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b¨Æ£÷, Kx¸Kctj, Kn¸$qj+kO|, rUÎÍO~KcÍj, Ó¸<F|, Jd¿}S, FLkõNqkO|Ú. sHOoEnÎFc, GSøEoQLMnjÎFc,
ÄEoQLMnjÎFc. °FLïÁ ²¥qÚ@nÎFc, À£Oqj, CnFLkï μ¥q=o.. −¥cQcFLï¸=o Moj<Ók. ®_jò¨ MLjjÃò¨$c rHOqj$qjCLjFLï
McÿFcÓk, ×.FcAKc, MLkOqjCLjFLï öGH×.Ók, CLOqj$qjCLjFLï MLFLOqjÓk MLkFLMLCc ÄÓjMLÓk, Oy¾Oy¾¥i ÔoOqjCLjFLï
±ÿ¥q¸ÍÂ MLkOqjðÓk, ²^jMnÎJw CnÆNqjÂ ½¡MLFL GHNqjFcÓj.MnOqfS. $q½Ã½ ö_CLjŠÓ °OqjŠÓ GHOqj$qjÓCy ..
MLjVFL$qO~ÓÂ¢ï ''NqjMLjV'' FL$qO~ÓMLlCLjFcïtj.
¥cÓjGRõMLjk, Nqk¸öÀ¥i¥qOqBc, Mnj=i¿NqjÆ×.MLjk, TdøOqíîMLjk, MLjFLjGRjõÓMLjbÍõ rHOqj$qjCLjFLï ÍkO~Ók,
−¿íî¥qGS¸_¸bEcPo ½¡ÄCL GS¸_¸bEcÓFLjŠFo Oy¾Ók ... ®MoFc FL$qO~ÓPy¥qÂfH¸ÔoÁ? ®¸CLŠ Äj¸¼ MLjOoÄ£j PoEc?
¥cÍj.. CLOq¼ ÔLksSë −MoQcÓk, −FL¸EcÓk, GHlOy$qMLjFcÓk, Kc¸bÍMcõÓk, Jw=i CLCcøÓk, $nÓjfHÔoá
GS¸CyadÓj. GH¸ÔLjŠ¸=o rH¿$o GSj#eÓk MLk^ ÄOqjÔLjŠ¸=o Äj$qÓÂ GS¸_¸bEcÓk, MnCLPo ¥cÍj.. ¥qCLÓk
¥qÂfHTdëtj..
¬CLõ¸CL GS¸GHFLjïÓk, ¬À ÂOqjsHÍÓk ¥qÆfS −¥cQLMLjFo ®¸=h¥qGHlð¥h¸Í ¥qÆfS ÔosS GSÿ½¡MLFcPo
MLjVFL$qO~Ój. ¶fHŠ¸¨ Ä¸=o TdÓAKL¸½¥qÓÂ Äj¸¼ ÔnsHð ¥qbEc Td$qO~Ój. ÂCLõ¸ MLkOqjCLjFLï MLjFL Oy¾Mc¿¢
½¡MLFL ¼öCcÓj.. ¯ MLjVFL$qOq¸ ¥qbÍÓj..!!

గటు
ట్ తెగితే..

"నిశాంత! ఏమయింది నీకు. నినన్టినించీ అదోలా ఉనాన్వు?" అడిగింది రచన భరత్ నిశాంత ని.
ఆ మాట వినిపించినా , ఆమె ఎదురుగా కనిపిసుత్నాన్ నిశాంత మాటాల్డలేదు. అతనికి పటట్రాని కోపంగా ఉంది.
ఆమె ఎదురుగా కనిపిసోత్ంది.. కానీ అతని కేమవుతోందో తనకే తెలీడం లేదు. ఒళుళ్ మండిపోతోంది..
ఒళుళ్ కాదు మనసు..కరకట్.. మండుతునన్ది మనసే.. అసూయతో, చిరాకుతో..
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అతనికి తన తపుప్ తెలుసోత్ంది, తెలిసింది..
కానీ ఒపుప్కోవడానికి అడుడ్ వసోత్ంది..
