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చెపేప్యాలి.  
నరకం లా ఉంది.  
ఈ హింస భరించలేను.   
అంతరంగాలు పసి కటట్డం కషట్మే. కానీ సిదుద్ విషయంలో నా మనసుస్లో ఉనన్ మాటలను కావాలనే మాటున 

పెటట్డం మానేసాను. ఉనన్ది ఉనన్టుట్, కుండలు బదద్లు కొటిట్నటుల్ చెపేప్యడం మొదలెటాట్ను.  
కానీ ఈ విషయం చెపప్డం కషట్ం గానే ఉంది. 
చుటుట్పకక్ల ఎవవ్రూ ఉండని పర్దేశాలలో సంచరించడం సిదుద్కి ఇషట్ం. పర్శాంతంగా ఉంటుంది అంటాడు. ననున్ 

రమమ్ని పిలుసాత్డు. కొనిన్ సారుల్ సిదుధ్తో నేను పోతాను. చాలా సారుల్, తననే పొమమ్ంటాను. ఈ సారి పిలిసేత్ వెంటనే 
బయలు దేరాను. నే చెపాప్లనుకొనన్ది, ఇంటోల్ కంటే ఇలాంటి ఏకాంత పర్దేశంలోనే చెపేత్ బాగుంటుంది అనిపించింది.   

బీచ కంటూ బేర్డనట్న లో ఉనన్ హెరాన్ండో డి సోటో మెమోరియల పారక్ కి తీసుకొచాచ్డు సిదుద్. 1539 లో ఓ 10 
పది ఓడలు 700 మంది, మారబ్లంతో తొలిసారి ఫోల్రిడా లో సవ్రణ్ సంపదలు వెదుకడానికి అడుగు పెటిట్న డి సోటో కు 
చివరకు మృతుయ్వు మాతర్మే దొరికింది.  ఈ దేశంకు ఎనోన్ ఆశలతో వచిచ్, ఆశించినది దొరుకొక పోవడం నా 
విషయంలోనూ జరిగింది. కానీ నేను ఊరుకోదలచు కోలేదు. సిదుద్తో మాటాల్డి నా భవిషయ్తుత్ నేనే రాసుకోవాలి. 

"గీతా, ఈ మడ అడవుల మధయ్, తెలల్టి, చలల్టి ఇసుక అరుగు తో, కొమమ్ల గోడల తో, అలలు చేసుత్నన్ లయ బదధ్ 
సంగీతంతో, మనకంటూ పర్కృతి కటిట్న కబాన లా ఎంత బాగుంది కదా",  అనాన్డు సిదుద్. అతని ముఖంలో ఎదో కలల 
గగనంలో విహరిసుత్నన్  ఛాయ. నాకు కొతేత్మి కాదు. చిరెర్తుత్కొచిచ్ంది. 
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"బీచ చూడాలంటే డాన సెజార రిసారట్ హోటల లాంటి పర్దేశంకి వెళిల్ చూడాలి. పోయిన నెల మా కారిడ్యాలజి 
కానెఫ్రెనుస్ అకక్డే జరిగింది. రూమ నుండే, లేకపోతే ఆ హోటల పైరవేట బీచ లో మోహితో నో, మారగ్రిటా నో  
సేన్హితులతో, తాగుతూ సాయంతర్ం, రాతిర్ గడుపుతే ఎంత బాగుంటుంది. బార హాపింగ అంటూ సెయింట పీట నుండి 
కిల్యర వాటర వరకు బీచ రోడ రాతర్ంతా తిరుగేసేత్, ఆ కికేక్ వేరు", అనాన్ను నేను.  

ఇదేంటి టాపిక మారిపోతునన్ది.  
"కానీ నువువ్నన్ చోటల్లో ఈ సీగళ పకుష్లు వేసుత్నన్ కేకలు, కొమమ్లు గాలికి ఒరుసుకొని చేసుత్నన్ చపుప్ళుళ్, 

లయబదద్ంగా అలలు ఈ మడ చెటల్ను, తాకి చేసుత్నన్ సంగీతం నీకు వినపడవు కదా. గాలితో పాటు వసుత్నన్ ఈ సముదర్పు 
సువాసనలు అందవు కదా. అడడ్ంకులు ఏమి లేకుండా, పర్కృతి వేదిక మీద  సూరాయ్సత్మయం చూడలేవు కదా", అనాన్డు 
సిదుద్. 

