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($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj) 
ఊహించని పెనిన్ధి ఏదో దొరికిన వాడిలా ఆ ఉతత్రానిన్ పదిలంగా షరట్ జేబులో గుండెకి దగగ్రగా వుంచుకుని, 

జేబులో అది వుందో లేదో అని పదే పదే తడిమి చూసుకుంటు, కలలో నడిచే వాడిలా ఒక విధమైన తాదాతమ్య్తతో వాళళ్ 
ఇంటినుంచి నేరుగా తన ఇంటికి చేరుకునాన్డు. 

గోధూళివేళ. ఆకాశం ఎరర్బారింది. 
పకుష్లు కిలకిలారావాలతో గూళుళ్ చేరుకుంటునాన్యి.  
దూరంగా రణమండల శిఖరాలపై  హనుమాన మందిరంలోనూ, కాలిబాట వెంబడి దీపాలు వెలుగుతునాన్యి. 
అపుప్డే సూరుయ్డు పశిచ్మాదిర్ని చేరుకుంటునాన్డు. తిమిరం వైపు  పర్పంచం సనన్దధ్ం అవుతోంది. 
ఇంటికి రావటం రావటం అతను నేరుగా డాబాపైకి చేరుకునాన్డు. అతను నడకలో ఒక ఉదేవ్గం, మాటలోల్ 

వయ్కత్పరచలేని సంతోషం. 
డాబాపైనుంచి వాతా వరణం చాలా ఆహాల్దంగా వుంది. వాళిళ్ంటి వెనుక కనుచూపు ఆనినంత మేరా పచచ్టి 

పొలాలు, వాటికి ఒక చివర శాంత మలల్పప్ శిఖరం. మామిడి చెటుట్ కొమమ్లు డాబా పై వరకు పార్కి అకక్డి 
వాతావరణానికి ఒక కొతత్ అందానిన్ అందిసుత్నాన్యి. కొబబ్రి చెటుట్ ఆకులు, బాదం కొమమ్లు, వేపచెటుట్ తాలుకు కొమమ్లు 
అనీన్ కూడా ఆసకిత్గా చూసుత్నాన్యా అనన్టుట్ వునాన్యి అతని వంక. 

ఏదో వరానిన్ కోరి కొనిన్ సంవతస్రాలపాటు నిదార్హారాలు మానేసి, కఠోర తపసుస్ చేసి దేవతల సాకాష్తాక్రం 
పొందిన అనంతరం వరపర్సాదానిన్ పొందిన ఒక తాపసి ఎంత ఆనందానిన్ అనుభవిసాత్డో అంత ఆనందం 
పొందుతునాన్డు అతను. 

అంతలోనే ఒక అభదర్త. ఇది ఇంతకూ ఉతత్రమేనా? తనను ఉదేద్శించి వార్సి వుంటుందా? లేక ఏదయినా ఇంగీల్ష 
సబెజ్కుట్ కు సంబంధించిన డౌటుల్తో కూడిన ఏదయినా పర్శాన్వళా? 
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లేదా తనను ఆటపటిట్ంచి ఆనందించటానికి ఉతిత్నే ఏదయినా కాగితాలిన్ ఒక బొతిత్గా చేసి తన చేతికి ఇచిచ్ 
వేళాకోళం చేసోత్ందా? 

పిటట్ గోడపై కూరుచ్ని ఉతత్రం నెమమ్దిగా జేబులోంచి తీశాడు. 
 
ఎంతో పొందిక గా ముతాయ్లాల్ంటి అక్షరాలతో గీతలపేపర పై వార్యబడి వునన్ ఆ ఎనిమిది పేజీల ఉతత్రం అతనిన్ 

ఏదో లోకాలకు తీసుకుపోయింది అంటే అతిశయోకిత్ కాదు. 
పిర్యమైన నీకు 
నేనసలు ఇలా నీకు వార్సాత్నని కలలో సైతం ఉహించలేదు ఎపుప్డు. 
ఎందుకు వార్సుత్నాన్నో నాకు సప్షట్త వుంది. కానీ ఎలా వార్యాలో ఎకక్డినుండి మొదలుపెటాట్లో, ఎలా ఒక 

కర్మపదద్తిలో వార్యాలో అరథ్ం కావటంలేదు. నేను నీలా రచయితను గానీ, కవిని గానీ కాను కద. 
 ముందుగా ఒకక్టి మాతర్ం గటిట్గా చెపప్నీ ననున్. అది ఏమిటంటే, నాకు నువవ్ంటే చాల చాల ఇషట్ం. అది ఎంత 

ఇషట్మో మాటలోల్ చెపప్లేనంత ఇషట్ం. ముందుగా ఇవే మాటలోత్ ఎందుకు పార్రంభించాను అంటే నాకు తెలియకుండానే 
ఇక నా కషాట్ల గురించి వార్సేసాత్ను. నాకు తెలిసింది కషాట్లు మాతర్మే కద.  

