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జలపర్ళయం అంటే ఇదే అనన్టుట్ ఉంది వాతావరణం. వరష్ం ఎడతెరిపిలేకుండా కురుసోత్ంది.  
వంట మనిషి తెచిచ్ ఇచిచ్న వేడి వేడి టీ తార్గుతూ కిటికీ అదాద్లలోంచి చూసూత్ ఉంది నీహారిక. ఇలాంటి వరాష్నిన్ 

ఎపుప్డు చూసినా అసంకలిప్తంగా ఆమెకి వళుళ్ జలదరిసుత్ంది. అపర్యతన్ంగానే  కూతత్రసన గురుత్ వసాత్డు. సమయానికి 
దేవుడి లాగా వచిచ్ అతను కాపాడకుంటే తను ఈ పాటికి ఇలా పార్ణాలతో ఉండగలిగేదా? ఆ ఊహకే ఆమె 
భయకంపితురాలైంది. 

తెలల్వారి ఆరు అయినా ఇంకా చీకటి తెరలు వీడలేదు.   
మాదాపూర లో వెలసిన అయిదు నక్షతార్ల లగజ్రీ అపారెట్మ్ంట పంతొమిమ్దో అంతసుత్లొ తన బెడ రూంలో  

వెచచ్గా కూరొచ్ని,  కిటికి అదాద్లలోంచి బయట సాగుతునన్ పర్కృతి విలయానిన్ చూసోత్ంది ఆమె. 
కిటికి అదాద్లు భళుళ్న విరిగి పోతాయేమో అనన్ంత వేగంగా ఉండుండి వరష్ం జలుల్ వచిచ్ అదాద్లని తాకుతోంది. 

తుఫాను గాలి హోరున వీసోత్ంది. దూరంగా కనిపిసుత్నన్ కొబబ్రి చెటుల్ విరిగిపడిపోయాయేమో అనన్ంతగా 
ఊగిపోతునాన్యి. 

టీవి లో రాతేర్ అతయ్వసర పర్కటన జారి చేసి అనిన్ పర్భుతవ్ పర్యివేటు కారాయ్లయాలకి సెలవు పర్కటించింది 
పర్భుతవ్ం. అతయ్వసరమైతే తపప్ ఎవవ్రూ బయటికి వెళళ్కపోతెనే మంచిది అని కూడా జోడించారు పర్కటనలో. 
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రహదారులనీన్ జలమయమయాయ్యని, పెదద్ పెదద్ చెటుల్ కూకటి వేళళ్తో సహా కూలిపోయాయని టీవి లో వారత్లు 
నిరంతరం వసూత్ ఉనాన్యి.  

రాజీవ ఇంకా నిదర్లేయలేదు. బదద్కంగా దుపప్టోల్ వెచచ్గా పడుకుని ఉనాన్డు.  
"ఈ వేళ జరగాలిస్న ఇంటరూవ్య్లు రదుద్ చేయమని హెచ ఆర మేనేజర గారికి ఫోన చేసి చెపుప్" దుపప్టోల్ంచే 

బదద్కంగా చెపాప్డు రాజీవ. 
టీ తార్గటం ముగించి లాప టాప ముందర కూరుచ్ంది నీహారిక. 
ఆమె ఆలోచనలు గతంలోకి దారి తీశాయి. 

**** 
"రాజీవ!  అతి కషట్ం మీద సిగన్లస్ దొరుకుతునన్యి, వినిపిసోత్ందా నా వాయిస?  పార్ణాలతో హైదరాబాద కి 

తిరిగి వసాత్నని నాకైతే అనిపించడం లేదురా. ఇకక్డ ఘోరమైన వరష్ం. ....... హలో రాజీవ .... వినిపిసోత్ందా..... హలో 
హలో..." మళీళ్ సిగన్లస్ అందటం లేదు నీహారిక కి. 

విమనాశర్యానికి బయలేద్రే ముందు ఆమెకి చూచాయగా కూడా తెలియదు,కొనిన్ నిమిషాల తరావ్త తాను 
ఎదురోక్బోయే విపతక్ర పరిసిథ్తుల గూరిచ్. ఆమె ఏ మాతర్ం ఊహించినా ఇలా బయలేద్రి ఉండేది కాదేమో. 

నీహారిక, ఆమె భరత్ హైదరాబాద కేందర్ంగా ఒక అంకుర సంసథ్ని  సాథ్పించి ఇపుప్డు విజయవంతంగా లాభాల 
బాట పటిట్ంచారు. నిరావ్హణా సౌలభయ్ం కోసం చెనన్యి, ముంబాయి, నూయ్ఢిలీల్, కలకతాత్ లో తమ బార్ంచీలు ఏరాప్టు 
చేశారు. తమ సంసథ్ తాలూకు అయిదవ వారిష్కోతస్వం  సందరభ్ంగా తాము పార్రంభించబోయే కొతత్ ఉతప్తుత్ల గూరిచ్ 
వాటి తాలూకూ లాంచ పాల్నస్ గూరిచ్ పశిచ్మ భారతదేశానికి చెందిన ఉనన్త సాథ్యి మేనేజరల్తో చరిచ్ంచటానికి  
ముంబాయి లో ఏరాప్టు చేసిన పర్తేయ్క సమావేశానికి ఆమె వచిచ్ంది. 

అకక్డ ఖరీదైన హోటలోల్ ఏరాప్టు చేసిన సమావేశం ముగించి అపుప్డే బయటకు వచిచ్ంది.  ఆమె బస కూడా  
అదే హోటలోల్ ఏరాప్టయింది. 

