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వణికే చేతులతో పిటట్గోడ అంచుని పటుట్కుని కిందకి చూసింది సిన్గధ్. తొమిమ్ది అంతసుధ్లకిందవునన్నేల గిరుర్న తిరిగినటైట్ంది. గటిట్గా
తల విదిలిచ్ంది.
'ఓహ గాడ..., ఎలా.. ఎలా చేసుకుంటారీ జనాలందరూ ఆతమ్హతయ్లు..!!' అనుకోగానే ఒళుళ్ మొతత్ం జలదరించిందామెకి. 'ఇంతకీ
తన సంగతేంటి..? అసలు ముందుగా తన తల పగులుతుందా..? లేక.. కాళుళ్ చేతులు విరుగుతాయా..! అసలు నొపిప్ తెలుసుత్ందా..? లేదా ఆలోపే పార్ణం
పోతుందా..? ఏమో..!! దారిలో గాలివాటుకి తన శరీరం వేరే ఫాల్టల్ కిటికీలకీ, ఏ.సీ. మెషినల్కీ తాకి చిటుల్తుందా..? మెదడు బయటికి వచిచ్ భయానకంగా
మారిపోతుందా..?', కళుళ్ గటిట్గా మూసుకుంది.
'తన వాళుళ్.. చూసి ఎలా రియాకట్వుతారు?' గుండెలోల్ ఏదో కలుకుక్మనన్ ఫీలింగ. అమామ్, నానన్ గురొత్చాచ్రు, వాళళ్ గుండెలు
పగిలిపోతాయి అనుకుంది బాధగా. ఏమనుకుంటారు? 'ఈ రోజు కోసమా మేము ఇనేన్ళూల్ అంత కషట్పడినదీ, అనిన్ అవమానాలు సహించినదీ.. ఇది
చూడడానికా, ఇందుకేనా..? అని అయితే ఖచిచ్తంగా అనుకుంటారు. అనన్యయ్, వదిన.., అకక్, బావ.. వాళళ్ పిలల్లూ.., చినన్పప్టున్ంచీ తనతో పెరిగిన
గీతా, రేవతీ...' అంటూ తనవారందరీన్ తలుచుకుంది.. వాళళ్ందరి ముఖాలు ఆమె కళళ్ముందు కదిలాయి.
'లేదు, అసాధయ్ం.., ఇక నావలల్ కాదు.. ఈ పోరాటం సాగించడం నాతో అవదు. ఇనేన్ళళ్ పోరాటం తరావ్త జీవితం ఒక దరికి
చేరుతునన్వేళ నా ఈ నిరణ్యం..?? ఊహు.. తపప్దు.. చాలు.. ఇక నేను ఈ జీవితానికి ఓ కొతత్ ఆహావ్నం పలకలేను.. ఎనన్టికీ...
...ఆ వయ్కిత్ ఎంత గొపప్వాడైనా సరే, ఎంత మంచివాడైనా సరే.., పెళీళ్ , సంసారం, పిలల్లూ.., ఊహు.. కానేకాదు.. నా వలల్ కాదు.. సో..
కాదనిచెపిప్ ఇంటోల్వారిని బాధించే కంటే ఇదే మంచిది.. చాలా బెటర, కొంతకాలం బాధపడాడ్ తరావ్త సరుద్కుంటారు. కనీసం అపప్టినుంచైనా వారి
జీవితాలు సాఫీగా సాగిపోతాయి..' అలా ఆలోచించగానే ఆమెకి చాలా హాయిగా, తేలికగా అనిపించింది. 'అసలు నాకీ ఆలోచన ముందే వచిచ్వుంటే ఎంత
బాగుండేది. అందరికీ ఎనిన్ కషాట్లు తపేప్వి.., ఛ.. ఎంత పెదద్ డంబ హెడ ని నేనూ.. ఛ..ఛ..', తనని తాను తిటుట్కుంటూ మళీళ్ కిందకి చూసింది. ఈసారి
కళుళ్ తిరగలేదు. భయం కూడా వేయలేదు. ఓ మంచి నిరణ్యం తీసుకునాన్నే తాతాక్లిక తృపిత్తో మనసు తెరిపిన పడి సంతోషం వేసిందామెకి.
నెమమ్దిగా కదిలి కాలు లేపి, పాదం పిటట్గోడ మీద ఆనించగానే మళీళ్ ఆమెలో ఏదో సనన్టి వణుకు. అంతలోనే ఏదో తెలియని తెగింపు
ఆమెలో పర్వేశించిగా, తలవిదిలిచ్, గోడ అంచుని పటుట్కుని తన చివరి మజిలీకోసం ముందుకి కదలబోతుంటే.., "తొమిమ్దో ఫోల్రు.. సరిపోదు సిన్గాధ్..!"
అంటూ ఖంగుమంది కలప్నగారి గొంతు. తుళిళ్పడి, గభాలన్ కాలుదించి కంగారుగా వెనకిక్తిరిగింది సిన్గధ్. చేతులు ఫోలడ్ చేసుకుని టెరార్స తలుపుకి
ఆనుకుని నిలబడివునాన్రామె. సిగుగ్తో కుంచించుకుపోయింది సిన్గధ్. కలప్న నిలబడడ్ పొజిషన చూసేత్ చాలాసేపటున్ంచీ అకక్డే నిలబడడ్టుట్ంది.
ఎంతసేపటున్ంచి తనని గమనిసుత్నాన్రో అరధ్ంకాలేదు. తల వంచుకుంది గిలీట్గా.
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తాపీగా నడిచి వచిచ్ కిందకి చూసారు కలప్న., "పచ్... కషట్ం సిన్గాధ్.. చావడానికైతే సరిపోదు..! మొనన్నే అనుకుంటా ఒకామె 24
అంతసుధ్ల పైనుండి దూకింది కదూ.. ఫేస బుక, వాటాస్ప.. మొతత్ం అవే ఫారావ్రడ్స్, నువువ్ చూడలేదా? 49 ఫార్కచ్రస్ తో షీ సరైవ్వడ్..! ..సో.. తొమిమ్ది ఫోల్రస్
అంటే ఛానెస్స వునాన్యిగానీ గాయ్రెంటీ ఐతే లేదు.. వేరే ఆపష్నస్ ఏవైనా ఆలోచించి చూడు.." చాలా మామూలుగా చెపిప్ంది. 'ఈ డెర్స బాలేదు, వేరేది
వేసుకోమనన్ంత కాయ్జువల గా. సిన్గధ్ ముఖం ఎరర్గా కందిపోయింది. తలెతిత్ ఆవిడవైపు చూసింది.
కలప్న.., దరిదాపుగా 47-48 ఏళుళ్ంటాయావిడకి. కాకపోతే, చకక్టి ఫిటెన్స తో కనీసం ఓ పదేళుళ్ తకుక్వగా కనిపిసుత్ంది.
యాభైమందికి పైగా లేడీస వుండే ఆ వరిక్ంగ విమెనస్ హాసట్ల కి ఓనర కమ వారెడ్న ఆవిడ. ఖచిచ్తంగా-కాసత్ంత మృదువుగా, సూటిగా-కానీ సునిన్తంగా
వుండే ఆవిడ తీరే ఆ హాసట్లోల్ వుండాలని వచేచ్ వారి సంఖయ్ పర్తి సంవతస్రం పెంచుతోంది. అందరికీ ఆవిడంటే ఎంతో గౌరవం, మరాయ్ద. ఇంటోల్ వాళళ్కే
కాదు, అకక్డవుండే తామందరికీ కూడా ఆవిడనాన్, ఆవిడ అందరినీ చూసే విధానమనాన్ ఎంతో మనన్న.
అలాంటి ఆవిడ ముందు ఇలా పిరికిగా సూయ్సైడ అటెంమట్ చేసూత్ దొరికిపోవడం చాలా నీచంగా, నిసస్హాయంగా తోచింది సిన్గధ్కి. ఆ
మాటల వెనుక, ఆవిడ పెర్జెనస్ వెనుక అంతరీల్నంగా వునన్ తీవర్తవలోల్, లేక తన నిసస్హాయతకో తెలీదుగానీ

కాసేపటి కిర్తం వరకూ తనలో

వునాన్యనుకునన్ తెగింపూ, ఓపికా ఎవరో ఊదేసినటేట్ మాయమవగా నిలబడడ్చోటే కూలబడింది సిన్గధ్.
అపర్యతన్ంగా తన కళళ్ని తడుముకుంది, 'ఇదేమిటి కొతత్గా..? నా కళళ్లోల్..., నా కళళ్లో నిండుగా నీళాళ్..? ఏనాడో తడి ఆరిపోయిన
వాటిలోల్ ఇంకా నీరుందా.. !!' ఒకోక్ కనీన్టిచుకాక్ తన గుండెని తడుపుతుంటే నిశచ్లంగా అకక్డే కూరుచ్ండిపోయింది.
