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"నాకు మీ అమమ్గారిని చూసేత్ భయం వేసింది" బేలగా చెపిప్ంది ఆ అమామ్యి. 
వాళళ్ పెరటోల్ మలెల్ పందిరి కిర్ంద ఆమె మలెల్ పూలు కోసూత్ అతనితో మాటాల్డుతూ వుంది. టూయ్యిషన పిలల్లకి 

ఏదో వరక్ అపప్జెపిప్ బయటకు వచిచ్ంది అతనితో మాటాల్డటానికి. 
అతను ఆమెకి దగగ్ర గా ఓ తినెన్ మీద కూరుచ్ని వునాన్డు. వాతావరణం పర్శాంతంగా వుంది. గత కొనిన్ 

రోజులుగా నిరవధికంగా కురుసుత్నన్ వరష్ం ఆ రోజు మధాయ్హన్ం నుంచి శాంతించింది. కానీ నలల్టి మేఘాలు ఆకాశం 
అంతటా అలుముకుని వునాన్యి. చలిగాలులు వీసూత్ వునాన్యి ఆగకుండా. 

"అదేంటి. ఎందుకలా అనిపించింది?" తెలిసి కూడా తెలియనటేట్ అడిగాడు అతడు. 
"ఏమో. ఆమెకి నా పటల్ బాగా కోపంగా వునన్టుట్ అనిపిసోత్ంది.  ఆమెకి నా పటల్ సదభిపార్యం ఏరప్డలేదు 

ఎందుకో. అది కేవలం నా దురదృషట్ం అంతే." ఆ అమామ్యి నిటూట్రిచ్ంది. 
"ఏయ. నువవ్లా అనుకోకు. పాత తరం వారు కద. వారు అలాగే వుంటారు పైకి. నిజానికి మా అమమ్ మనసు 

చాలా మంచిది. వాళుళ్ ఊరి నుంచి వెళేళ్ లోగా నేను విషయం కదిపి వారి దగగ్ర గీర్న సిగన్ల తీసుకుంటాను" అతడు 
ఆశాభావం వయ్కత్ం చేశాడు. 

ఆ తరావ్త అవి ఇవి కబురుల్ చెపుప్కుని విడిపోయారు ఆ వేళిట్కి. 
వారిదద్రి మధయ్ ఉతత్ర పర్తుయ్తత్రాలు నిరంతరాయంగా కొనసాగుతునాన్యి. ఒకరిపై ఒకరికి ఏరప్డిన అభిమానం 

తీవర్మవసాగింది. ఉతత్రాలలో పర్తేయ్కంగా ఒక టాపిక అంటూ ఉండేది కాదు. దేని గురించి అయినా సరే పేజీలకు పేజీలు 
వార్సుకునే వారు. ఒకరిన్ ఒకరు కలుసుకుని ఏకాంతంగా కబురుల్ చెపుప్కునే వెసులు బాటు లేకపోవటం వలల్ ఈ ఉతత్రాలు 
అనే మాధయ్మం వారికి బాగా నచిచ్ంది. 
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కబురుల్, జోకులు, ఒకరిలో ఒకరికి నచిచ్న అంశాలు చరివ్త చరవ్ణమే అయినా పదే పదే చెపుప్కుని మురిసి 
పోయేవారు.  

ఆమె అతనితో తన భవిషయ్తుత్ని ఊహించి తన కలలిన్ పేజీల నిండా పరిచేది. అతడు కూడా అదే విధంగా తన 
కలలీన్, లకాష్య్లని ఆమెతో పంచుకొనే వాడు.  

నచిచ్న పాటలు, నచిచ్న కవితవ్ం ఇలా ఏది తోసేత్ అది మాటాల్డుకుంటునన్ ఫీలింగ తో వార్సుకునే వారు. 
వారు ఒక నిబంధన పాటించే వారు. వారంలో ఒక రోజు మాతర్మే పోసట్ చేయాలి ఉతత్రం. కానీ రోజంతా ఎపుప్డు 

ఏది తోచినా అది కాగితం మీద పెటేట్యాయ్లి, ఇంచుమించు డైరీ లాగా. మనసుకు తోచిన భావన తోచినటుట్ 
వార్సేయయ్టమే. ఆ తరావ్త ఆ కాగితాలనిన్ంటిని ఒక కవర లో పెటిట్ పోసట్ చేయటం. అతడు సోమవారం పోసట్ చేసే వాడు. 
లోకల పోసేట్ కాబటిట్ ఆమెకి అది మంగళవారం అయేయ్సరికలాల్ చేరేది. 

ఉతత్రంతో బాటుగా, అతడు వార్సిన ఉతత్రంలోని ఏవైనా పర్శన్లు వుంటే వాటికి సమాధానాలు వార్సి, ఇంకా 
అతడు పర్సాత్వించిన అంశాలకనుగుణంగా తనకు తోచిన ఙాజ్పకాలు వార్సి, అనిన్ పేపరల్ను కవరోల్ పెటిట్ ఆమె బుధవారం 
పోసట్ చేసేది. 

ఇలా ఇదద్రూ వారానికి ఒక ఉతత్రం విధిగా వార్సుకునే వారు.  
అతడు గురువారం ఉదయం కలల్ కాలేజీ కాయ్ంపస లోనే వునన్ పోసట్ ఆఫిస కి చేరుకునే వాడు. ఇతనికి అనేక 

పతిర్కాఫీసుల నుండి, ఆకాశావాణి నుండి ఉతత్రాలు రావటం అకక్డి సిబబ్ందికి తెలిసిన విషయమే కాబటిట్ వారు అతని 
పేరిట వచిచ్న ఉతత్రాలు అనీన్ అతనికి అందించే వారు. అతని కనున్లు ఆతర్ంగా ఒక పర్తేయ్క ఉతత్రం కోసం వెదికేవి. 

