెలకోసారి గెటుట్గెదర. డినన్ర అండ బిర్డజ్ . నో సేట్కస్. 

డిర్ంకస్…? పొర్వైడెడ… అడాడ్ దొరకాలి,లేపోతే  ఓనీల్ బిర్డిజ్ అండ డినన్ర . 
అవేళ  వేగిరంగానే, సాయంతర్ం  ఏడునన్రకే మా పూజ మొదలు పెటేట్శాం. వంటవాడు రొటెట్లు చేసేసి హాట కేసులో పెటేట్శాడు. 

కూరేంచేసాడో..తినన్పుప్డు తెలుసుత్ంది.. నేను చెపప్కుండానే సొంత  తెలివితో పకోడీలు, అపప్డాలూ  వేయించి, కొంచెం జీడిపపుప్ కూడా రెడీ చేసేశాడు,   
సారు ఒకక్రే వునాన్రు, అమమ్గారువూళోళ్లేరు,పైగా శనివారం  ...కారయ్కర్మం వాడికి బాగా తెలుసు.     
బిర్డిజ్  ఆడుతునాన్నే, కానీ ఆట మీద దృషిట్  కుదరటం లేదు. 
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సైకియాటిర్సట్వువ్దామనుకొనన్ఎనసథ్టిషుట్ని….యివాళ థియేటరోల్ సిప్ల్ట పెరస్నాలిటీస  గురించి టాపిక వచిచ్ంది. రెచిచ్పోయాను  పర్తి మనిషికీ 
రెండుపారాశ్వ్లుంటాయ.                                                                                 

 పైకి కనిపించేదొకటి,లోపలుంకోటీ. బొమామ్,బొరుసూలాగ. ఏది ఎపుప్డు పై చెయియ్గా ఉంటుందో, మనిషి తనకు తెలియకుండానే తన 
వయ్కిత్తావ్నిన్ దాంతో ముడి పెటుట్కుంటాడు.               

ఆ  వయ్కిత్తవ్ం పైచెయియ్ ఉనన్ంతకాలం అదే బహిరగ్తమౌతూ వుంటుంది.  ఆబెస్షనాల్ పర్తిబింబిసుత్ంది.  కొంతమంది తమ ఊహాజనితమైన 
వయ్కిత్తావ్నిన్ ఆపాదించుకొని, దాని డామినేషన కి లోబడి పోయి ఆ వయ్కిత్తవ్ం లోనే, జీవించడానికి అలవాటు పడిపోతారు.   

ఆ సంకెళుల్ విడిపించుకోవడం చాలా కషట్ం ..అసాధయ్ం అంటే అతిశయోకిత్ కాదేమో.                
పేకాట ఓ రౌండయియ్ంది. టైం  టు సాట్రట్ డిర్ంకస్. ఫసట్ రౌండ డిర్ంకస్ తేవడానికి లోపలికి  వెళాళ్ను. టీచర విసీక్ ,సోడా, ఐసు కూయ్బస్ ,మంచింగ 

మెటీరియల ...వంటవాడు రెడీగా పెటాట్డుగా..!!!.                                                                                                                         
సుబాబ్రావుకి పెదద్ పెగుగ్, చినన్ సోడా ఎందుకంటే సోల్గా తాగుతాడు. హి ఈజ వెరీసోల్...!యునో...! బిర్డిజ్లో కూడా సోల్వే. మాతో సమంగా కికుక్ 

రావాలంటే డిర్ంకు సాట్ర్ంగ గా  ఉండాలి.రెండు పెగుగ్లు లిమిట దాటడెపుప్డూ !!! 
కులకరిణ్ మామూమ్లు పెగేగ్. బట  ..నో ఐస.. ఆన ద రాకస్ ..నీట!!! అంతా  వెసట్ర్న కలచ్ర..లిమిటాట్..?డిపెండస్ ఆన ది కంపెనీ ..? 
 నేనూ, సుబాబ్రావూ సామానయ్ మానవులం..ఆమ ఆదీమ్…మొదటిది ఒక లారజ్  విత సోడా... పెల్ంటీ ఆఫ ఐస. రెండోది సామ్ల  అండ సోడా అప 

టు ది బిర్మ , లోడెడ విత ఐస. మూడోదుంటే  సెకండ రౌండ రిపీటే !! 
ఎవవ్ళూళ్ రెండు పెగుగ్లకి మించరు,తాగి పడిపోరు....! 
సుబబ్రావడిగాడు "ఏంటి డాకట్రుగారూ మూడ  ఆఫ లో వునన్టుట్నాన్రు,ఇపప్టి దాకా ఓకధ  లేదు , ఓ జోకు లేదు…! ఏదయినా  

