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నీకసలు బుదుధ్ందా? 

 
"నేను మెడిసినూ, ఐ.ఐ.టీ చదవను. బి.ఏ. సైకాలజీ చదువుతాను”  
"నీకసస్లు బుదుధ్ందా? బి.ఏ. చదువుతావా? మెడిసిన గానీ, ఐ.ఐ.టి గానీ చదివితే పేరుకి పేరు, డబుబ్కి డబుబ్” 

నాగేశవ్రరావు కోపంగా, విసుగాగ్ అనాన్డు.  
సుమదుయ్తి తలెతిత్ తండిర్ వైపు ఓ క్షణం చూసి తల దించుకుంది.  
“ఏం మాటాల్డవేం?” 
“ఆలోచిసుత్నాన్ను”  
“గుడ..! తీరిగాగ్ ఆలోచిసేత్ పెదద్లు ఎందుకు చెపుత్నాన్రో అరథ్ం అవుతుంది.” 
“నేను ఆలోచిసుత్నన్ది అది కాదు నానాన్. ‘నీకసస్లు బుదుధ్ందా’ అనన్ మాట నాకు ఊహ వచిచ్నపప్టి నుంచీ అమమ్తో 

ఎనిన్సారుల్ అని ఉంటావా? అని ఆలోచిసుత్నాన్ను. ఇపుప్డీ రోజు నాకూక్డా బుదిధ్ లేదనన్ నిరణ్యానికి వచేచ్సావు.”  
షాక తగిలినటుట్ కూతురి వైపు చూసాడు రావు. మొనన్టి వరకూ చెడీడ్లు వేసుకు తిరిగిన కూతురు ఈ రోజు ఇలా వాదిసూత్ 

ఉంటే అతడికి ఏం మాటాల్డాలో తెలియలేదు. దూరంగా ఓ మూల తల దించుకుని ఫోన తుడుసూత్ ఈ సంభాషణ అంతా వింటూనన్ భారయ్ 
వైపు చూసాడు. ఆమె పెదాల మీద నవువ్ కదులుతునన్టుట్ అనుమానం వచిచ్ంది. సంభాషణ మారుసూత్, “సరేల్. ఇదంతా తరువాత 
మాటాల్డుకుందాం. తయారవువ్. ఫల్యిట కి టైమయింది” అనాన్డు.  

+              +             + 
ఘాట రోడ మీద కారు బాగ డోగార్ విమానాశర్యానికి వెళోత్ంది. డారిజ్లింగ టీ తోటల మధయ్ నుంచి దూరంగా కాంచనగంగ 

శిఖరం ఎతుత్గా కనపడుతోంది. ఓక చెటుల్, పకక్నే ఆరిక్డస్ పూలు... వాతావరణం ఎంతో ఆహాల్దంగా ఉంది. ఆమె దానిన్ ఆసావ్దిసూత్ ఉండగా, 
“హైదరాబాదు ఎయిర-పోరట్ లో నినున్ రిసీవ చేసుకోవటానికి మన మేనేజరిన్ కి పంపుతానంటే “టిర్ప లో థిర్ల ఉండదు, వదద్”నాన్వ. నీ మాట 
నీదే కానీ నాది ఎపుప్డు వినాన్వ కనుక? విమానం దిగాగ్నే జాగర్తత్గా సికిందార్బాదు సేట్షన కి వెళుళ్. నరాస్పూర టెర్యిన గురుత్ంచుకో. నువువ్ 
వెళేళ్ పేల్స ని కోనసీమ అంటారు. ఏం అవసరం వచిచ్నా ఫోన చెయియ్. అడవ్ంచరుల్ ఏమీ చెయయ్కు”.   

“డారిజ్లింగ అనన్ పేరు బిర్టీషువాళుళ్ పెటాట్రా?” అని అడిగింది.  
“కాదు. డోరీజ్ అంటే నేపాలీలో పరవ్తాలిన్ ఏలే దేవుడు... శివుడు”.  
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“శివుడి లింగం డారిజ్లింగం అయియ్ందనన్మాట” అంటూ నవివ్ంది. 
అతడు చిరాగాగ్, “నేనేదో చెపూత్ంటే నువేవ్దో అడుగుతావేమిటి?” అనాన్డు. 
అమె కారు దిగి బాయ్గ అందుకుంటూ, “నీ పెటెట్లో మందులు సరుద్తూ ఇవే జాగర్తత్లూ అమమ్ చెపూత్oటే నువేవ్మంటావ 

