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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..!!

వృతా
త్ లు
"మేడం! మీకు కాల చేదాద్మని పర్యతిన్ంచాను, ఎందుకో వాయిస మెయిల కి వెళిళ్పోయింది" చకక్టి ఉచాచ్రణతో ఇంగీల్ష లో చెపుత్నన్
కాబ డైరవర కేసి ఒకక్ క్షణం ఎకుక్వ సేపు చూసింది సుపర్జ..
" అరే, అవునా? నా ఫోన మాములుగానే పనిచేసోత్ందే!" అంది బాక పాక ని వెనక సీట లో పెటిట్ తనూ కూరుచ్ంటూ..
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"ఓ, ఈ నెట వరక్ వాళుళ్ కూడా ఒకోక్సారి మిసీచ్ఫ చేసూత్ ఉంటారు మేం! " అనాన్డు అతను నవువ్తూ..

జీనస్, మంచి టీ షరట్ లో ఉనాన్డతను, జెల రాసుకుని నునన్గా దువువ్కునన్ జుటుట్, నీట గా షేవ చేసుకునన్ నునన్ని ముఖం. బాగా
చదువుకునన్ వాడిలా ఉనాన్డు అనుకుంది.. కొతత్ గార్ండ ఐ. టెన కార చకక్ని సువాసనతో హాయిగా ఉంది. మందర్ంగా వినిపిసుత్నన్ సంగీతం..
" ఒక ముఖయ్మైన కాగితం మరిచ్పోయి మళీళ్ వెనకిక్ వెళుత్నాన్ను, అది లేకుండా పర్యాణం చెయయ్డం కషట్ం" అంది సుపర్జ.. ఆర యూ
ఓకే మేం? అనన్ అతని పర్శన్కి సమాధానంగా.
" ఓ, అలాగా మేడం! మరిపుప్డెలా?" అనాన్డతను కొదిద్గా ఆతుర్త ధవ్నిసుత్నన్ గొంతుతో..
" ఏమీ లేదండి.. వెనకిక్ వెళిళ్ కావలసినది తెచుచ్కుని తరావ్త విమానం ఎకక్డమే!. నేను పెటాట్ననుకుని మా వారు, ఆయన
పెటాట్రనుకుని నేను మరిచ్పోయాము. మొదటి సారి ఇలా జరగడం." అంది సుపర్జ..
" టెనష్న లో బయలుదేరారా మేడం? అలాంటపుప్డే ఇలా అవుతాయి కదా మాములుగా" అనాన్డు అతను కొదిద్గా తేలిక పరచ్డానికి..
" అవునండి, మా అమమ్మమ్ గారికి బావులేదు, ఐ.సీ యూ లో ఉనాన్రు, అకక్డకి వెళిళ్ రావడం లోనే మరిచ్పోయాను.. నా ఆఫీస బాగ,
ముఖయ్మైన కాగితాలు.. లకీక్గా ఫైల్ట లో ఖాళీ ఉంది,“ అంది.
ఆమెకి ఎవరిమీదో తెలియని కోపంగా ఉంది.. చిరాగాగ్ ఉంది. మరీ ఎకుక్వగా మాటాల్డడం ఇషట్ం లేదు.. అందుకే తన కజిన, చెలెల్లు
ఫోన చేసి అదే చెపిప్ంది.
“ కొరియర అవి కషట్ం, నేనే వెళిళ్ తెచుచ్కుని తరావ్త ఫైల్ట లో వెళతాను, కాసేపు ఇంక దీని గురించి మాటాల్డదుద్. నా ఫోన లో బేటరీ
తకుక్వగా ఉంది కూడా..” అంది..
" మేం, ఫోన నేను ఛారిజ్ంగ కి పెడతాను, ఇటు ఇవవ్ండి" అనాన్డతను..
మౌనంగా ఇచిచ్ంది సుపర్జ..
"పాటలేమైనా పెటట్నా మేం? " అడిగాడు..
“వదద్ండి, ఇనుర్స్ట్మెంటల మూయ్జిక బావుంది “అంది సుపర్జ..
" వాటర ఉంది మేడం, ఒకటో రెండో చినన్ బాటిలస్ పెడతాను కారోల్, కొతత్వే. మీకాక్వాలంటే తీసుకోండి" అనాన్డు..