--------------------------------000000--000000--------------------------------కొదిద్ నిమిషాలపాటు సిన్గధ్నే పరిశీలనగా చూసుత్ండిపోయింది కలప్న. సిన్గధ్ ఆమెకు కొతత్కాదు. దాదాపు నాలుగేళళ్ కిర్తం
తండిర్తోపాటూ సిటీకివచిచ్, కొతత్గా జాబ జాయిన అయేయ్ముందు, హాసట్ల లో చేరేందుకు వచిచ్నపప్టి ఆమె రూపం ఇంకా తన మనసులోంచి
చెరిగిపోలేదు.
సిన్గధ్ ముఖం, ముఖయ్ంగా ఆమె కళుళ్.., ఆకళళ్లో నిరిల్పత్త, వుదాసీనత తనని విసమ్యపరిచాయి. ఆమెలో ఏదో గూడుకటుట్కునన్
విషాదం, దానిన్ దాచే సైథ్రయ్ం సమానంగా పర్తిబింబిసుత్ంటాయి. హాసట్ల లో ఎందరో అమామ్యిలనీ, రకరకాల సమసయ్లోల్ వునన్ సతరీలనీ చూసినా,
సిన్గధ్మాతర్ం ఓ విలక్షణమైన అమామ్యిగా తన దృషిట్లో ఆ క్షణం నుండే నిలిచిపోయింది.
అందరితోనూ వునాన్, ఆమె చుటూట్ ఏదో కనిపించని అభేదయ్మైన గోడ కటుట్కునన్టేట్ వుండేది. ఎపుప్డైనా సరే.. తన వరక్, తన రూమ,
తన వాయ్పకమేదో తనది, అంతే. అందరీన్ ఏదో కాసత్ ఫారమ్ల గా పలకరించడం, సేన్హపూరవ్కంగా రెండు మాటలు మాటాల్డడం, అంతే.., ఎవరైనా
అంతవరకే. కొంతమంది అమామ్యిలు ఆమెతో సేన్హం పెంచుకోవాలని పర్యతిన్ంచి కుదరకవదిలేసారు.
కానీ చినన్, చినన్ సమసయ్లు ఎదురైనపుప్డు.., అంటే మాలతి కి ఫిటస్ వచిచ్నపుప్డూ, డైటింగ

ఎకుక్వై రేఖ కళుళ్తిరిగి

పడిపోయినపుప్డూ, సిటీలో కరూఫ్య్ వలల్ వంటవాళూళ్, పనివాళూళ్ రాలేని సమయంలో హాసట్ల లో భోజనాల అరేంజెమ్ంటస్ దగగ్రనుండి, కీల్నింగ వరకూ,
ఇలా అనిన్ సందరాభ్లోల్ ఆమె అందించిన చేయూత, తోడాప్టులతో అందరికీ అరధ్మైంది ఆమె అహంభావి కాదు కేవలం రిజరవ్డ్ పరస్న మాతర్మే అని. మిస
రిజరవ్డ్ లేడీ ఆఫ ది హాసట్ల గా సిన్గధ్ అందరికీ పర్తేయ్కమే. వారంతా అలా చూసినా తనకి మాతర్ం ఆమె ఓ విరాగిణిలా కనిపించేది.
కానీ ఈరోజు ఎందుకో ఆమెలో ఏదో మారుప్. ఇనేన్ళళ్లో ఎనన్డూ చూడని తేడా.. ఆమెలో ఎపుప్డూ కనిపించే నిరిల్పత్త సాథ్నే కాసత్
అలజడి, ఏదో కంగారు కనిపించేసరికీ తనకి ఆశచ్రయ్ం వేసి కొదిద్గా శర్దధ్గా గమనించింది. తీరా చూసేత్ ఇదిగో ఇకక్డ, ఇలా.., ఇంత దారుణానికి
పర్యతిన్సూత్ కనిపించింది. "ఒక హాసట్ల వారెడ్న గా తను గురిత్ంచిన మారుప్ తమ పిలల్లోల్ తలిల్తండుర్లు గురిత్ంచగలిగితే ఎనిన్ సూయ్సైడస్ ఆగుతాయో కదూ..!"
చినన్గా నిటూట్రిచ్ంది కలప్న.
"ఎంత చూసినా, ఎనిన్ మనసులు తరచినా సతరీ జీవితం మొతత్ం ఓ సమసాయ్ తోరణం.. బాధా నిలయం.., కషాట్లు, కనీన్ళూళ్ ..,
కడగళూళ్.. సాధింపులూ, వేధింపులూ, వేదనలూ... ఇవేగా వారి తోడూ, నీడా.
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కానీ, ఏంటిది..? తమ జీవితాలని చకక్దిదుద్కునే సామరధ్య్ం, సావకాశం వునన్ ఇలాంటి వారు కూడా ఆతమ్హతేయ్ శరణయ్ం అనుకుంటే
ఈమాతర్ం అవకాశం కూడాలేని అభాగుయ్ల మాటేమిటి..? వారి గతి ఏమిటి..?" దిగులుగా అనిపించిందావిడకి.
"వారి సంగతి ఆలోచించడం తరావ్త, ముందుగా సిన్గథ్ని తమాయించాలి. ఆమెలో ఇదివరకు చూసిన సైథ్రయ్ం తిరిగి తేవాలి. అదీ తన
ముందునన్ పర్సుత్త కరత్వయ్ం.., అలా చేయాలంటే ముందామె కషట్మేమిటో తెలియాలి.
కొదిద్రోజులోల్ ఆమెని చూసుకోవడానికి పెళిళ్వారు వసుత్నాన్రనీ, ఆమెకి తగిన సంబంధం అనీ ఆమె తండిర్ లాసట్ వీక వచిచ్నపుప్డు ఎంతో
సంతోషంగా, తడికళళ్తో చెపప్డం గురొత్చిచ్ంది. అయితే ఆమె ఈ దారుణమైన నిరణ్యానికి కేవలం అదే కారణమా, ఏదైనా పేర్మ వయ్వహారమా, లేక
ఇషట్ంలేని వివాహమా.., అయినా చకక్గా చదువుకుని , సిటీలో మంచి వుదోయ్గం చేసుత్నన్ ఈ అమామ్యిలో అంతటి బేలతనమా..! తానెకక్డైనా తపుప్గా
అంచనా వేసిందా ఆమెలో కనిపించిన సైథ్రయ్ం విషయంలో...?" తన ధాటస్ పకక్కి పెడుతూ సిన్గధ్ వైపు నడిచింది కలప్న. మెలల్గా వంగి "పద సిన్గాధ్" అంటూ
ఆమె భుజంచుటూట్ చేయివేసిలేవదీసింది.
--------------------------------000000--000000--------------------------------"నిజం చెపుప్ సిన్గాధ్! ఇనాన్ళూళ్ నీ కళళ్లో కనిపించే విషాదఛాయల గురించి ఎపుప్డూ నేనేమీ పర్శిన్ంచలేదు. కానీ ఈ రోజు.., ఇంత
వీక గా నినున్ చూసాకా అడగకుండా వుండలేకపోతునాన్ను. ఏం జరిగింది? ఎవరన్నాన్ పేర్మించి మోసపోయావా..? లేక ఇంటోల్ కలతలా.., లేక.. ఏదైనా
సరే.. పీల్జ షేర విత మీ టుడే.. ఏమిటి నీ సమసయ్..?" సూటిగా పర్శిన్ంచింది కలప్న.
మౌనంగా నిలబడడ్ సిన్గధ్ తలతిపిప్ చూసింది. "నా గురించి తెలుసుకోవాలనుందా మేడమ..?, ...అయితే రండి నాతో...", అంటూ
వేగంగా కలప్నగారి చేయి పటుట్కుని తన రూమ వైపు దారితీసింది.
బీరువా తాళాలు తీసి లాకర లోపల దాచివుంచిన ఓ పెదద్కవరు లోంచి చాలా పాతగా వునన్ కొనిన్ నూయ్స పేపరుల్ తీసి కలప్న చేతులోల్
వుంచింది.
తన వైపు అయోమయంగా చూసి వాటిని తిపిప్ చూసి, మడిచిపెటిట్వునన్వైపు వునన్ నూయ్స ఐటమస్ చదివి రిలేట చేసుకోవడానికి
చూసుత్నన్ ఆవిడ పర్యతాన్లని గమనించి మరో పేపర లోంచి చదవాలిస్న మేటర ఆవిడవైపు కి తిపిప్ అందించింది సిన్గధ్. అందులో ఓ మూలగా పెదద్
అక్షరాలతో రాసిన ఒక చినన్ వారత్...
