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14వ భాగం 

మహా జీవితం మళిళ్ మొదటికి వచిచ్ంది. కాకపోతే ఇదివరకటిలా సమాధానంలేని పర్శన్గా నిలబడకుండా 
వాడికంటూ ఒక వాయ్పకం ఏరప్డింది. శతుర్ఘన్ నేరిప్నవే మరింతగా మెరుగులు దిదుద్తూ కాలకేష్పం చేసుత్నాన్డు. వాడి 
వలన తనకి ఎలాంటి నషట్ం లేకపోయినా, మహాలకిష్ కి మాతర్ం  వాడిని చూసుత్ంటే  చిరాగాగ్ ఉంది. మగపిలాల్డు అలా 
పొదద్సత్మానం ఇంటోల్ గోళుళ్ గిలుల్కుంటూ కూరోచ్డం ఏమాతర్ం నచచ్లేదు ఆవిడకి.  వీడిలా ఇలుల్ కదలకుండా కూరుచ్ంటే 
ఎందుకూ పనికిరాకుండా పోతాడు అనుకుంది.  

ఆ రాతిర్ భరత్కి కొంచెం గటిట్గానే చెపిప్ంది తన మనసులో మాట “ఆడది తిరిగి చెడింది.. మగాడు తిరకక్ చెడాడ్డు” 
అని సామెత వాడిని ఎకక్డనాన్ ఉదోయ్గంలో అయినా చేరిప్ంచండి” .  

ఆయన చిరునవువ్తో అనాన్డు.. “ఈ రోజులోల్ నువివ్లాంటి సామెతలు చెపప్కూడదు లకిష్..కాలం మారిపోయింది.. 
ఆడవాళుళ్ నీనోట ఈ మాట వింటే నీ మీదకు దండయాతర్కు వసాత్రు “ అనాన్డు. 

ఆవిడ కూడా నవివ్ అంది..”సామెత చెపాప్ను.. నేను మాతర్ం ఆడవాళళ్ని నాలాగా నాలుగు గోడల మధయ్ 
బతకమని ఎందుకు చెపాత్ను “ అంది. 

“అంటే నినున్ నేను నాలుగు గోడల మధాయ్ బంధించానంటావు “  
ఆవిడ పకక్కి వతిత్గిలి ఆయన పొటట్మీద చేయి వేసి ఆయన మొహం లోకి చూసూత్ అంది..” అవును బంధించారు 

కానీ అధికారంతో కాదు.. అనురాగంతో.. మీలాటి అనురాగమూరిత్ దొరికితే ఏ సతరీ కూడా ఇలుల్ కదలడానికి 
ఇషట్పడదండి..” 

“లేదు లకిష్  ఈ సమాజ పర్గతికి సతరీ పారిట్సిపేషన లేకపోతే దేశం ఇంత తవ్రగా ఇంత బాగా అభివృదిధ్ చెందేది 
కాదు.. ఇందిరా గాంధీ దేశానిన్ పధాన్లుగేళుళ్ పరిపాలించింది కాబటేట్ దేశం ఇతర దేశాల ముందు సగరవ్ంగా 
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నిలబడింది.. సతరీ,పురుషులు ఇదద్రూ రెండు చకార్లాల్ంటి వారు..ఈ సతయ్ం తెలుసుకోని వారు ఆధిపతయ్ భావజాలంలో 
కొటుట్కుపోతునాన్రు.. వారు సతరీ అయినా కావచుచ్, పురుషుడు అయినా కావచుచ్.. ఎవరూ ఒకరికనాన్ అధికులు కారు.. 
సరే.. కబురేల్నా సరసాలేమనాన్ ఉనాన్యా”  

ఆయన మాటలోల్ చమతాక్రం, నవువ్లో మమకారం చూసి ఆవిడ నవివ్ ఆయనకీ మరింత దగగ్రగా జరిగి “ నా 
మాట మరిచిపోకండి.. వాడికేదనాన్ ఒక మారగ్ం చూడండి “ అంది. 

“అది రేపటి సంగతి... ఇది ఇపప్టి సంగతి..”  సునిన్తంగా ఆవిడ పెదవులు అందుకునాన్డు..మృదువుగా 
గుచుచ్కునన్ ఆయన మీసాలు కుడిచేతి వేర్ళళ్తో సవరిసూత్ ఆయనిన్ హతుత్కుపోయింది. 