సైకాలజీపార్బల్మా,ఎనసీత్షియాకాంపిల్కేషనా...?.”                                              
అందరికీ నా యిషాట్లు తెలుసు. సైకాలజీ అంటే నాలోని సైకియాటిర్సట్ గురించనన్మాట.  
“అవును సుబాబ్రావ ...!” ఓ గలఫ్ తీసుకుంటూ  
“అనన్యయ్ గురించి తెలుసు కదూ?!!”                                                                                                
 “ఆ టీచరుగారేనా…. ఒకక్డే కొడుకు...?”                                                                                       
 “యెస ..!! వాడి తోటే సమసయ్. యేదో పనికిరాని సబెజ్కుట్, డబుబ్లురాని సెప్షాలిటీ, రీసెరిచ్, పొరుచ్గలుల్,సెప్యినూ,లవూవ్,కులాంతర వివాహం 

...చాలా కావ్లిఫికేషనుస్నాన్యిలెండి. గానీ తెలివితేటలు డబుబ్నివవ్వుకదా!! మన తెలివిని ఇనెవ్షుట్ చేయాలి, కేష చేసుకోవాలి. లేపోతే విపరీతమైన తెలివి 
వికటిసుత్ంది.”  

చినన్ వరష్ం పెదద్దిగా మారుతోంది.  
“కోజీ వెదరు, యింటలెకుట్చ్వల కంపెనీ, కారడ్స్ ఆన ది టేబుల విత డిర్ంక ఇన  హాండ. కధకి సరిపడాడ్ ఎoబియనుస్.మరి మొదలెటట్ండి” అనాన్డు 

కులకరిణ్  
సుబాబ్రావింకా రెండో సిపుప్ తీసుకోలేదు. సిగరెటుట్ కాలాచ్లని మహా కోరిగాగ్ వుండెను, కానీ యీ మధయ్ సిగరెటుట్  వాసన పడటం లేదు. కిటికీ 

తలుపు బాగా తెరిచి తడి మటిట్ వాసనని, తుపప్రల్తో కూడిన చలల్గాలినీ ఎంజాయ చేసి, ఇంకో గలుప్ ... 
“వాడికి యీమధయ్ సీకెర్ట ఏజెంటుగా “రా” లోనో, మరెందులోనో వుదోయ్గమయియ్ంది, చాలా రోజులయి దానోల్నేనట జాబు. ఎవళకీ చెపప్లేదు. 

ఆమధయ్ ఎవరో వీణిణ్ వాటర ఫాలస్  దగగ్ర ఎటాక చేసి తాళల్తో కటేట్సి పారిపోయారుట. మోటారు సైకిలిన్ పెటోర్లు పోసి కాలేచ్శారట. వీడెలాగో పార్ణాలతో 
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బయట పడాడ్డు. ఆసప్తిర్లోఎడిమ్టయి ఇంటికి ఫోను చేసాడుట. అనన్యయ్ ఫోను చేసి చెపాప్డు. దీంతో అందరికీ వరీర్,ఆందోళన, బెంగానూ!!!”        
“ఇదివరకు కూడా యిలాగే ఏదో  అయిందని  చెపాప్రే ...”                                              

“అవును అపుప్డు వీడి వుదోయ్గం గురించి నాకు తెలియదు..!!”                                        
 “సరే...ఆ సంగతి వదిలేయండి. లెటస్ గెట ఆన విదద్గేమ. పూజ కి విఘన్ం రాకూడదు.”                
 సెకండ రౌండ డిర్ంకస్....  అండ కారడ్స్..... బిడ,మళీళ్ సౌతస్ టరన్ . 
      
**                    **                      **                  **                            **                       
ఆ సాయంతర్ం తరువాత చాలా కాలానిగాగ్ని  మేం  తీరికగా కూరోచ్డానికి వీలుపడ లేదు. నాలుగు నెలల పైనే!! చలికాలం, మళీళ్ మా ఆవిడ 

కిర్షట్మస శలవలకి  పిలల్ల దగగ్రకు.. మళీళ్ శనివారం సాయంతర్ం...వరష్ంలేదు.చలికాలం! సెవ్టట్రుల్, మంకీటోపీలు, విసీక్, చికెనూ, జీడిపపూప్.! 
రముమ్వుంటే బాగుంటుందని కులకరిణ్ గొణిగాడు కానీ మెజారిటీ వోటు విసీక్కే .  

కారడ్స్ పంచకుండానే, “గురూగారూ. కిందటిసారి అనన్యయ్గారి అబాబ్యి గురించి చెపప్డం మధయ్ లో ఆపేశారు. ఇవావ్ళ పూరిత్ 
చేసేయండి”…పర్భూ రికెవ్షట్ .మిగతా యిదద్రూ అవునవునని సపోరుట్.  