"పదాన్లుగేళళ్ పాప పై జరిగిన ఘోరమైన అఘాయితయ్ం...

...టూయ్షన నుండి తిరిగివసుత్నన్ బాలికని కొందరు గురుత్తెలియని వయ్కుత్లు అపహరించి, చెరచి, తీవర్ంగా హింసించి, అపసామ్రకమైన

సిథ్తిలో ఊరిచివర పొలాలోల్ విసిరేసారు..."

పాప ఎవరో అరథ్మౌతూనే ఆవిడ కళళ్లో కనీన్రు చిమిమ్ అక్షరాలు మసకబారాయి. నిశేచ్షుట్రాలై తలెతిత్ సిన్గధ్ వైపు చూసింది, "ఇ..

ఇదంతా.." అతికషట్ం మీద గొంతు పెగులుచ్కుంటూ అంది కలప్న అసప్షట్ంగా. సత్బద్ంగా గోడనానుకుని ఆవిడవైపు చూసి తలూపింది సిన్గధ్.
"..నిజమే మేడమ.. ఆ పాప.., నేనే.. అది నా కధే.., ఆ గాయం ఈ శరీరానికి అయియ్ పదమూడేళుళ్ దాటుతునాన్ మనసులో మాతర్ం
ఇపుప్డే తగిలినంత పచిచ్గా, పుండులా ఈ రోజుకీ సలుపుతూనే వుంది.

నా ఫాయ్మిలీ, కావలసినవారు, ఎందరో డాకట్రుల్, నరుస్లు, ఎకస్ పరట్స్,

సైకియాటిర్సుట్లు, సైకాలజిసుట్లు, ఛైలడ్ కౌనిస్లింగ సెప్షలిసుట్లు, సోషల వరక్రుల్.. ఎందరో నా కోసం తపనపడాడ్రు, కషట్పడాడ్రు..., అందరి కృషీ, శర్మా
ననైన్తే నిలబెటాట్యి గానీ నాలోంచి ఆ గతం తాలూకు నీలినీడలని మాతర్ం చెరపలేకపోయాయి..." చెపిప్ంది సిన్గధ్ చాలా కషట్ం మీద అనాన్ళుళ్గా తన
గాయానికి కపిప్వుంచిన తెరని తొలగించే పర్యతన్ం చేసూత్.
నిసాత్ర్ణగా పకక్నునన్ మంచంమీద కూరుచ్ండిపోయింది కలప్న. 'అంతటి ఘోరమైన, భయంకరమైన ఎకస్పీరియరియనస్ తరావ్త ఏ
ఆడపిలైల్నా ఎలాంటి రంపపుకోతని అనుభవిసుత్ందో ఊహించడం ఒక సతరీకి మాతర్మే సాధయ్ం.., ఓ సతరీగా తాను అందంతా వూహించగలదు. ఒక పసి
హృదయపు బాధ లోతుని గర్హించనూగలదు..,
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..ఇలాంటి దుసస్ంఘటనల తరావ్త ఎందరో అమామ్యిలు బేర్క అయిపోతారు, విరిగిపోయి, కృంగిపోతారు.. కానీ.. తనముందునన్ ఈ
అమామ్యి... ఎంత గొపప్ సాహసి, ఎంతటి సహనశీలి.., అసలు..అసలెలా..ఎలా తటుట్కుంది..!! ఎలా నిలబడింది..?' క్షణకాలం కిర్తం బేలగా కనపడడ్ సిన్గధ్
వయ్కిత్తవ్ం అమాంతంగా తానూహించనంత ఎతుత్కి ఎదిగిపోగా మతిపోయినటైట్ంది. ఆమె కషట్పులోతు తన మనసుని తాకగా కనీన్టి పరయ్ంతమయియ్ంది
కలప్న.
నిదానంగా కదిలివెళిళ్ ఆవిడపకక్న కూరుచ్ంది సిన్గధ్. ఆరిత్గా సిన్గధ్చేతిని తన చేతులోల్కి తీసుకునన్ది కలప్న "ఎ..ఎలా..అస..అసలెలా
తటుట్కునాన్వు సిన్గాధ్..?", వణికే గొంతుతో బాధగా పర్శిన్ంచింది. నిరేవ్దంగా చూసింది సిన్గధ్. కరిగికనీన్రవావ్లిస్న సమయంలో ఆమె కళుళ్ ఒకక్
చుకక్నీరుకూడా లేకుండా నిసేత్జంగా నిలిచాయి. కానీ, ఆ క్షణం ఆ చిరు సప్రేశ్ వారి మధయ్ ఏదో తెలియని ఓదారుప్కి వారధయింది.
ఆవిడ వైపు చూసింది, ఆ క్షణం కలప్న మనసులో రేగిన అలజడి సిన్గధ్కి కిల్యర గా తెలుసోత్ంది.. 'తను పడడ్ యాతనలనీ, నరకానీన్ ఓ
సతరీగా వూహించి, తలుచుకునీ కదిలిపోయిందావిడ.., సహజమే.., కషాట్నికి వెంటనే మనసు సప్ందించడం మానవసహజం.. కానీ, ఆ కషట్పులోతు
అరధ్మవావ్లంటే మాతర్ం ఆ మనిషి ఖచిచ్తంగా సెనిస్బుల వయ్కిత్ అయి వుండాలి..
అలా కాని వారిని, కాసత్ంత కూడా దయలేని పాషాణాలవంటివారినీ, అందులో గొపప్గొపప్ సతరీ మూరుత్లనీ, తాయ్గధనులీన్ ఎందరినో
కూడా తన ఈ పయనంలో చూసింది.., వారివలల్ పర్తిసారీ, మరింతగా గాయపడింది, బాధపడింది. మరెంతో నేరుచ్కుంది, మనుషుల గురించీ, వారి
మనసత్తావ్ల గురించీ.
కానీ ఏ మనిషైనా, కాసత్ సెనిస్బుల అయితే మాతర్ం.., కొంతైనా విచక్షణ కలిగివుంటే మాతర్ం.. ఒక పసి హృదయపు బాధలోతునీ,
అంతటి గాయపు నొపిప్నీ తపప్క గర్హించగలరు..
తన ముందునన్ సతరీ అలాంటి రేర జెమ అని తనకు తెలుసు. అందుకేనేమో బహుశా ఇనేన్ళళ్లో తనకుతానుగా మొదటిసారి ఇలా
ఓపెనప అయినదీ, తనకు జరిగిన ఘోరానిన్ చెపిప్ందీ.. కలప్నగారి ముందే.. ఇది ఖచిచ్తంగా ఆవిడ తనని ఆతమ్హతాయ్యతన్ం చేసుత్ంటే చూసినందుకో,
ఆపినందుకో ఇచేచ్ సంజాయిషీ అయితే మాతర్ం కాదు..'
కొదిద్సేపటి నిశశ్బద్ం తరావ్త, నిరిల్పత్ంగా చెపప్సాగింది సిన్గధ్,
"..అందుకే మేడమ, అందుకే, నాలో ఇంత అలజడి.. నాకుటుంబం నాకోసం చాలా చేసింది., నాకు అనుక్షణం తోడై, నీడై నిలిచింది.,
నా కారణంగా, కేవలం నావలల్ ఊరంతా గుచిచ్ గుచిచ్ చూసే చూపులనూ, పరామరశ్ పేరుతో చులకన చేసే మాటలనూ, హేళనలనూ తటుట్కుంది. నా
గాయాలు చిందించిన పర్తి రకత్పుచుకాక్ వారు వారి కనీన్టితో కడిగారు..
నాకోసం కోరుట్ల చుటూట్ తిరిగారు., పోలీసుల కాళళ్పడాడ్రు, నానా కషాట్లూపడి నాపటల్ దురామ్రగ్ం చేసిన వారికి శిక్ష పడేలా చూసారు.
నా శారీరక, మానసిక సమసయ్లనిన్ంటి కోసం ఎనోన్ హాసిప్టళళ్కీ, ఎందరో డాకట్రల్ దగగ్రకీ తిరిగారు. అసలు మంచంలోంచి లేవడానికే చాలాకాలం పటిట్న
నాకు ఎంతో సేవ చేసారు.., డబూబ్, శర్మా, కషట్మూ, బాధా అనీన్ అనుభవించారు. ఎంతో చేసారు..,
చాలా మంది ఆడపిలల్లకు అలాంటి పరిసిథ్తులోల్ కొనిన్సారుల్ కుటుంబమే శతుర్వై దూరమవుతుంది. కానీ, నేను మామూలు మనిషిని
కావడానికి వారే మూలమై నిలిచారు., నాలో ధైరయ్మై నిలబడాడ్రు.,
నావలల్ అనన్యయ్కీ, అకక్యయ్కీ పెళిళ్ళుళ్ కావడం కూడా చాలా కషట్మైంది. వారికీ, అమామ్నానన్లకీ ఎనోన్ అవమానాలు ఎదురయాయ్యి.