ఇది జరిగి నెలరోజులు గడిచాక ఆయనకీ ఒకరోజు హటాతుత్గా గురొత్చిచ్ంది.. ఎందుకంటే ఆ నెలరోజులూ 
ఆయన రెండుసారుల్ విజయవాడ, ఒకసారి హైదరాబాద వెళిల్ వచాచ్డు వృతిత్పరమైన పని మీద.  

ఆరోజు ఆదివారం.. బాగా అలసి ఉనన్ందువలల్ బేర్క ఫాసట్ చేసాక కాసేపు విశార్ంతి తీసుకునాన్డు. ఎనన్డూ లేనిది 
ఆయన అలా వేళకాని వేళలో పడుకోడంతో లకిష్కి ఎందుకో అనుమానం కలిగింది. కాసేపు అలసిపోయినటుట్నాన్రు 
పడుకోనీ అనుకుంది కానీ, లంచ time దాటినా లేవకపోవడంతో తనే వెళిల్ మృదువుగా తటిట్ లేపింది.. “ ఏమైంది? 
ఆరోగయ్ం బాగానే ఉందా!” అడిగింది.  

ఆయన కళుళ్ తెరిచి “ టైమెంత” అనాన్డు..  
“పనెన్ండునన్ర దాటింది.. చెపప్ండి ఆరోగయ్ం బాగానే ఉందా !” అడిగింది.  
ఆయన లేచి తలగడ నిలువుగా వేసుకుని దానికి ఆనుకుని కూరుచ్ంటూ” భేషుగాగ్ ఉంది.. కొంచెం అలసిపోయాను 

అంతే” అనాన్డు ఆవలిసూత్.   
“మరి రాతిర్, పగలు నేరసుత్ల వెనకాల తిరిగితే అలసిపోరూ” చిరుకోపంగా అంది ఆవిడ. 
“అయితే వదిలేదాద్మా వాళళ్ని “ నవువ్తూ అనాన్డు. 
“చాలెల్ండి.. లేచి మొహం కడుకుక్ని రండి బైటికి.. ఈలోగా భోజనానికి సిదధ్ం చేసాత్ను “ అంది మంచం మీద 

నుంచి లేవబోతూ,,  
ఆవిడ చేయి పటుట్కుని గుండెల మీదకి లాకుక్ంటూ “నాకు ఆ భోజనం వదుద్..”  అనాన్డు కొంటెగా. 
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“ఊరుకోండి.. అవతల వాడునాన్డు.. అయినా పటట్పగలు సరసాలేంటి “ అంది ముదుద్గా మందలిసూత్  
వాడిపేరు చెపప్గానే ఆయన నిటారుగా అయాడు. “ఏం  చేసుత్నాన్డు వాడు “ అడిగాడు. 
“ ఏం  చేసాత్డు.. సాయంతార్లు మొకక్లకి నీళుళ్ పెడతాడు.. ఉదయం అలా తోటలో తిరుగుతూ కలుపు 

తీసేసాత్డు.. ఆ తరవాత  గదిలోకెళిళ్ ఏవో గీకుతాడు.. “ 
ఆయన గబుకుక్న మంచం దిగాడు.   
ఆవిడ డైనింగ హాలోల్కి వెళిళ్పోయింది.  
భోజనాలు అయిపోయిన తరవాత చందర్కాంత మహా గదిలోకి వెళాళ్డు. గదంతా నేలజారిన రంగుల డబాబ్లా 

ఉంది. ఎకక్డ చూసినా వాడు బొమమ్లు గీసిన ఆరట్ paper లు, పెయింటస్.. బర్ష లు, అసవ్య్సత్ంగా ఉనన్ ఆ గది చూసి      
“ ఏంటిరా ఇది నీటుగా ఉంచుకోలేవూ “ అనాన్డు.  

మహాకి ఆయన తన గదిలోకి రావడమే ఒక షాక.. తన గది పరికించి అలా మందలించడం మరో షాక .. 
ఊహించని రెండు షాక లకి సమాధానం చెపప్లేక  బితత్రపోతూ చూసాడు.  