వాళల్కు తెలియదు గాని ఈ నాలుగు నెలలోల్ చాలా విషయాలు జరిగాయ. దీఫుగాడేదో హడావుడి చెయయ్డం, 
ఆసప్తీర్,ఆందోళనా,కుటుంబమందరికీ టెనష్నూను.                                              

ఆవేళ బొంబాయిలో టెరర్రిషుట్ ఎటాక లైవ టెలీకాసట్  చూసుత్నాన్ం నేను,తనూ. ఫోను మోగింది  
“..దీపూ!!.”                                                                                    
 “ఏవిరోయ!!ఎకక్డనుండి..?బావునాన్వా…?”అడిగాను.                                      
“బాగానే వునాన్ను బాబాయ. కానీ ఎకక్డునాన్నో అడకుక్.. నా వుదోయ్గం తెలుసు కదా !!టీవీ చూసూత్ండుంటావ ...ఊహించుకో..!? పినిన్ ఎలా 

వుంది. ఈమారు మీ దగగ్ర కనీసం రెండు రోజులైనా గడపాలి. ..బతికుంటే..!!!”                                                                     
 “అవేం మాటలురా! యూ ఆర వెలక్మ .రెండోర్జులు  కాపోతే నాలోర్జులుండు.  నీ ఆరోగయ్ంజాగర్తత్సుమా ..!!”   
మా  యిదద్రికీ నిజంగా చాలా ఆందోళన. అనన్యయ్ కి వెంటనే ఫోను చేశాను. దీపూ గురించి ఏదో యాదాలాపంగా అడిగినటుట్ అడిగాను, “ఎలా 

వునాన్డు” అని.                                                                                                               
 తాను పెదద్ ఆందోళనపడుతునన్టుట్గాఅనిపించలేదు. వదినెగారు  కూడా!!. మనవలు,కోడళల్ కబురుల్.అసస్లు ఆదురాద్ పడుతునన్టట్నిపించలేద  .ఓ 

విధంగా వాళల్కి ఆందోళన లేకపోవడం ననున్ నిరుతాస్హపరిచింది. మంచి కబురు అంటే జెలసీ ఒకక్టే నిరుతాస్హానికి  కారణం కాదు అని అవావ్ళ నాకు 
తెలిసింది. యితరుల విషయాలోల్ కొనిన్ మంచి వారత్లు కూడా నిరుతాస్హపరచడం ...వెల! నాగరికత కాదేమో!! ఎవరైనా చనిపోయారో లేక జబుబ్గా 
వునాన్రో అనన్ వారత్ ఉతాస్హం కలిగించడం..ఓ పుటుట్క ఓపెళిళ్ యింకేదేనా  శుభవారత్ విచారం కలిగించడం… దేవ్షానిన్ సూచిసుత్ంది. ఇపుప్డు మాతర్ం 
నా నిరుతాస్హం దేవ్షం కాదు. కుతూహలం అనొచుచ్, అనన్యయ్కి ఆందోళన ఎందుకు లేదా ....!!? 

కాకపోతే అనన్యయ్, " నీతో ఓ ముఖయ్మైన విషయం మాటాట్డాలి,తవ్రలో వసాత్ను” అనడం నా కుతూహలానిన్ రెటిట్ంపు చేసింది. తాను 
వచిచ్చ్నపుప్డే అడుగుదామనుకునాన్ను కానీ   ఒక ఆశచ్రయ్కరమైన  విషయం వినబోతునాన్ని యే మాతర్ం వూహించలేదు. 

ఇంకో గలుప్ తీసుకుమని నా మితుర్ల మొహాలు చూశాను. వాళుళ్ కూడా నిరుతాస్హపడడ్టుట్ అనిపించింది,కొంచెం విసుగాగ్ కూడా కనిపించారు. 
కొందరి కుతూహలాలు,ఇంకొందరికి విసుగేమో!!!అపప్టికి నా నెరేషన ఆపి బిర్డిజ్ లో పడాడ్ం. 

**                          **                         ***                       **                                 
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ఇది జరిగి ఏడాదయింది.పండుగ వెళిల్ కనుమ నాడు అనన్యయ్ వచాచ్డు. అనన్యయ్ వసుత్నాన్డంటే  అంతా  సందడే!! నవువ్లూ,జోకులూ 
.అవలీలగా హాసయ్ం,అలవోకగా నిరవ్చనాలూ,రిపారీట్లూ. .ఆయనొకక్డే పదిమంది పెటుట్ మా ఆవిడ కూడా బావగారు వసుత్నాన్రంటే కొనిన్ నిబంధనలిన్ 
పకక్కు పెటేట్సుత్ంది.                                                         

మధాయ్హన్ం  భోజనాలపుప్డు"తముమ్డూ సరుకుందా, తెచుచ్కోవాలా"అని సాయంతర్ం కారయ్కర్మం ఖరారు చేసేశాడు అనన్యయ్.   
 “ఎచుచ్ఁ లేదు కానీ మనిదద్రికీ సరిపోతుందిలే” అనేశాను.                                                                       
ఈవూరు రాక ముందరే నేను సిగరెటుల్  మానేశానని కోపప్డాడ్డు. తనొచిచ్నపుప్డు మరదలు యెదురుగా ఒకక్డూ సిగరెటుట్ కాలచ్డం మరాయ్దగా 

