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కొందరికి జీవితం నిచెచ్నలమయం. వరుసకి పది గళుల్ండి పదివరుసలలో మొతత్ం వంద గళుల్నన్ వునన్ పటం 
ఆటలో ఒకడుగు వెయయ్గానే ఆ నిచెచ్నలే వాళల్ని పైకి లాకుక్పోతుంటాయి. పైగా, వందగళల్ పరిమితి వాళల్కి వరిత్సుత్నన్టుల్ 
కూడా కనిపించదు. 

పరమపదసోపాన పటం కొందరి జీవితాలు. జాగర్తత్గా అడుగులు వెయాయ్లి. అందినపుప్డు నిచెచ్న లెకాక్లి. పాము 
కాటల్కి గురయితే నీరసపడకుండా లేచి నిలబడి పయనానిన్ కొనసాగించాలి. గమాయ్నిన్ చేరినవాళుల్ కొంద రుంటారు.  

పూరిత్గా పాము పడగ నీడలో గడిపే జీవితాలు కొందరివి. నిచెచ్నలు అందుబాటులో లేకపోవడమే కాక అవి 
ఉంటాయని ఎవరయినా చెపిప్నపుప్డు వాళల్కి ఆశచ్రయ్మేసుత్ంది. ఒక గడిలోంచి ఇంకొకదానిలోకి వెళాల్లనన్ ధాయ్స 
కలిగినపుప్డు విపిప్న పాము పడగ నీడ భయానిన్ ఎకుక్వచేసుత్ంది. ఒకటో గడిలో ఉనన్ పాముతోక ఝళిపింపులకి 
గురిచేసుత్ంది కూడా. 

ఆమె మీది పడగ నీడ పకిక్ంటి అతనిది. చినన్తనం నించీ అది ఆమెకి ఎరికే. తను ఎదుగుతునన్కొదీద్ దాని 
పరిమాణం ఎకుక్వవుతునన్టుల్ ఆమెకి అనిపించింది. 

ఆమె ఇంటి మిగతా మూడు పకక్లవాళూల్ ఆ పడగ నీడ తమ మీద ఎకక్డ పడుతుందో ననన్టుల్గానే 
మసలుతుండేవాళుల్.  
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అతను పేర్మించా ననాన్డు. ఆమె తిరసక్రించింది. 

యాసిడ పోసాత్నని భయపెటాట్డు. ‘మే మునాన్ంగా!’ అనాన్రు చుటుట్పకక్లవాళుల్ తమ వంతుగా ఏదో 
చెపాప్లనన్టుల్గా. తమ కండబలానిన్ నమిమ్, దానిన్ ‘ధైరయ్ మిసుత్నన్టుల్గా,’ అని ఆమె అనుకోవాలని వాళల్ ఆశ. ఆ మారిప్డి 
ఎలా జరుగుతుందనన్ పర్శన్కి వాళల్ మదిలో చోటుండదు. ఆమె గుడిడ్ దయుంటే పరిసిథ్తి వేరేగా ఉండే దేమో గానీ 
కనిపిసుత్నన్ దేహబలానిన్ కాకపోయినా మందిబలానిన్ అయినా నమమ్నీకుండా ఉండడానికి గల కారణాలు ఆ 
ఇంటిచాయలకి రాలేదు. కనీసం అలాంటిది ఒకటయినా వచుచ్ంటే, వాళుల్నాన్ మనన్ది యాసిడ పొయయ్నీకుండా 
ఆపేటందుకా, పోసుత్నన్పుప్డు చూడడానికా, లేక పోసిన తరువాత ‘అంతా అయిపోయింది, ఇంకేం చేసాత్ం?’ అనేటందుకా 
అనన్ పర్శన్ ఆమె మదిలో ఉదయించడానికి ఆసాక్రం ఉండేది. 

ఆమె అతనిన్ ఎదురోక్కుండా ఊరొక్నలేదు. పళేల్లనే కాక పలుగులని కూడా విసిరేసింది. వాటిని అతను 
పూచికపులల్లాల్ పకక్కు తోసేశాడు. ‘ఇదద్రిదీ వయసు చేసే చిలిపిదనం! అలల్రి ఇపుప్డు కాక చేసే దెపుప్టాట్?’ అనాన్రు 
ముచచ్టపడడ్ పేర్క్షకులు. 