ఇక మిగిలింది దకిష్ణ భారతదేశనికి చెందిన మేనేజరల్ సమావేశం చెనన్య లో. 
హైదరాబాద లో ఓ రెండు రోజుల బస తరావ్త చెనన్యి పర్యాణం ఉంది ఆమెకి.  
కలకతాత్, నూయ్ఢిలీల్ సమావేశాలు రాజీవ చూసుకునేలాగా పాల్న చేసుకునాన్రు ఆ దంపతులు. అలా కంపెనీ 

పనులని మొదటి నుంచి  కూడా ఇదద్రూ ఆడుతూ పాడుతూ చేసుకుంటు వసుత్నాన్రు.  
ఆమె గది ఖాళీ చేదాద్మని బిల సెటిల చేయమని చెపిప్నపుడు హోటల మేనేజర వినయంగా చెపాప్డు "మేడం మీ 

పర్యాణం రదుద్ చేసుకుంటే మంచిది. అనుకోకుండా దిశను మారుచ్కుని ముంబాయి తీరానిన్ తాకబోతోంది తుఫాను. ఇది 
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ఒక రకంగా ఫాల్ష సైకోల్న. ఎకక్డో కరాణ్టకలోనో, గోవా లోనో తీరం తాకుతుంది అని పేరొక్నాన్రు మేటిరియాలాజికల 
డిపారెట్మ్ంట వారు ఇవావ్ళిట్ మధాయ్హన్ం వరకు. 

కానీ వాయుగుండం తీవర్ం నుంచి అతి తీవర్ంగా మారటం ఒక ఎతైత్తే, అది దిశను మారుచ్కుని ఊహించని 
వేగంతో ముంబాయి తీరానిన్ తాకే విధంగా దూసుకువసోత్ంది. అసలే అరేబియా సముదర్ంలో తుఫానుల్ అరుదు. అందులో 
ఇది ఊహించని విధంగా దిశను మారుచ్కుంది."  

నీహారిక అతని మాటలు విని ఉంటే బాగుండేది. కానీ ఒకోక్సారి మన పర్మేయం లేకుండనే కొనిన్నిరణ్యాలు 
తీసేసుకుంటాము.  

ఆ సాయంతర్ం అదే జరిగింది. నీహారిక సిథ్రంగా చెపిప్ంది.  
"లేదు నేను గది  ఖాళీ చేసాత్ను. ఇంకెంత ఒక అరగంటలో కాబ రానే వసుత్ంది. అనీన్ ముందుగానే నిరణ్యం 

అయిపోయాయి. నా ఫైల్ట రాతిర్ పదకొండు గంటలకు ముంబాయి వదులుత్ంది. నేను నా నిరణ్యానిన్ 
మారుచ్కోదలచుకోలేదు" ఆమె కంఠంలోని సిథ్రతావ్నికి వెరచి ఇక అతను అడుడ్ చెపప్దలచుకోలేదు. 

అతను మెలిల్గా ఇలా చెపాప్డు "అయాం సారి మేడం. కాబ సరీవ్సులు అనీన్ రదద్యాయ్యి. రోడల్మీద వరద నీరు 
మోకాలి పైగా పారుతునాన్యి, కొనిన్ కొనిన్ పార్ంతాలలో ఎవవ్రూ ఊహించని ఎతుత్లో వరద నీరు పారుతోంది" 

విసమ్యంగా చూసూత్ అతని మాటలిన్ వింటొంది నీహారిక. తను పర్యాణం వాయిదా వేసుకుంటే మంచిదేమో 
అనన్ ఊహ కలిగింది ఆమెకి ఒక క్షణం. 

అతను కూడా తన మాటలిన్ అకక్డితో ఆపేసి ఉంటే ఏమయేయ్దో, కానీ తిరిగి చెపప్టం పార్రంభించాడు "ఎయిర 
పోరుట్ కు వెళేళ్ ఏసీ వోలోవ్ బసుస్లు నడుసుత్నాన్యట మేడం. ఇంకా విమాన సరీవ్సులు రదుద్ కాలేదు. నేను అనీన్ చెక 
చేసుకునాన్క మీతో మాటాల్డుతునాన్ను. మీరు ఎలా నిరణ్యం తీసుకునాన్ సరే" 

కంపెనీ డైరెకట్ర హోదాలో ఆమె చకచకా నిరణ్యాలు తీసేసుకుంది. "అయితే నేను బయలుదేరుతాను. మీ హోటల 
కారోల్ ననున్ నియరెసట్ బసాట్ప వదద్కు వదిలిపెటట్ండి. నేను వొలోవ్ బస పటుట్కుని ఎయిర పోరుట్కు వెళిళ్పోతాను" 

అతను మౌనంగా తల పంకించి ఆమె ఆఙజ్లని శిరసావహించాడు. 
ఆమె సీఈఓ అయినా, డైరెకట్ర అయినా కంపెనీ వరకే అది పరిమితం కానీ పర్కృతి ముందు అందరూ సమానమే  

కద.  
ఇంకాసేపటోల్ తాను ఎదురోక్బోయే నరకం గూరిచ్ ఆమెకి ఏమాతర్ం తెలిస్నా హోటల దాటి బయటకు వెళేళ్ది 

కాదేమో. 
**** 

అమెని దిగబెటిట్ హోటల తాలూకు కారు వెళిళ్పోయింది.  
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గాలి హోరున వీసోత్ంది. కుండ పోతగా కురుసుత్నన్ వరష్ం నుంచి సాధారణమైన ఆ బస షెలట్ర ఏ మాతర్ం 
కాపాడలేకపోతోంది. హోరున వీసుత్నన్ చలి గాలికి, ఏటవాలుగా వచిచ్ గుచుచ్కుంటునాన్యి వాన చినుకులు. చలి 
వణికిసోత్ంది. 

డబ డబ మని రేకులు కొటుట్కుంటునన్ శబద్ం కరణ్ కఠోరంగా వినిపించి భయపెడుతోంది. 
గూ......గూ మని హోరు గాలి ఊహించనంతటి వేగంతో  ఆ బస షెలట్ర ని లేపేసుత్ందా అనన్టుట్ వీసూత్ ఉంది. 
అపప్టికే చీకటి తెరలు అలుముకుంటునాన్యి . బస షెలట్ర లో కూడా ఎవవ్రూ లేరు. ఎయిర పోరుట్కు వెళేళ్ 

బసుస్ల తాలూకు షెలట్ర లో విధిగా ఉండాలిస్న కంటోర్లర కూడా కనపడటం లేదు. ఏదో కంపెని తాలుకు నియాన లైటల్ 
హోరిడ్ంగ నిసేత్జంగా వెలిగి ఆరుతోంది. 

