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అతను చాలా దయనీయంగా వునాన్డు చూడాడ్నికి. ఎంతో దరప్ంగా, ఉతాస్హంగా, కళగా వుండే అతడు చాలా 
నీరసించి కనిపిసుత్నాన్డు.  

ఆతడు షేవింగ కూడా చేసుకోకుండా గడడ్ం అలాగే వదిలేశాడు. అతని మొహంలో ఎపుప్డూ కనిపించే తేజసుస్ 
మృగయ్ం అయింది.   

ఎపుప్డు చూసినా మడత నలగని దుసుత్లలో, బటట్ల కంపెనీ  మోడల లాగా   కనిపించే అతడు నిరేవ్దంగా 
ఉనాన్డు. అంత ఫంక్షన కి ఇసతరీ కూడా చేయబడని సాధారణమైన తెలల్రంగు కాటన షరట్, నీలిరంగు జీనస్ వేసుకుని 
వచాచ్డు. 

రెండు నెలలు గా అతడు ఊరోల్ లేడు. 
హైదరాబాద నుంచి వచిచ్న తరావ్త డాకట్ర జానకి రాం గారి సలహా మేరకు అతనిన్ వాళళ్ అకక్యాయ్ వాళళ్ ఊరికి 

పంపారు. వెళుతూ వెళుతూ తనతో బుకస్ కూడా తీసుకు వెళాళ్డు.  
ఇంకో మూడు నెలలోల్ ఫైనల ఇయర పరీక్షలు. 
కొతత్ వాతావారణం, కొతత్ మనుషులు ఉంటారు కాబటిట్, అకక్డికెళిళ్ అనీన్ మరచి పోయి,  కుదురుగా చదువుకుని 

హాయిగా తిరిగి వసాత్డని వాళళ్ అమామ్నానన్లు అంచనా వేశారు. 
అకక్డికి వెళిళ్నా అతని పరిసిథ్తిలో ఏమాతర్ం మారుప్ లేదు. 
అకక్డ గడిపిన కొనిన్ రోజులు ధాయ్నం నేరుచ్కునే పర్యతన్ం చేశాడు. ఎవరో బాబా వునాన్రంటే దరశ్నానికి 

వెళాళ్డు. తన ఆలోచనలని ఎంత దూరం చేసుకోవాలని పర్యతన్ం చేసే వాడొ అంతకు రెటిట్ంపు వేగం తొ అవి అతనిన్ 
చుటుట్ముటేట్వి. 

గంటల తరబడి శూనయ్ంలోకి చూసుత్ండి పోయే వాడు. ఏ పని చేయటానికి ఆసకిత్ చూపే వాడు కాదు. 
ఎవరిని చూసినా తనే గురుత్ వచేచ్ది. ఏ పాట వినాన్ అందులోని భావం తనకే అనవ్యించి వార్సారా అది అనన్టుట్ 

తోచేది.  
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ఎదుటా నీవే ఎదలోనా నీవే 
ఎటు చూసేత్ అటు నీవే  
మరుగైనా కావే 
మరుపే తెలియని నా హృదయం 
తెలిసీ వలచుట తొలి నేరం 
అందుకే ఈ గాయం 
గాయానైన్నా మాననీవు 
హృదయానైన్నా వీడిపోవు 
కాలం నాకు సాయం రాదు 
మరణం ననున్ చేరనీదు 
పిచిచ్ వాడిన్ కానీదు 
కలలకు భయపడి పోయాను 
నిదురకు దూరం అయాయ్ను 
వేదన పడాడ్ను* 
(* అభినందన చితర్ంలో ఆచారయ్ ఆతేర్య వారి రచన) 
మనసు కవి ఆతేర్య వార్సిన పాట అక్షర సతయ్ం కదా అని ఎనిన్ సారల్నుకునాన్డొ.  
అకక్డుండగా ఒక రోజు ఒక టెలిగార్ం వచిచ్ంది. "మదర సీరియస సాట్రట్ ఇమీమ్డియెటీల్" అని. ఆ రోజులొల్ మొబైల 

ఫోనుల్, ఎసెస్మెమ్స లు, ఇంటర నెట సౌకరయ్ం వుండేది కాదు. 
ఏదయినా ముఖయ్మైన సమాచారం వేగంగా పంపాలి అంటే టెలిగార్మే గతి. పర్తి ఇంటికి లాయ్ండ లైన ఫోన కూడా 

వుండేది కాదు. 
వాళళ్ అమమ్గారికి సడన గా గుండె పోటు రావటంతొ హైదరాబాదు లోని నిజాం ఆసుపతిర్కి తరలించారు అట. 

అకాక్బావలతో బాటు హడావుడిగా హైదరాబాద చేరుకునాన్రు. 
అకక్డ ఎవవ్రు అతనిన్ సూటి పోటి మాటలు అనలేదు కానీ అందరి చూపులీన్ అతడు చదవగలిగాడు. తలిల్ 

ఆరోగయ్ం విషమించటానికి అతనే కారణం అనన్ భావన అందరి చూపులోల్ కనిపిసోత్ంది. 
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వాసాత్వానికి రెండు నెలల తరావ్త పరీక్షలు వార్యటానికి వచిచ్నపుప్డు వాళళ్ అమమ్గారితో సూటిగా చెపేప్యాయ్లి 
అని అనుకునాన్డు, ’అమామ్ తనను నేను మరచిపోలేకుండా వునాన్ను. ఆసిథ్, అంతసుత్ ఇవనీన్ మనం సృషిట్ంచుకునన్వి. ఆ 
అమామ్యి నూటికి నూరు పాళుళ్ మంచిది. నాకు తనతో జీవితం కావాలి. వాళళ్ అమామ్నానన్లకు సంబంధించిన చింత 
నేను చేయదలచుకోలేదు. మీకు ఇషట్మయినా, కాకునాన్ నేను తెగించి నా నిరణ్యనికి కటుట్బడి వుండాలని 
అనుకుంటునాన్ను.  తనను కోలోఫ్తే నేను జీవితమే కోలోఫ్యినటుట్. ఈ భావన నాకు ఈ మధయ్ పదే పదే కలుగుతోంది. 
తలితండుర్లుగా నాకు మీపై సంపూరణ్ గౌరవం వుంది. కానీ నా ఈ నిరణ్యానిన్ మీరు కాదనవదుద్’ ఇలా చెపేప్యాయ్లి 
అమామ్ నానన్లతో అని అతడు ఒక నిరణ్యం తీసుకుని నిశిచ్ంతగా పడుకునాన్డు. 

