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ఆమెతోఆమెతో  ఒఒకక  రోజురోజు    
  జయలకిష్మ్జయలకిష్మ్    

((యువయువ,,  11996622  పెట్ ంబర్పెట్ ంబర్  సంచిక నుంచిసంచిక నుంచి)) 
 అఖిల బలల్మీద ఫైళళ్నీన్ పరుచుకుని ఏదో కాయితం కోసం వెతుకుతోంది. కామేశవ్రి 

గదిలోకి వసూత్నే “అనుకుంటూనే వునాన్, దేనినో వెతుకుక్ంటూ వుంటావని, ఏం పోయింది?” 
అనడిగింది.  

అఖిల కామేశవ్రిని చూసి నవువ్తూ “ఏదీ ఎకక్డకీ పోదు కామూ, రోజూ ఏదో ఒకటి కాసేపు 
కనిపించకుండా ననున్ తిపప్లు పెడుతూ వుంటుంది” అంది.  

“పోదూ, ఎటల్యినా నీకు అశర్దధ్ జాసిత్. మరి నీ బలల్మీద ఫైళుళ్ తకుక్వగా వునాన్యేమోనని 
నేను ఒకటి పటుట్కొచాచ్ను” అంది కామేశవ్రి.  

“ఔను అఖిలా, ఆ సాట్టిసీట్షియన సెలవులో వునాన్డుట. పెళళ్యిన ఆరునెలల్ నంచి నాలుగు 
నెలలు సెలవమీద వునాన్డనుకో మానవుడు ! నా data కొండలాగ పెరిగిపోయింది. నువువ్ కాసత్ 
‘ఎనలయిజ’ చేసి పెడుదూ!” అంది కామేశవ్రి.  

అంత పెదద్ ఫైలు చూసి కాసత్ సందేహిసూత్ “నేను తవ్రగా పూరిత్ చేయయ్లేనేమో కామూ. నా 
Annual Report వార్యడం పూరిత్ కాలేదు. పైగా యివాళనుంచి ఓ కొర్తత్ సూట్డెంటు వచాచ్డు ఎం.ఎస.సి.కి.” అంది అఖిల.  

“అదేం కుదరదు బాబూ, చచిచ్పోతాను నువువ్ కనుక యీపని చేసి పెటట్కపోతే. అదికానిదే నా పని ముందుకు నడవదసలు” అంది కామేశవ్రి.  
“సరే చూసాత్లే, కంగారు పడకు. కాసత్ టైమ మాతర్ం పడుతుంది” అంది అఖిల ఫైలు తీసుకుంటూ.  
“ఎవరా సూట్డెంటు? ఇపుప్డు లైబర్రీలో చూసాను. సనన్గా పొడుగాగ్ అతడేనా” అంది కామేశవ్రి.  
“ఆ, అతడే, బి.యస.సి. ఫసుట్ కాల్సట. తెలివైన వాడిలా వునాన్డు. పదెద్నిమిదేళుళ్ కూడా వుండవేమో కదూ ! ననున్ చూసి నినన్ 

ఒణికిపోయాడనుకో, వూరికే బెదురు చూపులు అమామ్యిలాగ! నాకు ఒక తముమ్డుండేవాడని చెపాప్ను కదూ కామూ !” 
“ఔను టైఫాయిడ వచిచ్...” 
“ఆఁ వాడే. నినన్ యీ అబాబ్యి వచిచ్ందగగ్రనించి వాడే గురుత్కు వసుత్నాన్డు. నినన్యితే మరీ పాడయింది మనసు. వాడు వుంటే. యిపప్టికి 

