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                                                    నీకు.. 

(ఆంధర్ పర్ భ సచితర్ రపతిర్ క,  మారిచ్ 7, 1979 సంచికనుంచి) 
 

 పర్భా... 
దయచేసి దీనిన్ చింపివెయయ్కు. నామీద దయవుంచి దీనిన్ 

పూరిత్గా చదువు. ఒకసారి పైనుంచి కిందికి చూసేసి ‘ఏమిటీ సొద’ అని 
ఉండచుటిట్ నీ ఆఫీసు అయిదో అంతసుథ్నుంచి విసిరెయయ్కేం.  

నీ రూమ బైటనునన్ విజిటరస్ నీ, నిముషానికొకసారి మోగే నీ 
టెలిఫోన నీ కొదిద్గా పకక్కు పెటిట్ దీనిన్ శర్దధ్గా చదువు. నాకు 
వార్యటంగానీ, మనసులో మాట విపులంగా చెపప్టంగానీ రాదు. ఈ 
‘సరీగా చెపప్లేక పోవటమే’ గా మన మధయ్ దూరానిన్ పెంచింది. మన 
మధయ్ దూరం ఏమిటి అని ఆశచ్రయ్పోకు పర్భా. ఉంది. కొదిద్కొదిద్గా.. 
కొదిద్కొదిద్గా ఇది పెరిగింది ఈ రాతిర్ దీనిన్ బర్దద్లు కొటాట్లనే 
నిశచ్యించుకొనాన్ను.  

పర్భా.. ఎనోన్ విషయాలు ఎపప్టికపుప్డు చెపాప్లని అనుకొని కూడా చెపప్లేక పోతూ ఉంటాను. అయినా ఈ విషయాలనీన్ ఎలా 
చెపప్టం? కొంచెం భయం, కొంచెం సిగుగ్ కూడా వేసుత్ంది. అందులో నువువ్ ! ఏదైనా మాటాల్డబోతే తలతిపిప్ ఒకక్ క్షణం సూటిగా ‘ఇది 
జీవితం అనే బిజినెస లో పనికి వచేచ్ మాటేనా’ అనన్టుట్ చూసాత్వు. అంతే ! ఇక నోటి వెంట మాటరాదు. అందుకే యీ నిశశ్బద్పు అరథ్రాతిర్ 
యిలా ఒంటరిగా కూరొచ్ని ఇది వార్సుత్నాన్ను. అంత నిశశ్బద్ంగానూ దీనిన్ నీ బౌర్వును కోటు జేబులో పెటేట్సాత్ను. నీ టైం టేబిల పర్కారం 
మంగళవారం నువువ్ తొడుకొక్నేది బౌర్వును కోటేగా.  

క్షమించు పర్భా, నీ విలువైన సమయానిన్ వృధా చేసుత్నాన్ను. ఎనోన్ చెపాప్లి. ఎలా మొదలు పెటాట్లో అరథ్ం కావడం లేదు. అసలు ఈ 
చెపాప్లనుకొనన్వి కొతత్ సంగతులేమీ కావు. మనిదద్రికీ తెలిసినవే, కానీ వాటి గురించి ఒకసారయినా నువువ్ ఆలోచిసాత్వా అని నా అనుమానం 
అయినా నా గురించి ఆలోచించడానికి నీ టైంటేబిల లో సమయం కేటాయింపబడ లేదుగా.  
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లైఫ ని చాలా మామూలుగా తీసుకుంటావు నువువ్. ఏదో పుటిట్నందుకు కొనిన్ పనులు చెయాయ్లి కాబటిట్ రొటీన గా చేసుకుపోతావు. ఆ 
చేసే దానికి ఓ ఫీలింగ అనేది ఉండదు అదే నాకు బాధగా ఉంటుంది.  

