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"కనాన్.." అటునుంచి ఆయన గొంతులో విసమ్యం. భరదావ్జ ఏంచెపుత్నాన్డో పూరిత్గా అరథ్ం చేసుకోవడానికో నిమిషం 
పటిట్ందాయనకి., "అంటే... ఓహ.. నిజమా బిటూట్.." ఆనందంతో ఉకిక్రిబికిక్రౌతూ అనాన్డాయన. చినన్గా నవావ్డు భరదావ్జ., "ఔను 
నానాన్.." 

"ఇదిగో.. యశోధరా.. ఇలారా.. వినాన్వా నీ కొడుకేం చెపుత్నాన్డో. ముహూరత్ం పెటిట్ంచమంటునాన్డు చూడూ. " ఆయన హడావిడి 
తెలుసోత్ంది ఫోనోల్నే.  

"ముహూరత్మా దేనికండీ...?" భరదావ్జ తలిల్ గొంతు లీలగా వినిపిసోత్ంది. 
"ఇంక దేనికే పిచిచ్దానా.. మన ఇంటికో మహలకిష్ని తీసుకురావడానికీ. నీ కోరిక ఇనేన్ళళ్కి తీరుసుత్నాన్డు. మాటాల్డు మరీ." 

నవువ్తునన్రాయన హాయిగా.  
"కనాన్.. నిజమా.. నిజమే..?"ఆవిడ గొంతు వణికింది. మనోజఞ్ అపర్యతన్ంగా భరదావ్జ వైపు చూసింది. అతని ముఖంలో కాసత్ంత 

మొహమాటం తొణికిసలాడింది. 
"అవునమామ్.."  
"చాలురా. ఇంకేమీ అకక్రేల్దు మాకు. ఇంకీ జనమ్లో నీ పెళిళ్ చూసాత్మనుకోలేదురా. మన ఇలూల్ కోడలూ, మనవలతో 

కళకళాళ్డుతుందంటే. చాలురా. నిజంగా నీకింత మంచి బుదిధ్పుటిట్ంచిన ఆ పిలల్కి ఏమిచిచ్ ఋణం తీరుచ్కోగలంరా. ఇదంతా నిజమే కదూ. 
నువేవ్మీ వేళాకోళం.." ఏడేచ్సిందావిడ. వాళెళ్ంతగా భరదావ్జ లైఫ సెటిలవావ్లని కోరుకుంటునాన్రో అరథ్మై మనోజఞ్ కళళ్లో నీళొళ్చాచ్యి. 

"అమామ్.. ఛ.. ఏంటది.. ఏడుసుత్నాన్వా? ఇది నిజమేనమామ్.." లాలనగా చెపాప్డు. 
"అదేం లేదురా.. ఇంతకీ ఎపుప్డు తీసుకొసాత్వురా అమామ్యిని ఇంటికి? " ఆతర్ంగా అడిగింది. 
"చాలా తొందరోల్.. అమామ్ ఇంకో మాట.. నే వచేచ్వరకూ.. " తటపటాయిసూత్ ఆగాడు. 
చినన్గా నవివ్ందావిడ, "అరథ్మైందిరా.. నువువ్ కోడలిన్ తీసుకుని ఇంటికొచేచ్వరకూ నేనెవరికీ చెపప్నులే.." 
"ఐ నో మామ.. యూ ఆర సింపీల్ వండరుఫ్ల.. వుండనా మరీ. "  
"సరే.. అమామ్యిని అడిగానని చెపుప్. ఇదిగో నానన్గారు మాటాల్డుతునాన్రు."  
"సరే.. చెపప్ండి నానాన్." 
"అమామ్యి ఇంటోల్ వాళళ్తో మాటాల్డాడ్నికి ఎపుప్డు రావాలో చెపుప్ కనాన్."  
పకాలన్ నవావ్డు భరదావ్జ,"నానాన్.. అయామ ఆలోమ్సట్ ఫిఫీట్.." 
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"ఐనా.. నా కనాన్ పాతికేళుళ్ చినన్వాడివేరా. సరే నీకెలా వీలైతే అలాగే కానివువ్ కనాన్. కానీ... తొందరగా రా మీ అమమ్ ఆతర్ం 
నేనెకుక్వరోజులు ఆపలేను సుమా." 