యిటాల్గే బి.యస.సి. పాసయి వుండేవాడు.” 
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“అతనికేం పార్బెల్మ యిచాచ్వు” అంది కామేశవ్రి సంభాషణ తపిప్సూత్.  
“ఇంకా ఏమీ ఆలోచించలా. అతని యింటరెసట్ ఏమిటో కనుకోక్వాలిగా !” 
“కాదనకుండా చేసాత్వు కదాని అరవచాకిరీ యిసాత్డోయ పొర్ఫెసర నీకు” అంది కామేశవ్రి, తాను అఖిల దగగ్రకు ఎందుకు వచిచ్ందో మరిచ్పోయి.  
“చాకిరీ ఏముందిలే కామూ, నా మీద అంత నమమ్కం, గురి ఏరప్డాడ్యి ఆయనకు. అది చాలదూ” అంది అఖిల. ఇంతలో ఓ కురార్డు గదిలోకి 

వచిచ్ “మీకు ఫోను వచిచ్ందండీ” అనాన్డు అఖిలతో. అఖిల లేచింది. “అయితే నే వెళాత్”నంటూ లేచింది కామేశవ్రి.  
అఖిలకు ఫోను చేసింది లేడిస కల్బ సెకర్టరీ శాంతాదేవి. “కల్బ డే పదో తేదీన మేచెస రేపు సోమవారం నుంచి మొదలు. బాడెమ్ంటన కు. టెబిల 

టెనిన్స కు నీ పేరిచాచ్ను” అంది శాంత.  
“అయోయ్, ఆఫీసులో పని ఎకుక్వగా వుంటోంది శాంతా. మేచెస కు సరిగాగ్ రావడానికి నాకు వీలవదేమో, నా పేరు యివొవ్దుద్” అంది అఖిల.  
“హేట. అదంతా పనికి రాదు. పేరివవ్డం అయింది. లాటస్ తియయ్డం కూడా అయింది. టేబిల టెనిన్స సింగిలస్ లో నీకు, నీరజాకిష్కీ పడింది. 

డబులస్ లో నేనూ నువూవ్ ఒక పకక్, అవతల పకక్ సుమితార్, రాధాను. టైమింగస్ అంతా వివరంగా వార్సి పంపుతాను, సరిగాగ్ రావాలి సుమా” అంది 
శాంత.  

“సరే, ఇహ ఎటాల్ తపుప్తుంది” అని నవివ్ంది అఖిల.  
మధాయ్హన్ం పనెన్ండయాయ్క భోంచెయయ్డానికి వెళిళ్ంది అఖిల. పేల్టులో వడిడ్ంచుకుని నాలుగుముదద్లు తినన్దో లేదో, అనన్ంలో అరంగుళం 

పొడుగు పార్ణి కనిపించింది. చేతిలో ముదద్ పేల్టులో విడిచి లేచి వెళిళ్ంది. ఏడుపు వచిచ్ందామెకు. కడుపులో ఆకలి అణగలేదు. “యీ హోటలు భోజనంతోనే 
నేను చచిచ్పోతాను” అనుకుంది. ఇలుల్ విడిచి వచిచ్న కొర్తత్లో, అనన్ం తినీ తినక మంచాన పడినంత పనైంది ఆమెకు. కల్బ సేన్హితురాలు మాలతి 
వాళిళ్ంటికి వచిచ్ వుండమని ఎంతో చెపిప్ంది. “వుండటానికి కూడా ఎంతో సౌకరయ్ం అఖిలా. మా అకక్లు నలుగురూ పెళళ్యి వెళిళ్పోయాక యిలల్ంతా 
ఖాళీగానే వుంటుంది. అనన్యయ్, వదిన పైన వుంటారు. కింద నేనూ, అమామ్ వుంటాం. అనిన్ గదులూ ఖాళీగానే వునన్య. వచిచ్ వుండు” అనన్ది మాలతి. 