నీకు తెలీదు కానీ, నేను ఒకక్దానీన్ చేసుకునే పార్రథ్నలో నీ గురించి ఏం చేసాత్నో తెలీదు కదూ “దేవా, నేనంటే నా భరత్కు కొదిద్గా 
పేర్మా, కొంచెం దయా, జాలి, అనురాగం అనేవి పుటిట్ంచు. ఈ ఇంటోల్ నేను అనేదానిన్ ఒకదానిన్ ఉనాన్నని గురిత్ంపు కలిగించు” అని పార్రిథ్సూత్ 
ఉంటాను.  

నీకిదంతా ఆశచ్రయ్ంగా ఉంటుంది. ‘ఇపుప్డు నువేవ్ం కషట్పడుతునాన్వ?’ అని అడుగుతావ కషట్మంటే పెదద్ కషట్మేమీ లేదు. ఈ ఏమీ 
లేకపోవటమే ననున్ బాధిసూత్ంది. ఎపుప్డూనూ. ఏదో సంపాదించుకోవటం, తినటం, పడుకోవటం అయిపోయింది. నాకు పిలల్లు. నీకు 
ఆఫీసు.. అంతే.  

నేను ఎంతగా ఎదురు చూసాత్నో తెలుసా పర్భా.  ఇంటి చాకిరీతో అలసిపోయి నీకక్నిపించినపుప్డు దగగ్రకు తీసుకుని ఒకక్మాట 
అంటావేమోనని ఎంతో ఎదురు చూసాత్ను. దినం అంతటిలో ఒకక్ క్షణం ఎకుక్వసేపు కాదు. ఒకక్ క్షణం పేర్మతో చూసాత్వని ఆశపడతాను 
కానీ నవువ్ నా అలసటని గురిత్ంచవు. ఇలుల్ సరుద్కోవటం నా బాధయ్త. ఆఫీసు కెళళ్టం నీ బాధయ్త. ఇదద్రం మన పనులు ఎంత కాయ్జువల గా 
చేసుకుపోతునాన్మో ఇనిన్ సంవతస్రాలలో ఎపుప్డైనా గురిత్ంచావా? గురిత్ంచవు ! బైట ఎనోన్ పనులు నీకు. అసలు నీకా ధాయ్సే ఉండదు. 
షేవింగ కీర్మూ, నూయ్స పేపరూ, రాతిర్ డినన్ర లోకి సూపూ, కళళ్జోడూ, భారాయ్ అంతా ఒకే వరుసలో ఉంటాం.  

పొర్దుద్నేన్ ఆఫీసుకు వెళూత్, గుమమ్ం వరకూ సాగనంపటానికి వచిచ్నదానిన్ ఒకసారి దగగ్రకు తీసుకొనాన్ వెళూత్వెళూత్ తిరిగి నా వైపు 
చూసి నవివ్నా ఇక మళీళ్ నువువ్ తిరిగి వచేచ్వరకూ ఎంత సంతృపిత్గా ఉంటుందో! నువేవ్మో హడావుడిగా వెళిళ్పోతావ. నాకేమో అంతా 
రొటీన, రొటీన, రొటీన.  

ఈ విషయమే ఎపుప్డైనా పర్సాత్విసేత్ “ఆ ఏముంది అందులో?” అంటావు. ఏమీలేక పోతే మరి రోజు పెళళ్యిన కొతత్లో ఎందుకు 
ఎపుప్డూ ఆ ఒంటరితనం కోసమే ఎదురుచూసే వాడివి. నేను ఏ మాతర్ం ఒకక్ అడుగు వెనకిక్ వేసినా ఎందుకు నీకంత కోపం విసుగూ వచేచ్వి 
? దీనికి నువివ్చేచ్ సమాధానం “ నా ఆవేశానిన్ వేడినీ పాడుచేసింది నువేవ్” అని. మరి దానికి నా సమాధానం చెబుతాను విను.  

పర్భా, ఇవనీన్ చెపుప్కుంటునన్ందుకు ననున్ బొతిత్గా సిగుగ్లేని దానిన్గా అనుకొంటునాన్వా ? అయినా నా సంగతులు నీకు గాక 
ఇంకెవరికి చెపుప్కోను ? 