అహం.. నా అహం. నేననే అహం.

"నాకేమీ అవలేదు, నేను శుభర్ంగా ఉనాన్ను. అవుతునన్ది నీకు, గొపప్దానివవుతునాన్వుగా అందుకు “ అకక్సుగా అనాన్డు
విసుత్పోయింది రచన.. ఆమె చూపులోల్ మొదట ఆశచ్రయ్ం, ఆ తరావ్త చినన్పాటి లీలామాతర్పు భయం.. ‘అది అతనంటే కాదని అతనికీ
తెలుసు.. అతనికేమయిందా?’ అనన్ భయమే..
" నిశూ!" అంది నెమమ్దిగా.. అదామె పర్తేయ్కత.. ఎపుప్డూ తన సంయమనం కోలోప్దు..
ఆ మాటకి అతనికి మరింత చిరాకు పెరిగింది..
" సాట్ప ఇట రచనా" తలుపు గటిట్గా వేసి లోపల కూరుచ్నాన్డు..
అతనికి

ఆలోచించాలనిపిసోత్ంది, తీవర్ంగా, సమగర్ంగా ఆలోచించాలనిపిసోత్ంది. తన తపప్ని తెలిసి, దానిన్ ఒపుప్కోవాలని

అనిపిసోత్ంది..కానీ మనసెకక్డా కుదురు లేకుండా తిరుగుతోంది.
బయట రచన పిలుసోత్ంది. పలకాలనిపించలేదు..
సత్బద్త.. తనమీద అతనికే కోపం. ఆమె మీద కోపం.
రచన అతని జీవితంలో ఒక భాగం కాదు, జీవితం..
దిదుద్కోవాలని తెలిసినా దిదుద్కోడానికి ఇషట్పడలేకపోతునన్ సిథ్తి..
----------------------------.
‘తలుపు తడదామా, వదాద్?’ అని ఆలోచిసూత్ బయట పచారుల్ చేసూత్ ఆలోచిసోత్ంది రచన.
ఆమెకి నిశాంత పర్వరత్న కొతత్ కాదు కానీ ఈ మధయ్ తరచుగా ఇలా పర్వరిత్ంచడంఅరధ్ం కావడం లేదు, రోజు రోజుకీ మారుతునన్
ఆమెకి కొరుకుడు పడటం లేదు.
‘ ఇదెకక్డికి దారి తీసుత్ందో? ’ అని భయం ఆమెని వెంటాడుతోంది.
“నేను హెచ. ఆర పొర్ఫెషనల ని.. నువువ్ టెకాన్లజీ ఉదోయ్గివి.. నేను ఉదోయ్గుల గురించిన చాలా వయ్కిత్గతమైనవీ, రహసయ్ంగా
ఉంచాలిస్నవి ఎనోన్ విషయాలు ఉంటాయి. దానివలల్ నాకొక కేబిన ఉండడం అవసరం, అందువలల్ నాకు కేబిన ఇచాచ్రు తపప్, నేనేదో గొపప్ అని కానీ,
నువువ్ తకుక్వ అని కాదు కదా! “
ఇది చివరి సంభాషణ తామిదద్రిమధాయ్.
అసలిలాంటి చినన్ విషయం వాదోపవాదాలకి దారి తీసుత్ందని కూడా ఆమె ఊహించలేదు.
ఇదొకక్టే కాదు,..
ఈ మధయ్కాలంలో ఇలాంటివెనోన్..
----------------ఈనాటిది కాదు తామిదద్రి పరిచయం..
ఎపుప్డో ఇంజనీరింగ కాలెజీలో ఉండగా కలిశారు తామిదద్రూ..
చూడగానే ఆకరిష్ంచే రూపం నిశాంత ది. కాలేజి లో రచనకి రెండేళుళ్ సీనియర. పర్తీ దానిలోనూ ఎంతో చురుగాగ్ ఉండే నిశాంత ని
ఎవరైనా ఇషట్పడడం పెదద్ గొపప్ విషయం కాదు, రచన కి మినహాయింపు లేదు.
