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 వాషింగట్న సబరబ్న లోని పి.జి. కౌంటీలో ఒక పెదద్ ఇలుల్. అరవై ఏళల్ కిర్ంద ఇటుకలతో కటిట్న ఇలుల్. పైకి 

కాసత్ ఓలడ్ పేషన గా కనిపించినా లోపల అంతా మాడరన గా ఉంది. పాత ఇలుల్ తకుక్వ ధరలో కొంటే పార్పరీట్ టాకస్ 
కటట్కక్రలేదని కొనుకుక్నాన్డు రాజేష. కషట్పడి ఇలల్ంతా పునఃనిరామ్ణం చేసాడు. ఇంటి లోపల అంతా నూతన 
పరికరాలతో అందంగా అమరిచ్ కుటుంబంతో హాయిగా జీవిసుత్నాన్డు.  

ఈ మధయ్ రియల ఎసేట్ట వాళుళ్ రాజేష ఇంటి చుటుట్ పకక్ల ఉనన్ చాలాకాలం నాటి  పెదద్ ఇళళ్ను కొని 
వాటిని పడగొటిట్ ఆ సథ్లం లోనే చినన్చినన్ ఇళుళ్, టౌన హౌసెస కటట్డం మొదలు పెటాట్రు. ఇపుప్డు రాజేష ఇలుల్లాంటి పెదద్ 
ఇళుళ్ అకక్డకక్డా కొనిన్ మాతర్మే కనిపిసాత్యి. కొతత్ ఇళల్నీన్ ఒక ఇంటి కిటికిలోంచి పకిక్ంటి వాళళ్కు కాఫీ కపుప్ 
అందించు కునేటంత దగగ్రగా ఉనాన్యి. 

రాజేషుక్ ఆ రాతర్ంతా నిదర్ రాలేదు ఎలా వసుత్ంది! ఎదురుగా ఉనన్ టౌన హౌస కిటికీ లోంచి లైటల్ కాంతి 
సరిగాగ్ వీళళ్ పడక గదిలోకి దూసుకు వచిచ్ కిటికీ తెర మధయ్ సందులోల్ంచి మంచం నిండా ముగుగ్లాల్గ కాంతి గీతలు 
గీసింది. అకక్డ కొతత్గా కటిట్న ఇళల్నీన్ అంతే. వంటల వాసనలతో బాటు ఇంటివారి అరుపులు, సంబరాలు కూడా 
వినిపిసాత్యి. వసుధైక కుటుంబం అంటే ఇదేనేమో. ఎదురింటి వాళళ్ కిటికీకి పలచ్టి తెరలు, షీరస్ మాతర్మే ఉండటం 
మూలాన ఆ ఇంటోల్ని లైటు వెలుతురు వీధిలోకే కాకుండా ఎదురుగుండా ఉనన్ ఇళళ్లోల్కి కూడా పరుచుకుంది. ఎదురింటోల్ 
కాసత్ నిశశ్బద్ంగా ఉంటె బావుండునని ఎనోన్సారుల్ అనుకునాన్డు. అవతలి నుండి పెదద్గా కేరింతలు, పాటలు విన పడూత్నే 
ఉనాన్యి. అరుపులు వినిపించి రాజేష లేచి కిటికీ లోంచి చూసాడు. ఎదురింటి అబాబ్యిలు ఇంటి ముందు ఉనన్గడిడ్లో 
నిలబడి మాటాల్డు కుంటునాన్రు. చేతులు ఉపుతూ వెఱిఱ్ వాళళ్లా కేరింతాలు కొడుత్నాన్రు. అందరూ టీనేజరస్ లా  
ఉనాన్రు. వారి తీరు చూసుత్ంటే ఆలక్హాల తాగడమే కాదు మారువానానో మరేదో కూడా తీసు కునాన్రు అనిపిసోత్ంది. 
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వారిలో ఒకరిదద్రు కాసత్  చినన్ వాళుళ్ కూడా ఉనన్టుట్నాన్రు. అందరూ కలిసి ఇంటోల్కి వెళాళ్రు అయినా చపుప్డు తగగ్లేదు. 
పాటలు, అరుపులు అంతా గందరగోళంగా ఉంది. రాజేష పకక్ గదులోల్కి వెళిల్ ముగుగ్రి కూతురల్ను ఒక సారి 
చూసుకునాన్డు. 

“ఇలాంటి  వాతావరణంలో మన పిలల్లని ఎలా పెంచగలం? అందునా ఆడపిలల్లు. ఇలైల్నా మారాలి లేదా 
దేశం అయినా మారాలి” నిదర్లో ఉనన్ భారయ్ జయ పకక్న కూరుచ్ంటూ గొణిగాడు.  

ఆ శనివారం రాతర్ంతా ఎదురింటి హంగామాతో నిదర్ ఎలాగు లేదు కనీసం ఆదివారం మధయ్హన్ం 
అయినా హాయిగా నిదర్ పోవచుచ్ అనుకునాన్డు కానీ ఆదివారం ఫెమిలీతొ కలిసి మూయ్జియం వెళిల్ అటునుండి మాండరిన 
లో డినన్రుకు వెళాల్లని పాల్ను వేసుకునాన్రు. 

ఎదురింటి పిలల్ల తలిల్, తండిర్  పేర్మించుకుని కొంతకాలం కలిసి జీవించారట. అతను ఎనిమిదేళుళ్ 
మెడిసిన చదువుతోంటే ఈవిడ సెకెర్టరి జాబు చేసిందిట. పెళిల్ చేసుకోకుండా అనేన్ళుళ్ అతనితో గడిపింది. అతనికి డాకట్రు 
డిగీర్ చేతికంది చికాగోలో ఉదోయ్గం రాగానే భారయ్కాని భారయ్ను ముగుగ్రు పిలల్లిన్ వదిలి తురుర్ పిటట్ లాగా ఎగిరి పోయాడు. 
ఆ పిలల్ల మీద మనసు లాగ లేదేమో! మహాదేవుడు శివుడంతటి వాడికే కారిత్కేయుడు దూరంగా వెళిల్ పొతే మనసు వాయ్కుల 
పడిందిట. ఇకక్డి వాళుళ్ జీవితాలలోని విలువలను గురిత్ంచరు గాబోలు. ‘మన జీవితం తీరే వేరు. మన సంసాక్రమే వేరు.’ 
తన దేశం గురుత్ చేసుకుని గరవ్ంగా ఛాతి విరుచు కునాన్డు రాజేష .  