అఖిల నవివ్ “బాగుంది, నినున్ నమిమ్వసేత్, నువూవ్ మీ అకక్యయ్లాల్గే వెళిళ్పోతే నేనేం కావాలి?” అంది.  
మాలతి కూడా నవివ్ “ఆ బెంగ నీకు వదుద్లే, మా అమమ్కు నేనంటే ఎంత ఇషట్ం, ఎంత ముదూద్ అంటే, ఛసేత్, ఓ పటాట్న నాకు పెళిళ్ కానివవ్దు” 

అంది.  
“ఛీ .. ఏం మాటలవి !” 
“ఎందుకు రావు అఖిలా ? మా యింటోల్ వుండటానికి అభిమానంగా వుంటుందా నీకు ! ఆ పకాష్న పేయింగ గెసుట్గా వుండు పోనీ ! మా అమమ్ 

ఒపుప్కోదు కానీ, ఒపిప్ంచే భారం నాది. ఎటాల్గయినా నువువ్ కాసత్ బావుండటమే నాకు కావలసింది. ఇటాల్ చీటికీ మాటికీ జబుబ్ పడుతుండటం మంచిది 
కాదు” అంది మాలతి.  

మాలతి మనశుశ్దిధ్కి, సహృదయతకు కళుళ్ చెమమ్గిలాల్యి అఖిలకు. కాని మాలతి కోరిక తీరచ్లేక పోయింది. మాలతి అనన్యయ్ ఒక శకారుడు. ఆ 
సంగతి మాలతికి తెలీదు. ఆ సంగతి తెలిసీ, ఆ యింటికి వెళిళ్ వుండే సాహసం అఖిలకు లేకపోయింది. గది అదెద్కు తీసుకుని, హోటలు భోజనంతో 
గడుపుతోంది అఖిల. ఆమెకు తలిల్దండీర్ పోయి చాలా ఏళళ్యింది. అనన్ వదినెల అజమాయిషీలోనే పెరిగింది. వుదోయ్గానికంటూ వెయియ్ మైళళ్ దూరానికి 
వచిచ్ంది. ఇంటి దగగ్రుండగా, కాలేజీ నుంచి రావడం ఒక అరగంట లేటయితే “రేపటి నుంచి కాలేజీకి వెళళ్ఖఖ్రాల్. చదువు మానేయ” అని గరిజ్ంచే అనన్యయ్ 
యిపుప్డు “ఆపీసులో పని ఎటాల్ వుంది ? పొరుగు వాళుళ్ మంచి వాళేళ్నా, భయమేమీ లేదుకద !” అని మాట వరసకైనా అడగలేదు. వూరు విడచి 
వచేచ్టపుప్డు, వెంట వుండేందుకు తనతో రావడానికి అఖిలకు, అమమ్మామ్ నాయనమామ్ కూడా లేరు. కొడుకు యింటోల్ంచి తరిమిన ఒక వయసు చెలిల్న 
ఆమెను చేరదీసి యింటోల్ వుంచుకుంది కొనాన్ళుళ్. నెలాల్ళళ్నాన్ కాకముందే ఒకనాడు ఆ మనిషి మాయమయియ్ంది. తరవాత చూసుకుంటే తను సాన్నం 
చెయయ్డానికి వెళూత్ తీసిపెటిట్న గొలుసూ, గాజులూ కనబడలేదు. 

అఖిల కుఱాఱ్ణిణ్ పిలిచి టీ తెపిప్ంచుకు తార్గి,  లైబర్రీకి వెళిళ్ కాసేపు కొతత్ జరన్లస్ చూసూత్ వుండిపోయింది. లేబరేటరీకి రాగానే, కలప్కం 
పలుకరిసూత్, “ఎకక్డికెళాళ్వు అఖిలా, మీ సేన్హితుడు రంగాచారి వచిచ్ వెళాళ్డు కాసేపటి కిర్తం. నువువ్ ఎకక్డుందీ తెలియలేదు, గదిలో లేవట !” అంది.  
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“అరే, రంగాచారి వచిచ్ వెళాళ్డా! నేను లైబర్రీలో వునాన్ను. ఊ! ఏం చెపాప్డు కబురుల్ ?” 
“వాళళ్ చెలెల్లిన్ యికక్డ వుమనస్ కాలేజీలో లెకెచ్రర పోసుట్కు ఇంటరూవ్య్కు పిలిచారట. వెంటబెటుట్కు వచాచ్డు. నినున్ కలుసుకోడానికి వచాచ్డు. 

