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మమన  చెపిప్న కథన  చెపిప్న కథ  
తలాల్తలాల్ వజఝ్ లవజఝ్ ల  పతంజలిపతంజలి 

(1966 జోయ్తి మాసపతిర్ క, పెట్ ంబర్, సంచిక నుంచి) 
 

 కొర్తత్ ఇంటోల్ పాత సంసారానిన్ సదుద్బాటు చేసే పర్యతన్ంలో ఉనాన్ను. 
ఉనన్వారికి దూరంగా, తెలిసిన మనుషులకి ఎడంగా కొర్తత్ పార్ంతంలో పెదద్ ఊళోళ్నే 
అడుగుపెటిట్నా ఎందుకో ఇదద్రం ఏకాంతంగా ఉనాన్మనన్ అనుభూతి పోలేదు. చుటూట్ ఉనన్ 
పర్పంచం కంటే ఓ మెటుట్పైనో కిందో, మొతాత్నికి దాంతో సంబంధం లేని చినన్ మరో 
లోకంలో విచితర్ ఏకాంతవాసం కనీసం మా అనుభూతి. మొదటిరోజే పొయియ్ రాజెయయ్డం 
మన కిషట్ం లేదు. 

 “పోనీ హోటలిన్ంచి తెపిప్సాత్ను, ఏం ?” అనేశాను. 
“ఎందుకండీ ? చేసుకుంటే ఏంపోతుంది?” 
అసలు సిసలైన భారయ్ అనవలసిన మాట తను అనేసింది. “మొదటి రోజే ఈ 

పొదుపెందుకులే ?” మొతాత్నికి ఆమె శర్మ పడడ్ం ఇషట్ం లేకపోతేనేమి. నాకు బజారు 
వెతుకుక్ంటూ వెళిళ్ సరంజామా తేవడానికి బదద్కంవలల్ అయితేనేమి ఓ ఉడిపి వంటవాడి 
హసత్పాకం ఆరంగించాం. 

బడలిక వలాల్, ఏవో ఆలోచనలవలాల్, అనిన్టినీ మించి కొర్తత్ సధ్లం తాలూకు ఓ 
కొర్తత్దనం – వెరసి బదద్కం. నిదర్ ఇతాయ్దులు ఉకిక్రిబికిక్రి చేసుత్నాన్యి ననున్. లోపల సవరిసుత్నన్ సామాను మంచి లయతో మెలల్గా జోకొడుతునాన్యి. 
నిశశ్బధ్ంగా సమిధ వెలిగించి పడుకునాన్ను. తను వచిచ్ంది. మాటాల్డే ఓపిక ఇదద్రికీ ఉనన్టుట్ తోచలేదు. 

సగం సగం సదిద్న సామానుల మధయ్, విశాలమైన గదిలో మంచాలు పరుచుకుని నిదార్రంభం చేసే పర్యతాన్లు ఆరంభించాం. నాతో ఏవో 
కబురుల్ చెపుతూనే మెలల్గా కళుళ్ మూసుకుని తవ్రలోనే సుషుపిత్లో ములిగిపోయింది నళిని. రెండు మూడు సారుల్ పిలిచి ఊరుకునాన్ను. 

నాకు నిదర్ తాలూకు మగత తపప్ నిదర్ వచేచ్ సూచనలు కనబడడ్ం లేదు. బోరాల్ పడుకుని ఏదో ఆలోచిసూత్ ఆమె వైపే చూసుత్నాన్ను … 
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పెళైళ్ రెండు ఏళుళ్ దాటిపోయింది. అపుప్డే ఆమె ముఖంలో వివాహిత యొకక్ ఓ విధమైన గాంభీరయ్ం, ఏదో హుందాతనం వచాచ్యి; చలాకీ 
తనం, చిలిపి తనం ఎటువటే మటు మాయమయిపోయు, బాధయ్తలు బరువును పుంజుకోక ముందే, ఆమెను చూడగానే, బరువు బాధయ్తల కోసం 
సంసిదద్పడినటేట్ కనిప్సుత్ంది. బడలిక వలల్ మొహం కించిత వాడిపోయి ఉంది. సుఖ సుషుపిత్ వలల్ దీరఘ్ంగా ఆమె నిటూట్రుప్లు విడుసూత్ తాతాక్లికంగా ఈ 
చరాచర పర్పంచపుటంచులను దాటి వెళిళ్పోయింది … కళళ్ కింద లేతగా, నునన్టి నలుపు పర్సరించింది. శర్మపడిన తరువాత ఓ విధమైన వింత 
సౌందరాయ్నిన్ పర్దరిశ్సాత్రు ఆడవాళుళ్. ఎందుకో చినన్ నవువ్ నా పెదవుల మీద నిలిచింది. మెతత్గా, సునిన్తంగా చేతోత్ ఆమె ముంగురలను పైకి నెడుతూ 
కపోలాలను సప్ృశించాను. ఆలోచనలు, భావనలు ఎకక్డి వకక్డే  కరొగొపోయాయి. నా కళుళ్ కూడా మెలల్గా మూతలు పడాడ్యి. అలాగే చెయియ్ ఆమె 
మీదకు జారవేసి, నేనూ నిదర్లో ములిగిపోయాను. 

* * * * * * * * * * * * * * 
మెలకువ వచిచ్ చూసేసరికి చెయియ్ ఖాళీ మంచం మీద విశార్ంతి తీసుకుంటోంది. బరువుగా రెపప్లను ఎతిత్ చూశాను. చుటూట్ అపుప్డే 

పరిశుభర్ంగా ఎకక్డివకక్డ అనీన్ సరేధ్సి ఉనాన్యి. మెలిల్గా  లేచి కీళళ్ను ఓసారి కిరుర్మనిపించి, బొంగురుగా పిలిచాను. కాఫీ కపుప్తో సహా ఎదురుగా వచిచ్ 
నిలుచుంది నళిని. 

“అయిందా నిదర్? “ 
“ఎపుప్డయింది?” 
“ఓ అరగంట కింద.” 
“అవునేల్, నీకు నిదార్ భదార్ ఎందుకు? అసలు ఓ పెదద్ సైజు మెషినిన్ పెళిళ్ చేసుకునాన్ను.” 
“పాపం” నవేవ్సిందామె. 
బాగా సాయంకాలం అయిపోయింది. నిదర్ విడిచిన ఉతాస్హం, బదద్కం రెండూ మొహానీన్, ఆలోచనలీన్ చుటేట్శాయి. ఒంటరిగా బయలుదేరాను. 

కోలాహలం, రికాష్ గంటలు, పక్షం కిందట పళళ్ను, తాజావని కొనమని ఆహావ్నాలు, మొలతాళుళ్, రిబబ్నూల్ వగైరాలు కేవలం పర్జలకు దానం చేసుత్నన్టుట్గా 
భావిసూత్ గొంతు చించుకోవడం – అనిన్టి మధయ్నుంచీ చొకాక్ మీద వలసినంత ధూళి పేరుకోగా, ఓ గర్ంధాలయం తాలూకు చెరిగిపోయిన బోరుడ్ చూసి 
లోపల పర్వేశించాను. పేపరు చదువుతూ కూచునాన్ను. వెనక కిటికీలోనుంచి వాడీ, వేడి తగిగ్న సూరయ్ కిరణ పుంజాలు సునిన్తంగా చెవుల మీద నుంచి 
బుగగ్లను తాకుతునాన్యి. పేపరు మడిచి కూచునాన్ను. చుటూట్రా నిశశ్బధ్ంగా ఉంది. గదిలో ఇదద్రు ముగుగ్రికంటే లేరు. నా యొదట కురర్వాడు 
గుణించకుంటూ పిలల్ల బొమమ్ల భారతం పారాయణ చేసుత్నాన్డు. మరొకాయన ‘అశవ్మేధానికి’ సంబంధించిన బొమమ్లను గమనిసుత్నాన్డు. 

