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అ  -  అ

"ఆకాష..” పేరుకి తగగ్టుట్ విశాలమైన వినీలాకాశంలా హుందాగా వుంటాడు. అతనిది చామనఛాయ. 
చురుకైన కళుళ్. నొకుక్లు నొకుక్లుగా వుండే జుటుట్ అతనిలో పర్తేయ్క ఆకరష్ణ. 

బిందు. మంచు బిందువులాగా సవ్చచ్ంగా, నిరమ్లంగా వుంటుంది. పచచ్టి ఒళుళ్ పెదద్ కళళ్తో 
ఆకటుట్కుంటుంది. 

ఇదద్రూ పకక్పకక్నే కూరుచ్ని వుంటే, మబుబ్నీ, మెరుపునీ ఒకక్సారే చూసినటుట్ంటుంది. 
ఇదద్రు బావా మరదళుళ్. అనిన్ంటికీ మించి మంచి సేన్హితులు. ఆకాష కి జాబ వచిచ్ంది. 

అమామ్యిలందరూ కోరుకునే ఫర ఫెకట్ హజెబ్ండ మెటీరియల అతను. అంతకనాన్ ఏం కావాలి? 
బాలక్నీలో పిటట్గోడకి అంటిపెటుట్కుని వునాన్, మనసు మాతర్ం ఎటో వెళిళ్పోయింది. నా వయసుకి 

సహజమైన చిలిపి ఊహలోల్ బిందూనీ, ఆకాష నీ చితిర్ంచే పర్యతన్ం చేసూత్ వునాన్ను. 
"హలో!" ఇంతలో మొహం ముందు చిటికె మోగింది. 
"ఏంటీ? అంతలా ఆలోచిసుత్నాన్వ?" ఎపుప్డు వచాచ్డో ఎదురుగా నిలబడి అడుగుతునాన్డు ఆకాష. 
ఉనన్టుట్ండి ఉలికిక్పడడ్టుట్ నటించి పకపకా నవావ్ను. 
"నాకు యిదద్రు కోతి పెర్ండస్ వునాన్రు. వాళళ్లో ఒక కోతి గురించి ఆలోచిసుత్నాన్ను" అనాన్ను చిలిపిగా. 
"ఆహా! ఆ కోతి నినన్నే పూనే నుంచి వచిచ్ందా?" అనాన్డు అతను కూడా నవువ్తూ. 
"భలే కరెకట్ గా కనిపెటాట్వ. అవునూ ఫసట్ శాలరీ తీసుకునాన్వుగా మా బిందూకి ఏం గిఫట్ కొనాన్వ?" 

అడిగాను డిమాండింగ గా చేతివేళళ్ని ఆడిసూత్. 
"బిందూ గురించి నీకెందుకు? నీకేం తెచాచ్నో అడుగు" నిలుచునన్ చోటు నుంచి నా వైపుకి దగగ్రగా 

జరుగుతూ అనాన్డు. 
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"అబోబ్! గిఫట్ ల పంపకం నాలాంటి వాళళ్దాకా కూడా వచిచ్ందంటే నీ చేతికి ఎముక లేదనన్మాటే. ఏదీ 
చూపించు" అనాన్ను అరచేతిని ముందుకు చాపి సరదాగా. 

అతను వెంటనే పాంటూ జేబులో నుంచి ఓ చినన్ నీలం రంగు డబాబ్ తీసి నా చేతిలో పెటాట్డు. 
అమెరికన డైమండస్ పొదిగిన ఖరీదైన గోలడ్ పేల్టెడ బోర్చ. 
దానిన్ చూసి ఒకక్ క్షణం నా కళుళ్ మెరిసినా వెంటనే, మొహం ముడిచేశాను. 
"నో.. నాకొదుద్ ఇది చాలా ఖరీదు వుంటుంది" ఠకుక్న డబాబ్ తీసి అతని చేతిలో పెటాట్ను. 
నా చెయియ్ వెనకిక్ తీసుకునే లోపలే అతను చటుకుక్న నా చేతిమీద అతని చేయి వేశాడు. 
"ఖరీదు సంగతి నీకెందుకు? నాకు బావుందనిపించింది. అందుకే, నీకోసం తెచాచ్ను..పీల్జ" 
కళళ్లోల్కి చూసూత్ అనాన్డు. అతని చూపులోల్ సప్రశ్లో తేడావుంది. 
ఒకక్ క్షణం నా మెదడు సత్ంభించిపోయినటైట్ంది. చటుకుక్న చెయియ్ విదిలించుకుని, బిందూ కోసం 