వారి మొహంలో భావాలు గమనించిన ఆయన సవ్రం మెతత్గా మారింది.. “కొతత్గా ఏం  వేసావు?”  అడిగాడు.  
కొనిన్ క్షణాలు సందేహంగా ఆయన మొహంలోకి చూసూత్ ఉండిపోయాడు. “ చెపప్రా.. అసలేమనాన్ వేసుత్నాన్వా! 

ఉనన్వి దిదుద్తూ కూరుచ్నాన్వా!” ఆయన మరోసారి హెచచ్రించడంతో  గబుకుక్న సాట్ండ కి ఉనన్ కానావ్స మీది గుడడ్ 
తొలగించాడు.  ఒకక్ క్షణం ఆయన మెదడు మొదుద్బారినటుట్ అయింది.  

జరీ అంచు ఎరర్ని పటుట్ చీర, మొహాన నయాపైసంత కుంకుమ బొటుట్, కళళ్నిండా కాటుక, రెండు వైపుల నుంచీ 
మెడమీదకి వాలి, ఆమె మెడలోని హారాలతో కబురుల్ చెబుతునన్ కనకాంబరాల మాల, మెడ నిండా నగలు..మహాలకిష్ 
లాంటి మహాలకిష్  చితత్రువు.. సజీవంగా చిరునవువ్తో.. అచుచ్ అదే నవువ్..ఏ మాతర్ం తేడాలేదు.. ఎవరిచాచ్రు వీడికి ఇంత 
కళ! ఎవరు నేరాప్రు వీడికి ఈ గీతలు ? పేవ మెంట మీద బొగుగ్తో చేతికి వచిచ్న గీతలు గీసూత్ దారినపోయే వాళుళ్ 
విసిరిన చిలల్ర నాణాలతో బతికిన దికుక్లేని కురర్వాడేనా  వీడు? వీడి చేతిలో ఏదనన్ మంతర్ దండం ఉందా! ఇంత 
అపురూపమైన కళకి వీడే లా వారసుడయాడు? ఆయన అపర్యతన్ంగా వాడిని దగగ్రకు తీసుకుని గటిట్గా హృదయానికి 
హతుత్కునాన్డు. 

మహా కోరుకునన్ సప్రశ్ రెండోసారి.. ఆ సప్రశ్లో వాతస్లయ్ం, ఆ సప్రశ్లో పేర్మ, ఆ సప్రశ్లో ధైరయ్ం..  
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ఆయన ఆరర్ద్ంగా అనాన్డు.. “ నీకెందుకు వచిచ్ందిరా ఈ ఆలోచన? అమమ్గారి బొమమ్ వేయాలని ఎందుకు 
అనిపించింది?  

మహా కళుళ్ వాలుచ్కునాన్డు. వాడి కనురెపప్లు అనే వంతెన దాటి కనీన్టి బొటుల్ కిందరాలసాగాయి.  
“మహా”  ఆయన సవ్రంలో కించితుత్ ఆందోళన.. ఎందుకు నానాన్ కనీన్ళుల్ ? అడిగాడు.  
పదేళళ్ కిర్తం ఉవెవ్తుత్న ఎగసిపడి తన తలిల్,తండుర్లను లాకెక్ళిళ్న కెరటాలు మహా లోని మాగాడిని అమాంతం 

ఎతిత్ పడేసినటుట్,  మరో వయ్కీత్ కెరటాలను చీలుచ్కుంటూ నడిచివచిచ్నటుట్ మాగాడు మహాగా మారాడు.. ఈ మహా 
చందర్కాంత చెకిక్న శిలప్ం.. ఆ శిలాప్నికి అమమ్ పేర్మ అనే అమృతంతో జీవం పోసింది మహాలకిష్ .. చినన్, చినన్ పదాలతో 
తన మనసులో ఎగసిపడుతునన్ భావాలను నెమమ్దిగా వయ్కత్ం చేసాడు.  