సాధారణంగా రదీద్గా ఉండే ముంబాయి రహదారుల్ దాదాపు నిరామ్నుషయ్ంగా ఉనాన్యి. ఉండుండి ఒకటో అరో 
వాహనాలు వేగంగా దూసుకుపోతునాన్యి రోడుడ్పై.  

ఆమె ఇందాక గమనించలేదు కానీ, మెయిన రోడుడ్పై నీరు నిలబడిపోయి కర్మంగా నీటి మటట్ం పెరుగుతునన్టుట్గా 
తోచింది.  

తన కంపెనీ సీనియర మేనేజర ఎయిర పోరుట్ దాకా వసాత్ను మేడం అని పర్తిపాదించినా  సునిన్తంగా 
తిరసక్రించింది  ఆ సాయంతర్ం.  

మేనేజరుల్ కంపెనీ పని సకర్మంగా చేసేత్ చాలని యాజమానాయ్నికి ఇలా  సేవలు చేయనకక్రలేదని ఆ దంపతుల 
అభిపార్యం. ఆయనని తిరసక్రంచకుండా ఉండాలిస్ందేమో అనిపించి, ఆయనకు ఫోన చేదాద్మని ఫోన తీసేత్, సిగన్లస్ 
అసస్లు అందటం లేదు.  

ఆమెకి మొదటి సారిగా భయం వేసింది. వెనున్లో ఏదో పాకినటట్యింది. 
కర్మంగా రోడుడ్ మీద వాహనాల రాకపోకలు పూరిత్గా ఆగిపోయినటుట్ అనిపించింది ఆమెకి. విశాలమైన ఆ రోడుడ్ 

మొతత్ం నిరామ్నుషయ్ంగా మారిపోయింది. కాలేజిలు, కారాయ్లయాలు ఉనన్ ఏరియా లాగా ఉంది, షాపింగ కాంపెల్కస్ లు 
కూడా ఏమీ లేక పోవటం వలల్ నిరామ్నుషయ్ంగా ఉనన్ ఆ రోడుడ్ భయపెడుతోంది.  

హోరున వీసుత్నన్ తుఫాను గాలీ, బలంగా తాకుతునన్ చినుకులు, చలి ఇవే మిగిలాయి ఆమెకి తోడుగా.  
చీకటి తెరలు బలంగా ముసురుకునాన్యి. 
కొతత్గా నిరిమ్ంచిన సాట్ర హోటలస్ పెదద్ కంపెనీ సమావేశాలకు ఎకుక్వ డిసౌక్ంట ఇవవ్టం మామూలే.  ఎయిర 

పోరుట్కి దూరం అయినా సరసమైన ధరలకే వారు ఆఫర ఇవవ్టం వలల్ అకక్డ ఏరాప్టు చేసుకోవటం అయింది.  
బసుస్లు కూడా నడుసుత్నాన్యో లేదో అనన్ అనుమానం మొదటి సారిగా వచిచ్ంది ఆమెకి. తిరిగి హోటల కెళదాం 

అంటే కనీసం అంటే పది కిలోమీటరల్ దూరం వచేచ్సింది హోటల నుండి. నడిచి వెళళ్టం కుదిరే పని కాదు. కనుచూపు 
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మేరలో ఏ వాహనం  కనిపించటం లేదు. టార్లీబాగు, చేతిలో హేండ బేగు, లాప టాప బాయ్గు. ఇది ఆమె మోయాలిస్న 
లగేజి. నడచి పోవటం ఇంచుమించు అసాధయ్ం, పైగా ఆమెకి దారి కూడా తెలియదు.  

వాన నీటికి ఆమె చీర, బటట్లు మొతత్ం తడిసి వంటికి అంటుకుపోయాయి.  ఆమె చాలా అందగతెత్. గులాబీ రంగు 
శరీర వరణ్ం, చకక్టి అవయవ సౌషట్వం, చకక్టి శరీరాకృతితో చూడగానే తలతిపుప్కోలెనంత ఆకరష్ణీయంగా ఉంటుంది. 
ఆమె పరిసిథ్తి చాలా ఇబబ్ంది కరంగా ఉంది. అనుకోని తుఫాను, ఊరికాని ఊరు, రక్షణ ఏ మాతర్ం లేని పర్దేశం. తాను 
ఒంటరి సతరీ కావటం ఇవనీన్ ఆమెని భయపెడుతునాన్యి. ఆమె సహజంగా చాలా ధైరయ్వంతురాలు.  

నిరాశ తనలో చోటు చేసుకోకుండా ఆమె తనకి తాను ధైరయ్ంచెపుప్కొంటోంది. 
ఇంతలో ఆకాశంలో పెదద్ మెరుపు, ఆ తరావ్త కాసేపటికి చెవులు బదద్లయేయ్లా ఉరుము శబద్ం. ఈ పరిణామం 

జరిగిన కాసేపటికి ఎకక్డో టార్నస్ ఫారమ్ర పేలిపోయిన ధవ్ని వినిపించింది.  
అంతే విదుయ్త సరఫరా నిలిచిపోయింది.  
చుటుట్ కనున్ పొడుచుకునాన్ కానరాని చిమమ్ చీకటి. తుఫాను గాలి హోరు ఎకుక్వ అయింది. వాన తీవర్త కూడా 

పెరిగింది. తుఫాను గాలికి ఏవేవో వసుత్వులు, భవంతుల తాలూకు అదాద్లు, పర్కటనల హోరిడ్ంగులు ఎగిరి కింద పడడ్ 
ధవ్నులు వినిపిసుత్నాన్యి.అపప్టి దాకా రోడుడ్ మీద పారుతునన్ నీటి మటట్ం పెరగటం వలల్, బస షెలట్ర లో ఆమె పాదాలిన్ 
తాకేలాగా వచేచ్శాయి. 