"ఓ సారి చూసేత్ సరిపోతుంది సిదుద్. మాటి మాటికి సన సెట ఏమి చూసాత్వు. థేర ఆర బెటర థింగస్ టు డు ఇన 
లైఫ. నీ కంటూ ఓ నెటవ్రక్ ఏరప్రుచుకోవాలి. జీవితంలోనూ, సంఘంలోనూ విజయం చవిచూసిన వారి సరిక్లస్ లో 
తిరగాలి. నీ నెటవ్రక్ లో పర్కృతి కాక, కొంతమంది వియరడ్ జనాలే కనిపిసాత్రు. అందరూ నా దృషిట్లో ఫెయిలూయ్ర లే. 
టాపిక వచిచ్ంది కాబటిట్ చెపుత్నాన్ను. నువెవ్ందుకు మళీల్ పరీక్షలు రాసి రెసిడెనీస్ కు అపైల్ చేయటం లేదు. మామయయ్, నేను 
చాలా సారుల్ చెపాప్ము కూడా. ఇండియా నుంచి మా నానన్, అమమ్, బంధు జనాలు, సేన్హితులు నినున్ గురించి 
అడుగుతుంటే నాకు తల ఎకక్డ పెటుట్కోవాలో తోచటం లేదు", అనాన్ను నేను.  

ఎలానో టాపిక ని నేను చెపప్దలుచ్కునన్ విషయానికి మరలచ్గలిగాను. 
"ఏమి చెపప్ దలుచ్కునాన్వు గీత. పర్తీసారి మన మాటలు,  ననున్ రెసిడెనీస్ లో చేరమనే నీ పోరు తోనే 

అంతమౌతునాన్యి. నాకు నిజంగానే వైదయ్ వృతిత్ ఇషట్ం లేదని ఎందుకు అరద్ం చేసుకోవు. యూ.ఎస.ఎం.ఎల.ఈ పరీక్ష లో 
ఫెయిల అయయ్ననీ ననున్ చులకనగా చూసాత్వు.  కానీ, నేను కావాలనే ఆ పరీక్ష కు పిర్పేర అవవ్క ఫెయిల అయాయ్నంటే 
నమమ్వేమి నువువ్. హై వే లను ఇషట్పడే పర్యాణికులు  మీరు. ఓ జి పి ఎస పెటుట్కొని సుపరిచతమైన, సఫలగమాయ్లు చేరే 
జీవితాలు మీవి. నాకు అలాంటి మూస పోసిన జీవితం ఇషట్ం లేదు ", అనాన్డు సిదుద్. 

ఉనాన్టుండి నా ఫర్సేట్ర్షన లనీన్ బయటికి వచేచ్సాయి. 
"నేను ఉసామ్నియా మెడికల కాలేజి లో మెరిట సీట వసేత్ చేరాను. మెడిసిన లో యునివరిస్టీ టాప రాయ్ంక గోలడ్ 

మెడల వచిచ్ంది. తెలివి, అందం ఉనన్ అమామ్యిలు అరుదు అంటూ ననున్ చాలా మంది పొగిడారు. కాలేజీలో, బయట 
అబాబ్యిలు నాతో సేన్హానికి పడరాని అవసథ్లు పడేవారు. అలాంటిది మీ సంబంధం యూ.ఎస. నుండి వచిచ్ందని,   
అబాబ్యి కూడా మెడిసిన చదివాడు  అని,  నాలానే ఓ డాకట్ర కదా అని సంబర పడాడ్ను. మామయయ్ తన  జెనరేషనోల్నే 
వందల మిలిల్యనల్ డాలరుల్ సంపాదించ గలిగారు అంటే నేను మా ఇంటోల్ వాళుళ్ బాగా ఇంపెర్స అయాయ్ము. పెళిల్ అయియ్న 
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వెంటనే గీర్న కారడ్ వసుత్ంది, నేను వెంటనే యూ.ఎస లో రెసిడెనీస్ కీ అపైల్ చేసుకోవచుచ్ అని తెలిసి ఆనంద పడాడ్ము.  
మాకు అభయ్ంతరాలు ఏమి తోచలేదు. వెంటనే పెళిల్కి ఒపుప్ కునాన్ం. పెళిల్ అయియ్ ఐదు ఏళుళ్ అయియ్ంది. నా రెసిడెనీస్ పూరిత్ 
అయియ్ంది, సిటిజన షిప కూడా వచిచ్ంది. నవువ్ ఈ ఐదేళల్లో ఏమి చేసావు. పరీక్షలలో ఫెయిల అయాయ్వు, ఒకక్ జాబ 
నిలకడ గా చేయలేదు", అనాన్ను నేను. 

"ననున్ చూసి నచిచ్, నేను మాటాల్డిన తరువాతే నీవు పెళిల్కి అంగీకరించావు అనుకునాన్ను.ఇపుప్డు నీ మాటలు 
వింటే గీర్న కారడ్, మా నానన్ సంపాదించిన ఆసిత్ చూసి వచాచ్వనిపిసోత్ంది", అనాన్డు సిదుద్. 

సిదుద్ చెపిప్న నిజం కతిత్ తో పొడిచినటుల్ అనిపించింది. కానీ మనసులో ఎనిన్ రోజులు పెటుట్కోగలను. నే 
చెపాప్లనుకొనన్ది చెపప్డానికి ఇంతకు మించిన అవకాశం, సెగ వే దొరకదు. 