నువెవ్కక్డా కనపడలేదు. కాసేపుండి ‘పనివుందని’ వెళిళ్ పోయాడు.” అంది కలప్కం. 
రంగాచారి, అఖిల కాలేజీలో కాల్సుమేటుస్. ఆ రోజులోల్ అఖిలకు తెగ వుతత్రాలు వార్సేవాడు; ఒకటి రెండు వుతత్రాలు అఖిల అనన్యయ్ చేతిలో 

పడగా, ఆ మనిషి చెలెల్లిమీద అరచిన అరుపులకు అంతులేదు. ఓ రోజు కచిచ్ పటట్లేక “ఏ రోగమైనా వచిచ్ వాడైనా చావాలి, నేనైనా చావాలి” అని 
మనసారా కోరుకుంది అఖిల. ఇపుప్డు తలచుకుంటే నవువ్ వసుత్ందామెకు. రంగా చారి ఊటీ దగగ్ర కెల్న మారెగ్న లో ఇంజనీరుగా వుంటునాన్డు. ఆ వూరు 
వచిచ్నపుప్డలాల్ అఖిలను చూడకుండా వెళళ్డు.  

“అతను వచేచ్టపప్టికి మహంతి మీనన, నేనూ వునాన్ం లాబ లో. అబబ్ ఏం కబురుల్ చెపాత్డోయ మీ ఫెర్ండు ! దీపావళి సెలవలోల్ వాళళ్ వూరు 
రమమ్ని మా అందరికీ ఓ పెదద్ ఆహావ్నం యిచిచ్ వెళాళ్డు. కెల్న మారెగ్న నుంచి సింగారా వరకు రోప వే మీదుగా తీసికెళిళ్ అకక్డ పైకారా ఎలకిట్ర్క వరక్స్ 
చూపిసాత్ననాన్డు. “తాడు మీద టర్కుక్లోల్ కూరుచ్ని కొండ ఎకక్టం, దిగటం, ఎంత వింతగా వుంటుందనుకునాన్రు” అనాన్డు. మొదటిసారి అతని భారయ్ 
టర్కుక్లో కూరుచ్ని, అది కిర్ందకు జారడం మొదలు పెటట్గానే ఒకే కేకలూ, బొబబ్లూ నట. “కలప్కం గారూ, మీరు ఆమెలాగ మాతర్ం అరవకూడదు 
సుమండీ” అనాన్డు. ఇటాల్గే ఏవో కబురుల్ ! నవవ్లేక చచాచ్ం మేము. ఎటాల్గయినా మీ రంగాచారి “రిటాలిన” లాంటి మనిషోయి!” అంది కలప్కం. 

సాయంతర్ం నాలుగయేయ్పప్టికి పని ముగించుకుని బసుస్ సాట్పుకు నడిచింది అఖిల. ఇంటికి వెళిళ్ కాసత్ టీ పెటుట్కు తార్గి పడకుక్రీచ్లో ఒరిగి 
పతిర్కలు తిరగేసోత్ంది. కల్బుబ్నుంచి ఆవాళే వచాచ్యి నాలుగు పతిర్కలు. ఏదో పతిర్క చూసూత్ నవువ్కుంది. “రాజాజీ పుణయ్మా అని రామాయణం, భారతం 
ఇంగీల్షులో చదువుకునాన్ం. బాగానే వుంది. ఆఖరికి మదనకామరాజు కథలు కూడా ఇంగీల్షులోనే చదువుకునే రోజులొచాచ్యి” అనుకుంది. ఏమీ 
తోచలేదామెకు. సినిమాకు వెళాద్మా అనుకుంది. ‘రైన బో’ లో ‘మిరకిల’ వుంది. తకిక్నవేమీ మంచివి లేవు. ఆ కథలో, ఆ అమామ్యి మనసు పెటిట్న 
మగవాడికలాల్ ఏదో ఆపద వచేచ్దట ! “దాని బర్తుకులానే వుంది నా బర్తుకు”! అనుకుంది అఖిల. కళుళ్ నిండుకు వచాచ్యి. బిగపటుట్కుంది. రేడియో 
తిర్పిప్ంది.  