ఇదద్రివీ హాసట్లస్ పకక్ పకక్నే ఉండడం, బార్ంచ ఇదద్రిదీ ఒకటే కావడం లాంటివనీన్ కలిసి వచాచ్యి. అలా సంవతస్రం తిరిగేసరికి
ఇదద్రి సేన్హం గాఢం గా మారింది.
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నిశాంత పర్వరత్న లో అపుప్డపుప్డూ కనిపించే విపరీత ధోరణులు రచన చాలా తవ్రలోనే గురిత్ంచింది. చినన్ విషయాలకి విపరీతంగా
పొంగిపోయి, ఉతాస్హంగా పర్వరిత్ంచడం, అలాగే తనకి నచచ్ని విషయం జరిగితే విపరీతంగా ఆవేశపడడం చాలా సహజంగా జరిగేది.
అపుప్డపుప్డు అది విపరీతమై పోకడలు పోవడం ఆమెని భయపెటేట్ది కానీ ఇదద్రికీ చినన్తనం కావడం వలల్ ఇదద్రికీ వాటి మీద
అవగాహన లేదు, ఉండి ఉంటే ‘ బైపోలార డిసారడ్ర’ లాంటి మానసిక సిథ్తి కి దగగ్రగా ఉండే మనసత్తవ్ం అయి ఉండచుచ్ అని అరధ్ం అయి ఉండేది..
సవ్తహాగా ఓపిక తకుక్వ అతనికి అనుకునేది.
తనకి దకక్నిది ఎవరికైనా దకిక్తే చిరాకు పడే అతనిన్ చూసి అది అతను తననుకునన్ది సాధించాలనుకునే మనసత్తవ్ం ఉనన్వాడుగా
అనుకుంది.
తనతో ఎవరైనా చనువుగా మెలిగితే అతను అసూయ పర్కటిసేత్ అది తన మీద అంతులేని పర్మే గా అనుకునేది.
ఇంజనీరింగ పూరిత్ కాగానే రచన ఆరీమ్లో చేరడానికి ఉతాస్హ పడింది..
అపప్టికే జీవితానిన్ కలిసి గడపాలని నిరణ్యించుకునాన్రు వాళిళ్దద్రూ.. అందుకని నిశాంత కి చెపప్డం తన బాధయ్త అనుకుని మొదట
అతనికే చెపిప్ంది..
" వాట! ఆర యూ ఔట ఆఫ ఉవర మైండ?" అంటూ ఆవేశంతో ఊగిపోయాడు. అనీన్ నిరణ్యించుకుని నాకు చెపప్డం ఎందుకు?
అనాన్డు..
తను అనన్ దాంటోల్ తపేప్మిటో ఆమెకి అరధ్ం కాలేదు
." వై? ఏం తపుప్ంది దీంటోల్?" అంది రచన నెమమ్దిగా..
" ఆరీమ్ అంటే ఎంత కషట్మో నీకు తెలుసా? హాయిగా జీవితానిన్ గడపకుండా కోరి కషాట్నిన్ తెచుచ్కుంటానంటే కోపం రాదా?" అనాన్డు
మరింత కోపంగా.
" మా ఇంటోల్ అందరికీ ఎందుకో మొదటినించీ దేశ సేవ అంటే చాలా ఇషట్ం, మనం పుటిట్న భూమికి ఏదైనా చెయాయ్లని అనిపిసుత్ంది
నిశూ. చినన్పప్టించీ నేను ఎన. సీ.సీ లో చేరింది కూడా అందుకే. దానిన్ కొనసాగించాలని చినన్ ఆశ. కొనాన్ళుళ్ పర్యతిన్సాత్ను., నువువ్ పై చదువులు
చదవాలని అనుకుంటునాన్వు కదా, ఆ టైం వరకూ, మనం మన భవిషయ్తుత్ గురించి నిరణ్యించుకునే వరకూ నేను ఆరీమ్ లో పనిచేసాత్ను" అంది.