రోడుడ్ మీద వేగంగా నానా చెతత్ కొటుట్కు వసోత్ంది. కవరుల్, కాగితాలు, ఎండు కొమమ్లు  ఏవేవో గురుత్ తెలియని 
చెతత్ వసుత్వులు విపరీతమైన వేగంతో రోడుడ్పై వేగంగా పర్వహించుకుంటు వెళుత్, బస షెలట్ర లోకి కూడా దూసుకు 
వసుత్నన్యి. 

ఆమె చిగురుటాకులా గజ గజ వణుకుతోంది. చలికి వణుకుతోందా , భయానికి వణుకుతోందా అనన్ది నేను 
సప్షట్ంగా చెపప్లేను.  

ఇంతలో దూరంగా రోడుడ్పై ఏదో వాహనం తాలూకు దీపాలు కనపడాడ్యి. 
బసుస్ వసోత్ందా అనన్ ఆశ కలిగింది ఆమెకి. 
లగేజి బస షెలట్ర అలూయ్మినియం బెంచ మీద అలాగే ఉంచేసి, ఒకక్ అంగలో రోడుడ్ మీదకి ఉరికింది. అది బసేస్ 

అయితే మొదట దానిన్ ఆపేసి, ఆ తరువాత లగేజీ తీసుకోవచచ్నన్ది ఆమె ఆలోచన. ఆమె ఊహించిన దానికనాన్ ఎకుక్వ 
వేగంగా పారుతునాన్యి రోడుడ్ మీద నీరు. ఆఅ నీటి వేగానికి ఆమెకి బాలెనస్ తపిప్నంత పనయింది.  

ఆమెకి ఒకక్ సారిగా గుండె ఝలుల్మంది. 
తీరా చూసేత్ అది బసుస్ కాదు. ఏదో కారు. అయినా ఆమె చేతులు సాచి ’సాట్ప సాట్ప’ అని అడుడ్పడి అరిచింది. ఆమె 

అలా అరుసుత్నాన్ వినిపించుకోకుండ వెళిళ్పోయింది ఆ కారు. 
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ఆమెకి నిశచ్యంగా అరథ్ం అయిపోయింది. తాను పెదద్ పర్మాదంలో పడాద్నని. ఆ రాతిర్ కేష్మంగా గడిచిపోతే అది 
ఒక అదుభ్తమే అని అనిపించసాగింది ఆమెకి. 

ఆమె ఊహించని విధంగా అపుప్డు జరిగింది ఆ సంఘటన. ఇందాక తాను ఆపమనాన్ ఆపకుండా వెళిళ్పోయిన 
కారు ఆ నీటి మడుగులాంటి రోడుడ్లో నెమమ్దిగా రివరస్ గేర వేసుకుని నీటిని చీలుచ్కుంటు ఆమె ఉనన్ దిశగా రాసాగింది. 
రివరస్ గేర తాలుకు సిగన్ల మూయ్జిక ’సారే జహాన సే అచాచ్....’ అనే పాట ఆ చీకటి రాతిర్ తుపాను హోరులో కలిసి 
వింతగా వినిపించసాగింది. 

కారు వెనుక ఉనన్ ఎరర్రంగు దీపాలు, రివరస్ గేర తాలుకు చినిన్ తెలల్ దీపాల కాంతి నీటి మీద పడి చితర్ంగా 
పర్తిఫలిసుత్నాన్యి. 

ఎలోల్ నెంబర పేల్ట చూడంగానే అది టాకీస్ అని అరథ్ం అయింది ఆమెకి. అందులో డైరవర ఒకక్డే ఉనాన్డు.  
ఆ కారు తన వదద్కు వచిచ్ నిలబడి నెమమ్దిగా అదద్ందించగానే, ఆమె వంగి ఆ కిటికీలోంచి లోనికి చూసూత్, 

తానెకక్డ ఉనాన్నో కూడా మరచి పొయి తెలుగులోనే గటిట్గా అరిచేసింది ఆందోళనగా "ఏమండి ఏర పోరట్ కి వసాత్రా?" 
"అడడ్డాద్ తెలుంగు వారా... ఇకక్డ ఇంత వానలో ఏటాల్ ఉంటిరి" అని ఆ కాబ డైరవర పరామరిశ్ంచాడు 
ఆమె తన పరిసిథ్తిని అంతా వివరించింది. తనను ఏర పోరట్ కి తీసుక్వెళిళ్నా సరే, లేదా ఇందాకటి హోటల కి తీసుక్ 

వెళిళ్నా ఒకె అని చెపిప్ంది. 
కార కాబినల్ వెలుగుతునన్ దీపం కాంతిలో ఆ డర్యివర ని సప్షట్ంగా చూసింది నీహారిక. అతని  వయసు యాభై 

పైనే ఉంటాయి. నలల్టి శరీర చాయ. ముడుతలు పడడ్ మొహం. తెలల్ జుతుత్. అతని కళళ్లో దయ కనిపిసోత్ంది. 
అతను తమిళ యాసతో కూడిన తెలుగులో ఇలా చెపప్సాగాడు.  
"అమామ్, నేను ఇపుప్డు ఎకక్డికీ రాను . నిజానికి నేను ఇంటికి వెళుతునాన్ను. మా ఇలుల్ ఇకక్డికి దగగ్రే. నీళళ్తో 

నిండి పొంగి పొరుల్తునన్ రోడల్పై అషట్ కషాట్లు పడి, అనేక దగగ్ర టార్ఫిక జాం లు దాటుకుని బర్తుకు జీవుడా అని 
వసుత్నాన్ను. ఈ రోడుడ్ మీద టార్ఫిక లేకపోవటానికి కారణం ఈ రోడుడ్కి కిలోమీటర అటు వైపు, కిలోమీటరు ఇటు వైపు 
వాగులాల్ంటివి పొంగి పొరుల్తుండటం వలల్ ఈ రోడుడ్పైకి ఏ వాహనాలు రాలేక ఆగిపోయాయి. నాకు అనేక షారట్ కటస్ 
తెలిసినా కూడా ఇంచుమించు నరకం అనుభవించి ఇకక్డి దాకా రాగలిగాను.  నిజానికి ఇపుప్డు ఎకక్డకి మిమమ్లిన్ 
తీసుక్వెళాళ్లనాన్ కూడా పర్మాదమే. ఈ మెయిన రోడుడ్ చూసుత్ ఉనాన్రుగా ఎలా ఒక నదిలాగా ఉందో, ఇంకా ఈ రోడుడ్ 
నయం. మీరు చెబుతునన్ హోటల కి రాకపోకలు కట అయిపోయాయి. బయటి పర్పంచంతో సంబంధాలు తెగిపోయాయి 
ఆ హోటల కి.  