భూమి, ఆకాశం , మిలీక్వే లు దాటి,  దికుక్లు అనన్ ఎలల్లు దాటి అనంతంగా వాయ్పించి,  సరిహదుద్లు అనన్దే 
ఎరుగని ఈ విశాల విశవ్ంలో  ఒక చినన్ బిందువు లాంటి నా ఉనికికి పార్ముఖయ్త ఏమి ఉంటుంది? నేను సరిగాగ్ అలాగే 
అనుకునే దానిని. ఇది ఆతమ్నూయ్నత కాదు, ఆతమ్ ఙాజ్నం అని అనుకుంటూ నాకు అపప్జెపప్బడిన పనులు నేను 
చేసుకుంటూ, నాకు చేతనయినంత మేరా కుటుంబానికి తోడప్డుతూ, ఏ దశలోనూ నా మనసుస్లో శూనయ్త 
ఆవరించకుండా, ఏ ఆశా వాయ్మోహాలకు లోనుకాకుండా, ఒక మర మనిషిలాగా జీవితానిన్ జీవిసూత్ అదే జీవితం అని 
ననున్ నేను బుజజ్గించుకుంటూ లేని ఉతాస్హానిన్ మొహంపై పులుముకుంటూ బర్తికేసేదానిన్.  

నాకు ఈ మధయ్ మనసు అసస్లు బాగుండటం లేదు. నా చినిన్ జీవితంలో నాకు అంటూ ఏ కోరికలు ఆశలు లేవు. 
నేను ఒక యంతర్ం లాగా ననున్ నేను మారుచ్కునాన్ను ఇనేన్ళుళ్.  

ఏ కోరిక కోరుకునాన్ అది నెరవేరదు అనన్ జీవిత సతయ్ం చాలా చినన్వయసుస్లోనే నేను తెలుసుకోగలిగాను.  పర్తి 
కోరిక డబుబ్తోనే ముడిపడి వుంటుంది కద మనం సౌఖాయ్లు పొందాలంటే. అందుకే ఆశ - నిరాశ ఇవి కవల పిలల్లు అని 
భర్మ పడేంతగా మనసుకు నేను నచచ్జెపుప్కోగలిగాను. మనం మన మనసుస్లకు ఇవవ్గలిగే గొపప్ సౌఖయ్ం ఏమిటో 
తెలుసా, దుఃఖించటం. ఎకక్డో చదివాను సోకించటం కనాన్ సోమరితనం ఇంకోటి వుండదని. కానీ అది కడుపులో చలల్ 
కదలకుండా కూరుచ్నాన్ గడిచిపోయే వెసులుబాటు వునన్ వారికి వరిత్సుత్ందేమొ కానీ నాలాంటి వారికి కాదు. 
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ఏ పని చేయలేకపోవటం అనన్ది మాఇంటి పరిసిథ్తి దృషాట్య్ ఆతమ్హతాయ్ సదృశయ్ం. ఈ ఙాజ్నం నాకు చాలా చినన్ 
వయసుస్లోనే కలిగింది. అందుకే డిగీర్ ఫసిట్యర నుంచే కాలేజి వెళళ్టం మానేసి సూక్లు టీచర గా ఉదోయ్గం, 
టూయ్యిషనుల్, కుటుట్మిషన పై కుటట్టం లాంటి పనుల్ కలిప్ంచుకుని ననున్ నేను బిజీగా వుంచుకుంటునాన్ను.  

రొటీన గా నడిచిపోతునన్ నాజీవితం లోకి ఒక మలయమారుతంలాగా వచాచ్వు నేసత్ం నీవు.  
నినున్ చూసిన మొదటి సారి ఎవరబాబ్ ఇతను భలే అందంగా వునాన్డే అని అనుకోవచుచ్ ఏ ఒకక్రైన. అందుకు 

నీకు అనిన్ విధాల అరహ్త వుంది. ఇపుప్డు నినున్ పొగుడుతూ కూరోచ్వటం నా ఉదేద్శయ్ం కాదు. 
నినున్ చూసిన మొదటి క్షణం లో నాకు కలిగిన మొదటి అనుభూతి ఏమిటో తెలుసా? చెబుతాను - సాంతవ్న, 

అవును నేసత్ం నాకు నినున్ చూడంగానే కలిగిన మొదటి అనుభూతి ఓదారుప్, నిశిచ్ంత, నెమమ్దిదనం.  
మందనుండీ, తలిల్ నుండీ దూరంగా తపిప్పోయిన లేగ దూడకి తిరిగి తలిల్ ఆవు కనపడంగానే ఎలాంటి నిశిచ్ంత, 

నెమమ్ది, భరోసా, సాంతవ్న కలుగుతాయో - నాకు నినున్ చూసిన మొదటి క్షణంలో అలాంటి అనుభూతి కలిగింది.   
నీవు నా జీవిత గమాయ్నివి అనిపించింది.  
నాకు నీ నీడలో సేద తీరాలని అనిపించింది, నీ పరిషవ్ంగంలో చేరి వెకిక్ వెకిక్ ఏడావ్లని అనిపించింది. కొనిన్ 

అనుభూతులకు అరథ్ం వుండదు.  
నీవు ఎవరో కూడా సరిగాగ్ తెలియదు అపుప్డు, పిర్నిస్పాల గారి తముమ్డివి నీవు అని కూడా తెలియదు. నీవు అకక్డ 

ఆ క్షణంలో ఎందుకునాన్వో కూడా తెలియదు. కాని నాకు నినున్ చూడంగానే కలిగిన మొదటి భావన సాంతవ్న. అయితే 
అలా ఎందుకు అనిపించిందో ఫాలాకుష్ని సాకిష్గా నాకు తెలియదు.  