వుండదుట. అందుకని  ఆయన వచిచ్నపుప్డు తనని “లోన సోమ్కరిన్” చెయొయ్దద్ని వారిన్ంగ యిచాచ్డు. ఆ విషయం ఇపప్టికీ తను దెపిప్పొడుసూత్ 
వుంటుంది. ఆ సమసయ్ లేకుండా కొతత్ సంవతస్రం నాడు మళీళ్ సోమ్కింగ మొదలెటేట్శాను. 

 చీరుల్ యేవీ లేకుండానే మొదలుపెటాట్ం. మా ఆవిడ కూడా వేడి టొమాటో సూపు పటుట్కుని కూరుచ్ంది.  
“చెపుప్” అనాన్ను.దేని గురించో మాకూ, తనకీ తెలుసు.                                                                              
"అసలు దీపూ గురించి మాటాల్డదామనే  యిపుప్డు రావడం" అనాన్డు సిగరెటూట్ ముటిట్సూత్                              
 “ఆ విషయం నేను గర్హించాను, ఏమైనా ఎకాష్ట్ర్ పర్మాదమా..?”                                          
“ వాడికాక్దు..మాకు..!!”  అనాన్డు. నిరాఘ్ంత పోయాం                                                                    
"నీకు తెలుసుగా నా ఫెర్ండు ఛతర్పతి ఎసీప్నుండి ఐ.జి అయాయ్డు. వాడితో చెపిప్ కిందటిసారి వాటరాఫ్ల దగగ్ర పర్మాదం గురించి  ఎంకవ్యిరీ 

చేయించాను. అంతా వటిట్  అబదధ్మని తేలింది.”  
"అంటే…!? " నిజంగానే నాకు బోధపడలేదు.   
మా ఆవిడ మొహం  కూడా పర్శాన్రథ్కంగానే వుంది.   
"అంటే యేవిఁటి ..? ఇంతకాలం మనందరం శుదధ్ వెరిర్ వెధవలమయాయ్ం. "                                                        
 “మై గాడ..మదార్సులో కతిత్త్పోటూల్  ,కలకతాత్ కిడాన్పూ ....!?”                                                                  
“‘అనీన్ కలిప్తాలే”   
"మరి ఆపరేషనూల్,హాసప్టల రిపోరుట్లో...?"                                                                                          
“అనీన్ సృషిట్ రా బర్దర…నముమ్తూనన్వాడిని యింకొంచెం నమిమ్ంచడం కషట్ం కాదు. అందులోనూ సెంటిమెంటు నమమ్కానిన్ యింకా 

పెంచుతుంది. అంతెందుకూ నువువ్ తాజ హోటల అటాట్క గురించి ఫోను చేసినపుప్డు వాడు ఊళోళ్నే, మా దగగ్రే వునాన్డు. నువోవ్ ఇడియట లాగ కంగారు 
పడిపోయావ. మనం యెంత ఫూల అవుతే అంత ఆనందం వాడికి. తమాషా ఏవిటంటే యివనీన్అబధాధ్లని నేను నముమ్తునాన్ను, గాని తకిక్న వాళెళ్వవ్రూ 
నమమ్టం లేదు వీడి కెపుప్డు ఏమౌతుందోనని బెంగ”గొంతుక జీర  పోయింది.                   

 గాల్సులు మళీళ్ నింపాను.                                                                                        
“అనన్యాయ్ నువేవ్మీ బెంగ పెటుట్కోకు. మంచి సైకియాటీర్ సెప్షలిసుట్కి  చూపిదాద్ం” అనాన్ను,మరేమిటనాలో తెలియక !! 
“అదీ అయియ్ంది. ఆయనకే పాఠాలు చెపాప్డు వీడు. నువొవ్కసారి, వాడితో మాటాల్డి వాడి సంగతి కనుకోక్. నీ సైకియాటీర్ జాఞ్నం, ఎనసీథ్షియా 

అనుభవం ఉపయోగ పడతాయేమో!!!”        
సరేననాన్నేగాని నామీద నాకే నమమ్కం లేకుండెను .రెండు నెలల తరువాత , ఆ వూళోళ్నే వొక పెళిళ్కి వెళళ్వలసి వచిచ్ంది. 
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దీపూ కూడా వూళోళ్నే వునాన్డు.మాటల సందరభ్ంలో వాడి వుదోయ్గం, వాయ్పారం యధాలాపంగా అడిగినటుట్ వాకబు చేశాను. చాలా 
బాగుందనాన్డు. పర్సుత్తం కారుందిట డైరవరుతో సహా!!!  ఎపుప్డు కావాలంటే అపుప్డు వసుత్ందిట. వరిక్ంగవరస్ అనీ, ఐదు నుండి తొమిమ్దీ అనీ లేదుట. 
వెళిళ్నాన్డు వెళల్డం ..అంతా వీడిషట్ం ..పనిబటిట్ వుంటుందిట.  కంపూయ్టర మీదే  సగం పనయిపోతుందిట .                     