ఒకనాడు అతనామెను ఆకర్మించుకునాన్డు.  

‘రాక్షస వివాహం కూడా వివాహమేగా!’ అనాన్రు ఇరుగుపొరుగులు చేతులు వెనకుక్ కటుట్కుని. అవి ముందు 
కనిపిసేత్ వాటిలోల్ ఆయుధా లెందుకు లేవని ఆమె పర్శిన్సుత్ందని వాళల్ భయం. ‘అయిందేదో అయింది. పకక్న ఉండడం 
ఒకక్టే కాదుగా కారణం? నువావ్ అందంలో ఏమీ తీసిపోవు. అతనా బలశాలి. ఎలాగయినా నీకు కూడా ఒక తోడు 
కావలసిందే! అతనికి నినున్ దాటి ఇంకొకళల్మీద కనేన్సే అవకాశం కూడా లేదు,’ అనాన్రు వాళుల్. అది పచిచ్ అబధధ్ మని 
ఆమెకి తెలుసు. దానికి కారణం, అకక్డికి కనుచూపు మేరలోనే కాక ఎంతో దూరాన ఉనన్వాళల్తో కూడా అతనికి 
లావాదేవీ లుండడం. ‘అయినా, ఎవడో ఒకడు మొగుడు కావాలిగా?’ అని వాళుల్ వెనకాల ఉనన్ చేతులని అటాల్గే దులిపి, 
వెనకుక్ తిరిగేటపుప్డు మాతర్ం చేతులని ముందుకు మారుచ్కుని వెళిల్పోయారు. 

మొదటిసారి ఆమె గొంతులో వినపడడ్ పెదద్ అరుపులు వాళల్కి ఆమె బాగోగుల గూరిచ్న ఆదురాద్ని కలగజేశాయి 
గానీ, అది కొనిన్ క్షణాలు మాతర్మే. అంతకనాన్ పెదద్గా వినిపించిన అతని కంఠం వాళల్ని ఆలోచించడం మానెయయ్మంటూ 
జోలపాడిన టల్నిపించి శాంతించారు. ‘పార్ణహాని లేదు కదా!’ అనుకుని తమ పనులోల్ నిమగన్మయారు. 

మరునాడు ఆమె చూపులు వాళల్ పిరికిదనానిన్ నిలదీసేత్, ‘మొగుడూ పెళాల్లు అరుచుకోకుండా ఉండడం 
ఎకక్డయినా, ఎవరయినా చూశారా?’ అని ఒకరు తనవాళల్వైపు తిరిగి పర్శిన్ంచారు. చూడలే దనన్టుట్ వాళుల్ తలాడించారు. 
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‘మరి కొడితేనో? అది కూడా అకక్డకక్డా జరుగుతూనే ఉనన్ది అని అంటారా?’ ఆమె సాగీసింది.  

‘నువువ్ ఊరికే భయపడుతునాన్వు! తథాసుత్ దేవత లుంటారు జాగర్తత్!!’ అని వాళుల్ అకక్డినించీ జారుకునాన్రు.  

‘అమోమ్, కొడుతునాన్డు!’ అని ఆమె గొంతులో వినిపించినపుప్డు అంతకుముందు ఆమె అరుపులతో అతనికి 
జవాబివవ్డం గురుత్కొచిచ్ ఇపుప్డు కూడా అతని మీద తిరగబడుతుందని తమలో తాము నమమ్బలుకుక్నాన్రు. కానీ, అతని 
గొంతులో ఆమె చేత దెబబ్లుతినన్ ఫలితా లేమీ వెలువడకపోయేసరికి, ‘ఎనిన్ దెబబ్ల కయినా ఓరుచ్కో గల సామరథ్య్ం 
ఉనన్వాడు!’ అని లోలోపలే మెచుచ్కునాన్రు. ఏ దెబబ్ లయినా తమ మీద పడనందుకు సంతోషించారు. 