అవనీన్ నాకోసం భరించి, సహించిన వాళుళ్.., వాళుళ్.. ఈ రోజు నానుంచి ఇనేన్ళళ్లో నా తిండి, చదువు, వుదోయ్గం, ధైరయ్ంలాంటివి కాకుండా ననున్
మొదటిసారి ఒకటి కోరారు... అదీ నాకోసమే.., కానీ.. చూశారా... అదే.. అదే నాకు అసాధయ్మైంది... వారడిగినది.. "నా ..నా పెళిళ్.." సిన్గధ్ గొంతు
వణికింది., ఒకక్క్షణం ఊపిరి తీసుకుని, మళీళ్ మాటాల్డసాగింది, "..ఎలా మేడమ..! ఎలా ఔననను.., ఎలా కాదనను? వారి జీవితం పూరత్యేయ్లోపు నాకో
తోడు అందివావ్లనీ, నీడ ఏరప్రచాలని అమామ్, నానన్ల కోరిక. కానీ... వారు కోరేదానికి నా శరీరం గానీ, మనసుగానీ సిదధ్ంగా లేవు.
అసలు నాలాంటి వారిని కోరి చేసుకునేదెవరులే అనే వుదేద్శయ్ంతో, వారి పర్యతాన్లు గమనించినా, ఫలితం ఎలాగూ వుండదనే
నమమ్కంతో ఇనాన్ళూళ్ నేనూ పెదద్గా పటిట్ంచుకోలేదు.
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కానీ, ఇదుగో, ఇపుప్డు ఇనేన్ళుళ్గా వారు చేసుత్నన్ పర్యతాన్లకి సమాధానంగా ఓ వయ్కిత్ ముందుకు వచాచ్డు. అతడు చాలామందిలా నా
ఉదోయ్గం, సంపాదన కోసం కాక నాలాంటి దెబబ్తినన్ గతం వునన్ అమామ్యినే చేసుకోవాలనే కోరికతో పటుట్దలగా వెతుకుతూ, నా గతంతెలిసి ననున్
కోరాడట., ననేన్ చేసుకుంటానని పటుట్బటాట్డట.
అతను చాలా మంచి ఫాయ్మిలీ నుండి వచాచ్డట., కాకపోతే ఓ యాకిస్డెంట లో తన కాలుని కోలోప్యి, అదే కేసులో రెండు
సంవతస్రాల జైలు జీవితానిన్ గడిపి తిరిగివచిచ్న వయ్కిత్. ఆ తరావ్త ఫాయ్మిలీ బిజినెస లో చాలా షైన అయాయ్డట. ఒక అనాధాశర్మం నడుపుతూ ఎందరికో
సహాయపడుతునాన్డట. అతని కోసం ఎనోన్ మంచి సంబంధాలు కూడా రావడం మొదలయాయ్యనీ, చాలామంది చకక్టి అమామ్యిలనీ, శీలవతులనీ
కాదని అతను నా పొర్ఫైల ఛూజ చేసుకునాన్డనీ మధయ్వరుత్లు చెపాప్రు. అసలైతే అతని ఇంటోల్ వాళెళ్వరికీ ఓ చెడిపోయిన అమామ్యిని తమ ఇంటికోడలిగా
తెచుచ్కోవడం - అది తమ జైలుకెళిళ్వచిచ్న కొడుకు కోసమైనా సరే, ఏమాతర్ం ఇషట్ంలేదట. కాకపోతే అతని పటుట్దలకి తలవొగిగ్ మావాళళ్ దగగ్రకి వచాచ్రు,
సంబంధం అడగడానికి.
మావాళుళ్ మోర దాన హాయ్పీ.., నా గతం కారణంగా సరైన సంబంధాలు రాని నాకు అంతమాతర్పు సంబంధం రావడంతో వారు చాలా
ఆనందంగా వునాన్రు. నేను కూడా వెంటనే ఒపేప్సుకోవాలని వారి ఆశ. పాపం వారి ఆతర్ం అలాంటిది. అసలు అతను నాతో విడిగా మాటాల్డతాను అని
అనకపోతే ఈసరికి పెళిళ్ ఏరాప్టుల్ కూడా చేసేసేవారేమో కూడా..!
అతను ననున్ కలవడానికి రేపు వసుత్నాన్డు. చాలా కలోల్లంగా వుంది మేడమ.., కాదని నాకోసం అనిన్ కషాట్లూ పడడ్ వాళళ్ని
బాధపెటట్నూలేను., అవునని మనసు చంపుకుని పెళిళ్ చేసుకోనూలేను.. ఏం చెయయ్లేక, ఏం చేయాలో తోచక, ఒకక్ క్షణం బలహీనమై సూయ్సైడ
చేసుకోవాలనుకునాన్ను. సరిగాగ్ అపుప్డే మీరొచాచ్రు.." పూరిత్ చేసింది సిన్గధ్.
లాలనగా ఆమె తలనిమిరి దగగ్రకి తీసుకుంది కలప్న. అపర్యతన్ంగా ఆవిడ ఒడిలోకి పసిపిలల్లా చేరి, ముడుచుకుని పడుకుంది సిన్గధ్.
కొదిద్రోజులుగా దరిచేరనీయని నిదర్ క్షణాలోల్ ఆమెని ఆదరించింది. అలాగే తెలల్వారింది. హఠాతుత్గా మెలుకువ వచిచ్ చూసేసరికి ఐదయియ్ంది. కంగారుగా
లేచి కలప్నగారివైపు చూసింది, చిరునవువ్ నవివ్ంది కలప్న. "సారీ.." అంటూ ఆవిడని అంతసేపు అలా కూరోచ్బెటేట్సినందుకు గిలీట్గా ఫీలవుతూ సంజాయిషీ
ఇవవ్బోతునన్ ఆమెని వారిసూత్, "తవ్రగా ఫెర్ష అయియ్రా మా ఇంటికిరా సిన్గాధ్.. కాఫీ రెడీ చేసాత్ను..", కుల్పత్ంగా చెపిప్ సమాధానంకోసం చూడకుండానే
వెళిళ్పోయింది కలప్న.
చేసేదేమీలేక, లేచి టవల అందుకుని ఫెర్ష అవడానికి కదిలింది సిన్గధ్. కలప్న మీద వునన్ గౌరవమో, లేక మరేమీ ఆలోచించలేని సిథ్తికి
చేరుకునన్ మనసుతో అలా రూమ లో వుండడం అనవసరం అనిపించిందో, లేక మరేమో గానీ కొదిద్ నిమిషాలోల్నే ఆవిడ ఇంటికి వెళళ్డానికి సిదధ్మై
కదిలింది.
ఇలల్ంటే ఎకక్డో దూరంగా లేదు. ఆ తొమిమ్దంతసుథ్ల హాసట్ల బిలిడ్ంగ లో మొదటి ఫోల్రోల్ ముందుభాగం ఆఫీస కి కేటాయించి వెనుకవైపు
తనకంటూ ఓ అందమైన ఇంటిని ఏరాప్టు చేసుకుంది కలప్న.
సిన్గధ్ వెళేళ్సరికీ మెయిన డోర తీసేవుంది, 'బహుశా తనరాక కోసమేనేమో. ఆవిడ హాలోల్ ఐతే లేరు.', అనుకుంది సిన్గధ్. పిలిచే పర్యతన్ం
చేయలేదామె. నిశశ్బద్ంగా హాలోల్నే ఆగిపోయి తాను ఇదివరకు చూసినదే అయినా ఆ ఫాల్ట ని మరోసారి పరికిసూత్ నిలబడింది.
విశాలమైన ఆ ఫోర బెడ రూమ ఫాల్ట లో ఒక బాలక్నీ నిండా అందమైన రంగురంగుల పూల మొకక్లు చినిన్ చినిన్ డిజైనర ఫల్వర
పాటస్ లో అమరిఒకవైపు, గిర్లస్ వెంబడి పరుచుకునన్ చికక్టి కీర్పరస్ మరోవైపూ అందంగా కొలువుతీరి లోపలికి అడుగుపెడుతూనే ఎదురుగావునన్ పెదద్
పెదద్ ఫెర్ంచ డోరస్ అదాద్లోల్ంచి కనిపిసూత్ వచిచ్నవారిని పలుకరిసుత్ంటాయి.