"గుడైన్ట నానాన్...థాయ్ంకస్.." సెల ఆఫ చేసి మనోజఞ్ వైపు చూసాడు. 
"మై గాడ.. అలా చెపేప్సారూ." అంది అపప్టివరకూ ఆపుకునన్ ఆశచ్రాయ్నిన్ పర్కటిసూత్. 
"మరింకెలా చెపాప్లి? ఏమైనా కథలూ కవితావ్లూ చెపిప్, చెపాప్లా?" 
"మీరే అంటే వాళూళ్ ఏమీ అడగలేదు నాగురించి. ఎవరు, కులమేమిటి, మతమేమిటి, వయసెంత, ఆసిత్పాసుత్లూ, పేరెంటస్ ఎకక్డి 

వాళూళ్, ఎలా పరిచయం.. అసలు కనీసం నా పేరేమిటో కూడా.. " 
"చెపాప్నుగా వాళళ్కి నేను పెళిళ్ చేసుకోవడమే చాలా పెదద్ గిఫట్. దాని ముందివనీన్ జసట్..నథింగ. అఫోక్రస్ నీవయసు చెపిప్నపుప్డు 

వాళళ్కి కాసత్.. కాసేత్ంటి బానే షాక తగులుతుందనుకో. కాకపోతే మీవాళళ్కి తగిలేంతకాదు, బట.. దే విల నాట బీ కనస్రన్డ్ అబౌట ఇట వెరీ 
మచ.. ఇంతకీ నువేవ్ంటి ఆలోమ్సట్ కళళ్నీళుళ్ పెటేట్సుకునాన్వ నేను వాళళ్తో మాటాల్డుతుంటే?" 

"వాళళ్ సంతోషం చూసేత్.. ఐ మీన వింటే.. ఎందుకో చపుప్న కాసత్ ఎమోషనల అయిపోయాను." తేరుకుంటూ చెపిప్ంది. 
"నాట బాయ్డ.. కొదిద్గా సెంటిమెంటస్ వునాన్యీ.."  నవేవ్సాడు ఆమె తల మీద చినన్గా తడుతూ. 
"అమమ్ గురొత్చిచ్ంది ", నెమమ్దిగా అంది.  
చటుకుక్న తలతిపిప్ చూశాడు. ఓదారుప్గా ఆమె భుజం చుటూట్ చేయి వేసి దగగ్రకి తీసుకుంటూ, "ఆవిడుంటే నీ నిరణ్యానికి చాలా 

బాధ పడేవారేమో కదూ.." నెమమ్దిగా అడిగాడు. 
"ఊహు.. పేర్మంటే ఏమిటో తనకి తెలుసు, ననున్ తపప్క అరథ్ం చేసుకునేది... "  
నవావ్డతను., "పేర్మంటే అందరికీ తెలుసుత్ంది మనూ. కానీ తమ పిలల్ల విషయానికొచేచ్సరికి వాళళ్ పేర్మ కంటే కనన్ పేర్మే గొపప్ది 

అనన్ కంపారిజన తో పాడుచేసుకుంటారు చాలామంది. అసలూ..." ఆగిపోయాడు ఆమె ముఖం చూసి, "మనూ... " 
"లేదు భరదావ్జా... అమమ్కి పేర్మంటే ఏమిటో చాలాబాగా తెలుసు. తన గురించి మీకు చెపాప్లి. తనో మామూలు, పలెల్టూరి 

అమామ్యి.ఎకుక్వ చదువుకోలేదు. ఓ పెళిళ్ లో తనని చూసిన నానన్ ఆమె అందానిన్ చూసి చాలా ఇషట్పడి, పటుట్పటిట్ ఆమెని పెళిళ్ 
చేసుకునాన్రు. కానీ, పెళిళ్ అయిన కొనాన్ళళ్కే నానన్కి ఆవిడలో లోపాలు కనిపించడం మొదలైంది. ఆవిడ ఎకుక్వ చదువుకోలేదనీ, 
పదిమందిలోకి తీసువెళళ్డం నామోషీగా భావించేవారాయన. నెమమ్ది, నెమమ్దిగా తనకి ఆవిడ తగదనే ఫీలింగ చాలా 
ఎకుక్వైపోయిందాయనలో. అది వారి మధయ్లో కనిపించని అగాధానిన్ పెంచేసింది. దానితో బాగా కృంగిపోయింది తను. కనీసం పిలల్లు 
కలిగితే ఐనా నానన్ లో మారుప్ వసుత్ంది, తనకీ ఓ తోడు వుంటుంది అని భావించింది. కానీ ఆ దేవుడు ఆవిడకి ఆ విషయంలోనూ చాలా 
పరీక్షలు పెటాట్డు. పిలల్లు పుటట్డానికి ఆవిడ ఆరోగయ్ం సహకరించలేదు. తన కుటుంబానిన్ పరిపూరణ్ం చేసుకోవాలనే కోరిక, నానన్ తనని 
గురిత్సాత్రనే ఆశతో ఆవిడ చాలా మొండిగా ననున్ కనడానికి సిదధ్పడాడ్రు. 