నిరాశలతో జీవించడం అలవాటు అయిన నాకు, దేని మీద ఆశ పడకపోవటం అనన్ది పదద్తిగా మారిపోయింది. 
అలాంటిది నేను ఇటీవల దేవుడిన్ పదే పదే కోరుకుంటునన్ ఒకే ఒక కోరిక ఏమిటంటే పెనిన్ధిలాగా దొరికిన ఈ సేన్హానిన్ 
నా నుంచి దూరం చేయకు అని. 

నీతో మటాల్డుతూ వుంటె నేను ఆవేళ కలిగిన  అలసట యావతుత్ మరచిపోతాను. నా సాయంతార్లు 
జీవనోతాస్హనికి కేందార్లుగా మారిపోయాయి. 

ఇపప్టి దాకా వార్సినది ఒక సారి ఆగి చదువుకుంటుంటే నాకే నిసప్ృహగా అనిపించింది. ఏమిటి ఇంత 
నైరాశయ్ంతొ వునాన్యి నా ఆలోచనలు అని. అయినా నేను ఏదీ దాచుకోవాలి అనుకోవటము లేదు నేసత్ం. ఈ ఉతత్రానిన్ 
నీకు ఇలాగే ఇసాత్ను. నేను నిజానికి ఇంత బేలను కాను. నేను కషాట్లను చాలెంజి లాగా భావించి ఎదురోక్ంటాను. నాకు 
నిరాశ, నిసప్ృహ అనన్వి ఎనన్డూ కలుగవు. కానీ నీ ముందు నేనేంటి ఇంత బేలను అవుతునాన్ను అంటె అది నీ 
సేన్హంలో గొపప్దనం . అది నీ సేన్హంలో తీయదనము. 
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ఒకోక్సారి నినున్ కౌగిలించుకుని భోరున ఏడావ్లి అని అనిపిసుత్ంది. నాకు సాంతవ్న లభించేది అంటే నీ 
సాంగతయ్ంలో మాతర్మే.  

నాకు నీ మాటలు ఇషట్ం 
నాకు నీ అమాయకతవ్ం ఇషట్ం 
నాకు నీ నవువ్ ఇషట్ం 
భేషజం లేని నీ పర్వరత్న ఇషట్ం 
అందరి మంచిని కోరే నీ ఆపాయ్యత ఇషట్ం 
నీ అలవాటుల్ ఇషట్ం 
నీ తెలివితేటలు ఇషట్ం 
తెలివితేటలునాన్యనన్ అహం నీకు లేకపోవటం ఇషట్ం 
నీవు నా వాడివి అనన్ భావన ఇషట్ం 
నేనెకక్డ నొచుచ్కుంటానో అని తపన పడే నీ తతవ్ం ఇషట్ం 
సారీ ఏమేమొ వార్సెసూత్ వునాన్ను.  
ఇంతకూ నేను ఇదంతా ఎందుకు వార్సుత్నాన్ను అంటే నీ పటల్ ఇంత ఇషట్ం మనసులో పెటుట్కుని పైకి ఏమి 

తెలియని దానిలా నటిసూత్ మాములుగా వుండటం ధరమ్ం కాదు నాకు బలంగా అనిపిసూత్ వుంది. 
నేసత్మా నాకు ఒక వరం ఇసాత్వా? 
మన సేన్హం ఇలాగే కొనసాగాలి అని నేను కోరుకుంటునాన్ను. ఏది ఏమయినా మన సేన్హం ఇలాగే కొనసాగాలి. 

మనం మంచి సేన్హితులుగా కలకాలం కొనసాగుదాం. 
నాకు ఇటీవల భయంకరమైన కలలు వసుత్నాన్యి. నువువ్ ఇక నాతో మాటాల్డవేమో అనన్టుట్, ననున్ నీవు మరచీ 

పోయి నీ అంతట నీవు హాయిగా వెళిళ్పోతునన్టుట్ ఇలాంటి కలలు నాకు పీడకలల కనాన్ ఎకుక్వ భయంకరమైనవి సుమా.  
మితర్మా, ఒకక్టి మాతర్ం ఖచిచ్తంగా చెపప్గలను. మనది ఈ జనమ్లో సేన్హం కాదు. ఎకక్డో తీరని ఋణం ననున్ 

మళీళ్ నీతో కలిపింది. మితర్మా నను ఎనన్టికీ విడిపోవుగా. 
మనది ఉతిత్ సేన్హం అయితే ఏ ఇబబ్ంది లేదు. హాయిగా జీవితాంతం మనం సేన్హానిన్ కొనసాగించవచుచ్.  
నేసత్మా, నేను సిగుగ్ విడిచి చెబుతునాన్ను, నాలో కలుగుతునన్ హృదయసప్ందనలు , వేదన, నిరాశ, నీపై ఉతుత్ంగ 

తరంగంలా ఎగసిపడుతునన్ ఇషట్ం తాలూకు తీవర్త చెబుతునాన్యి ఇది ఉతిత్ సేన్హం మాతర్మే కాదు అని. 
కానీ మితర్మా నీచేయి అందుకునే అరహ్త నాకుందా? 
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ననున్ నిజంగా నీ జీవితంలోకి ఆహావ్నిసాత్వా? 
ఇదంతా  నా పిచిచ్ఊహలు మాతర్మేనా? 
నీకూక్డా నాపై ఇదే సాథ్యిలో ఇషట్ం వుందా? 
మనం ఇదద్రం జీవితాంతం కలిసి వుండగలం అనే దృశయ్ం మనసుస్లో నీకు కనీసం ఊహామాతర్ంగా అయినా 