ఆఫీసులో రేపు మన దరశ్నం ఇవావ్లి. వీలైతే మరో వారంరోజులు నిదర్పోదామని వుంది. పరిచయాలూ, సేన్హితులూ లేని ఊరు అరణయ్ం లాగ 
ఉంది. అనిన్ వందల మొహాలలో గతంలో దరిశ్ంచిన మొహం ఒకక్టీ కనుపించదు. మెలల్గా కళుల్ మూసుకుని, చేతులు కటుట్కుని అనవసర యోచనా 
సమాధి గదిలో పర్వేశించాను… 

ఒకక్సారి, చటుకుక్న శరీరానికి చినన్ కంపం కలిగింది. బదద్కం రెకక్లు వచిచ్నటట్యి ఎగిరిపోయింది. మెదడులో, ఆలోచనలోల్ ఒకక్సారి 
చిలికినటట్యింది. చపుప్న కళుళ్ తెరిచి ఓసారి గడియారంవేపు చూశాను. ఆరునన్ర దాటిపోయింది. 

శారద ఇకక్డే ఉంది .. అవును. కనీసం ఇకక్డే ఉనన్టుట్ జాఞ్పకం. ఉదయంనుంచీ గురుత్రానందుకు ననున్ నేను శపించుకునాన్ను. ఆమె పేరు 
గురుత్కు రాగానే ఇంతవరకూ చెవులనూ, ఆలోచనలనూ వేధిసుత్నన్ కోలాహలాభరిత లోకం నా నుంచి వేల మైళళ్ దూరం పారిపోయింది. అనిరవ్చనీయ 
భావ తరంగాలు ననున్ వశపరుచుకునాన్యి. ఇదమితధ్ంగా నేను ఆమె గురించి గానీ, ఆమె జీవితం గురించి గానీ ఏమీ ఆలోచించడం లేదు. 

కాని నాకు తెలియకుండా మనసు పాత జీవితంలోకి సాగిపోయింది. ఓ ఆలోచన, భావపుంజాలు – గటిట్గా ఇదని నేను చెపప్లేను. ఆనందం? 
ఏమో, ఏదో, మొతాత్నికి ఏదో కావాలనుకునన్ ఆలోచన. మన పరిధుల నుంచీ దూరం కాకూడదని కోరుకునే ఓనిబిడభావ వితతి. ఏమి అనుకుంటునాన్వో 
నాకు తెలియదు. ఆ అనిరవ్చనీయయోచనా సమాధిలోనే హాయిగా ఉండాలనిపిసోత్ంది. 
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వెచచ్టి ఆలోచనలు, మనసుస్నీ, మెదడునీ సంపూరణ్ంగా వశపరుచుకునాన్యి. మనిషి నిరవ్చించలేని అనుభవాలను వెలువరించే సాధనం ఉంటే 
బాగుండును. గుండెలోని ఈ తియయ్టి అనుభూతి సంబంధమైన సాందర్తను కొలిచే సాధనం ఉంటె బాగుండును. ఏదో, చేతినుంచి జారిపోయిన అనుభవం,  
దూరం అయిన భావన, మళిళ్ ఒకనాటి అధికారం, తదావ్రా అహంకార నమిమ్ళితమైన ఆనందం, బాధ కూడా – అనీన్ సనన్టి మబుబ్  తెలాల్ ననూన్ 
మనసుస్నీ సునిన్తంగా పెనవేసుకు పోయాయి. నేను పూరిత్గా లోబడి పోయాను. ఆలోచనలను దూరం చేసుకుందామని పర్యతిన్ంచలేదు. అలాగే కూచుని, 
కళుళ్ మూసుకుని నాకు తెలియని, చెపప్లేని వెచచ్టి భావపరిధులోల్ ఉండిపోయాను. ఎందుకో నాకు ఆ లోకం నుంచి బయటపడాలనిపించలేదు; 
ఇషట్ంలేదు. 

శారద … అదే … నేను పేరు తపిప్ంచీ, నిజానికి ఆమె రూపం కూడా జఞ్పిత్కి తెచుచ్కోవడంలేదు. ఆమె పేరు, దానితోపాటు సహసర్ అనుభూతి 
పరంపరలు ననున్ ఆ పైన ఆలోచించనీయకుండా చేసి వేసుత్నాన్యి. శర్మించి నా మనసు కూడా మరేమీ గురుత్ చేసుకునే పర్యతన్మూ చెయయ్డంలేదు. కల 
– భావన – ఊహ – అనీన్ ! 

బాగా చీకటుల్ పరుచుకునాన్యి. నేను లేచేసరికి బొమమ్ల భారత పారాయణ ముగించి కురర్వాడు ఎటో పారిపోయినా, అశవ్మేధ సోమయాజి 
మాతర్ం అతి జాగర్తత్గా, ఆశచ్రయ్కరమైన శర్దధ్తో అటూ ఇటూ బొమమ్లను తదేకంగా పరిశీలుసుత్నాన్డు. లేచి బయటకు నడిచాను. వీధులనుండా దీపాలు 
వెలుగుతునాన్యి. కాళుళ్ పెదద్గా నా పర్యతన్ం లేకుండానే గురుత్ చేసుకుంటూ  ఇంటివేపు నడిచిపోతునాన్యి. గుమమ్ం దగిగ్రే, నా కోసమే కాబోలు 
ఎదురుచూసూత్ నళిని కనిపించింది .. 

“నయమే, ఇలుల్ గురుత్ంచుకుని మనింటికే వచాచ్రు. మరో ఇంటికి ఉడాయించారు కారు – రండి, దయ చెయయ్ండి. 
నవువ్తూ లోపలకు అడుగు పెటాట్ను – వెనకాల తలుపు వేసిన శబద్ం అయింది. 

* * * * * * * * * * * * 
 ఉదయం, ఇంకా ఆఫీసు అడప తొకక్కుండానే ఎపుప్డు ముగుసుత్ందా అని ఆలోచించేసూత్, సాన్నయజఞ్ం, భోజనయజఞ్ం, వీడోక్లు 

వేడుక, వగైరా రెండేళళ్నుంచీ అలవాటయిన ఆనవాయితీ తోరణాలను దాటుకుని, రికాష్ యొకిక్ దానికంటె ముందు ఆలోచనలతో ఆఫీసువేపు 
బయలుదేరాను. 

 పని చేయించే బాధయ్త తపిప్ంచి, చెయయ్వలసిన ఆగతయ్ం లేకపోవడంతో మళీళ్ ననున్ ఆలోచనలు ముసురుకునాన్యి. 
 మా అవసరాలకు నానన్గారి వేపు ఎనన్డూ అభయ్ంతరాలు రాకపోగా, అమమ్ మమమ్లిన్ వెనకుక్ వేసుకొచేచ్ ఆసరా ఉండగాఎనన్డూ 

బరువు భాదయ్తల బాధలు తలపుకు రాని భూతకాలంలో నేను బి.యే. వెలగపెడుతుండే వాణిణ్. ఇంటోల్, బయటీ కూడా వలసినంత సేవ్చఛ్, సావ్తంతర్య్ం 
ఎనన్డూ నానుంచి దూరం కాలేదు. అపుప్డూ, ఇపుప్డూ కూడా. 