కానీ మరుసటి రోజే ఈ టెలిగార్ం. 
ముఖయ్మంతిర్గా ఉనన్ ఆ రోజులోల్ ఎనీట్ రామారావు గారికి గుండె నొపిప్ వచిచ్ అమెరికా కి వెళాళ్లిస్ వచిచ్ంది. ఆ 

రోజులొల్నే ఆయనకి అమెరికాలోని మన తెలుగువారైన డాకట్ర కాకరల్ సుబాబ్రావు గారి గురించి తెలిసింది. వారిని 
ఆంధర్పర్దేశ కి ఆహావ్నించి నిజాం ఆసుపతిర్ బాధయ్తలు అపప్జెపిప్, తెలుగు వారికి అంతరాజ్తీయ సాథ్యి వైదయ్ం 
అందించాలని ఆయన నిరణ్యం తీసుకోవటం ఆ రోజులోల్నే జరిగిపోయాయి. ఆ తరావ్త నిజాం ఆసుపతిర్ సూపర 
సెప్షాలిటి ఆసుపతిర్గా మారటం, ఎందరివో పార్ణాలు కాపాడటం జరిగినది ఆ రోజులోల్నే. 

ఆసుపతిర్ లో అయినవాళళ్ందరూ చెపిప్ంది ఒకక్టే.  
’పిడిరాయిలాంటి మనిషి మీ అమమ్గారు. ఏ అనారోగయ్ం ఎరుగరు. అలాంటిది నీ గురించి ఆలోచించి ఆలోచించి 

గుండెపోటు తెచుచ్కునన్ది. దేవుని దయ వలన సకాలంలో బైపాస 
ఆపరేషన అయియ్ంది కాబటిట్ బర్తికి పోయింది. ఆమెను నీవు ఎంతమాతర్ం కషట్పెటట్దుద్. ఆమె చెపిప్నటుట్ మసలుకో” 
ఈ పరిసిథ్తులలో తన మనసులోని మాటను తలిల్కి చెపప్టం ఎంతమాతర్ం భావయ్ం కాదని అతనికి అరథ్ం అయింది. 

నానన్గారితో, అనన్యయ్ వదినెలతో ఎవరికి చెపిప్నా కూడ చివరికి తన నిరణ్యం వలల్ తలిల్ గుండె పై పెనుభారం పడి ఆమె 
పార్ణాలకే పెను ముపుప్ ఏరప్డే పర్మాదం వుందని అతడు ఇక మౌనం దాలాచ్డు. 

అకక్యయ్ వాళళ్ ఊరికి వెళళ్టం, అటు నుంచి హైదరాబాద కి వెళళ్టం ఇలా ఏతావాత ఓ రెండు నెలలు ఆ ఊరికి 
దూరంగా ఉండిపోయాడు. 

 
ఇక వరత్మానం లోకి వసేత్, "భోజనాలకు వెళదాం పద చినబాబూ" వదినెమమ్ మాటలతో ఈ లోకంలోకి వచాచ్డు. 

పెళిళ్ పందిటోల్ జనం పలచ్గా వునాన్రు. వేదిక మీద మహరాజ కురీచ్లలో నూతన వధూవరులు కూరుచ్ని ఏదో 
మాటాల్డుకుంటునాన్రు.  
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భోజనాలు ముగించుకునన్ అతిధులు కొందరు తాంబూలాలు సేవిసూత్ ఫానల్ కిర్ంద కురుచ్నాన్రు. చాలామంది 
ఇళళ్కు వెళిళ్ పోయారు.  

"సరే వదినె. నేను కూడ ఒక నిమిషంలో వచేచ్సుత్నాన్" అని చెపాప్డు. 
అనన్యయ్ వదినెమమ్లు మేడ పైని డైనింగ హాల వంక దారితిశారు. 
అతడు కూడా వారితో వెళుళ్ంటే ఎలా వుండి వుండేదో పరిసిథ్తి.  
అతడు వంటరిగా ఆలోచిసూత్ కూరుచ్నాన్డు.  
ఉదయం నుంచి కనిపిసూత్నే వుంది ఆ అమామ్యి. ఎవరి చిరునవువ్ కోసం తను పిచిచ్ వాడిలా ఎదురు చూసే 

వాడో, ఎవరు కనిపిసేత్ చాలని మేడ ఎకిక్ ఎదురు చూసే వాడొ, ఎవరు మాటాల్డితే అనీన్ మరిచిపోయి పరవశించి వినే 
వాడో, ఎవరు కలలోల్ కనపడితే చాలని రాని నిదర్కై ఎదురుచూసేవాడో, కలలో ఆమె కనపడాలని దేవుణిణ్ మొకుక్కుని 
నిదర్కు ఉపకర్మించేవాడో, రాని నిదర్ని, కనలేని కలలిన్ నిందించుకుంటూ ఉండిపోయేవాడో, సాకాష్తుత్ ఆ కలల దేవత తన 
కండల్ ముందరే తిరుగుతోంది. 