చూశాను. 
చుటుట్పకక్ల ఎకక్డా కనిపించలేదు. 
"ఆకాష నాకు చినన్పప్టున్ంచీ తెలుసు. చాలా మంచివాడు. హఠాతుత్గా ఎందుకిలా చేశాడు? మారుప్ 

అతనిలో వుందా? నేను పొరపాటు పడుతునాన్నా?" అపర్యతన్ంగా ఆకాష వంక చూశాను. 
నా తిరసాక్రానికి అతని మొహం ముడుచుకుపోయి వుంది. 
"మినీ" పై బాలక్నీలోనుంచి అమమ్ పిలిచింది. "తవ్రగా! డినన్ర రెడీ" 
ఆకాష వంక ఒకసారి చురుగాగ్ చూసి, గబగబా మెటెల్కిక్ మా యింటికి వచేచ్శాను. 

PPP 
ఇంటోల్ అడుగుపెడుతూనే, మా అమమ్మమ్ ఎతుత్కుంది. "ఒకక్ క్షణం యింటోల్ కాలు నిలవదు దీనికి. ఎపుప్డూ 

ఫెర్ండూ, ఫెర్ండూ అంటూ ఆ కిందవాళళ్ యింటోల్ పడి వేళాళ్డుతూంటుంది" అని సణిగి 
"కాసత్ వచిచ్ నాకు మంచీళుళ్ తెచిచ్వవ్వే" దోశె ముకక్ నోటోల్ కుకుక్కుంటూ ననున్ చూసి అరిచింది. విసుగాగ్ వెళిళ్, 

మంచినీళళ్ గాల్సు తెచిచ్ డైనింగ టేబుల మీద పెటాట్ను. 
"ఆ!! గొంతు పటుట్కుందంటే చేతికందివవ్కుండా పోతావూ! బాగునాన్య నీ వేషాలు. పెళళ్వనీ అపుప్డు 

తెలుసుత్ంది నీకు" పెదద్ గొంతుతో అరిచింది. 
అసలే ఆకాష పర్వరత్నతో చిరాగాగ్ వునన్ నాకు ఛరుర్న మండుకొచిచ్ంది. వెళుతునన్దానన్లాల్ ఠకుక్న వెనకిక్ 

తిరిగాను. 
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"పెళళ్యితే ఏమవుతుందట? నీలాగాగానీ, నా మొగుడే  మాటాల్డితే, మడతపెటిట్ అలమరలో పెడతాను" కోపంగా 
చెపిప్ మంచినీళళ్ గాల్సుని ఆవిడకి అందకుండా నెటిట్, కళెళ్గరేశాను. 

"మినీ యిటార్" వంటింటోల్ నుంచి అమమ్ పిలిచింది. 
"ఎనిన్సారుల్ చెపాప్నే ఆవిడ మాటలు పటిట్ంచుకోవదద్ని. ఆవడవనీన్ పాతకాలం ఆలోచనలూ చాదసత్ం" నెమమ్దిగా 

చెపిప్ంది. 
"ఎపుప్డూ నాకేనా నీతిబోధలు ఆవిడగారికి చెపుప్, నా జోలికి రావదద్ని" అనాన్ను రోషంగా. 
అమమ్ చేతిలో గరిటె పకక్న పడేసి, నా వైపుకి తిరిగింది. నా మొహం మీద పడుతునన్ జుటుట్ని పకక్కి తోసి, పేర్మగా 

నా చెపమ్లు నిమిరింది. 
"అది కాదమామ్" అంటూ చెపప్బోతుంటే వెనకనుంచి మళీళ్ అమమ్మమ్ అందుకుంది. 
"ఆ! ఈ వేషాలకే మీ అమమ్ని మొగుడు వదిలేశాడు. మడతపెటిట్ అలమరలో పెడుతుందట. ఇంకా నయం ఏదో 

కొడుకులిదద్రి దగగ్ర దరాజ్గా, హాయిగా బతుకుతుండేదానిన్ తెచిచ్ యికక్డ కటిట్పడేశారు ననున్. యశోదా దీనిన్ మాతర్ం నీలా 
తయారు చెయయ్కు" నొకుక్లు నొకిక్ంది 

అమమ్ ఏదో చెపప్బోయినదలాల్ చపుప్న కళుళ్ దించుకుంది.  
మా అమమ్మమ్ని భరించడం మా అమమ్ బలహీనత. ఒక పకక్ ఉదోయ్గం యింకోపకక్ నేను. ఒంటరి అలిల్గా అనీన్ 

సమరిధ్ంచుకోలేక, తోడు కోసం అమమ్మమ్ని తెచిచ్ పెటుట్కుంది. పనివాళళ్ మీద పెతత్నం చెయయ్డం, మా మీద 
నోరుపారేసుకోవడం. మా యింటోల్ అమమ్మమ్ దినచరయ్  అదే. 