ఆమె అలా చెపిప్న తరావ్త వారం రోజులవరకూ నిశాంత చాలా కోపంగా ఉనాన్డు. మొదటి రెండు రోజులూ కలవలేదు కూడా, ఆ
తరావ్త కలిసినపుప్డు కూడా అతని కోపం అలాగే కొనసాగింది. ఎంతో ఓపిగాగ్ పర్వరిత్ంచి అతనిన్ అరధ్ం చేసుకోవడానికి పర్యతిన్ంచింది. రచనకి సహనం
చాలా ఎకుక్వ.
అది మొదలు ఎనోన్ రకాల సంఘటనలు.
ఎనున్నాన్ రచనంటే విపరీతమైన ఇషట్ం అతనికి. అందువలేల్ వాళళ్ సేన్హం, పర్ణయం కొనసాగింది.
ఆరీమ్లో ఉండగా రచన మరింత సహనం అలవరుచ్కుంది, చాలా విషయాలోల్ శిక్షణ పొంది తన వయ్కిత్తావ్నిన్ మరింత
మెరుగుపరుచుకుంది.
ఈలోపున నిశాంత ఎం.టెక పూరిత్ చేసుకుని ఉదోయ్గం లో సిథ్రపడాడ్డు.
ఇరువైపులా పెదద్ల అంగీకారంతో ఒక ఇంటివారయాయ్రు..
" అకాక్, నీకు నిశాంత గురించి పూరిత్గా తెలుసు, ఐ థింక నువువ్ రిసక్ చేసుత్నాన్వేమో!" తముమ్డు అమిత హెచచ్రించాడు రచనని..
" నువవ్నన్ది రైటేరా అమిత, కానీ ఇనేన్ళుళ్గా మరో అమామ్యిని కనెన్తిత్ చూడకుండా నాకోసమే వేచి ఉనాన్డు, నేనే లోకం గా
అనుకుంటునాన్డు..”
“అందుకని కరిగి పొయావు,, అంతేనా? “ అకక్ని వెకిక్రించాడు అమిత.
ఒకసారి కౌనిస్లర ని కలిసేత్ మంచిదని అకక్తో చెపాప్డు అమిత. కానీ రచన పెదద్గా పటిట్ంచుకోలేదు.
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మొదటి సంవతస్రం పెదద్ సంఘటనలేమీ లేకుండా పర్శాంతంగానే గడిచింది. అపుప్డు రచన దూరవిదయ్లో ఎం.బి.యే
చేదాద్మనుకుంది..
" మనం ఫేమిలీ సాట్రట్ చేసేత్ బావుంటుంది కదా, ఇపుప్డీ చదువెందుకు? అనాన్డు నిశాంత.
అపుప్డే ఫేమిలీ ఎందుకు నిశూ? మనమే ఇంకా చినన్వాళళ్ం. ఆరీమ్లో మానేసి మామూలు ఉదోయ్గం లో చేరి దూరవిదయ్లో ఎం.బి.యే
చేదాద్మనుకుంటునాన్ను, ఈ ఎం.బియే చేసేత్ నా ఆరీమ్ శిక్షణ కి తోడుగా హెచ. ఆర లో ఉదోయ్గం చేసేత్ చాలా బావుంటుంది. ఆపైన ఫేమిలీ ని పాల్న
చేసుకోక్వచుచ్ అంది..
“ఎపుప్డూ నీ మాటేనా?” అంటూ పెదద్ గొడవ పెటాట్డు.
దాంతో ఉదోయ్గం మానేదాద్మనుకునన్ నిరణ్యం అమలుపరిచి, పాప పుటిట్న మూడునెలలకి మొదలుపెటిట్ తను అనుకునన్ కోరస్ పూరిత్
చేసుకుంది రచన.
పాపకు ఏడాది నిండుతూ ఉండగా నిశాంత కంపెనీలోనే హె.చ ఆర విభాగం లో ఉదోయ్గం వచిచ్ంది రచనకి.
ఎగిరి గంతేసి కుటుంబం లో అందరినీ పిలిచి పారీట్ ఇచాచ్డు నిశాంత.
" హాయిగా ఇదద్రం కలిసి వెళిళ్, కలిసి వచేచ్యచుచ్" అంటూ ఆనందపడిపోయాడు.