తనతో చూపు కలిపే పర్యతన్ం చేసోత్ంది ఉదయం నుంచి. 
ఏదో మాటాల్డాలని చూసోత్ంది పెళిళ్కి వచిచ్నపప్టి నుంచి. 
తన కలలిన్ మరింత పెంచి తనకు దోర్హం చేయలేడు. తనని కలిసి మాటాల్డి తనకు భవిషయ్తుత్ పటల్ మరినిన్ 

భర్మలు కలిగించలేడు. 
తన అసహాయ సిథ్తిని చెపిప్నా తను వినే సిథ్తిలో లేదు. మన జీవితం మనిషట్ం అంటుంది. మనిదద్రం ఒకక్టయాయ్క 

ఎవరూ ఏమీ అనలేరు కాసాత్ ధైరయ్ం చేయి అంటోంది.  
తనకు ధైరయ్ం లేక కాదు. తనను ఈ క్షణంలో కటుట్బటట్లతో తీసుకు పోయి పెళిళ్చేసుకుని పోషించుకోగలడు, ఆ 

సైథ్రయ్ం తనకుంది.  
కాని తన తలిల్ని బాధపెటేట్ ఉదేద్శం తనకు ఏ కోశానా లేదు. ఈ అమామ్యి గొపప్తనానిన్ తన తలిల్ అరథ్ం చేసుకోలేక 

పోవటం తన దురదృషట్ం. తనవాళుళ్, ఆ అమామ్యి తరఫు వాళుళ్ అందరు ఆనందంగా ఒపుప్కుని పదద్తి పర్కారం పెళిళ్ 
జరిగితే బాగుంటుంది కాని, అయిన వాళళ్ందరిని బాధపెటిట్ తాము ఏమి బావుకుంటాం. 

తనకు ఆమె అంటే ఇషట్ం లేదని ఎవరయినా అంటే  అంతకు మించి మూరఖ్తవ్ం ఇంకోటి వుండదు. 
 
మేరే బస మే అగర కుఛ హోతా 
తో, ఆంసూ తేరీ ఆంఖోం మే ఆనే న దేతా. 
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సారా దరద్ అకేలే సహ లేతా 
తుఝె మై ఘం కోయీ ఉఠానే న దేతా 
(నాకేమాతర్ం శకిత్ ఉనాన్ నీ కనున్లోల్ కనీన్రు రానీయను. నీ బాధ మొతత్ం తీసేసుక్ని నేనొకక్డినే  భరించగలను, 

నీకే బాధని కలుగనివవ్ను). శైలేందర్ సింగ పాడిన పాట అపర్యతన్ంగా గురుత్కు వచిచ్ంది అతనికి. 
నేసత్మా, నీవు నాగురించి బాధ పడకు. తలిదండుర్లను బాధించలేని నా అశకత్తని మనిన్ంచు. నా ఏ నిరణ్యానిన్ 

కాదనలేదు వారు ఇంత వరకు. నా జీవితానికి సంబంధించిన అతి ముఖయ్మైన ఈ నిరణ్యానిన్ వారు హరిష్ంచలేకపోవడం 
నాకు పిడుగుపాటుగా వుంది. 

నేను నినున్ మరువలేను. 
వారిని ఒపిప్ంచలేను. నా పరిసిథ్తి అడకతెత్రలో పోక చెకక్లాగ వుంది.  
మొదటోల్ నేననుకునే వాడిన్నీ కోసం ఎవరినయినా ఎదిరించగలనని. నీ కోసం ఎంత సాహాసాలు అయినా 

చేయగలనని అనుకునే వాడిని అవనీన్ అపోహలు అని అరథ్ం అవుతోంది. 
కానీ ఒకటి మాతర్ం నిజం. నీవు లేని నాజీవితం అరథ్ రహితం. ఈ రెండు నెలలుగా నేను పాటిసుత్నన్ మౌనం నాకు 

నరక సదృశయ్ంగా వుంది. ననున్ నేను పరీకిష్ంచుకునాన్ను. నీవు లెకుండా బర్తుకగలనా అని. అది అసాధయ్ం అని అరథ్ం 
అయిపోయింది.  ఒకోక్ క్షణానిన్ ఒకోక్ యుగంలా గడిపాను నిను చూడకుండా. 

నేసత్మా చేదుగా వునాన్ మాతర్ మింగకతపప్దు. భరించలేని ఈ ఎడబాటు ఇక నా జీవితం లో శాశవ్తం 
కాబోతోంది.  

ఈ రోజు నువువ్ నాకనుల ముందరే కనిపిసుత్నాన్ మాటాల్డించాలని వునాన్ మాటాల్డించలేకపోతునాన్ను. నినున్ 
మరచి పోతానని నాకు నేనే మాట ఇచుచ్కునాన్ను. 

ఇది నాకు ఏమాతర్ం ఆనందకరం కాదు. 
ఇది నాకు నరకంకనాన్ తకుక్వ ఏమి కాదు. 
నా జీవితం ఎలా వుండబోతోందో నాకయితే ఏమీ అరథ్ం కావటం లేదు.  
 
ఊగానే నీ పాటలో ఊయాయ్లై 
ఉనాన్నే ఈనాటికి నేసాత్నైన్ 
 
తానాలే చేసాను నేను నీ సేన్హం లో 
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పార్ణాలే దాచావు నీవు నా మోహం లో 
 
ఆనాటి నీ కళళ్లో నా కళేళ్ 
ఈనాటి నా కళళ్లో కనీన్ళేళ్ 
 
ఉందా కనీన్ళళ్కు అరద్ం ఇనేన్ళుళ్గా వయ్రధ్ం చటట్ందే రాజయ్మ 
సుకక్లేల్ తోచావే ఎనెన్లేల్ కాచావే ఏడ పోయావే* 
(* నిరీక్షణ చితర్ంలో కేజే జేసుదాస గానం - రచన ఆచారయ్ ఆతేర్య) 
నీవు ఎంత బాధపడి వుంటావో నేను ఊహించగలను. ఇంకా అవి మన పరిచయం అయిన కొతత్లు. ఎకక్డికి 

వెళుతునాన్నో చెపిప్ వెళాళ్ను. అపుప్డు నాలుగంటే నాలుగే రోజులు వెళాళ్ను. అపుప్డే వుండలేక పోయాం మనం ఒకరితో 
ఒకరు చూసుకోకుండా. నాకు తెలుసు ఈ రెండు నెలలు నీవు నరక యాతన అనుభవించి వుంటావు.  