నానాన్? ‘పర్యాణాలు నాకు కొతత్ కాదు. కొతత్ కోడలికి చెపిప్నటుట్ అనిన్ సారుల్ చెపప్నవసరం లేదు’ అని విసుకుక్oటావు. మరి ఇపుప్డు అవే 
మాటలు నాకు ఎందుకు చెపుత్నాన్వు?” అంటూ ఓ క్షణం ఆగి పూరిత్ చేసింది. “...అది జాగర్తత్లు చెపప్టం కాదు నానాన్. నా మీద నీకునన్ 
పేర్మ..! అవునా..! అదే పేర్మ అమమ్కీ నీ మీద ఉనన్ది. అందుకే జాగర్తత్లు చెపుతోంది. వెళొల్సాత్ను. బై” అంది.  

*** 
ఏ.సి. కంపారట మెంటులో కూరుచ్నాన్ ఆదితయ్కి విసుగాగ్ ఉంది. అది భయమూ, టెనష్నూ కాదు. ఏదో తెలియని ఇబబ్ంది. 

ఫోన చేసి, “మావయాయ్. మీ ఊరు వచేచ్సుత్నాన్ను. అకక్డి నుంచే ఉదోయ్గాలు వెతుకుక్ంటాను” అనాన్డు. 
“రావోయ రా. యు ఆర ఆలేవ్స వెల-కమ” 
“తిరిగి హైదరాబాదు వెళళ్ను” అంటూ ఇంకా ఏదో చెపప్బోతూ చపుప్న ఆగిపోయాడు. ముందు ఒక రకమైన సిగరెటుట్ 

వాసన వచిచ్ంది. ఎవరో తనలాంటి కురార్డు వసుత్నాన్డేమో  అనుకుంటూ ఉండగా, ఓ పదహారేళళ్ అమామ్యి సల్యిడ-డోర పకక్కి జరుపుతూ 
హడావుడిగా లోపలి పర్వేశించింది. ‘ఎకేక్సాను నానాన్...’  అంటూ కాబిన లోకి వచిచ్ ఎదుటి బరత్ మీద కూరుచ్ంది. తెలల్టి పాల మీద ఎరర్గా 
కటిట్న మీగడలా ఉంది. జీనస్ పాయ్ంట లోకి షరుట్ దోపింది. పై బటన పెటుట్కోలేదు. లోపల బార్ లేదు. చేతులు దగగ్రగా పెటుట్కోవటంతో, 
భుజాలు మరింత దగగ్రగా అయి, మెడ కిర్ంద గీత లోతుగా కనపడుతోంది. అతడిని చూసి “హాయ” అంది. ఆ పలకరింపు ఊహించని అతను 
తడబడి “హలో” అనాన్డు. టర్యిన కదిలింది. 

 “మైగాడ. ఇంకో నిముషం లేట అయివుంటే రైలు మిసస్యేయ్దానిన్. ఫల్యిట ‘లాయ్ండ’ అవటం ఆలసయ్ం అయిందనాన్ 
వినకుoడా నానన్ కాల్సు పీకేవాడు. బైదిబై నా పేరు సుమదుయ్తి. డారిజ్లింగ నుంచి వసుత్నాన్ను. మీరు?” చక చకా చెపేప్సి చెయియ్ అందిసూత్ 
అనన్ది. 

షేక హాయ్ండ ఇసూత్, “నా పేరు ఆదితయ్. ఇంజనీరింగ ఫైనల ఇయర. మీరు... దుయ్తి... అంటే?” అని అడిగాడు.  
“దుయ్తి అంటే కాంతి. సుమదుయ్తి అంటే పూల కాంతి. పూలకి కాంతి ఏమిటి అని అడకక్ండి. వెరైటీ అని అమమ్ పెటిట్ంది. 

సుమదుయ్తి అనేది ఒక రాగం.” 
 “మీరు ఎకక్డి వరకూ?” 
“నరసాపురం. అకక్డి నుంచి  ఎదురల్ంక” అనన్ది. 
“ఓ మై. నేనూ అకక్డికే. ఎదురల్ంక వెళళ్టం కోసం నరాస్పురం వరకూ ఎందుకు? పాలకొలుల్లో దిగిపోండి.” 
“మా నానన్గారు కూడా పాలకొలుల్లోనే దిగమని చెపాప్రు. వెరైటీగా ఉంటుందని ఇలా పాల్న చేసుకునాన్ను.” 
“మీకు ఆ ఏరియా గురించి సరీగాగ్ తెలీదనుకుంటాను. నరాస్పురం వరకూ వెళళ్టం దండగ. దాని ముందు సేట్షనే 

పాలకొలుల్. అకక్డ దిగితే ‘చించి’నాడు వంతెన. అది దాటితే సఖినేటిపలిల్. పకక్నే ఎదురల్ంక” 
ఆమె తలపటుట్కుని, “మా నానన్ పోలికలే మీకూ ఉనన్టుట్నాన్యి. మీ ధాయ్స మీదే తపప్ అవతలివారు చెపేప్ది వినరు. 