ఏర పోరుట్ కి వెళళ్టమే మీకునన్ ఏకైక మారగ్ం. కానీ నేను రాలేను. ననున్ వెళళ్నివవ్ండి. నేను బర్తుకు జీవుడా అని 
ఇలుల్ చేరుకోబోతునాన్ను" 
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అతను కిటికీ అదద్ం మూసేసి, తిరిగి కార ముందుకు కదిలించబోయాడు. 
ఆమె రెండు చేతులూ జోడించి, శరీరం యావతుత్ కంపిసూత్ ఉండగా వణుకుతునన్ పెదాలతో తనను కాపాడమని 

అరిథ్సూత్ అతని వంక చూసుత్ండి పోయింది. ఆమె కంటి నుంచి కారుతునన్ నీరు వరష్ంనీటిలో కలిస్ పోతునాన్యి. 
వేలాది మంది ఉదోయ్గులని కంటిసైగతో శాసించగల ఆమె అలా దైనయ్ంతో నిలబడటం విధిలీల. 
ఆమె సాథ్యి, హోదా అతనికి తెలియదు. 
ఆ చీకటి రాతిర్ కారు దీపాల కాంతి రోడుడ్పైనునన్ వరష్ం నీటిపై పడి పరావరత్నం చెంది ఆమె మొహం మీదపడి 

ఆమె దైనాయ్నిన్ అతనికి చూపుతోంది. 
అతను మళీళ్ అదద్ం దించాడు. 
"అమామ్! ఇపప్టి దాకా ఏర పోరుట్కు రాకపోకలకు ఇబబ్ంది లేదు. నాకు తెలిస్ ఇంకో గంటలో మిమమ్లిన్ కేష్మంగా 

చేరచ్గలను. కానీ క్షణక్షణం పరిసిథ్తులు మారిపోతునాన్యి. ఎపుప్డు ఎకక్డ రోడుడ్ మునిగిపోతుందో, ఎకక్డ చెటుల్, పాత 
భవంతులు కూలి కార మీద పడతాయో తెలియదు. మిమమ్లిన్ వదిలి పెటట్డంలో నేను నా పార్ణాలను పణంగా 
పెటాట్లొస్సుత్ంది తలిల్. ననున్ అరథ్ం చేసుకో" అతను చెపప్లేక చెపప్లేక ఈ మాటలు చెపాప్డు. 

"బాబాయ! మంచి వాళళ్కు దేవుడు మంచే చేసాత్డు. నీకేమి కాదు. దయచేసి ననున్ ఏర పోరుట్లో వదిలిపెటుట్ . నీకు 
నేను మాములు చారజ్ కంటే పది రెటుల్ ఎకుక్వ ఇసాత్ను." 

"అయోయ్ పిచిచ్తలీల్. డబుబ్ కోసం కాదమామ్. నువువ్ ఇలా ఒంటరిగా ఉనాన్వని చూసే నేను మళిళ్ వెనకుక్ వచాచ్ను. 
ముంబాయి నగరం చీకటోల్ అంత మంచిది కాదు తలీల్. సరే దా. కారెకుక్. నినున్ ఏర పోరట్ లో వదిలి పెడతాను" 

చినన్పుప్డు సూక్లు ముందు వరష్ంలో తడుసుత్ నిలబడడ్ తనని తండిర్ వచిచ్ కారులో ఎకిక్ంచుకునన్పుప్డు కలిగిన 
అనుభూతి కలిగింది ఆమెకి. అంత సాథ్యి రక్షణ, భదర్త ఆమె మనసుకు కలిగింది 

**** 
"ఎనన్పప్ పళనీ, నలల్ ఇరుకక్? అమామ్ ఫోన కుక్ చిగన్ల కడికక్ల,  అమమ్కుక్ చొలుల్. నాన కోంజెం లేటాట్ వీటుట్కుక్ 

వరువేన. కొంచెం వేలై ఇరుకుక్"  
కారులొ కూరుచ్ని మొదటి సారి నింపాదిగా ఊపిరి పీలుచ్కుంది నీహారిక 
డైరవర మాటలిన్ విని నవువ్కుంది., అతను సెల ఫోనోల్ వాళళ్ ఇంటికి ఫోన చేసి మాటాల్డుతునాన్డు. తాను లేటుగా 

ఇంటికి వసాత్నని కొడుకుతో ఫోనోల్ చెపుతునాన్డు. 
అపుప్డు గురుత్ వచిచ్ంది నీహారిక కి అతని ఫోనోల్ సిగన్లస్ వసుత్నాన్యని. తాను కూడా బాగ లోంచి సెల ఫోన తీసి 

రాజివ నెంబర రింగ చేసింది. 
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"హలో హలో రాజీవ... నా వాయిస వినిపిసోత్ందా? ఇకక్డ భయంకరమైన వాన. నేనసలు ఇందాక ఒక 
భయంకరమైన సిచుయ్యేషనోల్ చికుక్కుపోయానురా. నేనసలు బయటపడతాను అనుకోలేదు. 

ఈ పెదాద్యన కి నేను థాంకస్ చెపుప్కోవాలి. ననున్ ఇపుప్డు ఎయిర పోరుట్కు తీసుక్వెళుతునాన్డు. నా గూరిచ్ ఏమి 
కంగారు పడకు. అయాం ఫులీల్ ఆల రైట..... 