అంతలోనే హాసిప్టల కనర్స్ట్క్షన లో నానన్ పూరిత్గా మునిగిపోయారు. అలాగని నానన్ చెడడ్వారు కాదు, అమమ్ంటే ఇషట్ంలేకా కాదు, 
జసట్ నిరల్క్షయ్ం అంతే.., అది చాలదూ ఓ పారట్న్ర మనసుని సమూలంగా తుంచేయడానికి. అమమ్కోసం కూడా కొంత టైం ఇవావ్లనే సంగతి 
పూరిత్గా మరిచ్పోయారు. తానో డాకట్ర అయివుండి కూడా తన భారయ్ ఆరోగాయ్నీన్, పుటట్బోయే వారి గురించిగానీ ఆలోచించాలనన్ బాధయ్త 
విసమ్రించారు. అది అమమ్ని మరింత కుర్ంగదీసింది. తన పటుట్దల పర్కారం తన ఊపిరి నాకు పోసి ననున్ ఈ భూమీమ్ద పడేసింది. నేను పుటిట్న 
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మరుక్షణం ననున్ వదిలి వెళిళ్పోయింది..  పెళైళ్ంది మొదలు పర్తిక్షణం పేర్మ కోసం, గురిత్ంపుకోసం తపించీ, తపించీ చివరకి ఓడిపోయింది, 
వెళిళ్పోయింది.. "  నిటూట్రిచ్ంది దిగులుగా.  

కొదిద్సేపు మౌనంగా వుండిపోయాడు భరదావ్జ, "చాలా మంది చేసే తపేప్ అది. జీవితం లో ఏదో కావాలనన్ ఆరాటంలో, ఏదో 
పొందుతునాన్మనన్ భావనలో తమ జీవితాలోల్ ముఖయ్మైన కుటుంబజీవితానిన్ పోగొటుట్కుంటారు.."  

చినన్గా నిటూట్రిచ్ంది మనోజఞ్, "తను చనిపోయాకా నానన్ అమమ్ రాసుకునన్ డైరీలలో ఆమె గుండెకోత తెలుసుకునాన్రు. కానీ, 
అపప్టికే చాలా ఆలసయ్ం అయిపోయింది. అందుకేనేమో నానన్ నా పెంపకంలో ఏ లోటూ రానివవ్లేదు. తానెంత బిజీగా వునాన్ నాకిచేచ్ టైమ 
అండ అటెనష్న లో ఏ లోపం జరగనివవ్రు. మొదటోల్ నేను బరత్ డే సెలిబేర్ట చేసుకోననేదానిన్. కానీ మా అమమ్ కి నేను పుటట్డం ఎంత 
ఇంపారెట్ంటో చెపిప్ నా ఆలోచన మారాచ్రు. అపప్టి నుండీ నేను తపప్క సెలిబేర్ట చేసుకుంటునాన్ను. నానన్ కూడా నా పర్తి పుటిట్నరోజుకీ 
ఎకక్డ వునాన్ వచేచ్సాత్రు. ఇనాఫ్కట్ ఎలుల్ండి కూడా.. "  

"రియలీల్.. సో ఎలుల్ండి యూ ఆర బిజీ అనన్మాట. " మాట మారచ్డానికి పర్యతిన్సూత్ అనాన్డు.  
"ఎస.. ఆరోజే ఆయనకి మీ గురించి చెపప్బోతునాన్ను. " చెపిప్ంది నెమమ్దిగా.  
"ముందుగా బరత్ డే కేక కట చేసి సెలిబేర్ట చేసుకునన్తరువాత, పీల్జ.. ఎందుకంటే ఇది నాతో చేసుకుంటునన్ మొదటి బరత్ డే కదా.." 

అడిగాడు.   
" షూయ్ర భరద.. మీరెలా అంటే అలా." చిరునవువ్ తో చెపిప్ంది.  
" హేయ థాయ్ంకూయ్ సో మచ.. చెపుప్ నీకేం కావాలి గిఫట్? " ఉతాస్హంగా అడిగాడు.  
" నేను అడిగేవాటనిన్ంటికంటే పెదద్ గిఫట్ మీరు నాకు ఇచేచ్శారు భరద..", తన మెడలో తాళిని చూపుతూ చెపిప్ంది. "ఐ డోనట్ వానట్ 

ఎనీథింగ మోర.." 
చినన్గా నవివ్ ఆమెని ఆపాయ్యంగా దగగ్రకి తీసుకునాన్డు.  