వెరయిటీగా ఉంటుందని చెపాప్నుగా. గూగుల మాయ్ప చూసాను. రైలోల్ కాసత్ ముందుకెళిళ్ నరాస్పురంలో దిగితే అకక్డి నుంచి అంతరేవ్ది 
పడవ, ఆ పై వెనకిక్ సఖినేటిపలిల్ వరకూ బసుస్, చివరోల్ ఎడల్బండి... ఇలా అనిన్ రకాలూ పాల్న చేసుకునాన్ను” అంది.  
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ఆమె అలా చెపూత్ ఉండగా టికెట కలెకట్ర లోపలికి వచిచ్, “ఇందులోకి ఇంకెవరూ రావటం లేదు మాడం. మీరు 
మారచ్మంటే పకక్ కూపే ఖాళీగా ఉంది” అనాన్డు.  

“ఎందుకు? నాకేమీ పార్బెల్మ లేదు. ఇకక్డ కంపెనీ ఉందిగా” అంటూ ఆదితయ్ వైపు తిరిగి, “నీకేమయినా ఇబబ్ందా?” అని 
అడిగింది. ఊహించని ఆ పర్శన్కి ఆదితయ్ కంగారు పడి, “అబేబ్... లేదు లేదు” అనాన్డు.  

టెర్యిన వేగం పుంజుకుంది. కిటికీలో నుoచి బయటకు చూసూత్oటే ఆమెకి అమమ్ గురొత్చిచ్ంది. అమమ్కి తెలుగంటే చాలా 
ఇషట్ం. ‘రైలోల్ వెళూత్ంటే రాతిర్ పూట దూరంగా కనపడే దీపాలు, చెటల్ ఆకుల పర్మిదల మీద వతుత్లు వెలిగించి పర్వాహంలో వదిలినటుట్ 
ఉoటాయి’ అంటుంది. అమామ్... నానాన్... ఇదద్రూ మంచివాళేళ్. తలిల్ మంచి సంసారి. తండిర్ గొపప్ వాయ్పారి. కానీ ఇదద్రికీ మధయ్ విభేదాల 
గోదారి.  

“ఎదురల్ంకలో ఎవరిoటికి?” ఆదితయ్ అడిగిన పర్శన్కి ఈ లోకంలోకి వచిచ్ “మా బాబాయి ఇంటికి” అంటూ వివరాలు 
చెపిప్ంది. అతడు కళుళ్ పెదద్వి చేసి దాదాపు అరుసుత్నన్టుట్, “ఆయన మా టీచరు గారు”” అనాన్డు. ఒకరికొకరు మరికొనిన్ వివరాలు 
తెలుసుకునాన్క, “మీరు డారిజ్లింగ లో ఉనాన్రని ఆయన చెపేప్వాడు. అంత వరకే తెలుసు. అసలు ఎలా దూరం అయాయ్రు?” అని అడిగాడు.  

“ఏముంది? పెదద్లకి ఇషట్ం లేని పేర్మ వివాహం. అమమ్ని తీసుకుని నానన్ డారిజ్లింగ వచేచ్సాడు. ఆ పై అకక్డే టీ-ఎసేట్టస్. 
కోటుల్ సంపాదన. అమమ్ మాతర్ం కోనసీమనీ, కలచ్రనీ మరిచ్పోలేదు. మొనేన్ బాబాయతో మాటాల్డి ననున్ తన దగగ్రికి పంపుతోంది. ‘కోనసీమ 
వెళుత్నాన్వు. కోతి వేషాలు వెయయ్కు’ అని హెచచ్రించింది. అఫ-కోరస్ నాకూ ఉతాస్హంగానే ఉందనుకో.”  