హలో హలో రాజీవ .. వినిపిసోత్ందా?" 
ఈ సారి ఆమె ఫోనోల్ చారజ్ అయిపోయింది. 
ఆమె ఊహిసుత్నన్ంత సులభంగా ఏమీ లేదు పరిసిథ్తి. ఆమె మరింత చికుక్లోల్ పడబోతోంది అనన్ విషయం ఆమెకి 

కానీ డైరవర కి కానీ తెలియదు. 
కారు రోడుడ్ మీదే వెళుతోందా, లేక ఏదయినా నదిపర్వాహంలో వెళుతోందా  అనన్టుట్ ఉంది పరిసిథ్తి. రోడుడ్ మొతత్ం 

మోకాలి లోతు నీరు వేగంగా పర్వహిసోత్ంది.  
చాలా ఏకాగర్తగా నడుపుతునాన్డు కారు ఆయన. 
ఆయనలో కొటట్వచిచ్నటుట్ కనపడుతునన్ సుగుణం - దయ. ఆయన మాటల వలల్, ఆయన నడవడి వలల్ అది 

తెలుసూత్నే ఉంది. కాసేపటి కిర్తం, నీహారిక కారెకేక్ ముందు లగేజి కోసం తిరిగి బస షెలట్ర వైపు వెళళ్బోతే "నువువ్ 
కూరోచ్మమ్, నేను తెసాత్ను" అని ఆ వరష్ంలో తాను తడుసూత్ వెళిళ్ లగేజి తెచిచ్, కారు డికీక్లో పెటాట్డు. 

మనసునన్ మనిషికి దగగ్రగా ఉంటే మన మనసుకు తెలియకుండానే ఒక భరోసా భావన కలుగుతుందిట. ఆ వయ్కిత్ 
బలాఢుయ్డో, కోటీశవ్రుడో కూడా కానకక్రలేదట. ’నేనునాన్ను’ అనే భావన ఒక సారి ఎదుటి వయ్కిత్ మనకు కలిగిసేత్ 
మనలోని అంతశేచ్తన తిరిగి పుంజుకుని టెనష్న నుంచి బయట పడి మనకు మేలుచేసే కారాయ్చరణ దిశగా అడుగులు 
వేసుత్ంది, అని తాను అటెండయిన లీడర షిప టెర్యినింగ పోర్గార్ంలలో  అంతరాజ్తీయసాథ్యి వకత్లు చెపిప్న మాటలు 
గురుత్ వచాచ్యి ఆమెకి ఆ క్షణంలో.  

ఈ డైరవర పెదద్ చదువుకునన్ వయ్కిత్గా కూడా తోచటం లేదు. ఆయన అలాంటి వయ్కిత్తవ్ వికాస కారయ్కర్మాలు 
గూరిచ్విని ఉండడు కూడా బహుశా. 

మంచి తనం అతని గుణం అంతే.  
"నీ పేరేంటి బాబాయ" చనువుగా అడిగింది నీహారిక 
"కూతత్రసన" ఒకే మాటలో చెపాప్డు ఆయన, ఏకాగర్తతో కారు నడపడం మీద దృషిట్ పెడుతూ 
"అంటే ఏమిటి? అది ఏదైనా దేవుడి పేరా?" కాసాత్ వింతగా తోచటంతో అడిగింది నీహారిక. అలాంటి పేరెపుప్డు 

వినలేదు ఆమె. 
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"నాకూ సరిగగ్ తెలియదమామ్. పెదద్లు పెటాట్రు. తమిళ లో దీనికి అరథ్ం పాటలు పాడే రాజు అని అరథ్ం అట. మా 
పెదద్లు చెపాప్రు. నాకు చూసేత్ మాటలే సరిగాగ్ రావు, ఇక పాటలు ఎకక్డివి?" ఒకక్ సారిగా నవేవ్శాడు కూతత్రసన. అతని 
నవువ్తో శృతి కలిపింది నీహారిక 

ఇంతలో ఎవవ్రూ ఊహించని విధంగా "ధడ" మనన్ పెదద్ శబద్ంతో కారు ఆగిపోయింది. డైరవర కి అటువేపునన్ 
చకర్ం వైపు కారు ఒరిగి పోయి కదలని మొరాయిసోత్ంది. 

అకక్డకక్డా షాపుల ముందు ఆగిన కొందరు జనాలు గొడుగులు వేసుకుని పరిగెతుత్కుంటూ వచిచ్ చెపాప్రు. 
అకక్డ కారొప్రేషన వాళుళ్ ఏదో గుంత తవివ్ పెటాట్రట. ఇంకొకక్ అడుగు ముందుకు వెళిళ్ ఉండినా మొతత్ం కారు ఆ 
గుంతలో పడిపోయేదని. 

వారందరూ మొదట డైరవర ని తిటట్బోయారు, కానీ లోపలఉనన్ నీహారికని చూసి తమాయించుకుని తలా ఒక 
చేయి వేసి కారుని లాఘవంగా బయటికి లాగారు. 

"తవ్రగా వెళుళ్. వెళళ్బోయే దారిలో ఉనన్ నాలా పొంగి రోడుద్ మీదకు వచేచ్ లోగా ఏర పోరట్ లో ఆమేని వదిలేసి 
వెనకుక్ వచేచ్యమని కొందరు ఆటో డైరవరుల్ చెపాప్రు. 

’గూ ...గూ..మని ఊళల లాంటి ధవ్నిలో తుఫాను గాలులు తీవర్తరం అయాయ్యి. రోడుడ్ కి అటు ఇటు ఉనన్ పెదద్ 
వృకాష్లు పిచిచ్ పటిట్నటుట్ ఊగుతునాన్యి. 

’సిప్రిట ఆఫ ముంబైకరస్’ అని వినటమే కానీ వారి మానసిక ధారాఢ్య్నిన్, మంచి తనానిన్ ఆ మనుషులోల్ చూసింది 
నీహారిక దగగ్రనుంచి. 

