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 ($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj) 
     ”మేఘనా కాలేజీలో బిఎసీస్ మూడో సంవతస్రం చదువుతునాన్డుట, పేరు రాయలేదు. ఓసారి చూడు నువువ్  గురుత్ పడతావేమో” 

అంటూ పేపరు నా చేతికివవ్ బోయింది. 
 “  ఏదీ ననున్ చూడనీ ”అంటూ నానన్గారు అమమ్ చేతిలోంచి తీసుకునాన్రు. 
   నా గుండె ఆగుతుందేమో అనిపించింది. మేఘనా కాలేజీ అంటే ఆరణ్వ చదివే కాలేజి. తను కూడా చదువుతునన్ది బిఎసీస్ మూడో 

సంవతస్రమే, మొనన్ సాయంతర్ం నుంచి కనపడడంలేదు. సందేహం లేదు అనీన్కూడితే వచేచ్ జవాబు ఆరణ్వ. 
  అయితే తను చచిచ్పోయాడా! అది కూడా ఘోర పర్మాదం.. రోడుడ్ పర్మాదంలో, 
 నమమ్శకయ్ంగా లేదు. ఆ చూపులు, మాటలు పార్ధేయ పడతునన్ఆరణ్వ మొహం కళళ్ముందు కనిపిసోత్ంది. ఈ జరిగింది నా 

మూలంగానా! అమమ్ ఇంకా ఆ వారత్ గురించి ఏదో అంటూనే ఉంది. 
      నాకే మాతర్ం వినాలని లేదు. నా మాటలకి బాధపడి సుబబ్రంగా తాగేసి బైకు నడిపించాడా? అది యాకిస్డెంటా? కావాలనా? 

ఆతమ్హతయ్ చేసుకునాన్డా? “అయినా నేనేం అనాన్ను ? సేన్హానికి పేర్మకి మధయ్ ఉనన్ తేడా నీకు తెలీలేదు. సేన్హం వేరు. పేర్మ వేరు” అని 
అనాన్ను. అంతే. “ఆరన్వ అంటే ఇషట్మే కాని అది పేర్మ వరకూ రాలేదని” అని అనాన్ను. కాని,వచిచ్ందని తను అనాన్డు. నేను అది పేర్మ 
కాదని అనాన్ను. అది పేర్మే అని అనాన్డు. నేను తిరసక్రించాను. అయితే దానికి ఇంతగా తాగి నడపాలా తనకి తానే ఇలా  చేసుకుంటాడా! నా 
మూలంగా పోయాడని తెలిసేత్,ననున్ పోలీసులు పటుట్కుంటారు. జైలోల్ పెడతారు.భయంతో వణికి పోయాను. నాకేం తెలీనటుల్గా ఉండి 
పోతాను. అది తపప్ని తెలుసు. కాని నేను నిసస్హాయురాలిని. ఇపుప్డు ఉనన్ కషట్ం అంతా నాకేం కావాలో తెలుసు.  

  “ఏదీ ఆ పేపరిలాల్ ఇయియ్. ఆ అబాబ్యి ఎవరో చూసాత్ను ” అంటూ నానన్గారి చేతిలోంచి తీసుకునాన్ను. ఫొటో అసప్షఠ్ంగా ఉంది. 
కాని ఆ బైకు  ఆరన్వ దే.  ఆ బైకు మీద కూచుని డిసెంబర ముపైప్ ఒకటో తారీఖు రాతిర్ రిసారట్ కి వెళాళ్ను. అందుకే గురుత్ పటట్గలిగాను. ఓ 
పకక్గా పడిపోయిన బైక, కాసత్ దూరంగా రకత్ం మడుగులో ఆరణ్వ. అంటే మొనన్ రాతిర్ యాకిస్డెంట అయిందనన్ మాట, నినన్ ఆసుపతిర్ కి 
తీసుకెళిళ్ ఉంటారు. అందుకని ఇవాళిట్ నూయ్స లో వచిచ్ంది,ఆ బైక ని గురుత్ పటిట్,వెతికారుట, మేఘనా కాలేజీ లో బీఎసీస్ మూడో సంవతస్రం 
చదువుతునన్ విదాయ్రిథ్. పేరు ఆరణ్వ ,  అమమ్  నా వైపే చూసోత్ంది నానుంచి ఏం సమాధానం వసుత్ందా అని కావచుచ్. 
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   “ఆరణ్వ, పేరు బాగా వినాన్ను. నా కాల్స మేట సువరణ్కి చుటట్ం. అంతే తెలుసు. ఈ అబాబ్యిది ఏ కాలేజియో నాకు తెలీదు. 
కానీ,నేను ఈ అబాబ్యిని చూసాను. ఓ యూత ఫెసిట్వల లో సువరణ్ చూపించింది. అంతే,అంతకనాన్ ఎకుక్వ పరిచయం లేదు ” అంటూ 
పేపరిన్ అమమ్ చేతికి ఇచిచ్, ననున్ నేను కంటోర్ల చేసుకుంటూ అనాన్ను. నాకు తెలీదని ఎంతగా అబదద్ం,ఎంత సులభంగా ఆడేసాను. 