వసోత్ందా? 
నాకు ఇషట్ం ఎంత సాత్యిలో వుందో ఇది సాధయ్ం కాదేమో అనన్ అనుమానమూ అంతే సాథ్యిలో ఉంది.  
నేనింత నెగెటివ థింకర ని అని నాకు మొదటి సారి తెలుసోత్ంది. 
నేను పెదద్గా సాహితయ్ం చదువుకునన్ దానిని కాను. ఏదో టెకస్ట్ బుకస్ చదివిన మిడిమిడి ఙాజ్నమే తపప్ ఒక కర్మ 

పదద్తి లో నా ఆలోచనలు పేపర పై పెటట్టం రాదు నాకు. 
నాలో కలిగిన ఆలోచనలు యధాతథంగా ఎటువంటి భేషజాలు లేకుండా వార్సేసాను. 
ఇపుప్డు ఎంత నిశిచ్ంతగా వుందో మాటలోల్ చెపప్లేను. 
వుండనా మరి 
ఎనన్టికీ నీ జీవిత సహచరిగా వుండాలని ఆశ పడే  

నీ 
సేన్హితురాలు 
PPP 

చదవటం ముగియగానే అతని కనున్ల వెంబడి ధారాపాతంగా అశుర్వులు. 
అది బాధా, వేదనా, ఆనందమా అని ఇదమితత్ంగా చెపప్లేని ఒక అలౌకిక మానసిక సిథ్తిలో వునాన్డు అతను.  

అతను చదవటం ముగించే వరకు ఆవరించి ఉనన్ మసక వెలుతురు కూడా అంతరించి జగతుత్ను యావతుత్ లలిత 
యామిని ఆవరించింది. 

అతను ఒక తనమ్యావసత్లో వునాన్డు. 
ఆమె తనని పేర్మిసోత్ంది. ఆ భావన అతనికి తెలియని కొతత్ ఉతాస్హానిన్ ఇసోత్ంది. 
అతని ఆలోచనల పర్వాహం ఇలా వుంది 
"ఆమె నా దృషిట్లో ఒక దేవత. ఆమె నేను కోరని వరానిన్ అయాచితంగా ఇసూత్, తనను తాను చాలా 

తగిగ్ంచుకుంటూ సవినయంగా జీవితాంతం తోడు వుండే వరం ఇసాత్వా అని పైగా ననేన్ యాచిసోత్ంది. ఇది కలా 
నిజమా?" 
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అతని మనసుస్ ఆనందంతో ఉరకలెతుత్తోంది. 
PPP 

 "హారీట్ కంగార్చుయ్లేషనస్" మరుసటి రోజు కాలేజిలో కనపడంగానే ఉమేష చెపాప్డు. అతని పూరిత్ పేరు ఉమా 
శంకర పర్సాద. సేన్హితులందరూ అతనిన్ ఉమేష అని పిలుసాత్రు. 

"ఎందుకు కంగార్చుయ్లేషనస్? ఏమి సాధించానని?" ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు అతను. 
"దాచినా దాగవు లే ఇలాంటివి. పేర్మలో పడాడ్వట. తనే పర్పోస చేసిందట కద?" ఉమేష అలా అడిగేటపప్టికి 

అదిరిపడాడ్డు అతను. 
"ఛ.ఛ. అలాంటిది ఏమి లేదు. అయినా ఎవరు చెపాప్రు?" అసలేం అరథ్ం కావటం లేదు అతనికి. నినన్ రాతిర్ ఆ 

అమామ్యి తనకు ఉతత్రం వార్సిన విషయం తనకు తపప్ ఎవరికీ తెలియదు. ఈ ఉమేష గాడికి ఎలా తెలిసిందబాబ్. 
అయోమయంగా వుంది అతనికి. 

"నాకు సీ.ఎం చెపాప్డు" అతని అయోమయానిన్ ఇంకా పెంచుతూ చెపాప్డు ఉమేష. 
"హే. కమాన. ఛీఫ  మినిషట్ర చెపప్టం ఏమిటి? వేళాకోళాలు ఆపి నీకు ఎవరు చెపాప్రో చెపుప్ అసలు" 
"అంటే నేను వినన్ది నిజమే అనన్మాట. నాకు ఎలా తెలిసింది అనన్ విషయం మీదనే నీ ఫోకస వుందే తపప్నిచిచ్, 

అసలు అలాంటిది ఏమి లేదు అని నీవు అనటం లేదు." అతనిన్ మరింత ఆట పటిట్సూత్ నవేవ్శాడు ఉమేష. 
"లేదు. లేదు అలాంటిది ఏమీ లేదు." అటూ ఇటూ చూసూత్ మెలిల్గా గొణిగాడు అతను. 
"సీ.ఎం అంటే ఛీఫ మినిషట్ర కాదులే. ఆ  ఫలాన అమామ్యి మేనతత్ కొడుకు చందర్మోహన. మేము వాడిని 

ముదుద్గా సీ.ఎం అని పిలుచ్కుంటాం. వాడు నాకు చినన్పప్టి నుంచి పరిచయం" ఆ అమామ్యి పేరు కూడా కరెకుట్గా 
చెపేప్శాడు ఉమేష. 