మన పెళళ్యిన కొతత్ జాఞ్పకం ఉందా పర్భా, నీలో ఎంత ఆవేశం ఉండేదో. నాకైతే ఏమీ తెలీదు. ముదుద్ పెటుట్కుంటే పిలల్లు పుడతారని 
చినన్పుప్డెపుప్డో బామమ్ చెపిప్న మాట తపప్. అదే అనుకొనేదానిన్. కడుపు చీలిచ్ కుటట్టం గురించి, పిలల్లు పుటట్డం గురించీ ఎంత 
భయపడేదానోన్.  

పేర్మని పర్కటించడం సరీగాగ్ రాకపోవటం నా తపాప్ పర్భా? ముదుద్ పెటుట్కుంటునన్పుప్డు మెడచుటూట్ చేతులు వెయాయ్లనన్ సంగతి 
పెళళ్యిన రెండు నెలలవరకూ నేను గురిత్ంచలేదే అనుకో మామూలుగానే నిలబడి ఉండి పోయానే అనుకో, అదేమంత తపప్ని? మొదటి రోజు 
నీ కళళ్లో కనపడిన అసంతృపిత్ ఇనేన్ళళ్యినా ఇంకా నాకు జాఞ్పకం ఉంది. నిజం చెపొప్దూద్. ఆ రోజు నువువ్ ఒకోక్ అడుగూ ముందు వసూత్ంటే 
ఎవరో పెదద్ రాక్షసుడు మీదకొసుత్నన్టుట్ భయం వేసింది. (పేర్మెకక్డా? అంతా భయమే) కళుళ్ గటిట్గా మూసుకునాన్ను. వళళ్ంతా చలల్గా 
అయిపోయింది. అలాటి దాని దగగ్రున్ంచి నువేవ్ం ‘ఎకస్ పెకట్’ చేసాత్వు పర్భా! దానికి తోడు నీ తొందరపాటు నిజంగా ఆ నెలరోజులూ ఎంత 
నరకం అనుభవించేనో… నాలో ఏదో తపుప్ందేమో అనన్ భయం. అందరిలాటి ఆడదానిన్ కాదేమో అనన్ అనుమానం... ఏమీ తెలియక 
పోవడం ఎంత బాధాకరం ! 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                              |òæãÁe]   2019 

   3 యండమూరి కథా వంతి 

ఆ రోజు నాకు బాగా జాఞ్పకం.  
పెళళ్యిన నెల రోజులకు ! 
కినెన్రసాని పకక్ గెసట్ హౌస లో అదాద్ల గదిలో వెనెన్ల నిండుగా లోపలికి పడూత్నన్ సమయాన పెదద్ పెదద్ చెటల్ నీడలు నిశశ్బద్ంగా 

మనని గమనిసూత్నన్ సమయాన. చందుర్డి తాలూకు కిరణం అదాద్ల కిటికీలోంచి పకక్మీద ఎరర్గా విశేల్షించిన సమయాన. జాఞ్పకం ఉందా 
పర్భా? 

ఏదో గొపప్ విజయం సాధించిన వాడిలా నువువ్ హాయిగా పడుకొనాన్వు. ఎందుకో తెలీదుగానీ, ఎంత ఏడుపొచిచ్ందనీ! ఏడీచ్ఏడీచ్ 
సొమమ్సిలిల్ పడుకొనాన్ను. ననున్ వోదారాచ్లనన్ ధాయ్సే నీకు లేకపోయింది. హాయిగా నిదర్పోయావు మళీళ్ తరువాత ఒక గంటకి మెలకువ 
వచిచ్ంది. నువేవ్మో వెలల్కిలా పడుకొని నిదర్ పోతునాన్వు (నవవ్కు) లాగ మొదుద్లా. చాలా సేపు నినున్ చూసూత్ కూరుచ్నాన్ను. అరణయ్ంలా 
రొముమ్ల మీద పెరిగిన జుటుట్ అకక్డ తలపెటిట్ పడుకొని కళెళ్తిత్ చూసేత్ మొనదేలిన గడడ్ం, ముదురైన చెంపలు, నెమమ్దిగా ముందుకు జరిగి నీకు 
నిదార్భంగం కలిగించకుండా ముదుద్పెటుట్కునాన్ను. అదే పర్భా మొదటి సారి నా అంతట నేను నినున్ ముదుద్ పెటుట్కోవటం. ఆరోజు, తారీఖూ, 
సమయం అనీన్ నాకు గురేత్. మన ఈ నిసాస్రమైన జీవితంలో కొదిద్గా సంతోషం కలిగించేవి అలాంటి (చాలా కొదిద్) మధుర క్షణాలే.  