అభినందనపూరవ్కంగా చూసింది అతని వైపు...
“మీ పేరు?” అంది..
“బీమనన్ మేం, “అనాన్డు..
మనిషికి పేరుకి లింక లేదు కానీ భీమనన్? ఇలాంటి పేరుల్ కూడా పెడతారా ? ఈ మధయ్ కాలంలో అనుకుంది..
మా తాతయయ్ పేరు మేడం, నాకు నా జీవితంలో అనిన్ంటికంటే ఇషట్మైనది నా పేరు, మా తాతయయ్.. అయినా పేరుదేముంది కదా?
అందమైన పేరుల్, రూపం ఉనన్వాళళ్ంతా అందంగా ఉండాలని ఉందా? మనసు అందం ముఖయ్ం కదా? అనాన్డు గబ గబా..
“ఓ, సారీ, నా ఉదేద్శయ్ం అది కాదు.. మీరు చూసేత్ యంగ గా ఉనాన్రు కదా, ఈ రోజులోల్ అలాంటి పేరా? అని అనుకునాన్ను, అంతే!“
అంది.
“నో పోర్బెల్ం మేం, నేను కూడా మామూలుగానే అనాన్ను “అనాన్డు. ఆ తరావ్త కాసేపు మౌనంగా ఉండిపోయాడు అతను..
"మీరు పారట్ టైం గా డైరవింగ చేసాత్రు కదూ!" అంది నిశశ్బాద్నిన్ భంగ పరుసూత్..
"అవును మేం, మూడు రోజులు, రోజుకి పనెన్ండు గంటల చొపుప్న ఐ. బీ. ఎం లో నెట వరక్ ఇంజనీర గా పని చేసాత్ను..మూడు
రోజులు డైరవింగ.. నా పేషన ఇది“అనాన్డు..
"ఆహా! అనుకునాన్ను.. పేషన అనాన్రు బావుంది.. కానీ సిటీలో డైరవింగ అంటే సరదా ఏముంది, విసుగు కదా.. సరిక్లస్ లో, అదే
వృతాత్లోల్ వెళళ్డమే కదా! "అంది చినన్గా నవువ్తూ..
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"జీవితమంటేనే వృతాత్లోల్ పరిగెతత్డమే కదా మేం?” అనాన్డు తాతివ్కుడిలా..
"అవునా? జీవితమంటే హైవే అంటారు కదా?”
"సాఫీగా సాగిపోతే అంతే, కానీ లేకపోతే వృతాత్లే" అనాన్డు నవువ్తూ..
"ఎందుకలా అంటునాన్రు? ఏమయింది?” అడిగింది ఆసకిత్గా..
" ఏమీ లేదులెండి మేడం! ఊరికే అనాన్ను" అనాన్డు నిరాసకత్ంగా..
" కాదులేండి, ఏదో ఉంది.. మీ కిషట్ం లేకపోతే చెపప్దుద్" అంది సుపర్జ..
మాటాల్డలేదు అతను.

“కొందరికి జీవితంలో కొనిన్ ఎపుప్డు వృతాత్లోల్ తిరుగుతాయేమో, నాలాంటివాళళ్కి మరీ.. అది గురొత్చిచ్ అలా అనాన్ను..
పారిపోదామనాన్ దొరకవు రహదారులు, వృతత్ంలో తిరిగి ఆగడమో, లేక అదే పనిగా అకక్డే తిరగడమో“ అనాన్డు...
“అంటే?“ అరధ్ం కాలేదు ఆమెకి..
“లేకపోతే ఇకక్డ బీ.టెక చేసి యూ.కే వెళాళ్ను మేడం మాసట్రస్ చదవడానికి.. చివరి సెమెసట్ర లో ఉండగా తాతయయ్ కి అనుకోని జబుబ్
వచిచ్, ముదిరిపోయాకా కానీ తెలియని పరిసిథ్తిలో అక్షరం జాడ తెలియని అమమ్కి తోడుగా ఉండడం కోసం వదిలి వచేచ్శాను. కాలేజీ వాళేళ్దో దయతలచి
డిపోల్మా ఇచాచ్రనుకోండి.. అదే అనన్ం పెడుతోంది..