ఆయన అవాకైక్ నిలబడి పోయాడు.. అమాయకంగా, మాటలే రానటుట్ ఉండే ఈ కురార్డిలో ఇనిన్ 
భావాలునాన్యా! సప్ందించే మనసుంటే రాయి కూడా పలుకుతుంది కాబోలు.. అయిపొయింది.. మాగాడు మహా గా 
మారిపోయాడు. వీడు భవిషయ్తుత్లో మహానుభావుడు అవుతాడు. ఇపుప్డు  తన కాళళ్ మీద తను నిలబడడానికి అతడిని 
ఆయతత్ం చేయాలి. ఇంక తన బాధయ్త అయిపొయింది. ఆ రోజు ఈ అనాధ  కురార్డిని తీసుకుని వెళిల్ వాడిని మనిషిగా 
మారిచ్ ఈ సమాజంలో నిలబెటుట్ అని ఆ శీర్రామ చందుర్డే చెపిప్నటుట్ అనిపించింది తనకి. అందుకే ఏమి 
ఆలోచించకుండా తీసుకువచాచ్డు. తీసుకొచిచ్నందుకు రాయిని రతన్ంగా మారాచ్డు.  ఇపుప్డు ఈ రతన్ం తన దగగ్ర 
ఉంటే షో కేసులో పర్దరశ్నకి పెటిట్నటుట్ అవుతుంది. అతనికి బతకగల ధైరాయ్నిన్, సైథ్రాయ్నిన్ ఇచిచ్ అతని కాళళ్ మీద అతను 
నిలబడడానికి మోటివేట చేయడం ఇంకో బాధయ్త..  అలా అనుకునాన్క ఆయనకి అది చాలా బరువుగా అనిపించింది.  

ఇంక వాడిని ఈ సమాజంలోకి వదిలేయాలి.. ఒక మిసైస్ల తయారు చేసి, పరీకిష్ంచడానికి అంతరికాష్నికి 
పంపినటుట్... ఒక రోబో తయారు చేసి, దాని పనితీరుని పరీకిష్ంచినటుట్, ఈ చితర్కారుడిని వదిలేసేత్ ఎలా బతుకుతాడో!  
లోకం పోకడ తెలుసుకునాన్డు, నాలుగు అక్షరం ముకక్లు నేరుచ్కునాన్డు. అదుభ్తమైన కళ చేతిలో ఉంది. ఇంక 
తనంతట తాను బతకాలి. .. బతుకుతాడు ధృడంగా  అనుకునాన్డు.   

అకక్డి నుంచి వేగంగా కదిలి లోపలికి వెళిళ్పోయాడు చందర్కాంత. ఆయన వెళిళ్న వైపు తడిసిన కనురెపప్లు విపిప్ 
చూసూత్ నిలబడిపోయాడు మహా.  
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ఆ రాతిర్  భోజనాలు పూరీత్ అయినతరవాత తన గదిలోకి వెళిళ్పోతునన్ మహాని ఆగమని చెపిప్ లాన లోకి నడిచాడు 
చందర్కాంత.. మహాలకిష్  ఆయనని అనుసరించింది. వాళిళ్దద్రి వైఖరి విచితర్ంగా, కొతత్గా అనిపించినా దాని అరథ్ం 
తెలియని మహా వారితో పాటు లాన లోకి నడిచాడు.  

నవమి చందుర్డు బలహీనంగా నవువ్తునాన్డు. గాలిని చెటల్మధయ్ బంధించినటుట్ చెటుల్ గంభీరంగా నిలిచి 
ఉనాన్యి.  

కూరోచ్ అనాన్డు చందర్కాంత రెండు చేతులు కటుట్కుని నిలబడిన మహావైపు చూసూత్.  
తటపటాయిసూత్ కేన కురీచ్ కొంచెం వెనకిక్ జరుపుకుని అంచుల మీద కూరుచ్నాన్డు.  
నువువ్ వేసిన చితర్ం అమమ్కి ఎపుప్డు ఇసుత్నాన్వు కానుకగా “ అడిగాడు చందర్కాంత..  
మహా చిరునవువ్తో తననే చూసుత్నన్ మహాలకిష్  వైపు చూసి సిగుగ్గా తలవంచుకునాన్డు. 
“నువేవ్మనాన్ తపుప్ చేసావా! ఎందుకలా తల వంచుకునాన్వు?” అడిగాడు ఆయన.  
మహా మాటాల్డలేదు.  ఆయన నెమమ్దిగా మొదలుపెటాట్డు. . 
“మహా ! నువువ్ పెదద్వాడివి అయావు. ఇదివరకటి అయోమయం, అమాయకతవ్ం అనీన్ పోయి  వివేకం, విచక్షణ 