ఎందుకంటే అంతకంటే ఎకుక్వ నరక యాతన నేను అనుభవించాను. నాకు తెలుస్ ఆ బాధ.  
కాని ఒకటి మాతర్ం నిజం. మనవి కలవని దారులు. మనం ఎనన్టికీ కలవలేం అనన్ సతయ్ం నాకు సప్షట్ంగా బోధ 

పడింది. ఏ అదుభ్తమో జరిగి నువువ్,నేను కలిసేత్ ఎంత బావుంటుంది అనన్ ఆశ నాకూ వుంది.  
కానీ మా అమామ్నానన్ల ఇషాట్నికి వయ్తిరేకంగా నేను ఇపప్టిదాకా ఏ పని చేయలేదు. వాళుళ్ నేను చేసే పనులకు 

సంతోషపడి ననున్ అభినందించటమే నాకు అలవాటు. మొదటి సారిగా మా అమమ్ నా పని పటల్ అయిషాట్నిన్ వయ్కత్ 
పరచింది. నేను ఆమెని బాధించలేను. ఆమె మొహంలో దిగులుని, దుఃఖానిన్ నేను చూడలేను. 

ఇక మనం ఎనన్టికి కలవలేక పోవచుచ్.  
ఇవావ్ళ నినున్ కనులారా చూసుకునాన్ను. చాలు ఈ జనమ్ కి ఈ అదృషట్ం చాలు. నీతో మనసారా మాటాల్డాలని 

నా మనసస్ంతా లాగేసుత్నాన్ కూడా ననున్ నేను నిలువరించుకుంటునాన్ను. ఏదేని మాటాల్డాననుకో నా నిరణ్యం సడలి 
పోవచుచ్. అందుకే ఏమాటా మాటాల్డె పర్యతన్ం చేయలేదు. ననున్ అసహియ్ంచుకుంటునాన్వు కదు. అసహియ్ంచుకో. ఇంకా 
అసహియ్ంచుకో. ననున్ ఏ మాతర్ం ఇషట్ పడవదుద్. ననున్ దేవ్షించు. అలాగనాన్ ననున్ మరచి పో. నీవయినా నీ జివితంలో 
ఆనందంగా వుండు. నాజీవితానికి ఇంతే అనుకుంటా. 

అతనిలో ఆలోచనల పర్వాహం సాగిపోతోంది. 
నీవు ననున్ ఇంకా అసహియ్ంచుకునేలా చేసి నీ నుంచి దూరమవుతా. 

PPP 
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పరుస్ తీసుకుని అతనికి దగగ్రగా రాసాగింది ఆమె. ఆ పరుస్లోనే దాచుకుంది ఆమె అతనికై వార్సి పెటుట్కునన్ 
ఉతత్రం. 

ఆమె ఒకోక్ అడుగు దగగ్రగా వచేచ్ కొదిద్ అతనిలో కూడా ఆనందం కటట్లు తెంచుకొంటోంది. ఆమెని 
చూడకూడదు, ఆమెతో మాటాల్డకూడదు అని బలవంతం మీద తనిన్ తాను నిగర్హించుకుంటూ వసుత్నాన్డు ఉదయం 
నుంచి. 

ఆమె వచిచ్ తనదైన సమోమ్హనకరమైన చిరునవువ్తో పలకరిసేత్ తానిక ఆగగలడా? ఆమెని మరచి పోవాలనే తన 
నిరణ్యానికి కటుట్బడి వుండటం సాధయ్మయేయ్ పనేనా అపుప్డు.  

ఏదో ఒకటి చేయాలి. అతని మెదడు నిండా ఇలా అరథ్రహితమైన అనారోగయ్కరమైన ఆలోచనలు 
కొనసాగుతునాన్యి. 

అపుప్డు లేచాడు అతడు. ఆమె దగగ్రి దాకా వచిచ్ంది. అతని ఎదురుగా నిలబడి చిరునవువ్తో "ఏయ మొదుద్ 
ఎకక్డికి వెళాళ్వు ఇనాన్ళుళ్. నేనెంత కంగారు పడాడ్ను తెలుసా?" అంటూ తన పరుస్ తీయబోయింది. 

అపుప్డు జరిగింది ఆ సంఘటన. 
అతను విసురుగా ఎడం భుజానిన్ ఒడిసి పటుట్కుని ’నాతో రా చెబుతాను’ అని విసురుగా ఆమెని జన సమూహానికి 

కాసాత్ దూరంగ లాకెక్ళాళ్డు. చర చర మని లాకుక్ంటూ అతను తీసుకు వెళుతుంటే ఆమెకి ఏమీ అరథ్ం కాలేదు మొదట. 
"ఏయ వసుత్నాన్ను కద, ఎందుకు ఆ విసురు?" అంటు గోముగా విసుకుక్ంది. 

కళాయ్ణమండపం పర్వేశదావ్రం దగగ్రకి చేరుకునాన్రు. అతిథులకు ఆహావ్నం పలికి, పనీన్రు చిలకరించి, చేతిలో 
గులాబి పెటిట్న ఆహావ్న బృందం భోజనానికి వెళిళ్ంది. అకక్డి టేబుల, చెయిరస్ ఖాళీగా వునాన్యి. అకక్డ నిలబడి ఆమె 
జబబ్ని అలాగే ఒడిసి పటుట్కుని సప్షట్మైన పదాలోత్ ఇలా చెపాప్డు. 

"నాకు నువవ్ంటే అసహయ్ం. నా దృషిట్లో నీవు బజారు ఆడవాళళ్కనాన్ నీచం. ఎందుకు నీతో సేన్హం చేశానో నాకే 
తెలియదు.  ననున్ మరచిపో. నా వెంట పడకు. నీతో సేన్హం కొనసాగించే ఉదేద్శం నాకు ఎంతమాతర్ం లేదు.  నా జీవితం 
లో నేను చేసిన అతి పెదద్ పొరపాటు నీతో సేన్హం చేయటం"  

అసహాయత, దుఃఖం అతనితో అలా పలికిసుత్నాన్యి. ఆ మాటలోల్ ఏ ఒకక్టీ అతడు మనసుతో అనటం లేదు. 
ఆమెని నొపిప్ంచటానికి మాతర్మే అతను అంటునాన్డు.  