ఈ మధయ్ ఎదురైన కొనిన్ చినన్ పెదద్ సమఘ్టనలు రాజేశోల్ తీవర్మైన అలోచనలను కలిగిసుత్నాన్యి. అంతో 
ఇంతో డబుబ్ కూడ బెటాట్డు. ఇండియా కెళిళ్పోయి చకక్గా అమామ్యిలను పదద్తిగా పెంచుకుని, చదువులు చెపిప్ంచి, 
పెళిళ్ళుళ్ చేసేత్ తాను జయ తృపిత్గా, హాయిగా వాళళ్ను చూసూత్ జీవితం గడిపెయొయ్చుచ్ అను కునాన్డు. కొనేన్ళుళ్గా అతని 
మనసులో ఆ ఆలోచన ‘ఇంతై ఇంతింతై‘ అనన్టుట్గా పెరుగుతోంది. ఇండియాలో పర్సుత్త జీవితంలో వచేచ్ మారుప్పై 
అతనికి అవగాహన లేదు.. 

“మనం ఇండియాకు పరమ్నెంటాగ్ వెలిల్పోదాం” ఒకరోజు డినన్రు టేబులు దగగ్ర కూరుచ్నన్పుడు భారయ్ 
పిలల్లకు తన మనసు లోని మాట చెపాప్డు రాజేష. అందరూ నోళుళ్ తెరిచి వినాన్రు. ముగుగ్రమామ్యిలు గొణిగారు. ఈ 
మధయ్ కాలంలో   తరుచుగా ‘ఇండియా వెళిళ్పోతే’ అనే ఆలోచనతో పాటు మంచి, చెడు అంటూ నాలుగు రకాల 
ఆలోచనలను రాజేష చెపూత్ంటే వింటునన్ జయ ఆశచ్రయ్ పోలేదు. ఇండియాకు వెళాళ్లనే భరత్ ఆలోచన జయకు కూడా 
నచిచ్ంది. ముగుగ్రి కాలేజి చదువంటే మామూలా! ముగుగ్రాడ పిలల్లు అందునా పెరిగిన కొలది వాళళ్లోల్ మొలిచే సవ్తంతర్ 
భావాలతో తటుట్కోవడం కషట్మే. వారత్ వినన్పప్టి నుండి తీన కనయ్లు నసుగుతూనే ఉనాన్రు. రాజేషు అనిన్ంటినీ పెడచెవిని 
పెటాట్డు. అతని తీరు చూసుత్ంటే ఆయన నిరణ్యానికి తిరుగుండదేమో అనిపిసోత్ంది. 
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********** 
ఏడేళళ్ వయసుస్ వరకు రాజేష జీవితం సుఖంగా గడిచింది. ఒకరోజు అనీన్ తలకిందులై రాజేష జీవితం 

అగాధంలోకి తోసేసి నటుట్గా అయిపొయింది. తలిల్ తండిర్ మొకుక్ తీరచ్డానికి తిరుపతి వెళాళ్రు. సూక్ల ఎగొగ్టట్డం 
ఎందుకని రాజేష ను పినతండిర్ దగగ్ర ఉంచి మూడేళళ్ చినన్ కొడుకును తీసుకుని వెళాళ్రు. నాలుగు రోజుల తరావ్త బసుస్ 
పర్మాదంలో చని పోయిన ఇరవై మందిలో రాజేష కుటుంబం ముగుగ్రూ ఉనాన్రు. కుటుంబానిన్ పోగొటుట్కునన్ రాజెస కు 
చినాన్నన్ ఉండటం అదృషట్మే  అనుకోవాలి. రోడుడ్మీద పడకుండా నీడపటుట్న ఉండ నిచాచ్డు. రాజేష పేరెంటుస్కు ఉనన్ 
ఇలుల్, కొదిద్ భూమి చినాన్నన్ తీసుకునాన్ అందరితో మాతర్ం తన డబుబ్ పెటిట్ ఇదద్రి కొడుకులతో బాటు సమానంగా రాజేష 
ను చదివిసుత్నాన్ను అని చెపప్డం వినాన్ నిలవ నీడ ఇచిచ్న చినాన్నన్ మీద గౌరవం గుండె నిండా నింపుకునాన్డు రాజేష. 
కషట్పడి చదివి టీచరల్ పర్శంసలను అందుకొనే రాజేషుక్ తెలిసిన పర్పంచం - తెలివి ఉంటె పర్పంచంలో అవకాశాల 
తలుపులు  తెరుచుకుంటాయి. తనకునన్ తెలివి నిచెచ్న అయితే తనలోని మంచి తనం అవకాశాలను కలిగ్సుత్ందని, 
తనకునన్ శకిత్తో ముందుకు వెళళ్ వచచ్ని గటిట్ నమమ్కం అతని మనసులో నాటుకు పోయింది.  

********** 
1998 లో అమెరికా వచిచ్నపుడు రాజేష పదేద్నిమిదేళళ్వాడు. ఇండియాలో సాక్లర షిప తో కాలేజీలో 

మొదటి సంవతస్రం చదువుతూ ఉనన్పుప్డే అమెరికా మోజులో పడాడ్డు. ఒక తెలుగు మూవీ గూర్పు అమెరికా పరయ్టన 
చేసోత్ందని మేన మామ దావ్రా వినాన్డు. డాకట్రు కావాలనే కోరికను పకక్న పెటిట్ అమెరికా కలను నిజం చేసు 
కోవాలనుకునాన్డు. మేనమామ ఎపుప్డూ మూవీ పొర్డూయ్సరల్ తో, డైరెకట్రల్తో సానిన్హితయ్ం ఉంది. పలుకుబడి, డబుబ్ 
చాలానే సంపాదించాడని రాజేష వినాన్డు. మామ అమెరికా వెళుత్నాన్డని తెలిసిన నాటినుండి ఆయన వెంటపడి ఆయనకు 
నీడలా ఉండి, కంటికి చూపై, నోటికి మాటై ఆయనిన్ మెపిప్ంచాడు. మూవీ గూర్ప ఎపుప్డు ఏదేశం వెళిళ్నా గుంపులుగానే 
వెళతారు కాబటిట్ రాజేష కు ‘గుంపులో గోవింద’ లాగా అందరితో బాటు వీసా వసుత్ందనే ఆశ ఉంది. చివరికి మేనమామ 
రాజేష మీద మమకారంతో వీసా ఇపిప్ంచాడు. వాళళ్ందరికీ హెలప్రాగ్ ఉనన్ కొందరిలో రాజేష ఒకడు. అలా వై-టు-కే 
కంటే ముందుగానే అమెరికాలో దిగాడు. అలా అమెరికా వచిచ్న రాజేష కు  కళాతమ్కమైన టాలెంటు ఏమీ లేకపోవడంతో 
మూవీ గూర్పుకు హెలప్ర లాగ ఉంటూ అమెరికాలో తన కలను ఎలా నిజం చేసుకోవాలా! అని మనిషి మనిషిని తటిట్ 
చూసాడు. అవకాశం కోసం ఆవురావురంటూ అనిన్ వైపులా చేతులు చాచాడు.  