  గదిలోకి వెళిల్ మంచం మీద కూచునాన్ను. గుండె చాలా సీప్డుగా కొటుట్కుంటోంది. నొపిప్,భరించలేని నొపిప్,మనసంతా మొదుద్ 
బారిపోతోంది. సువరణ్ ని కలుసుకోవాలి. నా తపేప్ం లేదని చెపుప్కోవాలి,కాని ఆమెని నమిమ్ంచగలనా! నముమ్తుందా!నమిమ్నా నమమ్కపోయినా 
తనకి జరిగినది చెపాప్లిస్ందే. ఈ గుండె బరువుని నేను మోయలేను. నా వలల్ కావడం లేదు. అమమ్కి చెపాప్ను సువరణ్ని కలుసుకోడానికి 
వెళాళ్లని . అమమ్ సరే తొంరగా వచెచ్యియ్ అని అంది. 

       ఆమెని కలుసుకోడానికి హాసట్ల కి వెళాళ్ను. ఆమె కూడా నా కోసం ఎదురు చూసుత్నన్టుల్గా ఉంది.ఇదద్రం హాసట్ల బిలిడ్ంగ దాటి 
కొంచెం దూరం నడిచి, ఎవరూ లేని చోట కూచునాన్ం. ఆ వెంటనే ఏడేచ్సాను. కటట్లు తెంచుకుంటూ ఏడుపు వచెచ్సోత్ంది . మధయ్ మధయ్ 
అంతకు ముందు నాకూ ,ఆరన్వ కి జరిగింది చెపాప్ను. ఆమె ననున్ ఓదారిచ్ంది. 

 “నువేవ్ం మాటాల్డకు . ఏం జరుగుతుందో చూదాద్ం . నీకేం కాదు ధైరయ్ంగా ఉండు” 
    “థాంకూయ్,సువరాణ్ కాని ఒకక్టి చెపుప్, నేను సావ్రథ్ంగా పర్వరిత్ంచానా! బామమ్ దగగ్రికి వెళిళ్ నా మూలంగానే పోయాడు . అని  

అనాలా , నేను సావ్రథ్పరురాలినా!” 
  “నువువ్ సావ్రథ్పరురాలివి కాదు శృతీ, నిజమైన సావ్రథ్పరుడు ఆరణ్వ. తను అనుకునన్ది ఆ క్షణాన దొరకక్పోతే అది శాశవ్తం 

కాకపోతే ఇంక అంతే . అంతగా తాగెయాయ్లా, తన విలువైన జీవితానిన్ కూడా లెకక్చెయయ్లేదు. ఇందులో నీ తపేప్ం లేదు ”అని ఇంకా ధైరయ్ం 
నూరి పొయయ్డానికి పర్యతిన్ంచింది. 

    నేను పైకి గంభీరంగా ఉనాన్, లోపల భయం దొలిచెసోత్ంది. పోలీసులకి తెలుసుత్ందా? తెలుసుకుంటారా? యాకిస్డెంటుకి ముందు 
ననున్ కలిసాడని, నాతో మాటాల్డాడని, ఆ విషయం ఎవరు చెపేత్ తెలుసుత్ంది బామమ్.  అవును ఆమె చెపేత్నే తెలుసుత్ంది . ఆమెకే తెలుసు ఆరణ్వ 
ఆ సాయంతర్ం నాతో మాటాల్డాడని. ఆమె చెపుత్ందా? తపప్కుండా చెపుత్ంది. సువరణ్ ఎంత ధైరయ్ం చెపిప్నా, భయపడుతూనే ఉనాన్ను. ఇంటికి 
ఎలా వచాచ్నో తెలీదు. 