 నానన్గారు, పితార్రిజ్తానికి మరి కొంచెం కలపడం వలల్ సవ్గృహం అంటూ ఒకటి ఉండేది మాకు. మేం కాక మరో ఒక మాదిరి సైజు 
కాపురం ఉండ తగగ్దిగా ఉండేది – ఎపుప్డూ ఏదో ఒక పొరుగు …. సరిగాగ్ ఎపుప్డు బి.యే.లో చేరేనో ఇంకా మరిచ్పోకముందే, మూడేళుళ్ మమమ్లిన్ వెనక 
పడవేసి గబగబా ముందుకు సాగిపోయాయి. పరీక్ష గటుట్ కీడిచ్ం తరువాత పై చదువు సమసయ్ చరిచ్ంచడంతోనే సగంపైగా కాలం వయ్రధ్ం అవడం వలాల్, 
తరువాత అమమ్ అభయ్ంతరాల వలల్ సగం, వగైరా చిలల్ర కారణాలనీన్ కలగలసి మన యం.ఎ.విదాయ్భాయ్సం ఓ సంవతస్రం వెనకూక్ ముందుకూ ఊగి, 
చివరకు వనకే ఆగిపోయింది – కాబటిట్ చూడవలసిన వయ్వహారాలు లేక పూరిత్గా ఖాళీగా ఉండిపోయాను. 

 ఇంకా మూడు నెలుల్ గీర్షమ్ం ఉందనగానే, ఏదో సేన్హితుడి వెళిళ్కని చలల్గా నానన్గారికి నచచ్ చెపప్వలసిన బాధయ్త అమమ్మీద వదిలేసి 
జారుకునాన్ను. పెళిళ్ పేరున నాలుగైదు రోజులూ ఇంటినీ పరిసరాలీన్ మరిచ్పోయి, నూతన్ వధూవరులిన్ ఏకాంతానికి  వదిలివేసి ఆఖరికి మితర్బృందం 
అందరం తిరుగుముఖం పటాట్ం. 

 చాలాకాలంగా అపప్టికే కారణాంతరాల వలల్ పకక్ భాగానికి వేసి వునన్ తాళం అదృశయ్మవడం చూసూత్ మెలల్గా లోపలకు అడుగు 
పెటాట్ను. చెపిప్న, ఒపుప్కునన్, కాలం కంటే ఆలసయ్ంగా వచిచ్న కారణాలు సాధయ్మైనంత వరకూ ఊహించి చెపుతూ, సాన్నం ముగుంచుకుని, చెవిలో 
తేమను తువాలుతో తుడుచుకుంటూ ఇంటోల్కి అడుగు పెడుతూ … 
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 “అమామ్, నానన్ ఉతత్రం  రాసేరేవ.” 
 ఎకక్డ నుంచో ఆడగొంతు అందులో అమామ్యి కంఠసవ్రానిన్ నా చెవులు వెంటనే పటేట్శాయి. ఒకక్ క్షణం నుంచుని గబగబ లోపలకి 

వెళాళ్ను. 
 పచచ్డి కలుపుతూ అనాన్ను. “అమామ్, పకక్న ఎవరైనా చేరారా ?” 
 “ఆ. ఆయనకు ఏదో – అదేం ఉదోయ్గం చెపామ్ …” తన జాఞ్పక శకిత్ని తిటుట్కుంటూ అంది అమమ్. 
 “ఎపుప్డూ కేంపుల మీద ఉంటాటట్. నువెవ్ళిళ్న రోజే చేరాను. చాలా మంచి కుటుంబం.” 
 నిజానికి నాకు వారి కుటుంబం నుంచి మరాయ్దల మీద కనాన్, నా చెవులు వినన్ కంఠసవ్రం తాలూకు యజమానురాలు ఎవరనే 

ఉతక్ంఠే ఎకుక్వగా ఉంది. కానీ నిశశ్బద్ంగా భోజనం ముగించి ముందు హాలోల్ ఏదో పుసత్కం తెరచి కూచునాన్ను. 
 “అమామ్, నే కాలేజీకి పోతునాన్ను.” 
 మళీళ్ అదే సతరీ కంఠసవ్రం పారాహుషార వినిపించింది. చదువువేపునన్ నా ఏకాగర్త చెదరి కళావికలై పోయింది. చినన్గా ఓ సారి దగిగ్ 

వరండాలో వెళిళ్ నిలుచునాన్ను. అపుప్డే, రోజారంగు బటట్లోల్ ఉనన్ ఓ తెలల్టి మధయ్రకపు టెతుత్ ఆకారం నా కళళ్ చివరలిన్ దాటి వెళిళ్పోయింది. ఏదో 
సుగంధ పరిమళాలిన్ మాతర్ం నాసికా పుటాలకు అందించి. మళీళ్ చదువు… మొతాత్నికి వరసగా రెండు రోజులామెను నేను చూడడ్ం జరగలేదు. నే హాలోల్ 
ఉండగా అమమ్ కంఠం పకక్నే కిలకిలమనే నవువ్ తాలూకు శబద్ం, ఇంటోల్ కూర మాడిపోతోందనో, సాన్నానికి పోతునాన్ననో అందచేసే పారాహుషారుల్ 
తపిప్ంచి, నాకు ఆ ఆశరీరవాణి దరశ్నం కాలేదు. కానీ పొరపాటున కూడా అమమ్తో ఆ మాట నేను ఎతుత్లేదు. 

 నేను వచిచ్ వారం గిరుర్న వెళిళ్పోయింది. హఠాతుత్గా, పదకొండు గంటల తరావ్త ఉదయం ఆశరీరవాణి వినిపించింది. ఏదో హిందీ 
పాటను పునః పలుకుతూ, వెంటనే కళుళ్ కాయ్లెండరుమీదకి పోయాయి. ఆదివారం ! ఎందుకో ఆనందం .. గబగబా వెళిళ్ మొహం కడుకుక్ని, సరిగాగ్ తల 
దువువ్కుని వచిచ్ మళీళ్ పక్షం కిర్తమే వదిలేసిన పుసత్కం పటుట్కుని కూచునాన్ను. అమమ్ వంటింటోల్ ఉంది. తెలియకుండానే పుసత్కంలో ములిగిపోయిన ననున్ 
మళీళ్  ఆశరీరవాణి మేలుకొలిప్ంది. 

 “ఏం చదువోనండీ. ఫైనలియరనన్ పేరేగాని అనిన్ సబజ్కుట్లు మరిచ్పోయాను. ఖరమ్ అవును గానీ మనకి సొజజ్పాప్లు చేసి పెడతాననాన్రు. 
మాటదాటేయ కండి – నాకు గురుత్ందిలెండి” కిలకిలలు. 

 చనువు చాలానే ఉంది. నాకు పుసత్కం మీద ఏకాగర్త ఎనన్డో మసి అయిపోయింది. 
 “చూడమామ్ శారదా ! హాలోల్ టేబిలు మీద కొతత్ పతిర్క ఉంది. పటార్.” 
 అమమ్కి మనసులో తొలిసారిగా చాలాసారుల్ నమసాక్రాలు పెటాట్ను. ఎవరో వయ్కిత్ వసుత్నన్ ఛాయలు కనుపించాయి. చీర తాలూకు 

గరగరలు…చటుకుక్న వెళిళ్ టేబిలు ముందు నుంచుని, సొరుగు గాలించడం ఆరంభించాను. గాజుల చపుప్డు గుమమ్ం దగిగ్ర ఆగిపోయింది. సొరుగు 
మూసి వెనకుక్ తిరిగాను. 