కాసేపాగి, ఉమేషే చెపుప్కుపోసాగాడు 
"ఈ సీ.ఎం గాడు మన ఏజే, ఇంటర దాకా నాకాల్స మేట. కానీ వాడు మనలా డిగీర్ చేరక ఇంజినీరింగ లో 

చేరాడు. కరాణ్టకలో గులబ్రాగ్ లో చదువుతునాన్డు. వాడికి అనిన్ అలవాటుల్ ఉనాన్యి. నీలాగా బుదిద్మంతుడు కాడు. 
మొరటోడు వాడు. 

వాడికి వాడి మరదలు కి బాగా చనువు వుంది. వీడి నానన్ గారు రియల ఎసేట్ట అవీ చేసూత్ ఏదో పర్యివేట 
జూనియర కాలేజికి కరసాప్ండెంట గా చేసూత్ బాగా సంపాయించాడు. మాములు మాటలోల్ చెపాప్లంటే ఈ సీ.ఎం. గాడు 
’బారన్ విత అ సిలవ్ర సూప్న ’ కిందే లెకక్. వాళుళ్ బంధుతవ్ం వుండటం వలల్ కలుసుత్నాన్రే గానీ, ఈ సీ.ఎం గాడికి, ఈ 
అమామ్యి వాళళ్కి ఆరిథ్క పరంగా చూసుకుంటే చాలా అంతరం వుంది. 
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కాని వీడికి ఆమె అంటే చాలా ఇషట్ం.  కానీ తన ఇషాట్నిన్ ఆమెకి నచేచ్ విధంగా ఎపుప్డు చెపుప్కోలేదు. అదొకక్టే 
కాదు. ఆమె తన కోసమే పుటిట్ంది అని వీడికి ఒక నమమ్కం.  

ఎటు తిరిగి కాళాళ్ వేళాళ్ పడి అయినా సరే తనకే ఇచిచ్ చేసాత్రు ఆ అమామ్యిని , అని వాడికి ఒక విధమైన 
అహంతో కూడిన ఓవర కానిఫ్డెనస్.  

నిజంగా చెపాప్లంటే , వీడు ఆమెని టేకెన ఫర గార్ంటెడ అనన్టుట్ టీర్ట చేసాత్డు. ఎపుప్డూ ఆట పటిట్ంచడం, తనిన్ 
ఏడిపించడం, ఏదయినా ఫామిలి ఫంక్షనస్ లో కలిస్నపుప్డు సైతం ఆ అమామ్యిని ఏడిపిసూత్ వుంటాడు. అదంతా చనువు 
అని అనుకుంటూ వుంటాడు ఈ మొరటోడు. 

తను నీతో కోల్స అవటం వాడు అసస్లు ఊహించలేదు అట. దాంతో హరట్ అయాయ్డు. 
మొనన్ ఏదో ఫామిలీ ఫంక్షన లో కలిస్నపుప్డు, ఆ అమామ్యిని పటుట్కుని అడిగేశాటట్. "ననున్ పెళిళ్చేసుకోవటం 

నీకు ఇషట్మేనా?" అని.  
ఆ అమామ్యి చాలా సేపు మాటాల్డలేదట. వీడు బలవంతం చేసి పదే పదే ఆడిగిన మీదట, నెమమ్దిగా గొంతు 

పెగలుచ్కుని చెపిప్ందట, "బావా, నాకు నీపై ఎపుప్డు అటువంటి ఆలోచన లేదు. చినన్పప్టి నుంచీ దగగ్రగా చూడడ్ం 
వలల్నుకుంటాను, నాకు మా అనన్యయ్తోనో, తముమ్డితోనో మాటాల్డుతునన్టుట్ వుంటుందే కానీ నీతో - పెళిళ్ అనే ఆలోచనే 
నాకు ఎపుప్డూ రాలేదు." అని నెమమ్దిగా సప్షట్ంగా అందిట. 

చెపాప్ను కద, వీడు మొరటోడు అని. 
"మరి పిర్నిస్పాల గారి తముమ్డు, ఆ పుసత్కాల పురుగు అంటే ఇషట్మా? అతని పై అలాంటి ఉదేద్శయ్ం ఉందా?" అని 

ముఖాముఖి అడిగేశాటట్. 
వీడు బాగా రీసెరిచ్ చేసిన తరావ్త సంభాషణ చేసుత్నాన్డు అని అరథ్మయిందట ఆ అమామ్యికి. 
కాసేపు ఏమి మాటాల్డలేదట. ఆ తరావ్త నిదానంగా చెపిప్ందట. 
"నేను అతనిన్ ఇషట్పడుతునాన్నో లేదో గానీ ఆ మాట నువవ్ంటుంటే వింటానికి నాకు చాలా బాగుంది బావా.  
నాకయితే అతనంటే చాలా గౌరవం వుంది. అతనితో కొదిద్గా సేన్హమే తపప్ మేమేమీ పెదద్గా మాటాల్డుకునేది 

కూడా ఏమి లేదు. ఎపుప్డనన్ సాయంతార్లు వసాత్డు, మా తముమ్డితో మాటాల్డటానికి,  నీవు అనుకుంటునన్టుట్ పెదద్ పెదద్ 
ఆశలేం లేవు అతని పటల్.  అతనికి ఈ కాలపు కురార్ళళ్కు వుండే ఎలాంటి బాడ హాబిటస్ లేవు. అతను ఒక మంచి కవి. 
చాలా తెలివైన వాడు. ఎదుటి వయ్కిత్ని ఎనన్డూ నొపిప్ంచడు. అతనితో మాటాల్డుతూ వుంటే ఇంకా ఇంకా మాటాల్డుతూనే 
వుండిపోవాలని వుంటుంది బావా. మనం ఎంత వేదనలో అనాన్ వుండనీ అతని చిరునవువ్ ని చూసూత్ అతనితో మాటాల్డితే 
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మన దుఃఖం మరిచ్పోతాము. అతను సలహా అని ఇవవ్డు కానీ అతని మాటలోల్ మన సమసయ్లనిన్టికి పరిషాక్రం 
లభిసుత్ంది. 