    ఎందుకైనా మంచిదని ఇంటికెళాళ్కా ఆరన్వ ఇంటికి ఫోన చేసాను. ఎపప్టిలాగే వాళళ్ బామమ్ తీసారు. నేనెవరో చెపాప్కా ఆమె 
మొదట మాటాల్డ లేదు. ఆ తరావ్త నోరు విపిప్ంది. 

      “నాకు తెలుసు వాడు నినున్ పేర్మించాడని కానీ మీ ఇదద్రి మధయ్ ఏం జరిగిందో నాకు తెలీదు. వాడి పేర్మని తేలిగాగ్ తీసుకునాన్వు. 
ఆ సంగతి నీ మనసుకి తెలీదా. తెలుసు.వాడు నినున్ ఇషట్ పడుతునాన్డని తెలుసు. నీ వైపు నుంచి ఆలోచిసేత్ నీది కూడా తపుప్లేదు. ఈ 
వయసులో పేర్మని, పెళిళ్ని నేను పోర్తస్హించను. అలా అని మా వాడిని తపుప్ పటట్ను. తలీల్ తండీర్ దగగ్ర పెరగ లేదు. అందుకే వాడిలో 
మానసిక పరిపకవ్త కనాన్ అమాయకతవ్మే ఎకుక్వ ఉంది. వాడు అమాయకుడు, బలి అయిపోయాడు. వాడి సంగతి వదిలెయ,నీ సంగతి. 
ఒకక్సారి నీ మనసులోకి తొంగి చూడు. వాడి మాటలు ,అనీన్ ఒకక్సారి గురుత్ తెచుచ్కో, అందులో అంతా వాడి పేర్మ కనిపిసుత్ంది. మమత 
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వినిపిసుత్ంది. అయినా తలీల్ ఇతరుల మనసుని చూడడానికి వెలుగు కావాలి. కాని మనలిన్ మనం చూసుకోడానికి అకక్రేల్దు. ఎంత చీకటిలో 
అయినా  చూసుకోగలం. మనలోకి మనం పర్యాణం చెయయ్డమే ఆతమ్జాఞ్నం . ఒకొక్కక్సారి ఇది ఎంతో అవసరం. 

         పేర్మని పేర్మికుడిని తేలిగాగ్ చూడకు. అది నువువ్ చేసావు. నీ వైపునుంచే చూసావు, నీ సావ్రథ్ం నువువ్ చూసుకునాన్వు. వాడి 
గురించి అసలు ఆలోచించలేదు. వాడు నినున్ కలుసుకోడానికి వెళుత్నాన్నని నాతో అనాన్డు. ఆ సంగతి నాకు తెలుసు,తలిల్  , చినన్పప్టి నుంచీ 
ఎవరి పేర్మ పొందలేదు. తలీల్ తండీర్ విడిపోయారు. ఆ ఇదద్రూ కూడా వాడిని వదద్నుకునాన్రు. మనవడి మీద పేర్మతో నేనే వాడిని పెంచాను. 
అందుకని పేర్మ అనన్ది అసలు మొదటిన్ంచీ లేదు. నువువ్ మాటాల్డుతూంటే అదే నిజమైన పేర్మ అనుకునాన్డు. 

       మీ ఇదద్రూ అకక్డ ఏం మాటాల్డుకునాన్రో  తెలీదు. కానీ ఏం జరిగిందో ఊహించ గలను. ఇది యాకిస్డెంటు కి కారణం 
అయింది.  ఆ సంగతి నేను ఊహించ గలను. వాడిని పెంచడంలో నాతపుప్ ఎంతుందో ఎకక్డుందో నాకు తెలీదు. కొడుకూ కోడలూ 
లేరు,.ఇపుప్డు మనవడు కూడా ” అంటూ ఆవిడ ఏడేచ్సింది. టకుక్న ఫోను పెటేట్సింది. 

      అది యాకిస్డెంటు అని ఆమె అనుకోడం లేదు. నా మూలంగానే ఆ యాకిస్డెంటు జరిగిందనుకుంటోంది. అదే నిజమా! నేనే తన 
మరణానికి కారణమా! బామమ్ మాటలు చెవులోల్ గింగురుమంటునాన్యి. ఆ ఏడుపు నా హృదయానిన్ గుచిచ్ గుచిచ్ పెటిట్ంది.  నేను నాసావ్రథ్ం 
చూసుకునాన్నని ఆవిడ అనాన్రు. మనం బావుండాలంటే ఎదుటి వాడు నాశనం కోరుకోనకక్రేల్దు. ఆమె మాటలోల్ ఆ అరథ్ం వినిపించింది. కాని 
నేను ఆరణ్వ నాశనం కోరుకోలేదు. నా జీవితం ఎలా ఉండాలో పాల్న వేసుకోడంలో తపుప్ ఏం లేదు. నా కలలని మా పేరెంటస్ ఆశయాలని 
నిజం చేసుకోవాలనుకునాన్ను. ఆరణ్వ ననున్ సరిగా అరథ్ం చేసుకోలేదు. 