"అవును అపుప్డు బాగుంటుంది అనిపించింది.  ఒపుప్కునాన్ను. ఇపుప్డు నీతో బతకడం నాకు కషాట్ంగా ఉంది. నా 
భవిషయ్తుత్ ఏలా ఉండాలో నాకూ కొనిన్ ఆశలు ఉనాన్యి. నేనో పెదద్ డాకట్ర కావాలి. నా మొగుడు నాకు దీటుగా వైదయ్ 
వృతిత్లో పేరు పొంది ఉండాలి. మేము సొసైటీ లో పెదద్ పెదద్ సరిక్లస్ లో తిరగాలి. సకెస్స కు మేము మారు పేరు కావాలి", 
అనాన్ను నేను. 

"సరే. నేనౌతే డాకట్ర కాదలచు కోలేదు.   ఏమి చెపాప్లనుకుంటునాన్వు", అనాన్డు సిదుద్.  
ఏంటీ ఈ మనిషి. భవిషయ్తుత్ మీద ఏమాతర్ం అవగాహన లేదు.  ఆ ముఖంలో ఏమి ఎకెర్స్ప్షన లేదు. అది 

పర్శాంతతా? 
నాకు అసహయ్ం అనిపించింది. గత కొనిన్ ఏళుళ్ గా అది మనసుస్లోనే అణచు కునాన్ను. ఇపప్డు అవసరం 

లేదనిపించింది. 
"నాకు విడాకులు కావాలి సిదుద్. నీ లాంటి ఫెయిలూయ్ర తో నా జీవితం కొనసాగించ దలుచ్కోలేదు", నా మాటలు 

సులభంగా దొరిల్పోయాయి. ఒకక్ క్షణంలో ఎదో పెదద్ భారం దిగిపోయిన రిలీఫ కలిగింది. 
సిదాద్రద్ ఒకక్ నిమిషం ఆలోచనలో పడాడ్డు.  
"సరే గీత రేపే లాయరల్ను కలుదాద్ం", అనాన్డు సిదుద్. 
సిదుద్ మాటలు, ఆ మాటలు చెపుత్నన్ సిదుద్ పెదవుల పై చిరునవువ్ నాకు ఆశచ్రయ్ం కలుగజేశాయి. కానీ సిదుద్ 

జవాబిచిచ్న సంతోషం, ఆ ఆశచ్రాయ్నికి ఎనోన్ రెటుల్ ఎకుక్వై, అలలు, బీచ లోని ఇసుకను కపిప్నటుల్ కపేప్సింది. 
 

*** 
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"హాయ్పీ బరత్ డే! ఎకక్డ, ఏమి పొడుసుత్నాన్వు సిదుద్?", నా కంఠంలో వెటకారం దాచే పర్యతన్ం చేయలేదు. 
జీవితంలో ఇనిన్ విజయాలు, సంపదలు సాధించిన తరువాత, అలా దాచే అవసరం లేదు. ఏమనాన్ జనం సహిసుత్ంది. 
గొపప్ సెనస్ ఆఫ హూయ్మర అంటూ చపప్టుల్ కొడుతుంది. పైగా సిదుద్ నా కొడుకు, ఏకైక వారసుడు. వాడి దగగ్ర దాపరికం 
ఎందుకు.  

నేను ఫోన చేసేత్ తీసే వాడు కాదు. సీత అబాబ్యి పుటిట్న రోజు అంటూ ఓ వారం నుంచి చెపూత్నే ఉంది. సీత ఫోన 
చేసినా, ఎపుప్డో ఓ సారి తీసాత్డు. చాలా సారుల్ బాగానే ఉనాన్నని మాటాల్డ కుండా టెకస్ట్ చేసాత్డు. ఈ రోజు పుటిట్నరోజు 
కాబటిట్ తీసి ఉండాలి. సీత నే ఫోన తను మాటాల్డి, ననున్ విష చేయమని నాచేతికిచిచ్ంది. 

"థాంకస్ నానన్", అనాన్డు సిదుద్, అతి సౌమయ్ంగా. 
నేను అడిగిన పర్శన్కు సమాధానం ఇవవ్కుండా దాటేసుత్నాన్డు. కావాలని రేకెతిత్ంచినా సప్ందించడు. హి ఇరిర్టేటస్ 

మి . నా కింద పనిచేసే ఉదోయ్గి అయియ్తే, సాప్ట లోనే ఫైర చేసి ఇంటికి పొమమ్నే వాడిని.  
"బేర్క తీసుకుంటునాన్నని ఓ సంవతస్రం దాకా మాయమయాయ్వు. ఎకక్డ తిరుగుతునాన్వు, తిరిగి ఇకక్డికి ఎపుప్డు 