 కానీ అతను ననున్ ఇషట్ పడితే నాకు అంతకనాన్ కావాలిస్ంది ఏమీ లేదు. హీ ఈస ది పర ఫెకట్ జెంటిల మేన" అని 
అనేసి తురుర్మందట. 

ఈ సంఘటన జరిగి సరిగాగ్ రెండు రోజులు కూడా అవలేదు. అపప్టి నుంచి సీ.ఎం. గాడు ఇంచుమించు 
వందరోజులు లంఖణం చేసిన వాడిలా తయారయాయ్డు. కనుగుడుల్ లోపలికి పీకుక్పోయాయి. అనన్ం సరిగాగ్ తినటం లేదు. 
నీళుళ్ సరిగాగ్ తార్గటం లేదు. 

వాడు మొరటోడే కాని చెడడ్ వాడు కాదు. 
"నా తలరాత లో లేదురా అది. ఆ పిర్నిస్పాల గారి తముమ్డు అదృషట్వంతుడు." అని పదే పదే గొణుగుతునాన్డు. 
నీకు తెలుసుగా నేను మందు పుచుచ్కోనని. కానీ వాడి బలవంతం పై నినన్ంతా వాడి పకక్న బార లో కూరోచ్ 

వాలిస్ వచిచ్ంది. వాడు పరిమితికి మించి తార్గుతూ ఈ పరస్నల విషయాలు అనిన్ నాకు చెపాప్డు. నీవు కాలేజి లో నాకు 
కోల్స ఫెర్ండ అని కూడా వాడికి తెలుసు" 

అతడు వింటూ వుండి పోయాడు ఉమేష మాటలిన్. అతని మనసులో తీవర్మయిన భావ సంచలనం. ఆ భావనలకు 
అరథ్ం ఇది అని చెపప్లేము కానీ అతడికి చాలా సంతోషంగా వుంది. మాటలోల్ చెపప్లేని సంతోషం అది. 

ఇతని మౌనానిన్ మరో లాగా అరథ్ం చేసుకునన్ ఉమేష చెపప్టం మొదలెటాట్డు. 
"ఆ సీ.ఎం గాడు  నీకు ఏమీ పర్మాదం తలపెటట్డు. డోంట వరీర్. వాడి బాధంతా తనకు ఆ అమామ్యి మిస 

అయియ్ందనే తపప్నిచిచ్ నీకు ఏదో పర్మాదం తలపెటాట్లని కాదు." 
"ఛ.ఛ.  నాఉదేద్శయ్ం అది కాదు." 
"ఇంతకూ ఆమె నీకు పొర్పొస చేసిందా , పారీట్ ఎపుప్డు మామా" ఉమేష వాతావరణానిన్ తేలిక పరుసూత్ అడిగాడు. 
అతనేమీ పలకలేదు.  
ఇంతలో వేరె ఫెర్ండస్ రావటంతో ఆ సంభాషణ అకక్డితొ ఆగిపోయింది. 

PPP 
ఆమె వార్సిన ఉతత్రానిన్ ఎనిన్ వేల సారుల్ చదువుకునాన్డో లెకక్ లేదు. అది అతని జేబులోనే వుంది. ఉండుండి 

జేబుపై చేయి వేసి తడుముకుంటునాన్డు. 
ఆ ఉతత్రం లో ఎనిన్ పదాలు ఉనాన్యో, ఎకక్డ కామా, ఎకక్డ ఫుల సాట్ప వుందో, ఏ వాకయ్ం తరావ్త ఏ వాకయ్ం 

వసుత్ందో అతనికి కంఠోపాఠమే. 
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సాయంతర్ం వెళిళ్ ఆమెని కలవాలి. 
వెళేళ్ ముందు ఆ అమామ్యికి ఉతత్రం వార్సి ఇవావ్లనే ఆలోచనతో కాగితం , కలం ముందు వేసుకుని 

కూరుచ్నాన్డు.  
ఎనెన్నోన్ వార్యాలని వుంది ఆ ఉతత్రానికి బదులుగా. 
అలవోకగా కవితవ్ం వార్సే అతనికి కలం మొరాయిసోత్ంది.  
కలం కాగితం మీద పెటట్గానే ఒక పర్వాహం లాగా సాగిపోయేది అతని కవితా ఝరి. అందమైన పదాలు 

వాటంతట అవే వచిచ్ ఆశువుగా కుదురుకునేవి. 
అలాంటిది ఆమెకి ఉతత్రం వార్దాద్మని కూరుచ్ంటే కలం ముందుకు సాగటమే లేదు. ఇది అతనికి చితర్మైన 

అనుభవం. ఇదివరకు ఎనన్డు కాలేదు అలా. 
ఒకటి రెండు వాకాయ్లు వార్యంగానే, ఇంకా బాగా వార్సి ఉండాలిస్ంది అని అనిపిసుత్ంది. ఆ కాగితం తీసి 

చెతత్బుటట్లో వేసేసి ఇంకో కాగితం తీసుకుని వార్యటం మొదలెటట్డం. ఇలా ఒక గంట సాగింది. 
అతనికి అరథ్ం అయిపోయింది ఇక ఈ వేళిట్కి వార్యటం కుదరదు అని. 
కిర్తం రాతిర్ కూడా ఇదే పరిసిథ్తి ఎదురయియ్ంది. అపుప్డే ఆమె ఉతత్రం అందుకునన్ ఎకస్యిట మెంట తో వార్యటం 

కుదరలేదేమో అని అనుకుని, వార్యటం ఆపేసి నిదర్ పోయే పర్యతన్ం చేశాడు. నిదర్ కూడా అతనిన్ కరుణించలేదు. 
ఏవేవో ఆలోచనలు.  