అతని బలపర్దరశ్నమూ, ఆమె పర్తిఘటనా – అదీ వాళల్ ‘సంసారం’! ‘మనలో మన మాటగా అడుగుతునాన్ను, 
అంత పర్తిఘటించేవాళల్ అవసరం నీకునన్ దంటావా?’ ఒకటీ అరా గొంతుకలు అపుప్డపుప్డు అతనిన్ రహసయ్ంగా చెవిలో 
అడిగి వాటి శరీరాలని అతని చేతి విసురుకు గురిచేశాయి. ఆ తాకిళుల్, ‘ఇంకా పర్తిఘటన అవసరమా?’ అంటూ ఆమె 
దగగ్రకు వెళల్నీకుండా వాళల్ని ఆపాయి. 

అంతా శాంతియుతంగా ఉనన్దనుకునన్పుప్డు అందరికీ ఆశచ్రయ్ం కలిగే సంఘటన ఒకటి జరిగింది. అది, ఆమె 
తల పైకెతుత్కుని అతనికి దూరంగా జరిగి నిలబడడం. కల కాదనన్టుట్గా వాళిల్దద్రి మధాయ్ అందరికీ కనబడేలా గోడ కూడా 
వెలిసింది. వచిచ్ ఆమెను పరామరశ్ చెయయ్డానికి ముందుగా జంకి, కొనాన్ళల్కి అతను కనుచూపుమేరలో లేడని నిరాధ్రణ 
అయిన తరువాత ఒకొక్కక్రుగా అపుప్డపుప్డు విచేచ్శారు. తరువాత, అలా రావడానిన్ అతను ఓరచూపులో చూసినా కూడా 
పటిట్ంచుకోకపోవడం, ఆ రాక అతని కనుసనన్లోల్ జరిగినా కోపగించుకోకపోవడం వాళల్కి కొంచెం ధైరాయ్నిన్చాచ్యి. కూపీ 
తియయ్గా, లావాదేవీలోల్ వచిచ్న కషట్నషాట్లు అతని మనసుని పూరిత్గా ఆకర్మించుకునాన్యని తెలిసింది. అతయ్ధిక శాతం 
ఊపిరి పీలుచ్కునాన్రు. 

‘బలహీనుడి కషాట్లు వాడివీ, బలవంతుడి కషాట్లు అందరివీ,’ అని భయపడడ్వాళుల్ లేకపోలేదు. 

‘నీకు మంచిరోజులు వచాచ్యమామ్,’ అనాన్రు వాళుల్ ఆమెతో. ‘నిజంగానా? కిటికీలోంచి లోపలికి దూరాయా, లేక 
చిమీన్లోంచి కిందకి దూకాయా? మూసివునన్ తలుపులని తటట్డం మాట అటుంచి, తీసివునన్ తలుపుల లోంచి అయినా 
వచేచ్ ధైరయ్ం వాటి కెకక్డ ఉనన్దీ?’ ఆమె జవాబిచిచ్ంది. గోడ అడుడ్నాన్ గానీ తన సావ్తంతర్య్ం గూరిచ్న బెరుకు ఆమె 
పెడసరపు జవాబు వెనక దాగి ఉనన్ది. 
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వాళల్నది సరుర్మని కాలిచ్ంది. చుటట్ కాలుసుత్నన్ అతని ముందుకెళిల్ దూరంగా తలలు వంచి మోకాళల్ మీద నిలుచ్ని, 
‘మీరు ఆమె వైపు వెళల్దద్ని వేడుకుంటునాన్ము,’ అనాన్రు. అతను చుటట్ని నోటోల్ంచి తీసి దానిన్ చిటికెనవేలితో మీటి నుసిని 
రాలాచ్డు. దానితోబాటే వెలువడడ్ ఒకటెర్ండు నిపుప్రవవ్లు వాళల్ని అకక్డినించీ తరిమాయి. 

భవిషయ్తుత్ గూరిచ్ ఆమె భర్మలో లేదని కాలం నిరూపించింది. ఒకనాడు అతను వాళిల్దద్రి మధయ్ గోడని 
పగులగొటాట్డు. పలుగులతో, సుతుత్లతో కాదు. నోటితో ‘ఉఫ’ మని ఊది. కింద పడుతునన్ రాళుల్ గాలిలో కలుగజేసిన 
‘అల’జడి అందరినీ తాకింది. 

