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“అంతసేపు చదవకు. కళుళ్ పాడవుతాయి. పది గంటలకి లైటాల్రెప్యాయ్లి. పొదుద్నన్ తొందరగా లేవచుచ్. ఆ సమయంలో చదినది 

బాగా గురుత్ంటాయి ” 
   మళీళ్ నేనేం చెయాయ్లో వాళేళ్ నిరణ్యించేసారు. అసంతృపిత్. పర్తీ దానోల్ కలగ చేసుకుంటారెందుకో నా కరథ్ం కాలేదు. అమమ్ మీద  

కోపం వచిచ్ంది. ఆ కోపంలో ఇంకా రాసాను. ఏదో ఆవేశం, ఎనోన్ రాయాలని ఆశ. అలా రాసెసుత్నాన్ను. నిదర్ కూడా పోకుండా 
రాసెసుత్నాన్ను. నేను నిదర్ పోవడం లేదని కూడా నాకు తెలీడం లేదు. 

      ఆ ఊపులోనే  సువరణ్కి ఓ పెదద్ ఉతత్రం రాసాను. అది పెదద్దని అనుకోలేదు. మనసులో ఉనన్ది రాసేసాను. అందులో మొదటి 
సారి మా ఫోన నంబరు కూడా ఇచాచ్ను. దానికి అది వెంటనే ఫోను చేసింది. 

   ”అది ఉతత్రంలా లేదు. మంచి ఎకస్ పెర్షన తో ఉనన్ఓ వాయ్సం , నీ మనసులోంచి వచిచ్న రచన అది. దానికే కొంచెం మొదలూ 
చివర సరిగా ఓ ఆకారం ఇచీచ్ రాసేత్ ఓ కథ అవుతుంది. ఎంత బాగా రాసావో.  మంచి వయ్కీత్కరణ . ఇదే ఇలాగే కొనసాగిసేత్ నువోవ్ మంచి 
రచయితిర్వి అవుతావు. రాయడం ఆపెయయ్కు. వీలునన్పుప్డు రాసూత్ండు. మీ కాలేజీలు ఎపుప్డూ తెరుసాత్రు. నావి తెరిచేసారు. ఇపుప్డు ఓ 
ఇదద్రు కొతత్గా చేరారు మన గూర్పులోనే  ఉనాన్రు, పరావ్లేదు వాళుళ్ కూడా మనలాంటి వాళేళ్. లైక మైండెడ ”  

      సువరణ్ ఉతత్రం చదివాక నేనో రచయితిర్ని అయిపోవాలని నిశచ్యించుకునాన్ను. ఈ బీఎసీస్,ఈ ఎంసెట  కాలేజీ. అనిన్ంటినీ ఓ 
మూలకి తోసెయాయ్లనిపించింది. కానీ పూరిత్గా అలా చెయయ్లేక పోయాను. చదవడం రాయడం  ఇదే నా వాయ్పకం అయింది. రెండు డైరీలు 
నిండి పోయాయి. అంతలో కాలేజీలు తెరిచారు. 

    నేను కాలేజీలో చేరాను. రాగింగ అంటూ కొంత చేసారు. నేనో వేసట్ కాండిడేట ని నాకు నేనే నిరణ్యించేసుకునాన్ను. ఏమాతర్ం 
సప్ందన లేని దానిగా తయారయాయ్ను. అందుకే వాళుళ్ ఏం చెయయ్మంటే అదే ఓ బొమమ్లా చేసాను . ఎకక్డా పర్తిఘటించ లేదు. ఎందుకో 
తెలీదు. ఆరన్వ మరణం మూలంగా కావచుచ్ , నాకు మెడిసిన లో సీటు రాలేదని కావచుచ్. ఎపుప్డూ చదువూ చదువూ అని విసిగిసుత్నన్ 
నానన్,అమామ్ మూలంగా కావచుచ్. అనీన్ కలిపీ ననున్ఓ సప్రశ్ లేని దానిగా చేయడం వలన కావచుచ్. నాలో అంతకంతకూ పెరుగుతునన్ 
నిరాసకత్త కావచుచ్. 