మరో వైపు రిలాకస్ అవడానికి మాతర్మే కేటాయించిన మరో బాలక్నీ లో రెండు కేన ఛైరస్.. ఎదురుగా చినన్ టీపాయ , నీట గా మెరిసే
అదాద్ల వెనుకనుంచి ఆహావ్నిసుత్నన్టుట్ంటాయి.
ఎకక్డా కూడా బటట్లవైరుల్, చెపుప్లూ, చెతాత్ చెదారంలాంటివి బయటికి కనిపించకుండా నీట గా వుండే ఆవిడ ఇంటిని చూసేత్ పెల్జెంట
గా అనిపిసుత్ంది.
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మొతత్ం బాల్క అండ వైట కాంబినేషన లో, కళాతమ్కంగా , పాత వంశీ మూవీ సెటిట్ంగస్ ని జఞ్పిత్కితెచేచ్ ఇంటి అలంకరణ ఆవిడకునన్
మంచి టేసట్ ని రిపెర్జెంట చేసుత్ంటుంది.
నాలుగు బెడూర్మస్ లో ఒక రూమ పూరిత్గా తన లైబర్రీకి కేటాయించేసింది కలప్న. అధునాతనమైన బుక షెలఫ్స్.., వాటిని ఎపుప్డూ నీట
గా మెయింటెయిన చేసే ఏరాప్టూల్, రీడింగ టేబుల, ఓ కంపూయ్టర, రైటింగ డెసక్ , వీటితో పాటూ కిండిల లాంటి లేటెసట్ బుక రీడింగ గాయ్డెజ్టస్ కూడా
ఆవిడ బుక గాయ్లరీలో భాగాలే.
మరోవైపు చకక్టి మోడరన్ ఎకివ్పెమ్ంట తో చినన్ కిచెన, అందమైన అంలకరణతో సింపుల గా, నీట గా కనిపించే బెడూర్మస్, ఇలూల్..
నిశశ్బద్ంగా అనీన్ పరికిసూత్ చూసుత్నన్ సిన్గధ్ కలప్న వచిచ్న అలికిడికి తలతిపిప్ంది. చేతిలో చినన్ కాఫీ టేర్తో వచిచ్, "రా సిన్గాధ్ ", అంటూ హాలోల్ నుండి తన
రీడింగ రూమ లోపలికి దారితీసారావిడ. మౌనంగా ఆవిడని అనుసరించిందామె.
సనన్టి ఇనుట్ర్మెంటల మూయ్జిక లీలగా పేల్ అవుతోందా రూమ లో. నిశశ్బద్ంగానే కాఫీ తాగడం పూరిత్చేసారు. సిన్గధ్ కాఫీ తాగడం
పూరత్యేయ్వరకూ ఆగి, కపుప్ పకక్నుంచగానే లేచి రీడింగ టేబుల మీదునన్ కొనిన్ ఫైలస్ అందుకుని ఆమె ముందుంచింది కలప్న, "ఒకక్సారి ఇవేంటో చూడు
.." అంటూ.
అభావంగా తన ముందుంచిన బండిల లో పైన వునన్ ఫైల ఓపెన చేసి తిరగేసింది. ఆమె ఒళుళ్ జలదరించి, ఒకక్సారిగా
చలల్బడిపోయింది.
అతి దారుణమైన ఫొటోలవి.., ..కాలిపోయిన ముఖాలు, చీలిపోయిన శరీరభాగాలు, భయంకరమైన, హృదయవిదారకమైన కథనాలతో
వునాన్యా ఫైలస్, రకరకాల దాడులోల్ గాయపడిన సతరీల వయ్థలవి.., కొనిన్ పేజీలు కషట్ంమీద తిరగేసి, ఇక తనవలల్ కాక గబుకుక్న ఫైల కోల్జ చేసి అరచేతులోల్
ముఖం దాచుకుంది. అరచేతులోల్ వాలిన నీటి ముదర్లు, ఆమె కనీన్ళుళ్… మేమునాన్మంటూ ఆమె ముఖానిన్ మరోసారి వెచచ్గా తడిమాయి.
కొదిద్సేపటికి తేరుకుని చివువ్న తెలెతిత్ంది, "ఏమిటవనీన్.. ఎ..ఎందుకు మేడమ.. వై..?" కోపం, బాధ గొంతులో పోటీపడుతుండగా
రోషంగా పర్శిన్ంచింది కలప్నవైపు చూసి.
"వెరీ సారీ సిన్గాధ్.., నినున్ మరింత బాధ పెటాట్లనో, లేక నీ సఫరింగ ని తకుక్వ చేసి చూపాలనో నేను ఇవనీన్ నీ ముందుంచలేదు. పర్తి
కషట్ంలోనూ, బాధలోనూ మనకంటే ఎకుక్వ బాధలోల్ వునన్వారిని తలుచుకుని ధైరయ్ం తెచుచ్కోవాలని పెదద్లు చెపాత్రు చూడు, అదే నీకు
చూపాలనుకునాన్ను. అంతే.. ! పీల్జ.., తపుప్గా అనుకోకు..,
నీకు కలిగిన కషట్ం సామానయ్మైనది కాదు సిన్గాధ్.., ఐనా, నువువ్ పోరాడి, గెలిచావు. అతి తకుక్వమందిలో మాతర్మే అంత పెదద్ కషాట్నిన్
ఎదురుక్నే సాహసం వుంటుంది. నీ సాథ్నంలో నేనుండివుంటే ఏనాడో గివప చేసేసేదానిన్.
నీకు నీ కుటుంబం ఇచిచ్న ఆసరా కూడా సామానయ్మైనదేమీ కాదు. అసలు ఎంతోమంది అదిలేనందుకే రోడుడ్న పడడ్వాళూళ్,
ఒంటరితనం, కషాట్లూ తటుట్కోలేక మతిసిథ్మితం పోగొటుట్కునన్వారు వునాన్రు. ఎందరో ఆదరించే తోడు లేక అషట్కషాట్లు పడుతునాన్రు..
చూడు సిన్గాధ్..! నీ బాధా, నీ వాళళ్ తపనా రెండూ జెనూయ్న యాసెప్కేట్స్.. కాలంతో పాటూ కొనిన్ విషయాలు దాటి పర్యాణించడం మనిషి
ధరమ్ం. గతానిన్ కాలికి బండరాయిలా కటుట్కునేవుంటే ఈ జీవితసందార్నిన్ ఎదురీదలేవు.
ఎనన్టికీ గతంలో నిలిచిపోవాలి అనుకోవడం తపేప్ కాదు, నేరం కూడా. నీకు వచిచ్న కషట్ం నీకు కాక వేరొకరికి వసేత్ ఏం సలహా
చెపాత్వు..?
ఆ దురామ్రుగ్లు సైతం చటట్ం తమకు విధించిన శిక్షని అనుభవించేసి, మళీళ్ తమ తమ జీవితాలవైపు వెళిళ్పోయారు. నువెవ్నాన్ళీళ్ చీకటి
చాటున దాకుక్ంటావు చెపూప్..?
ఈరోజు మీ వాళుళ్ సూచించిన వయ్కిత్నే ఎంచుకోమని నేను చెపప్టేల్దు, అదేవిధంగా పెళిళ్ చేసుకుంటేనే జీవితానిన్ బాగు చేసుకునన్టుట్
అనీ, లేక పెళేళ్ జీవిత పరమావధి అని కూడా బోధించటేల్దు..
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జరిగినదానిన్ ఓ యాకిస్డెంట లా తలచి, మూవ ఆన మై కిడ.., మూవ ఆన.,. Invite your Life with open arms...,

అందరిలాగా నీ జీవితానిన్చేతులు చాపి ఆహావ్నించు. అది పెళేళ్కానీ, పేర్మే కానీ, నీ మనసుచెపేప్ది ఏదైనా కానీ, అసలు ముందంటూ నీ మనసుని
తెరిచివుంచు. అపుప్డే నీకేం కావాలో, నువేవ్ం చేయాలో నీకే తెలుసుత్ంది. నువువ్ కషట్పడకుండా, నీ వారు బాధపడకుండా ఎలా జీవితానిన్ మలుచుకోవాలో
అరథ్మవుతుంది.

moment..

Just leave your past where it is and live your life, with life. Don’t just merely exist, start living every
నీకివే మాటలు ఎంతోమంది, ఎనోన్సారుల్ చెపేప్వుండచుచ్., మరొకక్సారి సిన్గాధ్.. మరొకక్సారి పర్యతిన్ంచు, ఎవరికోసమో కాదు

నీకోసం.. ఏ నేరమూ చేయని నీ జీవితం కోసం.