వసుత్నాన్వు. నీ కోసం చాలా పనులు పెండింగులో పెటాట్ను", అనాన్ను నేను. 
"నా కోసం ఏమి పెండింగ పెటట్కండి నానన్. నాకు ఇపప్టోల్ తిరిగి వచేచ్ ఆలోచనలు లేవు", అనాన్డు సిదుద్. 
"ఏమిటి నీ పాల్నస్ సిదుద్. ఒకక్ పనీ సకర్మంగా ముగించవు. నీకోసం ఇండియాకు పని కటుట్కొని పోయి మెడికల 

కాలేజీలో సీటు ఇపిప్ంచాను . అది ఏదో అతెత్సురుగా చేసి, ఇకక్డ వచిచ్న తరువాత రెసిడెనీస్ కి కావలసిన లైసెనస్ పరీక్షలు, 
మా  బలవంతం  మీద  రాసి ఫెయిల అయియ్ కూరుచ్నాన్వు. నువువ్ పరీక్షలు పాసు అయియ్తే రెసిడెనీస్ మాయ్చ అయేయ్ 
ఏరాప్టుల్ కూడా చేసి ఉంచాను. మా కలలు అనీన్ కలల్లు చేసావు", జవాబు కోసం, నా కంఠంలో వెటకారం కొంచెం 
తగిగ్ంచే అనాన్ను. కానీ నాకోపం, ఇచిచ్న మంచి అవకాశాలు సదివ్నియోగ పరచుకుండా తనేన్సుత్నాన్డనే నిరాశ, నిసప్ృహ 
లు దాచడం కషట్ంగానే ఉంది. 

"మెడిసిన చదవాలని నాకెపప్డు ఆశాలేదు. మీతో అమమ్తో గొడవ పడలేక ఇండియాకి పోయాను. ఇషట్ం లేదు 
కాబటేట్ పరీక్షలో ఫెయిల అయాయ్ను. అయినా, నాలాగా డొనేషన కటిట్, అడడ్ దారుల దావ్రా డాకట్ర అవవ్డం, ఈ గొపప్ 
పొర్ఫెషన కి సరి కాదు. పేషెంట లకు అనాయ్యం చేసినటేల్", అనాన్డు సిదుద్. 

"ఈ నీతులు నా దగగ్ర చెపొప్దుద్. అడుడ్ దారులు తొకక్కుండానే నేను ఈ కనస్లెట్నీస్ కంపెనీలు నడిపిసుత్నాన్నా? 
వచిచ్న లాభాలు రియల ఎసేట్ట , ఫార్ంచైసీ రెసాట్రెంటుల్, గాస సేట్షన లలో పెటిట్ ఈ రోజు ఇంత సాథ్యి కి రాగలిగానా ? 
బర్తకడానికి మెళుకువలు తెలియాలి. నీకు ఈ విషయం, ననున్ దగగ్రగా చూసినా తరువాత కూడా, అంతుబటిట్నటుల్ లేదు", 
అనాన్ను నేను. 
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"అలా ఎలా అనుకుంటునాన్రు? నాకు అరథ్ం అయియ్ంది కాబటేట్, నాకు ఆ మారగ్ం నచచ్క మరో మారగ్ం 
వెదుకుక్ంటునాన్ను, అని మీరు ఎందుకు అనుకోవటం లేదు", అనాన్డు సిదుద్. 

"అంటే నీ ఉదేద్శయ్ం ఏమిటి? సెటిల అవావ్లిస్న ఈ దశలో,  దేశాల వెంబడి దొమమ్రిలా తిరగడమే నీ మారగ్మా? 
ఇలాంటిదేదో  చేసాత్వనే. నీ కు బంగారం లాంటి సంబంధం తెచిచ్ పెళిల్ చేసాము. గోలడ్ మెడలిసట్ గీత. ఈ సంవతస్రం తన 
రెసిడెనీస్ కూడా పూరిత్ అయియ్పోతుంది. తనకు విడాకులు ఇచేచ్సావు. వాట ఈజ రాంగ విత యు?", అనాన్ను నేను. 

"గీత విషయంలో పొరబాటు మీరు, నేను ఇదద్రం చేసాం. మీరు మమమ్లిన్ ఒకరిని ఒకరు అరధ్ం చేసుకోవడానికి 
ఏమాతర్ం సమయం ఇవవ్కుండా, ఓ ఎన ఆర ఐ పెళిల్ లాగానే, ఓ నెలలో మా పెళిల్ ముగించేసారు. పెళిల్ అయియ్తే ననున్ 
వదిలి వేసాత్రను కునాన్ను. రెసిడెనీస్ అనీ, అది ఫెయిల అయియ్న తరువాత బిజినెస చూసుకోమని నాకు నిదర్ 
పటట్నీయకుండా చేశారు. గీత కు విడాకులు ఇచేచ్సిన తరువాత నాకు నాదారి వేదుకోక్వావ్లి అని అనిపించింది.  ఇలుల్ 
విడిచిపెటేట్సాను", అనాన్డు సిదుద్.  