“నేను మిమమ్లిన్ ‘మీరు’ అంటూంటే, మీరు ననున్ ‘నువువ్’ అంటునాన్రేమిటి?” 
“ఇదద్రం ఒకే వయసు వాళళ్o కదా. మీరూ-మీరూ ఏమిటి” అంటూ నవివ్ంది. అతడికి ఎకక్డో ఏదో కదిలినటట్యింది. ఆమె 

వైపు చూసాడు. ఎతత్యిన కొండపై సెలయేరులా కిర్ందికి జారిన అందం. కిర్ంద లోయలా లోతైన నాభి. అతడు బలవంతంగా కళుళ్ 
తిపుప్కునాన్డు. ఈ లోపులో ఆమె ముందుకు వంగి, “నీ వివరాలు చెపుప్. శలవులకి మావయయ్ దగగ్రికి వెళుత్నాన్వా? ఆయనకి 
కూతురుల్నాన్రా?” అని కొంటెగా పర్శిన్ంచింది. 

“లేరు. అకక్డ ఉండి పోవటానికి వెళుత్నాన్ను” సీరియస గా అనాన్డు. 
“అదేమిటి?” అంది ఆశచ్రయ్ంగా. 
“సరే. మొతత్ం చెపాత్ విను. నువువ్ మీ నానన్ గురించి చెపూత్, ‘తన ధాయ్స తనదే తపప్ అవతలివారి మాట వినరు’ అనాన్వు 

చూడు. మా ఇంటోల్ పరిసిథ్తి కూడా అదే. మా తాత ఇంకా ఘోరం. ఇదద్రూ చేరో వైపూ కూరుచ్ని నాకు కాల్సు పీకుతారు.” 
“ఎందుకు?” 
“ఒకటని కాదు. థిర్ల కోసం ఏదో ఒకసారి సిగరెట తాగానని తెలిసి తిటిట్న తిటుట్ తిటట్కుండా తిటాట్డు నానన్. ఈ జుటుట్ 

చూడు. ఇపుప్డు మా కాల్సులో అందరికీ ఇది ఫాయ్షన. ఆడ సనాయ్సులాల్ ఆ జడ ఏమిటి అంటాడు. ఒకక్ రోజు గెడడ్ం గీసుకోకపోతే ఇక ఆ రోజు 
ఇంటోల్ యుదధ్మే. ఇక మా తాతయయ్ అయితే తన జాఞ్నానన్ంతా నా మీద వొలక పోసాత్డు. కాసత్ ఆవకాయ తింటే ఆరోగయ్ం 
పాడవుతుందoటాడు. కంపూయ్టర గేమస్ ఆడితే కానస్ంటేర్షన తగుగ్తుందoటాడు. ఎదురు తిరిగి ఇంకా ఏదైనా మాటాల్డితే ‘నా మీసం అంత 
అనుభవం లేదు’ అంటాడు. ఆ ఇంటోల్ ఎవరూ ననున్ నాలా బర్తకనివవ్రు అమమ్తో సహా..! భరించలేక వెళిళ్పోతునాన్ను.” 

“పెదద్ వాళుళ్ అంతే” అనన్ది ఆమె. మరో అయిదు నిముషాల సంభాషణ జరిగాక, “సిగరెట ఉందా?” అని అడిగింది. 
ఊహించని అతడు కంగారు పడి, “లేదు. లేదు. నేను రెగుయ్లర గా తాగను” అనాన్డు. 
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“నేను తాగుతాను” అంది. 
అతడు మాటాల్డలేదు. ఆమె ఫెర్ష రూమ కి వెళిల్oది. అతడు కిటికీలోంచి బయటకు చూసాడు. టెర్యిన లేటుగా 

నడుసుత్నన్టుట్ంది. బీబీ నగర సేట్షన బోరుడ్ కనపడుతోంది. ఆమె లోపలికి వసూత్, “అటెండర చెపాప్డు. నలొగ్ండ దగగ్ర ఏదో ఆకిస్డెంట 
అనుకుంట. మరో రెండు గంటలు ఈ సేట్షన లోనే. అలా బయటకు వెళిల్ వదాద్మా? రెండు గంటలు టైముంది కదా. వెళిల్ సిగరెటుల్ 
కొనుకొక్దాద్ం.”   