అకక్డి పోసట్ మాషాట్రు ఒకోక్సారి ఇతనికి కాల్సు పీకే వాడు . విదాయ్రిథ్ జీవితం లో సమయం అతయ్ంత విలువైనది 
అని, జీవితంలో ఏది పోయినా తిరిగి పొందవచుచ్ కానీ సమయానిన్ తిరిగి పొందలేము అని, విదాయ్రిథ్ అనే వాడు ఎంత 
సేపు చదువు మీదనే ఏకాగర్త చూపాలని, ఇతరతర్ విషయాలలో తలదూరిచ్ సమయానిన్ వృధా చేసుకోరాదని హితవు 
పలికేవాడు. 

అతనికి తమ గురించే ఏమయినా తెలిసిందా అని అపుప్డపుప్డు అనుమానం వచేచ్ది ఇతనికి. కానీ అతను అందరు 
విధాయ్రుథ్లతోనూ అదే విధంగా మాటాల్డుతూ వుండటం తో ఆయన ధోరణే అంత అని సరిపెటుట్కొనే వాడు. 

నిజానికి పేర్మకంటే బలమైనది నమమ్కం. ఒక భారయ్ తన భరత్ని పేర్మించవచుచ్నేమో కాని అతనిన్ నమమ్క 
పోవచుచ్. అతడు ఏకక్డెకక్డ తిరుగుతునాన్డో, ఏమి చేసుత్నాన్డొ అని అనుమాన పడుతు వుండవచుచ్.  

తలిల్ తన కుమారుడిని పేర్మించవచుచ్నేమో కానీ, అతను సరిగగ్ సూక్లుకు వెళుతునాన్డొ లేదో అని 
అనుమానపడొచుచ్. 
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కాబటిట్ ఈ పర్పంచంలో పేర్మింపబడటం కంటే కూడ గొపప్విజయం, ఎదుటి వయ్కిత్ యొకక్ నమమ్కానిన్ 
చూరగొనటం. 

అందుకే అంటారు, టర్సట్ ఈజ ఎ గేర్టర ఫీలింగ దాన లవ అని. 
అదృషట్ వశాతుత్ వారిదద్రు ఒకరిన్ ఒకరు ఎంత పేర్మించుకుంటునాన్రో, అంతకు మించి ఒకరిన్ ఒకరు 

నముమ్తునాన్రు. 
ఒకటే లాగా సాగితే అది కాలం ఎందుకు అవుతుంది? 
ఆమె పేర్మని, విశావ్సానిన్ కూడా చూరగొనన్ అతను ఆమె తనపై వుంచిన విశావ్సానిన్ పోగొటుట్కోబోయే సంఘటన 

అతి తవ్రలోనే జరగబోతోంది అని ఆ ఇదద్రికీ తెలియదు. 
అతయ్ంత దురదృషట్కరమైన ఆ సంఘటన వారిదద్రి జీవితాలిన్ శాశవ్తంగా మలుపు తిపప్బోతోంది అని వారికి ఏ 

మాతర్ం తెలియదు. 
ఒక వైపు అతని చదువు సకర్మంగా సాగిపోతొంది. అతడు డిగీర్ రెండవ సంవతస్రం కూడా రికారడ్ బేర్కింగ 

మారుక్లు నమోదు చేశాడు. ఆ కాలేజి చరితర్లోనే అతయ్ధిక మారుక్లు పొందిన విదాయ్రిథ్గా అతని పేరు , ఫోటో నోటీసు 
బోరుడ్లలో పెటట్బడటం జరిగింది. వీటికి తోడు ఎకాట్స్కరికుయ్లర ఆకిట్విటీస లో కూడా అతని పర్భంజనం కొనసాగుతోంది. 

PPP 
ఆవేళ ఆదివారం.  
ఉదయం ఫలహారాలు సిదధ్ం చేసూత్ వదినెమమ్, తన తలిల్ వంటింటోల్ ఉండగా అతడు వంటింటోల్ కెళిళ్ కూరుచ్నాన్డు. 

నిలడి వదినెమమ్ వంట కటట్ ముందు నిలబడి గాయ్స సట్వువ్ పై చపాతీలు వేసోత్ంది. 
తన తలిల్ డైనింగ టెబులు ముందు కూరుచ్ని అపప్డాల కరర్తో చపాతీలు వతిత్ ఇసోత్ంది. 
వదినెమమ్ నవువ్తూ ’ఏమయాయ్ కాఫీ తార్గుతావా?’ అని అడిగి, తిరిగి అతత్యయ్ని ఉదేద్శియ్ంచి  “ఇపుప్డు నా మరిది 

కాఫీ తార్గుతునాన్డండి అతత్యయ్ గారు. ఇక బూసట్ తార్గె చినన్ పిలాల్డు కాదు నా మరిది" అని అంది. 
అతడు ఊహించినటుట్ అమమ్ మొహంలో కోపం కనిపించలేదు. పర్సనన్ంగా వుంది. ఆవిడ నవువ్తూ అంది 
"మంచిదేలే కానీ అనవసరంగా ఎకుక్వ తార్గకు, అదేమంత గొపప్ అలవాటని మొదలెటాట్వు?" 
అతడు నవివ్ ఊరుకునాన్డు. 
వంటింటి గూటోల్ ఉనన్ చినిన్ టేప రికారడ్ర లో కాయ్సెట పేల్ అవుతోంది.  మంగళంపలిల్ బాల మురళీ కృషణ్ 

ఆలపించిన  
"నగు మోము కనలేని నా జాలి తెలిపి.." మందర్ంగా వసోత్ంది. 
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అతడు అదే సరి అయిన అదనుగా భావించి "అమామ్ మొనన్ ఆ అమామ్యి పాట ఎంత బాగా పాడింది కద. తనకు 
కూడా ఇలా పెదద్ గాయని గా ఎదగాలని ఆకాంక్ష" అని నెమమ్దిగా చెపాప్డు అతడు. 