   ఏదైనా వాళల్  రాగింగ ననేన్ంచేయ లేకపోయింది. అయితే ఆ తరవాత చాలా మంది నా ఫెర్ండస్ అయిపోయారు. వాళళ్ందరి కనాన్ 
అందంగా ఉంటానని పబిల్క గా ఒపేప్సుకునాన్రు. ముఖయ్ంగా పర్దుయ్మన్,అతను నారత్ ఇండియన  ,హైదరాబాదు పాత సిటీలో పుటిట్ పెరిగిన 
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వాడు. అందుకని సహజంగానే ఉరూద్ పర్భావం అతని మాటలోల్ కనిపిసూత్ంటూంది. అంతే కాకుండా పర్దుయ్మన్ కి  సాహితయ్ం అంటే ఇషట్ం. 
తను రాయడు కాని ఉరూద్ కవితలని ఆశువుగా చెపాత్డు. హిందీ పాటల గురించి ,ముఖయ్ంగా సాహిర లుధియానీవ్ పాటలు పాడి, దాని అరథ్ం 
చెపేప్వాడు. పుసత్కాలు బాగా చదువుతాడు. ఈ పుసత్కం బావుంది అంటూ ఆ పుసత్కం గురించి టూకీగా చెపాత్డు. నాకు హిందీ పెదద్గా రాదు, 
నా  హిందీ, ఉరూద్ భాషలని పర్దుయ్మన్ వలనే కాసత్ ఇంపూర్వ చేసుకునాన్ను. మంచి మంచి పాటలు పాడేవాడు. ఉరూద్ పాటలు గజలస్ 
ఎకుక్వగా పాడేవాడు. దాని అరథ్ం చెపేప్ వాడు. మాటాల్డుతునన్ పర్తీసారీ నా మొహంలోకి సూటిగా చూసూత్ండే వాడు. ఒకొక్కక్ సారి నాకు 
ఇబబ్ందిగా అనిపించేది. కలవరపడి చూపులు తిపేప్సుకునే దానిన్. 

     పర్దయ్మన్ ననున్ ఆకరిష్సుత్నాన్డనిపించింది. మళీళ్ ఆకరష్ణ, ఇషట్ం.ఇది మూడో సారి. వంశీ, ఆరణ్వ, ఇపుప్డు పర్దయ్మన్. ఇపుప్డు 
కూడా సేన్హం మాతర్మే. నేను ఆ మాటని ముందే పర్దుయ్మన్ కి చెపాప్ను. ముందుకి వెళళ్కుండా నేను కూడా జాగర్తత్ పడుతునాన్ను  “ 

 శృతి ఆపి మానవ వైపు చూసింది. అతను ఆమెనే చూసుత్నాన్డు. 
“ నేను ఏదైనా వేసుకొసాత్ను “  అంటూ తన పేల్టు తీసుకుని వెళిళ్ంది. 
  మానవ ఆమె వెళిళ్న వైపే చూసూత్ ఆలోచనలో పడాడ్డు. శృతి ఇంత వరకూ చెపిప్నది తన జీవితమా లేకపోతే కలిప్ంచిన 

కథా.హృదయం మూగపోయిన జీవితం. విధి నడిపిసేత్నే తపప్ గతిలేని  నడక  అయింది జీవితం. ఆమె అనుభవించిన మానసిక సంఘరష్ణ 
గురించి ఆలోచిసుత్నాన్డు.  తన పేల్టు కూడా ఖాళీ అయిందని లేచి వెళిళ్ నింపుకుని వచాచ్డు . 

 “ ఇపప్డు చెపప్ండి.”  కూచునాన్క అనాన్డు.. 
ఓసారి మానవ మొహంచూసి,చెపప్డానికి తయారైంది. 
“ చాలా రోజుల తరవాత అదద్ంలో నా మొహం చూసుకునాన్ను. అది నేనేనా. నాకే అనుమానం వచిచ్ంది. కాని అది నేనే. అదద్ం 

అబదధ్ం చెపప్దు. ఇది నేను. ఈ హైదార్బాదు వచాచ్కా నాలో మారుప్ వచిచ్ంది. ఇదివరకు ఎంతో అందంగా ఉండేదానిన్. సూక్లోల్, జూనియర 
కాలేజీలో అందరి మధయ్ నేను ఓ సెప్షల గా కనిపించేదానిన్. ఇంటర లో డిగీర్ లో కాలేజి బూయ్టి అని అనేవారు. ఇపుప్డూ అదే అందం. కానీ 
ఏదో లోటు. ఏదో లోపం. ఆ పలచటి లేత చరమ్ం , మెరుపు అనీన్ పోయాయి. ఆరన్వ మరణం, మెడిసిన లో సీటు రాక పోవడం,ఇంటోల్ వాళళ్ 
పోరు. నిదర్ లేకపోవడం,ఎంసెట కోసం అతిగా చదవడం, అనీన్ కలిపి నా మొహానిన్ మారేచ్యి. అది నా పాత మొహం కాకపోయినా అది నేనే. 
ఈ రెండు నెలలూ ఇంటోల్నే ఉండడం వలల్ మొహం ఉబిబ్నటుల్గా అయింది. అమమ్ కూడా అదే అంది. 