ఆ రోజుల గురించి ఇపప్టికీ ననేన్డిపిసూత్ వుంటావు. చెపుప్ పర్భా. అదేమీ లేకుండా, మొదటి రోజే నేను చాలా అనుభవంతో నినున్ 
సంతృపిత్ పరిచి ఉంటే నువువ్ సంతోషించి ఉండేవాడివా? ఇపప్టి ఈకాయ్జువల నెస లేకుండా ఉండేదా. ఈ నెమమ్ది నెమమ్దిగా దగగ్రికి రావడం 
నీకు ఇషట్ం లేకపోయిందా ? 

నా పటల్ నీకు ఆసకిత్ లేకపోవటానిన్ నెమమ్ది నెమమ్దిగా పర్దరిశ్సూత్ వసుత్నాన్వు. అంటే నీకు వేరే ఇంకో సతరీతో సంబంధం ఉందని గానీ, 
లేక ఏ వయ్సనానికో అలవాటు పడాడ్వని గానీ నిందవెయయ్టం లేదు. నేను. కానీ జాగర్తత్గా గమనిసేత్ మనింటోల్ ఒక రకమైన నిశశ్బద్ం. 
శామ్శానాలోల్ వినిపించేది ఇకక్డా తాండవిసుత్నన్టుట్ అనిపించడం లేదూ... నిరిల్పత్ంగా ఎవరి పని వారు చేసుకుంటూ పోవటం... మొదటోల్ 
నువెవ్ంత హుషారుగా ఉండేవాడివి నా పటల్ !  

ఏం చెయయ్ను పర్భా. అపప్టికి నా మైండ అంత మెచూర కాలేదు. నా వయసెంతని అపుప్డు? పదెద్నిమిది. నువువ్ పదే పదే 
కోరుకోవడానిన్ వదద్నేదానిన్. నినున్ పేర్రేపించాలిస్నంత హుషారు నాకు లేకపోయింది ఆ రోజులోల్.  

నేనెపుప్డైతే మేలొక్ని నువువ్నన్ సేట్జ లోకి వచేచ్నో, దురదృషట్ం కొదీద్ నువావ్ సేట్జి దాటి ముందుకు వెళిళ్పోయావు. ఇలూల్ నేనూ 
మామూలై పోయాం. కానీ ఆనాడు నీలో ఎంత వేడి ఉండేదో ఇపుప్డు నాకూ ... (అదిగో నవువ్తునాన్వ కదూ పీల్జు నవవ్కు) నినున్ ఊరికే 
చూడాలనీ నినున్ తాకాలని ఒకోసారి ఎంత పిచిచ్ కోరెక్ పుడుతుందో. అపప్టోల్ నా తాలూకు ఏ చినన్ విషయమైనా నినెన్లా కదిలించేదో ఇపుప్డు 
నాకు అరథ్మవుతూంది. నాయీ చినిన్ పర్పంచంలో నువువ్ తపప్ ఇంకెవరునాన్రు ? నీ సంగతి వేరు. నీకెనోన్ వాయ్పకాలు.  