వాళళ్ అమమ్గారు ఏమి పలకలేదు. గంభీరంగా వుండి పోయారు.   
వదినెమమ్ నిశశ్బద్ంగా చపాతీలు కాలచ్టంలో నిమగన్మయియ్ంది. 
అతడు ఒక సిథ్ర నిరణ్యం తీసుకుని వచాచ్డు ఆ వేళ ఆ గదిలోకి. ఏది ఏమయినా సరే తలిల్కి తన పేర్మ విషయం 

చెపిప్ ఆమె అనుమతి తీసుకోవాలనే ధృఢసంకలప్ంతో వునాన్డు అతడు. 
వాళళ్ అమమ్గారు అవసరమయిన దానికనాన్ ఎకుక్వ ఏకాగర్తతో చపాతీలని అపప్డాల కరర్తో సాగదీసుత్నాన్రు. 

వదినెమమ్ కూడా అంతే నిశశ్బద్ంగా చపాతీలు కాలచ్టంలో నిమగన్యి వుంది. 
ఇదేదో తుఫాను ముందటి పర్శాంతి అని అతనికి అరథ్మవుతూనే వుంది. 
వంట గదిలో ఈశానయ్ం మూల నునన్ దేవుని మందిరం నుంచి ఆంజనేయసావ్మి జాలిగా తనని చూసుత్నన్టుట్ 

అనిపించింది అతనికి. 
గొంతు సవరించుకుని ఒక సారి సిథ్రంగా అనాన్డు " అమామ్ నీతో మాటాల్డాలి" 
వదినెమమ్ ఒక సారి తలతిపిప్ అతని వంక చూసింది, ఆమె కు ఏమి అరథ్ం కాలేదు విషయం ఏమిటో.  
ముకుక్ మీదకు జారిన కంటి అదాద్లిన్ కుడిచేతి చూపుడు వేలితో సవరించుకుంటూ "చెపుప్ చినన్ బాబూ, ఏమి 

కావాలి?" పేర్మగా అడిగారు ఆవిడ. 
అతను పుటిట్ంది లగాయతూ అతనేది అడగక ముందే అతనికి ఏది అవసరమో అది సమకూరుసూత్ వసుత్నాన్రు. 

అతను నోరు తెరిచి ఏదీ అడగాలిస్న అవసరమే రాకుండా చూసుకునాన్మని ఆవిడ అనుకుంటుంటారు. 
నోరు తెరిచి ఫలానాది కావాలి అని తలి తండుర్లను ఏనాడు అడిగి వారిని ఇబబ్ంది పెటట్లేదు. వారేది సమకూరిసేత్ 

దానిని తృపిత్గా వాడుకుంటూ వసుత్నాన్ను అని అతను అనుకుంటునాన్డు. సాటి మితుర్లు అనుసరిసుత్నన్ ఫాషనుల్, లేటెసుట్ 
టెర్ండస్ వారికి తెలియని కారణంగా, వారు పాత కాలపు టెర్ండస్ కు అనుగుణంగా వసుత్వులు సమకూరిచ్నా అతను ఏ 
వంకలూ పెటట్కుండా వాటిని వాడుకునే వాడు. మితుర్లు కూడా నవేవ్ వారు కాదు. అతను తనదైన వయ్కిత్తవ్ంతో ముందుకు 
సాగిపోతుండటం వలల్ సేన్హితులు అతనిన్ ఆటపటిట్ంచే వారు కాదు. 

ఒకే అంశానిన్ రెండు విభినన్ కోణాలోల్ చూసేత్ ఇలాగే వుంటుంది.  
దీనినే పారడైమ షిఫట్ అని అనవచుచ్. 
వారు ఏది అందిసేత్ అది, నచిచ్నా నచచ్కునాన్ గోల చేయకుండా అందుకునాన్నని అతను అనుకుంటుంటాడు. 
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అతని అవసరాలిన్ కనుకుక్ని , అతడు అడిగే అవసరం లేకుండానే అనీన్ సమకూరిచ్ పెడుతూ వసుత్నాన్మని ఆవిడ 
అనుకుంటుంటారు.  

తను ఇపప్టి దాకా ఏదీ డిమాండ చేసి అడగలేదు కాబటిట్ తను నోరు తెరిచి అడిగే ఈ మొదటి కోరికని 
అమామ్నానన్లు తిరసక్రించరు అని  అతను కానిఫ్డెంట గా ఉనాన్డు. 

అతడు నోరు తెరిచి అడిగే అవసరమే లేకుండా చూసుకుంటూ వసుత్నాన్మే, మరి ఇదేంటి ఇతను ఈ రోజు ఏదో 
అడగబోతునాన్డు అని ఆవిడ ఆశచ్రయ్ పడుతునాన్రు. 