       తలిల్ దండిర్ లేని ఆరణ్వ ని బామమ్ పెంచింది. ఆమె పర్పంచం అంతా ఆరణ్వ, మరి ఆరణ్వ కి ఆమె అంతా కాదా? ఆమె గురించి 
ఆలోచించలేదా? తను లేకపోతే ఆమె ఏమవుతుంది? అనన్ ఆలోచన రాలేదా? చచిచ్ ననున్ సాధించాలనుకునాన్డా ఎనోన్ పర్శన్లు. జవాబులు 
దోరకని పర్శన్లు. తలుచు కుంటునన్కొదీద్ భయం వేసోత్ంది. అమామ్ వాళళ్కి తెలిసేత్. అసలు తెలిసే అవకాశం ఉందా. 

    ఆరోజు అంతా ఈ విదాయ్రుథ్లూ, సేన్హాలూ, విచచ్లవిడితనాలూ, సేవ్చఛ్నిచేచ్సిన తలిదండుర్లు, చేతినిండా డబుబ్లూ, పబుబ్లూ, 
తాగుడు ,చెడు అలవాటుల్, చేతిలో వెహికలస్, రోడుడ్ రూలస్ పటిట్ంచుకోని యువకుల గురించి , లైసెనస్ లేకుండా బైకులు నడిపే పిలల్ల గురించి 
రోడుడ్ పర్మాదాల గురించి  , ఇంటోల్ వాళళ్ పెంపకం గురించి,  మొగపిలల్ల మైండ సెట గురించి, టీవీలో దాదాపు అనిన్ చానెళళ్లోల్ దీనిమీదే  
చరచ్లు , దానిన్ అమామ్ వాళూళ్ ఎంతో ఆతృతగా చూసూత్, వింటూ ,మధయ్ మధయ్  పిలల్లోల్ డిసిపీల్న లేదంటూ,  అలా పెంచిన పేరెంటస్ ని 
తిడుతూ చూసుత్నాన్రు . అంతలోనే ఆరణ్వ ఇలుల్, మీడియా మనుషులు ఆ ఇంటోల్కి వెళుత్నాన్రు. వాళళ్ బామమ్ని చూపించారు. ఆమెని   ఛానెలస్ 
వాళుళ్ ఏవేవో పర్శన్లు అడుగుతునాన్రు.  

    ఆమె ఏం చెపప్డంలేదు. అంతలో పోలీసులు కూడా వచాచ్రు. టీవీలో ఆమెతో మాటాల్డుతునాన్రు. ఆమెని ఎనోన్ పర్శన్లు వేసారు. 
ఆమె మాడాల్డుతునన్ పర్తీ మాట ననున్ గుచెచ్సోత్ంది. ఆఖరికి అడిగేసారు.  “ఏదైనా పేర్మ వయ్వహారమా!ఎవరైన్నా పేర్మించాడా? ” నా గుండె 
దడదడ లాడింది. ఊపిరిని ఆపేసాను. కళుళ్ విపాప్రుచ్కుని బామమ్నే చూసుత్నాన్ను. 

“లేదు , నాకు తెలిసినంత వరకూ ఎవరీన్ పేర్మించలేదు. వాడు అలాంటి వాడు కాదు ” 
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మనసులో ఏడేచ్సాను.  నాకు తెలుసు ఆవిడ అబదధ్ం చెపోత్ంది. నా పేరు బయటికి రావడం ఆమెకి ఇషట్ం లేదు. ఆవిడ సంసాక్రానికి 
ఇంకా ఏడుపొచిచ్ంది. 