 “పతిర్క …” ఒకటి రెండు క్షణాలు తటపటాయించి సునిన్తంగా అడిగిందామె. 
 “ఆహా – తీసుకోండి” నవువ్తూ ఆమెకు అందించి. ఆచేతనంగా కురీచ్లో కూచుండి పోయాను శారద! మంచి పేరు తెలల్టి ఆకారం 

అనంతాకాశం విరిగి కిందపడాడ్ పరుచుకోగల కళూళ్ – మెతత్దనం తియయ్దనం కాదు గానీ మళీళ్ ఓసారి వినాలనిపించే కంఠ సవ్రం వెరసే ఆమె. 
 రోజులు గడిచిపోతునాన్యి పెదద్గా చనువు ఏరప్డకపోయినా శారద మొదటోల్లాగ నా తాలూకు ఛాయలు కనుపిసేత్ అదృశయ్మవడం 

లేదు కంఠసవ్రం మాతర్ం తగుగ్తోంది. నేను కూడా సాధయ్మైనంత వరకూ అమమ్ మాటల మధయ్ సాన్నాల గదివేపు వసూత్నో వెడుతూనో ఏదో ఒక ఛలోకిత్ 
విసిరి మరీ వెడుతూండే వాణిన్. 

 మధాయ్హన్ం పనెన్ండు గంటలైంది. లేచి బయటకు వెళిళ్ కాంటీన కాఫీ తాగి వచిచ్ కూచునాన్ను తలంతా బరువుగా ఉంది. బదద్కంగా 
కదలడానికి ఇషట్ం లేని సిధ్తిలో ఉనాన్ను. వచిచ్న రెండు మూడు కాగితాలు చూసి అవసరమైన హుకుం జారీ చేసి మళీళ్ కురీచ్లో జారగిల బడాడ్ను. 
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 జీవితంలో కొనిన్ కొనిన్టిని కొనిన్ కారణాల వలల్ చూసుత్నే పోగొటుట్కుంటూంటాము. తెలిసి చేజారిన పెనిన్ధిని చూసేత్ బాధగా ఉంటుంది 
కానీ చెయియ్ దాటిన తరావ్త విలువను గురిత్ంచిన వేదన వరణ్నాతీతం. మనసుకి సంబంధించిన ఓ విధమైన బలహీనం భయం ఇతాయ్దులు కళల్ యెదుట 
కనుపించే విషయాలేన్ దాటవేసాత్యి పునశచ్రణ చేసుకునన్ తరువాత. కలిగే బాధకంటే సరిగాగ్ ఆలోచించి గమనిసేత్ ఓ విధమైన గరవ్మే మిగులుతుంది. 

 నాకు సంబంధించినంతవరకూ సరిగాగ్ ఇలాగే జరిగింది. ఆశించడం మనవంతు, ఆశ పెటట్డం మనవంతు. కానీ వీటనిన్టి కంటే 
ముఖయ్మైనది మరొకటునన్దనన్ సంగతి నేను తరచుగా విసమ్రించాను. సతరీలకు సంబంధించినంతవరకూ నేను పెంచుకునన్ ఆలోచనలు అదోలా, ఉండేవి. 
విలువైన వాటివేపు ఆశగా చూడడ్ం మానవ సహజం. అందమైన పర్తి సతరీ వేపు కళుళ్ పెదద్వి చేసుకుని చూచినంతగా, చేరువకు వచిచ్నపుడు చొరవ చెయయ్డం 
అంత సులభం అనుకోను. 

 రోజులు గడిచిపోయాయి. బాగా పరిచయం, దాంతో పాటు మనం గమనించకుండా పెరిగే చనువు అనీన్ వలసినంతగా వృదిద్ 
అయాయ్యి. ఆయన చాలా మరాయ్దసుత్డు. నెల అంతటికీ ఓ వారంకంటే సంసార సుఖం పర్సాదించలేదు పర్భుతవ్ం ఆయనకి. నితయ్ కారయ్కర్మంతో ఊరూరా 
తిరుగుతూ కాలకేష్పం చేసూత్ండేవాడు. 

 అమమ్ ఇచిచ్న చొరవ వలల్ అయితే నేమి, శారద పార్రధ్నవలల్ అయితేనేమి ఆమెకు నేను గురుతవ్ం వహించక తపప్లేదు. రోజూ ఆమెకంటే 
నేను శర్దధ్గా టైముకలాల్ సిదద్ంగా ఉండేవాణిణ్. పాఠాలు ఆరంభించి సగం కాకముందే కబురల్తో మిగతాకాలం పూరిత్ అవుతూండేది. పాఠాలు, లెకచ్రరల్ 
అలవాటుల్ కాలేజీని చాలా కాలంగా పటుట్కు పీడిసుత్నన్ మాకు తెలిసిన దుషట్శకుత్లు వగైరాలు మాతర్మే  మా పర్సంగ సారాంశాలుగా తరుచుగా ఉండేవి. 
ఎందుకో, తనలో నేను చాలా తెలివిగల వాడిననే నమమ్కం పూరిత్గా ఏరప్డిపోయింది. నా మేధ మీదా తెలివి మీదా ఆమెకెందు కంత అచంచలమైన 
విశావ్సం కుదిరిందో తెలియదుగానీ,  తనున్ తాను నాతో పోలుచ్కుని తరచుగా కించ పరచుకుంటూండేది. “నీకేం తెలివిగల వాడివి …” సహజంగా, 
మొదటినుంచీ పర్తి విషయానీన్ చమతాక్రంగా చెపేప్ అలవాటునన్ ననున్ – నేను ఎపుప్డు మాటాల్డుతునాన్. కదిలించకుండా, అడుడ్రాకుండా, కొంచెంగా 
నవువ్తూ శర్దధ్గా వినేదామె. నా మనోనేతార్లు మాతర్ం ఆమె కళళ్లో మెరుపునూ, నవువ్తునన్పుడు పెదవుల దగిగ్ర వంకరలు తిరిగే సునిన్తమైన గీతలను 
తదేకంగా గమనిసుత్ండేవి. కళుళ్ తెరచి ఎనన్డూ తనని నేను సూటిగా చూడలేదు. 

 పాఠం చెపుతూ  రెండు మూడు క్షణాలు అపర్యతన్ంగా నా చూపులు ఆమె విశాల నేతార్లలోకి జొరబడినా, అకక్డి చురుకు దనం, 
వాడిదనం, మళీళ్ వెనకిక్ తరిమేసేవి. కనురెపప్లు నిసస్హాయంగా టకటకలాడి, చెపుతునన్ వాకయ్ం మధయ్లోనే … 

 “ఏం మేసాట్రూ డెకెక్టేట్సింది!” చిలిపిగా అనన్దామె. 
 “పటట్క ?” కళూళ్ చూపులూ మాతర్ం మళీళ్ ఆమె నేతర్ సముదర్ంలో మరి ములగ లేదు. 
 పాఠాలు చెబుతునాన్ను; ఆమె వింటోంది. చనువుగా, తెచుచ్కునన్ కోపంతో ఆమెను మందలించాను; ఆనందంగా ఆమె విదిలించేసింది; 

ఛలోకుత్లు విసితాను, ‘దివ్గుణీ కృతమైన మెరుపుతో, చురుకుతో నాకు తగలగా అనుభవించాను – చూపులను మాతర్ం మళీళ్ ఆ విశాల నేతార్ల తాలూకు 
ఒరిపిడికి బలి చెయయ్లేదు; లేక, చెయయ్లేక పోయాను. కళుళ్ ఎతిత్ సూటిగా, బహుశా ఆమెను చాలా తకుక్వ సారుల్ చూసి ఉంటాను. తల వంచుకునాన్, 
చూసినా చూడక పోయినా, లేక తను ననున్ చూడకపోయినా నా కళళ్ముందూ, మనసుస్ముందూ శారద మాతర్ం నవువ్తూ నిలిచిపోయింది. చనువు 
పెరిగినా, పరిచయం నలిగినా, నా కళూళ్ చూపులూ మాతర్ం ఆమె పెదద్ కళళ్ కాటల్ను భరించలేదు. అందువలేల్ బహుశా నా చూపులు ఆ కళళ్లోని 
భావాలనీన్ చదవలేకపోయాయి, నా కళుళ్ ఆమె నేతార్ంచలాలోల్ సుఫ్టంగా కనుపిసుత్నన్ అందమైన కాంతిరేఖలిన్ వెతుకోక్డంలో పూరిత్గా ఓడిపోయి 
గాయపడాడ్యి. మనసునిండా శారద; ఆలోచనలనీన్ ఆమెవి; ఒకక్ నా చూపులు తపప్ – అపర్యతన్ంగా కూడా అవి ననున్ ఏమరచి పారిపోలేదు … 