అతడు చెపప్బోతునాన్డె కాని అతనికి ధైరయ్ం చాలటం లేదు. అలాగనెచ్పిప్ తనేదో తపుప్ చేసుత్నాన్ననన్ భావన ఏమీ 
లెదు ఆతనికి. కాకపోతే తన వయసు మహా అంటే పందొమిమ్ది. కావ్లిఫికేషన ఏదయినా వుందా అంటే తను చేసుత్నన్ది 
ఇంకా డిగీర్ ఫైనల ఇయర. చదువే పూరిత్ కాలెదు, ఉదోయ్గం మాట దేవుడెరుగు. ఇలాంటి పరిసిథ్తుల నేపథయ్ంలో నోరు 
తెరిచి ’నేను ఫలానా అమామ్యిని పేర్మిసుత్నాన్ను. ఆమెకి చూసేత్ పెళిళ్ సంబంధాలు ఖాయం అయేయ్లా వునాన్యి. మీరు 
పూనుకుని వాళళ్ పెదద్ వాళళ్తో మాటాల్డి మా పేర్మ గురించి చెపిప్, ఆ పిలల్కి ఇంక ఏ పెళిళ్ సంబంధాలు చూడొదద్ని 
చెపప్ండి. నేను సిథ్ర పడంగానే నేను ఆ అమామ్యిని పెళిళ్ చేసుకుంటాను’ అని ఎలా చెపప్గలడు ఈ మాటలు. 

అవి చెపప్టానికి తగినంత ఆతమ్సైథ్రయ్ం అతనికి ఏరప్డటం లేదు మనసులో . 
అదీ కాకుండా వాళళ్ అమమ్గారికి ఆ అమామ్యి పటల్ ఉనన్ సదభిపార్యం అతనికి తెలిసిన సంగతే. కాబటిట్ 

తగినంత ధైరయ్ం చాలటం లేదు అతనికి. 
అతని సంకోచం, తడబాటు చూసి వాళళ్ అమమ్గారు ఇంకోలా అనుకునాన్రు. ఇతను అడగబోయే విషయం పటల్ 

ఇతనికే నిబదద్త ఉనన్టుట్ లేదు. విషయం ఏమిటో తెలియదు కానీ అతను పూరిత్ గా సంధిగధ్ సిథ్తి లో వునాన్డు. 
అతనికి మన సలహా అవసరం వుంది. మనం సిథ్రంగా వుండి అతనికి కాసాత్ చేయూతనిసేత్ అతనిన్ ఆ కనూప్య్షన 

నుంచి బయట పడేయవచుచ్ అని ఆవిడ అనుకుంటునాన్రు. 
అతడు చివరికి గొంతు పెగలుచ్కుని చెపాప్డు 
"అమామ్, మొనన్ పాట పాడింది చూడు ఆ అమామ్యి అంటే నాకు చాలా ఇషట్ం. తను నీకు కూడా నచుచ్తుంది. 

తను చాలా మంచిది" 
ఒక దానికి ఒకటి పొంతన లేని మూడు వాకాయ్లు  చెపేప్సి ఊపిరి పీలుచ్కునాన్డు అతను. 
చపాతీని పెనం మీద వేయబోతునన్ వదినెమమ్ నిరాఘ్ంతపోయి నిలబడిపోయింది. 
ఏమి పలకలేక ఆ అబాబ్యి వంకే చూసుత్ండిపోయారు వాళళ్ అమమ్గారు. 
ఆమె అసస్లూహించలేదు ఆ అబాబ్యి అలా మాటాల్డగలడని 
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ఆమె అతని వంక చూసుత్ండి పోయారు.  
"అవునమామ్. తనంటే నాకు ఇషట్ం. తను బాగా పాటలు పాడటం ఒకక్టే కాదు, తనకు బాధయ్తలు తెలుసు. ఇంత 

చినన్ వయసులో ఇంత బాధయ్త గా వయ్వహరించే అమామ్యిని నువువ్ అసస్లు చూసి ఉండవు. 
తనతో నా జీవితం బాగుంటుందనే నమమ్కం నాకుంది." కాసాత్ ధైరయ్ం కూడగటుట్కుని అతడే చెపాప్డు. 
వాసత్వానికి అతడు పిరికివాడేమి కాడు. తన తలిల్ పటల్ గౌరవంతో తను చెపప్దలచుకునన్ విషయానిన్ అలా కుండ 

బదద్లు కొటిట్నటుట్ చెపప్టానికి కాసాత్ మొహమాట పడాడ్డు. 
అదే కారణంగా ఇంక అంతకనాన్ ఎకుక్వగా మాటాల్డటానికి అతడు ఇచచ్గించలేదు. 
అపప్టి దాకా నిశశ్బద్ంగా వునన్ పెదాద్విడ నెమమ్దిగా నోరు విపాప్రు. నెమమ్దిగా చెబుతూ వునాన్ ఆమె పర్తి 

పలుకులో సిథ్రతవ్ం వుంది.  
"చినబాబూ, నీవు చాలా పొరపాటు పడుతునాన్వు. మెరిసేదంతా బంగారు కాదు. బర్తకడం తపప్ని సరి 

అయినపుప్డు పర్తి ఒకక్రు కషట్పడతారు అది సహజం. అది ఒక గొపప్ లక్షణంగా నీవు భావించాలిస్న పని లేదు. ఆ 
కషట్పడే తతావ్నిన్, తాము పడే కషాట్నిన్ ఎరగా వేసి నీలాంటి సునిన్త మనసత్తవ్ం గల వారిని బుటట్లో వేసుకోవటం అలాంటి 
వారికి మామూలే. 

ఆ అమామ్యి చదువు పూరత్వనీ, మీ నానన్గారికి చెపిప్ ఆ అమామ్యికి ఏదయినా ఉదోయ్గం ఇపిప్ంచటం లో 
సహాయం చేదాద్ం. 