“బామమ్గారూ, ఇది చెపప్ండి,యాకిస్డెంటు జరిగిన రోజు బాగా తాగాడని తెలిసింది. రోజూ తాగుతాడా?”  
ఆమె చాలా ఇబబ్ందిగా చూసింది. 
 “ కురార్డు కదా,ఏదైనాఎపుప్డైనా పారీట్లో సేన్హితులతో, అది కూడా ఎపుప్డైనా,అంతే.  తాగుబోతు మాతర్ం కాదు. అంతకనాన్ 

నాకేం తెలీదు ” 
  “ అంతకు ముదు రోజుఏదైనా పారీట్ ఉందా, ఎవరిని కలుసుకోడానికి వెళాళ్డు అంటే ” 
“ ఏమో నాకేం తెలీదు,నాకేం చెపప్లేదు “ ఆమె అనేసిది.అలా అంటూంటే  నా గుండె మెలిపడింది. 
   “ బామమ్గారూ, మీకు తెలీక పోవచుచ్, మీకు చెపప్లేదేమో, ఎకక్డో ఏదో పారీట్ అయి ఉంటుంది. అకక్డ బాగా తాగి ఉంటాడు, 

సాధారణంగా బాగా తాగి నడిపితేనే ఇలాంటివి జరుగుతూంటాయి” అని అనాన్ కూడా వాళళ్కి నా పేరు చెపప్లేదు. ననున్ కలుసు కోడానికి  
వెళాళ్డని చెపప్లేదు. అలాంటివి ఏం లేదు. అనన్ సేట్ట మెంట ఇచిచ్ంది. 

   బామమ్ అనన్టుల్ నాలో ఇంత సావ్రథ్ం ఉందా? నాదే చూసుకునాన్నా? బామమ్ మనసుని అసలు చూడలేదు.ఓ ముసలి మనసుని 
ఎంతో కషట్ పెటాట్ను.  ఆలోచిసేత్ బామమ్ని కషట్ పెటిట్ంది ఆరణ్వ.ఆమెని ఆమె మనసుని చూడలేదు. ఆమెగురించి ఆలోచించలేదు. 

    పోసట్ మారట్ం రిపోరట్ వచిచ్ంది. ఆలక్హాల ఎకుక్వ తీసుకోడం వలల్ బైక అదుపు తపిప్, రోడుడ్ మధయ్ నునన్డివైడర కి కొటుట్కోడం 
వలన పర్మాదం జరిగింది.  

        ఆ మరాన్డు అంతయ్కిర్యలు,అందరూ వెళూత్ ననూన్ రమమ్నాన్రు. కానీ సమ్శానికి నేను వెళళ్లేదు. ఓ ముదద్లా అయిపోయిన 
ఆరన్వ  ని చూడలేను అని తపిప్ంచుకునాన్ను. నేను కారణం కాకపోయినా నామూలంగా ఓ మనిషి పోయాడు. ఓ విధంగా నేను ఓ 
హంతకురాలినే. అతనూ అతని మాటలూ అనీన్ నాకు గురుత్.   

     అయినా ఎందుకంత తాగాడు? నా మూలంగానా? ఎందుకంత పిచిచ్ పని చేసాడు? జరిగింది పర్మాదమా? కావాలని చేసినదా? 
ఏదైనా కాని,ఎనిన్ పర్శన్లు వేసినా దానికి వచేచ్ సమాధానాలు అనీన్ కూడా ననేన్ తపుప్ పడుతోంది. నేనే దోషి అని చెపప్కనే చెపోత్ంది. నేనే 
కారణం అని అనిపిసోత్ంది. 

        కాని నేను నిశశ్బధ్ంగా ఉండి పోయాను. ననున్ నేను దోషిని అని అనుకోకుండా తన ఛావుకి  కారణం, అని నేను అనుకోకుండా 
ఉండాలంటే నేను ఏం చేసి ఉండాలిస్ంది. అసలు నేను ఏం చేసి ఉండచుచ్. ఏం మాటాల్డి ఆరన్వ కి సమాధానం ఇవవ్చుచ్. 

       సరే అని అనాలా ,లేకపోతే నేను కూడా నినున్ పేర్మిసుత్నాన్ను అని అనాలా?  నేను హైదార్బాదు వెళళ్ను, ఇకక్డే హాసట్ల లో 
ఉంటాను. మనం ఎకక్డో ఓ చోట కలుసుకుందాం. అని అనాలా? కాని అలా అని అనలేదు. ఎలా అంటాను.? అవనీన్ మనసులోంచి రావాలి 
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కదా.  నాకు రాలేదు. ఎందుకంటే..     ఆరణ్వ కనాన్ నా కలలు, నా ఆశయాలు, ఆశలు, నా పేరెంటస్  ఎకుక్వ కాబటిట్. ఆరణ్వ అంటే ఇషట్ం అది 
కూడా, ఓ మంచి సేన్హితుడిగా మాతర్మే.  