మా అమమ్ అవసరానికి తెచిచ్ పెటుట్కునాన్ ఒకక్సారి కూడా వచిచ్ తలిల్ని తీసుకెళళ్ని మా మావయయ్లంటేనే మా 
అమమ్మమ్కి పంచపార్ణాలు. 

ఇక, మా అమమ్మమ్ సోది ఒకక్ నిముషం కూడా వినలేననిపించి, గబగబా నా గదిలోకి వెళిళ్ తలుపేసుకునాన్ను. 
PPP 

"మినీ, మినీ.." 
అమమ్ పొదుద్టే నా గదిలోకి వచిచ్ంది. 
"నినున్ ఆకాష వచాచ్డటగా! నాకు చెపప్లేదేం అయినా, యికక్డిదాకా వచిచ్నవాడు ననున్ చూడకుండా వెళళ్డే" 

తనలో తను మాటాల్డుకుంటునన్టేట్ అంది. 
"రాకపోతే ..పోనీ! నువెవ్ందుకు బాధపడడం?" అనాన్ను నిరల్క్షయ్ంగా. 
"బాధ కాదే అభిమానం. ఎంతైనా నా ఫెర్ండు సుజీ కొడుకు. తలిల్లేని పిలాల్డు. మీలాగే నా కళల్ముందు 

పెరిగినవాడు. అందుకే తలుచుకుంటాను. అనన్టుట్ చెపప్టం మరిచ్పోయాను. ఇందాక బిందూ ఫోన చేసింది. నీకు చేసేత్ 
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తియయ్లేదట బైటికి వెళేళ్ పోర్గార్ం వుంది పదింటికలాల్ నినున్ రెడీగా వుండమని చెపిప్ంది" బటట్ల అలమర సరుద్తూ 
చెపిప్ంది. 

"నేను వెళళ్ను" మొహం మీద జూటుట్ని వెనకిక్ తోసుకుంటూ విసుగాగ్ అనాన్ను. 
"మళీళ్ బిందూతో గొడవగానీ పెటుట్కునాన్వా?" వెనకిక్ తిరిగి చూసూత్ అనుమానం వసేత్ ఓ పటాట్న వదలదు. 
సరిగాగ్, అపుప్డే మళీళ్ నా సెల ఫోన మోగింది. 
సీర్క్న మీద 'బిందు' అనన్ అక్షరాలు చూసూత్నే, "సరేల్ వెళతాను" చెపిప్ తయారవడానికి లేచాను. 

PPP 
నేనుఊహించినటేట్ బిందూతోపాటు ఆకాష తయాయ్రయాయ్డు. అసలిదంతా ఆకాష పాల్నే అయుయ్ండవచుచ్ అని 

అనిపించింది నాకు. 
"ఇపుప్డు మనం నేరుగా, శీర్రామ ధామానికి వెళిళ్, అకక్డున్ంచి హోటల కి వెళిళ్ లంచ చేసి వసుత్నాన్ం" కారులో 

ఎకుక్తూనే పాల్న ఎనౌనస్ చేసింది బిందు. 
‘ శీర్రామధామం'లో రాములవారి ఆలయానికి అనుబంధంగా సంగీతం, నృతయ్ం, యోగా, మృదంగం, 

కీబోరుడ్లాంటివి నేరుప్తూ వుంటారు. 
నేను, బిందూ అకక్డే సంగీతం నేరుచ్కునాన్ం. ఎపుప్డు అటువైపు వెళిళ్నా, 'శీర్రామధామానికి' వెళాళ్లని 

పటుట్పడుతుంది బిందు. 
సరిగాగ్, యిరవై నిముషాలోల్ అకక్డికి చేరుకునాన్ం. 
ఆలయం పర్వేశదావ్రం దాటి అడుగు లోపలికి పెడుతూనే, తాళం చపుప్ళుళ్, సరిగమలు, మృదంగం శబాద్లూ 

అనీన్ కలబోతగా వినిపించాయి. 
కాసత్ ముందుకి వెళితే, ధవ్జ సథ్ంబం 
దానికి రెండువైపులా కాసత్ దూరంలో గుతుత్లు, గుతుత్లుగా విరగకాసిన సపోటా చెటుల్. వాటిని దాటితే, అరటి, 

మామిడి చెటల్తో నిండిన పెదద్ తోట పకక్నే తులసి వనం. తోట చూటూట్, సంగీతం, భరతనాటయ్ంలాంటివి. నేరిప్ంచేందుకు 
కటిట్న చినన్ చినన్ కుటీరాలాల్ంటి గదులు. ఆకుపచచ్ మైదానంలో తెలుపూ, ఎరుపూ కలిసిన చినన్ చినన్ బొమమ్రిళళ్లా 
వుంటాయివి. 