“అన మిలో.. పీర్తమ అన మిలో” పాత పాట. గీతా గొంతు. హృదయం విలవిలలాడింది. పాట వింటూ బుగగ్లనీన్ తడుపుకుంది. పాట 
పూరత్యింది. రేడియో మీదనే ఒరిగిపోయి, “భగవంతుడా, నేనేం పాపం చేశానని, ఇంత అనాయ్యం చేశావు ననున్” అనుకుంది. పెటిట్ తెరచి చీరల 
అడుగున పెటుట్కునన్ కవరు బైటకు తీసింది. సిలుక్ రుమాలలో చుటిట్ వుంచిన ఫోటో తీసి ముఖానికి ఆనించుకుంది. అదెవరి ఫోటోనో ఆమెకే తెలియాలి. 
ఫోటో వంక చూసూత్, “ఆశపడాడ్ను, ఎదురు చూచాను. నిరీక్షణలో అందమూ ఆనందమూ వుంటాయంటారు. ఆ ఆనందం కూడా నువువ్ నాకు 
దకక్నివవ్లేదు” అంది. ఆ కథ గురించి వివరాలు ఎవరికీ తెలియవు. ఓ పర్ఖాయ్త ఉరూద్ కవి అంటాడు. “నాలుగు రోజుల జీవితానిన్ అడిగి తెచుచ్కునాన్ను. 
రెండు రోజులు కోరికలు పెంచుకోవడం లోనూ, రెండు రోజులు ఎదురు చూడడ్ంలోనూ గడిచిపోయాయి” అని. అఖిల సంగతీ అంతే అయింది.  

పగలంతా నలుగ్రి మధయ్ నవువ్తూ తిరిగే అఖిల రాతర్యేయ్సరికి ఒంటరితనానిన్ ఆలోచనతో హెచచ్వేసూత్ వుంటుంది. ఒకక్సారి తన మీద తనే 
కోపం తెచుచ్కుంటుంది. “నేనెందుకు ఏదో మరిచ్పోలేకుండా వునాన్ను ? తగిలిన పర్తి దెబబ్కూ మచచ్ పడక మానదు. మచచ్తో పాటు నొపిప్ కూడా 
ఎపప్టికీ మిగిలితే ఏమిటిసంగతి ! నాలో ఏదో లోపముంది. అయిపోయిందానికి పర్తి వాళుళ్ యింతగా కుమిలి పోతారా ? “భూతం” పటట్డమంటారిదే 
కాబోలు” అనుకుంటుంది ఆమె. నలుగ్రూ పొగుడుతారు ఆమెను. పొర్ఫెసరు ఆమె గురించి “డాకట్ర అఖిల ఎంత తెలివైందనుకునాన్రు” అని 
చెపాత్డితరులతో. లాబరేటరీలో ఆమె సలహాలు, సహాయం అడగని వారుండరు. కల్బ లో ఆమె సేన్హానిన్ కోరుకోని వారుండరు. అందరి కళళ్కు ఆమె నెమిలి 
కనేన్ ! ఆమె గాధ. ఆమె భాధ ఎవరికి తెలుసు ? “ఎందుకు తెలియాలి ?” అనుకుంటుందామె. కిల కిలా నవువ్తుంది. పువువ్లాగ బర్తుకుతోంది. వెనకటికి 
ఎవరో అనాన్రు. “జీవితం గుఱఱ్ం లాగ పరిగెతుత్తుంది, కళెళ్ం చేతిలో వుండదు. కాలు రికాబులో వుండదు. అయినా పర్తివాడూ ఆరితేరిన రౌతులాగా 
కనిపించాలని తాపతర్య పడుతుంటాడు” అని. అఖిలా అందరిలాంటి మనిషే !  

★★★

COMMENTS 

http://koumudi.net/comments/sept_2019/sept19_mamchikatha_comments.htm