నీ వైపు నుంచి సమరిథ్ంచుకోవడానికి చాలా ఉండొచుచ్. కానీ పర్భా.. ఈ పరసప్ర నిందలూ సమరిధ్ంచు కోవటాలు వదుద్. ఇదద్రం 
ఆలోచిదాద్ం ఇనిన్ కొదిద్ సంవతస్రాలోల్నే ఒకరికొకరం సాధారణ వసుత్వులమై పోయామా? మనిదద్రం రాతిర్పూట కలుసుకోవటానికి సాయపడే 
సతర్ం తపప్ ఇంకేమీ కాదా ఈ ఇలుల్. ఇదంతా వార్సినందుకు నామీద కోపం తెచుచ్కోకు పర్భా. ఇపుప్డు నువువ్ ననున్ సంతృపిత్ పరచడం లేదని 
నేననను. కానీ కొంచెం పేర్మగా, ఇంకొంచెం సరదాగా, కొంచం దయగా చాలు. ఇంతకనాన్ నాకేమీ వదుద్. ననున్ మాటి మాటికీ తీసి 
పడెయయ్కుండా ననున్ అరథ్ం చేసుకుంటూ నా ఫీలింగస్ ను కొదిద్గా గౌరవిసూత్ అంతే! అంతకనాన్ నేనేమీ ఎకుక్వ కోరుకోను.  

పర్భా ! 
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పెళళ్యిన పది సంవతస్రాల తరావ్త నేను నీకు వార్సూత్నన్ ఈ మొదటి ఉతత్రంలో నేను నీకు చెపప్గలిగేది ఒకటే అరథ్ం 
చేసుకొంటావా? జీవితానిన్ ఎపప్టికపుప్డు ఫెర్ష గా మొదలు పెటట్డం. అది అలా జరిగి పోతూనే ఉంటుంది. ఇంతకనాన్ ఇంకేం విడమరిచ్ ఏం 
చెపప్ను?  

ముడతలు పడడ్ కాగితానిన్ సాఫీ చేసి, చదివి ఇచేచ్సూత్, “ఎకక్డ దొరికిందిది నీకు?” అని అడిగేడు రామూమ్రిత్. 
“ఆఫీసు నుంచి బైటకొసుత్ంటే పైనుంచి ఉండ చుటిట్ విసిరేసేరెవరో. చాలా రోజుల కిర్ందట” అనాన్ను. చాలా టచింగా ఉంది ఆ 

ఉతత్రం. అందుకే దాచేను.  
“ఆ పర్భ ఎవడో ఇడియట లా ఉనాన్డు” అనాన్డు.  
నేను మాటాల్డలేదు.  
ఇదద్రం ఇంటివైపు నడవటం పార్రంభించేం. సాయంతర్ం సిటీ బసుస్ల కోసం ఎదురు చూడడం కనాన్ నడకే మంచిది.  
రెండు కిలో మీటరుల్ నడవడానికి గంటపటిట్ంది. బాగా చీకటి పడింది.  
ఎపుప్డూ మాటాల్డుతూ ఉండే రామూమ్రిత్ కొంచం మూడీగా, ఏదో ఆలోచిసూత్ ఉండిపోయాడు అంతసేపూ. ఇళళ్కి విడిపోయే టైం 

వచిచ్నపుప్డు, ఎంతో సట్ర్గుల పడి, చెపాప్లనే నిరణ్యానికి వచిచ్న వాడిలా, “కొంచెం ఆలోచిసేత్ మా ఆవిడా ఇదే అభిపార్యంలో ఉనన్టుట్ 
ఉందోయ” అనాన్డు. అసప్షట్మైన చీకటి నీడలోల్ అతడి మొహం వాడిపోయి ఉంది. కొంచెం కానిఫ్ల్కుట్. కొంచెం ఘరష్ణ.  

నేనేం మాటాల్డలేదు.  
“గుడ నైట” అనెచ్పిప్ అతను వెళిళ్పోయాడు...  
నే నలాగే నిలబడి ఉనాన్ను.  
నేనూ అలాగే...  
.... అందుకేగా దాచి ఉంచింది.       

★★★ 
 

        
            (వచేచ్ నెల మరో కథతో కలు కుందాం) 