అతని సంగతి తెలుసు కనక రచన నవివ్ ఊరుకుంది. తనకీ సంతోషంగానే ఉంది నిజానికి.. ఇదద్రూ చెరోమూలకి వెళిళ్ పని చేసుకునే
బదులు ఇదీ బానే ఉంటుందని..
కొతత్ ఉదోయ్గం లో తవ్రగానే కుదురుకుంది రచన.
ఇదద్రూ కలిసి పొదుద్నేన్ బేర్క ఫాసట్ చేసి మధయ్హన్ం భోజనానికి కేరీలు సరుద్కుని బయలుదేరేవారు. అపుప్డపుప్డు రచన డైరవ చేసినా
ఎకుక్వగా నిశాంతే చెయయ్డానికి ఇషట్పడేవాడు. పనెన్ండు నలభై ఐదుకి మెసేజ పంపేవాడు, లంచ అయి, కాసేపు నడిచి మళీళ్ ఎవరి పనులు వాళుళ్
చేసుకుని, సాయంతర్ం కలిసి వచేచ్వారు.
కొనాన్ళళ్యాయ్కా రచన అంది." మనం లంచ ఎవరి టీం తో వాళుళ్ కలిసి చేసేత్ బావుంటుంది నిశాంత ' అని..
" అంతే నా కంపెనీ బోర కొటేట్సిందా నీకు? అవునేల్!" అంటూ మొదలుపెటట్బోతునన్ అతనిన్ ఆపుతూ
" పీల్జ నిశాంత.. రోజంతా కలిసి ఉంటాం, పొదుద్నన్, రాతిర్ కలిసి భోచేసుత్నాన్ం. మధాయ్హన్ం కనీసం ఎవరి టీములతో వాళుళ్ ఉంటే
కనీసం కొతత్ విషయాలు తెలుసాత్యి. అంతకనాన్ ఇందులో ఏమీ లేదు. అపుప్డపుప్డు ఎలాగూ కలిసే అవసరాలు, అవకాశాలు వసూత్నే " అంది గటిట్గా..
అతనికి నచచ్లేదనన్ విషయం తెలుసుతోంది, దాచే పర్యతన్ం ఏమీ చెయయ్డు కనక..
అలా ఓ రోజు ఎండా, మరో రోజు నీడా అనన్టుట్గా నడుసోత్ంది వాఇ సంసారం.
అతని మానసిక సిథ్తి గురించి ఆమెకు తెలుసోత్ంది, ఎవరిదగగ్రకైనా తీసుకెలాద్మంటే వచేచ్ రకం కాదు, ఏం చెయాయ్లో తెలీని సిథ్తిలో
ఉంది ఆమె.
అతని తలిల్ తండుర్లు ' వాడికి కొంచం కోపం ఎకుక్వమామ్, నీకు తెలీనిదేముంది? నువేవ్ కొదిద్గా సరుద్కోవాలి. తన సమవయసుక్లోల్
ఎవరికి ఏది తనకనన్ అముందు జరిగినా వాడికి తనకి జాగలేదని బాధపడతాడు, తను కూడా సాధించేవరకూ తపన పడతాడు అంతే! ' అంటారు తపప్
మరో మాట అనరు, అననివవ్రు.
పోర్జెకట్ మేనేజర గా పర్మోషన వచిచ్ంది నిశాంత కి. ఊటీ, కొడైకనాల యాతర్కి తీసుకెళాల్డు
పర్మోషనుల్ సరి అయిన సమయం లో వచిచ్ రచన తమ విభాగానికి హెచ ఆర హెడ గా ఎదిగింది.. దాంతో అతనికి తనకి వచిచ్న
పర్మోషన చినన్దిగా అనిపించసాగింది. దాంతో అడపా తడపా దానిగురించి గొడవలు వచేచ్వి.
రచనకి మొదట టీము లీడ గా పర్మోషన వచిచ్నపుప్డు వజార్ల చెవి దిదుద్లు, ఉంగరం లాంటి కానుకలిచిచ్ సంతోషించిన అతనికి
ఇపుప్డు ఆమె విభాగానికి అధిపతి కావడం ఎందుకో తెలియని అసూయని రగిలించింది.