’సఖికి కానక్ సమరిప్ంపజాల నేను, 
ఈయదగు హృదయమే లేకపోయె నాకు’ 
అతనికి అసంకలిప్తంగా గాలిబ గీతం ఒకటి గురొత్చిచ్ంది. 
నా హృదయమే నా వదద్ లేదు పిర్యా, అందుకేనేమో ఏమీ వార్యలేకపోతునాన్ను. అనుకుని చితర్ంగా 

నవువ్కునాన్డు. 
అలా నిదర్ రాక, వార్దాద్మంటే మాటలు రాక ఆ రాతిర్ భారంగా గడిచింది.  
కాలేజిలో ఉమేష చెపిప్న మాటలతో మనసు మరింత ఉదివ్గన్భరితమయియ్ంది. 
’తన పటల్ అంత అభిమానం వుందా ఆమెకి? అబబ్ ఎంత అదృషట్వంతుడుని నేను’ పదే పదే ఇదే ఊహ అతని 

మనసుస్ నిండా కలుగుతోంది. 
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సాయంతర్ం వారి ఇంటికి వెళేళ్ ముందు వార్దాద్మని మరో సారి కూరుచ్ని కూడా మరలా అదే పరిసిథ్తి 
ఎదురవవ్టంతో, ఇంక చేయగలిగేదేమీ లేక, ఒక ’ఏ ఫోర’ సైజు తెలల్ కాగితం పై రేనాలడ్స్ పెన తో (రేనాలడ్స్ పెన లు 
వచిచ్న కొతత్లు అవి భారతదేశంలో) కుల్పత్ంగా ఇలా వార్శాడు, 

’అయాచితంగా నీ పేర్మ భిక్ష లభించినది. 
నా అరహ్తకి మించి నాకు లభించిన గొపప్ వరం నీ పేర్మ. 
పటెట్డనన్ం దొరికితే చాలు అనుకునన్వాడికి  
పంచభక్షయ్ పరమానాన్లు దొరికితే ఎలా తబిబ్బుబ్ అవుతాడో 
అలా వుంది నా పరిసిథ్తి. 
నీవు నాతో మాటాల్డటమే నా అదృషట్ం నేను భావిసుత్ంటాను, 
ననున్ చూసి నీవు నవేవ్ చిరునవువ్ నాకు పెనిన్ది గా భావిసుత్ంటాను. 
నీవు మీ ఇంటి నుంచి బయటికి వచిచ్, రోడుడ్ మీద వెళేళ్టపుప్డు 
ఓరకంటితో నా వంక చూసేత్ చాలనుకుంటాను. 
మానవరూపంలో సంచరిసుత్నన్ దేవతా సతరీవి నువవ్ని నీకుతెలియదు, 
ఎందుకో దయతో వచిచ్ ఈ మరుత్య్ల మధయ్ సంచరిసుత్నన్ దైవాంశ సంభూతురాలివి.  
నీ చిరునవేవ్ నాకు వరం 
నీ పలుకే నాకు మంతోర్పదేశం 
నీ చూపే నాపై కురిసే దయా వరష్ం. 
ఈ అలప్ సంతోషిని ఉకిక్రిబికిక్రి చేయసంకలిప్ంచావా? 
 
నీ పేర్మని నేను అసస్లు ఊహించలేదు.  
నేను ఎంత అదృషట్వంతుడను? 
ఒకటి చెపుప్ మితర్మా ఇదంతా కలా నిజమా? 
నేను నీతో చెపాప్లనుకునన్ ఎనోన్ మాటలు , ఎంతో అందంగా నువేవ్ చెపేప్శావు. 
 
నీకో నిజం చెపప్నా, నా కలం నుంచి రావటానికి 
నా మాటలు మొరాయిసుత్నాన్యి. 
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మాటలు రాని మూగ వాడిలాగా అయియ్ంది నా పరిసిథ్తి. 
ఇలాంటి పరిసిథ్తి మొదటి సారి ఎదురొక్ంటునాన్ను. 
 
ఇదంతా కల కాదుగా? 
నాపై నీ పేర్మ నా సవ్పన్ం కాదుగా? 
నీలాంటి దేవతా మూరిత్ పేర్మని పొందటానికి నాకు ఏ అరహ్త వుంది? 
పిర్యా ఇదంతా నిజమా? 
 