PPP 
"మెనీ హాయ్పీ రిటరన్స్ ఆఫ ద డే మై ఏంజెల" చిరునవువ్తో ఆమె చేతిని రిసీవ చేసుకునాన్డు. అందంగా అలంకరించిన ఛాంబర నీ, 

టేబుల మీద అందంగా అమరిచ్న కేక ని చూసూత్ అంది., " వావ.. అనిన్ అరేంజెమ్ంటస్ చేసేసారే.. "  
"ఎస మిస.. ఇటస్ మై ఏంజెలస్ బరత్ డే.. ద ఫసట్ సెలిబేర్షన .. మన పెళిళ్ తరువాత.. మోరోవర ఈ రోజు మీ ఫాదర తో మాటాల్డాకా 

మన మాయ్రేజ అఫీషియల కూడా కానుంది.. మరి ఇంత సెప్షల రోజు  ఎలా జరగాలి చెపప్ండీ? " నవావ్డు హుషారుగా 
"ఔనా.. " నవేవ్సింది హాయిగా.   
"కమ.. తవ్రగా కేక కట చెయ.. యూ హావ ఎ సెప్షల గిఫట్ వెయిటింగ ఫర యూ.. " అంటూ ఆమెని కేక వైపు నడిపించాడు.  
"ఓకే బాస సో.. హియర ఈజ యువర కేక..” తియయ్గా నవువ్తూ అతనినోటికందించింది.  
"నౌ నా కోసం.. తినిపించండి" అంటూ వెంటనే మరో కేక పీస అతని చేతికి అందించింది.  
చిరునవువ్తో ఆమెని చూసూత్ కేక అందుకుంటునన్ భరదావ్జ భృకుటి ముడిపడింది. తూలబోయిన శరీరానిన్ అపర్యతన్ంగా సోఫా 

అంచుని పటుట్కుని నిలదొకుక్కునాన్డు. తల బలంగా విదిలించి "ఆ కేక.. కేక వదుద్..వదద్ మనూ..సంథిగ రాంగ.. " అతి కషట్ం మీద చెపాప్డు. 
"ఏం మీ సెలక్షనేగా, టేసట్ బాలేదా?" అని అలల్రిగా తలెతిత్ అతనిన్ చూసిన మనోజఞ్ ముఖం పాలిపోయింది. "భరదావ్జా.. వాటస్ 

రాంగ.. " అంటూ కంగారుగా అతనిన్ పటుట్కోబోయింది. అపప్టికే నేలపైకి జారిపోయాడతను.. 
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"విశవ్నాధ.. గారడ్స్.. హెలప్" గొంతు చిటిల్పోయేలా అరుసూత్ సహాయంకోసం పరుగుతీసింది...  
"మీకేంకాదు భరదావ్జా.. చూడండి మనం ఆలెర్డీ హాసిప్టల కి దారిలో వునాన్ం.. టూ మినిటస్... ఇపుప్డే సెట అయిపోతుంది.. పీల్జ 

హాయ్ంగ ఆన..." బాధతో, నొపిప్తో మెలిదిరిగిపోతునన్ అతనిన్చూసూత్, కళళ్ నీళుళ్ ధారలు కడుతుంటే బలవంతంగా తనని తాను 
నిగర్హించుకుంటూ అతని సప్ృహ పోకుండావుండడానికి ఆపకుండా మాటాల్డుతోంది మనోజఞ్.   

ఆంబులెనస్ కనాన్ వేగంగా ఆమె గుండె పరుగెడుతోంది.   
రెండుకళూళ్ గటిట్గా మూసుకుంది మనోజఞ్, ఏం జరగనుంది.. భరదావ్జ ఇదంతా ఎలా తటుట్కుంటునాన్రు.. అంత నొపిప్, బాధ ఎలా 

ఓరుచ్కుంటునాన్రు.. ఎందుకిలా.. అతనివలేల్ ఇది జరిగుంటుంది ... ఎందుకు.. తన మెడలో తాళి కటట్గానే ఇంత పర్మాదం జరిగిందని తనని 
బాయ్డ లక అని వదిలెయయ్రు కదా. ఛ ఆయన అలా ఆలోచించే వయ్కిత్ కాదు. ఐనా ఓ పకక్ ఆయన బాధతో వుంటే ఏంటీ ఆలోచనలు.. ఒకవేళ 
అమమ్ని తీసుకుపోయినటుట్ ఇపుప్డు తననుంచి భరదావ్జని దూరం చేయడు కదా ఆ దేవుడు.. లేదు.. లేదు లేదు.. ఏ కీడూ జరగదు, 
జరగడానికి వీలేల్దు, దేవుడా ఏ దారుణమైన పర్మాదాలు వదుద్.. ఆయనిన్ కేష్మంగా వుంచు.. చాలు.. నాకింకేమీ అకక్రేల్దు.. భరదావ్జ కేష్మంగా 
వుండాలి..  