ముందుగా రాములవారిని దరిశ్ంచుకుని వచిచ్ అరటి చెటల్ దగగ్ర గటుట్మీద కూరుచ్నాన్ం ముగుగ్రం. అపప్టికి 
సమయం పదకొండు అవుతూ వుంది. ఎండ కొదిద్కొదిద్గా పైకెకుక్తూ వుంది. 

గుడి ముఖమండపం ముందునన్ రావిచెటుట్ ఆకుల సందులోల్ నుంచి పడుతునన్ ఎండ నేలమీద వెలుగు ముగుగ్ 
వేసినటుట్గా వుంది. 
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అపప్టిదాకా, గోపురం చుటూట్ ఎగిరిన పావురాళుళ్, చినన్గా లోపలికి దూరి కువకువలుండడం మొదలు పెటాట్యి. 
"ఇకక్డికి వసేత్, నిజంగా జీవితానిన్ ఫీలవుతునన్టుట్ కనిపింసుత్ంది కదూ" అనాన్ను బిందూ నుదేద్శించి. 
"అవును. నాకూ అలాగే అనిపిసుత్ంది" జవాబుగా ఆకాష గొంతు వినిపించడంతో ఉలికిక్పడాడ్ను. చూసేత్ పకక్న 

బిందూ కనిపించలేదు. 
"అదిగో" నా సందేహానిన్ తీరుసూత్ చూపుడు వేలు చూపించాడతను. 
దూరంగా పర్సాదం కౌంటరు వైపుకి వెళుతూ కనిపించింది బిందు. 
నినన్ రాతిర్ ఆకాష పదద్తిలో మారుప్ అరధ్మయాయ్క అతని పకక్న కూరోచ్వడం యిబబ్ందిగా అనిపించింది. అందుకే, 

అతనిన్ పటిట్ంచుకోనటుట్ గబుకుక్న సెల ఫోన లో తలదూరాచ్ను. 
"మినీ..!" 
నా చేతిలో సెల ఫోన లాగేసి నా మొహంలోకి చూశాడు. 
"మినీ నీకు ఎపప్టున్ండో ఒక విషయం చెపాప్లనుకుంటునాన్ను. కానీ, జాబ వచేచ్ంతవరకు ఆగితే 

బావుంటుందనిపించి చెపప్లేదు యిపప్టిదాకా. నువవ్ంటే నాకిషట్ం మినీ. నేను నినున్ పేర్మిసుత్నాన్ను. నా మీద నీ 
అభిపార్యం ఏమిటి?" సూటిగా కళళ్లోల్కి చూసూత్ అడిగాడు. 

నేను గబుకుక్న కూరుచ్నన్చోటి నుంచి లేచాను. 
అతను నాకు ఎదురుగా వచిచ్ నిలబడాడ్డు. 
"బిందూకీ నాకు మధయ్ ఏమీలేదు. నువేవ్మనాన్ అలాంటి అపోహలో ఉనాన్వేమో అని చెపుత్నాన్ను." 
నా మనసులోని ఆలోచనలిన్ పసిగటిట్నటేట్ చెపాప్డు. 
బిందూకీ అతనికీ మధయ్నిజంగా ఏమీ ఉండకపోవచుచ్. ఒక అందమైన పేర్మకథలో నాయికా, నాయికలాల్గా 

వాళళ్ని నేనే నా మనసులో ఊహించుకునాన్. మా అమమ్నీ, నానన్నీ నేనెపుప్డూ అనోయ్నయ్ంగా చూడలేదు. నా చుటూట్ 
ఉనన్వాళెళ్వవ్రూ నాకు అలా అనిపించలేదు. 

అందుకే నా ఆలోచనలలో సరిపోయే జోడీగా వాళిళ్దద్రినీ నేనే పర్తిషిట్ంచుకునాన్ను. ఎందుకంటే, నా వయసునీ, 
కోరికలీన్, నేరుగా చూసుకోవాలంటే నాకు భయం. 