ఆమె బాగా పాటలు పాడుతుందనాన్వు. మంచిది. పర్భుతవ్ంలో సాంసక్ృతిక శాఖ వారిని కదిపి ఆమెకి అసలు 
ఎవరూ ఊహించలేనంత బేర్క ఇపిప్దాద్ం, వాళళ్కు అపుప్లునాన్యా, కావాలంటే అవి తీరచ్టం లో మనవంతు సహాయం 
చేదాద్ం. సేన్హం అంటే ఇలాగ వుండాలి. అంతే. 

అసలు ఎవరు వాళుళ్? మనకు ఏ విధంగ చూసినా సరి సాటి కాదు. అరిథ్క సిథ్తి గతుల గురించి కాదు నేను 
మాటాల్డుతునన్ది. పొటట్పోసుకోవటానికి కుటుట్ మిషన పై నాలుగ్ జాకెట గుడడ్లు కుటుట్కునే మనిషి నా వియయ్పురాలు అంటే 
నాకు సమమ్తం కాదు. నేను నలుగురిలో ఎలా తల ఎతుత్కు తిరగను రేపొప్దుద్న. ఒక కషట్ం వచిచ్నపుప్డే మనుషుల 
నిజమైన వయ్కిత్తావ్లు బయట పడతాయి అంటారు. వాళళ్కు ఆరిథ్క కషాట్లు వచాచ్యి , అది బాధాకరమైన విషయమే. 
కాదనను. ఆ పరిసిథ్తి నుంచి బయటపడాటానికి పదధ్తి గల వారు ఏమి చేసాత్రు? నగో నటోర్, భూమో పుటోర్ అమిమ్ ఆ 
అపుప్లు తీరుసాత్రు. లేదా పీ.ఏఫ మీద లోన తీసుకుని తీరేచ్ పర్యతన్ం చేసాత్రు. వీళేళ్మి చేశారు? జనం నెతిత్న కుచుచ్ 
టోపి పెటాట్రు. అది సరి అయిన పదధ్తి కాదు కద.  నేను వాళళ్ గురించి పూరిత్గా కూపీలాగాను. నాకు తెలిసిందేమిటంటే, 
వాళళ్ కుటుంబానికి మంచి పేరు లేదు.  
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పర్తి పరిచయం, సేన్హంగా పరిణమించాలిస్న పని లేదు. 
పర్తి సేన్హం, పార్ణ సేన్హంగా మారలిస్న అవసరం లేదు. 
సేన్హం కుదరాలనాన్, పేర్మించాలనాన్, పెళిళ్ చేసుకోవాలనాన్ ఒక అరహ్త అవసరం. పెళిళ్ విషయానికి వసేత్ అటేడు 

తరాలు, ఇటేడు తరాలు చూడాలి అంటారు. ఏడో తరం దాకా ఎందుకు, వాళళ్ అమామ్నానన్లే సరిగా లేరు. 
రేపొప్దుద్న ఇలాంటి పిలల్ మన ఇంటి పరువు తీసే పనులు చేసినా నేను ఆశచ్రయ్ పోను. 
పర్తి ఒకక్రికి ఒక అరహ్త వుంటుంది. ఆ అరహ్తని మించి ఆశిసేత్ అది ఎవరికి మంచిది కాదు.  
కాసాత్ తెలల్ తోలు, నాలుగ్ మంచి మాటలు, కషట్పడే తతవ్ం, నాలుగ్ రాగాలు ఆలపించగల నేరుప్ ఇవే కద నీకు ఆ 

పిలల్లో నచాచ్యి. ఇవే గుణాలునన్ పిలల్లు మన సరి సాటి వారిలో కోటి మంది ఉంటారు.  
నీవు చదువు అయిపోగొటుట్కుని జీవితంలో కాసాత్ సిథ్ర పడితే రంభా ఊరవ్సులని తలదనేన్ రూపసులు, ఇంకా 

అదుభ్తంగా పాటలు పాడగలిగే గాయనీమణులు మన వాళళ్లోనే దొరుకుతారు." 
ఆవిడ కాసేపు నిశశ్బద్ంగా ఆగిపోయారు. 
వదినెమమ్ అతత్యయ్ మాటలతో ఏకీభవించినటుట్గానే కనపడింది.  
"పరిచయానిన్ ఇంత దూరం ఎందుకు తెచుచ్కుంటునాన్వు చినబాబూ. నీ సాథ్యికి, నీ అరహ్తలకు తగిన అమామ్యి 

కాదు అనిపిసోత్ంది నాకు. అతత్యయ్ నిజమే చెబుతునాన్రు" వదినెమమ్ చెపిప్ంది. 
"సమాజం అనాన్క రక రకాల వయ్కుత్లు తారస పడుతుంటారు. అందరినీ చిరునవువ్తో పలకరిసూత్ ముందుకు 

వెళుతుండాలి. మనకు ఏది మంచిదో అది మనం చేసూత్ పోతుండాలి. జాలి దయ వుంటే సాయం చేదాద్ం అంతేకాని 
తనున్మాలిన ధరమ్ం అనన్టుట్గా నీ జీవితానేన్ వారికి అరిప్ంచటం నాకు అసస్లు ఇషట్ం లేదు.  

విషయం సప్షట్ంగా చెపాప్లి అంటే ఈ పరిచయం ఇంతకనాన్ ముందుకు తీసుకువెళళ్కు. పెళిళ్ అనే మాట 
మరిచ్పో. ఆ అమామ్యికి ఎవరో గంతకు తగగ్ బొంత దొరకనే దొరుకుతాడు. నీవు నీ సమయానిన్ చదువు పటల్, నీ 
భవిషయ్తుత్ పటల్ వెచిచ్సేత్ మంచిది" 

అంతటితో ఆ సమావేశం ముగిసింది అనన్ అరథ్ం వచేచ్టటుట్గా ఆవిడ వతిత్న చపాతీ లనీన్ పకక్న పెటేట్సి ముందు 
గదిలోకి వెళిళ్పోయారు. 