   “ అలా వాకింగ కి వెళిళ్ రాకూడదా. మైండ పర్శాంతంగా ఉంటుంది. వాకింగ నుంచి వచాచ్కా చదువుకో ఫెర్ష గా ఉంటావు.”  
    మళీళ్ నా చదువు సంగతి. నేనేం చెయాయ్లో అమమ్ నిరణ్యించేసింది.  
    అంతే అలారం పెటిట్ంది. బదధ్కంగా లేచాను తయారయి మా ఆవరణ లోనే వాకింగ చేయడానికి వెళాళ్ను. వాకింగ  నుంచి 

వచాచ్కా నిజంగానే బావుంది. ఫైనలియర కాల్సు పుసత్కాలు,టెసట్ లు.రికారుడ్లు పార్కిట్కలస్ ,మరోసారి ఎంసెట  పిర్పరేషన.  అనీన్ టైం 
పర్కారంగా వెళుత్నాన్యి. ఈ ఉతాస్హంలో నిదర్ని పటిట్ంచుకోడంలేదు. అసలు దానికి మొదటోల్ పార్ముఖయ్ం కూడా ఇవవ్ లేదు. కానీ తరవాత 
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నిదర్ పోదామని ఉనాన్ నిదర్ రావడం లేదు. శరీరంలోని గడియారం ఇదివరకు లాగా వని చేయడం లేదు. నిశాచరిలా గదిలో  అటూ ఇటూ 
తిరుగుతూ రాసూత్ ,చదువుతూ ,గడిపేసుత్నాన్ను 

        మంచం మీద పడుకుని,బలవంతంగా కళుళ్ మూసుకునాన్,నిదర్  రావడం లేదు. ఎకక్డో ఓ మూల నుంచి ఆరణ్వ పైకొచేచ్వాడు. 
నా మూలంగా పోయాడని దుఃఖం, దానితో భయం. ఆ వెంటనే ఏడుపొచేచ్సేది. ఒకొక్కక్ సారి గటిట్గా ఏడేచ్సే దానిన్. ఎందుకో నాకే తెలీదు. 
నిదర్ కోసం ఎనిన్ చేయాలో అనిన్ చేసుత్నాన్ను. మంచం మీద పడుకుక్ని బలవంతంగా కళుళ్మూసుకునాన్ ఏవో పిచిచ్ ఆలోచనలు. ఒక వేళ నిదర్ 
పటిట్నా మగత, అందులో ఏవో లోకాలు. గర్హాలు, నక్షతార్లు, చీకటి ,లోయలు, వీటనిన్టి మధయ్ ఆరణ్వ ,ఆరణ్వ మాటలూ ,చూపులూ,అతని 
మరణం ,మళీళ్ అగాధాలు ,కలత నిదర్. మగత నిదర్. ఎకక్డికో పడిపోతునన్టుల్గా ఉంటోంది. ఉలికిక్ పడి లేసుత్నాన్ను. ఏదో తెలీని భయం. 
కళుళ్ తెరవడానికి ఇషట్పడడం  లేదు  , మెలిల్గా ననున్నేనే పోగొటుట్కుంటునాన్ను. నేను ఎకక్డునాన్నో తెలీడం లేదు.ననున్ నేను  
వెతుకుక్ంటునన్టుల్గా ఉంది. కళుళ్ తెరిచాక దేని మీద ఉతాస్హం ఉండడం లేదు.  

      ఓ రోజు నేను కాలేజీనుంచి ఇంటికి వచేచ్సరికి,అమమ్ నాగది లోంచి అపుప్డే బయటికి వసోత్ంది.  
    “ ఏంటీ ,నీ గది ఇంత అసహయ్ంగా ఉంది.శుభర్ంగా పెటుట్కోడం అదీ లేదా ! ఇది నీ గదే కదా ,ఎవరో పరాయి వాళళ్ గది కాదు , 

నీకు తగిందే ఆ పని మనిషి కూడా. అది అంతే . అలా అలా పైపైనే తుడుసోత్ంది. ననున్ నీ గదిలోకి రావదద్ంటావు,ఏదీ ముటుట్కో వదద్ంటావు. 
కాసత్ సదుద్కో. లేకపోతే ననున్ సదద్మంటే నేను సదుద్తాను ” 

     “నువువ్ వదుద్ , నేనే సదుద్కుంటాలే  అని అంటూ గదిలోకి వెళాళ్ను. ఓ సారి గదంతా పరికించి చూసాను. నిజమే ఏం బాగాలేదు. 
పుసత్కాలూ టేబుల అదీ సదుద్కుని చాలా రోజులైంది. తాగేసిన కాఫీ కపుప్లు, గాల్సులు, మంచి నీళళ్ సీసాలు, హలీద్రాం ఖాళీ పాకెటూల్, ఎంసెట 
కొవ్శెచ్న బాంక పుసత్కాలూ, మొడల పేపరూల్, కాల్సు పుసత్కాలూ, టేబుల మీదా, మంచం పైనా, కిటికీలో అనిన్చోటాల్ ఉనాన్యి. పనిమనిషికి 
చెపప్లేదు కాబటిట్ తీయదు. సదద్దు. గదిని ఇంత అసహయ్ంగా ఎలా ఉంచుకునాన్నో నాకు తెలీడం లేదు, నా మనసు ,బురార్ ఎలా గజిబిజిగా 
ఉందో నా గది కూడా అలాగే ఉంది.  పైపై వి అనీన్ తీసాను. నా మటుకిక్ సదాద్ననుకునాన్ను. 