ఆ అమామ్యి కూడా చినన్పిలల్. సైకాలజీ లో ’టార్నాస్క్షనల ఎనాలిసిస’ పటల్ ఏ కొదిద్గా అవగాహన వునాన్ కూడా 
అతనపుప్డు పసి పిలాల్డిలాంటి మనసథ్తవ్ంతో మాటాల్డుతునాన్డు అని అరథ్ం చేసుకోగలిగి వుండేది. అపుప్డు ఆమె అతని 
మాటలిన్ పేరెంట సేత్ట లో విని అతనిన్ అరథ్ం చేసుకోగలిగి వుండేది. 
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కానీ దురదృషట్ం ఆమె అతని మాటలిన్ యధాతథంగా అరథ్ం చేసుకుని దిగర్భ్మ కి గురయియ్ంది. 
అతడి కళుళ్ ఎరర్గా మారాయి అలా మాటాల్డుతునన్పుప్డు. ఎరర్గా మారిన ఆ కండల్లోంచి కనీన్రు ధారలుగా 

వసుత్నాన్యి. మొహం జేవురించింది.  
ఆమె అతడి వంకే చూసుత్ండిపోయింది. అతని మాటలు ఒకొక్కక్టి పదునైన బాణం ములుకులాల్గా 

తగులుతునాన్యి ఆమెకి. కాసేపటికి ఆమె చెవులు వినటం ఆగిపోయాయి. కనులు తెరుచుకునే వునాన్యి కానీ దృశాయ్లిన్ 
చూడటం ఆపేశాయి. ఆమె కీ ఏమీ కనపడడ్ం లేదు.  

అవుదూడ కళళ్లాంటి ఆమె పెదద్ కళుళ్ ఆ దిగర్భ్మకి మరింత పెదద్వి అయాయ్యి. మొదట ఒక పలచ్టి కనీన్టి తెర 
ఆమె కళళ్ంతా అలముకుంది. ఆ తరావ్త బొట బొట మని కనీన్టి బిందువులు ఆమె కనుకొలకుల నుండి సంతతధారగా 
జాలువారటం మొదలెటాట్యి. 

తెరచిన పరుస్ తెరచినటేట్ వుండి పోయింది. 
పరుస్ లోపలి కాగితాలిన్ పటుట్కునన్ ఆమె సుకుమారమైన ఎరర్టి వేళుళ్ అలాగె ఉతత్రానిన్ ఒడిసి పటుట్కుని 

వుండిపొయాయి. 
ఆమె భుజం పై అతడు పటుట్ సడలించాడు.  
వారిరువురికి అదే తొలి సప్రశ్. తెలల్టి సుకుమారమైన ఆమె భుజం ఎరర్గా  కంది పోయి అతడి సప్రశ్ తాలూకు 

ఆనవాళుళ్ కొనిన్ రోజులు నిలిచిపోయాయి. 
 
వారిదద్రి గుండెలోల్ ఆ సప్రశ్ తాలూకు వాతలు జీవితాంతం మిగిలిపోయాయి. వారి తొలి సప్రశ్ ఆవిధంగా 

జీవితాంతం గురుత్ండిపోయేలా భీతావహంగా ఉండిపోయింది ఇరువురి మదిలో. 
తాను అలా మాటాల్డగలనని అతడు అనుకోలేదు. ముందుగా అనుకుని మాటాల్డిన మాట ఒకక్టి కూడా లేదు 

వాటిలో. 
చినన్ నాటి నుండి కూడా అతను ఎవరీన్ నొపిప్ంచి ఎరుగడు. ఎవరిన్ బాధపెటిట్ ఎరుగడు. అతనికి విపరీతమైన 

కోపం వచిచ్నా దుఃఖం కలిగినా తనను తాను హింసించుకునే వాడు. లేదా తనకు అతయ్ంత పీర్తిపాతర్మైన బొమమ్లిన్, 
వసుత్వులను ధవ్ంసం చేసి ఆపై వాటి తాలూకు ముకక్లిన్ ముందరేసుకుని భోరున విలపించేవాడు. 

ఇపప్టి అతని పర్వరత్న అంతకనాన్ భినన్ంగా ఏమీ లేదు. కానీ ఇకక్డ వునన్ది బొమమ్ కాదు, సప్ందించి గాయపడే 
గుణం వునన్ మనసునన్ మనిషి. 
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అతని మీదనే ఆశలు పెటుట్కుని, ఆ ఆశలు భగన్ం అవటంతో ఆమె నిరుతత్రురాలయింది. ఆమె గొంతులోంచి ఏ 
మాటా పెగలలేదు.’అసలు తనకు మాటలు వచుచ్ అనన్ది కూడా మరచిపోయింది. 

ఆమె నిసస్తుత్వగా అకక్డి కురీచ్లో కూలబడి పోయింది. 
అతడు వగరుసూత్ బయటికి వెళీళ్ పోయాడు. 
అతిథులకు సావ్గతం పలికే వేదిక దగగ్ర వారు ఒకరికి ఒకరు శాశవ్తంగా వీడోక్లు పలుకోక్వటం కేవలం 

యాధృచిచ్కం అనలేము. విధివార్త కూడా కావచుచ్. 
రెఖావోంక ఖేల హై ముకదద్ర, 
రేఖావోం సే మాత ఖారహే హో. 
(హసత్రేఖలు మన జీవితాలిన్ శాశిసాత్యి, హసత్ రేఖలతోనే నీవు చావు దెబబ్లు తింటునాన్వు సుమా) 
 
జగ జీత సింగ పాట ఎకక్డినుంచో వినిపిసోత్ంది. 