* * * * * * * * * * * * 
 అతని పేరు గురుత్ చేసుకుంటూ, కొదిద్ శర్మతోనే ఇలుల్ గురిత్ంచాను. సాయంకాలం గడిచి పోయింది. కళుళ్ నలువైపులా చూసూత్ండగా ఓ 

అందమైన చినన్ ఇంటి ముందు తటపటాయిసూత్ నా కాళళ్ జత ఆగిపోయింది. 
 ముందుగేటు తోసుకుని చినన్ తోటలాటి పర్దేశం మధయ్నుంచీ వరండాలో అడుగుపెటాట్ను. ఎందుకో శరీరం యావతూత్ జవ్ర చిహాన్లు 

పొడచూసినటుట్గా వెచచ్గా అయింది. నరాలనీన్ వింతగా, బలంగా లాగి పటిట్నటుట్ అనుభూతి పొందాను. లోపలిన్ంచి ఎవరిదో పాదాల శబధ్ం వినబడింది. 
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గుండె ధడ మంది ఒకక్సారి. దావ్రంవేపే  సనన్ సవవ్డి పాకివసోత్ంది – శరీరం కొంచెంగా జలదరించింది; రెపప్లు టపటపమనాన్యి. దావ్రానికి 
వేలాడుతునన్ తెరకింద నుంచీ ఓ జత పాదాలు కనుపించాయి. 

 తల ఎతిత్ చూశాను – పచ్ ! 
 “అమమ్గారునాన్రా?” గొంతులో ఏదో మారుప్ సప్షట్ంగా నా చెవులకే కొతత్గా వినబడగా, ఎదుట నుంచునన్ పనిపిలల్ను అడిగాను. 
 “బాబుగారు అమమ్గారు సినిమా కెలాల్రండి – ఒసేత్ ఏం చెపప్మంటారు?” 
 అతిధులనూ, అగంతకులనూ ఆహావ్నించడానికి అలవాటు పడడ్టుట్నన్ ఆమె మాటలు నా సమసయ్లిన్ సగం చేధించాయి. మొతాత్నికి 

యిలుల్ కనుకుక్నాన్ను. వారత్ వినగానే నరాలనీన్ సడలిపోయాను. నీరసంగా ఆమె వేపు చూశాను. పేరు చెపిప్ వెడదా మనుకునాన్ను. వెంటనే ఎందుకో ఆ 
పర్యతన్ం ఆపేసి “ఏం వదుద్లే – మళీళ్ వసాత్”నని గేటు వేపు నడిచాను. గేటు దాటుతూండగా తలుపు వేసిన శబద్ం వినాన్ను. 

 కొతత్ పరిచయం, సేన్హం చేసుకుందామనే ఉదేద్శంతో అనుకుంటాను. ఆగి ఆగి మాటాల్డుతునన్ ఓ ఇదద్రు పకిక్ళళ్ తాలూకు మధయ్ 
వయసు గృహిణుల సంభాషణలను అనిషట్ంగా వింటూ, అనుకోకుండా వచిచ్న ననున్ పూరిత్గా కళుళ్ ఎతత్కుండానే చూసుత్నన్ నళిని చూపులను 
తపిప్ంచుకుంటూ, నిశస్బద్ంగా మేడమెటుల్ ఎకిక్, గదిలో పడక కురీచ్లో నీరసంగా వాలి పోయాను. 

* * * * * * * * * * * * 
 గుండెమీద చెయియ్ వేసుకుని గటిట్గా శారద అంటే నాకే అభిపార్యం ఉందో ఎకుక్వగా నేను ఆలోచించలేదు. నా మనను ఒపుప్కోలేదు. 

ఇంకా చెపాప్లంటే భయపడింది. చరామ్నికీ, మాంసానికీ సంబంధించిన కొనిన్ అనివారయ్ అవసరాలకు అందమైన పేరుల్ ఏవో పెటిట్ ననున్ వంచించుకోవడం 
నాకు ఇషట్ం లేదు. కానీ తదాలోచన ఏ మూలో నా మనసుస్లో పాకినపుప్డు మాతర్ం వెనున్మీద చరచినటట్యి ఆతమ్వంచన కుపకర్మించాను. 

 శారద బావుంటుంది – తెలివి తకుక్వది కాదు. అయినా చరామ్నికీ, మేధకీ సంబంధం లేదు – అకక్రేల్దు. నాకు ఎందుకోగానీ మరో 
ఆలోచన ఎపుప్డూ రాలేదు. తన అభిరుచులు, ఆశయాలు వగైరాలు నా మనసుకు పెదద్గా పటట్లేదనే చెపాప్లి. మనిషి జీవితంలో జారుడుమెటుల్ … పర్తి 
సామానయ్మైన మానవ చరామ్నికీ సంబంధించిన ఆలోచన, ఆశ, నేడే అపప్టోల్ నాకు సోకాయి – నలుగురికీ ఉనన్ చరమ్ కవచమే మన మాంసానీన్, రకాత్నీన్ 
కపిప్ ఉనన్పుప్డు, వాటి మీదకు దాడి చేసే నిపుప్ రవవ్లను లేవనుకొని, ఓ మెటుట్మైన ఉనాన్మని అనుకోవడం లాటి ఆతమ్వంచన – బహుశా సహజమేమో. 
ఎందుకో ఇంత ఉదృతంగా నాలోచెలరేగిన కోరికల దాటి ఎనన్డూ పెదాలనూ, మనసునూ, ముఖయ్ంగా కళళ్నూ చేధించుకుని బయట పడలేదు. నా లోపలే 
మిగిలిపోయాయి. 

 ఈ అనుభవం అసాధారణమైనదీ, అసంభవమైనదీ కాదు. పర్తి అందమైన కళళ్ జతా, ముచచ్టైన చిరునవూవ్ సామానుయ్లలో రేపే 
అలజడే కావచుచ్ను. అయింది కూడా. ఈ నా ఆలోచనలు, ముగింపూ అనీన్ కూడా శారద పర్దరిశ్ంచిన ఒకనాటి వింత పర్వరత్న ఫలితాలనే చెపాప్లి. నాలో, 
నా మనసుస్లో పర్భవించిన కెరటాలనీన్ ఆమె కళళ్కు సంబంధించిన ఒక చలల్టి దృకర్ప్భావం. నేనూ, నా మెదడూ ఊహించ లేని ఆ వింత పరిణామం, 
హఠాతుత్గా నేను ఎదురొక్నన్ తరువాత చాలా కాలం ఎందుకో నా మనసుస్ కడిగినటుట్గా లేదా, మడతలలో నాకు తెలిసో, తెలియకుండానో ఇమిడిపోయి 
ఉనన్ కశమ్లానిన్ బలవంతంగా మనో నేతర్ం ముందు నిలిచింది చూశాను – తరువాత కొంత కాలానికి నేను ఆ వేడి నుంచీ, ఉదృతానున్ంచీ దాదాపు ననున్ 
దూరం చేసుకొనాన్ను; ఇంకా సరిగాగ్ చెపాప్లంటే అవే పారిపోయాయి. 