  “మరి జీతం “..?                                                                                                      
“దానికేం ఫరవాలేదు, ఇంత నుండి యింత లోపున మన యిషట్మొచిచ్నంత యెపుప్డు కావలిసేత్ అపుప్డు తీసుకోవచుచ్ట”.  
ఎంతో మాతర్ం చెపప్లేదు. లెకక్ మాతర్ం ఖఛిచ్తంగా వుండాలిట. రసీదులూ,బిలుల్లూ జాగర్తత్గా వుంచాలిట. లావాదేవీలనీన్ కేష లోనేనట,టాకుస్ 

పార్బెల్మ లేకుండా వుండడానికి ! అంతా జేముస్బాండు షెట్ౖలు... పిషట్లొకక్టే తకుక్వ. అది కూడా తీసుకుందామనుకునాన్టట్ కానీ పరిమ్షన యివవ్లేదుట.        
బతికించారనుకొనాన్ను.. పిషట్లుంటే అదో  ఎకాష్ట్ర్ డేంజరు మన పీకల మీదకి!!!. మధయ్లో  ఫార్యిడు ,యంగు...,ఎముకలోల్ జీనుస్, డి. ఎన. ఎ. ల గురించి 
ముచచ్చ్టించాడు. కులపర్వృతుత్ల జీనుస్ కొనిన్ వందల సంవతస్రాల దాకా వుండి పోతాయిట. కారబ్న సట్డీస దావ్రా ఒక మనిషి పూరీవ్కులు యే వృతిత్లో        
వుండేవారో, యేం పనిచేశేవారో కనుకోక్వచుఛ్ట. రాముడి వంశసుత్లు, కృషుణ్డి వంశసుత్ల జాడ కూడా తీయవచుచ్ట.        
ఎకక్డికకక్డ నాకు  అవకాశం యివవ్కుండా వాడే మాటాల్డాడు. నా వుదేద్శయ్ం కనిపెటేట్శాడనుకుంటాను .!!! 

మొతాత్నికి ఓ రెండు గంటలు వాడి  మాటలు విని, మాటాల్డి(?) వటిట్ చేతులతో వచేచ్చ్శాను.  
ఆ సాయంకాలం అనన్యయ్ కి విషయం చెపిప్,పెళిల్ కి వెళిల్ అటున్ంచటే యికక్డికి వచేచ్శాను.  
తరువాత బేరీజు వేసి చూసేత్ దీపూ మాటలోల్ వాడీ,వేడీ తగిగ్ందనిపించింది.  
ఈ విషయాలేవీ  నా మితర్బృందానికి చెపప్లేదు. కుటుంబ విషయాలు యింకా బహిరగ్తం చెయాయ్లనిపించలేదు.  
 పై వాళళ్ కుటుంబ విషయాలంటే కుతూహలం వుండడం సహజం. నా  బీర్డీజ్ బృందం కూడా అలాగే. మరోసారి మా బిర్డిజ్ బిడిడ్ంగు మధయ్ 

విరామంలో, సుబాబ్రావు ఆలోచనలకి ఓ రూపం వచిచ్ందనుకుంటా,                           
“మీ అనన్యయ్ గారి దీపూ విషయంలో ఆ అబాబ్యి భారయ్ మాట ఎకక్డా చెపప్లేదు మీరు. ఆవిడకి మీకనాన్బాగా తెలియడానికి అవకాశం 

వుంటుంది కదా!కొనిన్ విషయాలు మంచంలోనయినా బయటపడతాయి కదా!!.”  
దానికి సమాధానం చెపప్కుండా దాటవేసాశ్ను విసీక్ గుటక వేసుత్నన్ మిషతో.  
ఆ అనుమానం నాకూక్డా వచిచ్ంది. ఆ అమామ్యిని అడిగాను కూడా .                                                         
 “ఈ విషయాలు మీ యింటోల్ మాముమ్లేనట కదా అంకుల”అంది. అవాకక్యాయ్ను.                    
 మా ఫేమిలీలో మతిసిథ్మితం (లేని) కేసులు పర్తీ జనరేషన లోను ఒకటీరెండుండం నిజవేను!! తేనెతుటట్నెందుకు కదపడమని వూరుకునాన్ను. 