మూవీ గూర్పుకు భోజన సదుపాయాలు సమ కూరిచ్న హోటల మానేజరుకు మూవీ వాళళ్ మీద 
మమకారం ఎకుక్వ.  అందరితో చాలా చనువుగా మాటాల్డేవాడు. మామ సరదా  మాటలు చూసి మేనేజరు ఇటేట్ 
సేన్హితుడయి పోయాడు. రాజేష ఒకరోజు మామను వెంట సిటీలో ఉనన్ హోటల  మేనేజరును కలవడానికి వెళాళ్డు. 
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అతని పేరు రాకేశ అయినా తన పేరు రాఖీ అని చెపాత్డు.. అలా ఆ హోటలోల్ సరవ్ర గా చేరి తవ్రలోనే హెడ వెయిటర గా 
పర్మోషన తెచుచ్కునాన్డు. గీర్న కారుడ్ సులభంగానే దొరికింది. వీసా రావడానికి రాఖీ చాల సహాయం చేసాడు. కాలం 
ముందుకు జరుగుతూండగా హోటల ఫర్ంట డెసక్ కు పర్మోషన వచిచ్ంది. రాజేష జీవితం అనుకునన్టుట్ గానే ముందుకు 
సాగుతోంది. రాతిర్ కాలేజి కెళిళ్ కంపూయ్టర నేరుచ్కునాన్డు. కళళ్లోల్ కోటి ఆశలు, మనసు నిండా కోరికలు, వంటి నిండా 
శకిత్ నింపుకుని జీవించాడు. మూడేళళ్లోల్ కంపూయ్టర పోర్గార్ం పూరిత్ చేసాడు. తన కంపూయ్టర డిగీర్ చూపించి తన కేదైనా 
కంపెనీలో ఉదోయ్గం ఇపిప్ంచమని హోటల సవ్ంతదారి అఖిల రాజావ్నిని అడిగాడు. మంచి మనసుతో పాటు కషట్పడి 
నిజాయితీగా పనిచేసే రాజేష కు మంచి అవకాశం ఇవావ్లని రాజావ్ని తనకు తెలిసిన ‘కలోరాస’ సాఫేట్వ్ర కంపెని 
మేనేజర రిచరడ్ థామస్న కు రాజేశును పరిచయం చేసాడు. నిజాయితీ పరుడని తెలిసిన రాజేష కు కంపెనీలో మంచి 
ఉదోయ్గం ఇచాచ్డు థామస్న. ఆ తరువాత రాజేష జీవితం  పూరిత్గా మారి పోయింది.  

 ఆ రోజులోల్నే రాజేష జయను కలిసాడు. ఇదద్రి మనసులు, ఆలోచనలు కలిసాయి. రాజేష మొదటిసారి 
తన పూరిత్ జీవిత కథను జయతో చెపుప్కునాన్డు. ఇండియాకు ఫోను చేసి జయను పెళిల్ చేసుకోవాలను కుంటునాన్ను అని 
చినాన్నన్కు చెపిప్నపుడు ‘ననున్ కాదని పోయిన వాడివి నువేవ్లా తగలడితే నాకేం! న కనాన్ కొడుకుల కంటే నినున్ 
ఎకుక్వగా చూసుకునాన్నురా, వదద్నాన్ వెళాల్వు.   నని వెళాల్వు’ నువువ్. భేయిమాన.’ అని చీదరించుకునాన్డు. చినాన్నన్ 
తనకు నీడనిచిచ్నవాడు గాబటిట్ అతని తిటల్నే దీవనలను కునాన్డు రాజేష. కొదిద్మంది సేన్హితుల సానిన్ధయ్ంలో జయ, 
రాజేష పెళిల్ చేసుకునాన్రు. మొదటి సారిగా ‘నేను ఒంటరి వాడిని కాను’ అనే భావన రాజేష కు కొండంత ధైరయ్ం ఇచిచ్ంది. 
పెళళ్యాక రాజేష చినాన్నన్కు ఫోను చేసి జయను పరిచయం చేసినపుప్డు ‘పెళిల్ చేసుకుంటే నాకేం, అడుకుక్ తింటే నాకేం. 
ఈజనమ్లో నాకు నీ మొహం చూపించకు’ అకక్సుతో అరిచాడు.  

జయకు డేకేర లో అనుభవం ఉండడంతో డేకేర ఓపెన చేసింది. ‘మేరీకే’ కాసెమ్టిక బిజినెస కూడా 
మొదలు పెటిట్ంది. రెండేళళ్ తరావ్త అందాల ‘గంగ’ పుటిట్ అదృషట్ం ఆ కుటుంబానిన్ మరింత వరించింది. అపుప్డే ఒక 
ఇలుల్ కొనుకుక్ని తన కలను నిజం చేసుకునాన్డు.  

ఉదయం ఎనిమిది గంటలనుండి సాయంతర్ం నాలుగు గంటల వరకు ‘కలోరాస’ కంపెనీ లో ఉదోయ్గం 
చేసాత్డు. సాయంతర్ం ఐదునుండి రాతిర్ పదకొండు-పనెన్ండు వరకు హోటల లో మేనేజరుగా ఉదోయ్గం చేసాత్డు. తరావ్త 
కావేరి పుటిట్ంది. చినన్ ఇలుల్ అదెద్ కిచిచ్ పెదద్ ఇలుల్, పాతది కొనుకుక్నాన్డు. ఈ రెండు ఉదోయ్గాలు చేసూత్ ఫెమిలితో ఎకుక్వ 
సమయం గడపలేక పోతునాన్డు. ‘అమెరికా జీవితం ఒక అందమైన కల’ నిజమే  కానీ రేసు గురర్ంలా ఎపుప్డు పరుగులు 
తీసుత్నన్టేట్ ఉంటుంది. ఎంతో సహాయం చేసిన అఖిల రాజావ్నిని కాదనలేక రాజేష శనివారం కూడా రెసాట్ రెంటులో పని 
చేయలసి వచేచ్ది. ఒకక్ ఆదివారం రోజు మాతర్మే  కుటుంబంతో సరదాగ గడుపదానికి వీలయేది. అతనిలోని పితుర్తవ్పు 
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పేర్మకు అది చాలదు. కుటుంబంతో గడపడం అతనికి ఆనందం. కుటుంబంతో కలిసి తినాలి, కలిసి తిరగాలనే అతని  
కోరిక ఊరుతూనే ఉంది కాని తీరలేదు. 