అతడు నిసేత్జంగా డైనింగ టేబుల ముందరే కూరుచ్ండి పోయాడు.  
అతడి ముందు వేడి వేడి కాఫీ కపుప్ ఉంచి, అతని పకక్న వచిచ్ నిలబడి అతని భుజం పై చేయి వేసి ఓదారుసూత్ 

చెపిప్ంది వదినెమమ్. 
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"అతత్యయ్ చెపిప్నటుట్ విను చినబాబు. చకక్గా చదువుకో. కాలేజిలో నీకు మంచి పేరు వచిచ్ంది. మీ అనన్యయ్కి 
మంచి పేరు తెచిచ్పేడుతునాన్వని మీ అనన్యయ్ కూడా గరవ్పడుతునాన్డు. ఇలాంటి ఆకరష్ణలు వసూత్నే వుంటాయి 
జీవితంలో, కానీ అనిన్ంటినీ అధిగమించి గమయ్ం చేరుకునే వాడే నిజమైన విజేత." 

అలా చెబుతూ కాసాత్ ఆగి, ఆమె నెమమ్దిగ సిథ్రంగా రెండు మాటలు చెపిప్ంది. 
"నీవు చినన్ పిలాల్డివేం కాదు. ఏది మంచి ఏది చెడడ్ అని ఆలోచించగల పార్ఙజ్య్త నీకు వుందనే నేను 

విశవ్సిసుత్నాన్ను. ఆ అమామ్యి పటల్ నాకయితే వయ్కిత్గతంగా చెడు అభిపార్యం లేదు. అతత్యయ్గారు చెపిప్నటుట్ వాళళ్ 
అమామ్నానన్లకు అంత మంచి పేరు లేకపోవచుచ్. కానీ మనింటికి వచాచ్క ఆ పిలల్ మన పిలల్ అవుతుంది. 

‘ఏది ఎటుపోయినా నాకు ఆ అమామ్యి కావాలి, నేను ఆ అమామ్యినే పెళిళ్ చేసుకోవాలి’ అని నీవునుకుంటే, నేను 
మీ అనన్యయ్ కూరుచ్ని అతత్యయ్ గారితో మాటాల్డి వపిప్సాత్ం. నీకు అతత్యయ్ గారి కోపం గురించి తెలియనిది ఏముంది? 
ఆమె కోపం తాటాకు మంట లాంటిది. నిజానికి ఆమె మనసు చాలా మంచిది”  

వాసత్వానికి అతడు అయోమయంగా వునాన్డు. తలిల్ మాటలకు బాధ కానీ, వదినెమమ్ మాటలకు ఆనందం కానీ 
కలుగ లేదు అతడి మదిలో. అతడి మెదడంతా మొదుద్బారిపోయింది.  

అతడు ఊహించింది వేరు. తను అలా చెపప్గానే తన తలిల్ ఎటువంటి పర్తిఘటన లేకుండా, ’ఓ తపప్కుండా 
అలాగే. నీ నిరణ్యం పటల్ మాకు భరోసా వుంది. నీవు ఎలా చెబితే అలా చేదాద్ం’ అని అంటుందని అతడు ఊహించాడు. 

అంత విశేల్షణతో కూడిన వాయ్ఖాయ్నం చేయకుండా తన తలిల్ చాలా మమూలుగా ’వదుద్’ అని వుండినా అతడు 
ఇంతే సాథ్యిలో దిగార్భ్ంతికి గురయివుండేవాడు. 

అది అసలు ఊహించని పరిణామం అతనికి. రెండోర్జుల కిర్తమే ఆ ఉతత్రం కారణంగా ఆమెలో బలంగా ఏరప్డడ్ 
అయిషట్తని ఆమె వయ్కత్ పరిచినపప్టికీ, ఆమె తన మాటలకు విలువనిసుత్ంది అని అతనికి చాలా బలంగా అనిపిసూత్ 
వుండినది. ఆమె అంత తీవర్సాథ్యిలో తన నిరసన వయ్కత్ం చేయటం అతనికి పిడుగుపాటులాగ వుంది. 

PPP 
 
చూటాట్నికి సింహంలా దరప్ంగా కనిపిసుత్ందే కాని అతని తలిల్కి అతడంటే పిచిచ్ పేర్మ.  
ఆ రాతర్ంతా ఆవిడ నిదర్పోలేదు. కొడుకు భవిషయ్తుత్ని తలచుకుని దిగులుపడసాగింది. ఏనాడు నోరు తెరిచి ’ఇది 

కావాలి’ అని తన కొడుకు అడిగి ఎరుగడు. జీవితంలో మొదటి సారి ’అమామ్ నాకు ఇది ఇషట్ం. నా ఇషాట్నిన్ మనిన్ంచవా’ 
అని అడిగితే తాను అంత తీవర్ సాథ్యిలో అతని ఇషాట్నిన్ తిరసక్రించి వుండకూడదేమో అనన్ దిగులు ఆమె మనసంతా 
నిండి పోయింది. 
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భరత్ తో కూడా అదే చెపుప్కుని బాధ పడిండి ఆవిడ. వారిదద్రు చాలా సేపు అదే ఆలోచనలో మునిగి పోయారు. 
’లకీష్, నేను మళీళ్ కూడా అదే చెబుతునాన్ను. పిలల్ పిలల్వాడు చిలకా గొరింకలాల్గా చాలా చకక్గా వునాన్రు. ఆ పిలల్ 