నీలో కలిగాయి. నీకేం కావాలో,  నువేవ్ం చేయాలో నీకు తెలుసనీ నేను అనుకుంటునాన్ను.  నీ చేతిలో ఉనన్ విదయ్తో నువువ్ 
ఇపుప్డు ఎవరి మీదా ఆధారపడకుండా నీ అంతట నీవుగా బతకగలవని నా నమమ్కం. వీలైతే నీకు శర్దధ్ ఉంటే డిసెట్నస్ 
ఎడుయ్కేషన దావ్రా కనీసం డిగీర్ తీసుకునే  పర్యతన్ం చేయి.  నువువ్ ఎంత గొపప్ కళాకారుడివి అయినా విదయ్కి ఉనన్ 
గౌరవం వేరు. భవిషయ్తుత్లో నలుగురిలో తిరగాలనాన్, నలుగురితో మెలగాలనాన్ నీకు కమూయ్నికేషన చాలా ఇంపారెట్ంట.  
పర్సుత్తం సమాజంలో నువువ్ ఏం మాటాల్డుతునాన్వు అనే విషయం మీద కనాన్ ఎలా మాటాల్డుతునాన్వు అనే విషయానికి 
పార్ధానయ్త ఇసాత్రు.  నీ మాటలోల్ సంసాక్రం ఎంత ముఖయ్మో, సప్షట్త కూడా అంతే ముఖయ్ం ...  నెమమ్దిగా నీకే 
తెలుసాత్యి ఈ విషయాలు. చేపని నీళళ్లోల్ వదిలేసేత్ అదే ఈదుకుంటూ వెళిళ్పోతుంది. నువువ్ కూడా అంతే .. కొతత్లోల్ 
భయంగా, బెదురుగా ఉంటుంది. కానీ నెమమ్దిగా బతకడం మొదలు పెడితే గొపప్గా బతికేసాత్వు. అందుకే నినున్ ఇంక ఈ 
విశాల పర్పంచంలోకి పంపేయాలని నిశచ్యించుకునాన్ను.  “ 

ముగుధ్డై వింటునన్ మహా ఆఖరి మాటలు విని గబుకుక్న తలెతిత్ చూసాడు. ఆ చూపులో కనిపించిన భయం, 
బెదురు గమనించిన మహాలకిష్ “ భయపెటట్కండి “ అంది.   
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“భయం దేనికి? నువివ్పుప్డు పెదద్వాడివి అయావు .. చరణ వెళల్లేదూ! దేశం కాని దేశం వెళాళ్డు.. నువువ్ ఈ 
దేశం లోనే ఉంటావు.. మేము కూడా ఇకక్డ కాకపోతే మరోచోట ఇదే దేశంలో ఉంటాము. ఏం కావాలనాన్, ఎపుప్డు 
కావాలనాన్ వచేచ్యచుచ్ “ 

లకిష్  కూడా మృదువుగా అంది. “ ఆ దేవుడు నినున్ మా కుటుంబంతో ఎందుకు కలిపాడో తెలియదు.. 
కలిపినందుకు సార నినున్ ఒక మనిషిగా తీరిచ్దిదాద్రు.  నువువ్ నీ దారిన బతకగల శకిత్ని కలిగించారు అని నేను 
అనుకుంటునాన్ను.  నీకిపుప్డు కావాలిస్ంది నేను బతకగలను అనే ఆతమ్విశావ్సం. ఎకక్డ, ఎలా ఉనాన్, నేను దరాజ్గా 
సుఖంగా బతకగలను అనే ధైరయ్ం, నీ మీద నీకు నమమ్కం అవునా!”  

వాళళ్ మాటలు గోదావరి నది మీద నుంచి ఎ మహరోష్ వినిపిసుత్నన్ వేదంలా వినిపించసాగింది.. ఆ మాటలోల్ 
మహతుత్ వాడి మీద గొపప్ పర్భావం చూపించసాగింది.. నేను ఒంటరిగా బర్తకగలనా ! అని అనుకుంటే ఛాతీ గరవ్ంతో 
పొంగిపోసాగింది. అవును బతకాలి.. తనని మనిషిగా మారిచ్న ఈ దేవతలకి ఇంకా భారం కాకూడదు.. తలెతాత్డు.. వాడి 
కళళ్లోల్ అంతులేని ఆతమ్ విశావ్సం..  