 ఎందుకని గానీ, ఎలా జరిగిందని కానీ నేను పర్శిన్ంచుకోలేదు; ఊహించనూ లేదు. బహుశా నాకు తరువాత సుఫ్రించిన ఒక నిజం 
సమాధానంగా నిలవడం వలల్ కావచుచ్ను. సామానయ్మైన అనుభూతులూ, ఆవేశాలూ, వేడీ మనిషినీ మనసునూ సామానయ్ంగా బాధించేవీ, చుటుట్కునేవీ, 
అపప్టోల్ వాటి పర్భావం మన మీద ఉనన్ంతగా, కొంత కాలం తరువాత కర్మంగా వాటి వేడినీ,  వాడినీ కోలోప్తాయి. ఒకనాటి అనంత కోటి యోచనా 
శరాలు మనిన్ భావించినా, ఒకపుప్డు శతకోటి ఆలోచనా సర్వంతులు మనిషిని మునకలు వేయించినా, తాతాక్లికమైన ఈ అలజడి నుంచి మనసు 
తేరుకోవడానికి ఎకుక్వ కాలం పటట్దు. 

 ఇలాగే జరిగింది సరిగాగ్. జరుగుతుందని నాకు తెలియదు, ఒకవేళ నా హృదయంలో ఏ మూలో నాలు తెలిసినా, మెదడు 
జాఞ్నేందిర్యాలకు తెలియచేసేంతగా తెలియదనే నా నమమ్కం … మొతాత్నికి ఒక రకమైన శోధనకు గురి అయాయ్నని చెపప్క తపప్దు. 
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 చాలా మంది మధయ్ తరగతి కుటుంబ  ఆరిధ్క జీవితానికి సంబంధించిన సమసయ్లే, శారద చదువును కూడా ఆ సంవతస్రంతో అంతం 
చేశాయి. నాకునన్ చనువువలాల్, పరిచయంవలాల్ ఆమెకు ఇంకా ముందు చదవాలనే కోరిక ఉనన్టుట్ గమనించడం కషట్ం కాదు. సతరీ జీవితంలో లేక 
అమామ్యిల జీవితాలోల్ ఇటువంటి ఒక ముగింపు – ఒక దశకు సంబంధించిన ముగింపు. తరువాత సామానయ్ంగా వివాహం, సంబంధాలు వగైరాలూ 
పర్వేశం, నిషర్క్మణ, మనసాత్పం అనీన్ తరచుగా జరిగే విషయాలే. 

 శారదను చూడాడ్నికి ఎవరూ రాలేదు. అంతకుముందే, బహుశా ఆమె చినన్పప్టినుంచీ, తన అంగీకారంతో గానీ, ఇషట్ంతో గానీ, 
సంపర్తింపులతో గానీ సంబంధం లేకుండా ముడివేయబడడ్ ఈ బాంధవయ్ం, శారద జీవితంతో కూడా శాశవ్తంగా ముడివేసే ఆలోచనలు జరిగాయి. పర్తీ 
చినన్ పరిణామం నేను అమమ్దావ్రానో, శారద తలిల్ దావ్రానో వినేవాణిన్. 

 శారద పెళిళ్ …. నాలో ఏదో తెలియని బాధ – అనే చెపాప్లి. చాలా సంపర్తింపుల తరువాతా, మాటల తరువాతా, అనుకుంటునన్ 
సంబంధం నిశచ్యించడం, వేగంగా ముహూరాత్లు పెటిట్ంచడం జరిగిపోయింది. నేను మాతర్ం నాలో పెరుగుతునన్ వింత బాధను గమనిసూత్నే ఉనాన్ను .. 
అతను డాకట్రు. శారదకు కూడా ఈ సంబంధం ఇషట్ంలేదు అని నాకు అనిపించలేదు. ఓ రోజు ఆమె అంత పెదద్ కళళ్నూ సగానికి మూసి, మెలల్గా వరుడి 
గురించిన వివరాలు చెపుత్ంటే, ఆమె కంఠ మారధ్వంలో నా చెవులకు తన అంగీకారం సప్షట్ంగా ధవ్నించింది. 

 “మరి నా పెళిళ్కి ఉండవా ?” 
 హఠాతుత్గా శారద అడిగింది. సమాధానం వెంటనే రాలేదు నా వేపు నుంచి. అంతకుముందే అనేక సారుల్ చేసిన పర్యతాన్లోల్ ఒకటి – 

మరొకటి కలుపుతూ,  నేను కళుళ్ ఎతిత్ ఆమెను చూడడానికి పర్యతన్ంచాను. అనుకోకుండా మరలిచ్న ఆమె చూపులు, మళీళ్ మామూలుగా నా దృకుక్లను 
గాయపరిచాయి … కనురెపప్లు టకటక లాడాయి. 

 వింతగా నవువ్తూ అనాన్ను. 
 “ఎందుకుండనూ ? … ఉండమంటావా? “ – 
 నాకు మాటాల్డాలనిపించలేదు. 
 అచచ్యి వచిచ్న శుభలేఖను చూసూత్ కూచునాన్ను నేను. అతనిన్ చూడలేదు నేను. ఆమె నోటివెంట వినలేదు. బహుశా వినడం కూడా 

నా మనసు ఉదేద్శం కాకపోవచుచ్ను. నేను అడగలేదు; శారద చెపప్లేదు. ఆమెలో నాకు మారేప్మీ కనుపించలేదు. నా పరిచయానికి 
సంబంధించినంతవరకూ, నా కిషట్మైన మారుప్ను ఆశించానో లేదో నా కయితే తెలియదుగానీ,  తెలిసినంతవరకూ మారుప్ లేకపోవడానిన్ మాతర్ం నా 
బెదురు కళుళ్ గమనించాయి – బురర్ అవగాహన చేసుకుంది. 

* * * * * * * * * * * * 
 భోజనం ముగించి నా చినన్ గదిలో కూచునాన్ను. పెళిళ్ దగిగ్ర పడడ్ంవలల్ పకక్ వాటాలో శారద తండిర్ చీరలకు సంబంధించిన 

సమసయ్లను ఆమెతో తీవర్ంగా చరిచ్ంచడం నాకు అసప్షట్ంగా వినవసోత్ంది. కాళుళ్ మేజామీద బారచాపి, అపర్యతన్ంగా ఎదురుగా ఉనన్ శుభలేఖను తీసి 
చూశాను. బంగారు రంగు అక్షరాలోల్ వధూవరుల పేరుల్ గమనిసూత్ అలాగే చాలాసేపు నాకు తెలియని ఆలోచనలు చేసూత్ ఉండిపోయాను. నానన్గారు ఏదో 
పారీట్కీ వెళిళ్ ఉండడంవలాల్, అమమ్ దొడోల్ ఏదో పనిమీద ఉండడంవలాల్ నా ఏకాంతానికి భంగం కలగలేదు. 

 రాతిర్ దరిదాపు తొమిమ్ది దాటుతోంది. దొడిడ్ వసారా లోంచి సరిగాగ్ మాటలు వినిపించడంలేదు గానీ మొతాత్నికి అంత ఏకాంతానీన్, 
ఆలోచనలీన్ శారద కంఠం భగన్ం చేసింది. 