“నువువ్ రెగుయ్లర గా సిగరెటుల్ తాగుతావా?” 
“నిజం చెపప్నా? అబదధ్o చెపప్నా?” 
“నిజమే చెపుప్” 
“రాతిర్ళుళ్ కాసత్ డిర్ంక కూడా” 
“పదహారేళళ్కే డిర్ంకా? అయినా ఈ అరధ్రాతిర్ సిగరెటుల్ ఎకక్డ దొరుకుతాయి?” 
“వెతుకుదాం” 
“మనం దిగాక టర్యిన కదిలేత్?”  
ఆమెకు కోపం రాలేదు. నవేవ్సింది. “నీ పర్శన్లకి వరుసగా సమాధానాలు చెపుతాను విను. నేను పుటిట్ంది పెరిగింది హిల-

సేట్షనస్ లో. అకక్డ డర్గస్ తో సహా ఇవనీన్ మామూలే. అరధ్రాతిర్ సిగరెటుల్ ఎకక్డ దొరకుతాయనాన్వు. వెతికితే కదా దొరికేది. టెర్యిన వెళిల్ పోతే 
ఏమి చేసాత్మనన్ది నీ మూడో పర్శన్. పదివేలు పడేసేత్ టాకీస్ వసుత్ంది. అందులో వెళాత్ం. పాలకొలుల్ రైలేవ్సేట్షన కి ఫోన చేసి ఫలానా 
కంపారట మెంటులో బాయ్గులునాన్యని చెపాత్ం. వాళుళ్ తీసి పెడతారు. ఆ తరువాత జీవితాంతం ఈ అడెవ్ంచర గురించే చెపుప్కుంటాం. 
అరథ్మయిందా? సరే. నేను వెళుత్నాన్ను. నువువ్ వసేత్ రా...”  

ఇదద్రూ సేట్షన బయట కొచిచ్ నడవటం మొదలుపెటాట్రు. చుటూట్ చీకటి. గాలి బలంగా వీసోత్ంది. అతడు నిశశ్బద్ంగా 
ఉండటం చూసి, “నా గురించి నీకు దాదాపు అంతా చెపేప్సాను. నువువ్ ఏమీ చెపప్లేదేమిటి?” అని అడిగింది. 

“నేను ఇంటోల్ంచి వచేచ్యయ్టానికి మరో కారణం కూడా వుంది. మా కాల్స-మేటూ నేనూ పేర్మించుకునాన్ం. ఇళళ్లోల్ 
వపుప్కోవటం లేదు. బావిలో దూకుతానని అమమ్ ఎమోషనల గా బెదిరించిoది. పెళిళ్కి వపుప్కోకపోతే ఆ ఇంటోల్ ఉండనని నేను కూడా 
బెదిరించి వచేచ్సాను” 

ఆమె కొదిద్ సేపు మవునంగా ఉండి, “మంచి పని చేసావ. ఈ పెదద్లు ఎపుప్డూ ఇంతే. పేర్మని అరథ్ం చేసుకోరు. ఏమనాన్ 
అంటే... ‘చినన్పిలల్వి నీకేం తెలుసు’ అంటారు” అనన్ది. 

“నువూవ్ ఎవరైన్నా పేర్మించావా?” 
“నాకీ పేర్మల మీద నమమ్కం లేదు బాస. అనుభవించు-ఆనందించు అనన్ది మన పాలసీ. పోతే... నాకు ఒకందుకు 

సంతోషంగా ఉంది. చాలామంది పిలల్లు తమ పేర్మ వయ్వహారం ఇంటోల్ చెపప్రు. రెకక్లొచేచ్వరకూ ఆగి, ‘వపుప్కుంటారా? ఇంటోల్ంచి 
వెళిళ్పోమా?’ అని బెదిరిసాత్రు. మీరలా కాదు. ముందే చెపాప్రు. అయితే ఒక అనుమానం. పెళిల్ చేసుకోవచుచ్గా. ఎందుకు ఆలసయ్ం?” 

“ముందు సిథ్రపడాలిగా. మా ఇదద్రికీ మంచి ఉదోయ్గాలు వచేచ్వరకూ ఆగుదామని అనుకునాన్ం. నెలకి చెరో యాభై వేలూ 
లేకపోతే ఎలా బర్తుకుతాం చెపుప్? నా సేన్హితురాలు కూడా అదే అంటోంది” 

“మీ ఆలోచన అక్షరాలా కరెకట్.”  
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“మేము మిగతా పేర్మికులాల్ కాదు. ఫూయ్చర థాట ఉంది. ఛాలెంజులు ఎదురోక్టానికి సిదద్ంగా ఉనాన్ం.”  
“కానీ ఫెర్ష ఇంజనీరల్కి అంత జీతం రావటానికి కనీసం అయిదారు సంవతస్రాలు పటట్దూ?”  
“ఆగుతాం.  ఈ లోపులో వసేత్ సరే సరి...”   
“రాకపోతే?” 
“మా తాత కూడా సరిగాగ్ ఈ పర్శేన్ అడిగాడు. ‘రాకపోతే మీరు చెపిప్న సంబంధమే చేసుకుంటా. లేదా బర్హమ్చారి గా 