తపుప్ చేసినవారే తలెగరేసి తిరుగుతునన్ ఈ లోకంలో ఏతపూప్ చేయని నువెవ్ందుకు శిక్ష అనుభవించాలి? అందరిలాంటి జీవితం
నీకెందుకు దూరమవావ్లి, నీవెందుకు కలలు కనకూడదు? నువెవ్ందుకు ఆశలు చంపుకుని శిలలా బతకాలి., ఆ బాధల శిలువెందుకు మోయాలి?? వీలేల్దు.
అలా జరగకూడదు.
నీ ధైరయ్ం ఎందరో గాయపడడ్ వారికి బోధన కానివువ్, ఓదారుప్ కానివువ్. నీ జీవితం దెబబ్తిని, లేచి నిలబడాలనుకునేవారికి పేర్రణ
కానివువ్.
అంతేకానీ, అంత నిరిల్పత్తతో యాంతిర్కంగా ఒకోక్ మెటేట్ నువెవ్కిక్నా జీవంలేని ఆ పర్యాణంలో చివరివరకూ సాగలేవు. సాగినా అది
సారథ్కంకాదు.
పర్యతిన్ంచు సిన్గాధ్.., ఇకనుంచి నీ సంతోషంకోసం, నీకోసం, పర్యతిన్ంచు. నీకు తోడుగా మేమంతా వునాన్ం..
Leave your Past, Live your Present and Love your Future.. ",
చెపప్డం పూరిత్చేసి, సిన్గధ్ కళళ్లోకి నిశితంగా చూసింది కలప్న. మౌనంగా కళుళ్ దించుకుందామె. ఖాళీ కపుప్లు తీసుకుని, "మరో కపుప్
కాఫీ తీసుకునివసాత్నూ..", అంటూ అకక్డినుంచి వెళిళ్పోయింది కలప్న, కాసేపు సిన్గథ్ని తన ఆలోచనలతో ఒంటరిగా వదిలేసూత్...
నిశశ్బద్ంగానే ఆవిడ తీసుకొచిచ్న కాఫీ తాగాననిపించి వెళాత్నంటూ తన రూమ కి వెళళ్డానికి లేచి కదిలింది సిన్గధ్. గుమమ్ం వరకూ
తనని సాగనంపడానికి వచిచ్న కలప్నవైపు చూసి, చాలాసేపటి తరావ్త మౌనానిన్ ఛేదిసూత్ నెమమ్దిగా చెపిప్ంది, తడబడే గొంతుతో ఒకోక్ పదానిన్ అతికషట్ం
మీద పేరుచ్కుంటూ, "పర్యతిన్సాత్ను మేడమ.. ", ఆగింది.., "...నాకూ అందరాల్ంటి జీవితం కావాలి.. ఇకనుంచీ నేనూ జీవమునన్ జీవితానిన్ జీవించడం
పార్రంభిసాత్ను.., నా కోసం నేను జీవించడానికి పర్యతిన్సాత్ను. దానివైపు సాగే దారిలో ఎదురయేయ్ పర్తి అవకాశానీన్ భయపడకుండా గమనిసాత్ను.
అందుకు మొదటి అడుగుగా ఓపెన మైండ తో అతనిన్ కలుసాత్ను..!". కలప్న ముఖం విపాప్రింది. తనలో కలిగిన ఆనందం మొతత్ం గొంతులో
తొణుకుతుండగా, "ఆల ద బెసట్ సిన్గాధ్..", అంటూ ఆపాయ్యంగా సిన్గధ్ చెంపను చినన్గా తటిట్ చెపిప్ంది.
చినన్ కాఫీ జాయింట అది. పెల్జెంట గా, నీట గా వుంది. కాఫీ గుబాళింపుతో నిండిన ఆ వాతావరణం చాలా హాయిగొలుపుతోంది.
"మా వాళుళ్ మీకేం చెపాప్రో తెలీదుగానీ.. పూరిత్ డీటెయిలస్ అయితే ఖచిచ్తంగా చెపిప్వుండరని తెలుసు.. కామన కదా.. అందుకే
పరస్నల గా కలవాలని వచాచ్ను..", చిరునవువ్తో చెపాప్డతను.
మొహమాటంగా నవివ్ వీలైనంత మామూలుగా వుండడానికి పర్యతిన్సూత్, "కూరోచ్ండి మిషట్ర శరత.. పీల్జ.." చెపిప్ంది సిన్గధ్. తలూపి
ముందునన్ ఛైర లో కూరుచ్నాన్డు.
చెదరని చిరునవువ్, చామనఛాయ, సనన్గా, పొడుగాగ్ వునాన్డు. చేతిలో మడిచివునన్ చినన్ సిట్క.., ఆరిట్ఫీషియల లెగ వుండడంతో కాసత్
తేడాగా వునన్ నడకైనా, బాగా గమనిసేత్ తపప్ అతనికి ఒక కాలు లేదనే విషయం తెలియటేల్దు.
"నా గురించి మీకు ఎంతవరకు తెలుసు..?" పర్శిన్ంచాడతను.
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"మ..., అంటే మీరు.. బిజినెస చేసాత్రనీ.., అదే.. గారెమ్ంటస్ షాపస్ అవీ వునాన్యనీ.., ఆకిస్డెంట లో మీకు.. పర్మాదం జరిగిందనీ, ..
రెండేళుళ్..", ఆగిపోయింది.
"హా.. చెపప్ండి, రెండేళూల్..?" రెటిట్ంచాడతను.
"అదే.. ఐ మీన.. అదే రెండేళుళ్ శిక్ష పడింది ఆ యాకిస్డెంట చేసినందుకు అనీ.. చెపాప్రు.." అంది సందిగధ్ంగా.
"ఎస.. రెండేళుళ్.., పల్స.. ఒక కాలు..", ఆగి ఆమె వైపు చూసాడతను, ఆమె ముఖంలో జాలి మాటలోల్కి మారేలోపు వచిచ్ందని మాట
బులెల్ట లాగా, "చాలా.. చాలా... అతితకుక్వ శిక్ష .. నేను చేసినదానికి.." చెపాప్డతను. ఆశచ్రయ్ంగా చూసిందతనివైపు.
"అవును.. మీరు వినన్ది కరెకేట్ సిన్గాధ్.., నేను చేసింది చినన్ తపుప్కాదు. నాతో జీవితం గడపబోయే అమామ్యికి , కనీసం గడపాలి
అనుకోవడానికి ముందే నేనేంటో తెలియాలి. నా తపుప్లని దాచేసూత్ మా వాళుళ్ చెపేప్ సగం-సగం నిజాలు కాదు.., నాకు నేనుగా చెపుప్కునే పూరిత్నిజం
వినన్తరువాత ననున్ సీవ్కరించగలిగితే మనం ముందుకు వెళాత్ం. లేకుంటే సేన్హితులుగా మిగిలిపోదాం.. సరేనా..?" మృదువుగానే ఐనా సూటిగా
అడిగాడు.
"తపప్కుండా..", అతని ఆలోచనలో సప్షట్తకి మనసులోనే ఐనా మెచుచ్కోకుండా వుండలేకపోయింది.
"..ఒక పారీట్ వెళిళ్ వసూత్, బాగా తాగిన మతుత్లో కారు నడిపాను.. ఎంత తాగినా కంటోర్ల తపప్ననన్ అహం.., డైరవింగ లో పెరెఫ్కట్ అనే
పొగరూ, ఒంటోల్ వునన్ వయసు వేడీ.., ఆ రాతిర్ ఓ పసిపిలల్వాడితోపాటూ షాప కి వెళుత్నన్ ఓ వయ్కిత్ బైక ని దారుణంగా గుదేద్శాను.., నా కారూ బోలాత్ పడి
పలీట్కొటిట్ంది..,
కళుళ్ తెరిచేసరికీ.., మొతత్ం జీవితమే తలల్కిందులైపోయింది.. అది సామానయ్మైన ఆకిస్డెంట కాదూ.., ఆ ఇదద్రు అమాయకులనీ నా
నిరల్క్షయ్ం నిలువునా మింగేసిందని సప్ృహవచాచ్కే తెలిసింది.."
కామ గా వింటునన్దలాల్ తుళిళ్పడిచూసింది, "గాడ.., అంటే..!? పార్ణాలు తీసినంత పెదద్ యాకిస్డెంటా అది..?" అనేసింది
అపర్యతన్ంగా పైకే. రెండు సంవతస్రాల జైలు శిక్ష అంటే బహశా అవతలి వయ్కిత్కి కూడా శరత కి జరిగినటేట్ ఫిజికల గా మేజర డాయ్మేజ జరిగుంటుంది
అనన్ తన గెస ని దాటేసూత్ అతను చెపిప్న అంత పెదద్ రియాలిటీ ఆమె ఊహకి కూడా అందనిది.