PPP 
రైలు వేగంగా వెళుతూనే వుంది. 
అపుప్డు సమయం దాదాపు తెలల్వారు ఝాము మూడు మూడునన్ర అవుతూ వుంటుంది.  
చెపప్టం ముగించిన సంతోష తెర తొలగించి మసక అదాద్ల కిటికీ లోంచి బయటకు చూసుత్ండి పోయాడు. అతని 

కండల్ నిండా కనీన్రు నిండి వుంది. 
అతడు డగుగ్తిత్కతో చెపాప్లిస్వచిచ్ంది చివరి వాకాయ్లు. 
నవయ్ పరిసిథ్తి ఏమీ మెరుగాగ్ లేదు. ఆమె కళళ్ నుండి ఆగకుండా కనీన్రు ఉబుకుతోంది. 
"ఏమిటంకుల. చేజేతులా జీవితానిన్ నాశనం చేసుకునాన్డు ఆ కురార్డు. అతడికి ఏమయినా బుదిధ్ వుందా" 

కఠినంగా అడిగేసింది.  
’అసలు లేదు. అతడి ఆ అనాలోచిత నిరణ్యం ఎందరి జీవితాల పైనో బలమైన ముదర్ వేసింది" 
"ఆ తరావ్త ఏమయింది అంకుల?" 
"సినిమా ఇకక్డితో ఆపేసేత్ బాగుంటుందేమో. అని నా అభిపార్యం. 
అయినా నిజజీవితంలో ఏమి జరిగిందో చెబుతాను.  
ఆ తరావ్త ఆమెకి ఆ బాయ్ంకు కురార్డితో పెళళ్యింది.  అమె అంతే అయోమయ సిథ్తిలో మొగుడితో 

అతాత్రింటికివెళిళ్పోయింది. 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                &çôd+ãsY  2021 

   10       పెల్టోనిక పేర్మ 

ఆ అబాబ్యి తలితండుర్లు అతనిన్ సవ్ంత ఊరికి తీసుకుపోయారు. తను చేసిన పనికి అతడు పశాఛ్తాత్పంతో 
కుమిలి పోయాడు. ఆ వయ్ధ కారణంగా అతను తీవర్మైన డిపెర్షన లో కూరుకుపోయి, దాదాపు నాలుగ్ సంవతస్రాలు 
జీవచఛ్వంగా గడిపాడు. అపప్టిదాకా అపర్తిహతంగా కొనసాగుతూ వసుత్నన్ అతని చదువు విచితర్మైన మలుపు తిరిగింది. 
చివరి సంవతస్రం పరీక్షలలో అనీన్ పరీక్షలు బాగానే వార్శాడు , వాటిలో కూడా అతనికి రికారుడ్ సాథ్యి మారుక్లు 
వచాచ్యి. ఆ అమమ్యిని మాటలతో గాయం చేసిన తొలి రోజులు అవి. అతనికి ఆ రోజులోల్ ఒక రోజు వునన్ మానసిక 
సిథ్తి మరొక రోజు వుండేది కాదు. చివరి రోజు ఫిజికస్ పరీక్ష బాగా వార్శాడు. పరీక్ష ఇంకో పదినిమిషాలోల్ 
పూరత్వతుందనగ, హఠాతుత్గా తన సమాధాన పతార్నిన్ తానే చించేసుకుని, ఆ తరావ్త తన డిగీర్ని సైతం మరో మూడేండుల్ 
పూరిత్ చేయకుండా, తనను తాను హింసించుకునాన్డు. 

అతను ఆమెని మానసికంగా గాయపరచిన సంవతస్రానికి ఆ అమామ్యికి పెళళ్యింది. 
ఆ సంవతస్ర కాలంలో ఆ అబాబ్యి ఇంటి వారు వారిదద్రిని కలపటానికి చేయని పర్యతన్ం లేదు. కానీ అపప్టికే 

చేతులు కాలాక ఆకులు పటుట్కునన్టుట్ అయింది" 
"అతను డిపెర్షన లో నుంచి ఎలా  బయట పడాడ్డు? ఇపుప్డు ఎకక్డ వునాన్డు? ఏమి చేసుత్నాన్డు?" నవయ్ ఆరా 

తీసింది. 
"ఆనిన్ డిపెర్షన లోంచి బయటకు వచేచ్ పర్యతాన్లు అవనీన్ ఒక గర్ంధం వార్యవచుచ్. జీవితంలొ సరిగాగ్ ఎదిగి 

రావాలిస్న సమయంలో అతని జీవితం అలా అవటం ఆ తలితండుర్లకు ఎంత వయ్ధ కలిగించిందో నీవు ఊహించగలవు.  
ఆ తరావ్త ఒక ఆధాయ్తిమ్క గురువు దావ్రా అతను ఊహించని విధంగా ఆ డిపెర్షన నుంచి బయట పడాడ్డు. ఆ 

తరావ్త ఇక అతను జీవితంలో వెను దిరిగి చూసుకోవాలిస్న అవసరం రాలేదు." 
"అతను ఇపుప్డు ఏమి చేసుత్నాన్డు? నవయ్ పర్శిన్ంచింది. 
“అదృషట్వశాతూత్ అతనికి అనుకూలవతి అయిన అమామ్యితో పెళిళ్ కుదిరింది. ఆమె కి పెళిళ్కి ముందరే ఏ 

విషయం దాచకుండా చెపేప్శాడు. ఆమె కూడా అతనిన్ సహృదయంతో అరథ్ం చేసుకుని అతని వెనన్ంటి ఉంది. ఆమె 
అందించిన పోర్తాస్హంతో తన కెరియర లో ముందుకు దూసుకుపోతునాన్డు. సైకాలజి రంగంలో విశేష కృషి చేసి 
ఎందరో యువతీ యువకులు జీవితాలోల్ వెలుగు పంచుతునాన్డు. అతను తన జీవితానిన్ అంత ఛినాన్భినన్ం 
చేసుకోవటానికి పర్ధాన కారణం అతనిలో సరి అయిన వయ్కిత్తవ్ నిరామ్ణం జరగకపోవటం. సమసయ్ ఎంత పెదద్దయినా 
కూరుచ్ని చరిచ్సేత్ తపప్క పరిషాక్రం లబిసుత్ంది.  జీవితంలో చాలా సందరాభ్లలో హృదయంతో కాక మెదడుతో 
ఆలోచించాలిస్ వుంటుంది.  
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తను ఎనిన్ సాధించినా, అతని మనసులో ఒక ములుకులా ఆమెని అవమానించానే అనన్ బాధ పీడీసూత్నే 
వుంటుంది.  