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తన మనసులోని అసూయని ఏదో ఒక రూపం లో పర్కటించి గొడవ పెటేట్వాడు. అది పెదద్ విషయమా, చినన్ విషయమా? అనన్ది
అతనికి పటేట్ది కాదు..
అలా పెటిట్న గొడవే కేబిన విషయం. తనకి కేబిన లేదని, ఆమెకి ఇచాచ్రని అతనికి కోపం..
ఇలా ఓ కేబిన లాంటి చినన్ విషయంలోపర్వరిత్ంచడం ఆమెకి చాలా బాధగా ఉంది.
ఏం చెయాయ్లో తెలీక తలుపుకివతల ఆమె, ఆవేశానిన్ తగిగ్ంచుకోవడానికి బోనులో పులిలా అతనూ ఓ గంట గడిపారు.
ఆ తరావ్త నెమమ్దిగా తలుపు తీసుకుని బయటకు వచాచ్డు నిశాంత.
" రచనా, సారీ" అనాన్డు ఏ భావమూ లేకుండా..
అకక్రలేని విషయాలని పెంచడం వలల్ వచేచ్దేమీ లేదు, అందుకే చిరునవువ్తో ' ఇటస్ ఓకే ' అంది..
అలా ఆరోజు గొడవ ముగిసినటట్యింది..
" అకాక్, పర్తీ సారీ నువేవ్ ఎడజ్సట్ అయేయ్ పరిసిథ్తి తెచుచ్కోకు..” తముమ్డి హెచచ్రిక వినిపిసూత్నే ఉంది.
తన విభాగం లో ఆరు వందలమంది విషయాలని సవ్యంగా ఒంటిచేతోత్ చూసుకునే తనకి ఒకక్ వయ్కిత్ విషయం లో ఇలా జరగడం
ఆమె కి చెపప్లేనంత బాధగా ఉంటోంది.
ఎపుప్డెలా ఉంటుందో తెలీని అతని మూడ తపప్ మరే విషయం లోనూ నిశాంత తో సమసయ్ లేదు, కానీ అదే బొతిత్గా పరిషాక్రం
లేనిదిగా తయారవుతోంది రోజు రోజుకీ.
తనదే తపప్ని తెలుసుకునాన్డు కనక మరికొనాన్ళుళ్ పర్శాంతంగానే గడిచింది.
ఎనాన్ళుళ్ంటుందో ఇలా? అని రచన అనుకునన్టేల్ వచిచ్ంది ఆ రోజు..
ఆఫీస లో వారిష్కోతస్వం జరిగింది..
ఆరోజు వివిధ విభాగాలోల్ పర్తిభ కనబరిచ్న వారందరికీ అవారడ్ లు ఇచాచ్రు. వచిచ్న వారిని మాటాల్డమని అడిగారు.. అవారడ్
అందుకునన్ వాళళ్లో చాలా మంది రచన ని తమ అవారడ్ కి కారణమయిన వారిలో పేరొక్నాన్రు.
ఒకబాబ్యి అయితే ' ఇది నా మొదటి ఉదోయ్గం, చినన్ ఊరినించి వచిచ్న నాకు అనీన్ కొతత్గా ఉండి మొదటోల్ నేను పని మీద ధాయ్స
పెటట్లేకపోయేవాడిని. నా ఇంగీల్ష కూడ అంతంత మాతర్ంగా ఉందేది, దాంతో ఎవరితోనైనా మాటాల్డాలనాన్ జంకుగా ఉండేది. అలాంటపుప్డు రచనా
మేడం ననున్ పిలిచి నాకెనోన్ మంచి విషయాలు చెపిప్ నాలో ధైరాయ్నిన్ నింపారు, ఇంగీల్ష నేరేప్ కారయ్కర్మాలు నిరవ్హించారు. నా మేనేజర దగగ్రుండి పని
నేరిప్ంచారు. వీరి వలల్ నేనీ రోజు అవారడ్ అందుకోగలిగాను" అంటూ చెపాప్డు..