రోడుడ్పై నీళుళ్ంటే ఉనాన్యి, వేగంగా వెళదామనాన్ లేకుండా విపరీతమైన టార్ఫిక జామ ఏరప్డి ఇబబ్ంది 
పెడుతోంది అకక్డకక్డ. కొనిన్ కొనిన్ దగగ్రల రైలేవ్ అండర పాస లకింద బసుస్లు నిలువెతుత్ నీటిలో మునిగిపోయి 
ఉనాన్యి. ఆ బసుస్లిన్ తొలగించినా కారు అంతలోతైన నీటిలో వెళళ్టం అసాధయ్ం. అలాంటి దగగ్రల్ చాలా వాహనాలు ఒక 
దాని వెనుక ఆగిపోయి ఉంటునాన్యి. 

అలాటి చోటల్ కూతత్రసన క్షణం కూడా ఆలశయ్ం చేయకుండా,  యూ టరన్ తీసుకుని, తనకు తెలిసిన షారట్ కటస్ 
దావ్రా, ఆ అడడ్ంకిని అధిగమించి, మళీళ్ మెయిన రోడుడ్ మీదకు కేష్మంగా కార ని తీసుక్ని వచిచ్ తిరిగి విమానాశర్యం 
దిశగా నడుపుతునాన్డు. 

టార్ఫిక జాం అవడం తో ఒక దగగ్ర షారట్ కట తీసుక్నాన్డు. 
"అమామ్ ఇంకెంత ఒక పదిహేను నిమిషాలోల్ విమానాశర్యంలొ ఉంటాం. ధైరయ్ంగా ఉండండి" అని పర్కటించాడు 

ఒక దశలో,  ఆ మాట చెబుతు "ఇటు చూడండి" అని సుడులు తిరుగుతూ పర్వహిసుత్నన్ ఒక నదిలాంటి దానిన్ 
చూపించాడు బిర్డిజ్ పై నుంచి. 
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"ఇది చాలా డేంజరస తలీల్ , ఇందాక ఆటో డైరవరుల్ హెచచ్రించింది దీని గూరేచ్. చినన్పాటి వరాష్నికే ఇది పొంగి ఈ 
బిర్డిజ్ మీదకు వచేచ్సుత్ంది. ఇది షారట్ కట అని ఇలా వచాచ్ం. ఇది గనక పొంగి ఉంటే మనం ఎయిరోప్రుట్ చేరుకోలేకపోయె 
వారం. మెయిన రోడుడ్ చూసేత్  అండర పాస మునిగి పోయింది. ఇక ఇది కూడా పొంగి ఉంటే మన పరిసిథ్తి కషట్మయేయ్ది , 
నువువ్ నిజంగా అదృషట్వంతురాలివి తలీల్" అని సంతోషం వయ్కత్ం చేశాడు. 

నిజంగా ఆమె అదృషట్వంతురాలే.  సరిగాగ్ మరో అయిదు నిమిషాలోల్ ఆ బిర్డిజ్ మీదకి నీళుళ్ పొంగి వచాచ్యి.  
తిరుగుపర్యాణంలో అవే నీళుళ్ అతనిన్ మృతుయ్ రూపంలో కబళించబోతునన్యని అతనికి తెలియదు. 

*** 
కార ఏర పోరట్ చేరింది. 
ఇంచుమించు ఏర పోరట్ ఆవరణలోకి కూడా నీరొచేచ్సింది. 
మైకులో పర్కటన గటిట్గా వినిపిసోత్ంది. ’నీహారిక అనన్ పేరు గల పర్యాణీకురాలు తక్షణమే సెకూయ్రిటి చెక పూరిత్ 

చేసుకోవాలని , వీలయినంత తవ్రగా విమానం బయలుదేరుతుంద’ని  ఆ పర్కటన సారాంశం. 
అకక్డే ఆమెకి తెలిసింది. చాలా విమానాలు రదద్యాయ్యని, తమ విమానం కూడా దాదాపు రదద్యేయ్దే కానీ, సౌత 

ఈసట్ దిశగా పర్యాణం కావటాన, ఆ వైపు వాతావరణం అనుకూలంగానే ఉండటాన హైదరాబాద, చెనన్యి విమానాలు 
రదుద్ అవలేదని తెలిసింది. 

ఆమె ఆ హడావుడిలో, ’ఎంతయింది’ అని కూడా అడగలేదు కూతత్రసన ని . పరుస్లో చేయి పెటిట్ చేతికి దొరికిన 
రెండు వేల నోటుల్ కొనిన్, అయిదు వందల నోటుల్ కొనిన్, ఎనిన్ దొరికితే అనిన్ ఆయన చేతిలో పెటిట్, రెండు చేతులు జోడించి 
సజలనేతుర్రాలై వణికే పెదాలతో "దైవం మానుష రూపేణా  అని వినటమే కానీ ఈ రోజు పర్తయ్క్షంగా అనుభవించాను 
బాబాయ. నీ రుణం ఈ జనమ్లో తీరుచ్కోలేను" అని చెపేప్సి లగేజి తీసుకుని సెకూయ్రిటి చెక వైపు పరిగెతిత్ంది. 

ఆమె అదృషట్వంతురాలని ఎందుకనాలిస్ వచిచ్ంది అంటే, ఆ విమానాశర్యం నుంచి బయలుదేరిన చివరి ఫైల్ట 
అదె.  

ఆ తరువాత ఊహించని సాథ్యిలో రన వే మొతత్ం నడుముల లోతు  నీరు చేరుకోవటం వలల్  విమానాలనీన్ రదుద్ 
కావటం జరిగింది. మరుసటి రోజు టీవి చూసి విసమ్యం చెందింది నీహారిక. 

నీహారిక కి ఎనన్టికి తెలియని ఒక భయంకరమైన విషయం, తిరుగు పర్యాణంలో కూతత్రసన పర్యాణిసుత్నన్ 
కార నాలా నీటి పర్వాహంలో కొటుట్కు పోయి ఆయన చనిపోయాడని. అనేక మంది పర్తయ్క్షంగా చూసూత్ ఉనాన్ 
కాపాడలేకపోయారు ఆయనిన్. 