 “ఈ రంగా? – నాకు అదే బాగుందండీ ..” 
 ఒక వేళ నేను అంతవరకూ ఆలోచనా పర్పంచంలో ఉంటె వెంటనే ఇహంలో పడాడ్ను. 
 సనన్గా అడుగుల చపుప్డు వినబడింది. గుండెలో ఏదో బలంగా కలుకుక్మంది. సవవ్డి వంటింటోల్ంచి నా గదివేపు రావడం వినడం 

తోటే అమిత విశావ్సంతో నా కళుళ్ గుమమ్ంవేపు దృషిట్ సారించాయి. 
 “కూచో.” ఎదుటి కురీచ్ని చూపిసూత్ నవవ్డానికి పర్యతిన్సూత్ కాళుళ్ టేబిలు మీదనుంచి తీసి సరిగాగ్ కూచునాన్ను. 
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 “ఏవిటి విశేషం?” నిజానికి మాటాల్డకుండా అలాగే మౌనంగా ఉండాలనిపించినా తపుప్లేదు. కళుళ్ ఎతిత్ చూడబోయి, మానుకుందా 
మనుకుంటూండగానే నాకు తెలియని వింత ధైరయ్ం, చొరవ ననున్ ఆకర్మించుకునాన్యి. మెలిల్గా కళుల్ ఎతిత్ చూశాను. కనురెపప్లు టకటక మనాన్యి. 
అంతకు ముందు నుంచే ఆమె పెదద్ కళళ్లోంచి వెలువడుతునన్ అసంఖాయ్కమైన చూపులు ననున్ చకితుణిణ్ చేశాయి. కొనిన్ క్షణాలపాటు ఆమెకళళ్ లోతులోల్ 
నా చూపులిన్ పారవేసుకునాన్ను. నాకు తెలియకుండానే, సరిగాగ్ నా అనుభూతి విపిప్ చెపాప్లంటే మనసుస్నూ, గుండెనూ భేదించి పరిశీలించినా 
చెపప్లేనేమో. గంభీరంగా, లోతుగా, మెతత్గా, తదేకంగా చూసుత్నన్ ఆమె పెదద్ కళళ్నిండా సనన్టి నీటిపొరలు కమమ్డం చూశాను. గుండె హఠాతుత్గా 
దివ్గుణీకృత శబద్ం చేసూత్, రకత్పర్సారానిన్ వేగం చేసింది. శరీరం ఉషణ్తను పుంజుకోవడం, కొదిద్గా కంపించడం నాకు తెలియకుండానే జరిగిపోయింది. 
హఠాతుత్గా నా చూపులు పదునెకాక్యి. మరో రెండు క్షణాలు ఆమె కళళ్లోకి చూసూత్వుండిపోయాను. నీరు నిండిన – కనీన్టి పొరలోల్ంచి వెలువడిన ఆమె 
చూపులు నా హృదయం అటట్డుగు పొరవరకూ చిలికి, కెలికి వేశాయి. అలాగే చూసూత్, ఆ అనుభూతిని దూరం చేసుకోకుండా ఉండిపోతే బాగుండు 
ననిపించింది. చటుకుక్న ఆమె రెండు చేతులతో ముఖానిన్ కపేప్సుకుంది. వంగినపుప్డు వీపు మీద నుంచి భుజాల మీదుగా కిందికి జారిపోయిన ఆమె నలల్టి 
జడ మెడ వెనక తెలల్టి భాగానిన్ నగన్ంగా వదిలివేసింది. భుజం మీద కాలుతునన్ నా చెయియ్ వేశాను బరువుగా. 

 నాకు ఎందుకో ఆనందాశచ్రాయ్ల కంటే, తెలియకుండానే అమూలయ్మైన వసుత్వులకు సావ్మితవ్ం వహించినపుప్డు కలిగే ఓ విధమైన 
గరవ్ం కలిగింది. అయినా, ఆమెను ఎంతోసేపు చూడలేను. తన హృదయంలో ఏ మూలో నాకు సంబంధించిన భావం ఒకటి దాగి ఉందని ఆ క్షణం వరకూ 
తోచలేదు. 

 ఆమె చూపులూ, కళూళ్ ఎనన్డూ చెపప్లేదు. చెపప్మని నా చూపులూ నిరభ్ందించలేదు ఆమె చెపిప్నా, వాటిని వెదుకుక్ంటూ వెళిళ్ నా 
చూపులు తన కళళ్లోకి చొరబడగల వాడిని ఆక్షణం వరకూ ఎనన్డూ సంతరించుకోలేదు. 

 “నేను గురుత్ంటానా?” చాలా సేపటి తరువాత కంఠంలో ఓ విధమైన మారుప్రాగా, అడిగిందామె నా కళళ్కొసలు తేమబారాయి. 
 “ఊ – ఎపుప్డూ” 
 చినన్గానవివ్ందామె “ఏమో, నువువ్ అసలే మతిమరుపు వాడివి” ఆ మాటలోల్ని ఆతీమ్యత నా కంటికొసలోల్ తేమను ఉధృతం చేసింది. 

సమాధానం చెపప్లేదు “ఒటుట్?” దించుకునన్ నా కళళ్ కిందకు ఆమె తెలల్టి చెయియ్ కనుపించింది సవ్లప్ంగా కంపిసుత్నన్ నా చేతి నామె చేతిలో ఉంచాను 
తొలిసారిగా నా జీవితంలో ఉదేర్కరహితమైన, ఆవేశరహితమైన ఓ అపూరవ్ మధురసప్రశ్ను నా అరచెయియ్ నరాలకంతకూ వాయ్పింపచేసింది వంగి ఆమె తల 
నిమురుతూ అలాగే ఉండిపోయాను. ఎంతసేపు అలా ఉనాన్నో తెలియలేదు. నాకు అరచేతిలో తన వెచచ్టి చేతినలాగే పటుట్కుని తేమబారిన కళళ్తో, ననున్ 
నేను విసమ్రించి ఉండిపోయాను. 

 “నే వెళతాను” బొంగురుపోయిన ఆమె కంఠసవ్రం వినాన్ను నా గొంతు పెగలలేదు చెయియ్ విడదీయలేదు – తీయాలనిపించలేదు 
వెడుతూ వెనుదిరిగి చూసిన ఆమె చూపులు పూరిత్గా నా గుండెను పుండుచేశాయి అచేతనంగా కూచుండిపోయాను శారద పరాధీన ! 

* * * * * * * * * * * * 
 పెళిళ్ అయిపోయింది ఆమె చూపులూ, రూపూ నా నుంచి దూరం అయిపోయాయి. తరువాత ఎనోన్ ఏకాంత ఘడియలలో శారద 

చూపులూ, మాటలూ దటట్ంగా మబుబ్లూ మనసును కముమ్కుని ననోన్ వింత బాధకు గురి చేశాయి. నీరు నింపుకొనన్ ఆమె పెదద్ కళూళ్, ఆమె కంఠం, 
చూపులూ విపరీతమైన కలోల్లానికి దరిచేశాయి. ననున్ చాలాకాలం నా గుండె, మనసూ, మెదడూ వింత కోరికల బాధను తటుట్కొని నిలబడవలసివచిచ్ంది. 
నిజానికి ఆమె నాలో వదిలి, రేపి పారిపోయిన కోరికల బాధను మాతర్మే నేను బహుశా ఎకుక్వ అనుభవించి ఉంటాను. 