ఎమరెజ్నీస్ ఎయిడ కోసం పెటిట్న ఆకిస్జెన మాసక్ అతికషట్ం మీద తీసేసూత్ పిలిచాడు భరదావ్జ "మనూ..." అంటూ, 
"భరదావ్జా..భరద..", కనీన్టితో ముందుకి వగింది ఏమిటో చెపప్మనన్టుట్, ఎగసిపడుతునన్ ఊపిరిని కూడగటుట్కుంటూ చెపాప్డు "ఈ పెళిళ్ 
మన మధేయ్ వుండిపోవాలి, ఎవవ్రికీ తెలియకూడదు...ఎవవ్రికీ.. మనూ.. నువువ్.. మళీళ్ పెళ....పెళిళ్ చేసుకోవాలి నాకోసం.. 
పీల్జ...నువ..సు..ఖం..గా..వుండాలి..చాలా..సు..ఖం..గా" ఇక మాటివవ్మనన్టుట్గా లేపిన చేయి జారిపోవడంచూసి నిశేచ్షుట్రాలై అతని చేతిని 
పటుట్కుంది.. "మీకేంకాదు భరద..ఏమీ కాదు.. " కనీన్టితో అతనిన్ మాసక్ తో కవర చేసూత్ దగగ్రకి తీసుకుంది. 

అతని పెదవుల మీద సనన్టి నవువ్ మెరిసింది. ఇదేనా మరణమంటే.. వెళళ్పోతునాన్ననే ఈ బాధ.., జీవితంమీద కలుగుతునన్ 
వాంఛ.., తన వారికి ఏదో-ఎనోన్ చెపాప్లనన్ ఆతృత, శరీరం కంటే మనసు ఎకుక్వ బాధతో విలవిలలాడుతోందేమిటీ.. పార్ణం మీద తీపి 
అంటారు ఇదేనా..  ఇది ఆగే పయనం కాదని తెలిసినా గడువీయమంటూ పరమాతుమ్డిని అరిథ్ంచే ఈ ఆశ.. ఓ దైవమా... ఇదేనా 
మరణమంటే..  నెమమ్దిగా ఆ నవువ్ విశాలమైంది.   

PPP 
ఉపసంహారం 
"డాకట్ర! మీకోసం ఒక విజిటర వునాన్రు... వెయిటింగ ఫర్ంమ టూ అవరస్.. " చెపిప్ంది అసిసెట్ంట. అలసటగా కురీచ్లో చేరిన 

మనోజఞ్ ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది, విజిటర.. ఈ టైమ లోనా.. అపర్యతన్ంగా వాచ చూసింది. 
"హీ ఈజ ఫర్మ ఇండియా అనాన్రు, పైగా.. చాలా అరెజ్ంట అని కూడా అనాన్రు అందుకే గటిట్గా వెళిళ్పోమనలేకపోయాను..." 

గబగబా చెపిప్ంది సేన్హ.  
చినన్గా నవివ్ంది మనోజఞ్, సేన్హకి ఇండియా నుండి ఎవరైనా రావడం అంటే ఎంత అపురూపమో తెలుసామెకి. దూరంగా వునన్పుప్డే 

మన దేశం, మన వాళుళ్ అనే ఫీలింగ ఎకుక్వగా వుంటుంది. దూరమైన వాటి విలువేంటో వాటి గురించి తపించే వారికే తెలుసుత్ంది... 
ఆలోచనలు ముసురుతుంటే చినన్గా తలవిదిలిచ్ వాటర గాల్స చేతిలోకి తీసుకుంది.  

"సారీ మేడమ.. మిమమ్లిన్ అడకుక్ండా వుండమని చెపేప్శాను.. మీరు టయరడ్ గా వునాన్రంటే పోనీ రేపు వచిచ్ కలవమని 
చెపప్మంటారా.." బెరుగాగ్ అడిగింది.  
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"నో.. నో.. దటస్ ఓకే సేన్హా... పంపించు లోపలికి.. పేరేమిటనాన్వ.. ఇంతకీ.. .ఈజ హీ ఎ పేషెంట ఆర రెలెటివ.. " అంటునన్ తన 
మాట పూరిత్ కాకుండానే సేన్హ మెరుపులా మాయమయేయ్సరికి చినన్గా నవువ్కుంది.  

లోపలకి అడుగుపెడుతునన్ అతనిన్ చూసూత్నే మనోజఞ్ ముఖం పాలిపోయింది.  
ఆ వచిచ్నవయ్కిత్ పా...ణి.... సారంగ పాణి 
"మీరా..?" అంది నెమమ్దిగా కొదిద్ క్షణాల తరావ్త తేరుకుంటూ. 
తలూపాడతను. "చెపప్కుండా వచిచ్నందుకు క్షమించాలి మనోజాఞ్.. కూరోచ్వచాచ్.." అడిగాడు. తలూపింది యాంతిర్కంగా.  
"చాలా చిరాగాగ్, కసిగా వుంది కదూ ననున్ చూసుత్ంటే.. అసహయ్ం కూడా కలుగుతుండచుచ్. తపుప్లేదు.. ఐ డిజరవ్ ఇట.. నాకూక్డా నీ 

ముందుకొచేచ్ ధైరయ్ం లేదు. ఐనా నీ ముందుకు రాక తపప్లేదు మనూ.. నీకు తెలియాలిస్న, రాదర తెలపాలిస్న విషయాలు కొనిన్ వునాన్యి... 
ఆగాడు. 