ఆ వేదన అతనిన్ వెంటాడుతూనే వుంది. అదొకక్టే అతని జీవితంలోని పర్ధాన వేదన. 
అతడి జీవితంలో ఒకే ఒక రిగెర్ట, ఆ అమామ్యిని అంత దారుణంగా అవమానించి వుండకూడదు అని. జీవితం 

ముగిసేలోగా  ఆమెని ఒకక్సారి అయినా సరే కలిసి మనసూఫ్రిత్గా క్షమాపణలు చెపుప్కోవాలి అనన్ది ఒకక్టే అతని తీరని 
కోరిక. 

ఆ గిలీట్ ఫీలింగ వలల్నే అతడు తీవర్మయిన డిపెర్షన కి లోనయాయ్డు. అతడు ఉదేద్శపూరవ్కంగా చేసిన అవమానం 
కాదు అది. ఆమె చిరునామా కూడా అతనికి తెలియదు. ఆమె ఎకక్డ వుందో అతనికి తెలియదు.  

ఆమె తారస పడితే ఆమె నోటి వెంబడి "క్షమించాను" అనన్ మాటలు వినే వరకు అతనిలోని ఆ ఆతమ్నూయ్నతా 
భావం పూరిత్గా తొలగి పోదు" 

PPP 
చెపప్టం ముగించి, నవయ్ వంక ఆపాయ్యంగా చూసూత్ ఇలా అనాన్డు "చాలా సమయం గడిచిపోయిందమామ్. 

నువువ్ అసలు విశార్ంతి తీసుకోలేదు. కాసేపనాన్ పడుకో అమామ్యి"  
"అలాగే అంకుల. మీరు పడుకోండి. అంకుల. నేను ఈ కథతో సినిమా తీయటం ఖాయం." అని  ఉదివ్గన్తతో 

గటిట్గా అరిచి చెపిప్ంది ఆ అమామ్యి ముసుగు తనిన్ పడుకునే ముందు. ఆమె నిదర్ పోయే పర్యతన్ం చేసోత్ంది కానీ నిదర్ 
రావటేల్దు. 

ఆ కథలోని ఆరర్ద్త ఆమెని కంట తడిపెటిట్ంచింది.  అ కథ గురించే ఆలోచిసూత్ కళుళ్ మూసుకుంది. 
 అతడు విశార్ంతిగా నడుం వాలాచ్డు. 

PPP 
 
సికిందార్బాద సేట్షన. 
ఇంకా పూరిత్గా తెలల్వారలేదు.  
మంచు తెరల దుపప్టుల్ నగరానిన్ కపేప్సి వునాన్యి. చలి వణికిసోత్ంది. నగరం ఇంకా పూరిత్ నిదర్ లేవలేదు. 
రైలు నెమమ్దిగా పాల్ట ఫాం కొచిచ్ ఆగింది. వీరి కంపారట్ మెంట ఆగిన దగగ్ర పాల్ట ఫాం పై లైటల్ కాంతి పలుచగా 

వుంది. రైలు పూరిత్ ఆగి ఆగకముందే సంతోష వాళళ్ కార డైరవర కంపారట్ మెంట లోనికి వచేచ్సి ’గుడ మారిన్ంగ సార’ 
అంటు గీర్ట చేశాడు.  

లగేజి తీసుకుని గేట దగగ్రకి వెళిళ్ పోయాడు. 
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నవయ్ తాలూకు లగేజి బాయ్గు అందుకునాన్డు సంతోష. ’అయోయ్ అంకుల, మీకెందుకు శర్మ’ మొహమాట 
పడిపోయింది నవయ్.  

మొదట నవయ్ దిగింది రైలు పెటెట్ లోంచి. 
నవయ్ కళుళ్ ఆశచ్రయ్ంతో పెదద్వయాయ్యి. తన కళళ్ని తానే నమమ్లేకపోయింది, తనని రిసీవ చేసుకోటానికి తన తలిల్ 

వచిచ్ నిలబడి వుంది.  
"అమామ్ వాట ఎ సర పైరజ. ఇంత తెలల్వారి ఝామున నువువ్ వసాత్వని ఊహించలేకపోయాను.. అయాం వెరి 

హాపీ" అంటూ తలిల్ని కౌగిలించుకుంది నవయ్. 
"అమామ్ మన సినిమాకి కథ దొరికింది అమామ్. అందుకే ఆ సంతోషంలో నీకు రెండునన్ర గంటల రాతిర్ కథ 

మొతత్ం ఫోనోల్ చెపిప్ విసిగించాను. ఇదిగో అమామ్ వీరే ఆ రచయిత సంతోష" అతనిన్ చూపిసూత్ చెపిప్ంది. 
నెమమ్దిగా రైలు పెటెట్ దిగాడు సంతోష. ఆ మసక చీకటి, మంచు తెరల వలల్ వారు సప్షట్ంగా కనిపించటం లేదు. 
ఇంతలో టీవీ కెమెరాలతో మీడియా పర్తినిధుల బృందం పరుగులు పెటుట్కుంటూ వచాచ్రు నవయ్ వైపు. 
"కంగార్చులేషనస్ నవయ్ గారు. మీరు పర్తిషాట్తమ్క అవారుడ్ ఉపరాషట్రపతి చేతుల మీదుగా అందుకునన్ శుభ 