అపప్టికే నాకో అభిపార్యం యేరప్డడం మొదలయియ్ంది.   
“సరేలెండి. కొనిన్ కుటుంబ సమసయ్లు అందరికీ చెపప్కూడదు. నేనరధ్ం చేసుకునాన్ను, కానీ యీ కథనం మాతర్ం విషాదాంతం చెయయ్కండి 

సుమా” అనాన్డు మా థింకర సుబాబ్రావు  
“మనకిషట్మైన వాళళ్ జీవితాలనీన్ కథలాల్గానే వుంటాయ, మై డియర సోకర్టీస !”                                           
“పోతే నిజ జీవితాలోల్ ఆ టార్జడీలకి పార్ముఖయ్త వుండదు. నవలలోల్, కధలోల్ చదువుకోడానికి బాగుంటాయి. కొంతమంది జీవితాలోల్, 

కొదిద్మందికి ఫులుసాట్ఫు పడేది జీవితం పూరత్యాయ్కే ! అందాకా కామాలు పెటుట్కుంటూ పోవడమేను....!” 
“అంటే మీ వుదేద్శం ..?”అపప్టి దాకా కులకరిణ్ ఇందులో కలుగ చేసుకోలేదు,కానీ జాగర్తత్గానే ఫాలో అవుతునాన్డనన్మాట. నా నేరేషన 

అతనికూక్డా కుతూహలం కలిగించిందనన్మాట. 
 ‘మరేం... యింకో రెండు కామాలునాన్య.’                                  
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 "జోయ్తిషయ్మా!?,యిందర్జాలమా..?  , సికుస్త్  సెనాస్!!!?"                                        
  "అవేమీ కావు. పూయ్ర లాజిక ఎండ ఎనాలిసిస "                                                                                    
“వాడు (దీపు) ఈమధయ్ చాలా మటుట్కు మారాడు . తరుచూ నాతొ ఫోనోల్ మాటాల్డుతునాన్డు”.                      
 రెండు జనరేషనస్ మధయ్ వారధి లాంటి వాణిన్ నేను. నాతో చనువుగా వుంటారు. డబుబ్కిబబ్ంది పడుతునాన్డేమోననిపిసోత్ంది. ఆ మధయ్నోసారి  

నాతో బీరు తాగాడు కానీ వాడి మొహం లో చినన్బుచుచ్కుంటునన్టుట్, యినీఫ్రియారిటీ కాంపెల్కుస్ వునన్టూట్ అనిపించింది.                             
“ఈ మధయ్ ఉషారుగా ఉండటం లేదు బాబాయ”.                                                             
ఏంటి సంగతనడిగాను.                                                                                        
“యీ వుదోయ్గం చికాగాగ్ వుంది.ఏదయినా సిథ్రవైన వుదోయ్గం చూసుకోవాలనిపిసోత్ంది బాబాయ”" అనాన్డు.  
పోనేల్, ఇనాన్ళళ్కి వాడి నోట ఓ సెనిస్బుల మాట వినాన్ననుకునాన్ను     
       *****                                 *****                                              ****                      
రాతిర్ తొమిమ్ది దాటింది.ఎవరో వఛిచ్నటుట్ చపుప్డయింది. వీధి తలుపు తీశాను . 
“ దీపూ”...వాడికి షాకులివవ్డం అలవాటు యింకా పోలేదు. .  
"ఏంటి బాబాయ, సెషనోల్ వునన్టుట్నాన్రు .పినిన్ వూళోళ్ లేదా?!!” 
"నీ అసాధయ్ం బంగారంగానూ, పోలేచ్శావ!! దా...నా సేన్హితులిన్ పరిచయం చేసాత్ను " . 
"పర్భు ,కులక్రిణ్ ,సుబాబ్రావ”   
“వీడు మా అనన్యయ్ కొడుకు దీపాంకర”                                                                                                     
 " నౌ ..చీరస్ " ఫారామ్లిటీసయాయ్య.  
పరిచయాలయాయ్క "ఓ గుటకేసి శుభర్ం అయి రా! అలసట తీరుతుంది. మా కంపెనీ తో  ఓ పెగుగ్  వెయియ్ తరువాత  కొంచెం సేపటోల్ భోజనం 

చేదాద్ం " .                                                                                  
 "ఈ అబాబ్యి ......?”ముగుగ్రూ కుతూహలం ఆపుకోలేకపోతునాన్రు.                                      
“నా నేరేషనోల్ని హీరోయే”                                                                                          
 "కవ్యిట ఎ హాయ్ండస్మ గై " కులక్రిణ్ ,                                                                                            
“'యస ,ఇంటెలిజెంట లుకస్... “                                                                                                          
 “కటిట ...యార”సుబాబ్రావ,  
“ఎవరేమనుకుంటునాన్రోగానీ... హి ఏడెడ కిక”                        
విసీక్ పర్భావం చూపిసోత్ంది. వాళళ్ని వారన్ చేశాను వీడికి ఆవులిసేత్ పేగులెల్ఖఖ్పెటేట్ టేలంటుందని..  
“కావలిసేత్ పెగుగ్లిన్ లెఖఖ్ పెటుట్కోమను... పేగులిన్ కాదు” తన విటుట్కి తనే ఆనందిసుత్నాన్డు సుబాబ్రావు. ఎందుకయినా మంచిదని నాలుగు నిమమ్ 

బదద్లు కోసి పటుట్కొచాచ్ను ..,నాలికిక్ రాసుకుంటే సైకలాజికల గా కికుక్ తగిగ్ మాట నిమమ్ళంగా వసుత్ంది. సాన్నం పూరిత్ చేసుకొని, షరాయి లాలీచ్లో 
..దీపూ నిజంగా హీరోలానే వునాన్డు.    