    మరాన్డు సాయంతర్ంకాలేజీ నుంచి ఇంటికొచేచ్సరికి చాలా ఆలసయ్ం అయింది. దాదాపు చీకటి పడింది. నానన్ ఇంటికి వచేచ్సారు. 
ఇలల్ంతా నిశశ్బధ్ంగా ఉంది. 

         నా కోసమే ఎదురు చూసుత్నన్టుల్గా ముందు గదిలోనే అమామ్ నానన్ కూచుని ఉనాన్రు. చీకటి పడుతూండగా ,లేటుగా 
వచాచ్ననన్ కోపం కావచుచ్. ఆడపిలల్ ఇంకా ఇంటికి రాలేదనన్ ఆందోళన కావచుచ్,భయం కావచుచ్. ఏదైనా కానీ వాళళ్చూపులు ననున్ కలవర 
పెటాట్యి. ఏదైనా తపుప్ చేసానా! వాళళ్ చూపులు తపిప్ంచుకుంటూ నా గది లోకి వెళాళ్ను. గది నినన్ నేను చేసిన దానికనాన్ చాలా బావుంది. 
అంతా శుభర్ంగా ఉంది.  ఈ సారి నుంచి బాగా సదుద్కుంటానని చెపాప్లి. 

  అమమ్ కోపంగా ఎందుకుంది. చెపిప్నా కూడా గదిని అసహయ్ంగా ఉంచినందుకా!వాళళ్తో బలవంతంగా కీల్న చేయించినందుకా! 
కాని నేను అమమ్ని గదిని సదద్మని  అనలేదు. నేనే చేసుకునే దానిన్ కదా, చేయడం ఎందుకు,కోపంగా ఉండడం ఎందుకు. ఓ కే ఇపుప్డు 
చేసేసింది కాబటిట్, క్షమించమని అడగాలి. ఇక ముందు ఇలా జరగదు అని అనాలి. మనసులో  అలా అనుకుంటూ  ముందు గదిలోకి 
వచాచ్ను. 
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   కానీ అమమ్ చేతిలో ఉనన్ది చూసాకా నేను మాటలు మరిచిపోయినటుల్గా బొమమ్లా ఉండిపోయాను. కారణం అమమ్ చేతిలో ఉనన్ 
కవర. అందులో ఓ ఉతత్రం గీర్టింగస్ అదీ ఉంటాయి. అది ఆరన్వ నాకు ఆఖరి సారిగా కలసి నపుప్డు నందిని రెసాట్రెంటులో 
,వెళిళ్పోతునన్పుప్డు ఇచిచ్న గీర్టింగస్,ఓ చినన్ ఉతత్రం. ఆ గీర్టింగ ని ఉతత్రానిన్ రెసాట్రెంటు లోంచి బయటికి రాగానే, వెంటనే 
చింపలేకపోయాను. ఓసారి చదివితే అని అనుకునాన్ను. కానీ ఎందుకో చదవాలనిపించలేదు. ఎవరైనా చూసాత్రేమోననన్ భయం అలజడి తో 
ఇంటికి రాగానే ఏదో ఎదురుగా కనపడడ్ పుసత్కం లో పెటేట్సాను. అంతే . తరవాత దాని గురించి మరిచ్పోయాను. ఆరోజున అలా  పుసత్కంలో 
కంగారుగా  ఉంచిన ఆ ఉతత్రం గీర్టింగస్, ఇపుప్డు నా ఎదురుగా అమమ్  చేతిలో ఉంది. కడుపులోంచి ఒకక్సారి భయం తనున్కొచిచ్ంది. ఏం 
చెయాయ్లో ఏం అనాలో అరథ్ం కాక నోరు తెరిచాను. కానీ సమాధానం ఇచేచ్ందుకు  నాదగగ్ర ఏంలేదు. ఉనాన్ ఏమీ ఇవవ్దలుచ్కోలేదు. ఇచిచ్నా 
ఆమెని కనివ్నస్ చెయయ్లేను. నమిమ్ంచ లేను. 

 ఆ ఉతత్రానిన్,  గీర్టింగ ని  వాళుళ్ చూసేసారు. నిజానికి నేనే వాటిని చూడలేదు. అందులో ఏం రాసాడో తెలీదు. చదవని దానిన్ 
ఎందుకు ఉంచానో నాకు తెలీదు. అది నాపొరపాటు ,తపుప్ ఒపుప్కోడానికి మనసు ఇషట్పడడం లేదు. 

       ఏదైనా కానీ అది నావి. నేను చదవనిది వాళుళ్ చదివారు. నా పైరవేసీ మీద దాడి జరిగింది. ఇలా జరుగుతుందని నేను 
అనుకోలేదు. ఇది వరకూ చాలా జాగర్తత్గా ఉండేదానిన్. ఈమధయ్ చాలా నిరల్క్షయ్ంగా ఉంటునాన్ను. అమామ్ వాళుళ్ ఎందుకు చూసాత్రు, వాళళ్కి 
నాగదిలో అవసరం ఏం ఉంటుంది , వాళెళ్ందుకు వసాత్రు, ఏం చూసాత్రు,అయినా చూడడానికి ఏం ఉంది, ఏమీ లేదు,చూడరు అనన్ భావంలో 
ఉనాన్ను. 