నా చినన్పుప్డే నానన్ పోయారు, నాకందరికనాన్ పిర్యుడైన తాతయయ్ నా చదువు మధయ్లో పోయారు. నానన్ పోయాకా, తాతయేయ్
నాకు, మా అమమ్కీ అనీన్ను.. అందుకని ఎకక్డివకక్డ వదిలేసి వచేచ్శాను, అమమ్ పరవాలేదనాన్ సరే అదో వృతత్ం.. మళీళ్ చదువనే రహదారికి ఎకక్డమే
కుదరలేదు..
కాలేజీ రోజులనాటినించీ డైరవింగ అంటే విపరీతమైన ఇషట్ం. చినన్వయసులో అందరికీ సహజంగా ఉండేదే, కానీ నాకు మరింత
ఎకుక్వగా ఉండేది.. ఏదో తెలియని ఆనందం.. సాధించినంత సంబరం.. అది ఫెర్ండస్ తో పోటీపడి గెలిచిన చినన్ రోడ రేస అయినా, దేశ సాథ్యిలో జరిగే
పందెమైనా.. ఒకసారి బైక యాకిస్డెంట అయి కాలు విరిగి మంచాన పడి మళీళ్ బైక ముటుట్కోవదుద్ అని డాకట్ర గటిట్గానూ, అమమ్ ఒటుట్తోనూ చెపేత్ అది
మానేశాను. అది రెండో వృతత్ం.." అంటూ ఆగాడు. .
"ఆ తరావ్త డైరవింగ మీదునన్ విపరీతమైన ఇషట్ం తో కార నెమమ్దిగా డైరవ చేసాత్నని ఇలా మొదలు పెటాట్ను“ అనాన్డు..
"అయోయ్, అలాగా? నిజమే, కానీ వీటికే అంత వేదాంతమా?" అంది సుపర్జ..
"పరిసిథ్తిని బటేట్ కదా మేడం మన పర్వరత్న, క్షణం కిర్తం వరకూ మీరెంత ఆదురాద్గా ఉనాన్రు?" అనాన్డతను చురుగాగ్..
నాలికక్రుకుచుంది సుపర్జ.. నిశశ్బద్ం కారంతా పరుచుకుంది..
"మీరనాన్రు కదా! పేరు గురించి., మంచి పేరా? మనిషి తీరా? తెలుసుకోకుండా నేనిరుకుక్నన్ మూడో వృతత్ం లాలితయ్..
పేరంత సునిన్తంగా ముటుట్కుంటే కందిపోయేంత లలితంగా ఉండే నా భారయ్..
నేను యూ.కే నించి తిరిగి వచిచ్న కొతత్లో అమీర పేటలో టెర్యినింగ ఇనిస్ట్టూయ్ట లో టెర్యినర గా పనిచేసుత్నన్పుప్డు అకక్డ సాఫేట్వ్ర
కోరుస్లు నేరుచ్కోవడానికి వచేచ్ది.. ఆపైన నాకు ఐ.బీ.ఎం లో ఉదోయ్గం వచిచ్, మారి పోయినా ఆమె రూపు ననున్ వీడలేదు.
ఆమె అందం, చకక్దనం మరువలేక నెమమ్దిగా పరిచయం చేసుకునాన్ను.. ఆమె మనసు కూడా అంతే చకక్నిదనిపించి నా దానిన్
చేసుకునాన్ను..
'మా అకాక్, బావా సింగపూర వెళాళ్రు హనీమూనిక్,మనం ఈ తుకుక్లో ఊటీయా' అంటే చినన్తనమనుకునాన్ను..
'మనకి ఏసీలు లేవు, కార లేదు' అని నస పెడుతుంటే వీలునన్వి తెచాచ్ను, వీలు కానివాటికి ఫలానా టైముకు తెసాత్నని మాటిచాచ్ను..
'ఇంటా బయటా పని చెయయ్డం నావలల్కాదు,' ఏంచెయయ్మంటావో చెపుప్, ఒకటే చేసాత్నంటే, నీ ఇషట్ం అంటూ ఛాయిస ఆమెకే
ఇచాచ్ను..