‘గోడ ఉండి ఆపిందేదీ లేకపోతే ఆగే దేదీ? హదుద్ అనేదే పర్శాన్రథ్క మయినపుప్డు!’ అనుకునాన్రు వాళుల్ 
తాతిత్వ్కంగా. గోడ ముకక్ల గూరిచ్ తమకు తెలియనటేల్ తపిప్ంచుకుని తిరగడానికి పర్యతిన్ంచారు. అయినా వాళల్ని 
బరిలోకి లాగకుండా అతను ఊరోక్లేదు. 

ఆమె దగగ్ర ఉనన్ ఆయుధా లంటే తనకి భయ మనాన్డు. అవి తనని నిదర్పోనివవ్డంలే దనాన్డు. వాటిని ఇపిప్సేత్ 
తను పర్శాంతగా ఉండగల ననాన్డు. వాళాల్ వారత్ని ఆమెకి చేరవేశారు. 

‘నా దగగ్ర ఆయుధా లేమునాన్య?’ అనన్ దామె ఆశచ్రయ్పోయి. 

‘దబబ్నమూ, సూదీ!’ అతను వివరించాడు.  

‘ఆమె బాగోగులని మనలో ఎవరు చూడగలరు? ఆమె వైపు చెయిచాచి పడగ నీడలోకి కావాలని ఎవరు 
చేరగలరు?’ వాళుల్ గుసగుస లాడుకునాన్రు. 

‘ఇచేచ్య! అతను భయపడడానికి నీ దగగ్ర ఇంక కారణా లేవీ ఉండవు,’ అని నచచ్చెపాప్రు ఇరుగుపొరుగులు. ఏ 
సహాయం కావలసి వచిచ్నా తను వాళల్నే అరిథ్ంచాలి కాబటిట్ ఆ సలహాని ఆమె అసమమ్తి తెలుపుతూనే పాటించింది.  

కొనాన్ళల్కి ఆమెను తనలో కలుపుకోవడానికి అతను మళీల్ చేతులు చాచాడు. ఆ బలం దికుక్లు పికక్టిలేల్లా 
గరిజ్ంచింది. జూలు విదిలుచ్కుంటూ గాండిర్ంచింది. తెలల్భలూల్కమై రొముమ్లు చరిచింది. 

శాంతి విఛిఛ్నన్ మవుతునన్దని చోదయ్గాళుల్ అనుకునాన్రు గానీ, ఆమె అనుభవం మేరకు దానికి ఎపుప్డో 
కాలంచెలిల్ంది. 
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5          ఆట – పోరు 

‘గాలి వీసోత్ంది కదా? వెలుతు రొసుత్నన్ది కదా? తిండికేం లోటులేదు కదా? ఫలితం తెలిసినదే కదా?’ అంటూ 
వాళుల్ ఆమెని రాజీకి రమమ్నాన్రు. 

సిథ్రతవ్ం కోసం కాళుల్ ఎడంగా పెటిట్, రెండు చేతులూ నడుం మీద నిలిపి నిలుచ్ని, తలని పైకెతిత్ తీక్షణంగా చూసి 
ఆమె తన భంగిమతో వాళల్కి జవాబు చెపిప్ంది. 

పరమపదసోపానంలో కొందరు పాము నోటోల్ పడి మొదటి గడిలోకి జారినా, వాళుల్ అకక్డి నించీ మళీల్ జీవన 
పర్యాణానిన్ మొదలుపెటట్వచుచ్.   

మొదటి గడిలోంచే తోకతో తొయయ్బడి, కొండచరియమీంచి పడిపోతునన్పప్టిలాగా అంచుని మునివేళల్కి 
చేజికిక్ంచుకుని వేలాడుతూ అగాధంలోకి చేరకుండా తమని కాపాడుకుని, పైకి వదాద్మని చేసే యుదధ్మే కొందరి జీవితం. 
వాళల్కి సోపాన పటం ఆట అంటే పటం లోని మొదటి గడిని మళీల్ మళీల్ చేరడానికి పోరాడడ్ం.  
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