సత్బద్ంగా చూసోత్ంది మనోజఞ్.  
"అతను..చనిపోయాడు..మనోజాఞ్.. " ఆగాడు.  
"వావ్..ట...." అంటూ తుళిళ్పడి లేచిందామె కురీచ్లోంచి.. అపప్టి వరకు నిరిల్పత్ంగా చూసుత్నన్ ఆమె ముఖంలో ఉదేవ్గం.. టేబుల 

అంతుని బలంగా వతిత్ పటిట్ ముందుకు వంగుతూ ఆతర్ంగా అడిగింది "..నిజమా మీరు.. చెపేప్ది... అతను.. అతను.." వణికిందామె గొంతు.   
"ఎకక్డినుండి చెపాప్లి?" తనలోతను గొణుకుక్నన్టుట్గా అనుకుని ఆగాడు.  
"నిజం.. హీ ఈజ డెడ.. ఎవరైతే నీ జీవితంలో అనిన్ సంతోషాలని దూరంచేసాడో.. ఆవయ్కిత్ ఇక లేడు మనోజాఞ్.. ఒక మంచి మనిషిని, 

మన మనిషిని ... మనందరినుండీ దూరంచేసిన వాడిక లేడు. చంపేశాను. నా చేతులోత్ వాణిణ్ చంపి. జే.కే. కి నివాళి సమరిప్ంచాను. మీ 
అందరికీ నేను చేసిన అనాయ్యానికి ఓ చినన్ క్షమాపణ సమరిప్ంచుకునాన్ను..."  

నిశేచ్షుట్రాలై చూసిందామె. " పాణిగారూ.. ఏంటి మీరు మాటాల్డేది...మీరు..మీరు..." 
అభావంగా చూశాడతను., " అవునమామ్.. జే.కే. కి సంబంధించిన వివరాలు మూరఖ్తవ్ంతో చెపిప్ అతని పార్ణాలు పోవడానికి 

కారణమయాయ్ను. అమమ్ని చూసి తిరిగివచేచ్సరికి నాకు దొరికిన సావ్గతం. జే.కే. మరణం.. అనేన్ళళ్ సేన్హానికీ, ఆయనిచిచ్న గౌరవానికీ విలువ 
పోగొటిట్న నాకు ఆయన చివరిచూపు కూడా దకక్లేదు. జీవం లేని ఆయనీన్, జీవఛఛ్వంలా పడునన్ నినున్ చూసాకా నాకింక 
బర్తకాలనిపించలేదు. నా పాపానికి పరిహారం చేసుకుని ఈ జీవితానిన్ ఆతమ్హతయ్తో ముగించెయాయ్లని నిరణ్యించుకునాన్ను. అందుకే, ఏ 
కారణంతో జే.కే. అనేన్ళూళ్ మౌనంగా వునాన్డో ఆ కారణానిన్ తుడిచేశాను. వాడిని ఈ పర్పంచం నుండి తొలగించేశాను.. నాకునన్ మొతత్ం 
పరపతిని ఉపయోగించి వాడి వలల్ జరిగిన జే.కే. మరణానిన్, ఆ విషపర్యోగానిన్ కేవలం ఒక కారిడ్యాక అరెసట్ గా మాతర్మే మిగిలాచ్ను. 
తరావ్త మిగిలిన పని నా మరణం.. కానీ... " కాసత్ ఆగి అకక్డునన్ నీళళ్గాల్సు తీసుకుని ఒకక్ గుకక్లో ఖాళీ చేశాడు.  

అపప్టికే మనోజఞ్ కళుళ్ కనీన్టి చెలమలయాయ్యి. అతనివైపు నిశేచ్షుట్రాలై చూసోత్ంది. ఆమె రియాక్షన తో సంబంధం లేనటుట్గా ఓ 
కనెఫ్షన లాగా చెపుప్కుపోతునాన్డతను. 