ఆమె రియాక్షన తో సంబంధం లేనటేట్ ఎటోచూసూత్ చెపుప్కుపోతునాన్డతను ఓ కనెఫ్షన లాగా, "...వారిదద్రూ పార్ణాలు కోలోప్యారా
దారుణంలో.. నా కారణంగా.., .. నా మూలంగా ఓ కుటుంబం.. సరవ్నాశనం అయిపోయింది.., భరత్నీ, బిడడ్నీ శాశవ్తంగా కోలోప్యిందో సతరీ.., ఆ
కుటుంబంలో ఇదద్రి నిండుపార్ణాలిన్ నిలువునా మింగేసిందా యాకిస్డెంట.., ఇంకా పొతిత్ళళ్లో వునన్ పసివాడైన చినన్ కొడుకుతో కోరట్ కి వచిచ్నరోజు ఆమె
ననున్ చూసిన చూపు జనమ్జనమ్లకీ మరిచ్పోలేను.
ఆ దురఘ్టనలో నాకాలు పోవడం అనేది మా వాళళ్కి పెదద్ ఆయుధమే అయి పనిచేసింది. నేను హాసిప్టల లో వుండగానే నా కేస చాలా
బలంగా బిలడ్ చేశారు. నాకు దేవుడే ఆలెర్డీ శిక్ష వేశాడనీ, ఇంకా ఎకుక్వ శిక్షవేయొదద్ంటూ పిటిషనల్ మీద పిటిషనుల్ వేసి, అపీప్ళుళ్ వగైరాలతో ఏదో ఒకలా
మొతాత్నికి నాశిక్ష తగిగ్ంచేశారు. మొతత్ం విచారణలో నాకు ఎకక్డా మాటాల్డే అవకాశం లేకుండా జాగర్తత్పడాడ్రు. ముందు నాకదంతా అరథ్ంకాలేదు. నావలల్
జరిగిన దారుణానీన్ తలుచుకుని కొంతా, కాలు పోయిందనన్ దుఃఖంలో కొంతా, నాలో నేనే కుంగిపోయి చుటూట్ ఏమీ గమనించలేదు.
కానీ, శిక్షపడాడ్కా, జైలోల్ వునన్రోజులోల్ మొతత్ం అరధ్మైంది. ఆవిడ చూసిన దేవ్షపుచూపు పదేపదే గురుత్కురాగా గుండెకోసినటైట్ంది.
తెగించి ఆవిడకో క్షమాపణ ఉతత్రం రాసి పంపాను. జవాబుగానీ, క్షమాపణగానీ రాదని తెలుసు. నేను చేసినది సామానయ్మైన అనాయ్యమేమీకాదుగా, అంత
తేలిగాగ్ ఎవవ్రూ క్షమించలేరు.., క్షమించకూడదు కూడా.., రెండు.. రెండు.. నిండు పార్ణాలవి..", గొంతు దుఃఖంతో పూడుకుపోగా ఆగాడతను. కళళ్లోల్
నీటితెర. కరీచ్ఫ తీసి కళుళ్ అదుద్కునాన్డు. సత్బద్ంగా చూసూత్ అతను చెపేప్ది వింటోంది సిన్గధ్.
"...జీవితాంతం వారి క్షమాపణ కోసం పర్యతిన్సూత్నే వుంటాను దొరుకుతుందనే ఆశతో..., ఐనా సతరీని క్షమయా ధరితీర్.. అంటారు
కదా..! అందుకే.., జరగదని తెలిసినా ఏనాటికైనా ఈ నీచుడిని ఆవిడా, ఆకుటుంబం క్షమిసాత్రనే నా ఆకాంక్ష. వారికోసం ఏదైనా చేయాలి అనుకునాన్ను..
ఫైనానిష్యల గా కానీ, లేక పిలల్వాడి చదువు, ఇలుల్., ఏదైనా.. అని టైరచేశాను. వారు తిరసక్రించారని తెలిసింది.
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శిక్షముగించుకుని తిరిగివచాచ్కా, ఇంక చేసేదిలేక బిజినెస మీదకి నా దృషిట్ మరలాచ్ను. బిజినెస ఎకస్పానష్న, తరావ్త ఓ ఇబబ్ందులోల్
వునన్ అనాథాశర్మానిన్ టేకప చేసాను. ఆతరావ్త ఆరిట్ఫీషియల లెగ.., అలా వాటనిన్ంటితో నెమమ్దిగా జరిగిన విషయం మరుగున పడింది. ఇంటోల్వాళుళ్
పెళిళ్ అనాన్రు. వినగానే ఒకక్సారి ఖంగారుపడాడ్ను, 'నాలాంటి దురామ్రుగ్డికి పెళాళ్..!!', అనుకునాన్ను. తరావ్త బాగా ఆలోచించి ఓ నిరణ్యానికి వచాచ్ను.
నావలల్ ఎవరికైనా వుపయోగపడేవిధంగా అయితే చేసుకుంటానని చెపాప్ను.
పేదింటి అమామ్యిలు, నావంటి లోపాలువునన్వారు.., ఏవేవో.., ఎనోన్ సంబంధాలు వచాచ్యి. కానీ నాకెందుకో ఎకక్డో అసంతృపిత్.
నేను అనుకునన్ది నెరవేరటేల్దని అనిపించింది. అపుప్డే నాకు ఎందుకో ఓ ఆలోచన వచిచ్ంది. ఓ గాయపడడ్ సతరీని సీవ్కరించాలనే కోరిక కలిగింది. వేరే, ఇతర
లోపాలకి కాసత్ంతయినా జాలిచూపే మన సమాజం, దగాపడి, తమ తపుప్లేకుండా అనాయ్యమైన ఆడవారి విషయంలో మాతర్ం తేడాగా బిహేవ చేసుత్ంది.
అకక్డ మాతర్ం గాయపడడ్వారే మళీళ్, మళీళ్ శికిష్ంపబడతారు.. అందుకే అలాంటి సతరీనే చేసుకుంటానని పటుట్బటిట్ వెతికాను, మీ సంబంధం గురించి
తెలియగానే చేసుకుంటానని చెపేప్శాను, ఐ మీన మీకు అభయ్ంతరం లేకపోతేనే అనుకోండి..
అందుకే ఇనిన్రోజులుగా ఎవరీన్ కలవని నేను, నా గురించి నేనే మీకు డైరెకట్ గా చెపాప్లని మిమమ్లిన్ విడిగా కలుసాత్ననాన్ను..
మీ వాళళ్కి నేను ఓ.కే. అని నాకు తెలిపారు. నా గురించి మొతత్ం వినాన్రుగా. మరి మీ నిరణ్యం ఆలోచించి చెపప్ండి..., ఏదైనా
సీవ్కరించడానికి సిదధ్ంగా వునాన్ను.." పూరిత్చేసాడతను.
అతని కళళ్లోల్ తన నిరణ్యం కోసం కనిపిసుత్నన్ ఆతర్ం గమనిసేత్ కాసత్ వింతగా అనిపించింది సిన్గధ్కి. తన పెళిళ్కోసం తనవాళుళ్ పడిన
తపన గురొత్చిచ్ంది.., 'ఎనిన్ తిరసాక్రాలు.., ఎనెన్నిన్ అవమానాలు.., ఆ పర్యతాన్లలో వారు పడిన ఇకక్టూల్..', అనీన్ లీలగా కళళ్ముందు మెదిలాయి.
'ఎకక్డో ఒకటో, రెండో సంబంధాలు వచిచ్నా అవి కేవలం తన సంపాదన కోసం వచిచ్న ఓపెన అండ కిల్యర డీలేస్ తపప్, తనుగా
కావాలని వచిచ్న మొదటి వయ్కిత్ ఇతనే కదూ.., అది కూడా తన బాధతో సహా..', చినన్గా నిటూట్రిచ్ంది.
"మీ పరిసిథ్తులు అనీన్ చాలా నిజాయితీగా చెపాప్రు.., మీ ఫార్ంకెన్స కి ఐ రియలీల్ అడైమ్ర యూ.., మీరు తీసుకునన్ నిరణ్యమూ
బాగుంది.. చాలా ఉతత్మమైనది.., కానీ..", తటపటాయిసూత్ ఆగింది.