    కానీ కాదు. నా అభిపార్యం తపుప్. వాళుళ్ నా గదిలోకి వచాచ్రు,నా రహసాయ్లనీన్ తెలుసుకునాన్రు,  చూసారు. ఇది నా 
నిరల్కాష్య్నికి ఫలితం. ఓ అబాబ్యి నుంచి ఉతత్రం ఓ అమామ్యి అందుకోవడం అనన్ది వాళల్ దృషిట్లో పెదద్ నేరం. 

      ఆ ఉతత్రం ఎనోన్ జాఞ్పకాలని నా ముందుంచింది. చచిచ్పోయే ముందు నాతో అనన్ మాటలు, అతని చూపులు,అనిన్ంటి కనాన్ 
అరణ్వ యాకిస్డెంట. రకత్పు మడుగులో ఆరణ్వ. నా ముందు కదులుతునాన్యి. నామూలంగా పోయాడు. మనసులో ఏడెచ్సాను. 

“ఏఁవిటిదీ? “ నానన్ గటిట్గా అరిచారు. 
“ నువువ్ కాలేజీకి వెళుత్నన్ది వీటికోసమా? ఈ మనిషి ఎవరూ? ఈ ఉతత్రం ఏఁవిటీ? ఈ గీర్టింగ ఏఁవిటీ? ” కోపంతో అమమ్గోంతు 

కీచుగా మారింది. 
“ఎవరీ మనిషి? ఉతత్రం ఎందుకు రాశాడు? నువువ్ ఏదో అలుసు ఇచిచ్ ఉంటావ. అందుకే రాసాడు. అయినా  ఎంత ధైరయ్ం ఇలా 

ఉతత్రాలూ అవీ రాయడానికి “ నానన్గొంతు పెంచక పోయినా ,అందులో కాఠినయ్ం ఉంది. 
   ఆరణ్వ కింద సంతకం పెటట్లేదా? అందుకే ఆరణ్వ పేరు వాళళ్కి తెలీదు. అందుకే  ఎవరీ మనిషి అనాన్రు. 
 ధైరయ్మా ! నాకా ! లేకపోతే ఉతత్రం రాసిన ఆరన్వ కా! కాదు,ఇదద్రం పిరికివాళళ్మే. 
“నువువ్ కూడా రాసావా? బుదిద్ లేదా రాయడానికి ,ఎనిన్ రాసావ ? ఇదేనా ! ఇంకా లోపలెకక్డైనా దాచావా? ” 
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     నేనేం మాటాల్డలేదు. బాధ,కోపం,విచారం,సిగుగ్,అనీన్ కలిసి కడుపులో సుళుళ్ తిరుగు తునాన్యి. ఆ ఉతత్రం ,ఆ గీర్టింగస్ నా 
వయ్కిత్గతం. దానిన్ వీళుళ్ ఎందుకు చూడాలి?  ననున్ ఎందుకు నిలదీయాలి? ఇలా నిలదీసీ అడిగే హకుక్ వీళళ్కుందా? నేను చినన్పిలల్ని కాను. 
ఒకవేళ చినన్ పిలల్నయితే అది వేరే విషయం. కాని, నేను మేజర ని . బీఎసీస్ రెండు సంవతస్రాలు అయిపోయాయి. మూడో సంవతస్రం 
చదువుతునాన్ను. పంతొమిమ్దేళుళ్ నిండుతాయి. 

“చెపుప్ ఆ ఉతత్రం రాసిన పిలాల్డు ఎవరూ.?” అమమ్ నా మొహంలో మొహం పెటిట్ అడిగింది. 
ఆ పిలాల్డి పేరు ఆరన్వ.  నా కాల్స మేట  ఫెర్ండ, సువరణ్ కజిన . నేనంటే పార్ణం పెటిట్న వాడు.నా మూలంగా పార్ణం తీసుకునన్వాడు. 

తను.ఓ పేర్మికుడు.నా సావ్రథ్ం నేను చూసిన దానిన్. నా మూలంగానేపోయాడు. కాని ఆ విషయానిన్ నేను చెపీప్  ఒపుప్కోడానికి ధైరయ్ం 
లేకపోయింది. తను ఈ లోకంలో లేడు. చచిచ్పోయాడు. ఓ విధంగా నేనే కారణం. ఇలా ఎనోన్ అనుకునాన్ను. కానీ నోరు పెగలేల్దు. 

“చూడండి రాయిలా ఎలా నిలబడిందో. నాకయితే ఈ చెంపా ఆ చెంపా వాయించాలనన్ంత కోపం వచెచ్సోత్ంది ” అమమ్ కోపంతో 
ఊగిపోతోంది. నానన్ అటూ ఇటూ తిరుగుతునాన్రు.ఆ అడుగులు కోపంతో పడుతునన్వని తెలుసు. మధయ్ మధయ్లో ఆగి అమమ్ని ననున్ 
చూసుత్నాన్రు.మరోసారి రెటిట్ంచి అమమ్ అడిగింది. 