ఆ రోజు రాతిర్ నిశాంత పెదద్ గొడవ పెటుట్కునాన్డు రచనతో. వాడికి పని నేరిప్ంది నేను, ఊరికే మేనేజర అని చెపిప్ ఊరుకునాన్డు,
కనీసం పేరైనా చెపప్లేదు నాది. అదే నినైన్తే ఏదో గుళోళ్ దేవతవైనటుట్ పొగిడాడు, ఇడియెట" అంటూ
పక పకా నవివ్ంది రచన..
“అది అతని అభిపార్యం, దానికి నేనేం చెయయ్ను?” అంది చిరునవువ్తో..
అసలే కోపంతో రగిలిపోతునన్ నిశాంత ఆమె నవువ్ చూసి శివాలెతిత్పోయాడు. ఆ ఆవేశంలో ఆమె గురించీ, ఆ అబాబ్యి గురించీ
తపుప్గా మాటాల్డాడు. మాట తూలడం చాలా తేలిక, అది చేసే నషట్ం మాతర్ం ఒకోక్సారి చెపప్లేనంత ఘోరంగా ఉంటుంది..
" పీల్జ నిశాంత" ఆవేశంగా మాటాల్డుతునన్ అతనిన్ చెయెయ్తిత్ ఆపమనన్టుట్ సైగ చేసింది..
" పీల్జ షట అప నిశాంత. ఒకక్ మాట ఎకుక్వ మాటాల్డితే బావుండదు. ఇనాన్ళూళ్ నువేవ్ విషయం మీద గొడవ చేసినా నేను
మాటాల్డలేదు, సహనం వహించి ఊరుకునాన్ను.కానీ ఇపుప్డు నువవ్నన్ విషయం మాతం వినడం, భరించి ఊరుకోడం నావలల్ కాదు.
ఇపప్టికి నీకు కూడా తెలుసు నీ విషయం, ఎనోన్ సారుల్ చెపిప్ చూశాను.. నీకు సహాయం అవసరం కౌనిస్లింగ అవసరం.
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అది తెలిసినా నువువ్ ఒపుప్కోలేవు.. నీకెవరైనా చెపేత్ నచచ్దు. నీకు దగగ్రునన్వాళుళ్ సహనంతో నినన్రధ్ం చేసుకునేలా పర్వరిత్సేత్ ఫలితం
ఉంటుందని తెలుసుకుని నేను అలాగే ఉండడానికి పర్యతన్ం చేశాను. కేవలం నీ పేమకోసం, మన పాప కోసం.
పర్మోషన, కేబిన, లంచ చెయయ్డం, తవ్రగా వెళళ్వలసి రావడం, రాతిర్ లేట అవడం అనీన్ సమసయ్లే నీకు.
నీకు సంతోషం కలిగించేది మాకూ సంతోషం కలిగించాలి, లేనివి లేదు.. ఇవనీన్ నేనెపుప్డూ పెదద్ సమసయ్లుగా భావించలేదు. నా వాళుళ్
హెచచ్రించినా లెకక్ చెయయ్లేదు. నువువ్ నా గురించి ఇంత అసహయ్ంగా మాటాల్డితే మాతర్ం నేను ఊరుకోలేను
సరసుస్లో

రాళేళ్సేత్ నిశచ్లంగా ఉనన్ నీటిలో అలజడులే వసాత్యి, అదే గటుట్ తెగితే మాతర్ం వరదే. అంతవరకూ రాకుండా

చూసుకోవడం మన బాధయ్త, అది తటాకమైనా, సంసారమైనా ఒకటే.
ఇపుప్డే నేను పాపని తీసుకుని మా ఇంటికి వెళిళ్పోతునాన్ను. అమిత చెపిప్నటుట్ మొదటిసారే నేను ఇలా నీకు చెపిప్ ఉంటే విషయం
ఇంత దూరం వచేచ్ది కాదేమో. నీకు నచిచ్నటుట్ నువువ్ జీవించవచుచ్..” పాపని తీసుకుని గడప దాటింది రచన..
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