కూతత్రసన ఫోన నెంబర గానీ, ఇతర వివరాలు కానీ ఆ హడావుడిలో తీసుకోలేదే అని ఆ తరువాత చాలా సారుల్ 
ఆమె నొచుచ్కుంది. ఆయన ఎకక్డ ఉనాన్డొ, ఎలా ఉనాన్డొ అని అపుప్డపుప్డు అనుకుంటూ ఉంటుంది నీహారిక. 
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పార్తః సమ్రణీయులు అని ఒక పదం ఉంది మనకు, ఆమె ఎనోన్ సారుల్ ఉదయానెన్ పూజ చేసుకునేటపుప్డు అతనిన్ 
తలచుకుని కృతఙజ్తలు చెపుప్కునేది మనసులో. 

*** 
వరష్ం హోరు కొనసాగుతోంది.. 
ఉదయం అలాప్హారం ఏమి చేయాలో వంట మనిషికి చెపిప్ లాప టాప లో పని చూసుకోసాగింది నీహారిక. 
రాజీవ లేచి కూరుచ్ని టీ తార్గుతూ ,పేపర చదువుతునాన్డు. 
వాళల్ కంపెనీలో లగజ్రీ కారు నడపటానికి డైరవర పోసుట్ కు ఇంటరూవ్య్లు జరుగుతునాన్యి. 
పర్తి పనికి మేనేజరల్ మీద ఆధారపడుతునే వారి పనిలోని నాణయ్తని ఎపప్టికపుప్డు నిఘాగా చూసూత్ ఉంటుంది 

నీహారిక. 
లాప టాప ముందు కూరుచ్ని వచిచ్న అపిల్కేషనస్  తాలూకు సమమ్రీ  గూగుల షీటోల్ చూసోత్ంది. రిజెకట్ అయిన 

అపిల్కేషనస్ వివరాలు కూడా హెచాచ్ర మేనేజరుల్  తనకి అందజేయాలి అనన్ నియమానిన్ పెటిట్ దానిన్ తూచా తపప్కుండా 
అమలు చేసోత్ంది ఆమె. 

రిజెకట్ అయిన అపిల్కేషనస్ లో ఒక పేరు ఆమె దృషిట్ని ఆకటుట్కుంది. 
"రాజీవ" గటిట్గా కేకేసింది నీహారిక 
"ఏమిటి నేహా! ఏమయియ్ంది" 
"ఇకక్డ చూడండి, కూతత్రసన పళనివేలు అట ఈ కురార్డి పేరు. ఇతనిన్ మన హెచాచ్ర మేనేజరుల్ లోకల 

కాండిడేట కాదని రిమారక్ వార్సి రిజెకట్ లిసట్ లో పెటాట్రు. నాకెందుకో ఇతను ఆ కూతత్రసన తాలూకు అనిపిసోత్ందిరా,. 
అసలా పేరే అరుదుగా వింటుంటాం. ఇతనికి ఫోన చేయమని చెబుతాం" చాలా ఉదేవ్గంగా చెపుప్కుపోతోంది నీహారిక 

ఫోన కాల రిసీవ చేసుకుని మాటాల్డి పెటేట్సిన  నీహారిక కి కొనిన్ నిమిషాలు గుండె కొటుట్కోవటం ఆగిపోయింది. ఆ  
పళనివేలు, కూతత్రసన కొడుకే అట. తమిళ సాంపర్దాయం పర్కారం తండిర్పేరును తన పేరుకు ముందు పెటుట్కోవటం 
వలల్ నీహారిక గురుత్ పటట్గలిగింది. ఆ కురార్డు తండిర్ మరణం వలల్ ఇంజినీరింగ చదువు  మధయ్లోనే ఆపేసి, టాకీస్ 
తోలుకుంటునాన్డట. తమ కంపెనీ ఆఫర చేసుత్నన్ జీతం ఆకరష్ణీయంగా ఉండటం వలల్ ఈ ఉదోయ్గానికి దరఖాసుత్ 
పెటుట్కునాన్నని చెపాప్డు. 

అతను చెపిప్న మాటలోల్ కూతత్రసన మృతి తాలూకు వివరాలు తెలిసి మామూలు మనిషి కాలేక పోయింది 
నీహారికా చాలా సేపు. 

"ఓ మై గాడ, నా వలల్నే అతను చనిపోయాడు. నేనే ఆయన చావుకు కారణం". పదే పదే పలవరించ సాగింది 
**** 
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రెండు రౌండల్ ఫారమ్ల ఇంటరూవ్య్, డైరవింగ టెసుట్ తదితర ఫారామ్లిటిస అయాయ్క, అతని అపాయింట మెంట లెటర 
డార్ఫట్ చేయటం మొదలెటిట్ంది నీహారిక. 

"మిషట్ర పళని వేల, మీరు సెలకట్ అయాయ్రు. మేము పర్కటనలో పేరొక్నన్ దానికి రెండింతలు శాలరీ మీకు ఆఫర 
చేసుత్నాన్ము. మీకు ఇకక్డ అనిన్ సదుపాయాలతో కూడిన కంపెనీ కావ్రట్రస్, మెడికల అలోవెనస్ , బోనస, ఎల టీ ఏ 
మరియు ఇతర అనీన్ అలవెనుస్లు లభిసాత్యి. మీరు మీ అమమ్ గారిని, చెలిల్ని తీసుక్ని హైదరాబాద కి షిఫత్ అయిపోవచుచ్. 
ఈ ఉతత్రం తో బాటు మీకు ఏసీ టెర్యిన టికెటస్, సాలరీ అడావ్నస్ డీడీ కూడా పంపిసుత్నాన్ము" లెటర డార్ఫట్ చేసుత్నన్ 
నీహారిక వంక కాసత్ ఆశచ్రయ్ంగా చూసూత్ ఉండిపోయాడు హెచ ఆర మేనేజర. 

’మీ నానన్ చేసిన తాయ్గానికి ఇలాంటివి ఎనిన్ ఇచిచ్నా అవనీన్ చందుర్నికి ఓ నూలు పోగే’ మనసులో అనుకుంది 
నీహారిక. 
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