       అయినా నేనేం అనలేదు. నా మౌనం వాళళ్కి ఇంకా అనడానికి అవకాశం ఇసోత్ంది. అమమ్ ముందుకి వచిచ్ంది .ఒకక్సారి నా 
ఎడమ భుజం పైనా గటిట్గా ఒకక్ దెబబ్ వేసింది. అబాబ్! అని అనాన్ను. ఆ వెంటనే రెండు చెంపల మీద టపా టపా  దెబబ్లు వేసింది. రెండు 
చేతులతో రెండు చెంపలు నిమురుకుంటూ చూసాను. ఆశచ్రయ్ం నా కళళ్లోల్ంచి నీళుళ్ రాలేదు. 

    “జవాబు చెపుప్. ఇది ఎపప్టి ఉతత్రం?  ” 
అంటే ఆరణ్వ తేదీ కూడా వెయయ్లేదనన్మాట 
 “ ఇది ఇకక్డిదా ? ఇంతకు ముందు మనం ఉనన్ ఊరిదా ?  అకక్డిదే అయితే ఇకక్డికి ఎందుకు తెచాచ్వ ? తెచిచ్ ఎందుకు దాచావ? 

ఈ పిలాల్డు ఇకక్డ ఉంటాడా? మీ ఇదద్రికీ ఏం సంబంధం? అది సేన్హమా ,పెళిళ్ వరకూ వెలిళ్ందా మీ సేన్హం? చేసుకునే ఆలోచన కూడా 
ఉందా? మీ సేన్హం అంత వరకేనా,ఇంకా ముందుకు వెళిళ్ందా? “ అంటూ అసహయ్ంగా మొహం పెటిట్ంది. 

అమమ్ అలా మాటాల్డే సరికి చాలా సిగగ్నిపించింది. 
    ఒకరి తరవాత మరొకరు , పర్శన్లు వేసి వేసి అలసిపోయనటుల్గా ఒకక్సారిగా ఇదద్రూ ఆగారు . నా సమాధానం కోసం , నావైపే 

చూసుత్నాన్రు. 
     వాళళ్ పర్శన్లకి జవాబివావ్లిస్న పని లేదు. ఎందుకంటే ఆరన్వ కి నాకు మధయ్ ఉనన్ సేన్హానిన్ చెపిప్తే అరథ్ం కాదు. అరథ్ం 

చేసుకోరు.ఈ వయసులో మొగ ఆడ మధయ్ సహజంగా కలిగే ఆకరష్ణ అని కూడా అనుకోరు. పైగా అది సహజం అని కూడా అనుకోరు. 
ఇపుప్డు ఆ మనిషి లేడనన్సంగతి వీళళ్కి చెపాప్లి. అపుప్డు కోపం కొంచెం తగుగ్తుంది.  
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   ఎందుకంటే వీళళ్ది మధయ్ తరగతి మనసత్తవ్ం. ఓ మామూలు కుటుంబం నుంచి కషట్పడి పైకొచాచ్రు. వాళళ్ పరిధి అంతే. దానిన్ 
దాటి ఒకక్ ఇంచి కూడా వెళళ్రు. జీవితంలో ముందుకి వెళాళ్లంటే పేర్మ కోరిక, మొగపిలల్లతో సేన్హం ,వయసు, భావోదేవ్గం ,ఇలాంటి 
వాటికి చోటుండకూడదు. ఉండదు. ఎంతసేపూ చదువు మారుక్లు ఆ చుటూట్నే వీళళ్ పర్పంచం . 

“ అతను ఈ లోకంలో లేడు ” అతి కషట్ం మీద అనాన్ను.  
ఇదద్రూ ఒకక్సారిగా నిశశ్బధ్ం అయిపోయారు. ఆశచ్రయ్ంగా చూసారు. 
ఎలా పోయాడో, ఎందుకు పోయాడో చెపేత్ ఈ నిశశ్బధ్ం యిలాగే ఉంటుందా . ఆలోచిసుత్నాన్ను. 
నానన్ అమమ్ వైపు తిరిగి,అమమ్ని తిటట్డం మొదలెటాట్రు. 
.  ”నువువ్ ,నువేవ్ అంతా చేసావ. అసలు అది ఇలా అవడానికి కారణం నువేవ్. దానిన్పాడు చేసావ. ఒకక్గానొకక్ కూతురు , మా 

ఇంటి మహలకిష్ అంటూ గారం చేసావ. నేను ఆఫీసుకి వెళిళ్పోతాను. నువువ్ కదా ఇంటోల్ ఉండేది. కొంచెం సిట్ర్కట్ గా ఉండాలని నీకు 
తోచలేదా? అది ఎవరితో మాటాల్డు తోందో ఎకక్డికి వెళోత్ందో. చూడకక్రేల్దా ? ఇది ఇలా ఉంది కాబటేట్ ఎంసెట లో మూడు సారుల్ రాసినా 
మంచి రాంక రావడం రాలేదు. ” 