"కానీ.. జే.కే. తలిల్తండుర్ల దగగ్రున్ంచీ కబురొచిచ్ంది. ఏ తలిల్తండుర్ల సంతోషం కోసం తాను అంత మెంటల టారచ్ర 
అనుభవించాడో, వారు జే.కే. మరణంతో పూరిత్గా ఒంటరివారయాయ్రు. వారి ఆసిత్పాసుత్లనీన్ గుడికీ, కేశవనన్ పోర్జెకట్ కీ ఇచేచ్యమనాన్రు. 
వారు చెపిప్నవనీన్ పూరిత్చేసి వారి కోరిక పర్కారం వారిదద్రినీ అరుణాచలంలో ఆశర్మంలో దిగబెటిట్, నేనూ వారికి సేవకుడిగా వుండిపోయాను. 
వారు ననున్ మరో కొడుకు అనుకుంటునాన్రు. నేను వారికి దాసుడిననుకుంటునాన్ను. ఈ వయసులో ఆ వృదుధ్లకి జరిగిన విషయాలేవీ 
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తెలపలేను. అందుకే.. వారికే నా జీవితానిన్ సమరిప్ంచేశాను. జే.కే.కి నేను చెలిల్ంచగల పార్యశిచ్తత్ం అదే అనుకునాన్ను. నాలుగేళుళ్గా అలాగే 
వునాన్ను. పరణ్శాలను ఓ హాసిప్టల గా మారాచ్లనన్ వారి కోరిక విని, ఆ విషయం మాటాల్డడానికి హైదరాబాద వెళిళ్నపుప్డు అనుకోకుండా 
ఆనంద ని కలిశానమామ్. మీ పెళిళ్ గురించి తెలుసుకునాన్ను. "  

ఇంకేదో చెపప్బోతూ మనోజఞ్ వైపు చూసి ఆగిపోయాడు. టేబుల మీద తలానించి వెకిక్వెకిక్ ఏడుసోత్ందామె. మౌనంగా కొదిద్సేపామెని 
రోదించనిచాచ్డు. కాసేపటితరువాత నెమమ్దిగా అనాన్డు,  

" ఏంటమామ్ ఇదీ.. పిచిచ్పిలాల్.. జరిగినది తెలిసేత్ జే.కే. హంతకుడిక లేడని ముఖయ్ంగా నీకు తెలియాలనీ, నీ నుంచి సాధయ్మైతే ఓ చినన్ 
క్షమాపణ పొందాలనీ వచాచ్నేగానీ, నీ గుండెలో గాయం మళీళ్ రేపడానికి కాదమామ్.. అలా బాధపడకు.. నీ బాధకి మరోసారి కారణమైతే ఆ 
జే.కే. ననున్ మరణించాకకూడా క్షమించడు తలీల్.. పీల్జ వూరుకో"   

మెలల్గా తలెతిత్ంది. కనీన్ళళ్ మధయ్ అతనికి చేతులు జోడించింది.   
"లేదు పాణిగారూ.. మీరు ఏ గాయానీన్ రేపలేదు. నిజానికి నా గుండెలో ఏళల్నుంచి మండుతునన్ మంటని చలాల్రాచ్రు.. భరదావ్జ 

మరణానికి కారణమైన వయ్కిత్ ఎవరో తెలిసీ, ఎవరికీ చెపప్లేక, అతనిన్ శికిష్ంపజేయలేక, నా .. భరదావ్జను అంత దారుణంగా హతయ్ చేసిన 
వాడు హాయిగా తిరుగుతుంటే నేను ఎలా చేతులుముడుచుకుని వునాన్ను అనే నిసస్హాయతతో బతకలేక, చావలేక నరకం అనుభవిసుత్నాన్ను 
పాణిగారూ.. మీరు.. మీరు చేసినది తపోప్ ఒపోప్ నాకు తెలియదు, కానీ, నాకు మాతర్ం చాలా గొపప్ సాయం చేసారు.. నాకు 
మనశాశ్ంతినిచాచ్రు. క్షమాపణ ఏంటి పాణిగారూ.. మీరు నాకు జనమ్నిచిచ్న తండిర్తో సమానం సర.. తండిర్తో సమానం.. మరో జనమ్నిచిచ్న 
తండిర్ మీరు.." ఏడేచ్సిందామె. 

"మనోజాఞ్.. " కదిలిపోయాడామె మాటలకి.  ..వారిదద్రి కలల పందిరి కూలేచ్సిన కటికవాడు తను.. అలాంటి తనని దేవ్షించాలిస్న 
సాథ్నంలో క్షమించిన ఆమె సునిన్తతావ్నికి చలించిపోయాడు. ..చాలు భగవాన..ఈ జనమ్కిది చాలు..  మనసులోనే దేవుడికి 
నమసుస్లందిచాడు.  

కాసేపటికి తేరుకుందామె, "నేనూ మీకు ఒకటి చెపాప్లి పాణిగారూ.. ఆయనకిచిచ్న మాటకోసం మళీళ్ పెళిళ్చేసుకునాన్ను.. ఐ మీన.. 
" తడబడింది. 