      అయినా ఓ రెండేళళ్ పరిచయం పేర్మకి సరిపోతుందా? ఆ పరిచయం ఓ మనిషిని అరథ్ం చేసుకోడానికి  చాలా, పెళిళ్కి అది 
చాలా, అందులో జీవితాంతం కలిసి ఉండాలిస్న మనిషితో.  

   ఆ మరాన్డు హైదరాబాదు కి వెళిళ్పోయాం. ఊరు మారాం కాబటిట్ అనిన్ సదుద్కుంటాయనుకునాన్ను.  ఆరన్వ అధాయ్యం 
ముగిసిపోయింది అని అనుకునాన్ను. కాని నేను తపుప్.  పర్తీరోజు పర్తీ క్షణం గురొత్సుత్నాన్డు. అతని జాఞ్పకాలు దొలిచేసుత్నాన్యి. రాతిర్ళుళ్ నిదర్ 
పటట్డం లేదు. ఒకవేళ పటిట్నా మధయ్ మధయ్  ఉలికిక్పడి కూచుంటునాన్ను. తెలీకుండానే గటిట్గా ఏడెచ్సుత్నాన్ను. ఎకక్డో ఓ మూల 
కూచుంటునాన్ను. ఎపరితో మాటాల్డాలనిపించడం లేదు. నాలోని మారుప్ని అమమ్ గమనించ లేదు.   అమమ్ బలవంతం మీద ఎంసెట కి 
తయారవుతునాన్ను. ఎంత బిజీగా ఉండి చదువుతునాన్ కూడా చచిచ్ పోయిన ఆరణ్వ జాఞ్పకాలనుంచి  పూరిత్గా కోలుకోలేక 
పోతునాన్ను.జరిగినది మరిచ్పోలేక పోతునాన్ను. 

    మళీళ్ ఎంసెట రాసాను. మంచి రాంకే వచిచ్ంది. కానీ మెడిసిన లో సీటు రాలేదు. ఫిజియోథెరపీ లో వసుత్ందని తెలుసు.  కాని 
ఇంటోల్ వదద్నాన్రు, ఎలాగైనా మెడిసిన చదవాలని ఉంది కాబటిట్ మళీళ్ ఎంటెర్నస్ రాయమని నానన్గారు అనాన్రు. నాకు రాయాలని లేదు. కానీ 
పైకి అనలేదు. అమమ్ పరోక్షంగా తిటిట్ంది. 

     ఆ రోజున చాలా ఏడాచ్ను. అంతలాల్గా ఎపుప్డూ ఏడవలేదు. ఇలా ఎనిన్సారుల్ రాయాలి. మళీళ్ రాసాత్ను, ఈసారి కూడా రాకపోతే, 
అమామ్ నానన్గారల్ ఆశలని, అంచనాలని నీరు గారాచ్ననిపించింది. నానన్గారు ఏమీ అనలేదు, కానీ మౌనంగా ఉనాన్రు. ఏదైనా అనాన్ 
బావుండేది. అమమ్ మాతర్ం  ఓ నాలుగు సారైల్నా అంది, ఇంకా కొంచెం కషట్పడాలిస్ందేమో అని,.ఎవరెవరితోనో పోలచ్డం మొదలెటిట్ంది.      
నామీద నాకు విరకిత్ కలిగేలా మాటాల్డింది. నేనంటే ఇషట్ం లేని ఇంటోల్ నేనెందుకుండాలి. ఛసేత్  పీడా పోతుందనిపించింది. 

     సీటు రానందుకు నాకూక్డా బాధగానే ఉంది. నిజానికి నేను ఎంతో కషట్ పడాడ్ను. కాని రాలేదు ఇంకా కషట్ పడాలి అని అమమ్ 
ఎలా అనగలిగింది?  ననున్ ఓదారచ్కుండా వాళళ్కి ఏదో అవమానం అయిపోయినటుల్గా  ఎందుకు ఫీలయిపోతునాన్రు ? నావైపు నుంచి కూడా 
ఆలోచించాలి, కషట్పడాడ్వు కాని రాలేదు, ఏం చేసాత్ం ,పరవాలేదు, ఏడవకు, జీవితం అంటే మెడిసినే అంతా కాదు. ఇపప్టికే మూడు సారుల్ 
రాసావు. రాలేదు. పోనీలే ఈ బిఎసీస్ కూడా చదువే. అది పూరిత్ చెయియ్,అని ఎందుకు అనలేదు? ఎలాగూ బిఎసీస్ చదువుతునాన్వు , అది 
అయిపోతే ఎమెమ్సీస్ చెయయ్చుచ్ , అని కూడా ఎందుకు ఓదారచ్లేదు ?   