నేను ఒక సామానుయ్డిని, నీవు నిజంగా దేవతా మూరిత్వి. 
నీ పేర్మ నేను ఈ జనమ్ లో పొందిన అతయ్ంత గొపప్ వరం. 
నీ పటల్ నా పేర్మని నీతో వయ్కత్ పరిచే సాథ్యి కూడా నాకు లేదని,  
నాలో నేనే దాచుకునన్ ఒక సామానుయ్డిని. 
ఇపుప్డు నేను పర్పంచంలోనే అతి గొపప్ అదృషట్వంతుడిని. 
థాంకూయ్......థాంకూయ్....థాంకూయ్" 
ఎనోన్ వార్యాలనుకునాన్, ఓ నాలుగు మాటలు వార్సిన తృపిత్తో ఆ కాగితానిన్ మడిచి జేబులో పెటుట్కుని సైకిల 

తీసుకుని వాళళ్ ఇంటి కి బయలు దేరాడు. 
వాళిళ్ంటోల్ ఎపప్టి లాగా పాఠం చెపిప్ంచుకోవటానికి వచేచ్ పిలల్లు కనపడడ్ం లెదు. ఇంటోల్ ఏదో ఫంక్షన 

జరుగుతునన్టుట్ గురుత్గా దావ్రబంధానికి పూల మాలలు, అరటి సత్ంభాలు, మామిడి ఆకులు కటట్బడి వునాన్యి. లోపలి 
నుంచి ఏదో కోలాహలం వినిపిసోత్ంది. 

వాకిటి దాకా వెళిళ్ ఇక లోపలికి వెళదామా వదాద్ అని సందేహిసుత్ండగా, ఆ అమామ్యి చూడనే చూసింది. 
ఆమె ఆ రోజు చాలా పర్తేయ్కంగా కనిపిసోత్ంది. 
కాసాత్ కుంకుమ పువువ్ కలిపిన పసుపు రంగు మైసూర సిలక్ పటుట్ చీర, దానికి ఎరర్ రంగు బోరడ్ర, జరీ అంచుతో 

ఎరర్ రంగు జాకెట. జాకెట కి చీరకి మధయ్ బంగారు రంగులో మెరిసి పోతునన్ పలచ్టి నడుం. శంఖం లాంటి మెడ.  
ఎరర్టి పెదాల వెనుక, దానిమమ్ గింజల లాంటి పలు వరుస. తళుకులీనుతూ ఊయల లా ఊగుతునన్ బుటాట్ల లాంటి 
జూకాలు. 
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చేతుల నిండుగా గల గల మని సవవ్డి చేసూత్ ఎరర్ రంగు మటిట్ గాజులు, చేతికి ఎరుపు,  పసుపు రంగు దారాలతో 
తోరం, ఆ తోరం మధయ్లో తమలపాకు కటట్బడి ఆమె చేతికే కొతత్ శోభను ఇసోత్ంది.  కాళళ్కు ఘలుల్ ఘలుల్ మని చపుప్డు 
చేసూత్ పటీట్లు, నుదుటిన పాపటి బిళళ్, జడ కుచుచ్లు, జడ వెంబడి ముతాయ్లు పొదిగిన చిటిట్ చిటిట్ వెండి గజజ్లు, తల 
నిండా మలెల్ పూలు ఆమె రూపం చాలా కొతత్గా వుంది. 

మళీళ్ అదే భావన. దేవతా సతరీ వచిచ్ ఎదురుగా నిలబడినటుట్ అనిపించింది అతనికి. 
"ఏయ. ఏమిటి బయటే నిలబడి పోయావు. రా రా. లోపలికి రా. ఇవావ్ళ నోము నోచుకునాన్ము. మీ వదినె గారు 

కూడా వచిచ్ వెళాళ్రు ఇందాకే పేరంటానికి" ఆమె మాటలు వింటూ మంతర్ ముగుఢ్డిలా లోనికి నడిచాడు. 
వాళిళ్లుల్ కోలా హాలంగా వుంది. ఎవరెవరో ముతైత్దువలు, పటుట్ చీరల రెపరెపలు. హారతి పాటలు, ఇలా వుంది 

లోపలంతా. ఆ వాతా వరణంలో తాను ఎందుకు అనన్టుట్గా కాసాత్ కదిలి , "హే, మరో సారి వసాత్లే మీరంతా ఏదో 
హడావుడిగా వునన్టుట్ వునాన్రు." అని బయలు దేరబోయాడు.  

"ఏం ఫరావ్లేదు. కూరోచ్ కాసేపు..  బయటివారిని ఎవరీన్ పిలవలేదు. అంతా మా వాళేళ్. ఇపుప్డునన్ది మా మేనతత్ 
వాళళ్ కుటుంబం. వాళళ్కు నినున్ ఇంటర్డూయ్స చేసాత్ వుండు వాళుళ్ కూడా బయలుదేరే హడావుడిలో వునాన్రు." 

ముందు ఉనన్ చినన్ వరండాలో కూరోబ్బెటిట్ లోనికి వెళిళ్ంది. అతను కూరుచ్నాన్డు.  ఫంక్షన కి వచిచ్న మగ 
వాళళ్ందరు అకక్డే కూరుచ్నాన్రు. ఆ అమామ్యి నానన్గారు, మారుతిలతో పాటుగా తనకు తెలియని ఓ నడివయసు 
పెదద్మనిషి, ఇంకో యువకుడు కూడా కూరుచ్ని ఉనాన్రు. వాళళ్ ఎదురుగా టీ పాయ పై తార్గి పెటేట్సిన ఖాళీ కాఫీ కపుప్లు, 
అపుప్డే ఏవో సాన్కస్ తినన్టుట్గా చినన్చినన్ ఖాళీ పేల్టుల్ వునాన్యి.   

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 
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