“నేనేం చేసాను?  ననన్నకండి .అది ఇంటోల్ కనాన్ బయటే కదా ఎకుక్వ ఉంటోంది. బయట ఏం జరుగుతోందో నాకేం తెలుసుత్ంది. 
సూక్లోల్ ఉనన్ంత సేపూనేను కనిపెటుట్కుని ఉనాన్ను. నాచెపుప్చేతలోల్ ఉంది. ఇపుప్డు చెయియ్ దాటిపోయింది. పెదైద్పోయింది కదా మరి నాది సరే, 
మీరు ఎపుప్డైనా దానిన్ ఏదైనా అడిగారా? ,లేదు.మీరు మీ ఆఫీసు.ఇంటి విషయాలు పటిట్ంచుకునాన్రా లేదు. అది అలా అవడానికి కారణం 
నేనని ఎలా అంటారు? ” 

  ఎపప్టిలాగా వాళిళ్దద్రూ నా ముందు దెబబ్లాడుకునాన్రు. నువువ్ కారణం అంటే  నువవ్ని గొడవ పడాడ్రు. నేను అలాగే గోడకి 
చేరబడి నుంచునాన్ను. కొంచెం సేపటికి వాళుళ్ మామూలైపోయారు ,ఇదద్రూ నావైపు తిరిగారు. 

  “సరే, ఆ పిలాల్డు  పోయాడని అంటునాన్వు కదా, అలాంటపుప్డు ఈ ఉతత్రానిన్ ఎందుకు దాచి ఉంచావు ?  ఇలా ఉంచినందుకు 
ఏం జరుగుతుందో నని ఎపుప్డైనా ఆలోచించావా? ”  మళీళ్ నానన్ గటిట్గా అనాన్రు. 

      దానిన్ దాచాలని దాచలేదు, అలజడిగా ఉనన్ మనసుతో ఇంటికి ,హడావుడిగా వచిచ్,ఎదురుగా ఉనన్  పుసత్కంలో ఉంచాను. 
ఇలాంటిది ఓ రోజున జరుగుతుందని తెలిసేత్ అపుప్డే చింపేసే దానిన్. 

కోరుట్లో ఓ దోషిని నిలబెటిట్ మాటాల్డుతునన్టుల్ గా అనీన్ అడుగుతునాన్రు. 
ఆలోచించలేదనన్టుల్గా తలఊపాను. 
“ఇదొకక్టేనా ?ఇంకా ఏదైనా ఉందా.?ఇలాంటి ఉతత్రాలు గీర్టింగ లూ అవీ. మరోటీ మరోటీ.  “ 
లేదు.అనన్టాగ్ తల అడడ్ంగా ఊపాను. 
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“మరి వీటి మాట ఏఁవిటీ..?.” 
        అపుప్డు చూసాను.అకక్డ ఓ టార్నస్పరెంట కవర లోంచి కనిపిసుత్నన్ఉతత్రాలు.  ఆశచ్రయ్ పోయాను. కళుళ్ పెదద్గా చేసి 

చూసాను. అంటే వీళుళ్ వీటిని కూడా చూసారా? తేదీల పర్కారంగా వరసగా పెటిట్నవి. అవి వంశీ రాసినవి, వంశీ నా కాల్స మేట.  పదో 
కాల్సులో నాతో పాటూ చదువుకునాన్డు, కాల్సులో నేను ఎపుప్డూ ఫసట్, వంశీ సెకండు. అదే కాదు,కాంపిటీషనస్ లో కూడా అంతే . 
బహుమతులనీన్ మా యిదద్రికే. అది మా సేన్హానికి పునాది, సూక్ళళ్లోల్ ఆ సేన్హం అంత వరకే ఉంటుంది. పైగా మేము మారుక్లు, 
పరీక్షలు,పిర్పరేషన,ఏది ఇంపారెట్ంట, పాత పర్శాన్ పతార్లు చూసూత్ ,ఏ డయాగర్ంస రిపీట అవుతునాన్యి,ఇలా చదువు గురించే మాటాల్డుకునే 
వాళళ్ం. అంతే.కొంచెం కూడా మా సేన్హం ముందుకి  వెళళ్లేదు. వంశీ వాళల్ అమామ్ నానన్ వేరే ఊళోళ్ ఉంటారు .అకక్డ చదువు సరిగా లేదు 
అని అమమ్మమ్ ఇంటోల్ ఉండి చదువు కుంటునాన్డు. 