ఉండిపోతా’ అని చెపాప్. అమామ్ నానన్లను బాగా చూసుకోవటమే నా ఆశయం.” 
“నీ మాటలనీన్ కన ఫూయ్జింగ గా ఉనాన్యి. ఒక వైపు ఇంటోల్ంచి వెళిల్ పోతానంటావు. మరోవైపు అమామ్నానన్లిన్ బాగా 

చూసుకోవాలి అంటావు”. 
“మంచి ఉదోయ్గం వచిచ్ పెళిల్ చేసుకునాన్క... పెదద్లు వాళేళ్ దిగి వసాత్రు. అపుప్డు అందరం కలిసి ఉంటాం. పెదద్ జీతం 

రాకపోతే మాతర్ం పెళిల్ చేసుకోము. సేన్హితులాల్ ఉంటాం. ఆ అమామ్యి ఎవరైన్నా చేసుకుంటుందా... నాలాగే ఉండిపోతుందా... అనన్ది తన 
ఇషట్ం. ” 

 అతడి మాటలతో ఏకీభవిసుత్నన్టుట్ తలూపి, “మీరిదద్రూ అదృషట్వంతులు. పెళిల్కి ముందు డేటింగ, రొమానస్ చాలా 
బావుంటుంది కదా. మా కాల్సులో చాలామంది అదే చేసాత్రు. మంచి ఫెర్ండ ని ఎనున్కుని ఎంజాయ చేసాత్రు. ఆ తరువాత బుదిధ్గా పెదద్లు 
చూపించిన సంబంధం చేసుకుంటారు. ఆ అమామ్యి మాతర్ం పెర్గెన్నీస్ రాకుండా చూసుకోవాలి” అంది. 

“ఏం మాటాల్డుతునాన్వ నువువ్. మేము అంత నిగర్హం లేని వాళళ్ం కాదు. మీ కలచ్ర వేరు. మాది వేరు.”  
దానికి ఆమె తల అడడ్ంగా ఊపుతూ, “ముందు అలాగే అనుకుని పార్రంభం అవుతుంది. అనుభవం మీద చెపుతునాన్ను. 

అయిదు సంవతస్రాలు కలిసి ఉంటారు కదా. ముందు చేతులోల్ చేతులు వేసుకోవటం, ఆ తరువాత బుగగ్ మీద ముదేద్ కదా అని సరుద్కోవటం, 
శీలం పోనంత వరకూ పవితర్త పోదు అనుకోవటం, ఆ తరువాత మరి కాసత్ ముందుకి వెళళ్టం...  దీని కనాన్ మా కలచ్రే మంచిది కదా” 

ఆ మాటలకి అపప్టి వరకూ పెరుగుతునన్ అతడి ఆవేశం ఒకక్సారిగా అగిన్పరవ్తంలా బర్దద్లైంది. “వచిచ్నపప్టి నుంచి 
చూసుత్నాన్ను. ఏమిటి మీ కలచ్రు? ఏం మంచిది? పధాన్లుగేళళ్కి సిగరెట మంచిదా? పదహారేళళ్కే రొమానస్ మంచిదా? పైగా దానిన్ 
సమరిధ్ంచుకుంటూ ఒక వాదనా? నినున్ చూసూత్ంటే జాలి వేసోత్ంది. చూడూ... నేనూ నా అనుభవంతో చెపుతునాన్ను. ఇలా బర్తికితే పాతికేళళ్కే 
జీవితం నిసాస్రం అయిపోతుంది. శూనయ్ంగా బర్తుకుతావు. చినన్పిలల్వి. ఆలోచించుకో” అంటూ అతడింకా ఏదో చెపప్బోతూ ఉంటే ఆమె 
చూపుడు వేలు పైకెతిత్, “అదిగో షాపు” అంటూ అరుసూత్ అటు పరుగెతిత్ంది. అతను “అది మెడికల షాపు” అని అంటునాన్ పటిట్ంచుకోలేదు. 