      తలుచుకుంటునన్కొదీద్ అమమ్ మీద కోపం వచెచ్సోత్ంది. వీళళ్కి నా మీద పేర్మ లేదు,నా రాంక మీద మాతర్మే పేర్మ. నాకు 
మెడిసిన లో సీటు వసేత్ నా మీద పేర్మ చూపిసాత్రా? ఒకవేళ మరోసారి రాసినా సీటు రాకపోతే, వాళళ్ దృషిట్లో మరోసారి వేసట్ , నిజంగా నేను 
ఓ వేసట్ సూట్డెంటునా? నాకు తెలివి లేదా? నేను ఇంటెలిల్జెంట కాదా? మరి చినన్పుప్డు నేను తెలివైనదానినని అందరికీ చెపిప్ మురిసిపోయేది. 
అపుప్డు కాల్సులో ఫసట్ వచాచ్ననా?  మరి ఇపుప్డు మెడిసిన లో సీటు రావడం లేదనా? రాంక రావడం లేదనా? ఇంతేనా!  పర్తీసారీ నేను 
తెలివైన దానినని వీళళ్ ముందు నిరూపించుకోవాలిస్ందేనా? నాకు విలువ లేదా? నా మారుక్ల కేనా విలువ? పర్తీ తలిల్దండుర్లు ఇంతేనా? 
ఇలాగే పర్వరిత్సాత్రా? 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                e÷]Ã  2019 

   6  పడి లేచిన కెరటం  

       ఈ రేసులూ, మారుక్లూ, చదువులూ,ఎంసెటూల్ మా కుటుంబంలో మా మధయ్ విలువలని చంపేసింది . ఇంటోల్ వాళళ్ని 
చూసూత్ంటేనే కోపం వచేచ్సోత్ంది. మాటాల్డాలనిపించడం లేదు. వాళుళ్ కూడా ఓ మంచిమాట, ఓదారుప్ మాట నాతో పంచుకోవడానకి 
ఇషట్పడడం లేదు. ఓ వారం రోజులు నాది మౌన పోరాటం.వాళళ్ది యుదధ్ం. పరోక్షంగా విసురుతునన్ మాటల బాణాల యుదధ్ం. మాటలు 
ఎంత పదునుగా ఉంటాయో అమమ్ మాటలతో అరథ్ం అయింది. మళీళ్ అనిపించింది ఛసేత్ పీడా పోతుంది. 

    డిగీర్ ఆఖరు సంవతస్రం చదవడానికి ఏ కాలేజీకి వెళాళ్లో, ఎకక్డ చేరిప్ంచాలో,అది దగగ్రుంటే బావుంటుందని,ఒక వేళ దగగ్ర 
కాలేజీలో దొరకకపోతే మరో కాలేజీ , అమామ్ నానాన్ ఇలా నా చదువు గురించి, నేను చేరాలిస్న కాలేజి గురించి మాటాల్డు కుంటునాన్రు, కానీ 
ననన్డగడంలేదు, పైగా అకక్డ నేనునాన్ననన్ విషయం కూడా లేనటుట్గా నేను ఏ కాలేజీలో చదవాలో మాటాల్డుకుంటుంటే,మళీళ్ నాకు నేనే ఓ 
వేసట్ కాండడేట లా అనిపించాను. అసలు నేనేంచెయాయ్లో తెలియని అమామ్యినా? నిజంగా నాకేం తెలియదా? నేను నిజంగా ఓ యూస లెస 
అమామ్యినా? చెదిరిపోతునన్ కలలు వాళళ్ని ననూన్ నిరాశపరిచాయి. మా మధయ్ దూరం పెంచాయి, రిలేషనస్ దెబబ్ తినాన్యి. ఇపుప్డు 
మెడిసిన చదవడం అనన్ది ఓ చెదిరిన కల. కాదు చెదిరిపోయిన కల. అది అలాగే నెరవేరకుండా ఉంటుందా? 

 “  కాలేజీలు మరో రెండు నెలల వరకూ తెరవరు. అంత వరకూ ఇంటోల్ కూచోడం ఎందుకు. ఎంసెట కి  పిర్పేర అయిపో, ఈసారి  
ఎలాగైనా సీటు తెచుచ్కోవాలి. ఈలోపల ఇకక్డే  ఫైనలియరు బిఎసీస్ చదువు ” అని అమమ్ అంది. 