     పదో కాల్సు  అయిపోయాకా వంశీ తన పేరేంటస్ దగగ్రికి వెళిళ్పోయాడు. పరీక్షలు అయిపోయాకా సూక్లు వదిలి వెళేళ్ రోజున 
అందరం ఏడేచ్సాం. బాధగా,విడి పోతూ పోతూ ఒకరి నొకరు ఓదారుచ్కుంటూ నవువ్కుంటూ అందరూ సేన్హితులతో ఆటోగార్ఫ లు 
తీసుకునాన్రు. అడర్సుస్లు తీసుకునాన్రు.అలాగే వంశీ కూడా అందరివీ తీసుకునాన్డు. అంతే. అయితే వంశీ ఉతత్రం రాసాత్డని అనుకోలేదు. 
కానీ రాసాడు. నాకొకక్దానికే కాదు, మరి కొంతమందికి కూడా రాసాడు. ఉతత్రాలు చదువుతూంటే బావుందనిపించింది. జవాబు రాసాను. 
తను వెళిళ్న కొతత్ చోటు,కొతత్ సూక్లు,ఎందుకంటే అకక్డ జూనియర కాలేజీ లేదు. సీబిఎసీస్ సిలబస. లెవెనత్ ,టెవ్లత్  ఉనన్ సూక్లోల్ చేరానని 
రాసాడు. పనెన్ండో కాల్సు అయాయ్కా,ఐఐటీ చెయాయ్లని అనుకుంటునాన్నని , దానికి కోచింగ తీసుకుంటునాన్ని రాసాడు. 

       నేను కూడా నా ఇంటరు ,కాల్సులు,కొతత్ సేన్హాలు ఇలా ఎనోన్ రాసాను. రాను రాను సేన్హం ఇంకా కాసత్ ముందుకి వెళిళ్ంది. 
ఎనోన్ రాసుకునాన్ము. టీచరుల్, పాఠాలు, సిలబస,  భవిషయ్య్తుత్,ఆశలూ కలలూ. ఏం చదవాలని అనుకుంటునాన్మో. ఇంకా సినిమాలు, 
పాటలు, పుసత్కాలు,టూరిసట్ పేల్సులు పర్పంచం లోని వింతలూ. విడూడ్రాలు. ఇలా ఎనోన్, తనకి తెలిసినవి నాకు తెలిసినవి రాసుకునే వాళళ్ం. 
వంశీ మొగ పిలాల్డు , నేను ఓ  ఆడపిలల్ని అనన్ఊహ అసలు రానే లేదు. మాది సేన్హం,ఎంతో ఉతాస్హానిన్సుత్నన్ సేన్హం అదొకక్టే మాకు 
తెలిసింది. తరవాత వంశీకి  ఐఐటీ లో సీటొచిచ్ంది. చెనైన్ వెళిళ్పోయాడు. నాకు మెడిసిన లో సీటు రాలేదు. బిఎసీస్ లో చేరాను. ఇంక ఇపుప్డు 
రాసుకునే విశేషాలు ఏం లేదు,మా ఇదద్రికీ చదువుల మూలంగా తీరిక దొరకడం లేదు. అందుకని,కొతత్ సంవతస్రానికి ,దీపావళికి, పుటిట్న 
రోజుకి గీర్టింగస్ పంపుకుంటునాన్ం. మా మధయ్ ఉతత్రాలు తగాగ్యి కానీ మానెయయ్లేదు.ఇపప్డు ఆ ఉతత్రాలు  అవీ,నీట గా ఓ ఫైలోల్ ఉంచిన 
ఉతత్రాలు ఇపుప్డు సోఫాలో ఉనాన్యి. 

అది కూడా చదివారా ? భయంతో వణికి పోయాను. అమమ్ ఏదేదో అంటోంది. 
    ఆమె మాటలు గుండెని కోసేసాయి. పర్తీ పదం ఓ గాజుముకక్లా గుండెని గుచుచ్తోంది, ఆ ముకక్లు చరామ్నిన్ చీలుచ్కుని 

బయటికి వచేచ్సాత్యేమో ననిపించింది. లోపల ఏదో తెలీని భయం. ఏదో పెదద్ తపుప్ చేసానని అంటూంటే సిగుగ్గా అనిపించింది. గిలీట్గా కూడా 
అనిపించింది. 

“ఇపుప్డు నేను చేయాలిస్ంది ఒకక్టే.అదే చేసాత్ను ” అంటూ నా ముందు నుంచుని తన చెయియ్ చాపింది. 
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“ఈ ఉతత్రాలూ అవీ ఇంక రాయనని పార్మిస చెయియ్. అదృషట్ం బావుంది కాబటిట్,నీ వయ్వహారం ఇంకా ముందుకి వెళళ్కుండానే మేము 
చూడడం జరిగింది. నినున్ హెచచ్రించడం జరిగింది. మేము నీ పేరెంటస్.  నీ శతృవులం కాదు. కానీ సమాజానికి భయపడే వాళళ్ం. ఈ 
ఉతత్రాలూ అవీ నీ వైవాహిక జీవితానిన్ నాశనం చేసాత్యి. అది నీకు తెలీడం లేదు. నీ జీవితం బాగుండాలి. మాకు నీ భవిషయ్తుత్ ముఖయ్ం ” 

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 
 Post your comments 

http://koumudi.net/comments/january_2019/jan19_Padileche_keratam_comments.htm