తిరిగి రావటానికి అయిదు నిముషాలు పటిట్ంది. “ఏమిటి ఆ షాపు వాడితో అంత వాదిసుత్నాన్వ?” అని అడిగాడు.  
“మెడికల షాపులో సిగరెటుల్ ఉండవ అంటూ వెకిలిగా నవావ్డు. నిరోధ ఉందా అని అడిగాను. బితత్రపోయాడు. అపుప్డు 

చూడాలి వాడి మొహం. ఓ అరడజను కొనాన్ను” అంటూ, మారుతునన్ అతడి ముఖ కవళికలు గమనించకుండా, “మా సీనియర చెపూత్ 
ఉంటుంది... ఆడపిలల్ల బాయ్గ లో ఎపుప్డూ ఒక పాయ్కెట నిరోధ, ఒక పెపప్ర సేర్ప్ ఉండాలట. ఇషట్మైతే మొదటిది, ఇషట్ం లేకపోతే రెండోది 
ఉపయోగించాలట. రెండూ రక్షణకే...”  

అతడు అడడ్ంగా నిసప్ృహగా తల ఊపుతూ, “నీకసస్లు బుదిధ్ లేదు. నువీవ్ జనమ్లో బాగుపడవ” అనాన్డు. ‘నిజమే. మా 
నానాన్ అదే అంటూ ఉంటారు’ అనన్టుట్ ఆమె నవేవ్సింది. ఇదద్రూ వచిచ్ కూరుచ్నన్ అరగంటకి రైలు కదిలింది.  
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మరో గంట గడిచింది. అతడికి నిదర్ పటట్లేదు. పకక్ బెరత్ మీద పడుకునన్ ఆమె కదలికలు చూసూత్ ఉంటే, ఆమెది కూడా తన 
పరిసిథ్తే అనిపించింది. ఆమె శరీరంలో ఆ ఇబబ్ంది కదలిక తన సామీపయ్ం వలల్నో, డిర్ంక లేకపోవటం వలల్నో తెలీదు. మొదటిదే కారణం 
అనుకునాన్డు. ఇంతలో ఆమె కుడిపకక్ నుంచి వెలల్కిలా తిరిగిoది. కంపారుట్మెంటు నీలి రంగు లైటు వెలుతురు కొండల మధయ్ చందర్కిరణంలా 
ఆమె మెడ కిర్ంద తళకుక్న మెరిసింది. అoదంతో పాటూ ఆ అమామ్యి మాట తీరూ, ఈజ, ముఖయ్ంగా... బాడీలాంగేవ్జి లో ఒక సైట్ల అతడిని 
ముగుధ్ణిణ్ చేసింది. 

లేచి ఆమె దగగ్రకు వెళాళ్డు.  
ఆమె రెండు పెదవుల మధయ్ సనన్టి ఖాళీ ఆహావ్నిసుత్నన్టుట్ కవివ్సోత్ంది.  
అతడు ముందుకు వంగి ఆమెని ముదుద్ పెటుట్కోబోతూ ఉండగా కళుళ్ విపిప్ంది.  
అతడు అలాగే ఆగి ఆమె వైపు చూసూత్ ఉండిపోయాడు.  
అతడి ఆవేశపు ఊపిరి మొహానికి వెచచ్గా తగులుతోంది.  
ఆమె మొహం పకక్కి తిపుప్కోలేదు.  
అతడివైపే కనాన్రప్కుండా చూసూత్, సప్షట్మైన సనన్టి సవ్రంతో “ఇదేనా మీ కలచ్రు?” అంది. 
... 
ఆమె నిదర్ లేచే సరికి నరసాపురం వసోత్ంది. అతడింకా కాయ్బిన లో ఉండటం చూసి, “అదేమిటి? పాలకొలుల్లో దిగలేదా?” 

అని ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది. అతడు సమాధానం చెపప్లేదు. రాతర్ంతా నిదర్ లేనటుట్ అతడి కళుళ్ ఎరర్గా ఉనాన్యి. ఆమె ఫెర్ష అయేయ్సరికి 
నరసాపురం వచిచ్ంది. కారుని అకక్డి వరకూ రమమ్నన్టుట్నాన్డు. సేట్షన బయట అది రెడీగా ఉంది. అందులో రేవు వరకూ వెళిల్, అవతలి గటుట్  
పడవ ఎకాక్రు. వశిషట్ గోదారి సముదర్ంలో కలిసే చోటు అంతరేవ్ది. పడవ నెమమ్దిగా వెళోత్ంది. చలల్టి గాలి తెరలు తెరలుగా వసోత్ంది. అపప్టి 
వరకూ మాటాల్డని ఆదితయ్ అపుప్డు నోరు విపాప్డు. 