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రోజంతా టీ. వీ దగగ్ర కూరుచ్ని కాలం వృధాచేసుత్ంటే, ఏదైనా పనికొచేచ్ పని కూడా చేసుకో, మంచి పుసత్కాలు చదువుకో అని సలహా
ఇచాచ్ను.. దానికే నేనేదో కొటిట్నటుట్ కళుళ్ వాచేలా ఏడిచి నానా గొడవ చేసేత్ పోనీలే నీ ఇషట్ం అని చనువిచాచ్ను.
చీటికీ మాటికీ, అయినదానికీ, కానిదానికీ గొడవపెడుతుంటే సహించాను, భరించాను.. సహనానికూక్డా ఒక హదుద్ండాలని, ఎకక్డ
గీత గియయ్లో తెలుసుకోకపోతె బర్తుకు ఎంత భారమవుతుందో గర్హించలేకపోయాను.. భరత్ంటే భరించేవాడైనా అనిన్ బరువులూ భరించేవి కాదు,
భరించడానికి కూడా ఓ హదుద్ంది..
అమమ్ంటే పెదద్ ఇషట్ం లేకపోయినా, విముఖత లేనందుకు సంతోషించాను.. కానీ ఈ తవ్రలోనే అమమ్ పటల్ మారిన ఆమె వైఖరి మాతర్ం
చాలా కషట్మనిపిసుత్ంటే ఏం చెయాయ్లో తెలీక మినన్కుండిపోయాను.. రెండేళళ్కిర్తం అమమ్ దూరమయింది..
మంచితనం ఎంత మహా నేరమో, ఇతరులు చేసే కరకు పనులు మనం చెయయ్లేకపోవడం మన బలహీనతో? అని అరధ్ం అయాయ్కా,
ఏదో ఒకటి చెయాయ్లనుకునన్ తరుణంలో మా మధయ్కు వచిచ్న నా కూతురు రాజిత కోసం ఊరుకునాన్ను. రాజి పడుతునాన్ను..
ఇది నా జీవితంలో నేను తిరుగుతునన్ అతి పెదద్ వృతత్ం..
ఆడవాళుళ్ పువువ్లంత సునిన్త హృదయులు అనేవాళళ్కి మనసుని సుతిమెతత్గా కోసే నా భారయ్ మాటలు, చేతలు షాకిసాత్యి..
ఇదీ అని చెపప్లేని నరకమంటే అదే.. తెలిసిన తనమా, తెలియని తనమా, మొండితనమా? ఇనేన్ళళ్యినా తెలుసుకోలేకపోతునాన్ను..
నా అభిరుచులు, అభిపార్యాలు ఆమెకుండాలని నేనెపుప్డూ ఆశపడలేదు. నేననాన్, నాకునన్ అమమ్నాన్ అభిమానంగా ఉంటే చాలనుకునాన్ను..
ఉందంటుంది, నేను లేక ఒకక్ క్షణం ఉండలేనంటుంది, దగగ్రునన్ంతసేపు మాటలతో కోత కోసుత్ంది.. అది అనుభవించేవారికి తపప్ అరధ్ం కానిది..
అందమైన రూపానికి అందమైన మనసుంటే ఎంత బావుండునో అనిపించని క్షణం లేదు.. ఇంటోల్ ఆవిడ బాధ భరించలేక ఆరు రోజులు
వీలైనంత సేపు బయట గడపడం, గడించి ఆవిడ చేతులోల్ పొయయ్డం ఇదే నేను నేరుచ్కునన్ది.. ఇంటిక్కి వెళళ్గానే నా పర్పంచమంతా నా కూతురే..
మా అమామ్ వాళళ్ని వదిలేసి నేను రాను.. అది అమెరికా అయినా సరే! అంటే వాళిళ్దద్రినీ వదిలి చదువుకు గానీ, మరో ఊరిలో
ఉదోయ్గానికి కానీ వెళళ్లేను.. నా కూతురు నా బలహీనత, రేపు బలం అవుతుందనే ఆశ..
అందుకే ఈ వృతత్ంలో పడి తిరుగుతునాన్ను" అని చెపాప్లనుకునన్ మాటలనీన్ మనసులోనే తిరుగుతూ ఉంటే మౌనంగా
ఉండిపోయాడు.. గుండర్ంగా తిరుగుతునన్ సీట్రింగ వీల నే చూసూత్..
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