    నేనేం చెయాయ్లో వాళళ్కే సరిగా తెలీడం లేదు. ఓసారి ఓ మాట. మరోసారి మరోటి. ఆఖరికి కాలేజీలో చేరడం, ఎంసెట పిర్పరేషన 
రెండూ, వాళేళ్ నిరణ్యించారు. 

    నేనేం చెయాయ్లో ననేన్మాతర్ం సంపర్దించకుండా,దగగ్రోల్ ఉనన్కోచింగ సెంటర లో చేరిప్ంచడానికే నిశచ్యించుకునాన్రు. వాళేళ్ నా 
చదువుని, నా కాలేజీని ,ఇంతకు ముందు నిరణ్యించినటేల్ ఇపుప్డు కూడా నిరణ్యించేసారు. 

      కాలేజీలు తెరిచే లోపల ఎంసెట పెటేట్సాత్రు. ఫుల టైం కోచింగ పగలు ఎంసెట కోచింగ సాయంతర్ం  మరో చోట కోచింగ అని 
ఓ బిజీ షెడూయ్ల తయారు చేసారు. నేను వెళేళ్  కోచింగ సెంటర ఉనన్ కాంపెల్కస్ లోనే ఓ లైబెర్రీ ఉంది. సహజంగా పుసత్కాలంటే ఉనన్ ఇంటెర్సట్ 
తో మొదటి రోజే అందులోకి వెళాళ్ను. చూసాను. నాకు నచిచ్ంది.  మెంబర అయాయ్ను. కోచింగ ని వసూత్ ఏదో ఓ పుసత్కం తెచుచ్కుని 
చదివేదానిన్. పుసత్కాలు చదువుతూంటే నేను చాలా విషయాలు మరిచ్పోతునాన్ను. ముఖయ్ంగా ఆరణ్వ గురించినవి. పైగా నాలో ఏదో కొతత్ 
మనిషి పర్వేశించినటల్నిపితోంది. ఈ దశ నాకు బాగా ఉంది. అందుకే ఎకుక్వ పుసత్కాలు ఎకుక్వగా చదవడం మొదలెటాట్ను.  

   ఓ వారం రోజులు గడిచే సరికి పుసత్కాలు అంటే అమితమైన ఇషట్ం కలిగింది. ఎనోన్ చదివాను. చదివి చదివి నాకూ ఆవేశం 
లాంటిది వచేచ్సింది. నాకు కూడా చినన్ చినన్ కవితలు వాయ్సాలు రాయాలనన్ ఉతాస్హం కలిగింది. నేను ఆ రోజు సాయంతర్ం లైబెర్రీ నుంచి 
వసూత్ వసూత్ ,కనిపించిన, సేట్షనరీ షాపుకెళిళ్, రెండు డైరీలు కొనుకొక్చాచ్ను. కానీ రాయడం మొదలు పెటాట్కా ,రాసిన దానిని మరోసారి 
చదివాకా అరథ్ం అయింది.బాలేదనిపించింది. నేను రాసిందే నాకు నచచ్లేదు. నాకునన్ భాషాపరిజాఞ్నం కవితవ్ం రాయడానికి 
సరిపోదనిపించింది. అందుకని  ఈసారి,ఇంగీల్షు కావాయ్లు,కవితలూ తెలుగు కవితావ్నికి సంబంధించిన పుసత్కాలు తెచుచ్కోవాలని అను 
కునాన్ను . అకక్డునన్ పంతొమిమ్దో శతాబధ్పు, ఇరవైయోయ్ శతాబధ్పు కవుల పుసత్కాలు తెచుచ్కుని చదవడం మొదలు పెటాట్క,అనిపించింది ,ఈ 
సాహితయ్ం ఓ పెదద్ సముదర్ం అని. ఆ సముదర్ంలో ఈదడానికి పర్యతిన్ంచాను. ఆ పర్భావంతో  రాయడం మొదలు పెటాట్ను.   అంతే. 
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ఉతాస్హంతో రాతిర్ కూడా రాయడం, నాకు తెలీకుండానే మొదలుపెటాట్ను. రోజు రోజుకీ రాయాలనన్ తపన , ఉతాస్హం ఎకుక్వడంతో ఎకుక్వ 
రాయడానికి పర్యతిన్సుత్నాన్ను. పెదద్గా నిదర్ కూడా రావడం లేదు, ఎందుకో నిదర్ రావడం లేదు అనుకునాన్ను కాని అదో రోగం అనుకోలేదు.  
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