“రాతర్ంతా ఆలోచించాను. నినన్టి చరయ్కి సిగుగ్ పడుతునాన్ననీ, నినన్ రాతిర్ నీ ఒకక్ మాటతో గొపప్గా మారిపోయాననీ... 
పెదద్ పెదద్ డైలాగులు వాడను. అసలు నేను చెపప్దలుచ్కునన్ది కూడా అది కాదు. నాకు కారవాన సినిమా గురొత్సోత్ంది. నువువ్ నాకనాన్ జసట్ 
నాలుగైదేళుళ్ చినన్దానివి. అయినా నువువ్ సిగరెట తాగుతూంటే నాకు నేనే పెదద్రికం ఆపాదించుకుని “పదహారేళళ్ వయసులో సిగరెటేల్మిటి” 
అని తిటాట్ను. అదే... నాకనాన్ యాభై ఏళుళ్ పెదద్యిన తాతయయ్ ‘కాణీకి ఠికాణా లేకుండా పేర్మించటం ఏమిటని’ తిడితే భరించ లేకపోయాను. 
మెచూయ్రిటీ అనేది ఎంత రిలేటివ టరమ్..! బాయ్గులో నిరోధ పెటుట్కునే నీ కలచ్ర నాకు హీనంగా తోచింది. ఇరవై నాలుగు నెలల కిర్తం 
పరిచయమైన అమామ్యి కోసం ఇరవై నాలుగేళుళ్ పెంచిన అమమ్ని వదిలేదాద్మనుకునన్ నా కలచ్ర దాని కనాన్ ఏవిధంగా గొపప్దో నాకు అరథ్ం 
కావటం లేదు. ఇది చెపప్టానికే పాలకొలుల్లో దిగకుండా ఇకక్డి వరకూ వచాచ్ను”.  

ఆమె కళుళ్ విపాప్రితమయాయ్యి. మనసులో భావానిన్ అంత చకక్గా చెపిప్నందుకో, ఆ నిజాయితీకో ఫిదా అయినటుట్ 
అభినందన పూరవ్కంగా అతడి వైపు చూసింది.  

“సమసయ్కి పరిషాక్రo వెతకటం వేరు. సమసయ్ నుంచి పారిపోవటం వేరు. నేను చేసింది అదే” అనాన్డతను. “…ఆరిథ్కంగా  
సిథ్రపడాడ్క పెళిల్ చేసుకుoదామనీ, అపప్టివరకూ ప..వి..తర్ం..గా బర్తుకుదామనీ నేనూ నా గరల్-ఫెర్ండూ తీసుకునన్ నిరణ్యo ఎంత పెళుసైందో 
నినన్ రాతిర్ నేను చేసిన పనితో అరథ్మయింది. పెదద్లు రాజీకి రాకపోతే కలో గంజో తాగి బర్తకాలా? ఇపుప్డే ఆరోగయ్ంగా విడిపోవాలా? నా 
ఫెర్ండ తో చరిచ్సాత్ను.”   
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“రాతిర్ విషయం మరిచ్పో ఆదితాయ్..!”  
“ఇంకొకక్ అనుమానం” 
“చెపుప్” 
“సిగరెటుల్, డిర్ంకు... అంతా అబదద్ం కదూ” 
“మన కథకి అది అంత అవసరం కాదనుకుంటునాన్ను” నవివ్ంది. 
 అతడు దాని గురించి మరి రెటిట్ంచకుండా, “నేను నీకేం చెయయ్గలను? ఐ మీన... గిఫట్? ఏదో ఒకటి అడుగు పీల్జ. నా 

సంతృపిత్ కోసం” అని అడిగాడు. 
ఏమి అడగాలా అనన్టూట్ ఆమె ఒక క్షణం ఆలోచించింది. వాళళ్ని రేవులో దింపిన పడవ సరంగు అవతలి గటుట్ గమయ్ం 

చేరుకోవటానికి బలంగా తెడుడ్ వేసూత్ పర్వాహ వేగానికి ఎదురుగా వెళుత్నాన్డు. ఎదురు గాలి వీసూత్నే ఉంది. అయినా పడవ గమయ్ం వైపు 
వెళోత్ంది. 

“ననున్ తీసుకు వెళళ్టానికి మా నానన్ వసాత్డు. ననున్ సైకాలజీ చదివించటానికి ఆయనిన్ వపిప్ంచమని మీ మాసాట్రుగారికి 
చెపుప్. అదే నువువ్ చెయయ్గల సాయం” అనన్ది సుమదుయ్తి. 

 
 

 
 

 ★★★        (వచేచ్ నెల మరో కథతో కలు కుందాం) 