మమమ్లిన్ వదిలేసి పోయిన మా నానన్ని గురుత్చేసుకుని ఏడేచ్ మా అమమ్, కతిత్తో గుచిచ్నటుట్ వుండే మా అమమ్మమ్ 
మాటలు గురుత్కు వసాత్యి. 

అందుకే, నా పెళిళ్ గురించి ఆలోచించాలంటే నాకు భయం. ఇపుప్డు, ఆకాష అడిగిన పర్శన్ ననున్ మళీళ్ అదద్ం 
ముందు నిలబెటిట్ంది. 

"కానీ ఆకాష యూ ఆర సో పర ఫెకట్. నీకు నేనే ఎందుకు కావాలి?" అడిగాను తడబడుతూ. 



  

øöeTT~                              www.koumudi.net                                  |òæãÁe] 2023 

6    అందిన ఆకాశం - శీర్కళ అబబ్రాజు 

ఆకాష నవావ్డు. 
"నువేవ్ ఎందుకూ అంటే? ఇందాకే చెపాప్నుగా నువవ్ంటే నాకిషట్ం అని. కొనిన్ రోజుల నుంచి కాదు కొనిన్ 

సంవతస్రాల నుంచి. 
నేనేదో ఫర ఫెకట్ అనుకోకు. నీకు మా ఫాయ్మిలీ గురించి తెలియదు. మా నానన్కి ఆడవాళళ్ంటే చినన్చూపు. మా 

అమమ్ని బాగా కొటేట్వాడు. ఆరోగయ్ంగా వునన్ మా అమమ్ ఒకే ఒకక్రోజులో శవంగా మారడానికి కారణం మా నానేన్. 
ఒకరోజు మా నానన్ కొటిట్న దెబబ్లకి ఏడుసుత్, ఆసప్తిర్కి వెళిళ్ శవంగా మారి తిరిగొచిచ్ంది మా అమమ్" చెబుతూ 

వుంటే అతని గొంతు జీరబోయింది. 
"ఆకాష! ఐ యామ సారీ" ఓదారుప్గా అనాన్ను. 
"ఎకక్డ మొదలుపెటిట్ ఎకక్డిదాకా వెళాళ్ము" అనుకుంటూ. 
"ఇదంతా నీకు తెలియాలనే చెబుతునాన్ను సిరీ. ఇపప్టికీ మా నానన్లో మారుప్లేదు. ఆయన మాటలూ, భాష 

అసహయ్ంగా వుంటాయి. ఆయనిన్ భరించలేనూ, వదిలించుకోనూ లేను. నువేవ్దో ననున్ పర ఫెకట్ అనుకుంటునాన్వుగానీ 
నిజానికి మా నానన్ గురించి తెలిసినవాళెళ్వవ్రూ నాకు పిలల్నివవ్రు." అనాన్డు నీరసంగా నవివ్. 

నేను మాటాల్డలేకపోయాను. 
"నా గురించి అంతా నీకు చెపాప్ను. ఈ కారణాలు వేటితో అనుబంధం లేకుండానే నేను నినున్ పేర్మించాను. ఇక 

నిరణ్యం నీది" నిజాయితీగా చెపాప్డు. 
అతను చెపిప్ంది వినన్ తరావ్త నాకు మరింత భయం వేసింది. నా జీవితానికి యింత పెదద్ ఛాలెంజ అవసరమా? 

అనిపించింది. 
బురర్ అంతా గజిబిజిగా అయిపోనటుట్ండడంతో, మరో మాట లేకుండా గబుకుక్న అకక్డున్ంచి వచేచ్శాను. 

PPP 
రెండు రోజులపాటు యిలుల్ కదలేల్దు నేను. 
బిందూ ఫోన చేసినా ఎతత్లేదు. అమమ్కి ఈ విషయం చెపప్లేదు. మూడోరోజు బిందూయే యింటికి వచిచ్ంది. 

అమమ్తో మాటాల్డింది ఆకాష, బిందూ తోడు దొంగలని ఆ రోజు తెలిసింది నాకు. 
ఆ తరావ్తి రోజు ఆకాష వచాచ్డు. 
ఆకాష అంటే అమమ్కి యిషట్ం. 
నా మనసు పొరలోల్కి తొంగిచూసేత్ అతనంటే నాకూ యిషట్మేనని తెలుసు. 
అమమ్, బిందూల పోర్దభ్లంతో, నా మనసులోని భయాలీన్, అపోహలీన్ పకక్కి తోసి పెళిళ్ 'ఊ' అనాన్ను. 
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పెళిళ్, శీర్రామధామంలో సాదాసీదాగా చేయాలని నిరణ్యించారు. పెళిళ్కి రెండు రోజుల ముందు మా యిదద్రు 
మేనమామలూ సకుటుంబంగా వచాచ్రు. 