ఎంతో గొపప్గా అమరిచ్ ఇచిచ్న జీవితం చేజేతులా నాశనం చేసుకునాన్ననే  రిగెర్ట, కంఠంలో కొంచెం కూడా 
ధవ్నించదేమి. ఓ సనాయ్సిలా, వాడిలో ఈ ఉదాసీనత ఎకక్డ నుంచి వచిచ్ంది. డిపెర్షనోల్ పోవలసిన వాడు, తాపీగా 
జవాబులు చెపుత్నాన్డు. నాకు తాడో పేడో తేలుచ్కోవాలనన్ కోపం నా నశాలనికి అంటుకుంది.  

"నీతో వాదిసూత్,  పనికి రాని నీ జవాబులు వినడానికి నాకు సమయం లేదు. ఎదో డాకట్ర అయియ్, మన అసిథ్తో ఓ 
పెదద్ హాసిప్టల కటిట్ సమాజంలో నా కంటే పెదద్ పర్తిపతిత్ సంపాదిసాత్వు అనుకునాన్ను. యూ టరన్డ్ ఔట టు  బి ఏ 
ఫెయిలూయ్ర.  

నీకు  తెలుసు. పర్తీ సంవతస్రం నీ పేరు మీద దాదాపు రెండు లక్షల  డాలరుల్ నా కంపెనీ డివిడెండుల్ నీ అకౌంటోల్ 
జమ అవువ్తునాన్యి. 

మారో మూడు నెలలు గడువు ఇసుత్నాన్ను. నువువ్ తిరిగి వచిచ్ నా కంపెనీలో చేరితే సరి. లేక పోతే ఆ డబుబ్లు 
కటట్డం కూడా మానేసాత్", ఎనోన్ రోజులుగా అనుకుంటునన్ మాటలు సిదుద్కు చెపేప్సాను. 

సిదుద్ నుంచి ఓ నిమిషం నిశశ్బద్ం సమాధానం అయియ్ంది. తరువాత సిదుద్ గొంతు సవరించుకుని, "మెడిసిన లో 
చేరాలని నేనెపుప్డూ అనుకోలేదు. మీ సేన్హితుల పిలల్లు, తెలివైన వారందరు ఇకక్డ మెడికల కాలేజీలలో సీట 
సంపాదించి చేరగలిగితే, మీరు నాకు ఇకక్డ సీట రాదని తెలిసి, ఇండియాలో డొనేషన కని కోటుల్ పోసి ననున్ చేరిప్ంచారు. 
ఇక నా అకౌంటోల్ డబుబ్లు వేయడం, టాకస్ పాల్నింగ, ఎసేట్ట పాల్నింగ అని మీ అకౌంటెంటుల్ చేపప్డం వలల్ చేశారు". 

సిదుద్ చెపప్డంలో నిజం ఉంది. కానీ నేను సిదుధ్కని, ఎంతో ఊహించి వేసుకునన్ ఉదాయ్నవనం, నా ముందే వాడు 
చిందర వందర చేసుత్ంటే సహించలేకపోయాను. ఏమి మాటాల్డుతునాన్నో నాకే అరధ్ం కాలేదు. ఎదురుగా కిటికీలోనుంచి 
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పర్శాంతంగా కనిపిసుత్నన్ అనాన్ మారియా బీచ కూడా వికారంగా కనిపించింది.  నామాటలు పూరిత్గా నా అదుపు 
తపిప్పోయాయి. 

"అనీన్ నీ మంచికే చేసాను కదా. అరధ్ం చేసుకోవేమిరా వెదవా. ఇలానే చేసావంటే నా ఆసుత్లనీన్  ఎదో చారిటీ కీ 
దానం చేసేసాత్ను. నా ఇంటి పేరు కలకాలం నిలిచిపోతుంది. నువేవ్ అడుకొక్ని తింటావు. నువువ్ ముసలి వాడు అయియ్న 
తరువాత కుమిలి కుమిలి ఏడుసాత్వు", అనాన్ను. 