అతని భృకుటి ముడిపడింది., "అంటే.., అంటే ఇషట్ంలేదుకదూ మీకూ..", అంటూ ఇంకేదో చెపప్బోయిన అతనిన్ వారిసూత్, "పీల్జ.. నేను
చెపేప్ది కూడా పూరిత్గా వినండి.. మీ డెసిషన బాగుంది.. కానీ ఛూజ చేసుకునన్ పరస్న రాంగ.. అంతే..", చెపిప్ంది సప్షట్ంగా.
అతనేన్ సూటిగా చూసూత్ కంటినూయ్ చేసింది, "మీకు క్షమాపణ దొరకలేదూ అనాన్రు కదూ.. ?", ఆమె ఆ పర్శన్ ఎందుకు అడుగుతోందో
అరథ్ంకాక అయోమయంగా చూసి తలూపాడు.
"బహుశా.. ఎపప్టికీ దొరకదేమో.." చెపిప్ంది సిథ్రంగా., " నాకు అనాయ్యంచేసిన వారిలో ఎవరైనా ననున్ క్షమాపణకోరితే.., గాడ..
అసలు ఆ ఊహే.. భరించలేకుండావుంది.., నేను.. నేను.. జనమ్జనమ్లకీ క్షమించలేను..,
ఈ పర్పంచంలో ఎకక్డైనా.., దేనికైనా క్షమాపణ వుంటుందేమోగానీ, పార్ణానికీ, శీలానికీ, జీవితానికీ క్షమాపణలుండవు.. చటట్ం,
పర్భుతవ్ం, వయ్వసాథ్ క్షమించవచేచ్మో కానీ.., మామూలు మనుషులోల్ అంత శకిత్వుండదు. అది ఆశించడం కూడా అనవసరం.. అనాయ్యం కూడా..
వయ్కిత్గతానికి-వయ్వసాధ్గతానికీ వుండే తేడా అదే..
మీ వెరష్న వినకపోతే మీరు ఇది నాకు అందిసుత్నన్ తోడుగా భావించి, అనాలోచితంగా ఒపుప్కునేదానేన్మో.., మీ వెరష్న చెపిప్ మీరు,
నాకు-మీకు కూడా చాలా మేలు చేశారు., తరావ్త లైఫ లాంగ మనం బాధపడకుండా కాపాడారు శరత..
మీ సాథ్నంలో మీరు కరెకేట్.., కనీసం మీరా నేరం వేరొకరికి హాని చేయాలనే దురుదేద్శంతోనో, మీ సావ్రథ్ంతోనో, అహంతోనో లేక సుఖం
కోసమో చేయలేదు... మీ పశాచ్తాత్పం, మీ నిరణ్యం.. రెండింటిలో చాలా గొపప్నిజాయితీ వుంది.. వాటిని నేను మనసూఫ్రిత్గా గౌరవిసుత్నాన్ను.
కానీ, అలాగని మీ నిరల్కాష్య్నికి జరిగిన డామేజ కీ వెలకటట్లేనూలేము,. ఆ అనాయ్యానీన్, నషాట్నీన్.. ఏ శిక్షతోనూ, ఏ కాంపెనేస్షన తోనూ
పూడచ్నూలేము..
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ఆలోచించి చూసేత్ నాలో కూడా అంత క్షమ లేదు. సతరీని క్షమయా ధరితీర్ అంటారు నిజమే.., కానీ ఆ క్షమకీ, సహనానికీ కూడా ఓ
హదుద్ంది.. భరించలేని బరువుకి భూమికూడా బర్దద్లౌతుంది. సహించలేని కషాట్నికి ఏ సతరీ అయినా అంతే.. ఫర దట మాయ్టర.. సతరీయే కాదు.. ఏవయ్కత్యినా
ఇదే నిజం.. బహుశా ఆ సేయింగ కి ఇది నేనిచేచ్, లేదా నాలాంటి వారిచేచ్ కొతత్ డెఫినిషన ఇదేనేమో తెలియదు గానీ.. ఇదే పర్సుత్తం, ఈనాటి నిజం..
పెర్జంట డే టూర్త..
మరో మాట శరత..!! మనం కలిసి సాగలేము.., మీరు వేరేలా భావించవదుద్.., అరధ్ం చేసుకుంటారనుకుంటాను. అయినా ఇది మీకు
సంబంధించిన నిరణ్యంకాదు. నాకు సంబంధించినది. ఒక నేరానిన్ క్షమించలేని నేను, మరో నేరపు పశాచ్తాత్పానికి బంధువుని కాలేను. ఆ పశాచ్తాత్పం
ఎంత నిజాయితీతో కూడినదైనాసరే..!
కాకపోతే, మీ ఆలోచనతో నాకో కొతత్ మారగ్ం చూపారు. ఎంతసేపూ 'జరిగిన సంఘటన-నషట్ం-శిక్ష-క్షమ-బాధ-వేదన..' ఇవే
తలుచుకుంటూ, ... వీటితోనే, వాటి చుటేట్ జీవితాంతం గడిపెయయ్కుండా, మరొకరికి ఉపయోగపడాలనే మీ ఆలోచన.. చాలా గొపప్ది, లోతైనది, అందరికీ
మారగ్దరశ్కం..,
ఒక గొపప్ సతరీ చీకటిలో మగుగ్తునన్ నాకూ, నామనసుకి వెలుగునిసేత్, మీరు-మీదారిలో సాగుతూనే, నాకూ ఓ మారగ్ం తోచేలా చేశారు.
అయామ రియలీల్ ఇన డెటెట టూ యూ...
...ఇక గతానిన్ తరుసూత్ కూరోచ్ను, దగాపడి ధైరయ్ంతెచుచ్కోలేని వారికి తోడౌతాను. నాజీవితానిన్ హాయ్పీగా మలుచుకోవడం ఒకక్టే
కాదు, నావలల్ అయినంతవరకూ వేరేవారికీ వుపయోగపడడానికి పర్యతిన్సాత్ను. నాకు దారిచూపిన మీ సాయానిన్ మాతర్ం ఎపప్టికీ మరిచ్పోను,
మరువలేను. వుంటాను.. థాయ్ంకస్ ఎ లాట.." అంటూ చెపప్ండంపూరిత్చేసి లేచింది సిన్గధ్ తృపిత్నిండిన మనసుతో, తెరిపినపడడ్ ఆలోచనలతో.
"అంటే.., అంటే మీరు జీవితాంతం పెళేళ్ చేసుకోకుండా ఓ.. ఓ సేవికలా గడిపేసాత్రా..", షాకింగ గా, ఒకింత జాలిగా చూసూత్
అడిగాడు.
"ఛ..ఛ.. లేదు.., పరిసిధ్తులవలల్ మీతో కలిసి సాగలేననాన్నుగానీ పెళేళ్ వదుద్ అని అనటేల్దిపుప్డు, ఇకమీదట అననుకూడా. తపప్కుండా
చేసుకుంటాను. అయితే ఇపప్డే కాదు.., నా మనసుకి నచిచ్న, మీలాగే ననున్ నేనుగా కావాలనుకునన్ వయ్కిత్ తారసపడడ్రోజు, షూయ్ర గా.., మరిక వెళాత్నూ..,
బై మిషట్ర శరత..", చిరునవువ్తో చెపిప్ంది.
ఆమె మాటలీన్, నిరణ్యానీన్ అరథ్ం చేసుకోవడానికి పర్యతిన్సుత్నన్ అతను ఇంకా ఆమె వైపు షాకింగ గా చూసూత్నే యాంతిర్కంగా లేచి
నిలబడాడ్డు. ఆమె రూపం కనుమరుగయేయ్వరకూ అలాగే చూసుత్ండిపోయాడు.
"సిన్గాధ్.., ఎకక్డునాన్వ..? హౌ వాజ యువర మీటింగ..? ఏ సమసాయ్ లేదుగా..?", సెల లో కంగారుగా వినిపించిన కలప్న గొంతువిని
చెపిప్ంది సిన్గధ్,"...ఇక నాకే సమసయ్లూ, భయాలూ, బాధలూ.. ఏమీ లేవు.., వుండవు కూడా మేడమ. నావారికీ, నాకూ, ఇంకా ఎందరికో మేలుచేయగలననే
నమమ్కంతపప్...", చిరునవువ్ నవివ్ందామె. ఆ గొంతులో తొణికిసలాడిన పరిపూరణ్మైన మారుప్ని గురిత్ంచి తృపిత్గా ఫోన డిసక్నెకట్ చేసింది కలప్న.
గమయ్ం దొరికిన సైథ్రయ్ంతో, పెదవులపై మెరుసుత్నన్ చిరునవువ్తో అకక్డున్ంచి కదిలింది సిన్గధ్...
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