మా అమమ్మమ్ ఆనందానికి అవధులు లేవు. నేను అతాత్రింటికి వెళిళ్పోతునాన్ననన్ బాధ ఆమెలో ఏ కోశానా లేదు. 
కొడుకులకీ, మనవళళ్కీ అనీన్ సవయ్ంగా జరుగుతునాన్యా లేదా అనన్ ఆరాటమే ఆవిడకి. 

పెళిళ్రోజు రానే వచిచ్ంది. 
తలంబార్ల చీర కటుట్కునన్ తరావ్త, ముతైత్దువలు పెళిళ్ మండపం దగగ్రకి నడిపించుకుని వెళుతునాన్రు ననున్. 

మనసులో భయానికీ, ఆతుర్తకీ చీరకుచిచ్ళుళ్ పాదాలకి తటుట్కుంటునాన్యి. 
తెలల్టి పటుట్పంచెలో ఆకాష పీటలమీద కురుచ్ని కనిపించాడు. అతని మొహం చూసూత్నే మనసులో కొత ధైరయ్ం 

పుటుట్కొచిచ్నటట్నిపించింది. 
'ఈడూ - జోడూ' బావుంది నా పకక్నునన్ పెదాద్విడ అంటూ వుంది. 
"ఆ! ఎనాన్ళళ్ సంబరమో ఈ కాపురం అదీ చూదాద్ం వాళళ్మమ్ పోలికలు రాకుండా వుండొదూద్" అతత్యయ్ అంటూ 

వుంది. 
"నా కాపురానిన్ నిలబెటుట్కోవడం యిపుప్డు నా మీద వునన్ పెదద్ బరువనన్మాట" కొతత్ విషయం అరధ్మైంది నాకు. 
మాంగలయ్ధారణ పూరత్యియ్ంది. 
కొంగు ముడులు పడాడ్యి. ఇదద్రం కలిసి ఏడడుగులు నడిచాము.  
ఇంతలో పందిటోల్ కలకలం. ఆకాష వాళళ్ నానన్ అమమ్ని అరుసుత్నాన్డు. ఆయనకి మరాయ్దలు తకుక్వయాయ్యట. 

ఆయన వాడుతునన్ పదజాలం చూసి బితత్రపోయారంతా, అమమ్ నిసస్హాయంగా ఆయన ముందు నిలబడి వుంది. 
అమమ్నలా చూడలేకపోయాను. ఛరుర్న కోపం వచిచ్ంది. నిలుచునన్ చోటినుంచి కదిలి ఏదో అనబోయేటంతోల్ 

ఆకాష చెయియ్ పటుట్కుని ఆపాడు. 
"మినీ పీల్జ ఇపుప్డు కాదు. నువువ్ కలిప్ంచుకుంటే యింకా రాదాద్ంతం అవుతుంది" బతిమాలాడు. 
నేను ఆగిపోయాను. 
"పాపం ఎలా వేగుతుందో ఏంటో" నా చూటుట్ వునన్వాళళ్ జాలిగొలిపే చూపులు ననున్ గుచుచ్కునాన్యి. 
చీరకొంగున వేసిన ముడి ఎంత బరువో తెలిసొచిచ్ంది ఆ క్షణం. అంపకాల తతంగం పూరత్యాయ్క, 

కారెకక్బోతుండగా అమమ్మమ్ వచిచ్ంది. 
"వెళిళ్న చోట జాగర్తత్గా వుండవే. మీ మామ చూసేత్ తికక్ మనిషిలా వునాన్డు. ఇంటోల్ వేసే వేషాలు అకక్డ 

వెయయ్కు." అపప్టిలాగే మాటాల్డింది. 
అమమ్ మాతర్ం ఒకక్మాట కూడా మాటాల్డలేదు. మౌనంగా ననున్ గుండెలకి హతుత్కుంది.  
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PPP 
అందరికీ ఆశచ్రయ్ం కలిగించేటుట్ ఎటువంటీ ఫాల్ష నూయ్స లు రాకుండానే మా కాపురం మొదలై అపుప్డే ఆరెన్లుల్ 

అయిపోయింది. 
పొదుద్న తొమిమ్ది గంటలయియ్ంది. ఆకాష ఆఫీసుకి వెళేళ్హడావిడిలో వునాన్డు. కాఫీ యిదాద్మని 