సిదుద్ నుంచి మరో నిమిషం నిశశ్బద్ం. ఫోన కట చేసాడా అనుకునన్పుప్డు "మీరంతగా కోపం తెచుచ్కోనవసరం 
లేదు.  నేను బర్తకడానికి, నా కనీసవసరాలకు, మీరిచేచ్ డబుబ్ నా కవసరం లేదు. ఒక వేళ మీరు ఇచిచ్నా, మీ రనన్టుట్ 
నేను కూడా చారిటీస కి ఇచేచ్సే వాడినే. కాదంటే నేను మీరు అనుకునన్టుట్ ఇంటిపేరు బయటకి తెచేచ్వానిన్ కాదు. ఆదో 
అనానిమస, గుపత్ దానం అయేయ్ది. ఇక మీదట మీరు నాకు డబుబ్ ఇవవ్నవసరం లేదు. నాకు మీ ఆసుత్లు అవసరం లేదు. 
నా పర్యాణం ననున్ చేయనివవ్ండి. మీరు నేనో హై వే కటాట్ను, నీ కోసం ఓ లకజ్రీ కారు కొనాన్ను అంటే నేను ఆ కారు 
ఎకక్బోను. గీతను పెళిల్ చేసుకుని ఆ పొరబాటు చేసాను. నా గమయ్ం నాకిపుప్డు తెలుసు. అది మీరూ వేసిన హై వే మీద 
పోతే చేరను. ఈ విషయం పై మరో సారి నాకు ఫోన చేయకండి", అని చెపిప్ ఫోన కట చేసాడు. 

 
*** 

 
 
తహితి దీవ్పాలకు వెకేషన మీద వచాచ్ను. సిదుద్ ఇనాస్ట్గార్మ లో వేసుత్నన్ మోరయ్ దీవ్పం చితార్లు చూసి, దగగ్రే 

ఉనాన్డు కదా అని మెసేజి పంపాను, వచిచ్ కలువమని. సిదుద్ నేను పీర్ కేజీ నుంచి కలిసి చదివాము. హై సూక్ల లో 
అంబరీష కలిసాడు. ముగుగ్రం ఆపత్ మితుర్లు. టచ లో ఉంటాం, వీలునన్పుప్డు కలుసాత్ం. 

రిసారట్ లోనే ఉనన్ రెసాట్రెంట లో డినన్ర కని సిదుద్ ను పిలిచాను. అవుట డోర లోనే, బీచ పకక్న ఇదద్రికీ అని సెట 
చేసిన టేబిల ని రిజరువ్ చేశాను. చూసి సంవతస్రం పైన అయియ్ంది. గీతతో డివోరస్ అయియ్న తరువాత డార్ప ఔట 
అయియ్పోయాడు. ఎదో డిపెర్షన లో ఉనాన్డేమో అనుకునన్ నాకు, సిదుద్ ను చూడ గానే ఆశచ్రయ్ం వేసింది. వాయ్యామం 
చేసుత్నన్ శరీరంతో, సంతోషం పర్తిపలిసుత్నన్ ముఖం తో "హాయ మారక్, హౌ ఆర యు?", అంటూ గటిట్గా 
వాటేసుకునాన్డు.  

 "హలో సిదుద్. గుడ టి సీ యు మాన. బాగా మారిపోయావు. ఏమి చేసుత్నాన్వు. యు లుక గుడ", అనాన్ను. 
"ఈ మధయ్ నారిడ్క టార్క కంపెనీ వారు కావాలంటే మోరయ్ దీవ్పం మీద కొనిన్ టెర్క లు ఫిలమ్ చేసాను", అనాన్డు. 
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"ఆదా సంగతి. మీ నానన్డబుబ్లివవ్కుండా  కట ఆఫ చేశాడనాన్వు. ఎలా బర్తుకుతునాన్వు అనుకునాన్ను", 
అనాన్ను. 

"నా ఇనాస్ట్గార్మ లో వేసుత్నన్ ఫోటోల దావ్రా నాకు ఫాలోయింగ బాగానే ఉంది. ఇదిగో ఇలా నారిడ్క టార్క లాంటి 
పనులు దొరుకుతుంటాయి. బర్తకడానికి సరిపడా ఆదాయం వసూత్నే ఉంది. అంతకంటే ఎకుక్వ సంపాదించనవసరం 
నాకు కనపడలేదు", అనాన్డు సిదుద్.  

సిదుద్, అంబరీష, నేను హై సూక్ల తరువాత, ముగుగ్రం పీర్ మెడ లో చేరాం. నాకు మెడిసిన లో చేరాలని చినన్పప్టి 
నుంచే కోరిక. నాకు నిజంగానే అనారోగయ్ం తో బాధ పడే వారికి సహాయ పడాలని ఆశ. అంబరీష బాగా తెలివైన వాడు. 
జూనియర హై సూక్ల వరకు కాల్స టాప లో ఉనన్ నేను, అంబరీష హై సూక్ల లో చేరగానే, రెండో సాథ్నం కు దిగాలిస్ 
వచిచ్ంది. హై సూక్ల గార్డుయ్యేషన లో అంబరీష వేలడికేట్రియన. అంబరీష వాళళ్ నానన్ సాఫట్ వేర పార్జెకట్ మీద, హై 
సూక్ల చదివే అబాబ్యి తో పాటు ఈ దేశానికి ఇమిమ్గేర్ట కాకపోతే, నేను వేలడికేట్రియన అయేయ్ వాడిని కదా అని బాధ 
పడాడ్ను.  