 నా మనసు కూడా అవునని సమాధానం తరువాత వినిపించింది. 
* * * * * * * * * * * * 

 రోజంతా, ముభావంగా, ఏదోగ గడిపాను. మళీళ్ ఎందుకో ననొన్కక్సారి శారదను పర్ధమంగా చూసిన నాటి సమ్ృతి బాధించింది. ఆమె 
మీద అధికారం ఉందనే భావం కలగగానే నా ఆలోచనలూ, భావాలూ మరో మారగ్ం తొకాక్యి. ఆమె చూడాలనన్ కోరిక ననున్ పూరిత్గా 
సావ్ధీనపరుచుకుంది. 
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 ఊరికి ఓ వేపుగా కొతత్గా కటిట్న డాబాల వెనక సూరయ్బింబం ధరా గరాభ్నిన్ కాలిచ్వేసూత్ ఎరర్గా దిగిపోతోంది. ఓ పకక్న లేత కాటుక 
రేఖలు మెలల్గా వింత వరాణ్చాచ్దితమైన ఆకాశానిన్ ఆకర్మించుకుంటునాన్యి. నీ రెండ మెటల్మీద ఉనన్ కుండిలోల్ ఏవో ఎరర్టి పూవులమీద అందంగా 
పడుతోంది. నాకు తెలియని అంతరగ్తకంపంతో అనుమానిసూత్ మెటెల్కాక్ను. జోళళ్ శభద్ం వినికాబోలు – “ఎవరూ?” అనన్ కంఠం నాకు అతి సవ్లప్దూరం  
నుంచి వినిపించింది. నా గొంతు నుంచి ఇంకా సమాధానం రాకుండానే, ఎవరో లేచిన శబధ్ం వినిపించడం, సునిన్తంగా ఎదురుగా ఉనన్ దావ్రపు తెరను 
తొలగించడం వెనువెంటనే జరిగిపోయాయి. సత్ంభించిపోయి, హృదయం రెండుమూడు అంగుళాలు కిందకు జారినటట్యి, అవాకక్యి నిలబడిపోయాను. 

 “శారదా” 
 “అరె !” ఆమె గొంతు సంభర్మంగా ధవ్నించింది. అదే సిధ్తిలో వెళిళ్ కూచునాన్ను. తలెతిత్ చూశాను. ఆమెలో పెదద్ మారేప్మీ 

కనిపించలేదు నాకు. కళళ్నూ చూపులనూ తదేకంగా నా వేపు మరలిచ్, మాటాల్డడ్ం ఇషట్ం లేనటుట్గా ఉనన్ ఆమెను చూసూత్ నేనే అనాన్ను – “అతనేడీ? “ 
 “డిసెప్నస్రీకి వెళాళ్రు – కులాసాగా ఉనాన్వా?” కంఠసవ్రంలో మారుప్ను సప్షట్ంగా పర్దరిశ్సూత్ బయటపడాడ్యి మాటలు. 

ఆపాయ్యతనీ, మెతత్దనానీన్ మనసు వెంటనే పసిగటట్గా, సూటిగా చూసూత్ ఉండిపోయాను. 
 “నినున్ చూసి ఎనిన్ రోజులయింది.” మళీళ్ ఆమె గుండెలోతులోల్ంచి మారధ్వానిన్ మూటకటుట్కుతెసూత్, మెలల్గా వెలువడిన మాటలను 

వింటూ “ఆ” అని మాతర్ం  అనగలిగాను. 
 “పిలల్లా ?” 

  “లేరు. నీకు ?” 
 “ఇదద్రు.” 
 ఆశచ్రయ్ంతో ఆమె వేపు చూశాను. పెదవులమీద ఒకక్ చిరునవువ్ మినహాయించి, ఆ చూపులలో నాకు మారేప్మీ కనుపించలేదు. మళీళ్ 

మెలల్గా అందామె. 
 “ననున్ గురుత్ంచుకుని వచాచ్వు గదూ? “ 
 తలెతిత్ చూశాను. 
 “నయమే. మరిచ్పోలేదు.” 
 “శారదా.” బొంగురుగా అనాన్ను. ఆమె కళళ్నిండా నీళుళ్ నిండాయి. కనురెపప్లు సునిన్తంగా ఆ బిందువులను నునన్ని ఆమె బుగగ్ల 

మీదకు నెటిట్ వేశాయి. సవ్చచ్ నీలమణులాల్ మెరుసుత్నన్ ఆమె కళుళ్ నా చూపులను మరోసారి చెదరగొటాట్యి. 
 “ఏమిటిలా అయిపోయావు. చికిక్ పోయావు.?” 
 దిగర్భ్మతో ఆమెను చూసూత్ ఉండిపోయాను. ఆమె పెదవులు అందంగా, సునిన్తంగా చిరునవువ్తో వంకరలు తిరిగాయి. ఆమె వాడిన 

పర్తి మాటా గుండె ఆఖరి పొరనుంచీ, అటట్డుగు మాంస కణాల మధయ్ నుంచీ వెలువడి ననున్ వెరిర్వాణిన్ చేశాయి. అచేతన సిధ్తిలో గటిట్గా ఆమె చెయియ్ 
పటుట్కుని నొకుక్తూ ఉండిపోయాను. కొంచెంగా నవువ్తూ ఆమె కళళ్ను కిందకు దించుకుంది. ఆమె కనురెపప్లకింద నుంచీ వెచచ్టి రెండు మూడు బాషప్ 
బిందువులు నా చేతిమీదపడి, నాళాలోల్ పర్సరించే రకాత్నిన్ ఉడుకులెతిత్ంచాయి. 

 “శారదా!” పిలుపు నాకే వికృతంగా వినబడింది. ఆపాయ్యంగా నా చెయియ్ అలాగే ఉండిపోయింది. శరీరం హఠాతుత్గా ననున్ 
విసమ్రించింది. చటుకుక్న ఆమెను దగిగ్రగా లాకుక్ని పెదవుల మీద బలంగా ముదుద్ పెటుట్కునాన్ను. సరిగాగ్ ఏమైందో నా జాఞ్నేందిర్యాలు తెలుసుకునే సిద్తిలో 
లేవు. కానీ కొనిన్ క్షణాల తరువాత, ఆమె ముఖంమీదకు దాడిచేసే నా పెదవులు కొంచెంగా చిటిల్, నేను లేచిన సోఫా మీదకు పడాడ్ను. 

 ఒకక్సారి సప్ృహలోకి వచిచ్ చూశాను ఎదురుగా. సమ్ృతి హీనలాగ, నిశేచ్షుట్రాలై, పెదవులు గజగజ వణుకూతూండగా శారద అలాగే 
ననున్ చూసూత్ నించుండిపోయింది. నా చూపులు మళీళ్ ఆమె ముఖంలోకి పర్సరించాయి. ఆమె పెదద్ కళళ్లో నేను గమనించిన కాంతి కరిగిపోయింది. 
ముఖం రకాత్రుణీమను పుంజుకుంది. మరోసారి  చూశాను. ఆమె చటుకుక్న లేచి నిలుచుంది. మైల పడినటుట్గా, అపవితర్మైనటుట్గా, శరీరానిన్ కొంగుతో 
కపుప్కుంటూ అందామె. 
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 “సారధీ” 
 “ఏ ఆపాయ్యతా, కోపం, బాధా ధవ్నించలేదా పిలుపులో. మాంస, రకత్ రహితమైన సవ్రపేటిక ఉచచ్రించిన మూడు పొడి మాటలు నా 

చెవులను తాకాయి. ఆమె వేపు చూశాను. ఆ క్షణంలో ఆమె చూపులు వయ్కత్ం చేసిన భావన గుండెను ఫెళుళ్న బదద్లు చేసుత్ందని భయపడాద్ను. నా మనసూ, 
శరీరం దిగజారిపోయిన నీచమైన లోతులను, అసహయ్కరమైన పరిధులూ హఠాతుత్గా సుఫ్రించాయి నాకు. మహాపాపి మనసులా – తలవంచుకు కూచునన్ 
ననున్ ఆమె చూపులు కణకణానీన్ కాలిచ్ మసి చేసుత్నాన్యి. నా గుండె నెరెర్లు తీసినటట్యింది. ఆ క్షణంలో ననున్ తను శపించినా బాగుండుననిపించింది. 
అచేతనంగా, చలల్బడిన శరీరంతో, తల భూమిలోకి దించుకుని ఒకే ఒకక్ అడుగుతో చూపులు మరలచ్కుండా బయటపడాడ్ను. 
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