వంటగదిలోనుంచి బైటికి వచాచ్నపుప్డే. మా మావగారు ఎవరితోనో ఫోన లో మాటాల్డుతునాన్రు.  
"ఆ పిలల్కి ఎంత పొగరనుకుంటునాన్వు? పెదద్ంతరం చినన్ంతరం లేనేలేదు" అంటూ మాటాల్డుతునన్వాడలాల్ ననున్ 

చూసూత్నే ఠకుక్న ఫోన కట చేశాడాయన. 
నేను గదిలోకి వసూత్నే ఆకాష ననున్ చూసి పకపకా నవావ్డు. 
"ఆరెన్లల్లోనే మా నానన్ని ఎంత భయపెటాట్వు. నినున్ చూడగానే ఠకుక్న మాటాల్డడ్ం ఆపేశాడు. ఏమో 

అనుకునాన్ను. నువువ్ అందాల రాక్షసివే" అనాన్డు నవువ్తూ. 
నాకు పెళైళ్న తరావ్త ఈ యింటోల్కి అడుగుపెటిట్నపుప్డు ఆకాష చెపిప్న మాటలు గురొత్చాచ్యి. 
"మినీ! మా నానన్ గురించి నాకు తెలుసు. నీ గురించి కూడా నాకు తెలుసు. ఆయనకీ, నీకు మధయ్ నేను అడుడ్రాను.  

నీ మరాయ్ద నీ గౌరవం నువేవ్ కాపాడుకో. ఆయనిన్ మామగారుగా గౌరవించడం కషట్ం అని నాకు తెలుసు. కానీ, ఓ 
వయసు మళిళ్న వయ్కిత్గా ఆయనిన్ జాగర్తత్గా చూసుకో దేవ్షించకు" ఆ మాటలు నాకెంతో ధైరాయ్నిన్చాచ్యి. 

నాకూ, మా మామగారికీ మధయ్ ఎపుప్డు గొడవ జరిగినా ఆకాష కలిపించుకోలేదు. ఆకాష మాటలిన్ గౌరవించి, 
నేనూ ఆయనిన్ జాగర్తత్గానే చూసుకుంటునాన్ను. 

నిజంగా ఆకాష నా జీవితంలోకి రావడం నేను చేసుకునన్ అదృషట్ం. నేను ఆలోచనలోల్ కొటుట్కుపోతుండగానే,  
"హలో! ఏంటి అంతలా ఆలోచిసుత్నాన్వ?" మొహం మీద చిటికె వేశాడు. 
"ఏం లేదు" చినన్గా నవివ్ కాఫీ కపుప్ అందించాను. సరిగాగ్ అపుప్డే అమమ్ ఫోన చేసింది. 
"మినీ అమమ్మమ్కి సీరియస గా వుంది. ఏ క్షణమో, ఏమో  అనన్టుట్ంది పరిసిథ్తి. ఒకక్సారి వచిచ్ చూసి వెళుళ్" 

చెపిప్ంది. 
వెంటనే పూనే నుంచి ఫైల్ట పటుట్కుని హైదరాబాద చేరాను. అపప్టికే, హాసిప్టల లో చేరి రెండురోజులయియ్ంది. 

మనిషి బాగా పీకుక్పోయి వుంది గొంతు మాతర్ం తగగ్లేదు. 
"వచాచ్వుటే" అంది ననున్ చూసూత్నే. 
నేను వెళిళ్ ఆమె పకక్న కురీచ్లో కూరుచ్నాన్ను. 
"మీ మామయయ్లు వచాచ్రా?" అడిగింది ఆరాటంగా. 
"లేదనన్టుట్" తలుపాను. 
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"వాళళ్కి ఆఫీసులోల్ సెలవు దొరికి వుండదు. వాళుళ్ చేసేవి పెదద్ ఉదోయ్గాలు. ఎంత బాధయ్త వుంటుంది" కొడుకులిన్ 
సమరిధ్ంచింది. 

అమమ్మమ్ అడడ్ం పడినపప్టినుంచి, అమమ్ పసిబిడడ్ని చూసుకునన్టుట్ చూసుకుదావిడని. అయినా ఆవిడ పార్ణం 
అంతా కొడుకుల మీదే కొటుట్కులాడుతూ వుంది. ఆమెని పేర్మించే వాళళ్ని ఏనాడూ గురిత్ంచలేదావిడ. అయినా ఆవిడ మీద 
నాకు కోపం రాలేదు. జాలి కలిగింది. 