ఇంజనీర అవావ్లనుకునన్  అంబరీష ను, వాళళ్ నానేన్ మెడికల రంగంలో డబుబ్, జాబ సెకూయ్రిటీ రెండూ 
ఉంటాయి అని పీర్ మెడ లో చేరిప్ంచాడు. అంబరీష కు ఎరీల్ అడిమ్షనస్ లోనే మెడిసిన సీట రావడం, నేను వెయిట లిసట్ లో 
మిగిలి పోయి, నాకు తృటిలో మెడిసిన సీట రాకపోవడంతో, అంబరీష లాంటి కొతత్గా బోటు దిగిన ఇమిమ్గెర్ంటస్,  
నాలాంటి వారి ఆశలను వముమ్ చేశారని బాధ పడక పోలేదు. కాని ఈ దేశం అవకాశాలకు పుటిట్నిలుల్. అంబరీష 
విషయంలోనూ, నా  విషయంలోనూ అది నిజమే అయియ్ంది. 

"అనన్టుట్ అంబరీష ఎకక్డ పని చేసుత్నాన్డు?", తిరిగి సిదుద్ నే అడిగాడు. 
నవువ్ వచిచ్ంది నాకు. ఎకక్డో ఓ కొంటె సంతృతిత్ కూడా. "అంబరీష నేను మొనన్నే కొనన్ ఫిజిషియన గూర్ప లో 

పని చేసుత్నాన్డు", అనాన్ను నేను. 
సిదుద్ కూడా నాతో బాటు నవావ్డు. "మెడికల కాలేజీలో సీటు అంబరీష కు వచిచ్, నీకు రాలేదని నువువ్, ననున్ మా 

వాళుళ్ ఇండియాకి పంపించేసుత్నాన్రని నేను, మన కాలేజి పకక్నునన్ బార లో కూరుచ్ని బాధ పడడం నినన్ జరిగినటుల్ంది. 
కాలం ఎనిన్ మారుప్లు తెసుత్ంది", అనాన్డు సిదుద్. 

"అవును సిదుద్. మెడికల రంగంలో నే ఉండాలని నాకు తెలిసిన డాకట్ర ఆఫీసులో మేనేజర గా చేరడం, అతను 
రెండు ఏళల్లోనే రిటైర అయియ్పోతే, నేనే బాయ్ంక,  సేన్హితుల సాయం తో ఆ కిల్నిక కొని ఓ డాకట్ర ని హైర చేసుకొని 
లాభాలు సంపాదించడం వెంట వెంటనే జరిగిపోయాయి.  తరువాత మరినిన్ కిల్నిక లు, పేర్కీట్సులు కొనడం తో అతి 
తవ్రలోనే ఓ హాసిప్టల సిసట్ం సృషిట్ంచ గలిగాను", ఒకిక్ంత గరవ్ంతోనే అనాన్ను. 
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"యు డిసెరవ్ ఇట మారక్. నువీవ్ సిథ్తిలో ఉండడం నాకు సంతోషంగా ఉంది", అనాన్డు సిదుద్. 
"అంబరీష అంటే గురుత్కు వచిచ్ంది. నీ ఫూయ్చర పాల్నస్ ఏమిటి? ఎపప్టికి తిరుగుతూనే ఉంటావా?", అడిగాను 

నేను. 
"పర్సుత్తము తిరగడమే నా ఫూయ్చర", అనాన్డు సిదుద్. 
"రిలేషనస్ లేకుండా ఒంటరిగా ఈ అడవులు, రిమోట పర్దేశాలు వెదికి, తిరగడం బోర కొటట్దా? బండగా 

అడుగుతునాన్నని అనుకోవదుద్. సెకస్ కి ఏమి చేసుత్నాన్వు? ", అని అడిగాను నేను. 
"ఈ టిన డర రోజులలో,  వన నైట సాట్ండ లకు కోదువేమి. అయినా నేను తిరిగే పర్దేశాలు, కొండలు, అడవులు, 

నదులు, సముదార్లు ఆ విషయం ఎపుప్డో గాని గురుత్కు తేవు. అనన్టుట్ నీ విషయం ఏమిటి? ఎవరైనా దొరికారా? ఎవరితో 
నైనా మూవ అయాయ్వా? నీ పెళిల్ ఎపుప్డు?", అడిగాడు సిదుద్. 

"నువవ్నన్దాంటోల్నే నా సమాధానం కూడా ఉంది. మన జనేరేషనోల్ అమామ్యిలు , అబాబ్యిలు సెటిల కావడానికి 
తొందరేమి పడటం లేదు.  పెళిల్ ఇపుప్డే అనుకోవటం లేదు.  సెకస్ దొరకడం సమసయ్ కాదు. పర్సుత్తం నాకు ఈ బిజినెస 
ఇంకా అభివృదిధ్ చేయడం లోనే ఆనందం ఉంది. దానికే నా సమయం సరిపోతుంది", అనాన్ను. 