“ఓ సామ్ల విత సోడా చాలు బాబాయ, ఐసుందా ..!? ఓ నాలుగు కూయ్బస్ పడేయ”.  
 పర్సుత్తం ఆరిక్యాలజీ డిపారుట్మెంటులో డెపూయ్టీ డైరెకట్రుగా వునాన్డు.ఈ చుటుట్పకక్ల ఎసక్వేషన పనులేవో వునాన్యి, ఓ వారం దాకా 

వుండాలిట. మా బిర్డిజ్ బృందంతో కబురుల్ మొదలుపెటాట్డు. వాడి ఫేవరేట సబెజ్కుట్(నాకూక్డా) డేనీ కెయిను “ఏలియనస్ ఎండ సాట్ర వారస్”. కొనిన్ వేల 
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సంవతస్రాల కిర్తం యింకో గర్హం నుండి గర్హాంతర వాసులు, తాము  జీవించడానికి అనుగుణంగా వుండే వాతావరణానిన్ వెతుకుక్ంటూ, మన భూమి 
మీద వాతావరణం  వాళుళ్ జీవించడానికి సరిపోతుందని నిశచ్యించి మన భూగర్హం (ఎరత్)మీద దిగారనీ ,అపప్టికే  భూమిమీద జనజీవనం వుండేదనీ 
,ఆ పర్జలకి కొతత్ ఆధునిక నాగరికత నేరిప్ంచి వెళిళ్పోయి, మళీళ్ మళీళ్ వచిచ్ నాగరికత అభివృదిధ్ చేశారనీ డేనీకైన మహాశయుడు కొనిన్ గర్ంథాలు, ఫోటోల 
సహితంగా పర్చురించాడ  .ఆ థియరీని చాలామంది కొటిట్పారేశారు కానీ దానిన్ నమిమ్నవాళూళ్ వునాన్రు. నమిమ్నవాళల్లోల్  నేను,దీపూ వునాన్ం . వాళల్నే 
యికక్డి మానవులు దేముళళ్నాన్రు. ఆ దేముళుళ్ వారి సంసక్ృతి, విజాఞ్నం, సంతానం భూమి మీద వదిలి వెళాల్రు .మనం పురాణాలోల్ చదివిన కరుణ్డూ 
,ధరమ్రాజు ,పాండవులూ ఆ దేముళళ్ సంతానమే అయుయ్ండొచుచ్. కొండల మీద కోవెళుళ్ ,పిరమిడుల్, విమానాలూ, పడవలు వాళుళ్ నేరిప్ంచిన విజాఞ్నమే. 
పుషప్క విమానాలూ, విధవ్ంసక అణావ్సాత్ర్లూ - బర్హామ్సత్రం  (ఆటంబాంబు), మోహినీఅసత్రం (టియర గాయ్స), వారుణాసత్రం,( కౌల్డ   సీడింగ), యింకా 
ఎనెన్నోన్ వాళళ్ ఇ-విజాఞ్నమేనని నేను నముమ్తాను. ఇపుప్డు ఈ కొండలలో అలాంటివే యేవో గురుత్లు వునన్టుల్ శాటిలైట ఫోటోలోల్ తెలిసిందిట. రాముల 
వారి దండకారణయ్వాసంలో  (రాముల వారు కూడా ఆనాటి దేవుడే)  కొనిన్ నాగరికతా చిహాన్లు వెళిల్ వుండ వచుచ్ట.  రాములవారు, సీతాదేవి అరణయ్వాసం 
లో సంతానం కలుగ కుండా ఏమి పదద్తులు పాటించారు(?), ఈ అడవులోల్ చెటల్ చామలోల్, ఆకులోల్,పళళ్లోల్ ఏమైనా గరభ్ నిరోధక 
గుణాలునాన్యా?తదితర మెథడస్ అపప్టికే వాళల్కు తెలుసా?పర్సుత్తం మా వాడి ఇంటరెషుట్. ఈ విషయాలనీన్ వీడి సవ్ంత థియరీ.. అఫిషియల డూయ్టీ 
మాతర్ం నిజం. ఈ కబురల్నీన్ చెపిప్ నా సేన్హితులిన్ మెపిప్ంచి బాగా ఆకటుట్కునాన్డు. డినన్రు చేసేసి వాళుళ్ ముగుగ్రూ వెళిల్పోయారు. వాడూ, నేనూ మిగిలాం. 
అపుప్డు బయట పడాడ్డు.  