 ఇదద్రికీ చేతులు జోడించి నమసక్రిసూత్ అనాన్డు. “మీరిదద్రూ నాకు జీవితం అంటే ఏంటో చెపాప్రమామ్.. ఆరోజు 
చీకటి తపప్ వెలుగుకి అరధ్ం కూడా తెలియని ననున్ పేవ మెంట మీద బొగుగ్తో బొమమ్లేసుకుని, చిలల్ర నాణాలు 
పోగుచేసుకుంటూ బతికిన ననున్ ఏ మాతర్ం అసహియ్ంచుకోకుండా తీసుకొచిచ్ నాకో పేరు ఇచాచ్రు, ఒక నీడ ఇచాచ్రు.. 
అమామ్, నానన్, అనన్యయ్ అనే బంధువులను ఇచాచ్రు.. మనిషిగా  నాకో గురిత్ంపు ఇచాచ్రు. మీరెలా చెబితే అలా చేసాత్ను. 
“ 

చందర్కాంత కురీచ్ లోంచి లేచి వాడి దగగ్రగా నడిచాడు. మహా కూడా లేచి నిలబడాడ్డు. ఆయన వాడి భుజం తటిట్ 
“శభాష ఇది సిప్రిట అంటే “ అనాన్డు.  

“బతుకుతాను సార .. తపప్కుండా బతుకుతాను.. మీరు గరవ్ంతో తలెతుత్కునేలా బతుకుతాను “ అనాన్డు.  
ఆపాయ్యంగా నవువ్తూ అనాన్డు ఆయన.  “ఇపుప్డేంటిరా... అపుప్డే బతికావు ... ఎలా బతికాము అనేది కాదు, 

ఎనిన్ గడుడ్ సమసయ్లు ఎదురైనా బతికామా లేదా అనేది ముఖయ్ం. తరవాత ఎలా బతకాలి, ఎందుకు బతకాలి అనేవి 
ఆలోచించవచుచ్.  నువువ్ బతకగలవు.. దేవుడు రెకక్లు ఇచిచ్ంది ఎగరడానికే... ఎగురు... ఎంత ఎతుత్కి ఎగరగలవో 
ఎగురు... ఆ ఎతుత్ నుంచి మాకు చేయి ఊపు... మా దీవెనలు నీకు ఎపుప్డూ ఉంటాయి.” 

మహా  అపర్యతన్ంగా ఆయన పాదాల మీద పడిపోయి బావురుమనాన్డు.  
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“ అయయ్యోయ్ ... లే , లే ఏంటి నానాన్ ... ఎందుకంత ఎమోషనల అవుతునాన్వు..” అతని భుజాలు పటుట్కుని 
లేవదీసి, కళుళ్ తుడుసూత్ అనాన్డాయన “బి బేర్వ ... బి సాట్ర్ంగ ...”  

లకిష్  కూడా అంది.. “నీ పేరున బాంక ఎకౌంటు లో కొంత డబుబ్ ఉంది.  కొంతకాలం నీకది సరిపోతుంది.  
నిజాయితీగా, కర్మశిక్షణగా ఉంటూ మా పేరు నిలబెటాట్లి.”  

మహా  ఆవిడ పాదాలకు కూడా నమసక్రించాడు.  
చందర్కాంత అనాన్డు. “  హైదరాబాద లో  నా సేన్హితుడు  ఉనాన్డు.  వాడు నీకేదనాన్ హెలప్ చేసాత్డు.  నినున్ 

హైదరాబాదు  పంపే ఏరాప్టు చేసాత్ను.  నీకేదనాన్ కావాలంటే నాకు ఫోన చేయి. ఫోన నెంబర ఒక డైరీలో రాసుకో.  డైరీ 
మైంటైన చేయి.. నీ మనసులో భావాలు , ఏ రోజు ఏమి చేయాలనుకునాన్వు, ఏమి చేసావు వగైరా డైరీలో రాసుకుంటే 
నీకది ఒక గురుత్గా ఉంటుంది.  మన ఇంటి అడర్స, ఫోన నెంబర రాసుకో..రేపు నీకో డైరీ ఇసాత్ను “  

“అలాగే “ కళుళ్ తుడుచుకుంటూ నవావ్డు మహా.. 
“గుడ బాయ..” ఆయన మరోసారి వాడి భుజం తటిట్ మహాలకిష్  వైపు చూసి, లోపలికి వెళాద్ం పద అనన్టుట్ తల 