"అవును. నువవ్నన్ది నిజమే. మన జెనరేషన కధ వదిలేయి. ఈలాన మసక్ లాంటి వారే పెళిల్ అనే 
సాంపర్దాయానికి విడాకులు ఇచేచ్సుత్నాన్రు. పెళిల్ అవుట డేటెడ కానెస్పట్ అయియ్పోయింది. అసలు నేను ఇక పెళిల్ 
చేసుకోదలచుకోలేదు", అనాన్డు సిదుద్. 

"ఫెర్ండ కాబటిట్ సాహసించి అడుగుతునాన్ను. గీత డివోరస్ ఇచిచ్ంది అని ఇంకా బాధ పడుతునాన్వా? గీత మీద 
ఇంకా నీకు కోపం ఉందా", అనాన్ను నేను. 

"చా. గీతకు నా నిరణ్యానికి సంబంధం లేదు. నాకీ మధయ్ ఏది చూసిన పేర్మే కలుగుతుంది. నువువ్, నేను, గీత, 
అంతెందుకు చెటుట్, గటుట్ అనిన్ అణు సముదాయాలే. కొనిన్ అణువులు అటూ ఇటూ మారిసేత్ మన రూపాలు, జీవాలు 
మారిపోతాయి. అలా ఉనన్పుప్డు మరొకరిని దేవ్షించడం కాని, వారి మీద కోపం తెచుచ్కోవడం, అసూయ పడడం అరధ్ం 
లేని విషయాలు", అనాన్డు సిదుద్. 

సిదుద్ నిజంగానే మారిపోయాడు. ఇందాక ఫిజికల గా చూడడానికి బలంగా, బాగునాన్డనుకునాన్ను కానీ, ఇపుప్డు 
సిదుద్ మాటాల్డు తునన్ తీరు, అతని ముఖంలో ఉనన్ పర్శాంతత అతనో కొతత్ మనిషిగా పరిచయం చేసుత్నాన్యి.  

నేను సిదుధ్తో చెపాప్లా, వదాద్ అనుకుంటునన్ పర్శన్కు సమాధానం దొరికింది.  
"అంబరీష గురించి ఆడిగావు. నీకో గుడ నూయ్స చెపాప్లి. అంబరీష పెళిల్ చేసుకోబోతునాన్డు. బెచిలరస్ పారీట్ నేనే 

వేగాస లో వచేచ్ నెల  ఏరాప్టు చేసుత్నాన్ను.  రెండు నెలల తరువాత బాలిలో డెసిట్నేషన వెడిడ్ంగ. రాగలవా?", అనాన్ను 
నేను. 
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"వచేచ్ నెల సీఎరర్ లియోన కు పోవాలి. రాలేను. వేగాస పారీట్ ఎంజాయ చేయండి", అనాన్డు సిదుద్. 
అంబరీష, నేను సిదుద్ను కలుసాత్ను అంటే, నాతో పంపిన వెడిడ్ంగ ఇనివ్టేషన సిదుద్కు అంద జేశాను.  
అంబరీష డిడ ఆ గేర్ట జాబ విత ఇనివ్టేషన. ఓ గిఫట్ హాంపెర లో కొనిన్ చినన్ వైన సీసాలు, వాటి మధయ్ రకరకాల 

చీజ, చాకెల్ట పాయ్కెటస్ ఉనాన్యి. బుటట్ మధయ్లో ఓ ఐ పోడ ఉంది.  
"గో ఎహెడ. ఇనివ్టేషన, పెళిల్ వివరాలకు ఆ ఐ పోడ లో ఉనాన్యి. ఆన చేసి చూడు", అనాన్ను.  
సిదుద్ ఐ పోడ ఆన చేయగనే ఇనివ్టేషన వీడియో మొదలయియ్ంది. కాబోయే వధూవరులు తమను పరిచయం 

చేసుకుంటూ,అతిధి పేరు పెటిట్ మరీ ఆపాయ్యంగా పిలిచిన వీడియో పతిర్క. సిదుద్ ముఖంలో ఓ క్షణం ఆశరయ్ం కనిపించి, 
చిరు నవువ్ వెనుక దాకునన్ది. .  

"వెరీ నైస అండ కిర్యేటివ. చాలా బాగా చేశారు. పెళిల్ కూతురు ముఖంలోని ఆనందం, భవిషతుత్ గురించిన కలలు 
నేను ఇది వరకే చూసాను. ఇదద్రు మేడ ఫర ఈచ అథర. అంబరీష అనుకునన్టేట్ తనంతగా చదువులో ముందుండి, కెరీరోల్ 
పైకెదగాలనుకొనే పారట్నర దొరికింది. ఇదద్రు మనకు బాగా తెలిసిన వారే. సంతోషంగా ఉంది నాకు. నా బెసట్ విషెస 
అంబరీష కు. గీత కు అంద జేయి" అనాన్డు సిదుద్. 
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