చివరికి, కొడుకుల కోసం కలవరిసూత్నే వాళళ్ని చూడకుండానే కనున్మూసింది అమమ్మమ్. 
హైదరాబాదులో పదిరోజులు వుండి పూనే తిరిగి వచేచ్శాను. ఎంత వదద్నుకునాన్ అమమ్మమ్ని గురించిన 

ఆలోచనలు పదే పదే మనసుకి వసూత్ వునాన్యి. 
చివరి నిముషంలో కూడా మారని ఆమె వైఖరి గురుత్కు వసేత్ మనసుని ములుల్తో గుచిచ్నటుట్ అనిపిసూత్ వుంది. 
ఆ సంగతే ఆకాష తో అనాన్ను. 
ఆకాష ఒకక్ నిముషం ఆలోచించి తరావ్త చెపాప్డు. 
"మినీ మీ అమమ్మమ్కి, మీ అమమ్ భరత్ లేకుండా ఒంటరిగా బతకడం అవమానం. 
ఆమె చూసిన సమాజం అలాంటిది. ఆ ముదర్నుంచి ఆమె బైటపడలేకపోయింది. అందుకే, మీ అమమ్ చూపించిన 

పేర్మనీ, ఆపాయ్తనీ గురిత్ంచలేదు. మీ అమమ్దగగ్ర వుండడం ఆమెకి యిషట్ంలేదు. మనిషి తనకి యిషట్ంలేనని పరిసిథ్తులోల్ 
బతకాలిస్ వచిచ్నపుప్డు ఒక పకక్దారిని వెతుకుక్ంటాడు. 

వాసవానికి భినన్ంగా వుండే ఒక ఊహలో జీవిసాత్డు. అది ఒక సిదాద్ంతం కావచుచ్, నమమ్కం కావచుచ్. భర్మ 
కావచుచ్. 

మీ అమమ్మమ్ కూడా అలాగే చేసింది. కూతురి జీవితం తను కోరుకునన్టుట్ లేదు కాబటిట్. 
దూరంగా వునన్ కొడుకులు గొపప్వాళుళ్, మంచివాళుళ్ అనే భర్మ ఏరప్రుచుకుంది. దానేన్ నమిమ్, దానోల్నే 

బతికింది. ఆఖరికి ఆ భర్మలోనే చచిచ్పోయింది" ఆకాష తనదైన కోణంలో విశేల్షించాడు. 
అది నాకూ నిజమేననిపించింది. 
చాలాసేపు దాని గురించే ఆలోచించాను. 
నిజానికి, ఆకాష చెపిప్నదానికి నేనూ  అతీతురాలిన్ కాదు. అమమ్ జీవితానిన్, అమమ్మమ్ ఒకరకంగా తీసుకుంటే, 

నేను యింకో విధంగా అరధ్ం చేసుకునాన్ను. 
'పెళిళ్' అనన్మాట వినడానికే యిషట్పడలేదు. అతత్యయ్లు, అమమ్మమ్లాంటి వాళళ్ మాటలకి భయపడాడ్ను. 

పెళిళ్చేసుకునన్ తరావ్త కాపురానిన్ నిలబెటుట్కోవాలనన్ వతిత్డిని నాకు నేనే తీసుకునాన్ను. 
నాకు తెలియకుండానే సమాజం వేసిన ముదర్లని మోశాను. 
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ఆకాష చెపిప్ంది వినన్ తరావ్త నా పొరపాటు నాకు అరధ్మైంది. అమమ్ జీవితంలో ఒక దురదృషట్కరమైన సంఘటన 
జరిగింది. అంతే దానిన్ అంతటితో వదిలేయాలి. కానీ నేను దాని చూటూట్ నా భయాలతో, సిదాద్ంతాలతో పిచిచ్గీతలు 
గీసుకుని అందులోనే యిరుకుక్పోయాను. నా పటుట్దల సడలి ఆకాష ని పెళిళ్చేసుకునాన్ను కానీ లేకపోతే మా అమమ్మమ్కి 
యింకో నమూనాగా మిగిలిపోయేదానేన్మో? 

"హలో వూరికే అలా ఏదో లోకంలోకి వెళిళ్పోతుంటావా నువువ్?" ఆకాష నా మోం మీద చిటికె వేయడంతో నా 
ఆలోచనలు తెగిపోయాయి. 

ఎదురుగా నవువ్తూ వునన్ అతని మొహం చూసుత్ంటే మొదటిసారిగా 'అదృషాట్నిన్' నమామ్లనిపించింది. 
“ఏంటలా చూసుత్నాన్వ?" కళెళ్గరేశాడతను. 
జవాబుగా, అతనికి మరింత దగగ్రగా జరిగి అతని గుండెల మీద వాలిపోయాను. 
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