********** 
పెదద్మామ్యి గంగకు పదాన్లుగేళుళ్. రెండేళుళ్ చినన్ది కావేరి. ఎనిమిది నిండిన యమున. వీళుళ్ 

హైసూక్లుకు వచాచ్రంటే కథే వేరు. రాజేష సేన్హితుడు అశోక - కూతురు హైసూక్లులో ఉంది, చెపిప్న మాట వినదు, 
పైగా ఈ మధయ్ ఒక నలల్బాభ్యిని డేట చేసోత్ందని అశోక అతని భారయ్ మానసిక వయ్ధకు లోను కావడం రాజేషున్ చాల 
బాధ పెటిట్ంది. పిలల్లు పేరెంటుస్ను అంతగా కషట్ పెటట్డం రాజేషుక్ అసస్లు నచచ్లేదు. కుటుంబం అంతా సభయ్తగా, 
ఉమమ్డిగా ఉండాలని అతని తపన. రోజుకు 12-13 గంటలు పని చేసూత్ ఈ పిలల్లకు మంచి భవిషయ్తుత్ ఇవావ్లను కునే 
రాజేషుక్ జీవితం బాలేనుస్డ్ గా లేదని పించింది. ఒకసారి గంగ తన కాల్సుమేట  పుటిట్న రోజు పారీట్కి వెళిళ్ంది. తన 
సేన్హితులు అబాబ్యిలతో కలిసి మూవీకి వెళుత్నాన్రని తను కూడా వెళాత్నని లేకపోతే తన సేన్హితులు తనతో దూరంగా 
ఉంటారని  గంగ తలిల్తో వాదిసోత్ంటే  రాజెస  వినాన్డు. ఇపప్టి వరకు వదద్నన్ పనులేవి చేయలేదు. రాజేష పైకి ఏమీ 
అనలేదు కానీ చాల ఆలోచించాడు. ఆలోచనల ఒరవడిలో ఇండియా వెళాళ్లనే కోరిక అతనిలో మరింత దృఢ పడింది. 

రాజేష కు ఇండియా వెళేళ్ ఆలోచన ఉందని చెపప్గానే బాస మిసట్ర థాంపస్న ఇండియాలో కొతత్గా 
తెరిచిన కంపెని బార్ంచ పాల్న అంతా రాజేష కు వివరించి సదుపాయాలతో పాటు మంచి జీతం ఆఫర చేసూత్ 
హైదరాబాదులో ఉనన్ కిర్స కు అసిసెట్ంటుగా ఉండ మనాన్డు. రాజేష అదంతా తన పిలల్ల అదృషట్మని మురిసి పోయాడు. 
కాలం వృధా చేయకుండా పర్యాణ పర్ణాళిక మొదలు పెటాట్డు. అనిన్ ఆసుత్లు అమేమ్యడానికి ఎకుక్వ టైము పటట్లేదు. 
ఇండియా వెళళ్డం ఇషట్ం లేక గంగ, కావేరి ఎపుప్డు చూసినా మొహాలు వేలాల్డేసుకుని తిరుగుతునాన్రు. 

“ఇండియాలో కరాటి నేరెప్ వాళుళ్ంటారా?” అకక్లా తన కెపుప్డు బాల్క బెలుట్ వసుత్ందా అని ఎదురు 
చూసే కావేరికి అసంతృపిత్గా ఉంది. యమున మాతర్ం ఇండియాకు పోతునాన్నని మురిసి పోతోంది. అమెరికాలో పుటిట్ 
పెరుగుతునన్ వాళళ్ను ఇపుప్డు వేళళ్తో సహా పెకిలించి తీసు కెళుత్నాన్డు. పిలల్లకు ఆమాతర్ం బాధ ఉండదా మరి! నా 
బిడడ్లు ఎకక్డ కెళిళ్నా అదృషట్ దేవతలు వాళళ్తోనే ఉంటారు అని జయకు పదే పదే చెపిప్ మురిసి పోయాడు. రాజేష కు 
చినన్పప్టినుండి సేన్హితుడైన వినోద హైదరాబాదులోని ఫరామ్కుటికల కంపెనీలో ఉదోయ్గం చేసుత్నాన్డు. ఇదద్రు రెండు 
దేశాలోల్ ఉనాన్ అడపా దడపా ఫోనులో పలకరించుకుని మంచి చెడడ్లు చెపుప్కుంటూనే ఉంటారు. రాజేష హైదరాబాదులో 
సెటిల అవడానికి వసుత్నాన్డంటే వినోద కు చాల సంతోషంగా ఉంది. వినోద ఇంటికి నాలుగిళళ్ అవతలే ఉనన్ఇలుల్ 
అమమ్కానికి ఉందని మంచి ధరకు వసోత్ందని రాజేష కు వివరాలు పంపాడు. జయ, రాజేష ఇంకా తీన దేవియాలు చాల 
ఇషట్ పడి ఒకే కొటాట్రు.   
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రాజేష కు ఇండియా అంటే పార్ణం, అమెరికా అంటే ఇషట్ం. ‘ఇండియా నాకు పార్ణం ఇచిచ్ంది. 
అనుభంధాలు నేరిప్ంది. అమెరికా నాకు ఒక గురిత్ంపును తెచిచ్ంది. అమెరికా నాకు అనుభవం, సంపద ఇచిచ్ంది. అయినా 
కుటుంబం విషయానికి వసేత్ ఏది ముఖయ్మో అది తపప్క చేయాలి. ఇండియా వెలిల్పోవాలి.’ రాజేష ఉవాచ.  

********** 
ఒక శుభ ముహూరాత్న రాజేష కుటుంబం ఇండియా చేరింది. ఎయిర పోరుట్ అవతల అడుగు పెటట్గానే 

వేడిగాలుప్లు, కారు హారనోమ్తలతో అందరికి తల నెపిప్ వచిచ్ంది. ఎపుప్డు వెళిళ్నా రోడుడ్ పకక్ దుకాణాలు, రకరకాల 
వాహనాలు, రోడుడ్ మీద గజిబిజిగా పందెం వేసుకునన్టుట్ పకక్ వాళళ్ను రాసుకుంటూ, గీసుకుంటూ పోవడం చూసుత్ంటే 
తల దిమెమ్కిక్ పోయింది అందరికి. ‘టార్ఫిక లైటుస్ ఉనాన్, సీప్డ లిమిట ఉనాన్ వాటిని అధిగమించి వెళళ్డంలో 
మనవాళళ్ను మించిన వాళుళ్ లేరనే చెపాప్లి’ వినోద ఉవాచ.  

కాసత్ ఓరుచ్కుంటే నెమమ్దిగా అనిన్ అలవాటవుతాయి అని ముందుగానే పిలల్ల బురర్లో నింపారు గాబటిట్ 
సరిపోయింది. ఎలాగైతేనేమి పర్కాశ నగర లో ఉనన్ఇలుల్ చేరారు. ఇలుల్ పెదద్గా, చుటూట్ ఆవరణ, ఆవరణలో పూల చెటుల్ 
అందంగా ఉండి అందరికీ నచిచ్ంది. బంధు, మితుర్లకు ఇండియా ఎందుకు వచాచ్మో అరథ్ం కాక “అందరూ అమెరికా 
వెళుత్ంటే నువువ్ ఇండియా వచాచ్వేమిటి?” పర్శిన్ంచారు. “ఐ మిస మై ఇండియా.” అనాన్డు.  