పంకించాడు. పకక్,పకక్నే కదిలి వెళుత్నన్ వాళిళ్దద్రి రూపాలు వాడి మనసులో పిర్ంట లా పడిపోయాయి.  
మరాన్డు చందర్కాంత ఒక డైరీ మహాకి ఇచిచ్, “ ఇందులో అడర్స, ఫోన నెంబర ఉనాన్యి..  రేపు పర్యాణానికి 

సిదధ్ం అవు” అని చెపిప్ వెళిళ్పోయాడు.  ఆ డైరీ వైపు చూసూత్ అలాగే నిసేత్జంగా నిలబడిపోయాడు మహా.. ఒకోక్ పేజీలో 
తన నూరేళళ్ జీవిత కథ రాయాలా! అసలు తను నూరేళుళ్ జీవిసాత్డా! ఇకక్డి నుంచి వెళిళ్న మరుక్షణం జీవితం భయపెటిట్, 
తనని తరిమికోడితే ఎకక్డికి వెళాళ్లి.. తనకి తెలిసింది సముదర్మే.. అదేనా తన చివరి మజిలీ.. రేపటినుంచీ నా జీవితం 
ఏంటి? నేనేంటి? ఎలా గడుసుత్ంది జీవితం!   

ఒకక్సారి అతని కళళ్ ముందు గడచిన జీవితం గిరుర్న తిరిగింది.. సముదర్ కెరటాలు, ఆ కెరటాల మీద తండిర్ 
పకక్న కూరుచ్ని నావలో పర్యాణం, నేరుప్గా వల వేయడం నేరిప్సుత్నన్ తండిర్, సముదర్ తీరంలో ఇసకలో గీసిన 
బొమమ్లు.. అలజడి సృషిట్ంచి తన జీవితానిన్ తారుమారు చేసిన తుపాను.. అపప్టి నుంచీ తనకి గుపెప్డు అనన్ం పెటిట్న 
అనేక మంది సతరీల చేతులు...ఆదుకుని ఆశర్యం ఇచిచ్ తనకి రెండుకాళుళ్, రెండు చేతులు, మెదడు ఇచిచ్న చందర్కాంత. 

మహాతేజ సవ్రం రుదధ్మైంది. హటాతుత్గా మాటాల్డడం ఆపేశాడు.. లైటస్ ఆఫ అయినాయి. కెమెరాలు కూడా ఆఫ 
అయినాయి. మేఘన ఆయన వైపు సంకోచంగా చూసూత్ పిలిచింది “సర “. 
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మహాతేజ కళుళ్ తుడుచుకునాన్డు. మంచినీళుళ్ ఇవవ్మనన్టుట్ సైగ చేసాడు.  వెంటనే గాజు గాల్సులో నీళుళ్ తెచిచ్ 
ఇచాచ్డు అసిసట్ంట. గట గట తాగి గాల్సు తిరిగి ఇచాచ్డు.  

“సర.. విశార్ంతి తీసుకుంటారా! మళిళ్ రేపు పెటుట్కుందాం షూటింగ..” మేఘన అంది.  
తేజ తలాడిసూత్.. “ఎస.. ఐ నీడ రెసట్ “ అనాన్డు.  
వెంటనే అకక్డ ఉనన్ కూర్ అంతా అలరట్ అయారు. కెమెరాలు జరిపేసారు. మేఘన లేచి వెళిల్ ఎవరికో ఏదో చెపిప్ 

వచిచ్ంది.  
“రండి సర “ అంది. తేజ లేచాడు. ఒళుల్ తూలిపోతునన్టుట్ అయింది. గబుకుక్న కురీచ్ పటుట్కునాన్డు.  
“ఆర యు ఆల రైట “ కంగారుగా అడిగింది మేఘన..  
ఒక కురార్డు గబుకుక్న వచిచ్ చేయి అందించాడు.. “ఒదుద్ అనన్టుట్ చేతోత్ సైగ చేసి, అయాం గుడ “ అనాన్డు తేజ..  
మేఘన ఆయనని కారు దాకా దిగబెటిట్ ఆయన కారులో కూరుచ్నాన్క “గుడ నైట సర.. రేపు ఉదయం కాల 

చేసాత్ను “ అంది.  
తలూపాడు. కారు కదిలింది.                               
                                         (   ) 
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