సందరభ్ంగా ఇవే మా అభినందనలు"  
వారు ఆమెని తీసుకెళిళ్ కాసత్ ఎడంగా తాతాక్లికంగా ఏరాప్టు చేసిన ఓ చినిన్ సేట్జిపై నిలబెటిట్ పర్శన్లు అడగటం 

పార్రంభించారు.  
"అమామ్ సంతోష అంకులోత్ మాటాల్డుతూ ఉండు. నేను వచేచ్సాత్" 
నవయ్ మీడియా పర్తినిధుల బృందం వైపు వెళీళ్పోబోతూ వారిని ఒకరికొకరికి పరిచయం చేసి వెళిళ్ంది.  
"ఏయ మొదుద్. బాగునాన్వా?" ఆ గొంతు తనకు చిరపరిచితమే. బాగా శృతి చేసిన వీణ తీగెని అనుభవఙుజ్డైన 

వైణికుడు మీటితే సవ్రం పలికినటుల్ పలికే కంఠధవ్ని.  రెండడుగులు ముందుకేసూత్ పలకరించింది ఆమె.  
అపప్టి దాకా మసక చీకటిలో నిలుచుండిపోయిన ఆమె ఒక రెండడుగులు ముందుకు వేసి సంతోష ని చూసూత్ 

చిరునవువ్ నిండిన వదనంతో పలకరించింది. 
ఇపుప్డు సప్షట్ంగా కనిపిసోత్ంది ఆమె. వయసు యాభై దాటుతునాన్ ఆమెలోని ఆ తేజసుస్ 
చెకుక్ చెదరలేదు. పర్కక్నె ఆడవ్రైట్జెమ్ంట కి ఏరాప్టు చేసిన హోరిడ్ంగ తాలూకు 
లెడ లైటల్ కాంతి ఆమె మీద పర్తిఫలిసూత్ ఆమెకి కొతత్ ఆకరష్ణని కలిప్సోత్ంది. 
లేత గంధం రంగు కేరళ కాటన చీర , బంగారు రంగు అంచు తో ఆమె దివినుండి భువికి దిగిన దేవతలా వుంది. 

ఆమె వరఛ్సుస్ మరింత ఇనుమడించింది ఇనేన్ళళ్లో.  
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జుతుత్ వదులుగా ముడి వేసుకుంది. ఒకటెర్ండు వెండి రంగు వెంటుర్కలు ఆమె నుదురు దగగ్ర కనిపిసుత్నాన్యి. 
రెండు చేతులకు నిండుగా ఎరర్టి మటిట్ గాజులు,మెడలో నలల్ పూసల చైన. చెవులకి చితర్ంగా ఊగుతునన్ బుటట్ జూకాలు.  

ఆమెనే చూసుత్ండిపోయాదు. 
అతను తన కళళ్ని తాను నమమ్లేక పోయాడు. తను చూసుత్నన్ది నిజమా కలా అతనికి అరథ్ం కావటం లేదు. 
"ఏయ మొదుద్. నినేన్. బాగునాన్వా? నీవు నాకేమి క్షమాపణలు చెపాప్లిస్న పని లేదు. ఎందుకురా నీవు నాకు 

క్షమాపణలు చెపప్టం? నీవేం తపుప్ చేశావు? నీవు అనుభవించిన సంఘరష్ణ, నీవు అనుభవించిన వేదన ఆ పగ వాడికి 
కూడా వదుద్, నీవు ఎంత వతిత్డికి గురయాయ్వో నాకు తెలుస్.  నాకు నీ మీద ఎపుప్డు కోపం లెదు. నీకు అదే విషయం 
చెబుతూ అపుప్డు ఓ ఉతత్రం వార్సి పటుట్కోచాచ్ను. నీవు నింపాదిగా వుంటేగా అది నీకు అందించే దానికి. నీ ఉదేర్కం నీ 
ఆవేశమే నీది ఆ రోజు. నాకు ఆ రోజు నిజంగా చాలా బాధ అయింది. ఇంచు మించు నేను చచిచ్పోయాననే 
అనుకునాన్ను. ఆ వేదన పగవాడికి కూడా వదుద్. ఆ తరావ్త నీ కోణం లొ ఆలోచించటం తో నాకు నీమీద కోపం పూరిత్గా 
పోయింది. నీ జీవితంలో ఇంత అలల్కలోల్లానికి, ఇంత వేదనకి కారణం అయిన ననున్ నీవు క్షమిసాత్వు కదూ" ఆమె అంది. 

అతనికి ఇనిన్ సంవతస్రాల నుంచి మోసుత్నన్ పెదద్ భారం దిగిపోయినటుట్ అయింది.  
ఆమెకి ఎనన్టికైనా క్షమాపణలు చెపాప్లి అనేది అతని ఆలోచన అంతే. ఆమె ఎదురుగా నిలబడి మాటాల్డుతూ 

వుంటే ఆ సంభర్మంలో ఏమి మాటాల్డాలో కూడా తెలియనటుట్ ఆమెనే చూసుత్ండి పోయాడు. 
అతని కళళ్నిండా కనీన్ళుళ్. ఆమె కళళ్ని కపేప్సూత్ కనీన్టి తెరలు.  
ఆమె ముందుకు కదిలి అతని చేతులిన్ మృదువుగా తన చేతులోల్కి తీసుకుంటూ "నిజానికి నీకే నేను క్షమాపణలు 

చెపాప్లి. నీ జీవితంలో ఇంత అలల్కలోల్లానికి కారణం అయాయ్ను. ననున్ క్షమిసాత్వు కదూ!" 
అలా అనాన్ననుకుంది ఆమె. కానీ మాట పెగలలేదు. వారి కనీన్టి పర్వాహంలో వారికి చూపు ఆనటం లేదు, 

ఉదివ్గన్తతో గొంతు పెగలడం లేదు.  
ఆ జంటకి మాటలు అకక్రలేదు. వారి కనీన్ళేళ్ భావాలిన్ పంచుకుంటునాన్యి. 
నవయ్తో దూరంగా మీడియా బృందం ఇంటరూవ్య్ కొనసాగుతోంది. 

( ) 
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