అమామ్యిలను సూక్లోల్ చేరచ్డం, తదితర పనులోల్ వినోద అతని బారయ్ కరుణ చాల సహాయం చేసారు. 
ఇంకా చేసూత్నే ఉనాన్రు. వినోద పెదద్ కూతురు రుకిమ్, గంగ ఒకే వయసుస్ వాళళ్వడంతో గంగ సూక్లోల్ తవ్రగానే  అడజ్సుట్ 
అయియ్ంది. కానీ ఇండియన ఫుడ చూసెత్ గంగ, కావేరి ఏమాతర్ం ఇషట్ పడటం లేదు. ‘ఫుడ కంటే ఎకుక్వ సైప్సేస 
ఉంటాయి’ అని  గోణుగుతారు. యమున అనీన్ తింటుంది కానీ ఆబిడడ్ కడుపు మసాలాలకు అలవాటు పడలేక  ఎపుప్డూ 
కడుపు నొపిప్ అని తలిల్ వెనకాల తిరుగుతుంది. ఇండియా జీవితంలో ఇమడటానికి, అమామ్యిలను మారచ్డానికి జయ 
పర్తి నిమిషం అపర్మతత్తతో వారికి నీడలా ఉండి కావలసినవి అమరుసూత్నే ఉంది. కరుణతో కలిసి షాపింగులు, 
సేన్హితులను కలవడంతో జయ కూడా బిజీగా అయి పొయింది. రాజేష కంపెని పనిలో మునిగి పోయాడు. థాంపస్న 
కంపెని బరువు అంతా కిర్స, రాజేష భుజ సక్ంధాల మీద పెటాట్డు. బాధయ్త మోయడం రాజేషు కు కొతేత్మీ కాదు. 
కొంతకాలంలోనే బందువులు, సేన్హితులు తమకు రాజేష పని చేసే కంపెనీలో ఉదోయ్గం కోసం అపోర్చ అవుతునాన్రు. 
రాజేష కు అలా సనిన్హితుల లిసుట్ పెరగ సాగింది. కాల చకర్ం ఆగదు కదా! 

కావేరి సూక్లోల్  చాల కషట్ పడుతోంది. తెలుగులో బొటా బొటిగా మారుక్లు వచాచ్యి. తెలుగు తన వలల్ 
కాదని సంసక్ృతంలోకి మారింది. జయ అపుప్డపుప్డు  అమెరికా ఇలుల్ను తలుచుకుని దిగులు పడేది. అమెరికాలో 
వంటిలుల్నే భారయ్కు సవ్రగ్ంలా మారాచ్డు రాజెష. పిలల్లకు ఇకక్డ టివి షోస నచచ్డం లేదు. రాజేష తవ్రగా ఇంటికి వచిచ్ 
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పిలల్లతో గడుపుతూ, వాళుళ్ చెపేప్వి (అనిన్ ఫిరాయ్దులే) విని సంతోషంగా సాలవ్ చేసేవాడు. వీలు చేసుకుని గంగతో కలిసి 
కరాటే చేసేవాడు. కావేరి, యమున, రుకిమ్ కూడా వచేచ్ సరికి అదొక కరాటే కాల్సులా ఉంది. ‘అమామ్యిలకు సవ్ంత రక్షణ 
చేసుక్నే శకిత్ ఉండాలి’ అమామ్యిల బురర్లోల్కి ఎకిక్నేచ్వాడు.  

తన కుటుంబానిన్ చుటుట్ పకక్ల ఉనన్ చరితార్తమ్కమైన సథ్లానికి తీసుకెళేళ్వాడు. కొనిన్సారుల్ వినోద 
ఫెమిలీ, ఇతర సేన్హితులు కూడా వెళేళ్ వాళుళ్. రాజేష పెరిగిన నాటి హైదరాబాదు వేరు ఇపప్టి హైదరాబాదు వేరు. పెదద్, 
చినన్ అందరూ వసత్రధారణ నుండి తిండి, పదధ్తులు చాల వరకు మారాయి. యువత మదయ్పానం తీసుకోవడం 
మామూలైపోయింది. పేరెంటుస్కు తెలీదా లేక తెలిసినా పేషన అనో లేక సేట్టస సింబల అనో సీతకనున్ వేసుత్నాన్రా తెలీదు. 
ఇంగీల్షు మాటాల్డుతూ కొనిన్ తెలుగు పదాలను ఇరికిసుత్నాన్రు. కల్బుబ్కు వెళళ్డం, బార్ండునేం బటట్లు వేసుకోవడం వారి 
గురిత్ంపుగా భావిసుత్నాన్రు. డబుబ్ విలువ బొతిత్గా తెలీదు. ఇంత మారిందా! అని వాపోయాడు. అధునాతనంలో అతయ్ంత 
విలువైన జీవిత సతాయ్లు ఆవిరై పోతునాన్యా! అనుకునాన్డు. 

కాలం గిరుర్న తిరుగుతోంది. 
గంగ హైసూక్ల మొదటి శేర్ణిలో ఫాసయియ్ంది.  
“సైనుస్లో మంచి మారుక్లు వచాచ్యి కద తలిల్ మెడిసిన చేయొచుచ్గా, పర్జా సేవ చేయోచుచ్, నీకు 

ఇషట్మైన పని.”  “డాకత్రే కాదు ఏది చదివినా దేశ సేవ చేయొచుచ్ నానాన్. గాంధీ, మారిట్న లూతరిక్ంగ, మదర థెరీసా 
డాకట్రుల్ కారు అయినా దేశ సేవ చేసారు. నేను అలాగే చేసాత్ను డాడ.”  

“నీ ఇషట్ం.” 
హైదరాబాదులోనే ఇంజనీరింగ చేసాత్నంటే జయ, రాజేష ఒపుప్కునాన్రు. గంగ ఏది చదివినా అభివృదిధ్ 

లోకి రావడం ఖాయం అని వాళళ్కు తెలుసు. గంగలో మానసికంగా వయసుస్కు మించిన ఎదుగుదల ఉంది. ‘నా అదృషట్ 
దేవతలు’ అంటూ తన కూతుళళ్ గురించి సేన్హితులతో చెపుత్నన్పుడు రాజేష గుండె గరవ్ంతో పొంగుతుంది. అందరూ 
భారత దేశ జీవితంలో ఒదిగి పోయారు. 