సుగుణవతి అని నాకు బలంగా అనిపిసోత్ంది. మనం పెదద్వాళళ్ం అని ఎపుప్డనిపిచుచ్కుంటాం అంటే, పిలల్లకు వారి 
భవిషయ్తుత్కు ఉపయోగపడే లాంటి పనులు చేసి, వారిని ఆనందపెటిట్నపుప్డు మనం నిజంగా పెదద్ వాళళ్ం 
అనిపిచుచ్కుంటాం గానీ, మనం మన పెదద్రికానిన్ ఉపయోగించి, అకారణంగా ఏవేవో అపోహలు మనసులో పెటుట్కుని , 
పర్తి దానికి అనవసరంగా ’వదుద్ వదుద్’  అడుడ్పడి, వారి ఇషాట్లను నిరాద్కిష్ణయ్ంగా చిదిమేయటం, వారి ఆనందానికి అడుడ్ 
పడటం అంతమంచిది కాదేమో అని నాకనిపిసోత్ంది" అని చెపెప్సి ఆమె వంక ఒక సారి చూశాడు. ఆమె శర్దద్గా 
వింటోంది అనన్ నమమ్కం కుదిరాక తిరిగి కొనసాగించాడు 

"ఇక వాళళ్ పేరెంటస్ విషయానికి వసేత్, అరిథ్క కషాట్లు వచిచ్నపుప్డు ఒక సిలబస పర్కారమే అందరూ రియాకట్ 
అవావ్లి అనేం లేదు, వారు ఆ చీటి పాటలు మంచి ఉదేద్శయ్ంతో పార్రంబించి వుండవచుచ్. వారికి తెలియని ఏవో పరిసిథ్తుల 
కారణంగా వాళళ్కు చెడడ్ పేరు వచిచ్ వుండవచుచ్. మనం వాళుళ్ వీళూళ్ చెపింది విని ఎందుకు అభిపార్యాలిన్ 
ఏరప్రుచ్కోవాలి? 

ఓకే, వాళుళ్ ఫార్డ చేసే వారే అనుకుందాం. చినన్పిలల్ ఆ పిలల్ తపేప్ముంది అందులో? రేపు పొదుద్న మనింటికి 
వచిచ్ంతరావ్త మన పిలల్ అవుతుంది కాని వాళళ్ పిలల్ కాదు కద. 

నా వరకు నాకు మనం పిలల్వాడి ఇషాట్నిన్ మనిన్ంచటం సబబు అని అనిపిసోత్ంది." 
ఆయన చెపప్టం ముగించాడు. 
ఆమెకి కూడా అదే సబబు అని అనిపించింది. 
ఇది ఇలా వుండగా పకక్ గదిలో నిదర్ రాక అతను తీవర్మైన మనో వేదన అనుభవిసుత్నాన్డు. 

PPP 
"అమమ్యయ్! ఆ అబాబ్యి వాళళ్ అమమ్నానన్లు ఒపుప్కునాన్రు, అనాన్ వదినెలు ఒపుప్కునాన్రు. ఆ అమామ్యికీ 

ఇషట్మే, అబాబ్యికీ ఇషట్మే. ఇక కథ సుఖాంతం అవావ్లి కద. 
మధయ్లో బేర్కప ఎలా అయాయ్రు? ఎందుకు అతడు తుంగభదర్ నది ఒడుడ్న కొండశిఖరం పై సమాధి యోగ 

శిబిరానికి వెళాళ్లిస్ వచిచ్ంది? అసలు ఈ కథలో విలన ఎవరు? అందరూ మంచి వాళేళ్ కనబడుతునాన్రే?" 
నవయ్ ఆతృతగా పర్శిన్ంచింది. 
సంతోష ఆమె వంక చిరునవువ్ నవువ్తూ నింపాదిగా చెపాప్డు. "ఈ కథలో తనకు తానే నిజమైన శతృవు గా 

మారాడు ఆ అబాబ్యి" 
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"వాహ్ట? ఆ అబాబ్యి తనకు తాను శతృవుగా మారాడా? అదెలా?" 
"అతడు ’గుడ బాయ సిండోర్ం" అనే మానసిక వాయ్ధితో బాధపడుతునాన్డు.  ఈ వాయ్ధి లక్షణాలు వునన్ వయ్కుత్లు 

చితర్ంగా పర్వరిసాత్రు. సమాజం నిరేద్శించిన నియమనిబంధనలని, పర్వరత్నా నియమావళిని తూ.చ తపప్కుండా పాఠించే 
లక్షణం కలిగి వుంటారు. తలితండుర్ల మాటకు ఎదురుచెపప్కూడదు, సతయ్మునే పలకవలెను, అమామ్నానన్ల సంతోషం 
కొరకు వయ్కిత్గత సుఖాలిన్ సైతం తృణపార్యంగా తయ్జించవచుచ్ ఇలాంటి భావాలిన్ కలిగి వుంటారు. తమ అభీషాట్నికి 
వయ్తిరేకంగా పెదద్ల సంతోషానికి పార్ధానయ్తనిసూత్, తమను తామె హింసించుకుంటూ, అందులోనే ఒక విధమైన తృపిత్ని 
పొందుతారు. సాధారణంగా ఇలాంటి వయ్కుత్లు ఇంటార్వరుట్లుగా మారిపోతారు కర్మంగా" 

"సర మీరు చెపేప్ది అరథ్ం అవటం లేదు. పెదద్లు చెపిప్నటుట్ వినటం మంచిదేగా. అది సిండోర్ం ఎలా అవుతుంది?" 
"వినటం మంచిదే. అదే విధంగా తనకు ఇషట్మైన వయ్కిత్ని చేసుకుంటానని అసెరిట్వ గా చెపప్టం కూడా తపేప్ం 