"నాకు తెలుసు.. భరదావ్జ చనిపోయిన నాలుగునెలలకే నువువ్ పెళిళ్ చేసుకునాన్వంటే దాని వెనుక కారణం ఆయనే అని 
అంతమాతర్ం ఐతే ఊహించగలను ..." చెపాప్డతను. 

"ఆయనకోసం చేసే అతి పెదద్ నివాళి అదే అని భావించాను. కానీ మీ సాహసం ముందు నా నిరణ్యం ఎంత మామూలుదో 
తెలుసోత్ంది.. " అంది నెమమ్దిగా. 

తల అడడ్ంగా తిపాప్డతను" లేదు తలీల్, నేనే సాహసం చేయలేదు, నా పాపానిన్ మరో పాపం చేసి కడుకుక్నాన్ను అంతే.. కానీ, నువువ్ 
జే.కే. కి ఇచిచ్న మాట కోసం వేరే వయ్కిత్ని పెళిళ్ చేసుకోవడానికి ఎంత మధనపడివుంటావో, ఎంత నలిగిపోయివుంటావో నేనూహించగలను.. 
కారణాలేవైనా ఇక అవనీన్ తెరమరుగు చెయయ్మామ్.. ఇపుప్డు నీ మనసు శాంతించింది కదా.. మరి ఇకనైనా సంతోషంగా వుండాలి నువువ్... " 
అనాన్డు మృదువుగా. 

మౌనంగా తలదించుకుని అరచేతులవంక చూసుకుంది. తాను ఎందుకు ఆనంద నే పెళిళ్చేసుకుందో, వెంటనే ఇంత దూరం వేరే 
దేశం ఎందుకు వచేచ్సిందో అతనూహించగలడని ఆమెకి తెలుసు.  
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నెమమ్దిగా లేచి నిలబడాడ్డతను, "..వెళుత్నాన్ను మనోజాఞ్.. నేను నీ తండిర్తో సమానం అని చెపిప్ నాకెంతో ఊరటనిచాచ్వ.. ఆ మాట 
నిజమైతే, అతి చనువుతీసుకుంటునాన్నకోకపోతే ఓ మాట చెపప్నామామ్..."  

" అయోయ్ ఎంతమాట.. చెపప్ండి.. " చపుప్న లేసూత్ అంది. 
" అతను నీ సుఖం కోరుకునాన్డు ఎపుప్డూ. అందుకే నినున్, నీ పేర్మనీ యాకెస్పట్ చేయడానికి అనిన్ రోజులు తీసుకునాన్డు.. జే..కే. 

గురించి బాగా తెలిసిన వయ్కిత్ గా చెపప్టేల్దు.. అతని చివరి డైరీ చదివిన వయ్కిత్గా చెపుతునాన్ను. జే.కే. కోరుకునన్ది నీవు పెళిళ్ చేసుకోవడం 
మాతర్మే కాదు మనోజాఞ్... అది మాతర్మే కాదు. మెడలో తాళి, పాపిటోల్ కుంకుమ, కాళళ్కి మెటెట్లు.. ఇవి కాదు నీ పెళిళ్ అంటే అతని దృషిట్లో.. 
నువువ్, నీ భరత్, పిలాల్పాపలు.. ఓ పరిపూరణ్మైన జీవితం.. నీ సుఖం.. సంతోషం.. అదీ అతను కోరుకునన్ది.. సాధయ్మైతే.. భరదావ్జని 
పార్ణంకంటే ఎకుక్వగా పేర్మించిన వయ్కిత్గా అతని కోరిక తీరుచ్...  అతనికి శాంతినివువ్. ఇది అతని గురుత్గా నీకోసం.. వుంటాను మరీ.." 
చెపేప్సి ఆమె జవాబు కోసం చూడకుండా  జే.కే. డైరీ అకక్డుంచి బయటికి దారితీశాడతను.  

నెమమ్దిగా టాకీస్లో చేరి తలుపుమూసుత్ండగా లీలగా వినిపించిందామె పిలుపు. 
"పాణీగారూ, " వడివడిగా వచిచ్ టాకీస్ విండోలోంచి అతని వైపు చూసూత్ చెపిప్ంది, " రేపే ఇండియా తిరిగి వెళాత్ను.. భరదావ్జ కోరిక 

తీరుతుంది పాణిగారూ.. తీరుసాత్ను..అదీ సంతోషంగా.. ఆయన ఎకక్డునాన్ సంతోషంగా వుండాలి.. వుంటారు.. వుంచుతాను... " తడికళళ్తో 
చెపిప్ వెనుదిరిగింది. 

ఓ చినన్ పరిచయం బంధమై, అనుబంధమై... చివరికో గుండెలో నికిష్పత్మై శాశవ్తంగా నిలిచిపోయింది..  ఓ జాఞ్పకమై.... 
 

(సమాపత్ం) 
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