ఒక శనివారం  రోజు– 
“గంగ ఫెర్ండు పుటిట్న రోజు పారిట్ కదా ఇవావ్ళ, వెళిళ్ందా? నందిక డైరవ చేసుత్నద్నుకుంటా, సేఫేలే.” జయ 

వైపు చూసూత్ అనాన్డు రాజేష.  
“అవును నందిక డైరవ చేసాత్నంది. రుకిమ్కి వంటోల్ బాగాలేదని వెళళ్డం లేదు. ఈ రోజు మీరు గంగను 

చూసెత్ ‘నా తలిల్ ఎంత అందంగా ఉంది’ అని ఎనిన్ ఫోటోలు తీసేవారో! నా దిషేట్ తగులుతుందనిపించింది. చాల సారుల్ 
ముదుద్ పెటుట్కునాన్ను.” 
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యమున పొడుగాటి వెంటుర్కలు దువువ్తునన్ జయ అంది. 
“నువువ్ ఫోటో తీయాలిస్ంది. పిలల్లు అలా చకక్గా డెర్స చేసుకునన్పుడు వీలు చేసుకొని ఫోటో తీసేయాయ్లి. 

రాగానే తీసాత్నులే. ఎపుప్డోసాత్నని చెపిప్ంది?”   
“డినన్ర అవగానే వసాత్నంది. బయలేద్రే ముందు ఎలాగు ఫోను చేసుత్ంది.” 
డినన్రు తినాన్క రాజేష తో బాటు అందరూ మూవీ చూసూత్ సీర్క్న ముందు కూరుచ్నాన్రు. అది 

పూరత్యేయ్సరికి రాతిర్ పదకొండు దాటింది. కావేరి, యమున బెడ రూములోల్కి వెళళ్గానే రాజేష లేచి అసహనంగా ‘గంగ 
ఇంకా రాలేదేమిటి!’ నసుగుతూ గంగ సెల కు ఫోన చేసాడు. గంగ ఫోన ఆఫ చేసుంది.  

“గంగ నీకేమైన ఫోన చేసిందా జయా?”  
“ఇంతవరకు చేయలేదు. నేను చేసేత్ ఫోన ఆఫ లో ఉంది.” 
అపప్టికే జయ అరడజను సారైల్నా గంగ సెలుక్ ఫోన చేసుంటుంది. మనసులో కాసత్ అలజడిగానే ఉనాన్ 

పైకి ఎమీ అనలేదు. రాజేష వెంటనే జయరాముక్ ఫోన చేసి, “నందికతో మాటాల్డావా? గంగ ఫోన ఆఫోల్ ఉంది. గంగ 
ఎకక్డికేలిల్నా ఫోన ఆఫోల్ పెటట్దు.” గాబరాగా అడిగాడు.  

“ఇంతకు ముందే నందికకు ఫోన చెసాను. తన ఫోన కూడా ఆఫోల్ ఉంది. సమిథ్ంగ ఈజ రాంగ? నేను 
హోసుట్కు ఫోన చేసి  నీకు మళిళ్ ఫోన చేసాత్ను.” ఫోన పెటేట్సాడు జయరాం. 

కాసేపటోల్నే మళిళ్ ఫోన రింగయింది.  జయరాం గాబరాగ ఫోనందు కునాన్డు. 
“గెసట్ అందరూ వెళిళ్పోయారట. బరత్ డే గరల్ కూడా కజినస్ తో బయలేద్రి ఇంటికి వెళిళ్పోయిందట. ఐశుతో 

మాటాల్డితే ‘గంగ, నందిక వెళిళ్పోయి చాల సేపయింది, ఇంకా రాలేదా!’ అంటోంది. నేను పోలీసు సేట్షనుకు వెళుత్నాన్ను, 
నువువ్ అకక్డికే రా రాజేష.” ఎడర్స ఇచిచ్ ఫోన పెటేట్సాడు. 

రాజేష దడదడ లాడే గుండెతో కారు కీస తీసుకుని పెదద్ పెదద్ అంగలు వేసూత్ వెళిల్ పోయాడు. జయకు 
ముచెచ్మటలు పటాట్యి. ‘ఎపుప్డు ఫోన ఆఫ చేయని గంగ ఈ రోజు ఫోన ఎందుకు ఆఫ చేసింది!’ జయకు కంగారుగా 
ఉంది. మొదుద్బారిన మనసుతో  సోఫాలో అలాగే కూరిచ్ంది. సోఫాలో జోగుతూ ఉనన్ జయ ఉలికిక్ పడి లేచి చూసేత్ టైం 
నాలుగయింది. కంగారుగా రాజేష కు ఫోన చేసింది.  

“కేసు ఫయిల చేసాము. ఇరవై నాలుగు గంటల వరకు ఆగాలి, ఆ తరావ్తే సరిచ్ంగ టీమున్ పంపుతారట. 
ఇపుప్డు ఎమీ చేయలేము అంటునాన్రు. ఇంటికి వసుత్...” రాజేష గొంతు దుఖంతో పూడుకు పోయి మాట పైకి రాలేదు. 
అది విని జయకు కళుళ్ తిరిగాయి. 
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“గంగా! ఎకక్డునాన్వు తలిల్ , ఒకసారి ఫోన చెయియ్, మా మనసులు కుదుట పడతాయి. కారేమైనా 
టర్బుల ఇసోత్ందేమో .ఎవరైనా ఫెర్ండ ను డార్ప చేయడానికి వెళాళ్రేమో!!” జయ మనసులో ఆలోచనలు రేసు గురర్ంలా 
పరుగెడుతునాన్యి. 

వినోద చినాన్నన్కు హైదరాబాదులో చాల పలుకుబడి ఉందని రాజేషుకు గురుత్ రాగానే పోలీస సేట్షన 
నుండే వినోదుక్ ఫోన చేసి జరిగిందంతా వివరంగా చెపాప్డు. వినోద బెడ లోంచి ఎగిరివెంటనే తను చేయాలిస్న పనిలో 
మునిగి పోయాడు.   

రాజేష ఇంటి ముందు కారు ఆపుతూ అపుప్డే కారులోంచి దిగుతునన్ వినోద ను చూసాడు. 
“పోలీస సేట్షనుకు వెళాళ్క ఈ పోలీస సేట్షన కాదు ఆరు మైళళ్ దూరంలో ఉనన్ మరో పోలీసు సేట్షన 

అడర్స ఇచిచ్ అకక్డ మీరు కేస ఫైలేచ్యండి అనాన్రు. ఆ పోలీసు సేట్షనుకు వెళాళ్ము. జయరాంకు తెలిసిన యస ఐ కి 
ఫోన చేసాడు. కొనిన్ గంటలు కనబడక పోతే మిసిస్ంగ కాదు, ఇరవై నాలుగు గంటలు అయితే మిసిస్ంగ కేసవుతుందిట. 
అమామ్యిలకు ఏదైనా సహాయం కావలసి వసేత్ ఎలా! ఎంత గాబరా పడుతునాన్రో, ఎకక్డ ఉనాన్రో! నేను జయరాం కలిసి 
పారీట్ జరిగిన హోటల కు వెళిల్ ఆ చుటుట్ పకక్ల డైరవ చేసాము. కానీ వాళళ్ కారు ఎకక్డా కనబడలేదు. ఎవరింటికైన వెళితే 
గంగ తపప్కుండా ఫోన చేసుత్ంది.” రాజేష వణుకుతునన్ చేతులతో మొహానిన్ తుడుచుకుంటూ వినోదుక్, జయకు చెపాప్డు. 
జయ సుషుపాత్ వసథ్లో వింది. 