కాదు. లేదా వారు చెపిప్న మాటలతో ఏకీభవించి వారు చెపిప్ంది సబబే అనే కనివ్క్షన తో ఒపుప్కునాన్ ఇబబ్ంది లేదు. అలా 
కాక తమ మనసుకు వయ్తిరేకంగా పర్వరిత్సూత్,  క్షణ క్షణం మానసికంగా నరకం అనుభవిసూత్, ఇతరులకు తామేదో మేలు 
చేసుత్నాన్మనన్ సూడో శాటిస ఫాక్షన అనుభవిసూత్ నిరంతరం వయ్ధచెందటం ఈ ’గుడ బాయ సిండోర్ం’ బాధితుల పర్ధాన 
లక్షణం.  కుదురుగా కూరుచ్ని చరిచ్ంచుట అనేది ఉండదు. తమ మాట అందరూ పొగిడెయాయ్లి. వయ్తిరేకత రాకూడదు. 
వచిచ్ందో,  ఒకక్ సారిగా షెల లోకి వెళిళ్ పోతారు. 

ఇంకో సంగతి ఏమిటి అంటే, ఒకోక్సారి ఆ సంఘరష్ణ కారణంగా వాళుళ్ విపరీతంగా పర్వరిత్సాత్రు. ఎదుటివారిని 
హింసించటం, సమాజానికి హాని తల పెటట్డం కూడా చెయయ్వచుచ్ ఈ సిథ్తిలో వీరు. 

"అయయ్ బాబోయి. మరి ఇతడు ఏమి చేసాత్డు? అసలు కథ ఎలాంటి మలుపులు తిరుగుతుంది? అసలు ఊహకు 
అందటం లేదు. కథ కొనసాగించండి పీల్జ." 

 
PPP 

"డాకట్ర పీవీ జానకిరాం 
హిపాన్టిసుట్, సైకాలజిసుట్, రచయిత, పరస్నాలిటీ డెవలెపెమ్ంట టెర్యినర" 
ఆటో ఆగింది ఆ ఇంటి ముందు. ఆగిన ఆటో లోంచి ఆ అబాబ్యిని తీసుకుని వాళళ్ అనన్యయ్ గారు దిగారు. ఆ 

అబాబ్యి చూటాట్నికి చాలా నీరసించి ఉనాన్డు. ఒక నెల రోజులు జవ్రంతో లంఖణాలు చేసిన వాడిలా వునాన్డు.  
ఆటొ అతనికి డబుబ్ ఇచిచ్ పంపించేశారు. గేటు తీసుకుని నెమమ్దిగా లోపలికి పర్వేశించారు. 
జానకి రాం గారిది అదే ఇలుల్, అదే కనస్లేట్షన సెంటర కూడా. 
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అపుప్డు సాయంతర్ం ఆరునన్ర అయుంటుంది.  
అది చాలా పాతకాలం మేడ. గవరన్మెంట వారు కటిట్చిచ్న ఏవో కావ్రట్రల్ లాగా వునాన్యి. గోపి రంగు గోడలు. 

పర్తి ఇంటి చుటుట్ కాసాత్ ఖాళీ సత్లం అందులో రకరకాల మొకక్లు కొబబ్రి చెటుల్. 
ఆ మొకక్లు చెటుల్ చూడగానే అతని ఆ అమామ్యి వాళళ్ ఇలుల్ గురొత్చిచ్ంది. 
ఆఫీసు బాయ లాంటి కురార్డు వాళళ్ వివరం అడిగి వారికి ముందే అపాయింట మెంట వుందని నిరాద్రణ చేసుక్ని 

వారిని కనస్లేట్షన రూంలో కూరోబెటాట్డు. 
ఫాన నెమమ్దిగా తిరుగుతోంది. గదిలో గోడలపై పుటట్పరిత్ సాయిబాబా లామినేటేడ ఫోటోలు నిలువెతుత్వి తగిలించి 

వునాన్యి. జానకి రాం గారు చేసిన ఇందర్జాల పర్దరశ్నల తాలూకు ఫోటోలు కూడా గోడలపై పర్ముఖంగా తగిలించి 
వునాన్యి.  

అపప్టికి గత అయిదేళుళ్గా యండమూరి వీరెందర్నాధ గారి తులసిదళం పర్భంజనం సృషిట్సోత్ంది ఆంధర్పర్దేశ 
అంతటా. అ వెలుల్వ కారణంగా ఉనన్టుట్ండి పేరు తెచుచ్కునన్ వయ్కిత్ ఈ జానకిరాం. వాసత్వానికి అతడు ఒక మెజిషియన 
అంతే. ఈ హిపాన్టిజమ ఊపును ఆధారం చేసుకుని తన మాటల గారడిని ఉపయోగిసూత్ ఒక వెలుగు వెలుగుతునాన్డు.  

సరవ్ రోగ నివారిణి వచేచ్సింది. ఈ హిపాన్టిజం వలల్ తగగ్ని వాయ్ధే లేదు అనన్ ధృఢమైన అభిపార్యం అపప్టోల్ 
బాగా చదువుకునన్ వాళళ్కు కూడా వుండేది. ఈ హిపాన్టిజం వలల్ జనాలకు రోగాలు తగాగ్యాలేదా అనన్ది పర్కక్న పెడితే 
ఈ జానకి రాం మాతర్ం బాగా వెనకేసుకునాన్డనన్ది బహిరంగ రహసయ్ం. 

మన కథానాయకుడు అతని అనన్గారు ఈ కిల్నిక కి ఎందుకు వచాచ్రు అంటే మనం ఒక వారం రోజులు వెనకుక్ 
వెళాళ్లి ఆవిడ.  

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 
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