"చాలా థాంకుస్ బాబాయ. నా జీవితం యిపుప్డు హాయిగా వుంది. నాలో డాకట్రు జెకిల పోయాడు. నౌ ఐయామ  మైసెలఫ్. డూయ్యాలిటీ నుండి 
విడుదలయాయ్ను."                                                                 

 “మధయ్న నాకు థాంకస్ ఎందుకురా? నువువ్ బాగుపడాడ్వ” అనాన్ను.                                                        
  “నేను యిలా భయంకర మానసిక సిథ్తి నుండి బయటపడడానికి నీ పర్మేయం ఎంతుందో నాకు తెలిసి పోయింది. ఆ డిసుక్ని ఇంకా దాచకు. 

నేను హాయిగా వునాన్ను. అందరీన్ హాయిగా వుంచుతునాన్ను. ఓ నూతన జనమ్ . .... !" 
కళల్మమ్ట నీళుల్ కనిపించాయి.                                                                                        
 నాకూ కళుళ్ తడయాయ్యి. "చాలా సంతోషంరా  నానాన్..పడుకో,బాగా రాతర్యియ్ంది.."  
 ****                          **                                          ****                                                  
చివరగా నా పర్మేయమేమిటో చెపప్కపోతే కధ ముగియదు,ముడి విడదు.  మన దేశం లో దేవత పూనడం,దెయయ్ం పటట్డం వినాన్ం, వింటునాన్ం. 

భూత వైదుయ్లు ఈ పూనిన వాళళ్ని కొరడాలతో కొటట్డం, వేప మండలు, పొగలూ. ఈ పదధ్తుల గురించి వినడమే కానీ చూడడం తటసిథ్ంచలేదు. నమమ్కం 
లేక పోవడం ముఖయ్ కారణం. ఆ మధయ్ ఈ కారయ్కర్మం చూడడం తటసిథ్ంచింది. ఎంత నమమ్కం లేకపోయినా, అసహియ్ంచుకునాన్, ఏదో కొంత పర్యోజనం 
లేకపోతే ఈ పర్కిర్య ఎందుకు జరుగుతోంది..? ఆలోచన మొదలయియ్ంది. ఆ థియరీ బేసిస చేసుకుని, ఆ పర్కారం వీడు నముమ్తునన్ ఆ  జేముస్బాండ 
పరస్నాలిటీని, వాడికి బదులు మనమే హింసించి, భయపెడితే...!!! ఓ పర్యతన్ం చెయయ్డంలో తపుప్లేదనిపించింది. మా అనన్యయ్ ఫెర్ండు రిటైరుడ్ ఐజీ 
ఛతర్పతిగారీన్, ఒక సీనియర సైకియాటిర్సుట్ని సంపర్తించి, మొదట వీణిణ్ కిడాన్పు చేశాం. ఆ సైకియాటిర్సుట్గారి నరిస్ంగుహోములోనే జైలు సీను సెటిట్ంగు 
మేనేజ చేసి, వీడి కాళూళ్, చేతులూ కటేట్సి థరడ్ డిగీర్, సీకెర్ట సరీవ్స ఎలా ఉంటుందో నరకం చూపించారు ఛతర్పతి. ఓ లాయరు గారి సలహా మేరకు ఈ 
పదధ్తంతా టీర్టుమెంట కోసమేనని, పేషంట మంచి కోసమేనని ఒక తెలిసిన  నోటరీ దగగ్ర సరిట్ఫికెట తీసుకునాన్ం. మొతత్ం పొర్సీజర వీడియో తీసాం. 
ఆపని నేనే చేశాను. ఏదైనా జరగ కూడని పార్ణాపాయం పరిసిథ్తి జరిగితే..నా సామగిర్ తో నేను రెడీగా వునాన్ను. దెయయ్ందిగింది.వాడు(దీపూ)బాగా 
భయపడిపోయాడు . ఆ జోలికి జీవితంలో పోననాన్డు. నిజం  తెలిసింది. రెండో వయ్కిత్తవ్ం తపుప్కుంది.   
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నెలాల్ళళ్  టీర్టెమ్ంటు తో దీపూ మామూమ్లు మనిషయాయ్డు. చాలా హింసించమేమోనని నాకు  బాగా బాధ కలిగింది. అనన్యయ్  అనుమతితోనే 
యీ యిదంతా జరిగింది.  

ఆ  సీడీ అనన్యయ్కిచేచ్శాను.  ఇదీ కథ కాని నిజం. 
 నా జీవితంలో ఇదో మరచిపోలేని  గార్ండ సాల్మ ...!!!! 
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