ఉదయం ఎనిమిదవుతోంది. అధికారుల నుండి ఫోన కాలుస్ వచేచ్సరికి పోలీసులు ఉరుకులు పరుగులతో 
జీపు లేసుకుని నాలుగు వైపులా వెతకడానికి వెళాళ్రు. ఫోనుల్ పటుట్కుని కూరుచ్నాన్రు జయ, రాజేష, వినోద. 

“పోలీసులు సరచ్ మొదలు పెటాట్రు. తవ్రలోనే తెలుసుత్ంది. ఇంకో గంటలో గంగ తిరిగొసుత్ంది జయా.’ 
దేవుడి గదిలోనే కూరుచ్ని ఏడుసుత్నన్జయకు ధైరయ్ం చెపాప్లని కరుణ పర్యతిన్ంచింది.  

“ఈ హడావుడికి పిలల్లు దడుచుకుంటారు. వీళళ్ను మాఇంటోల్ వదిలి వసాత్ను. అమమ్ వీళళ్ను చూసు 
కుంటుంది.” అంటూ  అమామ్యిలను కరుణ తనతో వాళిళ్ంటికి తీసుకెళిళ్ంది. పోలీసు సేట్షన నుండి ఫోన చేసారు- కారు 
ఒక చోట, రెండు శవాలు మరో రెండు చోటల్ దొరికాయని ఐడెంటిఫై చేయడానికి రాజేష, జయరాంను రమమ్నాన్రు.  

అకక్డ రకత్ం మరకలతో, మొహం, వళుళ్ గాయాలతో చూడటానికి  హృదయ విదారకంగా ఉంది. 
“నా బంగారు తలీల్! అయోయ్ నా తలిల్ని ఎంత హింసించారు! ఆ రకత్పు ధారలు చూడండి. మొహం మీద 

అంతా రకత్మే! ఆ కమిలి పోయిన మచచ్లు చూడండి!! నా బిడడ్ను చంపేసారు.” అసత్వయ్సత్ంగా, మతి చలించిన వాడిలా 
మాటాల్డుతూ గజ గజ వణికి పోతునన్ రాజేష ను బయటికి తీసుకొచాచ్రు పోలీసులు. జయరాం కటేట్లా బిగుసుకు 
పోయాడు. 
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********** 
రాజేష, జయ తమ ఇంటోల్ ఏం జరుగుతుందో తెలుసు కునే సిథ్తిలో లేరు. వినోద, కరుణ దగగ్రుండి అనిన్ 

వాళేళ్ చూసుకుంటునాన్రు. బంధువులు, మితుర్లు అందరూ తోడై వారికి ధైరాయ్నిన్ ఇసుత్నాన్రు. కడుపు కోత చినన్దా! 
ఇంతలో రింగవుతునన్ ఫోన ఆదురాద్గా అందుకుని “హలో” అనాన్డు రాజేష వణికే గొంతుతో. 
జయ గదిలో దేవుడి పటం ముందు కూచుని చీరకొంగు రెండు చివరలను జోలె లాగ పటుట్కొని ‘నా 

గంగను కేష్మంగా నాకివువ్ తండిర్.’ ఆ పటానిన్ వేడుకుంటోంది. పటంలో లాగ చలనం లేని మనుషులు కూడా చాలా 
మంది ఉనాన్రు. 

“గాయ్ంగు రేప, ఇదద్రు యువతుల మరణం” అంటూ వారత్ల మీద వారత్లు రంగులు దిదిద్, రకరకాల 
వీడియోలు చూపిసూత్ నిరాద్కిష్ణయ్ంగా పర్జలపై కుమమ్రిసుత్నాన్రు జీతాల మీద బతికే చోటా గాండుల్.  

“ఆ రాక్షసులు దొరికారట. వాళళ్ను అకక్డికకక్డే కాలేచ్యండి.” టివి చూసుత్నన్ జయ కజిన కసిగా 
అంటునాన్డు.  

“ఇదద్రిలో కరాటే తెలిసిన ఒకమామ్యి ఆ దుండగులలో ఒకడి కాలు విరిచేసింది. మరొకడి చెయియ్ 
విరిచింది. వాళళ్ను దెబబ్ తీసూత్ చివరి వరకు పోరాడిందట. ఆమె వాళళ్ బారి నుండి తపిప్ంచుకుని పారిపోతుంటే ఆ 
దుండగులు  ఆమెను పటుట్కుని తల నేలకేసి కొటట్డం మూలాన చని పోయింది. దొరికిన ఇదద్రు దుండగుల దావ్రా తెలిసిన 
విషయం...” 

“మన బిడడ్ జీవాతమ్ ఎంత తలల్డిలిల్ందో కదా!!” అంటూ రాజేష, జయ ఒకరినొకరు పటుట్కుని గుండెలు 
పగిలేలా ఏడాచ్రు. టివి లో “నలుగురు యువకులు ఇదద్రు యువతులను...” ఎవరో వెళిల్ టివిని టకుక్న ఆపేసారు. 

“జెండా మీదికి ఎగిరేసి సతంతర్ం ఒచిచ్ందని ఓ..మురుసత్రు. జెండా కాదు ఎగిరేశేది నీతిని అంత మీదకు 
ఎగిరేసి మురిసేటోడు ఒకక్డుంటే సూపియియ్ థూ! ఏం మనుసులే ఈలుల్. బంగారంలాంటి బిడడ్ను పొటట్ వెటుట్ కునన్రు.” 
మొఖం చిటిల్ంచాడు వారత్ విని పరుగు పరుగున వచిచ్న తోటమాలి.  

వినోద చినాన్నన్ రాజేష ను పరామరిశ్ంచడానికి వచాచ్డు.  
“చాల అనాయ్యం జరిగింది. ఇలాంటివి ఇక ముందు జరగకుండా ఆపాలి.” చలనం లేని రాజేష ను 

ఎంతో ఆపాయ్యంగా దగగ్రకు తీసుకునాన్డు. దేవుడి ముందు జోలె పటుట్కుని కూరుచ్నన్ జయ దగగ్రకు వెళిల్, “జయమామ్! 
జరగకూడనిది జరిగింది. దురామ్రుగ్లను పటుట్కోవడానికి గటిట్ పర్యతన్ం జరుగుతోంది.” అంటూ రెండు చేతులు జోడించి 
నమసక్రిసుత్నన్ అతని ముందుకు జయ వచిచ్ తన కొంగు జోలె అతని ముందుకు చాపి, 

“నా గంగను నాకివవ్ండి. నాబిడడ్ను నాకివవ్ండి.” కనీన్ళళ్తో అరిథ్ంచింది. 
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ఆమె బాధను చూడలేక కళుళ్ తుడుచుకుంటూ అతను దండం పెటిట్ వెను దిరిగాడు. అకక్డే నిలబడడ్ ఒక 
బంధువు 

“ఇంటింటికి సేకూయ్రిటీలు పెటుట్కుంటారు ఈ నాయకులు. కానీ మన దేశంలో గలిల్ గలీల్కి సేకూయ్రిటి 
కావాలి. అపుప్డు గాని ఈ దురామ్రుగ్ల సంత తగగ్దు.” వచిచ్న వాళుళ్ రకరకాల కామెంటస్ చేసుత్నాన్రు. 

“సవ్తంతర్ం వచిచ్ందని పెదద్ పండుగ చేసుకుంటారు. సవ్తంతర్ం ఎవరికి? దేశానికా, పురుషులకా? సతరీ 
ఒంటరిగా నాలుగు అడుగులు వెళితే దోచుకునే మగవాడు ఉనన్ంత కాలం సవ్తంతర్ం అనే పదానికి అరథ్మే లేదు. ఆనాడు 
నిండు సభలో దౌర్పదికి మానభంగం జరిగినపుడు పదవులిచిచ్న ఆసనాలోల్ కూరుచ్నన్ మహా మహులు ఒకక్రైనా దౌర్పదికి 
సహాయం చేసారా! చేయి కూడా కదప కుండా అసీనులయేయ్ ఉనాన్రు. ఈనాడు నాయకులు కూడా అంతే. పదవులు 
వాళళ్ను బలహీనం చేసాత్యి. సతరీ జీవితంలో ఆనాటికి ఈనాటికి తేడా ఎమీ లేదు. అందుకే పర్జలం మనమే ముందుకు 
రావాలి.” సతరీల అనాయ్యాలను ఎతిత్ చూపుతూ నాయ్యం కావాలని వాదించే మహిళా సంఘ అధయ్కుష్రాలు మిస నందిని 
కోపంతో బుసలు కొటిట్ంది.  

నిరీహ్వమైన రోజులు గడిఛి పోతునాన్యి. జయ, రాజేష లకు దేని మీద ఆసకిత్ లేదు. ఒక జీవితానిన్ అంత 
సులభంగా ఎలా అంతం చేయగలిగారు రాజేష ఊహకు తటట్నిది.  దుండగులు దొరకడం వాళళ్కు శిక్ష పడటం జరిగింది, 
కానీ గంగ తిరిగి రాలేదుగా! 

********** 
ఒక సంవతస్రం బరువుగా ముందుకు కదిలింది. 
ఒక ఆదివారం నవ యువతీ మండలి బిలిడ్ంగులోని హాలు జనంతో నిండి పోయింది. బేనర పై, “గంగ 

కరాటే అకాడమి” అందంగా కదులుతోంది. వచిచ్న వారు టేబులైప్ ఉనన్ ఫోలడ్రు తీసుకుని అందులో ఉనన్ వివరాలు 
చూసుకుంటునాన్రు. కొంతమంది వాళళ్ పిలల్లిన్ కరాటే కాల్సులోల్ చేరచ్డానికి లైనులో నిలబడాడ్రు. 

హాలుకు పకక్నునన్ గదిలో  కావేరి మరి కొంత మంది అమామ్యిలు కరాటే డేమానేర్స్త్షను ఇసుత్నాన్రు. 
దూరంగా నిలబడి కాల్సులో జరిగే కరాటేను గమనిసుత్నన్  ఒక మధయ్ వయసస్తను రాజేష దగగ్రకు వచిచ్, 
“మీరు కరాటే ఎకక్డ నేరుచ్కునాన్డు? మీరు మన దేశం అంటూ వచిచ్ మీ అమామ్యిని పోగొటుట్ కునాన్ 

దేశనికి సేవ చేయాలను కుంటునాన్రు. మీరు మహాను భావులండి.” దండం పెడూత్ అనాన్డు ఒక మధయ్ వయసస్తను. 
నవువ్తూ “చాలా మంది అడుగుతునాన్రు.” అంటూ సేట్జ దగగ్రగా వెళిల్ మైక తీసుకునాన్డు.  
రాజేష గొంతు ఖంగున వినబడింది. 
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“మీరిందరూ వచిచ్నందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మీలో చాలా మంది అడిగే పర్శన్లకు 
జవాబు ఇవావ్లని మైకు తీసుకునాన్ను. నా పెదద్ కూతురు గంగ ఎనిమిదేళళ్ వయసునుండి కరాటే నేరుచ్కుంది. బాల్కు బెలట్ 
వచిచ్ంది. తనను  కరాటే కాల్సుకు తీసికెళిళ్ అకక్డ కాల్సు అయిపోయే వరకు ఊరికే కూరోచ్వడం ఎందుకని నేను కూడా 
పెదద్వాళళ్ కాల్సులో చేరి పోయాను. మొదటోల్ కాసత్ వొళుళ్ నొపుప్లు తపప్లేదు. అయినా మానకుండా పటుట్దలగా 
నేరుచ్కునాన్ను. ఇండియా  వచాచ్క కూడా కావేరి యమున తో కలిసి అందరం పార్కీట్సు చేసే వాళళ్ం. మిమమ్లిన్ మీరు 
రకిష్ంచుకునే శకిత్ ఉంటె మీమీద మీకు కానిఫ్డెనుస్ వసుత్ంది. మహానుభావులు చెపిప్నటుట్ నాదేశం నాకేమిచిచ్ంది అని నేను 
అడగను, నా దేశానికి నేనేమిచాచ్నని ఆలోచిసాత్ను.” రాజేష మనసులో గంగ కదిలి గొంతు మరి పెగల లేదు.   

“నా కూతురు పదహారేళుళ్ ఉంటుంది, ఆలసయ్మేమో అనుకునాన్ను కానీ మీమాటలు వినాన్క .. రేపే 
జాయిన చేసాత్ను.” ఉతాస్హంగా అందొక తలిల్ జయతో. 

నవువ్తూ సరే అనన్టుట్ తలూపింది జయ.  
“సరదాగ నేరుచ్కునన్ కరాటే ఇపుప్డు ఇలా ఇంతగా ఉపయోగ పడుత్ందని  మీరు కలోల్ కూడా అనుకోలేదు 

కదూ రాజేష!” పకక్కు వచిచ్ నుంచునన్ జయ చినన్గా అంది. వారిదద్రి మనసులో ఒకటే ఆలోచన మెదులుతోంది. 
 

 
                                                 PPP 
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